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 اإلهداء
 

حلسىن سائالً املوىل عز وجل أبمسائه ا ،إىل كل مسلم حريص على إعزاز دين هللا تعاىل أهدي هذا الكتاب
 وصفاته العلى أن يكون خالصاً لوجهه الكرمي. قال تعاىل:

 [ 110ف: ]الكه ﴾َكاَن يَ ْرُجو لَِقاَء َربِ ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َوََل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحًداَفَمن  ﴿
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 املقدمة
 

 ، فال م    ل لهمن يهده هللا ،ونعوذ ابهلل من ش   رور أنفس   وا ومن س   ينا  أعمالوا ،حنمده ونس   تعيوه ونس   ت فره ،إن احلمد هلل
ا الذِذيَن مَمُووا ََيأَي ُّهَ ﴿وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  ،ومن ي لل فال هادي له. وأشهد أن َل إله إَل هللا وحده َل شريك له

 .[102]آل عمران:  ﴾ات ذُقوا اَّللذَ َحقذ تُ َقاتِِه َوََل ََتُوُتنذ ِإَلذ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 

ُهَما رَِجاًَل َكِثريًا وَ ََيأَي َُّها الوذاُس ات ذُقوا ﴿ َها َزْوَجَها َوَبثذ ِمو ْ اًء َوات ذُقوا اَّللذَ َربذُكُم الذِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمو ْ ِنس              َ
 .[1]النساء:  ﴾الذِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنذ اَّللذَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

ُْ َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْ ِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُ ََيأَي َُّها الذذِ ﴿ ِل ِديًدا صُيص   ْ وَلُه فَ َقْد فَاَز يَن مَمُووا ات ذُقوا اَّللذَ َوُقوُلوا قَ ْوًَل س   َ ِطْع اَّللذَ َوَرس   ُ
 .[71 - 70]األحزاب:  ﴾فَ ْوزًا َعِظيًما

ولك احلمد إذا رض        ي ، ولك  ،احلمد حىت ترض        ىولك  ،َي رب لك احلمد كما يوب ي جلالل وجهك وعظيم س        لطانك
 احلمد بعد الرضى.

 أما بعد:  

وقد  ،هذا الكتاب الرابع يف دراس    د عهد ا الفد الراش    دة ر فقد ص    در  عدة كتو عن الص    ديق والفارو  وذي الوورين  
 شخصيته وعصره(. ،مسي  هذا الكتاب: ) أمسى املطالو يف سرية أمري املؤموني علي بن أيب طالو

ه ومولده فيبدأ ابحلديث عن امسه ونس       به ولقب ،ويتحدث هذا الكتاب عن أمري املؤموني علي من امليالد حىت اَلس       تش       هاد
ه، وعن تصوره عن الكرمي وأثرها عليه يف حيات قرمنومعايشته لل ،وعن هجرته ،وأسرته وقبيلته وإسالمه وأهم أعماله يف مكد

وعن  ،كرميال قرمنوما نزل فيه من ال ،الكرمي عوده قرمنوعن مكاند ال ،جلود والوار والق                اء والقدرهللا والكون واحلياة وا
وعن تفس  ري أمري  ،الكرمي وفهم معانيه قرمناألص  ول واألس  س الر س  ار عليها أمري املؤموني علي يف اس  توبا  األحكام من ال

 الكرميد. اآلَي املؤموني علي لبعض 

ض              ُ معامله أبقواله فقد أو  ،ومعرفته العميقد مبقام الوبوة وكيفيد التعامل معه ،موذ طفولتهملسو هيلع هللا ىلص  وعن مالزمته لرس              ول هللا
فبنيذ وجوب طاعد  ،وكان حريص            اً على تعليم الواس وحثهم على اَلقتداء برس            ول هللا يف أقواله وأعماله وتقريراته ،وأفعاله
لى هللا عليه ص      وف       له وبعض حقوقه على أمته  ،ملسو هيلع هللا ىلصالرس      ول وأوض      ُ دَلئل نبوة  ،ولزوم س      وته واعافظد عليها ملسو هيلع هللا ىلصالويب
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 الكرمي مناذج من اتباع أمري املؤموني علي للسود الوبويد املطهرة. ئوجيد القار  ،وسلم

قل الكتاب ابلقارئ ويوت ،ويتحدث الكتاب عن أمساء بعض الرواة عن أمري املؤموني علي من الص       حابد والتابعني وأهل بيته
 ،عوهما ر فيتكلم عن زواج أمري املؤموني علي من السيدة فاطمد رضي هللا ملسو هيلع هللا ىلصالويبإىل حياة أمري املؤموني يف املديود يف عهد 

والزفاف واملعيش     د والزهد، وص     د   جد الس     يدة فاطمد وس     ياد ا يف  ،وما يف هذا الزواج من دروس وعرب يف املهر واجلهاز
 َلخرة.الدنيا وا

 ،ملسو هيلع هللا ىلصوبيو  ف لهما وما ورد فيهما من أحاديث عن رسول هللا  ،وترمج  للحسن واحلسني رضي هللا عوهما ترمجد خمتصرة
ول ليهم، وكوهنم َل يرثون رس      كتحرمي الزكاة ع  ،وما خيص      هم من أحكام ،وتكلم  عن مفهوم أهل البي  عود أهل الس      ود

 مود م.ووجوب حمبتهم واحرتامهم و  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوالصالة عليهم مع  ،وحقهم يف مخس ا مس يف ال ويمد والفيء ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا

بيد وخيرب، وفتُ واحلدي ،وبين قريظد ،وغزواته، كبدر وأحد وا ود ملسو هيلع هللا ىلص وبيو  مواقف أمري املؤموني يف س           راَي رس           ول هللا 
اس ودور علي وحج أيب بكر ابلو ،ه                      8لعلي على املديود يف غزوة تبوك  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوعن اس       تخالف  ،وغزوة حوني ،مكد

ته الر حكم علياً داعياً وقاضياً لليمن، وأق ي ملسو هيلع هللا ىلصالويبوإرسال  ،ووفد نصارى جنران وايد املباهلد ،رضي هللا عوهما اإلعالمي
 ومواقف علي يف حجد الوداع . ،هبا يف اليمن السعيد احلبيو

يف دولد ا الفد  ومكانته ،الراش           دينوعن عالقد علي اب لفاء  ،بكتابته يف مرض موته ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقص           د الكتاب الذي همذ 
ص  ديق، واقتدا ه به يف وتقدميه وتف   يله لل ،فتكلم  عن مبايعته أليب بكر اب الفد ومس  اندته له يف حروب الردة ،الراش  دة

 الصلوا  وقبول ا داَي موه.

 وردد  على الش      بها  الراف       يد حول قص      د ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوأش      ر  إىل العالقد بني الص      ديق والس      يدة فاطمد وقص      د مرياث 
ملوض  وعد، وكش  ف  الس  تار عن رواَي م ال   عيفد وا ،وأدلتهم ابلرباهني القاطعد واألدلد الواص  عد ،ونس  ف  حججهم ،املرياث

واحرتام أهل  ،معه وتس       احمها ،واحرتامها  ليفد رس       ول هللا أيب بكر ،وأثب  حمبد الس       يدة فاطمد للحق والتزامها ابلش       ريعد
 وحمبتهم له وتسميد أوَلدهم عليه. ،البي  للصديق واملصاهرا  املتبادلد بني ال الصديق وأهل البي 

عمر لعلي  واس       تخالف ،والتوظيما  املاليد واإلداريد ،وحتدث  عن مس       ا ا  علي يف عهد الفارو  يف األمور الق        ائيد
، وزواج وعن العالقد احلميمد املتيود بني الفارو  وأهل البي  ،ومش  اورته له يف أمور اجلهاد وش  ؤون الدولد ،على املديود مراراً 

اهني الس         اطعد والرب  ،وحقيقد هذا الزواج امليمون املبارك وترك  احلجج الدام د ،عمر من أم كلثوم بو  علي بن أيب طالو
د واملودة بني الص  حابد عبوأخذ  احلقائق التارخييد ترس  م لوا حقيقد ا ،توس  ف األكاذيو من جذورها فرتكتها قاعاً ص  فص  فاً 
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 الكرمي. قرمنكما جاء  يف ال  ،الكرام

عم دولد ذي وحتدث  عن جهوده يف د ،ووضح  بيعد علي لعثمان رضي هللا عوه وردد  على األكاذيو الر ألصق  هبا
وحتدث  عن  ،ومواقفه يف فتود مقتله يف بدايتها وأثواء احلص              ار وبعد اس              تش              هاده ،ودفاعه عوه أمام ال وغاء ،الوورين

مهم وأتي  أبقوال علي يف ا لفاء الراشدين الذين سبقوه يف الدَللد على حمبتهم واحرتا ،املصاهرا  بني ال علي وال عثمان
 وإقامد حد املفرتي على من يسو الشيخني. ،ومود م والرباءة ممن يسبهم ويشتمهم

 قرمينل أمري املؤموني يف ا لفاء وتعامله مع ذلك اجليل الوَل يتمالك القارئ املس            لم نفس            ه من البكاء وهو يت مل يف أقوا
 الفريد وساداته الكرام.

 قال الشاعر:

 وم            ن ع            ج            ٍو أين ِ أح            نُّ إل            ي            ه            م
 

 وأس                      ُل ع       و       ه       م م       ن ل       ق       ي       ُ  وه       م م       ع       ي 
 وت        ط        ل        ب        ه        م ع        ي        ين وه        م يف س                     واده        ا 

 
 ويش                    ت       اق       ه       م ق       ل       يب وه       م ب       ني أض                    ل       ع       ي 

 وقال الشاعر:    

 إين أح          وُّ أاب ح          ف          ٍص وش                        ي          ع          ت          ه
 

 ك        م        ا أح        وُّ ع        ت        ي        ق        ًا ص                     اح        َو ال                 ارِ  
 وق         د رض                      ي         ُ  ع         ل         ي         ًا ق         دوة ع         ل         م         اً  

 
ِل الش                 ي   ِ )  ت       ْ  ( يف ال       دارِ 1وم       ا رض                 ي       ُ  ب   ق   َ

 ك       ل الص                    ح       اب       د س                     ادا  وم      ع      ت      ق       دي 
 

 ف          ه          ل ع          ل          ي  هب          ذا ال          ق          وِل م          ن ع          ارِ  
يعد طلحد والزبري له وب ،وإمجاع الصحابد على ذلك ،هذا وقد حتدث  عن بيعد علي اب الفد وكيف َت  ؟ وعن أحقيته هبا 

وأهل احلل  ،وأول خطبد له ،وش             رو  أمري املؤموني يف بيعته ،وانعقاد اإلمجاع على خالفته ،طوعاً بدون ض                أو إكراه
 وشيء من ف ائله وأهم صفاته وقواعد نظام حكمه. ،والعقد يف دولته

ْع  يف احلديث عن ص      فاتهر فبيو  علمه الواس      ع وفقهه ال زير وحيا ه، وش      دة  ،هوكرمه وجود ،وتواض      عه ،وزهده ،وتوس      ذ
هللا وس        ود  وس        ريها على كتاب ،وعن املرجعيد العليا لدولته ،ودعا ه ا اش        ع ،وش        كره هلل ،وإخالص        ه ،عبوديته وص        ربه

 ،ةالعدل واملس  اواو  ،واَلقتداء اب لفاء الراش  دين الذين س  بقوه، وعن حق األمد يف الرقابد على احلكام، والش  ورى ،ملسو هيلع هللا ىلصرس  وله
للش              رك، وتعريفه  ودعوته للتوحيد وحماربته ،وعن حياته يف اجملتمع واهتمامه ابألمر ابملعروف والوهي عن املوكر ،واحلرَي 

                                                           
 يعين سيدان عثمان بن عفان رضي هللا تعاىل عوه. )1(
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بطالن اَلعتقاد  وحرص       ه على ،وحرص       ه على حمو الر اجلاهليد ،وبوعم هللا املس       توجبد لش       كره ،الواس أبمساء هللا وص       فاته
ومفهوم  ،وىوحديثه عن كيفيد بدايد اإلميان يف القلو وتعريفه للتق ،ادعوا فيه األلوهيدوإحراقه ملن غلوا فيه و  ،ابلكواكو

 وكيف حياسو هللا العباد على كثرة عددهم؟ . ،الق اء والقدر

عد قيمد من واخرت  جممو  ،وما يوس     و إليه من ش     عر أو يتمثل به يف مواس     با  عديدة ،ونقل  ش     يناً من خطبه ومواعظه
ووص  ف  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوعن تطوع  ،وتكلم  عن حديثه عن ص  فا  خيار العباد ،   رب املثل بني الواسحكمه الر س  ار  م

العجو، وعن و  ،وحتذيره من األمراض ا طرية الر تص          يو القلوبر كطول األمل واتباع ا وى، والرَيء ،الص          حابد الكرام
 واألعمال الر ختالف الشرع يف أوسا  الواس. ،وحماربته للبدع ،اهتمامه برتشيد األسوا 

د يف عهد ا لفاء وعن ا طد الق ائيد والتشريعي ،والق ائيد ومؤسسد الوَلة ،كاملاليد  ،وحتدث  عن املؤسسا  الر يف دولته
اة أمري   وعن أش هر ق ،وعن ميزا  الق  اء يف العهد الراش دي ،الراش دين واملص ادر الر اعتمدها الص حابد يف ذلك العهد

وعن  ،لى احلكموجمانيد احلص  ول ع ،واملؤهلني للق   اء ،ونظرته لألحكام الص  ادرة قبله ،املؤموني علي وعن أس  لوبه الق   ائي
ل الصحايب وأشر  إىل مس لد حجيد قو  ،واحلدود والقصاص واجلواَي  ،واملعامال  املاليد ،اجتهاداته الفقهيد يف العبادا 

 سام.وما وقع يف كل أقليم من أمور ج ،وأقاليم الدولد يف عهده ،حديثي مؤسسد الوَلة وبيو  يف ،وا لفاء الراشدين

من تعيني وزراء مع   ،والص       الحيا  املمووحد للوَلة ،ومراقبته لعماله وبعض توجيهاته ،وتكلم  عن موهجه يف تعيني الوَلة
ال احلرب وترس  يم الس  ياس  د ا ارجيد يف جم ،وإنش  اء اجليويف يف كل وَليد ،وتش  كيل جمالس الش  ورى ،كل وايل يف كل أقليم

ابعني لكل وَليد والعمال الت ،والوفقا  املاليد ،وتشكيل اجلهاز الق ائي يف كل وَليد ،والسلم واحلفاظ على األمن الداخلي
 .وَلَي ومتابعتهم، ودور العرفاء والوقباء يف تثبي  نظام ال

ة ؤموني علي رض ي هللا عوه، كت كيده على العوص ر اإلنس اين، وعامل ا رب ووض ح  بعض املفاهيم اإلداريد من أقوال أمري امل
ار وحس         ن واملش         اركد يف ص         وع القر  ،وال          ب  ،والرقابد الواعيد ،والعلم، والعالقد بني الرئيس واملر وس، ومكافحد اجلمود

يد، وكون ومفهوم اإلدارة األبو  ، ومرافقد ذوي ا ربا ،وال            ماان  املاديد والوفس           يد ملو في الدولد ،اَلختيار لدى الوايل
 التو يف يتم عرب ال واب  وليس عرب الرواب  الشخصيد.

بقتها، فتحدث  عن معركد اجلمل مبتدأ ابألحداث الر س       ،مث انتقل  إىل املش      اكل الداخليد يف عهد علي رض      ي هللا عوه
حابد يف الطريقد وعن اختالف الص      ،وعن أثر التوظيم الس     بني يف اندَلعها ودور عبد هللا بن س     ب  يف إذكاء الف  الداخليد

 الر أيخذ هبا القصاص من قتلد عثمان.
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ن أيب س    فيان ومن كان معهم يف اإلس    راع ابلقص    اص من وطلحد والزبري ومعاويد ب ،وعن موقف الس    يدة عائش    د أم املؤموني
وأيب موس             ى  ،وحممد بن مس             لمد ،وعبد هللا بن عمر ،كس             عد بن أيب وقاص  ،وبيو  موقف معتزيل الفتود ،قتلد عثمان
وأس    امد بن زيد ومن س    ار على هنجهم، وتكلم  عن موقف املرتيثني يف توفيذ القص    اص  ،وعمران بن حص    ني ،األش    عري

وجولته  ،وعن نش     وب القتال ،وعن حماوَل  الص     لُ قبل اندَلع معركد اجلمل ،ك مري املؤموني علي  ،األحوالحىت تس     تقر 
 عوه من أم وعن موقف علي رض   ي هللا ،ومبايعد أهل البص   رة لعلي رض   ي هللا عوه ،واس   تش   هاد طلحد والزبري ،األوىل والثانيد

  ا.وأشر  إىل ف ائلها وشيء من سري  ،ا إىل املديود معززة مكرمداملؤموني عائشد وكيف عاملها واحرتمها وقدذرها وردذه

كما ترمج  للزبري وطلحد رض   ي هللا عوهما لكوهنما من الش   خص   يا  املؤثرة يف عهد الوبوة وا الفد الراش   دة ويف عهد أمري 
  عن الش   بها  وردد ،مفبيو  ف    لهم ومكانتهم يف اإلس   ال ،ودافع  عوهم دفاعاً عن احلق لكوهنم  لموا ،املؤموني علي

 ،قهم الكرميدوأخال ،وص       فا م الرفيعد ،واحلجج الدام د ،واألكاذيو الر ألص       ق  هبم من خالل إثبا  احلقائق الواص       عد
 ،ثر ابلرواَي  ال   عيفدفال يت  ، ذه الش  خص  يا  الفذة ،املس  لم مبعرفد حقيقيد َل لبس فيها وَل غموض ئحبيث خيرج القار 

 ،الر وض    عها مؤرخو الش    يعد الراف     د والر ش    وه  ثقافد الواس عن هذه الش    خص    يا  العظيمدوَل القص    ص املوض    وعد 
فاحلديث عن ترمجد عائشد أو طلحد والزبري أو غريهم من كبار الصحابد الر سا   يف األحداث الر وقع  يف عهد أمري 

أثر  يف ذلك  والشخصيا  الر ، وعصرهاملؤموني علي رضي هللا عوه يوسجم مع موهجي يف دراسد شخصيد أمري املؤموني
 أصوًَل وفروعاً. ،العهد ملتزماً يف طرحي مبوهج أهل السود واجلماعد مجلد وتفصيالً 

 قال الشاعر: أبو حممد القحطاين:

 أك        رْم ب        ط        ل        ح        َد وال        زب        رِي وس                      ع        ِده        م
 

 وس                          ع             ي             ِده             م وب             ع             اب             ِد ال             ر              نِ  
ق          ى   وأيب ع          ب          ي          دَة ذي ال          دَين          ِد وال          ت          ُّ

 
 ب            ي            ع            ِد ال            رِ ض                         وانِ وام            د  مج            اع            َد  

اب          ِد أ           دٍ   ح          َ  ق          ْل خ          رَي ق          وٍل يف ص                       َ
  

 وام                َدْ  مج                ي                َع اآلِل وال                وس                              وانِ  
 دَْع م       ا ج     رى ب     نَي الص                   ح       اب       ِد يف ال     وغ     ى 

 
ع         انِ   م         ْ  بس                       ي         وف         ه         م ي         وم ال         ت         ق         ى اجل         َ

م          م  ه        ُ ل        ُ ْم م        و        ه        م وق        ات        ِ  ف        ق        ت        ي        ل        ه        ُ
 

 وك              ال               ا يف احلش                            ر م              رح              وم              انِ  
 وهللُا ي           وِم احلش                         ِر ي           و           زَع ك           لذ م           ا 

 
 وُره            م م            ن األض                         ْ             انِ حت            وي ص                         د 

 َل ت              رك              و              نذ إىل ال              رواف              ِض إهن              م 
 

 ش                      ت        م        وا الص                      ح        اب        د دون م        ا ب        ره        انِ  
و      وا ك      م       ا ب                           وا ص                   ح       اب       د أ        د  ع      ِ  ل      ُ

 
 ووداده               م ف               رض ع               ل               ى اإلنس                             انِ  
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 ح         وُّ الص                      ح         اب         ِد وال         ق         راب         ِد س                      و         د  
 

 أل                  ق                  ى هب                  ا ريبِ  إذا أح                  ي                  اين 
 وقال أي اً: 

 إن ال       رواف       َض ش                     رُّ م       ن وط         احلص                     ى
 

 انط               ٍق أو ج               انِ م               ن ك               لِ  إن               ٍس  
ه   م         دح         وا ال         و         يبذ وخ         و ن         وا أص                       ح         اب         َ

 
ل                 م وال                 ع                 دوانِ   ُم ابل                 ظ                 ُّ وه                 ُ  ورم                 َ

هُ   ب         َ ح         ْ وا ص                      َ ُه وس                      ب         ُّ ت         َ وا ق         راب          َ  ح         ب         ُّ
 

َد هللِا م             و             ت             قص                           انِ   و             ْ َدَلِن ع             ِ  ج             َ
ه   ف          ك           نذ م          ا مُل ال          و          يبِ  وص                        ح          ب           ُ

 
ي             ع             ه             ا جس                           دانِ    رو   َي                            مُّ مج             َ

ق          د           ا ش                       ري          ع          ُد أ           دٍ    ف          ن          ت          ان ع          َ
 

ي ذان                 ِك    ال                 ف                 ن                 ت                 انِ أبيب وأم                 ِ 
دى   ف      ن      ت       ان س                     ال      ك      ت       ان يف س                   ب       ِل ا        ُ

 
 و                  ا ب                 دي                 ِن هللِا ق                 ائ                 م                 ت                 انِ  

ه وبني علي رضي واملراسال  الر َت  بيو ،ودوافع معاويد رضي هللا عوه يف عدم البيعد ،هذا وقد حتدث  عن معركد صفني 
ه على َيس           ر رض           ي هللا عوه وأثر ومقتل عمذار بن  ،والدعوة إىل التحكيم ،ونش           وب القتال ،وحماوَل  الص           لُ ،هللا عوه

ؤموني علي وعَدد القتلى وترحم أمري امل ،ومعاملد األسرى ،وعن املعاملد الكرميد من الطرفني أثواء احلرب واملواجهد ،املسلمني
 وهنيه عن شتم معاويد ولعن أهل الشام. ،رضي هللا عوه على قتلى الطرفني

يو  بطالن وب ،وس     ي األش     عري وعمرو بن العاص رض     ي هللا عوهمافرتمج  لس     رية أيب م ،مث تكلم  عن قص     د التحكيم
ص       د وأش       ر  إىل كيفيد اَلس       تفادة من ق ،األكاذيو والقص       ص الواهيد واملوض       وعد الر ألص       ق  هبم يف حادثد التحكيم

 وركز  على موقف أهل السود من تلك احلروب. ،التحكيم يف فضِ  الوزاعا  بني الدول اإلسالميد

ن ككتاب )اإلمامد والس  ياس  د( املوس  وب زوراً َلب  ،كتو الر ش  وه  يري  الص  حابد ابلظلم والعدوانوحذر  من بعض ال
ود واملس             عودي وغريها من الكتو املوحرفد عن موهج أهل الس              ،ويري  اليعقويب ،وكتاب )األغاين( لألص             فهاين ،قتيبد

الش يعد الروافض  ه وتش ويهه وكيف اس تفادوا من كتووبيو  دور املس تش رقني يف حتريف التاري  اإلس المي وتزوير  ،واجلماعد
 ، يرخيواوتوسيع الوقا  السوداء يف ،وطمس احلقائق ،وحتريف الوقائع ،وأسسوا مدرسد معارضد سا   يف تلويث األفكار

بىن تلك األفكار واحلياد. وت ،واملوض              وعيد ،والواقعيد ،كالبحث العلمي الوزيه  ،مع املبال د والتهويل حت  ش              عارا  برذاقد
بل تورطوا  ،اع عوهوَل الدف ،وَل العمل به ،التدمرييد جمموعد من أبواء املسلمني يوتمون لإلسالم َل حيسوون فهمه وَل عرضه

 يف شباك أعداء اإلسالم الذين يعملون على تشويه يري  هذه األمد وح ار ا الر صوعها ديوها العظيم.
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 ،وعرف  هبم فبيو  نش   ة ا وارج ،موض  وعيد علميد يف الفص  ل األخري عن ا وارج والش  يعد الراف   د هذا وقد قم  بدراس  د
وني يف وس          ياس          د أمري املؤم ،واحنيازهم إىل حروراء وموا رة ابن عباس  م ،وذكر  األحاديث الوبويد الر ت           مو  ذمهم

رضي  ليو املخدج وأثر مقتله على جيش عالثديد أ وقصد ذي ،ونشوب القتال معهم ،وأسباب مقاتلته  م ،التعامل معهم
 هللا عوه.

وكيف اعتمد عليها  ،ووقف  مع األحكام الفقهيد الر اجتهد فيها أمري املؤموني علي يف معاركه يف اجلمل وص    فني وا وارج
 عهد أمري املؤموني يفوأش       ر  إىل أهم ص       فا  ا وارج  ،ودونوها يف كتبهم مبا يعرف أبحكام فقه الب اة ،الفقهاء فيما بعد

والطعن  ،واس    تحالل دماء املس    لمني  وأموا م ،والتكفري ابلذنوب ،وش    ق عص    ا الطاعد ،واجلهل به ،كال لو يف الدين  ،علي
ورأيهم  ،بريةكتكفري صاحو الك  ،وانقش  بعض اَلراء اَلعتقاديد للخوارج ،والشدة على املسلمني ،وسوء الظن ،والت ليل
ارج ونزعا م وتطرق  ألس  باب احنراف ا و  ،وطعوهم لبعض الص  حابد وتكفريهم لعثمان وعلي رض  ي هللا عوهما ،يف اإلمامد

وغلوهم يف ذم  ،والقراءة من الكتو بدون معلم ،كاجلهل ابلعلوم الش  رعيد بس  بو اإلعراض عن العلماء  ،يف العص  ر احلديث
 ،ش   ار الفس   اد بني الواسوانت ،ع الظلم والتحاكم للقوانني الوض   عيدوختلي كثري من العلماء عن القيام بواجبهم وش   يو  ،التقليد

والتعامل  ،كالتش           دد يف الدين على الوفس والتعس           ري على اَلخرين  ،وأش           ر  إىل أهم مظاهر غلوهم ،وعدم تزكيد الوفوس
 ،اَلخرين لعوف معوالش          دة وا ،وس          وء الظن ،واَلس          تبداد ابلرأي ونهيل اَلخرين، والطعن يف العلماء العاملني ،وال رور

 وتكفري املسلمني.

صطال ، وسبو ومعىن الرفض يف الل د واَل ،فبيو  معىن الشيعد يف الل د واَلصطال  ،وتكلم  عن فرقد الشيعد الراف د
أمري  واملراحل الر مرذ هبا الش   يعد وأهم عقائد الش   يعد الراف    د وموقف ،ونش     م ودور اليهود يف ذلك ،تس   ميتهم ابلراف    د

د أدلتهم والعصمد ومواقش ،كعقيدة اإلمامد وحكم من جحدها  ،ؤموني وعلماء أهل البي  من تلك العقائد املوسوبد إليهمامل
وأدلتهم  ،ك  اي  د التطهري، واملب  اهل  د، والوَلي  د  ،الكرمي قرمنوك  ذل  ك أدلتهم على الوص من ال ،على العص              م  د وبي  ان بطالهن  ا

وعد وبيان األحاديث ال عيفد واملوض ،«أن  مين مبوزلد هارون من موسى» وحديث: ،كخطبد غديرخم    ،املزعومد من السود
 «.أان مديود العلم وعلي ابهبا»و ،وحديث الدار ،كحديث الطائر  ،الر استدلوا هبا على اإلمامد

يف  عوأحلق  ابلكتاب فهرس     اً لألحاديث ال      عيفد واملوض     وعد الر حيتج هبا الش     يعد الراف      د لتحذير املس     لمني من الوقو 
وجعلوا  ،وبيو  حقيقد التوحيد عود الش          يعد الراف           د وكيف حرفوا نص          وص التوحيد وجعلوها يف وَليد األئمد ،حبائلهم

وَل  ،وقو م: َل هدايد للواس إَل ابألئمد ،واعتقادهم أن األئمد هم الواس          طد بني هللا وخلقه ،اإلمامد أص          ل قبول األعمال
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إلمام عودهم وكون ا ،وكون احلج إىل املش      اهد الش      يعيد أعظم عودهم من احلج إىل بي  هللايقبل الدعاء إَل أبمساء األئمد، 
 ألئمد.وإسواد احلوادث الكونيد إىل ا ،وأن الدنيا واَلخرة كلها لإلمام يتصرف هبا كيف يشاء ،حيرم ما يشاء وحيل ما يشاء

 ،عودهم عطيلوحقيقد الت ،وهم يف اإلثبا وغل ،م شيءوقو م: إن األئمد يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه َل خيفى عليه
 قرمنلا على األنبياء والرس     ل، وموقفهم منوتف      يلهم األئمد  ،ومس      لد ر يد هللا عز وجل يف اَلخرة ،قرمنومس      لد خلق ال

رام كوموقف الش           يعد الراف            د من الص           حابد ال ،الكرمي واعتقاد بعض علمائهم بتحريف كتاب هللا عز وجل والرد عليهم
اء على هللا س    بحانه وقو م ابلبد ،والرجعد ،وعقيدة املهدي املوتظر عودهم ،ومفهوم التقيد عود القوم ،والس    ود الوبويد املطهرة

 وتعاىل.

فاسدة وعلماء أهل السود من تلك العقائد ال ،وقد بيو  موقف أمري املؤموني علي بن أيب طالو وأئمد أهل البي  األطهار
قوم من خالل أصو م ومواقشد ال ،والتزم  يف مواقشر ابألدب واَلبتعاد عن السوِ  والشتم ،واملوحرفد عن كتاب هللا تعاىل

رضي هللا عوه  يواحلرص على بيان احلقيقد عيب أهل البي  من الشيعد ودعو م ابَلقتداء أبمري املؤموني عل ،وكتبهم املعتمدة
 . ملسو هيلع هللا ىلصوحتذيرهم من املودسني حت  عباءة أهل البي  ل رض إفساد عقائد الواس وابعادهم عن كتاب هللا وسود رسوله 

كما أن هواك رغبد ص     ادقد خملص     د لتعريف اجلمهور العريض من أهل الس     ود حلقيقد هؤَلء الش     يعد الراف      در فالق      يد  ا 
عو م املوحرفد ودعاة التش  يع الراف   ي نش  طون يف د ،وأوروبد واألمريكيتني ،واس  يد ،إفريقيدوجودها والرها بني الش  عوب يف 
وتش   ويه موهجه، وهذا  ،ويتحالفون مع خص   وم اإلس   الم الص   حيُ ل    ربه والق    اء عليه ،يبذلون يف س   بيلها ال ايل والوفيس

يقول: إن  وبع هم ،وغفلد عمذا يراد هبم ،ميقونوم ع ،وأهل السود                إَل ما رحم هللا                يف اسرتخاء عجيو ،ليس جبديد
اته خداع ودليل على اجلهل، ويف طي ،وهذا الكالم عاٍر من احلقيقد ،الص     راع الس     ين الش     يعي الراف      ي قد عفا عليه الزمن

 ابسم التقريو وتوحيد الصف اإلسالمي. ،جلمهور املسلمني العريض

وس  ود  الس  ود جبهد كبري لوش  ر اعتقادهم الص  حيُ املوبثق من كتاب هللاإن املوهج الص  حيُ للتقريو هو أن يقوم علماء أهل 
 ملسو هيلع هللا ىلصف هل الس       ود واجلماعد هم املتبعون ملا كان عليه رس       ول هللا  ،وبيان ص       حته وَتيزه عن مذهو أهل البدع ،ملسو هيلع هللا ىلصرس       وله 
فاء الراشدين لفعليكم بسور وسود ا ملسو هيلع هللا ىلص : »الر حث على التمسك هبا بقوله ملسو هيلع هللا ىلص ونسبتهم إىل سود الرسول  ،وأصحابه

 . (1)«َتسكوا هبا وع وا عليه ابلوواجذ ،املهديني من بعدي

                                                           
 (.43( وابن ماجه )2676( والرتمذي )4607رواه أبو داود ) )1 (
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من رغو عن »وقوله:  ،(1)«فإن كل حمدثد بدعد وكل بدعد ض             اللد ،وإَيكم وحمدل  األمور»وحذر من خمالفتها بقوله: 
ف هل  ،ملسو هيلع هللا ىلصوهذا خبالف غريهم من أهل األهواء والبدع الذين س     لكوا مس     الك مل يكن عليها الرس     ول  ،«س     ور فليس مين

وأهل األهواء ولد   ،ملسو هيلع هللا ىلصر وهي حمفو د حبفظ هللا  ا يف كتابه وس         ود رس         وله ملسو هيلع هللا ىلص الس         ود  هر  عقيد م بظهور بعثته 
أخرب أن من عايف ملسو هيلع هللا ىلص والرس      ول  ،ذلك وموها ما كان بعد ،وموها ما كان يف اخر عهد الص      حابد ،ملسو هيلع هللا ىلصعقائدهم بعد زموه 

 .( 2)«وإنه من يعش موكم فسريى اختالفاً كثرياً »من أصحابه سيدرك هذا التفر  واَلختالفر فقال: 

وأخرب أبهنا  ،وحذر من حمدل  األمور ،مث أرش    د إىل س    لوك الص    را  املس    تقيم، وهو اتباع س    وته وس    ود خلفائه الراش    دين
 ،قبول أن حَيجو حق اً وهدى عن الص   حابد رض   ي هللا عوهم وَيدخر ألانس جيينون بعدهموليس من املعقول وَل امل ،ض   الل

ممن جاء بعدهم.  لكوها ابتلي هبا كثري ،ولو كان يف ش   يء موها خري لس   بق إليه الص   حابد ،فإن تلك البدع اعدثد كلها ش   ر
لُ  ه هللا: لن يصلُ اخر هذه األمد إَل مبا صوقد قال اإلمام مالك ر  ،ممن احنرفوا عما كان عليه الصحابد رضي هللا عوهم

 اص معيوني.أو إىل أمساء أشخ ،ولذا فإن أهل السود يوتسبون إىل السود وغريهم يوتسبون إىل حنلهم الباطلد ،به أوذ ا

س الم وفهم اإل ،ملسو هيلع هللا ىلصوتقريو الش يعد إىل كتاب هللا وس ود رس وله  ،وكش ف الباطل ،إن املوهج األص يل للتقريو هو بيان احلق
ئه ك مري املؤموني علي رض    ي هللا عوه وأبوا  ،الص    حيُ من خالل علماء أهل الس    ود وعلى رأس    هم فقهاء وعلماء أهل البي 

وتش     جيع األص     وا  اإلص     الحيد الش     يعيد الص     ادقد واحرتامها وتقديرها والوقوف معها يف  ،كما أنه يوب ي التوويه  ،وأحفاده
تربئد األئمد من كش    ف األس    رار و  ،كالذي قام به الس    يد حس    ني املوس    وي يف كتابه القيم )هلل مث للتاري (  ،نص    يحد أقوامها

وكاجلهد العلمي الذي قام به الس يد أ د الكاتو مش كوراً يف كتابه )تطور الفكر الس ياس ي الش يعي من الش ورى  ،األطهار
اد البي  مقتفياً َللرهم الص      حيحد وهديهم اجلميل يف إرش      وعليوا أن نقف مع كل حمو ص      اد  ألهل  ،إىل وَليد الفقيه(

  و ش      واطوأنخذ أبيديهم حن ،ونعاملهم بكل احرتام وتقدير ،الواس لكتاب هللا وس      ود نبيه عليه أف       ل الص      الة والس      الم
حىت أتخ  ذ  ،روإزاح  د الرك  ام الثقي  ل من األابطي  ل الر على الِفطَ  ،وحتريره من أغالل  ه ،وحنثهم على أعم  ال العق  ل ،األم  ان

 والفطر السليمد جما ا يف الوصول للحقيقد الر  ا نور ساطع وبريق َلمع َل ختفيه ال يوم. ،العقول الورية

وقد يكون  ،هموأن يرتفقوا مع ،يف مواقش    د بدع املبتدعد ئوعلى علماء أهل الس    ود أن يلتزموا أس    لوب البحث العلمي ا اد
أو نصرهم إذا كانوا  ،أو جند م يف امللما  وأَيم املصاعو ،يف احلدود الر َل خالف فيهامن َتام الرتفق زَير م ومعاونتهم 

لتعاون وحسن إَل أن هذا األصل يف ا ،وفق فقه السياسد الشرعيد ا اضعد للمصاحل واملفاسد ،يف نزاع مع كافر أو  امل  م
                                                           

 (.43( وابن ماجه )2676( والرتمذي )4607رواه أبو داود ) )1 (
 (.1401( ومسلم )5063رواه البخاري ) )2 (
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ريك الشيعد الراف د ب لو قد يكون يف السكو  عوه حتالعالقد وهدوء البحث َل ميكن أن يطرد دائماً ليشمل من أي  من 
واحلد املميز بني  ،واألقوال الش               اذة يف كل األحوال ،بل الواجو أن نوكر على أهل ال لو الش               ديد ،ال وغاء والد اء

عتماد القائل على االطائفتني: األوىل: الر نرتفق معها يف الكالم. والثانيد: الر ن لظ  ا الكالم، إمنا يكون كامواً يف مدى 
ن اجملاهيل الوقول ع وأما من يتتبع غرائو ،ض األذهانأو على أتويل قد َتيل إليه بع ،نص ش              رعي تتكون موه ش              بهد

 ورمبا كان اإلغالظ يف إنكار بدعته أوجو. ،واملت خرين ومن َل أتويل له فاإلنكار موا ناهه أوىل

 قال الشاعر:

ا  واح             ذْر جم             اَدل             َد ال             ر ِج             اِل ف             إهن             ذ
 

انِ   و           َ و           اِء َوالش                         ذ ح           ْ ْدع           و إىل الش                         ذ  ت           َ
 وإذا اض                        ط           ررَ  إىل اجل           داِل ومل ن           دْ  

 
ف             انِ    ل             َك م             ه             راًب وت             الق             ِ  الص                          ذ

 ف         اج         ع         ل ك         ت         اَب هللا درع         ًا س                      اب                   اً  
 

ك واب          د يف امل          ي          دانِ    والش                       رَع س                       ي          ف          َ
د    و          ذ ك ج          ُ ُد ال          ب          ي                        اُء دون          َ و          ذ  والس                       ُّ

 
 وارك               ْو ج               واَد ال               ع               زِم يف اجل               وَلنِ  

 بص                       رِبَك حت           أل         وي         ِد ا          دىواث         ب         ْ   
  

 ف               الص                            رُب أوث               ُق ع               دِة اإلنس                            انِ  
ُِ احل          قِ  ك          ل م          ع          ان          دٍ    واط          ع          ْن ب          رم          

 
انِ    هلل درُّ ال                     ف                     ارِس ال                     ط                     ع                     ذ

دِ              ل           دَ    وا            ْل بس                         ي           ِف الص                         ِ 
 

 خم            ل            ٍص م            ت            ج            ر ِدًا هلِل غ            رَي ج            ب            انِ  
فهم  ،ا ري دور كبري يف قيادة املس     لمني حنوفكما أن علماء أهل الس     ود وأهل احلل والعقد موهم يف اجملتمعا  الطائفيد  م  

الذين يقدِ رون املواقف الس   ياس   يد والتحالفا  احلزبيد مع الطوائف األخرى وفق فقه املص   احل واملفاس   د الذي ت    بطه قواعد 
لواس ا وهذا َل ميوع العلماء والدعاة من تعليم املس    لمني أص    ول موهج أهل الس    ود وتربيتهم عليه ودعوة ،الس    ياس    د الش    رعيد

د يف أوس   ا  املس   لمني ،إليه ا ا يف نش   رها ابلليل والر جيتهد دع ،حىت َل يت ثروا هبا ،والتحذير من العقائد الفاس   دة املودس   ذ
ن هجرته إىل املديود عودما عقد ملسو هيلع هللا ىلص ولوا أس          وة حس          ود يف رس          ول هللا  ،والوهار والس          ر واإلعالن بدون ملل وَل كلل إابذ

تحدث عن الكرمي يف نفس الوق  ي قرمنوكان ال ،تؤم ن  م حياة كرميد يف  ل الدولد اإلس        الميداملعاهدا  مع اليهود الر 
عقائد اليهود ويرخيهم وأخالقهم حىت يتعرف املس       لمون على حقيقد الش       خص       يد اليهوديد فال يوخدعوا هبا. وعودما غدر 

 اليهود كان الصف اإلسالمي حمصواً ضد هذه الطائفد.

مانيني يف عهد وزمن العث ،كمرحلد احلروب الص  ليبيد يف عهد نور الدين وص  ال  الدين  ،التاري  اإلس  المي إن الدذارس حلركد
اب الوص  ر كثريةر وأس  ب ،يالحظ أن عوامل الوهوض ،يف عص  ر يوس  ف بن يش  فني ،واملرابطني ،الس  لطان حممد الفاتُ وغريه



 

13 
 

 

، وقدر ا يف ووجود القيادة الرابنيد الر توظر بوور هللا ،ولدوحتكيم ش       رع هللا يف الد ،ووض       و  املوهج ،موها: ص       فاء العقيدة
 ،لتاري وأس              رار ا ،ومعرفد علل اجملتمعا ، وأطوار األمم ،وبواء الدول وس              قوطها ،التعامل مع س              ون هللا يف تربيد األمم

يعي يف ام  ل حق  ه الطبوإعط  اء ك  ل ع   ،واملبت  دع  د ،من الص              ليبيني واليهود واملالح  دة والفر  الب  اطوي  د ،وخمطط  ا  األع  داء
هم  واملش  اريع الوه   ويد البعيدة املدى متداخلد متش  ابكد َل يس  تطيع اس  تيعاهبا إَل من ف ،فق   اَي فقه الوهوض ،التعامل معه

وأسباب  ،صائصهفعلم معامله وخ ،وارتب  ابلفقه الراشدي اعفوظ عن سلفوا العظيم ،ملسو هيلع هللا ىلصكتاب هللا عز وجل وسود رسوله 
ف يقن أبن هذه األمد ما فقد  الص   دارة ق  وهي  ،واس   تفاد من التاري  اإلس   المي ونارب الوهوض ،وجوده وعوامل زواله

قافد الص              حيحد تبين والث ،أما ا زائم الثقافيد فجر  ممي  ،وعلم أبن ا زائم العس              كريد عرض يزول ،ملسو هيلع هللا ىلصوفيد لرهبا ونبيها 
وهدى  ،على قواعدها املتيود من كتاب هللا وسود رسوله ،املسلمدواجملتمع املسلم، والدولد  ،واألسرة املسلمد ،اإلنسان املسلم

وعبقريد البواء احل اري الصحيُ هي الر أبق  صر  اإلسالم إىل يوموا هذا بعد  ،ا لفاء الراشدين ومن سار على هنجهم
 توفيق هللا وحفظه.

 رض   اه. إنين يف الش   عور بتوفيق هللا واألمل يف وإمنا يف ،فعليوا أن نعمل  ذا الدين وس   عادتوا ليس     ابقتطاف الثمر العاجل
دراسر لعهد ا الفد الراشدة حاول  أن أنتقي الكلما  وأصف األسطر واجلمل لتجليد عهد ا الفد الراشدة، من خالل 

فلعل  ،هم اإلسالموالفقه الدقيق، ومشوليد ف ،العلم ال زير ،لكي يستفيد أبواء املسلمني من تلك احلقبد ،الرواَي  الصحيحد
 ،الرهم ولكن س              ريى التاري  ،هللا س              بحانه أن يبارك يف هذا اجلهد ويوتفع به أولنك الدعاة الذين َل نعرف أمساءهم

وا اس      تش      عر أولنك الرابنيون املتجر ِدون الذين عرفوا احلق و  ،ويوه       ون به من كبوته ،وس      يقيلون العامل اإلس      المي من عثرته
دقهم ووقفوا جبانبه على رقد احلال وقلد الوص         ري، ف خذ هللا أبيديهم لص          ،وتعص         بوا له ودافعوا عوه ،الس         عادة يف نص         رته

لنك التجار وأو  ،وطالب العلم الذين توزن مداد أقالمهم بدماء الش  هداء ،وأولنك العلماء ،ملسو هيلع هللا ىلصوإخالص  هم ومتابعتهم للويب 
ُكورًا ص ِإانذ  الذين يقفون خلف موكو الدعوة أبموا م  وثروا م وأنفس     هم ولس     ان حا م يقول: ﴿ََل نُرِيُد ِمْوُكْم َجَزاًء َوََل ش     ُ

ولكوهم غداً أعالم شاخمد  ،وأولنك اجلوود اجملهولون يف هذه الدنيا ،[10ــــــــــــــــــ9]اإلنسان:  ﴾ََنَاُف ِمْن َرب َِوا يَ ْوًما َعُبوًسا   َقْمَطرِيًرا
 يف ُرىب ا لد.

ص   ليبيد وجهود خص   وم اإلس   الم من ال ،اتيد  و بعوف تريد اجتيا  إس   الموا وديووا وعقيدتوا من جذورهاإن العواص   ف الع
 ،وتريد تش        ويه يرخيوا ،واليهوديد والعلمانيد والباطويد واملبتدعد تس        تبيُ قادتوا وكرباءان يف ميدان العلم واألدب والس        ياس        د

فما قيمد أمد ليس  ا رجال؟ وما قيمد دين مل يص          وع رجاًَل على  فلن نكون أمد ص          احلد. ،فعودما نكون أمد بدون يري 
وما يس  اعدان  ،تراخي العص  ور؟ فهل ميكووا أن نس  تلهم الدروس والعرب من يرخيوا ما خيزي أعداء هللا ويرد كيدهم يف حنورهم
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موهج هللا تعاىل  اري  لبعدها عنعلى اس    تنواف رس    التوا ودعم ح     ارتوا؟ إن اإلنس    انيد ترتنُذ يف هذه اَلوند الكاحلد من الت
 ويوقذون اَلخرين؟ ،والدواء عود املسلمني وحدهم فهل يوصفون أنفسهم

ىل حممد وديوه وتشعران بشرف اَلنتماء إ ،الكرمي قرمنوتصلوا ابل ،وتبين األخال  ،تزكي السرائر ،فهل من عودة إىل اإلسالم
هم وس      ائر أص      حابه الكرام رض      ي هللا عو ،وض      رورة العمل بدعوته وس      ود خلفائه الراش      دين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي

 الر استوعب  الزمن كله.ملسو هيلع هللا ىلص يف دعم رسالد احلبيو  ،ونكون حلقد موصولد ،أمجعني

عاىل مث َلبد من اَلعرتاف أبن هذا اجلهد لوَل توفيق هللا س  بحانه وت ،معها وقبل احلديث عن املص  ادر واملراجع الر تعامل 
ما اس    تطع  أن أحبر يف هذا البحر العميق ولذلك أقرر  ،جهود علماء أهل الس    ود وطالب العلم ممن س    اروا على موهجهم

واَي ، والرجوع إىل احلكم على الر و  ،من حيث املادة واملوهج ،أبنين استفد  من الرسائل العلميد الر طبع  والر مل توشر
ابلذكر الدكتور  وأخص ،مع حماولد التطوير واَلس          تفادة من جهود اَلخرين يف البواء ،املص          ادر احلديثيد، والتارخييد وغريها

س    رية الوبويد كال  ،فقد اس    تفد  من كتبه ،أكرم ض    ياء العمري الذي أش    رف وانقش الكثري من هذه الرس    ائل يف هذا اجملال
ومن الرس  ائل الر أش  رف عليها كرس  الد الدكتور حيىي اليحىي )ا الفد الراش  دة والدولد  ،وعص  ر ا الفد الراش  دة ،حدالص  حي

من  ورس      الد األس      تاذ عبد العزيز املقبل يف خالفد أيب بكر الص      ديق رض      ي هللا عوه ،مجعاً وتوثيقاً  ،األمويد من فتُ الباري(
ريُ يف ورس     الد الدكتور عبد العزيز بن حممد الف ،لرواَي  ابس     تثواء حروب الردةخالل كتو الس     ود والتاري  دراس     د نقديد ل

ش     قي ليوس     ف بن احلس     ن بن عبد ا ادي الدم ،حتقيق كتاب )حمض الص     واب يف ف      ائل أمري املؤموني عمر بن ا طاب(
ألستاذ عبد احلميد علي ورسالد ا ،ورسالد الدكتور حممد بن عبد هللا ال بان يف فتود مقتل عثمان بن عفان ،الصاحلي احلوبلي

الد د. حممد كرس     ،وغري ذلك من الرس   ائل اجلامعيد الر أش   رف عليها أس   اتذة اخرون ،انص   ر يف خالفد علي بن أيب طالو
 بن س ب  وأثره يف ورس الد س ليمان العودة )عبد هللا ،اعزون يف حتقيق مواقف الص حابد يف الفتود من رواَي  الطربي واعدثني

وا لفاء  ملسو هيلع هللا ىلصالويبورس  الد األس  تاذة أمساء حممد أ د زَيدة )دور املرأة الس  ياس  ي يف عهد  ،الفتود يف ص  در اإلس  الم( أحداث
 ، الطريقمث ألس   اتذ  وإخواين الذين مهذدوا يل ،فالف    ل هلل س   بحانه وتعاىل ،وغري ذلك من الرس   ائل اجلامعيد ،الراش   دين(

 من أتى وتكون يف ميزان حس       وا م يوم َل يوفع مال وَل بوون إَل ،هللا جهودهم فلهم مين الدعاء يف  هر ال يو أبن يتقبل
 هللا بقلو سليم.
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 أما املصادر اليت يف هذه الدارسة املتعلقة بعهد اخلالفة الراشدة فهي:
 ـ كتب احلديث: 1

وط  وابن ماجه، مث م ،والوس       ائي ،والرتمذي ،وس       ون أيب داود ،ومس       لم ،وقد بدأ  ابلكتو الس       تد: ص       حيحي البخاري
ع  مادة يرخييد مث مج ،الر  ا عالقد بعهد ا الفد الراش  دة ،فبذل  جهداً َلس  تخراج املادة التارخييد ،ومس  ود أ د ،مالك

ومس   ود  ،وس   ون س   عيد بن موص   ور ،والس   ون الكربى للبيهقي ،ومس   تدرك احلاكم ،وابن أيب ش   يبد ،من مص   وف عبد الرزا 
وكش       ف األس       تار عن زوائد البزار، وموارد الظمان إىل زوائد ابن  ،وجممع الزوائد ،س       ون الرتمذيوالطيالس       ي، و  ،احلميدي

ديث واس    تفد  من جهود اعققني ملا س    بق ذكره من كتو احل ،وس    ون الدارقطين ،ومل أغفل املعجم الكبري للطرباين ،حبان
 يف احلكم على الرواَي .

 ـ كتب شروح احلديث: 2
كما أن تعليقا    ،وش   ر  الوووي على ص   حيُ مس   لمر ففيهما مادة يرخييد َل يس   تهان هبا ،َلبن حجروأ ها: فتُ الباري 

 ابن حجر والوووي على بعض األحداث التارخييد ذا  أ يد يرخييد.
 ـ كتب التفسري: 3

لوهار حيث إن معظمها قوأهتم بتعليقا م أكثر من الرواَي  الر ن ،وابن كثري ،والقرطيب ،وأهم هذه الكتو: تفسري الطربي
 ذكر يف كتو احلديث والتاري .

 ـ كتب العقائد: 4
ويد، واإلابند وش   ر  الطحا ،وهذا الكتاب اس   تفد  موه فائدة عظيمد ،َلبن تيميد ،وأهم هذه الكتو: موهاج الس   ود الوبويد

الس    لف فيما  قل  موها أقوالحيث ن ،وغريها من كتو العقائد ،واَلعتقاد للبيهقي، والش    ريعد لالجري ،يف أص    ول الدَيند
 ومكاند الصحابد رضي هللا عوهم. ،يتعلق اب لفاء الراشدين

 ـ كتب الفقه: 5
فد  موها يف حيث اس          ت ،وغريها من كتو الفقه ،وبدايد اجملتهد َلبن رش          د ،واجملموع للوووي ،وأ ها: امل ين َلبن قدامد

 املسائل الفقهيد والق ائيد الر اجتهد فيها ا لفاء الراشدون.
 ـ كتب األدب: 6

كتو األدب ليس   ولكون ،أو استمعوا إليها ،حيث استخرج  موها بعض األبيا  املوسوبد للخلفاء الراشدين أو َتثلوا هبا
 ملسو هيلع هللا ىلصيا  الش      عريد الر توس      جم مع كتاب هللا وس      ود رس      وله لذلك كان اختياري لألب ،وفيها ال ث والس      مني ، ا أس      انيد

لوايف  ،واألدب اإلس              المي يف عهد الوبوة ،ومن أهم هذه الكتو: عيون األخبار َلبن قتيبد ،وأخال  ذلك اجليل الفريد
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 معروف.
 ـ كتب الزهد والرقائق: 7

 عدة الص       ابرين وذخرية الش       اكرين َلبنومن أهم هذه الكتو:  ،واس       تخرج  موها أقوال ا لفاء الراش       دين يف هذا العلم
 كتو.وغريها من ال ،وخمتصر موهاج القاصدين أل د بن عبد الر ن املقدسي ،ومدارج السالكني َلبن القيم ،القيم

 ـ كتب الفرق واملذاهب: 8
ين وأص   ول مذهو الش   يعد اإلماميد اَلث ،أليب حممد بن حزم الظاهري ،وأهم هذه الكتو: الفص   ل يف امللل واألهواء والوحل

 د. انصر القفاري. ،عشريد
 ـ كتب يف أنظمة احلكم: 9

  ونظام احلكم يف الش              ريعد والتاري ،وأهم هذه الكتو: نظام احلكومد اإلس              الميد للكتاين: املس              مى الرتاتيو اإلداريد
 لظافر القامسي. ،اإلسالمي

 ـ كتب يف الرتاجم: 10
ل ابد َلبن أس     د ا ،ش     ذرا  الذهو يف أخبار من ذهو لعبد احلي احلوبلي ،عالم الوبالء للذهيبوأهم هذه الكتو: س     ري أ

 سري السلف أليب القاسم األصفهاين. ،األثري
 ـ كتب يف اجلرح والتعديل: 11

 ،بانا  َلبن حالثق ،واجلر  والتعديل َلبن أيب حامت ،وأهم هذه الكتو:  ذيو الكمال يف أمساء الرجال للحافظ املزي
 الكامل يف ضعفاء الرجال َلبن عدي.

 ـ كتب التاريخ: 12
ما يتعلق ابلعقيدة وفي ،وهذا الكتاب نقل إليوا الرواَي  الص   حيحد وال    عيفد واملوض   وعد أبس   انيدها ،وأ ها: يري  الطربي

رواَي  الش    يعيد ان الَل بد من خ     وع الرواَي  للجر  والتعديل وبي ،واألحكام الش    رعيد واألحداث الر تتعلق ابلص    حابد
وقد اس  تفد  يف هذا الش   ن من كتاب )اس  تش  هاد عثمان ووقعد اجلمل يف مروَي  س  يف  ،والكذابني واجملاهيل ،الراف   يد

و)أثر  ،يم اليحىيلل   دكتور حيىي إبراه ،و)مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي( ،    ال   د ال ي   ث ،بن عمر يف يري  الطربي(
وغريه ا من  ،ومن أهم ه ذه الكت و: الب داي د والوه اي د َلبن كثري ،التش              يع على الرواَي  الت ارخيي د( د. عب د العزيز نور ويل

 هذه أهم املصادر الر رجع  إليها مع كم كبري من املراجع احلديثد املتووعد. الكتو التارخييد.
 هذا ما يتعلق ابلعقائد واألحكام والصحابد رضي هللا عوهم، ويفهذا وقد تشدد  يف تصحيُ الرواَي  أو احلكم عليها في

حلدث التارخيي واجتهد  يف تص  وير ا ،فالف   ل هلل مث  م ،الش   ن ما أان إَل انقل ألقوال العلماء املتخص  ص  ني يف هذا العلم
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ص  ورة الر َل  إكمال الفقد أفد  موها يف ،فقدمتها وأخذ  ابحلس  ود ومل أ ل الرواَي  ال   عيفد ،من الرواَي  الص  حيحد
يف  لكن فيما َل يتعلق بعقيدة أو ش    ريعد، ودخل  ،تس    دها الرواَي  الص    حيحد واحلس    ود مبا يتوافق مع رو  ذلك العص    ر

هل الس  ود وقد حرص    على طر  موهج أ ،مواقش  ا  لش  بها  وافرتاءا  الراف   د واملس  تش  رقني وبعض الكتذاب املعاص  رين
والرد على الش     بها  خص     وص     اً يف عهد عثمان وعلي رض     ي هللا عوهما، وقد جد   أفكار   ،فيما يتعلق ابلعهد الراش     دي

ئم ذلك مبا يال ،والعزم ماٍض إبذن هللا على تطويرها ،كثرية من بعض اإلخوة األعزاء حول دراس             د عهد ا الفد الراش             دة
 ونس ل هللا تعاىل السداد والتوفيق. ،العصر الزاهر

الراش       دين: احلس       ن بن علي بن أيب طالو بدراس       د خاص       د نظراً أل يد اجتهاداته يف فقه  هذا وقد أفرد  خامس ا لفاء
السياسد الشرعيد وفقه املصاحل واملفاسد، وما كان ميلكه من ر يد إصالحيد توج  بتوازله عن ا الفد ملعاويد رضي هللا عوه، 

فذة من قدرة وما َتيز  به ش       خص       يته ال ،ومص       ائو ،وما تعرض له أثواء اختاذه ا طوا  التوفيذيد لتلك الر يد من عوائق
ابين هذا » قوله: يف ملسو هيلع هللا ىلصالويبوعزم على التوفيذ كان س         بباً يف توحيد األمد وحتقيق نبوءة  ،على امتالك مش         روع إص         الحي

 .(1)«ولعل هللا أن يصلُ به بني فنتني من املسلمني ،سيد
وهي ثالثون  ،وةهللا عليهم أمجعني توتهي بذلك فرتة خالفد الوب وبتوازل احلس   ن بن علي عن ا الفد ومبايعته معاويد رض   وان

 وقوله ،(2)«مث يؤ  هللا امللك    أو ملكه    من يشاء ،خالفد الوبوة ثالثون سودملسو هيلع هللا ىلص : »واحلجد يف ذلك قول رسول هللا  ،سود
كثري على هذا احلديث فقال:   وقد علق ابن ،(3)«مث ملك بعد ذلك ،ا الفد يف أمر ثالثون س  ود: » ص  لى هللا عليه وس  لم

وذلك   ،فإنه نزل عن ا الفد ملعاويد يف ربيع األول من س        ود إحدى وأربعني ،وإمنا كمل  الثالثون خبالفد احلس        ن بن علي
ئل نبوة وهذا من دَل ،فإنه تويف يف ربيع األول س    ود إحدى عش    رة من ا جرة ،ملسو هيلع هللا ىلصكمال ثالثني س    ود من مو  رس    ول هللا 

 .( 4)هللا وسالمه عليه وسلم تسليماً  سيدان حممد صلوا 
ن بن وإبذن هللا تعاىل سوف تكون مع كتاب احلس ،وبذلك يكون احلسن بن علي رضي هللا عوه خامس ا لفاء الراشدين

ا وأس   باب زوا ا، ونظام حكمه ،علي خالص   ا  مهمد فيما يتعلق بدراس   د عهد ا الفد الراش   دة من معاملها وخص   ائص   ها
لعهد ومكاند املرأة يف ا ،واس          توبا  قوانني وس          ون للوهوض ،وإدارة األزما  فيها ،ودس          تورها ،اد اوق ،وص          فا  جيلها

 وفقه القدوم على هللا عود ذلك اجليل. ،ومؤسسا  الدولد ،الراشدي
وهو  ،األمد فحياته ص  فحد مش  رقد يف يري  ،هذا وقد حرص    على تواول ش  خص  يد أمري املؤموني علي من جوانبها املتووعد

اطفد فس              ريته من أقوى مص              ادر اإلميان، والع ،من األئمد الذين يت س              ى الواس هبديهم وأبقوا م وأفعا م يف هذه احلياة
ش مع فوتعلم موه فقهه يف التعامل مع السون وحسن توجيهها، وكيف نعي ،والفهم السليم  ذا الدين ،اإلسالميد الصحيحد

                                                           
 .3746البخاري رقم  )1 (
 ( لأللباين.3/879صحيُ سون أيب داود ) )2 (
 (. قال الرتمذي: هذا حديث حسن.397-6/395سون الرتمذي مع شرحها األحوذي ) )3 (

 (.8/16)البدايد والوهايد  )4( 
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العبد  وأ يد ا وف من هللا واإلخالص له وابت اء ما عوده يف جنا  ،ملسو هيلع هللا ىلصبرس         ول هللا ونقتدي  ،الكرمي وهنتدي هبديه قرمنال
 جتهد  يففلذلك ا ،وأثر هذه املعاين يف حياة األمد اإلس      الميد وهنوض      ها وقيامها بدورها احل       اري املوش      ود ،يف الدارين

 ،قص  د  ووجه هللا الكرمي َل غريه ،وَل متربئ من زلد ،غري مدذٍع عص  مد ،دراس  د ش  خص  يته وعص  ره حس  و وس  عي وطاقر
 واَلنتفاع به إنه طيو األمساء ومسيع الدعاء. ،وهو املسؤول يف املعوند عليه ،وثوابه أرد 

ه   1424ربيع اَلخر  17هذا وقد انتهي  من هذا الكتاب يوم الس            ب  الس            اعد واحدة إَل مخس دقائق  هراً بتاري  
ل وأس    له س   بحانه وتعاىل أبمسائه احلس   ىن وص   فاته العلى أن جيع ،قبل ومن بعدوالف    ل هلل من  ،م 2003يونيو  7املوافق 

وأن يثيو إخواين الذين  ،وأن يثيبين على كل حرف كتبته وجيعله يف ميزان حس           وا  ،عملي لوجهه خالص           اً ولعباده انفعاً 
 لى هذا الكتاب أن َل يوس        ىونرجو من كل مس        لم يطلع ع ،أعانوين بكل ما ميلكون من أجل إَتام هذا اجلهد املتواض        ع

ُكَر نِْعَمَتَك الذِر ﴿ ،العبد الفقري إىل عفو ربه وم فرته ور ته ورض              وانه من دعائه أَنْ َعْمَ  َعَليذ َوَعَلى  َربِ  أَْوزِْعيِن َأْن َأش              ْ
 .[19]النمل:  ﴾الصذاحِلِنيَ َواِلَديذ َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاُه َوأَْدِخْليِن ِبَرْ َِتَك يف ِعَباِدَك 

ُ لِلوذاِس ِمْن َرْ ٍَد َفاَل ممُِْسَك َ َا َوَما مُيِْسْك َفاَل ُمْرِسَل َلُه ِمْن بَ ْعِدهِ ﴿قال تعاىل:  ُِ اَّللذ  .[2 ]فاطر:ُهَو اْلَعزِيُز  احلَِْكيُم﴾وَ  َما يَ ْفَت
 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى مله وصحبه وسلم.

 حبمدك أشهد أن َل إله إَل أن  أست فرك وأتوب إليك.سبحانك اللهم و 
 واخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 الفقري إىل عفو ربه وم فرته ور ته ورضوانه
 علي حممد الصذالذيبُّ .     ...

 
 
 

 ،ر  النشردو  األخوة القّراء الكرام ! يسّر املؤلف أن تصله مالحظاتكم حول هذا الكتاب وغريه من كتبه من خالل
 www.alsallabi.comأبو عرب املوقع األلكرتوين : 

 ومواصلة املسرية يف خدمة اتريخ أمتنا. ،ويطلب من إخوانه الدعاء يف ظهر الغيب ابإلخالص والصواب
  

http://www.alsallabi.com/
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 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه مبكة:  الفصل األول

 وأسرته ،وكنيته وصفته ،امسه ونسبه:  املبحث األول

 أواًل: امسه وكنيته ولقبه:
بن هاش       م بن عبد  (2)يقال له: ش       يبد احلمد ،بن عبد املطلو (1)هو علي بن أيب طالو )عبد مواف( امسه ونســــــبه: -1

مواف بن قص      ي بن كالب بن مرة بن كعو بن لؤي بن غالو بن فهر بن مالك بن الو       ر بن كواند بن خزميد بن مدركد 
ويلتقي معه يف جده األول عبد املطلو بن ملسو هيلع هللا ىلص فهو ابن عم رس    ول هللا  ،(3)بن إلياس بن م     ر بن نزار بن معد بن عدانن

 عوها مسته بذلك أمه رض    ي هللا ،وكان اس    م علي عود مولده أس    د ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوالد  ووالده أبو طالو ش    قيق عبد هللا ،هاش    م
 ويدل على ذلك ارنازه يوم خيرب حيث يقول: ،ابسم أبيها أسد بن هاشم

ت           ين أم           ي ح           ي           دره  ( 4)أان ال           ذي مس           َذ
  

 ( 5)ك           ل           ي           ث غ           اابٍ  ك           ري           ِه امل           و           ظ           ره 
 .(6)مل يعجبه هذا اَلسم ومساه علياً  ،فلما عاد ،وكان أبو طالو غائباً  

اً أبيب تراب كويد  ويكين أي  ،ملسو هيلع هللا ىلصنسبد إىل ابوه األكرب احلسنر وهو من ولد فاطمد بو  رسول هللا  ،أبو احلسنكنيته: -2
لياً جاء بي  فاطمد رض    ي هللا عوها فلم جيد عملسو هيلع هللا ىلص وس    بو ذلك: أن الرس    ول  ،وكان يفر  إذا نودي هبا ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبكواه هبا 
 فقال: أين ابن عمك؟ ،يف البي 

إلنس   ان: انظر أين هو؟ فجاء فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رس   ول هللا ف ،عودي (7)قال : كان بيين وبيوه ش   يء ف اض   بين فخرج فلم يقل
، فجعل وأص ابه تراب ،جع وقد س ق  رداءه عن ش قهوهو م  طملسو هيلع هللا ىلص فجاء رس ول هللا  ،َي رس ول هللا   هو يف املس جد راقد

. ومن ُكواُه: أبو احلس  ن (9)ومن روايد البخاري: وهللا ما مساه إَل الويب ،(8)«قم أاب تراب»ميس  حه عوه ويقول: ملسو هيلع هللا ىلص رس  ول هللا
                                                           

 أبو طالو امسه عبد مواف. )1 (
 (.3/1089عبد املطلو: امسه شيبد احلمد. اَلستيعاب ) )2 (
 (،1/507( ، اإلصابد )7/333( ، البدايد والوهايد )1/308( ، صفد الصفوة )3/19الطبقا  الكربى ) )3 (

 (.1/50( ، املعجم الكبري للطرباين )5/66( ، املوتظم )1/1089اَلستيعاب )      
 حيدرة: من أمساء األسد. )4 (
 .617الرَيض الو رة يف مواقو العشرة ، ص  )5 (

 .18( ، خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد بن علي انصر فقيهي ، ص2/170غريو احلديث للخطايب ) )6( 
 (.11/577من قال يقيل ، فالقيلولد: الظهرية ، وتكون مبعىن الووم يف الظهرية ، اللسان ) )7 (
 .2409مسلم يف صحيحه رقم  )8 (
 (.3280،  3703،  441البخاري يف صحيحه رقم ) )9 (



 

20 
 

 

 .( 2)وأبو السبطني ،(1)وأبو القاسم ا امشي ،واحلسني

 (.3ورابع ا لفاء الراشدين) ،أمري املؤمونيلقبه:  - 3

 اثنياً: مولده:
  فقد ذكر احلس    ن البص    ري أن وَلدته قبل البعثد خبمس عش    رة أو س     ،اختلف  الرواَي  وتعدد  يف حتديد س    ود وَلدته

وذكر الباقر حممد بن  ،(6)ورجُ ابن حجر قوله ،(5)وذكر ابن إس     حا  أن وَلدته قبل البعثد بعش     ر س     وني ،(4)عش     رة س     ود
وأما الثاين:  ،(7)ورجحه ابن حجرر وهو أنه ولد قبل البعثد بعش        ر س        وني ،لني: األول: كالذي ذكره ابن إس        حا علي قو 

فيكون مولده على التحقيق قبل  ،، وقد ِمْلُ  إىل قول ابن حجر وابن إس         حا (8)فيذكر أنه ولد قبل البعثد خبمس س         وني
أبن علياً أول من ولد من بين هاش     م يف جوف الكعبد. وأما احلاكم فقال: إن  ،(10)، وذكر الفاكهي(9)البعثد بعش     ر س     وني

 .( 11)األخبار تواتر  أبن علياً ولد يف جوف الكعبد

 اثلثاً: األسرة وأثرها يف األعقاب:
 الدم على أتثري ،وعلم اَلجتماع ،وعلم األخال  ،وعلم الوفس ،لقد دل  علم التش          ريُر وهو دراس          د الرتكيو اجلس          دي

الث وذلك عن ث ،ويف أكثر األحوال ،إىل حدٍ  معني ،وطاقا ا ،الس             الَل  يف أخال  األجيال وص             الحيا ا ومواهبهاو 
 طر :

)أ( القيم واملثل الر ما زال اابء هذه األس            رة وأجدادها يؤموون هبا أش            د اإلميان، وحيافظون عليها أو حياولون أن حيافظوا 
ها ش  ارداً غريباً، أو خالفها وحاد عو ،ويعتربون من س  ار عليها من أبواء األس  رة ،وميج دون ويتوب لون هبا ،عليها أش  د اعافظد

يد وإس    اءة إليهم َل ت تفر يف قوانني هذه األس    رة العرف ،وعقوقاً لالابء ،وقلد مروءة ،وس    قو   د ،ويرون يف ذلك غ     اض    د
                                                           

 (.7/223البدايد والوهايد ) )1 (
 (. والسبطني: احلسن واحلسني.4/16أسد ال ابد ) )2 (
 (.2/250( ، خالصد  ذيو الكمال )7/223، البدايد والوهايد ) 376يري  اإلسالم للذهيب ، ص )3 (
 بسود مرسل. 163( رقم 1/54املعجم الكبري للطرباين ) )4 (
 ( دون إسواد.1/262السرية الوبويد ) )5 (
 ( ترمجد علي.2/501اإلصابد ) )6 (
 واده حسن.إس 165( رقم 1/53املعجم الكبري للطرباين ) )7 (
 . إسواده حسن إىل حممد الباقر حيث أرسلها.166( رقم 1/53املصدر السابق ) )8 (
 (.2/507( ، اإلصابد )7/174فتُ الباري ) )9 (
 صاحو أخبار مكد ، حقق الكتاب عبد امللك بن دهيش. )10 (

 ( دون إسواد.3/483املستدرك على الصحيحني ) )11( 
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 املتوارثد.

، و ايد واجلود والس     خاء ،واألنفد واإلابء ،والش     هامد ،والفروس     يد )ب( حكاَي  اَلابء وعظماء األس     رة يف البطولد والفتوة
 ،الكهولدومن أَيم الص     با إىل س     نِ  الش     باب و  ،وذلك من س     نٍ  مبكرة ،تتواقلها األجيال وتتباهى هبا ،املظلومني وال      عفاء

 شهرة األسرة والساللد. وتربير ،والربِ  ابَلابء ،وتعيني املقاييس للعظمد والرجولد ،فتؤثر يف تكوين عقليذتها ومشاعرها

ا أيده علم وذلك م ،يف أس     رة حافظ  على أنس     اهبا وأص     التها ،)ج( أتثري الدم املوروث يف أع      اء األس     رة كابراً عن كابر
ها: ن اإل يد الر قال هللا عوكالس       و  ،وقاعدة مطردة َل تقبل اس       تثواء وَل ش       ذوذاً  ،، وهذا ليس على إطالقه(1)الس       الَل 

وذِد اَّللِذ حَتِْوياًل﴾ ﴿ وذِد اَّللِذ تَ ْبِدياًل َوَلْن نََِد ِلس           ُ الواس معادن  »يف قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوإىل ذلك أش           ار  ،[43]فاطر: فَ َلْن نََِد ِلس           ُ
من بط  به عمله مل يس    رع ملسو هيلع هللا ىلص: »، وقوله (2)«خيارهم يف اجلاهليد خيارهم يف اإلس    الم إذا فقهوا ،كمعادن الف     د والذهو

 ،ودوتركُّز الرائسد الديويد والزعامد الروحيد العلميد يف أسرة معي ،وليس يف ذلك من تقديس الدم املوروث الدائم ،(3)«به نسبه
فساداً اجتماعياً  -قبل اإلسالم-وهو الذي عاىن موه العامل القدمي  ،ديوياً وروحياً وعلمياً بشكل دائم ،واحتكارها لقيادة أمد

ريتني الروميد تزخر به كتو التاري  وش    هادا  املؤرخني لإلمرباطو  ،واس    ت الًَل مادَيً ش    ويعاً  ،فظيعاً  واس    تبداداً  ،وخلقياً جارفاً 
ولذلك حيسن بوا أن نشري إىل وضع األسرة والساللد          ،وغريها من اجلاهليا  (4)واجملتمعني اإلغريقي وا ودي ،والساسانيد

تازان به من وما كانتا َت ،طالو رض   ي هللا عوه                                    العرقي واَلجتماعياللتني ولد ونش     فيهما أمري املؤموني علي بن أيب 
ونبدأ يف ذلك  ،وكيف كان العرب يوظرون إليهما ويقرُّون  ما ابلف    ل ،وتقاليد وتراث ُخلقي ونفس   ي ،خص   ائص وأعراف

 . (5)مث ببين هاشم ،بقريش

 قبيلة قريش: -1
وذهو  ،توةوالش  جاعد والف ،ونص  اعد البيان، وكرم األخال  ،وفص  احد الل د ،والس  يادة ،أقر  العرب كل هم بعلو نس  و قريش

وكانوا حلفاء مت لفني متمس    كني بكثري من ش    ريع                  د إبراهيم ا ليل عليه الص    الة  ،(6) ذلك مثاًل َل يقبل نقاش    اً وَل جدَلً 
يقيمون ون أوَلدهم، وحيجُّون البي  و وكانوا حيبُّ  ،وَل يزيوه                    م أدب ،ومل يكونوا كاألعراب الذين َل يوقرهم دين ،والس      الم

                                                           
 .20-19، أيب احلسن للودوي ، ص  املرت ى سرية أمري املؤموني )1 (
 ( إسواده صحيُ.2/539مسود أ د ) )2 (
 مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبد. )3 (
 .20املرت ى للودوي ، ص )4 (
 فيما يتعلق خبصائص ومزاَي العرب يوظر إىل: السرية الوبويد للودوي. )5 (
 .74السرية الوبويد للودوي ، ص )6 (
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ويتباعدون يف املواكُ من البو  وبو  البو   ،(1) ويترب ون من ا رابذة ،وي تس    لون من اجلوابد ،ويكف وون مويهم ،املواس    ك
 زوجون ابلصذ دا  وكان وا يت ،بت كيد صويعهم وحسن اختيارهم قرمنون زل ال ،غريًة وبعداً من اجملوسيد ،واألخ  وبو  األخ 

زو جون وَل ي ،وَل شر  عليهم يف ذلك ،وما زاد شرفهم أهنم كانوا يتزوجون من أي قبيلد شا وا ،(2)والشهود ويطلقون ثالث    اً 
حىت يدان إليهم  ،يرون ذلك َل حيل  م وَل جيوز لش       رفهم ،على ديوهم( 3)أن يكون متحمس       اً  ،أحداً حىت يش       رتطوا عليه

 .(4)دويوقا
 بنو هاشم: -2

وهو قليل  - ما حفظه التاري  وكتو الس  رية من أخبارهم  وأقوا م  قرمانوإذا  ،أما بوو هاش  م فكانوا واس  طد العقد يف قريش
ورجاحد  ،واَلعتدال يف كل ش    يء ،اس    تدللوا به على ما كان ميتاز به هؤَلء من مش    اعر اإلنس    انيد الكرميد -من كثري جداً 

ال               يف  والعطف على ،وعلو ا مد ،والبعد عن الظلم ومكابرة احلق ،وقوة اإلميان مبا للبي  من مكاند عود هللا ،العقل
لس   رية الر ا ،وما تش   تمل عليه كلمد )الفروس   يد( عود العرب من معان كرميد وخالل  يدة ،والش   جاعد ،والس   خاء ،واملظلوم

ن كان يف    له ويدعو إليه من مكارم األخال ، غري أهنم عاش   وا يف زم  تتفق ويتفق مع ما ،ملسو هيلع هللا ىلصتليق أبجداد الرس   ول الكرمي 
ومل يص   ل بوو هاش   م إىل هذه املكاند يف جمتمعهم إَل ابلت    حيد  (5)وعبادا ا ،الفرتة، وس   ايروا أبواء قومهم يف عقائد اجلاهليد

 والعطاء والبذل وخدمد الواس.
 
 عبد املطلب بن هاشم: -3

ه املطلو،  ،(6)الو رض     ي هللا عوه: ويل عبد املطلو بن هاش     م الس     قايد والرفادةوعلي بن أيب طملسو هيلع هللا ىلص جد الرس     ول  بعد عمِ 
 ،مابئه وش         ُرَف يف قومه ش         رفاً مل يبل ه أحد من ،وأقام لقومه ما كان ااب ه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم ،ف قامهما للواس

 . ( 7)وأحب ه قومه وعظم خطره فيهم
ال كانوا إذ كان يف مكد رج ،ومل يكن س  يد مكد الوحيد املطاع، كما كان ُقص  ي ،يف قريشومل يكن عبد املطلو أغىن رجل 

                                                           
 ا رابذة: قوام بي  الوار ، فارسي معرب. وقيل: عظماء ا ود أو علما هم. )1 (
 ( لآللوسي.1/243بلوغ األرب يف معرفد أحوال العرب ) )2 (
 متحمساً: التحمس: التشدد يف الدين. )3 (
 (.1/243، بلوغ األرب يف معرفد أحوال العرب ) 22املرت ى للودوي ، ص )4 (
 (.1/243أحوال العرب لآللوسي ) بلوغ األرب يف معرفد )5 (
 الرفادة: إطعام احلج اج يف أَيم املوسم حىت يتفرقوا. )6 (
 (.1/142السرية الوبويد َلبن هشام ) )7 (
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( 1)لد ابلبي فهي وجاهد ذا  ص    ،وبنر زمزم ،ألنه كان يتوىل الس   قايد والرفادة ،أكثر موه ماًَل وس   لطاانً إمنا كان وجيه قومه

 ،الس          اميد وتتجلى نفس          يد س          يد قريش ،حاميه ومانعه وأنه ،. ويتجلى إميان عبد املطلو أبن  ذا البي  مكاند عود هللا
     ي على وقد غزا مكد وأراد أن يهني البي  ويق ،وش    خص    يته القويد الش    اخمد يف حديث دار بيوه وبني أبرهد ملك احلبش    د

له وس    ،عهوقد أعظمه أبرهد ونزل له عن س  ريره ف جلس  ه م ،فاس  ت ذن له عليه ،وقد أص  اب لعبد املطلو منر بعري ،مكانته
وقال:  ،عن حاجته، فقال حاجر أن يرد  علي امللك منر بعري أص            اهبا يل. فلما قال له ذلك زهد فيه امللك وتفادته عيوه

فيه؟  قال عبد املطلو:  َل تكلِ ُمين ،قد جن   دمه ،وترتك بيتاً هو ديوك ودين اابئك ،أتكلمين يف منر بعري أص   بتها لك
 ،. وقد كان ما قاله عبد املطلو(2)قال: أن  وذاك ،قال: ما كان ميتوع مين ، س              يموعهوإن للبي  رابً  ،إين أان رب اإلبل

َل َعَلْيِهْم َطرْيًا َأابَ ﴿قال تعاىل:  ،وجعل كيد أبرهد وجيش   ه يف ت    ليل ،فحمى رب البي  بيته بِيَل ص تَ ْرِميِهْم حبَِجارٍَة ِمن َوأَْرس   َ
ٍف َمْ ُكولٍ  يٍل ص َفَجَعَلُهْم َكَعص       ْ جِ   وحيثهم على مكارم ،. وكان عبد املطلو أيمر أوَلده برتك الظلم والب ي[5 - 3]الفيل: ﴾س       ِ
 ومعىن ،وما  عبد املطلو بعد أن جاوز الثمانني، وعمر الرس           ول  اين س           وني ،(3)األخال  ويوهاهم عن دنينا  األمور

 .(5)كثرية لوفاة عبد املطلو  وذُكر أنه مل تقم مبكد سو  أَيماً  ،(4)للميالد 578ذلك أنه تويف حوايل سود 
 أبو طالب والد علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: -4

مر فقد كان أبو طالو هو الذي يلي أ ،فإذا خرج فيخرج معه ،وكان حيو ابن أخيه حباً ش            ديداً  ،أبو طالو َل مال له  
الدعوة إىل هللا وص       دع هبا، وقف أبو طالو ملسو هيلع هللا ىلص وعودما أعلن رس       ول هللا  ،(6)فكان إليه ومعه ،بعد جد هملسو هيلع هللا ىلص رس       ول هللا 

ء ليس  مع وإن املر  ،فاش  تد ذلك على قريش غماً وحس  داً ومكراً  ،وص  مم على مواص  رته وعدم خذَلنهملسو هيلع هللا ىلص جبانو رس  ول هللا 
بل  ،ملسو هيلع هللا ىلصمد ه حمفقد رب  أبو طالو مص         ريه مبص         ري ابن أخي ،عجباً ويقف مذهوًَل أمام مروءة أيب طالو مع رس         ول هللا

دفاعاً لرس   ول  ،وبين املطلو إليه يف حلف واحد على احلياة واملو  ،واس   تفاد من كونه زعيم بين هاش   م أن ض   م بين هاش   م
وملا  ،إجارة مفتوحد َل تقبل الرتدد أو اإلحجامملسو هيلع هللا ىلص وأجار ابن أخيه حممداً  ،(7)مس      لمهم ومش      ركهم على الس      واء ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصوف         ل رس        ول هللا  ،جعل ميدحهم ويذكر قدميهم ،وحدهبم عليه ،من جهدهم معهرأى أبو طالو من قومه ما س        ر ه 

                                                           
 .22( ، املرت ى ، ص4/78املفصل يف يري  العرب قبل اإلسالم ، جواد علي ) )1 (
 .23( ، املرت ى ، ص1/49سرية ابن هشام ) )2 (
 (.1/324بلوغ األرب يف معرفد أحوال العرب ) )3 (
 (.4/78املفصل يف يري  العرب قبل اإلسالم ) )4 (
 (.1/78أنساب األشراف للبالذري ) )5 (
 (.1/179، السرية الوبويد َلبن هشام ) 24املرت ى ، ص )6 (
 .184فقه السرية الوبويد لل  بان ، ص )7 (
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 فقال: (1)ومكانه موهم ليشد  م رأيهم وليحدبوا معه على أمره ،فيهم

 إذا اج        ت        م        ع        ْ  ي        وم        ًا ق        ري        ش  مل        ف        خ        رةٍ 
 

ا  ه       َ رُّه       ا وص                   م      ي      م      ُ  ف      ع      ب       ُد م      و       اف س                   ِ
ل         أش                   راف ع     ب       ِد م     و       اف     ه       ا   وإن ُحص                    

 
ه        ا   اف        ف        ي ه        اش                     ٍم أش                     راف        ُ ه        َ  وق        دمي        ُ

 وإن ف            خ            رْ  ي            وم            ًا ف            إن حم            م            داً  
 

ه       ا   ه      و املص                   ط      ف      ى م      ن س                   ر ه       ا وك      رمي      ُ
ه         ا  ه         ا ومس         ي         و         ُ  ت         داع           ق         ري         ش  غ         ث         ُّ

 
ه       ا   ع   ل   ي   و       ا ف   ل   م ت   ظ   ف   ْر وط       اش                       ح   ل   وم   ُ

رُّ               الم             د  ق             ِ  وك             و             ا ق             دمي             ًا َل ن             ُ
 

ق      ي      م      ه       ا  ر ا        دود ن      ُ ع      ْ  إذا م       ا ث      و      وا ص                    ُ
وتودد فيها  ،موها ومبكانه ،قال قص      يدته الر تعوذ فيها حبرمد مكد ،وملا خش      ي أبو طالو د اء العرب أن يركبوه مع قومه 

يهلك  وَل يركه لش   يء أبداً حىت ،ملسو هيلع هللا ىلصخيربهم يف ذلك من ش   عره أنه غري مس   لم رس   ول هللا  ،وهو على ذلك ،أش   راف قومه
 فقال: ،دونه

ا رأي            ُ  ال            ق            وم َل ُود  ف            ي            ه            مُ   ومل             
 

لِ   رى وال       وس                     ائ       ِ  وق       ْد ق       ط       ع       وا ك       لذ ال       ع       ُ
 ص                          اَرح             وان ابل             ع             داوِة واألذىوق             د  

 
زاي          لِ  

ُ
ُدو  امل           وا أم          َر ال          ع          َ  وق          د ط          اَوع          ُ

دً    وق         د ح         ال         ف         وا ق         وم         ًا ع         ل         ي         و         ا َأ          و         ذ
 

ف        و        ا ابألانم        لِ    ي        ع                       ون غ        ي        ظ        ًا خ        ل        ْ
 ص                   ربُ        م ن     فس                   ي بس                   م     راَء مس     ح       دٍ  

 
 وأب         ي         َض ع                       و م         ن ت         راث امل         ق         اولِ  

 وأح                    رُ  ع     و       َد ال     ب     ي         ره     ط     ي وإخ     و  
 

ُ  م        ن أث        واب        ه ابل        وص                     ائ        لِ    وأمس                     ك        ْ
واش  تد  املعارك مع  ،وأقس  م ابلبي  أبنه لن يس  لم حممداً ولو س  ال  الدماء أهناراً  ،وتعوذ ابلبي  وبكل املقدس  ا  الر فيه 

 بطون قريش:

زى ب         ْ  حم         م         داً  ( 2)ك         ذب         ت         م وب         ي         ِ  هللا ن          ُ
 

ا ن          ط          اع          ْن دون          ه ون          و          اض                        لِ    ومل           
هُ  ( 3)وُنس                       ل         م         ه   ح         ىت نص                       رذع ح         ول         َ

 
ل ع         ن أب         و         ائ         و         ا واحل         الئ         لِ   ْذه         َ  ( 4)ون         َ

 وي          و          ه          ُض ق          وم  يف احل          دي          ِد إل          ي          ك          م 
 

الص                     لِ    ( 5)هنوَض الر واَي حت       َ  ذاِ  الص              ذ
وملا  ،واس    تطاع أن ي زو اجملتمع القرش    ي بقص    ائده ال     خمد الر هز  كيانه هزذاً  ،واس    تمر أبو طالو يف مواص    رة ابن أخيه 

ى بين هاش      م اجتمع  قريش فائتمروا بيوهم أن يكتبوا كتاابً يتعاقدون فيه عل ،ت ل ل اإلس      الم يف قلوب أبواء بعض القبائل
د وعلقوها يف جوف وكتبوا ص     حيف ،وَل يبيعوهم ش     يناً وَل يبتاعوا موهم ،على أَل يوكحوا إليهم وَل يوكحوهم ،وبين املطلو

                                                           
يبِ  )السرية الوبويد عرض وقائع   )1(   (.1/158وحتليل أحداث للصذالذ

 نُبزى: أي نسلمه ونُ لو. )2 (
 أي: كذبتم أن نسلمه قبل أن نصرع حوله. )3 (
 احلالئل: الزوجا . )4 (
 الصالصل: املزادا   ا صلصلد ابملاء. )5 (
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وذلك يف حُمرذم س    ود  ،(1)معه يف ش    عبه وتواثقوا على ذلك، واحناز  بوو هاش    م وبوو املطلو إىل أيب طالو فدخلوا ،الكعبد
مث كان ما كان من أكل  ،ومكث بوو هاش    م على ذلك حنو ثالث س    ووا  َل يص    ل إليهم ش    يء إَل س    راً  ،س    بع من الوبوة

وما  أبو طالو يف الوص   ف  ،(2)وبطالن ما فيها ،وَتزيق الص   حيفد ،أاب طالو بذلك ملسو هيلع هللا ىلصالويبوإخبار  ،األرض   د للص   حيفد
وهو العام الذي مات  فيه  ،(3)ومل ُيس     لم أبو طالو ،من ش     وال يف الس     ود العاش     رة من الوبوة، وهو ابن ب      ع و انني س     ود

 .(4)ومسِ ي هذا العام بعام احلزن ،املصائوملسو هيلع هللا ىلص وتتابع  على رسول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبخدجيد زوج 

 هللا عنه:أم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي  - 5

وهي أول هامشيد  ،(5)هي الص   حابيد اجلليلد الس   يدة الفاض   لد فاطمد بو  أس   د بن هاش   م بن عبد مواف بن قص   ي ا امشيد
حيوما كفله عمه أبو طالو بواء على وص              يد أبيه عبد املطلو، فكان  له  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد حظي  برعايد  ،(6)ولد  هامشياً 
د عقدين من وقد ق    ى احلبيو املص   طفى قراب ،تقوم على ش   ؤونه وترعى أموره ما اس   تطاع  إىل ذلك س   بيالً  ،أماً بعد أُمِ هِ 

حياته يف كوفها، وقد استجاب  لدعوة اإلسالم وأصبح  من السابقا  األوليا ، وصار  من صفوة الوساء ممن أخذ  
إذ كان  تقوم  ،أفد والر د يف معاملد الزهراء رضي هللا عوهاوكان  رضي هللا عوها مثاًَل للر  ،املكاند العليا يف ساحد الف يلد

وروي عن أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه أنه قال: قل  ألمي: اكفي فاطمد بو  رس  ول  ،ملسو هيلع هللا ىلصمبس  اعد ا براً هبا وبوالدها 
ف  إىل أض              ا ملسو هيلع هللا ىلصلويبكما أن ص              لتها اب  ،(7)وتكفيك هي الطحن والعجن ،س              قايد املاء والذهاب يف احلاجدملسو هيلع هللا ىلص هللا 

عود  وقد كان   ا مكاند كربى ،جمموعد من األحاديث ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقد رو  عن  ،ش   خص   يتها مكرمد حفظ احلديث وروايته
ُحلذد  ملسو هيلع هللا ىلصفقد أورد ابن حجر ابإلصابد: أن علياً رضي هللا عوه قال: أهدى إيلذ رسول هللا  ،وخيصها اب ديد ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

  ومخاراً لفاطمد بو ،ملسو هيلع هللا ىلصمخاراً لفاطمد بو  رس     ول هللا  ،فش     ققتها أربعد أمخرة ،(8)اطماس     ترب  فقال: اجعلها مُخُراً بني الفو 
 .(9)أسد رضي هللا عوها، ومخاراً لفاطمد بو   زة رضي هللا عوها. ومل يذكر الرابعد

  ملسو هيلع هللا ىلصطفى وحظي  ابلتكرمير إذ توفي  يف حياة احلبيو املص       ،ولقد كان حظ الس      يدة فاطمد مباركاً يف حيا ا وعود وفا ا

                                                           
 (.351-1/350السرية الوبويد َلبن هشام ) )1 (
 ، وقد فصل  ذلك يف كتايب: السرية الوبويد. 26ت ى ، ص( ، املر 377-1/373املصدر السابق نفسه ) )2 (
 (.1/324بلوغ األرب ) )3 (
 .26( ، املرت ى ، ص416-1/415السرية الوبويد َلبن هشام ) )4 (
 (.2/685، ف ائل الصحابد ) 40نسو قريش ، ص )5 (
 (.2/685ف ائل الصحابد ) )6 (
 (. رجال السود رجال الصحيُ.9/356جممع الزوائد ) )7 (
 .3596سون ابن ماجه ، كتاب اللباس رقم  )8 (
 .11593( رقم 8/27اإلصابد ) )9 (



 

26 
 

 

وَل يتقوى من طرقه األخرى الر جاء  ألهنا كلها  ،وأما ما روي عن أنس يف دفوها فهو واٍه ض   عيف ش   ديد ال    عف ،(1)
ل هللا يها رسو دخل عل ،فعن أنس بن مالك رضي هللا عوه قال: ملا مات  فاطمد بو  أسد أم علي رضي هللا عوها ،ضعيفد
وين، وَتوعني وتعرين وتكس       ي ،نوعني وتش       بعيوين ،كو  أمي بعد أمي  ،ر ك هللا َي أمي»فجلس عود رأس       ها فقال: ملسو هيلع هللا ىلص 

لغ املاء الذي فيه فلما ب ،مث أمر أن ن س              ل ثاللً ثاللً  ،«تريدين بذلك وجه هللا والدار اَلخرة ،نفس              ك طيباً وتطعميوين
ملسو هيلع هللا ىلص مث دعا رس   ول هللا  ،قميص   ه ف لبس   ها إَيه وكفوها بربد فوقهملسو هيلع هللا ىلص خلع رس   ول هللا مث  ،بيدهملسو هيلع هللا ىلص الكافور س   كبه رس   ول هللا 

 ره رسول فلما بل وا اللحد ح ،فحفروا قربها ،أسامد بن زيد وأاب أيوب األنصاري وعمر بن ا طاب وغالماً أسود حيفرون
ي  وهو حي َل هللا الذي حيي ومي» فاض     طجع فيه وقال: ملسو هيلع هللا ىلص فلما فرغ دخل رس     ول هللا  ،وأخرج ترابه بيده ،بيدهملسو هيلع هللا ىلص هللا 

فإنك  ،ووس             ع عليها مدخلها حبق نبيك واألنبياء الذين من قبلي ،ولقوها حجتها ،اغفر ألمي فاطمد بو  أس             د ،ميو 
 .(2)وكربذ عليها أربعاً وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر رضي هللا عوهما«. أرحم الرا ني 

وقد قام األس          تاذ أبو عبد الر ن جيالن بن خ           ر  ،هبذا احلديث على جواز التوس          ل ابلذوا  (3)وقد احتج من احتج
ووضُ أن احلديث قد روي من مخسد  ،(4)وبنيذ ضعفها وبطالهنا ،العروسي يف رسالته ملرحلد املاجستري بتتبع طر  احلديث

وم ومع هذا مل يرد التوس   ل املزع ،د ال    عفومرس   النر فلم ختل واحدة موها من عدة علل فهو ش   دي ،ثالثد موص   ولد ،طر 
 ،فهذه األحاديث ميكن أن يعل هبا احلديث ألن الكل ض     عيف فيعل بع      ه البعض ،إَل يف طريقد واحدة وهي طريق أنس

 وأما من انحيد امل  فهو موقوض من عدة وجوه: ،وَل يزيدها إَل وهواً وضعفاً 

 لم لوف يف ذلك العهد الوبوي.إن يف هذا احلديث مبال د وإطراء ومتجاوزاً ل -

 وذلك يف أمور موها: س       كبه بيده الش       ريفد مل يرد إَل يف هذه ،هذا احلديث خيالف هديه وس       وته يف غس       ل جوازة املرأة -
ن حممد بن فقد روى البخاري ومسلم ع ،ومل يسكو بوفسه ،وأما الذي ورد يف غسل بوته زيوو أنه أمرهن ابل سل ،القصد
لك إن اغس    لوها ثاللً أو مخس    اً أو أكثر من ذ»وحنن ن س    ل ابوته فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال : دخل عليوا  عن أم عطيد ،س    ريين

أش   عرهنا »ال: قال : فلما فرغوا ألقى إليوا حقوه فق ،«فإذا فرغ  فآذنين ،واجعلن يف اآلخرة كافوراً  ،رأي  ذلك مباء وس   در

                                                           
 .24أمري املؤموني علي بن أيب طالو ، أ د السيد ، ص )1 (

 .23( رقم1/32السلسلد ال عيفد لأللباين ) )2( 
 والبوطي يف السلفيد 391، 379، الكوثري يف حمق التقول ص  (4/1373السمهودي يف وفاء الوفاء ) )3 (

 ، نقاًل عن الدعاء وموزلته من العقيدة ، جيالن بن خ ر. 65العلوي يف مفاهيم ص 155مرحلد: 
 .798إىل 794الدعاء وموزلته من العقيدة اإلسالميد ، ص )4 (
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 .(1)ومل يزد على ذلك« إَيه

الفاً هديه املش    هور خم ،رتاب بيده واَلض    طجاع فيه كلها مل تعهد إَل يف هذا احلديث ال     عيفإن احلفر بيده وإخراجه ال -
 عوه وهو من املبال د واإلطراء.

 ،«اللهم أن ...»مث لفظ الدعاء الذي بدأ بلفظد ال يبد مث ا طاب بعيد عن األس      لوب املعهود يف الدعوا  امل ثورا :  -
 «.هللا الذي...»ومل نر يف غري هذا الدعاء 

يربر ذلك مبا  ولكوه أراد أن ،مل يفعل هذه األفعال إَل يف هذه املرة ملسو هيلع هللا ىلصالويبومما يدل على ض       عفه أن الراوي اعرتف أبن  -
 .(2)وهيها  ،ذكره

 إخوة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: - 6

 ،ومج ان د ، وبوت ان   ا: أم ه ان ،وجعفر، وعلي ،وعقي ل ،تكىنذ ب ه وهو ال ذي ،وهم: ط ال و ،ك ان أليب ط ال و أربع د أبو اء
فطالو كان أكرب من عقيل بعش         ر  ،وكان بني كل واحد موهم وبني أخيه عش         ر س         ووا  ،وكلهم من فاطمد بو  أس         د

. وهذه نبذة خمتص رة عن إخوة علي (3)فكان جعفر أكرب من علي بعش ر س ووا  ،وكذلك الش  ن مع جعفر وعلي ،س ووا 
 رضي هللا عوه:

 ،ع وَل خربومل يُْدَر له موض ،وقيل: إنه ذهو فلم يرجع ،هلك طالو مشركاً بعد غزوة بدر طالب بن أيب طالب: (أ)
وبني  وكان خرج إىل بدر كرهاً، وجر  بيوه ،وله فيه مدائُ ،ملسو هيلع هللا ىلصوكان حمباً لرس              ول هللا  ،وهو أحد الذين يهوا يف األرض

فرجع  ،دأن هواكم م               ع حمم -وإن خرجتم معوا  -قريش حني خرجوا إىل بدر حماورة فقالوا: وهللا َي بين هاشم لقد عرفوا 
 .(4)وبكى فيها أصحاب قليو بدر ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقال شعراً وقصيدة ثواء على  ،طالو إىل مكد مع من رجع

وهاجر يف  ،وقيل: أس        لم بعد احلديبيد ،أتخر إس        المه إىل عام الفتُ ،كان يكىن أاب يزيدف عقيل بن أيب طالب: (ب)
ومل يس  مع له  ،وش  هد غزوة مؤتد ،وقع ذكره يف الص  حيُ يف مواض  ع ،وكان أس  ر يوم بدر ففداه عمه العباس ،أول س  ود  ان

لي: لكن روى الزبري بن بكار بس   وده إىل احلس   ن بن ع ،أش   ار إىل ذلك ابن س   عد ،ك نه كان مري    اً   ،ذكر يف الفتُ وُحوني
ل ويف يري  البخاري األص      ر بس     ود ص     حيُ: أنه ما  يف أو  ،أن عقياًل كان ممن ثب  يوم حوني وما  يف خالفد معاويد

                                                           
 .799املصدر السابق نفسه ، ص  )1 (
 .798إىل 794الدعاء وموزلته من العقيدة اإلسالميد ، ص )2 (
 .26( ، املرت ى ، ص7/223البدايد والوهايد ) )3 (
 .23اجلوهرة يف نسو الويب وأصحابه من املرت ى للودوي ، ص )4 (
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 .(2)وعمره س  وتسعون سود ،(1)خالفد يزيد قبل احلرة
 ،وخيدمونه خيدمهم ،و املس      اكني وجيلس إليهموكان حي ،فهو أحد الس      ابقني إىل اإلس      الم جعفر بن أيب طالب: ( )

 الس       رية الوبويد ولقد حتدث  عوه يف كتايب ،ف س       لم الوجاش       ي ومن تبعه على يديه ،وهاجر إىل احلبش       د ،حيدثهم وحيدثونه
 .(3)عرض وقائع وحتليل أحداث. واستشهد مبوته من أرض الشام مقباًل غري مدبر

واألول أشهر.  ،وقيل: هود ،وقيل: امسها فاطمد ،فقيل: امسها فاختد ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبابود عم  أم هانئ بنت أيب طالب:  (ث)
جلني ويف فتُ مكد أجار  أم هان  ر  ،وبه كان يكىن ،وكان له موها عمرو ،وكان  زوج هبرية بن عمرو بن عائد املخزومي

س       تد يف الكتو ال ملسو هيلع هللا ىلصالويبورو  أم هان  عن  ،«أجران من أجر  َي أم هان ملسو هيلع هللا ىلص : »وقال  ا رس       ول هللا  ،من بين خمزوم
 .(5)قال الرتمذي وغريه: عاش  بعد علي رضي هللا عوه ،(4)وغريها

انة بنت أيب طالب: (ج) د يف ترمجد أمها ذكرها ابن سع ،هي أم عبد هللا بن أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلو ُجم
 ،انوقال: ولد  أليب س      فيان بن احلارث ابَوه جعفر بن أيب س      في ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوأفردها يف ابب بوا  عم  ،فاطمد بو  أس      د

 .(6) من خيرب ثالثني وسقاً ملسو هيلع هللا ىلص وأطعمها رسول هللا 
 

 أزواجه وأوالده: -7

احلس   ن واحلس   ني )وس   ي   احلديث عوهم مفص   اًل(.. وزيوو الكربى وأم كلثوم ملسو هيلع هللا ىلص : بو  رس   ول هللا  (7)ولد له من فاطمد
الكربى. وول د ل ه من خول د بو   جعفر بن قيس بن مس              لم د: حمم د األكرب )حمم د بن احلوفي د(. وول د ل ه من ليلى بو   

بن خ ال د بن جعفر بن ربيع د:  (8)بو   ِحزاموأبو بكر. وول د ل ه من أم البوني  ،مس              عود بن خ ال د من بين َتيم: عبي د هللا
. وولد له من (9)نوعو  ،وعبد هللا. وولد له من أمساء بو  عميس ا ثعميد: حيىي ،وجعفر األكرب ،وعثمان ،العباس األكرب

                                                           
 (.2/494اإلصابد يف َتييز الصحابد ) )1 (
 .24املرت ى للودوي ، ص )2 (
 .25املرت ى ، ص )3 (
 .27املرت ى ، ص )4 (

 (.318-9/317اإلصابد يف َتييز الصحابد )  )5( 
 .27( ، املرت ى ، ص260-4/259اإلصابد ) )6 (
 هي أول زوجد تزوجها علي بن أيب طالو ، ومل يتزوج عليها حىت مات  . )7 (
 (.7/332البدايد والوهايد ) )8 (
 (.7/332املصدر السابق نفسه ،) )9 (
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   بو  العاص بن الربيع: حممد األوس . وولد له من أم سعيد بو (2)ورقيد. وولد له من أمامد ،: عمر األكرب( 1)الصهباء

زيوو وميموند، و  ،وأم هان  ،ورملد الكربى. وولد له من أمها  أوَلد: حممد األص   ر ،عروة بن مس  عود الثقفي: أم احلس  ن
 ،وأم جعفر، ومجاند ،وأم س         لمد ،وأم الكرام ،وخدجيد ،وأمامد ،وفاطمد ،وأم كلثوم الص          رى ،ورملد الص          رى ،الص          رى

ونفيس  د. وولد له من حمياة بو  امرئ القيس: ابود هلك  وهي جاريد. قال ابن س  عد: مل يص  ُ لوا من ولد علي رض  ي هللا 
وقيل: س   بع  ،وتس   ع عش   رة امرأة ،، ومجيع ولد علي بن أيب طالو رض   ي هللا عوه لص   لبه أربعد عش   ر ذكراً (3)عوه غري هؤَلء

ر بن الت لبيد وعم ،والعباس بن الكالبيد ،وحممد بن احلوفيد ،واحلس  ني ،نعش  رة امرأة. وكان الوس  ل من ولده  مس  د: احلس  
 .وأم كلثوم يف ثواَي هذا الكتاب إبذن هللا تعاىل ،واحلسني ،وسي   احلديث عن السيدة فاطمد وذريتها: احلسن ،(4)

 صفاته اخللقية: -8

 ،ما هو عوه أنه كان ربْعد من الرجال إىل القص      ر يقول ابن عبد الرب ر ه هللا: وأحس      ن ما رأي  يف ص      فد علي  رض      ي هللا
  ،أغيد (5)َعَتداً(ش    ثن الكفذني ) ،عريض املوكبني ،ض    خم البطن ،ك نه القمر ليلد البدر ُحس    واً   ،حس    ن الوجه ،أدعج العيوني

َل  ،   اريملوكبه ُمش  ايف كمش  ايف الس  بع ال ،كبري اللحيد  ،أص  لع ليس يف رأس  ه ش  عر إَل من خلفه ،ك ن عوقه إبريق ف   د
 ،وإذا مس ك بذراع رجل أمس ك بوفس ه فلم يس تطع أن يتوف س ،إذا مش ى تكف   ،قد أدجم  دجماً  ،يتبني ع  ده من س اعده
 .(6)قوي  شجاع ،ثب  اجلوان ،وإذا مشى للحرب َهْرَول ،شديد الساعد واليد ،وهو إىل السمن ما هو

 

 

 ص ص ص

  

                                                           
 وهي أم حبيو بو  ربيعد بن جبري ، من سيب عني التمر يف عهد الصديق. )1 (
 ملسو هيلع هللا ىلص .وأمها زيوو بو  رسول هللا  )2 (
 (.3/20الطبقا  الكربى ) )3 (
 ( ، موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة إىل هللا،333-7/331( ، البدايد والوهايد )3/20،19الطبقا  ) )4 (

 .31، 30، 29سليمان العيد ، ص 
 العتد: الشديد التام ا لق. )5( 
 (.3/1123اَلستيعاب يف معرفد األصحاب ) )6( 
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 إسالمه وأهم أعماله يف مكة قبل اهلجرة : املبحث الثاين
 

 أواًل: إسالمه:
وما وض             ع هللا له وأراد به من ا ري: أن قريش             اً أص             ابتهم أزمد  ،كان من نعمد هللا عز وجل على علي بن أيب طالو    

إن  ،سباَي ع: » -وكان من أيس  ر بين هاش  م -للعباس عمه ملسو هيلع هللا ىلص فقال رس  ول هللا  ،وكان أبو طالو ذا عيال كثري ،ش  ديدة
ته فانطلق بوا فلوخفف عوه من عيالهر اخذ من بي ،وقد ترى ما أص    اب الواس من هذه األزمد ،أخاك أاب طالو كثري العيال

فقال العباس: نعم.. فانطلقا حىت أتيا أاب طالو، فقاَل له: إان نريد أن َنفف عوك  ،«فوكفيهما عوه ،واحداً وأتخذ واحداً 
ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا ف خذ رس     ،فقال  ما: إن تركتما يل عقياًل فاص    وعا ما ش    نتما ،ا هم فيهمن عيالك حىت يوكش    ف عن الواس م

 عوه مع رس       ول طالو رض       ي هللا فلم يزل علي بن أيب ،وأخذ العباس جعفراً رض       ي هللا عوه ف        مه إليه ،علياً ف        مه إليه
 .(1) ىن عوهومل يزل جعفر عود العباس حىت أسلم واست ،ف قرذ به وصدذقه ،فاتبعه علي ،حىت بعثه هللا نبياً ملسو هيلع هللا ىلص هللا

فكان  ،أراد أن يرد اجلميل واملعروف لعمه أيب طالو الذي كفله بعد وفاة جده عبد املطلوملسو هيلع هللا ىلص ونالحظ أن الرس         ول هللا 
رعاه مه و وحفظه وعص             ،إذ رابه وأدبه الذي أدبه هللا عز وجل ،هذا من أكرب نعم هللا عز وجل على علي رض            ي هللا عوه

ربيد لعلي رض        ي هللا ت ملسو هيلع هللا ىلصالويبوكفى برتبيد  ، على علي رض        ي هللا عوهقرمينفانعكس هذا ا لق ال ،قرمنالذي كان خلقه ال
ة حدود وذلك قبل أن تتخطى الدعو  ،وتعر ف إىل أس          راره يف مرحلد مبكرة من حياته ،فقد نش            يف بي  اإلس          الم ،عوه

ولقد  ، الووروخيرجوهنم من الظلما  إىل ،زرها ويوطلقون هبا يف دنيا الواسوتوطلق إىل البحث عن أنص   ار يش   د ون أ ،البي 
ي هللا أو علي رض             ،هل هو أبو بكر الص            ديق ،اختلف العلماء فيمن امن بعد الس            يدة خدجيد بو  خويلد أم املؤموني

ومن  ،ومن الص       بيان علي ،أن أول من أس       لم من الرجال األحرار أبو بكر ،والذي أميل إليه من بني أقوال العلماء ،عوهما
. وهبذا يكون أمري املؤموني (2)ومن املوايل حارثد بن زيد رضوان هللا عليهم ،وهي أول من امن على  اإلطال  ،الوساء خدجيد

 أول الص ار إسالماً.

  

                                                           
 ( َلبن هشام.1/246السرية الوبويد ) )1 (
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 اثنياً: كيف أسلم علي؟ 
 ا بعد إس    الم خدجيد رض    ي هللا عوها، فوجد ملسو هيلع هللا ىلصالويبروى ابن إس    حا : أن علي بن أيب طالو رض    ي هللا عوه جاء إىل   

ف دعوك إىل هللا  ،وبعث به  رس  له ،دين هللا الذي اص  طفاه لوفس  ه: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقال علي: ما هذا َي حممد؟ فقال  ،يص  ليان
ث راً حىت أحد ِ فلس             بقاٍض أم ،فقال له علي: هذا أمر مل أمسع به قبل اليوم ،«وكفر ابلال  والعزى ،وحده وإىل عبادته

 ،«لم فاكتمإذا مل تس        ،َي علي»فقال له:  ،قبل أن يس       تعلن أمره ،أن يفش       ي عليه س       رهملسو هيلع هللا ىلص فكره رس       ول هللا  ،أاب طالو
جاءه فقال: ما  حىت ،ملسو هيلع هللا ىلصف ص       بُ غادَيً إىل رس       ول هللا  ،فمكث علي تلك الليلد. مث إن هللا أوقع يف قلو علي اإلس       الم

وتربأ  ،العزىوتكفر ابلال  و  ،تشهد أن َل إله إَل هللا وحده َل شريك لهملسو هيلع هللا ىلص : »عرض  عليذ َي حممد؟ فقال له رسول هللا 
 .(1)وكتم علي إسالمه ومل يظهر به ،ومكث علي أيتيه على خوف من أيب طالو ،ففعل علي وأسلم ،«من األنداد

 

 وأيب طالب: اثلثاً: بني علي رضي هللا عنه
وخرج معه  ،كان إذا ح   ر  الص  الة خرج إىل ش  عاب مكدملسو هيلع هللا ىلص قال ابن إس  حا : وذكر بعض أهل العلم: أن رس  ول هللا 

فإذا أمس      يا  ،يص      ليان الص      لوا  فيها ،ومن مجيع أعمامه وس      ائر قومه ،علي بن أيب طالو مس      تخفياً من أبيه أيب طالو
: َيبن  ملسو هيلع هللا ىلصفقال لرس       ول هللا  ،أاب طالو عثر عليهما يوماً و اً يص       ليان مث إن ،فمكثا كذلك ما ش       اء هللا أن ميكثا ،رجعا
أو   ،«هذا دين هللا ودين مالئكته ودين رس          له ودين أبيوا إبراهيم ،أي عم»قال:  ،ما هذا الدين الذي أراك تدين به ،أخي
 ،ا دى ودعوته إىل ،أحق من بذل  له الوص     يحد -أي عم  -بعثين رس     وًَل إىل العباد وأن  : » ملسو هيلع هللا ىلصقال رس     ول هللا كما 

أو كما قال. فقال أبو طالو: أي ابن أخي، إين َل أستطيع أن أفار  دين اابئي وما  «. أجابين إليه وأعانين عليه وأحق من
ما هذا الدين الذي أن   ،كروا أنه قال لعلي: أي بينبش    يء تكرهه ما بقي . ذ  (2)ولكن وهللا َل خيلص إليك ،كانوا عليه

قته مبا جاء به، وص      لي  معه هلل واتبعته زعموا أنه قال له: أما إنه مل ف ،عليه؟  فقال: َي أب  امو  ابهلل وبرس      ول هللا وص      دذ
 .(3)يدعك إَل إىل خري فالزمه
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 رابعاً: هل كسر علي رضي هللا عنه األصنام مع رسول هللا يف مكة؟
وص   عد على « ساجلملسو هيلع هللا ىلص : »فقال يل رس   ول هللا  ،حىت أتيوا الكعبد ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال: انطلق  أان و  ،عن علي رض   ي هللا عوه  

. قال: فص    عد  «اص    عد على موكيب»وقال: ملسو هيلع هللا ىلص وجلس يل نيب هللا  ،فوزل ،فرأى مين ض    عفاً  ،فذهب  ألهنض به ،موكيب
ي ، وعليه َتثال حىت ص  عد  على الب ،قال: فإنه خييل إيلذ أين لو ش  ن  لول  أفق الس  ماء ،قال: فوهض يب ،على موكبيه

:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا استمكو  موه قال يل حىت إذا ،وبني يديه ومن  خلفه ،فجعل  أزاوله عن مييوه وعن مشاله ،ُصفر أو حناس
 ،ىت تواريوا ابلبيو نس تبق حملسو هيلع هللا ىلص ورس ول هللا فانطلق  أان  ،فقذف  به فانكس ر كما تتكس ر القوارير، مث نزل « اقذف به»

وابلتايل َل ميكن أن يبىن عليه حكم كما زعم بعض  ،. وهذا احلديث إس       واده ض       عيف(1)خش       يد أن يلقاان أحد من الواس
داء على للص      حابد َلس      تخدام القوة مع ا ص      وم، أو اَلعت ملسو هيلع هللا ىلصالويبويبقى األص      ل الثاب  يف الفرتة املكيد يف موع  ،الواس

لك الفتُ وأرس     ل الس     راَي بعد ذ ،بتطهري مكد يف عام الفتُ من األولنملسو هيلع هللا ىلص وقد قام رس     ول هللا  ،م وأولهنم ابلقوةأص     وامه
 العظيم  دم ولتطهري اجلزيرة العربيد من مواضع الشرك والطواغي  بعد القدرة على إزالتها وإبطا ا.

 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص  خامساً: هل دفن علي رضي هللا عنه أاب طالب إبرشاد رسول هللا 
قال: إنه ما  ف ،«اذهو فوارِه: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقال: إن أاب طالو ما . فقال له  ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن علي رض        ي هللا عوه: أنه أتى 

اذهو ». وجاء يف روايد: (2)«اغتس        ل»فقال يل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبإىل  قال: فلما واريته رجع «. اذهو فواره»مش        ركاً. فقال: 
 هبا  ر الوعم قال: فدعا يل بدعوا  ما يس    رين أن يل ،فاغتس    ل  مث أتيتهقال: « مث َل حتدث ش    يناً حىت أتتيين ،فاغتس    ل

 .(3)وسودها. قال الراوي عبد الر ن السلمي: وكان علي رضي هللا عوه إذا غسل ميتاً اغتسل

 

 :ملسو هيلع هللا ىلصأيب ذر رضي هللا عنه لرسول هللا ودوره يف إيصال ،سادساً: احلس األمين عند علي رضي هللا عنه

وكان  األوامر الوبويد على وجوب اعافظد على  ،حىت عن أقرب الواس ،املرحلد املكيد: الكتمان والس              ريدإن من معامل 

                                                           
إسواده ضعيف ، وصحُ احلاكم إسواده واستدرك عليه الذهيب فقال: إسواده ضعيف ومتوه موكر ، وقد قام أ د مريين البلوشي يف رسالته  644مسود أ د ، املوسوعد احلديثد رقم  )1 (

. وقد صحُ احلديث أ د 136-135ص علي بن أيب طالو، صالر حقق فيه خصائص أمري املؤموني علي بن أيب طالو ، ابحلكم على رجال السود ، وحكم عليه ابل عف. خصائ
 (.2/58شاكر )

 إسواده ضعيف. ويف املوسوعد تفصيل مفيد يف احلكم على رجال السود. 759مسود أ د املوسوعد احلديثيد رقم  )2 (
 هد للحديث.، وقال مصطفى العدوي : حسن مبجموع طرقه. وجاء بشوا 118الصحيُ املسود يف ف ائل الصحابد ، ص )3( 
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د كان رض  ي ر فقملسو هيلع هللا ىلص وقد قام علي رض  ي هللا عوه بدور عظيم يف أخذ أيب ذر إىل مقر رس  ول هللا  ،الس  ريد واض  حد وص  ارمد
بثالث  ،مهوكان يص        لي هلل قبل إس        ال ،ر على من يش        رك ابهللويوك ،وأيىب عبادة األص        وام ،هللا عوه موكراً حلال اجلاهليد

وكره أن  ،م إىل مكدقد ملسو هيلع هللا ىلصلويبوملا مسع اب ،ويظهر أنه كان على هنج األحواف ،دون أن خيص قبلد بعيوها ابلتوجه ،س    ووا 
مث  ،يءله عن ش    فاس    ت     افه ومل يس      ،فعرف أنه غريو ،فاض    طجع فرمه علي رض    ي هللا عوه ،حىت أدركه الليل ،يس     ل عوه

مث  ،دفرمه عليذ فاس  ت   افه لليلد لنيد، وحدث مثل ذلك الليلد الثالث ،فمكث حىت أمس  ى ،غادر ص  باحًا إىل املس  جد احلرام
ق، وهو رس  ول فقال له علي: فإنه ح ،ملسو هيلع هللا ىلصفلما اس  توثق موه أبو ذر أخربه أبنه يريد مقابلد الرس  ول  ،س   له عن س  بو قدومه

فتبعه وقابل  ،فإن م          ي  فاتبعين ،فإين إن رأي  ش         يناً أخاف عليك قم  ك ين أريق املاء ،فإذا أص         بح  فاتبعين ،هللا
. فقال: والذي «ارجع إىل قومك ف خربهم حىت أيتيك أمري: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقال له  ،ف سلم ،واستمع إىل   قوله ،ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

وأن حممداً  ،أش    هد أن َل إله إَل هللا ،فوادى أبعلى ص    وته ،فخرج حىت أتى املس    جد ،نفس    ي بيده ألص    رخن بني  هرانيهم
الر َتر  ،مفحذرهم من انتقام غفار والتعرض لتجار  ،ولر القوم حىت أض       جعوه ف تى العباس بن عبد املطلو ،رس       ول هللا

 ويس         مع من قوله مث ملسو هيلع هللا ىلصالويبليعلم له علم  ،وكان أبو ذر قبل جمينه قد أرس         ل أخاه ،(1)ف نقذه موهم ،بدَيرهم إىل الش         ام
ماً ما هو وكال ،فقال له: رأيته أيمر مبكارم األخال  ،مث رجع إىل أيب ذر ،ومسع من قوله ،حىت قدمه فانطلق األخ ،يهأيت

فقال أخوه له: وكن على حذر من  ،ملسو هيلع هللا ىلصوعزم على الذهاب بوفس    ه لرس    ول  هللا  ،مما أرد  (2)ابلش    عر. فقال: ما ش    فيتين
 .(3)أهل مكدر فإهنم قد شوفوا له ونهذموا

 

 ومن الدروس والعرب والفوائد من هذه احلادثة:

يُّث يف احلصــول علا املعلومة: -1 هيد قريش لكل حيث إن أاب ذر رض  ي هللا عوه أتىنذ وتريذث ملا يعرفه من كرا التأيّني والرتر
وابلتايل قد  فلو س  له عوه لعلم  به قريش، ،تقت  يه حس اس يد املوقف ،وهذا الت ين تص رف أمين ،ملسو هيلع هللا ىلصمن خياطو الرس ول 

ش    ا  وحتمل يف س    بيله مص    اعو وم ،يتعرض لألذى والطرد وخيس    ر الوص    ول إىل هدفه الذي من أجله ترك م     ارب قومه
 السفر.

إىل  حني س ل علي رضي هللا عوه أاب ذر رضي هللا عوه عن أمره وسبو جمينهاالحتياط واحلذر قبل النطق ابملعلومة:  -2

                                                           
 (.7/173صحيُ البخاري )فتُ الباري( ) )1 (
 ما شفيتين مما أرد : ما بل تين غرضي وأزل  عين  ي. )2 (

 (. شوفوا: أي أب  وه.1/145، السرية الوبويد الصحيحد للعمري ) 83، صحيُ السرية الوبويد إبراهيم العلي ، ص 2473( رقمه 4/1923مسلم ) )3( 
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ويف الوق  ذاته  ،هفاش  رت  عليه قبل أن خيربه أن يكتم عو ،مل خيربه ابلرغم من أنه اس  ت   افه ثالثد أَيم إمعاانً يف احلذر ،مكد
 فهذا غايد يف اَلحتيا  ومت ما أراده. ،أن يرشده

ه يص    لُ نعله،  نك  ،أو حركد معيود ،اَلتفا  بني علي وأيب ذر رض    ي هللا عوهما على إش    ارة التغطية األمنية للتحرك: -3
هم ناه املقر فهذه ت طيد أمويد لتحرك ،وذلك عودما يرى علي رض       ي هللا عوه من يرتص       د ا أو يراقبهما ،أو ك نه يريق املاء

 ،ل طارئوحتس     باً لك ،هذا إىل جانو أن أاب ذر كان يس     ري على مس     افد من علي فُيعد  هذا املوقف احتياطاً  ،)دار األرقم(
 قد حيدث أثواء احلركد.

لى مدى توافر وع ،هذه اإلشـــــاران األمنية العابرة تدل علا تفوق الصـــــحابة رضـــــي هللا عنهم يف اجلوانب األمنية -4
ف ت  حتركا م  ،حىت أص  بُ مسد مميزة لكل تص  رف من تص  رفا م ا اص  د والعامد ،وت ل له يف نفوس  هم ،احلس األمين لديهم
فما أحوجوا ملثل هذا احلس  الذي كان عود الص     حابد، بعد أن أص     بُ لألمن يف عص     ران أ يد ابل د يف  ،موظمد ومدروس     د

وأص     بح  له  ،واجلماعا  واملؤس     س     ا  واملوظما  ،وض     عف وقوة األمم والش     عوب ،زوال واس     تمرار الدول واحل      ارا 
وأض   ح   ،ام الكبريةوميزانياته ذا  األرق ،املس   تقلدوأجهزته  ،وأس   اليبه ووس   ائله املتطورة ،مدارس   ه ا اص   د وتقوياته املتقدمد

وما دام  ،وي      حذى يف س     بيل احلص     ول عليها ابلوفس إذا لزم األمر ،واملعلوما  األمويد تباع أبغلى األ ان ،املعلوما  عامد
 يف متواول انوأس        رار  ،األمر كذلك فعلى املس        لمني اَلهتمام ابلواحيد األمويد حىت َل تص        بُ ق         اَيان مس        تباحد لألعداء

 .(1)أيديهم

 

وحضوره  ،يف طوافه علا القبائل وعرضه للدعوة عليهاملسو هيلع هللا ىلص سابعاً: علي رضي هللا عنه مع رسول هللا 
 املفاوضان مع بين شيبان: 

ه على قال: ملا أمر هللا رس   وله أن يعرض نفس    ،عن أابن بن ت لو عن عكرمد عن ابن عباس: حدثين علي بن أيب طالو  
 حىت دفعوا إىل جملس من جمالس العربر فتقدم أبو بكر رض              ي هللا عوه ،قبائل العرب ر خرج وأان معه وأبو بكر إىل مىن

 ،لوقارسكيود واعليه ال ،وكان رجالً نسابد... إىل أن قال: مث دفعوا إىل جملس اخر ،وكان أبو بكر مقدماً يف كل خري ،فسلم

                                                           
 (.1/171، السرية الوبويد عرض وقائع وحتليل أحداث الصذالذيبِ  ) 9دروس يف الكتمان ، حممود شي  خطاب ، ص )1 (
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 ،وقال: أبيب وأمي ،ملسو هيلع هللا ىلصفالتف  أبو بكر إىل رس       ول هللا  ،فتقدم أبو بكر فس       لم فقال: من القوم؟  قالوا: ش       يبان بن ثعلبد
وكان أدىن القوم جملس  اً  ،وكان  له غديرين تس  قطان على َترِيبَ َتيه ،وفيهم مفرو  قد غلبهم لس  اانً ومجاَلً  ،هؤَلء ُغرُر الواس

فقال أبو  ،بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال مفرو : إان لوزيد على األلف ولن تُ لو ألف من    قلدفقال أبو  ،من أيب بكر
، وإان لوؤثر ووأشد ما نكون لقاء حني ن   ،بكر: وكيف املوعد فيكم؟ فقال مفرو : إان ألشد ما نكون غ باً حني نلقى

؟ ويديل عليوا مرة أخرى، لعلك أخو قريش ،يلوا مرةيد ،والوص         ر من عود هللا ،والس         ال  على اللقا  ،اجلياد على األوَلد
:   ملسو هيلع هللا ىلصفقال أبو بكر: إن كان بل كم أنه رس       ول هللا فها هو ذا. فقال مفرو : إَلَم تدعوان َي أخا قريش. فقال رس       ول هللا 

فإن قريش  اً قد  ،وإىل أن تؤووين وتوص  روين ،وأين عبد هللا ورس  وله ،أدعوكم إىل ش  هادة أن َل إله إَل هللا وحده َل ش  ريك له»
: وإَلَم تدعو أي اً فقال مفرو  ،«وهللا هو ال ين احلميد ،واست و  ابلباطل عن احلق ،وكذذب  رسوله ،تظاهر  على   هللا

َلذ َلْيُكْم أَ ﴿ُقْل تَ َعاَلْوْا أَْتُل َما َحرذَم َربُُّكْم  عَ ملسو هيلع هللا ىلص : فتال رس          ول هللا  ،َي أخا قريش؟ فوهللا ما مسع  كالماً أحس          ن من هذا
ًنا َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن َوََل تَ ْقتُ ُلوْا أَْوََلدَُكم مِ ْن إْماَلٍ  حنذُْن نَ ْرزُُقُكْم َوإِ  َها َوَما ُتْشرُِكواْ ِبِه َشي ْ ُهْم َوََل  تَ ْقَربُواْ اْلَفَواِحَش َما َ َهَر ِمو ْ َيذ

ُ إِ   .[151]األنعام:  ﴾َلذ اِبحلَْقِ  َذِلُكْم َوصذاُكْم ِبِه َلَعلذُكْم تَ ْعِقُلونَ َبَطَن َوََل تَ ْقتُ ُلوْا الو ذْفَس الذِر َحرذَم اَّلل 

مر إىل مث رد األ ،و اهروا عليك ،ولقد أَِفك قوم كذبوك ،وحماسن األعمال ،فقال مفرو : دعو  وهللا إىل مكارم األخال 
 أرى تركوا وإين ،فقال هان : قد مسع  مقالتك َي أخا قريش ،وص   احو ديووا ،هان  بن قبيص   د فقال: وهذا هان  ش   يخوا

 ،لعجلدوقلد نظر يف العاقبد. إن الزلد مع ا ،وَل اخر لذل  يف الرأي ،َل أول له ،واتباعوا ديوك جمللس جلس                إليوا ،ديووا
فقال: وهذا  ،ثىن بن حارثدمث ك نه أحو أن يشركه امل ،ونوظر ،ولكن نرجع وترجع ،وإان نكره أن نعقد على من وراءان عقداً 

 : قد مسع  مقالتك َي أخا قريش، واجلواب فيه جواب -وأس        لم بعد ذلك-فقال املثىن  ،املثىن ش        يخوا وص        احو حربوا
َرَينْي  ،هان  بن قبيص  د يف تركوا ديووا ومتابعتوا ديوك مامدواَلخر ا ،أحد ا اليمامد ،وإان إمنا نزلوا بني ص  َ فقال له رس  ول  ،لس  ذ

ف ما ما كان من أهنار كس  رى فذنو ص  احبه غري م فور  ،ومياه العرب ،، قال: أهنار كس  رى«ما هذان الص  رَين: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
األمر  وإين أرى هذا ،وَل نؤوي حمدلً  ،وإان  إمنا نزلوا على عهد أخذه عليوا كس              رى أَل حندث حدلً  ،وعذره غري مقبول

فقال رس      ول  ،لوافع ،إن أحبب  أن نؤويك ونوص      رك مما يلي مياه العربف ،الذي تدعوان إليه َي أخا قريش مما تكرهه امللوك
أرأيتم  ،وإن دين هللا عز وجل لن يوصره إَل من حاطه من مجيع جوانبه ،إذ أفصحتم ابلصد  ،ما أس مت يف الردملسو هيلع هللا ىلص : »هللا 

فقال الوعمان  ،«ه ؟أتس بحون هللا وتقدس ون ،ويفرش كم نس اءهم ،حىت يورثكم هللا تعاىل أرض هم ودَيرهم ،إن تلبثوا إَل قليالً 
 .(1)بن شريك: اللهم فلك ذاك

 

                                                           
 ( ، البيهقي دَلئل الوبوة إسواده حسن ونقل عوه ابن كثري.145،  143،  3/142البدايد والوهايد ) )1 (
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 وهذا احلدث فيه دروس وعرب وفوائد تعلمها علي بن أيب طالب رضي هللا عنه منها:

ن يكون أيد ض           ماان  أب ،رفض أن يعطي القوى املس           تعدة لتقدمي نص           ر ا ملسو هيلع هللا ىلصالويبأن  ،تعلم علي رض           ي هللا عوه -1
 ،أو املكاف ة ملا يقدمونه من نص    رة وأتييد للدعوة اإلس    الميد ،ألش    خاص    هم ش    يء من احلكم والس    لطان على س    بيل الثمن

فالشر  األساسي فيمن يؤمن هبا ويستعد لوصر ا أن يكون اإلخالص  ،وذلك ألن الدعوة اإلسالميد إمنا هي دعوة إىل هللا
وذلك ألن  ،ل ايد الر يس  عى إليها من الوص  رة والت   حيد وليس طمعاً يف نفوذ أو رغبد يف س  لطانونش  دان رض  اه  ا ا ،هلل

رد ال ايد فالبد إذن من أن تتج ،ال ايد الر ي         عها اإلنس        ان للش        يء هي الر ُتكيِ ف نش        ا  اإلنس        ان يف الس        عي إليه
 ،وض  مان اعافظد عليها من أي احنراف ،ييد  اعن أي مص  لحد ماديد ل   مان دوام الت  ،املس  تهدفد من وراء نص  رة الدعوة

فيجو على كل من يريد أن يلتزم ابجلماعد  ،(1)وتقدمي الت   حيا  يف س  بيلها ،وض  مان أقص  ى ما ميكن من بذل الدعم  ا
ث          عه حيواألمر هلل ي ،ألن هذه الدعوة هلل ،أو عرض        اً من أعراض الدنيا ،الر تدعو إىل هللا أَل يش        رت  عليها موص        باً 

اغل أما إذا كان املوص     و هو  ذه الش      ،والداخل يف أمر الدعوة إمنا يريد ابتداًء وجه هللا، والعمل من أجل رفع رايته ،يش     اء
ل  ذا ق  ال حيىي بن مع  اذ الرازي: َل يفلُ من مشم    مو  ه رائح  د  ،(2)فه  ذه عالم  د خطرية توب  عن دخن يف ني  د ص               احبه  ا

 .(3)الر َيسد

ن أن صفد الوصرة الر كان يطلبها رسول هللا لدعوته من زعماء القبائل أبملسو هيلع هللا ىلص عوه من رسول هللا وتعلم علي رضي هللا  -2
للدعوة واحلالد  وذلك ألن احت     اهنم ،وَل يس    تطيعون التحرُّر موها ،تتواقض مع الدعوة ،تكون غري مرتبطد مبعاهدا  دوليد
ها  طر الق    اء عليها دعوة اإلس   الميد خطراً والر ند يف ال ،من قبل الدول الر بيوهم وبيوها تلك املعاهدا  ،هذه يُعرِ ض   ُ

د  فلن خيوض بوو ش     يبان حرابً ض      ،إن احلمايد املش     روطد أو اجلزئيد َل حتقق ا دف املقص     ود ،(4)و ديداً ملص     احلها ،عليها
 ،وأتباعه ملسو هيلع هللا ىلصضد كسرى لو أراد مهامجد رسول هللا ولن خيوضوا حرابً  ،وتسليمهملسو هيلع هللا ىلص لو أراد القبض على رسول هللا  ،كسرى

 .(5)وبذلك فشل  املباحثا 

حني  ،على املثىن بن    حارثد ملسو هيلع هللا ىلصالويبكان هذا الرد من   ،«إن دين هللا لن يوص              ره إَل من حاطه من مجيع جوانبه» -3
عَد الوظر اإلسالمي  يَ    َر بُ  ،دةفمن يسرب أغوار السياسد البعي ،دون مياه الفرس ، ايته على مياه العرب ملسو هيلع هللا ىلصالويبعرض على 

                                                           
 (.1/421اجلهاد والقتال يف السياسد الشرعيد ) )1 (
 .72  تربويد من السرية الوبويد ، عبد احلميد الباليل ، صوقفا )2 (
 (.4/94صفوة الصفوة ) )3 (
 (.1/421اجلهاد والقتال يف السياسد الشرعيد ) )4 (
 .53التحالف السياسي يف اإلسالم ، موري ال  بان ، ص )5 (



 

37 
 

 

 .(1)الوبوي  الذي َل ُيسامى
وء مواجهد وكيف حتمل  قبيلد بين ش   يبان ع ،ملس علي رض   ي هللا عوه أثر اإلس   الم على املثىن وقومه بعد أن أس   لموا -4

ذا فقد أكس   بهم اإلميان هب ،فتُ العرا  يف عهد الص   ديق رض   ي هللا عوه من قاده -فيما بعد-وكان املثىن بن حارثد  ،الفرس
 الدين جرأة على قتال الفرس.

 زعماء بين شيبان.عود مفاوضاته لملسو هيلع هللا ىلص هذه بعض املفاهيم والدروس والعرب الر استفادها علي رضي هللا عوه من رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص :اثمناً: تقدميه نفسه فداء للنيب 
وك  ان  ،ب  ذل  ك ملسو هيلع هللا ىلصأعلم هللا نبي  ه  ،والتخلص مو  ه ملسو هيلع هللا ىلصيبالووأمجعوا على قت  ل  ،عو  دم  ا اجتمع    قبيل  د قريش يف دار الو  دوة  

لي بن أيب طالو رض  ي ف مر ع ،ف راد أن يبقى من أراد قتله يوظر إىل فراش  ه يوتظرونه خيرج عليهم ،أحكم خلق هللا ملسو هيلع هللا ىلصالويب
ي  يرتبصون به لبواألعداء قد أحاطوا ابملسو هيلع هللا ىلص ومن جير  على البقاء يف فرايف رسول هللا  ،هللا عوه أن يوام يف فراشه تلك الليلد

يف  ملسو هيلع هللا ىلصليقتلوه ؟  من يفعل هذا ويس              تطيع البقاء يف هذا البي ر وهو يعلم أن األعداء َل يفر ِقون بيوه وبني رس              ول هللا 
أن يقيم مبكد أَيماً  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد أمره  ،-تعاىل– (2)م     جعه ؟  إنه َل يفعل ذلك إَل أبطال الرجال وش    جعاهنم بف     ل هللا

 ،لعدلوهذا من أعظم ا ،الوص      اَي الر كان  عوده إىل أص      حاهبا من أعدائه كاملد غري موقوص      دحىت يؤدي أماند الودائع و 
بذُ بربدي هذا ا ص  رمي ،«من على فراش  ي»وقد جاء يف روايد: أن رس  ول هللا قال له:  ،(3)وأداء األماند فإنه  ،فوم فيه ،وَتس  َ

وقال ابن حجر: وذكر موس        ى بن عقبد عن ابن ش        هاب قال: فرقد علي على  ،(4)لن خيلص إليك ش        يء تكرهه   موهم
حىت أص  بحوا فإذا  ،أيهم يهجم على ص  احو الفرايف فيوثقه ،وأتَتر ،وابت  قريش ختتلف ،يواري عوهملسو هيلع هللا ىلص فرايف رس  ول هللا 

ه تلك الليلد حني: لبس . وعن ابن عباس: إن علياً قد شرى نفس(5)فقال: َل علم يل، فعلموا أنه قد فر   ،فس لوه ،هم بعلي
. ويف علي وإخوانه من الص         حابد اجملاهدين الذين يبت ون هللا والدار اَلخرة نزل قوله تعاىل: (6)مث انم مكانه ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبثوب 

 .[207]البقرة:  ﴾﴿َوِمَن الوذاِس َمْن َيْشرِي نَ ْفَسُه ابِْتَ اَء َمْرَضاِ  اَّللِذ َواَّللذُ َرُ وف  اِبْلِعَبادِ 

 

                                                           
 .64املصدر السابق نفسه ، ص )1 (
 .235احلكمد يف الدعوة إىل هللا للقحطاين ، ص )2 (
 .166( ، يري  ا لفاء للسيوطي ، ص3/22الطبقا  الكربى ) )3 (
 (.7/236( ، فتُ الباري )2/91السرية َلبن هشام ) )4 (
 (.7/236فتُ الباري ) )5 (
 إسواده حسن. 1168ف ائل الصحابد رقم  )6 (
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 هذا املوقف دروس وعرب وفوائد منها:ويف 

كان  تتطلو أن أيخذ مكانه يف البي  رجل تش     ل حركته داخل الدار ملسو هيلع هللا ىلص  كما رمسها رس    ول هللا   ،إن خطد ا جرة -1
ىت يكون ح ،وختدعهم بعض الوق  عن خمرج رس      ول هللا عليه الص      الة والس      الم ،أنظار اعاص      رين  ا من مش      ركي قريش

 .(1)وزوا موطقد ا طروصاحبه أبو بكر قد جا

قائَده حبياته،  حيث فدى ،املخلص لدعوة اإلسالم ،مثال للجودي الصاد  ملسو هيلع هللا ىلصالويبيف تلبيد علي رضي هللا عوه ألمر  -2
ه على فما فعله عليٌّ رض     ي هللا عوه ليلد ا جرةر من بيات ،ووهوها ،ويف هالكه خذَلهنا ،ففي س     المد القائد س     المد للدعوة

 ،إذ كان من اعتمل أن  وي س     يوف فتيان قريش على رأس علي رض     ي هللا عوه ،يعترب ت      حيد غاليد ،ملسو هيلع هللا ىلصفرايف الرس     ول 
 .(2)نيب األمد، وقائد الدعوةملسو هيلع هللا ىلص فحسبه أن يسلم رسول هللا  ،ولكن علياً رضي هللا عوه مل يبال بذلك

ى تواق         هم دليل ابهر عل ،لهوتص        ميمهم على قت ،مع حماربتهم لهملسو هيلع هللا ىلص يف إيداع املش        ركني ودائعهم عود رس        ول هللا  -3
مل يكونوا  ،أو كذاب ،أو جموون ،ويزعمون أنه س              احر ،العجيو الذي كانوا واقعني فيه، ففي الوق  الذي كانوا يكذبونه

 ،ودهوَل أموا م الر خيافون عليها إَل ع ،فكانوا َل ي        عون حوائجهم ،جيدون فيمن حو م من هو خري موه أماند وص       دقاً 
ذي جاء وإمنا بسبو تكربهم واستعالئهم على احلق، ال ،أن كفراهنم مل يكن بسبو الشك لديهم يف صدقهوهذا يدل على 

بُ ﴿وص         د  هللا العظيم:  ،(3)وخوفاً على زعامتهم وط ياهنم ،به ُْم ََل ُيَكذِ  وَنَك َوَلِكنذ َقْد نَ ْعَلُم ِإنذُه لََيْحزُُنَك الذِذي يَ ُقوُلوَن فَِإهنذ
 .[33]األنعام:  ﴾ََيِ  اَّللِذ جَيَْحُدونَ الظذاِلِمنَي بِ 

روف على الرغم من هذه الظ ،بت ديد هذه األماان  ألص     حاهبا يف مكد -رض     ي هللا عوه-لعلي ملسو هيلع هللا ىلص ويف أمر الرس     ول  -4
على  ،حبيث َل يتذجه التفكري إَل إىل إجنا  خطد هجرته فق  ،الش            ديدة الر كان من املفروض أن يكتوفها اَلض            طراب

يف أص  عو الظروف  حىت ولو كان ،ما كان ليوس  ى أو يوش   ل عن رد األماان  إىل أهلهاملسو هيلع هللا ىلص الرغم من ذلكر فإن الرس  ول 
اند ويؤذيه ألن خي ،فقد أىب أن خيون من ائتموه ولو كان عدواً حير ض عليه ،(4)الر توس     ي اإلنس     ان نفس     ه ف      الً عن غريه

 .(5)ها املؤموونويتوزذُه عو ،األماند من صفا  املوافقني

أنه معرض  فإنه يعلم وهو يقوم بتوفيذ ما أمر به ،هذا احلدث العظيم فيه دَللد قاطعد على شجاعد علي رضي هللا عوه -5
                                                           

 بشرون ابجلود ، حممد صاحل.، العشرة امل 396خلفاء الرسول ، ص )1 (
 .345السرية الوبويد للسباعي ، ص )2 (
 .153فقه السرية للبوطي ، ص )3 (
 .364ا جرة يف القرمن الكرمي ، ص )4 (

 .423جولد يرخييد يف عصر ا لفاء الراشدين ، ص )5( 
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 الص            با  من غري أن وقد يباغتونه وهو خارج يف ، طر عظيمر فقد يقتحمون عليه داره ويقتلونه دون أن يتثب ذُتوا من هويته
ف ص     بحوا غري قادرين  ،وقد بلغ موهم اجلهد كل مبلغ ،القوم يرتبذص     ون به طول الليل يرتقذبون هذه اللحظديتبيذووا من هو ؟ و 

 ،أم هو رجل اخر ؟ َلبد أن ذلك كله قد دار يف عقل عليملسو هيلع هللا ىلص على الت كد من ش         خص         يد ا ارج من الدار: أهو حممد 
هدفه األمسى ولو   ملسو هيلع هللا ىلصلك عليه قلبه وجعل س  المد رس  ول هللا ولكوه ابدر وس  عد ابلتوفيذر فهو أوًَل: حيو هللا ورس  وله حباً م

كلفه ذلك الت   حيد حبياته. لنياً: هي عمليد َل بد موها لكي خيرج الرس  ول س  املاً من تدبري األعداء حىت يتمكن من نش  ر 
رايف رس    ول هللا يف فوقد انم علي رض    ي هللا عوه  ،اإلس    الم يف كل مكانر فاألمر إذن يتعلق مبص    لحد اإلس    الم أوًَل   ولنياً 

يبَ َوا ﴿فهو حبق مؤمن بقوله تعاىل:  ،وهذا دليل على عمق إميانه بق        اء هللا وقدره ،مع كل هذه التوقعا ملسو هيلع هللا ىلص  ُقْل َلْن ُيص       ِ
ِل اْلُمْؤِمُوونَ  َوا ُهَو َمْوََلاَن َوَعَلى اَّللِذ فَ ْليَ تَ وَكذ  -لعلي ملسو هيلع هللا ىلص اختيار رس              ول هللا . وإنوا لولمُ يف [51]التوبة:  ﴾ِإَلذ َما َكَتَو اَّللذُ َل

فإنه مل  ،هواطمنواانً إىل قدرا  خاصد امتاز هبا علي قد َل تتوفذ        ُر يف غري  ،ثقد يمد َل تعد ا ثقد -ليقوم هبذا الدور ا طري 
ان يوهو يعلم أنه ليس وراء ذلك إَل املو  الذي أعدذ له املشركون أشجع فت ،ليوام على فراشهملسو هيلع هللا ىلص يرتدد حني دعاه الرسول 

ك ش  رفاً َل يواله ب ري يوال بذلملسو هيلع هللا ىلص ومل يس  مُ لوفس  ه أن يفكر يف العاقبدر ألنه يعلم أنه حني يكون فداء لرس  ول هللا  ،قريش
 .(1)هذا الطريق

 اتسعاً: هجرته:
ن صاحبك؟ قال: فقالوا لعلي: أي ،ملسو هيلع هللا ىلصفعرفه القوم وأتكدوا من جناة رسول هللا  ،ملا أصبُ قام علي رضي هللا عوه عن فراشه

ملسو هيلع هللا ىلص ج رس  ول هللا وغا هم خرو  ،َل أدري  أَو رقيباً كو  عليه ؟   أمرَتوه اب روج فخرج. وض  ا  القوم بتلك اإلجابد اجلريند
، (2)مث تركوه ،وأخذوه إىل املس     جد فحبس     وه هواك س     اعد ،فانتهروا علياً وض     ربوه ،وقد عموا عوه فلم يروه ،بني أ هرهم من

مل ي عف ومل خيرب و  ،أعظم عوده من كل أذى نزل بهملسو هيلع هللا ىلص وكان فرحه بوجاة رسول هللا  ،وحتمل عليذ ما نزل به يف سبيل هللا
من  ملسو هيلع هللا ىلصوانطلق علي يف مكد جيوب ش   وارعها ابحثاً عن أص   حاب الودائع الر خلفه رس   ول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن مكان رس   ول هللا 

لحق وهواك أتهو للخروج لي ،ملسو هيلع هللا ىلصو لذ يرد هذه األماان  حىت برئ  موها ذمد رس         ول هللا  ،وردذها إىل أص         حاهبا ،أجلها
 .(3)برسول هللا بعد ثالث ليال ق اهن يف مكد

                                                           
 .426جولد يرخييد يف عصر ا لفاء ، ص )1 (
 (.2/374يري  الطربي ) )2 (
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وهكذا يكون  ،(1)وقد تفطر  قدماه ،فإذا جنذ عليه الليل س   ار حىت قدم املديود ،وكان علي يف أثواء هجرته يكمن ابلوهار
وهار لش     دة حرارة تطع الس     ري يف الومل يس      ،علي رض     ي هللا عوه قد َلقى يف هجرته من الش     دة: فلم تكن له راحلد ميتطيها

قد قطع  -هرض    ي هللا عو-ولو أض    فوا إىل ذلك أنه  ،ويف مش    ي الليل ما فيه من الظلمد املفجعد والوحدة املفزعد ،الش    مس
 ،واَلم الوحدة ،ووعثاء السفر ،الطريق على قدميه دون أن يكون معه رفيق يؤنسهر لعلموا مقدار ما حتمله من قسوة الطريق

ف س       يلحق وأنه يف هنايد املطا ،عليه تلك العقبا  واملص       اعو ش       عوره أبنه يعمل ابت اء مرض       اة هللا عز وجل وقد س       هل
 بين عمرو بن ومل يكد علي يقطع الطريق ويصل إىل املديود حىت نزل يف ،ويستمتع جبواره ممواً مطمنواً يف املديود ،برسول هللا

-وهكذا كان  هجرة أمري املؤموني علي بن أيب طالو  ،(2) ملسو هيلع هللا ىلص حيث كان يوزل رس              ول هللا ،عوف على كلثوم بن ا دم
 وشجاعد وإقداماً. ،وحتماًل وصرباً  ،ت حيد وفداء -رضي هللا عوه

عليها  في        رب ،ورأى إنس       اانً أيتيها من جوف الليل ،وقد َلحظ س       يدان علي مدة إقامته بقباء امرأة مس       لمد َل زوج  ا
: فاس     رتْبُ  ولوس     تمع إليه رض     ي هللا عوه وهو حيدثوا ابلقص     در حيث قال ،فت خذه ،فيعطيها ش     يناً معه ،فتخرج إليه ،ابهبا

 َل أدري ما هو؟ فيعطيك ش     يناً  ،من هذا الذي ي      رب عليك اببك كل ليلد فتخرجني إليه ،فقل   ا: َي أمد هللا ،بش      نه
فإذا أمس   ى عدا  ،أين امرأة َل أحد يل قد عرف ،َل زوج لك؟ قال : هذا س   هل بن حويف بن وهو ،وأن  امرأة مس   لمد

ويف فكان علي رضي هللا عوه أيثر ذلك من أمر سهل بن ح ،فقال: احتطيب هبذا ،مث جاءين هبا ،على أولن قومه فكسرها
يدور ما وَل يكون غافاًل ع ،. ونالحظ ص       فد الوباهد واليقظد الر َل بد للمس       لم أن يتحلذى هبا(3)حىت هلك عوده ابلعرا 

 حوله.
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 وأثرها عليه يف حياته الكرمي قرآنمعايشة أمري املؤمنني علي لل : املبحث الثالث
 

 والقضاء والقدر: ،واجلنة والنار ،والكون واحلياة ،أواًل: تصوره عن هللا 
 ،كان املوهج الرتبوي الذي ترىبذ عليه علي بن أيب طالو رضي هللا عوه هو نفسه الذي خ ع له كل ا لفاء    الراشدين   

يو املص      طفى فقد حرص احلب ،ملسو هيلع هللا ىلصوكان املريب  س      يد ا لق أمجعني حممد  ،الكرمي قرمنفقد تربوا على ال ،والص      حابد الكرام
الكرمي وح  ده هو املوهج، مع م  ا يوحي إلي  ه املوىل عز وج  ل من  قرمنون الوأن يك ،على توحي  د مص                در التلقِ ي وتفرده

ولقد ترىب الفرد املس       لم، واألس       رة املس       لمد واجلماعد املس       لمد على العقائد والعبادا  واملعامال  واألخال  الر  ،احلكمد
رة أثرها يف مباش      ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا ولقد كان  لآلَي  الكرميد الر مسعها علي من رس      و  ،ملسو هيلع هللا ىلصجاء  يف كتاب هللا وس      ود رس      وله 

تحول إىل إنس     ان ف ،وتفاعل  معها روحه ،ونو ر  عقله ،وزكذ  نفس     ه ،فقد طهذر  قلبه ،ص     ياغد ش     خص     يته اإلس     الميد
 .(1)وأهدافه وسلوكه وتطلعاته ،جديد بقيمه ومشاعره

وكان  ،الكرمي والرتبيد الوبويد الراش     دة من هو اإلله الذي جيو أن    يعبده قرمنفقد عرف علي رض     ي هللا عوه من خالل ال
 ،عن رهبم أن يريب  أص    حابه على التص    وُّر الص    حيُملسو هيلع هللا ىلص فقد حرص  ،العظيمد اآلَي ي رس يف نفس    ه معاين تلك  ملسو هيلع هللا ىلصالويب

ف صبح  نظرة  ،طرةقيم الفوتست ،مدركاً أن هذا التصور سيورث التصديق واليقني عودما تصفى الوفوس ،وعن حقِ ه عليهم
ش       يطانر وص       راعه مع ال ،وحقيقد اإلنس       ان ،والق        اء والقدر ،واجلود والوار ،والكون واحلياة ،علي رض       ي هللا عوه إىل هللا

 . ملسو هيلع هللا ىلصالويبالكرمي وهدي  قرمنمستمدة من ال

ومل يتخذ ص    احبد  ،فهو واحد َل ش    ريك له ،موص    وف ابلكماَل  الر َل تتواهى ،فاهلل س    بحانه وتعاىل موزذه عن الوقائص
تذِد أَ ﴿وأنه س       بحانه خالق كل ش       يء ومالكه ومدبره:  وَل ولد. َماَواِ  َواأَلْرَض يف س       ِ ُ الذِذي َخَلَق الس       ذ ٍم مُثذ ِإنذ َربذُكُم اَّللذ َيذ

ُ ْمَس َواْلَقَمَر َوالوُُّجوَم ُمَسخذرَ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْريِف يُ ْ ِشي اللذْيَل الو ذَهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا َوالشذ  اٍ  أَبَْمرِِه َأََل َلُه اْ َْلُق َواأَلْمُر تَ َباَرَك اَّللذ
 .[54]األعراف:  ﴾َربُّ اْلَعاَلِمنيَ 

 ِإَذا  مُثذ َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍد َفِمَن اَّللذِ ﴿ هر  أو خفي :  ،وأنه تعاىل مص              در كل نعمد يف هذا الوجودر دقذْ  أو عظم 
 .[53]النحل:  ﴾َمسذُكُم ال ُّرُّ فَِإلَْيِه َنْنَ ُرونَ 

                                                           
يبِ  ) السرية )1 (  (.1/145الوبويد للصذالذ
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وأنه سبحانه  ،وَل ما خيفي اإلنسان وما يعلن ،وأن علمه حمي  بكل شيءر فال ختفى عليه خافيد يف األرض وَل يف السماء
يف اللحظد  وس    يوش    ر ذلك ،ايف كتاب َل يرتك ص     رية وَل كبرية إَل أحص    اه ،يقيد على اإلنس    ان أعماله بواس    طد مالئكته

 .[18]ق:  ﴾َما يَ ْلِفُظ ِمْن قَ ْوٍل ِإَلذ َلَدْيِه َرِقيو  َعِتيد  ﴿املواسبد والوق  املواسو: 

اء هللا وقدره، ومن موهم يرض     ى بق       ،وأنه س     بحانه يبتلي عباده أبمور ختالف ما حيبون وما يهوونر ليعرف الواس معادهنم
َل ُيسود ومن موهم ي  و ويسخ  فال يساوي شيناً، و  ،فيكون جديراً اب الفد واألماند والسيادة ،وُيسلم له  اهراً وابطواً 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَ ُفورُ ﴿إليه شيء:   .[2]امللك:  ﴾الذِذي َخَلَق اْلَمْوَ  َواحْلََياَة لِيَ ب ْ

ُ الذِذي ﴿وَلذ حبماه ونزل على حكمه يف كل ما أي  وما يذر:  ،ن جل  إليهوأنه س      بحانه يوفِ ق ويؤيِ د ويوص      ر م ِإنذ َولِيِ َي اَّللذ
احِلِنيَ  . وأنه س    بحانه وتعاىل حقه على العباد أن يعبدوه ويوحدوهر فال يش    ركوا [196]األعراف:  ﴾نَ زذَل اْلِكَتاَب َوُهَو يَ تَ َوىلذ الص    ذ

 .[66]الزمر:  ﴾ْد وَُكْن ِمَن الشذاِكرِينَ َبِل اَّللذَ فَاْعبُ ﴿به شيناً: 

َرَك ِبهِ ﴿وأنه وحده املس   تحق للعبادةر وهذا حق هللا على العباد كما قال تعاىل:  َويَ ْ ِفُر َما ُدوَن َذِلَك  ِإنذ اَّللذَ ََل يَ ْ ِفُر َأْن ُيش   ْ
 .[48]النساء:  ﴾اِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك اِبَّللِذ فَ َقِد اْفرَتَى ِإْ ًا َعِظيمً 

 .(1)الكرمي قرمنوهذا التوحيد يف ال ،وأنه سبحانه حدذد م مون هذه العبوديد

 َوَنَْعُلوَن َلُه أَْنَداًدا ُقْل أَئِوذُكْم لََتْكُفُروَن اِبلذِذي َخَلَق اأَلْرَض يف يَ ْوَمنْيِ ﴿وأما نظرته للكون فقد اس       تمدذها من قول هللا تعاىل: 
َر ِفيَها أَق َْواَ َا يف أَْربَ َعِد َأَيذ َذِلَك َربُّ  َي ِمْن فَ ْوِقَها َواَبَرَك ِفيَها َوَقدذ تَ َوى مٍ اْلَعاَلِمنَي ص َوَجَعَل ِفيَها َرَواس  ِ ائِِلنَي ص مُثذ اس  ْ َواًء لِلس  ذ  س  َ

َماِء َوِهَي ُدَخان  فَ َقاَل َ َا َوِلأَلْرِض اْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها  َوا طَائِِعنَي ص فَ َق َ ِإىَل السذ اُهنذ َسْبَع مَسَاَواٍ  يف يَ ْوَمنْيِ َوأَْوَحى قَالََتا أَتَ ي ْ
َُ َوِحْفظًا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ  نْ َيا مبََصابِي  .[12-9]فصلت:  ﴾يف ُكلِ  مَسَاٍء أَْمَرَها َوَزي ذوذا السذَماَء الدُّ

ِرْب  َُ ﴿وأنذ متاعها مهما عظم فإنه قليل حقرير قال تعاىل:  ،إىل زوال وأما هذه احلياة مهما طال  فهي ْم َمَثَل احْلََياِة َواض       ْ
يًما َتْذُروُه الر ََِيُ  َو  َُ َهش     ِ َب َماِء فَاْختَ َلَ  ِبِه نَ َباُ  اأَلْرِض فََ ص     ْ نْ َيا َكَماٍء أَنْ َزْلَواُه ِمَن الس     ذ ْيٍء مُ الدُّ ُ َعَلى ُكلِ  ش     َ ْقَتِدرًا ص َكاَن اَّللذ

احِلَاُ  َخرْي  عِ  نْ َيا َواْلَباِقَياُ  الص              ذ ر فعر ف هللا تعاىل [47-46]الكهف:  ﴾َمالً أَ  ْوَد َربِ َك ثَ َوااًب َوَخرْي  اْلَماُل َواْلبَ ُووَن زِيَوُد احْلََياِة الدُّ
له يف دي من َتكن حوُّ هللا ورس    و وهي   ،وأن اَلخرة خري وأبقى ،وأهنا ليس      دار كرامد ،اإلنس    ان املس    لم حقيقد احلياة

 املؤموني وقد عرب عن هذه احلقيقد أمري ،ولو كان الثمن الدنيا وما فيها ،قلبه على أن يقدم رض    ا هللا ورس    وله على ما س    واه
 ،جعد فيهاقد ابيوتك ثاللً َل ر  ،هيها  هيها  ،إيلذ تعرض               أم إيلذ تش             وق  ،علي عودما قال: ) َي دنيا ُغر ي غريي
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 .(1)ووحشد الطريق ( ،مه من قلد الزاد، وبعد السفر ،وخطرك قليل ،مرك قصريفع

تَ َتَجاََف ﴿ ف ص        بُ حاله ممن قال هللا فيهم:  ،الكرميد الر وص        فتها اآلَي وأما نظرته إىل اجلود فقد اس        تمدذها من خالل 
ُْم َخْوفًا َوَطَمًعا  اِجِع َيْدُعوَن َرهبذ َواُهْم يُ ْوِفُقوَن ص َفاَل تَ ْعَلُم نَ ْفس  مَ ُجُووهُبُْم َعِن اْلَم      َ ا ُأْخِفَي َ ُْم ِمْن قُ رذِة َأْعنُيٍ َجَزاًء مبَا  َوممذا َرَزق ْ

 .[17 - 16]السجدة:  ﴾َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

، ف ص    بُ هذا التص    وُّر رادعاً له يف حياته عن أي احنراف عن ش    ريعد هللا ،الكرمي قرمنوأما تص    وره للوار فقد اس    تمدذه من ال
وش   دة خوفه من عذاب  ،فريى املتتبع لس   رية أمري املؤموني علي رض   ي هللا عوه عمق اس   تيعابه لفقه القدوم على هللا عز وجل

 وستت ُ كثرياً من هذه املعامل يف هذا الكتاب إبذن هللا تعاىل. ،هللا وعقابه

 قلبه، فقد رس      مفهوم الق     اء والقدر يف ،ملسو هيلع هللا ىلصفهوم الق     اء والقدر فقد اس    تمدذه من كتاب هللا وتعليم رس    ول هللا وأما م
ُلو ِمْوُه َوَما َتُكوُن يف ﴿واس    توعو مراتبه من كتاب هللا تعاىل، فكان على يقني أبن علم هللا حمي  بكل ش    يء:  ْ ٍن َوَما تَ ت ْ  ش    َ

وَن ِفيِه َوَما يَ ْعُزُب َعْن َربِ َك ِمْن ِمثْ َقاِل َذرذ  َوََل تَ ْعَمُلوَن ِمنْ  قرمنِمْن  ُهوًدا ِإْذ تُِفي    ُ ٍة يف اأَلْرِض َوََل يف َعَمٍل ِإَلذ ُكوذا َعَلْيُكْم ش   ُ
َ َر ِمْن َذِلَك َوََل َأْكرَبَ ِإَلذ يف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ  َماِء َوََل َأص      ْ ِإانذ حَنُْن حُنِْيي ﴿ائن: وأن هللا قد كتو كل ش      يء ك ،[61]يونس:  ﴾الس      ذ

َواُه يف ِإَماٍم ُمِبنيٍ  ي ْ ْيٍء َأْحص    َ َوَما  ﴿. وأن مش    يند هللا انفذة وقدرته يمد: [12]يس:  ﴾اْلَمْوَتى َوَنْكُتُو َما َقدذُموا َومَلَرُهْم وَُكلذ ش    َ
َماَواِ  َوََل يف اأَلْرِض إِ  ْيٍء يف الس           ذ ُ لِيُ ْعِجَزُه ِمْن ش           َ . وأن هللا خالق لكل ش           يء: [44]فاطر:  ﴾نذُه َكاَن َعِليًما َقِديًراَكاَن اَّللذ

ُ َربُُّكْم ََل ِإَلَه ِإَلذ ُهَو َخاِلُق ُكلِ  َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء وَِكيل  ﴿  .[102]األنعام:  ﴾َذِلُكُم اَّللذ

 هر  يف حياته  ،يقد الق           اء والقدر،  ار انفعد ومفيدةوقد ترتو على الفهم الص          حيُ واَلعتقاد الراس            يف قلبه حلق
حقيقد اإلنس  ان  وأن ،الكرمي حقيقد نفس  ه وبين اإلنس  ان قرمنوعرف من خالل ال ،وس  وراها إبذن هللا تعاىل يف هذا الكتاب

وذاه ونف  فيه الرو  ،ترجع إىل أص    لني: األص    ل البعيد وهو ا لقد األوىل من طني وهو خلقه من  وواألص    ل القري ،حني س    َ
الََلٍد مِ ﴿فقال تعاىل:  ،(2)نطفد َلُه ِمْن س    ُ اِن ِمْن ِطنٍي ص مُثذ َجَعَل َنس    ْ ْيٍء َخَلَقُه َوَبَدأَ َخْلَق اإِلْنس    َ َن ُكلذ ش    َ ْن َماٍء الذِذي َأْحس    َ

ارَ  ْمَع َواألَْبص   َ وذاُه َونَ َفَ  ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم الس   ذ ُكُرونَ َواأَلْفِنَدَة قَِلياًل َما تَ  َمِهنٍي ص مُثذ س   َ . وعرف أن [9-7]الســجدة:  ﴾ش   ْ
وسخر هللا له ما يف  ،وموحه العقل والوطق والتمييز ،والقامد  املعتدلد ،وأكرمه ابلصورة احلسود ،هذا اإلنسان خلقه هللا بيده

بحانه ع مظاهر تكرمي املوىل عز وجل سوأن من أرو  ،وكرمه إبرساله الرسل له ،وف له على كثري من خلقه ،السماء واألرض
ياة طيبد يف لكي حييوا ح ،الذي دعا الواس إىل اإلس    الم ملسو هيلع هللا ىلصالويبويكون ذلك ابتباع  ،لإلنس    ان أن جعله أهاًل حلبه ورض    اه
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احِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤمِ ﴿ويظفروا ابلوعيم املقيم يف اَلخرةر قال تعاىل:  ،الدنيا  فَ َلُوْحِييَ وذُه َحَياًة طَيِ َبًد ن  َمْن َعِمَل ص              َ
 .[97]النحل:  ﴾َولََوْجزِيَ و ذُهْم َأْجَرُهْم أبَِْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

 ،وعرف أمري املؤموني علي رضي هللا عوه حقيقد الصراع بني اإلنسان والشيطان، وأن هذا العدو أي  لإلنسان من بني يديه
اً ابهلل على عدوه فكان مس     تعيو ،يس     تثري فيه كوامن الش     هوا  ،يوس     وس له ابملعص     يد ،وعن مييوه، وعن مشاله ،ومن خلفه

أن مدم هو أص  ل  ،لكرميا قرمنوتعلم من قص  د مدم مع الش  يطان يف ال ،كما س  رتى يف س  ريته  ،موتص  راً عليه يف حياته ،إبليس
د ادم ضرورة توكُّل وتعلم من خطين ،نسان له قابليد للوقوع يف ا طيندوأن اإل ،وأن جوهر اإلسالم الطاعد املطلقد هلل ،البشر

رضا  هللا سبحانه وتقدمي م ،وضرورة اَلحرتاز من احلسد والكرب ،وأ يد التوبد واَلست فار يف حياة املؤمن ،املسلم على ربه
ي يَ ُقوُلوا الذِر َوُقْل لِِعَبادِ ﴿ال تعاىل: ق ،وأ يد التخاطو أبحس  ن الكالم مع إخوانه من الص  حابد ،وتعاىل على كل ما س  واه

ْيطَاَن َكاَن ِلإِلْنَساِن َعُدوًّا ُمِبيواً  وَ ُهْم ِإنذ الشذ زَُغ بَ ي ْ ْيطَاَن يَ و ْ ملسو هيلع هللا ىلص . وسار على موهج رسول هللا [53]اإلسراء:  ﴾ِهَي َأْحَسُن ِإنذ الشذ
 الكرمي. منقر تربيتهم على التخلق أبخال  الوتطهري قلوهبم أبنواع العبادا ، و  ،يف تزكيد أصحابه ألرواحهم

 الكرمي عنده: قرآناثنياً: مكانة ال
، فما  رمنقوكان يقول: من قرأ ال ،تالوًة وحفظًا وفهماً وعمالً  قرمنعايف أمري املؤموني علي رض              ي هللا عوه حياته مع ال

 ،(2)ملسو هيلع هللا ىلص وكان يقول: طوىب  ؤَلء كانوا أحو  الواس إىل رس              ول هللا  ،(1) فدخل الوار فهو ممن كان يتخذ اَي  هللا هزواً 
وقال  ،قرمنأي: أهل ال ،(3)الثالثد األواخر من س          ورة البقرة اآلَي وكان يقول: ما كو  أرى أحداً يعقل يوام قبل أن يقرأ 

هو  ،كم وحكم ما بيوكموخرب ما بعد الكرمي: كتاب هللا فيه نب  من قبلكم  قرمنالكرمي ويبنيِ  عظيم قدره يف ال قرمنيص      ف ال
تني وهو الذكر وهو احلبل امل ،من تركه من جبار قص            مه هللا، ومن ابت ى ا دى يف غريه أض            له هللا ،الفص            ل ليس اب زل

وَل يش    بع موه  ،وَل توق     ي عجائبه ،وهو الذي َل تزيغ به األهواء وَل تلتبس به األلس    ن ،وهو الص    را  املس    تقيم ،احلكيم
 .(4)ومن دعا إليه هدي إىل صرا  مستقيم ،ومن حكم به عدل ،ومن عمل به أجر ،من قال به صد  ،العلماء

  ايد إَل فقد روي عوه أنه قال: وهللا ما نزل ،حص         ل على علم كبري به وبعلومه قرمنولش         دة اهتمام أمري املؤموني علي ابل
، وقد قال رضي (5)ولساانً صادقاً    انطقاً  ،وقد علم  فيم نزل  وأين نزل  وعلى من نزل : إن ريب وهو يل قلباً عقوَلً 
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يرى ابن . و (1)يف س          هل أم يف جبل ،فإنه ليس من ميد إَل وقد عرف  بليل نزل  أم هنار ،هللا عوه: س          لوين عن كتاب هللا
وقد قال يف اخر عهده:  ،(2)وهو حيملسو هيلع هللا ىلص الكرمي على عهد رسول هللا  قرمنعبد الرب أن علياً رضي هللا عوه: كان ممن مجع ال

فكان من حرص   ه  ،وكان رض   ي هللا عوه ابلعرا  ،وكان ذلك عودما ما  أكثر علماء الص   حابد ،(3)س   لوين قبل أن تفقدوين
فكان  ،حكام الدينوَل يعرفون الكثري من أ ،دي الوبوي الشريف يف قوم كثر فيهم اجلهلالكرمي وا  قرمنعلى تعليم الواس ال

أعلم أهل زمانه وهذا منوذج للعامل الرابين الذي حيرص على  فقد كان ،رض    ي هللا عوه حيرص على تعليمهم وإرش    ادهم للحق
 تعليم الواس ا ري وتربيتهم عليه.

 الكرمي: قرآناثلثاً: ما نزل فيه من ال
ما،  يعاجل أحدالً واقعيد حص      ل  يف اجملتمع الوبوي الكرمي، فيثين على عململسو هيلع هللا ىلص الكرمي يوزل على رس      ول هللا  قرمنكان ال   

ألمري  الر خل  د  بعض امل  آثر اآلَي وق  د نزل    بعض  ،ويوب  ه على بعض األخط  اء ،وحي  ذر من اخرين ،ويش              ي  د أبقوام
 املؤموني وبعض الصحابد رضي هللا عوهم أمجعني.

ٍر ُيَصوُّ مِ ﴿موها قول ه تعاىل:  -1 َذاِن َخْصَماِن ٱْخَتَصُمو۟ا َِف َرهبِ ِْم ۖ فَٱلذِذيَن َكَفُرو۟ا ُقطِ َعْ  َ ُْم ثَِياب  مِ ن انذ ن فَ ْوِ  ُرُءوِسِهُم هََٰ
ِمُع ِمْن َحِديدٍ  ُيْصَهُر ِبِهۦ َما َِف بُطُوهِنِْم َوٱجْلُُلودُ * ٱحلَِْميُم  َها ِمْن َغمٍ  أُِعيُدو۟ا ِفيَها َوُذوُقو۟ا ُكلذَمآ أَرَاُدٓو۟ا َأن خَيُْرُجو   ص ص َوَ ُم مذقََٰ ۟ا ِمو ْ

ِ  َجوذٍَٰ  َنْرِى ِمن حَتِْتَها ٱأْلَهْنََُٰر حُيَلذْونَ *  َعَذاَب ٱحْلَرِيقِ  ِلحََٰ اِوَر فِ  ِإنذ ٱَّللذَ يُْدِخُل ٱلذِذيَن َءاَمُوو۟ا َوَعِمُلو۟ا ٱلص             ذَٰ ِمن يَها ِمْن َأس             َ
 .[23ـ  19]احلج:  ﴾َذَهٍو َوُلْؤُلًؤا ۖ َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِير  

روى البخاري بس  وده عن علي بن أيب طالو أنه قال: أان أول من جيثو بني يدي الر ن للخص  ومد يوم القيامد. وقال قيس 
ُموا يف َرهبِ ِمْ ﴿بن عبادة: فيهم نزل :  َماِن اْخَتص    َ زة وعلي وأبو عبيدة بن   ،لذين تبارزوا يوم بدرقال: هم ا ،﴾َهَذاِن َخص    ْ

 .(4)وشيبد بن ربيعد وعتبد بن ربيعد والوليد بن عتبد ،احلارث

اَلْوا ن  َْدُع أَ ﴿وهو أح  د من نزل فيهم قول هللا تع  اىل:  -2 ْل تَ ع  َ اَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَ ق  ُ ا ج  َ ِد م  َ َك ِفي  ِه ِمْن بَ ع  ْ آج  ذ اَءاَن َفَمْن ح  َ بْ و  َ
َتِهْل فَ َوْجَعْل َلْعَوَد اَّللِذ َعَلى الْ   .[61]آل عمران:  ﴾َكاِذِبنيَ َوأَبْ َواءَُكْم َوِنَساَءاَن َوِنَساءَُكْم َوأَنْ ُفَسَوا َوأَنْ ُفَسُكْم مُثذ نَ ب ْ

طاهرة، أمه ال وكلمته ألقاها إىل ،وأنه عبد هللا ورس              وله ،يف عيس              ى ابن مرمي ملسو هيلع هللا ىلصالويبوذلك يف وفد جنران حيوما جاد م 
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فعن عامر بن س      عد  ،فدعاهم إىل املباهلد ،ف بوا ،ودعاهم إىل اإلس      الم ،وكذهبم يف أنه هللا وابن هللا أو للث ثالثد ،ف جبته
وحس   واً وحس   يواً رض   ي  ،اطمدوف ،دعا رس   ول هللا علياً  ﴾فَ ُقْل تَ َعاَلْوا َنْدُع أَبْ َواَءاَن َوأَبْ َواءَُكمْ ﴿قال: وملا نزل :  ،بن أيب وقاص

 .(1)هللا عوهم فقال: اللهم هؤَلء أهلي

 أعمل أن رجاًل قال: َل أابيل أَل ،له يف كون اجلهاد أف      ل من عمارة املس     جد احلرام:  ففي الص     حيُ قرمنموافقته ال -3
فقال  ،كله  ل من هذافقال علي بن أيب طالو: اجلهاد يف س   بيل هللا أف     ،عماًل بعد اإلس   الم إَل أن أعمر املس   جد احلرام

ف نزل  ،ولكن إذا ق    ي  الص   الة س    لته عن ذلك: فس    له ،ملسو هيلع هللا ىلصعمر بن ا طاب: َل ترفعوا أص   واتكم عود مورب رس   ول هللا 
 يف َسِبيِل اَّللِ  ََل َيْستَ ُووَن دَ َأَجَعْلُتْم ِسَقايََد احْلَاجِ  َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد احْلََراِم َكَمْن مَمَن اِبَّللِ  َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوَجاهَ ﴿: اآليدهللا هذه 

ِبيِل اَّللِ  أبَِ  ُ ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظذاِلِمنَي ص الذِذيَن مَمُووْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا يف س َ ِهْم َأْعَظُم َدَرَجًد ِعوَد اَّللِ  ِعوَد اَّللِ  َواَّلل  ْمَواِ ِْم َوأَنُفس ِ
ُْم ِفيَها نَِعيم  مُِّقيم  ص َخاِلِدينَ  َوأُْولَِنَك ُهُم اْلَفائُِزوَن ص َواٍن َوَجوذاٍ   ذ ُم ِبَرْ ٍَد مِ ْوُه َوِرض        ْ ُرُهْم َرهبُّ  ِفيَها أََبًدا ِإنذ اَّلل َ ِعوَدُه َأْجر  يُ َبش        ِ 

. فبني  م أن اإلميان واجلهاد أف ل من عمارة املسجد احلرام واحلج والعمرة والطواف ومن اإلحسان  [22-19]التوبة:  ﴾َعِظيم  
 .(2)إىل احلجاج

ُتُم ََي أَي َُّها الذِذيَن مَمُووا إِ ﴿: اآليدقال: ملذا نزل  هذه  ،عن علي رض          ي هللا عوهملسو هيلع هللا ىلص :  ش          فقته على أمد حممد  -4 َذا اَنَجي ْ
ُموا  وَل فَ َقدِ  َدَقدً الرذس  ُ قال َي رس  ول هللا  بكم ؟ « ُمرهم أن يتص  دقوا»لعلي:  ملسو هيلع هللا ىلصالويب. قال [21]اجملادلة:  ﴾َبنْيَ َيَدْي جَنَْواُكْم ص  َ

قال: فقال   ،(3)قال: بش  عرية« فبكم؟»قال:  ،قال: َل يطيقونه«. بوص  ف ديوار»قال:  ،قال: َل يطيقونه ،«بديوار»قال: 
ُموا َبنْيَ َيدَ ﴿قال: ف نزل هللا:  ،«إنك لزهيد»لعلي:  ملسو هيلع هللا ىلصالويب وَل فَ َقدِ  ُتُم الرذس        ُ َدَقًد ََي أَي َُّها الذِذيَن مَمُووا ِإَذا اَنَجي ْ ْي جَنَْواُكْم ص        َ

ُموا َبنْيَ  ْي جَنَْواُكْم َصَدقَاٍ  فَِإْذ ملَْ تَ ْفَعُلوا َوَيَب َيدَ  َذِلَك َخرْي  لذُكْم َوَأْطَهُر فَِإن ملْذ نَُِدوا فَِإنذ اَّللذَ َغُفور  رذِحيم  ص أََأْشَفْقُتْم َأن تُ َقدِ 
وَلُه َواَّللذُ َخِبري  مبَا تَ ْعَملُ  اَلَة َومتُوا الزذَكاَة َوَأِطيُعوا اَّللذَ َوَرس      ُ ُ َعَلْيُكْم فََ ِقيُموا الص      ذ . قال فكان علي يقول: [13-12]اجملادلة:  ﴾نَ و اَّللذ

 .(4)فيب خفف هللا عن هذه األمد
 
 

                                                           
 (.4/1871مسلم ) )1 (
 (.8/166الفتاوى ) )2 (
 بشعرية: وزن شعرية من ذهو. )3 (

 .128-127حبان ، ص، وقال: حسن غريو. وضعفه األلباين يف ضعيف: موارد الظمآن إىل زوائد ابن  3297رواه الرتمذي ، رقم )4( 
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 الكرمي: قرآنلبعض آاين الملسو هيلع هللا ىلص رابعاً: تبليغه تفسري رسول هللا 
ض األمثلد على للوذاس، وإليك بعملسو هيلع هللا ىلص وبلذغ ما تعلم من رس    ول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصاس    تفاد علي رض    ي هللا عوه من تفس    ري رس    ول هللا 

 ذلك:
بمونَ ﴿قوله تعاىل:  -)أ(  :﴾َوََتَْعلموَن ريْزَقكمْم أَنركمْم تمَكذّي
بُونَ  ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن  ،عوهعن علي رضي هللا   ُشكركم: أنكم تكذبونر ». قال: [82]الواقعة:  ﴾قال: ﴿َوَنَْعُلوَن رِْزَقُكْم أَنذُكْم ُتَكذِ 

 .(1)«بوجم كذا وكذا ،مطران بووء كذا وكذا
 فكل ميسر ملا خلق له: -)ب(

فوكس  ،ومعه خمص  رة ،فقعد وقعدان حوله ،ملسو هيلع هللا ىلصف يان رس  ول هللا  ،عن علي رض  ي هللا عوه قال: كوا يف جوازة يف بقيع ال رقد
من نفس موفوس   د إَل وقد كتو هللا مكاهنا من اجلود والوار، إَل وقد   ،ما موكم من أحد»مث قال:  ،فجعل يوك  مبخص   رته

ة وندُع العملر من كان من أهل الس        عاد ،أفال نتذكل على كتابوا ،فقال رجل: َي رس        ول هللا«. كتب  ش        قيد أو س        عيدة
 ،ميسذر اعملوا فكل»ومن كان من أهل الشقاوة فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة ؟ فقال:  ، عمل أهل السعادةفسيصري إىل

فََ مذا َمْن ﴿مث قرأ:  ،«وأما أهل الشقاوة فسييسرون إىل عمل أهل الشقاوة ،أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة
ىَن ص  دذَ  اِبحْلُس        ْ تَ ْ ىَن ص وََكذذَب اِبحْلُس        ْ َأْعَطى َوات ذَقى ص َوص        َ َرى ص َوأَمذا َمْن خبََِل َواس        ْ رُُه لِْلُيس        ْ وُ َيس        ِ  رُُه َفس        َ وُ َيس        ِ  ىَن ص َفس        َ

ويف روايد: أفال نتذكل على كتابوا وندع العمل؟ فمن كان موا من أهل السعادة سيصري إىل عمل  ،[10- 5]الليل: (2)لِْلُعْسَرى﴾
 .(3)قاوة سيصري إىل عمل أهل الشقاوةومن كان من أهل الش ،أهل السعادة

ما موكم »فقال:  فرفع رأسه ،ذا  يوم ويف يده عود يوك  بهملسو هيلع هللا ىلص ويف روايد يف الصحيحني: عن علي قال: كان رسول هللا 
ا، فكل َل  اعملو »أوَل نتذكل؟ قال:  ،فقالوا: َي رس              ول هللا   فلم نعمل«. من نفس إَل وقد علم موز ا من اجلود والوار

َرى صَوأَمذا َمْن خبَِلَ ﴿مث قرأ: « ميس  ر ملا خلق له رُُه لِْلُيس  ْ وُ َيس  ِ  ىَن صَفس  َ دذَ  اِبحْلُس  ْ تَ ْ ىَن صوََكذذَب  فََ مذا َمْن َأْعَطى َوات ذَقى صَوص  َ َواس  ْ
رُُه لِْلُعْسَرى  .[10- 5]الليل:  (4)﴾اِبحْلُْسىَن صَفَسوُ َيسِ 

وكتابه  الكرمير من أن هللا س              بحانه وتعاىل تقدم علمه قرمنيف هذه األحاديث وغريها مبا دلذ عليه ال ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقد أخرب 

                                                           
 ، حسن ل ريه. 849مسود املوسوعد احلديثيد رقم  )1 (
 .1362البخاري ، رقم  )2 (
 .6605البخاري ، رقم  )3 (

 (.8/165، الفتاوى ) 6605املصدر السابق نفسه رقم  )4( 
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وقد  ،(1)كما تقدم علمه وكتابه ب ري ذلك من أحوال العباد وغريهم  ،وق    ا ه مبا س   يص   ري إليه العباد من الس   عادة والش   قاوة
يس   ر وأن من كان من أهل الس    عادة فإنه ي ،أن ذلك َل يوايف وجود األعمال الر هبا تكون الس    عادة والش    قاوة ملسو هيلع هللا ىلصالويببنيذ 

وقد هنى أن يتذِكَل اإلنس     اُن على القدر  ،ومن كان من أهل الش     قاوة فإنه ييس     ر لعمل أهل الش     قاوة ،لعمل أهل الس     عادة
 ،لس        ابق وترك ما أمر به من األعمالر هو من األخس        رين أعماَلً و ذا كان من اتذكل على القدر ا ،الس        ابق ويدع العمل

وكان تركهم ملا جيو عليهم من العمل من مجلد املقدور الذي يس          روا به لعمل أهل  ،الذين ض          ل س          عيهم يف احلياة الدنيا
فعل اعظور مر به و فمن ترك العمل الواجو الذي أُ  ،فإن أهل الس   عادة هم الذين يعملون امل مور ويرتكون اعظور ،الش   قاوة

وتعلمه  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوهذا اجلواب الذي أجاب به  ،متكاًل على القدرر كان من مجلد أهل الشقاوة وامليسرين لعمل أهل الشقاوة
 .(2)يف غايد السداد واَلستقامد ملسو هيلع هللا ىلصالويبعلي بن أيب طالو رضي هللا عوه وأصحاب 

 

ام من ي رضي هللا عنه يف استنباط األحكخامساً: األصول واألسس اليت سار عليها أمري املؤمنني عل
 الكرمي وفهم معانيه: قرآنال

الكرمي أن  رمنقوقد جعله هذا العلم ابل ،وعلومه قرمنكان أمري املؤموني علي رض              ي هللا عوه على مبلغ كبري من العلم ابل
. (3) فكان يقول بص      دد ذلك: إن هللا مل يك نس      ياً  ،فيه مجيع األحكام الش      رعيدر إما ص      راحد أو ض      مواً  قرمنيعتقد أن ال

  :يف اَلستوبا  كاآل ، وكان  طريقتهالر يستود إليها لبيان احلكم الشرعي اآليدويتلو  قرمنولذلك كان كثرياً ما حيتج ابل
 الكرمي: قرآنااللتزام بظاهر ال -1

فإنه   ،اهرهالكرمي حني َل يرى قريود تقت       ي ص      رفه عن   قرمنكان أمري املؤموني علي رض      ي هللا عوه يلتزم أحياانً بظاهر ال
ُلوا ُوُجوَهُكمْ ﴿:  اآليدكان يتوض    لكل ص  الة ويقرأ هذه  اَلِة فَاْغس  ِ ألن  ،[6]املائدة: ( 4)﴾ََيأَي َُّها الذِذيَن مَمُووا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الص  ذ

من أدركه  فقال: ،على املقيم إذا أدركه الصوم مث سافروأوجو الصوم   اهرها يدل على الوضوء عود إرادة الصالة كل مرة.
 .[185]البقرة:  (5)﴾َفَمْن َشِهَد ِمْوُكُم الشذْهَر فَ ْلَيُصْمهُ ﴿ الصوم وهو مقيم مث سافر بعُد لزمه الصومر ألن هللا تعاىل قال:

وه أنه قال: روي ع حيث ،الرض   اعدورأى عدم حترمي إرض   اع الكبرير ألنه ليس ض   من حويل الرض   اعد اس   تواداً إىل  اهر ميد 
                                                           

 (.8/166الفتاوى ) )1 (
 .1744مصوف عبد الرزا  ، رقم )2 (
 .1744مصوف عبد الرزا  ، رقم )3 (
 (.2/80تفسري القرطيب ) )4 (

 (.1/45فقه اإلمام علي ) )5( 
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اَعدَ ﴿يف قوله تعاىل:  ْعَن أَْوََلَدُهنذ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمذ الرذض   َ : الرض   اعد س   وتانر فما  [233]البقرة:  ﴾َواْلَواِلَداُ  يُ ْرض   ِ
 .(1)وما كان بعد احلولني فال حيرم ،كان من رضاع يف احلولني حرم

الكرمي على  اهره يف مكان اخرر حيث حكم برباءة امرأة ا م  ابلزىنر ألهنا ولد  بعد س      تد أش      هر  قرمن اهر الو ل 
ْعَن أَْوََلَدُهنذ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ﴿فجمع بني قوله تعاىل:  ،من زواجها الُُه َثالَثُوَن ﴿اىل: وقوله تع ،﴾َواْلَواِلَداُ  يُ ْرض      ِ َوَ ُْلُه َوِفص      َ

ْهًرا أي: أنه طر  مدة الرض  اعد وهي الس  وتان من جمموع  ،(2) والفص  ل أربعد وعش  رون ش  هراً  ،فقال: احلمل س  تد أش  هر ﴾ش  َ
 .(3)فجمع بني  اهر كال اآليتني وحكم هبما ،مدة الرضاعد واحلمل وهي ثالثون شهراً فبقي  ستد أشهر

 محل اجململ علا املفسر: -2

. وقد (5). واملفسر: هو ما  هر املراد موه دون احلاجد إىل بيان(4)إَل ببيان يُرجىاجململ: هو ما خفي مراده حبيث َل يدرك 
حيث ورد أنه س ل  ،على مفسره يف مواضع أخرى [95]املائدة:  ﴾َهْدًَي اَبِلَغ اْلَكْعَبدِ ﴿يف قوله تعاىل:  قرمن ل علي جممل ال

قال:  ،م؟ قال: نعقرمنفقال له علي: أتقرأ ال ،الرجل شكرجل عليًا عن ا دي مما هو؟ فقال: من الثمانيد أزواج. فك ن  
. قال: نعم، قال: فهل  [1املائدة: ]﴿ََي أَي َُّها الذِذيَن مَمُووا أَْوُفوا اِبْلُعُقوِد  ُأِحلذْ  َلُكْم هَبِيَمُد اأْلَنْ َعاِم﴾ فهل مسع  هللا يقول: 

َوِمَن ﴿قال: فهل مسعته يقول:  ،. قال:.نعم.[34]احلج: ﴿لَِيْذُكُروا اْسَم اَّللِذ َعَلى َما َرَزقَ ُهْم ِمْن هَبِيَمِد اأْلَنْ َعاِم﴾ مسعته يقول: 
 اْلَمْعِز  ذْ ِن اثْ َونْيِ َوِمنَ مِ َن ال﴿قال: فهل مسع  هللا يقول:  ،. قال: نعم[142]األنعام:  ﴾األَنْ َعاِم َ ُوَلًد َوفَ ْرًشا ُكُلوا ممذا َرَزَقُكُم اَّللذُ 

 ََي أَي َُّها الذِذينَ ﴿قال: فهل مسع  هللا يقول:  ،. قال: نعم[144 - 143]األنعام:  ﴾اثْ َونْيِ ... َوِمَن اإِلْبِل اثْ َونْيِ َوِمَن اْلبَ َقِر اثْ َونْيِ 
قال: فقتل   بياً  ،. فقال الرجل: نعم[95]املائدة:  ﴾ْدًَي اَبِلَغ اْلَكْعَبدِ هَ ﴿إىل قوله تعاىل:  ﴾مَمُووْا ََل تَ ْقتُ ُلوْا الصذْيَد َوأَنُتْم ُحُرم  

؟ قال: هدَيً ابلغ الكعبد  .(6)فماذا عليذ

 الكرمي: قرآنمحل املطلق علا املقيد يف ال -3

 قرمناملؤموني علي  مطلق ال. ولقد  ل أمري (7)املطلق: هو ما دل على املاهيد بال قيد . واملقيد: هو ما قيد لفظاً أبي قيد

                                                           
 (.8/213اجملموع للوووي )  (1)
 (. 1/41ر فقه اإلمام علي )12443مصوف عبد الرزا  ، رقم   (2)

 (.1/46فقه اإلمام علي ) )3( 
 .197مرمة األصول يف شر  مرقاة الوصول ، ص )4 (
 .191املصدر السابق نفسه ، ص )5 (
 (.3/193الدر امل ثور ) )6 (
 (.1/47( ، فقه اإلمام علي )2/79مجع اجلوامع بشر  اعلى ) )7 (
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 ،إذ  ل مطلق األمر ابلقطع يف ميد السرقد على مقيده يف ميد اعاربد بعدم القطع إَل مرتني ،على مقيده يف استوبا  احلكم
ود وإذا س  ر  قطع  رجله اليس  رى ع ،فإذا س  ر  مرة قطع  يده اليمىن ،وعدم قطع أكثر من يد ورجل عود تكرار الس  رقد

ا ،وس          ر  مرة للثد ورابعد مل يزد على ذلك فإن زاد ،علي اِرُ  َوالس          ذ رَِقُد ويعزره بدل القطعر ألنه  ل قوله تعاىل: ﴿َوالس          ذ
َعْوَن يف اأَلْرِض َفس   َ ﴿. على ميد اعاربد [38]املائدة:  ﴾فَاْقَطُعوا أَيِديَ ُهَما وَلُه َوَيس   ْ َا َجَزاُء الذِذيَن حُيَارِبُوَن اَّللذَ َوَرس   ُ اًدا َأْن يُ َقت ذُلوا ِإمنذ

ْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلفٍ  لذُبوا أَْو تُ َقطذَع َأ  ،. وقال: إن هللا مل يزد على قطع يد ورجل يف ميد اعاربد[33]املائدة:  ﴾أَْو ُيص              َ
بعد ذلك . فعن الش         عيب قال: كان علي َل يقطع إَل اليد والرجل، وإن س         ر  (1)ولذلك كان يعاقو مثل هذا ابلس         جن

 .(2)سجن ونكل، وإنه كان يقول: إين ألستحيي من هللا أن َل أدع له يداً أيكل هبا ويستوجي

 العلم ابلناسخ واملنسوخ: -4

. ويقول الزركش    ي: قال األئمد: وَل جيوز ألحد أن يفس    ر كتاب هللا (3)الوس     : هو رفع احلكم الش    رعي خبطاب مت خ ر عوه
وذلك  ،وعلى هذا املعىن يؤكد أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض     ي هللا عوه ،(4)وس     وخإَل بعد أن يعرف موه الواس       وامل

 .(5)قال: هلك  وأهلك  ،عودما عاتو قاص اً بقوله: أتعرف الواس  واملوسوخ؟ قال: َل

 النظر يف لغة العرب: -5

َن َوا﴿كما فهم من قوله تعاىل:   ،الكرمي الوظر يف ل د العرب قرمنومن موهج أمري املؤموني علي يف فهم ال ْلُمطَلذَقاُ  َيرَتَبذص              ْ
ِهنذ َثالَثََد قُ ُروءٍ  لذا قال  ،(6)فال توق    ي العدة حىت تطهر من احلي    د الثالثد ،أن املراد ابألقراء احليض ،[228]البقرة:  ﴾أِبَنْ ُفس   ِ

. والُقُروُء يف كالم العرب: (7)من احلي      د الثالثدعلي رض     ي هللا عوه عن املطلقد: َل حتلُّ لزوجها الرجعد عليها حىت ت تس     ل 
ومن ذلك فهمه رض     ي هللا عوه  .(8)وأقرأ : طهر  ،وأقرأ  املرأة: حاض       ،والَقْرء أي      اً: الطهر ،وهو احليض ،مجع قَ ْرء

اءَ ﴿من قوله تعاىل: اللمس: هو  ُتُم الوِ س       َ و ل املس يف  ،(9)ولكن هللا كىن عوه ،، فقد قال: اللمس هو اجلماع﴾أَْو ََلَمس       ْ
دً ﴿قوله تعاىل:  ُتْم َ ُنذ َفرِي      َ وُهنذ َوَقْد فَ َرض     ْ فقال: املراد ابملس  ،. على ا لوة[237بقرة: ]ال ﴾َوِإْن طَلذْقُتُموُهنذ ِمْن قَ ْبِل َأْن ََتَس     ُّ

                                                           
 .21874( ، مصوف عبد الرزا  ، رقم 1/47فقه اإلمام علي ) )1 (

 (.2/818، فقه اإلمام علي ) 18764مصوف عبد الرزا  ، رقم  )2( 
 (.1/48فقه اإلمام علي ) )3 (
 (.2/29الربهان يف علوم القرمن ) )4 (
 ، حتقيق األلباين وقال: إسواده صحيُ. 31أبو خيثمد ، كتاب العلم ، ص )5 (
 (.1/271تفسري ابن كثري ) )6 (
 (.1/234الدر املوثور ) )7 (
 ( ، مادة )قرأ(.1/64الصحا  للجوهري ) )8 (
 (.1/203(ر الفصل يف األصول للجصاص )1/48فقه اإلمام علي ) )9 (
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 .(3)ابابً وجو الصدا  والعدةوأغلق  ،، وقد قال: إذا أرخى سرتاً على امرأته(2)، ف وجو الصدا  كله اب لوة(1)هوا ا لوة

 فهم النص بنص اخر: -6

ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِونيَ ﴿ومن ذلك ما فهمه أمري املؤموني علي رضي هللا عوه من قوله:  . [141 ]النساء:﴾َسِبيالً  َوَلْن جَيَْعَل اَّللذ
َوُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمدِ ﴿اعتماداً على قوله س            بحانه وتعاىل:  ،أن ذلك يكون يوم القيامد . وذلك ملا [141 ]النســـــــــاء:﴾فَاَّللذُ حَيُْكُم بَ ي ْ

ِبيالً ﴿ اآليدجاءه رجل يس      له: كيف هذه  ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِونَي س     َ  ،قال علي رض     ي هللا عوه: ادنه؟  ف ﴾َوَلْن جَيَْعَل اَّللذ
َوُكْم يَ ْوَم اْلقِ ﴿ ،ادنه ُ حَيُْكُم بَ ي ْ ُ لِْلَكاِفرِيَن َعلَ فَاَّللذ  .(4)﴾ِبيالً ى اْلُمْؤِمِونَي     سَ َياَمِد َوَلْن جَيَْعَل اَّللذ

ْقِف اْلَمْرُفوعِ ﴿وموه ما فهمه من قوله تعاىل:  جرير وذكره ابن كثري عن علي:  ر أبنه الس      ماء، ملا رواه ابن [5]الطور:  ﴾َوالس      ذ
 .[32 ]األنبياء:﴾ْن مََيِ َا ُمْعِرُضونَ ْم عَ َوَجَعْلَوا السذَماَء َسْقًفا حَمُْفو ًا َوهُ ﴿قال سفيان: مث تال...  ،﴾َوالسذْقِف اْلَمْرُفوعِ ﴿يعين: 

َطى َوُقوُموا َّللِِذ قَانِِتنيَ ﴿ومن ذلك أي     اً ما فهمه من قوله تعاىل:  اَلِة اْلُوس    ْ َلَواِ  َوالص    ذ : أن [238 ]البقرة: ﴾َحاِفظُوا َعَلى الص    ذ
ن ش     لوان ع»يوم األحزاب: ملسو هيلع هللا ىلص معتمداً يف ذلك على نص من حديث رس    ول هللا  ،الص    الة الوس    طى هي ص    الة العص    ر

 .(5)«مأل هللا بيو م، وقبورهم انراً  ،الصالة الوسطىر صالة العصر

َهْوَن َعْوهُ ﴿ومن هذا الباب أي               اً ما ورد يف فهمه لقوله تعاىل:  يِ َناِتُكْم َوُنْدِخْلُكْم ُنَكف ِ  ِإْن َنَْتِوُبوا َكَبائَِر َما تُ و ْ ْر َعْوُكْم س              َ
. فعن سهل بن أيب خيثمد عن أبيه قال: إين لفي هذا املسجد     مسجد الكوفد     وعلي رضي هللا [31]النساء:  ﴾ُمْدَخاًل َكرميًا

ال: مل َل تس لوين   مث قالكبائر سبع. ف صاخ الواس، ف عادها ثالث مرا ،عوه خيطو الواس على املورب يقول: َي أيها الواس
 ،أكل مال اليتيمو  ،وقذف اعص      ود ،وقتل الوفس الر حرم هللا ،عوها؟ قالوا: َي أمري املؤموني   ما هي؟ قال: اإلش      راك ابهلل

الذي قال فيه: ملسو هيلع هللا ىلص . وهذا الفهم مبين على حديث رس              ول هللا (7)بعد ا جرة (6)والتعرب ،والفرار يوم الزحف ،وأكل الراب
وقتل الوفس الر حرم هللا إَل  ،والس     حر ،. قالوا: َي رس     ول هللا   وما هن؟ قال: الش     رك ابهلل(8)«الس     بع املوبقا  اجتوبوا»

                                                           
 (.1/202الفصول يف األصول ) )1 (
 ( أي: خلوة الرجل بزوجته.1/48فقه اإلمام علي ) )2 (

 (.2/531(ر فقه اإلمام علي )4/234مصوف ابن أيب شيبد ) )3( 
 (.9/327تفسري ابن جرير ، إسواده صحيُ ) )4 (
 (.1/437مسلم ) )5 (
 عليه اجلهاد ، خلع ذلك من عوقه ، فرجع أعرابياً كما كان. أن يهاجر الرجل ، حىت إذا وقع سهمه يف الفيء ، ووجو )6 (
 (.5/25تفسري الطربي ) )7 (
 املوبقا : مجع موبقد ، وهي املهلكد. )8 (
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. وهذا يدخل ض        من (1)«وقذف اعص        وا  املؤموا  ال افال  ،والتويل يوم الزحف ،وأكل مال اليتيم ،وأكل الراب ،ابحلق
 الكرمي ابلسود. قرمنموهج أمري املؤموني علي يف تفسري ال

 السؤال عن مشكلة: -7
ؤاله لرس  ول هللا ومن ذلك س   ،الكرمي س  ؤاله عما أش  كل عليه فيه قرمنومن موهج أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه يف فهم ال

ولِِه ِإىَل الوذاِس يَ ْوَم احلَْجِ  اأَلكْ ﴿عن يوم احلج األكرب يف قوله تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلص  . فقد قال: س    ل  [3]التوبة:  ﴾رَبِ َوأََذان  ِمَن اَّللِذ َوَرس   ُ
وبنيذ أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض              ي هللا عوه هذا املوهج  ،(2)«يوم الوحر»فقال:  ،احلج األكرب عن يوم ملسو هيلع هللا ىلصالويب

شاوروا »ران، قال: فما أتم ،إن نزل بوا أمر ليس فيه بيان أمر وهني ،قال: قل : َي رسول هللا ،ملسو هيلع هللا ىلصفيما يرويه عن رسول هللا 
 .(3)«وَل َت وا فيه خاصد ،الفقهاء والعابدين

 :اآلاينالعلم مبناسبة  -8
ا  احلكم موهار ألن واس    توب ،اآليديفيد يف إدراك معىن  ،والس    بو الداعي لذلك ،اآلَي إن العلم ابملواس    بد الر نزل  فيها 

ولقد بلغ أمري املؤموني علي رض     ي هللا عوه مبل اً يف العلم أبس     باب  ،(4)بيان الوزول طريق قوي يف فهم معاين الكتاب العزيز
ما  ،هللا ،عاىلوسلوين عن كتاب هللا ت ،وسلوين ،كما يقول عن نفسه حالً على سؤاله عن كتاب هللا: سلوين  ،اآلَي نزول 

 .(6)وأين نزل  ،.ويف روايد: وهللا ما أنزل  ميد إَل وقد علم  فيم نزل  (5)من ميد إَل وأان أعلم أنزل  بليل أو هنار
 ختصيص العام: -9

. وقاعدة العموم: كل لفظ عام (7)العام: هو اللفظ املس   ت ر  جلميع ما يص   لُ له بوض   ع واحد دفعد واحدة من غري حص   ر
وقد يرد من الشارع ما يدل على قصر العام على بعض أفراده وهذا هو ختصيص  ،(8)اب  على عمومه حىت يرد التخصيص

متان فقد س      نل رض      ي هللا عوه: عن رجل له أ ،وقد ورد عن علي رض      ي هللا عوه ما يفيد قوله بتخص      يص العموم .(9)العام
الكواء: س             ل علياً: عن  ، وعن ابن(10)قال: َل.. حىت خيرجهما من ملكه ،مث أراد أن يط  األخرى ،إحدا ا  أختان وط

                                                           
 .2766البخاري ، كتاب الوصاَي رقم  )1 (

 (.1/282. وصححه األلباين ) 970سون الرتمذي ، رقم )2( 
 .78، موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة إىل هللا ، ص 66يري  خليفد بن خيا  ، ص )3 (
 .79موهج علي بن أيب طالو ، ص )4 (
 (.2/509اإلصابد ) )5 (
 (.2/338الطبقا  ) )6 (
 .262تيسري علم أصول الفقه ، عبد هللا اجلُديع ، ص )7 (
 .269املصدر السابق نفسه ، ص )8 (
 .269املصدر السابق نفسه ، ص )9 (
 ( نقالً عن مصوف ابن أيب شيبد.1/560فقه اإلمام علي ) )10 (
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. وقص           د أمري املؤموني علي (1)ولس             أفعل أان وَل أهلي ،وأحلتهما ميد أخرى ،فقال: حرمتهما ميد ،اجلمع بني األختني
 َعَلىِإَلذ ﴿وابلر أحلتهما هي قوله تعاىل:  [23]النســـــــــــاء:  ﴾َوَأْن َنَْمُعوا َبنْيَ اأُلْخَتنْيِ ﴿الر حرمتهما هي قوله تعاىل:  آليداب

ُْم َغرْيُ َمُلوِمنيَ  فهاين اآليتان بيوهما عموم وخص           وص، إذ خص           ص عموم  [6]املؤمنون:  ﴾أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْ  أمَْيَاهُنُْم فَِإهنذ
وموها أنه حكم يف عدة احلامل املتوَف عوها زوجها: أبن  .(2)التمتع مبلك اليمني خبص              وص عدم جواز اجلمع بني األختني

لذِذيَن يُ تَ َوف ذْوَن ِمْوُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواجً ﴿أي: أنه خص عموم اآليتني:  ،(3)فقال: عد ا أبعد األجلني ،أبعد األجلنيتعتد  ا َوا
ًرا ُهٍر َوَعش  ْ ِهنذ أَْربَ َعَد َأش  ْ َن أِبَنْ ُفس  ِ ْعَن  َْ ﴿. و [234]البقرة:  ﴾َيرَتَبذص  ْ ر فاحلامل [4 ]الطالق: ﴾َلُهنذ َوأُوََلُ  اأَلْ َاِل َأَجُلُهنذ َأْن َي   َ

الثانيدر ألهنا  يداآلاملتوَف عوها زوجها إذا وض    ع   لها قبل األربعد أش    هر وعش    رة أَيمر فإهنا تكمل املدة وَل تعمل بعموم 
فكل  من  ،األوىل خمص  ص ابلثانيد اآليدوإن أكمل  املدة فال توقض عد ا إَل بوض  ع احلملر ألن عموم  ،ختص  ص  ها األوىل

 ،(4)تنيولعله عمل ابَلحتيا  مجعاً بني اآلي ،ختص   ص إحدا ا األخرى عود علي ،اآليتني عام يف وجه وخاص يف وجه اخر
ولكن الراجُ: أن عد ا وض  ع احلمل يف كلتا احلالتنير فقد ص  ُ عن عبد هللا بن عتبد: أن س  بيعد بو  احلارث أخربته أهنا  

 لها  فلم توش  و أن وض  ع  ،فتويف عوها يف حجد الوداع وهي حامل ،وكان ممن ش  هد بدراً  ،كان  حت  س  عد بن خولد
ل ،فدخل عليها أبو الس             وابل ،فلما تعل  من نفاس             ها نمل  للخطاب ،بعد وفاته د؟ لعلك فقال  ا: مايل أراك متجمِ 

ع  عليذ س   بيعد: فلما قال يل ذلك مج ترجني الوكا ؟ إنك وهللا ما أن  بواكُ حىت َترذ عليك أربعد أش   هر وعش   ر. قال 
وأمرين ابلتزوج إن  ،فس لته عن ذلك ف فتاين أبين قد حلل  حني وضع   لي ،ملسو هيلع هللا ىلصف تي  رسول هللا  ،ثيايب حني أمسي 

 .(6) ملسو هيلع هللا ىلصويبالوإَل فال خيالف علي الصحيُ الثاب  عن  ،ولعل علياً قال بذلك لعدم بلوغه حديث سبيعد .(5)بدا يل

 العرب ومن حوهلم: معرفة عادان -10
وعلي  ،الكرمي قرمندور كبري يف فهم ال قرمنوملعرفد طبيعد وعادا  العرب ومن حو م من اليهود والوص              ارى وق  نزول ال

 أو تلك الر أقرها. ،قرمنوعرف الكثري من العادا  الر هنى عوها ال ،رضي هللا عوه عايف يف ذلك الزمان

فخرج عليٌّ  ،فعقر كل واحد موهما مند من اإلبل ،أيب حامت: ملا انفر ابن وائل أاب الفرزد ومن أمثلد هذا الفهم ما رواه ابن 
فعلي رض    ي هللا  ،فإهنا أُِهلذ هبا ل ري هللا ،البي     اء وهو يوادي: َي أيها الواس َل أتكلوا من حلومهاملسو هيلع هللا ىلص على ب لد رس    ول هللا 

                                                           
 (.2/560املصدر السابق نفسه ، ) )1 (
 (.2/129(ر روضد الوا ر )2/445األحكام لآلمدي ) )2 (
 (.6/106الفصول يف األصول للجصاص ) )3 (
 (.1/50فقه اإلمام علي ) )4 (
 .1484مسلم ، رقم  )5 (
 (.2/617فقه اإلمام علي ) )6 (
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تدًَل بقوله فلذلك هنى عوها مس      ،س       هلل وإمنا هي للش     يطانعوه عرف من عادا  العرب يف وقته أن مثل هذه املوافرة لي
ُم َوحلَُْم اْ ِْوزِيِر َوَما أُِهلذ لَِ رْيِ اَّللِذ ِبهِ ﴿تعاىل:  َتُد َوالدذ  .[3]املائدة:  (1)﴾ُحر َِمْ  َعَلْيُكُم اْلَمي ْ

َعة اإلدراك: -11 قوة الفهم وسي

َعد اإلدراك من املزاَي الر  ذكر امتاز واش تهر هبا علي رض ي هللا عوه، واألمثلد الر تدلُّ على هذا كثرية جداًر نوقوة الفهم وس ِ
أُوِحَي ِإلَْيَك  َوَلَقدْ ﴿فقال:  ،موها ما رواه ابن جرير قال: اندى رجل من ا وارج علياً رض       ي هللا عوه وهو يف ص       الة الفجر

رَْكَ  لََيْحبَ  َوِإىَل الذِذينَ  رِينَ ِمْن قَ ْبِلَك لَِنْن َأش   ْ ف جابه علي رض   ي هللا عوه وهو يف  ،[65]الزمر:  ﴾َطنذ َعَمُلَك َولََتُكوَننذ ِمَن اْ َاس   ِ
 .(2)[60]الروم:  ﴾فَاْصربْ ِإنذ َوْعَد اَّللِذ َحقٌّ َوََل َيْسَتِخفذوذَك الذِذيَن ََل يُوِقُوونَ ﴿الصالة: 

الكرمي وفهم  رمنقعلي رض ي هللا عوه يف اس توبا  األحكام من الهذه بعض األص ول واألس س الر س ار عليها أمري املؤموني 
 وهي ترشد حمبيه وأبواء املسلمني املخلصني يف كيفيد التعامل مع كتاب هللا سبحانه وتعاىل. ،معانيه

 الكرمية: اآلاينسادساً: تفسري أمري املؤمنني علي لبعض 
 :﴾َوالذرارياَيني ...﴿قوله تعاىل:  -1

 ق  ال: مسع    ابن الكواء يس                 ل علي بن أيب ط  ال  و عن ،عن أيب الطفي  ل ،عن حبي  و بن أيب ص                اب    ،عن الثوري
ارََِيِ  َذْرًوا﴿ ًرا﴿وعن  ،قال: الس      حاب ،﴾فَاحْلَاِماَلِ  ِوق ًْرا﴿وعن  ،قال: الرَي  ،﴾َوالذذ  ،قال: الس      فن ،﴾فَاجْلَارََِيِ  ُيس      ْ

. وص        ححه احلاكم من وجه اخر عن أيب الطفيل. وقد أطوو الطربي يف ختريج (3)قال: املالئكد ،﴾فَاْلُمَدبِ َراِ  أَْمًرا﴿وعن 
. وأخرجه عبد الرزا  من وجه اخر عن أيب الطفيل قال: ش   هد  علياً وهو خيطو وهو يقول: س   لوين... (4)طرقه إىل علي

وأان -ن الكواء م يف جبل. فقال ابأم يف س  هل أ ،فوهللا ما من ايد إَل وأان أعلم أبليل نزل  أم بوهار ،وس  لوين عن كتاب هللا
وفيه س    ؤال  ،فقال: ما الذارَي  ذرواً؟ فذكر مثله وقال فيه: ويلك س    ل تفقهاً وَل تس     ل تعوتاً  -بيوه وبني علي وهو خلفي

 .(5)عن أشياء غري هذا

 

                                                           
 (.1/30تفسري أمري املؤموني علي بن أيب طالو ، فهد بن عبد العزيز الفاضل ، رسالد علميد جامعيد مل توشر ) )1 (
 (.21/59تفسري الطربي ) )2 (
 .486ا الفد الراشدة ، حيىي اليحىي ، ص )3 (
 (.188-26/185الطربي )(ر تفسري 2/467(ر املستدرك )7/614الدر املوثور ) )4 (
 .486ا الفد الراشدة ، حيىي اليحىي ، ص )5 (
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خْلمنرسي ﴿قوله تعاىل: -2 مم ابي  :[15]التكوير:  ﴾َفاَل أمْقسي

 .( 1)وختوس ابلوهار فال ترى ،علي قال: هن الكواكو تكوس ابلليلروى سعيد بن موصور إبسواد حسن عن 

 بكاء األرض علا العبد الصاحل: -3

مث قرأ:  ،ومصعد عمله من السماء واألرض ،قال علي رضي هللا عو   ه: إذا ما  العب   د الصاحل بكى عليه مصال ه من األرض
 .[29]الدخان:  ﴾َكانُوا ُمْوَظرِينَ َفَما َبَكْ  َعَلْيِهُم السذَماُء َواأَلْرُض َوَما  ﴿

 اخلشوع يف القلب وأن تلني كنفك للمرء املسلم: -4

ُعونَ ﴿س    نل أمري املؤموني علي رض    ي هللا عوه عن قوله تعاىل:  اَلِ ِْم َخاش    ِ . قال: ا ش    وع يف [2منون: ]املؤ  ﴾الذِذيَن ُهْم يف ص    َ
 .(2)تكوأن تُلني كوفك للمرء املسلم وَل تلتف  يف صال ،القلو

 وخليالن كافران: ،خليالن مؤمنان -5

. قال: [67]الزخرف:  ﴾نيَ اأَلِخالذُء يَ ْوَمِنٍذ بَ ْعُ ُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ ِإَلذ اْلُمتذقِ ﴿سنل أمري املؤموني رضي هللا عوه عن قول هللا تعاىل: 
  إنذ خليلي قال: فيقول: َي رب ،فذكر خليله املؤمن ،فبش   ر ابجلود ،فما  أحد املؤموني ،وخليالن كافران ،خليالن مؤموان

لذُه بعدي واهده  ف ،وخيربين أين مالقيك ،في مرين بطاعتك وطاعد رس    ولك ،فالانً كان أيمرين اب ري ويوهاين عن الش    ر ال ُت     ِ
فيقول:  ،ما على صاحبهويقال  ما: ليُ        ْثِن كل واحد موه ،وأكرمه كما أكرمين فإذا ما  مجع بيوهما يف اجلود ،كما هداين

وا ليل  وخيربين أين مالقيك، فوعم األخ ،في مرين بطاعتك وطاعد رس              ولك ،اللهم  كان أيمرين اب ري ويوهاين عن الش              ر
 ، ابلش       رفيقول: اللهم  خليلي فالن كان أيمرين ،فيذكر خليله -فيبش       ر ابلوار  ،قال: مث ميو  أحد الكافرين ،والص       احو

فإذا ما  مجع  ،يناللهم  ف ض  له كما أض  لذ  ،وخيربين أين غري مالقيك ،مرين مبعص  يتك ومعص  يد رس  ولكوأي ،ويوهاين عن ا ري
 ،ريقال فيقول: اللهم  كان أيمرين ابلش       ر ويوهاين عن ا  ،فيقال: ليُ                     ْثِن كل واحد موكما على ص       احبه ،بيوهما يف الوار

 .(3)فبنس األخ وا ليل والصاحو ،وخيربين أين غري مالقيك ،وأيمرين مبعصيتك ومعصيد رسولك

 :قرآنالزهد بني كلمتني من ال -6

ْوا َعَلى َما فَاَتكُ ﴿الكرمي: قال س       بحانه:  قرمنقال رض       ي هللا عوه: الزهد كله بني كلمتني من ال ْم َوََل تَ ْفَرُحوا مبَا ِلَكْياَل أَتْس       َ

                                                           
 (.8/563، الفتُ ) 486ا الفد الراشدة ، حيىي اليحىي ، ص )1( 

 .1148، رقم 403الزهد َلبن املبارك ، ص )2 (
 .368الزهد َلبن املبارك ، ص )3 (
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 .(1)ومل يفر  ابَل  فقد أخذ الزهد بطرفيه ،. ومن مل يي س على املاضي[23]احلديد:  ﴾مَيُكمْ 

 أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه وتدبره يف الصالة: -7

يد عذاب أن يستعيذ وإذا مر ب ،بني  أمري املؤموني رضي هللا عوه استحباب املصلي إذا مر بيد ر د أن يس ل هللا تعاىل موها
ُِ اْسَم َربِ َك اأْلَ فعن عبد خري ا مداين قال: مسع  علي بن أيب طالو قرأ يف صالة:  ،ابهلل تعاىل  .[1 ]األعلا:ْعَلى﴾﴿َسبِ 

 وهو فسمعته ،وعن حجر بن قيس املدري قال: ب  عود أمري املؤموني علي بن أيب طالو (2)فقال: سبحان ريب األعلى
أن  َي  قال: بل [59-58الواقعة: ]﴿أَفَ َرأَيْ ُتْم َما َُتُْووَن أَأَنْ ُتْم خَتُْلُقونَُه أَْم حَنُْن اْ َالُِقوَن﴾  اآليديصلي من الليل يقرأ فمر هبذه 

. ثاللً. مث قال: بل أن  َي رب.. [64-63]الواقعة: ﴿أَفَ َرأَيْ ُتْم َما حَتْرُثُوَن أَأَنْ ُتْم تَ ْزَرُعونَُه أَْم حَنُْن الزذارُِعوَن﴾ مث قرأ: ، ... ثاللً رب
 ،قال بل أن  َي رب ... ثاللً  [69-68اقعة: ]الو ﴿أَفَ َرأَيْ ُتُم اْلَماَء الذِذي َتْشَربُوَن أَأَنْ ُتْم أَنْ َزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم حَنُْن اْلُمْوزُِلوَن﴾ قرأ: 

 .(3)قال: بل أن  َي رب ... ثاللً  ،[72-71اقعة: ]الو َرَ َا أَْم حَنُْن اْلُمْوِشُنوَن﴾ ﴿أَفَ َرأَيْ ُتُم الوذاَر الذِر تُوُروَن أَأَنْ ُتْم أَْنَشْ مُتْ َشجَ مث قرأ: 

َفعم َماٌل َواَل بـَنموَن * إيالر َمْن أََتا اَّللرَ بيَقْلٍب َسلييمٍ ﴿قوله تعاىل:  -8  :[89 ،88راء: ]الشع ﴾يـَْوَم اَل يـَنـْ

  .(4)وقد جيمعها هللا ألقوام ،والعمل الصاحل حرث اَلخرة ،قال علي رضي هللا عوه: املال والبوون حرث الدنيا

                                                           
 .376ر فرائد الكالم ، ص224رسالد املسرتشدين ، ص )1 (
 (.1/146( ، السون الص رى )4/118اعلى ) )2 (
 (.23،  8/22الدر املوثور للسيوطي ) )3 (

 ( ، رسالد جامعيد مل توشر.2/661تفسري أمري املؤموني علي ، لفهد بن عبد العزيز الفاضل ) )4( 
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 ملسو هيلع هللا ىلصمالزمته لرسول هللا  : املبحث الرابع
 

علم وش     فه به وهذا دليل على حبه لل ،كان علي رض    ي هللا عوه واحداً من املك ي ني الذين قر وا وكتبوا يف جمتمعهم األمي   
عوايد رس      ول هللا به  فرتىب على يديه وزاد ملسو هيلع هللا ىلص وقد وفقه هللا تعاىل أن يعيش موذ طفولته يف بي  رس      ول هللا  ،موذ ص       ره
وطهذر  ،هذ ب نفسهو  ،وفج ر طاقته ،الرافد القوي الذي أثر يف شخصيته، وصقل مواهبهملسو هيلع هللا ىلص فكان رسول هللا  ،بعد إسالمه

دي رس    ول فقد كان حريص    اً على التتلمذ على ي ،يف مكد واملديود ملسو هيلع هللا ىلصوأحىي روحه. فقد َلزم رس    ول هللا  ،ونو ر عقله ،قلبه
ه فقد كان هو اليوبوع املتدفق الذي اس        تمد موه علي رض        ي هللا عو ،الكرمي قرمنالذي كان يريب أص        حابه على الملسو هيلع هللا ىلص هللا 

 علمه وتربيته وثقافته.

ا على يقر ها على أص  حابه الذين وقفو موجمد على حس  و الوقائع واألحداث، وكان  اآلَي توزل عليه  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد كان 
لي وكان له عميق األثر يف نفوس              هم وعقو م وقلوهبم وأرواحهم. كما كان ع ،وأتثروا مببادئها ،معانيها وتعمذقوا يف فهمها

 هاته الوبويد.وتشر ب تعاليمه وتوجي ،ملسو هيلع هللا ىلصيد على يدي رسول هللا قرمنرضي هللا عوه واحداً من الذين أتثروا ابلرتبيد ال

ى عوه ما أنزل يتلقملسو هيلع هللا ىلص و ل مالزماً للرس       ول  ،الكرمي وفهمه وأتمله قرمنوقد اهتم علي رض       ي هللا عوه موذ أس       لم حبفظ ال
وتربيته على يديه  ملسو هيلع هللا ىلصلقد حص   ل علي رض   ي هللا عوه بربكد ص   حبته لرس   ول هللا  ،حىت مت له حفظ مجيع مَيته وس   وره ،عليه

 ،س         لمهفقد حرص على التبحر يف ا دي الوبوي الكرمي يف غزواته و  ،وأص         بُ من ا لفاء الراش         دين فيما بعد ،خرياً كثرياً 
علماً وتربيد  ملسو هيلع هللا ىلصفقد اس   تمد من رس   ول هللا  ،ومعرفد غزيرة ابلس   ود الوبويد املطهرة ،وأص   بُ لعلي رض   ي هللا عوه علماً واس   عاً 

 ومعرفد مبقاصد هذا الدين العظيم.

 ،علمي ممتاز بني املعلم وبني  تلميذه واحلو عمل هام يف  يند مواخ ،وبني علي حو ش    ديدملسو هيلع هللا ىلص ل هللا وقد مجع بني رس    و 
وتعلق فؤاده  ،اً وعلي رضي هللا عوه قد أحو رسول هللا حباً مج ،والثقافيد، ملا له من عطاء متجدد ،أي  خبري الوتائج العلميد

 .وت حيد يف سبيل نشر دعوته ،وقدم نفسه فداء له ،به

 أواًل: أمري املؤمنني ومقام النبوة:
  ،ومبا جاء به ملسو هيلع هللا ىلصلويبأن يؤمووا اب ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبأوجو هللا سبحانه وتعاىل على الثقلني             اإلنس واجلن             الذين أدركتهم رسالد 

 كما أكد هللا وجوب اإلميان بوبيه أبن جعله مقرتانً ابإلميان به س  بحانه وتعاىل  ،كما ش  هد  بذلك نص  وص الكتاب العزيز
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 الكرمير موها: قرمنيف مواضع كثرية من ال

َماَواِ  َواأَلْرِض ََل ِإَلَه ﴿قال تعاىل:  يًعا الذِذي َلُه ُمْلُك الس             ذ وُل اَّللِذ ِإلَْيُكْم مجَِ َلذ ُهَو حُيِْيي َومُيِيُ  إِ ُقْل ََيأَي َُّها الوذاُس ِإين ِ َرس             ُ
 .[158]الزخرف:  ﴾األُمِ يِ  الذِذي يُ ْؤِمُن اِبَّللِذ وََكِلَماتِِه َواتذِبُعوُه َلَعلذُكْم َ َْتُدونَ َفآِمُووا اِبَّللِذ َوَرُسولِِه الوذيبِ  

والذي نفس حممد بيدهر َل يس     مع يب أحد من هذه األمد يهودي وَل نص     راين مث ميو  ومل يؤمن : » ملسو هيلع هللا ىلصقال رس     ول هللا و 
 .(1)«إَل كان من أصحاب الوار ،ابلذي أرسل  به

 ملسو هيلع هللا ىلصكما أمجع  كذلك على أن كل من قام  عليه احلجد برس    الد حممد   ،ملسو هيلع هللا ىلصلويبأمجع  األمد على وجوب اإلميان اب وقد
من اإلنس واجلن فلم يؤمن بهر اس  تحق عقاب هللا تعاىل كما يس  تحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرس  ول، وهذا 

جلماعد وس     ائر طوائف املس     لمني أهل الس     ود وا ،أئمد املس     لمنيو  ،والتابعني  م إبحس     ان ،أص     ل متفق عليه بني الص     حابد
 .(2)وغريهم

على تعليم الواس  وكان حيرص ،وأوض     ُ معامله أبقواله وأفعاله ،وقد أعطى أمري املؤموني علي رض     ي هللا عوه مقام الوبوة حقه
فإنه  ،ملسو هيلع هللا ىلصي نبيكم واقتدوا هبد»ومن أقواله يف هذا املعىن:  ،وحثهم على اَلقتداء برس              ول هللا يف أقواله وأعماله وتقريراته

 .(3)« فإهنا أف ل السون ،واستووا بسوته ،أف ل ا دي

 

 ولزوم سنته واحملافظة عليها: ملسو هيلع هللا ىلصالنيبوجوب طاعة  -1

َمْن ﴿   اىل:ر فهو ممن قرأ وحفظ وفهم قول هللا تعملسو هيلع هللا ىلص ترىب أمري املؤموني علي رضي هللا عوه على وجوب طاعد رسول هللا  
وَل فَ َقْد َأطَاَع اَّللذَ  ربط  بني طاعد هللا تبارك وتعاىل وطاعد  اآلَي ض   من س   لس   لد من  اآليدفهذه  ،[80]النســاء:  ﴾يُِطِع الرذس   ُ

 ،انهوجعل األمر بطاعد رس  وله مودرجاً يف األمر بطاعته س  بح ،فقد جعل هللا طاعته وطاعد رس  وله ش  يناً واحداً  ،ملسو هيلع هللا ىلصرس  وله 
، وقد ترىب (4)ةالواردة هبذا املعىن كثري  اآلَي و ملسو هيلع هللا ىلص ويف ذلك بيان للعباد أبن طاعته س        بحانه َل تتحقق إَل بطاعد الرس        ول 

 ،لى س           وتهوالس           ري ع ،واتباع ما جاء به ،وامتثال أمره ،وتعلم موه وجوب طاعتهملسو هيلع هللا ىلص أمري املؤموني على يدي رس           ول هللا 
ا يف هذا اجملال أعط  لألمد توجيها  عظيمد مىت ما س   ارو ملسو هيلع هللا ىلص وأحاديثه  ،وجل واَلقتداء به يف كل ما جاء به عن ربه عز

                                                           
 ( كتاب اإلميان.1/93مسلم ) )1 (
 (.1/72على أمته يف ضوء الكتاب والسود ) ملسو هيلع هللا ىلصحقو  الويب  )2 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )3 (

 (.1/174حقو  الويب على أمته ) )4( 
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وقد امتاز   ،وفازوا وأفلحوا إبذن هللا تعاىل ،واس              تواروا هبار فقد حتقق   م س              عادة الدارين ،وامتثلوا ما فيها ،عليها
ملسو هيلع هللا ىلص ا رس   ول هللا لى األمثلد الر ض   رهبواش   تمال بع    ها ع ،األحاديث يف هذا الش    ن بكثر ا وتووع عبار ا وتعدد أس   اليبها

 ألمته يف هذا الش ن.

أو حمرِ ف ي ري  ،حبيث إهنا مل تدع جماًَل ملت وِ ل يؤو ا ،ومما َل شك فيه: أن هذه املميزا  زاد  األمر توكيداً وتوضيحاً وبياانً 
وهذه األحاديث على تووع عبارا ا وتعدد أس         اليبها احتد  مجيعها يف م          مون واحدر وهو  ،معواها هبواه ورأيه الفاس         د

وحترمي معص        يته،  ،إض        افد إىل التحذير من خمالفته ،والرتغيو يف ذلك ،واتباع ما جاء به ،ملسو هيلع هللا ىلصالت كيد على وجوب طاعته 
 .(1)وبيان الوعيد الشديد يف ذلك

من أطاعين »قالوا: َي رس  ول هللا   ومن أيىب؟ قال: « ون اجلود إَل من أىبكل أمر يدخلملسو هيلع هللا ىلص : »فمن هذه األحاديث قوله 
مع رفض قول كل من قال شيناً يف دين هللا  ،هي اَلنقياد لسوتهملسو هيلع هللا ىلص وطاعد الرسول  ،(2)«ومن عصاين فقد أىب ،دخل اجلود

 .(3)ح ددون اَلحتيال يف دفع السون ابلت ويال  امل محلد واملخرتعا  الدا ،عز وجل خبالف سوته

: ما كو  فقد قال رضي هللا عوه ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان أمري املؤموني علي رضي هللا عوه من أحرص الصحابد على طاعد رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلصولكين أعمل بكتاب هللا وس  ود حممد  ،وقال أي   اً: أَل إين لس    بويب وَل يوحى إيل ،(4)لقول أحد ملسو هيلع هللا ىلصالويبألدع س  ود 

ومن هذا املفهوم والتصور الواضُ أل يد طاعد  ،(5)ما استطع . وهو منوذج فريد ابلتمسك ابلسود واَللتزام هبا والدعوة  ا
ود ويتحرى وكان رض       ي هللا عوه يعتين ابلس        ،واتباع س       وتهر انطلق  أفعال أمري املؤموني علي رض       ي هللا عوهملسو هيلع هللا ىلص الرس       ول 

فألن أِخرذ من الس  ماء  ،فقد قال رض  ي هللا عوه: إذا حدثتكم عن رس  ول هللا ،ويف أخذها رض  ي هللا عوه ،تثب  يف روايتهاوي
 ،حديثاً نفعين هللا مبا ش     اء موهملسو هيلع هللا ىلص . وقال رض     ي هللا عوه: كو  إذا مسع  من رس     ول هلل (6)أَحوُّ إيلذ من أن أكذب عليه

. وكان أمري املؤموني علي رض           ي هللا عوه حيارب ما يواقض (7)لف يل ص           دقتهفإذا ح ،وإذا حدثين عوه غريي اس           تحلفته
 فقد قال رضي هللا عوه: لو كان الدين ابلرأي لكان أسفل ا ف  أوىل ابملسُ من أعاله. ،اَلتباع

 
                                                           

 (.1/86املصدر السابق نفسه ، ) )1 (
 .7280البخاري ، رقم  )2 (
 (.1/153صحيُ ابن حبان ) )3 (
 (.3/421فتُ الباري ) )4 (
 (.2/556الشفا للقاضي عياض ) )5 (
 (.6/158فتُ الباري ) )6 (
 .1395سون ابن ماجه ، رقم  )7 (
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 ملسو هيلع هللا ىلص :حديث أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه عن دالئل نبوة الرسول  -2
 ؛ منها مايلي: ملسو هيلع هللا ىلصالنيببنّي أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه بعضاً من دالئل نبوة 

 )أ( بركة دعائه:
 ،اً فارفعينوإن كان مت خر  ،وهو يقول: اللهم إن كان أجلي قد ح     ر ف رحين ملسو هيلع هللا ىلصالويبف يه  ،مرض علي رض    ي هللا عوه مرة

فه، اللهم اللهم اش     ملسو هيلع هللا ىلص : »فقال رس     ول هللا  ،ف عاد عليه« ما قل ؟ملسو هيلع هللا ىلص : »وإن كان البالء فص     ربين. فقال له رس     ول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص. وسي   احلديث إبذن هللا تعاىل عن دعاء رسول هللا (1)فما عاد يل ذلك الوجع بعده ،فقم «. قم»مث قال:  ،«عافه

 له يف خيرب.

 نبيه من أمور الغيب:)ب( إخباره مبا فتح هللا علا 
فألن أِخرذ من الس      ماء أَحوُّ إيلذ من أن أكذب ملسو هيلع هللا ىلص قال علي بن أيب طالو رض      ي هللا عوه: إذا حدثتكم عن رس      ول هللا 

أي  يف اخر الزمان قوم حدلء »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص مسع  رس      ول هللا  ،(2)وإذا حدثتكم فيما بيين وبيوكم فإن احلرب خدعد ،عليه
مياهنم َل جياوز إ ،ميرقون من اإلس      الم كما مير  الس      هم من الرميد ،يقولون من قول خري الربيد ،س      فهاء األحالم ،األس      وان
. وس     ي   ش     ر  هذا احلديث وغريه عود (3)«فإن يف قتلهم أجراً ملن قتلهم يوم القيامد ،ف يوما لقيتموهم فاقتلوهم ،حواجرهم

  تعاىل.إبذن هللا ،وموقف أمري املؤموني علي موهم ،حديثوا عن ا وارج

 )ج( النصر ابلرعب:
ع  أحد من أُعطي  ما مل ي»حيث قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصومن دَلئل الوبوة الر حدثوا هبا علي رض  ي هللا عوه: ما رواه عن رس  ول هللا 

عل الرتاب يل وج ،ومسي  أ د ،وأعطي  مفاتيُ األرض ،نص   ر  ابلرعو»فقلوا: َي رس   ول هللا   ما هو؟ قال:  ،«األنبياء
 .(4)«  أمر خري األمموجعل ،طهوراً 

 )د( خامت النبوة:

ُ علي رض     ي هللا عوه من مجلد وص     فه لرس     ول هللا  ر حيث  ملسو هيلع هللا ىلصوجود دَللد من أبرز الدَلئل احلس     يد على نبوته ملسو هيلع هللا ىلص وض     ذ

                                                           
 ( حتقيق أ د شاكر ، إسواده صحيُ.2/151مسود أ د ) )1 (
 (.6/158، فتُ الباري ) 117موهج علي يف الدعوة إىل هللا ، ص )2 (
 (. والقوم املذكورون: هم ا وارج الذين قاتلهم علي بن أيب طالو يف خالفته ، وسي   احلديث عوهم ابلتفصيل إبذن هللا.2/281البخاري ، كتاب املواقو ) )3 (
 .335البخاري ، رقم  )4 (
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قدره  ،وهي ش  يء ابرز أ ر عود كتفه األيس  ر ،. وهذه العالمد كان أهل الكتاب يعرفوهنا له(1)يقول: بني كتفيه خامت الوبوة
 .(2)وإذا كرب مجع اليد ،إذا قُلل قدر بي د احلمامد

 : ملسو هيلع هللا ىلصالنيب)هـ( سالم اجلبال علا 

فخرجوا يف بعض  ،مبكد ملسو هيلع هللا ىلصالويبأخرب أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه عن هذه الدَللد حيث قال: كو  مع 
 .(3)سول هللاإَل وهو يقول: السالم عليك َي ر  ،وَل شجر ،فما استقبله جبل ،نواحيها

 : ملسو هيلع هللا ىلصالنيبالرتغيب يف هدي  -3
: الزموا (4)ربذةفقد قال يف خطبد له يف ال ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبكان أمري املؤموني علي رض          ي هللا عوه يرغِ و املس          لمني يف لزوم هدي 

وما أنكره  ،الزموهف قرمنفما عرفه ال ،قرمنوأعرض    وا عما أش    كل عليكم على ال ،واتبعوا س    وته ،واهتدوا هبدي نبيكم ،ديوكم
 .(5)فرد وه

وبعد رجوع أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض           ي هللا عوه من قتال ا وارج، خطو أص           حابه خطبد بلي د انفعد جامعد 
اقتدوا هبدي نبيكم حيث يقول: و  ،والرتغيو فيه ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد َضمذن هذه ا طبد األمر ابلتزام هدي  ،للخري انهيد عن الشر

 .(6)واستووا بسوته فإهنا أف ل السون ،فإنه أف ل ا دي ،ملسو هيلع هللا ىلص
وهنيهم  ،ومل تش     ل الف  الداخليد أمري املؤموني علي رض    ي هللا عوه الر حص    ل  يف عهده عن دعوة أص    حابه إىل كل خري

ل حمدثد وك ،وإن حمدل ا ش  رارها ،وحتذيرهم من البدعر ومن قوله يف هذا الش   ن: إن عوازم األمور أف   لها ،(7)عن كل ش  ر
 .(8)وما أحدث حمدث بدعد إَل ترك هبا سود ،ومن ابتدع فقد ضيذع ،وكل حمدث مبتدع ،دبدع
 ملسو هيلع هللا ىلص :وبعض حقوقه علا أمته  ،بيان فضله -4

ومما قاله يف هذا اجملال:  ر ملسو هيلع هللا ىلصالويببني  أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض  ي هللا عوه يف معرض حديثه للمس  لمني ف   ائل 
احلكمد فعلمهم الكتاب و  ،ملسو هيلع هللا ىلصوخص    هم به من الف     يلدر أن بعث إليهم حممداً  ،فكان مما أكرم هللا به عز وجل هذه األمد

                                                           
 ( ، البخاري ، كتاب املواقو.11/513مصوف بن أيب شيبد ) )1 (
 (.563-6/561فتُ الباري ) )2 (
 ( صحيُ اإلسواد.2/620(ر املستدرك )5/593سون الرتمذي ، كتاب املواقو ) )3 (
 (.3/24من قرى املديود على ثالثد أميال معجم البلدان ) )4 (
 (ر يري  الطربي.7/246البدايد والوهايد ) )5 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )6 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )7 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )8 (
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فلما ق ى من  ،واورفذههم لكيما َل جيور  ،ومجعهم لكيما َل يتفرقوا، وزكاهم لكيما يتطهروا ،لكيما يهتدوا ،والفرائض والسود
 ملسو هيلع هللا ىلص :وإليك بعض حقوقه  ،(1)قب ه هللا عز وجل صلوا  هللا عليه ور ته وبركاته ،عليه ذلك ما

 والتحذير من الكذب عليه: ،)أ( وجوب الصدق عنه
قال: مسع   ،فعن ربعي بن حرايف رملسو هيلع هللا ىلص حذر أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض   ي هللا عوه من الكذب على رس   ول هللا 

. وحذر أمري «َل تكذبوا عليذ ر فإنه من كذب علي فليلج الوار: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبعلي بن أيب طالو رض      ي هللا عوه يقول: قال 
دث عين من ح»قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبفيما يرويه عن  -وهو يعلم أنه كذب  -املؤموني علي رض              ي هللا عوه من نقل الكذب 

 .(2)«نيوهو يرى أنه كذبر فهو أحد الكاذب ،حديثاً 

 )ب( البعد عن أسباب تكذيبه:

  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا ي يكون سبباً يف تكذيوأرشد أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه الواس إىل البعد عن األمر الذ
ن أن يكذب هللا أحتبو  ،فقد قال: حدثوا الواس مبا يعرفون ،ملسو هيلع هللا ىلصكتحديث الواس مبا َل تدركه عقو م، من أقوال رس        ول هللا 

وممن كره  ومعىن احلديث: مبا يعرفون: أي: يفهمون فيه دليل على أن املتش     ابه َل يوب ي أن يذكر عود العامد. ،(3)ورس     وله؟
وأبو  ،التحديث ببعض دون بعض أ د يف األحاديث الر  اهرها ا روج على الس        لطان، ومالك يف أحاديث الص        فا 

وضاب   ،يفدوأن املراد ما يقع من الف  وحنوه عن حذ ،ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عوه يف اجلرابني ،يوسف يف ال رائو
فاإلمس        اك عوه عود من خيش        ى عليه األخذ  ،و اهره يف األص        ل غري مراد ،ذلك: أن يكون  اهر احلديث يقوي البدعد

 .(4)بظاهره مطلوب

 )د( الصالة عليه:

 .[56]األحزاب: (5) ﴾َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الوذيبِ  ََيأَي َُّها الذِذيَن مَمُووا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًماِإنذ اَّللذَ ﴿قال تعاىل: 

وأن  ،علي ه عو د املالئك د املقربني أبن ه يثين ،وه ذا إخب ار من هللا س              بح ان ه وتع اىل مبوزل د عب ده ونبي ه عو ده يف املأل األعلى
ن أهل العاملني العلوي ليجتمع الثواء عليه م ،مث أمر تعاىل أهل العامل الس   فلي ابلص   الة والتس   ليم عليه ،املالئكد تص   لي عليه

                                                           
 (.7/262البدايد والوهايد ) )1( 

 ( قال األلباين: صحيُ.1/13صحيُ سون ابن ماجه ) )2 (
 (.1/46البخاري ، كتاب العلم ) )3 (
 ( ابب من خص ابلعلم قوم دون قوم.1/425فتُ الباري ) )4 (
 صالة هللا تعاىل: ثوا ه عليه عود املالئكد. وصالة املالئكد: الدعاء. )5 (
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ِف مملسو هيلع هللا ىلص ويؤكد أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض    ي هللا عوه هذا احلق لرس    ول هللا  ،(1) والس    فلي مجيعاً  ن مل ُيص    لِ  بَوص    ْ
ده فلم لبخيل الذي ذكر  عو»حيث قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصفيما يرويه عن رس         ول هللا ،ع ذكره ابلبخلعود مسا ملسو هيلع هللا ىلص على رس         ول هللا 

 .(2)«يصلِ  َعليذ 

 ملسو هيلع هللا ىلص :)هـ( حمبته لرسول هللا 

ريَُتُكْم َوأَْمَوال  اْقرَتَف ُْتُموَها َوِنَ ﴿قال تعاىل:  اَدَها ُقْل ِإْن َكاَن ماَب ُُكْم َوأَبْ َوا ُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعش             ِ ْوَن َكس             َ ارَة  خَتْش             َ
ُ َلَ َّللذُ َوَمَساِكُن تَ ْرَضْوهَنَا َأَحوذ ِإلَْيُكْم ِمَن اَّللِذ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِه َفرَتَبذُصوا َحىتذ أَيِْ َ ا  ﴾يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ  أِبَْمرِِه َواَّللذ

 .[24]التوبة: 

ف يف ذلك وَل خال ،وأن تلك اعبد جيو أن تكون مقدمد على كل حمبوب ،نص         على وجوب حمبد هللا ورس       وله اآليدف
 .(3)بني األمد

ُ َويَ ْ ِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّللذُ  ُتْم حتُِبُّوَن اَّللذَ فَاتذِبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللذ  .[31عمران:  ]آل ﴾َغُفور  َرِحيم   وقال تعاىل: ﴿ُقْل ِإْن ُكو ْ

دقها هو ألن هللا تبارك وتعاىل قد جعل برهان حمبته تعاىل ودليل ص  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبإش ارة ض مويد إىل وجوب حمبد  اآليدففي هذه 
 ه الر موها حمبد واإلميان ب ه َلب د من حتقق شروط ملسو هيلع هللا ىلصلويبوهذا اَلتباع َل يتحقق وَل يكون إَل بعد اإلميان اب ،ملسو هيلع هللا ىلصالويباتباع 
 فو الذي نفس        ي بيده   َل يؤمن أحدكم حىت أكون»قال: ملسو هيلع هللا ىلص  هريرة رض        ي هللا عوه: أن رس        ول هللا ر فعن أيب ملسو هيلع هللا ىلصالويب

 .(4)«أحو إليه من ولده ووالده

موزلته أعلم و ملسو هيلع هللا ىلص وهم بقدره  ،ذلك أن اعبد  رة املعرفد ،كان أمت وأوفرملسو هيلع هللا ىلص ومما َل ريو فيه أن حظ الص              حابد من حبه 
وقد سنل أمري املؤموني علي رضي هللا عوه: كيف كان حبكم  ،(5)أشد وأكربملسو هيلع هللا ىلص فبالتايل كان حبهم له  ،وأعرف من غريهم

. وهذه (6)ومن املاء البارد على الظم  ،؟ قال: كان وهللا أحو إليوا من أموالوا وأوَلدان واابئوا وأمهاتواملسو هيلع هللا ىلص لرس              ول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص .ا صوصيد املطلقد ليس  ألحد غري رسول هللا 

                                                           
 .129(ر موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة ، ص3/508تفسري ابن كثري ) )1 (
 ( صحيُ.3/177صحيُ سون الرتمذي ) )2 (
 (.8/95تفسري القرطيب ) )3 (
 (.1/58ر فتُ الباري )4البخاري ، رقم  )4 (
 (.1/314حقو  الويب على أمته ) )5 (

 ( للقاضي عياض.2/568الشفا ) )6( 
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 عرفة الدقيقة الشاملة ملالمح الشخصية النبوية:امل -5

ومكارم  ،والتتبع الدقيق ملا خص  هللا به نبيه من نفس        يد نبويد ،واملعايش        د الطويلد القريبد ،لقد س        اعد  الص        لد األس        ريد
 ،ئص   هااأمري املؤموني علي رض   ي هللا عوه على معرفته الدقيقد الش   املد للش   خص   يد الوبويد وخص    ،وميول واناها  ،أخال 

وحليته ملسو هيلع هللا ىلص  يالحظ ذلك فيما روى عوه من وصفه رسول هللا ،والتوويه جبوانو دقيقد يف سريته وخلقه ،والقدرة على وصفها
 .(1)وخلقه وسلوكه

 )أ( بيان َخْلقيه: 
مش   رب  ،والقدمني (2)ش    ثن الكفني ،ليس ابلطويل وَل ابلقص    ريملسو هيلع هللا ىلص قال أمري املؤموني علي رض    ي هللا عوه: كان رس    ول هللا 

رُبَد ،وجهه  رة َس   ْ
مل أر قبله وَل بعده  ،(5)ك منا يوح  من ص   بو  ،إذا مش   ى تكفذ  تكفِ ياً  ،(4)، ض   خم الكراديس(3)طويل امل

قال  - (7)عظيم العيوني، َهِدَب األشفار ،ضخم الرأسملسو هيلع هللا ىلص وعن حممد بن علي عن أبيه قال: كان رسول هللا  . (6) ملسو هيلع هللا ىلصمثله 
َفار (8)حس    ن إذا مش    ى ك منا ميش    ي يف  ،ش    ثن الكفني والقدمني ،اللون أزهر ،كث اللحيد  ،مش    رب العيوني حبمرة ،-: الش    ِ 
 .(9)وإذا التف  التف  مجيعاً  ،-قال حسن: تفك  -َصَعد 

ملسو هيلع هللا ىلص هللا عوه( إذا وص      ف الويب وعود الرتمذي: عن حممد من ولد علي بن أيب طالو رض      ي هللا عوه قال: كان علي )رض      ي
ب ،  (12)ومل يكن ابجلعد القط  ،وكان ربعد من القوم ،(11)، وَل ابلقص  ري املرتدد(10)طويل املم  قال: مل يكن ابل ، وَل ابلس  ذ

إذا  ،أبيض مش  رب، ش  ثن الكفني والقدمني ،، وكان يف الوجه تدوير(14)وَل ابملَكلثم( 13)كان جعداً رجاًل، ومل يكن ابملَطهذم

                                                           
 .43إىل  39املرت ى ، ص )1 (
 (.5/2142أي: خشن الكفني غليظها. الصحا  للجوهري ) )2 (
 الشعر املستد : الذي أيخذ من الصدر إىل السرة. )3 (
 ضخم األع اء. ملسو هيلع هللا ىلصالكرُدوس: كل عظم يم ضخم فهو كردوس ، وكل عظمني التقيا يف مفصل ، فهو كردوس ، وأراد علي أنه  )4 (
 كان قوَيً ، فإذا مشى فك منا ميشي على صدور قدميه من القوة.ملسو هيلع هللا ىلص الصبو: هو املوضع املوحدر ، وهذه الصفد من املشي تعين: أن الويب  )5 (
 ( ، إسواده صحيُ ، صححه األلباين يف صحيُ سون الرتمذي.2/107مسود أ د ، حتقيق أ د شاكر ) )6 (
 يف اجلفن الر تلتقي عود الت ميض.هي حروف األجفان ، وأصول مواب  الشعر  )7 (
 حسن بن موسى الراوي عن  اد عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن علي. )8 (
 ( ، إسواده صحيُ.2/130مسود أ د ، حتقيق أ د شاكر ) )9 (
 املم  : الذاهو طوًَل. )10 (
 املرتدد: الداخل بع ه يف بعض قصراً. )11 (
 دة.القط : الشديد اجلعو  )12 (
 املطهم: البادن الكثري اللحم. )13 (
 املكلثم: املدور الوجه. )14 (
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 معاً. (1)وإذا التف  التف  ،ك منا ميشي يف صبو  ،مشى تقلع

ورمبا من   -ريه أمراً مل يعرفه غ ،بعد موته ملسو هيلع هللا ىلصالويبكما أن علي بن أيب طالو رض     ي هللا عوه بنيذ ص     فد من ص     فا  جس     د 
 فجعل  أنظر ما يكون من ،ملسو هيلع هللا ىلصحيث يقول: غس    ل  رس    ول هللا  ،من طهارة بدنه ونقائه بعد موته -(2)كان ي س    له معه

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلص ن طيباً حياً وميتاً وكا ،املي ر فلم أر شيناً 

 .(4) ما أطيبك حياً وميتاً  ،وكان علي رضي هللا عوه يقول وهو ي سله: أبيب أن  وأمي

 )ب( بيان خملمقيه:
وأصد   ،وأشرحهم صدراً  ،فقال: كان أجود الواس كفاً  ،ملسو هيلع هللا ىلصحتدث أمري املؤموني علي رضي هللا عوه عن أخال  رسول هللا 

َل يقول انعته: مل أر قبله و  ،ومن خالطه معرفد أحبه ،من راه بديهد هابه ،عش            رة ، وأكرمهم(5)الواس  جد، وأليوهم عريكد
وأن علياً ومن كان معه مع ش  جاعتهم أي   اً وقوة أبس  هم الر  ،وقوة أبس  ه ،ملسو هيلع هللا ىلصوأخربان عن ش  جاعد الرس  ول  .(6)بعده مثله

وم بدر فيق                ول علي رض  ي هللا عوه: لقد رأيتوا ي ،ملسو هيلع هللا ىلصكانوا إذا اش  تد  احلرب يلوذون برس  ول هللا   ،س  طر ا أخبار امل ازي
. ويف روايد أخرى: كوا إذا ا رذ  (7)وكان من أش          د الواس يومنذ أبس          اً  ،وهو أقربوا إىل العدو ،ملسو هيلع هللا ىلصوحنن نلوذ برس          ول هللا 

ض      ي هللا عوه من وبني علي ر  . (8)فما يكون موا أحد أدىن من القوم موه ،ملسو هيلع هللا ىلصولقي القوُم القوَمر اتقيوا برس      ول هللا  ،الب س
بوا موه لليهود الذين طلملسو هيلع هللا ىلص ما ورد يف وص    فه لرس    ول هللا  ،والتواض    ع ،من الر د والكرم والش    جاعدملسو هيلع هللا ىلص أخال  رس    ول هللا 

 ،أبذ م كفاً و  ،أش           جع الواس ،ولألرملد كالكرمي الكرمي ،ذلكر حيث يقول: كان أرحم الواس ابلواس، لليتيم كاألب الرحيم
ره أم غيالن س    ري ،ووس    اده األدم حمش    و بليف الوخل ،وإدامه اللنب ،وطعامه خبز الش    عري ،اءلباس    ه العب ،وأص    بحهم وجهاً 
ورايته  ،(11)وكان س      يفه ذا الفقار ،واألخرى العقاب ،(10)كان له عمامتان: إحدا ا تدعى الس      حاب  ،(9)مرمل ابلش      ريف

                                                           
 ( حسن غريو إسواده غري متصل.5/599سون الرتمذي ، كتاب املواقو ) )1 (
 كالعباس ، والف ل ، وقثم بن عباس يقلبونه.  )2 (
 ( ، واللفظ له :صحيُ على شر  الشيخني ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب.3/59(ر احلاكم يف املستدرك )1/247صحيُ سون ابن ماجه لأللباين ) )3 (
 (.2/662السرية الوبويد َلبن هشام ) )4 (
 .110العريكد : الطبيعد ، وفالن لني العريكد: إذا كان سلساً. انظر: موهج علي بن أيب طالو ، ص )5 (
 وهو تتمه للحديث السابق. )6 (

 ( ، حتقيق أ د شاكر ، إسواده صحيُ.2/64مسود أ د ) )7( 
 ( ، وقال اعقق: إسواده صحيُ.2/343مسود أ د ) )8 ( 

لى كساء أسود يرة ، وعلى السرير يرة بني رماله ،    ويرة ع قال ابن القيم يف زاد املعاد: كان رسول هللا يوام على الفرايف يرة ، وعلى الوطع يرة ، وعلى احلصري يرة ، وعلى األرض )9 (
 (.11/295(. السرير املرمل: أي املوسوج. لسان العرب )1/155زاد العماد )

 (.1/135وهي العمامد الر كساها علياً ) زاد املعاد :/ )10 (
 (.1/130للرسول تسعد أسيافر موها ذو الفقار توفله يوم بدر )زاد املعاد:  )11 (
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 ،ولوا ه احلمد ،(4)، وشاته بركد ، وق يبه املمشو (3)وفرسه مرنز ،و اره يعفور ،(2)وب لته دلدل ،(1)وانقته الع باء ،ال راء
 .(6)وخيصف الوعل ،ويرقع الثوب ،(5)الواضُ ويعلف ،وكان يعقل البعري

 
 مناذج من اتباع أمري املؤمنني للسنة: -6

لك. وهذه وحياته العمليد خري دليل على ذ ،ملسو هيلع هللا ىلصلويبكان أمري املؤموني علي رض       ي هللا عوه ش       ديد احلرص على اَلقتداء اب
 وَل يفر  بني ص رية وَل كبرية. ملسو هيلع هللا ىلصالويببعض األمثلد املتووعد الر كان يتبع فيها 

 دعاء الركوب علا الدواب: -
قال: احلمد  فلما اس    توى ،فلما وض    ع رجله يف الركاب، قال: بس    م هللا ،عن عبد الرزا : أخربين من ش    هد علياً حني ركو

مث قال: اللهم  ،لً مث  د ثاللً وكربذ ثال ،وإان إىل رب ِوا ملوقلبون ،قال: س     بحان الذي س     خر لوا هذا وما كو ا له مقرننيمث  ،هلل
قال: فقيل: ما ي          حكك َي أمري  ،إنه َل ي فر الذنوب إَل أن . مث ض         حك ، لم  نفس         ي فاغفر يل ،َل إله إَل أن 

؟ قال: فقلوا: ما ي         حكك َي نيبذ هللا ،مث ض        حك ،وقال مثل ما قل  ،عل فعل مثل ما ف ملسو هيلع هللا ىلصالويباملؤموني؟ قال: رأي  
يعلم  ،إنه َل ي فر الذنوب إَل أن  ،إذا قال: َل إله إَل أن   لم  نفس              ي فاغفر يل -أو قال: عجب  للعبد-العبد  »

 .(7)«أنه َل ي فر الذنوب إَل هو

 وقاعدًا: ،الشرب قائماً  -
فقال:  ،فوظر إليه الواس ك هنم أنكروه ،أن علي بن أيب طالو رض  ي هللا عوه ش  رب قائماً عن عطاء بن الس  ائو عن زاذان: 

 .(9)رب قاعداً يش ملسو هيلع هللا ىلصالويب د رأي   فق ،وإن أشرب ق اعداً  ،يشرب قائماً  ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقد رأي   ،؟ إن َأشَرْب قائماً (8)ما توظرون

                                                           
 وهي غري القصواء املشهورة. والع باء: هي الر كان  َل تسبق. )1 (
 (.1/134ب لد شهباء أهداها له املقوقس ، وله غريها )زاد املعاد: )2 (
 (. ملك سبعد من ا يل متفق عليها.1/133زاد املعاد ) )3 (
 إنه من الشوم  ، وهو الذي كان يتداوله ا لفاء. )4 (
 (.2/619الواضج: البعري الذي يستقى عليه املاء )لسان العرب  )5 (
 (.2/163الرَيض الو رة يف مواقو العشرة ) )6 (

 حسن ل ريه. 930مسود أ د ، املوسوعد احلديثيد ، رقم  )7( 
 يف روايد: ما توكرون. )8 (
 ، إسواده حسن. 1128مسود أ د ، رقم  )9 (
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 ملسو هيلع هللا ىلص :تعليم وضوء رسول هللا  -
مث أدخل يده يف  ،فص      وذ ال الم على يديه حىت أنقا ا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا عوه وض      وء رس      ول هللا عن عبد خري: َعلذَموا عليٌّ رض      ي 

كوة ف مز أس    فلها مث أدخل يده يف الرذ  ،وذراعيه إىل املرفقني ثاللً ثاللً  ،وغس    ل وجهه ثاللً  ،واس    توش    ق ،فم     مض ،الركوة
 مث اغرتف ُهويذد من  ،يه إىل الكعبني ثاللً ثاللً مث غسل رجل ،مث مسُ بكفيه رأسه مرة ،فمسُ هبا األخرى بيده مث أخرجها
 .(1)مث قال: هكذا كان رسول هللا يتوض  ،ماء بكفِ ه فشربه

 لعلي عن أشياء:ملسو هيلع هللا ىلص هني رسول هللا  -
: عن ختتُّم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: مسع  علي بن أيب طالو رض            ي هللا عوه يقول: هناين رس            ول هللا  ،عن أبيه ،عن عبد هللا بن حوني

َفر ،الذهو عص      ْ
ُ
رَيَاء ،وأان راكع قرمنوقراءة ال ،وعن لُْبس الَقسِ  وامل إين ِ مل  ،قال: َي عليُّ ف ،فخرج  فيها ،وكس      اين ُحلذد س      ِ

ها َكها لتَ ْلَبس        َ  قال: ،ش        ققتها بثوتنيف ،يها معيف خذ  هبا لتطو  ،ف عطيتها انحيتها ،قال: فرجع  هبا إىل فاطمد ،َأْكس        ُ
البس     ي واكس     ي ف ،عن لُْبس     هاملسو هيلع هللا ىلص ماذا ص     وع ؟  قال: فقل   ا: هناين رس     ول هللا  ،طالوفقال : ترب  يداك َيبن أيب 

 .(2)نساءك

 الذنوب واملغفرة: -
ين عقوبته فاهلل أعدل من أن يث ،من أذنو يف الدنيا ذنباً فعوقو بهملسو هيلع هللا ىلص : »عن علي رض        ي هللا عوه قال: قال رس        ول هللا 

 .(3)«فاهلل أكرم من أن يعود يف شيء قد عفا عوه ،وعفا عوه ،ومن أذنو ذنباً يف الدنيا فسرت هللا عليه ،على عبده

 إمنا الطاعة يف املعروف: -
راد انس أن ف  ،فقال: ادخلوها ،ف وقد انراً  ،وأمذر عليهم رجالً  ،بعث جيش        اً ملسو هيلع هللا ىلص عن علي رض        ي هللا عوه: أن رس        ول هللا 

ا مل تزالوا لو دخلتموه»فقال للذين أرادوا أن يدخلوها:  ،ملسو هيلع هللا ىلصفرران موها. فذكر ذلك لرسول هللا  وقال اخرون: إمنا ،يدخلوها
. واحلديث (4)«إمنا الطاعد يف املعروف ،َل طاعد يف معص    يد هللا»وقال:  ،وقال لالخرين قوًَل حس    واً «. فيها إىل يوم القيامد

 ملسو هيلع هللا ىلص .اعد املطلقد ليس  ألحد إَل هلل ورسوله والط ،يبني أبن الطاعد للحكام مقيدة بطاعد هللا ورسوله

                                                           
 ، صحيُ ل ريه ، إسواده حسن. 876يد ، رقم مسود أ د ، املوسوعد احلديث )1 (
 إسواده حسن. 710مسود أ د ، املوسوعد احلديثيد ، رقم  )2 (

 إسواده حسن. 1365مسود أ د ، املوسوعد احلديثيد ، رقم  )3( 
 ، إسواده صحيُ.724مسود أ د ، املوسوعد احلديثيد ، رقم  )4 (
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 ال أييت علا الناس مئة سنة وعلا األرض عني تطرف: -
: ،دخل أبو مسعود عقبد بن عمرو األنصاري على عليِ  بن أيب طالو  فقال له عليُّ

على الواس  أي َل ملسو هيلع هللا ىلص : »أن  الذي تقول: َل أي  على الواس مند س  ود وعلى األرض عني تطرف ؟  إمنا قال رس  ول هللا 
 .(1)وهللا إن رخاء هذه األمد بعد مند عام ،«مند سود وعلى األرض عني تطرف ممن هو حيٌّ اليوم

 ألهل املدينة ابلربكة:ملسو هيلع هللا ىلص دعاء الرسول  -
  لسعد بن حىت إذا كوا ابحلرذة ابلسُّقيا الر كان ،ملسو هيلع هللا ىلصعن علي بن أيب طالو رضي هللا عوه: أنه قال: خرجوا مع رسول هللا 

اللهم إن إبراهيم كان : »مث قال ،مث كربذ  ،فلما توضذ  قام فاستقبل القبلد ،«ائتوين بوضوءملسو هيلع هللا ىلص : »قال رسول هللا  ، وقاصأيب
وأان حممد عبدك ورس       ولك أدعوك ألهل املديود أن تبارك  م يف ُمدذهم وص       اعهم  ،عبدك وخليلكر دعا ألهل مكد ابلربكد

 .(2)«كتنيمع الربكد بر  ،مثل ما ابرك  ألهل مكد

 دعاء الكرب: -
ليم الكرمي، َل إله إَل هللا احل»إذا نزل يب كرب أن أقول: ملسو هيلع هللا ىلص عن علي بن أيب طالو رضي هللا عوه قال: علذمين رسول هللا 

عتماد واَل ،. واحلديث يرشد إىل ضرورة التعلق ابهلل وحده(3)«واحلمد هلل رب العاملني ،وتبارك هللا رابلعريف العظيم ،سبحان هللا
فال يكشف الكرب إَل هو سبحانه، وَل جييو امل طر إذا دعاه إَل الذي خلقه، فال ملج  من هللا  ،واَللتجاء إليه ،عليه

 إَل إليهر ففيه إرشاد وتعليم إىل كل مسلم أبن يعتمد على هللا يف كل أحواله وش نه.

 ما أسرر إيلر شيئاً كتمته عن الناس: -
: أخربان بش  يء أس  رذه إليك رس  ول هللا  ،عن أيب الطُّفيل  ،ه عن الواسفقال: ما أس  رذ إيلذ ش  ين                 اً كتمتملسو هيلع هللا ىلص . قال: قلوا لعليٍ 

ولعن هللا من غريذ خُتُوم  ،ولعن هللا من َلَعن والديه ،ولعن هللا من اوى حمدلً  ،لعن هللا من ذبُ ل ري هللا»ولكن مسعت      ه يقول: 
من ذبُ ل ري »اللعن من هللا: الطرد واإلبعاد عن ر د هللا. قوله: «: لعن هللاملسو هيلع هللا ىلص : »ففي قوله  ،(4)«-يعين املوار  -األرض 

فلو كان  هذه األمور هيود يف دين هللا ملا  ،أو غريهم أو جين ،يش     مل كل من س     وى هللا حىت لو ذبُ لويب أو ملك«: هللا
 ملسو هيلع هللا ىلص .وصل  إىل درجد يستحق فاعلها اللعن من رسول هللا 

                                                           
 ، إسواده قوي. 714مسود أ د ، رقم )1 (
 ، إسواده صحيُ. 936مسود أ د ، رقم )2 (
 ، حديث صحيُ. 701مسود أ د ، رقم )3 (

 ، إسواده قوي. 855مسود أ د ، رقم )4( 
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  رفيق بحب الرفق:إن هللا -
لرفق ما َل يُعطي ويُعطي على ا ،إن هللا رفيق حيو الرفقملسو هيلع هللا ىلص : »عن علي بن أيب طالو رض ي هللا عوه قال: قال رس ول هللا 

 .(1)«على العوف

 قبل أن حتل: (2)تعجيل الصدقة -
 .(3) ذلكيفيف تعجيل صدقته قبل أن حتَِلذر فرخذص له  ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن علي: أن العباس بن عبد املطلو س ل 

 العشر األواخر من رمضان: -
 .(4)ويرفع املِنزر ،قال: كان رسول هللا يوقظ أهله يف العشر األواخر ،عن علي رضي هللا عوه

 

 اثنياً: الرواة عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:
قال : أما إنه ف ،إذ روي أنه ذُكر علي عود عائش   د ،كان أمري املؤموني علي رض   ي هللا عوه أعلم الص   حابد ابلس   ود يف عهده

وهو أقل مما رواه  ،(6)مخس      مند وس      تد و انني حديثاً  ملسو هيلع هللا ىلصالويب، ومع ذلك فقد روي أنه روى عن (5)أعلم من بقي يف الس      ود
 ألسباب ر موها: ملسو هيلع هللا ىلصالويببعض الصحابد عن 

 انتش   ار علم وعقد حلقا  الدروس الر كان  س   بباً يفانش    اله ابلق    اء واإلمارة واحلروب الر جعلته َل يتفرغ للفتيا  -1
 كعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عباس.  ،بعض الصحابد

لذلك بذل العلماء  ،كثرة الكذب عليه والذين فرطوا به كان س     بباً يف ، هور أهل األهواء والبدع من الذين أفرطوا فيه -2
 جهدهم يف معرفد صحد الطر  املوصلد إليه.

وانش ال بعض الواس هبا حال دون ثقته رضي هللا عوه مبن ي ع فيه علمه، إذ روي عوه أنه قال:  ،الف  يف زمانه كثرة  -3
 .(7)إن ههوا علماً لو أصب  له  لد

                                                           
 ، حديث حسن الشواهد. 902مسود أ د ، رقم )1 (
 تعجيل الصدقدر أي: تعجيل الزكاة. )2 (
 ، إسواده حسن. 822مسود أ د ، رقم )3 (
 (. املوبقا : مجع موبقد ، وهي املهلكد.3/195، إسواده حسن ) 1115مسود أ د ، رقم )4 (
 (.2/338الطبقا  ) )5 (
 .171يري  ا لفاء ، ص )6 (
 ( نقالً عن إعالم املوقعني.1/3فقه اإلمام علي ) )7 (
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 وقد الحظنا يف منهج أمري املؤمنني يف الرواية وقبول احلديث ما أييت:
 .(1)«من كذب عليذ متعمداً فليتبوأ مقعده من الوارملسو هيلع هللا ىلص : »ر إذ هو أحد الرواة لقوله  ملسو هيلع هللا ىلصالويباحلذر من الكذب على  -1
 ملسو هيلع هللا ىلصاَلس              تيثا  من الروايد ر فإنه كان حيل ف الراوي عليها، فقد روي عوه أنه قال: كو  إذا مسع  من رس              ول هللا  -2

 .(2)إذا حلف صدقتهف ،وكان إذا حدثين غريه استحلفته ،حديثاً نفعين هللا مبا شاء أن يوفعين موه
ن ودعوا ما يوكرونر أتريدون أ ،عدم روايد املوكر والش              اذ من احلديثر إذ ورد عوه أنه قال: حدثوا الواس مبا يعرفون -3

  . وقد روى علي رضي هللا عوه عن أيب بكر وعمر واملقداد بن األسود وزوجته فاطمد.(3)يكذب هللا ورسوله ؟ 
 فمن أشهر من روى عنه من الصحابة هم: ،بة والتابعني وأهل بيتهوروى عن علي خلق كثري من الصحا

وهو  ،يثثالثد أحاد ملسو هيلع هللا ىلصالويبله عن  ،وهو ابن اخ  أيب بردة ،من بين حارثد ،أبو أمامد إَيس بن ثعلبد األنص              اري -1
 .(4)أن يقيم على أمه يوم بدرملسو هيلع هللا ىلص الذي أمره الرسول 

ا قيل وقيل: سوان، وقيل: يسار. قال ابن عبد الرب: أشهر م ،يقال: امسه إبراهيم ،ملسو هيلع هللا ىلصأبو رافع القبطي موىل رسول هللا  -2
 .(5)ه  40ما  يف عهد علي بن أيب طالو سود  ،يف امسه: أسلم

 ،ة سودوهو ابن مخس عشر ملسو هيلع هللا ىلص خرج مع رسول هللا  ،أبو سعيد ا درير سعد بن مالك بن سوان بن ثعلبد األنصاري -3
 .(6)ه  74تويف سود 

وتويف سود  ،شهد صفني مع علي ،جابر بن عبد هللا بن عمر بن حرام بن كعو بن غوم بن كعو األنصاري السلمي -4
 وكان من احلفاظ للسون. ،ه  78

س   عد بن  أخ  ،وأمه خالدة بو  أيب وقاص ،حليف بين زهرة ،جابر بن مسرة بن جوادة بن جودب العامري الس   وائي -5
 .(7)ه 74د نزل الكوفد وتويف هبا سو ،أكثر من ألفي مرةملسو هيلع هللا ىلص قال: صلي  مع رسول هللا  ،يكىن: أاب عبد هللا ،أيب وقاص

 ه .68وقيل:  ،66ما  ابلكوفد سود  ،وقيل: أبو عامر ،قيل: كويته أبو عمر ،زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن الوعمان -6

 ،ه               80سود  تويف ،وهو أول مولود يف اإلسالم ،ولد أبرض احلبشد ،ابن أخ علي ،عبد هللا بن جعفر بن أيب طالو -7
                                                           

 ( وقال األلباين: صحيُ.1/13صحيُ سون ابن ماجه ،) )1( 
 ، إسواده صحيُ. 1395سون ابن ماجه رقم  )2 (
 (.1/46البخاري ، كتاب العلم ) )3 (
 ( أي: يقيم على خدمد أمه.1/1601اَلستيعاب ) )4 (
 (.2/16سري أعالم الوبالء ) )5 (
 (.4/1671اَلستيعاب ) )6 (
 (.1/219اَلستيعاب ) )7 (
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 .(1)وهو ابن تسعني سود

وهو ابن  ،ه      63ود س ،تويف يف مكد ،أسلم مع أبيه قبل أن يبلغ احللم ،عبد هللا بن عمر بن ا طاب القرشي العدوي -8
 .(2)أربع و انني

 .(3)ه 32تويف  ،من أوائل املسلمني ،عبد هللا بن مسعود بن غافل بن وائل ا ذيل -9

ه ودعا له ومسُ على رأس ،ومسع موه ملسو هيلع هللا ىلصالويبرأى  ،يكىن: أاب سعيد ،عمرو بن حريث بن عثمان القرشي املخزومي -10
 .(4)ه  85ما  سود  ،نزل الكوفد وكان له قدر وشرف ،ابلربكد

 من روى عنه من أهل بيته: -

 روى عوه من أهل بيته كل من:

 ملسو هيلع هللا ىلص .هللا  سب  رسول ،ولده احلسن بن علي -1

 .(5)سود 56وهو ابن  ،ه  61قتل يوم عاشوراء سود  ،ملسو هيلع هللا ىلصسب  رسول هللا  ،ولده احلسني بن علي -2

عفر بن قيس نس   بد إىل أمه خولد بو  ج ،املعروف اببن احلوفيد ،أبو القاس   م املدين ،ولده حممد بن علي بن أيب طالو -3
، وقيل: 73د وما  س    و ،ولد يف وَليد عمر ،كان رجاًل ص    احلاً يكىن أاب القاس    م  ،قال العجلي: يبعي ثقد ،من بين حويفد

 .(6)ه  93وقيل:  ،82وقيل:  ،81وقيل:  ،80

 .(7)ذكره ابن حبان يف الثقا  ،حفيده حممد بن عمر بن علي بن أيب طالو -4
سالفد بو  يزدجرد  وأمه ،لتابعنيمن سادا  ا ،امللقو بزين العابدين ،حفيده علي بن احلسني بن علي بن أيب طالو -5

وكان عمره  ان  ،ه          94تويف سود  ،قال العجلي: مدين يبعي ثقد ،أرسل عن جده علي بن أيب طالو ،اخر ملوك فارس
 .(8)ومخسني سود

                                                           
 (.4/276اإلصابد ) )1( 

 (.2/236وفيا  األعيان ) )2 (
 (.2/988اَلستيعاب ) )3 (
 (.3/1672اَلستيعاب ) )4 (
 (.2/357 ذيو التهذيو ) )5 (
 (.7/306 ذيو التهذيو ) )6 (
 (.2/82 ذيو التهذيو ) )7 (

 (.7/533( ، لسان امليزان )12/481 ذيو التهذيو ) )8( 
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ولد  ،وأمه أم هان  بو  أيب طالو ،ابن أخته جعدة بن هبرية بن أيب وهو بن عمرو بن عائد بن عمران بن خمزوم -6
 .(1)روى عن علي ،ويل خراسان وسكن الكوفد. قال العجلي: مدين يبعي ثقد ،وله صحبد ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبعلى عهد 

وفيد يبعيد وقال العجلي ك ،قال الدار قطين: حديثها مس          تقيم ،وقيل: حبيبد ،قيل: امسها فاختد ،س          ريته أم موس          ى -7
 .(2)ثقد

 أشهر من روى عن علي من التابعني: -
يقال: عثمان و  ،وامسه:  امل بن عمرو بن سفيان، ويقال: امسه عمرو بن عثمان ،القاضي ،ود الد يل البصريأبو األس -1

عبيد هللا  وتويف يف وَليد ،وثقه ابن معني والعجلي وغري ا ،وقاتل مع علي يوم اجلمل ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبأس     لم على عهد  ،بن عمرو
 .(3)ه  69بن زَيد سود 

وقال  ،وثقه ابن س           عد والعجلي وابن حبان ،وقيل: عامر ،وامسه احلارث ،األش           عري الفقيهأبو بردة بن أيب موس           ى  -2
قيل: ما   ،روى عن أبيه وعلي وحذيفد وعبد هللا بن س  الم وعائش  د وغريهم ،العجلي: كان على ق   اء الكوفد بعد ش  ريُ

 .(4)ه  107وقيل:  ،104وقيل:  ،83سود 
وثقه  ،ألبيه ص       حبدو  ،أبو عبد الر ن الس       لمي الكويف القارئ ،حبيو بن ربيعدأبو عبد الر ن الس       لمي عبد هللا بن  -3

قيل:  ،وخالد بن الوليد وابن مس      عود وحذيفد وغريهم ،روى عن عمر وعثمان وعلي وس      عد ،العجلي والوس      ائي وأبو داود
 .(5)شهد مع علي صفي ،وهو ابن مخس و انني سود ،85وقيل:  ،ه  72ما  سود 

ما  س      ود  ،عن ابن معني: أنه ثقد ،ويقال: أبو مطرف الكويف ،أبو مرمي ،بن حباند بن أوس األس      ديزر بن حبيش  -4
 .(6)وهو ابن مند وعشرين ،83وقيل:  ،82وقيل:  ،ه  81
وثقه ابن  ،همتفق على اَلحتجاج ب ،من أجلذد التابعني وثقا م ،يكىن أاب س        ليمان ،زيد بن وهو اجلهين من ق         اعد -5

 .(7)ما  قبل سود تسعني أو بعدها من وَليد احلجاج ،معني وغريه
أاب بكر  ص      حو ،وقد قبض فلم يره ،ملسو هيلع هللا ىلصرحل إىل رس      ول هللا  ،س      ويد بن غفلد بن عوس      جد بن عامر يكىن أاب أميد -6

                                                           
 (.11، 12/10 ذيو التهذيو ) )1 (
 (.12/19 ذيو التهذيو ) )2 (
 (.5/184 ذيو التهذيو ) )3 (
 (.6/104طبقا  ابن سعد ) )4 (
 (.6/103طبقا  ابن سعد ) )5 (
 (.6/67طبقا  ابن سعد ) )6 (
 (.6/127طبقا  ابن سعد ) )7 (
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 .(1)سود 128وكان عمره  ،ه  82أو  ،81ما  سود  ،وعمر وعثمان وعلياً 
 وهو من كبار أص        حاب علي، ،ومل ير أدرك ،املذحجي بن املقدام الكويفش        ريُ بن هان  بن يزيد بن هنيك احلارثي  -7

 .(2)ه  78قتل مع أيب بكرة بسجستان سود 
 من ش       عو أبو عمرو الكويف ،وقيل: عامر بن عبد هللا بن ش       راحبيل الش       عيب واحلمريي ،عامر بن ش       رحبيل بن عبد -8

 ،قدمي السلم ،عظيم احللم ،سن قال: كان وهللا كثري العلموعن احل ،روي عوه أنه قال: أدرك  مخسمند من الصحابد ، دان
وعن مكحول قال: ما رأي  أفقه موه. قال ابن عييود: كان  الواس تقول بعد الصحابد: ابن عباس يف  ،من اإلسالم مبكان

 ه .109وما  سود  ،والشعيب يف زمانه، والثوري يف زمانه، ولد لس  خل  من خالفد عمر ،زمانه
 ،و عمارة الكويفأب ،ويقال: ابن جبيد بن جوى بن عبد عمرو بن عبد يعرب بن الص            ائد ا مداين ، بن يزيدعبد خري -9

ل: عايف مند وعش              رين قي ،وذكره ابن حبان يف ثقا  التابعني ،أدرك اجلاهليد. قال العجلي: كويف يبعي ثقد أهل ابلكوفد
 .(3)وقتل يف صفني ،سود
ريش ويقال: داود بن بالل بن بليل بن أص    بحد بن اجلال  احل ،ويقال: بالل ،وامسه يس    ار ،عبد الر ن بن أيب ليلى -10

وثقه  ،روي عوه أنه قال: أدرك  عش  رين ومند من األنص  ار ص  حابد ،ولد لس    بقني من خالفد عمر ،األنص  اري األوس  ي
 .(4)ابجلماجم 82وقيل:  ،ه 71قيل: إنه أصيو سود  ،ابن معني والعجلي

أس    لم قبل  ،أبو عمرو الكويف ،ويقال: ابن قيس بن عمرو الس    لماين املرادي ،وهو عبيدة بن عمرو ،لس    لماينعبيدة ا -11
: كويف يبعي وكان عبيدة يوازيه. وقال العجلي ،بس    وتني ومل يلقه. قال الش    عيب: كان ش    ريُ أعلمهم ابلق     اء ملسو هيلع هللا ىلصالويبوفاة 
 .(5)ثقد
ري: َل كويته أبو العاليد. قال العجلي: كويف يبعي ثقد. قال البخا  ،يص  احو عل ،عبد هللا بن س  لمد املرادي الكويف -12

 .(6)كان قد كرب. وقال يعقوب بن شيبد: ثقد  ،وعن عمرو بن مرة: يعرف ويوكر ،يتابع يف حديثه
ذكره ابن  ،ص        رةيبعي من أهل الب ،ويقال: أبو حممد البص        ري ،وكويته أبو عبد الر ن ،عبد هللا بن ش        قيق العقيلي -13

 ،اب الدعوةوروي أنه كان مس    تج ،وعن ابن معني أنه ثقد من خيار املس    لمني َل يطعن يف حديثه ،س    عد يف الطبقد األوىل

                                                           
 (.6/122 ذيو التهذيو ) )1( 

 (.6/124 ذيو التهذيو )  (2)
 (.6/124 ذيو التهذيو )  (3)
 (.20/584ميزان اَلعتدال )  (4)

 (.7/85التهذيو )(ر  ذيو 6/90طبقا  ابن سعد ) )5( 
 (.5/542(ر  ذيو التهذيو )2/409ميزان اَلعتدال )  (6)
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 .(1) ه  108وقيل: سود  ،ما  بعد املند

د يف حي   اة ول    ،وهو علقم   د بن قيس بن عب   د هللا بن م   ال   ك بن علقم   د الوخعي الكويف ،علقم   د بن قيس الوخعي -14
وقيل:  ،ه          62ما  سود  ،يف ليلد قرمنوعن أ د: ثقد من أهل ا ري. وعن ابن معني: ثقد. روي أنه قرأ الملسو هيلع هللا ىلص . ل الرسو 
 قال ابن سعد: كان ثقد كثري احلديث. ،ه  61

له حديث عن  ،أبو حيىي الكويف. عن ابن معني: ثقد. ذكره ابن حبان يف الثقا  ،عمري بن سعيد الوخعي الصهباين -15
 .(2)ه  107وقيل:  ،115قال ابن سعد: ما  سود  ،علي يف حد شارب ا مر

هان  بن هاين ا مداين الكويف. قال الوس        ائي: ليس به أبس. ذكره ابن حبان يف الثقا ، وقيل: كان يتش        يذع، قال  -16
 ،هث َل يوس        بون حديثه جلهالد حالابن املديين: جمهول، قال ابن س        عد: كان موكر احلديث، وعن الش        افعي: أهل احلدي

 .(3)قال الذهيب: ليس به أبس ،ذكره ابن سعد يف الطبقا  األوىل يف الكوفد

قال ابن س  عد: كان  ،ذكره ابن حبان يف الثقا  ،وعن حيىي بن معني: ثقد ،يزيد بن ش  ريك بن طار  التيمي الكويف -17
 .(4)عمر وعلي وأيب ذر وابن مسعود وحذيفد روى عن ،يقال: إنه أدرك اجلاهليد ،ثقد وكان عريف قومه

ام فلرياجع رس    الد الدكتور أ د حممد طه )فقه اإلم ،وملن أراد املزيد ،هذه إش    ارا  عابرة عن الرواة عن علي رض    ي هللا عوه
  ن.يف جامعد ب داد ومل توشر حىت اآل علي بن أيب طالو( ر املقدمد

                                                           
 (.5/253 ذيو التهذيو ) )1 (
 (.4/443( ، سري أعالم الوبالء )8/146 ذيو التهذيو ) )2 (
 (.3/218الكاشف للذهيب ) )3 (

 (.3/280املصدر السابق نفسه ) )4( 
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 ما بني اهلجرة واألحزاب رضي هللا عنهأهم أعمال علي بن أيب طالب : املبحث اخلامس
 

مث أقام  ،بعد اس      تقراره ابملديود يف تثبي  دعائم الدولد اإلس      الميدر فاخى بني املهاجرين واألنص      ارملسو هيلع هللا ىلص ش      رع رس      ول هللا   
اجلديد،  واهتمذ ابلبواء اَلقتص    ادي والتعليمي والرتبوي يف اجملتمع ،وبدأ  حركد الس    راَي ،وأبرم املعاهدة مع اليهود ،املس    جد

 متتلمذاً على هديه. ،موفذاً ألوامره ،وكان علي رضي هللا عوه مالزماً له يف كل أحواله

 أواًل: املؤاخاة يف املدينة:
  يف مكد ؤاخاة كانوقد حتد ث بعض العلماء عن وجود م ،بني علي بن أيب طالو وسهل بن حويفملسو هيلع هللا ىلص مخى رسول هللا 

فآخى  ،مخى بني املسلمني يف مكد         قبل ا جرة         على احلق واملواساة ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقد أشار البالُذرِيُّ إىل أن  ،بني املهاجرين
ري بن العوام وعبد وبني الزب ،وبني عثمان بن عفان وعبد الر ن بن عوف ،وبني أيب بكر وعمر ،بني  زة وزيد بن حارثد

بني أيب عبيدة بن و  ،وبني مص   عو بن عمري وس   عد بن أيب وقاص ،وبني عبيدة بن احلارث وبالل احلبش   ي ،هللا بن مس   عود
بني علي بن أيب وبيوه و  ،وبني س              عيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحد بن ُعبيد هللا ،اجلرا  وس               امل موىل أيب حذيفد

 .(1)طالو

ه   ( دون أن  463وقد يبعه يف ذلك ابن عبد الرب )   ،املكيد ه   ( أقدم من أشار إىل املؤاخاة 276ويعترب البالذري )  
 . (2)كما يبعهما ابن سيد الواس دون التصريُ ابلوقل عن أحد ا  ،يصر  ابلوقل عوه

ا ح  دي  ث وموه   ،وك  ذب األح  ادي  ث الر ورد  يف ذل  ك ،وق  د أنكر ابن تيمي  د املؤاخ  اة بني امله  اجرين بع               هم مع بعض
 .(3)يوعل ملسو هيلع هللا ىلصالويباملؤاخاة بني 

 ،ع بعض  مخى بني املهاجرين بع هم م ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقال: وقد قيل: إنه   أي:  ،وذهو ابن القيم إىل عدم وقوع املؤاخاة مبكد
واملهاجرون كانوا مس    ت وني أبخوة اإلس    الم وأخوة الدار وقرابد  ،(4)والثب  األول ،واختذ فيها علياً أخاً لوفس    ه ،مؤاخاة لنيد

 ،ومل تش  ر كتو الس  رية األوىل املختص  د إىل وقوع املؤاخاة مبكد ،(5)خبالف املهاجرين مع األنص  ار ،الوس  و عن عقد مؤاخاة

                                                           
 (.1/270أنساب األشراف ) )1 (
 (.1/40بويد الصحيحد )السرية الو )2 (
 (.7/361( )5/71موهاج السود ) )3 (
 يعين: املؤاخاة يف املديود. )4 (

 (.2/79زاد املعاد) )5( 
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 كما أن البالذري نفس     ه ض     عفه الوقاد، وعلى فرض  ،مما ي      عف الروايد ،بلفظ )قالوا( دون إس     واد ،والبالذري س     ا  ا رب
، الذي (1)املتآخني دون أن ترتتو عليها حقو  التوارث ص   حد هذه املؤاخاة مبكدر فإهنا تقتص   ر على املؤازرة والوص   يحد بني

 اآليدفهذه  ،[75]األنفال:  ﴾َوأُوُلو اأَلْرَحاِم بَ ْعُ ُهْم أَْوىَل بِبَ ْعٍض يف ِكَتاِب اَّللِذ ِإنذ اَّللذَ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليم  ﴿نس  بقول هللا تعاىل: 
 .(3)والرفادة والوصيحد بني املتاخنيوبقي  الوصرة  ،(2)نسخ  التوارث مبوجو نظام املؤاخاة

اخاة إمنا وأن مس      توده يف ذلك أن هذه املؤ  ،وميوع ص      حته ،لعلي ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد ذكر ابن كثري أن بعض العلماء يوكر مؤاخاة 
ألحد موهم، وَل  ملسو هيلع هللا ىلصالويبفال معىن ملؤاخاة  ،وليت لف قلوب بع      هم على بعض ،ش     رع  ألجل ارتفا  بع      هم من بعض

د أنه كان وخباص      ،أراد أن َل جيعل مص     لحد علي إىل غريه ملسو هيلع هللا ىلصالويبولكوه أش     ار إىل أنه قد يكون  ،مهاجري ملهاجري اخر
 .(4)يوفق عليه من ص ره يف حياة أبيه

يدها  ن أس  انلعلي رض  ي هللا عوه أب ملسو هيلع هللا ىلصالويبولكوه عاد يف موض  ع اخر ف ش  ار إىل معظم األحاديث الر حتدث  عن مؤاخاة 
وعلي بدون إس             وادر موها: حممد بن  ملسو هيلع هللا ىلصالويباملؤاخاة بني  وهواك مص             ادر ذكر  ،(5)كلها ض             عيفد َل تقوم هبا حجد

 .(8)وابن األثري ،(7)وابن اجلوزي ،(6)حبيو

وكان  هي  ،اإلميان هباو  ،إن التآخي الذي مت بني املهاجرين واألنص    ار يف الفرتة املدنيد كان مس    بوقاً بعقيدة مت اللقاء عليها
دون اَلعتبار  ،العمود الفقري للمؤاخاة الر حدث ، ألن تلك العقيدة ت     ع الواس كلهم يف مص    افِ  العبوديد ا الص    د هلل

 إذ ليس من املتوقع أن يس   ود اإلخاء والتعاون واإليثار بني أانس فرقتهم العقائد ،ألي فار  إَل فار  التقوى والعمل الص   احل
 .(9)صبُ كل موهم ملكاً ألاننيته وأثرته وأهوائهف  ،واألفكار املختلفد

وَتكيوها  ،هيل املودةيف أتملسو هيلع هللا ىلص نوع من السبق السياسي الذي اتبعه الرسول  ،وتعترب سياسد املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار
ن يف توفيذ و بل كانوا يتس       ابق ،وذلك اإلخاء ،يف مش       اعر املهاجرين واألنص       ار الذين س       هروا مجيعاً على رعايد هذه املودة

                                                           
 (.1/241السرية الوبويد الصحيحد ) )1 (
 (.2/246املصدر السابق نفسه ،) )2 (
 (.4/25التاري  اإلسالمي للحميد ) )3 (
 .298إىل  293(. ومن أراد التوسع فليوظر: أثر التشيع على الرواَي  التارخييد يف القرن األول ا جري ، عبد العزيز نورويل ، ص3/226البدايد والوهايد ) )4 (
 (.7/348البدايد والوهايد ) )5 (
 .70اعرب ، ص )6 (
 (.3/74املوتظم يف يري  األمم وامللوك ) )7 (
 (.601، 3/588معرفد الصحابد )أسد ال ابد يف  )8 (
 .148فقه السرية للبوطي ، ص )9 (
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ر (2)وَل س     يما األنص     ار الذين َل جيد الكت اب والباحثون مهما تس     اموا إىل ذروة البيان خرياً من حديث هللا عوهم ،(1)بووده
ُدوَن يف ص  ُ ﴿قال تعاىل:  اَر َواإِلميَاَن ِمْن قَ ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل جيَِ ورِِهْم َحاَجًد ممذا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن دُ َوالذِذيَن تَ بَ وذُءوا الدذ

ُذ نَ ْفِسِه فَُ ولَِنَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   .[9احلشر: ] ﴾َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصد  َوَمْن يُوَ  ُش

 اثنياً: حركة السرااي:
يبد الدولد بدأ  حركد السراَي الر استهدف  بس  هيف املديود ملسو هيلع هللا ىلص مبجرد اَلستقرار الذي حصل للمسلمني بقيادة الرسول 

 ،ربىوتربيد الص     حابد على اإلعداد القتايل لل زوا  الك ،وحتجيم دور األعراب ،وكس     و بعض القبائل ،يف الداخل وا ارج
يف الر  روقد ش        ارك يف هذه الس        راَي أمري املؤموني علي رض        ي هللا عوه ،وميداانً لص        واعد القادة عملياً  ،وحركد الفتوحا 

 حدث  قبل بدر وما بعدها.

 وأما اليت شارك فيها قبل غزوة بدر الكربى؛ فمنها:

 :(3)غزوة العشرية -1

ف قام هبا مجادى  ،ومسي  هذه ال زوة ب زوة العش   رية ،واس   تعمل على املديود أاب س   لمد بن عبد األس   د ،قريش   اً ملسو هيلع هللا ىلص وفيها غزا 
ق كيداً، وذلك أن ومل يل ،مث رجع إىل املديود ، مدجل وحلفاءهم من بين ضمرةاألوىل وليايل من مجادى اَلخرة، وادع فيها بين

وبلغ قريش          اً خربها فخرجوا  ،فس          احل  على البحر ،(4)العري الر خرج  ا قد م             قبل ذلك أبَيم ذاهبد إىل الش          ام
 .(5)ووقع  غزوة بدر الكربىملسو هيلع هللا ىلص فلقوا رسول هللا  ،ميوعوهنا

مش    اركته وعلي رض    ي هللا عوهما يف تلك ال زوة، فعن عمار بن َيس    ر قال: كو  أان وعلي وقد حدثوا عمار بن َيس    ر عن 
ل، فقال يل وأقام هبار رأيوا انس   اً من بين مدجل يعملون يف عني  م يف َنملسو هيلع هللا ىلص رفيقني يف غزوة العش   رية، فلما نز ا رس   ول هللا 

 غش        يوا الووم، مث ،فوظران إىل عملهم س        اعد ،نواهمعلي: َي أاب اليقظان   هل لك أن أت  هؤَلء فتوظر كيف يعملون؟ فج
ركوا حيملسو هيلع هللا ىلص ما أهب وا إَل رسول هللا  ،فوموا فوهللا ،من الرتاب(6)فاضطجعوا يف صور من الوخل، يف دقعاء ،فانطلق  أان وعلي

أَل »قال:  ،لرتاباملا رأى عليه من « َي أاب تراب»لعلي: ملسو هيلع هللا ىلص فيومنذ قال رس           ول هللا  ،وقد َترَتذبوا من تلك الدقعاء ،برجله
                                                           

 .200فصول من السرية الوبويد ، د. عبد املوعم السيد ، ص )1( 
 .524هجرة الرسول وصحابته يف القرمن والسود للجمل ، ص )2 (
 العشرية: انحيد من نواحي يوبع ، بني مكد واملديود. )3 (
 (.2/10طبقا  ابن سعد ) )4 (
 (.2/11املصدر السابق نفسه ) )5 (
 (.3/22الدقعاء: األرض الر َل نبا  فيها. القاموس ) )6 (
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ي أحيمر  ود الذي عقر الواقد، والذي ي      ربك َي عل»فقلوا: بلى َي رس     ول هللا، قال: « أحدثكما أبش     قى الواس رجلني؟
وسي    ،لعلي أبيب ترابملسو هيلع هللا ىلص وقد تكرر نداء رسول هللا  ،«(1)على هذه          يعين: قرنه          حىت تُ َبل  موه هذه          يعين: حليته         

 احلديث عوه.
 بدر األوىل:غزوة  -2
رْ  ،س     ببها: أن كرز بن جابر الفهري   يفملسو هيلع هللا ىلص فخرج رس     ول هللا  ،وهنو بعض اإلبل واملواش     ي ،املديود (2)قد أغار على س     َ

إىل ملسو هيلع هللا ىلص  فرجع رس              ول هللا ،فلم يدركه ،وفاته كرز بن جابر ،حىت بلغ وادَيً يقال له: )س              فوان( من انحيد بدر ،طلبه
 . (4)أمري املؤموني علي رضي هللا عوه لواءه األبيض احلبيو املصطفى وقد أعطى ،(3)املديود

ملسو هيلع هللا ىلص  ا رسول هللاث وال زوا  الر خاضهومع حركد السراَي والبعو  ،وتعترب حركد السراَي بدايد اجلهاد القتايل ضد أعداء الدعوة
 ،يب طالووأص   حابهر ومن بيوهم أمري املؤموني علي بن أ ملسو هيلع هللا ىلصالويبض   د املش   ركني  هر  جلياً س   ود التدافع الر تعامل معها 

وجاء التوص    يص عليها يف  ،وقد أش    ار هللا تعاىل إليها يف كتابه العزيز ،وهذه الس    ود متعلقد تعلقاً وطيداً ابلتمكني  ذا الدين
َدِ  اأَلْرُض ﴿قوله تعاىل:  ُهْم بِبَ ْعٍض َلَفس    َ ويف  ،[251 ]البقرة: ﴾ٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ َوَلِكنذ اَّللذَ ُذو َف     ْ َوَلْوََل َدْفُع اَّللِذ الوذاَس بَ ْع     َ
ُ َوَلْوََل َدْفُع اَّللِذ الوذاسَ ﴿قوله تعاىل:  َواِمُع ب َ  الذِذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدََيرِِهْم ِبَ رْيِ َحقٍ  ِإَلذ َأْن يَ ُقوُلوا َرب َُّوا اَّللذ َمْ  ص َ ُهْم بِبَ ْعٍض َ ُدِ  ْع  َ

ُ َمْن يَ ْوُصرُُه ِإنذ اَّللذَ َلَقوِ َوبِيَ   .[40 ]احلج: ﴾يٌّ َعزِيز  ع  َوَصَلَوا   َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللِذ َكِثريًا َولَيَ ْوُصَرنذ اَّللذ

 اثلثاً: غزوة بدر:
ملسو هيلع هللا ىلص عطاه الويبأقالوا: و  ،وس     ائر املش     اهد غري تبوك ،: وأمجع أهل التواري  على ش     هوده بدراً -ر ه هللا  -قال الوووي  -1

 .(5)اللواء يف مواطن كثرية

ذه ال زوة، ولورتكه يقصُّ عليوا خرب ه ،كان علي بن أيب طالو رض          ي هللا عوه أحد اجملاهدين الذين ش          اركوا يف غزوة بدر
بل وا أن املش     ركني  فلما ،يتخربذ عن بدر ملسو هيلع هللا ىلصالويبفعن حارثد بن م      رب عن علي بن أيب طالو رض     ي هللا عوه قال: وكان 

 ،رجاًل من قريش ،فوجدان فيها رجلني موهم ،فس       بقوا املش       ركني إليها ،وبدر بنر ،إىل بدرملسو هيلع هللا ىلص س       ار رس       ول هللا  ،قد أقبلوا
فيقول: هم وهللا   ،فجعلوا نقول له: كم القوم ،وأما موىل عقبد ف خذانه ،ف ما القرش              ي فانفل  ،وموىل لعقبد بن أيب معي 

                                                           
 ، إسواده حسن. 1172( ، رقم 2/855ف ائل الصحابد ) )1( 

 السر : اإلبل واملواشي الر تسر  للرعي ابل داة. )2 (
 (.2/601سرية ابن هشام ) )3 (
 .89ن أيب طالو للرفاعي, ص(ر علي ب2/48يري  اإلسالم للذهيب ) )4 (

 (.1/245 ذيو األمساء والل ا  ) )5( 
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 ،«؟كم القوم» فقال له: ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبحىت انتهوا به إىل  ،فجعل املس  لمون إذا قال ذلك ض  ربوه ،ديد أبس  همش   ،كثري عددهم
م يوحرون من س        له: ك ملسو هيلع هللا ىلصالويبمث إن  ،ف ىب ،أن خيربه كم هم ملسو هيلع هللا ىلصالويبفجهد  ،قال: هم وهللا كثري عددهم ش       ديد أبس       هم

 كل جزور ملند وتبعها.  ،القوم ألفملسو هيلع هللا ىلص : فقال: عشراً كل يوم. فقال رسول هللا  ،اجلزر

يدعو ملسو هيلع هللا ىلص  واب  رسول هللا ،فانطلقوا حت  الشجر واحلجف نستظل حتتها من املطر ،مث إنه أصابوا من الليل طش من مطر
، «الص              الة عباد هللا»قال: فلما طلع الفجر اندى: ...« الفند َل تعبد  اللهم إنك إن  لك هذه»ربه عز وجل ويقول: 

  هذه مث قال: إن مجع قريش حت ،وحرض على القتال ،ملسو هيلع هللا ىلصفص  لى بوا رس  ول هللا  ،واحلجففجاء الواس من حت  الش  جر 
لع احلمراء من اجلبل. فلما دان القوم موا وص      اففواهم فقال رس      ول  ،إذا رجل موهم على مجل له أ ر يس      ري يف القوم ،الص      ِ 

: ملسو هيلع هللا ىلصذا يقول  م؟ مث قال رسول هللا ر؟ وماوكان أقرهبم من املشركني: من صاحو اجلمل األ  ،انِد  زة ،َي عليملسو هيلع هللا ىلص : هللا
وهو يوهى  ،فجاء  زة فقال: هو عتبد بن ربيعد ،فعسى أن يكون صاحو اجلمل األ ر ،إن يكن يف القوم أحد أيمر خبري

يوم برأس        ي، َي قوم أعص        بوها ال ،ويقول  م: َي قوم   إين أرى قوماً ُمس        تميتني َل تص        لون إليهم وفيكم خري ،عن القتال
ول هذا؟  وهللا لو فقال: أن  تق ،وقد علمتم أين لس  أبجبوكم. قال: فسمع ذلك أبو جهل ،ولوا: َجنُب ُعْتبد بن ربيعدوق

ِتِه؟ س  تعلم اليوم أيوا اجل ،غريك يقول هذا ألع      ته فِ َر اس  ْ بان. قد مأل  رئتك وجوفك رعباً. قال عتبد: إَيي تُ َعري  َي ُمص  َ
 ،ال عتبد: َل نريد هؤَلءفق ،فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتيد من األنص    ار س    تد ،بوه الوليد  يدقال: فربز عتبد وأخوه ش    يبد وا

دة بن احلارث وقم َي عبي ،قم َي  زة ،قم َي عليملسو هيلع هللا ىلص : من بين عبد املطلو. فقال رس       ول هللا  ،ولكن يبارزان من بين عموا
 والوليد بن عتبد، وجر  عبيدة. ،بن املطلو. فقتل هللا تعاىل عتبد وشيبد ابين ربيعد

قال العباس: َي رس ول ف ،فجاء رجل من األنص ار قص ري ابلعباس بن عبد املطلو أس رياً  ،وأس ران س بعني ،فقتلوا موهم س بعني
ال ما أراه يف القوم. فق ،على فرس أبلق ،من أحس         ن الواس وجهاً  ،لقد أس         رين رجل أجلُ ،إن هذا وهللا ما أس         رين ،هللا

ين عبد فقال علي: ف س      ران من ب«. اس      ك  فقد أيدك هللا تعاىل مبلك كرمي»أان أس      رته َي رس      ول هللا. فقال: األنص      اري: 
 .(1)ونوفل بن احلارث ،وعقيالً  ،املطلو: العباس

ة الوبويد وفوائد كثرية ميكن الرجوع إليها يف كتايب الس    ري  ،وعرباً  ،ومن وص    ف علي رض    ي هللا عوه ل زوة بدر نالحظ دروس    اً 
 وقائع وحتليل أحداث. عرض

 

                                                           
 ، إسواده صحيُ. 948مسود أ د ، املوسوعد احلديثيد ، رقم )1 (
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 ما قيل من أشعار يف بطولة علي ببدر: -2

 ك:فقتله علي رضي هللا عوه، فقال احلجاج بن عال  السلمي يف ذل ،كان لواء املشركني يوم بدر مع طلحد بن أيب طلحد

هِ   هلل أي م                ذن                و ع                ن ح                رب                ِ
 

 أع         ين اب         َن ف         اط         م         َد امل         ع         مذ امل         خ         ِوَل 
ُه ب         ع         اج         ِل   دٍ ج         ادْ  ي         داك ل         َ و         َ ع         ْ  ط         َ

 
دَل  و        ْ ْ  ط        ل        ي        ح        َد ل        ل        ج        ب        ني جم        َُ رَك        َ  ت         َ

ُهم   وش                     ددَ  ش                     دَة ابس                     ٍل فكش              فت َ
 

 ابحل             قِ  إذ ي             ه             وون أخ             وَل أخ             وَل 
َك ابل       دم       اء ومل ت      ك      نْ    وع      ل      ل       َ  س                   ي      ف       َ

 
ال  ه             َ و              ْ  ( 1)ل             رتدذُه ح             رذان ح             ىت ي              َ

 رابعاً: زواج علي من فاطمة رضي هللا عنهما: 
ولد   ،(2)كان  تكىن أبم أبيها  ،وأمها خدجيد بو  خويلد ،ملسو هيلع هللا ىلصرس            ول هللا هي فاطمد بو  إمام املتقني س            يد ولد ادم 

علي بن أيب طالو س  ود اثوتني للهجرة  ملسو هيلع هللا ىلصالويبزوذَجها  ،(3) ملسو هيلع هللا ىلصالويبرض  ي هللا عوها قبل البعثد س  ود مخس وثالثني من مولد 
رض        ي هللا عوها ف ،بس        تد أش        هر ملسو هيلع هللا ىلصالويبوولد  له احلس        ن واحلس        ني وأم كلثوم، وكان  وفا ا بعد وفاة  ،بعد وقعد بدر

 .(4)وأرضاها

 مهرها وجهازها: -1

 فقال  موَلة يل: هل علم  أن فاطمد قد ،ملسو هيلع هللا ىلصقال علي بن أيب طالو رض            ي هللا عوه: خطبُ  فاطمد إىل رس            ول هللا 
 : وعودي فيزوجك. فقلملسو هيلع هللا ىلص فما ميوعك أن أت  رس   ول هللا  ،؟ قل : َل، قال : فقد خطب ملسو هيلع هللا ىلص خطب  إىل رس   ول هللا 

زوجك. قال: فوهللا ما زال  ترجيين حىت دخل  على رس  ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ء أتزوج به ؟  فقال : إنك إن جن  رس  ول هللا ش  ي
ما جاء بك؟ ملسو هيلع هللا ىلص : »فوهللا ما اس  تطع  أن أتكلم جاللد وهيبد. فقال رس  ول هللا  ،فلما أن قعد  بني يديه أفحم  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 «وهل عودك من ش     يء تس     تحلها؟»فقال:  ،مفقل : نع« لعلك جن  ختطو فاطمد؟»فقال:  ،فس     ك « ألك حاجد؟
ا أربعمند فوالذي نفس علي بيده   إهنا حلطميد ما قيمته« ما فعل  درع سلحتكها؟»فقل : َل وهللا َي رسول هللا. فقال: 

س        ول فإهنا كان  لص        دا  فاطمد بو  ر  ،«فابعث إليها هبا فاس        تحلها هبا ،قد زوجتكها»فقال:  ،فقل : عودي ،درهم
 .(5)ملسو هيلع هللا ىلص هللا

                                                           
 (.7/379البدايد والوهايد ) )1 (
 (.4/365(ر اإلصابد )5/520أسد ال ابد ) )2 (
 (.8/26الطبقا  َلبن سعد ) )3 (
 .132(ر العقيدة يف أهل البي  بني اإلفرا  والتفري  ، د.سليمان السحيمي ، ص134، 2/118(ر سري أعالم الوبالء )43، 2/39حليد األولياء ) )4 (
 ( ، إسواده حسن.3/160دَلئل الوبوة للبيهقي ) )5 (
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وقد جاء يف رواَي  الش     يعد:  ،(4). (3)حش     وها إذخر (2)ووس     ادة أدم ،وقربد ،(1)فاطمد يف مخيلملسو هيلع هللا ىلص وقد جهز رس     ول هللا 
ف خذ  درعي فانطلق  به إىل الس      و  فبعته أبربعمند درهم من عثمان بن عفان، فلما قب         الدراهم موه وقبض الدرع 

ين قال: فإن هذا الدرع هديد م ،ألس          أوىل ابلدرع موك وأن  أوىل ابلدراهم مين؟ فقل : نعم ،مين قال: َي أاب احلس        ن
ن من أمر وأخربته مبا كا ،فطرح  الدرع والدراهم بني يديهملسو هيلع هللا ىلص وأقبل  إىل رس              ول هللا  ،ف خذ  الدرع والدراهم ،إليك

 .(5)خبري ملسو هيلع هللا ىلصالويبعثمان فدعا له 
 

 زفافها: -2
َي أم »قال: إىل الباب ف ملسو هيلع هللا ىلصالويبفلما أص    بحوا جاء  ،ملسو هيلع هللا ىلصيف زفاف فاطمد بو  رس    ول هللا  قال  أمساء بو  عميس: كو 

عليه من  ملسو هيلع هللا ىلصالويبفو ُ  ،قال : فجاء علي ،«نعم َي أم أمين»فقال : هو أخوك وتوكحه؟  قال: « أمين   ادعي يل أخي
فقد  اس              كرملسو هيلع هللا ىلص : »ا رس              ول هللا فقال   ،قال : فجاء  تعثر من احلياء« ادعو إيل فاطمد»مث قال:  ،ودعا له ،املاء

فرأى سواداً  ملسو هيلع هللا ىلصقال : مث رجع رسول هللا  ،عليها من املاء ودعا  ا ملسو هيلع هللا ىلصالويب، قال : ون ُ «أنكحتك أحو أهل بير إيل
ال: ق   ،قل   : نعم« أمس  اء بو    عميس؟»ق  ال:  ،قل   : نعم« أمس  اء؟»ق  ال:  ،فقل   : أان« من ه  ذا؟»فق  ال:  ،بني ي  دي  ه

 .(6)قال : فدعا يل ،قل : نعم«  تكرمد له؟جن  يف زفاف بو  رسول هللا»
 

 وليمة العرس: -3
قال: فقال س           عد: عليذ   ،«من وليمد(7)إنه َل بد للُعرسملسو هيلع هللا ىلص : »قال رس           ول هللا  ،عن بريدة قال: ملا خطو علي فاطمد

. فدعا «َي علي َل حتدث ش   يناً حىت تلقاين»قال:  ،فلما كان ليلد البواء ،ومجع له ره  من األنص   ار اص   عاً من ذرة ،كبش
 .(8)«ماوابرك يف شبله ،اللهم ابرك فيهما وابرك عليهما»فقال:  ،مباء فتوض  موه مث أفرغه على علي ملسو هيلع هللا ىلصالويب

                                                           
 مخيل: القطيفد. )1 (
 األدم: اجللد. )2 (
 إذخر: نبا . )3 (
 .189ر مسود فاطمد الزهراء وما ورد يف ف لها للسيوطي ، حتقيق فؤاد أ د زمريل ، ص667صحيُ السرية الوبويد ، ص )4 (

 .138،  137نقاًل عن الشيعد وأهل البي  ، ص 39(ر حبار األنوار للمجلس ، ص1/359كشف ال مد لألريلي ) )5( 
 ، إسواده صحيُ. 342( ، رقم 2/955ف ائل الصحابد ) )6 (
 للعرس: أي للعروس. )7 (
 ( ، إسواده صحيُ.2/858، ف ائل الصحابد ) 1153املعجم الكبري للطرباين ، رقم  )8 (
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 معيشة علي وفاطمة رضي هللا عنهما: -4
واد عن فقد أخرج ه ،وجهد وصرب ،معيشد زهد وتقشف ،ملسو هيلع هللا ىلصكان  معيشد علي وفاطمد و ا أحو الواس إىل رسول هللا 

ذا أان بديوار فخرج  فإ ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوَل عود  ،قال: نبن  أن علياً رض       ي هللا عوه قال: مكثوا أَيماً ليس عودان ش       يء ،عطاء
 ،(1)به ال  فاطني ف عطي  ،مث أخذته ملا بوا من اجلهد ،فمكث  هويهد أُوامر نفس ي يف أخذه أو تركه ،مطرو  على الطريق
فود من اجلهد فجعل  تعجن وإن قصتها لت رب حرف اجل ،مث أتي  به فاطمد فقل : اعجين واخبزي ،فاشرتي  به دقيقاً 

قال: قال  ،وعن الش   عيب .(2)«كلوه فإنه رز  رزقكموه هللا عز وجل»فقال:  ،ف خربته ملسو هيلع هللا ىلصالويبف تي   ،مث خبز  ،الذي هبا
ونعلف  ،ومايل و ا فرايف غري جلد كبش توام عليه ابلليلملسو هيلع هللا ىلص هللا علي رض        ي هللا عوه: تزوج  فاطمد بو  حممد رس        ول 

 .(3)ومايل خادم غريها ،عليه انضحوا ابلوهار

ة قد مجع  فإذا أان ابمرأ ،فخرج  أطلو العمل يف عوايل املديود ،وعن جماهد: قال علي: جع  مرة ابملديود جوعاً شديداً 
مث  ،(7)يداي حىت جمل  ،فمدد  س       تد عش       ر ذنوابً  ،على َترة(6)كلذ ذنوب(5)ف تيتها فقاطعتها ،(4)فظووتها تريد بَ لذد ،مدراً 

 ،هف خربت ،ملسو هيلع هللا ىلصف تي  الويب ،فعد  يل س    عش  رة َترة ،(8)مث أتيتها فقل  بكفي هكذا بني يديها ،أتي  املاء ف ص  ب  موه
 .(9)ف كل معي موها

ة من السلوك املشروع وأنخذ موه صور  ،املؤموني علي رضي هللا عوه يف املديوديف هذا ا رب بيان لشدة احلال الر مر هبا أمري 
ود به أيدي ومل جيلس موتظراً ما ن ،حيث خرج علي رض      ي هللا عوه للعمل بيديه للكس      و املش      روع ،يف مواجهد الش      دائد

 ،وع ما ي       عف قوتهحيث قام بذلك العمل الش      ا  وهو يعاين من ش      دة اجل ،وص      ورة أخرى من قوة التحمل ،اعس      وني
قد  ،وابلرغم مما قام به من ذلك العمل الش   ا  ،فهو على ما به من ش   دة اجلوع ،وص   ورة أخرى من إيثار األحبد والوفاء  م

 .(10)ف كل معه ملسو هيلع هللا ىلصالويباحتفظ أبجرته من التمر حىت لقي 

                                                           
 ال فاطون: احلمالون واملكارون الذين جيلبون الدقيق من ا ارج. )1 (
 .41( ، املرت ى للودوي ، ص7/328كوز العمال )  )2 (

 .41ص ( ، املرت ى للودوي ،7/133كوز العمال ) )3( 
 املدر: يعين الطني اليابس ، تريد بلد: يعين املاء. )4 (
 فقاطعتها: أي: اتفق  معها على أجرة. )5 (
 ذنوب: دلو. )6 (
 جمل : تورم  من العمل. )7 (
 يعين: بسطهما وضمهما. )8 (
 عه.، إسواده ضعيف َلنقطا 1135( ، املوسوعد احلديثيد ، مسود أ د ، رقم 1/320صفد الصفوة ) )9 (
 (.50،  19/49التاري  اإلسالمي للحميدي ) )10 (
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 زهد السيدة فاطمة وصربها: -5

وهذه القص    د تص    ور  ،(1)إىل ش    ظف العيش أقرب موها إىل رغدهوهي  ،بعيدة عن التعقيد ،كان  حيا ا يف غايد البس    اطد
 موها عودما طلب  موه أن يعطيها خادماً من السيب.ملسو هيلع هللا ىلص لوا حال السيدة فاطمد من التعو، وموقف رسول هللا 

حىت لقد اش             تكي  ص             دري، قال: وجاء هللا أابك بس             يب فاذهيب  ،(2)قال علي لفاطمد ذا  يوم: وهللا لقد س             وو 
. قال : «ما جاء بك أي بويد ؟»فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبف تي   ،فقال : أان وهللا قد طحو  حىت جملْ  يداي ،(3)فاس         تخدميه

يوا مجيعاً. فقال ف ت ،فقال علي: ما فعل ؟ قال : استحيي  أن أس له ،واستحي  أن تس له ورجع  ،جن  ألسلم عليك
، وقد جاءك (4)مد: قد طحو  حىت جمل  يدايوقال  فاط ،علي: َي رسول هللا   وهللا لقد سوو  حىت اشتكي  صدري

بطوهنم، َل أجد ما أنفق (5)وهللا َل أعطيكما وأدع أهل الص     فد تطوىملسو هيلع هللا ىلص : »فقال رس     ول هللا  ،هللا بس     يب وس     عد ف خدموا
هما تكش    ف وقد دخال يف قطيفتهمار إذا غط  ر وس     ملسو هيلع هللا ىلصالويبفرجعا ف ي ا  ،«ولكين أبيعهم وأنفق عليهم أ اهنم ،عليهم
 «أَل أخربكما خبري مم ا س     لتماين؟»مث قال:  ،«مكانكما»فقال:  ،فثارا ،هما وإذا غطيا أقدامهما تكش    ف  ر وس    هماأقدام

 ،عش   راً  تس   بحان يف دبر كل ص   الة عش   راً، وحتمدان»فقال:  ،«كلما  علمويهن جربيل عليه الس   الم»قاَل: بلى. فقال: 
 .(6)«وإذا أويتما إىل فراشكما فسبحا ثاللً وثالثني وا دا ثاللً وثالثني وكربا أربعاً وثالثني ،وتكربان عشراً 

 ويف القصة السالفة بعض القيم املهمة منها:

ك من خالل ترتيبه وذل ،األزمد اَلقتص      اديد الر مر  بدولد الرس      ول يف املديود ملسو هيلع هللا ىلصالويبإن هذه احلادثد تبني لوا كيف أدار 
فقدم رسول  ،وأما حاجد علي وفاطمد للخادم ليس  مبرتبد احتياج أهل الصفد ،فسد جوع أهل الصفد ضرورة ،لألولوَي 

 يف حل األزمد اَلقتصاديد كثرية.ملسو هيلع هللا ىلص وكان  وسائل رسول هللا  ،أهل الصفد عليهمملسو هيلع هللا ىلص هللا 

فإذا به من الر هذه  ،ومير الزمن ابلفىت علي فيصبُ خليفد املسلمني ،ولقد أتثر علي           رضي هللا عوه           هبذه الرتبيد الوبويد
ولقد حافظ على وص   يد  ،ألن ذكر هللا ميأل قلبه وي مر وجوده ،الرتبيد يرتفع عن الدنيا وزخارفها وبيده كووز األرض وخريا ا

فني؟ فقال: حد أصحابه: وَل ليلد صفس له أ ،وقد حدثوا عن ذلك فقال: فوهللا ما تركتهن موذ علمويهن ،لهملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

                                                           
 .255انظر: معني السرية للشامي ، ص )1 (
 سوو : استقي . )2 (

 أي: اس ليه خادماً. )3( 
 .3705، البخاري ، رقم  2727( ، مسلم ، رقم 992السرية الوبويد للصاليب ) (4)

 تطوى: طوى من اجلوع فهو طاٍو: خايل البطن ، جائع مل أيكل. )5 (
 .2727ر مسلم ، رقم3705البخاري ، رقم )6 (
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 .(1)وَل ليلد صفني

 فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا: ،إمنا أنفسنا بيد هللا -6

قال: مث  ،ةف يقظوا للص      ال ،وعلى فاطمد من الليلملسو هيلع هللا ىلص عن علي بن أيب طالو رض      ي هللا عوه قال: دخل عليذ رس      ول هللا 
، قال: «ا فص       لياقوم»ف يقظوا وقال:  ،قال: فرجع إليوا ،حس       اً  رجع إىل بيته فص       لى هوَيً من الليل، قال: فلم يس       مع لوا

قال:  ،ا بعثوافإذا ش      اء أن يبعثو ،إمنا أنفس      وا بيد هللا ،فجلس        وأان أْعرك عيين وأقول: إان وهللا ما نص      لي إَل ما كتو لوا
﴿وََكاَن  ،وا ما كتو لما نص  لي إَل ،ما نص  لي إَل ما كتو لوا»وي   رب بيده على فخذه:  ،وهو يقولملسو هيلع هللا ىلص فوىل رس  ول هللا 

وهذا فيه نرد علي رضي هللا عوه للحق وحرصه على نشر العلم ولو كان األمر  ،«[54]الكهف:  ﴾َجَدَلً اإِلْنَساُن َأْكثَ َر َشْيٍء 
ث، علماً أبن ولو أراد لكتم احلدي ،وهذه قيمد كربى يتعل مها املس             لمون من أمري املؤموني علي ،متعلقاً به رض             ي هللا عوه
 صالة الليل مل تكن واجبد.

 للسيدة فاطمة وغريته عليها:ملسو هيلع هللا ىلص حمبة رسول هللا  -7

وأول من يدخل عليه إذا قدم  ،فاطمد إذا سافرر اخر عهده ابملديود إتيانملسو هيلع هللا ىلص عن ثوابن رضي هللا عوه قال: كان رسول هللا 
لى إذا قدم من غزو أو سفر بدأ ابملسجد فصملسو هيلع هللا ىلص ا شين قال: كان رسول هللا . ويف روايد عن أيب ثعلبد (2)من سفره فاطمد

، وعن عائش  د رض  ي هللا عوها قال : ما رأي  أحداً أش  به مستاً وَل دَلًّ برس  ول (3)مث أي  أزواجه ،مث أي  فاطمد ،فيه ركعتني
وكان  ،لس      هليها فقبلها وأجلس      ها يف جموكان  إذا دخل  عليه قام إ ،يف قيامه وقعوده من فاطمد بو  رس      ول هللاملسو هيلع هللا ىلص هللا 
 .(5)ويف روايد: أهنا كان  تقبل يده ،(4)إذا دخل عليها قام  من جملسها فقبلته وأجلسته يف جملسها ملسو هيلع هللا ىلصالويب

وقد أراد علي رض     ي هللا عوه أن يتزوج بو   ،«(6)أحو أهل بير إيلذ فاطمدملسو هيلع هللا ىلص : »قال رس     ول هللا  ،وعن أس     امد بن زيد
 إن يف روايد الس    يدة عائش    د للحديث دليل على حقيقد اعبد بني -الواس ملسو هيلع هللا ىلص فخطو رس    ول هللا  ،أيب جهل على فاطمد

 .(7)«فاطمد ب عد مينر فمن أغ بها أغ بين»فقال:  -السيدتني وليس  كما يدعي امل رضون 

                                                           
 (.4/2092مسلم ) )1( 

 .56(ر الدوحد الوبويد ، فارو   ادة ، ص5/275مسود أ د ) )2 (
 .56( ، يف سوده أبو فروة الزهاوي م عفر الدوحد الوبويد ، ص4/376اَلستيعاب ) )3 (
 .5217ر صحيُ سون أيب داود ، رقم 2450مسلم ، رقم  )4 (
 .56ر الدوحد الوبويد ، ص5217سون أيب داود ، رقم  )5 (
 ( حسن صحيُ.2/25مسود الطيالسي ) )6 (
 .4173البخاري ، رقم  )7 (
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وين أن يوكحوا بين هاش  م بن امل رية اس  ت ذن»على املورب يقول: ملسو هيلع هللا ىلص أنه مسع رس  ول هللا  وعن املس  ور بن خمرمد رض  ي هللا عوه:
ويوكُ  إَل أن حيو ابن أيب طالو أن يطلق ابور ،مث َل مذن  م ،مث َل مذن  م ،فال مذن  م ،ابوتهم علي بن أيب طالو

وبلفظ اخر عود مس      لم قال: إن علي بن أيب طالو  ،«(2)، ويؤذيين ما اذاها(1)فإمنا ابور ب       عد مين يريبين ما راهبا ،ابوتهم
ومنذ حمتلم ، وأان ي ،وهو خيطو الواس يف ذلك على موربه هذاملسو هيلع هللا ىلص فسمع  رسول هللا  ،خطو بو  أيب جهل على فاطمد

، ف   ثىن علي  ه يف (3)ق  ال: مث ذكر ص              هراً ل  ه من بين عب  د مشس« وإين أختوف أن تف  يف ديوه  ا ،إن ف  اطم  د مين»فق  ال: 
وَل أحل حراماً، ولكن وهللا َل  وإين لس  أحرم حالَلً  ،ووعدين ف وَف يل ،حدثين فصدقين»قال:  ،مصاهرته إَيه ف حسن

 .(4)«نتمع بو  رسول هللا وبو  عدو هللا يف مكان واحد أبداً 

إمنا »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصلويبا فبلغ ذلك ،وروى الرتمذي بس       وده إىل عبد هللا بن الزبري رض       ي هللا عوه: أن علياً ذكر بو  أيب جهل
 .(5)«فاطمد ب عد مينر يؤذيين ما اذاها، ويتعبين ما أتعبها

كم  ا دل    ه  ذه   ،حرمته  ا (6)وأن إذايته  ا إذاي  د ل  هر تعريف حبق ،حمبته  ا ومك  انته  ا على املألملسو هيلع هللا ىلص ويف إعالن رس              ول هللا 
 ،ا كان أص              له مباحًا وهو حيوإن تولد ذلك اإليذاء مم ،بكل حال وعلى كل وجه ملسو هيلع هللا ىلصالويباألحاديث على حترمي إيذاء 

ن هنى عن ولك« لس           أحرم حالَلً ملسو هيلع هللا ىلص : »إبابحد بو  أيب جهل لعلي بقوله ملسو هيلع هللا ىلص وقالوا: وقد أعلم  ،وهذا خبالف غريه
 اجلمع بيوهما لعلتني موصوصتني:

ى فوهى عن ذلك لكمال ش              فقته عل ،فيهلك من اذاه ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبفيت ذى حيونذ  ،أحد ا: أن ذلك يؤدي إىل أذى فاطمد
 علي وعلى فاطمد.

 نتمعان، بل معواه أعلم من ف               ل هللا أهنما َل ،وقيل: ليس املراد به الوهي ،والثانيد: خوف الفتود عليها بس              بو ال رية
هللا ش    يناً مل  لفإذا أح ،أي: َل أقول ش    يناً خيالف حكم هللا« َل أحرم حالَلً »ويكون معىن  ،وحيتمل أن املراد حترمي مجعهما

ومل أسك  عن حترميهر ألن سكو  حتليل له، وي     كون من مجلد حمرما  الوكا  اجلمع بني  ،وإذا حرم شيناً مل أحلله ،أحرمه
 .(7)بو  نيب هللا وبو  عدو هللا

                                                           
 (.2/278أي: يسو ين ما يسو ها ، ويزعجين ما يزعجها ر َلبن األثري) )1 (
 .5230البخاري ، رقم  )2 (
اص بن الربيع ، ورد أاب العملسو هيلع هللا ىلص ل هللا هو: هو أبو العاص بن الربيع زوج زيوو رضي هللا عوها ، وكان قد وقع أسرياً يف بدر ، ف رسل  زيوو قالد ا يف فداء زوجها ، ف طلق رسو  )3 (

 على أيب العاص أن خيلي سبيلها ، فوعده بذلك ، ففعل.ملسو هيلع هللا ىلص املسلمون على زيوو قالد ا ، ف خذ الويب 
 (.4/1903مسلم ) )4 (
 ، إسواده صحيُ. 1327( ، رقم 2/756ف ائل الصحابد ) )5 (
 .57الدوحد الوبويد الشريفد ، ص )6 (
 (.237، 16/236شر  صحيُ مسلم ) )7 (
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سول إىل ر  ل: كان أحو الوساءومن مواقو السي          دة ف          اطمد ما رواه احل          اكم أي اً إبسو          اده إىل بريدة رضي هللا عوه قا
، وَل يفهم من هذا احلديث معارض            ته ملا ثب  يف الص            حيُ من حديث عمرو بن (1)ومن الرجال: علي ،: فاطمدملسو هيلع هللا ىلصهللا

 .(2)«أبوها»قال : من الرجال؟ قال: « عائشد»: أي الواس أحو إليك؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبالعاص: أنه سنل 
يب عود ويف ذلك يقول ابن العر  ،وعلي من رجا م ،من أهله فاملراد من هذا احلديث وهللا أعلم أن فاطمد أحو الوس   اء إليه

وأحو أهله إليه فاطمد، وعلي  ،وأحو أزواجه إليه عائش        د ،أبو بكرملسو هيلع هللا ىلص هذا احلديث: كان أحو الواس إىل رس        ول هللا 
 .(3)وهبذا الرتتيو أتتلف األحاديث ويرتفع عوها التعارض ،من رجا م

 صدق هلجتها: -8

ان قال : ما رأي  أحداً ك ملسو هيلع هللا ىلصالويب عائش        د رض        ي هللا عوها: أهنا كان  إذا ذكر  فاطمد بو  روى احلاكم إبس        واده إىل
 .(4)أصد   جد موهار إَل أن يكون الذي ولدها

هيند  ملسو هيلع هللا ىلصلويبافقد وص   فتها أم املؤموني عائش   د رض   ي هللا عوها أبهنا كان  تش   به  ،ويف ذلك موقبد  اهرة  ا رض   ي هللا عوها
 .(5)فرضي هللا عوها وأرضاها ،كما كان التزامها للصد  أشبه له  ،وطريقد وحسن حال

 سيادهتا يف الدنيا واالخرة: -9

اده إىل روى الرتمذي إبس  و ،جاء  األحاديث الص  حيحد عن الص  اد  املص  دو  الر دل  على س  ياد ا يف الدنيا واَلخرة
ران وخدجيد بو  خويلد وفاطمد بو  حممد حس        بك من نس        اء العاملني مرمي بو  عم»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبأنس بن مالك: أن 
 .(6)«واسيد امرأة فرعون

ود إَل ما  فاطمد سيدة نساء أهل اجلملسو هيلع هللا ىلص : »وروى احلاكم إبسواده إىل أيب سعيد ا دري رضي هللا عوه قال: قال رسول هللا 
 فاطمد س   يدة نس   اء»:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقال  ،. وقال البخاري: ابب مواقو فاطمد رض   ي هللا عوها(7)«كان من مرمي بو  عمران

 .(8)«أهل اجلود

                                                           
 ( ، صحيُ اإلسواد ووافقه الذهيب.3/155املستدرك: كتاب معرفد الصحابد ) )1 (
 .4358البخاري ، رقم  )2 (
 .137(ر العقيدة يف أهل البي  ، ص248،  13/247ذي )عارضد األحو  )3 (
 ( ، صحيُ على شر  مسلم ، ووافقه الذهيب.161-3/160املستدرك ) )4 (
 .136العقيدة يف أهل البي  ، ص )5 (
 (.3/745، صححه األلباين ، حترمي املشكاة ) 1325( ، رقم2/755ف ائل الصحابد ) )6 (
 ، إسواده حسن ل ريه. 1332ف ائل الصحابد ، رقم )7 (
 (.4/252البخاري ، كتاب ف ل الصحابد) )8 (
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 خامساً: أوالدها: احلسن واحلسني رضي هللا عنهما:
  ،احلسن بن علي بن أيب طالب اهلامشي -1

ان س  ود ولد للوص  ف من رم    ،وأحد س  يدي ش  باب أهل اجلود، أمه فاطمد الزهراء ،ورحيانته يف الدنياملسو هيلع هللا ىلص س  ب  رس  ول هللا 
ه    . وقد اخرت  يف كتايب )السرية الوبويد( أبنه  50. وقد تويف عام (1)وقيل: يف سود أربع أو مخس ،وقيل: يف شعبان ،ه     3

 .(2)ولد يف العام الرابع للهجرة

فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفجاء رس      ول هللا  ،قال علي رض      ي هللا عوه: ملا ولد احلس      ن مسيته حرابً  ،حس      واً ملسو هيلع هللا ىلص هذا وقد مساه رس      ول هللا 
ذلك اَلسم احلاد ابسم ملسو هيلع هللا ىلص . وهكذا غري (3)«بل هو حسن: » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ،قل : حرابً « ما مسيتموه؟ ،أروين ابين»

وهذا أبو رافع  ،بني يديه وقبلهملسو هيلع هللا ىلص و له  ،فحمل املولود اجلديد امسه اجلميل ،مجيل يدخل الس           رور والبهجد على القلوب
 .(4)يف أذين احلسن حني ولدته فاطمد ابلصالة أذذن ملسو هيلع هللا ىلصالويبيقول: رأي   ،ملسو هيلع هللا ىلصخيربان عن ماذا فعل رسول هللا 

ال رسول هللا قوحدثوا أبو رافع عن عقيقد احلسن فقال: ملا ولد  فاطمد حسواً قال : أَل أعق  عن ابين بدم )بكبشني( ؟ 
وكان األوفاض انس      اً من  ،«وتص      دقي بوزن ش      عره من ف       د على املس      اكني واألوفاض ،َل ولكن احلقي رأس      ه: » ملسو هيلع هللا ىلص

 .(5)ففعل  ذلك ،حمتاجني يف املسجد أو الصفدملسو هيلع هللا ىلص ول هللا أصحاب رس

 هذا وقد وردن أحاديث كثرية يف فضائل احلسن بن علي رضي هللا عنهما منها:

 أحب  ه اللهم إين»وهو يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن الرباء بن ع  ازب رض              ي هللا عو  ه ق  ال: رأي    احلس              ن بن علي على ع  اتق  -أ
 (6)«ف حبه

 .(7)«ف حبه وأحبو من حيبه ،اللهم إين أحبه»: أنه قال للحسن: ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن  ،عوهوعن أيب هريرة رضي هللا  -ب

 .(8)«مااللهم إين أحبهما ف حبه»: أنه كان أيخذه واحلسن ويقول: ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن  ،وعن أسامد بن زيد رضي هللا عوهما -ج

                                                           
 (.2/35( ، حليد األولياء )2/960ف ائل الصحابد ) )1 (
 (.1/10( ، شذرا  الذهو )2/199السرية الوبويد للصاليب ) )2 (

 (.286البخاري يف األدب ،) )3( 
 .80إسواده ضعيف ، حكم عليه الشي  عثمان ا ميس عن رسالته للماجستري املتعلقد ابألحاديث ا اصد ابحلسن واحلسني ،  ص( ، 5105سون أيب داود ، رقم) )4 (
 ( ، إسواده ضعيف.1/233الطبقا  ) )5 (
 .3749البخاري ، رقم  )6 (
 .2421مسلم ، رقم  )7 (
 .3747البخاري ، رقم  )8 (
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إليه مرة ويقول: يوظر إىل الواس مرة و  ،على املورب واحلس  ن إىل جوبه ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن أيب بكرة رض  ي هللا عوهما قال: مسع   -د
 .(1)«ولعل هللا أن يصلُ به بني فنتني من املسلمني ،ابين هذا سيد»

 ،ملسو هيلع هللا ىلصة جده وقد حتقق  نبوء ،أبن احلس       ن س       يد مفخرة عظيمد وميزة ش       ريفد له رض       ي هللا عوه وأرض       اه ملسو هيلع هللا ىلصالويبفإخبار 
، وكان حقه يف ا الفد ملعاويد رض     ي هللا عوهم أمجعنيف ص     لُ هللا على يديه بني املس     لمني وحقن دماءهمر حيث نزل عن 

خرب به وهذا ما أ ،ومسي هذا العام عام اجلماعد ،وكان  خالفته رض     ي هللا عوه س     تد أش     هر ،ذلك يف س     ود إحدى وأربعني
 .(2)«لعل هللا أن يصلُ به بني فنتني عظيمتني»بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصالويب

ل وموقبد للحس          ن بن علير فإنه ترك امللك َل لقلد وَل لذلد وَل لعلد ب ،ةقال ابن حجر: فاحلديث فيه علم من أعالم الوبو 
وس      ي   احلديث إبذن هللا عن  ،(3)فراعى أمر الدين ومص      لحد األمد ،ملا راه من حقن دماء املس      لمني ،لرغبد فيما عود هللا

 توازل احلسن اب الفد ملعاويد عود حديثوا عن عهده يف كتاب مستقل.

س  لم فرددان ف ،قال: كوا مع أيب هريرة رض  ي هللا عوه فجاء احلس  ن بن علي بن أيب طالو عليوا ،(4)ملقربيوعن س  عيد ا  -ه
ال: عليك الس   الم َي فلحقه وق ،فقلوا: َي أاب هريرة هذا احلس   ن بن علي قد س   لم عليوا ،ومل يعلم به أبو هريرة ،عليه الس   الم

 .(5)مث قال: إنه سيد ،سيدي
: مل يف ا لقر فقد روى البخاري إبس  واده إىل أنس بن مالك رض  ي هللا عوه قالملسو هيلع هللا ىلص هللا عوه للويب وموها مش  اهبته رض  ي  -و

 .(6)من احلسن بن علي ملسو هيلع هللا ىلصلويبيكن أحد أشبه اب
 ،وروى أي اً إبسواده إىل عقبد بن احلارث قال: رأي  أاب بكر رضي هللا عوه و ل احلسن وهو يقول: أبيب شبيه ابلويب -ز

يف ا لق موقبد عظيمد له وف      يلد ملسو هيلع هللا ىلص هللا عوه ش     به جده املص     طفى  فكونه رض     ي ،(7)علي ي      حكليس ش     بيه بعلي. و 
 .(8) اهرة

 

                                                           
 .3746البخاري ، رقم  )1 (

 (.145، 3/144( ، سري أعالم الوبالء )8/20والوهايد ) البدايد )2( 
 (.13/66فتُ الباري ) )3 (
 .463ه. التقريو ، ص10هو: كيسان املدين موىل أم شريك ، ثقد ثب  ، ما  سود  )4 (
 ( ، صحيُ اإلسواد ووافقه الذهيب.3/169املستدرك ، كتاب معرفد الصحابد ) )5 (
 .3752البخاري ، كتاب ف ائل ، رقم  )6 (
 .3750البخاري ، رقم  )7 (
 .147العقيدة يف أهل البي  ، ص )8 (
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 احلسني بن علي رضي هللا عنه: -2
فاطم        د رضي  ،ول هللاابن بو  رس ،ورحيانته وحمبوبه ،ملسو هيلع هللا ىلصسب  رسول هللا  ،هو أبو عبد هللا احلسني بن علي بن أيب طالو

د يف يوم عاشوراء من شهر اعرم سو ،وما  رضي هللا عوه قتياًل شهيداً  ،ه             ، وقيل غري ذلك 4كان مولده سود   ،هللا عوها
وقد ورد  يف مواقبه وف     ائله أحاديث كثرية  ،(1)فرض    ي هللا عوه وأرض    اه ،إحدى وس    تني هجريد بكربالء من أرض العرا 

 موها:
ال: ر يعين إىل طعام دعوا له قملسو هيلع هللا ىلص هللا عوه: أنه خرج مع رس          ول هللا  ما رواه أ د إبس          واده إىل يعلى العامري رض          ي -أ

وا مرة أن أيخذه فطفق الص   يب يفر هملسو هيلع هللا ىلص ف راد رس   ول هللا  ،وحس   ني مع غلمان يلعو ،أمام القومملسو هيلع هللا ىلص فاس   تمثل رس   ول هللا 
ع فاه ض       قال: فوض       ع إحدى يديه حت  قفاه واألخرى حت  ذقوه وو  ،ي        احكه حىت أخذه ملسو هيلع هللا ىلصالويبفجعل  ،وها هوا مرة

، ويف ذلك موقبد (2)«حسني سب  من األسبا  ،اللهم أحو من أحو حسيواً ،حسني مين وأان من حسني»وقال:  ،وقبله
 ،فخصه ابلذكر ،علم بوور الوحي ما سيحدث بيوه وبني القومملسو هيلع هللا ىلص إذ حث على حمبته وك نه  ، اهرة للحسني رضي هللا عوه

ه تؤدي عبد فإن حمبت ،«أحو هللا من أحو حس        يواً »وأكد ذلك بقوله:  ،وأكد على وجوب اعبد وحرمد التعرض واعاربد
 .(3)وحمبد الرسول حمبد هللا ،الرسول

برأس احلس  ني عليه (4)وموها ما رواه البخاري إبس  واده إىل أنس بن مالك رض  ي هللا عوه قال: أتى عبيد هللا بن زي                 اد -ب
كان خم    وابً و  ،ملسو هيلع هللا ىلصفقال أنس: كان أش   بههم برس   ول هللا  فجعل يوكث وقال يف حس   وه ش   يناً  ،فجعل يف طس     ،الس   الم
 .(6()5)ابلومسد

جعل يوك  ابلق يو ثواَيه يقول: لقد   ويف روايد أخرى عن أنس أي اً: قال: ملا أتى عبيد هللا بن زَيد برأس احلسني -ج
 .(7)انقبضقال: ف ،كمجياًل فقل : وهللا ألسوءنكر إين رأي  رسول هللا يلثم حيث يقع ق يب -أحسبه قال  -كان 

ما وأنه قد تقدم ولكن قد يرد إشكال وَل سي ،وأنه كان أشبه أهل البي  به ،فاحلديثان يدَلن على ف ل احلسني رضي هللا عوه
كال والتعارض وقد أزال اإلش ،فيحدث التعارض ،من احلسن بن عليملسو هيلع هللا ىلص أنه مل يكن أحد أشبه برسول هللا  ،يف ف ائل احلسن

                                                           
 (.334،  1/133(ر اإلصابد )8/152البدايد والوهايد ) )1 (

 ، إسواده حسن. 1361ف ائل الصحابد ، رقم  )2( 
 (.10/279حتفد األحوذي )  (3)
 (.4/193ه. اإلعالم ) 67قتل عبيد هللا عام   (4)
 الومسد بكسر السني وفد تسكن: نب  ،  وقيل: شجر ابليمن خي و بورقه الشعر.  (5)
 .3748البخاري ، رقم   (6)
 (.9/195، إسواده حسنر جممع الزوائد ) 1397( ، رقم 2/985ف ائل الصحابد )  (7)
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هللار حيث مجع بيوهما فقال: وميكن اجلمع أبن يكون أنس قال ما وقع يف روايد الزهري يف حياة احلس       نر ألنه ابن حجر ر ه 
 ،وأما ما وقع يف روايد ابن س  ريين فكان بعد ذلك كما هو  اهر من س  ياقه ،من أخيه احلس  ني ملسو هيلع هللا ىلصلويبيومنذ كان أش  د ش  بهاً اب

فقد روى  ،وحيتمل أن يكون كل موهما أش د ش بهاً يف بعض أع  ائه ،حلس نأو املراد مبن ف  ل احلس ني عليه يف الش به ما عدا ا
به ما بني الرأس إىل الص      در واحلس      ني أش       ملسو هيلع هللا ىلصالويبالرتمذي وابن حبان من طريق هاين بن هاين عن علي قال: احلس      ن أش      به 

 فهذه بعض األحاديث الواردة يف احلسني رضي هللا عوه وأرضاه. ،(1)ما كان أسفل من ذلك ملسو هيلع هللا ىلصالويب

 ا ورد من أحاديث يف مناقب مشرتكة بني احلسن واحلسني رضي هللا عنهما:م -3

ْحرم يقتل الذابب -أ
ُ
وه: أهل فقال رض     ي هللا ع ،ما رواه البخاري إبس     واده إىل ابن عمر: قد س      له رجل من العرا  عن امل

 .(2)« ا رحيانتاي من الدنيا: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقال  ،ملسو هيلع هللا ىلصالعرا  يس لون عن الذابب وقد قتلوا ابن ابود رسول هللا 

 .(3)قال ابن حجر: واملعىن: أهنما مما أكرمين هللا وحباين بهر ألن األوَلد يشمون ويقبلون فك هنم من مجلد الرَيحني

يعين:  «من أحبهما فقد أحبين ومن أب     هما فقد أب     ينملسو هيلع هللا ىلص : »عن أيب هريرة رض   ي هللا عوه قال: قال رس   ول هللا  -ب
 .(4)حسن وحسني

اللهم إين أحبهما »أبص            ر حس            واً وحس            يواً فقال: ملسو هيلع هللا ىلص وعن الرباء بن عازب رض            ي هللا عوهما: أن رس            ول هللا  -ج
 .(5)«ف حبهما

 .(6)«احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلودملسو هيلع هللا ىلص : »عن رسول هللا  ،عن أيب سعيد ا دري رضي هللا عوه -د

عليهما فجاء احلس           ن واحلس           ني و  ،خيطبواملسو هيلع هللا ىلص ن رس           ول هللا عن عبد هللا بن بريدة قال: مسع  أيب بريدة يقول: كا -ه
صد  هللا ورسوله: »مث قال:  ،من املورب فحملهما فوضعهما بني يديهملسو هيلع هللا ىلص فوزل رسول هللا  ،قميصان أ ران ميشيان ويعثران

َود  ﴿ َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوََلدُُكْم ِفت ْ نظر  إىل هذين الص            بيني ميش            يان ويعثران فلم أص            رب حىت قطع  حديثي  ،[15]التغابن:  ﴾ِإمنذ
 .(7)«ورفعتهما

                                                           
 حيُ.، إسواده ص 1366ف ائل الصحابد ، رقم  )1( 

 .3753البخاري ، رقم  )2 (
 (.10/427فتُ الباري ) )3 (
 .1359(ر ف ائل الصحابد ، رقم 2/29صحيُ سون أيب داود ) )4 (
 .3782(ر وسون الرتمذي ، رقم 3/226صحيُ سون الرتمذي ) )5 (
 (.2/448( ، وصححه األلباين يف األحاديث الصحيحد )9/184جممع الزوائد ) )6 (
 ، إسواده صحيُ. 1358ف ائل الصحابد ، رقم  )7 (
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ذكما بكلما  أعي»كان يعوذ احلسن واحلسني: ملسو هيلع هللا ىلص عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي هللا عوهما: أن رسول هللا  -و
 . (1)مساعيل وإسحا هكذا كان إبراهيم يعوذ ابويه إ« ومن كل عني َلمد ،من كل شيطان وهامد ،هللا التامد

وما  (2)«مدَل ها»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال: مسع   ،وهذا احلديث َل يتعارض مع ما رواه س        عد بن أيب وقاص رض        ي هللا عوه
فقد  ،(4)«َل عدوى وَل ص          فر وَل هامدملسو هيلع هللا ىلص : »وقوله  ،(3)«َل هام َل هام»يف قوله: ملسو هيلع هللا ىلص رواه أبو هريرة عن رس          ول هللا 

دوم؟ فكيف جيوز أن يعوذ ا من مع ،أجاب أبو جعفر الطحاوي بقوله: ففي هذه األحاديث نفيه ا امد ونفي وجودها
وا امد  ،موها هي هوام األرض الر خياف غوائلهاملسو هيلع هللا ىلص فكان جوابوا له بتوفيق هللا عز وجل وعونه: أن ا امد الر عوذ ا 

 (5)دإهنا كان  تقول: فمن ذلك مارثى به لبيد أخاه أرب ،رب تقوله يف مو اوهي ما كان  الع ،الر نفاها هي خالفهما
 بقوله:

ق          ريٍ   ف          ل          ي          َس ال          و          اُس ب          ع          َدك يف ن          َ
 

ْم غ                رُي أص                             داٍء وه                امِ    وَل ه                ُ
 :  ومن ذلك قول شعر أيب داود األَيديِ 

َ  امل          وُ  وامل          و          وُن ع          ل          ي          ه          م ل          ِ   س                       ُ
 

اب          ر ه          امُ   ق          َ
َ

َدى امل           ل          ه          ْم يف ص                       َ  ف          َ
 ،فهي موجودة ،وأما ا امد الر عوذ موها حس   واً وحس   يواً  ،مما يف حديث أيب هريرة الذي رويواه ،ذلكملسو هيلع هللا ىلص فوفى رس   ول هللا  

 .(6)فليس  موها يف شيء ،وا امد الر نفاها خمففد امليم ،وهي هوام األرض املخوفد وهي مشددة امليم

 سادساً: حديث الكساء ومفهوم أهل البيت:
ف دخل علياً  ،غداة وعلي ه مر  مرحل )وه و الكساء( ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال : خرج  ،(7)عوها حديث الكساء روته عائشد رضي هللا

رَُكْم تَ ﴿ (8)مث قال:  ،وفاطمد واحلس  ن واحلس  ني رض  ي هللا عوهم ُ لُِيْذِهَو َعْوُكُم الر ِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِ  َويَُطهِ  َا يُرِيُد اَّللذ  ﴾ْطِهريًاِإمنذ
 .[33]األحزاب: 

                                                           
 .3371البخاري ، رقم  )1 (
 .11764، إسواده قوي ، الطرباين ، رقم  6127صحيُ ابن حبان رقم  )2 (
 ( ، إسواده صحيُ.7/328شر  مشكل اآللر ) )3 (

 .2220مسلم ، رقم  )4( 
 (.7/329شر  مشكل اآللر ) )5 (
 (.7/033املصدر السابق نفسه ) )6 (
 ، كتاب ف ائل الصحابد. 2408مسلم ، رقم  )7 (
 كتاب الزكاة.  2167مسلم ، رقم  )8 (
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هذا  فهذه عائش    د الر يدعون أهنا تب ض علياً هي الر تروي ،كذب أن الص    حابد يكتمون ف     ائل علي  وهذا يبني لوا من
 .(1)الف ل لعلي وفاطمد

يبُّ ُقْل أِلْزَواِجَك ِإْن  ََيأَي َُّها الوذ ﴿ر حيث بدأ هبن وختم هبن قال تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبالكرميد كله ألزواج  اآلَي إن ا طاب يف 
ياًل ص َوِإْن ُكْوُ ذ تُرِْدنَ  ُكْوُ ذ تُرِْدنَ  َراًحا مجَِ ر ِْحُكنذ س    َ نْ َيا َوزِيوَ تَ َها فَ تَ َعاَلنْيَ أَُمتِ ْعُكنذ َوُأس    َ اَر اآلِخَرَة فَِإنذ  احْلََياَة الدُّ وَلُه َوالدذ اَّللذَ َوَرس    ُ

اَء الوذيب ِ  َواِ  ِمْوُكنذ َأْجًرا َعِظيًما ص ََيِنس   َ ٍد ُمبَ يِ َوٍد يُ اَّللذَ َأَعدذ لِْلُمْحس   ِ ْعَفنْيِ وََكاَن  َمْن أَيِْ  ِمْوُكنذ ِبَفاِحش   َ اَعْف َ َا اْلَعَذاُب ض   ِ َ    
احِلًا نُ ْؤِ َا َأْجَرَها َمرذتَ  ولِِه َوتَ ْعَمْل ص          َ ريًا ص َوَمْن يَ ْقُوْ  ِمْوُكنذ َّللِِذ َوَرس          ُ إىل قوله  ﴾رميًا َوَأْعَتْداَن َ َا رِْزقًا كَ نْيِ َذِلَك َعَلى اَّللِذ َيس          ِ

ا يُ ت َْلى ﴿تع   اىل:  رَُكْم َتْطِهريًا ص َواذُْكْرَن م   َ ِ  َويَُطهِ  َل اْلبَ ي   ْ َو َعْوُكُم الر ِْجَس َأه   ْ ْذه   ِ  بُ ُيوِتُكنذ ِمْن مََيِ  اَّللِذ يف ِإمن   ذَا يُرِي   ُد اَّللذُ لِي   ُ
 .[34 - 28]األحزاب:  ﴾َواحلِْْكَمِد ِإنذ اَّللذَ َكاَن َلِطيًفا َخِبريًا

هن وتعم  لكن ملا تبني ما يف هذا من املوفعد الر تعم   ،والوعد والوعيد ،ومعهن األمر والوهي ملسو هيلع هللا ىلصالويبفا طاب كله ألزواج 
أهل البي    حيث تواول ،غريهن من أهل البي ر جاء التطهري ب          مري املذكرر ألنه إذا اجتمع املذكر واملؤنث غلو املذكر

كما   ،ابلدعاء  م ملسو هيلع هللا ىلصالويب لذلك خص هم ،ني رض ي هللا عوهم أخص من غريهم بذلكوعلي وفاطمد واحلس ن واحلس  ،كلهم
ل له: كما يف حديث زيد بن أرقم: وأنه ملا قي  ،يتعدى علياً واحلس              ن واحلس              ني وفاطمد إىل غريهم ملسو هيلع هللا ىلصالويبأن أهل بي  

عقيل مل ر و جعفمل علي و مل ولكن أهل بيته الذين حرموا الص    دقد وهم  ،نس    ا ه من أهل بيته؟ قال: نس    ا ه من أهل بيته
ي ، ويش        مل أي         اً علاآليدبدليل  ،فهم نس        ا ه ،إىل أكثر من ذلك ملسو هيلع هللا ىلصالويبإذا اتس        ع مفهوم أهل بي   ،(2)العباسمل و 

  طالو،عقيل بن أيبمل و  ،عباس بن عبد املطلومل و  ،وفاطمد واحلس   ن واحلس   ني كحديث الكس   اء وحديث زيد بن أرقم
الكرميد  اآليدوس          ي   احلديث عن  ،(3)احلارث بن عبد املطلومل ديث زيد بن أرقم، و جعفر ابن أيب طالو بدليل حمل و 

 مفصاًل عود مواقشتوا للشيعد إبذن هللا تعاىل.

 من األحكام:ملسو هيلع هللا ىلص سابعاً: ما خيص آل رسول هللا 
 حترم عليهم الزكاة: -1

 .(4)«إمنا هي أوساخ الواس ،إن الصدقد َل توب ي َلل حممد»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبحلديث عبد املطلو بن ربيعد: أن 

                                                           
 .187حقبد من التاري  ، ص  )1( 

 .107مسلم ، رقم  )2 (
 .167مسلم ، كتاب الزكاة ، رقم  )3 (
 .1072مسلم ، رقم  )4 (
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 ملسو هيلع هللا ىلص :ال يرثون رسول هللا  -2

. وقد روى هذا احلديث أبو بكر وعمر وعثمان (1)«َل نورثر ما تركوا ص  دقدملسو هيلع هللا ىلص: »حلديث أيب بكر قال: قال رس  ول هللا 
كما نص على ذلك   ،وأبو هريرة ملسو هيلع هللا ىلصالويبوعلي وطلحد والزبري وسعد وعبد الر ن بن عوف والعباس بن عبد ملطلو وأزواج 

 .(2)وهي لبتد عوهم يف الصحا  واملسانيد ،ابن تيميد

 :(4)والفيء (3)هلم مخس اخلمس يف الغنيمة -3

وِل َوِلِذي اْلُقْرىَب َواْليَ َتاَمى َواْلَمس  َ ﴿قال تعاىل:  ُه َولِلرذس  ُ ْيٍء فََ نذ َّللِِذ مُخُس  َ َا َغِوْمُتْم ِمْن ش  َ ُتْم ِكنِي ا َواْعَلُموا أمنذ ِبيِل ِإْن ُكو ْ َواْبِن الس  ذ
ُتْم اِبَّللِذ َوَما أَنْ َزْلَوا َعَلى َعْبِداَن يَ ْوَم اْلُفْرقَاِن يَ ْوَم اْلتَ َقى اجلَْْمَعاِن َواَّللذُ َعَلى ُكلِ    .[41]األنفال:  ﴾ْيٍء َقِدير  شَ مَمو ْ

ولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقرَ ﴿وقال تعاىل:  ُ َعَلى َرس   ُ وِل َوِلِذي اْلُقْرىَب َواْليَ َتاَمىَما أَفَاَء اَّللذ ِبيِل َكْي َلَ  ى فَِللذِه َولِلرذس   ُ اِكنِي َواْبِن الس   ذ َواْلَمس   َ
 .[7]احلشر:  ﴾َيُكوَن ُدوَلًد َبنْيَ اأَلْغِوَياِء ِمْوُكمْ 

 : ملسو هيلع هللا ىلصالنيبالصالة عليهم مع  -4

لموا  ص     الة عليكم أهل البي ؟ فإن هللا قد عكيف ال  ،فقلوا: َي رس     ول هللاملسو هيلع هللا ىلص عن كعو بن عجرة قال: س      لوا رس     ول هللا 
إنك  يد  ،وعلى مل إبراهيم ،كما صلي  على إبراهيم  ،وعلى مل حممد ،قولوا: اللهم صلِ  على حممد»قال:  ،كيف نسلم

 .(5)«إنك  يد جميد ،كما ابرك  على إبراهيم، وعلى مل إبراهيم  ،وعلى مل حممد ،جميد. اللهم ابرك على حممد

 مودة خاصة:هلم  -5

م هللا يف أهل أذكرك ،أذكركم هللا يف أهل بير ،أذكركم هللا يف أهل بير: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن  ويتمثل هذا فيما رواه زيد بن أرقم:
وجوب  ،وهذا الت كيد العظيم يقت   ي وجوب احرتام أهله وإبرارهم وتوقريهم وحمبتهم ،قال القرطيب: وهذه الوص  يد .(6)«بير

أبهل بيته حق الفهم أبو بكر الص        ديق  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد فهم وص        يد  ،(7) َل عذر ألحد يف التخلف عوهاالفروض املؤكدة الر
 ،ودعا الواس إىل إكرامهم وحمبتهم، فقد روى البخاري إبسواده إىل أيب بكر رضي هللا عوه ،ف حبذهم وأكرمهم ،رضي هللا عوه

                                                           
 .1757ر مسلم ، رقم 3093البخاري ، رقم  )1 (
 (.5/252(ر البدايد والوهايد )4/195موهاج السود ) )2 (
 (.3/389ما أصيو من أموال احلرب ، وأوجف عليه املسلمون اب يل والركاب. الوهايد ) )3 (

 (.3/482ما حصل للمسلمني من أموال الكفار من غري حرب وَل جهاد. الوهايد ) )4( 
 .406ر مسلم ، رقم 3370البخاري ، رقم  )5 (
 .2408، رقم  مسلم )6 (
 (.3/14فيض القدير للمواوي ) )7 (
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ووص  يد موه للواس يف حفظ حقو  ال  ،الص  ديق رض  ي هللا عوهفهذا خطاب من  .(1)يف أهل بيتهملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: ارقبوا حممداً 
، وقال (2)مومعىن قول الص       ديق: احفظوه فيهم فال تؤذوهم وَل تس       ينوا إليه ،فاملراقبد للش       يء اعافظد عليه ،ملسو هيلع هللا ىلصالويببي  

لي رض              ي هللا عوه: وقد أكد رض              ي هللا عوه تلك احلقو  مبا قاله لع ،(3)الوووي: ومعىن )ارقبوا(: راعوه واحرتموه وأكرموه
 .(4)أحو إىل أن أصل من قرابرملسو هيلع هللا ىلص نفسي بيده لقرابد رسول هللا والذي

يقول ابن تيميد: وإن من أص     ول أهل الس     ود واجلماعد أهنم حيبون أهل  ،وحمبد أهل البي  من أص     ول أهل الس     ود واجلماعد
 .(5)ملسو هيلع هللا ىلص ويتولوهنم وحيفظون فيهم وصيد رسول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويببي  

حابته من وص            ،ومن هو بس           ببه من ال بيته ملسو هيلع هللا ىلصالويبحمبته ملن أحو ملسو هيلع هللا ىلص وقال القاض           ي عياض: إن من عالما  حمبته 
 .(6)فمن أحو شيناً أحو من حيبه ،املهاجرين واألنصار رضوان هللا عليهم أمجعني

رة من إهنم من ذريد طاهف ،وقال ابن كثري: وَل نوكر الوص              ايد أبهل البي  واألمر ابإلحس              ان إليهم واحرتامهم وإكرامهم
وَل س    يما إذا كانوا متبعني للس    ود الوبويد الص    حيحد الواض    حد  ،وحس    باً ونس    باً  ،أش    رف بي  وجد على وجه األرض فخراً 

 .(7)عنيوعلي وأهل بيته وذريته رضي هللا عوهم أمج ،فكانوا من أهل احلق كما كان عليه سلفهم كالعباس وبويه ،اجلليد

 عنه يف غزوة أحد:اثمناً: علي رضي هللا 
وطلو  ،ء املش   ركنيوكان بيده لوا ،يف غزوة أحد بدأ القتال مببارزة بني علي بن أيب طالو رض   ي هللا عوه وطلحد بن عثمان

جلك هللا فقال له علي: والذي نفس      ي بيده َل أفارقك حىت يع ،فخرج إليه علي بن أيب طالو رض      ي هللا عوه ،املبارزة مراراً 
ه، فقال: َيبن فقطع رجله فوقع على األرض فانكش  ف  عورت ،ف   ربه علي ،بس  يفي إىل الوار أو يعجلين بس  يفك إىل اجلود

  عليه؟ وقال لعلي بعض أص     حابه: أفال أجهز  ،ملسو هيلع هللا ىلصفكرب رس     ول هللا  ،فرجع عوه ومل جيهز عليه ،عمي أنش     دك هللا والرحم
 .(8)قال: إن ابن عمي انشدين الرحم حني انكشف  عورته فاستحيي  موه

ويف هذه املعركد  ،وأخذ الرايد بعد مقتل مص عو بن عمري رض ي هللا عوه ،وكان رض ي هللا عوه بعد اَللتحام يف ميمود اجليش
                                                           

 .713البخاري ، رقم  )1 (
 (.7/97نظر: فتُ الباري ) )2 (
 .175العقيدة يف أهل البي  بني اإلفرا  والتفري  ، ص )3 (
 .3712البخاري ، رقم  )4 (
 (.3/407جمموع الفتاوى ) )5 (
 (.2/573الشفا ) )6 (
 (.4/113تفسري القرمن العظيم ) )7 (
 (.498-2/497السرية احللبيد ) )8 (
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إضافد إىل بالئه يف الدفاع عن رسول هللا  ،املسلمني من الشدة يف هذه ال زوة رغم ما أصاب ،قتل من املشركني خلقاً كثرياً 
، لقد اس    تش    هد يف (2)حيوما وقع يف احلفرة يوم أحدملسو هيلع هللا ىلص ، وكان علي رض    ي هللا عوه هو الذي أخذ بيد رس    ول هللا (1)ملسو هيلع هللا ىلص 

دو من كما أص         اب الع  ،ملسو هيلع هللا ىلصوترك  حزانً عميقاً يف نفس الرس         ول  ،تلك ال زوة عدد كبري من خرية املهاجرين واألنص         ار
 ،فقام  ابوته فاطمد وزوجها علي بن أيب طالو رض      ي هللا عوهما مبداواة جراحه ،ف دموا وجهه الش      ريف ،ميالرس      ول الكر 

و هر  ش    جاعد علي رض    ي هللا عوه يف تلك  .(3)وإيقاف الدم الذي كان يوزف على وجهه وحليته عليه الص    الة والس    الم
و ل على  ،فهفكس  ر جفن س  ي ،رأى أن احلياة َل خري فيها بعده ،وافتقده علي ،قتلملسو هيلع هللا ىلص فعودما أش  يع أن الرس  ول  ،املعركد

 وقد أص   ابته س   تد عش   ر ض   ربد يف ذلك ،، فثب  معه ودافع عوه دفاع األبطال(4)ملسو هيلع هللا ىلص فإذا برس   ول هللا  ،القوم حىت أفرجوا له
 .(5)اليوم

 ،ل زوة مباشرةعوه بعد ا علي بن أيب طالو رضي هللاملسو هيلع هللا ىلص وبعد انسحاب جيش املشركني من أرض املعركد أرسل رسول هللا 
ا يل وامتطوا  فإن كانوا قد جوبوا ،اخرج يف الر القوم وانظر ماذا يصوعون وما يريدون»فقال له:  ،وذلك ملعرفد اناه العدو
ن إليهم والذي نفس      ي بيده إن أرادوها ألس      ري  ،وإن ركبوا ا يل وس      اقوا اإلبل فهم يريدون املديود ،اإلبل فإهنم يريدون مكد

فخرج  ،(6)فجوبوا ا يل وامتطوا اإلبل ووجهوا إىل مكد ،قال علي: فخرج  يف أثرهم ماذا يص              وعون ،«ها مث ألانجزهنمفي
 .(1)خبرب القومملسو هيلع هللا ىلص وأخرب رسول هللا  ،علي رضي هللا عوه

 ويف هذا اخلرب عدة دروس وعرب منها:

جد رسول هللا فو  ،حيث كان داخل صفوف املشركني ومل يصل إليه سيدان علي إَل بعد جهد جهيد ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبشجاعد  -1
 يف قلو العدو يقاتلهم حىت أصيو بعدة جرو .ملسو هيلع هللا ىلص 

م وفهم ما على تقدير األمور. وحتليل تص  رفا  ا ص  ملسو هيلع هللا ىلص وقدرته  ،ومراقبته الدقيقد لتحركا  العدو ،ملسو هيلع هللا ىلصيقظد الرس  ول  -2
 يرتتو عليها من قرارا .

 ويظهر ذلك يف استعداده ملقاتلد املشركني لو أرادوا املديود. ، هور قوته املعوويد العاليد -3

                                                           
 (.7/224البدايد والوهايد ) )1 (
 (.3/89السرية الوبويد َلبن هشام ) )2 (
 .4075البخاري ، رقم  )3 (
 (.12/148مسلم شر  الوووي ) )4 (
 .39عبد احلميد فقيهي ، ص ( إسواده حسن ، خالفد علي بن أيب طالو ،416، 1/415مسود أيب يعلى ) )5 (
 (.4/41البدايد والوهايد ) )6 (
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 بعلي رضي هللا عوه ومعرفته مبعادن الرجال. ملسو هيلع هللا ىلصالويبوفيه ثقد  -4

هذا و  ،لهملسو هيلع هللا ىلص وإقرار رس       ول هللا  ،املروءة ومكارم األخال  عود علي عودما رجع عن خص       مه بعدما انكش       ف  عورته -5
 لموا قيمد التعاملر كيف تكون األخال  حىت مع ا صم وحىت يف ساحد املعركد.العمل يع

هذا ما أثبته لوا بعض و  ،وجوب الت     حيد يف س    بيل هللا وأنه هبذه الرو  يوتص    ر اإلس    الم يف احلياة ويوال الش    هيد اجلود -6
 املهاجرين واألنصار يف هذه املعركد وغريها.

ونزلوا  فعص  وه ،بعض الص  حابد على جبل أحدملسو هيلع هللا ىلص هذا عودما وض  ع رس  ول هللا  وجوب األخذ بس  ود األس  بابر و هر -7
 وكان هذا من أسباب ا زميد.

 .(1)ألن هذا اجليش لو أبصره ما تورذع يف حماولد قتله ،وفيه شجاعد علي رضي هللا عوه -8

 اتسعاً: علي رضي هللا عنه يف غزوة بين النضري:
وقد رد ابن  ،بين الو           ري كان  بعد أحد يف ربيع األول من الس          ود الرابعد من ا جرة يرى اعقِ قون من املؤرخني: أن غزوة

القيم على من زعم أن غزوة بين الو     ري بعد بدر بس    تد أش    هر بقوله: وزعم حممد بن ش    هاب الزهري: أن غزوة بين الو     ري  
در والذي كان  بعد ب ،بعد أحد بل الذي َل ش       ك فيه أهنا ،وهذا وهم موه أو غل  عليه ،كان  بعد بدر بس       تد أش       هر

 .(2)وخيرب بعد احلديبيد ،وقريظد بعد ا ود  ،بستد أشهر هي غزوة بين قيوقاع

 .(4)وإىل هذا الرأي ذهو ابن كثري ،(3)وقال ابن العريب: والصحيُ أهنا بعد أحد

فعن  ،«عض ش   نكمإنه يف ب: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقال  ،ففي هذه ال زوة فقد الص  حابد علي بن أيب طالو رض  ي هللا عوه ذا  ليلد
اً، فش  د عليه وكان ش  جاعاً رامي ،وقد كمن له حىت خرج يف نفر من اليهود يطلو غرة من املس  لمني ،قليل جاء برأس َعْزَوكَ 

 .(5)وفر  اليهود ،علي رضي هللا عوه فقتله

 

                                                           
 .96و95(ر غزوة أحد أليب فارس ، ص2/145املصدر السابق نفسهر السرية الوبويد للصاليب ) )1 (
 (.3/249زاد املعاد ) )2 (
 (.4/1765أحكام القرمن ، َلبن العريب ) )3 (
 (.1/254حديث القرمن عن ال زوا  ) )4 (
 (.1/180إمتاع األمساع للمقريزي ) )5 (
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 عاشرًا: علي رضي هللا يف غزوة محراء األسد:
قد عاد املس  لمون من أحد مس  اء الس  ب  ا امس عش  ر من ش  وال من الس  ود الثالثد ف ،تعترب هذه ال زوة مكملد ل زوة أحد

عد ابلتهيؤ على جوا  الس    ر ملسو هيلع هللا ىلص وما إن أص    بُ الص    با  وخرج الواس من ص    الة الفجر إَل وأذذن مؤذن رس    ول هللا  ،للهجرة
مع ما هبم من جراحا  ملسو هيلع هللا ىلص فاس        تجاب الواس لوداء رس        ول هللا  ،وأَل خيرج مع الواس إَل من ش        هد ُأُحد ،ملطاردة العدو

َل جابر بن وَل ألحد مل يش   هد أحداً إ ،ومل يس   مُ لعبد هللا بن أيب اب روج معه ،ملسو هيلع هللا ىلصوكان يف مقدمتهم رس   ول هللا  ،وتعو
وكان قد موعه من اَلش          رتاك يف بدر وأحد ليبقى عود أخواته  ،عبد هللا بن عمرو بن حرام الذي اس          تش          هد أبوه يف ُأحد

 البوا .

ووص    ل املس    لمون بقيادة  ،(1)وحيمل اللواء لواء أحد نفس    ه علي بن أيب طالو ،ملسو هيلع هللا ىلصيف مقدمتهم رس    ول هللا وخرج اجليش و 
قد أدهش      هذه و  ،حيث حطُّوا الرحال فيها ،إىل  راء األس    د الر تبعد عن املديود ثالثد عش    ر ميالً ملسو هيلع هللا ىلص رس    و م الكرمي 

لى مطاردة وأهنم لو هزموا ملا عملوا ع ،وأيقووا أن الرو  املعوويد عاليد ،احلركد اليهود واملوافقني ملا فيها من جرأة وش              جاعد
 .(2)قريش

 ،إىل  راء األس   د إش   ارة نبويد إىل أ يد اس   تعمال احلرب الوفس   يد للت ثري على معووَي  ا ص   وم ملسو هيلع هللا ىلصالويبكما أن يف خروج 
 فكان  تش          اهد من مكان بعيد ومأل  ،ريانوأمر إبيقاد الو ،ومكث فيها ثالثد أَيم ،جبووده إىل  راء األس          دملسو هيلع هللا ىلص خرج 

 .(3)ند مفانصرفوا وقد مأل الرعو أف ،األرجاء أبنوارها حىت خيل لقريش أن جيش املسلمني ذو عدد كبري َل طاقد  م به

مند وكان املسلمون يوقدون تلك الليايل مخس ،أبصحابه حىت عسكروا حبمراء األسدملسو هيلع هللا ىلص قال ابن سعد: وم ى رسول هللا 
وقد  ،(4)فكب  هللا تعاىل بذلك عدوهم ،وذهو ص         و  معس         كرهم ونرياهنم يف كل وجه ، ترى من املكان البعيدانر حىت
الذِذيَن ﴿حابد:الص          وس          جلها املوىل عز وجل يف كتابه يف معرض الثواء على  ،الكرمي إىل هذه احلرب الباردة قرمنأش          ار ال

وِل ِمْن بَ ْعِد َما  َتَجابُوا َّللِِذ َوالرذس  ُ ُهْم َوات ذَقْوا َأْجر  َعِظيم  ص الذِذينَ اس  ْ ُووا ِمو ْ اهَبُُم اْلَقرُْ  لِلذِذيَن َأْحس  َ  قَاَل َ ُُم الوذاُس ِإنذ الوذاَس َقْد َأص  َ
ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل ص فَانْ َقَلُبوا بِِوعْ  بُ َوا اَّللذ ْوُهْم فَ َزاَدُهْم ِإميَاانً َوقَاُلوا َحس   ْ وء  َوات ذبَ ُعوا مَ مَجَُعوا َلُكْم فَاْخش   َ ُهْم س   ُ س   ْ ٍل ملَْ مَيْس   َ ٍد ِمَن اَّللِذ َوَف    ْ

َا َذِلُكُم الشذْيطَاُن خُيَوِ ُف أَْولَِياَءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم وَ  ُ ُذو َفْ ٍل َعِظيٍم ص ِإمنذ ُتْم ُمْؤِمِونيَ خَ ِرْضَواَن اَّللِذ َواَّللذ  .[175 - 172]آل عمران:﴾اُفوِن ِإْن ُكو ْ

                                                           
 وقد  ل علي رضي هللا عوه لواء رسول هللا يف غزوة الكدر لبين سليم بعد عودته إىل املديود بسبع ليال من غزوة بدر. )1 (

 .226ر يري  اإلسالم للذهيب ، امل ازي ، ص10-1علي بن أيب طالو ، أ د السيد الرفاعي ، ص )2( 
 .51فارس ، صغزوة أحد أليب  )3 (
 (.2/49الطبقا  َلبن سعد ) )4 (
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 : علي رضي هللا عنه وموقفه من حادثة اإلفك:احلادي عشر
وأس          امد  اس          تدعى علياً ملسو هيلع هللا ىلص أن رس          ول هللا  ،ورد يف حديث اإلفك الذي ا م فيه املوافقون عائش          د رض          ي هللا عوها به

 ،يعلم من براء ا ف شار عليه ابلذي ،ف ما أسامد ،واستلبث الوحي ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبملا كثر القول وأقلق  ،واستشار ا يف فرا  أهله
مل ي        يق هللا  ،وَل نعلم إَل خرياً. وأما علي بن أيب طالو رض       ي هللا عوه فقال: َي رس       ول هللا ،فقال: َي رس       ول هللا أهلك
أي بَرِيرة هل رأي  »بريرة فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ، قال : فدعا رس   ول هللا (1)وإن تس    ل اجلاريد تص   دقك ،عليك والوس   اء س   واها كثري

ه قال  بريرة: َل والذي« من ش      يء يَريبك؟ عليها أكثر من أهنا جاريد حديثد  (2)بعثك ابحلقر إن رأي  عليها أمراً أغمص      ُ
يومنذ من عبد هللا بن أيب ابن  (4)فاس       تعذر ،ملسو هيلع هللا ىلصفقام رس       ول هللا  ،فت كله ،(3)فت   الداجن ،الس       ن توام عن عجني أهلها

أهل بيرر  من رجل قد بل ين أذاه يفمن يعذرين  ،َي معشر املسلمني»وهو على املورب: ملسو هيلع هللا ىلص سلول. قال : فقال رسول هللا 
 ، م   ا علم     علي   ه إَل خريًا وم   ا ك   ان ي   دخ   ل على أهلي إَل(5)ولق   د ذكروا رجالً  ،فوهللا م   ا علم     على أهلي إَل خرياً 

ول ملا رأى عوده من القلق وال م بس              بو الق ،ملسو هيلع هللا ىلصالويب. إن الكالم الذي قاله علي إمنا  له عليه ترجيُ جانو (6)«معي
 الذي قيل.

فرأى علي رض   ي هللا عوه يف ابدئ األمر أنه إذا فارقها س   كن ما عوده من القلق بس   ببها إىل أن يتحقق  ،كان ش   ديد ال ريةو 
 .(7)ويستفاد موه ارتكاب أخف ال ررين لذهاب أشد ا ،فيمكن رجعتها ،براء ا

 فب  ذل جه  ده يف ،واعتق  د ذل  ك مل  ا رأى من انزع  اج  ه ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوق  ال الوووي: رأى علي أن ذل  ك هو املص              لح  د يف حق 
كما أن علياً رض  ي هللا عوه مل يول عائش  د رض  ي هللا عوها أبدىن كلمد يفهم موها أنه   ،(8)ملسو هيلع هللا ىلص إلرادة راحد خاطره  ،الوص  يحد

ري، ن غريها كثفهو يقول: إن أرد  أن تري  من املش        كلد فإ ،بل كان رأيه خرياً  ا ،(9)أو تواو ا بس        وء ،عرذض أبخالقها
الواس وبني  ملسو هيلع هللا ىلصمث بعد ذلك خطو رسول هللا  ،فاس ل اجلاريد توصلك إليها عن براءة عائشد ،وإن أرد  الوصول للحقيقد

ويف ص  احِل  ،وخطورة من خيوض يف عرض  ه  لماً وزوراً. وقد بدأ  نص  يحد علي وأس  امد بن زيد معاً إجيابيتان ،براءة عائش  د

                                                           
 .4750البخاري ، رقم  )1 (
 أغمصه: أي أعيبها به ، وأطعن هبا عليه. )2 (
 الداجن: هي الشاة الر يعلفها الواس يف مواز م. )3 (
 فاستعذر: أي قال: من يقوم بعذري إن كاف ته على سوء صويعه. )4 (
 هو صفوان بن املعطل السلمي. )5 (
 .4750البخاري ، رقم  )6 (
 .462دور املرأة السياسي ، ص )7 (
 (.5/634صحيُ مسلم بشر  الوووي ) )8 (
 .462دور املرأة السياسي ، أمساء حممد زَيدة ، ص )9 (
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 .(1)قواعد مبا علم من خري يف أهله ملسو هيلع هللا ىلصالويباد فقد ازد ،عائشد رضي هللا عوها
والر  ،وعلى القارئ الكرمي أن حيذر من الرواَي  الباطلد س    اقطد اَلعتبار الر تزعم إبس    اءة علي إىل عائش    د يف أمر اإلفك

، نبىن عليها بعض الباحثني أبن ذلك جعل عائش        د ت          و من علي  رض        ي هللا عوه وحتقد عليه وتتهمه زوراً بقتل عثما
علي إبراهيم حسن يف التاري  اإلسالمي  ،، ومن أمثال هؤَلء الباحثني(2)وخترج عليه مؤلبد عليه األعداد ا ائلد من املسلمني

وس    وف نتحدث عن العالقد املتيود بني أم املؤموني عائش    د وعلي إبذن  ،وغريهم (3)وطه حس    ني يف كتابه: علي وبووه ،العام
 ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان  قص   د اإلفك حلقد من س   لس   لد فوون اإليذاء واعن الر لقيها رس   ول هللا  ،هللا عود حديثوا عن موقعد اجلمل

  برواَي  صحيحد سجل التاريو  ،وكان من لطف هللا تعاىل بوبيه وابملؤموني أن كشف هللا زيفها وبطالهنا ،من أعداء الدين
فقد انقطع  ،وهي مواقف يت س         ى هبا املؤموون عودما تعرض  م يف حيا م مثل هذه الفريد ،مواقف املؤموني من هذه الفريد

وقد حتدث  يف كتايب )الس          رية  ،(4)وبقي  الدروس لتكون عربة وعظد لألجيال إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها ،الوحي
  .(5)قائع وحتليل أحداث( عن الدروس والعرب واألدب واألحكام الر تؤخذ من حادثد اإلفكالوبويد عرض و 

                                                           
 .463املصدر السابق نفسه ، ص  )1 (
 (.2/926من أراد التوسع يف حادثد اإلفك فلرياجع السرية الوبويد للصاليب ) )2 (
 .54خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص )3 (
 .440السرية الوبويد يف ضوء املصادر األصليد ، ص )4 (
 (.255إىل 3/242السرية الوبويد عرض وقائع وحتليل أحداث ) )5 (
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 ملسو هيلع هللا ىلصالنيبما بني األحزاب إىل وفاة  أهم أعمال علي رضي هللا عنه : املبحث السادس
 

 أواًل: علي رضي هللا عنه يف غزوة )األحزاب(:
ص      حاب يومُّ عن مدى رس      وخ العقيدة يف قلوب أ ،كان موقف أمري املؤموني علي رض      ي هللا عوه يف األحزاب بطولياً رائعاً   

فر من قال ابن إس      حا : وخرج علي بن أيب طالو يف ن ،والرباءة ممن خالفها ،واملو  يف س      بيلها ،والدعوة إليها ،ملسو هيلع هللا ىلصالويب
وأقبل   ،حىت أخذوا عليهم الث رة الر اقتحموا موها خيلهم ،يف ا ود  املس            لمني بعد أن اقتحم  خيل املش            ركني ث رة

 الفرسان تعدوا حنوهم.

لرُيَى  فلم يش            هد يوم ُأُحد، فلما كان يوم ا ود  خرج معلماً  ،وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حىت أثبتته اجلرا 
هد  هللا أَل إنك قد كو  عا ،أيب طالو فقال له: َي عمرو فلما وقف هو وخيله قال: من يبارز؟ فربز له علي بن ،مكانهُ 

 قال له علي: فإين أدعوك إىل هللا وإىل رس         وله وإىل ،قال له: أجل ،يدعوك رجل من قريش إىل أحد خلتني إَل أخذ ا موه
قال له  ،تلكُأِحوُّ أن أق فقال له: ملَ َيبن أخي؟ فوهللا ما ،قال: فإين أدعوك إىل الو زال ،قال: َل حاجد يل بذلك ،اإلسالم

 ،ل على عليمث أقب ،فعقرها، وضرب وجهه ،فاقتحم عن فرسه ،فحمي عمرو عود ذلك ،علي: لكين وهللا أحو أن أقتلك
 .(1)حىت اقتحم  من ا ود  هاربد ،وخرج  خيلهم موهزمد ،فتوازَل وناوَل فقتله علي رضي هللا عوه

فقد قال عمرو  ،دَلئل الوبوة من أش      عار قا ا عمرو بن عبد ود وعلي رض      ي هللا عوهوقد ذكر ابن كثري ما رواه البيهقي يف 
 ملا خرج للمبارزة:

ُ  م              ن ال              و              داءِ   ول              ق              د حب              ح              ْ
 

م ه             ْل م             ن م             ب             اَرزْ   م             ع             ه             ِ  جل             َ
عُ   نُبَ املش                             ج               ذ  ووق               ف                 إذ ج               َ

  
 م                 وق                 َف ال                 ق                 رِن امل                 و                 اج                 زْ  

 ول                                              ذاك إن                                              ي ل                                              م ألُ  
 

زْ   زاه                ِ  م                تس                             رع                ًا ق                ب                ل ا                 َ
 يف ال                 ف                 ىَت إن الش                              ج                 اع                 َد  

  
زْ    واجل                وُد م                ن خ                رِي ال                                 رائ                ِ

 فعودما خرج له علي رضي هللا عوه قال: 

 َل تَ ْعَجلَ                                              نذ فق                                              د أت                                               اكَ 
 

 جُمي                             ُو َص                             وِتَك غ                             ري ع                             اجزْ  
 يف نيذ                                                                                   ٍد وبص                                                                                   ريةٍ  

 
 والصِ                              دُ  َمْوَج                              ى ك                             لِ  ف                              ائزْ  

 
                                                           

 (.3/248السرية الوبويد َلبن هشام ) )1 (
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 إين ألرُج                                                                         و أن أُق                                                                         يمَ 
 

 علي                                              ك انئح                                              َد اجلو                                              ائزْ  
 م                                 ن ض                                 ربٍد جن                                 الَء يبق                                 ى 

 
 (1)ذكُره                                             ا عو                                             د ا زاه                                             زْ  

 وملا قتل علي رضي هللا عوه عمرو بن عبد ود ذكروا أنه قال من الشعر: 

 أع         ل         يُّ ت         ق         ت         ح         م ال         ف         وارس ه         ك         ذا
 

روا أص                         ح           ايب   ع           ين  وع           و           ه           م أخ            
 ال         ي         وم مي         و         ع         ين ال         ف         رار ح         ف         ي         ظ         ر 

 
م  يف ال        رأس ل        ي        س ب        و        ايب  م           ( 2)وُمص                      َ

 فقال حسان بن لب : ،وألقى عكرمد رحمه يومنذ وهو موهزم عن عمرو 

ه  ف                   ر  وأل                   ق                   ى ل                   و                   ا رحم                   َ
 

ع              لِ   رُم مل ت              ف              ْ ك              ْ َك ع              ِ  ل              ع              ل              ذ
ل          ي          م  ْدِو ال          ظ          ذ  وول          ي            ت          ع          دو ك          ع          َ

 
ع                ِدلِ  

َ
 م                ا أن حي                و ر ع                ن امل                

 ومل ت           ل           ِو             ه           َرك مس                         ت            نس                         اً  
 

لِ   ْرع            َ  ( 3) ك             ن ق            ف            اَك ق            ف            ا ف             َ
عوا إليهم جيفته، فقال: ادف ،اَلفيش    رتون جيفته بعش    رة ملسو هيلع هللا ىلص وبعد مقتل عمرو بن عبد ود بعث املش    ركون إىل رس    ول هللا  

يد، فلم يقبل موهم شيناً. ،فإنه خبيث اجليفد  خبيث الدِ 

إهنا مقاييس اإلس   الم يف احلالل  ،ومع ذلك فاحلالل حالل واحلرام حرام ،وقد حدث هذا واملس   لمون يف ض   وك من العيش
 .(4)الراب وما شاهبه؟ ف ين هذا من بعض املسلمني الذين حياولون إجياد املربرا  ألكل ،واحلرام

 اثنياً: علي رضي هللا عنه يف غزوة بين قريظة:
وكان يف ابدئ األمر مل  ،إىل أن حكم فيهم سعد بن معاذ ،(5)يف املقدمدملسو هيلع هللا ىلص وكان فيها رضي هللا عوه حامل رايد رسول هللا 

قال ابن هش         ام: إن علي بن أيب طالو ص         ا  وهم حماص         رو بين قريظد: َي كتيبد اإلميان   وتقدم هو  ،يوزلوا على حكمه
فقالوا: َي حممد نوزل على حكم س              عد بن  ،أو ألقتحمن حص              وهنم ،وقال: وهللا ألذوقن ما ذا   زة ،والزبري بن العوام

ه هللا من على لسان ذاك التقي الوقي ملا اي ،يدة والدينوهكذا أنزل هللا تعاىل الرعو وا وف يف قلوب أعداء العق ،(6)معاذ
 عباده، أَل وقد اندى كتيبته أبحو األمساء الر يوادي هبا هللا تعاىل ،حو اَلس   تبس   ال واملو  يف س   بيل عزة دين هللا تعاىل

                                                           
 جنالء: واسعد. ا زائز: احلروب والشدائد. )1 (
 (.4/106د )البدايد والوهاي )2 (
 الفرعل: ص ار ال باع. )3 (
 .94معني السرية للشامي ، ص )4 (
 (.3/258السرية الوبويد َلبن هشام ) )5 (

 (.3/263ر السرية الوبويد َلبن هشام )1421البخاري ، رقم  )6( 
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 .(1)وحو اجلهاد يف سبيله تعاىل ،وصال  العمل ،وهي نداء اإلميان الذي يتجلى فيه صد  اَلعتقاد
فكان من  ،(2)وأن تقس     م األموال ،وأن تس     س الوس     اء والذريد ،وملا حكم س     عد بن معاذ رض     ي هللا عوه: أن تقتل مقاتلتهم

 .(3)الذين يباشرون القتل علي بن أيب طالو والزبري رضي هللا عوهما
 

 اثلثاً: علي رضي هللا عنه يف صلح احلديبية وبيعة الرضوان:
م إبرجاعهم، فكتو إليه مواليه ،ملسو هيلع هللا ىلصخرج بعض العبيد)األرقاء( من مكد إىل رس            ول هللا  ،يف غزوة احلديبيد وقبل الص            لُ

يف على أو ليبعثن هللا عليكم من ي     رب رقابكم ابلس     ،َي معش    ر قريش لتوتهن»أن يرجعهم وقال: ملسو هيلع هللا ىلص فرفض رس    ول هللا 
فوز هو هبذه هللا؟ وكلهم يرجو أن يفس        له الص       حابد بتلهُّف: من هو َي رس       ول  ،«قد امتحن هللا قلبه على اإلميان ،الدين

 .(4)هاوكان قد أعطى علياً خيصف ،«هو خاصف الوعل»فقال عليه الصالة والسالم:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالشهادة العظيمد من رسول هللا 
قال املش      ركون: َل ف ،كتو علي كتاابً بيوهم قال: فكتو: حممد رس      ول هللا  ،وملا مت الص      لُ بني املس      لمني ومش      ركي قريش

 ملسو هيلع هللا ىلصلو كو  رس     ول هللا مل نقاتلك. فقال لعلي: احمه قال: ما أان ابلذي أحموه. فمحاه رس     ول هللا  ،ول هللاتكتو حممد رس     
وقد امتوع علي رض    ي هللا  ،(6)الس    ال  (5)وَل يدخلها إَل جبلبذان ،بيده، فص    احلهم على أن يدخل هو وأص    حابه ثالثد أَيم

 .(7)وتعظيمهملسو هيلع هللا ىلص عوه من حمو كلمد )رسول هللا( بدافع حمبته لرسول هللا 
عد عمر للويب وذكروا من مراج ،وقد طعن الروافض ال الة يف موقف الصحابد وعمر بن ا طاب رضي هللا عوهم يف احلديبيد

وَل مطعن يف  ،وحلقملسو هيلع هللا ىلص واحللق حىت حنر رس  ول هللا وكذلك أتخر الص  حابد يف بدايد األمر عن الوحر  ،يف أمر الص  لُملسو هيلع هللا ىلص 
 ر َل عمر وَل غريه من الصحابد الذين شهدوا احلديبيد.ملسو هيلع هللا ىلص شيء من هذا يف أصحاب رسول هللا 

فلما  ،كان قد رأى يف املوام أنه دخل مكد وطاف ابلبي ، ف خرب أصحابه بذلك وهو ابملديودملسو هيلع هللا ىلص وبيان ذلك: أن الرسول 
ر هذا العام س  اروا معه عام احلديبيد وا عامهم فلما وقع أمر الص  لُ وفيه أن يرجع ،مل يش  ك مجاعد موهم أن هذه الر َي تتفس  ذ

                                                           
 .78ا ليفتان عثمان وعلي بني السود والشيعد ، أنور عيسى ، ص )1 (
 .4121(ر البخاري ، رقم 3/263السرية الوبويد َلبن هشام ) )2 (
 (.1/247إمتاع األمساع للمقريزي ) )3 (
 .30، واحلديث صحيُ مبجموع طرقهر خالفد علي بن أيب طالو. عبد احلكيم علي انصر ، ص 183مروَي  غزوة احلديبيد ، حافظ احلكمي ، ص )4 (
 يه السيف املعمور.اجلل بان: شبه جراب من األدم يوضع ف )5 (
 .203(ر خصائص علي للوسائي ، حتقيق أ د البلوشي ، ص3/1409مسلم ) )6 (

 .274إىل  262اَلنتصار للصحو واآلل ، للرحيلي ، ص )7( 
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، فجعل عمر رض  ي هللا عوه على ما عرف به من القوة (1)هذا، مث يعودوا العام القادمر ش  ق ذلك على أص  حاب رس  ول هللا
يف ص      د    ا رس      ول هللا لش      ككن أس      نلته الر س       ومل ت ،ويراجعه يف األمرملسو هيلع هللا ىلص يف احلق والش      دة فيه يس       ل رس      ول هللا 

أراد من أهنم س  يدخلون مكد ويطوفون ابلبي ، و  ،لكن كان مس  تفص  اًل عما كان متقرراً لديه ،أو اعرتاض عليه ،ملسو هيلع هللا ىلصالرس  ول
ملا يرى يف ذلك من عز لدين هللا وإرغام  ،على دخول مكد، وعدم الرجوع إىل املديودملسو هيلع هللا ىلص بذلك: أن حيفز رس              ول هللا 

 .(2)كنيللمشر 
وحثًا  ،قال الوووي: قال العلماء: مل يكن س    ؤال عمَر رض    ي هللا عوُه وكالمه املذكور ش    كاً، بل طلباً لكش    ف ما خفي عليه

فعمر  ،(3)رض       ي هللا عوه وقوته يف نص       ر الدين وإذَلل املبطلني كما عرف من خلقه  ،على إذَلل الكفار و هور اإلس       الم
مع ما كان قْد  ،وال رية عليه ،وقوته يف نص          رة الدين ، له على هذا ش          دته يف احلق ،رض          ي هللا عوه كان يف هذا جمتهداً 

تَ ْ ِفْر  َُ ﴿امتثاًَل ألمر هللا تعاىل:  ،من املش       ورة وإبداء الرأيملسو هيلع هللا ىلص عوذدهم عليه رس       ول هللا  ُهْم َواس       ْ اِوْرُهْم يف فَاْعُف َعو ْ ْم َوش       َ
وأخذ  ،كما اس   تش   ارهم يوم بدر يف الذهاب إىل العري  ،س   تش   ريهم وأيخذ برأيهموقد كان كثرياً ما ي ،[159]آل عمران:  ﴾اأَلْمرِ 

وش     اورهم يوم  ،وش     اورهم يوم أحد يف أن يقعد يف املديود أو خيرج للعدو، ف ش     ار مجهورهم اب روج إليهم فخرج ،مبش     ور م
 ،( فرتك ذلكوس   عد بن عبادة ،اذف ىب عليه الس   عدان )س   عد بن مع ،ا ود  يف مص   احلد األحزاب بثلث  ار املديود عامنذ
ف جابه إىل ما  ،وإمنا جنوا معتمرين ،لقتال  فقال أبو بكر: إان مل جن ،وش       اورهم يوم احلديبيد أن مييل على ذراري املش       ركني

 يف حوادث كثرية يطول ذكرها.( 4)قال
وراجع أاب  ، ذلكو ذا راجعه يف ،وقتا مبرأيه يف مواجزة قريش ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان عمَر رضي هللا عوُه يطمع أن أيخذ رسول هللا 

 .(5)ملا يعلم من حسن نيته وصدقهملسو هيلع هللا ىلص فعذره رسول هللا  ،فلما رأى اتفاقهما أمسك عن ذلك وترك رأيه ،بكر
قد ذكر العلماء و  ،ملسو هيلع هللا ىلصفليس معصيد ألمر رسول هللا  ،وحلقملسو هيلع هللا ىلص أما توقف الصحابد عن الوحر واحللق حىت حنر رسول هللا 

ل ابن حجر: قيل: ك هنم توقفوا َلحتمال أن يكون األمر بذلك للودب، أو لرجاء نزول وحي إببطال له عدة توجيها ر قا
وس       وغ  م ذلكر ألنه كان زمان وقوع  ،أو ختص       يص       ه ابإلذن بدخو م مكد ذلك العام إلَتام نس       كهم ،الص       لُ املذكور

و م واقتدارهم يف مع  هور ق ،ن الذل عود أنفسهموحيتمل أهنم أ تهم صورة احلال فاست رقوا يف الفكر ملا حلقهم م ،الوس 

                                                           
 (.2/635(ر يري  الطربي )4/170البدايد والوهايد ) )1 (
 .264اَلنتصار للصحو واآلل ، ص )2 (
 (.12/141شر  صحيُ مسلم ) )3 (
 ( عود تفسري قوله: وشاورهم يف األمر.1/420تفسري ابن كثري ) )4( 
 .266اَلنتصار للصحو واآلل ، ص )5( 
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وق        اء نس       كهم ابلقهر وال لبد، أو أخذروا اَلمتثال َلعتقادهم أن األمر املطلق َل يقت        ي  ،اعتقادهم على بلوغ غرض       هم
 . (1)وحيتمل جمموع هذه األمور جملموعهم ،الفور

ول هللا   فقال : َي رس ،فذكر  ا ذلك ،ل على أم سلمدملا رأى عدم امتثا م دخملسو هيلع هللا ىلص وجاء يف بعض الرواَي : أن الرسول 
. ف ش    ار  (2)على نفس    ك من املش    قد يف أمر الص    لُ ورجوعهم ب ري فتُ َل تكلمهمر فإهنم دخلهم أمر عظيم مما أدخل 

 ،ق  كوت  دعو ح  الق  ك فيحل ،علي  ه كم  ا ج  اء يف رواي  د البخ  اري: أن ُأخرج مث َل تكلم أح  داً موهم كلم  د حىت توحر ب  دن  ك
 .(3)فلما رأوا ذلك قاموا فوحروا ،ودعا حالقه فحلقه ،حنر بدنه ،خرج فلم يكلم أحداً موهم حىت فعل ذلكف

ص      د يف أمرهم ابلتحلُّل أخذاً ابلرخ ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال ابن حجر: وحيتمل أهنا فهم  عن الص      حابد أنه احتمل عودهم أن يكون 
وعرف  ،ف شار  عليه أن يتحلل ليوتفي عوهم هذا اَلحتمال ،وأنه يستمر على اإلحرام أخذاً ابلعزميد يف حق نفسه ،حقهم
 صواب ما أشار  به ففعله. ملسو هيلع هللا ىلصالويب

ل القد  فش      رب، تواو  ،فلما اس      تمروا على اَلمتواع ،ونظري هذا ما وقع  م يف غزوة الفتُ من أمره  م ابلفطر يف رم       ان
فإهنم كانوا على قدر كبري من تعظيم  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويب وهو الالئق مبقام أص   حاب ،. وهذا الوجه حس   ن(4)فلما رأوه ش   رب فش   ربوا

ابلتحلل ومل يفعلر  ووا أن الذي  له على هذا هو الش         فقد  ملسو هيلع هللا ىلصالويبفلما أمرهم  ،اإلحرام واحلرص على إكمال الوس         ك
 مث ملا رأوه قد ،كما كان  س    ريته معهم، فك هنم رض    ي هللا عوهم اثروا الت س    ي به على ما رخص  م فيه من التحلل  ،عليهم

 فبادروا إليه. ،حتلل أيقووا أن هذا هو األف ل يف حقهم

وجيعلوها  وأن يص    يبوا الوس    اء ،ملا بل وا مكد وطافوا وس    عوار أمرهم أن حيلوا ملسو هيلع هللا ىلصالويبوهذا مثل ما حص    ل موهم يف احلج مع 
بذلك الرس     ول  موقالوا: نذهو إىل عرفد ومذاكريان تقطر من املين   فلما عل ،فكرب ذلك عليهم لتعظيمهم لوس     كهم ،عمرة
هللا عوُه  قال جابر  رض              ي«. فلوَل ا دي الذي معي فعل  كما فعلتم ،أيها الواس أحلوا»قال  م:  ،وكان مل يتحلذلملسو هيلع هللا ىلص 

على ا ري والرغبد يف الت سي برسول ملسو هيلع هللا ىلص وهذا كله من حرص أصحاب رسول هللا  ،(5)راوي احلديث: فحللوا ومسعوا وأطعوا
 .(6)الت سي الكاململسو هيلع هللا ىلص هللا 

                                                           
 (.5/347فتُ الباري ) )1 (
 املصدر السابق نفسه. )2 (
 املصدر السابق نفسه. )3 (
 .2732البخاري ، كتاب الشرو  ، رقم  )4 (
 .7367البخاري ، كتاب اَلعتصام ، رقم  )5 (

 . وهذا من أف ل الكتو يف الرد على بعض شبها  الروافض.268اَلنتصار للصحو واآلل ، ص  )6( 
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قيمد كربى أبنه على القيادا   يف س     كوته على عمر رض     ي هللا عوه عودما عارض     ه على الص     لُ يعطي ملسو هيلع هللا ىلصالويبإن موقف 
وإعطاء اجملال لكل ذي رأي  ،وحسن اَلستماع للرأي اَلخر ،اإلسالميد من حكام وعلماء ودعاة أن يتحلوا بسعد الصدر

بيد بني أن حريد يف ص لُ احلدي ملسو هيلع هللا ىلصالويبإن  ،الس جون ويكمم األفواه َل أن يفتُ ،أن يعرب عن رأيه مبا خيدم املص لحد العامد
قداً وأن للفرد يف اجملتمع املس       لم احلريد يف التعبري عن رأيه، ولو كان هذا الرأي ن ،إبداء الرأي مكفولد يف اجملتمع اإلس       المي

ون ظره يف جو من األمن واألمان دملوقف حاكم من احلكام أو خليفد من ا لفاءر فمن حق الفرد املس        لم أن يبني وجهد ن
مع عمرر فمن ابب أوىل معارض   د رئيس ملسو هيلع هللا ىلص وإذا كان هذا موقف رس   ول هللا  ،إرهاب أو تس   ل  خيوق حريد الكلمد والفكر

غياهو  وي يو ص      احبها يف ،ليس        حبد ذا ا جرميد تس      توجو العقاب ،وموقف من املواقف ،يف رأي من اَلراء ،الدولد
 .(1)السجون

دي الوبوي الكرمي يعلموا كيف يريب أصحابه من خالل األحداث. ولقد انل علي رضي هللا عوه يف احلديبيد مع كما أن ا 
ُ َعِن اْلُمْؤِمِونيَ ﴿ونزل فيهم قوله تعاىل:  ،من ح   ر من أص  حاب رس  ول هللا ر رض  ا هللا عز وجل َي اَّللذ  ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك َلَقْد َرض  ِ

َجَرةِ  وقد انل علي رض  ي هللا  ،(2)«لن يدخل أحد الوار ابيع حت  الش  جرةملسو هيلع هللا ىلص : »وقال رس  ول هللا  ،[18]الفتح:  ﴾حَتَْ  الش  ذ
وما »أهل بدر:  فقد قال رسول هللا يف ،عوه وإخوانه مثل أيب بكر وعمر وغريهم من قبل يف بدر وساماً عظيماً وشرفاً عالياً 

 .(3)«غفر  لكميدريك لعل هللا اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد 
 

 وعلي رضي هللا عنه وحضانة ابنة محزة رضي هللا عنه: ،هـ 7رابعاً: عمرة القضاء: 
وجر  عادة  ،العرب الر كان يتعريذ هبا أش     راف -فعاد  البو   ،لقد ت ري  الوفوس والعقول بت ثري اإلس     الم ت رياً عظيماً 

وكانوا س       واس       يد، َل يرجع  ،حبيبد يتوافس يف تربيتها املس       لمون -وزهداً يف البوا   ،وأدها يف بعض القبائل فراراً من العار
 ،او ا عليفتو ،تبعته ابود  زة توادي: َي عم   ،ا روج من مكد ملسو هيلع هللا ىلصالويبفلما أراد  ،(4)بع    هم على بعض إَل بف    ل أو حق

ا وهي وزيد وجعفر، قال علي: أان أخذ فاختص   م فيها علي  ،ف خذ بيدها وقال لفاطمد رض   ي هللا عوها: دونك ابود عمك
ا الد مبوزلد   التها وقال: ملسو هيلع هللا ىلصالويبفق     ى هبا  ،ابود عمي وخالتها حتر، وقال زيد: ابود أخي وقال جعفر: هي ،بو  عمي

«.  أن  أخوان وموَلان»وقال لزيد:  ،«أش              به  َخْلقي وُخْلقي»وقال جلعفر:  ،«أن  مين وأان موك»وقال لعلي:  ،األم
                                                           

 .135،  134غزوة احلديبيد أليب فارس ، ص  )1 (
 .1856ر مسلم 4840البخاري ، رقم  )2 (
 .2494ر مسلم 3983البخاري ، رقم  )3 (
 .321السرية الوبويد للودوي ، ص )4 (
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 .(1)أَل تتزوج بو   زة. قال: إهنا ابود أخي من الرضاعدملسو هيلع هللا ىلص : علي لرسول هللا وقال 
 ويف هذه القصة دروس وعرب وأحكام وفوائد منها:

 ا الد مبوزلد األم. -1
 ا الد تقدم على غريها يف احل اند إذا مل يوجد األبوان. -2
 «.يأشبه  َخْلقي وُخُلق»ووصفه له بقوله:  ،جلعفر بن أيب طالو رضي هللا عوهملسو هيلع هللا ىلص تزكيد رسول هللا  -3
فقد اخى  ،ألنه كان أخاً حلمزة بن عبد املطلو ،«أن  أخوان وموَلانملسو هيلع هللا ىلص : »موقبد زيد بن حارثد: يقول له الرس        ول  -4

اً على والواجو أن يكون ولي ،وهو ابجتهاده يريد أن يكون عليه ما على األخ الش      قيق من واجبا  ،بيوهماملسو هيلع هللا ىلص الرس      ول 
 زة رضي هللا عوه.بو   

إىل زوجد جعفر ابحل          اند وعمتها ص         فيد بو  عبد  ملسو هيلع هللا ىلصالويبزواج املرأة َل يس         ق  حقها من احل          اند: لقد حكم  -5
 املطلو حيد موجودة.

احل      اند قد تفوِ   و  ،َل بد من موافقد الزوج على ح      اند زوجته َلبود أختهار ألن الزوجد حمتبس     ه ملص     لحته وموفعته -6
فال بد من اس  تنذانه، ونالحظ هوا أن جعفر بن أيب طالو قد طالو حب   اند بو  عمه  زة  التها  ،زئياً هذه املص  لحد ج

 فدلذ على رضاه بذلك. ،وهي زوجد له

فيحرم عليه  ،وتص      بُ بواته كلهن بوا  أخيه من الرض      اعد ،إن الطفل إذا رض      ع مع عمه يص      بُ أخاً له يف الرض      اعد -7
 .(2)نكاحهن

 

 هـ: 7رضي هللا عنه يف غزوة خيرب خامساً: علي 
أهنا كان  يف ص   فر أو ربيع األول  ،(4)وذكر الواقدي ،أهنا كان  يف اعرم من الس   ود الس   ابعد للهجرة ،(3)ذكر ابن إس   حا 

إىل أهنا يف مجادى األوىل س  ود س  بع، وقال  ،(5)وذهو ابن س  عد ،غزوة احلديبيد بعد العودة من ،من الس  ود الس  ابعد للهجرة

                                                           
 .4251البخاري ، رقم  )1( 

 .287، 286(ر صلُ احلديبيد أليب فارس ، ص375، 2/374زاد املعاد ) )2 (
 (.3/455السرية الوبويد َلبن هشام ، ) )3 (
 (.2/634امل ازي ) )4 (
 (.2/106الطبقا  ) )5 (
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قول ابن اس             حا  على قول  (2)وقد رجُ ابن حجر ،(1)مامان الزهري ومالك: إهنا يف حمرم من الس             ود الس             ادس             داإل
 .(3)الواقدي

ما قدر هللا من فتُ و  ،ومكانته عود هللا وعود رس              وله ،ويف هذه ال زوة نل  فيها بطولد أمري املؤموني علي بن أيب طالو
، فقد كان  خيرب مس   تعمرة (4)ذا  األ يد العس   كريد اَلس   رتاتيجيد على يده يف مظهر جلي رائع ،هذه املس   تعمرة اليهوديد

بص   ون ابملس   لمني وكانوا يرت  ،اخر معقل من معاقلهم يف جزيرة العرب ،وقاعدة حربيد لليهود ،يهوديد تت    من قالعاً حص   يود
وكان   ،تهموأيمن من جه ،أن يسرتيُ موهمملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  ف راد ،الدوائر، ويتامرون مع يهود املديود وخارجها ل زو املديود

 ،وكانوا ألفاً وأربعمند ،جبيش     ه إىل خيربملسو هيلع هللا ىلص توجه رس     ول هللا  ،(5)يف الش     مال الش     رقي للمديود على بعد س     بعني مياًل موها
 وبدأ يفتحها حصواً حصواً. ،وانزل حصون خيرب

ألعطني هذه الرايد ملسو هيلع هللا ىلص : »فقال رسول هللا  ،(6)رمداً  وكان علي بن أيب طالو ،واستعصى حصن ال موص على املسلمني
ليلتهم أيهم يُعطاها؟ فلما  (7)فبا  الواس يدوكون ،«حيو هللا ورس            وله وحيبه هللا ورس            وله ،غداً رجاًل يفتُ هللا على يديه

فقال: أين علي بن أيب طالو؟ فقيل: هو َي رس     ول هللا  ،كلهم يرجو أن يعطاهاملسو هيلع هللا ىلص غدوا على رس     ول هللا  ،أص     بُ الواس
ف عطاه  ،يكن به وجع يف عيويه، ودعا له فربأ حىت ك نه ململسو هيلع هللا ىلص فبصق رسول هللا  ،ف   به ،يشتكي عيويه. قال: ف رسلوا إليه

، مث ادعهم إىل مانفذ على رس     لك حىت توزل بس     احته»أقاتلهم حىت يكونوا مثلوا. فقال:  ،فقال علي: َي رس     ول هللا ،الرايد
بك رجاًل واحداً خري لك من أن يكون لك ُ ُر  فو هللا ألن يهدي هللا ،وأخربهم مبا جيو عليهم من حق هللا فيه ،اإلس  الم

 . فانطلق حىت فتُ هللا عليه خيرب.(8)«الو ذَعم

 وكان من صور بطولته فيها أن خرج له مرحو ملكهم وهو يقول:

 ق          د ع          ل          م            خ          ي          رب أين م          رح          وُ 
 

رذبُ ش                        اك              ي الس                        الِ  ب           ط           ل  جم           ُ
وُ     ه             ذ ل             َ  إذا احل             روب أق             ب             ل               ت              َ
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 فقال علي:

ي ح             ي             دره ت             ين أم             ِ   أان ال             ذي مس             ذ
 

 ك           ل           ي           ِث غ           اابٍ  ك           ري           ِه امل           و           ظ           ره 
 أُوف        ي        ه        م ابلص                      اع ك        ي        ل الس                      و        دره   

 
  

 .(1)مث كان الفتُ على يديه ،فقتله ،ف رب رأس ِمرحو

 منها:ويف موقف علي يف غزوة خيرب دروس وعرب وفوائد؛ 

 فضيلة عظيمة ومنقبة ظاهرة ألمري املؤمنني علي رضي هللا عنه: -1

معىن أن علياً حيو هللا  وقال ابن حجر: يف«. وحيبه هللا ورسوله ،حيو هللا ورسوله»ابعبد يف قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبحيث شهد له 
يُ بقوله ويف هذا احلديث تلم ،وإَل فكل مس     لم يش     رتك مع علي يف مطلق هذه الص     فد ،ورس     ولهر أراد بذلك وجود اعبد

ُ َغُفور  َرحِ ﴿تعاىل: ُ َويَ ْ ِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّللذ ُتْم حتُِبُّوَن اَّللذَ فَاتذِبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللذ . فك نه أشار إىل أن [31]آل عمران: ﴾يم  ُقْل ِإْن ُكو ْ
 .(2)حىت اتصف بصفد حمبد هللا لهملسو هيلع هللا ىلص علياً يم اَلتباع لرسول هللا 

 
 ملسو هيلع هللا ىلص :بركة دعائه  -2

، كما أن علياً (3)يف عيين ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد قال علي رض  ي هللا عوه: ما َرِمْدُ  موذ تفل  ،ملسو هيلع هللا ىلصحيث اس  تجاب هللا لدعاء رس  ول 
عين، وإن  وإن كان مت خراً فارف ،وهو يقول: اللهم إن كان أجلي قد ح      ر ف رحين ملسو هيلع هللا ىلصالويبرض     ي هللا عوه مرض مرة، ف يه 

 ،«اللهم عافه ،اللهم اشفهملسو هيلع هللا ىلص : »فقال رسول هللا  ،ف عاد عليه« ما قل ؟ملسو هيلع هللا ىلص : »فقال له رسول هللا  ،كان البالء فصربين
 .(4)فما عاد يل ذلك الوجع بعده ،فقم «. قم»مث قال: 

 
 ال عالقة بني هذا احلديث وإمامة علي رضي هللا عنه: -3

    له وَل واس   تدلوا مبجموعد من األحاديث تدل على ف ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبذهو الروافض إىل أن علياً رض   ي هللا عوه هو ا ليفد بعد 
كونه   كما أنه َل مالزمد بني  ،تدل على إمامتهر موها هذا احلديث، وزادوا فيه زَيدا  ابطلد َل تص            ُ عود علماء احلديث

                                                           
 .1807( ، رقم 3/1441مسلم ) )1( 
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كيف وقد   ،ن غريهع وبني كونه إماماً بال فص     ل أص     اًل على أنه َل يلزم من إثبا ما له نفيهما ،حمباً هلل ورس     وله وحمبوابً  ما
ب ُُّهْم َوحيُِبُّون  َهُ ﴿ق  ال هللا تع  اىل يف حق أيب بكر ورفق  ائ  ه:  ِذيَن ﴿وق  ال يف حق أه  ل ب  در:  ،[54]املــائــدة:  ﴾حيُِ وُّ ال  ذ ِإنذ اَّللذَ حي  ُِ

َيان  َمْرُصوص   ُْم بُ و ْ  ومن حيو هللا من املؤموني ،به رسولهوَل شك أن من حيبه هللا حي ،[4]الصف:  ﴾يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصفًّا َكَ هنذ
 حيو رسوله.

رِينَ ﴿وقال يف ش      ن أهل مس     جد قباء:  ُ حيُِوُّ اْلُمطذهِ  . وملا س     نل: من أحو [108]التوبة:  ﴾ِفيِه رَِجال  حيُِبُّوَن َأْن يَ َتَطهذُروا َواَّللذ
على اعبد واعبوبيد يف حق علي مع وجود ا . وإمنا نص (1)«أبوها»قيل: ومن الرجال ؟ قال: « الواس إليك؟ قال: عائش  د

. وهي أنه لو ذكر جمرد الفتُ لرمبا توهم أن ذلك غري (2)«يفتُ هللا على يديه»يف غريه لوكتد دقيقد حتص  ل من ض  من قوله: 
الصفتني  اتنيف زال ذلك التوهم إبثبا  ه«. إن هللا يؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجرملسو هيلع هللا ىلص : »موجو لف يلته ملا ورد يف قوله 

 .(3)وما ذكر من الصفا  إلزالد ذلك التوهم ،فصار املقصود موه ختصيص م مونر يفتُ هللا على يديه ،له
 

 وهناك جمموعة من الفوائد من حديث فضل علي يف فتح خيرب: -4
لتماس   هم ألهنم انش    لوا عن بش   ارة الفتُ اب ،وش    لهم عن بش   ارة الفتُ ،موها: ف    ل الص   حابد يف انش    ا م تلك الليلد -

ص  حابد واإلميان ابلقدر حلص  و ا ملن مل يس  مع  ا وموعها عمن س  عىر ألنذ ال ،وحيبه هللا ورس  وله ،معرفد من حيو هللا ورس  وله
ك ومع ذل ،وعلي بن أيب طالو مريض ومل يس              ع  ا ،ومل يعطوها ،غدوا على رس              ول هللا مبكرين كلهم يرجو أن يُعطاها

 أعطي الرايد.
 الدعوة إىل اإلسالم قبل القتال. ،األدب يف قوله: على رسلك. ووجهه: أنه أمره ابلتمهل وعدم التسرع -
وذلك  ،تؤخذ من قوله: أخربهم مبا جيو عليهم من حق هللا تعاىل فيه، ألن من احلكمد أن تتم الدعوة ،الدعوة ابحلكمد -

اإلسالم الذي  وَل يكفي أن أتمره ابإلسالم ألنه قد يطبِ ق هذا ،مث ختربه مبا جيو عليه من حق هللا ،أبن أتمره ابإلسالم أوَلً 
 بل َل بد من تعاهده حىت َل يرجع إىل الكفر. ،وقد َل يطبقه ،أمرته به

 .«وأخربهم مبا جيو عليهم من حق هللا تعاىل فيهملسو هيلع هللا ىلص : »املعرفد حبق هللا يف اإلسالم تؤخذ من قوله  -
أي:  «ألن يهدي هللا بك رجاًل واحداً خري لك من  ر الوعمملسو هيلع هللا ىلص : »لقوله  ،واب من اهتدي على يديه رجل واحدث -
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 وليس املعىن كما قال بع هم: خري لك من أن تتصد  بوعم  ر. ،خري لك من كل ما يستحسن يف الدنيا

الفائدة: هي حثه على و  ،وهو مل ُيستقسم ،ملسو هيلع هللا ىلصيبالوف قسم  ،«فو هللا ألن يهدي هللا... إخلملسو هيلع هللا ىلص : »احللف على الفتيا لقوله 
َوَيْستَ ْوِبُنوَنَك ﴿ قوله تعاىل: يف ،الكرمي قرمنأن يهدي هللا به والتوكيد عليه. وقد أمر هللا رسوله ابحللف يف ثالثد مواضع من ال

عَ َزَعَم الذِذيَن  ﴿ويف قوله:  ،[53]يونس:  ﴾َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَريبِ  ِإنذُه حلََقٌّ  َعثُوا ُقْل بَ َلى َوَريبِ  لَتُ ب ْ  ،[7]التغابن:  ﴾ُثنذ َكَفُروا َأْن َلْن يُ ب ْ
اَعُد ُقْل بَ َلى َوَريبِ  لََتْ تِيَ وذُكمْ ﴿ويف قوله تعاىل:  م مص    لحد [3]ســـبأ:  ﴾َوقَاَل الذِذيَن َكَفُروا ََل أَتْتِيَوا الس    ذ . فإذا كان هواك يف الَقس    َ

 .(1)ابتداء، أو جواابً لسؤال جاز، ورمبا يكون مطلوابً 

 

 هـ: 8سادساً: علي رضي هللا عنه يف فتح مكة وغزوة حنني 
ل والس     ال  ودعمتهم اب ي ،مبس     اند ا بين بكر على خزاعد حليفد املس     لمنيملسو هيلع هللا ىلص نق        قريش ص     لحها مع رس     ول هللا 

حاب من وملا عرض الس   « َل نص   رين هللا إن مل أنص   ر بين كعو ،نص   ر  َي عمرو بن س   اململسو هيلع هللا ىلص »هللا  والرجال. فقال رس   ول
 .(2)«إن هذه السحابد لتستهل بوصر بين كعو»السماء قال: 

 جاء فيها:ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء عمرو بن سامل إىل املديود وأنشد قصيدة بني يدي رسول هللا 

 َي ربِ  إين انش                                د  حم                   م                   دا
 

 األت             الدح             ل             َف أب             ي             و             ا وأب             ي             ِه  
م ُول            داً   ا وال            دا ،ق            د ك            و            ت            ُ  وك            و             

 
           ُ  أس                      ل         م         و         ا ف         ل         م ن         و         زع ي         دا 

 ف         انص                       ْر ه         داك هللُا نص                       رًا أع         ت         دا 
 

َددا   وادُع ع                 ب                 اَد هللا أيت                 وا م                 َ
رذدا   ف             ي             ه             م رس                          وُل هللِا ق             د ن             ََ

 
 إن س                      ي         م خس                      ف         ًا وج         ه         ه ت         رب         دا 

 إىل أن قال: 

 وزع            م            وا أْن لس                         ُ  أدع            و أح            دا
 

 وه                         م أذلُّ وأق                         لُّ ع                         ددا 
دا ه             م  وان ابل             وت             رِي ه             ج               ت             ُ  ب             ي              ذ

 
ع               ًا وس                             ج               دا   وق               ت               ل               وان رك               ذ

 ملسو هيلع هللا ىلصوعودما وص        ل إىل املديود ودخل على رس        ول هللا  ،وبعث  قريش أاب س        فيان إىل املديود لتمكني الص        لُ وإطالد أمده 
طوا فاس    تعان بكبار الص    حابد أمثال أيب بكر وعمر وعثمان وعلي حىت يتوس     ،ومل جيبه ملسو هيلع هللا ىلصالويبأعرض عوه  ،يعرض حاجته

                                                           
 (.142، 1/141القول املفيد على كتاب التوحيد ، عمد صاحل ) )1 (

 (.4/278لبدايد والوهايد )ا )2( 
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 .(1)فعاد أبو سفيان إىل مكد من غري أن حيظى أبي اتفا  أو عهد ،ف بوا مجيعاً  ،ملسو هيلع هللا ىلصبيوه وبني رسول هللا 

 منها: ،وكانت لعلي رضي هللا عنه يف فتح مكة مواقف متعددة

 إحباط حماولة َتسس لصاحل قريش: -1

: أان والزبري -قول ي -ملسو هيلع هللا ىلص بن حممد بن علي عن عبيد هللا بن أيب رافع: أنه مسع علياً يقول: بعثين رس        ول هللا  عن حس        ن
لُوا حىت فانطلقوا تَ عَ «. فإنذ هبا  عيود معها كتاب فخذوه موها ،انطلقوا حىت أتتوا روض    د خاخٍ »فقال:  ،واملقداد ادى بوا خي ْ

 (2)قال : ما معي من كتاب. قلوا: لُتخرجنذ الكتاب أو لوُلقنيذ  ،ا: أخرجي الكتابقلو ،فإذا حنن ابلظعيود ،أتيوا الروض              د
ها ،الثياب بن أيب  فإذا فيه: من حاطو ،ملسو هيلع هللا ىلصف تيوا به رس           ول هللا  ،ف خذان الكتاب ،قال: ف خرجِ  الكتاب من ِعقاص           ِ

قال: َل  «َي حاطو ما هذا؟»: فقال رس          ول هللا ،ملسو هيلع هللا ىلصخيربهم ببعض أمر رس          ول هللا  ،بلتعد إىل انس من املش          ركني مبكد
قاً يف قريش ،تعجل علي   ن وكان من كان معك من املهاجرين  م قرااب  حيمو  ،ومل أكن من أنُفس       ها ،إين كو  امرأً ُمْلص       َ
ذ فيهم يداً حيمون هبا قرابر ،أهليهم مبكد اً وَل ارتداد ،عل  ذلك كفراً وما ف ،ف حبب  إذ فاتين ذلك من الوذسو فيهم أن أختذ

هذا  فقال عمر: َدْعين أض   رب ُعُوق«. إنه قد ص   دقكمملسو هيلع هللا ىلص : »وَل ِرض   اً ابلكفر بعد اإلس   الم. فقال رس   ول هللا  ،عن ديين
 .(3)«قد غفر  لكمف ،وما يدريك لعلذ هللا قد اطذَلَع إىل أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم ،إنه قد شهد بدراً »املوافق. فقال: 

 

 :أجران من أجرن اي أم هانئ -2

 ،ائيأبعلى مكد فر إيلذ رجالن من أ ملسو هيلع هللا ىلص قال  أم هان  بو  أيب طالو أخ  علي رض   ي هللا عوهما: ملا نزل رس   ول هللا 
 وكان  عوده هبرية بن أيب وهو املخزومي، قال : فدخل عليذ علي بن أيب طالو أخي، فقال:  ،من بين خمزوم

ل من جفود إن فيها فوجدته ي تس      ،وهو أبعلى مكدملسو هيلع هللا ىلص ول هللا مث جن  رس      ،ف غلق  عليهما ابب بير ،وهللا َلقتتلوهما
من ال حى، مث انصرف  مث صلى  اين ركعا  ،فتوشُ به ،فلما اغتسل أخذ ثوبه ،وفاطمد ابوته تسرته بثوبه ،ألثر العجني
أجرِ  وأموا   منقد أجران»فقال:  ،ف خربته خرب الرجلني وخرب علي« مرحبًا وأهاًل َي أم هان  ما جاء بك؟»إيلذ فقال: 
فال  ،ومن  مث   ،فإنذ أتمني املس             لم للكافر من أهل احلرب جيعله يف أمان ،وبواء على ما تقدم ،(4)«فال يقتلهما ،من أمو 
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اَن حقُّ الت مني هذا من أي ض  رر ميكن أن يلحق ابملس  لمني من جرذائهر  جيوز للمس  لمني أن يتعرذض  وا له بش  يء.. وحىت ُيص  َ
، أو يرفع األمر (1)وخَيُْلو ذلك األمان املموو  من أيذد َمْفَسَدة ،ء لصحذته أن يتجرذد ُمعْطي األمان من التُّهَمدفقد شر  الفقها

 إىل ويل األمر لريى رأيه فيه.

 

 مقتل احلويرث بن نقيذ بن وهب: -3
م وإن وجدوا غري أنه أهدر دَم نفر مسذاه ،قد عهد إىل أمرائه أَل يقاتلوا إَل من قاتلهم ملسو هيلع هللا ىلصالويبكان   ،يف هذا الفتُ العظيم
 ،مد وأم كلثوموملا حتمل العباس بفاط ،مبكد ملسو هيلع هللا ىلصالويبكان ممن يؤذي   ،موهم احلويرث بن نقيذ بن وهو ،حت  أس   تار الكعبد

 .(3)فلما أهدر دُمه و فر به عليٌّ قتله ،هبما احلويرث اجَلمل الذي  ا عليه فسقطتا على األرض(2)َنس
 
 هللا عنه يف مهمة إصالحية:علي رضي  -4

عث خالداً يف بملسو هيلع هللا ىلص وذلك أن الرس     ول  ،ليتالَف خط  خالد بن الوليد يف قتل بع      هم ،إىل بين جذميدملسو هيلع هللا ىلص أرس     له الرس     ول 
 ،وقالوا: ص  ب ان ،فلم حيس  ووا أن يقولوا: أس  لموا ،إىل بين جذميد يدعوهم إىل اإلس  الم ،الس  ود الثامود للهجرة عقو فتُ مكد

 ،«وعاللهم إين أبرأ إليك مما ص»رفع يديه فقال:  ،ما صوع خالدملسو هيلع هللا ىلص موهم وأيسر... فلما بلغ رسول هللا  ف خذ خالد يقتل
فوَدى  م وعوضهم  ،فقام علي مبهمته خري قيام ،وبعث معه مبال ،ليوظر يف أمرهم ،علياً إليهمملسو هيلع هللا ىلص ، فبعث الرسول (4)مرتني

س       م: هل بقي لكم بقيد من  ،وملا انتهى من ذلك كله ،الكلو (5)حىت إنه ليدي ميل د ،عما أص     يو يف الدماء واألموال
ا َل يعلم وَل ممملسو هيلع هللا ىلص احتياطياً لرس           ول هللا  ،قال: فإين أعطيكم هذه البقيد من هذا املال ،دم أو مال مل يؤدذ إليكم؟ قالوا: َل

همد اجلليلد املوفقد، أزال وهبذه امل(6)«أص      ب  وأحس      و »وأخربه اب رب قال: ملسو هيلع هللا ىلص وملا رجع إىل رس      ول هللا  ،تعلمون، ففعل
 وأزال ما يف ،بين جذميد ملسو هيلع هللا ىلصالويب، وهبذا ا دي الوبوي احلكيم واس       ى (7)ملسو هيلع هللا ىلص علي  رض       ي هللا عوه  ا و الً أثقل الرس       ول 

                                                           
 (.3/1051اجلهاد والقتال يف السياسد الشرعيد ) )1 (
 َنس الدابد: هيجها. )2 (
 (.59، 4/58( ، السرية الوبويد َلبن هشام )8/11فتُ الباري ) )3 (
 .4339البخاري ، رقم  )4 (

 ميل د: اسم ملد ، والفعل "يلغ" مبعىن يشرب ، ويطلق على الكلمد. )5( 
 ( إسواده ضعيف وله شواهد.73-4/72السرية الوبويد َلبن هشام ) )6 (
 .46 طالو ، ص خالفد علي بن أيب )7 (
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مل يعاقبه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان قتل خالد لبين جذميد أتو ًَل موه واجتهاداً خاطناً، وذلك بدليل: أن الرس  ول  ،(1)نفوس  هم من أس  ى وحزن
 ومل يعزله. ،(2)على فعله

 
 علي رضي هللا عنه يف غزوة حنني: -5

من أعماله اجلهاديد الر تتس        م ابلش        جاعد وتدل على ا ربة يف القتالر ما كان يف غزوة حوني يف العام الثامن من ا جرة، 
يده ب وكان يف جيش هوازن رجل على مجل أ ر ،ومع من ثب  معه من املهاجرين واألنص         ار ،ملسو هيلع هللا ىلصفقد ثب  مع الرس         ول 

 ،ونربته الطويلد ،يدف درك علي بعبقريته احلرب ،وإذا فاته الواس رفع رحمه ملن وراءه فاتبعوه ،إذا أدرك طعن برحمه ،رايد س      وداء
فانه علي بن أيب طالو رض           ي هللا عوه ورجل من األنص           ار حنوه  ،أن  ذا الرجل عاماًل مؤثراً يف  اس هوازن وش           د ا

 .(3)فما كان  إَل ساعد حىت اهنزموا وولوا األدابر وانتصر املسلمون ،مجله وقتلهواستطاعا إسقاطه من على 

 

 سرية علي رضي هللا عنه هلدم الصنم الفلس يف بالط طيّيئ: -6

البيو  الر كان  معامل للجاهليد ردحاً  كان َلبد من هدم  ،البي  احلرام من األولن الر كان  فيه ملسو هيلع هللا ىلصالويببعد أن طهذر 
وم فكان  من نص   يو علي رض   ي هللا عوه ص    ،ترتى لتطهري اجلزيرة موهاملسو هيلع هللا ىلص فكان  س   راَي رس   ول هللا  ،(4)الزمن طوياًل من

وكان تعدادها  ،ففي ربيع اَلخر خرج  س            ريد علي بن أيب طالو إىل الفلس ص            وم لطي  ليهدمه ، الفلس يف بالد طي
حملد ال  فش    ووا ال ارة على ،ومعه رايد س    وداء ولواء أبيض ،على مند بعري ومخس    ني فرس    اً  ،مخس    ني ومند رجل من األنص    ار

 ،وعم والشاءوملؤوا أيديهم من السيب وال ،مع الفجر فهدموا الفلس وخربوه -حامت الطائي الذي ضرب املثل جبوده  -حامت 
 .(5)وهرب عدي إىل الشام ،ويف السيب أخ  عدي بن حامت

 

 

                                                           
 (.2/465السرية الوبويد أليب شهبد ) )1 (
 .579السرية الوبويد يف ضوء املصادر ، ص  )2 (
 .141( ، حسن اإلسوادر الصحيُ املسود للعدوي ، ص3/388مسود أيب يعلى ) )3 (
 .294معني السرية ، ص )4 (
 .624يري  اإلسالم للذهيب ، ص )5 (
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 هـ: 9لعلي علا املدينة يف غزوة تبوك  ملسو هيلع هللا ىلصالنيبسابعاً: استخالف 
اَي  كان  بعيدة وحتقق  موها غ ،وكان   ا أ يد كبرية يف السرية الوبويد ،كان يف رجو سود تسع من ا جرة غزوة تبوك

 على املديود علياً، فوجدملسو هيلع هللا ىلص واس   تعمل رس   ول هللا  ،(1)وجمرى احلوادث يف يري  اإلس   الم ،األثر يف نفوس املس   لمني والعرب
فمن ذلك  ،ف خذوا يتكلمون يف علي رض  ي هللا عوه مبا يس  ي  إليه ،املوافقون فرص  د للتوفيس عما بداخلهم من حقد ونفا 

ففي احلديث  ،عالمد ابرزة واض        حد على نفاقهم ،وهذا العمل والقول الس        ي  موهم يف حقه ،قو م: ما تركه إَل لثقله عليه
ين إَل مؤمن وَل أن َل حيبملسو هيلع هللا ىلص إنه لعهد الويب األمي  ،وبرأ الوس   مد ،الص   حيُ: أن علياً رض   ي هللا عوه قال: والذي فلق احلبد

 ،. عود ذلك أدرك علي اجليش، وأراد ال زو معهم قائاًل: َي رس     ول هللا   أختلفين يف الص     بيان والوس     اء(2)يب       ين إَل موافق
 .(3)«غري أنه َل نيب بعدي ،أَل ترضى أن تكون مين مبوزلد هارون من موسى» ملسو هيلع هللا ىلص :فقال رسول هللا 

 

 هـ: 9اثمناً: علي رضي هللا عنه ودوره اإلعالمي يف حجة أيب بكر ابلناس 
 ،تص               اديدواَلق ،مس              تمرة على كل األص              عدة واجملاَل  العقائديد ملسو هيلع هللا ىلصالويبكان  تربيد اجملتمع وبواء الدولد يف عهد 

 وكان  فري د احلج مل َتارس يف السووا  املاضيد. ،والتعبديد ،والعسكريد ،والسياسيد ،واَلجتماعيد

، فلما حلذ (4)ومل تكن قد َتيز  حجد املسلمني عن حجد املشركني ،ه    بعد الفتُ كلف هبا عتاب بن أسيد 8فحجد عام 
وكان ذلك  «فال أحو أن أحج ،لبي إنه حي   ر البي  عراة مش  ركون يطوفون اب»ولكوه قال:  ،احلجملسو هيلع هللا ىلص موس  م احلج أراد 

فلما خرج الص  ديق بركو احلجيج  ،(6)وس  اقوا معهم ا دي ،(5)فخرج أبو بكر ومعه عدد كبري من الص  حابد ،ه                 9س  ود 
ملسو هيلع هللا ىلص س      ول هللا فخرج على انقد ر  ،علياً رض      ي هللا عوه وأمره أن يلحق أبيب بكر الص      ديق ملسو هيلع هللا ىلصالويبفدعا  ،نزل  س      ورة براءة

 ،مث س        ارا ،فلما راه الصديق قال له: أمري أم م مور ؟ فقال: بل م مور ،الصديق أاب بكر ب        ذي احلليفدالع باء حىت أدرك 
ا دل  على وكان احلج يف هذا العام يف ذي احلجد كم ،ف قام أبو بكر للواس احلج على مواز م الر كانوا عليها يف اجلاهليد

 يل.َل يف شهر ذي القعدة كما ق ،ذلك الرواَي  الصحيحد
                                                           

 .55املرت ى للودوي ، ص  )1( 
 .78رقم   مسلم ، )2 (
 .2404البخاري ، رقم  )3 (
 .22(ر دراسا  يف عهد الوبوة ، ص2/536السرية الوبويد أليب شهبد ) )4 (
 (.2/168(ر الطبقا  الكربى )1/98نظرة الوعيم ) )5 (
 (.8/82فتُ الباري ) )6 (
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 ،ويوم الوفر األول، فكان يعرف الواس مواس          كهم: يف وقوفهم ،ويوم الوحر ،ويوم عرفد ،وقد خطو الص          ديق قبل الرتويد
أ على الواس صدر فيقر  ،وعلي خيلفه يف كل موقف من هذه املواقف ،ورميهم للجمرا ... إخل ،ونفرهم ،وحنرهم ،وإفاضتهم

ومن   ،رَينوَل يطوف ابلبي  ع ،مث يوادي يف الواس هبذه األمور األربعد: َل يدخل يف اجلود إَل نفس مؤمود ،س              ورة براءة
، وقد أمر الص      ديق رهطاً (1)وَل حيج املش      ركون واملس      لمون بعد عامهم هذا ،عهد فعهده إىل مدته ملسو هيلع هللا ىلصالويبكان بيوه وبني 

 .(2)متهاخر من الصحابد ملساعدة علي بن أيب طالو يف إجناز مه
 .(3)حيث موع  حجهم وأعلو  احلرب عليهم ،واتباعها ،إن نزول صدر سورة براءة ميثل مفاصلد هنائيد مع الوثويد

هُ ﴿قال تعاىل:  يُحوا يف اأَلْرِض أَْربَ َعَد َأش     ْ رِِكنَي ص َفس     ِ ولِِه ِإىَل الذِذيَن َعاَهْدمتُّْ ِمَن اْلُمش     ْ َواْعَلُموا أَنذُكْم َغرْيُ ٍر بَ َراَءة  ِمَن اَّللِذ َوَرس     ُ
ولِِه ِإىَل الوذاِس يَ ْوَم احلَْجِ  ا ولُُه ألَ ُمْعِجزِي اَّللِذ َوَأنذ اَّللذَ خُمْزِي اْلَكاِفرِيَن ص َوأََذان  ِمَن اَّللِذ َوَرس  ُ رِِكنَي َوَرس  ُ ْكرَبِ َأنذ اَّللذَ بَرِيء  ِمَن اْلُمش  ْ

ُتْم فَ ُهَو َخرْي  َلُكْم وَ  ِر الذِذيَن َكَفُروا ِبعَ فَِإْن تُ ب ْ ُتْم فَاْعَلُموا أَنذُكْم َغرْيُ ُمْعِجزِي اَّللِذ َوَبشِ   .[3 - 1]التوبة:  ﴾َذاٍب   أَلِيمٍ ِإْن تَ َولذي ْ

رِِكنَي مُثذ ملَْ ﴿قال تعاىل:  ،وقد أمهل املعاهدون ألجل معلوم موهم إىل انتهاء مد م وُكْم ِإَلذ الذِذيَن َعاَهْدمتُّْ ِمَن اْلُمش          ْ ُقص          ُ  يَ و ْ
ًنا َوملَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا فََ َتُّوا ِإلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَل ُمدذِ ِْم ِإنذ اَّللذَ حيُِوُّ اْلمُ   .[4]التوبة:  ﴾ِقنيَ تذ َشي ْ

لمني، املس     حيث يص    بحون بعدها يف حالد حرب مع ،كما أمهل من َل عهد له من املش    ركني إىل انس    الخ األش    هر احلرم
ُروُهْم َواق ُْعدُ ﴿قال تعاىل:  رِِكنَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحص  ُ تُ ُلوا اْلُمش  ْ ُهُر احْلُُرُم فَاق ْ َلَ  اأَلش  ْ ٍد فَِإْن و فَِإَذا اْنس  َ ا َ ُْم ُكلذ َمْرص  َ

 .[5]التوبة:  ﴾اَّللذَ َغُفور  َرِحيم   َيبُوا َوأَقَاُموا الصذاَلَة َومتَ ُوا الزذَكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنذ 

رب فيما مراعاة ملا تعارف عليه الع ،علياً إبعالن نقض العهود على مس       امع املش       ركني يف موس       م احلج ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد كلف 
 ،افاة لإلسالموهذا العرف ليس فيه مو ،بيوهم يف عقد العهود ونق ها. أن َل يتوىل ذلك إَل سيد القبيلد أو رجل من رهطه

َل ما زعمته  ،فهذا هو الس    بو يف تكليف علي بتبليغ ص    در س    ورة براءة ،األمر وأرس    ل علياً بذلك ملسو هيلع هللا ىلصالويبفلذلك تدارك 
 الراف د من أن ذلك لإلشارة إىل أن علياً أحق اب الفد من أيب بكر.

األص         وام قد  أن عهد لقد أعلن يف حجد أيب بكر ،وقد كان  هذه احلجد مبثابد التوطند للحجد الكربى وهي حجد الوداع
انتش    ر  فبعد هذا اإلعالن الذي ،وما على الواس إَل أن يس    تجيبوا لش    رع هللا تعاىل ،وأن مرحلد جديدة قد بدأ  ،انق     ى

 خذ  ترس      ل وفودها ف ،وأن عهد الوثويد قد انق       ى فعالً  ،أيقو  تلك القبائل أن األمر جد ،بني قبائل العرب يف اجلزيرة
 .(4)معلود إسالمها ودخو ا يف التوحيد

                                                           
 ، حديث صحيُ. 594مسود اإلمام أ د ، املوسوعد احلديثيد ، رقم  )1 (

 (.2/537السرية الوبويد أليب شهبد ) )2( 
 (.1/399ن رة الوعيم ) )3 (
 .283قراءة سياسيد للسرية الوبويد ، ص  )4 (
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 هـ: 9واية املباهلة  ،اتسعاً: علي رضي هللا عنه ووفد نصارى جنران
م إىل وَليد وأدعوك ،فإين أدعوكم إىل عبادة هللا من عبادة العباد ،أما بعد»كتاابً قال فيه:   (1)إىل جنرانملسو هيلع هللا ىلص كتو رس    ول هللا 
مجع الواس وقرأه  ،فلما أتى األس  قف الكتاب (2)«فإن أبيتم فاجلزيد. فإن أبيتم مذنتكم حبرب. والس  الم ،هللا من وَليد العباد

موهم  ،ني راكباً وقيَل: س     ت ،وس       م عن الرأي فيه؟ فقرروا أن يرس     لوا إليه وفداً يتكون من أربعد عش     ر من أش     رافهم ،عليهم
احو وهو ص      ،والس     يد ،ص     احو مش     ور م والذي يص     درون عن رأيهوهو أمريهم و  ،ثالثد نفر يؤول إليهم أمرهم: العاقو

 .(3)أسقفهم وحربهم وصاحو مدارسهم ،وأبو احلارث ،رحلتهم

ن احلربة، ولبس     وا حلاًل  م جيروهنا م ،وض     عوا ثياب الس     فر عوهم ،ابملديودملسو هيلع هللا ىلص وملا جاء وفد نص     ارى جنران إىل رس     ول هللا 
فلم  ،مه طويالً وتص     دوا لكال ،فلم يرد عليهم الس     الم ،فس     لموا عليه ،ملسو هيلع هللا ىلصمث انطلقوا حىت أتوا رس     ول هللا  ،وخواتيم الذهو

رض              ي هللا »ف  انطلقوا يتبعون عثم  ان بن عف  ان وعب  د الر ن بن عوف  ،وعليهم تل  ك احلل  ل وا واتيم ال  ذه  و ،يكلمهم
فوجدو ا يف انس  ،فيش           رتي  ما من برها و رها وذر ا ،رانكاان خيرجان العري يف اجلاهليد إىل جن  ،وكاان معرفد  م« عوهما

ف تيواه فس     لموا  ،له ف قبلوا جميبني ،من األنص     ار يف جملس، فقالوا: َي عثمان، وَي عبد الر ن   إن نبيكم كتو إليوا بكتاب
 أنعود؟. ،ي موكمافما الرأ ،ف عياان أن يكلموا ،وتصديوا لكالمه هناراً طويالً  ،فلم يرد عليوا سالموا ،عليه

 ،فقاَل لعلي بن أيب طالو وهو يف القوم: ما ترى َي أاب احلسن يف هؤَلء القوم؟ قال: أرى أن ي عوا حللهم هذه وخواتيمهم
فس     لموا ملسو هيلع هللا ىلص  مث عادوا إىل رس     ول هللا ،فوض     عوا حللهم وخواتيمهم ،مث أيتوا إليه، ففعل الوفد ذلك ،ويلبس     وا ثياب س     فرهم

فقال  ،كوا مس     لمني  قبلكمملسو هيلع هللا ىلص : وقالوا لرس     ول هللا  ،(4)س       م وس      لوه فلم تزل هبم وبه املس      لد مث ،فرد س     المهم ،عليه
 .(5)«وزعمكم أن هلل ولداً  ،وأكلكم ا وزير ،ميوعكم من اإلسالم ثالث: عبادتكم الصليوملسو هيلع هللا ىلص : »الويب

: ما ملسو هيلع هللا ىلصلرس              ول هللا  وكان مما قالوه ،ويقرع ابطلهم ابحلجد قرمنيتلو عليهم ال ملسو هيلع هللا ىلصالويبو  ،وكثر اجلدال واحلجاج بيوه وبيوهم
 ،«تولوكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء الب ،أجل   إنه عبدهللا ورس            وله»فقال:  ،لك تش            تم ص            احبوا وتقول: إنه عبد هللا

ِإنذ ﴿فإن كو  ص   ادقاً ف ِر مثله؟ ف نزل هللا يف الرد عليهم قوله س   بحانه: ،وقالوا: هل رأي  إنس   اانً ق  من غري أب ف     بوا
َك َفالَ  ُه ُكْن فَ َيُكوُن ص احلَْقُّ ِمْن َرب   ِ  اَل ل   َ ُه ِمْن تُ َراٍب مُثذ ق   َ ِل مَدَم َخَلق   َ َد اَّللِذ َكَمث   َ ى ِعو   ْ َل ِعيس              َ  ﴾ َتُكْن ِمَن  اْلُمْمرَتِينَ َمث   َ

 .[60- 59 عمران: ]آل
                                                           

 جنران: بلد كبري على سبع مراحل من مكد إىل جهد اليمن. )1 (
 (.5/48البدايد والوهايد ) )2 (
 (.2/547املصدر السابق نفسهر السرية الوبويد أليب شهبد ) )3 (
 (.638-3/629زاد املعاد ) )4 (

 (.3/633املصدر السابق نفسه ) )5( 
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م إىل دعاه ،فلما مل ُنِد معهم اجملادلَد ابحلكمد واملوعظد احلسود ،(1)د دام د شبذه فيها ال ريو مبا هو أغرب موهفكان  حج
اَءاَن وَ َفَمْن َحآجذَك ِفيِه ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَ ُقْل تَ َعاَلْوا َنْدُع أَبْ َواَءاَن ﴿امتثاًَل لقوله تعاىل:  ،(2)املباهلد أَبْ َواءَُكْم َوِنس              َ

َتِهْل فَ َوْجَعْل َلْعَوَد اَّللِذ َعَلى اْلَكاِذِبنيَ  ُكْم مُثذ نَ ب ْ َوا َوأَنْ ُفس   َ اءَُكْم َوأَنْ ُفس   َ ومعه علي واحلس   ن  ملسو هيلع هللا ىلصالويب. وخرج [61 مران:ع ]آل ﴾َوِنس   َ
نه ما ابهل وأ ،فوا ا الك لعلمهم أنه نيب حقاً فخا ،فائتمروا فيما بيوهم ،(3)«وإذا أان دعو  ف مِ ووا»واحلس  ني وفاطمد وقال: 

وألف يف  ، رجوألف يف ،فص        احلهم على ألفي  حلد ،ف بوا أن يالعووه وقالوا: احكم عليوا مبا أحبب  ،قوم نبياً إَل هلكوا
 .(4)صفر

 

 هـ: 10عاشرًا: علي رضي هللا عنه داعياً وقاضياً يف اليمن 
ل الر مل تستجو يرسل الدعاة إىل القبائملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول هللا  ،ابجلزيرة إىل اإلسالم بعد فتُ مكد استجاب  القبائل العربيد

ع وهذا الرباء بن عازب رض       ي هللا عوه حيدثوا عم ا حدث يف ذهابه م ،ف رس       ل علياً رض       ي هللا عوه إىل  دان ابليمن ،بعد
فلما  ،لى علي بوا الفجرفص    ،فجمعوا له ،وم ا ربعلي رض   ي هللا عوه لليمن فيقول: .. فلما انتهيوا إىل أوائل اليمن بلغ الق

ف س      لم   دان   ،ملسو هيلع هللا ىلصمث قرأ عليهم كتاب رس      ول هللا  ،فحمد هللا وأثىن عليه ،ص      فوا ص      فاً واحداً مث تقدم بني أيديوا ،فرغ
م على السال ،السالم على  دان»وقال:  ،فلما قرأ كتابه خرذ ساجداً  ،ملسو هيلع هللا ىلصوكتو بذلك إىل رسول هللا  ،كلها يف يوم واحد

 .(5)« دان

ذا اَلهتمام يف و هر ه ،وأن تدخل قبائل اليمن يف اإلس     الم ،حريص     اً على اجلبهد اجلووبيد للدولدملسو هيلع هللا ىلص لقد كان رس     ول هللا 
الوتائج الباهرة الر حققتها الدعوة يف كثرة عدد الوفود الر كان  توس              اب من كل أطراف اليمن متجهد إىل املديود، مما 

وشا  الدعوي تساند هذا الملسو هيلع هللا ىلص وكان  سراَي رسول هللا  ،بعوثني إىل اليمن كان متصاًل وبعيد املدىيدل على أن نشا  امل
 ،القوى يركز على مفاص       لملسو هيلع هللا ىلص فقد كان  ،حيث بعث خالد بن الوليد مث علي بن أيب طالو رض       ي هللا عوهما ،الس       لمي

 .(6)ومراكز الت ثري يف اجملتمعا  وبواء الدول ومارس هذا الفقه العظيم يف حياته

                                                           
 املصدر السابق نفسه. )1 (
 (.2/547السرية الوبويد أليب شهبد ) )2 (
 املصدر السابق نفسه. )3 (
 املصدر السابق نفسه. )4 (
 ( إسواده صحيُ.3/622زاد املعاد ) )5 (
 .231اسي للولئق ، ص(ر الفقه السي2/596السرية الوبويد للصاليب ) )6 (
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عثين وهذا علي رض      ي هللا حيدثوا بوفس      ه حيث قال: ب ،علياً أبن يق       ي بني الواس يف اليمنملسو هيلع هللا ىلص هذا وقد أمر رس      ول هللا 
قال: فوض   ع  ، حدث َل أبص   ر الق    اءوأان ،فقل  له: َي رس   ول هللا   تبعثين إىل قوم أس   ن مين ،إىل اليمنملسو هيلع هللا ىلص رس   ول هللا 

ا صمان فال تق ي بيوهما حىت تسمع  (1)َي علي إذا جلس إليك ،اللهم ثب   لسانه َواهد قلبه»وقال:  ،يده على صدري
قال: فما اختلف علي ق               اء بعد، أو ما  ،«فإنك إذا فعل  ذلك تبني لك الق               اء ،ما مسع  من األول ،من اَلخر

علمهم وي ،لقد احتاج اليمويون بعد انتش        ار اإلس        الم يف بالدهم من يفقههم يف أمور ديوهم .(2)أش        كل علي ق         اء بعد
عدداً من الص       حابد إىل أرجاء اليمنر موهم: معاذ وأبو موس       ى ملسو هيلع هللا ىلص فبعث رس       ول هللا  ،ويق        ي بيوهم حبكم هللا عز وجل

 وكان من أف لهم علي بن أيب طالو رضي هللا عوه. ،األشعري

التاريخ واحلديث والفقه جمموعة من القضـــــااي اليت حكم فيها علي رضـــــي هللا عنه وهو ابليمن، وقد حفظت لنا كتب 
 منها:

 لألسد: (3)قضاؤه يف األربعة الذين تدافعوا عند زبية -1

هم   فبيوما ،لألسد( 4)فانتهيوا إىل قوم قد بووا زُبْ َيد ،إىل اليمنملسو هيلع هللا ىلص عن علي رضي هللا عوه قال: بعثين رسول هللا  ،ع ن حو ش
فانتدب له  ،َفَدرَجهم األس      د ،ص      اروا فيه أربعد (5)حىت ،مث تعلق رجل ابخر ،كذلك يتدافعون إذ س      ق  رجل فتعلق ابخر

ف يهم علي  ،اف خرجوا الس              ال  ليقتتلو  ،فقام أولياء األول إىل أولياء اَلخر ،وماتوا من جراحتهم كلهم ،رجل حبَْربد فقتله
وإَل  ،حي ؟  إين أق   ي بيوكم ق   اء إن رض  يتم فهو الق   اءملسو هيلع هللا ىلص فقال: تريدون أن تقاتلوا ورس  ول هللا  ،ذلك (6)على تفيند

امجعوا من  ،فمن َعدا بعد ذلك فال حق له ،فيكون هو الذي يق      ي بيوكم ملسو هيلع هللا ىلصالويبحىت أتتوا  ،حجز بع      كم عن بعض
وللثاين ثلث  فلألول الربع ألنه أهلك من فوقه، ،دقبائل الذين حفروا البنر ربع الديد وثلث الديد ونص        ف الديد والديد كامل

وا عليه القص  د ،وهو عود مقام إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلصالويبف توا  ،الديد، وللثالث نص  ف الديد. ف بوا أن يرض  وا أان أق   ي »فقال:  ،فقص  ُّ
 .(7)ملسو هيلع هللا ىلص ف جازه رسول هللا   ،فقصُّوا عليه ،واحتس فقال رجل من القوم: إن علياً ق ى فيوا« بيوكم

                                                           
 أي: جلس ا صمان. )1( 

 .1995( ، إسواده حسن ، رقم 2/871ف ائل الصحابد ) )2 (
 الزبيد: حفرة حتفر لألسد ، وَل حتفر إىل يف مكان عاٍل من األرض. )3 (
 (.10/16(ر يج العروس )4/340احلفرة يف األرض. القاموس ) )4 (
 ، إسواده حسن. 1239( ، رقم 2/900ف ائل الصحابد ) )5 (
 (.3/483تفيند ذلك: أي أثره. الوهايد ) )6 (

 ، إسواده صحيُ. 1239ف ائل الصحابد ، رقم  )7( 
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 الثة وقعوا علا امرأة يف طهر:ث -2
 ذا ابلولد؟  رمنقعن زيد بن أرقم أنه قال: أ  علي بثالثد وهو ابليمن وقعوا على امرأة يف طهر واحد، فس               ل اثوني: أت

لقرعد، ف حلق الولد ابلذي ص         ار  عليه ا ،ف قرع بيوهم ،قاَل: َل ،قاَل: َل ر حىت س           م مجيعاً، فجعل كلما س          ل اثوني
فرحاً ملسو هيلع هللا ىلص . وكان ضحك رسول هللا (2)ف حك حىت بد  نواجذهملسو هيلع هللا ىلص ، قال: فذكر ذلك لويب هللا (1)وجعل عليه ثلثي الديد

وحيتمل أن ما حص        ل من أولنك الوفر إمنا كان قبل  ،(3)ومس        روراً بتوفيق هللا تعاىل علياً للص        وابر ولذلك أقر ه على ذلك
 .(4)ألن فعلهم حمرم يف دين هللا تعاىل ،إسالمهم

 

 احلادي عشر: علي رضي هللا عنه يف حجة الوداع:
وكان عدد هذا الذي  ،وستني بدند بيده ثاللً ملسو هيلع هللا ىلص وحنر رسول هللا  ،يف حجد الوداعملسو هيلع هللا ىلص أدرك عليٌّ رضي هللا عوه رسول هللا 

 .ففعل وأكمل العدد ،املندبقي من وأمر علياً أن يوحر ما  ،مث أمسك ،حنره عدد سينِ  عمره

 عوه: أن فعن علي بن أيب طالو رضي هللا ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد وصف لوا علي رضي هللا عوه بعض املواسك يف حجته مع رسول هللا 
وجعل الواس  ،مث دفع يس  ري الَعَوقَ  ،«هذا املوقف وكل عرفد موقف»فقال:  ،وقف بعرفد وهو ُمْرِدف أس  امد بن زيد ملسو هيلع هللا ىلصالويب

ومجع بني  ،حىت جاء املزدلفد« الس             كيود أيها الواس ،الس             كيود أيها الواس»وهو يلتف  ويقول:  ،ي              ربون مييواً ومشاَلً 
مث  ،«د موقفهذا املوقف، وكل املزدلف»وقال:  ،وأردف الف      ل بن عب اس ،فوقف على قُ زَ َ  ،مث وقف ابملزدلفد ،الص     التني

كيود»يلتف  ويقول: وهو  ،والواس ي       ربون مييواً ومشاَلً  ،دفع وجعل يس      ري الَعَوقَ  كيود ،الس        حىت جاء « يُّها الواسأ ،الس      ذ
راً، فقرع راحلته فخبذ  ْوَحر فقال: ه ،حىت رمى اجلمرة ،مث عاد لَسرْيه األول ،حىت خرج ،حُمسِ 

َ
ْوَحرمث جاء امل

َ
وكلُّ ِمىن  ،ذا امل

 َمْوَحر.
 ،وَل يس    تطيع أداءها ،وأدركته فري     د هللا يف احَلج ِ  ،وقد أفَود ،فقال : إْن أيب ش    ي  كبري ،مث جاء  امرأة ش    ابد من َخثْ َعمَ 

 وجعل يصرف وجه الف ل بن العباس عوها. ،«نعمملسو هيلع هللا ىلص : »عوه أن أ ديها عوه؟ قال رسول هللا  ئفُيجز 
ل: فقا ،اخر مث أيه رجل«. فاْحِلق ،فال حرج»ولبس       ومل أْحِلْق . قال:  ،وأف        ،مث أيه رجل فقال: إين رمي  اجلمرة

                                                           
 .87موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة إىل هللا ، ص  )1 (
 ، إسواده حسن ل ريه.1095يد أخرى يف ف ائل الصحابد ، رقم نواجذه: مجع انجذ: مخر األضراس ، ولإلنسان أربعد نواجذ. وهواك روا )2 (
 ( حاشيد السودي.6/182سون الوسائي ) )3 (

 .88موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة إىل هللا ، ص  )4( 
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فشرَب  ،فدعا بَسْجٍل من ماء زمزم ،ملسو هيلع هللا ىلصمث أفاض رسول هللا  «.َل حرج فاحنر»إين رمي  وحلق  ولبس  ومل أحنر. فقال: 
إين رأيتك  ،قال العباس: َي رس    ول هللا«. فلوَل أن تُ ْ َلبُوا عليها لوَ َزْع ُ  ،َي بين عبد املطلو (1)انزعوا»مث قال:  ،موه وتوض     

 .(2)«فخشي  عليهما الشيطان ،وجاريد شابد ،إين رأيُ  غالماً شاابً »تصرف وجه ابن أخيك؟ قال: 
ليم عن أمه قال : بيوما حنن مب ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد كان علي رض       ي هللا عوه يعلن على الواس ما أمره به  ىن إذا فعن عمرو بن س       ُ

واتذبَع « فال يص     ومها أحد ،إن هذه أَيم أكل وش     رب»قال: ملسو هيلع هللا ىلص رس     ول هللا  علي بن أيب طالو رض     ي هللا عوه يقول: إن
 .(3)الواس على مجله يصرخ بذلك

 

 ودفنه: ملسو هيلع هللا ىلصالنيبالثاين عشر: تشرفه بغسل 
وقال علي رض    ي هللا عوه: غس    ل   ،(4)كان علي ممن ابش    ر غس    له مع الف     ل بن العباس وأس    امد بن زيد  ملسو هيلع هللا ىلصالويبملا تويف 

طب  حياً  ،وقال: أبيب الطيو ،(5)وكان طيباً حياً وميتاً  ،فذهب  أنظر ما يكون من املي  فلم أر ش          يناً  ،ملسو هيلع هللا ىلصرس          ول هللا 
 .(6)وطب  ميتاً 

 ،ثم بن عباسوق ،وابش    روا دفوه هو والف     ل بن عباسملسو هيلع هللا ىلص وكان علي رض    ي هللا عوه من ض    من من نزل يف قرب رس    ول هللا 
 .(7)ملسو هيلع هللا ىلص موىل رسول هللا  قرمنوش

عيش األبواء  ،اة رس   ول هللا على الص   حابد الكرام كالص   اعقد لش   دة حبهم له وما تعو دوه من العيش يف كوفهلقد كان نب  وف
 ملسو هيلع هللا ىلصوعلى رأس        ها فاطمد بو  رس        ول هللا  -وكان حظ أهل البي  واألس        رة ا امشيد  ،بل أكثر من ذلك ،يف حجر اآلابء

 ،ه من رقد الش        عوروما ميتازون ب ،وحبكم الفطرة الس        ليمد والقرابد القريبد ،أوفر وأكثر بطبيعد احلال -وعلي بن أيب طالو 
 .(8)وشدة احلو، ولكن احتملوه بقوة إمياهنم والرضا بق اء هللا واَلستسالم ألمره ،وقوة العاطفد

                                                           
. الوزع:  1718. وكلف علي ابإلشراف على قسمتها وهي مند، رقم 1712حنر سبع بدن بيده قياماُ ، ربقم  ملسو هيلع هللا ىلص. وقد جاء يف روايد البخاري : أن الويب 57املرت ى للودوي ، ص  )1 (

 استخراج املاء من زمزم لسقي احلجيج.
 ، إسواده حسن. 564(ر املوسوعد احلديثيد ، رقم 2/9مسود أ د ) )2 (
 ، إسواده صحيُ. 567املصدر السابق نفسه ، رقم  )3 (
 .51ر صححه األلباين يف أحكام اجلوائز ، ص3209( ، عن الشعيب مرسالً ، رقم 3/213)أبو داود  )4 (
 .50رصححه األلباين يف أحكام اجلوائز ، ص 1467( ، رقم 1/362سون ابن ماجه ) )5 (
 (.4/321السرية الوبويد َلبن هشام ) )6 (
 (.4/321املصدر السابق نفسه ) )7 (

 .59املرت ى للودوي ، ص )8( 
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 بكتابته يف مرض موته: ملسو هيلع هللا ىلصالنيبالثالث عشر: قصة الكتاب الذي هّم 
ويف البي   ملسو هيلع هللا ىلص: أنه قال: ملا ُح      ر رس     ول هللا -رض     ي هللا عوهما  -عباس ثب  يف الص     حيحني وغري ا من حديث ابن 

 ،به الوجعقد غلملسو هيلع هللا ىلص فقال بع          هم: إن رس         ول هللا  ،«هلموا أكتو لكم كتاابً َل ت          لوا بعده: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقال  ،رجال
 اابً َل ت        لواتفموهم من يقول: قربوا يكتو لكم ك ،حس       بوا كتاب هللا. فاختلف أهل البي  واختص       موا ،قرمنوعودكم ال

 «.قومواملسو هيلع هللا ىلص : »فلما أكثروا الل و واَلختالف قال رسول هللا  ،وموهم من يقول غري ذلك ،بعده

ختالفهم وبني أن يكتو الكتاب َلملسو هيلع هللا ىلص قال عبد هللا: فكان ابن عباس يقول: إن الرزيد كل الرزيد ما حال بني رس          ول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص  ل هللااشتد برسو  ،قال: يوم ا ميس وما يوم ا ميس -عوهما رضي هللا  -ويف روايد أخرى عن ابن عباس  .(1)ول طهم

 ،قالوا: ما ش          نه؟ أهجرف ،وَل يوب ي عود نيب نزاع ،فتوازعوا« ائتوين أكتو لكم كتاابً لن ت          لوا بعده أبداً »وجعه فقال: 
تَ ْفهُموه أخرجوا »قال:  ،هم بثالثوأوص              ا ،فالذي أان فيه خري مما تدعونين إليه ،فذهبوا يردون عليه فقال: دعوين ،اس              ْ

. وليس فيما (2)أو قال: فوس    يها ،وس    ك  عن الثالث ،«وأجيزوا الوفود بوحو ما كو  أجيزهم ،املش    ركني من جزيرة العرب
الروافض  وأما ما ذكره ،ورض  ي هللا عوهمملسو هيلع هللا ىلص ثب  يف هذا احلديث ورواَيته الص  حيحد أي مطعن على أص  حاب رس  ول هللا 

 فساد. وقد أجاب العلماء قدمياً عن بع هار ومن هذه الردود:من مطاعن فباطلد معلومد ال

طيب صاحو قال القر  ،ومراده َل عصيانهملسو هيلع هللا ىلص إن اختالف الصحابد لب ، وكان سبو اختالفهم يف فهم قول الرسول  -1
د ا أو أح ،وكل جمتهد مص       يو ،والقص       د الص       احل ،املفهم: وس       بو ذلك أن ذلك كله إمنا  ل عليه اَلجتهاد املس       وغ

مل يعوفهم وَل ذمهم بل قال للجميع:  ملسو هيلع هللا ىلصالويب. مث ذكر أن (3)واَلخر غري م ثوم بل م جور كما قررانه يف األص  ول ،مص  يو
 .(4)«دعوين فالذي أان فيه خري»

، فتخوف (5)«َل يص   لني أحد العص   ر إَل يف بين قريظدملسو هيلع هللا ىلص : »وهذا حنو ما جرى  م يوم األحزاب حيث قال  م الرس   ول 
د ر فما عوذف أحملسو هيلع هللا ىلص وقال اخرون: َل نص             لي إَل حيث أمران رس             ول هللا  ،فص             لوا دون بين قريظد ،فوا  الوق انس 

 .(6)الفريقني

                                                           
 .4432البخاري ، رقم  )1 (
 .4431البخاري ، رقم  )2 (
 (.4/559املفهم ملا أشكل من تلخيص صحيُ مسلم ) )3 (
 .4431البخاري ، رقم  )4 (
 .4119البخاري ، رقم  )5 (

 (.4/559املفهم ) )6( 
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 م ذلك الكتاب هو الذي  ملسو هيلع هللا ىلصالويب وأما ما ادعاه الروافض من أن اختالف الص         حابد وما ترتو عليه من عدم كتابد -2
ومل يبلغ شرع  ،قد ترك تبليغ أمته ما فيه عصمتها من ال اللملسو هيلع هللا ىلص لرسول فهذا ابطل ألنه يعين أن ا ،حرم األمد من العصمد

وُل بَ لِ ْغ َما أُْنزَِل أييها الرذس           ُ ﴿وأنه هبذا خمالف ألمر ربه يف قوله:  ،ربه جملرد اختالف أص           حابه عوده حىت ما  على ذلك
 .[67]املائدة:  ﴾اَّللذُ يَ ْعِصُمَك ِمَن الوذاسِ ِإلَْيَك ِمْن َربِ َك َوِإْن ملَْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لذْ َ  رَِسالََتُه وَ 

ُكْم َعزِيز  عَ ﴿مربأ من ذلك وموزهاً بتزكيد ربه له يف قوله: ملسو هيلع هللا ىلص وإذا كان الرس        ول  ول  ِمْن أَنْ ُفس        ِ َلْيِه َما َعِوتُّْم َلَقْد َجاءَُكْم َرس        ُ
ووص              ول الوفع  ،أي: على ه دايتهم ،فوص              ف ه ابحلرص على أمت ه ،[128]التوبة:  ﴾َحرِيص  َعَلْيُكْم اِبْلُمْؤِمِونَي َرُ وف  َرِحيم  

وإذا كان هذا األمر معلوماً ابَلض   طرار من دين اإلس   الم عود ا اص  ،(1)الدنيوي واألخروي  م، ذكره ابن كثري يف تفس   ريه
ان أحرص ما وك ،ر بهأن هذا الرس     ول الكرمي قد بلغ كل ما أم ،َل يش     ك فيه من يف قلبه أدىن مثقال ذرة من إميان ،والعام

أنه  ،ىن شكعلموا علماً يقيواً َل يشوبه أد ،وأخباره الدالد على ذلك ،مبا هو متواتر من جهاده وت حيته ،يكون على أمته
قد ورفع الفر  ،لو كان األمر كما يذكر الروافض من الوص          ف  ذا الكتاب من أن به عص          مد األمد من ال           الل يف ديوها

ك الوق  كتابه إىل ذلملسو هيلع هللا ىلص ملا س        اغ يف دين وَل عقل أن يؤخر رس        ول هللا  ،إىل أن تقوم الس        اعد ،واَلختالف فيما بيوها
 ولو قدر أنه تركه يف ،يرتك أمر ربه ملسو هيلع هللا ىلصالويبوَل يتص   ور أن  .(2)ولو أخذره ما كان ليرتكه جملرد اختالف أصحابه عوده ،ال يِ ق

 ،أَيم وقد ثب  أنه عايف بعد ذلك عدة ،ذلك الوق  لتوازعهم عوده ملص   لحد راها فما الذي ميوعه من أن يكتو بعد ذلك
وحادثد  ،(3)يوم اإلثوني على ما جاء مص   رحاً به يف روايد أنس يف الص   حيحني -عليه الص   الة والس   الم  -فقد كان  وفاته 

 ،أن رس         ول هللا مل يكتو ذلك الكتاب حىت ما  ،، وقد ثب  ابتفا  الس         ود والراف          د(4)تفا الكتاب يوم ا ميس ابَل
نزل عليه قبل ذلك ف  ،من أن هللا قد أكمل له وألمته الدين قرمنعلموا أنه ليس من الدين الذي أمر بتبلي ه ملا دلذ عليه ال

 .[3املائدة: ]ْمُ  َعَلْيُكْم نِْعَمِر َوَرِضيُ  َلُكُم اإِلْساَلَم ِديوًا﴾ يف حجد الوداع: ﴿اْليَ ْوَم َأْكَمْلُ  َلُكْم ِديَوُكْم َوأَتَْ 

 و كان كذلك ملا تركإذ ل ،قال ابن تيميد: ومل تكن كتابد الكتاب مما أوجبه هللا عليه أن يكتبه أو يبل ه يف ذلك الوق 
الف َلبد أن ورأى أن ا  ،لكن ذلك مما راه مص    لحد لدفع الوزاع يف خالفد أيب بكر ،ما أمره هللا به ص    لى هللا عليه وس    لم

  .(5)يقع

                                                           
 (.2/404تفسري ابن كثري ) )1 (
 .229، 228ر اَلنتصار للصحو واآلل ، ص251خمتصر التحفد اَلثين عشريد ، ص  )2 (
 .419ر ومسلم ، رقم 4448البخاري ، رقم  )3 (
 .229اَلنتصار للصحو واآلل ، ص )4 (

 (.6/316موهاج السود ) )5( 
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ني عن فقد جاء مبيواً كما يف الصحيح ،يريد أن يكتبهملسو هيلع هللا ىلص وقال يف موضوع اخر: وأما قصد الكتاب الذي كان رسول هللا 
ن وأخاك حىت أكتو كتاابً، فإين أخاف أادعي يل أابك »يف مرض     ه: ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رس     ول هللا  ،عائش     د رض     ي هللا عوها

 .(1)«وأيىب هللا واملؤموون إَل أاب بكر ،قائاًل: أان أوىل ،يتمىن متمنٍ  ويقول

ن الش    ك فلما رأى أ ،قد عزم على أن يكتو الكتاب الذي ذكره لعائش    د ملسو هيلع هللا ىلصالويبإىل أن قال بعد ذكر رواَي  احلديث: و 
 هللا وعلم أن هللا جيمعهم على ما عزم عليه كما قال: وأيىب ،فلم يبق فيه فائدة ،علم أن الكتاب َل يرفع الش              ك ،قد وقع

 .(2)واملؤموون إَل أاب بكر

ال: فيقول الدهلوي يف توجيهه: فإن قيل لو مل يكن ما يكتو أمراً ديوياً فلم ق« لن ت             لوا بعدي»وأما قوله يف احلديث: 
زيرة العرب، وهو إخراج املشركني من ج ،به هوا عدم ا ط  يف تدبري امللك واملراد ،قلوا: لل الل معانٍ « لن ت لوا بعدي؟»

د َل ال   اللد وال وايد عن الدين وهو ما فعله أبو بكر والص  حاب ،ونهيز جيش أس  امد موه ،وإجازة الوفد بوحو ما كان جييزه
 .(3)من بعده

فكما قال ابن  ،(4)وبني أن يكتو  م ذلك الكتابملسو هيلع هللا ىلص وأما معىن قول ابن عباس: إن الرزيد ما حال بني رس        ول هللا  -3
ه األمر، فإنه لو  واش     تبه علي ،وهو رزيد يف حق من ش     ك يف خالفد الص     ديق ،تيميد يف معواه: يقت      ي أن احلائل كان رزيد

 .(5)ف ما من علم أن خالفته حق فال رزيد يف حقه وهلل احلمد ،كان هواك كتاب لزال الشك

من ا وارج والروافض،  ،والبدع              رضي هللا عوهما              ما قال ذلك إَل بعد  هور أهل األهواء ويوضِ ُ ذلك أن ابن عباس
 .(7)، وابن حجر(6)نص على هذا ابن تيميد

أنه  وزعم بعض الروافض ،أراد بذلك الكتاب أن يوص على خالفد علي            رضي هللا عوه            ملسو هيلع هللا ىلصالويبوأما ادعا هم أن  -4
وهذا اَلدعاء ابطلر قال ابن تيميد: ومن توهم أن هذا الكتاب كان خبالفد علي فهو ضالٌّ  ،ليس هواك تفسري معقول غريه

وأما الشيعد القائلون  ،أما أهل السود فمتفقون على تف يل أيب بكر وتقدميه ،من علماء السود والشيعد ،ابتفا  عامد الواس
نذ فلم يكن وحيو ،ل ذلك نص             اً جلياً  اهراً معروفاً أبن علي كان مس             تحقاً لإلمامد فيقولون: إنه قد نص على إمامته قب

                                                           
 (.2387مسلم ، رقم) )1 (
 (.25، 6/23موهاج السود ) )2 (
 .251خمتصر التحفد اَلثين عشريد ، ص )3 (
 (.4432البخاري ، رقم ) )4 (
 (.6/25موهاج السود ) )5 (
 (.6/316موهاج السود ) )6 (
 (.1/209فتُ الباري ) )7 (
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 .(1)حيتاج إىل الكتاب
إنه »وقال:  ،أبنه َل يعي ما يقولملسو هيلع هللا ىلص وزعمهم أبنه قد ا م رس       ول هللا  ،وأما طعن الروافض على عمر رض       ي هللا عوه -5

ا م رس      ول  دعاه أوًَل أبن عمرر فجوابه: أن ما ا«حس      بوا كتاب هللا» ،«عودكم كتاب هللا»وقال:  ،ومل ميتثل قوله« يهجر
 ،وذلك أن هذه اللفظد )أهجر( َل تثب  عن عمر    رضي هللا عوه    أصالً  ،اب جر وأنه َل يعي ما يقول فهذا ابطلملسو هيلع هللا ىلص هللا 

فقالوا: ما »ها: وإمنا الثاب  في ،وإمنا قا ا بعض من ح       ر احلادثد من غري أن تعني الرواَي  الواردة يف الص      حيحني قائلها
ال ق ،هكذا بص       ي د اجلمع دون اإلفراد، و ذا أنكر بعض العلماء أن تكون هذه اللفظد من كالم عمر (2)«ه ؟ أهجرش        ن

 ،سالمويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله يف اإل ،ابن حجر: ويظهر يل ترجيُ للث اَلحتماَل  الر ذكرها القرطيب
 .(3)قد يشت ل به عن حترير ما يريد ،وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع

 .(4)وقال الدهلوي: من أين يثب  أن قائل هذا القول هو عمر مع أنه وقع يف أكثر الرواَي : )قالوا( بصي د اجلمع
إن الثاب  الصحيُ من هذه اللفظد أهنا ورد  بصي د اَلستفهام هكذا )أهجر؟(، وهذا خبالف ما جاء يف بعض الرواَي  

 ،(6)والقرطيب ،(5)موهم القاض    ي عياض ،ذلك اعدثون وش    را  احلديث يهجر(ر فإنه مرجو  على ما حققو  ،بلفظ: )هجر
قال القرطيب  ،(9)فقد نص  وا أن اَلس  تفهام جاء على س  بيل اإلنكار                  على من قال: َل تكتبوا ،(8)وابن حجر ،(7)والوووي

ذا وتقرر ذلك عود الص              حابد: وعلى ه ،ل أحوالهمن ا ط  يف التبليغ يف ك ملسو هيلع هللا ىلصالويببعد أن ذكر األدلد على عص              مد 
وإمنا كان ذلك من بع      هم على وجه  ،زمن مرض     ه ،لش     ك عرض  م يف ص     حد قوله ،يس     تحيل أن يكون قو م: )أهجر(

وتلك  عوه، فك نه يقول ملن توقف: كيف تتوقف ؟ أتظن أنه قال:  ،اإلنكار على من توقف يف إح               ار الكتاب والدواة
 .(10)وهذا أحسن ما حيمل عليه ،فإنه يقول احلق َل ا جر ،فدع التوقف وقرب الكتاب ،هذَيانً 

 ،زمحيث إن قائليها أوردوها على سبيل اإلنكار املل ،ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يدل على اتفا  الصحابد على استحالد ا جر على الرسول 

                                                           
 (.283، 282، 281(ر اَلنتصار للصحو واآلل ، ص )6/25موهاج السود ) )1( 

 (.4431البخاري ، رقم ) )2 (
 (.8/133فتُ الباري ) )3 (
 .250خمتصر التحفد اَلثين عشريد ، ص )4 (
 (.2/886الشفا ) )5 (
 (.4/559املفهم ) )6 (
 (.11/93شر  صحيُ مسلم ) )7 (
 (.8/133فتُ الباري ) )8 (
 .228اَلنتصار للصحو واآلل ، ص )9 (
 (.4/559املفهم ) )10 (
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 .(1)وبه تبطل دعوى الروافض من أصلها ،الذي َل يشك فيه املخالف

مر رسول هللا وأنه مل يتمثل أ ،حسبوا كتاب هللا ،بقوله: عودكم كتاب هللاملسو هيلع هللا ىلص هم من معارضد عمر لرسول هللا أما ادعا   -6
ه من ومن كان على رأي -رض              ي هللا عوه  -فيما أراد من كتابد الكتاب، فالر د  على هذه الش              بهد الواهيد: أن عمر ملسو هيلع هللا ىلص 

د نبه على وق ،وأنه من ابب اإلرش  اد إىل األص  لُ ،ى الوجوبأن أمر الرس  ول بكتابد الكتاب ليس عل ، هر  م ،الص  حابد
رض   ي هللا  -مث إنه قد ثب  بعد هذا ص   حد اجتهاد عمر  .(5)وابن حجر ،(4)والوووي ،(3)، والقرطيب(2)هذا القاض   ي عياض

 ،خالف ألنه مل يرتك التبليغ ملخالفد من ،ولو كان واجباً مل يرتكه َلختالفهم ،الكتاب كتابدملسو هيلع هللا ىلص وذلك برتك الرس  ول  -عوه 
رد على من انزعه َل على  ،: حس     بوا كتاب هللا-رض     ي هللا عوه  -كما أن قول عمر   ،(6)و ذا عد  هذا من موافقا  عمر

  ،فإن املخاطو مجعر وهم املخالفون لعمر        رضي هللا عوه        يف رأيه ،وهذا  اهر من قوله: عودكم كتاب هللا ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبأمر 
عد وقد رأى أن األوىل ترك كتابد الكتاب       ب ،سديد الرأي ،لقو البصرية ،ما أن عمر       رضي هللا عوه       كان بعيد الوظرك

أن تقرر عوده أن األمر به ليس على الوجوب                   وذلك ملص   لحد ش   رعيد راجحد للعلماء يف توجيهها أقوالر موها: ش   فقته 
 ،د الوجعقد غلبملسو هيلع هللا ىلص ويش     هد  ذا قوله: إن رس     ول هللا  ،مع ش     دة املرضمما يلحقه من كتابد الكتاب ملسو هيلع هللا ىلص على رس     ول هللا 

َما فَ رذْطَوا يف اْلِكَتاِب ِمْن ﴿مع اس              تح               ار قوله تعاىل:  ،(7)ما يش              ق ويثقل عليهملسو هيلع هللا ىلص فكره أن يتكلف رس              ول هللا 
َياانً ِلُكلِ  َشْيءٍ ﴿وقوله تعاىل:  ،[38]األنعام: ﴾َشْيءٍ   .[89]النحل:  ﴾تِب ْ

 ،فقه عمر على أنه من دَلئل ،وأما كالم عمر       رضي هللا عوه       فقد اتفق العلماء املتكلمون يف شر  احلديثقال الوووي: 
 .(8)وف ائله ودقيق نظره

بل م جور  ،واجملتهد يف الدين معذور على كل حال ،كما أن عمر رض           ي هللا عوه كان جمتهداًً يف موقفه من كتابد الكتاب
فكيف وقد   ،(9)«وإذا حكم فاجتهد مث أخط  فله أجر ،اكم فاجتهد مث أ ص      اب فله أجرانإذا حكم احل: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبلقول 

ر بل وافقه على ما أراد من ترك الكتاب ؟ .وهبذا يظه ،فلم يؤ ه ومل يذمه بهملسو هيلع هللا ىلص كان اجتهاد عمر حب             ور رس            ول هللا 
 .(10)ويوكشف زيف ما قالوه يف حقهم ،بطالن طعن الروافض على الصحابد يف هذه احلادثد

                                                           
 . وهذا املرجع من أحسن ما اطلع  عليه يف الرد على هذه الشبهد.289اَلنتصار للصحو واآلل ، ص )1 (
 (.2/887الشفا ) )2 (
 (.2/559املفهم ) )3 (
 (.11/91شر  الوووي ) )4 (
 (.1/209فتُ الباري ) )5 (
 املصدر السابق نفسه . )6 (
 (.2/888الشفا ) )7 (
 .292، 291، 290، 289(ر اَلنتصار للصحو واآلل ، ص11/90شر  الوووي على صحيُ مسلم ) )8 (
 (.7352البخاري ، رقم ) )9 (

 .295، 294اَلنتصار للصحو واآلل ، ص )10( 
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 يف عهد اخللفاء الراشدين علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: الفصل الثاين

 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يف عهد الصديق املبحث األول
 

 أواًل: مبايعة علي أليب بكر ابخلالفة رضي هللا عنهما:
بار ليس            وُجل  هذه األخ ،وكذا أتخُّر الزبري بن العوام ،ورد  أخبار كثرية يف ش           ن أتخُّر علي عن مبايعد الص          ديق   

فعن أيب  ،وقد جاء  رواَي  صحيحد السود تفيد أبن علياً والزبري رضي هللا عوهما ابيعا الصديق يف أول األمر ،بصحيحد
مث قال: مث انطلقوا ، (1)قام خطباء األنص  ار.. فذكر بيعد الس  قيفدملسو هيلع هللا ىلص س  عيد ا دري رض  ي هللا عوه قال: ملا تويف رس  ول هللا 

وا به. فقال أبو بكر: ف ت ،فس ل عوه، فقام أانس من األنصار ،فلما قعد أبو بكر على املورب نظر يف وجوه القوم فلم ير علي
بايعه مث مل ير الزبري ف ،ملسو هيلع هللا ىلصفقال: َل تثريو َي خليفد رسول هللا  ،وختوه أرد  أن تشق عصا املسلمنيملسو هيلع هللا ىلص ابن عم رسول هللا 

فقال مثل  ،أرد  أن تش   ق عص   ا املس   لمني ،وحواريهملسو هيلع هللا ىلص فقال: ابن عم د رس   ول هللا  ،س    ل عوه حىت جا وا بهف ،بن العوام
 .(2)قوله: َل تثريو َي خليفد رسول هللا فبايعاه

ومما يدل على أ يد حديث أيب س  عيد ا دري الص  حيُ: أن اإلمام مس  لم بن احلجاج ص  احو اجلامع الص  حيُ الذي هو 
د بعد ص    حيُ البخاري ذهو إىل ش    يخه احلافظ حممد بن إس    حا  بن خزميد ص    احو ص    حيُ ابن أص    ُ الكتو احلديثي

 فقال مس      لم لش      يخه ابن خزميد: هذا احلديث ،وقرأه عليه ،فكتو له ابن خزميد احلديث ،احلديث فس       له عن هذا ،خزميد
 .(4)مالإنه يساوي بدرة  ،فق  (3)فقال ابن خزميد: هذا احلديث َل يساوي بدند ،يساوي بدند

ايعد علي بن أيب وهي مب ،وعلق على هذا احلديث ابن كثري ر ه هللا فقال: هذا إس      واد ص      حيُ حمفوظ، وفيه فائدة جليلد
فإن علي بن أيب طالو مل يفار  الص               ديق يف وق  من  ،وهذا حق ،طالو إما يف أول يوم أو يف اليوم الثاين من الوفاة

حيث قال: كان علي بن أيب طالو  ،ويف روايد حبيو بن أيب لب  .(5)  خلفهومل يوقطع يف ص   الة من الص   لوا ،األوقا 
وهو  ،ا عليه إزار وَل رداءم ،فخرج علي إىل املس   جد يف قميص له ،فقال له: قد جلس أبو بكر للبيعد ،ف يه رجل ،يف بيته

                                                           
 ( ، قال ابن كثري: هذا إسواد صحيُ حمفوظ. 5/281( رجاله رجال الصحيُر البدايد والوهايد )5/183جممع الزوائد ) )1 (
 ( ، إبسوادين صحيحني .8/143لكربى )(ر السون ا3/76املستدرك ) )2 (
 البدند: انقد أو بقرة توحر مبكد ، ولعظمها وضخامتها مسني بدند. )3 (
 البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة مَلف ديوار. واملعىن: أنه كوز  ني. )4 (

 (.5/239البدايد والوهايد ) )5( 
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 .(1)و  قميصهفلبسه ف ،وبعث إىل ردائه فجا وه به ،مث جلس ،فبايع أاب بكر ،عن البيعد  كراهد أن يبط  ،متعجِ ل

قال له: مىت  ،؟ قال: نعمملسو هيلع هللا ىلص فقال له: أش  ِهْدَ  وفاة رس  ول هللا  ،وقد س   ل عمرو بن حريث س  عيد بن زيد رض  ي هللا عوه
 وليسوا يف مجاعد. ،كره املسلمون أن يبقوا بعض يوم  ،ملسو هيلع هللا ىلصبويع أبو بكر؟ قال سعيد: يوم ما  رسول هللا 

 خالف أحد أاب بكر؟قال: هل 

من  فجمعهم عليه وابيعوه. قال: هل قعد أحد ،وقد أنقذ هللا األنص ار ،قال س عيد: َل. مل خيالف إَل مرتد، أو كاد أن يرتد
 .(2)املهاجرين عن بيعته؟ قال سعيد: َل، لقد تتابع املهاجرون على بيعته

لو كان عودي »وما قدم البص  رة وس   َله عن مس  ريه قال: حي ،وكان مما قال علي رض  ي هللا عوه َلبن الكواء وقيس بن عباد
ولقاتلتهما ولو مل أجد إَل  ،وعمر بن ا طاب يقومان على موربه عهد يف ذلك ما ترك  أخا بين تيم بن مرة ملسو هيلع هللا ىلصالويبمن 

 ،لص        الةاب مكث يف مرض        ه أَيماً وليايل أيتيه املؤذن فيؤذنه ،مل يقتل قتاًل ومل مي  فج ةملسو هيلع هللا ىلص ولكن رس        ول هللا  ،بردي هذا
وقال:  ،ولقد أراد  امرأة من نس  ائه أن تص  رفه عن أيب بكر ف ىب وغ   و ،وهو يرى مكاين ،في مر أاب بكر فيص  لي ابلواس

اان من رض   يه نيب هللا فاخرتان لدني ،فلما قبض هللا نبيه ونظران يف أموران« أن  ص   واحو يوس   ف مروا أاب بكر يص   لِ  ابلواس»
تلف عليه ومل خي ،فبايعوا أاب بكر، وكان لذلك أهالً  ،وهي أعظم األمور وقوام الدين ،إلس   الموكان  الص   الة أص   ل ا ،لديووا

وغزو  معه يف  ،هوعرف  له طاعت ،ف دي  إىل أيب بكر حقه ،ومل نقطع موه الرباءة ،ومل يشهد بع وا على بعض ،موا اثوان
 .(3)وكو  اخذ إذا أعطاين، وأغزو إذا أغزاين، وأضرب بني يديه احلدود بسوطي ،جووده

فكان أول من  ،وكان مما قال يف خطبته على مورب الكوفد يف ثوائه على أيب بكر وعمر: ف عطى املس              لمون البيعد طائعني
 .(4)سبق يف ذلك من ولد عبد املطلو أان

براهيم بن عبد فعن إ ،كر رضي هللا عوهما يف أول األمر وإن مل تصر  بذلكوجاء  رواَي  أشار  اىل مبايعد علي أليب ب
الر ن بن عوف أنه قال: إن عبد الر ن بن عوف كان مع عمر بن ا طاب رض              ي هللا عوه.. مث قام أبو بكر فخطو 

 لتها هللا عز وَل س      ،ها راغباً وَل كو  في ،وقال: وهللا ما كو  حريص     اً على اإلمارة يوماً وَل ليلد ق  ،واعتذر إليهم ،الواس
 ولكن قلد  أمراً عظيماً ما يل به من ،ومايل يف اإلمارة من راحد ،وجل يف س             ر وَل عالنيد، ولكين أش             فق  من الفتود

                                                           
 (.357(. واألثر املرسل ، ويف اإلسواد سيف بن عمر مرتوك ، وعبد العزيز بن سياه صدو  يتبعر تقريو )3/207الطربي ) )1 (
 .66( ، إسواد ا رب ضعيف ر انظر: خالفد أيب بكر الصديق ، عبد العزيز سليمان ، ص3/207يري  الطربي ) )2 (
 .65،  إسواده ضعيف ر خالفد أيب بكر الصديق ، عبد العزيز سليمان ، ص 389يري  اإلسالم ، عهد ا الفد الراشدة ، ص )3 (

 .66( ، خالفد أيب بكر ، ص67، 4/166أسد ال ابد ) )4( 
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ولودد  أن أقوى الواس عليها مكاين اليوم. فقبل املهاجرون موه ما قال وما اعتذر  ،وَل يد إَل بتقويد هللا عز وجل ،طاقد
عد رس   ول وأان  نرى أاب بكر أحق الواس هبا ب ،علي رض   ي هللا عوه والزبري: ما غ    بوا إَل ألان قد أخران عن املش   اورة قال ،به

 .(1)لواس وهو حيابلصالة ابملسو هيلع هللا ىلص ولقد أمره رسول هللا  ،وكربه ،وإان  لوعلم بشرفه ،ولين اثوني ،ر إنه لصاحو ال ارملسو هيلع هللا ىلص هللا 

 ،اجل من الواسوما ع ملسو هيلع هللا ىلصالويبوذكر  ،قال: فحمد هللا وأثىن عليه ،وم البص    رةوعن قيس العبدي قال: ش    هد  خطبد علي ي
  وابيع ،فبايعوا وعاهدوا وس       لموا ،يس       تخلفوا أاب بكر رض       ي هللا عوه مث رأى املس       لمون أن ،مث قب        ه هللا عز وجل إليه

 .(2)وفعل من ا ري وجاهد حىت قب ه هللا عز وجل ر د هللا عليه ،ورضوا ورضي  ،وعاهد  وسلم 

كان يش     اركه يف و  ،ومل يوقطع عوه يف مجاعد من اجلماعا  ،إن علياً رض     ي هللا عوه مل يفار  الص     ديق يف وق  من األوقا 
د أش      هر من البيعد بعد س      ت ويف تدبري أمور املس      لمني. ويرى ابن كثري وجمموعد من أهل العلم أن علياً جدد بيعته ،املش      ورة

. ولكن ملا وقع  البيعد الثانيد (3)وجاء  يف هذه البيعد رواَي  ص          حيحد ،األوىلر أي: بعد وفاة فاطمد رض          ي هللا عوها
وهواك كتاب امسه )اإلمام علي جدل  .(4)واملثب  مقدم على الوايف ،فوفى ذلك ،اعتقد بعض الرواة أن عليًا مل يبايع قبلها

لكن ص      احبه مل و  ،زعم ص      احبه أبنه يبحث ويواش      د احلقيقد ،الوص      يد والش      ورى( عمود حممد العلي ،واملس      لمنياحلقيقد 
رض لبيعد علي رضي وقد تع ،ولذلك وجو التوبيه ،ووضع السم يف العسل ،يتخلص من املوهج الشيعي الراف ي يف الطر 

 على الوصيد.وزعم أبن أحقيد علي رضي هللا عوه اب الفد قائمد  ،هللا عوه

 اثنياً: علي رضي هللا عنه ومساندته أليب بكر يف حروب الردة:
مرجحاً ملا فيه مص   لحد لإلس   الم واملس   لمني على أي  ،نص   ُ له (5)كان علي رض   ي هللا عوه أليب بكر رض   ي هللا عوه عيبد   

بقاء على اَلحتفاظ ب وحرص    ه ،ومن الدَلئل الس    اطعد على إخالص    ه أليب بكر ونص    حه لإلس    الم واملس    لمني ،ش    يء اخر
وعزمه على  ،واجتماع مشل املس    لمنير ما جاء من موقفه من توجه أيب بكر رض    ي هللا عوه بوفس    ه اىل ذي القص    د ،ا الفد

 .(6)يوما كان يف ذلك من خماطرة وخطر على الوجود اإلسالم ،وقيادته للتحركا  العسكريد ضدهم بوفسه ،حماربد املرتدين

راحلتهر أخذ علي بن أيب طالو رضي هللا  واستوى على ،عوه قال: ملا برز أبو بكر اىل ذي القصدفعن ابن عمر رضي هللا 

                                                           
 .67( ، إسواده جيدر خالفد أيب بكر ، ص6/341البدايد والوهايد ) )1 (
 ( ، رجال اإلسواد ثقا .2/563السود ، عبد هللا بن أ د ) )2 (
 (.5/49لوهايد )البدايد وا )3 (
 (.5/49البدايد والوهايد ) )4 (

 العيبد: وعاء من خوص وحنوه ، يوقل فيه الزرع اعصور إىل اجلرىب ، ووعاء من أدم وحنوه يكون فيه املتاع. )5( 
 .97املرت ى للودوي ، ص )6 (
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فجعوا مل س    يفك وَل ت»يوم أحد: ملسو هيلع هللا ىلص ؟ أقول لك ما قال رس    ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقال: إىل أين َي خليفد رس    ول هللا  ،عوه بزمامها
 -. فلو كان علي رض    ي هللا عوه (1)فرجع« فوهللا لنن فجعوا بك َل يكون لإلس    الم نظام أبداً  ،وارجع اىل املديود ،بوفس    ك

 ،وتهزها عليفقد كان  هذه فرصد ذهبيد ي ،مل يوشر  صدره أليب بكر وقد ابيعه على رغم من نفسه -أعاذه هللا من ذلك 
 ،من كراهته له وإذا كان فو  ذلك حاش   اه هللا ،هلعله حيدث به حدث فيس   رتيُ موه ويص   فو اجلوُّ ل ،فيرتك أاب بكر وش    نه

وقد كان رأي علي  ،(2)كما يفعل الرجال السياسيون مبوافسيهم وأعدائهم  ،أغرى به أحداً ي تاله ،وحرصه على التخلص موه
يناً مما كان شوقال أليب بكر ملا قال لعلي: ما تقول َي أاب احلسن؟ قال أقول: إنك إن ترك   ،رضي هللا عوه مقاتلد املرتدين

 .(3)وإن موعوين عقاَلً  ،فقال: أما لنن قل  ذاك ألقاتلوهم ،ملسو هيلع هللا ىلصأخذه موهم رسول هللار ف ن  على خالف سود الرسول 

 اثلثاً: تقدمي علي رضي هللا عنه أليب بكر:
 فمن ذلك: ،تواتر  األخبار عن علي رضي هللا عوه يف تف يله وتقدميه أليب بكر رضي هللا عوه

ال: عمر. قل : مث من؟ ق ،؟ قال: أبو بكرملسو هيلع هللا ىلص ن احلوفيد قال: قل  أليب: أي الواس خري بعد رس    ول هللا عن حممد ب -1
 .(4)قل : مث أن ؟ قال: ما أان إَل رجل من املسلمني ،وخشي  أن يقول: عثمان

ري هذه األمد بعد خب عن علي رض   ي هللا عوه قال: أَل أخربكم خبري هذه األمد بعد نبيها ؟ أبو بكر. مث قال: أَل أخربكم -2
 .(5)أيب بكر ؟ عمر

عن أيب وائل ش    قيق بن س    لمد قال: قيل لعلي بن أيب طالو رض    ي هللا عوه: أَل تس    تخلف عليوا؟ قال: ما اس    تخلف  -3
خرياً فس          يجمعهم بعدي على خريهم كما مجعهم بعد نبيهم على  ولكن إن يرد هللا ابلواس ،ف س          تخلفملسو هيلع هللا ىلص رس          ول هللا 

 .(6)خريهم

 .(7)علي رضي هللا عوه: َل يف لين أحد على أيب بكر وعمر إَل جلدته حد املفرتيوقال  -4

 وقال علي أليب سفيان رضي هللا عوهما: إان وجدان أاب بكر  ا أهاًل. -5

                                                           
 (.315-6/314البدايد والوهايد ) )1 (
 .97املرت ى للودوي ، ص )2 (
 .670ر الرَيض الو رة ، ص 48املختصر من كتاب املوافقد بني أهل البي  والصحابد للزخمشري ، ص )3 (
 البخاري. )4 (
 ( ، صح ُ أ د شاكر معظم طر  هذه األحاديث.127، 110، 1/106مسود أ د ) )5 (
 ( ، صحيُ اإلسواد ، ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب.3/79املستدرك ) )6 (
 ( ، يف سوده ضعف.1/83ابد )ف ائل الصح )7 (
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 اثر يستأنس هبا يف إيضاح العالقة الطيبة بني علي وأيب بكر؛ منها:آوهناك 

ي ميش    ي اىل وعل ،بليال ملسو هيلع هللا ىلصالويب)أ( عن عقبد بن احلارث قال: خرج  مع أيب بكر الص    ديق من ص    الة العص    ر بعد وفاة 
 فاحتمله على رقبته وهو يقول: ،فمر حبسن بن علي يلعو مع غلمان ،جوبه

 أبيب يش                                                                                به الو                                                                                يب
 

 ل                                                  يس ش                                                   بيهاً بعل                                                   ي 
 .(1)قال: وعلي ي حك 

فهل كان علي يفعل  ،(2)فقد نزع ربقد اإلس         الم من عوقه ،ر  اجلماعد ش         رباً )ب( وعن علي رض         ي هللا عوه قال: من فا
 ذلك؟ كان رضي هللا عوه يكره اَلختالف وحيرص على اجلماعد.

وم ا ت               من ذل ك من اَلتف ا ر عرف أن  ،ق ال القرطيب: من أتم ل م ا دار بني أيب بكر وعلي من املع اتب د ومن اَلعت ذار
د ي لو أحياانً، وإن كان الطبع البشري ق ،وأن قلوهبم كان  متفقد على اَلحرتام واعبد ،بع هم كان يعرتف بف ل اَلخر

 .(3)وهللا املوفق ،لكن الدَيند ترد ذلك

ي هذا القول، بل ورد ما يوف ،فإنه مل يرد من طريق ص              حيُ ،وأما ما قيل من ختلف الزبري بن العوام عن البيعد أليب بكر
 .(4)وذلك يف أثر أيب سعيد السابق الصحيُ وغريه من اَللر ،ويثب  مبايعته يف أول األمر

 ،)ج( قال ابن تيميد: وقد تواتر عن أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض    ي هللا عوه أنه قال: خري األمد بعد نبيها أبو  بكر
د يف لين على أيب َل أو  أبح مث عمر. وقد روي هذا عوه من طر  كثرية قيل: أهنا تبلغ  انني طريقاً. وعوه أنه كان يقول:

أحد  وَل قاله ،. وقال أي اً: ومل يقل أحد ق  أين أحق هبذا   أي ا الفد   من أيب بكر(5)بكر وعمر إَل جلدته حد املفرتي
 قيف أحد بعيوه أن فالانً أحق هبذا األمر من أيب بكر. وإمنا قال من فيه أثر اجلاهليد عربيد أو فارس    يد: إن بي  الرس    ول أح

عمن نقل عوه   فوقل ،وكذلك الفرس يقدمون أهل بي  امللك ،ابلوَليدر ألن العرب يف جاهليتها كان  تقدم أهل الر س      اء
 .(6)كالم يشري به اىل هذا

)د( تس  ميد أيب بكر ابلص  ديق وش  هادة علي له ابلس  با  والش  جاعد: عن حيىي حكيم بن س  عد قال: مسع  علياً رض  ي هللا 
                                                           

 ( ، إسواده صحيُ ، حتقيق أ د شاكر .1/170مسود أ د ) )1 (
 .80( من مرسل أيب طار  األزدي ، وهو صدو  ، ورجال اإلسواد ثقا ر خالفد أيب بكر الصديق ، ص15/24مصوف ابن أيب شيبد ) )2 (
 (.7/495فتُ الباري ) )3 (
 .81العزيز سليمان ، صخالفد أيب بكر الصديق ، عبد  )4 (
 (.3/162موهاج السود ) )5 (
 .309(ر مروَي  أيب خموف ، ص3/269موهاج السود ) )6 (
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. وعن صلد بن زفر العبسي قال: كان أبو بكر إذا ذكر عود علي (1)اسم أيب بكر من السماء الصديقعوه حيلف ابهلل أنزل 
 .(2)والذي نفسي بيده ما استبقوا إىل خري ق  إَل سبقوا إليه أبو بكر ،قال: السبا  تذكرون

ؤموني. أن  َي أمري امل وعن حممد بن عقيل بن أيب طالو قال: خطبوا علي فقال: أيها الواس   من أش              جع الواس؟ قلوا:
فقلوا: من يقيم عوده َل يدنو إليه  ،(3)العريشملسو هيلع هللا ىلص إنه ملا كان يف يوم بدر وض    عوا لرس    ول هللا  ،قال: ذاك أبو بكر الص    ديق

وإنه كان ش      اهراً الس      يف على رأس      ه كلما دان إليه أحد هوى إليه أبو بكر  ،أحد من املش      ركني؟ فما قام عليه إَل أبو بكر
ويقول: أن  الذي جعل  اَل د  ،(4)رأي  رس   ول هللا وأخذته قريش عود الكعبدر فجعلوا يتعتعونه ويرتترونهولقد  ،ابلس   يف
هذا ويدفع هذا ويقول: ويلكم أتقتلون  (6)ف قبل جي  ،(5)وأليب بكر يومنذ ضفرين ،فوهللا ما دان إليه إَل أبو بكر ،إ اً واحداً 

ص              حابه: فقال علي أل ،بيوا  من ربكم.. وقطع  إحدى ض              فري  أيب بكروقد جاءكم ابل ،رجاًل أن يقول: ريب هللا
من  فقال علي: وهللا ليوم من أيب بكر خري ،مؤمن ال فرعون أو أبو بكر؟ ف مس      ك القوم ،انش      دتكم هللا أي الرجلني خري

 .(7)وهذا أبو بكر بذل نفسه ودمه هلل ،ذلك رجل كتم إميانه ف ثىن هللا عليه ،مؤمن ال فرعون
 

 ابعاً: اقتداء علي ابلصديق يف الصلوان وقبول اهلدااي منه:ر 
 ،رافعاً إليه الشكاوى ،قاباًل موه ا داَي ،إن علياً رضي هللا عوه كان راضياً خبالفد الصديق ومشاركاً له يف معامالته وق اَيه

ومن تبعهم  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوش   هد بذلك أكرب خص   وم ا لفاء الراش   دين وأص   حاب  ،(8)مب     اً من ب     ه ،حمباً له ،مص   لياً خلفه
فهذا اليعقويب الش      يعي ال ايل يف يرخيه يذكر أَيم خالفد الص      ديق فيقول:  ،(9)وهنج مبوهجهم ،وس      لك مبس      لكهم ،هبديهم

و ي بن أيب طالفقدموا وأخروا فاس      تش      ار عل ،ملسو هيلع هللا ىلصفش      اور مجاعد من أص      حاب رس      ول هللا  ،وأراد أبو بكر أن ي زو الروم
ن يتجهزوا إىل وأمرهم أ ،فقام أبو بكر يف الواس خطيباً  ،فقال: إن فعل   فر ؟ فقال: بش             ر  خبري ،ف ش             ار أن يفعل

فقال أبو  ،ةحيث مسعته يبش   ر بتلك البش   ار  ملسو هيلع هللا ىلصالويبويف روايد: س    ل الص   ديق علياً كيف ومن أين تبش   ر؟ قال: من  ،الروم

                                                           
 ( ، رجاله ثقا  ، له احلافظ يف الفتُ.1/55املعجم الكبري للطرباين ) )1 (
 ( ، إسواده ضعيف.208، 7/207الطرباين يف األوس  ) )2 (
 العريش: ما يستظل به ، ومجعه عرويف وُعُريف. )3 (
 يرتترونه: الرتترة : حتريك الشيء. )4 (
 ضفرين: عقيصتان. )5 (
 جي : الوجء: اللكز. )6 (
 ( ، صحيُ على شر  مسلم ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب.3/67املستدرك ) )7 (
 .69الشيعد وأهل البي  ، إحسان إ ي  هري ، ص )8 (
 .69الشيعد وأهل البي  ، ص )9 (
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 .(1)َي أاب احلسن سرك هللاملسو هيلع هللا ىلص هللا بكر: سررتين مبا أمسعتين من رسول 
ويقول اليعقويب أي اً: وكان مما يؤخذ عوه الفقه يف أَيم أيب بكر علي بن أيب طالو وعمر بن ا طاب ومعاذ بن جبل وأيب 

وهذا دليل واض           ُ على تعاملهم مع  ،فقدم علياً على مجيع أص           حابه ،(2)بن كعو وزيد بن لب  وعبد هللا بن مس           عود
فعودما كتو خالد بن الوليد إىل أيب بكر بقوله له: إنه وجد رجاًل يف بعض  ،والق   اء (3)بع   هم وتقدميهم علياً يف املش  ورة

هذا  فقال علي: إن ،ر وموهم عليملسو هيلع هللا ىلص فجمع أبو بكر لذلك أص      حاب رس      ول هللا  ،نواحي العرب يُوكُ كما توكُ املرأة
 ملسو هيلع هللا ىلصفاجتمع رأي أصحاب رسول هللا  ،أرى أن حترقه ابلوار ،ففعل هللا هبم ما قد علمتم ،(4)به إَل أمد واحدة ذنو مل يعمل
 .(5)ف مر به أبو بكر أن حير  ابلوار ،أن حير  ابلوار

لذهاهبم  اً وقلدورأوا ابملس  لمني ض  عف ،وكان علي رض  ي هللا عوه ميتثل أوامر الص  ديقر فعودما جاء وفد من الكفار اىل املديود
س   الم وأحس موهم الص   ديق خطراً على عاص   مد اإل ،إىل اجلها  املختلفد للجهاد واس   تيص   ال ش    فد املرتدين والب اة الط اة

لحد وعبد هللا بن وأمر علياً والزبري وط ،أمر الص      ديق حبراس      د املديود وجعل احلرس على أنقاهبا يبيتون ابجليويف ،واملس      لمني
وللتعاطف والتوادد والوائم  ،. وللتعامل املوجود بيوهم(6)وبقوا كذلك حىت أمووا موهم ،اسمس              عود أن يرأس              وا هؤَلء احلر 

الكاملر كان علي وهو سيد أهل البي  ووالد سبطي الرسول صلوا  هللا وسالمه عليه يتقبل ا داَي والتحف دأب األخوة 
، وأي   ًا (7)له عمر ورقيد وولد  ،يف معركد عني التمر كما قبل الص  هباء اجلاريد الر س  بي   ،املتش  اورين ما بيوهم واملتحابني

حلس  ن وولد  له أف   ل أوَلده بعد ا ،موحه الص  ديق خولد بو  جعفر بن قيس الر أس  ر  مع من أس  ر يف حرب اليمامد
 .(8)يدونسو إليها حممد بن احلوف ،وكان  خولد من سيب أهل الردة وهبا يعرف ابوها ،واحلسني وهو حممد بن احلوفيد

وكان  ،يقول اإلمام اجلويين عن بيعد الص   حابد أليب بكر: وقد اندرجوا حت  الطاعد عن بكرة أبيهم أليب بكر رض   ي هللا عوه
 .(9)وهنض اىل غزو بين حويفد ،علي رضي هللا عوه سامعاً ألمره، وابيع أاب بكر على مأل من األشهاد

وكان  ،د وا مس وأموال الفيء من الص   ديق رض   ي هللا عوهم أمجعنيوورد  رواَي  عديدة يف قبوله هو وأوَلده ا داَي املالي

                                                           
 .70(ر نقالً عن الشيعد وأهل البي  ، ص133-2/132يري  اليعقويب ) )1 (
 .70( ، نقالً عن الشيعد وأهل البي  ، ص2/138يري  اليعقويب ) )2 (
 .70الشيعد وأهل البي  ، ص )3 (
 أَل وهي أمد لو  عليه السالم. )4 (
 .51املختصر من كتاب املوافقد ، ص (ر12/220امل ين والشر  الكبري ) )5 (
 .71( ، الشيعد وأهل البي  ، ص4/64يري  الطربي ) )6 (
 (.333-7/331(ر البدايد والوهايد )3/20الطبقا  ) )7 (

 ( املصدر نفسه.3/20الطبقا  ) )8( 
 (.1/85، نقالً عن أصول مذهو الشيعد اإلماميد اَلثين عشريد للقفاري ) 428اإلرشاد للجويين ، ص )9 (
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 بيد مث كان  بيد احلس              ن، مث ،وكان  هذه األموال بيد علي ،علي هو القاس              م واملتويل يف عهده على ا مس والفيء
 .(1)مث زيد بن احلسن ،مث احلسن بن احلسن ،احلسني

ومظهراً للواس اتفاقه ووائمه  ،إبمامته راض  ياً  ،س  جد خلف الص  ديقوكان علي رض  ي هللا عوه يؤدي الص  لوا  ا مس  د يف امل
ل: فعن أمساء بن احلكم الفزاري قا ،ملسو هيلع هللا ىلص.وكان علي رض             ي هللا عوه يروي عن أيب بكر بعض أحاديث رس             ول هللا (2)معه

وه غريي وكان إذا حدثين ع ،علماً نفعين هللا بهملسو هيلع هللا ىلص مسع  علياً رض              ي هللا عوه يقول: كو  إذا مسع  من رس              ول هللا 
ما من عبد »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قال: مسع  رس     ول هللا  -وص     د  أبو بكر  -وحدثين أبو بكر  ،فاذا حلف ص     دقته ،اس     تحلفته

 .(3)«مث يست فر هللا إَل غفر هللا له ،مث يصلي ركعتني ،مسلم يذنو ذنباً مث يتوض  فيحسن الوضوء

وقال اخرون:  ،وقال اخرون: ادفووه يف موض ع اجلوائز ،(4)اختلف أص حابه فقالوا: ادفووه يف البقيعملسو هيلع هللا ىلص وملا قبض رس ول هللا 
فقال علي رضي هللا  ،تاً حياً وَل مي ملسو هيلع هللا ىلصالويبادفووه يف مقابل أصحابه، فقال أبو بكر: أخِ روا فإنه َل يوب ي رفع الصو  عود 

حي  ث   دفنأن  ه ليس من نيب ميو  إَلملسو هيلع هللا ىلص ق  ال أبو بكر: عه  د إيل  رس              ول هللا  ،عو  ه: أبو بكر مؤَتن على م  ا ج  اء ب  ه
 .(5)يقبض

أجراً  فعن عبد خري قال: مسع  علياً يقول: أعظم الواس ،وشهد علي رضي هللا عوه للصديق عن عظيم أجره يف املصاحف
 .(6)يف املصاحف: أبو بكر الصديق، هو أول من مجع بني اللوحني

 

 : ملسو هيلع هللا ىلصالنيبخامساً: الصديق والسيدة فاطمة ومرياث 
فاطمد والعباس رض  ي هللا عوهما أتيا أاب بكر رض  ي هللا عوه يلتمس  ان مرياثهما من رس  ول  قال  عائش  د رض  ي هللا عوها: إن

َل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ما أبو بكر: إين مسع  رس     ول هللا  ،و ا حيونذ يطلبان أرض     ه من فدك وس     همه من خيرب ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
عوه: ... لس    يركاً  ل أبو بكر رض  ي هللا. ويف روايد: قا(7)«من هذا املالملسو هيلع هللا ىلص إمنا أيكل ال حممد  ،ما تركوا ص  دقد ،نورث

                                                           
 .72الشيعد وأهل البي  ، ص )1 (
 املصدر السابق نفسه . )2 (
 .47مسود أ د ، رقم )3 (
 البقيع: مقربة أهل املديود ، وهي داخل املديود. )4 (
 (: إسواده صحيُ ، لكوه موقوف.1/631قاله أ د شاكر. وقال ابن حجر يف الفتُ )( ، إسواده ضعيف 1/8مسود أ د ) )5 (

 .44املختصر من كتاب املوافقد ، ص )6( 
 .6726البخاري ، رقم  )7 (
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 .(1)فإين أخشى إن ترك  شيناً من أمره أن أزيغ ،يعمل به إَل عمل  بهملسو هيلع هللا ىلص شيناً كان رسول هللا 

رضي هللا  أردن أن يبعثن عثمان بن عفان ،ملسو هيلع هللا ىلصحني تويف رسول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوعن عائشد رضي هللا عوها قال : إن أزواج 
َل : » ملسو هيلع هللا ىلصفقال  عائش     د رض     ي هللا عوها  ن: أليس قد قال رس     ول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبمرياثهن من  ليس      لوه ،عوه إىل أيب بكر

ا ترك  بعد م ،َل يقتس  م ورثر ديواراً ملسو هيلع هللا ىلص : ». وعن أيب هريرة رض  ي هللا عوه قال: قال رس  ول هللا (2)«نورث ما تركوا ص  دقد
 .(3)«نفقد نسائي ومؤند عاملي فهو صدقد

يق: لس  يركاً لذلك قال الصد ،ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عوه مع فاطمد رضي هللا عوها امتثاًَل لقوله  وهذا ما فعله أبو بكر الصديق
 .(5)يصوعه فيه إَل صوعتهملسو هيلع هللا ىلص وقال: وهللا َل أدع أمراً رأي  رسول هللا ( 4)يعمل به إَل عمل  بهملسو هيلع هللا ىلص شيناً كان رسول هللا 

وإذعاهنا لقوله  وفيه دليل على قبو ا احلق ،ه  اوقد ترك  فاطمد رض              ي هللا عوها موازعته بعد احتجاجه ابحلديث وبيان
علم ما قاله ألهنا مل ت ،فليس مبوكر ملسو هيلع هللا ىلصالويب: وأما موازعد فاطمد أاب بكر رض              ي هللا عوهما يف مرياث (6)قال ابن قتيبد ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .(7)و و  أهنا ترثه كما يرث األوَلد اابءهم، فلما أخربها بقوله َكفذ  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

غلواً مفرطاً جمانبني احلق والص      واب، معرض      ني متجاهلني ما ورد من نص      وص  ملسو هيلع هللا ىلصالويبيف قص      د مرياث  وقد غال الراف       د
وامتداداً  ،َل يورث، وجعلوا ذلك من أص  ول ا الف بني الص  حابد وال البي  رض  ي هللا عوهم أمجعنيملسو هيلع هللا ىلص ص  حيحد يف أنه 

ص     ديق وعمر وَل س     يما أبو بكر ال ،ر على ال البي فا موا الص     حابد رض     وان هللا عليهم إبيقاع الظلم واجلو  ،ألمر ا الفد
 ، وأض    افوا إىل ذلك غص    و أموال ال البي ،الفارو  رض    ي هللا عوهما اللذين غص    با ا الفد من ال البي  كما يف زعمهم

  الر تواط ،وموع فاطمد من إرثها من أهم الق    اَي ،ويعترب الراف    د ق    يد فدك ،وغص   و ما فرض هللا  م من حقو  ماليد
عليها الص       حابد بعد غص       و الص       ديق رض       ي هللا عوه للخالفد موهم على حد تعبريهم، وذلك حىت َل مييل الواس إىل ال 

 .(8)البي  بسبو هذا املال فيجتمعوا عليه وخيلعوه من ا الفد

 ،األنبياء َل نورث حنن معاشرملسو هيلع هللا ىلص : »واملتتبع لكتو الراف د يف هذه املس لد جيد أهنا توصو على إنكار حديث رسول هللا 

                                                           
 .1759مسلم ، رقم  )1 (
 .1758ر مسلم ، رقم 6730البخاري ، رقم  )2 (
 .6729البخاري ، رقم  )3 (
 .1758مسلم ، رقم  )4 (
 .6726البخاري ، رقم  )5 (
 (.2/169شذرا  الذهو ) )6 (
 .19/1أتويل خمتلف احلديث ، ص  )7 (

 .435العقيدة يف أهل البي  بني اإلفرا  والتفري  ، ص )8( 
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 واستقطاب األدلد عاولد إبطالهر فمن ذلك: (1)«ما تركواه صدقد

ديث ويف ذلك يقول احللي: إن فاطمد مل تقبل حب ،زعمهم أن هذا احلديث وضـــعه أبو بكر الصـــديق رضـــي هللا عنه -1
بعد أن  ،وقال اجمللس      ي ،(2)نفرد هباوقال أي       اً: والتج  يف ذلك إىل روايد ا« ما تركواه ص      دقد»اخرتعه أبو بكر من قوله: 

َل نورث ما  حنن معاش   ر األنبياء»نص على أن أاب بكر وعمر أخذا فدكاً: وألجل ذلك وض   عوا تلك الروايد ا بيثد املفرتاة: 
استنصال  وأنه قيل من أجل ،. ويقول ا ميين يف ذلك: نقول أبن احلديث املوسوب إىل الويب َل صحد له(3)«تركواه صدقد

 إذ هذه الروايد مل يوفرد هبا أبو بكر رض   ي هللا ،وافرتاء واض   ُ ،. وجياب على ذلك: أبن هذا القول كذب حمض(4)ذريد الويب
 ،طلحدرواه عوه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و «. َل نورث ما تركواه فهو ص  دقد»بل إن قوله ص  لى هللا عليه وس  لم:  ،عوه

ان رض        ي هللا وأبو هريرة وحذيفد بن اليم ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوأزواج  ،وعبد الر ن بن عوف والعباس ابن عبد املطلو والزبري وس        عد
ل العلم مش        هورة يعلمها أه ،. ويف ذلك يقول ابن تيميد: والروايد عن هؤَلء لبتد يف الص        حا  واملس        انيد(5)عوهم أمجعني

 .(6)ل على فر  جهله أو تعمده الكذبفقول القائل: إن أاب بكر انفرد ابلروايدر يد ،ابحلديث

وقال ابن كثرير بعد ذكره ملن روى احلديث وأن هذا الزعم من الراف            د ابطل: ولو تفرد بروايته الص           ديق رض           ي هللا عوه 
وقد قال الدكتور س  ليمان بن رجاء الس  حيمي ص  احو  ،(7)يف ذلك لوجو على مجيع أهل األرض قبول روايته واَلنقياد له

الكت  اب القيم )العقي  دة يف أه  ل البي    بني اإلفرا  والتفري (: ويؤي  د ه  ذا م  ا ج  اء من كت  و الراف                د عن اإلم  ام جعفر 
ن س     لك مملسو هيلع هللا ىلص : »الص     اد  اإلمام ا امس املعص     وم عودهم فيما رواه الكليين والص     فار واملفيد: أنه قال: قال رس     ول هللا 

 ل العامل على واألوصياء سادة، وف ،واألتقياء حصون ،والعلماء أمواء ،ريقاً يطلو فيه علماً سلك هللا به طريقاً إىل اجلودط
ولكن ورثوا العلم  ،مل يورثوا ديواراً وَل در اً  ،وأن العلماء ورثد األنبياء العابد كف            ل القمر على س           ائر الوجوم ليلد البدر.

وإمنا  ،وذلك أن األنبياء مل يورثوا در اً وَل ديواراً  ،إن العلماء ورثد األنبياء». ويف روايد: (8)«فمن أخذ موه أخذ حبظ وافر

                                                           
 .6726مسلم ، رقم  )1 (
 ( ، نقالً عن العقيدة يف أهل البي .4/193موهاج الكرامد املطبوع مع موهاج السود ) )2 (
 .443، نقالً عن العقيدة يف أهل البي  ، ص 191حق اليقني ، ص )3 (
 ، نقالً عن العقيدة يف أهل البي . 133-13كشف األسرار للخميين ، ص  )4 (
 .444العقيدة يف أهل البي  ، ص )5 (
 (.4/199موهج السود ) )6 (
 (.5/250البدايد والوهايد ) )7 (
 (.34-1/32الكايف للكليين ) )8 (
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 «.ما أورث الوبيون». وما أرث موك َي رسول هللا؟ قال: (1)«أورثوا أحاديث من أحاديثهم

ّْي األمنـْثـََينْيي ﴿عاىل: زعمهم أن هذا احلديث خمالف لقوله ت -2 يكممم اَّللرم يفي َأْواَلديكمْم ليلذرَكري ميْثلم َح ، [11]النســــــــاء: ﴾يموصـــــــــي
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص وقالوا: ومل جيعل هللا ذلك خاصًا ابألمد دونه 

َل ملسو هيلع هللا ىلص . فهو  (3)من املخاطبني هبا ملسو هيلع هللا ىلصالويبوليس فيه ما يوجو كون  ،واحلقيقد: أن ا طاب ش   امل للمقص   ودين اب طاب
أبشياء مل خيص  وخص ،فهو أوىل ابملؤموني من أنفسهمر وألن هللا حرم عليه صدقد الفرض والتطوع ،أبحد من البشريقاس 

ن هللا  م لنال وذلك صياند م ،هو وإخوانه من األنبياء عليهم السالم كوهنم َل يورثون ،ومما خصه هللا به ،ملسو هيلع هللا ىلصهبا أحد غريه 
م يقد  فيها مبثل أما بقيد البش              ر فال نبوة   ،طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهميكون ذلك ش              بهد ملن يقد  يف نبو م أبهنم 

 .(4)ذه الصياندوإن كان غريه مل حيتج إىل ه ،عن ا   والشعر صياند لوبوته عن الشبهدملسو هيلع هللا ىلص كما صان هللا تعاىل نبيوا   ،ذلك
اركونه من بني األنبياء أبحكام َل يش        قد ُخص  ملسو هيلع هللا ىلص : إن رس       ول هللا آليدوقال ابن كثري يف رده على اس       تدَلل الراف        د اب

لكان ما رواه الص              حابد وعلى رأس              هم أبو بكر مبيواً  ،فيها.. فلو قدر أن غريه من األنبياء يورثون وليس األمر كذلك
 وهبذا يتبني بطالن استدَل م مبخالفد احلديث. ،(5)لتخصيصه هبذا احلكم دون من سواه

َلْيَمانم َداومودَ ﴿ذا احلديث خمالف لقوله تعاىل: زعمهم أن منع اإلرث واالســـــــــــتدالل هب -3  .[16النمل: ] ﴾َوَوريَث ســـــــــــم
َهْو يل ِمْن َلُدْنَك َوِإين ِ ِخْفُ  اْلَمَوايلَ ِمْن َورَاِئي وََكاَنِ  اْمَرَأِ  َعاِقًرا ف َ ﴿وخمالف ملا حكاه هللا عن نبيه زكرَي عليه الس         الم: 

 .[6 - 5]مرمي:   ﴾مِل يَ ْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِ  َرِضيًّاَولِيًّا ص يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْن 
 .(6)العلم دون املال آليدوليس ألحد أن يقول: إن املراد اب ،حيث قالوا: إن املرياث يقت ي األموال وما يف معواه

وغري ذلك من  ،كواملل ،فيستعمل يف إرث العلم والوبوة ،وجياب على ذلك مبا يلي: إن اإلرث اسم جوس يدخل حتته أنواع
َوا ِمْن ِعَباِدانَ ﴿أنواع اَلنتقال. قال تعاىل:   .[32]فاطر:   ﴾مُثذ أَْوَرثْ َوا اْلِكَتاَب الذِذيَن اْصَطَفي ْ

لذِذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ﴿وقال تعاىل:  ِنَك ُهُم اْلَوارِثُوَن ص ا  اآلَي غري ذلك من و  ،[11 - 10]املؤمنون:   ﴾أُوَل
َلْيَماُن َداُوودَ ﴿وإذا كان كذلك فقوله تعاىل:  ،الواردة يف هذا الش     ن يَرُِثيِن َويَِرُث ﴿وقوله: إمنا يدل على جوس  ،﴾َوَوِرَث س    ُ

                                                           
( ، نقالً عن العقيدة ألهل 748-2/747. وانظر: علم اليقني للكاشاين )4(ر واَلختصاص للمفيد ، ص11-10(ر وبصائر الدرجا  للصفار )34-1/32املصدر السابق نفسه ) )1( 

 .444البي  ، ص
 (.4/194موهاج الكرامد املطبوع مع موهاج السود ) )2 (
 .445البي ، ص( العقيدة يف أهل 195-4/194موهاج السود ) )3 (
 .445( العقيدة يف أهل البي ، ص195-4/194موهاج السود ) )4 (
 .446(ر العقيدة يف أهل البي ، ص5/254البدايد والوهايد ) )5 (

 .347نقاًل عن العقيدة يف أهل البي  وغريها من الكتور كالطرائف َلبن أووس، ص 109موهاج الكرامد ، ص )6( 
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ال خيتص ف ،وذلك أن داوود عليه الس        الم كان له أوَلد كثريون غري س        ليمان ،وَل يدل على إرث املال ،﴾ِمْن مِل يَ ْعُقوبَ 
ان مد  س              يق  يف بي اآليدو  ،فدل على أن املراد هبذا اإلرث إرث العلم والوبوة وحنو ذلك َل إرث املال ،ليمان مبالهس              

ني إذ إن إرث املال من األمور العاديد املش  رتكد ب ،وحص  ر اإلرث يف املال َل مد  فيه ،س  ليمان وما خص  ه هللا به من الوعمد
 ،عقوب شيناً من أموا ميرث ال ي ﴾يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْن مِل يَ ْعُقوبَ ﴿به إرث املالر ألنه وكذلك قوله تعاىل: ليس املراد  ،الواس

 (1)وإمنا يرث ذلك موهم أوَلدهم وسائر ورثتهم لو ورثوا

ُ  اْلَمَوايلَ ِمْن َورَاِئي﴿كم  ا أن قول  ه:  م  ال  ه من زكرَي مل خيف أن أيخ  ذوا  ي  دل على أن اإلرث إرث م  ال، ألن ﴾َوِإين ِ ِخف  ْ
 بل كان جناراً أيكل من كس         و يده كما يف ،بعده إذا ما ، فإن هذا ليس مبخوف، وزكرَي عليه الس         الم مل يعرف له مال

ومل يكن ليدخر موها فو  قوته حىت يس    ل هللا ولداً يرث عوه ماله، فدل على أن املراد ابلوراثد يف هاتني  ،(2)ص   حيُ مس   لم
 .(3)قامهاَليتني وراثد الوبوة، والقيام م

ُ من القولني يف وهذا هو الص     حي ،ألن األنبياء َل تورث ،يقول القرطيب يف تفس     ريه لاليد: وعليه فلم يس      ل من يرث ماله
إان معش         ر »ال: أنه ق ملسو هيلع هللا ىلصالويبملا ثب  عن  ،وأنه عليه الص         الة والس         الم أراد وراثد العلم والوبوة َل وراثد املال ،اآليدأتويل 

َلْيَماُن دَ ﴿وهذا احلديث يدخل يف التفس       ري املس       ود لقوله تعاىل: ،(4)«ما تركواه ص       دقد ،األنبياء َل نورث   ﴾اُوودَوَوِرَث س       ُ
ُدن  َْك َولِي  ًّا ص يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْن مِل يَ ْعُقوبَ ﴿وعب  ارة عن قول زكرَي:  ْو يل ِمْن ل  َ وأن  ،للعموم يف ذل  ك وختص              يص ، ﴾فَ ه  َ

وهكذا  ،وكذلك ورث حيىي من ال يعقوب ،وإمنا ورث موه احلكمد والعلم ،فه داود بعدهس        ليمان مل يرث من داود ماًَل خل  
 .(5)ما عدا الروافض قرمنقال أهل العلم بت ويل ال

يف فاطمد  ملسو هيلع هللا ىلصومما ندر اإلش      ارة إليه: أن الراف       د خالفوا ما اس      تدلوا به على وجوب املرياث، وذلك أهنم حص      روا مرياثه 
فقد  ،ر اس تدلوا هباال اآلَي ف خرجوا أزواجه وعص بته خمالفني عموم  ،إَل هي ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبه مل يرث فزعموا أن ،رض ي هللا عوها

ه إَل فاطمد وَل ورثت ،العباس وَل عليملسو هيلع هللا ىلص روى الص         دو  بس         وده عن أيب جعفر الباقر قوله: َل وهللا ما ورث رس         ول هللا 
وورث الكليين والصدو  والطوسي  .(6)عليها السالم، وما كان اخذ علي عليه السالم السال  وغريه إَل أنه ق ي عوه ديوه

                                                           
 .(224-4/222موهاج السود ) )1 (
 .2379مسلم ، رقم  )2 (
 .448(ر العقيدة يف أهل البي  ، ص5/253(ر البدايد والوهايد )4/225موهاج السود ) )3 (
 .1758مسلم ، رقم  )4 (

 (.45-11/35تفسري القرطيب ) )5( 
 .451(ر العقيدة يف أهل البي  ، ص191-4/190من َل حي ره الفقيه ) )6 (
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 ،(1)م تركتهوورث  فاطمد عليها الس  ال ،علمهملسو هيلع هللا ىلص أبس  انيدهم إىل الباقر أي   اً قوله: وورث علي عليه الس  الم من رس  ول هللا 
 بعووان: فقد بوب الكليين يف كتابه الكايف ابابً  ،حيث زعموا أن الوس        اء َل يرثن العقار ،اطمد من ذلكبل وأخرجوا حىت ف

 ،أيب جعفر الص اد  أنه قال: الوس اء َل يرثن من األرض وس ا  حتته رواَي  موها: عن ،إن الوس اء َل يرثن من العقار ش يناً 
 .(2)وَل من العقار شيناً 

عن الوس      اء ما  ن يف املرياث ؟ فقال: أما األرض  -يقص      د الص      اد   -قال: س       لته روى الص      دو  بس      وده إىل ميس      ر 
تدَلل بدون اَلس       ،وهبذا يتبني عدم اس      تحقا  فاطمد رض      ي هللا عوها ش      يناً من املرياث ،(3)والعقارا  فال مرياث  ن فيه

فكيف كان لفاطمد أن تس    ل فدك  ،واألرض. فما دام  املرأة َل ترث العقار (4)«حنن معاش   ر األنبياء َل نورث»حبديث: 
 .(6)وهذا دليل كذهبم وتواق هم ف اًل عن جهلهم ،(5)على حسو قو م وهي عقار َل ريو فيه

وأما ما زعموه من كون الصديق رضي هللا عوه س ل فاطمد أن حت ر شهوداً، ف ح ر  علياً وأم أمينر فلم يقبل شهاد مار 
وذكر   ،ل  اد بن إس   حا : ف ما ما حيكيه قوم أن فاطمد عليها الس   الم طلب   فدكقا ،فهو من الكذب البني الواض   ُ

وش  هد  ا علي عليه الس  الم فلم يقبل أبو بكر ش  هادته ألنه زوجهار فهذا أمر َل أص  ل له  ،أقطعها إَيهاملسو هيلع هللا ىلص أن رس  ول هللا 
 .(7)وإمنا هو أمر مفتعل َل ثب  فيه ،وَل تثب  به روايد أهنا ادع  ذلك

 

 السنة واإلُجاع قد دال علا أن النيب ال يورث: أن -4

فال يعارض  ،وكل موهما دليل قطعي ،وإبمجاع الص       حابد ،َل يورث ثب  ابلس       ود املقطوع هبا ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال ابن تيميد: كون 
إذ  ،يفال يعارض القطع ،ألن ذلك لو كان دليالً ملا كان إَل  وياً  ،وإن كان عموماً فهو خمص  وص ،ذلك مبا يظن أنه عموم

كره بل  وليس فيهم من يو ،وذلك أن هذا ا رب رواه غري واحد من الص           حابد يف أوقا  وجمالس ،الظين َل يعارض القطعي
بل من  ،رياثوَل أصر  العم  على طلو امل ،و ذا مل يصر أحد من أزواجه على طلو املرياث ،كلهم تلقاه ابلقبول والتصديق

 ،الراش   دين إىل علي واس   تمر األمر على ذلك على عهد ا لفاء ،رجع عن طلبه ملسو هيلع هللا ىلصالويبطلو من ذلك ش   يناً ف خرب بقول 
                                                           

 .451(ر العقيدة يف أهل البي  ، ص2/259الكايف للكليين ) )1 (
 .451(ر العقيدة يف أهل البي  ، ص7/137الكايف للكليين ) )2 (
 .89الشيعد وأهل البي  ، ص )3 (
 .1768مسلم ، رقم  )4 (
 .98الشيعد وأهل البي  ، ص )5 (
 .452العقيدة يف أهل البي  ، ص )6 (

 (.238-4/236)موهاج السود  )7( 



 

139 
 

 

 .(1)وَل قسم له تركد ،فلم ي ري من ذلك شيناً 

ِ  موها شيناً ألحد ومل يع ،وصار فدك وغريها حت  حكمه ،قال ابن تيميد: قد توىل ا الفد )عليٌّ( بعد ذي الوورين عثمان
فلو كان  لماً وقدر على إزالته لكان هذا أهون عليه من قتال  ،وَل ولد العباس ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوَل من زوجا   ،من أوَلد فاطمد

أفرتاه يقاتل معاويد مع ما جرى يف ذلك من الش         ر العظيم وَل يعطي هؤَلء قلياًل من املال، وأمره أهون  ،معاويد وجيوش         ه
 .(2)بكثري؟  

د على ما ي أبو العباس السفا  على بعض موا ريه يف هذه املس لوإبمجاع ا لفاء الراشدين على ذلك احتج ا ليفد العباس
 عوه فقام رجل من ال علي رض         ي هللا ،نقل ابن اجلوزي يف )تلبيس إبليس( قال: وقد رويوا عن الس         فا : أنه خطو يوماً 

 من أوَلد مك؟ قال: أانقال: ومن  ل ،فقال: َي أمري املؤموني َأِعينِ  على من  لمين ،قال: أان من أوَلد علي رض    ي هللا عوه
 ،عمقال: ودام على  لمكم؟ قال: ن ،علي رض     ي هللا عوه والذي  لمين أبو بكر رض     ي هللا عوه حني أخذ فدك من فاطمد

قال: ومن قام بعده؟ قال عثمان رض     ي هللا  ،قال: ودام على  لمكم. قال: نعم ،ومن قام بعده؟ قال: عمر رض     ي هللا عوه
 .(3)قال: ومن قام بعده؟ فجعل يلتف  كذا وكذا يوظر مكاانً يهرب موه ،نعم عوه: ودام على  لمكم؟ قال:

وبتص      ويو أيب بكر رض      ي هللا عوه يف اجتهاده ص      ر  بعض أوَلد علي من فاطمد رض      ي هللا عوهما على ما روى البيهقي 
 ،يب بكركان أبس          وده عن ف           يل بن مرزو  قال: قال زيد بن علي بن احلس          ني بن علي بن أيب طالو: أما لو كو  م

 .(4)حلكم  مبا حكم به أبو بكر يف فدك
كما نقل أبو العباس القرطيب اتفا  أهل البي ر بدأ بعلي رض     ي هللا عوه ومن جاء بعده من أوَلده، مث أوَلد العباس الذين  

ر ه هللا: إن علياً  قال ،وإمنا كانوا يوفقوهنا يف س    بيل هللا ،أهنم ما كانوا يرون َتلكها ،ملسو هيلع هللا ىلصكان  أبيديهم ص    دقد رس    ول هللا 
 ،وَل لقس      مد ش      يء موها ،ومل يتعرض لتملكها ،وعثمان ،وعمر ،ملا ويل ا الفد ومل ي ريها عما عمل فيها يف عهد أيب بكر

مث بيد  ،ني بن عليمث بيد حس     ،مث كان  بيد حس    ن بن علي ،بل كان يص    رفها يف الوجوه الر كان من قبله يص    رفها فيها
مث توَلها بوو العباس على  ،مث بيد عبد هللا بن احلسني ،مث بيد زيد بن احلسني ،بيد احلسني بن احلسن مث ،علي بن احلسني

مل يُرَو  ،وهؤَلء كرباء أهل البي  رض  ي هللا عوهم وهم معتمدون عود الش  يعد وأئمتهم ،ما ذكره أبو بكر الربقاين يف ص  حيحه
فلو كان ما يقوله الش           يعد حقاً ألخذها علي أو أحد من أهل بيته ملا  ،عن واحد موهم أنه َتلكها وَل ورثها وَل ورث  عوه

                                                           
 (.4/220موهاج السود ) )1 (
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 .(1)ومل َل ؟  ، فروا هبا
  موها شيناً ومل يع ،وصار فدك وغريها حت  حكمه ،وقال ابن تيميد: قد توىل ا الفد               علي               بعد ذي الوورين عثمان

وقدر على إزالته لكان هذا أهون عليه  ،فلو كان  لماً  ،وَل ولد العباس ملسو هيلع هللا ىلصالويبوَل من زوجا   ،ألحد من أوَلد فاطمد
أفرتاه يقاتل معاويد مع ما جري يف ذلك من الش  ر العظيم وَل يعطي هؤَلء قلياًل من املال، وأمره  ،من قتال معاويد وجيوش  ه

 ؟ (2)أهون بكثري
وملا أي م  ،وا بعلمهوكذبوا مبا مل حييط ،هوتكلفوا ما َل علم  م ب ،وقال ابن كثري: وقد تكلم  الراف           د يف هذا املقام جبهل

عذره  وقبلوا موه ،، فلو تفهموا األمور على ما هي عليه لعرفوا للص        ديق ف         له(3)وأدخلوا أنفس        هم فيما َل يعويهم ،أتويله
ة عود مور املقدر ويرتكون األ ،يتمس        كون ابملتش        ابه ،وفرقد مرذولد ،ولكوهم طائفد خمذولد ،الذي جيو على كل واحد قبوله

أئمد اإلسالم من الصحابد والتابعني فمن بعدهم من العلماء املعتربين يف سائر األعصار واألمصار رضي هللا عوهم وأرضاهم 
 .(4)أمجعني

 تسامح السيدة فاطمة مع أيب بكر: -5

ى البيهقي على ما رو  ،ومات  وهي راض    يد عوه ،وقد ثب  عن فاطمد رض    ي هللا عوها: أهنا رض    ي  عن أيب بكر بعد ذلك
ذا أبو بكر فقال علي: َي فاطمد ه ،بس  وده عن الش  عيب أنه قال: ملا مرض    فاطمد أيها أبو بكر الص  ديق فاس  ت ذن عليها

 ،الدار واملال فقال: وهللا ما ترك  ،فدخل عليها يرتضاها ،ف ذن  له ،يست ذن عليك؟ فقال : أحتو أن اذن له؟ قال: نعم
. قال ابن كثري: (5)مث ترض اها حىت رض ي  ،ومرض اتكم أهل البي  ،ومرض اة رس وله ، ابت اء مرض اة هللاأَل ،واألهل والعش رية

 .(6)والظاهر أن عامر الشعيب مسعه من علي أو ممن مسعه من علي ،وهذا إسواد جيد قوي

على أيب بكر يف  فلنن كان  غ   ب  ،وهبذا تودحض مطاعن الراف   د على أيب بكر الر يعلقوهنا على غ   و فاطمد عليه
يرض   ى عمن  إَل أن ،وَل يس   ع أحد ص   اد  يف حمبته  ا ،ومات  وهي راض   يد عوه ،فقد رض   ي  عوه بعد ذلك ،بدايد األمر
اً وإين وهللا َل أغري ش  ين ،من هذا املالملسو هيلع هللا ىلص وَل يعارض هذا ما ثب  يف حديث عائش  د: إمنا أيكل ال حممد  ،(7)رض  ي  عوه
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 ،ملسو هيلع هللا ىلص وألعملن فيها مبا عمل به رس    ول هللا ،ملسو هيلع هللا ىلصالر كان  عليها يف عهد رس    ول هللا عن حا ا ملسو هيلع هللا ىلص من ص    دقد رس    ول هللا 
، فإن (1)ىت توفي فهجرته فلم تكلمه ح ،فوجد  فاطمد على أيب بكر يف ذلك ،ف ىب أبو بكر أن يدفع لفاطمد موها ش   يناً 

ر  ا وكالمها له بو  زَيرة أيب بكوث ،ويف حديث الشعيب زَيدة علم ،هذا حبسو علم عائشد رضي هللا عوها راويد احلديث
ألن  ،ومعلوم لدى العلماء أن قول املثب  مقدم على قول الوايف ،فعائشد رضي هللا عوها نف  والشعيب أثب  ،ورضاها عوه

وها ليس    فإن عيادة أيب بكر لفاطمد رض  ي هللا ع ،خص  وص  اً يف مثل هذه املس   لد ،احتمال الثبو  حص  ل ب ري علم الوايف
 وإمن   ا هي من األمور الع   ادي   د الر ختفى على من مل ،ويطلع عليه   ا اجلميع ،اث الكبرية الر تش              يع يف الو   اسمن األح   د
على أن الذي ذكره العلماء أن فاطمد رض       ي هللا عوها مل تتعمد هجر  والر َل يعب  بوقلها لعدم احلاجد لذكرها. ،يش       هدها

عدم احلاجد وإمنا مل تكلمه ل ،عن ا جر فو  ثالث ملسو هيلع هللا ىلصالويبوهي ومثلها يوزه عن ذلك ل ،أيب بكر رض              ي هللا عوه أص              الً 
قال القرطيب ص      احو )املفهم( يف س      يا  ش      رحه حلديث عائش      د املتقدم: مث إهنا )أي فاطمد( مل تلتق أبيب بكر  ،(2)لذلك

َل حيل ملسو هيلع هللا ىلص : »هللا  وإَل فقد قال رس  ول ،وملالزمتها بيتها، فعرب الراوي عن ذلك اب جرانملسو هيلع هللا ىلص لش   لها مبص  يبتها برس  ول هللا 
  ،ملسو هيلع هللا ىلصوأبعد الواس عن خمالفد رس          ول هللا  ،وهي أعلم الواس مبا حيل من ذلك وحيرم (3)«ملس          لم أن يهجر أخاه فو  ثالث

 .(4)وسيدة نساء أهل اجلود ؟  ملسو هيلع هللا ىلص كيف َل يكون كذلك وهي ب عد من رسول هللا 

جران وليس هذا من ا  ،ر رض          ي هللا عوه فمعواه انقباض          ها عن لقائهوقال الوووي: وأما ما ذكر من هجران فاطمد أاب بك
وقوله يف هذا احلديث: )فلم تكلمه( يعين يف هذا األمر، أو َلنقباض  ها  ،الذي هو ترك الس  الم واإلعراض عود اللقاء ،اعرم

لقد انش       ل   ،(5)هه وَل كلمتومل يوقل ق  أهنما التقيا فلم تس      لم علي ،مل تطلو موه حاجد وَل اض      طر  إىل لقائه فتكلمه
نش ل  مبرضها كما أهنا ا  ،وهي مصيبد تزري بكل املصائو ،فاطمد رضي هللا عوها عن كل شيء حبزهنا لفقدها أكرم ا لق

الذي ألزمها الفرايف عن أيد مش     اركد يف أي ش      ن من الش     ؤون ف      اًل عن لقاء خليفد املس     لمني املش      ول لكل حلظد من 
أبهنا  ملسو هيلع هللا ىلصكما أهنا كان  تعلم بقرب حلوقها أببيها ر فقد أخربها رس          ول هللا   ،وحروب الردة وغريها ،حلظاته بش          ؤون األمد

وما أحس              ن قول املهلو الذي نقله  ،ومن كان يف مثل علمها َل خيطر بباله أمور الدنيا ،(6)أول من يلحق به من أهله
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 .(1)فعرب الراوي عن ذلك اب جران ،زم  بيتهاوإمنا َل ،العيين: ومل يرِو أحد أهنما التقيا وامتوعا عن التسليم

ومما يدل على أن العالقد كان  وطيدة بني الص  ديق والس  يدة فاطمد إىل حد أن زوجد أيب بكر أمساء بو  عميس هي الر  
ش              ارك  يف و  ،وكان  معها حىت األنفاس األخرية ،ورض              ي هللا عوها يف مرض مو ا ملسو هيلع هللا ىلصالويبكان  َترض فاطمد بو  
 ،وكان علي رض  ي هللا عوه ميرض  ها بوفس  ه وتعيوه على ذلك أمساء بو  عميس رض  ي هللا عوها ،غس  لها وترحيلها اىل مثواها

 وقد وصذتها بوصاَي يف كفوها ودفوها وتشييع جواز ا.

لثوب ر  على املرأة افقد قال  الس      يدة فاطمد ألمساء: إين قد اس      تقبح  ما يص      وع ابلوس      اء أنه يط ،(2)فعمل  أمساء هبا
 فدع  جبرائد رطبد فحوتها مث طرح  ،أريك ش   يناً رأيته أبرض احلبش   د أَلملسو هيلع هللا ىلص فقال  أمساء: َي بو  رس   ول هللا  ،فيص   فها

وعن ابن عبد الرب: فاطمد رض  ي هللا عوها  ،(3)به تعرف املرأة من الرجال ،فقال  فاطمد: ما أحس  ن هذا وأمجله ،عليها ثوابً 
وكان الص  ديق دائم اَلتص  ال بعلي من انحيد ليس   له عن أحوال  مث زيوو بو  جحش. ،يف اإلس  المأول من غطي نعش  ها 

فمرض         )أي فاطمد رض       ي هللا عوها( وكان علي يص       لي يف املس       جد الص       لوا   ،خالف ما يزعمه القوم ملسو هيلع هللا ىلصالويببو  
 زوجه أمساءر حيث كان ؟ ومن انحيد أخرى من ملسو هيلع هللا ىلص فلما ص      لى قال له أبو بكر وعمر: كيف بو  رس      ول هللا  ،ا مس

ودهش الواس   ،وملا قب     فاطمد من يومها فارن  املديود ابلبكاء من الرجال والوس  اء ،هي املش  رفد واملمرض  د احلقيقيد  ا
لص       الة على ابود َل تس       بقوا اب ،ف قبل أبو بكر وعمر يعزَين علياً ويقوَلن: َي أاب احلس       ن ،ملسو هيلع هللا ىلصكيوم قبض فيه رس       ول هللا 

 .(4)ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

عن مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده  ،وقد توفي  ليلد الثاللء لثالث خلون من رم       ان س      ود إحدى عش      رة
ف فح    رها أبو بكر وعمر وعثمان والزبري وعبد الر ن بن عو  ،قال: مات  فاطمد بني امل رب والعش   اء ،علي بن احلس   ني
اب احلسن؟ قال أبو بكر رضي هللا عوه: وأن  َي أ ،َي أاب بكر قال علي: تقدم ،فلما وضع  ليصلى عليها ،رضي هللا عوهم

رواي         د: صلى أبو بكر  وجاء يف ،ودفو  ليالً  ،فصلى عليها أبو بكر رضي هللا عوه ،فوهللا َل يصلي عليها غريك ،قال: نعم
ى عليها علي بن أيب ويف روايد مس    لم: ص    ل ،(5)فكرب عليها أربعاً ملسو هيلع هللا ىلص الص    ديق رض    ي هللا عوه على فاطمد بو  رس    ول هللا 
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 .(1)طالو وهي الروايد الراجحد

 ولقد أجاد وأفاد حممد إقبال يف قصيدته العصماء )فاطمد الزهراء( فقال:

ىَن مل        رمي س                      ريةً  ُِ ب        َ  نس                      ُو املس                      ي        
 

دى ذك         راه         ا 
َ

 ب         ق         ي         ْ  ع         ل         ى ط         وِل امل         
 واجمل         د يش                      رف م         ن ث         الِث م         ط         ال         ع 

 
 يف م          ه          ِد ف          اط          م          َد ف          م          ا أع          اله          ا 

ْن ه     ي   نْ ه     ي ب     و       ُ  م     َ َي أم م     َ ْن ه     ِ  َزْوُج م     َ
 

 م           ن ذا ي           داين يف ال           ف           خ           ار أابه           ا 
ْن ن     وِر ع     نِي املص                  ط     ف     ى   ه     ي وم                      د  م     ِ

 
داه         ا   ه         ادي الش                       ع         وِب إذا ت         روُم ه         ُ

هِ   َر ال        و        ي        اَم ب        روح        ِ ط        ْ  م        ن أي        ق        َظ ال        ف        ِ
 

ل           ى أح           ي           اه           ا   ك            ن           ه ب           ع           د ال           ب           ِ
 وأع              اد يري              َ  احل              ي              اِة ج              دي              دةً  

 
اله         ا   م         ث         ل ال         ع         رائ         ِس يف ج         دي         ِد ح         ُ

 م             ه             ا  وق             دوة  ه             ي أس                          وة  ل             أل 
 

ُر امل         و         رُي خ         ط         اه         ا  م         َ ُم ال         ق         َ  ي         رتس                       ذ
 ج     ع     ل       ْ  م     ن الص                  رِب اجل     م     ي       ِل غ       ذاَءه       ا 

 
اه        ا   ورأْ  رض                      ا ال        زوِج ال        ك        رمِي ِرض                      َ

 إىل أن قال: 

ص                     ط       ف       ى
ُ
رِع امل  ل       وَل ُوق       ويف ع       و       َد ش                     َ

 
داه           ا   وح           دوِد ش                         رع           ت           ِه وحن           ُن ف           ِ

ه       ا   مل                    ي       ُ  ل     ل     ت     ط     واِف ح     وَل ض                   رحي     ِ
 

َراه        ا   ( 2)وغ        م        رُ  ابل        ق        ب        الِ  ط        ي        َو ث         َ
  

وتسمية أهل البيت بعض أبنائهم ابسم أيب بكر: ،سادساً: مصاهران بني الصديق وأهل البيت  
كان    ،هبمص    لد وديد تقديريد تليق به و  ،أبع     اء أهل البي ملسو هيلع هللا ىلص كان  ص    لد س    يدان أيب بكر الص    ديق خليفد رس    ول هللا 

وكان  من املتاند حبيث َل يتص     ور معها التباعد واَلختالفر مهما نس     ج املس     امرون األس     اطري  ،هذه املودة والثقد متبادلد
  احلساد ومن أحو الواس إليه مهما احرت  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبفالصديقد عائشد بو  الصديق بو  أيب بكر كان  زوجد  ،واألابطيل

مث أمساء  ،مهما جحدها املبطلون وأنكرها املوكرون قرمنوهي طاهرة مطهرة بش          هادة ال ،فإهنا حقيقد لبتد ،ونقم املخالفون
مداً فما  عوها وتزوجها الص    ديق وولد  له ولداً مساه حم ،بو  عميس الر كان  زوجد جلعفر بن أيب طالو ش    قيق علي

 .(3)فولد  له ولداً مساه حيىي ،وملا ما  أبو بكر تزوجها علي بن أيب طالو ،الذي وَله علي مصر

 ان  متزوجد من حممد الباقر اإلمام ا امس عود الروافض، وحفيد علي رضي هللا عوه.وحفيدة الصديق ك
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وقد نقل األس     تاذ إحس     ان إ ي  هري من كتو الروافض ما يثب  التالحم واملص     اهرة بني بي  الوبوة وبي  الص     ديقر فقد 
لي كاان ابين خالدر  طالو حفيد عوعلي بن احلسني بن علي بن أيب ،أثب  أبن قاسم بن حممد بن أيب بكر حفيد أيب بكر

عهد عمر  ف م قاس    م بن حممد وعلي بن احلس    ني  ا بور يزدجرد بن ش    هرَير بن كس    رى اللتني كانتا من س    باَي الفرس يف
رض  ي هللا عوه. وتوس  ع احس  ان ا ي  هري يف إثبا  املص  اهرا  وعالقا  املودة والرتاحم واَلحرتام املتبادل بني أهل البي  

 .(1)صديقوبي  ال

 و م علي بن أيب ف ،وكان من حو أهل البي  للص        ديق والتوادد ما بيوهم أهنم مسوا أبوائهم أبمساء أيب بكر رض        ي هللا عوه
طالو حيث مسى أحد أبوائه أبيب بكر، وهذا دليل على حو ومؤاخاة وإعظام وتقدير علي للص         ديق رض         ي هللا عوهما، 

وهل يوجد  ،بل وبعد وفاته كما هو معروف بداهد ،بعد توليد الصديق ا الفد واإلمامدواجلدير ابلذكر أنه ولد له هذا الولد 
 عوه وهل هم موالون له أم خمالفون؟ وعلي رض  ي هللا ،يف الش  يعد اليوم املتزعمني حو علي وأوَلده رجل يس  مى هبذا اَلس  م

د يف بين هاش     م رجل وإَل فال يوج ،ء وحىت بعد وفاتهوإ هاراً له اعبد والوفا ،مل يس     م هبذا اَلس     م ابوه إَل متيمواً ابلص     ديق
بل بعده بووه أي   اً  ،مث مل يقتص  ر علي هبذا التيمن والتربك وإ هار اعبد والص  داقد للص  ديق ،قبل علي مسى ابوه هبذا اَلس  م
يعقويب ال فقد ذكر ذلك ،مسيا كل واحد موهما أحد أوَلد ا أبيب بكر ،فاحلس       ن واحلس       ني ،مش       وا مش       يه وهنجوا موهجه

فقد مسي ابن أخ علي  ،واس    تمر أهل البي  يس    مون من أمساء أوَلدهم أبيب بكر ،(2)واملس    عودي و ا من مؤرخي الروافض
وهذا من  ،بن أيب طالو رض         ي هللا عوه وهو عبد هللا بن جعفر الطيار بن أيب طالو فإنه مسى أحد أبوائه ابس         م أيب بكر

خالف ما يزعمه الروافض اليوم من العداوة والب      اء والقتال الش    ديد واجلدال الدائم  ،إحدى عالئم احلو والود بني القوم
 .(3)بيوهم

،  (4)وقد كان جعفر بن حممد بن علي بن احلسني الذي يلقو ابلصاد  عود الشيعد الروافض يقول: ولدين أبو بكر مرتني
بعد ترىب حممد بن أيب بكر كان أحد فقهاء املديود الس والقاسم بن ،ف مه أم فروة بو  القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق

ن الراف   د وكان جعفر ي    و م ،وأما أمها فهي أمساء بو  عبد الر ن بن أيب بكر الص  ديق ،يف حجر أم املؤموني عائش  د
 فكيف يرضى من يدعي حمبد جعفر وال البي  أن يلعن جد جعفر؟  ،وميقتهم إذا علم أهنم يتعرضون جلده أيب بكر

أبو بكر  قد َحلذى ،وعن عروة بن عبد هللا قال: س               ل  أاب جعفر حممد بن علي عن حليد الس              يوف؟ فقال: َل أبس به
                                                           

 .83إىل  78الشيعد وأهل البي  ، ص )1( 
 .82(ر الوتيجد واألشراف ، ص2/228يري  اليعقويب ) )2 (
ر املوثور من تراث أهل البي  والصحابد ، السيد عالء الدين املدرِ س ، ص 83الشيعد وأهل البي  ، ص )3 (  ر ر اء بيوهم ، صاحل بن عبد هللا الدرويش.44إىل 38ر الد 
 (.6/254سري أعالم الوبالء ) )4 (
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نعم  ،نعم الص   د يق ،مث قال: نعم الص   د يق ،قال: قل : وتقول الص   ديق؟ قال: فوثو وثبد واس   تقبل القبلد ،الص   ديق س   يفه
نيا واَلخرة الصد يق، من مل يقل له الصديق فال َصدذ  هللا له  .(1)قوًَل يف الد 

 سابعاً: علي رضي هللا عنه يف وفاة الصديق:
ا الفد بعد  وكان رأي علي أن يتوىلذ  ،كان علي رض  ي هللا عوه من ض  من من اس  تش  ارهم الص  ديق فيمن يتوىل ا الفد بعده

كان اخر ما تكلم به الص      د يق يف هذه الدنيا قول هللا تعاىل:   ،وملا حان الرحيل ونزل املو  أبيب بكر ،(2)الص      د يق الفارو 
احِلِنيَ ﴿ ِلًما َوَأحْلِْقيِن اِبلص   ذ د يق[101]يوســـف:  ﴾تَ َوفذيِن ُمس   ْ ول ومل تر املديود موذ وفاة الرس    ،. وارن  املديود لوفاة أيب بكر الص   ِ 

 أكثر ابكياً وابكيد من ذلك املساء احلزين. ،يوماً ملسو هيلع هللا ىلص 

كر كو  ووقف على البي  الذي فيه أبو بكر فقال: ر ك هللا َي أاب ب ،مسرتجعاً  ،ابكياً  ،ن أيب طالو مسرعاً وأقبل علي ب
وأشدهم  ،يواً وأخلصهم   يق ،وكو  أول القوم إسالماً  ،وأنيسه ومسرتاحه وثقته وموضع سره ومشاورتهملسو هيلع هللا ىلص إلف رسول هللا 

إلس              الم، وأحدهبم على ا ،ملسو هيلع هللا ىلصوأحوطهم على رس              ول هللا  ،عز وجل وأعظمهم غواء يف دين هللا ،وأخوفهم هلل ،هلل يقيواً 
 ،هدَيً ومستاً  ملسو هيلع هللا ىلصوأرفعهم درجد، وأقرهبم وسيلد، وأشبههم برسول الل  ،وأف لهم سوابق ،وأحسوهم صحبد، وأكثرهم مواقو

دق  رس   ول ص   وعن اإلس   الم أف    ل اجلزاء. ملسو هيلع هللا ىلص فجزاك هللا عن رس   ول هللا  ،وأكرمهم عليه ،وأرفعهم عوده ،وأش   رفهم موزلد
ْدِ  فقال: ﴿َوا ،مساك هللا يف توزيله ص     ديقاً  ،وكو  عوده مبوزلد الس     مع والبص     ر ،حني كذبه الواسملسو هيلع هللا ىلص هللا  لذِذي َجاَء اِبلص     ِ 

دذَ  ِبِه أُولَِنَك ُهُم اْلُمت ذُقونَ  دة وص     حبته يف الش      ،وقم  معه على املكاره حني قعدوا ،واس     يته حني خبلوا ،[33]الزمر:  ﴾َوص     َ
وأمته أحس      ن  ،دين هللا وخليفته يف ،ورفيقه يف ا جرة ،واملوزل عليه الس      كيود ،لين اثوني ص      احبه يف ال ار ،أكرم الص      حبد

وقوي   ،كانواوبرز  حني اس     ت ،وهن        حني وهن أص     حابه ،فقم  ابألمر ما مل يقم به خليفد نيب ،ا الفد حني ارتدوا
 ، يف أمر هللاقوَيً  ،ض   عيفاً يف بدنكملسو هيلع هللا ىلص : وكو  كما قال رس   ول هللا  ،إذ وهوواملسو هيلع هللا ىلص رس   ول هللا ولزم  موهاج  ،حني ض   عفوا

وَل  ،كبرياً يف أنفس        هم، مل يكن ألحدهم فيك م مز  ،الواس جلياًل يف أعني ،عظيماً عود هللا تعاىل ،متواض        عاً يف نفس        ك
 ،دك س           واءالقريو والبعيد عو ،أتخذ حبقه ال            عيف عودك قوي عزيز حىت ،وَل ملخلو  عودك هوادة ،لقائل فيك مهمز

وأمرك حلم  ،قولك حكم وحتم ،والرفق ،وأتقاهم... ش               نك احلق والص              د  ،وأقرب الواس عودك أطوعهم هلل عز وجل
وأتعب  من  ،و هر أمر هللا، فس    بق  وهللا س    بقاً بعيداً  ،وقوي بك اإلميان ،اعتدل بك الدين ،ورأيك علم وعزم ،وح                  زم

 ،وس     لموا له أمره ،رض     يوا عن هللا عز وجل ق      اءه ،فإان هلل وإان إليه راجعون ،وفز  اب ري فوزاً مبيواً  ،ش     ديداً بعدك إتعاابً 
                                                           

 .34( خمتصر اَلثين عشريد ، ص110-2/109صفد الصفوة ) )1 (
 .100إىل 70(ر املختصر من كتاب املوافقد للزخمشري ، ص2/79األثري )الكامل َلبن  )2( 
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وجل بوبيك حممد  ف حلقك هللا عز ،وحرزاً وكهفاً  ،كو  للدين عزاً   ،مبثلك أبداً ملسو هيلع هللا ىلص وهللا لن يصاب املسلمون بعد رسول هللا 
 وَل أضلوا بعدك. ،وَل حرموا أجرك ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)مث بكوا حىت عل  أصوا م وقالوا: صدق  ،فسك  الواس حىت ق ى كالمه

جِ ي: ما أحد ألقى هللا بص              حيفته أحو إيل من هذا  وجاء يف روايد: أن علياً قال عودما دخل على أيب بكر بعدما س              ُ
  .(2)املسجذى

                                                           
 (.1/108(ر نقالً عن أصحاب الرسول )479-1/477التبصرة َلبن اجلوزي ) )1 (

 .120يري  الذهيب ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص )2( 
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 علي رضي هللا عنه يف عهد الفاروق:  املبحث الثاين
 

ان عمر رض  ي فقد ك ،بل كان هو املس  تش  ار األول ،عوه ع   واً ابرزاً يف جملس ش  ورى الدولد العمريدكان علي رض  ي هللا    
 .(1)فقد ثب  قوله فيه: أق اان علي ،وكان رأيه فيه حسواً  ،وحكمته ،وفقهه ،هللا عوه يعرف لعلي ف له

 .(2)ع لد ليس  ا أبو احلسنوكان عمر يقول: أعوذ ابهلل من م ،وقال ابن اجلوزي: كان أبو بكر وعمر يشاورانه

عمر وعلي وعبد هللا وأيب موس           ى وزيد بن لب  وأيب بن كعو. وقال:  ،وقال مس           رو : كان الواس أيخذون عن س           تد
فوجد  علمهم انتهى اىل س  تد نفر: عمر وعلي وعبد هللا وأيب الدرداء وأيب بن كعو وزيد بن ملسو هيلع هللا ىلص ش  امم  أص  حاب حممد 

. وقال أي اً: انتهى العلم إىل (3)وعبد هللا ،جد  علمهم انتهى إىل رجلني موهم: إىل عليمث شامم  هؤَلء الستد فو  ،لب 
وعامل  ، بن مس    عودوعامل الكوفد عبد هللا ،وعامل  ابلعرا ر فعامل املديود علي بن أيب طالو ،عامل  ابملديود، وعامل ابلش    ام ،ثالثد

 .(4)ومل يس  م ،العرا  عامل املديود فإذا التقوا س ل عامل الشام وعامل ،الشام أبو الدرداء

الر مل يرد  ،معه يف إجياد حلول للق        اَي وجيتهد ،وَل يبخل عليه برأيه ،يش       د من أزر أخيه ،فكان علي من هؤَلء املقربني
 نذكر موها: ،والشواهد على ذلك كثرية ،ويف توظيم أمور الدولد الفتيد ،فيها نص

 أواًل: ففي األمور القضائية:
 امرأة تعرتيها نوابن من اجلنون: -1

فلقيهم علي رض       ي هللا  ،ف مر برمجها، فذهبوا هبا لريمجوها ،عن أيب  بيان اجلويب: أن عمر بن ا طاب ُأِ َ ابمرأة قد زن   
ما ردكم؟  فقال: ،فرجعوا اىل عمر ،فانتزعها علي من أيديهم وردهم ،فقال: ما هذه؟ قالوا: زن  ف مر عمر برمجها ،عوه

: مالك فقال ،فجاء وهو ش     به امل       و ،ف رس     ل إىل علي ،الوا: ردان علي . قال: ما فعل هذا علي إَل لش     يء قد علمهق
 ، حىت يكربوعن الص         ري ،رفع القلم عن ثالثد: عن الوائم حىت يس        تيقظ»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبردد  هؤَلء؟ قال: أما مسع  

مر: َل أدري. فلعل  ه أيه  ا وهو هب  ا. فق  ال ع ،؟ ق  ال: بلى. ق  ال علي:. ف  إن ه  ذه مبتالة بين فالن«وعن املبتلى حىت يعق  ل

                                                           
 (.1/481ر املعرفد والتاري  )1102اَلستيعاب يف معرفد األصحاب ، ص )1 (
 ، إسواده ضعيف. 1100ئل الصحابد ، رقم ف ا )2 (
 .4481ر البخاري ، رقم 70، نقالً عن خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص 43، 42علل احلديث ومعرفد الرجال ، علي بن املديين ، ص )3 (
 (.1/444املعرفد والتاري  للفسوي ) )4 (
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 فقد كان عمر َل يعلم أبهنا جمووند. ،(1)قال: وأان َل أدري   فلم يرمجها

 

 

 مضاعفة احلد ملن شرب اخلمر: -2

وذلك َلنتش    ار ش    رب ا مر وخاص    د يف البالد  ،ملن ش    رب ا مر أخذ عمر برأي علي رض    ي هللا عوهما يف م     اعفد احلد
 ، خف احلدودك  ،ف ش         ار علي على عمر رض         ي هللا عوهما أبن جيلد فيها  انني ،وهي حديثد العهد ابإلس         الم ،املفتوحد

 .(2)وعلى املفرتي  انون ،وإذا هذى افرتى ،وعلل ذلك بقوله: نراه اذا سكر هذى

 ،ا مر إَل ص      احو ،وأجد يف نفس      ي ،فيمو  ،عوه أنه قال: ما كو  أقيم حداً على أحد وقد ثب  عن علي رض      ي هللا
 .(3)مل يسوهملسو هيلع هللا ىلص وذلك ألن رسول هللا  ،فإنه لو ما  وديته

 ،قدار أربعنيوقد س    وه ابلوعال وأطراف الثياب م ،أو مل يس    وه ابلس    يا  ،وأو ل البيهقي قوله: )مل يس    وه( زَيدة على األربعني
 .(4)وهللا أعلم

بعهم: على قول مالك والثوري وأبو حويفد ومن ت ،وقد اس        توب  الفقهاء من أفعال ا لفاء الراش        دين مقدار احلد يف ا مر
عمر  وحتمل الزَيدة على ذلك من ،وقول أل د ،والشافعي ،إلمجاع الصحابد. ومن قال: إن احلد أربعون: أبو بكر ، انون

وهذا الرأي مال إليه ابن  ،(5)وهذا هو القول الص     حيُ للش     افعي ،لها إذا راه اإلمامعلى أهنا تعزير جيوز فع ،رض     ي هللا عوه
 .(6)فتكفي األربعون ،تيميد أي اً وقال: .. ف ما مع قلد الشاربني وقرب أمر الشارب

 ال سلطان لك علا ما يف بطنها: -3

قال: ما ابل هذه؟ فلقيها علي ف ،ف مر هبا عمر ترجم ،فس    ا عمر فاعرتف  ابلفجور ،أ  عمر رض  ي هللا عوه ابمرأة حامل
فردذها علي فقال: أأمر  هبا أن ترجم؟ قال: نعم اعرتف  عودي ابلفجور. قال: هذا  ،فقالوا: أمر هبا أمري املؤموني أن ترجم

                                                           
 صحيُ ل ريه. ، 1328مسود أ د ، املوسوعد احلديثيد ، رقم  )1( 

 .30( ، قال: إسواده ضعيف ، وحقق هذا األثر عبد احلميد علي يف رسالته )خالفد علي بن أيب طالو( ، ملحق 47-8/46ارواء ال ليل لأللباين ) )2 (
 (.12/66فتُ الباري ) )3 (
 (.8/322السون الكربى ) )4 (
 (.8/307امل ين ) )5 (
 .73(ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص6/83(ر موهاج السود )28/336/337الفتاوى ) )6 (
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قال: أو ما  ،ذاك، أو أخفتها؟ قال: قد كان (1)سلطانك عليها فما سلطانك على ما يف بطوها؟ قال علي: فلعلك انتهر ا
فخلى عمر  ،؟ إنه من قيد  أو حبس          أو  دد  فال إقرار له« َل حد على معرتف بعد بالء»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبمسع  
 .(2)لوَل علي  لك عمر ،مث قال: عجز  الوساء أن تلد مثل علي بن أيب طالو ،سبيلها

ا فال ختلو من أن يكون عمر مل يعلم أهن ،ص      حيحدوقد علق ابن تيميد على هذه القص      د فقال: إن هذه القص      د إن كان  
 واإلمام إذا مل يعلم أن املس  تحقد للقتل أو الرجم حامل، فعرفه ،وَل ريو أن األص  ل عدم العلم ،ف خربه علي حبملها ،حامل

د، وحيكم ويقيم احلدو  ،كان هذا من مجلد إخباره أبحوال الواس... إىل أن قال عن عمر: يعطي احلقو   ،بعض الواس حبا ا
ولوَل كثرة علمه مل  ،وهو دائماً يق         ي ويفر ،و هر  هوراً مل يكن قبله مثله ،ويف زموه انتش        ر اإلس        الم ،بني الواس كلهم

. وكان رده (3)فإذا خفي  عليه ق     يد من مند ألف ق     يد مث عرفها أو كان نس    يها فذكرها ف ي عيو يف ذلك ،يطق ذلك
 هذا يف سيا  رده على الروافض.

 ردوا اجلهاالن إىل السنة: -4

وقال: َل  ،وجعل ص          داقها يف بي  املال وقال: َل أجيز مهراً أرد نكاحه ،ففر  بيوهما ،أ  عمر ابمرأة أنكح  يف عد ا
فإذا انق       ،وهماويفر  بي ،فبلغ ذلك علياً فقال: وإن كانوا جهلوا الس   ودر  ا املهر مبا اس   تحل من فرجها ،نتمعان أبداً 

 .(4)فخطو عمر الواس فقال: ردوا اجلهاَل  إىل السود. ورجع عمر إىل قول علي ،و خاطو من ا طابعد ا فه

 هذا الرجل غلبين علا نفسي وفضحين يف أهلي: -5

ا احتال  فلما مل يس    اعده ،قال جعفر بن حممد: أ  عمر بن ا طاب ابمرأة قد تعلق  بش    اب من األنص    ار وكان   واه
فقال : هذا  ،مث جاء  إىل عمر صارخد ،وصب  البياض على ثوهبا وبني فخذيها ، لق  صفارهاف ،ف خذ  بي د ،عليه

فهم  ،ر املينفس     ل عمر الوس    اء فقلن له: إن ببدهنا وثوهبا أث ،وهذا أثر فعاله ،الرجل غلبين على نفس    ي وف     حين يف أهلي
  هبا، فقد راودتين فوهللا ما أتي  فاحشد وما  م ،فجعل يست يث ويقول: َي أمري املؤموني تثبذْ  يف أمري ،بعقوبد الشاب

اء حار ش  ديد مث دعا مب ،فقال عمر: َي أاب احلس  ن ما ترى يف أمر ا، فوظر علي إىل ما على الثوب ،عن نفس  ي فاعتص  م 

                                                           
 انتهر ا: زجر ا. )1 (

 .131ر املختصر من كتاب املوافقد ، ص2083( ، رقم 2/69سون سعيد بن موصور ) )2( 
 (.6/42موهاج السود ) )3 (
 (.67-11/66امل ين والشر  الكبري ) )4 (
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 .(1)اعرتف وزجر املرأة ف ،فعرف طعم البيض ،وذاقه ،اشتمهمث أخذه و  ،ال ليان، فصو على الثوب فجمد ذلك البياض

 ونستخلص من هذه الواقعة بعض الدروس:

)أ( أن وس   ائل اإلثبا  كان  يف الق    اء اإلس   المي تش   مل اإلقرار والش   هادة واليمني والوكول.. وتتس   ع لتش   مل اإلمارا  
 والفراسد.

وعلى ا ص        وص علي رض        ي هللا عوهما الذي كان  موزلته عوده  ،)ب( اهتمام عمر مبش        اورة كبار الص        حابد يف الووازل
 .(2)متميِ زة

 

 اثنياً: علي رضي هللا عنه والتنظيمان املالية واإلدارية العمرية:
 يف األمور املالية: -1

 )أ( نفقان اخلليفة:
يه يف ذلك حىت دخل  عل َل أيكل من بي  املال ش     يناً  ،ملا ويل عمر بن ا طاب أمر املس     لمني بعد أيب بكر مكث زماانً 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ف رس        ل اىل أص        حاب رس        ول هللا ،ألنه اش        ت ل عوها أبمور الرعيد ،ومل يعد يكفيه ما يرحبه من نارته ،خص        اص        د
وقال  ،فاس  تش  ارهم يف ذلك فقال: قد ش   ل  نفس  ي يف هذا األمرر فما يص  لُ يل فيه؟ فقال عثمان بن عفان: كل وأطعم

ذلك، ف خذ عمر ب ،وقال عمر لعلي: ما تقول أن  يف ذلك؟ قال: غداء وعش     اء ،ذلك س     عيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
وإن  ،عوه ترك  إن اس           ت وي  ،وقد بنيذ عمر حفظه من بي  املال فقال: إين أنزل  نفس           ي من مال هللا مبوزلد قيم اليتيم

 .(3)افتقر  إليه أكل  ابملعروف

 )ب( رأي علي يف أرض السواد ابلعراق:
ولكن  ،أش  ار عدد من الص  حابد رض  وان هللا عليهم على عمر بتقس  يمها بني الفاحتني ،الس  واد ابلعرا  عووةملا فتح  أرض 

 ذلك فكان فاس   تش   ار علياً يف ،مل يطمنن عمر لتقس   يمها ،ونظرة عمر البعيدة ملن س   ي   بعد ذلك ،لس   عد األرض وجود ا

                                                           
 .48احلكيمد َلبن القيم ، ص الطر  )1 (

 .145اَلجتهاد يف الفقه اإلسالمي ، عبد السالم السليماين ، ص )2( 
 .270ا الفد الراشدة ، سوده صحيُ ، د.حيىي ، ص  )3 (
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  ،لهاال: لوَل اخر املس      لمني ما فتح  قريد إَل قس      متها بني أهف خذ برأيه وق ،رأيه موافقاً لرأي ا ليفد عمر: أن َل تقس      م
 .(1)خيرب ملسو هيلع هللا ىلصالويبكما قسم 

 )ج( ال جرم لتقسمّنه:
إن كان ، ويف  فاستشار فيها الصحابد، فقالوا له: لو تركته لوائبد ،وف ل  موه ف لد ،أ  عمر مبال فقسمد بني املسلمني

وأنه  ،ملسو هيلع هللا ىلصويبالفذكره علي حبديث مال البحرين حني جاء إىل  ، ذلكف راد عمر أن يسمع رأي علي يف ،القوم علي ساك 
 .(3). ويبدو أن هذا كان قبل تقسيم الدواوين(2)فقسمه علي ،فقال عمر لعلي: َل جرم لتقسموه ،كله قسمه

 علي رضي هللا عنه واألمور اإلدارية: -2

  م: من أي يوم مجع الواس وس     ،لتوظيم أمور الدولد وض    بطهاعودما احتاج عمر رض    ي هللا عوه أن ي     ع يرخياً رمسياً لبتاً 
 .(4)ففعله عمر ،وترك أرض الشركملسو هيلع هللا ىلص نكتو التاري ؟ فقال علي رضي هللا عوه: من يوم هاجر رسول هللا 

قال: من ف ،وقد كان عمر رض      ي هللا عوه يراه من أف       ل من يقود الواسر فقد ورد عوه أنه كان يواجي رجاًل من األنص      ار
 لو فقال عمر: ف ين أنتم من علي؟ فوهللا ،حتدثون أنه يس              تخلف من بعدي؟ فعد األنص              اري املهاجرين ومل يذكر علياً 

. وقال َلبوه عبد هللا بن عمر رض        ي هللا عوهما بعد أن طعن: إن ولوها (5)اس        تخلفتموه، ألقامكم على احلق وإن كرهتموه
 .(6)األجلُ سلك هبم الطريق

 ف عمر عليًا علا املدينة مرارًا:استخل -3

وكان الروم قد حش        دوا للمس        لمني، فجمع عمر الواس  ،)أ( اســــــتخالفه حني خرج عمر إىل ماء صــــــراء فعســــــكر فيه
 .(7)فاستشارهم، فكلهم أشار عليه ابملسري

 )ب( استخالفه عند نزول عمر ابجلابية:

 ،فكتو إليه أرطبون الروم: وهللا َل تفتُ من فلس             طني ش             يناً بعد أجوادين ،وذلك حني نزل عمرو بن العاص أبجوادين
                                                           

 .75ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص57األموال ، القاسم بن سالم ، ص )1 (
 عيف َلنقطاعه.( ، إسواده ض1/94مسود أ د ) )2 (

 .75خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص )3( 
 (.1/9التاري  الكبري للبخاري ) )4 (
 ، وقيل: إن الروايد مرسلد. 76خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص  )5 (
 .76( ، صحيُ اإلسواد ر خالفد علي بن أيب طالو ، ص3/741ب يد الباحث عن زوائد مسود احلارث ، حتقيق حسني أ د ) )6 (
 (.4/192املوتظم ) )7 (
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مدخر له،  فكتو يعلمه أن الفتُ ،فعلم عمرو أنه عمر ،فارجع َل ت ر، وإمنا ص          احو الفتُ رجل امسه على ثالثد أحرف
 .(1)واستخلف علي بن أيب طالو ،فوادى له الواس

 : ملسو هيلع هللا ىلصالنيب)ج( استخالف علي حني حج عمر أبزواج 

وكان مع أمها  املؤموني أوليا هن ممن َل حيتجنب  ،وهي اخر حجد حجها ابلواس كان  س      ود ثالث وعش      رين من ا جرة
 .(2)وخلف على املديود علي بن أيب طالو ،موه

 اثلثاً: استشارة عمر لعلي رضي هللا عنهما يف أمور اجلهاد وشؤون الدولة:
ة موها وكان عمر يس   تش   ريه يف األمور الكبري  ،بن ا طاب رض   ي هللا عوهما كان علي رض   ي هللا عوه املس   تش   ار األول لعمر

هناوند وقتال  وعودما أراد عمر التوجه إىل ،وحني فتح  املدائن ،وقد استشاره حني فتُ املسلمون بي  املقدس ،والص رية
 .(3)رويف موضع التقومي ا جري وغري ذلك من األمو  ،وحني أراد أن خيرج لقتال الروم ،الفرس

كان  بيوهم وكان عمر حيو علياً و  ،وكان علي رض     ي هللا عوه طيلد حياة عمر مس     تش     اراً انص     حاً لعمر حمباً له خائفاً عليه
وا بعض الرواَي  الر توا ،ومع ذلك أيىب أعداء اإلس الم إَل أن يزوِ روا التاري  ،مودة وحمبد وثقد متبادلد س و أمزجتهم ويقص ُّ

وكل  ،فرتة ا لفاء الراش   دين عبارة عن: أن كل واحد موهم كان يرتبص ابألخر الدوائر ليوقضذ عليهليص   وروا لوا  ،ومش   ارهبم
 .(4)أمورهم كان  نري من وراء الكواليس

بني عمر وعلي  ،وذلك التعاون املتميز الص    ايف ،إن من أبرز ما يالحظه املت مِ ل يف خالفد عمر تلك ا ص    وص    يد يف العالقد
رأَيً إَل  وما اقرت  علي على عمر،فقد كان علي هو املس  تش  ار األول لعمر يف س  ائر الق   اَي واملش  كال  ،رض  ي هللا عوهما

ر فمثاًل عودما نمع (5)وكان علي رض      ي هللا عوه ميحِ        ه الوص      ُ يف كل ش      ؤونه وأحواله ،وانه عمر إىل توفيذه عن قواعد
ف ش    ار  ،ه عوه الواس واس    تش    ارهم يف املس    ري إليهم بوفس    الفرس بوهاوند يف مجع عظيم حلرب املس    لمني مجع عمر رض    ي هللا

 عليه عامد الواس بذلك.

فإنك إن أش  خص    أهل الش  ام من ش  امهم س  ار  الروم إىل  ،َي أمري املؤموني ،فقام إليه علي رض  ي هللا عوه فقال: أما بعد

                                                           
 (.4/192املوتظم ) )1 (

 (.4/87(ر الفتُ )4/327املوتظم ) )2( 
 .99علي بن أيب طالو ، مستشار أمني للخلفاء الراشدين ، ص )3 (
 .138السابق نفسه ، ص املصدر )4 (
 .529فقه السرية الوبويد للبوطي ، ص  )5 (
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وإنك إن أش   خص     أهل اليمن إىل ذراريهم من ميوهم س   ار  احلبش   د إىل ذراريهم، وإنك إن أش   خص     من هذه  ،ذراريهم
العورا   األرض انتق                  علي  ك العرب من أطرافه  ا وأقط  اره  ا حىت يكون م  ا ت  دع وراءك أهم إلي  ك مم  ا بني ي  دي  ك من

وفرقد يف أهل  ،ثالث فر : فرقد يف حرمهم وذراريهم فليتفرقوا ،واكتو إىل أهل البصرة ،أقرر هؤَلء يف أمصارهم ،والعياَل 
ولتس              ر فرقد إىل إخواهنم ابلكوفد مدداً  م. إن األعاجم إن يوظروا إليك غداً قالوا: هذا أمري  ،عهدهم حىت َل يوتق               وا

هو أقدر و وأما ما ذكر  من مسري القوم فإن هللا هو أكره ملسريهم موك،  ،فكان ذلك أشد لكلبهم عليك ،العرب وأصلها
 وأما عددهم فإان مل نكن نقاتل فيما م ى ابلكثرة ولكن ابلوصر. ،على ت يري ما يكره

 .(1)فقال عمر: هذا هو الرأير كو  أحو أن أيبع عليه 

لعرب وأن يدير رحى احلرب مبن دونه من ا ،ال يور عليه وال    وني، أن َل يذهو ،كان  نص   يحد علي نص   يحد اعو لعمر
 فلسوف يوش  وراءه من الث را  ما هو أخطر من العدو الذي سيواجه. ،حذره من أنه إذا ذهوو  ،وهو يف مكانه

وأن يؤيد  ،هذاملسو هيلع هللا ىلص أفكان لعلي أن يرغو عن أمر رس  ول هللا  ،أعلن أن ا الفد من بعده لعليملسو هيلع هللا ىلص أرأي  لو أن رس  ول هللا 
 عليهم كلهم أن   بل أفكان للص       حابد رض       وان هللااملس       تلبني حلقه بل لواجبه يف ا الفد مبثل هذا التعاون املخلص البواء ؟

؟  بل أفكان من املتصور أن جيمعوا ويف مقدمتهم علي رضوان هللا عليه على ذلك؟  بوسعوا أن ملسو هيلع هللا ىلص ي يِ عوا أمر رسول هللا 
ومل يكن  ،ةنعلم إذاً بكل بداهد: أن املسلمني إىل هذا العهد         هنايد عهد عمر         بل إىل هنايد عهد علي كانوا مجاعد واحد

 .(2)يف ذهن أي من املسلمني أي إشكال بش ن ا الفد أو ش ن من هو أحق هبا

فقد بيذو   ،َل يعين هذا أنه دوهنم يف الفقه والعلم ،وغريه من الص            حابد ،إن كثرة مش            اورة عمر لعلي رض            ي هللا عوهما
يما بعد على وتعويده للحكام ف ،ولكن إميانه وحبه للشورى ،واكتمال ديوه ،األحاديث الصحيحد الر تدل على علو علمه

 .(3)وعدم اَلستبداد ابألمر والرأي. وإَل فإن علياً رضي هللا عوه كان كثرياً ما يرجع عن رأيه إىل رأي عمر ،املشاورة
مر بن عفقد جاء عن عائش              د رض              ي هللا عوها يف معرض حديثها عن عمر قو ا: وقد كان علي رض              ي هللا عوه يتابع 

 ،ذافرأي  ك ،حىت قال علي رضي هللا عوه: يشاورين عمر يف كذا ،مع كثرة استشارته علياً  ،فيما يذهو إليه ويراه ،ا طاب
 .(4)فلم أر إَل متابعد عمر ،ورأى هو كذا

                                                           
 (.2/94(ر حتقيق مواقف الصحابد )3/480يري  الطربي ) )1( 

 .295فقه السرية للبوطي ، ص )2 (
 .77خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص )3 (
 .295اإلمامد والرد على الراف د لألصبهاين ، ص )4 (
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 رابعاً: علي رضي هللا عنه وأوالده وعالقتهم بعمر رضي هللا عنهم:
 ف:نذكر من ذلك بعض املواق ،وإيثارهم على أبوائه وأسرتهملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  كان عمر رضي هللا عوه شديد اإلكرام َلل

أن  أحق ابإلذن من عبد هللا بن عمر: جاء فيما رواه احلسني بن علي رضي هللا عوه: أن عمر قال يل ذا  يوم: أي  -1
لقيين بعد، فقال: َي فرجع  ف ،وابن عمر ابلباب مل يؤذن له ،بين لو جعل  أتتيوا وت ش     اان؟ فجن  يوماً وهو خاٍل مبعاويد

د هللا بن فرجع  فقال: أن  أحق ابإلذن من عب ،فرأي  ابن عمر رجع ،بين مل أرك أتيتوا؟ قل : جن  وأن  خاٍل مبعاويد
 .(1)ووضع يده على رأسه ،مث أنتم ،إمنا أنب  يف ر وسوا ما ترى: هللا ،عمر
: قدم على قال ،عن أبيه علي بن احلس      ني ،بن حممد الباقر وهللا ما هو  يل ما كس      وتكم: روى ابن س      عد: عن جعفر -2

 ،يه ويدعون لهوالواس أيتونه فيسلمون عل ،وهو بني القرب واملورب جالس ،فكسا الواس فراحوا يف احللل ،عمر حلل من اليمن
وعمر  ،ءيفخرج احلس     ن واحلس     ني من بي  أمهما فاطمد رض     ي هللا عوها يتخطيان الواس، ليس عليها من تلك احللل ش     

قال: من  ،كس        و  رعيتك ف حس        و   ،قالوا: َي أمري املؤموني ،مث قال: وهللا ما هو  يل ما كس        وتكم ،قاطو ما بني عيويه
تني مث كتو إىل اليمن أن ابعث حبل ،أجل ال المني يتخطيان الواس وليس عليهما من ش             يء كرب  عوهما وص              را عوها

 .(2)افبعث إليه حبلتني فكسا  ،وعجل ،حلسن وحسني
ع انس   اً من أص   حاب ومج ،تقدمي بين هاش   م يف العطاء: عن أيب جعفر أنه ملا أراد أن يفرض للواس بعدما فتُ هللا عليه -3

، ومن بين ملسو هيلع هللا ىلصفقال: َل وهللا ابألقرب من رس      ول هللا  ،فقال عبد الر ن بن عوف رض      ي هللا عوه: ابدأ بوفس      ك ،ملسو هيلع هللا ىلصالويب
 ،ن كعوحىت انتهى اىل بين عدي ب ،حىت واىل بني مخس قبائل ،مث لعلي ،وفرض للعباس ،ملسو هيلع هللا ىلصهاش             م ره  رس             ول هللا 

ض األعطيا   م ففر  ،مث األقرب فاألقرب ،مث شهد بدراً من بين أميد بن عبد مشس ،فكتو: من شهد بدراً من بين هاشم
 .(3)ملسو هيلع هللا ىلصوفرض للحسن واحلسني ملكاهنما من رسول هللا 

 وعليه برد عدين فقال: كساين هذا الثوب أخي وخليلي وصفيِ ي وصديقيكساين هذا الثوب أخي وخليلي: خرج علي   -4
قال:  ،. ويف روايد عن أيب السفر قال: ر ي على علي بن أيب طالو رضي هللا عوه برد كان يكثر لبسه(4)أمري املؤموني عمر

طاب رض    ي هللا يي عمر بن ا إن هذا كس    انيه خليلي وص    ف ،فقيل: َي أمري املؤموني إنك لتكثر لبس هذا الربد؟ فقال: نعم

                                                           
 (.1/133(ر اإلصابد )7/105ر كوز العمال )118املرت ى ، ص )1( 

 (.1/106ر اإلصابد )118املرت ى ، ص )2 (
 .118ر املرت ى ، ص 25، 24ا راج أليب يوسف ، ص )3 (
 .140املختصر من كتاب املوافقد ، ص )4 (
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 .(1)انصُ هللا فوصحه. مث بكى ،عوه
فبيوما هم  ،مث اش              رتى علي إىل قطيعد عمر أش              ياء فحفر فيها عيواً  ،إقطاع يوبع: أقطع عمر بن ا طاب علياً يوبع -5

ر فتص   د  هبا على الفقراء وا ،يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عوق اجلزور من املاء س   اكني ويف س   بيل هللا ملف   علي وبش   ِ 
يف ص  دقته: هذا ما  وكتو ،ليص  رف هللا تعاىل هبا وجهه عن الوار ويص  رف الوار عن وجهه ،ليوم تبيض وجوه وتس  ود وجوه

أبت ي  ،أمر به علي بن أيب طالو وق          ى يف ماله: إين تص         دق  بيوبع ووادي القرى واألذنيد وراعد يف س         بيل هللا ووجهه
َل  ،قريو والبعيدوذوي الرحم ال ،ويف احلرب والس      لم واجلوود ،يوفق موها يف كل موفعد يف س      بيل هللا ووجهه ،مرض      ا  هللا

فإنه يقبلها وهو  ،وَل أبت ي إَل هللا عز وجل ،أبت ي بذلك وجه هللا والدار اآلخرة ،يباع وَل يوهو وَل يورث حياً أان أو ميتاً 
 .(2)  فيها بيين وبني هللا عز وجلفذلك الذي ق ي ،يرثها وهو خري الوارثني

مر: وعلي س         اك . فقال ع ،فتذكروا الش         رف ،لتقولن َي أاب احلس         ن: اجتمع عود عمر مجاعد من قريش فيهم علي -6
 فقال علي: ،فقال عمر: لتقولن َي أاب احلسن ،مالك َي أاب احلسن ساكتاً ؟ فك ن علياً كره الكالم
و         ا  يف ك         لِ  م         ع         رتٍك ت         زي         ُل س                       ي         وف         ُ

 
امِ   َم ع        ن ف        راِخ ا         َ  ( 3)ف        ي        ه        ا اجل        م        اج        ِ

هِ   ا ب             وص                          ِر ن             ب             ي             ِ  و             َ  هللا أك             َرم             َ
 

 وب            و            ا أع            زذ ش                          رائ            َع اإلس                          المِ  
ا  و              َ  وي              زوُران ج              ربي              ُل يف أب              ي              ات              ِ

 
 ( 4)ب           ف           رائ           ِض اإلس                        الِم واألح           ك           امِ  

 حوار بني أمري املؤموني عمر وعلي حول الر َي: -7 
 رض     ي هللا عوه: أعجو من ر َي الرجل أنه يبي  فريى الش     يء ملقال عمر بن ا طاب رض     ي هللا عوه لعلي بن أيب طالو 

: أفال فال تكون ر َيه ش        يناً. فقال علي بن أىب طالو ،ويرى الرجل الش        يء ،فتكون ر َيه ك خذ اليد ،خيطر له على ابل
ُ يَ تَ َوَفذ األَنْ ُفَس ِحنَي َمْوِ َا ﴿: (5)أخربك بذلك َي أمري املؤموني؟ إن هللا يقول ى َوالذِر ملَْ ََتُْ  يف َمَوامِ اَّللذ ُك الذِر َق    َ َها فَ ُيْمس   ِ

َها اْلَمْوَ  َويُ ْرِسُل اأُلْخَرى ِإىَل َأَجٍل ُمَسم ىً   .[42]الزمر:  ﴾َعَلي ْ
  

                                                           
 ( ، إسواده حسن.5/7232ر نقالً عن الشريعد لآلجري )12047( ، رقم 12/29املصوف َلبن أيب شيبد ) )1 (

 .626(ر فقه علي ، قلعجي ، ص10/375(ر مصوف عبد الرزا  )6/180اعلى ) )2( 
 فراخ ا ام: فراخ الرأس على التشبيه. )3 (
 .138املختصر من كتاب املوافقد ، ص )4 (
 (.271، 5/270الفتاوى ) )5 (
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 خامساً: زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب:
 ،ا يطلومن الفارو  حيوما س له زواجها موهر رضا مب ملسو هيلع هللا ىلصالويبزوج علي بن أيب طالو رضي هللا عوه ابوته من فاطمد بو  

ة الطيبد والص  ال  وإ هاراً أبن بيوهم من العالقا  الوطيد ،واعرتافاً مبحاس  وه ومجال س  ريته ،وإقراراً لف   له ومواقبه ،وثقد فيه
عمر يكن ألهل البي  حمبد ر فقد كان (1)ويرغم أنوفهم ،اعكمد املباركد ما حير  قلوب احلس               اد من أعداء األمد اجمليدة

 ،وقهممن إكرام أهل البي  ورعايد حقملسو هيلع هللا ىلص وملا أوص    ى به رس    ول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصخاص    د َل يكوها ل ريهم لقرابتهم من رس    ول هللا 
لى وتودد إليه يف ذلك قائاًل: فوهللا ما ع ،فمن هذا الباعث خطو عمر أم كلثوم ابود علي وفاطمد رض              وان هللا عليهم

ائاًل: وهو مس    رور ق ،فقال علي: قد فعل ، ف قبل عمر إىل املهاجرين ،ص    حبتها ما أرص    د األرض رجل يرص    د من حس    ن
 كل سبو ونسو موقطع يوم القيامد إَل ما كان من سبيب: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبرفنوين... مث ذكر أن سبو زواجه موها ما مسعه من 

 .(2)سبوملسو هيلع هللا ىلص ف حبب  أن يكون بيين وبني رسول هللا  ،«ونسيب

وأئمتهم  ،ومجيع حم  دثي الش              يع  د وفقه  ائهم  ومك  ابريهم وجم  ادليهم ،ج ك  اف  د أه  ل الت  اري  واألنس               ابولق  د أقر هب  ذا الزوا 
 .(3)إ ي  هري رواَي  خبصوص ذلك يف كتابه )الشيعد والسود( ولقد أورد الشي  إحسان ،املعصومني حسو زعمهم

 من العلماء الذين ذكروا هذا الزواج: ولقد ذكر هذا الزواج علماء أهل السود يف التاري ، وأمجع  مصادرهم عليه، و 

ك   ابن   ،الزواج كت   و الرتاجم (9)وق   د ذكر ه   ذا ،(8)وال   دَير بكري ،(7)وابن اجلوزي ،(6)، وال   ذهيب(5)وابن كثري ،(4)الطربي
 وأسد ال ابد. ،(11)وابن سعد ،(10)حجر

وقد قام األس            تاذ أبو معاذ اإلمساعيلي يف كتابه )زواج عمر بن ا طاب من أم كلثوم بو  علي بن أيب طالو رض            ي هللا 
                                                           

 .105الشيعد وأهل البي  ، ص )1 (
(ر وقال: رواه الطرباين يف 9/173( ، صحيُ اإلسواد ومل خيرجاه وقال الذهيب متعقباً: موقطع ، وأورده ا يثمي يف )جممع الزوائد 3/142إسواده حسن ، أخرجه احلاكم يف املستدرك ) )2 (

 ورجا ما رجال الصحيُ غري احلسن بن سهل وهو ثقد ، وهواك من ضعفه. -الكبري واألوس  ابختصار
 .105الشيعد وأهل البي  ،  )3( 

 (.5/28يري  الطربي ) )4 (
 (.5/220البدايد والوهايد ) )5 (
 .166يري  اإلسالم ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص )6 (
 (.4/131املوتظم ) )7 (
 .19يري  ا ميس ، نقالً عن زواج عمر من أم كلثوم أليب معاذ ، ص )8 (
 ، كتاب الكىن وكتاب الوساء. 276اإلصابد َلبن حجر ، ص )9 (
 املصدر السابق نفسه. )10 (
 (.7/425أسد ال ابد ) )11 (
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الش        بها  الر  ورد على ،عوهما حقيقد وليس افرتاء( بتتبع مراجع ومص        ادر الش        يعد وأهل الس        ود فيما يتعلق هبذا الزواج
اب يف ن س  ري ا ومواقفها يف حيا ا يف عهد الفارو  يف كتايب )فص  ل ا طوقد ذكر  ش  يناً م ،ألص  ق  هبذا الزواج امليمون

هذا وقد ولد  أم كلثوم بو  علي من عمر رض   ي هللا عوه ابود  ش   خص   يته وعص   ره(. ،س   رية أمري املؤموني عمر بن ا طاب
و  ين عدي بن كعوقد روى األص         حاب: أن زيد بن عمر ح          ر مش         اجرة يف قوم من ب ،وولداً مسته زيداً  ،مسي  )رقيد(

قع  م ش   ياً وحزن  أمه لقتله وو  ،فخرج إليهم زيد بن عمر ليص   لحهم ف ص   ابته ض   ربد ش   ج  رأس   ه وما  من فوره ،ليالً 
 بن عمر وص   لى عليهم عبد هللا ،ودفو  أم كلثوم وابوها زيد بن عمر يف وق  واحد ،فمات  من س   اعتها ،عليها من احلزن

 .(1)قدمه احلسن بن علي بن أيب طالو وصلى خلفه ،بن ا طاب

 وما أحد من اخللق بعد أبيك ،ســــادســــاً: اي بنت رســــول هللا ! ما أحد من اخللق أحب إلينا من أبيك
 أحب إلينا منك:

ا، ر كان علي والزبري بن العوام يدخالن على فاطمد فيش          اوراهن ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن أس          لم العدوي قال: ملا بويع أليب بكر بعد   
لق بعد وما أحد من ا  ،فدخل على فاطمد فقال: َي بو  رس   ول هللا   ما أحد من ا لق أحو إليوا من أبيك ،فبلغ عمر

، (2)ابيعا فما رجعا إليها حىت ،فدخل علي والزبري على فاطمد فقال : انص         رفا راش         دين ،أبيك أحو إليوا موك. وكلذمها
 هذه وقد زاد الروافض يف ،وس     جم مع رو  ذلك اجليل وتزكيد هللا لهوالذي مع ص     حد س     وده ي ،وهذا هو الثاب  الص     حيُ

ألهنم  ،وقالوا أبن عمر قال: إذا اجتمع عودك هؤَلء الوفر أن أحر  عليهم هذا   البي  ،الروايد واختلقوا إفكاً وهبتاانً وزوراً 
أن عمر جاءين  فقال   م: تعلمون ،فلم يلبث أن عادوا إليها ،مث خرج عوها ،أرادوا شق عصا املسلمني بت خرهم عن البيعد

فانص  رفوا عين فال ترجعوا  ،وامي هللا إنه ليص  دقن فيما حلف عليه ،وحلف ابهلل ألن أنتم عدمت إىل هذا البي  ليحرقوه عليكم
 .(3)ومل يرجعوا إليها إَل بعدما ابيعوا ،ففعلوا ذلك ،إيل

أكاذيو  من ،ودعوى أن عمر رض            ي هللا عوه همذ إبحرا  بي  فاطمد ،هللا عوهوهذه القص            د مل تثب  عن عمر رض            ي 
ر عن جابر (4)، وقد أوردها مع أكاذيو أخرى الطربس    ي يف كتابه )دَلئل اإلمامد(ملسو هيلع هللا ىلصأعداء ص    حابد رس    ول هللا  ،الراف     د

                                                           
 .186، 185(ر ونساء أهل البي  ، موصور عبد احلكيم ، ص7/425املصدر السابق نفسه ) )1 (

 ( ، إسواده صحيُ.14/567أخرجه ابن أيب شيبد ر املصوف ) )2( 
 (.1/140عقائد الثالثد والسبعني فرقد أليب حممد اليمين ) )3 (
 (.1/140ر نقالً عن عقائد الثالثد والسبعني ) 26دَلئل اإلمامد ، ص )4 (
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 .(2)للذهيب و ذيو التهذيو (1)اجلعفير وهو راف ي كذاب ابتفا  أئمد احلديث كما يف امليزان

ر َل وهذه من األكاذيو الراف   يد ال ،وزعم بعض الروافض أن عمر ض  رب فاطمد حىت أس  ق  ولدها حمس  واً وهو يف بطوها
وما علموا أهنم يطعوون يف علي رض    ي هللا عوه وذلك اب امه ابجلنب والس    كو  عن عمر وهو من  ،أس    اس  ا من الص    حد

حمسواً ولد يف حياة  . علماً أبن(4)بل إن بعض كتو الروافض أنكر صحد هذا ا ذَين والزور ،(3)ملسو هيلع هللا ىلصالويبأشجع أصحاب 
 كما ثب  ذلك ابلروايد الصحيحد.  ملسو هيلع هللا ىلصالويب

 

 سابعاً: اخلالف بني العباس وعلي وحكم عمر رضي هللا عنهم بينهم:
فقال: أجو أمري  ،بن ا طاب أيتيين إذا رس     ول عمر ،(5)قال مالك بن أوس: بيوما أان جالس يف أهلي حني متع الوهار  

على وس     ادة   متك ،س     رير ليس بيوه وبيوه فرايف (6)فإذا هو جالس على رمال ،فانطلق معه حىت دخل على عمر ،املؤموني
 ،وقد أمر  فيهم برض            ،فقال: َي مالك   إنه قدم عليوا من قومك أهل أبيا  ،مث جلس            ،فس          لم  عليه ،من أدم

 جالس عوده أيه فبيوما أان ،قال: اقب            ه أيها املرء ،فقل : َي أمري املؤموني لو أمر  به غريي ،فاقب            ه فاقس           مه بيوهم
 ،ال: نعم ف ذن  ميست ذنونه؟ ق ،فقال: هل لك يف عثمان وعبد الر ن بن عوف والزبري وسعد بن أيب وقاص ،حاجبه يرف 

  فسلما فجلسا.فدخال ،وعباس؟ قال نعم: ف ذن  ما ،يمث قال: لك يف عل ،مث جلس يرف  يسرياً  ،فدخلوا فسلموا وجلسوا

 ،مال بين الو      ري منملسو هيلع هللا ىلص فقال عباس: َي أمري املؤموني   اق      ي بيين وبني هذا. و ا خيتص     مان فيما أفاء هللا على رس     وله 
نش     دكم ابهلل ، أ(7)فقال الره  عثمان وأص     حابه: َي أمري املؤموني   اقض بيوهما وأر  أحد ا من اَلخر. قال عمر: تيدكم

ملسو هيلع هللا ىلص  يريد رس    ول هللا ،«َل نورث ما تركوا ص    دقد»قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالذي إبذنه تقوم الس    ماء واألرض هل تعلمون أن رس    ول هللا 
قد قال  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: أنش  دكما ابهلل أتعلمان أن رس  ول هللا  ،وعباس ،ف قبل عمر على علي ،نفس  ه؟ قال الره : قد قال ذلك

يف هذا الفيء بش       يء مل ملسو هيلع هللا ىلص أن هللا قد خص رس       وله  ،أحدثكم عن هذا األمر قال عمر: فإين ،ذلك؟ قاَل: قد قال ذلك
ُهْم َفَما أَْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوََل رَِكاٍب َوَلِكنذ اَّللذَ ﴿مث قرأ:  ،يعطه أحداً غريه ُ َعَلى َرُسولِِه ِمو ْ  ُيَسلِ ُ  ُرُسَلُه َعَلى َوَما أَفَاَء اَّللذ

                                                           
 (.1/279امليزان للذهيب ) )1 (
 (.2/47 ذيو التهذيو ) )2 (
 .224حقبد من التاري  ، ص )3 (
 .252خمتصر التحفد اَلثين عشريد ، ص )4 (
 الوهار: ارتفع قبل الزوال.متع  )5 (

 املراد أنه كان السرير قد نسج وجهه ابلسعف ، ومل يكن. )6( 
 التيد: الرفق ، يقال: تيدك هذا ، أي: اتنل. )7 (
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اُء  ْيٍء َقِدير  َمْن َيش      َ وَل  ،و وهللا ما احتازها دونكم ،ملسو هيلع هللا ىلص. فكان  هذه خالص      د لرس      ول هللا [6]احلشـــــر:  ﴾َواَّللذُ َعَلى ُكلِ  ش      َ
ى أهله نفقد يوفق علملسو هيلع هللا ىلص فكان رس             ول هللا  ،حىت بقي موها هذا املال ،وبثذها فيكم ،قد أعطاكموها ،اس             ت ثر هبا عليكم

ل تعلمان أنش       دكم ابهلل، ه ،بذلك حياتهملسو هيلع هللا ىلص فعمل رس       ول هللا  ،ه مال هللامث أيخذ ما بقي فيجعل ،س       وتهم من هذا املال
راش       د يبع  ، وهللا يعلم إنه فيها لص       اد  ابرملسو هيلع هللا ىلصفقال أبو بكر: أان ويل رس       ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلك؟ قال عمر: مث توَف هللا نبيه 

وما ملسو هيلع هللا ىلص عمل رس     ول هللا  فيها مباأعمل  ،فقب      تها س     وتني من إمار  ،فكو  أان ويلذ أيب بكر ،مث توَف هللا أاب بكر ،للحق
 ،مركم واحدمث جنتماين تكلماين وكلمتكما واحدة وأ ،وهللا يعلم إين فيها لص  اد  ابر راش  د يبع للحق ،عمل فيها أبو بكر

فقل  لكما: إن  ،وجاءين هذا )يريد علياً( يريد نص     يو امرأته من أبيها ،تس      لين نص     يبك من ابن اخيك ،جنتين َي عباس
على أن  ،فلما بدا يل أن أدفعه إليكما؟ قل : إن ش       نتما دفعتها إليكما ،قال: َل نورث ما تركواه ص       دقدملسو هيلع هللا ىلص رس       ول هللا 

 ،ذ وليتهاومبا عمل  فيها مو ،وما عمل أبو بكرملسو هيلع هللا ىلص عليكما عهد هللا وميثاقه لتعمالن فيها مبا عمل فيها رس              ول هللا 
مث أقبل على عليِ   ، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الره : نعمف نش        دكم ابهلل ،فبذلك دفعتها إليكما ،فقلتما: ادفعها إليوا

وهللا الذي إبذنه ف ،قال: فتلتمس ان مين ق  اء غري ذلك ،وعباس فقال: أنش دكما ابهلل هل دفعتها إليكما بذلك؟ قاَل: نعم
 .(1)فيكماهافإين أك ،فإن عجزَتا عوها فادفعاها إيلذ  ،َل أق ي فيها ق اء غري ذلك ،تقوم السماء واألرض

 

 اثمناً: ترشيح عمر علي للخالفة مع أهل الشورى وما قاله علي يف عمر بعد استشهاده:
 ،ون عليهوأخذ املس  لمون يدخل ،و نذ أنه س  يفار  احلياة ،ترش  يُ علي مع أهل الش  ورى: ملا طُِعن عمر رض  ي هللا عوه -1

فقال: ما أجد أحق هبذا األمر من هؤَلء الوفر أو الره  الذين تويف رس ول  ،اس تخلف ،ويقولون له: أوص ي َي أمري املؤموني
مث دعا خاص          تهم وهم عبد  ،(2)وعبد الر ن ،وس          عداً  ،والزبري، وطلحد ،وعثمان ،وهو عوهم راٍض فس          مذى علياً ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

 فاجتهد يف ،األصلُ للمسلمنيإن عمر          رضي هللا عوه          إمام وعليه أن يستخلف  .(3)وعلير فوعظهم ،الر ن، وعثمان
هم فإنه مل يقل أح         د غري  ،وهو كما رأى ،وهو عوهم راض أحق من غريهمملسو هيلع هللا ىلص ورأى أن الستد الذين تويف رسول هللا  ،ذلك

لس   تد فإن الذي  هر له رجحان ا ،ويكون غريه أص   لُ  م ،وجعل التعيني إليهم خوفاً أن يعني واحداً موهم ،أحق موه                  م
وقال: األمر يف التعيني إىل الس         تد يعيوون واحداً موهم. وهذا اجتهاد إمام عادل انص         ُ َل هوى له  ،دون رجحان التعيني
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وَ ُهمْ ﴿وهو منوذج واقعي لتطبيق قول هللا تعاىل:  ،رض         ي هللا عوه وَرى بَ ي ْ اِوْرُهْم يف ﴿وقال:  ،[38]الشـــــــورى:  ﴾َوأَْمُرُهْم ش         ُ َوش         َ
 .(1)من الشورى مصلحدفكان ما فعله  ،[159]آل عمران:  ﴾اأَلْمرِ 

فلذلك  ،إن الفارو  رض          ي هللا عوه رأى األمر يف الس          تد متقارابًر فإهنم وإن كان لبع           هم من الف           يلد ما ليس لبعض
فرتك  ،ورأى أنه إذا عني واحداً فقد حيص    ل بوَليته نوع من ا لل فيكون موس    وابً إليه ،املف     ول مزيد أخرى ليس      لالخر

هم إذ َل أحق فجمع بني املص              لحتنير بني تعييو ،وعلم أنه ليس واحداً أحق هبذا األمر موهم ،التعيني خوفاً من هللا تعاىل
إلمكان، وهللا تعاىل قد أوجو على العبد أن يفعل املص  لحد حبس  و ا ،وترك تعيني واحد موهم ملا ختوفه من التقص  ري ،موهم

 .(2)املصلحدفكان ما فعله غايد ما ميكن من 
ف نوعان، ألن ا ال ،وَل يقال: إنه جبعله األمر ش     ورى بني الس     تد قد خالف به من تقدمه كما هو زعم الش     يعد الراف      د

ومل  ،وقد أقره على اجتهاده كل الص     حابد ،(3)وخالف تووعر وما فعله عمر رض     ي هللا عوه من الووع التايل ،خالف ت      اد
تكره عمر من طريقد جديدة يف اختيار ا ليفد من بعده يف كتايب )فص   ل ا طاب وقد بس   ط  ما اب ،نس   مع أحداً عارض   ه

 فمن أراد التوسع فلريجع إليه مشكوراً. ،يف سرية أمري املؤموني عمر بن ا طاب شخصيته وعصره(
ع عمر على س  ريره -2 فتكوفه الواس  ،ما قاله علي يف عمر بعد اس  تش  هاده: قال ابن عباس كما يف ص  حيُ البخاري: ُوض  ِ

حم على عمر وقال: فرت  ،إذا علي بن أيب طالو ،فلم يرعين إَل رجل اخذ موكيب ،وأان فيهم ،قبل أن يرفع ،يدعون ويصلون
وامي هللا إن كو  أل ن أن جيعلك هللا مع ص        احبيك، وحس        ب   ،ما خلف  أحداً أحو إيلذ أن ألقى هللا مبثل عمله موك

أبو بكر وخرج    أان و  ،ودخل    أان وأبو بكر وعمر ،ذهب    أان وأبو بكر وعمر»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبأين كو    كثرياً م  ا أمسع 
 .(4)«وعمر

وحرص  ه على عدم خمالفته بعد وفاته: عن عبد خري قال: كو  قريباً من  ،قول علي يف عمر: إن عمر كان رش  يد األمر -3
قال: مث  ،قال: فس     لموا واص     طفوا بني يديه ،علي حيث جاء أهل جنرانر قال: قل : فإن كان راداً على عمر ش     يناً فاليوم

ملسو هيلع هللا ىلص مالء رس    ول هللا وك وإخطك بيمي ،قالوا: َي أمري املؤموني ،أدخل بع     هم يده يف كمه ف خرج كتاابً فوض    عه يف يد علي
خر كتاب  إن هذا َل ،قال: مث رفع رأس    ه إليهم فقال: َي أهل جنران ،قال: فرأي  علياً وقد جر  الدموع على خده ،عليك

إمنا  ،قال: س    خربكم عن ذاك: أن الذي أخذه عمر مل أيخذه لوفس   ه ،قالوا: ف عطوا ما فيه ،ملسو هيلع هللا ىلصكتبته بني يدي رس   ول هللا 
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رشيد  أن عمر كان ،وهللا َل أرد شيناً مما صوعه عمر ،وكان الذي أخذه موكم خرياً مما أعطاكم ،لمنيأخذه جبماعد من املس
ل الفقهاء عليها قو م: َل يرد القاض  ي اجتهاد ق   اء من قبله عود علي(1)األمر وروي عوه أنه قال:  ،(2). وهذه احلادثد أص  ذ

، وقد قال علي: ما  (4)وهو قول مجهور الفقهاء ،(3)اَلختالففإين أخش      ى  ،اق       وا كما كوتم تق       ون حىت تكونوا مجاعد
 (5)كو  ألحل عقدة شدذها عمر

ع أم وش              ي ،ودخل البص              رة ،ف ان أكرهه لذلك: ملا فرغ علي من وقعد اجلمل ،إن عمر بن ا طاب كان يكره نزوله -4
لد خل  من لثور عش     رة لي ،فدخلها يوم اإلثوني ،س     ار من البص     رة إىل الكوفد ،املؤموني عائش     د ملا أراد  الرجوع إىل مكد

ف ان أكرهه  ،إن عمر بن ا طاب كان يكره نزوله ،فقال: َل ،فقيل له: انزل ابلقص        ر األبيض ،رجو س        ود س          وثالثني
 .(6)لذلك   فوزل يف الرحبد وصلذى يف اجلامع األعظم ركعتني

حبًا  ،أهل البي  للفارو  رض   ي هللا عوه تس   ميد أبوائهم ابمسهحو أهل البي  لعمر رض   ي هللا عوه: إن من دَللد حمبد  -5
 ،ا  اجلليلدوملا قدذم إىل اإلس       الم من ا دم ،وتقديراً ملا أتى به من األفعال الطيبد واملكارم العظيمد ،وإعجاابً بش       خص       يته

ف ول من مسذى ابوه ابمسه  ،بيوه وبيوهموإقراراً ابلص     ال  الوديد الوطيدة والر تربطه أبهل بي  الوبوة والرحم، والص     هر القائم 
 .(7)أمري املؤموني علي بن أيب طالو مسذى ابوه من أم حبيو بو  ربيعد البكريد عمر

و  ربيعد وهي الص    هباء ب ،حت  ذكر: أوَلد علي بن أيب طالو: وعمر من الت لبيد ،وقد جاء يف كتاب ص    احو الفص    ول
حاز نصف مرياث ف ،وعمذر عمر هذا حىت بلغ مخساً و انني سود ،بعني التمر من السيب الذي أغار عليهم خالد بن الوليد

وذلك أن مجيع إخوانه وأش    قائه وهم عبد هللا وجعفر وعثمان قتلوا مجيعهم قبله مع احلس    ني رض    ي هللا  ،علي رض    ي هللا عوه
 .(8)يعين أنه مل يقتل معهم ابلطف فورثهم ،عوه

وكذلك احلس    ني بن  ،(9)ا طاب رض    ي هللا عوهم فس    مى أحد أبوائه عمر أي     اً  هذا وتبعه حس    ن يف ذلك احلو لعمر بن
، وكذلك موسى بن جعفر (10)ومن بعد احلسني ابوه علي امللقو بزين العابدين مسذى أحد أبوائه ابسم عمر ،علي مسذى عمر
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 .(1)امللقو ابلكا م مسذى أحد أبوائه ابسم عمر
ن ومعامل موهج أهل الس   ود واجلماعدر بس   ري م العطرة يظهرو  ملسو هيلع هللا ىلصالويباروا على هدي فهؤَلء األئمد من أهل البي  الذين س   

كر وعثمان وكذلك أبو ب ،وقد جرى هذا اَلسم ،لعمر الفارو  ما يكوونه يف صدورهم من حبهم ووَلئهم له بعد وفاته مبدة
د وجند أمساء الص        حاب ،يوموا هذا وهو موهج أهل الس        ود واجلماعد إىل ،يف ذريد أهل البي  ممن س        اروا على مذهو احلق

 ،وأم س        لمد ،وأمها  املؤموني يف البيو  ا امشيد الر التزم  ابلكتاب والس        ودر فقد مسوا طلحد، وعبد الر ن، وعائش        د
هم وبوا م فيس      مون بعض أبوائ ،لالقتداء بعلي واحلس      ن واحلس      ني وس      ائر األئمد من ال البي  ،وحنن ندعو الش      يعد اليوم

 . نرجو ذلك.(2)وأمها  املؤموني ،لفاء الراشدينأبمساء ا 
 عمر بن ا طاب جعله هللا سبباً يف ذريد احلسني بن علي بن أيب طالو: -6

فولد   ،أعطى عمر بن ا طاب رضي هللا عوه للحسني بن علي رضي هللا عوهم من غوائم الفرس ابود يزدجرد ملك الفرس
 ،(3)ون إليهوكل ذريد احلس       ني تواس       لوا موه ويوس       ب ،له زين العابدين علي بن احلس       ني الذي مل يبق من أبواء احلس       ني غريه

كما أن عمر رض  ي   ،(4)فلوَله بعد هللا ملا كان  م وجود ،فليحذر الذين يس  بُّون عمر بن ا طاب ممن يوتس  بون اىل احلس  ني
فكان القاس  م بن  ،وأجنب  له القاس  م بن حممد بن أيب بكر ،أيب بكر فكان عدياًل للحس  نيهللا عوه أعطى أختها عمد بن 

 .(5)وعلي بن احلسني زين العابدين ابن خالته ،حممد بن أيب بكر

 :(6)قول عبد هللا بن احلسن بن علي بن أيب طالو يف عمر -7

ن ا طاب فقد مسُ عمر ب ،فقال: امسُ ،نيقال: س ل  عبد هللا بن احلسن عن املسُ على ا ُفذ  ،عن حفص بن قيس
فعمر كان  ،أخربك عن عمر وتس  لين عن رأيي ،قال: فقل : إمنا أس  لك أن  َتس ُ؟ قال: ذاك أعَجُز لك ،رض ي هللا عوه

رب قال: فقال يل وحنن بني الق ،فإن انس               ًا يزعمون أن هذا موكم تقيد ،خرياً مين ومن ملء األرض. فقل : َي أاب حممد
ي فال تسمعن َعَليذ قول أحد بعدي. مث قال: من هذا الذي يزعم أن علياً رض ،رب: اللهم إن هذا قويل يف السر والعالنيدواملو

 ملسو هيلع هللا ىلصأمره أبمر ومل يوفذه؟  وكفى إبزراء على علي وموقص    د أن يزعم أن رس    ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا عوه كان مقهوراً، وأن رس    ول هللا 
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 .(1)أمره أبمر ومل يوفذه
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 علي رضي هللا عنه يف عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه : الثالثاملبحث 
 

 أواًل: بيعة علي لعثمان رضي هللا عنه:
مل يكد يفرغ الواس من دفن عمر بن ا طاب رض   ي هللا عوه حىت أس   رع ره  الش   ورى وأع    اء جملس الدولد األعلى إىل   

ال حاك  إهنم اجتمعوا يف بي  فاطمد بو  قيس الفهريد أخ  وقيل: ،اَلجتماع يف بي  عائشد أم املؤموني رضي هللا عوها
واهتدوا  ،وقد تكلم القوم وبس      طوا اراءهم ،ليق       وا يف أعظم ق       يد عرض        يف حياة املس      لمني بعد وفاة عمر ،بن قيس

 .(1)بتوفيق هللا إىل كلمد سواء رضيها ا اصد والكافد من املسلمني

هللا عوه أول مظهر  وحقق رضي ،ار ا ليفد عبد الر ن بن عوف رضي هللا عوهوقد أشرف على توفيذ عمليد الشورى واختي
الصرب فهو قد اصطوع من األانة و  ،من مظاهر الشورى املوظمد يف اختيار من يتحمل أعباء ا الفد ويسوس أمور املسلمني

مما يس       تحق أعظم  ،مبهارة ونرُّدوقاد ركو الش       ورى  ،(2)واحلزم وحس       ن التدبري ما كفل له الوجا  يف أداء مهمته العظمى
 .(3)التقدير

قال الذهيب: ومن أف       ل أعمال عبد الر ن عزل نفس      ه من األمر وق  الش      ورى، واختياره لألمد من أش      ار به أهل احلل 
ها ابن عمه أو لوَلذ  ،ولو كان حمابياً فيها ألخذ لوفس              ه ،فوهض يف ذلك أمت هنوض على مجع األمد على عثمان ،والعقد

، وقد مت اَلتفا  على بيعد عثمان بعد ص     الة ص     بُ يوم البيعد اليوم األخري من (4)وأقرب اجلماعد إليه س     عد بن أيب وقاص
 م.644نوفمرب  6ه /13شهر ذي احلجد 

وكان قد  ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد اعتم ابلعمامد الر عمذمه هبا رس           ول هللا  ،وكان ص           هيو الرومي اإلمامر إذ أقبل عبد الر ن بن عوف
ري موهم: معاويد أم ،ف رس     ل إىل من كان حاض     راً من املهاجرين واألنص     ار وأمراء األجواد ،اجتمع رجال الش     ورى عود املورب

. (5)ملديودوه إىل اوكانوا وافوا تلك احلجد مع عمر وصاحب ،وعمرو بن العاص أمري مصر ،وعمري بن سعد أمري  ص ،الشام
واجتمع أولنك الره  عود املورب، ف رس         ل إىل من كان حاض         راً من  ،وجاء يف روايد البخاري: فلما ص         لى الواس الص         بُ

                                                           
 .63، 62عثمان بن عفان ، لصاد  عرجون ، ص )1 (
 .71، 70املصدر السابق نفسه ، ص )2 (
 .255، ص 10جملد البحوث اإلسالميد ، العدد )3 (
 (.1/86سري أعالم الوبالء ) )4 (

 .37شهيد الدار ، ص )5( 
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: فلما اجتمعوار تش   هد عبد الر ن مث قال ،وأرس   ل إىل أمراء األجواد وكانوا وافوا تلك احلجد مع عمر ،املهاجرين واألنص   ار
: أابيعك (1)فال نعل على نفس         ك س         بياًل. فقال ،فلم أرهم يعدلون بعثمان ،نظر  يف أمر الواس أما بعد َي علي إين قد

. وجاء يف روايد (2)فبايعه الواس املهاجرون واألنص    ار وأمراء األجواد واملس    لمون ،على س    ود هللا ورس    وله وا ليفتني من بعده
 .(3)د عبد الر ن بن عوفصاحو التمهيد والبيان: أن علي بن أيب طالو أول من ابيع بع

 

 اثنياً: أابطيل رافضية دمسرْت يف قضية الشورى:
لقفها املس  تش  رقون وقد ت ،هواك أابطيل راف   يد دس    يف التاري  اإلس  المير موها يف قص  د الش  ورى وتوليد عثمان ا الفد  

 ،يف س    ودها ومتوها ومل ميحص    وا الرواَي  وحيققوا ،وأتثر هبا الكثري من املؤرخني واملفكرين واعدثني ،وقاموا بتوس    يع نش    رها
ودس     وا فيها  ،لقد اهتم مؤرخو الش     يعد الراف      د بقص     د الش     ورى وتوليد عثمان بن عفان ا الفد ،فانتش     ر  بني املس     لمني

ابن و  ،وكذلك ابن عقدة ،فقد ألف أبو خموف كتاب الش              ورى ،وألف مجاعد موهم كتباً خاص              د ،األابطيل واألكاذيو
 .(4)اببويه

، وروايد من طريق (5)ونقل ابن س       عد تس       ع رواَي  من طريق الواقدي يف خرب الش       ورى وبيعد عثمان ويري  توليه للخالفد
عبيد هللا بن موس    ى ت     مو  مقتل عمر وحص    ره للش    ورى يف الس    تد ووص    يته لكل من علي وعثمان إذا توىل أحد ا أمر 

 .(6)ووصيته لصهيو يف هذا األمر ،ا الفد

، وعن هش        ام الكليب موها ما نقله عن أيب خموف وموها ما (7)نقل البالذري خرب الش        ورى وبيعد عثمان عن أيب خموفوقد 
 .(10)وعن عبيد هللا بن موسى ،(9)وعن الواقدي ،(8)تفرد به

                                                           
 قوله: فقال: أي عبد الر ن خماطباً عثمان. )1 (
 .7207البخاري ، كتاب األحكام ، رقم  )2 (
 .26التمهيد والبيان ، ص )3 (
 (.14/246الذريعد إىل تصانيف الشيعد ) )4 (
 (.3/67( ، )3/63الطبقا  الكربى ) )5 (
 املصدر السابق نفسه. )6 (
 (.19، 5/18أنساب األشراف ) )7 (
 السابق نفسه.املصدر  )8 (
 املصدر السابق نفسه. )9 (
 (.5/6املصدر السابق نفسه ) )10 (
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 . ونقل ابن أيب احلديد بعض أحداث قص              د(1)واعتمد الطربي يف هذه القص              د على عدة رواَي ر موها روايد أيب خموف
 .(3)وأشار إىل نقله عن كتاب )الشورى( للواقدي ،(2)الشورى من طريق أ د بن عبد العزيز اجلوهري

 وهي: ،وقد ت مو  الرواَي  الشيعيد الراف يد عدة أمور مدسوسد ليس  ا دليل من الصحد

 

 اهّتام الصحابة ابحملاابة يف أمر املسلمني: -1

ختيار وعدم رض        ا علي أبن يقوم عبد الر ن اب ،ابعاابة يف أمر املس        لمني ا م  الرواَي  الش        يعيد الراف         يد الص        حابد
فقد ورد عود أيب خموف وهش          ام الكليب عن أبيه وأ د اجلوهري: أن عمر جعل ترجيُ الكفتني إذا تس          اوي بعبد  ،ا ليفد

 .(4)وهماللمصاهرة الر بي ألن عبد الر ن سيقدم عثمان ،وأن علياً أحس أبن ا الفد قد ذهب  موه ،الر ن بن عوف

وقد نفى ابن تيميد أي ارتبا  يف الوس     و القريو بني عثمان وعبد الر ن فقال: فإن عبد الر ن ليس أخاً لعثمان وَل ابن 
 ، أميدوبوو زهرة إىل بين هاش      م أكثر مياًل موهم إىل بين ،بل هذا من بين زهرة وهذا من بين أميد ،عمه وَل من قبيلته أص      الً 

فلريين  ،ذا خايل: ه ملسو هيلع هللا ىلصالويبوموهم عبد الر ن بن عوف وس   عد بن أيب وقاص الذي قال له  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويببين زهرة أخوال فإن 
نصارر وإمنا اخى بني املهاجرين واأل ،وَل بني أنصاري وأنصاري ،مل يؤاِخ بني مهاجري ومهاجري ملسو هيلع هللا ىلصالويبفإن  (5) امر  خاله

لم يعرفه أهل الع ،، وحديثه مشهور لب  يف الصحا  وغريها(6)األنصاريفاخى بني عبد الر ن بن عوف وسعد بن الربيع 
 .(7)بذلك

أن قوة الوس   و أقوى  متواس   يد ،وقد بو  الرواَي  الش   يعيد الراف    يد حماابة عبد الر ن لعثمان للمص   اهرة الر كان  بيوهما
س     و وَل وأهنا َل تقوم على ن ،ومن جهد أخرى تواس     وا طبيعد العالقد بني املؤموني يف اجليل األول ،من املص     اهرة من جهد

مص           اهرة، وأما كيفيد املص           اهرة الر كان  بني عبد الر ن وعثمان فهي أن عبد الر ن تزوج أم كلثوم بو  عقبد بن أيب 
 .(8)معي  أخ  الوليد

                                                           
 .321أثر التشيع على الرواَي  التارخييد ، ص )1 (
 (.58، 5، 9/49شر  هنج البالغد ) )2 (
 (.9/15شر  هنج البالغد ) )3 (
 .322أثر التشيع على الرواَي  التارخييد ، ص )4 (
 .4018( ، رقم 3/220صحيُ سون الرتمذي ) )5 (
 .3780البخاري ، كتاب مواقو األنصار ، رقم  )6 (
 (.272-6/271موهاج السود الوبويد ) )7 (

 (.3/127الطبقا  الكربى ) )8( 
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 حزب أموي وحزب هامشي: -2

رد ذلك بروايد ومل ي ،وهذا غري ص       حيُ ، خموف إىل وقوع مش       ادة بني بين هاش       م وبين أميد أثواء املبايعدأش       ار  روايد أيب
 .(1)صحيحد وَل ضعيفد

 ، من جهدمع بطالهنا س     وداً ومتواً  -حلاجد يف نفوس     هم  -وقد انس     ا  بعض املؤرخني خلف الرواَي  الش     يعيد الراف      يد 
ش   اور وبووا حتليال م ا اطند على تلك الرواَي ر فص   وروا ت ،يه من جهد أخرىوثبو  رواَي  ص   حيحد تواقض ما ذهبوا إل

أموي  وأن الواس قد انقس  موا إىل حزبني: حزب ،يف حتديد ا ليفد اجلديد بص  ورة ا الف العش  ائريملسو هيلع هللا ىلص أص  حاب الرس  ول 
حاب الذي كان يعيش   ه أص   إذ ليس انبعاً من ذلك اجلو  ،وهو تص   ور موهوم واس   توتاج مردود َل دليل عليه ،وحزب هامشي

عاً من تص    ور وليس انب ،حيوما كان يقف املهاجري مع األنص    اري ض    د أبيه وأخيه وابن عمه وبين عش    ريتهملسو هيلع هللا ىلص رس    ول هللا 
 ؤَلء  وَل من املعرفد الص   حيحد ،هؤَلء الص   حو وهم ي    حُّون بكل ش   يء من حطام الدنيا يف س   بيل أن يس   لم  م ديوهم

األحداث الكثرية الر روي  عن هؤَلء تثب  أن هؤَلء كانوا أكرب بكثري من أن يوطلقوا من ف ،الوخبد من املبش              رين ابجلود
كانتهم يف فهم أهل ش      ورى مل ،فليس        الق       يد ق       يد َتثيل عائلي أو عش      ائري ،هذه الزاويد ال       يقد يف معاجلد أمورهم

 .(2)اإلسالم

 أكاذيب نسبت زوراً وهبتاانً لعلي رضي هللا عنه: -3

 ،كثري: وم  ا ي  ذكره كثري من املؤرخني ك  ابن جرير وغريه عن رج  ال َل يعرفون أن علي  ًا ق  ال لعب  د الر ن: خ  دعتينق  ال ابن  
َا ِإنذ الذِذيَن ي ُ ﴿وأنه تلك  حىت قال عبد الر ن:  ،وليش            اورك كل يوم يف ش             نه ،وإنك إمنا وليته ألنه ص            هرك َباِيُعوَنَك ِإمنذ

ِه َوَمْن أَْوََف مبَا َعاَهَد َعَليْ  يُ َباِيُعوَن اَّللذَ َيُد اَّللذِ  َا يَ ْوُكُث َعَلى نَ ْفس          ِ يُ ْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما﴾ فَ ْوَ  أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإمنذ ِه اَّللذَ َفس          َ
املظوون و فهي مردودة على قائليها وانقليها وهللا أعلم.  ،. إىل غري ذلك من األخبار املخالفد ملا ثب  يف الص   حا [10]الفتح: 

 ،من الص    حابد خالف ما يتوهم كثري من الراف     د وأغبياء القص    اص الذين َل َتييز عودهم بني ص    حيُ األخبار وض    عيفها
 .(3)ومستقيمها وسقيمها

 اثلثاً: املفاضلة بني عثمان وعلي رضي هللا عنهما:
ط  وَل من قدم علياً على عثمان فإنه خمو  ،الذي عليه أهل السود: أن من قدم علياً على أيب بكر وعمر فإنه ضال  مبتدع  

                                                           
 .178، 177مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص )1 (
 .79، 78ا لفاء الراشدين ، أمني الق اة ، ص )2 (
 (.7/152دايد والوهايد )الب )3 (
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، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم بش دة على من قدم علياً على عثمان أبنه قال: من قدم علياً (1)وَل يبدعونه ،ي  للونه
 .(2)خانوا األماندر حيث اختاروا عثمان على علي رضي هللا عوهملسو هيلع هللا ىلص على عثمان فقد زعم أن أصحاب رسول هللا 

ليس  من  -مس لد عثمان وعلي  -وإن كان  هذه املس لد  ،تيميد: استقر أمر أهل السود على تقدمي عثمانوقد قال ابن 
وذلك  ،لكن املس لد الر ي لل املخالف فيها هي مس لد ا الفد ،األصول الر ي لل املخالف فيها عود مجهور أهل السود

األئمد فهو  ومن طعن يف خالفد هؤَلء ،مث عثمان، مث علي ،مرمث ع ،أبو بكرملسو هيلع هللا ىلص أهنم يؤموون أبن ا ليفد بعد رس       ول هللا 
 .(3)أضل من  ار أهله

ف   ل علياً  فمن ،َل يس  وغ ذلك ،وذكر أقوال أهل العلم يف مس   لد تف   يل علي على عثمان: فقال: فيها رواَي : إحداها
قد أزرى ف ،و ذا قيل: من قدم علياً على عثمان ،على عثمان خرج من الس              ود إىل البدعد، ملخالفته إلمجاع الص              حابد

د: َل يبدع والدار قطين. والثاني ،وأ د بن حوبل ،موهم أيوب الس   ختياين ،يروى ذلك عن غري واحد ،ابملهاجرين واألنص   ار
 .(4)لتقارب حال عثمان وعلي ،من قدم علياً 

 ان رضي هللا عنه:رابعاً: علي رضي هللا عنه يقيم احلدود ويستشار يف شؤون دولة عثم
 إقامة علي للحدود يف عهد عثمان رضي هللا عنهما:  -1

 ،وأ  ابلوليد فش  هد عليه رجالن أحد ا:  رانر أنه ش  رب ا مر ،عن حص  ني بن املوذر، قال: ش  هد  عثمان بن عفان
قم َي حسن فاجلده،  فقال علي: ،فقال عثمان: إنه مل يتقي  حىت شرهبا، فقال: َي علي قم فاجلده ،وشهد اخر أن ه مل يتقي 

 ،فقال: َي عبد هللا بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد ،، فك نه وجد عليه(5)فقال: احلس       ن ولِ  حار ها من توىل قار ها
وهذا أحو  ،ودوكلٌّ س               ،وعمر  انني ،أربعني، وأبو بكر أربعني ملسو هيلع هللا ىلصالويبمث قال: جلد  ،حىت بلغ أربعني فقال: أمس              ك

ان علي رض  ي هللا وك ،ؤخذ من هذا احلديث أبن علياً رض  ي هللا عوه كان قريباً من عثمان ومعيواً له على طاعد هللا، وي(6)إيل  
عوه يقول يف معرض دفاعه عن عثمان رداً على من يعيو على عثمان ابلفعل املوس       وب للوليد: إنكم ما تعريون به عثمان  

                                                           
 (.102، 3/101جمموعد الفتاوى ) )1 (
 .66حقبد من التاري  لعثمان ا ميس ، ص )2 (
 (.201، 3/101جمموع الفتاوى ) )3 (
 (.4/267جمموع الفتاوى ) )4 (
 أي: ولِ  بشد ا وأوساخها من توىل هوينها ولذا ا. )5 (
 (.11/216شر  الوووي على صحيُ مسلم ، كتاب احلدود ) )6 (
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ن وما ذنو عثمان فيما ص   وع ع ،يف رجل قد ض   ربه بفعله وعزله عن عمله ما ذنو عثمان ،(1) كالطاعن نفس   ه ليقتل رِْدأَهُ 
 .(2)أمران؟  

 استشارة عثمان لعلي وكبار الصحابة يف فتح إفريقية: -2
جاء يف رَيض الوفوس: أن أمري املؤموني عثمان بن عفان جاءه من واليه على مص         ر )عبد هللا بن س         عد(: أن املس         لمني 

ان رض  ي هللا عوه ف عرب عثمان بن عف ،وأهنم قريبون من َحوز املس  لمني ،فيص  يبون من عدوهم ،إفريقيديُِ ريون على أطراف 
على إثر ذلك للمسور بن خمرمد عن رغبت            ه يف بعث اجل            يويف ل زو إفريقيد. جاء يف هذا الصدد ما نصه: فما رأيك َيبن 

أو ما  ،فما أمجعوا عليه فعلته ،وأس      تش      ريهم ،ملسو هيلع هللا ىلص خمرمد؟ قل : اغزهم. قال: أمجع اليوم األكابر من أص      حاب رس      ول هللا
مث دعا  ،س        جدفخال بكل واحَد موهم يف امل ،وذكر رجاَلً  ،والعباس ،والزبري ،وطلحد ،أمجع عليه أكثرهم فعلته.. اِيِ  علياً 

: مسع  )عمر( هأاب األعور )س              عيد بن زيد( فقال له عثمان: مل كره  َي أاب األعور من بعثد اجليويف إىل إفريقيد؟ فقال ل
 ،فقال له عثمان: وهللا ما َنافهم ،يقول: َل أغزيها أحداً من املس              لمني ما  ل  عيواي املاء. فال أرى لك خالف عمر

وندهبم إىل ال زو  ،مث خطو الواس ،فلم خيتلف عليه أحد ممن ش  اوره غريه ،فال ي زون ،وإهنم لراض  ون أن يقروا يف مواض  عهم
 .(3)وأبو ذر ال فاري ،لصحابد موهم: عبد هللا بن الزبريفخرج بعض ا ،إىل إفريقيد

 
 رأي علي يف ُجع عثمان الناس علا قراءة واحدة: -3

 طالو وفيهم أعيان الص حابد ويف طليعتهم علي بن أيب ،وش اورهم يف األمر ،مجع عثمان رض ي هللا عوه املهاجرين واألنص ار
وعرض عثمان رض       ي هللا عوه هذه املع        لد على ص       فوة األمد وقاد ا ا ادين املهديني، ودارس       هم أمرها  ،رض       ي هللا عوه

فلم  ،و هر للواس يف أرجاء األرض ما انعقد عليه إمجاعهم ،حىت عرف رأيهم وعرفوا رأيه ،وانقشهم فيها وانقشوه ،ودارسوه
 وَل ُعرف عود أحٍد نكري. ،يعرف ق  يومنذ  م خمالف

أن عثمان رض  ي هللا عوه مل يبتدع يف  (4)الذي خيفى على احاد األمد ف   اًل عن علمائها وأئمتها البارزين قرمنش   ن ال وليس
إمنا فعله عن  ،كما أنه مل ي     ع ذلك من قبل نفس    ه  ،بل س    بقه إىل ذلك أبو بكر الص    ديق رض    ي هللا عوه ،مجعه املص    حف

يف  وقالوا أي      اً: قد أحس     نر أي: يف فعله ،ل وقالوا: نِْعم ما رأي وأعجبهم هذا الفع ،مش     ورة للص     حابد رض     ي هللا عوهم
                                                           

 (.5/278الر ِْدء: هو العون. يري  الطربي ) )1 (
 (.1/421حتقيق مواقف الصحابد يف الفتود ) )2 (
 (.1/556(ر اجلهاد والقتال ، هيكل )9-1/8رَيض الوفوس ) )3 (
 .175عثمان بن عفان ، صاد  عرجون ، ص  )4 (
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 .(1)املصاحف
 .(3)عثمان املصاحف، فراهم قد أعجبوا هبذا الفعل موه (2)حني مشق ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد أدرك مصعو بن سعد صحابد 

وَل  ،لوا يف عثمانَل ت وكان علي رض   ي هللا عوه يوهى من يعيو على عثمان رض   ي هللا عوه بذلك ويقول: َي أيها الواس   
تقولوا له إَل خرياً      أو قولوا خرياً      فوهللا ما فعل الذي فعل      أي يف املصاحف      إَل عن مأل موا مجيعاً      أي الصحابد     ... 

 .(4)وهللا لو ولي  لفعل  مثل الذي فعل
تش اران يف وا أص حاب رس ول هللا واس وبلغ ذلك عثمان مجع قرمنوجاء يف روايد أخرى عن علي قوله: ملا اختلف الواس يف ال

 .(5)وعلصوع  مثل الذي ص ،وقال بعد ذلك: لو ولي  الذي وىل ،ف مجع رأيوا مع رأيه على ذلك ،مجع الواس على قراءة

 خامساً: موقف علي رضي هللا عنه يف فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه:
وطبيعد  ،رض           ي هللا عوه، كالرخاء وأثره يف اجملتمع كان  هواك أس           باب متووعد ومتداخلد س           ا   يف فتود مقتل عثمان

ويمر  ،اهليدوالعصبيد اجل ،وخروج كبار الصحابد من املديود ،وجميء عثمان بعد عمر رضي هللا عوهما ،التحول اَلجتماعي
س      بنيد يف وأثر ال ،واس      تخدام الوس      ائل واألس      اليو املهيجد للواس ،والتدبري اعكم إلش      ارة امل خذ ض      د عثمان ،احلاقدين

وقد فص    ل  وش    رح  تلك األس    باب يف كتايب )تيس    ري الكرمي املوان يف س    رية عثمان بن عفان ش    خص    يته  ،أحداث الفتود
 وعصره(.

لقد استخدم أعداء اإلسالم يف فتود مقتل عثمان األساليو والوسائل املهيجد للواس، من إشاعد األراجيفر حيث تردد   
خدام تزوير واس             ت ،والطعن على الوَلة ،واملوا رة واجملادلد للخليفد أمام الواس ،والتحريض ،اً كلمد اإلش             اعد واإلذاعد كثري 

 طالو واإلش    اعد أبن علي بن أيب ،عائش    د وعلي وطلحد والزبري ،الكتو واختالقها على لس    ان الص    حابد رض    ي هللا عوهم
أربع فر  من   فر  يف كل من البصرة والكوفد ومصروتوظيم  ،ملسو هيلع هللا ىلصوأنه الوصي بعد رسول هللا  ،رضي هللا عوه األحق اب الفد

ىت وص     عدوا األحداث ح ،وأو وا أهل املديود أهنم ما جا وا إَل بدعوة الص     حابد ،مما يدل على التدبري املس     بق ،كل مص     ر
 .(6)وصل إىل القتل

                                                           
 (.1/78مان )فتود مقتل عث )1 (
 (.10/344مشق: حر  )لسان العرب  )2 (

 ( ، إسواده حسن ل ريه.1/94التاري  الص ري للبخاري ) )3( 
 ( ، إسواده صحيُ.9/18فتُ الباري ) )4 (
 .80، إسواده صحيُ. خالفد علي بن أيب طالو ، علي عبد احلميد ، ص 30-29سون أيب داود ، كتاب املصاحف ، ص )5 (
 .401دراسا  يف عهد الوبوة وا الفد الراشدة ، ص )6 (
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ها: ومو ،ا ض     د املظاملوموها: أن جهادهم هذ ،اس     تخدموا جمموعد من الش     عارا  موها: التكبري ،وإىل جوار هذه الوس     ائل
املطالبد إىل خلع  مث تطور  ،وموها: املطالبد ابس   تبدال الوَلة وعز م ،أهنم َل يقومون إَل ابألمر ابملعروف والوهي عن املوكر

بل سارعوا إىل قتل ا ليفد وخاصد حيوما وصلهم ا رب أبن أهل األمصار قادمون  ،إىل أن َتادوا يف جرأ م وطالبوا ،عثمان
 .(1)والتشو  اىل قتله أبي وسيلد ،فزاد  اسهم اعموم لت ييق ا وا  على ا ليفد ،رة ا ليفدلوص

 ،ث عوه إبذن  هللاوس    ي   احلدي ،كان التوظيم الس    بني بقيادة عبد هللا بن س    ب  اليهودي خلف تلك األحداث والر بعدها
 وعن عثمان الذي هز مقتله العامل اإلسالمي وأثر يف كثري من األحداث إىل يوموا هذا.

 

 موقف علي رضي هللا عنه يف بداية الفتنة: -1

وقد عرب بوفسه  ،وهي السمع والطاعد واإلدَلء ابملشورة والوصُ ،استمر علي رضي هللا عوه يف طريقته املعهودة مع ا لفاء
 .(2)ولو كان شاقاً بقوله: لو سريين عثمان إىل صرار لسمع  وأطع  ،عن مدى طاعته للخليفد عثمان، والتزام أمره

وعودما نزل املتمردون يف ذي املروة قبل مقتل عثمان مبا يقارب ش  هراً ونص  فاً، أرس  ل إليهم عثمان علياً ورجاًل اخر مل تس  مِ ه 
 ،(3)وا على ذلكوتعتبون من كل ما س  خطتم ؟ فوافق ،علي رض  ي هللا عوه فقال  م: تعطون كتاب هللاوالتقى هبم  ،الرواَي 

ليكم كتاب ورس  ول أمري املؤموني يعرض ع ،ملسو هيلع هللا ىلصمث قالوا: ابن عم رس  ول هللا  ،ويف روايد: أهنم ش  ادُّوه وش  ادهم مرتني أو ثاللً 
ويس      تعمل  ،ويعدل يف القس      م ،ويوفر الفيء ،واعروم يعطى ،فاص      طلحوا على مخس: على أن املوفي يقلو ،(4)فقبلوا ،هللا

 . (5)وأن يبقى أبو موسى على الكوفد ،أن يرد ابن عامر على البصرة ،وكتبوا ذلك يف كتاب ،ذو األماند والقوة

ة وبعد هذا الص    لُ وعود ،(6)مث انص    رف  الوفود إىل دَيرها ،وهكذا اص    طلُ عثمان رض    ي هللا عوه مع كل وفد على حدة
لذا خططوا ختطيطاً  ،وأن أهدافهم الدنيند مل تتحقق ،أهل األمص  ار مجيعاً راض  ني تبني ملش  علي الفتود أن خطتهم قد فش  ل 

برز ذلك فيما و  ،وعثمان رض      ي هللا عوه ،يقت       ي تدمري ما جرى من ص      لُ بني أهل األمص      ار ،اخر يذكي الفتود وحيييها
 أي :

                                                           
 .402املصدر السابق نفسه ، ص )1( 

 ( ، سوده صحيُ.15/225مصوف ابن أيب شيبد ) )2 (
 .169ر يري  خليفد ، ص328يري  دمشق ، ترمجد ، ص )3 (
 (.1/129فتود مقتل عثمان ) )4 (
 (.1/129املصدر السابق نفسه ) )5 (
 (.1/329املصدر السابق نفسه ) )6 (
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 ،قب          وا    عليهف ،ويفارقهم فك نه يقول: خذوين ،كباً على مجل قال: يتعرض  مرأوا را  ،يف أثواء طريق عودة أهل مص         ر
فتحوا الكتاب فإذا فيه أمر بص              لبهم أو قتلهم أو تقطيع أيديهم  ،وقالوا له: ما لك؟ أان رس              ول أمري املؤموني إىل عامله

وقال  م: إهنما  ،ونفى عثمان رض         ي هللا عوه أن يكون كتو هذا الكتاب ،(1)فرجعوا إىل املديود حىت وص         لوها ،وأرجلهم
وقد يكتو  ،وَل علم  ،وَل أملل  ،أو ميني ابهلل الذي َل إله إَل هو ما كتب  ،اثوتان: أن تقيموا رجلني من املس              لمني

 .وهو الصاد  البار ل ايد يف نفوسهم (2)الكتاب على لسان الرجل ويوقش ا امت، فلم يصدقوه

وه  ذا الكت  اب ال  ذي زعم هؤَلء املتمردون الب   اة املوحرفون أن  ه من عثم  ان وعلي  ه خ  اَت  ه حيمل  ه غالم  ه على واح  د من إب  ل 
وذلك  ،الصدقد إىل عامله مبصر ابن أيب سر ، أيمر فيه بقتل هؤَلء ا ارجنير هو كتاب مزور مكذوب على لسان عثمان

 وفص      لتهم عن املص      ريني الذين أمس      كوا ابلكتاب ،مر وقد انهوا إىل بالدهم: كيف علم العراقيون ابأل( 3)لعدة أمورر موها
 منا كانوا على ك  ،ومع ذلك عادوا مجيعاً يف ان واحد ،املزعوم مس     افد ش     اس     عد، فالعراقيون يف الش     ر  واملص     ريون يف ال رب

قد  ،نيثل الدور يف البويو أمام املص          ريميعاد؟ َل يعقل هذا إَل إذا كان الذين زوذروا الكتاب واس          ت جروا راكباً ليحمله ومي
 ،اس  ت جروا راكباً اخر انطلق إىل العراقيني ليخربهم أبن املص  ريني قد اكتش  فوا كتاابً بعث فيه عثمان لقتل املوحرفني املص  ريني

أهل  يوهذا ما احتج به علي بن أيب طالو رض         ي هللا عوهر فقد قال: كيف علمتم َي أهل الكوفد وَي أهل البص         رة مبا لق
 .(5)؟  بل إن علياً جيزم: هذا وهللا أمر أبرم ابملديود (4)وقد سرمت مراحل مث طويتم حنوان ،مصر

وكذلك على  ،بل زوذروا كتباً على لس            ان أمها  املؤموني ،إن هذا الكتاب املش            ؤوم ليس أول كتاب يزوِ ره هؤَلء اجملرمون
توفي تُتهم أبهنا كتب  إىل الواس أتمرهم اب روج على عثمان، ف فهذه عائش        د رض        ي هللا عوها ،لس        ان علي وطلحد والزبري

. ويعقو (6)وتقول: َل والذي امن به املؤموون وكفر به الكافرون ما كتب   م س   وداء يف بي    اء حىت جلس     جملس   ي هذا
 .(7)األعمش فيقول: فكانوا يرون أنه كتو على لساهنا

 .(8)كم كتاابً فيوكر ذلك عليهم ويقسم: وهللا ما كتب  إلي ،يقدموا عليه ابملديودويتهم الوافدون علياً أبنه كتو إليهم أن 

                                                           
 (.5/379يري  الطربي ) )1 (
 (.7/191(ر البدايد والوهايد )5/132فتود مقتل عثمان ) )2 (
 .410تيسري الكرمي املو ان يف سري عثمان بن عفان للصاليب ، ص )3 (
 (.5/359يري  الطربي ) )4 (
 (.5/359يري  الطربي ) )5 (
 (.1/334حتقيق مواقف الصحابد ) )6 (
 .169يري  خليفد بن خيا  ، ص )7 (
 (.7/191(ر البدايد والوهايد )1/335حتقيق مواقف الصحابد ) )8 (
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واجلهاد يف  ،كما يوس  و إىل الص  حابد بكتابد الكتو إىل أهل األمص  ار أيمروهنم ابلقدوم إليهم، فدين حممد قد فس  د وترك
تب   وإمنا ك ،قائاًل : وهذا كذب على الص       حابد . ويعلق ابن كثري على هذا ا رب(1)املديود خري من الراب  يف الث ور البعيدة

 ،أنكروه  ا ُكت  ُو  مزورة عليهم  -قتل  د عثم  ان  -فق  د ُكت  و من جه  د علي وطلح  د والزبري إىل ا وارج  ،كت  و مزورة عليهم
وخليفد  . ويؤكد كالم ابن كثري ما رواه الطربي(2)ومل يعلم به ،فإنه مل أيمر به ،وكذلك ُزو ر هذا الكتاب على عثمان أي               اً 

 .(3)من استوكار كبار الصحابد   علي وعائشد والزبري   أنفسهم  ذه الكتو يف أصُ الرواَي 
إن األيدي اجملرمد الر زو ر  الرس    ائل الكاذبد على لس    ان أولنك الص    حابد هي نفس    ها الر أوقد  انر الف  من أو ا إىل 

ولقوته  ا  ،وإن  ه فع  ل وفع  ل ،ج    على عثم  ان تل  ك األابطي  لوهي الر زوذر  ورو   ،ورتب    ذل  ك الفس               اد العريض ،مخره  ا
ومل  ،ليذهو عثمان ض     حيد إىل ربه ش     هيداً س     عيداً  ،مث زوذر  على لس     ان عثمان ذلك الكتاب ،حىت قبلها الرعاع ،للواس

مث  ،ليه قبل ذلكبل اإلسالم نفسه كان جموياً ع ،يكن عثمان الشهيد هو اجملين عليه وحده يف هذه املؤامرة السبنيد اليهوديد
وأعوانه  ،واألجيال اإلسالميد الر تلق  يرخيها مشوذهاً هي كذلك ممن جىن عليهم ا بيث اليهودي ،التاري  املشو ه اعرذف

 ا  رجاَلوس         ري ،من أص         حاب املطامع والش         هوا  واحلقد الدفني .. أما ان لألجيال اإلس         الميد أن تعرف يرخيها احلق
العظام؟  بل أمل أين ملن يكتو يف هذا العصر من املسلمني أن خياف هللا وَل يتجرأ على نريُ األبرَيء قبل أن حيقق ويدقق 

 .( 4)حىت َل يسق  كما سق  غريه
 
 موقف علي رضي هللا عنه أثناء احلصار: -2

لوى الر وكان ص   ابراً على هذه الب ،يف املس   جد حىت موع من أن حي    ر للص   الة ،اش   تد احلص   ار على عثمان رض   ي هللا عوه
وراه يرة حياول أن جيد حاًل  ذه املص  يبد، ف ،وكان مع إميانه القوي ابلق   اء والقدر ،بذلكملسو هيلع هللا ىلص أص  ابته كما أمره رس  ول هللا 

جلليلد ا ويرة يتحدث يف الواس ويظهر ف      ائله وخدماته ،وأنه َل حيل س     فكه إَل حبقه ،خيطو الواس عن حرمد دم املس     لم
وك نه يقول: من هذا عمله وف له هل من املمكن أن  (5)ويستشهد على ذلك ببقيد العشرة رضوان هللا عليهم ،يف اإلسالم

يطمع ابلدنيا ويقدمها على اَلخرة ؟  وهل يعقل أن خيون األماند ويعبث أبموال األمد ودمائها وهو يعرف عاقبد ذلك عود 

                                                           
 (.7/175(ر البدايد والوهايد )1/335حتقيق مواقف الصحابد ) )1 (
 (.7/175البدايد والوهايد ) )2 (
 (.1/335حتقيق مواقف الصحابد ) )3 (
 .229، 228ان بن عفان ا ليفد الشاكر الصابر ، صعثم )4 (
 .85خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص )5 (
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 وكذلك أفاضل الصحابد، أهكذا تكون معاملته؟  ،والذي شهد له وزكاه ملسو هيلع هللا ىلصويبالوهو الذي ترىب على عني  ،هللا

وحيوها أدرك الص   حابد أن األمر ليس   ،(1)واش   تد  س   يطرة الثوار على املديود حىت إهنم ليص   لون ابلواس يف أغلو األوقا 
 ،وهفعرض        وا عليه أن يدافعوا  ع ،وقد بل هم أن القوم يريدون قتله ،وخش        وا من حدوث ما َل حيمده عقباه ،كما حس        بوا

 . (2)إَل أنه رفض أن يرا  دم بسببه ،وخيرجوا ال وغاء عن املديود

وعبد هللا  ،ومن هؤَلء احلس ن بن علي رض ي هللا عوهما ،وأرس ل كبار الص حابد أبواءهم دون اس تش ارة عثمان رض ي هللا عوه
عبد هللا بن  ،، كما جر  غري احلس        ن(3)الدار يوم الدار حيث تذكر بعض الرواَي : أن احلس        ن  ل جرحياً من ،بن الزبري

 .(4)كما كان معهم احلسني بن علي وابن عمر رضي هللا عوهما  ،ومروان بن احلكم ،وحممد بن حاطو ،الزبري

أقرب الواس إىل عثمان  ،(5)وش             هد له بذلك مروان بن احلكم ،وقد كان علي من أدفع الواس عن عثمان رض             ي هللا عوه
 عوه: أن وقد أخرج ابن عس اكر عن جابر بن عبد هللا رض ي هللا ،وألص قهم به يف تلك اعود القاس يد األليمد ،رض ي هللا عوه

 ،دمك فإنك مل حتدث ش  يناً يس  تحل به ،ف موعك من القوم ،علياً أرس  ل إىل عثمان فقال: إن معي مخس  مند دارع، ف ذن يل
 .(6)ما أحو أن يهر  دم يف سبيب ،فقال: جزي  خرياً 

ن أثواء احلص              ار فمن ذلك: أن الثائرين موعوا ع ،وقد ورد  رواَي  عديدة تفيد وقوفه جبانو عثمان رض              ي هللا عوهما
اد  تص  ل إليه، فما ك ،ف رس  ل علي رض  ي هللا عوه إليه بثالث قرب مملوءة ماء ،عثمان املاء حىت كاد أهله أن ميوتوا عطش  اً 

 .(7)ها عدة من موايل بين هاشم وبين أميد حىت وصل وجر  بسبب

أكثرهم يف ووص   ل ا رب إىل الص   حابد و  ،ولقد تس   ارع  األحداث فوثو ال وغاء على عثمان وقتلوه رض   ي هللا عوه وأرض   اه
 دوقال علي ألبوائه وأبواء إخوانه: كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ ولطم احلس          ن، وكان ق ،فذهب  عقو م ،املس          جد

 ،وش   تم ابن الزبري وابن طلحد، وخرج غ    بان إىل موزله وهو يقول: تباً لكم س   ائر  الدهر ،وض   رب ص   در احلس   ني ،(8)جر 
 .(9)اللهم إين أبرأ إليك من دمه أن أكون قتل  أو ماأل  على قتله

                                                           
 (.3/515سري أعالم الوبالء ) )1 (
 ( حتقيق أ د شاكر.1/396(ر املسود )1/167فتود مقتل عثمان ) )2 (
 ( ، بسود صحيُ.8/128الطبقا  َلبن سعد ) )3 (
 .417يري  خليفد ، ص )4 (
 ، إسواده قوي. 461-460يري  اإلسالم للذهيب ا لفاء الراشدين ، ص )5 (
 .403يري  دمشق ، ص )6 (
 (.5/67أنساب األشراف للبالذري ) )7 (
 .87(ر نقالً عن خالفد علي ، ص1/125ابن أيب عاصم ، اآلحاد والثماين ) )8 (
 ( ، إسواده صحيُ.15/209مصوف ابن أيب شيبد ) )9 (
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ومل  ،ع الواس عوهومن أدف ،وقفد قويد جبانبه أثواء الفتود ،مسع وطاعد ،نصُ وشورى ،وهكذا كان موقف علي رضي هللا عوه
ج إرادتهر إهنا إرادة وخار  ،لكن األمر فو  طاقته ،حياول اإلصال  وسد ا ر  بني ا ليفد وا ارجني عليه ،يذكره بسوء ق 

 .(1)هللا عز وجل أن يفوز أمري املؤموني عثمان بن عفان رضي هللا عوه ابلشهادة

 نهم:املصاهران بني آل علي وآل عثمان رضي هللا ع -3
ونس    جوا  ،مل يكن بني بين هاش    م وبين أميد من املباغ     د والعداوة واملوافرة الر اخرتعها وابتكرها أعداء اإلس    الم واملس    لمني

ولقد ات    ُ لكل موص   ف أن بين أميد مع بين هاش   م عالقتهم فيما بيوهم عالقد أبواء العمومد  ،األس   اطري والقص   ص حو ا
 ،اآلَلم واألحزانويتقامسون ا موم و  ،يتبادلون احلو والتقدير واَلحرتام ،واإلخوان وا النر فهم من أقرب الواس فيما بيوهم

وكلهم  ،وأغص ان ش جرة واحدة قبل اإلس الم وبعد اإلس الم ،وأحفاد جد واحد ،فبوو أميد وبوو هاش م كلهم أبواء أب واحد
 ،وأخذوا الثمار من دين هللا احلويف الذي جاء به رس    ول هللا الص    اد  األمني ،اس    تقوا من عني واحدة وموبع ص    اف واحد

 خامت األنبياء واملرسلني. ،املريب ،املعلم

كما كان  بيوهم املص    اهرا  قبل اإلس    الم وبعده،   ،(2)ولقد كان بني أيب س    فيان وبني العباس ص    داقد ي     رب هبا األمثال
ومن عثمان بن  ،بواته الثالثد من األربعد من بين أميد: من أيب العاص بن الربيع وهو من بين أميدملسو هيلع هللا ىلص فلقد زوج رس      ول هللا 

الة ص         الر ولد  مع والد رس         ول هللا عليه الملسو هيلع هللا ىلص عفان بن أيب العاص بن أميد، وهو مع ذلك ابن بو  عمد رس         ول هللا 
ا أم حكيم وهي وأمه ،وهي أم عثمان ،والس    الم عبد هللا بن عبد املطلو توأمني: أروى بو  كريز بن حبيو بن عبد مشس

 . ملسو هيلع هللا ىلصالويبالبي اء بو  عبد املطلو عمد 

بو  عبد هللا  وكان  عوده أم كلثوم ،هذا ولقد تزوج بعد عثمان بن عفان رضي هللا عوه من بين هاشم ابوه أابن بن عثمان
وحفيدة علي وبو  احلس    ني س    كيود كان  متزوجد من  ،(3)بن جعفر )الطيار( بن أيب طالو ش    قيق علي رض    ي هللا عوهما
جد من وحفيدة علي الثانيد وابود احلس   ني فاطمد كان  متزو  ،حفيد عثمان زيد بن عمرو بن عثمان رض   ي هللا عوهم أمجعني

أميد  وكان  أم حبيبد بو  أيب س            فيان س            يد بين ،مان بن عفانحفيد عثمان اَلخرر حممد بن عبد هللا بن عمرو بن عث
 كما أن هود بو  أيب سفيان كان   ،متزوجد من سيد بين هاشم وسيد ولد ادم رسول هللا الصاد  األمني كما هو معروف

                                                           
 .87خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص  )1 (
 .141الشيعد وأهل البي  ، ص )2 (
 .141ر الشيعد وأهل البي  ، ص86املعارف للديووري ، ص )3 (
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 .(1)متزوجد من احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلو بن هاشم فولد  له ابوه حممد

ليها الوليد بن عتبد)ابن مث خلف ع ،العباس بن علي بن أيب طالو ،عبيد هللا بن عباس بن عبد املطلووتزوج  لبابد بو  
، وتزوج  رملد بو  حممد بن جعفر الطيار بن أيب طالو س   ليمان بن هش   ام بن عبد امللك (2)أخ معاويد( ابن أيب س   فيان

ذلك تزوج  ابود علي بن أيب طالو رملد من ابن مروان وك ،(3)مث أاب القاس       م بن وليد بن عتبد بن أيب س       فيان ،)األموي(
فق  د ك  ان    رمل  د بو    علي عو  د أيب ا ي  اج.. مث خلف عليه  ا مع  اوي  د بن مروان بن  ،بن أيب الع  اص بن أمي  د (4)بن احلكم

 ، وتزوج  حفيدة علي بن أيب طالو من حفيد مروان بن احلكم، فوفيس   د بو  زيد بن احلس   ن بن(5)احلكم بن أيب العاص
. وق  د (6)فتوفي    عو  ده، وأمه  ا لب  اب  د بو    عب  د هللا بن عب  اس ،علي بن أيب ط  ال  و تزوجه  ا ولي  د بن عب  د املل  ك بن مروان

 .(7)وفيها كفايد ملن أراد احلق والتبصر ،اكتفي  ببيان بعض موها

 سادساً: من أقوال علي يف اخللفاء الراشدين:
من طعن يف و  ،هم قد أمجع على ص  حتها وانعقادها الص  حابد الكرامإن خالفد أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رض  ي هللا عو  

بِ ﴿ أحد موهم فقد خالف قول هللا تعاىل: َ َلُه اْ َُدى َويَ تذِبْع َغرْيَ س   َ وَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبنيذ اِقِق الرذس   ُ يِل اْلُمْؤِمِونَي نُ َول ِِه َما َوَمْن ُيش   َ
عليكم بسور وسود ا لفاء الراشدين املهدينير ع وا : » ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقول  ،[115]النساء:  ﴾َمِصريًا تَ َوىلذ َوُنْصِلِه َجَهوذَم َوَساَء ْ 

، وما أحس        ن ما قاله أيوب (8)فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رض        ي هللا عوهم ومن اتبعهم إبحس        ان« عليها ابلوواجذ
ومن أحو  ،ومن أحو عمر فقد أوض  ُ الس  بيل ،الس  ختياين يف هذا املقامر حيث قال: من أحو أاب بكر فقد أقام الدين

حاب حممد ومن أحسن القول يف أص ،ومن أحو علياً فقد استمسك ابلعروة الوثقى ،عثمان فقد استوار بوور هللا عز وجل
 قال الشاعر: ،(9)فقد برأ من الوفا 

 إين ِ رض                      ي         ُ  ع         ل         ي         ًا ق         دوًة ع         ل         م         اً 
 

 كم       ا رض              ي       ُ  عتيق       ًا ص                     اح       َو ال        ار 
ْد رض                   ي         أاب  هِ  َوق       َ ي      ع      ت       ِ  ح      ف      ٍص وش                   ِ

 
 وم       ا رض                 ي       ُ  ب   ق   ت       ِل الش                 ي   ِ  يف ال       دارِ  

                                                            
 (.59، 3/58( ، اإلصابد )5/15طبقا  ابن سعد ) )1 (
 .143ر الشيعد وأهل البي  ، ص133نسو قريش ، ص )2 (
 .143الشيعد وأهل البي  ، ص )3 (
 .143املصدر السابق نفسه ، ص )4 (
 .45ر نسو قريش ، ص 87مجهرة أنساب العرب ، ص )5 (
 (.5/234طبقا  ابن سعد ) )6 (
 .144الشيعد وأهل البي  ، ص )7 (
 (.4/1768الشريعد لآلجري ) )8 (
 (.1773، 4/1772املصدر السابق نفسه ) )9 (
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م   ل        َ  ك        لُّ الص                     ح        اب        ِد ع        و        دي ق        دوة  ع        َ
 

 ف         ه         ل ع         ل         يذ هب         ذا ال         ق         وِل م         ن ع         ارِ  
 إن ك          و          َ  ت          ع          ل          ُم أين َل أح          ب          ه          م 

 
ارِ   َن ال        و        ذ  ( 1)إَل ل        وج        ه        ك أع        ت        ق        ين م        ِ

وقد مت  ،معلي وا لفاء الراش     دين رض     ي هللا عوههذا وقد جاء  األدلد القاطعد والرباهني الس     اطعد يف العالقد املتميزة بني  
توضيُ ذلك يف الصفحا  املاضيد وهذه بعض األدلد ن يفها إىل ما سبق من براهني ساطعد على مكاند ا لفاء الراشدين 

 عود أمري املؤموني علي رضي هللا عوه:

 

  سيدا كهول أهل اجلنة وشباهبا: -1

 ،اجلود هذان س        يدا كهول أهل ،َي علي»فقال:  ،ف قبل أبو بكر وعمر ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن علي رض        ي هللا عوه قال: كو  عود 
 .(2)«بعد الوبيني واملرسلني ،وشباهبا

 ما أضمر هلما إال الذي أمتىن املضي عليه:   -2

 ،ونيفدخل  على علي فقل : َي أمري املؤم ،قال: مرر  بوفر من الش            يعد يتواولون أاب بكر وعمر ،عن س            ويد بن غفلد
ِمُر ع ،أص  حابك انفاً يتواولون أاب بكر وعمر ب ري الذي  ا له من هذه األمد أهل مرر  بوفر من لى مثل ما فلوَل أنك ُت   ْ

  يذ عليه
ُ
ما إَل احلس ن لعن هللا من أض مر   ،أعلووا عليه ما نرذ وا على ذلك. فقال علي: ما أض مر  ما إَل الذي أَتىن امل

     اً على فص    عد املورب وجلس عليه متمكواً قاب ،على يدي حىت دخل املس    جد قاب     اً  ،اجلميل. مث هنض دامع العني يبكي
ل قوم يذكرون َسيِ َدي مث قال: ما اب ،مث قام فخطو خطبد موجزة بلي د ،حىت اجتمع له الواس ،حليته يوظر فيها وهي بي اء

بهما إَل مؤمن َل حي ،ق احلبد وبرأ  الوس       مدأَل والذي فل ،قريش وأبوي املس       لمني؟  أان مما قالوا برأي وعلى ما قالوا ُمعاِقو  
وعان أيمران ويوهيان وما جياوزان فيما يص    ،على الص   د  والوفاءملسو هيلع هللا ىلص ص   حبا رس   ول هللا  ،وَل يب     هما إَل فاجر ردي ،تقي

هو عوهما و ملسو هيلع هللا ىلص وَل حيو كحبهما أحداً، ق    ى رس   ول هللا  ،يرى مبثل رأيهماملسو هيلع هللا ىلص وَل كان رس   ول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصرأي رس   ول هللا 
يف حياة رس  ول (3)أاب بكر لص  الة املؤموني فص  لذى هبم تس  عد أَيمملسو هيلع هللا ىلص أمر رس  ول هللا  ،وم   يا واملؤموون عوهما راض  ون ،راض
مث  ،هنما مقرونتانأل ،وق               وا إليه الزكاة ،وَلذه املؤموون أمرهم ،واختار له ما عودهملسو هيلع هللا ىلص فلما قبض هللا تعاىل نبيه  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

نذ ذلك من بين عبد املطلو، وهو لذلك كاره يود أن أحدان كفاه ذلك أان ،أعطوه البيعد طائعني غري كارهني  ،أول من س         َ

                                                           
 .(5/2536الشريعد ) )1 (
 ، حديث صحيُ ، وهذا إسواد حسن. 602مسود أ د ، املوسوعد احلديثيد ، رقم  )2 (
 يف األصل سبعد ، وورد تصوبيها يف ا امش. )3 (
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حىت  ملسو هيلع هللا ىلصوأقدمه س   واً وإس   الماً.. فس   ار فيوا س   رية رس   ول هللا  ،وأثبته ورعاً  ،أر ه ر د، وأرأفه رأفد ،وكان وهللا خري من بقي
  فلم يفار  الدنيا حىت رض    ي به من كان ،وموهم من كره ،فموهم من رض    ي ،مث ويل عمر األمر من بعده ،م     ى على ذلك

وللمظلومني  ،وكان وهللا رفيقاً رحيماً  ،أمه (1)يتبع الر ا كاتباع الفص     يل ،وص     احبه ملسو هيلع هللا ىلصالويبكرهه، ف قام األمر على موهاج 
ن أن  كوا نظحىت ،وجعل الص   د  من ش    نه ،ض   رب هللا ابحلق على لس   انه ،َل خياف يف هللا لومد َلئم ،عوانً را اً وانص   راً 

 ،وافقني الرهبدألقى هللا تعاىل له يف قلوب امل ،وجعل هجرته للدين قواماً  ،أعز هللا إبس  المه اإلس  الم ،ملكاً يوطق على لس  انه
 ويف قلوب املؤموني اعبد.

تباع الر ا ابورزقوا امل           يذ على س          بيلهما، فإنه َل يبلغ مبل هما إَل  -ر د هللا عليهما  -إىل أن قال: فمن لكم مبثلهما 
ليكم يف أمر ار ولو كو  تقدم  إ ،وأان موه بريء ،ومن مل حيبذهما فقد أب                ين ،أَل فمن أحبذين فليحبذهما ،واحلو  ما

فإن  عليه ما  ،أَل فمن أُتي  به يقول هذا بعد اليوم ،ولكن َل يوب ي أن أعاقو قبل التقدم ،لعاقب  على هذا أش  د العقوبد
 .(2)ولكم وأست فر هللا يل ،ولو شن  مس ي  الثالث ،أَل وخري هذه األمد بعد نبيها: أبو بكر وعمر ،على املْفرَتي

 
 هذا عثمان بن علي مسيته بعثمان بن عفان: -3

ما أدري غالم  ،، وهللا يعلم إين موه حيونذ لفي ش     ك(5)ومجد (4)له ذ ابد ،(3)عن أيب س     عيد ا دري: نظر  إىل غالم أيفع
ا من هذا الفىت إىل جانبك؟ قال: هذ ،فقل : عافاك هللا ،هو أو جاريد، فمرران أبحس              ن موه وهو جالس إىل جوو علي

وقد مسي  خبري  ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد مسي  بعمر بن ا طاب، ومسي  بعباس عم رس        ول هللا  ،عثمان بن علي مسيته بعثمان بن عفان
وتص  د  وزهنا وأمر  ،(7)وعق  عوهم وحلق ر وس  همملسو هيلع هللا ىلص فإمنا مساهم رس  ول هللا  ،(6)الربيد حممد، ف ما حس  ن وحس  ني وحمس  ن

 ورسول هللا هو الذي مساهم وعق عوهم. ،فقد ولدوا يف عهده عليه الصالة والسالم ،(8)هبم فسموا وختووا
 

                                                           
 الفصيل: ولد الواقد إذا ُفصل عن أمه. )1 (

 .4456، رقم ر شر  أصول اعتقاد أهل السود لأللكائي 43الوهي عن سو األصحاب وما فيه من اإلمث والعقاب ، ص  )2( 
 أيفع: شارف اَلحتالم. )3 (
 الذ ابد: هي الشعر امل فور من شعر الرأس. )4 (
 اجلمد من شعر الرأس : ما سق  على املوكبني. )5 (
 ، قال أ د شاكر : إسواده صحيُ. 769( ، رقم 2/115مسود أ د ) )6 (
 .141املختصر من كتاب املوافقد ، ص )7 (
 .141ل ، وا فض للوساء. املختصر من كتاب املوافقد ، صوختووا: ا   للرجا )8 (
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 اختصاص عظيم: ملسو هيلع هللا ىلصلنيبأبو بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم كان هلم اب -4
 ملسو هيلع هللا ىلصلويبعلى الع  ام  د وا   اص               د أن أاب بكر وعمر وعثم  ان رض              ي هللا عوهم ك  ان  م ابق  د عرف ابلتواتر ال  ذي َل خيفى 

هم ويثين وكان حيب ،وقد ص      اهرهم كلهم ،وص      حبد له وقربد إليه ،وكانوا من أعظم الواس اختص      اص      اً به ،اختص      اص عظيم
 ،لك يف حياتهأن يكونوا خبالف ذ وحيونذ فإما أن يكونوا على اَلس         تقامد  اهراً وابطواً يف حياته وبعد موته، وإما ،عليهم

ته  م، أو مداهو ،إما عدم علمه أبحوا م ،فإن كانوا على غري اَلس           تقامد مع هذا القرب ف حد األمرين َلزم ،أو بعد موته
 كما قيل:ملسو هيلع هللا ىلص وأيهما كان فهو من أعظم القد  يف الرسول 

 ف       إن ك     و       َ  َل ت       دري ف     ت     ل       ك مص                  ي     ب       د  
 

 وإن ك       و       َ  ت       دري ف       املص                     ي       ب       ُد أع       ظ       مُ  
هر ديوه ومن وعد أن يظ ،وإن كانوا احنرفوا بعد اَلس     تقامد فهذا خذَلن من هللا للرس     ول يف خواص أمته، وأكابر أص     حابه 

كما قال   ملسو هيلع هللا ىلصفكيف يكون أكابر خواص  ه مرتدين؟  فهذا وحنوه من أعظم ما يقد  به الراف   د يف الرس  ول  ،على الدين كله
ولو كان  ،ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوءملسو هيلع هللا ىلص لطعن يف الرسول اإلمام مالك وغريه: إمنا أراد هؤَلء الراف د ا

 .(1)و ذا قال أهل العلم: إن الراف د دسيسد الزندقد ،رجاًل صاحلاً لكان أصحابه صاحلني

 ما يرتتب عليه يف مذهب الرافضة من تكفري الصحابة: -5

ويلزم عليه إس       قا   ،إن مذهو الراف        د يف تكفري الص       حابد يرتتو عليه تكفري أمري املؤموني لتخلِ يه عن القيام أبمر هللا  
يق أيب بكر وعمر ألنه وص  لوا عن طر  ،العظيم قرمنويؤدي إىل القد  يف ال ،بل بطالهنا ما دام نقلتها مرتدين ،تواتر الش  ريعد

ولذلك قال أبو زرعد: إذا رأي  الرجل يوتقص أحداً من أص     حاب  ،واض     ع هذه املقالدوهذا هو هدف  ،وعثمان وإخواهنم
 والس     ون أص     حاب قرمنوإمنا أدى إليوا هذا ال ،حق قرمنوال ،حقملسو هيلع هللا ىلص وذلك أن الرس     ول  ،فاعلم أنه زنديقملسو هيلع هللا ىلص رس     ول هللا 
، ولذلك اعرتف   (2) وهم زاندقدواجلر  هبم أوىل ،وإمنا يريدون أن جيرحوا ش       هودان ليبطلوا الكتاب والس       ود ،ملسو هيلع هللا ىلصرس       ول هللا 

كتو الش              يعد أن الذي وض              ع هذه املقالد هو ابن س              ب  فقال : إنه أول من أ هر الطعن يف أيب بكر وعمر وعثمان 
 .(3)وادعى أن علياً عليه السالم أمره بذلك ،وتربأ موهم ،والصحابد

 الراشدين:قرائن عملية وأدلة واقعية علا حقيقة العالقة بني علي واخللفاء  -6

قام  القرائن العمليد واألدلد الواقعيد من س    رية أمري املؤموني علي يف عالقته مع إخوانه أيب بكر وعمر وعثمان مما اش    تهر   

                                                           
 (.2/931(ر أصول مذهو الشيعد )4/123موهاج السود ) )1 (
 .49الكفايد ، ص )2 (
 (.2/933ر نقالً عن أصول مذهو الشيعد )20املقاَل  والفر  للقمي ، ص )3 (
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والص  فوة من  ،وقد نقلوا موه الكثري فيما م   ى ما يثب  اعبد الص  ادقد واإلخاء احلميم بني هذه الطليعد املختارة ،وذاع نقله
موني وأت  يف مقدمد هذه األدلد والقرائن تزويج أمري املؤموني علي ابوته أم كلثوم ألمري املؤ  ،وان هللا عليهمجيل الصحابد رض

 .(1)عمر

روا فساد أفال يرجعون إىل عقو م ويتدب ،فإذا كان عمر فارو  هذه األمد قد صار عود الشيعد الروافض أشد كفراً من إبليس
 ما يوتهي إليه مذهبم؟ 

أبو بكر وعمر رض    ي هللا عوهما كافرين كما يفرتون لكان علي بتزوجيه ابوته أم كلثوم الكربى من عمر رض    ي هللا  إذ لو كان
  (2)عوه كافراً أو فاسقاً معرضاً بوته للزىن، ألن و ء الكافر للمسلمد زىن حمض

 ،إلذعان  ذه احلقيقدَل ميلك إَل اوأهل بيته واتباعه  مر ملسو هيلع هللا ىلص الص   اد  يف حمبته للويب  ،والعاقل املوص   ف الربيء من ال رض
وكان راف     ياً يش    تم  -ولذلك ملا قيل ملعز الدولد أ د بن بويه  ،حقيقد الوَلء واحلو بني ا لفاء األربعد رض    وان هللا عليهم

لم  اس      تعظم ذلك وقال: ما ع ،: إن علياً رض      ي هللا عوه زوج ابوته أم كلثوم من عمر بن ا طاب-ص      حابد رس      ول هللا 
، لش   عوره بعظم جرمه فيما (3)ورد كثرياً من املظامل وبكى حىت غش   ي عليه ،وأعتق مماليكه ،ويب وتص   د  أبكثر ماله ،اهبذ

 .(4)م رتاً بشبها  الروافض ،الذي أم اه يوهش يف أعراض هؤَلء األطهار ،سلف من عمره

ج مكذوبد عن لس   ان األئمد تقول: ذلك فر وقد حاول ش   يوخ الش   يعد الروافض إبطال مفعول هذا الدليلر فوض   عوا رواَي  
ر الفاحش   د يف ويق ،فزادوا الطني بلد، حىت ص   وروا أمري املؤموني يف ص   ورة )الديوث( الذي َل يوافُ عن عرض   ه ،(5)غص   بواه

ويقتل دون  ،وهل يتص  ور مثل هذا يف حق أمري املؤموني علي بطل اإلس  الم؟ إن أدىن العرب ليبذل نفس  ه دون عرض  ه ،أهله
ف    اًل عن بين هاش   م الذين هم س   ادا  العرب وأعالها نس   باً، وأعظمها مروءة و يد، فكيف يثبتون ألمري املؤموني  ،حرمه

 يف املش    ار  أس    د هللا ،ليث بين غالو ،وهو الش    جاع الص    وديد ،مثل هذه املوقص    د الش    ويعدملسو هيلع هللا ىلص وابوته حفيدة رس    ول هللا 
 .(6)وامل ارب

فرام التخلص من هذا الدليل مبوطق أغرب وأعجور حيث زعم أن أم كلثوم مل  ،ويبدو أن بع               هم مل يعجبه هذا التوجيه

                                                           
 (.2/932أصول مذهو الشيعد ) )1 (
 (.2/932املصدر السابق نفسه) )2 (
 (.39، 7/38املوتظم ) )3 (
 (.2/937أصول مذهو الشيعد ) )4 (
 (.2/937(ر أصول مذهو الشيعد )2/10فروع الكايف ) )5 (
 (.2/937، نقالً عن أصول مذهو الشيعد ) 86مؤَتر الوجف للسويدي ، ص )6 (



 

181 
 

 

ويس  تطيع كل من أراد أن يد عي  ،. ف توا مبا يس  تخف به أص  حاب العقول(1)تكن بو  علي ولكوها جويد تص  ور  بص  ور ا
 وهكذا يعيش الواس يف ا رافا  وت يع احلقيقد. ،على من يكرهه أبنه جين أو جويد

-ن واحلس  ني حىت إن علياً واحلس   ،وكذلك مظاهر اعبد ،ووش  ائج الص  لد ،ن أي   اً: عالقا  القرىب القائمد بيوهمومن القرائ
وهل يطيق أحد أن يس     مي أوَلده أبمساء أش     د أعدائه كفراً  ،يس     مون بعض أوَلدهم ابس     م أيب بكر وعمر -كما مر  معوا 

 .(2)أرجاء بيته يردِ دها مع أهله يف يومه مرا  وكرا وكرهاً له؟  وهل يطيق أن يسمع أمساء أعدائه ترتدد يف 

إن أمري املؤموني علي رض   ي هللا عوه َل حيفظ عوه الص   حابد ومن تبعهم من التابعني ومن بعدهم من أئمد املس   لمني إَل حمبد 
ع  م مطيع، حيبهم ف ما يف خالفتهم فس    ام ،وبعد وفا م ،ويف خالفتهم ،أيب بكر وعمر وعثمان رض    ي هللا عوهم يف حيا م

 ،حيو ما حيبونو  ،جياهد من جياهدون ،خملص يف الطاعد  م ،ص              اد  يف حمبتهم ،ويعظم قدرهم ويعظمون قدره ،وحيبونه
، وهم (3)ر فكثري من س    ري م مبش    ورته ج ،يس    تش    ريونه يف الووازل فيش    ري مش    ورة انص    ُ مش    فق حمو ،ويكره ما يكرهون

. وقال (4)الش              عور ويقال: إنه َل جيتمع حو أيب بكر وعمر وعثمان وعلي إَل يف قلوب أتقياء هذه األمد يبادلونه نفس
. وقال أنس بن مالك: قالوا: إن (5)سفيان الثوري: َل جيتمع حو عثمان وعلي رضي هللا عوهما إَل يف قلوب نبالء الرجال

ك  ذبوا. فق  د مجع هللا عز وج  ل حبهم  ا حبم  د هللا يف   ،ح  و عثم  ان وعلي رض              ي هللا عوهم  ا َل جيتمع  ان يف قل  و مؤمن
 .(6)قلوبوا

 

 الكرمي: قرآنيف ال ملسو هيلع هللا ىلصالنيبسابعاً: وصف ألصحاب 
جذًدا ي َ ﴿ قال تعاىل:    وَ ُهْم تَ َراُهْم رُكذًعا س       ُ اُء َعَلى اْلُكفذاِر ُرَ َاُء بَ ي ْ دذ وُل اَّللِذ َوالذِذيَن َمَعُه َأش       ِ اًل ِمَن اَّللِذ تَ ُ وَن ب ْ حُمَمذد  َرس       ُ َف        ْ

يلِ  ُجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم يف الت ذْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم يف اإِلجنِْ يَماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر الس  ُّ َواانً س  ِ تَ ْ َلَظ   َوِرض  ْ ْطَ ُه َفآَزرَُه فَاس  ْ َكَزرٍْع َأْخرََج ش  َ
وِقِه يُ ْعِجُو الزُّرذاَع لَِيِ يَظ هبِِ  تَ َوى َعَلى س     ُ احلَِ فَاس     ْ ُ الذِذيَن مَمُووا َوَعِمُلوا الص     ذ ُهْم َمْ ِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًماُم اْلُكفذاَر َوَعَد اَّللذ  ﴾اِ  ِمو ْ

 الكرميد لتكون دليالً على ما ذكرته من اعبد والر د والتعاون بني اآليدومن املواس  و أن أختم هذا الفص  ل هبذه  .[29]الفتح: 

                                                           
 (.2/938(ر نقالً عن أصول مذهو الشيعد )84-1/83األنوار الوعمانيد ) )1 (
 (.2/938أصول مذهو الشيعد ) )2 (
 (.5/2312الشريعد لآلجري ) )3 (
 املصدر السابق نفسه . )4 (
 (.7/32حليد األولياء ) )5 (
 ( ، إسواده صحيُ.5/2312الشريعد لآلجري ) )6 (
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فيها ابلثواء على  مث ثىن هللا تعاىل ،ابلثواءملسو هيلع هللا ىلص ت     مذو  ذكر موزلد الرس    ول  اآليدفهذه  ،حابد الكراما لفاء الراش    دين والص    
ص   فهم ابلرتاحم كما و   ،فذكر تعاىل أن ص   فا م الش   دة وال لظد على أهل الكفر ،س   ائر الص   حابد رض   وان هللا عليهم أمجعني

 مقدمد تلك ويف ،ص        احلد املقروند ابإلخالص وس        عد الرجاءووص        فهم أبهنم يكثرون من األعمال ال ،والتعاطف فيما بيوهم
ظهر كما بنيذ س   بحانه أن الر ذلك ي  ،األعمال الص   احلد: إكثارهم من الص   الة ابت اء احلص   ول على ف    ل من هللا ورض   وان

ُجودِ ﴿ على وجوههم والس   يما يَماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر الس   ُّ لوجوه يوم القيامد، قاله ا وقد قيل فيها: بياض يكون يف ،﴾س   ِ
و وروايد أخرى عوه وعن جماهد: الس   يماء يف الدنيا ه ،وهو روايد عن ابن عباس رض   ي هللا عوهما ،احلس   ن وس   عيد بن جبري

 (.(1)السم  احلسن: )عن جماهد أي اً: هو ا شوع والتواضع

 اَلخرة يكون ويف ،يوش  عن التواضع وا شوع وهذه األقوال َل موافاة بيوهار إذ ميكن أن يكون يف الدنيا هو السم  الذي
وحس        و  أعما مر فكل من نظر إليهم  ،ر قال ابن كثري: فالص        حابد رض        ي هللا عوهم خلص          نيا م(2)يف جباههم نور

وقال مالك رض      ي هللا عوه: بل ين أن الوص      ارى كانوا إذا رأوا الص      حابد رض      ي هللا عوهم الذين  ،أعجبوه يف مستهم وهديهم
و وص               دقوا يف ذلكر فإن هذه األمد معظمد يف الكت ،الش               ام يقولون: وهللا  ؤَلء خري من احلواريني فيما بل وافتحوا 
 ،تداول دوقد نوذه هللا تبارك وتعاىل بذكرهم يف الكتو املوزل د واألخبار امل ،ملسو هيلع هللا ىلصوأعظمها وأف لها أصحاب رسول هللا  ،املتقدمد

طْ  ،ُهْم يف الت ذْورَاِة﴾َذِلَك َمثَ لُ ﴿ و ذا قال س              بحانه هاهوا: يِل َكَزرٍْع َأْخرََج ش              َ َ ُه﴾ أي: فراخه مث قال: ﴿َوَمثَ ُلُهْم يف اإِلجنِْ
أي: فكذلك أصحاب    ﴾فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُو الزُّرذاعَ ﴿أي: شو وطال   ﴾فَاْستَ ْ َلظَ ﴿أي: شده وقواه  ﴾َفآَزرَهُ ﴿

 ﴾ُم اْلُكفذارَ لَِيِ يَظ هبِِ ﴿ انتزع اإلمام اآليدر فهم معه كالش ء مع الزرع : ومن هذه ر مزروه وأي                دوه ونصروهملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
ومن غا ه  ،ر د هللا عليه يف روايد عوه تكفري الروافض الذين يب           ون الص         حابد رض         ي هللا عوهمر قال: ألهنم ي يظوهنم

 العلماء رضي هللا عوهم على ذلك... ووافقه طائفد من اآليدالصحابد رضي هللا عوهم فهو كافر  ذه 

احِلَاِ  ِمو ُْهمْ ﴿ مث قال تبارك وتعاىل: أي: ثواابً جزيالً ورزقاً  ُ الذِذيَن مَمُووا َوَعِمُلوا الص       ذ ووعد هللا حق وص       د  َل  ،﴾َوَعَد اَّللذ
الكمال الذي َل ق و و م الف ل والسب         ،وكل من اقتفى أثر الصحابد رضي هللا عوهم فه        و يف حكمه        م ،خيلف وَل يبدل

 .(3)وقد فعل ،وجعل جوا  الفردوس م واهم ،يلحقهم فيه أحد من هذه األمد رضي هللا عوهم وأرضاهم

ويف قوله س          بحانه يف حق الص          حابد الكرام رض          ي هللا عوهم: أخطر حكم وأغلظ  ديد وأش          د وعيد يف حق من غيظ 

                                                           
 (.294-16/293(ر تفسري القرطيب )111-26/110تفسري الطربي ) )1 (
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 .(1)يف قلبه غلٌّ  مأو كان  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ﴾لَِيِ يَظ هِبُِم اْلُكفذارَ ﴿ أبصحاب

ُ الذِذيَن مَمُووا َوَعِملُ ﴿ : فيها وعد من هللا تعاىل جلميع الص            حابداآليدوأما قوله تعاىل يف ختام  ُهْم َوَعَد اَّللذ احِلَاِ  ِمو ْ وا الص            ذ
م إذ هذا الوعد عام  جلميع املؤموني إىل يو  ،وكذلك كل من امن وعمل الص             احلا  من أمد اإلجابد ،﴾َمْ ِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما

الس        ابقد: )من( لبيان اجلوس وليس          للتبعيض. قال ابن تيميد: وَل ريو أن هذا مد   اآليدوكلمد )موهم( يف  ،(2)القيامد
 ،ض      واانً يبت ون ف       اًل من هللا  ور  ،والركوع والس      جود ،والر د بيوهم ، م مبا ذكر من الص      فا ر وهو الش      دة على الكفار

م ابمل فرة والوعد   ،وأهنم يبتدئون من ض      عف اىل كمال القوة واَلعتدالر كالزرع ،والس      يماء يف وجوههم من أثر الس      جود
وا  فذكر ما به يس         تحقون الوعد وإن كان ،بل على اإلميان والعمل الص         احل ،واألجر العظيم ليس على جمرد هذه الص         فا 

فيه بيان  ومل يكن ،أهنم مبجرد ما ذكر يس             تحقون امل فرة واألجر العظيم ولوَل ذكر ذلك لكان يظن ،كلهم هبذه الص             فد
خبالف ما إذا ذكر اإلميان والعمل الص   احلر فإن احلكم إذا علق ابس   م مش   تق مواس   و كان ما موه اَلش   تقا   ،س   بو اجلزاء
 .(3)سبو احلكم

ًا الكرمي عن الر د بني الصحابد والشدة على الكفار، وخصوص قرمنإن ما ذكرته يف هذا الفصل يوسجم كلياً مع حديث ال
  ال عيفد فاحلذر كل احلذر من الرواَي ،وقادة األمد بعد وفاة نبيها ،وعليد القوم ،بني ا لفاء الراشدينر فهم السادة الكرام

ص الواهيد واَي  الكاذبد والقصوالقصص املوضوعد الر اختلقها أعداء األمد ليشوهوا هبا يري  صدر اإلسالمر أنصد  الر 
أم نص        د  كتاب ربوا وما جاء يف حقهم على لس        ان نبيوا وما يوافقه مما دونه  ،الر تص        ور العداء بني ا لفاء الراش        دين
 العلماء الثقا  من أهل السود واجلماعد ؟ 

وَ ُهْم ِإنذُه َعزِيز  َحِكيم  ًعا َما أَلذْفَ  َبنْيَ قُ ُلوهِبِْم وَ َوأَلذَف َبنْيَ قُ ُلوهِبِْم َلْو أَنْ َفْقَ  َما يف اأَلْرِض مجَِي﴿ قال تعاىل:  ﴾َلِكنذ اَّللذَ أَلذَف بَ ي ْ
طاها هللا لذلك ونعمد إ يد أع ،الكرمي حلقيقد األلفد بني قلوب الصحابدر فهي موحد رابنيد قرمنفهذا وصف ال ،[63]األنفال: 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصه الكرمي أن األلفد بني الصحابد نعمد من هللا تعاىل ام  هبا على رسول قرمنَل دخل لبشر فيها. وبني  ال ،اجليل الطاهر
 حلقيقد الص       حابد يوس       جم مع الرواَي  الص       حيحد الر تبني حمبد الص       حابد واملودة بيوهم، وبذلك قرمينوهذا التص       وير ال

ود س   يد الكرمي وس    قرمنى هدي التش   مل كل من س   ار عل اآليدو  ،يفت    ُ أمر الذين وض   عوا الرواَي  املكذوبد واملوض   وعد

                                                           
 .86قبس من هدي اإلسالم ، عبد اعسن العباد ، ص )1 (
 (.1/76عقيدة أهل السود من الصحابد ، ) )2 (
 (.1/158موهاج السود ) )3 (
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 .(1)املرسلنير قال ابن عباس: قرابد الرحم تقطع، ومود املوعم تكفر، ومل نر مثل تقارب القلوب

 قال الشاعر:

م ربْ         ُُ  ول        ق        د ص                     ح        ب        ُ  ال        و        اَس مث خ        َ
 

وا م       ن األس                    ب       ابِ   ل       ُ  وب       ل       وُ  م       ا َوص                    َ
 ف          إذا ال          ق          راب          ُد َل ت          ق          رِ ُب ق          اط          ع          اً  

 
 ( 2)األس                          ب             ابِ وإذا امل             ودذُة أق             رُب  

 .. 

  

                                                           
 (.4/100الدر املوثور يف تفسري امل ثور ) )1 (

 املصدر السابق نفسه. )2( 
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 وحياته يف اجملتمع ،وأهم صفاته بيعة علي رضي هللا عنه : الفصل الثالث

 بيعة علي رضي هللا عنه : املبحث األول
 

 أواًل: كيف متت بيعة علي رضي هللا عنه:
فان رض  ي وذلك بعد أن اس  تش  هد ا ليفد الراش  د عثمان بن ع ،َت  بيعد علي رض  ي هللا عوه اب الفد بطريقد اَلختيار    

وَل  ،َل سابقد  م ،وقبائل متبايود ،هللا عوه على أيدي ا ارجني املارقني الشذاذ الذين جا وا من اَلفا  ومن أمصار خمتلفد
  من ذي احلجد عش     رة ليلد م      يوم اجلمعد لثماين  ،فبعد أن قتلوه رض     ي هللا عوه  لماً وزوراً وعدواانً  ،أثر خري يف الدين

وذلك  ،مببايعد علي رض  ي هللا عوه   اب الفدملسو هيلع هللا ىلص  ر قام كل من بقي ابملديود من أص  حاب رس  ول هللا (1)س  ود مخس وثالثني
ومل  ،فلم يدذِع اإلمامد لوفس       ه أحد بعد عثمان رض       ي هللا عوه ،ألنه مل يكن أحد أف        ل موه على اإلطال  يف ذلك الوق 

 ،دولذلك مل يقبلها إَل بعد إحلا  ش      ديد ممن بقي من الص      حابد ابملديو ،رض      ي هللا عوه حريص      اً عليها يكن أبو الس      بطني
ومع ذلك مل يسلم من نقد بعض اجلهال إثر تلك الف  كموقعد اجلمل وصفني الر أوقد  ،وخوفاً من ازدَيد الف  وانتشارها

 م عن احلق وا دى.ولزيغ قلوهب ،لذين استخفذهم ف طاعوه لفسقهمانرها وأنشبها احلاقدون على اإلسالم كابن سب  وأتباعه ا

فقد روى أبو بكر ا الل إبس  واده إىل  ،(2)وقد روى الكيفيد الر مت هبا اختيار علي رض  ي هللا عوه للخالفد بعض أهل العلم
ل الس           اعد،  املؤموني مقتو قال: ف يه رجل فقال: إن أمري ،حممد بن احلوفيد قال: كو  مع علي ر ه هللا وعثمان حماص           ر

ار وقد قتل قال: ف تى علي الد ،فقال: خلِ  َل أم لك ،قال: فقام علي ر ه هللا: قال حممد: ف خذ  بوس              طه ختوفاً عليه
وَل بد  ،تلف يه الواس ف ربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد ق ،ف تى داره فدخلها ف غلق اببه ،الرجل ر ه هللا

فقالوا: َل  ،خري مين لكم أمري ،فقال  م علي: َل تريدوين فإين لكم وزير ،س من خليفد وَل نعلم أحداً أحق هبا موكللوا
 .(3)فبايعه الواس ،ولكن أخرج إىل املسجد ،قال: فإن أبيتم علي فإن بيعر َل تكون سراً  ،وهللا َل نعلم أحداً أحق هبا موك

لرجل قد قتل فقالوا: إن هذا املسو هيلع هللا ىلص اجلعد عن حممد بن احلوفيد: ف يه أص حاب رس ول هللا ويف روايد أخرى: عن س امل بن أيب 
إين فقال علي: َل تفعلوا ف ،ملسو هيلع هللا ىلصوَل أقرب من رسول هللا  ،وَل جند أحداً أحق هبا موك أقدم مشاهد ،وَل بد للواس من إمام

                                                           
 (.3/31الطبقا  َلبن سعد ) )1 (

 (. 2/677ل السود يف الصحابد الكرام )عقيدة أه )2( 
 .415كتاب السود أليب بكر ا الل ، ص  )3 (
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بيعر أن تكون فإنه َل يوب ي ل ،ففي املس              جد قال: ،فقالوا: َل وهللا ما حنن بفاعلني حىت نبايعك ،خري مين أمري ،وزير
قال: فقال س        امل بن أيب اجلعد: فقال عبد هللا بن عباس: فلقد كره  أن أي   ،وَل تكون إَل عن رض        ا املس        لمني ،خفياً 

 .(1)فلما دخل املسجد جاء املهاجرون واألنصار فبايعوا وابيع الواس ،وأىب هو إَل املسجد ،املسجد كراهيد أن يش و عليه

 منها: ،ومن هذه االاثر الصحيحة بعض الدروس والعرب والفوائد

 عوه، بل  وهذا متواتر عن علي رض   ي هللا ،ودفاعه عوه ،نص   رة علي بن أيب طالو رض   ي هللا عوه لعثمان رض   ي هللا عوه -1
ا  وش   هد بذلك مروان بن احلكم حيث قال: م ،كان أكثر الواس دفاعاً عن عثمان رض   ي هللا عوهر جاء ذلك أبس   انيد كثرية

 .(2)عن عثمان -يعين علياً  -كان يف القوم أدفع عن صاحبوا من صاحبكم 

 د يطلبون البيعد.واعتزاله يف بيته حىت جاءه الصحاب ،زهد علي رضي هللا عوه يف ا الفد وعدم طلبه  ا أو طمعه فيها -2

د              وهم ويدخل يف هؤَلء أهل احلل والعق ،الواس عامد يف املديود على بيعتهإمجاع الصحابد من املهاجرين واألنصار و  -3
ان كما يف بعض وليس لل وغاء وقتلد عثم ،وأحل وا عليه حىت قبلها ،الذين قص               دوا عليًا وطلبوا موه أن يوافق على البيعد

 الرواَي  ال عيفد واملوضوعد.

وتصرحيهم  ،بيعدليقبل ال ،على ذلك قصد الصحابد له، وإحلاحهم عليه ويدلُّ  ،إن علياً كان أحق الواس اب الفد يومنذ -4
 أبهنم َل يعلمون أحق موه اب الفد يومنذ.

 .(3)جبهموكان علي يقول: لوَل ا شيد على دين هللا مل أ ،ولذلك رأيوا أن الصحابد أسرعوا يف توليد علي ،أ يد ا الفد -5

 ،كانوا يف املديود  ،علي: كون ا وارج الذين حاصروا عثمان، وشارك بع هم يف قتلهإن الشبهد الر أدخلوها على بيعد  -6
س  ا مس     ود َل تقوم على أس     اس ولي ،وهذه أقاويل املؤرخني ،وأهنم أول من بد وا ابلبيعد، وأن طلحد والزبري ابيعا مكرهني

فعزم  ،قاً وجهاداً وس    ب ،وتقى وديواً  ،اً وعلماً والص    حيُ: أنه مل جيد الواس بعد أيب بكر وعمر وعثمان، كالرابع قدر  ،ص    حيُ
ك إىل ف  ألدى ذل ،ولوَل اإلس             راع بعقد البيعد لعلي ،فانقاد إليه ،ورأى ذلك فرض             اً عليه ،عليه املهاجرون واألنص             ار

 ،اهب فكان من مصلحد املسلمني أن يقبل علي البيعد مهما كان  الظروف اعيطد ،واختالفا  يف مجيع األقطار اإلسالميد
وقد خل  الواس بني ختلف الص         حابد عن املس         ري معه إىل  ،ومل يتخلف عن علي أحد من الص         حابد الذين كانوا ابملديود

                                                           
 ، رجال اإلسواد ثقا . 416رواه ا الل يف السود ، ص )1 (
 ، إسواده قوي. 460، نقالً عن يري  الذهيب عهد ا لفاء الراشدين ، ص  2بيعد علي بن أيب طالو ، أم مالك ا الدي ، ص )2 (

 .105( ، إسواده صحيُر بيعد علي ، ص13/75الباري )فتُ  )3( 
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، كما أن علياً مل (1)وأما املسري معه ختلفوا عوه ألهنا كان  مس لد اجتهاديد ،البصرة وبني البيعد: أما البيعد فلم يتخلذف عوها
    التفصيل إبذن هللا عود حديثوا عن اجلمل.يلزمهم اب روج معه كما سي

َل بد من احلذر من مبال ا  اإلخباريني الر تزعم أن املديود بقي  مخس              د أَيم بعد مقتل عثمان وأمريها ال افقي بن  -7
 ،هوتزعم أن ال وغاء من مص   ر عرض     األمر على علي  فرف    ،(2)حرب يلتمس   ون من جييبهم إىل القيام ابألمر فال جيدونه

ب  ومن جاء من البص     رة عرض     وا على طلحد البيعدر فهذا َل يث ،فال جيدونه ،وأن خوارج الكوفد عرض     وا ا الفد على الزبري
 .(3)وَل يصُ إسواده ،أمام الرواَي  الصحيحد

لكف ابكما أن من املعروف َتكن الصحابد من املديود وقدر م على الق اء على ال وغاء لوَل طلو عثمان رضي هللا عوه 
والصحيُ أن بيعد  ،وقد فصل  ذلك يف كتايب )تيسري الكرمي املوان يف سرية عثمان بن عفان( ،عن استخدام القوة ضدهم

ابد يف وإمنا كل من كان من الص      ح ،وليس ألهل الفتود دور يف مبايعد علي ،علي كان  عن طواعيد واختيار من املس      لمني
 وني علي.هم الذين اختاروا أمري املؤم (4)املديود

 كما سي   تفصيل بع ها إبذن هللا.  ،(5)بل   الرواَي  الصحيحد والشواهد يف بيعد علي إحدى عشرة روايد -8

 اثنيا: أحّقية علي ابخلالفة:
وهذا معتقد  ،إن أحقذ الواس اب الفد بعد أيب بكر وعمر وعثمان رض    ي هللا عوهم هو علي بن أيب طالو رض    ي هللا عوه   

 وهذا ما جيو على املسلم اعتقاده والدَيند هلل به يف ش نه ترتيو ا الفد الراشدة. ،اجلماعدأهل السود و 

 وقد ورد اإلمياء إىل أحقيد خالفد علي رضي هللا عوه يف كثري من الوصوص الشرعيد موها:

احِلَاِ  ليس      تحل﴿ قال تعاىل: -1 ُ الذِذيَن مَمُووا ِمْوُكْم َوَعِمُلوا الص      ذ َتْخَلَف الذِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فوهم يف اأَلْرِض َكَما اس      ْ َوَعَد اَّللذ
لَو ذُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم أَْمواً  ى َ ُْم َولَيُ َبدِ  َونذ َ ُْم ِديوَ ُهُم الذِذي اْرَت    َ . ووجه اَلس   تدَلل هبا على أحقيد خالفد [55]النور:  ﴾َولَُيَمكِ 

 املستخلفني يف األرض الذين مكن هللا  م ديوهم.علي رضي هللا عوه: أنه أحد 

                                                           
 (.2/311املديود الوبويد ، حممد شر اب ،) )1 (
 (.4/432يري  الطربي ) )2 (
 .140إىل  136استشهاد عثمان ووقعد اجلمل ، د.خالد ال يث ، ص )3 (
 .240استشهاد عثمان ، ص )4 (

 .122بيعد علي بن أيب طالو ، ص )5( 
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. ووجه (1)«واجذوع   وا عليها ابلو ،عليكم بس  ور وس  ود ا لفاء الراش  دين املهديني من بعدي َتس  كوا هباملسو هيلع هللا ىلص : »قوله  -2
ملعروف الدَللد يف هذا احلديث على أحقيد خالفد علي رض        ي هللا عوه: أنه أحد ا لفاء الراش        دين املهديني الذين أمروا اب

 ل وإقامد احلق.يف العدملسو هيلع هللا ىلص وساروا بسرية رسول هللا  ،وأقاموا الصالة، واتوا الزكاة ،وحافظوا على حدود هللا ،وهنوا عن املوكر

. ويف هذا احلديث إشارة إىل أحقيد علي رضي (2)«مث يؤ  هللا امللك من يشاء ،خالفد الوبوة ثالثون سودملسو هيلع هللا ىلص : »قوله  -3
ومبوجو هذا  ،يف هذا احلديث ملسو هيلع هللا ىلصالويبه كان  اخر الثالثني من مدة خالفد الوبوة الر حددها هللا عوهر حيث إن خالفت

وقال عبد هللا بن  ،(4)وإليه أذهو يف ا لفاء ،قال أ د بن حوبل: حديث س        فيود يف ا الفد ص        حيُ ،(3)قال أهل العلم
كانوا   ملسو هيلع هللا ىلصفقال: أص        حاب رس        ول هللا  ،أ د: قل  أليب: إن قوماً يقولون: إنه ليس خبليفد   قال: هذا قول س        وء رديء

 .(5)أفوكذهبم وقد حج وقطع ورجمر أفيكون هذا إَل خليفد ؟   ،يقولون له: َي أمري املؤموني

 ايد  اد بن سلمد وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن وقال ابن تيميد يف حديث سفيود: وهو حديث مشهور من رو 

إلمام أ د واعتمد عليه ا ،رواه أهل السون ك يب داود وغريه ،ملسو هيلع هللا ىلصحوشو عن سعيد بن مجهان عن سفيود موىل رسول هللا 
رتا  وثبته أ د واس             تدل به على من توقف يف خالفد علي من أجل اف ،وغريه يف تقرير خالفد ا لفاء الراش             دين األربعد

 .(6)وهنى عن مواكحته ،حىت قال أ د: من مل يربع بعلي يف ا الفد فهو أضلُّ من  ار أهله ،الواس عليه

ماماً حقًا ملا قتل عثمان وابيع الواس علياً ص   ار إ ،وقال ش   ار  الطحاويد: ونثب  ا الفد بعد عثمان لعلي رض   ي هللا عوهما
خالفد : » ملسو هيلع هللا ىلصكما دل عليه حديث س          فيود أنه قال: قال رس          ول هللا   ،بوةوهو ا ليفد يف زمانه خالفد ن ،واجو الطاعد

 .(7)«مث يؤ  هللا ملكه من يشاء ،الوبوة ثالثون سود

 حائ  فانطلقوا فإذا هو يف ،عن عكرمد: قال يل ابن عباس وَلبوه علي: انطلقا إىل أيب س              عيد فامسعا من حديثه -4
 ،ود وعمار لبوتنيفقال: كوا حنمل لبود لب ،مث أنش  حيدثوا ... حىت أتى على ذكر بواء املسجد ،ف خذ رداءه فاحتس ،يصلحه

ق ال:  «ي دعوهم إىل اجلو د وي دعون ه إىل الو ار ،عم ار تقتل ه الفن د الب اغي د (8)ويُ»فيوفض الرتاب عو ه ويقول:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبفراه 

                                                           
 ( حسن صحيُ.5/44(ر الرتمذي )4/201ود )سون أيب دا )1 (
 (.749-1/742ر السلسلد الصحيحد لأللباين )6442ر الطرباين يف الكبري ، رقم 6657صحيُ ابن حبان ، رقم  )2 (
 (.2/686عقيدة أهل السود واجلماعد ) )3 (
 .235السود لعبد هللا بن حوبل ، ص )4 (
 (.2/686املصدر السابق نفسهر عقيدة أهل السود يف الصحابد ) )5 (
 (.2/286هذه الرسالد ابملكتبد الظاهريد خبطه يف مسودته ، نقاًل عن عقيدة أهل السود واجلماعد ) )6 (

 (.749-1/742ر السلسلد الصحيحد )545شار  الطحاويد ، ص )7( 
 (ر لطائف يف غريو2/486ويُ: كلمد ر د تقال ملن وقع يف هلكد َل يستحقها: الويل فويُ والويُ: ترحم ، غريو احلديث َلبن اجلوزي ) )8 (
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 وجعل ميس      ُ  ، س       عيد قال لعمار حني جعل حيفر ا ود . ويف روايد مس       لم: عن أيب(1)يقول عمار: أعوذ ابهلل من الف 
 .(3)«تقتلك فند ابغيد ،ابن مسيد (2)بؤسى»رأسه ويقول: 

: وهذا يدل على ص           حد إمامد علي ووجوب طاعته، (4)«تقتل عمار الفند الباغيدملسو هيلع هللا ىلص : »قال ابن تيميد: بعد ذكره لقوله 
و أص              ُ أو ابٍغ بال أتويل، وه ،لته داع إىل الوار وإن كان مت وَلً والداعي إىل مقات ،وأن الداعي إىل طاعته داع إىل اجلود

وهو مذهو األئمد الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال الب اة  ،وهو احلكم بتخطند من قاتل علياً  ،القولني ألص              حابوا
 قال: أجيعل طلحد والزبري لنيوعودما أنكر حيىي بن معني على الش   افعي اس   تدَلله بس   رية علي يف قتال الب اة املت و  ،املت ولني

 معاً ب اة؟  رد عليه اإلمام أ د فقال: وحيك وأي شيء يسعه أن يصوع يف هذه املقام ؟ يعين: إن مل يقتِد بسرية 

س   ود إىل أن قال: ومل يرتدد أ د وَل أحد من أئمد ال -علي يف ذلك مل يكن معه س   ود من ا لفاء الراش   دين يف قتال الب اة 
 ،والذين قتلوه مع معاويد ،وهو مع علي ،، فلو قال قائل: إن قتل عمار كان بص              فني(5)علي أوىل ابحلق موهيف أنه غري 

هم فاجلواب: أهنم كانوا  انني أهنم يدعون إىل اجلود و  ،وكان معه مجاعد من الص      حابدر فكيف جيوز عليهم الدعاء إىل الوار
كذلك كان عمار و  ،لدعاء إىل اجلود الدعاء إىل س          ببهار وهو طاعد اإلمامفاملراد اب ،جمتهدون َل لوم عليهم يف اتباع  ووهنم

وكانوا هم يدعون إىل خالف ذلك لكوهنم معذورون للت ويل  ،يدعوهم إىل طاعد علي وهو اإلمام الواجو الطاعد إذ ذاك
 .(6)الذي  هر  م

اء: هذا احلديث حجد  اهرة يف أن علياً قال العلم (7)«بؤس              ى ابن مسيد تقتلك فند ابغيدملسو هيلع هللا ىلص : »قال الوووي بعد قوله 
س    ول لكوهم جمتهدون فال إمث عليهم لذلك.. وفيه معجزة  اهرة لر  ،والطائفد األخرى ب اة ،رض    ي هللا عوه كان حمقاً مص    يباً 

ون أهنم يكونو  ،وأن الص           حابد: يقاتلون ،وأهنم ب اة ،وأنه يقتله مس           لمون ،من أوجه: موها: أن عماراً ميو  قتيالً ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
وكل هذا وقع مثل فلق الص  بُ ص  لى هللا وس  لم على رس  وله الذي َل يوطق عن ا وى إن هو إَل وحي  ،فرقتني ابغيد وغريها

 .(8)يوحى

                                                           
 (.5/235(ر الوهايد يف غريو احلديث )4/85احلديث ) 

 .447البخاري ، رقم  )1 (
 ك نه ترحم له من الشدة الر يقع فيها.  )2 (
 .2235مسلم ، رقم  )3 (
 .2235مسلم ، رقم  )4 (
 (.438-4/437جمموع الفتاوى ) )5 (
 (.1/542فتُ الباري ) )6 (

 .2235مسلم ، رقم  )7( 
 (.41-18/40شر  الوووي على صحيُ مسلم ) )8 (
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 َتر  مارقد عود فرقد من املس        لمني يقتلها أوىلملسو هيلع هللا ىلص : »عن أيب س        عيد ا دري رض        ي هللا عوه قال: قال رس        ول هللا  -5
ويف  ،«هم ابحلقفتخرج من بيوهما مارقد يلي قتلهم أوَل ،تكون يف أمر فرقتان»قال: وفيه أي               اً: أنه «. الطائفتني ابحلق

جون على فرق د خمتلف د خير »وج اء بلفظ: «. فيلي قتلهم أوىل الط ائفتني ابحلق ،َتر  م ارق د يف فرق د من الو اس»لفظ: ق ال: 
ي: أ ،أي: يف وق  افرتا  الواس -ب             م الفاء  -« على حني فرقدملسو هيلع هللا ىلص : »فقوله  ،(1)«يقتلهم أقرب الطائفتني من احلق

واملراد ابلفرقد املارقدر هم أهل  ،(2)وهو اَلفرتا  الذي كان بني علي ومعاويد رض           ي هللا عوهما ،افرتا  يقع بني املس           لمني
ني خرجوا وقالوا: يد على حتكيم احلكمفلما اتفق علي ومعاو  ،الوهروان، كانوا يف عسكر علي رضي هللا عوه يف حرب صفني

. وكفذروا طلحد مث كفر علي بتحكيم احلكمني ،فكفر معاويد بقتال علي ،إن علياً ومعاويد اس      تبقا إىل الكفر كفرس      ي رهان
 وهذا ش    هادة من ،أن الطائفد الر تقتلهم أقرب إىل احلق ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد ش    هد  ،فقتلتهم الطائفد الذين كانوا مع علي ،والزبري
ه دَللد واض   حد وفي ،فكان على ما قال ،لكونه أخرب مبا يكون ملسو هيلع هللا ىلصالويبوهذا من معجزا   ،لعلي وأص   حابه ابحلق ملسو هيلع هللا ىلصالويب

 .(3)وخط  من خالفه ،على صحد خالفد علي رضي هللا عوه

 اثلثاً: بيعة طلحة والزبري رضي هللا عنهما:
هم طلحد واجتمع املهاجرون واألنص        ار وفي ،هللا عوهعن أيب بش        ري العابدي قال: كو  ابملديود حني قُتل عثمان رض        ي   

مت فقد رض           ي  فمن اخرت  ،أان معكم ،فقال: َل حاجد يل يف أمركم ،فقالوا: َي أاب احلس           ن هلم  نبايعك ،ف توا علياً  ،والزبري
ذا كثرية والرواَي  يف ه ،وفيها َتام البيعد لعلي          رضي هللا عوه          ،.. إخل الروايد(4)به.. فاختاروا وهللا فقالوا: ما َنتار غريك

واتفاقهم  -رضي هللا عوه  -لعلي  -رضي هللا عوهم  -وهي دالد على مبايعد الصحابد  ،(5)ذكر بع ها ابن جرير يف يرخيه
 كما جاء مصرحاً به يف الروايد السابقد.  ،على بيعته مبا فيهم طلحد والزبري

  الص        حيحد والرواَي ،فهذا َل يثب  بوقل ص        حيُ ،والزبرير ابيعا مكرهني ،ء يف بعض الرواَي  من أن طلحدوأما ما جا
، فقد روى الطربي عن عوف بن أيب مجيلد قال: أما أان ف ش     هد أين مسع  حممد بن س     ريين يقول: إن علياً (6)على خالفه

فبس  علي  ،فابس  يدك ،وأن  أمري املؤموني ،  أحقجاء فقال لطلحد: ابس  يدك َي طلحد ألابيعك. فقال طلحد: أن

                                                           
 (.746-2/745هذه األحاديث يف صحيُ مسلم ) )1 (
 (.7/166شر  الوووي على صحيُ مسلم ) )2 (
 (.2/683ر نقالً عن عقيدة أهل السود واجلماعد )76-75موهاج القاصدين يف ف ل ا لفاء الراشدين َلبن قدامد ، ص )3 (
 .57( ، إسواد الروايد حسن ل ريهر  لد رسالد اإلسالم األولون ، حمو الدين ا طيو ، ص5/449يري  الطربي ) )4 (
 (.75-2/59مع هذه الرواَي  ودرسها الدكتور حممد أحمزون: حتقيق مواقف الصحابد )(، وقد قام جب450-5/448انظر: يري  الطربي ) )5 (

 .236اَلنتصار للصحو واآلل ، ص )6( 
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 هل كان هذان الرجالن                  يعين طلحد ،وعن عبد خري ا يواين: أنه قام إىل أيب موس  ى فقال: َي أاب موس  ى ،(1)يده فبايعه
 .(2)والزبري   ممن ابيع علياً ؟ قال: نعم

وَل  ،قق ابن العريب وذكر: أن ه  ذا مم  ا َل يليق هبم  ااإلم  ام اع ،كم  ا نص على بطالن م  ا ي ُ د عى من أهنم  ا ابيع  ا مكرهني
 ،ملن ابيعهما ما و  ،قلوا: حاش              ا هلل أن يكرها ،: فإن قيل: ابيعا مكرهني )أي: طلحد والزبري( -ر ه هللا  -بعلير قال 

ك فهو َلزم ومن ابيع بعد ذل ،ألن واحد واثوني توعقد البيعد هبما وتتم، وهذا اجتهاد مردود ،ولو كاان مكرهني ما أثر ذلك
وأما من قال: يد ش              الء وأمر َل  ،وَل يف بيعد اإلمام ،ولو مل يبايعا ما أثر ذلك فيهما ،وهو مكره على ذلك ش              رعاً  ،له
فإن قيل: فقد قال طلحد: ابيع  واللج على قفير  ،ومل يكن كذلك ،فذلك  ن من القائل أن طلحد أول من ابيع ،(3)يتم

كم  ا جيع  ل يف )ا وى( )هوي( وتل  ك ل   د ه  ذي  ل َل   ،احل  دي  ث من أراد أن جيع  ل يف )القف  ا( ل   د )قفي( قلو  ا: اخرتع ه  ذا
ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا فإن يداً شل  يف وقايد رس ،وأما قو م: )يد شالء( لو صُ فال متعلق  م فيه ،، فكان  كذبد مل تدبر(4)قريش

 .(5)ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه ،وجههوقد مت األمر على  ،ويتوقى هبا من كل مكروه ،يتم  ا كل أمر
، وهواك رواَي  ص              حيحد أش              ار  كما ذكر  إىل (6)إن الرواَي  الر تقول أبن طلحد والزبري أكرهوا على البيعد ابطلد

من طريق األحوف بن قيس، وفيها: أن عائش  د  ،(7)بيعتهما لعلي رض  ي هللا عوهما، وهواك روايد ص  حيحد أوردها ابن حجر
لزبري رض      وان هللا عليهم قد أمروا األحوف مببايعد علي رض      ي هللا عوه بعدما اس      تش      ارهم يف من يبايع بعد عثمان وطلحد وا

 .(8)رضي هللا عوه
وتعهده يف  ،وَتس    كه الش    ديد ابلعمل هبما ،والتزامه أبحكام الكتاب والس    ود ،وف     له -رض    ي هللا عوه  -إن س    ابقد علي 

 ما كان ليفتُ ألحد ابب الطعن يف وَليته على املسلمني. ،خطبه بتطبيق األوامر والوواهي الشرعيد
وميكن القول: إن علياً كان أقوى املرش      حني لإلمامد بعد مقتل عمر رض      ي هللا عوهر فالفارو  عيذوه يف الس      تد الذين أش      ار 

                                                           
 .236(ر اَلنتصار للصحو واآلل ، ص5/456يري  الطربي ) )1 (
 (.5/517يري  الطربي ) )2 (
د ابيع  يوم أحد ، فقال رجل يف القوم : أول يملسو هيلع هللا ىلص ، وكان بيده اليمىن شلل ، ملا وقى رسول هللا -رضي هللا عوه-دإشارة إىل ما جاء يف بعض الرواَي : أن أول من ابيع علياً طلح )3 (

 (.7/237(ر البدايد والوهايد )5/457أمري املؤموني شالء ، َل يتم هذا األمر ، يري  الطربي )
( ، وقيل: 4/234ليس من ل د قريش ، بل من ل د طي ، قال ابن األثري: هو ابل م: السيف بل د طي الوهايد ) ( ، وكذلك اللج4/94وقيل: ل د طي. ذكره ابن األثري يف الوهايد ) )4 (

 (.2/354هو السيف بل د هذيل وطوائف من اليمنر لسان العرب )
 .149-148العواصم من القواصم ، ص )5 (
 .141استشهاد عثمان ، ص )6 (
 (.13/38فتُ الباري ) )7 (

 (.57-34/13( ، ورجاله رجال الصحيُ عدا عمر بن جاوان مقبولر وصححه ابن حجر يف فتُ الباري )11/118ر املصوف َلبن أيب شيبد )141عثمان ، صاستشهاد  )8( 
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هم والزبري بتواز م عن حق ،وطلحد ،وس         عد ،وهم عبد الر ن ،لش         ورىعلى أن األربعد من رجال ا ،وهو واحد موهم ،هبم
فلم يبَق إَل هو وعثمان، وهذا إمجاع من أهل الش              ورى على أنه لوَل  ،فيها له ولعثمان تركوا اجملال مفتوحًا أمام اإلثوني

كن أحد على أنه مل ي ،دوقد قدمه ورجحه أهل دار ا جرة صار مستحقاً للخالف ،وبعد مو  عثمان ،عثمان لكان  لعلي
 واملهاجرين ر فهو من السابقني -رضي هللا عوه  -املوجودين يف ذلك احلني أحق اب الفد موه ملسو هيلع هللا ىلص من أصحاب رسول هللا 

 ،دوله من الش        جاع ،ابإلض        افد إىل ذلك له من القدرة والكفاءة ما َل يوكر ،وص        هره ،ملسو هيلع هللا ىلصوابن عم رس        ول هللا  ،األولني
فكل هذه  ،األمور وبعد نظره يف تص  ريف ،واحلزم يف املواقف، والص  البد يف احلق ،يد الق   ائيد الوادرةواإلقدام والذكاء والعقل

ومع هذا كله فإن خالفته  ،(1)العوامل نعله بال موازع املرش   ُ الوحيد إلمامد املس   لمني يف تلك الفرتة احلس   اس   د من حيا م
 صح  بعدما انعقد إمجاع املهاجرين واألنصار عليه ومبايعتهم له.

 

 رابعاً: انعقاد اإلُجاع علا خالفة علي رضي هللا عنه:
لبيعد  ،انعقد إمجاع أهل الس             ود واجلماعد على أن علياً رض             ي هللا عوه كان متعيواً للخالفد بعد عثمان رض             ي هللا عوه  

 ملسو هيلع هللا ىلصلويبم ابوأقرهب ،وأوفرهم علماً  ،وأنه أقدمهم إس     الماً  ،األنص     ار له ملا رأوا لف      له على من بقي من الص     حابداملهاجرين و 
 ،فهم موزلدوأش      ر  ،وأرفعهم درجد ،وأكثرهم مواقو، وأف       لهم س      وابق ،وأحبهم إىل هللا ورس      وله ،وأش      جعهم نفس      اً  ،نس      باً 

 ملسو هيلع هللا ىلصالويباب وقد قام من بقي من أص    ح ،تعيواً للخالفد دون غريهفكان رض    ي هللا م ،هدَيً ومستاً ملسو هيلع هللا ىلص وأش    بههم برس    ول هللا 
رم ا روج عليه وح ،فكان حيونذ إمامًا حقًا وجو على س               ائر الواس طاعته ،ابملديود بعقد البيعد به اب الفد ابإلمجاع

 وخمالفته.

 وقد نقل اإلُجاع علا خالفته كثري من أهل العلم منهم:
يعد علي ابملديود على ب ملسو هيلع هللا ىلصالويبنقل حممد بن س  عد إمجاع من له قدم ص  د  وس  ابقد يف الدين ممن بقي من أص  حاب  -1

رض              ي هللا عوهر حيث قال: وبويع لعلي بن أيب طالو ر ه هللا ابملديود ال د من يوم قتل عثمان اب الفدر ابيعه طلحد 
ن حويف، وس    هل ب ،وأس    امد بن زيد ،وعمار بن َيس    ر ،بن نفيل وس    عيد بن زيد بن عمرو ،وس    عد بن أيب وقاص ،والزبري

ل هللا ومجيع من كان ابملديود من أصحاب رسو  ،وخزميد بن لب  ،وزيد بن لب  ،وحممد بن مسلمد ،وأبو أيوب األنصاري

                                                           
 (.92-2/91حتقيق مواقف الصحابد يف الفتود ) )1 (
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 .(1)وغريهم

قال:   عن عوف ،عن حممد بن راشد ،وذكر ابن قدامد ر ه هللا: أن اإلمام أ د ر ه هللا روى إبسواده عن عبد الرزا  -2
ني ف        و احلس      ن مث قال: س      بحان هللا قتل أمري املؤمو ،كو  عود احلس      نر فك ن رجاًل انتقص أاب موس      ى ابتباعه علياً 

 ؟ .(2)عثمان فاجتمع الواس على خريهم فبايعوه، أفيالم أبو موسى ابتباعه

ض  ي هللا عوه بعقد من عقد له من الص  حابد من أهل احلل وقال أبو احلس  ن األش  عري: ونثب  إمامد علي بعد عثمان ر  -3
ى األمر وأن امتواعه عن دعو  ،وقد اجتمع على ف              له وعدله ،والعقدر ألنه مل يدُع أحد من أهل الش             ورى غريه يف وقته

ىت م   ى حمث ملا ص  ار األمر إليه أ هر وأعلن ومل يقص  ر  ،لوفس  ه يف وق  ا لفاء قبله كان حقاً لعلمه أن ذلك وق  قيامه
كما م   ى من قبله من ا لفاء وأئمد العدل على الس  داد والرش  اد متبعني لكتاب رهبم وس  ود نبيهم،   ،على الس  داد والرش  اد

 .(3)هؤَلء األربعد اجملمع على عد م وف لهم رضي هللا عوهم

ال رية يف قد والوص        رة و وقال أبو نعيم األص        بهاين: فلما اختلف الص        حابد كان على الذين س        بقوا إىل ا جرة والس        اب -4
ون فيمن أوىل ابألمر وَل خيتلف ،الذين اتفق  األمد على تقدميهم لف لهم يف أمر ديوهم ودنياهم َل يتوازعون فيهم ،اإلسالم

مر لعلي فس   لم من بقي من العش   رة األ ،من اجلماعد الذين ش   هد  م رس   ول هللا ابجلود يف العش   رة ممن تويف وهو عوهم راضٍ 
وشهوده املشاهد  ،لقدمي سابقته وتقدمه يف الف ل والعلم ،وأرفعهم قدراً  ،ومل يوكر أنه من أكمل األمد ذكراً  ،هرضي هللا عو

دمي من تقدمه من أص  حاب مل ي   ع موه تق ،ويب    ه املوافقون ،وحيبه املؤموون ،وحيو هللا ورس  وله ،حيبه هللا ورس  وله ،الكرميد
س      ل عليهم إذ كان ذلك موجوداً يف األنبياء والر  ،فته بف       ل من قدمه على نفس      هبل ازداد به ارتفاعاً ملعر  ،ملسو هيلع هللا ىلصرس      ول هللا 

هُ ﴿ الس      الم قال تعاىل: إىل قوله: ُ َوَرَفَع بَ ْع       َ ُهْم َمْن َكلذَم اَّللذ ُهْم َعَلى بَ ْعٍض ِمو ْ ْلَوا بَ ْع       َ ُل َف       ذ َوا تِْلَك الرُّس      ُ ْم َدَرَجاٍ  َومتَ ي ْ
ى اْبَن َمْرمَيَ  تَ َتَل الذِذيَن ِمْن بَ ْعِدِهْم ِمْن بَ ْعِد َما جَ ِعْيس         َ ُ َما اق ْ اَء اَّللذ اَءْ ُُم اْلبَ يِ َواُ  َوَلِكِن اْلبَ يِ َواِ  َوأَيذْداَنُه ِبُروِ  اْلُقُدِس َوَلْو ش         َ

تَ تَ ُلوا َولَ  ُ َما اق ْ اَء اَّللذ ُهْم َمْن َكَفَر َوَلْو ش         َ ُهْم َمْن مَمَن َوِمو ْ . فلم يكن تف          يل [253]البقرة:  ﴾رِيدُ ِكنذ اَّللذَ يَ ْفَعُل َما يُ اْختَ َلُفوا َفِمو ْ
أمر املسلمني عادَلً  فتوىلذ  ،بع هم على بعض ابلذي ي ع ممن هو دونهر فكل الرسل صفوة هللا عز وجل وخريته من خلقه

ز وجل شهيداً هادَيً  قب ه هللا عحىت ،وأصحابه رضي هللا عوهم ،زاهداً اخذاً يف سريته مبوهاج الرسول عليه الصالة والسالم

                                                           
 (.3/31الطبقا  الكربى ) )1 (

 (.2/689نقالً عن عقيدة أهل السود يف الصحابد ) ر78-77موهاج القاصدين يف ف ل ا لفاء الراشدين ، ص )2( 
 (.1/346ر مقاَل  اإلسالميني )78اإلابند عن أصول الدَيند ، ص )3 (
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 .(1)سلك هبم السبيل املستبني والصرا  املستقيم ،مهدَيً 

وقال أبو موص    ور الب دادي: أمجع أهل احلق والعدل على ص    حد إمامد علي رض    ي هللا عوه وق  انتص    ابه  ا بعد قتل  -5
 .(2)عثمان رضي هللا عوه

وكان أف    ل من بقي من الص   حابد فلم يكن أحد أحق اب الفد  ، قتلوقال الزهري:.. وكان قد وَف بعهد عثمان حىت -6
 .(3)شورىوابيعه مع سائر الواس من بقي من أصحاب ال ،مث مل يستبد هبا مع كونه أحق الواس هبا حىت جر  له بيعد ،موه

ش رائ  اإلمامد  مجاعهم لوقال عبد امللك اجلويين: وأما عمر وعثمان وعلي رض وان هللا عليهمر فس بيل إثبا  إمامتهم وإ -7
ومرجع كل قاطع يف اإلمامد إىل ا رب املتواتر واإلمجاع.. وَل اكرتاث بقول من يقول: مل  ،كس              بيل إثبا  إمامد أيب بكر

 .(4)حيصل إمجاع على إمامد علي رضي هللا عوهر فإن اإلمامد مل نحد له وإمنا هاج  الف  ألمور ُأخر
هم على بيعت ه مل ي دع إىل نفس               ه ومل جيرب  ،ك ان   بيع د علي ر  ه هللا بيع د اجتم اع ور  دوق ال أبو عب د هللا بن بط د:   -8

ولقد  ،ورفعها بعلو قدره ،وكس  اها حلد البهاء بعدله ،وزاهنا بش  رفه ،ولقد ش  رف ا الفد بوفس  ه ،ومل ي لبهم بعش  ريته ،بس  يفه
 .(5)وتقاعس عوها ف كرهوه ،أابها ف جربوه

مث على علي  ،مث نص أبو بكر على عمر، مث أمجعوا بعده على عثمان ،عوا على تقدمي أيب بكروقال ال زايل: وقد أمج -9
ن ما وكان إمجاعهم على ذلك من أحس       ،وليس يظن موهم ا ياند يف دين هللا تعاىل ل رض من األغراض ،رض      ي هللا عوهم

فوجدوا فيها  ،ألخبارمث حبثوا عن ا ،الف  ل ومن هذا اعتقد أهل الس ود هذا الرتتيو يف ،يس تدل به على مراتبهم يف الف  ل
 .(6)ما عرف مستود الصحابد وأهل اإلمجاع يف هذا الرتتيو

 وم     ى يف قدره ما م     ىر علم أن احلق َل يرتك الواس ،قال أبو بكر بن العريب: فلما ق     ى هللا من أمره ما ق     ى -10
وتقى وديواً  ،ماً ومل يكن بعد الثالثد كالرابع قدراً وعل ،هوأن ا لق بعده مفتقرون إىل خليفد مفروض عليهم الوظر في ،س    دى

ولكن عزم علي ه  ،ولوَل اإلس              راع بعق د البيع د لعلي جلرى على من هب ا من األوابيف م ا َل يرقع خرق ه ،ف انعق د  ل ه البيع د
 .(7)ورأى ذلك فرضاً عليه فانقاد إليه ،املهاجرون واألنصار

                                                           
 .361-360كتاب اإلمامد والرد على الراف د ، ص  )1 (
 .287-286كتاب أصول الدين ، ص  )2 (

 .193اَلعتقاد ، ص )3( 
 بقصد القصاص من قتلد عثمان. 363-362َلعتقاد ، صكتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلد يف أصول ا  )4 (
 (.2/692(ر عقيدة أهل السود )2/346لوامع األنوار البهيد للسفاريين ) )5 (
 .154اَلقتصاد يف اَلعتقاد ، ص )6 (
 .142العواصم من القواصم ، ص )7 (
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عليكم »قال:  أنه ملسو هيلع هللا ىلصالويبوثب  عن  ،على بيعد عثمان بعد عمرملسو هيلع هللا ىلص رس       ول هللا وقال ابن تيميد: واتفق أص       حاب  -11
ألمورر فإن كل وإَيكم وحمدل  ا ،وع   وا عليها ابلوواجذ ،َتس  كوا هبا ،بس  ور وس  ود ا لفاء الراش  دين املهديني من بعدي

د اتفق عامد وق ،اش       دين املهديني. فكان أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض       ي هللا عوه اخر ا لفاء الر (1)«بدعد ض       اللد
 .(2)مث عثمان، مث علي ،مث عمر ،أهل السود من العلماء والعباد واألمراء واألجواد على أن يقولوا: أبو بكر

فب  ايع  ه  ،وق  ال ابن حجر: وك  ان    بيع  د علي اب الف  د عق  و قت  ل عثم  ان يف أوائ  ل ذي احلج  د س              و  د مخس وثالثني -12
يوهم بعد ما  فكان ب ،ف ذعووا كلهم إَل معاويد يف أهل الش   ام ،وكتو بيعته إىل اَلفا  ،راملهاجرون واألنص   ار وكل من ح    

 .(3)كان

وص         حتها يف  ،والذي نس         تفيده من هذه الوقول املتقدمد لإلمجاع أن خالفد علي رض         ي هللا عوه حمل إمجاع على أحقيتها
فقد جاءته رض  ي  ،رض أحق هبا موه رض  ي هللا عوهوذلك بعد قتل عثمان رض  ي هللا عوه حيث مل يبق على األ ،وق  زماهنا

 . (4)هللا عوه على قدر يف وقتها وحملها
 وقد اعرتض بعض الناس علا اإلُجاع علا خالفة علي رضي هللا عنه من وجوه:

س   واهم و  ،وأس   امد بن زيد ،وابن عمر ،وحممد بن مس   لمد ،( ختلف عوه من الص   حابد مجاعد موهم: س   عد بن أيب وقاص1)
 .(5)من نظرائهم

 .(6)( إمنا ابيعوه على أن يقتل قتلد عثمان2)
 .(7)( أن أهل الشام: معاويد ومن معهر مل يبايعوه بل قاتلوه3)

 وَل توجو معارضته وذلك أهنا مردودة من وجوه: ،وهذه اَلعرتاضا  َل أتثري  ا على اإلمجاع املذكور
الص         حابد ختلفوا عن بيعته دعوى غري ص         حيحدر إذ إن بيعته مل يَتخلذف عوها أحد الوجه األول: أن دعوى أن مجاعد من 

اب وأص            ،وأعمل نظره ،فاجتهد كل واحد ،وأما نص           رته فتخلف عوها قوم موهم من ذكر ألهنا كان  مس            لد اجتهاديد

                                                           
 ( ، حسن صحيُ.5/44(ر الرتمذي )4/201سون أيب داود ) )1 (

 .23ص الوصيد الكربى ، )2( 
 (.7/72فتُ الباري ) )3 (
 (.2/693عقيدة أهل السود واجلماعد يف الصحابد ) )4 (
 .147-146العواصم من القواصم ، ص )5 (
 .145املصدر السابق نفسه ، ص )6 (
 (.2/695عقيدة أهل السود واجلماعد يف الصحابد ) )7 (
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والذين  لم يش      هدوا بيعد علي،ف ،وأما ما قاله ابن خلدون: إن الواس كانوا عود مقتل عثمان مفرتقني يف األمص      ار ،(1)قدره
ما ذكرر  ،(2)خلإعلى إمام كس  عد وس  عيد وابن عمر.. وموهم من توقف حىت جيتمع الواس ويتفقوا ،ش  هدوار فموهم من ابيع

، وغريهم، (3)ذهيبوال ،وابن حبان ،أما س   عد بن أيب وقاص فقد نقل بيعته ابن س   عد ،فهذا مبال د من ابن خلدون ر ه هللا
فس   ه نقل على أن ابن خلدون ن ،قد ابيعوا كما ذكران اإلمجاع يف ذلك يف من ح    ر من الص   حابد يف املديودوكذلك البقيد 

وقد نقل  ما قاله  ،على انعقاد بيعد علي ولزومها للمس  لمني أمجعني ،اتفا  أهل العص  ر الثاين من بعد الص  حابد يف املديود
 ليه فيما بعد.ابن خلدون ألن كثرياً من الكتاب والباحثني اعتمدوا ع

ووقف ذلك على ح          ور مجيع األمد واتفاقهم مس         تحيل  ،الوجه الثاين: أن عقد ا الفد ونص         و إمام واجو َل بد موه
 .(4)متعذرر فال جيوز اشرتاطهر إلف اء ذلك إىل انتفاء الواجو ووقوع الفساد الالزم من انتفائه

لي الفارو  وأيب عبيدة ومن ح      رهم من األنص     ار مع غيبد ع الوجه الثالث: أن اإلمجاع حص     ل على بيعد أيب بكر مببايعد
وعثمان وغري ا من الص   حابد، وكذلك حص   ل اإلمجاع على خالفد علي مببايعد س   عد بن أيب وقاص وابن عمر وأس   امد بن 

ريهم غ وَل ي ر هذا اإلمجاع من غاب عن البيعد أومل يبايعه من ،ومن ح ر من البدريني وغريهم من الصحابد ،زيد وعمار
 .(5)قال احلسن البصري: وهللا ما كان  بيعد علي إَل كبيعد أيب بكر وعمر رضي هللا عوهم ،رضي هللا عوهم مجيعاً 

نه على احلكم ابحلقر وإمنا يبايعو  ،الوجه الرابع: دعوى أنه إمنا بويع على أن يقتل قتلد عثمان: هذا َل يص  ُ يف ش  ر  البيعد
بعد ذلك.  ،(6)ويقع احلكم ،وتقوم البيود ،ويكون اجلواب ،وتقع الدعوى ،املطلوب وحي        ر ،وهو أن حي        ر الطالو للدم

فهذا  ،وأما الرواَي  الر تزعم أن طلحد والزبري وبعض الصحابد رضوان هللا عليهم قد اشرتطوا يف بيعتهم لعلي إقامد احلدود
قلوا:  ،فإن قيل: ابيعوه على أن يقتل قتلد عثمان ويف ذلك يقول ابن العريب: ،(7)ا رب على ضعف سوده فإن يف متوه مقاَلً 

 .(8)هذا َل يصُ يف شر  البيعد

  

                                                           
 .471ر العواصم من القواصم ، ص234-233التمهيد للباقالين ، ص )1 (
 .214املقدمد ، ص )2 (

 .172-171(ر عبد هللا بن سب  وأثره يف أحداث الفتود يف صدر اإلسالم ، ص1/14(ر دول اإلسالم )2/268(ر الثقا  )3/31الطبقا  ) )3( 
 نقاًل عن عقيدة أهل السود. 77-76موهاج القاصدين يف ف ل ا لفاء الراشدين ، ص )4 (
 (.2/696د )عقيدة أهل السود يف الصحاب )5 (
 املصدر السابق نفسه. )6 (
 (.460-5/459يري  الطربي ) )7 (
 .150العواصم من القواصم ، ص )8 (
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ل إقامد احلد وإمنا كان يقاتل من أج ،ومل يوكر إمامته ،الوجه ا امس: أن معاويد رض          ي هللا عوه مل يقاتل علياً على ا الفد
لك، فله أجر ولكوه كان خمطناً يف اجتهاده ذ ،مع  وه أنه مص  يو يف اجتهاده ،الش  رعي على الذين اش  رتكوا يف قتل عثمان

 .(1)اَلجتهاد فق 

بل   ،ه يف ا الفدومل يوازع ،كان يف قتل قتلد عثمان  -رض      ي هللا عوه  -وقد ثب  ابلرواَي  الص      حيحد أن خالفه مع علي 
: َل عاويد وقالوا: أن  توازع علياً أم أن  مثله؟ فقالفعن أيب مس           لم ا وَلين أنه جاء أانس معه إىل م ،كان يقر له بذلك

لطالو بدمه وأان ابن عمه وا ،ولكن ألس  تم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً  ،وهللا إين ألعلم أنه أف   ل مين وأحق ابألمر مين
 . (2)ف توا علياً فكلموه فلم يدفعهم إليه ،فقولوا له فليدفع إيلذ قتلد عثمان وأسلم له ،ف توه

يروي ابن كثري من طر  ابن ديزيل بسوده إىل أيب الدرداء وأيب أمامد           رضي هللا عوهما          : أهنما دخاًل على معاويد فقاَل و 
وأحق هبذا  ،ملسو هيلع هللا ىلصوأقرب موك إىل رس  ول هللا  ،له: َي معاويد عالم تقاتل هذا الرجل؟ فوهللا إنه أقدم موك ومن أبيك إس  الماً 

مث أان أول من  ،فاذهبا إليه فقوَل له: فليقدان من قتلد عثمان ،وإنه اوى قتلته ،ثمانفقال: أقاتله على دم ع ،األمر موك
 .(3)أابيعه من أهل الشام

 ،، وهي دالد على عدم موازعد معاويد لعلي رض            ي هللا عوهما يف ا الفد(4)والرواَي  يف ذلك كثرية مش            هورة بني العلماء
 .(5)و ذا نص اعققون من أهل العلم على هذه املس لد وقرروها

يقول إمام احلرمني اجلويين: إن معاويد وإن قاتل علياً فإنه َل يوكر إمامته، وَل يدعيها لوفس      ه، وإمنا كان يطلو قتلد عثمان 
 .(6) واً موه أنه مصيو، وكان خمطناً 

واجلماعد: أن ما جرى بني علي ومعاويد رض        ي هللا عوهما من احلروب ويقول ابن حجر ا يثمي: ومن اعتقاد أهل الس        ود 
وإمنا هاج  بس   بو  ،فلم  ج الفتود بس   ببها ،لإلمجاع على أحقيتها لعلي كما مر ،فلم يكن ملوازعد معاويد لعلي يف ا الفد

، وس     وف نبني موقف (7)عليفامتوع  ،لكون معاويد ابن عمه ،أن معاويد ومن معه طلبوا من علي تس     ليم قتلد عثمان إليهم
                                                           

 (.2/696عقيدة أهل السود يف الصحابد ) )1 (
 (.2/147(ر حتقيق مواقف الصحابد )7/265البدايد والوهايد ) )2( 

 .239(ر اَلنتصار للصحو واآلل ، ص7/270البدايد والوهايد ) )3 (
 (.150-2/146( ، وقد مجع هذه الرواَي  الدكتور حممد أحمزون يف كتابه: حتقيق مواقف الصحابد يف الفتود )270-7/268البدايد والوهايد َلبن كثري ) )4 (
 .239اَلنتصار للصحو واآلل ، ص )5 (
 .115أهل السود واجلماعد ، صملعد األدلد يف عقائد  )6 (
 .239الصواعق اعرقد نقالً عن اَلنتصار للصحو واآلل ، ص )7 (
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اً على وإمنا الشاهد هوا هو إثبا  عدم مبايعد معاويد ليس اعرتاض ،علي رضي هللا عوه من عدم تسليم قتلد عثمان يف حيوه
 شخص علي.

َباَيْع له هبا حني قاتل علياً  ،ويقول ابن تيميد: ومعاويد مل َيدذِع ا الفد ه يس              تحق وَل أن ،ليفدومل يقاتل على أنه خ ،ومل يُ 
مقرة مع ذلك أبنه ليس  (1)وقد كان معاويد يقر بذلك ملن س      له عوه.. وكل فرقد من املتش     يعني ،ويقرون له بذلك ،ا الفد

           ل علي فإن ف -رض          ي هللا عوه  -وَل جيوز أن يكون خليفد مع إمكان اس          تخالف علي  ،معاويد كفؤاً لعلي اب الفد
 .(2)وسابقته وعلمه وديوه وشجاعته وسائر ف ائله: كان  عودهم  اهرة معروفد

عن فهذه األقوال  ،(3)فثب  هبذا أنه مل يوازع علياً                رضي هللا عوه                أحداً يف ا الفد َل من الذين خالفوه وَل من غريهم
بش     ري وتربيد فال بد من الذود عوها والت ،هؤَلء العلماء كلها يف بيان عقيدة أهل الس     ود واجلماعد يف ترتيو ا الفد الراش     دة

 واَلعتزاز واَلفتخار يف اَلنتساب إليها. ،األجيال عليها

 خامساً: شروط أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه يف بيعته وأول خطبة خطبها رضي هللا عنه:
اء يف بعض الرواَي : أن أمري املؤموني علياً رض    ي هللا عوه اش    رت  يف بيعته أموراًر موها: أن تكون البيعد يف مأل وليس يف ج

يف املس  جد  فوافقوه وتواعدوا ص  با  اليوم التايل ،وأنه يدير أمرهم كما يراه ويعلمه ،ويف املس  جد وعن رض  ا املس  لمني ،خفيد
فقد خرج أمري املؤموني وقد لبس مالبس           ه كاملد... مث بعد احلمد والثواء على هللا بني   ،وحامساً  وكان يوماً حافالً  ،(4)للبيعد

 ،مر دونكمأَل وإنه ليس يل أ ،ف بيتم إَل أن أكون عليكم ،للواس اعاوَل  الر بذل  معه وقال: إين كو  كارهاً ألمركم
 .(5)در اً دونكمأَل وإنه ليس يل أن اخذ موه  ،أَل إن مفاتيُ ما لكم معي

م قعد  فإن ش              نت ،وقد افرتقوا ابألمس على أمر ،مث قال: َي أيها الواس: إن هذا أمركم ليس ألحد فيه حق إَل من أمرمت
. (6)مث رفع ص   وته قائاًل: رض   يتم؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اش   هد عليهم. وأقبل الواس يبايعونه ،وإَل فال أجد على أحد ،لكم

يعتموين فال خيار لكم فإذا اب ،قال أمري املؤموني: أيها الواس   إنكم ابيعتموين على ما بيعتم عليه أص   حايبوبعد أداء البيعد 

                                                           
 .-هللا عوه رضي-قد ان موا إىل معاويد وما كانوا يف لونه على علي -رضي هللا عوه -، وقد كان املطالبون بدم عثمان -رضي هللا عوهما-أي: املتشيعني لعثمان أو علي )1 (
 (.73-35/72تاوى )جمموع الف )2 (

 .241اَلنتصار للصحو واآلل ، ص )3( 
 .281(ر دراسا  يف عهد الوبوة ، ص5/448يري  الطربي ) )4 (
 (.5/449يري  الطربي ) )5 (
 (.5/449يري  الطربي ) )6 (
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 .(1)وهذه بيعد عامد... إخل ،وعلى اإلمام اَلستقامد وعلى الرعيد التسليم ،علي

 ومما مضا دروس وعرب وفوائد منها:

 مبدأ الشورى: -1

ر هللا عوه مل ختتلف من حيث مبدأ الش       ورى عن مثيلتها الس       ابقد ابلرغم من األزمد الإن البيعد للخليفد الرابع علي رض       ي 
أو على  ،أو أس       ري أو قبلي ،فلم تتم البيعد على أس       اس عش       ائري ،واألحوال املد مد واملش       كال  املتتابعد ،أمل  ابألمد

وملا رفض أمري  ،ولو وجد ش       يء من هذا القبيل ملا حص       ل هذا احلوار الطويل ،ملسو هيلع هللا ىلصأس       اس عهد ووص       يد من رس       ول هللا 
يف الطلو إحلاحاً،  ويلح ون عليه ،املؤموني ولكان أول من يطالو حبقه. بيوما كان الواس هم الذين يدفعونه إىل البيعد دفعاً 

وص    يد من  ومل يطالبوه هبذا على أس    اس ،إىل أن قبل على كره موه ،وهو يروغ موهم متخلص    اً لعله حيدث ما ميوعه من ذلك
يش وَل على أساس أنه من عبد مواف، أو ألنه من قر  -ولو وجدوا شيناً من ذلك ملا ترددوا يف توفيذه  -له ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
طبيق وألنه الثاين بعد عثمان يف اختيار الواس  ما عود ت ،بل ألنه من الس       ابقني ومن العش       رة املبش       رين ابجلود ،فحس       و

فكان عبد الر ن بن عوف َل يش      ري عليه أحد بتوص      يو عثمان خليفد بعد  ،د الش      ورى بعد مقتل عمر بن ا طابعملي
 .(2)عمر إَل س له: لو مل يكن عثمان موجوداً فمن ختتار؟ فيقول: علي رضي هللا عوه

 أهل احلل والعقد يف عهد أمري املؤمنني علي: -2

بكر وعمر وعثمان رضي هللا عوهم بقيد العشرة املبشرين ور ساء بطون األوس كان أهل احلل والعقد عود استخالف أيب    
وكان علي رض  ي هللا عوه يرى أن  ،(3)ألهنم هم الس  ابقون الراس  خون يف العلم واإلميان ،وكان هؤَلء من أهل املديود ،وا زرج

 ،ب الش   ورىوأص   حا ،احلل والعقد من أهل بدروأهل  ،أمر اختيار ا الفد ملن كان ابقياً يف املديود من املهاجرين واألنص   ار
وقد بدا ذلك  ،إَل أن احلس   ن بن علي رض   ي هللا عوه كان يرى ض   رورة مراعاة األمور املس   تجدة يف تركيبد اجملتمع اإلس   المي

 يف هذا احلوار بني احلسن بن علي وأبيه علي بن أيب طالو رضي هللا عوه.

وما الذي  ،فقال علي: إنك ما زل  حتن حوني اجلاريد ،مب   يعد َل انص  ر لكفتقتل غداً  ،قال احلس  ن: قد أمرتك فعص  يتين
مث أمرتك يوم قتل أَل  ،أمرتين فعصيتك؟ قال: أمرتك يوم أحي  بعثمان رضي هللا عوه أن خترج من املديود فيقتل ولس  هبا

                                                           
 .282دراسا  يف عهد الوبوة وا الفد الراشدة ، ص )1 (

 .282ص دراسا  يف عهد الوبوة وا الفد الراشدة ، )2( 
 .288ا الفد بني التوظري والتطبيق ، حممود املرداوي ، ص )3 (
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هللا عوه: وأما قولك: َل تبايع .. وكان جواب علي رض     ي (1)تبايع حىت أيتيك وفود أهل األمص     ار والعرب وبيعد كل مص     ر
 .(2)وكرهوا أن ي يع هذا األمر ،حىت أت  بيعد األمصارر فإن األمر أمر أهل املديود

ه كان يكره أن ولكو ،كان يرى أن البيعد نوز يف غري أهل املديود من املهاجرين واألنص              ار  ،على أن علياً رض              ي هللا عوه
شيناً يبتعد به عن  وخلفائهملسو هيلع هللا ىلص فيه غريهم تقًى وورعاً إن حيدث بعد رسول هللا  يتحول ذلك عوهم إىل غريهم أو أن يشركهم

أو أنه كان يرى أن الوق  ما زال مبكراً على إش         راك غري املهاجرين واألنص         ار يف أمور اختيار احلاكم  ،هنجهم وس         بيلهم
دليل على ذلك أنه رض  ي هللا عوه عرض وال ،(3)ولذلك فإنه كان يكره أن ي   يع هذا األمر من املهاجرين واألنص  ار ،املس  لم

 وهذا فيه نويز ل ري أهل املديود يف اختيار احلاكم. ،قال: َل أهناكم وَل امركم ،عليه أهل الكوفد بيعد احلسن

 ونستفيد من احلوار الذي حدث بني احلسن بن علي وأبيه رضي هللا عوهما أموراً موها:

 احرتام الرأي يف الوقايف من اجلانبني. -أ

 لطف املعاملد من أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه لولده. -ب

 وإبداء كل ما يراه صواابً يف موضوع الوقايف. ،صراحد الولد مع والده -ج

احلس  ن مجيع ما  من ابوه ،حيث اس  تمع أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض  ي هللا عوه ،حس  ن اَلس  تماع للطرف الثاين -د
 عوده من احلجج.

 .(4)تفويد احلجج واحدة بعد األخرى تفويداً علمياً  -ه 
 

 احلرص علا أن ال يظل منصب اخلليفة شاغرًا: -3

س         اد أمر األمد تداركاً  طر ف ،لقد عزم املهاجرون واألنص         ار ابملديود على علي رض         ي هللا عوه أن يقبل ا الفد رغماً عوه
 أبن اش              رت  أن تكون البيعد له عالنيد يف ،وحرص على زحزحد ال وغاء خطوة أخرى إىل الوراء ،فقبل ،واختالف الواس

 ،(5)أما العامد فموض              عهم هو: البيعد العلويد العامد ،وبذلك يظل أهل احلل والعقد هم الذين يعقدون اإلمامد ،املس              جد

                                                           
 (.7/245البدايد والوهايد ) )1 (
 املصدر السابق نفسه. )2 (
 .294-293ا الفد بني التوظري والتطبيق ، ص )3 (

 .428-427موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة إىل هللا ، ص )4( 
 .72ر اإلسالم ، السيد عمر ، صالدور السياسي للصفوة يف صد )5 (
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 .(1)هذا أمركم ليس ألحد فيه حق إَل من أمرمتبقوله: أيها الواس   إن  ،وحرص على أتكيد هذا املبدأ من فو  املورب

 

 الرد علا بعض الكتب املعاصرة اليت حتدثت عن بيعة علي رضي هللا عنه: -4

ع : وه ذا ا رب على وج ازت ه ق د حص              ر لو ا أمس اء مجي-وهو يتكلم عن اختي ار ا ليف د بع د مقت ل عثم ان  -يقول العق اد 
عد ورمبا كان أش         دهم طلباً  ا طلحد والزبري اللذان أعلوا احلرب على علي ب ،املرش         حني للخالفد ابملديود بعد مقتل عثمان

ياً وش     يك أن وأن عل ،وحيس     بان أن قريش     اً قد أمجع  أمرها أَل يتوَلها هامشي ،ذلك، فقد كاان ميهِ دان  ا يف حياة عثمان
أو إىل عبد  ، الفد إىل واحد من هذينوكان  الس       يدة عائش       د تؤثر أن تؤول ا ،يذاد عوها بعد عثمان كما ذيد عوها قبله

ل كبري يف ويف أتييد الس    يدة عائش    د لواحد موهم مدعاة أم ،والزبري زوج أختها أمساء ،ألن طلحد من قبيلد تيم ،هللا بن الزبري
اة ابن فوقال يف موض   ع اخر: فمما َل ش   ك فيه أن اإلمام أنكر إجحافاً أص   ابه يف ختطيه ابلبيعد إىل غريه بعد و  .(2)الوجا 

وهم  ،وة على اعتقادهألهنا فرع من الوب ،وأنه كان يرى أن قرابته من الويب مزيد ترش  حه للخالفد بعده ،عمه ص  لوا  هللا عليه
 .(3)كما قال  ،شجرة الوبوة وحم  الرسالد

نتقل الويب عليه وذ اوأنه مل يزل مدفوعاً عن حقه هذا م ،وقال: فمن املعلوم أن علياً كان يرى أنه أحق اب الفد من س         ابقيه
 .(4)السالم إىل الرفيق األعلى

وغري ذلك من الطاما  واألكاذيو واإلفك املبني الر تور  فيها العقاد بس       بو الرواَي  املوض       وعد. وس       ار على موهجه 
الفد ذكر فيه أن أاب بكر وعمر قد اغتص        با ا  ،خالد حممد خالد يف كتابه )خلفاء الرس        ول( ونقل عن علي كالماً مفرتى

 .(5)من علي

 (6)عودما علق على موقف الس     يدة فاطمد من مرياث أبيها ،وجانو الص     واب خالد البيطار يف كتابه )علي بن أيب طالو(
تدعي أن عليًا  والر ،وهذا مثال لفيلق طويل َل يوتهي خاض هذه املعمعد وخب  فيها ،وموقف علي من خالفد أيب بكر

ع العصبيد وأن الصحابد كانوا يتامرون لويل ا الفد بداف ،ذيد عن ا الفد بعد عثمان كما ذيد عوها قبله -رضي هللا عوه  -

                                                           
 (.5/449يري  الطربي ) )1 (
 .84عبقريد علي ، ص )2 (
 .148املصدر السابق نفسه ، ص )3 (
 .181عبقريد علي ، ص )4 (
 .527-526خلفاء الرسول ، ص )5 (
 .84علي بن أيب طالو ، خالد البيطار ، ص )6 (
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وأنه كان  ،ملسو هيلع هللا ىلصلويباوأن علياً أنكر إجحافاً أص       ابه يف ختطيه ابلبيعد إىل غريه بعد وفاة  ،أو ملطامع دنيويد ،ض       د بين هاش       م
وأن ليس  د  ،مه د  الفته وحبذبه للواس مبا أمذره حيواً واس تخلفه حيواً مخر ملسو هيلع هللا ىلصالويبوأن  ،حق اب الفد من س ابقيهيرى أنه أ

وأنه غفر للش           يخني تعديهما عليه أبخذ ا الفد، وأنه ابيع الص           ديق بعد وفاة  ،عالقد  يمد بني اإلمام وبني الص           حابد
كالم ويوكره التاري  الص             حيُ، ويكذبه ال ،أيابه احلق والعدل واإلنص             اف ،ءوكذب وافرتا ،فاطمد. وكل هذا هبتان وزور  

 الصريُ الذي صدر عن علي نفسه الذي سبق ذكره.

 ،هم ابلعقابفكان يعلن ذلك على املورب ويتوعد من يف له علي ،حيوما كان هو ا ليفد ،فقد اعرتف علي أبف ليد ا لفاء
وعالقته هبم وطيدة وش      يجد َل تؤثر يف رس      وخها العواص      ف  ،م انص      راً ومعيواً وكان   ،وهذا لب  ابألس      انيد الص      حيحد

الر يثريها من تور  يف الرواَي  ال        عيفد واألخبار املوض       وعد من الكتذاب الذين ذكران بعض نقو م على س       بيل  (1)ا وج
وبعدهم  ، ماعد يف كتابد التاريوالس    بو الذي أس    قطهم يف هذه ا وة هو جهلهم مبوهج أهل الس    ود واجل ،املثال َل احلص    ر

عن التمييز بني املص        ادر الص        حيحد واملص        ادر الس        اقطد، وعدم تفريقهم بني الرواَي  الص        حيحد والرواَي  ال         عيفد 
 واَلعتماد على املوضوعا  يف حتليال م. ،واملوضوعد

 أول خطبة خطبها علي رضي هللا عنه: -5

بني  فيه  ،أول خطبد خطبها حني توىل ا الفد: إن هللا عز وجل أنزل كتاابً هادَيً قال أمري املؤموني علي رض              ي هللا عوه يف 
 ،َرماً غري جمهولدإن هللا حرذم حُ  ،الفرائض أدوها إىل هللا )س    بحانه( يؤد ِكم إىل اجلود ،فخذوا اب ري ودعوا الش    ر ،ا ري والش    ر

ل حرمد املس  لم على احلُرم كلها ده إَل واملس  لم من س  لم املس  لمون من لس  انه وي ،د املس  لمنيوش  د ابإلخالص والتوحي ،وف   ذ
وإن من خلفكم  ،فإن الواس أمامكم ،خاص           د أحدكم املو  ،ابدروا أمر العامد ،َل حيل أذى املس           لم إَل مبا جيو ،ابحلق

حىت عن البقاع  إنكم مس              ؤولون ،اتقوا هللا يف عباده وبالده ،فإمنا يوتظر الواس أخراهم ،ختففوا تلحقوا ،الس              اعد حتدوكم
ا ِإْذ أَنْ ُتْم قَِليل  َواذُْكُرو ﴿وإذا رأيتم الش              ر فدعوه:  ،وإذا رأيتم ا ري فخذوا به ،أطيعوا هللا عز وجل وَل تعص              وه ،والبهائم

 .[26]األنفال:  (2) ﴾ُمْسَتْ َعُفوَن يف اأَلْرضِ 

ا ري ونبذ  السابق، فقد دعا املسلمني إىل ول               مذا كان  بيعد علي جاء  بعد فتود عمياء ذهو ضحيتها خليفد املسلمني
حث هم مث ذكرهم ابملو  واَلخرة، و  ،فال جيوز أذاه يف حال من األحوال ،وبني   م أن حرمد املس   لم فو  كل احلرما  ،الش   ر  

                                                           
 .130املصدر السابق نفسه ، ص )1 (

 (.459-5/458الطربي )يري   )2( 
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  واهتم ،واألخال  ،والعبادة ،وقد جاء  حماور ا طبد حول جانو العقيدة ،(1)على التقوى والطاعد والعمل الص              احل
ولو ش    نوا أن نلخص خطته الر يريد أن يرمسها للواس لقلوا: يريد أن يقول  م: ارجعوا إىل العهد  ،ببعض مقاص    د الش    ريعد

وقد أش      ار أمري املؤموني يف حكمد وبالغد إىل  ،وا لفاء الراش      دين الذين س      بقوه ،(2) ملسو هيلع هللا ىلصالذي كوتم عليه أَيم رس      ول هللا 
الكرميد  آليدتم ابوإذا رأيتم الش     ر فدعوه. وخ ،اجلديد بقوله: إذا رأيتم ا ري فخذوا بهالوهج الذي س     يقبلون به عهد ا الفد 

من القلد  -بعيد  إىل أمد -ليقارنوا هبا بني ما كانوا عليه قبل اإلسالم وبعد اإلسالم  ،الر كانوا يف حاجد إىل استح ارها
عد وا مول حىت كانوا كقطعد حلم على كف خيتطفه األمن مث ما ص        اروا إليه من القوة والس        عد و  ،ا الطريوال         عف وال         ذ

 .(3)وما أكرمهم به عليهم من الوِ َعم، فطو   حصا م، وخفق  راَي م، ودان  م العباد والبالد ،والسذالم، والرخاء والثراء

 الرتادف بني ألفاظ: اإلمام واخلليفة وأمري املؤمنني: -6

. وقال ابن خلدون: وإذ قد بيذوا حقيقد هذا املوص         و (4)قال الوووي: جيوز أن يقال لإلمام: ا ليفد واإلمام وأمري املؤموني  
ويعرف  ،(5)إماموالقائم به خليفد و  ،وسياسد الدنيا به تسمى خالفد وإمامد ،وأنه نيابد عن صاحو الشريعد يف حفظ الدين

 .(6)رةابن موظور ا الفد أبهنا اإلما

عظم ومسي  خالفد ألن الذي يتوَلها ويكون احلاكم األ ،ويفس       ر أبو زهرة الرتادف بني لفظي ا الفد وهي اإلمامد الكربى
وألن الواس   ،وألن طاعته واجبد ،ألن ا ليفد كان يس  مى إماماً  ،وتس  مى إمامد ،يف إدارة ش  ؤوهنم ملسو هيلع هللا ىلصالويبللمس  لمني خيلف 

اإلمام  ،كما فس     ر األس     تاذ حممد املبارك س     بو اختيار هذه األلفاظ  .(7)اء من يؤمهمكانوا يس     ريون وراءه كما يص     لون ور 
وا ليفد وأمري املؤموني أبنه: ابتعاد ابملفهوم اإلس  المي للدولد ورَيس  تها عن الوظام امللكي مبفهومه القدمي عود األمم األخرى 

 .(8)من الفرس والرومان املختلف اختالفاً أساسياً عن املفهوم اإلسالمي اجلديد

و  ه ومو  ذ خالف  د عمر بن ا ط  اب رض              ي هللا تع  اىل ع ،ابألئم  ده  ذا وق  د ك  ان ا لف  اء األول يُلقبون اب لف  اء كم  ا يلقبون 
الدليل  الكرمي يف أكثر من موض   ع مبعىن الزعيم أو قرمنولقد ورد لفظ )إمام( يف ال ،اس   تعمل املس   لمون لقو )أمري املؤموني(

                                                           
 .57األدي اإلسالمي ، انيف معروف ، ص )1 (
 .378ا لفاء الراشدون للوجار ، ص )2 (
 .141-140املرت ى للودوي ، ص )3 (
 (.10/49روضد الطالبني ) )4 (
 .190املقدمد ، ص )5 (
 (.9/83لسان العرب ) )6 (
 .21يري  املذاهو أليب زهرة ، ص )7 (

 .61)احلكم والدولد( ، صنظام السالم  )8( 
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ا ق َ اَل َوِمْن ُذر َِيِر ق َ ا﴿ أو الرئيس ق  ال هللا تع  اىل: ام  ً اِعل ُ َك لِلو  ذاِس ِإم  َ ِدي الظ  ذالِ ِإين ِ ج  َ . أي: [124]البقرة:  ﴾ِمنيَ َل ََل يَ و  َاُل َعه  ْ
 أي: يقتدون بوا يف أمر الدين، وقال تعاىل: ،[74]الفرقان:  ﴾َواْجَعْلَوا لِْلُمتذِقنَي ِإَماًما﴿ ، وقال تعاىل:(1)جاعلك قدوة يؤمت به

وقيل: بكتاب أعما م الر  ،أي: مبن ائتموا به من نيب أو مقدم يف الدين ،[71]اإلســـــــــــراء:  ﴾يَ ْوَم َنْدُعوا ُكلذ أاَُنٍس إبَِِماِمِهمْ ﴿
اه ص     فقد ف عط ،من ابيع إماماً ملسو هيلع هللا ىلص : ، وورد لفظ اإلمام يف مواطن كثرية من الس     ود الوبويدر موها قول رس     ول هللا (2)قدموها

تلزم مجاعد املس            لمني ملسو هيلع هللا ىلص : وقوله ، (3)فإن جاء اخر يوازعه فاض            ربوا عوق اَلخر ،فليطعه إن اس            تطاع ،و رة قلبه ،يده
 .(5)وقوله: سبعد يظلهم هللا يف  له يوم َل  ل إَل  له: إمام عادل ،(4)وإمامهم

ومن املالحظ أن لفظ )اإلمامد( ي لو استعماله عود أهل السود يف مباحثهم العقديد والفقهيد بيوما ال الو استعما م لفظ 
قد كتب  للرد على  -خاص     د العقديد  -ولعل الس     بو يف ذلك يعود إىل أن هذه املباحث  ،)ا الفد( يف كتااب م التارخييد

 .(6)املبتدعد يف هذا الباب كالشيعد الروافض وا وارج

ني اإلمامد ويفرقون ب ،ويعتربوهنا إحدى أركان اإلميان عودهم ،فالش              يعد الروافض يس              تخدمون لفظ اإلمام دون ا الفد
ويريدون من ذلك إثبا  أن علياً رض      ي هللا عوه كان  ،(7)وا الفد رائس      د دولد ،اإلمامد رائس      د دينفهم يعتربون  ،وا الفد

وقال ابن خلدون: إن الش   يعد خص   وا علياً ابس   م اإلمام نعتاً له ابإلمامد الر هي  ،(8)إماماً زمن خالفد الثالثد الذين س   بقوه
 .(9)صالة من أيب بكروتعري اً مبذهبهم يف أنه أحق إبمامد ال ،أخ  ا الفد

وإمنا هي مص              طلحا  وجد  بعد وفاة  ،ليس                من األمور التعبديد ،أمري املؤموني ،اإلمام ،إن هذه األلقاب: ا ليفد
ان احلال كما ك  ،وقد أطلق املس   لمون غري هذه األلقاب يف وق  َلحق كلقو األمري ،واص   طلُ الواس عليها ،ملسو هيلع هللا ىلصالرس   ول 

ن املهم إذ إ ،لقو من هذه األلقاب ،كما تس  مى بذلك احلكام يف الدولد اإلس  الميد  ،وكذلك لقو الس  لطان ،يف األندلس
يف هذا اجملال أن يكون املس     لمون ورئيس     هم خاض     عني للتش     ريع اإلس     المي عقيدة وش     ريعدر ب ض الوظر عن األلقاب الر 

فيمكن  ،ل  دول  د أم رئيس اجلمهوري  دس              واء ك  ان لقب  ه ا ليف  د أم أمري املؤموني أم رئيس ا ،ميكن أن تطلق على ه  ذا الرئيس

                                                           
 .80نظام احلكم يف اإلسالم ، عارف خليل ، ص )1 (
 .81املصدر السابق نفسه ، ص )2 (
 (.12/233صحيُ مسلم بشر  الوووي ) )3 (
 (.12/237املصدر السابق نفسه ، ) )4 (
 (.3/293فتُ الباري ) )5 (
 .36اإلمامد العظمى عود أهل السود واجلماعد للدميجي ، ص )6 (
 املصدر السابق نفسه. )7 (
 املصدر السابق نفسه. )8 (

 .81نظام احلكم ، عارف خليل ، ص )9( 
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 ،وإن كان األف      ل اَللتزام ابأللقاب الس     ابقد ،إطال  أحد هذه األلقاب أو غريها، وهذا يرجع إىل ما يتعارف عليه الواس
 ملا  ا من مفهوم سياسي متميز عن املفاهيم املختلفد عود األمم األخرى، وملا  ا من معاٍن دون  عرب التاري  على أهنا رمز

 .(1)للح ارة اإلسالميد

 

 أيهما أصح عند ذكر أمري املؤمنني علي هل نقول رضي هللا عنه أم كّرم هللا وجهه أم عليه السالم: -7

اِبُقوَن اأَلوذُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنْ ﴿ كما قال تعاىل:  ،إن األص  ل عود ذكر الص  حابد الرتض  ي عوهم مجيعاً  اِر َوالذِذيَن َوالس  ذ ص  َ
ُهْم َوَرُضوا َعْوهُ ا ُ َعو ْ  .[100]التوبة:  ﴾ت ذبَ ُعوُهْم إبِِْحَساٍن َرِضَي اَّللذ

ُ َعِن اْلُمْؤِمِونَي ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك حَتَْ  الشذَجَرةِ ﴿ وقال تعاىل: . لذلك اصطلُ أهل السود على الرتضي [18]الفتح:  ﴾َلَقْد َرِضَي اَّللذ
 -تعمل الس   الم ومل يس    ،-رض   ي هللا عوه  -فيقال مثاًل: عن أيب بكر  ،حديثعلى كل ص   حايب جيري ذكره أو يروى عوه 

لِ ُموا فَِإَذا َدَخْلُتْم ب ُ ﴿ مع أن الس      الم حتيد املس      لمني فيما بيوهم، كما قال تعاىل: ،عود ذكر أحد موهم -فيما أعلم  ُيوًي َفس      َ
ُكْم حتَِيذًد ِمْن ِعْوِد اَّللِذ ُمَبارََكدً  َوان  ِمَن اَّللذِ ﴿ قال تعاىل: ،وعلى هذا فالرتض  ي أف   ل من الس  الم ،[61النور: ] ﴾َعَلى أَنْ ُفس  ِ  َوِرض  ْ

 .(2)«أحل عليكم رضواين فال أسخ  عليكم أبداً »أن هللا تعاىل يقول ألهل اجلود:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوأخرب  ،[72]التوبة:  ﴾َأْكرَبُ 

ِلنيَ ﴿ ولكن اص      طلُ العلماء على أن الس      الم خيتص ابألنبياء لقوله تعاىل: اَلم  َعَلى اْلُمْرس      َ  . ولقوله:[181افان: ]الصــــ ﴾َوس      َ
اَلم  َعَلْيِه يَ ْوَم ُوِلدَ ﴿ أخذ ال الة كالراف     د  ،(3)«أن  مين مبوزلد هارون من موس    ى». وملا ورد يف حق علي: [15]مرمي:  ﴾َوس    َ

 ذلك مجيع لكن يشركه يف ،ل لذلكوَل شك أنه أه ،أو كرم هللا وجهه ،يستعملون يف حق أمري املؤموني علي: عليه السالم
ي هللا عوه رض   -ومن بعض علماء أهل الس  ود أن يفرد علي  ،وقد وقع هذا يف عبارة كثري من الوس  اخ للكتو ،(4)الص  حابد

وهذا وإن كان معواه ص         حيحاً لكن يوب ي أن  ،أو كرم هللا وجهه ،أبن يقال: عليه الس         الم من دون س         ائر الص         حابد -
 .(5)يف ذلكيساوى بني الصحابد 

  

                                                           
 .82املصدر السابق نفسه ، ص )1 (
 (.3/88مشكاة املصابيُ للب وي ) )2 (
 .2404البخاري ، رقم  )3 (
 .37فتاوى يف التوحيد ، عبد هللا بن جربين ، ص )4 (

 يف احلاشيد من تعليق اعقق أ د التوجيري. 26املؤموني معاويد ، صالواهيد عن طعن أمري  )5( 
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 وقواعد نظام حكمه ،وأهم صفاته ،شيء من فضائله:  املبحث الثاين
 

وأبو علي الويسابوري: مل يرد يف حق أحد من الصحابد ابألسانيد اجلياد  ،والوسائي ،وإمساعيل القاضي ،قال اإلمام أ د   
 .(1)أكثر مما جاء يف علي

ج من ووقع اَلختالف يف زمانه وخر  ،أي اخر ا لفاء الراش  دين ،ابن حجر: وكان الس  بو يف ذلك أنه أتخر ،وقال احلافظ
احتاج أهل الس    ود ف ،فكل ذلك س    بباً َلنتش    ار مواقبه من كثرة من كان بيذوها من الص    حابد ردذاً على من خالفه ،خرج عليه

يزان العدل َل إذا حرر مب ،وإَل فالذي يف نفس األمر أن  لكل من األربعد من الف ائل ،فكثر الواقل لذلك ،إىل بث ف ائله
 .(2)خيرج عن قول أهل السود واجلماعد أصاًل 

 .(3)نسباً ملسو هيلع هللا ىلص وقال ابن كثري: من ف ائله: أن ه أقرب العشرة املشهود  م ابجلود إىل رسول هللا 
ل لعلي رضي وإَتاماً للفائدة نشري إىل مزيد من الف ائ ،الًّ يف موضعهوقد ذكر  كثرياً من ف ائله فيما م ى من البحث ك

 هللا عوه موها:
: أن َل حُيبين إَل إيلذ ملسو هيلع هللا ىلص وبرأ الوذس            َمدر إنه لعهد الويب األُمِ يُّ  ،ص عن زر رض            ي هللا عوه قال: قال علي: والذي فلق احلبد

 .(4)مؤمن وَل يُب  ين إَل موافق
 .(5)الرباء وأان َأمْسَُع قال: أَشِهَد عليٌّ بدراً ؟ قال: ابرز و اهرص عن أيب إسحا : س ل رجل 
 ،الص    خرة فتحرك  ،كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحد والزبريملسو هيلع هللا ىلص ص عن أيب هريرة: أن رس    ول هللا 

 .(6)«اهدأ فما عليك إَل نيب أو صديق أو شهيدملسو هيلع هللا ىلص : »فقال رسول هللا 
 ،وعثمان يف اجلود ،وعمر يف اجلود ،وأبو بكر يف اجلود ،الويب يف اجلود»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص   رس     ول هللا ص قال س     عيد بن زيد: مسع

لو ش          ن  أن امسي وس          عد يف اجلود، و  ،وعبد الر ن بن عوف يف اجلود ،والزبري يف اجلود ،وطلحد يف اجلود ،وعلي يف اجلود
 .(7)«العاشر

                                                           
 (.7/71فتُ الباري ) )1 (
 (.7/71املراد: ترتيبهم يف الف ل هو حسو ترتيبهم يف ا الفد ، فتُ الباري ) )2 (
 (.11/29البدايد والوهايد ) )3 (
 .111الصحيُ املسود يف ف ائل الصحابد ، ص )4 (
 .112س درعاً على درع. الصحيُ املسود ، ص اهر: أي لب )5 (

 .117الصحيُ املسود يف ف ائل الصحابد ، ص )6( 
 .117الصحيُ املسود ، ص )7 (
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 .(1)«من سو علياً فقد سبين»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص ص قال  أم سلمد رضي هللا عوها: مسع  رسول هللا 

قال: لعلذ ذلك يس       و ك؟ قال: نعم.. قال: ف رغم هللا  ،فذكر حماس       ن عمله ،ص جاء رجل إىل ابن عمر فس        له عن عثمان
س و ك؟ قال: مث قال: لعلذ ذاك ي ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال: هو ذاك بيته أوس   بيو   ،فذكر حماس ن عمله ،مث س  له عن علي ،أبنفك
 .(2)انطلق فاجهد على َجهدك ،قال: ف رغم هللا أبنِفك ،أجل

ابين امل    حِ ي يف فقد كان  ص   فا  القائد الر  ،وأما ص   فاته رض   ي هللا عوه ،هذه بعض الف    ائل الثابتد لعلي رض   ي هللا عوه
المد املعتقد، والعلم فمن أهم هذه الصفا : س ،وجنملها يف أمور ونركز على بع ها ابلتفصيل ،سبيل هللا وكتابه وسود نبيه

 ،اره ملعاونيهوحسن اختي ،وحو الت حيد ،والزهد ،واملروءة ،والشجاعد ،والكفاءة ،والصد  ،والقدوة ،والثقد ابهلل ،الشرعي
غري ذلك من ، و والقدرة على التعليم وإعداد القادة ،والعدل ،وعلو ا مد واحلزم واإلرادة القويد ،والتواض           ع واحللم والص           رب

وحياته ملسو هيلع هللا ىلص س   ول هللا ويف العهد املدين يف غزواته مع ر  ،ملسو هيلع هللا ىلصالص   فا  الر  هر  للباحث يف الفرتة املكيد يف ص   حبته للويب 
 و هر البعض اَلخر ملا تسلم قيادة الدولد الراشديد وأصبُ أمري املؤموني رضي هللا عوه. ،يف اجملتمع

 ومن أهم هذه الصفان:

 يف الدين:أواًل: العلم والفقه 
والتحري يف  ،وقد َتيذز رضي هللا عوه جبده يف التحصيل ،كان أمري املؤموني علي رضي هللا عوه من علماء الصحابد الكبار   

، حيث يقول ملسو هيلع هللا ىلصالويبولزوم  ،وتعهد ،من كتابد ،والس      ؤال يف طلبه، واس      تخدام وس      ائل ض      ب  العلوم يف زموه ،قبول العلم
 .(3)رمنقالكرمي: الي  بيمني أن َل أرتدي بردائي إَل إىل الصالة حىت أمجع ال قرمنرضي هللا عوه يف مجعه لل

حىت علم  ذلك اليوم ما نزل به جربيل رض     ي هللا ملسو هيلع هللا ىلص وَل غمض رأس     ي على عهد رس     ول هللا  ،وقال: ما دخل نوم عيين
 .(4)وفيمن نزل ،أو هني ،أو أمر ،أو كتاب ،أو سود ،من حالل ،عوه

يف  ولكن عودما يبل ه احلديث من غريه فإنه ش     ديد التحر ي ،مباش     رةملسو هيلع هللا ىلص قى الوص من رس     ول هللا وكان رض     ي هللا عوه يتل
ع  من كو  رجاًل إذا مسملسو هيلع هللا ىلص : ومما يدل على هذا املوهج قوله  ،قوًَل مل يقلهملسو هيلع هللا ىلص خش        يد أن يوس        و لرس        ول هللا  ،قبوله

قال:  ،ف يل ص  دقتهفإذا حل ،أص  حابه اس  تحلفتهوإذا حدثين أحد من  ،رس  ول هللا حديثاً نفعين هللا موه مبا ش  اء أن يوفعين

                                                           
 .121الصحيُ املسود ، ص )1 (
 .140الصحيُ املسود من ف ائل الصحابد ، ص )2 (
 (.2/338الطبقا  ) )3 (

 أيب طالو يف الدعوة.، نقالً عن موهج علي بن  343مسود اإلمام زيد ، ص )4( 
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باً يقول: ما من عبد يذنو ذنملسو هيلع هللا ىلص رض          ي هللا عوه: أنه قال: مسع  رس          ول هللا  -وص          د  أبو بكر  -وحدثين أبو بكر 
فَاِحَشًد أَْو  الذِذيَن ِإَذا فَ َعُلواوَ ﴿ اآليدمث ق      رأ ه      ذه  ،مث يست فر هللار إَل غفر هللا ل      ه ،مث يقوم فيصلي ركعتني ،فيحسن الطهور

 .(1)اآليدإىل مخر  [135]آل عمران:  ﴾ ََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا اَّللذَ 

لى شدة ما ه        ذا إَل دليل ع ،وهم الثقاة العدولملسو هيلع هللا ىلص علي بن أيب طالو رضي هللا عوه يستحلف أصحاب رسول هللا  ،نعم
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصحتر ِي ه يف تلقي احلديث الذي يتلقاه من غري رسول هللا 

 .(3)ؤوَلً ولساانً س ،فقد قال: ... إن ريب وهو يل قلباً عقوَلً  ،وقلو عقول ،رضي هللا عوه صاحو لسان سؤول وكان

وإذا س       ك   ،بقوله: كو  إذا س        ل  أعطي  ،ابلس       ؤالملسو هيلع هللا ىلص وعل ل رض       ي هللا عوه كثرة علمه بطلبه إَيه من رس       ول هللا 
 .(4)ابتدي 

فعن  ،ملسو هيلع هللا ىلصيت لذو عليه بطلبه من أحد الص       حابد بس       ؤال رس       ول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصوعودما يكون عائق احلياء بيوه وبني رس       ول هللا 
ف مر  املقداد بن األس     ود  ،ملسو هيلع هللا ىلص، فاس     تحيي  أن أس      ل رس     ول هللا (5)حممد بن احلوفيد قال: قال علي: كو  رجاًل مذاء 

 .(6)«فيه الوضوء»فس له فقال: 

ر الواس من ترك العلم بس       بو احلياء وَل  ،(7)ل: وَل يس       تحي أحدكم إذا مل يعلم أن يتعلمفقد قا ،وكان رض       ي هللا عوه حيذِ 
 يستحي جاهل أن يس ل عما َل يعلم.

وفو  هذا  ،وكان أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه من بني القلد من املس  لمني الذين كانوا يعرفون الكتابد يف ص  در اإلس  الم
 ،ش     رعيدلقراءة والكتابد على التبحر يف العلوم  الوقد س     اعدته هذه املهارة يف ا ،ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان من كتاب الوحي لرس     ول هللا 

فعن أيب  ، احلروفوالتقريو بني ،وكان رض          ي هللا عوه يرى أن تكون كتابد الوص          وص خب ٍ  بنيِ  مع التفريج بني الس          طور
قد . و (8)فكلما كان أبني كان أحس             ن ،قال أمري املؤموني علي بن أيب طالو: ا   عالمد ،عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ

                                                           
 (.1/416(ر مشكاة املصابيُ )1/128صحيُ سون الرتمذي ) )1 (
 .52موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة ، ص )2 (
 (.1/67(ر احلليد )2/338الطبقا  ) )3 (
 ( ، إسواده صحيُ.2/647ف ائل الصحابد ) )4 (
 أي: كثري املذير وهو ما خيرج عود املالعبد. )5 (
 (.1/247كتاب )مسلم ،   )6 (

 (.13/284مصوف بن أيب شيبد ) )7( 
 (.1/262اجلامع ألخال  الراوي ) )8 (
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. وعن (2)بني احلروف (1)وقرم  ،وافرج بني السطور ،وأطل ِسنذ قلمك ،أمر كاتبه عبيد هللا بن أيب رافع بقوله: ألف دواتك
لذ قلم ك ق ال:  ،(3)أيب حكيم د العب دي ق ال: كو ا نكت و املص               احف ابلكوف د، فيمر عليو ا علي وحنن نكت و فيقول: َأج ِ

 .(4)مث كتب . فقال: هكذا نوروا ما نور هللا ،فقطط  موه

ولو   ملسو هيلع هللا ىلصوكان من أحرص الواس على تطبيق ما مسعه من رس      ول هللا  ،وكان رض      ي هللا عوه يتعهد ما تعلمه ابلعمل وتطبيقه
ال له والسيدة فاطمد رضي هللا عوهما األذكار، فقد قملسو هيلع هللا ىلص كما مر  معوا يف تعليم رسول هللا   ،كان ذلك يف أصعو الظروف

 .(5)قال: وَل ليلد صفني ،قيل له: وَل ليلد صفني ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبمري املؤموني: ما تركته موذ مسعته من أ

واعملوا به تكونوا من  ،وقد أش   ار أمري املؤموني علي رض   ي هللا عوه إىل ض   ب  الوص ابلعمل به بقوله: تعلموا العلم تعرفوا به
 .(6)أهله

لذا يقول خماطباً  لد العلم: َي  لد العلم، اعملوا بهر فإن  ،كان عاماًل بعلمهوكان يرى أن العامل َل يس              مى عاملاً إَل إذا  
 .(8). وقال رضي هللا عوه: هتف العلم ابلعمل فإن أجاب وإَل ارحتل(7)العامل من عمل مبا علم ووافق علمه َعَملهُ 

هم الفتوى القيم: الذين حفظ  عو، قال ابن ملسو هيلع هللا ىلصوكان علي رض     ي هللا عوه من املكثرين من الفتيا يف أص     حاب رس     ول هللا 
ا طاب،  عمر بن ،وكان املكثرون موهم س   بعد ،ما بني رجل وامرأة ،مند ونيف وثالثون نفس   اً ملسو هيلع هللا ىلص من أص   حاب رس   ول هللا 

 .(9)عبد هللا بن عمرو  ،وعبد هللا بن عباس ،وزيد بن لب  ،وعائشد أم املؤموني ،وعبد هللا بن مسعود ،وعلي بن أيب طالو

ذن حزم علياً رضي هللا عوه يف املرتبد الثالثد من بني الصحابد رضي هللا عوهم يف كثرة الفتيا. وسي   احلديث إب وقد عد ابن
 عود حديثوا عن املؤسسد الق ائيد. ،وكثرياً من اجتهاداته الفقهيد ،هللا تعاىل عن املسائل الق ائيد

. ويف روايد: (10)وَل ترتكوه يدرس ،تزاوروا وتدارس    وا احلديثحيث يقول:  ،وكان رض    ي هللا عوه حيث على التزاور واملدارس    د

                                                           
 قرم  بني احلروف: أي قرذب بيوها. )1 (
 (.1/262اجلامع ألخال  الراوي ) )2 (
 أي: عظم قلمك ، وهو كوايد عن تكبري ا  . )3 (
 (.1/260اجلامع ألخال  الراوي ) )4 (
 (.2092، 4/2091مسلم ) )5 (
 (.8/6البدايد والوهايد ) )6 (
 .285بيان العلم وف له ، ص )7 (
 .63موهج علي بن أيب طالو ، ص )8 (

 إعالم املوقعني. )9( 
 (.1/236اجلامع ألخال  الراوي ) )10 (
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 .(1)فإن مل تفعلوا فإنه يدرس ،تزاوروا وحتدثوا

طول  ويقول: وَل تش            بع من ،واحلرص على األخذ موه ،وكان أمري املؤموني علي رض            ي هللا عوه حيث على لزوم الش            ي 
 .(2)فإمنا هو كالوخلد توتظر مىت يسق  عليك موها شيء ،صحبته

اً حيوما كان ص      هره وكبري  ،ص       رياً حني ترىب يف حجرهملسو هيلع هللا ىلص مالزمد رس      ول هللا  ،وقد  ي  لعلي بن أيب طالو رض      ي هللا عوه
سول أيخذ عوه ويتعلم موه. وقد شهد  السيدة عائشد لعلي بلزومه لر  ،ملسو هيلع هللا ىلصفكان بذلك قريباً من رسول هللا  ،ووالد سبطيه

أس له عن املسُ  ملسو هيلع هللا ىلصالويبل: س ل  عائشد فقل : أخربيين برجل من أصحاب عن أبيه قا ،فعن املقدام بن شريُ ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
ابملسُ ملسو هيلع هللا ىلص أمران رسول هللا  فقال: ،قال: ف تي  علياً فس لته ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبفإنه كان يلزم  ،فقال : ائ  علياً فسله ،على ا فني

 .(3)على خفافوا إذا سافران

 .(4)فخذوا من كل علم حماسوه ،العلم أكثر من أن حيفظوكان رضي هللا عوه يرى اَلنتقاء يف العلومر فقد قال: 

ال: ما كان فعن س   عيد بن املس   يو رض   ي هللا عوه ق ،وقد وص   ل من العلم مرتبد جعلته يقول للواس وهو يف العرا : س   لوين
 رضي هللا عوه. (5)أحد من الواس يقول: سلوينر غري علي بن أيب طالو

 فعن ابن عباس رض        ي هللا عوه قال: إذا أيان الثب  عن علي مل نعدل ،التابعنيوقد وثق الواس بعلمه س        واء الص        حابد أو 
 . (6)به

. وعن س    ويد بن غفلد أنه جاءه رجل يس     له عن فري     د رجل (7)وعوه أي     اً قال: إذا حدثوا ثقد عن علي بفتيا َل نعدوها
مث  ،َلبوته الوصفو  ، ى علي َلمرأته الثمنقال: أان أنبنك ق اء علي. قال: حسيب ق اء علي. قال: ق ،ترك ابوته وامرأته

 .(8)رد البقيد على ابوته

. وكان معاويد رضي هللا عوه (9)فعن عائشد رضي هللا عوها قال : أما إنه أعلم الواس ابلسود ،وقد أثىن الواس عليه يف علمه

                                                           
 .93شرف أصحاب احلديث للب دادي ، ص )1 (
 .100تذكرة السامع ، ص )2 (
 ، إسواده صحيُ ، حتقيق: أ د شاكر. (2/195مسود أ د ) )3 (
 (.2/5يري  اليعقويب ) )4 (
 .1103اَلستيعاب ، ص )5 (
 .1104املصدر السابق نفسه ، ص )6 (
 (.2/338الطبقا  ) )7 (
 (.2/375سون الدرامي ) )8 (

 .1104اَلستيعاب ، ص )9( 
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الفقه والعلم مبو   قال: ذهو ،فلما بل ه قتله ،يكتو فيما يوزل به ليس      ل له علي بن أيب طالو رض     ي هللا عوه عن ذلك
ما  ،أنه خطو الواس بعد وفاة علي رض   ي هللا عوه فقال: لقد فارقكم رجل أمس ،. وعن احلس   ن بن علي(1)ابن أيب طالو

وهللا ما  ،وعن عبد هللا بن عيايف بن أيب ربيعد وقد س  نل عن علي فقال: كان هلل (2)س  بقه األولون بعلم، وَل أدركه اَلخرون
 قرمنم ابلوالعل ،والس  ابقد يف اإلس  الم ،ومص  اهرتهملسو هيلع هللا ىلص وقرابته من رس  ول هللا  ،يف الوس  و (3)والس  طد ،قاطع ش  اء من ض  رس
 ،إىل عمرملسو هيلع هللا ىلص . وعن مس رو  قال: انتهى علم أص حاب رس ول هللا (4)واجلود يف املاعون ،والوجدة يف احلرب ،والفقه ابلس ود

 .(5)وعبد هللا رضي هللا عوهم ،وابن مسعود ،وعلي

فْ ويعمل تســــتحق أن حت ،أمري املؤمنني رضــــي هللا عنه نصــــائح وإرشــــادان لطالب العلم والعلماء والفقهاء وقد ترك
 هبا؛ ومن هذه النصائح:

 ومهج رعاع أتباع كل انعق: ،ومتعلم علا سبيل جناة ،الناس ثالثة: عامل رابين -1

 -حيد اجلبذان ف خرجين إىل ان ،هللا عوه بيدي روى احلافظ أبو نعيم عن ُكميل بن زَيد قال: أخذ علي بن أيب طالو رض     ي
احفظ ما  ،القلوب أوعيدر فخريها أوعاها للعلم ،فلما أص  حران جلس مث توفس مث قال: َي كميل بن زَيد ،-يعين الص  حراء 

 يس    ت     ينوا مل ،ُمييلون مع كل ري ،وَ َج  رعاع أتباع كل انعق ،ومتعلم على س    بيل جناة ،أقول لك: الواس ثالثد: عامل رابين
س  م أمري فقد ق ،إن هذه الوص  يد البلي د قد اش  تمل  على ُدرر املواعظ وُغَرر احِلَكم ،(6)ومل يلجؤوا إىل ركن وثيق ،بوور العلم

 املؤموني علي رضي هللا عوه الواس إىل ثالثد أقسام:

ما جاء يف تفس      ري ك  ،والرابنيون الذين جيمعون بني الفقه واحلكمد ،واملقص      ود ابلعلماء علماء الدين )أ( العلماء الرابنيون:
َلِكْن ُكونُوا وَ ﴿ ابن عباس رض              ي هللا عوهما يف قوله تعاىل: قال: حكماء فقهاء. أخرجه اإلمام البخاري. وبذلك فس              ره

ن ِيِ نيَ  ألن  ،هلون لرتبيد األمد وتوجيههافالذين جيمعون بني احلكمد والفقه هم املؤ  ،(7)هللا بن مس             عود رض             ي هللا عوه ﴾َرابذ
وذلك يقت   ي  ،ومن ذلك التوفيق إىل تطبيق احلكم الش  رعي على واقع الواس ،احلكمد: وض  ع الش  يء يف موض  عه املواس  و

تعليم الدين  وذلك يقت            ي اجلمع بني ،ومن احلكمد: القيام برتبيد األمد هبذا الدين ،فهماً دقيقاً لواقع اجملتمع اإلس           المي
                                                           

 .1108املصدر السابق نفسه ، ص )1 (
 ( ، إسواده صحيُ.2/595ف ائل الصحابد ) )2 (
 السطد: التوس  ، والوس  يف الوسو: هو أكرمه وأشرفه. )3 (
 .79ذخائر العقس للمحو الطربي ، ص )4 (
 .196يري  السيوطي ، ص )5 (
 (.1/329(ر صفد الصفوة )1/75حليد األولياء ) )6 (

 (.12/438، 11التاري  اإلسالمي للحميدي ) )7( 
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ان العلماء ولذلك ك ،وأما الفقه: فهو فهم األحكام الديويد من مص       ادرها الش       رعيد ،على التقوى ومكارم األخال  والرتبيد
 ،(1)هلون لرتبيد األمد وتوجيههافهم املؤ  ،والتعليم مع الرتبيد ،ألهنم مجعوا بني ف يلتني: تلقِ ي العلم ،الرابنيون هم أف ل األمد

 .(2)هللا عوه الرابنيني أبهنم هم الذين ي ذون الواس ابحلكمد ويربوهنم عليها وقد عر ف أمري املؤموني علي رضي

وقد عرب  ،ليكون وس   يلد إىل جنا م من املس   ؤوليد أمام هللا تعاىل ،)ب( طالب العلم الذين أخلصــوا نياهتم يف طلب العلم
 ،ا لطلو  العلمابلدارس   ني الذين تفرغو علي رض   ي هللا عوه عن هذا القس   م بقوله: ومتعلم على س   بيل جناةر وهذا َل خيتص 

 ،ينيوأ ذه أمر جناته يف اَلخرة، فاس      تفىت يف أمور ديوه العلماء الرابن ،وإمنا يش      مل كل من  ل مس      ؤوليد تطبيق هذا الدين
سبيل جناة وإن مل جيلس  فهذا يعترب من املتعلمني على ،ليعبد هللا على بصرية وليستقيم يف معاملته مع الواس على موهج هللا

وهم لتقدمي ما ويدع ،. إن أمري املؤموني علي رض              ي هللا عوه يريوا أ يد إخالص الويد هلل يف طلو العلم(3)يف حلقا  العلم
رب على حلق والص       والدعوة إىل كتاب هللا وس       ود رس       وله ودين ا ،عود هللا والدار اَلخرة على حطام الدنيا وش       هوا  الوفس

 ذلك.
رب عوهم أمري املؤميون وقد ع ،)ج( الذين هجروا العلم الديين ومل يكن هلم ارتباط ابلعلماء الرابنيني يف معرفة أمور دينهم

 مل يست ينوا بوور العلم. ،مييلون مع كل ريُ ،علي رضي هللا عوه بقوله: وَ َج  رعاع أتباع كل انعق
وحذر  ، مج الرعاع أتباع كل انعق الذين مييلون مع كل ريُ وليس  م نور يس  ت   ينون بهحتدث أمري املؤموني عن ص  وف ا

خرة ا الدنيا واآلوأبن يعمرو  ،وك نه رض   ي هللا عوه يدعو الواس أبن يكون  هم احلق والثبا  عليه ،من هذا الص   وف اإلمذعي
 وأن يست ينوا بوور هللا وجيعلوا الدنيا مطيد لالخرة. ،بطاعد هللا

 املقارنة بني العلم واملال: -2
 ،حترس املال العلم حيرسك وأن  ،وجاء يف وصيد أمري املؤموني علي رضي هللا عوه لكميل بن زَيد: ... العلم خري من املال

 وحمبد العامل دين ،وص           وعد املال تزول بزواله ،واملال حمكوم عليه ،العلم حاكم ،العلم يزكو على العمل واملال توقص           ه الوفقد
والعلماء ابقون ما  ،ما  ُخزذان املال وهم أحياء ،العلم ُيكسو العامل الطاعد يف حياته، ومجيل األحدوثد بعد مماته ،يدان هبا

 ،. عقد أمري املؤموني علي رض        ي هللا عوه مقارند بني العلم واملال(4)بقي الدهر، أعياهنم مفقودة وأمثا م يف القلوب موجودة
جيمعه  واملقص   ود ابملال هوا الذي ،ومعقد عزهم وش   رفهم يف الدنيا واَلخرة ،رعي هو عماد أهل اَلخرةابعتبار أن العلم الش   

                                                           
 (.12/438، 11التاري  اإلسالمي ) )1 (
 (.1/49الفتاوى ) )2 (
 (.12/438، 11التاري  اإلسالمي للحميدي ) )3 (

 (.1/329(ر صفد الصفوة )1/75حليد األولياء ) )4( 
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 وقد سوذغ هذا احلكم بعدة أمور: ،صاحبه لذاته وَل يتوجه فيه ابلطاعا  وفق شرع ربه
ه ف ما حراس  د العلم ص  احبه فإن العلم اإل ي يقي ص  احب ،)أ( أن العلم حيرس ص  احبه بيوما ص  احو املال هو الذي حيرس  ه

حيث إن هذا العلم يقود ص              احبه إىل رض              وان هللا تعاىل  ،ف ما أمر اَلخرة فظاهر معلوم ،من املهالك يف الدنيا واَلخرة
عادة فإن الس      وأما الوقايد من مهالك الدنيا ،وما أبل ها من مكاس     و ،وما أعظمها من مطالو ،وجيوبه طريق الوار ،واجلود

ماً على فتص        بُ مجيع ماس        يها ونكبا ا برداً وس        ال ،الروحيد احلقد َل تكون إَل ابليقني الذي تت         اءل أمامه احلياة الدنيا
 وَل يعريوهنا اهتماماً بيوما تتحول هذه املاس     ي والوكبا  إىل حياة جحيميد على ،أص     حاب اليقنير ألهنم َل يلقون  ا ابَلً 

كم َتلمل ف ،وأما حراس   د ص   احو املال ماله ف مرها  اهر ،يعتربون احلياة الدنيا هي رأس املال واملكس   وأهل الدنيا الذين 
. والعلم يوور بص        رية (1)وابتوا حيرس        ون أموا م اب م والقلق واحلزن املوهك ،أص        حاهبا من ا م وا وف عليها َتلمل املريض

تُ افاقاً واسعد يف فقه والعلم يف ،والعيش هبا يف احلياة ،مم املاضيدصاحبه يف اَلختيار األف ل ويف استخالص العرب من األ
 فيسري صاحبه بوور بني الواس. ،وترتيو األولوَي  ،واملقاصد ،ومعرفد املصاحل واملفاسد ،ا الف

إن ف   فهو ب  ذل  ك يزي  ده عمق  ًا يف ال  ذاكرةر خبالف امل  ال ،ألن العم  ل تطبيق للعلم ،)ب( أن العلم يومو ويرتس                ابلعم  ل
أما أموال أهل  ،وَل ي ينبذ عن البال أن املقص ود هوا أموال أهل الدنيا الر يوفقون موها من أجل الدنيا ،اإلنفا  موه يوقص ه

د من ما نقص مال عبملسو هيلع هللا ىلص : فاإلنفا  موها يزيدها منواً كما جاء يف قول الرس         ول  ،اَلخرة فإهنا حمكومد ابلعمل الش         رعي
 .(2)صدقد

 ،واسوعلى موهاجه جيو أن تقرر مجيع األنظمد الر حتكم ال ،الش    رعي حاكم ألنه به توتظم به ش    ؤون احلياة)ج( أن العلم 
أما املال فإنه حمكوم عليهر ألن إص    داره وإيراده خي     ع لألنظمد احلاكمد س    واء كان  ش    رعيد أو غري  ،فهو احلاكم احلقيقي

 .(3)شرعيد
املص       احل املاليد املش       رتكد تزول بزوال املالر ألنه هو الذي عقد تلك العالقا   )د( أن العالقا  اَلجتماعيد الر تقوم على

لش   رعي أما العالقا  األخويد الر تقوم على تبادل العلم ا ،بواء على تبادل املص   لحد بوجوده، فإذا زال زال  تلك املص   احل
ُهْم لِبَ ْعضٍ األَ ﴿ قال تعاىل: ،بني العامل وحمبيهر فإهنا ابقيد خالدة يف الدنيا واَلخرة  ﴾ َعُدوٌّ ِإَلذ اْلُمتذِقنيَ ِخالذُء يَ ْوَمِنٍذ بَ ْع               ُ

 .[67]الزخرف: 
 ،)ه        ( أن العلم الشرعي يكسو صاحبه وَلء املسلمني وطاعتهم ألهله اختياراً موهم من غري أن تفرض عليهم هذه الطاعد

                                                           
 (.12/442التاري  اإلسالمي للحميدي ) )1 (
 املصدر السابق نفسه. )2 (
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 يفقد حيث َل ،ن يرث هللا األرض ومن عليهاكما يكس              بهم الذكر احلس              ن بعد مما م إىل أ  ،وذلك على امتداد حيا م
وإنوا لو اس  تعرض  وا التاري  إىل عص  ران هذا لوجدان العلماء من عهد الص  حابد رض  ي هللا عوهم  ،الواس إَل ص  ورهم وأش  كا م

يا ابنق    اء بيوما اندرس     أمساء كبار أهل الدن ،ويذكر التاري  حيا م يف الكتو وا طو والدروس العلميد ،ترتدد أمسا هم
 .(1)وأحياانً يشاهدون انطفاء مسعتهم وهم أحياء ،حيا م

 من هو الفقيه احلقيقي؟ -3
وَل  ،ص   ي هللاوَل يرخص  م يف معا ،وَل يُ َؤمِ وهم من عذاب هللا ،إن الفقي                  ه كل الفقيه الذي َل يقوِ   الواس من ر د هللا

يف قراءة َل ت  دبُّر  وَل خري ،وَل خري يف علم َل فهم في  ه ،وَل خري يف عب  ادة َل علم فيه  ا ،و  ه إىل غريهرغب  د ع قرمني  دع ال
 .(2)فيها

يف هذا الوص يبني أمري املؤموني علي رض            ي هللا عوه أن من الفقه يف الدين التزام ص            فد اَلتزان واَلعتدال يف عرض أمور 
ختويف  فال يوطلق يف ،وذلك أبن يس      ري الداعيد يف خ  وس        بني مقامي ا وف والرجاء ،الدين وحماولد إص      ال  الواس

اب وَل يوطلق يف ترغيو الواس إىل احلدِ  الذي جيعلهم أيموون من عذ ،الواس إىل احلدِ  الذي جيعلهم يقوطون من ر د هللا
 هللا تعاىل.

الواس  لفقه يف الدين أَل يهوِ ن العامل من ش    ن املعاص   ي فيجرئوجند علياً رض   ي هللا عوه يف هذا الوص يبني أن من مظاهر ا
كما يبني أن   ،وأن حيافظ على مس              توى اإلميان والتقوى لدى الواس مع حماولد رفعهم حنو الكمال يف ذلك ،على ارتكاهبا

الكرمي وتف يله املطلق  رمنقلوهوا يبني علي رضي هللا عوه أ يد ا ،من الفقه أن حياول العامل رب  املسلمني بكتاب هللا تعاىل
ريه رغبد عوهر ألنه الكرمي. وأن َل يتجاوزه إىل غ قرمنوفيه تبيني أو تعليم للطريقد الر نتعامل هبا مع ال ،على كل ما س              واه

 يعترب توجيهاً إىل السود. قرمنفالتوجيه إىل ال ،الكرمي قرمنمصدر ا دايد األول. ومن املعلوم أن السود الوبويد بيان تفصيلي لل

كون انفعاً إَل وأن العلم َل ي ،مث يبني أن من أهم شرو  العبادة الشرعيد املقبولد: أن تكون صادرة عن علم ابلكتاب والسود
 إذا رافقه الفهم الصحيُ.

الكرمي  قرمنيف فهم مقاص   د ال وخيتم وص   يته الوافعد ببيان أ يد تدبُّر معاين كتاب هللا تعاىل حال التالوةر ألن ا ري كل ا ري
طيع لفهم مراد وبذل كل ما نس            ت ،والتوجه الكامل هلل ابلقلو والعقل والرو  واجلوار  عود قراءتوا لكتابه ،للعمل أبحكامه
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ه  ذا ي  دعوان للتجرد هلل ف ،والتخلص من ك  ل العوائق الر حتول بيوو  ا وبني كت  اب هللا ،والعم  ل أبوامره واجتو  اب نواهي  ه ،هللا
 ،وحتري مراد هللا ورس  وله ودين احلق ولو أدى إىل مفارقد األهل واملال والولد والوجاهد الدنيويد ،وإخالص الدين له ،لكليداب

 .(1)فإن ما عود هللا خري وأبقى. واَلتعاظ مبواعظه وتوميد اإلميان بتذكر معاين هذا الكتاب العظيم

 ما أبردها علا الكبد: -4
 عوه: أنه خرج عليهم وهو يقول: ما أبردها على الكبد   فقيل له: وما ذلك؟ قال: أن عن علي رض          ي هللا ،عن الش          عيب

 .(2)تقول للشيء َل تعلمه: هللا أعلم

 أهل العلم وتعليم الناس: -5
ن حىت أخ  ذ على أه  ل العلم أ ،ق  ال أمري املؤموني علي رض              ي هللا عو  ه: م  ا أخ  ذ هللا العه  د على أه  ل اجله  ل أن يتعلموا

 .(3)يعلِ موا

 اخلري يف كثرة العلم ال املال والولد: -6
باهي الواس وأن ت ،ويعظم حلمك ،ولكن ا ري أن يكثر علمك ،قال علي رضي هللا عوه: ليس ا ري أن يكثر مالك وولدك

و نو ذنباً فهرجل أذ ،وَل خري يف الدنيا إَل أحد رجلني ،وإن أس     اس  ت فر  هللا ،فإن أحس  و   د  هللا ،بعبادة ربك
 .(4)وَل يقلُّ عمل يف تقوى، وكيف يقل ما يتقبل ،أو رجل يسارع يف ا ريا  ،يتدارك ذلك بتوبد

 العلم واجلهل: -7
َضَعًد أن يتربأ موه من  وكفى ابجلهل ،ويفر  به إذا ُنسو إليه ،قال رضي هللا عوه: كفى ابلعلم شرفاً أن يدعيه من َل حيسوه

 .(5)وي  و إذا نسو إليه ،هو فيه

 سبب زهد الناس يف العلم: -8
. وهذا فيه حتذير لعلماء السوء (6)ملا يرون من قلد انتفاع من َعِلم مبا َعِلم ،قال رضي هللا عوه: إمنا زهد الواس يف طلو العلم

 عاىل.ودعوة الواس إليه والصرب على أذاهم يف سبيل هللا ت ،ودعوة للعلماء ابلعمل بعلمهم ،الذين يصدون عن سبيل هللا

                                                           
 (.433إىل  12/431التاري  اإلسالمي ) )1( 

 (.2/66جامع بيان العلم وف له ) )2 (
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 من حقوق العلماء علا أمتهم: -9

َل حتل  عليه إذا  و  ،وَل تعوته ابجلواب ،قال أمري املؤموني علي رض              ي هللا عوه: من حق العامل: أن َل تكثر عليه ابلس              ؤال
 ،ل  قبل  معذرتهوإن ز  ،وَل تطلنب عثرته ،وَل ت تابن عوده أحداً  ،وَل تفش         ني له س         راً  ،وَل أتخذ بثوبه إذا هنض ،كس         ل
 .(1)وإن كان  له حاجد سبق  القوم إىل خدمته ،وَل نلس أمامه ،أن توقره وتعظمه هلل ما دام حيفظ أمر هللاوعليك 

 مكانة العلماء العاملني عند هللا: -10

 ،. وهذه دعوة للعلم والعمل(2)قال أمري املؤموني علي رض          ي هللا عوه: من َعِلَم وَعِمَل ُدِعَي يف ملكو  الس          موا  عظيماً 
 سعي للمقاما  العاليد الر يكرم هللا هبا من علم وعمل ابت اء مرضاته سبحانه وتعاىل.وحث لل

 االشتغال ابلعلم أوىل من االشتغال ابلعبادان التطوعية: -11

قال أمري املؤموني علي رض        ي هللا عوه: العامل أف         ل من الص        ائم القائم اجملاهد، وإذا ما  العامل ثلم يف اإلس        الم ثلمد َل 
 .(3)إَل خلف مثله يسدها

وهو العلم  -الواس  فهو يرى العمل املتعدي  ري ،وهذا التوجيه فيه دَللد على فقه ترتيو األولوَي  عود أمري املؤموني علي
 أوىل ابلتقدمي من العمل التعبدي الذي ترجع فائدته على الشخص نفسه. -

 موني علي رضي هللا عوه لطالب العلم.هذه بعض التوجيها  الوافعد واإلرشادا  الصاحلد من أمري املؤ 

 اثنياً: زهد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وورعه:
احبته للص     حابد ومص     ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي ومالزمته للويب األمني  قرمنفهم أمري املؤموني علي بن أيب طالو من خالل معايش     ته لل  

 ،لى كتاب  هللافقد ترىب أمري املؤموني علي رضي هللا عوه ع ،ر وابتالءومن تفكره يف هذه احلياة أبن الدنيا دار اختبا ،الكرام
 ،الر رغب  يف اَلخرة اآلَي و  ،وأخربتوا خبستها وقلتها وانقطاعها وسرعد فوائها ،الر حتدث  عن الدنيا اآلَي واستوعو 

ِرْب َ ُْم َمَثَل احْلََياِة ﴿ وأخرب  بش     رفها ودوامها كقوله تعاىل: َماِء فَ َواض     ْ نْ َيا َكَماٍء أَنْ َزْلَواُه ِمَن الس     ذ اْختَ َلَ  ِبِه نَ َباُ  اأَلْرِض الدُّ
ْيٍء ُمْقَتِدرًا ص اْلَماُل َواْلبَ ُووَن زِيَوُد احلَْ  ُ َعَلى ُكلِ  ش    َ يًما َتْذُروُه الر ََِيُ  وََكاَن اَّللذ َُ َهش    ِ َب احِلَاُ  خَ يَ فََ ص    ْ نْ َيا َواْلَباِقَياُ  الص    ذ رْي  اِة الدُّ

 .[46 - 45]الكهف:  ﴾ِعْوَد َربِ َك ثَ َوااًب َوَخرْي  أََمالً 
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د هللا لو كان  الدنيا تعدل عوملسو هيلع هللا ىلص : »إذ هو القائل  ،الذي كان أعرف ا لق ابلدنيا ومقدارها ملسو هيلع هللا ىلصالويبوترىب على يدي 
إَل مثل ما جيعل أحدكم ما الدنيا يف اَلخرة : » ملسو هيلع هللا ىلصقال رس      ول هللا ، و (1)«جوا  بعوض      د ما س      قى كافراً موها ش      ربد ماء

 .(3)«الدنيا سجن املؤمن وجود الكافر: » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ، و (2)«أصبعه يف اليمِ  فليوظر مبا ترجع

ربيد الويب عليه فكان من أص             د  الوماذج الر زكتها ت ،يد والوبويدقرمنوقد أتثر أمري املؤموني علي رض             ي هللا عوه ابلرتبيد ال
يُكمْ ﴿ قال هللا فيها: ،الص  الة والس  الم ُلو َعَلْيُكْم مََيتَِوا َويُ زَكِ  وًَل ِمْوُكْم يَ ت ْ ْلَوا ِفيُكْم َرس  ُ فقد ض  رب لوا  ،[151]البقرة:  ﴾َكَما أَْرس  َ

 أروع األمثلد يف الزهدر وهذه بعض املواقف املدهشد يف هذا الباب:

 واي بيضاء غمرّيي غريي: ،اي صفراء -1

أن علي بن أيب طالو جاءه ابن الوبا  فقال: َي أمري املؤموني امتأل بي  مال املس              لمني من عن علي بن ربيعد الواليب: 
 حىت قام على بي  مال املسلمني فقال: ،فقام متوكناً على ابن الوبا  ،فقال: هللا أكرب ،صفراء وبي اء

اَي خ               ي               اره ف               ي               ه و               َ  ه               ذا ج               َ
 

اٍن ي                 ده إىل ف                 ي                 هِ    وك                 لُّ ج                 َ
فراء وَي ف عطى مجيع ما يف بي  مال املس    لمني وهو يقول: َي ص     ،قال: فوودي يف الواس ،الكوفدَيبن الوبا  عليذ أبش    ياع  

أليب  مث أمره بو        حه وص       لى فيه ركعتني. ويف روايد أخرى ،حىت ما بقي موه ديوار وَل درهم ،ها ،ها ،بي        اء ُغر ِي غريي
 لقيامد.ويتخذه مسجداًر رجاء أن يشهد له يوم ا نعيم من خرب جممع التيمي قال: كان علي يكوس بي  املال ويصلي فيه

وظر إليه أمري املؤموني وَل ي ،فبي  املال قد امتأل من الذهو والف               د ،ففي هذا مثل بليغ يف الرتفُّع عن متاع الدنيا الزائل
فإذا كان  ،كربأ بل كان جوابه حيوما أبل ه املس     ؤول املايل عن ذلك أن قال: هللا ،علي رض     ي هللا عوه نظرة إعجاب وغرور

أكرب فلماذا  وما دام املسلم يشعر حقاً أبن هللا ،بعض الواس يكربون الدنيا ويعظموهنار فاهلل تعاىل أكرب موها ومن كل شيء
جيعل قلبه مستسلماً ملا هو أص ر ؟  إنه فقه عظيم من أمري املؤموني علي رضي هللا عوهر حيوما تذكذر هوان الدنيا وحقار ا 

وإنه مليزان  ،ونس     ي أن هللا جل وعال أكرب من كل ش     يء ،ولس     ان حاله يؤنِ و من اَندع مبتاع الدنيا الزائد ، تعاىلفكربذ هللا
الدنيا وما  فكلما كان هللا تعاىل أعظم وأكرب من كل شيء يف قلبه كان  ،دقيق حيسه املؤمن الذي نَ وذر هللا سبحانه بصريته

ر ،فيها أهون ش     يء عليه خِ  ك على وكلما عظم  الدنيا يف قلبه كان ذل ،املال احلالل يف طاعد هللا جل وعال وأص     بُ ُيس     َ
 حساب نقص تعظيمه هلل تعاىل.

                                                           
 ، صحيُ غريو. 4110سون الرتمذي ، رقم  )1 (
 .2858مسلم ، رقم  )2 (

 .2856مسلم ، رقم  )3( 
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وجند أمري املؤموني علياً رض   ي هللا عوه حُيَلِ ق يف افا  العظمد وهو خياطو الدنيا بقوله: َي ص   فراء َي بي    اء ُغر ِي غريي.. مما 
رهف الذي يص     وِ ر الدنيا كخص     م خياتل ويراوغ خص     مه.. وهو هبذا يعلن انتص     اره على يدل على الوجدان احلي  واحلسِ  امل

 ،وحُيَكِ م عقله الذي يعطي الدنيا حجمها املواس              و لزموها اعدود يف ش              قائها ونعيمها ،مجو  الوفس وجوو  العواطف
حيوما  عوه يصل إىل قمد املعايلوجنده رضي هللا  ،ويعطي اَلخرة حجمها املواسو  لودها وعظمد نعيمها وهول جحيمها

ولعل يف اختاذ بي  املال  ،صلى يف بي  املال ركعتنير لتكوان شاهدتني له يوم القيامد أبنه عدل يف حكمه واستقام يف أمره
وهو مكمِ ل للس              لوك العايل الذي مارس              ه يف تص              ريف ذلك املال يف وجوهه  ،مس              جداً رمزاً لعلو اَلخرة على الدنيا

 .(1)املشروعد

 وهللا ما أرزؤكم من مالكم شيئاً: -2

ومن مواقف أمري املؤموني علي رض   ي هللا عوه يف الزهد والورع: ما رواه هارون ابن عورتة عن أبيه قال: دخل  على علي بن 
 يف فقل : َي أمري املؤموني   إن هللا قد جعل لك وألهل بيتك ،(4)حت  مسل قطيفد (3)وهو يُرَعد ،(2)أيب طالو اب ْورَنق

ا من موزيل وإهنا لقطيفر الر خرج  هب ،فقال: وهللا ما أرز كم من مالكم ش يناً  ،وأن  تص وع بوفس ك ما تص وع ،هذا املال
 .(5)  أو قال: من املديود

هو قادر وأن يتحمل الربد القارس و  ،وهوا نتس          اءل فوقول: ما الذي  ل أمري املؤموني علياً على أن يعيش عيش          د الفقراء
يش              رتي أفخر ما يوجد يف األرض من املالبس وأكثرها دفناً؟  إنه مثال للزهد احلقيقير حيث يرغو عن متاع على أن 

والتوافس على نعيم  ،إنه تلميذ املدرس  د الوبويد الر ترىب فيها على الزهد يف متاع الدنيا الزائل ،الدنيا مع القدرة على حتص  يله
 .(6)وهو يستطيع أن يكون ك ف ل األغوياء ،د الفقراءعيشملسو هيلع هللا ىلص فلقد عايف رسول هللا  ،اَلخرة ا الد

 ابعين رضاي وأخذه رضاه: -3
رذة ، ك نه أعرايب (7)عن أيب مطر عمر بن عبد هللا اجلهين قال: رأي  علي ًا عليه الس              الم متذزراً إبزار مرتدَيً برداء ومعه الدِ 

عرفه مل يش رت  قال: فلما ،وأن التاجر عرفه ،مث ذكر دخوله إىل الس و  ومس اومته أحد التجار يف ثوب بثالث دراهم ،بدوي

                                                           
 (.12/427التاري  اإلسالمي للحميدي ) )1 (
 موضع ابلكوفد. )2 (
 يرعد: من شدة الربد. )3 (
 مسل قطيفد: يعين قطيفد قدميد. )4 (
 (.1/316(ر صفد الصفوة )1/82حليد األولياء ) )5 (
 (.12/428التاري  اإلسالمي ) )6 (
 الدرة: بكسر الدال وتشديدها: العصا. )7 (
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مث جاء أبو ال الم  ،ف تى غالماً حدلً فاش    رتى موه قميص    اً بثالثد دراهم ،ف تى اخر فلما عرفه مل يش    رت موه ش    يناً  ،موه ش    يناً 
ص قال: ما ش       ن هذا الدرهم؟ قال: كان  ن القمي ،فقال: هذا الدرهم َي أمري املؤمونيف خذ أبوه در اً مث جاء به  ،ف خربه
 .(1)فقال: ابعين رضاي وأخذ رضاه ،در ني

ه رجل أعرايب فلقد كان مظهره يف لباس     ه يوحي أبن ،فهذا مثل يف الزهد من أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض     ي هللا عوه
 ،لعاملمع أنه كان منذاك أعلى مس     ؤول يف ا ،له ثوابً اختار نوعاً متواض     عاً رخيص الثمنوحيوما اش     رتى  ، ش     وند مالبس     ه

وهذا يدل على تواضعه وزهده يف الدنيا، على الرغم من أن له حقه من الفيء ومن بي  املال  ،حيث كان خليفد املسلمني
 وغريها من مصادر الدولد كشخص مفرغ خليفد وحاكم ملراعاة مصاحل املسلمني.

فهو َل يريد أن  ،ومثل اخر يف الورع واَلحتيا  للدين حيوما امتوع من الش      راء ممن يعرفونه حىت َل يراعوه يف الثمن ملوص      به
 ،ص    احلاله عمل فا الفد عوده وعود أمث ،وهذا فهم دقيق جملاَل  الورع والتقوى ،يس    تثمر موص    به الكبري ملص    احله ا اص    د

الس     بعد الذين يظلهم هللا تعاىل يف  له يوم القيامدر فهو َل يريد أن يدنس هذا العمل  وا ليفد إذا ص     احبه العدل كان أول
ملن أتوا  فكان هبذا الس         لوك العايل قدوة حس         ود ،الص         احل مبص         احل دنيويد فيتحول العمل إىل جَمْلَبد للوزر بدًَل من األجر

 .(2)بعده
 خيشع القلب ويقتدي به املؤمن: -4

. فهذا مثل من (3)لعلي رض        ي هللا عوه: مل ترقع قميص        ك؟ قال: خيش        ع القلو ويقتدي به املؤمنقال عمر بن قيس: قيل 
رقوع ملحظني: فقد َلحظ يف لبس الثوب امل ،زهده رض   ي هللا عوه وحرص   ه على تربيد املس   لمني على حياة الزهد والتقش   ف

 بذلك قدوة والثاين أنه يعترب ،لكربَيءاألول أنه وس       يلد إىل خش       وع القلو وتواض       ع الوفس والبعد عن أس       باب العجو وا
فس يف يلبس الثوب املرقوعر فإن نفوسهم تتواضع ويبتعدون عن التوا -وهو يف أعلى موصو  -فإذا راه الواس  ،للمسلمني

 .(4)ويتقوذى بذلك الزاهدون الذين يتعرضون ملالمد الواس على سلوكهم حياة الزهد ،شراء املالبس ال اليد الثمن
 ل للخليفة من مال هللا إال قصعتان:ال بح -5

، فقل : أصلحك (5)فقرب إليوا خزيرة -عن عبد هللا بن ُزَرير ال افقي قال: دخل  على علي بن أيب طالو رضي هللا عوه 

                                                           
 .130الزهد ، ص )1( 

 (.12/429التاري  اإلسالمي للحميدي ) )2 (
 .647يري  اإلسالم للذهيب ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص )3 (
 (.12/430التاري  اإلسالمي للحميدي ) )4 (
 ا زيرة: حلم يقطع ويطب  ابملاء ويذر عليه الدقيق. )5 (
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  رس              ول هللا فقال: َيبن زرير   إين مسع ،فإن هللا عز وجل قد أكثر ا ري -يعين الوز   -هللا لو قرب  إليوا من هذا الب  
 .(1)«قصعد أيكلها هو وأهله وقصعد ي عها بني يدي الواس ،َل حيل للخليفد من مال هللا إَل قصعتان»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص 

فهذا أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض              ي هللا عوه ي               رب مثاًل عالياً يف الورع والزهد يف متاع الدنيا الزائل من طعام 
يش       د حيث يَؤمِ ن له مع ،ما ش       اء من األموال مما َل يلف  الوظر إليه فلقد كان إبمكانه أن أيخذ من بي  املال ،وش       راب

وإبرازاً للقدوة  ،واحتياطاً ألمر ديوه ،ولكوه رض        ي خبش        وند العيش إيثاراً لالجلد على العاجلد ،مس        اويد ألغوياء املس        لمني
ألنه إذا كان أعلى رجل يف الدولد يعيش هذا املس       توى من العيشر فإن يف ذلك عزاء للفقراء ليص       ربوا ويرض       وا  ،الص       احلد

 .(2)وعظاً لألغوياء ليشكروا هللا تعاىل، فيخف وا من اندفاعهم حنو الرتف واإلسراف ،بق اء هللا تعاىل وقدره
 ال أحب أن يدخل بطين إال ما أعلم: -6

لي رض  ي هللا عوه خيتم على اجلراب الذي فيه دقيق الش  عري الذي أيكل موه ويقول: َل أحو أن يدخل كان أمري املؤموني ع
كان ليؤتى   وَل قصبد على قصبد وإن ،وَل لبود على لبود ،وقال سفيان: إن علياً مل ينِب اُجر ة على اجرة ،(3)بطين إَل ما أعلم

 .(4)حببوبه من املديود يف جراب
 طيب الطعم: ،حسن اللون ،إنك لطيب الريح -7

ر فلم أيكل (5)وحبد بن جوين: أنه أتى بطس                خوان فالوذج ،يروي عدي بن لب  فقال علي: إنك لطيو  ،إىل عليٍ 
 .(6)ولكن أكره أن أعود نفسي ما مل تعتده ،طيو الطعم ،حسن اللون ،الريُ

 أزهد الناس يف الدنيا علي بن أيب طالب: -8
: ت  ذاكروا الزُّه  اد عو  د عمر بن عب  د العزيزق  ال احلس              ن بن ص               احل بن    فق  ال: أزه  د الو  اس يف ال  دني  ا علي بن أيب ،حي 

. وقد ذكر الذهيب أن علياً ركو  اراً ودىلذ برجليه إىل موضع واحد مث قال: أان الذي أهو  الدنيا )وفعله هوا من (7)طالو
 .(8)ليس على سبيل ا يالء(و  ،ابب الرتبيد عملياً على الزهد والتقوى والرتفع على الدنيا

 ،بهانمث أيه مال من أص          ،وأخرج أبو عبيد يف األموال عن علي رض         ي هللا عوه: أنه أعطى العطاء يف س         ود ثالث مرا 
                                                           

 ( ، إسواده صحيُ قاله أ د شاكر وهواك من ضعفه.1/78مسود أ د ) )1( 
 (.12/431التاري  اإلسالمي ) )2 (
 (.2/443الكامل يف التاري  ) )3 (
 املصدر السابق نفسه. )4 (
 الطس  خوان: عبارة عن طس  كبري يوضع وس  املائدة. )5 (
 .74(ر صحيُ التوثيق ، ص1/81احلليد ) )6 (
 .645يري  اإلسالم ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص )7 (
 .645، صيري  اإلسالم للذهيب  )8 (
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وهللا  ،وخطو علي الواس فقال: أيها الواس ،(1)ف خذها قوم وردذها قوم ،إين لس              خبازنكم ،فقال: اغدوا إىل عطاء رابع
ال: أهدى فق ،وأخرج قارورة من كم قميص        ه فيها طيو ،ما رزأ  من ما لكم قلياًل وَل كثرياً إَل هذه ،الذي َل إله إَل هو

 وأنش  يقول: ،وقال: مث أتى بي  املال وقال: خذوا ،إيل دهقان
وص                      رة  ( 2)أف         ل         ُ م         ن ك         ان         ْ  ل         ه ق         ُ

 
 ( 3)أيك           ُل م           و           ه           ا ك           لذ ي           وٍم َت           رة 

رض  ي هللا عوه  وكان زهده ،الص  فا  البارزة يف ش  خص  يد أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض  ي هللا عوهلقد كان الزهد من  
ومل يكن رض   ي  ،(4)مع توافر أس   باب الرخاء والثراء وثقد الواس وتوقريهم وإجال م له الذي ميوع من الوقد واحلس   بد واملؤاخذة

ن ثقيل الظل، بل  ومل يك ،على ش       يء من الفظا د وا ش       وند والعبوس والكلو  ،هللا عوه مع زهده وورعه وتص       لُّبه يف ديوه
 خفيف املش      ي على ،كان ودوداً بش      وش      اً فيه دعابد ملحو د. وقد جاء يف وص      فه: كان حس      ن الوجه، ض      حوك الس      ن ِ 

 .(5)األرض

. (6)عارموالتورع عن ا ،د الوعموالش   كر عو ،وقد عر ف علي رض   ي هللا عوه الزهادة فقال: أيها الواس   الزهادة: قص   ر األمل
 ،وأما قصره فيجعله جيمع بني الدنيا واَلخرة ابت اء مرضا  هللا ،وقصر األمل ضد طول األمل الذي يوسي اإلنسان اَلخرة

 ،وأما الش      كر عود الوعم فهي ص      فا  املس      لم الرابين الذي يس      تش      عر نعم هللا عليه املاديد واملعوويد ما  هر موها وما بطن
فتعريف أمري  ،وأما التورع عن اعرما  فهو يبتعد عن اَلقرتاب خوفاً من هللا عز وجل ،بلها ابلش              كر للعزيز الوهابويقا

 املؤموني يبني حقيقد الزهد.

وقد رب  أبو  ،وأص  بُ مدرس  د مؤثرة يف يري  األمد ،وَل ش  ك أن زهد أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه قد أثر يف من حوله
فال  ،بني الزهد والتجديد يف اجملتمع اإلس  المي فقال: ولقد رأيوا الزهد والتجديد مرتافقني يف يري  اإلس  الم احلس  ن الودوي

ديداً يف يري  أو فتُ عهداً ج ،ونف  روحاً جديدة يف اجملتمع اإلس       المي ،وغري جمرى التاري  ،نعرف أحداً ممن قلو التيار
إَل  ،لم واألدبويس  يطر على الع ،و ل قروانً يؤثر يف األفكار واَلراء ،فكر والدينوخلف ترالً خالداً يف العلم وال ،اإلس  الم

ان قوة ولعل السر يف ذلك أن الزهد يكسو اإلنس ،وسيطرة على املادة ورجا ا ،وت لُّو على الشهوا  ،وله نزعد يف الزهد

                                                           
 (.2/320كوز العمال )  )1 (
 القوصرة: وعاء من قصو جيعل فيه التمر وحنوه. )2 (

 .212املرت ى للودوي ، ص )3( 
 .210املصدر السابق نفسه ، ص )4 (
 .213املصدر السابق نفسه ، ص )5 (
 .304علي بن أيب طالو ، حممد رشيد رضا ، ص )6 (
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 .(1)وأسرى املعدة ،وبصرعى الشهوا  ،واَلستهاند برجال املادة ،واَلعتداد ابلشخصيد والعقيدة ،املقاومد

 

 اثلثاً: تواضع أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:
قال  ،يد الر نس     د  يف ش     خص     يد أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض     ي هللا عوه: خلق التواض     عقرمنمن األخال  ال   

 تعاىل:  

ُلَغ اجْلَِباَل طُوَلً َوََل ََتِْش يف اأَلْرِض َمَرًحا ِإنذَك َلْن ﴿ عِ ْر َخدذَك  ،[37]اإلســــــــراء:  ﴾خَتِْرَ  اأَلْرَض َوَلْن تَ ب ْ وقوله تعاىل: ﴿َوََل ُتص           َ
ِيَك َواْغ           ُ  ْد يف َمش          ْ ْوِتَك ِإنذ أَ ضْ لِلوذاِس َوََل ََتِْش يف اأَلْرِض َمَرًحا ِإنذ اَّللذَ ََل حيُِوُّ ُكلذ خُمَْتاٍل َفُخوٍر صَواْقص          ِ ْنَكَر  ِمْن ص          َ

 .[19 - 18]لقمان:  ﴾اأَلْصَواِ  َلَصْوُ  احلَِْمريِ 

ريُ عن ومعرفد قدر الوفسر ألن الوهي الص ،ويف ايد اإلسراء دعوة واضحد إىل التحلي مبكارم األخال ر من التواضع واللني
د بعد أن األمور ص  راحواألمر ب   ده وهو التواض  ع والقص  د من  ،رعوان  الوفس من الكرب والبطر واألش  ر واَلحتقار للواس

وذيل هللا تعاىل الوهي واألمر مبا ذيل به الوهي الس  ابق من عدم رض  اه وش  دة س  خطه على  ،علم ابملفهوم من الوهي الس  ابق
كما   ،يعين ب      ه له ،﴾ِإنذ اَّللذَ ََل حيُِوُّ ُكلذ خُمَْتاٍل َفُخورٍ ﴿ من اتص    ف بتلك الص    فا  فقال س    بحانه: فعدم حمبته ملن كان

الكرمي مل يقتص   ر على  قرمنغري أن ال ،(2)ويف هذا من احلث على التواض   ع ما فيه الكفايد للمؤمن ،الس   ابقد اآليدعليه دل  
ِض َهْوانً َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم َوِعَباُد الرذْ َاِن الذِذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأَلرْ ﴿ بل نوه ابملتواضعني أميا توويه حيث قال هللا جل ذكره: ،ذلك

 .[63]الفرقان:  ﴾اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَلًما

هي أش  رف  ،بحانهألن العبوديد له س   ،وذلك أعظم تش  ريف  م ،وهذا توويه عظيم ابملتواض  عني حيث وص  فهم ابلعبوديد له
 وبذلك يتفاخرون ولذلك يقول الشاعر: ،األوصاف ومن أعلى مراتو اعبني

 ومم               ا زادين ش                             رف               ًا وت               ي               ه               اً 
 

رَي  وك              ْدُ    ي أط              ُ  ال              ث              ُّ  أبمَخص                            ِ
ك َي ع            ب            ادي   دخ            ويل حت            َ  ق            ول            ِ

 
َ  أ             َد يل ن            ب            ي            ا   ( 3)وأن ص                         ريذ

ه ربه وَل غرابد يف ذلك فهو الذي أدب ،يف ذروة الذُّرا من هذا ا لق العظيم يف كل ص           وره وأش           كالهملسو هيلع هللا ىلص وكان نبيوا حممد  

                                                           
 (.1/105اإلمام أ د )رجال الفكر والدعوة يف حديثه عن  )1( 

 (.1/454أخال  الويب يف القرمن والسود ، د.أ د احلداد ) )2 (
 ( ، يوسو للمصدر األصلي.1/455املصدر السابق نفسه ) )3 (
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وَ يْ ﴿ وكان مما أدبه هللا تعاىل به يف هذا ا لق قوله س          بحانه وتعاىل: ،ف حس          ن أتديبه َك ِإىَل َما َمت ذْعَوا ِبِه أَْزَواًجا ََل ََتُدذنذ َعي ْ
َك لِْلُمْؤِمِونيَ  اح    َ ُهْم َوََل حَتَْزْن َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجو    َ َك ِلَمِن ﴿ . وقول    ه تع    اىل:[88]احلجر:  ﴾ِمو ْ اح    َ َك ِمَن َواْخِفْض َجو    َ ات ذبَ ع    َ

و هر  ،بذلك حق القيام ملسو هيلع هللا ىلصالويب، وقد قام (1). وخفض اجلوا  كوايد عن التواض       ع  م والرفق هبم[215]الشــــــعراء:  ﴾اْلُمْؤِمِونيَ 
عن  ملسو هيلع هللا ىلصويف كل زمان ومكان حبيث َل خيلو حال من أحواله  ،أثر هذا التواض ع يف كل أحواله الذاتيد واَلجتماعيد واألس ريد

 .(2)ىل واملؤمونيالتواضع هلل تعا

 

 

فكانت هذه الصـــــــــفة  ،والرتبية النبوية الرشـــــــــيدة ،ية الكرميةقرآنوقد أتثر أمري املؤمنني علي رضـــــــــي هللا عنه ابلرتبية ال
 متجسدة يف شخصيته الفذة؛ وإليك بعض املواقف:

 )أ( أان الذي أهنت الدنيا: 

 اراً ودىلذ رجليه إىل موض    ع واحد مث قال: أان الذي أهو  عن ص    احل بن أيب األس    ود عمن حدثه: أنه رأى علياً قد ركو 
هوره مبظهر التواضع و  ،. وهكذا يشعر أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه ابلفر  َلنتصاره على نفسه(3)الدنيا

لطاملا رأى ف ،وإن فتود اجلاه هبا أعظم من فتود املال ،إن مواص             و الدنيا خداعد غرارة ،أمام الواس وهو خليفد املس             لمني
حىت يكون من  ،فلما تولوا مواص و كبرية بدأ التعا م يف نفوس هم ش يناً فش يناً  ،الواس مس ؤولني كانوا متواض عني قبل أن يلوا

يويد زادوا تواض    عًا اص    و الدنلكن أولياء هللا املتقني كلما ازدادوا رفعد يف املو ،الص    عو يف اخر األمر خماطبتهم واللقاء معهم
 .(4)وشعروا ابلسرور وهم يقومون مبظاهر التواضع الر توفي عوهم صفد التجرب والكربَيء ،للواس

 )ب( أبو العيال أحق أن بحمل:

أبو  ،قال: َل ،فقالوا: حنمل عوك َي أمري املؤموني ،روي عن علي رض        ي هللا عوه: أنه اش        رتى َتراً بدرهم فحمله يف ملحفد
فلم ير يف  ،فهذا مثل من تواض      عه حيث  ل متاعه بوفس      ه مع كونه أمري املؤموني ومع كرب س      وه ،(5)عيال أحق أن حيملال

                                                           
 (.5/80رو  املعاين لآللوسي ) )1 (
 (.1/459أخال  الويب يف القرمن والسود ) )2 (
 (.8/5البدايد والوهايد ) )3 (
 (.17/63المي للحميدي )التاري  اإلس )4 (
 .133الزهد لإلمام أ د ، ص )5 (
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  أحد الكرباء فلو انزع ،وهو هبذا جيعل من نفسه قدوة حسود للمسلمني يف التواضع ،ذلك مسوغاً لقبول خدمد الواس له
ولو  ،ن  ذلكملوقف أمري املؤموني علي رض ي هللا عوه يزول ما يف نفس ه م نفس ه يف تص ور العيو من  ل املتاع فإنه بتذكره

 .(1)اعرتض على أحد املتواضعني معرتض فإن له من اَلقتداء أبكرب أمري على وجه األرض ما يرد هذا اَلعرتاض

 

 )ج( معاملته لعمه العباس رضي هللا عنهما:

. ولوت مل ما ورد يف وص   ف (2)ارض عين ،قال: رأي  علياً يقبل يد العباس ورجله ويقول: َي عم ،عن ص   هيو موىل العباس
 حدان جييبوا كان فيوا ك  ،ومن الطعام ما خشن ،ضرار الصدائي لعلي رضي هللا عوه حيث يقول: يعجبه من اللباس ما قصر

 .(3)به موا َل نكاد نكلمه هيبد لهوحنن وهللا مع تقريبه إَيان وقر  ،ويوبنوا إذا توب انه ،إذا س لواه

 ،. إن العبد كلما رس        يف العلم ابلكتاب والس      ود وعمل هبما(4)ومن أقوال أمري املؤموني يف التواض      ع: تواض      ع املرء يكرمه
كما إن علد من أعجو بوفس      ه من بعض دعاة اليوم إمنا هي من قلد العلم   ،وعرف حقيقد نفس      ه ازداد تواض      عًا هلل و لقه

مث إىل من فوقه  ،وغفلته عن الوظر إىل من عود هللا ،إض   افد إىل انص   راف نظر الداعي إىل كثرة من حوله من األتباع ،والفهم
د قيل من وق ،وهذا من مداخل الش              يطان ا فيد على طالب العلم واعس              وبني على حقل الدعوة ،من العلماء الرابنيني

 .(5)ولكن انظر إىل من فوقك من العلماء ،ك من اجلهالموشور احلكم: إذا علم  فال تفكر يف كثرة من دون

ن موه تيه الفقري على وأحس     ،وَنتم هذه الص    فد بقول أمري املؤموني علي: ما أحس    ن تواض    ع ال ين للفقري رغبد يف ثواب هللا
 ال رور.وَل يعين أبداً التكرب و  ،. والتيه املقصود به: اَلست واء ابهلل عن ما يف أيدي األغوياء(6)ال ين ثقد ابهلل عز وجل

 

 رابعاً: كرمه وجوده:
 ،خلق الكرم واجلود ،يد الكرميد الر نسد  يف شخصيد أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوهقرمنمن األخال  ال

                                                           
 (.17/64التاري  اإلسالمي ) )1 (
 ( ، إسواده صحيُ.2/94(ر السري للذهيب )1/224أصحاب الرسول ) )2 (
 (.3/1108اَلستيعاب ) )3 (

 .523موهج أمري املؤموني علي يف الدعوة ، ص )4( 
 .105هدايد املرشدين علي حمفوظ ، ص )5 (
 .339(ر فرائد الكالم ، ص2/344موعظد املؤموني ) )6 (
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ح ان ه يف قول س              بالكرمي حي ث ي قرمنوق د ك ان ه ذا التووي ه من أول ال ،الكرمي أبه ل الكرم عظيم اً  قرمنوق د ك ان تووي ه ال
الذِذيَن يُ ْؤِمُووَن  ممل ص َذِلَك اْلِكَتاُب ََل َرْيَو ِفيِه ُهَدًى لِْلُمتذِقنَي ص﴿ مث وص       فهم بقوله: ،مس       تهل لين س       ورة بعد البس       ملد:

َواُهْم يُ ْوِفُقوَن صأُولَِنَك َعَلى ُهَدًى ِمْن   .[5 - 1]البقرة:   ﴾ ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َرهبِ ِْم َوأُولَِنكَ اِبْلَ ْيِو َويُِقيُموَن الصذاَلَة َوممذا َرَزق ْ

َواُهْم ِسرًّا َوَعالَنَِيدً ﴿ وقال تعاىل: يِ َنَد أُولَِنَك  َوالذِذيَن َصرَبُوا ابِْتَ اَء َوْجِه َرهبِ ِْم َوأَقَاُموا الصذاَلَة َوأَنْ َفُقوا ممذا َرَزق ْ َوَيْدَرأُوَن اِبحلََْسَوِد السذ
ِ ِْم َواْلَمالَ  َُ  َُ ِمْن ماَبئِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذر َيذ َل اِر ص َجوذاُ  َعْدٍن َيْدُخُلوهَنَا َوَمْن ص          َ ِئَكُد َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِ  اَبٍب ْم ُعْقس الدذ

ارِ  قد بلغ مبلغ الكمال والعظمد يف كافد ملسو هيلع هللا ىلص د كان رسول هللا وق ،[24 - 22]الرعد:  ﴾صَساَلم  َعَلْيُكْم مبَا َصرَبْمُتْ فَِوْعَم ُعْقس الدذ
وتكس     و  ،وحتمل الكل ،وقد وص     فته خدجيد رض     ي هللا عوها بقو ا: إنك لتص     ل الرحم ،األخال  وَل س     يما خلق الكرم

بل قفهي تص  فه هبذه الص  فا  البال د عظمد وخطورة الر كان عليها  ،(1)وتعني على نوائو احلق ،وتقري ال   يف ،املعدوم
ه بعد ذلك كله ؟  فكيف ب ،وَل قد أض      ف  عليه الوبوة زَيدة كمال وعظمد ،ومل يكن قد حتمل أعباء أمته ،بعثته ورس      الته

الوقليد  وهو ما دل  عليه الدَلئل ،بعد ذلك س   يكون ابل اً ذروة الذرى يف كرم األنبياء وس   ائر  البش   رملسو هيلع هللا ىلص َل جرم أن كرمه 
 . (2)الكثرية

خلق اجلود والكرم يف  وترك لوا الراً ابرزة دالد على أتص ل ،يد والوبويدقرمناملؤموني علي بن أيب طالو ابلرتبيد الوقد أتثر أمري 
فقد ذكر احلافظ ابن كثري من خرب األص   بغ بن نباتد: أن رجاًل جاء علي بن أيب طالو رض   ي هللا عوه  ،ش   خص   يته العظيمد

 ،د  هللا وش       كرتكفإن ق        يتها   ،رفعتها إىل هللا تعاىل قبل أن أرفعها إليكف ،فقال: َي أمري املؤموني إن يل إليك حاجد
 ،فقال علي: اكتو حاجتك على األرض فإين أكره أن أرى ذل الس        ؤال يف وجهك ،وإن مل تق         ها  د  هللا وعذرتك

 مث أنش  يقول: ،ف خذها الرجل فلبسها ،ف تى هبا ،فقال علي: علي حبلد ،فكتو: إين حمتاج

ه       اكس                    وت       ين و       ُ ًد ت       ب       ل       ى حم       اس                    ِ ل       ذ   ح       ُ
 

وك من حس              ِن الثذو       ا ُحَلال   فس              وَف أكس              ُ
 إن ن    ل       َ  حس                 َن ث    و       ائ    ي ن    ل       َ  م    ك    ُرم       دً  

 
َدَل  ه ب        َ  ولس                     ُ  أب                 ي مب        ا ق        د ق        ل        ت        ُ

و        ا ل        ي        ح        ي        ي ذك        َر ص                     اح        ب        ه   إنذ ال        ث        ذ
 

 ك       ال         ي       ِث حي    ي    ي ن       داه الس                 ه       َل واجل    ب    ال 
هُ   ع          ُ  َل ت          زه          د ال          ده          ر يف خ          رٍي ت          واق          ِ

 
زى ابل       ذي   ج      ْ الف      ك       ل ع      ب       د س                    ي      ُ م      ِ  ع      َ

يوار ؟  قال: نعم، حلد ومند د ،فقال األص              بغ: َي أمري املؤموني ،ف   مبند ديوار فدفعها إليه ،فقال علي: علي ابلداننري 
فهذا موقف جليل ألمري املؤموني  ،(3)وهذه موزلد هذا الرجل عودي ،«أنزلوا الواس مواز م»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص مسع  رس              ول هللا 

                                                           
 (.1/116السرية الوبويد ) )1 (

 (.2/648يف القرمن والسود )ملسو هيلع هللا ىلص أخال  الويب  )2( 
 (.8/9البدايد والوهايد ) )3 (
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 ه يف الوقوف عود حاجا  اعتاجني واَلهتمام أبمورهم ورعايد مشاعرهم.علي بن أيب طالو رضي هللا عو

 فكم يع  اين ،وإن أروع م  ا يف ه  ذا ا رب قول  ه: اكت  و ح  اجت  ك على األرض ف  إين أكره أن أرى ذل الس              ؤال يف وجه  ك
كان  مشاعر ذلك   ولقد ،وقد يتلعثمون فال يستطيعون الوطق ،اعتاجون من الذل بني يدي من يعرضون عليهم حوائجهم

 .(1)ولقد صاغ هذه املشاعر ابألبيا  املذكورة ،اعتاج عظيمد حيوما واجهه أمري املؤموني علي هبذه املعاملد الساميد

ي هللا عوه قال: مل فعن أمري املؤموني علي رض   ،ويكرم إخوانه يف هللا ويتفقدهم ،وقد كان رض  ي هللا عوه يفر  بقدوم ال   يف
 .(2)أيتين ضيف موذ سبعد أَيم   أخاف أن يكون هللا قد أهانين

 ،وعودما سنل عن السخاء .(3)وقال: لعشرون در اً أعطيها أخي يف هللا أحو إيل من أن أتصد  مبند درهم على املساكني
 حيث جعل أرض     ه ،، وقد جعل يف حياته أوقافاً هلل تعاىل(4)حياء وتكرمف ما ما كان من مس      لد ف ،قال: ما كان موه ابتداء

القرى األذيود  وق        ى يف ماله: إين تص       دق  بيوبع ووادي ،بيوبع وقفاً وكتو فيها كتاابً: هذا ما أمر به علي بن أيب طالو
 .(5)حياً أان أو ميتاً  ،وَل يوهو وَل يورث ،وراعد يف سبيل هللا وذي الرحم القريو والبعيد

 .(6)ديوار وإن صدقر لتبلغ اليوم أربعد اَلف ،وقد قال عن صدقته: لقد رأيتين وإين ألرب  احلجر على بطين من اجلوع

 ،وإمنا أراد الوقوف الر جعلها ص دقد، كان احلاص ل من دخلها ص دقد هذا العدد ،ومل يرد بقوله أربعد اَلف ديوار زكاة ماله
: ما قاله ابوه احلسن بعد مقتله: لقد فارقكم رجل ما ترك (7)ودليل ذلك ،فإن أمري املؤموني علي رضي هللا عوه مل يدخر ماَلً 

 رضي هللا عوه. (8)يعين علياً  ،أراد أن يبتاع هبا خادماً  ،بقي  من عطائه ،صفراء وَل بي اء إَل سبعمند درهم

 ،وهبم تطول ،فإنك هبم تصول ،فإهنم جواحك الذي به تطري ،ل: أكرم عشريتكوكان حيث الواس على إكرام العشرية فيقو 
 .(9)ويسر عن معسرهم ،وأشركهم يف أمورك ،أكرم كرميهم، وعد سقيمهم ،وهم العدة عود الشدة

 

                                                           
 (.17/127التاري  اإلسالمي للحميدي ) )1 (
 (.2/252ر موعظد املؤموني )402فرائد الكالم ، ص )2 (
 (.1/139ؤموني )موعظد امل )3 (
 .204يري  ا لفاء للسيوطي ، ص )4 (
 .517يري  ا لفاء الراشدين ، ص )5 (
 (.4/7أسد ال ابد ) )6 (

 .77صحيُ التوثيق ، ص )7( 
 (.3/38الطبقا  ) )8 (
 .348فوائد الكالم ، ص )9 (
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 خامساً: احلياء من هللا تعاىل:
إذ  ، تعاىلومراقبد هللا ،ويقظد الوازع الديين ،وحياة ال         مري ،ألنه يدل على طهارة الوفس ،احلياء من أجلِ  مكارم األخال 

 ،مي ل ف اثرهوَل حترذى اجل ،ومل يقِض ألح د ح اج د ،ومل يؤدِ  األم ان د ،من مل يكن ذا حي اء مل يُ ْقِر ال               يف، ومل يِف  ابلوع د
 اً نوكثري من الواس لوَل احلياء الذي فيه مل يؤد شي ،وَل امتوع من فاحشد ،وَل سرت عورة ،والقبيُ فتجوبه

ال إما ديين وَل بر  له والداًر فإن الباعث على هذه األفع ،ومل يص   ل له ر اً  ،ومل يرع ملخلو  حقاً  ،من األمور املفرتض   د عليه
 ،ما من ا القإ -وقد تبني أنه لوَل احلياء  ،وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من ا لق -وهو رجاء عاقبتها احلميدة  -

 .(1) يفعلها صاحبهامل -وإما من ا الئق 

لو وقلد احلياء من مو  الق ،فكلما كان القلو أحيا كان احلياء أمت   ،وعلى حس              و حياة القلو تكون قوة خلق احلياء
ر و ذا كان من األخال  العليا (3)ومانعاً من املعاص  ي ،ألنه يكون ابعثاً على أفعال الرب ،وهو من ش  عو اإلميان ،(2)والرو 

ََيأَي َُّها ﴿ الكرمي عن احلياء يف اجلانو الوبوي يف قوله تعاىل: قرمنفقد حتدث ال ،(4)الكرمي هبا عوايد عظيمد قرمنالر كان لل
اٍم َغرْيَ اَنِ رِيَن ِإاَنُه َوَلكِ  ْدُخُلوا بُ ُيوَ  الوذيبِ  ِإَلذ َأْن يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإىَل َطع    َ ِذيَن مَمُووا ََل ت    َ ادْ ال    ذ ِإَذا َطِعْمُتْم ْن ِإَذا ُدِعيُتْم ف    َ ُخُلوا ف    َ

ُ ََل يَ  فرتى   ،[53]األحزاب:  ﴾َتْحِيي ِمَن احلَْق ِ سْ فَانْ َتِشُروا َوََل ُمْسَتْ ِنِسنَي حِلَِديٍث ِإنذ َذِلُكْم َكاَن يُ ْؤِذي الوذيبذ فَ َيْسَتْحِيي ِمْوُكْم َواَّللذ
 ،(5)همومل يس       تطع مش       افهتهم مبا يودُّه مو ،كيف  له احلياء على عدم مواجهد أص       حابه مبا كان يرغو فيه من خروجهم

 .(7)«احلياء َل أي  إَل خبري: » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا وقد  ،(6)كان أشد من العذراء يف خدرهاملسو هيلع هللا ىلص ألنه 

فقال: إين  ،و رض        ي هللا عوه وقد حدثوا عن هذا ا لقوقد نس        د هذا ا لق يف ش        خص أمري املؤموني علي بن أيب طال
أو خلد َل  ،أو عورة َل يواريها س              رتي ،أو جهل أعظم من حلمي ،ألس              تحيي من هللا أن يكون ذنو أعظم من عفوي

. فهذه أربع ص  فا  من الوقص قابلهن أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض  ي هللا عوه أبربع ص  فا  من (8)يس  دها جودي
و فيه وذلك فيما إذا مل يكن الذن ،فاحلياء من هللا عز وجل يقت      ي من اإلنس     ان أن يتص     ف ابلعفو عود املقدرة ،الكمال
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وأن يتس  ع كرمه  ،وأن يتص  ف ابلعلم الذي حيتوي جهل اجلاهلني، وأن يكون س  تاراً لعيوب الواس ،حد من حدود هللا تعاىل
ا الراجُ أن أمري املؤموني علياً رض     ي هللا عوه ربطها ابحلياء من هللا ومما أعطى هذه احلكم وزهن ،لس     د حاجد من احتاج إليه

الس   معد  لكان كثرياً من العقالء يتص   ف هبا لكس   و ،فهذه الص   فا  األربع تعترب من ص   فا  الكمال عود العقالء ،تعاىل
ن أما أمري املؤموني علي رضي هللا عوه فإنه ربطها ابحلياء من هللا تعاىلر أل ،الدنيويد وسياسد األمور بكسو الواس ورضاهم

وَل ش  ك أن َمْن هذا هدفه س  يكون َتثيله  ذه الص  فا  أقوى بكثري ممن كان  ،هدفه األعلى ابت اء مرض  ا  هللا جل وعال
 .(1)هدفه دنيوَيً 

 سادساً: شدة عبوديته وصربه وإخالصه هلل تعاىل:
ل هللا وَتيز بقيامه ابلليل، وأص        بُ من أهل التهج د الذين قا ،هللا عوه مفهوم العبادة الش        امل يف حياتهمارس علي رض        ي 

ُْم َخْوفًا َوَطَمًعا﴿ فيهم: اِجِع َيْدُعوَن َرهبذ ُْم َكانُوا قَ ْبَل َذِلَك ﴿ وقال تعاىل فيهم: ،[16]الســــجدة:  ﴾تَ َتَجاََف ُجُووهُبُْم َعِن اْلَم       َ ِإهنذ
وِ  تَ ْ ِفُرونَ حُمْس ِ َحاِر ُهْم َيس ْ َوالذِذيَن ﴿ ، وقال تعاىل فيهم:[18 - 16]الذاراين:  ﴾نَي ص  َكانُوا قَِلياًل ِمَن اللذْيِل َما يَ ْهَجُعوَن ص َواِبأَلس ْ

 .[64 - 63]الفرقان:  ﴾يَِبيُتوَن ِلَرهبِ ِْم ُسجذًدا َوِقياًما
ا ملعاويد بن أيب س   فيان رض   ي هللا عوهم: كان يس   توحش من الدنيوهذا ض   رار بن ض   مرة الكواين يص   ف علي بن أيب طالو 

وغار  جنومهر يتميل  ،وقد أرخى الليل س   دوله ،وأش   هد ابهلل لقد رأيته يف بعض مواقفه ،ويس   ت نس ابلليل و لمته ،وزهر ا
 رع يقول: َي ربوا َي ربوا   يتفك ين أمسعه اَلن وهو  ،ويبكي بكاء احلزين ،(2)يتململ َتلمل السليم ،قاب اً حليته ،يف حمرابه

 ،ثاللً، فعمرك قص              ري (3)قد بوتك ،غري غريي ،مث يقول للدنيا: أيب ت رر  أم إيل تش              وف  ؟  هيها  هيها  ،إليه
ما  ،دموع معاويد على حليته (5)وبعد الس     فر ووحش     د الطريق. فوكف  ،اه من قلد الزاد ،(4)وخطرك يس     ري ،وجملس     ك حقري

َك عليه َي ضرار؟ كيف وجدُ   ،فقال: كذا كان أبو احلسن ر ه هللا ،وقد اختوق القوم ابلبكاء ،بُكمِ ه وجعل يوشفها ،ميلكها
 .(7)وَل يسكن حزهنا. مث قام فخرج ،دمعها (6)َل يرق  ،قال: وجد من ذبُ واحدها يف حجرها

 وني: صوم  فقال له: َي أمري املؤم ،ودخل األشرت الوخعي على أمري املؤموني علي بن أيب طالو وهو قائم يصلي ابلليل

                                                           
 (.20/275التاري  اإلسالمي للحميدي ) )1 (
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 بوتك: أي طلقتك. )3 (
 خطر: مبعىن القدر واملوزلد. )4 (
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 يرق : َل يسكن وَل جيف. )6 (
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فيحتاج إىل قطعه  ،من ص   الته قال له: س   فر اَلخرة طويل -علي  -فلما فرغ  ،ابلوهار وس   هر ابلليل وتعو فيما بني ذلك
 .(1)بسري الليل

قوا الذي إن ات ،اسفقد قال: أيها الو ،وخش     يته ،وكان أمري املؤموني علي رض     ي هللا عوه حيث الواس على تقوى هللا ومراقبته
 .(2)وإن أقمتم أخذكم ،وابدروا املو  الذي إن هربتم أدرككم ،وإن أضمرمت علم ،قلتم مسع

ِطيذ حىت تُو       وها  ،وكان يقول: َي أيها الواس خذوا عين هؤَلء الكلما 
ُ
ما أص      بتم مثلها:  -يعين:  زلوها  -فلو ركبتم امل

 يعلم أن يقول: وَل يس   تحي إذا س   نل عما َل ،وَل يس   تحي إذا مل يعلم أن يتعلم ،وَل خيافن إَل ذنبه ،َل يَ ْرُجَونذ عبد  إَل ربه
 .(3)وَل خري يف جسد َل رأس له ،واعلموا أن الصرب من اإلميان مبوزلد الرأس من اجلسد ،َل اعلم

ُ اَلناه يف حيث يوص  ي رض  ي هللا عوه بتص  حي ،واإلرش  اد إىل اداب العلم ،ففي هذه الوص  يد اجلمع بني تص  حيُ التوحيد
لوعم من والذي نري على أيديهم ا ،فاملؤمن احلق َل يرجو إَل هللار ألنه وحده املوعم بس              ائر الوعم ،مقامي ا وف والرجاء

من احلق واملؤ  ،أما موش    الوعم وموجدها فهو هللا س  بحانه وتعاىل ،املخلوقني إمنا هم وس  ائ  وأس  باب يف وص  ول تلك الوعم
واملخلوقون الذين يتوهم الواس أهنم مص            در خوف إمنا هم  ،َل خياف إَل من هللا تعاىلر ألنه هو الذي ميلك ض            ره ونفعه

القادر على كل  وهو املالك وحده ،وإذا كان هللا تعاىل وحده هو الراز  وهو ا الق وحده ،ومجيع ا لق يف قب    د هللا تعاىل
 و خياف من غريه.فلم يرجو املؤمن سواه أ ،شيء

ولقد عرب أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه عن ا وف من هللا تعاىل اب وف من الذنوبر ألن املراد هو ا وف من عاقبتها 
 فهو إرشاد ألهم السبل املوصلد إىل حتقيق مقام ا وف من هللا تعاىل. ،وهو عذاب هللا تعاىل

لم حىت فيذكر من اداب املتعلم: أن َل ميوعه احلياء من التع ،ن إمنا تؤخذ ابلعلممث بني ش       يناً من اداب التعلمر ألن أمور الدي
 أو القدر. ،لو كان كبري السن

ويذكر من اداب املعلِ م: أن َل ميوعه احلياء من أن يقول: َل أعلم فيما َل علم له بهر ألن ذلك حيفظ عليه ديوه ودين من 
 س له.

وذلك  ،اجلسد حيث يعتربه من اإلميان مبوزلد الرأس من ،من أصول اإلميانر أَل وهو الصربمث خيتم وصيته الوافعد ببيان أصل 
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 وقد مارس أمري املؤموني علي رضي هللا  ،(1)أن جنا  األمور كلها يقوم على الصرب سواء يف أمور الدنيا أو اآلخرة

 وعهد مروراً مبا َلقاه يف امل ازي والس      راَيملسو هيلع هللا ىلص وإس      المه س      راً مع رس      ول هللا  ،عوه مقام الص      رب يف حياته موذ نعومد أ افره
األمر  إىل أن انتهى ،ومن مث ما واجهه من ص     ووف الف  يف خالفته ،وما ص     حبها من أحداث جس     ام ،ا لفاء الراش     دين

إىل هللا س   بحانه وتعاىل من  تاجه الدعوةوالتوبيه  م ملا حت ،كل هذه املراحل يف حياته فيها الدروس البلي د لدعاة اليوم  ،بقتله
 ابت اء مرضاة هللا تعاىل. (2)الصرب والتحمل ودفع الثمن

فقد قال رض    ي هللا عوه لألش    عث بن قيس: إنك إن ص    رب  جرى  ،وكان رض    ي هللا عوه حيثُّ أص    حابه على مقام الص    رب
ل رض       ي هللا عوه: أَل إن الص       رب من اإلميان . وقا(3)وإن جزع  جرى عليك القلم وأن  م زور ،عليك القلم وأن  م جور
. وقال: الص    رب (4)مث رفع ص    وته فقال: أَل إنه َل إميان ملن َل ص    رب له ،فإذا قطع الرأس ابر اجلس    م ،مبوزلد الرأس من اجلس    د

َا يُ َوَفذ ﴿ تعاىل: فقد ذكر هللا تعاىل الص  رب يف اَي  كثرية موها قوله ،والص  رب له مكانته املعروفد يف دين هللا ،مطيد َل تكبو ِإمنذ
ابٍ  اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَ رْيِ ِحس  َ  والص  رب له ثالثد أقس  ام: وهي الص  رب ،وقد جاء ذكر ف   ائله يف أحاديث كثرية ،[10]الزمر:  ﴾الص  ذ

 والصرب على البالء. ،والصرب عن معصيد هللا ،على طاعد هللا

ُقْل ﴿ وله تعاىل:عاماًل بق ،أن تكون أعماله خالص   د لوجه هللا تعاىلوقد كان أمري املؤموني علي بن أيب طالو حريص   اً على 
يَن َكَما َبَدَأُكمْ  نَي َلُه الدِ  ِجٍد َواْدُعوُه خُمِْلص         ِ ِ  َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْوَد ُكلِ  َمس         ْ وقوله  ،[29]األعراف: ﴾ُعوُدونَ ت َ  أََمَر َريبِ  اِبْلِقس         ْ

رِْك ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحًداَفَمْن َكاَن يَ ْرُجو لَِقا﴿ تعاىل: احِلًا َوََل ُيش      ْ فَاْدُعوا ﴿ ، وقوله تعاىل:[110]الكهف:  ﴾َء َربِ ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل ص      َ
يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  ينَ ُعوُه خُمِْلِصنيَ ُهَو احلَْيُّ ََل ِإَلَه ِإَلذ ُهَو فَادْ ﴿ وقوله جل ش نه: ،[14]غافر:  ﴾اَّللذَ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ   ﴾ َلُه الدِ 

 ،ويدأن األعمال َل تقبل إَل إذا خلص  الملسو هيلع هللا ىلص فقد كان أمري املؤموني علي بن أيب طالو قد تعلم من رسول هللا  ،[65]غاقر: 
وأن العبادة الر يفقد موها اإلخالص ترد  على ص    احبهار كما جاء يف  ،فمعىن ذلك أن اإلخالص ركن أس    اس    ي يف العبادة

، فقد كان علي رض  ي (5)«أان أغىن الش  ركاء على الش  ركر من عمل عماًل أش  رك فيه غريي تركته وش  ركه»ث القدس  ي: احلدي
اته وحركاته أن وكان حريص   اً يف س   كو ،هللا عوه حمارابً للش   رك جبميع أش   كاله وأنواعهر س   واء ش   رك الربوبيد أو ش   رك األلوهيد

ال رضي هللا عوه: فقد ق ،وكان حيث الواس خصوصاً طالب العلم يف البعد عن الرَيء ،تكون أعماله خالصًد لوجه هللا تعاىل
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  ،فإمنا العامل من عمل مبا  علم ،اعملوا به ،َي  لد العلم

 ،ملهم علمهموخيالف ع ،ختالف س              رير م عالنيتهم ،وس              يكون أقوام حيملون العلم َل جياوز تراقيهم ،ووافق عمله علمه
عد حىت إن أحدهم لي  و على جليسه حني جيلس إىل غريه ويدعه، أولنك َل تص ،هي بع هم بع اً جيلسون حلقاً، فيبا

 .(1)أعما م يف جمالسهم تلك إىل هللا عز وجل

وقد أش      ار أمري املؤموني علي رض      ي هللا عوه إىل إحدى األمراض ا طرية عود بعض من جيلس للتعليم للمباهاة والس      معد، 
وده هي فليس         مص       لحد طالبه ع ،ولو كان هذا الذهاب فيه مص       لحد  م ،وه وذهبوا ل ريهوي         و على طالبه لو ترك

ألن من إخالص  ،(2)فإنه يتبني من حكايد احلال ،وإن مل يقل ذلك بلس              ان املقال ،بل املهم عوده مكانته ومسعته ،املهمد
ض          ي هللا حال أمري املؤموني علي بن أيب طالو ر وهذه  ،الداعي إىل هللا: أن يكون  ه أن يتبع الواس احلق ولو خالفوا رأيه

، (3)أو أمو  كما ما  أص  حايب ،فإين أكره اَلختالف حىت يكون الواس مجاعد ،فقد قال: اق   وا كما كوتم تق   ون ،عوه
مث رجع علي عن رأي   ه األول فرأى أهنن  ،وك   ان عمر يرى رأي   ه ه   ذا ،وك   ان ذل   ك يف رأي راه يف ع   دم جواز بيع أم الول   د

وَل  ،وهذا تعليم للدعاة وطالب العلم: أن ا الف يف الرأي املش      روع أمر طبيعي جيو أن َل ت       يق به الص      دور ،(4)يبعن
رعوا إىل وأين هم موه ؟  وأن يت  ،إن دعاة اليوم يف أشد احلاجد أن يرجعوا أنفسهم يف هذا ا لق ،يؤثر على وحدة الصف

 وتثمر دعو م إىل هللا يف دنياهم. ،ثواب هللا بعد مما مهللا أن ميدهم هبذه الصفد اجلميلد حىت يوالوا 

و املستحق فاهلل ه ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبواتباع هدي  ،لقد كان  عب           ادة علي رضي هللا عو           ه قائم           د على كمال اإلخالص هلل تعاىل
 هللا عز وجل: ميتثل ق             ول ،ومن حال إىل حال ،يوتقل فيها من نوع إىل نوع ،فقد كان  حياته كلها عبادة ،للعبادة وحده

رِي  َك ل َ ُه َوب ِ َذل ِ َك أُِمْرُ  َوَأانَ ﴿ اَلِمنَي ص ََل ش              َ ِكي َوحَمْي  َاَي َومم  ََاِ  َّللِِذ َربِ  اْلع  َ اَلِ  َوُنس              ُ ِلِمنيَ ق ُ ْل ِإنذ ص              َ  ﴾ أَوذُل اْلُمس              ْ
عر ف أمري  ولذلك ،واَلس   تقامد على ش   رع هللا تعاىل ،لقد كان  العبادة عاماًل مهماً يف تزكيد األخال  ،[163 - 162 ]األنعام:

 .(5)املؤموني اَلستقامد يف تفسريه ملعىن استقاموا فقال: أدوا الفرائض
 
 

                                                           
 (.1/90(ر اجلامع ألخال  الراوي )1/106سون الدرامي يف املقدمد ) )1 (
 .513موهج علي بن أيب طالو ، ص )2 (
 (.3/23البخاري ، كتاب ف ائل الصحابد ) )3 (
 (.7/73فتُ الباري ) )4 (
 (.7/254زاد املسري ) )5 (
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 سابعاً: شكره هلل:
 ،يعين من نعمه الظاهرة والباطود يف الوفس واملال ،(1)والش              كر هو ص              رف العبد كل ما أنعم به عليه إىل ما خلق ألجله

 ليه، وإذا ما فعل ذلك كان قد أ هر نعم هللا ع ،فيصرف ذلك كله إىل عبادة ربه مبا يليق بكل جارحد على الوجه األكمل
 .(2)وأدى واجو شكرها

يه من اَلعرتاف ابلوعم ملا ف ،يعترب الش  كر من َأَجلِ  األخال  الس  لوكيد اإلميانيد الر على املؤمن أن يتحلى هبا يف كل أحواله
 يتم إَل بعد ألن الش كر َل ،وقد دلذ على عظم مكانته ان  واء ُجل األخال  اإلميانيد حتتهر من حمبد ورض ا وتوكل ،املس ديه

 .(3)وَل يكون إَل عود استشعارها ،التحلي هبا
أمراً  ،ايد فقد ورد ذكره يف حنو من سبعني ،الكرمي هبذا ا لق عظيمد كعظم مكانت              ه يف األخال  قرمنولقد كان  عوايد ال

، (4)الش ن مما يدل على أن أمر هذا ا لق عظيم ،وهنياً عن ضده ،ووعداً  م حبسن جزائه ،وثواء على أهله ،وحثاً عليه ،به
وقرن  ،[152 ]البقرة: ﴾ُرونِ فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا يل َوََل َتْكفُ ﴿ فقال تعاىل: ،فقد قرن هللا سبحانه يف كتابه الذكر ابلشكر

كُ ﴿ قال تعاىل: ،س    بحانه العبادة ابلش    كر . مما يدل [17 ]العنكبون:﴾ ْرَجُعونَ ُروا َلُه ِإلَْيِه  ت ُ فَابْ تَ ُ وا ِعْوَد اَّللِذ الر ِْزَ  َواْعُبُدوُه َواش    ْ
 .(5)على تالزم العبوديد ابلشكر تالزماً وثيقاً 

ن أيب ورىبذ أص    حابه وموهم علي ب ،احلميدةر وموها هذا ا لقص    احو القد  املعلى يف كل األخال  ملسو هيلع هللا ىلص وكان رس    ول هللا 
َي »وقال:  ،وكان إذا خرج من ا الء مس    ُ بطوه بيده ،فكان َل يش    عر بوعمد إَل ش    كر هللا عليها ،طالو على هذا ا لق

 .(6)« ا من نعمد لو يعلم العباد شكرها

 ،ابملزيد  والش   كر متعلِ ق ، دان: إن الوعمد موص   ولد ابلش   كر وعن أمري املؤموني علي رض   ي هللا عوه أنه قال لرجل من أهل

                                                           
 .435التوقيف علي مهما  التعاريف ، ص )1 (
 .185يف القرمن والسود ، صملسو هيلع هللا ىلص أخال  الويب  )2 (
 (.2/249مدارج السالكني ) )3 (
 (.1/186أخال  الويب يف القرمن والسود ) )4 (
 (.1/187املصدر السابق نفسه ) )5 (
 (.5/481ر علو ا مد )122عدة الصابرين ، ص )6 (
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. وكان رض    ي هللا عوه يرى أن من (1)فلن يوقطع املزيد من هللا عز وجل حىت يوقطع الش    كر من العبد ،و ا مقروانن يف قرن
 .(2)درة عليهللمق فقد قال رضي هللا عوه: إذا قدر  على عدوك فاجعل العفو عوه شكراً  ،شكر الوعمد العفو عن ا صم

 

 

 اثمناً: الدعاء هلل:
 على حس   ن واهنال  عليه الربكا ، ولذلك حرص أمري املؤموني ،فإذا فتُ للعبد تتابع  عليه ا ريا  ،فالدعاء ابب عظيم

 ِ  َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْو َلُكْم ِإنذ الذِذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَبادَ ﴿ قال تعاىل: ،الصلد ابهلل وكثرة الدعاء

َيْدُخُلوَن َجَهوذَم َداِخرِينَ  اِع ِإَذا َدَعانِ ﴿ وقال تعاىل: ،[60]غافر:  ﴾س            َ  َوِإَذا س            َ ََلَك ِعَباِدي َعينِ  فَِإين ِ َقرِيو  ُأِجيُو َدْعَوَة الدذ
 .[186]البقرة:  ﴾ِجيُبوا يل َوْليُ ْؤِمُووا يب َلَعلذُهْم يَ ْرُشُدونَ فَ ْلَيْستَ 

ت يث ابهلل يس       ملسو هيلع هللا ىلص ورأى كيف كان رس       ول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد َلزم أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض       ي هللا عوه رس       ول هللا 
كون دعا ه وأن ي ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد حرص أمري املؤموني على أن يتعلم هذه العبادة من رس        ول هللا  ،ويس        توص        ره ويطلو املدد موه

ة يف الدعاء إذ ليس للمس   لم أن يف    ل على الص   ي د امل ثور  ،ويرت    يهاملسو هيلع هللا ىلص وتس   بيحه على الص   ي د الر أيمر هبا رس   ول هللا 
وهو ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا ألن رس  و  ،جيدة املعىن ،ص  ي اً أخرى مهما كان  يف  اهرها حس  ود اللفظ ملسو هيلع هللا ىلصالويبوالتس  بيُ والص  الة على 

 وهو أعرف ابألف ل واألكمل. ،معلم ا ري وا ادي إىل الصرا  املستقيم

حمباً ألمري املؤموني  فمن كان ،وقد نسو أقوام من الدعاء والذكر املبتدع ألمري املؤموني علي بن أيب طالو كذابً وزوراً وهبتاانً 
 يف األقوال واألفعال. ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقد أرشدان ملتابعد  ،فعليه أن يتبع هديه وموهجه ،علي رضي هللا عوه

 فعن زاذان أيب عمر: أن رجاًل حدث علياً حبديث فقال: ،وكان أمري املؤموني علي رض    ي هللا عوه ص    احو دعوة مس    تجابد
 .(3)دعا فما بر  حىت عميقال: ادع. ف ،قال: مل أفعل، قال: أدعو عليك إن كو  كذب  ،ما أراك إَل قد كذبتين

علين خريًا مم  ا واج ،وَل تؤاخ  ذين مب  ا يقولون ،وك  ان رض              ي هللا عو  ه يقول عو  دم  ا يثىن علي  ه: اللهم اغفر يل م  ا َل يعلمون

                                                           
 (.5/481الشكر َلبن أيب الدنيا ، نقاًل عن علو ا مد ) )1( 

 .30اإلعجاز واإلجياز للثعاليب ، ص )2 (
 (.8/6البدايد والوهايد ) )3 (
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 .(1)يظوون
 ،مد  هللإذا عطس أحدكم فليقل: احل»أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص ويروي أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض    ي هللا عوه عن رس    ول هللا 

ويف هذا الفعل من حس  ن ا لق أتدب مع  ،(2)«ويص  لُ ابلكم ،عليه من حوله: ير ك هللا، ولريد عليهم يهديكم هللا ولريد
 هللا سبحانه وتعاىل حبمده والثواء عليه يف مواسبد أمر فيها العبد بذلك.

 ،الر هي معدن احلس ،وموه موش                األعص              اب ،الذي فيه قوة الفكر ،قال احلليمي: العطاس يدفع األذى من الدماغ
ار هلل اب لق ملا فيه من اإلقر  ،فواس         و أن تقابل ابحلمد هلل ،فيظهر بذلك أهنا نعمد جليلد ،وبس         المته تس         لم األع          اء

 .(3)والقدرة، وإضافد ا لق إليه َل إىل الطبائع

إذا أراد سفراً  ملسو هيلع هللا ىلصلويبابقوله: كان ملسو هيلع هللا ىلص  وبني  أمري املؤموني علي رضي هللا عوه أدابً من ادأب املسافر فيما يرويه عن رسول هللا
 .(4)«وبك أسري ،وبك أجول ،بك اللهم أصول»قال: 

وبنيذ أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه أدابً اخر من ادأب املسافر، وذلك ملا أراد سفراً ووضع رجله يف الركاب 
ربوا  وإان إىل ،لذي س          خر لوا هذا وما كوا له مقرننيمث قال: س          بحان ا ،فلما اس          توى قال: احلمد هلل ،بس          م هللا»قال: 

َل ي فر الذنوب إَل  إنه ، لم  نفس              ي فاغفر يل ،مث قال: اللهم َل إله إَل أن  ،وكرب ثاللً  ،مث  د هللا ثاللً  ،ملوقلبون
 ،ل ما قل وقال مث ،فعل مثل ما فعل  ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال: فقيل: ما ي   حكك َي أمري املؤموني؟ قال: رأي   ،مث ض  حك ،أن 

فقلوا: ما ي    حكك َي نيب هللا ؟ قال: عجب  للعبد، إذا قال: َلإله إَل أن   لم  نفس   ي فاغفر يل، إنه َل  ،مث ض   حك
وعن ابن أعبد قال: قال يل علي بن أيب طالو رضي هللا عوه:  ،(5)ي فر الذنوب إَل أن ر يعلم أنه َل ي فر الذنوب إَل هو

لوا فيما  اللهم ابرك ،حق الطعام؟ قال: قل : وما حقه َيبن أيب طالو؟ قال: تقول: بس              م هللاهل تدري ما  ،َيبن أعبد
 .(6)رزقتوا ، قال: وتدري ما شكره إذا فرغ  ؟ قال: قل : وما شكره؟ قال: تقول: احلمد هلل الذي أطعموا وسقاان

 ،وهداه وفتحه ونصره وبركته ورزقه ونوره وطهورهوكان رضي هللا عوه إذا رأى ا الل قال: اللهم إين أس لك خري هذا الشهر 

                                                           
 (.2/228فرائد الكالم ، موعظد املؤموني ) )1 (

 (.2/303(ر صحيُ سون ابن ماجه لأللباين )2/1224سون ابن ماجه ) )2( 
 (.10/602فتُ الباري ) )3 (
 ( ، إسواده صحيُ قاله أ د شاكر.2/83مسود أ د ) )4 (
 ( ، إسواده صحيُ قاله أ د شاكر.2/183مسود أ د ) )5 (
 ( ، قال اعقق: إسواده حسن.2/329مسود أ د ) )6 (
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وكان يقول  ،(2)، وكان يقول يف السجود: رب إين  لم  نفسي فاغفر يل(1)وأعوذ بك من شره وشر  ما فيه وشر ما بعده
 .(3)بني السجدتني: اللهم اغفر يل وار ين واجربين وارزقين

وَل  ،هللا توكل  على ،دخل  الس       و  فقل: بس       م هللا الر ن الرحيموكان يُ َعلِ ُم من دخل الس       و  هذا الدعاء فيقول: إذا 
 .(4)ومن شر ما أحاط  به هذه السو  ،وصفقد خاسرة ،اللهم إين أعوذ بك من ميني فاجرة ،حول وَل قوة إَل ابهلل

  اللهم َل ،اللهم َل أعبد إَل إَيك ،وكان يقول: ما من كلما  أحو إىل هللا من أن يقول العبد: هللا َل إله إَل أن 

 .(5)إنه َل ي فر الذنوب إَل أن  ،اللهم إين  لم  نفسي فاغفر يل ذنويب ،أشرك بك شيناً 

غري ض  الني،  ،راض  ني مرض  يني ،هادين مهديني ،وقوام الكتاب ،وكان يقول: اللهم ثبتوا على كلمد العدل ابلرض  ا والص  واب
 .(6)وَل م لني

 ،ءوجبربوتك الذي غلب  ب                   ه كل ش     ي ، عوه: اللهم إين أس      لك بر تك الر وس     ع  كل ش     يءومن أدعيته رض     ي هللا
وبوورك الذي  ،وبقوتك الر َل يقوم  ا ش    يء ،وس    لطانك الذي مأل  به كل ش    يء ،وبعظمتك الر غلب  هبا كل ش    يء

وبوجهك الباقي بعد فواء كل  ،وبعلمك الذي أحا  بكل ش      يء، وابمسك الذي تبيد له كل ش      يء ،أض      اء له كل ش      يء
ذنوب الر حتبس واغفر يل ال ،والذنوب الر تورث الودم ،اغفر يل الذنوب الر توزل الوقم ،َي هللا َي ر ن َي رحيم ،ش           يء
 الذنوب الر حتبس واغفر يل ،وتديل األعداء ،واغفر يل الذنوب الر توزل البالء ،واغفر يل الذنوب الر ت ري الوعم ،القس   م

. وهذا الدعاء يبني افتقار أمري املؤموني علي رض   ي هللا (7)واغفر يل الذنوب الر تردين إىل الوار ،وترد الدعاء ،يث الس   ماءغ
وهذا الدعاء  ،عاىلودعاء هللا هبا س      بحانه   وت ،ويعلموا كيفيد التعامل مع أمساء هللا احلس      ىن ،وخوفه من ذنوبه ،عوه إىل ربه

 أمري املؤموني هلل عز وجل. يسل  األضواء على عبوديد
 وأمرين إن نزل يب كربد أو شدة أن أقو ا: َل إله إَل هللا ،هؤَلء الكلما ملسو هيلع هللا ىلص وعن علي رضي هللا عوه قال لق وين رسول هللا 

 ،. وكان عبد هللا بن جعفر يلقوها  املي (8)احلمد هلل رب العاملني ،تبارك هللا رب العريف العظيم ،س              بحانه ،احلليم الكرمي

                                                           
 .251ر فقه علي بن أيب طالو، قلعجي ، ص24310كوز العمال ، رقم   )1 (
 125فقه علي بن أيب طالو، قلعجي ، ص )2 (
 املصدر السابق نفسه . )3 (

 املصدر السابق نفسه . )4( 
 (.2/149مصوف بن أيب شيبد ) )5 (
 .252فقه علي بن أيب طالو ، ص )6 (
 .252فقه علي بن أيب طالو ، ص )7 (
 .352(ر معرفد الصحابد أليب نعيم ، رقم 7/129سون البيهقي ) )8 (
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 .(2)، ويعلمها امل رتب من بواته(1)ويوفث هبا على املوعوك
يالحظ القارئ الكرمي   وس      وف ،هذه بعض ص      فاته الر كان   اراً لتوحيده وإميانه ابهلل واس      تعداده للقدوم على هللا تعاىل

حداث الر مير  من خالل األ ،كالش  جاعد واحللم والفص  احد والبالغد وغريها من الص  فا   ،كثرياً من ص  فاته إبذن هللا تعاىل
 هبا يف هذا الكتاب.

 

 اتسعاً: املرجعية العليا لدولة أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه:
 شيخني يف هديهم.واَلقتداء ابل ،ملسو هيلع هللا ىلصوسود رسوله  ،كان  املرجعيد العليا لدولد أمري املؤموني علي رضي هللا عوه: كتاب هللا

رَاَك اَّللذُ َوََل َتُكْن ِإانذ أَنْ َزْلَوا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْقِ  لَِتْحُكَم َبنْيَ الوذاِس مبَا أَ ﴿ تعاىل: فاملص              در األول هو كتاب هللا: قال -1
فكتاب هللا تعاىل يشتمل على مجيع األحكام الشرعيد الر تتعلق بشؤون احلياة، كما بني  ،[105]النساء:  ﴾لِْلَخائِِونَي َخِصيًما

الو رضي وقد قال أمري املؤموني علي بن أيب ط ،للمسلمني كل ما حيتاجون إليه من أسس تقوم عليها دولتهمالكرمي  قرمنال
 قرمنما عرفه الف ،قرمنواعرض      وا ما أش      كل عليكم على ال ،واتبعوا س      وته ،واهتدوا هبدي نبيكم ،هللا عوه: ....الزموا ديوكم

 .(3)وما أنكره فردوه ،فالزموه
توفيذيد ومن خالله ميكن معرفد الص   يغ ال ،الس   ود املطهرة: الر يس   تمد موها الدس   تور اإلس   المي أص   ولهاملص   در الثاين:  -2

 ،ملسو هيلع هللا ىلص، فقد قال أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض              ي هللا عوه: واقتدوا هبدي نبيكم (4)الكرمي قرمنوالتطبيقيد ألحكام ال
 .(5)فإهنا أف ل السون ،واستووا بسوته ،فإنه أف ل ا دي

. وقال (6)«اقتدوا ابلذين من بعدي: أيب بكر وعمرملسو هيلع هللا ىلص : »اَلقتداء اب لفاء الراش   دين الذين س   بقوه: قال رس   ول هللا  -3
َل  ،وبرأ  الوس  مد ،أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض  ي هللا عوه يف أيب بكر وعمر رض  ي هللا عوهما...: والذي خلق احلبد

ما جياوزان أيمران ويوهيان، و  ،ص   حبا رس   ول هللا على الص   د  والوفاء ،فاجر ردي  وَل يب     هما إَل  ،حيبهما إَل مؤمن تقي
ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا ق  ى رس  ،وَل حيو كحبهما أحداً  ،يرى مبثل رأيهماملسو هيلع هللا ىلص وَل كان رس ول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصفيما يص وعان رأي رس ول هللا 

                                                           
 املوعوك: من الوعكر وهو احلمى. وقيل: أملها. )1 (

 ( ، إسواده حسن.2/820ف ائل الصحابد ) )2( 
 (.7/246البدايد والوهايد ) )3 (
 .432فقه التمكني يف القرمن الكرمي للصاليب ، ص )4 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )5 (
 (.3/200صحيُ سون الرتمذي ) )6 (
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 ،وم يا واملؤموون عوهما راضون ... واستمر يف حديثه إىل أن قال يف أيب بكر: وكان وهللا خري من بقي ،وهو عوهما راضٍ 
مث وىل  ،ى ذلكحىت م    ى علملسو هيلع هللا ىلص فس   ار فيوا س   رية رس   ول هللا  ،وأقدمه س   واً وإس   الماً  ،وأثبته ورعاً  ،وأرأفه رأفد ،أر ه ر د

أمه... إىل أن قال: فمن  (1)يتبع الر ا كاتباع الفص    يل ،وص    احبه ملسو هيلع هللا ىلصالويبعمر األمر من بعده... ف قام األمر على موهاج 
أَل من  ،افإنه َل يبلغ مبل هما إَل ابتباع الر ا واحلو  م ،ورزقوا امل               ي على س              بيلهما ،لكم مبثلهما ر د هللا عليهما

 .(2)أحبين فليحبهما ومن مل حيبهما فقد أب  ين وأان موه برأي
قولوا له إَل وَل ت ،فع عن اجتهادا  عثمان بن عفان ويقول: َي أيها الواس  َل ت لوا يف عثمانوكان رض              ي هللا عوه يدا

ي  إَل عن مأل موا مجيعاً أي الص     حابد.. ووهللا لو ول -أي يف املص     احف  -أو قولوا خرياً فوهللا ما فعل الذي فعل  ،خرياً 
 لفعل  

 .(4)وكان يقول: ما كو  ألحل عقدة شدها عمر ،(3)مثل الذي فعل
 
 
 

 عاشرًا: حق األمة يف الرقابة علا احلكام:
َهْوَن َعِن َوْلَتُكْن ِمْوُكْم أَُمد  َيْدُعوَن ِإىَل ا َْرْيِ َوأَيُْمُروَن اِبلْ ﴿ إن لألمد احلق يف مراقبد احلكام وتقوميهمر قال تعاىل: َمْعُروِف َويَ و ْ

. وكان أول ما قاله أمري املؤموني علي رض              ي هللا عوه إثر توليه.. إن هذا [104]آل عمران:  ﴾ِنَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ اْلُمْوَكِر َوأُولَ 
. وه ذا نفس م ا ق ال ه أبو بكر عو دم ا توىل ر حي ث (5)إَل أن ه ليس يل أمر دونكم ،أمركم ليس ألح د في ه حق إَل من أمرمت

. وقال: إين (7). وما قاله عمر: أحو الواس إيل من رفع إيل عيويب(6)وإن أس              فقوموين ،قال: فإن أحس           و  ف عيووين
. وما قاله عثمان: إن وجدمت يف كتاب هللا أن ت               عوا رجلي يف القيد (8)أخاف أن أخط  فال يردين أحد موكم  يباً مين

                                                           
 الفصيل: ولد الواقد إذا فصل عن أمه. )1 (
 .4456شر  اعتقاد أهل السود واجلماعد لآللكائي ، رقم  )2 (
 ( ، إسواده صحيُ.9/8فتُ الباري ) )3 (

 .120ر إسواده موقطع ابن أيب شيبد املصوف رقم 140املختصر من كتاب املوافقد ، ص  )4( 
 (.457، 5/449يري  الطربي ) )5 (
 (.6/305البدايد والوهايد ) )6 (
 .231الشيخان أيب بكر وعمر من روايد البالذري ، ص )7 (
 .198املصدر السابق نفسهر نظام احلكم يف عهد ا لفاء الراشدين ، ص )8 (
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 .(1)ف عوا رجلي يف القيد

فدل  ،يوكره أحد ومل ،ش   دين على التس   ليم لألمد حبق الرقابد على احلكاموبذلك يكون قد جرى العمل يف عهد ا لفاء الرا
يف عهد ا الفد الراش           دة ليس له إَل معىن واحد  -حكاماً وحمكومني  -كما أن إمجاع الص           حابد   ،(2)ذلك على اإلمجاع

عاش       وا طريقد و  ،ابفهم الذين عاص       روا عهد توزيل الكت ،والطريق الس       ليم للعمل ابلس       ود ،وهو الفهم الص       حيُ للكتاب
على التمييز  وأقدر الواس ،وأعرف الواس مبقاص     د الش     رع ،فهم أفهم الواس لرو  الدين ،يف إقامد حياة الواس عليه ملسو هيلع هللا ىلصالويب

تمع على إن أمر َل ن: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبلقول  ،أن جيتمعوا على ابطل -بل من اعال  -ومن املس              تبعد  ،بني احلق والباطل
وإمجاع األمد قد يكون  ،و ذا كان إمجاعهم حجد يس  وغ أن تراعى وتوض  ع ض  من مص  ادر الدس  تور اإلس  المي ،(3)«ض  اللد

 .(4)ويكون حجد ،وجيوز أن يوعقد اإلمجاع عن اجتهاد وقياس ،على فهم نص

خطو ذا   فقد ،إن أمري املؤموني علي رض        ي هللا عوه كان حيث الواس يف خالفته على األمر ابملعروف والوهي عن املوكر
 يوم 

 ،واألحب  ار  ومل يوههم الرابنيون ،فحم  د هللا وأثىن علي  ه مث ق  ال: أيه  ا الو  اس إمن  ا هل  ك من هل  ك قبلكم بركوهبم املع  اص              ي
ألمر ابملعروف واعلموا أن ا ،َفُمُروا ابملعروف واهْنُوا عن املوكر قب   ل أن يوزل بكم مث   ل ال   ذي نزل هبم ،ف    خ   ذ م العقواب 
 .(5)َل يقطع رزقاً وَل يقرب أجالً والوهي عن املوكر 

 

 احلادي عشر: الشورى:
     اء وإم ،والوزول على رض    اهم ورأيهم ،إن من قواعد الدولد اإلس    الميد حتميد تش    اور قادة الدولد وحكامها مع املس    لمني

وا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلوِ فَِبَما َرْ ٍَد ِمَن اَّللِذ لِْوَ  َ ُْم َوَلْو ُكْوَ  ﴿قال تعاىل:  ،نظام احلكم ابلش         ورى  َلَنْ َف          ُّ
اِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَ  فَ تَ وَكذْل َعَلى اَّللِذ ِإنذ اَّللذَ حيُِوُّ الْ  تَ ْ ِفْر َ ُْم َوش        َ ُهْم َواس        ْ  وقال تعاىل: ،[159]آل عمران:  ﴾تَ وَكِ ِلنيَ مُ َعو ْ

َتَجابُوا ﴿ َواُهْم يُ ْوِفُقونَ َوالذِذيَن اس    ْ وَ ُهْم َوممذا َرَزق ْ وَرى بَ ي ْ اَلَة َوأَْمُرُهْم ش    ُ الكرميد  اآليد. لقد قرن  [38]الشـــورى:  ﴾ِلَرهبِ ِْم َوأَقَاُموا الص    ذ

                                                           
 .524مسود أ د ، املوسوعد احلديثيد ، رقم  )1 (
 .837الدولد والسيادة يف الفقه اإلسالمي ، فتحي عبد الكرمي ، ص  )2 (
 .4014( رقم 2/264سون ابن ماجه ) )3 (

 (.1/385روضد الوا ر وجود املوا ر ) )4( 
 (.2/603(ر تفسري ابن كثري )3/15تفسري ابن أيب حامت ) )5 (
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 ،عاً وحكم الصالة واجبد شر  ،فدلذ ذلك على أن حكم الشورى كحكم الصالة ،حكم الشورى بني املسلمني إبقامد الصالة
، وقد كان أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه حريصاً على التزام موهج الشورى (1)واجبد شرعاً  فكذلك الشورى

فمن ذلك أنه حيوما وص             ل إليه كتاب من قائده معقل بن قيس الرَيحي املكلف مبحاربد  ،يف تص             رفاته وأعماله وقراراته
 واستشارهم وطلو موهم الرأير حيث اجتمع رأي عامتهم على ،ا ريث بن راشد ا ارجي مجع أصحابه وقرأ عليهم كتابه

فإان َل أنمن  ،يهفال يزال يف طلبه حىت يقتله أو يوف ،قول واحد وهو: نرى أن تكتو إىل معقل بن قيس فيتبع أثر الفاس           ق
 .(2)أن يفسد عليك الواس

 .(3)رأيهني ا دايد وقد خاطر من است ىن بومما روي عن أمري املؤموني علي رضي هللا عوه يف الشورى قوله: اَلستشارة ع

 .(5). وقوله: رأي الشي  خري من مشهد ال الم(4)وبنس اَلستعداد اَلستبداد ،وقوله: نعم املؤازرة املشاورة

ومما أوص     ى به أمري املؤموني علي مالك بن احلارث األش     رت حني بعثه إىل مص     ر يف الش     ورى قوله: َل تدخلن يف مش     ورتك 
 فإن  ،جلوروَل حريصاً فيزين لك الشره اب ،وَل جباانً في عفك عن األمور ،بك عن الف ل ويعدك الفقر خبياًل فيعدل

 .(6)البخل واجلنب واحلرص غرائز شىت جيمعها سوء الظن ابهلل

وف ي يو عوه وس     ،وكان علي رض    ي هللا عوه يعلم أن احلاكم إذا مل يكن له مس    تش    ارون فال يعلم حماس    ن دولته وَل عيوهبا
وتزيل  ،هوت      ع أص     ابعه على ما َل يعرف ،وكان يعلم أن الش     ورى تعرفه ما جيهله ،الكثري من ش     ؤون الدولد وق      اَي احلكم
فها هو يقول لألش          رت الوخعي عودما وَله مص          ر: انظر يف أمور عمالك الذين  ،ش          كوكه يف كل األمور الر يقدم عليها

 -داد بال مش  ورة أي: اَلس  تب -فإن األثرة ابألعمال  ،اختياراً وَل يكن حماابة وَل إيثاراً فليكن اس  تعمالك إَيهم  ،تس  تعملهم
إَل  وليس    تص  لُ أمور الواس وَل أمور الوَلة ،وإدخال ال   رر على الواس ،وا ياند هلل ،واعاابة هبا مجاع من ش  عو اجلور

والعلم  ،دفاصطِف لوَليد أعمالك أهل الورع والعف ،عوهموخيتارونه لكفايد ما غاب  ،إبصال  من يستعيوون به على أمورهم
رم أخالقاً وأش  د فإهنم أك ،وأهل الدين والورع ،والص  ق بذوي التجربد والعقول واحلياء من أهل البيوي  الص  احلد ،والس  ياس  د

لك ونوا عماوأحس           ن يف عواقو األمور نظراً من غريهمر فليك ،وأقل يف املطامع إس           رافاً  ،ألنفس           هم ص           وانً وإص           الحاً 

                                                           
 .9الوظام السياسي يف اإلسالم أليب فارس ، ص )1 (
 (.6/39يري  الطربي ) )2 (
 (.1/279ارة العسكريد )ر اإلد291، 89أدب الدنيا والدين للماوردي ، ص  )3 (
 (.1/279( ، نقالً عن اإلدارة العسكريد )6/69هنايد األرب ) )4 (
 ( ، املصدر السابق نفسه.6/75املصدر السابق نفسه ) )5 (

 (.1/279اإلدارة العسكريد يف الدولد اإلسالميد ) )6( 
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 .(1)وأعوانك

 

 الثاين عشر: العدل واملساواة:
ومن أهم  ،إن من أهداف احلكم اإلسالمي: احلرص على إقامد قواعد الوظام اإلسالمي الر تساهم يف إقامد اجملتمع املسلم

ر  كل وقد ت              اف ،وقد قام أمري املؤموني علي رض             ي هللا عوه إبقامد العدل بني الواس ،هذه القواعد: العدل واملس             اواة
ملسو هيلع هللا ىلص  إن الرس          ول حىت ،ا ص          ال احلميدة واملعطيا  العلميد والفقهيد الر جعلته مؤهاًل للقيام بدوره هذا على أكمل وجه

واهد  ،اللهم ثب  لس           انه»هبذا الدعاء العظيم: ملسو هيلع هللا ىلص وقد دعا له رس           ول هللا  ،(2)لثقته به وبقدراته بعثه قاض           ياً إىل اليمن
وأن جيعله على رأس غاَي  وأهداف احلكمر ألنه  ،طبيعي أن يقيم حكمه على العدل الش       امللذلك كان من ال ،(3)«قلبه

 .(4)وتظهر املودة بني الرعيد ،به تستقيم األمور
وَل ش      ك أن العدل يف فكر أمري املؤموني علي هو عدل اإلس      الم الذي هو الدعامد الرئيس      يد يف إقامد اجملتمع اإلس      المي 

 طالو لقد كان أمري املؤموني علي بن أيب ،ود لإلس  الم يف جمتمع يس  وده الظلم وَل يعرف العدلفال وج ،واحلكم اإلس  المي
 هم ركائز فالعدل يف نظره الذي يسعى لتطبيقه يف احلكم هو أحد أ ،رضي هللا عوه قدوة يف عدله أسر القلوب وهبر العقول

  س  ياس  ته فكان ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد س  ار على ذا  هنج الرس  ول  ،دعوة عمليد لإلس  الم تفتُ قلوب الواس لإلميان ،ا الفد الراش  دة
 تقوم على العدل الشامل بني الواس.

       احلرب ورجع فلما انق ،فعن ش    ريُ قال: ملا توجه علي رض    ي هللا عوه إىل حرب معاويد رض    ي هللا عوه، افتقد درعاً له
مل أهو. فقال مل أبع و  ،هذا الدرع درعي ،فقال له: َي يهودي ،أص     اب الدرع يف يد يهودي يبيعها يف الس     و  ،إىل الكوفد

لس فجلس علي إىل جوو ش        ريُ، وج ،فتقدما إىل ش        ريُ ،اليهودي: درعي ويف يدي. فقال علي: نص        ري إىل القاض        ي
، مل أبع أقول: إن هذه الدرع الر يف يد اليهودي درعي ،فقال: نعم ،اليهودي بني يديه. فقال ش             ريُ: قل َي أمري املؤموني

قال: ش  هادة  ،واحلس  ن واحلس  ني يش  هدون أن الدرع درعي(5)قال: نعمر قورب ،ال ش  ريُ: َي أمري املؤموني   بيودومل أهو. فق
 س    يدا احلس    ن واحلس    ني»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص فقال: رجل من أهل اجلود َل نوز ش    هادته؟ مسع  رس    ول هللا  ،اَلبن َل نوز لألب

                                                           
 .102ر الشورى بني األصالد واملعاصرة ، عز الدين التميمي ، ص 151( ، يف احلكم اإلسالمي ، ص6/21هنايد األرب ) )1 (
 .141نظام احلكم يف العهد الراشدي ،  د العمد ، ص )2 (
 .1195( ، إسواده حسن ، رقم 2/871ف ائل الصحابد ) )3 (

 .141نظام احلكم يف العهد الراشدي ، ص )4( 
 موىل لعلي رضي هللا عوه. )5 (
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أش  هد أن  ،وقاض  يه ق   ى عليه؟ أش  هد أن هذا حلق ،ىل قاض  يه. فقال اليهودي: أمري املؤموني قدمين إ(1)«ش  باب أهل اجلود
كو  راكباً على مجلك األور  وأن  متوجه إىل ص       فني، فوقع    ،وأن الدرع درعك ،وأن حممداً رس       ول هللا ،َل إله إَل هللا

 .(2)لوهرواناب فرأيته وقد خرج فقاتل مع علي الشراة ،ف خذ ا. قال: أما إذ قلتها فهي لك: و له على فرس ،موك ليالً 
فلما رأيواه  ،إذ خرج علي عليوا ،عن أبيه قال: كوا قياماً على ابب القص     ر ،ومن أمثلد عدله يف احلكم: عن انحيد القرش     ي

الن يقتتالن، فإذا رج ،فبيوما هو كذلك إذ اندى رجل: َي غولً ابهلل ،فلما جاز ص              ران خلفه ،توحيوا عن وجهه هيبد له
فقال أحد ا: َي أمري املؤموني  إن هذا اش    رتى مين ش    اة وقد ش    رط   ،مث قال  ما: توحيا ،فلكز ص    در هذا وص    در هذا

فقال لألخر:  ،فلطمين ،فرددته عليه ،ف عطاين در اً م موزاً  -يعين الدراهم املعيبد  -عليه أن َل يعطيين م موزاً وَل حمذقاً 
و وقال للملطوم: اقتص، قال: أو عف ، قال لال طم: اجلسمث ،ما تقول؟ قال: ص    د  َي أمري املؤموني   قال: ف عطه ش    رطه

لى قال: ف خذوه فحمل ع ،قال: فلما جاز الرجلر قال علي: َي معش  ر املس  لمني خذوه ،َي أمري املؤموني. قال: ذلك إليك
ايد أنه  رو ويف ،مث قال: هذا نكال ملا انتهك  من حرمته ،مث ض   ربه مخس عش   رة درة ، هر رجل كما حيمل ص   بيان الكتاب

 .(3)قال: هذا حق السلطان
ويقوم  ،هذا وإن هذا ا رب ليعترب مثاًل عالياً للتواض            عر حيث خيرج أمري املؤموني من بيته إىل الس            و  يتفقد أحوال الواس

 وهو نوع من السلوك العايل الذي يربز وجود الوَلة يف واقع حياة الرعيدر سواء قام بذلك الوايل  ،بوفسه يف حل مشكال م
إذ يكفي ش            عور الواس أبن الوَلة معهم يف مش            كال م ليطمنن  ،وَل يلزم تكرر هذا الوجود كل يوم ،األكرب أو من دونه

عتداء على ولريتدع من تس          و ل له نفس          ه اَل ،وعودته إليه فيما لو اعُتدي عليه ،ص          احو احلق على بقاء حقه يف حوزته
 حيدث نفسه ابَلعتداء على حق هللا تعاىل. وقبل ذلك وأهم موه: أن يرتدع كل من ،حقو  الواس

ال يقولن قائل أبن ما ف ،وهذا الوجود املتالحم بني الوايل والرعيد يظهر بصور متعددة تتواسو مع أمنا  احلياة يف كل عصر
فإنه َل عربة ابألش  كال  ،ولكوه بعيد التص  ور يف هذا العص  ر ،قام به أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه يعترب س  ائ اً يف عص  ره

أوًَل مث حقو   وذلك برعايد حق هللا ،وإمنا العربة ابألهداف واملقاص    د الر هبا تتحقق احلياة الس    عيدة للمس    لمني ،والص    ور
 الواس العامد وا اصد.

لى إدراكه عوفيما أمر به أمري املؤموني علي رض          ي هللا عوه من إجراء العقوبد على املعتدي مع توازل ص          احو احلق دَللد 
داء وذلك س   ريدع من َتيل نفس   ه إىل اَلعت ،وإش   اعد الس   الم بني املؤموني ،رض   ي هللا عوه ملقاص   د اإلس   الم من حفظ األمن

                                                           
 ( ، حديث صحيُ من أوجه كثرية.3/166ر املستدرك )12225مصوف ابن أيب شيبد ، رقم  )1 (
 الشراة: ا وارج. الوهروان: بني واس  وب داد. )2 (

 (.73-6/72يري  الطربي ) )3( 
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 .(1)على غريه إذا عرف أبن العقوبد ستجرى عليه ولو عفا عوه خصمه

 ،(2)بهانأيب طالو مال من أص ومن مواقف عدله رضي هللا عوه: ما رواه عاصم بن كليو عن أبيه قال: قدم على علي بن
 ،(3)هم يعطى أولمث أقرع بيوهم، أي ،وجعل على كل جزء كسرة ،فقسمه سبع كسر ،فوجد فيه رغيفاً  ،فقسمه سبعد أسباع

 ،ا اإلس  المفيعد أحد املبادئ العامد الر أقره ،وأما ما مبدأ املس  اواة الذي اعتمده أمري املؤموني علي بن أيب طالو يف دولته
ُعواًب َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنذ َأْكَرَمكُ ﴿ عاىل:قال ت  ِعْوَد اَّللِذ أَتْ َقاُكْم ِإنذ اَّللذَ مْ أييها الوذاُس ِإانذ َخَلْقَواُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَواُكْم ش       ُ

 املبدأ خري شاهد. ، وجاء  ممارسد أمري املؤموني علي رضي هللا عوه  ذا[13]احلجران:  ﴾َعِليم  َخِبري  

ي أن أيخذ بعد أن حيتجز موه ما يوب  ،ومن هذه املواقف: حرص     ه على تقس     يم املال فور وروده إليه على الواس ابلتس     اوي
نه كان يعطي كما أ  ،ومل يكن يس  تبيُ لوفس  ه أن أيخذ من هذا املال إَل مثلما أيخذ غريه من الواس ،من على املرافق العامد
 .(4)واعتدائهم على الواس ،وهذا قبل سفكهم للدماء ،من العطاء مثلما يعطي غريهممعارضيه من ا وارج 

هللا عوه َل  وكان رض      ي ،وذلك يكون اقتداء ابلص      ديق يف هذا الباب ،وكان رض      ي هللا عوه يس      اوي يف العطاَي بني الواس
ربيد، س      اوي إىل امرأتني إحدا ا عفقد دفع مرة طعاماً ودراهم ابلت ،وَل عربياً على أعجمي ،يف       ل ش      ارفاً على مش      روف

أجد لبين  ف جاهبا علي: إين وهللا َل ،وهذه من العجم ،والثانيد أعجميد ، فاحتج  األوىل قائلد: إين وهللا امرأة من العرب
 إمساعيل يف هذا الفيء ف اًل على بين إسحا .

 ،  بيوهملو كان املال يل لس     اوي ،َل وهللا قال: ،وكذلك ملا طلو إليه تف      يل أش     راف العرب وقريش على املوايل والعجم
 ؟(5)فكيف وإمنا هي أموا م

ف رسل   ،فقدم ومعه مال       ه وزقا  فيها عسل ومسن ،وعن حيىي بن سلمد قال: استعمل علي عمرو بن سلمد على أصبهان
ج علي فلما كان ال د خر  ،ف رس      ل إليها  رف عس      ل و رف مسن ،أم كلثوم بو  علي إىل عمرو تطلو موه مسواً وعس      الً 

فعزم عليه إَل  ،فس له عوهما، فكتمه وقال: حنن حن ر ا ،فعد الزقا  فوقص  زقني ،وأح ر املال والعسل والسمن ليقسم
فكان ثالثد  ف مر التجار بتقومي ما نقص موهما، ،فرا ا قد نقصا ،ف رسل إىل أم كلثوم ف خذ الزقني موها ،ف خربه ،ذكرها له

                                                           
 (.423، 12/433التاري  اإلسالمي للحميدي ) )1 (
 أصبهان: مديود عظيمد يف بالد فارس. )2 (
 (.2/442الكامل يف التاري  ) )3 (
 .216نظام احلكم يف عهد ا لفاء الراشدين ، ص )4 (

 .101تراث ا لفاء الراشدين ، ص )5( 
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 .(1)سل إليها ف خذها موها، مث قسم اجلميعدراهم، ف ر 

أى عليها لؤلؤة من فر  ،قال: دخل يوماً وقد زيو  ابوته ،وعن أيب رافع وقد كان خازانً لعلي رض          ي هللا عوه على بي  املال
 هللاقال: فلما رأي  جده يف ذلك قل : أان و ،فقال: من أين  ا هذه؟ هلل علي أن أقطع يدها ،بي  املال قد كان عرفها

 .(2)فسك  ،ومن أين كان  تقدر عليها لو مل أعِطها ،َي أمري املؤموني زيو  هبا ابود أخي

 الثالث عشر: احلراين:
مبدأ احلريد من املبادئ األساسيد الر قام عليها احلكم يف عهد ا لفاء الراشدين، ويق ي هذا املبدأ بت مني وكفالد احلرَي  

مجيع  -فقد كان  دعوة اإلس    الم حلريد الواس   ،الش    ريعد اإلس    الميد ومبا َل يتواقض معهاالعامد للواس كافد ض    من حدود 
وته وكان  أول دعوة أطلقها يف هذا اجملال هي دع ،دعوة واس  عد عري   د قلما تش  تمل على مثلها دعوة يف التاري  -الواس 

ويف دعوة  ،وحده دون س              ائر الكائوا  واملخلوقا  والتوجه له ابلعبادة ،يد لتوحيد هللاقرمنال اآلَي الواس يف العديد من 
ا أض  ف إىل ذلك أن اإلس  الم عرف احلريد بكل معانيها ومدلوَل  ،التوحيد هذه كل معاين احلريد واَلس  تقالل لبين اإلنس  ان

إكراه أحد يف  نويرة فعاًل س              لبياً كاَلمتواع ع ،فتارة تكون فعاًل إجيابياً كاألمر ابملعروف والوهي عن املوكر ،ومفاهيمها
ن هذه املبادئ ألن كل مبدأ م ،والعدل والش    ورى واملس    اواة ،ويف أحيان كثرية خيتل  معواها مبعىن الر د ،الدخول يف الدين

د إابن حكم وقد أس    هم مبدأ احلريد مس    ا د فعال ،الر اندى هبا اإلس    الم َل يس    تقيم أمره وَل ميكن حتقيقه إَل بوجود احلريد
 ن أل ،وبتسهيل فتوحا  املسلمني واتساع رقعد دولتهم ،ين خاصد ابنتشار الدين اإلسالميا لفاء الراشد

وألن الوظم الس  ياس  يد األخرى الس  ائدة منذاك يف دولد الروم والفرس   ،اإلس  الم كرم اإلنس  ان وكفل حرَيته على أوس  ع نطا 
 -يا  الديويد خاصد املواوئون السياسيون واألقلوبصورة  -وفنويد قاسى بسببها الرعاَي  ،كان  أنظمد استبداديد وتسلطيد

 أشد درجا  الكب  واَلضطهاد والظلم.
، (3)اً فقد كان  احلرَي  العامد املعروفد يف أَيموا معلومد ومص  وند َتام ،وا لفاء الراش  دين ملسو هيلع هللا ىلصالويبوأما يف اإلس  الم يف عهد 

ي. فمن ومواقف تدعم هذا املبدأ يف اجملتمع اإلس    الم ،احلرَي وقد كان ألمري املؤموني علي رض    ي هللا عوه أقوال تدافع عن 
. وقوله املوجز هذا يدل على أن اَلعتداء على الواس كافد أبي ش              كل  (4)أقواله: بنس الزاد إىل املعاد العدوان على العباد

                                                           
 (.2/442الكامل يف التاري  ) )1 (
 (.6/72يري  الطربي ) )2 (
 .581-157نظام احلكم يف عهد ا لفاء الراشدين ، ص )3 (

 .165املصدر السابق نفسه ، ص )4( 
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 .م القيامد ويف أَيم عهد الراشديوذكر املعتدين بعذاب هللا يو  ،كان غري جائز يف اإلسالم
وقوله هذا يدل دَللد واض  حد على أنه ليس من اجلائز أخذ  ،(1)وعرف عوه قوله: ليس من العدل الق   اء على الثقد ابلظن

املستود إىل أدلد  أي: ابليقني ،بل يوب ي أن يكون ذلك ب           )الثقد( ،الواس ابلشبها  واحلكم عليهم جملرد الظوون والشكوك
 .(2) هذه األدلد ما نص  عليه الشريعدوخري ،دام د وأكيدة َل تقبل اجلدل حو ا

وبذلك يكون املبدأ الذي أقرته التشريعا  اجلزائيد احلديثد القائل أبن املتهم يبقى بريناً حىت إثبا  العكس قد عرفه اإلسالم 
 .(3)موذ أمد بعيد

 ،مؤامرا  ،فبالرغم من  روف اس          تثوائيد )ف  ،وقد نلى مبدأ احلريد على أروع ص          وره ومعانيه أَيم علي رض          ي هللا عوه
تربِ ر احلاجد إىل تقييد حريد األفراد يف ذهاهبم وإَيهبم وإقامتهم أو ما يس  مى يف العص  ر احلديث بقانون الطوارئر  ،وحروب(

ل سلطانه أو   ومل يكره أحداً على اإلقامد والبقاء يف ،سواء كان من أتباعه أم من خصومه ،إَل أن علياً مل يقيد حريد أحد
، كما أنه مل يقيد (4)ومل يص     د أحداً من الواس عن اللحا  مبعاويد ،على ا روج موه وَل حىت على املس     ري معه ملقاتلد أعدائه

أهل الشام عودما  ومل يكرههم على املسري معه ملقاتلد ،حريد أصحاب عبد هللا بن مسعود وعبيدة السلماين والربيع بن ُخثَ ْيم
وعودما لر عليه ا وارج بعد معركد ص    فني بس    بو  ،(5)بل مسُ  م ابلذهاب لبعض الث ور نزوًَل عود رغبتهم ،رف     وا ذلك

مر عماله بعدم بل ابلعكس فقد كان أي ،فإنه مل يكره أحداً موهم على البقاء يف  ل س     لطانه أو ا روج موه ،قبول التحكيم
َل  ،وقال  م: ... إن لكم عودان ثاللً  ،(6)رض وَل يعتدون على الواسالتعرض  م يف طريقهم طاملا أهنم َل يفس  دون يف األ

 وَل نقاتلكم حىت ،وَل منوعكم نص              يبكم من هذا الفيء ما كان  أيديكم مع أيديوا ،منوعكم ص              الة يف هذا املس              جد
 .(7)تقاتلوان

  

                                                           
 املصدر السابق نفسه. )1 (
 أربعد رجال كما يفهذه األدلد هي: البيود ا طيد املوظمد وفقاً ألحكام الشريعد ، أو الثابتد بشهادة رجلني أو بشهادة رجل وامرأتني ، وأحياانً بشهادة  )2 (
 حالد الزىن. 

 .166اشدين ، صنظام احلكم يف عهد ا لفاء الر  )3 (
 .159املصدر السابق نفسه ، ص )4 (
 املصدر السابق نفسه. )5 (
 .160املصدر السابق نفسه ، ص )6 (

 (.5/688يري  الطربي ) )7( 
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 واهتمامه ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر حياته يف اجملتمع : املبحث الثالث
 

 أواًل: دعوته للتوحيد وحماربته للشرك:
 ،الواس معاين اإلميان وتعريف ،إن حياة أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه عامرة ابلدعوة إىل توحيد هللا تعاىل  

وحماربته  ،والتعريف به من خالل أمسائه احلس        ىن وص        فاته العلى ،واَلعتماد والتوكل على هللا وا وف موه س        بحانه وتعاىل
 ومن خالل توجيهه وتعليمه وتربيته للواس على دعوة التوحيد وحماربد الشرك أمورر موها: ،للشرك جبميع أشكاله وأنواعه

 ؛(1)«وال خياَفنر إال ذنبه ،ال يرجَونر عبد إال ربره»قوله رضي هللا عنه:  -1

  ،ر بذنوبهوالعبد إمنا يص  يبه الش   ،وا وف يكون من الش  ر ،فإن الرجاء يكون للخري ،وأبل ه وأَته ،فهذا من أحس  ن الكالم 
 .[30: ]الشورى ﴾َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍد فَِبَما َكَسَبْ  أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعْن َكِثريٍ ﴿كما قال تعاىل: 

ُ ِبُ رٍ  َفالَ  َوِإْن ميَْ ﴿وَل يذهو املصائو إَل هللا  ،وَل أي  ابلوعم إَل هللا ،فالراجي يطلو حصول ا ري ودفع الشر َسْسَك اَّللذ
ِلهِ  َف َلُه ِإَلذ ُهَو َوِإْن يُرِْدَك خبَرْيٍ َفاَل رَادذ لَِف     ْ ْك ﴿ ،[107]يونس:  ﴾َكاش    ِ َك َ َا َوَما مُيْس    ِ ُ لِلوذاِس ِمْن َرْ ٍَد َفاَل ممُْس    ِ ُِ اَّللذ َما يَ ْفَت

 .[2]فاطر:  ﴾َفاَل ُمْرِسَل َلُه ِمْن بَ ْعِدهِ 

كما قال   ،هللا والتوكل َل جيوز إَل على ،فإن املتوكل يطلو ما رجاه من حصول املوفعد ودفع امل رة ،والرجاء مقرون ابلتوكل
رُُكْم ِمْن بَ ْعِدِه َوَعَلى اَّللذِ ﴿تعاىل:  ُ َفاَل َغاِلَو َلُكْم َوِإْن خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الذِذي يَ ْوص              ُ رُْكُم اَّللذ ِل اْلُمْؤِمُوونَ  فَ لْ ِإْن يَ ْوص              ُ  ﴾يَ تَ وَكذ

ُ ِمْن َف   ْ ﴿. وقال تعاىل: [160 عمران: ]آل يُ ْؤتِيَوا اَّللذ ُ س  َ بُ َوا اَّللذ ولُُه َوقَاُلوا َحس  ْ ُ َوَرس  ُ وا َما مَيُهُم اَّللذ ُْم َرض  ُ ولُُه ِإانذ ِإىَل َوَلْو َأهنذ ِلِه َوَرس  ُ
ْوُهْم فَ َزاَدُهْم ِإميَاانً َوقَ الذذِ ﴿وقال تعاىل:  ،[59]التوبة:  ﴾اَّللِذ رَاِغُبونَ  بُ َوا يَن قَاَل َ ُُم الوذاُس ِإنذ الوذاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخش  َ اُلوا َحس  ْ

ُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ  وا: حس   بوا وأولنك أُمروا أن يقول ،أي: كافيوا هللا يف دفع البالء ،ر فهؤَلء قالوا: حس   بوا هللا[173]آل عمران:  ﴾اَّللذ
ومن توكل على غري  ،أليس هللا بكاف عبده ،كاف عبده يف إزالد الشر ويف إانلد ا ري  -سبحانه  -فهو  ،جلو الوعماءيف 

ًتا وَ ﴿ ،هللا ورجاه خذل من جهته وحرم َياَء َكَمَثِل اْلَعْوَكُبوِ  اختذََذْ  بَ ي ْ ْلبُ ُيوِ  ِإنذ أَْوَهَن اَمَثُل الذِذيَن اختذَُذوا ِمْن ُدوِن اَّللِذ أَْوِل
َيْكُفُروَن ِبِعَباَدِ ِْم َوَيُكونُ ﴿. [41]العنكبون:  ﴾لَبَ ْيُ  اْلَعْوَكُبو ِ  وَن َعَلْيِهْم َواختذَُذوا ِمْن ُدوِن اَّللِذ مِ ًَد لَِيُكونُوا َ ُْم ِعزًّا ص  َكالذ س              َ

دًّا َا َخرذ ِمنَ ﴿ ،[82 ،81]مرمي:  ﴾ض        ِ رِْك اِبَّللِذ َفَكَ منذ ُُ  َوَمْن ُيش        ْ َماِء فَ َتْخَطُفُه الطذرْيُ أَْو َ ِْوي ِبِه الر ِي ِحيقٍ الس        ذ  ﴾ يف َمَكاٍن س        َ
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 .[22]اإلسراء:  ﴾ََل َنَْعْل َمَع اَّللِذ ِإَ ًا مَخَر فَ تَ ْقُعَد َمْذُموًما خَمُْذوَلً ﴿ ،[31 ]احلج:

كُ ﴿وقال ا ليل:  فمن عمل ل ري هللا رجاء أن يوتفع  ،[17]العنكبون:  ﴾ُروا َلُه ِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ فَابْ تَ ُ وا ِعْوَد اَّللِذ الر ِْزَ  َواْعُبُدوُه َواش    ْ
ُبُه الظذْمآُن مَ ﴿قال تعاىل:  ،كان  ص  فقته خاس  رة  ،مبا عمل له َراٍب ِبِقيَعٍد حَيْس  َ اًء َحىتذ ِإَذا َجاَءُه ملَْ َوالذِذيَن َكَفُروا َأْعَماُ ُْم َكس  َ

ًنا َوَوَجدَ  ي ْ ْدُه ش    َ ابِ  جيَِ رِيُع احلِْس    َ ُ س    َ ابَُه َواَّللذ ْم  َمَثُل الذِذيَن َكَفُروا ِبَرهبِ ِْم َأْعَما ُُ ﴿وقال تعاىل:  ،[39]النور:  ﴾اَّللذَ ِعْوَدُه فَ َوفذاُه ِحس    َ
ُُ يف يَ ْوٍم َعاِصٍف ََل يَ ْقِدُروَن ممذا َكَسُبوا َعَلى َشْيءٍ  َوَقِدْمَوا ِإىَل َما َعِمُلوا ﴿وقال تعاىل:  ،[18: ]إبراهيم ﴾َكَرَماٍد اْشَتدذْ  ِبِه الر ِْي

ثُورًا َواُه َهَباًء َمو ْ ْيٍء َهاِلك  ِإَلذ َوْجَههُ ﴿ ، وقال تعاىل:[23]الفرقان:  ﴾ِمْن َعَمٍل َفَجَعْل كما قيل يف   ،[88]القصـــــــــــص:  ﴾ُكلُّ ش              َ
رة بعمل والراجي يكون راجياً ي ،فمن عمل ل ري هللا ورجاه بطل س             عيه ،تفس             ريها: كل عمل ابطل إَل ما أريد به وجهه

وقد  ،ن اَلس    تعاند بهوهذا نوع م ،فذاك نوع من العبادة له ،ويرة ابعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وس    ؤاله ،يعمله ملن يرجوه
َتِعنيُ ﴿قال تعاىل:  َك َنس          ْ َك نَ ْعُبُد َوِإَيذ ُقْل ُهَو َريبِ  ََل ِإَلَه ﴿وقال:  ،[123]هود: ﴾ اْعُبْدُه َوتَ وَكذْل َعَلْيهِ فَ ﴿وقال:  [5]الفاحتة:  ﴾ِإَيذ

 .[30]الرعد:  ﴾ِإَلذ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكذْلُ  َوِإلَْيِه َمَتابِ 

فإمنا ميوعها  ،وكل شر ومصيبد تودفع عوه أو تكشف عوه ،ومما يوضُ ذلك: أن كل خري ونعمد توال العبد فإمنا هي من هللا
لها س   واء  هو خالق األس   باب ك -س   بحانه  -فاهلل  ،وإذا جرى ما جرى من أس   باهبا على يد خلقه ،وإمنا يكش   فها هللا ،هللا

حركد مجاد مبا  أو ،كما حيدثه تعاىل حبركد املالئكد واجلن واإلنس والبهائم  ،كان  األس           باب حركد حي ابختياره وقص           ده
َل حول وَل قوة إَل  فإنه ،فاهلل خالق ذلك كله ،بقاس      ر يقس      ره كحركد الرَي  واملياه وحنو ذلكأو  ،جعل هللا فيه من الطبع

اء ذلك فإنه إن ش       ،والتوكل عليه والدعاء له ،فالرجاء جيو أن يكون كله للرب ،وما ش      اء كان وما مل يش        مل يكن ،(1)به
هذا بعض املعاين من قول أمري  ،(2)وإن مل يش    اه ومل ييس    ره مل يكن وإن ش    اءه الواس ،ويس    ره كان وتيس    ر ولو مل يش      الواس

 .(3)املؤموني: َل يَ ْرُجَونذ أحد إَل ربه

ُهْم َسيِ َند  َيطذريذُ ﴿، قال تعاىل: (4)وأما قوله: وَل خيافن أحد إَل ذنبه وا مبُوَسى َوَمْن فَِإَذا َجاَءْ ُُم احلََْسَوُد قَاُلوا لََوا َهِذِه َوِإْن ُتِصب ْ
قال  وأن الس        يند إمنا تص        يبهم بذنوهبم، و ذا ،. بني س        بحانه أن احلس        ود من هللا يوعم هبا على الواس[131]األعراف:  ﴾َمَعهُ 

هَبُْم َوُهْم َيْستَ ْ ِفُرونَ ﴿تعاىل:  ُ ُمَعذِ  هَبُْم َوأَْنَ  ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّللذ ُ لِيُ َعذِ   ،ف خرب أنه َل يعذب مست فراً  ،[33]األنفال:  ﴾َوَما َكاَن اَّللذ
أنه  ملسو هيلع هللا ىلصلويباكما يف س   ون أيب داود وابن ماجه عن   ،فيودفع العذاب ،ألن اَلس   ت فار ميحو الذنو الذي هو س   بو العذاب
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 .(1)«ورزقه من حيث َل حيتسو ،من أكثر اَلست فارر جعل هللا له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق خمرجاً »قال: 
تَ ْ ِفُروا َربذُكْم مُثذ تُوبُوا ِإلَيْ ﴿وقال تعاىل:  ري  صَوَأِن اس    ْ واً ِإىَل َأَجٍل َأَلذ تَ ْعُبُدوا ِإَلذ اَّللذَ ِإنذيِن َلُكْم ِمْوُه َنِذير  َوَبش    ِ ِه مُيَتِ ْعُكْم َمَتاًعا َحس    َ

َلُه َوِإْن تَ َولذْوا فَِإين ِ  ٍل َف         ْ م ًى َويُ ْؤِ  ُكلذ ِذي َف         ْ . فبني: أن من وحده [3 - 2]يونس:  ﴾َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َكِبريٍ  ُمس        َ
ول الش   يطان: يق»ويف احلديث:  ،ومن عمل بعد ذلك خرياً زاده من ف    له ،واس   ت فره متعه متاعاً حس   واً إىل أجل مس   مى

بثث  فيهم األهواءر فهم يذنبون وَل  فلما رأي  ذلك ،(2)واَلس              ت فار ،وأهلكوين بال إله إَل هللا ،أهلك  الواس ابلذنوب
 .(3)«ألهنم حيسبون أهنم حيسوون صوعاً  ،يتوبون

لوذاُس ِإنذ الوذاَس َقْد الذِذيَن َقاَل َ ُُم ا﴿وقال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بالء إَل بذنو، وَل رفع إَل بتوبد، و ذا قال تعاىل: 
ْوُهْم فَ َزاَدُهمْ  ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل ص فَانْ َقَلُبوا بِِوْعَمٍد ِمَن اَّللِذ وَ  مَجَُعوا َلُكْم فَاْخش   َ بُ َوا اَّللذ وء  َوات ذبَ ُعوا ِإميَاانً َوقَاُلوا َحس   ْ ُهْم س   ُ س   ْ ٍل ملَْ مَيْس   َ َف    ْ

 َ اَءُه َفاَل خت   َ اُن خُيَوِ ُف أَْولِي   َ ْيط   َ ٍل َعِظيٍم ص ِإمن   ذَا َذِلُكُم الش              ذ َواَن اَّللِذ َواَّللذُ ُذو َف                  ْ ُتْم ُمْؤِمِونيَ افُ ِرض              ْ اُفوِن ِإْن ُكو ْ  ﴾وُهْم َوخ   َ
 .[175 - 173 عمران: ]آل

واَلس    ت فار من  ،وترك ما هنى عوه ،وخوفه يوجو فعل ما أمر به ،وأمرهم خبوفه ،فوهى املؤموني عن خوف أولياء الش    يطان
 ،(4)نبهفلهذا قال أمري املؤموني علي رضي هللا عوه: َل خيافن عبد إَل ذ ،الذنوبر وحيونذ يودفع البالء ويوتصر على األعداء

، كما يف األثر: (5)وليتو من ذنوبه الر انله هبا ما انله ،فليخف هللا ،وإن س            ل  عليه خملو  فما س            ل  عليه إَل بذنوبه
اين جعلتهم ومن عص            ،هم عليه ر دمن أطاعين جعلت ،قلوب امللوك ونواص           يهم بيدي ،مالك امللوك ،يقول هللا: أان هللا»

 .(6)«فال تشت لوا بسوِ  امللوك، وأطيعوين أعطف قلوهبم عليكم ،عليه نقمد

 تعريف أمري املؤمنني الناس أبمساء هللا وصفاته: -2
تَ ْ ِفْر ِلَذْنِبكَ ﴿قال تعاىل:  ُ َواس              ْ كما يف قوله   ،فمن كان ابهلل أعرف كان موه أخوف ،[19]حممد:  ﴾َفاْعَلْم أَنذُه ََل ِإَلَه ِإَلذ اَّللذ

َا خَيَْشى اَّللذَ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ﴿سبحانه وتعاىل:   .[28]فاطر:  ﴾ِإمنذ

ومعرفتها  ،الكرمي أن معرفد األمساء احلس      ىن وص      فاته العلى من أعظم الوس      ائل يف زَيدة اإلميان وقوته وثباته قرمنوقد بني ال
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واع هي رو  اإلميان، وهذه األن ،وتوحيد األمساء والص       فا  ،وتوحيد اإل يد ،لتوحيد الثالثد، توحيد الربوبيدتت        من أنواع ا
ىَن ﴿، قال تعاىل: (1)فكلما ازداد العبد معرفد أبمساء هللا وص     فاته، ازداد إميانه وقوي يقيوه ،وأص     له وغايته َوَّللِِذ اأَلمْسَاُء احْلُس     ْ

ُقْل اْدُعوا اَّللذَ أَْو اْدُعوا ﴿وقال تعاىل:  ،[180]األعراف:  ﴾َوَذُروا الذِذيَن يُ ْلِحُدوَن يف َأمْسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ فَاْدُعوُه هِبَا 
 .[110]اإلسراء:  ﴾الرذْ َاَن َأَيًّ َما َتْدُعوا فَ َلُه اأَلمْسَاُء احْلُْسىَن 

 ،(2)«اجلود دخل ،من أحصاها -مند إَل واحدة  -إن هلل تسعد وتسعني امساً »ه قال: أنملسو هيلع هللا ىلص وقد ثب  يف الصحيحني عوه 
 .(3)واجلود َل يدخلها إَل املؤموون ،وتعبد هللا هبار دخل اجلود ،وفهم معانيها، واعتقدها ،أي: من حفظها

ومبا حيو  ،الث عالما : العلم ابهللوأل يد هذا العلم قال أمري املؤموني علي رض              ي هللا عوه: َي طالو العلم: إن للعامل ث
 .(4)ومبا يكره هللا ،هللا

 ،ل أوليدمل خيلق األش   ياء من أص   و  ،وكل حني وأوان ،وقال يف معرض وص   فه للموىل س   بحانه وتعاىل: هو العامل بكل مكان
ليس لشيء موه توحد يف علوه ف ،وصور ما صور ف حسن صورته ،بل خلق ما خلق ف قام خلقه ،وَل أبوائل كان  قبله بديد

علمه  ،إجابته للداعني س      ريعد، واملالئكد يف الس      موا  واألرض      ني له مطيعد ،وَل له بطاعد ش      يء من خلقه انتفاع ،امتواع
كل وعلمه مبا يف الس         موا  العلى، كعلمه مبا يف األرض الس         فلى، وعلمه ب ،كعلمه ابألحياء املتقلبني  ،ابألموا  البائدين

ه األص     وا ، وَل تش      له الل ا  ... مدبر بص     ريَل حت ،ش     يء كييف حي قيوم ... س     بحانه وتعاىل عن ت ،عامل ابألمور ،ري 
 .(5)الصفا 

وجه علي بن أيب طالو  (6)فس     له: مىت كان ربوا؟ فتمعر ،وجاء يهودي إىل أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض    ي هللا عوه
و غايد كل فه ،انقطع  ال اَي  دونه ،كان ليس قبل وَل غايد  ،بال كيف كان  ،وقال: مل يكن فكان؟ هو كان وَل كيووند

 .(7)غايد. ف سلم اليهودي

ملسو هيلع هللا ىلص :   يف ص    فا  هللا س    بحانه وتعاىل قوله: قال رس    ول هللاملسو هيلع هللا ىلص ومما يرويه أمري املؤموني علي رض    ي هللا عوه عن رس    ول هللا 
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 .(1)«ويعطي على الرفق ما َل يعطي على العوف ،إن هللا رفيق حيو الرفق»

كما   ،يهواإلميان هبار تثمر للعبد حمبد هللا وتعظيمه املوجبني للقيام أبمره وهن ،وأتمل معانيها ،إن معرفد أمساء هللا وص              فاته
 .(2)لقلبيدا واست اثته يف امللما  وغريها من أنواع العبادا  ،توجو اللجوء إليه يف الكراب ، وسؤاله عود احلاجا 

 
 تعريف أمري املؤمنني علي بن أيب طالب الناس بنعم هللا املستوجبة لشكره: -3

قال أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه مذكراً ابهلل سبحانه وتعاىل وبوعمه على عباده: أوصيكم عباد هللا بتقوى 
دة وأبص    اراً لتجلو عن غش    اها، وأفن ،أمساعاً تعي ما عواهاوجعل لكم  ،ووقذ  لكم اآلجال ،هللا الذي ض    رب لكم األمثال

بل أكرمكم ابلوعم  ،فإن هللا مل خيلقكم عبثاً، ومل ي رب عوكم الذكر صفحاً  ،تفهم ما دهاها، يف تركيو صورها وما أعمرها
اد هللا، وجدوا فاتقوا هللا عب ،وأرص  د لكم اجلزاء يف الس  راء وال   راء ،وأحا  بكم اإلحص  اء ،وأرفدكم أبوفر الروافد ،الس  وابغ

 .(3)يف الطلو، ابدروا ابلعمل مقطع الوهما  وهادم اللذا 
وحيذرهم من  ،وكان أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض      ي هللا عوه حيث الواس على القرب من هللا بش      كر الوعم احلاص      لد

د فاشكروا حيث يقول: فإن نزل  بكم رغب ،شكر الوعمويرغبهم فيما عود هللا من املزيد يف حال  ،الركون إليها واألمن معها
وملن  ،س        ىنفإن هللا قد أتذن املس        لمني  ابحل ،وإن نزل  بكم رهبد فاذكروا هللا وامجعوا معها رغبد ،هللا ، وامجعوا معها رهبد

 .(4)شكره ابلزَيدة
وقد قال  ،(5)ف نفس         ه فقد عرف ربهودعا أمري املؤموني علي رض         ي هللا عوه الواس إىل التفكر يف أنفس         هم فقال: من عر 

 .[21]الذاراين:  ﴾َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُرونَ ﴿تعاىل: 
 
 حرص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب علا حمو آاثر اجلاهلية: -4

ثواً إَل  أيكم يوطلق إىل املديود فال يدع و »فقال:  ،يف جوازةملسو هيلع هللا ىلص قال علي بن أيب طالو رض            ي هللا عوه: كان رس            ول هللا 
فانطلق  »فقال:  ،فقال علي رض      ي هللا عوه: أان أنطلق َي رس      ول هللا« وَل ص      ورة إَل لطخها؟ ،وَل قرباً إَل س      واه ،كس      ره

                                                           
 (. قال أ د شاكر: إسواده حسن.2/173مسود أ د ) )1( 

 .92موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة إىل هللا ، ص )2 (
 (.1/328( ، صفد الصفوة )1/78احلليد ) )3 (
 (.7/309البدايد والوهايد ) )4 (
 .96  ، صمطلوب كل طالو من شر  كلما  علي بن أيب طالو ، عمد عبد اجلليل العمري ، خمطو  ، نقالً عن موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة إىل هللا )5 (
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مث قال رس  ول  ،طختهالوَل ص  ورة إَل  ،وَل قرباً إَل س  ويته ،مل أدع هبا وثواً إَل كس  رته ،مث رجع فقال: َي رس  ول هللا ،«فانطلق
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص«من عاد لصوعه شيء من هذا فقد كفر مبا أنزل على حممد ملسو هيلع هللا ىلص : »هللا 

أن َل تدع َتثاَلً  ،ملسو هيلع هللا ىلصوعودما أصبُ أمرياً للمؤموني أرسل أاب ا ياج األسدي وقال له: أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا 
 وأن تكون القبور مدروسد معاملها. ،لتماثيلف مره مبحو ا ،(2)وَل قرباً مشرفاً إَل سويته ،إَل طمسته

 (:3ال رض من زَيرة القبور عود أمري املؤموني علي)

وقد كان أمري املؤموني علي رض    ي هللا عوه كثرياً ما يقص    د املقربة زائراً ومتعظاً، وقد أش    رف على املقربة فقال: َي أهل القبور 
 قال: أما وهللا لو مث ،واملس   اكن قد س   كوها قوم غريكم ،واملال قد قس   م ،أما خربكم قبلوا فالوس   اء قد تزوجن ،أخربوان خبربكم

 .(4)نطقوا لقالوا: مل نر خرياً من التقوى

 ،يع اجلها وقطع أسباب الشرك ووسائله من مج ،وقد كان أمري املؤموني علي رضي هللا عوه يسعى جاهداً يف نريد التوحيد
وصف رضي هللا  وقد ،وكوهنا ذريعد إىل عبادة األموا  ،به من الفتود يف أهلهاولذلك حذر من اختاذ القبور مساجد ملا تسب

، وهذا اتباع لقول رسول هللا (5)كما يف قوله: شرار الواس من يتخذ القبور مساجد  ،عوه من فعل ذلك أبنه من شرار الواس
 يث الر صح  يف هذا املعىن.وغريه من األحاد ،(6)«اشتد غ و هللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجدملسو هيلع هللا ىلص : »

كما هو بنيِ   من ا دي الوبوي الش              ريف: اَلتعاظ ابملو ،   ،كما َل بد من التوبيه على أن ال رض من زَيرة القبور أمران
د القرب ليق            ي حاجتهر فقص            ،وليس يف واحد موها ما يدل على أن الزائر يقص           د القرب ،والدعاء للمي  والرتحم عليه

 .(7)وخمالف ألدب زَيرة القبور الر نص عليها العلماء ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبلالنتفاع به خمالف  دي 

ففي  ،أص  حابه عودما س   لوه أن جيعل  م ذا  أنوا  ملسو هيلع هللا ىلصالويببل إن قص  د القرب رجاء ق   اء احلاجد هو عني ما حذر موه 
إىل حوني مر بش     جرة للمش     ركني يقال  ا: ذا  أنوا ر يعلقون عليها ملا خرج ملسو هيلع هللا ىلص حديث أيب واقد الليثي: أن رس     ول هللا 

هذا كما  ،س      بحان هللا: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقالوا: َي رس      ول هللا   اجعل لوا ذا  أنوا  كما  م )ذا  أنوا (، فقال  ،أس      لحتهم

                                                           
 ( ، قال أ د شاكر: إسواده حسن.2/68مسود أ د ) )1 (

 (.2/666مسلم ، كتاب اجلوائز ) )2( 
 .494  . فقه علي ، قلعجي ، صال رض: اَلتعاظ والدعاء لألموا )3 (
 (.1/234اَلستذكار ) )4 (
 .22522(ر كوز العمال ، رقم 1/405مصوف عبد الرزا  ) )5 (
 ( ، إسواده حسن.4/376فتُ الباري ) )6 (
 .119ال لو يف الدين ، د.الصاد  ال رَيين ، ص )7 (
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 .(1)«والذي نفسي بيده لرتكنب سود من كان قبلكم ،قيل ملوسى: اجعل لوا إ اً كما  م م د

 ،أو بواء ،جرأو ش       ،عدة املريد يقول الش      ي  الزرو  بعد أن ذكر احلديث املتقدم: وَل جيوز عود العلماء تعظيم مكان ويف
مث قال: يف احلديث دليل على موع كل  ،(2)رجاء الشفاء أو ق اء حاجد ،أو أي شيء اخر له أصل يف معتقدا  اجلاهليد

َل ميتهن أو يكون  ،ن خش              بد أو حديدة أو حجر أو بواء وحنوهما يس              تدام أو يكون له أص               ل يف عبادة اجلاهليد م
من أن أش      هر  ،وَل أدل على ذلك ،بل هو أص      ل أص      و ا ،وَل ش      ك أن القرب له أص      ل يف عبادة اجلاهليد .(3)مس      تهلكاً 

 هي أمساء لرجال ص            احلني ماتوا ف الوا يف ،س            واء يف جاهليتهم الالحقد: )الال ( ،أص            وامهم الر عبدوها من دون هللا
وفع ل س              ي دان علي ل ه عم ل عظيم يف   اي د جو اب  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوهو ا ك ان ح دي ث  ،(4)تعظيمهم حىت عب دوهم من دون هللا

ويت      ُ لوا أن ما يفعله بعض جهلد املس     لمني من تعظيم القبور والطواف حو ا والتعلق أبهلهار أمر حمرم خيالف  التوحيد.
كما فعل أمري املؤموني   ملسو هيلع هللا ىلصلويبفعلى العلماء الرابنيني الذين يرجون هللا واليوم اَلخر أن يقتدوا اب ،سرية أمري املؤمونيأمر هللا و 

لطريق إىل هللا ابحلكمد وأن حياربوا العوائق يف ا ،علي، وأن يس      عوا لتعبيد الواس لرهبم وجعل قلوهبم تتعلق ابهلل الواحد القهار
 واملوعظد احلسود.

 ايرة الشرعية للقبور:الز  -أ

 ،س  الميقد غفلها مجع من الواس لفش  و البدع وا رافا  يف العامل  اإل ،إن الزَيرة الش  رعيد للقبور س  ود جمهولد عود الكثريين
 ،ال عود الزَيرةوما يق ،وتقص  ري الدعاة يف توض  يُ هذا الووع املبا  ،وعدم إرش  اد أهل العلم الواس إىل هذه الزَيرة املش  روعد

ه وأنه س    ي   اليوم الذي يكون هذا موض    عه وم     جع ،فالزَيرة الش    رعيد ال رض موها: تذكر املو  ومكان اإلنس    ان وهنايته
ا فتور خاص           د إذا أص           اهب ،وحث الوفس واألخذ بزمامها حنو العبادة ،مما يعني على الثبا  على الطاعد ،الذي يزوره اآلن

يث ومن األدلد على ذلك حد ،على األموا  والدعاء  م ابلر د وامل فرةكما يش           رع فيها الس           الم   ،وتقاعس عن العبادة
 ،وم مؤمونيالس  الم عليكم دار ق»خيرج من اخر الليل إىل البقيع فيقول: ملسو هيلع هللا ىلص عائش  د رض  ي هللا عوها قال : كان رس  ول هللا 

حني جاء  ،يلعوها يف قص    د جرب  ويف روايد عوها رض    ي هللا ،«اللهم اغفر ألهل بقيع ال رقد ،وإان إن ش    اء هللا بكم َلحقون
م َي رس     ول قال  عائش     د رض     ي هللا عوها: كيف أقول   ،وأخربه أن هللا تعاىل أيمره أن يس     ت فر ألهل بقيع ال رقد ملسو هيلع هللا ىلصالويب

                                                           
 ، حسن صحيُ.  2180سون الرتمذي ، رقم  )1 (
 .119، ال لو يف الدين لل رَيين ، ص  206عدة املريد ، ص  )2 (
 .119، املصدر السابق نفسه ، ص  206عدة املريد ، ص  )3 (
 .119ال لو يف الدين لل رَيين ، ص  )4 (
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وإان إن ش   اء  ،ويرحم هللا املس   تقدمني موا واملس   ت خرين ،قويل: الس   الم على أهل الدَير من املؤموني واملس   لمني»هللا؟ فقال: 
 .(1)«بكم َلحقون هللا

يس بني العبد وأنه ل ،ودعاء العبد لربه ،ملسو هيلع هللا ىلصكما بي ووا اداب زَيرة الرس              ول   ،وقد بنيذ العلماء عدم جواز البواء على القبور
 وربه واسطد:

  فهي للتحرمي، والكراهد إذا أطلق ،وكره أبو حويفد البواء على القرب»ص قال الكاس          اين احلوفي يف كتابه بدائع الص          وائع: 
 .(2)«وقد صر  ابلتحرمي ابن مالك من األحواف

ر والركن ومل يعهد اَلس         تالم إَل للحج ،وَل يس         تلم القرب وَل يقبلهر فإنه من عادة أهل الكتاب»ص قال الطحاوي احلوفي: 
 .(3)«اليماين خاصد

ولكن يس        لم ومي         ي. وروى ابن وهو عوه: أنه  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبَل أرى أن يقف عود قرب »ص قال القاض        ي عياض عن مالك: 
 .(4)«قال: ويدنو ويسلم وَل ميس القرب

 ،و فعل الوصارىوه ،من البدع: اختاذ املساجد على قبور الصاحلني ... والتمسُ ابلقرب عود الزَيرة»ص وقال رزو  املالكي: 
 .(5)«وكل ذلك ممووع بل حيرم ،و ل تراب القرب تربكاً به

دم مبكد وقد رأي  من الوَلة من يه»وقال أي   اً ر ه هللا: «. ومل أَر قبور املهاجرين واألنص  ار جمص  ص  د»ي: ص وقال الش  افع
 .(6)«فلم أَر الفقهاء يعيبون ذلك ،ما يبىن فيها

 حياته بل األدب أن يبعد موه كما يبعد موه لو ح     ر يف ،ابليد وتقبيله - ملسو هيلع هللا ىلصالويبقرب  -ويكره مس    حه »ص وقال الوووي: 
 .(7)«ذا هو الصواب الذي قال العلماء وأطبقوا عليهه ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .(8)«وَل ميس القرب وَل يقرب موه وَل يطوف به»وقال السبكي يف فتواه: 

                                                           
 (.1/32بدائع الصوائع ) )1( 

 .974( ، رقم 1/671مسلم ) )2 (
 .340حاشيته على مراقي الفال  ، ص  )3 (
 (.2/152كتاب شر  الشفاء )  )4 (
 (.1/244شر  رسالد القريواين ) )5 (
 (.11/916األم ) )6 (
 (.1/244الزواجر عن اقرتاف الكبائر ) )7 (
 (.1/289فتاوى السبكي ) )8 (
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 اتريخ االحتفال ابملزاران يف األضرحة: -ب
ذكر ذلك  ،يذكر أن أول من أحدث اَلحتفال ابملزارا  الس        وويد يف األض        رحد هم العبيديون )الفاطميون( يف القرن الرابع

س   ني، وفاطمد واحل ،واحلس   ن ،ومولد علي بن أيب طالو ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبمولد  ،املقريزي أ د بن علي قال: كان   م س   تد موالد
ومل يكن املس   لمون قبل هذا التاري   ،(1)وكانوا يوحرون عود قرب احلس   ني اإلبل والبقر وال وم ،ومولد ا ليفد ،رض   ي هللا عوهم

ليهم وَل أدل على ذلك من أن أكثر الص      حابد رض      وان هللا ع ،وَل حيتفلون هبا ،يقيمون األض      رحديف القرون الثالثد األوىل 
وُكت اب  ،ومن عرف قربه موهمر فمختلف فيه بني  املؤرخني ،َل تعرف قبورهم ،دفووا خارج البقيع يف مص     ر والش     ام والعرا 

 ،الذين  لوا رايد الدين والعلم ،عالم ا دىوهم الص            لحاء والعلماء وأ ،فكيف خفي  قبورهم عن أهل الس            ري ،الس            ري
وفعل  ،وملا اختلف املؤرخون فيها ،واجلهاد والعبادة ؟  لو كان لألض              رحد يف زماهنم وزمان يبعيهم ذكر ملا خفي مكاهنا

 ،اذ قربه عيداً عن اخت ملسو هيلع هللا ىلصالويبكيف وقد هنى   ،الواس  ذا األمر بعد القرون األوىل خري القرون َل يكس           به مش           روعيد حبال
هدي رس     ول  ويقدمه على ،وعمل ش     يخه ،وحيتج بعمله ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبفمن يفعل ذلك من الواس فإمنا يفعل عني ما حذر موه 

ولِهِ ﴿وهللا تعاىل يقول:  ،وأص        حابهملسو هيلع هللا ىلص هللا  ُموا َبنْيَ َيَدِي اَّللِذ َوَرس        ُ َن الُِفو ويقول: ﴿فَ ْلَيْحَذِر الذِذيَن خيَُ  ،[1]احلجران:  ﴾ََل تُ َقدِ 
َود  أَْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاب  أَلِيم    .[63]النور:  ﴾َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

 

 ارتباط املزاران ابلتخُّلف واجلهل: -ج
وا أمري املؤموني علي بتس ويتها كما بنيذ لملسو هيلع هللا ىلص خالفاً ألمر رس ول هللا  -امل  روبد على القبور  -ارتفع ش  ن القباب والتوابي  

 ،تائر الكعبدونص          ب  عليها س          تائر احلرير كس           ،وتفون الواس يف زخرفتها ابأللوان الزاهيد ،أيب طالو رض          ي هللا عوهبن 
حاب األض   رحد وما يوفقونه على أص    ،جلمع ما جيود به الزائرون ،وزود  خبزائن احلديد الثقيلد ،وحرس     ابألبواب الفاخرة

 ،واة الكراما ر  ،ر  احلياة للمتعيش     ني على خدمد ال      ريُ وحراس     تهوازده ،لتق      ى حوائجهم وتتحقق اما م ،من نذور
 ورواة التحذير الصارم بسوء عاقبد كل من حياول أن يشكك يف سالمد ما جيري.

 عص      ور يف ،وض      عف   مهم ،ومن املعروف أن التبجيل على هذا الوحو لألض      رحد مل يزدهر إَل يوم أن ختلف املس      لمون
عمرها  الر اس  تطاع  يف األربعني س  ود األوىل من ،يوم أن حوذلوا نور الرس  الد اعمديد ،واجلمود الفكري ،اَلحنطا  العلمي

وبطالد  ،حوذلوا هذه الرس      الد احل       اريد املش      رقد اىل دروش      د ومخول ،أن نعل أهل األرض من فارس إىل امل رب يديوون هبا

                                                           
 . 103(ر ال لو يف الدين لل رَيين ، ص 490، 1/427املواعظ واَلعتبار بذكر ا ط  واآللر ) )1( 



 

254 
 

 

وَل  ،الذي مأل الدنيا علماً وعماًل ص     احلاً يقف عودها ،فوا الص     احلوقص     روا  مهم على أمور ما كان س     ل ،وتعلق ابألوهام
وهو  ملسو هيلع هللا ىلصأَل جيدر بوا أن نس     ل أنفس    وا: هل وجد ش    يء من هذا على عهد الص    حابد فعلوه لقرب رس    ول هللا  ،يلتف  إليها

  ،ى هبمقتدوهم أف           ل أمته ؟ أو وجد ش          يء موه حىت عهد األئمد الذين ي ،أف           ل قرب على وجه األرض ؟ أو لقبورهم
كمالك والش   افعي وأيب حويفد وأ د ر هم هللا ؟ أليس عدم وجود ش   يء من ذلك عودهم دليل على أن ما جيري َل ص   لد 

أَيً كان   ،اس   ت لها من  م مص   لحد ابس   م الدين ،وَل ابلوَليد ؟ وإمنا هي مظاهر التخلف واجلهل ،وَل ابلعبادة ،له ابلدين
 وأكل أموا م وشدهم إىل الوراء؟ ،وجيوهبم ،الء على عقو ملتخدير العامد واَلستي ،املصلحد

 ،تطلعاً إىل اَلبتكارو  ،ور د ابإلنسانيد ،وأخالقاً  ،وتشريعاً  ،وح ارة ،لقد  ل اإلسالم قروانً عديدة يتزعذم العامل قوة ومعرفد
ا عودهم واستبدلوا م ،رضوا عن ذلكفلما أع ،ذلك كان حال املسلمني يوم أن كان تعلقهم حبقيقد اإلسالم ،ومعايل األمور

ومل  ،مل يقم عليها دليل الر ،مبفاهيم م لوطد تعتمد على التواكل والبطالد والدروش              د والتعلق ابل يبيا  ،من العلم وا دايد
 ،النيوأحرى مبن يعرض عن ا دايد وأسباهبا أن يكون من ال  ،تسميد للشيء ب ده ،ومسوا كل ذلك )بركد( ،أيمران هللا هبا

 .(1)وعن الربكد من املبعدين
 

 احلمالن االستعمارية وإقامة األضرحة: -د
ذكر   ،كان للحمال  ال ربيد اَلس     تعماريد مواقف يف تش     جيع املس     لمني أن يوحو هذا املوحى ليبتعدوا عن جوهر الدين

إن أحد رجال اَلس  تعمار الربيطاين حيض على تش  جيع البدع واألوهام بني املس  لمنير يقول: فص  حيفد التاميز اإلجنليزيد قول 
ذلك كفيل إببعادهم عن اإلسالم. يقول الشي  أ د الباقوري: إن أحد كبار الشرقيني حدثه عن بعض أساليو اَلستعمار 

 ، اناه جديدعرب تلك املوطقد الواس   عد إىل ،ادأن ال    رورة كان  تق    ي بتحويل القوافل اَلتيد من ا ود إىل ب د ،يف مس   يد
ى مس    افا  وأخريا اهتدوا إىل إقامد عدة أض    رحد وقباب عل ،ومل ُنِْد الوس    ائل يف جعل القوافل ختتاره ،للمس    تعمر فيه غايد

حىت ص   ار   ،مومبا ش   وهد من كراما  ،وما هو إَل أن تواقل الواس اإلش   اعا  مبا فيها من األولياء ،متقاربد يف هذا الطريق
 .(2)ومقصودة عامرة ،تلك الطريق م هولد

كان مما طم هنا على ف ،وهي ترص       د التحرك الش       يوعي يف املوطقد ،وقد اهتم  احلكومد اإلجنليزيد ابحلالد الديويد يف مص       ر
ن أوفدوا من يقول أحد العلماء الذي ،تدين املصريني: أن ثالثد ماليني مسلم زاروا ضريُ أ د البدوي بطوطا يف ذلك العام
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وزارة األوقاف لوعظهم: لقد كو  أش  هد من أعما م ما يس  تدعي اجللد ابلس  يا  َل ما يس  تدعى الزجر ابلكالم، ولو دعوا 
وحس              بك معرفد حا م أهنم جا وا ال               ريُ املذكور للوفاء ابلوذور واَلبتهال  ،إىل واجو ديين ص              حيُ لفروا انفرين

 .(1)ابلدعاء

 هل املزاران من اإلحداث يف الدين؟ -ـه

وحمبتهم إَيه  ،وأخش  اهم هلل، وتوقري أص  حابه له غري خافٍ  ،وهو أكرم ا لق على هللا تعاىل وأتقاهم هللملسو هيلع هللا ىلص ما  رس  ول هللا 
فلم يقيموا  ،دنياوهو أف     ل قرب يف ال ،ومكان قربه الش    ريف معروف لدى أص    حابه غري جمهول ،يف بيتهملسو هيلع هللا ىلص وُقرب  ،َل تقدر

وَل  ،ومل جيتمع عود قربه ا لفاء الراشدون إحياء لذكراه يف يوم من السود معلوم يف )مزار( ،وَل قباابً  ،وَل بواء ،ليه مشهداً ع
بل كانوا إذا مروا بقربه الش      ريف يص      لون ويس      لمون عليه كما أمرهم  ،اغتواماً للذكر والعبادة ،غريهم من أص      حابه األخيار

ا ﴿تثاًَل ألمر رهبم: ام ،حيًا وميتاً  ،ويقفون عود أمره وهنيه ،ويهتدون هبديه ،يتبعون س              ووهوكانوا يطيعون أمره و  ،رهبم َوم َ
وُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْوُه فَانْ تَ ُهوا َود  ﴿وقوله عز وجل:  ،[7]احلشـــر:  ﴾مَيُكُم الرذس    ُ َوة  َحس    َ وِل اَّللِذ ُأس    ْ  ﴾َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرس    ُ

يوقل أحد من  ومل ،وخلفا ه هم القدوة احلس     ود الذين أمران رس     ول هللا ابتباع س     وتهم والعض عليها  ابلوواجذ ،[21]األحزاب: 
 ،حزب ا دىو  ،رجاء الربكد، وهم أولياء هللا ،أهل اإلس         الم أن أص         حابه اجتمعوا ليلد يف الس         ود عود قربه للذكر والعبادة

يف قلوهبم  ملسو هيلع هللا ىلصوأحرص على الطاعد، وتعظيم رس      ول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصه رس      ول هللا وأعلم موا مبا حيب ،وكتائو الدين ،وأنص      ار احلق
وحمبته وتوقريهم إَيه  ،وأمجع على تعظيمهم له ،قرمنألن الذي نطق به ال ،وَل خيتلف عليه ،ابملكان الذي َل خيفى ،وتوقريه

ومل  ،ق إليهس  اد يف الدين لكانوا أس  بوَل خياف موه ف ،ولو كان هذا العيد الس  ووي عود قربه مما يقرب إىل هللا ،أهل اإلس  الم
 ملسو هيلع هللا ىلصلويباوَل وجد يف سوته بفعل وَل تقرير ما يدل على مشروعيته عود قرب  ،يف حياته بشيء من هذاملسو هيلع هللا ىلص أيمرهم رسول هللا 

حابه بش    يء فلم يتعبد هو وَل أص     ،ومر  عليهم الس    وون يف حياته ،أو عود أحد من قبور أص    حابه الذين ماتوا ،بعد موته
وفعهم نزل به وحرص  ه على ما ي ،ونص  حه ألمته ،وأكملهم علماً مبا يُرض  ي هللا تعاىل ،وهو أكمل ا لق عبوديد هلل ،من هذا

 .[128 ]التوبة: ﴾َلَقْد َجاءَُكْم َرُسول  ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيز  َعَلْيِه َما َعِوتُّْم َحرِيص  َعَلْيُكْم اِبْلُمْؤِمِونَي َرُ وف  َرِحيم  ﴿ قرمنال

 ،وص  لوا علي ،ربي عيداً وَل نعلوا ق ،َل نعلوا بيوتكم قبوراً : » ملسو هيلع هللا ىلصقال رس  ول هللا ف ،عن اختاذ قربه عيداً  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد هناان 
علوا أي: َل ن ،ألنه يتكرر مرة بعد مرة ،وهو الرجوع واملعاودة ،، ومعىن عيد: من العود(2)«فإن صالتكم تبل ين حيث كوتم

تد  يف اجتماع عام يتكرر بص       فد لب ،أو غري ذلك ،أو كل س       ود ،كل ش       هر  ،وأوقايً خمص       وص       د ،لزَيرة قربي أَيماً معلومد
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وقد أدى هبم األمر  ،فإهنم يفعلون ذلك ،وَل تش      بهوا ابليهود والوص      ارى ،وَل تتخذوه موس      كاً ترحلون إليه كاحلج ،كالعيد
َل ملسو هيلع هللا ىلص : »قال  أص حابه من ذلك ف ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد حذر  ،حىت جعلوا املس يُ عليه الس الم إ اً  ،إىل ال لو واملبال د يف اإلطراء

 .(1)«فقولوا: عبد هللا ورسوله ،فإمنا أان عبده ،تطروين كما أطر  الوصارى ابن مرمي

وأف       ل ا لق  ،نواَلخري ،وهو أكرم ا لق على هللا، وهو س      يد األولني ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبفإذا كان احلال من الوهي يف التعلق بقرب 
كون خمالفد هنيه فت ،فما ابلك بقبور األموا  من دونه من األولياء والص      احلني ،عود هللا يوم الدينوأرجى الش      فاء  ،أمجعني

ز وجل: وهو ما يقرب إىل من خيالف نبيه يف قوله ع ،داخلد يف الش              ق الثاين من احلديث ،يف ذلك ابختاذ قبورهم أعياداً 
َود  أَْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاب  أَلِيم  فَ ْلَيْحَذِر الذِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ﴿  .[63]النور:  ﴾ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

 ،ماً فال خيلو حاله من أمرين: إما أنه جاء ببدعد  ل ،فمن خالفهم زاعماً أنه أتى بطاعد وقربه ،فهذا هو هدي خري القرون
 وإما أن يكون مدعياً أنه فاقهم ف اًل وعلماً.

ملسو هيلع هللا ىلص  س  ول هللافقد زعم أن ر  ،ىل يقول: من أحدث يف هذه األمد ش  يناً مل يكن عليه س  لفهابل كان اإلمام مالك ر ه هللا تعا
. (2)َل يكون اليوم ديواً  ،فما مل يكن يومنذ ديواً  ،[3]املائدة:  ﴾اْليَ ْوَم َأْكَمْلُ  َلُكْم ِديَوُكمْ ﴿ألن هللا تعاىل يقول:  ،خان الدين

 .(3)ومن ختلف عوها غر  ،وكان يقول: السود سفيود نو  من ركبها جنا

 ذي وخمالفته من اإلحداث يف الدين ال ،بل هنى عوها ،وَل أصحابهملسو هيلع هللا ىلص إن إقامد )املزارا ( عبادة مل يفعلها رسول هللا 

خري احلديث   أما بعد فإن»فقد كان مما خيطو به يف كل مجعد حمذراً:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبيوتهي بص           احبه إىل ال            الل كما أخرب 
من أحدث يف : » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ، و (4)«وكل بدعد ضاللد ،وشر األمور حمدل ا ،هدي حممد وخري ا دي ،كتاب هللا

 .(5)«أمران هذا ما ليس فيه فهو رد

 فيما َل جيوز إَل ،تش       د إليه الرحال من كل حدب وص       وب للعبادة ،يف مكان ما ،إن مجع الواس يف يوم معني على الدوم
وهي الش    عائر  ،ويف ص    لوا  األعياد واجلمعد واجلماعد ،واملزدلفد ،ومىن ،وعرفد ،ش    رعه هللا تعاىل من إقامد الوُّس    ك يف مكد

ا ِمْن تَ ْقَوى َعائَِر اَّللِذ فَِإهنذَ َذِلَك وَمْن يُ َعظِ ْم ش       َ ﴿وأثىن على أهلها بقوله تبارك وتعاىل:  ،وإقامتها ،الر أمر هللا تعاىل بتعظيمها
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من اإلحداث يف الدين، ألنه إحداث عبادة  ،يف يوم من الس          ود ،وإحداث مش          هد اخر غري ما ذكر [32]احلج:  ﴾اْلُقُلوبِ 
لوم جيتمع إليها الواس يف يوم من الس     ود مع ،فإن هذه املزارا  ص     ار  عود العامد كالوس     ك ،ونس     ك مل يش     رعها هللا تعاىل

إذا  ،فإن الطاعا  املطلقد املودوب إليها يف كل وق  ،وهذا يف ذاته أمر مذموم ،ا الرحالوتش               د إليه ،للذبُ والعبادة
الوق   واعتقد أن لفعلها يف ذلك ،مل خيص    ص    ه الش    رع به ،أو مكان معني ،أو يوم معني ،خص    ص ش    يء موها بليلد معيود

تلك األعمال  حتول  ،أو تعظيم األجر ،ل العملأو قبو  ،أو رفع الدرجا  ،أثراً خاص           اً يف الربكد ،أو املكان املعني ،املعني
 ،ش          ارعأمر توقيفي َل يكون إَل من ال ،ألن ترتيو الثواب على األعمال ،الر هي من جوس الطاعا  إىل بدعد ابَلتفا 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصموها: اعتقاد العامد يف أص    حاهبا الذين بوي  عليهم القباب خالفاً لوهي رس    ول هللا  ،وقد جرذ هذا إىل مفاس    د عظام
 ،زاروتقربوا إليه ابلذابئُ والقرابني يف يوم معلوم من الس           ود، عود إقامد امل ،وق            اء احلوائج ،فاعتقدوا فيها ال            ر والوفع

مثل  ،هوكان  له حاجد يرجوها من رب ،وتودذدوا إليها بعد ما أش    اعوا حو ا أن من س    ا  إليها احليوان ليذبُ يف ذلك اليوم
وس       لوا موها ما  ،فص      ار  ملج  لوجا  املطالو ،َل يرجع إَل هبا -أو ش      فاء مرض إن كان مري       اً  ،ولد إن كان َل يلد

 ،روا يذحبون عودهاحىت ص  ا ،وأن حوائجهم تق   ى  م من رهبم بواس  طتها وعن طريقها ،س   له العباد من رهبم واس  ت اثوا هبا
الصالة الذي أمر ابلتوبد واَلست فار والدعاء و ملسو هيلع هللا ىلص هللا  معرضني عن كتاب هللا وهدي رسول ،َلستوزال املطر إذا أتخر املطر

معتقدا  و  ،ولكن عملهم َل يزال من أعمال الش            ياطني ،اس            تدراجاً وابتالء ،وقد يوزل املطر بعد ذحبهم ،طلباً للس            قيا
 فإىل هللا املشتكى. ،(1)اجلاهليد

تبعيه أن أيخذوا فعلى حمبِ يه وم ،ش         رك وأس         بابهإن أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض         ي هللا عوه دعا للتوحيد وحارب ال
عودما قال: َل  وما أحس    ن كالمه ،الكرمي وهدي الويب عليه الص    الة والس    الم قرمنأبقواله وأفعاله الر ترش    دان للتمس    ك ابل

أن ملسو هيلع هللا ىلص :  هللا. وقوله أليب ا ياج األس    دي: أَل أبعثك على ما بعثين عليه رس    ول (2)وَل خيافن إَل ذنبه ،يرجون أحد إَل ربه
 .(3)وَل قرباً مشرفاً إَل سويته ،َل تدع َتثاًَل إَل طمسته

 حرص أميـر املؤمنني علي بـن أيب طالب رضي هللا عنـه علا بطالن االعتقاد ابلكواكب: -ز
 أمري املؤموني  َل فقال: َي ،ملا أراد أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض  ي هللا عوه أن يس  افر لقتال ا وارج، عرض له موجم

: بل أسافر فقال علي ،-أو كما قال  -فإنك إن سافر  والقمر يف العقرب هزم أصحابك  ،فإن القمر يف العقرب ،تسافر
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. وجاء يف روايد: ... فلما فرغ (1)فسافر فبورك له يف ذلك السفر فقتل عامد ا وارج ،ثقد ابهلل وتوكاًل على هللا وتكذيباً لك
وهروان  د هللا وأثىن عليه مث قال: لو سران يف الساعد الر أمران املوجم لقال اجلهال الذين َل يعلمون: سار يف الساعد من ال

.. انظر إىل حرص أمري املؤموني علي رض          ي هللا عوه على س          المد عقيدة أص          حابه مما ادعاه (2)الر أمره هبا املوجم فظفر
اله بوتيجد وانش        ،ي رض      ي هللا عوه مع ما كان فيه من األمر املهم من قتال ا وارجفعل ،املوجم من ذلك اَلعتقاد الفاس      د

عتقد يف الوق  فكان موه بيان فس     اد ذلك امل ،فإنه مل يوس     ى تلك الكلمد الر قا ا ذلك املوجم له يف بدايد مس     ريه ،املعركد
 .(3)املواسو بعد انتهاء قتاله للخوارج وانتصاره عليهم

 املؤمنني علي رضي هللا عنه ملن غلوا فيه وادعوا فيه األلوهية: إحراق أمري -ح
فدعاهم فقال  ،عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هوا قوماً على ابب املسجد يدعون أنك رهبم ،عن عبد هللا بن شريك العامري

 ،لونمك  ل الطع  ام كم  ا  أتك ،فق  ال: ويلكم إمن  ا أان عب  د مثلكم ،م  ا تقولون؟ ق  الوا: أن    ربو  ا وخ  القو  ا ورازقو  ا ، م: ويلكم
فلما   ،ار ف بوافاتقوا هللا وارجعو  ،وإن عص    يته خش    ي  أن يعذبين ،إن أطع  هللا ألبين إن ش    اء هللا ،وأش    رب كما تش    ربون
م ا ك ان فق الوا ك ذل ك. فل ،فق ال: أدخلهم ،فق ال: ق د وهللا رجعوا يقولون ذل ك الكالم ،فج اء قورب ،ك ان ال  د غ دوا علي ه

وقال:  ،رف دخلهم أخدوداً بني املس       جد والقص        ،ف بوا إَل ذلك ،قال: لنن قلتم ذلك َل قتلوكم أبخبث قتلد ،اليوم الثالث
 قال: (4)حىت إذا احرتقوا ،فقذف هبم فيها ،ف بوا أن يرجعوا ،إين طارحكم فيها أو ترجعوا

 إين إذا رأي                                           األم                                         ر أم                                         راً 
 

 (5)أوق                د  انري ودع                و  قو                ربا ،موك                راً  
فبلغ  ،قال: أ  علي رض         ي هللا عوه بزاندقد ف حرقهم ،البخاري يف ص         حيحه خرب اإلحرا  من حديث عكرمدكما أخرج  

تلتهم لقول ولق ،«َل تعذبوا بعذاب هللا»حيث قال: ملسو هيلع هللا ىلص ذلك ابن عباس فقال: لو كو  أان مل أحرقهم لوهي رس              ول هللا 
عوه أنه حر  غالبيد الراف               د الذين اعتقدوا فيه  . وقال ابن تيميد: وثب (6)«من بدل ديوه فاقتلوهملسو هيلع هللا ىلص : »رس              ول هللا 

يث يقول: لو  ح ،رأي علي بن أيب طالو رض       ي هللا عوه يف إحرا  الس       بنيد ،. مل ير ابن عباس رض       ي هللا عوهما(7)اإل يد

                                                           
 (.7/288( ، البدايد والوهايد )35/179جمموع الفتاوى ) )1 (
 (.7/288البدايد والوهايد ) )2 (
 .329موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة إىل هللا ، ص  )3 (
 ( ، سوده حسن.12/270فتُ الباري ) )4 (

 املصدر السابق نفسه ، سوده حسن. )5( 
 (.4/279البخاري ، كتاب املرتدين ) )6 (
 (.5/12(ر موهاج السود )28/474الفتاوى ) )7 (
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. (1)«ه فاقتلوهمن بدل ديوملسو هيلع هللا ىلص : »ولقوله « َل تعذبوا بعذاب هللاملسو هيلع هللا ىلص : »كو  أان مل أحرقهم حمتجاً عليه بوهي رس      ول هللا 
 وحيتمل أن يكون مسعه من بعض الصحابد. ،ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن حجر: وهذا حيتمل أن ابن عباس مسعه من رسول هللا 

  وهذا حيتمل أنه مل يرض مبا اعرتض به ورأى أن الوهي  (2)فقال: ويُ أم ابن عباس ،ويف روايد أيب داود: فبلغ ذلك علياً 
 ،لقاً فاعتقد التحرمي مط ،فتوجع له لكونه  ل الوهي على  اهره ،د. وقال ابن حجر أي                ا: )ويُ( كلمد ر (3)للتوزيه
أهنا تقال مبعىن  ،وأنه حفظ ما نس    يه بواء على أحد ما قيل يف تفس    ري )ويُ( ،وحيتمل أن يكون قا ا رض    اً مبا قال ،ف نكره

 مطلقاً س            واء كان ذلكوغري ا  ،وابن عباس ،فكره ذلك عمر ،وقال: واختلف الس            لف يف التحريق ،(4)املد  والتعجو
ا الوهي وقال املهلو: ليس هذ ،وخالد بن الوليد وغري ا ،وأجازه علي ،أو كان قص    اص    اً  ،أو يف حال مقاتلد ،بس    بو كفر
 بل على سبيل التواضع. ،على التحرمي

و بكر الب اة ابلوار وقد حر  أب ،أعني العرنيني ابحلديد اعمى ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقد مسل  ،ويدل على جواز التحريق فعل الص        حابد
كو وأكثر علماء املديود جييزون حتريق احلص     ون واملرا  ،وحر  خالد بن الوليد ابلوار انس     اً من أهل الردة ،حب      رة الص     حابد

  إم  ا ألن قص               د العرنيني ك  ان   ،واألوزاعي. وق  ال ابن املوري وغريه: َل حج  د فيم  ا ذكر للجواز ،ق  ال  ه الثوري ،على أهليه  ا
ونويز الص  حايب معارض مبوع ص  حايب اخر، وقص  د احلص  ون واملراكو مقيدة ابل   رورة إىل  ،أو موس  وخد كما تقدم قص  اص  اً 

 .(5)ذلك إذا تعني طريقاً للعدو

حابوا: إذا وكذلك قال أص        ،وقال ابن القيم: وحر  أبو بكر رض       ي هللا عوه اللوطيد وأذاقهم حر الوار يف الدنيا قبل اَلخرة
فإن خالد بن الوليد رض    ي هللا عوه كتو إىل أيب بكر الص    ديق رض    ي هللا عوه أنه وجد  ،ق اللوطي فله ذلكرأى اإلمام حتري

ن أيب طالو وفيهم علي بملسو هيلع هللا ىلص فاستشار الصديق أصحاب رسول هللا  ،يف بعض نواحي العرب رجاًل يوكُ كما توكُ املرأة
ن حير  أرى أ ،إَل واحدة فص     وع هللا هبم ما قد علمتم ،فقال: إن هذا الذنو مل تعص به أمد من األمم ،وكان أش     دهم قوَلً 

حرقهم هش               ام بن عبد  مث ،مث حرقهم عبد هللا بن الزبري يف خالفته ،ابلوار. فكتو أبو بكر إىل خالد أن حيرقوا فحرقهم
 .(6)امللك

                                                           
 (.4/279البخاري ، كتاب املرتدين ) )1 (
 ( صححه األلباين.4/520سون أيب داود ، كتاب احلدود ) )2 (
 (.12/271ري )فتُ البا )3 (
 (.12/272املصدر السابق نفسه ، ) )4 (

 (.6/150فتُ الباري ) )5( 
 .23-22الطر  احلكيمد يف السياسد الشرعيد ، ص )6 (
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 وتعريفه للتقوى: ،كيفية بداية اإلميان يف القلب عند أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  -ط

العبد إمياانً ازداد  فكلما ازداد ،أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض      ي هللا عوه: إن اإلميان يبدو ملظد بي       اء يف القلوقال 
مي هللا لو ش  ققتم وا ،حىت إذا اس  تكمل العبد الوفا  اس  ود القلو ،وكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلو س  واداً  ،القلو بياض  اً 

 .(1)ولو شققتم عن قلو املوافق والكافر لوجدَتوه أسود ،يضعن قلو املؤمن لوجدَتوه أب

والعمل ابجلوار   ،والوطق ابلش       هادتني ،وقد بنيذ علماء أهل الس       ود حقيقد اإلميان فقالوا أبن اإلميان هو التص       ديق ابلقلو
أقوال العلماء  قد تواتر و  ،واألركانر أي هو: اعتقاد وقول وعمل، فهذه الثالثد كلها مودرجد فيه وَتثل أجزاء من حقيقته

يف  واألحاديث الوبويد على ص             حد هذا القول ،يدقرمنال اآلَي واس             تدلوا أبدلد كثرية من  ،ومن بعدهم على هذه احلقيقد
َيْ  ﴿، قال تعاىل: (2)حقيقد اإلميان لذِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللذُ َوِجَلْ  قُ ُلوهُبُْم َوِإَذا تُِل َا اْلُمْؤِمُووَن ا منذ ميَاانً َوَعَلى عَ ِإ َلْيِهْم مََيُتُه زَاَدْ ُْم ِإ

َواُهْم يُ ْوِفُقوَن ص أُولَِنَك ُهُم اْلُمْؤِمُوونَ  اَلَة َوممذا َرَزق ْ قًّا َ ُْم َدَرَجا   ِعْوَد َرهبِ ِْم َوَمْ ِفَرة  َورِْز    حَ  َرهبِ ِْم يَ تَ وَكذُلوَن ص الذِذيَن يُِقيُموَن الص      ذ
 .[4 - 2: ]األنفال ﴾َكِرمي  

 ،اانً واعترب  ه                      ذا كله إمي ،بني عمل القلو وعمل اجلوار  -وهي تعرض ص        فا  املؤموني  - اآلَي فقد مجع  هذه 
 عبارة ﴿أُولَِنكَ عودما ضموتها ب ،وعرف  املؤموني بتلك الصفا  جمتمعد ،وقصر  اإلمي            ان عليه أبداة القصر واحلصر )إمنا(

 .(3)وأعمال اجلوار  يف هذه الصفا  هي: إقامد الصالة واإلنفا  يف سبيل هللا ﴾ُهُم اْلُمْؤِمُووَن َحقًّا

 ،وأدانها: إماطد األذى عن الطريق ،اإلميان ب      ع وس     بعون ش     عبدر أف      لها: قول َل إله إَل هللاملسو هيلع هللا ىلص : »وقال رس     ول هللا  
وإماطد األذى عن الطريق  ،فالش      هادة قول ،ملسو هيلع هللا ىلص. والش      اهد يف احلديث ما ذكره رس      ول هللا (4)«واحلياء ش      عبد من اإلميان

. وقال اإلمام (5)ومعظم شعو اإلميان هي أعمال ،وجعل الثالثد من اإلميان دليل على حقيقته ،واحلياء خلق وسلوك ،عمل
 واحلو يف هللا والب ض يف هللا من اإلميان. ،البخاري يف صحيحه: هو قول وفعل يزيد ويوقص

 يستكملها مل ومن مل ،فمن استكملها استكمل اإلميان ،لإلميان فرائض وشرائع وحدوداً وسوواً وقال عمر بن عبد العزيز: إن 
 .(6)وإن أم  فما أان على صحبتكم حبريص ،فإن أعش فس بيوها لكم حىت تعملوا هبا ،يستكمل اإلميان

                                                           
 (.7/191الفتاوى ) )1 (
 .23يف  الل اإلميان للخالدي ، ص )2 (
 .188تبصري املؤموني بفقه الوصر والتمكني ، ص  )3 (
 .57( ، رقم 1/63مسلم ، كتاب اإلميان ) )4 (

 .30يف  الل اإلميان ، ص )5( 
 (.1/9البخاري ، كتاب اإلميان ) )6 (
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والص     رب موها  ،واليقني والعدل واجلهادوما قاله أمري املؤموني يف اإلميان ملا س     نل عوه: اإلميان على أربع دعائم: على الص     رب 
ق من الوار ومن أشف ،والرتقور فمن اشتا  إىل اجلود سال عن الشهوا  ،والزهد ،والشفق ،على أربع شعو: على الشو 

وها على أربع واليقني م ،ومن ارتقو املو  س       ارع إىل ا ريا  ،ومن زهد يف الدنيا اس       تهان ابملص       يبا  ،اجتوو اعرما 
ومن  ،مدوس   ود األولني. فمن تبص   ر يف الفطود تبيو  له احلك ،وموعظد العربة ،وأتول احلكمد ،تبص   رة الفطود ش   عو: على

ومن عرف العربة فك منا كان يف األولني. والعدل موها على أربع شعو: على غائض الفهم،  ،تبيو  له احلكمد عرف العربة
ومن  ،ومن علم غور العلم ص       در عن ش       رائع احلكم ،فمن فهم علم غور العلم ،ورس       اخد احللم ،وزهرة احلكم ،وغور العلم

والصد   ،وكروالوهي عن امل ،حلم مل يفر  يف أمره وعايف بني الواس  يداً. واجلهاد موها على أربع شعو: األمر ابملعروف
ومن  ،كر أرغم أنوف املوافقنيومن هنى عن املو ،فمن أمر ابملعروف ش         د  هور املؤموني ،وش         ونان الفاس         قني ،يف املواطن

 .(1)ومن شواي الفاسقني وغ و هلل غ و هللا له وأرضاه يوم القيامد ،صد  يف املواطن ق ى ما عليه

وترك اَلغرتار  ،وقال أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض              ي هللا عوه يف تعريفه للتقوى: ترك اإلص              رار على املعص              يد
ففي  ،(3)الرحيل واَلس  تعداد ليوم ،والقواعد ابلقليل ،والعمل ابلتوزيل ،ا وف من اجلليل. وقال فيها: التقوى هي (2)ابلطاعد

وُّ ﴿اهتم  ام أمري املؤموني يف ح  ث الو  اس على التقوى  را  والر  يف ج  ان  و الفرد واجملتمعر موه  ا: حمب  د هللا ل  ه:  ِإنذ اَّللذَ حي  ُِ
ُوونَ ِإنذ ﴿معي  د هللا:  ،[4]التوبــة:  ﴾اْلُمتذِقنيَ  َذل ِ َك ﴿: قرمناَلنتف  اع ابل ،[128]النحــل:  ﴾اَّللذَ َمَع ال  ذِذيَن ات ذُقْوا َوال  ذِذيَن ُهْم حُمْس              ِ

ُهْم طَاِئف  ِمَن ﴿احلفظ من الش      يطان ووس      اوس      ه:  ،[2]البقرة:  ﴾اْلِكَتاُب ََل َرْيَو ِفيِه ُهَدًى لِْلُمتذِقنيَ  ِإنذ الذِذيَن ات ذَقْوا ِإَذا َمس      ذ
يْ  ُرونَ الش      ذ َُ َفاَل َخْوف  َعَلْيِهْم َوََل هُ ﴿انتفاء ا وف واحلزن:  ،[201]األعراف:  ﴾طَاِن َتذَكذُروا فَِإَذا ُهْم ُمْبص      ِ َل ْم َفَمِن ات ذَقى َوَأص      ْ
ُ ِمَن اْلُمتذِقنيَ ﴿قبول العمل:  ،[35]األعراف:  ﴾حَيَْزنُونَ  َا يَ تَ َقبذُل اَّللذ واملخرج بعد ال       يق:  ،د العس      ر، اليس      ر بع[27]املائدة:  ﴾ِإمنذ

ًرا﴿ .[2]الطالق:  ﴾َوَمْن يَ تذِق اَّللذَ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا﴿ . الفراس      د واحلكمد والوور: [4]الطالق:  ﴾َوَمْن يَ تذِق اَّللذَ جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيس      ْ
َماَواُ  َواأَلْرُض أُِعدذْ  ﴿. دخول اجلود: [29]األنفال: فُ ْرقَااًن﴾  ََيأَي َُّها الذِذيَن مَمُووا ِإْن تَ ت ذُقوا اَّللذَ جَيَْعْل َلُكمْ ﴿ َها الس   ذ َوَجوذٍد َعْرض   ُ

. املوزلد العاليد يوم [72]مرمي:  ﴾مُثذ نُ َوجِ ي الذِذيَن ات ذُقْوا َوَنَذُر الظذاِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا﴿. الوجاة من الوار: [133]آل عمران:  ﴾لِْلُمتذِقنيَ 
 .[212]البقرة:  ﴾َوالذِذيَن ات ذَقْوا فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمدِ ﴿: (4)القيامد

                                                           
 .668-667هنج البالغد ، ص  )1 (
 (.2/21تفسري الرازي ) )2 (

 .334فرائد الكالم ، ص  )3( 
 .237-236سورة احلجرا  ، دراسد حتليليد موضوعيد للعمري ، ص )4 (
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 القضاء والقدر عند أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: -ي

وليس من أحد  ،قال أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض ي هللا عوه: إنه َل يكون يف األرض ش يء حىت يق  ى يف الس ماء
إن عليذ من هللا جود و  ،فإذا جاء قدره خلذيا بيوه وبني قدره ،حىت جييء قدره ،وقد وكل به ملكان يدفعان عوه ويكالنهإَل 

خط ه مل يكن وما أ ،وإنه َل جيد طعم اإلميان حىت يعلم أن ما أص  ابه مل يكن ليخطنه ،فإذا جاء أجلي كش  ف عين ،حص  يود
 .(1)ليصيبه

يوزل من الس       ماء كقطر املطر لكل نفس ما كتو هللا  ا من زَيدة أو نقص       ان يف نفس أو  وقال رض       ي هللا عوه: إن األمر
لم ما مل يعش فإن املس     ،ورأى ل ريه عثرة فال يكونن ذلك له فتود ،فمن رأى نقص    اً يف نفس    ه أو أهله أو ماله ،أهل أو مال

وتدفع  ،وم يوتزر أول فورة من قداحد توجو له امل وي ري به لنام الواسر كالبائس العامل ،دنياه يظهر ختش             عاً  ا إذا ذكر 
وإما أن يرزقه هللا  ،فما عود هللا خري له ،إذا ما دعا هللا ،فكذلك املس   لم الربيء من ا ياند بني إحدى احلس   ويني ،عوه امل رم

رلن: فحرث احلرث ح ،بقىفاَلخرة خري وأ ،وإما أن يعطيه هللا يف اَلخرة ،ومعه حسبه وديوه ،فإذا هو ذو أهل ومال ،ماَلً 
 .(2)وقد جيمعها هللا تعاىل ألقوام ،وحرث اَلخرة الباقيا  الصاحلا  ،الدنيا واملال والتقوى

 

 كيف بحاسب هللا العباد علا كثرة عددهم؟  -ك
لى  عقيل ألمري املؤموني علي بن أيب طالو رض      ي هللا عوه: كيف حياس      و هللا العباد على كثرة عددهم؟ فقال: كما يرزقهم 

 .(3)كثرة عددهم

 اثنياً: خطبة ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب وحتليلها:
وخص        وص        اً يوم  ،كان أمري املؤموني علي بن أيب طالو يتعهد الرعيد ابلتوجيه والتعليم والرتبيد من خالل اَلحتكاك اليومي

علي كثرياً  قد حفظ التاري  ألمري املؤمونيو  ،اجلمعد حيث كان  خطبد اجلمعد من املوابر ا امد يف توجيه األمد وترش            يدها
 وإليك هذا الوموذج الفريد العجيو من خطبه حيث قال: ،وهذه إشارا  عرب  عن خطبد ،من خطبه

                                                           
 .348(ر فرائد الكالم ، ص 2/614لصحابد )حياة ا )1 (
 .343(ر فرائد الكالم ، ص 8/8البدايد والوهايد ) )2 (

 .339ر فرائد الكالم ، ص26أدب الدنيا والدين ، ص  )3( 
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وغداً  ،اليوم (2)وإن امل               مار ،وإن اَلخرة قد أقبل  وأش              رف  ابطالع ،بوداع (1)أما بعدر فإن الدنيا قد أدبر  وأذن 
اعملوا هلل أَل ف ،فمن قص   ر يف أَيم أمله قبل ح    ور أجله فقد خاب عمله ،م أمل من ورائه أجلأَل وإنكم يف أَي ،الس   با 

فعه احلق ض              ره وإنه من مل يو ،ومل أر كالوار انم هارهبا ،وإنه مل أر كاجلود انم طالبها ،كما تعملون له يف الرهبد  ،يف الرغبد
اس إمنا الدنيا أَل أيها الو ،ودللتم على الزاد ،كم قد أمرمت ابلظعنأَل وإن ،ومن مل يس     تقم به ا دى حاد به ال      الل ،الباطل

أَل إن الش         يطان يعدكم الفقر  ،وإن اَلخرة وعد ص         اد  حيكم فيها ملك قادر ،أيكل موها الرب والفاجر ،عرض حاض         ر
 ،ابكموهللا واس  ع عليم: أيها الواس، أحس  ووا يف أعماركم حتفظوا يف أعق ،وهللا يعدكم م فرة موه وف   الً  ،وأيمركم ابلفحش  اء

حرها  ،هاوَل جيرب كس      ري  ،وَل يفك أس      ريها ،إهنا انر َل يهدأ زفريها ،وأوعد انره من عص      اه ،فإن هللا وعد جوته من أطاعه
 .(3)وما ها صديد ،وقعرها بعيد ،شديد

 التأثري يف املدعوين تتمثل فيما يلي: ولو أتملنا يف املقطع السابق لوجدان أن عوامل
ورة من عواطفه وص        ،مما جيعل كلماته ك هنا قبس من نفس       ه املش       تعلد ،ص       د  اللهجد الوابعد من إميانه مبا يدعو إليه -1

 وقلوهبم قد وعتها. ،فهو َل يكاد يوطق ابجلملد حىت تكون أمساعهم قد تلقفتها ،املوفعلد

لعل ذلك يس  عف و  ،ومجلتها قص  رية ،كما أن عبار ا واض  حد  ،مع س  هولتها وعذوبتها وس  الس  تها ،َتتاز األلفاظ ابلقوة -2
 السامعني إبدراك املعىن املراد.

أدبر  ومذن   ومن ذلك مثاًل: قوله: فإن الدنيا قد ،والس  امع أتثراً  ،املقابلد بني املعاين املت   ادة مما يزيد املعىن وض  وحاً  -3
 أقبل  وأشرف  ابطالع وقوله: وإنه مل أر كاجلود انم طالبها.. وَل كالوار انم هارهبا.بوداع .. وإن اَلخرة قد 

كما يف قوله: أَل إن الش              يطان يعدكم الفقر وأيمركم ابلفحش              اء وهللا يعدكم م فرة موه   ،الكرمي قرمناَلقتباس من ال -4
اِء َواَّللذُ يَعِ ﴿من قوله تعاىل:  ،(4)ذلك مقتبس ،وهللا واس   ع عليم ،وف    الً  ْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َوأَيُْمرُُكْم اِبْلَفْحش   َ دُُكْم َمْ ِفَرًة الش   ذ

ُ َواِسع  َعِليم    .[268]البقرة:  ﴾ِمْوُه َوَفْ اًل َواَّللذ

اتص      ا ا اقعيتها و وو  ،ملسو هيلع هللا ىلصوبكالم الرس      ول  ،الكرمي قرمنلقد كان  عواص      ر ا طبد املذكورة تتمثل يف الت ثر الش      ديد ابل -5
از، والتعبري عن املعاين واإلجي ،واإلجادة يف ختري األلفاظ وبواء العبارة ،وعمق املعاين ومسوها ومشو ا ،احلميم ابحلياة البش           ريد

                                                           
 أذن : أعلم . )1 (
 امل مار: املوضع الذي ت مر فيه ا يل للسبا . )2 (
 (.8/7البدايد والوهايد ) )3 (

 أيب طالو يف الدعوة إىل هللا.موهج علي بن  )4( 
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وغايد القول، فإن هذه ا طبد تكتس     و أ يد خاص     د ملا تتكش     ف عوه من  ،واعتماد الوس     ائل البديعيد ،واأللفاظ ابلص     ور
توب  عن إدراكه  ،فهي عميقد الدَللد على شخصيد صاحبها أمري املؤموني علي بن أيب طالو ،شخصيدمزاَي ديويد وأدبيد و 

 ،لذي يوتهي إليهواملص     ري ا ،وغايد الوجود البش     ري ،الس     ليم للمفاهيم واآلراء اإلس     الميد الس     ديدة الر تتواول طبيعد الدنيا
ل إليها أمري املؤموني علي بن أ يتحلذى به من  وتدلوا على ما كان ،يب طالو يف هذا ا ص         وصوتوض         ع الوتائج الر توص         ذ

ها إىل غري ذلك من املزاَي العقليد والروحيد العاليد الر أفاض      ،ور َي معمقد يرفدها ص     فاء ذهوه وطهارة روحه ،حكمد انفذة
الوص  ول ابلوثر الفين  ه يفإن هذا كله قد س  اعد ،ورض  اه بق   ائه ،واعتص  امه بربه ،وَتس  كه بعرى اإلس  الم ،عليه إميانه وتقاه

ادَلً َتاماً كما كان يف الواس إماماً ع ،فكان حبق يف عامل األدب فارس الكلمد وقائدها وإمامها ،إىل هذا املس              توى الرفيع
 .(1)وفارس حرب َل يبارى ،وقائداً حكيماً جمرابً  ،زاهداً 

 ،خبطو اجلمعد فق  ومل يكتفِ  ،يف وعظ الواس وتذكريهمهذا وقد اهتم أمري املؤموني علي رضي هللا عوه ابنتهاز املواسبا  
قال: ما تبكون؟ أما وهللا لو عايووا ما عاين ميتهم، ألذهلتهم  ،أهلها وبكوا (2)وعجذ  ،فعودما شيع جوازة ووضع  يف حلدها

وابدروا  ،وا يف الطلووجد ،مث َل يبقي موهم أحداً .. فاتقوا هللا عباد هللا ،معايوتهم عن ميتهم. وإن له فيهم لعودة مث عودة
اتعظوا  ،غرور حائل، وس        ود مائل ،وَل تؤمن فجائعها ،فإن الدنيا َل يدوم نعيمها ،وهادم اللذا  ،ابلعمل مقطع الوهما 

وض   مذكم بي   ،ملويدفك ن قد علقتكم خمالو ا ،وانتفعوا ابملواعظ ،وازدجروا ابلوذر ،واألثر آلَي واعتربوا اب ،عباد هللا ابلعرب
 ،درة اجلبارإبحاطد ق ،وموقف احلس      اب ،وبعثرة القبور وس      ياقد اعش      ر ،ود تكم مقطعا  األمور بوفخد الص      ور ،لرتابا

َع ا﴿وش  اهد يش  هد عليها بعملها:  ،لكل نفس معها س  ائق يس  وقها عش  رها َا َوُوض  ِ َرَقِ  اأَلْرُض بُِووِر َرهبِ  ْلِكَتاُب َوِجيَء َوَأش  ْ
وَ ُهْم اِبحلَْقِ  َوُهْم ََل يُْظَلُمونَ اِبلوذِبيِ نَي   .[69]الزمر:  ﴾َوالشَُّهَداِء َوُقِ َي بَ ي ْ

كان وحشر  الوحويف، م ،وكسف  الشمس ،وكشف عن سا  ،وكان يوم التال  ،واند املواد ،فارن  لذلك اليوم البالد
 .(3)وارن  األفندة ،وهلك  األشرار ،وبد  األسرار ،مواطن احلشر

 هذه املوعظة بعض عوامل التأثري منها:ونستنتج من 

عدة لتلقي ما والوفوس يف هذه احلال تكون مست ،فإن املوعظد كان  مبواسبد تشييع جوازة ،وق   وع امل   وعظد يف مواسبتها -1
 تذكر به يف املو  والدار اَلخرة.

                                                           
 .363إىل  354األدب العريب ، حبيو يوسف م ويد ، ص  )1 (
 (.1/327العج: رفع الصو . الصحا  للجوهري ) )2 (

 (.1/328(ر صفد الصفوة )1/78حليد األولياء أليب نعيم ) )3( 
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ا البالغي املؤثر يف ه تتميز أبس     لوهبفمواعظ أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض     ي هللا عو ،الص     ياغد البالغيد للموعظد -2
 فمن اجلوانو البالغيد يف الوموذج املذكور ما يلي: ،نفوس املدعوين

فحذف املش     به به  ،لوله خما ،اَلس     تعارةر مثل قوله: فك ن قد علقتم خمالو املويد. تش     بيه املو  )املويد( حبيوان مفرتس -أ
 وأبقى شيناً من لوازمه وصفاته وهو املخالو.

 وسود مائل. ،غرور حائل ،وَل تؤمن فجائعها ،لسجع العفوي غري املتكلف مثل قوله: فإن الدنيا َل يدوم نعيمهاا -ب

وهي مبثوثد يف ا طبد كلها موها: )ما تبكون؟( اس           تفهام.. )اتعظوا عباد هللا ابلعرب( نداء..  ،(1)الص           يغ اإلنش           ائيد -ج
 وانتفعوا ...( كل هذا على سبيل األمر. ،وازدجروا ،اعتربوا ،)اتعظوا

 ألن ا طبد كلها َل خلل فيها وَل ضعف. ،لعل أي جزء من ا طبد يكون شاهداً عليها ،جزالد األلفاظ -د

وقها كل نفس معها س     ائق يس     »الكرمي وانتهاجها موهجه يف اإلرش     اد واإلقواع، كقوله:  قرمناعتماد امل      مون على ال -3
 .« [21]ق:  ﴾َوَجاَءْ  ُكلُّ نَ ْفٍس َمَعَها َساِئق  َوَشِهيد  ﴿د عليها بعملها اعتماداً على قوله تعاىل: وشاهد يشه ،عشرها

 ،س       ياقد اعش       رو  ،وبعثرة القبور ،ودهتكم مقطعا  األمور بوفخد الص       ور»كقوله:   ،الرتهيو بذكر أهوال يوم القيامد -4
 «.وموقف احلساب إبحاطد قدرة اجلبار

اع ممن تطلو له الش  فاء وتس  توص  ف له األطباء.. لإلقو ،من ذلك قوله: كم مرض    بيديك وعلل  بكفيكاإلقواعر و  -5
 وأنه َل مهرب وَل فكاك. ،واَلرحتال عن الدنيا والقدوم على اَلخرة ،حبصول املو 

وذلك لتعبريه ابلفعل املاض   ي عما س   يحدث يف املس   تقبل، حىت يتص   ور الس   امع هذا األمر الذي  ،اس   تح    ار الص   ورة -6
 ود تكم مقطعا  األمور. ،وضمكم بي  الرتاب ،ومن ذلك قوله: فك ن قد علقتكم خمالو املويد ،يوتظره

 .(2)لطف العبارة حبيث تستهوي السامعني وَل توفرهم -7

 ،و اسوالر انتش              ر  بني ال ،أمري املؤموني علي بن أيب ط ال و رض              ي هللا عو ه فه ذه بعض الوم اذج من خط و ومواعظ
 إىل يوموا هذا. وكان مفعو ا سارَيً يف جيله واألجيال الر بعده ،وتطهري قلوهبم ،و ذيو نفوسهم ،وسا   يف تربيتهم

 

                                                           
 وهي: الكالم الذي َل حيتمل التصديق والتكذيو. )1 (
 .145الو يف الدعوة إىل هللا ، صموهج علي بن أيب ط )2 (
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 اثلثاً: أمري املؤمنني علي بن أيب طالب والشعر:
ألدب مل ومعروف أن كتو ا ،ن احلركد الش       عريد يف عهد ا لفاء الراش       دين كان  نش       طديظهر من األخبار الر وص       لتوا أ

لفاء ولكوها تكون املص        در الوحيد لألخبار األدبيد والوقديد الر تتص        ل اب  ،تعتمد يف األس        انيد على املوثوقني من الرواة
تو احلديث كان  تردد يف العهد الوبوي ورو ا كوالتابعني إبحسان ما عدا بعض األراجيز الر   ،والصحابد بعامد ،الراشدين
 .(1)الشريف

 ،د يف هذا اجلانوفهي غوي ،والش       عراء يف عهد أمري املؤموني علير هي كتو األدب واألدابء ،فاملراجع فيما يتعلق ابلش       عر
وَل خيتلف موقف أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه من الش  عر عن مواقف الراش  دين الذين س  بقوه إىل س  دة ا الفد، فكلهم 

فهو يس  تمع إىل الش  عراء يوش  دون بني يديه ما يطلو له أن يس  معه من ص  اد  القول  ،يس  تقون من كتاب هللا وس  ود رس  وله
 كما مر معوا عودما قال األعرايب:  ،اغه وأعجبهوكان يعطي على الشعر إذا استس ،ورفيع املعاين

ه       ا و       ُ ى حم       اس                    ِ ًد ت       ب       ل       َ ل       ذ  كس                    وت       ين ح       ُ
 

وَك من حس              ِن الثذو  ا ُحَلال   (2)فس              وف أْكس              ُ
، (3)ان القولفهو يقول: الش     عر ميز  ،ما زال  معايري يعتمدها الوقاد يف عص     ران احلاض     ر ،ولعلي اراء نقديد راقيد يف الش     عر 

الف يف وإن خ ،يعرف هبا ص     حيُ القول من س     قيمه يف مقاييس أهل هذا الفن الكالميأي: أن للش     عر خص     ائص فويد 
 .(4)أغراضه قيم قوم اخرين

تمثلد فيما وهذا اَلختالف َل يقلل من شاعريته امل ،فقد اختلف يف كثري مما يوسو إليه من شعر ،وأما أمري املؤموني الشاعر
كما   ،ودهولكن يبدو للباحث أن الشعر مل يكن غايد  ع ،وَل يقدم وَل يؤخر يف إمامته الل ويد واألدبيد ،رجح  نسبته إليه

واصطياد املعاين  ،أن سريته السياسيد وما رافقها من أحداث جسام مل تكن لتسمُ له ابَللتفا  إىل صواعد الشعر وروايته
لى العديد من ونس  و إليه ديوان ش  عر يش  تمل ع ،قد اش  تهر له ش  عر كثريومع ذلك ف ،اجلميلد واختيار القوايف الرانند املؤثرة

ض وكان أول من ش        كك يف نس        بد بع ،فيه الكثري من األقوال املرنلد واآلراء الس        ديدة الس        اميد ،القص        ائد واملقطوعا 
 فقد روى أن علياً كان يرنز يف أثواء بواء مسجد الرسول يف املديود: ،القصائد إليه ابن هشام

 يس                     ت        وي م        ن ي        ع        م        ر املس                     ج        دا َل
 

 ي             دأب ف             ي             ه ق             ائ             م             ًا وق             اع             دا 
                                                            

 (.2/98املديود الوبويد فجر اإلسالم ) )1( 
 (.1/16العمدة َلبن رشيق ) )2 (
 (.1/14العمدة َلبن رشيق ) )3 (
 .192األدب اإلسالمي ، انيف معروف ، ص )4 (
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رى ع         ن ال                   ب         ار ح         ائ         دا    ( 1)وم         ن ي         ُ
 

  

ارنز  فقالوا: بل وا أن علي بن أيب طالو ،ويعقو ابن هشام قائاًل: س ل  غري واحد من أهل العلم ابلشعر عن هذا الرجز
 .(2)مث يقول: فال يدرى أهو قائله أم غريه ،به

ا قيل  يف ويرجُ أهن ،ومل تص   ُ له ،ابن هش   ام: وقد روى ابن إس   حا  ثالث قص   ائد موس   وبد لعليويف موض   ع اخر يقول 
 وسبوها له.ف ،وقد نظروا إىل معانيها الديوي د فرأى الرواة أهنا تواسو علياً  ،املعارك اإلسالميد من قبل أحد املسلمني

هو  ،ودةؤموني علياً بفص    احته املعهودة وبالغته املش    هوأما الديوان الذي نس    و إليه فريى الدكتور انيف معروف أن أمري امل
وي لو على الظن أنه خلي  لش    عراء من مس    توَي  متفاوتد قام جبمعها بعض حمبيه  ،أرفع مس    توى من جمموع هذا الديوان

اء الرس    ول ر علماً أن علياً مل يكن بني ش    ع ، واً موهم أن ذلك يرفع من قدره عود الواس ،الذين عز عليهم أَل يكون ش    اعراً 
، ولكن األمر مل يص   ل إىل حد (3)الذين تولوا الرد على احلملد الدعائيد الر ش   وها ش   عراء املش   ركني على اإلس   الم واملس   لمني

ُذ أن علياً تكلم من الش           عر بش           يء غري ،الروايد الر نقلها َيقو  احلموي عن أيب عثمان املازين  حيوما يزعم أنه مل يص           
إذ أثب  له الرواة عدداً من املقطوعا  الر ص  ح  نس  بتها إليه  ،عديدة جاء  ختالف هذا القول فهواك رواَي  ،(4)بيتني

 .(5)عودهم

 ومن األشعار اليت نسبت إىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:

 يف الفرج والشدة: -1
 إذا اش                   ت     م     ل       ْ  ع     ل     ى ال     و       اِس ال     ق     ل     وبُ 

 
ْدُر ال        رذح        ي        وُ   ِه الص                      ذ  وض                      اَ  مب        ا ب        ِ

 وأوط              و              ِ  امل              ك              ارُِه واط              م               ن              ذ ْ  
 

ْ  يف أم         اك         و         ه         اا          ط         وبُ    ( 6)وأرس                       َ
رِ  وج         ه         اً    ومل ت         َر َلن         كش                       اِف ال                        ُّ

 
ِه األري             وُ    ( 7)وَل أغ             ىن حب             ي             ل             ت             ِ

 أيَك ع           ل           ى ق           و           وٍ  م           و           ك غ           وث   
 

 ( 8)مي         نُّ ب         ه ال         ق         ري         ُو املس                      ت         ج         ي         وُ  
 

                                                           
 (.1/497سرية ابن هشام ) )1 (

 (.1/497السرية الوبويد ابن هشام ) )2( 
 .195األدب يف اإلسالم ، د.انيف معروف ، ص )3 (
 (.5/263معجم األدابء ، َيقو ) )4 (
 .195األدب يف اإلسالم ، ص )5 (
 ا طوب: األمور العظيمد. )6 (
 األريو: العاقل. )7 (
 (.8/10البدايد والوهايد ) )8 (
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 وك                لُّ احل                ادل  إذا ت                و                اه                َ ْ 
 

 ( 1)ف        م        وص                      ول  هب        ا ال        ف        رُج ال        ق        ري        وُ  
 الصرب:يف  -2 

َدِث اجل        ل        ي        لِ   أَل ف        اص                      رْب ع        ل        ى احل        َ
 

ي           ل  م           ِ رْبِ اجل           َ َواك ابلص                         ذ  ( 2)وداو ج           َ
ْرَ  ي             وم             اً    وَل ن             زْع ف             إْن أُْعس                          ِ

 
وي         لِ   ِر ال         ط         ذ ه         ْ رَ  يف ال         دذ ْد أُْيس                      ِ ق         َ  ف          َ

ك             نذ س                         وءٍ   ْن ب           رب           ِ  و           ُ ظ           ْ  وَل ت           َ
 

م                     ي                     لِ    ف                     إنذ هللَا أوىَل ابجل                     َ
ار    ُه َيس                        َ ع           ُ ب           ِ ت           ْ ر ي            َ  ف           إنذ ال           ُعس                        ْ

 
 هللِا أص                           ُد  ك              لِ  ق              ي              لِ  وق              ولُ  

 ف             ل             و أنذ ال             ع             ق             وَل ن             رُّ رزق             اً  
 

ولِ   ق          ُ  ل          ك          اَن ال          ر ِْزُ  ع          و          َد َذِوي ال          ع          ُ
ْد ج         اَع ي         وم         اً   ٍن ق         َ ْؤم         ِ ْن م         ُ ْم م         ِ ك         َ  ف         َ

 
ي       لِ   ب     ِ ْلس                   َ ي     ِق الس                   ذ رُيَْوى م     ْن َرح     ِ  ( 3)س                   َ

 يف حرص الناس علا الدنيا: -3 
ن       ي       ا وت       دب       ريُ   ل       ل       و       اِس ح       رص  ع       ل       ى ال       دُّ

 
َوى  رْيُ  ويف م           راِد ا            َ م           ِ ل  وَتش                        ْ ق           ْ  ع           َ

مْ   وا ط                  اع                  َد هللِا رهب                  ِ ِ  وإْن أَت                  َ
 

ورُ   ْ س               ُ اِ  م       َ اع       َ  ف       ال  ع  ق       ُل م  و  ه  م ع  ل  ى ال  ط       ذ
َزج        َ ْ   ْد م        َ ْرُص ق        َ  ألج        ِل ه        َذا وذاَك احل        ِ

 
ِدي        رُ   ك        ْ مٌّ وت        َ ا ه        َ ا         ِ ْيش                      َ  ص                      ف        اَء ع        َ

م       َ ْ   َدم       ا ُقس                   ِ و       ْ  مل ي      رزق      وه       ا ب      ع      ق       ٍل ع      ِ
 

اِدي             رِ   ق             َ
َ

وه             ا ابمل              ْم ُرزِق             ُ ه             ُ  ل             ك             و              ذ
ْم   ُدهُ ك        َ ْن أدي        ٍو ل        ب        ي        ٍو َل تس                     اع        ِ  م        ِ

 
ي            اُه ب            ت            قص                          ريِ    وم            ائ            ق انَل ُدن            ْ

ْن ق        وذٍة أَْو ع        ن م                 ال        ب        دٍ    ل        و ك        ان ع        َ
 

زاُة أبرزاِ  ال          عص                        اف          ريِ    ( 4)ط          اَر ال          ب          ُ
    

 يف الصداقة: -4
 ف                              ال تص                              حْو َأَخ                              ا اجلَْه                              لِ 

 
 وإيذ                                                                                         اك وإي                                                                                         اهُ  

 َفَك                                           ْم ِم                                           ْن َجاِه                                            ٍل أَْرَدى 
 

 َحِليم                                                  اً ح                                                  نَي اَخ                                                  اهُ  
 يق                                                    اُس امل                                                    رُء ابمل                                                    رءِ  

 
 إذا م                                     ا ه                                     و م                                     ا َش                                      اهُ  

 وللشذ                                              يِء م                                              ن الش                                               يءِ  
 

 مق                                                                                اييس  وأش                                                                                باهُ  
 قي                                                اُس الو ذْع                                                ل ابلوع                                                لِ  

 
 إذا م                                                   ا ه                                                   و ح                                                   اذاهُ  

 وللقل                                              ِو عل                                              ى القل                                              وِ  
 

دلي                                                ل  ح                                                ني يلق                                                اهُ  
(5) 

 

 

   
 يف التواضع والقناعة: -5

                                                           
 (.8/10املصدر السابق نفسه ) )1 (

 اجلوى: الشو . )2( 
 (.8/11البدايد والوهايد ) )3 (
 (.8/11البدايد والوهايد ) )4 (
 (.8/12املصدر السابق نفسه ) )5 (
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ِع م          ن مي          و ُ   ح          ق          ي          ق  ابل          ت          واض                        ُ
 

ي           اه   ْن ُدن           ْ  ق           و ُ وي           ك           ف           ي امل           رَء م           ِ
ُُ ذا            ومٍ   ب            ف          م          ا ل          ل          م          رِء ُيص                        ْ

  
ُه ال           و           ع           و ُ   ْدرِك           ُ  وح           رٍص ل           ي           َس ت           ُ

ن  مج       ي       ل    و       ا َحس                     َ  ص                     و       ي       ُع م       ل       ي       ك       ِ
 

ا ت                 ف                 و ُ   و                 ذ ُه ع                 َ  وم                 ا أرزاق                 ُ
ُل ع          ن ق          ل          ي         لٍ   رَتْح          َ  ف          ي          ا ه          ذا س                       َ

 
ُم الس                        ك          و ُ   ه          ُ  ( 1)إىل ق          وٍم ك          الم          ُ

  

 يف السر وكتمانه: -6
ِش س                           رذك إَل إل              ي              ك ف              ْ  وَل ت               ُ

 
  ٍُ  نص                       ي          ح          اف          إن ل          ك          لِ  نص                       ي          

واَة ال                 رج                 الِ    ف                 إين رأي                 ُ  غ                 ُ
 

 ( 2)َل ي          رتك          وَن أدمي          ًا ص                        ح          ي          ح          ا 
 رابعاً: من حكم أمري املؤمنني علي اليت سارن بني الناس: 

ورجحان  ،انوذَلقد اللس     ، ي  ألمري املؤموني علي بن أيب طالو رض    ي هللا عوه جمموعد من األس    باب: من س    رعد البديهد
 ،ي الوحي عوهوتلق ،ملسو هيلع هللا ىلصوالقرب من رس   ول هللا  ،والت    لع يف الدين ،وعمق اإلميان ،وص   فاء الوفس ،وطهارة القلو ،العقل

هل فهي أل ،ومجله حكماً أعجب  ذوي العقول ،ف ص          بح  كلماته درراً  ،وجودة البيان ،ما مكوه من فص          احد اللس          ان
ميلد وأص        بح  حكمه اجل ،يل ا ص        الومج ،ففيها حثٌّ  م على ف         ائل األعمال ،وألهل ا دايد م وم ،البالغد مطلو

 ،جودة التعبري ملا فيها من ،وإحياء قلوهبم ،وتووير عقو م ،و ذيو نفوس              هم ،مادة قيمد يف جمال دعوة الواس وتعليمهم
ومن هذه احلكم على سبيل املثال ما  ،(3)وصدر نقي ،وفو  ذلك فهي توبع من قلو تقي ،وعمق التفكري ،ووضو  املعاين

 يلي:

وقال أي اً يف قيام الليل:  ،[64]الفرقان:  ﴾َوالذِذيَن يَِبيُتوَن ِلَرهبِ ِْم ُسجذًدا َوِقياًما﴿: قال تعاىل: (4)ة الليل هباء يف الوهارصال -1
 .(5)نور املؤمن من قيام الليل

 .(6)وفساده من الطمع ،صال  الدين من الورع -2

                                                           
 (.8/12املصدر السابق نفسه ) )1( 

 (.1/97عيون األخبار َلبن قتيبد ) )2 (
 .275موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة اإىل هللا ، ص )3 (
 .276بن أيب طالو ، صنثر الآليل ، خمطوطد ، نقاًل عن موهج علي  )4 (
 .276املرجع السابق نفسه ، ص )5 (
 املرجع السابق نفسه . )6 (
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 .(1)طوىب ملن عمل بعلمه -3

 .(2)السحابالفرصد َترُّ مرذ  -4

 .(3)قسوة القلو من الشبع -5

 .(4)َل ابألصل والوسو ،الشرف ابلف ل واألدب -6

 .(5)مجال ا ُُلِق أهبى من مجال ا َْلق -7

 .(6)يف سعد األخال  كووز األرزا  -8

 .(7)املعروف كوز من أف ل الكووز -9

ذا احلديث فانتهز أمري املؤموني ه ،فتذاكروا املعروفاجتمع عود أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض              ي هللا عوه مجاعد 
 املعروف كفر من  فال يزهدنكم يف ،وزرع من أزكى الزروع ،لرتغيبهم فيه وحثهم عليهر فقال: املعروف كوز من أف     ل الكووز

من غريك فال تلتمس  ،موه فإن من يش  كرك عليه ممن مل يص  ل إليه موه ش  يء أعظم مما انله أهله ،وجحد من جحده ،كفره
وإذا  ،  عظمتهفإذا أص   رته فق ،وتعجيله ،وس  رته ،إن املعروف َل يتم إَل بثالث خص  ال: تص   ريه ،ما أس  دي  إىل نفس  ك

 .(8)وإذا عجلته فقد هو ته ،سرتته فقد أَتمته

 .(9)َل شرف مع سوء األدب -10

 .(10)َل راحد حلسود -11

 .(11)احلاسد م تاظ على من َل ذنو له -12

                                                           
 .277املرجع السابق نفسه ، ص )1 (
 .277املرجع السابق نفسه ، ص )2 (
 .278املرجع السابق نفسه ، ص )3 (
 .226، نقالً عن موهج علي بن أيب طالو ، ص 30اإلعجاز واإلجياز للثعاليب ، ص )4 (
 .228نثر الآليل ، خمطوطد ، نقاًل عن موهج علي بن أيب طالو ، ص )5 (
 .228نثر الآليل ، خمطوطد ، نقاًل عن موهج علي بن أيب طالو ، ص )6 (
 .230(ر موهج علي بن أيب طالو ، ص2/210يري  اليعقويب ) )7 (
 .230( املصدر السابق نفسه ، ص2/210املصدر السابق نفسه ) )8 (
 .28واإلجياز للثعاليب ، ص اإلعجاز  )9 (
 .234مطلوب كل طالو من كلما  علي بن أيب طالو ، خمطوطد ، نقاًل عن موهج علي بن أيب طالو ، ص )10 (
 .235، موهج علي بن أيب طالو ، ص 29اإلعجاز واإلجياز للثعاليب ، ص  )11 (
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 .(1)للباغني من أحكم احلاكمنيويل  -13

 .(2)من سل سيف الب ي قتل به -14

 .(3)للظامل البادي غداً بكفه عظد -15

 .[27]الفرقان:  ﴾َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظذاملُ َعَلى َيَدْيهِ ﴿وهذا الرتهيو مستفاد من قوله تعاىل: 

 (4)إخفاء الشدائد من املروءة -16

 .(5)أحسن إىل املسيء تسده -17

 .(6)اإلحسان يقطع اللسان -18

 .(7)من عذب لسانه كثر إخوانه -19

 .(8)قلذ صديقه ،من قلذ صدقه -20

 .(9)لسانك يقت يك ما عودته -21

 .(10)من طلو ما َل يعويه فاته ما يعويه -22

 .(11)صاحو األخيار أتمن األشرار -23

 .(12)جليس ا ري غويمد -24

 .(13)وحسرة يف اَلخرة ،صحبد األ ق نقصان يف الدنيا -25

                                                           
 .235، املصدر السابق نفسه ، ص 35املصدر السابق نفسه ، ص  )1 (
 .235موهج علي بن أيب طالو ، ص )2 (
 .236املصدر السابق نفسه ، ص )3 (
 .243املروءة: هي كمال الرجولد. موهج علي بن أيب طالو ، ص )4 (
 .245نثر الآليل من كالم علي بن أيب طالو ، نقالً عن موهج علي بن أيب طالو ، ص )5 (
 .246عن موهج علي بن أيب طالو ، ص مطلوب كل طالو يف شر  كلما  علي بن أيب طالو ، نقالً  )6 (
 .247املصدر السابق نفسه ، ص )7 (
 .247املصدر السابق نفسه ، ص )8 (
 .248املصدر السابق نفسه ، ص )9 (
 .249، املرجع السابق نفسه ، ص 29اإلعجاز واإلجياز للثعاليب ، ص  )10 (
 .249نثر الآليل من كالم علي بن أيب طالور املرجع السابق نفسه ، ص )11 (
 .249نثر الآليل من كالم علي بن أيب طالور املرجع السابق نفسه ، ص )12 (
 .249املرجع السابق نفسه ، ص )13 (
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 .(1)كفى أدابً لوفسك ما كرهته ل ريك  -26

 .(2)وانظر إىل ما قال ،َل توظر إىل من قال -27

 .(3)خري الواس من يوفع الواس -28

 .(4)املرء خمبوء حت  لسانه -29

 .(5)وأرجحه العقل ،اللسان معيار أطاشه اجلهل -30

 .(6)أخوك من واساك يف الشدة -31

 ما حيسوه. ئامر  قيمد كل -32
 وصولد اللنيم إذا شبع. ،احذر صولد الكرمي إذا جاع -33
انفرة عن  ،طالبد للراحد ،مس           توطود للفجور ،أمارة ابلس           وء ،جامعد إىل اللهو ،اخذة اب ويىن ،الوفس مؤثرة للهوى -34

 .(7)وإن أ لتها أرديتها ،فإن أكرهتها أن يتها ،العمل
 والورع جود. ،والزهد ثروة ،والصرب شجاعد ،العجز مفد -35
 وقد جعلك هللا حر اً. ،َل تكن عبد غريك -36
 .(8)فإهنا ب ائع الو وكى ،إَيك واَلتكال على املىن -37
 إذا ماتوا انتبهوا. ،الواس نيام -38
 الواس أعداء ما جهلوا. -39
 ما هلك امر  عرف قدره. -40
 رب كلمد سلب  نعمد. -41
 فكر مراة صافيد.وال ،اَلداب حلل جمددة -42

                                                           
 .250املرجع السابق نفسه ، ص )1 (
 املرجع السابق نفسه . )2 (
 .251املصدر السابق نفسه ، ص )3 (
 .252املصدر السابق نفسه ، ص )4 (
 .265أدب الدنيا والدين ، ص )5 (

 .253موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة إىل هللا ، ص  )6( 
 .201املرت ى للودوي ، ص  )7 (
 الووكى: احلمق. )8 (
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 واملقل  غريو يف بلدته. ،الفقر خيرس الفطن عن حجته -43
 .(1)وإذا أدبر  عوه سلبته حماسن نفسه ،إذا أقبل  الدنيا على أحد أعارته حماسن غريه -44
فإهنا َتل  كما َتل  األبدان ،والتمسوا  ا طرف احلكمد ،امجعوا هذه القلوب -45

(2). 
 .(3)لنيدبشاشد الوجه عطيد  -46
 .(4)العفو عود املقدرة شكر للمقدرة -47
 .(5)إعادة اَلعتذار تذكري للذنو -48
 .(6)أبلغ العظا  الوظر إىل األموا  -49

 .(7)ذكر املو  جالء القلوب -50

  كثرياً من ناربه يف والر  ص  ،فهذه بعض احلكم ألمري املؤموني علي بن أيب طالو رض ي هللا عوه الر س ار  بني الواس
يه، كان  ا أتثري يف حياة اجملتمع الذي عايف ف  ،وال اَي  واألهداف واملقاص               د ،غزيرة املعاين ،احلياة يف عبارا  موجزة

لقد كان  احلكم وا طو واألش    عار واملواعظ من وس    ائل أمري املؤموني علي  ،واجملتمعا  املتالحقد من بعده إىل يوموا هذا
 ي هللا عوه يف توجيه وترشيد وتعليم اجملتمع اإلسالمي.رض

 ،ملسو هيلع هللا ىلصيبالنوعن تطوع  ،خامســــــــــاً: حديث أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عن صــــــــــفان خيار العباد
 ووصف الصحابة الكرام.

 صفان خيار العباد: -1

وإذا أس     ا وا  ،فقال: الذين إذا أحس     ووا اس     تبش     روا ،س     نل أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض     ي هللا عوه عن خيار العباد
 .(8)وإذا غ بوا غفروا ،وإذا ابتلوا صربوا ،است فروا

                                                           
 .202املرت ى للودوي ، ص  )1 (
 .201املرت ى للودوي ، ص  )2 (
 .238نثر الآليل يف كالم علي بن أيب طالو ، نقاًل عن موهج علي بن أيب طالو ، ص )3 (
 .23مطلوب كل طالو ، نقالً عن موهج علي بن أيب طالو ، ص )4 (
 .239ر نقالً عن علي بن أيب طالو ، ص 29اإلعجاز واإلجياز للثعاليب ، ص  )5 (
 .148يب طالو ، صنثر الآليل للثعاليب ، نقالً عن موهج علي بن أ )6 (
 .149موهج علي بن أيب طالو ، ص )7 (
 (.2/431مروج الذهو ) )8 (
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وقلوهبم  ،وأهل الوار يف الوار معذبني.. ش              رورهم م موند ،وقال: أَل وإن هلل عباداً كمن رأى أهل اجلود يف اجلود خملدين
رأيتهم صافِ ني أقدامهم  ،إذا رأيتهم يف الليل ،اً قليلد لعقس راحد طويلدصربوا أَيم ،وحوائجهم خفيفد ،أنفسهم عفيفد ،حمزوند

يوظر  ،م القدا ك هن  ،وأما هنارهم فعلماء حلماء بررة أتقياء ،جي رون إىل هللا يف فكاك رقاهبم ،نري دموعهم على خدودهم
 .(1)مولقد خال  القوم أمر عظي ،وخولطوا ،مرض وما هبم من مرض ،إليهم الوا ر فيقول

 .(2)وكالمه حكمد ،وسكوته فكرة ،وقال: يوب ي للمؤمن أن يكون نظره عربة

هللا  يكشف ،أولنك مصابيُ ا دى ،عرف هللا برضوان ،ومل يعرف         ه الواس ،عرف الواس ،(3)وقال: طوىب لكل عب         د نوم         ه
وكالم أمري املؤموني  ،(7)املرائني (6)وَل اجلفاة، (5)، البذر(4)س   يدخلهم هللا يف ر د موه ليس   وا ابملذاييع ،عوهم كل فتود مظلمد

 .(8)«إن هللا حيو العبد التقي ال ين ا فيملسو هيلع هللا ىلص : »علي فيه أتثر واضُ بقول رسول هللا 
 :ملسو هيلع هللا ىلصالنيبإجابته ملن سأل عن تطوع  -2

ان فقال: إنكم َل تطيقونه. قال: قلوا: ما أطقوا. قال: ك ،ابلوهار ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن عاص م بن ض مرة قال: س  لوا علياً عن تطوع 
ر مقدارها من ص  الة العص   -يعين: من قبل املش  ر   -حىت إذا كان  الش  مس من هاهوا  ،إذا ص  لى الفجر أمهل ملسو هيلع هللا ىلصالويب

 -ملش          ر  ايعين: من قبل  -الش          مس من هاهوا مث ميهل حىت إذا كان   ،من هاهوا من قبل امل ربر قام فص          لى ركعتني
وأربعاً قبل الظهر إذا زال  الش        مس،  ،قام فص        لى أربعاً  -يعين: من قبل امل رب  -مقدارها من ص        الة الظهر من هاهوا 

ومن تبعهم من املؤموني  ،الوبينيو  ،يفص  ل بني كل ركعتني ابلتس  ليم على املالئكد املقربني ،وأربعاً قبل العص  ر ،وركعتني بعدها
 .(9)وقل من يداوم عليها ،ابلوهار ملسو هيلع هللا ىلصالويبشرة ركعد تطوع واملسلمني. قال: قال علي: تلك س  ع

ل واخره من أول الليملسو هيلع هللا ىلص فقال: أوتر رس            ول هللا  ،يف الوترملسو هيلع هللا ىلص وقد بنيذ أمري املؤموني يف موض            ع اخر هدي رس            ول هللا 
 .(10)فانتهى وتره إىل السحر ،وأوسطه

                                                           
 (.8/6البدايد والوهايد ) )1 (
 (.2/434مروج الذهو ) )2 (
 ا امل الذكر الذي َل يؤبه له ، وقيل: ال امض يف الواس الذي َليعرف الشر وأهله. )3 (
 املذاييع: مجع مذَيع ، من أذاع الشيء: إذا أمشاه ، واملذايع: الذي َل يكتم السر. )4 (
 البذر: مجع بذورر وهو الذي يفشي الكالم بني الواس. )5 (
 اجلفاء: غلظ الطبع. )6 (
 (.1/325صفد الصفوة ) )7 (
 (.4/2277( ، وقال أ د شاكر : إسواده صحيُر مسلم )1/168املسود ) )8 (
 ( ، قال أ د شاكر: إسواده صحيُ.2/62مسود أ د ، ) )9 (

 ( ، قال أ د شاكر: إسواده صحيُ.2/64املصدر السابق نفسه ، ) )10( 
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اللهم »ة قال: إذا س  لم من الص  ال ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال أمري املؤموني علي بن أيب طالو: كان  ،بعد ص  الته ملسو هيلع هللا ىلصالويبويف بيان هدي 
َل  ،أن  املقدم وأن  املؤخر ،وما أن  أعلم به مين ،وما أس   رف  ،وما أس   رر  وما أعلو  ،اغفر يل ما قدم  وما أخر 

 .(1)«إله إَل أن 

 وصف أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه للصحابة الكرام: -3
ملا أحس أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض        ي هللا عوه من أص        حابه ش        يناً من ال فلد وقلد الوش        ا  يف الطاعدر ذكرهم 

فلما انفل   ،فيما رواه أبو أراكد بقوله: ص  لي  مع علي ص  الة الفجر ،ملسو هيلع هللا ىلصبش  يء من س  رية أس  الفهم أص  حاب رس  ول هللا 
يده فقال:  مث قلو ،لى حائ  املس     جد قيد رمُ ص     لى ركعتنيحىت إذا كان  الش     مس ع ،عن مييوه مكث ك ن عليه ك بد

بني أعيوهم أمثال  ،لقد كانوا يص   بحون ص   فراً ش   عثاً غرباً  ،فما أرى اليوم ش   يناً يش   بههمملسو هيلع هللا ىلص وهللا لقد رأي  أص   حاب حممد 
وا فذكروا هللا مادوا  فإذا أص      بح ،يرتاوحون بني جباههم وأقدامهم ،يتلون كتاب هللا ،قد ابتوا هلل س      جداً وقياماً  ،ركو املعزى

 كما َتيد الشجر يف يوم الريُ.
ىت قتله ابن مث هنض فما ر ي بعد ذلك مفرتاً ي               حك ح ،وهللا لك ن القوم ابتوا غافلني ،و ل  أعيوهم حىت توبل ثياهبم

 .(2)ملجم عدو هللا الفاسق
 

 مال:تنبيه أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه أصحابه علا فضائل األع -4
وكلمد اإلخالص  ،مما ورد له يف خطبه قوله: أوص     يكم بتقوى هللار فإن أف      ل ما توس     ل به العبد اإلميان واجلهاد يف س     بيله

وحج البي  فإنه  ،وص  وم ش  هر رم   ان فإنه جود من عذابه ،وإيتاء الزكاة فإهنا فري   د ،وإقام الص  الة فإهنا امللد ،فإهنا الفطرة
  وتطف ،وص    دقد الس    ر فإهنا تكفر ا طيند ،وحمبد يف األهل ،لرحم فإهنا موس     ة يف األجلوص    لد ا ،موفاة مدح     د للذنو

 .(3)أفي وا يف ذكر هللا فإنه أحسن الذكر ،وصوع املعروف فإنه يدفع ميتد السوء ويقي مصارع ا ول ،غ و الرب

 معايدة املريض: -5
وده أاب موسى فقال فوجدان ع ،قال: انطلق بوا إىل أيب احلسن نعوده ،عن ثوير بن أيب فاختد عن أبيه قال: أخذ علي بيدي

يقول: ما  ملسو هيلع هللا ىلصفقال علي: مسع  رس  ول هللا  ،علي )رض  ي هللا عوه(: أعائداً جن  َي أاب موس  ى أم زائراً ؟ قال: َل بل عائداً 

                                                           
 ( لأللباين.1/283صحيُ سون أيب داود ) )1 (
 (.1/76حليد األولياء ) )2 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )3 (
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ون ألف لى عليه س  بعوإن عاده عش  يد إَل ص   ،حىت ميس  ي ،من مس  لم يعود مس  لماً غدوة إَل ص  لى عليه س  بعون ألف ملك
 .(1)ملك حىت يصبُ

 تشجيعه البنه احلسن علا اخلطابة: -6
فذهو  ،قال أمري املؤموني علي َلبوه احلسن يوماً: َي بين أَل ختطو حىت أمسعك؟ فقال: إين أستحيي أن أخطو وأان أراك

لما انص   رف جعل ف ،د فص   يحدف دى خطبد بلي  ،وعلي يس   مع ،علي حيث َل يراه احلس   ن مث قام احلس   ن يف الواس خطيباً 
يع  َعِليم  ﴿علي يقول:  ُ مسَِ  .(2)﴾ُذر ِيذًد بَ ْعُ َها ِمن بَ ْعٍض ۗ َواَّللذ

 إين لست كما تقول: -7
: إين ِ لس                كما فقال ،وكان قد بل ه عوه أمر ،ف ثىن عليه ،قال عمرو بن ُمرذة: عن أيب البخرتي قال: جاء رجل إىل علي

 .(3)وأان فو  ما يف نفسك ،تقول

 التحذير من االنقياد للشهوان: -8

فإن مل ترها  ،مواجلها وخي ،فإن عاجلها ذميم ،قال أمري املؤموني علي رضي هللا عوه: إَيكم وحتكيم الشهوا  على أنفسكم
 .(4) ما وانقاد  وفس ذل فإن الرغبد والرهبد إذا اجتمعا على ال ،فسو فها ابلت ميل واإلرغاب ،توقاد ابلتحذير واإلرهاب

 إدخال السرور علا املسلم: -9

 .(5)قال علي بن أيب طالو رضي هللا عوه: إن من موجبا  امل فرة إدخال السرور على أخيك املسلم

 أشد األعمال ثالثة: -10

مواس       اة و  ،حالقال أمري املؤموني علي بن أيب طالو: أش       د األعمال ثالثد: إعطاء احلق من نفس       ك، وذكر هللا على كل 
 .(6)األخ يف املال

 سادساً: التحذير من األمراض اخلطرية اليت حذر منها أمري املؤمنني:

                                                           
 (.1/286صحيُ سون الرتمذي لأللباين ) )1( 

 (.8/37البدايد والوهايد ) )2 (
 .646يري  الذهيب ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص )3(

 .26أدب الدين والدنيا ، ص )4 (
 .245توبيه ال افلني ، ص )5 (
 (.1/85حليد األولياء ) )6 (
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 جزاء املعصية: -1

 اللذة. قيل: وما والوقص يف ،وال      يق يف املعيش     د ،قال أمري املؤموني علي رض     ي هللا عوه: جزاء املعص     يد: الوهن يف العبادة
. ومع هذا الرتهيو والتخويف من املعص   يد فإن (1)الوقص يف اللذة ؟ قال: َل يوال ش   هوة حالل إَل جاءها ما يو ص   ه إَيها

والوس        ل بال   ،حيث قال: من كان يريد العزذ بال عش        رية ،أمري املؤموني علي رض        ي هللا عوه َل ي فل عن الرتغيو يف تركها
 .(2)فليتحول من ذل املعصيد إىل عز الطاعد ،وا بال مالوال  ،كثرة

 .(3)فاجتوو اعارم ،وقال: إذا رغب  يف املكارم

 

 طول األمل واتباع اهلوى: -2

: أيه ا الو اس إن وق ال ،فحم د هللا وأثىن علي ه ،خط و أمري املؤموني علي بن أيب ط ال و رض              ي هللا عو ه على مورب الكوف د
أَل  ،وأما اتب  اع ا وى فيص  د عن احلق ،ف ما ط  ول األمل فيوسي اَلخرة ،أخوف ما أخاف عليكم طول األمل واتب  اع ا وى

 ،اوَل تكونوا من أبواء  الدني ،فكونوا من أبواء اَلخرة ،ولكل واحد موهما بوون ،إن الدنيا قد ول  مدبرة واَلخرة مقبلد
 .(4)وغداً حساب وَل عمل ،مل وَل حسابفإن اليوم ع

فقد أش         ار أمري املؤموني علي رض         ي هللا عوه يف هذه ا طبد إىل أمرين خطريين  ما أتثري كبري يف حياة الواسر و ا: طول 
 ،ص     احلد جيل األعمال الوميو يه بت ،فإنه خيدع اإلنس     ان فيش      له مبش     اريعه وطموحاته الدنيويد ،األمل ابلبقاء على قيد احلياة

و  ويت اءل عمله لألخرة، ولو أن كل إنسان وضع يف خميلته أنه معرض للم ،فيت خم عمله للدنيا ،ويوسيه احلياة اَلخرة
 بعد املو . ،وألصبُ العمل لألخرة كثرياً ألنه هو الذي سيبقى ،يف كل ساعد ألصبُ العمل للدنيا قلياًل بقدر ال رورة

هوى من يعمل حت  و  ،وجيعل ا دف األعلى يف فكره هو حتقيق هوى نفس              ه ،ص              احبه وأما اتباع ا وى فإنه ي ري اناه
األهداف  ، ريوبواء على ت ،ويوس     ى ا دف اإلس     المي األعلى الذي هو ابت اء رض     وان هللا تعاىل وف      له يف اجلود ،إدار م

ت ري العالق  ا  كم  ا ت  ،ي  اة ال  دني  افتص              بُ مو  اهج دنيوي  د يُراد هب  ا حتقيق أه  داف َل تتج  اوز احل ،ف  إن مو  اهج العم  ل تت ري
لى ت ري إىل غري ذلك مما يرتتو ع ،فتصبُ األخوة قائم                د على املصاحل الدنيوي                د ب                دَلً من اإلميان والتقوى ،والرواب 

                                                           
 .204يري  ا لفاء للسيوطي ، ص )1( 

 (.2/206يري  اليعقويب ) )2 (
 . 57، نقالً عن سجع احلمام يف حكم اإلمام ، ص 307موهج علي يف الدعوة إىل هللا ، ص )3 (
 (.1/321(ر صفد الصفوة )1/76حليد األولياء ) )4 (
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 .(1)األهداف

 

 الريـاء: -3

 .(2)وَل ترتكه حياء ،قال أمي ر املؤموني علي رضي هللا عو ه: َل تعمل شين اً من ا ري ري اءً 

ا أثين ويزيد يف العمل إذ ،ويوش       إذا كان يف الواس ،وقال رض     ي هللا عوه: للمرائي ثالث عالما : يكس     ل إذا كان وحده
 . (3)ويوقص إذا ذم به ،عليه

إن أخوف ما أخاف عليكم الش    رك ملسو هيلع هللا ىلص: »وقد جاء  نص    وص الش    رع بتس    ميد الرَيء ش    ركاً أص     َر، فقد قال رس    ول هللا 
عما م: إذا جازى الواس أب ،الرَيءر يقول هللا تعاىل يوم القيامد»األص     ر َي رس    ول هللا؟ قال:  قالوا: وما الش    رك ،«األص     ر

قال: كوا نعد الرَيء  ،وعن ش              داد بن أوس .(4)«فانظروا هل ندون عودهم جزاء ،اذهبوا إىل الذين كوتم ترا ون يف الدنيا
 .(5)الشرك األص رملسو هيلع هللا ىلص على عهد رسول هللا 

على إفراد  وحث الواس ،ي رض   ي هللا عوه حذر من مرض القلو ا طري املتعلق إبرادة اإلنس   ان وقص   دهإن أمري املؤموني عل
 يوفع قول إَل فقد ثب  عوه أنه قال: َل ،واَللتزام ابلس      ري على هدي الس      ود الوبويد ،هللا س      بحانه وتعاىل ابلقص      د والطاعد

 .(6)وَل نيد إَل مبوافقد السود ،وَل عمل إَل بويد ،بعمل

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً ﴿وروي عن الف يل بن عياض: أنه تال قوله تعاىل:  قالوا:  ،فقال: أخلصه وأصوبه ،[2]امللك:  ﴾لِيَ ب ْ
مل  ،اً وإذا كان ص   واابً ومل يكن خالص    ،َي أاب علي ما أخلص   ه وأص   وبه؟ قال: إذا كان العمل خالص   اً ومل يكن ص   واابً مل يقبل

 .(7)والصواب إذا كان على السود ،وا الص إذا كان هلل عز وجل ،لصاً صواابً يقبل حىت يكون خا

كمن يص   لي فيطيل القيام ويطيل الركوع والس   جود ويظهر ا ش   وع عود   ،إن ص   ور الرَيء متعددةر موها: ما يكون ابألعمال
ار ر واَللر ألج  ل اع  اورة وإ ه  ك  الرَيء ابلوعظ والت  ذكري وحفظ األخب  ا  ،ر ي  د الو  اس ل  ه. وموه  ا: م  ا يكون من جه  د القول

                                                           
 (.20/276التاري  اإلسالمي للحميدي ) )1 (

 .110أدب الدنيا والدين ، ص )2( 
 .338ر فرائد الكالم ، ص 145الكبائر للذهيب ، ص  )3 (
 ( ، إسواده حسن.429، 5/428مسود أ د ) )4 (
 (.1/18(ر صححه األلباين يف صحيُ الرتغيو )4/329احلاكم ) )5 (
 ( ، إسواده فيه ضعف.2/638الشريعد لآلجري ) )6 (

 (.2/89مدارج السالكني ) )7( 
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جود ويت افل عوه يف موزله. أو يكون الرَيء من جهد الزي، كإبقاء أثر الس      ،وحتريك الش     فتني يف حم      ر الواس ،غزارة العلم
ولبس ال ليظ من الثياب وخش      وها مع تش      مريها كثرياً ليقال: عابد زاهد. أو ارتداء نوع معني من الزي ترتديه  ،على جبهته

ابداً كالذي يتكلف أن يس          تزير عاملاً أو ع  ،د يعدهم الواس علماء ليقال: عامل. أو يكون الرَيء ابألص          حاب والزائرينطائف
ليقال: إن فالانً قد زار فالانً. ودعوة الواس لزَيرته كي يقال: إن أهل ا ري يرتددون عليه. وكذلك من يرائي بكثرة الش      يوخ 

 تفاد موهمر ليباهي بذلك.ليقال: لقي فالن شيوخاً كثريين واس

سيارته حركد خاصد.  أو حيرك ،أو يصعِ ر خده أو يلف  عباءته ،كمن يتبخرت وخيتال يف مشيته  ،أو يكون الرَيء ألهل الدنيا
ا وف واحلزن،  كثري  ،ك ن يرائي إب هار الوحول والص        فار ليوهم الواس أنه جادٌّ يف العبادة  ،أو يكون الرَيء من جهد البدن

 .(1)يطلبون بذلك اجلاه واملوزلد يف قلوب العباد ،وغري ذلك من الصور الر يرائي هبا املرا ون

 ذا  هللا وعدم خش          يد الواس يف ،وابجلملد: فإن اعافظد على أعمال ا ري واإلكثار من ذكر هللا وعبادته وخش          يته وحده
مل ولكن َل بد أن تكون كلها هللر ألن الرَيء هو ع ،ل الص احلد احلس ود املطلوبدوحمبد الص احلني وغريها كل هذا من األعما

فليحذر تلك  ،فيجو على املؤمن تص           حيُ نيته هلل َل أن يرتك العمل الص           احل خوفاً من الرَيء ،العمل الص           احل ل ري هللا
ي به أو جيار  ،ري به الفقهاءمن طلو العلم ليماملسو هيلع هللا ىلص : »وليتذكروا قول رس             ول هللا  ،األص             واف من خطورة مرض الرَيء

 .(2)«أو يصرف به وجوه الواس إليهر أدخله هللا الوار ،العلماء

وقد  ،ملسو هيلع هللا ىلصوبنيذ أن األعمال َل تقبل إَل إذا كان  خالص    د هلل وعلى س    ود رس    ول هللا  ،إن أمري املؤموني علي حذ ر من الرَيء
 ،ه أف     ل ا ديفإن ،ملسو هيلع هللا ىلصقال: واقتدوا هبدي نبيكم فقد  ،حثذ رض    ي هللا عوه على التمس    ك ابلس    ود يف مواس    با  عديدة

 .(3)واستووا بسوته فإهنا أف ل السون

 

 العجب: -4

و ل ك  ،. إن العج و من اآلف ا  الر تفس               د األعم ال(4)ق ال أمري املؤموني علي بن أيب ط ال و: اإلعج اب اف د األلب اب
 ،وي             اد ه والعجو داء يوايف اإلخالص ،والعجو أحد العوارض الر تعرض للعاملني أثواء س            ريهم إىل هللا تعاىل ،العباد

                                                           
 (.172، 1/171ر الشرك يف القدمي واحلديث ، أبو بكر حممد زكرَي )217-215انظر: خمتصر موهاج القاصدين ، ص )1 (
 (.2/1513مسلم ، كتاب اإلمارة ، ابب من قاتل للرَيء والسمعد ) )2 (
 (.7/319البدايد والوهايد ) )3 (
 (.1/571جامع بيان العلم وف له ) )4 (
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ويُعمي عن  ،كما أن العجو جيانو حماس          بد الوفس  ،فهو س          وء أدب مع هللا جل جالله ،وجيايف الذل  واَلفتقار هلل تعاىل
 ثرة انتشارها.وك ،وعظيم ضررها ،تلك اَلفد قليل مع شدة خطرها معرفد أدواء الوفس وعيوهبا، ومع كل ذلك فاحلديث عن

. وفر  ابن تيميد بني الرَيء والعجو فقال: والعجو (1)قال عبدهللا بن املبارك: العجو أن ترى عودك شيناً ليس عود غريك
َك ﴿ ه:َل حيقق قولفاملرائي  ،والعجو من ابب اإلش              راك ابلوفس ،لكن الرَيء من ابب اإلش              راك اب لق ،قرين الرَيء ِإَيذ

َتِعنيُ ﴿واملعجو َل حيقق قوله:  ،﴾نَ ْعُبدُ  َك َنس              ْ َك نَ ْعُبدُ ﴿ فمن حقق قوله: ،﴾َوِإَيذ ومن حقق قوله:  ،لرَيءخرج من ا ﴾ِإَيذ
َك َنْسَتِعنيُ ﴿  .(2)خرج عن اإلعجاب ﴾َوِإَيذ

لكرب اآلف  ا  ومن ا ،فيتول  د عن العج  و الكرب ،ف  إن العج  و ي  دعو إىل الكرب ،وق  ال ال زايل: أعلم أن اف  ا  العج  و كثرية
ومينُّ على هللا  ،وأما العبادا  فإنه يستعظمها ويتبجذُ هبا ،والعجو يدعو إىل نسيان الذنوب وإ ا ا ،الكثرية الر َل ختفى

ويظن أنه عود  ،كر هللا وعذابهوأيمن م ،واملعجو ي رتُّ بوفسه وبرأيه ،ويوسى نعمد هللا عليه ابلتوفيق والتمكني موها ،بفعلها
يها  .(3)هللا مبكان.. وخيرجه العجو إىل أن يثين على نفسه وحيمدها ويزكِ 

 ،وقال القرايف: وسر حترمي العجو أنه سوء أدب مع هللا تعاىلر فإن العبد َل يوب ي له أن يستعظم ما يتقرب ب         ه إىل  سيده
ا اَّللذَ َحقذ َوَما َقَدُرو ﴿ولذلك قال هللا تعاىل:  ،س        يما عظمد هللا تعاىل َل ،بل يس        تص         ره ابلوس        بد إىل عظم                       د س        يده

وعرض  ،وهو مطلع عليه ،فمن أعجو بوفس          ه وعبادته فقد هلك مع ربه ،أي: ما عظذموه حق تعظيمه ،[67 ]الزمر:﴾َقْدرِهِ 
 .(4)نفسه ملق  هللا تعاىل وسخطه

 وميكن القول ابتداء: إن سبب العجب أمران:
التعبد هبذه األمساء  وض             عف ،وقلد العلم أبمساء هللا وص             فاته ،وعدم تقدير هللا تعاىل حق قدره ،اجلهل حبق هللا تعاىل )أ(

 والصفا .
 .(5)قبتهاوإ ال حماسبد الوفس ومرا ،واجلهل بعيوهبا وأدوائها ،وقلد العلم بطبيعتها ،)ب( ال فلد عن حقيقد الوفس

ديد له من خالل العلم والقيام ابلعبو  ،وتقديره حق قدره ،وحتقيق تعظيمه ،لى هللا تعاىلومن مث فإن العالج هو: التعرف ع
َوَما ِبُكْم ِمْن ﴿ كل ش   يء  ور ته تعاىل وس   ع  ،فا ري كله بيديه ،وتعبد املوىل عز وجل هبا ،أبمسائه احلس   ىن وص   فاته العلى

                                                           
 (.8/407سري أعالم الوبالء ) )1 (

 (.10/277جمموع الفتاوى ) )2( 
 ( ابختصار.3/370اإلحياء ) )3 (
 (.4/227الفرو  ) )4 (
 .98معامل يف السلوك وتزكيد الوفوس ، عبد العزيزالعبد اللطيف ، ص  )5 (
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 .[53]النحل:  ﴾نِْعَمٍد َفِمَن اَّللذِ 
ومن أي عقاب  ،ويف أي نعيم ترغو ،فاذكر رض              ا من تطلو ،إذا خف  على عملك الُعْجوقال اإلمام الش              افعي: 

 .(1)فمن فكر يف ذلك ص ر عوده عمله ،ترهو
وله ما  ، ما أخذفإن هلل تعاىل ،ومو د عاريد ،وقال الوووي: وطريقه يف نفي اإلعجاب: أن يعلم أن العلم ف       ل من هللا تعاىل

ني من وَل على يق ،وليس مالكاً له ،، فيوب ي أن َل يعجو بش              يء مل خيرتعهوكل ش              يء عوده أبجل مس              مى ،أعطى
 .(2)دوامه

 ،وتوفيقه له فيه ،مطالعاً فيه مود هللا عليه به ،قال ابن القيم: اعلم أن العبد إذا ش        رع يف قول أو عمل يبت ي به مرض        اة هللا
والذي من  عليه  ،بل هو الذي أنش      له اللس    ان والقلو والعني واألذن ،وَل مبعرفته وفكره وحوله وقوته ،وأنه ابهلل َل بوفس    ه

وغيبته عن ش    هود  ،فإذا مل ي و ذلك عن مالحظته ونظر قلبهر مل حي     ره العجو الذي أص    له ر يد نفس    ه ،ابلقول والفعل
 .(3)مود ربه وتوفيقه

علم أنه على  ،ن تلمُ خص   ال نفس   ه وذنوهباقال ابن اجلوزي: م ،وأما العالج اَلخر للعجو فهو معرفد الوفس وحماس   بتها
 أعمال ور يد التقدم يف ،فالذي حُيذر موه اإلعجاب ابلوفس ،يف ش         ك ،وهو من حال غريه ،يقني من الذنوب والتقص         ري

واملؤمن َل يزال حيتقر نفس        ه. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رض        ي هللا عوه: إن م  ندفوك يف حجرة رس        ول هللا  ،اَلخرة
 (4)ألن ألقى هللا بكل ذنو غري الشرك أحو إيل من أن أرى نفسي أهاًل لذلك فقال: ،ملسو هيلع هللا ىلص

فإن  ،لدنيندفليفتش ما فيه من األخال  ا ،فإن أعجو بف               ائله ،وقال ابن حزم: من امتحن ابلعجو فليفكر يف عيوبه
وأعظمهم عيوابً،  ،اً اس نقص              وأنه أمت  الو ،فليعلم أن مص              يبته إىل األبد ،خفي  عليه مجلد حىت َل يظن أنه َل عيو فيه

وَل عيو أش      د من هذين، ألن العاقل هو من مي ز عيوب نفس      ه  ،جاهل ،وأول ذلك أنه ض      عيف العقل ،وأض      عفهم َتييزاً 
احفظها وَل فتفكر يف س    قطاتك و  ،وإن أعجب  أبرائك ،واأل ق هو الذي جيهل عيوب نفس    ه ،ف البها وس    عى يف قمعها

فاعلم أنه  ،وإن أعجب  بعملك ،وأص    اب غريك وأخط   أن  ،ويف كل  رأي قد رته ص    واابً فخرج خبالف تقديرك ،توس    ها
وس        يك ذلك بعلد فلعله ي ،فال تقابلها مبا يس        خطه ،وهبك إَيها ربك تعاىل ،وأنه موهبد من هللا جمردة ،َل حص        د لك فيه

فحيونذ  ،ففكر يف ذم  أعدائك إَيك ،مبد  إخوانك لك وإن أعجب  ،تول د عليك نسيان ما علم  وحفظ  ،ميتحوك هبا

                                                           
 (.10/42سري أعالم الوبالء ) )1 (

 (.1/55اجملموع ) )2( 
 .144الفوائد ، ص   )3 (
 .251، 250صيد ا اطر ، ص )4 (
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إَل موزلد  فليس        ،وَل موزلد أس      ق  من موزلد من َل عدوذ له ،فال خري فيك ،فإن مل يكن لك عدو ،يوجلي عوك العجو
وَتثل  ،إىل الواس ففكر فيها لو  هر  ،فإن استحقر  عيوبك ،-عافاان هللا  -من ليس هلل تعاىل عوده نعمد حيسد عليها 

 .(1)فحيونذ ختجل وتعرف نقصك ،اطالعهم عليها

ويقول ابن القيم أثواء حديثه عن احلكم واألسرار يف ق اء السينا  وتقدير املعاصي: وموها: أن هللا سبحانه إذا أراد بعبده 
 ،جعل  ه كله بذنبهو  ونسي طاعته ،فإذا ابتلي بذنو جعله نصو عيويه ،ورفعها من قلبه ولسانه ،خرياً أنساه ر يد طاعاته

د كما قال بعض الس              لف: إن العب  ،فيكون هذا عني الر د يف حقه ،أو غدا أو را  ،إن قام أو قعد ،فال يزال ذنبه أمامه
ص        و قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل ا طيند فال تزال ن ،ويعمل احلس        ود فيدخل هبا الوار ،ليعمل الذنو فيدخل به اجلود

و الر د وذل  له وانكسر وعمل  ا أعماَلً فتكون سب ،كلما ذكرها بكى وندم ويب واست فر وت ر ع وأانب إىل هللا  ،عيويه
ويتكرب هبا ويتعجو من  ،ويعتد  هبا على ربه وعلى ا لق ،ويراها ،ويعمل احلس         ود فال تزال نص         و عيويه مين  هبا ،يف حق ه

 .(2)عليها ؟  فال تزال هذه األمور به حىت تقوى عليه الرها فتدخله الوارالواسر كيف َل يعظمونه ويكرمونه وجيلونه 

 .(3)ه ذا شر  موجز وسريع لقول أمري املؤموني علي رضي هللا عو ه: اإلعجاب اف د األلباب

 :ومواقف متنوعة مع الناس ،سابعاً: اهتمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب برتشيد األسواق
وقد  ،علي رض   ي هللا عوه على تفقد أحوال املتعاملني يف الس   و ، و لهم على التعامل ابلش   رع احلويفحرص أمري املؤموني 

ثب  أن علياً رض      ي هللا عوه كان ش      ديد العوايد ابَلحتس      اب يف جمال الس      و ر فعن احلر بن جرموز املرادي عن أبيه قال: 
 ،ش   م ر قريباً موهوردا ه م ،إزاره إىل نص   ف الس   ا  ،تانرأي  علي بن أيب طالو رض   ي هللا عوه خيرج من القص   ر وعليه قطري

 .(5)اللحم(4)ويقول: أوفوا الكيل وامليزان وَل توقحوا ،ومعه الدرة ميشي يف األسوا  وأيمرهم بتقوى هللا وحسن البيع

وخذ من  ،فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك ،فإذا رجل يوادي من خلفي: ارفع إزارك ،وعن أيب مطر قال: خرج  من املسجد
: من هذا؟ فقل  ،ك نه أعرايب بدوي  ،ومعه الدرة ،مرتٍد برداء ،وهو مؤتزر إبزار ،رأس    ك إن كو  مس    لماً. فمش    ي  خلفه

فقل : أجل من أهل البص          رة. فقال: هذا علي بن أيب طالو أمري املؤموني. حىت  ،فقال يل رجل: أراك غريباً يف هذا البلد

                                                           
 ابختصار. 71-66األخال  والسري ، ص  )1( 

 (.1/177(ر مدارج السالكني )298، 1/297مفتا  دار السعادة ) )2 (
 (.1/57جامع البيان والعلم وف له ) )3 (
 (.7/308( ر ومصوف ابن أيب شيبد )3/28يف بعض الرواَي : )وَل توفحوا( كما يف الطبقا ) )4 (
 َل خترجوا م  العظام املكسو ابللحم. لسان  -وهللا أعلم–قيُ العظم: استخراج خمه. وتوقيُ شحم الواقد: أي قل. ونقُ الشيء: أي قشرهر واملراد تو )5 (

 .938( ، إسواده صحيُ ، رقم 2/688(ر ف ائل الصحابد )2/624العرب )
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مث أتى  ،َتحق الربكدو  ،فإن اليمني توفق الس           لعد ،فقال: بيعوا وَل حتلفوا ،و  اإلبلانتهى إىل دار ابن أيب معي  وهو يس           
 أن يقبله. فرده موايل  ف ىب ،فقال: ما يبكيك؟ فقال : ابعين هذا الرجل َتراً بدرهم ،فإذا خادمد تبكي ،أص              حاب التمر

لي بن أتدري من هذا؟ فقال: َل. فقل : هذا عفقل :  ،فدفعه ،فإهنا ليس  ا أمر ،فقال له علي: خذ َترك وأعطها در اً 
وأعط اه ا در  اً. مث ق ال الرج ل: أح و أن ترض              ى عين َي أمري املؤموني. ق ال: م ا  ،أيب ط ال و أمري املؤموني. فوهبه ا َتره ا

يَ ْرُب   ،أطعموا املس   اكني ،فقال: َي أص   حاب التمر ،إذا وفي  الواس حقوقهم. مث مر جمتازاً أبص   حاب التمر ،أرض   اين عوك
ى دار فقال: َل يباع يف س   وقوا طايف. مث أت ،حىت انتهى إىل أص   حاب الس   مك -ومعه املس   لمون  -مث مر جمتازاً  ،كس   بكم

 .(1)فرا  وهي سو  الكرابيس

فيفتُ عليه  ،ومير ابلبياع والبقال ،ويعني ال       عيف ،وعن زاذان قال: كان علي ميش      ي يف األس      وا  وحدهر يرش      د ال       ال
اًدا﴿ويقرأ:  قرمنال اُر اآلِخَرُة جَنَْعُلَها لِلذِذيَن ََل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا يف اأَلْرِض َوََل َفس      َ مث يقول: نزل  هذه  ،[83]القصـــــص:  ﴾تِْلَك الدذ

وأخرج ا الل بسوده عن أيب سعيد قال: كان علي  .(2)وأهل القدرة من سائر الواس ،أبهل العدل والتواضع من الوَلة اآليد
إن التاجر فاجر إَل و  ،وميحق الربكد ،فإن احللف يوفق الس  لعد ،اتقوا هللا وإَيكم واحللف ،الس  و  فقال: َي أهل الس  و  أتى

 .(3)والسالم عليكم. مث يوصرف، مث يعود إليهم فيقول  م مثل مقالته ،من أخذ احلق وأعطى احلق

 .(4)الكأل يس ل عن األسعار وعن أيب الصهباء قال: رأي  علي بن أيب طالو رضي هللا عوه بش 

 تضمن أمورًا؛ منها: ،فهذا اإلشراف املباشر من أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه

وإعاند  ،كإرش      اد ال       ال    ،بل تعدذ  ذلك إىل خدمد الواس يف ش      ؤوهنم ،)أ( مل تقتص      ر اجلوَل  على اإلش      راف والتوجيه
 وأبلغ يف نفوس السامعني. ،فمن كان  هذه حاله كان  كلماته وتوجيهاته أقرب للواس ،ال عيف

فإن من اتقى هللا  ،الكرمي قرمنورمبا وعظهم ابل ،)ب( ت          مذن التوجيه الوص         ُ بتقوى هللا س         بحانه وتعاىل وحس         ن البيع
 والبعد عن خمادعتهم وغشهم. ،سبحانه وتعاىل أحسن معاملته للواس يف الوفع  م

وهي يف  ،ألن موايل اجلاريد الر اش          رت  التمر مل جييزوا هذا الش          راء ،وإعادة احلق إىل أهله ،)ج( موع الظلم يف املعامال 
 نفسها ليس  ا أمر.

                                                           
 ( امسه سو  الكرابيس.8/4البدايد والوهايد ) )1 (

 (.8/5( ، البدايد والوهايد )6/444ثور للسيوطي )الدر املو )2( 
 .352السود ، حتقيق د.عطيد الزهراين ، ص  )3 (
 .ش  الكأل: مكان ، وابلبصرة سو  الكأل.690الرَيض الو رة يف مواقو العشرة ، ص  )4 (
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 كوهيه عن توقيُ اللحم، ويف روايد: )نف  اللحم(.  ،)د( الوهي عن أصواف ال ش الر حتصل يف األسوا 

 املتعلقد يف معامال  الواس وموها:)ه ( بيان بعض األحكام واآلداب 

احللف ملسو هيلع هللا ىلص :  كما ورد عن رس     ول هللا  ،وَتحق الربكد ،وتعليل ذلك أبن اليمني توفق الس     لعد ،الوهي عن احللف يف البيع -
َفقد للسلعد  .(1)مَمَْحقُد للربكد ،َمو ْ

 ألنه زَيدة يف الكسو. ،احلث على إطعام املساكني وترغيبهم فيه -

 ولعل ذلك حىت َل خيتل  مع املصيد الطري. ،(2)السمك الطايفالوهي عن بيع  -

أما من يقرتف  ،م، ويثين على اعس  ن موهوَلَي وأيمر وَلته بذلك يف ال ،كان أمري املؤموني يتفقد أمور التجار يف ح   رته
 .(3)ويعاقبه من غري إسراف ،فيوكل به ،خطيند بعد الوهي

كام الشريعة وااللتزام أبح ،اهي الزاجرة اليت حتث الناس علا مكارم األخالقوكانت له بعض اإلرشادان النافعة والنو 
 وإليك بعض منها:

 إنكاره علا مزامحة النساء الرجال يف األسواق: - 1

حيون أو فقال  م: أَل تست ،أنكر أمري املؤموني علي على أانس َل ميوعون نساءهم من ا روج إىل األسوا  مزا ا  الكفار
 .(4)ت ارون؟  فإنه بل ين أن نساءكم خيرجن يف األسوا  يزا ن العلوج

 ال تردوا قليل الربح فتحرموا كثريه: -2

 ،حلق تس  لمواوأعطوا ا ،خذوا احلق ،وعليه عباء ويقول: َي أيها التجار ،كان علي رض  ي هللا عوه يدخل الس  و  وبيده الدرة
َل س لوك فإن  ،ملسو هيلع هللا ىلصفقال له: أتقص وحنن قريو عهد برسول هللا  ،َل تردوا قليل الربُ فتحرموا كثريه. ونظر إىل رجل يقص

و ر قال: أحس               ،وأما زواله فالطمع ،ما ثبا  الدين وما زواله؟ قال: أما ثباته فالورع ،هبذه الدرة (5)أجبتين وإَل جعفتك
 .(6)قص فمثلك من يقص

                                                           
 (.2/85البخاري، كتاب البيوع ) )1 (
 الطايف: هو الذي يعلو املاء وَل يرسو. )2 (

 .202السياسي للصفوة يف ذدر اإلسالم ، ص  الدور )3( 
 ( ، قال أ د شاكر: صحيُ اإلسواد.255، 2/254العلوج: مجع علج ، وهو الواحد من كفار العجم. مسود أ د ) )4 (
 جعفه: صرعه وضرب به األرض. )5 (
 (.5/70املوتظم يف يري  امللوك واألمم َلبن اجلوزي ) )6 (
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 ة قبل التفقه يف أحكامها:خطورة التجار  -3

ق  ال أمري املؤموني علي بن أيب ط  ال  و رض              ي هللا عو  ه: من انر قب  ل أن يتفق  ه يف ال  دين فق  د ارتطم يف الراب مث ارتطم مث 
 .(1)ارتطم

س  وقوا من  ويقول: َل يقعد يف ،وقد كان الفارو  رض  ي هللا عوه ي   رب ابلدرة من يقعد يف الس  و  وهو َل يعرف األحكام
 .(3)وإَل أكل الراب شاء أو أىب ،. وكان يقول: َل يبيع يف سوقوا إَل من تفقه(2)ف الرابَل يعر 

ل احلال بني فال خيت ،فكل ش   ؤون احلكم كان  حمل اهتمام ا لفاء الراش   دين رض   ي هللا عوهم َل يط ى جانو على جانو
فال  ،س      تقراروت       من الثبا  واَل ،م التداولوتوظ ،فقد كانوا يقع دون للتجارة القواعد الر تص      لُ لألس      وا  ،يدي احلاكم

اليوم  وميكن ،وَل جهل مبا جيوز وما َل جيوز يف عامل التجارة ،وَل أس            وا  س            وداء وَل زرقاء ،وَل احتكار ،وَل غش ،غنب
ن خالل  وَل بد من توجيه ا طاب للتجار م ،تفقيه التجار من خالل دورا  يف املس  اجد خص  وص  اً الر يف قلو األس  وا 

 ا والر تربز ما يلي:وتبس  املسائل املتعلقد هب ،واألشرطد الصوتيد املختصرة الر تبني أحكام التجارة ،كتيبا  خاصد هبم
 ص مناذج خمتارة من التجار املسلمني املخلصني لديوهم الذين نصروا هللا ورسوله أبموا م.

 ابلوسبد  مر لكي جيمعوا بني خريي الدنيا واَلخرة. ص بيان أ يد اَلخرة
إلس             الميد أن َل وعلى احلركا  ا ،وعلى العلماء وطالب العلم واجو كبري يف تفقيه هذه الش             رحيد الكبرية يف اجملتمعا 

 توسى واجبها يف تعليم أبوائها من التجار وغريهم هذا الفقه العزيز.

 من سبق إىل موضع فهو أحق به: -4
ع وق  ى علي بن أيب طالو رض ي هللا عوه يف س و  الكوفد: أن من س بق إىل موض  ،  ق  يد اعل  التجاري يف الس و أثري 

ن أيب قال األص              بع بن نباتد: خرج  مع علي ب ،فهو ملن حلذ فيه ،فهو أحق به ما دام فيه ذلك اليوم، فإذا انتقل عوه
فقال علي: ما هذا؟ فقالوا: أهل الس        و  قد حازوا أمكوتهم،  ،فرأى أهل الس        و  قد حازوا أمكوتهم ،طالو إىل الس        و 

 لذ  هذه القاعدة و  ،من سبق إىل شيء فهو له يومه حىت يدعه ،سو  املسلمني َكمصلذى املسلمني ،فقال: ليس ذل ك  م
يف مكان فهو أحق ب ه ما  ه  جعل من قع د 49فلم ا كان  وَلي د زَيد بن أبي ه عليها عام  ،متذبعد حىت وَليد امل رية بن شعبد

                                                           
 .350ارفني ، ص ارتطم: وقع. بستان الع )1 (
 (.2/17نظام احلكومد اإلسالميد للكتاين ) )2 (

 املصدر السابق نفسه. )3( 



 

286 
 

 

 .(1)دام فيه
 

 احملتكر عاٍص ملعون: -5
. (2) ملعونواعتكر عاصٍ  ،قال أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض              ي هللا عوه يف احتكار الطعام: جالو الطعام مرزو 

 فقد أخرج احلافظ ابن أيب ش              يبد عن احلكم قال: أخرب علي برجل احتكر ،وقد أمر أمري املؤموني بتحريق الطعام اعتكر
 .(3)طعاماً مبند ألف، ف مر به أن حير 

 وقد ذهو ابن قدامد أن اَلحتكار اعرم ما اجتمع  فيه شرو  ثالثد هي:
ض     ي هللا ول علي ر أو أدخل من غلته ش     يناً فادخرهر مل يكن حمتكراً، وهذا واض     ُ من ق ،)أ( أن يش     رتير فلو جلو ش     يناً 

 عوه.
 .(4))ب( أن يكون املشرتى قويً 

 )ج( أن ي يق على الواس بشرائه.
 .(5)«َل حيتكر إَل خاط ملسو هيلع هللا ىلص : »وترهيو أمري املؤموني علي من اَلحتكار مبين على قول رسول هللا 

 

 اخلسارة علا املال والربح علا ما اصطلحوا عليه: -6
وهي دفع مال  ،ش        يناً من أحكام امل         اربد وهي: نوع من أنواع املعامال  بني الواسبني  أمري املؤموني علي بن أيب طالو 

. والوض      يعد: (6)والربُ على ما اص      طلحوا عليه ،فقال رض      ي هللا عوه: الوض      يعد على املال ،معلوم ملن يتذجر به ببعض رحبه
فا س    ران  (7)ن ما ما متس    اوَيً يف القدرفإن كا ،أي: على كل واعد بقدر ماله ،تعين ا س    ران يف الش    ركد وهي على املال

 وإن كان أثاللً فالوضيعد أثاللً. ،بيوهما نصفني
 

                                                           
 .115ر احلياة اَلقتصاديد ، د.بطايود ، ص 123األموال أليب عبيد ، ص  )1 (
 .245(ر مسود زيد ، ص 8/204ر مصوف عبد الرزا  )27فقه علي ، قلعجي ، ص  )2 (
 .34احلسبد يف العصر الوبوي ، ص (ر 6/103)433املصوف ، رقم  )3 (

 وقيل: َل فر  بني القو  وغريه. )4( 
 (. وا اط : العاصي اآلمث.3/1228مسلم ، كتاب املساقاة ) )5 (
 (.8/248(ر مصوف عبد الرزا  )6/4مصوف ابن أيب شيبد ) )6 (
 (.5/31امل ين ) )7 (
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 حتريقه قرية كانت تباع فيها اخلمر: -7
روى اإلمام أبو  فقد ،فقد أمر بتحريق قريد كان  تباع فيها ا مر ،كان رض        ي هللا عوه ش        ديد اإلنكار على من ابع مخراً 

فقال: ما هذه القريد؟ قالوا: قريد تدعى  ،(1)ن علياً بن أيب طالو رض        ي هللا عوه نظر إىل زرارةعبيد القاس        م بن س        الم: أ
إن ا بيث أيكل بع      ه ف ،اض     رموها فيها ،فقال: عليذ ابلوريان ،فقام ميش     ي حىت أيها ،تباع فيها ا مر ،يلحم فيها ،زرارة
 .(2)قال )الراوي(: فاحرتق  من غربيها حىت بل   بستان خواستا بن جربوان ،بع اً 

 واهليئة: ابللباسفيما يتعلق  احتسابه -8

خذ من شعرك و  ،وأتقى لك ،فإذا رجل يوادي خلفي: ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك ،عن أيب مطر قال: خرج  من املسجد
 .(3)إن كو  مسلماً 

 حبسه أهل الشر والفساد: -9

ك فقد روى القاضي أبو يوسف عن عبد املل ،فإذا وجد أحداً موهم حبسه ،كان رضي هللا عوه يالحق أهل الشر والفساد
إن كان له مال ف ،قال: كان علي بن أيب طالو رض    ي هللا عوهر إذا كان يف القبيلد أو القوم الرجل الداعر حبس    ه ،بن عمري

وإن مل يكن له مال أنفق عليه من بي  مال املس      لمني. وقال: حيبس عوهم ش      ره ويُوفق عليه من بي   ،أنفق عليه من ماله
 .(4)ما م

 الرتهيب من عدم اإلنفاق: -10

يعيش يف  ،وقال: البخيل مس            تعجل الفقر ،(5)قال أمري املؤموني علي بن أيب طالو: بش            ر مال البخيل حبادث أو وارث
 .(6)يف العقس حساب األغوياء وحياسو ،الدنيا عيش الفقراء

 مناداته للصالة: -11

كان   ،الص  الة ،كان أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه ش  ديد اَلهتمام أبمر الص  الةر فقد كان مير يف الطريق موادَيً: الص  الة
حيث يقول:  هحيدثوا احلس    ن رض    ي هللا عوه عن خروجه يف اليوم الذي طُِعن فيه من بيت ،يوقظ بذلك الواس لص    الة الفجر

                                                           
 زرارة: حملد يف الكوفد ، مسي  ابسم ابنيها زرارة بن زيد. )1 (
 .60ر احلسبد َلبن تيميد ، ص 98، 97األموال ، ص  )2 (
 (.8/4البدايد والوهايد ) )3 (
 .150ا راج أليب  يوسف ، ص )4 (
 .183نثر الآليل نقالً عن موهج علي بن أيب طالو ، ص  )5 (
 .183ص  موهج علي يف الدعوة إىل هللا ، )6 (
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 ،نفاعرتض      ه الرجال ،ومعه درته ،الص      الة. وكذلك كان يص      وع كل يوم ،فلما خرج من الباب اندى: أيها الواس  الص      الة
 .(1)ف ربه ابن ملجم على دماغه

 

 االهتمام ابلطرق العامة: -12

 (4)تقطع من طريق املسلمني ،(3)والكوف ،(2)كان أمري املؤموني علي رضي هللا عوه أيمر ابملثاعو

 ظهور بدعة القصص وحماربة أمري املؤمنني علي هلا: -13

اص يف عهد علي رض   ي هللا عوه ا  عن موس   ى ،حدث  بدعد الُقص   ذ  ف نكرها الص   حابد والتابعون، فقد أخرج حممد بن وض    
وَل  ،َل أيب بكرو  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبعهد  عن عبيد هللا بن انفع قال: مل يقص على ،بن معاويد قال: حدثوا ابن مهدي عن س       فيان

والقص              اص هم: الوعاظ الذين يعقدون جمالس للوعظ  ،(5)وأول ما كان القص              ص حني كان  الفتود ،وَل عثمان ،عمر
ا َل تدركه أو مم ،مما َل أص      ل له أو موض      وع ،يعظون الواس فيها ابحلكاَي  واإلس      رائيليا  وحنوها ،ت       اهي جمالس العلم

 ،تشاهبا ألهنم أخذوا حيدثون الواس ابل رائو وامل ،وقد موعهم أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه ،عقول العامد
 . وأذن أمري املؤموني ملن كان متمكواً من العلم الشرعي أبن يقصذ على الواس.(6)وما َل تدركه عقو م وما َل يعرفون

فاته ورب  وكان حريص    اً على تعليم الواس أمساء هللا وص     ،حيد وحماربد للش    رككان  حياة أمري املؤموني يف اجملتمع دعوة للتو 
متخذاً   ،وقد كان رض      ي هللا عوه مثابراً على حمو الر اجلاهليد ،وتذكريهم بوعم هللا وح       هم على ش      كرها ،قلوهبم به وحده

وهم أبخالقه بل عايف بي ،عن الواسومل يعش رض  ي هللا عوه بعيداً  ،وش  عر وحكم ،كافد الوس  ائل الدعويد من خطابد ووعظ
 ومسته وعلمه رضي هللا عوه.

 اثمناً: والية الشرطة يف عهد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب:
والقص        ص  ،عودما توىل علي رض        ي هللا عوه أمر ا الفدر كان  و يفد الش        رطد إحدى الو ائف املهم د املعروفد يف الدولد

                                                           
 (.7/339البدايد والوهايد ) )1 (
 املثاعو: مفردها الثعو: مسيل املاء يف الوادي. )2 (
 .542والكوف: مجع كوف وهو املرحاض. املصبا  املوري ، ص  )3 (
 (.10/72مصوف عبد الرزا  ) )4 (

 .20البدع والوهي عوها ، ص  )5( 
 .239دراسا  يف األهواء والفر  والبدع ، ص  )6 (
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 يف عهد علي رضي هللا عوه كثريةر موها:واَللر الر حتدث  عن دور الشرطد 

 ،ما رواه أصبغ بن نباتد: أن شاابً شكا إىل علي بن أيب طالو رضي هللا عوه نفراً، فقال: إن هؤَلء خرجوا مع أيب يف سفر
وترافعوا إىل  ،ثريوكان معه مال ك ،فس    لتهم عن ماله: فقالوا: ما ترك ش   يناً  ،فقالوا: ما  ،فس    لتهم عوه ،فعادوا ومل يعد أيب

هم يدنو من وأوص    اهم أَل ميكووا بع      ،فوك ل بكل رجل رجلني ،فدعا علي ابلش    رطد ،فاس    تحلفهم وخل ى س    بيلهم ،ش    ريُ
ويف  أي يوم خرج معكم؟ ،فقال: أخربين عن أب هذا الفىت ،ودعا أحدهم ،ودعا كاتبه ،وَل ميكووا أحداً يكلمهم ،بعض

ىل  الص     الة ومن تو  ،علد ما ؟ وكيف أص     يو مباله؟ وس      له عمذن غس     له ودفوه أي موزل نزلتم؟ وكيف كان س     ريكم؟ وأبي
احبهم وكرب  احلاضرون واملتهمون َل علم  م إَل أهنم  و وا أن ص ،فكرب  علي   ،والكاتو يكتو ،وحنو ذلك ،وأين دفن ،عليه

ف ما عود حىت عر  ،مث اَلخر كذلك ،فس له كما س ل صاحبه ،مث دعا اخر بعد أن غيذو األول عن جملسه ،قد أقر عليهم
رف  عوادك قد ع ،مث أمر بردِ  األول فقال: َي عدو هللا ،اجلميع، فوجد كل واحد موهم خيرب ب               دِ  ما أخرب به ص              احبه

 ،ض    رونوكرب  وكرب  معه احلا ،مث أمر به إىل الس    جن ،وما يوجيك من العقوبد إَل الص    د  ،وكذبك مبا مسع  من أص    حابك
وهللا لقد كو    ،فقال: َي أمري املؤموني ،فهدذده ،م احلال مل يش    كوا أن ص    احبهم أقر عليهم فدعا اخر موهمفلما أبص    ر القو 
واس  تدعى الذي يف الس  جن وقيل له: قد أقر  أص  حابك وَل يوجيك س  وى  ،مث دعا اجلميع ف قر وا ابلقص  د ،كارهاً ملا ص  وعوا

. فهذه القص        د حتوي معاين ودَلَل  كثرية تفيد (1)وأقاد موهم القتيل ،ف غرمهم املال ،ف قر  بكل ما أقر  به القوم ،الص        د 
 .(2)ورجال الشرطد ،وتدل يف الوق  نفسه على وجود السجن ،اعققني

فهدمه  ،مل يكن مس       توثق البواء، فكان املس       جونون خيرجون موه« انفعاً »هذا وقد بىن أمري املؤموني س       جواً يف الكوفد مس اه 
، وقد أجرى على أهل الس  جون ما يقو م من طعامهم وأدمهم وكس  و م يف الش  تاء (3)وبىن بدًَل موه س  جواً اخر مس اه خمي س  اً 

 وقيس بن س      عد بن ،وكان ألمري املؤموني علي بن أيب طالو أص      حاب ش      رطدر موهم: أبو ا ياج األس      دي .(4)والص      يف
خبيو الريبوعي، واألص       بغ بن نباتد املش       اجعي، وس       عيد بن س       اريد بن مرة ومالك بن  ،ومعقل بن قيس الرَيحي ،عبادة

 ،ام املساكنيوإطع ،وإرشاد التائه ،وإغاثد امللهوف ،ا زاعي. وكان من ضمن الو يفد اَلجتماعيد للشرطد: مساعدة اعتاج
ومن هوا يظهر لوا: أن   تعاىل.وإ هار الرفق، وغري ذلك من املس            اعدا  اإلنس            انيد الر يراد هبا وجه هللا ،وتقدمي العون

جلانو ومل يقتص   ر دوره فق  على ا ،األمن يف العص   ر الراش   دي كان يقوم بدور ح    اري يف تقدمي خدما  عامد للمجتمع

                                                           
 .49الطر  احلكيمد ، ص  )1 (

 .107وَليد الشرطد يف اإلسالم ، د.منر احلميداين ، ص  )2( 
 راض السجن.وهذه التسميد ليس  اعتباطاً بل  ا غرض ، فإن الوافع من الوفع وهو ضد ال رر ، واملخيس وهو التذليل والتهذيو ، التسميتان حتققان أغ )3 (

 .108وَليد الشرطد ، ص )4( 
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  لبأمري املؤمنني علي بن أيب طا املؤسسة املالية والقضائية يف عهد:  الفصل الرابع

 وبعض اجتهاداته الفقهية

 املؤسسة املالية:  املبحث األول
 

إَل أن أمري املؤموني  ،يف عهد علي بن أيب طالو رض  ي هللا عوه مل حيدث ت ري يذكر يف الس  ياس  د املاليد للدولد اإلس  الميد   
ف عطى  ،يف    ل أحداً على أحدر فلم (1)علي رض   ي هللا عوه رجع إىل ما كان عليه أبو بكر الص   ديق يف التس   ويد يف العطاء

 .(2)املوايل كما أعطى السادة

مسؤوًَل  -العام   الوايل -ففي مصر كان قيس بن سعد بن عبادة  ،وكان ا راج يف بعض األمصار موكوًَل إىل الوَلة أنفسهم
أنه مع وَليته  يوكذلك حيوما بعث علي رض  ي هللا عوه األش  رت الوخعي على مص  ر كان خطابه له ما يوح ،عن ا راج فيها

واس  وَل صال  إَل هبم، ألن ال ،فإن صالحه وصالحهم صالحاً ملن سواهم ،العامد كان مسؤوًَل عن ا راج مبا يصلُ أهله
درك ألن ذل  ك ي   ،وليكن نظرك يف عم  ارة األرض أبلغ من نظرك يف اس              تجالب ا راج ،كلهم عي  ال على ا راج وأهل  ه

اًل أو علد أو فإن ش       كوا ثق ،أض       ر ابلبالد وأهلك العباد ومل يس       تقم أمره إَل قليالً  ،رةومن طلو ا راج ب ري عما ،ابلعمارة
خفف  عوهم مبا ترجو أن يص           لُ به أمرهم.. فإن  ،أو أجحف هبا عطش ،أو إحالد أرض اغتمرها غر  ،انقطاع ش           رب

وس     وء  ،ش     راف أنفس الوَلة على اجلمعوإمنا خراب األرض من إعواز أهلها وإمنا إعوازها أهلها إل ،العمران حمتمل ما  لته
فقد كان  نظرة أمري املؤموني علي رض              ي هللا عوه إىل ا راج مبا يتعدى اجلبايد إىل  ،(3)وقلد انتفاعهم ابلعرب ، وهم ابلبقاء

هللا عوه  وقد اش  تهر عن علي رض  ي ،حيث يش  كل ا راج املص  در األس  اس  ي  ا يف ذلك الوق  ،املس   لد اَلقتص  اديد برمتها
وني وكان ا راج والش    ؤون املاليد من األمور املهمد الر كان يدقق فيها أمري املؤم ،تش    ديده يف مراقبد عماله يف مجيع الوواحي

 .(4)فكان يبعث العيون واألرصاد ليعلم أحوا م ،علي بن أيب طالو رضي هللا عوه

ي  املال فالوَلة الذين كانوا يباش    رون ب ،وبيو  أموا ام وَلَي وقد كان لوَلة البلدان ص    الحيا  عامد يف املص    روفا  من 

                                                           
 (.3/11اَلستيعاب ) )1 (
 .66علي بن أيب طالو ، د. علي شريف ، ص )2 (

 (.163إىل  2/153الوَليد على البلدان ) )3( 
 .155( ، الوظرَي  املاليد يف اإلسالم ، ص 2/98الوَليد على البلدان ) )4 (
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 ،وعمال ا راج أبنفس   هم يف عهد ا لفاء عموماً كانوا يوفقون من األموال الر لديهم يف األوجه الش   رعيد يف مص   احل الوَليد
لك من وغري ذ ،فكانوا يس       تخدمون هذه األموال يف ش       ؤون اجلهاد والفتو ر من إعداد للس       ال  والدواب ومرتبا  اجلود

إىل أهنم كانوا يقومون ببعض  ،كافد(1)كما كان الوَلة يقومون بص              رف نفقا  العمال واملو فني يف الوَليد  ،أوجه اجلهاد
 .(2)مَلَي و وكان ذلك يستدعي الصرف مما جيبونه من  ،اإلصالحا  من بواء للجسور وحفر للقووا  والعيون واألهنار

ون َليد ا راج أو بي  املال عن الوَليد العامدر فإن الوَلة حبكم إشرافهم العام على الوَليد يطلبويف األوقا  الر تعزل فيها و 
نفقا   وتص     رف ،أو يقوم الوَلة بتعيني عمال خاص     ني هبذه املش     اريع ،من عمال ا راج اإلنفا  على هذه اإلص     الحا 

د( وهكذا فإنه حىت لو عزل  مهمد )اجلباي ،مس         تقلني العمل أو التجهيز من دخل الوَليد عن طريق عمال ا راج إذا كانوا
فإن الوفقا  مع ذلك كان  أتخذ طريقها بواس              طد الوَلة يف كثري من  - (3)كما عرب  عوها بعض الباحثني  -عن الوايل 

 سواء للجهاد أو التعمري. ،األحيان

ألموال الر إذ إن نميد ا ،وعدم نميدها ،ولقد نبه بعض الفقهاء إىل أن على الوَلة إنفا  األموال يف مص        احل املس        لمني
م فعدوا التجميد لألموال العامد من ابب الظل ،أخذ  حبقها وعدم ص         رفها يف مص         احل املس         لمني يوازي الظلم يف مجعها

 .(4)والتقصري من جانو الوَلة

فكان الوَلة َل يعملون على ترحيل األموال عن مواطقهم  ،أحق أبموا ا وجباَي ا من غريها وَلَي وقد كان  األمص     ار وال
 .(5)م من الوفقا وَلَي إَل بعد أن يسددوا حاجد  ،إىل العاصمد يف املديود أو الكوفد فيما بعد

ا فيها من مب وَلَي وَلش     ك أن ما قام به ا لفاء الراش     دون خص     وص     ًا يف عهد عمر من توظيم دقيق للش     ؤون املاليد يف ال
هم ذلك من ومل ميوع ،إض            افد إىل الوفقا  العامدر يعترب توظيماً جديداً  ،ص            ادر الدخل أو الواردا  العامد للدولدجبايد م

وقد حتدث  عن  ،وض  بطوا أمورهم املاليد يف خمتلف جوانبها ،اَلس  تفادة من خربا  من س  بقوهمر حيث اس  تحدثوا الدواوين
)فصل ا طاب يف  فمن أراد املزيد فلريجع إليها يف كتايب ،وع من التفصيلاملؤسسد املاليد يف عهد الفارو  رضي هللا عوه بو

 سرية أمري املؤموني عمر بن ا طاب(.

وقد حاول بعض املس           تش           رقني وفيهم فيليو حر يف موس           وعته عن يري  العرب أن يقلل من ش            ن ما قام به ا لفاء 
                                                           

 (.1/393الرتاتيو اإلداريد للكتاين ، ) )1 (
 (.2/98الوَليد على البلدان ) )2 (
 (.2/99ر الوَليد على البلدان ) 157الوظم املاليد يف اإلسالم ، ص  )3 (
 .43أصول الفكر السياسي اإلسالمي ، فتحي عثمان ، ص  )4 (

 .99السياسد املاليد لعثمان بن عفان ، قطو ، ص  )5( 
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 قيقد أن األخبار تعزو إىل عمر كثرياً مما أحدثته الس              وون الرفقال: واحل ،الراش              دون من توظيم لألموال يف الدولد عموماً 
وأن ما جاء به ا لفاء وعمال األمص             ار األول يف  ،حلق  عهده من إنش             اءا  دع  إليها التجارب واألحوال اجلديدة

اس احلكم س    فلقد أبقى اإلس    الم أ ،وأص    ول جبايتها وس    ياس    د أموال الدولد مل يكن ابلش    يء ا طري ،ص    دد ا راج واجلزيد
أص ول  ومل يفكر أرابب األمر يف األمص ار الفارس يد أن يبدلوا ،وأنظمد اإلدارة البيزنطيد على ما كان  عليه يف س وريد ومص ر

س      واء  ،ملوقرضومبقت       ى األص      ول املرعيد يف العهد ا ،ومل أيخذ الفاحتون ال       رائو إَل طبقاً لطبيعد البالد ،احلكومد اعليد
تدوا بتش ريع أوجده وَل اه ،ومل يعتربوا يف ذلك إذا كان  قد دان   م ص لحاً أو أهنم فتحوها عووة ،رس ياً أكان بيزنطياً أو فا

 .(1)عمر

ف أن الوظام قد وكي ،والكاتو هوا قد ناهل الوص     وص الر ورد  يف اس     توبا  عمر للخراج على األراض     ي املفتوحد عووة
 .(2)واتفق اجلميع على توفيذه ،لقي جمادلد ومعارضد من بعض الصحابد إىل أن استقر األمر عليه

خيلص موها إىل  ،وقد توىل حممد ضياء الدين الريس الرد على هؤَلء املستشرقني فيما قالوه من خالل نصوص يرخييد موثقد
بل  ،ريهوما أحدثه  غ ،املسلمني وفقهاءهم كانوا يفرقون بني ما أحدثه عمروأن  ،أن هذه الدعوى َل أساس  ا من الصحد

 .(3)ويفصلون تفصياًل دقيقاً يف ق اَي ا راج يف عهد عمر

م ولكن املشكلد أهنم جيدون من األمد من يوظر   ،وهذه عادة املستشرقني وأذانهبم من الطعن والتوقص يف عظماء اإلسالم
كاملاليد،   ،روب والوزاعا  الداخليد أتثر  دولد ا الفد يف عهد علي يف مؤس       س       ا ا املتعددةإبجالل وتقدير. وبس       بو احل

   .هللال ذلك يف حملِ ه إبذن وسي   تفصي ،وموصو ا الفدر مما ساهم يف زوال ا الفد الراشدة ،والعسكريد

                                                           
 .(1/228يري  العرب ، فيليو حر ) )1 (
 (.2/100الوَليد على البلدان ) )2 (

 (.2/100، نقالً عن الوَليد على البلدان ) 136   131والوظم املاليد للدولد اإلسالميد ، ص ا راج  )3( 
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 املؤسسة القضائية: املبحث الثاين  
 

وما تبعها من  ،واقرتن  توليته الر جنم  عن قتل عثمان ،ويل ا الفد أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض              ي هللا عوه  
مل يكن و  ،وأصبح  مواجهد تلك األحداث لرأب الصدع ش له الشاغل ،وفرق  كلمتهم ،أحداث شق  صف املسلمني

ويدل على  ،من أن يعطي للق   اء نص  يباً من اَلهتمام به وتوظيمه هذا الص  راع الدامي يف عهد علي رض  ي هللا عوه مانعاً له
 وفيها يقول: ،حني كان  يبعد حلكمه ،أرسلها إىل األشرت الوخعي واليه على مصر (1)هذا رسالته الر

وَل  ،تمادى يف  الزلدوَل ي ،وَل حتكمه ا صوم ،مث اخرت للحكم بني الواس أف ل رعيتك يف نفسك ممن َل ت يق به األمور
أوقَ ُفُهْم يف  ،وَل يكتفي أبدىن فهم دون أقص         اه ،وَل تس         تش         رف نفس         ه على طمع ،حيص         ر يف الفيء إىل احلق إذا عرفه

 ،ا  احلكموأص  رمهم على ات    ،وأص  ربهم على كش  ف األمور ،وأقَ لُّهم تربماً مبراجعد ا ص  وم ،ومَخُذهم ابحلجج ،الش  بها 
وتقل  ،يل علتهوأفس  ُ له يف البذل ما يز  ،مث أكثر من تعاهد ق   ائه ،وأولنك قليل ،وَل يس  تميله إغراء ،ممن َل يزدهيه إطراء

 .(2)دكلي من بذلك اغتيال الرجال عو ،وأعطه من املوزلد لديك ما َل يطمع فيه غريه من خاصتك ،معه حاجته إىل الواس

فإنك  ،ك فيه هوى من رعيتكومن خاص  د أهلك، ومن ل ،وأنص  ف الواس من نفس  ك ،يف هذه الرس  الد أي   اً: أنص  ف هللا
حىت يوزِع  ،رابً وكان هلل ح ،ومن خاصمه هللا أدحض حجته ،ومن  لم عباد هللا كان هللا خصمه دون عباده ،إَل تفعل َتْظِلم

وهو  ،  طهدينفإن هللا مسيع دعوة امل ،وتعجيل نقمته من إقامد على  لم ،أو يتوب. وليس ش يء أدعى إىل ت يري نعمد هللا
 .(3)ابملرصادللظاملني 

وني والذي يت مل يف الذي كتبه أمري املؤم ،كما ت     من حقوقه وواجباته  ،ونالحظ: أن هذا العهد ت     من ص    فا  القاض    ي
يف وق  مل يكن للعرب فيه  ،أو حو ا ،ه                 40علي رضي هللا عوه لواليه على مصر، يعجو  ذا العهد الذي كتو عام 

ووض     ع أمور  ،وكيف كان العقل املس     لم الذي يوظر بوور هللا قادراً على تفتيق املعاين ،أي اتص     ال ابحل      ارا  األخرى بعد
 ،، وهذه الوظرا  من أمري املؤموني علي يف إنصاف الرعيد(4)على خري ما نرى اليوم يف الدساتري والقوانني ،الدولد يف نصاهبا

 .(5)ونوو  لمهار كان  فيما بعد عماداً يف توظيم وَليد املظامل
                                                           

 (.1/379وقائع ندوة الوظم اإلسالميد ) )1 (
 (.2/103شر  هنج البالغد ، نقالً عن نظام احلكم للقامسي ) )2 (
 (.2/559املصدر السابق نفسه ) )3 (
 (.2/104املصدر السابق نفسه ) )4 (

 (.2/560املصدر ا لسابق نفسه ) )5( 
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أواًل: اخلطة القضائية والتشريعية يف عهد اخللفاء الراشدين واملصادر اليت اعتمدها الصحابة يف ذلك 
 :العهد

د هبذه ا طد: الطريقد الر س  لكها ا لفاء الراش  دون والص  حابد الكرام وهم يبحثون عن األحكام الش  رعيد ملا حيدث    ُقص  ِ
لذلك   ،يبهم على يديهوتدر  ،ملسو هيلع هللا ىلص م من وقائع وق اَي يف حيا م العمليد، وهي طريقد هد م إليها صحبتهم للرسول الكرمي 

 َلحظوا من خالل دراستوا لعهد ا لفاء الراشدين يف كتبوا عن أيب بكر ،كان اتباع هذه الطريقد حقاً على من جاء بعدهم
تاب أو ق      اء جلؤوا إىل ك ،أهنم كانوا كلما عرض  م حادث ،ودراس     توا احلاليد لعهد علي رض     ي هللا عوهم ،وعمر وعثمان

دوا فيها حاًل حىت إذا مل جي ،ملسو هيلع هللا ىلصوإَل رجعوا إىل سود رسول هللا  ،لشرعي للوازلد حسم األمرفإن وجدوا فيه احلكم ا ،هللا أوَلً 
ص          اً إذا خص          و  ،وقد َلحظوا أن هذا الرأي كان يف أول األمر مجاعياً يف غالو األحيان ،انتقلوا إىل الرأي مبعواه الواس          ع

 انصوذ موضوعه على أمر من أمور الدولد ذا  الصب د العامد.

ن رأيهم وقد انبثق ع ،عد على ذلك أن كبار الص     حابد كانوا ما زالوا مس     تقرين ابملديود يس     هل مجعهم وأخذ رأيهموقد س     ا
وخري  ،يعواملص   لحد هي موا  التش   ر  ،وقد كانوا يس   تعملون القياس ،اجلماعي ما اص   طلُ على تس   ميته فيما بعد )اإلمجاع(

فإن  ،ل: كان أبو بكر إذا ورد عليه ا ص              وم نظر يف كتاب هللادليل على هذه ا طد ما قاله ميمون بن مهرانر حيث قا
فإن  ،هبا يف ذلك األمر س   ود ق    ىملسو هيلع هللا ىلص وعلم من رس   ول هللا  ،وإن مل يكن يف الكتاب ،وجد فيه ما يق    ي بيوهم ق    ى به

 ، ى  بهق فإذا اجتمع رأيهم على أمر ،فاستشارهم ،ر مجع ر وس الواس وخريهمملسو هيلع هللا ىلص أعياه أن جيد فيها سود عن رسول هللا 
كر ق ى فيه فإن وجد أاب ب ،والسود نظر: هل كان فيه أليب بكر ق اء قرمنوكان عمر يفعل ذلكر فإن أعياه أن جيد يف ال

 .(1)فإن أمجعوا على شيء ق ى به ،وإَل دعا ر وس املسلمني ،بق اء ق ى به

اب هللا وَل فإن جاءه أمر ليس يف كت وعن ابن مس          عود قال: فمن عرض عليه ق           اء بعد اليوم فليقض مبا يف كتاب هللا،
وَل ق     ى به  ملسو هيلع هللا ىلصفإن جاءه أمر ليس يف كتاب هللا وَل ق     ى به نبيه  ،ر فليقض مبا ق     ى به الص    احلونملسو هيلع هللا ىلص ق     ى به نبيه 

ها ر فدع ما وبني ذلك مش           تب ،واحلرام بنيِ   ،فإن احلالل بنيِ   ،وَل يقل: إين أرى وإين أخاف ،الص           احلونر فليجتهد رأيه
 .(2)ما َل يريبك يريبك إىل

                                                           
 (.13/3( ، وصحُ إسواده ابن حجر ر فتُ الباري )10/114( ، رجال إسواده ثقا  غري جعفر بن برقان صدو  ر السون الكربى للبيهقي )1/58سون الدارمي ) )1 (
 (.1/62إعالم املوقعني ) )2 (
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 وقد بيوا يف حديثوا عن املرجعيد العليا لدولد أمري املؤموني علي بن أيب طالو حرصه على السري على نفس املوهج.

ويتبني من هذه اَللر أن الص     حابد كانوا يعتمدون يف خطتهم التش     ريعيد والق      ائيد على الكتاب والس     ود قبل اَلنتقال إىل 
 .(1)الرأي مبعواه الواسع

 

 وحنب أن نقف عند هذه االاثر لنستخلص منها بعض النتائج:

مث اَلنتقال إىل  ،اتفا  الص      حابد حول هذه ا طدر إذ كانوا يرتبون مراحل اجتهادهم وفقههم مبتدئني بكتاب هللا أوَلً  -1
 مث القياس. ،قبل استخدام الرأي اجلماعيملسو هيلع هللا ىلص سود رسول هللا 

 وهو دور جعلها تلي الوصوص مباشرة. ،هذه ا طدكان للسابقد الق ائيد دور هام يف   -2

مل يكوان يس            تش            ريان إَل من كان موجوداً من  ،ومما يلف  الوظر يف هذه ا طد: أن أاب بكر وعمر على ا ص            وص -3
ومل نطلع على نص يدل على أهنما كاان يس   تدعيان من كان غائباً من الص   حابد قص   د اس   تش   ارته يف أمر  ،الص   حابد ابملديود

مما يدل على أن اإلمجاع كان يوعقد ابتفا  من ح ر من الصحابد بصرف الوظر عن رأي من كان  ،ألمور اَلجتهاديدمن ا
 .(2)غائباً 

أو  ،ويتذ    ُ لوا من خالل ما س   بق من خطد ا لفاء الراش   دين والص   حابد يف التش   ريع والق    اء: أهنم كانوا كلما حزهبم أمر
اس تعملوا الرأي  ،فإذا مل جيدوا احلل ،حىت إذا مل جيدوا فيه حاًل رجعوا إىل الس ود ،أوَلً  قرمنعرض   عليهم ق  يد ابدروا إىل ال

 يكن له وهو مص     در طارئ مل ،وقد انبثق عن مرائهم اجلماعيد ما مسي ابإلمجاع ،س     واء كان مجاعياً أو فردَيً  ،مبعواه الواس     ع
 وقد ُصوِ ف هذا املصدر للث املصادر بعد الكتاب والسود. ،وجود يف عصر الرسالد

فقد جل  الصحابد  ،ومبا أنه مل يكن من امليسور دائماً مجع الصحابد بقصد التشاور واَلتفا  على حكم معني ألسباب كثرية
وعلى الفهم  ،ماعيدواجلوقد اعتمدوا الكتاب والس   ود يف مرائهم الفرديد  ،ألس   تعمال الرأي بص   ورة فرديد يف الفتوى والق    اء

رو   واس    توحوا األحكام للحوادث الر َل نص فيها من ،العميق ملقاص    د الش    ريعد ا ادفد إىل دفع املفاس    د وجلو املص    احل
 ومل يق وا مع  واهرها. ،الوصوص

وإن كان  ،رتبدر وهو املص در الرابع من مص ادر التش ريع أي  بعد اإلمجاع يف اململسو هيلع هللا ىلص وقد اس تعملوا القياس موذ عهد الرس ول 
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 .(1)سابقاً عليه يف الوجود

 وهذه هي املصادر اليت اعتمدها اخللفاء الراشدون والصحابة الكرام:

ىل هللا وإنه َل طريق إ ،ونور األبص      ار والبص      ائر ،وايد الرس      الد ،ويوبوع احلكمد ،الكرمي: وهو العمدة واألس      اس قرمنال -1
 سواه.

 بطر  صحيحد. ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن  السود: وتطلق على ما جاء موقوَلً  -2

 اإلمجاع: وَل بد أن يكون مستوداً إىل نص من كتاب أو سود أو قياس. -3

 القياس. -4
 ،املفس  دة أو دفع ،وكان ا لفاء الراش  دون والص  حابد الكرام يش  رعون أحكاماً حلوادث بواء على املص  لحد الواجو مراعا ا

 .(2)يتسع حلاجا  الواس ومصاحلهم ،فكان اجتهادهم فيما َل نص فيه فسيحاً جماله

 :اثنياً: ميزان القضاء يف العهد الراشدي
وجاء الق   اء  ،إن الق   اء يف العهد الراش  دي ميثل الدرجد الثانيد بعد الق   اء يف العهد الوبوي الذي ميثل اجلذور واألس  اس

 ،هد لنيدالرباقد للق اء اإلسالمي من ج ويعطي الصورة ،يف العهد الراشدي ميثل البواء الكامل، والتوظيم الشامل من جهد
 وحت  حم  األنظار طوال العهود التاليد. ،ويعترب أمنوذجاً ومثاًل وقدوة

 وهي: ،وميكننا أن نشري ابختصار وإجياز إىل أهم ميزان القضاء يف العهد الراشدي
وانتش  ار الرتبيد  ،والت س  ي مبوهجه ،ابَللتزام به ،كان الق   اء يف العهد الراش  دي امتداداً لص  ورة الق   اء يف العهد الوبوي  -1

ر اإلجراءا  واختص             ا ،والبس             اطد يف س             ري الدعوى ،واَلعتماد على الوازع الديين ،واَلرتبا  ابإلميان والعقيدة ،الديويد
وتوفر  ،وحسن اختيار الق اة ،وتعدد الشعوب واألمصار ،وقلد الدعاوى وا صوما  إذا قورن  ابتساع الدولد ،الق ائيد

 الشرو  الكاملد فيهم.
 ،احثنيولذلك ص  ار موئل   الب ،يعترب الق   اء يف العهد الراش  دي ص  ورة ص  حيحد وص  ادقد وس  ليمد للق   اء اإلس  المي -2

وص      ار  األحكام الق       ائيد والتوظيم الق       ائي يف العهد الراش      دي مص      دراً لألحكام الش      رعيد،  ،وحم  األنظار للفقهاء

                                                           
 .154املصدر السابق نفسه ، ص  )1( 
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مع  ،املذاهوعود مجيع العلماء و  ،وهذا ابَلتفا  ولو أدبياً  ،اآلراء الفقهيد يف خمتلف العص            ورو  ،واَلجتهادا  الق             ائيد
كما   ،ومن ذلك اختالف األئمد يف حجيد قول الصحايب وعدم حجيته ،وجود اَلختالف يف التدقيق واجلزئيا  والتفاصيل

 ي   احلديث عن ذلك إبذن هللا.وس ،ويري  التشريع ،وعلم مصطلُ احلديث ،هو مقرر يف علم أصول الفقه
اَلهتمام  كما أولوا  ،الوظر يف املوازعا  وتويل الق        اء جبانو الوَليد ،مارس ا لفاء الراش       دون وبعض وَلة األمص       ار -3

 .(1)الكامل لتويل ق اء املظامل وق اء احلسبد
و هر  ،دون بقيد الس  لطا  ،   اء خاص  دعني ا لفاء الراش  دون يف أكثر املدن واألقطار اإلس  الميد ق   اة ملمارس  د الق -4

املدن  وأن الوَلة َل سلطان  م على الق اة يف ،فصل السلطد الق ائيد عن بقيد السلطا  -وألول مرة  -بشكل مبدئي 
اً، وهم حت  بيوما يتوىل الوَلة يف بقيد املدن واألمص   ار الق    اء والوَليد مع ،الكربى الر مت فيها تعيني الق    اة جبانو الوَلة

 بصر وحماسبد ا ليفد الراشد.
ا يؤدي إليه ويعملون فيها مب ،والس     ود مباش     رة قرمنفيوظرون يف نص     وص ال ،كان الق      اة يف العهد الراش     دي جمتهدين  -5

ارة العلماء واس         تش          ،يهم بعد اَلس         تنواس مبا ق          ى به أس         الفهمفإن مل جيدوا فيها حكم الواقعد اجتهدوا رأ ،اجتهادهم
 مث أصدروا احلكم الذي وصل إليه اجتهادهم. ،املعاصرين  م

ائيد وص   ار  األحكام الق     ، هر  مص   ادر جديدة للق    اء يف العهد الراش   دي نتيجد للموهج الس   ابق الذي التزموه -6
 مع املشورة. ،الرأي اَلجتهادي ،السوابق الق ائيد ،القياس ،اإلمجاع ،والسود الشريفد ،قرمنهي: ال

ة وأرس  ل عمر وعلي رض  ي هللا عوهما الرس  ائل ا الدة واملش  هور  ،مت التوظيم اإلداري الدقيق للق   اء يف العهد الراش  دي -7
قبتهم، وتبادل ومرا ،وتبع ذلك متابعد ا لفاء للق     اة ،وبيان الدس    تور واملوهج ،لتوظيم ش    ؤون الق     اء ،إىل الق     اة والوَلة

ن  هذه امليزة يف وكا ،وطلو مراجعتهم يف الق اَي املهمد واملع لد وا طرية ،والسؤال عن أخبارهم وأق يتهم ،الرأي معهم
 ،وكثرة الف  ،وض  عف  يف عهد علي َلض  طراب األمور ،وخفذ  قلياًل يف عهد عثمان ،أوجها يف عهد عمر رض  ي هللا عوه

 هور بذرة اَلستقالل الذا  يف الشام وما يتبعها مع تعدد السلطد.و  ،ونشوب احلروب الداخليد

احلريد  ول                 ه ،وكان  ص  الحيد القاض  ي واس  عد ،كان  اختص  اص  ا  القاض  ي يف ال الو عامد وش  املد جلميع الوقائع  -8
للوظر يف  ومت تعيني ق اة ،الكاملد يف اإلجراءا  ولكن  هر يف ه         ذا العهد نواة اَلختصاص املوضوعي والووعي للق          اة

يتولون  -غالباً  -اِء وبقي معظم ا لف ،كما مت تعيني ق اة لألحداث اجلسيمد والوقائع الكبرية  ،الق اَي الص رية والبسيطد
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 كما  هر يف هذا العهد تعدد الق      اة يف وق  واحد يف  ،وقام هبذا الش      ن بعض الوَلة أي      اً  ،الوظر يف اجلواَي  واحلدود
 كما  هر قاٍض للعسكر ألول مرة.  ،واليمن ،والبصرة ،والكوفد ،لكربى واألقطار الواسعد كاملديود املوورةاملدن ا

وما ص     در  ،والس     ود قرمنوإقرار ما وافق ال ،أتكد يف هذا العهد ما كان يف العهد الوبوي من مراقبد األحكام الق      ائيد -9
 .(1)والسود قرمنيوقض ما خالف الو  ،ألن اَلجتهاد َل يوقض مبثله ،عن الرأي واَلجتهاد

وأنش   ،وأقيم  دار للق اء ،مع التوسعد على الق اة ،استحدث يف العهد الراشدي رواتو الق اة بشكل موظم -10
وكعو بن  ،كابن عمر الذي طلبه عثمان فامتوع  ،كما  هَر وألول مرًة امتواع كبار الص   حابد عن الق    اء  ،الس   جن للحبس

 .(2)مث اعتزل ،وقيل: قبله أَيماً  ،طلبه عمر لتوليته الق اء مبصر ف ىب أن يقبليسار بن َضوذد الذي 

يود واإلثبا  إىل إقامد الب ،بدءاً من مساع الدعوى ،كان  إجراءا  التقاضي يف العهد الراشدي بسيطد وسهلد وقليلد  -11
وم، واملساواة بني ونصرة املظل ،وكان  اداب الق اء مرعيد يف  ايد ال عيف ،إىل التوفيذ ،إىل إصدار احلكم فيها ،واحلجج
 ال الو وكان القاض   ي يف ،ولو كان احلكم على ا ليفد أو األمري أو الوايل ،وإقامد احلق والش   رع على مجيع الواس ،ا ص   وم

كن  هر  يف العهد ول ،قو صدور احلكم فوراً وكان التوفيذ ع ،إن مل يوفذها األطراف طوعاً واختياراً  ،يتوىل توفيذ األحكام
 و هر  الشرطد واألعوان ملساعدة القاضي والوايل يف ،فوجد كاتو للقاضي يف عهد عمر ،الراشدي أمور توظيميد جديدة

ق وكش   ف وفر  بني الش   هود للوص   ول إىل احل ،وتطور التحقيق اجلوائي على عهد س   يدان علي رض   ي هللا عوه ،عهد عثمان
 .(3) صار م رب املثلالواقع حىت

 :اثلثاً: أشهر قضاة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه
عني ق            اة ووَلة و  ،وكانوا على الق            اء قبله ،أقرذ أمري املؤموني علي بن أيب طالو بعض الق            اة الذين ثبت  جدار م

 ر موهم: (4)اخرين

 .(5)وكان يرزقه كل شهر مخسمند درهم ،وأقره علي عليها ،شريُ بن احلارث: الذي كان على ق اء الكوفد -1
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 .(1)مث عزله ،أبو موسى األشعري: الذي وَله عثمان الق اء ابلكوفد، ف قره علي -2

 عبيد هللا بن مسعود: الوايل والقاضي ابليمن. -3

 عثمان بن حويف: على البصرة. -4

 .(2)كرمث عزله مبحمد بن أيب ب ،ووليها لعلي ،ا داراً واخت ذ هب ،وكان شهد فتُ مصر ،قيس بن سعد: على مصر -5

 عمارة بن شهاب: على الكوفد. -6

 .(3)ه  على مكد والطائف 37قثم بن العباس: على املديود املوورة، سود  -7

 .(4)مث خليد بن قرة الريبوعي: على خراسان ،جعدة بن هبرية املخزومي -8

 عبد هللا بن ويف قول: وىلذ  ،وكان أبو األس        ود الد يل على ق         ائها ،على البص        رةعبد هللا بن عباس: كان والياً لعلي  -9
قي قاض    ياً عليها أَيم وب ،وكان أخا املهلو بن أيب ص    فرة ألمه ،عباس على الق     اء يف البص    رة عبد الر ن بن يزيد احلُد اين

عبيدة: كان ابن عباس يفر الواس وحيكم  وقال أبو ،(5)وطائفد من عمل معاويد حىت قدم زَيد فعزله ،علي بن أيب طالو
فلم يزل   ،والقاض    ي يومنذ يدعى املفر ،فكان هو املفر ،، وإذا خرج ابن عباس عن البص    رة اس    تخلف أاب األس    ود(6)بيوهم

البص    رة  ملا خرج أمري املؤموني علي من املديود إىل ،ونقل عن أيب األس    ود أق     يد طريفد ،كذلك حىت قتل علي س    ود أربعني
 .(7)ىل  عليها عبد هللا بن عباسو 

كوفد، مث اس       تق        اه مص       عو بن الزبري على ال ،مث عزله ،س       عيد بن منران ا مذاين: الذي عيوه علي ملا قدم الكوفد -10
 .(8)مث عني ابن الزبري عبد هللا بن عتبد بن مسعود ،فق ى ثالث سووا 

: اق    وا كما  وقال له ،الكوفد بعد عزل س   عيد ا مذاين عبيدة الس   لماين: حممد بن  زة الذي عيوه علي على ق    اء -11
 ،اً يف الق   اءوكان عبيدة يوازي ش  رحي ،مث عزله وعني ش  رحياً، وقال الش  عيب: كان ش  ريُ أعلم الواس ابلق   اء ،كوتم تق   ون

                                                           
 .149يري  الق اء يف اإلسالم ، ص  )1 (
 (.5/589يري  الطربي ) )2 (
 (.6/71يري  الطربي ) )3 (

 .151يري  الق اء يف اإلسالم ، ص  )4( 
 (.289،  1/288الق اة )أخبار  )5 (
 (.1/288املصدر السابق نفسه ، ) )6 (
 .151يري  الق اء يف اإلسالم ، ص  )7 (
 (.397،  2/396أخبار الق اة ) )8 (
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 .(1)وكان شريُ يستشريه ويرجع إليه ،وكان من علماء الكوفد املشهورين ،وله أق يد طريفد

 .(2)وله أق يد فيها ،يزيد بن خليدة الشيباين: عيوه علي قاضياً على الكوفدحممد بن  -12

وقد كان ق        اة علي يف األمص       ار هم وَلته على البلدان املختلفدر ألن وَليتهم كان  عامد تش       مل احلكم واإلدارة وإقامد 
من وَلته التحري يف تعيني الق اة، وكان علي رضي هللا عوه يطلو  ،(3)احلدود واإلمامد والق اء وجبايد الصدقا  وغريها

م ق   اة األمص  ار الر ه -يف ال الو  -مع أن الوَلَة  ،موَلَي مما يدل على أنه خوذل  م تعيني الق   اة يف البلدان التابعد ل
م  ويبدو أن وَلة األمص   ار كان  ،إَل أنه ورد ذكر أمساء عدد من ق    اة األمص   ار يف عهد علي كما مر معوا ،يقيمون فيها

لهم وليس وابلدرجد األوىل الر حكم فيها ق اة ولوا من قب ،احلق يف الوظر يف املظامل الر يرفعها الواس ضد أحكام الق اء
كم   ا ك   ان  م الوظر يف املظ   امل األخرى من قب   ل ق                 اة البل   دان املعيوني من قب   ل ا ليف   د حبكم عموم   ،من قب   ل ا ليف   د

ن جي ر ومن املعروف أن ا لفاء كانوا يفتحون أبواهبم مل ،إىل ا ليفد يف مثل هذه الق          اَي إَل أهنم كانوا يرجعون،(4)وَليتهم
 .(5)ابلشكوىر سواء كان  الشكوى ضد الوَلة أو ضد الق اة أو عمال ا راج أو غريهم

 
 
 
 

 ،ؤهلني للقضاءوامل ،ونظرته لألحكام الصادرة قبله ،رابعاً: األسلوب القضائي عند أمري املؤمنني علي
 :ومكانة وجمانية احلصول علا احلكم

 :إبقاؤه علا أسلوب القضاء -1

يظهر أن علياً بن أيب طالو رض    ي هللا عوه كان يووي إدخال بعض التعديال  يف أس    لوب الق     اء وأص    ول اعاكما  مبا 
ه رض  ي هللا ن تس  تقر األمور، فقد أثر عوه أنيتواس  و مع التطورا  اجلديدة الر طرأ  على اجملتمع، إَل أنه أرج  ذلك إىل أ

                                                           
 (.401،  2/399(ر أخبار الق اة )6/10طبقا  ابن سعد ) )1 (
 (.1/395أخبار الق اة ) )2 (
 .290ص ق اء أمري املؤموني ، عبد هللا بن عثمان ،  )3 (
 .77األحكام السلطانيد للماوردي ، ص  )4 (

 (.2/93الوَليد على البلدان ) )5( 
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 .(1)عوه قال: اق وا كما تق ون حىت تكونوا مجاعد، فإين أخشى اَلختالف

 :عدم نقضه األحكام الصادرة قبله -2

وقد كان  ،وحرصاً على استقرار األمورر فإن أمري املؤموني كان يرى أبنه َل حيق للقاضي أن يوقض حكماً أصدره قاض اخر
فوقع بيوهم  ،فكثروا يف عهد عمر حىت خافهم على الواس ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبهو رض             ي هللا عوه كتو الكتاب بني أهل جنران وبني 

فلما ويل  ، ىب أن  يقيلهمف ،فاس  تقالوه ،ووض  ع عليهم ش  يناً ف بوه ،مث ندموا ،ف بد م ،فس   لوه البدل ،ف توا عمر ،اَلختالف
 ،(2)رفقال علي: َوحْيَُكم إن عمر كان رش     يد األم ،وخطك بيميوك ،ؤموني  ش     فاعتك بلس     انكعلي أتوه فقالوا: َي أمري امل

 .(3)ولن أرد ق اًء ق ى به عمر

 :األهلية للقضاء -3

ولذلك يش     رت  يف القاض     ي ما يش     رت  فيمن تكون له وَليد عامد على املس     لمني من العقل  ،العامد وَلَي الق      اء من ال
وَل ي     به التص   رف  ،حليماً َل تثريه الكلمد ،ويش   رت  يف القاض   ي أن يكون عفيفاً عما يف أيدي الواس ،والبلوغ واإلس   الم

فقد قال علي بن أيب طالو لقاٍض: هل تعلم الواس    من املوس  وخ؟  ،وبواس  خها وموس  وخها ،عاملاً أبحكام الش  ريعد ،الوايب
واملوسوخ ألن معرفته ليس ابألمر السهل يف ذلك العصر، ، وإمنا س له علي عن الواس  (4)قال: هلك  وأهلك  ،قال: َل

 لفوضى األحكام، حسماً  ،حىت َل خيرج عن خطهم يف الق اء ،ويشرت  فيه أن يكون عاملاً مبا ق ى به الق اة السابقون
 ألن هذه الش       ورى تبعده عن ا ط  يف ،وأن يكون متواض       عًا َل يرى غ        اض       د يف اس       تش       ارة ذوي العلم والعقل الراجُ

ه قول وقد مجع ذلك كل ،وأن يكون جريناً يف احلق َل يت خر عن الوطق ابحلكم به ولو أغ         و ذوي الس        لطان ،األحكام
 ،امل مبا كان قبلهع ،حليم ،علي رض     ي هللا عوه: َل يوب ي أن يكون القاض     ي قاض     ياً حىت تكون فيه مخس خص     ال: عفيف

 .(5)َل خياف يف هللا لومد َلئم ،يستشري ذوي األلباب

 :مكان القضاء -4
ولذلك   ،على القاض    ي أن خيتار مكان جلوس    ه بني املتخاص    مني يف وس      املديودر حبيث َل يش    ق على أحد الوص    ول إليه

                                                           
 (.11/329مصوف عبد الرزا  ) )1 (
 (.10/120سون البيهقي ) )2 (
 (.9/57امل ين ) )3 (
 (.10/117سون البيهقي ) )4 (

 (.9/43امل ين ) )5( 
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 .(2)لتييسر الوصول إليه ،(1)كان علي رضي هللا عوه أيمر شرحياً القاضي ابجللوس يف املسجد األعظم
 :جمانية احلصول علا احلكم -5

فإن الفقه اإلس           المي يق            ي أبن َل يقام أي حائل بني  ،العدل بني الواس من أهداف الدولد اإلس           الميدملا كان إقامد 
ولذلك فإن املتقاضيني َل يدفعان للقاضي وَل للدولد شيناً من املال للحصول على  ،صاحو احلق وبني احلصول على حقه

كان علي رض     ي   وقد ،تتكفل بوفقا  احلاكم واعكمدبل الدولد اإلس     الميد هي الر  ،احلكم الذي يفص     م ا الف بيوهما
 .(3)وقد رزقه حني وَله الق اء يف الكوفد كل شهر مخسمند درهم ،هللا عوه يعطي شرحياً على الق اء رزقاً 

 :بذور احملاماة -6

وك ل  ،ن عقيلوملا أس    ،فكان علي رض   ي هللا عوه يوكل أخاه عقياًل يف املخاص   مد ،يف العهد الراش   دي  هر  بذور اعاماة
ي على وكيلي وما ق        ،وكان يقول: ما ق       ي لوكيلي فلي ،عبد هللا بن جعفر بن أيب طالو رض      ي هللا عوه إمام الق       اء

 .(4)فعلي

 :خامساً: ما جيب علا القاضي
 لكي بحقق القاضي العدل يف األحكام ال بد له من مراعاة ما يلي:

 ،: وَل جيوز له أن يتس       رذع يف إص       دار احلكم قبل اَلنتهاء من الدراس       دواعيددراس       د الق        يد املعروض       د عليه دراس       د  -1
ر ما تق     ي فانظ ،فإذا تكلم  ف ن  عبده ،ولذلك قال علي لش    ريُ: لس    انك عبدك ما مل تتكلم ،واَلطمنوان إىل احلكم

 .(5)وفيم تق ي وكيف تق ي

ص   م أن ؟ فقال له علي: أخ ،ف تى يف خص   ومد ،فكان عوده أَيماً  ،: فقد نزل على علي ض   يفاملس   اواة بني ا ص   وم -2
 .(6)فإان هنيوا أن نوزل خصماً إَل مع خصمه ،قال: فارحتل عوا ،قال: نعم

فقال: مل عزلتين  ،لهمث عز  ،: وىلذ علي بن أيب طالو رضي هللا عوه أاب األسود الد يل الق اءعدم الصيا  ابملتخاصمني -3

                                                           
 .506، ص ( ر موسوعد فقه علي بن أيب طالو 4/137مسود زيد ) )1 (
 .506موسوعد فقه علي بن أيب طالو ، ص  )2 (
 .506موسوعد فقه علي بن أيب طالو ، ص  )3 (
 .132ر يري  الق اء يف اإلسالم ، ص  70أصول اعاكما  الشرعيد ، ص  )4 (
 .14433كوز العمال ، رقم   )5 (

 (.8/300ر مصوف عبد الرزا  ) 14429كوز العمال ، برقم  )6( 
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 .(1)فقال: إمنا رأيتك يعلو كالمك على ا صمنيوما خو  وَل جوي ؟ 

عدة بن أو ... فقد جاء ج ،أو ب    اً  ،أو ماَلً  ،: س  واء كان  هذه املؤثرا  قرابداَلبتعاد عن املؤثرا  وجماهدة الوفس -4
و يس  تطيع خر لواَل ،أيتيك الرجالن أن  أحو إىل أحد ا من نفس  ه ،هبرية إىل علي بن أيب طالو فقال: َي أمري املؤموني

ك ش     يء ولكن إمنا ذل ،فتق      ي  ذا على هذا؟ قال: فلمزه علي وقال: هذا ش     يء لو كان يل لفعل  ،أن يذحبك لذحبك
 .(2)هلل

ع اء وقد كان علي رضي هللا عوه أحد أ ،: وعلى القاضي أن يستشري ذوي العلم والرأي لنال يفل  موه حقالشورى -5
عثمان  فقد روى ا صاف يف أدب القاضي أن ،الشورى الذين حيرص ا لفاء على استشار م عودما تعرض عليهم مشكلد

فإذا  ،وقال  ذا: ادع طلحد والزبري ونفراً من أص       حاب رس       ول هللا ،بن عفان كان إذا جاءه ا ص       مان قال  ذا: ادع علياً 
فإذا تكلما يقبل عليهم فيقول: ماذا تقولون؟ فإن قالوا ما يوافق قوله ق ى عليهما وَل يوظرهم  ،يه قال  ما: تكلماجا وا إل

  .(3)بعد

                                                           
 (.9/104امل ين ) )1 (
 .508فقه علي بن أيب طالو ، قلعجي ، ص  )2 (

 .508(ر موسوعد فقه علي بن أيب طالو ، ص 1/305شر  أدب القاضي للخصاف ) )3( 
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 من فقه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب:  املبحث الثالث
 

 :أواًل: يف العبادان
تع به من غزارة يف ملا يتم ،مل أيُل أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض            ي هللا عوه جهداً يف بيان أحكام العبادا  للواس   

ولكن نش    ري إىل جمموعد يف األحكام  ،(1)وما بيوه للواس من أحكام العبادا  حيتاج إىل س    فر ض    خم ،العلم وفقه يف الدين
 يف هذا الكتاب على الوحو التايل:

 :حكام يف الطهارةأ

 يغسل بول اجلارية وينضح من بول الغالم ما مل يطعم: -1

. والدليل على ذلك: ملا (2)ويو ُ من بول ال الم ما مل يطعم ،قال أمري املؤموني علي رضي هللا عوه: ي سل من بول اجلاريد
ثوابً غريه. فقال: إمنا  والبس ،قال  لبابد بو  احلارث: َي رسول هللا  أعطين ثوبك ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبابل احلسني بن علي يف حجر 

 .(3)وي سل من بول األنثى ،يو ُ من بول الذكر

 نوم اجلالس وحكمه يف نقض الوضوء: -2

 هوالش             عيب قالوا يف الرجل يوام وهو جالس: ليس علي ،وابن مس             عود ،أخرج عبد الرزا  يف مص             وفه بس             وده: أن علياً 
 .(5)«فمن انم فليتوض  ،العني وكاء السهملسو هيلع هللا ىلص : ». ودلذ على ذلك حديث رسول هللا (4)الوضوء

 غسل املذي والوضوء منه: -3

فقال:  ،ملكان ابوته فس           له ملسو هيلع هللا ىلصالويب، أن يس           ل (6)قال أمري املؤموني علي رض          ي هللا عوه: كو  رجاًل مذاء ف مر  رجالً 
 .(7)«واغسل ذكرك ،توض »

                                                           
 انظر على سبيل املثال: موسوعد فقه علي بن أيب طالو ، حممد قلعجي ر فقه اإلمام علي ، أ د طه. )1 (
 ( ، صحيُ موقوف.1/75) صحيُ سون أيب داود لأللباين )2 (
 ( ، حسن صحيُ.1/85صحيُ سون ابن ماجه ) )3 (
 (.1/131املصوف ) )4 (
 (.1/41صحيُ سون أيب داود لأللباين ) )5 (
 الرجل: هو املقداد كما يف روايد البخاري. )6 (

 (.1/247مسلم ، كتاب احليض ) )7( 
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 من دون مسّي املصحف علا كل حال ما مل يكن جنباً: قرآنقراءة ال -4
وعن عامر  ،(1)على كل حال ما مل يكن جوباً  قرمنيقرئوا الملسو هيلع هللا ىلص قال علي بن أيب طالو رض            ي هللا عوه: كان رس            ول هللا 

 يكن أحدكم ما مل قرمنالش        عيب قال: مسع  أاب ال ريف ا مداين يقول: ش        هد  علي بن أيب طالو ابل مث قال: اقر وا ال
 .(2)وَل حرفاً واحداً  ،فإذا كان جوباً فال ،جوباً 

س      ل عمر رض     ي هللا عوه علياً: ما ترى يف رجل وقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ليس عليه كفارة  وطء احلائض: -5
َوَيس     ْ َُلوَنَك َعِن اْلَمِحْيِض ُقْل ﴿ ، لقوله تعاىل:(4)وقد أمجع  األمد على حرمد و ء احلائض دون خالف ،(3)إَل أنه يتوب

 .[222]البقرة:  ﴾ َحْيُث أََمرَُكُم اَّللذُ نْ ُهَو أَذًى فَاْعَتزُِلوا الوِ َساَء يف اْلَمِحيِض َوََل تَ ْقَربُوُهنذ َحىتذ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهذْرَن فَْ تُوُهنذ مِ 
، ودليله (5)من امرأتك إذا كان  حائ   اً؟ قال: ما فو  اإلزار فقد س  نل علي رض  ي هللا عوه: مالك مباشــرة احلائض: -6

 .(6) يباشرهامث ،فت تزر إبزارملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك عن عائشد رضي هللا عوها قال : كان  إحداان إذا كان  حائ اً أمرها رسول هللا 
 :أحكام يف الصالة

 راكعاً أو ساجدًا: قرآنال يقرأ ال -1
 .(7)وأان راكع أو ساجد قرمنعن قراءة الملسو هيلع هللا ىلص هناين رسول هللا قال علي بن أيب طالو رضي هللا عوه: 

 
 من مل يصلّي فهو كافر: -2

س     نل أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض     ي هللا عوه: َي أمري املؤموني  ما ترى يف امرأة َل تص     لي؟ قال: من مل يص     ل فهو  
ا ش    يناً من األعمال تركه كفر غري الص    الة، وألهنيرون ملسو هيلع هللا ىلص . قال عبد هللا بن ش    قيق: مل يكن أص    حاب رس    ول هللا (8)كافر

إن بني الرجل ملسو هيلع هللا ىلص : »، ويؤيد هذا احلكم، قول رس      ول هللا (9)فيخرج برتكها موه كالش      هادة ،عبادة يدخل هبا يف اإلس      الم
 .(10)«وبني الشرك والكفر ترك الصالة

                                                           
 ( قال أ د شاكر: إسواده صحيُ.2/51مسود أ د ) )1 (
 (.1/336مصوف عبد الرزا  ) )2 (
 (.1/59مصوف ابن أيب شيبد ) )3 (
 (.2/359( ر اجملموع )1/57بدايد اجملتهد ) )4 (
 (.1/155فقه اإلمام علي بن أيب طالو) )5 (
 (.1/166مسلم ) )6 (
 (.1/349مسلم ) )7 (

 (.8/13( ر كوز العمال )11/47مصوف ابن أيب شيبد ) )8( 
 (.2/44امل ين ) )9 (
 (.1/88مسلم ، كتاب اإلميان ) )10 (
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يكون  إَل أن ،خارج من ملد اإلس    الم ،س    لمنيقال اإلمام الوووي: يرك الص    الة إن كان موكراً لوجوهبا فهو كافر إبمجاع امل
   -قاد وجوهباوإن كان تركه تكاس  اًل مع اعت ،ومل خيال  املس  لمني مدة يبل ه فيها وجوب الص  الة عليه ،قريو عهد ابإلس  الم

فذهو مالك والش      افعي ) ر هما هللا ( واجلماهري من الس      لف  ،فقد اختلف العلماء فيه -كما هو حال كثري من الواس 
وذهو  ،ت ل ابلسي فولكو ه يق ،كالزان ي اعصن  ،فإن يب وإَل قتلو اه ح داً  ،ويستتاب ،بل يفسق ،وا لف إىل أنه َل يكفر

د بن وهو إح دى الروايتني عن أ  ،وهو مروي عن علي ب ن أيب طالو ) رضي هللا عوه ( ،مجاعد من ال سلف إىل أنه يكفر
وذهو أبو  ،وهو وج                  ه لبعض أص    حاب الش    افعي ،وإس    حا  بن راهويه ،وبه قال عبد هللا بن املبارك ،حوبل )ر ه هللا(

 .(1)ليوحيبس حىت يص ،بل يعزر ،واملزين صاحو الشافعي أنه َل يكفر وَل يقتل ،حويفد ومجاعد من أهل الكوفد

 

 إعادة الصالة يف الوقت: -3

نقل ذلك عن ابن  ،األوىل فرض       ه، واملعادة انفلد عود علي (2)إذا أعاد املص       لي ص       الته يف الوق  لف        يلد اجلماعدر فإن 
 ،، أي: الثانيد انفلد له(3)قال: ص      الته األوىل ،وعن احلارث عن علي يف الذي يص      لي وحده مث يص      لي يف اجلماعد ،قدامد

كيف أن  إذا كان  عليك أمراء مييتون الص    الة أو يؤخرون ملسو هيلع هللا ىلص : »ل هللا ودليله: ما رواه أبو ذر حيث قال: قال يل رس    و 
وإذا  ،(5)، وجه الدَللد: أنه مسى الر يص      ليها مجاعد انفلد(4)«الص      الة عن وقتها، فإن أدركتها معهم فص      لِ  فإهنا لك انفلد

 .(6)فعن احلارث عن علي إذا أعاد امل رب شفع بركعد ،أعاد امل رب شفعها بركعد عود علي

 

 قضاء الفوائت: -4

ويستحوُّ أن يق يها على الفور عود علي، وقد قال علي: إذا انم الرجل عن صالة  ،من فاتته صالة فيجو عليه ق ا ها
ملسو هيلع هللا ىلص ، والدليل على ذلك قول رسول هللا (8)، وعلى هذا إمجاع املسلمني دون خالف(7)أو نسي فليصلِ  إذا استيقظ أو ذكر

                                                           
 (.447   2/442( ر امل ين )2/70شر  صحيُ مسلم ) )1 (
 (.2/113امل ين ) )2 (
 .22833(ر كوز العمال ، رقم 2/276مصوف ابن أيب شيبد ) )3 (
 .240مسلم ، كتاب املساجد ، رقم  )4 (
 (.1/177فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )5 (

 (.2/276)مصوف ابن أيب شيبد  )6( 
 (.2/64املصدر السابق نفسه ، ) )7 (
 (.1/181فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )8 (
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 .(1)فإن هللا يقول: أقم الصالة لذكري ،الصالة أو غفل عوها فليصلِ ها إذا ذكرها: إذا رقد أحدكم عن 

 صالة الرتاويح: -5

، وعن إمساعيل بن زَيد قال: مرذ علي على املس         اجد وفيها (2)عن أيب عبد الر ن الس         لمي: أن علياً قام هبم يف رم          ان
. وعلى هذا إمجاع مذاهو أهل (3)ا نور عليوا مس          اجدانكم  ،فقال: نور هللا على عمر قربه ،القواديل يف ش          هر رم           ان

 .(4)السود

. وجه (5)«من قام رم   ان إمياانً واحتس  اابً غفر له ما تقدم من ذنبه»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبواحلجد يف ذلك: ما رواه أبو هريرة: أن 
، وجيعل (7)وكان هو يص         ليها مجاعد ،واجلماعد يف الرتاويُ أف          ل عود علي ،(6)الدَللد: أن الرتاويُ من القيام فهو س         ود

وجيعل  ،فعن عرفجد الثقفي قال: كان علي بن أيب طالو أيمر الواس بقيام ش         هر رم          ان ،للرجال إماماً وللوس         اء إماماً 
 ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبوصالة الرتاويُ  ا دليل يف أصلها من هدي  ،(8)قال عرفجد: فكو  أان إمام الوساء ،للرجال إماماً وللوساء إماماً 

فص        لى يف  ،خرج ذا  ليلد من جوف الليلملسو هيلع هللا ىلص عروة بن الزبري: أن عائش        د رض        ي هللا عوها أخربته: أن رس        ول هللا فعن 
تحدثوا فكثر ف ص   بُ الواس ف ،فص   لوا معه ،فاجتمع أكثر موهم ،ف ص   بُ الواس يتحدثون ،وص   لى رجال بص   الته ،املس   جد

جد عن أهله فلما كان  الليلد الرابعد عجز املس ،بصالتهفصلى الواس ملسو هيلع هللا ىلص فخرج رسول هللا  ،أهل املسجد من الليلد الثالثد
فتوَف  ،«ولكين خش         ي  أن تفرض عليكم فتعجزوا عوها ،إنه مل خْيَف علي مكانكم»فقال:  ،حىت خرج لص         الة الص         بُ

 .(9)واألمر على ذلكملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
 
 صالة العيد يف املسجد ابلشيوخ والضعفاء: -6

إن ابملديود  ،ملؤمونيقالوا: َي أمري ا ،وكان ا لق هبا كثرياً  ،أيب طالو ا الفد وص              ار ابلكوفدملا توىل أمري املؤموني علي بن 
 ،دفاس   تخلف علي بن أيب طالو رجاًل يص   لي ابلواس العيد يف املس   ج ،ش   يوخاً وض   عفاء يش   ق عليهم ا روج إىل الص   حراء

                                                           
 .684( ، رقم 1/477مسلم ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ) )1 (
 (.2/395( ر مصوف ابن أيب شيبد )2/169امل ين ) )2 (
 (.2/169امل ين ) )3 (
 (.2/165( ر امل ين )1/214بدايد اجملتهد ) )4 (
 .759مسلم ، رقم  )5 (
 (.1/285فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )6 (
 (.2/168امل ين ) )7 (
 (.2/222( ر مصوف ابن أيب شيبد )4/34اجملموع ) )8 (

 .2012البخاري ، رقم  )9( 
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:   ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد قال  ،ن ا لفاء الراش            دينوعلي م ،ومل يكن هذا يفعل قبل ذلك ،وهو يص            لي ابلواس خارج الص            حراء
 .(2)«فمن َتسك بسود ا لفاء الراشدين فقد أطاع هللا ورسوله ،(1)عليكم بسور وسود ا لفاء الراشدين من بعدي»
 

 تغسيل الرجل زوجته: -7

بو  عميس . وعن أمساء (3)جيوز للرجل أن ي س        ل جوازة زوجته عود علير إذ إنه غس        ل زوجته فاطمد رض        ي هللا عوهما
وحكي إمجاع الص       حابد على  ،(4)قال : ف س       لتها أان وعلي ،قال : أوص         فاطمد إذا مات  أَل ي س       لها إَل أان وعلي

 ما ض   رك»لعائش   د: ملسو هيلع هللا ىلص واحلجد  م: لقول رس   ول هللا  ،وبه قال مجهور العلماء ،(5)ذلكر ألن ذلك اش   تهر فيهم ومل يوكروه
 .(6)«لو م  قبلي ف سلتك وكفوتك مث صلي  عليك ودفوتك

 

 الكفن من مال امليت: -8

عن  ،عن جده ،عن أبيه ،فعن عبد هللا بن ضمرة ،(7)حيسو تكاليف تكفني املي  من رأس ماله إن كان له مال عود علي
. واحلجد يف ذلك: أن مص          عو بن عمري قتل يوم أحد ومل يوجد له (8)من رأس املالعلي رض          ي هللا عوه أنه قال: الكفن 

فقال رس  ول  ،وإذا وض  عواها على رجليه خرج رأس  ه ،فكوا إذا وض  عواها على رأس  ه خرج  رجاله ،ش  يء يكفن فيه إَل منرة
كان واجباً على املسلمني ألخذ له . وجه الدَللد: أنه لو  (9)«واجعلوا على رجليه األذخر ،ضعوها مما يلي رأسهملسو هيلع هللا ىلص : »هللا 

 .(10)من املسلمني احلاضرين ما يتم به كفوه

 

                                                           
 ، حسن صحيُ. 2676سون الرتمذي يف العلم ، رقم  )1 (
 (.24/113الفتاوى ) )2 (
 (.2/71ر املبسو  ) (1/344السيل اجلرارر ) )3 (
 (.5/175( اعلى )3/410مصوف عبد الرزا  ) )4 (
 (.4/58( ر نيل األوطار )2/252امل ين ) )5 (
 ، إسواده صحيُ. 1464سون ابن ماجه ، رقم  )6 (
 (.1/305فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )7 (
 ( ، إسواده ضعيف.4/67الطرباين يف األوس  ) )8 (
 .940رقم  ( ،2/649مسلم ) )9 (

 (.1/306فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )10( 
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 كفن الرجل واملرأة وعدم املغاالة فيه:  -9

ويكره امل اَلة  ،(1)نقل ذلك عوه الكاساين وغريه ،عود علي ،واملرأة يف مخسد أثواب ،يسن أن يكفن الرجل يف ثالثد أثواب
فقد قال أمري املؤموني علي: كفن املرأة مخس              د  ،(2)يف الكفنر وهو الزَيدة على الثالثد للرجل وا مس              د للمرأة عود علي

 .(3)وَل تعتدوا إن هللا َل حيو املعتدين ،وكفن الرجل ثالثد ،أثواب

 

 غسل الشهيد وكفنه: -10
، وروي عوه: أنه مل ي س     ل من قتل معه يف (4)ك عوه الكاس     اين وغريهفقد نقل ذل ،َل ي س     ل الش     هيد وَل يكفن عود علي

، وهذا قول مجهور أهل العلم إَل احلسن البصري وسعيد بن (5)بل دفن عماراً ومل ي سله ،قتال مع خمالفيه ومل أيمر بتكفيوهم
 .(6)املسيو لقو ما: إن املي  جيوو

 
 :أحكام متعلقة ابلزكاة

 بحول عليه احلول:ال زكاة يف مال حىت  -1
حيول  ملا ورد عوه رضي هللا عوه قال: ليس يف مال زكاة حىت ،بني أمري املؤموني علي أن حوَلن احلول شر  يف وجوب الزكاة

اع َل وذلك إمج ،وليس بش       ر  يف الزرع ،وأموال التجارة ،. واحلول ش       ر  لوجوب الزكاة يف الوقود واملواش       ي(7)عليه احلول
 .(8)خالف فيه

 
 نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما: -2

وما زاد  ،ةوليس فيما دونه زكا ،بنيذ أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عو               ه أن نص               اب الذهو عشرون مثقاَلً 

                                                           
 (.2/72(ر املبسو  )2/766البدائع ) )1 (
 (.1/307فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )2 (
 (.2/72(ر املبسو  )2/766البدائع ) )3 (
 (.1/306( ر فقه اإلمام علي بن أيب طالو )2/287البدائع ) )4 (
 (.1/306اإلمام علي )( ر فقه 2/534امل ين ) )5 (
 (.2/529( ر امل ين )2/806البدائع ) )6 (
 ( ، قال أ د شاكر: إسواده صحيُ.2/311مسود أ د ) )7 (

 .295موسوعد فقه اإلمام علي ، قلعجي ، ص  )8( 
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فما زاد  ،ويف أربعني ديو               ار ،ويف عشرين ن               صف ديو               ار ،حيث يقول: ليس فيما دون عشرين ديواراً شيء ،فبحسابه
 ،. وقال: فإذا بلغ منر درهم ففيه مخس  د دراهم(2). وقال عن نص  اب الف   د: ليس يف أقل من منر درهم زكاة(1)ابحلس  اب

 .(3)وإن زاد على املنتني فبحسابه ،وإن نقص من املنتني فليس فيه شيء
 
 نصاب اإلبل ومقدار الزكاة فيها: -3

ا ش  اين إىل فإن زاد  واحدة ففيه ،من اإلبل ش  اة إىل تس  عقال أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض  ي هللا عوه: يف مخس 
ن، فإن فإن زاد  واحدة ففيها أربع شياه إىل أربع وعشري ،فإن زاد  واحدة ففيها ثالث شياه إىل تسع عشرة ،أربع عشرة

 ،نيس وثالثفإن زاد  واحدة ففيها بو  خماض أو لبون )ذكر أكرب موها بعام( إىل مخ ،(4)زاد  واحدة ففيها مخس ش     ياه
فإن زاد   ،فإن زاد  واحدة ففيها حقد )طروقد الفحل( إىل س       تني ،فإن زاد  واحدة ففيها بو  لبون إىل مخس وأربعني

وَل يفر  بني  ،رت وَل جيمع بني مف ،فإذا كثر  اإلبل ففي كل مخس     ني من اإلبل حقد ،واحدة ففيها بوتا لبون إىل تس     عني
 .(5)جمتمع

 
 فيها الزكاة من الزروع:األصناف اليت َتب  -4

. وقد قال (6)األص واف الر نو فيها الزكاة عود علير هي: احلوطد والش عري والتمر والزبيو، نقل ذلك عوه ابن حزم وغريه
 .(7)فإن مل يكن زبيو فشعري ،فإن مل يكن َتر فزبيو ،علي: الصدقد عن أربع: من الرب فإن مل يكن بر فتمر

 
 اخلضراوان والفواكه والعسل:عدم الزكاة يف  -5

وهو قول مجهور  ،(9)ويف روايد: ليس يف ا               ر والبقول ص             دقد ،(8)قال أمري املؤموني علي: ليس يف ا               ر ص             دقد

                                                           
 (.3/119مصوف ابن أيب شيبد ) )1 (
 (.3/117املصدر السابق نفسه ) )2 (
 (.6/16)( ر اجملموع 59،  6/61اعلى ) )3 (
 فيها بو  خماض. 35إىل  24( من 2/579عود ابن قدامد يف امل ين ) )4 (
 (.3/122مصوف ابن أيب شيبد ) )5 (
 (.1/346(ر فقه اإلمام علي )5/212اعلى ) )6 (
 (.3/438مصوف ابن أيب شيبد ) )7 (
 (.2/157ر مجع اجلوامع )7188مصوف عبد الرزا  ، رقم  )8 (
 (.1/347 عن فقه اإلمام علي )سون البيهقي نقالً  )9 (
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. وعن (2)وَل زكاة يف الفواكه عود علي ر فعن أيب إس  حا  عن علي قال: ليس يف التفا  وما أش  به                 ه ص  دقد ،(1)العلماء
. وهو قول كل من قال ابقتصار وجوب (3)ل: ليس يف ا  ر صدقدر البقل والتفا  والقثاءعاصم ب               ن ضمرة عن علي قا
 ،(4)واحلجد  م: لدخو ا حت  حكم ا        روا  َلش      رتاكها معها يف عدم البقاء واَلدِ خار ،الزكاة على األص      واف األربعد

 .(5)وأما زكاة العسل فهي غري واجبد عود علي حيث قال: ليس يف العسل زكاة
 
 صرف الزكاة لصنف واحد: -6

بعث فقد قال: َل أبس أن ي ،أو لشخص واحد ي وون هبا عود علي ،جيوز إعطاء الزكاة لصوف واحد من األصواف الثمانيد
 .(7)، وروى عوه: أنه أ  بصدقد فبعثها إىل أهل بي  واحد(6)الرجل الصدقد يف صوف واحد

 
 إعطاء الزكاة لألصول والفروع: -7

. (8)ومن كان له ولد أو والد فلم يص         له فهو عا  ،املؤموني علي: ليس لولد وَل لوالد حق يف ص         دقد مفروض         دقال أمري 
هنا واحلجد  م: ألن موفعتها تعود على دافع الزكاة أل ،و ل من خالفه على صدقد التطوع ،وحكي إمجاع العلماء على هذا

اجبان مس        تقالن مث إن الزكاة والوفقد و  ،لد للتخلص من دفع الزكاةوقد يتخذ ذلك حي ،ت ويهم عن الوفقد فال يدفعها إليهم
وهي  ،وأما الوفقد فهي حق العباد ،وأن الزكاة حق هلل تعاىل فهي عبادة ،كالص         الة والص         وم  ،َل حيل أحد ا مكان اَلخر

 .(9)صلد القرابد

 

 :أحكام متعلقة ابلصيام

 ثبون صيام رمضان برؤية الواحد العدل: -1
                                                           

 (.1/347فقه اإلمام علي ) )1 (
 (.1/348(ر فقه اإلمام علي )2/95مجع اجلوامع ) )2 (

 (.1/348ر فقه اإلمام علي )7188مصوف عبد الرزا  ، رقم  )3( 
 (.1/345فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )4 (
 (.1/345(ر فقه اإلمام علي )157/ 2مجع اجلوامع ) )5 (
 ( نقالً عن سون البيهقي.1/352فقه اإلمام علي ) )6 (
 (.1/352(ر فقه اإلمام علي )2/104البدائع ) )7 (
 (.1/355سون البيهقي نقالً عن فقه اإلمام علي ) )8 (
 (.1/355فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )9 (
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الواس بص     يامه،  ويلزم ،ش     هر رم      ان عود أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض     ي هللا عوه خبرب الواحد العدل يثب  دخول
وأحس به  ،فعن فاطمد بو  احلس ني أن رجاًل ش هد عود علي بن أيب طالو )رض ي هللا عوه( على ر يد هالل رم  ان فص ام

فإن ُغمِ َي  ،صوموا لر يته وأفطروا لر يتهملسو هيلع هللا ىلص : »رسول هللا  . وهذا احلكم مبين على ما ثب  عن(1)قال: وأمر الواس ابلصيام
ل ب ،وَل يش      رت  ر يد كل إنس      ان ،، قال الوووي: املراد ر يد بعض املس      لمني(2)«عليكم ف كملوا عدة ش      عبان ثالثني يوماً 

وال عود ل ش    وأما الفطر فال جيوز بش    هادة عدل واحد على هال ،وكذا عدل على األص    ُ ،يكفي مجيع الواس ر يد عدلني
 .(3)إَل أاب ثور فجوزه بعدل ،مجيع العلماء

 

 صيام اجلنب: -2

دامد. وعن نقل ذلك عوه ابن ق ،جيوز أن يص     وم اجملوور أي: يؤخر ال س     ل حىت يص     بُ مث ي تس     ل ويتم ص     ومه عود علي
ذلك: ما ورد عن . والدليل على (4)احلارث عن علي قال: إذا أص       بُ الرجل وهو جوو ف راد أن يص       وم فليص       م إن ش       اء

 .(5)كان يدركه الفجر وهو جوو من أهله، مث ي تسل ويصومملسو هيلع هللا ىلص عائشد وأم سلمد: أن رسول هللا 

 

 اإلفطار للشيخ الكبري: -3

 الذِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديَد  َطَعامُ  َوَعَلى﴿ قال أمري املؤموني علي رضي هللا عوه يف تفسريه قول هللا تعاىل: قال: الشي  الكبري الذي
 .(6)يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكيواً  ﴾ِمْسِكنيٍ 

 

 مكان االعتكاف: -4
. ويف لفظ: َل اعتكاف إَل يف مص          ر (7)عن أيب عبد الر ن الس          لمي عن علي قال: َل اعتكاف إَل يف مس          جد مجاعد

                                                           
 .420( موسوعد فقه اإلمام علي ، ص 3/90(ر امل ين )6/315اجملموع ) )1 (

 (.759/ 2مسلم ) )2( 
 (.7/190شر  صحيُ مسلم ) )3 (
 (.1/137(ر امل ين )3/81مصوف ابن أيب شيبد ) )4 (
 (.2/232البخاري ) )5 (
 (.2/81تفسري الطربي ) )6 (
 .8009مصوف عبد الرزا  ، رقم  )7 (
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 .(2)ولعله قصد بذلك أن اَلعتكاف َل يقام إَل يف مسجد املصر اجلامع الذي تقام فيه اجلمعد ،(1)جامع
 

 ما جيوز للمعتكف: -5
 .(3)اجد وهو قائمولي مرهم ابحل ،وليشهد اجلوازة، ولي   أهله ،وليعد املريض ،قال علي: إذا اعتكف الرجل فليشهد اجلمعد

 :من أحكام احلج
 امرأته:تقبيل احملرم  -1

 .(4)قال أمري املؤموني علي بن أيب طالو: من قبذل امرأته وهو حمرم فليهر  دماً 
 

 قتل احملرم للحيوان الصائل: -2
 ، ودليل ذلك قوله(5)عن جماهد عن علير يف ال          بع إذا عدا على اعرم: فليقتلهر فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه ش         اة

طُرذ َغرْيَ ﴿ تعاىل:  أنه مث ،ر ألنه إن مل يقتله قَ تَ َلُه فيتحقق موه اَلض             طرار[173]البقرة:  ﴾اَبٍغ َوََل َعاٍد َفاَل ِإمْثَ َعَلْيهِ َفَمِن اض             ْ
 .(6)فيلحق ابملؤذَي  الر جيوز قتلها ،انقلو بذلك حيواانً شريراً 

 

 قتل الغراب: -3
مخس فواس        ق ملسو هيلع هللا ىلص : »ودليل ذلك: قول رس        ول هللا  ،(7)فقد قال: يقتل اعرم ال راب ،جيوز للمحرم قتل ال راب عود علي

 .(8)«والكلو العقور ،واحلدأة ،وال راب ،والعقرب ،يقتلن يف احلرم: الف رة
 

 الشك يف الطواف: -4
                                                           

 (.3/91مصوف ابن أيب شيبد ) )1 (
 (.1/386فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )2 (
 (.2/140(ر مجع اجلوامع )3/87ابن أيب شيبد ) مصوف )3 (
 (.7/480فتُ العزيز، شر  الوجيز للرافعي ا امش اجملموع ) )4 (
 (.4/6مصوف ابن أيب شيبد ) )5 (
 (.1/403فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )6 (
 (.4/94مصوف ابن أيب شيبد ) )7 (
 ( ، حسن صحيُ.1/166سون الرتمذي ) )8 (
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 .(1)قال أمري املؤموني: إذا طف  يف البي  فلم تدِر أَتم  أو مل تتمر ف   ما شكك ، فإن هللا َل يعذب على الزَيدة
 

 الطواف:النسيان يف  -5
قال علي يف  ،إذا نس    ي الرجل فطاف أش    واطاً زائدة على املس    وونر ي     يف إليها ما يبل ه جمموع أش    وا  طوافني عود علي

 .(2)الرجل يوسى فيطوف  انيدر فلريد عليها ستد حىت تكون أربعد عشر يصلي أربع ركعا 
 

 النيابة للحج: -6

نقل ذلك عوه ابن  ،أو مرض جيو عليه أن يويو عوه غريه عود عليمن اس      تطاع مباله احلج ومل يس      تطع ببدنه لش      يخوخد 
. ودليل ذلك: ما روى ابن عباس: أن امرأة (4)ر فقد قال يف الش     ي  الكبري: إنه جيهز رجاًل بوفقته فيحج عوه (3)حزم وغريه

من خثعم قال : َي رس     ول هللا  إن أيب ش     ي  كبري عليه فري      د هللا يف احلج وهو َل يس     تطيع أن يس     توي على  هر بعريه، 
وهذا يدل على أن اَلس     تطاعد ابملال كافيد لوجوب احلج على املكلف عود علي ومن  ،(5)«فحجي عوه: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقال 
 .(6)اَلستطاعد ابلبدن فيكفي أن يستطيع ب ريه إذا وجد سواء أكان مبؤند أو إجارة أو غري اأما  ،معه

 

 الشك يف عدد الرميان: -7

فعن أيب جملز: أن رجاًل يس          ل ابن عمر فقال: إين  ،إذا ش         ك احلاج يف عدد رمي اجلمرا  يعيد ما ش         ك فيه عود علي
  يف فذهو فس      له فقال: أما أان لو فعل ،يريد علياً  -ل: أن  وذاك الرجل قا ،رمي  اجلمرة ومل أدِر رمي  س     تاً أو س     بعاً 

عد  أل -وهللا أعلم  -قال الش   ي : وك نه أراد  ،أو أحس   ن ،فقال: ص   د  ،فجاء ف خربه بذلك ،ص   ال  ألعد  الص   الة
 .(7)كذلك يف الرمي يعيد املشكوك يف رميه  ،املشكوك يف فعله

                                                           
 (.4/96أيب شيبد )مصوف ابن  )1 (
 .9814مصوف عبد الرزا  ، رقم  )2 (
 (.3/228(ر امل ين )7/61اعلى ) )3 (

 املصدر السابق نفسه. )4( 
 .1335( ، رقم 2/974مسلم ) )5 (
 (.1/420فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )6 (
 (.1/418(ر نقالً عن فقه اإلمام علي )5/149سون البيهقي ) )7 (
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 :بعض األحكام أحلقت ابلعبادان

 إدراك امليتة قبل موهتا: -1

ه ع و بعد وعالمد حياته قبل ذحبه أن يتحرك مو ،إذا أدرك احليوان اآليل إىل املو  قبل موته بوق  قصري فذبُ جاز أكله
وما أص              اب الس              بعر فوجد  حتريك يد أو رجلر  ،والوطيحد ،واملرتديد ،فقد قال: إذا وجد املوقوذة ،(1)ذحبه عود علي

ها وَُكلْ  ُم َوحلَُْم اْ ِْوزِيِر َوَما أُِهلذ لَِ رْيِ ﴿ . ودليل على ذلك قول هللا تعاىل:(2)فذكِ  َتُد َوالدذ  اَّللِذ ِبِه َواْلُمْوَخِوَقُد ُحر َِمْ  َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
ُتمْ  ي ْ ُبُع ِإَلذ َما ذَكذ ِإَلذ َما ﴿ . ووجه الدَللد: أن قوله تعاىل: اس    تثواء مما[3دة: ]املائ ﴾َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمرَتَدِ يَُد َوالوذِطيَحُد َوَما َأَكَل الس    ذ

ُتمْ  ي ْ  .(3)أي: إَل ما أدركتم زكاته فيحل أكله ،﴾ذَكذ

 ذابئح نصارى العرب: -2

وعن عبيدة  ،(4)نقل ذلك عن الطربي وغريه ،َل حيل أكل ذابئُ نص         ارى العرب اس         تثواء من عموم الوص         ارى عود علي
. ويف روايد: َل أتكلوا (5)الس  لماين قال: َل تؤكل ذابئُ نص  ارى العربر فإهنم َل يتمس  كون من الوص  رانيد إَل بش  رب ا مر

 وقد استدل على ذلك بعدم التزامهم. (6)ذابئُ نصارى بين ت لور فإهنم مل يتمسكوا بشيء من الوصرانيد إَل بشرب ا مر
أحلها يف وق    ولكن هللا تعاىل حني أحل ذابئحهم ،ما حللوا وحترمي ما حرموا فال يعدون موهم بتعاليم الوص       رانيد يف حتليل

 ،ئحهمأو يف أحكامهار فلم ميوع ذلك من حتليل ذاب ،كان الوص   ارى موحرفني عن أص   ل تعاليم الوص   رانيد س   واء يف عقيد ا
 .(7)فهذا ما عليه مجهور الصحابد والفقهاء

 ذبيحة الفخر: -3
ففي اجلارود بن أيب س              ربة قال: كان رجل من بين رَي  يقال له: ابن  ،أكل ما ذبُ فخراً عود علي رض              ي هللا عوهحيرم 
غالبه أاب فرزد  الش  اعر مباء بظهر الكوفد على أن يعقر هذا مند من إبله وهذا  ،وهو س  حيُم قال: وكان ش  اعراً انفراً  ،وش  يل

لى فخرج الو  اس ع ،اء ق  ام  ا إليه  ا ابلس              يوف فجعال يكس              ع  ان عراقيبهم  افلم  ا ورد  اإلب  ل امل   ،من  د من إبل  ه اذا ورد 

                                                           
 (.1/456علي بن أيب طالو ) فقه اإلمام )1 (
 (.7/458اعلى ) )2 (
 (.1/456فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )3 (
 (.6/78(ر تفسري القرطيب )6/56تفسري الطربي ) )4 (
 (.6/65ر تفسري الطربي )10035مصوف عبد الرزا  ، رقم  )5 (

 .15651ر كوز العمال ، رقم 10034مصوف عبد الرزا  ، رقم  )6( 
 (.1/465( ، بدايد اجملتهد )5/65سري الطربي )تف )7 (
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مهار وهو يوادي: أيها الواس  َل أتكلوا من حلو  ،ملسو هيلع هللا ىلصفخرج على ب لد رسول هللا  ،وعلي ابلكوف د ،يريدون اللحم (1)احلمرا 
 فإهنا أُِهلذ هبا ل ري هللا.

وجه الدَللد: أن الذبُ ألجل الفخر مما أهل به ل ري  ،(2)«لعن هللا من ذبُ ل ري هللا»عن علي قال: أن رس              ول هللا قال: 
 .(3)فيشمله احلديث ،هللا
 جناسة البيضة داخل الدجاجة امليتة: -4

 .(4)ن قدامدنقل ذلك عوه اب ،البي  د يف بطن الدجاجد امليتد جنسد عود علي َل جيوز أكلها س واء أصلب  قشر  ا أم َل
 الذابئح:طعام املشركني واجملوس غري  -5

أمري املؤموني  فقد قال ،َل أبس أبكل طعام اجملوس واملش              ركني اذا مل يكن فيها من ذابئحهمر ألن التحرمي خاص ابلذابئُ
وهو  (6). ويف روايد: َل أبس أبكل خبز اجملوس إمنا هني عن ذابئحهم(5)علي: َل أبس بطعام اجملوس إمنا هني عن ذابئحهم

 (7)قول مجهور الفقهاء
 الشيب أبيض: ترك -6

وعن الش       عيب قال: رأي   ،(8)جيوز ترك الش       يو أبيض دون ت يريه حبواء أو غريه عود علي نقل ذلك عوه ابن حجر وغريه 
وعن  ،(10). وعن أيب إس  حا : رأي  علياً أص  لع أبيض الرأس واللحيد(9)علياً أبيض الرأس واللحيد قد مأل  ما بني موكبيه

 .(11)حلواء مرة مث تركابن احلوفيد: أن علياً اخت و اب

 اللعب ابلنرد والشطرنج: -7

وكان َل يس              لم  ،(12)لعو الورد حرام عود أمري املؤموني علي حيث قال: ألن أقلو مجرتني أحو إيل  من أن أقلو كعبني

                                                           
 (.1/467فقه اإلمام علي ) )1 (
 (.3/1567مسلم ، كتاب األضاحي ، ابب حترمي الذبُ ل ري هللا ) )2 (
 (.1/468فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )3 (
 (.1/245( ر اجملموع )1/75امل ين ) )4 (
 (.1/476علي بن أيب طالو )، فقه اإلمام  2576كوز العمال ، رقم   )5 (
 (.4/296امل ين ) )6 (

 (.1/477فقه اإلمام علي ) )7( 
 (.1/495(ر فقه اإلمام علي )7/270املوتقى ) )8 (
 (.1/495فقه اإلمام علي ) )9 (
 (.9/427مصوف ابن أيب شيبد ) )10 (
 املصدر السابق نفسه. )11 (
 (.8/738املصدر السابق نفسه ) )12 (
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من لعو الوردش        ري فك منا ص        بغ يده يف حلم ا وزير ملسو هيلع هللا ىلص : »، ودليل حترميه: قول رس        ول هللا (1)على أص        حاب الوردش        ري
. ويف (4). وكان يقول يف الش    طرنج: هو ميس    ر األعاجم(3). والش    طرنج حمرم عود علي أي     اًر نقله عوه ابن قدامد(2)«دمهو 

: ما هذه فقال ،. وعن ميسرة بن حبيو قال: مر علي بن أيب طالو على ق              وم يلعبون ابلشطرنج(5)روايد: هو من امليسر
. وعن عمار بن أيب عمار قال: (6)التماثيل الر أنتم     ا عاكفونر ألن ي   مس أحدكم مجراً حىت يطف     خري ل   ه من أن ميسها

أما وهللا لوَل  ،فوق   ف عليهم فقال: أما وهللا ل ي   ر ه   ذا خلقتهم ،مر علي مبجلس من جمالس تيم هللا وه   م يلعبون ابلشطرنج
. واحلجد يف هذا التحرمي بني املتالعبني وهو علد امليسر اعرم بوص الكتاب فيقاس (7) رب  هبا وجوهكمأن تكون سو          د ل

 .(8)عليه

 نكاح املتعة: -8

. وحجد علي ما رواه (9)ونس  املتعد الطال  والعدة واملرياث ،قال أمري املؤموني علي رضي هللا عوه: نس  رم ان كل صوم
 .(10)أبنه هنى عن املتعد وعن حلوم احلمر األهليد زمن خيرب ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن 

 النكاح بدون ويل: -9

ه   ا فر  وإن مل يص              ب ،عن أيب قيس األودي: أن علي   ًا ك   ان يقول: إذا تزوج ب ري إذن ويل مث دخ   ل هب   ا مل يفر  بيوهم   ا
 .(11)بيوهما

 العيوب اجلسدية يف املرأة: -10

ق ال أمري املؤموني علي: إن ه إذا دخ ل هب ا وج و املهر وخريِ  بني  ،و املق ام مع هإذا وج د الرج ل فيمن تزوجه ا عيب اً يص              ع 
 .(12)وإن مل يدخل هبا فر  بيوهما بدون مهر ،الطال  واإلمساك

                                                           
 (.17/464للتهانوي ) إعالء السون )1 (
 .2260( ، رقم 4/1770مسلم ) )2 (
 (.10/212امل ين ) )3 (
 (.1/501( ر فقه اإلمام علي )17/464إعالء السون للتهانوي ) )4 (
 (.1/501(ر فقه اإلمام علي )17/464املصدر السابق نفسه ) )5 (
 (.9/17امل ين ) )6 (
 (.1/502سون البيهقي نقالً عن فقه اإلمام علي ) )7 (

 (.1/502فقه اإلمام علي ) )8( 
 (.2/509املصدر السابق نفسه ) )9 (
 .1407( ، رقم 2/1027مسلم، كتاب الوكا  ) )10 (
 (.6/196مصوف عبد الرزا  ) )11 (
 (.2/535ر فقه اإلمام علي )10677ر مصوف عبد الرزا  ، رقم 45664كوز العمال ، رقم   )12 (
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 نكاح اخلصي: -11

ق  د ق  ال: َل حي  ل ف ،ف  إن تزوج ومل تعلم املرأة، فر  بيوهم  ا عو  د علي ،ق  ال أمري املؤموني علي: َل حي  ل للخص              ي أن يتزوج
 ،ودليل ذلك: أن ا ص   اء من العيوب املوفرة الر يص   عو معه اجلماع أو يوعدم ،(1)للخص   ي أن يتزوج امرأة مس   لمد عفيفد

 .(2)فقيس على غريه من العيوب الر جاز هبا التفريق

 من تزوج أختان جهاًل أبهنما أختان: -12

عن   فعن ابن جريج ق  ال: أخرب  ،يف  ار  الر أتخذر زواجه  ا عو  د علي فظهر أهنم  ا أخت  انر ،من تزوج امرأة مث تزوج أخرى
ق         ي أنه فإذا هي أختهار ف ،مث انطلق اىل أرض أخرى فتزوج امرأة ف ص        اهبا ،علي: أنه قال يف رجل تزوج امرأة ف ص        اهبا

. (4)مجهور فقهاء املذاهو. وهو قول (3)غري أنه َل يراجع األوىل حىت تق               ي هذه عد ا ،يفار  اَلخرة ويراجع األوىل
 .(5)فإنه ابطل َل يوعقد ،واحلجد  م: أن نكاَ  األول وقع صحيحاً دون الثانيد

 حترمي وطء الزوجة يف دبرها: -13
ر فعن أيب املعتمر ق  ال: اندى علي على املورب فق  ال: (6)نق  ل ذل  ك عو  ه ابن ق  دام  د ،و ء الزوج  د يف دبره  ا حرام عو  د علي

َد ﴿ فقال رجل: أتؤتى الوس   اء يف أدابرهن؟ فقال: س   فل  س   فل هللا بك  أمل تر أن هللا تعاىل يقول: ،س   لوين َأأَتْتُوَن اْلَفاِحش   َ
بَ َقُكْم هِبَا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمنيَ  وبه  ،وروي ذلك عن عبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمرو وأيب هريرة ،[80]األعراف:  ﴾َما س   َ

وهو قول أيب حويفد والش               افعي وأ د واملالكيد  ،املس              يو وأبو بكر بن عبد الر ن وجماهد وعكرمدقال س              عيد بن 
. وجه الدَللد: أن الوهي عن (8)«ملعون من أتى امرأته يف دبرهاملسو هيلع هللا ىلص : »ودليل التحرمي: قول رس              ول هللا  ،(7)والظاهريد

 .(9)الشيء وترتيو اللعن عليه يدل على التحرمي
 تو ى عنها زوجها:عدة احلامل امل -14

فوض    ع  قبل أن توق     ي عد ار فعود علي أهنا تعتد أبعد األجلنير أي: عدة احلمل  ،إذا كان  املرأة حاماًل وتويف زوجها
                                                           

 .10719مصوف عبد الرزا  ، رقم  )1 (
 (.2/536فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )2 (
 .10517مصوف عبد الرزا  ، رقم  )3 (
 (.6/2581( ر امل ين )2/280املدوند ) )4 (

 (.2/562فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )5( 
 (.7/22امل ين ) )6 (
 (.3/93( ر تفسري القرطيب )7/69املصدر السابق نفسه ر اعلى ) )7 (
 (.2/539( ر اجلامع الص ري )2/256أيب داود )سون  )8 (
 (.2/568فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )9 (
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 .(1)رشد وغريه نقل ذلك عن ابن ،فإن وضع  قبل ذلك تعتد أربعد أشهر وعشراً  ،إذا مل ت ع قبل عدة املتوَف عوها زوجها
عد قال: ترتبص أب ،معقل قال: ش              هد  علياً س               له رجل عن امرأة تويف عوها زوجها وهي حاملوعن عبد الر ن بن 

وقد مجع أمري املؤموني علي رض       ي هللا عوه  ،(3). وعن الش       عيب كان يقول: أجل كل حامل ترتبص اخر األجلني(2)األجلني
ْعنَ ﴿ بني قول هللا تعاىل: وَن َوالذِذيَن يُ تَ َوف ذْوَن ِمْوُكْم َوَيَذرُ ﴿ وقوله تعاىل: ،[4]الطالق:  ﴾َ َْلُهنذ  َوأُوََلُ  اأَلْ َاِل َأَجُلُهنذ َأْن َي   َ

ًرا ُهٍر َوَعش      ْ ِهنذ أَْربَ َعَد َأش      ْ َن أِبَنْ ُفس      ِ إذ بيوهما عموم  وخص      وص فال يرتجُ العمل أبحد ا دون  [234]البقرة:  ﴾أَْزَواًجا َيرَتَبذص      ْ
 .(4)فيعمل ابَلثوني للخروج من الظن إىل اليقني والتخلص من التعارض ،اَلخر

والراجُ: أن عد ا وضع احلمل يف كلتا احلالتنير فقد صُ عن عبد هللا بن عتبد: أن سبيعد بو  احلارث أخربته أهنا كان  
لها بعد أن وض      ع    وكان ممن ش      هد بدراً، فتوَف عوها يف حجد الوداع وهي حاملر فلم توش      و ،حت  س      عد بن خولد

متجملد؟  فقال  ا: مايل أراك ،فدخل عليها أبو الس             وابل بن بعكك ،وفاته، فلما تعل  من نفاس             ها نم ل  للخطاب
لك قال  س           بيعد: فلما قال يل ذ ،لعلك ترجني الوكا ؟  إنك وهللا ما أن  بواكُ حىت َتر عليك أربعد أش           هر وعش           ر

 ،   ليف فتاين أبين قد حلل  حني وض      ع ،فس       لته عن ذلكملسو هيلع هللا ىلص س      ول هللا ف تي  ر  ،مجع  علي  ثيايب حني أمس      ي 
 .(6)وهذا قول مجهور علماء املسلمني. وقيل: حصل اإلمجاع على ذلك بعد مساع هذا احلديث ،(5)وأمرين ابلتزوج إن بدا يل

ولعل علياً قال بذلك  ،(7)وقال الشعيب: ما أصد  أن علي بن أيب طالو كان يقول: عدة املتوَف عوها زوجها اخر األجلني
 .(8)ملسو هيلع هللا ىلصالويبوإَل فال خيالف علي الصحيُ الثاب  عن  ،لعدم بلوغه حديث سبيعد

 
 :بعض األحكام املتعلقة ابملعامالن املالية

 جوائز السلطان: -1
. وقال (9)حلراماقال أمري املؤموني علي رضي هللا عوه: َل أبس جبوائز السلطانر ما يعطيكم من احلالل أكثر مما يعطيكم من 

                                                           
 (.8/77(ر نيل األوطار )2/95بدايد اجملتهد ) )1 (
 (.4/300مصوف ابن أيب شيبد ) )2 (
 (.4/298املصدر السابق نفسه ) )3 (

 (.3/198سبل السالم للصوعاين ) )4( 
 .1484مسلم ، رقم ر 5318البخاري ، رقم  )5 (
 (.2/716(ر فقه اإلمام علي )7/473امل ين ) )6 (
 (.3/198سبل السالم ) )7 (
 (.2/617فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )8 (
 (.2/716(ر فقه اإلمام علي )6/444امل ين ) )9 (
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 .(1)أي اً: َل تس ل السلطان شيناً، فإن أعطاك فخذ فإن ما يف بي  املال من احلالل أكثر مما فيه من احلرام
 اهلدية لرفع الظلم وأخذ احلق: -2

نقل ذلك عوه  ،من نصر شخصاً يف حق أو دفع عوه  لماً َل جيوز له أن يقبل هديد من نصره أو رفع عوه الظلم عود علي
 .(2)بن حزما

 :عدم ضمان العارية -3
إمنا هو معروف، إَل  ،فقد قال علي: ليس     العاريد م    موند ،(3)َل ي    من املس   تعري العاريد إذا تَِلَفْ  بدون تعدٍ  عود علي

 .(4)أن خيالف في من 
 عدم ضمان الوديعة: -4

 عوه: َل فقد قال رض              ي هللا ،فإذا تلف  عوده من غري جوايد فال ض              مان عليه عود علي ،الوديعد أماند بيد املودع عوده
 .(5)وَل الوديعد ،ي من صاحو العاريد

 بيع الغنيمة للكفار: -5
َل جيوز بيع ما غومه املس     لمون من أموال الكفار يف احلرب إىل الكفار أنفس     هم عود علي رض     ي هللا عوهر فعن أم موس     ى 

فقال  ،ف راد أن يكس    رها ويقس    مها بني املس    لمني ،ن أيب طالو ابنيد خمص    وص    د ابلذهو من انيد العجمقال : أ  علي ب
فقال علي: مل أكن ألرد لكم ملكاً نزعه هللا موكم،  ،وحنن ن لي لك هبا ،انس من الدهاقني: إن كس   ر  هذه كس   ر   وها

 أو تعود ابلوفع عليهم. ،تذكرهم أبجمادهم . وقد فعل أمري املؤموني ذلك حىت َل(6)فكسرها وقسمها بني الواس
 تضمني الصناع: -6

ن أيب طالو قال علي ب ،قال الشاطيب: إن ا لفاء الراشدين ق وا بت مني الصواع ،وذلك حفظاً ألموال الواس من ال ياع
 وفي، (8)    ياع، ويف هذا مقص   د من مقاص   د الش   ريعد وهو حفظ األموال من ال(7)رض   ي هللا عوه: َل يص   لُ الواس إَل ذاك

                                                           
 (.6/444امل ين ) )1 (
 (.9/129اعلى ) )2 (
 (.2/721فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )3 (

 .4788مصوف عبد الرزا  ، رقم  )4( 
 .14786مصوف عبد الرزا  ، رقم  )5 (
 (.2/752فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )6 (
 (.2/119اَلعتصام ) )7 (
 .602مقاصد الشريعد اإلسالميد، اليويب ، ص  )8 (



 

322 
 

 

 .(1)وأشباه ذلك احتياطاً للواس ،عبد الرزا : أن علياً رضي هللا عوه ضمن ا يا  والصباغ مصنف
 عقد الذمة وعدم التشديد يف اجلباية عليهم: -7

وأما أهل  ،أما مشركو العجم فتؤخذ موهم اجلزيد ،قال أمري املؤموني علي: َل يقبل من مشركي العرب إَل اإلسالم أو السيف
. وعن علي: أنه قال: إمنا (2)وس لوان أن يكونوا أهل ذمدر قَِبلوا موهم اجلزيد ،الكتاب من العرب والعجم فإن أبوا أن يسلموا

. وكان رض    ي هللا عوه يس    تعمل الرفق يف طريقد أخذها واليس    ر (3)ودما هم كدمائوا ،قبلوا عقد الذمد لتكون أموا م ك موالوا
فقال: َل ت    ربن  ،قال: اس   تعملين علي بن أيب طالو ،عبد امللك بن عمري قال: أخربين رجل من ثقيففعن  ،يف مقدارها

قم رجاًل قائماً يف وَل ت ،وَل ديد يعملون عليها ،وَل كسوة شتاء وَل صيف ،وَل تبيعن  م رزقاً  ،رجاًل سوطاً يف جبايد درهم
قال: وإن رجع  كما ذهب  وحيك إمنا  ،يك كما ذهب  من عودكقال: قل : َي أمري املؤموني  إذاً أرجع إل ،طلو درهم

 .(4)أمران أن أتخذ موهم العفور يعين الف ل
 

 :اثنياً: يف احلدود
 :عقوبة املرتد -1

. وحجد قتله: ما روى ابن عباس عن (5)فإن عاد وإَل قتل ،قال أمري املؤموني علي رض             ي هللا عوه: يس             تتاب املرتد ثاللً  
س   تتاب املسو هيلع هللا ىلص وأما دليل اس   تتابته: فما روى عن جابر بن عبد هللا: أن رس   ول هللا  ،(6)«من بدل ديوه فاقتلوه»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويب

 .(7)رجاًل ارتد عن اإلسالم أربع مرا 

 وروي عن علي يف استتابة الزنديق الذي يظهر اإلسالم ويبطن الكفر قوالن مها:

  .(8)لبيود بذلكوقام  عليه ا ، الزنديق الذي أ هر اإلسالم وأبطن الكفروبني ،َل فر  يف اَلستتابد بني من أ هر الردة -أ
فق  د روى عب  د الرزا : أن حمم  د بن أيب بكر كت  و إىل علي عن مس              لمني تزن  دق  اً، فكت  و إلي  ه: إن ياب وإَل ف  اض              رب 

                                                           
 .22(ر موسوعد علي بن أيب طالو ، ص 8/217مصوف عبد الرزا  ) )1 (
 (.2/756علي )فقه اإلمام  )2 (

 (.2/756(ر فقه اإلمام علي )8/375امل ين ) )3( 
 (.8/537ر امل ين )14346كوز العمال ، رقم   )4 (
 (.10/138مصوف ابن أيب شيبد ) )5 (
 .3017البخاري ، رقم  )6 (
 ( ، فيه ضعف.6/262جممع الزوائد ) )7 (
 .273(ر موسوعد فقه علي بن أيب طالو ، ص 8/126امل ين ) )8 (
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 .(1)أعواقهما
يب فقد روى األثرم إبس   واده إىل علي )رض   ي هللا عوه( أنه أ  برجل عر  ،يس   تتاب من أ هر الردة وَل يس   تتاب الزنديق -ب

ر ف ىب أن يتوب، فقتله. وأ  بره  يص         لون وهم زاندقد وقد قام  عليهم بذلك الش         هود العدول،  ،فاس         تتابه ،قد توص         ذ
تتبته ألنه أ هر  اين؟ اس      قال: أتدرون مل اس      تتب  الوص      ر  ،فقتلهم ومل يس      تتبهم ،فجحدوا وقالوا: ليس لوا دين إَل اإلس      الم

 .(2)وقد قام  عليهم البيود ،ف ما الزاندقد الذين قام  عليهم البيود فإمنا قتلتهم ألهنم جحدوا ،ديوه

 وأما املرأة املرتدة فقد ورد فيها عن علي قوالن:
قال به احلس        ن و  ،وقد روي هذا القول أي         اً عن أيب بكر )رض        ي هللا عوه( ،َل فر  بيوها وبني الرجل يف حكم القتل -أ

 .(3)والزهري والوخعي ومكحول و اد ومالك والليث واألوزاعي والشافعي وإسحا 
وأعطى علياً  ،وهذا القول قال به احلسن وقتادةر ألن أاب بكر اسرت ذ نساء بين حويفد وذراريهم ،املرأة تسرت  وَل تقتل -ب
كما أن قص د بعث علي   ،(4)فكان إمجاعاً  ،وكان ذلك مبح  ر من الص حابد فلم يوكر ،م امرأة فولد  حممد بن احلوفيدموه

 .(5)إىل بين انجيد دليل على هذا الرأي، وسي   احلديث عوها َلحقاًر وفيها: وقتل مقاتلتهم وسس ذراريهم

 كل منهم علا النحو التايل:  وقد قتل أمري املؤمنني علي املرتدين بطرق خمتلفة حسب حال

كما يف جواب علي بن أيب طالو رض    ي هللا عوه عمد بن أيب بكر عودما س     له عن مس    لمني   ،ض    رب العوق ابلس    يف -أ
 .(6)وإَل فاضرب أعواقهما ،فإن ياب ،فقال: ف ما اللذين تزندقا ،تزندقا

ر ،ال    رب حىت املو  -ب فقال  ،س    له عن كلمدف ،ففي مص   وف ابن أيب ش   يبد: أن علياً أ  برجل نص   راين أس   لم مث توص   ذ
 .(7)فقام إليه علي فرفسه برجله، فقام الواس إليه ف ربوه حىت قتلوه ،له

تله، ق اإلحرا  بعد القتل، كما يف قص   د املس   تورد العجلير حيث أس   لم مث ارتد، فإن علياً رض   ي هللا عوه أحرقه بعد أن -ج
ولعل علياً رض            ي هللا عوه أحرقه ملا خاف أن يوبش قومه جثته، بعد أن رفض علي تس            ليمها مقابل مبلغ من املال بذلوه 

 .(8)له
                                                           

 (.10/170( )7/342املصوف ) )1 (
 .273(ر موسوعد فقه علي بن أيب طالو ، ص 8/4141امل ين ) )2 (

 (.8/123امل ين ) )3( 
 (.12/268(ر فتُ الباري )8/123امل ين ) )4 (
 (.10/144مصوف ابن أيب شيبد ) )5 (
 (.8/395مصوف عبد الرزا  ) )6 (
 (.11/190اعلى َلبن حزم ) )7 (
 .275فقه علي بن أيب طالور ص موسوعد  )8 (
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 .(1)كما يف قصد علي )رضي هللا عوه( مع السبنيد كما سبق بيانه  ،القتل ابإلحرا  -د

على  فقد َلحظوا حرص ا لفاء الراش       دين ،فظ الدينوقتل املرتد فيه حفظ ألهل الدينر ومن مقاص       د الش       ريعد ال راء ح
كما   ،ن وقتا مومن أعظمها قتل املرتدي ،وإنزال العقوبد املواس    بد هبم ،توفيذ أحكام هللا يف أهل األهواء وا ارجني عن الدين

َل حيل دم امرئ مس      لم يش      هد أن َل إله إَل هللا إَل إبحدى ملسو هيلع هللا ىلص : »وهذا توفيذ لقول رس      ول هللا  ،فعل ا لفاء الراش      دون
 يعين -. وقال ابن تيميد: فإنه لو مل يقتل ذلك (2)«والوفس ابلوفس، والتارك لديوه املفار  للجماعد ،ثالث: الثيو الزاين

ميوعهم من و  ،ف  إن ذل  ك ميوع من الوقص ،وال  دين ،دينفقتل  ه حفظ أله  ل ال   ،لك  ان ال  داخ  ل يف ال  دين خيرج مو  ه -املرت  د 
 .(3)ا روج عوه

 :حد الزىن -2

 :قصة رجم -أ

 فجاء هبا موَلها إىل أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا ،وإهنا  ل  ،قال الشعيب: كان لشراحد زوج غائو ابلشام
 ، ش  اهدوحفر  ا إىل الس  رة، وأان ،ورمجها يوم اجلمعد ،فجلدها يوم ا ميس مند جلدة ،فقال: إن هذه زن  واعرتف  ،عوه

 يتبع مث ،ولو كان ش  هد على هذا أحد لكان أول من يرمي الش  اهد بش  هادته ،ملسو هيلع هللا ىلصمث قال: إن الرجم س  ود س  وها رس  ول هللا 
 لها.تفكو  وهللا فيمن ق ،مث رمى الواس وأان موهم ،فرماها حبجر ،ف ان أول من يرميها ،ولكوها أقر  ،شهادته حجره

. وهذا احلكم الق            ائي (4)ملسو هيلع هللا ىلصورمجتها بس           ود رس           ول هللا  ،ويف لفظ أل د والبخاري: أن علياً قال: جلد ا بكتاب هللا
وجاء يف روايد: فحفر  ا حفرة  ،(5)وقال اجلمهور بعدم اجلمع بني اجللد والرجم ،وهو خمتلف فيه بني الفقهاء ،اجتهاد لعلي

ف       رهبم ابلدرة، مث قال: ليس هكذا الرجمر إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بع       كم  ،أو قال: هبا ،ابلس      و  فدار الواس عليها
وإذا  ،إذا كان اَلعرتاف ،إن أول الواس يرجم الزاين اإلمام ،مث قال: أيها الواس ،ولكن ص      فوا كص      فوفكم للص      الة ،بع       اً 

مث أمر  ،مث رماها حبجر وكرب ،مث الواس ، اإلماممث ،ش    هد أربعد ش    هداء على الزىن أول الواس يرجم الش    هود بش    هاد م عليه
 .(6)وكذلك صفاً صفاً حىت قتلوها ،مث قال: انصرفوا ،الصف األول فقال: ارموا

                                                           
 .275موهج علي بن أيب طالو ، ص  )1 (
 .6878البخاري ، رقم  )2 (

 (.20/102جمموع الفتاوى ) )3( 
 (.4/253البخاري ، كتاب احلدود ) )4 (
 .152يري  الق اء يف اإلسالم ، ص  )5 (
 (.2/782ر فقه اإلمام علي )13335مصوف عبد الرزا  ، رقم  )6 (
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فعوه رض    ي  ،(1)املرأة احلامل إذا ثب  عليها الزىن َل يقام عليها احلد حىت ت     ع  لها عود علي :أتجيل رجم احلامل -ب
فقال:  ،ه فذكر  لهف تيت ،فوجد ا مل نف من دمها ،ف مرين أن أقيم عليها احلد ،فجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا عوه قال: إن خادماً للويب 

 وقد قام هبذا احلكم يف خالفته. ،(2)«أقيموا احلدود على ما ملك  أميانكم ،إذا جف  من دمها ف قم عليها احلد»

 

 :املستكرهة علا الزىن -ج
يف البكر تس   تكره نفس   ها أن للبكر مثل »فقد قال:  ،(3)و ا مهر املثل بذلك ،على املس   تكرهد على الزىن عود عليَل حد 

 «.مثلها (4)وللثيو مثل صدا  ،صدا  إحدى نسائها
 

 :زىن املضطرة -د
، فقد جاء يف روايد: (5)س   ق  عوها احلد عود علي ،فلم يدفع إَل هبا ،إذا اض   طر  امرأة على الزىن إلنقاذ حيا ا من املو 

 أمري فقال علي: َي ،ف مر برمجها ،فرددها حىت ش              هد  أربع ش              هادا  ،أن امرأة أت  عمر فقال : إين زني  فارمجين
املؤموني: ردها فاس            ا ما زانها لعل  ا عذراً؟ فردذها فقال: ما زانِك؟ قال : كان ألهلي إبل فخرج  يف إبل أهلي فكان 

فوف  ذ م  ائي  ،و   ل ا لي  م  اء وك  ان يف إبل  ه لنب ،إبل  ه فحمل    معي م  اء ومل يكن يف إبلي لنب فخرج يف ،(6)لو  ا خلي 
فمن  ،أكربقال علي: هللا ف ،ف بي  حىت كاد  نفس  ي خترج أعطيته ،حىت أمكوه من نفس  ي ،فاس  تس  قي  ف ىب أن يس  قيين

 .(8)ناً وتركهاوزيد يف روايد: ف عطاها عمر شي ،(7)أرى  ا عذراً  ،اضطر غري ابع وَل عاد
ولكن اإلكراه غري  ،(9)فلم خيتلفوا يف س              قو  احل  د ابإلكراه ،وق  د ذكر الفقه  اء ه  ذه احل  ادث  د ض              من اإلكراه على الزىن

                                                           
 (.2/783فقه اإلمام علي ) )1 (
 ، صحيُ ل ريه. 1137مسود اإلمام أ د ، رقم  )2 (
 (.2/786فقه اإلمام علي ) )3 (
 .13607مصوف عبد الرزا  ، رقم  )4 (
 (.2/788فقه اإلمام علي ) )5 (
 خلي : الشريك الذي خيل  ماله مبال غريه. )6 (
 (.4/145)ر م ين اعتاج  13596كوز العمال ، رقم   )7 (
 (.8/187امل ين ) )8 (
 (.8/187(ر امل ين )11/671إعالء السون ) )9 (
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اً، بدليل أن وإمنا يس  ا  إىل الفعل جرب  ،اَلض  طرارر ألن اَلض  طرار فيه اإلقدام على الفعل اختياراً أمام اإلكراه فال إقدام فيه
، وقوله [106]النحل:  ﴾انِ ِإَلذ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِننٌّ اِبإِلميَ ﴿ هللا تعاىل ذكر اإلكراه مستقاًل عن اَلضطرار كما يف قوله تعاىل:

َياِتُكْم َعَلى اْلِبَ اءِ ﴿ تعاىل: طُرذ َغرْيَ اَبٍغ َوََل َعاٍد َفاَل ِإمْثَ َعَلْيهِ ﴿ عاىل:وقوله ت ،[33]النور:  ﴾َوََل ُتْكرُِهوا فَ تَ  ]البقرة: ﴾َفَمِن اض              ْ

173]. 
 ،األخرية، ووجه الدَللد: أن اَلضطرار إلنقاذ احلياة يرفع العقوبد األخرويد عن امل طر آليدوقد استدل علي رضي هللا عوه اب

فهو يسق  العقوبد الدنيويد من ابب أوىل يف حقو  هللا تعاىل، ويؤخذ من هذه املس لد: عمل علي بقاعدة ال رورا  تبيُ 
 .(1)اعظورا 

 :درء احلدود ابلشبهان -هـ
. (2)فعن ال حاك بن مزاحم عن علي قال: إذا بلغ يف احلدود لعل وعسىر فاحلد معطل ،تدرأ احلدود ابلشبها  عود علي

فقال: لعلك أتي  وأن  انئمد يف فراشك أو أكره ؟ قال : أتي  طائعد غري  ،وعن علي أن امرأة أتته فقال : إين زني 
ألهنا مل تكن  ،(3)فحبس  ها فلما ولد  وش  و ابوها َجَلَدها ،قال : ما غص  ب  ،قال: لعلك غص  ب  على نفس  ك ،مكرهد

 متزوجد ولذلك جلد .
 
 :زىن النصرانية -و

، فعن قابوس بن خمار : أن (4)الوص       رانيد فال حتد  بل تدفع إىل أهل ديوها يقيمون عليها حس       و ديوهم عود عليإذا زن  
دفع فكتو إليه علي: أما املس          لم ف قم عليه احلد وا ،حممد بن أيب بكر كتو إىل علي يس           له عن مس          لم زىن بوص          رانيد

 التطهري من اإلمث وذلك َل يواسو ا ارج عن ملد اإلسالم.إن حد الزىن أمر تعبدي فيه  ،(5)الوصرانيد إىل أهل ديوها
 

فعن أيب ليلى عن رجل من هذيل قال وعداده من قريش: مسع  عليًا  :احلد كفارة لذنب من أقيم عليه عند علي -ز
فقل : لقد  ،، ويف روايد عوه أي      اً: كو  مع علي حني رجم ش     راحد(6)يقول: من عمل س     وءاً ف قيم عليه احلد فهو كفارة

                                                           
 (.2/789فقه اإلمام علي ) )1 (
 (.8/211ر امل ين ) 13727مصوف عبد الرزا  ، رقم  )2 (

 (.2/761فقه اإلمام علي ) )3( 
 (.2/799فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )4 (
 .13419مصوف عبد الرزا  ، رقم  )5 (
 .13355مصوف عبد الرزا  ، رقم  )6 (
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 ،قال: وإن أوجعتك ،ف ربين بق يو أو بسو  كان يف يده حىت أوجعين فقل : لقد أوجعتين ،مات  هذه على شر حا ا
. ودليل ما ذهو إليه أمري املؤموني علي رض         ي هللا عوه: حديث (1)قال: فقال: إهنا لن تس          ل عن ذنبها هذا أبداً كالدين

فهو كفارة  ،ومن أصاب شيناً من ذلك فعوقو به»يف جملس فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا عبادة بن الصام  حيث قال: كوا مع رس
 .(2)«إن شاء عفا عوه وإن شاء عذبه ،ف مرُه إىل هللا ،ومن أصاب شيناً من ذلك فسرته هللا عليه ،له

 هفعدم حفظه يرتتو عليه مفاس     د حاص     لد بس     بو إ الهر موها: انتهاك ،إن من مقاص     د الش     ريعد حفظ العرض والوس     و
صد وقطع الوسلر ألن الزاين ليس له ق ،واختال  األنساب ،ومعلوم ما حيصل من جراء ذلك من احلروب والتقاتل والفساد

 هور جرميد وانتش     ار الفس     اد ا لقي و  ،فلو مل حتفظ الفرج لعزف الواس عن الوكا  ،وإمنا قص     ده اللذة احلاض     رة ،يف الولد
وله ولو مل يرد يف ذلك إَل ق ،ونزول املص       ائو وحلول الكوارث واعن ،حيدوما يوش         عوها من مفاس       د خلقيد وص        ،الزىن

ِبيالً ﴿ تعاىل: اَء س            َ ًد وس            َ . لذلك جاء  الش            ريعد ال راء (3)لكان كافياً  [32]اإلســـــــــراء:  ﴾َوََل تَ ْقَربُوا الزِ ىَن ِإنذُه َكاَن فَاِحش            َ
 الراشدون بتوفيذها.ابلتشريعا  الالزمد حلفظ األعراض واألنساب وقام ا لفاء 

 
 :حد اخلمر -3
 :شرب اخلمر يف رمضان -أ

ف خرجه  ،بس  همث ح ،ف   ربه  انني ،ش  رب ا مر يف رم   ان ،عن عطاء عن أبيه: أن علياً ض  رب الوجاش  ي احلارثي الش  اعر
 .(4)وإفطارك يف رم ان ،مث قال له: إمنا جلدتك هذه العشرين جبرأتك على هللا تعاىل ،ال د ف ربه العشرين

 :حكم املون إبقامة حد اخلمر -ب
مل  ملسو هيلع هللا ىلصالويبألن  ،فإنه لو ما  لوديته ،فما  ف جد يف نفس              ي إَل ا مر ،قال: ما من رجل أقم  عليه حداً  ،عن علي

 .(5)َيُسوذه
لعقل فحرم  ا مر الر تذهو اب ،وقد جاء  األحكام الش  رعيد ابعافظد على العقل الذي مي                 ز هللا به اإلنس  ان وكرمه

اُب َواأَلْزََلُم رِْجس  ِمْن عَ ﴿ كما قال تعاىل: إىل قوله:  ،وت يبه ُر َواألَْنص       َ َا ا َْْمُر َواْلَمْيس       ِ ْيطَاِن ََيأَي َُّها الذِذيَن مَمُووا ِإمنذ َمِل الش       ذ

                                                           
 .13353املصدر السابق نفسه ، رقم  )1 (
 (.3/1333) 709مسلم ، كتاب احلدود ، رقم  )2 (
 .255مقاصد الشريعد لليويب ، ص  )3 (

 (.2/807ر فقه اإلمام علي )13687كوز العمال ، رقم  )4( 
 خني.، إسواده صحيُ على شر  الشي 1024مسود أ د ، رقم  )5 (



 

328 
 

 

تَ ُهونَ  ولذلك  ،(1)«وكل مخر حرام ،كل مس   كر مخرملسو هيلع هللا ىلص : »قال رس   ول هللا . و [91 - 90]املائدة:  ﴾فَاْجَتِوُبوُه ... فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمو ْ
ا  الر تؤثر على سالمد العقل ،شرع إقامد احلد على السكران َفرتِ 

ُ
 .(2)وحرَم املخدرا  وامل

د َل تعد وَل وملا يرتتو على إ اله من مفاس   ،إن حفظ العقل مقص  ود يف الش  رع ملا يرتتو عليه من حفظ ابقي ال   رورا 
 .(3)حتصى

 :حد السرقة -4
 اشرتاط احلرز: -أ

يش  رت  لقطع يد الس  ار  أن يس  ر  املال من حرز مثله عود علير فعن ض  مرة قال: قال علي: َل يقطع الس  ار  حىت خيرج 
 .(4)املتاع من البي 

 سرقة ما فيه شبهة ملك: -ب

، فعن زيد بن دلر قال: أ  (5)َل تقطع يد س    ار  س    ر  من مال له فيه ش    بهد ملكر ك ن يكون له نص    يو فيه عود علي
ن وعن الش        عيب عن علي: أنه كان يقول: ليس على م ،فلم يقطعه ،فقال: له فيه نص        يو ،علي برجل س        ر  من ا مس

 .(6)سر  من بي  املال قطع

 سرقة احلر: -ج

ال: َل يكون احلر قو  -ابئع احلر  -فعن ابن جريج: أن علياً قطع البائع  ،من س        ر  حراً ص         رياً فإنه تقطع يده عود علي
 .(8)فهو األوىل أن يقطع فيه ،، ألن اإلنسان أقوم وأ ن من املال(7)عبداً 

 سرقة العبد مواله: -د

                                                           
 .5585البخاري ، رقم  )1 (
 (.1/467احلكم ،التحاكم يف خطاب الوحي ) )2 (
 .243مقاصد الشريعد لليويب ، ص  )3 (
 (.2/810ر فقه اإلمام علي )13911كوز العمال ، رقم   )4 (
 (.2/811فقه اإلمام علي ) )5 (

 .18871مصوف عبد الرزا  ، رقم  )6( 
 .18806مصوف عبد الرزا  ، رقم  )7 (
 (.2/814فقه اإلمام علي ) )8 (
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 .(1)فعن احلكم: أن علياً قال: إذا سر  عبد من مايل مل أقطعه ،َل تقطع يد عبد سر  من سيده عن علي

 إثبان السرقة: -هـ

، (2)ن قدامدنقل ذلك عوه اب ،أو اَلعرتاف مرتني ،هللا عوه بش      هادة ش      اهدين تثب  الس      رقد عود أمري املؤموني علي رض      ي
 ،وعن عكرمد بن خالد قال: كان علي َل يقطع س  ارقاً حىت أي  ابلش  هداء فيوقفهم عليه ويس  جوهر فإن ش  هدوا عليه قطعه

فخلى  ،ين يو أحد الش      اهدحىت إذا كان ال د دعا به وابلش      اهدين فقيل: ت ،ف   مرة بس      ار  فس      جوه ،وإن نكلوا تركه
تهره وس  به فان ،وعن القاس  م بن عبد الر ن عن أبيه: أن َرجاًل أتى إىل علي فقال: إين س  رق  ،(3)س  بيل الس  ار  ومل يقطعه

 .(4)فلقد رأيتها يف عوقه ،فقال علي: اقطعوا قد شهد على نفسه مرتني ،فقال: إين سرق 

 كشف السارق قبل أن يسرق:  -و

قو فعن احلارث عن علي قال: أ  برجل قد ن ،الس          ار  عود كش          فه قبل أن خيرج املتاع من احلرز عود عليَل تقطع يد 
 .(6)، ويف لفظ بزَيدة: وعزره أسواطاً (5)ف خذ على تلك احلال فلم يقطعه

 تكرار السرقة: -ز

قطع يده األخرى عد يعزر وَل تفإن سر  للثد وراب ،مث إن سر  مرة لنيد قطع  رجله اليسرى ،من سر  قطع  يده اليمىن
مث  ،، وعن عبد هللا بن س       لمد: أن علياً أ  بس       ار  فقطع يده(7)نقل ذلك عوه ابن املوذر وغريه ،أو رجله الثانيد عود علي

مث أ  به فقال: أقطع يده؟ فب ي ش         يء يتمس         ُ وأبي ش         يء أيكل؟ مث قال: أقطع رجله؟ على أي  ،أ  به فقطع رجله
، وعن امل رية والشعيب قاَل: كان علي يقول: إذا سر  (8)قال: مث ضربه وخلده السجن ،شيء ميشي؟ إين ألستحيي من هللا

 ،ش   عيب قال: كان علي َل يقطع إَل اليد والرجلوعن ال ،(9)مث إن عاد اس   تودعته الس   جن ،الس   ار  مراراً قطع  يده ورجله
 .(10)وأنه كان يقول: إين ألستحيي من هللا أن َل أدع له يداً أيكل هبا ويستوجي ،وإن سر  بعد ذلك سجن ونكل

                                                           
 (.10/202مصوف ابن أيب شيبد ) )1 (
 (.8/279امل ين ) )2 (
 .13908ر كوز العمال ، رقم  18779مصوف عبد الرزا  ، رقم  )3 (
 (.8/280ر امل ين ) 18784مصوف عبد الرزا  ، رقم  )4 (
 (.9/477مصوف ابن أيب شيبد ) )5 (
 (.2/817ر فقه اإلمام علي ) 13911كوز العمال ، رقم   )6 (

 (.8/264( ر امل ين )3/354اعلى ) )7( 
 (.2/818( ر امل ين فقه اإلمام علي )9/4273البدائع ) )8 (
 (.9/509مصوف ابن أيب شيبد ) )9 (
 .18764مصوف عبد الرزا  ، رقم  )10 (
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 قطع اليد وتعليقها: -ح

 ،فعن حجيد بن عدي: كان علي يقطع وحيسم وحيبس ،(1)يستحو أن حيسم اليد ويعلق املقطوع يف عوق اعدود عود علي
فيقول: ومل؟  ،ليفيقول: من قطعكم؟ فيقولون: ع ،مث قال: ارفعوا أيديكم إىل هللا فريفعوهنا ،فإذا بر وا أرس  ل إليهم ف خرجهم

وخمافد س   رَين  فلكي َل يوزف الدم ويس   رع الربء إليها ،. وحس   م اليد(2)اللهم اش   هد ،فيقول: اللهم اش   هد ،فيقولون: س   رقوا
 .(3)اجلر  إىل اجلسم وتلفه

وقد حرم اإلس  الم كل وس  يلد ألخذ املال ب ري  ،إن من مقاص  د الش  ريعد اإلس  الميد حفظ أموال الواس الر هي قوام حيا م
ارَِقدُ ﴿ قال تعاىل: ،وحرم الس  رقد وأوجو احلد على من ثبت  عليه تلك اجلرميد ،حق ش  رعي اِرُ  َوالس  ذ ُعوا أَيِديَ ُهَما  فَاْقطَ َوالس  ذ

 وقام ا لفاء الراشدون ابإلشراف على توفيذ تلك األحكام. ،[38]املائدة:  ﴾َجَزاًء مبَا َكَسَبا َنَكاًَل ِمَن اَّللذِ 

 

 :اثلثاً: يف القصاص واجلنااين
لدماء اجاء  ش    ريعد اإلس    الم أبحكام القص    اص للمحافظد على الوفس ودرء املفاس    د الواش    ند عن ش    يوع القتل وس    فك 

اُص يف اْلَقت َْلى﴿كم ا ق ال تع اىل:   ،اعرم د ا ال ذِذيَن مَمُووا ُكتِ َو َعَلْيُكُم اْلِقص               َ َوَلُكْم يف ﴿وق ال تع اىل:  ،[178]البقرة:  ﴾ََيأَي ُّه َ
اِص َحَياة  ََيأُويل األَْلَباِب َلَعلذُكْم تَ ت ذُقونَ  لْ َوَمْن قُِتَل ﴿وقال تعاىل:  ،[179]األلباب:  ﴾اْلِقص   َ طَاانً َفالَ َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَوا ِلَولِيِ ِه س   ُ

 وهذه بعض املسائل املتعلقد أبحكام القتل والقصاص واجلواَي . ،[33]اإلسراء:  ﴾ُيْسِرْف يف اْلَقْتِل ِإنذُه َكاَن َمْوُصورًا

 االشرتاك يف القتل العمد: -أ

 .(5)، وقد روى عوه أنه قتل ثالثد قتلوا رجالً (4)به مجيعاً عود عليإذا اجتمع مجاعد على قتل شخص عمداًر فإهنم يقتلون 

 من أمر عبده ابلقتل: -ب

، وعن (6)ريهنقل ذلك عن ابن املوذر وغ ،وحيبس العبد ،إذا أمر الس        يد عبده أن يقتل رجاًل فقتلهر يقتل الس        يد عود علي

                                                           
 (.2/821فقه اإلمام علي ) )1 (
 .1326كوز العمال ، رقم   )2 (

 (.2/821اإلمام علي ) فقه )3( 
 (.2/826فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )4 (
 (. 7/672امل ين ) )5 (
 (.7/757امل ين ) )6 (
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ويف روايد: إذا أمر الرجل عبده أن  ،(1)د سوطه أو سيفهخالس عن علي يف رجل أمر عبده أن يقتل رجاًل قال: إمنا هو مبوزل
 .(2)يقتل املوىل وحيبس العبد ،يقتل رجاًل فإمنا هو كسيفه أو كسوطه

 املقتول يف الزحام: -ج

وعن يزيد بن مذكور ا مداين: أن رجاًل  ،(3)من قتل يف الزحام ومل يعلم قاتلهر فإن ديته على بي  مال املس       لمني عود علي
 .(4)فجعل علي ديته من بي  املال ،قتل يوم اجلمعد يف املسجد يف الزحام

 جنابة السائق والقائد والراكب: -د

رب  برجلها أو ض   ،يف املس   لد روايتان فعن علي: الروايد األوىل: س  ائق الدابد وقائدها وراكبها ض  اموون إذا وطن  الداب                د
فعن خالس عن علي: أنه كان ي من القائد  ،(5)أو شين              اً عود علي لوسب              د التقصري وعدم التحرز والتثب  إليهم ،أحداً 

ا القائد فهم ،أما الس             ائق ،واحلجد يف ذلك: أن الراكو مباش             ر للقتل ألن الدابد كاَللد يف يده ،(6)والس             ائق والراكو
 ،(7)اجلوايد وعدم تثبتهم من السو  والقود والركوب بصورة َتوع وقوع ،ي موون لعدم حترزهم من الوقوع يف اجلوايد ،متسببان

 مسع فال ف إذ روى عوه أنه قال: إذا قال: الطريقر ،والروايد الثانيد: َل ض    مان عليهم إذا ثب  عدم التقص    ري موهم عود علي
: أن وس     ع الطريق وتوبيه املارة هو . واحلجد(9)وعن علي أنه قال: إذا كان الطريق واس     عاً فال ض     مان عليه ،(8)ض     مان عليه

وَل موافاة بني  ،فإن أص        يبوا فقد جووا على أنفس        همر فال ض        مان  م ،فإذا مل يبال املارة فهو تقص        ريهم ،التحرز والتثب 
 وثبو  التقصري على املارة. ،(10)والثانيد مع عدمه ،الروايتني ر ألن األوىل مع ثبو  التقصري

 ت تلفاً:ما أنشئت بتعدٍّ فأحدث  -هـ

عثر مبا وض       عه ك ن يقع يف البنر أو ي  ،من حفر بنراً أو وض       ع ش       يناً أو بواه يف مكان َل حق له فيه فس       بب  تلف إنس       ان
 .(12)فقد قال رضي هللا عوه: من حفر بنراً أو عرض عوداً ف صاب إنساانً فهو ضامن ،(11)فيمو  فهو ضامن عود علي

                                                           
 (.9/371مصوف ابن أيب شيبد ) )1 (
 (.2/836فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )2 (
 (.2/838فقه اإلمام علي ) )3 (
 .502ا الفد الراشدة ، حيىي اليحىي ، ص  )4 (
 (.2/841فقه اإلمام علي ) )5 (
 (.9/259مصوف ابن أيب شيبد ) )6 (
 (.2/841فقه اإلمام علي ) )7 (
 (.2/842املصدر السابق نفسه ) )8 (

 (.9/559مصوف ابن أيب شيبد ) )9( 
 (.2/842فقه اإلمام علي ) )10 (
 (.2/842فقه اإلمام علي ) )11 (
 .8400مصوف عبد الرزا  ، رقم  )12 (
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 اخلطأ يف الشهادة: -و

يوجو ال       مان عود علير فمن ش      هد على غريه خط  يف حد أو قص      اص ف دى إىل تلف ع       و أو ا ط  يف الش      هادة 
 فقطعذ علي يده، مث ،. فقد روي عن علي من طر  متعددة: أنه ش  هد رجالن بس  رقد على رجل(1)نفسر ض  من الديد عوده

ويف روايد  ،(2)رمهما ديد األولوأغ ،ف بطل ش              هاد ما على اَلخر ،هو هذا اَلخر ،جاء ال د برجل فقال: أخط ان ابألول
واحلجد يف ذلك: أهنم تس  ببوا يف  ،(3)ف بطل ش  هاد ما عن اَلخر وأغرمهما ديد األول ،فقال: لو كوتما تعمدَتاه لقطعتكما

 .(4)والتسبو موجو لل مان كحافر البنر يف الطريق ،اإلتالف

 اشرتاك ُجاعة يف قتل بعضهم بعضاً خطأ: -ز

قتل بع هم بع اً خط ر توزع  املسؤوليد اجلوائيد على مجيعهم كل واحد بقدر فعل     ه مطروحاً مو     ه ما إذا اشرتك مجاعد يف 
م البنر فاَنس   ف  هب ،فحفروها ،فعن خالس ق                  ال: اس   ت جر رجل أربعد رجال ليحفروا له بنراً  ،(5)جواه املي  على نفس   ه

 .(6)وطر  عوه ربع الديد،ف من الثالثد ثالثد أرابع الديد ،فرفع ذلك إىل علي بن أيب طالو ،فما  أحدهم

 من استخدم صغريًا أو عبداً بغري إذن: -ح

ود أو  له على دابد فما  إثر ذلكر فهو ض   امن ع ،أو عبداً ب ري إذن موَله يف عمل ،من اس   تخدم ص    رياً ب ري إذن وليه
وقال علي: من اس    تعان ص     رياً  ،(7)أو كبرياً فهو ض    امن فعن احلكم قال: قال علي: من اس    تعمل مملوك قوم ص     رياً  ،علي

 .(8)ومن استعان كبرياً مل ي من ،حراً.. فهو ضامن

 الفعل املعنوي: -ط

فعن ابن  ،(9)الفعل املعووي كاإلخافد والرتويع وما شاهبها إذا سبو قتل إنسان أو عطبه توجو املسؤوليد اجلوائيد عود علي
جريج قال: قل  لعطاء: رجل اندى ص             بياً على جدار أن اس             ت خرر فخرذ فما ؟ قال: يروون عن علي أنه قال: ي رمه 

                                                           
 (.2/843علي بن أيب طالو ) فقه اإلمام )1 (
 (.9/409مصوف ابن أيب شيبد ) )2 (
 .18461مصوف عبد الرزا  ، رقم  )3 (
 (.2/844فقه اإلمام علي ) )4 (
 (.2/844فقه اإلمام علي ) )5 (
 (.2/844( ر فقه اإلمام علي )10/505اعلى ) )6 (
 (. 9/377مصوف ابن أيب شيبد ) )7 (
 املصدر السابق نفسه. )8 (
 (.2/846فقه اإلمام علي بن أيب طالو ) )9 (
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 .(2)، وإجياب املسؤوليد على الفعل املعووي إمجاًَل هو قول مجهور العلماء(1)ويقول: أفزعه

 جناية الطبيب: -ي

فعن ال    حاك بن مزاحم قال:  ،(3)طو اإلنس   ان أو احليوان فهو ض   امنفع ،إذا خالف الطبيو أو البيطري ش   رو  املعاجلد
فإنه إن  ،خطو علي الواس فقال: َي معش ر األطباء البياطرة واملطببني  من عاجل موكم إنس اانً أو دابد فلي خذ لوفس ه الرباءة

طبيو: إن مل يش  هد على ما يعاجل ، وعن جماهد: أن علياً قال يف ال(4)عاجل ش  يناً ومل أيخذ لوفس  ه الرباءة فعطو فهو ض  امن
 .(5)يقول: ي من ،فال يلومن إَل نفسه

 امليت من القصاص واحلد: -ك

، فقد قال رض     ي هللا عوه: من ما  (6)إذا أقيم حد أو قص     اص على مس     تحق فما ر فال ض     مان على املقتص عود علي
 ،(8)فال عقل له ما  يف حد من حدود هللا ،، وقال: من ما  يف حد فإمنا قتله احلد(7)بقص              اص بكتاب هللا فال ديد له

أن القص  اص  ،، واحلجد يف ذلك(9)فما  فال ديد له ،أو قذف ،أو الس  رقد ،أي   اً: اذا أقيم على الرجل احلد يف الزىن وقال
 .(10)فال ضمان يف أدائه إذا مل حيصل فيه تقصري أو إ ال ،واجو والواجو غري مشرو  ابلسالمد فيه

 القبض عليه: قاطع طريق ألقي -ل

إذا قتل  ،الفورجاله من خ ،وإذا أخذ ماًَل ومل يقتل نفساً قطع  ي داه ،إذا مل أيخذ ماًَل ومل يقتل ن فساً حبس حىت يتوب
وإن يب قب ل أن يؤخذر ضمن األموال واقتص موه ومل  ،مث صلو حىت ميو  ،وأخ ذ املال قطع  ي داه ورج اله من خالف

وهر ألنه فقبل علي توبته وأس             ق  حد احلرابد ع ،وكان قاطعاً للطريق ،بن بدر قبل القدرة عليهوقد يب احلارث  .(11)حيد
 .(12)يب قبل القدرة عليه

                                                           
 .4086كوز العمال ، رقم   )1 (
 (.2/846فقه اإلمام علي ) )2 (
 (.2/847املصدر السابق نفسه ) )3 (
 .18047مصوف عبد الرزا  ، رقم  )4 (
 .18046مصوف عبد الرزا  ، رقم  )5 (
 (.2/847فقه اإلمام علي ) )6 (
 (.2/848)املصدر السابق نفسه  )7 (

 املصدر السابق نفسه. )8( 
 (.9/342مصوف ابن أيب شيبد ) )9 (
 (.2/848فقه اإلمام علي ) )10 (
 .151ر عصر ا الفد الراشدة للعمري ، ص  252اعلى ، رقم  )11 (

 .151عصر ا الفد الراشدة ، ص  )12( 
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 قاتل اعرتف ابلقتل لدفع التهمة عن متهم بريء: -م

فقال: أان  ،فس        له ،وبني يديه قتيل يتش       ح  يف دمه ،أ  برجل إىل أمري املؤموني علي من خربد بيده س       كني ملطخد بدم
فقال الرجل:  ،فردوه ،فقال: َي قوم َل تعجلوا ردوه إىل علي ،فلما ذهو به أقبل رجل مسرعاً  ،قال: اذهبوا به فاقتلوه ،قتلته

؟ قال: َي أمري ومل تقتله ،فقال علي لألول: ما  لك على أن قل : أان قاتله ،أان قتلته ،َي أمري املؤموني ما هذا ص              احبه
وفيها أثر  ،وأان واقف بني يدي س   كني ،تطيع أن أص   وع، وقد وقف العس   س على الرجل يتش   خ  يف دمهوما أس    ،املؤموني

 ،ي عود هللاوأحتس    ب  نفس     ،وأن يكون قس    امد، ف عرتف مبا مل أص    وع ،فخف  أَل يقبل مين ،وقد أخذ  يف ا ربد ،الدم
ذحب  البقرة ف ،حانو  يف ال لس خرج  إىل ،فكيف كان حديثك؟ قال: إين رجل قص   اب ،فقال علي: بنس ما ص   وع 

 ،ق          اء حاجرفدخلتها ل ،ف تي  خربد كان  بقريب ،والس         كني يف يدي أخذين البول ،فبيوما أان أس         لخها ،وس         لختها
فلم أش    عر  ،يدي والس    كني يف ،ووقف  أنظر إليه ،فراعين أمره ،فإذا أان هبذا املقتول يتش    خ  يف دمه ،وعد  أريد حانو 

و م ف يقو  أنك َل ترتك ق ،ما له من قاتل س            واه ،فقال الواس: هذا قتل هذا ،ف خذوين ،قفوا عليإَل أبص            حابك قد و 
قتل  الرجل طمعاً فقال: أغواين إبليس ف ،ف عرتف  مبا مل أجوه. فقال علي للمقر الثاين: ف ن  كيف كان  قص    تك ،بقويل

اس     ترت  موه ف ،ص     اب على احلال الر وص     فهاواس     تقبل  هذا الق ،مث مسع  حس العس     س فخرج  من ا ربد ،يف ماله
فقال  ،فاعرتف  ابحلق ،فلما أمر  بقتله علم  أين س  بوء بدمه  أي  اً  ،حىت أتى العس س ف خذوه وأتوك به ،ببعض ا ربد

َوَمْن ﴿ عاىل:وقد قال هللا ت ،إن كان قد قتل نفس   اً فقد أحيا نفس   اً  ،علي للحس   ن: ما احلكُم يف هذا؟ قال: َي أمري املؤموني
يًعا َا َأْحَيا الوذاَس مجَِ ، ولعله فعل ذلك (1)وأخرج ديد القتيل من بي  املال ،فخلى علي عوهما ،[32]املائدة:  ﴾َأْحَياَها َفَكَ منذ

 .(2)بعد إسقا  أولياء القتيل حقهم ابلقصاص

 امرأة قتلت زوجها يوم زفافها حبضور صديقها: -ن

من (3)ل قصاصاً فكان  العقوبد القت ،امرأة قتل  زوجها يوم زفافها حب ور صديقهاحدث يف عهد علي رضي هللا عوه: أن 
 اجلواة.

 وكيف تدفع الدية؟ ،بدل اإلبل يف دفع الدية -س

لديد من   د من فعن عامر عن علي وعبد هللا وزي   د قالوا: ا ،وجيوز دفع بد ا إذا مل يتوافر اإلبل عود علي ،األبل أصل يف الديد
                                                           

 .154ر الق اء يف اإلسالم ، ص  56الطر  احلكميد ، ص  )1 (
 .154يف اإلسالم ، ص الق اء  )2 (
 .153ر عصر ا الفد الراشدة ، ص 50(ر الطر  احلكميد ، ص 376،  9/362امل ين ) )3 (
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فديد ا ط   ،وأما كيفيد دفع الديد ،أي درهم من الف   د ،(2)احلس  ن: أن علي                 اً ق   ى ابلديد اثين عش  ر ألفاً  وعن ،(1)بعري
واحلجد يف ذلك: ما روي عن امل رية يف ش      عبد  ،(3)وش      به العمد على العاقلد تدفعها مقس      طاً على ثالث س      وني عود علي

فألهنا كثرية يص    عو أدا ها حاًَل فقس    م  على ثالث  ،وأما تقس    يطها ،(4)ابلديد على العاقلدملسو هيلع هللا ىلص قال: ق     ى رس    ول هللا 
 .(5)سوني بواء على التيسري الذي أمر به اإلسالم

 دية الكتايب: -ع

فعن احلكم بن عتيبد أن علياً قال: ديد اليهودي والوص   راين وكل ذمي  ،(6)ديد الكتايب من اليهود والوص   ارى مثل ديد املس   لم
 .(7)مثل ديد املسلم

 دية الصُّلب: -ف

ديد العمود الفقري ديد كاملد عود علي إذا كس     ر وفقد ص     احبه القوة على اجلماع، فقد قال علي رض     ي هللا عوه إذا كس     ر 
 .(8)الصلو وموع اجلماع ففيه الديد

 عني األعور: -ص

الديد عود علي.  وأيخذ نصف إذا فق  إنسان عني األعورر فإن فيها الديد كاملد أو يقتص األعور لوفسه فيفق  عيواً للجاين
 .(10)لذلك فيها الديد كاملد ،ر ألن عني األعور تعادل عيين البصري يف موفعد البصر(9)نقل ذلك ابن قدامد

 دية األصابع: -ق

فعن عاص     م بن ض     مرة عن علي قال: يف  ،ديد كل أص     بع من األص     ابع عش     ر ديد الوفس عود علير أي: عش     ر من اإلبل
 .(12)ويف روايد: يف األصبع عشر العشر، (11)األصبع عشر الديد

                                                           
 (.9/128مصوف ابن أيب شيبد ) )1 (
 (.7/177األم ) )2 (
 (.2/853فقه اإلمام علي ) )3 (
 .3633سون ابن ماجه ، رقم  )4 (
 (.2/854فقه اإلمام علي ، ) )5 (
 (.2/855السابق نفسه )املصدر  )6 (
 .18494مصوف عبد الرزا  ، رقم  )7 (

 (.9/231مصوف ابن أيب شيبد ) )8( 
 (.8/5امل ين ) )9 (
 (.2/860فقه اإلمام علي ) )10 (
 (.9/319مصوف ابن أيب شيبد ) )11 (
 .17693مصوف عبد الرزا  ، رقم  )12 (
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 :رابعاً: يف التعزير
كان أمري املؤموني علي بن أيب طالو )رض            ي هللا عوه( يؤدب العاص            ي ويردعه عن معص            يته ابلتعزير إذا مل يرتتو على 

ىل املالءمد فإن أمري املؤموني علي )رض  ي هللا عوه( يذهو إ ،وملا كان  عقوبد التعزير على املعص  يد غري حمددة ،معص  يته حد
موني علي بن ولقد تعدد  وس  ائل التعزير عود أمري املؤ  ،بني العقوبد واملعص  يد فكلما تعا م  املعص  يد كان  العقوبد أعظم

 وموها على سبيل املثال: ،(1)أيب طالو )رضي هللا عوه( حسو نوع املعصيد وحال العاصي
 ليد:الضرب اب -1

عرض رجل  إذ ،يطوف معه ،وعلي رض          ي هللا عوه ،ومثال ذلك: ملا كان عمر بن ا طاب رض          ي هللا عوه يطوف ابلبي 
حىت حلق به  ،فوقف عمر ،فقال: وما ابله؟ قال: لطم عيين ،لعمر فقال: َي أمري املؤموني خذ حقي من علي بن أيب طالو

 يف قال: ومل؟ قال: ألين رأيته يت مل حرم املؤموني ،َي أمري املؤموني ،عمعلي فقال: ألطم  عني هذا َي أاب احلس            ن؟ قال: ن
 .(2)فقال عمر: أحسو  َي أاب احلسن ،الطواف

 اجللد دون احلد: -2

ك فقال له: إمنا جلدت ،وأفطر يف رم     ان ،ومن ذلك جلده للوجاش    ي الش    اعر الذي ش    رب ا مر ،وكان أكثر ما يعزر به
 .(3)وإفطارك يف رم ان ،هذه العشرين جلرأتك على هللا

 التشهري: -3

ويف ذلك مصلحد  ،كما فعل بشاهد الزور  ،جل  علي بن أيب طالو )رضي هللا عوه( إىل التشهري ابلعاصي وتعريف الواس به
ريته فقال: ذا أخذ ش  اهد زور بعثه إىل عش  عن علي بن احلس  ني قال: كان علي إ ،لنال يس  تش  هد فت   يع احلقو  ،للمجتمع

. وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالو رضي (4)مث خلى سبيله ،وعرفوه ،فاعرفوه ،إن هذا شاهد زور
 .(5)وهنى أن يستشهد به ،وطاف به يف حيه وشهره ،هللا عوه أنه أخذ شاهد الزور فعزره

 احلبس: -4

 ،رب  ا مرالذي يش    ،ومن ذلك حبس   ه للوجاش   ي الش   اعر ،هللا عوه يعاقو ابحلبس أحياانً  كان أمري املؤموني علي رض   ي
 .(6)وأفطر يف رم ان

                                                           
 .321موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة ، ص  )1 (
 (.2/165الرَيض الو رة يف مواقو العشرة ) )2 (

 .153موسوعد فقه علي بن أيب طالو قلعجي ، ص  )3( 
 .149موسوعد فقه علي ، ص  )4 (
 .148املصدر السابق نفسه ، ص  )5 (
 (.10/36مصوف ابن أيب شيبد ) )6 (
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 التقييد يف احلبس: -5
ويوكل هبم من حيل ها  م  ،ابحلبس بقيود  ا أقفال ،(1)كان أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض              ي هللا عوه يقيد الدعار

 .(2)وق  الصالة من أحد اجلانبني
 الغمس يف األقذار: -6

فإنه كان يف  ،فقال رض            ي هللا عوه: اذهبوا به فقلبوه  هراً لبطن يف مكان مو  ،ف   به علي ،وجد رجل حت  فرايف امرأة
 .(3)مكان شر موه

 القتل: -7
وكان  ا  ،عا م تقد يص          ل التعزير عود أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض          ي هللا عوه إىل القتل، إذا كان  اجلرميد قد 

ألن هذا العمل يؤدي إىل إدخال شيء يف الدين ما ليس  ،ملسو هيلع هللا ىلصكوضع األحاديث على لسان رسول هللا   ،أثرها البالغ األ يد
 .(5)ي رب عوقه ملسو هيلع هللا ىلصالويبلذا فقد كان يقول: من كذب على  ،(4)واحنراف الواس عن ديوهم الذي ارت ى هللا  م ،موه
 يتبعها:إتالف أداة اجلرمية وما  -8

فقد ورد عن ربيعد بن زكار قال: نظر علي بن أيب طالو رض              ي هللا عوه إىل قريد فقال: ما هذه القريد؟ قالوا: قريد تدعى 
، (7)فاحرتق  ،اً فإن ا بيث أيكل بع     ه بع      ،ف يها ابلوريان فقال: أض    رموها فيها ،يلحم فيها ويباع فيها ا مر ،(6)زرارة

لي بن أيب طالو رض              ي هللا عوه يف هذه القريد ا مر وما يتبعه من مواد وأدوا  تس              تخدم فقد أحر  أمري املؤموني ع
 .(8)لصواعته

لقد أثر أمري املؤموني علي رض   ي هللا عوه يف املؤس   س   د الق    ائيد ابجتهاداته يف جمال القص   اص واحلدود واجلوائيا  والتعزير،  
مق اإلس  الميد ابجتهاداته الدالد على س  عد اطالعه وغزارة علمه وع كما أنه رض  ي هللا عوه س  اهم يف تطوير املدارس الفقهيد

  واستيعابه ملقاصد الشريعد ال راء. ،فقهه وفهمه

                                                           
 مجع داعر ، والدعارة: هي الفسق وا بث. )1 (
 .156موسوعد علي ، قلعجي ، ص  )2 (
 .154موسوعد فقه علي ، قلعجي ، ص  )3 (
 .324موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة إىل هللا ، ص  )4 (
 .154موسوعد فقه علي ، ص  )5 (
 حملد ابلكوفد مسي  بزرارة بن يزيد بن عمر من بين بكار. )6 (
 .103، أبو عبيد األموال ، ص  13744كتز العمال ، رقم   )7 (

 .325ة إىل هللا ، ص موهج علي يف الدعو  )8( 
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 حجية قول الصحايب واخللفاء الراشدين:  املبحث الرابع
 

قيم إمجاع ال وحكى ابن ،وقالوا أبنه من األدلد املختلف فيها عود الكثري موهم ،حتدث األص     وليون عن مذهو الص     حايب  
 .(1)األئمد األربعد على اَلحتجاج به

وخص  وص  اً س  ادا م تبو وا مكاند عاليد يف الفهم واإلدراكر كما قال عوهم ابن مس  عود رض  ي هللا عوه:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبإن أص  حاب 
 لص           حبد م هللاقوم اختاره ،وأحس           وها حاَلً  ،وأقومها هدَيً  ،وأقلها تكلفاً  ،وأعمقها علماً  ،فإهنم كانوا أبر هذه األمد قلوابً 

 .(2)واتبعوا الرهمر فإهنم كانوا على ا دى املستقيم ،فاعرفوا  م ف لهم ،وإقامد ديوه ،نبيه

ونس              بد علم من بعدهم إىل  ،وأكثرهم فهماً وإدراكاً  ،فهم أعمق األمد علماً « أعمقها علماً »والش              اهد من كالمه قوله: 
الوضو  مبكان حبيث َل حيتاج إىل حجد وبرهان فإان نشري إىل بيان  . وإذا كان هذا من(3)علمهم كوسبد ف لهم إىل ف لهم

 األسباب الر بَ وذأهم هللا هبا هذه املكاند وهي:

 :ملسو هيلع هللا ىلصالنيبتلقيهم املباشر من  -1
 وهذا له أثره يف الفهم من عدة نوا :

فليس علمهم  ،رةموه مباش ملسو هيلع هللا ىلصالويبويسمعون كالم  ،يتلقون الوحي غ اً كما أنزل ملسو هيلع هللا ىلصالويبصفاء املورد: إذ بتلقيهم من  -أ
ن بعد على وَل غريه من العلوم الر فتُ ابهبا م ،بل هو حمض الكتاب والس         ود مل خيتل  به اراء الرجال ،مش         وابً مبا يكدره

 املسلمني كعلوم الفلسفد وغريها.

ف إذا ص  ادف فكي ،تفهماً وأقدرهم  ،أفص  ُ الواس لس  اانً: وأبل هم بياانً ملسو هيلع هللا ىلص دقد الفهمر حيث إن معلمهم رس  ول هللا  -ب
ون ما يلقى وَلشك أن ذل     ك جيعلهم يفهم ،وتتلهف لسماعه ،توشد احلق ،وسليقد مواتيد ،وقلوابً واعيد ،ذلك اذاانً صاغيد

بحثون وهذا األمر يف غاي   د الوضو  إذ الواس يف حيا    م وطلبد العلم يف طلبهم ي ،إليهم فهماً دقيقاً مطابق   اً ملراد هللا ورسول   ه
وعال كعبه  ، هوكم من تلميذ سطع جنم ،وأقدره م تفهيم اً  ،وأحسوهم تصويراً للمسائل ،إابن تلقيهم عن أف ل العلماء علماً 

يف حسن  ملسو هيلع هللا ىلصلويبايبلغ معشار ما بلغ إليه  يف العلم بف ل هللا مث بف ل حسن تعليم معلم               ه، وحنن نعلم أن أح               داً لن

                                                           
 (.4/120إعالم املوقعني ) )1 (
 (.215،  1/214شر  السود للب وي ) )2 (

 (.4/147إعالم املوقعني ) )3( 
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هو وأمي ما  حيث قال: فب يب ،وهبذا ش      هد معاويد بن احلكم رض      ي هللا عوه يف حس      ن التعليم ،وَل أقل من ذلك ،التعليم
 .(1)رأي  معلماً قبله وَل بعده أحسن تعليماً موه

 ا ا.ن بعدهم يداخلها الظن يف كثري من أحو فعلومهم يقيوي د: وعلوم م ،ما حيصل  م من يقني مبا مسعوا وفهموا -ج

ما حيص   ل  م من اطالع على أس   باب الوزول وأس   باب ورود األحاديث ومعرفد الواس     واملوس   وخر مما يعيوهم على فهم  -د
 املراد وإدراك املقاصد.

ويوقف هبا  ،اوتوض    حه قرمنوتبني مَي  ال ،وتش    رحها ،الر تفس    ر أقواله ملسو هيلع هللا ىلصالويبما حيص    ل  م من مش    اهدة أفعال   -ه
 على املراد.

 احلصول على اجلواب. ،إمكانيد السؤال عما أشكل عليهم -و

 سليقتهم العربية: -2
ون إىل ما حيتاج إليه فال حيتاج ،بس  ليقتهم، ويعرفون وجوه دَللتها على معانيها ملسو هيلع هللا ىلصالويبوأحاديث  ،قرمنفهم يفهمون اي ال

 .من بعدهم من دراسد قواعد الل د وقواعد األصول

 إخالصهم هلل وتقواهم:  -3
َ َويُ َعلِ ُمكُ  ،فبربكد إخالصهم انلوا العلوم الكثرية الوافعد  .[282 ]البقرة:﴾ُم اَّللذُ يف أوقا  قليلد كما قال تبارك وتعاىل: ﴿َوات ذُقوا اَّللذ

كر مدارك قال ابن القيم: بعد أن ذ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبفإذا تقرر هذا فكلُّ هذه األسباب شكل  فقهاً قوَيً متماسكاً لدى أصحاب 
قال: أما املدارك الر  ،(2)وعلمهم ابلعربيد على أكمل الوجوه ،ومساعهم من بع    هم ملسو هيلع هللا ىلصالويبكس   ماعهم من   -اختص   وا هبا 

قوا أقرب إىل أن يوفو  ،وأقل تكلف اً  ،فال ريو أهنم كانوا أب ر قلوابً وأعمق علماً  ،شاركتهم فيها من دَلَل  األلفاظ واألقيس د
وحسن  ،ولد األخذوسه ،وفصاحد اللسان، وسعد العلم ،ملا خصهم هللا تعاىل به من توقد األذهان ،فيه   ا ملا مل نوفق ل   ه حنن

واملعاين  ،وتقوى الرب تعاىلر فالعربيد طبيعته                    م وس     ليقتهم ،وحس     ن املقص     د ،وقلد املعارض أو عدمه ،اإلدراك وس     رعته
 ،وَل حاج   د هبم إىل الوظر يف اإلسو   اد وأحوال ال   رواة وعلل احلديث واجلر  والتعديل ،الصحيح   د مرك   وزة يف فطرهم وعقو م

 بل غووا يف ذلك كله فليس يف حقهم إَل أمران: ،وَل إىل الوظر يف قواعد األصول وأوضاع األصوليني

                                                           
 .33مسلم ، كتاب املساجد ، رقم  )1 (
 .600مقاصد الشريعد لليويب ، ص  )2 (
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 وقال رسوله كذا. ،قال هللا تعاىل كذا أحدمها:

 معواه كذا وكذا. والثاين:

م متفرقد و مهم وأما املت خرون فقواه ،فقواهم متوفرة جمتمعد عليهما ،وأحظى األمد هبما ،هباتني املقدمتني وهم أسعد الواس
لم اإلس    واد وع ،واألص    ول وقواعدها قد أخذ  موها ش    عبد ،فالعربيد وتوابعها قد أخذ  من قوى أذهاهنم ش    عبد ،متش    عبد

 ،فهم وش   يوخهم على اختالفهم وما أرادوا به قد أخذ موها ش   عبدوفكرهم يف كالم مص   و ،وأحوال الرواة قد أخذ موها ش   عبد
 يف وأوهن قواهم مواص     لد الس     ري ،إىل غري ذلك من األمورر فإذا وص     لوا إليها بقلوب وأذهان قد كلذ  من الس     ري يف غريها

 .(1)ف دركوا من الوصوص ومعانيها حبسو القوة ،سواها

فبواء على  ،أد  فهماً وعلماً مبا هي  هللا  م من األس         باب املعيود على الفهم والعلم ملسو هيلع هللا ىلصالويبومبا تقدم يتقرر أن أص         حاب 
 ولكون من أهم الطر  اعصلد ملقاصد الشريعد: العلم ابلكتاب والسود ،ذلك فهم أعلم مبقاصد الشريعد ومراميها من غريهم

. قال الش  اطيب: الس  لف أعلم (2)جوه وأحس  وهاوهذا متوفر لدى الص  حابد بال ش  ك على أكمل الو  ،وطر  اَلس  توبا  موها
. هذا وقد تووع  (4)وقال عن الص        حابد: هم القدوة يف فهم الش        ريعد واجلري على مقاص        دها ،(3)قرمنالواس مبقاص        د ال

وقبل أن نذكر أقوال املذاهو حنرر حمل  ،وانقس     م  إىل مخس     د أقوال مش     هورة ،مذاهو العلماء يف حجيد قول الص     حايب
 ل:الوزاع فوقو 

اتفق الكل على أن مذهو الص           حايب يف مس           ائل اَلجتهاد َل يكون حجد على غريه من الص           حابد إماماً كان أو  -1
 حاكماً أو مفتياً.

 إذا قال الصحايب قوًَل ووافقه الباقونر فليس داخاًل يف حمل الوزاع لكونه إمجاعاً حيونذ. -2

 كم اإلمجاع السكو .إذا قال قوًَل وانتشر ومل خيالف أحداًر فهذا له ح -3

 اتفقوا على أن قول الصحايب ليس حبجد إذا خالفه صحايب اخر. -4

 اتفقوا على أن قول الصحايب إذا رجع إىل الكتاب أو السود أو اإلمجاع فإن احلجد حيونذ فيما رجع إليه. -5

                                                           
 (.4/149إعالم املوقعني ) )1 (
 .601مقاصد الشريعد اإلسالميد لليويب ، ص  )2 (
 (.3/409املوافقا  ) )3 (
 (.4/130املصدر السابق نفسه ) )4 (
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تهاديد  قوًَل يف مس         لد اجوحمل ا الف إذا قال الص        حايب ،اتفقوا على أن قول الص        حايب إذا رجع عوه فليس حبجد -6
 ؟.(1)وَل ندري انتشر أم َل؟ خالف أحد أم َل ،تكليفيد وَل  هر له خمالف وَل موافق

 واختلف العلماء يف ذلك على أقوال:

هاء من وعليه أكثر األص         وليني والفق ،وأ د يف روايد عوه ،إنه حجدر وهو قول مالك والش         افعي يف القدمي القول األول:
واخت  اره ابن القيم يف إعالم املوقعني،  ،وا طي  و الب   دادي من الش               افعي  د ،(2)وابن عقي  ل من احلو  ابل  د، والعالئي ،احلوفي  د

 .(3)وابن تيميد ،والشاطيب يف املوافقا 

 .(4)اختارها اَلمدي والرازي وال زايل وأ د يف روايد ،إنه ليس حبجدر وهو قول الشافعي يف أحد قوليه القول الثاين:

 .(5)وهو قول مجاعد من األحواف ،إنه حجد إن كان مما َل جمال للرأي فيه فق  الثالث: القول

 .(6)حجد دون غري ا -رضي هللا عوهما  -قول أيب بكر وعمر  القول الرابع:

 .(7)قول ا لفاء األربعد أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عوهم حجد دون غريهم القول اخلامس:

 أعلم هو القول األول وأدلد الرتجيُ يف ذلك.والراجُ وهللا 

 أواًل: من كتاب هللا تعاىل:

ُهمْ ﴿قال تعاىل:  ُ َعو ْ َي اَّللذ اٍن َرض    ِ اِر َوالذِذيَن ات ذبَ ُعوُهْم إبِِْحس    َ اِبُقوَن اأَلوذُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنص    َ وا َعْوُه َوَأَعدذ َ ُْم وَ  َوالس    ذ َرض    ُ
 .[100]التوبة:  ﴾حَتْتَ َها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  َجوذاٍ  َنْرِي

بس              وده عن حممد بن كعو القر ي قال: مر عمر بن ا طاب برجل يقرأ:  اآليدروى احلافظ ابن جرير يف تفس              ريه  ذه 
اِبُقوَن اأَلوذُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنص      َ ﴿ وا َعْوهُ ﴿حىت بلغ:  ﴾ارِ َوالس      ذ قال: من أقرأك هذا؟ قال: وأخذ عمر بيده ف ﴾َوَرض      ُ

ذا.. قال: هك اآليدفلما جاءه قال عمر: أن  أقرأ  هذا هذه  ،قال: َل تفارقين حىت أذهو بك إليه ،قال: أيب بن كعو

                                                           
 .597،  596مقاصد الشريعد اإلسالميد ، ص  )1( 

 (.1/320حقيقد البدعد وأحكامها ) )2 (
 (.4/120( ر إعالم املوقعني )5/413جمموعد الفتاوى ) )3 (
 .597مقاصد الشريعد اإلسالميد ، ص  )4 (
 (.1/321وأحكامها )حقيقد البدعد  )5 (
 .40( ر حجيد قول الصحايب ، ص 4/130اإلحكام لالمدي ) )6 (
 .40حجيد قول الصحايب ، ص  )7 (
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فقال أيب:  ،َل يبل ها أحد  بعدانقال: نعم. قال: لقد كو  أ ن أان رفعوا رفعد ملسو هيلع هللا ىلص نعم. قال: أن  مسعتها من رس     ول هللا 
ُهْم َلمذا يَ ْلَحُقوا هِبِْم َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ ﴿من أول سورة اجلمعد:  اآليدتصديق هذه  ويف سورة احلشر:  ،[3]اجلمعة:  ﴾َومَخرِيَن ِمو ْ

بَ ُقواَن اِبإِلميَانِ َوالذِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َرب ذَوا اْغِفْر َلَوا َوإِلْخَوانِ ﴿ َوالذِذيَن ﴿ويف األنفال:  ،[10]احلشـــــــــــر:  ﴾َوا الذِذيَن س              َ
ُهْم أَْوىَل بِبَ ْعٍض يف  ْيٍء   مَمُووا ِمْن بَ ْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم فَُ ولَِنَك ِمْوُكْم َوأُوُلو اأَلْرَحاِم بَ ْع         ُ ِكَتاِب اَّللِذ ِإنذ اَّللذَ ِبُكلِ  ش        َ

برفع األنص     ار، وبعدم إحلا  الواو يف الذين كما أورد ذلك  اآليدوس     بو س     ؤال عمر أنه كان يقرأ هذه  ،[75]األنفال: ﴾َعِليم  
 ،، مث ملا تبني له من أيب بن كعو ا فض وإحلا  الواو قال: لقد كو  أ ن أان رفعوا رفعد َل يبل ها أحد بعدان(1)ابن جرير

يؤيد ما ذهو إليه أص          حاب القول األول القائلني حبجيد أقوال  -رض          ي هللا عوه  -يقص          د املهاجرين. وهذا القول موه 
إذ اش    رتك اجلميع يف وص    ف الثواء عليهم بكوهنم س    بقوا يف كل علم وف     ل وجهاد  ،الص    حابد من غري ختص    يص لبع     هم

وحكي احتجاج اإلمام  ،(2)الدالد على وجوب اتباع الص              حابد احتج هبا ابن القيم وجعلها من األدلد اآليدوهذه  وعمل.
واس         تحقاقهم أن يكونوا أئمد متبوعني  ،تت          من مد  الص         حابد والثواء عليهم اآليدوذكر أن  ،(3)مالك هبا يف هذا املعىن

 .(4)اً صأو اتبع كل واحد موهم مامل خيالف ن ،وأهنا اقت   املد  ملن اتبعهم كلهم ،وتؤخذ أقوا م ،يقتدى هبم
َهْوَن َعِن اْلُمْوَكِر َوتُ ْؤِمُووَن ﴿ومن األدل       د: قول       ه تع       اىل:  اِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ و ْ ْ  ِللو       ذ ٍد ُأْخرِج       َ ُتْم َخرْيَ أُم       َ ُكو ْ

. (5) ملسو هيلع هللا ىلصقال: هم أص   حاب رس   ول هللا  ،عن ال    حاك اآليدروى ابن جرير بس   وده عود تفس   ريه  ذه  ،[110 عمران: ]آل﴾اِبَّللذِ 
، واستشهد (6)قال ابن جرير بعد إيراده  ذا األثر مبيواً معواه: يعين وكانوا هم الرواة الدعاة الذين أمر هللا املسلمني بطاعتهم

إثبا   اآليدفقال: يف  ،(7)س   ود يعمل عليها ويرجع إليها -رض   ي هللا عوهم  -الش   اطيب حني قرر أن: س   ود الص   حابد  آليداب
 .(8)وذلك يقت ي ابستقامتهم يف كل حال وجرَين أحوا م على املوافقد دون املخالفد ،األف ليد على سائر األمم

ف جاد  ،الكرميد ووجه اس            تدَلله آلَي وقد أفاض اإلمام ابن القيم اجلوزيد يف اَلس            تدَلل على حجيد قول الص            حابد اب
 .(9)وأفاد

                                                           
 (.14/438تفسري الطربي ) )1( 

 (.4/123إعالم املوقعني ) )2 (
 املرجع السابق نفسه. )3 (
 (.129   4/123املرجع السابق نفسه ) )4 (
 (.7/102تفسري الطربي ) )5 (
 املصدر السابق نفسه. )6 (
 (.4/74املوافقا  ) )7 (
 املصدر السابق نفسه. )8 (
 (.135   4/123إعالم املوقعني ) )9 (
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 اثنياً: أما األدلة من السنة فهي كثرية منها:
بذلك يقت     ي تقدميها يف كل ابب من ملسو هيلع هللا ىلص ، فإخباره (1)«مث الثالث ،مث الثاين ،الواس القرن الذي أان فيهخري ملسو هيلع هللا ىلص : »قوله 

من علم وعمل وإميان وعقل ودين  ،فهم أف     ل من غريهم يف كل ف     يلد ،(2)وَل س    يما يف  فرهم ابلص    واب ،أبواب ا ري
 .(3)من كابر املعلوم من الدين ابل رورة من دين اإلسالم هذا َل يدفعه إَل ،وأهنم أوىل ابلبيان لكل مشكل ،وبيان وعبادة

ما من نيب بعثه هللا عز وجل إَل كان له يف أمته حواريون وأص         حاب ملسو هيلع هللا ىلص : »وعن عبد هللا بن مس         عود: قال رس         ول هللا 
كل علم وعمل العاليد يف  (5)، وقد استشهد البيهقي هبذا احلديث على أف ليتهم وموزلتهم«(4)أيخذون بسوته ويقتدون أبمره

 .(6)وقصد
 اثلثاً: األدلة من االاثر منها:

هللا لنن  فو ،أنه قال: َي معش          ر القراء خذوا الطريق ممن كان قبلكم -رض          ي هللا عوهما  -ما روي عن حذيفد بن اليمان 
ده عن عامر الشعيب أنه . روى ا طيو بسو(7)ولنن تركتموه مييواً ومشاًَل لقد ضللتم ضالًَل بعيداً  ،استقمتم لقد سبقتم بعيداً 

 .(8)فخذهملسو هيلع هللا ىلص قال: ما حدثوك عن أصحاب حممد 
 رابعاً: من أقوال األئمة والعلماء يف حجية قول الصحايب:

ص  ران  فإذا مل يكن ذلك ،قول الش  افعي: ما كان الكتاب والس  ود موجودين فالعذر عمن مسعهما مقطوع، إَل ابتباعهما -1
أو قياس على  ،. وقال أي      اً: َل يكون لك أن تقول إَل عن أص     ل(9)د موهمأو واحملسو هيلع هللا ىلص إىل أقاويل أص     حاب رس     ول هللا 

 .(10)، أو إمجاع الواسملسو هيلع هللا ىلصأو قول بعض أصحاب رسول هللا  ،أو سود ،واألصل: كتاب ،أصل
جل فيه الر  ،مث التابعني بعد ،وأص              حابه فخذ به ملسو هيلع هللا ىلصالويبما جاء عن  ،وقال أ د: َل تقلد ديوك أحداً من هؤَلء -2

 .(11)خمري  

                                                           
 (.2/1965مسلم ) )1 (
 (.4/136إعالم املوقعني ) )2 (

 (.4/158جمموع الفتاوى ) )3( 
 (.1/69مسلم كتاب اإلميان ) )4 (
 .319اَلعتقاد للبيهقي ، ص  )5 (
 (.1/328البدعد وأحكامها )حقيقد  )6 (
 .10( ر البدع َلبن وضا  ، ص 10/280حليد األولياء ) )7 (
 (.1/329حقيقد البدعد وأحكامها ) )8 (
 (.7/265األم للشافعي ) )9 (
 .367مواقو الشافعي ، ص  )10 (
 .276مسائل اإلمام أ د أليب داود ، ص  )11 (
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حني  ،بيد أنه قد ذهو إىل أبعد من ذلك ،وقول اإلمام مالك: ومذهبه يف ترجيُ عمل أهل املديود مش            هور ومعلوم -3
 .(1)وَل سيما وَلة األمر بعده حمل  احتجاج ،اعترب قول الصحابد

وَل عرف  ،ص        حابدفإمنا قاله إذا مل خيالفه غريه من ال ،قال ابن تيميد: ومن قال من العلماء: إن قول الص        حايب حجد -4
ومل يوكره  ،فقد يقال: هذا إمجاع إقراري إذا عرف أهنم أقروه ،مث إذا اش       تهر ومل يوكروه، كان إقراراً على القول ،نص       اً خيالفه

 .(3)أما إذا مل يشتهر فهذا إن عرف أنه خالفه فليس حبجد ابَلتفا  ،(2)أحد موهم وهم َل يقرون على ابطل
وما  ،فك نه راجع إىل ما قالوه وما س       وُّوه«: (4)ما أان عليه وأص       حايب: » ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال الش       اطيب: عود ش       رحه لقول  -5

ود، س  أن قاَل: فإذا كل ما سو وه فهو م بذلك خصوصاً... إىلملسو هيلع هللا ىلص وبشهادة رسول هللا  ،اجتهدوا فيه حجد على اإلطال 
س         ود يعمل عليها ويرجع  -رض         ي هللا عوهم  -افقا : س         ود الص         حابد . وقال يف املو (5)من غري نظري فيه خبالف غريهم

 (6)إليها

                                                           
 (.1/64)( ، ترتيو املدارك 4/123إعالم املوقعني ) )1 (
 (.1/283جمموع الفتاوى ) )2 (
 املصدر السابق نفسه. )3 (
 (.3/480( )25،  1/12السلسلد الصحيحد ) )4 (
 (.2/263اَلعتصام ) )5 (

 (.4/74املوافقا  ) )6( 
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 نهعلي بن أيب طالب رضي هللا ع مؤسسة الوالة يف عهد أمري املؤمنني:  الفصل اخلامس

 أقاليم الدولة:  املبحث األول
 

 :أوال: مكة املكرمة
تويف عثمان رض   ي هللا عوه وعلى مكد خالد بن س   عيد بن العاص، ف ص   در علي رض   ي هللا عوه قراراً بعزله وعني أاب قتادة   

، ويبدو أن فرتة وَليته قصريةر إذ إن علياً رضي هللا عوه عودما أراد ا روج من املديود إىل العرا  (1)األنصاري والياً على مكد
، وهبذا فإن وَليد أيب قتادة اس    تمر  قرابد الش    هرين، (3)وعزل أاب قتادة األنص    اري ،اً على مكدوالي ،(2)بعث قثم بن العباس

ومعظم املص           ادر الر حتدث  عن وَليد قثم بن العباس على مكد ذكر  أن علياً وَل ه على مكد  ،ومل ترد عوها أخبار تذكر
ونقل األخبار عن مكد يف عهد خالفد علي رض        ي هللا عوه س        وى ما يتعلق مبوس        م  ،(4)والطائف وأعما ا يف وق  واحد

حناء فعلي بن أيب طالو مل يرد أنه شهد احلج أثواء خالفته بسبو انش اله ابلف  الر قام  يف أ ،احلج ومن كان والياً عليه
 ن يقود احلجيج.وكان خالل موسم احلج يبعث م ،حيث مل تستقر األوضاع فيها ،الدولد اإلسالميد

بيوما بعث علي رضي هللا عوه على احلج عبد هللا بن العباس  ،ه      فق  37ويبدو أن قثم بن العباس أقام احلج ابلواس سود 
 39وأما سود  ،مع وجود اختالف بني املصادر يف سود حج كل موها ،(5)ه       38وعبيد هللا بن العباس سود  ،ه       36سود 

ن فلما وصل إىل مكد توازع مع )قثم ب ،الشام مع حجاج الشام وأمره أن يقيم احلج ابلواسه            فقد بعث معاويد أحد قواد 
 ،وكاد أن يقع بيوهما قتال لوَل أن عمل بعض الص   حابد بيوهما ابلص   لُ على أن يقيم احلج ابلواس أحد بين ش   يبد ،عباس(

 .(6)وانتهى احلج بسالم ومل يقع قتال

ًا على مكد إىل أن قدم جيش معاويد بقيادة بس   ر بن أرطاة فخرج موها قثم هارابً خائف وقد اس   تمر قثم بن العباس يف وَليته
س تعادة وقد بعث علي بعض أجواده َل ،وخرج  مكد من وَليد علي بن أيب طالو ،وبذلك انته  وَليد قثم ،على نفس ه

                                                           
 .201( ر يري  ابن خيا  ، ص 2/3الوَليد على البلدان ) )1 (
 (.3/440سري أعالم الوبالء ) )2 (
 (.2/179اليعقويب )يري   )3 (
 (.2/4(ر الوَليد على البلدان )3/398الكامل يف التاري  ) )4 (
 (.2/4ر الوَليد على البلدان ) 198،  192،  191يري  خليفد ، ص  )5 (

 (.6/79( ر يري  الطربي )2/4الوَليد على البلدان ) )6( 
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 .(1)مكد إَل أن استشهاد علي رضي هللا عوه حال دون إَتام املهمد

 

 :املدينة النبويةاثنياً: 
 ،يها ا ليفدويقيم ف ،وخلفائه الثالثد من بعده عاص         مد الدولد اإلس         الميدملسو هيلع هللا ىلص كان  املديود املوورة طيلد عهد رس         ول هللا 

لف الوض   ع بعد مبايعد وقد اخت ،أما يف حالد الس   فر فإنه يويو عليها من يتوىل ش   ؤوهنا ،ويتوىل ش   ؤوهنا بوفس   ه أثواء وجوده
إذ دعت ه احل ال د الع ام د واَلرتب اك ال ذي ح دث بع د مقت ل عثم ان إىل م  ادرة امل ديو د املوورة  ، الف دعلي رض              ي هللا عو ه اب

، وقد اس  تخلف على املديود س  هل بن حويف (2)خص  وص  ًا بعد خروج طلحد والزبري وعائش  د ابناه العرا  قبل موقعد اجلمل
 .(3)األنصاري كما تقول بعض الرواَي 

فقد ورد أنه   ،والذي يبدو أن وَليته قد اس      تمر  أكثر من س      ود ،فيها ابن حويف والياً على املديودوَل نعلم املدة الر بقي 
علي بن  وقد وىل ،، مث وىل علي َتام بن العباس على املديود بعد أن عزل سهل بن حويف(4)ه        37كان على املديود سود 

حيث قدم املديود جيش  ،ه                 40الياً عليها إىل سود أيب طالو على املديود بعد ذلك أاب أيوب األنصاري الذي استمر و 
وبذلك  ،(6)وتوجه إىل علي يف الكوفد ،، ففر أبو أيوب من املديود(5)من الش              ام من قبل معاويد بقيادة بس              ر بن أرطاة

د علي وهكذا حتول  املديود يف عه ،خرج  املديود من حكم علي بن أيب طالو رض       ي هللا عوه ودخل  يف حكم معاويد
يد لذلك جند املص       ادر التارخي ،وأخذ  األحداث الس       ياس       يد تدور بعيداً عوها ،وَلَي من قاعدة للخالفد إىل وَليد من ال

 .(7)تكاد  ملها خالل تلك الفرتة إىل أن استطاع جيش معاويد اَلستيالء عليها

 :اثلثاً: والية البحرين وعمان
ويف عهد علي  ،وكان ابن عامر يويل عليها من عماله ،ني تويف عثمان رض    ي هللا عوه يبعد إلمارة البص    رةكان  البحرين ح

                                                           
 (.2/5(ر الوَليد على البلدان )6/80يري  الطربي ) )1 (
 (.2/2(ر الوَليد على البلدان )8ري  خليفد بن خيا  ، ص )ي )2 (
 (.2/2ر الوَليد على البلدان ) 201،  181يري  ابن خيا  ، ص  )3 (
 (.2/2( ر الوَليد على البلدان )6/53يري  الطربي ) )4 (
 (.2/2(ر الوَليد على البلدان )3/409سري أعالم الوبالء ) )5 (
 (.3/373ر الكامل )( 6/80يري  الطربي ) )6 (
 (.2/3الوَليد على البلدان ) )7 (
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الذي خرج مع علي  (1)رض       ي هللا عوه عني  علي على وَليد البحرين جمموعد من األمراء كان من أ هم عمر بن أيب س       لمد
مث استدعاه علي ملصاحبته يف العرا   ،لفرتة من الوق  ،(2)ى البحرينمث بعثه علي والياً عل ،من املديود أثواء سفره إىل العرا 

، (4)والوعمان بن العجالن األنص           اري ،(3)كما كان من عمال علي يف البحرين قدامد بن العجالن األنص           اري  ،بعد ذلك
 وايل اليمن، فلعل البحرين، ويالحظ أن عبيد هللا بن عباس كان (5)وكذلك ذكر من وَلته على البحرين عبيد هللا بن العباس

يوحي بع  دم معرفت  ه  كم  ا أن تعبري خليف  د بن خي  ا   ،وه  ذا يوحي ب  ه تعبري الطرباين ،وجن  د ك  انت  ا يبعتني ل  ه يف تل  ك الفرتة
واَلخر  ،وقد أورد  املص  ادر أمساء بعض العمال الذين وجههم علي إىل عمانر أحدهم وايل ،(6)لرتتيو معني  ؤَلء الوَلة

ولعله  ،(8)وكذلك كان هوالك عامل على اليمامد ،(7)مخاد إحدى الثورا  الر قام  ض              د علي يف عمانقائد جود إل
 .(9)خاضع إلشراف وايل البحرين

 :رابعاً: والية اليمن
وقد خرج وَلة عثمان  ،(10)ملا اس      تش      هد عثمان وبويع علي اب الفد وىل على اليمن عبيد هللا بن العباس رض      ي هللا عوهما

ان  م دور يف نهيز وك ،واش  رتك بع   هم يف جيش اجلمل مع طلحد والزبري ،قبل وص  ول عبيد هللا بن عباس إليها من اليمن
وقد كان عبيد هللا بن عباس على ص              وعاء وأعما ا كما كان معه يف الوَليد س              عيد بن س              عد بن عبادة  ،(11)اجليش

عاض وأحسذ القوم ابَلمت ،وكان مقتل عثمان له أثر ابلغ على املس   لمني يف اليمن ،(13)، على اجلود وخماليفها(12)األنص   اري
ومل ا أتخر هذا راس    لوا معاويد  ،وبقي بعض اليمويني مل يبايع ويرغو يف قتل قتلد عثمان رض    ي هللا عوه ،والتربُّم من هذا اجلرم

حيث  ،(14)رتة وجيزةولكن لف ،ن بف ل مساعد مفاستطاع أن يستويل على اليم ،ف رسل بسر بن أيب أرطاة ،بعد التحكيم

                                                           
 (.7/456 ذيو التهذيو ) )1( 

 (.2/5(ر الوَليد على البلدان )3/222الكامل ) )2 (
 (.2/5الوَليد على البلدان ) )3 (
 (.2/5(ر الوَليد على البلدان )3/562اإلصابد ) )4 (
 (.6/90يري  الطربي ) )5 (
 (.2/6البلدان )الوَليد على  )6 (
 (.2/6(ر الوَليد على البلدان )2/95يري  اليعقويب ) )7 (
 (.2/6الوَليد على البلدان ) )8 (
 املصدر السابق نفسه. )9 (
 .6يري  خليفد بن خيا  ، ص  )10 (
 (.2/6(ر الوَليد على البلدان )2/357مروج الذهو للمسعودي ) )11 (
 (.2/6ر الوَليد على البلدان )99ص اَلستبصار َلبن قدامد املقدسي ،  )12 (
 (.2/6الوَليد على البلدان ) )13 (
 .109خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص  )14 (
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ف عاد عبيد هللا بن عباس إىل وَليتها مرة أخرى، واس      تمر والياً عليها إىل أن  ،اس      تطاع علي اس      رتجاعها من جيش معاويد
 .(1)استشهد أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه

املؤموني قد وجه  وكان أمري ،مث رجع إىل الش   ام ،أنص   ار علي هواكوقد روي أن بس   راً قتل ابوني لعبيد هللا بن عباس وبعض 
قال ابن كثري: وهذا ا رب  ،(2)جاريد بن قدامد الس             عدير قيل: ففعل مثلما فعل بس             ر وقتل بعض حميب عثمان يف اليمن

لبص  رة يف أَيم ا وَل ش  ك أن قتل األبرَيء مل حيص  ل يف تلك املرحلد حىت ،(3)مش  هور عود أهل الس  ري ويف ص  حته عودي نظر
فكيف يقتل األطفال واألبرَيء يف مرحلد ا دند؟  لذلك َل ميكن قبول هذه  ،وص              فني عودما قام  احلرب بني الطرفني

 .(4)األعراف املواق د ألعراف املسلمني وقيمهم وديوهم

 :خامساً: والية الشام
عزله وتوليد  وملا توىل علي ا الفد أراد ،هللا عوهماكان معاويد رضي هللا عوه والياً على الشام يف عهدي عمر وعثمان رضي 

 ،(5) بيوهمواعتذر يف ذلك وذكر له القرابد واملص      اهرة الر ،ف ىب عليه عبد هللا بن عمر قبول وَليد الش      ام ،عبد هللا بن عمر
ام ابلتهجم على أن علياً ق وأما الرواَي  الر تزعم ،وقبل موه طلبه بعدم الذهاب إىل الش              ام ،ومل يلزمه أمري املؤموني علي

وأقص      ى ما وص      ل إليه  ،(6)ففي ذلك ا رب حتريف وكذب ،عبد هللا بن عمر رض      ي هللا عوه َلعتزاله وعدم وقوفه إىل جانبه
عن أبيه، عن  ،عن عمر بن انفع ،األمر يف ق    يد عبد هللا بن عمر ووَليد الش   ام ما رواه الذهيب من طريق س   فيان بن عييود

فقل :  ،فس           ر فقد أمذرتك عليهم ،بعث إيلذ علي قال: َي أاب عبد الر ن إنك رجل مطاع يف أهل الش           امابن عمر قال: 
فخرج  لياًل إىل  ،فاس     تعو  حبفص     د ف ىب ،ف ىب عليذ  ،إَل ما أعفيتين ،وص     حبر إَيهملسو هيلع هللا ىلص أذكر هللا وقرابر من رس     ول هللا 

 اَلستيعاب َلبن ويف ،إذ كيف يوليه علي وهو مل يبايع ،الطاعدودخوله يف  ،، وهذا دليل قاطع على مبايعد ابن عمر(7)مكد
عبد الرب؟ من طريق أيب بكر بن أيب اجلهم عن ابن عمر: أنه قال حني احت       ر: ما اس      ى على ش      يء إَل تركي قتال الفند 

وإنه إمنا ندم على عدم خروجه مع علي للقتال،  ،وهذا مما يدل أي     اً على مبايعته لعلي ،(8)الباغيد مع علي رض    ي هللا عوه

                                                           
 (.2/7( ر الوَليد على البلدان )81، 6/80يري  الطربي ) )1( 

 (.6/55يري  الطربي ) )2 (
 (.7/334البدايد والوهايد ) )3 (
 .575خليفد ، ص اإلنصاف ، د. حامد  )4 (
 ( إسواده صحيُ.7/472املصوف َلبن أيب شيبد ) )5 (
 .160استشهاد عثمان ووقعد اجلمل ر خالد ال يث ، ص  )6 (
 ( ، رجاله ثقا .3/224سري أعالم الوبالء ) )7 (
 (.3/83اَلستيعاب يف معرفد األصحاب ) )8 (
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فإن  ،ولو كان قد ترك البيعد لكان ندمه على ذلك أكرب وأعظم ولص     ر  به ،فلم يقاتل مع أحد ،فإنه كان ممن اعتزل الفتود
من : »قال ملسو هيلع هللا ىلصلويباوالتخلف عوه متوعد عليه بروايد ابن عمر نفسه: أن  ،لزوم البيعد والدخول فيما دخل الواس فيه واجو

وقد  ،فإنه خمتلف فيه بني الص      حابد ،وهذا خبالف ا روج للقتال مع علي (1)«ما  وليس يف عوقه بيعد ما  ميتد جاهليد
 ،ان يركاً  اوَل يودم على ترك البيعد لو ك ،فكيف يتص      ور أن يودم ابن عمر على ترك هذا القتال ،اعتزله بعض الص      حابد

رض      ي  -يظهر بطالن قول بعض املؤرخني يف زعمهمر من ترك ابن عمر البيعد لعلي  وهبذا ،مع ما فيه من الوعيد الش      ديد
ملا  ،واَلس       تعاند هبم ،الذين كان حيرص على توليتهم ،حيث ثب  أنه كان من املبايعني له بل من املقربني موه ،-هللا عوهما 

 .(2)رأى فيه من صد  الوَلء والوصُ له

ص       ل إَل أنه ما كاد ي ،أرس       ل أمري املؤموني علي س       هل بن حويف بدًَل موه ،الش       اموبعد اعتذار ابن عمر من قبول وَليد 
، (3)وإن كان بعثك غريه فارجع ،مش             ارف الش             ام حىت أخذته خيل معاويد وقالوا له: إن كان بعثك عثمان فحيهال بك

أبصابع انئلد زوجه، و ،بدمائهوكان  بالد الشام ت لي غ باً على مقتل عثمان  لماً وعدواانً، فقد وصلهم قميصه خم باً 
 ،هبا القلوب وأتثر  ،وكان  قص       د اس       تش       هادة أليمد فظيعد اهتز   ا املش       اعر ،الر قطع  أص       ابعها وهي تدافع عوه

مور وغريها كل هذه األ  ،وهروب بين أميد إىل مكد ،كما وصلتهم أخبار املديود وسيطرة ال وغاء عليها  ،وذرف  موها الدموع
س  ؤوليد فقد كان يرى أن عليه م ،وعلى رأس  هم معاويد رض  ي هللا عوه ،وامل كان  ا أتثري على أهل الش  اممن األحداث والع

ْلطَاانً َفالَ َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَوا ِلوَ ﴿وهللا عز وجل يقول:  ،اَلنتص           ار لعثمان والقود من قاتليه فهو ويل دمه لِيِ ِه س           ُ
ِرْف يف اْلَقْتِل إِ  ورًاُيس    ْ لذلك مجع معاويد الواس، وخطبهم بش     ن عثمان وأنه قتل  لماً وعدواانً  ،[33]اإلســـراء:  ﴾نذُه َكاَن َمْوص    ُ

واس     توكروا وعل   ،فثار الواس ،إذ س     فكوه يف الش     هر احلرام يف البلد احلرام ،على يد س     فهاء موافقني مل يقدروا الدم احلرام
فقام أحدهم وامسه مرة بن كعو فقال: لوَل حديث مسعته من  ،ملسو هيلع هللا ىلص األص       وا  وكان موهم عدد من أص       حاب رس       ول هللا

فإذا  ،فقم  إليه ،فقال: هذا يومنذ على ا دى ،فمر رجل متقوع يف ثوب ،وذكر الف  فقر هبا ،ما تكلم ملسو هيلع هللا ىلص رس    ول هللا 
 .(4)ف قبل  عليه بوجهه فقل : هذا؟ قال: نعم ،هو عثمان بن عفان

وهو  ،ا دف وموشطاً ودافعاً قوَيً للتصميم على حتقيق ،معاويد القود من قتلد عثمان وهواك حديث اخر له أتثريه يف طلو
بل عليه رسول فجاء ف ق ،إىل عثمان بن عفانملسو هيلع هللا ىلص عن الوعمان بن بشري عن عائشد رضي هللا عوها قال : أرسل رسول هللا 

                                                           
 .1851مسلم ، كتاب اإلمارة ، رقم  )1( 

 .507واَلل ، ص  اَلنتصار للصحو )2 (
 .110( ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص 4/39 ذيو يري  دمشق ) )3 (
 (.1/24صحيُ سون ابن ماجه ) )4 (
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افقون فإن أرادك املو ،لبس    ك قميص    اً َي عثمان  إن هللا عس    ى أن ي»فكان من اخر كلمد أن ض    رب موكبه فقال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 ،رتهفقل   ا: َي أم املؤموني ف ين كان هذا عوك؟ قال : نس         يته وهللا ما ذك ،«ثالث -على خلعه فال ختلعه حىت تلقاين 

فكتب  إليه به   ،قال: ف خربته معاويد بن أيب س              فيان فلم يرض ابلذي أخربته حىت كتب  إىل أم املؤموني أن اكتيب إيل  به
 .(1)ابكت

 س    فيان يف رفض أهل الش    ام بزعامد معاويد بن أيب ،كان احلرص الش    ديد على توفيذ حكم هللا يف القتلد الس    بو الرئيس    ي
رك إدراكاً أو طلبه ما ليس له حبقر إذ كان يد ،وليس        ألطماع معاويد يف وَليد الش      ام ،بيعد علي بن أيب طالو اب الفد

ودليل ذلك: ما أخرجه حيىي بن  ،(2)ن أهل الش     ورى، وأن علياً أف      ل موه وأوىل ابألمريماً أن هذا األمر يف بقيد الس     تد م
َل وهللا إين  أم أن  مثله؟  فقال: ،عن أيب مس       لم ا وَلين أنه قال ملعاويد: أن  توازع علياً  ،س       ليمان اجلعفي بس       ود جيد

 ،دمهوالطالو ب ،وأان ابن عمه ،ل مظلوماً ولكن ألس              تم تعلمون أن عثمان قت ،وأحق ابألمر مين ،ألعلم أنه أف               ل مين
. ويف روايد: ف توه فكلموه (3)فلم يدفعهم إليه ،فكلذموه ،ف توا علياً  ،وأس              لم له ،فقولوا له: فليدفع إيل  قتلد عثمان ،ف توه

وأما الرواَي  الر تصور معاويد يف خروجه عن طاعد علي بسبو  ،(4)فامتوع معاويد ،فقال: يدخل يف البيعد وحياكمهم إيل
لك من القذف وغري ذ ،وبس             بو العداء والتوافس اجلاهلي القدمي بني بين هاش             م وبين أميد ،أطماع ذاتيد وأطماع دنيويد

وعبد العزيز  ،ليع مما أعتمد عليها الكتاب املعاصرين كالعقاد يف عبقريد ،ملسو هيلع هللا ىلصواَلفرتاءا  والطعن على أصحاب رسول هللا 
ا ا عدَلً فهي رواَي  مرتوكد مطعون يف رو  ،وبووا عليها حتليال م الباطلد ،الدوري يف مقدمد يف يري  ص              در اإلس              الم

 .(5)وضبطاً 

ن علي من الس  يطرة ومل يتمكذ  ،وقد اس  تمر  وَليد الش  ام يبعد لوفوذ معاويد بن أيب س  فيان طيلد خالفد علي رض  ي هللا عوه
  ،وقد وقع  إىل الش  ر  من بالد الش  ام بعض املواوش  ا  بني جود علي وجود معاويد ،و تعيني العمال واألمراء فيهاعليها أ

ومل َتوع هذه املعارك من استمرار  ،ه               37كان أ ها موقعد )صفني( والر شهدها علي ومعاويد رضي هللا عوهما يف سود 
 .(6)سيطرة معاويد على الشام

                                                           
 ، حديث صحيُ. 24045مسود أ د ، ابقي مسود األنصار ، رقم  )1( 

 .112خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص  )2 (
 (.8/129( ر البدايد والوهايد )13/92فتُ الباري ) )3 (
 .160( ر استشهاد عثمان ، ص 13/92فتُ الباري ) )4 (
 .112خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص  )5 (
 (.2/8الوَليد على البلدان ) )6 (
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 :رةسادساً: والية اجلزي
 ،التابعد للشام أَيم عثمان بن عفان رضي هللا عوه، وبعد استشهاده كان  الشام بيد معاويد وَلَي كان  اجلزيرة إحدى ال

وابلعرا  من  ،نظراً ملوقعها اجل رايف واتص         ا ا ابلش         ام من جهد ،مما جعل اجلزيرة حمل توازع بني الفريقني ،والعرا  بيد علي
لي وقد وقع  يف اجلزيرة العديد من املعارك بني أجواد ع ،وابلتايل س       هولد الس       يطرة عليها من كال اجلانبني ،(1)جهد أخرى

، لفرتة من الوق  وعني (2)ويبدو أن علياً اس   تطاع الس   يطرة عليها ،وأجواد معاويد يف حماولد من كال الطرفني للس   يطرة عليها
مث اض   طر  ،حيث وَله عليها ألكثر من مرة فاس   تطاع أن يرتو أمورها ،(3)ةوهو أش   هر وَلة علي يف اجلزير  ،عليها )األش   رت(

ونش  أتباع معاويد  ،فعاد اَلضطراب مرة أخرى إىل اجلزيرة ،(4)ه     38علي رضي هللا عوه لوقله لوَليد مصر وذلك يف سود 
ه                    أن  39ويبدو أن معاويد اس     تطاع يف أواخر س     ود  ،(5)يف اَلس     تيالء عليها بعد ذلك فوقع  فيها العديد من املعارك

مل يبايعوا  وهم الذين ،وقد كان  اجلزيرة ملج  لبعض املعتزلني للحرب بني علي ومعاويد ،(6)يس      يطر إىل حد ما على اجلزيرة
د  أمساء وقد ور  ،ولعل موقعها يف املوتص    ف بني الطرفني هو الذي دفعهم َلختيارها ،(7)أَيمها أثواء الوزاع الواش    و بيوهما

وكان  ما دور يف مقاومد جيويف الشام الر هامج   ،وكميل بن زَيد ،(8)بعض من ويل اجلزيرة لعلي وموهم شبيو بن عامر
 .(9)بل إهنما استطاعا ا جوم على الشام من قبل اجلزيرة ،اجلزيرة

 :سابعاً: والية مصر
وبعد وفاة  ،ليهاومل يقره عثمان ع ،د م تص     باً للوَليد فيهااس     تش     هد عثمان رض     ي هللا عوه وعلى مص     ر حممد بن أيب حذيف

حيث وجه معاويد جيش            اً إىل نواحي مص            ر فظفر مبحمد بن أيب  ،عثمان أقره علي على مص            ر فرتة من الوق  مل تطل
اله، وإمنا تركه على ح ،، وقد ذكر أن علياً مل يعني حممد بن أيب حذيفد على مص  ر(10)فقبض عليه، مث س  جن وقتل ،حذيفد

                                                           
 (.2/135معجم البلدان ) )1 (
 (.2/8)ر الوَليد على البلدان  154األخبار الطوال للديووري ، ص  )2 (
 .200يري  خليفد بن خيا  ، ص  )3 (

 (.6/54يري  الطربي ) )4( 
 (.3/379( ر الكامل )4/45الفتو  َلبن أعثم الكويف ) )5 (
 (.3/380الكامل ) )6 (
 (.3/414سري أعالم الوبالء ) )7 (
 (.2/9الوَليد على البلدان ) )8 (
 (.6/19الطربي )(ر يري  52   4/50الفتو  َلبن أعثم الكويف ) )9 (
 (.2/9ر الوَليد على البلدان ) 43،  42وَلة مصر للكودي ص  )10 (
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واخرج اىل رحلك  ،فقال له: س  ر إىل مص  ر وليتكها ،(1)عنيذ عليٌّ قيس بن س  عد األنص  اري على وَليد مص  ر ،حىت إذا قُتل
إذا أن  ف ،فإن ذلك أرعو لعدوك وأعز لوليك ،وامجع إليه ثقاتك ومن أحبب  أن يص              حبك حىت أتتيها ومعك جود

، وقد  هر ذكاء قيس (2)وارفق ابلعامد وا اص  د فإن الرفق مين ،قدمتها إن ش  اء هللا ف حس  ن إىل اعس  ن واش  تد على املريو
وجمموعد ممن  ،فإنه حني توجه إىل مص   ر كان فيها جمموعد ممن غ    بوا ملقتل عثمان ،وحس   ن تص   رفه يف العديد من املواقف

عثمان ف ان أطلو من أوى  (3)يل من مص  ر قبل دخوله إليها فقالوا: من أن ؟ قال: من ف لدولقد لقيته خ ،اش  رتكوا يف قتله
وهذا املوقف الذي  ،مص       ر(4)فم        ى حىت دخل ،قالوا: امضِ  ،قالوا: من أن ؟ قال: قيس بن س       عد ،إليه ف نتص       ر به هلل

ن أعلن  ؤَلء األجواد أنه أمري ملوعوه مورمبا لو أنه  ،لَِقْيس هو الذي مكوه من دخول مص              ر، مث أعلن بعد ذلك أنه أمري
كما حدث ملن وجهه علي إىل الش   ام فموعته أجواد الش   ام من دخو ا حيوما علموا أنه قد بُعث أمرياً   ،دخول مص   ر أص   الً 

 .(5)على الشام

لو اوقرأ عليهم كتاابً من علي بن أيب ط ،وحيوما وص     ل قيس بن س     عد إىل الفس     طا  ص     عد املورب وخطو يف أهل مص     ر
وفريق توقف  ،وهوا انقسم أهل مصر إىل فريقني: فريق دخل يف بيعد علي وابيعوا قيساً  ،(6)رضي هللا عوه وطلو البيعد لعلي

كهم يف حيث مل جيربهم على البيعد وكف عوهم وتر  ،وكان قيس بن س              عد حكيماً مع الذين ابيعوا والذين امتوعوا ،واعتزل
ن ووفد علي                          ه قوم موهم ف كرمهم وأحس             ،بل إنه بعث  ؤَلء أعطيا م يف مكان اعتزا م ،ومل يكتف بذلك ،(7)حا م
حىت استطاع  ،وابلتايل ساعدته على هدوء األوضاع مبصر ،فساعد  تلك املعاملد الطيبد على نوو الصدام هبم ،(8)إليهم

وبذلك اس           تطاع أن يرتو  ،(9)  على الش           رطدوعني رجاَل ،ونظ م أمور ا راج ،فوزع األمراء ،قيس أن يوظم األمور فيها
وأص     بُ قيس بن س     عد يف هذا املوقع يش     كل ثقاًل س     ياس     ياً وخطراً  .(10)وأن يس     رتض     ي مجيع األطراف فيها ،وَليد مص     ر

وما اش    تهر عن  ،ولرتتيو قيس  ا وتوظيمها ،نظراً لقرب مص    ر من الش    ام ،عس    كرَيً على معاويد بن أيب س    فيان يف الش    ام
ولذلك فإنه أخذ يراس   ل قيس بن س   عد يف  ،وخوف معاويد من حركا  عس   كريد مواوئد له خترج من مص   ر ،قيس من حزم

                                                           
 (.1/94ر الوجوم الزاهرة ) 44وَلة مصر ، ص  )1 (
 (.2/354الكامل يف التاري  ) )2 (
 (.11/531الف لد: اجلماعد املوهزمون ر لسان العرب ) )3 (
 رب يف يري  العرب للوويري.( نقاًل عن هنايد األ2/10الوَليد على البلدان ) )4 (
 (.4/39 ذيو يري  دمشق ) )5 (
 (.2/354الكامل يف التاري  ) )6 (
 (.2/354ر الكامل يف التاري  ) 44وَلة مصر ، ص  )7 (
 .44وَلة مصر ، ص  )8 (
 (.1/98(ر الوجوم الزاهرة )2/11الوَليد على البلدان ) )9 (
 (.2/11الوَليد على البلدان ) )10 (
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 وكان  إجااب  قيس على تلك الرس     ائل إجااب  ذكيد ،ويف الوق  نفس     ه حياول إغراءه ابَلن      مام إليه ،مص     ر مهدداً له
وقد انتش         ر  الرواَي   ،(1)وهما الرس         ائلوقد تعدد  بي ،حبيث مل يس         تطع معاويد أن يفهم موقف قيس وما يووي عمله

فقد انفرد هبا  ،صُوهي ابطلد َل ت ،الراف يد من الرسائل بني معاويد وقيس بن سعد الر ذكرها أبو خموف يف كتو التاري 
 ويف م  تلك الروايد غرائو من أبرزها ما يلي: ،هذا الراف ي التالف الذي ضعفه رجال اجلر  والتعديل هبا

مقاًَل  فوجد  عليه األمد ،ف حدث أحدالً  ،علي إىل أهل مص     ر مع قيس بن س     عد وفيه: مث ويل بعد ا والٍ خطاب  -1
د غري  هذا وأن األمد ق ،وهذا يعين أن الذين قاموا على عثمان )رض       ي هللا عوه( رجال األمد ،مث نقموا عليه ف ريوا ،فقالوا

وأن قتله  ،وهو يعلم أن الذين قتلوا عثمان هم أوابيف الواس ،ا القولوعلي رض     ي هللا عوه بريء من هذ ،املوكر بقتل عثمان
 وأقواله تدل على ذلكر وموها: ، لم وفجور

. وأخرج احلاكم وابن عس   اكر: أن (2)ما رواه ابن عس   اكر: أن حممد بن احلوفيد قال: ما مسع  علياً ذاكراً عثمان بس   وء ق 
وجا وين  ،ولقد طايف عقلي يوم قتل عثمان وأنكر  نفس         ي ،من دم عثمان علياً رض         ي هللا عوه قال: اللهم إين أبرأ إليك

يي ممن تس  تحيي موه أَل أس  تحملسو هيلع هللا ىلص : »للبيعد فقل : وهللا إين ألس  تحيي من هللا أن أابيع قوماً قتلوا رجاًل قال له رس  ول هللا 
ن رجع الواس يس لونين فلما دف ،رفوافانص ،وإين ألستحيي من هللا أن أابيع وعثمان قتيل على األرض مل يدفن بعد« املالئكد
 ،قليب فلما قالوا: أمري املؤمونير فك ن ص              دع ،مث جاء  عزميد فبايع  ،فقل : اللهم إين مش              فق مما أقدم عليه ،البيعد

وقد مجعتها يف كتايب )تيسري الكرمي املوان يف سرية أمري املؤموني عثمان بن  ،(4)وأقواله يف هذا املعىن كثرية ،بعربة (3)وانسكو
 .(5)عفان(

يل أيب إذ إن الثاب  تف          ،وهذا مردودملسو هيلع هللا ىلص .. قول قيس بن س        عد: أيها الواس إان قد ابيعوا خري من نعلم بعد نبيوا  -2
ك فيه وهذا َل يش     ،أنه ص    ر  بذلك على علي رض    ي هللا عوه كما ص    ُ عن علي نفس    ه: ،بكر وعمر )رض    ي هللا عوهما(

وعليه فال يص   ُ نس   بد هذا الكالم لقيس بن س   عد رض   ي هللا عوه وَل ل ريه من  ،أحد يف ذلك الزمان من الص   حابد وغريهم
. قال ابن تيميد: الش    يعد املتقدمون كلهم متفقون (6)ومل يش    تهر هذا إَل عود الش    يعد الروافض املت خرين ،الص    حابد والتابعني

                                                           
 (.2/11( ر الوَليد على البلدان )2/355الكامل ) )1( 

 .395يري  ابن عساكر ، ترمجد عثمان ، ص  )2 (
 ( ، صحيُ على شر  الشيخني.103و 3/95املستدرك ) )3 (
 .211مروَي  أيب خموف ، د. حيىي اليحىي ، ص  )4 (
 .409،  407عثمان بن عفان للصاليب ، ص  )5 (
 .211مروَي  أيب خموف ، ص  )6 (
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واألدلد يف تف     ل أيب بكر وعمر كثريةر موها: ما رواه ابن عمر رض    ي هللا عوهما قال: كوا  .(1)     يل أيب بكر وعمرعلى تف
. واألح   ادي   ث يف ذل   ك  (2)مث عثم   ان بن عف   ان ،مث عمر بن ا ط   اب ،ر فوخري أاب بكر ملسو هيلع هللا ىلصالويبَنري بني الو   اس يف زمن 

وحقيقد األمر كما مر معوا يف الرواَي  الص    حيحد الس    ابقد أن معاويد طلو من أمري املؤموني تس    ليمه  ،ومش    هورة (3)كثرية
 ومل يتهم أمري املؤموني علي به. ،قتلد عثمان

 ،رسالد معاويد إىل قيس بن سعد: وإشارته فيها إىل كون علي طرفاً يف قتل عثمان... وهذا َل يصُ صدوره من معاويد -3
عوه(  وهذا َل جيهله معاويد )رض       ي هللا ،واض       ُ فيه براءة علي )رض       ي هللا عوه( كما مر يف الفقرة الس       ابقدذلك أن األمر 

 ف اًل أن يُِقرذه لقيس بن سعد )رضي هللا عوهما(.

ومن الذين عاص    روا ذلك اجملتمع يقول: لقد قتل عثمان وما أعلم أحداً يتهم علياً  ،وهذا حممد بن س    ريين من كبار التابعني
حلس   ن بن علي وفيهم ا ،فيهم عبد هللا بن عمر ،. ويقول أي    اً: لقد قتل عثمان يوم قتل وإن الدار يومنذ ل اص   د(4)يف قتله

، وأخرج ابن أيب ش    يبد بس    ود رجاله ثقا  عن حممد بن احلوفيد (5)ولكن عثمان عزم عليهم أن َل يقاتلوا ،يف عوقه الس    يف
مما يؤكد  ،(7). والوص              وص يف هذا املعىن كثرية جداً (6)والرب والبحر ،الس              هل واجلبلأن علياً قال: لعن هللا قتلد عثمان يف 

 .(8)اشتهار كراهيد علي رضي هللا عوه لقتل عثمان

اً وهو يعلم أن الذي قام ابلدفاع مجيع ،وأما ما أورده من ا ام معاويد لألنص   ار يف دم عثمان فهذا َل يص   ُ من معاويد -4
ابن س       عد بس       ود ص       حيُ أن زيد بن لب  رض       ي هللا عوه جاء إىل عثمان رض       ي هللا عوه وهو فقد أخرج  ،هم األنص       ار

 .(9)قال: فقال عثمان: أما القتال فال ،فقال: هذه األنصار ابلباب يقولون: إن شن  كوا أنصار هللا مرتني ،حمصور

الذي َل يعقل صدوره من معاويد، ما ذكره من اختال  معاوي      د كتاابً على لسان قيس ب      ن سعد ر فه      ذا من الكذب  -5
و يومنذ وه     ذه قص     د أيب سفيان وه ،ذلك أن العرب كانوا يعدون الكذب من أقبُ الصفا  الر يتوزه عوه     ا الرجال الكرام

أن أيثروا  ، يقول أبو س فيان: فوهللا لوَل احلياء منملسو هيلع هللا ىلصعلى الشرك فيما أخرجه البخاري يف قص د سؤال هرقل عن رسول هللا 
                                                           

 (.9111،  1/4موهاج السود ) )1 (
 .3697البخاري ، رقم  )2 (

 .212مروَي  أيب خموف ، ص  )3( 
 .212ر مروَي  أيب خموف ، ص  395يري  ابن عساكر ، ترمجد عثمان ، ص  )4 (
 .350يري  ابن عساكر ، ترمجد عثمان ، ص  )5 (
 (.15/268املصوف ) )6 (
 .395تبني نصرة علي لعثمان ، ترمجد عثمان ، ص  نقل ابن عساكر نصوص كثرية )7 (
 .213مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص  )8 (
 ( سوده صحيُ.3/70الطبقا  ) )9 (
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 ،وَل يقول قائل: هذه خدعد ،وعود املسلمني أش      د وأخزى ،، فهذه موزل      د الكذب عو      د العرب(1)كذابً لكذب  عوهعلي  
ومعاوي                د رض  ي هللا عوه أحذ  من أن  ،فإن ا دعد ليس معواها الكذب كما هو معلوم من كالم العرب ،واحلرب خدعد

 .(2)يفعل هذا

على  يد وعلي رضي هللا عوهم هبذا التسلسل وهبذه الدقد تدخل الشك والريبدروايد هذه الكتو الكثرية بني قيس ومعاو  -6
 .(3)القارئ جلهالد املطلع والواقل  ا

يقول الدكتور حيىي اليحىي: إن وَليد قيس بن سعد بن عبادة رضي هللا عوهما على مصر من قبل أمري املؤموني علي بن أيب 
أي: الر ذكرها أبو خموف يف  ،(5)من ترجم لقيس مل يذكر هذه التفاص            يلوكل  ،(4)طالو رض            ي هللا عوه أمر جممع عليه

هذا وقد نقل روايد أيب خموف من الطربي بعد حذف واختص        ار   ،(6)وحىت مؤرخو مص        ر املعتربون مل يذكروا ذلك -روايته 
عبد الكرمي بن احلارث وقد أخرج الكودي أي              اً عن  ،(7)وابن ت ري بردي ،وابن خلدون ،وابن كثري ،كل من: ابن األثري

 ،قال: ملا ثقل مكان قيس على معاويد كتو إىل بعض بين أميد ابملديود: أن جزى هللا قيس بن س              عد خرياً واكتموا ذلك
ملديود: حىت بلغ علياً فقال من معه من ر س      اء أهل العرا  وأهل ا ،فإين أخاف أن يعزله علي إن بل ه ما بيوه وبني ش      يعتوا

زالوا به حىت كتو إليه: إين فلم ي ،قالوا: لتعزلوه فإنه قد بدذل ،فدعوين ،إنه مل يفعل ،فقال علي: وحيكم ،بدذل قيس وحتوذل
، وقد رج ُ هذه الروايد الدكتور اليحىي يف كتابه القيم )مروَي  (8)فاس              تخلف على عملك وأقدم ،قد احتج  إىل قربك

 أيب خموف يف يري  الطربي( قال:

 وهو أعلم بقطره من غريه. ،مصري ثقدإهنا من روايد  -1

 أخرجها مؤرخ مصري. -2

 خلوها من ال رائو. -3

 متوها مما يتفق مع سرية أولنك الرجال. -4

                                                           
 .7البخاري ، رقم  )1 (
 .214مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص  )2 (
 املصدر السابق نفسه. )3 (
 (.3/13ر سري أعالم الوبالء ) 440، وَلة ، ص  274ر فتو  مصر ، ص  201يري  خليفد، ص  )4 (

 (.3/102( ر سري أعالم الوبالء )1/177(ر يري  ب داد )6/52طبقا  ابن سعد ) )5( 
 .207كفتو  مصر ، ووَلة مصر ، مروَي  أيب خموف ، ص   )6 (
 .(7/251(ر البدايد والوهايد )1/97( ر الوجوم الزاهرة )4/1092يري  ابن خلدون ) )7 (
 ر وفيها املدائين وهو صدو  ، وبقيد رجا ا ثقا  إَل أهنا مرسلد.46   45وَلة مصر ، ص  )8 (



 

356 
 

 

احلاذقد وق   وهكذا القائد َل يفر  ابلقيادا  ،حىت أحل عليه الواس فاس              تبقاه عوده ،بيو  تردد علي يف عزل قيس -5
 .(1)اعن

 على وَليد مصر:تعيني حممد بن أيب بكر  -

وه أن ويف هنايد املطاف طلو بعض مس    تش    اري علي م ،تدخل بعض الواس لإلفس    اد بني علي وقيس بن س    عد لكي يعزله
قربك  فكتو إليه علي: إين قد احتج  إىل ،وأحلُّوا يف عزله ،وص              دقوا تلك اإلش              اعا  الر قيل  فيه ،يعزل قيس              اً 

وقد عني علي مكانه األش           رت  ،ب مبثابد عزل لقيس عن وَليد مص           ر. وكان هذا الكتا(2)فاس           تخلف على عملك واقدم
ه خرب ،على أكثر األقوال، وقد التقى علي ابألش  رت قبل س  فره إىل مص  ر ،(3)الوخعي  أهلها، فحدثه حديث أهل مص  ر وخربذ

اخل  الش         دة ف ،واس         تعن ابهلل على ما أ ك ،أخرج ر ك هللا فإين إن مل أوص         ك اكتفي  برأيك ،وقال: ليس  ا غريك
وقد توج      ه األشرت إىل مصر ومعه ره   ،(4)واعزم ابلش      دة حني َل ي ين عو      ك إَل الشدة ،وارفق ما كان الرفق أبلغ ،ابللني

ه سقي وقد قيل: إن ،ما  قبل أن يدخل مصر -البحر األ ر  -من أصحابه إَل أنه حيوما وصل إىل أطراف )حبر القلزم( 
والتهمد املوجهد إىل  ،(5)وقد ا م أانس من أهل ا راج أهنم مسوه بتحريض من معاويد ،وهاشربد مسمومد من عسل فما  م

. وس   ار على هنجهم (7)وابن خلدون ،(6)واس   تبعد ذلك ابن كثري ،معاويد يف قتل األش   رت ابلس   م َل تثب  من طريق ص   حيُ
 وملُ  إىل هذا القول. ،(8)الدكتور حيىي اليحىي

ومع ذلك فإن املص    ادر تتحدث عوه ك حد وَلة مص    ر لعلي بن أيب  ،أن يباش    ر عمله يف مص    رهذا وقد ما  األش    رت قبل 
 .(9)وقد ويل بعده على مصر حممد بن أيب بكر ،طالو

وتدل الرواَي  على أن حممد بن أيب بكر قد وص      ل إىل  ،وقد س      بق عمد بن أيب بكر أن عايف يف مص      ر يف عهد عثمان
وقد دار  حماورة بني قيس بن س    عد وحممد بن أيب بكر قدذم فيها قيس  ،ل قيس بن س    عدمص    ر قبل أن ي ادرها الوايل األو 

وقد قال قيس: َي أاب  ،والذين مل يبايعوا علياً بعده ،خص  وص  اً فيما يتعلق ابلواس ال اض  بني ملقتل عثمان ،عدة نص  ائُ عمد
                                                           

 .210مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص  )1 (
 .46   45وَلة مصر ، ص  )2 (
 (.2/12، الوَليد على البلدان ) 229فتو  البلدان ص  )3 (

 (.1/103الوجوم الزاهرة ) )4( 
 (.4/34( ، سري أعالم الوبالء )1/104الزاهرة ) الوجوم )5 (
 (.8/303البدايد والوهايد ) )6 (
 (.4/1125يري  ابن خلدون ) )7 (
 .224مروَي  أيب خموف ، ص  )8 (
 (.1/106الوجوم الزاهرة ) )9 (
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 ،ريةوأان من أمركم هذا على بص     ،وليس عزله إَيي مبانعي أن أنص    ُ لك وله ،القاس    م إنك قد جن  من عود أمري املؤموني
وإن  ،اقبلهمفإن أتوك ف ،على ما هم عليه -يقص             د الذين مل يبايعوا علياً وَل غريه  -ودع هؤَلء القوم ومن ان              م إليهم 

علر فإن هذا َل تش    هد اجلوائز فافوأنزل الواس على قدر مواز م وإن اس    تطع  أن تعود املرض    ى و  ،ختلفوا عوك فال تطلبهم
وقد كتو أمري املؤموني  ،(2)وقد  ل حممد معه عهداً من علي رض     ي هللا عوه فقرأه على أهل مص     ر وخطبهم .(1)يوقص     ك

بل حيوي  ،ومل يكن هذا الكتاب مقتص      راً على س      ياس      د الوَليد ،علي عمد بن أيب بكر كتاابً جاء عودما وَله على مص      ر
ومما جاء يف هذا الكتاب: واعلم َي حممد  أنك وإن كو  حمتاجاً إىل نصيبك من  ، بكر الصديق إىل هللادعوة حممد بن أيب

 ،فابدأ أبمر اآلخرة ،فإن عرض لك أمران: أحد ا لآلخرة واآلخر للدنيا ،إَل أنك إىل نص              يبك من اَلخرة أحوج ،الدنيا
حو ا ري وأهله ومل يعمله  وإذا أ ،جل يعطي العبد على قدر نيتهفإن هللا عز و  ،ولتحسن فيه نيتك ،ولتعظم رغبتك يف ا ري

 ،إن ابملديود ألقواماً ما س   رمت من مس   ري»قال حني رجع من تبوك: ملسو هيلع هللا ىلص فإن رس   ول هللا  ،كمن عمله  -إن ش   اء هللا  -كان 
مد أين قد وليتك مث اعلم َي حم ،(3)«كان   م نيد»يقول: « ما حبس              هم إَل املرض ،وَل هبطتم من واٍد إَل كانوا معكم

ه على وحتذر في ،ف ن  حمقو  أن ختاف فيه على نفس         ك ،ووليتك ما وليتك من أمر الواس ،أعظم أجوادي: أهل مص         ر
َوِلْن ألهل  ،فاشتد على الظامل ،فإن استطع  أن َل تسخ  ربك لرضا أحد من خلقه موه ،ديوك، ولو كان ساعد من هنار

 .(4)وإخوانك والسالم ،ا ري وقرهبم إليك واجعلهم بطانتك

لك، فلم إَل أن األمور بدأ  تت ري بعد ذ ،وقد م   ى الش  هر األول من وَليته بس  الم ،وبدأ حممد بن أيب بكر ميارس وَليته
 ،دعوهم إىل املبايعدفكتو إليهم ي ،وبدأ يتحرذيف أبولنك األقوام الذين مل يبايعوا علياً  ،يعمل حممد بوص      يحد قيس بن س      عد

 .(5)فبعث رجاًَل إىل بعض دورهم فهدموها وهنو أموا م وسجن بعض ذراريهم فعملوا على حماربته ،فلم جييبوه

وكان  قو م   ،وحتالف مع من قاتلهم حممد بن أيب بكر ،مث أن معاويد أعدذ جيش          اً بقيادة عمرو بن العاص ف زا به مص          ر
ووقع  بيوهم وبني حممد بن أيب بكر  ،(6)حديجكبرية تص       ل إىل عش       رة اَلف مقاتل وفيهم مس       لمد بن خملد ومعاويد بن 

ن وبذلك خرج  مص     ر من حكم علي ب ،معارك قويد انته  مبقتل حممد بن أيب بكر واس     تيالء أجواد معاويد على مص     ر

                                                           
 (.2/13ر الوَليد على البلدان ) 50وَلة مصر ، ص  )1 (
 (.2/356الكامل يف التاري  ) )2 (

 (.3/1518أصل يف صحيُ مسلم ، كتاب اإلمارة ) له )3( 
 .282يري  الطربي ، موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة إىل هللا ، ص  )4 (
 (.2/13( ر الوَليد على البلدان )2/357الكامل يف التاري  ) )5 (
 (.6/11يري  الطربي ) )6 (
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 .(1)أيب طالو رضي هللا عوه سود  ان وثالثني للهجرة

وه  كثرياً من حقائق التاري  والر مل خيرجها ر ش       (2)وقد انفرد أبو خموف الش       يعي الراف        ي بروايد مفص       لد ذكرها الطربي
 مث ذكرها بعض املؤرخني على الوحو التايل: ،غريه

 وأن مع  اوي  د بن ح  ديج أخ  ذه وقتل  ه مث وض              ع  ه يف جيف  د    ار ،اليعقويب: ذكر قت  ال عمرو بن الع  اص عم  د بن أيب بكر
 .(3)ف حرقه

 .(6)ومل يذكرا التفاصيل ،فقد أشارا إىل قتل حممد بن أيب بكر ،(5)وابن حبان ،(4)وأما املسعودي

ونص  ،روايد أيب خموف يف الطربي ابختص              ار بعدما حذف موها كتاب معاويد إىل حممد بن أيب بكر ،(7)ونقل ابن األثري
 وف يف الطربي.خممن روايد أيب  ،وحذف رد ابن أيب بكر على معاويد وعمرو بن العاص ،املكاتبا  بني علي وابن أيب بكر

ار إىل وأما ابن خلدون ف ش    ،قريباً مما ذكره ابن األثري والوويري ،وذكر ابن كثري ،(8)وقد ذكر الوويري حنواً مما ذكره ابن األثري
وكل هذه الرواَي  جاء  من طريق أيب خموف  ،(10)واختصر ابن ت ري بردي رواَي  أيب خموف ،(9)معىن رواَي  أيب خموف

ا يف نشرها واستقر   وسا و  ،وتواقلها الكتذاب املعاصرون دون َتحيص ،وسا   يف تشويه التاري  اإلسالمي لتلك احلقبد
 ف ص        بح  جزءاً َل يتجزأ من ض        من س        لس        لد املفاهيم امل لوطد الر ،كثرياً من تلك األكاذيو يف أذهان بعض املثقفني

 روها بني الواس.نش

هذا وإن قتل معاويد بن حديج عمد بن أيب بكر قد ثب  من طريق ص              حيُ فيما أخرجه أبو عواند عن عبد الر ن بن 
 قال : كيف وجدمت ابن حديج ،فقال  يل: ممن أن ؟ قل : من أهل مص  ر ،مشاس  د قال: دخل  على عائش  د أم املؤموني
وَل فرس إَل  ،وَل بعرياً إَل أعطاه بعرياً  ،ما ما  لرجل موا عبد إَل أعطاه عبداً  ،يف غزاتكم هذه؟ فقل : وجدانه خري أمري

 شيناً من ويل من أمر أمر»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قال : أما إنه َل ميوعين قتله أخي أن أحدث ما مسع  من رسول هللا  ،أعطاه فرساً 

                                                           
 (.6/5ر يري  الطربي ) 19يري  خليفد بن خيا  ، ص  )1 (
 (.18إىل  6/7يري  الطربي ) )2( 

 (.2/194يري  اليعقويب ) )3 (
 (.2/420مروج الذهو ) )4 (
 (.2/297الثقا  ) )5 (
 .241مروَي  أيب خموف ، ص  )6 (

 (.414إىل  2/409الكامل ) )7( 
 (.112   20/107هنايد األرب ) )8 (
 (.1128   4/1126يري  ابن خلدون ) )9 (
 (.112   1/107)الوجوم الزاهرة  )10 (
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 .(1)«فشق عليه ،ومن شق عليهم ،فارفق به ،فرفق هبم

خمنف يف اتريخ الطربي حول والية حممد بن أيب بكر ملصـــــر ومقتله علا ُجلة من الغرائب  وقد اشـــــتملت روااين أيب
 أبرزها ما أييت:

ود رجاله فقد نقل ابن عس    اكر بس     ،ما ذكره من مبايعد أهل الش    ام ملعاويد اب الفد بعد التحكيم ر فهذا غري ص    حيُ -1
وكان  ،أنه قال: كان علي ابلعرا  يدعى أمري املؤموني ،(2)ثقا  عن س      عيد بن عبد العزيز التووخي أعلم الواس أبمر الش      ام

. فهذا الوص يبني أن معاويد مل يبايع (3)فلما ما  علي دعي معاويد ابلش              ام أمري املؤموني ،معاويد ابلش              ام يدعى األمري
د فقد قال يف اخر حوادث س         ود أربعني: ويف هذه الس         ود بويع ملعاوي ،فد إَل بعد وفاة علي، وإىل هذا ذهو الطربياب ال

وعلق على هذا ابن كثري بقوله: يعين ملا ما  علي قام أهل الش    ام فبايعوا معاويد على إمرة املؤمونير ألنه  ،(4)اب الفد إبيليا
ع وَل جيوز أن يكون خليفد م ،الش              ام يعلمون أبن معاويد ليس كفناً لعلي اب الفد ، وكان أهل(5)مل يبق له عودهم موازع

ان  عودهم وس  ائر ف   ائله: ك ،وش  جاعته ،وديوه ،فإن ف   ل علي وس  ابقته وعلمه ،إمكان اس  تخالف علي رض  ي هللا عوه
ىل ذلك فإن الوصوص َتوع من ، وإضافد إ(6)وغريهم رضي هللا عوهم ،كف ل إخوانه أيب بكر وعمر وعثمان  ، اهرة معروفد

إذا بويع : » ملسو هيلع هللا ىلصفقد أخرج مس  لم يف ص  حيحه عن أيب س  عيد ا دري قال: قال رس  ول هللا  ،مبايعد خليفد مع وجود األول
 .(8)ومن اعال أن يقدم الصحابد على خمالفد ذلك ،والوصوص يف هذا املعىن كثرية ،(7)« ليفتني فاقتلوا اَلخر موهما

ه فهذه القص  د أخرجها ابن عس  اكر بس  ود في ،بن العاص ص  احل معاويد على أن له مص  ر طعمد ما بقيقوله: إن عمرو  -2
 وابلتايل تصبُ ساقطد َل اعتبار  ا. ،وذكرها الذهيب بصي د التمريض ،(9)جمهول

كما   ،ذلك وقد جاء  رواَي  ض   عيفد يف ،فهذا ابطل ،ا ام حممد بن أيب بكر بقتل عثمان رض   ي هللا عوه مبش   اقص   ه -3
وقد ذكر الدكتور حيىي اليحىي عدة  ،(10)أن متوهنا ش     اذة ملخالفتها للروايد الص     حيحد الر تبني أن القاتل هو رجل مص     ري

                                                           
 ( مع اختالف يف بعض األلفاظ.3/1458( ر مسلم )40/113مسود أيب عواند ) )1 (
 (.4/60قال احلاكم: هو ألهل الشام كمالك ألهل املديود.  ذيو التهذيو ) )2 (
 (.16/360يري  دمشق ) )3 (

 (.6/76يري  الطربي ) )4( 
 (.8/16البدايد والوهايد ) )5 (
 (.35/73تيميد )فتاوى ابن  )6 (
 (.3/1480صحيُ مسلم ) )7 (
 .412مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ص  )8 (
 (.13/261يري  دمشق ) )9 (
 (.1/209فتود مقتل عثمان ) )10 (
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 أسباب ترجِ ُ براءة حممد بن أيب بكر من دم عثمانر موها:

 ا قتل.زن  عليه ملولو كان أخوها موهم ما ح ،أن عائشد رضي هللا عوها خرج  إىل البصرة للمطالبد بقتلد عثمان -أ

وقد وىل حممد بن أيب  ،يقت   ي عدم تقريبهم وتوليهم ،لعن علي رض  ي هللا عوه لقتلد عثمان رض  ي هللا عوه وترب ه موهم -ب
 فلو كان موهم ما فعل ذلك. ،بكر مصر

 ما أخرجه ابن عساكر بسوده عن حممد بن طلحد بن مصرف قال: مسع  كواند موىل صفيد بو  حيي قال: شهد  -ج
 ،ل عليهدخ ،مقتل عثمان وأان ابن أربع عش     رة س     ود، قال : هل أندى حممد بن أيب بكر ش     يء من دمه؟ فقال: معاذ هللا

ويش        هد  ذا ما أخرجه خليفد بن خيا   ،(1)ومل يود من دمه بش        يء ،فخرج ،فقال عثمان: َي بن أخي لس          بص        احيب
فقال  ،أن ابن أيب بكر أخذ بلحيته ،(2)وكان ممن ح         ر يوم الدار ،والطربي إبس        واد رجاله ثقا  عن احلس        ن البص        ري

. وهبذا يتبني لوا براءة حممد بن (3)فخرج وتركه ،أو قعد  مين مقعداً ما كان أبوك ليقعده ،عثمان: لقد أخذ  مين م خذاً 
، وقد ذكر (4)لبل القتكما تبني أن سبو  مته هو دخوله ق  ،براءة الذئو من دم يوسف ،أيب بكر الصديق من دم عثمان

ف  د وغطى وجه  ه وح  اجز دون  ه فلم ت ،وتو  دم ،ورجع ،أن  ه مل  ا كلم  ه عثم  ان رض              ي هللا اس              تحىي -ر   ه هللا  -ابن كثري 
 .(5)حماجزته

مد بن أيب وما ذكر من جعل حم ،ما ورد من ختويف معاويد بن أيب س         فيان )رض         ي هللا عوه( عمد بن أيب بكر ابملثلد -د
فارر فكيف فقد ورد الزجر عن التمثيل ابلك ،كل هذا َل يس   تقيم مع أحكام الش   رع يف القتلى  ،ر وإحراقهبكر يف جيفد  ا

ته أوص    اه يف خاص     ،كان إذا أمر أمرياً على جيش أو س    ريدملسو هيلع هللا ىلص : ابملس    لمني؟  أخرج مس    لم يف ص    حيحه: أن رس    ول هللا 
اغزوا وَل ت ل وا، وَل  ،قاتلوا من كفر ابهلل ،س          بيل هللا مث قال: اغزوا بس          م هللا يف ،بتقوى هللا ومن معه من املس          لمني خرياً 

 .(6)وَل تقتلوا وليداً  ،وَل َتثلوا ،ت دروا

ع يد قتلوهم ب   رب األعوا  ومل جياوزوا ذلك إىل أن ميثلوا بقط ،وقال الش  افعي: وإذا أس  ر املس  لمون املش  ركني ف رادوا قتلهم
هنى ملسو هيلع هللا ىلص  ألن رس  ول هللا ،وَل ش  يء يعدو ما وص  ف  ،وَل ت ريق ،وَل حتريق ،وَل رجل وَل ع   و وَل مفص  ل، وَل بقر بطن

                                                           
 .243مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص  )1 (
 (.6/97ر  ذيو الكمال ) 244املصدر السابق نفسه ، ص  )2 (

 السابق نفسه.املصدر  )3( 
 (.1/209فتود مقتل عثمان ) )4 (
 (.7/193البدايد والوهايد ) )5 (
 (.3/1357صحيُ مسلم ) )6 (
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 ،أبرها قلوابً  ،وهل يظن ابلص             حابد الكرام خمالفد هذا؟  وهم كما وص             فهم ابن مس             عود: خري هذه األمد ،(1)عن املثلد
فهم أص    حاب  ،ئقهمهم وطرافتش    بهوا أبخالق ،ونقل ديوه ،ملسو هيلع هللا ىلصقوم اختارهم هللا لص    حبد نبيه  ،وأقلها تكلفاً  ،وأعمقها علماً 

. وقال عوهم ابن أيب حامت: ندب هللا عز وجل إىل التمس   ك هبديهم، (2)كانوا على ا دى املس   تقيم ورب الكعبد  ،ملسو هيلع هللا ىلصحممد 
ِبيِل اْلُمْؤِمِونَي نُ َول ِِه َما ت َ ﴿واَلقتداء هبم قال:  ،والس       لوك لس       بيلهم ،واجلري على مواهجهم ِلِه َجَهوذَم َوىلذ َويَ تذِبْع َغرْيَ س       َ َوُنص       ْ

 .[115]النساء: ( 3)﴾َوَساَءْ  َمِصريًا

وأص  ُ روايد جاء  يف إحراقه ما أخرجه الطرباين عن احلس  ن البص  ري قال: أخذ هذا الفاس  ق حممد بن أيب بكر يف ش  عو 
ل مِ  لوا من نقوهذا الروايد مرسلدر إذ إن احلسن مل يشهد احلادثد ومل يس ،(4)من شعاب مصر ف دخل يف جوف  ار ف حر 

وأي     اً ما كان احلس    ن أن يرميه ابلفس    ق وهو يعلم ثواء علي رض    ي هللا  ،إض    افد إىل أن الوص مل يذكر من قام إبحراقه ،عوه
 .(5)عوه عليه وتف يله له

رضي  -فهذا يستبعد صدوره من علي  ،: الفاجر بن الفاجرر يقصد معاويد -رضي هللا عوه  -ما ذكره من قول علي  -ه
ل مقتل وما  قب ،وأبو س     فيان رض     ي هللا عوه قد أس     لم وحس     ن إس     المه ،ر إذ إن ا الف مع معاويد دون أبيه-عوه  هللا

والص    حابد أعلم الواس  ،[18]فاطر:  ﴾َوََل َتزُِر َوازِرَة  ِوْزَر ُأْخَرى﴿، وهللا تعاىل يقول: (6)عثمان رض    ي هللا عوه فلم يدرك الفتود
 .(7)فكيف يوسو  م مثل هذا الفعل ،ود حدودهوأشدهم وقوفاً ع ،بكتاب هللا

: اآليدذه وتالوته   ،لعمرو بن العاص ملا طلو ابن أيب بكر -رض              ي هللا عوه  -ما ذكره من قول معاويد بن حديج  -و
وهذا مل يعرف من الص      حابد  ،فهذا يعين تكفري حممد بن أيب بكر وغريه ﴾َأُكفذارُُكْم َخرْي  ِمْن أُولَِنُكْم أَْم َلُكْم بَ َراَءة  يف الزُّبُرِ ﴿

ا بيووا مل يبلغ إن م»وقد وض     ُ س     عد بن أيب وقاص رض     ي هللا عوه هذا بقوله:  ،وما كان بيوهم مل يص     ل إىل درجد التكفري
 .(9)ن يرفض طلو قائدهوما كان له أ ،. وأي اً فإن معاويد بن حديج من جود عمرو بن العاص رضي هللا عوه(8)«ديووا

ما أورده من قول حممد بن أيب بكر: إن عثمان عمل ابجلور ونبذ حكم الكتابر مل أقف له على أص        ل يثب  ص        حد  -ز
                                                           

 .479(. انظر: الر احلرب يف الفقه اإلسالمي ، ص 4/162األم ) )1 (
 (.1/305حليد األولياء ) )2 (
 (.1/7مقدمد اجلر  والتعديل ) )3 (
 ثقا  غري أميد بن خالد فهو صاد .( ورجاله 1/84املعجم الكبري ) )4 (

 (.3/348اَلستيعاب ) )5( 
 .248( ر مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص 2/105سري أعالم الوبالء ) )6 (
 .247مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص  )7 (
 .248( ، وسوده صحيُ مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص 2/751ف ائل الصحابد ) )8 (
 .248مروَي  أيب خموف ، ص  )9 (
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وقد توسع  فيها يف كتايب  ،(1)أما إ هار براءة عثمان رضي هللا عوه من ذلك ف شهر من أن تذكر ،نسبته إىل ابن أيب بكر
 )تيسري الكرمي املوان يف سرية عثمان بن عفان(.

 :اثمناً: والية البصرة
دًَل من عبد هللا بن ب ،أرس   ل أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض   ي هللا عوه عثمان بن حويف األنص   اري أمرياً على البص   رة

وقد كان عثمان بن حويف األنص اري ص احو خربة يف املوطقدر إذ  ،عامر واليها الس ابق الذي تركها وانه إىل مكد املكرمد
إَل  ،وقد س  ار عثمان بن حويف إىل البص  رة ودخلها بس  الم ،(2)س  بق أن عيوه عمر على مس  ُ )الس  واد( وتقدير ا راج فيه

هل املديود أ وفرقد اعتزل  وقال : نوظر ما يص      وع ،فرقد ابيع  ودخل  يف اجلماعد ،أن أهل البص      رة انقس      موا ثالث فر 
 .(3)وفرقد رف   الدخول يف البيعد ،فوصوعه

ومعهم  ،فقد قدم إىل البص       رة جيش طلحد والزبري وعائش       د قبل معركد اجلمل ،ومل يلبث عثمان بن حويف طوياًل يف الوَليد
ه ووخرج عثمان بن حويف إىل علي بن أيب طالو رض              ي هللا ع ،وتطور  وحدث قتال ،ممن خرج للمطالبد بدم عثمان

 وبذلك انته  وَليد عثمان بن حويف. ،فلقيه يف طريقه إىل البصرة قبيل وقعد اجلمل

الر س         ي    -حدث  يف أثوائه وقعد اجلمل  ،وقد وص         ل علي بن أيب طالو إىل البص         رة ومكث فيها بع          اً من الوق 
وقد  ،ي هللا عوهعبد هللا بن عباس رض     وعودما أراد علي بن أيب طالو ا روج من البص     رة وىلذ  -تفص     يلها إبذن هللا تعاىل 

د علي عوده وأمر ابن عباس أن يستشريه وأيخذ برأيه نظراً ملا وج ،وىلذ علي مع عبد هللا ابن عباس زَيد بن أبيه على ا راج
 .(4)من خربة يف العمل وفطاند يف السياسد

اتس         ع  ،والعدل على من وَلك هللا أمره ،وقدم علي بعض الوص         ائُ َلبن عباس موها قوله: أوص         يك بتقوى هللا عز وجل
 ،واعلم أن ما قربك من هللا بعذدك من الوار ،فإهنا َتي  القلو واحلق ،(5)للواس بوجهك وعلمك وِحْلمك وإَيك واإلحن

 .(6)واذكر هللا كثرياً وَل تكن من ال افلني ،وما قربك من الوار بعذدك من هللا

قد أثب  مهارة إداريد و  ،وهو ص        حايب عرف بعلمه الواس        ع يف الفقه والتفس        ري ،وَليتهوقد بدأ ابن عباس ميارس عمله يف 
                                                           

 املصدر ا لسابق نفسه. )1 (
 (.2/320سري أعالم الوبالء ) )2 (

 (.5/492ر يري  الطربي ) 107خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص  )3( 
 (.5/580يري  الطربي ) )4 (
 اإلحن: األحقاد. )5 (
 (.2/15على البلدان )ر الوَليد  105وقعد صفني للموقري ، ص  )6 (



 

363 
 

 

كما أانبه   ،هويف إقليم فارس حيث عني زَيد بن أيب س   فيان والياً علي ،بتوطيد األمن يف س   جس   تان وهي يبعد لوَليد البص   رة
وكان  ،ليمن أهم رجاَل  أمري املؤموني عفتمكن من ض    ب  األمن فيها. ويعترب عبد هللا بن عباس  ،حني خرج من البص    رة

 وكان أمري املؤموني علي يعتمد عليه ويستشريه. ،وجيادل عوه ،يرافقه يف األحداث ا طرية، ويوصُ له

وقد استمر  ،وكان يعاونه صاحو الشرطد وصاحو ا راج ،ه               39وقد استمر  وَليد ابن عباس على البصرة حىت سود 
ه            : وفيها خرج عبد هللا ابن  40قال الطربي يف حوادث سود  ،على البصرة حىت مقتل عليابن عباس يف بعض الرواَي  

ن وقد أنكر ذلك بع هم وزعم أنه مل يزل ابلبصرة عاماًل عليها م ،يف قول عامد أهل السرية ،وحلق مبكد ،عباس من البصرة
 .(1)مث خرج إىل مكد ،معاويد وبعد مقتل علي صاحل احلسن ،قبل أمري املؤموني علي عليه السالم حىت قتل

زم، من العلم والفطود والذكاء والص    رب واحل ،إن ش    خص    يد ابن عباس كان  ش    خص    يد قياديدر مجع  ص    فا  القائد الرابين
وأخذه  ،ت ويلله ابلفقه يف الدين والعلم ابلملسو هيلع هللا ىلص إَل أنه اش    تهر ابلفقه والعلم بس    بو دعاء رس    ول هللا  ،وغريها من الص    فا 
وحرص  ه  ،أص  حابه وموهجه املتميز يف تعليم ،واهتمامه ابلتفس  ري ،وقوة اجتهاده وقدرته على اَلس  توبا  ،عن كبار الص  حابد
فقد حظي بعوايد خاص       د من  ،(2)وأتخر وفاته وقرب موزلته من عمر رض       ي هللا عوه ،ورحالته وأس       فاره ،على نش       ر العلم

وأيخذ برأيه فيما  ،ويش          اوره ،ويقربه إليه ،دنيه من جملس          هفكان ي ،الفارو  عودما ملس فيه خمايل الوجابد والذكاء والفطود
بل  ،فكان لذلك األثر البالغ يف دفعه وحثه على التحص       يل والتقدم ،وابن عباس ما زال ش       اابً غالماً  ،اآلَي أش       كل من 

 واإلكثار يف ابب التفسري وغريه من أبواب العلم.

 ،وخيلو بك ،ل يل أيب: َي بين إين أرى أمري املؤموني يقر ِبكعن ابن عباس رض              ي هللا عوه قال: قا ،فعن عامر الش              عيب
ربن عليك كذبد، وَل جي ،فاحفظ عين ثاللً: اتق هللا وَل تفش  ني له س  راً  ،ملسو هيلع هللا ىلصمع أانس من أص  حاب رس  ول هللا  ،ويس  تش  ريك

 .(3)وَل ت تابن عوده أحداً 

قد قال ابن و  ،ودقد اَلس   توبا  ،وما ذلك إَل ألنه وجد فيه قوة الفهم وجودة الفكر ،وكان عمر يدخله مع أكابر الص   حابد
إذا تكلم  ف ،فكان يقول يل: َل تتكلم حىت يتكلموا ،ملسو هيلع هللا ىلصعباس رض    ي هللا عوهما: كان عمر يس     لين مع أص    حاب حممد 

 .(4)قال: غلبتموين أن أتتوا مبا جاء به هذا ال الم الذي مل نتمع شؤون رأسه

                                                           
 (.6/56يري  الطربي ) )1 (

 (.395   1/374تفسري التابعني ) )2( 
 (.1/376(ر تفسري التابعني )1/318احلليد ) )3 (
 ( ، صحذُ إسواده احلاكم ، ووافقه الذهيب.3/539املستدرك ) )4 (
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لك فكان عمر يلمس ذ ،إذا جلس يف جملس فيه من هو أس    ن موه َل يتحدث إَل إذا أذن له ،بن عباس لش    دة أدبهوكان ا
 .(1)وتشجيعاً له يف العلم ،وحيرضه على احلديث توشيطاً لوفسه ،موه فيحثه

بد الر ن ب    ن ع وكان ابن عباس من املقدمني عود عمرر فعن ،وكان لعمر رضي هللا عوه جملس يسمع فيه الشباب ويعلمهم
 قرمنف رسل اىل فتيان قد قر وا ال ،(2)دخل مربداً له ،وفرغ ،زيد قال: كان عمر بن ا طاب رضي هللا عوه إذا صلى السُّبحد

: ﴿َوِإَذا ِقيَل َلُه آليداقال: فمروا هبذه  ،ويتدارسونه، فإذا كان  القائلد انصرفوا قرمنقال: في تون فيقر ون ال ،موهم ابن عباس
ُبُه َجَهوذُم َولَِبْنَس اْلِمَهادُ  رِ ﴿و  ﴾اتذِق اَّللذَ َأَخَذْتُه اْلِعزذُة اِبإِلمثِْ َفَحس    ْ ُ َرُ وف  َوِمَن الوذاِس َمْن َيش    ْ اِة اَّللِذ َواَّللذ ُه ابِْتَ اَء َمْرض    َ ي نَ ْفس    َ

: وأي فقال ،فس           مع عمر ما قال ،ل الرجالنفقال ابن عباس لبعض من كان إىل جانبه: اقتت ،[207 - 206]البقرة:  ﴾اِبْلِعَبادِ 
قال: ماذا قل ؟ اقتتل الرجالن؟ قال: فلما رأى ذلك ابن عباس قال: أرى ها  ،ش  يء قل ؟ قال: َل ش  يء َي أمري املؤموني

 ،وأرى من يش    ري نفس    ه ابت اء مرض    ا  هللا، يقوم هذا في مر هذا بتقوى هللا ،هوا من إذا أمر بتقوى هللا أخذته العزة ابإلمث
 .(3)ن عباسفقال عمر: هلل تالدك َي ب ،فاقتتل الرجالن ،وأخذته العزة ابإلمث قال هذا: وأان أشرتي نفسي ،فإذا مل يقبل

. بل كان عمر إذا جاءته (4)مث يقول: غص غواص قرمنوكان عمر رض            ي هللا عوه يس             ل ابن عباس عن الش            يء من ال
وما   ،أيخذ برأيه مث ،وألمثا ا ،وأن   ا ،قد طرأ  عليوا أق     يد ع     لاألق     يد املع     لد يقول َلبن عباس: َي بن عباس  

 .(5)كان يدعو لذلك أحداً سواه إذا كان  الع ل

 ،سوَل أوس   ع حلماً من ابن عبا ،وَل أكثر علماً  ،وَل ألوذ لباً  ،وعن س   عد بن أيب وقاص قال: ما رأي  أحداً أح    ر فهماً 
وله ألهل وإن ح ،مث َل جياوز قوله ،مث يقول: عودكر قد جاءتك مع   لد ، ولقد رأي  عمر بن ا طاب يدعوه للمع   ال

. يقول (7)وقلباً عقوَلً  ،إن له لس      اانً س      ؤوَلً  ،. وكان عمر يص      فه بقوله: ذاكم فىت الكهول(6)بدر من املهاجرين واألنص      ار
 .(8)طلحد بن عبيد هللا: ما كو  أرى عمر بن ا طاب يقدم على ابن عباس أحداً 

ن أكثر ولذا كان رض     ي هللا عوه م ،حريص     اً على س     ؤاله واألخذ عوه ،ابن عباس رض     ي هللا عوهما كثري املالزمد لعمروكان 

                                                           
 (.1/377تفسري التابعني ) )1 (
 املربد: املكان جيعل فيه التمر.السبحد: الدعاء وصالة التطوع ،  )2 (

 (.1/578( ر الدر املوثور )4/245تفسري الطربي ) )3( 
 .1940( ، رقم 1/981ف ائل الصحابد أل د ) )4 (
 (.1/379تفسري التابعني ) )5 (
 (.2/369طبقا  ابن سعد ) )6 (
 .1555( ر ف ائل الصحابد أل د ، رقم 1/379تفسري التابعني ) )7 (
 (.2/370ابن سعد )طبقا   )8 (



 

365 
 

 

ذه وقد أشار بعض أهل العلم إىل أن عامد علم ابن عباس أخ ،-رضي هللا عوه  -الصحابد نقاًل وروايد لتفسري عمر وعلمه 
 .(1)عن عمر رضي هللا عن اجلميع

ولذلك تش    رف  املدرس    د  ،(2)عمر به مس    اعداً له على امل     ي قدماً يف طريق العلم عامد والتفس    ري خاص    د لقد كان اهتمام
 .(3)ابن عباس رضي هللا عوهما قرمناملكيد يف عهد التابعني حبرب األمد وترمجان ال

 .(4)فيه قتل وقد كلفه ابحلج ابلواس يف العام الذي ،وكان ابن عباس يف عهد عثمان من املقربني اىل ا ليفد

 ،وها بس ريتهونس بوا إليه أابطيل وأكاذيو ألص ق ،هذا وقد عمل بعض املت ثرين مبدرس د اَلس تش را  بتش ويه ص ورة حرب األمد
علماً أبن مدرسد اَلستشرا  فيما يتعلق ابلعهد الراشدي ويري  صدر اإلسالم امتداد ملؤرخي الرفض والشيعد ال الة الذين 

 ،فجاء مؤرخو اَلس        تش        را  وأحيوا تلك األخبار الكاذبد ،بار ولطخوا هبا س        رية الص        حابد الكراماختلقوا الرواَي  واألخ
وصاغوها أبسلوب حديث ويرفعون شعار املوضوعيد والبحث العلمي وكل هذا كذب وزور، وقد أتثذر  ،والرواَي  املوضوعد

ل الس              ود واألدب املعاص              ر البعيدة عن موهج أه به الكثري من الباحثني واألدابء واملؤرخني ولذلك ند يف كتو التاري 
رضي هللا عوه  فمثاًل: زعم  تلك الكتو أبن عبد هللا بن عباس ،تشويهاً عجيباً للصحابد ،واملوغلد يف مواهج املستشرقني
طلع لالن    مام وت ،وهرب ابألموال املس   روقد إىل مكد ،وغدر اببن عمه علي رض   ي هللا عوه ،هنو أموال املس   لمني ابلبص   رة

 ،س  نيالدكتور طه ح ،ذكر ذلك دون حياء ص  احو كتاب الفتود الكربى )علي وبووه( ،بعد أن كان مع علي (5)إىل معاويد
 والعبارا  الر ورد  على لسان طه حسني يف كتابه )علي وبووه(:

يف نفوس و  ،ومن املكاند يف بين هاش        م خاص        د ويف قريش عامد ،قال: وكان َلبن عباس من العلم أبمور الدين والدنيا -1
 .(6)ما كان خليقاً أن يعصمه من اَلحنراف عن ابن عمه ،املسلمني مجيعاً 

مما يفكر يف  ف قام يف البص  رة يفكر يف نفس  ه أكثر ،وجنم معاويد يف ص  عود ،قال: رأى ابن عباس جنم ابن عمه يف أفول -2
 .(7)ابن عمه

ان جيو عليه أن ومل ي       عها حبيث ك ،ولكوه مل يوس نفس      ه قلياًل وَل كثرياً  ،ي ابن عباس ابن عمه قليالً قال: ولو نس       -3
                                                           

 (.2/370تفسري التابعني ) )1 (
 (.1/506املصدر السابق نفسه ) )2 (
 .220فصل ا طاب يف سرية أمري املؤموني عمر بن ا طاب للصاليب ، ص  )3 (

 (.431   5/425يري  الطربي ) )4( 
 .191أابطيل جيو أن َتحى من التاري  ، ص  )5 (
 .121، ص الفتود الكربى )علي وبووه(  )6 (
 .122املصدر السابق نفسه ، ص  )7 (
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 .(1)أن يكون والياً لعلي على مصر من أمصار املسلمني ،ي عها موذ قليل
ن عباس دعاء بوغري ذلك من األكاذيو والرتها  الر اعتمد قائلوها على الرواَي  ال    عيفد واملوض   وعد. ويكفي ش   رفاً َل

 .(2)«وفقهه يف الدين ،اللهم علمه الت ويل»له: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
ق ابن عباس بعلي وحل ،هذا وقد بدأ ابن عباس ميارس عمله يف وَليته على البص      رة بعد خروج علي من البص      رة إىل الكوفد

 .(3)واستخلف على البصرة زَيد بن أبيه ،قبيل صفني
البص        رة قام ابلعديد من األعمالر أ ها: ترتيو )س        جس        تان( بعد أن قتل واليها على يد ويف أثواء وَليد ابن عباس على 

حي ث بع ث إليه ا ابن عب اس أبمر من علي جمموع د من أجو اد البص              رة َتكووا من قت ل ا وارج فيه ا  ،جمموع د من ا وارج
دور مع علي بن أيب طالو يف معركد كما كان َلبن عباس وألجواد البصرة   ،(4)ه                36وترتيو أمورها وأتمني أهلها سود 

 .(5)صفني
جه إىل فارس زَيد بن حيث و  ،وعنيذ عليها األمراء من قبله ،كما قام ابن عباس بتوظيم ش     ؤون بعض األقاليم التابعد لوَليته

 .(6)فرتبها واستطاع أن يوظم أمورها ويؤدب أهلها بعد عصياهنم ،أبيه
ه                  أرس   ل معاويد بن أيب س   فيان رجاًل إىل البص   رة  38ويف س   ود  ،(7)أتديبهمويف أَيمه غدر أهل اص   طخر فقام ب زوهم و

إَل أن زَيد بن أبيه انئو ابن عباس على البص              رة َتكن من مقاومته ومدافعته حىت قتل الرجل يف  ،ليدعو له بني أهلها
 .(8)إحدى دور البصرة

لبصرة كان علي وإذا وقع  بعض األشياء وابن عباس يف ا وكان ابن عباس يرافق علياً يف كثري من حتركاته يف نواحي العرا ،
كما كان ابن   ،وأيخذ رأيه يف كثري من الق       اَي عن طريق املراس      لد ،يطلعه عليها ابلكتو الر كان يرس      لها إليه ابس      تمرار

 ه  على احلج نيابد عوه. 38كما بعثه علي سود   ،عباس أي اً يكتو لعلي عن شؤون وَليته

س   اعدين وقد وجد جمموعد من امل ،أخذاً برأي الطربي يف ذلك ،عباس يف وَليد البص   رة إىل اس   تش   هاد عليوقد اس   تمر ابن 

                                                           
 املصدر السابق نفسه. )1 (
 ، إسواده صحيُ. 10587الطرباين ، رقم  )2 (
 (.2/16ر الوَليد على البلدان )201يري  خليفد بن خيا  ، ص  )3 (
 (.352،  2/351الكامل يف التاري  ) )4 (
 (.615إىل  5/595)( ر يري  الطربي 1/16الوَليد على البلدان ) )5 (

 (.53،  6/52يري  الطربي ) )6( 
 (.2/16ر الوَليد على البلدان )205األخبار الطوال ، ص  )7 (
 ( نقاًل عن يري  خليفد بن خيا .2/16الوَليد على البلدان ) )8 (
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جمموعد من  كما كان  تتبع وَليد البصرة  ،لوايل البصرة أَيم علير فيهم القاضي وصاحو الشرطد، وصاحو ا راج وغريهم
 األقاليم يف بالد فارس.

وعني مكانه  ،وايل عثمان على البص              رة ،الو بعد مبايعته ابدر إىل عزل ابن عامرومما س              بق يتبني لوا أن علي بن أيب ط
فاض    طر  ،وابلتايل خرج  من س    يطرة عثمان بن حويف ،ولكن  لد اجلمل أحدث  ارتباكاً يف البص    رة ،عثمان بن حويف

عض اَلضطرااب  يف البصرة . كما وقع  ب(1)وبعد موقعد اجلمل عمل علي على توظيم أمورها ،إىل م ادر ا حىت قدم علي
  وَلَيوكذلك أثواء حماولد معاويد الس         يطرة عليها، إَل أن البص         رة مع ذلك اس         تمر  إحدى ال ،من جراء حركد ا وارج

 .(2)ومل يتمكن خصومه من السيطرة عليها ،اإلسالميد التابعد  الفد علي طيلد عصره

وكان أمري  ،ربص        حبته لعلي رض        ي هللا عوهما وأتثر به غايد الت ث وقد انتفع ،وبرز  يف البص        رة قدرا  ابن عباس القياديد
د بعد حىت إن ابن عباس قال: ما انتفع  بكالم أح ،املؤموني علي يتعهده ابلوص        ُ واإلرش        اد واملوعظد بني احلني واَلخر

عدر فإن املرء يس   و ه بفإنه كتو إيل : أما  ،كانتفاعي بكتاب كتو به إيل  علي بن أيب طالو رض   ي هللا عوهملسو هيلع هللا ىلص رس   ول هللا 
ك على ما وليكن أس       ف ،فليكن س       رورك مبا نل  من أمر مخرتك ،ويس       ره درك ما مل يكن ليفوته ،فو  ما مل يكن ليدركه

 .(3)ما بعد املو وليكن  ك في ،وما فاتك موها فال أتسى عليه حزانً  ،وما نل  من دنياك فال تكثرن به فرحاً  ،فاتك موها

 ،كعتنيفكان يص       لي ر  ،فعن ابن مليكد قال: ص       حب  ابن عباس من مكد إىل املديود ،أهل القياموقد كان ابن عباس من 
 .(4)ويكثر يف ذلك من الوشيج والوحيو ،حرفاً حرفاً  قرمنويرتل ال ،قام شطر الليل ،فإذا ترك

ل من عيويه مثل وأسف قال: رأي  ابن عباس ،وقد كان رضي هللا عوه غزير الدمعد حىت أثر ذلك على خديهر فعن أيب رجاء
ود ابن قال: كو  ع ،فعن س    عيد بن أيب س    عيد ،. وكان رض    ي هللا عوه يص    وم اإلثوني وا ميس(5)الش    راك البايل من البكاء

ع قال: ومل؟ قال: ألن األعمال ترف ،كيف ص    ومك؟ قال: أص    وم اإلثوني وا ميس  ،فقال: َي بن عباس ،فجاء رجل ،عباس
يوب فقد تعرض أبو أ ،وكان كرمياً جواداً حيفظ ألهل الس  بق مكانتهم وموزلتهم .(6)أان ص  ائمف حو أن يرفع عملي و  ،فيهما

وعن بك كما ص   وع  وقال: ألص    ،ففرغ له بيته ،فوزل على ابن عباس ،األنص   اري رض   ي هللا عوه ألزمد ماليد وأثقلته الديون
                                                           

 (.2/17الوَليد على البلدان ) )1 (
 املصدر السابق نفسه. )2 (
 (.327/.1صفد الصفوة ) )3 (
 (.3/352سري أعالم الوبالء ) )4 (
 املصدر السابق نفسه. )5 (
تعرض األعمال يوم اإلثوني وا ميس ، ف حو أن يعرض عملي وأان »حيث قال: ملسو هيلع هللا ىلص ( ، إسواده فيه ضعف ، إَل أن فعل ابن عباس لب  عن الويب 3/352سري أعالم الوبالء ) )6 (

 ، حديث حسن. 747رواه الرتمذي ، رقم « صائم
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 .(1)ي وكل ما يف الب ،وعشرين مملوكاً  ،ف عطاه أربعني ألفاً  ،مث قال: كم ديوك؟ قال: عشرون ألفاً  ،ملسو هيلع هللا ىلصبرسول هللا 

 ،وله قدرة عجيبد على تفهيم املس     تمعنير فعن األعمش قال: حدثوا أبو وائل قال: خطبوا ابن عباس ،وكان من أبلغ الواس
لو  ،جل مثل هذار  فجعل  أقول: ما رأي  وَل مسع  كالم ،فجعل يقرأ ويفسر ،فافتتُ سورة الوور ،وهو أمري على املوسم

فعن مس    رو   ،وأعلم الواس ،وكان رض    ي هللا عوه من أمجل الواس وأفص    ُ الواس ،(2)والرتك ألس    لم  ،والروم ،مسعته فارس
 .(3)قل : أفصُ الواس ر فإذا حتدث، قل : أعلم الواس ،قل : أمجل الواس ر فإذا نطق ،قال: كو  إذا رأي  ابن عباس

 .(4)يف جملس ابن عباس ابطاًل ق  وقال القاسم بن حممد: ما رأي 

 وقد أصيو رضي هللا عوه ببصره قبل وفاته وقد قال يف ذلك شعراً:

ا ْن ع            ي            ينذ ن            وَر             ُْ  إْن أيخ            ِذ هللُا م            ِ
 

ا ن        ورُ   م        َ ه        ُ و         ْ يب م        ِ ل        ْ اين َوق         َ  ف        ف        ي ِلس                     َ
لٍ   يٌّ َوع        ق        ل        ي غ        رُي ذي َدخ        َ يب ذَك        ِ ل        ْ  ق         َ

 
ي    ِف م        ث    ورُ    ( 5)ويف ف    م    ي ص                     ارم  ك       الس                 ذ

وهو  ،رضي هللا منوذج رائع للعامل الرابين والقائد اعوك واألمري العادل، وهو أحد املؤثرين يف األحداث يف عهدهوابن عباس  
 ابختصار من أف ل الوماذج لورثد األنبياء.

 :اتسعاً: والية الكوفة
ر أمري املؤموني علي أق وبعد مبايعد علي اب الفد ،اس   تش   هد عثمان رض   ي هللا عوه وواليه على الكوفد أبو موس   ى األش   عري 

من حيث تقبل  ،وكتو له مبوقف أهل الكوفد من بيعته ،وقد أخذ له البيعد من أهلها ،أاب موس           ى األش           عري على وَليته
ق إليها ففي أثواء الطري ،وعودما خرج أمري املؤموني من املديود للعرا  كان يس   ل عن أيب موس  ى خص  وص  اً  .(6)الكثري للبيعد

رد  وإن أ ،ف بو موس    ى ص    احو ذلك ،فس     له علي عن أيب موس    ى فقال: إن أرد  الص    لُ ،لقيه رجل من أهل الكوفد
وقد  .(7)قال: وهللا ما أريد إَل اإلص     ال  حىت يرد عليوا قال: قد أخربتك ا رب ،القتال، ف بو موس     ى ليس بص     احو ذلك

ن  الصلُ واملساملد وعدم القتال بني املسلمني، فقد بعث علي حممد بن أيب بكر وعمار بتبني فيما بعد ميل أيب موسى إىل

                                                           
 ( فيه انقطاع.3/352أعالم الوبالء )سري  )1 (
 (.1/324( ر احلليد )3/351املصدر السابق نفسه ) )2 (
 املصدر السابق نفسه. )3 (
 املصدر السابق نفسه. )4 (

 (.3/357املصدر السابق نفسه ) )5( 
 (.5/467يري  الطربي ) )6 (
 (.5/511يري  الطربي ) )7 (
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ث عوها ابلتفص    يل س    ي   احلدي -َيس    ر واحلس    ن بن علي وغريهم يف وفود خمتلفد َلس    توفار أهل الكوفد قبل موقعد اجلمل 
رة ف ن روه يف ا روج. فقال: أما س  بيل اَلخفس   ل أهل الكوفد أاب موس  ى عن املوقف واس  تش  ا ،-َلحقاً إن ش  اء هللا تعاىل 

وقد اقتوع العديد من أهل الكوفد بعد ذلك اب روج مع احلس    ن رض    ي  ،(1)وأما س    بيل الدنيا ف ن خترجوا وأنتم أعلم ،تقيموا
ديد من وَتيل الع ،(2)وقيل: إنه خرج معه قرابد تس     عد اَلف رجل ،هللا عوه بعد حماورا  متعددة وطويلد بيوهم وبني احلس     ن

عض الرواَي : أن حيث تذكر ب ،الرواَي  إىل أن وَليد أيب موس    ى على الكوفد قد انته  يف هذه الفرتة قبيل موقعد اجلمل
كما ذكر  بعض الرواَي  أن   ،(3)األش  رت )وكان أحد قواد علي( قد طرد أاب موس  ى وغلمانه من قص  ر الكوفد وت لو عليه

 .(4)مكانه )قرضد بن كعو األنصاري( والياً على الكوفدوعني  ،علياً كتو إىل أيب موسى بعزله

وابلتايل كان  ،حيث أصبح  الكوفد قاعدة ا الفد ،مث إن علي بن أيب طالو رضي هللا عوه قدم الكوفد بعد موقعد اجلمل
 ،ص   رهوأص   بُ  ا مكاند خاص   د بقيد ع ،وَلَي علي رض   ي هللا عوه هو املس   ؤول مباش   رة عن أحوال الكوفد وما يتبعها من 

  ،ا خترج األجوادوموه ،وإليها تقدم الوفود ،وموها يدير أمري املؤموني علي خمتلف أحناء الدولد ،حيث كان  عاص      مد ا الفد
وَل ش    ك أن هذا كان له دور كبري يف توش    ي  احلركد التجاريد والعمرانيد يف  ،كما كان ذلك س    بباً يف جذب الس    كان إليها

 كوفد طيلد خالفد علي.ال

 وَليتها يف كما حيرص على تعيني من يووب عو                ه يف  ،وقد كان رض  ي هللا عوه كثري اَلهتمام ابلكوفد ويتفقد أهلها بوفس  ه
وحيوما أراد التوجه لقتال ا وارج  ،(5)فحيوما أراد علي ا روج إىل صفي     ن وىلذ على الكوفد أاب مسعود البدري ،حال غياب     ه
 رضي هللا عوه.(8)، فلم يزل ابلكوفد حىت استشهد علي(7)وىل  على الكوفد )هاين بن هوذة الوخعي( ،(6)ان(يف )الوهرو 

حىت إذا اختذها علي رض            ي هللا عوه مقراً للخالفد أص            بُ هو  ،ومما س            بق نالحظ أن الكوفد كان  تدار من قبل الوَلة
مري وأص       بح  الكوفد ذا  أ يد خاص       د نظراً إلقامد أ ،بهاملس       ؤول عن وَليتها وأخذ يويو عوه من يتوىل ش       ؤوهنا يف غيا

 .(9)املؤموني فيها

                                                           
 (.5/508يري  الطربي ) )1 (
 (.5/517يري  الطربي ) )2 (
 (.5/519يري  الطربي ) )3 (

 (.2/19ر الوَليد على البلدان ) 124اَلستبصار َلبن قدامد ، ص  )4( 
 (.2/493سري أعالم الوبالء ) )5 (
 (.5/324) هي كورة واسعد بني ب داد وواس  ، هبا العديد من القرى ، وهبا وقعد أمري املؤموني علي مع ا وارج. معجم البلدان )6 (
 (.202،  187(ر يري  خليفد )2/20الوَليد على البلدان ) )7 (
 (.2/20املصدر السابق نفسه ) )8 (
 املصدر السابق نفسه. )9 (
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 :الشرق والاينعاشرًا: 
وقد اس    تمر  ،: تذكر املص    ادر أن علي بن أيب طالو وىلذ على فارس س    هل بن حويف األنص    اري رض    ي هللا عوهفارس -1

فاتصل علي رضي  ،ه          تقريباً  37والياً على فارس فرتة من الوق ، مث إن أهل فارس عصوا وأخرجوا سهل بن حويف سود 
جمموعد من  فاتفق معه بعد اس       تش       ارة ،وكان ابن عباس على البص       رة ،وتباحث معه يف ش        ن فارس ،هللا عوه اببن عباس

وهوا يبدو اَلرتبا  واض   حًا بني وَليد البص   رة  ،(1)بن أيب س   فيان على فارسالواس على أن يبعث ابن عباس مس   اعده زَيد 
ابن عباس مع  إذ اتفق ،وإحس      اس ابن عباس مبس      ؤوليته عن ذلك اإلقليم من خالل مباش      رته لوَليد البص      رة ،وإقليم فارس

 علي على بعث أحد معاونيه إىل ذلك اإلقليم ل بطه وترتيو أموره.
 ،(2)كن من ض     بطهاوَت ،فدوخ تلك البالد وق      ى على الفتود فيها ،يص     احبه أربعد اَلف جودي وقد توجه زَيد إىل فارس

، يقول الطربي: ملا قدم زَيد (3)وقد اشتهر زَيد مبقدرة سياسيد فذة مكوته من إعادة اَلستقرار إىل تلك البالد أبقل ا سائر
م على عورة ودلذ بع    ه ،وخوف قوماً وتوعدهم وض   رب بع    هم ببعض ،فارسر بعث إىل ر س   ائها فوعد من نص   ره وموذاه

وفعل مثل ذلك  ،وص   ف  له فارس فلم يلق فيها  ياً وَل حرابً  ،فقتل بع    هم بع    اً  ،وهرب  طائفد وأقام  طائفد ،بعض
 .(5)فسكن الواس إىل ذلك فاستقام  له البالد ،مث رجع إىل فارس فسار يف كورها ومواهم ،(4)بكرمان

  العديد من البلدان كما ض   ب  ،وقام برتتيو ش   ؤون ا راج فيها ،وبىن فيها بعض احلص   ون ،د قام زَيد بتوظيم أمور فارسوق
 وقد استمر زَيد والياً على فارس بقيد خالفد علي رضي هللا عوه. ،(6)التابعد لوَليته حىت أمو  البالد واستقام 

وقد وجد  بعض التقس  يما  اإلداريد داخل  ،(7)ته وَتكوه من ض  بطهاوكان زَيد أش  هر وَلة علي على فارس نظراً لس  ياس  
ن وَل ا فقد ذكر  اصطخر وذكر أنه كان م ،فقد ورد ذكر بعض الوَلة املختصني ببلدان معيود داخل اإلقليم ،إقليم فارس

كما أن زَيد بن أيب س   فيان س   كوها وحتص   ن هبا بعد مقتل   ،(9)وجر  بيوه وبني علي بعض املكاتبا  ،(8)املوذر بن اجلارود

                                                           
 (.6/71يري  الطربي ) )1 (
 (.6/53املصدر السابق نفسه ) )2 (

 (.2/21وَليد البلدان ) )3( 
 (.6/53يري  الطربي ) )4 (
 (.6/52نفسه )املصدر السابق  )5 (
 (.6/53املصدر السابق نفسه ) )6 (
 (.2/21الوَليد على البلدان ) )7 (
 (.7/87( )5/561الطبقا  الكربى ) )8 (
 (.2/22(ر الوَليد على البلدان )2/203يري  اليعقويب ) )9 (
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وقد ذكر من وَل ا لعلي حممد  ،(2)كما ذكر  من بلدان فارس أص       بهان الر تعد من أكرب كورها  ،(1)علي رض       ي هللا عوه
موني املؤ  وقد قدم أبموال وطعام من أصبهان إىل أمري ،كما كان من أشهر وَلة أصبهان لعلي )عمر بن سلمد(  ،(3)بن سليم

 .(4)علي بن أيب طالو

وَل يزال بعض موها حمفو اً يف املتحف العراقي وحتمل  ،ه  39وقد ضرب  الدراهم زمن علي يف هذه املواطق الفارسيد سود 
 .(5)إضافد إىل يري  ضرهبا ،عبارا  عربيد

د ا لفاء بوَليد البص      رة يف عهوقد ارتبط  بطريقد مباش      رة أو غري مباش      رة  ،: تعترب خراس      ان وَليد واس      عدخراس      ان -2
ويف خالفد علي رض    ي هللا عوه ورد ذكر العديد من احلوادث الر وقع  يف هذه الوَليد خالل تلك الفرتة، كما  ،الراش    دين

  ،(6)وبعض األمراء على كورها وبلداهنا. فقد ورد أن أول وَلة علي على خراس              ان عبد الر ن بن أبزى ،ورد بعض وَل ا
بعد  ،وقد بعثه علي رض          ي هللا عوه إىل خراس          ان ،(7)وَلة علي إىل خراس          ان جعدة بن هبرية بن أيب وهوكما كان من 

إَل أنه على ما  ،(8)فحاول أتديبهم وتوظيم البالد مرة أخرى ،وكان أهل خراسان قد ارتدوا ،ه             37عودته من صفني سود 
كما تعد   ،(9)وض   ب  أمورها مرة أخرى ،حىت َتكن من مص   احلد أهلها ،يبدو مل يوجُ، فبعث علي أحد قواده إىل خراس   ان

وكال اإلقليمني مرتبطان إىل حدٍ  ما بوايل البص    رة، ويف ال الو فإن هواك ارتباطاً  ،س    جس    تان أحد األقاليم اجملاورة  راس    ان
 إدارَيً بني اإلقليمني.

 ،(10) عوه، ومن هؤَلء عبد الر ن بن جزء الطائيوقد ورد ذكر بعض وَلة سجستان يف عهد علي بن أيب طالو رضي هللا
 ،عاثوا فس اداً يف البلدو  ،فقام ثوار من ص عاليك العرب بقتله ،وقد بعثه علي رض ي هللا عوه إىل س جس تان بعد موقعد اجلمل

لق     اء فاس    تطاع ا ،فكتو علي إىل ابن عباس يف البص    رة أن يوجه أمرياً اخر إىل س    جس    تانر فوجه ربعي بن ك س العوربي

                                                           
 (.2/22ر الوَليد على البلدان ) 219األخبار الطوال ، ص  )1 (
 (.1/207معجم البلدان ) )2 (
 (.2/22ر الوَليد على البلدان )153األخبار الطوال ، ص  )3 (
 (.2/442الكامل يف التاري  ) )4 (
 .5الدراهم اإلسالميد للخلفاء الراشدين ، وداد القزاز ، ص  )5 (
 .399فتو  البلدان ، ص  )6 (

 (.2/23( ر الوَليد على البلدان )1/191 ذيو الكمال ) )7( 
 (.2/23ر الوَليد على البلدان )399فتو  البلدان ، ص  )8 (
 (.2/23ر الوَليد على البلدان )199يري  خليفد بن خيا  ، ص  )9 (
 (.2/23الوَليد على البلدان ) )10 (
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 .(1)هواستقر هبا إىل أن استشهد علي بن أيب طالو رضي هللا عو ،وقتل زعيمهم وضب  أمور البالد ،على ثورة الصعاليك

ليها جرير بن وتويف عثمان وع ،وقد امتاز  أثواء وَليد عثمان بوجود واٍل مس  تقل فيها ،وكان   دان: أحد الث ور الش  رقيد
ه وبعد مبايعد علي اب الفد ووص            وله إىل العرا  بعث إىل جرير بن عبد هللا يف  ذان أيمره أبخذ البيعد ل ،عبد هللا البجلي

َله من الواس والقدوم إليه  ،، وبعث ابلرس               الد مع رجل يعتمد عليه وقال: إين بعث  إليك بفالن(2)اب الفد على من ِقبَ 
مث  ،وقد قدم جرير إىل علي يف الكوفد فبعثه إىل معاويد يف الشام ،(3)واقرأ كتايب هذا على املسلمني ،فاس له عن ما بدا لك

وترك وَليته  ،وموهم األش    رت وغريه فلحق جرير مبعاويد يف الش    ام ،عاد مرة أخرى وتعرض لإلهاند من قبل بعض أجواد علي
 .(4)وكان ذلك قبيل موقعد صفني

أيب طالو  فلما بويع علي بن ،يوما تويف عثمان بن عفان: كان األش           ع  بن قيس عاماًل على أذربيجان حأذربيجان -3
. ويبدو أن علياً رضي هللا عوه استقدم (5)وأن أيخذ له البيعد على ما قبله ،اب الفد كتو إىل األشعث بن قيس أن يبايع له

وارج، ويبدو ، ويف قتال ا (6)مث ش  هد معه املش  اهد حيث اش  رتك معه يف ص  فني ،األش  عث بن قيس فلحق بعلي يف الكوفد
قيس مرة أخرى  مث أعاد األشعث بن ،أن علياً رضي هللا عوه وىلذ على أذربيجان خالل هذه الفرتة سعيد بن ساريد ا زاعي

وقد كان  لألش   عث بن قيس بعض  ،(7)كما ص   ر  بذلك البالذري  ،ويظهر أن علياً ض   م إليه وَليد أرميويد ،على أذربيجان
وبواء  ،، وَتص             ريها(8)األعمال ا امد أثواء وَليد أذربيجان لعلي ومن ذلك إنزاله جمموعد من العرب من أهل العطاء أردبيل

 .(9)مسجدها بعد أن انتشر اإلسالم بني أهلها

موهم: و  ،عض الوَلة يف األهوازمن ذل  ك أمس  اء ب ،وق  د ورد  بعض األمس  اء لوَلة علي يف بعض بل  دان املش              ر  األخرى
 فلما رج            ع علي من صفني أخ            ذ ا ري  جبمع ،وقد كان والياً على بعض بالد األهواز قب            ل صفني ،ا ري  بن راشد

اء على فوجه إليه جيش         اً َتكن من الق           ،فبلغ ذلك علياً  ،واس         توىل على بعض األماكن ،ويدعو إىل خلع علي ،اجلوود

                                                           
 (.2/153ر الوَليد على البلدان ) 153ر األخبار الطوال ، ص  387فتو  البلدان ، ص  )1 (
 (.5/599يري  الطربي ) )2 (
 (.2/167(ر الوَليد على البلدان )2/363أعثم الكويف )الفتو  َلبن  )3 (
 (.601،  5/600يري  الطربي ) )4 (
 (.5/599املصدر السابق نفسه ) )5 (

 (.2/24ر الوَليد على البلدان ) 193يري  خليفد بن خيا  ، ص  )6( 
 (.2/24ر الوَليد على البلدان ) 207فتو  البلدان ، ص  )7 (
 (.1/145شر  تربيز ر معجم البلدان ) 64مدن أذربيجان ، وهي قاعد ا قبل اإلسالم ، واشتهر  بذلك يف صدر اإلسالم ، وتقع حالياً على بعد أردبيل: من أشهر  )8 (
 (.2/25ر الوَليد على البلدان ) 324فتو  البلدان ، ص  )9 (
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   احلديث عوه ا ابلتفصيل إبذن هللا تعاىل.وسي  ،(1)حركت ه وقتل ه
ومل يتمكن  ،وقد اش    رتى أس    رى من بعض أجواد علي ف عتقهم ،(2)ومن األمراء لعلي يف األهواز مص    قلد بن هبرية الش    يباين

 .(3)مث فر إىل معاويد يف الشام ،من تسديد كامل  وهم
عد أن اجتمع إليه ب ،أنه مجع مجعاً أَيم علي وتوجه إىل الس ودوذكر  ،وقد أورد خليفد بن خيا  والياً لعلي على بالد الس ود

 يسرية. (4)ومل يبق من جيشه إَل عصابد ،ولكوه فشل يف إحدى املعارك ومن معه ،الواس
ي هللا عوه مث ا مه علي رض      ،كما ذكر من وَلة علي )يزيد بن حجيد التميمي( وقد اس     تعمله علي على الري بعد ص     فني

 .(5)مث فر إىل معاويد يف الشام ،أبن أخذ من ا راج فحبسه يف الكوفد
يوه وبني علي ودار  ب ،وقد كان له دور رئيس        ي يف جماهبد ا وارج ،وأما املدائن فقد كان عليها س        عد بن مس        عود الثقفي

 -، وقد اش      تهر عن س      عد توليته ابن أخيه (6)ىل املدائنحيث حاولوا الوص      ول إ ،وقواده العديد من املراس      ال  يف ش       هنم
اً وقد غ     و علي على املختار الثقفي نتيجد تص    رفه تص    رف ،على املدائن يف حالد غيابه (7) –املختار بن أيب عبيد الثقفي 
لرئيسي يف بو اولعل قرب وَليته من الكوفد كان الس ،ويعترب سعد من قواد علي املشهورين ،(8)غري شرعي يف أموال ا راج

 اشرتاكه مع علي يف الكثري من املواقع.

 .(9)وقد أورد املؤرخ أبو حويفد الديووري بعض األمساء لوَلة علي يف مواطق خمتلفد

ه عاىن من الص  عواب  وأن ،وَلَي وهكذا رأيوا فيما س  بق أن علي بن أيب طالو رض  ي هللا عوه بذل جهداً كبرياً يف توظيم ال
مل يفرض  كما أنه  ،من يده كاليمن واحلجاز ومص      ر وَلَي واملش      كال  الكثرية يف هذه الوَليد، فقد خرج  العديد من ال

كمه  الر اس          تمر  حت  ح وَلَي وأما البالد وال ،كالش          ام وفلس          طني وما جاورها  وَلَي س          يطرته ابتداء على بعض ال
ا من املشكال  الكثريةر وعلى رأسها مشكلد ا وارج الذين  هروا يف تلك املواطق خصوصًا كالعرا  وفارس فقد عاىن فيه

األص   ليني يف  كما أن أهل البالد  ،وابلتايل فإن اَلس   تقرار يف تلك املواطق مل يكن يماً  ،يف الس   ووا  األخرية من حكم علي
                                                           

 (.47   6/27( ر يري  الطربي )2/95يري  اليعقويب ) )1 (
 (.2/25( ر الوَليد على البلدان )7/438عاين )األنساب للسم )2 (
 (.2/25( ر الوَليد على البلدان )7/310البدايد والوهايد ) )3 (
 (.2/25ر الوَليد على البلدان ) 200يري  خليفد ، ص  )4 (
 (.2/26( ، الوَليد على البلدان )20/197هنايد األرب ) )5 (
 (.5/690يري  الطربي ) )6 (
 السابق نفسه.املصدر  )7 (

 (.2/26ر الوَليد على البلدان ) 186التمهيد والبيان ، ص  )8( 
 (.2/26ر نقاًل عن الوَليد على البلدان )26األخبار الطوال ، ص  )9 (
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رز املش   كال  ومن أب ،ر قتل فيها بعض وَلة عليبالد املش   ر  كفارس وخراس   ان وس   جس   تان قاموا ابلعديد من الثورا  ال
 ،     ذانكجرير بن عب   د هللا يف  ،موَلَي وابلت   ايل ختلذى عن  ،الر واجهه   ا علي م   ا وقع ل   ه من خالف مع بعض الوَلة

 وهكذا يت ُ أن علياً رضي هللا عوه ق ى مدة خالفته يف جهاد داخلي مع جبها  ،ومف لد بن هبرية يف األهواز وغريهم
 ،  طاقتهوواجهته العديد من العقبا  الر بدد ،داخليد موعته يف كثري من األحيان من توظيم ش        ؤون تلك البالد كما أراد

هذا على  وكان ،وقد ش       ل  هذه املش      كال  اهتمام املؤرخني فركزوا عليها األض      واء ،واس      توفد  جهوده رض      ي هللا عوه
  .(1)وَلَي لحساب رصدهم للشؤون التوظيميد واإلداريد  ذه ا

                                                           
 ا اطلع  عليه يف هذا الباب ، فجزاه هللا خرياً.( ، جل هذا املبحث من كتاب )الوَليد على البلدان( للدكتور عبد العزيز العمري ، وهو من أف ل م2/27الوَليد على البلدان ) )1( 
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 تعيني الوالة يف عهد علي رضي هللا عنه:  املبحث الثاين
 

د نتيجد مقتل وقد وقع اَلض   طراب يف خمتلف أحناء الدول،بويع علي اب الفد بعد مقتل أمري املؤموني عثمان رض   ي هللا عوه  
وابلتايل: فإن علياً رض    ي هللا عوه بويع يف  روف ص    عبدر بدأ  الدولد اإلس    الميد خال ا تفقد الش    يء الكثري من  ،عثمان

وقد  هر هذا اَلض     طراب واض     حاً يف املديود نفس     ها، وقد بدأ  األمور ت      طرب يف خمتلف أحناء  ،اس     تقرارها ونش     اطها
 ،ايدتقدم بع     هم بوص    ائُ إىل علي فيما ميكن أن يفعله من البدف ،وأحسذ املس    تش    ارون والوص    حاء خبطورة ما يقع ،الدولد

 .(1)وخصوصًا فيما يتعلق ابلوَلة على البلدان

 :أواًل: موقف علي من والة عثمان وتعيينه ألقاربه
 :موقف علي من والية عثمان -1

الواس  فتود: عدم رض    ا جمموعد منأن من األس    باب الرئيس    يد لل ،كان أمري املؤموني علي رض    ي هللا عوه يدرك إدراكاً كامالً 
، ولكن وليس لعجزهم أو  لمهم ،وذلك بس  بو ما أش  اعه ر وس الفتود ض  د عثمان ووَلته ،عن وَلة عثمان رض  ي هللا عوه

 يكن لريض   ى أن يس   تفتحون بقو م: إن علياً مل ،الكثري من الكتاب املعاص   رين يف حديثهم عن س   ياس   د علي يف توليد الوَلة
  وما أفظع هذا اَل ام (2)ميوعه من ذلك ديوه وأمانته ،ن على وَليتهم س              اعد واحدة بعد توليه ا الفديبقى عمال عثما

، وقد نس      فته يف كتايب )تيس      ري الكرمي املوان يف س      رية عثمان بن عفان( ،املوجه ض      د عثمان رض      ي هللا عوه وض      د عماله
 يد فلريجع إليه.فمن أراد املز  ،(3)وحتدث  عن حقيقد وَلة عثمان يف مبحث كامل

 لقد اعتمد من طعن يف والة عثمان علا روااين واهية ومشهورة؛ وهي:

ود وقد بويع مث قدم  املدي ،) أ ( الروايد األوىل: من طريق الواقدي: أن ابن عباس قال: دعاين عثمان فاستعملين على احلج
ل : ماذا قال هذا؟ قال: فق ،فحبس      ين حىت خرج من عوده ،فوجد  امل رية بن ش      عبد مس      تخلياً به ،ف تيته يف داره ،لعلي

يبايعون  ،وإىل عمال عثمان بعهودهم تقر هم على أعما م ،وإىل معاويد ،قال يل قبل مرته هذه: أرس ل إىل عبد هللا بن عامر
ار َلجتهد  هن وقل : وهللا لو كان ساعد من ،ف بي  ذلك عليه يومنذ ،فإهنم يهدئون البالد ويسكوون الواس ،لك الواس

                                                           
 (.28،  2/27الوَليد على البلدان ) )1 (
 .374ا لفاء الراشدين للوجار ، ص  )2 (

 ، طبعد دار ابن كثري ، دمشق. 323إىل  294عثمان بن عفان للصذالذيب ، ص  )3( 
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. ،فيها رأيي  وَل ولي  هؤَلء وَل مثلهم يوىل 

مث عاد إيل  اَلن فقال: إين أش          ر  عليك أول مرة ابلذي  ، قال: مث انص          رف من عودي وأان أعرف فيه أنه يرى أنه خمط
ثق به، فقد  ت وأان أرى أن تص      وع الذي رأي ر فتوزعهم وتس      تعني مبن ،مث رأي  بعد ذلك رأَيً  ،أش      ر  عليك وخالفتين فيه

 وهم أهون شوكد مما كان. ،كفى هللا

؟ قال قال يل علي: ولو نص  حين ،وأما املرة األخرية فقد غش  ك ،قال ابن عباس: فقل  لعلي: أما املرة األوىل فقد نص  حك
: أخذ هذا  م يقولونومىت تعز  ،فمىت تثبتهم َل يبالون مبن ويل األمر ،ابن عباس: ألنك تعلم أن معاويد وأص     حابه أهل دنيا

من طلحد والزبري مع أين َل ا ،فيوتقض عليك أهل الشام وأهل العرا  ،ويؤل ِبون عليك ،وهو قتل صاحبوا ،األمر ب ري شورى
 أن يكرا عليك.

وأما الذي يلزمين من  ،فقال علي: أما ما ذكر  من إقرارهمر فوهللا ما أش        ك أن ذلك خري يف عاجل الدنيا إلص        الحهما
 السيف. وإن أدبروا بذل   م ،فإن أقبلوا فذلك خري  م ،احلق واملعرفد بعمال عثمانر فوهللا َل أويل موهم أحدا أبداً 

 ند فإن العرب نول جولد وت               طرب وَل ،وأغلق اببك عليك ،قال ابن عباس: أطعين وادخل دارك واحلق مبالك بيوبع
ر إىل الشام فقال َلبن عباس: س ،   مع هؤَلء اليوم ليحملوك الواس دم عثمان غداً. ف ىب عليفإنك وهللا لنن هن ،غريك

 ،اموهو ابن عم عثمان رض    ي هللا عوه وعامله على الش     ،معاويد من بين أميد ،فقال ابن عباس: ما هذا برأي ،فقد وليتكها
رابد ما فقال له علي: ومل؟ قال: لق ،يتحكم عليأو أدىن ما هو ص   انع أن حيبس   ين ف ،ولس     امن أن ي    رب عوقي لعثمان

َل كان هذا  ف ىب علي وقال: وهللا ،ولكن اكتو إىل معاويد َفَموِ ه وِعْده ،وإن كان ما  ل عليك  ل علي ،بيين وبيوك
 .(1)أبداً 

وهو: أن ابن عباس  ،احتهوفيها زَيدة واختالف يثري الش  ك يف ص   ،) ب ( الروايد الثانيد: وهي مثل الروايد األوىل يف املعىن
يريد  ،(2)فلقي يف طريقه الزبري وطلحد ومعهما فند من قريش ابلوواص         ف ،-رض         ي هللا عوه  -قدم مكد بعد مقتل عثمان 
فإذا  ،وإن الزبري وطلحد قد ابيعا علياً  ،إذ إن علياً بويع بعد أن وص               ل ابن عباس من احلج ،مكد. وهذا خيالف احلقيقد

 .(3)وهذا خط  واضُ جلي ،خرجا يف هذا الوق  يكوانن قد خرجا قبل البيعد

أبن امل رية بن ش           عبد أش           ار على علي أن يثب  معاويد على  ،رواها بدون إس           واد ،) ج ( الروايد الثالثد: روايد أيب خموف

                                                           
 (.463إىل  5/461يري  الطربي ) )1 (
 (.5/463)يري  الطربي  )2 (

 .103خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص  )3( 
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 ،ل ومص     درهن البص     رة والكوفد عني املافاعرتض ابن عباس على رأيهر أل ،البص     رة والكوفد ،وأن يويل طلحد والزبري ،الش     ام
ومل يقبل مشورة  ،فاستمع علي إىل رأي ابن عباس ،وأن وَليد معاويد الشام َل توفعه وقد ت ره ،فإذا وَل ا ضيقا على علي

 .(1)امل رية بن شعبد

ن بدل ابن عباس: ، ولك(2)) د ( الروايد الرابعد: ورد  روايد الواقدي األوىل بش              يء من اَلختص               ار عن ابن عبد الرب
 .(3)احلسن

ائج وخرج  موها بوت ،إن هذه الرواَي  أي  خطرها من حيث إهنا األس         اس الذي بوي  عليه أهم الدراس         ا  املعاص         رة
لثروة وتص              ورهم أفراداً ماديني   هم ا ،ويف عد م وأمانتهم ،خطرية تطعن يف أكابر الص              حابد أهل الش              ورىر يف ديوهم

وما حرب اجلملر إَل بس      بو هذه  ،وما الفتود الر أد  إىل مقتل عثمان ،والس      لطان ولو على حس      اب دماء املس      لمني
 .(4)األطماع الشخصيد

لير خيالف ع فقوله: إن ابن عباس قدم املديود بعد بيعد ،ويظهر اَلض         طراب والوكارة يف م  هذه الرواَي  يف جل فقرا ا
 وقد تقدم. ،الرواَي  املوثوقد يف أنه جاء قبل أن يبايع اب الفد

 وإىل معاويد، وإىل عمال عثمان بعهودهم يقرهم على ،وقوله: أش              ار امل رية على علي أبن يرس              ل إىل عبد هللا بن عامر
فكيف يرس    ل  ،واختذوا س    بيلهم إىل مكد ،موَلَي أعما م.. خيالف رواَي  أوثق موها تفيد أن معظم هؤَلء الوَلة قد تركوا 

إليهم إبثبا م وهم قد تركوا البالد؟  قوله: إن علياً قال يف هؤَلء الوَلة: وهللا لو كان  س   اعد من هنار َلجتهد  فيها رأيي 
ل  دول  د ا فق  د توس              ع    على أي  ديهم ،وَل أمث  ا م يوىلر خي  الف  ه أن هؤَلء الوَلة مؤهلون لإلم  ارة والقي  ادة ،وَل ولي    هؤَلء

فلوَل أنه مل يكن  أما معاويد ،اإلس     الميد ر فعبد هللا بن عامر وص     ل  فتو  البص     رة يف وَليته إىل كابل عاص     مد أف انس     تان
 مؤهاًل ما ويل عشرين عاماً..

 ،وليس لعجزهم ،وقد بيو  أن عدم رض           ا جمموعد من الواس عن عمال عثمان هو بس           بو ما أش           اعه أهل الفتود عوهم
ويف  ،لحد املس   لمنيوعدم املباَلة مبص    ،رخيي يثب  ذلك. وتص   ور الروايد الواهيد امل رية بن ش   عبد ابملداهود وال شوالواقع التا

علياً رضي  -د عن حسن ني -كما تصور   ،وهذا َل يوافق أخالقه وسريته قبل الفتود وبعدها ،هذا الوق  العصيو ابلذا 

                                                           
 (.2/36أنساب األشراف ) )1 (
 ( حباشيد اإلصابد.2/371اَلستيعاب ) )2 (
 .537ر يري  اإلسالم للذهيب ، عهد ا الفد الراشدة ، ص 103خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص  )3 (
 .75   55   53ر عبقريد علي للعقاد ، ص  854،  851،  850إسالميا  ، ص علي وبووه ، طه حسني  )4 (
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 .(1)امل رية وابن عباس  ا العارفان هبذه األموروأن  ،هللا عوه ابجلاهل يف هذه األمور السياسيد

الف رواَي  الواقدي خب ،«سياسياً »وأن وَليته َل توفعه  ،فإن ابن عباس يشري على علي بعزل معاويد ،وأما روايد أيب خموف
ا ليفد   (2)ولن يراها ،فسيست ثران مبوارده املاليد ،وفيها: أن الصحابيني اجلليلني طلحد والزبري إذا وَل ا على مصري العرا 
وهي  ،مث هي م          طربد وموكرة من حيث امل  ،إن الرواَي  الس         ابقد واهيد من حيث الس         ود، وهذا كايف يف إس         قاطها

ل الراوي وألهواء وتدخ ،فهي َل توقل ا رب التارخيي على حقيقته ،رواَي  افرتاض              يد: إذا حدث كذا فس              يحدث كذا
 .(3)بشخصه وميوله الراف يد أثر يف ذلك

وليجدد هبم  ،وما قام به أمري املؤموني علي رض     ي هللا عوه من تعيني وَلة جددر أدعى إىل بيعد الواس يف تلك البالد البعيدة
 .(4)ويفسُ اجملال أمام العبقرَي  اجلديدة أن توطلق وختدم دين هللا تعاىل ،عهد الفتوحا 

وأنه أقال  ،مدومعرفد ابلوفوس واألوض      اع القائ ،تلك موهبد قياديدإن أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض      ي هللا عوه كان مي
عزل عمر بعض  وقد ،الوَلة ليختار سواهم حسو ما يراه مالئماً لتحقيق اَلنسجام اإلداري والسياسي بني ا ليفد وأعوانه

زله وتعيني د متحققد بعوابلتايل من حق علي أن يعزل من يرى أن املص  لح ،كما عزل عثمان بعض وَلة عمر  ،وَلة أيب بكر
 .(5)غريه

وقد جانو الص  واب بعض املؤلفني املعاص  رين يف ق   يد عزل علي لوَلة عثمانر فاش  تط  أقالمهم يف تفس  ري هذا املوقف، 
وأن األوىل  ،وموهم من  له على ض   عف خربة علي الس   ياس   يد ،فموهم من  له على ص   البد علي يف احلق وض   رورة الت يري

ا  مدارها على وهذه التفس   ري  ،س   ياس   ياً إبقاء الوَلة وخاص   د معاويد حىت تس   تقر األوض   اع وتؤخذ البيعد لعلي يف األمص   ار
كما أن علياً   ،(6)رواَي  واهيد وأخبار ض   عيفد ر تدور حول إبداء امل رية بن ش   عبد رأيني متعارض   ني حول املوقف من الوَليد

 تهدر له أن يعزل مجيع عمال عثمان إذا رأى املصلحد يف ذلك.إمام جم -رضي هللا عوه  -

عز ما  ،(7)وهو املعص    وم خالد بن س    عيد بن العاص على ص    وعاء، وعمرو ابن العاص على عمانملسو هيلع هللا ىلص وقد وىل رس    ول هللا 
وىل مكانه مرو و وعزل ع ،ا ليفد من بعده الص   ديق رض   ي هللا عوه: عزل خالد ووىل مكانه املهاجر بن أيب أميد وله ص   حبد

                                                           
 .105خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص  )1( 

 .106املصدر السابق نفسه ، ص  )2 (
 .106املصدر السابق نفسه ، ص  )3 (
 .176علي بن أيب طالو ، عبد الستار الشي  ، ص  )4 (
 .129الراشدة ، ص عصر ا الفد  )5 (
 .159عصر ا الفد الراشدة ، ص  )6 (
 .97يري  خليفد بن خيا  ، ص  )7 (
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د القائدين العظيمني خالد بن الوليد واملثىن بن حارث -رض  ي هللا عوه  -وقد وىل أبو بكر  ،(1)حذيفد بن حمص  ن وله ص  حبد
علىمصر عمرو  -رضي هللا عوه  -. ووىل الفارو  ( 2)مع كفاء ما -رضي هللا عوه  -فعز ما عمر  ،-رضي هللا عوهما  -

ووىل على مص  ر ابن أيب  ،فعز ما ذو الوورين ،(4)على الكوفد امل رية بن ش  عبد رض  ي هللا عوهو  ،رض  ي هللا عوه ،(3)بن العاص
 .(6)وعلى الكوفد سعد بن أيب وقاص ،(5)سر 

 ،فه ل يوتق د ع اق ل الص               ديق والف ارو  وذا الوورين يف عز م هؤَلء العم ال األكف اء؟  إن لك ل وق   أحواًَل و روف ًا تطرأ
 ال ائو. (7)ويرى الشاهد ما َل يراه ،فيحمل الالحق على ما َل يراه السابق من اَلجتهاد

وأما قول بعض الكتاب املعاص             رين أبن أمري املؤموني علي عزل مجيع عمال عثمانر فإن العزل مل يتحقق إَل يف معاويد بن 
ا البص      رة فخرج موها عبد هللا بن عامر ومل يول . وأم(9)وخالد بن أيب العاص بن هش      ام يف مكد ،(8)أيب س      فيان يف الش      ام

قتل وقدم مكد بعد م ،مال جبايد اليمن -رض           ي هللا عوه  -ويف اليمن أخذ أمريها يعلي بن مويد  ،(10)عثمان عليها أحداً 
 ،ووفد ابن أيب س     ر  عامل مص     ر واس     تواب ابن عمه عليها ،وان      م إىل طلحد والزبري وح      ر معهم موقعد اجلمل ،عثمان

 .(11)فذهو إىل الرملد بفلسطني ومكث هبا حىت ما  ،ما رجع إليها وجد ابن أيب حذيفد ت لو عليها فطرده عوهافل

 -فد أقره علي وأمري الكو  ،وأمري مص     ر عزله املت لو عليها ابن أيب حذيفد ،وهكذا فإن أمري اليمن والبص     رة عزَل أنفس     هما
 مكد. وخالد بن أيب العاص وايل ،َل يف حق معاويد وايل الشامفلم يرد العزل حقيقد إ ،يف موصبه -رضي هللا عوه 

 فمن الوَلة الذين وَلهم على األقاليم:  ،كما أن أمري املؤموني علي رضي هللا عو ه وىل أخي ار الواس على املسلمني

 ي                 وم أحد حني انكش  ف الواس ملسو هيلع هللا ىلصالويبوثب  مع  ،س  هل بن حويف على الش  امر وهو ص  حايب جليل ش  هد بدراً وأحداً 
. (12)ملسو هيلع هللا ىلصوش   هد أي    اً ا ود  واملش   اهد كلها مع رس   ول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصوجعل يو    ُ ابلوبل عن رس   ول هللا  ،وابيعه على املو 

                                                           
 .123املصدر السابق نفسه ، ص  )1 (

 .122املصدر السابق نفسه ، ص  )2( 
 .155املصدر السابق نفسه ، ص  )3 (
 (.5/467يري  الطربي ) )4 (
 (.1/1/17البلدان )(ر الوَليد على 1/33سري أعالم الوبالء ) )5 (
 (.5/251يري  الطربي ) )6 (
 (.2/99حتقيق مواقف الصحابد يف الفتود ) )7 (
 ( رجاله رجال الصحيُ.15/81(ر مصوف ابن أيب شيبد )12/261املعجم الكبري للطرباين ) )8 (
 (.2/3ر الوَليد على البلدان )201يري  ابن خيا  ، ص  )9 (
 .4711ر اإلصابد ، ترمجد  (3/35سري أعالم الوبالء ) )10 (
 (.2/100حتقيق مواقف الصحابد ) )11 (
 (.3/471الطبقا  ) )12 (
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. كما وىل  قيس بن سعد بن (1)وهو صحايب من األنصار كان عاماًل لعمر على العرا  ،ووىل  عثمان بن حويف على البصرة
. ووىل  عبيد هللا بن العباس بن (3)وكان جواداً من ذوي الرأي والذكاء ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبن ص   احو ش   رطد وكا ،(2)عبادة على مص   ر

 .(5)وكان كرمياً ممدوحاً نبيالً  ،وهو أص ر من أخيه بسود ،(4)عبد املطلو على اليمن، له صحبد

مصار غري اإلمام العمال على األوأما قول بعض الكتاب: إنه عزل العمال قبل أن تصل إليه بيعد أهل األمصار ر فإن توليد 
لدان الوائيد فمىت ابيع أهل احلل والعقد أي خليفد لزم  بيعته مجيع الب ،مشروطد بوصول بيعد أهلها له عود مجيع املسلمني

ولو كان  توليد ا ليفد العمال على األمص       ار متوقفد على وص       ول بيعد أهلها له ما َت   ،عن مركز خالفته ش       رعاً وعقالً 
ل مكد وحماربد املرتدين ومانعي الزكاة قبل وص   ول بيعد أه ،الص   ديق رض   ي هللا عوهر ألنه تص   رف إبرس   ال بعث أس   امدبيعد 

والطائف وجواثى يف البحرين. وكذلك الفارو  رض      ي هللا عوهر فإنه اس      تهلذ خالفته بعزل خالد بن الوليد وتوليد أيب عبيدة 
لش      ام قبل وص      ول بيعد أهل اليمن وجيويف املس      لمني ابلش      ام والعرا  إليه، بن اجلرا  قائداً عاماً على جيويف املس      لمني اب

 .(6)وتصرف ذو الوورين رضي هللا عوه يف أمور املسلمني أي اً قبل بيعد األمصار إليه

 :والاينتعيني أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه بعض أقاربه علا ال -2

ان عنيذ عدداً حيث إن عثم ،يف خالفر عثمان وعلي وَلَي ى الحتدث الكتاب املعاص        رون عن ق         يد توليد األقارب عل
ين أميد من وعودما تويف عثمان مل يكن من ب ،وكانوا مخس  د من بين أميد من  انيد عش  ر والياً  ،وقد مت تبيني ذلك ،من الوَلة

ل عثمان الوليد بن عز  ،كريز فق وعبد هللا بن عامر بن   ،وعبد هللا بن س      عد بن أيب الس      ر  ،الوَلة إَل ثالثدر وهم: معاويد
لر مل ترَض الكوفد ا ،ولكوه عز ما من أين؟ من الكوفد الر عزل موها عمر س      عد بن أيب وقاص ،عقبد وس      عيد بن العاص

 .(7)لوُّا عليهابل مطعن يف املديود الر وُ  ،إذاً عزل عثمان رضي هللا عوه ألولنك الوَلة َل يعترب مطعواً فيهم ،بواٍل أبداً 
وفتُ هللا على  ،م وَلَيمث إن الوَلة الذين وَلذهم عثمان رض     ي هللا عوه من أقاربه قد أثبتوا الكفايد واملقدرة يف إدارة ش     ؤون 

وموهم من تقلد مهام الوَليد قبل ذلك يف عهد  ،وس            اروا يف الرعيد س            رية العدل واإلحس            ان ،أيديهم الكثري من البلدان

                                                           
 (.3/2/209التاري  الكبري للبخاري ) )1( 

 .44( ر وَلة مصر ، ص 2/94الوجوم الزاهرة ) )2 (
 (.2/101( ر حتقيق مواقف الصحابد )3/249اإلصابد ) )3 (
 (.2/101الصحابد ) ر حتقيق مواقف 200يري  خليفد ، ص  )4 (
 (.3/512سري أعالم الوبالء ) )5 (
 (.2/101حتقيق مواقف الصحابد ) )6 (
 ، هواك حتقيق موسع يف املس لد. 265ر عثمان بن عفان للصاليب ، ص  75حقبد من التاري  ، ص  )7 (



 

381 
 

 

وقد قام أمري املؤموني علي رضي هللا عوه ابلسري على موهج عثمان يف توليد أصحاب  ،(1)االصديق والفارو  رضي هللا عوهم
وايل: عبد وهم على الت ،وهم من أبواء عمه العباس بن عبد املطلو ،وَلَي الكفايد واملقدرة والص       ال  من األقارب على ال

والتحقيق يثب    أن كاًل من علي  بن أيب بكر ربيب  ه.وحمم  د  ،وقثم وَت  ام ابو  ا العب  اس ،وعبي  د هللا بن عب  اس ،هللا بن عب  اس
الظروف الر  وكان  ،وَل يتص      ور أهنما قدما األقارب بس      بو القرابد ،وغريهم ،وعثمان عيوا من ي لو على  وهما كفاءته

 ،غري مس   تقرة دفال تزال الفتوحا  يف األقاليم الش   رقي ،تقت    ي اختياراً دقيقاً للوَلة من حيث القوة واألماند وَلَي تس   ود ال
 .(2)ف اًل عن مشكال  ا وارج يف خالفد علي

عد موهم من وس     ب ،ولو أتملوا يف أنس     اب وَلة علي لوجدان أحد عش     ر والياًر موهم من األنص     ار من بني س     تد وثالثني والياً 
 .(3)وهذه قائمد أبمساء الوَلة يف خالفد علي ،قريش بيوهم أربعد من أبواء العباس بن عبد املطلو

 سهل بن حويف األنصاري )املديود(. -1

 َتام بن العباس بن عبد املطلو )املديود(. -2

 أبو أيوب األنصاري )املديود(. -3

 أبو قتادة األنصاري )املديود(. -4

 قثم بن العباس بن عبد املطلو )مكد والطائف(. -5

 عمر بن أيب سلمد )البحرين(. -6

 قدامد بن العجالن األنصاري )البحرين(. -7

 الوعمان بن العجالن األنصاري )البحرين(. -8

 عبيد هللا بن عباس )اليمن والبحرين(. -9

 سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري )اجلود(. -10

 مالك بن األشرت )اجلزيرة مث مصر(. -11

                                                           
 (.1/417حتقيق مواقف الصحابد ) )1( 

 .129عصر ا الفد الراشدة ، ص  )2 (
 .129السابق نفسه ، ص املصدر  )3 (
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 شبيو بن عامر )اجلزيرة(. -12

 كميل بن زَيد الوخعي )اجلزيرة(.  -13

 )مصر(.حممد بن أيب حذيفد بن عتبد  -14

 قيس بن سعد بن عبادة األنصاري )مصر(. -15

 حممد بن أيب بكر الصديق )مصر(. -16

 عثمان بن حويف األنصاري )البصرة(. -17

 عبد هللا بن عباس )البصرة(. -18

 أبو األسود الد يل )البصرة(. -19

 هاين بن هوذة الوخعي )الكوفد(. -20

 أبو موسى األشعري )الكوفد(. -21

 عود البدري )الكوفد(.أبو مس -22

 قر د بن كعو األنصاري )الكوفد(. -23

 سهل بن حويف األنصاري )فارس(. -24

 زَيد بن أيب سفيان )فارس(. -25

 املوذر بن اجلارود )اصطخر(. -26

 عمر بن سلمد )أصبهان(. -27

 حممد بن سليم )أصبهان(. -28

 خليد بن قرة التميمي )خراسان(. -29

 أبزى )خراسان(.عبد الر ن بن  -30

 جعدة بن هبرية بن أيب وهو )خراسان(. -31
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 عبد الر ن بن جزء الطائي )سجستان(. -32

 ربعي بن ك س العوربي )سجستان(. -33

 جرير بن عبد هللا البجلي ) ذان(. -34

 األشعث بن قيس الكودي )أذربيجان(. -35

 سعيد بن ساريد ا زاعي )أذربيجان(. -36

 راشد الواجي )األهواز(.ا ري  بن  -37

 مصقلد بن هبرية الشيباين )األهواز(. -38

 يزيد بن حجيد التميمي )الري(. -39

 سعد بن مسعود الثقفي )املدائن(. -40

 .(1)احلارث بن مرة العبدي )السود( -41

فكما أن  ،األم      د هذهوأفعا ما تشكِ ل سوابق دستوريد يف  ،إن عثمان وعلي رضي هللا عوهما خلف      اء راشدون يقتدى هبما
 .(2)فإن عثمان وعلي سو ا ملن بعدهم تقريو األقربني إذا كانوا أهل كفاءة ،عمر سن ملن بعده التحرج من تقريو األقربني

 :اثنياً: مراقبة أمري املؤمنني علي لعماله وبعض توجيهاته
قد اتبع لذلك عدة و  ،م والس              ؤال عوهموَلَي دأب أمري املؤموني علي رض              ي هللا عوه على مراقبد وَلته وتتبع أحوا م يف 

وأيمرهم  وقد يس  ل بعض العمال عن بعض ،أس اليور موها: أنه كان يبعث مفتش يه إىل هؤَلء الوَلة فيس  لون عوهم الواس
َتر  واخرج يف طائفد من أص       حابك حىت ،فقد كتو إىل كعو بن مالك: أما بعد فاس       تخلف على عملك ،بتفقد أمورهم
 .(3)لسواد فتس ل عن عمايل وتوظر يف سري مأبرض كورة ا

 ،(4)رف الوَلة  مهمتهموَل يع وَلَي كما كان علي رض  ي هللا عوه يعتمد على تقارير س  ريد يبعثها إليه مفتش  وه على هذه ال
ي  د إىل وق  د يكونون مقيمني يف الوَلي  د أو متوقلني من وَل ،وق  د يكون هؤَلء املراقبون من مو في الوايل أو اخرين جمهولني

                                                           
 .132، 131،  130عصر ا الفد الراشدة ، ص  )1 (
 .365(ر عثمان بن عفان للصاليب، ص 4/1675األساس يف السود وفقهها ، سعيد حوى ) )2 (
 (.2/204يري  اليعقويب ) )3 (
 (.2/33الوَليد على البلدان ) )4 (
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ل بعض ولعل تدخ ،ويدل على وجود هذه التقارير الس              ريد ما كان يكتبه علي رض              ي هللا عوه إىل هؤَلء الوَلة ،أخرى
ني علي وجرير بن كتدخل األشرت ب  ،األشخاص بني أمري املؤموني ووَلته هو السبو يف ترك بع هم للوَليد ورف هم للعمل

 .(1)ي ومصقلد بن هبريةوتدخل بعض الواس بني عل ،عبد هللا البجلي

عن أحد موهم  وكان إذا بل ه ،وقد فتُ علي رضي هللا عوه الباب على مصراعيه ألي شكوى تقدم إليه ضد أحد من وَلته
وقد قام رض            ي هللا عوه حببس أحد الوَلة وأتديبه  ،(2)ش            كايد قال: اللهم إين مل امرهم أن يظلموا خلقك أو يرتكوا حقك

 وثبت  التهمد عليه. ،(3)وضربه ابلدرة حيوما بل ته شكايد عوه

حني  ،وقد نصُ علي رضي هللا عوه جمموعد من الوَلة موهم قيس بن سعد ،وقد كان أمري املؤموني علي دائم الوصُ لوَلته
 فإذا أن  قدمتها إن ش     اء هللا ،وأعز لوليك ،ن ذلك أرعو لعدوكفإ ،وَله على مص     رر حيث أوص     اه: أتتيها ومعك جود

 .(4)وارفق ابلعامد وا اصدر فإن الرفق مين ،واشتد على املريو ،ف حسن إىل اعسن

 ،ص  افوأحس  ن إىل جودك ابإلن ،ومن نص  ائحه إىل قيس بن س  عد يف إحدى رس  اَلته: أما بعد ف قبل على خراجك ابحلق
 .(5)هللاوعلم من قبلك مما علمك 

من ذلك عهد علي إىل و  ،وقد كان  بعض العهود املرسلد للبلدان يف تعيني الوَلة تشتمل على بعض الوصائُ والتوجيها 
 .(6)فقد كان حيتوي على مجلد من الوصائُ للعامد وللوايل نفسه ،حممد بن أيب بكر يف وَليد مصر الذي قرأه على الواس

وابلدرج   د  ،ديد من اَلتصاَل  سواء ابملراسلد ا طيد أو الشفهيد أو ابَلتصال املباشروكان  نري بني علي وبني وَلته الع
مل يؤثر عن أو لالش    رتاك معه يف قتال ا وارج وغريهم، و  ،األوىل أثواء قدوم هؤَلء الوَلة إىل الكوفد ملقابلد أمري املؤموني علي

ان يويو عوه يف ذلك وإمنا ك ،كما كان يفعل ا لفاء الس       ابقون  ،أمري املؤموني أنه حج واتص       ل بوَلته يف احلج بعد مبايعته
 بعض من يثق فيهم ك بواء العباس وغريهم.

اً ما يكتو أوامر وكان علي كثري  ،نظراً لقرهبم من الكوفد وتكرار وفودهم إليها ،وكان وَلة املش   ر  أكثر وَلة علي اتص   اًَل به
 أحد كتو أمري فقد جاء يف ،وبع ها مشافهد ،د كان بع ها مكتوابً وق ،تصدر على شكل نصائُ تبني  م طريقد العمل

                                                           
 (.601،  5/600يري  الطربي ) )1 (
 (.28/151الفتاوى ) )2 (

 ( نقالً عن الكامل َلبن األثري.2/34الوَليد على البلدان ) )3( 
 (.2/36الوَليد على البلدان ، ) )4 (
 املصدر السابق نفسه. )5 (
 .156تراث ا لفاء الراشدين ، ص  )6 (
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وه عن وَل حتبس           ،وَل نش          موا أحداً عن حاجته ،وس          فراء األئمد ،ووكالء األمد ،املؤموني إىل عماله: فإنكم خزان الرعيد
ن أحداً س   وطاً ملكان ت    رب وَل ،وعبداً  ،وَل دابد يعملون عليها ،وَل ص   يف ،وَل تبيعن الواس يف ا راج كس   وة ش   تاء ،طلبته
 .(1)وَل َتس مال أحد من الواس مصلٍ  وَل معاهد ،درهم

كوا فإن دهاقني أهل بلدك ش    ،فكتو إىل ذلك العامل: أما بعد ،وتقدم بعض الدهاقني بش   كوى إىل علي من أحد عماله
فالبس  م  ،وَل أن يقص    وا وجيفوا لعهدهم ،ونظر  فلم أرهم أهالً ألن يُدنَوا لش    ركهم ،واحتقاراً وجفوة ،موك غلظد وقس    وة

واإلبعاد واإلقصاء  ،وامزج  م بني التقريو واإلدانء ،وداول  م بني القسوة والرأفد ،جلباابً من اللني تشوبه بطرف من الشدة
 .(2)إن شاء هللا

 :اثلثاً: الصالحيان املمنوحة للوالة يف عهد علي رضي هللا عنه
 ،حيا فكان مبد ه توزيع السلطا  وحتديد الصال ،عن تسليم مجيع السلطا  بيد شخص واحدامتوع أمري املؤموني علي 

اس أن يسمع ومل يكتِف هبذا بل أمر ابن عب ،ونصو زَيد على ا راج وبي  املال ،فقد نصو ابن عباس والياً على البصرة
ع زَيد يف وابن عباس يطي ،يته على البص           رةوهذا قمد ال            ب  اإلدارير فزَيد يطيع ابن عباس يف إطار وَل ،(3)موه ويطيع

 .(4)أما لشؤون الق اء فقد نصو أاب األسود الد يل ،إطار عمله يف بي  املال وا راج

ومن خالل عهد أمري املؤموني علي الذي كتبه ملالك بن األش       رت ميكن أن نالحظ الص       الحيا  املمووحد للوَلة وحناول أن 
 صيل:جنعل الصورة أكثر وضوحاً مع التف

 :تعيني الوزراء -1

لمر فال ومن ش      ركهم يف اآل ،يقول أمري املؤموني يف عهده ملالك بن األش      رت: إن ش      ر وزرائك من كان لألش      رار قبلك وزيراً 
 ،ممن له مثل ارائهم  ونفاذهم ،(6)وأن  واجد موهم خري ا لف ،وإخوان الظلمد ،فإهنم أعوان األئمد ،(5)يكونن لك بطاند

حس   ن وأ ،أولنك أخف عليك مؤوند ،وَل ا اً على إ ه ،ممن مل يعاون  املاً على  لمه ،(7)ويبني عليه مثل اص   ارهم وأوزارهم

                                                           
 (.2/155البالغد ) )1 (

 (.2/155هنج البالغد ) )2( 
 (.5/580يري  الطربي ) )3 (
 .200بن خيا  ، ص يري  خليفد  )4 (
 بطاند الرجل: خاصته. واآل د: مجع امث. والظلمد: مجع  امل. )5 (
 ا لف: مبعىن البدل. )6 (
 اَلصار: مجع إصرر وهو الذنو واإلمث ، وكذلك األوزار. )7 (
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 .(1)وأقل ل ريك إلفاً  ،وأحىن عليك عطفاً  ،لك معوند

 ففي هذا النص الذي أورده أمري املؤمنني علي بصورة نصائح أورد فيه النقاط واحلقائق االتية:

 تعيني الوزراء من صالحيا  الوايل. -أ

 الشرو  الر جيو أن خيتار الوايل وزراءه مبوجبها. -ب

 طريقد التعامل والعالقد املتبادلد بني الوايل والوزير. -ج

 و يفد الوزير. -د

 إىل ويظهر أن ع  ددهم يرتب  مبق  دار ح  اج  د الوايل ،ب  ل اكتفى بلفظ اجلمع ،أم  ا ع  دد الوزراء فلم ي  ذكره أمري املؤموني علي
ًا وهواك شرو  حددها أمري املؤموني علي: أن َل يكون وزيراً سابق ،املعاوننير ألن عمل الوزير هو مساعدة الوايل يف و ائفه

و أن خيتاره من وجي ،للوَلة األش     رار. ويوتخو الوايل من جمموع وزرائه وزيراً واحداً يكون انئبه ومس     اعده يف َتش     يد األمور
وأقلهم مساعدة فيما يكون موك  ،(3)قول أمري املؤموني: مث ليكن أثرهم عودك أقو م مبر احلق لك (2)بني وزرائه على أساس

 وأما حتديد تفاصيل ،وأما و ائفهم فهي تدخل يف دائرة )املساعدة( ،(4)مما كره هللا ألوليائه واقعاً ذلك من هواك حيث وقع
 .(5)ة مباشرةويكون ارتبا  الوزراء ابلوايل بصور  ،فيوكل إىل الوايل الذي يقرر و ائف وزرائه حسو احلاجد إليهمهذه الدائرة 

 :تشكيل جمالس الشورى -2
فقد ورد يف حقهم هذا الوص: وأكثر مدارس       د  ،وأهل ا ربة ،وذلك ابَلس       تعاند ابلعلماء واحلكماءر وهم أهل احلل والعقد

 .(6)وإقامد ما استقام به الواس قبلك ،ماء يف تثبي  ما صلُ عليه أمر بالدكومواقشد احلك ،العلماء
ويف هذا الوص الت كيد على مجع العلماء واحلكماء يف جمالس اس    تش    اريد موتظمد وميكن أن جيري تعييوهم من قبل الوايل أو 

ل اكتفى أمري املؤموني ب ،فليس هواك حتديد من أمري املؤموني عن طبيعد تش         كيل هذه اجملالس ،يتم انتخاهبم من قبل الواس
أما كيف مت مجعهم؟ هل اجتمعوا أبمر من الوايل أو يتم  ،وأكثر مدارس              د العلماء ومواقش              د احلكماء ،ابملطالبد من واليه

كم يف طريقد بل تركه متعلقاً حس              و الظروف الر تتح ،انتخاهبم من قبل الواس؟ فهذا أمر مل يب   فيه أمري املؤموني علي
                                                           

 اإللف: اإللفد واعبد. )1( 
 .261اإلدارة والوظام اإلداري عود اإلمام علي ، د. حمسن املوسوي ، ص  )2 (
 مرارة احلق: صعوبته على نفس الوايل. )3 (
 .609هنج البالغد ، شر  حممد عبده ، ص  )4 (
 .261اإلدارة والوظام اإلداري عود اإلمام علي ، ص  )5 (
 .61هنج البالغد ، شر  حممد عبده ، ص  )6 (
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 تعييوهمر إما ابختيار الوايل أو انتخاب الواس.
 وأما و يفد هذا اجمللس فهو الدراسد والبحث لتحديد السياسا  العامد خبصوص األمرين:

 تثبي  ما صلُ عليه البالد. -أ
 إقامد ما استقام عليه الواس من قبل الوايل. -ب

 ،املال  س   واء كان ذلك يف مص   رف بي  ،وض   ع ا طو  العري    د لكل ما يتعلق إبص   ال  أوض   اع البالد والعبادوهذا يعين 
اعليد  وهذا اجمللس أش      به ما يكون ابجملالس ،أو تقدمي ا دما  لألص      واف من ن ار وص      و اع ومزارعني ،أو تعيني اإلداريني

 .(1)دالر تقام يف الدول الر يقوم نظامها على الالمركزي
ويف نص اخر يذكر أمري املؤموني صفا  هؤَلء املستشارين واملعاونني: مث الصق بذوي املروءا  واألحساب وأهل البيوي  

 .(2)فإهنم مجاع من الكرم وشعو من العرف ،مث أهل الوجدة والشجاعد والسخاء والسماحد ،الصاحلد والسوابق احلسود

 يد اَلهتمام هبم وتفقد أحوا م وأمورهمر فقال: مث تفقد من أمورهم ما يتفقد وذكر أمري املؤموني علي رض              ي هللا عوه أ
وإن قل فإنه داعيد  م إىل  ،(4)وَل حتقرن لطفاً تعاهد م ،(3)وَل يتفاقمن يف نفس        ك ش        يء قويتهم به ،الوالدان من ولد ا

يوتفعون  فإن لليسري من لطفك موضعاً  ،وَل تفقد لطيف أمورهم اتكاًَل على جسيمه ،بذل الوصيحد لك وحسن الظن بك
 .(5)وللجسيم موقعاً َل يست وون عوه ،به

 :إنشاء اجليش وَتهيزه -3

 ،من واس  اهم يف  معونته (6)قال أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه ملالك بن األش  رت الوخعي: وليكن اثر ر وس جودك عودك
 ،حىت يكون  هم  اً واحداً يف جهاد العدو ،خلوف أهليهم وأف       ل عليهم من ِجَدتِه مبا يس      عهم ويس      ع من وراءهم من

 .(8)يعطف قلوهبم عليك ،(7)فإن عطفك عليهم

 والذي يظهر من هذا الوص:

                                                           
 .161اإلدارة والوظام اإلداري عود اإلمام علي ، ص  )1 (
 .612حممد عبده ، ص  هنج البالغد ، شر  )2 (
 تفاقم األمر: عظم ، فهم مستحقون لكل خري. )3 (
 أي: َل تعد شيناً من تلطفك معهم حقرياً فترتكه حلقارته ، فكل تلطُّف له موقع يف قلوهبم. )4 (
 .613هنج البالغد ، شر  حممد عبده ، ص  )5 (
 أي: أف ل وأعلى موزلد من واسى اجلود وساعدهم. )6 (
 لى الر ساء.أي: ع )7 (
 .613هنج البالغد ، شر  حممد عبده ، ص  )8 (
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 َلبد من وجود قوة عسكريد تدافع عن الوَليد. -أ

 وجيري اإلنفا  عليها من بي  مال الوَليد. ،تشكيل هذه القوة وإعدادها من مسؤوليد الوايل -ب

فال بد من  ،تعيني ر س  اء اجلود من مس  ؤوليد الوايل، وهواك ش  رو  على الوايل العمل مبوجبها عود اختيار ر س  اء اجلود -ج
 .(2)فإن عطفك عليهم يعطف قلوهبم عليك ،(1)رعايتهم واَلهتمام هبم حىت يكون  هم  اً واحداً يف جهاد العدو

 :ترسيم السياسة اخلارجية يف جمال احلرب والسلم -4
يقول أمري املؤموني علي رض    ي هللا عوه لواليه مالك بن األش    رت: وَل تدفعن ص    لحاً دعاك إليه عدوك وهلل فيه رض    ار فإن يف 

ولكن احلذر كل احلذر من عدوك بعد ص      لحهر فإن العدو رمبا  ،وأمواً لبالدك ،، وراحد من  ومك(3)الص      لُ دعد جلوودك
 ،(5)أو ألبس    ته موك ذمد ،وإن عقد  بيوك وبني عدوك عقدة ،وا م يف ذلك حس    ن الظن ،فخذ ابحلزم ،(4)قارب ليت فذل

فإنه ليس من فرائض هللا ش    يء الواس  ،(6)واجعل نفس    ك جود دون ما أعطي  ،وارَع ذمتك ابألماند ،فح  عهدك ابلوفاء
وقد لزم ذلك املش    ركون فيما بيوهم دون  ،(7)أش    د عليه اجتماعاً مع تفر  أهوائهم وتش    ت  ارائهم من تعظيم الوفاء ابلعهود

فإنه َل جيرتئ على  ،وَل ختتلن  عدوك ،(9)فال ت درن  بذمتك، وَل ختيسن  بعهدك ،(8)املسلمني ملا استوبلوا من عواقو ال در
س   تفي    ون وحرمياً يس   كوون إىل موعته وي ،(10)وقد جعل هللا عهده وذمته أمواً أف    اه بني العباد بر ته ،هللا إَل جاهل ش   قي

وَل تعولن على حلن قول  ،(13)وَل تعقد عقداً نوز فيه العلل ،وَل خداع فيه ،(12)فال إدغال وَل مدالس              د ،(11)إىل جواره
ربك على ض  يق أمر فإن ص   ،وَل يدعونك ض  يق أمر لزمك فيه عهد هللا إىل طلو انفس  اخه ب ري احلق ،بعد الت كيد والتوثقد

فال تس      تقبل فيها دنياك وَل  ،(14)وأن حتي  بك من هللا فيه طلبد ،غدر ختاف تبعته ترجو انفراجه وف       ل عاقبتهر خري من

                                                           
 .265اإلدارة والوظام اإلداري عود اإلمام علي ، ص  )1 (

 .613هنج البالغد ، شر  حممد عبده ، ص  )2( 
 الدعد: الراحد. )3 (
 قارب: أي تقرب موك ابلصلُ ليلقي عليك غفلد عوه في درك فيها. )4 (
 الذمد: العهد. )5 (
 أي: الوقايد ، أي: حافظ على ما أعطي  من العهد بروحك. )6 (
 أي: أن الواس مل جيتمعوا على فري د من فرائض هللا أشد من الوفاء ابلعهود. )7 (
 ألهنم وجدوا عواقو ال در وبيلد ، أي: مهلكد. )8 (
 خاس بعهده: خانه ونق ه ، وا تل: ا داع. )9 (
 أف اه: هوا مبعىن أفشاه. )10 (
 ستفي ون: أي يفزعون إليه بسرعد.ي )11 (
 اإلدخال: اإلفساد ، واملدالسد: ا ياند. )12 (
 .627هنج البالغد ، ص  )13 (
 املصدر السابق نفسه. )14 (
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 .(1)اخرتك

 واستنادًا هلذا النص يقوم الوايل بـــ:
 عقد معاهدة الصلُ مع الدول واألمم اجملاورة. -1
وبني هذين األمرين نري مفردا  كثرية من تبادل الرس         ائل،  ،وأخذ احليطد عود ال          رورة ،أخذ اَلس         تعداد للحرب -2

 .(2)وتبادل الزَيرا  وعقد احلوارا  ،وتبادل الوفود
كما   ،(3)الوفاء ابلعهد عود املس   لمني قاعدة أص   وليد من قواعد الدين اإلس   المي الر جيو على كل مس   لم أن يلتزم هبا -3

وكاً عملياً يف حياته ولكوه كان س  ل ،املؤموني علي جمرد نظريد مكتوبد على الور  أن الوفاء ابلعهود واملواثيق مل يكن عود أمري
ِد اَّللِذ ِإَذا َوأَْوفُ ﴿ي  در ق  ال تع  اىل: قرمنال اآلَي وح  ذر من نقض اإلمي  ان بع  د توكي  ده  ا يف كثري من  ،ابلوف  اء ابلعهود وا ِبَعه  ْ

وا اأَلميَاَن بَ ْعَد  ُق               ُ وقال جل  ،[91]النحل:  ﴾ْفَعُلونَ تَ وِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اَّللذَ َعَلْيُكْم َكِفياًل ِإنذ اَّللذَ يَ ْعَلُم َما ت َ َعاَهْدمتُّْ َوََل تَ و ْ
 .[34]اإلسراء:  ﴾َوأَْوُفوا اِبْلَعْهِد ِإنذ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوَلً ﴿وعال: 

 :احلفاظ علا األمن الداخلي -5
كتو أمري املؤموني إىل بعض عماله: أما بعد، فإن دهاقني أهل بلدك ش       كوا موك   ،دوذلك ابنتهاج الس       ياس       ا  الس       لمي

وامزج  ،والرأفد وداول  م بني القس   وة ،فالبس  م جلباابً من اللني تش   وبه بطرف من الش   دة ،غلظد وقس   وة واحتقاراً وجفوة
 .(4)واإلبعاد واإلقصاء ، م بني التقريو واإلدانء

فإذا حدث ما يعكر هذه املهمد فإن مهمد الوايل هي حماولد حل  ،للحفاظ على األمن الداخليوأت  هذه الس              ياس              يد 
. ويف رس    الته إىل مالك بن (5)بعيدة عن اس    تخدام القوة، راف     اً س    ياس    د اَلس    تقواء على الش    عو ،املش    كل بطر  س    لميد

 .(6)يله ويوقلهبل يز  ،فإن ذلك مما ي عفه ويوهوه ،األشرت: فال تقوين سلطانك بسفك دم حرام

 :تشكيل اجلهاز القضائي يف الوالية -6
وَل  ،يقول أمري املؤموني علي رض        ي هللا عوه: مث اخرت للحكم بني الواس أف         ل رعيتك يف نفس        ك ممن َل تفيق به األمور

                                                           
 املصدر السابق نفسه. )1 (

 .256اإلدارة والوظام اإلداري عود اإلمام علي ، ص  )2( 
 .329موهج اإلعالم اإلسالمي يف صلُ احلديبيد ، ص  )3 (
 ( طبعد أخرى غري حممد عبده.2/230( نقاًل عن شر  هنج البالغد )2/37الوَليد على البلدان ) )4 (
 .257اإلدارة والوظام اإلداري عود اإلمام علي ، ص  )5 (
 .627شر  هنج البالغد ، ص  )6 (
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وَل  ،(3)عوَل تش    رف نفس    ه على طم ،(2)وَل حيص    ر من الفيء إىل احلق إذا عرفه ،وَل يتمادى يف الزلد ،(1)َتحكه ا ص    وم
 وأص  ربهم على ،وأقلهم تربماً مبراجعد ا ص  م ،واخذهم ابحلجج ،(5)وأوقفهم يف الش  بها  ،(4)يكتفي أبدىن فهم دون أقص  اه

وَل يس       تميله إغراء.. وافس       ُ له يف البذل ما يزيل  ،(6)وأص       رمهم عود انفتا  احلكم ممن َل يزدهيه إطراء ،تكش       ف األمور
 بلي اً. (7)فانظر يف ذلك نظراً  ،لي من بذلك اغتيال الرجال له عودك ،وتقل  معه حاجته إىل الواس ،علته

 من هذا النص يظهر لنا:

 من مسؤوليد الوايل تعيني الق اة. -أ 

 على الوايل اَللتزام بشرو  صارمد يف اختيار القاضي. -ب

 .(8)ابحلاجد إىل اَلخرينعلى الوايل رعايد الق اة رعايد كاملد حىت َل يشعروا  -ج

 :النفقان املالية -7
ع يف بي  املالر وتوض   ،والعش  ور ،وا راج ،والفيء ،وال وائم ،والص  دقا  ،املص  در لتمويل الوفقا  يف الوَليد: أموال الزكاة

وهواك عامل يف بي  املال يسجل كل ما يصله من أموال وكل ما خيرج من بي   ،وهو اعل الذي جيتمع فيه مال املسلمني
ولبي  املال و يفد مهمد يف اإلدارة الالمركزيد، فما جيتمع من األموال يتم أوًَل إنفاقه على ش   ؤون الوَليد من مو فني  ،املال

  الفد.وما تبقى يتم إرساله إىل عاصمد ا ،وإعمار... إخل ،وحمتاجني ،وعمال وق اة

قال أمري املؤموني علي: وانظر إىل ما اجتمع  ،(9)ويعترب بي  املال قلو الوَليد الذي يوزع الدم يف ش          رايني األجهزة العاملد
 .(10)عودك من مال هللار فاصرفه إىل من قبلك من ذوي العيال واجملاعد

وهو املص          در األول  ،األرض املزروعدوهو ما وض          ع ألخذه على  -كما ذكران   -وجزء من هذه األموال مص          دره ا راج 

                                                           
 أي: َل حتمله خماصمد ا صوم على اللجاج واإلصرار على رأيه. )1 (
 من الرجوع إىل احلق. أي: َل ي يق صدره )2 (
 اإلشراف على الشيء: اَلطالع عليه من فو . )3 (
 َل يكتفي يف احلكم مبا يبدو له أبول فهم وأقربه دون أن أي  على أقصى فهم. )4 (
 الشبها : ما َل يت ُ احلكم فيها ابلوص. )5 (
 أي: َل يستخفه زَيدة الثواء عليه. )6 (

 .615شر  هنج البالغد ، ص  )7( 
 .258اإلدارة والوظام اإلداري ، ص  )8 (
 .262اإلدارة والوظام اإلداري عود اإلمام علي ، ص  )9 (
 .647شر  هنج البالغد ، ص  )10 (



 

391 
 

 

لهم عيال يقول أمري املؤموني علي: الواس ك ،وما زاد على ذلك يوزع على الفقراء واملس      اكني ،لت طيد رواتو مو في الوَليد
لجوود لعلى ا راج وأهله. واملقصود ابلواس: عامد املو فني واجملاهدين الذين قال عوهم أمري املؤموني رضي هللا عوه: َل قوام 

 إَل مبا خيرج هللا من ا راج.

فقد قال: وليكن نظرك يف عمارة األرض أبلغ من  ،وقد أرش        د أمري املؤموني علي إىل اس        تثمار األرضر أي عمارة األرض
 .(1)ومن طلو ا راج ل ري عمارة أخرب البالد وأهلك العباد ،نظرك يف استجالب ا راجر ألن ذلك َل يدرك إَل ابلعمارة

تم هذه الوفقا  وت ،األرض س    ي     يف موارد ماليد جديدة ميكن اَلس    تفادة موها يف جمال الرواتو والوفقا  املتووعد فعمارة
ابس    تقالليد عن األجهزة املركزيد الر  ا حص    د من هذه املوارد بعد أن يتم اس    تخراج املقادير ال     روريد للوَليد، وبعث البقيد 

 .(2)ف ل عن ذلك فا له إليوا لوقسمه فيمن قبلوا يقول أمري املؤموني: وما ،إىل العاصمد

 ،فقد كتو أمري املؤموني علي لقر د بن كعو األنص     اري: أما بعد ،كما أن من اإلنفاقا  املهمد يف الوَليد: إعمار األهنار
ظر أن  وهم انف ،وفيه  م عمارة على املس   لمني ،فإن رجاًَل من أهل الذمد من عملك ذكروا هنراً يف أرض   هم قد عفا وأدفن

فلعمري ألن يعمروا أحو إليوا من أن خيرجوا، وأن يعجزوا ويقص    روا يف واجو من ص    ال  البالد.  ،مث أعمر وأص    لُ الوهر
 .(3)والسالم

 :العمال التابعني للوالية ومتابعتهم -8
فإهنا مجاع ش              عو اجلور  ،وَل تو ِ م حماابة وأثرة ،(4)قال أمري املؤموني علي: مث انظر يف أمور عمالك فاس              تعملهم اختباراً 

املتقدمد، فإهنم أكرم أخالقاً وأص   ُ  (5)أهل البيوي  الص   احلد والقدم يف اإلس   الم ،وتوخذ موهم أهل التجربد واحلياء ،وا ياند
فإن ذلك قوة  م على  ،(6)مث أس              بغ عليهم األرزا  ،وأبلغ يف عواقو األمور نظراً  ،أعراض              اً، وأقلذ يف املطامع إش              رافاً 

، مث تفقد (7)وغىن  م عن تواول ما حت  أيديهم، وحجد عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك ،اس          تص          ال  أنفس          هم
على اس       تعمال  (9)فإن تعاهدك يف الس       ر ألمورهم حدوة  م ،، من أهل الص       د  والوفاء عليهم(8)وابعث العيون ،أعما م

                                                           
 .617املصدر السابق نفسه ، ص  )1 (

 .258ر اإلدارة والوظام ، ص  618املصدر السابق نفسه ، ص  )2( 
 (.2/37البلدان )( ر الوَليد على 2/203يري  اليعقويب ) )3 (
 أي: اَلختبار واَلمتحان قبل توليد األعمال. )4 (
 أي: أهلها هم األولون. )5 (
 أي: أكمله ووسع  م فيه. )6 (
 أي: نقصوا يف أدائها أو خانوا. )7 (
 العيون: الرقباء. )8 (
) 9( .  حدوة  م: أي َسو   م وحث 
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 ،(1)فإن أحداً موهم بس  يده إىل خياند اجتمع  هبا عليه عودك أخبار عيونك ،حتفذظ من األعوانو  ،األماند والرفق ابلرعي د
 ،ملذلد، وومسته اب ياندمث نصبته مبقام ا ،وأخذته مبا أصاب من عمله ،فبسط  عليه العقوبد يف بدنه ،اكتفي  بذلك شاهداً 

 .(2)وقلدته عار التهمد

قهم مس  ؤوليد كبريةر وعلى عات ،وجباة الص  دقا  ،واعافظني على املدن والقرى ،للوَليدوهوا يتحدث عن املو فني التابعني 
ويتجلى يف هذا الوص أ يد هؤَلء يف اجلهاز اإلدارير ألهنم ميثلون الس       لطد  ،ألن عملهم متص       ل ابلواس بص       ورة مباش       رة

ويش         ري أمري املؤموني  ،(3)وَل حقوقهم ،ريهمفكان َل بد من إش         باع حاجا م حىت َل يطمعوا يف مال غ ،التوفيذيد احلقيقيد
 ،ب  ل الوايلويتم تعييوهم من ق ،علي إىل أ ي  د العيون ال  ذين يقومون أبعم  ال الرق  اب  د على اإلدارا  والوح  دا  وبي    امل  ال

 ويكون ارتباطهم معه. وهواك شرو  جيو أن تتوافر فيهم:

 ادقد.أن يكونوا من أهل الصد  حىت تكون تقاريرهم واقعيد ص -أ 

 أن يكونوا من أهل الوفاء حىت يكون هدفهم هو اإلخالص للدولد. -ب

ومن أعمال هذا اجلهاز:  ،وَل يس    رع يف احلكم على األفراد ،وبعد تقدمي التقارير على الوايل أن يتثب  بدقد يف هذه التقارير
 رس      الته وما قاله أمري املؤموني يف ،اسفرض الرقابد على التجار وذوي الص      واعا ر ملوعهم من اَلحتكار وإيقاع ال       رر ابلو

والتماس اإلحاطد  ،رهاوتفقد أمو  ،لألشرت يف هذه الفقرة يشري إىل أن دولد ا الفد الراشدة  تم بدوام املباشرة ألحوال الرعيد
 جبانو ا لل يف أفرادها ومجاعا ا.

ى اْ ُْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن تَ َفقذَد الطذرْيَ فَ َقاَل َمايل ََل أَرَ وَ ﴿ بيوه املوىل عز وجل على لسان سليمان عليه السالم: قرمينوهذا مبدأ 
ْلطَاٍن ُمِبنيٍ  ِديًدا أَْو أَلْذحَبَوذُه أَْو لََيْ تَِيينِ  ِبس       ُ بَ وذُه َعَذااًب ش       َ وذلك حبس       و ما  ،وتفقد الطري ،[21 - 20مل: ]الن ﴾اْلَ ائِِبنَي ص أَلِعذِ 

ش     ك أن القيادة وَل ،والرعايد لكل واحد فيها وخاص     د ال      عفاء ،واَلهتمام بكل جزء فيها ،تقت      يه العوايد أبمور ا الفد
تماً مبتابعد إن سليمان عليه السالم كان مه ،حتتاج إىل جلان ومؤسسا  وأجهزة حىت تستطيع أن تقوم  ذه املهمد العظيمد

ملا مل يَ َر ا دهد ابدر ابلس     ؤال:  ،فس     ليمان عليه الس     الم ،وخاص     د إذا راب ش     يء من أحوا م ،اجلود وأص     حاب األعمال
س      ؤال  ﴾مث قال: ﴿أَْم َكاَن ِمَن اْلَ ائِِبنيَ  ،(4)يعين: أهو غائو؟ ك نه يس       ل عن ص      حد ما َل  له ﴾َمايل ََل أََرى اْ ُْدُهدَ ﴿

                                                           
 أي: اجتمع  عليه أخبار الرقباء. )1 (
 .616هنج البالغد ، ص شر   )2 (

 .266اإلدارة والوظام اإلداري عود علي ، ص  )3( 
 (.24/189تفسري الرازي ) )4 (
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 ،ق السالم أراد أن يفهم موه أن يس ل عن ال ائو َل عن شفقد ف فسليمان عليه ،مخر يوم عن حزم يف السؤال بعد الرتفق
 الكرمي. قرمنفعهد ا الفد الراشدة تطبيق عملي ملفاهيم ال ،(1)إذا مل يكن ال ياب بعذر ،ولكن عن جد وشدة

ى اَلهتمام الر حترص أش  د احلرص عل ،إن أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه أش  ار إىل أ يد األجهزة األمويد للدولد املس  لمد
وتق   ي على بذور  ،ابألخبار واملعلوما  حىت تو ف  دمد الدين، ونش  ر املبادئ الس  اميد، واألهداف الوبيلد، واملثل العليا

 .وَلَي الفساد يف األجهزة املتعددة الر يقوم عليها نظام ال

 :أصناف طبقان اجملتمع -9
 ،موها جوود هللاف ،الرعيد طبقا  َل يص         لُ بع          ها إَل ببعض، وَل غىن ببع          ها عن بعضقال أمري املؤموني: واعلم أن 
وموها أهل اجلزيد وا راج من أهل الذمد  ،وموها عمال اإلنص   اف والرفق ،وموها ق    اة العدل ،وموها كتاب العامد وا اص   د

احلاجد واملس           كود وكاًل قد مسى هللا وموها الطبقد الس           فلى من ذوي  ،وموها التجار وأهل الص           واعا  ،ومس           لمد الواس
 عهداً موه عودان حمفو اً... ،ملسو هيلع هللا ىلصووضع على حده فري ته يف كتابه أو سود نبيه  ،(2)سهمه

ويقيمونه من أس           واقهم  ،(3)إىل أن قال: وَل قوام  م مجيعاً إَل ابلتجار وذوي الص           واعا  فيما جيتمعون عليه من مرافقهم
يبل  ه رفق غريهم، مث الطبق د الس              فلى من أه ل احل اج د واملس              كو د ال ذين حيق رف دهم  ويكفون ه من الرتفق أبي ديهم م ا َل

 .(4)ومعونتهم
مث أوص  ى ابلتجار وأص  حاب الص  واعد خرياً فقال: مث اس  توص  ي ابلتجار وذوي الص  واعا ، وأوص  ي هبم خرياً: املقيم موهم، 

املرتفق ببدنهر فإهنم مواد املوافع وأس   باب املرافق وجالذهبا من املباعد واملطار  يف برك وس   هلك وجبلك،  ،(5)وامل    طرب مباله
وصلُ َل ختشى غائلته، وتفقد أمورهم  ،(7)وَل جيرتئون عليها، فإهنم سلم َل ختاف ابئقته ،(6)وحيث َل يلتم الواس ملواضعها
وحتكماً  ،واحتكاراً للموافع ،(8)وشح اً قبيحاً  ،كثري موهم ضيقاً فاحشاً   واعلم مع ذلك أن يف ،حب رتك ويف حواشي بالدك

وليكن البيع  ،موع موهملسو هيلع هللا ىلص فاموع من اَلحتكار فإن رسول هللا  ،وعيو على الوَليد ،وذلك ابب م رة للعامد ،يف البياعا 

                                                           
 (.2/593احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ) )1 (

 أي: نصيبه من احلق. )2( 
 .611شر  هنج البالغد ، ص  )3 (
 رفدهم: مساعد م وصلتهم. )4 (
 البلدين.أي: املرتدد أبمواله بني  )5 (
 جيلبوهنا من أمكود حبيث َل ميكن التنام الواس واجتماعهم يف مواضع تلك املرافق. )6 (
 البائقد: الداهيد. )7 (
 الشُ: البخل. )8 (
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 ،فوكل به ،(1)َيهف حكرة بعد هنيك إفمن قار  ،وأس              عار َل نحف ابلفريقني من البائع واملبتاع ،مبوازين عدل ،بيعاً مسحاً 
 .(2)وعاقو يف غري إسراف

ىل ولذلك أرش           د الوَلة إ ،ونالحظ من كالم أمري املؤموني علي رض           ي هللا عوه: أن طبقد التجار من أهم ش           رائُ اجملتمع
اَلهتمام هبم من خالل وجود دائرة تتوىل رعايد هذِه الطبقد واإلش      راف على أعما ار حىت َل تظهر عليها املظاهر الس      لبيد  

 كالشُ واَلحتكار وما شابه ذلك.

 إَتام عد م يففكان َلبد من قيام جهاز لرعايتهم ومس      ا ،وذوي الص      واعا  يلم  هبم ما يلم ابلتجار من أض      رار ومش      اكل
 .(3)أعما م

ام، وهم حيت اجون إىل اَلهتم  ،ومن ه ذه الطبق ا  أه ل ا راجر وهم الع املون على األرض من زر اع وحر اث وح افرين َلابر
وتش   كيل جلان تكون موكلد أبهل ا راج حلل املش   كال  الر تعرتض   همر ألن هذا الطريق هو الس   بيل إىل التوميد واس   تثمار 

 األرض.

ويعملون فيها، فال بد من رعايد الدولد  م وتفقد  ،ه األص        واف أهل الذمد الذين يعيش        ون يف الدولد اإلس        الميدومن هذ
 .(4)من خالل جهاز يتوىل شؤوهنم اَلقتصاديد موها واَلجتماعيد ،شؤوهنم

وتش    مل هذه  ،(6)واملعرت ،(5)فإن يف هذه الطبقد القانع ،وموها الطبقد الس    فلى من املس    اكني واعتاجني وأهل البؤس والزمن
نِ  ممن َل حيلد له ،الطبقد أهل اليتم ايد هؤَلء رعايًد  فالدولد مسؤولد عن رع ،وَل يوصو للمس لد نفسه ،وذوي الرقد يف السِ 

ويتفقد أمورهم  ،وكان على الوايل أن حيدد وقتاً للقاء هبم ليزيل عوهم مش    اعر احلرمان ،كاملد اجتماعيد واقتص    اديد وتعليميد
 .(7)وعليه أن يوفر األجواء الر يستطيع بواسطتها هؤَلء اعرومني من التكلم أمام الوايل ،بوفسه وبصورة مباشرة

 :الرتبية ابلعقاب والثواب -10
ان، فإن يف ذلك تزهيداً ألهل اإلحس   ان يف اإلحس    ،قال أمري املؤموني علي: وَل يكون اعس   ن واملس   يء عودك مبوزلد س   واء

                                                           
 قارف: خال . حكرة: اَلحتكار. )1 (
 .620شر  هنج البالغد ، ص  )2 (

 .263اإلدارة والوظام اإلداري عود اإلمام علي ، ص  )3( 
 املصدر السابق نفسه. )4 (
 القانع: السائل. )5 (
 املعرت: املتعرض للعطاء بال سؤال. )6 (
 .264اإلدارة والوظام اإلداري ، ص  )7 (
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واعلم أنه ليس بشيء أدعى إىل حسن  ن راع برعيته  ،(1)ألهل اإلساءة على اإلساءة وألزِم كالًّ موهم ما ألزم نفسهوتدريباً 
فليكن موك يف ذلك أمر جيتمع  ،(2)وترك اس    تكراهه إَيهم على ما ليس قبلهم ،وختفيفه املؤوان  عوهم ،من إحس    انه إليهم

وإن  أحق من حسن  وك به ملن حسن بال ك  ،(3)وك نصباً طويالً فإن حسن الظن يقطع ع ،لك به حسن الظن برعيتك
 .(4)عوده

عاىل: ﴿قَاَل وتت      ُ معاملها جليد يف قص     د ذي القرنني يف قوله ت ،الكرمي قرمنوهذه الرتبيد ابلعقاب والثواب حتدث عوها ال
بُُه مُثذ يُ َردُّ ِإىَل َربِ ِه فَ يُ َعذ ِ  احِلًا فَ َلُه َجَزاًء احْلُْسىَن َوَسوَ ُقوُل َلُه ِمْن بُُه َعَذااًب ُنْكًرا ص َوأَمذا َمْن مَمَن َوَعِمَل صَ أَمذا َمْن  ََلَم َفَسْوَف نُ َعذِ 

 .[88 - 87]الكهف:  ﴾أَْمراَِن ُيْسًرا

وتفجر طاقد ا ري  ،إن الرتبيد العمليد للقيادة الراش       دة هي الر نعل احلوافز املش       جعد هديد للمحس       ن ليزداد يف إحس       انه
حىت يرتك  ،وأتخذ على يد املس         يء لت          رب على يده ،وتش         عره ابَلحرتام والتقدير ،العاملد لديه على زَيدة اإلحس         ان

انون وت    ييق حلقا  الش   ر إىل أبعد حدود وفق ق ،اإلس   اءة وتعمل على توس   يع دوائر ا ري واإلحس   ان يف أوس   ا  اجملتمع
 ليه أمري املؤموني علي رضي هللا عوه.وهذا ما أرشد إ ،الثواب والعقاب

 :والايندور العرفاء والنقباء يف تثبيت نظام ال -11
مر ثالثد من اثين عش   ر نقيباً من األنص   ار على قومهملسو هيلع هللا ىلص عرف املس   لمون الوقباء يف بيعد العقبد الثانيدر حيوما عني الرس   ول 

ا ورد يف ذلك ومم ،واستمر توظيم الوقباء والعرفاء يف األجواد اإلسالميد املختلفد يف عهد عمر ،(5)وتسعد من ا زرج ،األوس
لعرفاءر فعرف وعرف ا ،توظيم الواس يف القادس    يد على يد س    عد بن أيب وقاصر حيث اجتمع  القبائل ف مر أمراء األجواد

  وأمر على الراَي  رجاَل ،وكذلك كان  إىل أن فرض العطاء ،ملسو هيلع هللا ىلصالويبكما كان  العرافا  أزمان   ،على كل عشرة رجالً 
 .(6)وعشر الواس وأمر على األعشار رجاًَل من الواس  م وسائل يف اإلسالم ،من أهل السابقد

وأص        بحوا  ،ففي زمانه برز العرفاء على الواس يف أمص        ارهم ،ويعترب عمر أول من نظم تقس        يم الواس يف األمص        ار عموماً 
وقد اس  تمر نظام العرفاء  ،(7)م الوايل عن قبائلهم واجملموعا  املو   مذد إليهم حس  و التقس  يم املتبع ذلك الوق مس  ؤولني أما

                                                           
 فإن املسيء ألزم نفسه استحقا  العقاب واعسن الثواب. )1 (
 ِقبَ َلهم: بكسر ففتُ   أي: عودهم. )2 (
 الوصو: التعو. )3 (

 .61مطلقاً حسواً أو سيناً. انظر: هنج البالغد ، ص البالء هوا: الصوع  )4( 
 (.2/443السرية الوبويد َلبن هشام ) )5 (
 (.5/87( ، يري  الطربي )2/106الوَليد على البلدان ) )6 (
 (.2/106الوظم اإلسالميد ، صبحي الصاحل ر الوَليد على البلدان ) )7 (
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فكان جيمع الوقباء ويعطيهم األموال حبص        ص        هم  ،وخالل عهد علي رض        ي هللا عوه ،طيلد عص        ر عثمان رض        ي هللا عوه
ها يف الش    ؤون املختلفد املدنيد مو وَلَي من العرفاء يف إدارة الوقد اس    تفاد الوَلة  ،(1)فيقس    موهنا على من يتبعهم من الواس

 البحث عن ويف ،وَلَي ويف الس         يطرة على الوظام داخل ال ،فكانوا يس         اعدون يف توزيع العطاء على الواس ،والعس         كريد
اء دور يف معرفد كما كان للوقب  ،ويف أخذ املش    ورة من الواس ،ويف س    رعد نويد الواس حني احلاجد ،املطلوبني للق     اء وغريه

َلة وهكذا كان العرفاء من أهم املو فني للو  ،وغري ذلك من األمور املختلفد ،ومن حيذف امسه ،من ي   اف امسه إىل العطاء
 اجد.بل كانوا جمرد مساعدين وق  احل ،يف إدارة أمصارهمر مع أن هؤَلء يف ال الو مل يكونوا متفر ِغني  ذا العمل وحده

 ابعتبار القبيلد، حيث كان التقس     يم أحياانً  ،يف تقس     يم العرفاء والوقباء يف كثري من األحيان ش     يء من التوظيم القبليوكان 
مع احتفا ه  (2)فبدأ هذا التقس   يم يقلُّ تدرجيياً  ،إىل أن كثر الداخلون يف اإلس   الم من األعاجم وبد وا يس   توطوون األمص   ار

 .(3)لفاء الراشدينبقوته يف معظم األوقا  خالل عهد ا 

مون ابلفتو  املختلفد ويقو  ،وقد كان يتبع الوَلة على البلدان بعض كبار القواد الذين يتولون قيادة أقس             ام معيود يف اجليش
نه يف توظيم ويس              اعدو  ،يف غزواته املختلفد -وهو أمري احلرب  -كما كانوا يص              حبون الوايل   ،وَلَي بتوجيه من أمراء ال

 .(4)اجليش وقيادته

 ،والذين يلون أمراء التعبند أمراء األعش   ار، والذين يلون أمراء األعش   ار أص   حاب الراَي  ،وقد كان أمراء التعبند يلون األمري
. كما أن العرفاء يرفعون ما يراه قومهم من اقرتاحا  أو تظلما  (5)والذين يلون أص              حاب الراَي  والقواد ر وس القبائل

 .(6)ويتحدثون ابمسهم ويدافعون عن حقوقهم أمام الوايل وغريه ،مجاعيد يوصلوهنا نيابد عوهم

 :رابعاً: من املفاهيم اإلدارية عند أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه
 :التأكيد علا العنصر اإلنساين -1

البس  م فكتو أمري املؤموني إىل أحد عماله: أما بعد فإن دهاقني أهل بلدك ش   كوا موك غلظد وقس   وة واحتقاراً وجفوة.. 
اإلقص اء إن وامزج  م بني التقريو واإلدانء واإلبعاد و  ،وداول بني القس وة والرأفد ،جلباابً من اللني تش وبه بطرف من الش دة

                                                           
 (.2/106الوَليد على البلدان )ر  345األموال ، القاسم بن سالم ، ص  )1 (
 (.1/107الوَليد على البلدان ) )2 (
 (.2/107املصدر السابق نفسه ) )3 (

 .41احلياة اَلجتماعيد واَلقتصاديد يف الكوفد للزبيدي ، ص  )4( 
 (.2/108يري  الطربي ، نقاًل عن الوَليد على البلدان ) )5 (
 (.2/108ر الوَليد على البلدان ) 86،  08،  61العرافد والوقابد للفاروقي ، ص  )6 (
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 ،. فكان على الرئيس مالحظد األوض  اع الوفس  يد ملر وس  يه، وأن ي   ع اس  رتاتيجيته اإلداريد على ض  وء هذا الواقع(1)ش  اء هللا
فمن ا ط  أن تقوم  ،  ال ب  والتوظيم مع ال رورا  الواقعيد الر تفرزها احلاَل  اإلنسانيد والوفسيدوأن يوازن بني ضرورا

وك ن التوظيم  ،وَل تراعي أتثريا  الظروف ،الوظريد اإلداريد التوظيميد على قواعد ص         ارمد ولبتد َل تراعي العامل اإلنس         اين
مجعيد أو اندي... إخل يتحرك يف فراغ مبعزل عن الت ثريا  ا ارجيد  أو حزب أو ،اإلداري ألي مؤس   س   د أو موظمد أو حركد

 .(2)والداخليد

 :عامل اخلربة والعلم -2
إذا كان كذلك ف ،يف هذا الوطا  يؤكد أمري املؤموني علي رض     ي هللا عوه على أ يد أن يكون املس     ؤول ص     احو خربة وعلم

. فإذا كان جاهاًل فإهنم (3)ؤموني: عليكم بطاعد من َل تعذرون جبهالتهيقول أمري امل ،وإَل فإنه َل طاعد له ،فله حق الطاعد
واجلاهل غري  ،(4)معذورونر فال طاعد للجاهلر ألنه أيخذهم إىل ا الك. ويقول أي    اً: َل طاعد ملخلو  يف معص   يد ا الق

 أبمر خمالف. (5)العارف ابألمور يوتهي أمره إىل معصيد ا الق

 :واملرؤوس العالقة بني الرئيس -3
يقول أمري  ،نيبل ترمسها املصلحد املشرتكد بني الرئيس واملر وس ،هذه العالقد َل يرمسها التسلسل التوظيمي والتدرج الرائسي

 املؤموني علي لواليه عودما بعثه إىل مصر:

جا  الواس يوم موها إجابد عمالك مبا يعيا عوه كتابك، وموها إص              دار حا ،مث أمور من أمورك َلبد لك من مباش              ر ا
 .(6)ورودها عليك مبا حترج به صدور أعوانك

تدب بعض وإذا مل يقدر الوايل على القيام هبذه املهمدر فإنه يو ،وحنن هوا أمام حالد أُلِ ي فيها التس  لس  ل الو يفي إل اء يماً 
ولنك ثقتك من ففر غ أل ،فيقول: وتفقد أمور من َل يص       ل إليك موهم ممن تقتحمه العيون وحتقره الرجال ،خلص       ائه لذلك

وهذا ناوز واض  ُ على اإلدارة البريوقراطيد الر ترى أن كل ش  يء جيو أن  ،(7)فلريفع إليك أمورهم ،أهل ا ش  يد والتواض  ع
 بنيذ ومن يل ي ذلك يعترب متجاوزاً على التوظيم. مث ،وَلحق  ألحد يف إل اء هذا التس    لس    ل ،يتم ض    من التس    لس    ل اإلداري

                                                           
 .539هنج البالغد ، ص  )1 (
 .217اإلدارة والوظام اإلداري عود اإلمام علي ، ص  )2 (
 .700هنج البالغد ، ص  )3 (
 .701املصدر السابق نفسه ، ص  )4 (

 .217اإلدارة والوظام اإلداري ، ص  )5( 
 .623هنج البالغد ، ص  )6 (
 .621، ص  هنج البالغد )7 (
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وقلد علم  ،م     ار  التقي د غري املس    ؤول ابلتس    لس    ل الو يفي: فإنذ احتجاب الوَلة عن الرعيد ش    عبد من ال     يقأمري املؤموني 
 ،احلس         ن ويعظم الص          ري، ويقبُ ،واَلحتجاب عوهم يقطع عوهم علم ما احتجبوا دونهر فيص          ر عودهم الكبري ،ابألمور

اإلداري والتقيد احلريف بهر فتباطؤ األمور بني هذه  . هذه هي م      ار التس     لس     ل(1)ويش     اب احلق ابلباطل ،وحيس     ن القبيُ
 ،وموه إىل مس  ؤول للث فرابع وخامس حىت وص  و ا إىل الواس العاديني ،الس  لس  لد الطويلد وانتقا ا من مس  ؤول إىل مس  ؤول

 ،الص    ري كبرياً يص   بُ ف ،هذه الس   لس   لد الر نري بعيداً عن مباش   رة الرئيس األعلى قد ت ري األمور وتقلبها رأس   اً على عقو
لتوظيما  وهو ما تعاين موه ا ،والقبيُ حس            واً... كما يقول أمري املؤموني رض            ي هللا عوه ،واحلس            ن قبيحاً  ،واحلق ابطالً 

 فتوحرف عن أهدافها ومراميها. ،البريوقراطيدر ألهنا تعتمد على سلسلد توتقل عربها املسائل والق اَي

أو تطبيقها  ،و: أن َل حيتجو املسؤول عن أفراده فاحتجابه يتسبو يف ت يري قراراتهوالعالج كما يقدمه أمري املؤموني علي ه
تطبيقاً متحجراً بعيداً عن األهداف الر طمُ من أجلها. ومهمد الرئيس ليس    حمص  ورة يف لقاء  -يف أحس  ن الظروف  -

وفر ألن ر  مش             اكله بطم نيود وبدون خبل عليه أن يوفر األجواء املطمنود الر نعل املر وس قادراً على ط ،املر وس             ني
بل ا دف هو أن يكون هذا اللقاء مفيداً فال بد من خلق األجواء املواسبد  ذه  ،ال اي                د ليس  هي املقابال  الفج                د

تتواضع فيه ونلس  م جملس اً عاماً ف ،يقول يف ذلك: واجعل لذوي احلاجا  موك قسماً تُفر ُِغ  م في ه شخصك ،اللقاءا 
 .(2)حىت يكلمك متكلمهم غري متعتع ،وتقعد عوهم جودك وأعوانك من أحراسك وشرطك ، والذي خلفكهلل

 حاجو إَل وَل ،برس          الد يقول فيها: وَل يكن لك إىل الواس س          فري إَل لس          انك« ابن عمه»ويبعث إىل قثم بن العباس 
َل القيود وأهنا َل تقوم عرب الوس      ائل و  ،ني. وهواك نص      وص أخرى تؤكد على طبيعد العالقد بني الرئيس واملر وس      (3)وجهك
 .(4)بل تقوم وجهاً لوجه عودما تستدعي احلاجد لذلك ،اإلداريد

 :مكافحة اجلمود -4
ما أن كثرياً من ك  ،هواك بعض الوظرَي  اإلداريد واللوائُ التوظيميد تس   بو اجلمود وإض   اعد الوق  واجلهد وإض   اعد احلقو 

ن هوا جاء  دعوة م ،األعمال َل يفكر إبجنازها أس   اس   اًر ألهنا تس   ت ر  وقتاً طوياًل حىت يتم إقرارها عرب الس   لس   لد اإلداريد
 .(5)أمري املؤموني رضي هللا عوه: من أطاع التواين ضيع احلقو 

                                                           
 .624، ص  53هنج البالغد ، رقم  )1 (
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 :الرقابة الواعية -5
املؤموني رض              ي هللا عوه إىل هذه الو يفد فقال: وابعث العيون من أهل فقد نوه أمري  ،الرقابد مهمد يف كل توظيم إداري

فالرقابد عود أمري  ،(1)فإن تعاهدك يف الس  ر ألمورهم حدوة  م على اس  تعمال األماند والرفق ابلرعيد ،الص  د  والوفاء عليهم
تتمذ عب            ر وسائ  من أهل الصد   املؤموني هي عطف ونصرة للمراقو ملواصل            د أداء األماند، كما وأن الرقاب            د َلبد وأن

دفع ابألفراد إىل وت ،حىت يكون تقييمهم عادًَل َل تتالعو فيه أهوا همر فالرقابد هوا عامل مس              اعد على التقدم ،والوفاء
يق عإن القوانني الصارم  د َل وج  ود  ا يف الفكر اإلداري ألمري املؤموي  ن رضي هللا عوه عودما ت ،واإلخالص يف العمل ،احلركد

 .(2)وتصبُ سبباً إلضاعد احلقو  ،هذه القوانني حركد األفراد داخل التوظيم

 :التوظيف يتم عرب الضوابط وليس عرب الروابط الشخصية -6
وَل تو م  ،يف هذا اجملال أكد أمري املؤموني علي يف عهده لواليه على مص          ر: مث انظر يف أمور عم الك فاس          تعملهم اختباراً 

تعد الرئيس وجيو أن يب ،حماابة وأثرة. فال بد من إجراء اَلختبارا  األوليد على الش  خص الذي يراد اس  تخدامه يف عمل ما
فولِ  على  ،كمث يقول: مث انظر يف حال ُكت اب ،عن املعايري الش     خص     يد يف تو يف أو ترقيد األش     خاص إىل املواص     و العليا

ق ه   ذه امليزة وتتعل ،فال جم   ال للرواب  والعواطفر ف   املعي   ار هو احلق ،م إىل قلب   ك وع   ائلت   ك. وليس أقرهب(3)أمورك خريهم
 .(4)خباصيد أخرى هي األماند

 :الضبط -7
ففي كتاب أمري املؤموني علي رض      ي هللا عوه إىل األش      عث بن قيس يتبني هذا املفهومر حيث يقول: وإن عملك ليس لك 

 -يف هذا الوص -. فقد اعترب أمري املؤموني العمل اإلداري (5)مس              رتعًى ملن فوقكوأن   ،ولكوه يف عوقك أماند ،بطعمد
ؤول ومس         ،وأنه مس        ؤول أمام هللا على أدائها ،وأن حيافظ عليها ،أماند وجيو على املس        ؤول أن يرد هذه األماند كما هي

لذا  ن عوامل إجياد ال      ب  اإلداري اوهذا عامل مهم م ،أي      اً أمام رئيس     ه )من فوقه( اعرتافاً أب يد التس     لس     ل الو يفي
 .(6)الذي ميوع مظاهر التسيُّو واَلحنراف
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 :املشاركة يف صنع القرار -8
إذا ما أعدان قراءة الوصوص عود أمري املؤموني الر حتثُّ على املشاورةر لوجدان أن ال ايد من هذا احلث هو إجياد مقدار من 

أو مديراً أو  ،رجل واحد يف ص وع القرار س واء كان هذا الرجل قائداً عس كرَيً أو مالياً املش اركد يف ص وع القرار، وأن َل يوفرد 
ألهنا مشاركد مجع من العقول وإضافد اراء ذوي  ،(1)مسؤوًَل يف أي ميدان من امليادينر فالشركد يف الرأي تؤدي إىل الصواب

أما جنا   ،(2)ليه اآلراء، فيكون أقرب إىل الص     وابفالقرار الذي أي  عرب مواقش     د مس     تفي      د س     تجتمع ع ،ا ربة والتجربد
مل حيدد أمري املؤموني كيفيد  ،(3)يقول أمري املؤموني علي: ش    اوروار فالوجا  يف املش    اورة ،العمل فاملش    اورة تكفل هذا الوجا 

يادين عن  من املومل يس       تثىن ميداانً  ،بل وض       ع أماموا قاعدة عامد وذكر لوا فوائد تطبيق هذه القاعدة ،وأس       لوب املش       اورة
وتش  تد ال   رورة عودما يكون هذا العمل مواطاً مبجموعد من  ،وهذا يعين أهنا ض  روريد لكل عمل يقوم به اإلنس  ان ،املش  ورة

َلتذ              ح  لوا أ يد  ،(4)وإذا أمعوا الوظر يف هذا الوص: ص             واب الرأي إبجالد األفكار ،األش             خاص وليس فرداً واحداً 
 .(5)ذوي الش ن للوصول إىل القرار الصائواملواقشا  املستفي د من 

 :حسن االختيار لدى الوايل والضماانن املادية والنفسية ملوظفي الدولة -9
وإذا ما  ،إن حسن اَلختيار يسد الطريق أمام املشاكل الر قد تطرأ نتيجد ضعف املو ف أو عدم انسجامه مع اجلو العام

أمعو ا الوظر يف رس     الد أمري املؤموني علي ملالك بن األش     رت الوخعير لوجدان الش     رو  املهمد الر ي      عها أمامه عود اختياره 
وتوخذ موهم  ،اندفإهنا مجاع من شعو اجلور وا ي ،وَل تو م حماابة وأثرة ،لعماله: مث انظر يف أمور عم الك فاستعملهم اختباراً 

وأقل يف  ،اض   اً وأص   ُ أغر  ،والقدم يف اإلس   الم املتقدمدر فإهنم أكرم أخالقاً  ،واحلياء من أهل البيوي  الص   احلدأهل التجربد 
 .(6)وأبلغ يف عواقو األمور نظراً  ،املطامع إسرافاً 

 بل َلبد من مالحظد )العامل( من الوواحي الوفس       يد ،فهذه ش       رو  متعددة غري حمص       ورة ابلكفاءة الالزمد يف العمل فق 
ته كما َل بد من مالحظد س     لوكه اَلجتماعي وقدر   ،وَل تت ري نواَيه وأغراض     ه ،حىت َل أيخذه الطمو  ،واَلجتماعيد أي      اً 

فإن ذلك قوة  م  ،عود ذلك تبدأ مس           ؤوليد التوايل: مث أس           بغ عليهم األرزا  ،على التكيف يف اعي  اَلجتماعي اجلديد

                                                           
 .229اإلدارة والوظام اإلداري ، ص  )1 (
 املصدر السابق نفسه. )2 (
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 .(1)وحجد عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك ،ما حت  أيديهموغىن  م عن تواول  ،على استصال  أنفسهم

ويواصل  ، عملهفإن ذلك مدعاة له ألن يستقيم يف ،فعودما نتمع تلك ا صال يف فرد من األفراد مث يقابل ابملكاف ة اجليدة
 ،ته إىل الواسوتقل معه حاج ،جهده لرتقيد الوَليد أو املؤس      س      د. ويف مكان اخر يقول: وافس      ُ له يف البذل ما يزيل علته

. وهذه عوامل ختص املو فني الكبار من الس        قو  يف طريق (2)وأعطه من املوزلد لديك ما َل يطمع فيه غريه من خاص        تك
 الرشوة أو الشراهد ابملال:

 البذل الواسع الذي يكفل مجيع حاجاته حىت يشعر ابل ىن. -أ 

 وهذا ما يسمى ابألمن الو يفي. ،يود على و يفتهاملوزلد املرموقد حىت يشعر ابألمن والطم ن -ب

 ووضعه الو يفي مستقراً؟  وهذه ال ماان  لكبار مو في الدولد ،فماذا يريد املو ف بعد كل ذلك إذا كان  حياته مؤمود
 ف و إهنا كفالد كاملد ت      موها للم ،ميكن إنزا ا على الش     ركا  الكربى واملؤس     س     ا  العمالقد وقادة احلركا  اإلس     الميد

فاملو ف أيخذ  ،أف      ل األفكار اإلداريد، فحىت اإلدارة الياابنيد َل حتي  املو ف هبذا الش     كل من الرخاء األمين واملعيش     ي
وقد يكون هذا الراتو غري كاف لت طيد مجيع نفقاتهر فماذا س              يعمل حيوذاك َي ترى؟ قد تدفعه احلاجد إىل  ،راتباً معيواً 

املوهاج اإلداري ألمري املؤموني علي رض      ي هللا عوه جيو أن يؤمن املو ف حىت يص      ل  لكن ،أعمال مش      يود خملد ابألخال 
: (3)حد ال ىن، أي: َل يتم اَلكتفاء ابلراتو الش          هري فق ، بل املعيار هو أتمني حاجاته، ومن مث توفري األمن الو يفي له

 .(4)وأعطه من املوزلد ما َل يطمع فيه غريه من خاصتك

 :ربانمرافقة ذوي اخل -10
م ومن الطبيعي أن يس     تفيد املتعلم من أص     حاب التجارب أكثر ممن يتلقى العلو  ،فذوو التجارب هم مص     در املعرفد الواقعيد

فهو  ،وقد اس              تفاد الياابنيون من هذه القاعدة عودما حوذلوا معاملهم إىل جامعا  يس              تفيد موها العامل اجلديد ،الوظريد
وقد جاء  هذه القاعدة على لس  ان أمري املؤموني: خري من ش  اور  ذوو  ،والذي س  بقه ممن س  بقه ،يتلقى ا ربة ممن س  بقه

. ويقول يف مص  احبد أص  حاب العلم والتجربد: (6)وأف   ل من ش  اور  ذوو التجارب ،(5)الوهى والعلم وأولو التجارب واحلزم
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تها إعداد اإلنس    ان املس    لم الواجُ يف احلياة، . فهذه الوص    وص ما هي إَل قواعد غاي(1)خري من ص    احب  ذوو العلم واحللم
 .(2)ومن مث بواء اجملتمع املتصف ابلتقدم والرقي املستمر

 :اإلدارة األبوية -11
يد أبوائه  فمثلما يتحمل األب ترب ،وهو يتعامل مع مو فيه على أهنم أبوا ه ،الوايل هو أب قبل أن يكون ص          احو س          لطد

ص     داقاً يف والذي جند له م ،وهذا ما أخذ  به التجربد الياابنيد ،بار مو في الدولدكذلك يتحمل الوايل مس     ؤوليد إعداد ك
فيجو  ،(3)قول أمري املؤموني علي إىل مالك بن األش    رت فيوص    يه مبو فيه: مث تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولد ا

قوبته هي تربيد وعودما يعاقبه فع ،عوه عودما يس       يءأن يتعامل املس       ؤول مع أفراده معاملد الوالد لولده: يرعى أبواءهر يعفو 
 له...

  هذه بعض املفاهيم اإلداريد عود أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه.

                                                           
 .235السابق نفسه ، ص املصدر  )1 (
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 معركتا اجلمل وصفني وقضية التحكيم : الفصل السادس
 

ِلُحوا ﴿ قال تعاىل: تَ تَ ُلوا فََ ص              ْ وَ ُهَما فَِإْن بَ َ ْ  ِإْحَداُ َا َعَلى اَوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِونَي اق ْ أُلْخَرى فَ َقاتُِلوا الذِر تَ ْبِ ي َحىتذ بَ ي ْ
وَ ُهَما اِبْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنذ اَّللذَ حيُِوُّ اْلُمْقسِ  َا اْلُمْؤِمُووَن ِإْخَوة  طِ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اَّللِذ فَِإْن فَاَءْ  فََ ْصِلُحوا بَ ي ْ فََ ْصِلُحوا َبنْيَ نَي ص ِإمنذ

 .[10 - 9]احلجران:  ﴾َأَخَوْيُكْم َوات ذُقوا اَّللذَ َلَعلذُكْم تُ ْرَ ُونَ 

لو أتي  عبد هللا بن ُأيَب ؟ قال: فانطلق إليه، وركو  اراً، وانطلق املس              لمون، ملسو هيلع هللا ىلص: عن أنس بن مالك، قال: قيل للويب 
قال: إليك عين، فو هللا لقد مذاين نُ   ارك. قال: فقال رجل من األنص             ار:  ملسو هيلع هللا ىلصالويب، فلما أيه (1)وهي أرض س             بخد

وهللا، حلمار رس  ول هللا أطيو رحياً موك. قال: ف    و لعبد هللا رجل من قومه. قال: ف    و لكل واحد موهما أص  حابه. 
تَ تَ ُلوا ﴿ (2)قال: فكان بيوهم ض              رب ابجلريد وابأليدي وابلوعال. قال: فبل وا أهنا نزل  فيهم: َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِونَي اق ْ

وَ ُهَما  .[9]احلجران:  ﴾فََ ْصِلُحوا بَ ي ْ

تَ ت َ ﴿ وعن احلس              ن، عن علي بن أيب طلحد، عن ابن عباس، قوله تعاىل: فإن ِلُحوا َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِونَي اق ْ ُلوا َفَ ص              ْ
َدا  َُا ا فَ ِإْن بَ  َ ْ  ِإح ْ وَ ُهم َ اتُِلوا الذِر تَ ْبِ ي َحىتذ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اَّللذِ  بَ ي ْ واملؤموني إذا  ملسو هيلع هللا ىلصالويبس              بح ان ه أمر  ﴾َعَلى اأُلْخَرى فَ ق َ

اقتتل  طائفتان من املؤموني أن يدعوهم إىل حكم هللا، ويوص         ف بع          هم من بعض، فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب هللا، 
م أن جييو فهو ابغ، فحق  على إمام املؤموني: أن جياهدهم ويقاتلهم، حىت حىت يوص             ف املظلوم من الظامل، فمن أىب موه

 .(3)يفينوا إىل أمر هللا، ويقروا حبكم هللا

وَ ُهَما﴿ ويف قوله تعاىل: ِلُحوا بَ ي ْ تَ تَ ُلوا فََ ص     ْ من املس     لمني، فيجو على  ريقانأي: إذا تقاتل ف ﴾َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِونَي اق ْ
مور اإلصال  ابلوصُ، والدعوة إىل حكم هللا، واإلرشاد، وإزالد الشبه وأسباب ا الف، والتعبري ب    )إن( لإلشارة إىل وَلة األ

األمر فيه  ا لوَلة األمور، و  اآلي  دأن  ه َل يوب ي أن يقع القت  ال بني املس              لمني، وأن  ه إن وقع فهو اندر قلي  ل، وا ط  اب يف 
هبذا على أن املعص       يد وإن عظم  َل خُترج من اإلميان، خالفاً للخوارج القائلني وقد اس       تدل البخاري وغريه  .(4)للوجوب

 أبن مرتكو الكبرية كافر وهو يف الوار.

                                                           
  (1)أرض سبخد: هي األرض الر تعلوها امللوحد وَل تكاد توب  إَل بعض الشجر.

  (2)البخاري ، رقم 2691 ر مسلم ، رقم 1799.
  (3)التفسري الصحيُ ، حكم  البشري )369/4(.

  (4)التفسري املوري للزحيلي )237/26(.
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س     ن بن خطو يوماً، ومعه على املورب احلملسو هيلع هللا ىلص وثب  يف ص     حيُ البخاري عن أيب بكرة رض     ي هللا عوه قال: إن رس     ول هللا 
ِلُ به إن ابين هذا س   ي د، ولعل هللا تعاىل أن يُ » الواس أخرى، ويقول: علي رض   ي هللا عوهما، فجعل يوظر إليه مرة، وإىل ص   ْ

 .(1)«بني فنتني عظيمتني من املسلمني

 .(2)ر أصلُ هللا تعاىل به بني أهل الشام وأهل العرا  بعد احلروب الر وقع  بيوهماملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا فكان كما قال 

أي: فإن اعتد   [9]احلجران:  ﴾ى اأُلْخَرى فَ َقاتُِلوا الذِر تَ ْبِ ي َحىتذ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اَّللذِ فَِإْن بَ َ ْ  ِإْحَداُ َا َعلَ ﴿ويف قوله تعاىل: 
وناوز  احلدذ إحدى الفنتني على األخرى، ومل ُتْذِعن حلكم هللا وللوصيحد، فعلى املسلمني أن يقاتلوا هذه الطائفد الباغيد، 

ن عدم الب ي، والقتال يكون ابلس        ال  وب ريه، ويفعل الوس        ي  ما حيقق املص        لحد، حىت ترجع إىل حكم هللا وما أمر به م
وهي الفيند، فإن حتقق املطلوب مبا دون الس       ال  كان ذلك، وإن تعني الس       ال  وس       يلد فعل حىت الفيند. ويف قوله تعاىل: 

وَ ُهَما ﴿ أي: رجع  الفند الباغيد يف ِلُحوا بَ ي ْ طُوا ِإنذ اَّللذَ حيُِوُّ اْلمُ فَِإْن فَاَءْ  فََ ص           ْ ِطنيَ اِبْلَعْدِل َوأَْقس           ِ ، بعد القتال، ﴾ْقس           ِ
ورضي  أبمر هللا وحكمه، فعلى املسلمني أن يعدلوا بني الطائفتني يف احلكم، ويتحرذوا الصواب املطابق حلكم هللا، وأيخذوا 

خرى، رى، حىت َل يتج  دد القت  ال بيوهم  ا مرة أعلى ي  د الط  ائف  د الظ  امل  د حىت خترج من الظلم، وتؤدي م  ا جي  و عليه  ا لألخ
 .(3)واعدلوا أيها الوس    طاء يف احلكم بيوهما، إن هللا حيو العادلني وجيازيهم أحس    ن اجلزاء، وهذا أمر ابلعدل يف كل األمور

 حكمهم يفاملقسطون عود هللا تعاىل يوم القيامد على موابر من نور، على ميني العريفر الذين يعدلون ملسو هيلع هللا ىلص: »رسول هللا قال 
 .(4)«وأهاليهم وما ُولُّوا

ِلُحوا َبنْيَ ِإمن  ذَا اْلُمْؤِمُووَن ِإْخَوة  ف  َ َ ﴿أدىن اختالف، فق  ال:  مث أمر هللا تع  اىل ابإلص              ال  يف غري ح  ال القت  ال ولو يف ص              ْ
. إن هللا تعاىل مل يوِف ص   فد (5)أص   ل من األص   ول الر تُ َوظِ م عالقد املس   لم أبخيه املس   لم اآليدر فهذه [10]احلجران: ﴾َأَخَوْيُكمْ 

هم سادا   آليدااإلميان عن إحدى الطائفتني أو كليهما مع وقوع القتال بيوهما، وإن أوىل الواس ابلدخول حت  معىن هذه 
 املؤمونير الصحابد الكرام، سواء ما وقع يف معركد اجلمل أو صفني.

ذلك، من حرص على اإلصال ، وقد استجاب طلحد والزبري ل راآليدوقد قام أمري املؤموني علي رضي هللا عوه بتطبيق هذه 
إَل أن أتباع عبد هللا بن س      ب  أنش      بوا احلرب بني الطرفني، وس      ي   بيان ذلك يف حمله إبذن هللا، وحرص أمري املؤموني على 

                                                           
  (1)البخاري ، رقم 7109.

  (2)التفسري املوري )238/26(.
  (3)املصدر السابق نفسه ) 238/26(.

  (4)مسلم.
  (5)سورة احلجرا  ، د. انصر العمر ، ص 305.
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لكي يفيء  داإلصال  مع أهل الشام، وبذل ما يف وسعه من طر  سلميد، وجر د سيفه بعد فشل كل اعاوَل  اإلصالحي
معاويد رضي هللا عوه إىل السمع والطاعد ووحدة ا الفد اإلسالميد، إَل أن معاويد اشرت  تسليم قتلد عثمان رضي هللا عوه، 

 فاجتهد وأخط ، وكان احلق مع أمري املؤموني علي ووقع القتال.

َا اْلُمْؤمِ ﴿اإلميانيد جلميع املتقاتلني من  وقال تعاىل: ف ثب  اإلخوة ع بني علي وطلحد ، ومن ابب أوىل ما وق﴾ُووَن ِإْخَوة  ِإمنذ
والزبري رضي هللا عوهم يف اجلمل، وما وقع مع معاويد يف صفني، ومن هوا يظهر لوا أن املتقاتلني يف اجلمل وصفني مؤموني. 

املوحرفد يف  عبارا وَل جمال للطعن يف الص         حابد بس         بو هذه احلوادث التارخييد، أو حماولد نزع اإلميان عوهم، أو نش         ر ال
وهم إبذن أثبت   م إخوة اإلميان، وأي  بيان ما وقع بي اآلَي حقهم، ويكفي يف الرد على تلك املقوَل  الباطلد أن هذه 

 هللا تعاىل ابلتفصيل.

. فقد ذكر تعاىل أن املؤموني إخوة يف الدين، وجيمعهم أص    ل واحد وهو اإلميان، فيجو اإلص    ال  بني كل أخوين متوازعني
وزَيدة يف أمر العوايد ابإلص              ال  بني األخوين أمر هللا تعاىل ابلتقوى، واملعىن: ف ص              لحوا بيوهما، وليكن رائدكم يف هذا 
اإلص       ال  ويف كل أموركم تقوى هللا، وخش       يته وا وف موه، أبن تلتزموا احلق والعدل، وَل حتيفوا وَل َتيلوا ألحد األَخَوين، 

ى بني اجلميع، فال تفاض        ل بيوهم وَل فوار ، ولعلكم تر ون بس        بو التقوىر وهي التزام فإهنم إخوانكم، واإلس        الم س        و  
 .(1)األوامر واجتواب الوواهي

 .(2)الكرميد: اإلصال  بني اإلخوة وتقوى هللا سبو نزول ر د هللا، تعظيماً ألمر اإلصال  بني املسلمني اآليدوقد جعل  

 رجلني، ومل يقل ذلك عود إص   ال  الطائفتني، ألنه يف حالد ختاص   م الرجلني خيش   ى ويالحظ أنه قال: اتقوا هللا عود ختاص   م
. وكلمد )إمنا( للحص  ر تفيد (3)اتس  اع ا ص  ومد، وأما يف حال ختاص  م الطائفتني فإن أثر الفتود أو املفس  دة عام ش  امل الكلذ 

اً أن أمر هو الراب  اجلامع بني أتباعه، وتفيد أي      أنه َل أخوة إَل بني املؤموني، وَل أخوة بني املؤمن والكافر، ألن اإلس    الم
اإلص     ال  ووجوبه إمنا هو عود وجود اإلخوة يف اإلس     الم، َل بني الكفار، فإن كان الكافر ذمياً أو مس     ت مواً وجب  إعانته 

 .(4)و ايته ورفع الظلم عوه، كما نو إعاند املسلم ونصرته مطلقاً إن كان خصمه حربياً 

أص       ل يف قتال املس       لمني، والعمدة يف حرب املت ولني، وعليها عو ل الص       حابد، وإَيها عىن  اآليدوقد قال ابن العريب. هذه 

                                                           
  (1) التفسري املوري )239/26(.

  (2) موهج القرمن الكرمي يف إصال  الوفوس للحريري ، ص 16
  (3) التفسري املوري )239/26(.

  (4) املصدر السابق نفسه )240/26(.
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 أي: عمار بن َيسر.«. بقوله: تقتل عماراً الفند الباغيد ملسو هيلع هللا ىلصالويب

د رض  ي هللا عوهم الص  حاباألمر بقتال الب اة فرض على الكفايد إذا قام به البعض س  ق  عن الباقني، ولذلك ختلف قوم من 
عن هذا األمر، كس  عد بن أيب وقاص، وعبد هللا بن عمر، وحممد بن مس  لمد وغريهم، اعتذر إليه كل واحد موهم بعذر قبله 

أمري املؤموني علي، وهواك كثري من األحكام سوف نراها من خالل سرد الوقائع الر حدث  بني الصحابد           إبذن  (1)موهم
 هللا تعاىل.

نظام التحكيم وقتال الفند الباغيد حىت تفيء إىل أمر هللا، نظام له الس     بق من حيث الزمن على حماوَل  البش     ريد يف ويعترب 
الواض    حني يف كل حماوَل  البش    ريد البائس    د القاص    رة الر حاولتها يف   هذا الطريق، وله الكمال والرباءة من العيو والوقص

د الوظافد واألماند والعدل املطلق، ألن اَلحتكام فيه إىل األمر الذي َل يشوبه كل نارهبا الكسيحد، وله بعد هذا وذاك صف
. ومل توته حماوَل  اإلص    ال  موذ اندَلع القتال حىت تو ج ابلص    لُ العظيم (2)غرض وَل هوى وَل يتعلق به نقص أو قص    ور

 الذي خط  له أمري املؤموني احلسن بن علي رضي هللا عوه.

 

 ص ص ص

 

 

  

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه )242/26( ر أحكام القرمن )150/4(.

  (2) يف  الل القرمن )3344/6(.
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 األحداث اليت سبقت معركة اجلمل:  األولاملبحث 
كان  فتود مقتل عثمان رض        ي هللا عوه س        بباً يف حدوث كثري من الف  األخرى، وألق  بظال ا على أحداث الف  الر   

تَلْتها، وقد س            ا   أس            باب عديدة يف فتود مقتل عثمان رض            ي هللا عوهر موها: الرخاء وأثره يف اجملتمع، طبيعد التحول 
تماعي يف عهده، جميء عثمان بعد عمر، وخروج كبار الص            حابد من املديود، العص            بيد اجلاهليد، توقف الفتوحا ، اَلج

الورع اجلاهل، طمو  الطاحمني، آتمر احلاقدين، التدبري اعكم إللرة امل خذ ض      د عثمان، اس      تخدام األس      اليو والوس      ائل 
و ان يف س      رية وقد مت  تفص      يل تلك األس      باب يف كتايب )تيس      ري الكرمي املاملهيجد للواس، دور عبد هللا بن س      ب  يف الفتود... 

 .(1)عثمان بن عفان(

حاديثه يف الثواء ، وأملسو هيلع هللا ىلصإن عثمان رض     ي هللا عوه كان الواس حيبونه حباً عظيماً، حلس     ن س     ياس     ته، وملكانته من رس     ول هللا 
لظلم يف حياته الكبار الذين بش  روا ابجلود، ولقد تعر ض لعليه، وزواجه من ابوتيه حىت مُس ي بذي الوورين، فهو من الص  حابد 

من بعض ال وغاء، وكان يف اس       تطاعته أن يق        ي عليهم ولكوه امتوع خوفاً من أن يكون أول من يس       فك الدماء يف أمد 
ل وغاء، ار فقد كان  س  ياس  ته يف التعامل مع الفتود قائمد على احللم والت ين والعدل، وقد موع الص  حابد من قتال ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

وأحو أن يقي املس              لمني بوفس              ه، ولذلك كان مقتله س              بباً حلدوث كثري من الف  األخرى، الر ألق  بظال ا على 
األحداث املتتاليد من الف ، ولقد كان مقتله عظيماً على املس   لمني، ولذلك تص   دذع اجملتمع اإلس   المي  ذا احلادث اجللل، 

 وانقسم الواس.

وبراءته مما نس          و إليهر مواقف الص          حابد من قتلهر فقد أمجع اجلميع على براءته، واتفقوا على األخذ ومما يزيد يف مكانته 
 بدمه، إَل أن املواقف اختلف  يف الكيفيد، وهذا ما سي   بيانه إبذن هللا.

 وحنو أن نسل  األضواء على دور عبد هللا بن سب  يف الفتود عموماً:

 تنة:أواًل: أثر السبئية يف إحداث الف
 السبئية حقيقة أم خيال؟ حقيقة عبد هللا بن سبأ: -1

أمجع القدماء على وجوده بال اس    تثواء، وخالف يف ذلك قلد من املعاص    رين أكثرهم من الش    يعد، وحجد من أنكره: أنه من 
عدونه حجد ي إبداع خميلد س   يف بن عمر التميمي، وذلك َلنتقاد بعض علماء الرجال له يف جمال روايد احلديث أن العلماء

يف األخبار، علماً أبنه ورد  رواَي  كثرية عود ابن عس         اكر تذكر عن عبد هللا بن س         ب ر ليس من بني روا ا س         يف بن 
                                                           

يب، ص 311 إىل 340.   (1)عثمان بن عفان للصذال 
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، وهذا غري الرواَي  الكثرية عن ابن س  ب  يف كتو (1)عمر، وقد حكم األلباين على بع   ها أبهنا ص  حيحد من حيث الس  ود
 ل أو احلديث عودهم، وليس فيها سيف بن عمر هذا َل من قريو وَل من بعيد.الشيعدر سواء يف كتو الفر  أو الرجا

ووجوده، يف حماولد موهم لوفي دور العوص     ر اليهودي احلاقد يف زرع  (2)وقد ابتدأ التش     كيك يف ش     خص     يد عبد هللا بن س     ب 
موذج الس     امي  رض هدم الوالفتود بني املس     لمني من جهد، ومن جهد أخرى يوجه اَل ام للص     حابد أبهنم س     بو الفتود، ب

والصور املشرقد  م عود املسلمني، ويبعهم على نفي وجود عبد هللا بن سب  بعض املعاصرين كلهم من الشيعد الراف د ل ايد 
يف نفوس  همر وهي حماولتهم الفاش  لد لتربير أص  ل مذهبهم من مؤس  س  ه احلقيقي كما أمجع القدماء مجيعهم مبا فيهم الش  يعد، 

ة أن من أنكر عبد هللا بن س ب  من اعس وبني على أهل الس ود هم ممذن أتثروا وتتلمذوا على أيدي املس تش رقني، وندر اإلش ار 
ف   ين بلغ هؤَلء من قل  د احلي  اء واجله  ل، وق  د مأل  ترمجت  ه كت  و الت  اري  والفر ، وتو  اقل    أفع  ال  ه الرواة، وطبق    أخب  اره 

 اآلفا ؟ 

ثون وأصح لى اب كتو الفر  وامللل والوحل والطبقا  واألدب واألنساب الذين تعرضوا للسبنيذد علقد اتفق املؤر ِخون واعدِ 
وجود شخصيد عبد هللا بن سب  الذي  هر يف أخبار الفتود، ودور ابن سب  فيها، ومل تكن قصراً على يري  اإلمام الطربي، 

كتو الر يف رواَي  املتقدِ مني، ويف ثواَي الواس           تواداً على رواَي  س           يف بن عمر التميمي فيه، إمنا هي أخبار موتش           رة 
رص          د  أحداث التاري  اإلس          المي، ومراء الفر  والوحل يف تلك الفرتة، إَل أن ميزة يري  اإلمام الطربي على غريه: أنه 

 هللا أغزرها مادة، وأكثر تفص   ياًل َل أكثر، و ذا فإن التش   كيك يف هذه األحداث بال س   ود وبال دليل حبجد عدم ذكر عبد
بن س   ب  إَل من طريق س   يف بن عمر حىت بعد ثبو  ذكره من الرواَي  ص   حيحدر ليس فيها س   يف بن عمر كما أس   لفوار 
 إمنا يعين ا دم لكل تلك األخبار، والتسفيه أبولنك املخربين والعلماء، وتزييف احلقائق التارخييد، فمىت كان  املوهجيد ضرابً 

 مقابل الوص     وص والرواَي  املت      افرة؟  وهل تكون املوهجيد يف ال      رب ص     فحًا من ض     روب اَلس     توتاج العقلي اعض يف
 .(3)واإلعراض عن املصادر الكثرية املتقدمد واملت خرة الر أثبت  َلبن سب  شخصيد واقعيد؟ 

ه         ، 83عام املتوَف  (4)وقد جاء ذكر ابن سب  يف كتو أهل السود كثرياً موها:          جاء ذكر السبنيذد على لسان أعشى  دان
 وقد هجى املختار بن أيب عبيد الثقفي وأنصاره من أهل الكوفد، بعدما فر  مع أشراف قبائل الكوفد إىل البصرة بقوله:

 ش               ه       د  ع  ل  ي  ك  م أن  ك  م س               ب  ن  ي       د
 

   (5)وأين بكم َي ش              رط  د الكفر ع  ارفُ  
 

                                                           
  (1) دعاوى اإلنقاذ للتاري  اإلسالمي ، للعودة: ذكر فيها الطر  الر ذكرها األلباين.

  (2) حتقيق مواقف الصحابد )284/1(: ذكر تفاصيل مهمدر وكذلك: عبد هللا بن سب  وأثره يف أحداث الفتود يف صدر اإلسالم ، للعودة.
  (3) دعاوى اإلنقاذ للتاري  اإلسالمي للعودة ر حتقيق مواقف الصحابد )70/1(.

  (4) هو عبد الر ن بن عبد هللا بن احلارث ا مداين ، املعروف أبعشى  دان.
  (5) ديوان أعشى  دان ، ص 148.



 

409 
 

 

 .(1)سب م( تفيد أن أول من كذب عبد هللا بن 721ه  )103وهواك روايد عن الشعيب املتوَف عام 

 .(3)م( عن ابن سب  حيوما اعتربه أحد أبواء احلبشيا 860ه  )245املتوَف عام  (2)وحتدث ابن حبيو

ه          خرب إحرا  علي رضي هللا عوه جلماعد من أصحاب ابن سب  253وكما روى أبو عاصم ُخشيش بن أصرم املتوَف سود 
 .(4)يف كتابه اَلستقامد

 .(6)ه  من أوائل من أشار إىل عبد هللا بن سب 255املتوَف سود  (5)ويعترب اجلاحظ

.                وخرب إحرا  علي بن أيب طالو رضي هللا (7)ولكن روايته ليس  أقدم روايد عن ابن سب  كما يروي الدكتور جواد علي
 .(8)عوه لطائفد من الزاندقد تكشف عوه الرواَي  الصحيحد يف كتو الصحا  والسون واملسانيد

لزندقد ليس غريباً عن عبد هللا بن س              ب  وطائفته، يقول ابن تيميد: إن مبدأ الرفض إمنا كان من الزنديق عبد هللا بن ولفظ ا
 .(9)سب 

ُ ُمِ ل    .(10)ويقول الذهيب: عبد هللا بن سب  من غالة الزاندقد، ضال 

لي بن أيب طالو، ي د معتقدون اإل يد يف عويقول ابن حجر: عبد هللا بن س  ب  من غالة الزاندقد.. وله أتباع يقال  م: الس  بن
 .(11)وقد أحرقهم علي ابلوار يف خالفته

ه : وكان الكليب   حممد بن السائو األخباري 354ويوجد َلبن سب  ذكر يف كتو اجلر  والتعديلر يقول ابن حبان املتوَف 
اعد.. وإن  ، وإنه راجع إىل الدنيا قبل الس   س   بنياً، من أص   حاب عبد هللا بن س   ب ، من أولنك الذين يقولون: إن علياً مل مي

 .(12)رأوا سحابد قالوا: أمري املؤموني فيها

                                                           
  (1) يري  دمشق ، ابن عساكر )331/9(.

  (2) يري  ب داد )277/2(.
  (3) عبد هللا بن سب  للعودة ، ص 53 ر اعرب ، ابن حبيو ، ص 308.

  (4) تذكرة احلفاظ )551/2( ر شذرا  الذهو )129/2(.
  (5) وفيا  األعيان )470/3(.

  (6) البيان والتبيني )81/3(.
  (7) حتقيق مواقف الصحابد )290/8(.
  (8) عبد هللا بن سب  للعودة ، ص 53.

  (9) جمموع الفتاوى )483/28(.
  (10) ميزان اَلعتدال للذهيب )426/2(.

  (11) لسان امليزان َلبن حجر )360/3(.
  (12) اجملروحني من اعدثني ، أبو حامت )253/2(.
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كما أن كتو األنس   اب هي األخرى تؤكد نس   بد الس   بنيد، إىل عبد هللا بن س   ب  الذي توس   و إليه الس   بنيد، وهم ال الة من 
 .(1)الراف د، أصله من اليمن، كان يهودَيً وأ هر اإلسالم

عمر هو املص   در الوحيد ألخبار عبد هللا بن س   ب ر إذ أورد ابن عس   اكر يف يرخيه رواَي  مل يكن س   يف  ومل يكن س   يف بن
ه               : أن أصل الرفض 728، ويذكر شي  اإلسالم ابن تيميد، املتوَف سود (2)فيها، وهي تثب  وجود ابن سب  وتؤكد أخباره

العص  مد   هر ال لو يف علي بدعوى اإلمامد والوص عليه، وادذعىمن املوافقني الزاندقدر فإنه ابتداع ابن س  ب  الزنديق، الذي أ
 .(3)له

ه : إىل أن بدعد السبنيد من البدع اَلعتقاديد املتعلقد بوجود إله مع هللا   تعاىل  ، وهي 790، املتوَف عام (4)ويشري الشاطيب
 .(5)بدعد ختتلف عن غريها من املقاَل 

 .(6)أن عبد هللا بن سب  قام من زمن علي حُمدلً القوم ابلوصيد والرجعد والتواس  ه :845ويف خط  املقريزي، املتوَف عام 

وأما املص   ادر الش   يعيد الر ذكر  ابن س   ب ، فقد روى الكش   ي عن حممد بن قولويد، قال: حدثين س   عد بن عبد هللا، قال: 
مان قال: ألزدي، عن أابن بن عثحدثين يعقوب بن يزيد، وحممد بن عيس     ى، عن علي بن مهزَير، عن ف      الد بن أيوب ا

مسع  أاب عبد هللا يقول: لعن هللا عبد هللا بن سب ، إنه اد عى الر بوبيد يف أمري املؤموني، وكان                 وهللا                 أمري املؤموني عبداً 
عود الش           يعد من . والروايد (7)طائعاً، الويل ملن كذب عليوا، وإن قوماً يقولون فيوا ما َل نقول يف أنفس           وا نربأ إىل هللا موهم

على لس     ان الص     اد  املص     دو  الذي لعن ابن س     ب  َل امه ابلكذب والتزوير وإذاعد األس     رار  .(8)حيث الس     ود ص     حيحه
 .(9)والت ويل

وقد ذكر الدكتور سليمان العودة يف كتابه جمموعد من الوصوص الر تزخر هبا كتو الشيعد ومروَي م عن عبد هللا بن سب ر 
لئق مس   جلد تدين من حاول من مت خري الش   يعد إنكار عبد هللا بن س   ب ، أو التش   كيك يف أخباره، فهي أش   به ما تكون و 

                                                           
  (1) األنساب )24/7(.

  (2) حتقيق مواقف الصحابد )298/1( ، عبد هللا بن سب  للعودة ، ص 54.
  (3) جمموعد الفتاوى َلبن تيميد )435/4(.

  (4) إبراهيم بن موسى ، حممد ال رانضي ، تويف عام 790 ه .
  (5) اَلعتصام )197/2(.

  (6) املواعظ واَلعتبار بذكر ا ط  واَللر ، املقريزي )256/2   257(.
  (7) رجال الكشي )324/1(.

  (8) عبد هللا بن سب  احلقيقد اجملهولد للشيعد ، عمد علي املعلم ، ص 30.
  (9) عبد هللا بن سب  ، سليمان العودة ، ص 62.
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 .(1)حبجد قلد، أو ضعف املصادر الر حك  أخباره

إن ش  خص  يد ابن س  ب  حقيقد يرخييد َل لبس فيها يف املص  ادر الس  ويد والش  يعيد املتقدمد واملت خرة على الس  واء، وهي كذلك 
، وريوولد (5)، وجولد تس       هري(4)، وليفي ديالفيدا(3)وفان فول  ،(2)د املس       تش       رقني أمثال: يوليوس فلهاوزنأي        اً عود غالبي

،.. على حني يبقى ابن سب  حملذ شك أو جمرد خرافد عود فند قليلد من املستشرقنير أمثال:  (7)، وداوي  رونلدس(6)نكلسن
 علماً أبنوا َل نعتد هبم يف أحداث يرخيوا.، (9)، وفريد لودر املت رجُ(8)كيتاين وبرانرد لويس

ومن اس  تقرأ املص  ادر، س  واء القدميد واملت خرة، عود الس  ود والش  يعد، يت كد له أبن وجود ابن س  ب  كان وجوداً تؤكِ ده الرواَي  
ا الوهج  ذالتارخييد، وتفيض فيه كتو العقائد، وذكرته كتو احلديث، والرجال واألنس        اب، واألدب، والل د، وس        ار على ه

كثري من اعقِ قني والباحثني اعدثني، ويبدو أن أول من ش   كك يف وجود ابن س   ب  املس   تش   رقون، مث دع م هذا الطر  ال البيد 
من الش   يعد املعاص   رين، بل وأنكر بع    هم وجوده البتد، وبرز من الباحثني العرب املعاص   رين من أعجو براء املس   تش   رقني، 

عدثني، ولكن هؤَلء مجيعاً ليس  م ما يدعمون به شكهم وإنكارهم إَل الشك ذاته، واَلستواد ومن أتثر بكتااب  الشيعد ا
. ومن أراد التوس    ع يف معرفد املراجع واملص    ادر الس    ويد والش    يعيد واَلس    تش    راقيد الر (10)إىل جمرد ا وى والظوون والفرض    يا 

ه يف أحداث للدكتور حممد أحمزون، و)عبد هللا بن س   ب  وأثر ذكر  ابن س   ب ر فلرياجع: )حتقيق مواقف الص   حابد يف الفتود(، 
 الفتود يف صدر اإلسالم(، للدكتور سليمان بن  د العودة.

 دور عبد هللا بن سبأ يف حتريك الفتنة: -2
يف السووا  األخرية من خالفد عثمان رضي هللا عوه بد  يف األفق مسا  اَلضطراب يف اجملتمع اإلسالمي، نتيجد عوامل 
الت يري الر ذكرانها، وأخذ بعض اليهود يتحيذوون فرص      د الظهور مس      ت لِ ني عوامل الفتود، ومتظاهرين ابإلس      الم واس      تعمال 

لقذو اببن الس      وداء، وإذا كان ابن س      ب  َل جيوز التهويل من ش       نه كما فعل بعض التقيد، ومن هؤَلء: عبد هللا بن س      ب  امل

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه.

  (2) ا وارج والشيعد ، يوليوس فلهاوزن ، ص 170
  (3) السيادة العربيد والشيعد واإلسرائيليا  ، ص 80.

  (4) حتقيق مواقف الصحابد )321/1(.
  (5) العقيدة والشريعد اإلسالميد ، جولد تسهري ص 229.

  (6) يري  العرب األديب يف اجلاهليد ، ص 235.
  (7) عقائد الشيعد ، ص 58.

  (8) أصول اإلمساعيليد ، ص 86.
  (9) حتقيق مواقف الصحابد )312/1(.

  (10) املصدر السابق نفسه.
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، فإنه كذلك َل جيوز التش  كيك فيه أو اَلس  تهاند ابلدور الذي لعبه يف أحداث الفتود،  (1)امل الني يف ت   خيم دوره يف الفتود
هذد  له، وعوامل أخرى ساعدته، وغايد ما جاء كعامل من عواملها، على أنه أبرزها وأخطرها، إذ إن  هواك أجواء للفتود م

به ابن س       ب  مراء ومعتقدا  اد عاها واخرتعها من قبل نفس       ه، وافتعلها من يهوديته احلاقدة، وجعل يروِ جها ل ايد يوش       دها 
ني بوغرض يس        تهدفه، وهو الد س  يف اجملتمع اإلس        المي ب يد الويل من وحدته، وإذكاء انر الفتود، وغرس بذور الش        قا  

 .(2)أفراده، فكان ذلك من مجلد العوامل الر أد   إىل قتل أمري املؤموني عثمان رضي هللا عوه، وتفرُّ  األمد شيعاً وأحزاابً 

وخالص  د ما جاء به: أن أتى مبقدِ ما  ص  ادقد وبىن عليها مبادئ فاس  دة راج  لدى الس  ذج ال الة وأص  حاب األهواء من 
بت و له على  رمنقتويدر لب س فيها على من حوله حىت اجتمعوا عليه، فطر  ابب الالواس، وقد س         لك يف ذلك مس         الك مل

 الذِذي فَ َرَض ِإنذ ﴿ن حممداً يرجع، وقد قال تعاىل:زعمه الفاس  در حيث قال: َلعَجو  ممن يزعم أن عيس  ى يرجع، ويكذب أب
 .(3)ابلرجوع من عيسى. فمحمد أحق [85]القصص:  ﴾َلَرمدَُّك ِإىَل َمَعادٍ  قرمنَعَلْيَك ال

كما س لك طريق القياس الفاس د من ادِ عاء إثبا  الوص يد لعلي رض ي هللا عوهر بقوله: إنه كان ألف نيب، ولكل نيب وص ي، 
 .(4)وكان علي وصيذ حممد، مث قال: حممد خامت األنبياء، وعلي خامت األوصياء

وه، ، وهو خروج الواس على ا ليفد عثمان رض             ي هللا عوحيوما اس             تقر األمر يف نفوس أتباعه انتقل إىل هدفه املرس             وم
لى وص   ي  ، ووثو عملسو هيلع هللا ىلصفص   ادف ذلك هوى يف نفوس بعض القومر حيث قال  م: من أ لم ممن مل جيز وص   يد رس   ول هللا 

اهن   وا ، فملسو هيلع هللا ىلص، وتواول أمر األمد؟ مث قال  م بعد ذلك: إن عثمان أخذها ل ري حق، وهذا وص  ي  رس  ول هللا ملسو هيلع هللا ىلصرس  ول هللا 
ذا األمر فحر كوه، وابد وا ابلطعن على أمرائكم، وأ هروا األمر ابملعروف والوهي عن املوكر تس         تميلوا الواس، وادعوهم يف ه

 .(5)إىل هذا األمر

وبث دعاته، وكاتو من كان اس     تفس     د يف األمص     ار، وكاتبوه، ودعوا يف الس     ر إىل ما عليه رأيهم، وأ هروا األمر ابملعروف 
علوا يكتبون إىل األمص       ار بكتو ي        عوهنا يف عيوب وَل م، ويكاتبهم إخواهنم مبثل ذلك، ويكتو والوهي عن املوكر، وج

أهل كل مص ر موهم إىل مص ر مخر مبا يص وعون، فيقر ه أولنك يف أمص ارهم وهؤَلء يف أمص ارهم حىت تواولوا بذلك املديود، 
ه يبدون، فيقول: أهل كل مص  ر: إان  لفي عافيد مما فيوأوس  عوا األرض إذاعد، وهم يريدون غري ما يظهرون، ويس  ر ون غري ما 

                                                           
  (1) مثل سعيد األف اين يف كتابه )عائشد والسياسد(.

  (2) حتقيق مواقف الصحابد )327/1(.
  (3) يري  الطربي )347/5(.

  (4) املصدر السابق نفسه..
  (5) املصدر السابق نفسه )348/5(.
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ويظهر يف الوص األس     لوب الذي اتبعه ابن س     ب ، فهو أراد أن يوقع يف أعني الواس بني اثوني من كبار الص     حابد،  (1)الواس
خاصد   حيث جعل أحد ا مه وم احلق وهو علي، وجعل الثاين م تصباً وهو عثمان، مث حاول بعد ذلك أن حير ِك الواس 

يف الكوفد         على أمرائهم ابسم األمر ابملعروف والوهي عن املوكر، فجعل هؤَلء يثورون ألص ر احلوادث على وَل م، علماً 
أبنه رك ز يف  لته هذه على األعراب الذين وجد فيهم مادة مالئمد لتوفيذ خطته، فالقر اء موهم اس           تهواهم عن طريق األمر 

، وأص     حاب املطامع موهم هي ج أنفس     هم ابإلش     اعا  امل رض     د املفرتاة على عثمانر مثل: حتيزه ابملعروف والوهي عن املوكر
ألقاربه، وإغدا  األموال من بي  مال املس     لمني عليهم، وأنه  ى احلمى لوفس     ه... إىل غري ذلك من التهم واملطاعن الر 

 حر ك هبا نفوس ال وغاء ضد عثمان رضي هللا عوه مع براءته.

خذ حيضُّ أتباعه على إرس   ال الكتو أبخبار س   يند مفجعد عن مص   رهم إىل بقيد األمص   ار، وهكذا يتخيذل الواس يف مث إنه أ
مجيع األمصار أن احلال بلغ من السوء ما َل مزيد عليه، واملستفيد من هذه احلال هم السبني د، ألن تصديق ذلك من الواس 

 .(2)سالمييفيدهم يف إشعال شرارة الفتود داخل اجملتمع اإل

هذا وقد ش      عر عثمان رض      ي هللا عوه أبن ش      يناً ما حياك يف األمص      ار، وأن األمد َتخض بش      رٍ  فقال: وهللا إن رحى الفتود 
 .(3)لدائرة، فطوىب لعثمان إن ما  ومل حيركها

لواس على ا على أن املكان الذي رتع فيه ابن س  ب  هو يف مص  ر، وهواك أخذ يوظم  لته ض  د عثمان رض  ي هللا عوه، وحيث  
علياً  (4)      يقصد ملسو هيلع هللا ىلصالتوجه إىل املديود إللرة الفتودر بدعوى أن عثمان أخذ ا الفد ب ري حق، ووثو على وصي رسول هللا 

    . وقد غشذهم بكتو اد عى أهنا ورد  من كبار الصحابد، حىت إذا أتى هؤَلء األعراب املديود املوورة واجتمعوا ابلصحابد مل 
، ووجدوا عثمان مقدراً للحقو ، (5)حيث ترب وا مما نس  و إليهم من رس  ائل تُ َؤلِ و الواس على عثمان جيدوا موهم تش  جيعاً،

ر  م ص   د  أعماله، حىت قال أحد زعمائهمر وهو مالك بن األش   رت  بل وان رهم فيما نس   بوا إليه، ورد  عليهم افرتاءهم وفس    
 ؟ .(6)الوخعي: لعل ه ُمكر به وبكم

ثمان هللا بن سب  املهي ج للفتود مبصر، وابذر بذور الشقا  والوقمد على الوَلة، مث على أمري املؤموني عويعترب الذهيب أن عبد 

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه.

  (2) الدولد األمويد ، يوسف العش ، ص 168 ر مواقف الصحابد )330/1(.
  (3) يري  الطربي )250/5(.

  (4) املصدر السابق نفسه )348/5( ر حتقيق مواقف الصحابد )330/1(.
  (5) يري  الطربي )348/5( ر حتقيق مواقف الصحابد )330/1(.

  (6) حتقيق مواقف الصحابد )331/1(.
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 .(1)فيها

ومل يكن ابن سب  وحده، وإمنا كان عمله ضمن شبكد من املتآمرين، وأخطبو  من أساليو ا داع واَلحتيال واملكر ونويد 
ن من أس        باب أتلو األحزاب على عثمان  هور ابن س        ب  وذهابه إىل مص        ر، األعراب والقراء وغريهم. ويروي ابن كثري أ

 .(2)وإذاعته بني الواس كالماً اخرتعه من عود نفسه، فافت  به بشر  كثري من أهل مصر

إن املش       اهري من املؤرخني والعلماء من س       لف األمد وخلفها يتفقون على أن ابن س       ب   هر بني املس       لمني بعقائد وأفكار 
نيذد، ليلف  املس    لمني عن ديوهم وطاعد إمامهم، ويوقع بيوهم الفرقد وا الف، فاجتمع إليه من غوغاء الواس ما وخط  س    ب

تكو ن  به الطائفد الس              بني د املعروفد الر كان  عاماًل من عوامل الفتود املوتهيد مبقتل أمري املؤموني عثمان بن عفان، وما 
ص          فني وغريها... والذي يظهر من خط  الس          بنيذد أهنا كان  أكثر توظيماً، إذ  ترتو على قتله من ف ر كمعركد اجلمل و 

كان  ابرعد يف توجيه دعايتها ونش    ر أفكارها َلمتالكها انص    يد الدعايد والت ثري بني ال وغاء والرعاع من الواس، كما كان  
رة مكامن التذمر لقبليد، ومتمكود من إلنش  يطد يف تكوين فروع  ا س  واء يف البص  رة أو الكوفد أو مص  ر، مس  ت لد العص  بيد ا

 .(3)عود األعراب والعبيد واملوايل، عارفد ابملواضع احلساسد يف حيا م ومبا يريدون

 اثنياً: اختالف الصحابة يف الطريقة اليت أيخذها القصاص من قتلة عثمان رضي هللا عنه:
ي والزبري وعائش  د من جهد أخرى، مث بعد ذلك بني عل إن ا الف الذي نش    بني أمري املؤموني علي من جهد، وبني طلحد

ومعاويدر مل يكن س   ببه وموش   ؤه أن هؤَلء كانوا يقدحون يف خالفد أمري املؤموني علي وإمامته وأحقيته اب الفد والوَليد على 
 املسلمني، فقد كان هذا حمل  إمجاع بيوهم.

الفد، ولكن  اجتهاده أد اه إىل أن رأى تقدمي أخذ القود من قال ابن حزم: ومل يوكر معاويد ق  ف         ل علي  واس        تحقاقه ا 
 .(4)قتلد عثمان رضي هللا عوه على البيعد، ورأى نفسه أحق بطلو دم عثمان

 وقال ابن تيميد: ومعاويد مل يدذع ا الفد، ومل يبايع له هبا حني قاتل علياً، ومل يقاتل على أنه خليفد، وَل أنه يستحق ا الفد،
ه بذلك، وقد كان معاويد يقر  بذلك ملن س          له عوه، وَل كان معاويد وأص         حابه يرون أن يبتدئوا علياً وأص         حابه ويقرون ل

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه )338/1(.

  (2) البدايد والوهايد )168/7 ، 167(.
  (3) حتقيق مواقف الصحابد يف الفتود )339/1(.
  (4) الفصل يف امللل واألهواء والوحل )160/4(.
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 ...(1)ابلقتال، وَل فعلوا

وقال أي          اً:... وكل  فرقد من املتش         يعني مقر ة مع ذلك أبنه ليس معاويد كفناً لعلي اب الفد، وَل يكون خليفد مع إمكان 
      ل علي  وس     ابقته وعلمه وديوه وش     جاعته وس     ائر ف      ائله كان  عودهم  اهرة معلومد كف      ل اس     تخالف علي، فإن  ف

 .(2)إخوانه أيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عوهم

إن موش      ا الف مل يكن قدحاً يف خالفد أمري املؤموني علي  رض    ي هللا عوه، وإمنا اختالفهم يف ق     يد اَلقتص    اص من قتلد 
 أص         ل املس          لد، وإمنا كان يف الطريقد الر تعاجل هبا هذه الق          يد، إذ كان أمري املؤموني علي عثمان، ومل يكن خالفهم يف

موافقاً من حيث املبدأ على وجوب اَلقتص         اص من قتلد عثمان، وإمنا كان رأيه أن يرج  اَلقتص         اص من هؤَلء إىل حني 
 .(3)استقرار األوضاع وهدوء األمور واجتماع الكلمد

واعلم أن سبو تلك احلروب: أن الق اَي كان  مشتبهد، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم، وصاروا ثالثد قال الوووي: 
 أقسام:

قسم  هر  م ابَلجتهاد أن احلق يف هذا الطرف، وأن خمالفه ابٍغ، فوجو عليهم نصرته، وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، 
 ن مساعدة إمام العدل يف قتال الب اة يف اعتقاده.ففعلوا ذلك، ومل يكن حيل ملن هذه صفته الت خر ع

 وقسم عكس هؤَلء:  هر  م ابَلجتهاد أن احلق يف الطرف اآلخر، فوجو عليهم مساعد م وقتال الباغي عليه.

 لوقس  م للث: اش  تبه  عليهم الق   يد، وحتريوا فيها، ومل يظهر  م ترجيُ أحد الطرفني فاعتزلوا الفريقني، وكان هذا اَلعتزا
هو الواجو يف حقهمر ألنه َل حيل اإلقدام على قتال مس   لم حىت يظهر أنه مس   تحق لذلك، ولو  هر  ؤَلء رجحان أحد 

 .(4)الطرفني، وأن احلق معه، ملا جاز  م الت خر عن نصرته يف قتال الب اة عليه

 

 

 

                                                           
  (1) جمموع الفتاوى )72/35(.
  (2) جمموع الفتاوى )72/35(.

  (3) أحداث وأحاديث فتود ا رج ، ص 158.
  (4) شر  الوووي على صحيُ مسلم )149/15(.
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 :يهمرأ اثلثاً: موقف املطالبني بدم عثمان كطلحة والزبري وعائشة ومعاوية ومن كان علا
 السيدة عائشة أم املؤمنني: -1

ملا مسع  الس            يدة عائش            د رض            ي هللا عوها مبو  عثمان يف طريق عود ا من مكد إىل املديود رجع  إىل مكد ودخل  
 املسجد احلرام، وقصد  احلجر فتسرتذ  فيه، واجتمع الواس إليها، فقال :

وعبي د أه ل امل ديو د اجتمعوا أن ع اب ال وغ اء على ه ذا املقتول أيه ا الو اس إن ال وغ اء من أه ل األمص               ار، وأه ل املي اه، 
، واس   تعمال من حدث  س   وُّه، وقد اس   تعمل أس   واهنم قبله، ومواض   ع من احلمى  اها  م، وهي أمور قد (1)ابألمس اإِلرب

، وابدروا (2)اس           بق هبا َل يص           لُ غريها، فتابعهم، ونزع  م عوها اس           تص           الحاً  م، فلما مل جيدوا حجد وَل غدراً خلجو 
ابلعدوان، نبا فعلهم عن قو م، فس     فكوا الدم احلرام، واس     تحلوا البلد احلرام، وأخذوا املال احلرام، واس     تحلوا الش     هر احلرام، 

من  (5)، ويش      رذد(4)من اجتماعكم عليه حىت يَ ْوكل هبم غريهم (3)وهللا إلص      بع عثمان خري من طبا  األرض أمثا م، فوجاة
بعدهم. وهللا لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنباًر َنُلص موه كما خيلص الذهو من خبثه أو الثوب من درنه إذ ماص         وه  

 .(6)كما مياص الثوب ابملاء

وجاء يف روايد: أن عائشد حني انصرف  راجعد إىل مكد، أيها عبد هللا بن عامر احل رمي       أمري مكد       فقال  ا: ما رد ك 
املؤموني؟ ق ال  : ردذين أن عثم ان قُت ل مظلوم اً، وأن األمر َل يس              تقيم و  ذه ال وغ اء أمر، ف اطلبوا ب دم عثم ان تعز وا  َي أم

 .(7)اإلسالم

وقد ثب  ابلوص     وص الص     حيحد الص     رحيد ثواء الس     يدة عائش     د على عثمان، ولعوها ملن قتله، ورو  يف حقه أحاديث عن 
بو  عبد الر ن اليش     كريد، عن أمها: أهنا س      ل  عائش     د، عودما أرس     لها عم ها يف ف      ائلهر فعن فاطمد ملسو هيلع هللا ىلص رس     ول هللا 

فقال: إن أحد بويك يقرئك الس       الم ويس        لك عن عثمان بن عفان، فإن الواس قد أكثروا فيه، فقال : لعن هللا من لعوه، 
، وإنه قرمنه الليه الس     الم ليوحي إليمس     ود  هره إيلذ، وإن جربيل عملسو هيلع هللا ىلص فوهللا لقد كان قاعداً عود نيب هللا، وإن رس     ول هللا 

 .(8)، فما كان هللا ليوزل تلك املوزلد إَل كرمياً على هللا ورسوله«ُأكتو عثمان»ليقول: 
                                                           

  (1) اإلرب: احلاجد والدهاء والفطود والعقل.
  (2) خلجوا: حتركوا واضطربوا.

  (3) جناة: اطلبوا الوجاة ابجتماعكم عليهم.
  (4) يوكل هبم غريهم: حىت يروعهم ويرو ع هبم غريهم.

  (5) يشر د: يفر  ويبدد مجعهم.
  (6) يري  الطربي )473/5 ، 474(.
  (7) املصدر السابق نفسه )475/5(.

  (8) املسود )250/6   260( ر حتقيق مواقف الصحابد )378/1(.
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وعن مس              رو ، عن عائش              د قال : حني قُتل عثمان: تركتموه كالثوب الوقي من الدنس، مث قربتموه تذحبونه كما يذبُ 
كتب  إىل الواس أتمريوهم اب روج إليه، قال  عائش             د: َل والذي ممن به   الكبش، فقال  ا مس             رو : هذا عملك، أن 

 .(1)املؤموون، وكفر به الكافرونر ما كتب  إليه بسوداء يف بي اء حىت جلس  جملسي هذا

 وقد مر معوا كذب السبنيني يف كتابني عن عثمان بن عفان رضي هللا عوه، وأهنم كتبوا رسائل ألهل األمصار ونسبوها كذابً 
وزوراً للس    يدة عائش    د، وقد جاء  روايد موض    وعد، وض    عيفد، أس    انيدها واهيد من روايد الكذابني، ولألس    ف اتبعها بعض 
املعاص  رين، وراج  عليهم هذه األكاذيو، وص  ور  العالقد بني عائش  د وعثمان رض  ي هللا عوهما على ص  ورة مواق   د َتامًا 

رواَي  الكاذبد أبن الس   يدة عائش   د رض   ي هللا عوها ألذب  على عثمان للرواَي  الص   حيحد الس   الفد الذكر، وزعم  تلك ال
رض     ي هللا عوه وقال  بوجود خالف بيوهما، ونس     ب  إليها اَلش     رتاك ش     به الفعلي يف قتله، ونقل ذلك الطربي، ونقل عن 

 الطربي الكثري من املؤرخني، وإليك مثال على ذلك:

د بن احلس     ن العجلي: أن احلس     ني بن نص     ر العطار، قال: حدثوا س     يف بن ما ذكره الطربي، قال: كتو إيلذ علي  بن أ 
عمر، عن حممد بن نويرة، وطلحد بن األعلم احلوفي قال: وحدثوا عمر بن س         عد، عن أس         د بن عبد هللا، عمن أدرك من 

وهو عبد بن أيب  راجعد إىل مكد، لقيها عبد بن أم كالب                 (2)أهل العلم: أن عائشد رضي هللا عوها ملا انته  إىل سرف
سلمد، يوسو ألمه                  فقال  له: مهيم، قال: قتلوا عثمان بن عفان رضي هللا عوه، فمكثوا  انياً، قال : مث صوعوا ماذا؟ 
قال: أخذها أهل املديود ابَلجتماع، فجاز  هبم األمور إىل خري جماز، اجتمعوا على علي بن أيب طالو. فقال : ردُّوين، 

 هذه انطبق  على هذه إن مت األمر لصاحبك.ردوين، وهللا لي  أن 

فانص      رف  إىل مكد وهي تقول: قتل وهللا عثمان مظلوماً، وهللا ألطلنب بدمه، فقال  ا ابن أم كالب: ومل؟  فوهللا، إن أول 
وا، وقويل لفقد كفر. قال : إهنم اس       تتابوه مث قتلوه، وقد قل ، وقا (3)من أمال حرفه ألن ، ولقد كو  تقولني: اقتلوا نعثالً 
 األخري خري من قويل األول، فقال  ا ابن أم كالب:

رَي  َداء وم   و       ِك ال       ِ  ف   م   و       ك ال   ب       َ
 
 

 وم    و       ك ال    رَي  وم    و       ك امل    ط    ر 
 

 وأن         أم       ر  ب       ق       ت       ل اإلم       ام
 

 وق     ل         ل     و       ا: إن       ه ق       د ك     ف     ر 
 

                                                           
  (1) فتود مقتل عثمان )391/1( ر ويري  خليفد ، ص 176. إسواده صحيُ إىل عائشد.

  (2)سرف: مكان بني مكد واملديود على ستد أميال من مكد.
  (3) نعثل: رجل من أهل مصر كثيف شعر اللحيد ، كان يشبه عثمان.
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ْ  واجتمع إليها الواس، فقال : إن  ثمان قُتل عفانص       رف  إىل مكد فوزل  على ابب املس       جد فقص       د  احلجر، فتس       رتذ
 .(1)مظلوماً، ووهللا ألطلنب بدمه

روي  هذه الروايد كما رأيوا من طريقني عود الطربي: ويكفي أن يف رجال اإلس   واد نص   ر بن مزاحم العطار اجملرو  يف كتو 
 يد. وأما الطريق الثاين ففي إس     واده عمر بن س     عد وهو قائد الس     ر (2)الرجال ابلص     فا  اآلتيد: ش     يعي، موكر، تركوه، جلد

ر فالروايد غري مقبولد (3)الذين قاتلوا احلسني رضي هللا عوه، وهو عود رجال احلديث َل يصُ حديثه، متهم ابلوضع، مرتوك
 .(4)اإلسواد يف أي من طريقي روايتها

وقد جاء  رواَي  يف كتو التاري  واألدب ض     عيفد وموض     وعد َل تثب  أمام الوقد العلمي، س     ار  على الوهج املظلم يف 
 .(5)يه السيدة عائشد رضي هللا عوهاتشو 

إن الرواَي  الر جاء  يف )العقد الفريد(، ويف كتاب )األغاين(، و)يري  اليعقويب(، و)يري  املس            عودي(، و)أنس            اب 
األشراف(، وغريها من الكتو، وما انته  إليه من استدَلَل  يف ش ن الدور السياسي للسيدة عائشد رضي هللا عوها يف 

عثمان بن عفان رضي هللا عوه، َل يعتدُّ هبا ملخالفتها للرواَي  الصحيحد وقيامها على رواَي  واهيد، ف غلبها رواَي  حياة 
غري مس   ودة، واملس   ود جمرو  اإلس   واد َل حيتج  بروايته، هذا إض   افد إىل فس   اد متوهنا إذا ما قورن  ابلرواَي  األخرى األكثر 

 .(6)صحد وقرابً للحقيقد

السيدة الفاضلد والباحثد القديرة أمساء حممد أ د زَيدة بدراسد األسانيد واملتون للرواَي  الر حتدث  عن الدور وقد قام  
الس  ياس  ي للس  يدة عائش  د يف أحداث الفتود، ونقد  الرواَي  القائلد اب الف الس  ياس  ي بني عائش  د وعثمان عود الطربي 

د، ألحرى بوا أن نعرض عن ذكرها مجيعاً، لعدم وص       و ا إليوا عن طريق معتموغريه، وبيذو  زيفها وكذهبا، مث قال : وكان ا
بل الطر  الر وص    ل  موها ُرمي أص    حاهبا ابلتش    يع والكذب والرفض، ولكووا عرض    وا  ا، لش    يوعها يف أغلو الدراس    ا  

الف والتوكر اًل من ا احلديثد، وللتدليل على سقوطها، فهي رواَي             كما ات ُ لوا حاول  خلق يري  َل وجود له أص
 .(7)بني عثمان وعائشد، وبني عثمان والصحابد مجيعاً 

                                                           
  (1) يري  الطربي )485/5(

  (2) املعىن يف ال عفاء )696/2( ر ميزان اَلعتدال )24/7( ر التاري  الكبري )105/8(.
  (3) سري أعالم الوبالء )349/4( ر الطبقا  )168/5(.

  (4) دور املرأة السياسي يف عهد الويب ملسو هيلع هللا ىلص وا لفاء ، ص 354.
  (5) املصدر السابق نفسه ص 352.
  (6) دور املرأة السياسي ، ص 370.

  (7) املصدر السابق نفسه.
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ولو ص ُ أن عائش د اتفق  مع املتمردين على التحريض على عثمان رض ي هللا عوهر لكان من املتوقع أن يكون عودها نوع 
رواَي  نه لو صُ شيء من هذه المن التماس العذر  ؤَلء املتمر ِدين، لكن مل يصُ عوها رضي هللا عوها شيء من هذا، وإ

يف وص   ف موقف الس   يدة عائش   د رض   ي هللا عوها، وعن الص   حابد الذين اش   رتكوا معها، وهو ما َل نقبل به للخرب الص   اد  
عن هللا ورس              وله يف تقرير عدالتهم الر كان  كافيد لدحض هذه الرواَي ، لكووا توقفوا أمام الرواَي ، أتكيداً موا على 

اَي  ومن بعدها اَلس       تدَلَل  القائمد عليها، حىت نتمع األدلد الديويد، والعلميد، والتارخييد يف ص       عيد س       قو  هذه الرو 
بع       اً. إن اَل اما  الر وجه  إىل الس      يدة عائش      د َل تثب  س      وداً وَل تقوم أمام األدلد العقليد  (1)واحد يؤكد بع       ها

 أي اً.

 طلحة والزبري رضي هللا عنهما: -2
والزبري ومن معهم من الص      حابد من أمري املؤموني علي رض      ي هللا عوه تعجيل إقامد القص      اص من قتلد عثمان طلو طلحد 

رضي هللا عوه، فقال  م أمري املؤموني علي رضي هللا عوه: َي إخويه  إين لس  أجهل ما تعلمون، ولكين كيف أصوع بقوم 
كم، ولب إليهم أعرابكم، وهم خاللكم يسومونكم ما شا وا، فهل ميلكونوا وَل منلكهم؟  هاهم أوَلء قد لر  معهم عبدان

ترون موض    عاً لقدرة على ش    يء مما تريدون؟، قالوا: َل، قال: فال وهللا َل أرى إَل رأَيً ترونه إن ش    اء هللا، إن هذا األمر أمر 
هذا  أخذ هبا أبداً. إن الواس منجاهليد، إن  ؤَلء القوم مادة، وذلك أن الش     يطان مل يش     رَع ش     ريعد ق   فيرب  األرض من 

األمر إن ُحر ك على أمور: فرق  د ترى م  ا ترون، وفرق  د ترى م  ا َل ترون، وفرق  د َل ترى ه  ذا وَل ه  ذا حىت يه  دأ الو  اس، وتقع 
 .(2)القلوب مواقعها، وتؤخذ احلقو ، فاهدوا عين وانظروا ماذا أيتيكم مث عودوا

بع       همر فالواس يف حال غ       بهم وس      ريهم وراء عواطفهم َل يدركون األمور ولكن هذه الس      ياس      د احلكيمد، مل يتفه م هبا 
إدراكاً واقعياً ميكوهم من التقدير الص  حيُ، فتوعكس يف تقديرهم األوض  اع، ويظوون املس  تحيل ممكواً، ولذلك قالوا: نق   ي 

لي مبقالتهم، فرغو أن يريهم أنه ، وأخرب ع(4)، وهم يعوون الطلو إلقامد احلدود على قتلد عثمان(3)الذي عليوا وَل نؤخره
َل يستطيع وإَيهم أن يفعلوا شيناً يف مثل تلك الظروف، فوادى: برئ  الذمد من عبد مل يرجع إىل مواليه، فتذامر  السبنيذد 

هنم أن . وك ن رواد الفتود من الس        بنيذد تبادر إىل أذها(5)واألعراب وقالوا: لوا غداً مثلها وَل نس        تطيع أن حنتج  فيهم بش        يء

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه ، ص 371.

  (2) يري  الطربي )460/5(.
  (3) املصدر السابق نفسه.

  (4) الدور السياسي ، ص 378.
  (5) يري  الطربي )460/5(.
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ا ليفد يريد أن جير دهم من أعواهنم الذين يش د ون أزرهم، ويق  ون إىل جوارهم، فعص وا ذلك األمر، وحر ض وا األعراب على 
البقاء، ف طاعوهم وبقوا يف أماكوهم، ففي اليوم الثالث بعد البيعد خرج علي  وقال  م: أخرجوا عوكم األعراب، وقال: َي 

م. ف ب  الس              بنيد وأطاعهم األعراب، مث دخل بيته ودخل عليه طلحد والزبري يف عدة من معش              ر األعراب احلقوا مبياهك
، فقال  م علي: هم وهللا بعد اليوم أعش        ى واىب، مث (1)، فقال: دونكم أثركم، فقالوا: عش        وا عن ذلكملسو هيلع هللا ىلصالويبأص        حاب 
 أنشد يقول:

 لو أن قومي ط      اوعتين س              را م
 

 ( 2)أم   ر    م أم   رًا ي       دي     األع       ادَي 

 
هذه اللحظد فإن علياً وطلحد والزبري والص          حابد مجيعاً كانوا يَ ْبدون متفقني َتاماً على ض          رورة إقامد احلدود على من  حىت

فرقوا أمر اجلماعد وخالفوا وقتلوا ا ليفد، دفعاً ل             ررهم عن الدين كله، وكانوا متعاونني يف ذلك، وكان األمر يبدو موطقيًا 
اتفق معه الص   حابد يف ذلك، ولكن كيف يص   وعون  ؤَلء ال وغاء الذين حتكذموا يف األمور، َتاماً من علي رض   ي هللا عوه، و 

 .(3)وحركوا معهم العبيد واألعراب، وهم بني أهل املديود يسوموهنم ما شا وا. مل تكن هواك ِإَذْن قدرة على قتا م

وتقدم طلحد والزبري مبقرت  لعلي ملواجهد الس           بنيد املوجودة حول علي، فقد قال طلحد لعلي: دعين فآلِ  البص           رة، فال  
، ولكن علياً       رضي هللا عوه       نراه (4)يفجؤك إَل وأان يف خيل، وقال الزبري: دعين مِ  الكوفد، فال يفجؤك إَل وأان يف خيل

 .(5)كيرتيث ويقول  ما: حىت أنظر يف ذل

ولعل علياً كان خيش         ى الفتود وحتو ل األمر إىل حرب أهليد داخل املديود َل حتمد عقباها، ولذلك مل جيو طلحد والزبري إىل 
. وكان اقرتا  الزبري وطلحد على علي دليالً على اقتواعهما يف الوق  نفس     ه مبا قال علي رض     ي هللا عوهم مجيعاً (6)مطلبهما

ل لني يف داخل الص   ف، ميلكون املس   لمني وَل ميلكهم املس   لمون، فحاوَل هبذا الطلو اختص   ار من كون هؤَلء ال وغاء مت 
وق  تعطيل حد من حدود هللا، وتقويد جانو علي حىت يتمكن من إقامتها، على أن الص       حابد قد انتظروا أن يوظر عليُّ 

ع ر  إَل إبماتته، وإهنا فتود من الوار كلما س     ُ  يف ذلك، لكن علياً رض     ي هللا عوه كان يرى أن هذا األمر الذي وقع َل يُدرك

                                                           
  (1) عشوا: عشا: ساء بصره ، وهوا مل يروا.

  (2) يري  الطربي )461/5(.
  (3) فتُ الباري )360/12(.
  (4) يري  الطربي )461/5(.

  (5) املصدر السابق نفسه.
  (6) حتقيق مواقف الصحابد )108/2(.
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 .(1)ازداد  واستوار 

وملا رأى الزبري وطلحد ومن وافقهما من الص        حابد أن أربعد أش        هر قد مر  على مقتل عثمان، ومل يس        تطع علي أن يقيم 
قال طلحد  ذالقص         اص على قتلد عثمان بس         بو أن ا ارجني على عثمان  م ش         وكد وقوة وت ل ل يف جيش علي، عودئ

وإما أن تدعوا، فقال: س    مس   ك األمر، ما اس   تمس   ك، فإذا مل  (2)والزبري لعلي: ائذن لوا أن َنرج من املديود، فإما أن نكابر
اً فآخر الدواء الكي  .(3)أجد بُد 

لك، ذفقد كان علي  رض         ي هللا عوه يعرف أن خروجهما من املديود كان حماولد موهما للوص         ول إىل حل، فلم ميوعهما من 
 .(4)رمبا ألنه كان يتمىن الوصول إىل حل أي اً، بل كان حياوله ولكن بطريقته ا اصد

وقد خاض بعض الباحثني املعاص    رين يف تفس    ري الوص املتعلق ابس    تنذان طلحد والزبري يف الذهاب للبص    رة والكوفد واجمليء 
يداها وقالوا: إنه ختوف جانو الرجلني، وخيشى أن يعخبيل من هواك لدحر ال وغاء، وامتواع علي عن املوافقد       ابلباطل      ، 

، وتفس       ري كهذا حتميل للوص فو  ما (5)عليه جذعد ويس       توا به س       ود أهل مص       ر بعثمان ويكون له معهما يوم كيوم الدار
 ، وفيه  لم وناوز يف حق صفوة الصحابد.(6)حيتمل

ثمان رضي غفري من املسلمني املطالبني ابلقصاص من قتلد علقد ذهو الزبري وطلحد رضي هللا عوهما إىل مكد والتقوا بَكمٍ  
 هللا عوه، وسوف أي  احلديث عن ذلك ابلتفصيل إبذن هللا.

 معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه: -3
ش   اع بني الواس قدمياً وحديثاً: أن ا الف بني علي ومعاويد رض   ي هللا عوهما                    كان س   ببه طمع معاويد يف ا الفد، وأن 
خروج هذا األخري على علي  وامتواعه عن بيعته كان بسبو عزله عن وَليد الشام، فقد جاء يف كتاب )اإلمامد والسياسد(. 

روايد تذكر أن  معاويد اد عى ا الفد، وذلك من خالل الروايد الر ورد فيها ما قاله ابن  (7)املوس              وب َلبن قتيبد الديووري
 عوه: اعلم أن معاويد طليق اإلسالم، وأن أابه رأس األحزاب، وأنه ادعى ا الفد من الكواء أليب موسى األشعري رضي هللا

                                                           
  (1)يري  الطربي )467/5(، دور املرأة السياسي، ص 380. 

  (2) نكابر: أي جناهد ون الو على األمر.
  (3) يري  الطربي )368/5( ، دور املرأة السياسي ، ص 380.

  (4) دور املرأة السياسي ، ص 380 ، 381.
  (5) ا لفاء الراشدون ، ص 372.

  (6) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص 118.
  (7) هذا الكتاب َل يثب  َلبن قتيبد ، وإمنا كاتبه راف ي حمرتف ، وسي   احلديث عوه يف هنايد هذا الفصل.
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. وهذا كالم َل يثب  عن أمري املؤموني علي، (1)غري مشورة فإن صدقك فقد حل  خلعه، وإن كذبك فقد حرم عليك كالمه
لتاري  يف كذبه وزوره ودوره يف تشويه حقائق اوإمنا من كالم الروافض وسي   احلديث عن كتاب )اإلمامد والسياسد( وبيان  

 موضعه إبذن هللا.

وقد امتأل  كتو التاري  واألدب ابلرواَي  املوض        وعد وال         عيفد، الر تزعم: أن معاويد اختلف مع علي من أجل امللك 
 .(2)والزعامد واإلمارة

وقيع ب بيعد معاويد وأصحابه لعلي قبل توالصحيُ: أن ا الف بني علي  ومعاويد          رضي هللا عوه          كان حول مدى وجو 
القصاص على قتلد عثمان أو بعده، وليس هذا من أمر ا الفد يف شيء، فقد كان رأي معاويد   رضي هللا عوه   ومن حوله 

 .(3)من أهل الشام أن يقتصذ علي    رضي هللا عوه   من قتلد عثمان، مث يدخلون بعد ذلك يف البيعد

عريب: إن سبو القتال بني أهل الشام وأهل العرا  يرجع إىل تباين املواقف بيوهما: فهؤَلء     أي: أهل ويقول القاضي ابن ال
العرا    يدعون إىل علي  ابلبيعد وأتليف الكلمد على اإلمام، وهؤَلء   أي: أهل الشام   يدعون إىل التمكني من قتلد عثمان 

 .(4)ويقولون: َل نبايع من يؤوي القتلد

احلرمني اجلويين يف )ملع األدلد(: إن معاويد وإن قاتل علياً، فإنه َل يوكر إمامته وَل يدذعيها لوفس              ه. وإمنا كان  ويقول إمام
 .(5)يطلو قتلد عثمان  واً موه أنه مصيو، وكان خمطناً 

، فلم يكن احلروب ويقول ا يتمي: ومن اعتقاد أهل السود واجلماعد: أن  ما جرى بني معاويد وعلي      رضي هللا عوهما     من
.. فلم  ج الفتود بس         ببها، وإمنا هاج  بس         بو أن معاويد ابن  ملوازعد معاويد لعلي  يف ا الفد لإلمجاع على أحقِ يتها لعلي 

 .(6)عم ه، فامتوع علي

ه يف للقد ت افر  الرواَي  وأشار  إىل أن  معاويد               رضي هللا عوه               اختذ موقفه للمطالبد بدم عثمان، وأنه صر  بدخو 
طاعد علي      رضي هللا عوه      إذا أقيم احلد  على قتلد عثمان. ولو افرتض أنه اختذ ق يد القصاص والث ر لعثمان ذريعد لقتال 
علي طمعاً يف الس   لطان، فماذا س   يحدث لو َتكذن علي من إقامد احلد على قتلد عثمان؟  حتماً س   تكون الوتيجد خ    وع 

                                                           
  (1) اإلمامد والسياسد )113/1(.

  (2) حتقيق مواقف الصحابد يف الفتود )145/2(.
  (3) البدايد والوهايد )129/8( ر فتُ الباري )92/13(.

  (4) العواصم من القواصم ، ص 162.
  (5) ملع األدلد يف عقائد أهل السود واجلماعد ، ص 115.

  (6) الصواعث اعرقد )622/2(، وهذا اجتهاد معاويد، وإن كان الصواب هو أن يسلم معاويد ويطالو ابلدعوة. 
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تزم بذلك يف موقفه من تلك الفتود، كما أن كل من حارب معه كانوا يقاتلون على أس       اس معاويد لعلي ومبايعته له، ألنه ال
إقامد احلد  على قتلد عثمان، على أن معاويد إذا كان خيفي يف نفس      ه ش      يناً مخر مل يعلن عوه، س      يكون هذا املوقف ابلتايل 

 .(1)م امرة، وَل ميكن أن يقدم عليها إذا كان ذا أطماع

هللا عوه        كان من كت اب الوحي، ومن أفاضل الصحابد، وأصدقهم  جد، وأكثرهم حلماً، فكيف يعتقد  إن معاويد        رضي
أن يقاتل ا ليفد الش     رعي ويهر  دماء املس     لمني من أجل ُمْلك زائل؟  وهو القائل: وهللا َل أخريذ بني أمرين، بني هللا وبني 

، (3)«اللهم اجعله هادَيً مهدَيً واهديه»أنه قال فيه: ملسو هيلع هللا ىلص رس      ول هللا ، وقد ثب  عن (2)غريهر إَل اخرت  هللا على ما س      واه
 .(4)«اللهم علمه الكتاب وِقِه العذاب»وقال: 

أما وجه ا ط  يف موقفه من مقتل عثمان     رضي هللا عوه     فيظهر يف رف ه أن يبايع لعلي      رضي هللا عوه     قبل مبادرته إىل 
ذلك خوف معاويد على نفس  ه ملواقفه الس  ابقد من هؤَلء ال وغاء وحرص  هم على  اَلقتص  اص من قتلد عثمان، وي   اف إىل

قتله، بل ويلتمس موه أن ميكوه موهم، مع العلم أن الطالو للدم َل يصُ أن حيكم، بل يدخل يف الطاعد، ويرفع دعواه إىل 
من أح   د وأيخ   ذ حق   ه دون  ، وق   د اتفق أئم   د الفتوى على أن   ه َل جيوز ألح   د أن يقتص  (5)احل   اكم، ويطل   و احلق عو   ده

 .(6)السلطان، أو من نصبه السلطان  ذا األمر، ألن ذلك يف ي إىل الفتود وإشاعد الفوضى

وميكن القول: إن معاويد        رضي هللا عوه        كان جمتهداً مت وًَل ي لو على  وه أن احلق معه، فقد قام خطيباً يف أهل الشام 
ْظُلوًما فَ َقْد َوَمْن قُِتَل مَ ﴿ الكرميد: اآليدابن عمه               وقد قتل مظلوماً، وقرأ عليهم بعد أن مجعهم وذك رهم أنه ويل عثمان               

ورًا ِرْف يف اْلَقْتِل ِإنذُه َكاَن َمْوص    ُ ْلطَاانً َفاَل ُيس    ْ . مث قال: أان أحو أن تعلموين ذا  أنفس    كم يف [33]اإلســـراء:  ﴾َجَعْلَوا ِلَولِيِ ِه س    ُ
مجيعهم وأجابوا إىل الطلو بدم عثمان، وابيعوه على ذلك، وأعطوه العهود واملواثيق على أن قتل عثمان، فقام أهل الش       ام 

 .(7)يبذلوا أنفسهم وأموا م حىت يدركوا أثرهم أو يفين هللا أرواحهم

اب من و وإذا قاران  بني طلحد والزبري         رضي هللا عوهما         ومعاويدر َلحظوا أن طلحد والزبري رضي هللا عوهما أقرب إىل الص
وإن كان  مبايعتهما لعلي  طائعني مع اعرتافهما بف له، ومعاويد مل يبايعه أوهلا:معاويد   رضي هللا عوه   من أربعد أوجهر كان 

                                                           
  (1) حتقيق مواقف الصحابد )150/2(.

  (2) سري أعالم الوبالء )151/3(.
  (3) صحيُ سون الرتمذي لأللباين ، رقم 3018 )236/3(.

  (4) ف ائل الصحابد )913/2( إسواده حسن.
  (5) حتقيق مواقف الصحابد )151/2(.

  (6) تفسري القرطيب )256/2(.
  (7) صفني َلبن مزاحم ، ص 32 ر حتقيق مواقف الصحابد )152/2(.
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 .(1)معرتفاً بف له

 .(2)موزلتهما يف اإلسالم وعود املسلمني، وسابقتهما، ومعاويد َل شك دوهنما فيها والثاين:

، بيوما أص           ر معاويد (3)أهنما أرادا قتل ا وارج على عثمان فق ، ومل يتعمذدوا حماربد علي ومن معه يف وقعه اجلمل الثالث:
 .(4)على حرب علي  ومن معه يف صفني

 .(5)مل يتهما علياً اب وادة يف أخذ القصاص من قتلد عثمان، ومعاويد ومن معه ا موه بذلك والرابع:

 لفتنة:رابعاً: موقف معتزيل ا
ر القاعد فيها خري ستكون ف ملسو هيلع هللا ىلص: »اعتمد كثري من الصحابد ممن اعتزلوا الفتود     رضوان هللا عليهم    ، على قول رسول هللا 

من القائم، والقائم فيها خري من املاشي، واملاشي فيها خري من الساعي، من تشر ف  ا تستشرفه، فمن وجد موها ملج  أو 
 .(6)«معاذاً فليعذ به

 .(7)ن حجر: ففي احلديث حتذير من الفتود واحلث على اجتواب الدخول فيها، وأن شر ها يكون حبسو التعلق هباقال اب

إهنا ستكون فتود يكون امل طجع فيها خرياً من اجلالس، واجلالس فيها خرياً من القائم، والقائم خرياً ملسو هيلع هللا ىلص: »وقال رسول هللا 
ان  من كان  له إبل فليلحق إببله، ومن ك»َي رسول هللا، ما أتمران؟ قال:  ، قالوا:«من املاشي، واملاشي خرياً من الساعي

يعمد إىل »، قالوا: فمن مل يكن له ش           يء؟ من ذلك؟ قال: «له غوم فليلحق ب ومه، ومن كان  له أرض فليلحق أبرض           ه
 .(8)«سيفه في رب حبد ه على حر ة، مث ليوُج ما استطاع الوجاء

 .(9)«يكون خري مال املسلم غوم يتبع هبا ش ف اجلبال ومواقع القطر يفر بديوه من الف يوشك أن ملسو هيلع هللا ىلص: »وقال رسول هللا 

  وغري ذلك من األحاديث الر تدعو صراحد إىل الوهي عن الدخول يف قتال الفتود.

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )129/8( ر فتُ الباري )92/13(.

  (2) كان طلحد والزبري رضي هللا عوهما من العشرة املبشرين ابجلود.
  (3) حتقيق مواقف الصحابد )113/2( ر يري  الطربي )475/5(.

  (4) يري  الطربي )612/5   615(.
  (5) حتقيق مواقف الصحابد )139/2( ر البدايد والوهايد )259/7(.

  (6) البخاري ، كتاب الف  ، رقم 7081.
  (7) الفتُ )31/13(.

  (8) مسلم ، كتاب الف  وأشرا  الساعد.
  (9) البخاري ، كتاب الف  ، رقم 7088.
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إيثار و إىل التخلف عن القتال يف زمن علي رضي هللا عوه، ملسو هيلع هللا ىلص قال اجلويين: قد صار طوائف من جلد أصحاب رسول هللا 
الس        كون، والركوب إىل الس        الم، والتباعد عن ملتطم ال وائل، موهم: س        عد بن أيب وقاص، وس        عيد بن زيد بن عمرو بن 

، وكان من العشرة املبشرين ابجلود، وممن ختلف أوًَل: أبو موسى األشعري، وعبد هللا بن عمر، وأسامد بن زيد، وأبو (1)نفيل
 .(2)الصحابد ومل يشتد نكري علي عليهمأيوب األنصاري، وتبع هؤَلء أمم من 

وقد ذهو ابن حجر ر ه هللا إىل أن الصحابد الذين اعتزلوا كانوا قلد، قال: ومن مث كان الذين توقفوا عن القتال يف اجلمل 
 .(3)وصفني أقل عدداً من الذين قاتلوا، وكلهم مت ول م جور إن شاء هللا خبالف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلو الدنيا

وقال ابن تيميد: وأكثر أكابر الص              حابد مل يقاتلوا، َل من هذا اجلانو، وَل من هذا اجلانو، واس              تدل التاركون للقتال 
 .(4)يف ترك القتال يف الفتود، وبيذووا أن هذا قتال فتود ملسو هيلع هللا ىلصالويبابلوصوص الكثرية عن 

لباغيد يف القتال مع اإلمام علي هو أن قتال الفند ا وقد ذهو اإلمام القرطيب إىل أن العلد يف توقف الص    حابد عن املش    اركد
، (5)فرض كفايد وليس فرض عني، فلذلك ختلف أمثال س   عد بن أيب وقاص، وعبد هللا بن عمر، وحممد بن مس   لمد وغريهم

 وإليك طرفاً من أقوال الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة.

 سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه: -1
أف    ل الص   حابد بعد علي رض   ي هللا عوه يوم ص   فني، وملا قيل لس   عد بن أيب وقاص: أَل تقاتل؟  كان س   عد رض   ي هللا عوه

إنك من أهل الش       ورى، وأن  أحق هبذا األمر من غريك، قال: َل أقاتل حىت أيتوين بس       يف له عيوان ولس       ان وش       فتان  
 .(6)يعرف املؤمن من الكافر، فقد جاهد  وأان أعرف اجلهاد

عامر قال: كان س     عد بن أيب وقاص يف إبله فجاءه ابوه عمر، فلم ا رمه قال: أعوذ ابهلل من ش     ر  وأخرج مس     لم من حديث
لك بيوهم؟ ف     رب س    عد يف ص    دره فقال: 

ُ
هذا الر اكو. فوزل فقال له: أنزل  يف إبلك وغومك، وترك  الو اس يتوازعون امل

 .(7)«يإن هللا حيو العبد التقي الوقي ا ف»اسك . مسع  رسول هللا يقول: 

                                                           
  (1) من العشرة املبشرين ابجلود ، تويف 51 ه .  ذيو التهذيو )30/4(.

  (2) غياث األمم يف تياث الظلم ، ص 85   86.
  (3) فتُ الباري )34/13(.

  (4) جمموع الفتاوى )55/35(.
  (5) تفسري القرطيب )319/16(.

  (6) جممع الزوائد )299/7( ، رواه الطرباين ، ورجاله رجال الصحيُ.
  (7) مسلم )2244/4(.
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 حممد بن مسلمة رضي هللا عنه:  -2
عن احلسن: أن علياً بعث إىل حممد بن مسلمد فجيء به، فقال: ما خلفك عن هذا األمر؟ قال: دفع ابن عمك                 يعين 

ا، قاتل به ما قوتل العدو، فإذا رأي  الواس يقتل بع هم بع اً، فاعمد به إىل صخرة، فاضربه هب»        سيفاً، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويب
 .(1)، قال: خلوا عوه«لزم بيتك، حىت أتتيك مويد قاضيد، أو يد خاطندمث ا

 أبو موسا األشعري رضي هللا عنه: -3
عن زيد بن وهو قال:... جاءان قتل عثمان، فجزع الواس من ذلك، فخرج  إىل ص احو يل كو  أس رتيُ إليه، فقل : 

ليهم، فدخلوا على أيب موس    ى، وهو أمري الكوفد، ، فاذهو بوا إملسو هيلع هللا ىلصقد موع الواس ما ترى، وفيوا ره  من أص    حاب حممد 
 .(2)فكان قوله هنياً عن الفتود، واألمر ابجللوس يف البيو 

وأخرج الطربي يف قص   د قدوم ابن عب اس واألش   رت إىل الكوفد َلس   توفار الواس: أن  أاب موس   ى قام                   وكان يومها أمرياً على 
ها يوف يف أغمادها، وكان مما قاله يومنذ:... فإهنا فتود صم اء، الو ائم فيالكوفد                فدعا الواس إىل لزوم البيو ، ووضع الس

خري من اليقظان، واليقظان فيها خري من القاعد، والقاعد فيها خري من القائم، والقائم خري من املاش              ي، فكونوا جرثومد 
وجلي ظلوم امل     طهد، حىت يلتنم األمر وتمن جراثيم العرب، فاغمدوا الس    يوف، وأنص    لوا األس    و د واقطعوا األوير، ومووا امل

 .(3)هذه الفتود

وقال أي  اً: إن  الفتود إذا أقبل  ش به ، وإذا أدبر  تبيو ، وإن هذه الفتود ابقرة كداء البطن، نري هبا الش مال واجلووب 
با والدبور، فتس       كن أحياانً، فال يدرى من أين يؤتى، تذر احلليم كابن أمس، ش       يموا س       يوفكم، و  وا رماحكم، قص         والص        

 .(4)وأرسلوا سهامكم، واقطعوا أويركم، والزموا بيوتكم

، و ملسو هيلع هللا ىلص وكان أبو موسى يستدل ملوقفه مبا رواه عن رسول هللا  تقطيع من الوهي عن الدخول يف الفتود واألمر بتكسري القسي 
قال: ملسو هيلع هللا ىلص ، فعن أيب موس   ى األش   عري: أن رس   ول هللا (5)األوير، وض   رب الس   يوف ابحلجارة، والرض   ا مبوزلد ابن مدم املقتول

إن بني يدي الساعد فتواً كقطع الليل املظلم، يصبُ الرجل فيها مؤمواً، وميسي كافراً، ومُيسي مؤمواً، ويصبُ كافراً، القاعد »
ابحلجارة، فإن  مفيها خري من القائم، واملاش  ي فيها خري من الس  اعي، فاكس  روا قس  يكم، واقطعوا أويركم، واض  ربوا بس  يوفك

                                                           
  (1) مسود أ د )225/4( فيه انقطاع وله طريق اخر رواه الطرباين يف الكبري )177/12   178( ، وقال ا يثمي يف جممع الزوائد )301/7(: ورجاله ثقا .

  (2) يري  ابن عساكر )ص 487   488(.
  (3) يري  الطربي )513/5(. جراثيم العرب: أصل العرب.

  (4) يري  الطربي )515/5( ، ابقرة: مفرقد ، الصبا: الريُ الشرقيد.
  (5) أحداث وأحاديث فتود ا رج ، ص 181.
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 .(1)«دخل   يعين على أحد موكم   فليكن كخري ابن مدم

 عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: -4
قال  عائش   د رض   ي هللا عوها: ما أعلم رجاًل س   لمه هللا من أمور الواس واس   تقام على طريقد من كان قبله اس   تقامد عبد هللا 

ثوا حديثاً حسواً، قال: فبادران إليه ر . وعن سعيد بن جبري قال: خرج عليوا ع(2)بن عمر جل بد هللا بن عمر، فرجوان أن حُيد 
ثوا عن القتال يف الفتود، وهللا يقول: َود  ﴿ فقال: َي أاب عبد الر ن  حد  . فقال: هل [193]البقرة:  ﴾َوَقاتُِلوُهْم َحىتذ ََل َتُكوَن ِفت ْ

لتدري ما الفتود ثكلتك أم ك؟  إمن ا كان حممد يقاتل امل
ُ
 .(3)كشركني، وكان الدخول يف ديوهم فتود، وليس كقتالكم على امل

تَ تَ ُلوا فََ ْصِلُحوا َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِونيَ ﴿ وعن انفع: أن رجاًل قال َلبن عمر: َي أاب عبد الر ن، أَل تسمع قوله تعاىل:  اق ْ
وَ ُهَما  .[9]احلجران:  ﴾بَ ي ْ

ًدا َفَجَزاُ ُه َوَمْن يَ ْقتُ لْ ﴿ الر يقول فيه ا: آلي دفال أق ات ل، أح و  إيل  من أن أعترب اب اآلي دفق ال: ألن أعترب هب ذه   ُمْؤِمو ًا ُمتَ َعم ِ 
َود  ﴿ ، أَل ترى أن هللا يقول:[93]النســـــــــــاء:  ﴾َجَهوذُم َخاِلًدا ِفيَها . قد فعلوا على عهد [193]البقرة:  ﴾َوَقاتُِلوُهْم َحىتذ ََل َتُكوَن ِفت ْ

إذ كان اإلس   الم قلياًل، وكان الر جل يف  يف ديوه، إم ا أن يقتلوه، وإم ا أن يس   رتق وه، حىت كثر اإلس   الم، فلم ملسو هيلع هللا ىلص  رس   ول هللا
 .(4)تكن فتود

وقد ورد أن أمري املؤموني علي  َِد َلبن عمر وس           عد بن أيب وقاص هذه املوزلد الر ارت            ياها، إذ قال: هلل در مقام قامه 
 .(5) بن عمر، إن كان براً إن  أجره لعظيم، وإن كان إ اً إن  خط ه ليسريسعد بن مالك وعبد هللا

ويف روايد: هلل در  موزل نزله س      عد بن مالك وعبد هللا بن عمر، وهللا إن كان ذنباً إنه لص       ري م فور، ولنن كان حس      واً إن ه 
 .(6)لعظيم مشكور

قي لوقوع يف الف ، وأكثرهم حتذيراً للو اس من الد خول فيها، وبوقال ا طايب: وكان ابن عمر من أش دِ  الص حابد حذراً من ا
إىل أَيم فتود ابن الز بري فلم يقاتل معه، ومل يدافع عوه، إَل  أن ه كان يش  هد الص  الة معه، فإذا فاتته ص  ال ها مع احلج اج، وكان 

                                                           
  (1) سون الرتمذي )332/3( وقال الرتمذي: حديث حسن غريو.

  (2) مصوف ابن أيب شيبد )259/8(.

  (3) البخاري ، كتاب الف  )95/8(.
  (4) سري أعالم الوبالء )228/3   229(.

  (5) جمموع الفتاوى )440/4(.
  (6) سري أعالم الوبالء )119/1   120(ر جممع الزوائد )246/7(.
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 .(1)يقول: إذا دعوان إىل هللا أجبواهم، وإذا دعوان إىل الش يطان تركواهم

ابن تيميد: ومن حني ما  عثمان تفر  الواس، وعبد هللا بن عمر الرجل الص احل حلق مبك د، ومل يزل معتزل الفتود، حىت  قال
، ور يته له أن ه هو املس          تحق للخالفد، وتعظيماً له، ومواَلته له، وذم ه ملن يطعن  اجتمع الواس على معاويد، مع حَمب ته لعلي 

 .(2)ل يف القتال بني املسلمني، ومل ميتوع عن موافقد علي إَل يف القتالعليه، ولكن كان َل يرى الد خو 

 سلمة بن األكوع رضي هللا عنه: -5
ملا قُتل ُعثمان بن عفان خرج س      لمد بن األكوع إىل الر بذة وتزوج هواك امرأة، وولد  له أوَلداً، فلم يزل هبا حىت أقبل قبل 

 .(3)أن ميو  بليال فوزل املديود

 بن حصني رضي هللا عنه:عمران  -6
. وعن  يد بن هالل قال: ملا هاج  الف ، قال عمران بن (4)قال عوه الذهيب: كان ممن اعتزل الفتود ومل يقاتل مع علي

حصني حلجري بن الربيع العدوي: اذهو إىل قومك فاهنهم عن الفتود. قال: إين مل مور فيهم وما أطاعر ف بل هم عين  واهنهم 
ع  عمران يقسم ابهلل: ألن أكون عبداً حبشياً أسود يف أعوز حصبا ، يف رأس جبل أرعاهن  حىتذ يدركين عوها. قال: ومس

 .(5)أجلير أحو  إيل  أن أرمي أحد الصف ني بسهم أخط   أم أصب 

 سعيد بن العاص األموي رضي هللا عنه: -7
أجازه مبال فا األمر ملعاويد وفد س    عيد إليه، فاحرتمه و قال الذهيب: وقد اعتزل الفتود ف حس    ن، ومل يقاتل مع معاويد، وملا ص    

. وقال ابن كثري: فلما ما  عثمان اعتزل الفتود، فلم يش           هد اجلمل وَل ص           فني، فلما اس           تقر األمر ملعاويد وفد (6)جزيل
 .(8). ومل يعتزل سعيد وحده بل يبعه قوم، اعتزلوا ابعتزاله، حىت م   اجلمل وصفني(7)إليه

 زيد رضي هللا عنهما:أسامة بن  -8
وزله، ، فكف يده، ولزم م«كيف بال إله إَل هللا َي أس             امد؟ »، إذ يقول له: ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال الذهيب: انتفع أس             امد من قول 
                                                           

  (1) العزلد للخطايب ، ص 20 ، 21.
  (2) موهاج السود )285/6(.

  (3) البخاري ، كتاب الف  )285/6(.
  (4) سري أعالم الوبالء )509/2(.

  (5) مصف ابن أيب شيبد )10/15( ر الطرباين الكبري )105/18( ، رجاله رجال الصحيُ.
  (6) سري أعالم الوبالء )446/3(.

  (7) البدايد والوهايد )91/8(.
  (8) سري أعالم الوبالء )446/3(.
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ان ورجل من يف س  ريد، فاس  تبقوا أملسو هيلع هللا ىلص . ويريد الذهيب بذلك ما رواه أس  امد بن زيدر حيث قال: بعثين رس  ول هللا (1)ف حس  ن
، وطعوته فقتلته، ورأيوا أمنا فعل ذلك ليحرز دمه، وذكر  األنص               ار إىل العدو، فحمل  على رجل، فلما دنو  موه كرب 

ا ا تعوُّذاً من فقلوا: َي رسول هللا، إمنا ق« لك بال إله إَل هللا؟  َي أسامد من: »ملسو هيلع هللا ىلصالويباحلديث، وفيه: كيف؟  فقال   يعين 
حىت قال أسامد: لودد  أنذ ما م ى من إسالمي مل  (2)فما زال يردِ دها« من لك َي أسامد بال إله إَل هللا؟ »القتل. قال: 

قال اًل يقول: َل إله إَل هللا، أبداً. فيكن، وإين أس              لم  يومنذ، ومل أقتله. مث قال: إين أعطي هلل عهداً                              أَل أقتل رج
 .(3)قال: بعدك« بعدي َي أسامد؟: »ملسو هيلع هللا ىلصالويب

وعن حرملد، أنه قال: أرسلين أسامد إىل علي، وقال: إنه سيس لك اآلن، فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقل له: يقول لك: 
ن حجر: فاعتذر أبنه مل يتخلف . قال اب(4)لو كو  يف ش      د  األس      د، ألحبب  أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر مل أره

ض      واً موه بوفس      ه عن علي، وَل كراهد له، وإنه لو كان يف أش      د األماكن هوًَل ألحو أن يكون معه فيه ويواس      يه بوفس      ه، 
. ويف روايد أخرى عود الذهيب: عن الزهري قال: لقي علي أس      امد بن (5)ولكوه إمنا ختلف ألجل كراهيته يف قتال املس      لمني

كوا نعدك إَل من أنفس      وا َي أس      امد، فلم َل تدخل معوا؟ قال: َي أاب حس      ن  إنك وهللا لو أخذ  مبش      فر   زيد، فقال: ما
األس  د، ألخذ  مبش  فره اآلخر معك، حىت هنلك مجيعاً أو حنيا مجيعاً، ف ما هذا األمر الذي أن  فيه، فو هللا َل أدخل فيه 

 .(6)أبداً 

 ما:عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه -9
نل عن خروجه مع معاويد وأبيه إىل ص      فني، أنه مل خيرج لقتال، وإمنا خرج طاعد ألبيه، فعن حوظلد  فقد ورد عوه: أنه ملا س      ُ
بن خويلد العوربي، قال: بيوما أان عود معاويد، إذ جاءه رجالن خيتصمان يف رأس عمار، فقال كل واحد موهما: أان قتلته، 

، فقال «لفند الباغيدتقتله ا»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص ه أحدكما نفس   اً لص   احبه، فإين مسع  رس   ول هللا فقال عبد هللا بن عمرو: ليطو ب
ابك ما دام أطع أ»فقال: ملسو هيلع هللا ىلص معاويد: َي عمرو، أَل ت ين عوا جم       وونك، فما ابلك معوا؟ قال: إن أيب شكاين إىل رسول هللا 

فني، فقد أخرج ابن سعد بسوده عن ابن أيب ، وورد ما ي    دل على ندمه على ح وره ص(7)، ف ان معكم ولس  أقات    ل«حياً 

                                                           
  (1) سري أعالم الوبالء )500/2   501(.

  (2) مسلم ، رقم 96 ر احلاكم يف املستدرك )116/3(.
  (3) سري أعالم الوبالء )505/2( ، إسواده رجاله ثقا .

  (4) البخاري ، كتاب الف  )61/8   67(.
  (5) فتُ الباري )67/13(.

  (6) سري أعالم الوبالء )504/2(.
  (7) مسود أ د )164/2( إسواده صحيُ ر  ذيو التهذيو )52/3(.
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، قال: قال عبد هللا بن عم     رو: ما يل ولصفني، ما يل ولقتال املسلمني؟  لودد  أين م  قبلها بعشر سوني       أما (1)مليكد
 .(2)وهللا على ذلك   ما ضرب  بسيفي، وَل رمي  بسهم

 صهيب بن سنان الرومي رضي هللا عنه: -10
. وعن جعفر بن برقان: أن ميمون بن مهران ذكر أص        واف الواس (3)ممن اعتزل الفتود وأقبل على ش         نهقال الذهيب: وكان 

وخالفهم يف أمر عثم  ان وطلح  د والزبري ومع  اوي  د، وك  ان مم  ا ق  ال  ه: وأم  ا من لزمر فموهم س              ع  د بن أيب وق  اص، وأبو أيوب 
كثر ي، وصهيو بن سوان، وحممد بن مسلمد يف أاألنصاري، وعبد هللا بن عمر، وأسامه بن زيد، وحبيو بن سلمد الفهر 

، والتابعني  م إبحس      ان، قالوا مجيعاً: نتوىل عثمان وعلياً، وَل نتربأ موهما، ملسو هيلع هللا ىلصمن عش      رة مَلف من أص      حاب رس      ول هللا 
 .(4)ونشهد عليهما وعلى شيعتهما ابإلميان ونرجو  م، وَناف عليهم

 أبو أيوب األنصاري رضي هللا عنه: -11
أيب ش   يبد يف املص   وف، وخليفد بن خيا  يف يرخيه، وابن س   عد يف الطبقا  عن ش   عبد قال: س    ل  احلكم: هل أخرج ابن 

 .(5)ح ر أبو أيوب صفني؟ قال: َل، ولكن شهد يوم الوهر موقعد الوهروان

 أبو هريرة رضي هللا عنه: -12
ول هلل الدخول يف الفتودر فقد قال: قال رس   فقد ورد أنه مل يش  ارك يف اجلمل وَل ص  فني، وهو أحد رواة أحاديث الوهي عن

ستكون ف  القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من املاشي، واملاشي فيها خري من الساعي، ومن تشرف ملسو هيلع هللا ىلص: »
 .(6)« ا تستشرفه، ومن وجد ملج  أو معاذاً فليعذ به

 عبد هللا بن سعد بن أيب السرح رضي هللا عنه: -13
 .(7)ويل مصر لعثمان، وقيل: شهد صفني، والظاهر أنه اعتزل الفتود وانزوى إىل الرملدقال الذهيب: 

هذا غيض من فيض، وقليل من كثري من أقوال الص    حابد الذين اعتزلوا الفتود، فلم يش    اركوا فيها، بل إن بع     هم كان حيذِ ر 

                                                           
  (1) أبو بكر عبد هللا التميمي ، روى عن العبادلد األربعد.  ذيو التهذيو )268/5(.

  (2) طبقا  ابن سعد )266/4( ، رجاله ثقا .
  (3) سري أعالم الوبالء )18/2(.

  (4) دول اإلسالم )29/1( ر يري  دمشق ، ص 503 ، 505.
  (5) مصوف ابن أيب شيبد )303/15(ر يري  خليفد ، ص 196 ر الطبقا  )249/3(.

  (6) مسلم ، كتاب الف  )2211/4   2212(.
  (7) سري أعالم الوبالء )33/3(.
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  الر وها، والر فيها الوهي عن الدخول يف الفغريه من املش         اركد، وهو اقتواع تكوذن لديهم، من خالل األحاديث الر رو 
تقع بني املس  لمني، وقد فر   هؤَلء الص  حابد بني قتال ا وارج والقتال يف اجلمل وص  فني، فقد ش  ارك يف قتال ا وارج ك يب 

الذين اعتزلوا  دبرزة وأيب أيوب األنص  اري، و ا من اعتزل الفتود بني املس  لمني يف اجلمل وص  فني. وأي   اً فإن هؤَلء الص  حاب
س  رعان ما ابيعوا معاويد، بعد أن توازل له احلس  ن بن علي رض  ي هللا عوه عن ا الفد واجتمع  عليه كلمد األم د. وقال ابن 

 .(1)حجر: وابيع معاويد كل من كان معتزًَل للقتالر كابن عمر، وسعد بن أيب وقاص، وحممد بن مسلمد

حابد عن الد خول مع أحد الطرفني، قد  إن الذي نفهمه من خالل هذه الوص         وص الر أوردانها أن عل د كف  هؤَلء الص          
بطل، كما يظهر من كالم سعد بن أيب 

ُ
يكون ألن األمور كان  مشتبهد عليهم           كما قال الوووي           فلم يتبيووا اعق من امل
م مل يكونوا يرون أن القتال هو احلل  الوحيد  ذ ، ومن ه املش         كلد، ألن الص         لُ خريوقاص رض         ي هللا عوه، وقد يكون أهن 

الص     لُ أن يتم التوازل عن بعض احلق، مجعاً لكلمد املس     لمني، ولعلوا نلمُ من كالم أس     امد رض     ي هللا عوه ش     يناً من هذا 
 .(2)التوجيه، فقد اعتذر ألمري املؤموني علي أبنه َل يرى القتال معه يف هذا الس بيل، رغم اعرتافه إبمامته وف له

 علماء يف أعذار املعتزلني:وقد حتدث ال
أ                             قال القرطيب: وقيل: من توقف من الص             حابد  لوا األحاديث الواردة ابلكف على عمومها، فاجتوبوا ما وقع بني 

 .(3)الصحابد من ا الف والقتال

بيل إىل موا رته سب              قال ابن حزم: وأما من وقف فال حجد له أكثر من أنه مل يتبني له احلق، ومن مل يتبني له احلق فال 
 .(4)أبكثر من أن نبني له وجه احلق حىت يراه

        وقال ابن حجر: واحلق ْ ل عمل كل أحد من الصحابد املذكورين على السداد، فمن َلبس القتال اتذ ُ له الدليل، 
ي الباغيد، وإذا مل يكن له هلثبو  األمر بقتال الفند الباغيد، وكان  له القدرة على ذلك، ومن قعد مل يتذ ُ له أي الفنتني 

الق درة على القت ال. وق د وقع  زمي د بن لب   أن ه ك ان مع علي، وك ان مع ذل ك َل يق ات ل، فلم ا قت ل عم ار ق ات ل حيون ذ، 
 .(5)أخرجه أ د وغريه«. يقتل عمار الفند الباغيد»وحدث حبديث: 

موهم: سعد، وحممد بن مسلمد، وأسامد ، ملسو هيلع هللا ىلصالويبد             وقال اجلصاص: فإن قيل: قد جلس عن علي مجاعد من أصحاب 
                                                           

  (1) أحداث وأحاديث الفتود ، عبد العزيز دخان ، ص 212.
  (2) املصدر السابق نفسه.
  (3) التذكرة )223/2(.
  (4) الفصل )78/3(.

  (5) فتُ الباري )46/13(.
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بن زيد، وابن عمر  قيل له: مل يقعدوا عوه ألهنم مل يروا قتال الفند الباغيد، وجائز أن يكون قعودهم عوه ألهنم رأوا اإلمام 
لى أهنم عمكتفياً مبن معه، مس  ت وياً عوهم أبص  حابه، فاس  تجازوا القعود عوه لذلك، أَل ترى أهنم قعدوا عن قتال ا وارج َل 

 .(1)مل يروا قتا م واجباً، لكن ملا وجدوا من كفاهم قتل ا وارج است ووا عن مباشرة القتال

 خامساً: موقف املرتيّيثني يف تنفيذ القصاص حىت تستقر األحوال، كأمري املؤمنني علي، ومن معه:
 طالو الزبري يف ش     ن قتلد عثمان، فحني كان أمري املؤموني علي رض    ي هللا عوه                    يوتظر حىت يس    تتو  له األمر، مث يوظر

وطلحد ومن معهم إبقامد حد  القص      اص عليهمر اعتذر  م أبهنم كثري، وأهنم قوة َل يس      تهان هبا، وطلو موهم أن يص      ربوا 
حىت تس   تقر األوض   اع و دأ األمور، فتؤخذ احلقو ، ألنذ الظروف مل تكن مواتيد من جلو املص   احل، وقد أملُ أمري املؤموني 
علي رضي هللا عوه إىل اختيار أهون الشذرين حني قال: هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤَلء القوم             قتلد عثمان             وهو 

 .(2)خري من شر موه   القتال والفرقد

تداء أجل هذا، وهذا فيه اقلقد رأى أمري املؤموني أن املص          لحد تقت           ي أتخري القص          اص َل تركه، ف خذر القص          اص من 
يف حادثد اإلفك، وذلك أنه تكلم يف عائشد رضي هللا عوها جمموعد من الواس، وكان الذي توىل ِكربه عبد هللا بن ملسو هيلع هللا ىلص ابلويب

ابن سلول فقام  يعين عبد هللا بن ُأيب«: من يعذرين يف رجل وصل أذاه إىل أهلي؟ »وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبُأيب ابن سلول، فصعد 
، إن كان موا معش         ر األوس قتلواه، وإن كان من إخوانوا ا زرج أمرتوا س         عد بن معاذ وقال: أان أعذرك موه َي رس         ول هللا

 ملسو هيلع هللا ىلصلويبابقتله، فقام س       عد بن عبادة فرد على س       عد بن معاذ، وقام أس       يد بن ح        ري فرد على س       عد بن عبادة، فص       ار 
علوا عبد وا على أن جيإىل املديود كان األوس وا زرج قد اتفق ملسو هيلع هللا ىلصالويبر َعلم أن األمر عظيم، ذلك أن قبل جميء (3)خيف هم

ملسو هيلع هللا ىلص  د، والويبثلث اجليش يف معركد أحُ هللا بن ُأيب ابن س              لول ملكاً عليهم، فهو له عودهم موزلد عظيمد، وهو الذي رجع ب
هوا ترك إقامد احلد على عبد هللا بن ُأيب ابن س    لول ملاذا؟ للمص    لحد واملفس    دة، إذ رأى أن جلده أعظم مفس    دة من تركه، 

 علي رض        ي هللا عوه رأى أن أتخري القص        اص أقل مفس        دة من تعجيلهر ألن علياً رض        ي هللا عوه َل وكذلك أمري املؤموني
يس   تطيع أن يقتل قتلد عثمان أص   اًل، ألن  م قبائل تدافع عوهم، واألمن غري مس   تتو، وما زال  فتود، َومْن يقول: إهنم لن 

 .(4)يقتلوا علياً رضي هللا عوه؟ وقد قتلوه بعد ذلك

                                                           
  (1) أحكام القرمن )281/5(.
  (2) يري  الطربي )460/5(.

  (3) البخاري ، كتاب امل ازي رقم 4141.
  (4) حقبد من التاري  ، ص 102.
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املؤموني علي يوتظر بقتلد عثمان أن يس              توثق األمن، ونتمع الكلمد، ويرفع الطلو من أولياء الدم، فيح               ر كان أمري 
. وَل خالف بني (1)الط ال و لل دم واملطلوب، وتقع ال دعوة ويكون اجلواب، وتقوم البي و د وجيري الق                اء يف جملس احلكم

 .(2)لرة الفتود وتشتي  الكلمداألمد أنه جيوز لإلمام أتخري القصاص إذا أد ى ذلك إىل إ

وأما ما أثري عن وجود قتلد عثمان يف جيش أمري املؤموني علي     رضي هللا عوه    ، وكيف يرضى أن يكون هؤَلء يف جيشه؟  
فقد أجاب اإلمام الطحاوي عن هذه الشبهد بقوله: وكان يف عسكر علي   رضي هللا عوه   من أولنك الط اة ا وارج الذين 

عثمان من مل يُعرف بعيوه ومن توتص              ر له قبيلته، ومن مل تقم عليه حجد مبا فعله، ومن يف قلبه نفا  مل يتمكن من قتلوا 
وعلى كل حال، كان موقفه موهم موقف اعتا  موهم، املتربِ ئ من فعلهم، وكان راغباً يف اَلس            ت واء عوهم  .(3)إ هاره كله

 ونلى هذا يف أمرين: بل اَلقتصاص موهم، لو وجد إىل ذلك سبياًل،

 موقف أمري املؤمنني علي من قتلة عثمان رضي هللا عنهما: -1
لقد أنكر علي رض   ي هللا عوه قتل عثمان وتربأ من دمه، وكان يقس   م على ذلك يف خطبه وغريها، أنه مل يقتله وَل أمر بقتله 

مه الراف          د من أنه كان راض         ياً بقتل عثمان ، خالفاً ملا تزع(4)وَل ماأل وَل رض         ي، وقد ثب  ذلك عوه بطر  تفيد القطع
 .(5)رضي هللا عوهما

وقال احلاكم بعد ذكر بعض األخبار الواردة يف مقتله رض    ي هللا عوه: ف ما الذي ادعته املبتدعد من معوند أمري املؤموني علي  
 .(6)بن أيب طالو، فإنه كذب  وزورر فقد تواتر  األخبار خبالفه

له كذب على علي  رضي هللا عوه وافرتاء عليهر فعلي رضي هللا عو ه مل يشارك يف دم عثمان، وَل أمر وقال ابن تيميد: وهذا ك
 .(7)وَل رضي، وق د روي عو ه ذلك وهو الصاد  البار

 .(8)وقد قال علي رضي هللا عوه: اللهم إين أبرأ إليك من دم عثمان

 اجلمل يقول: اللهم إين أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طايف وروى احلاكم إبسواده عن قيس بن عباد قال: مسع  علياً يوم
                                                           

  (1) حتقيق مواقف الصحابد )156/2(.
  (2) أحكام القرمن َلبن العريب )1718/2(.

  (3) شر  الطحاويد ، ص 546.
  (4) البدايد والوهايد )202/7(.

  (5) العقيدة يف أهل البي  بني اإلفرا  والتفري  ، ص 229.
  (6) املستدرك )103/3(.

  (7) موهاج السود )406/4(.
  (8) البدايد والوهايد )202/7( إسواه حسن.
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عقلي يوم قُتل عثمان، وأنكر  نفسي، وجا وين للبيعد فقل : وهللا إين ألستحيي من هللا أن أابيع قوماً قتلوا رجاًل قال فيه 
على األرض مل  ان قتيل، وإين ألس    تحيي من هللا أن أابيع وعثم«أَل أس    تحيي ممن تس    تحيي موه املالئكدملسو هيلع هللا ىلص: »رس    ول هللا 

يدفن بعدر فانصرفوا، فلما دفن رجع الواس فس لوين البيعد فقل : اللهم إين مشفق مما أقدم عليه، مث جاء  عزميد فبايع ، 
 .(1)فلقد قالوا: َي أمري املؤموني فك منا صدع قليب، وقل : اللهم خذ مين لعثمان حىت ترضى

، قال: فرفع يديه (2)احلوفيد قال: بلغ علياً: أن عائش        د تلعن قتلد عثمان يف املربدوروى اإلمام أ د بس        وده عن حممد ابن 
 .(3)حىت بلغ هبما وجهه فقال: وأان ألعن قتلد عثمانر لعوهم هللا يف السهل واجلبل، قال مرتني أو ثاللً 

 ما قتل  بقتله، ولكين هني ، وهللاوروى اب   ن سع   د بسو   ده عن ابن عباس: أن علي   اً قال: وهللا ما قتل  عثم   ان وَل أمر  
 .(4)عثمان وَل أمر  ولكين غلب ، قا ا ثاللً 

وجاء عوه أي         اً: أنه قال رض        ي هللا عوه: من تربأ من دين عثمان فقد تربأ من اإلميان، وهللا ما أعو  على قتله وَل أمر  
 .(6)للرحم وأتقاان للرذب وكان يثين على عثمان رضي هللا عوهر وقال فيه: كان أوصلوا .(5)وَل رضي 

 وعن عمرية بن سعد قال: كوا مع علي على شاط  الفرا ، فمر  سفيود مرفوع شراعها، فقال علي: يقول هللا عز وجل:
   على.. والذي أنش ها يف حبر من حباره ما قتل  عثمان وَل ماأل[24]الرمحن:  ﴾َوَلُه اجْلََواِر اْلُمْوَشآُ  يف اْلَبْحِر َكاأَلْعاَلمِ ﴿

وقد اعتىن احلافظ ابن عس        اكر جبمع الطر  الواردة عن  .(8)وقال علي رض        ي هللا عوه: إمنا وهو  يوم قتل عثمان .(7)قتله
علي رض        ي هللا عوه أنه تربأ من دم عثمان، وكان يقس        م على ذلك يف خطبه وغريها: أنه مل يقتله وَل رض        ي بذلك، ثب  

 .(9)أئمد احلديثذلك عوه بطر  تفيد القطع عود كثري من 

 حماولة استغنائه عن خدمان من كان منهم ضمن جيشه: -2
كان رضي هللا عوه يعاملهم حبذر شعوراً موه خبطرهم، حىت إنه مل يولِ  أحداً موهم عود إرادة خروجه للشام، حيث دعا ولده 

                                                           
  (1) املستدرك )95/3( ، حديث صحيُ على شر  الشيخني ومل خيرجاه.

  (2) موضع قرب البصرة بيوهما حنو ثالثد أميال.
  (3) ف ائل الصحابد )555/1( ، رقم 733 ، إسواده صحيُ.

  (4) الطبقا  )82/3( ر والبدايد والوهايد )202/7(.
  (5) الرَيض الو رة ، ص )543(.

  (6) صفد الصفوة )306/1(.
  (7) ف ائل الصحابد )559/1 ، 560( ، إسواده ل ريه ، رقم 379.

  (8) املوتظم يف يري  امللوك واألمم )61/5(.
  (9) البدايد والوهايد )193/7(.
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يش أاب ليلى يسرة، وجعل على مقدمد اجلحممد ابن احلوفيد وسلمه اللواء، وجعل عبد هللا بن عباس     رضي هللا عوه     على امل
، وهذه ابدرة موه            رضي هللا عوه            ليعلن (2)، واستخلف على املديود قُ َثم بن العباس رضي هللا عوهم(1)بن عمر بن اجلرا 

ترب ه من أولنك املارقني، ويثب  قدرته على الس           يطرة على أمر املس           لمني من غري عون موهم، فقد كان له يف املس           لمني 
ملوالني له واملؤيدين  الفته ما ي ويه عن اَلستعاند هبم والتودد إليهم، وهذا أقصى ما ميكوه فعله بتلك الطائفد إذ ذاك، وهو  ا

كاٍف يف عذره، ألهنم منا  و م قرابد وعش      ائر يف جيش      ه، فما أيمن لو عاملهم أبكثر من هذا من الش      دة أن ميتد  حبل 
 .(3)الفتود يف األمد

صلُ بني أمري املؤموني علي وطلحد والزبري وعائشد على يدي القعقاع بن عمرو   وسي   تفصيل ذلك  ر خطو وحني مت  ال
أمري املؤموني علي عش  يد ذلك اليوم، فذكر اجلاهليد وش  قاءها وأعما ا، وذكر اإلس  الم وس  عادة أهله ابأللفد واجلماعد، وأن 

ث مث بعده على عمر بن ا طاب، مث على عثمان، مث حدث هذا احلد          على ا ليفد أيب بكر،ملسو هيلع هللا ىلص هللا مجعهم بعد نبيه          
الذي جر ه على األمد أقوام                قتلد عثمان               ر طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم هللا هبا عليه، وعلى الف يلد الر من  هللا هبا، 

 .(4)وأرادوا رد  اإلسالم واألشياء على أدابرها، وهللا ابلغ أمره

احل غداً فارحتلوا، وَل يرحتلن  غداً أحد أعان على عثمان بش              يء يف ش              يء من أمور الواس، ولي ين مث قال: أَل وإين ر 
 .(5)السفهاء عين أنفسهم

ويواقش اإلمام الباقالين موضوع توقيع عقوبد القصاص على قتلد عثمان، مبدَيً رأيه ملوقف علي      رضي هللا عوه      يف أتخري 
ْز أن يقتل مجيعإجراء القصاص إىل حني إمكانه، في  قول: وعلى أنه إذا ثب  أن علي اً ممن يرى قتل اجلماعد ابلواحد، فلم جيُِ

قتلد عثمان إَل أبن تقوم البي ود على القتلد أبعياهنم، وأبن حي    ر أولياء الدم جملس   ه، ويطلبوا بدم أبيهم ووليهم. وأبن يؤدي 
 عظيم وفس   اد ش   ديد قد يكون فيه مثل قتل عثمان أو أعظم موه،اإلمام اجتهاده إىل أن قتل قتلد عثمان َل يؤدي إىل هرج 

 .(6)وإن أتخري إقامد احلد إىل وق  إمكانه وتقص ي احلق فيه أوىل وأصلُ لألمد، وأمل  لشعثهم، وأنفى للفساد والتهمد عوهم

 التوفيق: أما قو م: إن هللويربِ ر ابن حزم موقف علي        رضي هللا عوه        يف أتخري القصاص من قتلد عثمان بقوله: فوقول واب

                                                           
  (1) يري  الطربي ر حتقيق مواقف الصحابد )158/2(.

  (2) يري  الطربي )470/5(.
  (3) إفادة األخبار للتباين )52/2(ر نقالً عن حتقيق مواقف الصحابد )159/2(.

  (4) يري  الطربي )525/5(.
  (5) املصدر السابق نفسه.

  (6) التمهيد للباقالين ، ص 231 ر حتقيق مواقف الصحابد )159/2(.
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أخذ القود من قتلد عثمان اعاربني هلل تعاىل ولرس          وله، الس          اعني يف األرض ابلفس          اد، وا اتكني حرمد اإلس          الم واحلرم 
واإلمامد وا جرة وا الف والصحبد والسابقدر فوعم، وما خالفهم علي  ق  يف ذلك وَل يف الرباءة موهم، ولكوهم كانوا عدداً 

مج اً َل طاعد له عليهم، فقد سق  عن علي          رضي هللا عوه         ما َل يستطيع عليه، كما سق  عوه وعن كل مسلم  ضخماً 
َعَها﴿ ما عجز عوه من قيام ابلص      الة والص      وم واحلج وَل فر ، قال هللا تعاىل: ا ِإَلذ ُوس      ْ ُ نَ ْفس      ً ، [289]البقرة:  ﴾ََل ُيَكلِ ُف اَّللذ

. ولو أن معاويد ابيع علياً لقوي به على أخذ احلق من (1)«أمرتكم بش  يء ف توا موه ما اس  تطعتمإذا ملسو هيلع هللا ىلص: »وقال رس  ول هللا 
قتلد عثمان، فص         ُ أن اَلختالف هو أض         عف يد علي  على إنفاذ احلق عليهم، ولوَل ذلك ألنفذ احلق عليهم كما أنفذه 

 .(3)، إذ قدر على مطالبد قتلته(2)على قتلد عبد هللا بن خباب

. (4)ن العريب وجهد نظر علي بقوله: وعلي يقول: َل أمك ن طالباً من مطلوب يوفذ فيه مراده ب ري حكم وَل حاكمويوقل اب
مث يعقو: أما وجود احلرب بيوهم فمعلوم قطعاً، وأما كونه  ذا الس         بو، أي: بس         بو ا الف حول القص         اص من قتلد 

، أل  ن الطالو للدم َل يصُ أن حيكم، و مد الطالو للقاضي َلعثمانر فمعلوم كذلك قطعاً، وأما الصواب فيه فمع علي 
توجو عليه أن خيرج عليه، بل يطلو احلق عوده، فإن  هر له ق        اء وإَل س       ك  وص       رب، فكم من حق حيكم هللا فيه.. 

لف نسمد أوأي كالم كان يكون لعلي            ملا َت  له البيعد            لو ح ر عوده ويل  عثمان وقال له: إن ا ليفد قد َتاأل عليه 
حىت قتلوه، وهم معلومون، ماذا كان يقول إَل  أثب  وخذ، ويف يوم يثب ، إَل أن يثبتوا هم أي: قتلته                             أن عثمان كان 
مستحقاً للقتل، وابهلل لتعلمن َي معشر املسلمني أنه ما كان يثب  على عثمان  لم أبداً، وكان يكون الوق  أمكن للطلو 

 .(5)إىل املطلوب وأرفق يف احلال، وأيسر وصوَلً 

إن علياً         رضي هللا عوه         كان إماماً، وأن كل من خرج عليه ابغ، وأن قتاله واجو حىت يوقاد إىل احلق، وَل شك أن رد ه 
على أهل الشام بدخو م يف البيعد مث يطلبون احلق         أي القصاص من قتلد عثمان         كان يف ذلك أسدذ رأَيً وأصوب قياًل، 

و  ؤَلء قبائلهم، فتص  ري حرابً للثد، فكان يوتظر أن ميس  ألنه لو اقتص من  ك قتلد عثمان، واألمر مل يس  تتو له بعد لتعص   
 .(6)بزمام األمر ليقع الطلو من هؤَلء اجلواة وجيري الق اء فيهم ابحلق

                                                           
  (1) البخاري ، كتاب اَلعتصام )142/8(.

  (2) قتلته ا وارج ، وسي   احلديث عوه إبذن هللا.
  (3) الفصل يف امللل والوحل )162/4(.
  (4) العواصم من القواصم ، ص 163.

  (5) حتقيق مواقف الصحابد )161/2(.
  (6) أحكام القرمن َلبن العريب ر وحتقيق مواقف الصحابد )161/2(.
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الذين ديثر و وذكر عبد القاهر الب دادي يف كتاب )اإلمامد( ما هذا نص               ه: أمجع فقهاء احلجاز والعرا  من فريقي احل
موهم: مالك والش  افعي وأبو حويفد واألوزاعي واجلمهور األعظم من املتكلمني: أن علي اً مص  يو يف قتاله ألهل ص  فني، كما 

 .(1)قالوا إبصابته يف قتل أهل اجلمل   وقالوا أي اً: ألن الذين قاتلوه ب اة  املون له، ولكن َل جيوز تكفريهم بب يهم

ي            رضي هللا عوه            يف قوله: فهو يرى أنه جيو على معاويد وأصحابه طاعته ومبايعته.. وأهنم ويلخص ابن تيميد رأي عل
خارجون عن طاعته ميتوعون عن هذا الواجو، وهم أهل ش     وكد رأى أن يقاتلهم حىت يؤدوا هذا الواجو، فتحص     ل الطاعد 

 .(2)واجلماعد

نتقل   قتلد عثمان كان عن ضرورة قائمد ومعلومد ابلوسبد له، فلما اإن  أتخري علي    رضي هللا عوه   إقامد احلد  الشرعي على 
رضي هللا عوه   من املديود إىل العرا  ليكون على مقربد من الشام، انتقل معه قتلد عثمان املودس ني يف جيشه وهم كثرة، وَل 

ليهم س    يفتُ يرى أن إقامد احلد  ع س    يما أهل الكوفد والبص    رة موهم، فص    اروا يف معقل قو م وعوجهيد قبائلهم، فكان علي  
 عليه ابابً رمبا َل يستطيع سد ه بعد ذلك.

وقد انتبه  ذه احلقيقد الص              حايب اجلليل القعقاع بن عمرو التميمي وحتدث هبا مع أم املؤموني وطلحد والزبري، ف ذعووا له 
 ن.املفسدتني، وارتكاب أخفِ  ال رريوعذروا علياً، ووافقوا على موقفه ذاك، ورأيه السديد املتمثل يف دفع أدىن 

إن السياسد احلكيمد تق ي ما كان يوادي به أمري املؤموني علي       رضي هللا عوه       من الرتيُّث واألانة وعدم اَلستعجال، إذ 
إن األمر حيتاج إىل وحدة الص       ف والكلمد إلجياد موقف موحد، ومواجهد ذلك التحدي الذي يهدد مركز ا الفدر بيد أن 

 .(3)ا الف يف الرأي أضعف مركز ا ليفد اجلديد، وق ى على كل اآلمال يف أخذ القصاص من قتلد عثمان

 منها: )رضي هللا عنهم(والزبري ومعاوية وهناك أدلة قوية تبني أن عليًا كان حمقاً أكثر من طلحة 
قتله الفند ويُ عم ار ت»  قال: ملسو هيلع هللا ىلص   ما رواه البخاري من طريق أيب سعيد ا ُدري   رضي هللا عوه  ، عن رسول هللا  -1

 .(4)«الباغيد

يقول ابن حجر: ويف هذا احلديث علم من أعالم الوبوة، وف   يلد  اهرة لعلي  وعمار، ورد  على الوواص  و الزاعمني أن علي اً 

                                                           
  (1) أعالم الوصر املبني ، ابن دحيد ر حتقيق مواقف الصحابد )162/2(.

  (2) جمموع الفتاوى )72/35(.
  (3) حتقيق مواقف الصحابد )163/2(.
  (4) البخاري ، كتاب اجلهاد )207/3(.
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كان هو    عوه            صرحيد يف أن  علياً       رضي هللا ملسو هيلع هللا ىلصالويب. ويقول الوووي: أبن الرواَي        أي عن (1)مل يكن مصيباً يف حروبه
املص     يو اعق ، والطائفد األخرى أص     حاب معاويد كانوا ب اة مت ولني، وفيها التص     ريُ أبن أص     حاب الطائفتني مؤموون َل 

 .(2)خيرجون ابلقتال عن اإلميان وَل يفسقون

 ملسو هيلع هللا ىلصلويبا وجاء يف احلديث الصحيُ الذي رواه اإلمام مسلم عن أيب سعيد ا دري        رضي هللا عوه       ، قال: ذكر  -2
 الطائفتني هم شر ا لقر يقتلهم أدىن»قوماً يكونون يف أمته، خيرجون يف فرقد من الواس، مساهم التحالق          ا وارج          قال: 

 .(4)«خيرجون على فرقد خمتلفد يقتلهم أقرب الطائفتني من احلق». ويف روايد: (3)«إىل احلق

   كان أدىن إىل احلق من خمالفيه يف اجلمل وصفني.ففي احلديث دَللد واضحد يف أن علياً   رضي هللا عوه 

 سادساً: خروج الزبري وطلحة وعائشة ومن معهم إىل البصرة لإلصالح:
قدم طلحد والزبري إىل مكد ولقيا عائش   د رض   ي هللا عوهم مجيعاً، وكان وص   و ما إىل مكد بعد أربعد أش   هر من مقتل عثمان 

، مث بدأ التفاوض يف مكد مع عائش   د رض   ي هللا عوها للخروج، وقد كان  (5)ه                  36تقريباً، أي: يف ربيع اآلخر من عام 
موا  هواك ض و  نفسيد كبرية على أعصاب الذين وجدوا أنفسهم مل يفعلوا شيناً إليقاف عمليد قتل ا ليفد املظلوم، فقد ا ذ

ثمان هو روج للمطالبد بدمه، علماً أبن عأنفسهم أبهنم خذلوا ا ليفد، وأنه َل تكفري لذنبهم هذا            حسو قو م            إَل ا 
 الذي هنى عن كل من أراد أن يدافع عوه يف حياته ت حيد يف سبيل هللا.

، وطلحد يقول: إنه كان مين يف عثمان شيء ليس توبر إَل أن (6)فعائشد تقول: إن عثمان قُتل مظلوماً وهللا ألطالنب بدمه
وهض الواس فيدرك هبذا الدم لنال يَ ْبطل، فإن يف إبطاله توهني س        لطان هللا ، والزبري يقول: نُ (7)يس        فك دمي يف طلو دمه

 .(8)بيووا أبداً، إذا مل يُ ْفطم الواس عن أمثا ا مل يبق إمام إَل قتله هذا ال رب

فهذا اإلحس   اس ال    اغ  على األعص   اب والوفوس كان كفياًل أبن حير ِك الواس وخيرجهم من راحتهم واس   تقرارهم، بل كانوا 
خيرجون وهم ي  دركون أهنم خيرجون إىل أهوال ق  ادم  د جمهول  در فك  ل واح  د موهم خرج من بيت  ه وهو غري متوقع العودة مرة 

                                                           
  (1) الفتُ )542/1(.

  (2) شر  الوووي على صحيُ مسلم )168/7(.
  (3) مسلم ، رقم 1065.
  (4) مسلم )746/21(.

  (5) يري  الطربي )469/5(.

  (6) يري  الطربي )485/5(.
  (7) سري أعالم الوبالء )34/1(.
  (8) يري  الطربي )487/5(.
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أخرى، تش           يعه أوَلده ابلبكاء، ومسي يوم خروجهم من مكد حنو البص           رة بيوم الوحيو، فلم يُ َر يوم كان أكثر ابكياً على 
 .(1)اإلسالم، أو ابكياً له من ذلك اليوم

توفر  جمموعد من العوامل يف مكد جعلتهم يفكرون يف طريقد جادة لتحقيق مطلبهمر ومن هذه العوامل:   أن بين أميد لقد 
 قد هربوا من املديود واستقروا يف مكد.

 وموها: أن عبد هللا بن عامر   أمري البصرة يف عهد عثمان   كان يف مكد وهو حيث على ا روج، ويعرض املعوند املاديد.

ا: أن يعلى بن أميد الذي خرج من اليمن إلعاند ا ليفد عثمان وص   ل مكد وقد قتل ا ليفد، ومعه من املال والس   ال  وموه
والدواب ش    يناً َل أبس به، فعرض كل ذلك للمس    اعدة يف قتل قتلد عثمان، فكان هذا كفياًل لتش    جيع الباحثني عن طريقد 

 ملطاردة قتلد عثمان.

جلمع قوة تطالو بدم عثمانر فمن أين يبد ون؟ دار حوار بيوهم حول اجلهد الر يتوجهون  وما دام  العوامل قد توفر 
إليهار فقال بع    هم                    وعلى رأس   هم الس   يدة عائش   د: إن املديود هي وجهتهم، و هر رأي مخر يطلو التوجه إىل الش   ام 

لى مواجهتهم ديود فيها كثرة وَل يقدرون عليتجمعوا معاً ض       د قتلد عثمان، وبعد نظر طويل قرذ رأيهم على البص       رةر ألن امل
لقلتهم، وألن الش  ام ص  ار م   موانً لوجود معاويد، ومن مث يكون دخو م البص  رة أوىل يف هذه ا طدر ألهنا أقل البلدان قوة 

 .(2)وسلطد، ويستطيعون من خال ا حتقيق خطتهم

دم و عود وص    و م إىل البص    رةر وهي: الطلو بوكان  خطتهم ومهمتهم واض    حد س    واء قبل خروجهم، ويف أثواء طريقهم، أ
، وأن هذا املطلو هو إلقامد حدٍ  (3)عثمان، واإلصال ، وإعالم الواس مبا فعل ال وغاء، واألمر ابملعروف والوهي عن املوكر

ل ا، وإنه إذا مل يؤخذ على أيدي قتلد عثمان رض             ي هللا عوه فس             يكون كل إمام معر ض             اً للقتل من أمث(4)من حدود هللا
 .(5)هؤَلء

وأما الطريقد الر تص  وروهار فهي الدخول إىل البص  رة مث الكوفد، واَلس  تعاند أبهلها على قتلد عثمان موهم أو من غريهم، مث 
، في خذوهنم أبقل  يدعون أهل األمص           ار األخرى لذلك حىت ُي            يقوا ا وا  على قاتلي عثمان املوجودين يف جيش علي 

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه ر دراسا  يف عهد الوبوة وا الفد الراشدة ، للشجاع ، ص 417.

  (2) يري  الطربي )476/5( ر دراسا  يف عهد الوبوة ، ص 418.
  (3) يري  الطربي )489/5(.

  (4) دراسا  يف عهد الوبوة ، ص 419.
  (5) يري  الطربي )487/5(.
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 .(1)قدر ممكن من ال حاَي

يكن ا روج إىل البصرة وال  و الذي حرك الصحابد من البساطد الر  هر  للواس كث ر لعثمان رضي هللا عوه، وك نه  مل
رجل من عوام الواس قُِتل، فخرج  اجليويف يف الطلو له بث ره، رغم كونه حداً من حدود هللا يستوجو ال  و ويستدعي 

عوويد كخليفد، وقتله ابلص     ورة الر َت ، كان فو  ذلك، ومعه حدوث ذلك، ولكن مكاند عثمان وش     خص     يته ومكانته امل
، (2)اغتياًَل لص  فد ش  رعيد هي ا الفد الر يفهمها املس  لمون: نيابد عن ص  احو الش  رع يف حفظ الدين، وس  ياس  د الدنيا به

 .(3)فاَلعتداء عليها دون وجه حق اعتداء على صاحو الشرع وتوهني لسلطانه، وضياع لوظام املسلمني

ان  الس     يدة عائش     د والزبري وطلحد ومن معهم يس     عون إلجياد رأي إس     المي عام يف مواجهد الط مد الس     بنيد الر قتل  ك
عثمان، وأصبح  ذا  شوكد َل يستهان هبا، وذلك من خالل تعريف املسلمني مبا أتى هؤَلء السبنيون وال وغاء من أهل 

 لعبيد.األمصار ونز اع القبائل، ومن  اهرهم من األعراب وا

أن ال وغاء والسبنيني  م وجود  فلقد ابن واضحاً عند الصحابة من الفريق الذي كان يرى رأي عائشة رضي هللا عنها:
يف جيش علي، وأنه ألجل ذلكر فإن علياً رض      ي هللا عوه يص      عو عليه مواجهتهم، خش      يد موه على أهل املديود، ومن مث 

س   ائر يف املس   لمني، وتقويد اجلانو املطالو إبقامد احلدود، لتتم إقامتها أبقل ا  فإنه يوب ي عليهم أن حياولوا الس   عي إلفهام
دماء األبرَيء، وهو هدف َل نش     ك أن علياً كان يس     عى إليه، وحياوله، بل إن الرواَي  الر مر  معوا يف اعاورة بني الزبري 

وعي  يف الواس، وتوضيُ األمور  م، دليل علىوطلحد وعلي تدل على ذلك، مث إن هذا السلوك موهم، وهذه الويد يف تعر 
يم موهم أبس  اليو الس  بني د يف اللعو أبفكار العامد، وتوجيهها على الوحو الذي يوخر يف األمد حىت َل تس  تقر على حال، 
فك ان َل ب د من مواجهته ا يف مي دان األفك ار، إلبط ال عمله ا، ولق د تبني ه ذا العم ل واض              ح اً، وص              رحي اً يف الرواَي  

 . الر حتدث  فيها السيدة عائشد رضي هللا عوها عن أهداف هذا ا روج.(4)لصحيحدا

فروى الطربي: أن عثمان بن حويف      وهو وايل البصرة من قبل أمري املؤموني علي بن أيب طالو      أرسل إىل عائشد      رضي 
هللا عوها      عود قدومها البصرة يس  ا عن سبو قدومها، فقال : وهللا ما مثلي يسري ابألمر املكتوم، وَل ي طي لبويه ا ربر 

، وأح دثوا في ه األح داث، ومووا في ه اع دثني، ملسو هيلع هللا ىلصالقب ائ ل، غزوا حرم رس              ول هللا  إن ال وغ اء من أه ل األمص               ار، ونزاع

                                                           
  (1) دراسا  يف عهد الوبوة ، ص 419.

  (2) مقدمد ابن خلدون ، ص 191.

  (3) دور املرأة السياسي ، ص 391.

  (4) دور املرأة السياسي ، ص 394.
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واس    توجبوا فيه لعود هللا ولعود رس    وله، مع ما انلوا من قتل إمام املس    لمني بال ترة وَل عذر، فاس    تحلوا الدم احلرام فس    فكوه، 
هم، ألعراض واجلوود، وأقاموا يف دار قوم كانوا كارهني ملقاموانتهبوا املال احلرام، وأحلوا البلد احلرام، والش        هر احلرام، ومزقوا ا

ض       ار ِين م        ر ِين غرَي انفعني وَل متقني. وَل يقدرون على امتواع وَل أيموون، فخرج  يف املس       لمني أُعلمهم ما أتى هؤَلء 
اُهْم ِإَلذ َمْن أََمَر َكِثرٍي ِمْن جَنْوَ   ََل َخرْيَ يف ﴿ القوم وم  ا في  ه الو  اس وراءان، وم  ا يوب ي  م أن أيتوا يف إص              ال  ه  ذا، وقرأ :

اَلٍ  َبنْيَ الوذاسِ  َدَقٍد أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإص     ْ ملسو هيلع هللا ىلص ، فوهض يف اإلص     ال  ممن أمر هللا عز وجل وأمر رس     ول هللا [114]النســــاء:  ﴾ِبص     َ
ثكم على اكم عوه وحنالص              ري والكبري، والذكر واألنثى، فهذا ش              نوا إىل معروف أنمركم به وحن              كم عليه، وموكر نوه

 .(1)ت يريه

وروى ابن حبان أن عائشد        رضي هللا عوها        كتب  إىل أيب موسى األشعري وإىل علي على الكوفد: فإنه قد كان من قتل 
عثمان ما قد علم ، وقد خرج  مص        ِلَحًد بني الواس، فمْر من قبلك ابلقرار يف مواز م، والرض        ا ابلعافيد حىت أيتيهم ما 

 .(2)صال  أمر املسلمنيحيبون من 

وملا أرس      ل علي القعقاع بن عمرو لعائش      د ومن كان معها يس        ا عن س      بو قدومها، دخل عليها القعقاع فس      لم عليها، 
 .(3)وقال: أي أُمه  ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال : أي بين إصال  بني الواس

 عوها          فقال  ا: غفر هللا لك، قال : ولك، ما أرد  إَل وبعد انتهاء احلرب يوم اجلمل جاء علي إىل عائشد          رضي هللا
. فتقرر أهنا ما خرج  إَل لإلص  ال  بني الواس، وفيه رد على من طعن يف عائش  د رض  ي هللا عوها من الش  يعد (4)اإلص  ال 

 اجْلَاِهِليذِد وِتُكنذ َوََل َترَبذْجَن َترَبُّجَ َوقَ ْرَن يف بُ يُ ﴿ ا هللا ابَلس  تقرار فيه يف قوله:الروافض يف قو م: إهنا خرج  من بيتها وقد أمره
، فإن س           فر الطاعد َل يوايف القرار يف البي  وعدم ا روج موه إمجاعاً، وهذا ما كان  تراه أم املؤموني [33]األحزاب:  ﴾اأُلوىَل 

 .(5)عائشد يف خروجها لإلصال  للمسلمني، وكان معها حمرمها ابن أختها عبد هللا بن الزبري

قال ابن تيميد يف الرد على الراف د يف هذه املس لد: فهي      رضي هللا عوها      مل تتربج تربج اجلاهليد األوىل، واألمر ابَلستقرار 
يف البيو  َل يوايف ا روج ملص       لحد م مور هبا، كما لو خرج  للحج والعمرة، أو خرج  مع زوجها يف س       فره، فإن هذه 

 بعد ذلك، كما س  افر يف حجد الوداع بعائش  د                 رض  ي هللاملسو هيلع هللا ىلص ، وقد س  افر هبن رس  ول هللا ملسو هيلع هللا ىلصالويبقد نزل  يف حياة  اآليد

                                                           
  (1) يري  الطربي )489/5(.

  (2) الثقا  َلبن حبان )282/2(.
  (3) يري  الطربي )520/5(.
  (4) شذرا  الذهو )42/1(.

  (5) اَلنتصار للصحو واَلل ، ص 444.
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 ملسو هيلع هللا ىلصلويباعوها              وغريها، وأرسلها مع عبد الر ن أخيها ف ردفها خلفه، وأعمرها من التوعيم، وحجد الوداع كان  قبل وفاة 
د عمر   عده كما كن حيججن معه يف خالفحيججن ب ملسو هيلع هللا ىلصالويب، و ذا كان أزواج اآليدأبقل من ثالثد أش   هر، بعد نزول هذه 

رض     ي هللا عوه                     وغريه، وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان، أو عبد الر ن بن عوف، وإذا كان س     فرهن ملص     لحد جائزاًر 
 .(1)فعائشد اعتقد  أن ذلك السفر مصلحد للمسلمني فت ول  يف ذلك

ب، ولكن تعلق الواس هبا وش       كوا إليها ما ص       اروا إليه ويقول ابن العريب: وأما خروجها إىل حرب اجلملر فما خرج  حلر 
من عظيم الفتود و ارج الواس، ورجوا بركتها يف اإلصال ، وطمعوا يف اَلستحياء موها إذا وقف  للخلق، و و  هي ذلك، 

ٍد ﴿ فخرج      مقت    دي    د ابهلل يف قول    ه: َدق    َ اَلٍ  َبنْيَ أَْو َمْعرُ ََل َخرْيَ يف َكِثرٍي ِمْن جَنَْواُهْم ِإَلذ َمْن أََمَر ِبص                  َ وٍف أَْو ِإص              ْ
 .(2). واألمر ابإلصال  خماطو به مجيع الواس من ذكر أو أنثى، حر أو عبد[114 ]النساء:﴾الوذاسِ 

 وهذه بعض األمور املهمة يف خروجها:

 هل أمكرهت السيدة عائشة علا اخلروج: - 1

، (4)، وقال هبذا القول ص    احو )اإلمامد والس    ياس    د((3)ا روجزعم اليعقويب: أن الزبري بن العوام أكره الس    يدة عائش    د على 
 (7)، وأع  الروايد الر ذكرها الذهيب أبن املتسل  عليها هو عبد هللا ابن الزبري(6)، وكذلك فعل الديووري(5)وابن أيب احلديد

د زعم أن الزبري وطلحد شجعوا ر فق(8)ابن أختها أمساء          وسار على هذه الرواَي  كثري من الباحثني، كمحمد سيد الوكيل
وغريهم، وهذا غري ص        حيُر فقد قام  الس        يدة عائش        د ابملطالبد بث ر عثمان موذ  (9)عائش        د على ا روج، وزاهيد قدورة

اللحظد الر علم  فيها مبقتله رض    ي هللا عوه، وقبل أن يص    ل الزبري وطلحد وغري ا من كبار الص    حابد إىل مكد، ذلك أنه 
ا انصرف  راجعد إىل مكد، أيها عبد هللا بن عامر احل رمي فقال: ما ردك َي أم املؤموني؟ قال : رد ين أن قد روي         أهنا مل

عثمان قُتل مظلوماً، وأن األمر َل يس       تقيم، و ذه ال وغاء أمر، فاطلبوا بدم عثمان تُِعز وا اإلس       الم، فكان عبد هللا أول من 

                                                           
  (1) موهاج السود )317/4   570(.

  (2) أحكام القرمن )569/3   570(.
  (3) يري  اليعقويب )180/2 ، 209(.
  (4) اإلمامد والسياسد )58/1 ، 69(.

  (5) شر  هنج البالغد )18/9(.
  (6) األخبار الطوال ، ص 145.

  (7) سري أعالم الوبالء )193/2(.
  (8) جولد يرخييد يف عصر ا لفاء الراشدين ، ص 526.

  (9) عائشد أم املؤموني ، ص 184.
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 .(2)من املديود، وإمنا خرجا موها بعدما مرذْ  على مقتل عثمان أربعد أشهر ، ومل يكن طلحد والزبري قد خرجا(1)أجاهبا

 هل كانت متسلطة علا من معها؟: - 2

، ومل تكن الس  يدة عائش  د املرأة املتس  لطد الر حترك الواس حيث (3)كان فيمن خرج معها رض  ي هللا عوها مجع من الص  حابد
الطربي على أتيي  د أمه  ا  املؤموني    ا، وِلَمْن معه  ا يف الس              عي ، ولق  د أك  د  رواَي  (4)ش               اء  كم  ا زعم بروكلم  ان

، وكان هذا العدد غري القليل ممن َل يس تهان هبم، فلقد وص فهم (5)لإلص ال ، بل وأتييد عدد غري قليل من أهل البص رة  ا
 .(7)، ووصفتهم السيدة عائشد أبهنم الصاحلون(6)طلحد والزبري أبهنم خيار أهل البصرة وجنبا هم

وما كان خروج هذا العدد من الص      احلني إَل عن اعتقاد راس        جبدوى هذا ا روج وص      واب مقص      ده، وكان أمري املؤموني 
يدة عائش               د كانوا مجوعًا من الس              فهاء وال وغاء  يعلم هذا، ويرد الزعم الذي زعمه البعض من أن ا ارجني مع الس              

وسي    (9)بني القتلى من فريق عائشد، يرتحم عليهم ويذكر ف لهم ، فلقد وقف أمري املؤموني بعد معركد اجلمل(8)واألوابيف
بيان ذلك. ومل يكن هذا ا روج كخروج غوغائي، حتكم  فيه السيدة عائشد يف أانس غري راشدين، بل كان خروجاً واعيًا 

 .(10)شارك فيه بعض الصحابد الكبار

 من اخلروج للطلب بدم عثمان: ملسو هيلع هللا ىلصالنيبموقف أزواج  - 3

قد خرجن إىل احلج يف هذا العام فراراً من الفتود، فلما بلغ الواس مبكد: أن عثمان قد قُتلر أقمن مبكد  ملسو هيلع هللا ىلصالويباج كان أزو 
وكن قد خرجن موها، فرجعن إليها، وجعلوا يوتظرون ما يص    وع الواس ويتحس    س    ون األخبار، فلما بويع علي  خرج عدد من 

وغاء من أهل األمص         ار، فاجتمع مبكد موهم خلق كثري من الص         حابد الص         حابد من املديود كارهني املقام هبا بس         بو ال 
، وكان بقيد أمها  املؤموني قد وافقن عائشد على السري إىل املديود، فلما اتفق رأي عائشد، ومن معها (11)وأمها  املؤموني

                                                           
  (1) يري  الطربي )475/5(.

  (2) دور املرأة السياسي ، ص 383 ر يري  الطربي )469/5(.
  (3) املصدر السابق نفسه ، ص 384.

  (4) يري  الشعوب اإلسالميد ، ص 111 ، 114 ، 117.
  (5) يري  الطربي )475/5(.

  (6) يري  الطربي نقالً عن دور املرأة السياسي ، ص 385.
  (7) املصدر السابق نفسه ، ص 385.

  (8) انظر ما قاله صاحو )اإلمامد والسياسد( )57/1(.
  (9) يري  الطربي )574/5(.

  (10) دور املرأة السياسي ، ص 385.
  (11) البدايد والوهايد )241/7(.
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 .(1)من الصحابد على السري إىل البصرة، رجعن عن ذلك وقلن: َل نسري إىل غري املديود

روج يف أمر عثمان إذن غري خمتلف عليه بني أمها  املؤموني، لكوهن اختلفن حني ت ري  الوجهد من املديود إىل كان ا 
 البصرة.

عليها أخوها عبد  (2)غري أن أم املؤموني حفصد بو  عمر رضي هللا عوهما وافق  عائشد على السري إىل البصرة، وإمنا عزم
، وق  ال    لع  ائش               د: إن عب  د هللا ح  ال بيين وبني ا روج، (3)ن  ًا عن اقتو  اع موه  اهللا كيال خترج، فلم يكن ع  دم خروجه  ا ان

 .(4)وأرسل  إىل عائشد بعذرها

وتكاد الرواَي  الشائعد تبدي أن أم سلمد رضي هللا عوها مل تكن ترى رأي عائشد ومن معها، يف ا روج إىل البصرة، وإهنا  
الرواَي  إىل الص      حد هي أهنا أرس      ل  إىل علي ابوها عمر بن أيب س      لمد قائلد: ، غري أن أقرب (5)كان  ترى ما يراه علي

، وهي روايد عود التحقيق َل يتبني لوا (6)وهللا  و أعز  علي من نفس    ي، خيرج معك فيش    هد مش    اهدك، فخرج فلم يزل معه
د نفسها ومن   بني املسلمنير فعائشموها أن هذا اإلرسال َلبوها يعين أهنا كان  ختالف أمها  املؤموني يف القول ابإلصال

معها مل يكونوا يرون أهنم هبذا ا روج خيالفون علياً رض   ي هللا عوه، أو خيرجون على خالفته كما رأيوا، وكما س   وف تؤكد لوا 
األحداث، كما إنوا مل جند يف الرواَي  الص              حيحد ما يدل على خروجها على إمجاع أمها  املؤموني يف أ يد الس              عي 

 .(7) لإلصال

وكان  أمها  املؤموني يعلمن                أن هذا ا روج يف اإلصال  بني املسلمني مما يدخل يف معىن الفرض الكفائي، وال اب  
فيه أن الطلو فيه ليس متوجهًا إىل مجيع املكلفني، بل هو إىل ما فيه أهليد القيام به َل على اجلميع عموماً، ولقد كان  

املسلمني متوفرة َتاماً يف السيدة عائشد: مكاند وسواً وعلماً، وقدرة، وكان  عائشد أكثرهن  أهليد القيام هبذا اإلصال  بني
، كما إهنا كان   تم ابألمور العامد، فكان  ص  احبد ش  خص  يد ثقافيد واس  عد، تكوذن  موذ (8)فقهاً إبمجاع مجهور املس  لمني

ياسد الدولد ها يف بي  رسول هللا الذي خرج  موه أسس سنش  ا يف بي  أيب بكر العامل أبَيم العرب وأنساهبم، ومن عيش

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه.

  (2) عزم عليها: أقسم عليها.
  (3) دور املرأة السياسي ، ص 386.

  (4) يري  الطربي )487/5(.
  (5) أنساب األشراف )224/4(.

  (6) أسد ال ابد )169/4( ر اإلجابد )487/4(ر دور املرأة السياسي، ص 387 ر املستدرك، مرو َي  أيب خموف، ص 257.
  (7) دور املرأة السياسي ، ص 387.
  (8) سري أعالم الوبالء )183/2(.
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 اإلسالميد.

مث هي بو  ا ليفد األول للمس       لمني، وقد أكد العلماء على هذه املكاند للس       يدة عائش       د، فقد قال عروة بن الزبري: لقد 
عر، وَل َل بيوم من  أروى له، و ص  حب  عائش  د، فما رأي  أحداً ق  كان أعلم بيد أنزل ، وَل بفري   د، وَل بس  ود، وَل بش  ِ

. وكان الش      عيب يذكرها فيتعجو من فقهها (1)أَيم العرب، وَل بوس      و، َل بكذا، وَل بكذا.. وَل بق       اء، وَل بطو موها
. (2)وعلمها، مث يقول: ما  وكم أبدب الوبوة؟ . وكان عطاء يقول: كان  عائش  د أفقه الواس، وأحس  ن الواس رأَيً يف العامد

س س             يد بين َتيم، وأحد بل اء العرب يقول: مسع  خطبد أيب بكر وعمر، وعثمان، وعلي، وا لفاء وكان األحوف بن قي
 .(3)بعدهم.. فما مسع  الكالم من فم خملو  أفخم، وَل أحسن موه يف عائشد. وكان معاويد يقول مثل هذا

ا و  من معاين املعاوند  هذا وقد خرج  أمها  املؤموني مودعا  للس     يدة عائش     د حني خرج  للبص     رة، ويف ذلك معىن
 .(4)التشجيع  ا على أمرها

4- :  مرور السيدة عائشة علا ماء احلَْوَءبي

ثب  مرور السيدة عائشد على ماء احلَْوَءِب من طر  صحيحدر فعن حيىي بن سعيد بن القطان، عن إمساعيل بن أيب خالد، 
. ومن طريق ش            عبد عن إمساعيل ولفظ ش            عبد: أن (5)«كيف إبحداكن توبُ عليها كالب احلَْوَءبِ »عن قيس بن حازم: 

أيتكن »لوا:  قالملسو هيلع هللا ىلص عائشد قال  ملا أت  على احلَْوَأْب: مسع  نبا  الكالب، فقال : ما أ وين إَل راجعد، إن رسول هللا 
 .(6)فقال  ا الزبري: أترجعني؟  عسى هللا عز وجل أن ُيصلُ بك بني الواس«. توبُ عليها كالب احلَْوَءبِ 

، وقال األلباين: إس   واده ص   حيُ جداً، وقال: ص   ححه (7)ذا اللفظ أخرجه يعلى بن عبيد عن إمساعيل، وهو عود احلاكموهب
 .(8)مخسد من كبار أئمد احلديث هم: ابن حبان، والذهيب، وابن كثري، وابن حجر

فهذه الرواَي  الص        حيحد، ليس فيها ش        يء من ش        هادة الزور أو التدليس الذي يتوزه عوه َمقام الص        حابد والذي زعمته 

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه.

  (2) سري أعالم الوبالء )185/2(.
  (3) املصدر السابق نفسه.

  (4) دور املرأة السياسي ص 389.
  (5) مسود أ د )97/6(.
  (6) املصدر السابق نفسه.
  (7) املستدرك )120/3(.

  (8) سلسلد األحاديث الصحيحد )767/1( ، رقم 474.
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 الر سي   بياهنا. (1)الرواَي  ال عيفد

إن املت مل  ذه الرواَي  الر ص          ححها العلماء َل جيد يف أي موها ما يدل على هني عن ش          يء، أو أمر بش          يء لتفعله 
 شد، بل إن ما يفهم موها هو تسا له عن أيتهن الر حيدث أن َتر على ماء احلَْوَءِب؟السيدة عائ

مل يص              ححها العلماء،  (2)«إَيك أن تكوين َي  رياء»والرواَي  الدالد على الوهي، والر هبا لفظد )إَيك( يف األثر الوارد: 
وإمنا ض      عف ، ومن هوا فإن الص      حيُ الذي نذهو إليه: هو أن مرور الس      يدة عائش      د على ماء احلوَءب مل يكن له األثر 
ً يف  الس  ليب الذي افتعلته الرواَي  املوض  وعد، ومل يكن له األثر البعيد على نفس  يد الس  يدة عائش  د نفس  ها، حبيث تفكر جد َي 

من إص   ال  بني املس   لمني، وس   عي لتس   ديد خطاهم، ومل يعد األمر أن يكون  واً موها يف احتمال الرجوع عما خرج  له 
الرجوع، وهذا هو ما عرب  عوه حني قال : ما أ وين إَل راجعد. وهو  ن مل يتلبس إَل يس   رياً، مث عاد بعد هدفها واض   حًا 

 .(3) املسلمنيبعدما ذكرها الزبري مبا عسى هللا أن جيريه على يديها من إصال  بني

واألحاديث املذكورة فيها جماًَل خصباً للشيعد وغريهم يطعوون هبا على أم املؤموني  (4)لقد كان  وَلزال  مس لد ماء احلوَءب
عائش     د رض     ي هللا عوها، ويديوون هبا خروجها يف ش      ن الطلو بدم عثمان، حىت انتهى هبم األمر إىل نفي ص     فد اَلجتهاد 

 .(5) ا عن أن ترد ماء احلوَءبملسو هيلع هللا ىلص   يف زعمهم   لوهي الرسول  عوها، بدعوى خمالفتها

وقد ذكر  املصادر التارخييد هذه القصدر فقد جاء  عود الطربي يف روايد طويلد، يرويها إمساعيل بن موسى الفزارير قال 
وهو ض    عيفر قا ا ابن  ، ويروى الفزاري هذا ا رب عن علي بن عابس األزر ،(6)عوه ابن عدي: أنكروا موه ال لو والتش    يع

، وهذا ا جري اجملهول، يرويه عن جمهول (8)، وهو يروي هذا ا رب عن أيب ا طاب ا جري وهو جمهول(7)حجر والوس      ائي
، مث أخرياً عن ش   خص   يد أش   د جهالد هي ش   خص   يد العُزين ص   احو اجلمل، وما هو (9)مخر هو ص   فوان بن قبيعد األ س   ي
 .(10)على بن أميدبصاحو اجلمل، وإمنا صاحبه هو ي

                                                           
  (1) دور املرأة السياسي ، ص 405.

  (2) قال الذهيب: كل حديث فيه )َي  رياء( َل يصُ .
  (3) سري أعالم الوبالء )167/2 ، 168(.

  (4) دور املرأة السياسي ، ص 406.
  (5) احلوأب: من مياه العرب على طريق البصرة قريو موها على طريق مكد إليها.

  (6) الكامل يف ضعفاء الرجال )528/1( ر ميزان اَلعتدال )413/1(.
  (7) تقريو التهذيو )697/1(.

  (8) تقريو التهذيو )392/2( ر دور املرأة السياسي ، ص 400.
  (9) ميزان اَلعتدال )434/3( ر لسان امليزان )225/3(.

  (10) أسد ال ابد )486/5(ر دور املرأة السياسي ، ص 400.
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ويف م  هذه الروايد ما جيده القارئ من رائحد التش     يع والرفض الواض     حد يف مخر الروايد، حيث تزعم على لس     ان علي أنه  
كان            رضي هللا عوه            يرى أحقيته اب الفد على أيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عوهم، والصحيُ الثاب  من الرواَي  

 .(1)َتاماً اعققد يدل على خالف ذلك 

، وهواك رواَي  أخرى ورد  يف هذا املوض   وع، كلها (2)وعلى أس   اس كل ما س   بق يت    ُ لوا أن هذه الروايد غري ص   حيحد
ابطلد س         وداً ومتواً، وم زى هذه الرواَي  وهدفها هو الطعن على كبار الص         حابد وف          الئهم، وبيان أن مقص         دهم من 

شخصيد من مال ورائسد وغريها، وأن ال ايد تربر الوسيلد، وأهنم َل يتورعون  خروجهم هذا، ما هو إَلْء حتقيق مطامع دنيويد
يف س    بيل ذلك عن إش    عال احلرب والفتود بني املس    لمني، وتركز الرواَي  على الص    حابيني اجلليلني طلحد والزبري رض    ي هللا 

 .(3)عوهما

تهاك معهما من أفراد املعس    كرر يتجر ون على انكما يريد مفرتي هذه الرواَي  أن يبني ويؤكد أن هذين الص    حابيني ومن 
مون وحيلفون ألم املؤموني أبمي  ان م لظ  د: أن ه  ذا امل  اء ليس م  اء احلوَءب، وزَيدة على ذل  ك أتوا  حرم  ا  هللا، فهم يُ ْقس              ِ
بس    بعني نفس    اً، ويف روايد: خبمس    ني نفس    اً يش    هدون على ص    د  قو م، فكان هذا العمل كما افرتى املس    عودي الش    يعي 

 .(4)لراف ي أول شهادة زور يف اإلسالما

وحتاول هذه الرواَي  أن تظهر أن طلحد والزبري وأم املؤموني رض            ي هللا عوهم، ليس            وا على ش            يء من ص            فاء القلوب 
واَلجتماع على هدف واحد، وحتاول أن تظهر أن عائشد رضي هللا عوها جبانو طلحد رضي هللا عوه، ويف قرارة نفسها أن 

 فد، وذلك ألنه تيمي مثلها.يتوىل هو ا ال

وهذه  كما تظهر هذه الرواَي  أن هواك توافس      اً داخلياً بني طلحد والزبري، وحرص      اً من كل واحد موهما أن يتوىل اإلمارة.
. (5)الرواَي  َل ختلو من ض      عف قوي، فبع       ها موقطع الس      ود، أو فيها جماهيل َل يعرفون، أو فيها كال العيبني القادحني

كثري من الكتاب واملؤرخني هبذه الرواَي ، واعتمدوا عليها، وس      ا وا يف نش      رها وهي َل أس      اس  ا، كالعقاد يف ولقد أتثر  
 ، وغريهم من الكت اب املعاصرين.(6)عبقريد علي، وطه حسني يف علي وبووه

                                                           
  (1) دور املرأة السياسي ، ص 402.

  (2) يري  الطربي )483/5(.
  (3) مصوف ابن أيب شيبد )283/15( ، ضعيفد السود موقطعد.وأنساب األشراف من )47/2( نفس الطريق ، وهذه الرواَي  ختالف الصحيُ الثاب .

  (4) مروج الذهو )367/2(.
  (5) ير ي  الطربي ، ويف إسوادها جمهوَلن ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 132.

  (6) خالفد علي بن أيب طالو ، ص 132.
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 أعماهلم يف البصرة: - 5

، ومن هواك أرس  لوا إىل أعيان (1)ا جانو ا ريبدعودما وص  ل طلحد والزبري وعائش  د رض  ي هللا عوهم ومن معهم البص  رةر نزلو 
وأشراف القبائل يستعيوون هبم على قتلد عثمان، كان كثري من املسلمني يف البصرة وغريها يودون ويرغبون يف القود من قتلد 

ون أمره دعثمان رض    ي هللا عوه، إَل أن بعض هؤَلء يرون أن هذا من اختص    اص ا ليفد وحده، وأن ا روج يف هذا األمر ب
وطاعته معص يد، ولكن خروج هؤَلء الص حابد املش هود  م ابجلود، وأع  اء الش ورى ومعهم أم املؤموني عائش د حبيبد رس ول 

وأفقه الوس       اء مطلقاً، ومطلبهم الش       رعي َل غبار عليه وَل يوكره ص       حايب واحد، جعل الكثري من البص       ريني على ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
ل الزبري إىل األحوف بن قيس الس  عدي التميمي يس  توص  ره على الطلو بدم عثمان، وأرس   اختالف قبائلهم يو   مُّون إليهم.

يقول األحوف واص   فًا هول املوقف:... ف يين أفظع أمر أيين ق ، فقل : إن  واألحوف من ر س   اء َتيم وكلمته مس   موعد.
زال، فاعتزل معه س      تد مَلف ممن . إَل أنه اختار اَلعت(2)لش      ديدملسو هيلع هللا ىلص خذَلين هؤَلء ومعهم أم املؤموني وحواري رس      ول هللا 

 .(3)أطاعه من قومه، وعصاه يف هذا األمر كثري موهم، ودخلوا يف طاعد طلحد والزبري وأم املؤموني

وهكذا ان   م إىل طلحد والزبري وعائش  د ومن معهم أنص  ار جدد لق   يتهم  .(4)ويذكر الزهري أن عام د أهل البص  رة تبعوهم 
ابن حويف  دئد األمور واإلص   ال  قدر املس   تطاع إَل أن األمور خرج  من يده، حىت الر خرجوا من أجلها. وقد حاول 

، وحىت إن معاويد فيما بعد حاول اَلس          تيالء عليها (5)قال أحدهم عن البص          رة: قطعد من أهل الش          ام نزل  بني أ هران
ذا َل جبلد يف القتال، فه ، وتذكر بعض املص              ادر غري املوثقد أن عثمان بن حويف رخص حلكيم بن(6)مبس              اعدة أهلها

 .(7)يثب ، واملصادر الصحيحد مل تثب  ذلك

 مقتل حمَكيم بن جبلة ومن معه من الغوغاء: - 6

أقبل ُحكيم بن جبلد، بعدما خطب  عائش     د رض     ي هللا عوها يف أهل البص     رة، ف نش     و القتال، وأش     رع أص     حاب عائش     د 
لزبري ا، فلم يوته حكيم، ومن معه، ومل يُثَن، و ل يقاتلهم طلحد واوطلحد والزبري رض  ي هللا عوهم رماحهم وأمس  كوا لُيمس  كو 

                                                           
  (1) موقع جانو البصرة . انظر: خط  البصرة وموطقها العلمي ، ص 114   122.

  (2) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 133.
  (3) طبقا  ابن سعد )456/5( ، له شواهد تقويه.

  (4) مصوف عبد الرزا  )456/5( ، بسود صحيُ إىل الزهري مرساًل.
  (5) الطبقا  )333/6(.

  (6) فتُ الباري )26/13( ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 137.
  (7) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 137 ، 138.
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وعلى الرغم من ذلك، فإن عائش   د رض   ي  .(2)خيله ويركبهم هبا (1)وعائش   د كافُّون إَل ما دافعوا عن أنفس   هم، وحكيم يذمر
لى ذلك حىت ني، و لوا عهللا عوها  ل  حريص     د على عدم إنش     اب القتال، ف مر  أص     حاهبا أن يتيامووا بعيداً عن املقاتل

، حىت إذا كان الص       با  جاء حكيم بن جبلد وهو يرببر، ويف يده الرمُ، ويف طريقه إىل حيث عائش       د (3)حجز الليل بيوهم
، وعودئذ غ      ب  (4)رض     ي هللا عوها، ومن معها، جعل حكيم َل مير برجل أو امرأة يوكر عليه أن يس     و عائش     د إَل قتله

موهم، فقالوا حلكيم: فعل  ابألمس وعد  ملثل ذلك اليوم، وهللا َل ندعوك حىت يُقيدك  (5)مرعبد القيس إَل من كان اغتُ 
، فرجعوا وتركوه، وم          ى حكيم بن جبلد فيمن غزا معه عثمان بن عفان رض         ي هللا عوه، وحص         ره من نُ زذاع القبائل  (6)هللا

 .(7)داً ، ووافقوا أصحاب عائشد، فاقتتلوا قتاًَل شديكلها، فلقد كانوا قد عرفوا أن َل مقام  م ابلبصرة، فاجتمعوا إليه

، في بون ، وجعل  رض     ي هللا عوها تقول: َل تقتلوا إَل (8)و ل موادي عائش     د رض     ي هللا عوهم يواديهم ويدعوهم إىل الكف 
 عوهما طبيعد هللاللموادي، و ل ُيَسعِ ر القتال، عودئذ وبعدما تبيو  للزبري وطلحد رضي  (9)من قاتلكم، لكن حكيم مل يُ رَع

هؤَلء الذين يقاتلون، وأهنم َل يتورعون، وَل يوتهون عن حرمد، وأن  م هدفاً يف إنش  اب القتال، قاَل: احلمد هلل الذي مجع 
لوا أثران من أهل البصرة، اللهم َل تبق موهم أحداً، وأقد موهم اليوم، فاقتلهم، فجادُّوهم القتال، واندوا: من مل يكن من قتلد 

 ن رضي هللا عوه فليكفف عوا، فإنوا َل نريد إَل قتلد عثمان، وَل نبدأ أحداً.عثما

، فلم يفل  من قتلد عثمان من أهل البصرة إَل واحد، وكان موادي الزبري وطلحد قد اندى: أَل من  (10)فاقتتلوا أشد القتال
 .(11)كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا املديود فلي توا هبم

وكان فريق من هؤَلء اجلهال وال وغاء            كما قال  عائشد            قد غارُّوها يف بيتها يف الَ َلس ليقتلوها، وكانوا قد ذهبوا حىت 
د ة بيتها، ومعهم الدليل، إَل أن هللا دفع عوها بوفر من املس      لمني كانوا قد أحاطوا بيتها رض      ي هللا عوها، فدار  عليهم  س      ُ

                                                           
  (1) يري  الطربي )494/5(.

  (2) يذمر ا يل: حي ها ويشجعها.
  (3) يري  الطربي )494/5(.

  (4) املصدر السابق نفسه )495/5(.
  (5) اغتمر: اغتمس.

  (6) يقيد هللا: القود: القصاص ، وقتل القاتل ابلقتيل.
  (7) يري  الطربي )499/5(.

  (8) املصدر السابق نفسه.
  (9) مل يرع: مل يبال.

  (10) يري  الطربي )499/5(.
  (11) املصدر السابق نفسه )501/5(.
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 .(1)قتلوهمالرحى وأطاف هبم املسلمون ف

واس            تطاع الزبري وطلحد ومن معهما أن يس            يطروا على البص            رة، وكانوا حباجد إىل طعام ومؤند غذائيد، وقد مر  عليهم 
أس      ابيع، وهم ليس      وا يف ض      يافد أحد، فتوجه جيش الزبري إىل دار اإلمارة، ومن مث إىل بي  املال لريزقوا أص      حاهبم، وأخلي 

، وبذلك َت  س     يطرة طلحد والزبري وأم املؤموني رض     ي هللا عوهم على البص     رة، (2)ليس     بيل عثمان بن حويف، وانه إىل ع
ر بسبعني رجاًل من أبرزهم زعيم ثوار البصرة حكيم بن جبلد، والذي   وقتلوا عدداً كبرياً ممن شارك يف ا جوم على املديود، ُقدِ 

 .(3)د بويع على ذلككان حريصاً على القتال وإشعال احلرب، وكان الزبري أمري القتال فق

 رسائل السيدة عائشة إىل األمصار األخرى: - 7

كان  الس    يدة عائش    د رض    ي هللا عوها حريص    د على إي     ا  وجه احلق فيما حدث من قتال مع أهل البص    رة، فكتب  إىل 
ب  به ألهل الشام: كت  أهل الشام والكوفد واليمامد، وكتب  إىل أهل املديود أي اً ختربهم مبا صوعوا وصاروا إليه، وكان فيما

إان خرجوا لوضع احلرب وإقامد كتاب هللا عز وجل إبقامد حدوده يف الشريف والوضيع، والكثري والقليل، حىت يكون هللا عز 
وجل هو الذي يردُّان عن ذلك. فبايعوا خيار أهل البص  رة وجنبا هم، وخالفوا ش  رارهم ونُ زذاعهم، فردُّوان ابلس  ال ، وقالوا فيما 

: أنخذ أم املؤموني رهيود أن أمرْ م ابحلق وحثتهم عليه، ف عطاهم هللا عز وجل س     ود املس     لمني مرة بعد مرة، حىت إذا مل قالوا
يبق حجد وَل عذر اس  تبس  ل قتلد عثمان أمري املؤموني، فلم يفل  موهم إَل ُحْرقوص بن زهري وهللا مقيده. وإان  نواش  دكم هللا 

 .(4)مبثل ما هن وا به، فولقى هللا عز وجل وتلقونه، وقد أعذران وق يوا الذي عليوا سبحانه يف أنفسكم إَل ما هن تم

 اخلالف بني عثمان بن حنيف وجيش عائشة والزبري وطلحة: - 8

روى الطربي عن أيب خموف، عن يوس    ف بن يزيد، عن س    هل بن س    عد قال: ملا أخذوا عثمان بن حويف، أرس    لوا أابن بن 
د يس      تش      ريوهنا يف أمره، قال : اقتلوه، فقال   ا امرأة: نش      دتك ابهلل َي أم املؤموني يف عثمان عثمان بن عفان إىل عائش      

، ، قال : ردوا أابانً، فردُّوه، فقال : احبسوه وَل تقتلوه، قال: لو علمُ  أنِك تدعيوين  ذا مل أرجعملسو هيلع هللا ىلصوصحبته لرسول هللا 
اجبيه وأش  فار ف   ربوه أربعني س  وطاً، ونتفوا ش  عر حليته ورأس  ه وح فقال  م جماش  ع بن مس  عود: اض  ربوه وانتفوا ش  عر حليته،

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه )503/5(.

  (2) يري  الطربي )493/5( ر خالفد علي ، عبد احلميد ، ص 138.
  (3) أنساب األشراف )93/2( ، بسود حسن ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 139.

  (4) يري  الطربي )501/5(.
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ويف سود هذه الروايد أبو خموفر وهو شيعي راف ي حمرتف وهذه الروايد مل تثب  من طريق صحيُ ميكن  .(1)عيويه وحبسوه
غاء هم الذين ن ال و أن يعول عليه، والص         حابد الكرام يوزهون عن مثل هذه املثلد القبيحد، والذي يفهم من روايد س         يف أ

فعلوا ذلك، وأن طلحد والزبري رض       ي هللا عوهما اس       تش       وعاه، واس       تعظماه وبعثا اب رب إىل عائش       د، فقال : خلوا س       بيله 
 .(2)وليذهو حيث شاء

وهذه الروايد عارض        تفص      يال  أيب خموفر فهي مل تذكر األمر بقتله أو حبس      ه أو األمر بوتف ش      عر وجهه، وقد اختار 
، وحىت (4)، وذكر الذهيب أن جماش      ع بن مس      عود قد قتل قبل دخول دار عثمان بن حويف(3)د الوويري وابن كثريهذه الرواي

 .(5)لو فرض عدم قتل جماشع بن مسعود فليس  إليه القيادة حىت بصدر هذه األوامر

 سابعاً: خروج أمري املؤمنني علي بن أيب طالب إىل الكوفة:
يف املديود يؤيدون خروج أمري املؤموني علي بن أيب طالو من املديود، فقد تبنيذ ذلك مل يكن الص              حابد رض              ي هللا عوهم 

، فقد كان يرى أن املديود مل (6)حيوما هم  علي ابلوهوض إىل الش         ام، ليزور أهلها ويوظر ما هو رأي معاويد وما هو ص         انع
 .(7): إن الرجال واألموال ابلعرا تَ ُعْد َتتلك املقوما  الر َتلكها بعض األمصار يف تلك املرحلد، فقال

فلما علم أبو أيوب األنص            اري رض            ي هللا عوه هبذا امليل قال للخليفد: َي أمري املؤموني، لو أقم  هبذه البالد ألهنا الدرع 
، وهبا قربه وموربه ومادة اإلس الم، فإن اس تقام  لك العرب كو  كمن كان، وإن تش عو ملسو هيلع هللا ىلصاحلص يود، ومهاجر رس ول هللا 

قوم رميتهم أبعدائهم، وإن أجلن  حيونذ إىل الس      ري س      ر  وقد أعذر ..، ف خذ ا ليفد مبا أش      ار عليه أبو أيوب، عليك 
 .(8)وعزم املقامد ابملديود، وبعث العمال على األمصار

 دولكن حص      ل  كثري من املس      تجدا  الس      ياس      يد الر أرغم  ا ليفد على م ادرة املديود، وقرر ا روج للتوجه إىل الكوف
، فاس   توفر أهل (10)، وأثواء اس   تعداده للخروج، بل ه خروج عائش   د وطلحد والزبري إىل البص   رة(9)ليكون قريباً من أهل الش   ام

                                                           
  (1) يري  الطربي )497/5(.

  (2) املصدر السابق نفسه.
  (3) هنايد األرب )38/20( ر البدايد والوهايد )233/7(.

  (4) يري  اإلسالم للذهيب ر مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص 359.
  (5) مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص 259.

  (6) الثقا  َلبن حبان )283/2( ر األنصار يف العصر الراشدي ، ص 161.
  (7) املصدر السابق نفسه )283/2( ، األنصار يف العصر الراشدي ، ص 161.
  (8) املصدر السابق نفسه )283/2( ، األنصار يف العصر الراشدي، ص 161.

  (9) استشهاد عثمان ووقعد اجلمل ، ص 183.
  (10) يري  الطربي )507/5(.
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املديود ودعاهم إىل نص              رته، وحدث تثاقل من بعض أهل املديود بس              بو وجود ال وغاء يف جيش علي، وطريقد التعامل 
: ود َل زال  مستمرة، فال بد من الرتوي حىت توجلي األمور أكثر، وهم يقولونمعهم، فإن كثري من أهل املديود يرون أن الفت

 َل وهللا ما ندري كيف نصوع؟  فإن هذا األمر ملشتبه عليوا، وحنن مقيمون حىت ي  ي لوا ويسفر.

لكوفيني اوروى الطربي: أن علياً رض           ي هللا عوه خرج يف تعبنته الر كان تعس هبا إىل الش           ام، وخرج معه من نش             من 
 .(1)والبصريني متخففني يف سبعمند رجل

واألدلد على تثاقل كثري من أهل املديود عن إجابد دعوة أمري املؤموني للخروج كثريةر موها: خطو ا ليفد الر ش              كا فيها 
زموا بدر ل، و اهرة اعتزال كثري من الص   حابد بعد مقتل عثمان كما ات    ُ ذلك، كما أن رجاًَل من أهل (2)من هذا التثاقل

 .(3)بيو م بعد مقتل عثمان فلم خيرجوا إَل إىل قبورهم

وقد عرب أبو  يد الس     اعدي األنص     اري وهو بدري عن أمله ملقتل ا ليفد عثمان فقال: اللهم إن لك علي أن َل أض     حك 
، على (5)ون عواقبهاالر خيش ، فقد كانوا يعدون ا روج من املديود يف تلك املرحلد يقود إىل اإلنزَل  يف الفتود(4)حىت ألقاك

 .(6)ملسو هيلع هللا ىلصسالمد ما م ى  م من جهاد مع رسول هللا 

ومما س    بق ذكره َل يعين أنه مل يش    ارك أحد من الص    حابد يف مس    رية ا ليفد هذا لكوهم كانوا قلياًل. قال الش    عيب: مل يش    هد 
. ويف روايد: من (7)خبامس ف ان كذابغري علي وعمار وطلحد والزبري، فإن جا وا ملسو هيلع هللا ىلص موقعد اجلمل من أصحاب رسول هللا 

، (8)حدثك أنه شهد اجلمل ممن شهد بدراً أكثر من أربعد نفر فكذبهر كان علي وعمار يف انحيد، وطلحد والزبري يف انحيد
، وهبذا يكون املقص         ود يف الروايد (9)ويف روايد: مل يوهض مع علي إىل البص         رة غري س         تد نفر من البدريني ليس  م س         ابع

 قد من الصحابد أهل بدر، وعلى كل حال فإن من شارك يف الفتود من األنصار قليل.الساب

ا أكثر من عش         رة مَلف: فما يعدون من خف فيه ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال ابن س         ريين والش         عيب: وقع  الفتود ابملديود وأص         حاب 

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه )481/5(.

  (2) الطبقا  )237/3( ر األنصار يف العصر الراشدي ، ص 163.
  (3) البدايد والوهايد نقالً عن األنصار يف العصر الراشدي ، ص 164.

  (4) يري  اإلسالم ، عهد ا لفاء الراشدين.
  (5) األنصار يف العصر الراشدي ، ص 164.

  (6) املصدر السابق نفسه.
  (7) يري  ابن خيا  ، ص 16 ر مصوف ابن أيب شيبد )710/8(.

  (8) العثمانيد للجاحظ ، ص 175 ر األنصار يف العصر الراشدي ، ص 165.
  (9) ا الفد الراشدة من يري  ابن كثري ، كوعان ، ص 356.



 

453 
 

 

 .(1)عشرين رجاًل، فسميا حرب علي وطلحد والزبري وصفني فتود

 الذين خرجوا مع ا ليفد علي إىل البصرة كان قلياًل، وَل ميكن اجلزم مبشاركتهم يف حرب فيت ُ مما سبق أن عدد الصحابد
. إن إحدى (2)اجلمل، فمع شدة تلك املوقعد وكثرة أحداثها مل تذكر املصادر مشاركا  الصحابد فيها أو شهداء أو جرحى

. والذي يظهر من هذه الروايد (3)مند رجلالرواَي  تقول: خرج معه من نش        من الكوفيني والبص      ريني متخففني يف س      بع
أهنا أقرب إىل واقع تلك املرحلد، وأكثر انس         جاماً مع س         ري األحداث، ومع موقف أهل املديود الذي كان يرتاو  بني امليل 

 .(4)للعزلد والتثاقل عن املشاركد يف األحداث

 نصيحة عبد هللا بن سالم ألمري املؤمنني علي: - 1
أن يثين عزم أمري املؤموني علي عن ا روج، ف يه وقد اس     تعد للمس     ري، ملسو هيلع هللا ىلص الم ص     احو رس     ول هللا حاول عبد هللا بن س     

وأ هر له خوفه عليه، وهناه أن يقدم على العرا  قائاًل: أخش        ى أن يص        يبك ذابب الس        يف، كما أخربه أبنه لو ترك مورب 
ول هللا                   فقال: وامي هللا لقد أخربين به رس  ملسو هيلع هللا ىلص  ، فلن يراه أبداً، كان علي يعلم هذه األش  ياء من رس  ول هللاملسو هيلع هللا ىلصرس  ول هللا 

، ولكن من مع علي من البصريني والكوفيني بل   هبم اجلرأة أن قالوا لعلي: دعوا فلوقتله، فقد أصبُ قت               ل املسلمني ملسو هيلع هللا ىلص
و جمهم هذا  ،ممن يقف يف طريقه     م، أو حيسون خبطره على حيا م ابلقول أو العمل أمراً هيواً َل يرون به أبساً، ويف قو م

 عو   ه الواس بعده هبا، ولكن علي   اً رضي هللاملسو هيلع هللا ىلص يدل على قل   د الورع وعدم إنزال الصحاب   د الكرام مواز م الر أمر رسول هللا 
 .(5)هناهم قائاًل: إن عبد هللا ب ن سالم رجل صاحل

 نصيحة احلسن بن علي لوالده: - 2
، ويف (7)عسكر فيها مبن معه، ووفد عليه عدد من املسلمني بل وا املنتني (6)ةخرج أمري املؤموني من املديود، وعودما بلغ الربذ

الربذة قام إليه ابوه احلس    ن رض    ي هللا عوهما وهو ابٍك َل خيفي حزنه وأتثره على ما أص    اب املس    لمني من تفر  واختالف، 
خوني اجلاريد،  (8)علي: إنك َل تزال ختن  وقال احلس  ن لوالده: قد أمرتك فعص  يتين، فتقتل غداً مب   يعد َل انص  ر لك، فقال 

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه.

  (2) األنصار يف العصر الراشدي ، ص 165.
  (3) يري  الطربي )481/5(.

  (4) اإلنصاف فيما وقع يف يري  العصر الراشدي من ا الف ، ص 388.
  (5) مسود أبو يعلى )381/1( ، قال حمققه: إسواده صحيُ.

  (6) شر  املديود املوورة ، تبعد 204  كيلو مرت.
  (7) أنساب األشراف )45/2(ر خالفد علي بن أيب طالو ، ص 143.

  (8) يري  الطربي )482/5( ، خن: أخرج الصو  من خياشيمه. 
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وما الذي أمرتين فعص   يتك؟ قال: أمرتك يوم أحي  بعثمان رض   ي هللا عوه أن خترج من املديود فيقتل ولس     هبا، مث أمرتك 
يوم قتل أَل تبايع حىت أيتيك وفود أهل األمصار والعرب وبيعد كل مصر، مث أمرتك حني فعل هذان الرجالن، ما فعالر أن 

 نلس يف بيتك حىت يصطلحوا، فإن كان الفساد كان على يدي غريك، فعصيتين يف ذلك كله.

قال: أي بين، أما قولك: لو خرج  من املديود حني أحي  بعثمان، فوهللا لقد أحي  بوا كما أحي  به، وأما قولك: َل 
د هذا األمر، وأما قولك: حني خرج طلحتبايع حىت أت  بيعد األمص              ار، فإن األمر أمر أهل املديود، وكرهوا أن ي               يع 

والزبري، فإن ذلك كان وهواً على أهل اإلس  الم، وهللا ما زل  مقهوراً مذ ولي ، موقوص  ًا َل أص  ل إىل ش  يء مما يوب ي، وأما 
 قولك: اجلس يف بيتكر فكيف يل مبا قد لزمين، أو من تريدين؟ أتريدين أن أكون مثل ال بع الر حيا  هبا، ويقال: دابب

، ليس          هاهوا حىت حيل عرقوابها مث َُنرُج، وإذا مل أنظر فيما لزمين من هذا األمر ويعويين فمن يوظر فيه؟  فكف (1)دابب
 .(2)عوك أي بين

كان موقف أمري املؤموني علي حازماً يف هذه املشكلد وواضحاً، ومل يستطيع أحد أن يثويه عن عزمه. وأرسل علي رضي هللا 
فر أهل الكوفد ويدعوهم إىل نص      رته، وكان الرس      وَلن حممد بن أيب بكر الص      ديق، وحممد بن جعفرر عوه من الربذة يس      تو

ولكوهما مل يوجحا يف مهمتهما، إذ إن أاب موس              ى األش              عري وايل الكوفد من قبل علي، ثب  الواس وهناهم عن ا روج 
، ف رسل علي بعد ذلك هاشم (3)شرتاك يف الفتودمن التحذير من اَلملسو هيلع هللا ىلص والقتال يف الفتود، وأمسعهم ما مسعه من رسول هللا 

 .(4)بن عتبد بن أيب وقاص، ففشل يف مهمته، لت ثري أيب موسى عليهم

 :(5)ـ استنفار أمري املؤمنني علي ألهل الكوفة من ذي قار 3
، فبعث (6)اً بحترك علي جبيش      ه إىل ذي قار، فعس      كر هبا بعد  ان لياٍل من خروجه من املديود، وهو يف تس      عمند رجل تقري

للكوفد يف هذه املرة عبد هللا بن عباس، ف بطؤوا عليه، ف تبعه بعمار بن َيس  ر واحلس  ن بن علي، وعزل أاب موس  ى األش  عري، 
 .(7)واستعمل قر د بن كعو بدًَل موه

دوا، ش      وكان للقعقاع دور عظيم يف إقواع أهل الكوفد، فقد قام فيهم وقال: إين لكم انص      ُ وعليكم ش      فيق، وأحو أن تر 
                                                           

  (1) دابب: كقطامر دعاء ال بع لل بع .
  (2) يري  الطربي )482/5(.

  (3) يري  الطربي )514/5( ر مصوف ابن أيب شيبد )12/15( ، إسواده حسن.
  (4) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 144ر سري أعالم الوبالء )486/3(.

  (5) ذو قار : ماء لبكر بن وائل قريو من الكوفد. معجم البلدان )393/4(.
  (6) يري  الطربي )519/5 إىل 521(.

  (7) فتُ الباري )53/13( ر التاري  الص ري )109/1(.
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وألقولن لكم قوًَل هو احلق،... والقول ال  ذي هو احلق: إن  ه َل ب  د من إم  ارة توظم الو  اس وتزع الظ  امل، وتعز املظلوم، وه  ذا 
 .(1)علي يلي ما ويل، وقد أنصف يف الدعاء، وإمنا يدعو إىل اإلصال ، فانفروا وكونوا يف هذا األمر مبرأى و مسمع

قام خطيباً يف الواس وقال: أيها الواس، أجيبوا دعوة أمريكم، وس    ريوا إىل إخوانكم، وكان للحس    ن بن علي أثر واض    ُ، فقد 
أمث  ل يف الع  اجل  د، وخري يف الع  اقب  د، ف   جيبوا دعوتو  ا  (2)ف  إن  ه س              يوج  د    ذا األمر من يوفر إلي  ه، وهللا ألن يلي  ه أولو الوهى

 .(3)وأعيووان على ما ابتليوا به وابتليتم

وخرجوا مع عمار واحلس  ن إىل علي ما بني الس  تد إىل س  بعد مَلف رجل، مث ان   م إليهم من أهل ولس كثري من أهل الكوفد 
 .(4)البصرة ألفان من عبد القيس، مث توافد  عليه القبائل إىل أن بلغ جيشه عود حدوث املعركد اثين عشر ألف رجل تقريباً 

َي أه  ل الكوف  د، أنتم وليتم ش              وك  د العجم وملوكهم، وعو  دم  ا التقى أه  ل الكوف  د أبمري املؤموني علي ب  ذي ق  ار، ق  ال  م: 
وف      تم مجوعهم، حىت ص  ار  إليكم مواريثهم، ف غويتم حوزتكم، وأعوتم الواس على عدوهم، وقد دعوتكم لتش  هدوا معوا 

ن ندع أمراً لإخوانوا من أهل البص         رة، فإن يرجعوا فذاك ما نريد، وإن يلج وا داويواهم ابلرفق، وابيوذاهم حىت يبد وان بظلم، و 
 .(5)فيه صال  إَل مثرانه على ما فيه الفساد إن شاء هللا، وَل قوة إَل ابهلل

 اختالف الرأي ال يفسد للودّي قضية: - 4
وهذا القول يوطبق على حال الص         حابد يف هذه الفتودر فمع اختالفهم يف الرأي، مل يدخل قلو أحد ال          ذ ن على أخيه، 

لكوفد، فقد روى البخاري عن أيب وائل قال: دخل أبو موس     ى األش     عري، وأبو مس     عود وإليك هذه القص     د الر حدث  اب
)عقبد بن عمرو األنص   اري( على عم ار حني بعثه عليٌّ إىل أهل الكوفد يس   توفرهم، فقاَل: ما رأيواك أتي  أمراً، أكره عودان 

ما أمراً أكره عودي من إبطائكما يف هذا من إسراعك يف هذا األمر موذ أسلم . فقال عمار: ما رأي  موكما موذ أسلمت
األمر. ويف روايد: فقال أبو مسعود              وكان موسراً             : َي غالم ها  حلتنير فََ ْعَطى إحدا ا أاب موسى، واألخرى عم اراً، 

 .(6)وقال: روحا فيه إىل اجلمعد

هد هبا أاب مسعود يكسو عماراً حلد ليش ف ن  ترى أاب مسعود وعماراً كاان وكال ا يرى اآلخر خمطناً، ومع ذلك ف ن  ترى

                                                           
  (1) يري  الطربي )516/5(.

  (2) أولو الوهى: أصحاب العقول.
  (3) يري  الطربي )516/5(.

 ، واإلسواد حسن ل ريه ، قاله عبد احلميد علي 146هري مرساًل ر خالفد علي بن أيب طالو ، ص ( ، بسود صحيُ إىل الز 457   5/456مصوف عبد الرزا  ))4
  (5) يري  الطربي )519/5(.

  (6) البخاري ، كتاب الف .
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اجلمعدر ألنه كان بثياب الس  فر وهيند احلرب، فكره أبو مس  عود أن يش  هد اجلمعد يف تلك الثياب، وهذا تص  رُّف يدل على 
غايد الودِ  مع أن كليهما جعل تص     رف ص     احبه حنو الفتود عيباً، فعمار يرى إبطاء أيب موس     ى وأيب مس     عود عن أتييد علي 

 ، وأبو موسى وأبو مسعود رأَي إسراع عمار يف أتييد أمري املؤموني علي عيباً، وكال ا له حجته الر اقتوع هبا:عيباً 

فمن أبط  فذلك ملا  هر  م من ترك مباش      رة القتال يف الفتود، َتس      كاً ابألحاديث الواردة يف ذلك، وما يف  ل الس      ال  
، ﴾ُلوا الذِر تَ ْبِ يفَ َقاتِ ﴿ علي يف قتال الباغني والواكثني، والتمس          ك بقولهعلى املس          لم من الوعيد، وكان عم ار: على رأي 

و ل الوعيد الوارد يف القتال على من كان متعدَيً على ص     احبه، وكال الفريقني مل يكن حريص     اً على قتل ص     احبه، ويتعلق 
 .(1)لطرفني كاان كارهني اَلقتتالالطرفان أبدىن سبو ملوع اَلشتجار قبل أن يقع، وفض  اَللتحام إن وقع، ألن ا

 تساؤالن علا الطريق: - 5
أ   ما س له به أبو رفاعد بن رافع بن مالك العجالن األنصاري: ملا أراد ا روج من الر بذة، فقال: َي أمري املؤموني، أي شيء 

يبوان إليه؟ إليه، قال: فإن مل جي تريد؟ وإىل أين تذهو بوا؟ فقال: أما الذي نريد ونووي فاإلص              ال ، إن قبلوا موا وأجابوان
قال ندعهم بعذرهم ونعطيهم احلق ونص        رب، قال: فإن مل يرض        وا؟ قال: ندعهم ما تركوان، قال: فإن مل يرتكوان؟ قال: امتوعوا 
موهم، قال: فوعم إذاً، فس  مع تلك الس  لس  لد من األس  نلد واإلجااب  فاطم ن إليها واري   ا، وقال: ألرض  يوك ابلفعل كما 

 رضيتين ابلقول، وقال:أ

 واْنِفْر بَِوا َواْسُم بَِوا حَنَْو الَصْو ِ   َدرَاَكها َدرَاَكها قَ ْبَل الَفْو ِ 

ْو ِ               
َ
  (2)َل َو أََلْ  نَ ْفسي ِإْن ِهْبُ  امل

ي هللا عوه يف ذي  رضب         أهل الكوفد يس لون علي مبا فيهم األعور بن بوان املوقري: ملا قدم أهل الكوفد إىل أمري املؤموني
قار، قام إليه أقوام من أهل الكوفد يس      لونه عن س     بو قدومهم، فقام إليه فيمن قام األعور بن بُوان املِْوقري ، فقال له علي 

، لعل هللا جيمع مشل هذه األمد بوا وي ع حرهبم، وقد أجابوين، قال: فإن مل (3)رضي هللا عوه: على اإلصال  وإطفاء الوائرة
ان؟ قال: تركواهم ما تركوان، قال: فإن مل يرتكوان؟ قال: دفعواهم عن أنفس              وا، قال: فهل  م مثل ما عليهم من هذا؟ جييبو 

 .(4)قال: نعم

                                                           
  (1) املديود الوبويد فجر اإلسالم والعصر الراشدي )304/2(.

  (2) يري  الطربي )510/5(.
  (3) الوائرة: العداوة.

  (4) لبدايد والوهايد )250/7( ر يري  الطربي )529/5(. 
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ج           أبو سالمد الد أَلين، ممن س ل أمري املؤموني رضي هللا عوه فقال: أترى  ؤَلء القوم حج د فيما طلبوا من هذا الدم، إن  
وجل بذلك؟ قال: نعم، قال: فرتى لك حجد بت خريك ذلك؟ قال: نعم، إن  الش           يء إذا كان َل يدرك  كانوا أرادوا هللا عز

ه نفع  اً، ق  ال: فم  ا ح  الو  ا وح  ا م إن ابتليو  ا غ  داً ق  ال: إين ألرجو أَل  يُقت  ل أح  د نقي  قلب  ه هلل مو   ا  ف  احلكم في  ه أحوط  ه وأعم   
 .(1)وموهم، إَل أدخله هللا اجلود

يو أمري املؤموني علي بن أيب طالو، فقال: ما أن  صانع إذا لقي  هؤَلء القوم؟ قال: قد ابن لوا د      وس ل مالك بن حب
و م أن اإلص         ال ، الكف  عن هذا األمر، فإن ابيعوان فذلك، فإن أبوا وأبيوا إَل القتال فص         دع َل يلتنم، قال: فإن ابتليوا 

 .(2)ان جناءهفما ابل قتالان؟ قال: من أراد هللا عز وجل نفعه ذلك وك

إن هدف أمري املؤموني اإلصال  وإطفاء الفتود، وأن القتال ليس وارد يف تدابريه، ألن ه إن حصل، فهو داء َل يُرجى شفا ه، 
 أما من يقتل بني الطرفني فهو مرهون بوي ته، سواء قاتل مع أمري املؤموني أو قاتل ضده، وبذلك يقرر أمري املؤموني: 

وا يف هذا األمر، بعد اس      تش      هاد عثمان رض      ي هللا عوه يبت ون اإلص      ال  والق       اء على الفتود، أن املس      لمني الذي خرج
 .(3)جمتهدون وأجرهم على قدر إخالص نواَيهم ونقاء قلوهبم

 اثمناً: حماوالن الصلح:
لق    اء على هذه اقبل أن يتحرك علي رض   ي هللا عوه جبيش   ه حنو البص   رة أقام يف ذي قار أَيماً، وكان غرض   ه رض   ي هللا عوه 

الفرقد والفتود ابلوس  ائل الس  لميد، ونويو املس  لمني ش  ر القتال والص  دام املس  لُ بكل ما أُو  من قوة وجهد، وكذلك احلال 
 ابلوسبد لطلحد والزبري.

 وقد اشرتك يف حماوالن الصلح عدد من الصحابة وكبار التابعني ممن اعتزلوا األمر؛ منهم:

  عنه:عمران بن حصني رضي هللا - 1
فقد أرسل يف الواس خيذِ ل الفريقني مجيعاً، مث أرسل إىل بين عدي       وهم مجع كبري ان موا للزبري       فجاء رسوله وقال  م يف 

يوصحكم، وحيلف ابهلل الذي َل إله إَل هو ألن يكون ملسو هيلع هللا ىلص مسجدهم: أرسلين إليكم عمران بن حصني صاحو رسول هللا 
يف رأس جبل حىت يدركه املو ، أحو إليه من أن يرمي يف أحد من الفريقني بس     هم أخط  عبداً حبش     ياً جمدعاً يرعى أعوزاً 

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه )250/7(.

  (2) يري  الطربي )52/5(ر اإلنصاف فيما وقع يف يري  العصر الراشدي ، ص 406.
  (3) اإلنصاف ، د. حامد ، ص 406.
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 أبداً. (1)لشيءملسو هيلع هللا ىلص أو أصاب، ف مِسكوا فدًى لكم أيب وأمي، فقال القوم: دعوا موك، فإان  وهللا َل ندع ثقل رسول هللا 

 كعب بن سور:  - 2
مر يف ها، وقام بدور يعجز عوه كثري من الرجال، فقد استأحد كبار التابعني            فقد بذل كل جهد، وكلف نفسه فو  طاقت

حماولد الص     لُ إىل أن وقع اعذور، وذهو ض     حيد جهوده، إذ قتل وهو بني الص     فني يدعو هؤَلء ويدعو هؤَلء إىل حتكيم  
 .(2)كتاب هللا وكفِ  السال 

 القعقاع بن عمرو التميمي: - 3
يمي رض     ي هللا عوهما يف مهمد الص     لُ إىل طلحد والزبري، وقال: الَق هذين أرس     ل أمري املؤموني علي القعقاع بن عمرو التم

الرجلني، فادعهما إىل األلفد واجلماعد، وعظِ م عليهما اَلختالف والفرقد. ذهو القعقاع إىل البصرة، فبدأ بعائشد رضي هللا 
   بني الواس. فطلو القعقاع موها أنعوها، وقال  ا: ما أقدمك َي أماه إىل البص          رة؟ قال  له: َي بين من أجل اإلص          ال

 تبعث إىل طلحد والزبري ليح را، ويكلمهما يف ح ر ا وعلى مسمع موها.

 حماورة القعقاع لطلحة والزبري:
وملا ح را س  ما عن سبو ح ور ا، فقاَل                 كما قال  عائشد: من أجل اإلصال  بني الواس. فقال  ما: أخرباين ما 

فوهللا لنن َعرفواه لوص  لحنذ معكم، ولنن أنكرانه َل نص  لُ، قاَل له: قتلد عثمان رض  ي هللا عوه، وَل بد وجه هذا اإلص  ال ؟ 
 .رمنق، وتعطياًل ألحكامه، وإن اقُتصذ موهم كان هذا إحياء للقرمنأن يُقتلوا، فإن تُركوا بدون قصاص كان هذا تركاً لل

ي، مان وأنتم قتلتموهم إَل رجاًل واحداً، وهو حرقوص بن زهري الس  عدقال القعقاع: لقد كان يف البص  رة س  تمند من قتلد عث
فلما هرب موكم احتمى بقومه من بين س     عد، وملا أردمت أخذه موهم وقْتله موعكم قومه من ذلك، وغ      و له س     تد مَلف 

ون وتوادون به وتطالبون ولرجل اعتزلوكم، ووقفوا أمامكم وقفد رجل واحد، فإن تركتم حرقوص     اً ومل تقتلوه، كوتم يركني ملا تق
علي  ًا ب  ه، وإن ق  اتلتم بين س              ع  د من أج  ل حرقوص، وغلبوكم وهزموكم وأديلوا عليكم، فق  د وقعتم يف اع  ذور، وقوذيْتموهم، 
وأص              ابكم ما تكرهون، وأنتم مبطالبتكم حبرقوص أغ               بتم ربيعد وم               ر، من هذه البالد، حيث اجتمعوا على حربكم 

 ، وهذا ما حصل مع علي، ووجود قتلد عثمان يف جيشه.وخذَلنكم، نصرة لبين سعد

 

                                                           
  (1) الطبقا  َلبن سعد )87/4( ر خالفد علي ، عبد احلميد ، ص 148.

  (2) الطبقا  َلبن سعد )92/7( ، من طريقني صحيحد اإلسواد ر وخالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 149.
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 احلل عند القعقاع التأين والتسكني مث القصاص:
أتثر  أمُّ املؤموني ومن معها مبوطق القعقاع، وحجته املقبولد، فقال  له: فماذا تقول أن  َي قعقاع؟ قال: أقول: هذا أمر  

قتلد عثمان، فإذا انته  ا الفا ، واجتمع  كلمد األمد على أمري دوا ه التس      كني، وَل بد من الت ين يف اَلقتص      اص من 
و اتفقتم معه، كان هذا عالمد خري، وتباش           ري ر د، وقدرة على األخذ  (1)املؤموني تفر غ لقتلد عثمان، وإن أنتم ابيعتم علياً 

ا العافيد وذهاابً  ذا امللك، فآثرو بث ر عثمان، وإن أنتم أبيتم ذلك، وأص             ررمت على املكابرة والقتال كان هذا عالمد ش             ر، 
ترزقوها، وكونوا مفاتيُ خري كما كوتم أوًَل، وَل تُعر ض    وان للبالء، فتتَعرض    وا له، فيص    رعوا هللا وإَيكم، وامي هللا إين ألقول هذا 

زل، فإن  ما نزل ن وأدعوكم إليه، وإين  ائف أن َل يتم، حىت أيخذ هللا حجته من هذه األمد الر قلذ متاعها، ونزل هبا ما
 هبا أمر عظيم، وليس كقتل الرجل الرجل، وَل قتل الوفر الرجل، وَل قتل القبيلد القبيلد.

اقتَوعوا بكالم القعقاع املقوع الص       اد  املخلص، وواَفقوا على دعوته إىل الص       لُ، وقالوا له: قد أحس       و  وأص       ب  املقالد، 
 األمر إن شاء هللا. فارجع، فإن قدم علي، وهو على مثل رأيك، صلُ هذا

عاد القعقاع إىل علي يف ذي قار وقد جنُ يف مهمته، وأخرب علياً مبا جرى معه، فُ عجو علي بذلك، وأوش    ك القوم على 
 .(2)الصلُ، كرهه من كرهه، ورضيه من رضيه

 بشائر االتفاق بني الفريقني:
إىل عائش   د والزبري ومن معهم يس   توثق فيه مما جاء به  (3)ملا عاد القعقاع وأخربه مبا فعل، أرس   ل علي رض   ي هللا عوه رس   ولني

القعقاع بن عمرو، فجاءا علياً، أبان  على ما فارقوا عليه القعقاع ف قدم، فارحتل علي  حىت نزل حبيا م، فوزل  القبائل إىل 
م حبيال بعض، هقبائلهم، م       ر إىل م       ر، وربيعد إىل ربيعد، واليمن إىل اليمن، وهم َل يش      كون يف الص      لُ، فكان بع       

، وكان أمري املؤموني علي رض      ي هللا عوه ملا نوى الرحيل قد (4)وبع       هم خيرج إىل بعض، وَل يذكرون وَل يووون إَل الص      لُ
أعلن قراره ا طري: أَل وإين راحل غداً فارحتلوار يقص       د إىل البص       رةر أَل وَل يرحتلن غداً أحد أعان على عثمان بش       يء يف 

 .(5)شيء من أمور الواس

                                                           
  (1) اَلنقياد التام لسياسد أمري املؤموني علي يف التعامل مع قتلد عثمان.

  (2) البدايد والوهايد )739/7( ر يري  الطربي )521/5(.
  (3) يري  الطربي )525/5(.

  (4) املصدر السابق نفسه )539/5(.

  (5) املصدر السابق نفسه )525/5(.
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 اتسعاً: نشوب القتال:
 ـ دور السبئية يف نشوب احلرب: 1

كان يف عس   كر علي رض   ي هللا عوه من أولنك الط اة ا وارج الذين قتلوا عثمان من مل يعرف بعيوه، ومن توتص   ر له قبيلته، 
إش              عال الفتود  . وحرص أتباع ابن س              ب  على(1)ومن مل تقم عليه حجد مبا فعله، ومن يف قلبه نفا  مل يتمكن من إ هاره

 .(2)وأتجيج نرياهنا حىت يفلتوا من القصاص

فلما نزل الواس مواز م واطم نوا خرج علي وخرج طلحد والزبري، فتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه، فلم جيدوا أمراً هو أمثل 
طلحد   عس     كره، ورجعمن الص     لُ وترك احلرب حني رأوا أن األمر أخذ يف اَلنقش     اع، فافرتقوا على ذلك، ورجع علي إىل

والزبري إىل عس   كر ا، وأرس   ل طلحد والزبري إىل ر س   اء أص   حاهبما، وأرس   ل علي إىل ر س   اء أص   حابه، ما عدا أولنك الذين 
حاصروا عثمان            رضي هللا عوه           ، فبا  الواس على نيد الصلُ والعافيد وهم َل يشكون يف الصلُ، فكان بع هم حبيال 

 َل يذكرون وَل يووون إَل  الصلُ. بعض، وبع هم خيرج إىل بعض،

واب  الذين أش     اعوا الفتود بش     ر ليلد ابتوها ق ، إذ أش     رفوا على ا الك، وجعلوا يتش     اورون ليلتهم كلها، وقال قائلهم: أما 
طلحد والزبري فقد عرفوا أمر ا، وأما علي فلم نعرف أمره حىت كان اليوم، وذلك حني طلو من الواس أن يرحتلوا يف ال د 

 .(3)وَل يرحتل معه أحد أعان على عثمان بشيء   ورأي الواس فيوا وهللا واحد، وإن يصطلحوا مع علي فعلى دمائوا

وتكلم ابن السوداء               عبد هللا بن سب                وهو املشري فيهمر فقال: َي قوم إن عز كم يف خلطد الواس فصانعوهم، وإذا التقى 
زبري وظر، فإذا من أنتم معه َل جيد بداً من أن ميتوع، ويش       ل هللا علياً وطلحد والالواس غداً فانش      بوا القتال، وَل تفرغوهم لل

 .(4)ومن رأى رأيهم عما تكرهون، ف بصروا الرأي وتفرقوا عليه والواس َل يشعرون

، ف دوا يف ال لس وعليهم  لمد، وما يشعر هبم جرياهنم، فخرج م ر  هم ي  فاجتمعوا على هذا الرأي إبنشاب احلرب يف السر 
إىل م    ريِ هم، وربيعي هم إىل ربيعيهم، ومياني هم إىل مياني هم، فوض   عوا فيهم الس   يوف، فثار أهل البص   رة، ولر كل قوم يف وجوه 
الذين ابغتوهم، وخرج الزبري وطلحد يف وجوه الواس من مص     ر، فبعثا إىل امليمود، وهم ربيعد يرأس     ها عبد الر ن بن احلارث 

 أس  ها عبد الر ن بن عت اب بن أس  يد وثبتا يف القلو، فقاَل: ما هذا؟ قالوا: طرقوا أهل الكوفد لياًل،بن هش  ام، وامليس  رة، ير 

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه )526/5(.

  (2) املصدر السابق نفسه )527/5(ر حتقيق مواقف الصحابد )120/2(.
  (3) يري  الطربي )526/5(.

  (4) املصدر السابق نفسه )527/5(.
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فقاَل: ما علموا أن علياً غري موتٍه حىت يس   فك الد ماء، ويس   تحل احلرمد، وإنه لن يطاوعوا، مث رجعا أبهل البص   رة، وقص   ف 
 .(1)أهل البصرة أولنك حىت رد وهم إىل عسكرهم

ي وأهل الكوفد الص و ، وقد وض ع الس بنيذد رجاًل قريباً من علي ليخربه مبا يريدون، فلما قال: ما هذا؟ قال ذلك فس مع عل
الرجل: ما فجنوا إَل وقوم موهم بي توان فرددانهم، وقال علي  لص      احو ميموته: ائ  امليمود، وقال لص      احو ميس      رته: ائ  

 .(2)امليسرة، والسبنيد َل تفرت إنشاابً 

لرغم من تلك البدايد للمعركد إَل أن الطرفني ما لبثا ميلكان الروي د حىت تت       ُ احلقيقد، فعلي ومن معه يتفقون على وعلى ا
أن َل يبد وا ابلقتال حىت يبد وا طلباً للحجد واس              تحقاقًا على اآلخرين هبا، وهم مع ذلك َل يقتلون مدبراً، وَل جيهزون 

، ويف اجلانو اآلخر يوادي طلحد وهو على دابته وقد غش   يه الواس فيقول: َي (3)على جريُ، ولكن الس   بنيد َل تفرت إنش   اابً 
  وهل يكون فرايف (4)أيها الواس أتوص   تون؟ فجعلوا يركبونه وَل يوص   تونه، فما زاد أن قال: أف أف، فرايف انر، وذابن طمع

 حلظد من حلظا  املعركد.الوار وذابن الطمع غري أولنك السبنيد؟ بل إن حماوَل  الصلُ لتجري حىت مخر 

ومن خالل هذا العرض يتبني أثر ابن سب  وأعوانه السبنيد يف املعركد، ويت ُ مبا َل يدع جماًَل للشك حرص الصحابد رضي 
 .(5)هللا عوهم على اإلصال  ومجع الكلمد، وهذا هو احلق الذي تثبته الوصوص وتطمنن إليه الوفوس

إىل أن أثر الس            بنيذد يف معركد اجلمل مما يكاد جيمع عليه العلماء س            واء أمسوهم وقبل احلديث عن جوَل  املعركد نش            ري 
ابملفس             دين، أو أبوابيف الطائفتني، أو أمساهم البعض بقتلد عثمان، أو نبزوهم ابلس             فهاء، أو ابل وغاء، أو أطلقوا عليهم 

 .(6)صراحد السبنيد

 وإليك بعض النصوص اليت تؤكد ذلك:

ص    رة( لعمر بن ش    بد: أن الذي نس    و إليهم قتل عثمان خش    وا أن يص    طلُ الفريقان على قتلهم، أ                    جاء يف )أخبار الب
 .(7)ف نشبوا احلرب بيوهم حىت كان ما كان

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه )541/5(.

  (2) املصدر السابق نفسه.

  (3) املصدر السابق نفسه.
  (4) يري  خليفد بن خيا  ، ص 182.

  (5) عبد هللا بن سب  وأثره يف أحداث فتود صدر اإلسالم ، ص 192 ، 193.
  (6) عبد هللا بن سب  وأثره يف أحداث الفتود يف صدر اإلسالم ، ص 194.

  (7) فتُ الباري )56/13(.
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ب         قال اإلمام الطحاوي: فجر  فتود اجلمل على غري اختيار من علي وَل من طلحد، وإمنا ألرها املفسدون ب ري اختيار 
 .(1)السابقني

ين:.. ومت الص   لُ والتفر  على الرض   ا، فخاف قتلد عثمان من التمكُّن موهم، واإلحاطد هبم، فاجتمعوا                     وقال الباقال
 وتش اوروا واختلفوا، مث اتفق  مرا هم على أن يفرتقوا فرقتني، ويبد وا ابحلرب س حرة يف املعس كرين وخيتلطوا، ويص يُ الفريق

لى ما الذي يف عسكر طلحد والزبري: غدر علي، فتمذ  م ذلك عالذي يف عسكر علي: غدر طلحد والزبري، ويصيُ الفريق 
دبروه، ونش  ب  احلرب، فكان كل فريق موهم دافعاً ملكروه عن نفس  ه، ومانعاً من اإلش  اطد بدمه، وهذا ص  واب من الفريقني 

 .(2)قولوبه نوطاعد هلل تعاىل إذ وقع، واَلمتواع موهم على هذا السبيل، فهذا هو الصحيُ املشهور، وإليه منيل، 

ث      ونقل القاضي عبد اجلبار: أقوال العلماء، ابتفا  رأي علي وطلحد والزبري وعائشد      رضوان هللا عليهم      على الصلُ، 
وترك احلرب، واس     تقبال الوظر يف األمر، وأن  من كان يف املعس     كر من أعداء عثمان كرهوا ذلك، وخافوا أن تتفرغ اجلماعد 

 .(3)ما هو معروف، ومت  ذلك م، فدب روا يف إلقاء 

ج   ويقول القاضي أبو بكر بن العريب: وقدم علي  على البصرة، وتدانوا ليرتا وا، فلم يرتكهم أصحاب األهواء، وابدروا إبراقد 
الدماء، واش          تجر  احلرب، وكثر  ال وغاء على البوغاء، كل ذلك حىت َل يقع برهان، وَل يقف احلال على بيان، وخيفى 

 .(4)عثمان، وإن  واحداً يف اجليش يفسد تدبريه، فكيف أبلفقتلد 

                               ويقول ابن حزم:.. وبرهان ذلك أهنم اجتمعوا ومل يقتتلوا وَل حتاربوا، فلما كان الليل عرف قتلد عثمان أن اإلراغد 
، فدفع خوالتدبري عليهم، فبيتوا عس  كر طلحد والزبري وبذلوا الس  يف فيهم، فدفع القوم عن أنفس  هم حىت  الطوا عس  كر علي 

أهله عن أنفسهم، كل طائفد تظن وَل شك أن األخرى بدأ ا القتال، واختل  األمر اختالطاً، مل يقدر أحد على أكثر من 
الدفاع عن نفس       ه، والفس       قد من قتلد عثمان َل يفرتون من ش       ن  احلرب وإض       رامها، فكلتا الطائفتني مص       يبد يف غرض       ها 

ا، ورجع الزبري وترك احلرب حبا ا، وأتى طلحد س   هم غارب، وهو قائم َل يدري حقيقد ذلك ومقص   دها، مدافعد عن نفس   ه
 ، فانصرف وما  من وقته          رضي هللاملسو هيلع هللا ىلصاَلختال ، فصادف جرحاً يف ساقه كان أصابه يوم أحد بني يدي رسول هللا          

 (5)من البصرة، فهكذا كان األمر. عوه  ، وقتل الزبري بوادي السباع   بعد انسحابه من املعركد   على أقل من يوم

                                                           
  (1) شر  عقيدة الطحاوي ، ص 546.

  (2) التمهيد ، ص 233.
  (3) تثبي  دَلئل الوبوة للهمداين ، ص 299.

  (4) العواصم من القواصم ، ص 156 ، 157.
  (5) الفصل يف امللل والوحل )157/4 ، 158(.
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ويقول: إن الفريقني اص    طلحا وليس لعلي وَل لطلحد قص    د  (1)ويقول الذهيب: كان  وقعد اجلمل، ألرها س    فهاء الفريقني.
 .(2)القتال، بل ليتكلموا يف اجتماع الكلمد، فرتامى أوابيف الطائفتني، ابلوبل ونشب  انر احلرب، ولر  الوفوس

 .(3)م: والتحم القتال من ال وغاء وخرج األمر عن علي وطلحد والزبريويف دول اإلسال

يقول الدكتور س  ليمان بن  د العودة: ولوا بعد ذلك أن نقول: وما املانع أن تكون روايد الطربي املص  ر حد بدور الس  بنيد يف 
ر هذا التعميم، وحتدد تلك املس       ميا  الر ورد  يف نقوَل  هؤَلء العلماء ذه الطوائف ؟ وحىت لو مل تكن هاجلمل، تفس        

ال وغائيد ذا  صلد مباشرة ابلسبنيد، ومل تكن  ا أهداف ك هدافهم، ف ي مانع ميوع القول أن هذه شكل  أرضيد است لها 
 .(4)ابن سب  وأعوانه السبنيد، كما هي العادة يف بعض احلركا  ال وغائيد الر تست ل من قبل املفسدين

ائها دور يف اإلس         هام بتلك األحداث، فمما َل ش         ك فيه أن الواس يف الف  قد حتجو عوهم وَل نوس         ى أن للفتود وأجو 
أش   ياء يراها غريهم رأي العني، وقد يت ولون فيها ص   انعني أش   ياء يرى من س   واهم حقيقتها انص   عد َل حتتاج إىل عواء، وكفى 

  .(5)بسواد الفتود حاجباً عن الرتوي واإلبصار

ألحوف بن قيس               وهو أحد الذين عايشوا أحداث اجلمل خيرج وهو يريد نصرة علي بن أيب طالو، وَل نبعد كثرياً فهذا ا
، فقال: َي أحوف ارجع فإين ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: أين تريد َي أحوف؟ قل : أريد نص           ر ابن عم رس           ول هللا (6)حىت لقيه أبو بكرة

، هذا القاتل فما فقل ، أو قيل: َي رسول هللا« لوارإذا تَ َواَجه املسلمان بسيفيهما، فالقاتل واملقتول يف ا»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص مسعته 
 .(7)«إنه كان قد أراد قتل صاحبه»ابل املقتول؟ قال: 

إن القتال مع علي  كان حقاً وص     واابً، ومن قتل معه فهو ش     هيد وله أجران، ولكن أاب بكرة رض     ي هللا عوه  ل حديثاً ورد 
 الباغني وهو فهم موه رضي هللا عوه، ولكوه فهم يف غري حمله.يف غري احلالد قاتل فيها علي على حالد قتال 

ومن هذه الروايد ندرك أن عقبا  متعددة واجه  علياً رضي هللا عوه يف معركته مع اآلخرينر موها أمثال هذه الفتاوى الر 

                                                           
  (1) العرب )37/1( ر عبد هللا بن سب  للعودة ، ص 195.

  (2) يري  اإلسالم )15/1( ر عبد هللا بن سب  للعودة ، ص 195.
  (3) املصدران السابقان نفسهما.

  (4) عبد هللا بن سب  للعودة ، ص 195.
  (5) املصدر السابق نفسه ، ص 196.

ل: امسه مسرو  ، وبه جزم ابن إسحا  ، ر وقيهو نفيع بن احلارث بن كلدة الثقفي ، كما قال اإلمام أ د، وعزى هذا القول إىل األكثرين ، وقيل: إنه نفيع بن مسرو  وبه جزم ابن سعد
يته: إنه تدىل من حصن الطائف لبكرة، وعلى كل فهو مشهور بكويته أيب بكرة ، من ف الء الصحابد ، ومن أهل الطائف ، وممن اعتزل الفتود يوم اجلمل وأَيم صفني، قيل يف سبو كو

  (6)فاشتهر هبا ، تويف ابلبصرة 52 ه . 
  (7) مسلم )2213/4( ، كتاب الف .
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 .(1)هي أثر عن ورع أكثر موها أثر عن فتوى تصيو حملها

، ونقرتب أكثر (2)ي رض      ي هللا عوهما، فلم يش      هد اجلمل مع أحد من الفريقنيهذا وقد امتوع األحوف من الدخول مع عل
فإذا الزبري رضي هللا عوه                 وهو طرف أساسي يف املعركد يكشف لوا عن حقيقد األمر: إن هذه  ي الفتود الر كوا حند ث 

  موض    ع ما كان أمر ق  إَل علم عوها، فقال له موَله: أتس    ميها فتود و تقاتل فيها؟  قال: وحيك  إان نبص    ر وَل نبص    ر،
 .(3)قدمي فيه، غري هذا األمر، فإين َل أدري أمقبل أان فيه أم مدبر

 .(4)ويشري إىل ذلك طلحد فيقول: بيوما حنن يد واحدة على من سواان، إذ صران جبلني من حديد يطلو بع وا بع اً 

روج عمار                      رض     ي هللا عوه يف الكوفد عود خ ويف الطرف اآلخر يؤكد أص     حاب علي رض     ي هللا عوه على الفتود، فيقول
 .(5)عائشد: إهنا زوجد نبيكم يف الدنيا، واآلخرة، ولكوها مما ابتليتم

 اجلولة األوىل يف معركة اجلمل: - 2
زاد الس    بني ون يف اجليش    ني من جهودهم يف إنش    اب القتال، ومهامجد الفريق اآلخر، وإغراء كل فريق خبص    مه، و ييجه على 

نشب  املعركد عويفد قاسيد حاميد شرسد، وهي معركد اجلمل، ومسي  بذلك ألنذ أم املؤموني عائشد رضي هللا عوها،  قتاله، و 
كان  يف املعركد يف اجلولد الثانيد وس        جيش البص      رة، تركو اجلمل الذي قد مه  ا يعلى بن أميد يف مكد، حيث اش      رتاه 

 صرة، مث ركبته أثواء املعركد.من اليمن، وخرج  على هذا اجلمل من مكد إىل الب

وكان  املعركد يوم اجلمعد يف الس   ادس عش   ر من مجادى الثانيد، س   ود س     وثالثني، يف موطقد الزابوقد قرب البص   رة، حزن 
 .(6)علي ملا جرى، واند مواديه: ُكف وا عن القتال أيها الواس، ومل يسمع نداءُه أحد، فالكلُّ كان مش وًَل بقتال خصمه

د اجلمل على جولتني: اجلولد األوىل: كان قائداً جيش البص         رة فيها طلحد والزبري، واس         تمر  من الفجر حىت كان  معرك
، واندى علي يف جيش      ه، كما اندى طلحد والزبري يف جيش      هما َل تقتلوا مدبراً، وَل ُنهزوا على جريُ، وَل (7)قبيل الظهرية

الزبري رض  ي هللا عوه وص  ى ابوه عبد هللا بق   اء ديوه فقال: إنه َل يقتل اليوم  ، وقد كان(8)تلحقوا خارجاً من املعركد يركاً  ا
                                                           

  (1) األساس يف السود وفقهها ، السرية الوبويد )1711/4(.
  (2) صحيُ مسلم على شر  الوووي )10/18(.

  (3) يري  الطربي )506/5(.
  (4) املصدر السابق نفسه.

  (5) املصدر السابق نفسه )516/5(.

  (6) املصدر السابق نفسه )541/5(.
  (7) املصدر السابق نفسه )541/5 ، 543(ر ا لفاء الراشدون للخالدي ، ص 245.

  (8) املصدر السابق نفسه )541/5(.
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، وأثواء ذلك جاء رجل إىل الزبري، وعرض عليه (1)إَل  امل أو مظلوم، وإين َل أراين إَل س     قتل مظلوماً، وإن أكرب  ي ديين
ميان قيد قال: َلر َل يفتك مؤمن، أو إن اإلأن يقتل علياً، وذلك أبن يودس مع جيش     ه مث يفتك به، ف نكر عليه بش     دة، و 

، فالزبري رضي هللا عوه ليس له غرض يف قتل علي أو أي شخص مخر بريء من دم عثمان، وقد دعا أمري املؤموني (2)الفتك
ه            أي: الزبري           : يقول لملسو هيلع هللا ىلص علي الزبري، فكلمه أبلطف العبارة، وأمجل احلديث، وقيل: ذكره حبديث مسعه من رسول هللا 

 .(4)وهذا احلديث ليس له إسواد صحيُ (3)«لتقاتلوه وأن  له  امل»

وبعض الرواَي ، ترجع الس       بو يف انص       راف الزبري رض       ي هللا عوه قبيل املعركد ملا علم بوجود عمار بن َيس       ر يف الص       ف 
من الص              حابد  ، فلعله مسعه من بعض إخوانه(5)تقتل عمار الفند الباغيدملسو هيلع هللا ىلص: اآلخر، وهو وإن مل يرِو عن رس              ول هللا 

 .(6)لشهرته

من هذه الفتود، كما يس   ميها. ويف روايد ترجع الس   بو يف  (7)وبع    ها ترجع الس   بو يف انص   رافه إىل ش   كه يف ص   حد موقفه
انص  رافه إىل ابن عباس رض  ي هللا عوهما، ذك ره ابلقرابد القويد من علي إذ قال له: أين ص  فيد بو  عبد املطلو حيث تقاتل 

كما سي   تفصيله إبذن   (9)، فخرج الزبري من املعركد، فلقيه ابن جرموز فقتله(8)الو بن عبد املطلوبسيفك علي بن أيب ط
 هللا.

فالزبري رضي هللا عوه كان على وعي  دفه   وهو اإلصال    ولكوه ملا رأى حلول السال  مكان اإلصال  رجع، ومل يقاتل، 
؟. وعلى (10)ه حذف مفهومه: أم جن  لإلص   ال  ومجع الش   ملوقول: ابن عباس: تقاتل بس   يفك علي بن أيب طالو؟ في

 إثر هذا احلديث انصرف الزبري وترك الساحد.

ورمبا كان  عوامل متعددة ومتداخلد سا   يف خروج الزبري من ساحد املعركد، وأما طلحد بن عبيد هللا القائد الثاين جليش 
ة، َل يُعرُف من رماه، ف ص    ابه إص    ابد مباش    رة، ونزف دمه ب زار  البص    رة، فقد أص    يو يف بدايد املعركد، إذ جاءه س    هم غْربُ 

                                                           
  (1) مصوف ابن أيب شيبد )279/15( ر الطبقا  )108/3( صحيُ اإلسواد.

  (2) مسود أ د )19/3( قال حمققه أ د شاكر: إسواده صحيُ.
  (3) استشهاد عثمان ووقعد اجلمل ، ص 201 ، خر ج طر  احلديث وحكم عليها ابل عف.

  (4) املديود الوبويد فجر اإلسالم )324/2( ر املطالو العليد ، رقم 4468.
  (5) مسود أ د )47/1   49( ، )38/11( ، إسواده صحيُ ، حتقيق: أ د شاكر.

  (6) خالفد علي بن أيب طالو ، ص 154.
  (7) املصدر السابق نفسه ر يري  الطربي )506/5(.

  (8) الطبقا  )110/3( إسواده صحيُ ر خالفد علي ، ص 155.
  (9) الطبقا  )10/3( ر يري  خليفد ، ص 186.

  (10) املديود الوبويد فجر اإلسالم )248/2(.
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فقالوا له: َي أاب حممد، إنك جلريُ، فاذهو وادخل البيو  لتعاجل فيها، فقال طلحد ل المه: ا لين  واحبث يل عن مكان 
، مث دفن يف البص     رة،  مواس     و، فُ دخل البص     رة، وُوض     ع يف دار فيها ليعاجل، ولكنذ جرحه ما زال يوزف حىت تويف يف البي

 .(1)رضي هللا عوه

وأما الروايد الر تشري إىل حتريض الزبري وطلحد على القتال، مث أن الزبري ملا رأى ا زميد على أهل البصرة ترك املعركد وم ىر 
اَي  الرو ، وهذا ا رب يعارض        ه ما ثب  من عدالد الص        حابد رض        وان هللا عليهم، كما أنه خيالف (2)فهذه الروايد َل تص        ُ

الص  حيحد الر توص على أن أص  حاب اجلمل ما خرجوا إَل لإلص  ال ، فكيف يوس  جم هذا الفعل من الزبري رض  ي هللا عوه 
مع ا دف الذي خرج من مكد إىل البص      رة من أجله أَل وهو اإلص      ال  بني الواس؟  وابلفعل فإن موقف الزبري رض      ي هللا 

هذا ما أخرجه احلاكم من طريق أيب حرب بن أيب األس    ود الديلي، وفيه: عوه كان الس    عي يف اإلص    ال  حىت مخر حلظد، و 
 .(3)أن الزبري رضي هللا عوه سعى يف الصلُ بني الواس ولكن قام  املعركد واختلف أمر الواس، وم ى الزبري وترك القتال

هللا عوهر فقد كان  وكذلك طلحد، فقد جاء من أجل اإلص      ال  وليس من أجل إراقد الدماء، وأما عن مقتل طلحد رض      ي
 .(4)عود بدء القتال كما صر  بذلك األحوف بن قيس

وخيرج الزبري من ميدان املعركد، وميو  طلحد رض            ي هللا عوهما، وبس            قو  القتلى واجلرحى من اجلانبني تكون قد انته  
ركد ويرى القتلى س         ري املع اجلولد األوىل من معركد اجلمل، وكان  ال لبد فيها جليش علي، وكان علي رض         ي هللا عوه يراقو

واجلرحى يف اجلانبني، فيت مل وحيزن، وأقبل عليٌّ على ابوه احلس    ن، وض    م ه إىل ص    دره، وص    ار يبكي ويقول له: َي ُبين: لي  
أابك ما  قبل هذا اليوم بعش           رين عاماً. فقال احلس           ن: َي أب  لقد كو  هنيتك عن هذا، فقال علي: ما كو  أ ن أن 

 .(5)ا احلد، وما طعُم احلياة بعد هذا؟ وأيُّ خري يُرجى بعد هذا؟األمر سيصل إىل هذ

 اجلولة الثانية: - 3
وص       ل ا رب إىل أم املؤموني مبا حدث من القتال، فخرج  على مجلها حتي  هبا القبائل األزديد، ومعها كعو الذي دفع  
إليه مص              حفاً يدعو الواس إىل وقف احلرب، تقدم  أم املؤموني وكلها أمل أن يس              مع الواس كالمها ملكانتها يف قلوب 

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )253/7(.
  (2) يري  الطربي )540/5(.

  (3) املستدرك )366/3( ر استشهاد عثمان ، ص 200.
  (4) يري  خليفد ، ص 185 ر استشهاد عثمان ، ص 202.

  (5) البدايد والوهايد )521/7(.
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 .(1)تشتعل الواس، فتحجز بيوهم وتطف  هذه الفتود الر بدأ 

و ل كعو بن س    ور املص    حف، وتقدم أمام جيش البص    رة، واندى جيش علي قائاًل: َي قوم: أان كعو بن س    ور، قاض    ي 
البص   رة، أدعوكم إىل كتاب هللا، والعمل مبا فيه، والص   لُ على أس   اس   ه، وخش   ي الس   بنيون يف مقدمد جيش علي أن توجُ 

 .(2)قي وجه هللا، وما  واملصحف يف يدهحماولد كعو، فرشقوه بوبا م رشقد رجل واحد، فل

وأص         اب  س         هام الس         بني ني ونبا م مجل عائش         د وهودجها، فص         ار  تُوادي، وتقول: َي بين: هللا، هللا، اذكروا هللا، ويوم 
 احلساب، وكف وا عن القتال، والسبني ون َل يستجيبون  ا، وهم مستمرون يف ضرب جيش البصرة.

كف عن القتال، وعدم ا جوم على البصريني، لكن السبنيني يف مقدمد جيشه َل يستجيبون وكان علي من ا لف أيمر ابل
له، وأيبون إَل إقداماً وهجوماً وقتاًَل، وملا رأ  عائشد عدم استجابتهم لدعو ا، ومقتل كعو بن سور أمامها، قال : أيها 

 لى قتلد مان، وتلعوهم وضج  أهل البصرة ابلدعاء عالواس: العووا قتلد عثمان وأشياعهم، وصار  عائشد تدعو على قتلد عث

عثمان، وأش            ياعهم، ولعوهم، ومسع عليٌّ الدعاء عالياً يف جيش البص            رة، فقال: ما هذا؟ قالوا: عائش            د تدعو على قتلد 
عثمان، والواس يدعون معها. قال علي: ادعوا معي على قتلد عثمان، وأش        ياعهم والعووهم، وض        ج  جيش علي يلعن قتلد 

 .(4)، وقال علي: اللهم العن قتلد عثمان يف السهل واجلبل(3)عثمان والدعاء عليهم

اش    تد  احلرب واش    تعل ، وتش    ابك القوم وتش    اجروا ابلرما ، وبعد تقص    ف الرما ، اس    تلوا الس    يوف فت     اربوا هبا حىت 
 ئشد أم املؤموني، فسارع جيش، ووج ه السبني ون جهودهم لعقر اجلمل وقتل عا(6)، ودان الواس بع هم من بعض(5)تقصف 

البص              رة حلمايد عائش              د ومجلها، وقاتلوا أمام اجلمل، وكان َل أيخذ أحد خبطام اجلمل إَل قتل، حيث كان  املعركد أمام 
، وقتل حول اجلمل  (7)اجلمل يف غايد الش   دة والقوة والعوف والس   خوند، حىت أص   بُ ا ودج ك نه قوفد مما رمي فيه من الوبل

، وقد أص   يب  عائش   د (8)س   لمني من األزد وبين ض   بد وأبواء وفتيان قريش بعد أن أ هروا ش   جاعد موقطعد الوظريكثري من امل
حبرية ش  ديدة وحرجر فهي َل تريد القتال، ولكوه وقع رغماً عوها وأص  بح  يف وس    املعمعد، وص  ار  توادي ابلكف، فال 

                                                           
  (1) مصوف عبد الرزا  )456/5( ، بسود صحيُ إىل الزهري.

  (2) البدايد والوهايد )253/7(.

  (3) البدايد والوهايد )253/7(.
  (4) مصوف ابن أيب شيبد )268/15( بسود صحيُ ر سون سعيد بن موصور )236/2( بسود صحيُ.

  (5) مصوف ابن أيب شيبد )258/15( ، رجاله رجال الصحيُ.
  (6) الطبقا  )92/5( ، بسود حسن.

  (7) البدايد والوهايد )253/7( ر يري  خليفد ، ص 190 ، بسود حسن.
  (8) البدايد والوهايد )254/7(.
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طلحد)الس      جاد( وأخذ خبطامه وقال ألمه أم املؤموني: َي أماه وكان كل من أخذ خبطام اجلمل قتل، فجاء حممد بن  جميو.
، كما قتل عبد الر ن (1)ما أتمرين، فقال : كن كخريي ابين مدم     أي كف يدك، ف غمد سيفه بعد أن سله فقتل ر ه هللا

عاً، فقال يبن عتاب بن أس    يد، الذي حاول أن يقتل األش    رت حىت لو قتل معه، وذلك أنه ص    ارعه فس    قطا على األرض مج
ومالكاً حلوقه عليه ملا كان له من دور ابرز يف حتريض الواس على عثمان رض              ي هللا عوه،  (2)ابن عتاب ملن حوله: اقتلوين

 .(3)ولكن األشرت مل يكن معروفاً مبالك، ومل يك قد حان أجله، ولو قال: األشرتر َلبتدرته سيوف كثرية

به ب     ع موقطع الوظري، ورمى بوفس    ه بني الس    يوف، فقد اس    تخرج من بني القتلى و  وأما عبد هللا بن الزبري، فقد قاتل قتاَلً 
وأربعون ض   ربد وطعود، كان أش   دها واخرها ض   ربد األش   رت، إذ من حوقه على ابن الزبري مل يرَض أن ي    ربه وهو جالس على 

 يف بين عدي وبين ضبد واألزد، وقد ، واستحر القتل أي اً (4)فرسه، بل وقف يف الركابني ف ربه على رأسه  اانً أنه قتله

 أبدى بوو ضبد  اسد وشجاعد وفداء ألم املؤموني وقد عرب أحد ر سائهم وهو عمر بن يثريب ال يب برجزه:

َحاُب اجَلَملْ  بذَد َأص            ْ  حنُن َبيِن ض            َ
 

َزلْ   ْوُ  ن       َ
َ
ْوَ  إذا امل      

َ
ازُِل امل       و       َ  ن       ُ

لْ   َداَن َأْحَلى ِمَن الَعس                َ ْوُ  ِعو   ْ
َ
 امل
 

لْ    (5)نَ ْوِعي اْبَن َعفذاَن أبَِْطَراِف اأَلس    َ

أدرك أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه، مبا أو  من حوكد وقوة، ومهارة عس  كريد فذةر أن يف بقاء اجلمل اس  تمراراً للحرب،  
 بقائها ا أن يفوهالكًا للواس، وأن أص              حاب اجلمل لن يوهزموا أو يكفوا عن احلرب ما بقي  أم املؤموني يف امليدان، كم

، ف مر علي نفراً من جوده موهم حممد بن أيب بكر (6)خطر على حيا ار فا ودج الذي هي فيه أص   بُ كالقوفذ من الس   هام
)أخو أم املؤموني( وعبد هللا بن بديل أن يعرقبا اجلمل وخيرجا عائش       د من هودجها إىل الس       احد. أي: ي        راب قوائم اجلمل 

واحتمل أخوها حممد وعبد هللا بن بديل ا ودج حىت وضعاه أمام علي، ف مر به علي، ف دخل  ،(7)ابلسيف           فعقروا اجلمل
، وص        د  َحْدُس علي رض        ي هللا عوه العس        كري، فما إن زال الس        بو أو الدافع الذي دفع (8)يف موزل عبد هللا بن بديل

تخذ هذا  ولوا األدابر موهزمني. ولو مل يالبص        ريني إىل اإلقبال على املو  بش         ف، وأخرج  أم املؤموني من امليدان، حىت
                                                           

  (1) نسو قريش ، ص 281 ر التاري  الص ري للبخاري )110/1( ، بسود صحيُ.
  (2) مصوف ابن أيب شيبد )228/15( ر مروَي  أيب خموف ، ص 268 ، إسواده صحيُ.

  (3) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 159.
  (4) مصوف ابن أيب شيبد )228/15(ر بسود صححه ابن حجر يف الفتُ )57/13   58(.

  (5) يري  خليفه ، ص 190 ، بسود حسن ر خالفد علي ، عبد احلميد ، ص 159.
  (6) أنساب األشراف للبالذري )43/2( بسود متصل.

  (7) أعالم احلديث للخطايب )1611/3(.
  (8) مصوف ابن أيب شيبد )286/15   287( بسود جيد ر الفتُ )57/13(.
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 اإلجراء َلستمر  احلرب إىل أن يفىن جيش البصرة أصحاب اجلمل، أو يوهزم جيش علي.

وعودما بدأ  ا زميد، اندى علي أو مواديه يف جيش          ه أن َل يتبعوا مدبراً وَل جيهزوا على جريُ، وَل ي وموا إَل ما  ل إىل 
د أو س           ال  فق ، وليس  م ما وراء ذلك من ش           يء، وهناهم أن يدخلوا الدور، ليس هذا امليدان أو املعس           كر من عتا

فحس    و، بل قال ملن حاربه من أهل البص    رة: من وجد له ش    يء من متاع عود أحد من أص    حابه، فله أن يس    رتده، فجاء 
 .(1)حوقاً عليهم رجل إىل مجاعد من جيش علي وهم يطبخون حلماً يف قدر له، ف خذ موهم القدر وكف  ما فيها

 عدد القتلا: - 4
أس     فر  هذه احلرب ال      روس عن عدد من القتلى اختلف  يف تقديره الرواَي ، وذكر املس     عودي: أن هذا اَلختالف يف 

 .(2)تقدير عدد القتلى مرجعه إىل أهواء الرواة

عدد اجليش    ني حول هذا العدد أو أقل. ، ويظهر أن فيها مبال د كبرية، ألن (3)فيذكر قتادة أن قتلى يوم اجلمل عش    رون ألفاً 
أما أبو خموف الراف ي الشيعي، فقد ابلغ كثرياً حبكم ميوله، وقد أساء من حيث يظن أنه أحسنر إذ ذكر أن العشرين ألفاً 

. وأما س   يف فيذكر أهنم عش   رة مَلف نص   فهم من أص   حاب علي رض   ي هللا عوه ونص   فهم من (4)هم من أهل البص   رة فق 
ي هللا عوها، ويف روايد أخرى قال: وقيل مخسد عشر ألفاً، مخسد مَلف من أهل الكوفد، وعشرة مَلف أصحاب عائشد رض

، والروايتان ض      عيفتان لالنقطاع وغريه، وفيها (5)من أهل البص      رة، نص      فهم قتل يف املعركد األوىل ونص      فهم يف اجلولد الثانيد
. أما اليعقويب، (6)ون على ستد مَلف، إَل أن الروايد ضعيفد سوداً مبال د أي اً. ويذكر عمر ابن شبد بسوده: أن القتلى يزيد

 ، وهذه األرقام مبالغ فيها جداً، وكان من أسباب املبال د:(7)فقد جاوز هؤَلء مجيعاً، إذ وضع عدد القتلى نيفاً وثالثني ألفاً 

صحابد واَلقتداء األمد الر جيمعها حوُّ ال أ      رغبد أعداء الصحابد من السبنيد وأتباعهم، يف توسيع دائرة ا الف بني أبواء
 ملسو هيلع هللا ىلص.هبم بعد رسول هللا 

ب                  مسا د بعض الشعراء واجلهلد من أبواء القبائل، يف ت خيم ما جرى وتكبريه، ليتواسو مع ما يصوعونه من أشعار 

                                                           
  (1) مصوف ابن أيب شيبد )286/15   287( ، بسود جيد ر الفتُ )57/13(.

  (2) مروج الذهو )367/2(.
  (3) املصدر السابق نفسه.

  (4) يري  خليفد بن خيا  ، ص 186 ، بسود مرسل.
  (5) يري  الطربي )542/5 إىل 555(.

  (6) يري  خليفد بن خيا  ، ص 186 ، إسواده موقطع ، وهو حسن إىل قتادة.
  (7) مصوف ابن أيب شيبد )546/7(ر فتُ الباري )62/13(.
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ام الواس هبم، من اهتميوسبوهنا إىل بعض زعمائهم وفرساهنم، ف اًل عن وجود قصاص السمر، ورواة األخبار الذين جيلبون 
 خالل األحداث املثرية الر يتحدذثون عوها.

 .(1)    إجياد الثقد يف نفوس أتباع ال وغاء والسبنيدر إلثبا  جنا  خططهم وتدابريهم

 أما عن العدد احلقيقي لقتلا معركة اجلمل فقد كان ضئياًل جداً لألسباب التالية:

  أن القتال نشو بعد الظهر فما غرب  الشمس (2)شيبد، إبسواد صحيُقصر مدة القتال، حيث أخرج ابن أيب :
 وحول اجلمل أحد ممن كان يذب عوه.

 .الطبيعد الدفاعيد للقتالر حيث كان كل فريق يدافع عن نفسه ليس إَل 
 .حترج كل فريق من القتال ملا يعلمون من عظم حرمد دم املسلم 
  ك ثالثد مَلف شهيد، ومعركد القادسيد  انيد مَلف ومخسمند شهيدقياساً بعدد شهداء املسلمني يف معركد الريمو ،

وهي الر اس      تمر  عدة أَيم، فإن العدد احلقيقي لقتلى معركد اجلمل يعد ض      نياًل جداً، هذا مع األخذ ابَلعتبار 
 شراسد تلك املعارك وِحد  ا لكوهنا من املعارك الفاصلد يف يري  األمم.

  ًفلو فرض        وا أن عددهم  (3)أبمساء من حفظ من قتلى يوم اجلملر فكانوا قريباً من املند أورد خليفد بن خيا  بياان ،
كان منتني وليس مند، فإن هذا يعين أن قتلى معركد اجلمل َل يتجاوز املنتني. وهذا هو الرقم الذي ترجُ لدى 

 يري  يف بن عمر يفالدكتور خالد بن حممد ال يث يف رس      الته )اس      تش      هاد عثمان ووقعد اجلمل يف مروَي  س      
 .(4)الطربي   دراسد نقديد(

 هل يصح قتل مروان بن احلكم لطلحة بن عبيد هللا؟: - 5
، ولكن بعد دراس           د تلك (5)أش           ار  كثري من الرواَي  إىل أن قاتل طلحد بن عبيد هللا رض           ي هللا عوه مروان ابن احلكم

 وذلك لألسباب التاليد:الرواَي  اتذ ُ براءة مروان بن احلكم من تلك التهمد، 

أ                     قال ابن كثري: ويقال: إن الذي رماه هبذا الس     هم مروان بن احلكم، وقد قيل: إن الذي رماه هبذا الس     هم غريه، وهذا 

                                                           
  (1) اإلنصاف ، ص 455.

  (2) مصوف ابن أيب شيبد )546/7(ر فتُ الباري )62/13(.
  (3) يري  خليفد ، ص 187 ، 190.

  (4) استشهاد عثمان ووقعد اجلمل ، ص 215.
  (5) الطبقا  )223/3( ر يري  املديود )1170/4( ر يري  خليفد ، ص 185.
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 .(1)عودي أقرب وإن كان األول مشهوراً، وهللا أعلم

 .(2) عال م ال يوب، ومل يوقله ثب ب   قال ابن العريب عم ن قال: إن مروان قتل طلحد بن عبيد هللا: ومن يعلم هذا إَل

 .(3)ج   قال حموُّ الدين ا طيو: وهذا ا رب عن طلحد ومروان لقي  َل يُعرف أبوه وَل صاحبه

د                 بطالن السبو الذي قيل: إن مروان قتل طلحد رضي هللا عوه من أجلهر وهو ا ام مروان لطلحد أبنه أعان على قتل 
املزعوم غري ص   حيُر حيث إنه مل يثب  من طريق ص   حيُ: أن أحداً من الص   حابد قد  عثمان رض   ي هللا عوه، وهذا الس   بو
 أعان على قتل ُعثمان رضي هللا عوه.

 .(4)ه   كون مروان وطلحد رضي هللا عوه من صف واحد يوم اجلمل، وهو صف املوادين ابإلصال  بني الواس

 كد، فلو صُ ما بدر من مروان ملا وَله معاويد رضي هللا عوه علىو   أن معاويد رضي هللا عوه قد وىلذ مروان على املديود وم
 رقاب املسلمني ويف أقدس البقاع عود هللا.

، مع ما ع       رف عن البخاري ر ه هللا من الدقد وشدة التحري يف (5)ز         وجود رواي       د ملروان بن احلكم يف صحيُ البخاري
 .(6)دالتهرضي هللا عوه لكان هذا سبباً كافياً لرد روايته والقد  يف عأمر من تقبل روايته، فلو صُ قيام مروان بقتل طلحد 

 نداء أمري املؤمنني علي بعد احلرب: - 6
ما إن بدأ  احلرب ت               ع أوزارها، حىت اندى موادي علي: أن َل جيهزوا على جريُ، وَل يتبعوا مدبراً، وَل يدخلوا داراً، 

فهو ممن، وليس جليش   ه من غويم   د إَل ما  ل إىل ميدان املعرك   د من سال  ومن ألقى السال  فه   و ممن، ومن أغلق ابب   ه 
وكراع، وليس  م ما وراء ذلك من ش         يء. واندى موادي أمري املؤموني فيمن حاربه من أهل البص         رة: من وجد ش         يناً من 

لموا سم بيوهم السيب، فتك، وقد  ن بعض الواس يف جيش علي   أن علي اً سيق(7)متاعه عود أحد من جوده، فله أن أيخذه
به ونشروه بني الواس، ولكن سرعان ما فاج ه     م علي رضي هللا عو     ه، حني أعلن يف ن     دائ     ه: وليس لكم أم ولد، واملواريث 
على فرائض هللا، وأي امرأة قُتل زوجها فلتعتد أربعد أش     هر وعش     راً، فقالوا مس     توكرين مت وِ لني: َي أمري املؤموني حتل لو                    ا 

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )248/7(.

  (2) العواصم من القواصم ، ص 157 إىل 160.
  (3) املصدر السابق نفسه.

  (4) استشهاد عثمان ووقعد اجلمل ، ص 202.
  (5) فتُ الباري )520/2(ر استشهاد عثمان ، ص 203.

  (6) استشهاد عثمان ووقعد اجلمل ، ص 202.
  (7) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ر ص 168 ر مصوف ابن أيب شيبد )286/15( ، بسود صحيُ.
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وَل حتل لو ا نسا هم؟  فقال علي: كذلك السرية يف أهل القبلد. مث قال: فهاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشدر فهي  دما هم
رأس األمر وقائدهم، فتفرقوا وقالوا: نست فر هللا، وتبني  م أن قو م و وهم خط  فاحش، ولكن لريضيهم قسم عليهم رضي 

 .(1)هللا عوه من بي  املال مخسمند مخسمند

ه عليهم: - 7  تفقده للقتلا وترمحُّ
بعد انتهاء املعركد خرج يتفقد القتلى مع نفر من أص             حابه، ف بص             ر حممد بن طلحد )الس             جاد( فقال: إان هلل وإان إليه 
راجعون، أما وهللا لقد كان ش       اابً ص       احلاً، مث قعد كنيباً حزيواً.. ودعا للقتلى ابمل فرة، وترحم عليهم، وأثىن على عدد موهم 

. وع  اد إىل موزل  ه، ف  إذا امرأت  ه وابوت  اه يبكني على عثم  ان وقرابت  ه، والزبري وطلح  د وغريهم من أق  ارهبم (2) ري والص              ال اب
ُدورِِهْم ِمْن ِغلٍ  ِإْخَوا﴿ القرش              يني. فقال  ن: إين ألرجو أن نكون الذين قال هللا فيهم: ُرٍر انً َونَ َزْعَوا َما يف ص              ُ  َعَلى س              ُ

ابِِلنيَ  . مث ق  ال: ومن هم إن مل نكن؟ ... ومن هم إن مل نكن؟ ... فم  ا زال يردد ذل  ك حىت ودد  أن  ه [47]احلجر:  ﴾ُمتَ ق  َ
 .(3)سك 

 مبايعة أهل البصرة: - 8
كان أمري املؤموني علي رض     ي هللا عوه حريص     اً على وحدة الص     ف، واحرتام رعاَي الدولد، ومعاملتهم املعاملد الكرميد، وكان 

ابلغ يف مبايعد أهل البص   رة ألمري املؤموني علي، وكان أمري املؤموني قد وض   ع األس   رى يف مس   اء يوم اجلمل  ذه املعاملد أثر 
يف موض      ع خاص، فلما ص      لى ال داة طلو موس      ى بن طلحد بن عبيد هللا، فقربه ورحو به وأجلس      ه جبواره، وس       له عن 

يد أن أنخذها، إمنا أخذانها خمافد أن يوتهبها الواس. أحواله وأحوال أخوته، مث قال له: إان مل نقبض أرض             كم هذه وحنن نر 
 ودفع له غلتها وقال: َي بن أخي وأتوا يف احلاجد إذا كان  لك. وكذلك فعل مع أخيه عمران بن طلحد فبايعاه.

، كما (4)فلما رأى األس        ارى ذلك دخلوا على علي رض        ي هللا عوه يبايعونه، فبايعهم وابيع اآلخرين على راَي م قبيلد قبيلد
د، وهو مع ذلك س     يد من ش     باب قريش، وقد أرس     ل مروان إىل  س      ل عن مروان بن احلكم وقال: يعطفين عليه رحم ماس      
احلس  ن واحلس  ني وابن عباس رض  ي هللا عوهم ليكلموا علياً، فقال علي: هو ممن فليتوجه حيث ش  اء، ولكن مروان إزاء هذا 

، كما أن مروان ر ه هللا أثىن على فعال أمري املؤموني علي فقال (5)يعهالكرم والوبل، مل تطاوعه نفس              ه أن يذهو حىت اب

                                                           
  (1) مصوف ابن أيب شيبد )286/15( ، بسود صححهر ابن حجر )57/13(.

  (2) مصوف ابن أيب شيبد )261/15( ر املستدرك )103/3 ، 104 ، 375( واإلسواد حسن ل ريه ، خالفد علي بن أيب طالو ، ص 169.
  (3) مصوف ابن أيب شيبد )268/15   269(ر خالفد علي ، عبد احلميد ، ص 169.

  (4) الطبقا  )224/3( بسود حسن ر املستدرك )376/3   377(.
  (5) سون سعيد بن موصور )337/2( ، بسود حسن.



 

473 
 

 

َلبوه احلس ن: ما رأي  أكرم غلبد من أبيك، ما كان إَل أن وليوا يوم اجلمل حىت اندى مواديه: أَل َل يتبع مدبر، وَل يذف 
 .(1)على جريُ

وىل على مه عبد هللا بن عباس رض            ي هللا عوهما، و وبذلك َت  بيعد أهل البص            رة ألمري املؤموني علي، ووىل عليها ابن ع
خراجها زَيد بن أبيه، وأراد علي رض           ي هللا عوه: أن ميكث فيها مدة أطول، لوَل أن مالكاً )األش           رت(. أعجله عن ذلك، 
وذلك أن األش    رت كان يطمع يف أن يلي وَليد، فلما علم أبن ابن عباس ويل إمارة البص    رة غ     و وس    ار يف قومه فخش    ي 

 .(2)ي رضي هللا عوه موه شراً وفتود، فاستعجل ببقيد جيشه، وأدركه، وعاتبه على سريه، وأ هر أنه مل يسمع عوه شيناً عل

 .(3)«إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النارملسو هيلع هللا ىلص: »حديث أيب بكرة عن رسول هللا  - 9
َوِإْن طَائَِفَتاِن ﴿ ، بدليل قوله تعاىل:ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال القرطيب: قال علما ان: أليس هذا احلديث   حديث أيب بكرة   يف أصحاب 

وَ ُهَما فَِإْن بَ َ ْ  ِإْحَداُ َا َعَلى اأُلْخَرى فَ َقاتُِلوا الذِر تَ ْب ِ  ِلُحوا بَ ي ْ تَ تَ ُلوا فََ ص           ْ ]احلجران: ﴾َء ِإىَل أَْمِر اَّللذِ ي َحىتذ َتِفيِمَن اْلُمْؤِمِونَي اق ْ

. ف مر هللا تعاىل بقتال الفند الباغيد، ولو أمس     ك املس     لمون على قتال أهل الب ي لتعطل  فري      د من فرائض هللا. وهذا [9
 ، ألهنم إمنا قاتلوا على الت ويل.ملسو هيلع هللا ىلصالويبيدل على أن قوله: القاتل واملقتول يف الوار ليس يف أصحاب 

كان الواجو يف كل اختالف يكون بني الفريقني من املسلمني ا رب موه ولزوم املوازل وكسر السيوف، ملا قال الطربي: لو  
أقيم حد وَل أبطل ابطل، ولوجد أهل الوفا  والفجور س        بياًل إىل اس        تحالل كل ما حرم هللا عليهم من أموال املس        لمني، 

ا عن لمون أيديهم عوهم أبن يقولوا: هذه فتود قد هنيووس       يب نس       ائهم، وس       فك دمائهم، أبن يتحزبوا عليهم، ويكف املس       
وقال الوووي: وأما كون القاتل واملقتول فمحمولد على من َل أتويل له،  .(4)القتال فيها، وأمران بكف األيدي وا رب موها

ويكون قتا ما عصبيد وحنوها، مث كون   ه يف الوار معو   اه مستحق  ا، وقد جيازى بذلك وقد يعفو هللا تعاىل عوه، هذا مذهو 
 لص        حابد رض        ي هللا عوهم ليس         أهل احلق.. وعلى هذا يت ول كل ما جاء من نظائره. واعلم أن الدماء الر جر  بني ا

بداخلد يف هذا الوعيد، ومذهو أهل الس       ود واحلق إحس       ان الظن هبم، واإلمس       اك عما ش       جر بيوهم، وأتويل قتا م أهنم 
جمتهدون مت ولون مل يقص        دوا معص        يد وَل حمض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه اعق وخمالفه ابغ، فوجو عليه قتاله لريجع 

ن بع         هم مص        يباً وبع         هم خمطناً معذوراً يف ا ط  لالجتهاد، واجملتهد إذا أخط  َل إمث عليه، وكان علي إىل أمر هللا، وكا
رض ي هللا عوه هو اعق املص يو يف تلك احلروب، هذا هو مذهو أهل الس ود، وكان  الق  اَي مش تبهد حىت أن مجاعد من 

                                                           
  (1) كتاب أهل الب ي من احلاوي الكبري للماوردي ، ص 111ر فتُ الباري )62/13(.

  (2) فتُ الباري )57/13( ر خالفد علي ، عبد احلميد ، ص 174.
  (3) مسلم ، كتاب الف  )233/4(.

  (4) التذكرة )232/2   233(.
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 .(1)ا الصواب، مث أتخروا عن مساعد مالصحابد حتريوا فاعتزلوا الطائفتني ومل يقاتلوا ومل يتيقوو 

 اتريخ معركة اجلمل: - 10
 اختلف املؤرخون يف يري  وقعد اجلمل إىل أقوال كثرية موها:

أخرج خليفد بن خيا  من طريق قتادة: أن الفريقني التقيا يوم ا ميس يف الوص            ف من مجادى اآلخرة س            ود س               -أ
 .(2)وثالثني، وكان  الوقعد يوم اجلمعد

 .(3)أخرج عمر بن شبد: أن الوقعد كان  يف الوصف من مجادى اآلخرة سود س  وثالثون -ب 

 .(4)أخرج الطربي من طريق الواقدي أن الوقعد كان  يوم ا ميس لعشر خلون من مجادى اآلخرة سود س  وثالثني -ج 

 .(5)ذكر املسعودي: أن الوقعد كان  يوم ا ميس يف العاشر من مجادى األوىل -د 

  أن أرجُ األقوال هو ما أخرجه خليفد بن خيا  من طريق قتادة حيث إن إسواد روايته يعد أصُ ما يف الباب.غري

 أفال نكف عنهن وهن مسلمان؟: - 11
جاء أمري املؤموني إىل الدار الر فيها أم املؤموني عائش    د، فاس    ت ذن وس    لم عليها ورحب  به، وإذا الوس    اء يف دار بين خلف 

قُتل، موهم عبد هللا وعثمان ابوا خلف، فعبد هللا قتل مع عائش            د، وعثمان قتل مع علي، فلما دخل علي  يبكني على من
قال  له ص        فيد امرأة عبد هللا، أم طلحد الطلحا : أيتم هللا موك أوَلدك كما أيتم  أوَلدي، فلم يرد عليها علي ش        يناً، 

؟  َي أمري املؤموني أتسك  عن هذه املرأة وهي تقول ما تسمع فلما خرج أعاد  عليه املقالد أي اً فسك ، فقال له رجل:
 ؟ (6)فقال: وحيك إان أمران أن نكف عن الوساء وهن مشركا ، أفال نكف عوهن وهن مسلما 

 اعتذار أيب بكرة الثقفي عن إمارة البصرة: - 12
فقال: إنه وهللا مريض  ين املريض؟   يعين أابه  جاء عبد الر ن بن أيب بكرة الثقفي إىل أمري املؤموني فبايعه، فقال له علي: أ

َي أمري املؤموني، وإنه على مس       رتك حلريص. فقال: امِش أمامي، فم        ى إليه فعاده، واعتذر إليه أبو بكرة فعذره، وعرض 

                                                           
  (1) شر  صحيُ مسلم )227/8   228(.

  (2) يري  خليفد بن خيا  ، ص 184 ، 185.
  (3) فتُ الباري )61/13(.

  (4) استشهاد عثمان ، ص 206 ، نقالً عن يري  الطربي.
  (5) مروج الذهو )360/2(.
  (6) البدايد والوهايد )357/7(.
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زَيد  هعليه البصرة فامتوع، وقال: رجل من أهلك يسكن إليه الواس، وأشار عليه اببن عباس، فوَله على البصرة، وجعل مع
 .(1)بن أبيه على ا راج وبي  املال، وأمر ابن عباس أن يسمع من زَيد

 موقف أمري املؤمنني علي ممن ينال من عائشة: - 13
قال رجل: َي أمري املؤموني إن على الباب رجلني يواَلن من عائش      د، ف مر علي القعقاع بن عمرو أن جيلد كل واحد موهما 

 ، وقد قام القعقاع بذلك.(2)مند، وأن خيرجهما من ثياهبما

 دفاع عمار بن ايسر عن أم املؤمنني عائشة: - 14
عن حممد بن عريو       قال: قام رجل فذكر عائشد عود علي، فجاء عمار فقال: من هذا الذي يتواول زوجد نبيوا؟ اسك  

؟ . وجاء يف روايد: ذكر  (4)ملسو هيلع هللا ىلصهللا . وجاء يف روايد: اغرب مقبوحاً، أتؤذي حبيبد رسول (3)مقبوحاً موبوذاً مذموماً مدحوراً 
 .(5)ملسو هيلع هللا ىلصعائشد عود علي رضي هللا عوهما، فقال: حليلد رسول هللا 

 عاشراً: بني عائشد أم املؤموني وأمري املؤموني علي بن أيب طالو:

ولد   ،عائش       د أم املؤموني هي الصديق       د بو  الصديق أيب بكر عبد هللا بن عثم       ان، وأمها أم رومان بو  عومير الكوانيد
بعد املبعث أبربع س    ووا  أو مخس، تزوجها الويب وهي بو  س     ، ودخل هبا وهي بو  تس    ع س    وني، وكان دخوله هبا يف 

 ملسو هيلع هللا ىلصلويباش   وال يف الس   ود األوىل، وقيل: يف الس   ود الثانيد من ا جرة، وهي املربأة من فو  س   بع مسوا ، وكان  أحو أزواج 
نس  اء األمد على اإلطال ، فكان األكابر من الص  حابد رض  ي هللا عوهم أمجعني إذا  إليه، ومل يتزوج بكراً غريها، وكان  أفقه

ض  ي هللا وهي يف الثامود عش  رة من عمرها، وكان  وفا ا ر  ملسو هيلع هللا ىلصالويبأش  كل عليهم األمر يف الدين اس  تفتوها، وقد تويف عوها 
و  يف البقيع ي هللا عوهم أمجعني، ودفعوها يف سود  ان ومخسني ليلد السابع عشر من رم ان، وصلى عليها أبو هريرة رض

 .(6)رضي هللا عوها وأرضاها

ومواقبها رضي هللا عوها كثرية مشهورة، فقد ورد  أحاديث صحيحد خبصائص انفرد  هبا عن سواها من أمها  املؤموني 
 رضي هللا عوهن وأرضاهن، موها:

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه.
  (2) املصدر السابق نفسه.

  (3) ف ائل الصحابد )110/2( ، إسواده ضعيف ر ضعيف سون الرتمذي ، لأللباين، رقم 815.
  (4) سري أعالم الوبالء )179/2( ، حديث حسن. قاله الذهيب.

  (5) سري أعالم الوبالء )176/2( ، حديث حسن.
  (6) سري أعالم الوبالء )135/2   201(ر طبقا  ابن سعد )58/8( ر البدايد والوهايد )95/8(.
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ر فقد روى الش     يخان من حديث عائش     د ملسو هيلع هللا ىلصا به من حرير قبل زواجه (1)يف س     رقد ملسو هيلع هللا ىلصالويبجميء امللك بص     ور ا إىل  -1
أريتك يف املوام ثالث ليال، جاءين بك امللك يف سرقد من حرير، فيقول: هذه ملسو هيلع هللا ىلص: »رضي هللا عوها قال : قال رسول هللا 

 .(2)«امرأتك، ف كشف عن وجهك، فإذا أن  هي، ف قول: إن يك هذا من هللا مي ه

عن أحو الواس إليهر فقد روى البخاري إبس  واده إىل عمرو بن ملسو هيلع هللا ىلص : وقد ص  ر  مبحبتها ملا س  نل ملسو هيلع هللا ىلصالويبأحو أزواج  -2
، قال: ف تيته، فقل : أي الواس أحو إليك؟ قال: (3)بعثه على جيش ذا  الس   الس   ل ملسو هيلع هللا ىلصالويبالعاص رض   ي هللا عوه: أن 

ب  على رغم أنوف الروافض، وما كان . قال احلافظ الذهيب: وهذا خرب ل(4)«أبوها»قل : فمن الرجال؟ قال: « عائش   د»
لو كو  متخذاً خلياًل من هذه األمد َلختذ  أاب بكر خلياًل، ولكن »عليه الص        الة والس        الم ليحو إَل طيباً، وقد قال: 

فهو حري أن  ملسو هيلع هللا ىلص، ف حو أف ل رجل يف أمته، وأف ل امرأة يف أمته، فمن أب ض حبييب رسول هللا «أخوة اإلسالم أف ل
 .(5)إىل هللا ورسوله، وحبه عليه السالم لعائشد كان أمراً مستفي اً يكون ب ي اً 

وهو يف حلافها دون غريها من نسائه عليه الصالة والسالم، فقد روى البخاري إبسواده إىل  ملسو هيلع هللا ىلصالويبنزول الوحي على  - 3
سلمد فقلن:  احيب إىل أمهشام بن عروة عن أبيه قال: كان الواس يتحرون هبداَيهم يوم عائشد، قال  عائشد: فاجتمع صو 

أن أيمر  ملسو هيلع هللا ىلصَي أم س    لمد وهللا إن الواس يتحرون هبداَيهم يوم عائش    د، وإان نريد ا ري كما تريده عائش    د، فمري رس    ول هللا 
، قال : ف عرض عين، فلما ملسو هيلع هللا ىلصالواس أن يهدوا إليه حيث كان، أو حيث ما دار، قال : فذكر  ذلك أم س              لمد للويب 

ه وهللا ما َي أم س   لمد َل تؤذيين يف عائش   در فإن»رض عين، فلما كان يف الثالثد ذكر  له فقال: عاد إيل ذكر  له ذلك ف ع
. وقال الذهيب: وهذا اجلواب موه دال على أن ف       ل عائش      د على س      ائر (6)«نزل علي الوحي يف حلاف امرأة موكن غريها

 .(7) ا أمها  املؤموني أبمر إ ي وراء حبه  ا، وأن ذلك األمر من أسباب حبه

: : فقد روى البخاري إبسواده إىل عائشد رضي هللا عوها قال ملسو هيلع هللا ىلصالويبأن جربيل عليه السالم أرسل إليها سالمه مع  - 4
 أرى. فقال : وعليه السالم ور د هللا وبركاته، ترى ماَل« َي عائشد  هذا جربيل يقرئك السالم»يوماً: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا 

                                                           
  (1) أي: يف قطعد من جيد احلرير. انظر: الوهايد َلبن األثري )362/2(.

  (2) مسلم ، رقم 2438.
  (3) م خوذ من السلسلر وهو العذب الصايف من املاء. الوهايد َلبن األثري )389/2(.

  (4) البخاري ، رقم 4358.
  (5) سري أعالم الوبالء )143/2(.

  (6) البخاري ،  كتاب ف ائل الصحابد ، رقم 3775.
  (7) سري أعالم الوبالء )143/2(.
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 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصتريد رسول هللا 

بتخيريها عود نزول ميد التخيري: وقرن ذلك إبرش       ادها إىل اس       تش       ارة أبويها يف ذلك الش        ن، لعلمه أن  ملسو هيلع هللا ىلصالويب بدأ - 5
يخان إبسواد ا إىل ، فقد روى الشملسو هيلع هللا ىلصأبويها َل أيمراهنا بفراقه، فاختار  هللا ورسوله والدار اآلخرة، فاس  هبا بقيد أزواجه 

أن َل  إين ذاكر لك أمراً فال عليك»بتخيري أزواجهر بدأ يب فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  عائش        د رض        ي هللا عوها قال : ملا أمر رس        ول هللا
           جل ثوا ه قال:إن هللا»قال : وقد علم أن أبوي مل يكوان أيمراين بفراقه، قال : مث قال: « تعجلي حىت تست مري أبويك

نْ َيا َوزِيوَ تَ َها فَ تَ َعاَلنْيَ أَُمتِ ْعُكنذ وَ ََيأَي َُّها الوذيبُّ ُقْل أِلْزَواِجَك ِإْن ُكْوُ ذ تُرِْدَن احْلََياَة ﴿ ياًل صَوِإْن ُكْوُ ذ تُرِْدَن الدُّ َراًحا مجَِ ر ِْحُكنذ س       َ ُأس       َ
اَر اآلخرة فَِإنذ اَّللذَ َأَعدذ لِْلُمْحِسَواِ  ِمْوُكنذ َأْجًرا َعِظيًما هذا أست مر  قال : فقل : ففي« [29ـ  28]األحزاب:  ﴾اَّللذَ َوَرُسوَلُه َوالدذ

 .(2)مثل ما فعل ملسو هيلع هللا ىلص أبوي؟  فإين أريد هللا ورسوله والدار اآلخرة، قال : مث فعل أزواج رسول هللا 

اص د هب ا ا  اآلَي نزول مَي  من كتاب هللا بسببها: فموها ما هو يف ش هن ا خاص د، وموها ما هو لألم د عام د، ف ما  - 6
والر ت       دل على عظم ش هنا ورفعد مكانتهار شهادة الب       اري جلذ وعال         ا ابلرباءة مما رمي  ب       ه من اإلفك والبهتان، وهو 

ُهْم لَ  ِإنذ الذِذيَن َجاُءوا اِبإِلْفِك ُعْصَبد  ِمْوُكْم ََل حَتَْسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخرْي  ﴿ قول    ه تعاىل: إىل قوله تعاىل: ُكْم ِلُكلِ  اْمرِىٍء ِمو ْ
ُهْم َلُه َعَذاب  َعِظيم   َو ِمَن اإِلمثِْ َوالذِذي تَ َوىلذ ِكرْبَُه ِمو ْ يَثاُ  لِْلَخِبيِثنَي َواْ َِبيثُوَن لِْلَخِبيَثاِ  اْ َبِ ﴿ إىل قوله تعاىل: ﴾َما اْكَتس              َ

 .[26]النور:  ﴾َكِرمي    اِ  أُولَِنَك ُمرَبذأُوَن ممذا يَ ُقوُلوَن َ ُْم َمْ ِفَرة  َورِْز   َوالطذيِ َباُ  لِلطذيِ ِبنَي َوالطذيِ ُبوَن لِلطذيِ بَ 

قال ابن القيم: ومن خص    ائص    ها أن هللا س    بحانه وتعاىل برأها مما رماها به أهل اإلفك، وأنزل يف عذرها وبراء ا وحي يتلى 
بحانه  ا أبهنا من الطيبا ، ووعدها امل فرة والرز  الكرمي. وأخرب س   يف حماريو املس  لمني وص  لوا م إىل يوم القيامد، وش  هد

وتعاىل أن ما قيل فيها من اإلفك كان خرياً  ا، ومل يكن ذلك الذي قيل فيها شراً  ا، وَل خاف اً من ش هنا، بل رفعها هللا 
ها  رض والس   ماء، فيا  ا من موقبد ما أجلبذلك وأعلى قدرها، وأعظم ش    هنا، وص   ار  ا ذكراً ابلطيو والرباءة بني أهل األ

وأتمل هذا التش   ريف واإلكرام الواش     عن فر  تواض   عها واس   تص    ارها لوفس   ها، حيث قال : لش    ين يف نفس   ي كان أحقر 
. فهذه ص       ديقد األمد وأم (3)ر َي يربئين هللا هباملسو هيلع هللا ىلص من أن يتكلم هللا يف  بوحي يتلى، ولكن كو  أرجو أن يرى رس       ول هللا 

، وهي تعلم أهنا بريند موه مظلومد، وأن قاذفيها  املون مفرتون عليها، وقد بلغ أذاهم إىل ملسو هيلع هللا ىلصوني وِحو رس              ول هللا املؤم
 .(4)ملسو هيلع هللا ىلصأبويها وإىل رسول هللا 

                                                           
  (1) البخاري ، كتاب ف ائل الصحابد ، رقم 3768.

  (2) البخاري ، كتاب التفسري ، رقم 4789.
  (3) البخاري ، رقم 4141.

  (4) جالء األفهام ، ص 124   125.
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تُتلى على  رمنقق  ال ابن كثري: ومل  ا تكلم فيه  ا أه  ل اإلف  ك ابلزور والبهت  انر غ  ار هللا ف   نزل براء   ا يف عش              ر مَي  من ال
 .(1)أمجع العلماء على تكفري من قذفها بعد براء ا الزمان.. وقد

وهي لألمد عامد فآيد التيمم، وكان  ر د وتس          هياًل لس          ائر األمد، فقد روى البخاري،  اآلَي وأما ما نزل بس          ببها من 
حابه يف انس  اً من أص  ملسو هيلع هللا ىلص إبس  واده إىل عائش  د رض  ي هللا عوها: أهنا اس  تعار  من أمساء قالدة، فهلك ، ف رس  ل رس  ول هللا 

أسيد بن ح ري:  ، فوزل  ميد التيمم، فقالشكوا ذلك إليه ملسو هيلع هللا ىلصالويبطلبها، ف دركتهم الصالة، فصلوا ب ري وضوء، فلما أتوا 
 .(2)جزاك هللا خرياً، فوهللا ما نزل بك أمر تكرهيوه إَل جعل هللا لك وللمسلمني فيه خري

ع هللا بني بني س     حرها وحنرها يف يومها، ومجملسو هيلع هللا ىلص حيرص على أن ميرض يف بيتها: فقد كان  وفاته ملسو هيلع هللا ىلص كان رس     ول هللا -7
، فقد روى البخاري إبسواده إىل (3)اته يف الدنيا، وأول ساعد من اآلخرة، ودفن يف بيتهاريقه وريقها يف مخر ساعد من ساع

رصاً على بي  ح« أين أان غداً؟»ملا كان يف مرضه جعل يدور يف نسائه ويقول: ملسو هيلع هللا ىلص عائشد رضي هللا عوها: أن رسول هللا 
 .(4)عائشد، قال : فلما كان يومي سكن

وم عائش   د، اس   تبطاء لي« أين أان اليوم أين أان غداً؟»ليتفقد يقول: ملسو هيلع هللا ىلص ان رس   ول هللا وعود مس   لم عوها أي    اً: قال : إن ك
 .(5)قال : فلما كان يومي قب ه هللا بني سحري وحنري

، أين أان أين أان غداً »كان يس    ل يف مرض   ه الذي ما  فيه يقول: ملسو هيلع هللا ىلص وروى البخاري أي    اً إبس   واده عوها: أن رس   ول هللا 
ف ذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان يف بي  عائشد حىت ما  عودها. قال  عائشد: فما   يريد يوم عائشد،« غداً؟

يف اليوم الذي كان يدور علي  فيه يف بير، فقب     ه هللا وإن رأس    ه لبني حنري وس    حري، وخال  ريقه ريقي، مث قال : دخل 
بد الر ن، له: أعطين هذا الس      واك َي ع ، فقل ملسو هيلع هللا ىلصعبد الر ن بن أيب بكر ومعه س      واك يس        به، فوظر إليه رس      ول هللا 

َيدة: فجمع فاس   به، وهو مس تود إىل ص دري. ويف روايد أخرى بز ملسو هيلع هللا ىلص ف عطانيه فقص مته، مث م   ته، ف عطيته رس ول هللا 
 .(6)هللا بني ريقي وريقه يف مخر يوم من الدنيا، وأول يوم من اآلخرة

إبس   واده إىل عائش   د رض   ي هللا عوها قال : قل : َي رس   ول هللا أبهنا من أص   حاب اجلود: فقد روى احلاكم ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  -8

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )95/8( ر تفسري القرمن العظيم )268/3(.

  (2) البخاري ، رقم 336.
  (3) سري أعالم الوبالء )189/2( ر والبدايد والوهايد )95/8(.

  (4) البخاري ، كتاب ف ائل الصحابد ، رقم 3774.
  (5) مسلم ، كتاب الصحابد ، رقم 2443.

  (6) البخاري ، رقم 4450 ، 4451.
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. وروى البخاري (1)قال : فخيل إيل  أن ذاك أنه مل يتزوج بكراً غريي«. أما إنك موهن»َمْن ِمْن أزواجك يف اجلود؟ قال: 
د  على ى فر  ص    إبس    واده إىل القاس    م بن حممد: أن عائش    د اش    تك ، فجاء ابن عباس فقال: َي أم املؤموني تقدمني عل

ر ويف هذا ف يلد عظيمد لعائشد رضي هللا عوها، حيث قطع  ا بدخول اجلود، إذ َل يقول (2)وعلى أيب بكرملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
 .(3)ذلك إَل بتوقيف

ف   ل عائش  د على الوس  اء كف   ل الثريد على س  ائر الطعام: ما رواه الش  يخان إبس  واد ا إىل عبد هللا بن عبد الر ن:  - 9
د على ف    ل عائش   د على الوس   اء كف    ل الثري»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص أنس بن مالك رض   ي هللا عوه يقول: مسع  رس   ول هللا أنه مسع 

 .(4)«سائر الطعام

قال الوووي: قال العلماء: معواه: أن الثريد من كل طعام أف      ل من املر ، فثريد اللحم أف      ل من مرقه بال ثريد، وثريد ما 
س   ان ابلف    يلد: نفعه والتش   بع موه وس   هولد مس   اغه واَللتذاذ به وتيس   ر تواوله وَتكن اإلنَل حلم فيه أف    ل من مرقه، واملراد 

من أخذ كفايته موه بس     رعد، وغري ذلك فهو أف      ل من املر  كله ومن س     ائر األطعمد، وف      ل عائش     د على الوس     اء زائد  
ن املراد تف   يلها ومس  يد َلحتمال أ كزَيدة ف   ل الثريد على غريها من األطعمد. وليس يف هذا تص  ريُ بتف   يلها على مرمي

 .(5)على نساء هذه األمد

هذه بعض األحاديث الر أشار  إىل ف ل السيدة عائشد ومكانتها وسبقها وعلو ش هنا يف الدين، وعظيم مكانتها، ومع 
ن أتثر برواَي م مهذا فقد تعرض    الس  يدة عائش  د أم املؤموني للطعن والتجريُ والكذب واَلفرتاء من ِقبل الش  يعد الراف   د و 

املختلفد، وملرهم املوضوعد وجا وا آللر صحا ، وأحاديث مسودة صحيحد وأو لوها على غري حقيقتها ومرادها، كما فعل 
ذلك ص      احو كتاب )مث اهتدي ( وهو مل أيِ  جبديد، وإمنا س      ار على موهج أس      الفه ممن س      بقوه من الش      يعد الروافض، 

يعلم عمار: وهللا إهنا لزوجد نبيكم يف الدنيا واآلخرة، ولكن هللا تبارك وتعاىل ابتالكم هبا ل وطعن يف أم املؤموني عائش   د بقول
. وليس يف قول عمار هذا ما يطعن به على عائشد   رضي هللا عوها  ، بل فيه أعظم ف يلد  ا، وهي (6)إَيه تطيعون أم هي

؟  وأي ش     رف أمسى من هذا؟  فإن غايد كل مؤمن رض     ا يف الدنيا واآلخرة، ف ي ف      ل أعظم من هذاملسو هيلع هللا ىلص أهنا زوجد نبيوا 

                                                           
  (1) املستدرك )13/4( ، صحيُ اإلسواد ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب.

  (2) البخاري ، رقم 3771.
  (3) فتُ الباري )108/7( ر العقيدة يف أهل البي  ، ص 95.

  (4) البخاري ، رقم 3770.
  (5) شر  صحيُ مسلم )208/15   209(.

  (6) البخاري ، كتاب ف ائل الصحابد ، رقم 3772.
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هللا واجلود، وعائشد        رضي هللا عوها        قد حتقق  ا ذلك بشهادة عمار        رضي هللا عوه        الذي كان خُمالفاً  ا يف الرأي يف 
صحيُ           املرفوع ، وهبذا قد جاء احلديث ال(1)ملسو هيلع هللا ىلصتلك الفتود، وأهنا ستكون يف أعلى الدرجا  يف اجلود بصحبد رسول هللا 

رضني أن أما ت»قال  ا:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبعلى ما روى احلاكم يف املستدرك من حديث عائشد             رضي هللا عوها            : أن ملسو هيلع هللا ىلص للويب 
، فيكون هذا احلديث من (2)«ف ن  زوجر يف الدنيا واآلخرة»؟ قال : بلى وهللا، قال: «تكوين زوجر يف الدنيا واَلخرة
 .(3)عوها  ، ولذا أورد البخاري األثر السابق عن عمار يف مواقو عائشد رضي هللا عوهاأعظم ف ائل عائشد   رضي هللا 

ر فليس مبطعن على أم املؤموني عائشد           رضي هللا (4)وأما قوله يف اجلزء األخري من األثر: ولكن هللا ابتالكم لتتبعوه أو إَيها
 عوها   وبيان ذلك من وجوه:

وعائشد             رضي هللا عوها             ترى خالف ذلك، وأن ما هي عليه هو احلق، وكل موهما أ             أن قول عمار هذا ميثل رأيه، 
 .(5)صحايب جليل، عظيم القدر يف الدين والعلم، فليس قول أحد ا حجد على اآلخر

د جب     أن غايد ما يف قول عمار هو خمالفتها أمر هللا يف تلك احلالد ا اصد، وليس كل خمالف مذموماً حىت تقوم عليه احل
 ابملخالفد، ويعلم أنه خمالف، وإَل فهو معذور إن مل يتعمد املخالفدر فقد يكون انسياً أو مت وًَل فال يؤخذ بذلك.

ج          أن عماراً رضي هللا عوه ما قصد بذلك ذم عائشد وَل انتقاصها، وإمنا أراد أن يبني خط ها يف اَلجتهاد نصحاً لألمد، 
 .(6)وف لها وهو مع هذا يعرف ألم املؤموني قدرها

وقد جاء يف بعض رواَي  هذا األثر عن عمار: أن عماراً مسع رجاًل يس      و عائش      د، فقال: اس      ك  مقبوحاً موبوذاً، وهللا 
 .(7)إهنا لزوجد نبيكم يف الدنيا واآلخرة، ولكن هللا ابتالكم هبا ليعلم أتطيعوه أو إَيها

حنو مس       اكن عائش       د فقال: ههوا الفتود من حيث يطلع قرن قام خطيباً، ف ش       ار  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوأما قول الش       يعد الروافضر أن 
ذا أراد أن الفتود خترج من بيتها  فهملسو هيلع هللا ىلص الشيطان، وطعوهم على عائشد                رضي هللا عوها                بذلك، وزعمهم: أن الرسول 

و حنالكالم فيه ت        ليل وقلو للحقائق والتدليس على من َل علم عوده من العامد، وذلك بتفس       ريه قول الراوي: ف ش       ار )

                                                           
  (1) اَلنتصار للصحو واَلل ، ص 448.

  (2) املستدرك )10/4( ر الصحيُ املسود ملصطفى العدوي ، ص 356.
  (3) البخاري ، رقم 3772.

  (4) املصدر السابق نفسه.
  (5) اَلنتصار للصحو واَلل ، ص 448.

  (6) اَلنتصار للصحو واَلل ، ص 450 ، 451.
  (7) البدايد والوهايد )248/7(.
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مس        كن عائش        د(، على أن اإلش        ارة كان  لبي  عائش        د، وأهنا س        بو الفتود  واحلديث َل يدل على هذا أبي وجه من 
الوجوه، وهذه العبارة َل حتتمل هذا الفهم عود من له أدىن معرفد مبقاص          د الكالمر فإن الراوي قال: أش          ار حنو مس          اكن 

 التعبريين واض   ُ وجلي، وهذه الروايد الر ذكرها أخرجها البخاريعائش   د، ومل يقل: إىل جهد مس   اكن عائش   د، والفر  بني 
. وهذا احلديث قد جاء خمرجاً يف كتو الس  ود من الص  حيحني وغري ا من عدة طر  وأبكثر من (1)يف كتاب فرض ا مس

لرد عليهم أبي ا لفظ، وجاء الوص فيها على البالد املش   ار إليها مبا يدحض دعوى الش   يعد الروافض، وي ين عن التكلُّف يف
 وها هي ذي بعض روااين احلديث من عدة طرق عن ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ:شيء مخر، 

أَل إن الفتود »وهو مستقبل املشر  يقول: ملسو هيلع هللا ىلص فعن ليث، عن انفع، عن ابن عمر       رضي هللا عوهما      : أنه مسع رسول هللا 
 «.(2)هاهوا من حيث يطلع قرن الشيطان

قام عود ابب حفص          د فقال بيده حنو املش          ر : ملسو هيلع هللا ىلص قال: حدثين انفع عن ابن عمر: أن رس          ول هللا وعن عبيد بن عمر 
 قا ا مرتني أو ثاللً.« الشيطان (3)الفتود من حيث يطلع قرن»

د هاهوا، ها إن الفتود هاهوا، ها إن الفتو»قال وهو مس    تقبل املش    ر : ملسو هيلع هللا ىلص وعن س    امل بن عبد هللا، عن أبيه: أن رس    ول هللا 
 «.(4)الفتود هاهوا من حيث يطلع قرن الشيطان ها إن

ويف هذه الرواَي  حتديد ص     ريُ للجهد املش     ار إليها وهي جهد املش     ر ، وفيها تفس     ري للمقص     ود ابإلش     ارة يف الروايد الر 
 .(5)ذكرها الشيعد الروافض

 كما جاء يف بعض الرواَي  األخرى للحديث حتديد البالد املشار إليها:

قالوا: َي رس  ول هللا   ،«اللهم ابرك لوا يف ش  اموا، اللهم ابرك لوا يف ميووا»فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبن عمر قال: ذكر فعن انفع، عن اب
 .(7)«هواك الزَلزل والف  وهبا يطلع قرن الشيطان»، ف  وه قال يف الثالثد: (6)ويف جندان

بد هللا بن الص رية وأرَكَب ُكْم للكبرية  مسع  أيبر عوعن سامل بن عبد هللا بن عمر: أنه قال: َي أهل العرا ؟ ما أس ََل ُكْم عن 

                                                           
  (1) البخاري ، رقم 3104.

  (2) البخاري ، رقم 7093ر مسلم ، رقم 2905.
  (3) مسلم ، كتاب الف  )2229/4(.

  (4) املصدر السابق نفسه.
  (5) اَلنتصار للصحو واَلل ، ص 453.

  (6) جند: من جهد املشر  ، ومن كان ابملديود كان جنده ابديد العرا .
  (7) البخاري ، رقم 7094.
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ان من حي   ث يطلع قر  -وأْوم   َ  بي   ده حنو املش              ر -إن الفتو   د نيء من ه   اهو   ا »عمر يقول: مسع     رس              ول هللا يقول: 
 .(1)«الشيطان

أش       ار  :ويف بعض الرواَي  جاء ذكر بعض من يقطن تلك البالد من القبائل ووص       ف حال أهلها، فعن أيب مس       عود قال
، وعود أصول أذانب (2)أَل إن اإلميان هاهوا، وإن القسوة وغلظ القلو يف الفدادين»بيده حنو اليمن فقال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

 .(3)«اإلبل، حيث يطلع قران الشيطان يف ربيعد وم ر

املش         ر ،  وأن املقص         ود بذلك بالد« الفتود )هاهوا(»من قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبفدل  هذه الرواَي  دَللد قطعيد على بيان مراد 
حيث جاء  الرواَي  مص           رحد هبذا، كما جاء يف بع            ها وص           ف أهل تلك البالد وتعيني بعض قبائلها، مما يظهر به 

حد، أ بطالن ما ادعى الشيعد الروافض من أن اإلشارة كان  إىل بي  عائشد، فإن هذا قول ابطل، ورأي  ساق ، مل يفهمه
 .(4)وما قال به سوى الشيعد الروافض

 املفاضلد بني عائشد وخدجيد وفاطمد رضي هللا عوهن: 

، وسنل ابن تيميد (5)قال ابن تيميد: وأف ل نساء هذه األمد خدجيد وعائشد وفاطمد، ويف تف يل بع هن على بعض نزاع
 وأتثريها يف أول اإلس    الم ونص    رها وقيامها يف عن خدجيد وعائش    د أمي املؤموني: أيهما أف     ل؟ ف جاب: أبن س    بق خدجيد

الدين مل تش   اركها فيه عائش   د وَل غريها من أمها  املؤموني، وأتثري عائش   د يف مخر اإلس   الم و ل الدين وتبلي ه إىل األمد، 
 .(6)وإدراكها من العلم ما مل تشاركها فيه خدجيد وَل غريها، مما َتيز  به عن غريها

 .(7)انعقد اإلمجاع على أف ليد فاطمد، وبقي ا الف بني عائشد وخدجيدوقال ابن حجر: وقيل: 

تدل وأمره أن يقرأ خدجيد الس  الم من رهبا، وفيه قال الس  هيلي: اس   ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقال يف ش  ر  حديث أيب هريرة: أن جربيل أتى 
ه، وخدجيد قبل نفس    هبذه القص   د أبو بكر بن داود على أن خدجيد أف    ل من عائش   در ألن عائش   د س   لم عليها جربيل من

أبل ها الس  الم من رهبا، وزعم ابن العريب أنه َل خالف يف أن خدجيد أف   ل من عائش  د، وردذ أبن ا الف لب  قدمياً، وإن  

                                                           
  (1) مسلم ، كتاب الفتود من املشر  )2229/4(.

ادون: الذين تعلو أصوا م يف حروثهم ومواشيهم.   (2) الفد 
  (3) البخاري ، رقم 3302 ر اَلنتصار للصحو واَلل ، ص 455.

  (4) اَلنتصار للصحو واَلل ، ص 455.
  (5) جمموع الفتاوى )394/4(.
  (6) جمموع الفتاوى )393/4(.

  (7) فتُ الباري )109/7(.
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 .(1)كان الراجُ أف ليد خدجيد هبذا ومبا تقدم

ى أف ليد خدجيد ا تدل علوعود التحقيق والوظر يف الوصوص الواردة يف تف يل كل واحدة موهن رضي هللا عوهن          جند أهن
، وقد (2)«لقد ف ل  خدجيد على نساء أمرملسو هيلع هللا ىلص: »وفاطمد، مث عائشد رضي هللا عوهن، وذلك أن ال مري الوارد يف قوله 

، قال ابن حجر: وهذا نص صريُ َل حيتمل (3)«أف ل نساء أهل اجلود خدجيد وفاطمد ومرمي ومسيد: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
حس  بك من نس  اء العاملني: مرمي ابود عمران، وخدجيد بو  خويلد، وفاطمد بو  حممد، : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا قال رس  ول ، و (4)الت ويل

 . وهذا نص يف أن خدجيد رضي هللا عوها أف ل نساء األمد.(5)«ومسيد امرأة فرعون

ء املؤموني َي فاطمد أَل ترض  ني أن تكوين س  يدة نس  املسو هيلع هللا ىلص: »مث إن اللفظ الوارد يف تف   يل فاطمد رض  ي هللا عوهار وهو قوله 
، فهو ص    ريُ َل لبس فيه وَل حيتمل الت ويل، وهو (7)«س    يدة نس    اء أهل اجلود». ويف لفظ: (6)«أو س    يدة نس    اء هذه األمد

نص يف أهنا أف   ل نس  اء األمد وس  يدة نس  اء أهل اجلود، وقد ش  ارك  أمها يف هذا التف   يلر فهي وأمها أف   ل نس  اء أهل 
 .(8)ذا ورد  الوصوصاجلود، وهي وأمها أف ل نساء األمد، هب

، «امف ل عائشد على الوساء كف ل الثريد على سائر الطعملسو هيلع هللا ىلص: »وأما ما ورد يف تف يل عائشد رضي هللا عوها من قوله 
: وليس فيه تصريُ أبف ليد عائشد رضي هللا عوها على غريها، (9)فهو لفظ َل يستلزم األف ليد املطلقد، كما قال ابن حجر

ه من الطعام إمنا هو ملا فيه من تيس    ري املؤوند وس    هولد اإلس    اغد، وكان أجل طعمتهم يومنذ، وكل ألن ف     ل الثريد على غري 
 .(10)هذه ا صال َل تستلزم ثبو  األف ليد له من كل وجهدر فقد يكون مف وًَل ابلوسبد ل ريه من جها  أخرى

وهن مد ما عدا خدجيد وفاطمد رض  ي هللا عفاحلديث إذاً دالٌّ على أف   ليد عائش  د رض  ي هللا عوها على س  ائر نس  اء هذه األ
 .(11)لورود الدليل على ذلك مما قيد تلك األف ليد لعائشد رضي هللا عوها

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه )139/7(.

  (2) املصدر السابق نفسه )135/7( ر جممع الزوائد )223/9(.
  (3) اإلحسان َلبن حبان )73/9( ر صحيُ اجلامع لأللباين )371/1(.

  (4) فتُ الباري )135/7(.
  (5) ف ائل الصحابد )755/2(، رقم 1325ر وصححه األلباين يف ختريج املشكاة )1745/3(.

  (6) البخاري ، رقم 6285.
  (7) فتُ الباري )105/7(.

  (8) العقيدة يف أهل البي  ، ص 97.
  (9) فتُ الباري )107/7(.

  (10) املصدر السابق نفسه )447/6(.

  (11) العقيدة يف أهل البي  ، ص 97.
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. (1)«عائش   د: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رس   ول هللا : أي الوس   اء أحو إليك؟ فملسو هيلع هللا ىلصالويبوأما ما ورد من حديث عمرو بن العاص ملا س    ل 
كم وواانً يف ص   حيحه فقال: ذكر خرب وهم يف أتويله من مل حير إذ عقد عملسو هيلع هللا ىلصفقد أش   ار ابن حبان على أنه مقيد يف نس   ائه 

، فقل : «عائش    د»ص    واعد احلديث، وس    ا  حتته حديث عمرو بلفظ: قل : َي رس    ول هللا  أي الواس أحو إليك؟ قال: 
ال على دمث قال ابن حبان: أذكر ا رب ال«. أبوها»أو قال: « أبو بكر»إين لس     أعين الوس   اء، وإمنا أعين الرجال، فقال: 

أن خمرج هذا الس    ؤال كان عن أهله دون س    ائر الوس    اء من فاطمد وغريها، وأخرج بس    وده عن أنس قال: س    نل رس    ول هللا 
 .(2)«ف بوها»قيل له: ليس عن أهلك نس لك، قال: « عائشد»من أحو الواس إليك؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص: 

لها رض   ي كل ما ورد من دليل على عموم تف    يوهبذا يتبني أن عائش   د تلي خدجيد وفاطمد يف الف    ل رض   ي هللا عوهار إذ  
هللا عوها مقيد ابلوص الوارد يف خدجيد وفاطمد رض    ي هللا عوهن، وَل يوكر أن لعائش    د رض    ي هللا عوها من الف     ائل كالعلم 
مثاًل ما ختتص به عن خدجيد وفاطمد رض      ي هللا عوهن، إَل أنه: َل يلزم من ثبو  خص      وص      يد ش      يء من الف       ائل ثبو  

 .(3)ملطلقالف ل ا

وعلى كل حال فليس ف          ل إحداهن على األخرى مبطعن على املف          ولد، بل يف هذا أكرب دليل على علو مكاند هؤَلء 
الوس  اء الثالث: فاطمد وخدجيد وعائش  د رض  ي هللا عوهنر حيث إن ا الف مل خيرج عوهن يف أهنن أف   ل نس  اء األمد، فما 

نس    اء األمد يف الف     ل؟  وهل هذا مدعاة َلحرتامها وتقديرها أم للويل موها الذي ي     ر أم املؤموني عائش    د لو كان  للثد 
 .(4)والطعن فيها، كما يفعل الشيعد الروافض؟ 

 هل استباحت السيدة عائشة أم املؤمنني قتال املسلمني يف معركة اجلمل؟: 

 عد موقعد اجلمل: إمنا أريد أن حيجزقد تقدم أهنا ما خرج  لذلك وما أراد  القتال، وقد نقل الزهري عوها: أهنا قال  ب
. وهذا القول أبن (5)بني الواس مكاين، ومل أحس           و أن يكون بني الواس قتال، ولو علم  ذلك مل أقف ذلك املوقف أبداً 

الس      يدة عائش      د اس      تباح  قتال املس      لمني ابطل َل يثب  أمام الرواَي  الص      حيحد الر بيو  أن عائش      د ما خرج  إَل 
معوا، وإمنا هذه األقوال من الرواَي  الر وض  عها الش  يعد الروافض، والر ش  وه  يري  ص  در اإلس  الم، لإلص  ال  كما مر 

وجعل  مما حدث بني علي وطلحد والزبري وعائش     د رض     ي هللا عوهم حرابً أهليد، وأتثر بعض الباحثني بتلك الرواَي  حىت 
                                                           

  (1) البخاري ، رقم 4358.
  (2) اإلحسان برتتيو صحيُ ابن حبان )11/9(.

  (3) فتُ الباري )108/7( ر العقيدة يف أهل البي  ، ص 98.
  (4) اَلنتصار للصحو واَلل ، ص 461.

  (5) امل ازي للزهري ، ص 154.
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وما م    ا، وهو قول طبيعي من ابحثني َل يستقون معلقال بع هم: وأسر  عائشد، ويصوِ رون املس لد كحرب أهليد خمط
يف هذا الش       ن إَل من الرواَي  املقدوحد، ومن املص      ادر غري املوثو  هبا مثل )اإلمامد والس      ياس      د(، و)األغاين(، و)مروج 

 .(1)الذهو(، و)يري  اليعقويب(، بل و)يري  التمدن اإلسالمي( جلورجي زيدان

 لني علي وأنت له ظاملة؟هل يصح هذا احلديث: تقات

إنه َل يعرف يف ش       يء من كتو العلم املعتمدة وَل له إس       واد معروف، وهو ابملوض       وعا  املكذوبد أش       به موه ابألحاديث 
الص حيحد، بل هو كذب قطعاً، فإن عائش د مل تقاتل ومل خترج لقتال، وإمنا خرج  بقص د اإلص ال  بني الواس.. َل قاتل  

 .(2)ر غري واحد من أهل املعرفد ابألخباروَل أمر  بقتال، هكذا ذك

 :أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه يرد عائشة إىل مأمنها معززة مكرمة 

جهز أمري املؤموني علي عائش      د بكل ش      يء يوب ي  ا من مركو وزاد أو متاع، وأخرج معها من جنا ممن خرج معها إَل من 
 أهل البص        رة املعروفا  وقال: نهز َي حممد ابن احلوفيد، فبلِ  ها، فلما كانأحوذ املقام، واختار  ا أربعني امرأة من نس        اء 

اليوم الذي ترحتل فيه جاءها حىت وقف  ا، وح  ر الواس، فخرج  على الواس، وودذعوها وودذعتهم وقال : َي بين، تعتو 
يين وبني ، إنه وهللا ما كان ببع      وا على بعض اس     تبطاء واس     تزادة، فال يعتدن أحد موكم على أحد بش     يء بل ه من ذلك

علي يف القدمي إَل ما يكون بني املرأة وأ ائها، وإنه عودي على معتبر من األخيار. وقال علي: َي أيها الواس، ص             دق  
 يف الدنيا واآلخرة.ملسو هيلع هللا ىلص وهللا وبر  ما كان بيين وبيوها إَل ذلك، وإهنا لزوجد نبيكم 

 يوماً. (3)، وشيعها علي أمياًَل، وسر  بويه معهاوخرج  يوم السب  ل رة رجو سود س  وثالثني

إنه »دما قال له: عوملسو هيلع هللا ىلص وبتلك املعاملد الكرميد من أمري املؤموني علي رض           ي هللا عوه نراه قد اتبع ما أوص           اه به نيب األمد 
م َي رسول قاهقل : ف ان أش«. نعم»قال: أان؟ قال: « نعم»قال: أان َي رسول هللا؟ قال: «. سيكون بيوك وبني عائشد أمر

 .(4)«َل، ولكن إذا كان ذلك فارددها إىل م موها»هللا. قال: 

علي رض  ي هللا عوه ملوقفه موها يف  وقد خالف الص  واب من  ن أن خروج أم املؤموني إىل البص  رة كان لش  يء يف نفس  ها من

                                                           
انظر: دراسد وحتليل للعهد الوبوي األصيل ، حممد مجيل بيهم ر احلزبيد السياسيد ، رَيض عيسى ر احلرمي السياسي ر الويب والوساء ر الدولد العربيد فلهوزن ، نقالً عن دور املرأة السياسي ، 

  (1) ص 442.
  (2) موهاج السود )185/2(.
  (3) يري  الطربي )581/5(.

  (4) مسود أ د )393/6( ، إسواده حسن.
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 عليك، يف فراقها. فقال: َي رس    ول هللا، مل ي     يق هللا ملسو هيلع هللا ىلصالويبحديث اإلفكر حني رماها املوافقون ابلفاحش    د، فاس    تش    اره 
، ملا ملسو هيلع هللا ىلصالويب. وهذا الكالم الذي قاله علي  إمنا  له عليه ترجيُ جانو (1)والوساء سواها كثري، وإن تس ل اجلاريد تصدقك

ارقها س    كن ما ا فاألمر أنه إذ ئرأى عوده من القلق وال م بس    بو القول الذي قيل، وكان ش    ديد ال رية، فرأى علي  يف ابد
 .(2)عوده من القلق بسببها إىل أن يتحقق براء ا، فيمكن رجعتها، ويستفاد موه: ارتكاب أخف ال ررين لذهاب أشد ا

، واعتق  د ذل  ك مل  ا رأى من انزع  اج  ه، فب  ذل جه  ده يف ملسو هيلع هللا ىلصالويبق  ال الوووي: رأى علي  أن ذل  ك هو املص              لح  د يف حق 
 .(3)ملسو هيلع هللا ىلصالوصيحد، إلرادة راحد خاطره 

رض ي هللا عوه مل يول عائش د رض ي هللا عوها أبدىن كلمد يُ ْفَهم موها أنه قد عر ض أبخالقها أو تواو ا بس وء، فإنه على  وعلي  
. فهو (5)، انصحاً: وسل اجلاريد تصدقكملسو هيلع هللا ىلصر إَل أنه عاد فقال لرسول هللا (4)مل ي يق هللا عليكملسو هيلع هللا ىلص: الرغم من قوله للويب 

فارقها، أي: أنه قد رجع عن نص  يحته األوىل ابملفارقد إىل نص  يحد أخرى بس  ؤال اجلاريد، قد دعاه إىل التحري أوًَل قبل أن ي
اجلاريد الر كان  أكثر التصاقاً بعائشد، ف كد  أهنا ما علم  من عائشد إَل ملسو هيلع هللا ىلص . وقد س ل رسول هللا (6)وحتري احلقيقد

عش  ر املس  لمني  َي م»ن عبد هللا بن أيب قائاًل: من يومه الذي س   ل فيه اجلاريد، واس  تعذر مملسو هيلع هللا ىلص خرياً، وقد خرج رس  ول هللا 
 .(7)«من يعذرين من رجل بل ين أذاه يف أهل بير، فو هللا ما علم  على أهلي إَل خرياً 

. ومل يكن موقف علي يف حادثد (8)قواعد مبا علم من خري يف أهلهملسو هيلع هللا ىلص لقد كان  نصيحد علي يف صاحل عائشد، فقد ازداد 
           و موه رض         ي هللا عوه ألجله، أو حتقد احلقد الذي جيعلها تتهمه زوراً بقتل عثمان، اإلفك هو الذي جعل عائش         د ت

وخترج عليه مؤلبد األعداد ا ائلد من املس  لمني، كما زعم كثري من الباحثني                   مم ن تور  يف رواَي  الش  يعد الراف   د، والر 
 لفقوها ووضعوها.

 :ندمهم علا ما حصل منهم 

قال ابن تيميد:... وهكذا عام د الس   ابقني، ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فودم طلحد والز بري وعلي  وغريهم، ومل يكن 
                                                           

  (1) البخاري ، رقم 4786.
  (2) دور املرأة السياسي ، ص 462.

  (3) شر  الوووي على صحيُ مسلم )634/5(.
  (4) البخاري ، رقم 4786.

  (5) املصدر السابق نفسه.
  (6) دور املرأة السياسي ، ص 462.

  (7) البخاري ، رقم 4786.
  (8) دور املرأة السياسي ، ص 462.
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 :(1)يوم اجلمل  ؤَلء قصد يف القتال، ولكن وقع اَلقتتال ب ري اختيارهم
ل، فقال: لودد  أين م  قبل هذا أ                   ف مري املؤموني علي ورد عوه، عودما نظر وقد أخذ  الس  يوف م خذها من الرجا

 .(2)بعشرين سود
ب                وروى نعيم بن  اد، بسوده إىل احلسن بن علي، أنه قال لسليمان بن صرد: لقد رأي  علياً حني اشتد القتال وهو 

 .(3)يلوذ يب، ويقول: َي حسن  لودد  أين م  قبل هذا بعشرين سود
 .(4)ي أمراً، فتتابع  األمور، فلم جيد موزعاً ج   وعن حسن بن علي قال: أراد أمري املؤموني عل

د       وعن سليمان بن صرد، عن حسن بن علي: أنه مسع علياً يقول       حني نظر إىل السيوف قد أخذ  القوم      : َي حسن 
 .(5)أكل هذا فيوا؟  ليتين م  قبل هذا بعشرين أو أربعني سود

ا كان  تقول حني تذكر وقعد اجلمل: ودد  أين كو  جلس  كما جلس أصحايب،  ه                 وأما عائشد فقد ورد عوها: أهن 
ب    عد عش   ر، كل هم مثل عبد الر ن بن احلارث بن هش   ام، ومثل عبد ملسو هيلع هللا ىلص وكان أحو إيل  أن أكون ولد  من رس   ول هللا 

 .(6)هللا بن الزبري
 .(7)مخارها. تبكي حىت تبل [33]األحزاب:  ﴾َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنذ ﴿ و   وكان  إذا قرأ  قوله تعاىل:

، وكلهم مثل عبد الر ن بن احلارث بن هش ام، ملسو هيلع هللا ىلصز                  قال  عائش د: ودد  أن لو كان يل عش رون ولداً من رس ول هللا 
 .(8)وإين ثكلتهم، ومل يكن ما كان مين يوم اجلمل

أن  خروجها           قال ابن تيميد: فإن عائشد مل تقاتل، ومل خترج لقتال، وإمنا خرج  بقصد اإلصال  بني املسلمني، و و  
مص         لحد للمس         لمني، مث  تبني   ا فيما بعد أن  ترك ا روج كان أوىل، فكان  إذا ذكر  خروجها تبكي حىت تبل  مخارها، 
وهكذا عام د الس              ابقني ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فودم طلحد والزبري وعلي  وغريهم، ومل يكن يوم اجلمل  ؤَلء 

 .(9)اَلقتتال ب ري اختيارهم قصد يف القتال، ولكن وقع
      قال الذهيب: وَل ريو أن عائشد ندم  ندمد كلي د على مسريها إىل البصرة، وح ورها يوم اجلمل، وما  و   أن األمر 

                                                           
  (1) املوتقى من موهاج اَلعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واَلعتزال ، حمو الدين ا طيو ، ص 222.

  (2) الف  ، نعيم بن  اد )80/1(.
  (3) املصدر السابق نفسه.

  (4) الف  ، نعيم بن  اد )81/1(.
  (5) أحداث وأحاديث فتود ا رج ، ص 217.

  (6) الف  ، نعيم بن   اد )81/1(.
  (7) سري أعالم الوبالء )177/2(ر الطبقا  )81/8(.

  (8) التمهيد للباقالين ، ص 232. )عبد الر ن بن احلارث بن هشام املخزومي كان من نبالء الرجال ، وهو من أشرف بين خمزوم ، تويف قبل معاويد.
  (9) املوتقى من موهاج اَلعتدال يف نقض كالم أهل الرفض ، ص 222 ، 223.
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 .(1)يبلغ ما بلغ

 : سرية الزبري بن العوام رضي هللا عنه واستشهاده:اً شر اع
، وجيتمع مع (2)بن عبد العزى بن قص     ي بن كالب القرش     ي األس     ديهو أبو عبد هللا الزبري بن العوام بن خويلد بن أس     د 

يف قصي، وهو حواري رسول هللا وابن عمته، أمه صفيد بو  عبد املطلو، وأحد العشرة املشهود  م ابجلود، وأحد  ملسو هيلع هللا ىلصالويب
وقد تعر ض ، (5)ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يتخلف عن غزوة غزاها رسول هللا (4)، أسلم وهو حدث وله س  عشرة سود(3)أصحاب الشورى

بعد إس  المه للتعذيو، فقد روي أن عم  الزبري كان يعلق الزبري يف حص  ري، ويدخن عليه ابلوار وهو يقول: ارجع إىل الكفر، 
 .(6)فيقول الزبري: َل أكفر أبداً 

 أول من سل سيفه يف سبيل هللا: - 1
 ش        عو وبيوما الزبري بن العوام قائل يفعن س        عيد بن املس        يو، قال: أول من س        ل  س        يفه يف ذا  هللا الزبري بن العوام، 

ْلتاً، فلقيه رس    ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املطاب ، إذ مسع ن مد: أن رس    ول هللا  َكفذَد، (7)َكفذدَ   ملسو هيلع هللا ىلصقُِتل، فخرج من البي  متجرداً الس    يف ص    َ
د، كقال: أرد  وهللا أن أستعرض أهل م« فما كو  صانعاً؟»قال: مسع  أنك قُِتْل ، قال: « ما ش نك َي زبري؟»فقال: 

 .(8)ملسو هيلع هللا ىلصالويبخبري. قال سعيد: أرجو أن َل ت يع له عود هللا عز وجل دعوة  ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال: فدعا له 

 هجرته للحبشة: - 2
اشي ، وأشار عليهم اب جرة إىل احلبشد ليكونوا يف جوار الوجملسو هيلع هللا ىلصوألصحاب احلبيو ملسو هيلع هللا ىلص وملا اشتد إيذاء قريش لرسول هللا 

ع خري جار، و لوا على تلك احلال من األمن واَلس    تقرار إىل أن نزل رجل من ذلك امللك العادل، فكانوا عوده خبري دار م
احلبشد ليوازع الوجاشي يف امللك، فحزن املسلمون لذلك حزانً شديداً، وخافوا أن يظهر ذلك الرجل على الوجاشي وهو َل 

ر بني يعرفوا أخبار الصراع الدائ يعرف حق الصحابد األطهار وَل يعرف قدرهم، وهوا أراد الصحابد           رضي هللا عوهم           أن

                                                           
  (1) سري أعالم الوبالء )177/2(.
  (2) اإلصابد )526/1   528(.

  (3) الطبقا  الكربى )100/3( ر اإلصابد )526/1   528(.
  (4) سري أعالم الوبالء )41/1(.

  (5) سري السلف )226/1( ، الروايد مرسلد.
  (6) الطرباين يف الكبري )122/1(.

  (7) كفد كف د: أي مواجهد ، ك ن كل واحد موهما قد كف صاحبه عن جماوزته إىل غريه.
  (8) ف ائل الصحابد )914/2( ، رقم 1260 ، إسواده ضعيف ، حسن ل ريه.
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 .(1)الوجاشي وبني هذا الرجل   على اجلانو اآلخر من الويل

رب؟ من رجل خيرج حىت حي ر وقيعد القوم مث أيتيوا اب ملسو هيلع هللا ىلص: قال  أم سلمد           رضي هللا عوها          : فقال أصحاب رسول هللا 
ره، مث قوم س      واً. قال : فوفخوا له قربد فجعلها يف ص      دْ قال : فقال الزبري بن العوام: أانر قالوا: ف ن ، وكان من أحدث ال

س      بُ عليها حىت خرج إىل انحيد الويل الر هبا ُملتقى القوم، مث انطلق حىت ح       رهم، قال : َفَدَعْواَن هللا تعاىل للوجاش      ي 
ع الزبري وهو يس    عى، إذ طلابلظهور على عدوه، والتمكني له يف بالده، قال : فو هللا إان  َلعَلى ذلك متوقعون ملا هو كائن، 

 .(2)فلمع بثوبه وهو يقول: أَل أبِشُروا، فقد  فر الوجاشي، وأهلك هللا عدوه ومكن له يف البالد

الم وأوامره ، يتلقى موه مبادئ اإلس       ملسو هيلع هللا ىلصبعد رجوع الزبري من احلبش       د إىل مكد قام يف كوف احلبيو املص       طفى رس       ول هللا 
 يود كان الزبري من ضمن املهاجرين إليها.للمدملسو هيلع هللا ىلص ونواهيه، وعودما هاجر رسول هللا 

 يف غزوة بدر: - 3
كان الزبري رض  ي هللا عوه فارس  اً مقداماً، وبطاًل م واراً، مل يتخلذف عن مش  هد واحد من املش  اهد، تراه يف كل غزوة ويف كل 

، ولقد بذل (3)كلمد احلقمعركد، فقد اتص            ف ابلش            جاعد ا ارقد، والبطولد الوادرة، واإلخالص الكامل، والتفاين إلعالء  
الزبري رضي هللا عوه الكثري يف سبيل هللا، وجعل نفسه وماله وقفاً هلل       عز وجل      ، ف كرمه هللا ورفعه يف الدنيا واآلخرة، فقد  
كان  عليه عمامد ص      فراء معتجراً هبا يوم بدر، فعن عروة أنه قال: كان  على الزبري يوم بدر عمامد ص      فراء، فوزل جربيل 

 . فيا ا من موقبد َل توازيها الدنيا مبا فيها، وفيه يقول عامر بن صاحل بن عبد هللا بن الزبري:(4)سيماء الزبريعلى 

َد َوَوزِيرُهُ  ِد َأ        َْ  ج       د ي ابُن عم        
 

ْقراءِ   اِرُس الش               ذ َد البالِء َوف       َ  ِعو       ْ
اِرسٍ   اَن أَوذَل ف       َ ْدٍر ك       َ َداَة ب       َ  َوغ       َ

 
ِهَد الَوَغى يف الألذَمِد    ْفراءِ الص         ذ ش         َ

يمَ   الِئُك ُنص              ْ نَ َزَلْ  ِبس              ِ
َ
 َرةً اُه امل

 
 (5)اِبحلَْوِض يوَم تَ                    آَلَو األْعَداءُ  

وعن الزبري قال: لقي  يوم بدر عبيدة بن س   عيد بن العاص وهو مدجج َل يُرى موه إَل عيواه، وهو يكىن أاب ذا  الكريف،  
فقال: أان أبو ذا  الكريف، فحمل  عليه فطعوته يف عيوه فما ، قال الزبري: لقد وض              ع  رجلي عليه مث َتط  ، فكان 

                                                           
  (1) السرية َلبن هشام )279/1( ر أصحاب الرسول )274/1(.

  (2) السرية الوبويد َلبن هشام )279/1(.
  (3) أهل الشورى الستد ، رَيض العبد هللا ، ص 67.

  (4) الطرباين يف الكبري ، رقم 230 ، مرسل صحيُ اإلسواد ر سري أعالم الوبالء )46/1(.
  (5) يري  اإلسالم ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 501.
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لبها أبو بكر أخذها، مث طملسو هيلع هللا ىلص رس      ول هللا ف عطاه، فلما قبض رس      ول هللا  اجلهد أن نزعتها وقد انثىن طرفاها. فس       له إَيها
ف عطاها، فلما قبض أبو بكر س               له إَيها عمر ف عطاه إَيها، فلما قُتل عثمان وقع  عود مل علي، فطلبها عبد هللا بن 

 .(1)الزبري، فكان  عوده حىت قتل

يق ، حيث اس     تطاع أن ي      ع احلربد يف عني ذلك الرجل مع ض     هذا ا رب يص     ور لوا دقد الزبري بن العوام يف إص     ابد ا دف
ذلك املكان وكونه قد وزع طاقته بني ا جوم والدفاع، فلقد كان  إص        ابد ذلك الرجل بعيدة جداً لكونه قد  ى جس        مه 

ا يدل ممابحلديد الواقي، لكن الزبري اس     تطاع إص     ابد إحدى عيويه، فكان  هبا هنايته، ولقد كان  اإلص     ابد ش     ديدة العمق 
 .(2)على قوة الزبري اجلسديد، إضافد إىل دقته ومهارته يف إصابد ا دف

 .(3)فارسان: الزبري على فرس على امليمود، واملقداد بن األسود على فرس على امليسرةملسو هيلع هللا ىلص وقد كان يوم بدر مع رسول هللا 

 يف غزوة أحد: - 4
. وهذا دليل على قتاله وأبس        ه يف تلك املعركد، فقد اتذص        ف (4)أبويه يوم أحد ملسو هيلع هللا ىلصالويبقال الزبري رض        ي هللا عوه: مجع يل 

رض         ي هللا عوه ابلثبا  والعزميد وحو الش         هادة يف س         بيل هللا تعاىل، وقد وص         ف لوا رض         ي هللا عوه ما فعله أبو دجاند 
ويعمل على ، يشحذ يف  م أصحابهملسو هيلع هللا ىلص األنصاري يف تلك ال زوة، فعودما التحم اجليشان واشتد القتال، وشرع رسول هللا 

فبسطوا أيديهم، كل إنسان موهم يقول: أان                 وكان من ضموهم « من أيخذ مين هذا؟»رفع معووَي م، وأخذ سيفاً وقال: 
أن »ف حجم القوم، فقال مساك بن خرش  د أبو دجاند: وما حقه َي رس  ول هللا؟ قال: « فمن أيخذه حبقه؟»الزبري                  ، قال: 

خذه حبقه. فدفعه إليه، وكان رجاًل شجاعاً خيتال عود احلرب              أي: ميشي مشيد قال: أان م« ت رب به العدو حىت يوحين
. ووصف الزبري (5)«إهنا ملشيد يب  ها هللا إَل يف هذا املوطن»يتبخرت بني الصفني. قال: ملسو هيلع هللا ىلص املتكرب          وحني رمه رسول هللا 

طاه أاب الس      يف فموعويه وأعملسو هيلع هللا ىلص  بن العوام ما فعله أبو دجاند يوم أحد فقال: وجد  يف نفس      ي حني س       ل  رس      ول هللا
دجاند وتركين، وهللا ألنظرن ما يصوع  فاتبعته، ف خرج عصابد له  راء فعصو هبا رأسه، فقال  األنصار: أخرج أبو دجاند 

 عصابد املو ، وهكذا كان  تقول له إذا تعصو، فخرج وهو يقول:

ي ي     ل     ِ ل     ِ َدين خ     َ اه       َ ِذي ع       َ  َأاَن ال        
 

دَ   ُِ ل       َ ْف  ي       لَ ى الوذخِ َوحَنُْن ابلس              ذ
                                                            

  (1) صحيُ البخاري ، كتاب امل ازي ، رقم 3998.
  (2) التاري  اإلسالمي )163/4(.

  (3) سري أعالم الوبالء )46/1( ، والروايد مرسلد.
  (4) ف ائل الصحابد )918/2( ، رقم 1267 إسواده صحيُ.

  (5) مسلم ، كتاب ف ائل الصحابد ، رقم 2470.
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ْهَر يف الُكُيوِل   ( 1)َأْن َل أقوَم ال    دذ

 
ولِ   ْيِف هللِا والرذس       ُ ِرُب ِبس       َ  (2)َأض       ْ

علي  ه، فجع  ل ك  ل موهم  ا ي  دنو من  (3)فجع  ل َل يلقى أح  دًا إَل قتل  ه، وك  ان من املش              ركني رج  ل َل ي  دع جرحي  ًا إَل ذفف 
ص    احبه، فدعو  هللا أن جيمع بيوهما، فالتقيا فاختلفا ض    ربتني، ف     رب املش    رك أاب دجاند فاتقاه بدرقته فع       بس    يفه، 
وضربه أبو دجاند فقتله، مث رأيته قد  ل السيف على مفر  رأس هود بو  عتبد مث عدل السيف عوها، فقل : هللا ورسوله 

أبو إس      حا : قال أبو دجاند: رأي  إنس      اانً حيمس الواس  اس      اً ش      ديداً، فص      مد  له، فلما  ل  عليه ، قال (4)أعلم
 .(5)السيف ولول، فإذا امرأة، ف كرم  سيف رسول هللا أن أضرب به امرأة

ا َّللِِذ َوالرذُسوِل ِمْن و الذِذيَن اْسَتَجابُ ﴿ وعن هشام، عن أبيه، قال  عائشد: َي بن أخر كان أبواك         يعين الزبري وأاب بكر         من
 .[172]آل عمران:  ﴾بَ ْعِد َما َأَصاهَبُُم اْلَقرْ ُ 

وأص      حابه ما أص      اهبم، خاف أن يرجعوا، فقال: من يوتدب  ؤَلء يف  ملسو هيلع هللا ىلصالويبمل ا انص      رف املش      ركون من أحد، وأص      اب 
عوا هبم فانص   رفوا، قال ملر املش   ركني، فس   مملرهم، حىت يعلموا أن  بوا قوة، فانتدب أبو بكر والزبري يف س   بعني، فخرجوا يف 

 .(6)مل يلقوا عدواً  [174]آل عمران:  ﴾فَانْ َقَلُبوا بِِوْعَمٍد ِمَن اَّللِذ َوَفْ ٍل ملَْ مَيَْسْسُهْم ُسوء  ﴿ تعاىل:

وقد  اوملا اس     تش     هد  زة بن عبد املطلو رض     ي هللا عوه يف أُحد جاء  أم الزبري ص     فيد بو  بعد املطلو لتوظر إىل أخيه
الَقها »ري بن العوام: َلبوها الزبملسو هيلع هللا ىلص مثل به املش      ركون، فجدعوا أنفه، وبقروا بطوه، وقطعوا أذنيه ومذاكريه، فقال رس      ول هللا 

 أيمرك أن ترجعي، قال : ومل؟ وقد بل ين أنه قد مثلملسو هيلع هللا ىلص ، فقال  ا: َي أمه إن رس              ول هللا «ف رجعها، َل ترى ما أبخيها
ض   اان مبا كان من ذلك، ألحتس   نب وألص   ربن إن ش   اء هللا، فلما جاء الزبري بن العوام رض   ي هللا أبخي، وذلك يف هللا، فما أر 

 .(8)، واست فر  له(7)عوه إىل رسول هللا، ف خربه بذلك، قال: خلِ  سبيلها، ف تته، فوظر  إليه، فصل  عليه واسرتجع 

وجاء يف روايد عن عروة قال: أخربين أيبر الزبري: أنه ملا كان يوم أحد أقبل  امرأة تس    عى، حىت إذا كاد  أن تش    رف على 
عى قال الزبري: فتومس  أهنا أمي ص           فيد، قال: فخرج  أس           «. املرأة املرأة»أن تراهم، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبالقتلى، قال: فكره 

                                                           
  (1) الكيول: مؤخرة الصفوف.
  (2) البدايد والوهايد )17/4(.

  (3) ذفذف: أجهز عليه.
  (4) البدايد والوهايد )18/4(.

  (5) املصدر السابق نفسه.
  (6) البخاري ، رقم 4077.

  (7) اسرتجع : قال : إان هلل وإان إليه راجعون.
  (8) السرية الوبويد َلبن هشام )108/3(.
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ى، قال: فَ َلدَمْ  يف ص  دري، وكان  امرأة جلدة، قال : إليك، َل أرَض لك. قال: إليها، ف دركتها قبل أن توتهي إىل القتل
عزم عليك. قال: فوقف ، وأخرج  ثوبني معها، فقال : هذان ثوابن جن  هبما ألخي  زة، ملسو هيلع هللا ىلص فقل : إن رس      ول هللا 

زة يف ثوبني، اًء أن نكفن  فإذا إىل جانبه رجل من األنص  ار قتيل، قد فعل به كما فعل حبمزة، قال: فوجدان غ   اض  د وحي
واألنص          اري َل كفن له، فقلوا: حلمزة ثوب، ولألنص          اري ثوب، فقدران ا فكان أحد ا أكرب من اآلخر، ف قرعوا بيوهما، 

 .(1)فكفذوذا كل واحد موهما يف الثوب الذي صار له

 :(2)«لكل نيب حواري وحواري الزبري»يف غزوة اخلندق:  - 5
م. مث قال فقال الزبري: أان، فذهو على فرس، فجاء خبربه« من أيتيوا خبرب بين قريظد؟»ا ود :  يومملسو هيلع هللا ىلص قال رس             ول هللا 

لِ  نيبٍ  حواري ، وحواريذ الزبري: »ملسو هيلع هللا ىلصالويبالث   اني   د، فق   ال الزبري: أان، ف   ذه   و، مث الث   الث   د، فق   ال  ملسو هيلع هللا ىلص: . ومعىن قول   ه (3)«لك   ُ
حلواريون أص      حاب عيس      ى عليه الص      الة والس      المر أي أي: خاص      ر من أص      حايب، وانص      ري، وموه ا«: وحواري الزبري»

خلص  ا ه وأنص  ارهر فاحلواري: هو الواص  ر املخلص، فاحلديث اش  تمل على هذه املوقبد العظيمد الر َتيز هبا الزبري رض  ي هللا 
 .(4)َل فالإعوه، ولذلك مسع عبد هللا بن عمر رضي هللا عوه رجاًل يقول: أان ابن احلواري فقال: إن كو  من ولد الزبري و 

وجاء يف عمدة القاري ش   ر  ص   حيُ البخاري للعيين: فإن قل : الص   حابد كلهم أنص   ار رس   ول هللا عليه الص   الة والس   الم 
بري: أان، قال: قال الز « من أيتيين خبرب القوم؟»خلص       اءر فما وجه التخص       يص به؟ قلوا: هذا قاله حني قال يوم األحزاب: 

 .(5)، وهكذا مرة للثد، وَل شك أنه يف ذلك الوق  نصر نصرة زائدة على غريهفقال: أان« من أيتيين خبرب القوم؟»

يوم األحزاب أببيه وأمهر فعن عبد هللا بن الزبري قال: كو  يوم األحزاب، جعل  أان وعمر بن أيب ملسو هيلع هللا ىلص وقد فداه رس ول هللا 
  قل : َي أب  رأيتك أو ثاللً فلما رجع س   لمد يف الوس   اء، فوظر  فإذا أان ابلزبري على فرس   ه خيتلف إىل بين قريظد مرتني

«  ربهم؟من أي  بين قريظ  د في   تيين خب»ق  ال: ملسو هيلع هللا ىلص ختتلف، ق  ال: وه  ل رأيتين َي بين؟ قل   : نعم، ق  ال: ك  ان رس              ول هللا 
 .(6)«فداك أيب وأمي»أبويه فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فانطلق ، فلما رجع  مجع يل رسول هللا 

د تعظيم لقدره، أببويه، ويف هذه التفديملسو هيلع هللا ىلص عوهر حيث فداه رس              ول هللا وهذا احلديث فيه موقبد  اهرة للزبري رض              ي هللا 

                                                           
  (1) مسود أ د ، املوسوعد احلديثيد )34/3( إسواده حسن.

  (2) مسلم ، رقم 2414.

  (3) املصدر السابق نفسه.
  (4) مصوف ابن أيب شيبد ، رقم 12219 ، صحيُ.

  (5) عمدة القاري )2239/19(.
  (6) البخاري ، رقم 3720.
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 .(1)واعتداد بعمله، واعتبار أبمره، وذلك ألن اإلنسان َل يفدي إَل من يعظمه، فيبذل نفسه أو أعز أهله له

. لقد وص        ف (2)«الزبريلكل نيب حواري، وحواري »لقد انل الزبري يف غزوة ا ود  وس        اماً خالداً ابقياً على مر الس        وني: 
الزبري ابحلواري، وهو وص     ف عميق الدَللد واس     ع املفاهيم، والدارس  ذه املعاين يدرك أبعاد كلمد احلواري، ويتبني  ملسو هيلع هللا ىلصالويب

مع  امله  ا ويعرف أس              راره  ا وأغواره  ا، وأكثر من حيت  اج إىل العو  اي  د هب  ذه املف  اهيم هم العلم  اء وال  دع  اة واملربون، ألن ال  دعوة 
حتتاج إىل إعداد احلواريني ليقدموا مناذج حيد يف األس    وة والقدوةر ألن القدوة العمليد أقوى وأش    د أتثرياً يف نش    ر اإلس    الميد 

املبادئ واألفكارر ألهنا نس      يد وتطبيق عملي  ا، يس      هل مش      اهد ا والت ثر واَلقتداء هبا، وألن احلواريني أيخذون بس      ود 
م ا من نيب بعث ه هللا يف أم د قبلي إَل ك ان ل ه من أمت ه حواريون »احل دي ث: ، كم ا ج اء يف (3)ويقت دون أبمرهملسو هيلع هللا ىلص الرس              ول 

 .(4)«وأصحاب أيخذون بسوته، ويقتدون أبمره

لى إرش        اد عملسو هيلع هللا ىلص ومن س        ون الدعوا : أن مس        ري ا َترُّ ابلف  واعن، وتبتلى من أص        دقائها وأعدائها، وحرص الرس        ول 
إهن  ا ختلف من بع  دهم خلوف يقولون م  ا َل يفعلون ويفعلون م  ا َل مث »املس              لمني إىل ه  ذه املت ريا  واحلوادث فق  ال: 

. فما مهمد احلواري؟ القدوة احلس       ود، واإلميان التطبيقي، واإلخالص، والفداء الر هي أبرز ص       فا  احلواريني، (5)«يؤمرون
، وي حي يف سبيل ن كبو افيكون مثال حقيقي        لورثد األنبياء       ، فيسعى لوشر احلق وا ري، وهدايد األمد والوهوض هبا م

هللا بكل غاٍل ونفيس ليجدد لإلس       الم ش       بابه ون        ارته، يف الوق  الذي يكون س       اقطو ا مد َل همذ  م إَل مص       لحتهم 
 .(6)الشخصيد

، وتلقى ملسو هيلع هللا ىلصلويباوالزبري بن العوام رض     ي هللا عوه منوذج فذ يف نس     يد هذه املعاين، فقد ترىب يف أح      ان الدعوة على يدي 
املطلوبد لتحمل أعبائها موذ شبابه الباكر، وموقف الزبري يف غزوة األحزاب يصور لوا شخصيته ونش ته على اجلرأة  اجلرعا 

، وأثبت  األَيم أنه كان رض    ي هللا عوه رجل املهما  الص    عبد، فقد اتص    ف ابجلرأة واإلقدام، ملسو هيلع هللا ىلصوالوص    رة، وحمبته للرس    ول 
ري يش  ري إىل مش  روعيد تقس  يم األعمال، وتص  ويف الدعاة كل حس  و فكلف مبهمد كش  ف أس  رار العدو، وما حدث مع الزب

 .(7)إخالصه وفدائيته وت حيته ومواهبه وطاقته

                                                           
  (1) حتفد األحوذي )246/10(.

  (2) مسلم ، رقم 2414.
  (3) صحيُ مسلم بشر  الوووي )26/2 ، 27(.

  (4) دراسا  تربويد لألعظمي ، ص 206.
  (5) صحيُ مسلم بشر  الوووي )26/2 ، 27(.

  (6) دراسا  تربويد يف األحاديث الوبويد ، ص 207.
  (7) املصدر السابق نفسه ، ص 208.
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هذا وقد شارك الزبري يف كل غزوا  الرسول وكان له مواقف مشرفد، وكان يف عهد الراشدين من أعمدة الدولد يف فتوحا ا 
 الكبرية رضي هللا عوه.

 يف غزوة الريموك: - 6
قالوا للزبري يوم الريموك: أَل تشدُّ فوشد معك؟ فقال: إين إن شدد  كذبتم، فقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص وة: أن أصحاب رسول هللا عن عر 

َل نفعل، فحمل عليهم حىت ش   ق ص   فوفهم، فجاوزهم وما معه أحد، مث رجع ُمقباًل، ف خذوا بلجامه ف    ربوه ض   ربتني على 
 أص   ابعي يف تلك ال    راب  ألعو وأان ص    ري. قال عروة: وكان معهعاتقه بيوهما ض   ربد ض   رهبا يوم بدر. قال عروة: أدخل 

. قال الذهيب يف الس         رَي معلقاً: هذه (1)عبد هللا بن الزبري يومنذ، وهو ابن عش         ر س         وني، فحمله على فرس ووكذل به رجالً 
: أن املوقعد هي الريموك، ، وذكر ابن كثري(2)الوقعد هي يوم اليمامد إن ش    اء هللا، فإن عبد هللا كان إذ ذاك ابن عش    ر س    وني

وَل مانع من وقوع ذلك يف املوقعتني، فقد قال ابن كثري: وقد كان فيمن ش        هد الريموك: الزبري بن العوام، وهو أف         ل من 
هواك من الص    حابد، وكان من فرس    ان الواس وش    جعاهنم، فاجتمع إليه مجاعد من األبطال يومنذ، فقالوا: أَل حتمل فوحمل 

َل تثبتون. فقالوا: بلى. فحمل و لوا، فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو، فاخرت  صفوف  معك؟ فقال: إنكم
الروم حىت خرج من اجلانو اآلخر، وعاد إىل أص              حابه. مث جا وا إليه مرة لنيد ففعل كما فعل يف األوىل، وُجر  يومنذ 

رى: خرج مع الواس إىل الش              ام جماهداً، فش              هد الريموك، . ويقول ابن كثري مرة أخ(3)ُجرحني بني كتفيه ويف روايد: ُجر 
 .(4)فتشرذفوا حب وره، وكان  له هبا اليد البي اء وا مد العلياء، اخرت  جيويف الروم وصفوفهم مرتني، من أو م إىل مخرهم

 يف فتح مصر: - 7
س          تمده إىل عمر بن ا طاب يوملا قص          د عمرو بن العاص مص          ر لفتحها كان معه قو ا  مل تكن كافيد لفتحها، فكتو 

ويطلو املدد من الرجال، ف ش  فق عمر من قلد عدد قوا  عمرو، ف رس  ل الزبري بن العوام مع اثين عش  ر ألفاً، وقيل: أرس  ل 
عمر أربعد مَلف رجل، عليهم من الص   حابد الكبار: الزبري، واملقداد بن األس   ود، وعبادة بن الص   ام ، ومس   لمد بن خملد، 

د بن حذافد هو الرابع، وكتو إليه: إين أمددتك أبربعد مَلف، على كل ألف موهم رجل مقام ألف. وقال مخرون: خارج
. وحني قدم الزبري على عمرو وج   ده حماصراً حصن اببليون، فلم يلبث الزبري أن ركو (5)وكان الزبري على رأس هؤَلء الرجال

قيل ود ، وطال احلصار حىت بل   مدته سبعد أشهر، فحصانه وطاف اب ود  اعي  ابحلصن، مث ف      ر   الرجال حول ا 
                                                           

  (1) البخاري ، رقم 3975.
  (2) سري أعالم الوبالء )63/1(.
  (3) البدايد والوهايد )260/7(.

  (4) املصدر السابق نفسه.
  (5) فتو  مصر وامل رب ، ص 61 ر قادة فتُ الشام ومصر ، ص 208 ، 226.
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. وأبط  الفتُ على عمرو بن العاص، فقال الزبري: إين أهو (1)للزبري: إن هب                   ا الطاعون. فقال: إان جنوا للطعن والطاعون
مام مث حلنفسي هلل، أرجو أن يفت       ُ هللا بذل       ك على املسلمني. فوضع ُسلم       اً وأسوده إىل جانو احلصن من انحيد سو  ا

صعد، وأمرهم إذا مسعوا تكبريه أن جييبوه مجيع   اً، فما شعروا إَل والزبري على رأس احلصن يكربِ ُ ومعه السيف، فتحامل الواس 
لذم حىت هناهم عمرور خوفاً من أن يوكس     ر، فلما رأى الروم أن العرب قد  فروا ابحلص     ن انس     حبوا، وبذلك فتُ  على الس     ُّ

ر مسلمني، فانته  بفتحه املعركد احلامسد لفتُ مصر، وكان  شجاعد الزبري الوادرة السبو املباشحصن اببليون أبواب               ه لل
 .(2)َلنتصار املسلمني على املقوقس

 غرية الزبري بن العوام رضي هللا عنه: - 8
رض مال وَل مملوك وَل ألعن أمساء بو  أيب بكر الصديق   رضي هللا عوها   قال : تزوذجين الزبري   رضي هللا عوه   وماله يف ا

ه، وأد ُّ الووى للواض  حد، وأعلفه وأس  قيه املاء، وأخرز  وس  ُ ش  يء غري فرس  ه. قال : فكو  أعلف فرس  ه، وأكفيه مؤنته وأس  ُ
غربه، وأعجن، ومل أكن ُأحسن أخبز، فكان خيبز يل جارا  من األنصار، وكن نسوة صد . قال : وكو  أنقل الووى من 

  على رأس  ي، وهي على ثُ لُثي فرس   ، قال : فجن  يوماً والووى على رأس  ي، فلقيملسو هيلع هللا ىلص رس  ول هللا أرض الزبري الر أقطعه 
ومعه نفر من أص  حابه فدعا يل، مث قال: أخ خ، ليحملين خلفه، فاس  تحيي  أن أس  ري مع الرجال، وذكر  ملسو هيلع هللا ىلص رس  ول هللا 

بري فقل : اس   تحيي ، فم    ى، فجن  الز أين قد ملسو هيلع هللا ىلص الزبري وغريته. قال : وكان من أغري الواس. قال : فعرف رس   ول هللا 
وعلى رأس    ي الووى، ومعه نفر من أص    حابه، ف انخ ألركو معه، فاس    تحيي  وعرف  غريتك، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص لقيين رس    ول هللا 

وهللا حلمُلك الووى كان أش         دذ عليذ من ركوبك معه، قال : حىت أرس         ل إيلذ أبو بكر بعد ذلك خبادم، فكفتين س         ياس         د 
 .(3)قينالفرس، فك منا أعت

 تسمية الزبري أوالده أبمساء الصحابة الشهداء: - 9
من شدة حو الزبري رضي هللا عوه للشهادة، كان أن مسى أوَلده أبمساء الصحابد الشهداء، فقد روى هشام بن عروة، عن 

هداء  أ، وإين  ملسو هيلع هللا ىلصأبيه قال: قال الزبري: إن  طلحد يس      مي بويه أبمساء األنبياء، وقد علم أنه َل نيب  بعد حممد  مس ي أبمساء الش      ُّ
لعلهم يس   تش   هدون: عبد هللا بعبد هللا بن جحش، واملوذر ابملوذر بن عمرو، وعروة بعروة بن مس   عود، و زة حبمزة، وجعفر 
جبعفر بن أيب طالو، ومص     عو مبص     عو بن عمري، وعبيدة بعبيدة بن احلارث، وخالد خبالد بن س     عيد، وعمرو بعمرو بن 

                                                           
  (1) سري أعالم الوبالء )55/1(.

  (2) قادة فتُ الشام ومصر ، ص 209 ، 227.
  (3) حياة الصحابد )691/2( ر أصحاب الرسول )281/1(.
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 .(1)ريموكسعيد بن العاص قتل ابل

 إخفاء الطاعان عند الزبري: - 10
 .(2)قال الزبري بن العوام   رضي هللا عوه  : أيكم استطاع أن يكون له خبيند من عمل صاحل فليعمل

 ما قاله حسان بن اثبت من شعر يف مدح الزبري: - 11
معهم  ا يسمعون موه، فجلس، وحس ان يوشدهم من شعره، وهم غري نشا  ململسو هيلع هللا ىلصمر  الزبري مبجلس من أصحاب رسول هللا 

، فيحس         ن ملسو هيلع هللا ىلصالزبري، مث قال: مايل أراكم غري أذنني ملا تس         معون من ش         عر ابن الفريعد، فلقد كان يعرض به رس         ول هللا 
 استماعه، وجيزل عليه ثوابه، وَل يشت ل عوه، فقال حسان ميد  الزبري:

هِ  ْدي       ِ ِد الوذيبِ  َوه       َ اَم على َعه       ْ  أَق       َ
 

ُه   ِل ي ُ َحَوارِي       ُّ َدلُ َوالَقْوُل اِبلِفع       ْ  ع       ْ
هِ   ِه َوطَ رِي ق       ِ اج       ِ ه       َ و  ْ لَ ى م ِ اَم ع َ  أَق       َ

 
َدلُ   قُّ َأع       ْ قِ  واحل      َ وايل َويلذ احل      َ  ي      ُ

ُهوُر َوالَبَطُل الذ   َش    ْ
 ذيُهَو الَفاِرُس امل

 
لُ   اَن يَوم  حُمَج   ذ ا ك   َ وُل إَذا م   َ  َيص              ُ

اِقها احلَْرُب   َفْ  َعْن س           َ  ِإَذا َكش           َ
 َحشذها

ْوِ  ي ُ أِبَب ْ  
َ
بذاٍ  ِإىَل امل  (3)ْرِقلُ َيَض س          َ

هُ   ُد أُم      ذ ِفي      ذ ْ  ص              َ  َوِإنذ امرًأ ك      ان      َ
 

لُ   ؤت     ذ
ُ
ا مل د  يف بَ ْيِته     َ  ( 4)َوَمْن َأس                  َ

د    وِل هللِا ُقرىب َقرِيب      َ ُه ِمْن َرس              ُ  ل      َ
 

اَلِم جَمْد  ُمَؤثذلُ   َرِة اإِلس     ْ  (5)َوِمْن ُنص     ْ

ٍد َذبذ الزَُّبرْيُ   هِ بِ َفَكْم ُكْرب      َ ْيف      ِ  س              َ
 

َطَفى َوهللاُ يُ ْعِطي فيُ   ُص      ْ
 ْجزِلُ َعِن امل

رٍ   اش              ِ  ثَو    اُ َك َخرْي  ِمْن ِفع    اِل َمع    َ
 

يذِد أَْف               َ    (6)لُ َوِفْعُلَك ََي ْبَن ا َامِشِ

 
 
 

 

 كرم الزبري بن العوام رضي هللا عنه:  - 12
روي عن عروة بن الزبري: أنه قال: أوص     ى إىل الزبري س     بعد من الص     حابدر موهم: عثمان وابن مس     عود وعبد الر ن، فكان 

                                                           
  (1) يري  اإلسالم ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 505 ر الطبقا  )101/3(.

  (2) الزهد َلبن املبارك ، ص 392.
  (3) يرقل: يسرع: وهي سرعد سري اإلبل.

  (4) يف الديوان وعود احلاكم: املرفل: وهو العظيم املبجل.
  (5) سري أعالم الوبالء )56/1(.

  (6) املصدر السابق نفسه )57/1(.
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 .(1)يوفق على الورثد من ماله وحيفظ أموا م

م املعاين الس    اميد يف الوفس حىت تبقى هي املاثلد يف ال     مري احلي، تبعًا و  وهذا مثل رفيع من أمثلد الكرم والوفاء، وهو جيس     
لذلك ُيس  خ ر هذا ال   مري احلي كل ما ميلك من أجل س  يادة هذه املعاين، وقد نود الوفس مرة ومرة مث يعرتض  ها ش  يء من 
الفتور، ف ما أن يتكفذل مثل هذا الش   هم الس   خي ابلوفقد على ورثد عدد من الص   حابد، وحيفظ  م أموا مر فهو منوذج فريد 

 .(2)ؤشرا  الرقي األخالقي لدى الصحابد رضي هللا عوهميف عامل الواقع، ومؤشر مهم من م

 له بدخول اجلنة:ملسو هيلع هللا ىلص وحان وقت الرحيل: وشهادة رسول هللا  - 13
خرج الزبري بن العوام رض         ي هللا عوه من معركد اجلمل يف اجلولد األوىل، وقد بيو ا األس         باب يف تركه لس         احد املعركد، وعود 

 الشاعر:خروجه من ساحد القتال كان يتمثل قول 

ى َعَواِقب َ   َهاَترُك األُُموِر الذر َأْخش              َ
 

نْ َيا َويف ا  ُن يف الدُّ ينِ يف هللِا َأْحس  َ  لدِ 
 وقيل إنه أنشد: 

ُ  َلو أنذ ِعْلِمي اَنِفِعي ْد َعِلم   ْ  وَلق   َ
 

اِ  َقرِي     وُ   َم     َ
اَة ِمَن امل  ( 3)َأنذ احلَي     َ

تعاونوا عليه  يف طائفد من غواة بين َتيم، فيقال: إهنم ملا أدركوه وبعد خروجه تبعه عمرو بن جرموز وف الد بن حابس ونفيع 
حىت قتلوه، ويق ال: ب ل أدرك ه عمرو ابن جرموز فق ال ل ه عمرو: إن يل إلي ك ح اج د، فق ال: ادن، فق ال موىل الزبري، وامس ه 

قال: الص  الة، ري: الص  الة، فعيطد: إن معه س  الحاً، فقال: وإن، فتقدم إليه فجعل حيدثه، وكان وق  الص  الة، فقال له الزب
فتقدم الزبري ليص    لي هبما، فطعوه عمرو بن جرموز فقتله، ويقال: بل أدركه عمرو بواٍد يقال له: وادي الس    باع، وهو انئم يف 

، فهجم عليه فقتله، وهذا هو القول األش    هر، ويش    هد له ش    عر امرأته عاتكد بو  زيد بن عمرو بن نفيل، وكان  (4)القائلد
وجها، وكان  قبله حت  عمر بن ا طاب، فقتل عوها، وكان  قبله حت  عبد هللا بن أيب بكر الص              ديق فقتل مخر من تز 

 عوها، فلما قتل الزبري رثته بقصيدة حمكمد املعىن فقال :

دٍ  اِرٍس هِبِم      ذ َدَر ابُن ُجْرُموَز ِبف      َ  غ      َ
 

اَن غ  رُّ م  ع  رد   ( 5)ي  وَم ال  ل  ق       اِء وَك       َ

 
                                                           

  (1) املصدر السابق نفسه )131/1(.
  (2) التاري  اإلسالمي )131/17(.

  (3) سري أعالم الوبالء )60/1(.
  (4) القائلد: وق  اشتداد ح ر  الظهرية.
  (5) معرد: املعرد: الصلو والشجاع.



 

498 
 

 

ُه  ت       َ ه  ْ ب   ذ ْدت       َ َي ع  م  رو ل  و ن   َ  هُ ل  ََوج       َ
 

 َوَل الَيدِ  (1)َل طَاِئش   اً َرْعَش اجلََوانِ  
هِ   َك أن  فرَ  مبِْثل      ِ  ثكلت      ك أم      ُّ

 
ُروُ  وي       ت       دي   مم   ِذْن ب   ق   ي مم   ِذْن ي    َ

هِ كْم َغْمرَ   ا ملَْ يَ ْثو   ِ ه   َ اض              َ ْد خ   َ  ٍة ق   َ
 

 ( 2)َعْوه   ا ِطراُدك َي ْبَن فقع العرِددِ  

ِلم      اً   َ  َلُمس              ْ  وهللِا ريبِ  ِإن قَ تَ ل      ْ
 

دِ   ُتَ َعم    ِ 
ُد امل َك ُعُقوب    َ ْ  َعَلي    ْ  ( 3)َحل    ذ

 وملا قتله عمرو بن جرموز، فاحتز رأسه وذهو به إىل علي، ورأى أن ذلك حيصل له به حظوة عوده، فاست ذن فقال علي:  

رأى علي ، وملا (4)«لكل نيب حواري وحواري  الزبري»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص بش ر قاتل ابن صفيد ابلوار، مث قال علي: مسع  رسول هللا 
ويف روايد: موع أمري املؤموني علي ابن جرموز  (5)ملسو هيلع هللا ىلصسيف الزبري قال: إن هذا السيف طاملا فرج الكرب عن وجه رسول هللا 

، ويقال: إن عمرو بن جرموز قتل نفسه يف عهد علي، وقيل: بل (6)ابلدخول عليه، وقال لآلن: بشر قاتل ابن صفيد ابلوار
على العرا  فاختفى موه، فقيل ملص    عو: إن عمرو بن جرموز هاهوا وهو خمتٍف، فهل  عايف إىل أن أتمر مص    عو بن الزبري

 .(8)للزبري موه، فهو أحقر من أن أجعله عدًَل للزبري (7)لك فيه؟ فقال: مروه فليظهر فهو ممن، وهللا ما كو  ألقيد

بل حراء، كان على جملسو هيلع هللا ىلص هذا وقد أخرب احلبيو املص       طفى: أن الزبري س       يمو  ش       هيداً، فعن أيب هريرة: أن رس       ول هللا 
ر وعمر وأبو بك ملسو هيلع هللا ىلصالويبوعليه « اس        كن حراءر فما عليك إَل نيب أو ص        ديق أو ش        هيدملسو هيلع هللا ىلص: »فتحرك فقال رس        ول هللا 

 .(9)وعثمان وعلي وطلحد والزبري  رضي هللا عوهم

وأيب بكر  ملسو هيلع هللا ىلصالويب، موها إخباره أن هؤَلء شهداء، وماتوا كلهم غري ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث معجزا  لرسول هللا قال الوووي: و 
شهداء، فإن عمر وعثمان وعلياً وطلحد والزبري              رضي هللا عوهم              قُتلوا  لماً شهداء، فقتل الثالثد مشهور، وقُتل الزبري 

، وقد ثب  وكذلك طلحد اعتزل الواس يركاً للقتال، ف ص   ابه س   هم فقتله بوادي الس   باع بقرب البص   رة موص   رفاً يركاً للقتال،
 .(10)أن من قُتل مظلومًا فهو شهيد

                                                           
  (1) اجلوان: القلو.

  (2) البدايد والوهايد )261/7(. العردد: الصلو الشديد.
  (3) املصدر السابق نفسه.

  (4) ف ائل الصحابد )920/2(.
  (5) البدايد والوهايد )261/7(.

  (6) الطبقا  )105/3( إسواده حسن ر خالفد علي ، عبد احلميد ، ص 164.
  (7) أقيد: َقوَد: القتل ابلقاتل.

  (8) البدايد والوهايد )261/7(.
  (9) مسلم ، رقم 2417.

  (10) شر  الوووي على صحيُ مسلم )271/15(.
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قال الش        عيب: أدرك  مخس        مند أو أكثر من الص        حابد يقولون: عليُّ وعثمان وطلحد والزبري يف اجلود، قال الذهيب: قل : 
نه أهل بيعد الرض    وان، ومن الس    ابقني األولني الذي أخرب تعاىل أ ألهنم من العش    رة املش    هود  م ابجلود، ومن البدريني، ومن

 .(1)رضي عوهم ورضوا عوه، وألن األربعد قُتلوا، وُرزقوا الشهادة، فوحن حمبون  م ابغ ون لألربعد الذين قَتلوا األربعد

 حرصه علا أداء دينه عند املون: - 14
وَلي. يوص   يين بديوه، ويقول: إن عجز  عن ش   يء موه فاس   تعن عليه مبعن عبد هللا بن الزبري قال: جعل الزبري يوم اجلمل 

ق ال: فو هللا م ا دري   م ا أراد، حىت قل  : َي أب   من موَلك؟ ق ال: م ا وقع   يف كرب د من ديو ه إَل قل  : َي موىل الزبري 
 الزبري: َل، ولكوه سلف  قولاق ي عوه، فيق يه، وإمنا ديوه الذي كان عليه: أن الرجل كان أيتيه ابملال فيستودعه إَيه، في

فإين أخشى عليه ال يعد. قال: فقتل ومل يدع ديواراً وَل در اً إَل أرضني، فبعتها                يعين وق ي  ديوه                فقال بوو الزبري: 
اقس         م بيووا مرياثوا. فقل : وهللا َل أقس         م بيوكم حىت أاندي ابملوس         م أربع س         وني: أَل من كان له على الزبري دين فلي توا 
فلوق   ه، فجعل كل س  ود يوادي ابملوس  م فلما م   ى أربع س  وني قس  م بيوهم وكان للزبري أربع نس  وة، ف ص  اب كل امرأة ألف 

. وقول البخاري ر ه هللا حممول على أن مجلد املال حني (2)ألف ومنتا ألف. فجميع ماله مخس              ون ألف ألف ومنتا ألف
. وابرك هللا له (4)، وقد وقع يف تركته من الربكد الش    يء الكثري(3)قس    مداملو  كان  ذلك دون الزائد يف أربعد س    وني دون ال

 يف أراضيه بعد موته فوَف ديوه وزاد عليه الشيء الكثري.

 ويف هذه القصة درس وعرب وفوائد:

 قول الزبري البنه: اي بين إن عجزن عن شيء منه فاستعن مبوالي: -أ 

وهذا مثل من أمثل د اليقني الراس ، واإلميان القوي الذي ترتو عليه صد  التوكل على هللا عز وجل، واللجوء إليه يف ق اء 
احلوائج وكش   ف الكراب ، فاملؤمن احلق يعتقد جازماً أبن كل ش   يء بيد هللا جلذ وعال، فإذا وقع يف ض   ائقد وكرب فإن أول 

كلون طرفاً مخر يف ق    يته ما يتبادر إىل ذهوه تص   ور وجود هللا إمنا  تعاىل وهيموته على كل ش   يء، وأن املخلوقني الذين ُيش   َ
هم يف قب    د البارئ جلذ وعال، وأن قلوهبم بيده س   بحانه يص   رفها كيف يش   اء، فليلج  إليه قبل كل ش   يء، ويس    له ق    اء 

لوبد، مع اَلعتقاد أبهنا وص     لد إىل الوتائج املطحاجته وتفريج كربته، مث يقوم بعمل األس     باب الر خلقها هللا تعاىل وجعلها م

                                                           
  (1) سري أعالم الوبالء )62/1(.

  (2) البخاري ، رقم 3129.
  (3) شذرا  الذهو )209/1(.

  (4) اإلصابد َلبن حجر )461/2(.
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 (1)جمرد أس     باب، وأن الفاعل واملقد ر هو هللا تعاىل، وأنه قادر على أن يوزع من األس     باب قوة الت ثري فال تؤدي إىل نتائجها
 املعروفد.

 هل كان الزبري رضي هللا عنه من األثرايء؟ -ب

ان عوه ما كان من األثرَيء أص  حاب األموال املعروفني املش  هورين بذلك، بل ك نرى الوصذ الس  ابق يوطق أبن الزبري رض  ي هللا
يش  عر ابل   ائقد ويهمه أمر ما يف ذمته من أموال وديون، وكان خيش  ى أَل تفي أرض  ه وعقاره مبا عليه من أموال، كما يوطق 

يد على األموال قع مثله أن الديون تز هذا الوص أي                اً أبن عبد هللا بن الزبري ما كان خيالف أابه يف توقعه، بل كان يتو 
واألرض، يقول له أبوه: أفرتى يُبقي ديوُ َوا من مالوا ش              يناً؟ فال جيد عبد هللا جواابً ألبيه، ولو كان يتوقع غري ما توقع أبوه، 

  يف توقعه، فيس    د اري أابه ص  راحألجابه مطمنواً إَيه يف هذا الوق  العص  يو، أبن األمر غري ما يقدذر ويتوقذع، بل نده جي
 عودما أشار عليه أن يستعني مبوَله  : من موَلك؟ فهو يتوقع أنه سيستعني به.

وَل يزعمن زاعم أبن عبد هللا مل يكن حميطاً بثروة أبيه، عارفاً أبمالكه، فإن عبد هللا كان يف ذلك الوق  يف س         ن ا امس         د 
هرياً ألبيه عاملاً بكل أحواله وأمواله، وخباص         د إذا كان هو والثالثني، ومن يكن يف مثل هذه الس         ن من ش          نه أن يكون  

اَلبن األكرب، وإن س ؤال الزبري له: أفرُتى يُبقي ديوُوا من مالوا ش يناً؟ يش هد أبن عبد هللا كان على علم أبحوال أبيه وأمواله، 
إَل قل : َي  ما وقع  يف كربد من ديوه بل إن عبد هللا ص    رذ  أبن أمر ق     اء الدين ما كان س    هاًل وَل هيواً، فيقول: فو هللا

 .(2)موىل الزبري، اق ي عوه ديوه فيق يه

ومما يش   هد أي    اً أبن الزبري مل يكن معدوداً من األغوياء وأص   حاب الثروا ، وأن توقعه عن ديونه ونس   بتها إىل أمالكه كان 
ه: ما أراكم قى عبد هللا بن الزبري فيقول ليف موض  عه وحمله: أن حكيم بن حزام رض  ي هللا عوه                   وهو ابن عم الزبري                   تل

 .(3)تطيقون هذا الذي عليكم من الديون، فإن عجزمت عن شيء موه، فاستعيووا يب

: ودليل رابع: أي  عبد هللا بن جعفر رض           ي هللا عوه لعبد هللا بن الزبري، وكان له عود الزبري أربعمند ألف، فيقول َلبن الزبري
 بد هللا بن الزبري: َل.إن شنتم تركتها لكم قال ع

. فهذه شهادة اثوني من كبار الصحابد يتوقعان عدم (4)قال عبد هللا بن جعفر: فإن شنتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرمت

                                                           
  (1) التاري  اإلسالمي )309/20(.

  (2) البخاري ، رقم 3129.

  (3) البخاري ، رقم 3129.
  (4) املصدر السابق نفسه.
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وفاء أمالك الزبري مبا عليه من ديون، ويعدُّ أنه ممن حيتاج إىل عون ومس       اعدة، مث  ا ممن يعرف الزبري وخيالطه، ويطلع على 
، ملسو هيلع هللا ىلصلويباأحواله، ف حد ا حكيم بن حزام ابن عم الزبري، واآلخر ابن ابن خاله، ف م الزبري ص              فيد بو  عبد املطلو عمد 

اض       اً وائتماانً، فهذه أدلد أربعد َل يرقى إليها الش       ك توطق أبن الزبري رض       ي هللا عوه ما  وهو يتعامل معه أخذاً وعطاء، واقرت 
 .(1)كان من أصحاب الثروا 

وقد فش    ا فيما فش    ا عن ثروة الزبري وغواه احلديث عن عبيده وخيولهر ففي بعض املص    ادر أنه كان ألف مملوك، وأن األلف 
. لكن املس   تش   ر  (2)ما يدخل إىل بيته موها در اً واحداً يتص   د  بذلك مجيعهمملوك كانوا يؤدون إلي                  ه ا راج كل يوم، ف

الذائع الص  ي  )ول ديوران ( جعل األلف عش  رة مَلف، فقال: كان الزبري ميتلك عش  رة مَلف عبد، مث أض  اف إليها ألف 
َل يقف أمام روايد البخاري، ، وهذا ا رب (4)، وابلطبع حذف املس   تش   ر  )الذكي( خرب تص   د  الزبري خبراج مماليكه(3)جواد

إذ ج           اء فيه           ا: فقتل الزبري ومل يرتك ديواراً وَل در اً، إَل أرضني موها ال ابد، وإحدى عشرة داراً ابملديود، ودارين ابلبصرة، 
  . فالروايد واض       حد، وهي أبس       لوب احلص       ر، ويف مقام احلديث عن هم  الدين، والُكرب الر(5)وداراً ابلكوفد، وداراً مبص       ر

كان  يف سبيل سداده، فلو كان هواك ألف مملوك، لكان  ا ذكر، ولثموها قيمد وقدر، أَل يساوي اململوك الواحد يف أقل 
؟  فيك ون  ن املماليك ه و قيم د الدين كله إَل قلياًل، هذا كله على فرض أهنا كان  ألفاً فق ، أما إذا (6)تقدي ر ألفي درهم

هنا عش  رة مَلف مملوك، فمعىن ذلك نس  ف روايد البخاري من أس  اس  ها، فإن عش  رة مَلف أخذان بش  طحد ول ديوران ، وأ
مملوك وألف جواد يكفي  وها   مهما كان خبساً   أن يسدد ديونه، وي ر  ورثته يف جلج الثراء، وما كان الزبي ر حباجد إىل أن 

 يقول َلبو ه: إن من أكرب  ي لَ َدْيين. وَل أن يسائله:

 .(7)ديووا من مالوا شيناً، وَل أن يوصيه: إذا أعجزك شيء من ديين، فاستعن عليه مبوَلي أفرتى يُبقي

إن احلديث عن س       رية الزبري وطلحد وعمرو بن العاص، وأيب موس       ى األش       عري وأم املؤموني عائش       د يوس       جم مع أهداف 
يث عن عص    ر حموريد يف احلد الكتاب، من حيث احلديث عن س    رية أمري املؤموني علي وعص    ره، فهذه الش    خص    يا  تعترب

أمري املؤموني علي، كما أن التش              ويه الذي حلق هبا يف كتو التاري  واألدب يكون عود احلديث يف الف  الداخليد، فبيان 

                                                           
  (1) الزبري بن العوام ، الثروة والثورة ، عبد العظيم الديو ، ص 9.

  (2) سري السلف الصاحلني )227/1( ، يف إسواده ضعف.
  (3) الزبري بن العوام ، الثروة والثورة ، ص 11.

  (4) املصدر السابق نفسه ، ص 13.
  (5) البخاري ، رقم 3129.

  (6) الزبري بن العوام ، الثروة والثورة ، ص 14.
  (7) البخاري ، رقم 3129.
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س         ري م، وأخالقهم وص         فا م، واجو عليوا، وحىت خيرج القارئ مبعرفد حقيقيد  ذه الش         خص         يا ، فال يت ثر ابلرواَي  
ص املوض   وعد الر وض   عها مؤرخو الش   يعد الراف    د، والر ش   وه  ثقافد الواس عن هذه الش   خص   يا  ال    عيفد، وَل القص   

العظيمد، فاحلديث عن س   رية الزبري أو غريه من كبار الص   حابد الر س   ا   يف األحداث يف عهد أمري املؤموني علي رض   ي 
 استه لعهد ا لفاء الراشدين.هللا عوه يوسجم مع أهداف املؤلف الر أراد إيصا ا للقارئ من خالل در 

 عشر: سرية طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه واستشهاده: احلادي
هو أبو حممد طلحد بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو بن كعو بن س         عد بن تيم بن مرة بن كعو بن ل                        ؤي بن غالو 

يف مرة بن كعو، ومع أيب بكر الص        ديق يف تيم بن مرة، وعدد ما بيوهم من اآلابء  ملسو هيلع هللا ىلصالويب، جيتمع مع (1)القرش        ي التيمي
، أسلم  و ا (3)، وأمه رضي هللا عوه: الصعبد بو  احل رمي امرأة من أهل اليمن، وهي أخ  العالء بن احل رمي(2)سواء

ى و د، وأحد الثمانيد الذين سبقوا عل. وطلحد رضي هللا عو ه أحد العشرة الذين بشروا ابجل(4)صحبد، و فر  بشرف ا جرة
 (5).اإلسالم، وأحد ا مسد الذين أسلموا على يد أيب بكر الصديق رضي هللا عوه، وأحد الستد أصحاب الشورى

 إسالمه وابتالؤه وهجرته: - 1
ُلوا أهل هذا املوس م، أفيهم أ د مْن أهل حقال طلحد بن عبيد هللا: ح  ر  س و  بص ري، فإذا راهو يف ص ومعته يقول: س َ

احلرم؟ قال طلحد: نعم، أان. فقال: هل  هر أ د بعد؟ قل : ومن أ د؟ قال: ابن عبد هللا بن عبد املطلو، هذا ش       هره 
، فإَيك أن ُتس            بق إليه، قال (7)، وس            باخ(6)الذي خيرج فيه، وهو مخر األنبياء، وخمرجه من احلرم ومهاجره إىل َْنل، وحر ة

فخرج  س              ريعاً حىت قدمُ  مكد، فقل : هل كان من حدث؟. قالوا: نعم حمم د بن عبد  طلحد: فوقع ما قال يف قليب،
هللا األمني توب  ، وق د تبع ه ابن أيب قح اف د. ق ال طلح د: فخرج   حىت دخل   على أيب بكر، وقل  : اتبع   ه ذا الرج ل؟ 

ا قال الراهو  ، فخرج وأخرب طلحد أاب بكر مبقال: نعم، فانطلق إليه، فادخل عليه، فات بعه، فإنذه يدعو إىل احلق وإىل ا ري   
، ملسو هيلع هللا ىلصل هللا مبا قال الر اهور فسر رسو ملسو هيلع هللا ىلص ، ف سلم طلحد، وأخرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأبو بكر بطلحد، فدخل به على رسول هللا 

م، يفلما أس  لم أبو بكر وطلحد بن عبيد هللا، أخذ ا نوفل بن خويلد بن العدوي د، فش  د  ا يف حبل واحد، ومل ميوعهما بوو ت

                                                           
  (1) اإلصابد )220/2( ، اَلستيعاب َلبن عبد الرب على حاشيد اإلصابد )210/2(.

  (2) فتُ الباري )82/7(.
  (3) اإلصابد )220/2(.

  (4) املصدر السابق نفسه )337/4( ر فتُ الباري )82/7(.
  (5) املستدرك للحاكم )369/3( ر عقيدة أهل السود يف الصحابد )228/1(.

  (6) حرة: هي األرض ال ليظد ذا  احلجارة السُّود الوذخرا .
  (7) سباخ: مجع سبخد ، وهي أرض ذا  نز  وملُ.
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 .(1)وكان نوفل يُدعى أسد قريش ولذلك مُس ي أبو بكر وطلحد القريوني

هذا وقد أوذي طلحد يف هللا ولقي أذى كبرياً من املشركني، ومن عشريته األقربني، وبقي طلحد رضي هللا عوه           صابراً على 
 األذى والعذاب حىت أذن هللا عز وجل اب جرة.

 بكر من ثياب وأابملسو هيلع هللا ىلص  املديود لقيه طلحد قادماً من الش   ام يف عري، فكس   ا رس   ول هللا مهاجراً إىلملسو هيلع هللا ىلص وملا ارحتل رس   ول هللا 
الش  ام، مث م   ى طلحد إىل مكد حىت فرغ من حاجته، مث  خرج بعد ذلك بل أيب بكرر فهو الذي قدم هبم املديود، فطلحد 

، وقيل:  (3)بيوه وبني أيب أيوب األنصاريملسو هيلع هللا ىلص  ، وملا قدم املديود مخى رسول هللا(2)من املهاجرين األو لني                  رضي هللا عوهم
 .(4)كعو بن مالك األنصاري، حني مخى بني املهاجرين واألنصار

 يف غزوة بدر: - 2
عري من الش     ام  وص     ولملسو هيلع هللا ىلص كان طلحد بن عبيد هللا رض     ي هللا عوه كل ف بتحس     س عري قريش، وذلك ملا حتني  رس     ول هللا 

 هللا عوهما أيتيانه ابألخبار، فخرجا وبل ا احلوراء، فلم يزاَل مقيمنيطلحد وس           عيد بن زيد رض           ي ملسو هيلع هللا ىلص لقريش، فقد بعث 
ة بدر، قد خرج ابملس           لمني يف غزو ملسو هيلع هللا ىلص هواك حىت مر  العري، فتس           احل ، فعادا إىل املديود ابألخبار، كان رس           ول هللا 

قاتلني، ور ا، س    هم كاملبس    همهما وأجملسو هيلع هللا ىلص ف س    رعا ليو     ما إىل اجليش، إَل أهنما مل يدركا املعركد، وض    رب  ما رس    ول هللا 
 .(5)وأجر كاجملاهدين

 يف غزوة أحد، أوجب طلحة رضي هللا عنه: - 3
يف انحيد يف اثين عش              ر رجاًل موهم طلحد، ف دركه ملسو هيلع هللا ىلص عن جابر قال: ملا كان يوم أحد ووىل  الواس، كان رس              ول هللا 

 «أن »فقال رجل من األنص        ار: أان قال: « كما أن »قال طلحد: أان. قال: « َمن للقوم؟: »ملسو هيلع هللا ىلصالويباملش        ركون، فقال 
نص       ار: فقال رجل من األ«. كما أن »فقاتل حىت قُتل. مث التف ، فإذا املش       ركون فقال: من  م؟ قال طلحد: أان. قال: 

ان. فقاتل (، فقال: من للقوم؟ قال طلحد: أأان. قال: أن  فقاتل حىت ُقتل، فلم يزال كذلك حىت بقي مع نيب هللا )طلحد
ي. فقال رس  ول هللا  املالئكد  لو قل : بس  م هللا، لرفعتكملسو هيلع هللا ىلص: »طلحد قتال األحد عش  ر، حىت قطع  أص  ابعه فقال: حس   

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )258/7(.

  (2) البدايد والوهايد )258/7(ر فرسان من عصر الوبوة ، ص 225.
  (3) البدايد والوهايد )258/7(.

  (4) فرسان من عصر الوبوة ، ص 225 ، اَلستيعاب َلبن عبد الرب.
  (5) احلاكم يف املستدرك )369/3( ر اَلستيعاب )4188(.
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لو قل : بس      م هللا، لرأي  يُبىن لك هبا بي  يف : »ملسو هيلع هللا ىلصالويب. وعود أ د: فقال له (1)مث رد هللا املش      ركني«. والواس يوظرون
 .(2)«ود وأن  حي  يف الدنيااجل

. وُجر  يف تلك ال زوة تس            عاً وثالثني، أو (3)يوم أحد ملسو هيلع هللا ىلصالويبوعن قيس بن حازم قال: رأي  يد طلحد ش            الء وقى هبا 
. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشد          رضي هللا عوها          قال :  (4)مخساً وثالثني، وُشل   إصبعه أي: السبابد والر تليها

. وعن عائش    د وأم إس    حا  بور طلحد قالتا: ُجر  أبوان يوم (5)إذا ذكر يوم أُحد قال: ذلك اليوم كله لطلحدكان أبو بكر 
ُأُحد أربع     اً وعشرين جراح     د، وقع موها يف رأسه شجد مربعد، وُقطع نساه       يعين العر        وُشلذ  أصبعه، وكان سائر اجلرا  

       يرجع به القهقرىر كلما أدركه أحد من املشركني، قاتل دون      ه حىت ملسو هيلع هللا ىلص  يف جسده، وغلبه الَ شي        اإلغماء        ورسول هللا
 .(7)«أوجو طلح د حني صوع برسول هللا ما صوعملسو هيلع هللا ىلص: »، حىت قال عو ه (6)أسو ده إىل الشعو

 شهيد ميشي علا األرض: - 4
ن حراء فما اس    ك» ملسو هيلع هللا ىلص:كان على جبل حراء، فتحرك. فقال رس    ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فعن أيب هريرة رض    ي هللا عوه: أن رس    ول هللا 

وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي  وطلحد والزبري وس     عد بن أيب وقاص    ملسو هيلع هللا ىلصالويب، وعليه «عليك إَل نيب أو ص     ديق أو ش     هيد
،  ل ملسو هيلع هللا ىلص، فلما علم طلحد أبنه س  يمو  ش  هيداً وذلك بعد أن مسع تلك البش  رى من احلبيو املص  طفى (8)رض  ي هللا عوهم

، فقد كان يف مهمد كلذفه هبا رس  ول هللا (9)عدا غزوة بدر ملسو هيلع هللا ىلصالويبيبحث عن الش  هادة يف مظاهنا، فش  هد املش  اهد كلها مع 
د على وجه األرض فليوظر إىل طلحد بن عبي من أحو أن يوظر إىل ش   هيد ميش   ي: »ملسو هيلع هللا ىلصالويبكما مر  معوا، وقال عوه ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(10)«هللا

 من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه: - 5
: قالوا ألعرايب جاء يس ل رسول هللا عمن ق ى حنبهملسو هيلع هللا ىلص عن موسى وعيسى ابوا طلحد عن أبيهما: أن أصحاب رسول هللا 

وه، مث إين : فس     له األعرايب، ف عرض عوه، مث س     له ف عرض عمن هو؟ فكانوا َل جيرتئون على مس     لته يوقرونه ويهابونه قال
ى أين السائل عمن ق »قال: ملسو هيلع هللا ىلص اطلع  من ابب املسجد                  يعين طلحد                  وعليذ ثياب خ ر، فلما راين رسول هللا 

                                                           
  (1) السلسلد الصحيحد ، رقم 2171 ، احلديث حسن مبجموع طرقه.

  (2) ف ائل الصحابد ، رقم 1294 ، إسواده صحيُ.
  (3) البخاري ، رقم 4063.

  (4) البخاري )361/7(ر أصحاب الرسول )264/1(.
  (5) فتُ الباري )361/7(.

  (6) سري أعالم الوبالء )32/1(.
  (7) صحيُ اجلامع لأللباين ، رقم 2540.

  (8) مسلم ، رقم 2417.
  (9) أصحاب الرسول )260/1(.

  (10) رواه الرتمذي واحلاكم وصححه األلباين يف صحيُ اجلامع ، رقم 5962.
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 .(1)«هذا ممن ق ى حنبه»قال األعرايب: أان َي رسول هللا. قال: « حنبه؟

 دفاعه عن إخوانه وإحسان الظن هبم: - 6
كم       يعين موملسو هيلع هللا ىلص عن مالك بن أيب عامر، قال: جاء رجل إىل طلحد فقال: أرأيتك هذا اليماين، هوأعلم حبديث رسول هللا 

مامل نسمع، فال أشك، وس خربك ملسو هيلع هللا ىلص أاب هريرة                 نسمع موه أشياء َل نسمعها موكم، قال: أما أن قد مسع من رسول هللا 
غدوة وعشيد، وكان مسكيواً َل مال له   أبو هريرة  إمنا هو على ابب رسول ملسو هيلع هللا ىلص إان  كوا أهل بيو ، وكوا إمنا أن  رسول هللا 

 .(2)، فال أشك أنه قد مسع ما مل نسمع، وهل ند أحداً فيه خري يقول على رسول هللا ما مل يَ ُقلْ ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 ويف هذه القصد درس مفيد يف الدفاع عن العلماء والفقهاء الصاحلني.

 إنفاقه يف سبيل هللا: - 7
. وعن موسى عن أبيه طلحد: (3)عن قبيصد بن جابر قال: صحب  طلحد، فما رأي  أعطى جلزيل ماٍل من غري مس لد موه

أنه أيه مال من ح        رمو  س       بعمند ألف، فبا  ليلته يتململ. فقال: ما  ن  رجل بربه يبي  وهذا املال يف بيته؟ قال : 
 وقص     اع فقس     مه. فقال  ا: ر ك هللا إنك موفقد بو  موفق،ف ين أن  عن بعض أخالئك، فإذا أص     بح ، فادع جبفان 

وهي أم كلثوم بو  الص       ديق، فلما أص       بُ، دعا جبفان، فقس       َمها بني املهاجرين واألنص       ار، فبعث إىل علي  موها جبفود، 
ال : ق فقال  له زوجته: أاب حممد، أما كان لوا يف هذا املال من نص             يو؟ قال: ف ين كو  موذ اليوم؟ فش              نك مبا بقي

 .(4)فكان  صرة فيها حنو ألف درهم

عدى بو  عوف املريد، قال : دخل  على طلحد يوماً وهو خاثر ، فقل : مالك؟ لعل رابك من أهلك ش  يء؟ (5)وعن س  ُ
قال: َل وهللا، نعم خليلد املس          لم أنِ ، ولكن مال  عودي قد غمذين. فقل : ما يُ مُّك؟ عليك بقومك، قال: َي غالم ادع 

 .(6)، فقس مه فيهم، فس ل  ا ازن: كم أعطى؟ قال: أربعمند ألفيل قومي

عن احلس      ن البص      ري: أن طلحد بن ُعبيد هللا ابع أرض      اً له بس      بعمند ألٍف، فبا  أرقاً من خمافد ذلك املال، حىت أص      بُ 

                                                           
  (1) رواه الرتمذي إبسواد حسن ، رقم 3742.

  (2) سري أعالم الوبالء )37/1( ، إسواده حسن.
  (3) احلليد )88/1( ر سري أعالم الوبالء )30/1(.

  (4) سري أعالم الوبالء للذهيب )30/1   31(.
  (5) خاثر الوفس: غري نشي .

  (6) جممع الزوائد )148/9( ، قال ا يثمي: رواه الطرباين ، ورجاله ثقا .
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 .(1)ففرذقه

د قبلك، إن لرحم ما س   لين هبا أحوعن علي  بن زيد قال: جاء أعرايب إىل طلحد يس   له، فتقرب إليه برحم، فقال: إن هذه 
يل أرض        اً قد أعطاين هبا عثمان ثال ند ألف فاقب         ها، وإن ش        ن  بعتها من عثمان، ودفع  إليك الثمن، فقال: الثمن، 
ف عطاه. وكان رضي هللا عوه َل يدع أحداً من بين تيم عائاًل إَل كفاه، وق ى ديوه، وكان يرسل لعائشد أم املؤموني كل سود 

 .(3)، إنه طلحد ا ري، وطلحد الفياض، وطلحد اجلود(2)مَلفبعشرة 

ابلفياض لسع               د عطائه وكثرة إنفاق               ه يف وجوه ا ري، فقد روى أبو عبد هللا احلاكم إبسواده إىل ملسو هيلع هللا ىلص وقد مس اه رسول هللا 
َي طلح                    د : » ملسو هيلع هللا ىلصالويب، ف طعمهم وس     قاهم فقال (4)موس     ى بن طلحد: أن طلحد حنر جزوراً وحفر بنراً يوم ذي ق                    رد

 .(5)فسمي طلحد الفياض«. الفياض

 من فرائد أقواله ودمَرر جواهر كالمه: - 8
فمن أقواله: إن أقل  عيو الرجل جلوس         ه يف بيته
، ومما حفظ عوه قوله: الكس         وة تظهر الو عمد، واإلحس         ان إىل ا ادم (6)

 يف فكان َل يشاور خبياًل يف صلد، وَل جباانً ، ولطلحد          رضي هللا عوه          مراء لقبد وصحيحد يف الواس، (7)يكب  األعداء
 .(8)حرب

 شهادة طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه: - 9
ملا ح     ر يوم اجلمل، واجتمع به علي فوعظه، أتخذر فوقف يف بعض الص    فوف، فجاءه س    هم غرب فوقع يف ركبته، وقيل: 

اد هللا، به حىت كاد يلقيه، وجعل يقول: إيل  عبيف رقبته، واألول أش       هر، وانتظم الس       هم مع س       اقه خاص       رة الفرس فجمُ 
ف دركه موىل له، فركو وراءه وأدخله البص            رة، فما  بدار فيها، ويقال: إنه ما  ابملعركد، وإن علياً ملا در بني القتلى راه، 

ري  هللا أش      كو ُعج، مث قال: عزيز علي  أاب حممد أن أراك جُمودًَل يف األوديد، مث قال: إىل(9)فجعل ميس      ُ عن وجهه الرتاب

                                                           
  (1) سري أعالم الوبالء )32/1(.
  (2) سري أعالم الوبالء )31/1(.

  (3) يري  اإلسالم ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 527.
  (4) ماء على ليلتني من املديود بيوها وبني خيرب. الوهايد )137/4(.

  (5) البدايد والوهايد )258/7(.
  (6) املستدرك )374/3( ، حديث صحيُ اإلسواد ومل خيرجه. خمتصر يري  دمشق )203/11( ، يقصد: أن العزلد بعد عن اَلهتمام.

  (7) فرسان من عصر الوبوة ، ص 237.
  (8) املصدر السابق نفسه.

  (9) البدايد والوهايد )258/7(.
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 .(2)، وترحم عليه، وقال: ليتين ِم ُّ قبل هذا بعشرين سود(1)وجُبري

وَل ش     ك أن طلحد بن عبيد هللا رض     ي هللا عوه من أهل اجلود، فقد روى الرتمذي إبس     واده إىل عبد الر ن بن عوف قال: 
أبو بكر يف اجلود، وعمر يف اجلود، وعثمان يف اجلود، وعلي يف اجلود، وطلحد وسعد يف اجلود، وسعيد ملسو هيلع هللا ىلص: »قال رسول هللا 

 يد عن  مث قال: وقد روى هذا احلديث، عن عبد الر ن بن«. ن العوام يف اجلوديف اجلود، وأبو عبيدة يف اجلود، والزبري ب
ر ففي هذا احلديث موقبد واض   حد لطلحد رض   ي هللا عوه، حيث ش   هد له (3)حنو هذا ملسو هيلع هللا ىلصالويبأبيه، عن س   عيد بن زيد، عن 

 .(4)ا واآلخرةأنه من أهل اجلود، وأكرم هبا من شهادة، فإهنا ت مو  اإلخبار بسعادته يف الدني ملسو هيلع هللا ىلصالويب

 حفْ هللا له بعد موته: - 10
إن هللا حفظ جسد طلحد بن عبيد هللا رضي هللا عوه بعد موته، فقد فتُ قربه بعد أكثر من ثالثني عاماً، ونقلوه إىل مكان 
ق ي حليته، فعن املثىن بن س      عيد قال: أتى رجل  عائش      د بو  طلحد فقال  :مخر، فلم يت ري موه إَل ش      عريا  يف إحدى ش      ِ

رأي  طلحد يف املوام، فقال: قل لعائشد حتولين من هذا املكانر فإن الو ذزذ      الرطوبد أو املاء      قد مذاين. فركب  يف حشمها، 
قي  حليته، أو قال: رأس     ه، وكان بيوهما ب      ع  ف      ربوا عليه بواء واس     تثاروه. قال: فلم يت ري موه إَل ش     عريا  يف إحدى ش     ِ

 عن طلحد وسائر الصحابد أمجعني.، فرضي هللا (5)وثالثون سود

 سعد بن أيب وقاص يدعو علا من يقع يف عثمان وعلي وطلحة والزبري رضي هللا عنهم: - 11
عن س    عيد بن املس    يو: أن رجاًل كان يقع يف طلحد والزبري وعثمان وعلي رض    ي هللا عوهم، فجعل س    عد يوهاه ويقول: َل 

له للواس قال: اللهم إن كان س     خطاً لك فيما يقول، ف رين فيه اليوم ميد واجعتقع يف إخواين، ف ىب، فقام فص     لى ركعتني مث 
والبال ، فس   حقه حىت قتله. قال س   عيد  (6)عربة، فخرج الرجل فإذا ببخر يش   ق الواس، ف خذه ابلبال  فوض   عه بني كركرته

 .(7)تكبن املسيو: ف ان رأي  الواس يتبعون سعداً ويقولون: هويناً لك أاب إسحا  أجيب  دعو 

                                                           
  (1) سرائري وأحزاين الر َتوج يف جويف.

  (2) يري  اإلسالم ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 528.
  (3) أخرجه أبو داود. )4649( ر الرتمذي ، رقم 3757 ، حديث حسن.

  (4) عقيدة أهل السود )293/1(.
  (5) أصحاب الرسول )270/1(.

  (6) الكركرة: الصدر.
  (7) البدايد والوهايد )259/7(.
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 هـ(37معركة صفني: ):  املبحث الثاين
 

 أواًل: تسلسل األحداث اليت قبل املعركة:
 ( أم حبيبة بنت أيب سفيان، ترسل النعمان بن بشري بقميص عثمان إىل معاوية وأهل الشام:1)

 بثياب عثمان الر أرس  لوا إيل  ملا قُتل عثمان رض  ي هللا عوه: أرس  ل  أم املؤموني، أم حبيبد بو  أيب س  فيان إىل أهل عثمانر 
إىل  قُتل فيها، فبعثوا إليها بقميص   ه م    ر جاً ابلدم، وخبص   لد الش   عر الر نتف  من حليته، مث دع  الوعمان بن بش   ري، فبعثته

وجاء يف روايد: خرج الوعمان بن بش         ري ومعه قميص عثمان م          م  ابلدماء، ومعه  .(1)معاويد، فم          ى بذلك وبكتاهبا
، فورد (3)، وكان  انئلد بو  الفرافص  د الكلبيد زوج عثمان كلبيد ش  اميد(2)الر أص  يب  حني دافع  عوه بيدهاأص  ابع انئلد 

الوعمان على معاويد ابلش   ام، فوض   عه معاويد على املورب لرياه الواس، وعلق األص   ابع يف كم القميص يرفع يرة ويوض   ع يرة، 
 .(4)خذ بث رهوالواس يتباكون حوله، وحثذ بع هم بع اً على األ

. ومىل (5)وجاء ش    رحبيل بن الس    م  الكودي وقال ملعاويد: كان عثمان خليفتوا، فإن قوي  على الطلو بدمه وإَل فاعتزلوا
رجال الش              ام أن َل ميس              وا الوس              اء وَل يواموا على الفريف حىت يقتلوا قتلد عثمان ومن عرض دوهنم بش              يء، أو تفىن 

ويد، فقد كان  الص        ورة الر نقلها الوعمان بن بش        ري إىل أهل الش        ام بش        عد، مقتل ، وكان ذلك ما يريده معا(6)أرواحهم
ا ليفد، س   يوفاً مص   لتد من ال وغاء على رقاب الواس، بي  املال موتهكاً مس   لوابً، وأص   ابع انئلد مقطوعد، فهاج  الوفوس 

اويد بعد هذا إطالقاً أن نرى إص           رار معوالعواطف، واهتز  املش           اعر، وأتثر  هبا القلوب، وذرف  موها العيون وَل غرابد 
ومن معه من أهل الش  ام ابإلص  رار على املطالبد بدم عثمان، وتس  ليم القتلد للقص  اص قبل البيعد، وهل نتص  ور أن يتم مقتل 
أمري املؤموني وس  يد املس  لمني من حاقدين حمتلني متآمرين، وَل يتماوج العامل اإلس  المي من أقص  اه إىل أقص  اه للقص  اص من 

 ؟.(7)صحاب هذه اجلرميد البشعدأ

                                                           
  (1) يري  اإلسالم ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 539.

  (2) البدايد والوهايد )539/7(.
  (3) يري  الدعوة اإلسالميد ، حممد مجيل ، ص 398.

  (4) البدايد والوهايد )539/7( ، سودها ضعيف.
  (5) األنساب )418/4(ر يري  الدعوة اإلسالميد ، ص 398.

  (6) يري  الطربي )600/5(.
  (7) معاويد بن أيب سفيان لل  بان ، ص 178 ، 183.
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 ( دوافع معاوية يف عدم البيعة:2)
كان معاويد رض    ي هللا عوه والياً على الش    ام يف عهد عمر وعثمان رض    ي هللا عوهما، وملا توىل ا الفد علي أراد عزله وتوليد 

دي يص     ل مش     ارف الش     ام )واعبد هللا بن عمر، فاعتذر ابن عمر، ف رس     ل إىل س     هل بن حويف بدًَل موه، إَل أنه ما كاد 
القرى( حىت عاد من حيث جاء، إذ لقيته خيل ملعاويد عليها حبيو بن مس           لمد الفهري، فقالوا له: إن كان بعثك عثمان 

 .(1)فحيهال بك، وإن كان بعثك غريه فارجع

، وقالوا: (2)البيعد يدخلون لقد امتوع معاويد وأهل الشام عن البيعد ورأوا أن يقتص  علي      رضي هللا عوه      من قتلد عثمان مث
، وختو فوا على أنفس      هم من قتلد عثمان الذين كانوا يف جيش علي، فرأوا أن البيعد لعلي َل نو (3)َل نبايع من أيوي القتلد

عليهم، وأهنم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومني، قالوا: ألن عثمان قتل مظلوماً ابتفا  املس  لمني، وقتلته يف عس  كر علي، 
م غالبون  م شوكد، فإذا ابيعوا  لموان واعتدوا عليوا وضاع دم عثمان، وكان معاويد رضي هللا عوه يرى أن عليه مسؤوليد وه

ِرْف يف َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَوا ِلَولِيِ ِه س    ُ ﴿ اَلنتص    ار لعثمان والقود من قاتليه، فهو ويل دمه، وهللا يقول: ْلطَاانً َفاَل ُيس    ْ
ورًا لذلك مجع معاويد الواس، وخطبهم بش      ن عثمان، وأنه قتل مظلوماً على يد س     فهاء  [33]اإلســــراء:  ﴾اْلَقْتِل ِإنذُه َكاَن َمْوص     ُ

موافقني مل يقدروا الدم احلرام، إذ س    فكوه يف الش    هر احلرام يف البلد احلرام، فثار الواس، واس    توكروا وعل  األص    وا ، وكان 
ما  ملسو هيلع هللا ىلص، فقام أحدهم وامسه مرة بن كعو فقال: لوَل حديث مسعته من رس    ول هللا ملسو هيلع هللا ىلصول هللا موهم عدد من أص    حاب رس    

ا هو عثمان بن ، فقم  إليه، فإذ«هذا يومنذ على ا دى»تكلم ، وذكر الف  فقرهبا، فمر رجل متقوع يف ثوب، فقال: 
 .(4)«نعم»عفان، ف قبل  عليه بوجهه فقل : هذا؟ قال: 

ه يف طلو معاويد القود من قتلد عثمان، وموش           طاً ودافعاً قوَيً للتص           ميم على حتقيق ا دف، وهواك حديث مخر له أتثري 
فكان من مخر كلمد أن ض     رب ملسو هيلع هللا ىلص.. وهو: عن الوعمان بن بش     ري عن عائش     د رض     ي هللا عوها قال : أرس     ل رس     ول هللا 

ثاللً، « تلقاين خلعه فال ختلعه حىت َي عثمان إن هللا عس    ى أن يلبس    ك قميص    اً، فإن أرادك املوافقون على»موكبه، فقال: 
فقل   ا: َي أم املؤموني  ف ين كان هذا عوك؟ قال : نس            يته وهللا ما ذكرته، قال: ف خربته معاويد بن أيب س            فيان، فلم 

 .(5)يرَض ابلذي أخربته حىت كتو إىل أم املؤموني أن أكتيب إيل  به، فكتب  إليه به كتاابً 

                                                           
  (1) يري  الطربي )466/5(.
  (2) البدايد والوهايد )129/7(.

  (3) العواصم من القواصم ، ص 162.
  (4) صحيُ سون ابن ماجه )240/1(.

  (5) مسود أ د ، رقم 24045 ، حديث صحيُ.
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 توفيذ حكم هللا يف القتلد الس  بو الرئيس  ي يف رفض أهل الش  ام بزعامد معاويد بن أيب س  فيانلقد كان احلرص الش  ديد على 
بيعد علي بن أيب طالو، ورأوا أن تقدمي حكم القص        اص مقدم على البيعد، وليس          ألطماع معاويد يف وَليد الش        ام، أو 

ىل س     تد من أهل الش     ورى، وأن علياً أف      ل موه وأو طلبه ما ليس له حبق، إذ كان يدرك إدراكاً يماً أن هذا األمر يف بقيد ال
 ، وقد انعقد  البيعد له إبمجاع الصحابد ابملديود، وكان اجتهاد معاويد خيالف الصواب.(1)ابألمر موه

 ( معاوية يرد علا أمري املؤمنني علي رضي هللا عنهما:3)
ن مقتل عثمان وتكرر ذلك مراراً إىل الش       هر الثالث مبعث علي رض       ي هللا عوه كتباً كثرية إىل معاويد فلم يرد عليه جواهبا، 

مع رجل، فدخل به على علي، فقال له علي: ما وراءك؟ قال: جنتك من عود قوم َل  (2)يف ص     فر، مث بعث معاويد طُوماراً 
، ترك  س        تني ألف ش        ي  يبكون حت  قميص عثمان، وهو على مورب دمش        ق، فقال (4)، كلهم موتور(3)يريدون إَل الَقودَ 

علي: اللهم إين أبرأ إليك من دم عثمان. مث خرج رسول معاويد من بني يدي عليٍ  فهمذ به أولنك ا وارج الذين قتلوا عثمان 
 .(5)يريدون قتله، فما أفل  إَل بعد جهد

 ( َتهيز أمري املؤمنني علي لغزو الشام واعرتاض احلسن علا ذلك:4)
اس م ا ليفد على قتال أهل الش  ام، كتو إىل قيس بن س  عد مبص  ر يس  توفر الوبعد وص  ول رد معاويد ألمري املؤموني علي، عز 

لقت  ا م، وإىل أيب موس              ى ابلكوف  د، وبع  ث إىل عثم  ان بن ُحويف ب  ذل  ك، وخط  و الو  اس فحث هم على ذل  ك، وعزم على 
رج عن أمره ومل ، وخالتجهُّز، وخرج من املديود، واس  تخلف عليها قثم بن العباس، وهو عازم أن يقاتل مبن أطاعه من عص  اه

يبايعه مع الواس، وجاء إليه ابوه احلس      ن بن علي فقال: َي أبد دَْع هذار فإن  فيه س      فك دماء املس      لمني، ووقوع اَلختالف 
بيوهم  فلم يقبل موه ذلك، بل صمذم على القتال، ورت و اجليش، فدفع اللواء إىل حممد ابن احلوفيد، وجعل ابن العباس على 

بن أيب س   لمد على امليس   رة، وقيل: جعل على امليس   رة عمرو بن س   فيان بن عبد األس   د، وجعل على مقدمته  امليمود، وعمر
أاب ليلى بن عمر بن اجلرا  ابن أخي أيب عبيدة، واس            تخلف على املديود قثم بن العباس، ومل يبَق ش            يء إَل أن خيرج من 

تفص   يل ذلك من خروج عائش   د وطلحد والزبري إىل البص   رة  ، وقد مت  (6)املديود قاص   داً الش   ام، حىت جاءه ما ش    له عن ذلك
 إىل معركد اجلمل.

                                                           
  (1) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص 112.

  (2) الطومار: الصحيفد.
  (3) القود: القاتل ابلقتيل.
  (4) املوتور: صاحو الث ر.

  (5) البدايد والوهايد )240/7(.
  (6) البدايد والوهايد )240/7 ، 241(.
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 ( بعد معركة اجلمل، أرسل أمري املؤمنني علي جرير بن عبد هللا إىل معاوية:5)
ذُكر أن املدة بني خالفد أمري املؤموني علي إىل فتود الس      بنيذد الثانيد، أو ما ُيس      مى البص      رة أو معركد اجلمل، مخس      د أش      هر 

. (2)، وروي ش  هرين أو ثالثد(1)وواحد وعش  رون يوماً، وبني دخوله الكوفد ش  هراً، وبني ذلك وخروجه إىل ص  فني س  تد أش  هر
وقد كان دخول أمري املؤموني الكوفد يوم اإلثوني َلثور عش          رة ليلد خل  من رجو س          ود س            وثالثني، فقيل له: انزل 

م يكره نزوله، ف ان أكره لذلك، فوزل يف الرحبد وص     ل ى ابجلامع األعظابلقص     ر األبيض، فقال: َل إن عمر بن ا طاب كان 
ركعتني، مث خطو الواس فحثهم على ا ري، وهناهم عن الش              ر، ومد  أهل الكوفد يف خطبته هذه، مث بعث إىل جرير بن 

ر ا أن عثمانر أيمعبد هللا وكان على  ذان من زمان عثمان، وإىل األش              عث بن قيس وهو على نيابد أذربيجان من أَيم 
أيخذا البيعد له على من ُهوالك مث يُقِبال إليه، ففعال ذلك، فلما أراد علي أن يبعث إىل معاويد رض              ي هللا عوه يدعوه إىل 
بيعت  ه، ق  ال جرير بن عب  د هللا البجلي: أان أذه  و إلي  ه َي أمري املؤموني، ف  إن  بيين وبيو  ه ُود اً، ف  اخ  ذ ل  ك البيع  د مو  ه، فق  ال 

 َل تبعثه َي أمري املؤموني، فإين أخشى أن يكون هواه معه. فقال علي: دعه. األشرت:

 فبعثه وكتو معه كتاابً إىل معاويد يعلمه ابجتماع املهاجرين واألنصار على بيعته، وخيربه مبا كان يف وقعد اجلمل، ويدعوه إىل
ا انتهى إليه جرير بن عبد هللا، أعطاه ور وس  الكتاب وطلو معاويد عمرو بن العاص الدخول فيما دخل فيه الواس، فلم 

أهل الش        ام فاس        تش        ارهم، ف بوا أن يبايعوا حىت يقتل قتلد عثمان، أو أن يس        لم إليهم قتلد عثمان، وإن مل يفعل قاتلوه ومل 
 يبايعوه حىت يقتلهم عن مخرهم.

ك َي أمري املؤموني  عثتين مل ا فتُ أن تبع ث جريراً؟ فلو كو   بفرجع جرير إىل علي ف  خربه مب ا ق الوا، فق ال األش              رت: أمل أهن ْ
معاويد ابابً إَل أغلقته. فقال له جرير: لو كو  مث  لقتلوك بدم عثمان. فقال األش       رت: وهللا لو بعثتين مل يعوين جواب معاويد 

 وألعجلو ه عن الفكرة، ولو أطاعين فيك أمري املؤموني، حلبستك وأمثالك حىت يستقيم أمر هذه األمذد.

باً ف قام بقرقيس              ياء، وكتو إىل معاويد خيربه مبا قال وقيل له، فكتو إليه معاويد أيمره ابلقدوم عليهفقام  . (3)جرير ُمْ                َ
وهكذا كان األش   رت س   بباً يف إبعاد الص   حايب جرير بن عبد هللا الذي كان والياً على قرقيس   ياء وعلى غريها، ورأس   اً يف قبيلته 

إَل  ملسو هيلع هللا ىلصاملؤموني علي، وهذا الص       حايب جرير بن عبد هللا البجلي قال: ما رمين رس       ول هللا جبيلد، وي        طره إىل مفارقد أمري 
 .(4)«يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خري ذي مين، على وجهه مسحد َمَلكَ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا تبسم يف وجهي، و 

                                                           
  (1) مروج الذهو )360/2(.

  (2) التاري  الص ري للبخاري )102/1(.
  (3) البدايد والوهايد )265/7(.

  (4) مسلم ، رقم 2475.
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 ( مسري أمري املؤمنني إىل الشام:6)
وجه ز جيش     اً ض     خماً اختلف  الرواَي  يف تقديره، وكلها  (1)يس     توفر الواس اس     تعد أمري املؤموني علي ل زو الش     ام، فبعث

 .(3)، إَل روايد واحدة حسود اإلسواد ذكر  أنه سار يف مخسني ألفاً (2)رواَي  ضعيفد

 م، وهو على ميلني من الكوفد منذاك، فتوافد  عليه القبائل من ش        ىت إقلي(4)وكان مكان نمع ُجود أمري املؤموني ابلوخليد
، واس      تعمل أمري املؤموني علي أاب مس      عود األنص      اري، وبعث من الوخيلد زَيد بن الو       ر احلارثي طليعد يف  انيد (5)العرا 

مَلف مقاتل، وبعث ش   ريُ بن هان  يف أربعد مَلف، مث خرج علي رض   ي هللا عوه جبيش   ه إىل املدائن )ب داد(، فان    م إليه 
، وس   لك رض   ي هللا (6)مس   عود الثقفي، ووجه موها طليعد يف ثالثد مَلف إىل املوص   لفيها من املقاتلد، ووىل عليها س   عد بن 

، ف تته األخبار أبن معاويد قد خرج ملالقاته (7)عوه طريق اجلزيرة الرئيسي على ش  الفرا  الشرقي، حىت بلغ قرب قرقيسياء
 .(9)فني، وعرب موها الفرا  غرابً ونزل على ص(8)وعسكر بصفني، فتقدم علي إىل الرقد

 ( خروج معاوية إىل صفني:7)
كان معاويد جاداً يف مطاردة قتلد عثمان رض   ي هللا عوه، فقد اس   تطاع أن يرتص   د جبماعد ممن غزا املديود من املص   ريني أثواء 

، مث كان  له أيد يف مص   ر وش   يعد يف أهل خربتا تطالو بدم عثمان (10)عود م، وقتلهم وموهم أبو عمرو بن بديل ا زاعي
ه                   ، كما  36رض    ي هللا عوه، وقد اس    تطاع  هذه الفرقد من إيقاع ا زميد مبحمد بن أيب حذيفد يف عدة مواجها  عام 

 استطاع أي اً أن 

د بن حذيفد، اند بن بش   ر، وحمميوقع بر وس مدبري وخمططي غزو املديود من املص   ريني، مثل عبد الر ن بن عديس   ي، وكو
. (11)ه                  36فحبس   هم يف فلس   طني، وذلك يف الفرتة الر س   بق  خروجه إىل ص   فني، مث قتلهم يف ش   هر ذي احلجد عام 

                                                           
  (1) اإلصابد )123/1   124( نقالً عن احلاكم بسود حسن.

من قال: مند ومخسني ألف أو يزيدون. البدايد والوهايد )260/7(. مند وعشرون ألف ، املعرفد والتاري  )13/3( بسود موقطع. وقدر بتسعني ألف ، التاري  ، خليفد بن خيا  ، ص 
.193 (2)  

  (3) يري  خليفد ، ص 193 ، بسود حسن.
  (4) موقع قرب الكوفد من جهد الشام ، معجم البلدان )278/5(.

  (5) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 188.
  (6) يري  الطربي )603/5( ، بسود حسن إىل عواند موقطعاً.

  (7) قرقيسياء: بلد يقع على هنر ا ابور عود مصبه يف الفرا . معجم البلدان )328/4(.
  (8) الرقد: مديود مشهورة يف سوريد اليوم على هنر الفرا  الشرقي. معجم البلدان )153/3(.

  (9) يري  الطربي )604/5(.
  (10) اعن أليب العرب التميمي ، ص 124 ر خالفد علي ، عبد احلميد ، ص 191.

  (11) خالفد علي ، عبد احلميد ، ص 191.



 

513 
 

 

وعودما علم معاويد بتحرك جيش العرا  حنو الش    ام، مجع مس    تش    اريه من أعيان أهل الش    ام، وخطو فيهم وقال: إن علياً 
 .(2()1)فقال ذو الكالع احلمريي: عليك أمر أي وعليوا أمفعال هند إليكم يف أهل العرا ...

، وقد قام عمرو بن العاص رض      ي هللا (3)وكان أهل الش      ام قد ابيعوا معاويد على الطلو بدم عثمان رض      ي هللا عوه والقتال
عهم وأوهووا شوكتهم، مجعوه بتجهيز اجليش، وعقد األلويد، وقام يف اجليش خطيباً حيرضهم، فقال: إن أهل العرا  قد فرقوا 

وفلوا حدهم، مث إن أهل البص   رة خمالفون لعلي قد وترهم وقتلهم، وقد تفان  ص   واديدهم وص   واديد أهل الكوفد يوم اجلمل، 
 .(4)وإمنا سار يف شرذمد قليلد وموهم من قد قتل خليفتكم، فاهلل هللا يف حقكم أن ت يعوه ويف دمكم أن تبطلوه

اختلف  الرواَي  يف تقديره، وكلها رواَي  موقطعد أس        انيدها، وهي عني الرواَي  الر وس        ار معاويد يف جيش ض        خم، 
، وقدر بس           بعني ألف مقاتل، وقدر أبكثر من ذلك (5)قدر  جيش علي رض           ي هللا عوه، فقدر مبند ألف وعش           رين ألفاً 

و د إَل أن راويها صفوان بن عمر ر إَل أن األقرب للصواب أهنم ستون ألف مقاتل، فهي وإن كان  موقطعد اإلسوا(6)بكثري
ه               (، وهو ثب  ثقد، وقد أدرك خلقاً ممن شهد صفني، كما يتبني من  72السكسي،  صي من أهل الشام، ولد عام )

 .(8)، واإلسواد إليه صحيُ(7)دراسد ترمجته
ى رجالد بن قيس علوكان قادة جيش معاويد على الوحو التايل: عمرو بن العاص، على خيول أهل الشام كلها، وال حاك 

الواس كلهم، وذو الكالع احلمريي. على ميمود اجليش، وحبيو بن مس  لمد على ميس  رة اجليش، وأبو األعور الس  لمي على 
املقدمدر هؤَلء هم القادة الكبار، وحت  كل قائد من هؤَلء قادة وزعوا حسو القبائل، وكان هذا الرتتيو عود مسريهم إىل 

 ري بعض القادة و هر قادة مخرون مما اقت   ته الظروف، ولعل هذا يكون الس  بو يف اختالف ص  فني، ولكن أثواء احلرب ت
 .(9)أمساء القادة يف بعض املصادر

وبعث معاويد أاب األعور السلمي مقدمد للجيش، وكان خ  سريهم إىل الشمال الشرقي من دمشق، وملا بلغ صفني أسفل 
ريعد يف الفرا ، ليس يف ذلك املكان ش      ريعد غريها، وجعلها يف الفرا ، عس      كر يف مكان س      هل فس      يُ، إىل جانو ش      

 .(10)حيزه
                                                           

  (1) ل د  ري يف إبدال أم بدل )أل( التعريف.
  (2) اإلصابد )480/1( ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 192.

  (3) أنساب األشراف )52/2( بسود موقطع ر خالفد علي ، ص 192.
  (4) يري  الطربي )601/5( ، بسود موقطع.

  (5) خالفد علي بن أيب طالو ، ص 194 ر املعرفد والتار ي  )313/3(.
  (6) املصدر السابق نفسه ، ص 194 ر يري  خليفد ، ص 193.

  (7) سري أعالم الوبالء)380/6(.
  (8) خالفد علي بن أيب طالو ، ص 194.

  (9) امتداد العرب يف صدر اإلسالم ، صاحل العلي ، ص 73 ر خالفد علي ، ص 194.
  (10) صفني ، نصر بن مزاحم ، ص 160   161.



 

514 
 

 

 ( القتال علا املاء:8)
وصل جيش علي رضي هللا عوه إىل صفني، حيث عسكر معاويد، ومل جيد موضعاً فسيحاً سهاًل يكفي اجليش، فعسكر يف 

 .(1)موضع وعر نوعاً ما، إذ أغلو األرض صخور ذا  كدى وأكما 

العرا  مبوع معاويد عوهم املاء، فهرع البعض إىل علي رض    ي هللا عوه يش    كون إليه هذا األمر، ف رس    ل علي إىل فوج  جيش 
، إَل أنه قد (2)األش   عث بن قيس فخرج يف ألفني، ودار  أول معركد بني الفريقني انتص   ر فيها األش   عث واس   توىل على املاء

األش         عث بن قيس جاء إىل معاويد فقال: هللا هللا َي معاويد يف أمد ورد  روايد توفي وقوع القتال من أص         لهر مفادها: أن 
اِن ِمَن اْلُمْؤِمِونيَ ﴿ هبوا أنكم قتلتم أه   ل العرا ، فمن للبعوث وال   ذراري؟  إن هللا يقول:ملسو هيلع هللا ىلص  حمم   د  ائَِفت   َ تَ تَ ُلوا َوِإْن ط   َ  اق ْ

وَ ُهَما﴾  ِلُحوا بَ ي ْ خلوا بيووا وبني املاء. فقال أليب األعور: خلِ  بني إخوانوا  قال معاويد: فما تريد؟ قالوا:،  [9]احلجران: َفَ ص              ْ
 .(3)وبني املاء

وقد كان القتال على املاء يف أول يوم تواجها فيه يف بدايد ش     هر ذي احلجد فاحتد ش     ر على الطرفني املس     لمني، إذ اس     تمر 
رج من كان علي رض      ي هللا عوه خيالقتال بيوهما متواص      اًل طوال هذا الش      هر، وكان القتال على ش      كل كتائو ص       رية، ف

جيش    ه كتيبد ص     رية يؤمر عليها أمرياً، فتقتتالن مرة واحدة يف اليوم يف ال داة أو العش    ي، ويف بعض األحيان يقتتالن مرتني 
يف اليوم، وكان أغلو من خيرج من أمراء الكتائو يف جيش علي: األش    رت، وحجر بن عدي، وش    ب  بن ربعي، وخالد بن 

قل بن يس              ار الرَيحي. ومن جيش معاويد أغلو من خيرج: حبيو بن مس              لمد، وعبد الر ن بن خالد بن املعتمر، ومع
الوليد، وعبيد هللا بن عمر بن ا طاب، وأبو األعور الس          لمي، وش          رحبيل بن الس          م ، وقد نوبوا القتال بكامل اجليش 

 .(4)األروا  والدماءخشيد ا الك واَلستنصال، وأماًل يف وقوع صلُ بني الطرفني، تصان به 

 ( املوادعة بينهما وحماوالن الصلح:9)
ما إن دخل ش  هر اعرم، حىت ابدر الفريقان إىل املوادعد وا دند طمعاً يف ص  لُ حيفظ دماء املس  لمني، فاس  ت لوا هذا الش  هر 

، مشهورة، إَل أن (5)فديف املراسال  بيوهم، ولكن املعلوما  عن مراسال  هذه الفرتة       شهر اعرم       ورد  من طر  ضعي
 ضعفها َل يوفي وجودها.

                                                           
  (1) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 196 ، الوصر املبني.

  (2) مصوف ابن أيب شيبد )294/15( بسود حسن.
  (3) سري أعالم الوبالء )41/2( ر مروَي  أيب خموف ، ص 296.

  (4) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 197 ، 198 ر البدايد والوهايد )266/7( ر يري  الطربي )614/5(.
  (5) يري  الطربي )612/5 ، 613( ر خالفد علي بن أيب طالو ، ص 199.
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كان البادئ ابملراس  لد، أمري املؤموني علي بن أيب طالو رض  ي هللا عوه، ف رس  ل بش  ري بن عمرو األنص  اري، وس  عيد بن قيس 
ايعد، با مداين، وش      بث بن ربعي التميمي إىل معاويد رض      ي هللا عوه يدعوه، كما دعاه من قبل إىل الدخول يف اجلماعد وامل

فرد معاويد عليه برده الس           ابق املعروف، بتس           ليم قتلد عثمان أو القود موهم أوًَل، مث يدخل يف البيعد، وقد تبني لوا موقف 
 .(1)علي من هذه الق يد

كما أن قر اء الفريقني، قد عس      كروا يف انحيد من ص      فني، وهم عدد كبري، قد قاموا مبحاوَل  للص      لُ بيوهما، فلم توجُ 
، وقد حاول اثوان من الصحابد و ا أبو الدرداء، وأبو أمامد رضي هللا (2)اعاوَل  َللتزام كل فريق موهما برأيه وموقفهتلك 

. (3)عوهما الص لُ بني الفريقني، فلم توجُ مهمتهما أي  اً لوفس األس باب الس ابقد، فرتكا الفريقني ومل يش هدا معهما أمر ا
 .(4)د كبار التابعني   فوعظ، وخوف ومل يقاتلوكذلك ح ر مسرو  بن األجدع   أح

وقد انتقد ابن كثري التفص         يال  الطويلد الر جاء  يف رواَي  أيب خموف ونص         ر بن مزاحم، خبص         وص املراس         ال  بني 
الطرفني فقال:... مث ذكر أهل السري كالماً طوياًل جرى بيوهم وبني علي، ويف صحد ذلك عوهم وعوه نظر، فإن يف مطاوي 

الكالم من علي ما يوتقص في ه معاوي د وأب اه، وأهنم إمنا دخل وا يف اإلسالم ومل ي زاَل يف تردد فيه، وغري ذلك، وأنه قال ذلك 
. وموقف (5)يف غ        ون ذلك: َل أقول إن عثمان قُتل مظلوماً وَل  املاًر.. وهذا عودي َل يص       ُ من علي رض       ي هللا عوه

 وقد بيوته يف كتايب عن عثمان بن عفان رضي هللا عو ه، ويف هذا الكتاب.علي رضي هللا عوه من قت ل عثمان واضُ 

 اثنياً: نشوب القتال:
عاد  احلرب على ما كان  عليه يف شهر ذي احلجد من قتال الكتائو والفر  واملبارزا  الفرديد، خشيد اَللتحام الكلي، 

ذكر أهنا الفريقني إىل هذا التاري  أكثر من سبعني وقعد، و إىل أن م ى األسبوع األول موه، وكان عدد الوقعا  احلربيد بني 
، إَل أن علياً أعلن يف جيش              ه أن غداً األربعاء س              يكون اَللتحام الكلي جلميع اجليش، مث نبذ معاويد خيربه (6)تس              عون

لحد من املخازن س  ، فثار الواس يف تلك الليلد إىل أس  لحتهم يص  لحوهنا وحيدوهنا، وقام عمرو بن العاص إبخراج األ(7)بذلك

                                                           
  (1) يري  الطربي )613/5( ر خالفد علي بن أيب طالو ، ص 199.

  (2) املصدر السابق نفسه )614/5(.
  (3) البدايد والوهايد )67/7(.

  (4) سري أعالم الوبالء )67/4( ، بدون إسواد.
  (5) البدايد والوهايد )269/7(.

  (6) األنباء بتواري  ا لفاء ، ص 59 ر صفني ، ص 202 ر شذرا  الذهو )45/1(.
  (7) البدايد والوهايد )273/7(.



 

516 
 

 

، واب  مجيع اجليش ني يف مش اورا  (1)ملن حيتاج من الرجال ممن فل  س الحه، وهو حيرض الواس على اَلس تبس ال يف القتال
 وتوظيم للقيادا  واأللويد.

 اليوم األول: - 1
لو وميمود، وميسرة، قأصبُ اجليشان يف يوم األربعاء قد نظم  صفوفهم ووزعوا حسو التوزيع املتبع يف املعارك الكربى      

علي بن أيب طالو على القلو، وعبد هللا بن عباس على امليس       رة،  (2)فكان جيش علي رض       ي هللا عوه على الوحو التايل:
وعمار بن َيس     ر على الرجالد، حممد ابن احلوفيد حامل الرايد، وهش     ام بن عتبد )املرقال( حامل اللواء، واألش     عث بن قيس 

الش           ام، فمعاويد يف كتيبد الش           هباء أص           حاب البيض والدروع على تل مرتفع وهو أمري اجليش، على امليمود، وأما جيش 
وعمرو بن العاص قائد خيل الش      ام كلها، وذو الكالع احلمريي على امليمود على أهل اليمن، وحبيو بن مس      لمد الفهري 

اجليويف اإلسالميد، ومن كثر ا قد سد   ، وتقابل (3)على امليسرة على م ر، واملخار  بن الصبا  الكالعي حامل اللواء
، وذلك عودما رأى الواس يف ليلد األربعاء وقد وثبوا إىل نبا م (4)األفق، ويقول كعو بن جعيل الت ليب أحد ش          عراء العرب

 وسيوفهم يصلحوهنا استعداداً  ذا اليوم:

وْ  ج       َ ٍر ع     َ ُد يف أَم     ْ ِ  األُم       ذ ح       َ ب     َ  َأص                   ْ
 

وع  غ       دًا   م      ُ ُك جم      َْ ل       ْ ُ
وْ َوامل       ل       َ ْن غ      َ م      َ  ل      ِ
 

ِذبْ  ُ  ق    وًَل ص                     ادق       ًا غ    رَي ك       َ ل       ْ ق    ُ  ف     َ
 

َربْ   الُم ال        ع        َ ُك َأع        ْ ل        ِ  ( 5)إنذ غ        دًا          َْ

 
، وتذكر (6)وتذكر بعض الرواَي  ال   عيفد: أن علياً خطو يف جيش  ه، وحرض  هم على الص  رب واإلقدام واإلكثار من ذكر هللا

، وهذه الرواَي  َل يوجد مانع من (7)الص    فوف وإقامتهاأي     اً أن عمرو بن العاص، قد اس    تعرض جيش    ه، وأمرهم بتس    ويد 
األخذ هبا، ألن كل قائد حيرض جيش       ه وحيمس       ه، ويهتم بكل ما يؤدي به إىل الوص       ر، والتحم اجليش       ان يف قتال عويف، 
اس      تمر حمتدماً إىل غروب الش      مس َل يتوقف إَل ألداء الص      الة، ويص      ل كل فريق يف معس      كره، وبيوهما جثث القتلى يف 

يدان تفص ل بيوهما، وس  ل أحد أفراد جيش علي علياً رض ي هللا عوه حني انص رافه من الص الة، فقال: ما تقول يف قتالان امل

                                                           
  (1) سون سعيد بن موصور )240/2( ضعيف.

  (2) يري  خليفد بن خيا  ، ص 193 ، بسود حسن إىل شاهد عيان.
  (3) املصدر السابق نفسه.

  (4) شاعر ت لو يف عصره ، خم رم ، شهد صفني مع معاويد ، وهو شاعر معاويد بن أيب سفيان وأهل الشام. األعالم للزركلي )180/6(.
  (5) البدايد والوهايد )273/7( ر يري  الطربي ) 626/5(.

  (6) يري  الطربي )622/5( ، من طريق أيب خموف.
  (7) الطبقا  )255/4( ، من طريق الواقدي.
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. وقد صرب بع هم على بعض (1)وقتالهم َي أمري املؤموني؟ فقال: من قتل موا وموهم يريد وجه هللا والدار اآلخرة دخل اجلود
 ىت انتهى ذلك اليوم. ويف املس  اء خرج علي رض  ي هللا عوه إىل س  احد القتال، فوظر إىلفلم ي لو أحد أحداً، ومل ير مولياً ح

 .(2)أهل الشام، فدعا ربه قائاًل: اللهم اغفر يل و م

 اليوم الثاين: - 2
يف يوم ا ميس تذكر الرواَي : أن علياً رض        ي هللا عوه قد غلس بص        الة الفجر واس        تعد للهجوم، وغري بعض القيادا ، 

، وزحف (3)عبد هللا بن بديل ا زاعي على امليمود بدًَل من األش           عث بن قيس الكودي الذي حتول إىل امليس           رةفوض           ع 
الفريقان حنو بع         هما، واش        تبكوا يف قتال عويف أش        د من س        ابقه، وبدأ أهل العرا  يف التقدم وأ هروا تفوقاً على أهل 

 وعليها حبيو بن مس          لمد، ويتقدم ابناه كتيبد معاويد الش          ام، واس          تطاع عبد هللا بن بديل أن يكس          ر ميس          رة معاويد
)الش  هباء(، وأ هر ش  جاعد و اس  اً موقطع الوظري، وص  احو هذا التقدم اجلزئي، تقدم عام جليش العرا ، حىت إن معاويد، 

 قد حدثته نفسه برتك ميدان القتال، إَل أنه صرب وَتثل بقول الشاعر:

الَئ            ِ  ِر َوَأىَب ب            َ ف            ذ ْ  يل ع            ِ  يأَب            َ
 

  ُِ ِن ال       رذب       ي        م       َ َد ابل       ث       ذ م       ْ ِذي احل       َ  َوَأخ       ْ
 

ي ْفس                    ِ ُروِه ن       َ ك      ْ َ
ى امل       ل      َ ي ع      َ َراه      ِ  وإك      ْ

 
  ُِ ي      ش                  ِ

َ
ِل امل ط       َ َد ال     ب     َ ام       َ ْريب ه       َ  َوض                  َ

 
اش                     َ ْ  َ ْ  َوج       َ ا َجش                     َ  َوق َْويل ُكلذم       َ

 
ي  رَتحي    ِ ِدي أَْو َتس                  ْ م       َ ِك حت    ُْ ك       ان       َ  ( 4)م    َ

 
هل الش    ام، بديل، ف خذ مكانه يف قيادة امليمود األش    رت، وَتاس    ك أواس    تحثذ كتيبته الش    هباء، واس    تطاعوا قتل عبد هللا بن 

وابيع بع          هم على املو ، وكروا مرة أخرى بش         دة وعزميد، وقتل عدد من أبرزهم: ذو الكالع، وحوش         و وعبيد هللا بن 
 القتل يف أهل رذ ا طاب رض  ي هللا عوهما، وانقلو األمر جليش الش  ام، وأ هرتقدماً، وبدأ جيش العرا  يف الرتاجع، واس  تح

العرا ، وكثر  اجلراحا ، وملا رأى علي جيش    ه يف تراجع، أخذ يواديهم وحيمِ س    هم، وقاتل قتاًَل ش    ديداً، وانه إىل القلو 
 .(5)حيث ربيعد، فثار  فيهم احلميد وابيعوا أمريهم خالد بن املعتمر على املو ، وكانوا أهل قتال

وكان عم ار بن َيس  ر رض  ي هللا عوه قد جاوز الرابعد والتس  عني عاماً، وكان حيارب حبماس، حيرض الواس، ويس  توهض اِ َمَم 
                                                           

  (1) سون سعيد بن موصور )344/2   345( ، بسود ضعيف.
  (2) مصوف ابن أيب شيبد )297/15( ، بسود ضعيف.

  (3) يري  الطربي )630/5(.
  (4) املصدر السابق نفسه )636/5(.

  (5) اإلصابد )454/1( ر أنساب األشراف )56/2( ، بسود حسن إىل قتادة مرساًل.
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ولكوه بعيد كل البعد عن ال لو، فقد مسع رجاًل جبواره يقول: كفر أهل الش     ام، فوهاه عمار عن ذلك وقال: إمنا ب وا عليوا، 
 .(1)، ونبيوا واحد، وقبلتوا واحدةفوحن نقاتلهم لب يهم، فإ وا واحد

وملا رأى عمار رضي هللا عوه تقهقر أصحابه، وتقدم خصومه، أخذ يستحثهم ويبني  م أهنم على احلق، وَل ي رهنم ضراب  
الش    اميني الش    ديدة، فيقول رض    ي هللا عوه: من س    رذه أن تكتوفه احلور العني فليقدم بني الص    فني حمتس    باً، فإين ألرى ص    فًا 

كم ض     رابً يريب موه املبطلون، والذي نفس     ي بيده، لو ض     ربوان حىت يبل وا موا س     عفا  هجر، لعلموا أان على احلق ي      رب
 .(2)وأهنم على الباطل، لعلموا أن مصلحيوا على احلق وأهنم على الباطل

 وقاص، ويستحثه يف ن أيبمث أخذ يف التقدم، ويف يده احلربد ترعد       لكرب سوه      ، ويشتد على حامل الرايد هاشم بن عتبد ب
التقدم ويرغبه ويطمعه فيما عود هللا من الوعيم، ويطمع أص   حابه أي    اً فيقول: أزف  اجلود وازيو  احلور العني، من س   ره أن 
تكتوفه احلور العني، فليتقدم بني الص           فني حمتس           باً. وكان موظر مؤثرر فهو ص           حايب جليل مهاجري بدري جاوز الرابعد 

ل هذا احلماس، وهذا العزم، والرو  املعوويد العاليد واليقني الثاب ، فكان عاماًل هاماً من عوامل  اس والتس            عني ميتلك ك
جيش العرا  ورفع روحهم املعوويد، مما زادهم عوفاً وض   راوة وت    حيد يف القتال، حىت اس   تطاعوا أن حيولوا املعركد لص   احلهم، 

 ه:وتقدم هاشم بن عتبد بن أيب وقاص وهو يرنز بقول

الذ  ُه حم   َِ ل       َ ب   ْ    ي َأه   ْ َوُر ي    َ  َأع   ْ
 

اجلََ احلَي    اَة َحىتذ َمال    ْد ع    َ  ق    َ
لذ أو يُ َفالذ    دذ َأْن يُف      ِ  ( 3)َل ب      ُ

 
 

، وقد فتح  أبواب السماء وتزيو  (4)وعمار يقول: تقدم َي هاشم، اجلود حت   الل السيوف، واملو  يف أطراف األسل
 احلور العني:

ى  ق           َ ْوَم أَل           ْ هال           ي            َ ب           ذ  اأَلح           ِ
 

هْ   ْزب               َ دًا َوح               ِ م                  ( 5)حم               َُ

د إن مخر ش         رب»قال يل: ملسو هيلع هللا ىلص وعود غروب مشس ذلك اليوم ا ميس، طلو عمار ش         ربد من لنب مث قال: إن رس         ول هللا  
. مث تقدم واستحث معه حامل الرايد هاشم بن عتبد بن أيب وقاص الزهري، فلم يرجعا، وقتال (6)«تشرهبا من الدنيا شربد لنب

                                                           
  (1) مصوف ابن أيب شيبد )290/15( ، اإلسواد حسن ل ريه.

  (2) جممع الزوائد )243/7(ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد، ص 219 إسواده حسن.
  (3) يري  الطربي )652/5(.

  (4) األسل: الرما .
  (5) يري  الطربي )652/5(.

  (6) مصوف ابن أيب شيبد )302/15 ، 303( بسود موقطع.
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 ر هما هللا ورضي هللا عوهما. (1)

 ليلة اهلرير يوم اجلمعة: - 3
عاد  احلرب يف نفس الليلد بش     دة واندفاع مل تش     هدها األَيم الس     ابقد، وكان اندفاع أهل العرا  حبماس ورو  عاليد حىت 

ر أن علياً رض        ي هللا عوه ، وذك(2)أزالوا أهل الش        ام عن أماكوهم، وقاتل أمري املؤموني علي قتاًَل ش        ديداً وابيع على املو 
، يقول ش  اهد (4)، وقال الش  افعي: وحفظ عن علي أنه ص  لى ص  الة ا وف ليلد ا رير(3)ص  لى جبيش  ه امل رب ص  الة ا وف

عيان: اقتتلوا ثالثد أَيم وثالثد ليايل حىت تكس    ر  الرما  ونفذ  الس    هام، مث ص    ران إىل املس    ايفد فاجتلدان هبا إىل نص    ف 
انق بع   وا بع   اً، وملا ص  ار  الس  يوف كاملواجل ت   اربوا بعمد احلديد، فال تس  مع إَل غم مد و همد الليل، حىت ص  ران نع

القوم، مث تراميوا ابحلجارة، وحتاثيوا ابلرتاب، وتعاضيوا ابألسوان، وتكادموا ابألفواه، إىل أن أصبحوا يف يوم اجلمعد وارتفع  
أللويد والراَي ، وأهنك اجليش التعو، وكلذ  األيدي، وجف  الش           مس وإن كان  َل ترى من غبار املعركد، وس           قط  ا

 .(5)احللو 

ويقول ابن كثري يف وصف ليلد ا رير ويوم اجلمعد: وتعاضوا ابألسوان يقتتل الرجالن حىت يثخوا، مث جيلسان يسرتحيان، وكل 
ذلك دأهبم   وإان إليه لراجعون، ومل يزلواحد موهما ليهمر على اآلخر، ويهمر عليه، مث يقومان فيقتتالن كما كاان، فإان هلل

حىت أص  بُ الواس من يوم اجلمعد وهم كذلك، وص  لى الواس الص  بُ إمياء وهم يف القتال حىت ت   احا الوهار، وتوجه الوص ر 
 .(6)ألهل العرا  على أهل الشام

 الدعوة إىل التحكيم: - 4
ة زيد قتال، وجاء  خطبد األش          عث بن قيس زعيم كودإن ما وص          ل إليه حال اجليش          ني بعد ليلد ا رير مل يكن حيتمل م

أص  حابه ليلد ا رير فقال: قد رأيتم َي معش  ر املس  لمني ما قد كان يف يومكم هذا املاض  ي، وما قد فين فيه من العرب، فوهللا 
ا غداً إنه لفواء ولقد بل   من السن ما شاء هللا أن أبلغر فما رأي  مثل هذا ق ، أَل فليبلغ الشاهد ال ائو، إن حنن تواقف

العرب، وضيعد احلرما ، أما وهللا ما أقول هذه املقالد جزعاً من احلرب، ولكين رجل مسن، وأخاف على الوساء والذراري 

                                                           
  (1) يري  الطربي )653/5(.

  (2) املستدرك )402/3( ، قال الذهيب: ضعيف ر خالفد علي ، ص 226.
  (3) السون الكربى للبيهقي )252/3(ر قال األلباين: رواه البيهقي بصي د التمريض. إرواء ال ليل )42/3(.

  (4) تلخيص احلبري )78/2( ر خالفد علي بن أيب طالو ، ص 227.
  (5) شذرا  الذهو )45/1( ر وقعد صفني ، ص 369.

  (6) البدايد والوهايد )283/7(.



 

520 
 

 

 .(1)غداً إذا حنن فويوا، اللهم إنك تعلم أين قد نظر  لقومي وألهل ديين فلم مل

لن أهل التقيوا غداً لتميلن الروم على ذراريوا ونسائوا، ولتمي وجاء خرب ذلك إىل معاويد فقال: أصاب ورب الكعبد، لنن حنن
فارس على أهل العرا  وذراريهم، وإمنا يبص     ر هذا ذوو األحالم والوهى، مث قال ألص     حابه: اربطوا املص     احف على أطراف 

، ولن رغب د كال الفريقني، وه ذه رواي د عراقي د َل ذكر فيه ا لعمرو بن الع اص وَل للمخ ادع د واَلحتي ال، وإمن ا ك ان   (2)القو ا
 ي ري معاويد أو عمرو بشيء أن أت  أحدهم الشجاعد فيبادر بذلك ويوقذ ما تبقى من قوى األمد املتصارعد.

إمنا يزعج ذلك الس       بني د الذين أش       علوا نريان هذه الفتود، وتركوا لوا ركاماً من الرواَي  امل        للد بش        هنا، حتيل احلق ابطاًل، 
وحيلد، ونس     بوا ألمري املؤموني علي أقواَلً  (3)لص     ون الدماء املس     لمدر جرميد ومؤامرة قرمنكاملواداة لتحكيم الونعل الف      ل  

مكذوبد تعارض ما يف الص             حيُ على أنه قال: ما رفعوها مث َل يرفعوهنا، وَل يعملون مبا فيها، وما رفعوها لكم إَل خديعد 
عوا دائرة الدعايد امل     ادة على (5)املص    احف: إهنا مش    ورة ابن العاهرة . ومن الش    تائم قو م عن رفع(4)ودهواً ومكيدة ، ووس     

عمرو بن العاص رض   ي هللا عوه، حىت مل تعد ند كتاابً من كتو التاري  إَل فيه انتقاص لعمرو بن العاص وأنه خمادع وماكر 
ها كثري من بن األثري وغريهم، فوقع فيبس           بو الرواَي  املوض           وعد الر لفقها أعداء الص           حابد الكرام، ونقلها الطربي، وا

املؤرخني املعاص       رين مثل: حس       ن إبراهيم حس       ن يف يري  اإلس       الم، وحممد ا         ري بك يف يري  الدولد األمويد، وعبد 
 الوهاب الوجار يف يري  ا لفاء الراشدون، وغريهم كثري، مما ساهم يف تشويه احلقائق التارخييد الواصعد.

القراء  ملا اقرتحه أهل الش   ام، مث اس   تجاب بعد ذلك له حت  ض      قرمنتفرتض أن علياً رفض حتكيم ال إن روايد أيب خموف
، وهذه الروايد حتمل س              باً من علي ملعاويد وص              حبهر يتوزه عوه أهل ذاك اجليل املبارك، (6)الذين عرفوا اب وارج فيما بعد

هي روايد َل روايد س قوطاً أن فيها أاب خموف الراف  ي اعرت ، ففكيف بس ادا م وعلى رأس هم أمري املؤموني علي؟  ويكفي لل
تص       مد للبحث الوزيه، وَل تقف أمام رواَي  أخرى َل يتهم أص       حاهبا هبوى مثل ما يرويه اإلمام أ د بن حوبل عن طريق 

لقتل أبهل الشام ا حبيو بن أيب لب  قال: أتي  أاب وائل أحد رجال علي بن أيب طالو. فقال: كوا بصفني، فلما استحرذ 
قال عمرو ملعاويد: أرس     ل إىل علي املص     حفر فادعه إىل كتاب هللا، فإنه َل أيىب عليك، فجاء به رجل فقال: بيووا وبيوكم  

                                                           
  (1) وقعد صفني للمت ري ، ص 479.

  (2) وقعد صفني للمت ري ، ص 481   884.
  (3) الدولد اإلسالميد يف عصر ا لفاء الراشدين ، ص 316.

  (4) الكامل )386/2(.
  (5) يري  الطربي )662/5(.

  (6) املصدر السابق نفسه )662/5 ، 663(.
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وَ ُهمْ ﴿ كت  اب هللا: اِب اَّللِذ لَِيْحُكَم بَ ي ْ اِب ي ُ ْدَعْوَن ِإىَل ِكت  َ ا ِمَن اْلِكت  َ يب  ً ُهْم َوُهْم مُثذ  أملَْ تَ َر ِإىَل ال  ذِذيَن أُوتُوا َنص              ِ  يَ تَ َوىلذ َفرِيق  ِمو ْ
ونَ  . فقال علي: نعم، أان أوىل بذلك، فقام الُقراء الذين ص         اروا بعد ذلك خوارج، أبس         يافهم على [23]آل عمران:  ﴾ُمْعِرض         ُ

اري رضي هللا صعواتقهم، فقالوا: َي أمري املؤموني أَل منشي إىل هؤَلء حىت حيكم هللا بيووا وبيوهم؟ فقام سهل بن حويف األن
ص       لُ يوم احلديبيد، ولو نرى قتاًَل لقاتلوا، وذلك يف الملسو هيلع هللا ىلص عوه فقال: أيها الواس ا موا أنفس       كم، لقد كوا مع رس       ول هللا 

وبني املشركني، مث حدثهم عن معارضد عمر رضي هللا عوه للصلُ يوم احلديبيد ونزول سورة الفتُ ملسو هيلع هللا ىلص الذي بني رسول هللا 
 .(1)لي: أيها الواس  إن هذا فتُ، فقبل الق يد ورجع، ورجع الواس، فقال عملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول هللا 

وأ هر س    هل بن حويف رض    ي هللا عوه امشنزازه مم ن يدعون إىل اس    تمرار احلرب بني اإلخوة، وقال: أيها الواس ا موا رأيكم 
ا بس    يوفوا قبها، فقال: ما وض    عو، وبنيذ  م أبنه َل خيار عن احلوار والص    لُر ألن ما س    واه فتود َل تعرف عوا(2)على ديوكم

على عواتقوا إىل أمر يُفظعوا إَل أس     هلن بوا إىل أمر نعرفه قبل هذا األمرر ما نس     دُّ موها ُخص     ماً إَل تفجر عليوا ُخص     م ما 
 .(3)ندري كيف أن  له

   عون األش  عار ويويف هذه الرواَي  الص  حيحد رد على دعاة الفتود، ومب    ي الص  حابد الذين ي   عون األخبار املكذوبد، 
ويوسبوهنا إىل أعالم الصحابد والتابعني الذين شاركوا يف صفنير ليظهروهم مبظهر املتحمِ س لتلك احلرب ليزرعوا الب  اء يف 

 الفتود. (4)الوفوس ويعملوا ما يف وسعهم على استمرار

كيد على دخول قبول التحكيم دون الت إن الدعوة إىل حتكيم كتاب هللا دون الت كيد على تس     ليم قتلد عثمان إىل معاويد، و 
معاويد يف طاعد علي والبيعد له، تطور فرض     ته أحداث حرب ص     فني، إذ إن احلرب الر أود  حبياة الكثري من املس     لمني، 
أبرز  اناهاً مجاعياً رأى أن وقف القتال وحقن الدماء ضرورة تقت يها  ايد شوكد األمد، وصياند قو ا أمام عدوها، وهو 

 .(5)ل على حيويد األمد ووعيها وأثرها يف اختاذ القرارا دلي

إىل الكوفد،  (6)إن أمري املؤموني علي رض     ي هللا عوه قَِبَل وْقَف القتال يف ص     فني، ورض     ي التحكيم، وعدذ ذلك فتحاً، ورجع
 جديد. ركد الفتو  منوعلق على التحكيم مماًَل يف إزالد ا الف ومجع الكلمد، ووحدة الصف، وتقويد الدولد، وإعادة ح

                                                           
  (1) مصوف ابن أيب شيبد )336/8( ر مسود أ د مع الفتُ الرابين )483/8(.

  (2) البخاري ، رقم 4189.
  (3) املصدر السابق نفسه.

  (4) اإلنصاف فيما وقع يف يري  العصر الراشدي من ا الف ، ص 530.
  (5) دراسد يف يري  ا لفاء األمويني ، ص 38.

  (6) املصدر السابق نفسه ، ص 38.
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 إن وصول الطرفني إىل فكرة التحكيم، سا   عدة عوامل لالستجابد للتحكيمر موها:

أنه كان مخر حماولد من اعاوَل  الر بذل  إليقاف الص              دام وحقن الدماءر س              واء تلك اعاوَل  اجلماعيد، أم  -أ 
  نظر كل ا الرس               ائل الر تبودل  بني الطرفني لتفيد وجهااعاوَل  الفرديد الر بدأ  بعد موقعد اجلمل ومل تفلُ، أم

موهما، فلم ُند هي األخرى شيناً، وكان مخر تلك اعاوَل  ما قام به معاويد يف أَيم اشتداد القتالر حيث كتو إىل علي 
  مل جنوها على  رض    ي هللا عوه يطالبه بتوقف القتال، فقال: فإين أحس    بك أن لو علم  وعلموا أن احلرب تبلغ بك ما بل

 .(1)أنفسوا، فإان إن كوا قد ُغلبوا على عقولوا فقد بقي موا ما يوب ي أن نودم على ما م ى ونصلُ ما بقي

 تساق  القتلى وإراقد الدماء ال زيرة وخمافد الفواء، فصار  الدعوة إىل إيقاف احلرب مطلباً يرنو إليه اجلميع. -ب 

لقتال، حىت وك هنم على موعد  ذا الصو  الذي اندى اب دند والصلُ، وكان  امللل الذي أصاب الواس من طول ا -ج 
. وهذا يوقض ذلك (2)أغلبيد جيش علي يف اناه املوادعد وكانوا يرددون: قد أكلتوا احلرب، وَل نرى البقاء إَل عن املوادعد

 حلق أن فكرة رفع املص           احف مل تكنالرأي املتهاف  الذي ُرو ِج أبن رفع املص           احف كان خدعد من عمرو بن العاص، وا
جديدة وليس      من ابتكار عمرو بن العاص، بل، رفع املص    حف يف اجلمل ورش    ق حامله كعو بن س    ور قاض    ي البص    رة 

 بسهم وقتل.

ْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللِذ َوالرذ ﴿ اَلس تجابد لص و  الوحي الداعي لإلص ال ، قال تعاىل: -د   [59 ]النساء: ﴾ولِ س ُ فَِإْن تَ َواَزْعُتْم يف ش َ
ويؤيد هذا ما قاله علي بن أيب طالو حيوما عرض عليه اَلحتكام إىل كتاب هللا قال: نعم أان أوىل بذلك، بيووا وبيوكم  

 .(3)كتاب هللا

 مقتل عّمار بن ايسر رضي هللا عنه وأثره علا املسلمني: - 5
، ملسو هيلع هللا ىلصالويب، من األحاديث الصحيحد والثابتد عن (4)«الباغيدتقتلك الفند »لعم ار رضي هللا عوه: ملسو هيلع هللا ىلص يعد حديث رسول هللا 

ه حيث سار، وكان يتبعونملسو هيلع هللا ىلص وقد كان ملقتل عم ار رضي هللا عوه أثر يف معركد صفني، فقد كان علماً ألصحاب رسول هللا 
 (5)عخزميد بن لب  ح    ر ص   فني وكان كافاً س   الحه، فلما رأى مقتل عمار س   ل س   يفه وقاتل أهل الش   ام، وذلك ألنه مس

                                                           
  (1) األخبار الطوال للديووري ، ص 187 ر دراسا  يف عهد الوبوة ، ص 432.

  (2) صفني ، ص 482   485 ر دراسا  يف عهد الوبوة ، ص 433.
  (3) مصوف ابن أيب شيبد )336/8(.

  (4) مسلم ، رقم 2916.

  (5) املصدر السابق نفسه.
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 .(1)واستمر يف القتال حىت قتل« تقتله الفند الباغيد»من عمار: ملسو هيلع هللا ىلص حديث رسول هللا 

وكان ملقتل عم ار أثر يف معس  كر معاويد، فهذا أبو عبد الر ن الس  لمي دخل يف معس  كر أهل الش  ام، فرأى معاويد وعمرو 
الر  اء يس    قون.. وكان  هي ش    ريعد املاء الوحيدةبن العاص وابوه عبد هللا بن عمرو، وأبو األعور الس    لمي، عود ش    ريعد امل

يس         تقي موها الفريقان، وكان حديثهم عن مقتل َعم ار بن َيس         ر، إذ قال عبد هللا بن عمرو لوالده: لقد قتلوا هذا الرجل، 
ما ملسو هيلع هللا ىلص  هللافقال عمرو ملعاويد: لقد قتلوا الرجل، وقد قال فيه رس       ول «. تقتله الفند الباغيدملسو هيلع هللا ىلص: »وقد قال فيه رس       ول هللا 

. فانتش       ر أتويل معاويد (3)يف بولك أحنن قتلواه؟ إمنا قتله من جاء به (2)قال، فقال معاويد: اس       ك  فوهللا ما تزال تدحض
 بني أهل الشام انتشار الوار يف ا شيم.

: ملسو هيلع هللا ىلصوجاء يف روايد ص         حيحد: أن عمرو بن حزم دخل على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار، وقد قال فيه رس         ول هللا 
فقام عمرو بن العاص فزعاً يس       رتجع، حىت دخل على معاويد، فقال له معاويد: ما ش        نك؟ فقال: «. تقتله الفند الباغيد»

ح        يف فقال له معاويد: د« تقتلك الفند الباغيد»يقول له: ملسو هيلع هللا ىلص قتل عمار، قال: فماذا؟ قال عمرو: مسع  رس     ول هللا 
 .(4)، جا وا به حىت ألقوه بني رماحوا، أو قال: بني سيوفوابولك، أو حنن قتلواه؟  إمنا قتله علي وأصحابه

ويف روايد صحيحد أي اً: جاء رجالن عود معاويد خيتصمان يف رأس عم ار يقول كل واحد موهما: أان قتلتهر فقال عبد هللا 
قال «. باغيدتقتله الفند ال»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص بن عمرو بن العاص: ليطو به أحدكما نفس        اً لص        احبه، فإين مسع  رس        ول هللا 

 معكم ف ان«. أطع أابك ما دام حياً وَل تعص       ه»فقال: ملسو هيلع هللا ىلص معاويد: فما ابلك معوا؟ قال: إن أيب ش       كاين إىل رس       ول هللا 
 .(5)ولس  أقاتل

من الرواَي  السابقد نالحظ أن الصحايب الفقيه عبد هللا بن عمرو رضي هللا عوهما حريص على قول احلق، والوصُ، فقد 
وجوده هم الفرقد الباغيد لقتلهم عماراً، فقد تكرر موه هذا اَلس       توكار يف مواس       با  خمتلفدر وَل ش       ك أن رأى أن معاويد 

مقتل عم ار رض  ي هللا عوه قد أثر يف أهل الش  ام بس  بو هذا احلديث، إَل أن معاويد رض  ي هللا عوه أوذل احلديث أتوياًل غري 
، وقد أثر مقتل عمار كذلك على عمرو بن (6)ن جا وا به إىل القتالمس   تس   اغ، وَل يص   ُ يف أن الذين قتلوا عماراً هم الذي

                                                           
  (1) خالفد علي ، ص 211 ر جممع الزوائد للهيثمي )242/7(. و قال فيه: رواه الطرباين وفيه أبو معشر ، وهو لني.

  (2) الدحض: الزلق ، والداحض: من َل ثبا  له وَل عزميد يف األمور.
  (3) مسود أ د )206/2( ، إسواده حسن.

  (4) مصوف عبد الرزا  )240/11( بسود صحيُ.
  (5) مسود أ د )138/11   139(.

  (6) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 325.
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. وقد قال رض  ي هللا عوه: ودد  أين م  (1)العاص، بل كان اس  تش  هاد عمار دافعاً لعمرو بن العاص للس  عي إلهناء احلرب
 .(2)قبل هذا اليوم بعشرين سود

، ملسو هيلع هللا ىلصالويبرمه حنمل لبود لبود وعم ار لبوتني لبوتني، ف وقد جاء يف البخاري: عن أيب س         عيد ا دري رض         ي هللا عوه قال: كوا
. قال عم     ار: أعوذ ابهلل «ويُ عم ار  تقتله الفند الباغيد، يدعوهم إىل اجلود ويدعونه إىل الوار»فيوفض الرتاب عو    ه ويق    ول: 

 .(3)من الف 

يو وأعالم نبوته ، وهذا من إخباره ابل «باغيدتقتل عماراً الفند ال»أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقال ابن عبد الرب: تواتر  اآللر عن 
 .(5). وقال الذهيب بعد ما ذكر احلديث: ويف الباب عن عدة من الصحابد، فهو متواتر(4)، وهو من أصُ األحاديثملسو هيلع هللا ىلص

 «:تقتلك الفئة الباغية»فهم العلماء للحديث  - 6
لعلي وعمار، وردٌّ على الوواص        و الزاعمني أن قال ابن حجر: ويف هذا احلديث علم من أعالم الوبوة، وف         يلد  اهرة  -أ

 ، على أن علياً كان املص        يو يف«تقتل عماراً الفند الباغيد»، وقال أي         اً: دلذ احلديث: (6)علياً مل يكن مص        يباً يف حروبه
 .(7)تلك احلروبر ألن أصحاب معاويد قتلوه

 .(8)م أبنه مع الفند العادلد،  ذا احلديثيقول الوووي: وكان الصحابد يوم صفني يتبعونه حيث توجهر لعلمه -ب

قال ابن كثري: كان علي وأص            حابه أدىن الطائفتني إىل احلق من أص            حاب معاويد، وأص            حاب معاويد كانوا ابغني  -ج
عليهم، كما ثب  يف ص  حيُ مس  لم من حديث ش  عبد عن أيب س  لمد، عن أيب ن   رة، عن أيب س  عيد ا دري، قال: حدثين 

. وقال أي اً: وهذا مقتل عمار (9)«تقتلك الفند الباغيد»قال لعمار: ملسو هيلع هللا ىلص يعين أاب قتادة     : أن رسول هللا من هو خري مين      
به  و هر بذلك س          ر ما أخرب بن َيس          ر رض          ي هللا عوهما مع أمري املؤموني علي بن أيب طالو، قتله أهل الش          ام، وابن

 .(10)ق، وأن معاويد ابٍغ، وما يف ذلك من دَلئل الوبوةمن أنه تقتله الفند الباغيد، وابن بذلك أن علياً حمملسو هيلع هللا ىلص الرسول

                                                           
  (1) معاويد بن أيب سفيان ، ال  بان ، ص 215.

  (2) أنساب األشراف )170/1( ر عمرو بن العاص لل  بان ، ص 603.
  (3) البخاري ، رقم 447.

  (4) اَلستيعاب )1140/3(.
  (5) سري أعالم الوبالء )421/1(.

  (6) فتُ الباري )646/1(.

  (7) فتُ الباري )92/13(.
  (8)  ذيو األمساء والل ا  )38/2(.

  (9) البدايد والوهايد )220/6(.
  (10) املصدر السابق نفسه )277/7(.
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وقال الذهيب: هم طائفد من املؤموني، ب   على اإلمام علي، وذلك بوص قول املص           طفى ص           لوا  هللا عليه لعمار:  -د
 .(1)«تقتلك الفند الباغيد»

العمدة يف حرب ، و ﴾َطائَِفَتانِ  َوِإنْ ﴿ أص               ل يف قتال اآليدقال القاض              ي أبو بكر بن العريب يف قوله تعاىل:: هذه  -ه
عم  ارًا الفن  د  تقت  ل»بقول  ه:  ملسو هيلع هللا ىلصالويباملت   وِ لني، وعليه  ا عو ل الص              ح  اب  د، وإليه  ا جل    األعي  ان من ه  ذه املل  د، وإَيه  ا عىن 

 .(2)«الباغيد

داعي إىل والوقال ابن تيميد: وهذا يدل على ص      حد إمامد علي ووجوب طاعته، وأن الداعي إىل طاعته داٍع إىل اجلود،  -و
مقاتلته داٍع إىل الوار         وإن كان مت وِ ًَل         وهو دليل على أنه مل يكن جيوز قتال علي، وعلى هذا فمقاتله خمط          وإن كان 
مت وًَل   ، أو ابٍغ    بال أتويل    وهو أصُ القولني ألصحابوا، وهو احلكم بتخطند من قاتل علياً، وهو مذهو األئمد الفقهاء 

 .(3)لى ذلك قتال الب اة املت وِ لنيالذين فرعوا ع

وقال أي اً: مع أن علياً أوىل ابحلق ممن فارقه، ومع أن عماراً قتلته الفند الباغيد   كما جاء  به الوصوص  ر فعليوا أن نؤمن 
ذلك و  بكل ما جاء من عود هللا ونقر ابحلق كله، وَل يكون لوا هوى، وَل نتكلم ب ري علم، بل نس   لك س   بل العلم والعدل،

 .(4)هو اتباع الكتاب والسود، ف ما من َتسك ببعض احلق دون بعض، فهذا موش  الفرقد واَلختالف

عاويد وأصحابه يف فقتله م«. تقتل عماراً الفند الباغيد»يف حديث عمار:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا وقال عبد العزيز بن ابز: و  -ز
 .(5)م مصيبون يف املطالبد بدم عثمانوقعد صفني، فمعاويد وأصحابه ب اة، لكن جمتهدون  ووا أهن

وقال س          عيد حوى: بعد أن قتل عمار الذي ورد  الوص          وص مبيود: أنه تقتله الفند الباغيد، تبني للمرتددين أن علياً   - 
كان على حق، وأن القتال معه كان واجباً، ولذا عرب  ابن عمر عن ختلُّفه أبنه أيسى بسبو هذا التخلف، وما ذلك إَل أنه 

 .(6)ك واجباً وهو نصرة اإلمام احلق على ا ارجني عليه ب ري حق، كما أفىت بذلك الفقهاءتر 

 

                                                           
  (1) سري أعالم الوبالء )209/8(.
  (2) أحكام القرمن )1717/4(.
  (3) جمموع الفتاوى )437/4(.

  (4) املصدر السابق نفسه )449/4   450(.
  (5) فتاوى ومقاَل  متووعد )87/6(.
  (6) األساس يف السود )1710/4(.
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 :(1)الرد علا قول معاوية رضي هللا عنه: إمنا قتله من جاء به - 7
، أن املقص  ودر جيش معاويد (2)«تقتلك الفند الباغيد»لعمار: ملسو هيلع هللا ىلص إن جلذ الص  حابد والتابعني قد فهموا من قول رس  ول هللا 

رض       ي هللا عوه، مع أهنم معذورون يف اجتهادهم، فهم يقص       دون احلق ويريدونه، ولكوهم مل يص       يبوه، وفند علي أوىل ابحلق 
، ومع أن األئمد مل يعجبهم أتويل معاويد           كما س نقل           إَل إهنم عذروه يف اجتهاده، فها (3)ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا موهم كما 

: فإن قيل: كان قتله بص              فني وهو مع علي، (4)«يدعوهم إىل اجلود ويدعونه إىل الوارملسو هيلع هللا ىلص: »ول يف قوله هو ابن حجر يق
والذين قتلوه مع معاويد، وكان معه مجاعد من الص            حابد، فكيف جيوز عليهم الدعاء إىل الوار؟ فاجلواب: أهنم كانوا  انني 

و طاعد ع  ووهنم، فاملراد ابلدعاء إىل اجلود الدعاء إىل س        ببها، وهأهنم يدعون إىل اجلود، وهم جمتهدون َل لوم عليهم يف اتبا 
اإلم  ام وك  ذل  ك ك  ان عم  ار ي  دعوهم إىل ط  اع  د علي، وهو اإلم  ام الواج  و الط  اع  د إذ ذاك، وك  انوا هم ي  دعون إىل خالف 

 .(5)ذلك، لكوهم معذورون للت ويل الذي  هر  م

لوه إلرش   اد(، فص   ل: علي رض   ي هللا عوه، كان إماماً حقاً يف توليته، ومقاتوقال القرطيب: وقال اإلمام أبو املعايل يف كتاب )ا
، وقال أي    اً: وقد أجاب علي رض   ي هللا عوه عن (6)ب اة، وحس   ن الظن هبم يقت    ي أن يظن هبم قص   د ا ري وإن أخطؤوه

ه، وحجد ام، َل جواب عوإذن قتل  زة حني أخرجه، وهذا من علي رضي هللا عوه إلز ملسو هيلع هللا ىلص قول معاويد أبن قال: فرسول هللا 
 .(7)َل اعرتاض عليهار قاله اإلمام احلافظ أبو ا طاب بن دحيد

وقال ابن كثري: فقول معاويد: إمنا قتله من قدمه إىل س              يوفوا، أتويل بعيد جداً، إذ لو كان كذلك لكان أمري اجليش هو 
 .(8)القاتل للذين يقتلون يف سبيل هللا، حيث قدمهم إىل سيوف األعداء

قال ابن تيميد: وهذا القول َل أعلم له قائاًل من أص     حاب األئمد األربعد وحنوهم من أهل الس     ود، ولكن هو قول كثري من و 
 .(9)املروانيد ومن وافقهم

                                                           
  (1) مسود أ د )206/2( ، إسواده حسن.

  (2) مسلم ، رقم 2916.
  (3) معاويد بن أيب سفيان ، ص 210   214.

  (4) البخاري ، رقم 447.
  (5) اإلصابد، ابن حجر.
  (6) التذكرة )222/2(.

  (7) املصدر السابق نفسه )223/2(.
  (8) البدايد والوهايد )221/6(.
  (9) موهاج السود )406/4(.
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، (1)«ند الباغيدتقتلك الف»لعمار: ملسو هيلع هللا ىلص وقال ابن القيم معلقاً على هذا الت ويل: نعم الت ويل الباطل أتويل أهل الش          ام قوله 
حنن مل نقتله إمنا قتله من جاء به حىت أوقعه بني رماحوا، فهذا هو الت ويل الباطل املخالف حلقيقد اللفظ و اهره، فقالوا: 

 .(2)فإن الذي قتله هو الذي ابشر قتله، َل من استوصر به

 من هو قاتل عّمار بن ايسر؟ - 8
 إذا كان بني أقبل يس     ُّ أول الكتيبد َرِجاًل، حىتقال أبو ال اديد اجلهين وهو حيدث عن قتله لعمار: فلما كان يوم ص    فني، 

الص  فني ف بص  ر رجل  عورة، فطعوه يف ركبته ابلرمُ فعثر، فانكش  ف امل فر عوه، ف   ربته فإذا هو رأس عمار. مث قُتل عمار. 
جل:.. يتورع ر قال الراوي: واستسقى أبو غاديد، ف   مباء يف زجاج، ف ىب أن يشرب فيها، ف   مباء يف قد  فشرب، فقال 

 .(3)عن الشرب يف الزجاج ومل يتورع عن قتل عمار

 .(4)«وارقاتل عمار وسالبه يف ال»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص وخيرب عمرو بن العاص رضي هللا عوه ا رب فيقول: مسع  رسول هللا 

توىل  يقال ابن كثري: ومعلوم أن عماراً كان يف جيش علي يوم ص      فني، وقتله أص      حاب معاويد من أهل الش      ام، وكان الذ
 .(5)قتله يقال له: أبو ال اديد، رجل من أفواد الواس، وقيل: إنه صحايب

وقال ابن حجر: والظن ابلصحابد يف تلك احلروب أهنم كانوا مت ولني للمجتهد املخط  أجر، وإذا ثب  هذه يف حق محاد 
 .(6)الواسر فثبوته للصحابد ابلطريق األوىل

أش          قى ا لق يف اآلخرة، وهو عودان أهل الس          ود ممن نرجو له الوار، وجنو ز أن هللا وقال الذهيب: وابن ملجم عود الروافض 
يتجاوز عوه، َل كما يقول ا وارج والروافض، وحكمه حكم قاتل عثمان، وقاتل الزبري، وقاتل طلحد، وقاتل س              عيد بن 

 عز هللا، ونكل أمورهم إىل هللاجبري، وقاتل عمار، وقاتل خارجد، وقاتل احلس              ني، فكل هؤَلء نربأ موهم ونب                هم يف 
 .(7)وجل

وقد وافق األلباين يف تعليقه على قول ابن حجر: هذا حق، ولكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مش              كلر ألنه يلزم 

                                                           
  (1) مسلم ، رقم 2916.

  (2) الصواعق املرسلد )184/1 ، 185(.
  (3) الطبقا  الكربى )260/3 ، 261( بسود صحيُ.

  (4) السلسلد الصحيحد )18/5   19(.
  (5) البدايد والوهايد )220/6(.

  (6) اإلصابد )260/7(.
  (7) يري  اإلسالم ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 654.
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، إذ َل ميكن القول أبن أاب غاديد (1)«قاتل عمار وس               البه يف الوار»تواقض القاعدة املذكورة مبثل حديث الرتمجدر أي: 
، فالص     واب أن يقال: إن القاعدة (2)«قاتل عمار يف الوار»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص لعمار م جورر ألنه قتله جمتهداً، ورس     ول هللا  القاتل

ص    حيحد، إَل ما دل الدليل القاطع على خالفها، فيس    تثىن ذلك موها كما هو الش     ن هوا، وهذا خري من ض    رب احلديث 
 هبا. (3)الصحيُ

ُبع، وقيل: يس       ار بن أزهر، وقيوقد ترجم أليب ال اديد اجلهين ابن عب ل: د الرب فقال: اختلف يف امسه، فقيل: يس       ار بن س       َ
ملسو هيلع هللا ىلص وهو غالم، ُروي عوه أن ه قال: أدرك  الويب ملسو هيلع هللا ىلصالويبامسه مس  لم. س  كن الش  ام ونزل يف واس   ، يعدُّ يف الش  امينير أدرك 

 بع  دي كف  ارًا ي               ُرب بع               كم رق  ابَل ترجعوا ملسو هيلع هللا ىلص: »ر قول  ه ملسو هيلع هللا ىلصالويبوأان أيفع، أرد على أهلي ال وم، ول  ه مس  اع من 
، وكان حمباً لعثمان، وهو قاتل عمار بن َيس  ر، وكان يص  ف قتله إذا س  نل عوه، َل يباليه، ويف قص  ته عجو  عود (4)«بعض

 .(5)أهل العلم

 املعاملة الكرمية أثناء احلرب واملواجهة: - 9
 الوقعا  من ال رابد إىل حدِ  أن القارئ َل يص  د  ماإن وقعد ص  فني كان  من أعجو الوقائع بني املس  لمني.. كان  هذه 

يقرأ، ويقف مشدوهاً أمام طبيعد الوفوس عود الطرفني، فكل موُهم كان يقف وس  املعركد شاهراً بسيفه وهو يؤمن بق يته 
معركد فريدة يف   إمياانً كاماًل، فليس             معركد مدفوعد من قبل القيادة، يدفعون اجلوود إىل معركد غري مقتوعني هبا، بل كان

 بواعثها ويف طريقد أدائها وفيما خلفتها من ملر، فبواعثها يف نفوس املش اركني يعرب عوها بعض املواقف الر وص ل  إليوا يف
املص      ادر التارخييد، فهم إخوة يذهبون معاً إىل مكان املاء، فيس      تقون مجيعاً، ويزد ون وهم ي رفون املاء، وما يؤذي إنس      ان 

. وهم إخوة يعيش ون معاً عودما يتوقف القتال، فهذا أحد املش اركني يقول: كوا إذا تواعدان من القتال دخل هؤَلء (6)إنس اانً 
، وهم أبواء قبيلد واحدة، ولكل موهما اجتهاده، (7)يف عسكر هؤَلء، وهؤَلء يف معسكر هؤَلء.. وحتدثوا إليوا وحتدثوا إليهم

، قتاًَل مريراً، وكل موهما يرى نفسه على احلق، وعوده اَلستعداد ألن يُ ْقَتل من (8)فيقاتل أبواء القبيلد الواحدة كل يف طرف

                                                           
  (1) السلسلد الصحيحد )18/5   19(.

  (2) املصدر السابق نفسه.
  (3) املصدر السابق نفسه )19/5(.

  (4) مسود أ د )76/4( ، وسوده حسن.
  (5) اَلستيعاب يف معركد األصحاب ، رقم 3089.

  (6) يري  الطربي )610/5(.
  (7) سري أعالم الوبالء )41/2( ر مروَي  أيب خموف ، ص 296.

  (8) البدايد والوهايد )270/7( ر دراسا  يف عهد الوبوة ، ص 423.
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أجله، فكان الرجالن يقتتالن حىت يُ ْثِخوا )وهواً وض      عفاً(، مث جيلس      ان يس      رتحيان، ويدور بيوهما الكالم الكثري، مث يقومان 
هما من أنفس              هما، فإذا حان وق  الص              الة توقفوا ، و ا أبواء دين واحد جيمعهما، وهو أحو إلي(1)فيقتتالن كما كاان

 .(3)، ويوم قتل عمار بن َيسر صلى عليه الطرفان(2)ألدائها

ويذكر ش      اهد عيان اش      رتك يف ص      فني: توازلوا بص      فني، فاقتتلوا أَيماً فكثر القتلى بيووا حىت عقر  ا يل، فبعث علي إىل 
 كانوا اجلميع قتالهم، ف جابه، فاختل  بعض القوم ببعض حىت عمرو بن العاص: أن القتلى قد كثروا، ف مس       ك حىت يدفن

هكذا، وش       بك بني أص       ابعه، وكان الرجل من أص       حاب علي يش       د فيقتل يف عس       كر معاويد، فيس       تخرج موه. وقد مر 
 .(4)أصحاب علي بقتيل  م أمام عمرو، فلما رمه بكى، وقال: لقد كان جمتهداً أخشن يف أمر هللا

التواهي عن املوكر حىت يف مثل هذه املواقع، فكان  هواك جمموعد عرفوا ابلقراء، وكانوا من تالمذة وكانوا يس              ارعون إىل 
عبد هللا بن مس      عود من أهل الش      ام معاً، فلم يو       موا إىل أمري املؤموني علي، وَل إىل معاويد بن أيب س      فيان، وقالوا ألمري 

 املؤموني:

حدة حىت نوظر يف أمركم وأمر أهل الش  ام، فمن رأيواه أراد ما َل حيل له،  إان َنرج معكم وَل نوزل عس  كركم، ونعس  كر على
أو بدا موه ب ي كوا عليه، فقال علي: مرحباً وأهاًل، هذا هو الفقه يف الدين، والعلم ابلس              ودر من مل يرَض هبذا فهو جائر 

 .(5)خائن

 .(6)يف قرارة أنفسهم وقاتلوا عليهاواحلقيقد أن هذه املواقف موبعثد من قواعا  واجتهادا  استوثقوا موها 

 معاملة األسرى: - 10
إن املعاملد احلس     ود لألس     ري وإكرامه يف ص     فني من األمور البدهيد بعد ما اس     تعرض     وا املعاملد الكرميد أثواء القتال، وقد بني 

دة، هذا مع غري على إكرام األس     ري، وإطعامه أف      ل األطعمد املوجو ملسو هيلع هللا ىلص اإلس     الم معاملد األس     رىر فقد حث رس     ول هللا 
املس  لمنير فكيف إذا كان األس  ري مس  لماً، َل ش  ك إن إكرامه واإلحس  ان إليه أوىل، ولكن األس  ري يف هذه املعركد يعترب فند 

                                                           
  (1) يري  الطربي ، نقاًل عن دراسا  يف عهد الوبوة ، ص 424.

  (2) يري  دمشق )2339/18(ر دراسا  يف عهد الوبوة ، ص 424.
  (3) أنساب األشراف )56/6( بسود حسن إىل عتبد ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 241.
  (4) أنساب األشراف )56/6( بسود حسن إىل عتبد ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 241.

  (5) صفني ، ص 115 ر دراسا  يف عهد الوبوة ، ص 424.
  (6) دراسا  يف عهد الوبوة ، ص 424.
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، ولذلك كان علي رضي هللا عوه أيمر حببسه، فإن ابيع أخلى سبيله، وإن أىب أخذ سالحه ودابته، أو يهبهما (1)وقوة لفرقته
. وغرض ا ليفد الراش  د من ذلك واض  ُ، وهو إض  عاف جانو (2) يقاتل، ويف روايد: يعطيه أربعد دراهمملن أس  ره وحيلفه إَل

الب اة، وقد أ  أبس   ري يوم ص   فني، فقال األس   ري: َل تقتلين ص   رباً، فقال علي رض   ي هللا عوه: َل أقتلك ص   رباً إين أخاف هللا 
 .(3)رب العاملني، فخلى سبيله مث قال: أفيك خري تبايع

 يبدو من هذه الروااين أن معاملته لألسرى كما يلي:و 

 .إكرام األسري واإلحسان إليه 
 .يعرض عليه البيعد والدخول يف الطاعد، فإن ابيع أخلى سبيله 
 .إن أىب البيعد أخذ سالحه، وحيلِ فه أن َل يعود للقتال ويطلقه 
  ًأتى رض  ي هللا عوه مرة خبمس  د عش  ر أس  رياً، ويبدو . وقد (4)إن أىب إَل القتال حتفظ عليه يف األس  ر وَل يقتله ص  ربا

 .(5)أهنم جرحى، فكان من ما  موهم غسله وكفوه وصلى عليه

ويقول حمو الدين ا طيو معلقًا على هذه احلرب: ومع ذلك، فإن هذه احلرب املثاليد هي احلرب اإلنس              انيد األوىل يف 
لو يف القرن ائل الر يتمىن حكماء العرب لو يعمل هبا يف حروهبم و التاري  الر جرى فيها املتحارابن معاً على مبادئ الف     

احلادي والعش             رين، وإن كثرياً من قواعد احلرب يف اإلس             الم مل تكن لتعلم وتدوذن لوَل وقوع هذه احلرب، وهلل يف كل أمر 
 .(6)حكمد

سرية سار علي فيهم، ما علم أحد كيف القال ابن العدمي: قل : وهذا كله حكم أهل الب ي، و ذا قال أبو حويفد: لوَل ما 
 .(7)يف املسلمني

 عدد القتلا: - 11
ت   ارب  أقوال العلماء يف عدد القتلىر فذكر ابن أيب خيثمد أن القتلى يف ص  فني بلغ عددهم س  بعني ألفاً، من أهل العرا  

                                                           
  (1) كتاب قتال أهل الب ي من احلاوي الكبري ، ص 133 ، 134.

  (2) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 243.
  (3) األم للشافعي )224/4( )256/8(.

  (4) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 243.
  (5) يري  دمشق ، حتقيق: املوجد )331/1( ر خالفد علي بن أيب طالو ، ص 243.

  (6) العواصم من القواصم ، ص 168   169 ، من تعليق ا طيو يف احلاشيد.
  (7) ب يد الطلو يف يري  حلو )309( ر خالفد علي ، ص 245.
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أن عدد القتلى يف ص      فني بلغ  ، كما ذكر ابن القيم(1)مخس      د وعش      رين ألفاً، ومن أهل الش      ام مخس      د وأربعني ألف مقاتل
، وَل ش    ك أن هذه األرقام غري دقيقد، بل أرقام خياليد، فالقتال احلقيقي والص    دام اجلماعي اس    تمر (2)س    بعني ألفاً أو أكثر

، ومهما كان القتال (3)ثالثد أَيم مع وقف القتال ابلليل، إَل مس              اء اجلمعد، فيكون جمموع القتال حوايل ثالثني س              اعد
، وابلتايل يصعو عقاًل أن نقبل تلك (4)لن يفو  شدة القادسيد الر كان عدد الشهداء فيها  انيد مَلف ومخسمندعويفاً، ف

 الرواَي  الر ذكر  األرقام الكبرية.

 تفقد أمري املؤمنني علي القتلا وترمحه عليهم: - 12
أي  علياً على فقد القتلى، فيقول ش        اهد عيان: ر كان أمري املؤموني علي رض        ي هللا عوه بعد هنايد اجلوَل  احلربيد يقوم بت

، وأثواء تفقده القتلى ومعه األشرت، مر برجل مقتول     وهو أحد الق اة والعباد (5)الشهباء، يطوف بني القتلى ملسو هيلع هللا ىلصالويبب لد 
ي وهللا به معهم؟ عهد (6)املشهورين ابلشام            فقال األشرت            ويف روايد أخرى عدي بن حامت           : َي أمري املؤموني  أحابس

مؤمن، فق  ال علي: فهو اليوم مؤمن. ولع  ل ه  ذا الرج  ل املقتول هو الق  اض              ي ال  ذي أتى عمر بن ا ط  اب وق  ال: َي أمري 
املؤموني، رأي  ر َي أفظعتين، قال: ما هي؟ قال: رأي  الش  مس والقمر يقتتالن، والوجوم معهما نص  فني، قال: فمع أيهما  

ِل َوَجَعْلَوا ميد َوَجَعْلَوا اللذْيَل َوالو ذَهاَر ميَ َتنْيِ َفَمَحْواَن ميد اللذيْ ﴿ عمر: قال تعاىل: كو ؟ قال: مع القمر على الش             مس، فقال
 .(7)، فانطلق فوهللا َل تعمل يل عماًل أبداً. قال الراوي: فبل ين أنه قتل مع معاويد بصفني[12]اإلسراء:  ﴾الو ذَهاِر ُمْبِصَرةً 

 .(8)معاويد فقال: غفر هللا لكم، غفر هللا لكم، للفريقني مجيعاً وقد وقف علي على قتاله وقتلى 

وعن يزيد بن األص م قال: ملا وقع الص لُ بني علي ومعاويد، خرج علي فمش ى يف قتاله فقال: هؤَلء يف اجلود، مث خرج إىل 
، وقوله رض       ي هللا (10)املؤموون، وكان يقول عوهم: هم (9)قتلى معاويد فقال: هؤَلء يف اجلود، ويص       ري األمر إيل وإىل معاويد

 .(11)عوه يف أهل صفني َل يكاد خيتلف عن قوله يف أهل اجلمل

                                                           
  (1) األنباء للق اعي ، ص 59 ، نقالً عن خالفد علي ، ص 246.
  (2) الصواعق املرسلد )377/1( بدون سود ، حتقيق: حممد دخيل هللا.

  (3) الدولد األمويد ، ص 360   362.
  (4) يري  الطربي )388/4(.

  (5) مصوف ابن أيب شيبد.
  (6) حابس بن سعد الطائي: خم رم ، قتل بصفني.
  (7) مصوف ابن أيب شيبد )74/11( بسود موقطع.

  (8) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 250 ر توزيه خال املؤموني.
  (9) مصوف ابن أيب شيبد )303/15( ، بسود حسن.

  (10) يري  دمشق )331/1 ، 329(ر خالفد علي ، ص 251.
  (11) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 251 ر توزيه خال املؤموني ، ص 169.
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 موقف ملعاوية مع ملك الروم: - 13
اس   ت ل ملك الروم ا الف الذي وقع بني أمري املؤموني علي ومعاويد رض   ي هللا عوهما، وطمع يف ض   م بعض األراض   ي الر 

:.. وطمع يف معاويد ملك الروم بعد أن كان أخش         اه وأذله، وقهر جودهم ودحاهم، حت  هيمود معاويد إليه، قال ابن كثري
 فلما رأى ملك الروم اشت ال معاويد حلرب علي، تداىن إىل بعض البالد يف جوود عظيمد وطمع فيه، فكتو معاويد إليه: 

ض   يقن عليك من مجيع بالدك، وأل وهللا لنن مل توته وترجع إىل بالدك َي لعني ألص   طلحن أان وابن عمي عليك، وألخرجوك
، وه  ذا ي  دل على عظم  د نفس مع  اوي  د (1)األرض مب  ا رحب   ، فعو  د ذل  ك خ  اف مل  ك الروم وانكف، وبع  ث يطل  و ا   دن  د

 و يته للدين.

 قصة ابطلة يف حق عمرو بن العاص بصفني: - 14
  قول:عمرو بن العاص... فاعرتضه علي وهو يو ل أهل العرا  وتلقذاهم أهل الشام فاجتلدوا و ل قال نصر بن مزاحم الكويف: 

ْد عَ  لق      َ ْ  ذاُ  الُقُروِن املِي      ْ  ِلم      َ
 

ولِ   ِل ال  ط  ُّف  ُ ِر واأَلاَنم       ِ  ( 2)واَ ص               ْ

. فقال القوم: أفل ذ الرجل   إىل أن يقول: مث طعوه فص  رعه واتقاه عمرو برجله، فبد  عورته، فص  رف علي وجهه عوه وارُتثذ
. وذكر (3)تدرون من هو؟ قالوا: َل. قال: فإنه عمرو بن العاص تلقاين بعورته فص           رف  وجهيَي أمري املؤموني. قال: وهل 

القصد        أي اً        ابن الكليب كما ذكر ذلك السهيلي يف الروض األنف: وقول علي: إنه اتقاين بعورته ف ذكرين الرذِحَم إىل أن 
                   يوم ص    فني، ويف ذلك يقول احلارث بن الو     ر قال:.. ويروى مثل ذلك عن عمرو بن العاص مع علي رض    ي هللا عوه 

 السهمي: رواه ابن الكليب وغريه:

هٍ  ت       َ و        ْ رْيُ م       ُ اِرس  غ       َ لِ  ي       وٍم ف       َ  أيف ك       ُ
 

د  ِد اَبِدي       َ اج       َ ج       َ َ  ال  ع  َ ُه َوس                ْ ْوَرت       ُ  َوع  َ
هُ   ان       َ و       َ يٌّ س                 ِ ل    َ ُه ع    َ و       ْ ا ع    َ فُّ         ََ ك    ُ  ي    َ

 
د  اِوي    َ ُه يف اَ اَلِء ُمع    َ ُك ِمو    ْ ح    َ  ( 4)َوَي               ْ

والرد على هذا اَلفرتاء واإلفك املبني كاآل ، فراوي الروايد األوىلر نص      ر بن مزاحم الكويف ص      احو وقعد ص      فني ش      يعي   
جلد َل يس ت رب عوه كذبه وافرتا ه على الص حابد، قال عوه الذهيب يف امليزان: نص ر بن مزاحم الكويف راف  ي َجلد، تركوه، 

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )122/8(.

  (2) الطفولد: مجع طفل ، ابلفتُ ، وهو الرخص الواعم.
  (3) وقعد صفني ، ص )406   408( ر قصص َل تثب  ، سليمان ا راشي )19/6(.

  (4) الروض األنف )462/5( ر قصص َل تثب  )19/6(.



 

533 
 

 

، وقال عوه ابن حجر: قال (1)ب وخط  كثري، وقال أبو خيثمد: كان كذاابً قال عوه العقيلي: ش              يعي، يف حديثه اض              طرا
. وأما الكليبر هش  ام بن حممد بن الس  ائو الكليبر اتفقوا على غلوه (2)العجلي: كان راف   ياً غالياً... ليس بثقد وَل م مون

 .(3)دارقطين: مرتوكيف التشيُّعر قال اإلمام أ د: من حيدث عوه؟ ما  وو  أن أحداً حيدث عوه. وقال ال

وعن طريق هذين الراف   يني س  ار  هذه القص  د يف اآلفا  وتلقفها من جاء بعدهم من مؤرخي الش  يعد، وبعض أهل الس  ود 
، وتعد هذه القصد أمنوذجاً ألكاذيو الشيعد الروافض وافرتاءا م على صحابد رسول (4)ممن راج  عليهم أكاذيو الراف د

، وص      اغوها على هيند حكاَي  ملسو هيلع هللا ىلصبد من مؤرخي الراف       د مثالو ألص      حاب رس      ول هللا هللا، فقد اختلق أعداء الص      حا
وأشعار لكي يسهل انتشارها بني املسلمني، هادفني إىل ال ض من جواب الصحابد األبرار    رضي هللا عوهم   ، يف غفلد من 

 د أن طار  تلكم األش          عارأهل الس          ود الذين وص          لوا مت خرين إىل س          احد التحقيق يف رواَي  التاري  اإلس          المي، بع
 .(5)واحلكاَي  بني القص اص، وأصبُ كثري موها من املسلما ، حىت عود مؤرخي أهل السود لألسف

 مرور أمري املؤمنني علي ابملقابر بعد رجوعه من صفني: - 15
شد، واعال  املقفرة املوحملا انصرف علي أمري املؤموني رضي هللا عوه من صفني مر  مبقابر، فقال: السالم عليكم أهل الدَير 

من املؤموني واملؤموا ، واملس   لمني واملس   لما ، أنتم لوا س   لف فار ، وحنن لكم تبع ، وبكم عم ا قليل َلحقون، اللهم اغفر 
لو  ا و م، ون  اوز بعفوك عو  ا وعوهم، احلم  د هلل ال  ذي جع  ل األرض كف  ايً، أحي  اًء وأموايً، احلم  د هلل ال  ذي خلقكم وعليه  ا 

 .(6)، وموها يبعثكم، وطوىب ملن ذكر املعاد وأعد  للحساب، وقوع ابلكفاءحيشركم

 إصرار قتلة عثمان رضي هللا عنه علا أن تستمر املعركة: - 16
إن قتلد عثمان كانوا حريصني على أن تستمر املعركد بني الطرفني، حىت يتفاىن الواس، وت عف قوة الطرفني، فيكونوا مبو ى 

ولذلك فإهنم فزعوا وهم يرون أهل الشام يرفعون املصاحف، وعلي رضي هللا عوه جييبهم إىل طلبهم عن القصاص والعقاب، 
في مر بوقف القتال وحقن الدماء، فس  عوا إىل ثين أمري املؤموني عن عزمه، لكن القتال توقف، فس  ق  يف أيديهم، فلم جيدوا 

املؤرخني مل  كم هلل(، وحتص  ووا بعيداً عن الطرفني، وال ريو أنبداً من ا روج على علي رض  ي هللا عوه، فاخرتعوا مقولد: )احل

                                                           
  (1) ميزان اَلعتدال )253/4   254(.

  (2) لسان امليزان )157/6(.
  (3) اجملروحني َلبن حبان )91/3( ر تذكرة احلفاظ )343/1( ر معجم األدابء )287/19( ر قصص َل تثب  )18/1(.

  (4) قصص َل تثب  )20/1(.
  (5) املصدر السابق نفسه )10/1(.

  (6) البيان والتبيني للجاحظ )148/3( ، فرائد الكالم للخلفاء الكرام ، ص 327.
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يركزوا على ما فعله هؤَلء يف هذه املرحلد، كما فعلوا يف معركد اجلمل، رغم أهنم كانوا موجودين يف جيش علي، وعن س            ر 
عركد ا به يف مإخفا  تلك املفاوض             ا  الر دام  أش             هر عديدة، وعن الدور الذي ميكن أن يكون قتلد عثمان قد قامو 

صفني إلفشال كل حماولد صلُ بني الطرفني، ألن اصطال  علي مع معاويد هو أي اً اصطال  على دمائهم، فال يعقل أن 
 .(1)جيتهدوا يف الفتود يف وقعد اجلمل، ويرتكوا ذلك يف صفني

 هني أمري املؤمنني علي عن شتم معاوية ولعن أهل الشام: - 17
عوه   مل ا بل ه أن اثوني من أصحابه يظهران شتم معاويد ولعن أهل الشام، أرسل إليهما أن كف ا عم ا روي أن علياً   رضي هللا 

يبل ين عوكما، ف تيا فقاَل: َي أمري املؤموني  ألس            وا على احلق وهم على الباطل؟: قال: بلى ورب  الكعبد املس            د ند، قاَل: 
تكونوا لع انني، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءان ودماءهم، وأص      لُ فلماذا َتوعوا من ش      تمهم ولعوهم؟ قال: كره  لكم أن 

 .(2)ذا  بيووا وبيوهم، وأبعدهم من ضاللتهم حىت يعرف احلق من جهله، ويرعوي عن ال ي  من جلج به

احلس  ني، و وأما ما قيل من أن علياً كان يلعن يف قووته معاويد وأص  حابه، وأن معاويد إذا قو  لعن علي اً وابن عباس واحلس  ن 
فهو غري صحيُ، ألن  الصحابد     رضوان هللا عليهم     كانوا أكثر حرصاً من غريهم على التقيد أبوامر الشارع الذي هنى عن 

ليس املؤمن ملسو هيلع هللا ىلص: »، وقوله (4)«من لعن مؤمواً فهو كقتله»قوله: ملسو هيلع هللا ىلص ر فقد روي عن رس         ول هللا (3)س         باب املس         لم ولعوه
 .(6)«يكون اللعانون شفعاء وَل شهداء يوم القيامد َلملسو هيلع هللا ىلص: »، وقوله (5)«بطعان وَل بلع ان

كما أن الروايد الر جاء فيها لعن أمري املؤموني يف قووته ملعاويد وأص     حابه، ولعن معاويد ألمري املؤموني وابن عباس واحلس     ن 
 رواَيته، كما أن يف واحلس  نير َل تثب  من انحيد الس  ودر حيث فيها أبو خموف لو  بن حيىي الراف   ي اعرت  الذي َل يوثق

يف أص  ُ كتو الش  يعد عودهم جاء الوهي عن س  و الص  حابد، فقد أنكر على من يس  و معاويد ومن معه فقال: إين أكره 
لكم أن تكونوا س    بابني، ولكوكم لو وص    فتم أعما م، وذكرمت حا م، كان أص    وب يف القول، وأبلغ يف العذر، وقلتم مكان 

، فهذا الس        و والتكفري مل يكن من هدي علي (7)ودماءهم، وأص        لُ ذا  بيووا وبيوهمس        بكم إَيهم: اللهم أحقن دماءان 
 .(8)ابعرتاف أصُ كتاب يف نظر الشيعد

                                                           
  (1) أحداث وأحاديث فتود ا رج ، ص 147.

  (2) األخبار الطوال ، ص 165 ، نقالً عن حتقيق مواقف الصحابد يف الفتود)232/2(.
  (3) حتقيق مواقف الصحابد)232/2(.
  (4) البخاري ، كتاب األدب )84/7(.

  (5) السلسلد الصحيحد لأللباين ، رقم 320 ر صحيُ سون الرتمذي )189/2( ، رقم 1110.
  (6) مسلم )2006/4( ، رقم 2598.

  (7) هنج البالغد ، ص 323.
  (8) أصول مذهو الشيعد )934/2(.
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 التحكيم:  ملبحث الثالثا
 

مت اَلتفا  بني الفريقني على التحكيم بعد انتهاء موقعد ص            فنير وهو أن حيك م كل واحد موهما رجاًل من جهته، مث يتفق 
فيه مص   لحد املس   لمني، فوك ل معاويد عمرو بن العاص، ووكل علي أاب موس   ى األش   عري رض   ي هللا عوهما  احلكمان على ما

ه      ، وقد  37مجيعاً، وكتو بني الفريقني وثيقد يف ذلك، وكان مقر اجتماع احلكمني يف دومد اجلودل يف شهر رم ان سود 
يه فعليه أن يتوب إىل هللا تعاىل، وخرجوا عل رأى قس           م من جيش علي رض           ي هللا عوه أن عمله هذا ذنو يوجو الكفرر

فس   موا ا وارج، ف رس   ل علي رض   ي هللا عوه إليهم ابن عباس رض   ي هللا عوهما فوا رهم وجاد م، مث ان رهم علي رض   ي هللا 
عوه بوفس       ه، فرجع طائفد موهم وأب  طائفد أخرى، فجر  بيوهم وبني علي رض       ي هللا عوه حروب أض       عف  من جيش       ه 

 حابه، وما زالوا به حىت قتلوه غيلد   وسي   تفصيل ذلك يف حمله إبذن هللا تعاىل.وأهنك  أص

تعترب ق    يد التحكيم من أخطر املوض   وعا  يف يري  ا الفد الراش   دة، وقد يه فيها كثري من الُكتذاب، وختب  فيها مخرون 
خصوصاً: أبو ضوعد الر شوذه  الصحابد الكرام و وسطروها يف كتبهم ومؤلفا م، وقد اعتمدوا على الرواَي  ال عيفد واملو 

موس        ى األش        عري الذي وص        فوه أبنه كان أبله ض        عيف الرأي خمدوعاً يف القول، وأبنه كان على جانو كبري من ال فلد، 
ولذلك خدعه عمرو بن العاص يف ق           يد التحكيم، ووص          فوا عمرو بن العاص رض          ي هللا عوه أبنه كان ص          احو مكر 

الص     فا  الذميمد حاول امل رض     ون واحلاقدون على اإلس     الم إلص     اقها هبذين الرجلني العظيمني اللذين وخداع، فكل هذه 
 اختار ا املسلمون ليفصال يف خالف كبري أد ى إىل قتل الكثري من املسلمني.

ا حقائق هنوقد تعامل الكثري من املؤرخني واألدابء والباحثني مع الرواَي  الر وض            عها خص            وم الص            حابد الكرام على أ
يرخييد، وقد تلقاها الواس موهم ابلقبول دون َتحيص  ا وك هنا ص       حيحد َل مريد فيهار وقد يكون لص       ياغتها القص       ص      يد 
املثرية وما زعم فيها من خداع ومكر أثر يف اهتمام الواس هبا وعوايد املؤرخني بتدويوها، وليعلم أن كالموا هذا يوص       و على 

 .(1)يم حيث إن أصله حق َل شك فيهالتفصيال  َل على أصل التحك

وقد رأي  أن يكون املدخل يف هذا املبحث التعريف بس   رية الص   حابيني أيب موس   ى األش   عري وعمرو بن العاص رض   ي هللا 
 عوهما.

                                                           
  (1) مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي، ص 378ر توزيه خال أمري املؤموني معاويد، ص 38.
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 أواًل: سرية أيب موسا األشعري رضي هللا عنه:
ار بن حرب، اإلمام الكبري، ص    احو رس    ول هللا  قيه أبو موس    ى األش    عري التميمي الف، ملسو هيلع هللا ىلصهو عبد هللا بن قيس بن ح      

قري
ُ
 .(1)امل

وقد أس        لم أبو موس        ى مبكد قدمياًر قال ابن س        عد: قدم مكد فحالف س        عيد بن العاص، وأس        لم قدمياً وهاجر إىل أرض 
، وتذكر بعض الرواَي  أبنه رجع إىل قومه للدعوة إىل هللا. وقد مجع ابن حجر بني الرواَي  يف إس        المه فقال: (2)احلبش        د

 ملسو هيلع هللا ىلصلويباد اس   تش   كل ذكر أيب موس   ى فيهم، ألن املذكور يف الص   حيُ أن أاب موس   ى خرج من بالده هو ومجاعد قاص   داً وق
كون أبو موس      ى خبيرب.. وميكن اجلمع أبن ي ملسو هيلع هللا ىلصالويبابملديود، ف لقتهم الس      فيود يف أرض احلبش      د، فح       روا مع جعفر إىل 

جلانو احلبش   د، فتوجه إىل بالد قومه، وهم مقابل احلبش   د من ا مع من بعث إىل ملسو هيلع هللا ىلصالويبهاجر أوًَل إىل مكد ف س   لم، فبعثه 
 وأص   حابه ابملديود هاجر هو ومن أس   لم من قومه إىل املديود، ف لقتهم الس   فيود ألجل ملسو هيلع هللا ىلصالويبالش   رقي، فلما حتقق اس   تقرار 

 .(3)هيجان الريُ من احلبشد، فهذا حمتمل وفيه مجع بني األخبار فليعتمد

 علا صدر أيب موسا:ملسو هيلع هللا ىلص عها رسول هللا ـ أومسة الشرف اليت وض 1
 أ   لكم ا جرة مرتني، هاجرمت إىل الوجاشي، وهاجرمت إيلذ:

عن أيب موسى، قال: خرجوا من اليمن يف ب ع ومخسني من قومي، وحنن ثالثد إخوة: أان، وأبو رْهم، وأبو عامر. ف خرجتوا 
 لكم ا جرة مرتني:» ملسو هيلع هللا ىلص:تُِتَح  خيرب، فقال رسول هللا سفيوتوا إىل الوذجاشي، وعود جعفر وأصحابه، ف قبلوا حني اف

يقدم عليكم غداً قوم هم أر  قلوابً ملسو هيلع هللا ىلص: »، وعن أنس، قال: قال رس              ول هللا (4)«هاَجرمت إىل الوذجاش              ي وهاجرمت إيلذ 
 فقدم األشعريونر فلما دنوا جعلوا يرنزون:«. لإلسالم موكم

 .(5)صافحوا، فكانوا أول من أحدث املصافحدغداً نلقى األحبد حممداً وحزبه فلما قدموا ت

 ب   هم قومك َي أاب موسى:

ب ُُّهْم َوحيُِبُّونَهُ ﴿ عن عياض األشعري، قال: ملا نزل : ُ ِبَقْوٍم حيُِ هم قومك ملسو هيلع هللا ىلص: ». قال رسول هللا [54]املائدة:  ﴾َفَسْوَف أَيِْ  اَّللذ

                                                           
  (1) سري أعالم الوبالء )381/2(.

  (2) الطبقا  )107/4(.
  (3) فتُ الباري )189/7(.
  (4) مسلم ، رقم 2502.

  (5) سري أعالم الوبالء )384/2( إسواده صحيُ.
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 .(1)، وأْوم  إليه«َي أاب موسى

 بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامد مدخاًل كرمياً:ج   اللهم اغفر لعبد هللا 

مد ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب موس  ى قال: ملا فرغ رس  ول هللا  من حوني، بعث أاب عامر األش  عري على جيش أوطاس، فلقي ُدْريد بن الص  ُّ
ليه. فقل : َي عم ، َمْن رماك؟ ف ش            ار إ (2)فقتل دريد، وهزم هللا أص            حابهر فرمى رجل أاب عامر يف ركبته بس            هم ف ثبته.

 ، فقص            د  له، فلحقته، فلما رمين، وىلذ ذاهباً، فجعل  أقول له: أَل تس            تحي؟ ألس              عربياً؟ أَل تثب ؟ قال: فكفذ
فالتقي  أان وهو، فاختلفوا ض  ربتني، فقتلته. مث رجع  إىل أيب عامر، فقل : قد قتل هللا ص  احبك. قال: فانزع هذا الس  هم 

اس  تخلفين أبو ف قرئه مين الس  الم، وقل له: يس  ت فر يل. و ملسو هيلع هللا ىلص ي، انطلق إىل رس  ول هللا فوزعته فوزا موه املاء. فقال: َي بن أخ
اللهم اغفر لُعبيد »، توض   ذ ، مث رفع يديه، مث قال: ملسو هيلع هللا ىلصالويبعامر على الواس، فمكث يس   رياً، مث ما . فلما قدموا، وأخربُ  

: ويل َي رس              ول فقل « د فو  كثري من خلقكاللهم اجعله يوم القيام»، حىت رأي  بياض إبطيه. مث قال: «بن أيب عامر
 .(3)«اللهم اغفر لعبد هللا بن قيس ذنبه، وأدخلُه يوم القيامد مدخاًل كرمياً »هللا؟ فقال: 

 د   إن هذا قد ردذ الُبشرى فاقبال أنتما:

تين؟ قال أبشر: قال: ، ف تى أعرايب فقال: أَل تُوج         ُز يل ما وعد(4)ابجلعراندملسو هيلع هللا ىلص عن أيب موسى، قال: كو  عود رسول هللا 
. فقاَل: قبلوا «إن  هذا قد ردذ الُبْشرى فاقبال أنتما»عليذ وعلى بالل. فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ق   د أكثر  من ال   بشرى. ف قب   ل رسول هللا 

ر ففعال« حُنُوركمااشَراَب موه وأَْفرَِغا على ر وِسُكما و »َي رسول هللا. فدعا بقد ، ف سل يديه ووجهه فيه، ومج  فيه، مث قال: 
 .(5)فواد  أم سلم د من وراء السرت: أن َف ِ ال ألُمِ ُكَما ف ف ال  ا موه

 ه   لقد أعطي مزماراً من مزامري مل داود:

:  عود ابب املس    جد قائم، وإذا رجل يص    لي، فقال يل ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن ابن بريدة عن أبيه قال: خرج  ليلد من املس    جد، فإذا 
. «بل هو مؤمن مويو، لقد أعطي مزماراً من مزامري مل داود»رس              وله أعلم. قال: قل : هللا و « َي بريدة، أتراه يُرائي؟»

 .(6)ف تيته فإذا هو أبو موسى األشعرير ف خربته

                                                           
  (1) املستدرك )313/2( ، صححه احلاكم ووثقه الذهيب ر سري أعالم الوبالء )2384(.

  (2) سري أعالم الوبالء )385/2(.
  (3) مسلم ، رقم 2498.

  (4) اجلعراند: بني مكد والطائف وهي أقرب إىل مكد .
  (5) مسلم ، رقم 2497.

  (6) مسلم ، رقم 793 ر جممع الزوائد )358/9(.



 

538 
 

 

 و   َي عبد هللا بن قيس أَل أُدلُّك على كلمد من كووز اجلود:

يف س  فر، وكان القوم يص  عدون ثويد أو عقبد، فإذا أص  عد الرجل قال: َل إله  ملسو هيلع هللا ىلصالويبعن أيب موس  ى األش  عري قال: كوا مع 
أيها الواس، إنكم َل »على ب لته يعرتضها يف اجلبل، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص إَل هللا، وهللا أكرب     أحسبه قال: أبعلى صوته     ورسول هللا 

قل : بلى  «أَل أُدلَُّك على كلمد من ُكوُوز اجلود؟ مث قال: َي عبد هللا بن قيس       أو َي أاب موسى      «. تُوادون أصمذ وَل غائباً 
 .(1)«قل: َل حول وَل قوة إَل ابهلل»َي رسول هللا. قال: 

 ز   َيس را وَل تعسرا، وتطاوعا وَل تُوفرا:

ه ملا بعث ملسو هيلع هللا ىلصالويب، وأرس    له مع معاذ إىل اليمن، فعن أيب موس    ى: أن (2)أاب موس    ى على زبيد وعدنملسو هيلع هللا ىلص اس    تعمل رس    ول هللا 
َرا وَل تعس    را، وتطاوعا وَل تُوفرا»اً إىل اليمن، قال  ما: ومعاذ ص    وُع مع ، فقال له أبو موس    ى: إان لوا أبرض    وا ش    راابً، يُ «َيس    ِ 

؟ قل : رمنق، فقال يل معاذ: كيف تقرأ ال«كلُّ مس      كر حرام»العس      ل يقال له: البَ ْتع، ومن الش      عري يقال له: املِْزُر، قال: 
وم، ، وقائماً وقاعداً، أتفوذقُه تفوُّقاً، يعين ش     يناً بعد ش     يء، قال: فقال معاذ: لكين أانم مث أقأقرأه يف ص     ال ، وعلى راحلر

 .(3)ف حتسو نومر كما أحتسو قومر، قال: وك ن معاذاً ُف ل عليه

 ـ مكانة أيب موسا عند عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما: 2
، كما  (5)، وموقعد تس     رت(4)ان قائداً للجيويف يف فتُ قم وقالنكان أبو موس     ى من ض     من أعمدة الدولد يف عهد عمر، وك

، وقد أتثر (6)كان من مؤسسي املدرسد البصريد يف عهد الفارو ، وكان يعد من أعلم الصحابد، وقد قدم البصرة، وعل م هبا
ق    اة، وكان ة والبعمر بن ا طاب رض   ي هللا عوهما، وكان بيوهما مراس   ال ، س   و   عليها عود حديثوا عن مؤس   س   د الوَل

أبو موس          ى رض          ي هللا عوه قد اش          تهر ابلعلم والعبادة والورع واحلياء، وعزة الوفس وعفتها، والزهد يف الدنيا والثبا  على 
اإلسالم، ويعد أبو موسى رضي هللا عوه من كبار علماء الصحابد وفقهائهم ومفتيهم، فقد ذكره الذهيب يف )تذكرة احلفاظ( 

 ن الصحابد رضي هللا عوه.يف الطبقد األوىل م

أقرأ أهل البصرة  ، روى علم       اً طيباً مبارك       اً،قرمنكان عاملاً عاماًل صاحلاً يلياً لكتاب هللا، إليه املوتهى يف حسن الصو  ابل

                                                           
  (1) مسلم ، رقم 2704.

  (2) يري  خليفد بن خيا  ، ص 97 ر حتقيق مواقف الصحابد )226/2(.
  (3) مسلم ، رقم 1733 ر البخاري ، رقم 4344.

  (4) البدايد والوهايد )114/7(.
  (5) املصدر السابق نفسه )88/7(.

  (6) تفسري التابعني )423/1(.
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وعبد و ، كما أنه تلقى من كبار الصحابد كعمر وعلي وُأيَب  بن كعملسو هيلع هللا ىلصوأفقههم، وق د كان رضي هللا عوه كثري املالزمد للويب 
هللا بن مسعود، وأتثر أبو موسى على وج ه ا صوص بعمر بن ا طاب كثرياً، وكان عمر يتعهدُه ابلوصاَي والكتو يف أثواء 
وَليته الطويل             د على البصرة، كما أن أاب موسى كان يرجع إىل عمر يف كل ما يعرض ل             ه من الق اَي، حىت عده الشعيب 

 .(1)األمد، فقال: ق اة األمد: عمر، وعلي، وزيد بن لب ، وأبو موسى واحداً من أربعد ق اة، هم أشهر ق اة

وكان أبو موسى عودما أي  املديود حيرص على جمالس عمر رضي هللا عوهما، ورمبا أم ى جزءاً كبرياً معه، فعن أيب بكر بن 
دث جاء بك؟ قال: جن  أحتأيب موس  ى أن أاب موس  ى رض  ي هللا عوه أتى عمر بن ا طاب بعد العش  اء فقال له عمر: ما 

إليك، قال: هذه الساعد؟  قال: إنه فقه، فجلس عمر فتحدل طوياًل، مث إن أاب موسى قال: الصالة َي أمري املؤموني، قال: 
 .(2)إان يف صالة

وكما كان أبو موس      ى حريص      اً على طلو العلم والتعلم كان حريص      اً على نش      ر العلم وتعليم الواس وتفقيههم، وكان حيض 
لواس على التعلم والتعليم يف خطبه، فعن أيب املهلو قال: مسع  أاب موس              ى على موربه وهو يقول: من علمه هللا علماً ا

 .(3)فليعلمه، وَل يقولن ما ليس له به علم، فيكون من املتكلفني، ومير  من الدين

ِف بذلك جملالس   ه العلميد، ومل يكتوقد جعل أبو موس   ى مس   جد البص   رة مركز نش   اطه العلمي وخص   ص جزءاً كبرياً من وقته 
بل كان َل يدع فرص   د َتر دون أن يس   تفيد موها يف تعليم الواس وتفقيههم، فإذا ما س   ل م من الص   الة اس   تقبل رض   ي هللا عوه 

الكرمي، قال ابن ش       وذب: كان أبو موس       ى إذا ص       لى الص       بُ اس       تقبل  قرمنالواس، وأخذ يعلمهم وي        ب   م قراء م لل
 .(4)جاًل يقرئهمالصفوف رجاًل ر 

واش  تهر أبو موس  ى بني الص  حابد جبمال ص  وته، وحس  ن قراءته، فكان الواس جيتمعون عليه حني يس  معونه يقرأ، وكان عمر 
، وقد وفقه هللا لتعليم املس    لمني، (5)قرمنرض    ي هللا عوه إذا جلس عوده أبو موس    ى طلو موه أن يقرأ له ما يتيس    ر له من ال

استعان بصوته ونشره بني الواس يف كل البالد الر نزل فيها، و  قرمنستطيع من جهد يف تعليم الوبذل رضي هللا عوه كل ما ي
اجلميل وقراءته الوديد فاجتمع الواس عليه، وازدحم حوله طالب العلم يف مس    جد البص    رة، فقس    مهم إىل جمموعا  وِحلق، 

                                                           
  (1) سري أعالم الوبالء )389/2(.

  (2) أبو موسى األشعري الصحايب العلم اجملاهد ، حممد طهماز ، ص 121.
  (3) الطبقا  )107/4(.

  (4) سري أعالم الوبالء )289/2(.
  (5) أبو موسى األشعري الصحايب العامل ، ص 125 ، 126 ر سري أعالم الوبالء )391/2(.
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الكرمي ش له الشاغل رضي هللا عوه، صرف له  منقر ، فال(1)فكان يطوف عليهم ُيسمعهم ويستمع موهم وي ب   م قراء م
معظم أوقاته يف حل ه ويف س  فره، فعن أنس بن مالك قال: بعثين األش  عري إىل عمر رض  ي هللا عوه، فقال عمر: كيف ترك  

 .(3)، وَل ُتسمعها إَيه(2)، فقال: أما إنه كي سقرمناألشعري؟ فقل  له: تركته يعلم الواس ال

ىل اجلهاد كان يعلم ويفقه، فعن حطذاب بن عبد هللا الر قاش        ي قال: كوا مع أيب موس        ى األش        عري حىت عودما كان خيرج إ
رضي هللا عوه يف جيش على ساحل دجلد، إذ ح ر  الصالة، فوادى مواديه للظهر، فقام الواس للوضوء، فتوض  مث صلى 

 على س للوضوء أي اً ف مر مواديه: َل وضوء إَلهبم، مث جلسوا ِحلقاً، فلما ح ر  العصر اندى موادي العصر، فهوذ الوا
 من أحدث.

، زاد عددهم يف الكرمي وعلمائه قرمنوأ ر  جهوده العلميد رض         ي هللا عوه، وقر  عيوه بر يد عدد كبري حوله من حفاظ ال
كرمهم ويزيد ي لكي قرمنالبص            رة وحدها على ثال ند، وملا طلو عمر بن ا طاب من عماله أن يرفعوا إليه أمساء حفاظ ال

 .(4)ثال ند وب عد رجال قرمنعطاءهمر كتو إليه أبو موسى أنه بلغ من قبلي ممن  ل ال

واهتم أبو موسى رضي هللا عوه بتعليم السود وروايتهار فروى عوه عدد من الصحابد وكبار التابعني. قال الذهيب     ر ه هللا    : 
وأبو س   عيد ا دري، وأنس بن مالك، وطار  بن ش   هاب، وس   عيد بن  حد ث عوه بريدة بن احلص   يو، وأبو أمامد الباهلي،

 .(5)املسيو، واألسود بن يزيد، وأبو وائل شقيق بن سلمد، وأبو عثمان الوذهدي، وخلق سواهم

 ، دلذ على ذلك مس   ريته يف احلياة وما أوص   ى به أوَلده عود موته، ومعملسو هيلع هللا ىلصالويبوكان رض   ي هللا عوه ش   ديد التمس   ك بس   ود 
ديد على السود مل يكثر رضي هللا عوه من روايد األحاديث الشريفد كما هو حال كبار الصحابد رضي هللا عوهم، حرصه الش

 .ملسو هيلع هللا ىلصالويبفقد كانوا يتهيذبون من الروايد عن 

وكان من املقر بني أليب موسى يف البصرة أنس بن مالك ويعترب من خواصه، فعن لب  عن أنس قال: كوا مع أيب موسى يف 
الواس يتكلمون ويذكرون الدنيا، قال أبو موس    ى: َي أنس إن هؤَلء يكاد أحدهم يفري األدمي بلس    انه فرَيً، فتعاَل مس    ري، و 

فلوذكر ربوا ساعد، مث قال: ما ثرب الواس          ما بط  هبم         ؟ قل : الدنيا والشيطان والشهوا ، قال: َل، لكن ُعج ل  الدنيا 

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه ، ص 127 ر سري أعالم الوبالء ) 389/2(.

  (2) الطبقا  )108/4( رجاله ثقا  ، كيس: عاقل فطن.
  (3) سري أعالم الوبالء )390/2(.

  (4) أبو موسى األشعري ، ص 129.
  (5) سري أعالم الوبالء )381/2(.
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لواوغي ب  اآلخرة، أما وهللا لو عايووها ما  . ولثقد أيب موسى أبنس فقد كان يكلفه أن يكون رسوله إىل أمري (1)َعدلوا وَل بد 
املؤموني عمر، قال أنس: بعثين أبو موس   ى األش   عري من البص   رة إىل عمر، فس    لين عن أحوال الواس، وبعد )تس   رت( أرس   له 

 .(2)أبو موسى إىل عمر ابألسرى وال وائم، فقدم على عمر بصاحبها ا رمزان

 ـ والية أيب موسا يف عهد عمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم: 3
يعترب أبو موسى               حبق               أشهر وَلة البصرة أَيم عمر بن ا طاب، فقد فتح  يف أَيمه املواقع العديدة يف فارس، فكان 

ما حو ا، وفتحوا و  جياهد بوفس   ه، ويرس   ل القادة للجها  املختلفد من البص   رة، ففي أَيمه َتكذن البص   ريون من فتُ األهواز
العديد من املواض              ع املهمد، وكان  فرتة وَليته حافلد ابجلهاد، وقد تعاون أبو موس              ى مع الوَلة اجملاورين له يف كثري من 

 احلروب والفتوحا ، وقد قام جبهود كبرية لتوظيم املواطق املفتوحد وتعيني العمال عليها وأتميوها وترتيو خمتلف شؤوهنا.

د من املراسال  بني أيب موسى وعمر بن ا طاب يف خمتلف الق اَير موها: توجيهه أليب موسى يف كيفيد وقد جر  العدي
 استقباله للواس يف جملس اإلمارة، وموها: نصيحته أليب موسى ابلورع وحماولد إسعاد الرعيد، وهي قي مد قال فيها عمر:

اس من ش       قي  به رعيته، وإَيك أن ترتع فريتع عمالك، أما بعدر فإن أس       عد الواس من س       عد  به رعيته، وإن أش       قى الو
 .(3)فيكون مثلك عود ذلك مثل البهيمد نظر  إىل خ رة من األرض فرتع  فيها تب ي السمن، وإمنا حتفها يف مسوها

من  هوهواك العديد من الرس   ائل بني عمر وأيب موس   ى تدل على نواٍ  إداريد وتوفيذيد خمتلفد كان يقوم هبا أبو موس   ى بتوجي
 .(4)عمر، وقد مجع معظم هذه املراسال  حممد  يد هللا يف كتابه القيم عن الولئق السياسيد

وتعترب فرتة وَليد أيب موسى على البصرة من أف ل الفرتا ، حىت لقد عرب عوها أحد أحفاد البصريني فيما بعد وهو احلسن 
، إذ إن أاب موسى       ر ه هللا       كان ابإلضافد إىل (5)أيب موسىالبصري       ر ه هللا       فقال: ما قدمها راكو خري ألهلها من 

 .(6)وأمور الدين املختلفد قرمنإمارته خري معلم ألهلها، حيث علذمهم ال

 بل وايل البص  رةللبص  رة وتدار من قويف عهد عمر بن ا طاب كان العديد من املدن يف فارس، والر فتح  يف زموه خت   ع 
من قبله، ويرتبطون به ارتباطاً مباش            راً، وهكذا اعترب أبو موس            ى من أعظم وَلة عمر، واعترب   الذي يعني عليها العمال

                                                           
  (1) أنس بن مالك ا ادم األمني ، عبد احلميد طهاز ، ص 135.

  (2) يري  الطربي )66/5(.
  (3) مواقو عمر َلبن اجلوزي ، ص 130

  (4) الولئق السياسيد للعهد الوبوي وا الفد الراشدة.
  (5) سري أعالم الوبالء )389/2(.

  (6) الوَليد على البلدان )120/1(.
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مراس      ال  عمر مع أيب موس      ى من أعظم املص      ادر الر كش      ف  س      رية عمر مع وَلته، وبي و  مالمُ أس      لوبه يف التعامل 
 .(1)معهم

 .(2)ربع سونيرذ يل عامل أكثر من سود، وأِقرُّوا األشعري أوقد أوصى عمر رضي هللا عوه يف وصيته للخليفد من بعده: أَلذ يقِ 

وقد توىل أبو موس     ى موص     و الق      اء يف عهد عمر، وكان كتاب عمر إليه يف الق      اء أمنوذجاً ومثاًَل يفيد كل قاض، بل 
ص              ول ا علي ه أ، وق ال عو ه ابن القيم: وه ذا كت اب جلي ل تلق اه العلم اء ابلقبول، وبوو (3)وك ل إداري، يف ك ل زم ان ومك ان

 .(4)احلكم، والشهادة، واملفر أحوج شيء إليه وإىل أتمله والتفقه فيه

كما توىل الوَليد يف عهد عثمان، واستق اه ذو الوورين على البصرة أي اً، وملا قتل عثمان كان والياً على الكوفد. وملا توىل 
 عوه، د، إذ كان والياً عليها لعثمان بن عفان رض  ي هللاعلي رض  ي هللا عوه ا الفد، أخذ أبو موس  ى له البيعد من أهل الكوف

وحني استوفر ا ليفد الكوفيني من ذي قار، رأى أبو موسى بوادر الفتود واَلنشقا  بني املسلمني، فوصُ ألهل الكوفد أن 
لكن َلختالف وجهد شي     و يلزموا بيو م ويعتزلوا هذا األمر فإمنا هي فتود، القاعد فيها خري من القائم، والقائم خري من املا

 .(5)نظره مع ا ليفد عزل عن وَليد الكوفد

لذي اش   تهر ا قرمنإن حياة أيب موس   ى رض   ي هللا عوه موذ إس   المه ق    اها يف نش   ر اإلس   الم وتعليم الواس العلم، وخاص   د ال
ن طريق الق      اء ع وَلَي بقراءته، واجلهاد يف س     بيل هللا واحلرص عليه، والفص     ل يف ا ص     وما ، ونش     ر العدل وض     ب  ال

واإلدارة، وَل ش       ك إن هذه املهما  ص       عبد وحتتاج إىل مهارا  وص       فا  فريدةر من العلم والفهم والفطود واحلذ  والورع 
 ، مث ا لفاء األربعد من بعده رض         وان هللاملسو هيلع هللا ىلصوالزهد، وقد أخذ موها أبو موس         ى بوص         يو وافر، فاعتمد عليه رس         ول هللا 

مث خلفا ه بعده برجل ميكن أن نوز عليه مثل ا دعد الر ترويها قص          د ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا ، فهل يتص          ور أن يثق رس          (6)عليهم
 .(7)التحكيم

إن اختيار أيب موسى         رضي هللا عوه         حكماً عن أهل العرا  من ِقَبل علي          رضي هللا عوه         وأصحابه يوسجم َتاماً مع 
، وأبو موس  ى األش  عري كان من دعاة الص  لُ والس  الم،  األحداث، فاملرحلد التاليد هي مرحلد الص  لُ ومجع كلمد املس  لمني

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه.

  (2) سري أعالم الوبالء )391/2(.
  (3) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 262.

  (4) إعالم املوقعني )186/1(.
  (5) فتُ الباري )53/13( ، التاري  الص ري )109/11(.
  (6) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 262.

  (7) حتقيق مواقف الصحابد يف الفتود )227/2(.
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كما كان يف الوق  نفسه حمبوابً، مؤَتواً من قبائل العرا ، وقد ذكر  املصادر املتقدمد: أن علياً هو الذي اختار أاب موسى 
 األشعري، يقول 

، وعمرو بن العاص من قبل ه              اجتمع احلكمان: أبو موسى األشعري من قبل علي   37خليفد يف يرخيه: وفيها              سود 
. ويقول ابن س    عد: فكره الواس احلرب وتداعوا على الص    لُ، وحك موا احلكمني، فحك م علي أاب موس    ى، وحك م (1)معاويد

 .(2)معاويد عمرو بن العاص

 و ذا ميكن القول: إن الدور املوس       وب للقر اء يف ص       فني من مس       ؤوليد وقف القتال والتحكيم، وفرض أيب موس       ى حكماً 
ليس       إَل فريد يرخييد اخرتعها اإلخباريون الش     يعد الذين ما انقطعوا عن تزوير وتش     ويه يري  اإلس     الم ابلرواَي  الباطلد، 
وكان يزعجهم أن يظهر علي        رضي هللا عوه       مبظهر املتعاطف مع معاويد وأهل الشام، وأن يرغو يف الصلُ مع أعدائهم 

املس   ؤوليد أعداءهم ا وارج، ويتخلص   ون موها، وجيعلون دعوى ا وارج تواقض نفس   ها،  التقليديني، من جهد أخرى حَيم لون
 .(3)فهم الذين أجربوا علياً على قبول التحكيم، وهم الذين لروا عليه بسبو قبول التحكيم

وس  ى م إن هذه العجالد عن ش  خص  يد أيب موس  ى  ا عالقد ببحثوا، نتحدث عن ش  خص  يد أمري املؤموني علي وعص  ره، وأبو
من الش  خص  يا  املؤثرة يف عص  ره، وقد تعرض    للتش  ويه، وغالباً إذا حتدث أحد عن ص  فني والتحكيمر تعرض    ش  خص  يد 
أيب موسى وعمرو بن العاص للتشويه والكذب واَلفرتاء بسبو الرواَي  ال عيفد واملوضوعد، فكان َلزماً عليوا أن نتحدث 

 صد من أهداف الكتابد يف هذا البحث.عن شيء من سري ما العطرة الزكيد، وهذا املق

 اثنياً: سرية عمرو بن العاص رضي هللا عنه:
: أن إسالمه  (5)والزبري بن بكار (4)هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي، يكىن أاب حممد، وأاب عبد هللا، ويتفق ابن إسحا 

بل وذكر ابن حجر: أنه أس    لم س    ود  ان قكان عود الوجاش    ي يف احلبش    د، وهاجر إىل املديود يف ص    فر س    ود  ان للهجرة، 
 .(6)الفتُ، وقيل: بني احلديبيد وخيرب

 ـ إسالمه: 1
نرتك عمرو بن العاص رض  ي هللا عوه حيدثوا عن إس  المه، فقد قال: ملا انص  رفوا مع األحزاب عن ا ود ر مجع  رجاًَل من 

                                                           
  (1) يري  خليفد ، ص 191 ، 192.

  (2) الطبقا  )32/3(.
  (3) حتقيق مواقف الصحابد )215/2(.

  (4) املعجم الكبري للطرباين )53/9( ، أرسلها ابن إسحا .
  (5) اإلصابد )2/3(ر خالفد علي ، عبد احلميد ، ص 263.

  (6)  ذيو التهذيو )56/8(.
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د رأي  أرى أمر حممد يعلو األمور علوذاً موكراً، وإين ققريش، كانوا يرون رأيي ويس      معون مين، فقل   م: تعلمون وهللا إين 
أمراً، فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأي ؟ قال: رأي  أن نلحق ابلوجاش              ي، فإان أن نكون حت  يديه أحو إليوا أن نكون 

امجعوا لوا ما  : فحت  يدي حممد، وإن  هر قوموا فوحن من قد عرفوا، فلن أيتيوا موهم إَل خري، قالوا: إن هذا الرأي، قل
، فجمعوا له أَدماً كثرياً، مث خرجوا حىت قدموا عليه، فوهللا إان  لعوده (1)هنديه له، وكان أحو ما يهدى إليه من أرض       وا األدم
قد بعثه إليه يف ش    ن جعفر وأص   حابه، قال: فدخل عليه، مث خرج ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاءه عمرو بن أميد ال    مري، وكان رس   ول هللا 

ل  ألصحايب: هذا عمرو بن أميد ال مري، لو دخل  على الوجاشي، وس لته إَيه ف عطانيه، ف رب  من عوده، قال: فق
 ، حيث قتل  رسول حممد.(2)عوقه، فإذا فعل  ذلك رأ  قريش أين أجز  عوها

قال: فدخل  عليه، فسجد  له كما كو  أصوع، فقال: مرحباً صديقي، أهدي  إيل  من بالدك شيناً؟ قال: قل : نعم، 
يها امللك، قد أهدي  إليك أدماً كثرياً، قال: مث قربته إليه ف عجبه واش              تهاه، مث قل  له: أيها امللك  إين قد رأي  رجاًل أ

خرج من عودك وهو رسول رجل عدو لوا، ف عطويه ألقتله، فإنه قد أصاب من أشرافوا وخياران، قال: ف  و، مث مد يده، 
 لو فلو انش  ق  يل األرض لدخل  فيها فرقاً موه، مث قل  له: أيها امللك، وهللا ف   رب هبا أنفه ض  ربد  وو  أنه قد كس  ره،

 وو  أنك تكره هذا ما س         لتكه، قال: أتس         لين أن أعطيك رس        ول رجل أيتيه الواموس األكرب الذي كان أي  موس        ى 
هرن على من لعلى احلق، وليظ لقتله؟  قال: قل : أيها امللك، أكذلك هو؟ قال: وحيك َي عمرو أطعين واتبعه، فإنه وهللا

خالفه كما  هر موس      ى على فرعون وجووده، قال: قل : أفتبايعين له على اإلس      الم؟ قال: نعم، فبس        يده فبايعته على 
 اإلسالم، مث خرج  إىل أصحايب، وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتم  على أصحايب إسالمي.

 لد بن الوليد، وذلك قبيل الفتُ، وهو مقبل من مكد، فقل : أين َي أابمث خرج  عامداً إىل رسول هللا ألسلم، فلقي  خا
، وإن الرجل لويب، أذهو وهللا، ف سلم، فحىت مىت، قال: قل : وهللا ما جن  إَل (3)سليمان؟ قال: وهللا لقد استقام املوسم

 ألسلم.

 ، إين مث  دنو ، فقل : َي رس          ول هللا ، فتقدم خالد بن الوليد، ف س          لم وابيع،ملسو هيلع هللا ىلصقال: فقدموا املديود على رس          ول هللا 
م جَيُوُّ َي عمرو ابيع، فإن اإلس    ال»أابيعك على أن ي فر يل ما تقدم من ذنيب، وَل أذكر ما أتخر. قال: فقال رس    ول هللا: 

                                                           
  (1) األدم: اجللد.

  (2) أجزأ  عوها : كفيتها.
  (3) استقام املوسم: تبني الطريق ووضُ.
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 .(1)، قال: فبايعته مث انصرف «ما كان قبله، وإن ا جرة نوُّ ما كان قبلها

يوه، قال: فقل : ابس              مييوك فألابيعك. فبس              مي ملسو هيلع هللا ىلصالويبويف روايد قال:... فلما جعل هللا اإلس            الم يف قليب أتي  
قل : أن ي فر يل. قال: « تش     رت  ماذا؟»قال: قل : أرد  أن أش     رت . قال: « مالك َي عمرو؟»فقب        يدي، قال: 

 «.قبله (2)ما كان قبلها، وأن احلج يهدم ما كان أما علم  أن اإلسالم يهدم ما كان قبله، وأن ا جرة  دم»

 هـ: 7ـ عمرو بن العاص يقود سرية يف ذان السالسل  2
جيش  اً بقيادة عمرو بن العاص إىل ذا  الس  الس  ل، وذلك لت ديو ق   اعد الر غرذها ما حدث يف مؤتد الر  ملسو هيلع هللا ىلصالويبجهز 

ن ، فتق  دم عمرو بن الع  اص يف دَيره  ا ومع  ه ثال ن  د ماش              رتك    فيه  ا إىل ج  ان  و الروم، فتجمع    تري  د ال  دنو من امل  ديو  د
يطلو املدد،  ملسو هيلع هللا ىلصاملهاجرين، واألنص ار، وملا وص ل إىل مكان نمع األعداء بل ه أن  م مجوعاً كثرية، ف رس ل إىل رس ول هللا 

  هرب  وتفرق، وقاتل املس            لمون الكفار، وتوغذل عمرو يف دَير ق             اعد الر (3)فجاءه مدد بقيادة أيب عبيدة بن اجلرا 
واهنزم ، وجنُ عمرو يف إرجاع هيبد اإلس   الم ألطراف الش   ام، وإرجاع أحالف املس   لمني لص   داقتهم األوىل، ودخول قبائل 
أخرى يف حلف املس   لمني، وإس   الم الكثريين من بين عبس، وبين مرة، وبين ذبيان، وكذلك فزارة وس   يدها عييود بن حص   ن 

لَ  يم، وعلى رأس  هم العباس بن مرداس، وبوو أش  جع، وأص  بُ املس  لمون هم األقوى يف يف حلف مع املس  لمني، وتبعها بوو س  ُ
 .(4)مشال بالد العرب، وإن مل يكن يف بالد هم مجيعها

 ويف هذه الغزوة دروس وعرب وحكم تتعلق بعمرو بن العاص منها:

 أ ـ إخالص عمرو بن العاص:

مث ط ط ،  ائتين، ف تيته، وهو يتوض      ، فص     عذد يفذ الوظر، فقال: خذ عليك ثيابك، وس     الحك، مثملسو هيلع هللا ىلص بعث إيل  رس     ول هللا 
، قال: قل : َي «، فيس             لمك هللا وي ومك، وأرغو لك يف املال رغبد ص             احلد(5)إين أريد أن أبعثك على جيش»فقال: 

  وَي عمر »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصرس   ول هللا  ما أس   لم  من أجل املال، ولكين أس   لم  رغبد يف اإلس   الم، وأن أكون مع رس   ول هللا 
 .(6)«نعم املال الصاحل للمرء الصاحل

                                                           
  (1) صحيُ السرية الوبويد ، ص 494 ر سري أعالم الوبالء )60/3( ر والسرية َلبن هشام )267/2(.

  (2) مسلم ، كتاب اإلميان ، رقم 121.
  (3) السرية الوبويد الصحيحد )471/2( ر السرية الوبويد َلبن هشام )280/3(.
  (4) السرية الوبويد أليب شهبد )433/2( ر السرية الوبويد َلبن هشام )280/4(

  (5) جيش: سريد ذا  السالسل.
  (6) رواه ابن حبان يف املوارد، رقم 2277 ر صحيُ السرية ، ص 508 ، صححه األلباين.
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وقد  ،ملسو هيلع هللا ىلصفهذا املوقف يدل على قوة إميان وص    د  وإخالص عمرو بن العاص لإلس    الم، وحرص    ه على مالزمد رس    ول هللا 
د أن املال احلالل نعمد إذا وقع بيد الرجل الص احل، ألنه يبت ي وجه هللا ويص رفه يف وجوه ا ري ككفالملسو هيلع هللا ىلص: بني له رس ول هللا 

، وي ين به (1)تام واألرامل والدعاة ودعم اجملاهدين، واملش          اريع ا رييد، وغريها من وجوه الرب ويُِعفُّ به نفس          ه وأس          رتهاألي
 املسلمني.

رجل ذا املال ، كما أن الملسو هيلع هللا ىلصالويبونس   توب  من احلديث: أن س   عي العبد للحص   ول على املال الص   احل أمر حممود حيث عليه 
ليجمع بني صال  املال وصال  نفسه كما يف احلديث، فهو أي اً مطلوب وحممود، وهذا إذا استطعوا إيصال الصال  له 

 خري له ولإلسالم واملسلمني.

 ب ـ حرص عمرو علا سالمة قواته:

عمراً يف غزوة ذا  الس   الس   ل، ف ص   اهبم برد، فقال  م َعمرو: َل يُوقدنذ أحد انراً، فلما قدم ش   كوه، ملسو هيلع هللا ىلص بعث رس   ول هللا 
 هللا، كان فيهم قلذد، فخشي  أن يرى العدوُّ قلذتهم، وهنيتهم أن يتبعوا العدو خمافد أن يكون  م كمنير ف عجو قال: َي نيبذ 

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصذلك رسول هللا 

 ج ـ من فقة عمرو بن العاص رضي هللا عنه:

ن أهلك، أ قال عمرو بن العاص رض    ي هللا عوه: احتلم  يف ليلد ابردة يف غزوة ذا  الس    الس    ل، ف ش    فق  إن اغتس    ل 
ف خربته  «َي عمرو صلي  أبصحابك وأن  جوو؟»فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فتيمم ، مث صلي  أبصحايب الصبُ، فذكروا ذلك للويب 
ُكْم ِإنذ اَّللذَ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما﴿ ابلذي موعين من اَلغتس         ال، وقل : إين مسع  هللا يقول: ، [29]النســـــــاء:  ﴾َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفس         َ

 .(3)ومل يقل شيناً  ملسو هيلع هللا ىلصف حك رسول هللا 

ر ولنن وقف الفقهاء (4)وهذا اَلجتهاد من عمرو بن العاص يدل على فقهه ووفور عقله، ودقد اس              توباطه احلكم من دليله
وص     لته به حىت  قرمنموها تلك الس     رعد يف أخذ عمرو لل (5)عود هذه احلادثد يفر ِعون عليها األحكام، فإن الذي يس     توقفوا

 ، وهو مل ميِض على إسالمه أربعد أشهر، إنه احلرص على الفقه يف دين هللا.اآلَي مور من خالل اب  قادراً على فقه األ

                                                           
  (1) التاري  اإلسالمي للحميدي )133/7(

  (2) سري أعالم الوبالء )66/3(.
  (3) سري أعالم الوبالء )67/3( إسواده صحيُ ر صححه ابن حبان ، رقم 202.

  (4) غزوة احلديبيد أليب الفارس ، ص 210.
  (5) معني السرية ، ص 381 ، القائل هو صاحل أ د الشامي صاحو )معني السرية(.
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قبل إسالمه يتتبع ما يستطيع الوصول إليه، وحيونذ نكون أمام  قرمنوقد يكون عمرو           وهذا احتمال وارد           على صلد ابل
الذي لوى أعوا  الكافرين، وجعلهم وهم يف أش              د حاَل  العداوة  ذا الدين حياولون  قرمنمثال مخر من عظمد هذا ال

جاش   ي أن حيوما طلو من الو قرمن، كما رأيوا ذلك يف العهد املكي، ويؤيد هذا ما رأيواه من معرفته ابلقرمناس   تماع هذا ال
 .(1)يس ل مهاجري احلبشد عن رأيهم يف عيسى عليه السالم

 به:ـ فضائله ومناق 3

 له ابإلميان:ملسو هيلع هللا ىلص أ ـ شهادة رسول هللا 

ابوا العاص مؤموان ملسو هيلع هللا ىلص: ». ويف حديث مخر قال رس  ول هللا (2)«أس  لم الواس وممن عمرو بن العاصملسو هيلع هللا ىلص: »قال رس  ول هللا 
لس يف فتفرقوا، فرأي  س        املاً احتس س        يفاً فج ملسو هيلع هللا ىلصالويب، وقال عمرو بن العاص: فزع الواس ابملديود مع (3)«عمرو وهش        ام

يها الواس أَل أ»فرمين وس       املاً، وأتى الواس فقال: ملسو هيلع هللا ىلص لما رأي  ذلك فعل  مثل الذي فعل، فخرج رس       ول هللا املس       جد ف
 .(4)«مفزعكم إىل هللا ورسوله، أَل فعلتم كما فعل هذان الرجالن املؤموان

 له علا غريه، وشهادته له أبنه من صاحلي قريش:ملسو هيلع هللا ىلص ب ـ تقدمي رسول هللا 

، وشهد (5)وخبالد أحداً موذ أسلموا يف حربملسو هيلع هللا ىلص رضي هللا عوه قوله: ما عدل يب رسول هللا  فقد جاء عن عمرو بن العاص
إن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأبنه من ص  احلي قريش، فعن أيب مليكد قال: قال طلحد بن عبيد هللا: مسع  رس  ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص له رس  ول هللا 

 الرجال واَلستفادة موها.ملعادن  ملسو هيلع هللا ىلصالويبر وهوا درس نبوي يف معرفد (6)«عمرو بن العاص من صاحلي قريش

 له:ملسو هيلع هللا ىلص ج ـ دعاء رسول هللا 

رين، مث عمرو بن العاص إىل البحملسو هيلع هللا ىلص عن زهري بن قيس البلوي عن عمه علقمد بن رمثد البلوي، قال: بعث رس              ول هللا 
رحم »فتذاكران من امسه عمرو، مث نَعس لنيد فاس   تيقظ، فقال: «. رحم هللا عمراً »، مث اس   تيقظ فقال: ملسو هيلع هللا ىلصخرج رس   ول هللا 

، «و بن العاصعمر »قلوا: من عمرو َي رس        ول هللا؟ قال: «. هللا عمراً  يرحم»مث نعس للثد فاس        تيقظ، فقال: «. هللا عمراً 

                                                           
  (1) معني السرية ، ص 381 ، مسود أ د )203/1( ، رجاله رجال الصحيُ.

  (2) سلسلد األحاديث الصحيحد )238/1( ، رقم 155 وحسوه.
  (3) الطبقا  )191/4( ر السلسلد الصحيحد )240/1( ، رقم 156.

  (4) مسود أ د )203( بسود حسن.
  (5) سون البيهقي ، ابب إسالم عمرو بن العاص )43/4(.

  (6) سون الرتمذي ، كتاب املواقو ، ابب مواقو عمرو بن العاص ، رقم 3844.
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ذكرتهر إين كو  إذا ندب  الواس للص          دقد، جاء من الص          دقد ف جزل، ف قول: من أين لك هذا َي »قلوا: وما ابله؟ قال: 
ل : أتبع هذا، ان  الفتود ققال زهري: فلما ك«. عمرو؟ فيقول: من عود هللا، وص       د  عمرو، إن لعمرو عود هللا  رياً كثرياً 

 .(1)قال فيه رسول هللا ما قال، فلم أفارقه

 :ـ أعماله يف عهد أيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم 4
دعا ا إىل اإلس      الم وص      دقا قد أرس      ل عمراً إىل دعوة اْبين اجللودي: جيفر، وعباد، إىل اإلس      الم، و ملسو هيلع هللا ىلص كان رس      ول هللا 

 .(2)لصدقد واحلكم فيما بني قومهم، وكاان له عوانً على من خالفه، وخليا بني عمرو وبني املسو هيلع هللا ىلصابلويب

ه بني البقاء يف عمله الذي ملسو هيلع هللا ىلص وبعد وفاة رسول هللا  وج ه الصديق عمرو بن العاص جبيش إىل فلسطني، وكان الصديق خريذ
ه، فكتو إليه فيه أحو إلي ، وبني أن خيتار له ما هو خري له يف الدنيا واآلخرة، إَل أن الذي هوملسو هيلع هللا ىلصأس    وده إليه رس    ول هللا 

عمرو بن العاص: إين سهم من سهام اإلسالم، وأن  بعد هللا الرامي هبا واجلامع  ا، فانظر أشدها وأخشاها وأف لها فارِم 
. فلما قدم املديود أمره أبو بكر رض      ي هللا عوه أن خيرج من املديود، وأن يعس      كر حىت يودب معه الواس... مث أرس      له (3)به

 . ويف معركد الريموك كان عمرو على امليمود، فكان ملشاركته أثر كبري يف انتصار املسلمني.(4)الشام جبيش إىل

وبعد وفاة الصديق                 استمر عمرو يف الشام، وكان  له مشاركد فعالد يف حركد الفتُ اإلسالمي ابلشام، فقد قام مبشاركد 
قام رض  ي هللا عوه بفتُ غزة، واللُّد ، ويُ ْبىَن، وعْمواس، وبي   ، كما(5)ش  رحبيل بن حس  ود يف فتُ بيس  ان، وطربيد، وأجوادين

، وبي  املقدس، ومل يقتص     ر عمرو رض     ي هللا عوه على فتُ بالد الش     ام وحدها، بل مشل أي      اً بعض  ِجرْبين، وَيفا، وَرفَُ
عد الفراغ  عوه بمش  اهري بالد مص  ر، حيث كان عمر بن ا طاب رض  ي هللا عوه أص  در أمره إىل عمرو بن العاص رض  ي هللا

من فتو  الش     ام أن يس     ري مبن معه من اجلود إىل مص     ر، فخرج رض     ي هللا عوه حىت وص     ل إىل العريش ففتحها، كما مشل  
حركد الفتُ أي        اً: الفرما، والفس       طا ، وحص       ن اببليون، وعني مشس، والفيوم، واألمشونني، وأمخيم، والبش       رود، وتويس، 

. وقد ش              هد له (6)واإلس              كودريد، وبالداً إفريقيد أخرىر مثل: برقد، وزويلد، وطرابلس ودميا ، وتوند، ودقهلد، ودميا ،
 .(7)الفارو  بصفا  الزعامد واإلمامد فقال: ما يوب ي أليب عبد هللا أن ميشي على األرض إَل أمرياً 

                                                           
  (1) املعجم الكبري )5/18( ر املستدرك )455/3( ، صححه احلاكم ، وقال الذهيب: صحيُ إسواده حسن.

  (2) الطبقا  )262/1( ر جوامع السرية َلبن حزم ، ص 24 ، 29.
  (3) إَتام الوفاء بسرية ا لفاء ، ص 55.
  (4) فتو  الشام لألزدي ، ص 48   51.

  (5) يري  الطربي )605/3( ر الكامل َلبن األثري )498/2(.
  (6) سري أعالم الوبالء )70/3(ر القيادة العسكريد يف عهد الرسول ، ص 634   642.

  (7) سري أعالم الوبالء )70/3(.
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مرو بن العاص  عوه خرج عوكان يف عهد عثمان من املقرذبني إىل ا ليفد، ومن أهل مش       ورته، وملا أحي  بعثمان رض       ي هللا
من املديود متوجهاً إىل الش           ام، وقال: وهللا َي أهل املديود ما يقيم هبا أحد فيدركه قتل هذا الرجل إَل ض           ربه هللا عز وجل 
، ومن مل يستطع نصره فليهرب، فسار وسار معه ابواه عبد هللا وحممد، وخرج بعده حسان بن لب ، وتتابع على ذلك  بذلٍ 

. وعودما جاء ا رب عن مقتل عثمان رض        ي هللا عوه، وأبن الواس ابيعوا علي بن أيب طالور قال عمرو بن (1)ما ش        اء هللا
العاص: أان أبو عبد هللا تكون يف حرب من حك فيه قرحد نك ها، رحم هللا عثمان ورض    ي هللا عوه وغفر له. فقال س    المد 

وبني العرب ابب فاختذوا ابابً إذ كس         ر الباب، فقال عمرو: وذاك بن زنباع اجلذامي: َي معش         ر العرب  إنه قد كان بيوكم 
، خترج احلق من حافرة الب س، ويكون الواس يف العدل س     واء، مث َتثل عمرو بن (2)الذي نريد وَل يص     لُ الباب إَل أش     افٍ 

 العاص هبذه األبيا :

كٍ  ال      ِ ي َعَلى م      َ اَ َْف نَ ْفس              ِ  فَ ي      َ
 

ِرُف َماِلك  ِحْفَظ ال   َدرْ قَ َوَهْل َيص           ْ
ر    َن احل       َ زََع م       ِ مْ  ( 3)ن        َ  أَْوَدى هب       ِِ

 
رْ   ك  َ ي س               َ ْوم  ِ ْم أَْم ب ِ ق  َ َذَره  ُ َ ع       ْ  ف       َ

 .(4)مث ارحتل راجاًل يبكي ويقول: َي عثماانه  أنعي احلياء والدين، حىت قدم دمشق  

ما الص   ورة الر أهذه هي الص   ورة الص   ادقد عن عمرو رض   ي هللا عوه، واملتتاليد مع ش   خص   يته وخ  حياته وقربه من عثمان، 
َتس         خه إىل رجل مص         احل وص         احو مطامع وراغو دنيار فهي الروايد املرتوكد ال          عيفد، روايد الواقدي عن موس         ى بن 

 .(5)يعقوب

وقد أتثر ابلرواَي  ال          عيفد والس         قيمد جمموعد من الكتاب واملؤرخني، ف هووا بعمرو إىل احل          يض، كالذي كتبه حممود 
، وعباس حممود العقاد الذي يتعاىل عن الوظر يف اإلس         واد ويس         تخف (7)س         يد أبو رابيد، وعبد ا الق (6)ش         ي  خطاب

بقارئه، ويظهر له ص    ورة معاويد وعمرو رض    ي هللا عوهما أبهنما:...انتهازَين ص    احبا مص    احل، ولو أمجع الواقدون التارخييون 
ض   عيفد واهيد َل  يناً، فقد قال بعد أن ذكر رواَي على بطالن الرواَي  الر اس   تود إليها يف حتليله، فهذا َل يعين للعقاد ش   

تقوم هبا حجد:... وليقل الواقدون التارخييون ما بدا  م أن يقولوا يف ص    د  هذا احلوار، وص    حد هذه الكلما ، وما ثب  
                                                           

  (1) يري  الطربي نقالً عن عمروبن العاص لل  بان ، ص 464.
  (2) أشاف: مجع أشفى وهو املثقو.

  (3) احلر: مجع حرة وهي الظلمد الشديدة.
  (4) يري  الطربي نقالً عن عمرو بن العاص لل  بان ، ص 464.

  (5) عمرو بن العاص لل  بان ، ص 481.
  (6) سفراء الويب ملسو هيلع هللا ىلص ، حممود شي  خطاب ، ص 508.

  (7) عمرو بن العاص ، عبد ا الق سيد أبو رابيد ، ص 316.
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جلني، كان ر نقله ومل يثب  موه س ود، وَل نص ه، فالذي َل ريو فيه ولو أمجع  التواري  قاطبد على نق  ه أن اَلتفا  بني ال
اتفا  مس   اومد ومعاوند على امللك والوَليد، وأن املس   اومد بيوهما كان  على الوص   يو الذي مل على كل موهما، ولوَله ملا  

 .(1)كان بيوهما اتفا 

إن ش  خص  يد عمرو رض  ي هللا عوه احلقيقيد أنه رجل مبادئ غادر املديود حني عجز عن نص  رة عثمان، وبكى عليه بكاًء ُمراً 
ل، فقد كان يدخل يف الش  ورى يف عهد عثمان من غري وَليد، وم   ى إىل معاويد رض  ي هللا عوهما يتعاوان معاً على حني قت

، لقد كان مقتل عثمان كافياً ألن حيرك كل غ               به على أولنك اجملرمني (2)حرب قتلد عثمان والث ر للخليفد الش              هيد
قتلوا ا ليفد ، و ملسو هيلع هللا ىلصر من هؤَلء الذين نر وا على حرم رس      ول هللا الس      فاكني، وكان َل بد من اختيار مكان غري املديود للث 

على أعني الواس، وأي غرابد أن ي    و عمرو لعثمان؟  وإن كان هواك من يش  ك يف هذا املوض  وعر فمداره على الرواَي  
 .(3)املكذوبد الر تصور عمراً  ه السلطد واحلكم

 اثلثاً: نص وثيقة التحكيم:
 حيمبسم هللا الر ن الر 

( هذا ما تقاض    ى عليه عليُّ بن أيب طالو، ومعاويد بن أيب س    فيان وش    يعتهما، فيما تراض    يا فيه من احلكم بكتاب هللا 1)
 ملسو هيلع هللا ىلص.وسود نبيه 

 ( ق يد علي على أهل العرا  شاهدهم وغائبهم، وق يد معاويد على أهل الشام شاهدهم وغائبهم.2)

فيما حيكم من فاحتته إىل خاَتته، حُنيي ما أْحىي ومُني  ما أما . على ذلك  قرمن( إان  تراض              يوا أن نقف عود ُحكم ال3)
 تقاضيوا وبه تراضيوا.

 ( وإن علياً وشيعته رضوا بعبد هللا بن قيس ان راً وحاكماً، ورضي معاويد بعمرو بن العاص ان راً وحاكماً.4)

خذا عاص عهد هللا وميثاقه وِذم ته وذمد رس           وله، أن يت( على أن علياً ومعاويد أخذا على عبد هللا بن قيس وعمرو بن ال5)
 ملسو هيلع هللا ىلصإماماً، وَل يعدوا به إىل غريه يف احلكم مبا وجداه فيه مس     طوراً، وما مل جيدا يف الكتاب رد اه إىل س     ود رس     ول هللا  قرمنال

 اجلامعد، َل يتعم دان  ا خالفاً، وَل يب يان فيها بشبهد.

                                                           
  (1) عمرو بن العاص للعقاد ، ص 231 ، 232.

  (2) عمرو بن العاص لل  بان ، ص 489 ، 490.
  (3) املصدر السابق نفسه، ص 492.
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العاص على علي ومعاويد عهد هللا وميثاقه ابلرض              ا مبا حكما به مما يف كتاب هللا  ( وأخذ عبد هللا بن قيس وعمرو بن6)
 وسود نبيه، وليس  ما أن يوُق ا ذلك وَل خيالفاه إىل غريه.

( و ا مموان يف حكومتهما على دمائهما وأموا ما وأش       عار ا وأبش       ار ا وأهاليهما وأوَلد ا، مل يعدوا احلق، رض       ي به 7)
 ساخ ، وإن األمد أنصار ا على ما ق يا به من احلق مما يف كتاب هللا. راٍض أو سخ 

( فإن تويف أحد احلكمني قبل انق      اء احلكومد، فلش     يعته وأنص     اره أن خيتاروا مكانه رجاًل من أهل املعدلد والص     ال ، 8)
 على ما كان عليه صاحبه من العهد وامليثا .

 األجل اعدود يف هذه الق يد، فلشيعته أن يُ َول وا مكانه رجاًل يرضون عدله.( وإن ما  أحد األمريين قبل انق اء 9)

 ( وقد وقع  الق يد بني الفريقني واملفاوضد ورفع السال .10)

( وقد وجب  الق   يد على ما مس يواه يف هذا الكتاب، من موقع الش  ر  على األمريين واحَلكمني والفريقني، وهللا أقرب 11)
 يداً، فإن خالفا وتعد َي، فاألم د بريند من ُحكمهما، وَل عهد  ما وَل ِذمد.شهيد، وكفى به شه

( والواس مموون على أنفس       هم وأهاليهم وأوَلدهم وأموا م إىل انق        اء األجل، والس       ال  موض       وعد، والس       بل ممود، 12)
 وال ائو من الفريقني مثل الشاهد يف األمر.

 عدًَل بني أهل العرا  والشام. ( وللَحكمني أن يوزَل موزًَل متوسطاً 13)

 ( وَل حي ر ا فيه إَل من أحبذا عن تراٍض موهما.14)

وإن رأَي أتخريها إىل مخر األجل  ،فإن رأى احلكمان تعجيل احلكومد عج الها ،( واألجل إىل انق     اء ش    هر رم     ان15)
 أخذراها.

 .فالفريقان على أمرهم األول يف احلرب ،األجل( فإن  ا مل حيُكما مبا يف كتاب هللا وسود نبيه إىل انق اء 16)

د عه  د هللا وميث  اق  ه يف ه  ذا األمر17) وهم مجيع  ًا ي  د واح  دة على من أراد يف ه  ذا األمر إحل  اداً أو  لم  ًا أو  ،( وعلى األم   
 خالفاً.

 ،يب طالوأوعبد هللا بن جعفر بن  ،وعبد هللا بن عباس ،ابوا علي ،وش          هد على ما يف هذا الكتاب: احلس          ن واحلس          ني
بد واحلص         ني والطفيل ابوا احلارث بن ع ،وس         عيد بن قيس ا مداين ،واألش         رت بن احلارث ،واألش         عث بن قيس الكودي

 ،عمر األنصاري وأبو بشر بن ،وسهل بن حويف ،وعبد هللا بن خباب بن األر  ،وأبو سعيد بن ربيعد األنصاري ،املطلو
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 ،ألنص            اريورافع بن خديج ا ،وعقبد بن عامر اجلهين ،د هللا األس            لميويزيد بن عب ،وعوف بن احلارث بن عبد املطلو
مالك و  ،ويزيد بن حجيد الوكري ،وحجر بن عدي الكودي ،والوعمان بن عجالن األنص            اري ،وعمرو بن احلمق ا زاعي

 وعلبد بن حجيد. ،وحجر بن يزيد ،واحلارث بن مالك ،وربيعد بن شرحبيل ،بن كعو ا مداين

 ،ديومعاويد بن خديج الكو ،ويس  ر بن أرطاة القرش  ي ،وأبو األعور الس  لمي ،الش  ام: حبيو بن مس  لمد الفهريومن أهل 
وس     بيع بن  ،و زة بن مالك ،وعبد هللا بن خالد بن الوليد ،ومس     لم بن عمرو الس     كس     كي ،واملخار  بن احلارث الزبيدي

وعتبد بن أيب  ،وعبد هللا بن عامر القرش         ي ،حلمرييوبس         ر بن يزيد ا ،ومس         رو  بن جبلد العكي ،يزيد بن أجبر العبس         ي
 ،ومس           عدة بن عمرو العتيب ،وعمار بن األحوص الكليب ،وحممد بن عمرو بن العاص ،وحممد بن أيب س           فيان ،س           فيان

 وعلقمد بن حكم. ،وَتامد بن حوشو ،وعبد الر ن بن ذي الكالع ،والصبا  بن جلهمد احلمريي

 .(1)ليلد بقي  من صفر سود سبع وثالثنيكتو يوم األربعاء لثالث عشرة 

 رابعاً: قصة التحكيم املشهورة، وبطالهنا من وجوه:
لقد كثر الكالم حول قص              د التحكيم، وتداو ا املؤرخون والُكتذاب على أهنا حقيقد لبتد َل مريد فيها، فهم بني مطيل يف 

، م   اميوها، وقلما ند أحداً وقف عودها فاحص  اً حمققاً س  ياقها، وخمتص  ر وش  ار  ومس  توب  للدروس، وابٍن لألحكام على 
وقد أحسن ابن العريب يف ردها إمجاًَل وإن كان غري مفصل، ويف هذا دَللد على قوة حاسته الوقديد للوصوص، إذ إن مجيع 

 :(2)متون قصد التحكيم َل ميكن أن تقوم أمام معيار الوقد العلمي، بل هي ابطلد من عدة وجوه

ع طرقها ض    عيفد، وأقوى طريق ورد  فيه هو ما أخرجه عبد الرزا  والطربي بس    ود رجاله ثقا  عن الزهري                     أن مجي 1
مرس     الً قال: قال الزهري: ف ص     بُ أهل الش     ام قد نش     روا مص     احفهم، ودعوا إىل ما فيها، فهاب أهل العراقني، فعود ذلك 

أهل الش   ام عمرو بن العاص، فتفر  أهل ص   فني حني  حكذموا احلكمني، فاختار أهل العرا  أاب موس   ى األش   عري، واختار
تمعان ، وأهنما جيملسو هيلع هللا ىلص، وأن خيتارا ألمد حممد قرمن، وخيف          ا ما خفض القرمنحكم احلكمان، فاش         رتطا أن يرفعا ما رفع ال

 بدومد اجلودل، فإن مل جيتمعا لذلك اجتمعا من العام املقبل أبذر .

ن ذلك أول ما  هر    فاذنوه ابحلرب، وردوا عليه: أن حكم بين مدم يف فلما انصرف علي  خالف  احلروريد وخرج    وكا

                                                           
انظر الولئق السياسيد ص 537 , 538 , األخبار الطوال للدنيوي, ص 196   199: أنساب األشراف )382/1(ر يري  الطربي )665/5 , 666(ر البدايد والوهايد )276/7, 

.)277 (1)  
  (2) مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص 404.
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 حكم هللا عز وجل، وقالوا: َل حكم إَل هلل سبحانه، وقاتلوا.

فلما اجتمع احلكمان أبذر ، وافاهم امل رية بن ش        عبد فيمن ح         ر من الواس، ف رس        ل احلكمان إىل عبد هللا بن عمر بن 
ل إقبا م يف رجال كثري، وواَف معاويد أبهل الش              ام، وأىب علي وأهل العرا  أن يوافوا، فقا ا طاب وعبد هللا بن الزبري يف

امل رية بن ش   عبد لرجال من ذوي الرأي من قريش: أترون أحداً من الواس برأي يبتدعه يس   تطيع أن يعلم أجيتمع احلكمان أم 
 ين س علمه موهما حني أخلو هبما وأرجعهما.يتفرقان؟ قالوا: َل نرى أحداً يعلم ذلك، قال: فوهللا إين أل ن أ

فدخل على عمرو بن العاص وبدأ به فقال: َي أاب عبد هللا، أخربين عما أس           لك عوه، كيف تراان معش          ر املعتزلد؟ فإان قد 
ملعتزلد اش       ككوا يف األمر الذي تبني لكم من هذا القتال، ورأيوا أن نس       ت ين ونتثب  حىت نتمع األمدر قال: أراكم معش       ر 

خلف األبرار، وأمام الفجارر فانص       رف امل رية ومل يس        له عن غري ذلك، حىت دخل على أيب موس       ى فقال له مثل ما قال 
 لعمرو، فقال أبو موسى: أراكم أثب  الواس رأَيً، فيكم بقيد املسلمني، فانصرف امل رية ومل يس له عن غري ذلك.

 ن قريش، فقال: َل جيتمع هذان على أمر واحد.فلقي الذين قال  م ما قال من ذوي الرأي م

فلما اجتمع احلكمان وتكلذما قال عمرو بن العاص: َي أاب موسى، رأي  أول ما تق ي به من احلق أن تق ي ألهل الوفاء 
 بوفائهم، وعلى أهل ال در ب درهم، قال أبو موس     ى: وما ذاك؟ قال: ألس       تعلم أن معاويد وأهل الش     ام قد وفوا، وقدموا
للموعد الذي واعدانهم إَيه؟ قال: بلى، قال عمرو: اكتبها، فكتبها أبو موس     ى، قال عمرو: َي أاب موس     ى، أأن  على أن 
نس  مِ ي رجاًل يلي أمر هذه األمد؟ فس  مِ ه يل، فإن أقدر على أن أيبعك فلك علي  أن أيبعك، وإَل فلي عليك أن تتابعينر 

 سفيان فلم يربحا جملسهما حىت استبذا.قال أبو موسى: أمسي لك معاويد بن أيب 

َواُه َواْتُل َعَلْيِهْم نَ بَ ﴿ مث خرجا إىل الواس، فقال أبو موسى: إين وجد  مثل عمرو كمثل الذين قال هللا عز وجل: َ  الذِذي متَ ي ْ
َها َلَ  ِمو ْ جد  مثل أيب موس   ى كمثل . فلما س   ك  أبو موس   ى تكلم عمرو فقال: أيها الواس و [175]األعراف:  ﴾مََيتَِوا فَاْنس   َ

َفارًا﴿ الذي قال هللا عز وجل: . وكتو كل واحد [5]اجلمعة:  ﴾َمَثُل الذِذيَن ُ ِ ُلوا الت ذْورَاَة مُثذ ملَْ حَيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر حَيِْمُل َأس          ْ
 .(1)موهما مثله الذي ضرب لصاحبه إىل األمصار

، كما قر ر العلماء، وهواك طريق أخرى (2)ومراس       يله ك دراج الرَي  َل تقوم هبا حجدوالزهري مل يدرك احلادثد فهي مرس       لد، 
أخرجها ابن عس        اكر بس        وده إىل الزهري، وهي مرس        لد، وفيها أبو بكر بن أيب س        ربة قال عوه اإلمام أ د: كان يص        وع 

                                                           
  (1) املصوف )463/5( ر مروَي  يري  الطربي ، ص 406.
  (2) املراسيل أليب حامت ، ص 3 ر اجلر  والتعديل )246/1(.
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 ، وهذا نصها:(2). ويف سوده أي اً الواقدي، وهو مرتوك(1)احلديث

ص               احف وق الوا: ن دعوكم إىل كت اب هللا واحلكم مب ا في ه، وك ان ذل ك مكي دة من عمرو بن الع اص، رفع أه ل الش               ام امل
فاص     طلحوا وكتبوا بيوهم كتاابً على أن يوافوا رأس احلول أذر ، وحكموا حكمني يوظرون يف أمور الواس فريض     وا حبكمهما، 

اس، فرجع علي إىل الكوفد ابَلختالف فحك م علي أاب موس              ى األش              عري، وحكم معاويد عمرو بن العاص، وتفر  الو
والدغل، واختلف عليه أص      حابه، فخرج عليه ا وارج من أص      حابه ممن كان معه، وأنكروا حتكيمه وقالوا: َل حكم إَل هلل، 
ورجع معاويد إىل الش           ام ابأللفد واجتماع الكلمد عليه، وواَف احلكمان بعد احلول أبذر  يف ش           عبان س           ود  ان وثالثني، 

الواس إليهما، وكان بيوهما كالم اجتمعا عليه يف الس  ر خالفه عمرو بن العاص يف العالنيد، فقدذم أاب موس  ى فتكلم  واجتمع
وخلع علياً ومعاويد، مث تكلم عمرو بن العاص فخلع علياً وأقر معاويد، فتفر  احلكمان ومن كان اجتمع إليهما، وابيع أهل 

 .(3)الثنيالشام معاويد يف ذي القعدة سود  ان وث

، وأخباري يلف غاىل يف (4)وأما طر  أيب خموف فهي معلولد به، فاألول: وهو أبو خموف لو  بن حيىير ض     عيف ليس بثقد
. وقال عثمان (6)ض عيفاً، وقال البخاري: وأبو حامت كان حيىي القطان ي  عفه (5)الرفض، وأما الثاين قال فيه ابن س عد: كان

 .(8)ئي: ضعيف، وقال الوسا(7)الدارمي: ضعيف

هذه طر  قص    د التحكيم املش    هورة، واملوا رة بني أيب موس    ى وعمرو بن العاص املزعومد، أفبمثل هذا تقوم حجدر أو يعول 
على مثل ذلك يف يري  الص  حابد الكرام وعهد ا لفاء الراش  دين، عص  ر القدوة واألس  وةر ولو مل يكن يف هذه الرواَي  إَل 

 .(9)ضعفاًر فكيف إذا أضيف إىل ذلك ضعف أسانيدها؟ اَلضطراب يف متوهنا لكفاها 

                 أ يد هذه الق   يد من جانو اَلعتقاد والتش  ريع، ومع ذلك مل توقل لوا بس  ود ص  حيُ، ومن اعال أن يطبق العلماء  2
 .(10)على إ ا ا مع أ يتها وشدة احلاجد إليها

                                                           
  (1)  ذيو التهذيو )27/12( ر مروَي  يري  الطربي ، ص 406.

  (2) مروَي  يري  الطربي ، ص 406.
  (3) يري  دمشق )53/16(.

  (4) حتقيق مواقف الصحابد )223/2(.
  (5) مروَي  أيب خموف ، ص 407.

  (6) التاري  الكبري )267/2/4( ر اجلر  والتعديل )138/9(.
  (7) التاري  للدارمي ، ص 238 ر حتقيق مواقف الصحابد )223/2(.

  (8) ال عفاء واملرتوكون ، ص 253.
  (9) مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص 408.

  (10) مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص 408.
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ه ابن البخاري يف يرخيه خمتصراً بسود رجاله ثقا ، وأخرج      ورد  روايد توقض تلك الرواَي  َتاماً، وذلك فيما أخرجه  3
عساكر معلوًَل، عن احلصني بن املوذر: أن معاويد أرسله إىل عمرو بن العاص فقال له: إنه بل ين عن عمرو بعض ما أكره، 

وَل وهللا ما كان  ،ف ته فاس   له عن األمر الذي اجتمع عمرو وأبو موس  ى فيهر كيف ص  وعتما فيه؟ قال: قد قال الواس وقالوا
ما قالوا، ولكن ملا اجتمع  أان وأبو موس        ى قل  له: ما ترى يف هذا األمر؟ قال: أرى أنه يف الوفر الذين تويف رس        ول هللا 

وهو عوهم راٍض، قال: فقل : أين نعلين من هذا األمر أان ومعاويد؟ قال: إن يس              تعن بكما ففيكما معوند، وإن ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(1)ت ىن أمر هللا عوكمايست ين عوكما فطال ما اس

وقد روى أبو موس   ى عن تورُّع عمرو وحماس   بته لوفس   ه، وتذكُّره س   رية أيب بكر وعمر، وخوفه من األحداث بعد ا، قال أبو 
موس              ى: قال يل عمرو بن العاص: وهللا لنن كان أبو بكر وعمر تركا هذا املال وهو حيلُّ  ما، لقد ُغبوا وأْخط  أو نقص 

 .(2) ما كاان م بوننْي وَل خُمطننْي وَل انقصي الرأي، ووهللا ما جاءان الوهم وال عف إَل من ِقبلوارأيهما، و وهللا

          إن معاويد كان يقر بف ل علي عليه، وأنه أحق اب الفد موهر فلم يوازعه ا الفد وَل طلبها لوفسه يف حياة علي، فقد  4
مس  لم ا وَلين: أنه قال ملعاويد: أن  توازع علياً يف ا الفد أو أن  ، عن أيب (3)أخرج حيىي بن س  ليمان اجلعفي بس  ود جيد

مثله؟ قال: َل وإين ألعلم أنه أف         ل مين وأحق ابألمر، ولكن ألس        تم تعلمون أن عثمان قُتل مظلوماًر وأان ابن عمه ووليه 
. فهذا هو أص            ل (4)يهوه فلم يدفعهم إلأطلو بدمه؟ ف توا علياً فقولوا له يدفع لوا قتلد عثمان وأس            لم له، ف توا علياً فكلم

 .(5)الوزاع بني علي ومعاويد رضي هللا عوهمار فالتحكيم من أجل حل هذه الق يد املتوازع عليها َل َلختيار خليفد أو عزله

جو اويقول ابن حزم يف هذا الص   دد: أبن علياً قاتل معاويد َلمتواعه عن توفيذ أوامره يف مجيع أرض الش   ام، وهو اإلمام الو 
طاعته، ومل يوكر معاويد ق  ف               ل علي  واس              تحقاقه ا الفد، لكن اجتهاده أدذاه إىل أن رأى تقدمي أخذ القود من قتلد 
عثمان على البيعد، ورأى نفس           ه أحق بطلو دم عثمان والكالم فيه من أوَلد عثمان وأوَلد احلكم بن أيب العاص لس           وه 

 .(6)ا أخط  يف تقدميه ذلك على البيعد فق وقوته على الطلو بذلك، وأصاب يف هذا، وإمن

وفهم ا الف على هذه الصورة       وهي صورته احلقيقيد       بني إىل أي  مدى ختط  الرواَي  السابقد عن التحكيم يف تصوير 

                                                           
  (1) التاري  الكبري )398/5(.

  (2) العواصم من القواصم ، ص 178   180.
  (3) فتُ الباري )86/13(.

  (4) سري أعالم الوبالء )140/3(.
  (5) مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص 409.

  (6) الفصل يف امللل والوحل )160/4(.
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قرار احلكمني، إن احلكمني كاان مفوض              ني للحكم يف ا الف بني علي ومعاويد، ومل يكن ا الف بيوهما حول ا الفد 
أحق هبا موهما، وإمنا كان حول توقيع القص             اص على قتلد عثمان، وليس هذا من أمر ا الفد يف ش             يء، فإذا ترك ومن 

احلكمان هذه الق    يد األس   اس   يد، وهي ما طلو إليهما احلكم فيه، واختذا قراراً يف ش    ن ا الفد كما تزعم الروايد الش   ائعد، 
اً  فمعىن ذلك: أهنما مل يف ذا موضوع الوزاع، ومل  .(1)حييطا مبوضوع الدعوى، وهو أمر مستبعد جد 

                   أن الش   رو  الر جيو توفرها يف ا ليفد هي العدالد والعلم، والرأي املف    ي إىل س   ياس   د الرعيد وتدبري املص   احل، وأن  5
وَل شك              قرشياً، وقد توفر  هذه الشرو  يف علي رضي هللا عوه، فهل بيعته موعقدة أم َل؟ فإن كان  موعقدة  (2)يكون

 يف ذلك 

وقد ابيعه املهاجرين واألنصار أهل احلل والعقد، وخصومه يقرون له بذلك      فقول معاويد السابق يدل عليهر أبن اإلمام إذا 
مل خَيْل عن ص             فا  األئمد، فرام العاقدون له عقد اإلمامد أن خيلعوه، مل جيدوا إىل ذلك س             بياًل ابتفا  األئمدر فإن عقد 

 اختيار يف حله من غري س          بو يقت           يه، وَل توتظم اإلمامد وَل تفيد ال رض املقص          ود موها إَل مع القطع اإلمام َلزم، َل
بلزومها، ولو ختري الرعاَي يف خلع إمام ا لق على حكم اإليثار واَلختيار ملا اس         تتو لإلمام طاعد، وملا اس         تمر  له قدرة 

 .(3)واستطاعد، وملا صُ ملوصو اإلمام معىن

فليس األمر هبذه الصورة الر حتكيها الرواَي : كل من مل يرَض إبمامه خلعه، فعقد اإلمامد َل حيله إَل من عقده، وهم وإذاً 
أهل احلل والعقد، وبش  ر  إخالل اإلمام بش  رو  اإلمامد، وهل علي رض  ي هللا عوه فعل ذلك واتفق أهل احلل والعقد على 

قال: إن احلكمني اتفقا على ذلك؟  فما  هر موه ق  إىل أن ما  رض      ي هللا عزله عن ا الفد وهو ا ليفد الراش      د حىت ي
 .(4)عوه، شيء يوجو نقض بيعته، وما  هر موه ق  إَل العدل، واجلد، والرب، والتقوى، وا ري

ع م             أن الزمان الذي قام فيه التحكيم زمان فتود، وحالد املسلمني م طربد مع وجود خليفد  م، فكيف توتظم حالتهم 6
عزل ا ليفد؟  َل ش   ك أن األحوال س   تزداد س   وءاً، والص   حابد الكرام أحذ  وأعقل من أن يقدموا على هذا، و ذا يت    ُ 

 بطالن هذا الرأي عقاًل ونقاًل.

      أن عمر بن ا طاب رضي هللا عوه حصر ا الفد يف أهل الشورى: وهم الستد، وقد رضي املهاجرون واألنصار بذلك،  7

                                                           
  (1) حتقيق مواقف الصحابد يف الفتود )225/2(.

  (2) األحكام السلطانيد للماوردي ر األحكام السلطانيد أليب يعلى ، ص 20 ر غياث األمم ، ص 79 وما بعدها.
  (3) غياث األمم ، ص 128 ر مروَي  أيب خموف ، ص 410.

  (4) الفصل يف امللل واألهواء و الوحل )238/4(.
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 يف أن ا الفد َل تعدو هؤَلء إىل غريهم ما بقي موهم واحد، ومل يبق موهم يف زمان التحكيم إَل س         عد بن فكان ذلك إذانً 
أيب وقاص وقد اعتزل األمر ورغو عن الوَليد، واإلمارة، وعلي بن أيب طالو القائم أبمر ا الفد وهو أف           ل الس          تد بعد 

 .(1)عثمانر فكيف يتخطى ابألمر إىل غريه

لرواَي  أن أهل الش  ام ابيعوا معاويد بعد التحكيم: والس  ؤال: ما املس  وغ الذي جعل أهل الش  ام يبايعون                   أوض  ح  ا 8
معاويد؟ إن كان من أجل التحكيمر فاحلكمان مل يتفقا ومل يكن  د مربر مخر حىت يوس  و عوهم ذلك، مع أن ابن عس  اكر 

أنه قال: كان علي ابلعرا  يُدعى  (3)م الواس أبمر الش    ام، أعل(2)نقل بس    ود رجاله ثقا  عن س    عيد بن عبد العزيز التووخي
 .(4)أمري املؤموني، وكان معاويد ابلشام يدعى األمري، فلما ما  علي دعي معاويد ابلشام أمري املؤموني

فهذا الوص يبني أن معاويد مل يبايع اب الفد إَل بعد وفاة علي، وإىل هذا ذهو الطربي، فقد قال يف مخر حوادث س              ود 
، وعلق على هذا ابن كثري بقوله: يعين ملا ما  علي قام أهل الش     ام (5)أربعني: ويف هذه الس     ود بويع ملعاويد اب الفد إبيلياء

، وكان أهل الش               ام يعلمون أبن معاويد ليس كفناً لعلي (6)فبايعوا معاويد على إمرة املؤمونير ألنه مل يبق له عودهم موازع
خليفد مع إمكان اس       تخالف علي رض       ي هللا عوه، فإن ف        ل علي وس       ابقته وعلمه، وديوه اب الفد، وَل جيوز أن يكون 

وش       جاعته، وس       ائر ف        ائله: كان  عودهم  اهرة معروفد، كف        ل إخوانهر أيب بكر، وعمر، وعثمان وغريهم رض       ي هللا 
ن أيب م يف ص     حيحه ع. وإض     افد إىل ذلك فإن الوص     وص َتوع من مبايعد خليفد مع وجود األول، فقد أخرج مس     ل(7)عوهم

، (9)، والوص     وص يف هذا املعىن كثرية(8)«إذا بويع  ليفتني فاقتلوا اآلخر موهماملسو هيلع هللا ىلص: »س     عيد ا دري قال: قال رس     ول هللا 
 .(10)ومن اعال أن يطبق الصحابد على خمالفد ذلك

عل ما ترين، فلم جي        أخرج البخاري يف صحيحه عن ابن عمر قال: دخل  على حفصد، قل : قد كان من أمر الواس  9
يل من األمر ش       يء فقال : ِاحْلق فإهنم يوتظرونك، وأخش       ى أن يكون احتباس       ك عوهم فرقد، فلم تدعه حىت ذهو، فلما 

                                                           
  (1) مروَي  أيب خموف ، ص 411.

  (2) سعيد بن عبد العزيز التووخي ثقد إمام التقريو.
  (3)  ذيو التهذيو )60/4(.

  (4) يري  الطربي )76/6(.
  (5) املصدر السابق نفسه.

  (6) البدايد والوهايد )16/8(.
  (7) الفتاوى )73/35(.

  (8) صحيُ مسلم )1480/3(.
  (9) سون البيهقي )144/8(.

  (10) مروَي  أيب خموف ، ص 412.
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تفر  الواس خطو معاويد قال: من كان يريد أن يتكلم يف هذا األمر فليطلع لوا قرنهر فلوحن أحق به موه ومن أبيه، قال 
قال عبد هللا: فحلل  حبو  و م  أن أقول: أحق هبذا األمر موك من قاتلك وأابك حبيو بن مس              لمد: فهال أجبته؟ 

على اإلس          الم، فخش          ي  أن أقول كلمد تفر  بني اجلمع وتس          فك الدم، وحيمل عين غري ذلك، فذكر  ما أعد هللا يف 
 .(1)اجلوان. قال حبيو: حفظ  وعصم 

ن وليس فيه تص      ريُ بذلك، وقد قال بعض العلماء: إن هذا احلديث كاهذا احلديث قد يفهم موه مبايعد معاويد اب الفد، 
 يف اَلجتماع الذي صاحل فيه احلسن بن علي رضي هللا عوه معاويد )رضي هللا عوه(.

وق   ال ابن اجلوزي: إن ه   ذه ا طب   د ك   ان     يف زمن مع   اوي   د مل   ا أراد أن جيع   ل ابو   ه يزي   د ويل عه   ده. ويرى ابن حجر يف 
 الوص على القولني األولني أقوى. ، ودَللد(2)التحكيم

فقوله: فخش  ي  أن أقول كلمد تفر  بني اجلمع وتس  فك الدمر دليل على اجتماع الكلمد على معاويد، وأَيم التحكيم أَيم 
 .(3)فرقد واختالف َل أَيم مجع وائتالف

األمد، أو إىل أهل الشورىر       حقيق     د قرار التحكيم: ليس من ش     ك يف أن أمر ا الف ال     ذي رأى احلكمان رده إىل  10
ليس إَل أمر ا الف بني علي  ومعاويد حول قتلد عثمان، ومل يكن معاوي      د مدعياً للخالف      د وَل موكراً ح      ق علي  فيها عما 
 ،تقرر سابقاً، وإمنا كان ممتوعاً عن بيعت        ه وعن توفيذ أوامره يف الشام حيث كان مت لب        اً عليها حبكم الواقع َل حبكم القانون

 .(4)مستفيداً من طاعد الواس له بعد أن بقي والياً فيها زهاء عشرين سود

وقد قال ابن دحيد الكليب يف كتابه )أعالم الوص           ر املبني يف املفاض           لد بني أهل ص           فني(: قال أبو بكر حممد بن الطيو 
و اتفقا طالو... وعلى أهنما ل األشعري          الباقالين          يف مواقو األئمد: فما اتفق احلكمان ق  على خلعه          علي بن أيب

على خلعه مل يوخلع حىت يكون الكتاب والس           ود اجملتمع عليهما يوجبان خلعه، أو أحد موهما على ما ش           رطا يف املوافقد 
بيوهما، أو إىل أن يبي وا ما يوجو خلعه من الكتاب والسود، ونص  كتاب علي             عليه السالم            اشرت  على احلكمني أن 

كتاب هللا عز وجل من فاحتته إىل خاَتته، َل جياوزان ذلك وَل حييدان عوه، وَل مييالن إىل هوى وَل إدهان، حيكما مبا يف  
وأخذ عليهما أغلظ العهود واملواثيق، وإن  ا جاوزا ابحلكم كتاب هللا فال حكم  ما... والكتاب والس              ود يثبتان إمامته، 

                                                           
  (1) البخاري )48/5(.

  (2) فتُ الباري )466/7(.
  (3) مروَي  أيب خموف.

  (4) حتقيق مواقف الصحابد يف الفتود )134/2(.
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وقرابته  ، وإمامته وس    ابقته يف الدين، وعظيم جهاده يف جهاد املش    ركني،ويعظمانه ويثويان عليه، ويش    هدان بص    دقه وعدالته
من س       يد املرس       لني، وما خص به من القدم يف العلم واملعرفد ابحلكم، ووفور احللم، وأنه حقيق ابإلمامد، وأهل حلمل أعباء 

 .(1)ا الفد

ه      ، إذا مل  37اء يف الوثيقد        يف رم ان يف عام        مكان انعقاد املؤَتر: كان املوعد اعدد َلجتماع احلكمني        كما ج 11
 (3)، يف رواَي  موثقد، وأذر (2)حتدث عوائق، يف موض   ع وس     بني العرا  والش   ام، وهذا املوض   ع املختار هو دومد اجلودل

 يف رواَي  أخرى دوهن  ا يف اإلتق  ان، ولع  ل لقرب املك  انني من بع               هم  ا أثر يف اختالف الرواَي ، إذ يقول خليف  د بن
 .(5):... ويقال: أبذر ، وهي من دومد اجلودل قريو، وقد مت اَلجتماع يف املوعد اعدد بدون عوائق(4)خيا 

إن املكان الذي اجتمع فيه احلكمان هو دومد اجلودل، وهذا خبالف ما جزم به َيقو  احلموي من أن التحكيم حدث يف 
ر (7)، يف مد  بالل بن أيب بردة(6)ر، وخباص   د بش   عر ذي الرمدأذر ، واس   تدل على ذلك ببعض رواَي  مل يبيوها، وابألش   عا

 وهو قوله:

 أبوك َتاليف ال   دين والو   اس بع   دم   ا
 

َقِلُع الَكسْ   يِن ُمو ْ  رِ تشا وا وبيُ  الدِ 
َم أَْذرُ ٍ   يِن َأَيذ اَر الدِ  دذ ِإص               َ  َفش               َ

 
ْد َلَقْحَن ِإىَل ُعْقرِ    ( 8)َوَردذ ُحُرواًب ق    َ

      هل ح ر سعد بن أيب وقاص اجتماع احلكمني؟: اجتمع احلكمان يف موعد ا اعدد، ومع كل واحد موهما ب ع  12  
منا  ميثلون وفدين، وفد عن أهل العرا ، واآلخر ميثل أهل الش  ام، وطلو احلكمان من عدد من أعيان قريش وف   الئهم 

هر اع عدد من كبار الص      حابد كانوا قد اعتزلوا القتال موذ بدايتاحل       ور ملش      اور م واَلس      تنواس برأيهم، ومل حي       ر اَلجتم
ر فعن عامر بن (9)وأف        ل هؤَلء: س       عد بن أيب وقاص رض       ي هللا عوه، فإنه مل حي        ر التحكيم، وَل أراد ذلك، وَل همذ به

س         عد: أن أخاه ُعَمر انطلق إىل س         عد يف غوم له خارجاً من املديود، فلمذا أيه قال: َي أبد، أرض         ي  أن تكون أعرابياً يف 

                                                           
  (1) أعالم الوصر املبني يف املفاضلد بني أهل صفني ، ص 177.

  (2) دومد اجلودل: غرب مديود اجلوف يف مشال اجلزيرة العربيد.
  (3) أذر : اسم بلد يف أطراف الشام من أعمال الشراة من نواحي البلقاء.

  (4) يري  خليفد ، ص 191 ، 192.
  (5) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 267.

  (6) ذي الرمد ، غيالن بن عقبد ، تويف 117 ه . سري أعالم الوبالء )267/5(.
  (7) بالل بن أيب بردة عامر بن أيب موسى األشعري.  ذيو يري  دمشق )321/3(.

  (8) ديوان ذي الر مد ، ص 361   362 نقالً عن خالفد علي ، ص 272.
  (9) خالفد علي بن أىب طالو ، عبد احلميد ، ص 272.
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إن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصغومك والواس يتوازعون يف امللك ابملديود؟ ف رب سعد صدر عمر وقال: اسك   فإين مسع  رسول هللا 
 .(1)« فيهللا حيو العبد التقي ال ين ا

 خامساً: هل ميكن االستفادة من حادثة التحكيم يف فض النزاعان بني الدول اإلسالمية؟
ميكن اَلس      تفادة من حادثد التحكيم يف فض الوزاعا  بني الدول اإلس      الميد، وذلك بتحمل قادة البالد اإلس      الميد مجيعاً 

وقفا ال          اجلاد  الص      اد ، على الطرفني املتوازعني، لكي يمس      ؤوليا م، ومن ورائهم األم د اإلس      الميد الر حيكموهنا يف 
بيوهما القتال، ويلجا إىل التحكيم الش     رعي يف اإلس     الم، فريس     ل هذا الطرف حكماً من قبله، وذلك حكماً مخر من قبله 

 أي اً، للفصل يف الوزاع القائم وذلك على ضوء ما يلي:

 لر َل بُد  موها حلل املشكال  الر هي سبو الوزاع.  حتديد صالحيا  احلكمني يف إصدار األحكام ا 1

   جعل مصادر التشريع اإلسالمي هي املرجع الوحيد إلصدار تلك األحكام واحللول، الر تفصل يف مسائل الوزاع. 2

ن ا               أخذ العهد على كل طرف من طريف الوزاع، وأخذ العهد على مجيع قادة البالد اإلسالميد بقبول ما يصدره احلكم 3
من أحكام وحلول مشروعد إلهناء الوزاع الر اهن، على أهنا واجبد التوفيذ حبكم اإلسالم، وأن ا روج عليها، أو الرضا بذلك 

 ا روج يرتتو عليه اإلمث شرعاً.

ملؤموني ا          إذا أصدر احلكمان ما اتذفقا عليه من أحكام، وحلول، وانقاد  ا الطرفان املتوازعان           ُق ي األمر، وكفى هللا  4
 القتال.

           إذا رفض أحد الطذرَفني، أو كال ار اَلنقياد لق اء احلكمني            اعترب الطرف الرافض هو الطرف الباغي، سواء صدر  5
الرفض من أحد ا، أو من كليهما، ووجو شْرعاً على القوا  اإلسالميد يف األقطار األخرى أن ت ع نفسها حت  تصرُّف 

ا  عس     كريد، من أجل التدخل حلس     م الوزاع ابلقوة، على وجه َل ترتتو عليه أض     رار وخماطر ما يص     دره احلكمان من قرار 
 هي أكرب من ضرر الوزاع القائم.

                 ويكون من ص  الحي ا  احلكمني ابَلت فا                   إص  دار القرارا  الر ختص كيفيد حتريك القوا  املس  لحد يف األقطار  6
 .(2)على ضوء ما سلف بيانهاإلسالميد األخرى، من أجل حل الوزاع القائم 

ولعل  اللجوء إىل مثل هذه الطريقد يف حل املوازعا  بني األقطار، كفيل بس              د الطريق على ميد قوة خارجيد تتدخل يف 
                                                           

  (1) املسود )168/1( ، وقال أ د شاكر: إسواده صحيُ )26/3( ر خالفد علي بن أيب طالو ، للسُّلمي ، ص 107.
  (2) اجلهاد والقتال يف السياسد الشرعيد )1665/3(.
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نزاعا  املس       لمني حبجد أنذ بعض أطراف الو زاع دعاها إىل هذا التدخل.. ومن مث تس       ت ل هذه الفرص       د، لكي تتآمر على 
تص    عيد تلك الوزاعا ، وفرض احلل  الذي حَيلو  ا، ويكون فيه مص    لحتها فق  وليعاِن املس    لمون،  املس    لمني، فتعمل على

بعدئذ، من ملر ذلك احلل  أس     وأ مم ا كانوا يُ َعانُون من فتود الو  َزاع نفس     ها، فهذه املعاانة َل  موا يف ش     يء، َل، بل إن  هذه 
 تفجريها ذلك احَلل  املشُؤوم. املعاانة هي من مجلد اَلهتماما  الر فرض  من أجل

قلوا: لعل اللُّجوء إىل التحكيم، على حنو ما س    لف بيانه، يس    د الطريق يف وجه تلك القوى ا ارجيذد الر تب ي يف ص    فوف 
 املسلمني الفساد.

الصحابد   عهذا، وإن الصفد اإللزاميد شرعاً للحل عن طريق التحكيم الذي عرضواه               تستود إىل إمجاع الصحابد، فقد أمج
كلهم يف عهد الوزاع الذي نش  و بني علي ومعاويد على اللُجوء إىل التحكيم، والقبول به.. س  واء يف ذلك الص  حابد الذين  
كانوا مع علي، والص        حابد الذين كانوا مع معاويد، والص        حابد الذين اعتزلوا الفريقني، كس        عد بن أيب وقاص، وابن عمر، 

 .(1) وغري ا   رضي هللا عوهم أمجعني 

 سادساً: موقف أهل السنة من تلك احلروب:
إن موقف أهل الس   ود واجلماعد من احلرب الر وقع  بني الص   حابد الكرام رض   ي هللا عوهم هو اإلمس   اك عما ش   جر بيوهم 

نه إ إَل فيما يليق هبم رض       ي هللا عوهم، ملا يس       ببه ا وض يف ذلك من توليد العداوة واحلقد والب ض ألحد الطرفني، وقالوا:
ى عوهم ويرتحم عليهم وحيفظ  م ف     ائلهم، ويعرتف  م بس    وابقهم، ويوش    ر  جيو على كل مس    لم أن حيو اجلميع ويرتض    ذ
مواقبهم، وأن الذي حص     ل بيوهم إمنا كان عن اجتهاد، واجلميع مثابون يف حالر الص     واب وا ط ، غري أن ثواب املص     يو 

ا قتول من الص     حابد يف اجلود، ومل جيوِ ز أهل الس     ود واجلماعد ا وض فيمض     عف ثواب املخط  يف اجتهاده، وأن القاتل وامل
ش   جر بيوهم، وقبل أن أذكر طائفد من أقوال أهل الس   ود الر تبني موقفهم فيما ش   جر بني الص   حابد أذكر بعض الوص   وص 

 :(2)هي الر فيها اإلشارة إىل ما وقع بني الصحابد من اَلقتتال، ومبا وصفوا به فيها، وتلك الوصوص

وَ ُهَما فَِإْن بَ َ ْ  ِإْحَداُ َا َعَلى اأُلْخَرى فَ َقا﴿                   قال تعاىل: 1 ِلُحوا بَ ي ْ تَ تَ ُلوا فََ ص   ْ تُِلوا الذِر تَ ْبِ ي َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِونَي اق ْ
وَ ُهَما   .[9]احلجران:  ﴾ُمْقِسِطنيَ اِبْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنذ اَّللذَ حيُِوُّ الْ َحىتذ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اَّللِذ فَِإْن فَاَءْ  فََ ْصِلُحوا بَ ي ْ

أمر هللا تعاىل ابإلص              ال  بني املؤموني إذا ما جرى بيوهم قتال ألهنم إخوة، وهذا اَلقتتال َل خيرجهم عن  اآليدففي هذه 

                                                           
  (1) اجلهاد والقتال يف السياسد الشرعيد )1665/3(.

  (2) عقيدة أهل السود واجلماعد يف الصحابد الكرام )727/2( ر توزيه خال املؤموني معاويد بن أيب سفيان من الظلم والفسق يف مطالبته بدم أمري املؤموني عثمان ، ص 41.
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مل وإذا كان حصل اقتتال بني عموم املؤموني و  وصف اإلميانر حيث مساهم هللا      عز وجل      مؤموني، وأمر ابإلصال  بيوهم،
الذين اقتتلوا يف موقعد اجلمل وبعدها أول من يدخل يف اس     م اإلميان ملسو هيلع هللا ىلص خيرجهم ذلك من اإلميان، ف ص     حاب رس     ول هللا 

م حبالر ر فهم َل يزالون عود رهبم مؤموني إمياانً حقيقياً، ومل يؤثر ما حصل بيوهم من شجار يف إمياهناآليدالذي ذكر يف هذه 
 .(1)ألنه كان عن اجتهاد

َتر  مارقد عود فرقد من املس     لمني تقتلهم أوىل ملسو هيلع هللا ىلص: »                     عن أيب س     عيد ا دري رض     ي هللا عوه قال: قال رس     ول هللا  2
. والفرقد املش      ار إليها يف احلديث هي ما كان من اَلختالف بني علي ومعاويد رض      ي هللا عوهما، وقد (2)«الطائفتني ابحلق

فتني معاً أبهنما مس      لمتان، وأهنما متعلقتان ابحلق، واحلديث علم من أعالم الوبوة: إذ وقع األمر طبق ما الطائملسو هيلع هللا ىلص وص      ف 
أخرب به عليه الص  الة والس  الم، وفيه احلكم إبس  الم الطائفتني: أهل الش  ام وأهل العرا ، َل كما يزعمه فرقد الراف   د واجلهلد 

 الط ام من تكفريهم أهل الشام.

علي أدىن الطائفتني إىل احلق، وهذا هو مذهو أهل الس      ود واجلماعد: أن علياً هو املص      يو، وإن كان وفيه أن أص      حاب 
تهد إذا اج»معاويد جمتهداً وهو م جور إن ش             اء هللا، ولكن علي هو اإلمامر فله أجران كما ثب  يف ص             حيُ البخاري: 

 .(3)«احلاكم ف صاب فله أجران، وإذا اجتهد ف خط  فله أجر

ه بني فنتني ابين هذا سيد، ولعل هللا أن يصلُ ب: »ملسو هيلع هللا ىلصالويبخيطو جاء احلسن، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصالويبأيب بكرة قال: بيوا   وعن  3
إبس   الم الطائفتني أهل العرا  وأهل الش   ام، واحلديث فيه رد واض   ُ  ملسو هيلع هللا ىلصالويب. ففي هذا احلديث ش   هادة (4)«من املس   لمني

على ا وارج الذين كفروا علياً ومن معه، ومعاويد ومن معه مبا ت      موه احلديث من الش     هادة للجميع ابإلس     الم، ولذا كان 
مساهم مجيعاً  ملسو هيلع هللا ىلصيبالون يقول س              فيان بن عييود: قوله: فنتني من املس              لمنير يعجبوا جداً. قال البيهقي: وإمنا أعجبه أل

مبا كان من احلس       ن بن علي بعد وفاة علي يف تس       ليمه األمر إىل معاويد بن أيب ملسو هيلع هللا ىلص مس       لمني، وهذا خرب من رس       ول هللا 
فهذه األحاديث املتقدم ذكرها فيها اإلش     ارة إىل أهل العرا  الذين كانوا مع علي وإىل أهل الش     ام الذين كانوا  .(5)س     فيان

 . (6)أبهنم من أمته ملسو هيلع هللا ىلصالويبيان، وقد وصفهم أيب سف مع معاويد بن

                                                           
  (1) العواصم من القواصم ، ص 169   170 ر أحكام القرمن )1717/4(.

  (2) مسلم )745/2(.
  (3) البخاري مع شرحه يف فتُ الباري )318/13(.

  (4) البخاري ، كتاب الف  ، رقم 7109.
  (5) اَلعتقاد للبيهقي ، ص 198 ر فتُ الباري )66/13(.

  (6) يف صحيُ مسلم )746/2(: تكون يف أمر فرقتان.
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وا عوه أبهنم مس         تمرون على اإلميان ومل خيرجملسو هيلع هللا ىلص كما وص         فهم أبهنم مجيعاً متعلقون ابحلق مل خيرجوا عوه، كما ش         هد  م 
تَ ت َ ﴿ بس            بو القتال الذي حص            ل بيوهم، وقد دخلوا حت  عموم قوله تعاىل: ِلُحوا لُ َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِونَي اق ْ وا فََ ص            ْ

وَ ُهَما يوتظمهم رض    ي هللا عوهم أمجعني، فلم يكفروا ومل يفس    قوا بقتا م، بل هم  اآليد. وقد قدموا أن مدلول [9]احلجران:  ﴾بَ ي ْ
 جمتهدون مت ولون، وقد بني احلكم يف قتا م ذلك علي بن أيب طالو رضي هللا عوه كما مر معوا.

اعتقاده فيما حصل بني الصحابد الكرام رضي هللا عوهم مسلك الفرقد الواجيد من أهل فالواجو على املسلم أن يسلك يف 
الس      ود واجلماعد، وهو اإلمس      اك عما حص      ل بيوهم رض      ي هللا عوهم، وَل خيوض فيه إَل مبا هو َلئق مبقامهم، وكتو أهل 

رب الر وقع  حددوا موقفهم من تلك احلالس  ود مملوءة ببيان عقيد م الص  افيد الوقيد يف حق أولنك الص  فوة املختارة، وقد 
 :(1)بيوهم يف أقوا م احلسود الر موها

        سنل عمر بن عبد العزيز ر ه هللا تعاىل عن القتال الذي حصل بني الصحابد، فقال: تلك دماء طهر هللا يدي موها،  1
 .(2)مسهامثل العيون، ودواء العيون ترك ملسو هيلع هللا ىلص أفال أطهر موها لساين؟  مثل أصحاب رسول هللا 

قال البيهقي معلقاً على قول عمر بن عبد العزيز ر ه هللا تعاىل: هذا حس       ن مجيلر ألن س       كو  الرجل عما َل يعويه هو 
 .(3)الصواب

وغبوا،  ملسو هيلع هللا ىلص                  س  نل احلس  ن البص  ري ر ه هللا تعاىل عن قتال الص  حابد فيما بيوهم، فقال: قتال ش  هده أص  حاب حممد  2
. ومعىن قول احلس       ن هذا: أن الص       حابد كانوا أعلم مبا دخلوا فيه موا، (4)عوا، واختلفوا فوقفواوعلموا وجهلوا، واجتمعوا فاتب

وما عليوا إَل أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه، ونقف عودما اختلفوا فيه وَل نبتدع رأَيً من عودان، ونعلم أهنم اجتهدوا وأرادوا 
 .(5)هللا   عز وجل   إذ كانوا غري متهمني يف الدين

ِعْلُمَها ِعْوَد َريبِ  يف ِكَتاٍب ﴿ (6)     سنل جعفر بن حممد الصاد  عما وقع بني الصحابد، ف جاب بقوله: أقول ما قال هللا: 3
  .[52]طه:  ﴾ََل َيِ لُّ َريبِ  َوََل يَ ْوَسى

                                                           
  (1) عقيدة أهل السود يف الصحابد.

  (2) اإلنصاف للباقالين ، ص 69 ر الطبقا  )394/5(.
  (3) مواقو الشافعي ، ص 136.

  (4) اجلامع ألحكام القرمن )332/16(.
  (5) املصدر السابق نفسه.

  (6) اإلنصاف للباقالين ، ص 69.
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. وعن (1)إَل احلس              ىن قال اإلمام أ د ر ه هللا بعد أن قيل له: ما تقول فيما كان بني علي ومعاويد؟ قال: ما أقول فيهم
إبراهيم بن ازر الفقيه قال: ح        ر  أ د بن حوبل، وس        له رجل عما جرى بني علي ومعاويد؟ ف عرض عوه، فقيل له: َي 

ُتْم َوََل تِْلَك أُمذد  َقْد َخَلْ  َ َا َما َكَسَبْ  َوَلُكْم َما كَ ﴿ أاب عبد هللا هو رجل من بين هاشم، ف قبل عليه فقال: اقرأ ُتْس َُلوَن َسب ْ
 .[141]البقرة:  ﴾َعمذا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

ما يوب ي أن يذكروا و ملسو هيلع هللا ىلص          وقال ابن أيب زيد القريواين يف صدد عرضه ملا جيو أن يعتقده املسلم يف أصحاب رسول هللا  4
لواس أن به، فقال: وأن َل يذكر أحد من ص      حابد الرس      ول إَل أبحس      ن ذكر، واإلمس      اك عما ش      جر بيوهم، وأهنم أحق ا

 .(2)يلتمس  م أحسن املخارج ويظن هبم أحسن املذاهو

         وقال أبو عبد هللا بن بطد أثواء عرضه لعقيدة أهل السود واجلماعد: ومن بعد ذلك أن نكفذ عما شجر بني أصحاب  5
التقرب إليه و  ، فقد ش     هدوا املش     اهد معه وس     بقوا الواس ابلف      ل فقد غفر هللا  م، وأمرك ابَلس     ت فار  مملسو هيلع هللا ىلصرس     ول هللا 

مبحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون موهم، وأهنم سيقتتلون، وإمنا ف لوا على سائر ا لق ألن ا ط  
 .(3)والعمد وضع عوهم، وكل ما شجر بيوهم م فور  م

ش   اجرةر م من املورض   ي عوه ملسو هيلع هللا ىلصالويب                   قال أبو بكر بن الطيو الباقالين: وجيو أن يعلم: أن ما جرى بني أص   حاب  6
نكف عوه ونرتحم على اجلميع، ونثين عليهم ونس          ل هللا تعاىل  م الرض         وان واألمان والفوز واجلوان، ونعتقد أن علياً عليه 
الس      الم أص      اب فيما فعل وله أجران، وأن الص      حابد رض      ي هللا عوهم إن ما ص      در موهم كان ابجتهاد، فلهم األجر، وَل 

ُ َعِن اْلُمْؤِمِونَي ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك حَتَْ  ال﴿ عليه قوله تعاىل: يفسقون وَل يبدعون، والدليل شذَجَرِة فَ َعِلَم َما يف قُ ُلوهِبِْم َلَقْد َرِضَي اَّللذ
ِكيَوَد َعَلْيِهْم َوَأَلهَبُْم فَ ْتًحا َقرِيًبا وإذا اجتهد إذا اجتهد احلاكم ف ص            اب فله أجران، ملسو هيلع هللا ىلص: ». وقوله [18]الفتح:  ﴾فَ َنْ َزَل الس            ذ

فإذا كان احلاكم يف وقتوا له أجران على اجتهادهر فما  وك ابجتهاد من رض       ي هللا عوهم ورض       وا عوه. «. ف خط  فله أجر
متني من إن ابين هذا سيد وسيصلُ هللا به بني فنتني عظي»للحسن رضي هللا عوه: ملسو هيلع هللا ىلص ويدل على صحد هذا القول: قوله 

دة من الطائفتني، وحكم  ما بص حد اإلس الم، وقد وعد هللا هؤَلء القوم بوزع ال ل ، ف ثب  العظمد لكل واح(4)«املس لمني
ُرٍر ُمتَ َقابِِلنيَ ﴿ من ص  دورهم بقوله تعاىل: ُدورِِهْم ِمْن ِغلٍ  ِإْخَواانً َعَلى س  ُ ... إىل أن قال: وجيو [47احلجر: ] ﴾َونَ َزْعَوا َما يف ص  ُ

                                                           
  (1) مواقو اإلمام أ د َلبن اجلوزي ، ص 164.

  (2) رسالته املشهورة مع شرحها الثمر الداين ، ص 23.
  (3) الشر  واإلابند على أصول السود والدَيند ، ص 268.

  (4) البخاري ، كتاب الف  ، رقم 7109.
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 .(1)الكف عم ا شجر بيوهم والسكو  عوه

قال ابن تيميد يف ص   دد عرض   ه لعقيدة أهل الس   ود واجلماعد فيما ش   جر بني الص   حابد: وميس   كون عما ش   جر بني                    و  7
الص   حابد، ويقولون: إن هذه اآللر املرويد يف مس   اويهم موها ما هو زيد فيه ونقص وغري  عن وجهه، والص   حيُ موه هم فيه 

 .(2)معذورونر إما جمتهدون مصيبون، وإما جمتهدون خمطنون

               وقال ابن كثري: أما ما شجر بيوهم بعده عليه الصالة والسالم: فموه ما وقع من غري قصد كيوم اجلمل، وموه ما كان  8
 .(3)عن اجتهاد كيوم صفني، واَلجتهاد خيط  ولكن صاحبه معذور وإن أخط  وم جور أي اً، وأما املصيو فله أجران

ع الطعن على أحد من الصحابد بسبو ما وقع  م من ذلك، ولو             وقال ابن حجر: واتفق أهل السود على وجوب مو 9
عرف اعق موهمر ألهنم مل يق اتلوا يف تل ك احلروب إَل عن اجته اد، ب ل ثب   أن ه يؤجر أجراً واح داً، وأن املص              ي و يؤجر 

 .(4)أجرين

م بعد قتل عثمان، وهف هل السود جممعون على وجوب السكو  عن ا وض يف الف  الر جر  بني الصحابد رضي هللا ع
 .(5)والرتحم عليهم، وحفظ ف ائل الصحابد واَلعرتاف  م بسوابقهم، ونشر حماسوهم رضي هللا عوهم وأرضاهم

 سابعاً: التحذير من بعض الكتب اليت شوهت اتريخ الصحابة:
 ـ )اإلمامة والسياسة( املنسوب البن قتيبة: 1

)اإلمامد والس  ياس  د( املوس  وب َلبن قتيبد، ولقد س  ا  الدكتور عبد هللا من الكتو الر ش  وه  يري  ص  در اإلس  الم كتاب 
عسيالن يف كتابه )اإلمامد والسياسد يف ميزان التحقيق العلمي( جمموعد من األدلد تربهن على أن الكتاب املذكور موسوب 

 إىل اإلمام ابن قتيبه كذابً وزوراً، ومن هذه األدلد:

 يذكر واحد موهم أنه ألف كتاابً يف التاري  يدعى )اإلمامد والسياسد( وَل نعرف من مؤلفاته          إن الذين ترمجوا َلبن قتيبد مل
 التارخييد إَل كتاب )املعارف(.

 إن املتصفُ للكتاب يشعر أن ابن قتيبد أقام يف دمشق وامل رب، يف حني أنه مل خيرج من ب داد إَل إىل الديوور.

                                                           
  (1) العقيدة فيما جيو اعتقاده وَل جيوز اجلهل به ، ص 67   69.
  (2) العقيدة فيما جيو اعتقاده وَل جيوز اجلهل به ، ص 67   69.

  (3) الباعث احلثيث ، ص 182.
  (4) فتُ الباري )34/13(.

  (5) عقيدة أهل السود )740/2(.
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ؤلف )اإلمامد والسياسد( خيتلف َتاماً عن موهج وأسلوب ابن قتيبد يف كتبه الر                 إن املوهج واألسلوب الذي سار عليه م
بني أيديوار ففي موهج ابن قتيبد أن يقدم ملؤلفاته مبقدما  طويلد يبني فيها موهجه وال رض من مؤلفه، وعلى خالف ذلك 

سلوب، ذا إىل جانو اَلختالف يف األيسري صاحو )اإلمامد والسياسد( فمقدمته قصرية جداً َل تزيد على ثالثد أسطر، ه
 ومثل هذا الوهج مل نعهده يف مؤلفا  ابن قتيبد.

                 يروي مؤلف الكتاب عن أيب ليلى بش كل يش عر ابلتلقي عوه، وابن أيب ليلى هذا هو حممد بن عبد الر ن بن أيب ليلى 
ه            أي: بعد وفاة ابن أيب ليلى  213سود ه           ، واملعروف أن ابن قتيبد مل يولد إَل  148الفقيه: قاضي الكوفد، تويف سود 

 خبمسد وستني عاماً.

   إن الرواة والشيوخ الذين يروي عوهم ابن قتيبد عادة يف كتبه مل يرد  م ذكر يف أي موضع من مواضع الكتاب.

روا عن حمم   د بن ك    إن قسماً كبرياً من رواَيت   ه جاء  بصي    د التمريض، فكثرياً ما جييء في   ه: ذكروا عن بعض املصريني، وذ 
سليمان عن مشاي  أهل مصر، وحدثوا بعض مشاي  أهل امل رب، وذكروا عن بعض املشيخ        د، وحدثو        ا بعض املشيخد. 

 ومثل هذه الرتاكيو بعيدة كل البعد عن أسلوب وعبارا  ابن قتيبد، ومل ترد يف كتاب من كتبه.

مص          ر، وابن قتيبد مل يدخل مص          ر وَل أخذ عن هذين  إن مؤلف )اإلمامد والس          ياس          د( يروي عن اثوني من كبار علماء
 .(1)العاملني

لفي: كان ابن قتيبد  ابن قتيبد حيتل موزلد عاليد لدى العلماءر فهو عودهم من أهل الس        ود، وثقد يف علمه وديوه، يقول الس         
ود، ويقول ابن حزم: كان ثقد يف ديوه وعلمه، وتبعه يف ذلك ا طيو الب د يقول عوه ابن ادي، و من الثقا  وأهل الس               

 .(2)تيميد: وإن ابن قتيبد من املوتسبني إىل أ د وإسحا ، واملوتصرين ملذاهو السود املشهورة

ورجل هذه موزلت ه لدى رجال العلم اعققني، هل من املعقول أن يكون مؤلف كتاب )اإلمامد والسياسد( الذي شوه التاري  
 .(3)وألصق ابلصحابد الكرام ما ليس فيهم

قول الدكتور علي نفيع العلياين يف كتابه )عقيدة اإلمام ابن قتيبد( عن كتاب اإلمامد والس              ياس              د: وبعد قراء  لكتاب ي
َُ عودي أن مؤلف )اإلمامد والس  ياس  د( راف   ي خبيث، أراد إدماج هذا الكتاب يف   )اإلمامد والس  ياس  د( قراءة فاحص  د ترج 

                                                           
  (1) عقيدة اإلمام ابن قتيبد ، علي العلياين ، ص 90.

  (2) لسان امليزان )357/3( ر حتقيق مواقف الصحابد )144/2(.
  (3) حتقيق مواقف الصحابد )144/2(.
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فإن ابن  معروفاً عود الواس ابنتصاره ألهل احلديث وقد يكون من راف د امل رب، كتو ابن قتيبد نظراً لكثر ا، ونظراً لكونه
 . ومما يرجِ ُ أن مؤلف )اإلمامد والسياسد( من الروافض ما يلي:(1)قتيبد له مسعد حسود يف امل رب

  هاجرين، معش   ر املأن مؤلف )اإلمامد والس   ياس   د( ذكر على لس   ان علي رض   ي هللا عوه: أنه قال للمهاجرين: هللا هللا َي
َل خترجوا س    لطان حممد يف العرب عن داره وقعر بيته إىل دوركم وقعر بيوتكم، وَل تدافعوا أهله مقامه يف الواس وحقه، 
فوهللا َي معش              ر املهاجرين لوحن أحق الواس به، ألانذ أهل البي ، وحنن أحق هبذا األمر موكم... وهللا إنه لفيوا، فال 

 هللا، وَل أحد يرى أن ا الفد وراثيد ألهل البي  إَلذ الشيعد. (2)عن سبيلتتبعوا ا وى فت لوا 
  قدحاً عظيماً، فص    وذر ابن عمر رض    ي هللا عوه جباانً، ملسو هيلع هللا ىلص إن مؤلف )اإلمامد والس    ياس    د( قد  يف ص    حابد رس    ول هللا

ودي مرحباً اليهوس       عد بن أيب وقاص حس       وداً، وذكر حممد بن مس       لمد غ        و على علي بن أيب طالور ألنه قتل 
، والقد  يف الصحابد من أ هر خصائص الراف د وإن شاركهم (3)خبيرب، وإن عائشد رضي هللا عوها أمر  بقتل عثمان

 .(4)ا وارج، إَلذ أن ا وارج َل يقدحون يف عموم الصحابد
 ىل مل رس ول كونه دعا إإن مؤلف )اإلمامد والس ياس د( يذكر أن املختار بن أيب عبيد قتل من قبل مص عو بن الزبري، ل

، والراف                د هم الذين حيبون املختار بن أيب عبيد لكونه انتقم من قتلد (5)، ومل يذكر خرافاته وادعائه للوحيملسو هيلع هللا ىلصهللا 
احلس            ني، مع العلم أن ابن قتيبد ر ه هللا ذكر املختار من ا ارجني على الس            لطان، وبني  أنه كان يد عي أن جربيل 

 .(6)أيتيه
 مامد والس   ياس   د( كتو عن خالفد ا لفاء الثالثد أيب بكر وعمر وعثمان مخس   اً وعش   رين ص   فحد فق ، إن مؤلف )اإل

وكتو عن الفتود الر وقع  بني الص        حابد منر ص        فحد، فقام املؤلف ابختص        ار التاري  الواص        ع املش        ر  وس        و د 
 الل وا ذَلن.ةر نعوذ ابهلل من ال الصحائف بتاري  زائف مل يثب  موه إَل القليل، وهذه من أخال  الروافض املعهود

  يقول السيد حممود شكري اآللوسي يف خمتصره للتحفد اإلثوا عشريد: ومن مكايدهم       يعين الراف د      : أهنم يوظرون يف
أمساء الرجال املعتربين عود أهل الس     ودر فمن وجدوه موافقاً ألحد موهم يف اَلس     م واللقو أس     ودوا روايد حديث ذلك 

فمن َل وقوف له من أهل الس  ود يعتقد أنه إمام من أئمتهم، فيعترب بقوله ويعتد بروايتهر كالس  دي فإهنما  الش  يعي إليه،

                                                           
  (1) الفتاوى َلبن تيميد )391/17(.

  (2) اإلمامد والسياسد )12/1(.
  (3) اإلمامد والسياسد )54/1   55(.

  (4) عقيدة اإلمام ابن قتيبد للعلياين ، ص 91.
  (5) اإلمامد والسياسد )20/2(.

  (6) املعارف ، ص 401.
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رجالن أحد ا الس دي الكبري والثاين الس دي الص  ري، فالكبري من ثقا  أهل الس ود والص  ري من الوض اعني الكذابني 
وف كتاابً ن مس   لم بن قتيبد من ثقا  أهل الس   ود وقد ص   وهو راف    ي غاٍل. وعبد هللا بن قتيبد رافض غاٍل وعبد هللا ب

، وهذا مما يرجُ أن كتاب )اإلمامد (1)مساه ابملعارف، فصوف ذلك الراف ي كتاابً مساه ابملعارف أي اً قصداً لإلضالل
 ، وهللا أعلم.(2)والسياسد( َلبن قتيبد الراف ي، وليس َلبن قتيبد السين الثقد، وإمنا خل  الواس بيوهما لتشابه األمساء

 :ـ هنج البالغة 2
ومن الكتو الر س   ا   يف تش   ويه يري  الص   حابد ابلباطل كتاب )هنج البالغد(ر فهذا الكتاب مطعون يف س   وده ومتوه، 
فقد مجع بعد أمري املؤموني بثالثد قرون ونصف بال سود، وقد نسب  الشيعد أتليف هنج البالغد إىل الشريف الرضير وهو 

عود اعدثني لو أسود، خصوصاً فيما يوافق بدعتهر فكيف إذا مل يسود كما فعل يف الوهج؟ وأما املتهم                 عود غري مقبول 
 ، فقد حتدث العلماء فيه فقالوا:(3)اعدثني   بوضع الوهجر فهو أخوه علي

مام علي بن كالم اإل                قال ابن خلكان يف ترمجد الشريف الرضي: وقد اختلف الواس يف كتاب )هنج البالغد( اجملموع من
، وإمنا الذي مجعه ونسبه إليه  أيب طالو رضي هللا عوهر هل مجعه؟ أم مجع أخيه الرضي؟. وقد قيل: إنه ليس من كالم علي 

 .(4)هو الذي وضعه، وهللا أعلم

را ، و                    وقال الذهيب: من طالع )هنج البالغد( جزم أبنه مكذوب على أمري املؤموني علي  رض   ي هللا عوه، ففيه الس     الص   ُّ
واحل  على السيدين أيب بكر وعمر رضي هللا عوهما، وفيه من التواقض واألشياء الركيكد والعبارا  الر من له معرفد بوفس 

 .(5)القرشيني الصحابد وبوفس غريهم مم ن بعدهم من املت خرين جزم أبن  أكثره ابطل

كتاب مفرتاة على علي، و ذا َل يوجد غالبها يف كتاب                              وقال ابن تيميد: وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطو هذا ال
 .(6)متقدم، وَل  ا إسواد معروف

... وأكثره  وأما ابن حجر، فيت هم الش      ريف الرض      ي بوض      عه، ويقول: ومن طالعه جزم أبنه مكذوب على أمري املؤموني علي 
 .(7)ابطل

                                                           
  (1) خمتصر التحفد اإلثوا عشريد لآللوسي ، ص 32

  (2) عقيدة اإلمام ابن قتيبد ، ص 93.
  (3) األدب اإلسالمي ، انيف معروف ، ص 53.

  (4) الوفيا  )124/3(.
  (5) ميزان اَلعتدال )124/3(.

  (6) موهاج السود )24/4(.
  (7) لسان امليزان )223/4(.
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 ملوض    وع، فقالوا بعدم ص    حد نس    بد هذا الكتاب إىل اإلمامواس    تواداً إىل هذه األخبار وغريها تواول عدد من الباحثني هذا ا
 .(1)علي رضي هللا عوه

 وميكن تلخيص أهم  ما َلحظه القدامى واعدثون على هنج البالغد للتشكيك بصحد نسبته لإلمام علي مبا يلي:

 .ًخلوُّه من األسانيد التوثيقيد الر تعز ِز نسبد الكالم إىل صاحبه   متواً وروايد وسودا 
  كثرة ا طو وطو ا، ألن هذه الكثرة وهذا التطويل مم ا يتعذر حفظه وض    بطه قبل عص    ر التدوين، مع أن خطو

 مل تصل إليوا ساملد وكاملد مع ما أتيُ  ا من العوايد الشديدة واَلهتمام.ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
 ج يثبتها له.و الوهرصد العديد من األقوال وا طو يف مصادر وثيقد موسوبد ل ري علي  رضي هللا عوه، وصاح 
  اش             تمال هذا الكتاب على أقوال تتواول ا لفاء الراش             دين قبله مبا َل يليق به وَل هبم، وتوايف ما ُعرف عوه من

على ا الفد،  الر يظهر فيها حرصه الشديد« الشقشقيد»توقريه  م، ومن أمثلد ذلك ما جاء خبطبته املعروفد ب             
 هد.رغم ما ُشهر عوه من التقش ف والز 

  ش    يوع الس    جع فيه، إذ رأى عدد من األدابء أن هذه الكثرة َل تت فق مع البعد عن التكل ف الذي ُعرف به عص    ر
 اإلمام علي  رضي هللا عوه، مع أن السجع العفوي اجلميل مل يكن بعيداً عن روحه ومبواه.

  ي العص     ر  وص     ف العباس     ي وزخرفته، ما جند يفالكالم املوم ق الذي تظهر فيه الص     واعد األدبيد الر هي من َوش     ْ
 الطاووس وا فايف، والوحل والومل، والزرع والسحاب وأمثا ا.

  الص            يغ الفلس            فيد واملقاَل  الكالميد الر ورد  يف ثواَيه، والر مل تُعرف عود املس            لمني إَل يف القرن الثالث
لمني موه ا تكون بكالم املواطقد واملتكا جري، حني تُرمج  الكتو اليواننيد والفارس            يد وا وديد، وهي أش            به م

 .(2)بكالم الصحابد والراشدين

إن هذا الكتاب جيو احلذر موه يف احلديث عن الص    حابد، وما وقع بيوهم وبني أمري املؤموني علي، وتعرض نص    وص    ه على 
 ه.الكتاب والسودر فما وافق الكتاب والسود، فال مانع من اَلستنواس به، وما خالف فال يلتف  إلي

 ـ كتاب األغاين لألصفهاين: 3
يعترب كتاب )األغاين( أليب الفرج األص             فهاين كتاب أدب ومسر وغواء، وليس كتاب علم ويري  وفقه، وله طوني ورنني يف 

                                                           
  (1) األدب واإلسالم ، انيف معروف ، ص 53.

  (2) األدب اإلسالمي ، ص 54   55.
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مذان أهل األدب والتاري ، فليس معىن ذلك أن ُيس         ك  عما ورد فيه من الش         عوبيد والدس، والكذب الفاض         ُ والطعن 
الش     اعر العراقي واألس     تاذ الكرمي وليد األعظمي بت ليف كتابه القيم الذي مس اه )الس     يف اليماين يف حنر  واملعايو، وقد قام

األصفهاين صاحو األغاين( فقد مش ر   جزاه هللا خرياً   عن ساعد اجلد، ليميز ا زل من اجلد، والسم  من الشهد، ويكشف 
قد، وهي ت لي يف الص         دور، ك لي القدور، وأخذ يرد على ترها  ما احتواه الكتاب من األكاذيو ونريان الش         عوبيد واحل

األص      فهاين فيما مجعه من أخبار وحكاَي  مكذوبد وغري موثقد، تس      يء إىل مل البي  الوبوي الش      ريف، ونر  س      ري م، 
و مكذوب هوتش       وه س       لوكهم، كما تواول مزاعم األص       فهاين ناه معاويد بن أيب س       فيان وا لفاء الراش       دين األمويني مبا 

ومدس   وس عليهم من الرواَي ر وتواول األس   تاذ الكرمي والش   اعر اإلس   المي القدير وليد األعظمي يف كتابه القيم احلكاَي  
املتفرقد الر ت    موها الكتاب، والر تطعن يف العقيدة اإلس   الميد والدين اإلس   المي، وتف    ل اجلاهليد على اإلس   الم وغريها 

 .(1)من األابطيل

 العلماء فيه قدمياً فقالوا:ولقد حتدث 

                  قال ا طيو الب دادي: كان أبو الفرج األص  فهاين أكذب الواس، كان يش  رتي ش  يناً كثرياً من الص  حف، مث تكون كل 
 .(2)رواَيته موها

           قال ابن اجلوزي:...ومثله َل يوثق بروايته، يصحُ يف كتبه مبا يوجو عليه الفسق، ويهو ن شرب ا مر ورمبا حكى ذلك 
. قال الذهيب: رأي  ش       يخوا تقي  الدين بن تيميد ي        ع فه، (3)ن نفس       ه، ومن أتمذل كتاب األغاين، رأى كل قبيُ وموكرع

 .(4)ويتهمه يف نقله، ويستْهول ما أي  به

 هـ(: 290ـ اتريخ اليعقويب )ن  4
يعمل  شيعي إمامي، كانهو أ د بن أيب يعقوب، إسحا  بن جعفر بن وهو بن واضُ العباسي، من أهل ب داد، مؤرخ 

يف كتابد الدواوين يف الدولد العباس    يد حىت لقو ابلكاتو العباس    ي، وقد عرض اليعقويب يري  الدولد اإلس    الميد من وجهد 
 نظر الشيعد اإلماميدر فهو َل يعرتف اب الفد إَل لعلي بن أيب طالو وأبوائه حسو تسلسل األئمد عود الشيعد، ويسمِ ي 

  

                                                           
  (1) السيف اليماين يف حنر األصفهاين لألعظمي ، ص 9 إىل 14.

  (2) يري  ب داد )398/11(.
  (3) املوتظم )40/7 ، 41(.

  (4) ميزان اَلعتدال )123/3(.



 

571 
 

 

ِف عليهم لقو ا الفد، وإمنا قال: توىل األمر فالن. مث مل علي ابلوص    ي، و  عودما أرخ  الفد أيب بكر وعمر وعثمان مل ُي     ْ
س  يند، وكذلك  (1)يرتك واحداً موهم دون أن يطعن فيه، وكذلك كبار الص  حابدر فقد ذكر عن عائش  د رض  ي هللا عوها أخباراً 

ادعى فيه  (5)، وعرض خرب الس    قيفد عرض    اً مش    يواً (4)بن أيب س    فيان ، ومعاويد(3)، وعمرو بن العاص(2)عن خالد بن الوليد
 أنه قد حصل  مؤامرة على سلو ا الفد من علي بن أيب طالو الذي هو الوصي يف نظره.

، أو (6)وطريقته يف سيا  اَل اما               الباطلد              هي طريقد قومه من أهل التشيع والرفض، وهي إما اختال  ا رب ابلكليد
واإلض    افد عليه، أو عرض    ه يف غري س    ياقه وحمله حىت يتحرف معواه، ومن املالحظ أنه عودما ذكر ا لفاء  (7)ا رب التزيد يف

األمويني وص       فهم ابمللوك، وعودما ذكر خلفاء بين العباس وص       فهم اب لفاء، كما وص       ف دولتهم يف كتابه البلدان ابس       م 
 عار التقيد.، مما يعكس نفاقه وتسرته وراء ش(8)الدولد املباركد

وهذا الكتاب ميثل اَلحنراف والتش   ويه احلاص   ل يف كتابه )التاري  اإلس   المي( وهو مرجع لكثري من املس   تش   رقني واملس   ت ربني 
الذين طعووا يف التاري  اإلسالمي وسرية رجاله، مع أنه َل قيمد له من الواحيد العلميدر إذ ي لو على القسم األول القصص 

والقس    م الثاين كتو من زاويد نظر حزبيد، كما أنه يفتقد من الواحيد املوهجيد ألبس      قواعد التوثيق  واألس    اطري وا رافا ،
 .(9)العلمي

 هـ(: كتابه )مروج الذهب ومعادن اجلوهر(: 345ـ املسعودي )ن  5
نه كان رجاًل ، وقيل: إ(10)هو أبو احلس   ن علي بن احلس   ني بن علي املس   عودي، من ولد عبد هللا بن مس   عود رض   ي هللا عوه

، ولكن يُرد عليه أبن املس    عودي ص    ر  بوفس    ه أنه من أهل العرا ، وأنه انتقل إىل دَير مص    ر للس    كن (11)من أهل امل رب
 .(13)، وإنه قصد ببالد امل رب عكس املشر ، فمصر من بالد امل رب اإلسالمي فال إشكال(12)فيها

                                                           
  (1) يري  اليعقويب )180/2   183(.
  (2) املصدر السابق نفسه )131/2(.
  (3) املصدر السابق نفسه )222/2(.

  (4) املصدر السابق نفسه )232/2 ، 238(.

  (5) املصدر السابق نفسه )123/2 ، 126(.
  (6) موهج كتابد التاري  اإلسالمي ، ص 431.

  (7) املصدر السابق نفسه.
  (8) كتاب البلدان لليعقويب.

  (9) موهج كتابد التاري  اإلسالمي ، ص 432.
  (10) الفهرس  َلبن الودمي ، ص 171ر سري أعالم الوبالء.

  (11) الفهرس  ، ص 117.
  (12) معجم األدابء )91/13   93(.

  (13) موهج املسعودي يف كتابد التاري  ، ص 44 ر أثر التشيع ، ص 243.
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، وقد ذكر أن الوص    يد جاريد من (1)أبنه كان ش    يعياً معتزلياً واملس    عودي رجل ش    يعي، فقد قال فيه ابن حجر: كتبه طافحد 
، مث أش         ار إىل اختالف الواس بعد ذلك يف الوص واَلختيار، فقدم رأي ملسو هيلع هللا ىلصعهد مدم توقل من قرن إىل قرن حىت رس         ولوا 

ه )مروج كتاب  ، وقد أوىل األحداث املتعلقد بعلي بن أيب طالو رض           ي هللا عوه يف(2)الش           يعد اإلماميد الذين يقولون ابلوص
، وركز اهتمامه ابلبي  العلوي، وتتبع (3)يف الكتاب املذكورملسو هيلع هللا ىلص الذهو( اهتماماً كبرياً أكثر من اهتمامه حبياة الرس              ول 

 وعمل بدون حياء وَل خجل على تشويه يري  صدر اإلسالم. ،(4)أخبارهم بشكل واضُ يف كتابه )مروج الذهو(

: علي والر كان  ا أثر يف كتااب  بعض املعاص  رين، كطه حس  ني )الفتود الكربىهذه بعض الكتو القدميد الر حنذر موها 
وبووه(، والعقاد يف عبقرَيته فقد تورطا يف الرواَي  املوض              وعد وال               عيفد، وقام  حتليال م عليها، وابلتايل مل حيالفهم 

لفاء هاب الوجار يف كتابه )ا الص          واب، ووقعوا يف أخطاء ش          ويعد يف حق الص          حابد رض          ي هللا عوهم، وكذلك عبد الو 
الراش  دون( حيث نقل نص  وص  اً من رواَي  الراف   د من كتاب )اإلمامد والس  ياس  د(، وحس  ن إبراهيم حس  ن يف كتابه )عمرو 
بن العاص( حيث قر ر من خالل الرواَي  الراف        يد املوض       وعد أبن عمرو بن العاص رجل مص       احل ومطامع وَل يدخل يف 

، وغري ذلك من الباحثني الذين س           اروا على نفس (5)أى أن فيه مص           لحد وموفعد له يف الدنياش           يء من األمور إَل إذا ر 
املووال، فدخلوا يف األنفا  املظلمد بس    بو بعدهم عن موهج أهل الس    ود واجلماعد يف التعامل مع الركام ا ائل من الرواَي  

 التارخييد.

 اثمناً: االستشراق والتاريخ اإلسالمي:
ر  أثراً يف حتريف التاري  اإلس     المي الش     يعد الراف      د مبختلف طوائفها وفرقها، فهم من أقدم الفر   هوراً إن من أعظم الف

و م توظيم سياسي وتصور عقائدي، وموهج فكري            موحرف           ، وهم أكثر الطوائف كذابً على خصومهم، كما أهنم من 
كفريهم من أساسيا  معتقدهم وأركانهر خاصد أشد الواس خصومد للصحابد                 كما سي   معوا                ، فسو الصحابد وت

 .(6)الشيخني أيب بكر وعمر، ويسموهنما اجلب  والطاغو 

 رس         ائل عنَي م وتدويوها يف كتو و وقد كان للش         يعد أكرب عدد من الرواة واإلخباريني الذين تولوا نش         ر أكاذيبهم ومفرت 
ش         عوبيد والعص         بيد أثر يف وض         ع األخبار التارخييد أحداث التاري  اإلس         المي، خاص         د األحداث الداخليد، كما كان لل

                                                           
  (1) لسان امليزان )225/4( ر أثر التشيع ، ص 246.

  (2) مروج الذهو ومعادن اجلوهر )38/1(.
  (3) أثر التشيع على الرواَي  التارخييد ، ص 248.

  (4) املصدر السابق نفسه.
  (5) يري  عمرو بن العاص ، حسن إبراهيم ، ص 206 ، 207.

  (6) الشيعد والسود ، إحسان إ ي  هري ، ص 32.
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واحلكاَي  والقص   ص الراميد إىل تش   ويه التاري  اإلس   المي، وإىل إعالء طائفد على طائفد أو أهل بلد على مخر، أو جوس 
 .[13]احلجران:  ﴾مْ أَتْ َقاكُ ِإنذ َأْكَرَمُكْم ِعْوَد اَّللِذ ﴿ على جوس، وإبعاد امليزان الشرعي يف التفاضلر وهو ميزان التقوى:

كما أن الفر  املوحرفد قد اس   ت ل  وض   ع القص   اص وانتش   ارهم وجهل معظمهم وقلد علمهم ابلس   ود، واحنراف طائفد موهم 
تبت ي العيش والكسو، فوشروا بيوهم أكاذيبهم وحكاَي م وقصصهم املوضوعد، فتلقفها هؤَلء الُقص اص دون وعي وإدراك 

، لقد انتشر عن طريقهم منا  األحاديث املكذوبد على الصحابد والتابعني وعلماء اإلسالم، مما يسيء ونشروها بني العامد
  م ويشوه يرخيهم وسري م.

وقد كان من ف               ل هللا وتوفيقه أن قيذض هللا جمموعد من العلماء الوقاد الذين قاموا جبهد يف نقد الرواة واملروَي ، فبيووا 
فعوا عن عقيدة األمد ويرخيها، وجهد علماء الس           ود يف بيان األحاديث املكذوبد ابلوص عليها الزائف من الص           حيُ، ودا

 وبيان الرواة ال عاف واملتهمني وأصحاب األهواء، ويف رسم املوهج يف نقد الرواَي  وقبو ا، جهد كبري وموفق.

اص      م من القاض      ي ابن العريب يف كتاب )العو من أبرز من تص      دى إلي       ا  امل ال  التارخييد ورد زيوف الرواَي  املكذوبدر 
القواص      م(، واإلمام ابن تيميد يف كثري من كتبه ورس      ائله، خاص      د كتابه القيم )موهاج الس      ود الوبويد يف نقض كالم الش      يعد 

م(، الوالقدريد(، وكذا احلافظ الواقد الذهيب يف كثري من مؤلفاته التارخييد مثل كتاب )س           ري أعالم الوبالء(، و)يري  اإلس           
و)ميزان اَلعتدال يف نقد الرجال(، وكذلك احلافظ ابن كثري املفس         ر املؤرخ يف كتابه )البدايد والوهايد(، وأي          اً احلافظ ابن 
حجر العس     قالين يف كتابه )فتُ الباري ش     ر  ص     حيُ البخاري(، و)لس     ان امليزان(، و) ذيو التهذيو(، و)اإلص     ابد يف 

 معرفد الصحابد(.

استخدمت لغرض حتريف الوقائع التارخيية، وتشويه سري رجال الصدر األول من الصحابة والتابعني؛  أما الوسائل اليت
 فهي كثرية، ونذكر منها:

 .اَلختال  والكذب 
 .اإلتيان خبرب أو حادثد صحيحد، فيزيدون فيها ويوقصون موها حىت تتشوه وخترج عن أصلها 
 ده، والت ويل والتفسري الباطل لألحداث.وضع ا رب يف غري سياقه حىت يوحرف عن معواه ومقص 
 .إبراز املثالو واألخطاء، وإخفاء احلقائق والصور املستقيمد 
  صواعد األشعار وانتحا ا لت ييد حوادث يرخييد مدعاةر ألن الشعر العريب يوظر له كوثيقد يرخييد ومستود يساعد

 يف توثيق ا رب وأتييده.
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 ها لعلماء وش      خص      يا  مش      هورة، كما وض      ع  الراف       د كتاب )اإلمامد وض      ع الكتو والرس      ائل املكذوبد وحنل
والسياسد( الذي حنلته إىل أيب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبد الديووري لشهرته عود أهل السود وثقتهم به        كما 

 مر  معوا  .

رِ  وقد تلقف هذه األكاذيو والتحريفا  يف القرن املاض    ي علماء ال رب وكتابه من املس    تش    رقني َوص     
ُ
ين                     إابن غزوهم وامل

واستعمارهم للبلدان اإلسالميد  ، فوجدوا فيها ضالتهم، وأخذوا يعملون على إبرازها والرتكيز عليها مع ما زادوه من عودهم   
بدافع من عص   بيتهم وكرههم للمس   لمني                   ر من الكذب مثل اخرتاع حوادث َل أص   ل  ا، أو التفس   ري امل رض للحوادث 

 صد التشويه، أو التفسري ا اط  تبعاً للتصور واَلعتقاد الذي يديوون به.التارخييد بق

مث ش   ايع هؤَلء طائفد غري قليلد العدد من تالميذ املس   تش   رقني يف البالد العربيد واإلس   الميد، وأخذوا طرائقهم ومواهجهم يف 
ملسلمني، وكان ضررهم بعد رحيلهم عن بالد ا البحث، وأفكارهم وتصورا م يف الفهم والتحليل وتفسري التاري ، و لوا الرايد

أش   د وأنكى من ض   رر أس   اتذ م املس   تش   رقني، ومن ض   رر أس   الفهم الس   ابقني من فر  البدع وال    الل، وذلك أهنم اد عوا    
 اك س       اتذ م                        اتباع الرو  العلميد املتجردة واملوهج العلمي يف البحث، واحلقيقد أن غالبهم مل يتجرد إَل من عقيدته، أم

التجرد مبعىن اإلخالص للحق وس         لوك املوهج العلمي الس         ليم يف إثبا  الواقعا  التارخييد، كاملقارند بني الرواَي ، ومعرفد 
قيمد املص              ادر الر يرجعون إليها، ومدى أماند الواقلني، وض              بطهم ملا نقلوا، وقياس األخبار واعتبارهم أبحوال العمران 

ود القوم، فلم يتقووا من املوهج العلمي إَل األمور الش    كليدر مثل احلواش    ي وترتيو املراجع ر فال أثر له ع(1)البش    ري وطبائعه
  .(2)وما شاهبها، ورمبا كان هذا هو مفهوم املوهج العلمي عودهم

يقول حمو الدين ا طيو: إن الذين تثقفوا بثقافد أجوبيد عوذا قد غلو عليهم الوهم أبهنم غرابء عن هذا املاض              ي، وأن 
قفهم من رجاله كموقف وكالء نيابد من املتهمني، بل لقد أوغل بع               هم يف احلرص على الظهور أمام األغيار مبظهر مو 

املتجرد عن كل مص رة مباض ي العروبد واإلس الم، جرَيً وراء املس تش رقني يف ارتياهبم حيث حتس ن الطم نيود، وميلهم مع ا وى 
 .(3)احلكم وارتياحهم إليه قبل أن تكون يف أيديهم أشباه الدَلئل عليه عودما يدعوهم احلق إىل التثب ، ويف إنشائهم

 ومن أهم الوسائل اليت اتبعها املستشرقون وتالميذهم يف تشويه وحتريف حقائق التاريخ اإلسالمي:

أ        التدخل ابلتفسري ا اط  لألحداث التارخييد على وفق مقت يا  أحوال عصرهم الذي يعيشون هم فيه، وحسبما جيول 
                                                           

  (1) موهج كتابد التاري  اإلسالمي ، حممد صامل ، ص 502.
  (2) موهج كتابد التاري  اإلسالمي ، ص 502.

  (3) املصادر األوىل لتارخيوا ، جملد األزهر ، سود 1374 ه .
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خبواطرهم، دون أن حيققوا أوًَل الواقعد التارخييد حىت تثب ، ودون أن يراعوا  روف العص  ر الذي وقع  فيه احلادثد، وأحوال 
عها، ة الر حتكمهم ويديوون هبا، فإنه قبل تفس              ري احلادثد َل بد من ثبو  وقو الواس وتوجها م يف ذلك الوق ، والعقيد

، ألن مرحلد الثبو  مرحلد س              ابقد على البحث يف تفس              ري الواقعد (1)وليس وجودها يف كتاب من الكتو كافياً لثبو ا
ع العام للمجتمع أو حث، ومع الطابالتارخييد، كما يوب ي أن يكون التفسري متمشياً مع موطو  ا رب التارخيي، وموضوع الب

العصر والبيند الر حدث  فيها الواقعد، كما يشرت  أن َل يكون هذا التفسري متعارضاً مع واقعد أو مجلد وقائع أخرى لبتد،  
ظر فيه وكما أنه َل يوب ي أن يوظر يف التفسري إىل عامل واحد       كما هو ديدن كثري من املدارس التارخييد املعاصرة      ، وإمنا ي

إىل مجلد العوامل املؤثرة يف احلدث وخاص        د العوامل العقيديد والفكريد.. مث إن التفس        ري التارخيي للحوادث بعد هذا كله َل 
يعدو كونه اجتهاداً بش        رَيً حيتمل الص        واب وا ط ، ولقد أبرز البعض يري  الفر  ال         الد، وعمد إىل ت         خيم أدوارها، 

وم، وأبن املؤرخني املس    لمني قد حتاملوا عليها، فالقرامطد، واإلمساعيليد، والراف     د اإلماميد، وتص    ويرها بص    ورة املص    لُ املظل
والفاطميد، والزنج، وإخوان الص         فا، وا وارجر كلهم يف نظرهم واعتبارهم دعاة إص         ال  وعدالد وحريد ومس         اواة، وثور م  

 كان  ثورا  لإلصال  وإنكار الظلم واجلور.

على التاري  اإلس   المي ومزا د س   ري رجاله ودعاته بس   ري قادة الفر  ال    الد أمر َل يس   ت رب من  فهذا الش    و واإلرجاف
قوم َل يديوون ابإلس    المر فهم من واقع عقيد م يكيدون له بكل جهد مس    تطاع، لياًل وهناراً، وس    راً وجهاراً، وَل يتوقع من 

 مطموس اإلميان وملل الكفر إَل مواصرة إخواهنم يف ال الل.

لكن األمر الذين قد حيدث اس    ت راابً عود البعض: أن حيمل رايد التش    ويه والتحريف بعد س    قو  دولد اَلس    تش    را  كت اب و 
حيملون أمساء إس    الميد، ومن أبواء املس    لمني، ويقومون بوش    ر مثل هذه الس    موم على بين جلد مر ليص    رفوا هبا األغرار عن 

ابلرواَي  املش      بوهد وال       عيفد والس      اقطد، يلتقطوهنا من كتو األدب  الص      را  املس      تقيم، ولقد عمد هؤَلء إىل التش      بث
وقصص السمر واحلكاَي  الشعبيد والكتو املوحولد وال عيفدر فهذه الكتو هي مستودا م يف ال الو، مع ما جيدونه من 

 يها.الرواَي  املكذوبد يف الطربي واملسعودير مع أهنم يعلمون أهنا َل تعترب مراجع علميد يعتمد عل

لقد وقع اَلعتداء على التاري  اإلسالمي      خاصد يري  الصدر األول      ابلتشويه: عن طريق اختيار مواقف خمتارة، والرتكيز 
عليهار كاملعارك واحلروب، مع تص          ويرها على غري حقيقتها حىت تزول عوها ص          فد اجلهاد يف س          بيل هللا، أو الرتكيز على 

ار خالفا  الص     حابد رض     ي هللا عوهم، وعرض     ها وك هنا منوذج للص     راعا  واملكائد األحداث والف  الداخليد بقص     د إ ه

                                                           
  (1) موهج كتابد التاري  اإلسالمي ، ص 504.
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الس   ياس   يد يف وقتوا احلاض   ر. وابلتجهيل: وهو إ ال كل ما هو مدعاة لالقتداء واألس   وة احلس   ود. وابلتش   كيك: وهو توجيه 
د: وهي حماولد م وص     دقهم. وابلتجزئالس     هام إىل التاري  ورجاله وإىل املؤرخني املس     لمني أنفس     هم، والتش     كيك يف معلوما 

 نزئد التاري  اإلسالمي إىل أوصال وأشتا  وك هنا َل راب  بيوها كالتوزيع اإلقليمي والعرقي وحنوه.

فكل هذه الوس        ائل واحلمال  تس        عى إىل تدمري يرخيوا اإلس        المي، وحمو معامله الورية، وإبعاده عن جمال القدوة احلس        ود 
مرائهم  يوب ي على املؤرخ املس   لم معرفد هذه الوس   ائل والتوبه  ا، ومعرفد الذين يبعوا املس   تش   رقني يفوالرتبيد الص   حيحدر لذا 

 ومواهجهم، وعدم التلقي موهم إَل حبذر شديد.

عذفوا روايتهم بس              ب  و أخ  ذهم عن أه  ل الكت  اب وروايتهم  ف  إذا ك  ان علم  ا ان ر هم هللا ق  د نق  دوا كثريًا من الرواة وض              َ
 ر فإنه يوب ي لوا التوقف يف قبول أقوال وتفسريا  من يتلقى من املستشرقني، بل إسقاطها، وعدم اعتبارها إَلاإلسرائيليا 

 .(1)بدليل وبرهان واضُ

 

 ص ص ص

  

                                                           
  (1) موهج كتابد التاري  اإلسالمي ، ص 507.
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 موقف أمري املؤمنني علي من اخلوارج والشيعة:  الفصل السابع

 اخلوارج:  املبحث األول
 

 أواًل: نشأة اخلوارج والتعريف هبم:
العلم ا وارج بتعريفا ر موها ما بيذوه أبو احلسن األشعري: أن اسم ا وارج يقع على تلك الطائفد الذين خرجوا عرف أهل 

على رابع ا لفاء الراش         دين علي بن أيب طالو رض         ي هللا عوه، وبنيذ أن خروجهم على علي هو العلد يف تس         ميتهم هبذا 
 .(1)وا له خوارج خروجهم على علي بن أيب طالو ملا حكماَلسم، حيث قال ر ه هللا تعاىل: والسبو الذي مس

وأما ابن حزم فقد بني أن اس  م ا ارجي يتعدى إىل كل من أش  به أولنك الوفر الذين خرجوا على علي بن أيب طالو رض  ي 
 روج اب هللا عوه وش      اركهم يف معتقدهم، فقد قال: ومن وافق ا وارج من إنكار التحكيم وتكفري أص      حاب الكبائر والقول

على أئمد اجلور، وأن أص   حاب الكبائر خملدون يف الوار، وأن اإلمامد جائزة يف غري قريشر فهو خارجي، وإن خالفهم فيما 
 .(2)عدا ذلك مما اختلف فيه املسلمون وخالفهم فيما ذكران فليس خارجياً 

ته الش  رعيد الذي اجتمع  الكلمد على إمام وأما الش  هرس  تاين: فقد عرف ا وارج بتعريف عام اعترب فيه ا روج على اإلمام
خروجاً يف أي زمان كان، حيث قال يف تعريفه للخوارج: كل من خرج على اإلمام احلق الذي اتفق  اجلماعد عليه يس  مى 
خارجياً، س    واًء كان ا روج يف أَيم الص    حابد على األئمد الراش    دين، أو كان بعدهم على التابعني إبحس    ان واألئمد يف كل 

وقال ابن حجر معرفاً  م: وا وارج: الذين أنكروا على علي التحكيم وترب وا موه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم، فإن  (3)انزم
. وق  ال يف تعريٍف مخر: أم  ا ا وارج فهم مجع خ  ارج  د، أي: ط  ائف  د، وهم قوم مبت  دعون مسوا (4)أطلقوا تكفريهم فهم ال الة

 .(5)خيار املسلمني بذلك  روجهم على الدين وخروجهم على

وأما أبو احلس              ن امللطي: فريى أن أول ا وارج اعكمد، الذين يوادون: َل حكم إَل هلل، ويقولون: علي كفر، جبعل احلكم 
إىل أيب موس       ى األش       عري وَل حكم إَل هلل: فرقد ا وارج، مسي  خوارج  روجهم على علي رض       ي هللا عوه يوم احلكمني، 

                                                           
  (1) مقاَل  اإلسالميني )207/1(.

  (2) الفصل يف امللل واألهواء والوحل )113/2(.
  (3) امللل والوحل.

  (4) هدي الساري يف مقدمد فتُ الباري ، ص 459.
  (5) فتُ الباري )283/2(.
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 .(1)وقالوا: َل حكم إَل هللحني كرهوا التحكيم، 

 .(2)وأما الدكتور انصر العقل فيقول: هم الذين يكفرون ابملعاصي، وخيرجون على أئمد اجلور

فا وارج هم أولنك الوفر الذين خرجوا على علي رض          ي هللا عوه بعد قبوله التحكيم يف موقعد ص          فني، و م ألقاب أخرى 
، وهم يرض       ون هبذه األلقاب  (5)، واملارقد، واعكمد(4)، والش       راة(3)قاب: احلروريدعرفوا هبا غري لقو ا وارج، ومن تلك األل

 .(6)كلهار إَل ابملارقد فإهنم يوكرون أن يكونوا مارقد من الدين كما مير  السهم من الرميد

على  اعرتض، وجيعل أول ا وارج ذا ا ويص        رة الذي ملسو هيلع هللا ىلصومن أهل العلم من يرجع بدايد نش         ة ا وارج إىل زمن الرس        ول 
يف قس        مد ذهو كان قد بعث به علي رض        ي هللا عوه من اليمن يف جلد مقروظر فقد جاء عن أيب س        عيد ملسو هيلع هللا ىلص الرس        ول 

ل (7)من اليمن بذهبد يف أدمي مقرظملسو هيلع هللا ىلص ا دري رض    ي هللا عوه: أنه قال: بعث علي بن أيب طالو إىل رس    ول هللا  ، مل حتص    ذ
 عييود بن حص           ن، واألقرع بن حابس، وزيد ا يل، والرابع إما علقمد بن  ، قال: فقس           مها بني أربعد نفر، بني(8)من تراهبا

، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصالويبكالثد، وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أص              حابه: كوا حنن أحق هبذا من هؤَلء، قال: فبلغ ذلك 
الوجوتني  العيوني مش   رف ، قال: فقام رجل غائر«أَل أتمووين وأان أمني من يف الس   ماء أيتيين خرب الس   ماء ص   باحًا ومس   اء»

 ويلك  أولس     أحق أهل»، كث اللحيد حملو  الرأس مش   مر اإلزار، فقال: َي رس   ول هللا  اتق هللا، فقال: (9)انش   ز اجلبهد
َل، لعله أن »، قال: مث وىل الرجل، فقال خالد بن الوليد: َي رس              ول هللا أَل أض              رب عوقه، فقال: «األرض أن يتقي هللا

ن أنقو عن إين مل أ مر أملسو هيلع هللا ىلص: »الد: وكم من مص  لٍ  يقول بلس  انه ما ليس يف قلبه، فقال رس  ول هللا ، قال خ«يكون يص  لي
هذا قوم يتلون   (12)إنه خيرج من ض     ن       »، فقال: (11)، قال: مث نظر إليه وهو مقفٍ «. وَل أش     ق بطوهنم(10)قلوب الواس

هم ألقتلوهم لنن أدركت»، قال: أ وه قال: «من الرميدكتاب هللا رطباً َل جياوز حواجرهم، ميرقون من الدين كما مير  الس    هم 

                                                           
  (1) التوبيه والرد على أهل األهواء والبدع ، ص 47.

  (2) ا وارج ، انصر العقل ، ص 28.
  (3) مسوا هبذا اَلسم لوزو م حبروراء يف أول أمرهم.

  (4) مسوا شراة لقو م: شريوا أنفسوا يف طاعد هللا ، أي: بعواها ابجلود.
  (5) مسوا هبذا اَلسم إلنكارهم احلكمني ، وقو م: َل حكم إَل هلل.

  (6) مقاَل  اإلسالميني )207/1(.
  (7) أي: يف جلد مدبوغ ابلقرظ.

  (8) أي: مل َتيز ، ومل تصفذ من تراب معدهنا.
  (9) أي: مرتفع اجلبهد.

  (10) أي: أفتش وأكشف ، ومعواه: أين أمر  ابحلكم ابلظاهر وهللا يتوىل السرائر.
.   (11) مقٍف: أي مولٍ 

  (12) ضن  : هو ب ادين معجمتني مكسورتني ، واخره مهموز وهو أصل الشيء.
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 .(1)«قتل  ود

قال ابن اجلوزي عود هذا احلديث: أول ا وارج وأقبحهم حالد ذو ا ويص  رة التميمي، ويف لفظ: أنه قال له: اعدل، فقال: 
برأي نفس  ه، ولو وقف لعلم ، فهذا أول خارجي خرج يف اإلس  الم، وافته أنه رض  ي (2)؟ «ويلك ومن مل يعدل إذا مل أعدل»

 .(3)، وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أيب طالو رضي هللا عوهملسو هيلع هللا ىلصأنه َل رأي فو  رأي رسول هللا 

 .(5)، وكذا الشهرستاين يف كتابه )امللل والوحل((4)وممن أشار أبن أول ا وارج ذو ا ويصرة، أبو حممد بن حزم

وارج بدأ  اب روج على عثمان رض  ي هللا عوه إبحداثهم الفتود الر أد  إىل قتله رض  ي ومن العلماء من يرى أبن نش   ة ا 
، وقال ش     ار  الطحاويد: فا وارج والش     يعد حدثوا (6)هللا عوه  لماً وعدواانً، ومسي  تلك الفتود الر أحدثوها ابلفتود األوىل

وا على عثمان وقتلوه اس         م ا وارج، حيث قال يف ص         دد ، وقد أطلق ابن كثري على ال وغاء الذين خرج(7)يف الفتود األوىل
 .(8)ذكره  م بعد قتلهم عثمان رضي هللا عوه: وجاء ا وارج ف خذوا مال بي  املال وكان فيه شيء كثري جداً 

 الرأي الراجُ يف بدايد نش ة ا وارج:

ى علي ، وبني ا وارج الذين خرجوا علوابلرغم من اَلرتبا  القوي بني ذي ا ويص              رة وال وغاء الذين خرجوا على عثمان
 بس       بو التحكيمر فإن مص       طلُ ا وارج ابملعىن الدقيق  ذه الكلمد َل يوطبق إَل على ا ارجني بس       بو التحكيم، حبكم

كوهنم مجاعد يف شكل طائفد  ا اناهها السياسي ومرا ها ا اصد، أحدث  أثراً فكرَيً وعقائدَيً واضحاً، بعكس ما سبقها 
 .(9)َل من حا

 اثنياً: ذكر األحاديث اليت تتضمرن ذم اخلوارج:
 يف ذم ا وارج املارقد، وص     فوا فيها أبوص     اف ذميمد ش     ويعد جعلتهم يف أخبث املوازل. ملسو هيلع هللا ىلصالويبورد  أحاديث كثرية عن 

فمن األحاديث الر ورد  اإلش  ارة فيها إىل ذمهم: ما رواه الش  يخان يف ص  حيحيهما من حديث أيب س  عيد ا دري رض  ي 

                                                           
  (1) أخرجه البخاري )232/2( ر ومسلم )742/2(.

  (2) أخرجه مسلم )740/2(.
  (3) تلبيس إبليس ، ص 90.

  (4) الفصل يف امللل واألهواء والوحل )157/4(.
  (5) امللل والوحل )116/1(.

  (6) عقيدة أهل السود يف الصحابد )1141/3(.
  (7) شر  العقيدة الطحاويد ، ص 563.

  (8) البدايد والوهايد )202/7(.
  (9) فر  معاصرة للعواجي )67/1( ر خالفد علي ، عبد احلميد ، ص 297.
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وهو يقسم قسماً، إذ أيه ذو ا ويصرة وهو رجل من َتيم، فقال: َي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا عوه قال: بيوما حنن عود رسول هللا 
، فقال عمر: َي رس   ول هللا  ائذن «قد خب  وخس   ر  إن مل أكن أعدل ويلك، ومن يعدل إذا مل أعدل؟ ،»اعدل، فقال: 

 رمنقدعه فإن له أص  حاابً حيقر أحدكم ص  الته مع ص  ال م، وص  يامه مع ص  يامهم، يقر ون ال»يل فيه ف ض  رب عوقه، فقال: 
ش            يء، مث يوظر إىل  يوظر إىل نص            له فال يوجد فيه (2)، ميرقون من الدين كما مير  الس            هم من الرميد(1)َل جياوز تراقيهم

، ميتهم رجل (4)، فما يوجد فيه شيء، مث يوظر إىل نفسه، وهو قدحه فال يوجد فيه شيء، وقد سبق الفرث والدم(3)رصافه
، قال أبو س   عيد: «، وخيرجون على حني فرقد من الواس(6)تدردر (5)أس   ود إحدى ع    ديه مثل ثدي املرأة، أو مثل الب    عد

، وأش        هد أن علي بن أيب طالو قاتلهم وأان معه، ف مر بذلك الرجل ملسو هيلع هللا ىلصمن رس        ول هللا ف ش        هد أين مسع  هذا احلديث 
 .(7)الذي نعته ملسو هيلع هللا ىلصالويبفالتمس ف   به حىت نظر إليه على نع  

وروى الشيخان أي اً من حديث أيب سلمد وعطاء بن يسار: أهنما أتيا أاب سعيد ا دري فس َله عن احلروريدر هل مسع  
  جياوز حلوقهم   َل قرمنيف هذه األمد   ومل يقل موها   قوم حتقرون صالتكم مع صال م فيقر ون الخيرج »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالويب

أو حواجرهم                      ، ميرقون من الدين مرو  الس      هم من الرميد، فيوظر الرامي إىل س      همه إىل نص      له إىل رص      افه فيتمارى يف 
 .(9)ر هل علق  هبا من الدم شيء(8)الفوقد

يناً؟ قال: يقول يف ا وارج ش   ملسو هيلع هللا ىلصالويبوروى البخاري من حديث يس  ري بن عمرو قال: قل  لس  هل بن حويف: هل مسع  
الس  هم من  َل جياوز تراقيهم، ميرقون من اإلس  الم مرو  قرمنخيرج موه قوم يقر ون ال»مسعته يقول: وأهوى بيده قبل العرا : 

 «.الرميد

يف غري  أبهنم طائفد مارقد، وأهنم يش  ددون يف الدينملسو هيلع هللا ىلص فرقد ا وارج، فقد وص  فهم ففي هذه األحاديث الثالثد ذم واض  ُ ل
موض     ع التش     ديد، بل ميرقون موه حبيث يدخلون فيه مث خيرجون موه س     ريعاً مل يتمس     كوا موه بش     يء، كما اش     تمل احلديث 

ذا وكذا، وكل فيهم رجاًل ص   فد يده ك األول يف هذه الثالثد األحاديث أهنم يقاتلون أهل احلق، وأن أهل احلق يقتلوهنم، وأن
                                                           

  (1) تراقيهم: مجع ترقوة ، وهي العظم بني ث رة الوحر والعاتق ، و ا ترقوين من اجلانبني.
  (2) الرميد: الصيد الذي ترميه فتقصده ويوفذ فيه سهمك ، وقيل: كل دابد مرميد.

  (3) رصافه: يقال: رصف السهم إذا شده ابلرصاف ، وهو عقو يلوى على مدخل الوصل فيه.
  (4) يعين: مرذ مراً سريعاً يف الرميد مل يعلق به شيء من الفرث والدم.

  (5) الب عد: القطعد من اللحم. الوهايد يف غريو احلديث )133/1(.
  (6) تدردر: أي: ترجرج نيء وتذهو. الوهايد يف غريو احلديث )112/2(.

  (7) مسلم )743/2   744(.
  (8) الفوقد: هي احلجر الذي جيعل فيه الوتر.

  (9) مسلم )743/2   744(.
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 .صلى هللا عليه وسلمهذا وقع وحصل كما أخرب به 

 احتماالن:« ال جياوز تراقيهم: »صلا هللا عليه وسلم ويف قوله 

 حيتمل أنه لكون قلوهبم َل تفقه، وحيملونه على غري املراد به.  .1
 .(1)حيتمل أن يكون املراد أن تالو م َل ترتفع إىل هللا  .2

أهنم ليس  م من اإلميان إَل جمرد الوطق به، وأهنم أص    حاب عقول رديند ملسو هيلع هللا ىلص: ص    فا م الذميمد الر ذمهم هبا الرس    ول  ومن
 يظوون لشدة ما بل وا إليه من سوء الفهم أنه  مر وهو عليهم. قرمنوضعيفد، وأهنم عودما يقر ون ال

ر فوهللا ألن حديثاً ملسو هيلع هللا ىلص ل: إذا حدثتكم عن رس       ول هللا فقد روى البخاري ر ه هللا من حديث علي رض       ي هللا عوه: أنه قا
 احلرب خدعد، وإين مسع  رس          ولمخر من الس          ماء أحو  إيل  من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيين وبيوكم فإن 

 ، َل(5)يقولون من خري قول الربيد (4)، س   فهاء األحالم(3)ر أحداث األس   وان(2)س   يخرج قوم يف مخر الزمان»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 .(6)«جياوز إمياهنم حواجرهم ميرقون من الدين كما مير  السهم من الرميد

ويف هذين احلديثني ذم للخوارج أبهنم ليس  م من اإلميان إَل جمرد الوطق، فقد دلذ احلديث األول على أهنم يؤموون ابلوطق 
لى هللا عوه فقد أطلق اإلميان فيه ع، وأما هذا احلديث الذي هو حديث زيد بن وهو اجلهين عن علي رض   ي (7)َل ابلقلو

الص    الة، وكال احلديثني دَل  على أن إمياهنم حمص    ور يف نطقهم وأنه َل يتجاوز حواجرهم، وَل تراقيهم، وهذا من أبش    ع الذم 
 .(8)وأقبحه ملن وصف به

ه، وأهنم ش   ر ا لق عودة إليومن الص   فا  القبيحد الر ذمهم هبا عليه الص   الة والس   الم: أهنم ميرقون من الدين وَل يوفقون لل
أمر               أو  إن بعدي منملسو هيلع هللا ىلص: »وا ليقد: فقد روى مسلم ر ه هللا من حديث أيب ذر رضي هللا عوه، قال: قال رسول هللا 

َل جياوز حالقيمهم، خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرميد، مث يعودون  قرمنسيكون بعدي من أمر   قوم يقر ون ال

                                                           
  (1) فتُ الباري )618/6(. ما قاله القاضي عياض يف شر  الوووي )159/7(.

،  «ا الفد بعدي ثالثون سود ، مث تصري ملكاً »قال احلافظ ابن حجر: املراد ابخر الزمان زمان خالفد الوبوة ، فإن يف حديث سفيود املخرج يف السون وصحيُ ابن حبان وغريه مرفوعاً: 
  (2) وكان  قصد ا وارج وقتلهم الوهروان يف أواخر خالفد علي سود  ان وثالثني للهجرة. فتُ الباري )287/12(.

  (3) ص ار السن. شر  الوووي )169/7(.
  (4) ضعفاء العقول. فتُ الباري )619/6(.

  (5) أي: من القرمن ، كما يف حديث أيب سعيد املتقدم: يقر ون القرمن.
  (6) البخاري )281/2(.

  (7) فتُ الباري )281/2(.
  (8) عقيدة أهل السود واجلماعد يف الصحابد الكرام )1183/3(.
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 .(1)«لق وا ليقدفيه، هم شر ا 

ذكر قوماً يكونون يف أمته خيرجون يف فرقد من الواس س          يماهم التحالف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبوروي من حديث أيب س          عيد: أن 
 «.هم شر ا لق   أو من شر ا لق  ، يقتلهم أدىن الطائفتني إىل احلق»

 ق إىل هللا:أهنم من أب ض ا لملسو هيلع هللا ىلص ومن صفا م الر ُذم  هبا ا وارج على لسان رسول هللا 

ع علي بن أن احلروريد ملا خرج  وهو مملسو هيلع هللا ىلص: فقد جاء يف صحيُ مسلم من حديث عبيد هللا بن أيب رافع موىل رسول هللا 
وص ف انس اً إين ملسو هيلع هللا ىلص ، إن رس ول هللا (2)أيب طالو رض ي هللا عوه قالوا: َل حكم إَل هلل، قال علي: كلمد حق أريد هبا ابطل

أبلسوتهم َل جياوز هذا موهم              وأشار إىل حلقه              من أب ض خلق هللا إليهمر موهم  ألعرف صفتهم، وهؤَلء يقولون احلق
، أو حلمد ثدي، فلما قتلهم علي بن أيب طالو رض         ي هللا عوه، قال: انظروار فلم يبدو (3)أس         ود إحدى يديه طيب ش         اة

وه بني يديه، قال ، ف توا به حىت وض         عش         يناً، فقال: ارجعوا فوهللا ما كذب  وَل كذب  مرتني أو ثاللً، مث وجدوه يف خربد
 .(4)عبيد هللا: وأان حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم

، فقد روى (5)أهنم حرموا من معرفد احلق واَلهتداء إليهملسو هيلع هللا ىلص ومن ص  فا م القبيحد الر كان  ذماً  م على لس  ان رس  ول هللا 
رْي بن عمرو عن س         هل بن حويف عن  لقد قال: يتيه قوم قبل املش         ر  حم ملسو هيلع هللا ىلصالويبمس         لم يف ص         حيحه من حديث ُيس         َ

يتيه قوم قبل املش         ر ، أي: يذهبون عن الص         واب، وعن طريق احلق، يقال: يه إذا ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال الوووي: قوله (6)ر وس         هم
 .(7)ذهو ومل يهتد لطريق احلق وهللا أعلم

وترك عبدة األولن  وون بقتل أهل اإلسالم،أهنا واقعد فيهم: أهنم يتدي ملسو هيلع هللا ىلصالويبومن الصفا  املذمومد الر تلبسوا هبا، وأخرب 
 :(8)والصلبان

فقد روى الش     يخان يف ص     حيحيهما من حديث أيب س     عيد ا دري قال: بعث علي رض     ي هللا عوه وهو ابليمن بذهبد يف 

                                                           
  (1) مسلم )750/2(.

  (2) معواه: أن الكلمد أصلها صد  ، قال تعاىل:  ﴿ ِإِن احْلُْكُم ِإَلذ َّللِذِ ﴾ لكوهم أرادوا هبا اإلنكار على علي يف حتكيمه. شر  الوووي )173/7   174(.
  (3) املراد: ضرع الشاة.
  (4) مسلم )749/2(.

  (5) عقيدة أهل السود واجلماعد يف الصحابد الكرام )1184/3(.
  (6) مسلم )750/2(.

  (7) شر  الوووي )175/7(.
  (8) عقيدة أهل السود واجلماعد يف الصحابد الكرام )1184/3(.
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، انت  (1)بني أربعد نفر... فجاء رجل كث اللحيد مش        رف الوجوتنيملسو هيلع هللا ىلص ، قس        مها رس        ول هللا ملسو هيلع هللا ىلصتربتها إىل رس        ول هللا 
 فمن يطع هللا إن عص           يته؟ ، أأيموين على أهلملسو هيلع هللا ىلص: »، حملو  الرأس، فقال: اتق هللا َي حممد، فقال رس           ول هللا (2)نياجلب

س              ول خالد بن الوليد، فقال ر  قال: مث أدبر الرجل، فاس              ت ذن رجل من القوم يف قتلهر يرون أنه« األرض وَل أتمووين؟ 
جياوز حواجرهم، يقتلون أهل اإلس   الم، ويدعون أهل األولن، ميرقون َل  قرمنإن من ض   ن      هذا قوماً يقر ون الملسو هيلع هللا ىلص: »هللا

 .(3)«من اإلسالم كما مير  السهم من الرميد، لنن أدركتهم ألقتلوهم قتل عاد

تل، ، فإهنم كانوا يسلون سيوفهم على أهل اإلسالم ابلقملسو هيلع هللا ىلصر حيث وقع موهم ما أخرب به ملسو هيلع هللا ىلصويف هذا معجزة ابهرة للرسول 
 ، كما سي   بيانه إبذن هللا تعاىل.(4)ن الكفار من اليهود والوصارىوكانوا ي مدوهنا ع

ليه َحرذض على قتلهم إن هم  هروا، وأخرب عملسو هيلع هللا ىلص ومن الص  فا  القبيحد الر كان  ذماً وعاراً مش  يواً للخوارج: أن الرس  ول 
ر عود هللا والسالم أبن من قتلهم له أجالصالة والسالم: أنه لو أدركهم ألابدهم ابلقتل إابدة عاد و ود، وأخرب عليه الصالة 

 تعاىل يوم القيامد.

وقد ش         رف هللا رابع ا لفاء الراش         دين علي بن أيب طالو مبقاتلتهمر وقتلهمر إذ إن  هورهم كان يف زموه رض         ي هللا عوه 
 وارج ابجليش امن العالما  املوجودة فيهم، فقد خرج رض  ي هللا عوه إىل ملسو هيلع هللا ىلص وأرض  اه، على وفق ما وص  فهم به رس  ول هللا 

 الذي كان هي ه للخروج إىل الشام، ف وقع هبم ابلوهروان، ومل يوُج موهم إَل دون العشرة، كما سي   بيانه.

ومل يقاتلهم رض   ي هللا عوه حىت س   فكوا الدم احلرام، وأغاروا على أموال املس   لمني فقاتلهم لدفع  لمهم وب يهم، وملا أ هروه 
 .من الشر من أعما م وأقوا م

وحس     بوا هوا من األحاديث الواردة يف ذم ا وارج ما تقدم ذكره، إذ األحاديث الواردة يف ذمهم كثرية قلما خيلو موها كتاب 
. وسي   احلديث يف الصفا  القادمد إبذن هللا تعاىل عن بدايد احنيازهم إىل حروراء، وموا رة ابن (5)من كتو السود املطهرة

ني علي على تبص           ريهم وهدايتهم، وعن أس           باب معركد الوهروان والوتائج الر ترتب  عليها، عباس  م، وحرص أمري املؤمو
وعن أحوال ا وارج، ومواقش  د تلك األص  ول، وهل الفكر ا ارجي َل زال  أفكاره موجودة بني الواس؟ وما أس  باب ذلك؟ 

 وكيفيد معاجلتها؟

                                                           
  (1) مشرف الوجوتني: أي غليظهما ، والوجود: ما ارتفع من حلم خده.

  (2) انت  اجلبني: أي ابرز اجلبني ، من الوتوء: وهو اَلرتفاع.
  (3) البخاري )232/2( ر ومسلم )741/2   742(.
  (4) عقيدة أهل السود يف الصحابد الكرام )118/3(.
  (5) عقيدة أهل السود يف الصحابد الكرام )118/3(.
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 م:اثلثاً: احنياز اخلوارج إىل حروراء ومناظرة ابن عباس هل
انفص        ل ا وارج يف مجاعد كبرية من جيش علي رض        ي هللا عوه أثواء عودته من ص        فني إىل الكوفد، قد ر عددها يف روايد: 

،  (3)، ويف روايد: أبهنم أربعد عش     ر ألفاً (2)، ويف روايد: بثمانيد مَلف(1)بب      عد عش     ر ألفاً، وحد د يف روايد: ابثين عش     ر ألفاً 
 .(5)وهذه الروايد الر تذكر أهنم عشرون ألفاً، قد جاء  بدون إسواد ،(4)كما ذكر: أهنم عشرون ألفاً 

وقد انفص    ل هؤَلء عن اجليش قبل أن يص    لوا إىل الكوفد مبراحل، وقد أقلق هذا التفر  أص    حاب علي وها م، وس    ار علي 
ل ه توظيم جبماعتهم ا بمبن بقي من جيشه على طاعته حىت دخل الكوفد، وانش ل أمري املؤموني أبمر ا وارج خصوصاً بعدم

من تعيني أمري للص      الة ومخر للقتال، وأن البيعد هلل عز وجل، واألمر ابملعروف والوهي عن املوكر، مما يعين انفص      ا م فعلياً 
عن مجاعد املس   لمني، وكان أمري املؤموني علي حريص   اً على إرجاعهم جبماعد املس   لمني، ف رس   ل ابن عباس إليهم ملوا ر م، 

عباس يروي لوا احلادثد، فيقول: فخرج  إليهم ولبس           أحس         ن ما يكون من حلل اليمن، وترج ل ، ودخل   وهذا ابن
عليهم يف دار نص            ف الوهار، وكان ابن عباس رجاًل مجياًل جهرياً، فقالوا: مرحباً بك َي بن عباس، ما هذه احللد؟ قال: ما 

 َأْخرََج لِِعَباِدِه ُقْل َمْن َحرذَم زِيَوَد اَّللِذ الذِر ﴿ احللل، ونزل :أحس    ن ما يكون من ملسو هيلع هللا ىلص تعيبون علي؟ لقد رأي  على رس    ول هللا 
، قالوا: فما جاء بك؟ قال: قد أتيتكم من عود ص      حابد الويب من املهاجرين واألنص      ار، [32]األعراف:  ﴾َوالطذيِ َباِ  ِمَن الر ِْز ِ 

ولون، بت ويله موكم، وليس فيكم وموهم أحد ألبل كم ما يق، فهم أعلم قرمنوص  هره وعليهم نزل ال ملسو هيلع هللا ىلصالويبمن عود ابن عم 
وا: ثالث، وابن عمه، قالملسو هيلع هللا ىلص وأبل هم ما تقولون، فانتحى يل نفر موهم، قل : هاتوا ما نقمتم على أص         حاب رس         ول هللا 

جال واحلكم؟ ، ما ش ن الر ﴾ِإِن احْلُْكُم ِإَلذ َّللِذِ ﴿ قل : ما هن؟ قالوا: أما إحداهن: فإنه حكم الرجال يف أمر هللا، وقال هللا:
قل : هذه واحدة فما الثانيد؟، قالوا: فإنه قاتل ومل يس   و ومل ي وم، فإن كانوا كفاراً لقد حل س   بيهم، ولنن كانوا مؤموني ما 

ري محل س     بيهم وَل قتلهم. قل : هذه اثوتان فما الثالثد؟ قالوا: حما نفس     ه من أمري املؤموني، فإن مل يكن أمري املؤموني فهو أ
 الكافرين، قل : هل عودكم شيء غري هذا؟ قالوا: حسبوا هذا.

 : أما ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم، قلملسو هيلع هللا ىلص قل   م: أرأيتكم إن قرأ  عليكم من كتاب هللا جل ثوا ه وس            ود نبيه 
قولكم: حكم الرجال يف أمر هللا، فإين أقرأ عليكم من كتاب هللا أن قد ص    ري هللا حكمه إىل الرجال يف  ن ربع درهم، ف مر 

                                                           
  (1) يري  ب داد )160/1(.

  (2) البدايد والوهايد )280/7   281( ، إسواده صحيُ ر جممع الزوائد )235/6(.
  (3) مصوف عبد الرزا  )157/10   160( ، بسود حسن.

  (4) يري  خليفد ، ص 192.
  (5) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 303.
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ْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرم  َوَمْن قَ تَ َلُه ََيأَي َُّها الذِذيَن مَمُووا ََل تَ ْقتُ ُلوا الص              ذ ﴿ أي  قول هللا تبارك وتعاىل:هللا تبارك وتعاىل أن حيكموا فيه، أر 
ًدا َفَجَزاء  ِمْثُل َما قَ َتَل ِمَن الو ذَعِم حَيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْوُكمْ  ش              دكم ابهلل ، وكان من حكم الرجال، أن[95]املائدة:  ﴾ِمْوُكْم ُمتَ َعمِ 

 أحكم الرجال يف ص       ال  ذا  البني، وحقن دمائهم أف        ل أو يف أرنو؟ قالوا: بلى، بل هذا أف        ل، ويف املرأة وزوجها:
  ، فوشدتكم ابهلل حكم الرجال يف صال[35]النساء:  ﴾َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَ  بَ ْيِوِهَما فَابْ َعثُوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها﴿

 قل : وأما قولكم: قاتل ومل ذا  بيوهم وحقن دمائهم أف         ل من حكمهم يف ب         ع امرأة، خرج  من هذه؟ قالوا: نعم.
يسو، ومل ي وم، أفتسبون أمكم عائشد، تستحلون موها ما تستحلون من غريها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إان نستحل  موها ما 

ُه الوذيبُّ أَْوىَل اِبْلُمْؤِمِونَي ِمْن أَنْ فُ ﴿ و  ار فق  د كفرمت:نس              تح  ل من غريه  ار فق  د كفرمت، وإن قلتم: ليس                 أبم ِهْم َوأَْزَواج  ُ س              ِ
ف نتم بني ض       اللتني ف توا موها مبخرج، أفخرج  من هذه؟ قالوا: نعم. قل : وأما حما نفس       ه من أمري  [6]األحزاب: ﴾أُمذَهاُ ُمْ 

 علي: هذا ما ص    احل اكتو َي»يبيد ص    احل املش    ركني، فقال لعلي: يوم احلدملسو هيلع هللا ىلص املؤموني، ف ان متيكم مبا ترض    ون، إن نيب هللا 
تعلم أين  امُ َي علي، اللهم إنكملسو هيلع هللا ىلص: »، قالوا: لو نعلم أنك رسول هللا ما قاتلواك، فقال رسول هللا «عليه حممد رسول هللا

قد حما نفسه،  من علي، و خريملسو هيلع هللا ىلص ، وهللا لرسول هللا «رسول هللا، امُ َي علي واكتو: هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد هللا
 فرجع موهم ألفان وخرج س            ائرهم، فقاتلوا على ومل يكن حموه نفس            ه ذلك حماه من الوبوةر أخرج  من هذه؟ قالوا: نعم.

 .(1)ضاللتهم من قاتلهم من املهاجرين واألنصار

 وميكننا أن نستخرج من مناظرة ابن عباس للخوارج جمموعة من الدروس والعرب واحلكم منها:

                حسن اَلختيار ملن سوف يقوم ابملوا رة مع ا صم، فقد اختار أمري املؤموني علي ابن عمه عبد هللا بن عباس، وهو  1
، لذا كان أوىل رمنقر ألن القوم كانوا يعرفون ابلقر اء ويعتمدون يف اَلس              تدَلل على معتقدهم ابلقرمنحرب األمد وترمجان ال

وبت ويله، وميكن القول أبن ابن عباس رض    ي هللا عوه هو ص    احو اَلختص    اص يف  منقر الواس مبوا ر م هو أدرى الواس ابل
هذه املوا رة، ملا يتحلى به من إخالص الويد هلل، واجتواب ا وى، والتحلي ابحللم والصرب، والرتيث والرتفق اب صم، وحسن 

 اَلستماع لكالم ا صوم، ونوو املماراة، ووضو  احلجد وقوة الدليل.

بتداء مع ا ص  م من نقا  اَلتفا ، فقد كان أمري املؤموني علي بن أيب طالو وخص  ومه من ا وارج متفقني على                  اَل 2
، وكذلك كان عبد هللا بن عباس رض     ي هللا عوهر حيث قال  م: أرأيتم إن قرأ  ملسو هيلع هللا ىلصاألخذ من كتاب هللا وس     ود نبيه حممد 

وثق ض  ون؟ ومع هذا فإن عبد هللا بن عباس رض  ي هللا عوهما يس  تما يرد قولكمر أتر ملسو هيلع هللا ىلص عليكم من كتاب هللا ومن س  ود نبيه 

                                                           
  (1) خصائص أمري املؤموني علي بن أيب طالو للوسائي ، حتقيق: أ د البلوشي ، ص 200 إسواده حسن.
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 موهم قبل بدايد املوا رة.

                معرفد ما عود ا صم من احلجج واستقصا ها، واَلستعداد  ا قبل بدايد املوا رة، ونتوقع أن أمري املؤموني علي رضي  3
 هللا عوه علم حبججهم قبل موا ر م، وقرر ألصحابه كيفيد الرد عليها.

                تفويد مزاعم ا صم واحدة تلو األخرى، حىت َل يبقى  م حجد كما يت ُ من كالم ابن عباس رضي هللا عوهما يف  4
 موا رته  م كلما فرغ من تفويد حجد قال: أخرج  من هذه؟.

األمر وقبل  د                       التقدمي للموا رة مبا خيدم نتيجتها لص       احل احلق، فإن عبد هللا بن عباس رض       ي هللا عوهما قال يف بداي 5
، وهم أعلم بت   ويل  ه موكم، وليس فيكم أح  د قرمنوص              هره، وعليهم نزل ال ملسو هيلع هللا ىلصالويباملو  ا رة: أتيتكم من عو  د أص              ح  اب 

 .(1)موهم

         إ هار احرتام رأي ا صم أثواء املوا رة، ليكون أدعى لسماع كل ما عوده، وأن حيمله على احرتام رأيه، وهذا ما  هر  6
 .(2)ارجمن موا رة ابن عباس للخو 

   وقد وفذق هللا عز وجل اآلَلف من هؤَلء، إذ بلغ عدد من شهد معركد الوهروان موهم أقل من أربعد مَلف   كما سي    7

بيانه إبذن هللا تعاىل      ، وذلك عودما عرفوا احلق، وزال  عوهم الشبهد بف ل هللا مث بف ل ما أوتيه ابن عباس من علم وقوة 
ويد املش    رفد الر أتولوها التفس    ري الص    حيُ، وابلس    ود الوب اآلَي وحجد وبيان، إذ وض    ُ  م بطالن ما احتجوا به، بتفس    ري 

 .(3)الكرمي قرمنوالر توضُ معاين ال

، هذا نص ص   ريُ من ابن عباس يف كون ا وارج َل يوجد فيهم أحد من (4)                   قول ابن عباس: وليس فيكم موهم أحد 8
، ومل يعرتض عليه أحد من ا وارج، والروايد ص    حيحد ولبتد، كما أنه َل يوجد أحد من علماء أهل ملسو هيلع هللا ىلصأص    حاب الرس    ول 

عض ، وأما الزعم أبن ا وارج كان فيهم بملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول هللا  السود   على حد علمي   قال أبن ا وارج كان فيهم بعض
 الصحابدر فذلك عود املذهو ا ارجي، وليس  م دليل علمي موثو  على قو م.

ما يرد قولكمر  ملسو هيلع هللا ىلص                   حتديد املرجعيد: يف قول ابن عباس: أرأيتكم إن قرأ  عليكم من كتاب هللا جل ثوا ه وس   ود نبيه  9

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه ص 197 ، إسواده حسن.

  (2) موهج علي بن أيب طالو يف الدعوة إىل هللا ، ص 339.
  (3) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 307.

  (4) خصاص علي بن أيب طالو للوسائي ، ص 200 ، إسواده حسن ، للبلوشي.
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 أترجعوه؟ قالوا: نعم.

ي كالم ابن عباس هذا درس مهم  أَل وهو حتديد املرجعيد للمتوا رين حىت ميكن الوص   ول إىل نتيجد ص   حيحد من خالل فف
 املوا رة.

رابعاً: خروج أمري املؤمنني ملناظرة بقية اخلوارج، وســــياســــته يف التعامل معهم بعد رجوعهم للكوفة، 
 مث خروجهم من جديد:

جابد ألفني موهم  م، خرج أمري املؤموني علي بوفس        ه إليهم، فكلمهم فرجعوا ودخلوا بعد موا رة ابن عباس للخوارج واس        ت
الكوفد، إَل أن هذا الوفا  مل يس   تمر طوياًل، بس   بو أن ا وارج فهموا من علي رض   ي هللا عوه أنه رجع عن التحكيم ويب 

ني، ث بن القيس الكودي إىل أمري املؤمومن خطينته      حسو زعمهم     ، وصاروا يذيعون هذا الزعم بني الواس، فجاء األشع
وقال له: إن الواس يتحدثون أنك رجع   م عن الكفر، فخطو علي رض        ي هللا عوه يوم اجلمعد، وبعد أن  د هللا وأثىن 

، ويف روايد: جاء رجل فقال: َل حكم إَل هلل، مث قام مخر فقال: (1)عليه ذكرهم ومبايوتهم الواس، وأمرهم الذي فارقوه فيه
َل حكم إَل هلل، مث قاموا نواحي املس  جد حيكِ مون هللا، ف ش  ار عليهم بيده: اجلس  وا، نعم َل حكم إَل هلل، كلمد حق يبت ى 

، وأخذ يس       كتهم ابإلش       ارة وهو على املورب، فقام رجل موهم واض       عاً إص       بعيه يف أذنيه (2)هبا ابطل، حكم هللا أنتظر فيكم
 ِإنذ فَاْصربْ ﴿ ، فرد أمري املؤموني علي بقوله تعاىل:[65]الزمر:  ﴾لََيْحَبَطنذ َعَمُلَك َولََتُكوَننذ ِمَن اْ َاِسرِينَ لَِنْن َأْشرَْكَ  ﴿ ويقول:

 .[60]الروم:  ﴾َوْعَد اَّللِذ َحقٌّ َوََل َيْسَتِخفذوذَك الذِذيَن ََل يُوِقُوونَ 

 ه هذه اجلماعة املتطرفة، فقال هلم: إن لكم عندان ثالاثً:وأعلن أمري املؤمنني علي سياسته الراشدة العادلة َتا

   َل منوعكم صالة يف هذا املسجد. 1

   وَل منوعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كان  أيديكم مع أيديوا. 2

 .(3)  وَل نقاتلكم حىت تقاتلوان 3

فقد س           لم  م أمري املؤموني علي هبذه احلقو  ما داموا مل يقاتلوا ا ليفد، أو خيرجوا على مجاعد املس           لمني، مع احتفا هم 
بتص   وُّرا م ا اص   د يف إطار العقيدة اإلس   الميد، فهو َل خيرجهم بدايًد من اإلس   الم، وإمنا يس   لم  م حبق اَلختالف دون أن 

                                                           
  (1) مصوف ابن أيب شيبد )312/15   313(ر صححه األلباين يف إرواء ال ليل )118/8   119(.

  (2) مروَي  أيب خموف يف يري  الطربي ، ص 452.
مصوف ابن أيب شيبد )327/15   328(ر والشافعي يف األم )136/4(ر ويري  الطربي )688/5( بسود ضعيف لالنقطاع ، إَل أن للسود شواهد وقد توبع. قاله األلباين يف إرواء ال ليل 

.)118   117/8( (3)  
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 .(1)يؤدي إىل الفرقد و ل السال 

ومل يزج أمري املؤموني اب وارج ابلس    جون أو يس    ل  عليهم اجلواس    يس، ومل حيجر على حرَي م، ولكوه رض    ي هللا عوه حرص 
على إي             ا  احلجد وإ هار احلق  م ول ريهم ممن قد يوخدع برائهم ومظهرهم، فقد أمر مؤذنه أبن يدخل عليه القراء وَل 

لدار من قراء الواس، فدعا مبص حف إمام عظيم، فطفق يص كه بيديه ويقول: أيها ، فامتأل اقرمنيدخل أحد إَل قد حفظ ال
املص          حف حدث الواس، فواداه الواس فقالوا: َي أمري املؤموني ما تس           له عوه، إمنا هو مداد يف ور ، وحنن نتكلم مبا رويوا 

  امرأة ورجل:ل هللا تعاىل يف كتابه يفموهر فماذا تريد؟ قال: أص              حابكم هؤَلء الذين خرجوا بيين وبيوهم كتاب هللار يقو 
اَلًحا يُ َوف ِ ﴿ َقاَ  بَ ْيِوِهَما فَابْ َعثُوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإص        ْ وَ ُهَماَوِإْن ِخْفُتْم ش        ِ ُ بَ ي ْ ، [35]النســــــاء:  ﴾ِق اَّللذ

ن كاتب  معاويد، كتب  علي بن أيب طالو، وقد جاءان س    هيل ف مد حممد أعظم دماً وحرمد من امرأة ورجل، ونقموا علي أ
، «ر ن الرحيمبس    م هللا الملسو هيلع هللا ىلص: »ابحلديبيد حني ص    احل قومه قريش    اً، فكتو رس    ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بن عمرو وحنن مع رس    ول هللا 

: ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: اكتو: ابمسك اللهم، فقال رس    ول هللا «كيف تكتو»فقال س    هيل: َل أكتو بس    م هللا الر ن الرحيم، قال: 
، فقال: لو أعلم أنك رس    ول هللا مل أخالفك، ملسو هيلع هللا ىلص«اكتو: هذا ما ص    احل عليه حممد رس    ول هللا »فكتو، فقال: « اكتو»

َوة  ﴿ (2)فكتو: هذا ما ص       احل عليه حممد بن عبد هللا قريش       اً، يقول هللا تعاىل يف كتابه:  وِل اَّللِذ ُأس       ْ َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرس       ُ
 .[21]األحزاب:  ﴾ْرُجو اَّللذَ َواْليَ ْوَم اآلخرَحَسَود  ِلَمْن َكاَن ي َ 

وملذا أيقن ا وارج أن أمري املؤموني عازم على إنفاذ أيب موس           ى األش           عري حكماً، طلبوا موه اَلمتواع عن ذلك، ف ىب علي 
 قد قال هللا تعاىل:، و عليهم ذلك، وبنيذ  م أن هذا يعد غدراً ونق               اً لألميان والعهود، وقد كتبوا بيووا وبني القوم عهوداً 

ُقُ وا اأَلمْيَاَن بَ ْعَد تَ وِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اَّللذَ َعلَ ﴿  .[91]النحل:  ﴾ْيُكْم َكِفيالً َوأَْوُفوا ِبَعْهِد اَّللِذ ِإَذا َعاَهْدمتُّْ َوََل تَ و ْ

لراس      يب، فخطبهم ل عبد هللا بن وهو افقرر ا وارج اَلنفص      ال عن أمري املؤموني علي وتعيني أمري عليهم، فاجتمعوا يف موز 
خطبًد بلي د زهدهم يف الدنيا، ورغبهم يف اآلخرة واجلود، وحثهم على األمر ابملعروف والوهي عن املوكر، مث قال: فاخرجوا 
 هبوا إخوانوا من هذه القريد الظامل أهلها إىل جانو هذا الس             واد، إىل بعض كور اجلبال أو بعض هذه املدائن، موكرين  ذ

 األحكام اجلائرة.

مث قام حرقوص بن زهري، فقال بعد  د هللا والثواء عليه: إن املتاع هبذه الدنيا قليل، وإن الفرا   ا وش         يك، فال تدعونكم 
ِذيَن ات ذقُ ﴿ زيوته   ا أو هبجته   ا إىل املق   ام هب   ا، وَل تلتف     بكم عن طل   و احلق وإنك   ار الظلم ِذينَ ِإنذ اَّللذَ َمَع ال   ذ ُهْم  ْوا َوال   ذ

                                                           
  (1) الو يفد العقديد للدولد اإلسالميد ، حامد عبد املاجد ، ص 47

  (2) مسود أ د )656/2( ، قال أ د شاكر: صحيُ اإلسواد.
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 .[128]النحل:  ﴾حُمِْسُوونَ 

فقال  زة بن س      وان األس      دي: َي قوم إن الرأي ما رأيتم، وإن احلق ما ذكرمت، فولوا أمركم رجاًل موكم، فإنه َل بد لكم من 
عماد وسوان، ومن رايد حتقون هبا، وترجعون إليها، فبعثوا إىل زيد بن حصن الطائي                وكان من ر وسهم                فعرضوا عليه 
اإلمارة ف ىب، مث عرض    وها على حرقوص بن زهري ف ىب، وعرض    وها على  زة بن س    وان ف ىب، وعرض    وها على ش    ريُ بن أيب 
أوَف العبس       ي ف ىب، وعرض       وها على عبد هللا بن وهو الراس       يب فقبلها، وقال: أما وهللا َل أقبلها رغبًد يف الدنيا، وَل أدعها 

 .(1)فرقاً من املو 

ي  زيد بن حص      ن الطائي الس      وس      يب، فخطبهم وحثهم على األمر ابملعروف والوهي عن املوكر، وتال واجتمعوا أي       اً يف ب
َواَك َخِليَفًد يف اأَلْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ الوذاِس اِبحلَْق ِ ﴿ موها قوله تعاىل: قرمنعليهم مَي  من ال  َوََل تَ تذِبِع اْ ََوى ََيَداُووُد ِإانذ َجَعْل

لذَك َعنْ  ِبيِل اَّللذِ  فَ ُي     ِ لُّوَن َعْن س    َ ِبيِل اَّللِذ ِإنذ الذِذيَن َي     ِ ُ فَُ ولَِنَك هُ ﴿ ، وقوله تعاىل:[26]ص:  ﴾س    َ ُم َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللذ
ُقونَ  ُ فَُ ولَِنَك ُهُم اْلَفاس  ِ ــــــــــــ 44]املائدة:  ﴾اْلَكاِفُروَن ص َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللذ ، مث قال: ف ش  هد على أهل دعوتوا من أهل [47 ـ

قبلتوا، أهنم قد اتبعوا ا وى ونبذوا حكم الكتاب، وجاروا يف القول واألعمال، وأن جهادهم حق على املؤموني، فبكى رجل 
موهم يقال له: عبد هللا بن ش         جرة الس         لمي، مث حرض أولنك على ا روج على الواس وقال يف كالمه: اض         ربوا وجوههم 

جباههم ابلس     يوف حىت يطاع الر ن الرحيم، فإن أنتم  فرمت وأطيع هللا كما أردمت ألبكم ثواب املطيعني له العاملني أبمره، و 
 .(2)وإن فشلتم ف ي شيء أف ل من املصري إىل رضوان هللا وجوته

رب أش             كال بين مدم، قال ابن كثري بعد أن ذكر ما أماله الش             يطان  م مما تقدم ذكره: وهذا ض             رب من الواس من أغ
فس  بحان من نوذع خلقه كما أراد، وس  بق يف قدره العظيم، وما أحس  ن ما قال بعض الس  لف يف ا وارج: إهنم املذكورون يف 

نْ َيا َوُهْم حَيْس    َ ﴿ قوله تعاىل: ْعيُ ُهْم يف احْلََياِة الدُّ لذ س    َ َريِن َأْعَماَلً صالذِذيَن ض    َ ًعا بُ ُقْل َهْل نُ وَ بِ ُنُكْم اِبأَلْخس    َ و ْ ُووَن ص    ُ ُْم حُيْس    ِ وَن َأهنذ
 .[105ـ  103]الكهف:  ﴾َوْزانً  صأُولَِنَك الذِذيَن َكَفُروا ِبََيِ  َرهبِ ِْم َولَِقائِِه َفَحِبَطْ  َأْعَماُ ُْم َفاَل نُِقيُم َ ُْم يَ ْوَم اْلِقَياَمدِ 

واملقص      ود: أن هؤَلء اجلهلد ال       الل، واألش      قياء يف األقوال واألفعال اجتمع رأيهم على ا روج من بني أ هر املس      لمني، 
وتواطؤوا على املس           ري إىل املدائن ليملكوها على الواس ويتحص           ووا هبا، ويبعثوا إىل إخواهنم وأض           راهبم ممن هم على رأيهم 

م إليها، ويكون اجتماعهم عليها، فقال  م زيد بن حص     ن الطائي: إن املدائن َل ومذهبهم من أهل البص     رة وغريها فيوافوه
تقدرون عليها، فإن هبا جيش   اً َل تطيقونه وس   يموعوهنا موكم، ولكن واعدوا إخوانكم إىل جس   ر هنر جوخي، وَل خترجوا من 

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )312/7( ر يري  الطربي )689/5(.

  (2) البدايد والوهايد )312/7(.
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ل ن هو على مذهبهم ومس              لكهم من أهالكوفد مجاعا ، ولكن اخرجوا وحداانً لنال يفطن بكم، فكتبوا كتاابً عاماً إَل م
البص  رة وغريها، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إىل الوهر ليكونوا يداً واحدة على الواس، مث خرجوا يتس  للون وحداانً لنال يعلم أحد 

هلهم هبم فيموعوهم من ا روج، فخرجوا من بني اآلابء واألمها ، واألخوال وا اَل ، وفارقوا س     ائر القرااب ، يعتقدون جب
وقل د علمهم وعقلهم أن ه ذا األمر يرض              ي رب األرض والس              موا ، ومل يعلموا أن ه من أكرب الكب ائر املوبق ا  والعظ ام 
وا طينا ، وأنه مما زيوه  م إبليس الش       يطان الرجيم املطرود عن الس       موا  الذي نص       و العداوة ألبيوا مدم، مث لذريته ما 

 دام  أرواحهم يف أجسادهم مرتددا .

تدارك مجاعد من الواس بعض أوَلدهم وإخواهنم، فردوهم وأنذبوهم ووخبوهم، فموهم من اس     تمر على اَلس     تقامد، وموهم  وقد
من فر بعد ذلك فلحق اب وارج فخسر إىل يوم القيامد، وذهو الباقون إىل ذلك املوضع، وواَف إليهم من كانوا يكتبون إليه 

 .(1)لوهروان وصار   م شوكد وموعدمن أهل البصرة وغريها، واجتمع اجلميع اب

وملا تفر  احلكمان على غري رضا، كتو أمري املؤموني علي إىل ا وارج وهم جمتمعون ابلوهروان: أن احلكمني تفرقا على غري 
رض        ا، فارجعوا إىل ما كوتم عليه وس        ريوا بوا إىل قتال أهل الش        ام، ف بوا ذلك، وقالوا: حىت تش        هد على نفس        ك ابلكفر 

. ويف روايد: كتبوا إليه: أما بعد: فإنك مل ت      و لربك، إمنا غ     ب  لوفس    ك، فإن ش    هد  على نفس    ك (2)، ف ىبوتتوب
ابلكفر، واس         تقبل  التوبد، نظران فيما بيووا وبيوك، وإَل فقد انبذانك على س         واء إن هللا َل حيو ا ائوني. فلما قرأ كتاهبم 

 .(3)ل الشام حىت يلقاهم فيواجزهمأيس موهم، فرأى أن يدعهم ومي ي ابلواس إىل أه

إن ق    يد إعالن ا وارج كفر علي وطلبهم موه التوبد، َل تثب  هبذه الرواَي ، ولكوها تتفق مع رأي ا وارج يف تكفري علي 
 .(4)وعثمان وامتحان الواس بذلك

 هـ: 38خامساً: معركة النهروان 
 ـ سبب املعركة: 1

 علي على ا وارج أن َل يس         فكوا دماً وَل يروعوا امواً، وَل يقطعوا س         بياًل، وإذا كان  الش         رو  الر أخذها أمري املؤموني
ارتكبوا هذه املخالفا  فقد نبذ إليهم احلرب، ونظراً ألن ا وارج يكفِ رون من خالفهم ويس              تبيحون دمه وماله، فقد بد وا 

                                                           
  (1) البدايد والوهايد )312/7 ، 313(.

  (2) أنساب األشراف )63/2( ، بسود فيه ضعف ، وله شواهد.
  (3) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 319.

  (4) املصدر السابق نفسه ، ص 318.
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 ظورا .بسفك الدماء اعرمد يف اإلسالم، وقد تعدد  الرواَي  يف ارتكاهبم اع

ُذ من هذه الرواَي  ما حدث به ش  اهد عيان كان من ا وارج، مث تركهمر حيث قال: ص  حب  أص  حاب الوهر، مث   ومما ص  
كره  أمرهم، فكتمته خشيد أن يقتلوين، فبيوما أان مع طائفد موهم، إذ أتيوا على قريد وبيووا وبني القريد هنر، إذ خرج رجل 

الوا له: ك نوا روعواك؟ قال: أجل، قالوا: َل روع لك، فقل : وهللا يعرفوه ومل أعرفه، فقالوا: من القريد مذعوراً جير رداءه، فق
عته ؟ قال: مسملسو هيلع هللا ىلصالويب؟ قال: نعم، قالوا: عودك حديث حتدثواه عن أبيك عن ملسو هيلع هللا ىلصأن  ابن خباب ص             احو رس             ول هللا 

يها خري من فيها خري من املاش   ي، واملاش   ي ف القاعد فيها خري من القائم، والقائم»ذكر فتود فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبيقول: إنه مسع 
، ف خذوه وس    ريد له معهم، فمر بع     هم على  رة س    اقطد من َنلد، ف خذها «الس    اعي، فإن أدركتك فكن عبد هللا املقتول

 ف لقاها يف فيه، فقال بع   هم:  رة معاهد فبم اس  تحللتها؟ ف لقاها من فيه، مث مروا على خوزير فوفحه بع   هم بس  يفه فقال
بع   هم: خوزير معاهد فبم اس  تحللته؟ فقال عبد هللا بن خباب: أَل أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمد من هذا؟ قالوا: 
نعم، قال: أان، ولكوهم قدموه إىل الوهر ف         ربوا عوقه. يقول الراوي: فرأي  دمه يس        يل على املاء، ك نه ش        راك ماء اندفر 

ريد وهي حبلى، فبقروا عما يف بطوها. يقول الراوي: مل أص        احو قوماً هم أب ض ، مث دعوا ابلس        (1)ابملاء حىت توارى عوهم
 .(2)إيل  صحبد موهم، حىت وجد  خلوة فانفل 

ألر هذا العمل الرعو بني الواس، وأ هر مدى إرهاهبم ببقر بطن هذه املرأة وذحبهم عبد هللا كما تذبُ الش         اة، ومل يكتفوا 
 .(3)، حىت إن بع هم استوكر عليهم هذا العمل قائلني: ويلكم  ما على هذا فارقوا علياً هبذا بل صاروا يهددون الواس قتالً 

ابلرغم من فظاعد ما ارتكبه ا وارج من موكرا  بش     عد، مل يبادر أمري املؤموني علي إىل قتا م، بل أرس     ل إليهم أن يس     لموا 
، فس     ار إليهم جبيش     ه الذي قد أعده لقتال أهل الش     ام يف (4)القتلد إلقامد احلد عليهم، ف جابوه بعواد واس     تكبار: كلوا قتلد

، وعس     كر على ال      فد ال ربيد لوهر الوهروان، وا وارج على ال      فد الش     رقيد حبذاء مديود (5)ه                    38ش     هر حمرم من عام 
 .(6)الوهروان

 

                                                           
  (1) أي: مل خيتل  ابملاء. يري  ب داد )205/1   206(.

  (2) مصوف ابن أيب شيبد )310/15   311( ، بسود صحيُ.
  (3) جمموع الزوائد )237/6   238( ، إسواده صحيُ.

  (4) مصوف ابن أيب شيبد )308/15   309( ، بسود صحيُ.
  (5) أنساب األشراف )63/2( ، بسود فيه جمهول ، خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 322.

  (6) يري  ب داد )205/1   206(.
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 ـ حتريض أمري املؤمنني علي جيشه علا القتال: 2
الدين،  ابملرو  منملسو هيلع هللا ىلص هؤَلء القوم هم ا وارج الذين عواهم رس           ول هللا  كان أمري املؤموني علي رض           ي هللا عوه يدرك أن

ارج أثرها لدى يف ا و ملسو هيلع هللا ىلص لذلك أخذ حيث أص  حابه أثواء مس  ريهم إليهم وحيرض  هم على قتا م، وكان ألحاديث رس  ول هللا 
ؤَلء ا وارج، فقال: أيها ء هبالصحابد وأتباع أمري املؤموني علي رضي هللا عوه، فقد كان رضي هللا عوه حيث جيشه على البد

التكم ، ليس قراءتكم إىل قراء م بش   يء، وَل ص   قرمنخيرج قوم من أمر يقر ون ال»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص الواس إين مسع  رس   ول هللا 
تراقيهم،  حيسبون أنه  م وهو عليهم، َل ناوز صال م قرمنإىل صال م بشيء، وَل صيامكم إىل صيامهم بشيء، يقر ون ال

َلتكلوا  ملسو هيلع هللا ىلصاإلس  الم كما مير  الس  هم من الرميد، لو يعلم اجليش الذي يص  يبوهنم ما ق   ى  م على لس  ان نبيهم ميرقون من 
 «عن العمل، وميد ذلك أن فيهم رجاًل له ع       د وليس له ذراع، على رأس ع       ده مثل حلمد الثدي عليه ش      عريا  بيض

لقوم، اريكم وأموالكم، وهللا إين ألرجو أن يكونوا هؤَلء افتذهبون إىل معاويد وأهل الش           ام، وترتكون هؤَلء خيلفونكم يف ذر 
 .(1)فإهنم قد سفكوا الدم احلرام، وأغاروا يف سر  الواس، فسريوا على اسم هللا

 .(2)وقال رضي هللا عوه يف يوم الوهروان: أمر  بقتال املارقني، وهؤَلء املارقون

الوهر  الوهروان، وأمر جيش       ه أن َل يبد وا ابلقتال حىت جيتاز ا وارجوعس       كر اجليش يف مقابلد ا وارج يفص       ل بيوهما هنر 
غرابً، وأرسل علي رضي هللا عوه رسله يواشدهم هللا وأيمرهم أن يرجعوا، وأرسل إليهم الرباء بن عازب رضي هللا عوه يدعوهم 

، وعودما بلغ ا وارج هذا احلد وقطعوا (4)، ومل تزل رس            له ختتلف إليهم حىت قتلوا رس            له، واجتازوا الوهر(3)ثالثد أَيم ف بوا
األمل يف كل حماوَل  الصلُ وحفظ الدماء، ورف وا عواداً واستكباراً العودة إىل احلق وأصروا على القتال، قام أمري املؤموني 

، فجعل على ميموته حجر بن علي، وعلى امليس              رة ش              بث بن ربعي، ومعقل بن قيس (5)برتتيو اجليش، و ينته للقتال
الرَيحي، وعلى ا يل أاب أيوب األنصاري، وعلى الرجالد أاب قتادة األنصاري، وعلى أهل املديود وكانوا يف سبعمند قيس بن 
س       عد بن عبادة، وأمر علي أاب أيوب األنص       اري أن يرفع رايد أمان للخوارج ويقول  م: من جاء إىل هذه الرايد فهو ممن، 

ممن، إنه َل حجد لوا فيكم إَل فيمن قتل إخوانوا، فانص       رف موهم طوائف كثريون، ومن انص       رف إىل الكوفد واملدائن فهو 
وكانوا أربعد مَلف، فلم يبق موهم إَل ألف أو أقل مع عبد هللا بن وهو الراس   يب، فرجعوا على علي وكان على ميموتهم زيد 

                                                           
  (1) مسلم )748/2   749(.

  (2) السود َلبن أيب عاصم ، حتقيق: األلباين ، وقال اعقق: حديث صحيُ ، إسواده ضعيف ، وللحديث شواهد. خالفد علي ، ص 323.
  (3) السون الكربى للبيهقي )197/8( ر خالفد علي ، عبد احلميد ، ص 324.

  (4) مصوف ابن أيب شيبد )325/15   327(.
  (5) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 324.
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رقوص بن زهري سوان، وعلى الرجالد حبن حصن الطائي السوبيسي، وعلى امليسرة شريُ بن أوَف، وعلى خيالتهم  زة بن 
 .(1)السعدي، فوقفوا مقاتلني لعلي وأصحابه

 ـ نشوب القتال: 3
وزحف ا وارج إىل علي، وقدم علي بني يديه ا يل، وقدم موهم الرماة وص       فذ الرجالد وراء ا يالد، وقال ألص       حابه: كفوا 

مهم ، الروا  الروا  إىل اجلو  د، فحملوا على ا ي  ال  د ال  ذين ق  دعوهم حىت يب  د وكم، وأقبل    ا وارج يقولون: َل حكم إَل هلل
علي، ففرقوهم حىت أخذ  طائفد من ا يالد إىل امليمود، وأخرى إىل امليس           رة، فاس           تقبلتهم الرماة ابلوبل، فرموا وجوههم، 

ا ص    رعى حت  وارج، فص    ارو وعطف  عليهم ا يالد من امليمود وامليس    رة، وهنض إليهم الرجال ابلرما  والس    يوف، ف انموا ا 
، (2)س   وابك ا يول، وقتل أمرا هم: عبد هللا بن وهو، وحرقوص بن زهري، وش   ريُ بن أوَف، وعبد هللا بن س   خرية الس   لمي

وقال أبو أيوب: وطعو  رجاًل من ا وارج ابلرمُ، ف نفذته من  هره وقل  له: أبش  ر َي عدو هللا ابلوار، فقال: س  تعلم أيوا 
 .(3)أوىل هبا صلي اً 

وقد اعتزل كثري من ا وارج القتال لكلمد مسعوها من عبد هللا بن وهو الراسيب، كان  تدل عودهم على ضعف اَلستبصار 
والوهن يف اليقني، وهذه الكلمد قا ا عودما ض         رب علي رض         ي هللا عوه رجاًل من ا وارج بس         يفه، فقال ا ارجي: حبذا 

، فقال رجل من بين س              عد وهو فروة بن نوفل (4): ما أدري إىل اجلود أم إىل الوارالروحد إىل اجلود، فقال عبد هللا بن وهو
األش      جعي: إمنا ح       ر  اغرتاراً هبذا وأراه قد ش      ك؟ فانعزل جبماعد من أص      حابه، ومال ألف إىل أيب أيوب األنص      اري، 

 .(5)وجعل الواس يتسللون

 .(6)ه 9/2/38عام  ان وثالثني للهجرة  ن شهر صفر منوقد كان  معركد حامسد وقصرية أخذ  وقتاً من اليوم التاسع م

وأس      فر  هذه املعركد ا اطفد عن عدد كبري من القتلى يف ص      فوف ا وارج، وكان احلال على عكس ذلك َتاماً يف جيش 
، (7)أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه، فقتلى أص  حاب علي فيما رواه مس  لم يف ص  حيحه، وعن زيد بن وهو: رجالن فق 

                                                           
  (1) يري  ا الفد الراشدة ، حممد كوعان ، ص 425 ، خمتصر من البدايد والوهايد.

  (2) املصدر السابق نفسه.

  (3) املصدر السابق نفسه.
  (4) أخبار ا وارج من الكامل للمربد ، ص 21 ر خالفد علي ، ص 325.

  (5) املصدر السابق نفسهر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 325.
  (6) أنساب األشراف )63/2( ، بسود فيه جمهول.

  (7) مسلم )748/2(.
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 (2)، وجاء يف روايد ص   حيحد: أن أاب جملز(1)ويف روايد بس   ود حس   ن قال: وقتل من أص   حاب علي اثوا عش   ر أو ثالثد عش   ر
، فاس له فإنه قد شهد (3)قال: ومل يقتل من املسلمني      يقصد جيش علي      إَل تسعد ره ، فإن شن  فاذهو إىل أيب برزة

 .(4)ذلك

، ويذكر املسعودي أن عدداً يسرياً َل يتجاوز العشرة فروا بعد ا زميد (5)أهنم أصيبوا مجيعاً وأما قتلى ا وارج، فتذكر الرواَي  
 .(6)الساحقد

 ـ ذو الثدية أو املخدج وأثر مقتله علا جيش علي رضي هللا عنه: 4
وي، وقد ق هر  رواَي  خمتلفد يف حتديد ش  خص  يد ذي الثديد، وهذه الرواَي  موها ما هو ض  عيف اإلس  واد وموها ما هو 

، ويف روايد: حبش    ي، وأنه خمدج اليد، أي: (7)جاء يف األحاديث الوبويد أوص    اف ذو الثديد، فمن ذلك: أنه أس    ود البش    رة
 مد الثدي، ويف هنايد ع    ده مثل حلانقص اليد، ويده ص    رية جمتمعد، فهي من املوكو إىل الع    د فق ، أي: بدون ذراع

دج اليد، أي: تتحرك تذهو ونيء، أما خم« تدردر»ك هنا بال عظمر إذ إهنا   وعليها شعريا  بيض، وع ده ليس  لبتد،
 .(8)أو مودون اليد أو مثدون اليد، فكلها مبعىن واحدر وهو انقص اليد

، فحرقوص رجل مش              هور كان له دور يف (9)وأما امسه فقد أخط  من قال: إن ذا الثديد هو حرقوص بن زهري الس              عدي
 خرج على عثمان رض  ي هللا عوه، وقد فرذ إثر معركد اجلمل الص   رى الر قتل فيها الزبرَي وطلحَد رض  يالفتو  اإلس  الميد، مث 

 .(10)هللا عوهما قتلُد عثمان ابلبصرة، وقد صار حرقوص من زعماء ا وارج املميزين

ثوا عوه مالك، وذلك أهنم حب ر أما أبوه فال يعرفه أحد، وجاء يف روايد أن امسه«حرقوس»إَل أنه قد ورد يف روايد: أن امسه 
فلما وجدوه قال علي: هللا أكرب، َل أيتيكم أحد خيربكم من أبوه؟ فجعل الواس يقولون: هذا مالك هذا مالك، فقال علي: 

                                                           
  (1) مصوف ابن أيب شيبد )311/5( ر يري  خليفد ، ص 197 ، بسود حسن.

  (2) َلحق بن  يد السدوسي البصري ، ثقد من كتاب الثالثد.
  (3) هنول بن عبيد األسلمي ، صحايب مشهور بكويته ، ما  سود 65 ه .

  (4) املعرفد والتاري  )315/3( ر يري  ب داد )182/1(.
  (5) أخبار ا وارج من الكامل ، ص 338.

  (6) خالفد علي بن أيب طالو ، ص 329 ر يري  خليفد ، ص 197.
  (7) مصوف عبد الرزا  )146/10(.

  (8) الوهايد يف غريو احلديث )12/1 ، 13( ر فتُ الباري )294/12   295(.
  (9) امللل والوحل )115/1(.

  (10) فتُ الباري )292/12( ر اإلصابد )139/1(.
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 ؟ فلم يعرف أحد أبوه.(1)ابن من

طريقهما  ود، إَل أنوقد ورد يف روايد ص            ححها الطربي: أن امَسه انفع ذو الثديد كما قد جاء عود ابن أيب ش            يبد وأيب دا
، كان علي رض   ي هللا عوه يتحدث عن ا وارج موذ (2)واحد، فبعدما جاء يف املص   ادر الثالثد روايد واحدة ذا  طريق واحد

 ابتداء بدعتهم، وكثرياً ما كان يتعرض إىل ذكر ذي الثديد، وأنه عالمد هؤَلء، ويسرد أوصافه.

 عوه أص   حابه ابلبحث عن جثد املخدج، ألن وجودها من األدلد على أن علياً وبعد هنايد املعركد احلامسد أمر علي رض   ي هللا
رض     ي هللا عوه على حق وص     واب، وبعد مدة من البحث مر  على علي وأص     حابه وجد أمري املؤموني علي  مجاعد مكومد 

لي مث قال: ص   د   عبع    ها على بعض عود ش   فري الوهر فقال: أخرجوهم، فإذا املخدج حتتهم مجيعاً مما يلي األرض، فكرب
 .(3)هللا، وبلذغ رسوله، وسجد سجود الشكر، وكرب الواس حني رأوه واستبشروا

 ـ معاملة أمري املؤمنني علي للخوارج: 5
عامل أمري املؤموني علي رض    ي هللا عوه ا وارج قبل احلرب وبعده معاملد املس    لمنير فما أن انته  املعركد حىت أص    در أمره 

تبع مدبر، أو يذفف على جريُ، أو ميثل بقتيل، يقول شقيق بن سلمد املعروف أبيب وائل               أحد فقهاء يف جوده أبن َل يُ 
، وقد  ل رثد أهل الوهر إىل الكوفد (4): مل يس            ِو علي يوم اجلمل وَل يوم الوهروانوممن ش            هد مع علي حروبه التابعني 

، (5)در فجاء رجل وأخذها، وهذه الروايد  ا طر  عدةوقال: من عرف ش  يناً فلي خذه، فجعل الواس أيخذون حىت بقي  ق
 ومل يقسم بني جوده إَل ما  ل عليه ا وارج يف احلرب من السال  والكراع فق .

وأمري املؤموني علي رض              ي هللا عو  ه مل يكفر ا وارج، إذ قب  ل احلرب ح  اول إرج  اعهم إىل اجلم  اع  د وق  د رجع كثري موهم، 
ابن قدامد: وإمنا كان كذلكر ألن املقص         ود كفهم ودفع ش         رهم َل قتلهم، فإن أمكن جملرد ووعظهم وخوفهم القتال، يقول 

القول كان أوىل من القتال، ملا فيه من ال رر ابلفريقني، وهذا يدل على أن ا وارج فرقد من املسلمني، كما قال بذلك كثري 
 .(6)من العلماء

ُقْل ﴿ :آليدا، فعن مص  عو بن س  عد قال: س   ل  أيب عن هذه وكان س  عد بن أيب وقاص رض  ي هللا عوه يس  ميهم الفاس  قني

                                                           
  (1) الفتُ الرابين على مسود اإلمام أ د )155/23(ر إبسواد حسن ر والبدايد والوهايد )294/7 ، 295(.

  (2) خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 334.
  (3) مصوف ابن أيب شيبد )317/15   319( ، بسود صحيُ.

  (4) السون الكربى للبيهقي )182/8( ، بسود صحيُ.
  (5) تلخيص احلبري )47/4(.

  (6) فتُ الباري )300/12   301( ر نيل األوطار )182/8(.
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نْ َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنذُ  ًعاَهْل نُ وَ بِ ُنُكْم اِبأَلْخَسَريِن َأْعَماًَل صالذِذيَن َضلذ َسْعيُ ُهْم يف احْلََياِة الدُّ ـــــــــــ  103]الكهف:  ﴾ْم حُيِْسُووَن ُصو ْ  [104ـ
ود، ، وأما الوص        ارى فكفروا ابجلملسو هيلع هللا ىلصأهم احلروريد؟ قال: َل، هم أهل الكتاب اليهود والوص        ارى، أما اليهود فكذبوا مبحمد 

وَن َعْهَد اَّللذِ ﴿ وقالوا: ليس فيها طعام وَل ش      راب، ولكن احلروريد... ُق       ُ ِقنَي ص الذِذيَن يَ و ْ لُّ ِبِه ِإَلذ اْلَفاس      ِ  ِمْن بَ ْعِد َوَما ُي       ِ
ُ ِبِه َأْن يُوَصَل َويُ ْفِسُدوَن يف اأَلْرِض أُولَِنَك ُهُم اْ َاِسُرونَ ِميثَ  ــــــــــ  26]البقرة:  ﴾اِقِه َويَ ْقَطُعوَن َما أََمَر اَّللذ . وكان سعد يسميهم [27ـ

 .(2)، ويف روايد عن سعد رضي هللا عوه أنه قال ملا سنل عوهم: هم قوم زاغوا ف زاغ هللا قلوهبم(1)الفاسقني

علي رض      ي هللا عوه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، فقيل: موافقون؟ قال: املوافقون َل يذكرون هللا إَل قلياًل،  وقد س      نل
قيل: فما هم؟ قال: قوم ب وا عليوا فقاتلواهم، ويف روايد: قوم ب وا عليوا فوص     ران عليهم، ويف روايد: قوم أص     ابتهم فتود فعموا 

عوه وجه نص       يحد جليش       ه ولألمد اإلس       الميد من بعده فقال: إن خالفوا إماماً عادَلً ، كما أنه رض       ي هللا (3)فيها وص       موا
 .(4)فقاتلوهم، وإن خالفوا إماماً جائراً فال تقاتلوهم فإن  م مقاَلً 

واملالحظ يف قتال أمري املؤموني علي رضي هللا عوه للخوارج وقتاله يف اجلمل وصفني: أن علياً رضي هللا عوه ندم وحزن على 
قتاله يف وقعد اجلمل وص              فني، أما يف قتاله مع ا وارج فكان يظهر الفر  والس              رور لقتا م، قال ابن تيميد: فإن الوص 

، وأما ، وفر  بذلك، ومل يوازعه فيه أحد من الص      حابدملسو هيلع هللا ىلصواإلمجاع فر  بني هذا وهذا، فإنه قاتل ا وارج بوص رس      ول هللا 
 .(5)الودم عليه ما  هرالقتال يوم صفني فقد  هر موه من كراهته و 

 سادساً: من اآلاثر الفقهية من معارك أمري املؤمنني علي:
َتكن أمري املؤموني علي رض  ي هللا عوه ب زير علمه وس  عد فقهه أن ي   ع قواعَد وأحكاماً، وهي ض  واب  ش  رعيد يف قتال أهل 

القواعد واس   توبطوا من هديه الراش   دي األحكام و الب ي، مث س   ار أهل الس   ود من أئمد العلم والفقهاء على س   ريته يف الب اة، 
، وروي (6)الفقهيد يف هذا الش   ن، حىت قال جلد أهل العلم: لوَل حرب علي ملن خالفه ملا عرف  الس  ود يف قتال أهل القبلد

: َي ؟. وقال األحوف لعلي(7)هذا عن علي نفس    ه يف قوله: أرأيتم لو أين غب  عن الواس، من كان يس    ري فيهم هذه الس    رية
علي إن قوموا ابلبص     رة يزعمون أنك إن  هر  عليهم غداً أنك تقتل رجا م وتس     يب نس     اءهم، فقال: ما مثلي خُياف هذا 

                                                           
  (1) صحيُ البخاري ، فتُ الباري )425/8(.

  (2) مصوف ابن أيب شيبد )324/15   325( ر اَلعتصام للشاطيب )62/1(.
  (3) مصوف عبد الرزا  )150/10( ر مصوف ابن أيب شيبد )332/15( ، بسود صحيُ.

  (4) مصوف ابن أيب شيبد )320/15(ر فتُ الباري )301/12( ، له سود صحيُ عود الطربي.
  (5) جمموع الفتاوى )516/28(.

  (6) التمهيد للباقالين ، ص 229 ر حتقيق مواقف الصحابد )295/2(.
  (7) مصوف عبد الرزا  )124/10(.



 

597 
 

 

 موه، وهل حيل هذا إَل ممن توىل وكفر؟ وبواء على ذلك.

 فإن قتال أهل القبلة خيالف قتال الكفار واملرتدين من أوجه متعددة:

عتمد به قتلهمر ألن املقص    ود ردهم إىل الطاعد ودفع ش    رهم َل القتل، بيوما جيوز أن                    أن يقص    د ابلقتال ردعهم وَل ي 1
 .(1)يعتمد قتل املشركني واملرتدين

     إذا قاتل مع الب اة عبيد ونساء وصبيان فحكمهم مجيعاً حكم الرجل البالغ احلر، يُقاتلون مقبلني ويرتكون مدبرينر ألن  2
 .(2)ل أهل الردة والكفر مقبلني ومدبرينقتا م لدفع أذاهم، بيوما جيوز قت

               إذا ترك أهل الب ي القتال إما ابلرجوع إىل الطاعد، وإما إبلقاء السال ، وإما اب زميد، وإما ابلعجز جلرا  أو مرض أو  3
مر هأس     ر، فإنه َل جيوز اإلجهاز على جرحيهم وقتل أس     ريهم وإن جاز اإلجهاز على جرحى املش     ركني واملرتدين وقتل أس     را

فقد روى ابن أيب شيبد يف مصوفه عن علي       رضي هللا عوه       أنه قال يوم اجلمل: َل تتبعوا مدبرين، وَل نهزوا على جريُ، 
. ويف روايد عبد الرزا : أن علياً أمر مواديه فوادى يوم البص           رة، َل يتبع مدبر، وَل يذفف (3)ومن ألقى س           الحه فهو ممن

 .(4)غلق اببه أو ألقى سالحه فهو ممن، ومل أيخذ من متاعهم شيناً على جريُ، وَل يقتل أسري، ومن أ

وقال علي يوم اجلمل: َل تتبعوا مدبراً، وَل نهزوا على جريُ، وَل تقتلوا أسرياً، وإَيكم والوساء وإن شتمن أعراضكم وسبنب 
. وعن أيب أمامد (5)دهيعري هبا، هو وعقبه من بعأمراءكم، فلقد رأيتوا يف اجلاهليد وإن الرجل ليتواول املرأة ابجلريدة أو ا راوة ف

 .(6)الباهلي   رضي هللا عوه   قال: شهد  صفني وكانوا َل جيهزون على جريُ، وَل يقتلون مول ِياً، وَل يسلبون قتيالً 

بس إىل ح               يعترب أحوال من يف األسر من الب اة، فمن أمو  رجعته إىل القتال أطلق سراحه، ومن مل تؤمن موه الرجعد  4
 .(7)اجنالء احلرب مث يطلق، ومل جيو أن حيبس بعدها، وإن جاز أن يبقى الكافر يف األسر

 .(8)  أن َل يستعان لقتا م مبشرك معاهد وَل ذمي، وإن جاز أن يستعان هبم على قتال أهل الردة واحلرب 5

                                                           
  (1) امل ين )108/8   126(.

  (2) امل ين )110/8(ر األحكام السلطانيد ، ص 60.
  (3) مصوف ابن أيب شيبد )236/15( ر الفتُ )57/13( ، إسواده صحيُ.

  (4) مصوف عبد الرزا  )123/10   124( ر حتقيق مواقف الصحابد )296/2(.
  (5) نصو الرايد )463/3( ، حتقيق مواقف الصحابد )297/2(.

  (6) املستدرك )155/2( ، سوده صحيُ ووافقه الذهيب.
  (7) األحكام السلطانيد ، ص 60.

  (8) املصدر السابق نفسهر حتقيق مواقف الصحابد يف الفتود )298/2(.
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يلزمه، فإن ض    عف عن قتا م انتظر هبم القوة                     أن َل يهادهنم إىل مدة وَل يوادعهم على مال، فإن هادهنم إىل مدة مل  6
عليهم، وإن وادعهم على مال بطل  املوادعد ونظر يف املال، فإن كان من فينهم وص               دقا م مل يرده عليهم، وص              رف 

، فإن علياً   (1)الص        دقا  يف أهلها والفيء يف مس        تحقيه، وإن كان من خالص أموا م مل جيز أن ميلكه، ووجو رده إليهم
  عوه   مل يستحل مال أهل اجلمل.رضي هللا

  إذا خرجوا على اإلمام بت ويل سائغ راسلهم، فإن ذكروا مظلمد أزا ا عوهم، وإن ذكروا شبهد بيذوها   كما بنيذ علي رضي  7
 . (3)، فإن رجعوا وإَل وجو قتا م عليه وعلى املسلمني(2)هللا عوه للخوارج شبههم، وعاد كثري موهم إىل صف اجلماعد

             إن مل خيرجوا عن املظاهرة بطاعد اإلمام، ومل يتحيزوا بدار اعتزلوا فيها، وكانوا أفراداً توا م القدرة ويسهل ضبطهم تُركوا  8
 .(4)ومل حياربوا، وأجري  عليهم أحكام العدل فيما جيو عليهم، و م من احلقو  واحلدود

وغري ذلك، وَل حتر  عليهم املس               اكن، وَل يقطع عليهم الوخل                               َل يقاتل الب اة مبا يعم إتالفه كالوار واملوجويق 9
واألش      جار، وإن جاز ذلك مع الكفار واملش      ركني، ألن دار اإلس      الم َتوع ما فيها وإن بقي أهلها، إَل إذا دع  إىل ذلك 

 .(5)أيب حويفدلشافعي و ال رورة يف حالد ما إذا حتصووا ومل يوهزموا، لذلك جاز لإلمام رميهم ابملوجويق أو الوار على قول ا

، وروي عن (6)«َل حيل مال امرئ مسلم إَل بطيو نفس موه: »ملسو هيلع هللا ىلصالويب                َل جيوز غويمد أموا م وسيب ذريتهم لقول  10
. وهذا من مجلد ما نقم ا وارج عليه، (7)علي رض           ي هللا عوه يوم اجلمل قوله: من عرف ش           يناً من ماله مع أحد فلي خذه

يس     و ومل ي وم، فإن حلذ  له دما هم فقد حل  له أموا م، وإن حرم  عليه أموا م فقد حرم  عليه فقالوا: إنه قاتل ومل 
دما هم، فقال  م ابن عباس          رضي هللا عوهما          يف موا رته  م: أفَ َتْسبون أمكم؟          يعين عائشد          أم تستحلون موها ما 

، ويعقو ابن (8)إهنا أمكم واس      تحللتم س      بيها فقد كفرمت تس      تحلون من غريها؟ فإن قلتم: ليس        أمكم كفرمت، وإن قلتم:
قدامد قائاًل: وألن قتال الب اة إمنا هو لدفعهم وردهم إىل احلق َل لكفرهم، فال يس      تبا  موهم إَل ما حص      ل ل       رورة الدفع  

                                                           
  (1) األحكام السلطانيد ، للماوردي ، ص 60.

  (2) السون الكربى للبيهقي )180/8(.
  (3) جمموع الفتاوى )450/4(.

  (4) األحكام السلطانيد ، للماوردي ، ص 58.
  (5) امل ين َلبن قدامد )110/8(.

  (6) سون الدارقطين )26/3( ، صححه األلباين يف إرواء ال ليل ، رقم 1459.
  (7) امل ين )115/8(.

  (8) السون الكربى للبيهقي )179/8( ر خصائص أمري املؤموني للوسائي ، ص 197 ، إسواده حسن.



 

599 
 

 

 .(1)كالصائل وقاطع الطريق، وبقي حكم املال والذريد على أصل العصمد

ضي هللا عوه          جواز اَلنتفاع بسالحهمر فقد روى ابن أيب شيبد عن أيب البخرتي قال: ملا والظاهر من امل ثور عن علي          ر 
، ويف روايد (2)اهنزم أهل اجلمل قال علي: َل تطلبوا من كان خارجًا من العس           كر، وما كان من دابد أو س           ال  فهو لكم

 .(3)أخرى قال: وَل أتخذوا شيناً من أموا م إَل ما وجدمت يف عسكرهم

 .(4)  من قتل من الب اة غسل وكفن وصلي عليهر ألهنم مسلمون، على مذهو الشافعي وأصحاب الرأي 11

           إذا مل يكن الب اة من أهل البدع فهم ليسوا فاسقني، وقتال اإلمام وأهل العدل  م إمنا من جهد خطنهم يف الت ويل،  12
هادته إذا كان عدًَل، وهذا قول الش   افعي، وأما ا وارج وهم كاجملتهدين من الفقهاء يف األحكام، ومن ش   هد موهم قبل  ش   

 .(5)وأهل البدع إذا ب وا على اإلمام فال تقبل شهاد م ألهنم فس ا 

 .(6)  جيوز للعادل قتل ذي ر ه الباغير ألنه قتله حبق، ف شبه إقامد احلد عليه مع كراهيد قصد ذلك 13

لزكاة واجلزيد وأقاموا احلدودر مل يطالب وا بشيء مم ا جب وه إذا  ه ر أهل الع دل   إذا غلو أهل الب ي بلداً فجبوا ا راج وا 14
على ذل          ك البلد و فروا هب          م، فعودما  هر علي رضي هللا عو          ه على أهل البصرة بعد موقعد اجلمل مل يطالبهم بشيء مما 

 .(7)جبوه

، وقال (8)«القاتل َل يرثملسو هيلع هللا ىلص: »ادل قتل ابغياً لقوله             حكم وراثد الباغي من العادل: َل يرث ابٍغ قتل عدًَل، وَل ع 15
أبو حويفد: أورث العادل من الباغي، وَل أورث الباغي من العادل، وقال أبو يوس      ف: أورث كل موهما من ص      احبهر ألنه 

 .(10)، وهبذا قال الوووي(9)مت ول يف قتله

             إذا مل يكن دفع أهل الب ي إَل بقتلهمر جاز قتلهم وَل شيء على من قتلهم من إمث وَل ضمان وَل كفارةر ألنه فعل  16

                                                           
  (1) حتقيق مواقف الصحابد )300/2(.
  (2) مصوف ابن أيب شيبد )263/15(.

  (3) يري  الطربي ، نقاًل عن حتقيق مواقف الصحابد )300/2(.
  (4) حتقيق مواقف الصحابد )301/2(.

  (5) امل ين )118/8( ، حتقيق مواقف الصحابد )301/2(.

  (6) امل ين )118/8( ، حتقيق مواقف الصحابد )301/2(.

  (7) امل ين )119/8( ، حتقيق مواقف الصحابد )302/2(.
  (8) سون ابن ماجه ، كتاب الدَي  )883/2(ر صحيُ سون ابن ماجه ، رقم 2140.

  (9) األحكام السلطانيد ، ص 61.
  (10) شر  الوووي على صحيُ مسلم )170/7(.
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ر فإن املس   لم إذا أريد  نفس   ه جاز [9]احلجران:  ﴾فَ َقاتُِلوا الذِر تَ ْبِ ي َحىتذ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اَّللذِ ﴿ ما أمر به، وقتل من أجل هللا:
عوها بقتل من أرادها إذا كان َل يودفع ب ري القتل، وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل الب ي حال احلرب من  له الدفع

، وليس على أهل الب ي ابملقابل ض    مان ما أتلفوه حال احلرب من نفس وَل مال يف أص    ُ األقوال  (1)املال، فال ض    مان فيه
ن إمجاع الص           حابد: أن َل ي            من الباغي إذا قتل العادل، قال: ، ويدل على ذلك ما روى الزهري ع(2)كما ذكر الوووي

متوافرون، وفيهم البدريون، ف مجعوا أنه َل يقاد أحد، وَل يؤخذ مال أحد ملسو هيلع هللا ىلص هاج  الفتود األوىل وأص         حاب رس         ول هللا 
 .(3)قرمنعلى أتويل ال

لى أن َل دراً كثري، فاجتمع رأيهم عممن ش        هد بملسو هيلع هللا ىلص ويف روايد عبد الرزا : فإن الفتود األوىل لر  وأص        حاب رس        ول هللا 
 يرد مال اس     تحلوه ، وَلقرمن، وَل قص     اص يف دم اس     تحلوه بت ويل القرمنيقيموا على أحد حداً يف فرج اس     تحلوه بت ويل ال

 .(4)ر إَل أن يوجد شيء بعيوه فريد على صاحبهقرمنبت ويل ال

 سابعاً: من أهم صفان اخلوارج:
 ا وارج يالحظ عدة صفا  اتصف هبا أتباع هذه الفرقدر موها:إن الباحث يف يري  فرقد 

 ـ الغلو يف الدين: 1
مما َل ش         ك فيه أن ا وارج أهل طاعد وعبادة، فقد كانوا حريص         ني كل احلرص على التمس         ك ابلدين وتطبيق أحكامه، 

الم، حىت د أو خطيند ختالف اإلس     واَلبتعاد عن مجيع ما هنى عوه اإلس     الم، وكذلك التحرُّز التام عن الوقوع يف أي معص     ي
قر ون يملسو هيلع هللا ىلص: »أص           بُ ذلك مسد ابرزة يف هذه الطائفد َل يدانيهم يف ذلك أحد، وَل أدلُّ على ذلك من قول رس           ول هللا 

 .(5)«ليس قراءتكم إىل قراء م بشيء، وَل صيامكم إَل صيامهم بشيء قرمنال

ا ر م: دخل  على قوم مل أر ق  أش        د موهم اجتهاداً، وقال ابن عباس رض        ي هللا عوهما يص        فهم حيوما دخل عليهم ملو
، مش        مِ رين، مس        همد وجوههم من (7)اإلبل، وعليهم قمص مرح         د (6)جباههم قرحد من الس        جود، وأَيديهم ك هنا ثفن

                                                           
  (1) امل ين )112/8(.

  (2) شر  الوووي على صحيُ مسلم )170/7(.
  (3) السون الكربى للبيهقي )174/8( ، بسود صحيُ ر حتقيق مواقف الصحابد )303/2(.

  (4) مصوف عبد الرزا  )121/10(.
  (5) مسلم ، كتاب الزكاة ، شر  الوووي )171/7(.

  (6) الثفن: مجع ثفود: ركبد البعري وغريها مما جيعل فيه غلظ من أثر الربوك.
  (7) مرح د: م سولد. الوهايد يف غريو احلديث واألثر )208/2(.
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 .(1)السهر

هم، فإذا ر وعن جودب األزدي قال: ملا عدلوا إىل ا وارج وحنن مع علي بن أيب طالو رض       ي هللا عوه، فانتهيوا إىل معس       ك
 .(2)قرمن م دوي كدوي الوحل من قراءة ال

، لكوهم ناوزوا حد اَلعتدال إىل درجد ال لو والتش           دد، حيث قادهم هذا قرمنفقد كانوا أهل ص           يام وص           الة وتالوة لل
م هالتش        دد إىل خمالفد قواعد اإلس        الم مبا َتليه عليهم عقو م، كالقول بتكفري ص        احو الكبرية، وس        ي   مواقش        د عقائد

 وأفكارهم إبذن هللا تعاىل.

، (3)وموهم من ابلغ يف ذلك حىت على كل من ارتكو ذنباً من الذنوب ولو كان ص            رياًر فإنه كافر مش           رك خملد يف الوار
وكان من نتيجد هذا التشدد الذي خرج هبم عن حدود الدين وأهدافه الساميد، أن كفروا كل من مل ير رأيهم من املسلمني، 

، وموهم من اس         تبا  قتل الوس         اء واألطفال من خمالفيهم  (4)ر أو الوفا ، حىت إهنم اس         تباحوا دماء خمالفيهمورموهم ابلكف
 .(5)كاألزارقد مثالً 

وَل ش  ك أن ا وارج مبا اتص  فوا به من اجلهل والتش  دد واجلفاء قد ش  وهوا حماس  ن الدين اإلس  المي تش  ويهاً غريباً، فإن هذا 
أخرجهم عن رو  اإلسالم ومجاله واعتداله، وهم يف تعمُّقهم قد سلكوا طريقاً ما قال به حممد  اإلغرا  يف الت ويل واَلجتهاد

الكرمي، وأما التقوى الر كانوا يظهرون هبا فهي من قبيل التقوى العمياء، والص              ال  الذي كانوا  قرمنوَل دعا إليه الملسو هيلع هللا ىلص 
التش         دد عوا يف اجلود وأرادوا الس         عي  ا عن طريق التعمق و يتزيوون به يف الظاهر كان  اهر الت ويل ابدي الزخرفد، وقد طم

 .(6)وال لو يف الدين غلواً أخرجهم عن احلد الصحيُ

من التعمق والتش       دد يف الدينر ألنه خمالفد لالعتدال ومساحد اإلس       الم، وأخرب أن املتوطع مس       تحق  ملسو هيلع هللا ىلصالويبولذلك حذر 
 .(7)قا ا ثاللً « وطعونهلك املت»أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص: للهالك وا سران، فقد صُ عوه 

فبهذا يتبني لوا ش    ذوذ ا وارج، وكذلك من س    ار على موهجهم املبين على التعس    ف والتش    دد املخالف لس    ماحد اإلس    الم 

                                                           
  (1) تلبيس إبليس ، ص 91.
  (2) تلبيس إبليس ، ص 93.

  (3) الفصل َلبن حزم )191/4(ر ا وارج ، انصر السعوي ، ص 183.
  (4) ا وارج للسعوي ، ص 183.

  (5) تلبيس إبليس ، ص 95 ، ا وارج للسعوي ، ص 184.
  (6) ا وارج للسعوي ، ص 184.

  (7) مسلم ، كتاب العلم ، شر  الوووي )220/16(.
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إن الدين يس   ر، ولن يش   اد الدين أحد إَل غلبه، : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رس   ول هللا ويس   ره، فإن اإلس   الم دين اليس   ر والس   ماحد، فقد 
 .(1)«فسددوا وقاربوا

 اجلهل ابلدين:ـ  2
إن من كربى افا  ا وارج صفد اجلهل ابلكتاب والسود، وسوء فهمهم وقلد تدبرهم وتعقلهم، وعدم إنزال الوصوص مواز ا 

، (2)الص  حيحد، وكان ابن عمر يراهم ش  رار خلق هللا، وقال: إهنم انطلقوا إىل مَي  نزل  يف الكفار، فجعلوها على املؤموني
ن احلروريد؟ قال: يكفرون املسلمني، ويستحلون دماءهم وأموا م، ويوكحون الوساء يف ِعَدِدِهن ، وكان ابن عمر إذا سنل ع

 .(3)وأتتيهم املرأة فيوكحها الرجل موهم و ا زوج، فال أعلم أحداً أحق ابلقتال موهم

فس        ه ابلكفر، مث نومن جهلهم بش        رع هللا رأوا أن التحكيم معص        يد تس        توجو الكفر، فيلزم من وقع فيه أن يعرتف على 
، فتخطند (4)يس تقبل التوبد، وهذا ما طالبوا به علياً رض ي هللا عوهر إذ طلبوا موه أن يقر على نفس ه ابلكفر مث يس تقبل التوبد

ا وارج ل   ه وملن مع   ه من امله   اجرين واألنص                 ار، واعتق   ادهم أهنم أعلم موهم وأوىل موهم ابلرأي، وهو وهللا عني اجله   ل 
 .(5)وال الل

جهالتهم الش   ويعد: أهنم وجدوا عبد هللا بن خباب رض   ي هللا عوه ومعه أم ولد حبلى، فواقش   وه يف أمور، مث س    لوه رأيه ومن 
يف عثمان وعلي رض              ي هللا عوهما، ف ثىن عليهما خرياً، فوقموا عليه، وتوعدوه أبن يقتلوه ش              ر قتلد، فقتلوه وبقروا بطن 

ه أحدهم، فتحرجوا من ذلك وحبثوا عن ص         احو ا وزير وأرض         وه يف خوزيره  فيا ، ومر هبم خوزير ألهل الذمد فقتل(6)املرأة
، لكوها عبادة اجلهال، الر أمالها عليهم (7)للعجو  أتكون ا وازير أش       د حرمد من املس       لمني عود أحد يدعي اإلس       الم

 .(8)ا وى والشيطان

ءهم، وتركوا أهل الذمد فقالوا: نفي  م بعهدهم، قال ابن حجر: إن ا وارج ملا حكموا بكفر من خالفهمر اس              تباحوا دما
وتركوا قتال املش   ركني، واش   ت لوا بقتال املس   لمني، وهذا كله من ملر عبادة اجلهال الذين مل توش   ر  ص   دورهم بوور العلم، ومل 

                                                           
  (1) البخاري ، كتاب اإلميان ، فتُ الباري )93/1(.

  (2)  اهرة ال لو يف الدين ، حممد عبد احلكيم ، ص 114.
  (3) اَلعتصام )183/2 ، 184(.

  (4) مصوف ابن أيب شيبد )312/15   313( ر األلباين يف إرواء ال ليل )118/8   119( ر تلبيس إبليس ، ص 93.
  (5) ا وارج للسعوي ، ص 186.

  (6) تلبيس إبليس ، ص 93.
  (7) فتُ الباري )285/12(.

  (8) ا وارج للسعوي ، ص 187.
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 .(1)أمره ونسبه إىل اجلور، نس ل هللا السالمدملسو هيلع هللا ىلص يتمسكوا حببل وثيق موه، وكفى أن رأسهم رد على رسول هللا 

. وهبذا يتبني أن اجلهل كان من الص       فا  (2)وقال عوهم ابن تيميد ر ه هللا: فهم جهال، فارقوا الس       ود واجلماعد عن جهل
البارزة يف تلك الطائفد الر هي إحدى الطوائف املوتس    بد إىل اإلس    الم، فاجلهل مرض ع     ال يهلك ص    احبه من حيث َل 

 .(3)يشعر، بل قد يريد ا ري فيقع يف ضده

 ـ شق عصا الطاعة: 3
قال ابن تيميد: فهؤَلء ض      ال م اعتقادهم يف أئمد ا دى ومجاعد املس      لمني أهنم خارجون عن العدل، وأهنم ض      الون، وهذا 
م خذ ا ارجني عن الس            ود من الراف             د وحنوهم، مث يعدون ما يرون أنه  لم عودهم كفراً، مث يرتبون على الكفر أحكامًا 

ش   قوا عص   ا الطاعد، وس   عوا يف تفريق كلمد املس   لمني، ويوض   ُ ذلك موقفهم مع أمري املؤموني علي، ، هذا وقد (4)ابتدعوها
، و ل  تلك الص     فد من ص     فا م على مدار التاري  أن كل من (5)حيث ختلوا عوه وخالفوه يف أحرج املواقف وعص     وا أمره

يهم ال ارا  يكفر بع   هما بع   اً، ولذلك كثر ف خالفهم يف أمرر عادوه ونبذوه، حىت إهنم تفرقوا هم أنفس  هم إىل عدة فر 
 .(6)والشقا  والثورا 

 ـ التكفري ابلذنوب واستحالل دماء املسلمني وأمواهلم: 4
قال ابن تيميد: والفر  الثاين يف ا وارج وأهل البدع، أهنم يكفرون ابلذنوب والس              ينا ، ويرتتو على تكفريهم ابلذنوب 

 وأموا م، وأن دار اإلسالم دار حرب، ودارهم هي دار اإلميان، وكذلك يقول مجهور الراف د..استحالل دماء املسلمني 

، وإمجاع الس      لف أهنا بدعد، وهو جعل العفو س      يند، وجعل الس      يند  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا أص      ل البدع الر ثبت  بوص س      ود الرس      ول 
 .(7)كفراً 

ا فقد من الدين الذي َل يقبل هللا غريه، ومن خالفهم فيهوقد َتيز ا وارج ابراء خاص       د فارقوا هبا مجاعد املس       لمني، ورأوها 
خرج من ال  دين يف زعمهم، ف   وجبوا الرباءة مو  ه، ب  ل إن موهم من غال يف ذل  ك، ف   وجبوا قت  ال من خ  الفهم واس              تحلوا 

                                                           
  (1) فتُ الباري )301/12(.
  (2) موهاج السود )464/3(.

  (3) نوادر األصول ، حممد حكيم الرتمذي ، ص 54 ر ا وارج للسعوي ، ص 881.
  (4) الفتاوى )497/28(.

  (5) ا وارج للسعوي ، ص 191.
  (6) املصدر ا لسابق نفسه ، ص 192.

  (7) الفتاوى )73/19(.
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 .(2)، فمن ذلك أهنم قتلوا عبد هللا بن خباب ب ري سبو غري أنه مل يوافقهم على رأيهم(1)دماءهم

 .(3): فجعلوا يقتلون الوساء والولدان، ويبقرون بطون احلباىل، ويفعلون أفعاًَل مل يفعلها غريهموقال ابن كثري

، لكن ، مل يقص         دوا معارض         تهقرمنوقال ابن تيميد: وكان  البدعد األوىل مثل بدعد ا وارج، إمنا هي من س         وء فهمهم لل
براً  ب، إذ ك  ان املؤمن هو الرب التقي، ق  الوا: فمن مل يكنفهموا مو  ه م  ا مل ي  دل علي  ه، فظووا أن  ه يوج  و تكفري أرابب ال  ذنو 

تقي  ًا فهو ك  افر وهو خمل  د يف الو  ار، مث ق  الوا: وعثم  ان وعلي ومن واَل   ا ليس              وا مبؤمونير ألهنم حكموا ب ري م  ا أنزل هللا، 
 فكان  بدعتهم  ا مقدمتان:

 بعمل أو برأي أخط  فيه فهو كافر. قرمناألوىل: أن من خالف ال

 ثانيد: أن عثمان وعلياً ومن واَل ا كانوا كذلك.وال

و ذا جيو اَلحرتاز من تكفري املؤموني ابلذنوب وا طاَي، فإنه أول بدعد  هر  يف اإلس              الم فكفر أهلها املس              لمني، 
 .(4)أحاديث صحيحد يف ذمهم واألمر بقتا م ملسو هيلع هللا ىلصالويبواستحلوا دماءهم وأموا م، وقد ثب  عن 

 ـ ما ال جيوز يف حقه كاجلور:ملسو هيلع هللا ىلص يب ـ ـ َتويزهم علا الن 5
دقوه نفس   ه أن جيور وي    ل يف س   وته، ومل يوجبوا طاعته ومتابعته، وإمنا ص   ملسو هيلع هللا ىلص قال ابن تيميد: وا وارج جوزوا على الرس   ول 

يف عوهنم ، وغالو أهل البدع وا وارج يتابقرمندون ما شرعه من السود الر ختالف      بزعمهم       اهر ال قرمنفيما بل ه من ال
احلقيقد على هذا، فإهنم يرون أن الرس         ول لو قال خبالف مقالتهم ملا اتبعوه... وإمنا يدفعون عن نفوس         هم احلجد، إما برد 
الوقل، وإما بت ويل املوقول، فيطعوون يرًة يف اإلس     واد، ويرًة يف امل ، وإَل فهم ليس     وا متبعني وَل مؤَتني حبقيقد الس     ود الر 

 .(5)قرمنوَل حبقيقد ال ، بلملسو هيلع هللا ىلصجاء هبا الرسول 

 ـ الطعن والتضليل: 6
من أبرز ص        فا  ا وارج الطعن يف أئمد ا دى وت         ليلهم واحلكم عليهم اب روج عن العدل والص        واب، وقد نلذ  هذه 

، فقد َعدذ ذو (6)، حيث قال ذو ا ويص        رة: َي رس        ول هللا اعدلملسو هيلع هللا ىلصالص        فد يف موقف ذي ا ويص        رة مع رس        ول ا دى 
                                                           

  (1) موهاج السود )62/3(.
  (2) الفر  بني الفر  للب دادي ، ص 57 ر ا وارج للسعوي ، ص 191.

  (3) البدايد والوهايد )294/3(.

  (4) الفتاوى )30/13 ، 31(.
  (5) الفتاوى )73/19(.

  (6) البخاري ، كتاب استتابد املرتدين ، فتُ الباري )290/12(.
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          ابجلور وا روج على العدل يف القسمد  وإن هذه ملسو هيلع هللا ىلص ، وحكم على رسول هللا           ملسو هيلع هللا ىلصفسه أورع من رسول هللا ا ويصرة ن
 .(1)الصفد قد َلزمتهم عرب التاري ، وقد كان  ا أسوأ األثر ملا ترتو عليها من أحكام وأعمال

 ـ سوء الظن: 7
هللا بعدم اإلخالص، حيث قال: وملسو هيلع هللا ىلص ا دى  هذه ص فد أخرى للخوارج نل  يف حكم ذي ا ويص رة اجلهول على رس ول

قد أعطى الس    ادة ملسو هيلع هللا ىلص ، فذو ا ويص    رة اجلهول ملا رأى رس    ول هللا (2)إن هذه لقس    مد ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه هللا
األغوياء، ومل يعِ  الفقراء، مل حيمل هذا التص  رف على اعمل احلس  ن، وهذا ش  يء عجيو خص  وص  اً وأن دواعيه كثرية، فلو 

، لكفى به داعياً إىل حسن الظن، ولكن ذا ا ويصرة أىب ذلك، ملسو هيلع هللا ىلصيكن إَل أن صاحو هذا التصرف هو رسول ا دى  مل
وأساء الظن ملرضه الوفسي، وحاول أن يسرت هذه العلد بستار العدل، وبذلك ضحك موه إبليس، واحتال عليه، ف وقعه يف 

 مصايده.

ألنه   افع س     لوكه ومقاص     ده، وأن حيذر هواه، وأن يكون موتبهاً حليل إبليسفيوب ي للمرء أن يراقو نفس     ه، وأن يدقق يف دو 
ن برا ، ويربر الس  لوك القبيُ ابس  م مبادئ احلق. ومما يعني املرء على وقايد نفس  ه،  كثرياً ما يزين العمل الس  يِ   ب الف َحس  َ

 من علم، أو ذرة من فهم ملا س     ق  يف والوجاة  ا من حيل الش     يطان ومص     ايده: العلم، فذو ا ويص     رة لو كان عوده ألرة
 .(3)هذا املزلق

 ـ الشدة علا املسلمني: 8
عرف ا وارج ابل لظد واجلفوة، وقد كانوا شديدي القسوة والعوف على املسلمني، وقد بل   شد م حداً فظيعاً، فاستحلوا 

أهل األولن وغريهم فقد تركوهم ووادعوهم دماء املس      لمني وأموا م وأعراض      همر فروذعوهم وقتلوهم، أما أعداء اإلس      الم من 
 فلم يؤذوهم.

، وما قص   د عبد هللا بن خباب ومقتله عوا ببعيد، فمعاملد (4)ولقد س   جل التاري  ص   حائف س   وداء للخوارج يف هذا الس   بيل
الشريعد ، فقد وصف الشارع (5)ا وارج للمسلمني مصحوبد ابلقسوة والشدة والعوف، وأما للكافرين، فلني وموادعد ولطف

                                                           
  (1)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 106.

  (2) البخاري ، كتاب استتابد املرتدين ، فتُ الباري )290/12(.
  (3)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 106 ، 107.

  (4) املصدر السابق نفسه ، ص 110.

  (5) املصدر السابق نفسه ، ص 111.
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حُمَمذد  ﴿ ، قال تعاىل:(1)أبهنا س      هلد مسحد، وإمنا ندب إىل الش      دة على الكفار، وإىل الرأفد ابملؤموني، فعكس ذلك ا وارج
وَ ُهمْ  اُء َعَلى اْلُكفذاِر ُرَ َاُء بَ ي ْ دذ وُل اَّللِذ َوالذِذيَن َمَعُه َأش     ِ  َعْن مَمُووا َمْن يَ ْرَتدذ ِمْوُكمْ  ََيأَي َُّها الذِذينَ ﴿ ، وقال تعاىل:[29]الفتح:  ﴾َرس     ُ

ب ُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلذٍد َعَلى اْلُمْؤِمِونَي َأِعزذٍة َعَلى اْلَكاِفرِ  ُ ِبَقْوٍم حيُِ ْوَف أَيِْ  اَّللذ ِبيِل اَّللِذ َوََل خَيَاُفوَن َلْوَمَد ِديِوِه َفس           َ يَن جُيَاِهُدوَن يف س           َ
 ، هذه بعض الصفا  الر اشتهر هبا ا وارج.(2)، ف رهبوا املسلمني وروذعوهماآلَي ارج عكسوا ر فا و [54]املائدة:  ﴾َلَئِمٍ 

 اثمناً: بعض اآلراء االعتقادية للخوارج:
، ومن هذه اآللر ملسو هيلع هللا ىلصومع مرور الزمن اس تقر  مراء عقائديد خاص د بفرقد ا وارج، وخالفوا فيها كتاب هللا وس ود رس ول هللا 

 املوحرفد:

  صاحب الكبرية:ـ تكفري 1
 إن ا وارج يكفِ رون مرتكو الكبرية، وحيكمون خبلوده يف الوار، وقد استدلوا على معتقدهم ذلك أبدلد:

ر [81 ]البقرة:﴾ِلُدونَ بَ َلى َمْن َكَسَو َسي  َنًد َوَأَحاَطْ  ِبِه َخِطينَ ُتُه فَُ ولَِنَك َأْصَحاُب الوذاِر ُهْم ِفيَها َخا﴿ أ       استدلوا بقوله تعاىل:
على ختليد أص     حاب املعاص     ي يف الوار، وقالوا: إنه َل أمل للعاص     ي الذي ميو  على معص     يته يف  اآليدفقد اس     تدلوا هبذه 

 ، فزعموا أن ا طيند حتي  ابإلنسان فال يبقى له معها حسود مقبولد، حىت اإلميان فإهنا تذهبه.(3)ر د هللا

س   ها ترد مذهبهمر فقد دل  على أن من أحاط  به خطينته فإنه خيلد يف نف اآليدولكن األمر عكس ما ذهبوا إليه، وهذه 
الوار، وليس هواك خطيند حتي  ابإلنس  ان وحتب  أعماله وخيلد بس  ببها يف الوار إَل الكفر والش  رك ابهلل، ويؤيد هذا أن تلك 

حانه أن جمرد  : أن هللا قد أوض  ُ س  بنزل  يف اليهود، وهم قد أش  ركوا ابهلل وحادوا عن س  بيله، ومما يبطل زعمهم أي   اً  اآليد
كس  و الس  يند َل يوجو ا لود يف الوار، بل َل بد أن تكون س  يند حميطد به، وقيل: هي الش  رك، روي هذا عن ابن عباس. 

: من كفر حىت حيي  به كفره، فال تقبل له حس          ود، وهذا أوىل ملا ثب  يف الس          ود تواتراً من اآليدوروي عوه: أن معىن هذه 
 .(4)ة املوحدين من الوارخروج عصا

ن السعدي             ر ه الشي  عبد الر  ﴾َمْن َكَسَو َسي  َندً ﴿ مث إن قوله تعاىل: وسيند نكرةر فهي عامد جلميع أنواع السينا ،
يكون موفذاً، وهذا َل  ، فلم تدع له﴾َوَأَحاَطْ  ِبِه َخِطينَ ُتهُ ﴿ هللا            : واملراد هبا هوا الشرك، بدليل قوله تعاىل: أي: أحاط 

                                                           
  (1) فتُ الباري )301/12(.

  (2)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 111.
  (3) اإلابضيد يف موكو التاري  ، علي معمر )133/1(.

  (4) فتُ القدير للشوكاين )105/1(.
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إَل الش   ركر فإن من معه اإلميان َل حتي  به خطينته، ف ولنك أص   حاب الوار هم فيها خالدون، وقد احتج هبا ا وارج على  
كفر صاحو املعصيد، وهي حجد عليهم كما ترى، فإهنا  اهرة يف الشرك، وهكذا كل مبطل حيتج بيد أو حديث صحيُ 

. وغري ذلك من األدلد الر رد عليها علماء أهل الس              ود (1)به حجد عليهعلى قوله الباطل، فال بد أن يكون فيما احتج 
 واجلماعد كل يف حمله.

 وميكن أن جنمْميل الرد علا اخلوارج يف تكفريهم لصاحب الكبرية، وذلك من عدة وجوه:

له، لقوله جيو قت أ                         أن مرتكو الكبرية لو كان كافراً لكان حكمه حكم غريه ممن كفر بعد إميانه، وهو أن يكون مرتداً 
َل حيل دم امرئ مس    لم يش    هد أن َل إله إَل هللا، وأن حممداً رس    ول هللا إَل ملسو هيلع هللا ىلص: »، ولقوله (2)«من بدل ديوه فاقتلوهملسو هيلع هللا ىلص: »

 .(3)«إبحدى ثالث: الوفس ابلوفس، والثيو الزاين، واملفار  لديوه التارك للجماعد

ود من كفر بعد إميانه فحكمه القتل، لكن نص    وص الكتاب والس    فهذان احلديثان وغري ا من أدلد حكم املرتد تفيد أن كل 
اين فَاْجِلُدوا ُكلذ الزذانَِيُد َوالزذ ﴿ واإلمجاع تدل على أن الزاين والس           ار  والقاذف َل يقتل، بل يقام عليه احلد، كما قال تعاىل:

ُهَما ِمَنَد َجْلَدٍة َوََل أَتُْخْذُكْم هِبَِما َرأََفد  يف  ُتْم تُ ْؤِمُووَن اِبَّللِذ َواْليَ ْوِم اآلَواِحٍد ِمو ْ َهْد َعَذاهَبَُما طَائَِفد  ِمَن  ِديِن اَّللِذ ِإْن ُكو ْ خر َوْلَيش              ْ
َبا َنكَ ﴿ ، وقال هللا تعاىل يف حكم الس   ار :[2]النور:  ﴾اْلُمْؤِمِونيَ  ارَِقُد فَاْقَطُعوا أَيِديَ ُهَما َجَزاًء مبَا َكس   َ اِرُ  َوالس   ذ َن اَّللِذ اًَل مِ َوالس   ذ

ُ َعزِيز  َحِكيم   ، وورد يف شارب ا مر ما روي عن عمر بن ا طاب رضي هللا عوه: أن رجاًل كان على عهد [38]املائدة:  ﴾َواَّللذ
، ف   به قد جلده يف الش   راب ملسو هيلع هللا ىلصالويب، وكان ملسو هيلع هللا ىلصكان امسه عبد هللا وكان يلقو  اراً، وكان ي    حك رس   ول هللا   ملسو هيلع هللا ىلصالويب

، فوهللا ما علم  َل تلعووه: »ملسو هيلع هللا ىلصالويبيوماً، ف مر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العوه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال 
جبلد ش        ارب ا مر ومل يقتله، بل هنى عن لعوه بعيوه، وش        هد  ذا الرجل  ملسو هيلع هللا ىلصالويب، فقد أمر (4)«إَل أنه حيو هللا ورس        وله

 ورس       وله، مع أنه قد تكرر موه ش       رب ا مر عدة مرا ، ومل حيكم على هذا وَل على الس       ار  والزاين ابلكفر وَل حبو هللا
 .(5)«َل تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم»قطع املواَلة بيوهم وبني املسلمني، كان يست فر  م ويقول: 

رية  هم، فال عربة بقوله، مث أي اً أنه لو كان صاحو الكبوقد أمجع  األمد من الصحابد والتابعني على ذلك إَل من شذذ عو
كافراً لوجو التفريق بيوه وبني زوجته املؤمود، واملرأة كذلك، وكذلك أي            اً فإنه َل يرث مس           لماً وَل يرثه مس           لم، ولكن 

                                                           
  (1) تفسري السعدي )103/1(.

  (2) البخاري ، كتاب اجلهاد ، فتُ الباري )149/6(.
  (3) البخاري ، كتاب الدَي  ، فتُ الباري )201/12(.

  (4) البخاري ، كتاب احلدود ، فتُ الباري )75/12(.
  (5) جمموع الفتاوى )671/7(.
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التابعون  م و مل يفر  بني من فعل معص       يد وبني زوجته، ومل حيرمه من مرياث من له اإلرث موه، وكذلك ص       حابته  ملسو هيلع هللا ىلصالويب
 .(1)إبحسان، فثب  يقيواً أنه غري كافر

تَ تَ ُلوا َوِإْن طَائَِفتَ ﴿ ب                  أن هللا س بحانه وتعاىل مسذى أهل الكبائر مؤموني مع ارتكاهبم  ا يف قوله تعاىل: اِن ِمَن اْلُمْؤِمِونَي اق ْ
وَ ُهَما فَِإْن بَ َ ْ  ِإْحَداُ َا َعَلى اأُلْخَرى ف َ  ِلُحوا بَ ي ْ وَ ُهَما َقاتُِلوا الذِر تَ ْبِ ي َحىتذ َتِفيَء ِإىَل أَمْ فََ ص          ْ ِلُحوا بَ ي ْ ِر اَّللِذ فَِإْن فَاَءْ  فََ ص          ْ

ِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيكُ  َ ص              ْ ا اْلُمْؤِمُووَن ِإْخَوة  ف       َ ِطنَي صِإمن       ذَ وُّ اْلُمْقس              ِ طُوا ِإنذ اَّللذَ حي       ُِ ْدِل َوأَْقس              ِ ُكْم ْم َوات ذُقوا اَّللذَ َلَعلذ اِبْلع       َ
 .[10-9 ]احلجران:﴾تُ ْرَ ُونَ 

قال ابن كثري      ر ه هللا     : فسماهم مؤموني مع اَلقتتال، وهبذا استدل البخاري وغريه على أنه َل خيرج عن اإلميان ابملعصيد 
 .(2)وإن عظم ، َل كما يقوله ا وارج ومن يبعهم من املعتزلد وحنوهم

َلى احْلُرُّ اِبحْلُرِ  وَ ﴿ أي         اً قوله تعاىل: اآليدومثل هذه  اُص يف اْلَقت ْ اْلَعْبُد اِبْلَعْبِد َواألُنْ َثى ََيأَي َُّها الذِذيَن مَمُووا ُكِتَو َعَلْيُكُم اْلِقص        َ
اٍن َذِلَك خَتِْفيف   يء  فَات َِباع  اِبْلَمْعُروِف َوأََداء  ِإلَْيِه إبِِْحس     َ ْن َربِ ُكْم َوَرْ َد  َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد مِ اِبألُنْ َثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه ش     َ

ر قال ابن حزم ر ه هللا: فابتدأ هللا عز وجل خبطاب أهل اإلميان من كان فيهم من قاتل [178]البقرة:  ﴾َذِلَك فَ َلُه َعَذاب  أَلِيم  
فص     ُ أن القاتل  ﴾ا اْلُمْؤِمُووَن ِإْخَوة  ِإمنذَ ﴿ أو مقتول، ونص تعاىل على أن القاتل عمداً وويل املقتول أخوان، وقد قال تعاىل:

 .(3)، وحكم له أبخوة اإلميان، وَل يكون للكافر مع املؤموني تلك األخوةقرمنعمداً مؤمن بوص ال

فهذه بعض أدلد أهل الس   ود يف ردهم على قول ا وارج يف مرتكو الكبرية، وقد اس   تقر هذا املعتقد عود علماء أهل الس   ود 
 وإليك بعض أقوا م:وسطروه يف كتبهم، 

 ـ رأيهم يف اإلمامة: 2
قال أمري املؤموني علي رض              ي هللا عوه: َل بد للواس من إمارة برة كان  أو فاجرة، قيل له: هذه الربة قد عرفواها، فما ابل 

 .(4)الفاجرة؟ قال: يؤمن هبا السبيل وتقام هبا احلدود، وجياهد هبا العدو، ويقسم هبا الفيء

َّللذَ َوَأِطيُعوا َأِطيُعوا ا﴿ إلمامد واجبًا على األمد اإلس              الميد، إذ لو بقوا بال إمام أل وا مجيعاً لقوله تعاىل:و ذا كان حكم ا
وَل َوأُويل اأَلْمِر ِمْوُكمْ  عامد يف مجيع أويل األمر من  اآليد: الظاهر وهللا أعلم أن اآليد، قال ابن كثري يف [59]النســـــــــاء:  ﴾الرذس           ُ

                                                           
  (1) ا وارج للسعوي ، ص 116 ، 117.

  (2) تفسري ابن كثري )211/4(.
  (3) الفصل يف امللل والوحل واألهواء والوحل )235/3(.

  (4) موهاج السود )146/1(.
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: أنه س  بحانه أوجو على املس  لمني طاعد أويل األمر اآليدر وهذا هو الراجُ، ووجه اَلس  تدَلل من هذه (1)ماءاألمراء والعل
موهم وهم األئمد، واألمر ابلطاعد دليل على وجوب نص              و ويل األمرر ألن هللا تعاىل َل أيمر بطاعد من َل وجود له، وَل 

، (2)األمر إبجياده فدل على أن إجياد إمام للمسلمني واجو عليهميفرض طاعد من وجوده مودوب، فاألمر بطاعته يقت ي 
، أي: بيعد اإلمام، وهذا واضُ الدَللد على (3)«من ما  وليس يف عوقه بيعد ما  ميتد جاهليدملسو هيلع هللا ىلص: »وقد قال رسول هللا 

، وقد أمجع مام واجووجوب نصو اإلمامر ألنه إذا كان  البيعد واجبد يف عوق املسلم، والبيعد َل تكون إلمام، فوصو اإل
الص   حابد رض   وان هللا عليهم، وكذلك من بعدهم على وجوب اإلمامد، ومما حيتم بوجوب اإلمامد، ما ورد  به الش   ريعد من 

، وذلك مثل: اجلهاد واحلج وإقامد احلدود وحنو ذلك، مما َل (4)األحكام الواجبد الر َل يتوَلها إَل اإلمام وَل تص         ُ بدونه
 .(5)واإلمارةيتم إَل ابلقوة 

من أطاعين : »ملسو هيلع هللا ىلصوقد بيو  الش  ريعد أن من حقو  اإلمام: الس  مع والطاعد يف غري معص  يد هللا تعاىل، فقد قال رس  ول هللا 
 .(6)«فقد أطاع هللا، ومن عصاين فقد عصى هللا، ومن يطع األمري فقد أطاعين، ومن يعص األمري فقد عصاين

عص   يد، فإن أمر مبعص   يد هللا فال جيوز طاعته فيها، وَل إعانته عليها، وجيو أن وقد أوجو الش   ارع طاعد اإلمام ما مل أيمر مب
، فيكون موقف املس   لم الوص   يحد لوَلة أمور املس   لمني، لقول (7)يعان على طاعد هللا، وأن يس   تعان به عليها ما أمكن ذلك

ثاللً، « ين الوصيحدالد»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلويبايف احلديث الصحيُ، عن أيب رقيد َتيم بن أوس الداري رضي هللا عوه: أن  ملسو هيلع هللا ىلصالويب
 .(8)«هلل عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمد املسلمني، وعامتهم»قلوا: ملن َي رسول هللا؟ قال: 

قال ابن حجر: والوص   يحد ألئمد املس   لمني إعانتهم على ما ُ ِ لوا القيام به، وتوبيههم عود ال فلد، وس   د خلتهم عود ا فوة، 
عليهم، ورد القلوب الوافرة إليهم، ومن أعظم نص      يحتهم دفعهم عن الظلم ابلر هي أحس      ن، ومن مجلد أئمد ومجع الكلمد 

 .(9)املسلمني أئمد اَلجتهاد، وتقع الوصيحد  م ببث علومهم ونشر مواقبهم وحتسني الظن هبم

مري ألس           باب، وقد فعلوا ذلك مع أوقد خالف ا وارج ذلك املبدأ الرش           يد، فرأوا ا روج على أئمد املس           لمني عود أتفه ا
                                                           

  (1) تفسري ابن كثري )303/2(.
  (2) اإلمامد العظمى للدميجي ، ص 47.
  (3) مسلم ، كتاب اإلمامد )1478/3(.
  (4) أصول الدين للب دادي ، ص 272.

  (5) السياسد الشرعيد َلبن تيميد ، ص 12.
  (6) البخاري ، كتاب اجلهاد ، فتُ الباري )116/6(.

  (7) موهاج السود )147/1(.
  (8) مسلم ، كتاب اإلميان ، شر  الوووي )37/2(.

  (9) فتُ الباري )138/1(.
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املؤموني علي رض  ي هللا عوه وأرض  اه، فس  فكوا الدماء، وقطعوا الس  بل، وض  يذعوا احلقو ، وس  عوا يف إض  عاف املس  لمني حىت 
تكالب  عليهم األعداء، فهذا من أض      رار ا روج على أمري املؤموني علي رض      ي هللا عوه، وقد خالف  ا وارج ما كان عليه 

س  لمني من اش  رتا  الوس  و القرش  ي يف اإلمام، وقالوا: إنه َل خص  وص  يد لقريش فيها وَل مزيد  م عن س  واهم، بل  مجهور امل
 ، وقد احتجوا ملذهبهم مبا يلي:(1)كل من صار أهاًل  ا جاز توليته من دون أي نظر إىل نسبه

 يف غريهم من هو أف ل موهم.أ   قالوا: ألن اشرتا  القرشيد خيالف املعقول، إذ َل ميوع العقل أن يوجد 

 ب   مل جيعل هللا الوبوة يف قوم خاصنير فكيف جيعل اإلمامد كذلك؟ 

 .[13]احلجران:  ﴾ِإنذ َأْكَرَمُكْم ِعْوَد اَّللِذ أَتْ َقاُكمْ ﴿ َل يدل على ذلك لقوله تعاىل: قرمنج   أن ال

 .(2)«َل ف ل لعريب على أعجمي إَل ابلتقوىملسو هيلع هللا ىلص: »د   استدلوا بقوله 

 .(3)«وإن أمر عليكم عبد حبشي جمدذع األنف، فامسعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب هللاملسو هيلع هللا ىلص: »ه   واستدلوا بقوله 

 .(4)و   مل يثب  األنصار القرشيد يف اإلمامد، ولو أثبتوها ملا طالبوا يف اإلمامد ولرد عليهم املهاجرون هبا

واإلمارا  عن اإلمارة العظمى، فما جاز فيها جاز يف  وَلَي القد وىل على األمم من غري قريش و ملسو هيلع هللا ىلص ز                أن رسول هللا 
 .(5)فروعها، وما امتوع فيها امتوع يف فروعها

 :وجوه الرد علا اخلوارج 

 أ   أما احتجاجهم ابلعقل، فهو مردود ألنه َل حجد فيه مع ثبو  الوص واإلمجاع.

لواس حجد يف ذلكر ألن هللا يصطفي للوبوة والرسالد أصلُ اب            وأما احتجاجهم أبن هللا مل جيعل الوبوة خاصد بقوم فال 
 ا، وا لق َل يس           تطيعون القطع على أن فالانً أص           لُ من غريه، وَل يقارن اختيار املخلو  مع اختيار ا الق، وأما امليزة 

 لقريش فهي على جهد العموم ملا كان  حتتله من املكاند الديويد واَلجتماعيد يف قلوب الواس.

لا أعجمي إال ال فضــــــل لعريب ع» ﴾إينر َأْكَرَمكمْم عيْنَد اَّللري أَتْـَقاكممْ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:وأما اســــــتدالهلم بقوله تعاىل: وقوله  ج ـــــــــــــــــ

                                                           
  (1) الفصل )89/4( ر مقاَل  اإلسالميني )204/1(.

  (2) مسود أ د )441/5(.
  (3) مسلم ، شر  الوووي )227/12(.

  (4) ا وارج للسعوي ، ص 155.
  (5) املصدر السابق نفسه ، ص 155.
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 ، فاجلواب علا هذا من وجهني:«ابلتقوى

وه مواحلديث املفاضلد بني الواس عامد، فال شك أن من ف ل على صاحبه بزَيدة يف التقوىر فهو أكرم  آليدد       أن يراد اب
 واحلديثر ألن دَللد كل موهما عامد. آليدوأف ل عود هللا، وهذا ب ض الوظر عن اإلمامد، وهذا هو املراد اب

أما من جهد اإلمامد فال شك أي اً أن من زاد على غريه ابلعدل والتقوى والصال  مع توفر ابقي شرو  اإلمامد فيه،  -ه     
 َل تعارض بني تلك الشرو .فهو أوىلر لكن َل نوسى أن الوسو القرشي شر ، و 

و                 وأما احتجاجهم مبا ورد يف وجوب السمع والطاعد وإن كان األمري عبداً حبشياً، فهذا األمر َل إشكال فيه، وقد ورد 
، وهذا َل ميوع (1)«امسعوا وأطيعوا وإن اس         تعمل عليكم عبد حبش         ي ك ن رأس         ه زبيبدملسو هيلع هللا ىلص: »فيه عدة رواَي ر موها قوله 

 قريش، وهو عود أهل السود خمرج على ثالثد أمور: اشرتا  اإلمامد يف

   أن يكون العبد مستعماًل من جهد اإلمام القرشي، وليس هو اإلمام األعظم. 1

يمن بىن ف ملسو هيلع هللا ىلصقال رس    ول هللا                    قد قيل: إن العبد احلبش    ي إمنا ذكره على وجه ض    رب املثل وإن مل يص    ُ وقوعه، كما  2
 .(3)طاة َل ميكن أن يكون مسجداً ، ومفحص الق(2)مسجداً ولو كمفحص قطاة

 .(4)  أنه أطلق على طريق املبال د يف وجوب السمع والطاعد، أو ابعتبار ما كان قبل العتق 3

ز              وأما دعواهم أن األنصار مل يثبتوا أحقيد قريش يف ا الفد، فهذا غري صحيُ، بل الصحيُ أهنم أذعووا لذلك، وحصل 
 فد.اإلمجاع على أحقيد قريش يف ا ال

امد لسعد بن وأرادوا عقد اإلمملسو هيلع هللا ىلص قال اإلمام األشعري ر ه هللا: اجتمع  األنصار يف سقيفد بين ساعدة مبديود رسول هللا 
عبادة، وبلغ ذلك أاب بكر وعمر         رضوان هللا عليهما        ، فقصدا حنو جمتمع األنصار يف رجال من املهاجرين، ف علمهم أبو 

، ف   ذعووا ل  ذل  ك موق  ادين، (5)«األئم  د من قريش: »ملسو هيلع هللا ىلصالويبريش، واحتج عليهم بقول بكر أن اإلم  ام  د َل تكون إَل يف ق
ورجعوا إىل احلق طائعني، بعد أن قال  األنص          ار: موا أمري وموكم أمري، وبعد أن جرد احلباب بن املوذر س          يفه وقال: أان 

خالفت  ه،  وا على إم  امت  ه، واتفقوا علىخبيله  ا اعك  ك، وع  ذيقه  ا املرج  و؟. مث ابيعوا أاب بكر رض              وان هللا علي  ه، واجتمع

                                                           
  (1) البخاري ، كتاب األحكام ، فتُ الباري )121/12(.

  (2) فتُ الباري )122/12( ر جامع العلوم واحلكم ، ص 230.
  (3) ا وارج للسعوي ، ص 157.

  (4) فتُ الباري )122/13(.
  (5) املصوف َلبن أيب شيبد )544/5( ر البخاري بلفظ اخر ، رقم 7140.
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 .(1)وانقادوا لطاعته

، حيث وىل على بعض األمص               ار أو اجليويف من غري قريش، فال حاجد  م يف هذا ألنه ملسو هيلع هللا ىلصالويبوأما احتجاجهم بفعل 
 .(2)ليس يف اإلمامد العظمى، وَل نسلم  م أن ما جاز يف الفرع جاز يف األصل

احتج به من مل يعني ا الفد يف قريش من أتمري عبد هللا بن رواحد وزيد بن حارثد وأس       امد  قال ابن حجر ر ه هللا: وأما ما
 ، وهللا أعلم.(3)وغريهم يف احلروبر فليس من اإلمامد العظمى يف شيء، بل فيه أنه جيوز استوابد غري القرشي يف حياته

 أدلد أهل السود القائلني ابشرتا  الوسو القرشي:

 .(4)«هذا األمر يف قريش، َل يعاديهم أحد إَل كبذه هللا يف الوار على وجهه، ما أقاموا الدينإن ملسو هيلع هللا ىلص: »أ   قوله 

 .(6)«ما بقي من الواس اثوان»، ويف روايد ملسلم: (5)«َل يزال هذا األمر يف قريش ما بقي موهم اثوانملسو هيلع هللا ىلص: »ب   قوله 

 .(7)«الواس تبع لقريشملسو هيلع هللا ىلص: »ج   وقوله 

ريش... الواس تبع لق»حكاه غري واحد من العلماء موهم: الوووير حيث قال يف شرحه حلديث: د           انعقاد اإلمجاع، فقد 
هذه األحاديث وأش         باهها دليل  اهر على أن ا الفد خمتص         د بقريش َل جيوز عقدها ألحد من غريهم، وعلى هذا « إخل

 .(8)انعقد اإلمجاع يف زمن الصحابد والتابعني فمن بعدهم ابألحاديث الصحيحد

موهم القاضي عياضر فقد نقل عوه الوووي قوله: اشرتا  كونه          أي: اإلمام          قرشياً هو مذهو العلماء كافد، قال: وقد و 
احتج به أبو بكر وعمر رض  ي هللا عوهما على األنص  ار يوم الس  قيفد، فلم يوكره أحد، قال القاض  ي: وقد عدها العلماء يف 

فيها قول وَل فعل، خيالف ما ذكران، وكذلك من بعدها يف مجيع األعصار. مسائل اإلمجاع، ومل يوقل عن أحد من السلف 
قال: وَل اعتداد بقول الوظام ومن وافقه من ا وارج وأهل البدع أنه جيوز كونه من غري قريش، وَل س     خافد ض     رار بن عمرو 

ن ابطل ر، وهذا الذي قاله ميف قوله: إن غري القرش         ي من الوب  وغريهم يقد م على القرش         ي  وان خلعه إن عرض موه أم

                                                           
  (1) مقاَل  اإلسالميني )39/1   41( ر شر  الوووي )200/12( ر الفصل )89/4(.

  (2) ا وارج للسعوي ، ص 158.
  (3) فتُ الباري )119/13(.

  (4) البخاري ، كتاب األحكام ، فتُ الباري )114/13(.
  (5) املصدر السابق نفسه.

  (6) مسلم ، كتاب اإلمارة ، شر  الوووي )201/13(.

  (7) البخاري ، كتاب املواقو ، فتُ الباري )526/6(.
  (8) شر  الوووي على صحيُ مسلم )200/12(ر اإلمامد العظمى للدميجي ، ص 273.
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 .(1)القول وزخرفه مع ما هو عليه من خمالفد إمجاع املسلمني، وهللا أعلم

 .(5)، وال زايل(4)، وابن خلدون(3)واإلجيي (2)وممن حكى هذا اإلمجاع أي اً املاوردي

قا  اعدثني، الفعل، رواه ثومن اعدثني حممد رش  يد رض  ا، حيث قال: أما اإلمجاع على اش  رتا  القرش  يد قد ثب  ابلوقل و 
واس       تدل به املتكلمون وفقهاء مذاهو الس       ود كلهم، وجرى عليه العمل بتس       ليم األنص       ار وإذعاهنم لبين قريش، مث إذعان 

 .(6)السواد األعظم من األمد عدة قرون

لك، عن عمر من ذولكن احلافظ ابن حجر اعرتض على هذا اإلمجاع بقوله: وحيتاج من نقل اإلمجاع إىل أتويل ما جاء 
فقد أخرج أ د عن عمر بس        ود رجاله ثقا  أنه قال: إن أدركين أجلي وقد ما  أبو عبيدة اس        تخلف  معاذ بن جبل.. 
احلديث، ومعاذ بن جبل أنصاري َل نسو له يف قريش، إن األثر املوسوب إىل عمر ضعيف َلنقطاعه كما بني بعض أهل 

 .(7)العلم

، وقد اختلف قول أيب بكر الباقالين، فاش     رت  القرش     يد يف كتابه (8)اش     رتا  الوس     و القرش     يومال اإلمام اجلويين إىل عدم 
 .(10)، ومل يشرتطها يف كتابه التمهيد(9)اإلنصاف

وإىل نفي اش            رتا  القرش            يد ذهو أكثر اعدثنير موهم: حممد أبو زهرة يف كتابه )املذاهو اإلس            الميد(، وذهو إىل أن 
، وموهم د. علي حس      ين ا ربوطلي يف كتابه )اإلس      الم (12). وموهم العقاد(11)أخبار َل تفيد حكماً األحاديث الواردة جمرد 

ونرأ على رمي األحاديث املذكورة ابلوض  ع، وموهم د. ص  ال  الدين دبوس يف كتابه )ا ليفد توليته وعزله(،  ،(13)وا الفد(
د املبارك ر ه هللا، فقد اعتربها من ابب الس           ياس           د ، وموهم األس           تاذ حمم(14)وذهو إىل أن هذه األحاديث جمرد أخبار

                                                           
  (1) شر  الوووي على صحيُ مسلم )200/12(.

  (2) األحكام السلطانيد ، ص 6.
  (3) املواقف ، ص 398.
  (4) املقدمد ، ص 194.
  (5) الباطويد ، ص 180.

  (6) ا الفد أو اإلمامد العظمى عمد رشيد رضا ، ص 19.
  (7) اإلمامد العظمى ، ص 284.

  (8) غياث اإلمام للجويين ، ص 163.
  (9) اإلنصاف للباقالين ، ص 69.

  (10) التمهيد نقالً عن اإلمامد العظمى ، ص 275.
  (11) املذاهو اإلسالميد )90/1(.

 (12) الدميقراطيد يف اإلسالم ، ص 69.
  (13) اإلسالم وا الفد ، ص 42.

  (14) ا ليفد توليته وعزله ، ص 270.
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، لورود (2)، والراجُ هو ما ذهو إليه مجهور املس  لمني من اش  رتا  الوس  و القرش  ي لإلمامد(1)الش  رعيد املت رية بت ري العوامل
دم ع  األدل د الص              رحي د يف أحقيتهم، وإلمج اع الص              ح اب د ومن بع دهم على ذل ك، وأدل د املخ الفني ليس فيه ا حج د على

 اَلشرتا .

 لكن أحقية قريش يف اخلالفة ال بد فيها من شرطني:

إن هذا األمر يف قريش َل يعاديهم أحد إَل كبذه هللا يف الوار على »األول: إقامتهم للدين لقوله عليه الص              الة والس              الم: 
 .(3)«وجهه، ما أقاموا الدين

يد فال أحقيد  م فيها، فيكون اش  رتا  الوس  و القرش  ي يف ابتداء الوَلالثاين: أن َل يكون هواك إمام قائم، فإن كان  د إمام 
، ما دام (4)وعود اَلختيار َل يف اس     تمرارها، إذ إن اإلمام القائم َل نوز موازعته وَل ا روج عليه َل من قريش وَل من غريها

اض          ع موه كفر بوا  فاألمر موو  ابلقدرة، وخقائماً أبمر هللا، ومل يوحرف عن ش          رعه، ومل نر موه كفراً بواحاً، أما إذا خرج 
 لفقه املصاحل واملفاسد.

 

 اتسعاً: طعنهم يف بعض الصحابة، وتكفريهم لعثمان وعلي رضي هللا عنهما:
امتاز ا وارج عن الش  يعد الراف   د إبثبا م إمامد الص  ديق والفارو  رض  ي هللا عوهما، فهم يعتقدون أن إمامد أيب بكر وعمر 

َل ش   ك يف ص   حتها وَل ريو عودهم يف ش   رعيتها، وأن إمامتهما كان  برض   ا املؤموني ورغبتهم، وأهنما س   ارا  إمامد ش   رعيد،
على الطريق املس      تقيم الذي أمر هللا به مل ي ريا ومل يبدَل حىت توفا ا هللا تعاىل على ما يرض      يه من العمل الص      احل والوص      ُ 

 رضي هللا عوهما كذلك، وَل يشك يف هذا إَل من ف  مبعتقد الراف د.للرعيد، وهذا اَلعتقاد موهم حق وصد ، فلقد كاان 

وهذا املعتقد للخوارج ناه الش   يخني حالفهم فيه الس   داد والص   واب، وكانوا موفقني فيه، لكوهم هلكوا فيمن بعد ار حيث 
لى إنكار  لهم ع قادهم الش         يطان وأخرجهم عن احلق والص         واب يف اعتقادهم يف عثمان وعلي رض         ي هللا عوهما، فلقد

إمامد عثمان رض           ي هللا عوه يف املدة الر نقم عليه أعدا ه فيها، كما أنكروا إمامد علي أي            اً بعد التحكيم، بل أدى هبم 
س          وء معتقدهم إىل تكفري ا وتكفري طلحد والزبري ومعاويد وعمرو بن العاص وأيب موس          ى األش          عري وعبد هللا بن عباس 

                                                           
  (1) نظام اإلسالم يف احلكم والدولد ، ص 71.

  (2) األحكام السلطانيد أليب يعلى ، ص 20 ر ا وارج للسعوي ، ص 159.
  (3) البخاري ، كتاب األحكام ، ابب األمراء من قريش ، فتُ الباري )114/13(.

  (4) ا وارج للسعوي ، ص 159 ر اإلمامد العظمى ، ص 295.
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 وأصحاب اجلمل وصفني.

 وجه ا وارج إىل هؤَلء األخيار من الصحابد طعواً عاماً يشملهم مجيعاً، ووجهوا إىل بع هم طعواً على وجه ا صوص. وقد

، (1)فطعوهم فيهم على وجه عام: أهنم يعتقدون فيهم أهنم كفروا، وقد دون أهل العلم هذا املعتقد الس              يِ   عوهم يف كتبهم
هللا: وا وارج أبس         رها يثبتون إمامد أيب بكر وعمر، ويوكرون إمامد عثمان يف  فقد قال اإلمام أبو احلس         ن األش         عري ر ه

وق    األح  داث الر نقم علي  ه من أجله  ا، ويقولون إبم  ام  د علي قب  ل أن حيكم، ويوكرون إم  امت  ه مل  ا أج  اب إىل التحكيم، 
 .(2)ويكفرون معاويد، وعمرو بن العاص، وأاب موسى األشعري

: وكان ش        يطان ا وارج مقموعاً ملا كان املس        لمون جمتمعني يف عهد ا لفاء الثالثد أيب بكر وعمر وقال ابن تيميد ر ه هللا
وعثمان، فلما افرتق  األمد يف خالفد علي رضي هللا عوه وجد شيطان ا وارج موضع ا روج، فخرجوا وكفذروا علياً ومعاويد 

 .(3)طالوومن واَل ا، فقاتلهم أوىل الطائفتني ابحلق علي بن أيب 

وقال الش        هرس        تاين بعد تعداده لكبائر فر  ا وارج: وجيمعهم القول ابلتربي من عثمان وعلي رض        ي هللا عوهما ويقدمون 
ذلك على كل طاعد، وقال يف اعكمد األوىل: وطعووا يف عثمان رض              ي هللا عوه لألحداث الر عدوها عليه، وطعووا يف 

 .(4)أصحاب اجلمل وأصحاب صفني

األزارقد بعد أن ذكر أهنم يعتقدون كفر علي رض       ي هللا عوهر قال: وعلى هذه البدعد م          األزارقد، وزادوا عليه وقال يف 
، (5)تكفري عثمان وطلحد والزبري وعائش      د وعبد هللا بن عباس رض      ي هللا عوهم، وس      ائر املس      لمني معهم وختليدهم يف الوار

قدهم ه ضالل وغوايد وترك للحق جانباً، وا وارج استهواهم الشيطان مبعتوهذا املعتقد واضُ البطالن مبجرد مساعه، واعتقاد
 ابطل ألمور عدة:ملسو هيلع هللا ىلص هذا، فكانوا له تبعاً فاعتقادهم كفر من تقدم ذكرهم من أصحاب رسول هللا 

 عاىل:أخرب أبهنم أف         ل أمته، فقد قال تملسو هيلع هللا ىلص األمر األول: أن هللا تعاىل أخرب أبهنم خري أمد أخرج  للواس، وكذا رس        وله 
َهْوَن َعِن اْلُمْوَكِر َوتُ ْؤِمُووَن اِبَّللذِ ﴿ ُتْم َخرْيَ أَُمٍد ُأْخرَِجْ  لِلوذاِس أتمروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ و ْ  .[110]آل عمران:  ﴾ُكو ْ

 الكرميد أبهنم خري أمد أخرج  للواس، وذلك لقيامهم الكامل بواجو األمر ابملعروف اآليدفقد نوذه سبحانه وتعاىل يف هذه 

                                                           
  (1) عقيدة أهل السود واجلماعد يف الصحابد الكرام )1157/3(.

  (2) مقاَل  اإلسالميني )204/1(.
  (3) جمموع الفتاوى )89/19(.
  (4) امللل والوحل )117/1(.

  (5) املصدر السابق نفسه )121/1(.
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والوهي عن املوكر، وما ذلك إَل ملا بل وا إليه من كمال اإلميان وقوة اليقني، وألهنم حققوا صفا  ا رييد املووه عوها يف هذه 
 ا معهللا عوهما يف قوله عز وجل: قال: هم الذين هاجرو ، فقد روى أبو عبد هللا احلاكم إبس     واده إىل ابن عباس رض     ي اآليد
ُتْم َخرْيَ أَُمٍد ُأْخرَِجْ  لِلوذاسِ ﴿  .(1)من مكد إىل املديودملسو هيلع هللا ىلص هللا  ﴾ُكو ْ

وإمنا كان قرنه خري الواس ألهنم ممووا به  (2)«خري الواس القرن الذي أان فيه، مث الثاين، مث الثالث: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رس              ول هللا و 
 .(3)وصدقوه حني كذبوه، ونصروه حني خذلوه، وجاهدوا وموواحني كفر الواس، 

، ويف من مكد إىل املديودملسو هيلع هللا ىلص وأفراد الص             حابد الذين يعتقد ا وارج املارقون كفرهم هم من الذين هاجروا مع رس             ول هللا 
كفر به الواس،   حني ملسو هيلع هللا ىلصلويبمقدمد من يتواوله هذا الثواء العايل الرفيع هم هؤَلء، فهم من أهل ا جرة، ومن الذين ممووا اب

د واحلديث فيهما ش       هادة هللا ورس       وله للص       حاب اآليدوهم من الذين جاهدوا معه ونص       روه، واتبعوا الوور الذي أنزل معه، ف
 .(4)ملسو هيلع هللا ىلصعموماً أبهنم خري أمد حممد 

جلود، وقد اوأبرز الص              حابد الذين تكفرهم ا وارجر كعلي والزبري وطلحد وغريهم ورد  أحاديث يف حقهم أبهنم من أهل 
 بذلك.ملسو هيلع هللا ىلص بشرهم رسول هللا 

ِإنذ أَْوىَل الوذاِس إبِِبْ َراِهيَم ﴿ األمر الثاين: شهادة هللا  م ابإلميان احلقيقي ا الص يف مواضع كثرية من كتابه العزيز، قال تعاىل:
أول ما يوطلق هذا اللفظ على  اآليديف هذه  ﴾الذِذيَن مَمُوواوَ ﴿فكلمد  [68]آل عمران:  ﴾َللذِذيَن ات ذبَ ُعوُه َوَهَذا الوذيبُّ َوالذِذيَن مَمُووا

الص   حابد الكرام رض   وان هللا عليهم أمجعني، إذ إهنم أول وأف    ل من دخل يف هذا ا طاب بال نزاع، ولكن ا وارج أزاغ هللا 
 .(5)رب وا موهمقلوهبم فلم يهتدوا إىل شهادة العليم ا بري حبقيقد اإلميان للصحابد الذين كفذروهم أو ت

األمر الثالث: أن الرب تبارك وتعاىل أخرب يف حمكم كتابه العزيز: أنه رض    ي عن الص    حابد ورض    وا عوه، وأنه وعدهم اب لود 
اِر َوالذِذيَن ات ذبَ ُعوُهْم إبِِ ﴿ يف اجلوا  والفوز العظيم، قال تعاىل: اِبُقوَن اأَلوذُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنص     َ ُ َوالس     ذ َي اَّللذ اٍن َرض     ِ ْحس     َ

ُهْم َوَرُضوا َعْوُه َوَأَعدذ َ ُْم َجوذاٍ  َنْرِي حَتْتَ َها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز ا  .[100]التوبة:  ﴾َعِظيمُ لْ َعو ْ

ريُ يف أن من  ص   قرمينص   ر  تعاىل أنه قد رض   ي عن الس   ابقني األولني من املهاجرين واألنص   ار، وهو دليل  اآليدففي هذه 

                                                           
  (1) املستدرك )294/2( ، صححه احلاكم ، وأقر ه الذهيب.

  (2) مسلم )1965/4(.
  (3) فيض القدير للمواوي )478/3(.

  (4) عقيدة أهل السود واجلماعد يف الصحابد الكرام )1160/3(.
  (5) املصدر السابق نفسه )1161/3(.
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يعتقد كفرهم فهو ض  الٌّ خمالف هلل جل وعال، حيث كفذر من رض  ي هللا عوه، وَل ش  ك أن تكفري من رض  ي هللا عوه م   ادة 
ُ َعِن اْلُمْؤِمِونَي ِإْذ يُ َباِيعُ ﴿ ، وقال تعاىل:(1)رقدله جل وعال، وَترد وط يان، وهذه صفد الراف د وا وارج املا وَنَك َلَقْد َرِضَي اَّللذ

ِكيَوَد َعَلْيِهْم َوَأَلهَبُْم فَ ْتًحا َقرِيًبا َجَرِة فَ َعِلَم َما يف قُ ُلوهِبِْم فَ َنْ َزَل الس    ذ أعلن هللا رض    اه عن  اآليد، ويف هذه [18]الفتح:  ﴾حَتَْ  الش    ذ
 ر والذين كان موهم علي وطلحد والزبري، وعثمان رض  ي هللاملسو هيلع هللا ىلصلذين ح   روا احلديبيد من ص  حابد رس  ول هللا جيش اإلميان ا

 .(2)، وجعل يده عن يده، فكان  خرياً له من يدهملسو هيلع هللا ىلصالويبفبايع له ملسو هيلع هللا ىلص عوه كان يف مكد رسوًَل لرسول هللا 

م من ب ذض إليهم الكفر والفس          و  والعص          يان، وجعلهاألمر الرابع: أن الكفر بعيد الوقوع من قوم أخرب هللا جل وعال أنه 
وَل اَّللِذ َلْو يُِطيُعُكْم يف َكِثرٍي ِمَن اأَلْمِر َلَعِوتُّْم َوَلِكنذ اَّللذَ حَ ﴿ الراش            دين، قال تعاىل: بذَو ِإلَْيُكُم اإِلميَاَن َواْعَلُموا َأنذ ِفيُكْم َرس            ُ
 .[7]احلجران:  ﴾ُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَ  َواْلِعْصَياَن أُولَِنَك ُهُم الرذاِشُدونَ َوَزي ذَوُه يف قُ ُلوِبُكْم وََكرذَه ِإلَيْ 

فقد أخرب تعاىل فيها أنه جعل اإلميان أحو األش              ياء إليهم، فال يقع موهم إَل ما يوافقه ويقت               يه من األمور  اآليدوأما 
لى زعم الكرميد، فكيف يكفر أولنك ا رية ع اآليدبذلك الص   احلد، فاس   تحقُّوا بذلك أن يكونوا هم الراش   دين، كما نطق  

الراف د وا وارج املارقد، وعليهم تتلى اَي  هللا وفيهم رسوله؟ بل كيف يكفرون وقد كر ه هللا إليهم الكفر وجعلهم راشدين؟ 
أيب موس              ى عاص و فلقد زاغ ا وارج اجلهالء بزعمهم كفر عثمان وعلي وطلحد والزبري وابن عباس وعائش              د وعمرو بن ال

 .(3)األشعري ومعاويد وأصحاب اجلمل وصفني من الصحابد الكرام

 

 عاشرًا: من مسان اخلوارج ونزعاهتم يف العصر احلديث:
بدأ  مسا  ا وارج ونزعا م تظهر بني طوائف من أبواء املس          لمني اليوم، وأبش          كال ومظاهر خمتلفد من مجاعا  وأفراد 

وش       عارا ، ومواهج وأس       اليو ومواقف وتص       رفا ، ونزعا  فرديد ومجاعيد، وحنو ذلك من ودعوا  وحركا  واناها ، 
 .(4)أمور توذر خبطر، وتوب  عن بداَي   هور البذور العقديد والفكريد والسلوكيد للخوارج

ألحداث، اومن هذه الس  ما  واملظاهر: التش  دد يف الدين على الوفس، والتعس  ري على اآلخرين، والتعامل، وال رور، وتص  در 
وقلد الص        رب، وض        عف احلكمد، واَلس        تبداد ابلرأي، ونهيل اآلخرين، والطعن يف العلماء، وس        وء الظن فيهم، وحتقريهم، 

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه )1163/3(.
  (2) املصدر السابق نفسه )1163/3(.
  (3) املصدر السابق نفسه )1165/3(.
  (4) ا وارج ، انصر العقل ، ص 120.
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والتوفري موهم، واحلديد يف التعامل مع اآلخرين، وصعوبد مد جسور التفاهم معهم، وقابليد اَلنشطار والتفر ، وسهولد ا ام 
حد، والتكفري وغري ذلك من مظاهر ال لو الر س       اهم يف  هورها جمموعد من األس       بابر اآلخرين، وص       عوبد التجمع والتو 

 موها:

 ـ اجلهل ابلعلوم الشرعية: 1
فاملت مل لواقع أكثر أص     حاب التوجها  الر مييل أص     حاهبا إىل مسا  ا وارج جيد أهنم يتميذزون ابجلهل وض     عف الفقه يف 

  يد، فحني يتص   درون لألمور الكبار واملص   احل العظمى يكثر موهم التخب  وا لالدين، وض   حالد احلص   يلد يف العلوم الش   رع
، بس   بو عدم قدر م على اس   تيعاب فقه املص   احل واملفاس   د، والعلم مبراتبها، فو  (1)واألحكام املتس   رعد واملواقف املتش   وجد

ي يف تعلقد ابلس      ياس      د الش      رعيدر وهجهلهم ابحاد الوص      وص احلاكمد على الق       اَي املعيود، إذ ليس        املوكرا  العامد امل
ال الو سبو الف ر كمسائل الطهارة والصالة واحلج واألحوال الشخصيد يقوم فيها احلق        غالباً        على األدلد التفصيليد، 

 بل قيام العلم يف ذلك على أسس موها:

 أ   األدلد الشرعيد العامد، والقواعد، الر يدخل حتتها أمور كثرية.

 شريعد.ب   مقاصد ال

 ج   املوازند بني املصاحل واملفاسد.

 د   األدلد التفصيليد.

وَل ميكن للعوام، بل ص    ار العلم فهم الق    اَي الكليد العامد، وإن كان ميكوهم فهم الوص   وص اجلزئيد، وكذلك فهم مقاص   د 
أحد، بل َل يص ل  يواله كل الش ريعد َل يكون إَل ابس تقراء جممل الوص وص، وتص رفا  الش ارع، ففقه املقاص د فقه عزيز، َل

إلي ه إَل من ارتقى يف م دارج العلم، واطلع على واقع احل ال، وقل  و الوظر يف اَلحتم اَل  الر يظن ح دوثه ا، واملوازن د بني 
املص       احل واملفاس       د حتتاج إىل فهم للش       ريعد ومقاص       دها، وفهم للواقع ومراتو املفاس       د واملص       احل، وهذا كله َل يكون إَل 

 .(2)للعلماء

ن العوام يشت  املسلمني ويفر  وحد م، ألملسو هيلع هللا ىلص إن تصدُّر العامد أنصاف العلماء الذين َل يفهمون كتاب هللا وسود رسوله 
 َل يتصور اتفاقهم على أمر إذا مل يكن  م سراة يصدرون عن رأيهم، ولذلك كان الرد إىل أهل احلل والعقد.

                                                           
  (1) ا وارج ، انصر العقل ، ص 127.

  (2) قواعد يف التعامل مع العلماء ، ص 121.
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 ـ القراءة من الكتب بدون معلم: 2
أس     هم  يف تش     كيل فكر ال لو، طلو العلم من غري اببه، واإلقبال بِوَ َهٍم على كتو العلم، دون معلم  ومن األس     باب الر

يعني وَل موجه يرش   د، وأخذ الطالب يس   تخرجون األحكام يف املس   ائل الع    ال قبل أن ترس     أقدامهم يف العلم ابلكتاب 
 والسود، فزلذ  هبم القدم، وقد حدث هذا من نوعني من الشباب:

 شباب عايف يف السجون، ولقى اعن والتعذيو.ص 

ص وش    باب مل يدخلوا الس    جون، ومل يتعرض    وا عن، وكان  الوتيجد حص    اداً مراً من البلبلد الفكريد، وبالء ال لو، ش    ت  مشل 
 املسلمني املشت ، وزاد َتزيقهم َتزيقاً، وقد حدث هذا ألسباب موها:

 أ ـ اإلعراض عن العلماء:

هذا املوهج ا اط  بس   بو وقوع بعض اَلحنرافا  ممن يوتس   بون للعلم من أهل ا وى، فبد وا بس   حو  ولقد س   لك ال الة 
الثقد يف أهل العلم، ويف أقوا م ولو كان  حقاً، مث غلو على هؤَلء س            وء الظن، فوس            عوا دائرة اإلعراض، وأدخلوا فيها 

لثقد الفهم عامل جماهد يف رأي رأوه، أو مالوا إليه، س    حبوا االعلماء العاملني الص    ادقني، وس    حبوا الثقد فيهم أي     اً، وكلما خ
فيه وأعرضوا عوه، وهوا يكمن ا طر ويوجد الشط ، قال أحد العلماء الذين حاوروا الشباب أثواء لقائه هبم: الذي أخشاه 

د تؤهل داد كاٍف، ومعرفأن فقد الثقد ابلعلماء س    يحملكم على أحد األمرين أو األمرين معاً، و ا: اَلجتهاد من غري اس    تع
 لذلك، أو العودة للكتو واألخذ عوها دون اَلستعاند أبحد، ويف اَلثوني من املخاطر ما فيهما.

 .(1)قال أحد الشباب: لقد وقعوا يف اَلثوني معاً 

 ب ـ الغلو يف ذم التقليد:

ُ قَاُلوا َبْل َوِإَذا ِقيَل َ ُُم اتذِبُعوا َما أَن ْ ﴿ الكرمي التقليد وأهله، وحذر الس   لف من هذا املس   لك، قال تعاىل: قرمنلقد ذم ال َزَل اَّللذ
ًنا َوََل يَ ْهَتُدونَ  َوا َعَلْيِه ماَبَءاَن أََوَلْو َكاَن ماَبُ ُهْم ََل يَ ْعِقُلوَن َشي ْ  .[170قرة: ]الب ﴾نَ تذِبُع َما أَْلَفي ْ

ل حاطو ليل، حيمل حزمد حطو وفيه أفعى ومن أقوال األئمد قول الش               افعي: مثل الذي يطلو العلم بال حجد كمث
 .(2)تلدغه وهو َل يدري

                                                           
  (1) التكفري جذوره وأسبابه ، ص 14، 15 ر  اهرة ال لو يف الدين ، ص 313.

  (2) إعالم املوقعني )200/2(.
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 .(1)وقال أ د: َل تقلدين، وَل تقلد مالكاً وَل الثوري وَل األوزاعي، وخذ من حيث أخذوا

 .(2)وقال أبو يوسف: َل حيل ألحد أن يقول مقالتوا حىت يعلم من أين قلوا

، ف نِفوا من تقليد (3)كالص           يب يف حجر أمه، وأن َل فر  بني املقلد والبهيمدوقرأ الش           باب هذا، وقر وا أن املقلد مع العامل  
غريهم من العلماء، وابل وا يف الوفور من التقليد وذمه، فظووا أن اَلهتداء براء الس         ابقني من الص         حابد والتابعني والعلماء 

ا ووا أن ذلك من التقليد املذموم، ف ابحو الص        ادقني، واَلس        تفادة من مواهجهم، واَلس        رتش        اد بفتاويهم املدعمد أبدلد،  
ألنفس   هم إص   دار الفتاوى ومل يت هذلوا  ا بعد، وأكبوا على الكتو يس   تخرجون موها األحكام، ويس   توبطون اآلراء العجاب، 

 وتوغلوا يف هذا امليدان وهم ليسوا فرسانه، فشطوا وناوزوا احلدود.

يلها، ومل يعرفوا ص      حيُ األقوال من س      قيمها، ومل جييدوا إنزال الوص      وص إن هؤَلء الش      باب مل حيس      ووا َتييز األمور وتفص      
مواز ا، فعمذموا حيث َل تعميم، وأعرض     وا حيث جيو اإلقبال، وأقدموا حيث جيو اإلحجام، فالوص     وص الر تذم التقليد 

 .(4)ليس  عامد، إمنا  ا حاَل  تتوزل عليها

ا من ذم التقليد قال يف هنايد الباب: وهذا كله ل ري العامد، فإن العامد َل بد   فابن عبد الرب بعد أن ذكر اآللر املرويد يف
تقليد علمائها عود الوازلد توزل هبا، ألهنا َل تتبني موقع احلجد وَل تقبل بعدم الفهم إىل علم ذلكر ألن العلم درجا  َل 

ماء أن وبني طلو احلجد وهللا علم. ومل ختتلف العلس           بيل موها إىل أعالها إَل بويل أس           فلها، وهذا هو احلائل بني العامد 
ُتْم ََل تَ ْعَلُمونَ ﴿ العامد عليها تقليد علمائها، وأهنم املرادون بقول هللا عز وجل: ... [7]األنبياء:  ﴾َفاس              ْ َُلوا َأْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكو ْ

د َل جيوز  ا وكذلك مل خيتلف العلماء أن العامفكذلك من َل علم له وَل بصرر مبعىن ما يدين به َل بد له من تقليد عامله، 
 .(5)الفتيار وذلك وهللا أعلم جلهلها ابملعاين الر جيوز موها التحليل والتحرمي والقول يف العلم

وعامد هؤَلء الش  باب عوام يف علوم الش  ريعد ولوازمها، وأنِفوا من س  ؤال العلماء واس  تفس  ارهم، فكان  الوتيجد حص  اداً مريراً 
 فوضى الفكريد.من ال

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه.

  (2) املصدر السابق نفسه )201/2(.
  (3) إعالم املوقعني )201/2(ر جامع بيان العلم وف له )114/2(.

  (4)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 316.
  (5) جامع بيان العلم وف له )114/2   115(.
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 ج ـ التطبيق اخلاطئ لكلمان صدق:

إن هذه افد خطرية، من اتقاها جنا، فمش        كلد من وقع يف غلو ا وارج اليوم وأمس، ليس          فيما يس        تدلون به، ولكن يف 
كم إَل ح تطبيق ما يستدلون به على واقعه ومراده، فعودما انقلو ا وارج على أمري املؤموني علي ورَموه ابلكفر.. وقالوا: َل

، وبعض أبواء العص              ر احلديث وقعوا فيما وقع فيه غريهم، حيث أس              ا وا تطبيق  (1)هلل، فقال: كلمد حق أريد هبا ابطل
كلما  ص              د  وعدل، فكان  الوتيجد اجرتاء على األحكام، وا روج براء حائدة عن اَلعتدال، ومن هذه الكلما  

 على سبيل املثال:

 :التقليد مذموم 

والس       ود، وهنى عن التقليد األئمد العلماء األفاض       ل، وهواك أمور هامد يوب ي التوبيه عليها  قرمندل عليها الهذه كلمد حق 
 هوا لو ع الكلمد يف واقعها املراد:

 .(2)  إن التقليد الباطل املذموم هو: قبول قول ال ري بال حجد

 .(3)عن اَلجتهاد   إن التقليد مذموم يف حق القادر على اَلجتهاد، جائز يف حق العاجز

    قراءة كتو العلماء السابقني واَلستفادة من مرائهم بال تعصو ليس من التقليد املذموم  بل يوب ي لطالو العلم أن يعرف 
قال عطاء: َل يوب ي ألحد أن يفر الواس  .(4)ما قاله الس     ابقون يف املس      لد قبل أن حيكم فيها ليس     رتش     د برائهم وفهمهم

. وقال قتادة: من (5)ختالف الواس، فإنه إن مل يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي يف يديهحىت يكون عاملًا اب
. وقال حيىي بن سالم: َل يوب ي ملن َل يعرف اَلختالف أن يفر، وَل جيوز ملن َل (6)مل يعرف اَلختالف مل يشم الفقه أبنفه
 .(7)يعلم األقاويل أن يقول: هذا أحو إيل

اء العص  ر احلديث أخطؤوا يف تطبيق قاعدة عدم جواز التقليد، فحملوا على العوام والعلماء على الس  واء، ومل لكن بعض أبو
يفرقوا بني القادر والعاجز، وَل بني األصول والفروع، مث ماذا؟ اإلعراض عن أقوال العلماء، بل بلغ احلد ببع هم إىل تسفيه 

                                                           
  (1) يري  الطربي )688/5(.

  (2) الفتاوى )15/20(.
  (3) املصدر السابق نفسه )203/20 ، 204(.

  (4)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 318.
  (5) جامع بيان العلم وف له )46/2 ، 47(.

  (6) املصدر السابق نفسه )47/2(.
  (7) املصدر السابق نفسه.
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الس  ود دون و  قرمن، مث اجرتاء على الفتوى، واس  تخراج األحكام مباش  رة من الاآلراء  وطر  ملواهجهمر ألن هذا تقليد مذموم
 .(1)إملام ابلعلوم الر تيسر  م ذلك

 :هم رجال وحنن رجال 

كلمد رائعد أعجب  بعض أبواء العص           ر، ألن فيها اعتداد ابلوفس، وأنفد يف اَلنقياد لل ري  وهذا ما َتيل إليه بعض نفوس 
 الواس، هذه الكلمد قا ا إمام فقيه هو أبو حويفد   ر ه هللا  ، لكن بعض الواس نسوا قائلها وخصائصه، ومواسبتها، 

أو احل  دي  ث، وق  ل وقوفهم عو  د ش              ر  وفهم األئم  د والعلم  اء لآلَي   اآلي  دراءة وانطلقوا خيطفون األحك  ام خطف  ًا مبجرد ق
واألحاديث، وَل مانع من إهدارها عودهم، ف                       إذا قيل  ؤَلء الواس: ماذا تفعلون؟ اص         ربوا وتريذثوا، وأتن وا يف أحكامهم، 

ش  ريد، من حيث البويد اجلس  ديد، والطباع البوانظروا أوًَل إىل فهم علمائهمر قالوا: هم رجال وحنن رجال، نعم أنتم متس  اوون 
أت     درون من صاحو ه     ذه العبارة؟ وما مواسبتها؟ إن     ه إمام عامل فقيه منذ هللا عليه بفهم لقو، وعلم غزير، وتقوى القلو، 

أخرج عو   ه،  أو السو   د ف قدِ مهما، إذا كان قول الصحايب فال قرمنول   قد قا ا يف معرض بي   ان أصول   ه حيث قال: إذا ك   ان ال
، فيوب ي أن يعلم موضع ال    قول ومواسبته حىت َل نشرد يف التطبيق، نعم هم (2)وإذا كان قول يبعي، فهم رجال وحنن رج    ال

 ؟ (3)رجال علماء جمتهدون، فهل أنتم كذلك

 والسنة: قرآنمنهج الصحابة: التلقي املباشر من ال 

س       تخراج والس       ود َل قرمن، بعد أن اندرس يف األانم، وأقبلوا على القام بعض أبواء العص       ر حيددون موهج الص       حابد الكرام
ما والس   ود، وَل حجد لوا أبفهام األموا ، فه قرمناألحكام، وأعرض   وا عن اَلس   توارة بفهم علماء اإلس   الم، وقالوا: يكفيوا ال
 قرمنوالتعامل املباش  ر مع ال ، ألن التلقي املباش  ر،(4)الوبع الص  ايف فال نكدره بش  يء، وهوا أخط   رميتهم، وطايف س  همهم

والس          ود مباش          رة للتعرف على أص          ول العقائد واألخال ،  قرمنوالس          ود له حدود وقيود، فلكل مس          لم أن يتعامل مع ال
والعظا ، والعرب اجلليد، فهذه أمور قد جالذها هللا س      بحانه وتعاىل، وبيذوها أمت بيان، حبيث َل جيد املرء عس      راً يف فهمها ما 

 .قرمنل د ال دام يعرف

أما التعرف على دقائق األمور يف العقائد واألحكام، فدائرته ت     يق عن س    ابقه لتس    ع أص    حاب الكفاءة والقدرة وحدهم، 

                                                           
  (1)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 319.
  (2) املصدر السابق نفسه ، ص 319.
  (3) املصدر السابق نفسه ، ص 320.
  (4)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 321.
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أولنك الذين تزوذدوا بعلوم أوس      ع من الل د واألص      ول واحلديث.. َتكوهم من حس      ن الفهم، ودقد اَلس      توبا ، وَتوعهم من 
ا فيد، وعلى أس      اس هذه التفرقد الواعيد س      ار الص      حابد الكرام، فقد كان  توزل هبم الش      ط  عود املتش      اهبا ، واألمور 

املسائل، وتعرض  م األمور، فإن كان  من القسم األول عرفوها بكل يسر وسهولد، وإن كان  من القسم الثاين مل يتجر وا 
مود، ج العقل واحلكمد الذي حيمي من اجلحىت يس         لوا علماءهم وفقهاءهم، وهذا املوهج هو الذي يوب ي اتباعه، فهو موه

 .(1)ويقي من الفوضى والبلبلد

إن تفقه بع          هم بدون معلم قد نتج عوه ملر س         يند وخماطر جس         يمد، من أ ها: نبذ تراث الس         لف من العلوم والفوون 
 .(2)ليداملختلفد، التطاول على العلماء، اَلناه الظاهري يف فهم الوصوص، التجر  على الفتيا، أفكار غا

ولقد علموا اإلس             الم أن للعلم أبواابً كما أن له مداابً، والس             عيد من طرقه من أبوابه، وحتلذى بدابه، فما علموا على مدار 
والس        ود، وأخذ يعمل فكره ويس        توب  األحكام يف أوىل خطواته، ويؤخر الوظر يف  قرمنالتاري  أن أحداً أتى مباش        رة إىل ال

ه  ا، م  ا علمو  ا ه  ذا عن أح  د، اللهم إَل ا وارج األعراب الب  دو اجله  ال اجملردين من الفق  ه، أقوال من س              بق أو يعرض عو
 .(3)وا الني من الفقهاء، ا وارج ومن حذا حذوهم

ولق د كثر زجر العلم اء عن تلقي العلم من الكت و مب اش              رة دون اَلس              تو ارة براء وأفه ام أه ل العلم، ألن ه ذا ابب إىل 
ديل األحكام والقول على هللا بال علم  وحتليل احلرام، وحترمي احلالل، قال ابن مجاعد وهو يذكر التحريف والتص        حيف، وتب

مداب طالو العلم الر أو ا اَلس     تخارة يف اختيار الش     ي  الذي أيخذ العلم عوه، ويكتس     و األخال  موه: وليجتهد على 
من يوثق به من مش          ائ  عص          ره كثرة حبث وطول  أن يكون الش          ي  ممن له على العلوم الش          رعيد َتام اَلطالع، وله مع

اجتماع، َل ممن أخذ عن بطون األورا  ومل يعرف بصحبد املشاي  احلذا . قال الشافعي          رضي هللا عوه         : من تفقه من 
، وهلل در (4)بطون الكتو ض  يع األحكام، وكان بع   هم يقول: من أعظم البليد الص  حيفد، أي: الذين تعلموا من الص  حف

 :القائل

دً  افَ ه  َ ْيٍ  ُمش               َ ش              َ ِذ الِعْلَم َعْن َ  َمْن أَيْخ  ُ
 

َرمِ   ي   ُف يف ح   َ ح   ِ ُغ وال   تذص                 ْ ِن ال   زذي   ْ ك   ُ  ي   َ
ُحفٍ   ذًا لِْلِعْلِم ِمْن ص              ُ  َوَمْن َيُكْن مخ       ِ

 
َدمِ   ال  ع       َ ِم ك       َ ل  ْ ِل ال  ع  ِ َد َأه       ْ و       ْ ُه ع  ِ م       ُ ل  ْ  ف  َع  ِ

 
                                                           

  (1) املصدر السابق نفسه ، ص 323.

  (2) املصدر السابق نفسه ، ص 323.

  (3) املصدر السابق نفسه ، ص 234.
  (4) تذكرة السامع واملتكلم يف اداب العامل واملتعلم ، ص 87.



 

624 
 

 

. وقال أبو زرعد: َل يفر الواس (1)على املص  حفيني، وَل أتخذوا العلم من الص  حفيني قرمنوقال علماء الس  لف: َل تقر وا ال
ُتْم ََل تَ ْعَلُمونَ ﴿ ، وقال تعاىل:(2)صحفي، وَل يقرئهم مصحفي  .[7]األنبياء:  ﴾فَاْس َُلوا َأْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكو ْ

، وليس معىن (3)ويفش     يها ويوش     رها، وقد َل يكون  ا ص     حدوقد أنكر هللا على من يبادر إىل األمور قبل حتققها فيخرب هبا 
هذا أن منوع الواس أن يدرس             وا ويتعلموا فطلو العلم فري              د، وهو مطلوب من املهد إىل اللحد، لكن نقول: إهنم مهما 

تمرذس   وا يدرس   وا، فس   يظلون يف حاجد إىل أهل اَلختص   اص، فإنه للعلم الش   رعي أدوا  مل يتوفروا على حتص   يلها، وأص   وًَل مل 
، فال جراءة وانطالقد مودفعد غري (4)مبعرفتها، واس       تيعاهبا، وفروعاً ومكمال  مل تس       عفهم أوقا م وَل أعما م أن يتفرغوا  ا

مو         بطد، وَل كس        ل ومخول ونميد للفكر والوظر وحظر للبحث وحجر للعقل، إمنا نريد جداً وس        عياً مع الت ين والتثب  
 .(5)عما أشكل، وخري األمور أوسطها والرتوي والت كد، والسؤال

 ـ ختلّيي كثري من العلماء عن القيام بواجبهم: 3
العلماء هم ورثد األنبياء، ولذلك يوب ي أن يكونوا هم أص         حاب القيادة والتوجيه يف اجملتمع، وعليهم أن يفرض         وا وجودهم 

لمونه من أن يتحركوا هبذا الدين وابلعلم الذي يعاألديب والعلمي واملرجعي بني الواس، أبخالقهم وجهدهم وعلمهم، وعليهم 
هذا الدين لص    ياغد اجملتمع ص    ياغد ص    حيحد، ووض    ع كل من احلاكم واعكوم يف وض    عه الص    حيُ  بردِ  احلاكم إىل اَللتزام 

زام أبوامر تبش   ريعد هللا، فيزول من مث ما هو واقع يف اجملتمع من  لم س   ياس   ي واجتماعي واقتص   ادي، وردِ  اعكومني إىل اَلل
هللا ونواهيه، فيزول من مث ما وقع يف اجملتمع من فس   اد خلقي وروحي وس   لوكي، أو اجلهاد يف س   بيل هذا األمر على األقل، 

 فيتحقق من اإلصال  بقدر ما خيلص الواس نيا م هلل، ومبقدار ما يبذلون من اجلهد الالزم لإلصال .

تمع دائم  ًا وأب  داً، وك  ان الو  اس يعرفون  م ذل  ك حك  ام  ًا وحمكومني، ومل تظهر لق  د ك  ان للعلم  اء دور القي  ادة والرَيدة يف اجمل
الزعاما  الس  ياس  يد العلمانيد عود املس  لمني إَل عودما ختلذى العلماء عن دورهم يف قيادة األمد وتوجيهها، بل ما كان الواس 

 يرضون ب ري علمائهم بدياًل أبداً.

الدولد حتو علماءها ونلهم وتلتف حو م، وتفزع إليهم بعد هللا س       بحانه وتعاىل  وكان  األمد اإلس       الميد يف كل أص       قاع 
كلما حزهبا أمر و حلذ  هبا مص     يبد، ملعرفد الواس مبكاند العلماء وبقدر م على التحرك، وابلتص     دي لكل ما يص     يبهم من 

                                                           
  (1) الفقيه واملتفقه للخطيو الب دادي )97/2(.

  (2) املصدر السابق نفسه.
  (3) تفسري ابن كثري.

  (4) الصحوة اإلسالميد ، ص 306.
  (5)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 326.
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وم ا ك ان علم اء املس              لمني يعرفون الس              وء، وك ذل ك ك ان احلك ام يعرفون للعلم اء ق درهم، إن رغب د فيهم أو رهب د موهم، 
ابَلنقطاع إىل الدرس والتحص              يل، بل كانوا هم يف مقدمد اجملاهدين املقاتلني، ويف مقدمد اَلمرين ابملعروف والواهني عن 
املوكر، وكانوا يش  اركون أمتهم أفراحها وأتراحها، وقد َلقى بع   هم من جراء ذلك ما َلقى، ولكن مل يثوهم ذلك عن القيام 

 ر ألهنم فهموا معىن ورثد األنبياء.(1)بهمبواج

إن العلماء هم فقهاء اإلسالم، ومن دار الفتيا على أقوا م بني األانم، الذين خصوا ابستوبا  األحكام، وعووا ب ب  قواعد 
ًد  ْلوَ اَوَجعَ ﴿ ، والعلم اء هم: أئم د ال دين، انلوا ه ذه املوزل د العظيم د ابَلجته اد والص              رب واليقني:(2)احلالل واحلرام ُهْم أَِئم ذ ِمو ْ

رَبُوا وََكانُوا ِبََيتَِوا يُوِقُوونَ  ، والعلماء هم ورثد األنبياء، ورثوا عوهم العلم، فهم حيملونه يف [24]الســــــجدة:  ﴾يَ ْهُدوَن أِبَْمراَِن َلمذا ص        َ
تتفقه يف دين نفر  من هذه األمد لص  دورهم، ويوطبع يف اجلملد على أعما م، ويدعون الواس إليه، والعلماء هم الفرقد الر 

هللا، مث تقوم بواج  و ال  دعوة ومهم  د اإلن  ذار، فعليهم أن يكونوا بني الو  اس، ويقوموا بواجبهم كورث  د لألنبي  اء، ويتخلوا عن 
 انزوائهم وابتعادهم عن الواس ومش      اكلهم واَلكتفاء بواجو البالغ واإلنذار، بل يتص      دروا لرتبيد الواس و ذيبهم وتوجيههم
وترش    يدهم والص    رب على خمالطتهم، وحل مش    اكل الواس الفكريد والوفس    يد واَلجتماعيد والس    ياس    يد... إخل، وفق ش    رع هللا 
تعاىل، فالعلماء هم هداة الواس الذين َل خيلو زمان موهم حىت أي  أمر هللا، فهم رأس الطائفد املوص     ورة إىل قيامد الس     اعد، 

أمر قائمني أبمر هللا َل ي              رهم من خذ م، أو خالفهم حىت أي  أمر هللا وهم َل تزال طائفد من ملسو هيلع هللا ىلص: »يقول الرس             ول 
 .(3)« اهرون على الواس

فال يوب ي أن يتخلى الكثري من العلم  اء عن واجبهم ن  اه دعوة هللا تع  اىل، ويرتكون الو  اس ب  دون قي  ادة تقودهم حنو ا ري 
 والفال .

 ـ شيوع الظلم والتحاكم للقوانني الوضعية: 4
من أهم العوامل الر تؤدي إىل بروز  اهرة ال لو: الكب  الس          ياس          ي، من  لم األفراد والش          عوب، و لم الواس مما يوايف 

 .(4)، من حتقيق العدل ونفي الظلمملسو هيلع هللا ىلصمقاصد الشريعد وما أمر هللا به وأمر به رسوله 

 

                                                           
  (1)  اهرة التكفري ، األمني احلاج حممد أ د ، ص 181.

  (2) إعالم املوقعني 7/1.
  (3) البخاري ، كتاب اَلعتصام ، رقم 7311.

  (4) ا وارج ، انصر العقل ، ص 126.
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 ـ التأويالن اخلاطئة لبعض آراء املفكرين املسلمني املعاصرين: 5
د  الر نزل  يف الكفار ففص      لوها زوراً وهبتاانً على طائفد من خيار الص      حابد جن اآلَي  وارج انطلقوا إىل بعض فكما أن ا

كذلك نفراً من الش    باب املتحمس والذي يوقص    ه العلم الش    رعي والفقه يف الدين يف هذا العص    ر  لوا بعض مراء املفكرين 
 .(1)ذلك مركباً صعباً املسلمني املعاصرين أكثر مما حتمل، وركبوا بسبو 

 ـ انتشار الفساد بني الناس: 6
من أكرب الوكاَي  الر أص    اب  األمد اإلس    الميد يف هذا العص    ر الفس    اد العقدي واَلحنراف الكبري عن موهج أهل الس    ود 

 إله إَل هللا َلواجلماعد، و هور البدع بني املس   لمني، ومل يعد الكثري موهم يفقه حقيقد الش   هادة الر يرددوهنا ص   با  مس   اء: 
 حممد رسول هللا، وما ترمي إليه هذه الكلمد، وما هي شروطها وحقيقتها.

ولقد حاول أعداء اإلسالم أن يفرغوا كلمد التوحيد من حمتواها الكامل، وحبصر اإلسالم يف الوطق ابلشهادتني فق ، أو يف 
وذل  ياة لكي يعيش املس        لمون حيونذ يف وهنالتلفظ هبما مع إقامد الش        عائر، ويزوي الدين كله يف جانو قص        ي من احل

، وانتش    ر الفس    اد ا لقي (2)وخ     وع واهنزام نفس    ي أمام الط يان املادي وهبرج احلياة الزائف، كما هو حال املس    لمني اليوم
بني الواس، وأشرف على هذا اإلفساد أعداء اإلسالم، وقد استشرى الفساد وعم بصورة جعل  بعض األخيار يي سون من 
اإلسالم، ومن مث ول د هذا الي س والقوو  يف نفوس بعض الشباب الذي كان متحمساً للعمل اإلسالمي، ردود فعل عويفد، 
وردود الفعل ه ذه   ا صور خمتلف د ومتبايو د فموهم من احنرف مع التيار، وموهم من اختذ لوفسه موقفاً عدائياً سلبياً، وقوع أن 

لقدر من الفس   اد العقدي واألخالقي َل خري فيه البتد، ورمبا حكم عليه بع    هم أبنه جمتمع  هذا اجملتمع الذي أص   يو هبذا ا
 .(3)كافر

 ـ عدم تزكية النفوس: 7
إن من األس       باب الرئيس       يد لتولد بدعد التكفري: عدم تزكيد الوفوس بس       بو ض       عف اجلانو الرتبوي، مما يؤدي إىل ال رور 

د موه ه، أكثر من اهتمامه واش        ت اله بعيوب نفس        ه، وعدم تزكيد الوفوس يتولذ واَلس        تبداد، وجيعل املرء يش        ت ل بعيوب غري 
 .(4)أمراض خطريةر موها: العجلد، واَلستعالء ابلطاعد، وا وى، واحتقار الواس، وعدم احرتامهم، ورمبا إخراجهم من امللد

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه ، ص 155 ر  اهرة التكفري ، األمني احلاج ، ص 146.

  (2)  اهرة التكفري ، ص 152.
  (3) املصدر السابق نفسه.

  (4) املصدر السابق نفسه ، ص 185.
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 هذه بعض األسباب الر أد  لربوز  اهرة ال لو يف العصر احلديث.

 مظاهر الغلو يف العصر احلديث: حادي عشر: أهم
 إن مظاهر ال لو يف العصر احلديث كثرية موها:

 ـ التشدد يف الدين علا النفس والتعسري علا اآلخرين: 1
من  ملسو هيلع هللا ىلصويبال، وقد حذر ملسو هيلع هللا ىلصالويبمن مظاهر ال لو يف هذا العص            ر: ا روج عن موهج اَلعتدال يف الدين، الذي كان عليه 

إن هذا الدين يس    ر، ولن يش    اد الدين أحد إَل ملسو هيلع هللا ىلص: هريرة رض    ي هللا عوه، قال رس    ول هللا ذلك يف احلديث الذي رواه أبو 
والتش    دد يف الدين كثرياً ما يوش      عن قلد الفقه يف الدين، و ا من أبرز مسا  ا وارج، أعين التش    دد يف الدين وقلد  (1)غلبه

، ومن مظاهر ال لو: التعس          ري وترك (2) ا ص          لتنيالفقه، وأغلو الذين يوزعون إىل خص          ال ا وارج اليوم ند فيهم هاتني
التيسري، ف صحاب ال لو يطالبون الواس مبا يطيقون، ويلزموهنم مبا َل يلزمهم به الشرع السهل، وَل يراعون قدرا م وتفاو ا، 

ستطيعون، ومن أسباب يوطاقا م واستطاعتهم وتبايوها، وأفهامهم واختالفها، فيخاطبوهنم مبا َل يفهمون، ويطالبوهنم مبا َل 
التعس           ري الورع الفاس           د، واجلهل مبراتو األحكام، واجلهل مبراتو الواس، وأما جماَلته وص           وره وأش           كاله، إجياب الوظر 

 .(3)واَلستدَلل على اجلميع، وحتديث الواس مبا َل يعرفون، وترك الرخص واإللزام مبا مل يلزم به الشرع

 من تصدر األحداث:ـ التعايل والغرور وما يؤدي إليه  2
من الس         ما  البارزة يف  اهرة ال لو يف الوق  املعاص         ر، التعامل وال رور، وادعاء العلم يف حني أنك ند أحدهم َل يعرف 
بدهيا  العلم الشرعي، واألحكام وقواعد الدين، أو قد يكون عوده علم قليل بال أصول وَل ضواب  وَل فقه ورأي سديد، 

وفهمه الس       قيم قد حاز علوم األولني واآلخرين، فيس       تقل ب روره عن العلماء، وعن مواص       لد طلو ويظن أنه بعلمه القليل 
العلم، فيهلك ب روره ويُهلك، وهكذا كان ا وارج األولون يدعون العلم واَلجتهاد، ويتطاولون على العلماء وهم من أجهل 

األحالم للدعوة بال علم وَل فقه، فاختذ بعض الواس . وأدى التعامل وال رور إىل تص       در حدلء األس       وان وس       فهاء (4)الواس
موهم ر س      اء جهاًَل، ف فتوا ب ري علم وحكموا يف األمور بال فقه، وواجهوا األحداث اجلس      ام بال نربد وَل رأي، وَل رجوع 

إذا أفىت بعض و إىل أهل العلم والفقه والتجربد والرأي، بل كثري موهم يس           توقص العلماء واملش           اي ، وَل يعرف  م قدرهم، 

                                                           
  (1) البخاري ، كتاب اإلميان ، فتُ الباري )93/1(.

  (2) ا وارج ، انصر العقل ، ص 130.
  (3)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 241   249.

  (4) ا وارج ، انصر العقل ، ص 129.
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املش  اي  على غري هواه ومذهبه، أو خبالف موقفه أخذ يلمزهم إما ابلقص  ور أو التقص  ري، أو اجلنب واملداهود، أو ابلس  ذاجد 
وقلد الوعي واإلدراك، وحنو ذلك مما حيص       ل إبش       اعته الفرقد والفس       اد العظيم وغرس ال ل على العلماء واحل  من قدرهم، 

 .(1)ا يعود على املسلمني ابل رر البالغ من ديوهم ودنياهمومن اعتبارهم، وغري ذلك مم

 ـ االستبداد ابلرأي وَتهيل اآلخرين: 3
من أبرز معامل ال لو حديثًا التعص              و للرأي، وعدم اَلعرتاف برأي اآلخرين، وإنكار ما عوده من احلق ما دام خالفه يف 

له: قلد العلم، مص       ادفد الرأي لذهن خال، اإلعجاب ابلرأي، الرأي، ومن األس       باب الر تولد التعص       و للرأي، واَلحنياز 
 اتباع ا وى.

إن مفد اإلعجاب ابلرأي والتعص   و له هو  أبص   حاهبا إىل دركا  خطرية، يف أزمود قبلوا، فما الذي هوى بذي ا ويص   رة 
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا اجلهول؟  يقول ابن اجلوزي: وافته أنه رضي برأي نفسه، ولو وقف لعلم أنه َل رأي فو  رأي ر 

وما الذي هوى أبص             حاب ذي ا ويص             رة غري إعجاهبم برأيهم، و ن الس             وء يف غريهم. وكان  ا وارج تتعبد، إَل أن 
، إن هؤَلء املس      اكني وقعوا أس      رى أللفاظ مل حيس      ووا (3)اعتقادهم أهنم أعلم من علي رض      ي هللا عوه، وهذا مرض ص      عو

همهم إَيها، ألن الص     واب هو رأيهم وما عداه خط ، يقول حممد أبو زهرة: أولنك فهمها، ومل يس     تمعوا ملن جيليها  م، ويف
اس             تول  عليهم ألفاظ اإلميان، وَل حكم إَل هلل، والترب  من الظاملني، وابمسها أابحوا دماء املس             لمني وخ              بوا الدماء 

 .(4)اإلسالميد لوجيع الدماء، وشووا ال ارة يف كل مكان

صدذهم عن اَلستجابد للحق بعد وضوحه، فقد ان رهم أمري املؤموني علي           رضي هللا عوه          ،  إن هذا التعصو املقي  قد
وان رهم ابن عباس                  رضي هللا عوهما                  وأزالوا أعذارهم، ودح وا شبها م، وأقاموا عليهم احلجج الدام د، وأفحموهم 

، إن التعص       و للرأي ونهيل (5)ء املس       لمنيابلرباهني الس       اطعد، فلم يس       تجو إَل بع        هم واندفع الكثري َلس       تباحد دما
 اآلخرين يتواَف مع مبادئ هامد يف اإلسالم كالشورى والتواصُ.

 

                                                           
  (1) املصدر السابق نفسه.

  (2) تلبيس إبليس ، ص 90.
  (3) املصدر السابق نفسه ، ص 91.

  (4) يري  املذاهو اإلسالميد ، حممد أبو زهرة ، ص 61.
  (5)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 185.
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 ـ الطعن يف العلماء العاملني: 4
ش      اهد عص      ران  لد غريبد و اهرة عجيبدر أَل وهي اَلعتداء على هيبد العلماء العاملني، وطعوهم خبواجر الزيغ وال       الل، 

ال ، والكتو واملقاَل ، وقاعا  الدروس واحللقا  مناذج كثرية من تلك احلمال ، فجلب  ولقد شهد  الصحف واجمل
 على أمد اإلسالم أبلغ األضرار، َفُشتِ َ  الشمل املشت ، وفُ رِ   اجلمع املفر ، وُعمِ ق الشقائق ال ائر.

وى، عبارا  العلماء، واتباع ا  وَل ش              ك أن للطعن يف العلماء أس              باب موها: التعلم بدون معلم، الفهم ا اط  لبعض
واحلس    د، وقد جل  بعض الش    باب إىل أس    لوب س    ي  أَل وهو تتبع عورا  العلماء وزَل م، وتص    يد أقوا م، وش    واذ مرائهم، 
وحتريف كلمهم عن مقص   ودهم، فعلوا ذلك ليربروا  لتهم الش   عواء يف الطعن على العلماء قدمياً وحديثاً ممن خيالف مرائهم، 

مواهجهم احلائدة عن اَلعتدال، ولقد كان فعلهم هذا وابًَل على اإلس              الم، وقرة عني ألعداء اإلس              الم من بين  وَل يقر
 صهيون وعابدي األولن.

وإن هذا املس     لك املش     ني الذي يدل على جهل ص     احبه أو مرض     ه وحقده قد حذر موه العلماء  طورته على املس     لمني، 
، يقول ابن تيميد ر ه هللا وهو يوهى عن روايد (1)قيق ألغراض    هم بال تعو وَل نص    ووألنه توفيذ ملخط  أعداء الدين، وحت

األقوال ال      عيفد عن األئمد والعلماء: ومثل هذه املس      لد ال      عيفد، ليس ألحد أن حيكيها عن إمام من أئمد املس     لمني َل 
عيفد، ومبثل يف األئمد واتباع األقوال ال            على وجه القد  فيه، وَل على وجه املتابعد له فيها، فإن ذلك ض          رابً من الطعن

ذلك ص            ار وزير التتار يلقي الفتود بني مذاهو أهل الس            ود حىت يدعوهم إىل ا روج عن الس            ود واجلماعد، ويوقعهم يف 
 .(2)مذهو الراف د وأهل اإلحلاد

د س   واًء ش   عروا غوتيد واَلس   تخباراتيإن الذين يطعوون يف علماء األمد العاملني خيدمون املخططا  اليهوديد والوص   رانيد والطا
بذلك أم َل، والذين َل يزالون يطعوون يف علماء األمد بفعلهم هذا يكونون قد ابتعدوا عن موهج أهل السود واجلماعد الذي 

، ليقوله: وعلماء السلف من السابقني ومن بعدهم من التابعني أهل ا ري واألثر، وأهل الفقه والوظر، َل يذكرون إَل ابجلمي
 .(3)ومن ذكرهم بسوء فهو على غري السبيل

وليعلم الذين يطعوون يف علماء األمد العاملني أن حلوم العلماء مس    مومد، وعادة هللا يف هتك موتقص    هم معلومد، وما يدري 
هذا املتعلم أن اَلعتبار يف احلكم على األش     خاص بكثري الف      ائل، قال ابن القيم: ومن له علم ابلش     رع والواقع يعلم قطعاً 

                                                           
  (1)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 215   223.

  (2) الفتاوى )137/32(.
  (3) شر  الطحاويد )740/2(.
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م قدم ص    احل، وملر حس    ود، وهو من اإلس    الم وأهله مبكان قد تكون موه ا فوة والزلد أن الرجل اجلليل الذي له يف اإلس    ال
 .(1)هو فيها معذور، بل م جور َلجتهاده، فال جيوز أن يُتبع فيها، وَل جيوز أن  در مكانته وإمامته يف قلوب املسلمني

يس  م التالوة، وَل تس     تقيم  م ل د، ولفمن يبقى ألمد اإلس     الم إذا طعن يف علمائهم؟  أيبقى ش     باب أحداث، حيس     وون 
 ابع طويلد وَل قصرية يف كثري من علوم الشرع؟ 

 إن أسلوب الطعن يف العلماء قرة عني ألعداء اإلسالمر ألنه يوش  جياًل بال قادة، وهل رأيتم جياًل بال قادة قد أفلُ؟ 

ِذيَن مَمُووا ِإنذ َكِثريًا ََيأَي َُّها الذ ﴿ لون امل لون، قال تعاىل:إن أسوأ ما يف األمم السابقد علما ها وأحبارهمر فقد كثر فيهم ال ا
ِبيِل اَّللِذ َوالذِذيَن يَ  دُّوَن َعْن س  َ َد َوََل يُ ْوِفُقوهَنَا يف ِمَن اأَلْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْ ُكُلوَن أَْمَواَل الوذاِس اِبْلَباِطِل َوَيص  ُ ْكِوُزوَن الذذَهَو َواْلِف   ذ

 .[34]التوبة:  ﴾ِبيِل اَّللذِ سَ 

وأف        ل ما يف اإلس       الم علما ه الرابنيون العاملون، قال الش       عيب: كل أمد علما ها ش       رارها إَل املس       لمني، فإن علماءهم 
، ووض   ُ ذلك ابن تيميد فقال: وذلك أن كل أمد غري املس   لمني فهم ض   الون، وإمنا ي    لهم علما هم، فعلما هم (2)خيارهم

 .(3)ون على هدى وإمنا يتبني ا دى بعلمائهم، فعلما هم خيارهمشرارهم، واملسلم

 ـ سوء الظن: 5
لقد كثر هذا املرض واس     تش     رى ض     رره يف عص     ران، وكان  هذه اآلفد أداة فتك وتدمري، ووس     يلد هدم وختريو، وقد ترتذو 

 عليها نتائج خطرية، ومفاسد عظيمد، و ذه اآلفد أسباب ودوافع:

بتفهم حقيقد ما يرى وما يس            مع وما يقرأ ومرمى ذلك، وعدم إدراك حكم الش            رع الدقيق يف هذه موها: اجلهلر فاجلهل 
املواقف، خص  وص  ًا إذا كان  املواقف غريبد، حتتاج إىل فقه دقيق، ونظر بعيد، جيعل ص  احبه يبادر إىل س  وء الظن، واَل ام 

 ابلعيو، واَلنتقاص من القدر.

ي أن يرى املرء أو يقرأ أو يس     مع ما َل يعجبه، وَل يرض     اه، وَل يوافق عليه ومبت اه.. وموها: ا وىر وهو افد اَلفا ، فيكف
يكفي ذلك ألن يطلق للظن الس     ي  احلبال، ويرخي له العوان، فريتع ويص     ول وجيول، وَل يزن األمور مبيزان الش     رع الدقيق، 

 فا وى يصده عن ذلك.وَل حياول أن يلتمس املعاذير، وَل يراجع نفسه ف اًل عن أن يتهم فهمه، 

                                                           
  (1) إعالم املوقعني )283/3(.

  (2) الفتاوى )284/7(.
  (3) املصدر السابق نفسه.
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وموها: العجو وال رورر فإحس   ان املرء  وه بوفس   ه، وغروره بفهمه، إن كان ذا فهم، وإعجابه برأيه يدفعه ألن يزكي نفس   ه، 
وحيتقر غريه، فهو الص  واب والكل خط ، وهو احلق والكل ابطل، وهو ا دى واجلميع ض  الل، وقد رأيوا أانس بلغ هبم س  وء 

عجيباً، حىت أخرجوا مجيع الواس عداهم، أحياء وأموايً، فرموهم ابلزيغ وال               الل، وفس              اد اَلعتقاد، الظن مبل ًا غريباً 
فاجلميع يف عقيدته دخن ودخل وهم وحدهم املخلص        ون، اجلميع هالكون وهم الواجون، إن الظن الس        يِ   مفد، ولكل افد 

 ملر وخطورة، فمن الره السيندر والسيِ   َل يلد إَل سيناً:

 ه يدفع ص           احبه لتتبع العورا ، والبحث عن الزَل ، والتوقيو عن الس           قطا ، وهو بذلك يعرض نفس           ه إن
َي »قال:       ابلف يحد، فملسو هيلع هللا ىلص ل  و هللا وعقابه، ألن ذلك من صفا  مرضى القلوب الذي توعدهم رسول هللا 
تتبع عورا م يتتبع   مر فإنه منمعش  ر من امن بلس  انه ومل يدخل اإلميان قلبهر َل ت تابوا املس  لمني، وَل تتبعوا عورا

 .(1)«هللا عورته، ومن يتتبع هللا عورته يف حه يف بيته
 .كما يدفع صاحبه إىل ال يبد، وهنش أعراض اآلخرين، والتشفي فيهم 
  وأخرياً فالظن الس         يِ   يزرع الش         قا  بني املس         لمني، ويقطع حبال األخوة، وميز  وش         ائج اعبد، ويزرع العداء

 والشحواء.والب  اء 

 ن،فقد دعا وأمر ابجتواب أكثر الظوملا كان  هذه اَلفد ذا  خطورة عظيمد كما تبني، فقد كان موقف اإلس   الم حامساً، 
ََيأَي َُّها الذِذيَن مَمُووا ﴿ ، قال تعاىل:(2)ألن الوقائع واألحداث أثبت  أن اجلري وراءه واتباعه عاقبته وخيمد وأض              راره عظيمد

قال ابن كثري: يقول تعاىل انهياً عباده املؤموني عن كثري من الظن،  [12]احلجران:  ﴾َكِثريًا ِمَن الظذنِ  ِإنذ بَ ْعَض الظذنِ  ِإمْث  اْجَتِوُبوا  
وهو: التهم   د والتخوُّن لأله   ل واألق   ارب والو   اس يف غري حمل   ه، ألن بعض ذل   ك يكون إ    ًا حم                 اً، فليجتو   و كثري مو   ه 

ع سوء الظن التماس العذر ألخيك، قال عمر بن ا طاب     رضي هللا عوه    : وَل تظون بكلمد خرج  ، ومما يدف(3)احتياطاً 
 .(4)من أخيك املؤمن إَل خرياً، وأن  ند  ا يف ا ري حممالً 

 ـ الشدة والعنف مع اآلخرين: 6
لتعامل لهما، وك ن األصل يف امن مظاهر ال لو حديثاً: الش              دة والعوف يف التعامل مع اآلخرين، واستخدامهما يف غري حم

مع ال ري هو العوف وال لظد، َل الرفق والر د، وهذه الش  دة أص  بح  هي الطابع ال الو على س  لوك بعض الش  باب، وقد 
                                                           

  (1) مسود أ د )421/4   424(.
  (2)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 201   211.

  (3) تفسري ابن كثري )212/4(.
  (4) املصدر السابق نفسه.
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ناوز العوف حدود القول إىل العمل، فس    فك  دماء بريند بس    ببه، ودمر  موش    آ ، ولقد تس    بو هذا العوف يف أض    رار 
مد، وقد كان  هواك مجلد أس     باب رئيس     د وراء اس     تخدام بعض الش     باب للعوف والش     دة، فادحد على أص     حابه وعلى األ

 والقسوة وال لظد، نستطيع أن جنملها فيما يلي:

           اعن: فكثري من هؤَلء الشباب تعرضوا عن شىت، أثر  يف نفوسهم وكان لذلك رد فعل شديد، فقابلوا العوف ابلعوف، 
 وغلو ذلك على طباعهم.

ه اَلحتس               اب: ف األمر ابملعروف والوهي عن املوكر من أعظم الواجب ا  الر كلف هللا هب ا ه ذه األم د، ويوب ي اجله ل بفق 
للقائم هبا أن يكون فقيهاً فيها ليتمكن من حتقيق املصلحد واجتواب املفسدة أبيسر طريق، فهواك أمور يوب ي فقهها والعلم 

 هبا ملن يؤدي هذا الواجو.

قد يؤدي يرة ابلقلو، ويرًة ابللس           ان، ويرًة ابليد، والقلو واجو يف كل حال، وبعض الواس قد موها: إن هذا الواجو 
يقع هوا يف خط ر فموهم من يريد أن أيمر ويوهى إما بلس  انه وإما بيده مطلقاً، من غري فقه وحلم وص  رب، ونظر فيما يص  لُ 

معتد  ر والوهي معتقداً أنه مطيع يف ذلك هلل ولرسوله، وهومن ذلك وما َل يصلُ، وما يقدر عليه وما َل يقدر، في   ابألم
، فال بد من العلم ابملعروف واملوكر والتمييز بيوهما، وَل بد من العلم حبال امل مور واملوهي، ومن الص          ال  أن (1)يف حدوده

 وَل بد أي    اً أن الرفق،  ذلك منأي  ابألمر والوهي ابلص   را  املس   تقيم، وهو أقرب الطر  إىل حص   ول املقص   ود، وَل بد يف
 يكون حليماً صبوراً على األذى، فإنه َل بد أن حيصل له أذى، فإن مل حيلم ويصرب كان ما يفسد أكثر مما يصلُ.

فال بد من هذه الثالثد: العلم، والرفق، والص              رب، واحللم قبل األمر والوهي، والرفق معه، والص              رب بعده، وإن كان كل من 
 هذه األحوال.الثالثد مستصحباً يف 

، (2)وقد ذكر القاض       ي أبو يعلى: َل أيمر ابملعروف ويوهى عن املوكر إَل من كان فقيهاً فيما أيمر به، فقيهاً فيما يوهى عوه
تلك بعض أمور من فقه األمر ابملعروف والوهي عن املوكر، قد أدى اجلهل هبا وعدم مراعا ا إىل س         لوك س         بيل الش         دة 

 والعوف يف الدعوة.

ستخدم بعض الشباب أسلوب ال لظد والقسوة يف إرشاد الواس وحماور م  م، ودعو م إلقالعهم عما خيالف الشرع، ولقد ا
و ووا أن طريق الشدة هي اجملديد والرادعد، وغاب عوهم أن أسلوب الرفق هو األصل وَل يرتك إَل بعد أن تستوفذ وسائله، 

                                                           
  (1) الفتاوى )127/28   128(.

  (2) املصدر السابق نفسه )136/28   137(.
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 الشدة فإهنا توفر يف غالو األحيان، وحتمل املخالف على اإلصرار.ألنه هو اجملدي الوافع، املؤثر يف الوفس، أما 

ومن العج و: أن هؤَلء مل يفرقوا بني املخ الف على علم، واجل اه ل ال ذي َل ي دري، وَل بني ال داعي د للب دع د، وال               حي د 
 امل لل املخدوع، وَل بني املوكر املختلف فيه، واملتفق عليه.

بعض هؤَلء: ا ش             وند يف معاملد الوالدين، فال يقيم  م حرمد، وَل يعاوهنما وَل ومن األس             باب ال ليظد الر يس             لكها 
خيدمهما، لقد نس    ي هؤَلء أن الوالدين  ما خص    وص    يا  عن س    ائر الواس َل س    يما يف دعو م وإرش    ادهم وَل يعين ذلك 

ال.. كال.. إمنا نريد األدب يف التوازل عن اَللتزام والتمس         ك أبمر من أمور الدين أو ارتكاب معص         يد إرض         اء  واهم.. ك
وَ ﴿ املعاملد، واللني يف القول، وحسن العشرة، والصرب عليهم، والشفقد والر د هبم، قال تعاىل: ا اإِلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َ ََلْتُه َوَوصذي ْ

ُكْر يل َوِلَواِلَدْيَك إِ  الُُه يف َعاَمنْيِ َأِن اش ْ رُي صَوِإْن َجاَهَداَك عَ أُمُُّه َوْهواً َعَلى َوْهٍن َوِفص َ رَِك يب َما لَْيَس َلَك ِبِه يَلذ اْلَمص ِ َلى َأْن ُتش ْ
ِبي     َل َمْن َأاَنَب ِإيَلذ مُثذ ِإيَلذ َمْرجِ  ا َواتذِبْع س              َ ا َمْعُروف     ً نْ ي     َ ا يف ال     دُّ ُهم     َ اِحب ْ ا َوص                  َ ُتْم ِعْلم  َفاَل ُتِطْعُهم     َ ا ُكو ْ ُعُكْم ف     َ ُنَ بِ ُنُكْم مب     َِ

 .[15-14 ]لقمان:﴾تَ ْعَمُلونَ 

ولقد رأيوا بعض الش  باب يتخاذل عن معاوند الواس الذين خلطوا عماًل ص  احلاً ومخر س  يناً، فهؤَلء يف نظرهم َل يس  تحقون 
أي خدمد، وَل كلمد طيبد، وَل مس    اعدة انفعد، فهؤَلء الش    باب مل يت     ُ عودهم مفهوم الوَلء والرباء وحدود كلٍ ، فيط ى 

َلء، ونس    وا أن ا دما  اَلجتماعيد وس    يلد انجحد من وس    ائل الدعوة، ألهنا عمليد، فهي أبلغ أتثرياً عودهم الرباء على الو 
يف الوفس من القول، ونس   وا أن خش   ونتهم يف املعاملد، وختليهم عن املس   اعدة، يعمق ا وة بيوهم، ويذهو  ؤَلء الواس إىل 

سفك ا يفعله بعض هؤَلء من جماوزة ال لظد ابلقول إىل القتل و صفوف املوحرفني أعداء الدين، ومن مظاهر العوف البال د م
 الدم، دم العلماء، أو اجلوود األبرَيء، أو املواطوني العزل.

وأخرياً: فال تعجو إذا علم  بعد ذلك أن أصحاب العوف هؤَلء، كثرياً ما انقلو بع هم على بعض، وتطاول  األلسود 
راجع اإلنسان قلياًل لدراسد أحوال الفر  الر ترك  كتاب هللا وسود رسوله وموهج وأحياانً األَيدي، وذلك ليس ب ريو إذا 

الس   لف الص   احل، فقد تواحر  تلك الفر  فيما بيوها، وض   لل بع    ها بع    اً، وكفر بع    ها بع    اً، وهكذا مص   ري من ترك 
 املوهج الذي جاء به خامت األنبياء صلوا  هللا عليه وسالمه.

ْذَهَبا ِإىَل ا﴿ ممراً موسى وأخاه هارون: من العوف والشدة يف الدعوة ومعاملد الواس، قال تعاىل            إن اإلسالم موقفه صريُ 
ى ، تلك هي توجيها  ربوا ملوس  ى وهارون عليهما [44ـــــــــــــ  43]طه:  ﴾ِفْرَعْوَن ِإنذُه َطَ ى صفَ ُقوََل َلُه قَ ْوًَل لَيِ واً َلَعلذُه يَ َتذَكذُر أَْو خَيْش  َ

الس            الم عود دعوة فرعون الطاغيد: القول اللني يف بيان احلق ألنه أجدى وأقرب لقبول الذكرى وإحداث ا ش            يد، وقال 
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وَ ﴿ سبحانه: يِ َنُد اْدَفْع اِبلذِر ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الذِذي بَ ي ْ يم  ص َوَما يُ َلقذاَها كَ َوََل َتْسَتِوي احلََْسَوُد َوََل السذ َوُه َعَداَوة  َك َنذُه َويلٌّ  َِ  َوبَ ي ْ
 .[35ـ  34]فصلت:  ﴾ِإَلذ الذِذيَن َصرَبُوا َوَما يُ َلقذاَها ِإَلذ ُذو َحظٍ  َعِظيمٍ 

ا بكظم هوإن الداعيد قد يلقى يف طريقه ما ي       به وي      ايقه، وهو َلقيه َل حمالدر فال بد أن يوطن نفس     ه ابلص     رب، وحيص     
اَبَك ِإنذ ذَ ﴿ ال يظ، والعفو عن الواس: ربْ َعَلى َما َأص      َ اَلَة َوْأُمْر اِبْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْوَكِر َواص      ْ ِلَك ِمْن َعْزِم ََيُبيَنذ أَِقِم الص      ذ

 .[17]لقمان:  ﴾األُُمورِ 

بُّوا الذ ﴿ ب والش  تم:فزاز، فيبتعد عن الس  باويوب ي للداعيد أن يتجوو أس  لوب اإللرة واَلس  ت ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللِذ َوََل َتس  ُ
 .[108]األنعام:  ﴾فَ َيُسبُّوا اَّللذَ َعْدًوا ِبَ رْيِ ِعْلمٍ 

: ملسو هيلع هللا ىلصال رس      ول هللا قولقد كثر  الوص      وص الوبويد الر تؤكد وتركز على اَللتزام بقاعدة الرفق، والبعد عن الش      دة والعوف، 
 .(1)«شيء إَل زانه، وَل يوزع من شيء إَل شانه إن الرفق َل يكون يف»

والرفق هو األصل يف الدعوة ليس معىن ذلك إل اء الشدة ابلكليد، َل فالشدة مواضعها بعد استوفاد وسائل الرفق والصرب، 
 .(2)واملوفق من وفقه هللا إلنزال كلٍ  يف موزله، وعصمه من هواه

 ـ التكفري: 7
م نتيجًد 1967م، وأخذ  تتس         ع ش         يناً مع عام 1965ولقد بدأ   اهرة التكفري يف عام تلك هي قمد ال لو وذروته، 

لبعض اعن، وأخذ هذا الفكر يوتش    ر رويداً رويداً حىت ش    كل  اهرة ابرزة، وقد رأيوا كثرياً ممن يتص    دون لتكفري الواس، قد 
 غاب عوهم مبادىء هامد، فوقعوا فيما وقعوا فيه.

 ومن هذه املبادئ:

والسود، وإمجاع  رمنقالذنوب: كبائر وص ائر، يقول ابن القيم: والذنوب توقسم إىل ص ائر وكبائر، بوص ال ة األوىل:القاعد
َهْوَن َعْوُه ُنَكفِ ْر َعْوُكْم َسيِ َناِتُكْم﴾ ، قال تعاىل:(3)السلف وابَلعتبار الذِذيَن ﴿ وقال تعاىل:، [31النساء: ]﴿ِإْن َنَْتِوُبوا َكَبائَِر َما تُ و ْ

أنه  ملسو هيلع هللا ىلصالويبواجلمهور على أن اللمم ما دون الكبائر، ويف الصحيُ عن  [32]النجم:  ﴾جَيَْتِوُبوَن َكَبائَِر اإِلمثِْ َواْلَفَواِحَش ِإَلذ اللذَممَ 
فالذنوب  (4)«الصلوا  ا مس، واجلمعد إىل اجلمعد، ورم ان إىل رم ان، مكفرا  ملا بيوهن، إذا اجتوب  الكبائر»قال: 

                                                           
  (1) مسود أ د )362/4(.

  (2)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 231   237.
  (3) مدارج السالكني )237/1(.

  (4) مسلم )209/1( ، رقم 233.
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 متفاوتد يف اإلمث.

الكفر نوعان: أكرب وأص               ر، لقد دل  الوص              وص على أن الكفر نوعان يوب ي التمييز بيوهما، فالكفر  القاعدة الثانية:
األكرب: موها التكذيو مبا جاء به الرس       ول واجلحود واإلعراض. واألص        ر: ذنوب توجو اس       تحقا  الوعيد دون ا لود،  

تَ تَ ُلوا ﴿ ، وقال تعاىل:(1)«عدي كفاراً ي        رب بع        كم رقاب بعضَل ترجعوا بملسو هيلع هللا ىلص: »كقوله  َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِونَي اق ْ
وَ ُهَما ِلُحوا بَ ي ْ فقد وص  ف هللا الطائفتني املقتتلتني ابإلميان، فدل ذلك على أن وص  ف الكفر هبذا َل يوقل  [9]احلجران:  ﴾فََ ص  ْ

ول ابن القيم: والقص  د أن املعاص  ي كلها من نوع الكفر األص   ر، فإهنا ض  د الش  كر عن امللد، وذلك هو الكفر األص   ر، يق
 .(2)الذي هو العمل ابلطاعد

س عليه من عمل عمالً لي»تفاو  البدع: لقد ذم اإلس        الم البدع جبميع أنواعها، وردها على ص        احبها:  القاعدة الثالثة:
، وش      ر األمور ملسو هيلع هللا ىلصث كتاب هللا، وأحس      ن ا دي هدي حممد إن أحس      ن احلدي: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رس      ول هللا ، و (3)«أمران فهو رد

، غري أن بعض الواس قد وقفوا يف البدعد ل لبد أهوائهم، وسيطرة الشبها  عليهم، فاستحقوا بذلك الذم، غري (4)«حمدل ا
ر أي اأهنم متفاوتون يف اإلمث لتفاو  البدعر فمثاًل: بدعد التكفري ليس        كبدعد ص      وم الوص      ف من ش      عبان، فقبل إص      د

 حكم يوب ي الوظر إىل البدعد واملبتدع اجلاهل املقلد غري الداعيد فال يستوي واألول والثاين، كذلك اجملاهر واملسر.

للتكفري ش        رو  وموانع: هذه القاعدة من أهم القواعد، وقد ختفى على كثري، فيوب ي التوبيه  ا، ومراعا ا  القاعدة الرابعة:
يف كل حكم، فقد يرتكو املرء ذنباً فهو كفر، وقد يقول قوًَل هو كفر، وقد يعتقد اعتقاداً هو كفر، فهل مبجرد اقرتافه  ذا 

أجاب العلماء أبن هذا الش     خص املعني َل يكون كافراً حالل  ل الدم واملال؟القول أو الفعل أو اَلعتقاد يص     بُ كافراً حال
الدم واملال إَل إذا توفر  فيه عدة ش              رو ، وانتف  عوه عدة موانع، حيونذ جيوز احلكم عليه ابلكفر، أما إذا انتفى أي 

لى حس  و بد َتاماً، بل يعاقو عش  ر  أو وجد أي مانع فال جيوز أن حيكم عليه ابلكفر، وليس معىن هذا إعفاءه من العقو 
 حاله، إمنا املمووع احلكم عليه ابلكفر َل مطلق العقوبد.

 شروط التكفري:

هواك ش        رو  ثالثد َل بد من اجتماعها فيمن عمل عماًل يس        تحق عليه الوعيد كاللعن والكفر، وإذا س        ق  ش        ر  موها 

                                                           
  (1) مسلم )1/ 82( ، رقم 66.
  (2) مدارج السالكني )253/1(.

  (3) البخاري )2/3( ، رقم 2697.
  (4) البخاري ، رقم 7277.
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 فيمتوع لعن الشخص وتكفريه وهذه الشرو  هي:

 الشرط األول: العلم:

فلكي حيكم على شخص ابلكفر ألنه عمل عماًل، أو قال قوًَل، واعتقد اعتقاده هو كفر، َل بد قبل احلكم من الت كد من 
معرفد هذا الشخص أبن ما يفعله كفر، وأنه خمالف ملا جيو فعله من احلق والصواب، فإذا كان جاهاًل ابحلق والصواب فال 

 ، قال عز وجل:(1)شافياً، فاهلل سبحانه وتعاىل مل يشرع العقوبد قبل إقامد احلجد تشرع عقوبته قبل بيان احلق والصواب بياانً 
َعَث َرُسوَلً ﴿ ِبنَي َحىتذ نَ ب ْ  ُحجذد  ُرُساًل ُمَبشِ رِيَن َوُمْوِذرِيَن لَِنالذ َيُكوَن لِلوذاِس َعَلى اَّللذِ ﴿ . وقال تعاىل:[15]اإلسراء:  ﴾َوَما ُكوذا ُمَعذِ 

ُ َعزِيًزا َحِكيًمابَ ْعَد الرُّس      ُ  وَلً ﴿ . وقال تعاىل:[165]النســـــاء:  ﴾ِل وََكاَن اَّللذ َعَث يف أُمِ َها َرس      ُ  َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحىتذ يَ ب ْ
ُلو َعَلْيِهْم مََيتَِوا  .[59]القصص:  ﴾يَ ت ْ

َ َ ُْم َخَزنَ تُ َها ﴿ وقال تعاىل: ُ ِمْن أملَْ أَيِْتُكْم َنِذير  ص قَاُلوا بَ َلى َقْد َجاَءاَن َنذِ ُكلذَما أُْلِقَي ِفيَها فَ ْوج  س       َ بْ َوا َوقُ ْلَوا َما نَ زذَل اَّللذ ير  َفَكذذ
َوا َرُسو ﴿ . وقال تعاىل:[9ـــــــ  8]امللك:  ﴾َشْيءٍ   فَ وَ تذِبَع مََيِتَك ِمْن َلً َوَلْو َأانذ َأْهَلْكَواُهْم ِبَعَذاٍب ِمْن قَ ْبِلِه َلَقاُلوا َرب ذَوا َلْوََل أَْرَسْلَ  ِإلَي ْ

يد تفيد أن هللا تعاىل َل يؤاخذ عباده إَل بعد قيام احلجد عليهم، قرمن. فهذه الوص              وص ال[134]طه:  ﴾قَ ْبِل َأْن َنِذلذ َوََنَْزى
 ،(2)وعلمهم ابحلق والص      واب، وقد ثب  يف نص      وص أخرى: أن هللا َل يؤاخذ اجلاهل، ولو كان جهله مبس      ائل يف العقيدة

 كان رجل يس   رف على نفس   ه، فلما ح    ره املو  قال لبويه: إذا أان م »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالويبفعن أيب هريرة رض   ي هللا عوه عن 
ف حرقوين، مث اطحووين، مث ذروين يف الريُ، فوهللا لنن قدر هللا علي ليعذبين عذاابً ما عذبه أحداً، فلما ما  فعل ب    ه ذلك، 

ل  ك على م  ا ص              وع   ؟ ق  ال: َي رب ف   مر هللا األرض فق  ال: امجعي م  ا في  ك مو  ه، ففعل   ، ف  إذا هو ق  ائم، فق  ال: م  ا  
 .(3)«خمافتك َي رب»، ويف روايد: «خشيتك، ف فر له

، رواه أص        حاب احلديث واألس        انيد من حديث أيب س        عيد، وحذيفد وعقبد بن عمرو، ملسو هيلع هللا ىلصالويبوهذا احلديث متواتر عن 
ريهم ممن مل يشركهم صل ذلك ل من وجوه متعددة، يعلم أهل احلديث أهنا تفيد العلم اليقيين، وإن مل حي ملسو هيلع هللا ىلصالويبوغريهم عن 

يف أس       باب العلم، فهذا الرجل كان قد وقع له الش       ك واجلهل يف قدرة هللا تعاىل على إعادة ابن مدم، بعدما أحر  وذري، 
 وعلى أنه يعيد املي  وحيشره إذا فعل به ذلك، وهذان أصالن عظيمان:

 ء قدير.متعلق ابهلل تعاىل، وهو اإلميان أبن هللا على كل شي أحدمها:
                                                           

  (1)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 265   267.
  (2)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 267.

  (3) البخاري ، رقم 3478.
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 متعلق ابليوم اآلخر، وهو اإلميان أبن هللا يعيد هذا املي  وجيزيه على أعماله. الثاين:

ومع هذا فلما كان مؤمواً ابهلل يف اجلملد، ومؤموًا ابليوم اآلخر يف اجلملد، وهو أن هللا يثيو ويعاقو بعد املو ، وقد عمل 
، (1)ص      احلهللا له مبا كان موه يف اإلميان ابهلل واليوم اآلخر، والعمل ال ص      احلاً، وهو خوفه من هللا أن يعاقبه على ذنوبه، غفر

 واألدلد من السود كثرية.

 الشرط الثاين: العمد:

بعد اس      تيفاء ش      ر  العلم، وبيان دليل احلق والص      واب للمخالف، والت كد من وص      وله إليه، إن  ل على فعله أو قوله أو 
جيوز احلكم عليه ابلكفر إَل بعد استيفاء شر  مخر، وهو العمد، فورى: هل تعمذد  اعتقاده الذي جيلو الكفر أو اللعن، َل

نص    رة القول الباطل، وخمالفد احلق بعد وص    وله إليه ووض    وحه؟ أو هو خمط  مت ول قد عرض      له بعض الش    به؟ َل بد من 
َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَوا   ِفيَما ﴿ قال تعاىل:، (2)توفر ش              ر  العمد، ألن هللا تعاىل قد رفع اإلمث واملؤاخذة عن املخط  واملت ول

َوا أَْو َأْخطَْ انَ ﴿ ، وقال س      بحانه:[5]األحزاب:  ﴾َأْخطَْ مُتْ ِبِه َوَلِكْن َما تَ َعمذَدْ  قُ ُلوُبُكمْ  ي ْ  [286البقرة: ] ﴾َرب ذَوا ََل تُ َؤاِخْذاَن ِإْن َنس      ِ
قال عاء، وقد واملؤموون هبذا الد ملسو هيلع هللا ىلصالويب، ملا دعا «أن هللا تعاىل قال: قد فعل : »ملسو هيلع هللا ىلصالويبوقد ثب  عن أيب هريرة عن 

، (3)«أعطي  فاحتد الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كوز حت  العريف، وأنه مل يقرأ حبرف موها إَل أعطيتها: »ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
 .(4)«إن هللا ناوز يل عن أمر ا ط  والوسيان: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا و 

وقال ابن تيميد: وذلك يعم ا ط  يف املس     ائل ا ربيد القوليد واملس     ائل العمليد، وما زال الس     لف يتوازعون يف كثري من هذه 
 .(5)املسائل، ومل يشهد أحد موهم على أحد َل بكفر وَل بفسق وَل مبعصيد

 الشرط الثالث: االختيار والقدرة:

حال  مت وِ ًَلر هل يكفي ذلك للحكم عليه؟ هوا نوتقل إىل الشر  الثالث، فووظر يفإذا علم املرء احلق وقال خبالفه ومل يكن 
هذا الش      خص، وهل قال هذا القول الباطل وهو خمتار قادر أو َل؟ وهذا الش      ر  َل بد من توفرهر ألن الوص      وص والوقائع 

قَ ْلُبُه َكَفَر اِبَّللِذ ِمْن بَ ْعِد ِإميَاِنِه ِإَلذ َمْن ُأْكرَِه وَ   َمنْ ﴿ ، قال تعاىل:(6)بيو  أن هللا تعاىل َل يؤاخذ املكره والعاجز عن اَلختيار

                                                           
  (1) الفتاوى )491/21( ر الفصل يف امللل والوحل َلبن حزم )296/3(.

  (2)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 270.
  (3) مسلم ، رقم 173 ، 806.

  (4) سون ابن ماجه ، رقم 2043 ر صححه األلباين يف صحيُ ابن ماجه )347/1(.
  (5) الفتاوى )229/3(.

  (6)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 274.
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 .[106]النحل:  ﴾ُمْطَمِننٌّ اِبإِلميَاِن َوَلِكْن َمْن َشرََ  اِبْلُكْفِر َصْدرًا فَ َعَلْيِهْم َغَ و  ِمَن اَّللِذ َوَ ُْم َعَذاب  َعِظيم  

 (1)إلكراهموانع التكفري املعني: ا ط  واجلهل والعجز وا. 
 موانع حلو  الوعيد ابلشخص املعني. 

وقد بني ابن تيميد ر ه هللا أن موانع حلو  الوعيد ابلش   خص املعني عش   رة هي: التوبد واَلس   ت فار، احلس   وا  املاحي                 د،  
ر هللا وغريه يف أهل الذنوب يوم القيامد، املص   ائو الر يكف ملسو هيلع هللا ىلصالويبدعاء املؤموني، ما يعمل للمي  من دعاء الرب، ش   فاعد 

هبا ا طاَي يف الدنيا، ما حيص      ل يف القرب من الفتود وال        طد والروعدر فإن هذا مما يكفر هللا به ا طاَي، أهوال يوم القيامد 
د ابلشخص املعني من حلو  الوعيوكرهبا وشدائدها، ر د هللا وعفوه وم فرته بال سبو من العباد، تلك أسباب عشرة َتوع 

، فإذا عدم  هذه األس    باب كلها ولن تعدم إَل يف حق من عتا وَترد، وش    رد على هللا ش    راد (2)إذا تلبس ما يوجو الوعيد
البعري على أهل          هر فهوالك يلحق الوعيد ب          ه، فإن قيل: فما فائدة الوعيد إذاً؟ فاإلجابد: وذلك أن حقيقد الوعيد بيان أن 

مل س     بو يف هذا العذاب، فيس     تفاد من ذلك حترمي الفعل وقبحه، أما أن كل ش     خص قام به ذلك الس     بو جيو هذا الع
 .(3)وقوع ذلك املسبو به، فهذا ابطل قطعاً، لتوقف ذلك املسبو على وجود الشر ، وزوال مجيع املوانع

 * معىن من مل يكفر الكافر فهو كافر:

ذه يلهبون الواس بس  يا  التكفري قو م: من مل يكفر الكافر فهو كافر، وجعلوا همن العبارا  الر اش  تهر  على ألس  ود من 
القاعدة مس    وغاً لتكفري من خيالفهم يف رأيهم، وحقيقد: إن هؤَلء الواس مل حيس    ووا إنزال هذا القول موزله، ومل جييدوا فهمه، 

انتف  عوه الذي توفر  فيه مجيع الش       رو ، و فاملراد ابلكافر الذي من َل يكفره يكون مثله، هو الش       خص املقطوع بكفره 
مجيع املوانع، ومن كان كافراً من البدايد ومل يدخل يف اإلس       الم أبداً مثل: فرعون، أيب جهل، أيب  و، ماركس... إخل فمن 

 مل يكفر هؤَلء وأمثا مر فهو مثلهم.

ه سالم، فمثل هذا الشخص من اطلع على حالوأما الشخص ا في حاله إل هاره اإلسالم مثاًل وإبطانه الكفر وكراهيد اإل
وعرف حقيقته يف جمالس خاصد وللقرب موه، وحتقق من وجود الشرو ، وانتفاء املوانع وجو عليه اعتقاده تكفريه، ومن مل 

لون مبا ميطلع، وشهد له ابإلسالم، فال إمث عليه ألنه شهد مبا علمه، ولوا الظاهر وهللا يتوىل السرائر، وقد كان املوافقون يعا
يعامل به املس        لمون ألهنم كانوا يظهرون اإلس        الم وَل يعلوون كفرهم بل يبطوونه، وقد دل  أعمال أئمد الس        لف على أن 

                                                           
  (1) موهج ابن تيميد يف مس لد التكفري )230/2   266(.

  (2)  اهرة ال لو يف الدين ، ص 281   284.
  (3) الفتاوى )254/20 ، 255(.
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املراد ابلك  افر هو املقطوع بكفره َل املختلف في  ه، إذ املختلف يف تكفريه َل يكفر من مل يكفره، ودلي  ل ذل  ك: أن اإلم  ام 
كان األئمد الثالثد َل يرون كفره، وقد دار  مواقش      د بني اإلمام الش      افعي واإلمام أ د أ د كان يرى كفر يرك الص      الة و 

 حول هذه املس لد، فهل حكم أ د على الشافعي ابلكفر لعدم تكفريه يرك الصالة؟  ابلطبع َل.

من َل يكفر  تكفري وقد حقق ابن تيميد ما نس    و إىل اإلمام أ د من احلكم على من َل يكفر أهل البدع، فقال: وعوه يف
، وهذا يف حق من مل يكفر الكافر املختلف يف كفره، أما املقطوع بكفره فال، وما نس      و إىل (1)روايتان أص      حهما َل يكفر

الش     ي  حممد بن عبد الوهاب من تكفري من َل يس     تحق ذلك، فهذه نبذة من أقواله توض     ُ موهجه يف الدعوة، ويوفي هبا 
 هبتاانً من تكفري من َل يستحق ذلك.عن نفسه ما نسو إليه زوراً و 

قال ر ه هللا يف رس       الته للش       ريف: وأما الكذب والبهتان مثل قو م: إان نكفر ابلعموم، ونوجو ا جرة إليوا على من قدر 
على إ هار ديوه، وإان نكفر من مل يكفر ومن مل يقاتل ومثل هذا وأض     عاف أض     عافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي 

به الواس عن دين هللا ورس   وله، وإذا كوا َل نكفر من عبد الص   وم الذي على عبد القادر، والص   وم الذي على أ د يص   دون 
البدوي، وأمثا ما ألجل جهلهم وعدم من يوبههم، فكيف نكفر من مل يش           رك ابهلل إذا مل يهاجر إليوا ومل يكفر، ويقاتل؟  

 .(2)سبحانك هذا هبتان عظيم

ىل الس   ويدي الب دادي يقول: وما ذكر  أين أكفر مجيع الواس إَل من اتبعين، وأزعم أن أنكحتهم غري ويف رده يف رس   الته إ
صحيحد، فيا عجباً  كيف يدخل هذا يف عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو جموون؟ إىل أن قال: وأما 

ره، الواس عوه وعادى من فعله، وهذا هو الذي أكف التكفري: ف ان أكفر من عرف دين اإلس     الم مث بعدما عرفه س     به، وهنى
 .(3)وأكثر األمد وهلل احلمد ليسوا كذلك

تلك قواعد هامد يوب ي مراعا ا قبل الوظر يف مس                لد التكفري، وهي قواعد اتفق عليها العلماء واعتربوها يف أحكامهم، 
لسوي، والسبيل م على الصرا  املستقيم، والطريق الذلك عصمتهم من الزلل، ووقتهم من السقو  يف هاويد التكفري، وثبتته

القومي الذي َل عوج فيه وَل احنراف، ومن أراد املزيد يف حبث هذه املس            لد فلرياجع )موهج ابن تيميد يف مس            لد التكفري( 
ر احلديث( عمد صللدكتور عبد اجمليد املشعيب، و) اهرة التكفري( لألمني احلاج حممد أ د، و) اهرة ال لو يف الدين يف الع

عبد احلكيم حامد، و)ال لو يف الدين يف حياة املس    لمني املعاص    رة( لعبد الر ن بن معال اللوجيف، و)ش    بها  حول الفكر 
 اإلسالمي املعاصر(، سامل البهوساوي، )احلكم وق يد تكفري املسلم(، لسامل البهوساوي.

                                                           
  (1) الفتاوى )12/ 486(.

  (2) مصبا  الظالم ، عبد اللطيف بن عبد الر ن ال الشي  ، ص 43.
  (3) املصدر السابق نفسه.
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 ة(من أهم عقائد الشيعة الرافضة )اإلمام:  يناملبحث الثا
 

يعتقد الشيعد الراف د اَلثوا عشريد: أن اإلمامد ركن عظيم من أركان اإلسالم، وأصل أصيل من أصول اإلميان، َل يتم إميان 
املرء إَل ابعتقادها، وَل يقبل موه عمل إَل بتحقيقها. وأول من حتدث عن مفهوم اإلمامد ابلصورة املوجودة عود الشيعد 

يشيع القول أبن اإلمامد هي وصايد من الويب وحمصورة ابلوصي، وإذا توَلها سواه جيو الراف د هو ابن سب ، الذي بدأ 
 الرباءة موه وتكفريه.

فقد اعرتف  كتو الشيعد أبن ابن سب  كان أول من أشهر القول بفرض إمامد علي، وأ هر الرباءة من أعدائه، وكاشف 
ع بن نون وصي موسى، فلما أسلم أ هر هذه املقالد يف علي بن ، ألنه كان يهودي األصل، يرى أن يوش(1)خمالفيه، وكفذرهم

 .(2)أيب طالو
وهذا ما تعارف عليه شيوخ الشيعد الراف د، فابن اببويه القمي يسجل عقائد الشيعد يف القرن الرابع ويقول أبهنم يعتقدون 

 .(4)لف وصي، وأربعد وعشرون ألف وصي، ويذكر أن عدد األوصياء مند أ(3)أبن لكل نيب وصياً أوصى إليه أبمر هللا تعاىل
. وجاء يف بعض عواوين األبواب يف الكايف: ابب أن اإلمامد (5)كما ذكر اجمللسي يف أخباره: أن عليًا هو مخر األوصياء

، وقد (7)، وابب ما نص هللا عز وجل ورسوله على األئمد واحداً فواحداً (6)عهد من هللا عز وجل معهود من واحد إىل واحد
 ضموها جمموعد من أخبارهم الر يعدوهنا من األدلد الر َل يرقى إليها الشك.

من هللا تعاىل  ه ( أبن مستحق اإلمامد عودهم َل بد أن يكون شخصًا معهوداً  821و ذا قال شيخهم مقداد احللي )  
  عشريد يف هذا العصر: . ويقرر حممد حسني مل كاشف ال طاء أحد مراجع الشيعد اَلثين(8)ورسوله َل أي شخص اتفق

أن اإلمامد موصو إ ي كالوبوة، فكما أن هللا سبحانه خيتار ما يشاء من عباده للوبوة والرسالد ويؤيد ابملعجزة الر هي كوص 
 .(9)من هللا عليه.. فكذلك خيتار لإلمامد من يشاء وأيمر نبيه ابلوص عليه، وأن يوصبه إماماً للواس من بعده

                                                           
 .20ر املقاَل  والفر  للقمي ، ص  101رجال الكشي ، ص  (1)
 (.2/792ر أصول الشيعد ) 101رجال الكشي ، ص  (2)
 .106عقائد الصدو  ، ص  (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 (.39/342حبار األنوار ) (5)
 (.1/227أصول الكايف ) (6)
 (.1/286املصدر السابق ) (7)
 .47الوافع يوم احلشر ، ص  (8)
 .58أصول الشيعد اإلماميد ، ص  (9)
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م اإلمامد عودهم كمفهوم الوبوة، فكما يصطفي هللا سبحانه من خلقه أنبياء، خيتار سبحانه أئمد، ويوص ف ن  ترى أن مفهو 
عليهم، ويعلم ا لق هبم، ويقيم هبم احلجد، ويؤيدهم ابملعجزا ، ويوزل عليهم الكتو، ويوحي إليهم، وَل يقولون أو يفعلون 

  إلمام هو الويب، والت يري يف اَلسم فق ، ولذلك قال اجمللسي: إن استوباإَل أبمر هللا ووحيه.. أي أن اإلمامد هي الوبوة، وا
، مث قال: وَل نعرف جهد لعدم اتصافهم ابلوبوة إَل رعايد (1)الفر  بني الويب واإلمام من تلك األخبار َل خيلو من إشكال

وم اإلمامد، ويكفي يف نقده أنه َل سود  م   هذا قو م يف مفه (2)خامت األنبياء، وَل يصل عقولوا فر  بني الوبوة واإلمامد
 .(3)فيه إَل ابن سب  اليهودي

 أواًل: منزلة اإلمامة عندهم وحكم من جحدها:
 .(4)مس لد اإلمامد عود أهل السود ليس  من أصول الدين الر َل يسع املكلف اجلهل هبا، كما قرره مجع من أهل العلم

ففي الكايف رواَي  نعل اإلمامد أعظم أركان اإلسالم، روى الكليين بسوده عن  ولكوها عود الشيعد الراف د  ا ش ن مخر،
أيب جعفر قال: بين اإلسالم على مخس: على الصالة والزكاة والصوم واحلج والوَليد، ومل يواد بشيء كما نودي ابلوَليد، 

 .(5)ف خذ الواس أبربع وتركوا هذا   يعين الوَليد  
هادتني من أركان اإلسالم، ووضعوا مكاهنما الوَليد، وعد وها من أعظم األركان، كما يدل عليه ف ن  ترى أهنم أسقطوا الش

قو م: ومل يواَد بشيء كما نودي ابلوَليد، وكما يدل عليه حديثهم اآلخر، وقد ذكر فيه نص الروايد السابقد وزاد: قل    
  .(6)الراوي  : وأي شيء من ذلك أف ل؟ فقال: الوَليد أف ل

قول اجمللسي: وَل ريو يف أن الوَليد واَلعتقاد إبمامد األئمد عليهم السالم واإلذعان ل هم من مجلد أصول الدين، وأف ل وي
 .(7)من مجيع األعمال البدنيد ألهنا مفتاحهن

تقاد هبا، وَل عويقول املظفر   وهو من علمائهم املعاصرين  : نعتقد أن اإلمامد أصل من أصول الدين، َل يتم اإلميان إَل ابَل
. بل وصل  (8)جيوز فيها تقليد اَلابء واألهل واملربني، مهما عظموا، بل جيو الوظر فيها، كما جيو الوظر يف التوحيد والوبوة

األخبار إىل أكثر من هذا حيوما قال : ُعرِج ابلويب صلى هللا عليه وسلم ابلوَليد لعلي واألئمد من بعده أكثر مما أوصاه 
                                                           

 (.26/82حبار األنوار ) (1)
 (.26/82املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.2/794أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 .134ر اَلقتصاد لل زايل ، ص  363غايد املرام لالمدي ، ص:  (4)
 .3( ، رقم 2/18أصول الكايف ) (5)
 سابق نفسه.املصدر ال (6)
 (.7/102مراة العقول ) (7)
 .102عقائد اإلماميد ، ص  (8)
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 .(1)ابلفرائض
هذه الرواَي  الشيعيد الراف يد ومثيال ا يف كتو الشيعد الروافض كان  كفيلد أبن نعل اإلمامد هي احلكم على إميان الرجل 
أو كفره، وأن نعل املسلم معرضًا لال ام ابلكفر جملرد اختالفه مع الشيعد اإلماميد يف عقيدة اإلمامد الر يعتقدوهنا، ولذا 

ه لشيعد اإلماميد السابقني والالحقني يصرحون هبذه احلقيقد املرة، يقول ابن اببويه القمي يف رسالترأيوا بعض كبار علماء ا
)اَلعتقادا (: واعتقادان فيمن جحد إمامد أمري املؤموني علي بن أيب طالو عليه السالم أنه كمن جحد نبوة مجيع األنبياء، 

لى بعده من األئمد أنه مبوزلد من أقر جبميع األنبياء، وأنكر نبوة حممد صواعتقادان فيمن أقر أبمري املؤموني وأنكر واحداً من 
. ويقول يوسف البحراين يف موسوعته )احلدائق الواضرة يف أحكام العرتة الطاهرة(: ولي  شعري أي فر  (2)هللا عليه وسلم

. (3)صول الدين  كون اإلمامد من أبني من كفر ابهلل سبحانه وتعاىل ورسوله وبني من كفر ابألئمد عليهم السالم مع ثبو 
ويقول اجمللسي: اعلم أن إطال  لفظ الشرك والكفر على من مل يعتقد إمامد أمري املؤموني واألئمد من ولده عليهم السالم، 

 .(4)وف ل عليهم غريهمر يدل أهنم خملدون يف الوار
خلو الزمان من نيب حي خبالف اإلمام، وإنكار وقال ابن املطهر احللي: اإلمامد لطف عام، والوبوة لطف خاص إلمكان 

 .(5)اللطف العام شر من إنكار اللطف ا اص
فهو جيعل من مل يؤمن أبئمتهم أش د كفراً من اليهود والوصارى، وقد بىن على ذلك أن الزمان َل خيلو من إمام، وهو إشارة 

 طوائف من الشيع د، وقرر اعققون من علماء الوسوإىل عقيد م ابإلميان بوجود إمامهم املوتظر ال ائو، والذي أنكره 
 .(6)والتاري  أنه مل يولد أصاًل، ولكن شي  الشيعد الراف د يرى أن إنكاره أعظم من الكفر

ويوقل شيخهم املفيد اتفاقهم على هذا املذهو يف تكفري أمد اإلسالم فيقول: اتفق  اإلماميد على أن من أنكر إمامد أحد 
 .(7)ما أوجبه هللا تعاىل له من فرض الطاعدر فهو كافر ضال  مستحق  للخلود يف الوارمن األئمد وجحد 

وبلغ األمر بشيخهم نعمد هللا اجلزائري أن يعلن انفصال الشيعد عن املسلمني بسبو ق يد اإلمامد فيقول: مل جنتمع معهم 
ه بعد أبو حممد صلى هللا عليه وسلم نبيه، وخليفت على إله وَل نيب وَل على إمام، وذلك أهنم يقولون: إن رهبم هو الذي كان

                                                           
 (.23/69حبار األنوار ) (1)
 .127ر مث أبصر  احلقيقد ، حممد ا  ر ، ص  103اَلعتقادا  ، ص  (2)
 (.18/153احلدائق الواضرة) (3)
 (.23/390حبار األنوار ) (4)
 (.2/867ر أصول الشيعد اإلماميد ) 3األلفني ، ص  (5)
 (.2/867أصول الشيعد اإلماميد ) (6)
 (.8/366املسائل للمفيد ، وقد نقل ذلك عوه اجمللسي يف البحار ) (7)
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بكر، وحنن َل نقول هبذا الرب وَل بذلك الويب، بل نقول: إن الرب الذي خليفد نبيه أبو بكر ليس ربوا وَل ذلك الويب 
 .(1)نبيوا

على من  ثين عشريدإن اإلمامد صوو الوبوة أو أعظم، وهي أصل الدين وقاعدته األساسيد عودهم،  ذا جاء حكم الشيعد اإل
أنكر إمامد واحد من أئمتهم اإلثين عشر مكماًل  ذا ال لو، حيث حكموا عليه ابلكفر وا لود يف الوار، وخصصوا ابللعن 

 واحلكم ابلردة مجيع فنا  املسلمني ما عدا اإلثين عشريد، فتواول تكفريهم:
 ـ الصحابة رضوان هللا عليهم: 1

لعن والتكفري ملن رضي هللا عوهم ورضوا عوه، من املهاجرين واألنصار، وأهل بدر وبيعد كتو الشيعد الراف د مليند ابل
س لد موهم إَل الوزر اليسري الذي َل يبلغ عددهم أصابع اليد، وأصبح  هذه امل الرضوان، وسائر الصحابد أمجعني، وَل تستثين

ا أن من أهل العلم وأصحاب املقاَل  من اطلع على ، كم(2)بعد  هور كتبهم وانتشارها من األمور الر َل حتجو ابلتقيد
هذا األمر عود الشيعد اإلماميد، قال القاضي عبد اجلبار: وأما اإلماميد فقد ذهب  إىل أن الطريق إىل إمامد اإلثين عشر 

 .(3)الوص اجللي، الذي يكفر من أنكره، وجيو تكفريه، فكف روا لذلك صحابد الويب عليه السالم
أن الصحابد ارتد  بعد الويب صلى هللا  (4)املعىن قال عبد القاهر الب دادي: وأما اإلماميد فقد زعم أكثرهم وقريو من هذا

ويقول ابن تيميد ر ه هللا: إن الراف د تقول: إن املهاجرين واألنصار   (5)عليه وسلم سوى علي وابويه ومقدار ثالثد عشر موهم
إما ب عد عشر أو أكثر، مث يقولون: إن أاب بكر وعمر وحنو ا ما زاَل موافقني، وقد كتموا الوص، فكفروا إَل نفراً قلياًل.. 

يقولون: بل ممووا مث كفروا، وتقول كتو اإلثين عشريد: إن الصحابد بسبو توليتهم أليب بكر قد ارتدوا إَل ثالثد، وتزيد 
اول  الشيعد ع سبعد، وَل يزيدون عن ذلك، ولقد تدبعض رواَي م ثالثد أو أربعد مخرين رجعوا إىل إمامد علي، ليصبُ اجملمو 

، مث تتابع   (6)أنباء هذه األسطورة يف املعتمد من كتبها، فسجلوا ذلك يف أول كتاب  هر  م وهو كتاب سليم بن قيس
ل ، عمد م يف كتو الرجا(7)كتبهم يف تقرير ذلك وإشاعته وعلى رأسها )الكايف( أوثق كتبهم األربعد، و)رجال الكشي(

 ، وسي   احلديث عن موقف الشيعد الراف د من الصحابد مفصاًل إبذن هللا تعاىل.(8)وغريها من مصادرهم

                                                           
 (.2/279األنوار العلمانيد ) (1)
 (.2/868أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 .761شر  األصول ا مسد ، ص  (3)
 القاهر َل يعمم هذا املذهو على اإلماميد كلها. تلحظ أن عبد (4)
 .321الفر  بني الفر  ، ص  (5)
 .75   74كتاب سليم بن قيس ، ص   (6)
 .11، 9،  8،  7،  6رجال الكشي ، ص (7)
 (.2/780أصول الشيعد اإلماميد ) (8)



 

644 
 

 

 ـ تكفريهم أهل البيت: 2
إن الرواَي  الر حتكم ابلردة على ذلك اجملتمع املثايل الفريد، وَل تستثين موهم مجيعاً إَل سبعد يف أكثر تقديرا ا، وَل تذكر 

بعد أحدًا من أهل بي  رسول هللا ابستثواء بعض رواَي  عودهم جاء فيها استثواء علي فق ، وهي من ضمن هؤَلء الس
 روايد الف يل ب ن يسار عن أيب جعفر، ق ال: صار الواس كلهم أهل جاهلي د إَل أربع د:

، فاحلكم (1) دء الثالثعلي، واملقداد، وسلمان، وأبو ذر، فقل : فعم ار؟ فقال: إن كو  تريد الذين مل يدخلهم شيء فهؤَل
ابل ردة يف هذه الوصوص شامل للصحابد، وأهل البي  الوبوي من زوج ا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقرابت ه، مع أن 
واضعها يزعم التشي ع ألهل بي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فهل هذا إَل دلي ل واضُ على أن التشيع إمنا هو ستار 

 .(2)ثد ضد اإلسالم وأهله، وأن واضعي هذه الرواَي  أعداء للصحابد وللقرابدلتوفيذ أغراض خبي
وقد خص  الشيعد الراف د ابلطعن والتكفري مجل د من أهل بي  رسول هللا، كعم الويب العباس، حىت قالوا أبنه نزل فيه قول ه 

، وكابو ه عبد هللا بن عباس حرب األمد [72]اإلسراء: َوَأَضلُّ َسِبياًل﴾ ﴿َوَمْن َكاَن يف َهِذِه َأْعَمى فَ ُهَو يف اآْلِخَرِة َأْعَمى سبحانه: 
، كما جاء يف )الكايف(، ويف )رجال الكشي(: اللهم العن (3)ال ذي خصصوه ابللعن وأبن ه سخيف العقل قرمنوترمجان ال

. وعلق على هذا شيخهم (4)قلوهبماابين فالن وأعم أبصار ا، كما عمي  قلوهبما.. واجعل عمى أبصار ا دليالً على عمى 
 .(5)حسن املصطفوي فقال:  ا عبد هللا بن عباس وعبيد هللا بن عباس

وبوا  الويب صلى هللا عليه وسلم يشملهن سخ  الشيعد اإلثين عشريد وحوقهم، فال يذكرون فيمن استثين من التكفري، بل 
رضي هللا عوهن، فهل حيو رسول هللا صلى هللا  (6)فاطمد ونفى بع هم أن يكن بوا  للويب صلى هللا عليه وسلم ما عدا

وقد نص صاحو )الكايف( يف رواَيت ه على أن كل من مل يؤمن ابإلثين  ؟ (7)عليه وسلم من يقول فيه ويف بواته هذا القول
َلل ا في ه ا. وهذا يشمل يف احلقيقد التكفري جليل الصحابد ومن بعدهم مب(8)عشر فهو كافر، وإن كان علوًَي فاطمياً 

ه ، كما اب وا بتكفري أمه ا  املؤموني أزواج  260واألصحابر ألهنم مل يعرف وا فكرة اإلثو ي عشر الر مل توج د إَل بعد سود

                                                           
 (.2/891(ر أصول الشيعد اإلماميد )1/389( ر تفسري الصايف )1/319( ر الربهان )1/199تفسري العياشي ) (1)
 (.2/891أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 (.1/247أصول الكايف) (3)
 .52رجال الكشي ، ص  (4)
 (.2/892أصول الشيعد اإلماميد ) (5)
 (.2/892د )ر أصول الشيع 5كشف ال طاء جلعفر الوجفي ، ص   (6)
 (.2/892أصول الشيعد اإلماميد ) (7)
 (.374   1/372أصول الكايف) (8)
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، وحفصد رضي (1)واحدة موهن يف نصوصهم، ولكوهم خيصون موهن عائشد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذ مل يستثووا
 .(2)واللعن والتكفريهللا عوهن أمجعني، ابلذم 

، وأحال يف بقيد الرواَي  إىل أبواب (3)روايد 17وقد عقد شيخهم اجمللسي ابابً بعووان ابب أحوال عائشد وحفصدر ذكر فيه 
، وقد اذوا فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أهل بيته أبلغ اإليذاء، حىت ا موا يف أخبارهم من برأها هللا من (4)أخرى
قذف شويع  (5)مسوا ، عائشد بو  الصديق ابلفاحشد، فقد جاء يف أصل أصول التفاسري عودهم، تفسري القميسبع 

 العظيم. قرمنمت من تكذيو ال
قال ابن كثري يف تفسري سورة الوور: أمجع أهل العلم   ر هم هللا   قاطبد على أن من سبها ورماها مبا رماها به بعد هذا الذي 

، وقال القرطيب: فكل من سبها مما برأها هللا موه مكذب هلل، ومن كذب هللا (6)قرمنه كافرر ألنه معاند لل، فإناآليدذكر يف 
 .(7)فهو كافر

 ـ تكفريهم خلفاء املسلمني وحكوماهتم: 3
ن دون ميف دين الشيعد الراف د اإلمامي د أن كل حكومد غي ر حكوم د اإلماميد الراف يد ابطل د، وصاحبها  امل طاغو  يعب د 

هللا، ومن يبايع ه فإمنا يعبد غي ر هللا، وقد أثب  الكليين هذا املعىن يف عدة أبواب مثل: ب اب من ادعى اإلمامد وليس  ا 
، (8)أبهل، ومن جحد األئم د أو بع هم، ومن أثب  اإلمام د ملن ل يس  ا أبهل، وذكر في ه اثوا عشر حديثًا عن أئمتهم

، وكل خلفاء املسلمني ما عدا علياً (9)ل ب ري إمام من هللا جل جالله، وفيه مخسد أحاديثوابب فيمن دان هللا عز وج
لك أهنم دين هللا، ذ واحلسن طواغي    حسو اعتقادهم   وإن كانوا يدعون إل ى احلق، وحيسو ون ألهل البي ، ويقيم ون

. قال شار  الكايف: وإن كان رافعها يدعو إىل (11)رضي هللا عوه صاحبها طاغو  (10)رايد ترفع قبل رايد القائم يقولون: كل
 .(14)، حسو مقاييسهم(13)وحكم اجمللسي على هذه الروايد ابلصحد ،(12)احلق

                                                           
 .60  57( ر رجال الكشي ، ص 1/300املصدر السابق نفسه) (1)
 (.2/893أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 (.247   22/227حبار األنوار ) (3)
 (.22/245املصدر السابق نفسه ) (4)
 (.2/377تفسري القمي ) (5)
 .51( ر الصارم املسلول ، ص 290   3/289تفسري ابن كثري ) (6)
 (.12/206تفسر القرطيب ) (7)
 (.374  1/372الكايف ) (8)
 (.376   1/374املصدر السابق نفسه ) (9)
 هو: املهدي املوتظر. (10)
 (.2/896( ر أصول الشيعد اإلماميد )25/113( ر حبار األنوار )12/371الكايف: بشرحه للمازندراين ) (11)
 (.2/896أصول الشيعد اإلماميد ) (12)
 (.4/378مراة العقول ) (13)
 (.2/896أصول الشيعد اإلماميد ) (14)
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 ـ احلكم علا األمصار اإلسالمية أبهنا دار كفر: 4
 ما كان اً جاء يف أخبارهم ختصيص كثري من بالد املسلمني ابلسو، وتكفري أهلها على وجه التعيني، وخيصُّون موها غالب

أكثر التزامًا ابإلسالم واتباعًا للسود، فقد صرحوا بكفر أهايل مكد واملديود يف القرون املف لد، ففي عصر جعفر الصاد   
كانوا يقولون عن أهل مكد واملديود: أهل الشام شر من أهل الروم يعين شر من الوصارى، وأهل املديود شر من أهل مكد، 

. وقالوا: إن أهل مكد ليكفرون ابهلل جهرة، وإن أهل املديود أخبث من أهل مكد، أخبث (1)أهل مكد يكفرون ابهلل جهرة
 .(2)موهم سبعني ضعفاً 

ومن املعلوم أن أهل املديود كانوا   وَل سيما يف القرون املف لد   يت سون أبثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر من سائر 
مبذهبهم املالكي موتسبني إليه إىل أوائل املند السادسد، أو قبل ذلك أو بعد، فإنه األمصار، وقد  ل أهل املديود متمسكني 

قالوا أي ًا عن مصر وأهلها: أبواء مصرر لعووا على لسان ، و (3)قدم إليهم من راف د املشر  من أفسد مذهو كثري موهم
بين إسرائيل إَل أدخلهم مصر، وَل رضي عوهم ، وما غ و هللا على (4)داود عليه السالم، فجعل هللا موهم القردة وا وازير

، وقالوا: انتحوا (6)من سخ  هللا عليه من بين إسرائيل ، وقالوا بنس البالد مصر، أما إهنا سجن(5)إَل أخرجهم موها إىل غريها
 .(7)مصر وَل تطلبوا املكث فيها ألنه يورث الدَيثد

تحذير من سكواها، ونسبوا هذه الرواَي  إىل رسول هللا صلى وجاء  عودهم عدة رواَي  يف ذم مصر، وهجاء أهلها، وال
هللا عليه وسلم، وإىل حممد الباقر، وإىل علي الباقر، وهذا رأي الروافض يف مصر يف تلك العصور اإلسالميد الزاهرة، وقد 

ن أشقى الواس ا معقو اجمللسي على هذه الوصوص بقوله أبن مصر صار  من شر البالد يف تلك األزمود، ألن أهلها صارو 
، وَل يبعد أن هذه الوصوص هي تعبري عن حقد الراف د وغيظهم على مصر وأهلها بسبو سقو  دولد إخواهنم (8)وأكفرهم

اإلمساعيليني العبيديني على يد صال  الدينر الذي طهر أرض الكواند من دنسهم ورجسهم، وأين هذه الكلما  املظلمد 
، وجاء عودهم ذم كثري من بلدان (9)ه مسلم يف صحيحه ابب وصيد الويب أبهل مصريف مصر وأهلها من الباب الذي عقد

، ومل يستثىن من دَير املسلمني إَل من يقول مبذهبهم، وهي قليلد يف تلك األزمان، حىت جاء عوهم: إن (10)اإلسالم وأهلها
 .(11)هللا عرض وَليتوا على أهل األمصارر فلم يقبلها إَل أهل الكوفد

                                                           
 (.2/409أصول الكايف ) (1)
 (.2/410املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.300   20/299الفتاوى ) (3)
 .596( ر تفسري القمي ، ص 60/208حبار األنوار ) (4)
 (.1/456( ر الربهان )1/304تفسري العياشي ) (5)
 (.1/457( ر الربهان )1/305تفسري العياشي ) (6)
 (.2/900( ر أصول الشيعد )60/211حبار األنوار ) (7)
 (.5/208حبار األنوار ) (8)
 .(2/2970مسلم ) (9)
 (.2/901( ، أصول الشيعد )60/206حبار األنوار ) (10)
 نفس املصدرين السابقني (11)
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 املسلمني:ـ قضاة  5
تعد أخبارهم ق اة املسلمني طواغي  َلرتباطهم ابإلمامد الباطلد بزعمهم، فقد جاء يف الكايف عن عمر بن حوظلد قال: 
س ل  أاب عبد هللا عليه السالم، عن رجلني من أصحابوا بيوهما موازعد يف دين أو مرياث، فتحاكما إىل السلطان وإىل 

ليهم يف حق أو ابطل فإمنا حتاكم إىل الطاغو ، وما حيكم له فإمنا أيخذ سحتاً، وإن  الق اء أحيل ذلك؟ قال: من حتاكم إ
يُرِيُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا ِإىَل الطذاُغوِ  ﴿، قال تعاىل: (1)كان حقاً لبتاً له، ألنه أخذ حبكم الطاغو ، وقد أمر هللا أن يكفر به

، وهذه الروايد حتكم على الق اء، والق اة يف عصر جعفر الصاد ، كما يظهر من [60]النساء:  ﴾َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبهِ 
 ؟(2)إسوادهم للروايد إىل جعفر، فإذا كان هذا نظرهم يف ق اة املسلمني يف القرون املف لد، فما ابلك فيمن بعدهم

 ـ أئمة املسلمني وعلماؤهم: 6
م كملل أهل الشرك، عن هارون بن خارجد قال: قل  أليب عبد حذروا من التلقي عن شيوخ املسلمني وعلمائهم، وعدوه

، فوسمع موهم احلديث يكون حجد لوا عليهم؟ قال: َل أت م وَل تسمع موهم، (3)هللا عليه السالم: إان أن  هؤَلء املخالفني
 .(4)لعوهم هللا ولعن مللهم املشركد

فيان ريك الصادين عن دين هللا، مث نظر إىل أيب حويفد وسوجاء يف الكايف عن سدير عن أيب جعفر قال:... َي سدير  ف 
الثوري يف ذلك الزمان وهم حلق يف املسجد، فقال: هؤَلء الصادون عن دين هللا بال هدى من هللا وَل كتاب مبني، إن 

صلى هللا عليه  ههؤَلء األخباث لو جلسوا يف بيو م فجال الواس، فلم جيدوا أحداً خيربهم عن هللا تبارك وتعاىل وعن رسول
 .(5)وسلم، حىت أيتوان فوخربهم عن هللا تبارك وتعاىل وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم

وقد بني ابن تيميد   ر ه هللا   موقفهم من سلف األمد وأئمتها واألنصار، والذين اتبعوهم إبحسان، الذين رضي هللا عوهم 
بكر  ه وسلم من املتقدمني واملت خرين، فيكفِ رون كل من اعتقد يف أيبورضوا عوه، وكفذروا مجاهري أمد حممد صلى هللا علي

وعمر واملهاجرين واألنصار العدالد، أو ترضذى عوهم كما رضي هللا عوهم، أو يست فر  م كما أمر هللا ابَلست فار  م، و ذا 
يم الوخعي، وعطاء بن أيب راب ، وإبراهيكفرون أعالم امللد، مثل سعيد بن املسيو، وأيب مسلم ا وَلين، وأويس القرين، 

ومثل: مالك، واألوزاعي، وأيب حويفد، و اد بن زيد، و اد بن سلمد، والثوري، والشافعي، وأ د بن حوبل، وف يل بن 
عياض، وأيب سليمان الداراين، ومعروف الكرخي، واجلويد بن حممد، وسهل بن عبد هللا التسرتي، وغري هؤَلء، ويرون أن  

                                                           
 (.1/67( ر أصول الكايف )2/902أصول الشيعد اإلماميد ) (1)
 (.2/902أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 هذا اللقو يطلق على أهل السود ، وقد يتواول كل خمالف. (3)
 (.2/905( ر أصول الشيعد اإلماميد )2/216حبار األنوار ) (4)
 (.2/905( ر أصول الشيعد )393   1/392أصول الكايف ) (5)
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أغلظ من كفر اليهود والوصارىر ألن أولنك عودهم كفار أصليون، وهؤَلء مرتدون، وكفر الردة أغلظ ابإلمجاع من كفرهم 
إىل أن قال: وأكثر حمققيهم   عودهم   يرون أاب بكر وعمر وأكثر املهاجرين واألنصار، وأزواج الويب صلى  الكفر األصلي...

به د املسلمني وعامتهم ما ممووا ابهلل طرفد عني ق ، ألن اإلميان الذي يتعقهللا عليه وسلم مثل عائشد، وحفصد، وسائر أئم
الكفر عودهم يكون ابطاًل من أصله.. وموهم من يرى أن فرج الويب صلى هللا عليه وسلم الذي جامع به عائشد وحفصد َل 

 .(1)دهمبد أن َتسه الوارر ليطهر بذلك من وط  الكوافر على زعمهمر ألن وط  الكوافر حرام عو
هذا التكفري العام الشامل الذي مل يوج موه أحد، هل حيتاج إىل نقد؟  إن بطالنه أوضُ من أن يبني، وكذبه أجلى من أن 
يكشف، وتكفري األمد امتداد لتكفري الصحابد، والسبو واحد َل خيتلف، ومن الطبيعي أن من حيقد على صحابد رسول 

لى م حيقد على األمد مجيعاً ويكفرها، كما قال بعض السلف: َل ي ل قلو أحد عهللا صلى هللا عليه وسلم ويسبهم ويكفره
 .(2)أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إَل كان يف قلبه على املسلمني أغل

اإلحسان، و فإذا مل يرض عن أيب بكر وعمر وعثمان، وأهل بدر وبيعد الرضوان، واملهاجرين واألنصار وهم يف الذروة يف الف ل 
فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم؟ ومبىن هذا املوقف هو دعوى الروافض: أن الصحابد رضوان هللا عليهم أنكروا الوص، 
وسي   بيان بطالن الوص ابلوقل والعقل وابألمور املتواترة املعلومد   إبذن هللا  ، وما بين على الباطل فهو ابطل، ولقد كان 

. ولذلك قال أ د (3)من الظواهر الواضحد على بطالن مذهو الشيعد الراف د من أساسه حكمهم بردة جيل الصحابد
الكسروي اإليراين والشيعي األصل: وأما ما قالوا من ارتداد املسلمني بعد مو  الويب صلى هللا عليه وسلم فاجرتاء موهم على 

واحتملوا  ر ممووا به حني كذبه اآلخرون، ودافعوا عوهالكذب والبهتان، فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب الويب
األذى يف خالفد أيب بكر لريتدوا عن ديوهم ألجله؟  ف ي األمرين أسهل احتماًَل: أكذب رجالً أو رجلني من ذوي األغراض 

 .(4)الفاسدة، أو ارتداد ب ع منا  من خلص املسلمني؟  ف جيبوان إن كان لكم جواب
ْلَوا َعَلْيَك اْلِكَتاَب َونَ زذ ﴿فيه رب العزة أصول العقائد وحقائقها، وهو التبيان لكل شيء، قال تعاىل:  الكرمي بني قرمنإن ال

َياانً ِلُكلِ  َشْيءٍ  ا فَ رذْطَوا يف اْلِكَتاِب مَ ﴿ويقول واصفاً كتابه أبنه مل يفر  يف ق يد يقوم عليها الدين بقوله:  ،[89]النحل:  ﴾تِب ْ
 رمنق، فإن كان األمر كذلك فإن املرء ليتساءل عن سود هذه العقيدة  فكتاب اإلسالم العظيم ال[38عام: ]األن ﴾ِمْن َشْيءٍ 

الكرمي يذكر فيه مرا  الصالة والصيام، والزكاة واحلج، وَل ذكر فيه لش ن األئمد اإلثين عشريد أو اإلمامد من بعد الرسول 

                                                           
 (.262   28/261جمموع الفتاوى ) (1)
 .41اإلابند َلبن بطد ، ص  (2)
 (.2/916أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 (.2/916ر أصول الشيعد ) 66التشيع والشيعد ، ص  (4)
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تفاصيل  قرمنيد أعظم أركان الدين   أو ليس من العجيو أن يذكر الرغم كون اإلمامد كما تقول الوظريد الشيعيد الراف 
طريقد الوضوء، وُيصو ف أنواع اعركا  من الطعام والشراب، ويتحدث عن اجلهاد يرًة وعن السلم يرًة أخرى، ويواقش 

ة  إن هذه الوصوص كالوبو   الق اَي األخالقيد، مث يتجاهل إمامد اإلثين عشر الر يصفها مل كاشف ال طاء أبهنا موصو إ ي
مد الوصيد الكرمي مل يفر  يف ق يد حيتاج إليها البشر، فكيف يفر  يف ق يد اإلما قرمنيد قد شهد  بكل وضو  أبن القرمنال

الر تذكرها الشيعد اإلماميد، مث يرتكها لعلمائهم لكي يصي وها وحيددوا معاملها، مع كون الوص على األئمد من هللا َل 
 ؟ (1)موهم

 اثنياً: العصمة عند الشيعة الرافضة:
إن عصمد اإلمام عود الشيعد الراف د اإلماميد شر  من شرو  اإلمامد، وهي من املبادأئ األوليد يف كياهنم العقدي، و ا 
أ يد كربى عودهم، ونتيجد ملا أضفاه الشيعد على األئمد من صفا  وقدرا  ومواهو علميد غري حمدودة، ذهبوا إىل أن 
اإلمام ليس مسؤوَلً أمام أحد من الواس، وَل جمال للخط  يف أفعاله مهما أتى من أفعال، بل جيو تصديقه واإلميان أبن كل 
ما يفعله من خري َل شر فيهر ألن عوده من العلم ما َل قبل ألحد مبعرفته، ومن هوا قرر الشيعد لإلمام ضمن ما قرروا 

يف كل حيا م َل يرتكبون ص رية وَل كبرية، وَل يصدر عوهم أي معصيد، وَل  العصمد، فذهبوا على أن األئمد معصومون
 .(2)جيوز عليهم خط  وَل نسيان

وقد نقل اإلمجاع على ذلك شيخهم املفيد، فقال: إن األئمد القائمني مقام األنبياء يف توفيذ األحكام وإقامد احلدود وحفظ 
، وأهنم َل جيوز موهم كبرية وَل ص رية، وأنه َل جيوز موهم سوء يف شيء الشرائع وأتديو األانم معصومون كعصمد األنبياء

ا بظواهر رواَي    من الدين، وَل يوسون شينًا من األحكام، وعلى هذا مذهو سائر اإلماميد إَل من شذ موهم، وتعلق
 .(3)أتويال  على خالف  وه الفاسد من هذا الباب

 .(4)اإلمساعيل يد إىل أن اإلم ام جيو أن يكون معصوماً، وخالف فيه مجيع الفر وقال ابن املطهر احللي: ذهب  اإلماميد و 
وقد نص على ذلك اجمللسي بقوله: اعلم أن اإلماميد رضي هللا عوهم اتفقوا على عصمد األئمد عليهم السالم من الذنوب 

 .(5)حانهت ويل، وَل لإلسهاء من هللا سبص ريها وكبريها، فال يقع موهم ذنو أصاًل َل عمداً وَل نسياانً، وَل  ط  يف ال

                                                           
 .130مث أبصر  احلقيقد ، حممد سامل ، ص  (1)
 (.1/322ر مس لد التقريو ) 203دراسا  عن الفر  ، د. أ د جلي ، ص  (2)
 .35أوائل املقاَل  للمفيد ، ص  (3)
 .90كشف املراد يف شر  نريد اَلعتقاد ، ص   (4)
 (.9/205حبار األنوار ) (5)
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وروى الصدو  بسوده إىل ابن عباس   كذابً وزوراً   أنه قال: مسع  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: أان وعلي واحلسن 
عصومون م ، وقال أي اً يف تقرير ذلك: اعتقادان يف األنبياء والرسل واألئمد أهنم(1)واحلسني وتسعد من ولد احلسني معصومون

مطهرون من كل دنس، وأهنم َل يذنبون َل ص رياً وَل كبرياً، وَل يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عوهم 
 .(2)العصمد يف شيء من أحوا م فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر

ملظفر، ذلك يقول حممد رضا اومل تكن هذه العقيدة مقصورة على سلف الراف د، بل شاركهم املعاصرون يف ذلك، ويف 
ونعتقد أن اإلمام كالويب جيو أن يكون معصومًا من مجيع الرذائل والفواحش ما  هر موها وما بطن، من سن  الطفولد إىل 

، وقد نص على ذلك الزجناين يف عقائد (3)املو  عمدًا وسهواً، كما جيو أن يكون معصومًا من السهو وا ط  والوسيان
، إَل أن (6)، والسيد مرت ى العسكري يف معامل املدرستني(5)ا نص عليه أي ًا علي البحراين يف موار ا دى، كم(4)اإلماميد

هواك الرًا يف املذهو الشيعي اإلمامي ختالف ما ذهبوا إليه، ولذلك احتار اجمللسي وهو يرى الوصوص ختالف إمجاع 
عن صدور السهو عوهم، وإطبا  األصحاب  اآلَي األخبار و  أصحابه، فقال: املس لد يف غايد اإلشكال، لدَللد كثري من

، وهذا اعرتاف من اجمللسي أبن إمجاع الشيعد املت خرين على عصمد األئمد إبطال  (7)إَل من شذ موهم على عدم اجلواز
 .(8)خيالف رواَي م، وهذا دليل واقعي واعرتاف صريُ يف أهنم جيمعون على ضاللد، وعلى غري دليل حىت من كتبهم

ويبدو أن فكرة العصمد قد مر  أبطوار خمتلفد، أو أن الشيعد قد اختلف  عقائدهم يف حتديدها   يف أول األمر   فمثاًل يف 
ه ، وشيخه حممد بن احلسن القمي، كان رأي مجهور الشيعد أن أول درجد يف  381عصر أيب جعفر بن اببويه القمي   

، فكانوا يعدون من يوفي السهو عن الويب صلى هللا عليه وسلم من (9)عليه وسلمال لو هي نفي السهو عن الويب صلى هللا 
الشيعد ال الة، ولكن بعد ذلك تبدل  احلال وأصبُ نفي السهو والوسيان عن األئمد هو خروج هبم إىل موزلد من َل أتخذه 

 سود وَل نوم.
ففي البحار  ألئمد معتقد فند شيعيد جمهولد يف الكوفد،وقد كان  العصمد هبذه الصورة ال اليد من نفي السهو والوسيان عن ا

                                                           
 .474إكمال الدين للصدو  ، ص  (1)
 (.2/157نقل ذلك عن الزجناين يف عقائد اإلماميد اَلثين عشريد ) (2)
 .104عقائد اإلماميد ، ص  (3)
 .371العقيدة يف أهل البي  ، ص  (4)
 .102موار ا دى ، ص  (5)
 .159معامل املدرستني ، ص  (6)
 (.25/351البحار ) (7)
 (.1/330مس لد التقريو ) (8)
 .161،  160شر  عقائد الصدو  للمفيد ، ص  (9)
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للمجلسي: أنه قيل للرضا   إمام الشيعد الثامن   إن يف الكوفد قوماً يزعمون: أن الويب صلى هللا عليه وسلم مل يقع عليه السهو 
 .(1)يف صالته فقال: كذبوا لعوهم هللار إن الذي َل يسهو هو هللا َل إله إَل هو

ى أن عقيدة نفي السهو كان  معتقد قوم غري معويني لشذوذهم يف هذا اَلعتقاد، وأهنم كانوا يوفون السهو فهذا يدل عل
 عن الويب صلى هللا عليه وسلم الذي هو أف ل األئمد، ومل يقولوا بذلك لألئمد.

يعد املعاصر وايتها ا شي  الشمث تطور هذا اَلعتقاد ليشمل أئمد الشيعد اإلثين عشر وليعم طائفد الشيعد اإلماميد كلها، فهذ
، وهو َل يوكر أن شيوخهم (2)العظمى عبد هللا املمقاين: يؤكد أن نفي السهو عن األئمد أصبُ من ضرورا  املذهو الشيعي

، (3)السابقني كانوا يعدون ذلك غلواً، لكوه يقول: إن ما يعترب غلوًا يف املاضي أصبُ اليوم من ضرورا  املذهو الشيعي
دعوى عصمد األئمد تعين م اها م للرسولر فإن نفي السهو عوهم أتليه  م كما أشار إىل ذلك إمام الشيعد  وإذا كان 

 .(4)ابن اببويه القمي وغريه أن هذا اَلعتقاد هو الفيصل بني ال الة وغريهم الثامن علي الرضا، ولذا قرر
ن ضرورا  املذهو الشيعي، وموكر ال روري كافر وإذا كان شيخهم املعاصر املمقاين يرى أن نفي السهو عن األئمد م

، فمعىن هذا أن مت خريهم يكفرون متقدميهم، ومتقدميهم يكفرون (5)عودهم كما يؤكده شيخهم املعاصر حمسن األمني
مت خريهم، وإذا كان املمقاين يرى أن نفي السهو عن األئمد من ضرورا  املذهو الشيعي، وبع هم يوقل اإلمجاع على 

، القول أبن اَلعتقاد أبن األئمد يسهون هو مذهو مجيع (7)فإنوا جند يف بعض الكتااب  املوجهد لدَير السود (6)ذلك
 .(9)، وهكذا يكفر بع هم بع اً، ويواقض بع هم بع اً، وكلٌّ يزعم أن ما يقوله هو مذهو الشيعد(8)الشيعد

مد َل كما سي   بيانه إبذن هللا تعاىل   وذلك أن واقع األئوقد كان معتقد العصمد من أسباب نشوء عقيدة البداء والتقيد    
يتفق حبال ودعوى عصمتهم، فإذا حصل اختالف وتواقض يف أقوا م قالوا هذا بداء أو تقيد كما اعرتف هبذا بعض 

 .(10)الشيعد
، ولذلك هللا ورسولهإن من أخطر اَللر العلميد لدعوى العصمد اعتبارهم أن ما يصدر عن أئمتهم اإلثين عشر هو كقول 

                                                           
 (.25/350البحار ) (1)
 (.3/240توقيُ املقال ) (2)
 (.2/97املصدر السابق نفسه ، مس لد التقريو ) (3)
 (.2/98مس لد التقريو ) (4)
 (.393   1/388كشف اَلرتياب ، املقدمد الثانيد ، ومهذب األحكام )  (5)
 (.2/98التقريو )( ر مس لد 3/121صرا  احلق ) (6)
 (.2/98مس لد التقريو ) (7)
 .273   272الشيعد يف امليزان ، حممد جواد ، ص  (8)
 (.2/98مس لد التقريو ) (9)
 (.1/329املصدر السابق نفسه ) (10)
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فإن مصادرهم يف احلديث توتهي معظم أسانيدها إىل أحد األئمد وَل تصل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والشيعد 
 .(1)والسود واإلمجاع قرمنزعم  ألئمتها عصمد مل تتحقق ألنبياء هللا ورسله، كما يدل على ذلك صريُ ال

 الكرمي: قرآنـ استدالهلم علا عصمة أئمتهم من ال 1
رغم أن كتاب هللا سبحانه وتعاىل ليس فيه ذكر لإلثين عشر أصالً   كما مر   ف الً عن عصمتهم، إَل أن اإلثىن عشر تتعلق 

اَل ِإين ِ  ِبَكِلَماٍ  فََ ََتذُهنذ قَ َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِهيَم َربُّهُ ﴿لتقرير العصمد، ويتفق شيوخهم على اَلستدَلل بقوله سبحانه:  قرمنابل
 صدر اجمللسي اببه الذي اآليد، وهبذه [124]البقرة:  ﴾َجاِعُلَك لِلوذاِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذر َِيِر قَاَل ََل يَ َواُل َعْهِدي الظذاِلِمنَي ص

 .(2)عقده يف حباره بش ن العصمد بعووان: ابب... لزوم عصمد اإلمام
، (3)ن األمني، وَل يستدلون بسواها مثل حمسقرمنأصل استدَل م من ال اآليدومجلد من شيوخ الشيعد املعاصرين جيعلون هذه 

، ويتوىل صاحو )جممع البيان( (4)صرحيد يف لزوم العصمد اآليدوحممد حسني مل كاشف ال طاء، والذي يقول أبن هذه 
ون إَل على أن اإلمام َل يك اآليدرادهمر فيقول: استدل أصحابوا هبذه على م اآليدسيا  وجهد استدَلل أصحابه هبذه 

   امل، ومن ليس مبعصوم فقد يكون  (5)معصوماً من القبائُر ألن هللا   سبحانه   نص أن َل يوال عهده   الذي هو اإلمامد
ُ أن يواله، يب فال يسمى  املاًر فيص املًا إما لوفسه وإما ل ريه، فإن قيل: إمنا نفى أن يوال  امل يف حالد  لمه، فإذا 

ليه ق د تواولته يف حال كونه  املاً، فإذا نفى أن يواله فقد حكم ع اآليدواجلواب: أن الظامل وإن يب فال خيرج من أن تكون 
امل، وإن ظمطلقد غري مقيدة بوق  دون وق ر فيجو أن تكون حممولد على األوقا  كلها، فال يوا ا ال اآليدأبنه َل يوا ا، و 
 .(6)يب فيما بعد

 نقد استدالهلم:
أ   اختلف السلف يف معىن العهد على أقوال: قال ابن عباس والسدي: إنه الوبوة، قال: َل يوال عهدي الظاملونر أي: 

عكرمد: َل و نبو ، وقال جماهد: اإلمامد، أي: َل أجعل إماماً  املاً يقتدى به، وقال قتادة وإبراهيم الوخعي وعطاء واحلسن 
 يوال عهد هللا يف اآلخرة الظاملنير ف ما يف الدنيا فقد انله الظامل، ف من به وأكل وعايف..

قال الزجاج: وهذا قول حسن، أي: َل يوال أماين الظاملني، أي: َل أ موهم من عذايب، واملراد ابلظامل: املشرك.. وقال الربيع 
                                                           

 (.1/324املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.25/191حبار األنوار ) (2)
 (.1/458أعيان الشيعد ) (3)
 .59أصل الشيعد ، ص  (4)
 اختلف السلف يف معىن العهد   كما سي     ، ولكن الروافض أيخذون مبا يوافق هواهم ويقطعون به بال دليل. (5)
 (.1/449( ر التبيان للطوسي )1/201جممع البيان للطربسي ) (6)
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َواَبرَْكَوا َعَلْيِه ﴿: ديوه، يقول: َل يوال ديوه الظاملني، أَل ترى أنه قال: بن أنس وال حاك: عهد هللا الذي عهد إىل عباده
 ، يقول: ليس كل ذريتك َي إبراهيم على احلق..[113]الصافان:  ﴾َوَعَلى ِإْسَحاَ  َوِمْن ُذر ِيذِتِهَما حُمِْسن  َو َامل  لِوَ ْفِسِه ُمِبني  ص

كما ترى،   اآليد، ف(1)عهدي الظاملني قال: ليس للظاملني عهد، وإن عاهدته فانق هوروي عن ابن عباس   أي اً   : َل يوال 
اختلف السلف يف أتويلهار فهي ليس  يف مس لد اإلمامد أصالً يف قول أكثرهم، والذين فسروها ابإلمامد قصدوا إمامد العلم 

 .(2)والصال  واَلقتداء، َل اإلمامد مبفهوم الراف د
اإلمامد فهي َل تدل على عصمد حبالر إذ َل ميكن أن يقال أبن غري الظامل معصوم َل خيط  وَل  يف اآليدب   لو كان  

يوسى وَل يسهو.. إخل، كما هو مفهوم العصمد عود الشيعد، إذ يكون قياس مذهبهم: من سها فهو  امل، ومن أخط  فهو 
ن نفي الظلم ثبا  العصمد، ونفي الظلم فر  كبرير أل امل... وهذا َل يوافقهم عليه أحد وَل يتفق مع أصول اإلسالم، فبني إ

 .(3)إثبا  للعدل َل للعصمد الشيعيد
ج   َل يسلم  م أن من ارتكو  لمًا مث يب موه حلقه وصف الظلم وَلزمه، وَل ندي التوبد يف رفعه، فإن أعظم الظلم 

ْرَك َلظُْلم  إِ ﴿، مث فسر الظلم بقوله: [82]األنعام:  ﴾م ِبظُْلمٍ الذِذيَن مَمُووْا َوملَْ يَ ْلِبُسوْا ِإميَاهنَُ ﴿الشرك، قال تعاىل:  نذ الشِ 
تَ ُهوا يُ ْ َفْر َ ُْم َما َقْد َسَلفَ ﴿، ومع هذا قال جل ش نه يف الكفار: [13 ]لقمان:﴾صَعِظيم   ، [38]األنفال:  ﴾ُقْل لِلذِذيَن َكَفُروا ِإْن يَ و ْ

حلظد، أو ارتكو معصيد ولو ص ريةر فهو  امل َل يوفك عوه وصف الظلم، ومؤدى لكن قياس قول هؤَلء: أن من أشرك ولو 
ن ر ألن ا وارج َل يثبتو ، فصاروا هبذا أشد من ا وارج الوعيديد(4)هذا أن املشرك ولو أسلم فهو مشركر ألن الظلم هو الشرك

 د أن من كفر ف اًل عن الشرع والعرف والل لصاحو الكبرية إَل يف حالد عدم توبته، ومن املعلوم يف بداهد العقولالوعيد 
أو  لم، مث يب وأصلُ َل يصُ أن يطلق عليه أنه كافر أو  امل.. وإَل جاز أن يقال: صيب لشي ، وانئم ملستيقظ، وغين 
لفقري، وجائع لشبعان، وحي ملي ، وابلعكس، وأي اً: لو اطرد ذلك يلزم من حلف َل يسلم على كافر، فسلم على إنسان 

 .(5)ن يف احلال إَل أنه كان كافراً قبل سوني متطاولد أن حيوث، وَل قائل بهمؤم
ومن املعروف: أن ه قد يكون التائو من الظلم ممن مل يقع في ه، ومن اعتقد أن كل من مل يكفر ومل يقتل ومل يذنو أف ل من  

من علم ابَلضطرار من دين اإلس الم، فك ل من ممن بعد كفره واهتدى بعد ضالله، ويب بع د ذنوب ه، فه و خمال ف ملا 

                                                           
 (.2/953( ر أصول الشيعد )1/250اعرر الوجيز َلبن عطيد ) (1)
 (.2/953أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
أبطل   اآليد عمهم ، ولذلك قال الكليين: هذههم يعوون ابلظلم الشركر ألن مرادهم إبطال خالفد أيب بكر وعمرر ألهنما قد أسلما بعد شرك ، والشرك مل يوفك  عوهما بعد إمياهنما يف ز  (4)

 (.1/199إمامد كل  امل. أصول الكايف )
 (.1/377رو  املعاين لآللوسي ) (5)



 

654 
 

 

 .(1)املعل وم أن السابقني أف ل من أوَلدهم، وهل يشب ِ ه أبواء املهاجرين واألنصار ابابئهم عاقل؟ 
كما أن استدَل م هذا يؤدي إىل أن مجيع املسلمني وكذلك الشيعد وأهل البي    إَل من تعتقد الشيعد عصمتهم   مجيعهم 

ومني، وقد قال شيخهم الطوسي: أبن الظلم اسم ذم فال جيوز أن يطلق إَل على مستحق اللعنر لقوله  لمد ألهنم غري معص
 .[18]هود:  ﴾َأََل َلْعَوُد اَّللِذ َعَلى الظذاِلِمنَي ص﴿تعاىل: 

 آليدلراف د ابا، حيث قال: احتج اآليدد   ما قرره أحد علماء الشيعد الزيديد يف نقض استدَلل الشيعد اإلثين عشريد هبذه 
على أن اإلمامد َل يستحقها من  لم مرة، ورام الطعن يف إمامد أيب بكر وعمر، وهذا َل يصُر ألن العهد إن  ل على 
الوبوة فال حجد، وإن  ل على اإلمامدر فمن يب من الظلم فال يوصف أبنه  امل، ومل ميوعه   تعاىل   من نيل العهد إَل حال  

 .(2)كونه  املاً 
 آية التطهري وحديث الكساء:ـ  2

رَُكْم َتْطِهريً ﴿ميد التطهري هي قول هللا عز وجل:  ُ لُِيْذِهَو َعْوُكُم الر ِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِ  َويَُطهِ  َا يُرِيُد اَّللذ ، وهي  [33]األحزاب:  ﴾ا صِإمنذ
َ ْعَن اِبْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الذِذي يف َن الوِ َساِء ِإِن ات ذَقْيُ ذ َفاَل ختَْ ََيِنَساَء الوذيبِ  َلْسُ ذ َكَ َحٍد مِ ﴿كما هو معلوم جزء من قوله تعاىل: 

َ َوَرُسوَلهُ أَِقْمَن الصذاَلَة َومِتنَي الزذَكاَة َوَأطِ قَ ْلِبِه َمَرض  َوقُ ْلَن قَ ْوَلً َمْعُروفًا صَوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنذ َوَلَ َترَبذْجَن َترَبَُّج اجْلَاِهِليذِد اأُلوىَل وَ   ْعَن اَّللذ
رَُكْم َتْطِهريًا ص ُ لُِيْذِهَو َعْوُكُم الر ِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِ  َويَُطهِ  َا يُرِيُد اَّللذ ، وقد تعمد علماء الشيعد اإلثين عشريد [33ـ  32]األحزاب:  ﴾ِإمنذ

سلم إغفاَلً لوساء اء الويب صلى هللا عليه و  الذي جاء  فيه، والذي خاطو هللا به نسقرميناقتطاع ميد التطهري من السيا  ال
الويب صلى هللا عليه وسلم من ا طاب، مث ضموا إىل ذلك حديث الكساء الذي رواه مسلم يف صحيحه عن أم املؤموني 

من شعر أسود، فجاء احلسن بن علي،  (5)مرحل(4)ر قال : خرج الويب صلى هللا عليه وسلم غداًة وعليه مر (3)عائشد
ُ ِإمنذَ ﴿ف دخله مث جاء احلسني فدخل معه، مث جاء  فاطمد ف دخلها، مث جاء علي ف دخله، مث قال: وحديث  ا يُرِيُد اَّللذ

رَُكْم َتْطِهريًالُِيْذِهَو َعْوُكُم الر ِْجَس َأْهَل اْلب َ  على الويب صلى هللا عليه وسلم:  داآلياملؤموني أم سلمد ملا نزل  هذه  ﴾صْيِ  َويَُطهِ 
رَُكْم َتْطِهريًا ص﴿قال  أم سلمد: وأان معهم  َا يُرِيُد اَّللذُ لُِيْذِهَو َعْوُكُم الر ِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِ  َويَُطهِ  نيب هللا؟ قال: أن  على  ﴾ِإمنذ

 .(7)الكرميد اآليد. لتثبي  املعىن الذي يريدونه من اَلستدَلل هبذه (6)مكانك، وأن  على خري
                                                           

 (.303   1/302موهاج السود ) (1)
 (.2/955الثمرا  اليانعد ، يوسف بن أ د الزيدي ، خمطوط د نقالً عن أصول الشيع د اإلماميد ) (2)
 عائشد الر يدعون أهنا تب ض علي هي الر تروي هذا الف ل لعلي وفاطمد. (3)
 مر : يعين كساء. (4)
 مرحل: وهو املوشذى املوقويف عليه صور رحال اإلبل. (5)
 .3788سون الرتمذي ، كتاب املواقو ، رقم  (6)
 .176مث أبصر  احلقيقد ، ص  (7)
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ويرى علماء الشيعد اإلثين عشريد: أن يف ميد التطهري دَللد على عصمد أصحاب الكساء علي وفاطمد واحلسن واحلسني، 
 .(1)من ا طاَي والذنوب ص ريها وكبريها، بل ومن ا ط  والسهو البشري

 نقد الستدالهلم من وجوه:

 أ ـ حديث أم سلمة املذكور انفاً قد ورد بعدة صيغ:
فروي عن أم سلمد: أهنا قال : كان الويب صلى هللا عليه وسلم عودي وعلي وفاطمد واحلسن واحلسني، فجعل   م خزيرة، 

، ويف «اللهم هؤَلء أهل بير، أذهو عوهم الرجس وطهرهم تطهرياً »ف كلوا وانموا، وغطى عليهم عباءة أو قطيفد، مث قال: 
ده هم على كساء، مث أخذ أبطرافه األربعد بشماله، ف مه فو  ر وسهم، وأوم  بيروايد أخرى: أنه صلى هللا عليه وسلم أجلس

ع روايد مسلم ، وهاين الروايتان تتفقان م«هؤَلء أهل بير، ف ذهو عوهم الرجس وطهرهم تطهرياً »اليمىن إىل ربه، فقال: 
 .(2)، ولكن هذا َل حيتم عدم دخول غريهماآليدعن السيدة عائشد يف دخول ا مسد 

وقد ورد  رواَي  عن أم سلمد فيها زَيدا  تشري إىل عدم دخو ا مع أهل الكساء، َل خيلو أكثرها من ال عف، لكن 
َا يُرِيُد اَّللذُ لُِيْذِهَو إِ ﴿على الويب صلى هللا عليه وسلم: يف بي  أم  اآليدصُ موها من مجلتها هذه الروايد: ملا نزل  هذه  منذ

رَُكْم َتْطِهريًا ص َعْوُكُم الر ِْجَس َأْهلَ   هره فجلله  ، فدعا فاطمد وحسوًا وحسيوًا فجللهم بكساء، وعلي خلف﴾اْلبَ ْيِ  َويَُطهِ 
هللا؟  ، قال  أم سلمد: وأان معهم َي نيب«اللهم هؤَلء أهل بير، ف ذهو عوهم الرجس وطهرهم تطهرياً »بكساء، مث قال: 

 .(3)قال: أن  على مكانك وأن  على خري
، (4)يد هامد جداً روي  إبسواد حسن تشري إىل أن أم سلمد قد دخل  يف الكساء بعد خروج أهل الكساء موهوهواك روا

ولعل التعليل يف ذلك أنه َل يصُ أن تدخل أم سلمد مع علي بن أيب طالو حت  كساء واحد، فلذلك أدخلها رسول هللا 
م حني ال: مسع  أم سلمد زوج الويب صلى هللا عليه وسلصلوا  هللا وسالمه عليه بعد خروج أهل الكساء موه، فعن شهر ق

جاء نعي احلسني بن علي، لعو  أهل العرا ، فقال : قتلوه قتلهم هللا، غروه وذلُّوه لعوهم هللا، فإين رأي  رسول هللا صلى 
يديه، فقال  ا:  هللا عليه وسلم جاءته فاطمد غديد بربمد قد صوع  له فيها عصيدة حتملها يف طبق  ا، حىت وضعتها بني

احد موهما ، قال: فجاء  تقود ابويها كل و «اذهيب فادعيه وائتين اببويه»قال : هو يف البي ، قال: « أين ابن عمك؟»
بيد، وعلي ميشي يف إثر ا، حىت دخلوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف جلسهما يف حجره، وجلس علي على مييوه 
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  أم سلمد: فاجتبذ كساء خيربَيً كان بساطًا لوا على املوامد يف املديود، فلف ه رسول هللا وجلس  فاطمد على يساره، قال
اللهم أهل بير، أذهو »صلى هللا عليه وسلم مجيعاً ف خذ بشماله طريف الكساء، وألوى بيده اليمىن إىل ربه عز وجل، قال: 

  من ، قل : َي رسول هللا  ألس«وطهرهم تطهرياً  عوهم الرجس، وطهرهم تطهرياً، اللهم أهل بير أذهو عوهم الرجس
، (1)، فدخل  يف الكساء بعد ما ق ى دعاءه َلبن عمه علي وابويه وابوته فاطمد«بلى فادخلي يف الكساء»أهلك؟ قال: 

 .(2)فشهد رسول هلل صلى هللا عليه وسلم ألم سلمد أهنا من أهل بيته وأدخلها يف الكساء بعد دعائه  م
 

 كله ألزواج النيب صلا هللا  اآلاينليست دالرة علا العصمة واإلمامة أن اخلطاب يف  اآليةدل علا أن ب ـ ومما ي
 :عليه وسلم حيث بدأ هبن وختم هبن

نْ َيا َوزِيوَ تَ َهاََيأَي َُّها الوذيبُّ ُقْل ألِ ﴿قال تعاىل:   .[34ـ  28زاب: ]األح ﴾ْزَواِجَك ِإْن ُكْوُ ذ تُرِْدَن احْلََياَة الدُّ
فا طاب كله ألزواج الويب صلى هللا عليه وسلم ومعهن األمر والوهي والوعد والوعيد، لكن ملا تبني ما يف هذا من املوفعد 
الر تعمهن وتعم غريهن من أهل البي ، جاء التطهري ب مري املذكر، ألنه إذا اجتمع املذكر واملؤنث غلو املذكر، حيث 

طمد واحلسن واحلسني رضي هللا عوهم أخص من غريهم بذلك، لذلك خصهم الويب صلى تواول أهل البي  كلهم، وعلي وفا
هللا عليه وسلم ابلدعاء  م، كما أن زوج الرجل من أهل بيته، وهذا شائع يف الل د كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ 

َكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل ْن أَْمِر اَّللِذ َرْ َُد اَّللِذ َوبَ َر قَاُلوا أَتَ ْعَجِبنَي مِ ﴿أي امرأتك ونسا ك، فيقول: هم خبري، وقد قال تعاىل: 
ابإلمجاع هي سارة زوجد إبراهيم عليه السالم، وهذا دليل على أن زوجد الرجل من  اآليدواملخاطو هبذه  [73 ]هود:﴾اْلبَ ْي ِ 

 .(3)أهل البي 
ْهِلِه اْمُكثُوا إِ فَ َلمذا َقَ ى ُموَسى اأَلَجَل َوَساَر أبَِْهلِ ﴿وقوله تعاىل:  ََ ين ِ مَنْسُ  اَنرًا َلَعلِ ي ِه مَنَس ِمْن َجاِنِو الطُّوِر اَنرًا قَاَل أِل

َها خبَرَبٍ َأْو َجْذَوٍة ِمَن الوذاِر َلَعلذُكْم َتْصطَُلوَن ص  واملخاطو هوا أي اً زوجد موسى عليه السالم. [29]القصص:  ﴾متِيُكْم ِمو ْ
اَلِة َوالزذَكاِة وََكاَن ِعْوَد يف اْلِكَتاِب ِإمْسَاِعيَل ِإنذُه َكاَن َصاِدَ  اْلَوْعِد وََكاَن َرُسوَلً نَِبيًّا صوََكاَن أَيُْمُر َأْهَلهُ اِبلصذ َواذُْكْر ﴿وقوله تعاىل: 
يه وسلم: يب صلى هللا علر فمن أهله الذين كان أيمرهم ابلصالة؟ وهذا كقوله تعاىل خماطبًا الو[55ـ  54]مرمي:  ﴾َربِ ِه َمْرِضيًّا ص

وَل شك يف دخول زوجاته أو خدجيد رضي هللا عوها على أقل تقدير يف  ،[132]طه:  ﴾َوْأُمْر َأْهَلَك اِبلصذاَلِة َواْصَطربْ َعَلي َْها﴿
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 .(1)األهل، ابعتبار أن السورة مكيد
 َمْن أَرَاَد أبَِْهِلَك ُسوًءا ِإَلذ َأْن َوأَْلَفَيا َسيِ َدَها َلَدى اْلَباِب قَاَلْ  َما َجَزاءُ َواْستَ بَ َقا اْلَباَب َوَقدذْ  َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر ﴿وقال تعاىل: 

، فاملخاطو هوا عزيز مصر، وقو ا: ما جزاء من أراد أبهلك سوءاً؟ أي: زوجتك، [25]يوسف:  ﴾ُيْسَجَن أَْو َعَذاب  أَلِيم  ص
 .(2)وهذا بني  

 معىن العصمة:  قرآن اللغة العربية وال يف لغة الج ـ إذهاب الرجس ال يعين يف
ر مادة )رجس( : الرجس الشيء القذر، قال: رجل رجسي، ورجال قرمنيقول الراغو األصفهاين يف مفردا  ألفاظ ال

.. والرجس من جهد الشرع: ا مر وامليسر.. وجعل الكافرين [90]املائدة:  ﴾رِْجس  ِمْن َعَمِل الشذْيطَانِ ﴿أرجاس، قال تعاىل: 
ا ِإىَل َوأَمذا الذِذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرض  فَ َزاَدْ ُْم رِْجسً ﴿رجسًا من حيث أن الشرك ابلعقل أقبُ األشياء، قال تعاىل: 

، قيل الرجس: الو ، وقيل: [100]يونس:  ﴾ََل يَ ْعِقُلوَن صَوجَيَْعُل الر ِْجَس َعَلى الذِذيَن ﴿، وقوله تعاىل: [125 ]التوبة:﴾رِْجِسِهمْ 
العذاب، وذلك كقوله: إمنا املشركون جنس، وقال: أو حلم خوزير فإنه رجسر وابجلملد: لفظ الرجس أصله القذر، يطلق 

، ويطلق ويراد به ا بائث [30]احلج:  ﴾َل الزُّوِر صفَاْجَتِوُبوا الر ِْجَس ِمَن اأَلْوَلِن َواْجَتِوُبوا قَ وْ ﴿ويراد به الشرك، كما يف قوله تعاىل: 
َتًد َأْو ُقْل ََل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَلذ حُمَرذًما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإَلذ َأْن يَ ﴿اعرمد كاملطعوما  واملشرواب ، وحنو قوله:  ُكوَن َمي ْ

َا ا َْْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَْنَصاُب َواأَلْزََلُم رِْجس  ِمْن ﴿، وقوله: [145]األنعام:  ﴾س  َأْو ِفْسًقاَدًما َمْسُفوًحا أَْو حلََْم ِخْوزِيٍر فَِإنذُه رِجْ  ِإمنذ
لفظ الرجس مبعىن مطلق الذنو حبيث يكون يف إذهاب الرجس  قرمن، ومل يثب  أن استخدام ال[90]املائدة:  ﴾َعَمِل الشذْيطَانِ 

 .(3)عن أحد إثبا  لعصمته

 التطهري من الرجس ال يعين إثبان العصمة ألحد: د ـ
فكما أن كلمد الرجس َل يراد هبا ذنوب اإلنسان وأخطا ه يف اَلجتهاد، وإمنا يُراد هبا القذر والو  والوجاسا  املعوويد 

، وإن كان  واحلسيدر فإن كلمد التطهري َل تعين العصمد، فإن هللا عز وجل يريد تطهري كل املؤموني وليس أهل البي  فق
ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ﴿ أهل البي  هم أوىل الواس وأحقهم ابلتطهري، فقد قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي عن صحابد رسوله: يُرِيُد اَّللذ

رَُكْم َولِيُِتمذ نِْعَمَتُه َعَلْيُكمْ   [6]املائدة:  ﴾ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِ 
يِهْم هِبَاخُ ﴿وقال عز  من قائل:  ُرُهْم َوتُ زَكِ  وُّ نَي َوحيُِ ِإنذ اَّللذَ حيُِوُّ الت ذوذابِ ﴿وقال:  [103]التوبة:  ﴾ْذ ِمْن أَْمَوا ِِْم َصَدَقًد ُتَطهِ 
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رِينَ  ن  إ، فكما أخرب هللا عز وجل أبنه يريد تطهري أهل البي ر أخرب كذلك أبنه يريد تطهري املؤموني، ف[222]البقرة:  ﴾صاْلُمَتَطهِ 
 عز وجل على إرادة هللا اآلَي كان يف إرادة التطهري وقوع للعصمد حلصل هذا للصحابد، ولعموم املؤموني الذين نصذ  

 حيُِوُّ َّللذُ ِفيِه رَِجال  حيُِبُّوَن َأْن يَ َتَطهذُروا َوا﴿تطهريهم، وقد قال تعاىل عن رواد مسجد قباء من الصحابد: 
رِينَ  ، ومل يكن هؤَلء معصومني من الذنوب ابَلتفا ، وقال تعاىل عن أهل بدر وهم ثال ند وثالثد عشر [108 ]التوبة:﴾صاْلُمطذهِ 
رَُكْم ِبِه َويُْذِهَو َعْوُكْم رِْجَز الشذْيطَانِ ﴿رجاًل:  ، ومل يكن يف هذا إثبا  [11نفال: ]األ ﴾َويُ وَ ز ُِل َعَلْيُكْم ِمَن السذَماِء َماًء لُِيَطهِ 

نه َل فر  يذكر يف األلفاظ بني قول هللا تعاىل عن أهل البي  وبني قوله يف أهل بدر: فالرجز والرجس لعصمته، مع أ
رَُكْم َتْطِهريًا ص َويُْذِهَو َعْوُكْم رِْجَز الشذْيطَانِ ﴿متقارابن ، ويطهركم يف اَليتني واحد، ﴾لُِيْذِهَو َعْوُكُم الر ِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِ  َويَُطهِ 

األوىل دلياًل على العصمد دون األخرى، والعجيو يف علماء الشيعد أهنم يتمسكون  اآليدهو الذي جعل من لكن ا وى 
ويصرفوهنا إىل أصحاب الكساء، مث يصرفون معواها من إرادة التطهري إىل إثبا  عصمد أصحاب الكساء، مث يتواسون  آليداب

ن ابنقالهبم طهري الصحابد، بل هم ابملقابل يقدحون فيهم، ويقولو يف الوق  نفسه اَي  أخرى نزل  يف إرادة هللا عز وجل لت
 ، ومن مل جيعل هللا نوراً فما له من نور.(1)اآليدعلى أعقاهبم مع أن هللا عز وجل نص على إرادة تطهريهم بوص 

د حتدث وقوهي غري اإلرادة القدرية، يعين بحب هللا أن يذهب عنكم الرجس،  إرادة شرعية، اآليةاإلرادة يف - ه
 علماء أهل السنة عن اإلرادتني الشرعية الدينية، واإلرادة القدرية الكونية، فقالوا:

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوَلَ يُرِي﴿  إرادة شرعيد ديويد: وهي تت من معىن اعبد والرضا، كقوله تعاىل:  ، [185]البقرة:  ﴾ُد ِبُكُم اْلُعْسرَ يُرِيُد اَّللذ
يُرِيُد اَّللذُ َأْن خُيَفِ َف َعْوُكْم  يُرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الذِذيَن يَ تذِبُعوَن الشذَهَواِ  َأْن ََتِيُلوا َمْياًل َعِظيًما ص َواَّللذُ ﴿وقوله تعاىل: 

 .[28ـ  27]النساء:  ﴾َوُخِلَق اإِلْنَساُن َضِعيًفا ص
 َوَلِكنذ اَّللذَ ﴿وذلك مثل اإلرادة يف قوله تعاىل:  الشاملد جلميع املوجودا ،  إرادة قدريد كونيد خلقيد: وهي الر مبعىن املشيند 

ُ يُرِيُد َأْن يُ ْ ِوَيُكمْ ﴿، وقوله: [253]البقرة:  ﴾يَ ْفَعلُ َما يُرِيُد ص َُ َلُكْم ِإْن َكاَن اَّللذ َفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن َأَرْد ُّ َأْن أَْنَص ر [34 ]هود:﴾َوَلَ يَ و ْ
كونيد قدريد، فهو َل حيبها وَل يرضاها وَل أيمر هبا، بل يب  ها ويسخطها، ويكرهها ويوهى عوها، هذا قول   فاملعاصي إرادة

ا السلف واألئمد قاطبد، فيفرقون بني إرادته الر تت من حمبته ورضاه، وبني إرادته ومشينته الكونيد القدريد الر َل يلزم موه
 .(2)اعبد والرضا

وَل شك أن هللا عز وجل أذهو الرجس عن فاطمد واحلسن واحلسني وعلي وزوجا  الويب صلى هللا عليه وسلم، ولكن 
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اللهم »، إرادة شرعيد، ولذلك جاء يف احلديث أن الويب صلى هللا عليه وسلم ملا جلذلهم ابلكساء قال: اآليداإلرادة يف هذه 
 .(1)«هؤَلء أهل بير، اللهم أذهو عوهم الرجس

 و ـ دعاء النيب صلا هللا عليه وسلم بحسم القضية:
ميد التطهري لو كان فيها ما يدل على وقوع التطهري ألهل الكساء ملا قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بت طيتهم ابلكساء 

نزل  يف  اآليدن ، بل يف هذا دَللد واضحد على أ(2)«اللهم إن هؤَلء أهل بير ف ذهو عوهم الرجس»والدعاء  م بقوله: 
نساء الويب صلى هللا عليه وسلم، وأن رسول هللا صلوا  هللا وسالمه عليه أراد أن يوال أصحاب الكساء هذا اإلخبار الرابين 

 .اآليد، فطهذرهم كما طهذر هللا نساء الويب بوص (3)عن التطهري، فجمعهم وجللهم ابلكساء ودعا  م فتقبل هللا دعاءه  م
 

 علا اإلمامة والعصمة: اآليةود الدالة علا عدم داللة ز ـ من الرد
دة فاطمد رضي   بزعم القوم   ثب  للسي اآليدوموها: أن ما اختص به أمري املؤموني علي واحلسن واحلسني رضي هللا عوهم من 

لعصمد واإلمامد، يستحق ا اآليدهللا عوها، وخصائص اإلمامد َل تثب  للوساء، فلو كان هذا دلياًل لكان من يتصف مبا يف 
َل يراد هبا اإلمامد وَل العصمد، وموها خروج تسعد من  اآليدوفاطمد رضي هللا عوها كذلك وبذا  اَلعتبار، فدل على أن 

 .(4)بثالثد موهم اآليد م، حيث اختص   اآليداألئمد لعدم مشول 
 

 ـ أدلتهم من مروايهتم: 3
واَي  د وغريها مبا يرويه صاحو الكايف، وإبراهيم القمي، واجمللسي وأضراهبم من ر إن اإلثين عشريد تقيم معتقدها يف العصم

 موكرة يف متوها، ف اًل عن إسوادها، تثب   ؤَلء اإلثين عشريد العصمد املزعومد.
فيد وقد سا  اجمللسي يف اببه الذي عقده يف ش ن العصمد ثاللً وعشرين روايد من رواَي  شيوخه كالقمي، والعياشي وامل

 وغريهم، وقد ذكرها بعد استدَلله بيد البقرة، الر تبني أن استدَل م فيها ابطل.
أما الكليين يف الكايف فقد عقد جمموعد من األبواب يف معىن العصمد املزعومد، سا  فيها أخبارًا بسوده عن اإلثين عشر 

                                                           
 .3787سون الرتمذي ، كتاب مواقو أهل البي  ، رقم  (1)
 ، صححه األلباين. 3787سون الرتمذي ، كتاب مواقو أهل البي  ، رقم  (2)
 .182مث أبصر  احلقيقد ، ص  (3)
 .738اإلمامد والوص ، ص  (4)
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 ابب اعتقادهم األلوهيد، وند ذلك يف الكايف يفيدعون فيها أهنم معصومون، بل وشركاء يف الوبوة، بل ويتصفون بصفا  
يف أصول الدين أمثلد من ذلك، ويف ابب: أن األئمد هم أركان األرض، وأثب  فيه ثالث رواَي  تقول أبن األئمد اإلثين 

ه يعشر كرسول هللا يف وجوب الطاعد، ويف الف ل، ويف التكاليف، فعلي جرى له من الطاعد بعد رسول هللا صلى هللا عل
 .(1)وسلم ما لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

مث ما تلبث أن ترفعهم عن مقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل مقام رب العاملني، حيث تقول أبن علياً قال: أُعطي  
والذي يعلم  ،(2)خصاًَل مل يعطهن أحد قبلي: علم  علم املواَي والبالَي.. فلم يفتين ما سبقين ومل يعزب عين ما غاب عين

، والذي [34]لقمان:  ﴾َوَما َتْدِري نَ ْفس  َماَذا َتْكِسُو َغًدا َوَما َتْدرِي نَ ْفس  أبَِيِ  َأْرٍض ََتُو ُ ﴿املواَي والبالَي هو هللا سبحانه: 
لسذَماَواِ  َوََل يف ا ََل يَ ْعُزُب َعْوُه ِمثْ َقاُل َذرذٍة يف ﴿َل يعزب شيء، وَل يفوته شيء هو ا الق   جال وعال   قال تعاىل: 

، ومن تتبع أبواب الكايف يف هذا املعىن، يالحظ أبهنا َل خترج عن دعاوى املتوبنني وامللحدين على مدار [3]سبأ: ﴾اأَلْرضِ 
 .(3)التاري  سوى أهنم نسبوا هذه املفرتَي  إىل مجلد أهل البي  األطهار

 
 ـ أدلتهم العقلية علا مسألة العصمة: 4

األمد َل بد  ا من رئيس معصوم يسدد خطاها، فلو جاز ا ط  عليه لزم له مخر يسدده، فيلزم التسلسل، فحيونٍذ قالوا: إن 
َل ابألمد.. وقالوا أبنه هو احلافظ للشرع، وَل اعتماد على الكتاب  يلزم القول بعصمد اإلمامر ألن الثقد عودهم ابإلمامد

 .(4)والسود واإلمجاع بدونه.. إخل
غري هذا َتاماً، فاألمد معصومد بكتاب رهبا وسود نبيها صلى هللا عليه وسلم، وَل نتمع األمد على ضاللد، وعصمد واحلقيقد 

األمد م ويد عن عصمد اإلمام، وهذا مما ذكره العلماء يف حكمد عصمد األمد قالوا: ألن من كان من األمم قبلوا كانوا إذا 
حد موهم هذه األمد َل نيب بعد نبيها، فكان  عصمتها تقوم مقام الوبوة، فال ميكن أبدلوا ديوهم بعث هللا نبياً يبني احلق، و 

أن يبدل شيناً من الدين إَل أقام هللا من يبني خط ه فيما بدله، ولذلك فإن هللا سبحانه قرن سبيل املؤموني بطاعد رسوله يف 
َ ﴿قوله عز وجل:   نُ َول ِِه َما تَ َوىلذ َوُنْصِلِه َجَهوذَم َوَساَءْ   َلهُ اْ َُدى َويَ تذِبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِونيَ َوَمْن ُيَشاِقِق الرذُسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبنيذ

ر فعصمد األمد وحفظها من ال الل   كما جاء  بذلك الوصوص الشرعيد   ختالف َتاماً من: يوجو [115]النساء:  ﴾َمِصريًا ص

                                                           
 (.1/198أصول الكايف ) (1)
 (.1/197املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.2/958أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 .369   368ر الشيعد يف عقائدهم ، ص  63ر هنج املسرتشدين ، ص 391   390كشف املراد َلبن املطهر ، ص   (4)
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، وكل ما سطروه وملؤوا به (1)لى جمموع املسلمني   إذا مل يكن فيهم معصوم   ا ط عصمد واحد من املسلمني، وجيوز ع
الصفحا  من أدلد عقليد تؤكد احلاجد إىل معصوم قد حتقق  ابلرسول صلى هللا عليه وسلم، ولذلك فإن األمد ترد عود 

ْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه فَِإْن تَ َواَزْعتُ ﴿لماء: إىل كتاب التوازع إىل ما جاء به الرسول من الكتاب والسود، وَل ترد إىل اإلمام: قال الع
، وهي هبدي الكتاب والسود َل نتمع على (2)، وإىل نبيه صلى هللا عليه وسلم، فإن قبض فإىل سوته﴾ِإىَل اَّللِذ َوالرذُسولِ 

ِإانذ ﴿ضاللدر ألهنا لن ختلو من متمسك هبما إىل أن تقوم الساعد، و ذا فإن احلجد على األمد قام  ابلرسل، قال تعاىل: 
َوا ِإىَل نُوٍ  َوالوذِبيِ نَي ِمْن بَ ْعِدهِ  َوا ِإلَْيَك َكَما أَْوَحي ْ لَِنالذ َيُكوَن لِلوذاِس َعَلى اَّللِذ ُحجذد  بَ ْعَد ﴿ إىل قوله:[ 163]النساء:  ﴾أَْوَحي ْ

 .(3)ومل يقل   سبحانه  : واألئمدر وهذا يبطل قول من أحوج ا لق إىل غري الرسول كاألئمد [165]النساء: ﴾الرُُّسلِ 
ك من املصلحد ، ملا يف ذلكما أن دعوى العصمد عودهم ليس عليها دليل إَل زعمهم أبن هللا مل خُيِل العامل من أئمد معصومني

واللطف، ومن املعلوم املتيقن أن هذا املوتظر ال ائو املفقود مل حيصل به شيء من املصلحد واللطف، وكذلك أجداده 
املتقدمون مل حيصل هبم املصلحد واللطف احلاصلد من إمام معصوم ذي سلطان، كما كان الويب صلى هللا عليه وسلم بعد 

املؤموني الذي جيو عليهم طاعته، وحيصل بذلك سعاد م، ومل حيصل بعده أحد له سلطان تدعى له  ا جرة، فإنه كان إمام
 العصمد إَل علي   رضي هللا عوه  .

ومن املعلوم: أن املصلحد واللطف الذي كان املؤموون فيها زمن ا لفاء الثالثد أعظم من املصلحد واللطف الذي كان يف 
، أما من دون علي فإمنا كان حيصل للواس من علمه وديوه مثل ما حيصل من (4)واَلفرتا  خالفد علي زمن القتل والفتود

نظرائه، وكان علي بن احلسني وابوه أبو جعفر، وابوا جعفر بن حممد يعلمون الواس ما علمهم هللا كما علمه علماء زماهنم، 
لعلم، ولو قدر أهنم كانوا أعلم وأدين فلم حيصل من وكان يف زماهنم من هو أعلم موهم وأنفع لألمد، وهذا معروف عود أهل ا

 أهل العلم والدين ما حيصل من ذوي الوَليد من القوة والسلطان، وإلزام الواس ابحلق وموعهم ابليد عن الباطل.
انوا  ك  وأما من بعد الثالثد كالعسكريني فهؤَلء مل يظهر عليهم علم تستفيده األمد، وَل كان  م يد تستعني هبا األمد، بل

ك مثا م من ا امشيني  م حرمد ومكاند، وفيهم من معرفد ما حيتاجون إليه يف اإلسالم والدين ما يف أمثا م، وهو ما يعرفه  
 .(5)كثري من عوام املسلمني.. ولذلك مل أيخذ عوهم أهل العلم كما أخذوا عن أولنك الثالثد

 
                                                           

 (.959،  2/958ر أصول الشيعد اإلماميد ) 410املوتقى ، ص  (1)
 (.4/264التمهيد َلبن عبد الرب ) (2)
 (.19/66الفتاوى ) (3)
 (.2/104موهاج السود ) (4)
 (.3/248موهاج السود ) (5)
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 ـ نقد عام ملبدأ عصمة األئمة: 5
دعوى العصمد لألئمد ت اهي املشاركد يف الوبوة، فإن املعصوم جيو اتباعه يف كل ما يقول، وَل جيوز أن خيالف يف شيء، 

َوا َومَ ﴿وهذه خاصد األنبياء، و ذا أمران أن نؤمن مبا أنزل إليهمر فقال تعاىل:  اِهيَم ا أُْنزَِل ِإىَل ِإبْ رَ ُقوُلوا مَموذا اِبَّللِذ َوَما أُْنزَِل ِإلَي ْ
ُهْم َوحَنُْن َلُه  َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَ  َويَ ْعُقوَب َواأَلْسَباِ  َوَما أُوِ َ ُموَسى َوِعْيَسى َوَما أُوِ َ الوذِبيُّوَن ِمْن َرهبِ ِمْ  ََل نُ َفرِ ُ  َبنْيَ َأَحٍد ِمو ْ

 ، ف مران أن نقول: مموا مبا أو  الوبيون.[136]البقرة:  ﴾ُمْسِلُموَن ص
إلميان مبا جاء به الوبيون مما أمران أن نقوله ونؤمن به، وهذا ما اتفق عليه املسلمون.. فمن جعل بعد الرسول معصوماً جيو فا

، وهذا خمالف لدين اإلسالم، للكتاب والسود وإمجاع (1)اإلميان بكل ما يقوله فقد أعطاه معىن الوبوة، وإن مل يعطه لفظها
 سلف األمد وأئمتها.

ر [59]النساء:  ﴾الرذُسولِ وَ  َوَأِطيُعوا الرذُسوَل َوأُويل اأَلْمِر ِمْوُكْم فَِإْن تَ َواَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللِذ ﴿فقال سبحانه:  منقر   أما ال
مرهم ابلرد إليهر ألفلم أيمران ابلردِ  عود التوازع إَل إىل هللا والرسول، ولو كان للواس معصوم غري الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 .(2)أن َل معصوم إَل الرسول صلى هللا عليه وسلم قرمنفدلذ ال
يِقنيَ ﴿وقال تعاىل:  ُ َعَلْيِهْم ِمَن الوذِبيِ نَي َوالصِ دِ   الشَُّهَداِء َوالصذاحِلِنَي َوَحُسنَ وَ  َوَمْن يُِطِع اَّللذَ َوالرذُسوَل فَُ ولَِنَك َمَع الذِذيَن أَنْ َعَم اَّللذ
َ َوَرُسوَلهُ َفِإنذ َلهُ اَنَر َجَهوذَم َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ص﴿، وقال: [69]النساء:  ﴾أُولَِنَك َرِفيًقا ص  قرمنر فدل ال[23]اجلن:  ﴾َوَمْن يَ ْعِص اَّللذ

 ى  يف غري موضع   على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ومل يشرت  يف ذلك طاعد معصوم مخر، ومن عص
الرسول كان من أهل الوعيد، وإن قدر أنه أطاع من  ن أنه معصوم. وقد اتفق أهل العلم على أن كل شخص   سوى 
الرسول صلى هللا عليه وسلم   فإنه يؤخذ من قوله ويرتك إَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمر فإنه جيو تصديقه يف كل ما 

 جر، وأَل يعبد هللا إَل مبا شرع، فإنه املعصوم الذي َل يوطق عن ا وى، إنأخرب، واتباعه فيما أمر واجتواب ما هنى عوه وز 
 .(3)هو إَل وحي يوحى

  والسو د املطهرة دلذ  على ذلك، ولكوهم َل يرجعون إَل إىل أقوال أئمته م، وإليك ما يوقد مذهبهم مما ثب  عودهم من 
وى البالغد( الذي تعتمده الشيعد، ما يهدم كل ما بووه من دعاأقوال أمري املؤموني علي رضي هللا عوه، فقد جاء يف )هنج 

يف عصمد األئمدر حيث قال أمري املؤموني   كما يروي صاحو الوهج  : َل ختالطوين ابملصانعد، وَل تظووا يب استثقاًَل يف 
مل هبما أثقل ، كان العحق قيل يل، وَل التماس إعظام الوفس، فإنه من استثقل احلق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه

                                                           
 (.3/174املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.2/105موهاج السود ) (2)
 (.175/ 3املصدر السابق نفسه ) (3)
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 .(1)عليه، فال تكفوا عن مقالد حبق، أو مشورة بعدل، فإين لس  يف نفسي بفو  أن أخط ، وَل ممن ذلك من فعلي
فهو هوا مل يد ِع ما تزعم الشيعد فيه من أنه َل خيط ، بل أكد أنه َل أيمن على نفسه من ا ط ، كما مل يعلن است واءه عن 

موهم املشورة ابحلق والعدلر ألن األمد َل نتمع على ضاللد، كل فرد لوحده معرض لل اللد، فعلم  مشورة الرعيد، بل طلو
 .(2)أن دعوى العصمد من غالة الشيعد

املؤمن، وجيمع به الفيء، ويقاتل به العدو،  وجاء يف )هنج البالغد(   أي اً  : َل بد للواس من أمري بر أو فاجر يعمل يف إمرته
، ف ن  ترى أنه مل يشرت  العصمد يف األمري، ومل يشر  ا من قريو أو (3)ل، ويؤخذ به لل عيف من القويوأتمن به السب

بعيد، بل رأى أنه َل بد من نصو أمري توا  به مصاحل العباد والبالد، ومل يقل إنه َل يلي أمر الواس إَل إمام معصوم، وكل 
ود كما تقول كتو الشيعد  ، ومل حيصر اإلمارة يف اإلثين عشر املعصومني عرايد جاهليد     رايد تقوم غري رايد املعصوم فهي 

الشيعد، ويكفر من توَلها من خلفاء املسلمني كما تذهو إليه الشيعد، بل رأى ضرورة قيام اإلمام ولو كان فاجراً، وجعل 
... ألن (4)ملوتظرعد مبوع اجلهاد حىت خيرج اإمارته شرعيد بدليل: أنه أجاز اجلهاد يف  ل إمارة الفاجر، ف ين هذا مما تقره الشي

 اإلمامد الشرعيد حمصورة يف اإلثين عشر؟ 
وكان األئمد يعرتفون ابلذنوب ويست فرون هللا موها، ف مري املؤموني علي رضي هللا عوه يف دعائه يف )هنج البالغد(: اللهم اغفر 

من نفسي ومل ند له وفاء عودي، اللهم  (5)غفر يل ما وأي يل ما أن  أعلم به مين، فإن عد  فعد علي ابمل فرة، اللهم ا
اغفر يل ما تقرب  به إليك بلساين مث خالفه قليب، اللهم اغفر يل رمزا  األحلاظ، وسقطا  األلفاظ وشهوا  اجلوان، 

 .(6)وهفوا  اللسان
د القلو للسان..  هوا  اجلوان، وخمالفف ن  ترى اإلقرار ابلذنو، وابلعودة إليه بعد التوبد، واَلعرتاف بسقطا  األلفاظ وش

كل ذلك يوفي ما تدعيه الشيعد من العصمد، إذ لو كان علي واألئمد معصومني لكان است فارهم من ذنوهبم عبثاً، وكل 
أئمتهم قد نقل  عوهم كتو الشيعد اَلست فار إىل هللا سبحانه من الذنوب واملعاصي، ولو كانوا معصومني ملا كان   م 

 .(8)ولقد احتار شيوخ الشيعد يف توجيه مثل هذه األدعيد والر تتواَف ومقررا م يف العصمد ،(7)ذنوب

                                                           
 .335هنج البالغد ، ص  (1)
 (.2/964أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 .82هنج البالغد ، ص  (3)
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 وأي : وعد . (5)
 .104هنج البالغد ، ص  (6)
 (.2/965أصول الشيعد اإلماميد ) (7)
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وهواك أمر مخر يبطل دعوى العصمد ومن كتو الشيعد نفسهار ذلك هو اَلختالف والتواقض حيال بعض املواقف واملسائل، 
ض للعصمد الر ع ها لبعض، واَلختالف انقوأعمال املعصومني َل تتواقض وَل ختتلف، بل يصد  بع ها بع اً ويشهد ب

لإلمامد عودهم، وهو انقض ابلتايل ألصل اإلمامد نفسها، ولذلك فإن  اهرة اَلختالف يف أعمال األئمد كان   هي شر 
سبباً مباشراً  روج بعض الشيعد من نطا  التشيعر حيث راهبم أمر هذا التواقض، ومن أمثلد ذلك ما ذكره القمي والووخبر 

ن أنه بعد قتل احلسني، حار  فرقد من أصحابه وقال : قد اختلف عليوا فعل احلسن وفعل احلسني رضي هللا عوهما، م
ألنه إن كان الذي فعله احلسن حقًا واجبًا صوااًب من موادعته معاويد وتسليمه له عود عجزه عن القيام مبحاربته مع كثرة 

يد ربته يزيد بن معاويد مع قلد أنصار احلسني وضعفهم، وكثرة أصحاب يز أنصار احلسن وقو م، فما فعله احلسني من حما
حىت قتل وقتل أصحابه مجيعًا ابطل غري واجور ألن احلسني كان أعذر يف القعود من حماربد يزيد وطلو الصلُ واملوادعد 

تل ولده جماهدته يزيد حىت ق من احلسن يف القعود عن حمارب د معاويد، وإن كان ما فعل ه احلسني حقًا واجبًا صوااًب من
وأصحابه، فقعود احلسني وتركه جماهدة معاويد وقتاله ومعه العدد الكثري ابطل، فشكوا يف إمامتهما ورجعوا فدخلوا يف مقالد 

 .(1)العوام
 دوأما األمثلد على اَلختالف والتواقض يف أقوال األئمد فهو ابب واسع، وكان هو اآلخر من أسباب انصراف بعض الشيع

من التشيع، وقد شهد بذلك شي  الطائفد الطوسي، وقال أبن أخبارهم متواق د متبايود حىت َل يوجد خرب إَل إبزائه ما 
ي اده، وَل روايد إَل ويوجد ما خيالفها، وعد ذلك من أعظم الطعون على املذهو الشيعي، ومن أسباب مفارقد بعض 

 الشيعد اإلماميد للمذهو.
بصار   و ا املصدران املعتمدان من املصادر األربعد عود الشيعد   يشهدان هبذا التواقض واَلختالف وكتااب التهذيو واَلست

عرب رواَي ما الكثرية، وقد حاول الطوسي درء هذا اَلختالف ومعاجلد هذا التواقض حبمله على التقيدر فما أفلُ إذ زاد 
يها فيقول هذا احلديث تقيد، وهذه الروايد ليس  بتقيد، وعل الطني بلد، علمًا أبن الطوسي هو الذي كان يوجه الرواَي 

العمل، واملتفق عليه أن الطوسي نفسه ليس مبعصوم، وابل رورة سوف خيط  يف توجيه بعض هذه الرواَي ، فيجعل ما 
، وَل يتبعون يليس بتقيد تقيد، والشيعد يتبعونه يف توجيه هذا، وابلتايل يت ُ أن الشيعد يتبعون يف تديوهم أمثال الطوس

املعصوم يف ديوهم، وقد أوجد الشيعد الراف د عقيدة التقيد والبداء   وسي   بياهنما إبذن هللا   لت طيد هذا اَلختالف يف 
اعاولد، وعرف سبو وضع هاتني العقيدتني، فرتك التشيع وقال: إن  أخبار األئمد وأعما م.. فاكتشف بعض الشيعد هذه

 شيعتهم مقالتني َل يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبداً، و ا القول ابلبداء وإجازة التقيد.أئمد الراف د وضعوا ل

                                                           
 .26، 25ر فر  الشيعد للووخبر ، ص  25املقاَل  والفر  للقمي ، ص  (1)
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  وهواك أمر مخر يبطل دعوى العصمدر وهو أن املعصوم الذي يدعون اتباعه مل يعصمهم من ا الف يف أصل الدين عودهم 
 حتديد  هم بع ًا َلختالفهم يف عدد األئمد، ويفوأساسه وهو اإلمامد، فتجدهم خمتلفني متوابذين متالعوني يكفر بع
 أعياهنم، ويف الوقف وانتظار عودة اإلمام، أو امل ي إىل إمام مخر...

هذا عدا الرواَي  املختلفد املتواق د يف الكثري من أمور الدين   أصوله وفروعه  ، فما موع  العصمد املزعومد أهل الطائفد 
دل على انعدام أصلها، وقد يقال أبن اعتقادهم يف عصمد األئمد أمر َل يؤثر اليوم، من اَلختالف.. وعدم وجود أثرها ي

ه .. ومل يبق إَل اَلنتظار لل ائو املوعود، إَل أن هذه العقيدة  ا الرها  260ألن األئمد قد انتهى وجودهم الفعلي موذ عام 
 اليوم يف واقع الشيعد، ويتمثل يف جوانو موها:

 والسود. قرمناألئمد اإلثين عشر كما يعمل سائر املسلمني ابل عملهم مبا يؤثر عن .1
غلوهم يف قبورهم وأضرحتهمر فال لو يف عصمتهم إىل حد وصفهم بصفا  األلوهيد حتول إىل غلو يف قبورهم  .2

 ومشاهدهم، فيطاف هبا وتدعى من دون هللا.
ابهلل،  كالراد على هللا وهو كحد الشركأن اجملتهد الشيعي أصبُ له شيء من هذه الصفد، فهم يرون الراد عليه   .3

 وهذه من ا طورة مبكان.
الذي ليس له عالقد أبمري املؤموني علي وأوَلده وأحفاده األطهار رضي  (1)َ ْل هذا اَلعتقاد الفاسد والديووند به .4

 هللا عوهم.

 اثلثاً: النص من شروط اإلمامة عند الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية:
راف د: أن اإلمامد كالوبوة َل تكون إَل ابلوص من هللا عز وجل على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم، وأهنا يعتقد الشيعد ال

مثلها لطف من هللا عز وجل، وَل جيو أن خيلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعد موصوب من هللا تعاىل، وليس 
م عشرا  ق تعيني من أي  بعده، وقد وضعوا على لسان أئمتهللبشر حق اختيار اإلمام وتعييوه، بل وليس لإلمام نفسه ح

أترون أن هذا األمر إليوا جنعله حيث نشاء؟ َل  الرواَي  يف ذلك، موها ما نسبوه إىل اإلمام حممد الباقر ر ه هللا: أنه قال:
 .(2)وهللا ما هو إَل عهد من رسول هللار رجل فرجل، مسمى حىت توتهي إىل صاحبها

الشيعد اإلثوا عشريد: أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد نص على األئمد من بعده، وعيذوهم أبمسائهم، وهم اثوا عشر ويعتقد 
 إماماً َل يوقصون وَل يزيدون وهم:

                                                           
 (.973   2/969أصول الشيعد اإلماميد ) (1)
 .8اإلمامد والوص ، فيصل نور ، ص  (2)
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 ه . 40علي بن أيب طالو رضي هللا عوه: املرت ى،    .1
 ه . 50احلسن بن علي رضي هللا عوه: الزكي،    .2
 ه . 61وه: سيد الشهداء،   احلسني بن علي رضي هللا ع .3
 ه . 95علي بن احلسني: زين العابدين،    .4
 ه . 114حممد بن علي: الباقر،    .5
 ه . 148جعفر بن حممد: الصاد ،    .6
 ه . 183موسى بن جعفر: الكا م،    .7
 ه . 203علي بن موسى: الرضا،    .8
 ه . 220حممد بن علي: اجلواد،    .9

 ه . 254علي بن حممد: ا ادي،    .10
 ه . 260سن بن علي: العسكري،   احل .11
 ه . 256حممد بن احلسن: املهدي،    .12

 كان ابن سب  يوتهي أبمر الوصيد عود علي رضي هللا عوه، ولكن جاء فيمن بعد من عممها يف جمموعد من أوَلده.
يوفون ذلك فوكان  ا الَي الشيعيد تعمل بصم  وسريد، ومع ذلك فقد تصل بعض هذه الدعاوى إىل بعض أهل البي ، 

نفيًا قاطعاً، كما فعل جدهم أمري املؤموني علي، ولذلك اخرتع أولنك الكذابون على أهل البي  عقيدة التقيد حىت يسهل 
 .(1)نشر أفكارهم وهم يف م من من أتثر األتباع مبواقف أهل البي  الصادقد واملعلود للواس

اب الفد بعد وفاته مباشرة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوصى إن من أخطر األمور الر ابتدعها الشيعد الوصيدر وهي أن
إىل علي رضي هللا عوه، وأن من سبقه م تصبني حلقه كما جاء يف كتاهبم )الكايف(: من ما  ومل يعرف إمامه ما  ميتد 

 جاهليد.
، ولكن ابَلستقراء التارخيي لتاري  ا لفاء الراشدين، َل جند (2)وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان علياً عليه السالم

للوصيد ذكراً يف خالفد أيب بكر وَل يف خالفد عمر رضي هللا عوهما، وإمنا جند بدايد  هورها يف السووا  األخرية من خالفد 
يووا كذبه، ومن  أمساعهم، وبعثمان رضي هللا عوه، عود بزوغ قرن الفتود، وقد استوكر الصحابد هذا القولر عودما وصل إىل

                                                           
 (.2/800أصول الشيعد اإلماميد ) (1)
 (.17   2/16أصول الكايف ) (2)
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 أشهر هؤَلء علي بن أيب طالو، وأم املؤموني عائشد رضي هللا عوهما.
مث نرى هذا القول يتبلور يف فكرة موجهد، وعقيدة تدعو إىل اإلميان هبا والدعوة إليها، وذلك يف خالفد علي رضي هللا عوه، 

،   وقد ا من وضع عبد هللا بن سب  كما ذكر ذلك الووخبر والكشيوهذه الوصيد الر تدعيها الراف د قد أثب  علما هم أهن
مر ذلك معوا   ويكفي يف الرد على زعمهم ما ورد ابلوقل الصحيُ عن عدد من الصحابد   رضي هللا عوهم  ، وموهم علي 

 رضي هللا عوه نفسه، واألدلد كثرية موها:
يه وسلم إىل علي، فقال : من قاله؟  لقد رأي  الويب صلى هللا عل   ذكر عود عائشد: أن الويب صلى هللا عليه وسلم أوصى 1

 .(1)وإين ملسودته إىل صدري، فدعا ابلطس ، فاَنوث، فما ، فما شعر ، فكيف أوصى إىل علي
وتصريُ عائشد رضي هللا عوها: أن الويب صلى هللا عليه وسلم مل يوص لعلي من أعظم األدلد على عدم الوصيد، فإن الويب 

 .(2)هللا عليه وسلم واله تويف يف حجرها، ولو كان  هواك وصيد لكان  هي أدرى الواس هباصلى 
  وعن ابن عباس قال: إن علياً بن أيب طالو رضي هللا عوه خرج من عود رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وجعه الذي  2

 ابرائً، ف خذ بيده ليه وسلم؟ فقال: أصبُ حبمد هللاتويف فيه، فقال الواس: َي أاب احلسن، كيف أصبُ رسول هللا صلى هللا ع
عباس بن عبد املطلو، فقال له: أن  وهللا بعد ثالث عبد العصا، وإين وهللا ألرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سوف 

ذا األمر؟، فلوس له فيمن ه يتوَف يف وجعه هذا، وإين ألعرف وجوه بين عبد املطلو عود املو ، اذهو بوا إىل رسول هللا،
إن كان فيوا علموا ذلك، وإن كان يف غريان علموا ف وصى بوا، فقال علي: إان وهللا لنن س لواها رسول هللا فموعواها، َل 

، ويف قوله رضي هللا عوه شهادة للصحابد   (3)يعطيواها الواس من بعده، وإين وهللا َل أس  ا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
  على مدى التزامهم بتوفيذ أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلو كان  هواك وصيد ملا ختلف أحد رضوان هللا عليهم 

، ولبايعوا من عهد إليه ابلوصيد، (4)عوه، وملا عرب  األنصار رأيها   يف السقيفد   حبريد وشجاعد وصد : موا أمري وموكم أمري
 أو على األقل سيذكر بع هم.

لك لقال علي للعباس: كيف نس له عن هذا األمر فيمن يكون وهو قد أوصى يل اب الفد، وقد ولو كان هواك نص قبل ذ
تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نفس اليوم، فلما مل يوجد شيء من ذلك تبني ما يدعى من الوص دعوى َل أساس 

 عوهر ه هذا الوص الصريُ من علي رضي هللا ا من الصحد، وكل ما أوردوه يف ذلك من التوصيص على علي مردود، ملخالفت

                                                           
 ، كتاب الوصاَي. 1471البخاري ، رقم  (1)
 (.1/190بذل اجملهود يف إثبا  مشاهبد الراف د لليهود ) (2)
 .4447ي ، رقم البخاري ، كتاب امل از  (3)
 .6830البخاري ، كتاب احلدود ، رقم  (4)
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 .(1)ألن كل أدلتهم السمعيد إما أهنا َل تدل على املدعى، وإما نصوص تدل على ذلك ولكوها موضوعد
  سنل علي رضي هللا عوه: أخصذكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصوا رسول هللا بشيء مل يعم  به  3

لعن هللا من لعن هللا من ذبُ ل ري هللا، و »كان يف قراب سيفي هذا، قال: ف خرج صحيفد مكتوب فيها:   الواس كافد، إَل ما
. قال ابن كثري: وهذا احلديث الثاب  يف الصحيحني (2)«سر  موار األرض، ولعن هللا من لعن والده، ولعن هللا من اوى حمدلً 

عموا من زعمهم أن رسول هللا أوصى إليه اب الفد، ولو كان األمر كما ز وغري ا عن علي رضي هللا عوه يرد على فرقد الراف د 
ملا رد ذلك أحد من الصحابد فإهنم كانوا أطوع هلل ورسوله يف حياته، وبعد وفاته من أن يفتنتوا عليه فيقدموا غري من قدمه، 

ور والتواطؤ سبهم أبمجعهم إىل الفجويؤخروا من قدمه بوصه، حاشا وكال  ومن  ن ابلصحابد رضوان هللا عليهم ذلك فقد ن
على معاندة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وم اد م من حكمه ونصه، ومن وصل من الواس إىل هذا املقام فقد خلع ربقد 

الوووي: فيه إبطال ما تزعمه الراف د والشيعد واإلماميد ابلوصيد لعلي وغري  ، قال(3)اإلسالم، وكفر إبمجاع األئمد األعالم
 .(4)ك من اخرتاعا مذل
  وعن عمرو بن سفيان قال: ملا  هر علي يوم اجلمل قال: أيها الواس إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يعهد إليوا  4

 .(5)من هذه اإلمارة شيناً، حىت رأيوا من الرأي أن نستخلف أاب بكر، ف قام واستقام حىت م ى لسبيله
إىل شقيق ابن سلمد، قال: قيل لعلي بن أيب طالو: أَل تستخلف عليوا؟ فقال: ما   روى أبو بكر البيهقي إبسواده  5

استخلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ف ستخلف، ولكن إن يرد هللا ابلواس خرياً فسيجمعهم بعدي على خريهم، كما 
إمنا هو من اختال  الراف د  ، فهذا دليل واضُ من أن دعوى الوص عليه رضي هللا عوه(6)مجعهم بعد نبيهم على خريهم

الذين ملن  قلوهبم ابلب ض واحلقد ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا فيهم علي وأهل بيته، وإمنا يدعون حبهم 
 .(7)تسرتاً ليتسىن  م الكيد لإلسالم وأهله

د هللا بن سب ، اف د هو من وضع عبهبذه الوصوص القطعيد يت ُ جبالء أن َل أصل للوصيد املزعومد وأن ما اعتمد عليه الر 
الذي هو أول من أحدث الوصيد، مث وضع  بعد ذلك أسانيد وركِ ب  متون نسبوها زورًا وهبتااًن إىل الويب صلى هللا عليه 

                                                           
 .238اإلمامد والرد على الراف د ، حتقيق: علي انصر فقيهي ، ص  (1)
 .1978( ، رقم 3/1567مسلم ) (2)
 (.5/221البدايد والوهايد ) (3)
 (.13/151شر  صحيُ مسلم ) (4)
 ، وقال البيهقي يف دَلئل الوبوة: سوده حسن. 184اَلعتقاد ، ص  (5)
 ، إسواده جيد. 184اَلعتقاد ، ص  (6)
 (.2/620عقيدة أهل السود يف الصحابد ) (7)
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وسلم، وهدفهم من ذلك الطعن يف الصحابد رضوان هللا عليهم، مبخالفتهم أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم وإمجاعهم على 
 .(1)وحديث قرمنن مث الطعن ورد ما نقلوه إىل أجيال املسلمني من ذلك وم

قال ابن تيميد   ر ه هللا   يف رده على احللي: وأما الوص على علير فليس يف شيء من كتو أهل احلديث املعتمدة، وأمجع 
د إىل وص املدعى إَل روايأهل احلديث على بطالنه، حىت قال أبو حممد بن حزم : ما وجدان ق  روايد عود أحد يف هذا ال

 .(2)جمهول يكىن أاب احلمراء َل نعرف من هو يف ا لق
أهل العلم أبقوال رسول هللا صلى هللا  وقال يف موضع مخر: فعلم أن ما تدعيه الراف د من الوص هو مما مل يسمعه أحد من

غريه من  كذب هذا الوقل، كما يعلمون كذب  عليه وسلم قدمياً وَل حديثاً، و ذا كان أهل العلم ابحلديث يعلمون ابل رورة
 .(3)املوقوَل 

وقد جاء من ال الة فيما بعد من أحيا نظريد ابن سب  يف أمري املؤموني علي مث عمذموها على مخرين من ساللد علي واحلسني 
ا الستار، وأول ل هذيف إلرة مشاعر الواس وعواطفهم، والدخول إىل قلوهبم، لتحقيق أغراضهم ضد الدولد اإلسالميد يف  

، (4)من بدأ يشيع القول أبن اإلمامد حمصورة أبانس خمصوصني يف مل البي ، شيطان الطا  الذي تلقبه الشيعد مؤمن الطا 
وأنه حيوما علم بذلك زيد بن علي بعث إليه ليقف على حقيقد اإلشاعد، فقال له زيد: بل ين أنك تزعم أن يف ال حممد 

ال شيطان الطا : نعم، وكان أبوك علي بن احلسني أحدهم، فقال: وكيف وقد كان يؤتى بلقمد إمامًا مفرتض الطاعد؟ ق
وهي حارة فيربدها بيده مث يلقمويها، أفرتى أنه كان يشفق علي من حر اللقمد، وَل يشفق علي من حر الوار؟  قال شيطان 

 .(5)الطا : قل  له: كره أن خيربك فتكفر، فال يكون له فيك الشفاعد
ذه القصد املرويد يف أوثق كتو الرجال عودهم تبني أن هذه الوظريد كان  سريد التداول، لدرجد أهنا خفي  على إمام من وه

 أئمد أهل البي  وهو اإلمام زيد.
وقد بني حمو الدين ا طيو: أن شيطان الطا  هو أول من اخرتع هذه العقيدة ال الد، وحصر اإلمامد والتشريع وادعى 

 .(7)ه  179، وقد شارك شيطان الطا  رجل مخر هو هشام بن احلكم املتوَف (6)س خمصوصني من مل البي العصمد ألان

                                                           
 .65خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص  (1)
 (.4/161( ر الفصل )8/362املوهاج ) (2)
 (.7/50املوهاج ) (3)
 (.2/800أصول الشيعد اإلماميد ) (4)
 .186رجال الكشي ، ص  (5)
 ه . 1367، عام  862ر العدد  5جملد الفتُ ، ص  (6)
 (.2/803أصول الشيعد اإلماميد ) (7)
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، بسعي جمموعد من أتباع هشام وشيطان الطا ، ففكرة (1)ويبدو أن عقيدة حصر اإلمامد أبانس معيوني سر  يف الكوفد
ام يدعي الصلد أبهل البي ر أمثال شيطان الطا  وهشحصر األئمد بعدد معني قد وضع جذورها يف القرن الثاين زمرة ممن 

 .(2)بن احلكم
ولقد اختلف  اناها  الشيعد وتبايو  مذاهبهم يف عدد األئمدر قال يف خمتصر التحفد: اعلم أن اإلماميد قائلون ابحنصار 

هم: اثوا عشر، وبع هم ع األئمد، ولكوهم خمتلفون يف مقدارهم، فقال بع هم: مخسد، وبع هم: سبعد، وبع هم:  انيد، وب
 .(3)ثالثد عشر

وكتو الشيعد نقل  صورة هذا التباين والتواقض سواء كان  من كتو اإلمساعيليد مبسائل اإلمامد للواش  األكرب، أو الزيود 
إلمامد األيب حامت الرازي، أو من كتو اإلثين عشريدر مثل : املقاَل  والفر  لألشعري القمي، وفر  الشيعد للووخبر، وق يد 

عودهم ليس  ابألمر الفرعي الذي يكون فيه ا الف أمراً عادَيً، بل هي أساس الدين وأصله املتني، وَل دين ملن مل يؤمن 
 .(4)إبمامهم، ولذلك يكفر بع هم بع اً، بل إن أتباع اإلمام الواحد يكفر بع هم بع اً، ويلعن بع هم بع اً 

لى فيما بعد   حبصر اإلمامد يف اثين عشر إماماً، ومل يكن يف العرتة الوبويد بين هاشم عأما اإلثوا عشريد فقد استقر قو ا   
، إمنا (5)عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عوهم من يقول إبمامد اإلثين عشر

 .(6)عرف اَلعتقاد إبثين عشر إماماً بعد وفاة احلسن العسكري
ئمد بعدد معني عقيدة فاسدة ابطلد، أمري املؤموني علي وأوَلده وأحفاده براء موها، يف كتو الشيعد املعتمدة يف وحصر األ

)هنج البالغد(، عن علي رضي هللا عوه قال: دعوين والتمسوا غريي، فإان مستقبلون أمراً له وجوه وألوان، َل تقوم له القلوب، 
. قد توكر ، واعلموا أين إن أجبتكم ركب  لكم ما أعلم، (9)، واعجد(8)قد أغام ، وإن اَلفا  (7)وَل تثب  عليه العقول

وإن تركتموين ف ان ك حدكم ولعلي أمسعكم وأطوعكم ملن وليتموه أمركم، وأان لكم  ومل أصغ إىل قول القائل وعتو العاتو،
 .(10)وزيراً خري لكم مين أمرياً 

                                                           
 (.2/805( ر أصول الشيعد اإلماميد )100/259حبار األنوار ) (1)
 (.2/806أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 .193خمتصر التحفد ، ص  (3)
 (.2/807أصول الشيعد اإلماميد ) (4)
 (.2/11موهاج السود ) (5)
 (.2/808أصول الشيعد اإلماميد ) (6)
 َل تصرب له وَل تطيق احتماله. (7)
 أغام : غطي  ابل يم. (8)
 اعجد: الطريق املستقيمد. (9)
 .236، ص  92هنج البالغد ، خطبد رقم  (10)
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عز وجل ملا جاز لعلي بن أيب طالو حت  أي  رف من الظروف أن يقول فلو كان  إمامد علي موصوصًا عليها من هللا 
 .(1)للواس دعوين والتمسوا غريي، ويقول: )أان لكم وزيراً خري مين أمرياً( كيف والواس تريده وجاء  تبايعه

عمر وعثمان على و ويقول يف )الوهج( كالماً أكثر صراحد وأشد وضوحًا حني يقول، إنه ابيعين القوم الذين ابيعوا أاب بكر 
ما ابيعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن خيتار، وَل لل ائو أن يرد، وإمنا الشورى للمهاجرين واألنصار، فإن اجتمعوا على 
رجل ومس وه إماماً كان ذلك هلل رضاً، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعد رد وه إىل ما خرج موه، فإن أىب قاتلوه على 

 .(2)ؤموني ووَله هللا ما توىلاتباعه غري سبيل امل
 وقد أشار أمري املؤمنني هبذه العبارة حقائق جديرة ابالهتمام حيث جعل:

 أ   الشورى للمهاجرين واألنصار من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبيدهم احلل والعقد.
 .ب   اتفاقهم على شخص سبو ملرضا  هللا وعالمد ملوافقته سبحانه وتعاىل إَيهم

 ج   َل توعقد اإلمامد يف زماهنم دوهنم، وب ري اختيارهم.
د   َل يرد قو م وَل خيرج عن حكمهم إَل املبتدع الباغي املتبع غري سبيل املؤمونير ف ين هم الشيعد اإلثين عشريد عن هذه 

 ؟ (3)التصرحيا  ا امد
لها معني مردودة ابلكتاب والسود، كما أنه َل يقب إن مس لد الوص َل تثب  أبي وجه من الوجوه، ومس لد حصر األئمد بعدد

العقل وموطق الواقع، إذ بعد انتهاء العدد املعنير هل تظل األمد بدون إمام؟  ولذلك فإن عصر األئمد الظاهرين عود اإلثين 
ن اإلمام، ع عشريد َل يتعدى قرنني ونصف إَل قلياًل، وقد اضطر الشيعد للخروج عن حصر األئمد مبس لد نيابد اجملتهد

، ويف هذا العصر اضطروا للخروج هنائياً عن هذا األصل الذي هو قاعدة ديوهم، فجعلوا (4)واختلف قو م يف حدود الويابد
 رائسد الدولد تتم عن طريق اَلنتخاب

 .(5)ولكوهم خرجوا عن حصر العدد إىل حصر الووع، فقصروا رائسد الدولد على الفقيه الشيعي
 عشرية يف أمر حتديد عدد األئمة مبا جاء يف كتب السنة: ما بحتج به اإلثنا 

 .(6)عن جابر بن مسرة قال: يكون اثوا عشر أمرياً. فقال كلمد مل أمسعها، فقال أيب: إنه قال: كلهم يف قريش

                                                           
 .158مث أبصر  احلقيقد ، ص  (1)
 .526، ص  6هنج البالغد: كتاب إىل معاويد رقم  (2)
 .161مث أبصر  احلقيقد ، ص  (3)
 (.2/814ر أصول الشيعد ) 68احلكومد اإلسالميد للخميين ، ص  (4)
 (.2/814ر أصول الشيعد ) 248احلكومد اإلسالميد للخميين ، ص  (5)
 (.8/127البخاري ، كتاب األحكام ، ابب اَلستخالف ) (6)
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ليفد. مث قال  خويف مسلم عن جابر قال: مسع  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: َل يزال اإلسالم عزيزاً إىل اثين عشرة 
. ويف لفظ: َل يزال هذا الدين عزيزًا مويعًا إىل اثين عشر (1)كلمد مل أفهمها. فقل  أليب: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش

، وعود أيب داود: َل يزال هذا الدين قائماً (3). ويف لفظ مخر: َل يزال أمر الواس ماضيًا ما وليهم اثوا عشر رجالً (2)خليفد
 .(4)اثوا عشر خليفد، كلهم نتمع عليهم األمد حىت يكون عليكم

وأخرجه أبو داود أي ًا من طريق األسود بن سعيد عن جابر بوحو ما م ى قال: وزاد: فلما رجع إىل موزله أتته قريش 
 .(5)فقالوا: مث يكون ماذا؟ قال: ا رج

، ولكن لالحتجاج عليهم (6)جاء يف كتو السود يتعلق اَلثوا عشريد هبذا الوص وحيتجون به على أهل السود، َل إلمياهنم مبا
مبا يسلمون به. وابلت مل يف الوص بكل حيدة وموضوعيد جند أن هؤَلء اَلثين عشر وصفوا أبهنم يتولون ا الفد، وأن اإلسالم 

األوصاف  هيف عهدهم يكون يف عزة وموعد، وأن الواس نتمع عليهم وَل يزال أمر الواس ماضياً وصاحلاً يف عهدهم، وكل هذ
َل توطبق على من تدعي اَلثوا عشريد فيهم اإلمامد، فلم يتول ا الفد موهم إَل أمري املؤموني علي واحلسن مدة قليلد، كما مل 

عليهم  يقم أمر األمد يف مدة أحد من هؤَلء اَلثين عشر   يف نظر الشيعد أنفسهم   بل ما زال أمر األمد فاسداً.. ويتوىل
، وأن عهد أمري املؤموني علي وهو على  (8)، وأن األئمد أنفسهم كانوا يتسرتون يف أمور ديوهم ابلتقيد(7)فرونالظاملون، بل الكا

، وَل أن حيكم جبملد من أحكام قرمنر فلم يستطع أن يظهر ال(9)كرسي ا الفد عهد تقيد، كما صر  بذلك شيخهم املفيد
 مماألة الصحابد وجمارا م على حساب الدين، كما أقرذ بذلك ، واضطر إىل(10)اإلسالم، كما صر  بذلك شيخهم اجلزائري

 ...(11)شيخهم املرت ى
فاحلديث يف جانو، ومزاعم هؤَلء يف جانو مخر، مث إنه ليس يف احلديث حصر لألئمد هبذا العدد، بل نبوة، موه أبن 

 .(12)عصر عزة وموعداإلسالم َل يزال عزيزاً يف عصر هؤَلء، وكان عصر ا لفاء الراشدين وبين أميد 
                                                           

 (.2/1453مسلم ، كتاب اإلمارة ، ابب الواس ) (1)
 (.2/1453املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.2/1452املصدر السابق نفسه ) (3)
 (.4/471سون أيب داود ، كتاب املهدي ) (4)
 (.13/211( ر فتُ الباري )4/472سون أيب داود ) (5)
 (.2/815أصول الشيعد اإلماميد ) (6)
 .533املوتقى ، ص  ( ر4/210موهاج السود ) (7)
 (.2/816أصول الشيعد اإلماميد ) (8)
 املصدر السابق نفسه. (9)
 املصدر السابق نفسه. (10)
 املصدر السابق نفسه. (11)
 (.2/816أصول الشيعد اإلماميد ) (12)



 

673 
 

 

َل يزال هذا »و ذا قال ابن تيميد: إن اإلسالم وشرائعه يف زمن بين أميد أ هر وأوسع مما كان بعدهم، مث استشهد حبديث: 
مث قال: وهكذا كان، فكان ا لفاء أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، «. األمر عزيزاً إىل إثين عشر خليفد كلهم من قريش

لواس عليه وصار له عز وموعد: معاويد، وابوه يزيد، مث عبد امللك، وأوَلده األربعد، وبيوهم عمر بن عبد مث توىل من اجتمع ا
 .(1)العزيز، وبعد ذلك حصل من الوقص ما هو اب  إىل اَلن. مث شر  ذلك

َلده لذكر بعلي وأو  ، وهذا يعين أهنم َل خيتصون بعلي وأوَلده: ولو كانوا خمتصني(2)مث إنه قال يف احلديث: كلهم من قريش
ما مييزون به، أَل ترى أنه مل يقل: كلهم من ولد إمساعيل وَل من العرب؟ فلو امتازوا بكوهنم من بين هاشم، أو من قبيل علي 
لذكروا بذلك، فلما جعلهم من قريش مطلقًا علم أهنم من قريش، بل َل خيتصون بقبيلد، بل بوو تيم وبوو عدي، وبوو عبد 

، فإذن مل يبق من األوصاف الر توطبق على ما يريدون (3)كانوا من هذه القبائل  ، فإن ا لفاء الراشدينمشس، وبوو هاشم
 .(4)إَل جمرد العدد، والعدد َل يدل على شيء

 علا النص: قرآنأدلتهم من ال 
تاب هللا فيها اَي  من كإن الشيعد الراف د ملا مل جيدوا ما يستدلون به من الشرع لتقرير عقيدة اإلمامد ابلوص عمدوا إىل 

ثواء ومد  لعباده الصاحلني وأوليائه املتقني، فجعلوها خاصد أبمري املؤموني علي رضي هللا عوه، وأوذلوها على حسو هذا 
املعتقد الفاسد، كما اختلقوا أحاديث كثرية لت ييد هذه البدعد الشويعد، وذلك إليقاع جهلد املسلمني ومن قل نصيبه من 

 ك، وما أوردوه يف هذا الش ن واضُ البطالن، وذلك أن استدَل م َل خيرج عن أمرين:العلم يف ذل
أ   إما أن يكون فيما استدلوا به دليل على تلك الدعوى، كآيد التطهري واملباهلد، وحديث الرايد، وحديث خم، وغريها من 

 األحاديث.
و ذا اشتهر بني أهل العلم أن الراف د أكذب الفر  ب   أو أن تكون أحاديث موضوع د، واملوضوع َل تقوم به حج د 

املوتسبد لإلسالم، وقد ذكر ابن تيميد: اتفا  أهل العلم ابلوقل والروايد واإلسواد على أن الراف د أكذب الطوائف، والكذب 
 .قرمنوإليك بعض األمثلد يف استدَل م ابل (5)فيهم قدمي، و ذا كان أئمد اإلسالم يعلمون امتيازهم ابلكذب

َا َولِيُُّكُم اَّللذُ َوَرُسولُُه َوالذِذيَن مَمُووا الذِذيَن يُِقيُموَن الصذاَلَة َويُ ْؤتُو ﴿  ميد الوَليد، قال تعاىل:  1  الزذَكاَة َوُهْم نَ ِإمنذ
ما يدل على زعمهم أبهنا يف إمامد علي، قال شي  الطائفد   كما يلقبونه    اآليد. ذكروا يف تفسري هذه [55 ]املائدة:﴾صرَاِكُعونَ 

                                                           
 (.4/206موهاج السود ) (1)
 (.2/1453مسلم ) (2)
 (.4/211موهاج السود ) (3)
 (.2/818أصول الشيعد اإلماميد ) (4)
 (.1/59موهاج السود ) (5)
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َا َولِيُُّكُم اَّللذُ َوَرُسولُُه َوالذِذيَن م﴿، ف قوى ما يدل عليه قوله: قرمنالطوسي: وأما الوص على إمامته من ال َمُووا الذِذيَن يُِقيُموَن ِإمنذ
من أوضُ الدَلئل على صحد إمامد علي  اآليد. وقال الطربسي: وهذه (1)[55]املائدة:  ﴾رَاِكُعوَن ص الصذاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزذَكاَة َوُهمْ 

دَلل جيعلون له الصدارة يف مقام اَلست ، ويكاد شيوخهم يتفقون على أن هذا أقوى دليل عودهم حيث(2)بعد الويب بال فصل
 .(3)يف مصوفا م

ي، على مبت اهم؟ فإهنم يقولون: اتفق املفسرون واعدثون من العامد وا اصد أهنا نزل  يف عل اآليدوأما كيف يستدلون هبذه 
للحصر ابتفا  « إمنا»، و(4)ملا تصد  خباَته على املسكني يف الصالة مبح ر من الصحابد، وهو مذكور يف الصحا  الستد

وى مبا ر  آليد، ف ن  ترى أهنم يعتمدون يف استدَل م اب(5)دأهل الل د، والويل مبعىن األوىل ابلتصرف املرادف لإلمام وا ليف
ايد لبتد، وهل وجه ، فهل الرو قرمنيف سبو نزو ا، ألنه ليس يف نصها ما يدل على مرادهم، فصار استدَل م ابلروايد َل ابل

 استدَل م سليم؟.
 يتبني هذا ابلوجوه التالية:

نزل  يف علي  هو من أعظم الدعاوي الكاذبد، بل أمجع أهل العلم ابلوقل أهنا  أ   أن زعمهم أبن أهل السود أمجعوا على أهنا
مل توزل يف علي خبصوصه، وأن علياً مل يتصدذ  خباَته يف الصالة، وأمجع أهل العلم ابحلديث على أن القصد املرويد يف ذلك 

 .(6)من الكذب املوضوع
وجود  ذه الروايد يف الكتو الستد، وقد سا  ابن كثري اَللر الر  الستد، كذب، إذ َل (7)وقوله: إهنا مذكورة يف الصحا 

ُُّ شيء موها ابلكليد ل عف أسانيدها،  اآليدتروى يف أن هذه  نزل  يف علي حني تصد  خباَته، وعقو عليها: وليس يص
تصدقه وروايد قصد السائل و ، وقال عبد العزيز الدهلوي: وأما القول بوزو ا يف حق علي ابن أيب طالو (8)وجهالد رجا ا

فق ، وهو متفر ِد به وَل يعد اعدثون من أهل السود رواَي  الثعاليب قدر  (9)اب امت عليه يف حالد الركوعر فإمنا هو للثعاليب
 وهى ما يروى يفأ شعرية ولقبوه حباطو ليل، فإنه َل مييز الرطو من اليابس وأكثر رواَيته عن الكليب عن أيب صاحل وهو من

                                                           
 (.2/822( ، نقاًل عن أصول مذهو الشيعد اإلماميد )2/10تلخيص الشايف ) (1)
 (.2/128( ، نقالً عن أصول الشيعد اإلماميد )2/128جممع البيان ) (2)
 (.2/823( ر أصول مذهو الشيعد )82   1/81عقائد اإلماميد اَلثين عشريد ) (3)
 (.2/823أصول مذهو الشيعد ) (4)
 (.2/823( ، نقالً عن املرجع السابق )82  1/81عقائد اإلماميد اَلثين عشريد ) (5)
 (.4/4موهاج السود ) (6)
 (.2/824أصول مذهو الشيعد ) (7)
 (.77   2/76تفسري ابن كثري ) (8)
 .142   141خمتصر التحفد اَلثين عشريد ، ص  (9)
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الصحيُ هو أنه ملا خان  بوو قيوقاع الرسول صلى هللا عليه وسلم ذهبوا إىل  اآليد، وسبو نزول هذه (1)التفسري عودهم
عبادة بن الصام  كما أخرج ذلك ابن جرير يف تفسريه، وأرادوه أن يكون معهم فرتكهم وعاداهم، وتوىل هللا ورسوله، ف نزل 

َا َولِيُّ ﴿هللا قوله جال وعال:  ُ َوَرُسولُُه َوالذِذيَن مَمُووا الذِذيَن يُِقيُموَن الصذاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزذَكاَة َوهُ ِإمنذ ، [55]املائدة:  ﴾ْم رَاِكُعوَن صُكُم اَّللذ
مَمُووا ََيأَي َُّها الذِذيَن ﴿  اآلَيأي: واحلال أهنم خاضعون يف كل شؤوهنم هلل تبارك وتعاىل، ولذلك قال هللا تبارك وتعاىل يف أول 

ُْم ِمْوُكْم فَِإنذُه مِ  ، يعين عبد هللا بن أيب ابن [51]املائدة:  ﴾ُهمْ و ْ ََل تَ تذِخُذوا اْليَ ُهوَد َوالوذَصاَرى أَْولَِياَء بَ ْعُ ُهْم أَْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ ت ََو ذ
م ونصرهم ووقف هللا عليه وسلم واَلهسلول، ألنه كان مواليًا لبين قيوقاع، وملا حصل  ا صومد بيوهم وبني الويب صلى 

معهم، وذهو إىل الويب صلى هللا عليه وسلم يشفع  م، أما عبادة بن الصام  رضي هللا عوه وأرضاه فإنه تربأ موهم وتركهم 
ُْم ِمْوُكْم فَِإنذُه عْ ََيأَي َُّها الذِذيَن مَمُووا ََل تَ تذِخُذوا اْليَ ُهوَد َوالوذَصاَرى أَْولَِياَء ب َ ﴿ف نزل هللا تبارك وتعاىل:  ُ ُهْم أَْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َو ذ

ُهْم ِإنذ اَّللذَ ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظذاِلِمنَي ص ، مث عقو تبارك وتعاىل بذكر صفد املؤموني، وهو عبادة بن الصام  [51]املائدة:  ﴾ِمو ْ
ُ َوَرُسولُهُ ﴿ومن اتبعه:  َا َولِيُُّكُم اَّللذ  .(2)يف عبادة بن الصام  نزل  اآليد، أمثال عبادة وغريه، فهذه ﴾َوالذِذيَن مَمُووا ِإمنذ

الكرميد جاء  ابألمر مبواَلة املؤموني، والوهي عن مواَلة الكافرين، وهذا املعىن يدرك أي ًا   بعد معرفد سبو  اآلَي إن 
َمُووا ََل تَ تذِخُذوا ََيأَي َُّها الذِذيَن م﴿الكرميد جاء قوله سبحانه:  اآليد، إذ قبل هذه اآلَي الوزول احلقيقي   بوضو  من سيا  

ُهْم ِإنذ اَّللذَ  ُْم ِمْوُكْم فَِإنذُه ِمو ْ  .[51]املائدة:  ﴾ ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظذاِلِمنَي صاْليَ ُهوَد َوالوذَصاَرى أَْولَِياَء بَ ْعُ ُهْم أَْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َو ذ
فهذا هني صريُ عن مواَلة اليهود والوصارى ابلود واعبد والوفرة... وَل يراد بذلك ابتفا  اجلميع الوَليد مبعىن اإلمارة، وليس 
هذا بوارد أصاًل، مث أردف ذلك بذكر من نو مواَلته وهو هللا ورسوله واملؤموون، فواضُ من ذلك أن مواَلة اعبد والوصرة 

، (3)ن ل د العربحبكم املقابلد، كما هو بنيِ  جلي  م اآليدوىل هي بعيوها الر أمر هبا املؤموون يف هذه الر هنى عوها يف األ
. وقال ابن تيميد: (4)مبواَلة من نو مواَلته اآليداملتقدمد عن مواَلة الكفار، أمر يف هذه  اآلَي قال الرازي: ملا هنى يف 

مر مبواَلة نزل  يف الوهي عن مواَلة الكفار، واأل اآليدخلفاً عن سلف أن هذه إنه من املعلوم املستفيض عود أهل التفسري 

                                                           
. اليهود يف السود املطهرة 163. وانظر: أسباب الوزول للواحدي ، حتقيق: أمين شعبان ، ص 473، عقيدة أهل البي  بني اإلفرا  والتفري ، ص 142  141املصدر السابق نفسه، ص  (1)
 أل د حممد فسري القرمن العظيم املسمى عمدة التفاسري عن احلافظ ابن كثري( ر ويبقى ا رب الذي رواه ابن إسحا  إبسواد مرسل يتقوى مع املتابعا  والشواهد. وانظر: خمتصر ت1/282)

 ( ، فقد قال أ د شاكر فيمن قال: نزل  يف علي رضي هللا عوه : بل هي من أكاذيو الشيعد الذين يلعبون بت ويل القرمن.1/701شاكر )
 
 مَمُووا َلَ تَ تذِخُذوا اْليَ ُهوَد ََيأَي َُّها الذِذينَ ﴿تفسري الطربي  ﴾...﴿الوليدر ورواه ابن جرير يف تفسريه يف أتويل قوله تعاىل:  ( عن عبادة بن2/49رواه ابن هشام يف السرية يف أمر بين قيوقاع ) (2)

، ى عن أبيه وجده وغري اي جليل رو بادة بن الوليد يبع، ورجال إسواده من طريق ابن جرير   موثوقون ، وقد صر  ابن إسحا  ابلتحديث عن والده لكوه مرسل ، فإن ع ﴾َوالوذَصاَرى َأْولَِياءَ 
 (.5/114وهو ثقد. التهذيو )

 (.2/826أصول مذهو الشيعد ) (3)
 (.12/25تفسري الفخر الرازي ) (4)
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 .(1)املؤموني
ب   إن هللا تعاىل َل يثين على اإلنسان إَل مبا هو حممود عوده، إما واجو وإما مستحو، والتصد  أثواء الصالة ليس 

عليه، ولكرر فعله، وإن يف الصالة لُشْ اًل، وإعطاء وحلض  ملسو هيلع هللا ىلصمبستحو ابتفا  علماء امللد، ولو كان مستحباً لفعله الرسول 
السائل َل يفو ، إذ ميكن للمتصد  إذا سلم أن يعطيه، بل إن اَلشت ال إبعطاء السائلني يبطل الصالة كما هو رأي مجلد 

 .(2)من أهل العلم
ال الركوع؟  ذين يتصدقون يف حج   أنه لو قدر أن هذا مشروع يف الصالة مل خيتص  ابلركوع، فكيف يقال : َل ويل إَل ال

، فإن قيل: هذه أراد هبا التعريف بعلي، قيل له: أوصاف علي الر يعرف هبا كثرية  اهرة، فكيف يرتك تعريفه ابألمور املعروفد
ويعرف هبذا األمر الذي َل يعرفه إَل من مسعه وصد  به؟  ومجهور األمد َل تسمع هذا ا رب وَل هو يف شيء من كتو 

 .(3) املعتمدةاملسلمني
كن ممن خمالفد للواقع، ذلك أن عليًا رضي هللا عوه مل ي اآليدد   وقو م: إن عليًا أعطى خاَته زكاة يف حال ركوعه، فوزل  

نو عليه الزكاة على عهد الويب صلى هللا عليه وسلم، فإنه كان فقرياً، وزكاة الف د إمنا نو على من ملك الوصاب حوًَل، 
 .(4)ن هؤَلءوعلي مل يكن م

ه   إن األصل يف الزكاة أن يبدأ املزكي، َل أن يوتظر حىت أيتيه الطالو، أيهما أف ل أن تبادر أن  بدفع الزكاة، أو أن نلس 
 .(5)يف بيتك وزكاتك عودك، مث توتظر الواس حىت يطرقوا عليك الباب مث تعطيهم زكاة أموالك؟ َل شك أن األول األف ل

َا َولِيُُّكُم اَّللذُ ﴿بقوله: اإلمارةر  و   قو م: إن املراد َا َولِيُُّكُم اَّللذُ ﴿يتفق مع قوله سبحانه:  ﴾ِإمنذ ر فإن ﴾ َوَرُسولُُه َوالذِذيَن مَمُوواِإمنذ
هللا سبحانه َل يوصف أبنه متولٍ  على عباده، وأنه أمري عليهم، فإنه خالقهم ورازقهم ورهبم ومليكهم له ا لق واألمر، َل 

، وأما الوَليد املخالفد للعداوة فإنه يتوىل عباده (6)إن هللا أمري املؤموني كما يسمى املتويل مثل علي وغريه أمري املؤموني يقال:
، فهذه الوَليد هي املقصودة (7)املؤموني فيحبهم وحيبونه، ويرضى عوهم ويرضون عوه، ومن عادى له وليًا فقد ابرزه ابعاربد

ون الصالة ، والركوع يف أصل الل د مبعىن ا  وع، أي يقيم﴾َوُهْم رَاِكُعوَن ص﴿ضعون لرهبم موقادون ، وقوله: أي خااآليديف 

                                                           
 (.4/5موهاج السود ) (1)
 (.4/5( )1/208املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.2/825( ر أصول مذهو الشيعد )4/5موهاج السود ) (3)
 (.2825أصول مذهو الشيعد ) (4)
 .193حقبد من التاري  ، ص  (5)
 (.2/827أصول مذهو الشيعد ) (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
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، وهذا كما قال هللا تبارك وتعاىل عن داود عليه السالم: (1)ويؤتون الزكاة يف حال الركوع، وهو ا شوع واإلخبا  والتواضع هلل
َا فَ تَ وذاُه ﴿ وهو خرذ ساجداً، وإمنا مسذاه راكعاً للذل وا  وع هلل  [24]يونس:  ﴾فَاْستَ ْ َفَر َربذُه َوَخرذ رَاِكًعا َوَأاَنَب صَوَ نذ َداُووُد أمنذ

، أي: اخ عوا واستسلموا ألمر [48]املرسالن:  ﴾َوِإَذا ِقيَل َ ُُم ارَْكُعوا َلَ يَ رَْكُعوَن ص﴿تبارك وتعاىل، وكما قال هللا تبارك وتعاىل: 
 .(2)تبارك وتعاىل هللا

وأن املراد علي رضي هللا عوه اب صوصر فهذا الدليل كما يدل على نفي إمامد األئمد « إمنا»ز   وأما استدَل م أبداة احلصر 
املتقدمني كما قرر يدل على سلو اإلمامد من األئمد املت خرين بذلك التقرير بعيوه، فلزم أن السبطني ومن بعد ا من األئمد 

مسلوبد موهم اإلمامد، فإن أجابوا عن الوقض أبن املراد حصر الوَليد يف بعض األوقا  أعين وق  إمامته َل وق   األطهار
، وإذا كان  هذه أقوى أدلتهم    (3)إمامد من بعده، وافقوا أهل السود يف أن الوَليد العامد كان  له وق  كونه إماماً َل قبله

على شيء، ذلك أن األصل أن يستعمل يف هذا األمر العظيم   والذي هو عود الروافض كما يقول شيوخهم   تبنيذ أهنم ليسوا 
أعظم أمور الدين، وموكره يف عداد الكافرين   صي د واضحد جليد، يفهمها الواس مبختلف طبقا م، يدركها العامي، كما 

ثل ذلك يف  فها احل ري، فلما مل يستعمل ميدركها العامل، ويفهمها الالحق، كما يفهمها احلاضر، ويعرفها البدوي، كما يعر 
، وهذه أقوى ميد يستدلون هبا من كتاب هللا، ويسموهنا ميد الوَليد و م تعلق ابَي  (4)كتاب هللا دلذ أنه َل نص كما يزعمون

 .(5)أخرى ذكرها ابن املطهر احللي، وأجاب عليها ابن تيميد أبجوبد جامعد
 ـ آية املباهلة: 2

إن ميد املباهلد الر نزل  يف وفد جنران تعترب دليل مخر عود الشيعد اَلثين عشريد على اإلمامد، وهي قول هللا عز وجل: 
أَنْ ُفَسَوا َوأَنْ ُفَسُكْم مُثذ  َوِنَساءَُكْم وَ َفَمْن َحآجذَك ِفيِه ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَ ُقْل تَ َعاَلْوا َنْدُع أَبْ َواَءاَن َوأَبْ َواءَُكْم َوِنَساَءانَ ﴿

َتِهْل فَ َوْجَعْل َلْعَوَد اَّللِذ َعَلى اْلَكاِذِبنَي ص على إمامد علي بن أيب طالو عود الطوسي  اآليد. ووجه دَللد [61]آل عمران:  ﴾نَ ب ْ
 وغريه من علماء الشيعد: أهنا دلذ  على أف ليته من وجهني:

اعق من املبطل وذلك َل يصُ أن يفعل إَل مبن هو م مون الباطن مقطوع على صحد  أحد ا: أنذ موضوع املباهلد ليتميز
 عقيدته أف ل الواس عود هللا.

                                                           
 (.12/25( ر تفسري الرازي )1/624الكشاف للزخمشري ) (1)
 .194حقبد من التاري  ، ص  (2)
 .825أصول مذهو الشيعد ، ص  (3)
 (.2/829أصول مذهو الشيعد اإلماميد ) (4)
 الر يستدل هبا اإلماميد لقو م ابإلمامد ، وانتهى من ذلك إىل أن استدَلَل م توبين على رومَي  متصلد أبسباب الوزول ، اآلَي وقد قام الدكتور علي السالوس بدراسد مستفي د حول  (5)

 (.111 إىل 1/55وأتويال  انفردوا هبا مل يصُ شيء من هذا وَل ذاك . مع الشيعد اَلثين عشريد )
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ه: احلسن واحلسني عليهما ر ألنه أراد بقول﴾َوأَنْ ُفَسَوا َوأَنْ ُفَسُكمْ ﴿الثاين: أنه صلى هللا عليه وسلم جعله مثل نفسه بقوله: 
 ﴾َوأَنْ ُفَسَوا﴿، وبقوله: نفسه ونفس علي عليهما السالم.. وإذا جعله مثل نفسه وجو أن ﴾اَءانَ َوِنسَ ﴿، وبقوله: ﴾أَبْ َواَءانَ ﴿

 .(1)يدانيه وَل يقاربه يف الف ل أحد
وقد مسي  ميد املباهلد هبذا اَلسم، ألن  كل حمق يود لو أهلك هللا املبطل املوا ر له، وَل سيما إذا كان يف ذلك حجد له يف 

وكان  املباهلد ابملو ، ألن  احلياة عودهم عزيزة عظيمد ملا يعلمون من سوء حا م بعد املو ، وميد  بيان حقه و هوره،
 املباهلد َل مستود فيها على ما يدعيه الشيعد اَلثين عشريد يف موضوع اإلمامد لعدة أسباب.

ن أيب طالو دَللد الوص يف خالفد علي بأ   إنه على كثرة املعاين واملرادفا  لكلمد )نفسي( الر استدل هبا اإلماميد على 
 ولكن ما استدل به أهل السود على أهنا تدل على دعوة الويب صلى هللا َل يوجد معىن حقيقي أو جمازي يدل على ا الفد،

عليه وسلم حب وره بوفسه أو املقاربد يف الدين أو الوسور فهو مذكور يف الل د موافقاً للدين، قال الزبيدي: قال ابن خالويه: 
وفسر ابن عرفد قوله [ 61]النور:  ﴾َسلِ ُموا َعَلى أَنْ ُفِسُكمْ فَِإَذا َدَخْلُتْم بُ ُيوًي فَ ﴿الوفس األخ، قال ابن بر ي: وشاهده قوله تعاىل: 

. قال الدهلوي: معىن )َنْدُع (2)أي أبهل اإلميان وأهل شريعتهم [12]النور:  ﴾َ نذ اْلُمْؤِمُووَن َواْلُمْؤِمَواُ  أِبَنْ ُفِسِهْم َخرْيًا﴿تعاىل: 
، ﴾َوأَنْ ُفَسَوا﴿اإلمام علي   من قبل الويب صلى هللا عليه وسلم ملصدا     أي:لو قرران األمري أَنْ ُفَسَوا( حن ر أنفسوا، وأي اً 

لويب إَيهم ، مع أهنم مشرتكون يف صي د )َنْدُع( وَل معىن لدعوة ا﴾َوأَنْ ُفَسُكمْ ﴿فمن نقرره من قبل الكفار ملصدا  يف أنفس 
 .(3)وأبواءهم بعد قوله: تعالوا

ْعُتُموُه َ نذ اْلُمْؤِمُووَن َواْلُمْؤِمَواُ  أبَِ َوأَنْ ُفسَ ﴿وقوله تعاىل: مثل قوله تعاىل:  . [12]النور:  ﴾نْ ُفِسِهْم َخرْيًاَوا َوأَنْ ُفَسُكْم... َلْوََل ِإْذ مسَِ
فَ ُتوبُوا ﴿نزل  يف أم املؤموني عائشد يف حادثد اإلفك، فإن الواحد من املؤموني أنفس املؤموني واملؤموا ، وكذلك قوله تعاىل: 

تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكمْ ِإىَل اَبرِئِ  ُكوَن ِدَماءَُكْم َوِإْذ َأَخْذاَن ِميثَاَقُكْم َلَ َتْسفِ ﴿أي يقتل بع كم بع اً. وموه قوله تعاىل:  [54]البقرة:  ﴾ُكْم َفاق ْ
 إما يف الوسو وإما يف. أي َل خُيرج بع كم بع اً، فاملراد ابألنفس اإلخوان: [84]البقرة:  ﴾َوََل خُتْرُِجوَن أَنْ ُفَسُكْم ِمْن ِدََيرُِكمْ 

ص  َعَلْيُكْم َلَقْد َجاءَُكْم َرُسول  ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيز  َعَلْيِه َما َعِوتُّْم َحرِي﴿. وقد قال هللا عز وجل يف رسوله الكرمي: (4)الدين
تعاىل على معىن املماثلد حجد ابل د على من يستدل بقوله  اآليد. ويف هذه [128]التوبة:  ﴾اِبْلُمْؤِمِونَي َرُ وف  َرِحيم  ص

هللا  ﴾ِمْن أَنْ ُفِسُكمْ ﴿تتكلم عن رسول هللا وعن كفار مكد، وتقول: فمن ذا الذي يقول أبن  نفس  اآليد، فهذه ﴾َوأَنْ ُفَسَوا﴿

                                                           
 (.3/485تفسري التبيان للطوسي ) (1)
 .188( ر مث أبصر  احلقيقد ، ص 16/570يج العروس ) (2)
 .156خمتصر التحفد اَلثين عشريد ، ص  (3)
 (.168   1/167خمتصر موهاج السود ) (4)
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  ؟   (1)ونفس كفار مكد   عياذاً ابهلل
الكرميد  اآليده وص مث أيتون إىل هذوهوا تظهر املزاجيد يف تفسري ميد املباهلد حني يتجاهل علماء الشيعد كل هذه الوص

فيبال ون يف معواها إىل حد قو م أبن علياً هو نفس حممد عليه الصالة والسالم سوى الوبوة، وحىت بعض الرواَي  الشيعيد 
 تشري إىل أن  إطال  لفظ أنفسوا على األخ أو القريو أو أرابب الفند الواحدة شيء متعارف عليه بني العرب، فعن أيب عبد

الكواء وأصحابه وعليه قميص رقيق وُحل د،  هللا عليه السالم قال: بعث أمري املؤموني عليه السالم عبد هللا بن العباس إىل ابن
فلما نظروا إليه قالوا: َي بن عباس، أن  خريان يف أنفسوا وأن  تلبس هذا اللباس، وقال: وأان أول ما أخاصمكم فيه وقال: 

فهل بعد  [31]األعراف:  ﴾زِيَوَد اَّللِذ الذِر َأْخرََج لِِعَباِدِه َوالطذيِ َباِ  ِمَن الر ِْزِ ً ... ُخُذوا زِيوَ َتُكْم ِعْوَد ُكلِ  َمْسِجدٍ ُقْل َمْن َحرذَم ﴿
 ؟(2)يد وبعد هذه الروايد الشيعيد من كلمد يقو ا امل ايلقرمنهذه الدَلئل ال

 عوه هو نفس َل يعين أن علياً رضي هللا ﴾َوأَنْ ُفَسَوا﴿الرضي  أن قوله تعاىل: ب   اعرتف أحد أقطاب الشيعد وهو الشريف 
: قال بعض العلماء: إن للعرب يف لساهنا أن خترب عن ابن العم الالصق  رسول هللا كما يقول الشيعد، يقول الشريف الرضي 

َوََل ﴿: ذلك قول هللا تعاىل أراد تعاىل والقريو واملقارب أبنه نفس ابن عمه، وأن احلميم نفس  يمه، ومن الشاهد على
قرابد، وإذا وقع  تعيبوا إخوانكم املؤموني، ف جرى األخوة ابلدَيند جمرى األخوة يف ال ﴾تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم َوََل تَ َوابَ ُزوا اِبألَْلَقابِ 

 الوفس عودهم على البعيد الوسو كان  أخلق أن تقع على القريو الوسو.
 وقال الشاعر:

ر ى  ك        ان ي       وم ق        ُ
 

 إمن       ا ن     ق     ت       ل إَيان 
أراد ك منا نقتل أنفسوا بقتلوا إخوانوا، ف جرى نفوس أقاربه جمرى نفسه، لشوابك العصم ونوائ  اللحم وأطي  الرحم، وملا  

َخْلُتْم بُ ُيوًي فَِإَذا دَ ﴿خيلج من القرىب القريبد، ويتحرك من األعرا  الوشيجد، ف ما قول هللا تعاىل يف الوورَ فيمكن أن جيرى هذا 
، ألنه جاء يف التفسري: أن معىن ذلك فليسل م بع كم على بعض َلستحالد أن يسلم [61]النور: َفَسلِ ُموا َعَلى أَنْ ُفِسُكْم﴾ 

اإلنسان على نفسه، وإمنا ساغ القول، ألن نفوس املؤموني نري جمرى الوفس الواحدة، لالجتماع يف عقد الدَيند، وا طاب 
 .(3)ريعد، فإذا سل م الواحد موهم على أخيه كان كاملسلم على نفسه، َلرتفاع الفرو  واختال  الوفوسبلسان الش

 عوه ما يوص على مساواة بني رسول هللا وعلي رضي هللا اآليدوهبذا يت  ُ أنه َل حجد لدى الشيعد يف دعواهم أن  يف هذه 
وأرضاه، فلفظ )الوفس( يُطلق يف ل د العرب على البعيد الوسو، فإطالقه على القريو من ابب أوىل وليس يف ذلك دَللد 

                                                           
 .188مث أبصر  احلقيقد ، ص  (1)
 .189املصدر السابق نفسه ، ص  (2)
 .189مث أبصر  احلقيقد ، ص  (3)
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 .(1)على اإلمامد من قريو وَل بعيد
طبيعد احلال ه نفسه وأهله الذين حتن إليهم الوفوس بج   إن املباهلد إمنا حتصل الرغبد والرهبد والشعور بصد  الداعي جبمع

، فكوهنصلى هللا عليه وسلم يدعو ألصق الواس به وأقرهبم إليهر دليل واضُ (2)ماَل حتن إىل غريهم من األبعدين يف ا الك
عد ملا ابتلوا بدفع دعلى صحد نبوته، و ذا ملا رأى نصارى جنران خافوا على أنفسهم وختلوا عن مباهلته، ولكن الروافض املبت

 .(3)احلق وعدم التسليم له أصيبوا بعدم فهم ما تدل عليه اَي  الكتاب العزيز
، تدل على املساواة بيوه وبني الويب صلى هللا عليه وسلم إَل الوبوة، كالم َل ُيسلم له أبداً  اآليدد   قول الشيعد اإلماميد: إن 

ن أحد يف أمور الدين َل علي وَل غريه، ف ين مقام رسول هللا وكماله البشري مإذ إن  الويب صلى هللا عليه وسلم َل يساويه 
 سائر الواس؟

 ،(4)إن أمري املؤموني علي نفسه َل يرضى ما يقول الشيعد اإلماميد عوه، واملوصف العاقل يدرك هذه الق يد بكل وضو 
 هذا الكتاب. فمقام الوبوة له هيبته ومكانته عود أمري املؤموني وقد حتدثوا عوه يف

القطعيد الدَللد  يد الصرحيدقرمنه   إن ق اَي اَلعتقاد الكربى ومهما  الدين وأساسياته العظمى َل بد إلثبا ا من األدلد ال
نبوة حممد سول هللا( على ، ودَللد )حممد ر ﴾اَّللذُ ََل ِإَلَه ِإَلذ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ ﴿على املعىن املطلوب كدَللد قوله تعاىل: على 

 ﴾أَِقيُموا الصذاَلةَ ﴿... (5)صلى هللا عليه وسلم، ودَللد قوله تعاىل على فرضيد الصالة ومشروعيتها
. وقد أورد الشيعد اإلماميد يف تفسري هذه [23]الشورى:  ﴾ُقْل ََل َأْس َُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإَلذ اْلَمَودذَة يف اْلُقْرىَب ﴿  قوله تعاىل:  3

ديثاً عزوه إىل الويب صلى هللا عليه وسلم حدد فيه القرىب بعلي وفاطمد وأبوائهم، األمر الذي يدل يف رأي الشيعد على ح اآليد
 .(6)أف ليتهم ووجوب مود م ومن مث وجوب طاعتهم واختاذهم أئمد دون غريهم

 واإلجابة علا ما سبق كااليت:
ومن املعلوم أن عليًا إمنا تزوج فاطمد بعد غزوة بدر،  (7)هل السوديف سورة الشورى وهي مكيد ابتفا  أ اآليدأ   إن هذه 

حلسن واحلسني بسوني قد نزل  قبل وجود ا اآليدواحلسن ولد يف السود الثالثد للهجرة، واحلسني يف السود الرابعد، فتكون هذه 

                                                           
 .190املصدر السابق نفسه ، ص  (1)
 (.126   7/125موهاج السود ) (2)
 (.565   2/564عقيدة أهل السود واجلماعد يف الصحابد ) (3)
 .191مث أبصر  احلقيقد ، ص  (4)
 .5ايد التطهري وعالقتها بعصمد األئمد ، عبد ا ادي احلسيين ، ص  (5)
 .155إىل  153( ر خمتصر التحفد اإلثين عشريد ، ص 51   25/49جممع البيان للطربسي ) (6)
 .364( ر العقيدة يف أهل البي  ، ص 4/119تفسري الب وي ) (7)
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 .(1)متعددة، فكيف يفسر الويب صلى هللا عليه وسلم بوجوب قرابد َل تعرف ومل ختلق بعد
الذي يف الصحيُ يواقض ذلك فقد روى البخاري إبسواده إىل ابن عباس رضي هللا عوهما أنه سنل عن  اآليدب   إن تفسري 

الويب صلى  بن جبري قرىب ال حممد صلى هللا عليه وسلم فقال ابن عباس: عِجل ، إن ﴾ِإَلذ اْلَمَودذَة يف اْلُقْرىَب ﴿قوله: فقال 
 .(2)ن يف قريش إَل كان له فيهم قرابد فقال إَل أن تصلوا ما بيين وبيوكم من القرابدهللا عليه وسلم مل يكن بط

لقرىب، ، وأعلم أهل البي  بعد علي، يقول: ليس معواها مودة ذوي اقرمنقال ابن تيميد   ر ه هللا  : فهذا ابن عباس ترمجان ال
م فه و  راً، ولكن أس لكم أن تصلوا القراب د الر بيين وبيوكلكن معواها: َل أس لكم َي معشر العرب وَي معش ر قريش علي ه أج

 .(3)س ل الواس الذين أرسل إليهم أوًَل أن يصلوا ر ه، فال يعتدوا عليه حىت يبلغ رسالد ربه
ج   أن احلديث الذي جعلوه مفسرًا لآليد: كذب وموضوع ابتفا  أهل املعرفد ابحلديث وهم املرجوع إليهم يف هذا، وقد 

يث الر توص ، وبنيذ أن األحاداآليد، وقد تتبع ابن كثري أي اً األحاديث الواردة يف تفسري هذه (4)على ذلك ابن تيميدنص 
على أن أُويل القرىب هم فاطمد وولداها ضعيفد اإلسواد. وأورد روايد عن ابن أيب حامت قال: حدثوا رجل مساه حدثوا حسني 

ْل ََل َأْس َُلُكْم قُ ﴿ اآليدجبري عن ابن عباس رضي هللا عوه قال: ملا نزل  هذه  األشقر عن قيس عن األعمش عن سعيد بن
وهذا «. م(فاطمد وولداها )رضي هللا عوه»  قالوا: َي رسول هللا من هؤَلء الذين أمر هللا مبود م؟ قال:  اآليد ﴾َعَلْيِه َأْجًرا

 اآليدر نزول ألشقر، وَل يقبل خربه يف هذا اعل، وذكإسواد ضعيف فيه متهم َل يعرف عن شي  شيعي حمرت  وهو حسني ا
يف املديود بعيد فإهنا مكيد، ومل يكن إذ ذاك لفاطم د رضي هللا عوها أوَلد ابلكليد، فإهنا مل تتزوج بعلي إَل بعد بدر السود 

 عبد هللا قرمنمبا فسرها به حرب األم د وترمجان ال اآليدالثاني د من ا جرة، واحل ق تفسري ه ذه 
 .(5)ابن عباس رضي هللا عوهما وقد حتدث ابن حجر عن ضعف الرواَي  املذكورة وخمالفتها للحديث الصحيُ

 :أدلتهم من السنة 

 ـ خطبة غدير خم: 1
، ويذكر (7)كياًل، ويسمونه اليوم ال ربد  26، ويقع شر  رابغ مبا يقرب من (6)غدير خم: هو موقع بني مك د واملديود ابجلحفد

                                                           
 .190( ر دراسد عن الفر  ويري  املسلمني ، حلي ، ص 7/99موهاج السود ) (1)
 .4818البخاري ، كتاب التفسري ، رقم  (2)
 (.7/100موهاج السود ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 (.8/564( ر فتُ الباري )4/112تفسري ابن كثري ) (5)
 (.2/289معجم البلدان ) (6)
 .61على طريق ا جرة ، عاتق البالد ، ص  (7)
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ه يف هذا املوقع خطو الويب صلى هللا عليه وسلم يف الواس، وذكر ف ل علي رضي هللا عو ه، واختذ الروافض هذه احلادثد أن 
أساساً يعتمدون عليه يف تشيعهم ال ايل له من جهد، واعتمدوا عليها يف أحقيد علي اب الفد من جهد أخرى، ف عطوا  ذه 

حىت ألف فيه كتاب من أحد عشر جملدًا وهو كتاب ال دير مأله  (1)يف عصر الوبوة احلادثد من األ يد ما مل يعطوه ل ريها
 مؤلفه ابألحاديث املوضوعد وال عيفد.

والصحيُ ما أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي هللا عوه: أنه قال: قام رسول هللا صلى هللا عليه 
ا بعدر أَل أيها الواس أم» مكد واملديو د، فحمد هللا وأثىن عليه ووعظ وذكذر مث قال: وسلم فيوا خطيب ًا مباء يدعى مُخ  ًا بني

فإمنا أان بشر يوشك أن أي  رس ول ريب ف جيو، وأان يرك فيكم ثقلني: أو ما كتاب هللا فيه ا دى والوور، فخذوا بكتاب 
ركم هللا يف أهل أهل بيرر أذكركم هللا يف أهل بير، أذكو »، فحث على كتاب هللا ورغذو في ه مث قال: «هللا واستمسكوا به

قال له حصني   أي: الراوي عن زيد بن أرقم  : ومن أهل بيت ه َي زيد ؟ أليس نسا ه من «. بير، أذكركم هللا يف أهل بير
 أهل بيته؟

، قيل، وال جعفر، وال عباسقال: نعم، ولكن أهل بيته من ُحرِم الصدقد بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم ال علي، وال ع
، (5)، والوسائي يف ا صائص(4)، وأ د(3)وجاء عود غري مسلم كالرتمذي .(2)قال: كل هؤَلء ُحرِم الصدقد؟ قال: نعم

 «.(7)من كو  موَله فعلي موَله»، وغريهم جاء  أبسانيد صحيحد عن الويب صلى هللا عليه وسلم: (6)واحلاكم
فهذه الزَيدا  صححها بعض أهل العلم، والصحيُ «. اللهم وال من واَله وعاد من عاداه»وأما الزَيدا  األخرى كقوله: 

 ، فهذه زَيدة مكذوبد على الويب«انصر من نصره واخذل من خذله، وأدر احلق معه حيث دار»أهنا َل تصُ، وأما زَيدة: 
 .(8)صلى هللا عليه وسلم

عث الويب صلى و وجيهر فعن بريدة بن احلصيو رضي هللا عوه قال: بوخطبد الويب صلى هللا عليه وسلم يف غدير خم  ا سب
هللا عليه وسلم علياً إىل خالد بن الوليد يف اليمن ليخم س ال وائم ويقبض ا ُمس، فلما مخ س ال وائم كان  يف ال وائم وصيفد 

 خربهم أن  لوه عن ذلك، فهي أف ل ما يف السيب، فصار  يف ا ُمس، مث إن عليًا خرج ورأسه م طى وقد اغتسل، فس

                                                           
 .299أثر التشيع على الرومَي  التارخييد ، عبد العزيز حممد نور ويل ، ص  (1)
 .2408مسلم ، رقم  (2)
 .3713سون الرتمذي ، رقم  (3)
 ، صحيُ ل ريه. 670مسود أ د ، املوسوعد احلديثيد ، رقم  (4)
 ، صحيُ رجاله ثقا . 79خصائص علي ، رقم  (5)
 (.3/110املستدرك ) (6)
 .182حقبد من التاري  ، ص  (7)
 .1750انظر: السلسد الصحيحد لأللباين ، رقم  (8)
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الوصيفد الر كان  يف السيب صار  له فتسر ى هبا. فكره البعض ذلك موه، وقدم بريدة بن احلصيو بكتاب خالد إىل الويب 
صلى هللا عليه وسلم، وكان ممن يب ض علياً، فصد   على كتاب خالد الذي ت من ما فعله علي، فقال له الويب صلى هللا 

، فلما كان  حجد الوداع رجع علي من اليمن ليدرك احلج (1)«تب  ه فإن له يف ا ُمس أكثر من ذلكَل »عليه وسلم : 
، وقد تعجل علي ليلقى الرسول صلى هللا عليه وسلم مبكد، واستخلف (2)مع الويب صلى هللا عليه وسلم وسا  معه ا دي

، الذي كان مع علي، فلما دان اجليش من مكد (3)رجاًل من أصحابه على اجلود، فكسا ذلك الرجل اجلود حلاًل من البز  
خرج علي ليلقاهم، فإذا عليهم احللل، فقال لوائبه: ويلك ما هذا قال: كسو  القوم ليتجملوا به إذا قدموا يف الواس، قال: 

، ف  هر اجلي شكواه ملا صوع  شويلك، انزع قبل أن توتهي به إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم، فانتزع احللل وردها إىل البز 
 ، فلما اشتكى الواس علياً قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الواس خطيباً.(4)هبم علي

هم استعمال إبل الصدقد  قال ابن كثري: إن عليًا رضي هللا عوه ملا كثر فيه القيل والقال من ذلك اجليش بسبو موعه إَي 
رغ من لك، وهللا أعلم، ملا رجع الرسول صلى هللا عليه وسلم من حجته وتفواسرتجاعه موهم احللل الر أطلقها  م انئبه لذ

مواسكه ويف طريقه إىل املديودر مر ب دير خم، فقام يف الواس خطيباً، فربأ ساحد علي ورفع من قدره، ونبذه على ف له ليزيل 
 .(5)ما وقر يف قلوب كثري من الواس

د، ىل أن رجع إىل املديود ومل يتكلم، وهو يف مكد يف حجد الوداع أو يف يوم عرفإن الويب صلى هللا عليه وسلم أخ ر الكالم إ
وإمنا أجل األمر إىل أن رجع، فهذا يدل على أن األمر خاص أبهل املديودر ألن الذين تكلموا يف علي رضي هللا عوه من 

سني كيلومرتاً، ن مكد تقريبًا منتني ومخأهل املديود فهم الذين كانوا مع علي يف ال زو، وغدير خم يف اجلحفد وهي تبعد ع
والذي يقول: إنه مفرت  احلجيجر فهذا غري صحيُ، ألن جمتمع احلجيج مكد، فال يكون مفرت  احلجيج بعيدًا عن مكد 
أكثر من منتني ومخسني كيلومرتاً أبداً، فإن أهل مكد يبقون يف مكد، وأهل الطائف يرجعون إىل الطائف، وأهل اليمن إىل 

، وأهل العرا  إىل العرا ، وهكذا كل من أهنى حجه، فإنه يرجع إىل بلده، وكذلك القبائل العربيد ترجع إىل م ارهبا، اليمن
فلم يكن مع الويب صلى هللا عليه وسلم إَل أهل املديود، ومن كان على طريق املديود فق ، وهم الذين خطو فيهم الويب 

الثبو ،  سود والشيعد الروافض يف مفهوم قول الويب صلى هللا عليه وسلم َل يفصلى هللا عليه وسلم، واَلختالف بني أهل ال

                                                           
  يثمي: رجاله رجال الصحيُ غري عبد اجلليل بن عطيد ، وهو ثقد صر  ابلسماع ، وفيه لني.( قال ا9/127جممع الزوائد ) (1)
 .1281مسلم ، رقم  (2)
: الثياب ، أو متاع البي  من الثياب. (3)  البز 
( رغم أنه قال عن روايد البيهقي: هذا إسواد 5/398( قال ابن كثري: هذا السيا  أقرب من سيا  البيهقي )دَلئل الوبوة 4/259( ر السرية الوبويد َلبن هشام )5/95البدايد والوهايد ) (4)

 جيد على شر  الوسائي.
 (.5/95البدايد والوهايد ) (5)



 

684 
 

 

فالروافض يقولون: من كو  موَله فعلي موَله، أي: من كو  واليه فعلي واليه، وأهل الُسو د يقولون: إن مفهوم قول الويب 
 ر:عبد وعكسها املعاداة وذلك ألمو صلى هللا عليه وسلم من كو  موَله فعلي موَله أي: املواَلة الر هي الوصرة وا

. (1)أ   للزَيدة الر ورد  وصححها بعض أهل العلم وهي قول الويب صلى هللا عليه وسلم: اللهم وال من واَله وعاد من عاداه
 واملعاداة هي شر  لقوله: فعلي  موَله فهي يف حمبد الواس لعلي بن أيب طالو رضي هللا عوه وأرضاه.

دل على معاين متعددة. قال ابن األثري: املوىل يقع على الرب واملالك واملوعم والواصر واعو واحلليف ب   كلمد موَله ت
 ، كل هذه تطلق العرب على كلمد موىل.(2)والعبد واملعتق وابن العم والصهر

تمل هذه املعاين بكلمد حتج   احلديث ليس فيه دَللد على اإلمامدر ألن الويب صلى هللا عليه وسلم لو أراد ا الفد مل أيِ  
الر ذكرها ابن األثري، والويب صلى هللا عليه وسلم هو أفصُ العرب، ولكان يقول: علي خليفر من بعد، أو علي  اإلمام 
من بعدي، أو إذا أان م ُّ فاستمعوا وأطيعوا لعلي  بن أيب طالو، ولكن مل أي  الويب صلى هللا عليه وسلم هبذه الكلمد 

 .(3)توهي ا الف إن وجد أبداً، وإمنا قال من كو  موَله فعلي موَله الفاصلد الر
ر فسماها موىل لشدة املالصقد مع الكفار [15]احلديد:  ﴾َمْ َواُكُم الوذاُر ِهَي َمْوَلَُكْم َوبِْنَس اْلَمِصرُي ص﴿د   قال هللا تعاىل: 

 والعياذ ابهلل.
فعلي  كان  صلى هللا عليه وسلم وبعد وفاته، وبعد وفاة علي رضي هللا عوه، ه   املواَلة وصف لب  لعلي يف حياة رسول هللا

موىل املؤموني بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو موىل املؤموني بعد وفاته رضي هللا عوه، فهو اَلن موَلان كما 
ُ َوَرُسولُُه َوالذ ﴿قال هللا تبارك وتعاىل:  َا َولِيُُّكُم اَّللذ  . وعلي رضي هللا عوه من سادة الذين ممووا.[55]املائدة:  ﴾ِذيَن مَمُوواِإمنذ

َذِلَك أبَِنذ اَّللذَ َمْوىَل ﴿(4)و   قال اإلمام الشافعي ر ه هللا عن حديث زيد: يعين بذلك وَلء اإلسالم كما قال هللا تعاىل: 
. فاحلديث َل يدل على أن عليًا رضي هللا عوه هو ا ليفد بعد رسول [11حممد: ] ﴾الذِذيَن مَمُووا َوَأنذ اْلَكاِفرِيَن ََل َمْوىَل َ ُْم ص

 .(5)هللا صلى هللا عليه وسلم، وإمنا يدل على أن علياً من أولياء هللا تبارك وتعاىل، نو له املواَلة وهي اعبد والوصرة والت ييد
 عوه، ورفع يف غدير خم أراد هبا تربئد ساحد علي رضي هللاوعموماً فإن هذه ا طبد الر خطبها الويب صلى هللا عليه وسلم 

مكانته، والتوبيه على ف له ليزيل ما كان وقر يف نفوس الواس من أصحابه الذين كانوا معه يف اليمن، وأخذوا عليه بعض 
ي  حمدودة يف ها بقاألمور، والرسول صلى هللا عليه وسلم مل يرد أن يفعل ذلك أثواء موسم احلجر ألن احلادثد رغم انتشار 

                                                           
 .1750السلسلد الصحيحد لأللباين ، رقم  (1)
 (.5/228الوهايد يف غريو احلديث ) (2)
 .185حقبد من التاري  ، ص  (3)
 (.5/228الوهايد يف غريو احلديث ) (4)
 .187حقبد من التاري  ، ص  (5)
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، (1)ادثد يف مكايدهماحل أهل املديود، كما أنه مل يؤخره حىت وصوله إىل املديود حىت َل مُيكن املوافقني من است الل مثل هذه
ومما يدل على أن الويب صلى هللا عليه وسلم أراد من خطبته هذه بيان ف ل علي للذين مل يعرفوا ف له، أنه عودما قام عوده 

َي بريدة »احلصيو يوتقص يف علي   وكان قد رأى من علي جفوة   ت ري وجه الويب صلى هللا عليه وسلم وقال:  بريدة بن
 .(2)«من كو  موَله فعلي موَله»فقال بريدة: بلى َي رسول هللا. قال: « ألس  أوىل ابملؤموني من أنفسهم؟

والسود،  السالوسي، فتحدث عن خطبد ال دير والوصيد ابلكتابوهواك حبث قيم يف هذا املوضوع قام به الدكتور حممد علي 
وقام بدراسد لرواَي  التمسك ابلكتاب والعرتة، وانقشها وحكم عليها، مث قال: مما سبق نرى أن حديث الثقلني الر صُ 

احدة موها من ضعف و  سودها صُ متوها، وأن الرواَي  الثمانيد الر أتمر ابلتمسك ابلعرتة إىل جانو الكتاب الكرمي مل ختل
، ويف م  هذه الرواَي  جند اإلخبار أبن الكتاب وأهل البي  لن يفرتقا حىت يردا احلوض على رسول هللا صلى (3)يف السود

هللا عليه وسلم، ومن أجل هذا وجو التمسك هبما، ولكن الواقع خيالف هذه األخبار، فمن املتشيعني ألهل البي  من 
لر كاد  لإلسالم وأهله وجد  من التشيع آلل البي  ستارًا حيميها، ووجد  من املوتسبني ضل وأضل، وأكثر الفر  ا

آلل البي  من يشجعها ملصاحل دنيويد، ك خذ مُخس ما ي ومه األتباع، إن عدم ال الل أي  من التمسك ابلكتاب والسود، 
م كما وا أن يكونوا أئمد هدى يقتدى هبوإذا َتسك أهل البي  هبما كان  م ف ل اَلنتساب مع ف ل التمسك واستحق

أي أئمد نقتدي مبن قبلوا، ويقتدي بوا من بعدان، وَل خيتص هذا أبهل  [74]الفرقان:  ﴾َواْجَعْلَوا لِْلُمتذِقنَي ِإَماًما ص﴿قال تعاىل: 
ضعف مخر  االبي  ولكن بكل من يعتصم ابلكتاب والسود، فالرواَي  الر ضعف سودها َل يستقيم متوها كذلك، وهذ

ومع هذا كله، فلو صح  هذه الرواَي  فإهنا َل تدل من قريو وَل بعيد على وجوب إمامد األئمد اَلثين عشر وأحقيتهم 
 .(4)للخالفد

بوواهيه، واهتديتم هبدي عرت ، واقتديتم  قال العالمد املواوي يف فقه رواَي  احلديث: إن ائتمرمت أبوامر كتابه، وانتهيتم
وقال ابن تيميد بعد أن بني أن احلديث ضعيف َل يصُ: وقد أجاب عوه طائفد مبا يدل  .(5)يتم فلم ت لوابسري م، اهتد

                                                           
 .114   113أضواء على دراسد السرية الوبويد ، صاحل الشامي ، ص  (1)

 .304أثر التشيع على الرومَي  التارخييد ، ص 
 
 ( ، قال األلباين: وهذا إسواد صحيُ على شر  الشيخني.4/336السلسلد الصحيحد ) (2)
، وأنه طلو املزيد. وذكر صاحو  45ونسو للشي  سليم البشرى أنه تلقى هذا القول ابلقبول ، ص  51ومع هذا ال عف جاء يف كتاب املراجعا  للموسوي أبهنا متواترة ، ص  (3)

 (.1/136عفاً. مع الشيعد اَلثين عشريد )املراجعا  رومَي  أخرى أشد ض
 (.1/136[مع الشيعد اَلثين عشريد )276]
 (.1/136مع الشيعد اَلثين عشريد ) (4)
 (.3/14فيض القدير ) (5)
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على أن أهل بيته كلهم َل جيتمعون على ضاللد. قالوا: وحنن نقول بذلك، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغريه. وقال 
 .(1)بعض األمد، فيلزم من ثبو  إمجاع األمد إمجاع العرتةأي اً: إمجاع األمد حجد ابلكتاب والسود واإلمجاع، والعرتة 

 (2)ترك  فيكم ما إن َتسكتم به لن ت لوا بعدي أبداً، كتاب هللا»إن حديث الثقلني، يف قوله صلى هللا عليه وسلم : 
 فيه كالم من حيث صحته وثبوته عن الويب صلى هللا عليه وسلم.«. وعرت 

ن ابلتمسك بكتاب هللا، والوصيد أبهل البي  كما مر من حديث زيد بن أرقم يف مسلم، والثاب  عود ُمسلم أن األمر كا
ير، أذكركم وأهل بيرر أذكركم هللا يف أهل بير، أذكركم هللا يف أهل ب»ف وصى بكتاب هللا، وحث على التمسك به مث قال: 

عايتهم وإعطائهم يب صلى هللا عليه وسلم ف مر بر ، فالذي أمر ابلتمسك به كتاب هللا وأما أهل بي  الو«هللا يف أهل بير
 .(3)حقوقهم الر أعطاها هللا تبارك وتعاىل إَيها

 وردًا علا فهم الشيعة الروافض املنحرف حلديث الثقلني من وجوه:

ؤَلء هم هأ   إن عرتة الرجل هم أهل بيته، وعرتة الويب صلى هللا عليه وسلم هم كل من حرم  عليه الزكاة وهم بوو هاشم، 
عرتة الويب صلى هللا عليه وسلم، فالروافض ليس  م أسانيد إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم وهم يقرون هبذا أهنم ليس عودهم 

، أما أسانيدهم كما يقول احلر العاملي (4)أسانيد يف نقل كتبهم ومروَي م وإمنا هي كتو وجدوها وقالوا ارووها فإهنا حق
، ف ين  م ما يروونه يف كتبهم (5)الروافض إنه ليس عود الشيعد أسانيد أصالً وَل يعولون على األسانيد وغريه من أئمد الشيعد

لب  عن عرتة الويب صلى هللا عليه وسلم ؟ بل أهل السود هم أتباع عرتة الويب صلى هللا عليه وسلم وأعطوهم حقهم، ومل 
ى ابن مرمي ولكن كما أطر  الوصارى عيس  َل تطروين»م يف حق نفسه: يزيدوا ومل يوقصوا كما قال الويب صلى هللا عليه وسل

 .(6)«قولوا: عبد هللا ورسوله
ب   إمام العرتة علي بن أيب طالو رضي هللا عوه، وبعده أي  يف العلم عبد هللا بن عباس الذي هو حرب األم د، وك ان يقول 

واس بعد بن أيب طالو قد ثب  عوه ابلتواتر أنه قال: أف ل ال إبمامد أيب بكر وعمر قب ل علي رضي هللا عوهم بل إن علي  
 .(8). فعلي يقر  بف ل الشيخني وهو إمام العرتة(7)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر وعمر

                                                           
 (4/105موهاج السود الوبويد ) (1)
 خيلو من طريق موها من كالم مع اختالف املتون. ، وفيه زيد األمناطي ، واحلديث له أكثر من طريق َل 3786سون الرتمذي ، كتاب املواقو ، رقم  (2)
 .203حقبد من التاري  ، ص  (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 .3445البخاري ، رقم  (6)
 .3671البخاري ، رقم  (7)
 .204حقبد من التاري  ، ص  (8)
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قال ، و «(1)ترك  فيكم ما إن َتسكتم به لن ت لوا أبداً، كتاب هللا وُسور»ج   هذا احلديث مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: 
، ف مر ابلعض عليها (2)«عليكم بُسو ر وُسو د ا لفاء الراشدين من بعدي ع وا عليها ابلوواجذ»الويب صلى هللا عليه وسلم : 

اهتدوا هبدي عمار وَتسكوا ». وقال: (3)ابلوواجذ. وقال صلى هللا عليه وسلم : اقتدوا ابلذين من بعدي، أيب بكر وعمر
هذا على اإلمامد أبداً، وإمنا دلذ على أن أولنك على هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم،  ، ومل يدل (4)«بعهد ابن مسعود

 .(5)كما أن عرتة الرسول صلى هللا عليه وسلم َل نتمع على ضاللد أبداً 
سدون ، ويطعوون يف عبد هللا ابوه، ويطعوون يف أوَلد احلسن، وقالوا: إهنم حي(6)د   إن الشيعد الروافض يطعوون يف العباس

، وكذلك إبراهيم أخي (7)أوَلد احلسني، ويطعوون كذلك يف أبواء احلسني نفسه من غري األئمد الذين يدعوهنم كزيد بن علي
، وغريهم فهم ليسوا أبولياء للويب صلى هللا عليه وسلم وعرتته بل أولياُء الويب وعرتته هم الذين مدحوهم (8)احلسن العسكري

 .(9)ومل يوقصوهم وأثووا عليهم وأعطوهم حقهم
 فهم صحابد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للوص: -ه  

وا عن طاعتهم وإجال م لسيد  فهم الصحابد رضي هللا عوهم إن املراد ابملوىل أو الويل هو احلو والوَلء والطاعد، ولذلك عرب 
لسالم عليك إىل علي ابلرحبد فقالوا: ا أهل البي  علي بن أيب طالو مبواداته َي موَلان، فعن رَي  احلارث قال: جاء ره 

َي موَلان، فقال: كيف أكون موَلكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: مسعوا رسول هللا صلوا  هللا وسالمه عليه يقول يوم غدير خم: 
قال رَي : فلما م وا اتبعتهم فس ل  من هؤَلء؟ قالوا: نفر من األنصار فيهم أبو أيوب « من كو  موَله فهذا موَله»
 .(10)ألنصاريا

إن أهم ما يستفاد من هذا احلديث هو أن علي بن أيب طالو نفسه مل يكن يفهم من لفظ )موىل( معىن اإلمامد واإلمارة، 
فمن املالحظ أن أمري املؤموني علياً قد استوكر موهم مواداته ب  )َي موَلان(، ولو كان أمري املؤموني علي العريب الفصيُ يراها 

                                                           
 (.1/93مستدرك احلاكم ) (1)
 ( ر الرتمذي ، وقال: حسن صحيُ.4/201سون أيب داود ) (2)
 (.3/200صحيُ سون الرتمذي لأللباين ) (3)
 .3805سون الرتمذي ، رقم  (4)
 .205حقبد من التاري  ، ص  (5)
 205، نقالً عن حقبد من التاري  ، ص  52رجال الوجاشي ، ص  (6)
 .205( ا موه أنه كان يشرب ا مر ر حقبد من التاري  ، ص 46/194حبار األنوار ) (7)
 .205( ا موه أبنه فاجر ماجن شريو للخمور ر حقبد من التاري  ، ص 1/504الكايف ) (8)
 .205حقبد من التاري  ، ص  (9)
 .967( ، حديث ، رقم 2/702ف ائل الصحابد ) (10)
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 .(1)أو: َي إماموار ملا استوكر على القائلني تلك املواداة مرادفد: َي أمريان
و   رو  كتو الشيعد اَلثين عشريد أقواًَل لبعض أهل البي  يوفونر فيها أن يكون املراد حبديث ال دير الوص على إمامد 

البيني يف عهده وكان لطعلي من بعد رسول هللا صلوا  هللا وسالمه عليه، فقد قيل لإلمام احلسني بن علي الذي كان كبري ا
رسول هللا  ؟ فقال: بلى ولكن   وهللا   مل يعن«من كو  موَله فعلي موَله»وصي أبيه وويل صدقد جده: أمل يقل رسول هللا: 

بذلك اإلمامد والسلطان، ولو أراد ذلك ألفصُ  م به وكان ابوه اإلمام عبد هللا يقول: ليس لوا يف هذا األمر ما ليس ل ريان، 
 يف أحد من أهل وليس 

، فإذا كان هذا كالم أهل البي  وهم (2)البي  إمام مفرتض الطاعد من هللا، وكان يوفي أن تكون إمامد أمري املؤموني من هللا
 ؟.(3)أبواء علي والواصرون له، فما ترى غريهم يقولون

 ـ حديث االستخالف علا املدينة يف تبوك: 2
دة وك، وكان   ا أ يد كبرية يف السرية الوبويد، وحتقق موها غاَي  كان  بعيكان يف رجو سود تسع من ا جرة غزوة تب

 األثر يف نفوس املسلمني والعرب، وجمرى
، واستعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املديود علياً، فوجد املوافقون فرصد للتوفيس مما (4)احلوادث يف يري  اإلسالم

 يتكلمون يف علي رضي هللا عوه مبا يسىيء إليه، فمن ذلك قو م ما تركه إَل لثقله عليهبداخلهم من حقد ونفا  ف خذوا 
وهذا القول موهم يف حقه، عالمد ابرزة واضحد على نفاقهم، ففي احلديث الصحيُ أن علياً رضي هللا عوه قال: والذي فلق 

 .(5)حيبين إَل مؤمن وَل يب  ين إَل موافق احلبد وبرأ الوسمد، إنه لعهد الويب األمي صلى هللا عليه وسلم : أن َل
عود ذلك أدرك علي اجليش وأراد ال زو معهم قائاًل: َي رسول هللا  أختلفين يف الصبيان والوساء، فقال رسول هللا صلى هللا 

 .(6)«أَل ترضى أن تكون مين مبوزلد هارون من موسى، غري أنه َل نيب بعدي»عليه وسلم : 
ا يستدل به الشيعد على كون أمري املؤموني علي بن أيب طالو خليفد لرسول هللا، والرد عليهم من وليس يف هذا احلديث م

 وجوه:
أ   احلديث املذكور له سبو هام َل يوب ي أن ي فل، وأن يفهم احلديث دونه، فقد طعن املوافقون يف علي رضي هللا عوه، 

                                                           
 .200مث أبصر  احلقيقد ، ص  (1)
 .156   153ر ومن كتو الشيعد: بصائر املؤموني للصفار ، ص  183   182، كذلك الروايد يف كتو أهل السود ر اَلعتقاد للبيهقي ، ص  201مث أبصر  احلقيقد ، ص  (2)
 .201مث أبصر  احلقيقد ، ص  (3)
 .55املرت ى للودوي ، ص  (4)
 مسلم. (5)
 .2404رقم  البخاري ، (6)
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 املوافقني. فبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكانته وف له، وكذب
ب   من الثاب : أن هارون عليه السالم كان  وفاته قبل موسى عليه السالم واَلستدَلل ابحلديث على إمامد علي بعد 
رسول هللا ابلتايل غري موطبق ولو أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوص على علي بن أيب طالو رضي هللا عوه لقال له 

من موسى، ألن نيب هللا يوشع استخلف على بين إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السالم، لكن مثاًل، أن  مين مبوزلد يوشع 
ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ارون عليه السالم الذي كان خليفد موسى عليه السالم يف حياة موسى َل بعد وفاته 

فاً على ال عفاء هللا عليه وسلم له يف املديود مستخلليس له إَل معىن واحد هو الرتضيد لعلي الذي أحزنه إبقاء الرسول صلى 
والوساء واألطفال واملتخلفني عن ال زوة، فبني  له الويب عليه الصالة والسالم أنه كما استخلف موسى عليه السالم أخاه 

 يستخلف مل هارون عليه السالم على قومه، وذهو للطور للقاء ربه تبارك وتعاىل، فاستخاليف لك من هذا الباب، فموسى
هارون عليهما السالم استخفافًا به وتوقيصًا له، وإمنا ائتمااًن له وثقد به، وكذلك احلال معك َي علي بن أيب طالو رضي 

 هللا عوك.
ؤموني علي رضي ، وقياس حال أمري املقرمنج   هارون عليه السالم مل يكن وصياً ملوسى عليه السالم، بل نبياً ووزيراً بوص ال

 الذي هو عود الشيعد وصي وليس بويب قياساً مع الفار ، علماً أبهنم يرف ون القياس أصاًل. هللا عوه
د   اَلستدَلل بكون هارون عليه السالم وزيرًا ملوسى عليه السالم على وزارة أمري املؤموني علي لرسول هللا صلى هللا عليه 

كم  ليه السالم وزيراً لوبيه موسى عليه السالم قال يف حموسلم أعجو من األوىل، ذلك ألن هللا تعاىل الذي جعل هارون ع
َأْشرِْكُه يف ْزرِي صوَ َواْجَعْل يل َوزِيرًا ِمْن َأْهِلي صَهاُروَن َأِخي صاْشُدْد ِبِه أَ ﴿كتابه عن طلو موسى عليه السالم: 

هللا عليه وسلم  مشاركاً لرسول هللا صلىفهل يرى من يد عي التطابق بني اَلثوني كون علي رضي هللا عوه  [32-29 ]طه:﴾صأَْمرِي
يف نبوته كما هو احلال يف مشاركد هارون ملوسى عليه السالم يف أمره؟  من يعتقد ذلك فال شك يف كفره وخروجه من ملد 

 .(1)اإلسالم
ه   لقد استخلف الويب صلى هللا عليه وسلم على املديود غري علي بن أيب طالور ففي غزوة بدر استخلف عبد هللا بن أم 
مكتوم، واستخلف يف غزوة سليم، سباع بن ُعرفطد ال فاري، أو ابن أم مكتوم على اختالف يف ذلك، واستخلف يف غزوة 

ْيلد بن عبد يود يف غزوة بين املصطلق، أاب ذر ال فاري، ويف غزوة احلديبيد، منَُ السويق، بشري بن عبد املوذر، واستعمل على املد
هللا الليثي، كما استعمله أي ًا يف غزوة خيرب، ويف عمرة الق اء استعمل عويف بن األضب  الديلي، ويف فتُ مكد، كلثوم 

                                                           
 .215مث أبصر  احلقيقد ، ص  (1)
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، (1)ةهشام يف مواقف متفرقد من السري  بن حصني بن عتبد ال فاري، ويف حجد الوداع، أاب دجاند الساعدي ذكر هذا ابن
إضافد إىل أن استخالف علي على املديود مل يكن األخري فقد استخلف الويب صلى هللا عليه وسلم على املديود يف حجد 
الوداع غري علي، وهذا موهج الويب صلى هللا عليه وسلم يف تربيد القادة كما حدث عودما أمذر أاب بكر على احلج، واختصه 

 .(2) اً إبمامد الصالة وحدهأي
و   وأما تشبيه الويب صلى هللا عليه وسلم لعلي هبارون فهذه ف يلد، كما أن الويب صلى هللا عليه وسلم شبه أاب بكر وعمر 
أبعظم من هارونر ففي غزوة بدر، ملا كان  ق يد األسرى واستشار الويب صلى هللا عليه وسلم أاب بكر، فرأى أن يعفو 

مثل إبراهيم يوم إن مثلك ك»فادوهم قومهم، ورأى عمر أن يقتلهم، فقال الويب صلى هللا عليه وسلم أليب بكر: عوهم وأن ي
هْبُْم َفِإهنذُ ﴿، ومثلك كمثل عيسى إذ قال: [36]إبراهيم:  ﴾َفَمْن تَِبَعيِن فَِإنذهُ ِمينِ  َوَمْن َعَصاين فَِإنذَك َغُفور  َرِحيم  ص﴿قال:  ْم ِإْن تُ َعذِ 

َي عمر إن مثلك مثل نو  ملا »مث التف  إىل عمر فقال: «. [118]املائدة:  ﴾ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْ ِفْر َ ُْم َفِإنذَك أَْنَ  اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ص
رًا ص﴿قال:  ب ذَوا اْطِمْس َعَلى رَ ﴿(3)ومثلك كمثل موسى ملا قال:  ، [26]نوح:  ﴾َربِ  ََل َتَذْر َعَلى اأَلْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدَيذ

فشبه أاب بكر إببراهيم وعيسى وشبه عمر « [88]يونس:  ﴾أَْمَوا ِِْم َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوهِبِْم َفاَل يُ ْؤِمُووا َحىتذ يَ َرُوا اْلَعَذاَب األَلِيَم ص
هارون بدرجا    ل منالبشر بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم أف بوو  وموسى، وأولنك من أويل العزم، وهم خري

صلوا  هللا وسالمه عليهم أمجعني، وتشبيه الويب صلى هللا عليه وسلم لعلي هبارون تكرمي له كما كر م الويب صلى هللا عليه 
 عليهما السالم. (4)وسلم أاب بكر وعمر عودما شبههم إببراهيم وعيسى وموسى ونو 

 ز   من أقوال العلماء يف شر  احلديث:
    ر ه هللا   وهذا احلديث َل حجد فيه ألحد موهم، بل فيه إثبا  ف يلد لعلي وَل تعرض فيه لكونه أف ل قال الوووي

من غريه أو مثله، وليس فيه دَللد َلستخالفه بعدهر ألن الويب صلى هللا عليه وسلم إمنا قال هذا لعلي حني استخلفه 
ى، وقبل وفاة يكن خليفد بعد موسى، بل تويف يف حياة موس يف املديود يف غزوة تبوك ويؤيد هذا أن هارون املشبه به مل

موسى بوحو أربعني سود على ما هو مشهور عود أهل األخبار والقصص، قالوا: وإمنا استخلفه حني ذهو مليقا  ربه 
 .(5)للمواجاة

 اه وَل استحقا  ن سو وقال ابن حزم   ر ه هللا   بعد أن ذكر احتجاج الراف د ابحلديث: وهذا َل يوجو له ف الً على م
                                                           

 (.806،  804،  650،  2السرية الوبويد َلبن هاشم ) (1)
 .215مث أبصر  احلقيقد ، ص  (2)
 ( إسواده صحيُ.1/383مسود أ د ) (3)
 .200حقبد من التاري  ، ص  (4)
 (.13/174شر  صحيُ مسلم ) (5)
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اإلمامد بعدهر ألن هارون مل يِل أمر بين إسرائيل بعد موسى عليهما السالم، وإمنا ويل األمر بعد موسى   عليه السالم   
يوشع بن نون فىت موسى وصاحبه الذي سافر معه يف طلو ا  ر عليهما السالم، كما ويل األمر بعد رسول هللا صلى 

ال ار الذي سافر معه إىل املديود، وإذا مل يكن علي نبياً كما كان هارون نبياً، وَل كان هارون  هللا عليه وسلم صاحبه يف
ُ  أن كونه   رضي هللا عوه   من رسول هللا مبوزله هارون من موسى إمنا  خليفد بعد مو  موسى على بين إسرائيلر فص

ود يف غزوة يه وسلم هذا القول إذ استخلفه على املديهو يف القرابد فق ، وأي ًا فإمنا قال له رسول هللا صلى هللا عل
 تبوك...

صُ أن هذا ف مث قد استخلف صلى هللا عليه وسلم قبل تبوك وبعد تبوك يف أسفاره رجاًَل سوى علي   رضي هللا عوه  ر
 .(1)اَلستخالف َل يوجو لعلي   ف اًل على غريه   وَليد األمر بعده، كما مل يوجو ذلك ل ريه من املستخلفني

   وقال ابن حجر   ر ه هللا  : واستدل حبديث الباب على استحقا  علي للخالفد دون غريه من الصحابدر فإن هارون
كان خليفد موسى وأجيو أبن هارون مل يكن خليفد موسى إَل يف حياته َل بعد موتهر ألنه ما  قبل موسى ابتفا . 

 .(2)أشار إىل ذلك ا طايب
  هللا  : يف سيا  رده على الشيعد الراف د يف استدَل م هبذا احلديث: وقول القائل هذا مبوزلد هذاوقال ابن تيميد   ر ه ،

وهذا مثل هذا، هو كتشبيه الشيء ابلشيء يكون حبسو ما دل عليه السيا ، َل يقت ي املساواة   املطلقد   يف كل 
 بل وَل هو مثل استخالفاته ف اًل أن شيء، وكذلك هوا مبوزلد هارون وهذا اَلستخالف يسمى من خصائص علي،

يكون أف ل موها، وقد استخلف َمْن هو علي أف ل موه يف كثري من ال زوا ، ومل تكن تلك اَلستخالفا  توجو 
ْسَتخلف على علي إذا قعد معه، فكيف يكون موجباً لتف يله على علي؟ قد استخلف على املديود غري واحد، 

ُ
تقدمي امل

وه مبوزلد هارون من موسى من جوس استخالف علي  بل كان ذلك اَلستخالف يكون على وأولنك املستخلفون م
أكثر وأف ل ممن استخلف عليه عام تبوك وكان  احلاجد إىل اَلستخالف أكثر، فإنه كان خياف من األعداء على 

،  نبيه أن و ذا أمر هللا املديود، ف ما عام تبوك فإنه كان قد أسلم  العرب ابحلجاز، وفتح  مكد و هر اإلسالم وعز 
ي زو، و ذا مل يدع الويب صلى هللا عليه وسلم عود علي أحدًا من املقاتلد، كما كان يدع الويب صلى هللا عليه وسلم هبا 

 كلهم.  (3)يف سائر ال زوا  بل أخذ املقاتلد
    احلكمد يف عدم ختصيص رسول هللا من بعده أحداً ليتوىل أمر األمد: إن احلكمد يف عدم ختصيص رسول هللا من بعده 

                                                           
 (.160   4/159الفصل ) (1)
 .540( ر اَلنتصار للصحو واَلل ، ص 7/74فتُ الباري ) (2)
 (.4/416( ر جمموع الفتاوى )332   7/330موهاج السود ) (3)
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أحداً ليتوىل أمر األمد تت ُ يف إدراكوا حلقيقد اإلسالم كدين رابين للبشريد، وأنه لو حدد الرسول صلى هللا عليه وسلم رجاًل 
وغ الشرعي ليدعي املدعون وقد فعلوا بدون برهان   أبن قيادة األمد من حق أسرة بعيوها، من بعده، فإنه يكون قد أعطى املس

ويصبُ احلكم الوراثي هو احلكم السائد يف اإلسالم، ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراد   وهو َل يوطق عن ا وى 
 نيِإْن ُهَو ِإَلذ َوْحي  يُوَحى   أن يرتك هذا األمر مطلقاً للمسلم

أن خيتاروا أصلحهم وأخريهم، وإن كان ملُ  بعض التلميحا  إىل أبو بكر   وكان مبقدوره عليه السالم أن يصر ، ولكوه مل 
يفعل  ذا القصد   إَل أن التلميُ َل يعطي شرعيد التوليد املباشرة، ولو كان  هواك وصيد ألحد من ا لق ملا حصل اختالف 

ألمر، وملا استشار أبو بكر الواس يف توليد عمر، وملا ترك عمر ا الفد بيد ستد من يف سقيفد بين ساعدة يف بدايد ا
 .(1)املهاجرين... إخل ولو كان  املس لد وراثد لكان بوو هاشم أول من يوالون هذا األمر

، كاملتاع، رلً إن هذا الدين للبشريد، وَل يصُ، أبي حال من األحوال أن يكون حمصوراً يف أسرة حاكمد واحدة، ويظل متوا
وإذا كان  العصور التاليد فعل  ذلك، كعصر بين أميد، وبين العباس وغريهم، فإن هذا خالف القاعدة الشرعيد، وما كان 
خالف القاعدة، فهو طارىء غريو على دين هللا، ويوب ي أن يوحى هذا املفهوم القاصر كليد من الفكر اإلسالمي حىت 

 .(2)يصبُ انصعاً نقياً 
 حاديث الضعيفة واملوضوعة اليت يستدلون هبا يف اإلمامة:بعض األ

 ـ حديث الطائر: 1
ومن أهم أدلد الشيعد اإلماميد كذلك حديث الطائر املشوي روى احلاكم يف املستدرك عن أنس بن مالك رضي هللا عوه 

لقك إليك أيكل تين أبحو خقال: كو  أخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقدم لرسول هللا فرخ مشوي فقال: اللهم ائ
معي من ه ذا الطري، قال: فقل : اللهم اجعله رجاًل من األنصار، فجاء علي رضي هللا عوه فقل : إن رسول هللا على 
حاجد مث جاء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : افتُ، فدخل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما حبسك َي 

ثالث كرا  يردين أنس، يزعم أنك على حاجد، فقال ما  لك على ما صوع ؟ فقل : قال علي؟ فقال: إن هذه مخر 
َي رسول هللا، مسع  دعاءك، ف حبب  أن يكون رجالً من قومي، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن الرجل قد حيو 

 .(3)قومه

                                                           
 .270دراسا  يف عهد الوبوة للشجاع ، ص  (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 ( ، ضعيف من حيث السود وامل .131   130/ 3املستدرك ) (3)



 

693 
 

 

وه واَي  املسودة إىل أنس بن مالك رضي هللا عروى هذا احلديث أبسانيد َل ختلو من ضعف، ابإلضافد إىل أن كثرة الر 
وعدم صحد سود واحد موها أمر يدعو للعجو والدهشد، ف ين أصحاب أنس عن هذا احلديث وقد صحبوه السوني 

روى هذا احلديث، وهم من هم يف الثقد وال ب ، ك مثال احلسن البصري، ولب  البواين،  الطوال؟ مل نر أي واحد موهم قد
ل، وحبيو بن أيب لب ، وبكر بن عبد هللا املزين، وأسعد بن سهل بن حويف، وإسحا  بن عبد هللا بن طلحد، و يد الطوي

وأابن بن صاحل وإبراهيم بن ميسرة وغريهم كثري ممن يروي عن أنس وَل يعرف كثري: مث وقف  على جملد كبري يف رده وت عيفه 
، وقال ابن اجلوزي: قد ذكره ابن مردويه من حنو عشرين طريقاً  (1)لباقالين  أن حديث الطري   سوداً ومتواً للقاضي أيب بكر ا
، وقال ابن تيميد: حديث الطائر من املكذواب  واملوضوعا  عود أهل (2)كلها مظلم، وفيها مطعن، فلم أر اإلطالد بذلك

 .(4)وهو حديث ضعيف ، وقال الزيلعي: كم من حديث كثر  رواته وتعدد  طرقه،(3)العلم واملعرفد حبقائق الوقل

 ـ حديث الدار: 2
ومن األحاديث الر يستدل هبا الشيعد اإلثوا عشريد على نصيد اإلمامد حديث الدار، حيث يرى الشيعد أن رسول هللا 
صلوا  هللا وسالمه عليه نص على إمامد علي موذ بدايد البعثد وأثواء عرضه اإلسالم على كفار مكد وموذ مطالبته إَيهم 

. [214]الشعراء:  ﴾نَي صَوأَْنِذْر َعِشريََتَك اأَلق َْربِ ﴿على رسول هللا  اآليدملا نزل  هذه  برتك األولن وإفراد الواحد القهار ابلعبادة
دعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: َي علي إن هللا أمرين أن أنذر عشريتك األقربني ف ق  بذلك ذرعاً وعرف  أين 

 جاء جربائيل. مىت أابدئهم هبذا األمر أرى موهم ما أكره فصم  عليه حىت
فقال: َي حممد إنك إَل تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك، فاصوع لوا صاعاً من الطعام، واجعل عليه رجل شاة وامأل لوا عساً 
من لنب، مث امجع يل بين عبد املطلو حىت أكلمهم وأبل هم ما أمر  به ففعل  ما أمرين به، مث دعو م له وهم يومند أربعون 

أو يوقصونه، فيهم أعمامه وأبو طالو و زة والعباس وأبو  و، فلما اجتمعوا إليه دعاين ابلطعام الذي رجاًل يزيدون رجاًل 
صوع   م فجن  به فلما وضعته تواول رسول هللا خديد من اللحم فشقها أبسوانه مث ألقاها يف نواحي الصفحد، مث قال: 

 ى إَل موضع أيديهم وأمي هللا الذي نفسي بيده، وإن كان الرجلخذوا ابسم هللا، ف كل القوم حىت ما  م بشيء حاجد وما أر 
الواحد موهم أيكل ما قدم  جلميعهم، مث قال اسق القوم فجنتهم بذلك العس فشربوا حىت رووا موه مجيعاً، وأمي هللا إن كان 

كم فتفر  قال سحركم صاحبالرجل الواحد موهم ليشرب مثله، فلما أراد رسول هللا أن يكلمهم بدره أبو  و إىل الكالم ف
                                                           

 (.7/354البدايد والوهايد ) (1)
 (.234   1/225العلل املتواهيد ) (2)
 (.4/99موهاج السود ) (3)
 (.10/224حتفد األحوذي ) (4)
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القوم ومل يكلمهم رسول هللا، فقال: ال د َي علي، إن الرجل سبقين إىل ما مسع  من القول فتفر  القوم قبل أن أكلمهم 
فعد لوا من الطعام مبثل ما صوع ، مث امجعهم إيل . فقال ففعل ، مث مجعتهم مث دعاين ابلطعام فقربته  م ففعل كما فعل 

حىت ما  م بشيء حاجد، مث قال: اسقهم فجنتهم بذلك العس فشربوا حىت رووا موه مجيعاً، مث تكلم رسول  ابألمس ف كلوا
هللا، فقال: َي بين عبد املطلو، إين وهللا ما أعلم شاابً يف العرب جاء قومه أبف ل مما جنتم به، إين قد جنتكم خبري الدنيا 

ف يكم يؤازرين على هذا األمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفر فيكم.  واآلخرة، وقد أمرين هللا تعاىل أن أدعوكم إليه
، أان َي رسول (1)قال: ف حجم القوم عوها مجيعًا وقل : وإين ألحدثهم سوًا وأرمصهم عيوًا وأعظمهم بطشًا وأ شهم ساقاً 

ا، فقام القوم ي حكون له وأطيعو  هللا أكون وزيرك عليه، ف خذ برقبر، مث قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفر فيكم فامسعوا
ويقولون أليب طالو قد أمرك أن تسمع َلبوك وتطيع، ويف سيا  مخر )....مل جيبه أحد موهم فقام علي وقال: أان َي رسول 
هللا قال: اجلس مث أعاد القول على القوم لنياً فصمتوا، فقام علي وقال: أان َي رسول هللا، فقال: اجلس مث أعاد القول على 

 .(2)القوم للثاً فلم جيبه أحد موهم، فقام علي فقال: أان َي رسول هللا، فقال اجلس أن  أخي
وهذا احلديث ابطل سوداً ومتواً، أما سوداً ففي سوده عبد ال فار بن القاسم وعبد هللا بن عبد القدوس، ف ما عبد ال فار بن 

 كان ي ع احلديث، وقال حيىي القاسم فهو مرتوك َل حُيتج به، قال عوه علي بن املديين:  
بني معني: ليس بشىء وروى عباس بن حيىي: ليس بشيء، وقال البخاري: ليس ابلقوي عودهم   أي عود علماء اجلر  

 ، وقال الوسائي:(3)والتعديل   وقال عوه ابن حبان: يقلو األخبار وَل جيوز اَلحتجاج به، تركه أ د بن حوبل وحيىي بن معني
 ، وليس عبد هللا بن عبد القدوس أبحسن(4)مرتوك احلديث

 .(5)حاًَل من سابقه، بل هو جمرو  أي اً عود عامد علماء احلديث، قال الوسائي: ليس بثقد، وقال الدارقطين: ضعيف
 وأما من انحية املنت فاحلديث واضح البطالن ألسباب وهي:

أ   هذه الروايد معارضد لروايد أخرى اتفق أهل احلديث على صحتها وثبو ا، فقد أخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن 
. صعد الويب صلى هللا عليه وسلم [214]الشعراء:  ﴾َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اأَلقْ َرِبنَي ص﴿ابن عباس رضي هللا عوهما قال: مل ا نزل  

 َي بين فهر، َي بين عدي، لبطون قريش   حىت اجتمعوا فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسلعلى الصفا، فجعل يوادي: 
، قالوا: نعم  رسوًَل ليوظر ما هو، فجاء أبو  و وقريش فقال: أرأيتكم أن خياًل ابلوادي تريد أن ت ري عليكم أكوتم مصدقي 

                                                           
 مع أن عمره انذاك ما يقارب عشر سووا . (1)
 ( من كتاب احلجج الدام ا  لوقض كتاب املراجعا  ، أبو مرمي بن حممد األعظمي.1/350) 2املراجعا  ، املراجعد  (2)
 .143اجملروحني َلبن حبان ، ص  (3)
 .210ال عفاء واملرتوكني للوسائي ، ص  (4)
 (.2/457ميزان اَلعتدال ) (5)
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ا، شديد فقال أبو  و: تبًا لك سائر اليوم، أ ذا مجعتوما جربوا عليك إَل صدقاً، قال فإين نذير لكم بني يدي عذاب 
 .[2ـ  1]املسد:  ﴾تَ بذْ  َيَدا َأيب َ ٍَو َوَتوذ صَما َأْغىَن َعْوُه َمالُُه َوَما َكَسَو ص﴿ (1)فوزل  

ملوصو، وأن ا  الشيعد اَلثوا عشريد طاملا ادعوا الوص الصريُ على خالفد علي وأنه هو الوصي واملستحق الوحيد  ذا 
الوصوص مت افرة يف إثبا  ذلك، وهذا احلديث يدحض قو م إذ فيه أن الويب صلى هللا عليه وسلم دعا قومه لوصرته وأن  
من يقبل نصرته فسيصبُ أخاه ووصيه وخليفته من بعده ومل خيص عليًا بذلك بل وأعرض عوه ثالث مرا ، ومل ا مل جيد 

هذا يدل على أن  عليًا َل يستحق هذا املوصو ابتداء، وأن الويب صلى هللا عليه وسلم انصرًا غري علي  قال له ما قال، و 
، فهل هذا يتوافق مع ما يدعيه القوم من أن علياً موصوص عليه من قبل  اضطر مع إحجام قومه أن جيعل هذا األمر يف علي 

 (2)السماء

 ـ حديث: أان مدينة العلم وعلي ابهبا: وأحاديث أخرى موضوعة: 3
واألحاديث املوضوعد يف هذا الباب كثرية جداً، ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد هللا عن الويب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
أان مديود العلم وعلي ابهبا. فهذا ا رب مطعون فيه، إذ أنكره البخاري وقال عوه حيىي بن معني َل أصل له وذكره ابن اجلوزي 

مديود العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم . ويقول األلباين، وحديث: أان (3)والذهيب أنه موضوع يف املوضوعا ، وقال الوووي
فلي   الباب، موضوع رواه العقيلي يف ال عفاء وابن عدي يف الكامل، والطرباين يف الكبري واحلاكم عن ابن عباس ورواه ابن 

عليًا اب الفد فهو كافر، فال أثر له بوجه يف كتو  ، وكذلك حديث من انصو(4)عدي واحلاكم عن جابر رضي هللا عوه
، أصاًل، وهذه الوماذج تكشف عن ضعف ما استود إليه الروافض من حجج اختصاص علي رضي هللا عوه (5)أهل السود

وتعييوه دون غريه للخالفد، ويؤيد هذا ما ذهو إليه ابن خلدون من أن ما استدل به الشيعد الروافض من نصوص إمنا هي 
صوص يوقلوهنا ويؤولوهنا على مقت ى مذهبهم، َل يعرفها جهابذة السود وَل نقلد الشريعد، بل أكثرها موضوع أو مطعون ن

، وما أورده ابن حزم من أن سائر األحاديث الر تتعلق هبا الراف د، فموضوعد يعرف (6)يف طريقه أو بعيد عن أتويال م
يعرتف الكاتو الشيعي ابن أيب احلديد أبثر الشيعد يف وضع األحاديث لت ييد ، و (7)ذلك من له أدىن علم ابألخبار ونقلها

                                                           
 .4492البخاري ، رقم  (1)
 .224مث أبصر  احلقيقد ، ص  (2)
 (4/410ر الفتاوى ) 257رقم  71الفوائد اجملموعد يف األحاديث املوضوعد ، ص  (3)
 .1416( ، رقم 2/13ضعيف اجلامع الص ري ) (4)
 .195( ر دراسد عن الفر  ، جلي ، ص 108،  4/107موهاج السود ) (5)
 .197املقدمد ، ابن خلدون ، ص  (6)
 (.4/148الفصل ، )ابن حزم( ) (7)
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مذهبهم يف اإلمامد فيقول: إن أصل األكاذيو يف أحاديث الف ائل كان من جهد الشيعد فإهنم وضعوا يف مبدأ األمر 
( ما صوع  الشيعد سوي نيأحاديث خمتلقد يف صاحبهم  لهم على وضعها عداوة خصومهم، فلما رأ  البكريد )يريد بعض ال

أحاديث يف مقابلد هذه األحاديث... فلما رأ  الشيعد ما قد وضع  البكريد. أوسعوا يف « أيب بكر»وضع  لصاحبها 
وضع األحاديث، ولقد كان الفريقان يف غويد عما اكتسباه، ولقد كان يف ف ائل علي الثابتد الصحيحد وف ائل أيب بكر 

، ورغم ضعف هذه احلجج وعدم قو ا فإنوا جند أن بعض الشيعد املعاصرين (1)عن تكلف العصبيداعققد املعلومد ما ي ين 
َل زالوا يرددوهنا يف كتااب م ويستشهدون هبا إلثبا  معتقدا م يف اإلمامد، وهذا أحد أئمتهم يذهو إىل أن الرسول يعترب 

إن الرسول الكرمي قد كلمه هللا وحياً أن يبلغ ما أنزل هللا إليه،  ، ويقول:(2)غري مبلغ للرسالد لو مل يعني علياً خليفد من بعده
هذا يواقض كل ما  . وقو م(3)فيمن خيلفه يف الواس وحيكم هذا األمر فقد اتبع ما أمر به وعني أمري املؤموني عليًا للخالفد

سبحانه  حديث غدير خم مل يكن هللا يد عونه من اَي  وأحاديث يستدلون هبا ابإلمامد ألنه يلزم من قو م هذا إىل واقعد
 وتعاىل ورسوله نص ا على إمامد علي.

ويكفي يف نقد نظريد اإلمامد عود الشيعد اإلماميد أنه َل سود  م فيها إَل عبد هللا بن سب  اليهودي الذي بدأ يشيع القول 
فريه، فقد ها سواه جيو الرباءة موه وتكأبن اإلمامد هي وصيد من الويب صلى هللا عليه وسلم، وحمصورة ابلوحي، وإذا توَل

اعرتف  كتو الشيعد أبن ابن سب ، كان أول من أشهر القول بفرض إمامد علي، وأ هر الرباءة من أعدائه، وكاشف خمالفيه 
، ألنه كان يهودي األصل يرى أن يوشع بن نون هو وصي موسى، فلما أسلم أ هر هذه املقالد يف علي بن أيب (4)وكفرهم
 .(5)ضي هللا عوهطالو ر 

 رابعاً: التوحيد والشيعة االثنا عشرية:
جعل الشيعد العقيدة يف اإلمام أساساً ملذهبهم وركواً من أركان الدين، وأصبُ اإلمام عودهم جزءاً من العقيدة ويوسو الشيعد 

د هذا احلال ما  ميتإىل بعض أئمتهم القول أبن من أصبُ من هذه األمد َل إمام له أصبُ ضاًَل يئهًا إن ما  على 
، ذلك ألن اإلمام يف تصور الشيعد خيتلف اختالفًا كليًا عن تصور املسلمني مجيعًا  ليفتهم، إذ أن املسلمني (6)جاهليد

                                                           
 .196  195( ، نقالً عن دراسد عن الفر  ، لشيخي الدكتور أ د جلي ، ص 50   11/48شر  هنج البالغد ) (1)
 .196دراسد عن الفر  ، ص  (2)
 .96ر دراسد عن الفر  يف يري  املسلمني ، ص  43،  42احلكومد اإلسالميد للخميين ، ص  (3)
 (.2/792ر أصول مذهو الشيعد اإلماميد ) 109،  108رجال الكشي ، ص  (4)
 (.2/792أصول مذهو الشيعد ) (5)
 .197دراسد الفر  ويري  املسلمني ، ص  (6)
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يعدون اإلمام أو خليفد املسلمني شخصًا عادًَي يف تكويوه ومعارفه، وأن دوره َل يتجاوز دور املوفذ لشرع هللا وأنه يعرض 
َلحنراف، كما يعرض لسائر الواس فيقوم ويعارض إذا خالف أمر هللا، وفو  هذا، فإن ا ليفد خيتار ويوتخو عليه ا ط  وا

. وخالفاً  ذا التصور يذهو الشيعد إىل أن األئمد كانوا قبل هذا العامل أنواراً، (1)من قبل اجلماعد املسلمد وفقاً ملبدأ الشورى
 د احلكميد، وقد نسبوا إىل رسول هللا حديثاً أسودوه إىل علي بن أيب طالو رضي هللاوأن  م وَليد تكويويد إىل جانو الوَلي

، ويقول أحد أئمد الشيعد املعاصرين: وثبو  الوَليد واحلاكميد لإلمام، َل يعين نرده من موزلته الر هي له عود هللا (2)عوه
يع رجد ساميد وخالفد تكويويد خت ع لوَليتها وسيطر ا مجوَل نعله مثل من عداه من احلكام، فإن لإلمام مقاماً حمموداً ود

من  ذرا  هذا الكون، وإن من ضرورَي  مذهبوا أن ألئمتوا مقامًا َل يبل ه ملك مقر ب وَل نيب مرسل، ومبوجو ما لديوا
 أنواراً، فجعلهم العاملالرواَي  واألحاديث، فإن الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم واألئمد )عليهم السالم(، كانوا قبل هذا 

هللا بعرشه حمدقني، وجعل  م من املوزلد والزلفى ما َل يعلمه إَل هللا. وقد قال جربائيل   كما ورد يف رواَي  املعراج   لو دنو  
، وبو اء على هذا (3)أمنلد َلحرتق . وقد ورد عوهم عليهم السالم أن لوا مع حاَل  َل يسعها ملك مقرب وَل نيب مرسل

صور لإلمام فإن دوره َل يقف: عود توفيذ شرع هللا بل له هيمود على شؤون الكون وجمرَيته، فعلي عودهم احلاكم املهيمن الت
الشرعي على شؤون البالد والعباد وأن املالئكد خت ع له، وخي ع له الواس حىت األعداء موهم، ألهنم خي عون للحق يف 

، وقد أثر اعتقاد الشيعد يف األئمد على عقيد ا يف توحيد هللا (4)صلواته وحروبهقيامه وقعوده ويف كالمه وصمته ويف خطبه و 
 سبحانه بسبو ال لو وإليك بيان ذلك:

 ـ نصوص التوحيد جعلوها يف والية األئمة: 1
الر أتمر بعبادة هللا وحده، غريوا معواها إىل اإلميان إبمامد علي واألئمد، والوصوص  قرمنف ول ما نفاج  به أن نصوص ال

َك َوِإىَل الذِذيَن ِمْن قَ ْبِلَك َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَيْ ﴿الر توهى عن الشرك جعلوا املقصود هبا الشرك يف وَليد األئمد، ففي قوله تعاىل: 
 .[65]الزمر:  ﴾لَِنْن َأْشرَْكَ  لََيْحَبَطنذ َعَمُلكَ 

  عمدة تفاسريهم   ويف غري ا من مصادرهم  (6)  أصُ كتاب عودهم يف الروايد، ويف تفسري القمي (5)جاء يف الكايف

                                                           
 .236  147الوظام السياسي للدولد اإلسالميد ، ص  (1)
 .198دراسد الفر  ويري  املسلمني ، ص  (2)
 .94،  93احلكومد اإلسالميد ، ايد هللا ا ميين ، ص  (3)
 .200دراسد يف الفر  يف يري  املسلمني ، ص  (4)
 .76( ، رقم 1/427أصول الكايف ) (5)
 (.2/251تفسري القمي ) (6)
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، ويف لفظ مخر: لنن أمر  بوَليد أحد مع وَليد علي من (2)، تفسريها مبا يلي: يعين إن أشرك  يف الوَليد غريه(1)املعتمدة
قد ابملعىن الساب اآليدأربع رواَي   م يف تفسري  قرمند سا  صاحو الربهان يف تفسري الوق (3)بعدك ليحبطن عملك

أوحى إىل نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يقيم علياً للواس  ، وقد جاء يف سبو نزو ا عودهم: إن هللا عز وجل حيث(4)املذكور
علمًا اندس إليه معاذ بن جبل فقال: أشرك يف وَليته األول والثاين )يعوون أاب بكر وعمر(، حىت يسكن الواس إىل قولك 

شكا رسول هللا إىل جربائيل  [67]املائدة:  ﴾كَ ََيأَي َُّها الرذُسوُل بَ لِ ْغ َما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َرب ِ ﴿ويصدقوك فلما أنزل هللا عز وجل 
َتُكوَننذ ِمَن لَ لَِنْن َأْشرَْكَ  لََيْحَبَطنذ َعَمُلَك وَ ﴿فقال: إن الواس يكذبوين وَل يقبلون مين، ف نزل هللا عز وجل 

تتبع ذلك قبلها وما بعدها و وما  اآليدوحىت يدرك القارىء مدى حتريفهم َلَي  هللا ويمرهم لت يري [ 65 ]الزمر:﴾صاْ َاِسرِينَ 
ْن قَ ْبِلَك لَِنْن َأْشرَْكَ  ُقْل أَفَ َ رْيِ اَّللِذ أَتُْمُروين ِ َأْعُبُد أَي َُّها اجْلَاِهُلوَن صَوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الذِذيَن مِ ﴿بيان معواها قال تعاىل: 

كما هو واضُ من   اآليد. ف[66-64 مر:]الز  ﴾ِل اَّللذَ فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشذاِكرِيَن صلََيْحَبَطنذ َعَمُلَك َولََتُكوَننذ ِمَن اْ َاِسرِيَن صبَ 
أصاًل، فك هنم  اآليدكر يف متعلقد بعلي، مع أنه ليس له ذ  اآليدسياقها تتعلق بتوحيد هللا يف عبادته، فهم غريوا األمر فاعتربوا 

يس بني معواها واضحد املعىن بيود الدَللد، ل اآليدهي الوَليد. و « العبادة» جعلوه هو املعرب عوه بلفظ اجلاللد )هللا( وجعلوا
، قال أهل العلم يف تفسريها: إن هللا سبحانه أمر نبيه أن يقول هذا للمشركني ملا دعوه إىل ما (5)وأتويلهم املذكور أدىن صلد

. واملعىن: قل َي حممد ملشركني قومك: أأتمرونين بعبادة غري هللا أيها (6)هم عليه من عبادة األصوام، وقالوا: هو دين اابئك
اجلاهلون ابهلل وَل تصلُ العبادة لشيء سواه سبحانه. وملا كان األمر بعبادة غري هللا َل يصدر إَل عن غيب جاهل انداهم 

ه أنه قد أوحى إىل نبيه وإىل الرسل من قبله: . مث بني سبحان[64]الزمر:  ﴾أَي َُّها اجْلَاِهُلوَن ص﴿ابلوصف املقت ي ذلك فقال: 
لنن أشرك  ابهلل ليبطلن عملك. وهذا يف بيان خطر الشرك وشواعته، وكونه حبيث يوهى عوه من َل يكاد يباشره فكيف مبن 

اَل د  نتعبد ما أمرك به املشركون بل أعبد هللا وحده دون كل ما سواه م ﴾َبِل اَّللذَ فَاْعُبدْ ﴿عداه؟ مث قال سبحانه: 
. فاملعىن كما ترى واضُ جلي، َل يلتبس إَل على صاحو هوى م رض، قد أعماه هواه عن ر يد احلق.. فهذه (7)واألولن

لكرمي حىت ا قرمنالزمرة الر وضع  هذه الرواَي  كان جل  ها، وغايد قصدها البحث عن سود لدعواهم يف اإلمامد يف ال

                                                           
 (.4/328( ر وتفسري الصايف )4/83لربهان )ا (1)
 (.2/519هذا لفظ الكليين يف الكايف ر أصول الشيعد ) (2)
 (.2/519أصول الشيعد ) (3)
 (2/519( ر أصول الشيعد )4/83الربهان ) (4)
 (.2/520أصول الشيعد اإلماميد ) (5)
 (.4/284( ر تفسري الب وي )4/67تفسري ابن كثري ) (6)
 (.24   24/23( ، رو  املعاين لآللوسي )4/474( ر فتُ القدير )277  15/276( ر تفسري القرطيب )24/24تفسري الطربي ) (7)
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ن هذا األمر خب  عشواء، َل تستود يف اَلستدَلل إىل أصل يف ل د أو عقل ف الً ع ولو حرفوا اَي  هللا، فكان  ختب  يف
ومه، املرتدد بتصويره يف موقف ا ائف الوجل من ق الشرع والدين، كما يظهر يف الوص اإلساءة للويب صلى هللا عليه وسلم

 .(1)د إبحبا  عملهيف توفيذ أمر ربه، حىت إنه مل يفار  هذا املوقف إَل حيوما نزل عليه التهدي
 ـ الوالية أصل قبول األعمال عندهم: 2

قالوا: إن هللا عز وجل نصو علياً علماً بيوه وبني خلقه فمن عرفه كان مؤمواً، ومن أنكره كان كافراً، ومن جهله كان ضاًَل، 
بوَليتوا مث ما  عليها قبل  موه ، وقالوا: فإن من أقر (2)ومن نصو معه شينًا كان مشركاً، ومن جاء بوَليته دخل اجلود

، وزعموا (3)صالته، وصومه، وزكاته، وحجه، وإن مل يقر بوَليتوا بني يدي هللا جل جالله مل يقبل هللا عز وجل شيناً من أعماله
  اأن جربائيل عليه السالم نزل على الويب صلى هللا عليه وسلم فقال: َي حممد، السالم يقرئك السالم ويقول: خلق  السمو 

السبع وما فيهن، واألرضني السبع وما عليهن، وما خلق  موضعًا أعظم من الركن واملقام، ولو أن عبدًا دعاين هواك موذ 
، والرواَي  يف هذا املعىن كثرية وكلها ابطلد َل (4)خلق  السموا  واألرضني مث لقيين جاحدًا لوَليد علي ألكببته يف سقر

ليس  يف اإلسالم يف شيء، ف ماموا كتاب هللا سبحانه ليسىء فيه مما يدعون شيء، يصُ موها شيء، وكل هذه الرواَي  
الكرمي ذكر أن أصل قبول األعمال هو التوحيد وسبو احلرمان  قرمنوهو الفيصل األول، واملرجع األول يف كل خالف، فال

ِإنذ اَّللذَ ََل يَ ْ ِفُر َأْن ﴿وقوله:  [72]املائدة:  ﴾َعَلْيِه اجْلَوذَد َوَمْ َواُه الوذارُ  ِإنذُه َمْن ُيْشرِْك اِبَّللِذ فَ َقْد َحرذَم اَّللذُ ﴿هو الشرك، قال تعاىل: 
 ، فاهلل سبحانهقرمنوكل ما ذكر من مبال ا  الشيعد تكذهبا اَي  ال [48]النساء:  ﴾ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْ ِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 

. ومل يذكر سبحانه من ضمن ذلك [62]البقرة:  ﴾ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا فَ َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْوَد َرهبِ ِمْ َمْن مَمَن اِبَّللذِ ﴿يقول: 
، [69]املائدة:  ﴾َمْن مَمَن اِبَّللِذ َواْليَ ْوِم اآلِخِر وَعِمَل َصاحِلًا َفاَل َخْوف  َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزنُوَن ص﴿الوَليد، وكذلك قال سبحانه: 

واضُ  بلفظ صريُ قرمنوهم يزعمون أن وَليد اَلثين عشر أعظم من الصالة وسائر أركان اإلسالم، والصالة ذكر  يف ال
يف أكثر من  انني موضعاً، ومل تذكر وَليتهم مرة واحدة، فهل أراد جل ش نه ضالل عباده، أو مل يبني  م طريق الوصول 

َ َ ُْم َما يَ ت ذُقونَ ﴿: إليه سبحانه هذا هبتان عظيم . وقد جاء [115]التوبة:  ﴾َوَما َكاَن اَّللذُ لُِيِ لذ قَ ْوًما بَ ْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحىتذ يُ َبنيِ 
ما قالوه، وإن كان  َل تلبث أتويال م، أو تقيتهم من وأد مثل هذه الوصوص املعتدلد، ولكن نذكر  يف رواَي م ما يوقض

أو غافاًل يوتبه، أو انئماً يستيقظ، وإلقامد احلجد على املعاند من كتبه، وبيان ما عليه نصوصهم من ذلك لعل عاقاًل يتعظ 

                                                           
 (.2/522أصول الشيعد اإلماميد ) (1)
 (.1/437أصول الكايف ) (2)
 .155   154أمايل الصدو  ، ص  (3)
 (.27/167ر حبار األنوار ) 290أمايل الصدو  ، ص  (4)
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ُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإَلذ ُقْل ََل َأْس َ ﴿تواقض.. جاء يف تفسري فرا : قال علي بن أيب طالو: مسع  رسول هللا يقول ملا نزل : 
قال جربائيل: َي حممد إن لكل دين أصاًل ودعامد، وفرعاً وبوياانً، وإن أصل الدين، ودعامته  [23 ]الشورى: ﴾اْلَمَودذَة يف اْلُقْرىَب 

. فهذا الوص خيالف ما (1)قول: َل إله إَل هللا، وإن فرعه وبويانه حمبتكم أهل البي  ومواَلتكم فيما وافق احلق ودعا إليه
ن ، َل الوَليد ويعد حمبد أهل البي  هي الفرع وهي مشروطد مبتذهو إليه أخبارهم، حني جيعل أصل الدين شهادة التوحيد

 .(2)وافق احلق موهم ودعا إليه
 ـ اعتقادهم أن األئمة هم الواسطة بني هللا وخلقه: 3

يقول الشيعد اإلماميد: إن األئمد اَلثين عشريد هم الواسطد بني هللا وخلقه قال اجمللسي عن أئمته: فإهنم حجو الرب 
الوسائل بني ا لق وبني هللا،  الواس َل يهتدون إَل هبم، وأهنم ، وعقد لذلك ابابً بعووان: ابب أن(3)ه وبني ا لقوالوسائ  بيو

، وجاء يف كتاب عقائد اإلماميد أن األئمد اَلثين عشر هم: أبواب هللا والسبل إليه... (4)وأنه َل يدخل اجلود إَل من عرفهم
ومن املسائل املوجودة يف كتبهم ومصادرهم والر هي تصو يف هذه  (5)ختلف عوها غر إهنم كسفيود نو  من ركبها جنا ومن 

 املعاين:

 أ ـ قوهلم: ال هداية للناس إال ابألئمة:
وتقول  (6)قال أبو عبد هللا   على حد زعمهم   بليد الواس عظيمد، إن دعوانهم مل جييبوان، وإن تركواهم مل يهتدوا ب ريان

، فهذه الوصوص َل توفي ا دايد عن األمد، ولكن (7)أخبارهم: قال أبو جعفر: بوا ُعِبد هللا، وبوا عرف هللا، وبوا وحد هللا
واألبصار  نعل مصدرها األئمد واحلق أن ا دايد مبعىن التوفيق إىل احلق وقبوله، َل ميلكها إَل رب العباد، ومقلو القلوب

وقلبه، والذي إذا قال للشيء: كن فيكون.. والشيعد يف إطالقها هذه العبارا  بال إي قيد نعل  والذي حيول بني املرء
َمْن يَ ْهِد اَّللذُ فَ ُهَو اْلُمْهَتِد ﴿، قال تعاىل: (8)ألئمتها مشاركد هلل يف هذه ا دايد، وهللا سبحانه هو ا ادي وحده َل شريك له

َد َلُه َولِ  ِإنذَك ََل َ ِْدي َمْن َأْحبَ ْبَ  َوَلِكنذ اَّللذَ يَ ْهِدي َمْن ﴿ويقول لوبيه  [17]الكهف:  ﴾يًّا ُمْرِشًدا صَوَمْن ُيْ ِلْل فَ َلْن نَِ
، أما هدايد الدَللد على احلق واإلرشاد إليه فهذه و يفد الرسل ومن تبعهم إبحسان، وَل توحصر يف [56]القصص: ﴾َيَشاءُ 

                                                           
 (.23/247ر حبار األنوار ) 149   148تفسري فرا  ، ص  (1)
 (.2/535أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 (.23/97حبار األنوار ) (3)
 (.23/97املصدر السابق ) (4)
 .99  98عقائد اإلماميد للمظفر ، ص  (5)
 (.2/539ر أصول الشيعد ) 363أمايل الصدو  ، ص  (6)
 (.23/103حبار األنوار ) (7)
 (.2/540صول الشيعد اإلماميد )أ (8)
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، وإطال  القول أبن هدايد العباد َل [108]يوسف:  ﴾ْدُعو ِإىَل اَّللِذ َعَلى َبِصريٍَة َأاَن َوَمِن ات ذبَ َعيِن ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَ ﴿اَلثين عشر. 
 .(1)تتم إَل ابألئمد جرأة على هللا

 ب ـ قوهلم: ال يقبل الدعاء إال أبمساء األئمة:
دعا  عن األئمد: من دعا هللا بوا أفلُ، ومن قالوا: َل يفلُ من دعا ب ري األئمد، ومن فعل ذلك فقد هلك جاء يف أخبارهم

، وبل   جرأ م يف هذا الباب أن قالوا: إن دعاء األنبياء استجيو ابلتوسل واَلستشفاع هبم صلوا  (2)ب ريان هلك واستهلك
ِ اأَلمْسَاءُ ﴿. هذا ما تقوله الشيعد الراف د وتفرتيه، ولكن هللا يقول: (3)هللا عليهم أمجعني ، [180 ]األعراف: ﴾فَاْدُعوهُ هِبَا احْلُْسىَن َوَّللِذ

ْسَتِجْو َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين أَ ﴿ومل يقل سبحانه: فادعوه أبمساء األئمد ومقاما  األئمد أو مشاهدهم. كما قال جل ش نه: 
ستجو لكم، بل إن هذا ، ولو كان أساس قبول الدعاء ذكر أمساء األئمد لقال: ادعوين أبمساء األئمد ا[60]غافر:  ﴾َلُكمْ 

األمر الذي تدعيه الشيعد وتفرتي ه من أسباب رد الدعاء وع دم قبوله، ألن اإلخالص يف الدعاء هلل أصل يف اإلجابد والقبول. 
يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن ص﴿قال تعاىل:  َ خُمِْلِصنَي َلهُ الدِ  ينَ  َواْدُعوُه خُمِْلِصنيَ ﴿ [14]غافر:  ﴾فَاْدُعوا اَّللذ وهؤَلء [ 29]األعراف:  ﴾َلُه الدِ 

ُتمْ ﴿األئمد من سائر البشر   ﴾َصاِدِقنَي ص ِإنذ الذِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللِذ ِعَباد  أَْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُهْم فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإْن ُكو ْ
 مرساًل، ب ل عائه وليًا صاحلًا وَل ملكًا مقرابً، وَل نبي اً . ومل جيعل هللا عز وجل بيوه وبني خلقه يف عبادته ود[194 ]األعراف:

ُُ َأْن َيُكوَن َعْبًدا َّللِِذ َوََل اْلَمالَِئَكُد اْلُمَقرذبُونَ ﴿اجلميع عباد هللا  ِإْن ُكلُّ َمْن يف ﴿وقوله:  [172]النساء:  ﴾َلْن َيْستَ ْوِكَف اْلَمِسي
 .[93]مرمي:  ﴾ْ َاِن َعْبًدا صالسذَماَواِ  َواأَلْرِض ِإَلذ مِ  الرذ 

وأما دعوى أن دعاء األنبياء استجيو ابلتوسل ابألئمد فهي دعوى ابطلد، إمنا األنبياء دعوا هللا عز وجل ابمسه سبحانه 
َأين ِ َمسذيِنَ َدى َربذُه َوأَيُّوَب ِإْذ انَ ﴿وبوحدانيته جل ش نه، وأيوب عليه السالم توسل أبمساء هللا احلسىن وأن  أرحم الرا ني 
َواُه َأْهَلُه َوِمثْ َلهُ  َوا َلُه َفَكَشْفَوا َما ِبِه ِمْن ُضرٍ  َومتَ ي ْ ِداَن َوِذْكَرى ْم َمَعُهْم َرْ ًَد ِمْن ِعوْ ال ُّرُّ َوأَْنَ  أَْرَحُم الرذاِ ِنَي صفَاْسَتَجب ْ

اِضًبا َفَظنذ َأْن َوَذا الوُّوِن ِإْذ َذَهَو ُم َ ﴿بوحدانيته، قال تعاىل:  وأما يونس عليه السالم فتوسل هلل [84ـ  83]األنبياء: ﴾صلِْلَعاِبِدينَ 
َواهُ ِمَن اْلَ مِ  وََكَذلِ فَ َلْن نَ ْقِدَر َعَلْيِه فَ َواَدى يف الظُُّلَماِ  َأْن َلَ ِإَلَه ِإَلذ أَْنَ  ُسْبَحاَنَك ِإين ِ ُكْوُ  ِمَن الظذاِلِمنَي ص َوا َلهُ َوجَنذي ْ  كَ اْسَتَجب ْ

ب ذَوا  ََلْمَوا َقاَلَ رَ ﴿.والكلما  الر قا ا ادم عليه السالم وزوجه هي كما قال هللا سبحانه [88ـ  87]األنبياء:  ﴾نُ ْوِجي اْلُمْؤِمِونَي ص
د من الشيعد معلوم فسادها من الدين وهذه املقال .[23]األعراف:  ﴾أَنْ ُفَسَوا َوِإْن ملَْ تَ ْ ِفْر لََوا َوتَ ْرَ َْوا لََوُكوَننذ ِمَن اْ َاِسرِيَن ص

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 (.2/541( ر أصول الشيعد )4/1142وسائل الشيعد ) (2)
 (.26/319وهذا أحد أبواب حبار األنوار ) (3)
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ابل رورة وقد نقل  كتو الشيعد نفسها ما يواقض هذه الدعوى عن األئمد يف مواجا م هلل ودعائهم له، وما من إمام إَل 
 .(1)قد رووا عوه الكثري من الدعاء ومواجاته وقد أتى على أكثره اجمللسي يف حباره

 إىل بيت هللا: ج ـ إن احلج إىل املشاهد أعظم من احلج
قو م: إن احلج إىل املشاهد أعظم من احلج إىل بي  هللا: قال ابن تيميد: حدثين الثقا  أن فيهم من يرى احلج إىل املشاهد 

، (2)أعظم من احلج إىل البي  العتيق، فريون اإلشراك ابهلل أعظم من عبادة هللا وحده، وهذا من أعظم اإلميان ابلطاغو 
، وخص  الرواَي  (3)ريه: إن زَيرة قرب احلسني تعدل عشرين حجد، وأف ل من عشرين عمرة وحجدوجاء يف الكايف وغ

الشيعيد املوضوعد زَيرة احلسني يوم عرفد بف ل خاص، تقول: من أتى قرب احلسني عارفاً حبقه يف غري يوم عيد كتو هللا له 
عرفد  كتو هللا له مند حجد ومند عمرة، ومن أيه يومعشرين حجد وعشرين عمرة مربورا  مقبوَل .. ومن أيه يف يوم عيد  

، وليس  زَيرة (4)عارفاً حبقه كتو هللا ألف حجد وألف عمرة مربورا  متقبال ، وألف غزوة مع نيب مرسل أو إمام عادل
ل ما  فحسو، بل هي أف ل األعمال، جاء يف رواَي م، إن زَيرة قرب احلسني: أف قرب احلسني عود هؤَلء أف ل من احلج

. وهكذا توسى شرائع اإلسالم وأوامره، (6)، ويف روايد أخرى: من أحو األعمال زَيرة قرب احلسني(5)يكون من األعمال
ويهتم ابلقبور واألضرحد وجيعلوهنا من أف ل األعمال بال دليل إَل ما صوعته أوهامهم وأوحاه  م شياطيوهم، ليشرعوا من 

 .(7)الدين ما مل يشرعه هللا
ل هؤَلء القوم زَيرة األضرحد فري د من فرائض مذهبهم ووضعوا  ا مواسك كمواسك احلج إىل بي  هللا احلرام، وقد جع

 جعل قبور« شاهدمواسك امل»مساه  قال ابن تيميد   ر ه هللا   وقد صوف شيخهم ابن الوعمان املعروف عودهم ابملفيد كتاابً 
ه وَل لذي جعله هللا قياماً للواس، وهو أول بي  وضع للواس، فال يطاف إَل باملخلوقني حتج كما حتج الكعبد البي  احلرام ا

، ومن رجع إىل مصادر الشيعد الراف د الر تتحدث عن املشاهد يرى العجو العجاب، (8)يصلى إَل إليه ومل أيمر إَل حبجه
الشيعد  إىل كتاب أصول مذهو واَلحنراف عن كتاب هللا وهدي الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن أراد التوسع فليوظر

                                                           
 (.2/545أصول الشيعد اإلماميد ) (1)
 (.2/124موهاج السود ) (2)
 (.2/16ر  ذيو األحكام للطوسي ) 52ثواب األعمال ، ابن اببويه ، ص  (3)
 (.1/182( ر من َل حي ره الفقيه ، اببويه )1/324فروع الكايف للكليين ) (4)
 (.2/561ر أصول الشيعد اإلماميد ) 146كامل الزَيرا  ، ص   (5)
 (.2/561أصول الشيعد اإلماميد ) (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
 (.17/498( ر جمموع الفتاوى )1/175موهاج السود ) (8)
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 .(1)اإلماميد
إن للمسلمني كعبد واحدة يتجهون إليها يف صال م ودعائهم، وحيجون إليها، ويطوفون هبا، أما الشيعد فلهم مزارا  ومشاهد 

موهي عوه  وم، وهذا كله مما هنى هللا عوه ورسوله، وكل ما هنى هللا عوه ورسوله فهو مذم(2)عبارة عن أضرحد املوتى من األئمد
سواء كان فاعله موتسباً إىل السود أو إىل التشيع، وقد علم ابَلضطرار من دين اإلسالم أن الويب صلى هللا عليه وسلم مل أيمر 
مبا ذكروه من أمر املشاهد وَل شرع ألمته مواسك عود قبور األنبياء والصاحلني، بل هذا من دين املشركني الذي قال هللا 

 .[23]نواح:  ﴾َوقَاُلوا ََل َتَذُرنذ مِ ََتُكْم َوََل َتَذُرنذ َودًّا َوََل ُسَواًعا َوََل يَ ُ وَث َويَ ُعوَ  َوَنْسًرا ص﴿تعاىل فيهم: 
قال ابن عباس وغريه: هؤَلء... أمساء رجال صاحلني من قوم نو ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن أنصبوا إىل 

، وقد (3)أبمسائهم، ففعلوا، فلم تعبد حىت إذا هلك أولنك وتوس  العلم عبد  أنصااًب ومسوهاجمالسهم الر كانوا جيلسون 
قال أمري املؤموني علي بن أيب طالو   رضي هللا عوه   أليب ا ياج األسدي: أَل أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا صلى 

، وهذا املعىن أقر  به بعض رواَي  الشيعد، فقد (4)فاً إَل سويتههللا عليه وسلم؟ أن َل تدع َتثاًَل إَل طمسته، وَل قرباً مشر 
روى الكليين عن أيب عبد هللا، قال أمري املؤموني: بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املديود فقال: َل تدع صورة إَل 

قعد عليه يه وسلم واله أن يصلى على قرب أو ي، وعن أيب عبد هللا قال: هنى رسول هللا صلى هللا عل(5)حمو ا وَل قرباً إَل سويته
، وعوه أي اً (7)، وعن أيب عبد هللا قال: َل تبووا على القبور.. فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كره ذلك(6)أو يبىن عليه

لى قرب الويب ص. وقد زعم احلر العاملي أن هذا الوهي يشمل كل قرب: غري (8)عن اابئه عن رسول هللا هنى أن نصص املقابر
. وصي د العموم واضحد يف هذه الرواَي . كما أن دَللد (9)هللا عليه وسلم واألئمد عليهم السالم وأن هذا الوهي جملرد الكراهد

التحرمي بيود، وَل دليل عود العاملي سوى ما شذ  به طائفته يف واقعها ويف مجلد من رواَي ا، والشذوذ دليل على البطالن 
اب هللا وسود رسوله وإمجاع األمد مبا فيهم أهل البي  الذين أثر عوهم التحذير من ذلك، ألن ذلك وسيلد ملخالفته لكت

للشرك ابهلل، مث أن احلكمد الر ورد من أجلها الوهي َل تفر  بني قرب وقرب، وقد يكون ا طر يف قبور األئمد أشد لعظيم 

                                                           
 (.586إىل  2/550أصول مذهو الشيعد اإلماميد ) (1)
 (.2/580املصدر السابق نفسه ) (2)
 .80( ، موقف عبد هللا بن عباس من حكم املرفوع قاله األلباين يف شر  العقيدة الطحاويد ، ص 8/667البخاري ، فتُ الباري ) (3)
 .969اب اجلوائز ، رقم مسلم ، كت (4)
 (.2/869( ر وسائل الشيعد )2/227فروع الكايف ) (5)
 (.2/869( ر وسائل الشيعد )1/130 ذيو األحكام للطوسي ) (6)
 .612( ر اعاسن للربقي ، ص 1/30 ذيو األحكام ) (7)
 (.2/870( ر ابن اببويه ، وسائل الشيعد )2/194من َل حي ره الفقيه ) (8)
 (.2/584أصول الشيعد اإلماميد ) (9)
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 .(1)صاحلنياَلفتتان هبم، و ذا كان أصل الشرك هو ال لو يف ال
 ـ قوهلم: إن اإلمام بحرّيم ما يشاء وبحلُّ ما يشاء: 4

تزعم الشيعد اإلماميد يف رواَي ا أن هللا سبحانه وتعاىل: خلق حممداً وعلياً وفاطمد فمكثوا ألف دهر مث خلق مجيع األشياء 
، وشر  شيخهم (2)وحيرمون ما يشا ونف شهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورهم إليها، فهم حيلون ما يشا ون 

اجمللسي الوص السابق: فقال: وأجرى طاعتهم عليها، أي أوجو وألزم على مجيع األشياء طاعتهم حىت اجلمادا  من 
السماوَي  واألرضيا ، كشق القمر وإقبال الشجر وتسبيُ احلصى وأمثا ا مما َل حيصى، وفوض أمورها إليهم من التحليل 

... وجاء  الروايد عودهم صرحيد هبذا فيما ذكره املفيد يف اَلختصاص، واجمللسي يف البحار وغري ا (3)اء واملوعوالتحرمي والعط
فهو حالل ألن األئمد موا مفوض إليهم، فما أحلوا  (4)عن أيب جعفر قال: من أحللوا له شينًا أصابه من أعمال الظاملني

م يف كتاب هللا وسود رسوله صلى هللا عليه وسلم أن من أصول التوحيد . ومن املعلو (5)فهو حالل، وما حرموا فهو حرام
اإلميان أبن هللا سبحانه هو املشرع وحده سبحانه حيل ما يشاء وحيرم ما يشاء، َل شريك له يف ذلك، ورسل هللا يبل ون شرع 

اُء َشَرُعوا َ ُْم ِمَن أَْم َ ُْم ُشرَكَ ﴿بحانه: هللا لعباده، ومن ادعى أن له إماماً حيل ما يشاء وحيرم ما يشاء فهو داخل يف قوله س
يِن َما ملَْ أَيَْذْن ِبِه اَّللذُ   [.21]الشورى:  ﴾الدِ 

إن حق التشريع َل ميلكه إَل رب العباد والرسل عليهم الصالة والسالم إمنا هم مبل ون عن هللا سبحانه َل حيرمون وَل حيلون 
 قد قال هللا جل ش نه فيمن اتبع مشاخيه فيما حيلون وحيرمون من دون شرع هللا وحكمه إَل ما أيمرهم هللا به، ويوحيه إليهم

فجعل سبحانه اتباعهم فيما حيلون من احلرام وحيرمون  [31]التوبة:  ﴾اختذَُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم أَْراَباًب ِمْن ُدوِن اَّللذِ ﴿قال سبحانه: 
عبادة  م، حيث، تلقوا احلالل واحلرام من جهتهم وهو أمر َل يتلقى إَل من جهد  (6)يداآلمن احلالل كما جاء يف تفسري 

 .(7)هللا عز وجل
 
 

                                                           
 .305تيسري العزيز احلميد لشر  كتاب التوحيد ، ص  (1)
 (.25/340( ر حبار األنوار )1/441أصول الكايف ) (2)
 (.342   25/341حبار األنوار ) (3)
ريهم هو رضي هللا عوهما ر ألن بقيد أئمتهم مل يتولوا ا الفد وَل يوماً واحداً وكل خليفد من غالظاملون يف معتقدهم هم خلفاء الدولد اإلسالميد ، ما عدا أمري املؤموني علياً وابوه احلسني  (4)

  امل وغاصو حلق األئمد على حد زعمهم.
 (.25/334ر حبار األنوار ) 330اَلختصاص ، ص  (5)
 (.374   2/373( ر تفسري ابن كثري )114   1/113تفسري الطربي ) (6)
 (.8/166تفسري ابن عطيد ) (7)
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 ـ قوهلم: أبن الدنيا واآلخرة كلها لإلمام يتصرف هبا كيف يشاء: 5
عبد هللا عليه ، ومما جاء فيه عن أيب بصري عن أيب (1)عقد صاحو الكايف  ذا اباًب بعووان: ابب أن األرض كلها لإلمام
 .(2)ويدفعها إىل من يشاء جائز له ذلك من هللا السالم قال: أما علم  أن الدنيا واآلخرة لإلمام ي عها حيث يشاء

َ َلهُ ُمْلُك السذَماوَ ﴿فهذا الوص شرك يف ربوبيد هللا سبحانه، ألن هللا جل ش نه يقول:  [ 107 ]البقرة: ﴾اِ  َواأَلْرضِ َأمَلْ تَ ْعَلْم َأنذ اَّللذ

وَ ُهَما َوِإلَْيِه اْلَمِصرُي ص﴿ويقول سبحانه:  َّللِِذ ُمْلُك ﴿ويقول جل ش نه:  [18]املائدة:  ﴾َوَّللِِذ ُمْلُك السذَماَواِ  َواأَلْرِض َوَما بَ ي ْ
ُه َشرِيك  َواأَلْرِض َوملَْ يَ تذِخْذ َوَلًدا َوملَْ َيُكْن لَ الذِذي َلُه ُمْلُك السذَماَواِ  ﴿وقال:  [120]املائدة:  ﴾السذَماَواِ  َواأَلْرِض َوَما ِفيِهنذ 

ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن ﴿، كما قال سبحانه: [25]النجم:  ﴾فَِللذِه اآلِخَرُة َواأُلوىَل ص﴿، وقال سبحانه: [2]الفرقان:  ﴾يف اْلُمْلكِ 
وقال:  [3]فاطر:  ﴾َهْل ِمْن َخاِلٍق َغرْيُ اَّللِذ يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السذَماِء َواأَلْرضِ ﴿نه: وقال سبحا [24]سبأ:  ﴾السذَماَواِ  َواأَلْرِض ُقِل اَّللذُ 

فهو سبحانه قد تفرد ابمللك والرز  والتدبري َل شريك له يف  [17]العنكبون:  ﴾فَابْ تَ ُ وا ِعْوَد اَّللِذ الر ِْزَ  َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلهُ ﴿
 .(3)ذلك
 وادث الكونية إىل األئمة:ـ إسناد احل 6

عن مساعد بن مهران قال: كو  عود أيب عبد هللا عليه السالم، ف رعد  السماء وأبرق ، فقال أبو عبد هللا عليه السالم: 
. (4)أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا الرب  فإنه من أمر صاحبكم، قل : من صاحبوا؟ قال أمري املؤموني عليه السالم

يعين كل ما وقع من رعد وبر  فهو من أمر علي، َل من أمر الواحد القهار، فماذا يستوب  املسلم املوصف من هذه الروايد، 
؟ أليس  هذه هي [12]الرعد:  ﴾ُهَو الذِذي يُرِيُكُم اْلرَبَْ  َخْوًفا َوَطَمًعا َويُ ْوِشىُء السذَحاَب الثِ َقاَل ص﴿وهللا جل ش نه يقول: 

قد أطل  برأسها املشوه من خالل كتو اَلثين عشريد؟ أليس هذا إدعاء لربوبيد علي رضي هللا عوه، أو أن له شركاً السبنيد 
يف الربوبيد؟ كيف يتجرأ قلم اجمللسي ومن قبله املفيد على كتابد هذه األسطورة ونسبتها إىل جعفر؟ فإن هذا اإلحياء َل خيفى 

ه إَل كل زنديق وملحد، والعجو من قوم يستقون ديوهم من كتو حو  هذا ال ثاء، على أمثا م، وَل يؤمن هبذا ويدعو إلي
ويعظمون شيوخاً جياهرون هبذا البالء، أليس يف هذه الطائفد من صاحو عقل ودين يعلن الصيحد والوكري على هذا ال الل 

شيوخ الدولد  ب التشيع ممن لطخه بهاملوتشر، والكفر املبني ويربىء أهل البي  األطهار من هذا الدرن القاتل ويوقي ثو 
الصفويد من كفر وضالل أم أن كل صو  صاد  إما أن يعاجل ابلقتل كما فعلوا مع الكسروي، أو حيمل قوله على التقيد  

                                                           
 (.410   1/407أصول الكايف ) (1)
 (.1/409املصدر السابق ) (2)
 (.2/622أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 (.27/33ر حبار األنوار ) 327اَلختصاص للمفيد ، ص  (4)
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يف الكثري من رواَي م، وطائفد من أقوال شيوخهم، فهل وصل هذا املذهو يف سبيل دعوته إىل نور احلق إىل  كما صوعوا
 ؟.(1)طريق مسدود

 ـ اجلزء اإلهلي الذي حلر يف األئمة: 7
، قال أبو عبد هللا: مث مسحوا بيميوه ف ف ى (2)وترد رواَي  عود الشيعد اإلماميد تدعي أبن جزءاً من الوور اإل ي حل بعلي

قدرا  مطلقد، ولذلك . وهذا اجلزء اإل ي الذي يف األئمد   كما يزعمون   أعطوا به (4). ولكن هللا خلطوا بوفسه(3)نوره فيوا
فإن من يقرأ ما يسمونه معجزا  األئمد   وتبلغ منا  الرواَي    يالحظ أن األئمد أصبحوا كرب العاملني   تعاىل وتقدس 

. إَل أن رواَي م ترب  هذا أبنه من هللا كووع من التلبيس واإليهام، ويكفي (5)عما يقولون   يف اإلحياء واإلماتد وا لق والرز 
ده جمرد تصوره، إذ هو خمالف للوقل والعقل والسون الكونيد، كما هو موقوض بواقع األئمد وإقرارا م، حيث يزعم يف فسا

ْل ََل أَْمِلُك قُ ﴿الشيعد أن األئمد عاشوا مظلومني وم طهدين، ورسول ا دى صلى هللا عليه وسلم يقول   كما أمره ربه   
. ومن الطريف أن كتو الشيعد مع تعظيم األئمد وال لو فيهم تروي ما [188]األعراف:  ﴾ا َشاَء اَّللذُ لِوَ ْفِسي نَ ْفًعا َوََل َضرًّا ِإَلذ مَ 

خيالف هذا، لتثب  تواق ها فيما تقول، كالعادة يف كل كذب وابطل، فقد جاء يف رجال الكشي أن جعفر بن حممد قال: 
ا، وهللا ما وَل نفع، وإن ر وا فرب ته، وإن عذبوا فبذنوبو فوهللا ما حنن إَل عبيد الذي خلقوا واصطفاان، ما نقدر على ضر

لوا على هللا حجد، وَل معوا من هللا براءة، وإان مليتون ومقبورون، وموشورون، ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون، ويلهم، ما م 
سني وعلي بن احلسن طمد واحلسن واحللعوهم هللا فقد اذوا هللا واذوا رسوله صلى هللا عليه وسلم يف قربه، وأمري املؤموني وفا

وحممد بن علي صلوا  هللا عليهم... أشهدكم أين امر  ولدين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما معي براءة من هللا، إن 
 ، ولكن شيوخ الشيعد يعدون مثل هذه اإلقرارا  من ابب التقيد، ف ضلوا(6)أطعته ر ين وإن عصيته عذبين عذاابً شديداً 

 .(7)قومهم سواء السبيل، وأصبُ مذهو الشيعد مذهو الشيوخ َل مذهو األئمد
 ـ قوهلم: إن األئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه ال خيفا عليهم الشيء: 8

 .«(8)ابب أن األئمد يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه َل خيفى عليهم الشيء»عقد لذلك صاحو الكايف اباًب بعووان 

                                                           
 (.2/624أصول الشيعد اإلماميد ) (1)
 (.2/628املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.442   1/441( ر املصدر السابق )1/440أصول الكايف ) (3)
 (.1/435أصول الكايف ) (4)
 (.2/628أصول الشيعد اإلماميد ) (5)
 .226  225رجال الكشي ، ص  (6)
 (.2/630أصول الشيعد اإلماميد ) (7)
 (.262   1/260أصول الكايف ) (8)
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، وذكر فيه مجلد من «(1)ابب أن األئمد إذا شا وا أن يعلموا علموا»ئفد من رواَي م. وعقد اباًب مخر بعووان وضموه طا
. قال أبو عبد هللا   كما يكذبون  : إين ألعلم ما يف السموا  وما يف األرض وأعلم (2)أحاديثهم، ومن رواَي  هذه األبواب

. وعن سيف التمار قال: كوا مع أيب عبدهللا رضي هللا عوه مجاعد (3)كان وما يكونما يف اجلو د وأعلم ما يف الوار، وأعلم ما  
من الشيعد يف احلجر فقال: عليوا عني؟ فالتفتوا ميود ويسرة فلم نر أحداً، فقلوا: ليس عليوا عني. فقال: ورب الكعبد ورب 

موسى  وألنب  ما مبا ليس يف أيديهما، ألن البويد   ثالث مرا    لو كو  بني موسى وا  ر ألخرب ما أين أعلم موهما
وا  ر عليهما السالم أعطيا علم ما كان ومل يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حىت تقوم الساعد، وقد ورثواه من رسول 

 .(4)هللا صلى هللا عليه وسلم واله وراثد
من  هم وأصله، وقد هنى هللا عز وجل وحذرفهذا منوذج من غلو الشيعد الراف د وهذا بعض ما عودهم، فال لو أساس مذهب

 ِديِوُكْم َغرْيَ ُقْل ََيَأْهَل اْلِكَتاِب ََل تَ ْ ُلوا يف ﴿ال لو ملا فيه من موافاة التوحيد وأصل الشرك قدميًا وحديثًا قال تعاىل: 
ظيمه : أي َل ناوز احلد يف اتباع احلق وَل تطروا من أمر م بتعاآليد. قال ابن كثري يف تفسريه عود هذه [77 ]املائدة:﴾احلَْق ِ 

فتبال وا فيه حىت خترجوه من حيز الوبوة إىل مقام اإل يد كما صوعتم يف املسيُ وهو نيب من األنبياء فجعلتموه إ ًا من دون 
أي:  ﴾وا َعْن َسَواءِ َأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّ وَ ﴿هللا، وماذا إَل َلقتدائكم بشيوخكم شيوخ ال الل الذين هم سلفكم ممن ضل قدمياً 

وفيه رد  هاتني اَليتني يوهى عن ال لو واإلطراء وناوز احلد خرجوا عن طريق اَلستقامد واَلعتدال إىل طريق ال وايد وال الل
ى هللا عليه لصريُ على الشيعد الراف د وكل من سلك هذا املسلك ناه من يعظمهم، وقد أمر هللا عز وجل نبيه حممد ص

ُقْل ََل ﴿وسلم أن يبني للواس أنه َل ميلك لوفسه شينًا وأن الوفع وال ر بيد هللا وأن علم ال يو َل يعلمه إَل هللا قال تعاىل 
ُقْل ﴿وقال تعاىل:  [50]األنعام:  ﴾ا يُوَحى ِإيَلذ مَ أَُقوُل َلُكْم ِعْوِدي َخَزاِئُن اَّللِذ َوَلَ َأْعَلُم اْلَ ْيَو َوَلَ أَُقوُل َلُكْم ِإين ِ َمَلك  ِإْن أَتذِبُع ِإَلذ 

رْيِ َوَما َمسذيِنَ السُّوُء ِإْن َأاَن ِإَلذ َنِذير  ََل أَْمِلُك لِوَ ْفِسي نَ ْفًعا َوََل َضرًّا ِإَلذ َما َشاَء اَّللذُ َوَلْو ُكْوُ  َأْعَلُم اْلَ ْيَو ََلْسَتْكثَ ْرُ  ِمَن ا َْ 
فلله عز وجل أمره أن يفوض األمور إليه وأن خيربه عن نفسه أنه َل يعلم غيو املستقبل  [188]األعراف:  ﴾ْؤِمُووَن صَوَبِشري  لَِقْوٍم ي ُ 

. كل ذلك سدًا للطر  املوصلد إىل ال لو فيه صلى هللا عليه وسلم وحتذيرًا ألمته أن (5)وَل اطالع له على شيء من ذلك
ب بيائهم، فإذا كان هذا يف حق سيد ا لق، وأعظمهم موزلد عود هللا ف ريه من ابي لو فيه كما غل  اليهود والوصارى يف أن

أوىل، وهبذا يظهر بطالن دعوى الراف د يف األئمد وزعمهم أهنم يعلمون ال يو ويعلمون ما كان وما سيكون، وجعلهم شركاء 
                                                           

 (.1/258املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.2/679ماميد )أصول الشيعد اإل (2)
 (.1/261أصول الكايف ) (3)
 (.261   1/260أصول الكايف ) (4)
 (.2/85تفسري ابن كثري ) (5)
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من كتابه العزيز. قال  اىل أي اً يف غري ما ميدهلل يف ا لق واإلحياء ويف األمساء والصفا  وكيف يستقيم  م ذلك مع قوله تع
يَ ْوَم جَيَْمُع اَّللذُ ﴿. وقال تعاىل: [34]لقمان:  ﴾َوَما َتْدِري نَ ْفس  َماَذا َتْكِسُو َغًدا َوَما َتْدرِي نَ ْفس  أبَِيِ  أَْرٍض ََتُو ُ ﴿تعاىل: 

ُتْم قَاُلوا ََل ِعْلَم لََوا إِ   .[109]املائدة:  ﴾نذَك أَْنَ  َعالذُم اْل ُُيوِب صالرُُّسَل فَ يَ ُقوُل َماَذا ُأِجب ْ
َذِلَك أبَِنذ اَّللذَ ُهَو احلَْقُّ ﴿وقال تعاىل:  [8]الرعد:  ﴾اَّللذُ يَ ْعَلُم َما حَتِْمُل ُكلُّ أُنْ َثى َوَما َتِ يُض اأَلْرَحاُم َوَما تَ ْزَدادُ ﴿وقال تعاىل: 

ُُ اْلَ ْيِو ََل يَ ْعَلُمَها ِإَلذ ُهوَ ﴿وقال تعاىل:  [6]احلج:  ﴾َوأَنذُه حُيِْيي اْلَمْوَتى َوَّللِِذ ُمْلُك ﴿وقوله تعاىل:  [59]األنعام:  ﴾َوِعْوَدُه َمَفاِت
 َعَلى ُكلِ  وَ تَ َباَرَك الذِذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوهُ ﴿. وقوله تعاىل: [189]آل عمران:  ﴾السذَماَواِ  َواأَلْرِض َواَّللذُ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير  ص

الواردة يف هذا الباب والر تثب  تفرده جل وعال بعلم ال يو والتصرف  اآلَي . وغري ذلك من [1]امللك:  ﴾َشْيٍء َقِدير  ص
ابلكون، فمن نسو شيناً من ذلك إىل أحد من املخلوقني فقد انزع هللا يف ربوبيته وألوهيته وهوى يف الشرك، ف ىن له اإلسالم 

ِإنذُه َمْن ُيْشرِْك ﴿وقال:  [48ساء: ]الن ﴾ِإنذ اَّللذَ ََل يَ ْ ِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْ ِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ ﴿تعاىل: مع ذلك، قال 
ُ َعَلْيِه اجْلَوذَد َوَمْ َواُه الوذاُر َوَما لِلظذاِلِمنَي ِمْن أَْنَصاٍر ص وذلك أن هللا عز وجل خلق ا لق لعبادته  [72ائدة: ]امل ﴾اِبَّللِذ فَ َقْد َحرذَم اَّللذ

أي ليوحدوه ف رسل الرسل وأنزل الكتو من أجل إفراده [ 56]الذاراين:  ﴾َوَما َخَلْقُ  اجلِْنذ َواإِلْنَس ِإَلذ لِيَ ْعُبُدوِن ص﴿قال تعاىل: 
وال لو يوايف حتقيق  [36]النحل:  ﴾اْعُبُدوا اَّللذَ َواْجَتِوُبوا الطذاُغو َ َوَلَقْد بَ َعثْ َوا يف ُكلِ  أُمذٍد َرُسوًَل َأِن ﴿ابلعبادة قال تعاىل: 

، وكما حذر هللا عز وجل من ال لو بكل مظاهره وصوره، فقد حذر الويب صلى هللا عليه وسلم أي اً  ايد لتوحيد (1)العبادة
ا، فقال صلى ووسيلته وما دب يف أمد إَل أهلكههللا وسداً لكل ذريعد تكون سبباً يف نقص توحيده، ألن ال لو مطيد الشرك 

، وعن ابن عباس رضي (2)هللا عليه وسلم حمذراً أمته من هذا الداء: إَيكم وال لو فإمنا أهلك من كان قبلكم ال لو يف الدين
ا أطر  الوصارى مهللا عوهما أنه مسع عمر رضي هللا عوه يقول على املورب مسع  الويب صلى هللا عليه وسلم يقول: َل تطروين ك

، فالويب صلى هللا عليه وسلم حيذر أمته من ال لو وجماوزة احلد يف مدحه،  (3)ابن مرمي، فإمنا أان عبده فقولوا عبد هللا ورسوله
كما فعل  الوصارى يف عيسى عليه السالم وأيمر صلى هللا عليه وسلم أن يوصف بصفد العبوديد والر قد وصفه هللا هبا يف 

اَم َوأَنذُه َلمذا قَ ﴿، كما وصفه بذلك يف مقام الدعوة إليه فقال: [1]اإلسراء:  ﴾ُسْبَحاَن الذِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيالً ﴿ل: اإلسراء فقا
ال: . وكذلك وصفه عود إنزال الكتاب عليه ونزول امللك إليه فق[19]اجلن:  ﴾َعْبُد اَّللِذ َيْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيِه لَِبًدا ص

فتلك ثالث مقاما  من أشرف املقاما  وصفه ومدحه ربه جل وعال [ 1]الفرقان:  ﴾تَ َباَرَك الذِذي نَ زذَل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدهِ ﴿
                                                           

 (.2/373تفسري القرمن العظيم ) (1)
 
 
 .398العقيدة يف أهل البي  ، ص  (2)
 ..3445البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، رقم  (3)
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موه، الداعيد  واألحاديث الواردة يف الوهي عن ال لو والتحذير اآلَي فيها بصفد العبوديد له، ف ين الشيعد الراف د من تلك 
 لعبوديد؟.إىل حتقيق ا

إن الوا ر إىل أقوال أمري املؤموني علي وأبوائه رضي هللا عوهم جيد فيها الرد البليغ على هذا ال لو واإلفرا  وبراء م من أقوال 
، فقد روى اإلمام مسلم يف (1)الشيعد الراف د وكل من غاىل فيهم، كما تبني كذب تلك الرواَي  وضال ا املوسوبد إليهم

يب الطفيل عامر بن واثلد رضي هللا عوه قال: كو  عود علي بن أيب طالو: ف يه رجل فقال: ما كان صحيحه من حديث أ
الويب صلى هللا عليه وسلم يسر إليك؟ قال: ف  و وقال: ما كان الويب صلى هللا عليه وسلم يسر إيل  شيناً يكتمه للواس، 

 ري املؤموني، قال: لعن هللا من لعن والده، ولعن هللا من ذبُ لغري أنه قد حدثين بكلما  أربع، قال فقال: ما هن؟ َي أمري 
هللا، ولعن هللا من اوى حمدلً، ولعن هللا من غري موار األرض. ويف روايد: أخصكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: ما 

 .(2)خصوا رسول هللا بشيء
، وروى البخاري يف (3) عليه وسلم شينًا خاصد دون الواسويف روايد عود اإلمام أ د:.. ما عهد إيل  رسول هللا صلى هللا

صحيحه عن أيب جحيفد رضي هللا عوه قال، قل  لعلي: هل عودكم كتاب؟ قال: َل إَل كتاب هللا، أو فهم أعطيه رجل 
. ويف (4)مسلم، أو ما يف هذه الصحيفد قال قل : فما هذه الصحيفد؟ قال: العقل، وفكاك األسري، وَل يقتل مسلم بكافر

روايد: هل عودكم شيء من الوحي إَل ما يف كتاب هللا؟ قال: َل والذي فلق احلبد وبرأ الوسمد، ما أعلمه إَل فهمًا يعطيه 
... قال ابن حجر: وإمنا س له أبو جحيفد عن ذلك ألن مجاعد من الشيعد كانوا يزعمون أن عود أهل البي    َل سيما (5)هللا

، وقال ابن تيميد عقو إيراده  ذا (6)هم الويب صلى هللا عليه وسلم هبا مل يطلع غريهم عليهاعليًا   أشياء من الوحي خص
احلديث: والكتو املوسوبد إىل علي، أو غريه من أهل البي  يف اإلخبار ابملستقبال  كلها كذب مثل كتاب اجلفر والبطاقد 

كذلك  عليه وسلم خصه به دون غريه من الصحابد، و وغري ذلك، وكذلك ما ي اف إليه من أنه عوده علم من الويب صلى هللا
 (7)ما يوقل عن غري علي من الصحابد، أن الويب صلى هللا عليه وسلم خصه بشيء من علم الدين الباطن كل ذلك ابطل
لك ذومما يبني بطالن ذلك، ما روى ابن سعد عن علي بن احلسني زين العابدين أنه قال عن سعيد بن جبري ر هما هللا..: 

                                                           
 .399العقيدة يف أهل البي  ، ص  (1)
 .1978مسلم ، كتاب األضاحي ، رقم  (2)
 (.1/119املسود ) (3)
 .111البخاري ، كتاب العلم ، رقم  (4)
 .3047البخاري ، كتاب اجلهاد ، رقم  (5)
 (.1/204فتُ الباري ) (6)
 (.8/136موهاج السود ) (7)
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، (1)رجل كان مير بوا فوس له عن الفرائض وأشياء مما يوفعوا هللا هبا، إنه ليس عودان ما يرميوا به هؤَلء وأشار بيده إىل العرا 
وجاء عن حممد بن احلوفيد حمذراً الشيعد الراف د مما توسبه إليهم من علم خصهم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث 

، وقد تواتر عن مل البي  أهنم كانوا يقولون (2)وا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إَل ما بني اللوحنيقال: إان وهللا ما ورث
وزَيدة على ذلك فقد جاء يف كتو  (3)لشيعتهم: أيها الواس أحبوان حو اإلسالم، فما بر  بوا حبكم حىت صار عليوا عاراً 

 ن ذلك، فقد روى اجمللسي بسوده عن علي بن أيب طالو رضي هللاالشيعد الراف د التحذير من ال لو وبراءة مل البي  م
وروي عن علي رضي هللا عوه أنه قال: اللهم إين بريء من ال الة   (4)وال لو فيوا قولوا إان عبيد مربوبون عوه أنه قال: إَيكم

 .(5)كرباءة عيسى ابن مرمي من الوصارى، اللهم اخذ م أبداً وَل توصر موهم أحداً 
كليين بسوده عن سديد قال: كو  أان وأبو بصري وحيىي البزار وداود بن كثري يف جملس أيب عبد هللا إذ خرج إليوا وهو وروى ال

م  و، فلما أخذ يف جملسه قال: َي عجبًا ألقوام يزعمون أان نعلم ال يو، ما يعلم ال يو إَل هللا عز وجل لقد  م  
وروى الكشي عن أيب بصري قال: قل  أليب عبد  (6)ي بيو  الدار هيب رب جارير فالند فهرب  مين فما علم  يف أ

هللا عليه السالم إهنم يقولون. قال وما يقولون قل : يقولون تعلم قطر املطر وعدد الوجوم وور  الشجر ووزن ما يف البحر 
فهذه أقوال أئمد مل البي   (7)هللا وعدد الرتاب فرفع يده إىل السماء وقال سبحان هللا سبحان هللا، َل وهللا ما يعلم هذا إَل

الطيبني الطاهرين، كما صرح  بذلك كتو الشيعد الراف د وهم براء مما ترميهم به الشيعد الراف د، إذ الراف د من أكذب 
خلق هللا، فالوفا  ديوهم والكذب ديدهنم، ولذلك قال ابن تيميد   ر ه هللا   إهنم من أكذب الواس يف الوقليا  ومن أجهل 

 .(8)الواس يف العقليا 
إن رواَي  الشيعد تكشف نفسها بوفسها وتتواقض نصوصها، وقول األئمد إهنم مصدر الرز  وإنزال ال يث.. إخل والذي 
يرويه شيوخ اَلثين عشريد هو من خملفا  غالة الشيعد، والذين أنكر األئمد مذهبهم، فقد جاء عن أخبارهم أن أاب عبد هللا 

إن املف ل بن عمر يقول: إنكم تقدرون أرزا  العباد. فقال: وهللا ما يقدر أرزاقوا إَل هللا ولقد احتج  قال حيوما قيل له: 
إىل الطعام لعيايل ف ا  صدري وأبل   إيل  الفكرة يف ذلك حىت أحرز  قو م، فعودها طاب  نفسي، لعوه هللا وبريء 

                                                           
 (.5/216الطبقا  الكربى ) (1)
 (.5/105املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.9/110البدايد والوهايد ) (3)
 (.25/270حبار األنوار ) (4)
 (.25/284املصدر السابق نفسه ) (5)
 (.1/257أصول الكايف ) (6)
 .402ر العقيدة يف أهل البي  ، ص  193رجال الكشي ص  (7)
 (.1/3موهاج السود ) (8)
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، ولكن هذه الرواَي  هي كالشعرة البي اء يف الثور األسود، ويف التقيد متسع لكل نص ت يق به نفوس شيوخ (1)موه
الشيعد، وإليك مثاًَل على ذلك فامسع ما يقوله شار  الكايف تعقيباً على قول أيب عبد هللا الذي نقلواه انفاً، والذي يتعجو 

 هي فكيف  يو، ويذكر للرد عليهم أبن جاريته قد اختلف  يف داره فلم يدر أينفيه أبو عبد هللا من قوم نسبوا له العلم ابل 
يقال عوه إنه يعلم ما كان وما يكون. قال شار  الكايف:... ال رض من هذا التعجو وإ هاره هو أَل يتخذه اجلهال إ اً، 

و رضي هللا عوه كان لوفسه، وإَل فه أو يدفع عن وهم بعض احلاضرين املوكر لف له ما نسبوه إليه من العلم ابل يو حفظاً 
عاملًا مبا كان وما يكون، فكيف خيفى عليه مكان اجلاريد؟ فإن قل : إخباره بذلك على هذا يوجو الكذب، قل : إمنا 
يوجو الكذب لو مل يقصد التوريد وقد قصدها، فإن املعىن ما علم  به علمًا غري مستفاد موه تعاىل أبهنا يف أي بيو  

أنظر التكلف العجيو يف رد هذه الروايد إلثبا  أن اإلمام يعلم ما كان وما يكون حىت ارتكو يف سبيل ذلك  ،(2)الدار
، وأما شيخهم اآلخر الشعراين املعلق على الشر  فلم (3)نسبد اإلمام إىل الكذب، وهدم أصاًل من أصو م وهو العصمد

ل ريق وهو احلكم أبن الروايد كذب، وهكذا يشيعون عن علماء أهيعجبه هذا التكلف يف أتويل الروايد، ورام ردها أبقصر ط
البي  مثل هذه اإلشاعا  الكاذبد، فإذا أنكروا على هؤَلء الكذابني فريتهم، وف حوا ابطلهم أمام املأل  ل شيوخ الشيعد 

ل لو، ورد احلق واإلساءة ئرة اهذا التكذيو واإلنكار على التقيد.. فصار  التقيد حيلد بيد غالة الشيعد إلبقاء التشيع يف دا
 ، وقد ادعى زرارة بن أعني أن جعفر بن حممد يعلم أهل اجلود، وأهل الوار، ف نكر ذلك جعفر ملا بل ه ذلك،(4)ألهل البي 

 .(5)وكف ر من قاله، ولكن زرارة حيوما نقل له موقف جعفر قال عدثه: لقد عمل معك ابلتقيد
 ـ الغلو يف اإلثبان )التجسيم(: 9

اشتهر  ضاللد التجسيم بني اليهود، ولكن أول من ابتدع ذلك بني املسلمني هم الشيعد الروافض و ذا قال الرازي: اليهود 
أكثرهم مشبهد، وكان بدء  هور التشبيه يف اإلسالم من الروافض مثل هشام بن احلكم، وهشام بن سامل اجلواليقي ويونس 

، وكل هؤَلء الرجال املذكورين هم ممن تعدهم اإلثوا عشريد يف الطليعد من (6)بن عبد الر ن القمي وأيب جعفر األحول
. وقد حدد ابن تيميد أول من توىل كرب هذه الفريد من هؤَلء، فقال: وأول من عرف (7)شيوخها، والثقا  من نقلد مذهبها

                                                           
 (.2/685ر أصول الشيعد اإلماميد ) 274رجال الكشي ، ص  (1)
 (.31   6/30على الكايف للمازندراين )شر  جامع  (2)
 (.2/686أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 (.70   69/ 2ميزان اَلعتدال ) (5)
 .97اعتقادا  فر  املسلمني واملشركني ، ص  (6)
 (.2/641( ر أصول الشيعد اإلماميد )1/106أعيان الشيعد ) (7)
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  م رقد يف التشبيه والتجسيم ، وقد نقل أصحاب الفر  كلما(1)إن هللا جسم هو هشام بن احلكم يف اإلسالم أنه قال:
موسوبد إىل هشام بن احلكم وأتباعه تقشعر من مساعها جلود املؤموني، يقول عبد القاهر الب دادي: زعم هشام بن احلكم 

، وقد استفاض عن هشام بن احلكم ومن (2)أن معبوده جسم ذو حد وهنايد وأنه طويل عريض عميق وأن طوله مثل عرضه
فقد كان تشبيه هللا سبحانه خبلقه كان يف اليهود، وتسرب إىل التشيع،  (3)لتجسيم يف كتو الفر  وغريهاتبعه أمر ال لو يف ا

، (4)وأول من توىل كربه هشام بن احلكم، مث تعدى أثره إىل مخرين عرفوا بكتو الفر  مبذاهو ضالد غاليد موسوبد إليهم
يل كل استفاض خرب فتوتهم، واستطار شرهم، ويتكلفون أتو ولكن شيوخ اَلثين عشريد يدافعون عن هؤَلء ال الل الذين 

، وقد كان  شام بن احلكم وهشام بن سامل اجلواليقي ابلذا  دور  اهر يف اناه التجسيم (5)ابئقد موسوبد إليهم أو تكذيبها
جاء بعض الشيعد إىل  ، وكان األئمد يترب ون موهما ومن قو ما، وحيوما(6)عود الشيعد كما تذكر ذلك جمموعد من رواَي م

إمامهم وقال له: إين أقول بقول هشام. قال إمامهم أبو احلسن علي بن حممد: ما لكم وبقول هشام؟ إنه ليس موا من زعم 
، وتفصُ بعض رواَي م عما قالوه يف الرب جل ش نه وتقدس  أمسا ه، (7)أن هللا جسم، وحنن موه براء يف الدنيا واآلخرة

يوقل أليب عبد هللا   كما تقول الروايد   ما عليه طائفد من الشيعد من التجسيم فيقول: إن بعض  ،(8)فهذا أحد رجا م
أصحابوا يزعم أن هللا صورة مثل اإلنسان، وقال مخر: إنه يف صورة أمرد جعد قط ، فخر  أبو عبد هللا عليه السالم ساجداً 

. ف ن  ترى أن كبار متكلميهم (9)ألبصار وَل حيي  به علممث رفع رأسه فقال: سبحان الذي ليس كمثله شيء وَل تدركه ا
لَْيَس َكِمْثِلِه ﴿قد غلو يف اإلثبا ، حىت شبهوا هللا جل ش نه خبلقه وهو كفر ابهلل سبحانه، ألنه تكذيو لقوله سبحانه: 

ر عليهم هذا ان يوكسبحانه فوصفوه ب ري ما وصف به نفسه، وإمامهم ك وعطلوا صفاته الالئقد به [11]الشورى:  ﴾َشْيء  
، فهذا اَلناه إىل ال لو (10)املوهج ال ال، وأيمر ابَللتزام يف وصف هللا، كما وصف به نفسه، ورواَي م يف هذا الباب كثرية

يف اإلثبا ، قد طرأ على اإلثبا  احلق الذي عليه علماء أهل البي ، وأصبُ املذهو يتوازعه اناهان: اناه التجسيم الذي 
م، واناه التوزيه الذي عليه أهل البي  كما تشري إليه رواَي  الشيعد نفسها، وكما هو لب  مستفيض يف كتو يتزعمه هشا

                                                           
 (.1/20موهاج السود ) (1)
 .65الفر  بني الفر  ، ص  (2)
 (.2/642أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 (.2/643املصدر السابق نفسه ) (4)
 ( ، دفاع اجمللسي عن هؤَلء.292   3/290حبار األنوار ) (5)
 (.2/646أصول الشيعد اإلماميد ) (6)
 (.2/646ر ابن اببويه ، أصول الشيعد اإلماميد ) 104التوحيد ، ص  (7)
 .214لروايد: يعقوب السراج وهو من ثقا م ، الفهرس  للطوسي ، ص مسته ا (8)
 (.2/647ر ابن اببويه ، أصول الشيعد ) 104،  103التوحيد ، ص  (9)
 (.2/648( ر أصول الشيعد )106   1/104أصول الكايف ) (10)
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 .(1)أهل العلم
 ـ التعطيل عندهم: 10

بعد هذا ال لو يف اإلثبا  بدأ ت ري املذهو يف أواخر املند الثالثد حيث أتثر مبذهو املعتزلد يف تعطيل البارىء سبحانه من 
وي الثابتد له يف الكتاب والسود، وكثر اَلناه إىل التعطيل عودهم يف املند الرابعد ملا صوف  م املفيد وأتباعه كاملوسصفاته 

وكثري مما كتبوه يف ذلك موقول عن  (2)امللقو ابلشريف املرت ى، وأيب جعفر الطوسي، واعتمدوا يف ذلك على كتو املعتزلد
ن تفاسري العظيم يف اَي  الصفا  والقدر وحنو ذلك هو موقول م قرمنكرونه يف تفسري الاملعتزلد نقل املسطرة، وكذلك ما يذ 

، و ذا َل يكاد القارىء لكتو مت خري الشيعد يلمس بيوها وبني كتو املعتزلد يف ابب األمساء والصفا  فرقاً، (3)املعتزلد
لشيعد قررها املعتزلد يف هذا الباب أخذ هبا شيوخ افالعقل   كما يزعمون   هو عمد م فيما ذهبوا إليه، واملسائل الر ي

د ، ونفي ر يد املؤموني لرهبم يف اآلخرة، وإنكار الصفا ، بل إن الشبها  الر يثريها املعتزلقرمناملت خرون، كمس لد خلق ال
 لد هو أن الشيعد سيف هذا، هي الشبها  الر يثريها شيوخ الشيعد املت خرون والفر  الذي قد يلمسه القارىء يف هذه امل

أسودوا رواَي  إىل األئمد تصر  بوفي الصفا  وتقول ابلتعطيل، فقد جا وا برواَي  كثرية يف األئمد يسودون هبا مذهبهم 
يف التعطيل ويفرتون على أمري املؤموني علي   رضي هللا عوه   وبعض علماء أهل البي  كمحمد الباقر وجعفر الصاد  أبهنم 

واعترب بعض شيوخهم املعاصرين أن هذا هو عمد م يف نفي الصفا ، حيث قال   حت  عووان طريقد يقولون ابلتعطيل، 
يبقى جمال للبحث عن الصفا  وهل له طريقد إَل اإلذعان، بكلمد أمري املؤموني رضي هللا عوه: كمال  معرفد الصفا : هل

 .(4)اإلخالص نفي الصفا  عوه
  هللا عوه وأئمد أهل البي  إثبا  الصفا  هلل، والوقل بذلك لب  مستفيض يف هذا والثاب  عن أمري املؤمني علي رضي

، وهذا أي ًا ما تعرتف به بعض رواَي   م موجودة وس  ركام هائل من التعطيل، إن جمموع د من (5)كتو أهل العلم
وليس هذا جبديد فهو سبيل  ،رواَي م وصف  رب العاملني ابلصفا  السلبيد الر ضمووها نفي الصفا  الثابتد به سبحانه

 من زاغ وحاد عن موهج الرسل عليهم السالم من املتفلسفد واجلهميد وغريهم.
 إن هللا سبحانه بعث رسله يف صفاته إبثبا  مفصل، ونفي جممل، و ذا أي  اإلثبا  للصفا  يف كتاب هللا مفصاًل والوفي

                                                           
 (.2/648أصول الشيعد ) (1)
 (.1/229موهاج السود ) (2)
 (.1/356املصدر السابق نفسه ) (3)
 .28عقائد اإلماميد اَلثين عشريد للزجناين ، ص  (4)
 (.2/144موهاج السود ) (5)
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 . [11]الشورى:  ﴾َو السذِميُع اْلَبِصرُي صلَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  َوهُ ﴿. قال تعاىل: (1)جممالً 
يًّا صَهْل تَ ْعَلُم لَ ﴿يف الوفي غالباً. قال تعاىل:  ﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  ﴿فالوفي جاء جممالً وهذه طريقد  . أي نظري [65]مرمي:  ﴾هُ مسَِ

، وقال (3)تعلم له مثاًل أو شبيهاً . وهذا معىن ما يروى عن ابن عباس: هل (2)يستحق مثل امسه، ويقال: مساميًا يساميه
. [11]الشورى:  ﴾َوُهَو السذِميُع اْلَبِصرُي ص﴿. وأما اإلثبا  في   التفصيل: [4]اإلخالص:  ﴾َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحد  ص﴿سبحانه: 

َو اَّللذُ الذِذي ََل ِإَلَه ِإَلذ ُهَو َهاَدِة ُهَو الرذْ َاُن الرذِحيُم صهُ ُهَو اَّللذُ الذِذي ََل ِإَلَه ِإَلذ ُهَو َعاملُ اْلَ ْيِو َوالشذ ﴿وكآخر سورة احلشر: 
ُ اْ َاِلُق اْلَبارِىُء الْ اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السذاَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اجْلَبذاُر اْلُمَتَكربِ ُ ُسْبَحاَن اَّللِذ َعمذا ُيشْ  ُمَصوِ ُر َلُه رُِكوَن صُهَو اَّللذ

ُُ َلُه َما يف السذَماَواِ  َواأَلْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ص  .(4). وشواهد هذا كثرية[24ـ  22]احلشر:  ﴾اأَلمْسَاُء احْلُْسىَن ُيَسبِ 
ولكوها تعرض عن ذلك كما أعرض  عن   (5)إن الشيعد تروي عن أئمتها: أن ا الق َل يوصف إَل مبا وصف به نفسه

لفلسفا  البائدة وإَل ا« نفاَي»يف ذلك التقليد اعض، واألخذ من  كتاب هللا سبحانه، وعن مقت ى العقل والفطرة، وتؤثر
فكيف يتجرأ عاقل على اَلعتماد يف أمر غييب َل سبيل للوصول إىل املعرفد فيه على سبيل التفصيل إَل خبرب السماء على 

 ؟(6)خياَل  البشر، املتواق د، وتصورا م املتعارضدالعقل القاصر والفكر العاثر، وحتكيم 

 :قرآنأ ـ مسألة خلق ال
، واَلثوا عشريد حذ  حذو اجلهميد يف (7)كالم هللا موزل غري خملو ، وعلى هذا دل الكتاب والسود، وإمجاع السلف  قرمنال

، (8)خملو  قرمنب أن الابابً بعووان: اب منقر ، فقد عقد شي  الشيعد يف زمن اجمللسي يف البحار يف كتاب القرمنالقول خبلق ال
أورد فيه إحدى عشرة روايد، ومعظم هذه الرواَي  ختالف ما ذهو إليه، ولكن لشيوخ الشيعد مسلكاً يف أتويلها، سوذكره 

ء على إنكارهم ، وهذا بوا(9)خملو  قرمنبعد قليل   إبذن هللا تعاىل   ويقول ميد الشيعد حمسن األمني: قال  الشيعد واملعتزلد: ال
لصفد الكالم هلل وزعمهم أن هللا سبحانه: يوجد الكالم يف بعض خملوقاته كالشجرة حني كلم موسى، وكجربائيل حني أنزله 

                                                           
 .8ر التدمريد َلبن تيميد ، ص  49شر  الطحاويد ، ص  (1)
 .8التدمريد ، ص  (2)
 (.16/106تفسري الطربي ) (3)
 وما بعدها. 8انظر: التدمريد َلبن تيميد ، ص  (4)
 (.2/656ول الشيعد اإلماميد )أص (5)
 املصدر السابق نفسه. (6)
 الرد على الزاندقد لإلمام أ د ، خلق أفعال العباد للبخاري. (7)
 (.121   92/117حبار األنوار ) (8)
 (.1/461أعيان الشيعد ) (9)
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، وإذا رجع  إىل الرواَي  الر يوقلوها يف )مل البي (، وجد ا (2)، هذا بعض ما يقوله شيوخهم يف هذا األمر(1)قرمنابل
فقال: إنه   رمنقو إليه هؤَلء فمن ذلك: ما جاء يف تفسري العياشي: عن الرضا أنه سنل عن الختالف يف أكثرها ما يذه

. ويف التوحيد َلبن اببويه القمي قيل أليب احلسن موسى رضي هللا عوه: َي بن رسول هللا ما تقول يف (3)كالم هللا غري خملو 
 أقول يف قوم: إنه غري خملو ؟ فقال رضي هللا عوه: أما إين َل، فقد اختلف فيه من قبلوا فقال قوم: إنه خملو ، وقال قرمنال

. ولكن يالحظ أن شي  (5)هذا املعىن رواَي  كثرية عودهم ، ويف(4)ذلك ما يقولون، ولكن أقول: إنه كالم هللا عز وجل
غري خملو   قرمند: المالشيعد يف زموه ابن اببويه القمي قد ذهو يف أتويل هذه الوصوص إىل اناه مخر، ف ثب  أن قول األئ

. وقال: وإمنا امتوعوا من إطال  املخلو  عليه ألن املخلو  (6)يعين أنه غري خملو  أي غري مكذوب َل يعين به أنه غري حمدث
. وقد قال علماء السلف رداً عليهم: إنه غري خملو  ومل (7)يف الل ا  قد يكون مكذوابً، ويقال: كالم خملو  أي مكذوب

نه غري مكذوب، بل هذا كفر  اهر يعلمه كل مسلم، وإمنا قالوا: إنه خملو  خلقه يف غريه فرد السلف هذا يريدوا بذلك أ
، ويف كتاب تفسري الصرا  املستقيم َليتهم (8)القول، كما تواتر  اَللر عوهم بذلك، وصف يف ذلك مصوفا  متعددة

: ولعل املوع من الر فيها املعىن السابق على التقيد فقال الربوجردي نقل نصًا عن ابن اببويه   أي ًا   حييل فيه الوصوص
إما للتقيد مماشاة مع العامد، أو لكونه مو اً ملعىن مخر أطلق الكفار عليه هبذا املعىن يف قو م: إن  قرمنإطال  ا لق على ال

ليسوا  لها.. وهذا املوهج يثب  أهنمأو ما ماث« ابلتقيد»، فلم جيد هؤَلء الشيوخ ما يلوذون به إَل القول (9)هذا اَلختال 
على شيء، وأن احتمال التقيد يف كل نص قد أفسد عليهم أمرهم وأضاع حقيقد املذهو، ف صبُ ديوهم دين اجمللسي أو 

، وهكذا ي يع العلم واحلق هبذه الطريقد املاكرة، ويكتو على األمد الفرقد (10)الكليين أو ابن اببويه القمي َل رواَي  األئمد
 الف هبذه األساليو الر هي من وحي الشيطان ومكره، ولو أحسن حمسن للشيعد وأراد هبا ا ري من شيوخها لسلك وا

هبا طريق اجلماعد وأخذ من رواَي م ما يتفق مع كتاب هللا، وسود رسوله صلى هللا عليه وسلم وهدي الصحابد الكرام وعلماء 
لكليين واجمللسي، وَل سيما، واألئمد تشتكي من كثرة الكذابني عليها حىت أهل السود واجلماعد، وختلص من مكر القمي وا

                                                           
 (.1/453املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.2/658أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 (.1/8تفسري العياشي ) (3)
 (.224التوحيد / ابن اببويه ص ) (4)
 (.2/659( ر أصول الشيعد )121   92/117البحار ) (5)
 (.2/659( ر أصول الشيعد )92/119البحار ) (6)
 (.2/659أصول الشيعد ) (7)
 (.12/301جمموع فتاوى شي  اإلسالم ) (8)
 (.1/304تفسري الصرا  املستقيم ) (9)
 (.2/660لشيعد اإلماميد )أصول ا (10)
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ولو أرد  أن تطبق هذه الوظريد   أي ما تتفق فيه رواَي  أهل السود مع رواَي  (1)قالوا: أبن الواس أولعوا ابلكذب عليوا
م هللا   عن أهل البي  أبن كالسبق   رواَي الشيعد عن أهل البي  يف هذه املس لد لوجد  أن كتو الشيعد رو    كما

، وأبو (3). وابن أيب حامت(2)موزل غري خملو ، وكتو أهل السود رو  مثل هذا، فقد أخرج البخاري يف كتاب أفعال العباد
. والاللكائي يف شر  أصول اعتقاد (6)، واألمساء والصفا (5). والبيهقي يف اَلعتقاد(4)سعيد الدارمي، واَلجري يف الشريعد

، قال: ليس خبالق قرمن، عن جعفر الصاد  أنه قال حيوما سنل عن ال(8)، وأبو داود يف مسائل اإلمام أ د(7)السودأهل 
، فلماذا َل يؤخذ ابملعىن املتفق عليه ويرتك الباطل الذي َل (9)وَل خملو . قال ابن تيميد إنه قد استفاض ذلك عن جعفر

سم د وا الف، ويوشدون الشذوذ والعزلد ليتسىن  م حتصيل األموال الطائلد ابيسوده إَل أقوال شيوخ يب ون يف األمد الفرق
ى ابسم الويابد عن اإلمام ال ائو؟ و ذا ما برحوا يؤكدون عل« املقدسد»ا مس، وتتحقق  م الوجاهد اَلجتماعيد، واملوزلد 

اعد إن الرواَي  الواردة يف كتو الشيعد والر   ويقصدون بذلك أهل السود واجلم (10)القول: إن ما خالف العامد ففيه الرشاد
موزل غري خملو  قد َتثل مذهو قدماء الشيعد الذين كانوا على هذا اَلعتقاد كما أشار إىل ذلك أهل  قرمنتوص على أن ال

و ، هو موزل غري خمل قرمن. كما أن اَلعتقاد أبن ال(12)خملو  هو إحداث مت خري الشيعد قرمن، ألن القول أبن ال(11)العلم
الثاب  عن أهل البي ، إذ ليس من أئمد أهل البي  مثل علي بن احلسني وأيب جعفر الباقر وابوه جعفر بن حممد من يقول 

، وبعد أليس يكفي يف بيان فساد مذهبهم أنه خالف (13)، ولكن اإلماميد ختالف أهل البي  يف عامد أصو مقرمنخبلق ال
 ؟(14)يه رواَي   م مع ما جاء عود أهل السود، وأن رواَي م كلها متعارضد متواق دأهل البي ، وخالف ما اتفق  ف ما عليه

ياً، كالم هللا، موه بدا بال كيفيد قوًَل، وأنزله على رسوله وح  قرمنأن معتقد أهل السود واجلماعد يف هذه املس لد هو: إن ال
وصدقه املؤموون على ذلك حقاً، وأيقووا أنه كالم هللا تعاىل ابحلقيقد، ليس مبخلو  ككالم الربيد، فمن مسعه فزعم أنه كالم 

                                                           
 .136   135رجال الكشي ، ص  (1)
 ، حتقيق البدر. 36خلق أفعال العباد ، ص  (2)
 (.188   2/187موهاج السود َلبن تيميد ) (3)
 .77الشريعد ، ص  (4)
 .36اَلعتقاد ، ص  (5)
 .247األمساء والصفا  ، ص  (6)
 (.242   241،  2/238شر  أصول اعتقاد أهل السود ) (7)
 .265مسائل اإلمام أ د ، ص  (8)
 (.1/278موهاج السود ) (9)
 (.2/662أصول الشيعد اإلماميد ) (10)
 (.2/664( أصول الشيعد اإلماميد )1/296موهاج السود ) (11)
 (.1/114مقاَل  اإلسالميني لألشعري ) (12)
 (.1/296موهاج السود ) (13)
 (.2/668أصول الشيعد اإلماميد ) (14)
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. فلما أوعد هللا بسقر [26]املدثر:  ﴾ص َسُ ْصِليِه َسَقرَ ﴿البشر، فقد كفر، وقد ذمه هللا وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعاىل: 
 .(1). علموا وأيقوا أنه قول خالق البشر، وَل يشبه قول البشر[25]املدثر:  ﴾ِإْن َهَذا ِإَلذ قَ ْوُل اْلَبَشِر ص﴿ملن قال: 

 ب ـ مسألة الرؤية:
كتابه التوحيد،   ها ابن اببويه يفذهب  الشيعد اإلماميد حبكم جمارا م للمعتزلد إىل نفي الر يد وجاء  رواَي  عديدة ذكر 

ومجع أكثرها صاحو البحار توفي ما جاء  به الوصوص من ر يد املؤموني لرهبم يف اآلخرة، فتفرتي   مثاًل   على أيب عبد 
ار صهللا جعفر الصاد  أبنه سنل عن هللا تبارك وتعاىل هل يرى يف املعاد؟ فقال: سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً.. إن األب

، وقال شيخهم وايتهم جعفر الوجفي صاحو كاشف ال طا: (2)َل تدرك إَل ماله لون وكيفيد، وهللا خالق األلوان والكيفيد
، وجعل احلر العاملي نفي الر يد من أصول األئمد، وعقد (3)ولو نسو إىل هللا بعض الصفا :.. كالر يد حكم ابرتداده

، فوفيهم لر يد املؤموني لرهبم يف (4) تراه عني وَل يدركه بصر يف الدنيا وَل يف اآلخرةلذلك ابابً بعووان ابب أن هللا سبحانه َل
اَلخرة خروج عن مقت ى الوصوص الشرعيد، وهو أي اً خروج عن مذهو أهل البي ، وقد اعرتف  بعض رواَي م بذلك، 

ز وجل هل يراه قل  له: أخربين عن هللا عفقد روى ابن اببويه القمي عن أيب بصري، عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: 
والر يد حق ألهل اجلود يرونه ب ري إحاطد وَل كيفيد، كما نطق به كتاب ربوا مثل قوله  (5)املؤموون يوم القيامد: قال: نعم

َا اَنِ َرة  ص﴿تعاىل:   [35 ]ق:﴾َ ُْم َما َيَشاُ وَن ِفيَها َوَلَديْ َوا َمزِيد  ص﴿. وقوله تعاىل: [23-22]القيامة:  ﴾َوُجوه  يَ ْوَمِنٍذ اَنِضَرة  ص ِإىَل َرهبِ 
فاحلسىن:  [26: ]يونس ﴾لِلذِذيَن َأْحَسُووا احْلُْسىَن َوزََِيَدة  ﴿، وقوله تعاىل: (6)قال أنس بن مالك: هو الوظر إىل وجه هللا عز وجل

وى مسلم هللا عليه وسلم والصحابد بعده، كما ر  اجلود، والزَيدة، هي الوظر إىل وجهه الكرمي، فسرها بذلك رسول هللا صلى
، ﴾ا احْلُْسىَن َوزََِيَدة  لِلذِذيَن َأْحَسُوو ﴿يف صحيحه عن صهيو قال: قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا دخل أهل اجلود 

موازيووا  قولون: ما هو؟ أمل يُثقلوأهل الوار الوار، اندى مواد: َي أهل اجلود، إن لكم عود هللا موعداً ويريد أن يوجزكموه، في
ويبي ض وجوهوا ويدخلوا اجلود وجُيران من الوار؟ فيكشف احلجاب، فيوظرون إليه، فما أعطاهم شينًا أحو إليهم من الوظر 

ُْم َعْن رذهبِ ِْم يَ ْوَمِنٍذ َلَمْحُجوبُوَن ص﴿. وقال تعاىل: (7)إليه وهي الزَيدة حتج الشافعي ر ه هللا وغريه . ا[15]املطففني:  ﴾َكالذ ِإهنذ

                                                           
 .109املوحد اإل يد يف  ذيو شر  الطحاويد ، عبد اَلخر ال يومي ، ص  (1)
 (.4/31حبار األنوار ) (2)
 (.2/670ر أصول الشيعد اإلماميد ) 417كشف ال طا ، ص   (3)
 (.2/670أصول الشيعد ) (4)
 .12الفصول املهمد يف أصول األئمد ، ص  (5)
 (.7/112ع الفوائد )جمم (6)
 .181مسلم ، رقم  (7)
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على الر يد ألهل اجلود، ذكر ذل ك الطربي وغريه عن املزين عن الشافعي. وقال احلاكم: حدثوا األصم  اآليدمن األئمد هبذه 
حدثوا الربيع بن سليمان قال: ح ر  حممد بن إدريس الشافعي، وق د جاء  رقع د من الصعيد فيها، ما تقول يف قول هللا 

ُْم َعْن رذهبِ ِْم يَ ْوَمِنٍذ َلَمْحُجوبُوَن ص﴿ عز وجل: . فقال الشافعي: ملا أن ُحجو يف السخ ، كان يف هذا [15]املطففني:  ﴾َكالذ ِإهنذ
، وأما األحاديث عن الويب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه الدالد على الر يد فمتواترة (1)دليل على أن أوليا ه يرونه يف الرضى

، وقد قال بثبو  الر يد الصحابد والتابعون، وأئمد اإلسالم املعروفون ابإلمامد (2)لصحا  واملسانيد والسونرواها أصحاب ا
 .(3)يف الدين، وسائر طوائف أهل الكالم املوسوبني إىل السود واجلماعد

 ـ تفضيلهم األئمة علا األنبياء والرسل: 11
اَّللذُ َأْعَلُم َحْيُث ﴿الرسل أف ل البشر وأحقهم ابلرسالد، حيث أعدهم هللا تعاىل لكمال العبوديد والتبليغ والدعوة واجلهاد 

وقد أوجو هللا على ا لق متابعتهم. قال تعاىل:  (4). فهم قد امتازوا برتبد الرسالد عن سائر الواس[124]األنعام:  ﴾جَيَْعُل رَِسالََتهُ 
وَل يف ل أحد من البشر عليهم. قال الطحاوي يف بيان اعتقاد  [64]النساء:  ﴾أَْرَسْلَوا ِمْن َرُسوٍل ِإَلذ لُِيطَاَع إبِِْذِن اَّللذِ َوَما ﴿

، (5)أهل السود: وَل نف ل أحداً من األولياء على أحد من األنبياء عليهم السالم ونقول: نيب واحد أف ل من مجيع األولياء
، (7)والقاضي عياض (6)على األنبياء هو مذهو غالة الروافض، كما نبه على ذلك عبد القاهر الب داديوتف يل األئمد 

، وهذا املذهو بعيوه قد غدا من أصول اَلثين عشريد، فقد قرر صاحو الوسائل أن تف يل األئمد على األنبياء (8)وابن تيميد
، ويف حبار األنوار (10)رواَي  عودهم يف ذلك أكثر من أن حتصى، وقال أبن ال(9)من أصول مذهو الشيعد الر نسبها لألئمد

للمجلسي عقد ابابً بعووان ابب تف يلهم عليهم السالم على األنبياء وعلى مجيع ا لق وأخذ ميثاقهم عوهم وعن املالئكد 
، وهذا املذهو الذي استقر عليه مذهو (11)وعن سائر ا لق وأن أويل العزم إمنا صاروا أويل العزم حببهم صلوا  هللا عليهم

اَلثين عشريد مر بت ريا  وتطورا  حنو ال لو، فإن الشيعد يف مس لد تف يل األنبياء على األئمد كانوا ثالث فر    كما يقول 

                                                           
 (.1/419مواقو الشافعي للبيهقي ) (1)
 .151شر  الطحاويد ، ص  (2)
 .146املصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 (.1/238املوهاج يف شعو اإلميان للحليمي ) (4)
 .493شر  الطحاويد ، ص  (5)
 .298أصول الدين ، ص  (6)
 .1078الشفاء ، ص  (7)
 (.1/177موهاج السود ) (8)
 (.2/745أصول الشيعد اإلماميد ) (9)
 (.2/745املصدر السابق نفسه ) (10)
 (.26/267حبار األنوار ) (11)
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 األشعري  :
 ئكد.  فرقد: يقولون أبن األنبياء أف ل من األئمد، غري أن بعض هؤَلء جوزوا أن يكون األئمد أف ل من املال

   الفرقد الثانيد: يزعمون أن األئمد أف ل من األنبياء واملالئكد.
 .(1)  والفرقد الثالثد: وهم القائلون ابَلعتزال واإلمامد، يقولون: إن املالئكد واألنبياء أف ل من األئمد

. مث َل يبو  (2)عزمعدا أويل ال وي يف املفيد يف أوائل املقاَل  مذهبًا رابعًا  م وهو أف ليد األئمد على سائر األنبياء ما
، ولكن يظهر أن كل هذه املذاهو تالش  (3)يذكر توقفه للوظر يف ذلك بذكر املذهو الذي يعتمده من هذه املذاهو بل

بسعي شيوخ الدولد الصفويد ومن تبعهم واستقر املذهو على ال لو يف األئمد، حىت أن اجمللسي يقول يف عووان الباب الذي 
. إن من يرجع إىل كتاب هللا (4)ره  ذا ال رض: إن أويل العزم إمنا صاروا أويل عزم حببهم صلوا  هللا عليهمعقده يف حبا

سبحانه جيد أنه ليس ألئمتهم اَلثين عشر ذكر، ف اًل عن أن يقدموا على أنبياء هللا ورسله، كما أنه يالحظ: أن األنبياء 
ُ َعَلْيِهْم ِمَن الوذِبيِ نَي فَُ ولَِنَك َمَع الذِذيَن أَن ْ ﴿صاحلي عباد هللا قال تعاىل:  لكوهنم أرفع رتبد يقدمون ابلذكر على غريهم من َعَم اَّللذ

يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصذاحِلِنيَ  . وكتاب هللا (5). فرتو هللا سبحانه عباده السعداء املوعم عليهم أربع مراتو[69]النساء:  ﴾َوالصِ دِ 
، وقد أمجع أهل القرون الثالثد على تف يل األنبياء (6)ى اصطفاء األنبياء واختيارهم على مجيع العامليدل يف مجيع اَيته عل

على من سواهم، واإلمجاع حجد، وقال ابن تيميد: اتفق سلف األمد وأئمتها وسائر أولياء هللا تعاىل على أن األنبياء أف ل 
صرحيًا على أن جعل الويب واجو الطاعد وجعله امرًا وانهيًا وحاكمًا على . والعقل يدل (7)من األولياء الذين ليسوا أبنبياء

اإلطال  واإلمام انئباً ويبعاً له َل يعقل بدون ف يلد الويب عليه، وملا كان هذا املعىن موجوداً يف حق كل نيب مفقوداً يف حق  
و الشيعد نفسها ما يتفق مع الوص واإلمجاع . مث قد ورد يف كت(8)كل إمام مل يكن إمام أف ل من نيب أصاًل، بل يستحيل

والعقل، ويوفي ذلك الشذوذ، وهو ما رواه الكليين عن هشام األحول عن زيد بن علي أن األنبياء أف ل من األئمد، وأن 
 .(10)، وروى ابن اببويه عن الصاد  ما يوص على أن األنبياء أحو إىل هللا من علي(9)من قال غري ذلك فهو ضال

                                                           
 (.1/120مقاَل  اإلسالميني ) (1)
 .43   42أوائل املقاَل  ، ص  (2)
 .43املصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 (.26/267حبار األنوار ) (4)
 (.2/749اميد )أصول الشيعد اإلم (5)
 (.11/221الفتاوى ) (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
 .101خمتصر التحفد ، ص  (8)
 .100(ر خمتصر التحفد ، ص 2/753أصول الشيعد اإلماميد ) (9)
 .101خمتصر التحفد ، ص  (10)
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 الكرمي: قرآنوقف الشيعة اإلمامية من الخامساً: م
 قرمنطرية حول التبين أفكار خ قد كان ملعتقد الشيعد يف اإلمامد وحماولد الدفاع عوه أثر كبري يف دفع بعض الشيعد إىل

ضي هللا ر  ، وأنكروا كثرياً من األحاديث الثابتد، وطعووا يف الصحابدقرمنوالسود، والصحابد رضوان هللا عليهم، فشككوا يف ال
 عوهم وجرحوهم ونسبوا إليهم تعمد الكذب وحتريف كتاب هللا تعاىل.

 ـ اعتقاد بعضهم يف حتريف كتاب هللا عز وجل والرد عليهم: 1
ر أنزل  يف ال اآلَي الكرمي قد حرف وأسقط  موه بعض السور وكثري من  قرمنفقد زعم بعض الشيعد الراف د أن ال 

ف ائل أهل البي  واألمر ابتباعهم، والوهي عن خمالفتهم وإجياب حمبتهم وأمساء أعدائهم والطعن فيهم، ولعوهم وقد ا م 
من سورة  ﴾وجعلوا عليا صهرك  ﴿من مجلد ما أسقطوه  قرمنالشيعد الصحابد رضوان هللا عليهم، أبهنم أسقطوا من ال

علي مبصاهرة الرسول عليه الصالة والسالم دون عثمان. وقد جهل هؤَلء أن هذه السورة  ]الشر [ والر تشري إىل ختصيص
مكيد، وأهنا حني نزل  مل يكن عليًا صهراً للرسول صلى هللا عليه وسلم، إذ أن عليًا تزوج فاطمد ابملديود وبعد غزوة بدر،  

د قد ( سورة الوَليد ويزعمون أهنا سورة طويلقرمن)الكما سبق أن أشران، ويذهو الشيعد أي اً إىل أنه من بني ما أسق  من 
حول هذه الق اَي، إذ أهنم مل  قرمن، وهكذا تدور معظم مزاعم هذا الوفر من الشيعد يف ال(1)ذكر فيها ف ائل أهل البي 

عده ب إىل وَليد علي ومن اآلَي يوكروا حكمًا من أحكامه أو قاعدة من قواعده، ولكن تدور ارا هم حول إسقا  بعض 
الكرمي العديد من علماء الشيعد اإلماميد وعلى رأسهم حجتهم املشهور أبو  قرمنمن األئمد وقد ردد هذه اَلفرتاءا  على ال

ه  صاحو كتاب الكايف الذي يعترب يف حجيته لدى الشيعد يف مرتبد كتاب  329جعفر حممد بن يعقوب الكليين   
 الصايف الشيعي: إن الظاهر من ثقد اإلسالم حممد بن يعقوب الكليين البخاري عود أهل السود، وقد ذكر صاحو تفسري

كايف ومل يتعرض ألنه روى رواَي  يف هذا املعىن يف كتابه ال قرمنطاب ثراه أنه كان يعتقد أي اً يف التحريف والوقصان يف ال
ا مليء هبذه املزاعم املوحرفد، والر  دف ، وكتاب الكليين هذ(2)بقد  فيها، على أنه ذكر يف أول كتابه أنه يثق مبا رواه فيه

يف األساس إىل إثبا  إمامد علي بن أيب طالو رضي هللا عوه واألئمد من بعده. ومن ذلك ما رواه الكليين عن أيب بصري 
َ َوَرُسوَلهُ ﴿)عن وَليد ليه السالم يف قول هللا عز وجل: عن أيب عبد هللا ع هكذا نزل أيب جعفر  عده(واألئمد ب ﴾َوَمْن يُِطِع اَّللذ

وأن حممداً رسويل »عليه السالم قال، قل  له مل مسي )علي بن أيب طالو( أمري املؤموني؟ قال هللا مساه وهكذا أنزل يف كتابه: 
ُفِسِهْم َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبيِن مَدَم ِمْن  ُُهورِِهْم ُذر ِي ذتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَن ْ ﴿. ويروي الكليين عن «(3)وأن عليًا أمري املؤموني

                                                           
 .226دراسا  عن الفر  ويري  املسلمني ، ص  (1)
 .333ر اإلمام الصاد  أليب زهرة ، ص  13تفسري الصايف ، ص  (2)
 (.1/414أصول الكايف ) (3)
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أ  فيه بن حممد بن أيب نصر قال: رفع إيلذ أبو احلسن عليه السالم مصحفاً وقال: َل توظر فيه، ففتحته وقر  ﴾أََلْسُ  ِبَربِ ُكمْ 
، وقد زعم (1)م سبعني رجاًل من قريش أبمسائهم وأمساء اابئهم قال: فبعث إيل  ابملصحف)مل يكن الذين كفروا( فوجد  فيه

كله إَل األئمد، وأهنم )أي األئمد( يعلمون علمه كله، فما مجعه وحفظه كما أنزل إَل علي بن أيب   قرمنالكليين أنه مل جيمع ال
بعلي رضي هللا عوه، وقد ذهو صاحو اَلحتجاج  قرمنل، وقد ردد هذه الفريد الر ربط  مجع ا(2)طالو واألئمد من بعده

صار وعرضه وجاء به إىل املهاجرين واألن قرمنإىل: أنه ملا تويف الرسول صلى هللا عليه وسلم، مجع علي )عليه السالم( ال
القوم  ُعليهم ملا قد أوصاه بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما فتحه أبو بكر خرج يف أول صفحد فتحها ف ائ

فوثو عمر وقال: َي علي اردده فال حاجد لوا فيه، ف خذه عليه السالم وانصرف، مث أح روا زيد بن لب  وكان قارائً 
نسق  موه ما كان و  قرمنوفيه ف ائُ املهاجرين واألنصار وقد رأيوا أن نؤلف ال قرمن، فقال له عمر: إن علياً جاء ابلقرمنلل

س لتم وأ هر علي   على ما قرمننصار، ف جابه زيد إىل ذلك مث فقال: فإن أان فرغ  من الفيه ف يحد وهتك للمهاجرين واأل
قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر فما احليلد؟ قال زيد: أنتم أعلم ابحليلد فقال عمر: فما حيلته دون  الذي ألفه أليس  قرمنال

، وَل شك أن مثل هذه الروايد من (3)يقدر على ذلك أن نقتله ونسرتيُ موه فدبر يف قتله على يد خالد بن الوليد، فلم
  ، والتامر على حرمان علي من إمامد املسلمني وهو إذ ميد قرمننسيج خيال مريض فاسد أراد أن يتهم الصحابد بتحريف ال

وه ضي هللا عه، فكيف يتفق هذا مع مواقف علي ر قرمنعلي يذمه إذ يصفه ابلسكو  السليب حيوما رفض الصحابد األخذ ب
البطوليد يف سبيل الدفاع عن اإلسالم، ويرد على مثل هذه الرتها  قول علي رضي هللا عوه: أعظم الواس أجراً يف املصحف 

يكتف الكليين هبذا، بل نسو هذه اَلفرتاءا   ، ومل(4)أبو بكر، ر د هللا على أيب بكر، هو أول من مجع بني اللوحني
 ه الوحي على الذي نزل ب قرمنإىل جعفر الصاد ، إذ يوسو إليه أن ه قال: إن ال قرمنواملزاعم الباطلد حول التحريف يف ال

، وزعم (5)الر نتلوها ثالث وستون ومنتان وس  اَلف فق ، والباقي خمزون عود مل البي  اآلَي حممد سبعد اَلف ميد، و 
ا  وهللا ما كم هذا ثالث مر قرمنهو مثل  الذي مجعه علي بن أيب طالو يف زعمه: قيل قرمنالكليين أن الصاد  قال عن ال

، ويقولون إن فاطمد رضي هللا عوها مكث  بعد الويب مخسد وسبعني يوماً، صب  عليها (6)كم حرف واحدقرمنفيه من 
 نمصائو من احلزن َل يعلمها إَل هللا، ف رسل هللا إليها جربائيل يسليها ويعزيه ا وحيدثها عن أبيها، وعما حيدث لذريتها، وكا

                                                           
 .103( ر السود والشيعد ، إحسان إ ي ، ص 1/412أصول الكايف ) (1)
 .87( ر السود والشيعد ، ص 2/631أصول الكايف ) (2)
 (.1/228أصول الكايف ) (3)
 .228ر دراسا  عن الفر  يف يري  املسلمني ، ص 228، 225اَلحتجاج للطربسي، ص (4)
 (.1/5كتاب املصاحف للسجستاين )  (5)
 .323اإلمام الصاد  ، ص  (6)
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ثالث مرا  ليس فيه شيء من حالل وحرام ولكن فيه  قرمنعلي يستمع ويكتو ما يسمع حىت جاء به مصحف قدر ال
 .(1)علم ما يكون

  ويردد عامل شيعي مخر وهو علي بن إبراهيم القمي نفس املزاعم الر ذهو إليها الكليين ويورد عوه حممد حمسن امللقو 
هران ليس بتمامه كما الذي بني أ  قرمنستفاد من الرواَي  عن طريق مل البي  أن الابلفيض الكاشي يف تفسريه فيقول: امل

أنزل على حممد بل موه ما هو خالف ما أنزل هللا، وموه ما هو م ري حمرف وأنه قد حذف موه أشياء كثرية موها اسم علي 
على   مواضعها، وموها غري ذلك وأنه ليسغري مرة، وموها أمساء املوافقني يف« ال حممد»يف كثري من املواضع وموها لفظ 

الرتتيو املرضي عود هللا ورسوله. وبه   أي هبذا الرأي   قال علي بن إبراهيم املسمى ابلقمي له تفسري مليء هبذه الدعاوي 
 .(2)وال لو فيها. وأخذ خيل  ويزعم أن هواك اَي  يف وَليد علي حذف 

سوده عن أيب جعفر   على حد زعمه   ما يستطيع أحد أن يدعي أنه مجع   وقال صاحو كتاب بصائر الدرجا  الصف ار ب
كله كما أنزل هللا إَل    قرمن، وعوه أي اً: ما من أحد من الواس يقول أنه مجع ال(3)كله  اهره وابطوه غري األوصياء  قرمنال

 .(4)كذاب، وما مجعه وما حفظه كما أنزل إَل علي بن أيب طالو واألئمد من بعده
، وفيه عن أيب جعفر: لوَل أنه زيد يف  (5)كما أنزل أللفيتوا فيه مسمني  قرمنتفسري العياشي عن أيب عبد هللا: لو قرئ ال  ويف 

كثرية   رمنق. والرواَي  يف كتو الشيعد الراف د املصرحد بتحريف ال(6)كتاب هللا ونقص موه ما خفي حقوا على ذي حجى
هم كبار علمائهم وحمققيهم، يقول املفيد: إن األخبار جاء  مستفي د عن جداً، وقد أخرب عن استفاضتها وتوترها عود

 .(7)، وما أحدثه بعض الظاملني فيه من احلذف والوقصانقرمنأئمد ا دى من ال حممد صلى هللا عليه وسلم ابختالف ال
ريها ألخبار املتواترة اَلتيد وغ:   أحد كبار مفسريهم  : أعلم أن احلق الذي َل حميص عوه حبسو ا(8)  ويقول هاشم البحراين

الذي يف أيديوا قد وقع فيه بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيء من الت يريا  وأسق  الذين مجعوه بعده   قرمنأن هذا ال
خبار   بعد تتبع األ قرمن، ويقول أي اً: وعودي يف وضو  صحد هذا القول   أي حتريف ال(9)اآلَي كثريًا من الكلما  و 

                                                           
 (.1/239أصول الكايف ) (1)
 .43( ر بصائر الدرجا  ، ص 26/44( ر حبار األنوار )1/240أصول الكايف ) (2)
 .230،  229دراسا  عن الفر  يف يري  املسلمني ، ص  (3)
 .213بصائر الدرجا  ، ص  (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 (.1/13تفسري العياشي ) (6)
 املصدر ا لسابق نفسه. (7)
 .91أوائل املقاَل  ، ص  (8)
 ه . 1107هاشم بن سليمان البحراين ، تويف سود  (9)
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 .(1)ص اَللر حبيث ميكن احلكم بكونه من ضرورَي  مذهو التشيع وأنه من أكرب مقاصد ا الفدوتفح
: إن األخبار الدالد على هذا )التحريف( تزيد على ألفي حديث، وادعى استفاضتها مجاعد  (2)  ويقول نعمد هللا اجلزائري

 أئمتهم وحمققيهم الكبار تقطع بتواتر واستفاضد الرواَي  يف كتبهم، فهذه أقوال (3)كاملفيد واعقق الداماد، والعالمد اجمللسي
وتبديله، وأهنا تبلغ اَلَلف مما جعل بعض هؤَلء العلماء يقطع أبن هذه العقيدة من ضرورَي  املذهو  قرمنبدعوى حتريف ال

، فإن أقوال قرمنعوى حتريف العودهم وأكرب مقاصد اإلمامد، وزَيدة على ما جاء يف كتبهم من اَلف الرواَي  الدالد على د
َل يتسع لوقل كالمهم هوا  علمائهم وموظريهم، وأهل اَلجتهاد فيهم، جاء  مؤكدة لتلك العقيدة الفاسدة، ولعل املقام هوا

وإمنا أذكر من نقل إمجاعهم على ذلك من كبار علمائهم، يقول املفيد انقاًل إمجاعهم على ذلك واتفقوا )أي اإلماميد( أن 
ع  ، وعدلوا فيه عن موجو التوزيل وسود الويب صلى هللا عليه وسلم وأمجقرمنل الل خالفوا يف كثري من أتليف الأئمد ا

 .(4)املعتزلد، وا وارج واملرجند، وأصحاب احلديث على خالف اإلماميد يف مجيع ما عددانه
ه  بت ليف كتاٍب ضخٍم يف إثبا  دعوى  1320  وقد قام الووري الطربسي، أحد كبار علمائهم املت خرين ا الك يف سود

، صدره بثالث مقدما  (5)عود الشيعد الراف د، مساه، فصل ا طاب يف إثبا  حتريف كتاب رب األرابب قرمنحتريف ال
 يتبعها ابابن:

 بزعمه. قرمنيف األدلد على حتريف ال األول:
يف يف األمد. وقد أودع الطربسي يف كتابه هذا اَلف الرواَي  الدالد على حتر  قرمنيف الرد على القائلني بصحد ال الثاين:

( روايد هذا 1602بزعمهم، حيث أورد يف الفصلني األخريين فق  من الباب األول املكون من اثين عشر فصاًل ) قرمنال
حنن نذكر معتذراً عن قلد ما مجعه: و غري ما أورده يف الفصول األخرى من هذا الباب واملقدما  الثالث والباب الثاين وقال 

، وقال موثقًا هذه الرواَي : وأعلم أن تلك األخبار موقولد من الكتو املعتربة (6)موها ما يصد  دعواهم مع قلد الب اعد
، وقال بعد أن سرد حشداً هائاًل من أمساء علمائهم (7)الر عليها معو ل أصحابوا يف إثبا  األحكام الشرعيد واَللر الوبويد

القائلني ابلتحريف است رق  مخس صفحا  من كتابه: ومن مجيع ما ذكران ونقلوا، بتتبعي القاصر، ميكن دعوى الشهرة 

                                                           
 .36سري القرمن ، ص مقدمد تفسري الربهان يف تف (1)
 .49املصدر السابق نفسه ، ص  (2)
 (.2/336ه  ، قال عوه احلر العاملي: فاضل عامل حمقق جليل القدر ، أمل اَلمل ) 1112متوَف سود  (3)
 ، اَلنتصار. 248فصل ا طاب ، ص  (4)
 .49أوائل املقاَل  ، ص  (5)
 .61اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  (6)
 .62ر اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  249فصل ا طاب ، ص  (7)
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الصدو ، ، مث ذكر أن هؤَلء املخالفني هم: (1)العظيمد بني املتقدمني واحنصار املخالفني فيهم أبشخاص معيوني أي  ذكرهم
 .(2)واملرت ى، وشي  الطائفد الطوسي، قال: ومل يعرف من القدماء موافق  م

وذكر أنه تبعهم الطربسي صاحو كتاب جممع البيان، وقال: وإىل طبقته مل يعرف ا الف صرحيًا إَل من هؤَلء املشاي  
تقيد أبن الذي  لهم على ذلك ال رمنقمث اعتذر بعد ذلك عن بعض هؤَلء العلماء يف عدم قو م بتحريف ال (3)األربعد

واملداراة للمخالفني، قال معتذراً عن الطوسي عما أورده يف كتابه )التبيان( من القول بعدم التحريف: مث َل خيفى على املت مل 
لى وجه ع يف كتاب التبيان أن طريقته فيه على هنايد املداراة واملماشاة مع املخالفني.. وهو مبكان من ال رابد لو مل يكن

 .(4)املماشاة
وقد سبق الووري الطربسي يف اَلعتذار  ؤَلء العلماء: نعمد هللا اجلزائري حيث قال بعد أن نقل إمجاع علماء اإلماميد على 

 رمنقعقيدة التحريف: نعم قد خالف فيها املرت ى والصدو  والشي  الطربسي، وحكوا أن ما بني دفر هذا املصحف هو ال
ع فيه حتريف وَل تبديل، والظاهر أن هذا القول صدر موهم ألجل مصاحل كثرية: موها سد ابب الطعن عليها، َل غري، ومل يق

، فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه، مع جواز حلو  التحريف  ا، كيف هؤَلء األعالم رووا قرمنأبنه إذا جاز هذا يف ال
، وهبذا يظهر (5)هكذا أنزل  مث غري  إىل هذا اآليدوأن  قرمنيف ال يف مؤلفا م أخباراً كثرية تشتمل على وقوع تلك األمور

واعتقاد ت يريه وتبديله هو حمل إمجاع علماء الشيعد الراف د قاطبد، كما حقق ذلك الطربسي يف  قرمنأن القول بتحريف ال
ئهم، حىت وق  أحد من علمافصل ا طاب، ودل  عليه الوقول السابقد عن كبار علمائهم، وأنه مل خيالف يف هذه العقيدة 

أتليف فصل ا طاب إَل أربعد موهم  لهم على ذلك التقيد واملداراة للمخالفني، على ما نص على ذلك الطربسي ومن قبله 
نعمد هللا اجلزائري. وكما أثبت  ذلك البحوث املعاصرة الر حبث  هذه املس لد وأيد  ذلك بذكر شواهد كثرية من الرواَي  

مما يدل على اعتقادهم م موهنا وموافقتهم لسائر علماء  (6)التحريف الواردة يف كتو هؤَلء املشاي  األربعدالدالد على 
، ومما يدل (7)وتبديله وإن أ هروا تقيد ونفاقاً وخداعاً ألهل السود قرمنالشيعد الراف د فيما ذهبوا إليه، من اعتقاد حتريف ال

ل الكليين إىل نقد من قبل الشيعد إذ   قرمنهؤَلء الذين زعموا التحريف يف العلى ما ذهب  إليه أنه مل يتعرض واحد من 

                                                           
 .249املصدر السابق نفسه ، ص  (1)
 .30فصل ا طاب ، ص  (2)
 .32املصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 .34املصدر السابق نفسه ، ص  (4)
 .34املصدر السابق نفسه ، ص  (5)
 (.359   2/328األنوار الوعمانيد ) (6)
 .71   68حسان إ ي  هري ، ص الشيعد والقرمن إل (7)
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موضع الثقد والتبجيل واإلكرام واملرجع األول عود مجيع الشيعد اليوم ورغم أن الشيعد املعاصرين أكدوا نفي التحريف عن 
إليه، بل  أو يظهر عدم الثقد به أو يرفض ما ذهوزَيدة ونقصاً، فإنوا َل جند أحداً موهم يرد على الكليين رداً صرحياً  قرمنال

وإن كان هؤَلء القوم صادقني، فعليهم أن يترب وا ممن قال  (1)أن البعض حاول بطريقد ملتويد أن يدافع عوه وجيد له املعاذير
كجحود الكل،   ض، وأن يبيووا أن جحود البعقرمنالكرمي، وَل يرتددون يف تكفري من أنكر كلمد واحدة من ال قرمنبتحريف ال

الكرمي هو الكتاب  رمنقألن ذلك طعن صريُ فيما ثب  عن الويب صلى هللا عليه وسلم ب رورة الدين واتفا  املسلمني إن ال
اإل ي الذي مل يتطر  عليه التحريف والتبديل وذلك ألن هللا تبارك وتعاىل تعهد وتكفل حبفظه، خبالف التوراة واإلجنيل، 

فظهما، بل استحفظ عليهما أهلهما ف يعو ا، حكى الشاطيب عن أيب عمر الداين عن أيب احلسن فإن هللا مل يتكفل حب
املوتاب قال: كو  يوماً عود القاضي أيب إسحا  إمساعيل بن إسحا ، فقيل له: مل جاز التبديل على أهل التوراة، ومل جيز 

. فوكل احلفظ [44 ]املائدة: ﴾مبَا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب اَّللذِ ﴿؟ فقال القاضي: قال هللا عز وجل يف أهل التوراة: قرمنعلى أهل ال
فلم جيز التبديل عليهم، [ 9احلجر: ] ﴾ِإانذ حَنُْن نَ زذْلَوا الذ ِْكَر َوِإانذ َلُه حَلَاِفُظوَن ص﴿: قرمنإليهم، فجاز التبديل عليهم، وقال يف ال

، وقد أمجع  (2)ر  له احلكايد، فقال: ما مسع  كالمًا أحسن من هذاقال علي  فم ي  إىل أيب عبد هللا اعاملي فذك
 رمنقالكرمي الذي أنزله هللا تعاىل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم هو ال قرمناألمد على مر العصور والدهور على أن ال

املوجود اَلن أبيدي املسلمني ليس فيه زَيدة أو نقصان وَل ت يري فيه أو تبديل وَل ميكن أن يتطر  إليه شيء من ذلك لوعد 
ريف وت يري وتبديل، الكرمي قد حدث فيه حت قرمنهللا حبفظه وصيانته ومل خيالف يف هذا إَل الشيعد الراف د حيث زعموا أن ال

من أجل مصاحلهم الدنيويد، وعقيد م هذه ابطلد ودل على بطالهنا األدلد من  قرمنرفوا الوزعموا أن الصحابد هم الذين ح
 وإليك بيان ذلك:الكرمي، وأقوال األئمد من أهل البي ، والعقل  قرمنال

 الكرمي: قرآنأ ـ األدلة من ال
يف  اآلَي تبديلر و إليه التحريف أو ال ، أنه َل ميكن أن يتطرذ قرمنالصرحيد الدالد على تكفل هللا تعاىل حبفظ ال اآلَي   

 هذا الش ن كثرية موها:
 .[9]احلجر:  ﴾ِإانذ حَنُْن نَ زذْلَوا الذ ِْكَر َوِإانذ َلُه حَلَاِفظُوَن ص﴿ص قوله تعاىل: 
َل ِلَكِلَماتِِه َوَلْن نَِدَ ﴿ص قوله تعاىل:   .[27]الكهف:  ﴾نِِه ُمْلَتَحًدا صِمْن ُدو  َواْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمْن ِكَتاِب َربِ َك ََل ُمَبدِ 
يٍد ص﴿ص قوله تعاىل:   .[42]فصلت:  ﴾ََل أَيْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوََل ِمْن َخْلِفِه تَ ْوزِيل  ِمْن َحِكيٍم  َِ

                                                           
 .65اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  (1)
 وما بعدها. 42أضواء على خطو  حمو الدين ، ص  (2)
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 .[2ـ  1]البقرة:  ﴾امل صَذِلَك اْلِكَتاُب ََل َرْيَو ِفيِه ُهَدًى لِْلُمتذِقنَي ص﴿ص قوله تعاىل: 
 [.1]يونس:  ﴾الر ِكَتاب  ُأْحِكَمْ  مََيتُُه مُثذ ُفصِ َلْ  ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي ص﴿ص قوله تعاىل: 
ُ َما يُ ْلِقي الشذْيطَاُن ف َ  َوَما أَْرَسْلَوا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوََل َنيبِ ٍ ِإَلذ ِإَذا ََتىنذ أَْلَقى الشذْيطَاُن يف أُْمِويذِتهِ ﴿ص وقوله تعاىل:  يَ ْوَسُ  اَّللذ

ُ َعِليم  َحِكيم  ص ُ مََيتِِه َواَّللذ  .[52]احلج:  ﴾مُثذ حُيِْكُم اَّللذ
َوا مَجَْعُه وَ ﴿ص وقوله تعاىل:   .[17ـ  16]القيامة:  ﴾ُه صقرمنََل حُتَر ِْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبِه صِإنذ َعَلي ْ
الكرميا  على حفظ هللا لكتابه الكرمي وإحكامه َلَيته، وأنه َل أيتيه الباطل من بني يديه وَل من   اآلَيفقد دلذ  هذه 

يف صراحتها على حفظ هللا لكتابه وصيانته  اآلَي ، وهذه [122]النساء:  ﴾َوْعَد اَّللِذ َحقًّا َوَمْن َأْصَدُ  ِمَن اَّللِذ ِقياًل ص﴿خلفه 
لى الصحابد رضوان الكرمي ع قرمنحيتاج إىل شر  أو توضيُ، كما أن ثواء هللا تعاىل يف المن التحريف والتبديل، حيث َل 

َوالسذاِبُقوَن اأَلوذُلوَن ِمَن ﴿، قال تعاىل: (1)قرمنهللا عليهم مما يؤكد كذب ما نسبته إليهم الشيعد الراف د من دعوى حتريف ال
ُهْم َوَرُضوا َعْوُه َوَأَعدذ َ ُْم َجوذاٍ  َنْرِياْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر َوالذِذيَن  ُ َعو ْ حَتْتَ َها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها  ات ذب َُعوُهْم إبِِْحَساٍن َرِضَي اَّللذ

 .[100]التوبة:  ﴾أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ص
ُ َعِن اْلُمْؤِمِونَي ِإْذ ي ُ ﴿وقوله تعاىل:   فَ َنْ َزَل السذِكيَوَد َعَلْيِهْم َوَأَلهَبُْم فَ ْتًحا َباِيُعوَنَك حَتَْ  الشذَجَرِة فَ َعِلَم َما يف قُ ُلوهِبِمْ َلَقْد َرِضَي اَّللذ

 يف مد  الصحابد الر سي   شرحها وبياهنا يف موضعه   إبذن هللا تعاىل  . اآلَي وغري ذلك من  [18]الفتح:  ﴾َقرِيًبا ص
الكرميد،  اآلَي هذه  تعارضه قرمنسميها املتقدمنير نقول للشيعد الراف د: إن قولكم بتحريف البق اآلَي وبعد إيراد هذه 

تبديل،  مل حيرذف ولن حيرذفر ألنه هو الذي تكفل حبفظه وصيانته عن التحريف وال قرمنالر أكد هللا تعاىل فيها أن هذا ال
 ورسوله، موهم ابلتحريف، ووصفهم ابلصد ، واإلميان ابهللكما أثىن على صحابد نبيه صلى هللا عليه وسلم الذين ا مت

عود ذلك َل جاء  من هللا تعاىل، ف اآلَي ، إما أن تعرتفوا وتقروا أن هذه اآلَي وزكاهم أعظم تزكيد، فيلزمكم ناه هذه 
ا من هللا فهذا  توكروا أهنالكرمي من التحريف والتبديل، وإما أن  قرمنيسعكم إَل قبو ا، واعتقاد ما دل  عليه، من سالمد ال

 .(2)سلمنيواعتقد عدم صحد نسبتها إىل هللار فهو كافر إبمجاع امل قرمنإبمجاع املسلمني، إذ من أنكر ميد واحدة يف ال كفر ابهلل

 ب ـ األدلة من أقوال أئمتهم:
فقد جاء  رواَي  كثرية عن أئمتهم الذين يعتقدون عصمتهم، حيثُّون فيها الشيعد على التمسك بكتاب هللا، وردِ  كل شيء 
إىل الكتاب والسودر ومن هذه الرواَي : ما جاء عن موسى بن جعفر: أنه سنل: أكل شيء يف كتاب هللا وسود نبيه، أو 

                                                           
 (.2/59املوافقا  ) (1)
 (.1/434بذل اجملهود ، عبد هللا اجلميلي ) (2)
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. وجاء عن أيب عبد هللا أنه قال: من خالف  (1)وسود نبيه صلى هللا عليه وسلمتقولون فيه؟ فقال: بل كل شيء يف كتاب هللا 
. وعن أيب جعفر أنه قال: إن هللا تبارك وتعاىل مل يدع شيناً حتتاج (2)كتاب هللا وسود نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم فقد كفر

اً، وجعل عليه دليالً  إليه األمد إَل أنزله يف كتابه وبيوه لرسوله صلى هللا عليه وسلم، وجعل ، وعن (3) يدل عليهلكل شيء حد 
 .(4)أيب عبد هللا قال: ما من شيء إَل وفيه كتاب أو سود

 واملتأمل هلذه الروااين خيرج بفائدتني مهمتني:.
مسك الكرمي، وإَل مل يطلبوا من تالميذهم الت قرمنص أن األئمد من مل البي  كانوا يعتقدون ك ريهم من سلف األمد صحد ال

بكتاب هللا وسود نبيه صلى هللا عليه وسلم ونبذ ما سوا ا، مث إخبارهم إَيهم أنه ما من شيء إَل وهو يف كتاب هللا والسود، 
 وأنه ليس عودهم إَل ما فيهما.

 .(5)م بُرءاُء موها وممن افرتاهامل يقولوها، بل ه قرمنص أن الرواَي  املوسوبد إليهم من القول بتحريف ال

 ج ـ األدلة العقلية:
ملا  الكرمي، فإن العقل يدل على بطالن دعواهم تلك، وذلك قرمنوكما دلذ الوقل على بطالن دعوى الراف د يف حتريف ال

الويب صلى هللا عليه  العظيمد الر يستلزم موها الطعن يف هللا تبارك وتعاىل، ويف من املفاسد قرمنيرتتو على القول بتحريف ال
ن يف هللا تعاىل يستلزم الطع قرمنوسلم، وصحابته رضوان هللا عليهم، واألئمد من مل البي  األطهار، فالقول بتحريف ال

لى هللا عليه من التحريفر تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً، ويستلزم الطعن يف الويب ص قرمنوا امه بعدم الوفاء بوعده حبفظ ال
لر مل يطلع عليها ا اآلَي الكرمي البالغ الكامل، بل خصذ عليًا رضي هللا عوه بكثري من  قرمنحيث إنه مل يبلغ الوسلمر 

د، من أجل مصاحلهم ا اصد على حسو ما يدعيه الشيعد الراف  قرمنغريه، ويستلزم الطعن يف الصحابد الذين حرفوا ال
إىل  الذي معهم   على حد زعم الشيعد الراف د   قرمنويستلزم الطعن يف علي واألئمد من بعده، وذلك ألهنم مل يسلموا ال

نْ َزْلَوا ِمَن اْلبَ يِ َواِ  َواْ َُدى ُتُموَن َما أَ ِإنذ الذِذيَن َيكْ ﴿الواس ويدعوهم إليه، وهذا كتم لكتاب هللا، وقد توعد هللا على ذلك بقوله: 
ُ َويَ ْلَعوُ ُهُم الالذ  ِمْن بَ ْعِد َما بَ ي ذوذاُه لِلوذاِس يف اْلِكَتاِب أُْولَِنَك يَ ْلَعوُ ُهمُ   .[159]البقرة:  ﴾ِعُووَن صاَّللذ

يثد أكرب رادع  م سدة املرتتبد على تلك العقيدة ا بولو كان للشيعد الراف د اعرتاف ابألدلد العقليد، لكان  هذه اللوازم الفا

                                                           
 (.1/235بذل اجملهود ) (1)
 (.1/62األصول للكايف ) (2)
 (.1/70أصول الكايف ) (3)
 (.1/59املصدر السابق نفسه ) (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
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لإلقالع على هذه العقيدة، والتوبد إىل هللا من كل ما افرتوه عليه وعلى نبيه صلى هللا عليه وسلم وصحابد نبيه الكرام، وأهل 
 .(1)البي  األطهار

 ليس حجة إال بقيم: قرآنـ اعتقادهم أن ال 2
 قرمن، يروي ما نصه:.. أن ال(2)الكايف( والذي هو عودهم كصحيُ البخاري عود أهل السودقال الكليين صاحو )أصول 

. كما (3)، وكان  طاعته مفرتضد، وكان احلجد على الواس بعد رسول هللاقرمنَل يكون حجد إَل بقيم: وأن علياً كان قيم ال
، وغريها. (7)، ووسائل الشيعد(6)، واعاسن(5)الشرائع، وعلل (4)توجد هذه املقالد يف طائفد من كتبهم املعتمدة كرجال الكشي

 ؟ .[9]اإلسراء:  ﴾َي أَق َْومُ يَ ْهِدي لِلذِر هِ  قرمنِإنذ َهَذا الْ ﴿وكيف يقال مثل هذا يف كتاب أنزله هللا سبحانه ليكون هدايد للواس 
و الفصل ليس ما بعدكم، وحكم ما بيوكم، ه قال ا ليفد الراشد علي    رضي هللا عوه  : كتاب هللا فيه نب  ما قبلكم، وخرب

اب زل، من تركه من جبار قصمه هللا، ومن ابت ى ا دى يف غريه أضله هللا، وهو احلبل املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو الصرا  
ن قال به ماملستقيم، وهو الذي َل تزيغ به األهواء، وَل تلتبس به األلسن، وَل توق ي عجائبه، وَل يشبع موه العلماء، 

 .(8)صد ، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إىل صرا  مستقيم
رة، مث قرأ وعمل مبا فيه أَل ي ل يف الدنيا وَل يشقى يف اآلخ قرمنوقال ابن عباس   رضي هللا عوهما  : ت من هللا ملن قرأ ال

يًعا بَ ْعُ ُكْم ﴿: اآليدهذه  َها مجَِ وقض هذه املقولد وقد جاء يف كتو الشيعد نفسها عن أهل البي  ما ي ﴾لِبَ ْعضٍ قَاَل اْهِبَطا ِمو ْ
، فإنه شافع رمنقيف بعض مصادرهم املعتمدة، فقد جاء فيها:... فإذا التبس  عليكم الف  كقطع الليل املظلم، فعليكم ابل

 .(9)يل يدل على خري سبيلمشفع، من جعله إمامه قاده إىل اجلود، ومن جعله خلفه ساقه إىل الوار، وهو الدل
امر  رمنقويف )هنج البالغد( املوسوب لعلي   رضي هللا عوه  ، وهو الذي عود الشيعد من أوثق املراجعر جاء الوص التايل: فال

 .(10)زاجر، وصام  انطق، حجد هللا على خلقه
م   كما ؤَلء القوم، فرواَي و ذه الوصوص شواهد أخرى، وهي تكشف لوا مدى التواقض واَلضطراب الواقع يف مصادر ه

                                                           
 (.1/437بذل اجملهود ) (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 (.1/155أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 (.1/188أصول الكايف ) (4)
 .420رجال الكشي ، ص  (5)
 .192الصدو  ، علل الشرائع ، ص  (6)
 .268اعاسن للربقي ، ص  (7)
 (.18/141الشيعد للحر العاملي )وسائل  (8)
 ، موقف على أمري املؤموني علي. 15ف ائل القرمن َلبن كثري ، ص  (9)
 (.16/225تفسري الطربي ) (10)
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ترى   يعارض بع ها بع اً، لكوهم يف حالد التواقض تلك قد وضعوا  م موهجاً خطرياً، وهو األخذ مبا خالف العامد   وهم 
أهل السود عودهم، واملت مل لتلك املقالد الر تواتر  يف كتو الشيعد يالحظ أهنا من وضع عدو حاقد أراد أن يصدذ الشيعد 

يم هو أحد بوجود القيم، والق قرمنتاب هللا سبحانه، وي لهم عن هدى هللا، فما دام  تلك املقالد ربط  حجيد العن ك
شر،  من علي إىل سائر األئمد اَلثين ع قرمنفسر لرجل واحد وهو علي، وقد انتقل علم ال قرمناألئمد اَلثين عشرر ألن ال

د ى إىل اإلمام الثاين عشر، وهو غائو مفقود عود اَلثين عشريد موذ ما يزيكل إمام يعهد هبذا العلم إىل من بعده، حىت انته
ل ائو أو هبذا ا قرمنوغريهم، فما دام  هذه املقالد ربط  حجيد ال على أحد عشر قرانً، ومعدوم عود طوائف من الشيعد

 يعرج عليه يف رجع إىل كتاب هللا، وَلمتوقف ل ياب قَ يِ مه أو عدمه، وأنه َل ي قرمناملعدوم فك ن هنايتها: أن اَلحتجاج ابل
مقام اَلستدَلل، ألن احلجد يف قول اإلمام فق ، وهو غائو فال حجد فيه حيونذ   وحسبك هبذا ال الل واإلضالل عن 
صرا  هللا، وتلك ليس  هنايد التامر على كتاب هللا، وعلى الشيعد، ولكوها حلقد من حلقا ، ومؤامرة ضمن سلسلد 

 .(1)أن تبعد الشيعد عن كتاب هللا عز وجلمؤامرا ، تريد 
الكرمي مل يكن سراً تتوارثه ساللد معيود، ومل يكن لعلي اختصاص هبذا دون  قرمنإن مما علم من اإلسالم ابل رورة أن علم ال

سائر صحابد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأن الصحابد رضوان هللا عليهم هم الطليعد األوىل الذين حازوا شرف تلقي 
صل، وتعتقد كن الشيعد ختالف هذا األعن رسول البشريد حممد صلى هللا عليه وسلم ونقله إىل األجيال كافد، ول قرمنهذا ال

من غريهم  رمنقكله، وأهنم اختصوا بت ويله، وأن من طلو علم ال  قرمنأن هللا سبحانه قد اختصذ أئمتهم اَلثين عشر بعلم ال
، وتذكر بعض مصادر أهل السود أبن بدايد هذه املقالد، وجذورها األوىل ترجع َلبن سب ر فهو القائل: أبن (2)فقد ضل

 .(3)جزء من تسعد أجزاء، وعلمه عود علي رمنقال
 وقد استفاض ذكر هذه املقالة يف كتب الشيعة اإلمامية االثين عشرية أبلوان األخبار وصنوف الروااين:

، وإن رسول لو وجدوا له مفسراً  قرمنأ   جاء يف )أصول الكايف( يف خرب طويل عن أيب عبد هللا قال: إن الواس يكفيهم ال
 .(4)هللا عليه وسلم   فسره لرجل واحد، وفسر لألمد ش ن ذلك الرجل وهو علي بن أيب طالوهللا   صلى 

وهو  رمنقوجاء يف طائفد من مصادر الشيعد املعتمدة لديهم: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: إن هللا أنزل علي ال
وزعم  أي اً كتو الشيعد أن أاب جعفر قال: َي قتادة أن   .(5)الذي من خالفه ضل، ومن يبت ي علمه عود غري علي هلك

                                                           
 (.92/17( ر البحار )1/2تفسري العياشي ) (1)
 (.1/160ر أصول الشيعد اإلماميد ) 265هنج البالغد ، ص  (2)
 (.1/161أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 (.1/162املصدر السابق نفسه ) (4)
 (.1/162ر أصول الشيعد اإلماميد ) 38أحوال الرجال ، للجوزجاين ص  (5)
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ال له قتادة: نعم... ؟ فققرمنهكذا يزعمون، قال أبو جعفر   رضي هللا عوه  : بل ين أنك تفسر ال فقيه أهل البصرة؟ فقال:
، ورمبا تست ر  جملداً، ورواَي م يف هذا الباب كثرية جداً  .(1)من خوطو به قرمنإىل أن قال: وحيك َي قتادة إمنا يعرف ال

 .(2)، وأنه خمزون عودهم وبه يعلمون كل شيءقرمنوكلها حتوم حول معىن واحد وهو اختصاص األئمد اَلثين عشر بعلم ال
َلى ْلِكَتاَب ي ُ أََوملَْ َيْكِفِهْم َأانذ أَنْ َزْلَوا َعَلْيَك ا﴿والرد على ذلك كما قال هللا تعاىل ملن طلو ميد تدل على صد  الرسول:  ت ْ

ن سود ، أو مقرمنمن ال قرمنالكرمي العظيم هو الشاهد والدليل واحلجد، ومن ابت ى علم ال قرمنر فال[51]العنكبون:  ﴾َعَلْيِهمْ 
 املصطفى صلى هللا عليه وسلم، أو من صحابد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا فيهم علي فقد اهتدى.

ي هلك ليس من دين اإلسالم، وهو مما علم بطالنه من اإلسالم ابل رورة، عود غري عل قرمنوالقول أبن من طلو علم ال
َ َوأَن ْ ﴿فلم خيص الويب صلى هللا عليه وسلم أحداً من الصحابد بعلم الشريعد دون اآلخرين، قال تعاىل:  َزْلَوا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 

تدل على أن البيان للواس وليس لفرد أو طائفد موهم، ولو كانوا أهل بيته، وقد نفى  اآليد، ف[44]النحل:  ﴾لِلوذاِس َما نُ ز َِل ِإلَْيِهمْ 
 .(3)أمري املؤموني علي أن يكون خصه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعلم دون الواس

ى هللا لوقد خاطو الويب صلى هللا عليه وسلم الصحابد ومن بعدهم، ورغبهم يف تبليغ سوته ومل خيص أحداً موهم، فقال ص
ن  ر هللا أمرًأ مسع موا حديثًا فحفظه حىت يبل ه غريه، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إىل »عليه وسلم: 

 ، فيكون حجد عليهم.(5). وقد رو  هذا احلديث كتو الشيعد اإلماميد اَلثين عشريد املعتمدة(4)«من هو أفقه موه
 قرمنعرف السواهم   إمنا ي قرمنطو به سوى األئمد اَلثين عشر، ومن هوا فال يعرف الالكرمي مل خيا قرمنوأما الدعوة أبن ال

  وهبذا الفهم السقيم يعترب صحابد رسول هللا والتابعون وأئمد اإلسالم على امتداد العصور قد هلكوا  (6)من خوطو به
هالته، وموه أن يف كتاب هللا ما َل يعذر أحد جبوفق أصوله، أو اعتقادهم  قرمنحد زعمهم   بقيامهم بتفسري ال وأهلكوا   على

 قرمن، فالشيعد تزعم أنه َل يعرف ال(7)ما تعرفه العرب من كالمها، وموه ما َل يعرفه إَل العلماء، وموه ما َل يعلمه إَل هللا
و أن يعلم: أن جي كله وهذه دعوة تفتقر إىل الدليل، وزعم يكذبه العقل والوقلر فمما  قرمنسوى األئمد، وأهنم يعرفون ال

َ لِلوذاِس َما نُ ز َِل لِت ُ ﴿، كما بني  م ألفا ه، فقوله تعاىل: قرمنالويب صلى هللا عليه وسلم بنيذ ألصحابه معاين ال َبنيِ 

                                                           
 (.18/131( ر وسائل الشيعد )1/25أصول الكايف ) (1)
 (.18/138ر وسائل الشيعد ) 40أمايل الصدو  ، ص  (2)
 (.1/163( ر أصول الشيعد )238   42/237حبار األنوار ) (3)
 (.1/166الشيعد اإلماميد )أصول  (4)
 .1978مسلم ، رقم  (5)
 (.690   1/689سلسلد األحاديث الصحيحد ) (6)
 (.18/63( ر وسائل الشيعد للحر العاملي )1/403أصول الكايف ) (7)
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مان بن   كعث قرمن. يتواول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الر ن السلمي: حدثوا الذين كانوا يقرئونوا ال[44 ]النحل:﴾ِإلَْيِهمْ 
عفان، وعبد هللا بن مسعود وغري ا   أهنم كانوا إذا تعلموا من الويب صلى هللا عليه وسلم عشر اَي  مل جياوزوها حىت يتعلموا 

 .(1)والعلم والعمل مجيعاً  قرمنما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلموا ال
ب ذُرو ﴿تعاىل ق ال: ول هذا كانوا يبقون م دة يف حفظ السورة، وذل ك أن هللا  ، [29]ص:  ﴾ا مََيتِهِ ِكَتاب  أَنْ َزْلَواُه ِإلَْيَك ُمَباَرك  لَِيدذ

ب ذُروا اْلَقْولَ ﴿، وقال: [82]النساء:  ﴾قرمنأََفاَل يَ َتَدب ذُروَن الْ ﴿وقال:  بدون فهم معاني ه َل  قرمن. وتدب ر ال[68]املؤمنون:  ﴾أَفَ َلْم َيدذ
مت من لفهمه، ومن املعلوم:  قرمن. وعقل ال[2]يوسف:  ﴾ َعَربِيًّا َلَعلذُكْم تَ ْعِقُلوَن صقرمانً ِإانذ أَنْ َزْلَواُه ﴿ميكن، وكذل ك قال تعاىل: 

 أوىل. قرمنأن كل كالم فاملقصود موه فهم معانيه دون جمرد ألفا ه، فال
َل خيتص بعلمها  منقر فقال  أبن  واهر الو ذا مل تعد فند من الشيعد   م هذه املقالد، وخرج  عن القول بكل ما فيها، 

 رمنقفمن اختصاص األئمد. وقام خالف كبري حول حجيد  واهر ال اآلَي اَلثوا عشر، بل يشاركهم غريهم فيها، أما بواطن 
ى حجيد واألخرى تر  كله  اهره وابطوه إَل األئمد،  قرمنبني األخباريني واألصوليني، فالفند األوىل ترى أن ه َل يعلم تفسري ال

 .(2)وفهمه قرمنلعموم األدلد يف الدعوة لتدبر ال قرمن واهر ال
َ لِلوذاِس َما ن ُ ﴿مل يفسر إَل لعلي خمالفد لقول هللا سبحانه:  قرمنإن دعوى ال ْم َوَلَعلذُهْم ز َِل ِإلَْيهِ َوأَنْ َزْلَوا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 

للواس َل لعلي وحده   كما سبق  ر فليس ملن قال  ذه املقالد إَل أحد طريقني: إما القول . فالبيان [44]النحل:  ﴾صيَ تَ َفكذُرونَ 
، وهي خمالفد للعقل وما علم من اإلسالم ابل رورة، ودعوى أن علم قرمنأبن الرسول مل يبلغ ما أنزل إليه، وإما أن يكذب ال

كا لفاء األربعد،   رمنقهللا صلى هللا عليه وسلم بتفسري الرسول  اختص به األئمد يوافيه اشتهار عدد كبري من صحابد قرمنال
 .(3)وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن لب  وغريهم. وكان علي   رضي هللا عوه   يثين على تفسري ابن عباس
موها ذكر علي،  ءوقال ابن تيميد   ر ه هللا  : وهذا ابن عباس نقل عوه من التفسري ما شاء هللا ابألسانيد الثابتد ليس يف شي

وابن عباس يروي عن غري واحد من الصحابدر يروي عن عمر، وأيب هريرة، وعبد الر ن بن عوف، وعن زيد بن لب ، 
وأيب بن كعو، وأسامد بن زيد وغري واحد من املهاجرين واألنصار، وروايته عن علي قليلد جداً، ومل خيرج أصحاب الصحيُ 

حديثه عن عمر وعبد الر ن بن عوف وأيب هريرة وغريهم... وما يعرف أبيدي املسلمني شيناً من حديثه عن علي، وخرجوا 
تفسري لب  عن علي، وهذه كتو احلديث والتفسري مملوءة ابَللر عن الصحابد والتابعني، والذي موها عن علي قليل جداً، 

                                                           
 (.1/163( ر أصول الشيعد )238   24/237حبار األنوار ) (1)
 ( ، كالم َلبن عباس.1/76تفسري الطربي ) (2)
 (.13/331جمموع الفتاوى ) (3)
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 فر ِبَوَلِع الواس ابلكذب عليه.، وقد حتدث جع(1)وما يوقل من التفسري عن جعفر الصاد  عامته كذب على جعفر
ائر األجيال، ألنه مل من الصحابد إىل س قرمنانفرد بوقله علي يف ي إىل الطعن يف تواتر شريعد ال قرمنإن قو م أبن علم ال

  يوقلها   على حد زعمهم   عن رسول هللا إَل واحد وهو علي   رضي هللا عوه  ، فهذه املقالد مؤامرة، ا دف موها الصد عن
يف دين  رمنقكتاب هللا سبحانه واإلعراض عن تدبره، واستلهام هديه، والتفكر يف عربه، والت مل يف معانيه ومقاصده فال

الشيعد َل وسيلد لفهم معانيه إَل من طريقد األئمد اَلثين عشر، أما غريهم فمحروم ابَلنتفاع به، وهي حماولد أو حيلد 
 قرمانً  أَنْ َزْلَواُه ِإانذ ﴿هللا نزل بلسان عريب مبني، وخوطو به الواس أمجعون:  مكشوفد ا دف، مف وحد القصد، ألن كتاب

 .[138]ال عمران:  ﴾َهَذا بَ َيان  لِلوذاِس َوُهدًى َوَمْوِعَظد  لِْلُمتذِقنَي ص﴿، [2]يوسف:  ﴾َعَربِيًّا َلَعلذُكْم تَ ْعِقُلوَن ص
ه: اعترب واَلتعاظ مبواعظه، وحمال أن يقال ملن َل يفهم ما يقال له وَل يعقل أتويلوأمر هللا عباده بتدبره، واَلعتبار أبمثاله، 

نقله  ، والذيقرمن، وهي حماولد للصدِ  عن ذلك العلم العظيم يف تفسري ال(2)مبا َل فهم لك به وَل معرفد من البيان والكالم
 إليوا صحابد رسول هللا والسلف واألئمد.

د صر  بذلك األئمد اَلثين عشر، وق ة هبا وَل قيمد  ا يف دين الشيعد، ألهنا ليس  واردة عنفهذه الكووز العظيمد َل عرب 
، لقد حاول  كتو (3)بعض شيوخهم املعاصرين فقال: إن مجيع التفاسري الواردة عن غري أهل البي  َل قيمد  ا وَل يعتد هبا

  لكتاب هللا هان، وكتو احلديث كالكايف والبحار أتويالالتفسري املعتمدة عودهم كتفسري القمي والعياشي والصايف والرب 
موسوبد آلل البي  تكشف يف الكثري ال الو عن جهل فاضُ بكتاب هللا، وأتويل موحرف َلَيته، وتعسف ابلغ يف تفسريه، 

 قرمينسيا  اللوَل ميكن أن تصُ نسبتها لعلماء مل البي ، فهي أتويال  َل تتصل مبدلوَل  األلفاظ، وَل مبفهومها وَل اب
  كما سي   أمثلد على ذلك إبذن هللا  ، وبواء على هذه العقيدةر أن هذا هو مبلغ علم علماء مل البي ، ويف ذلك من 

 .(4)الزرايد عليهم ونسبد اجلهل إليهم الشيء الكثري من قوم يزعمون حمبتهم والتشيع  م
 معاين ابطنة ختالف الظاهر: قرآنـ اعتقادهم أبن لل 3

 اهراً وابطواً، وأن الواس َل يعلمون إَل الظاهر، وأما الباطن فال يعلمه إَل األئمد ومن يستقي  قرمنو الشيعد إىل أن للذه
 موهم، ومبثل هذه األفكار فتُ الشيعد الباب للزاندق د وامللحدين وأصحاب األهواء 

 متم أرادوا أن يطفنوا نور اإلسالم أبفواههم، ولكن هللا، وحاولوا مجيعًا الكيد له، و قرمنواملذاهو ا دامد لكي يتالعبوا ابل

                                                           
 (3/130ر أصول الفقه للمظفر ) 463البيان للخوئي ، ص  (1)
 (.1/9( ر تفسري ابن جزي )1/19تفسري ابن عطيد ) (2)
 (.4/155موهاج السود ) (3)
 (.1/82تفسري الطربي ) (4)
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وافق معتقدا م وخيدم لكي ي قرمننوره ولو كره الكافرون، وقد است ل الشيع د فكرة الظاهر والباطن ه ذه، وحاولوا هب ا تفسري ال
تك  ة للهجوم على الصحابد رضي هللا عوهم ونرحيهم يف الوق  ال ذي ميجدون فيه  قرمنمذهبهم يف اإلمام د، كما اختذوا ال

أهل البي  ويوسبون إليهم أشي اء يدفعوهن ا هم عن أنفسهم، وق د أتى الشيعد الراف  د يف هذا الباب ابراء ختالف كل ما أثر 
 .(1)، وَل يسودها أثر وَل عقل وَل ل د وَل موطققرمنيف تفسري ال

ور الت ويل الباطين نبت  يف أروقد السبنيد، ألن ابن سب  حاول أن جيد لقوله ابلرجعد مستوداً من كتاب هللا ابلت ويل إن جذ
ِإنذ الذِذي ﴿الباطل وذلك حيوما قال: العجو ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب أبن حممداً يرجع. وقد قال هللا عز وجل: 

أتويال  الشيعد  . وقد نقل  لوا بعض كتو أهل السود مناذج من(2)[85]القصص:  ﴾ىَل َمَعادٍ َلَرمدَُّك إِ  قرمنفَ َرَض َعَلْيَك الْ 
، (3)لكتاب هللا، ولكن ما انكشف لوا اليوم أمر خطري على عقائد الواس وفكرهم وثقافتهم، فقد حتدث اإلمام األشعري

 حد ال الة ابتفا  السود والشيعد   والذي توسو إليه، وغريهم حيكون عن امل رية بن سعيد   أ(5)، والشهرستاين(4)والب دادي
 [16]احلشر: ﴾ِن اْكُفرْ َكَمَثِل الشذْيطَاِن ِإْذ َقاَل ِلإِلْنَسا﴿الطائفد امل رييد: أنه ذهو يف أتويل الشيطان يف قول هللا جل ش نه: 

مدة، حيث جاء يف دونته يف مصادرها املعتبعمر بن ا طاب   رضي هللا عوه    وهذا الت ويل بعيوه قد ورثته اَلثوا عشريد، و 
مذا َوقَاَل الشذْيطَاُن لَ ﴿، عن أيب جعفر يف قول هللا: (10)، وحبار األنوار(9)، والربهان(8)، والقمي(7)، والصايف(6)تفسري العياشي

شيء وقال الشيطانر إَل وهو الثاين، فكان  كتو اَلثين عشريد  قرمنقال: هو الثاين، وليس يف ال [22]إبراهيم:  ﴾ُقِ َي اأَلْمرُ 
 .(11)تزيد على امل رييد بوضع هذا اَلحنراف يف كتاب هللا قاعدة مطردة

فهذه الرواَي  الر تسودها كتو الشيعد اَلثين عشريد إىل أيب جعفر الباقر هي من أكاذيو امل رية بن سعيد وأمثاله، فقد 
، أن أاب جعفر قال: برئ هللا ورسوله من امل رية بن سعيد، وبيان بن مسعانر فإهنما كذاب عليوا (12)وواءذكر الذهيب عن كثري ال

                                                           
 .19الشيعد والرجعد ، حممد رضا الوجفي ، ص  (1)
 (.1/176أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 .234،  233دراسد عن الفر  ويري  املسلمني ، ص  (3)
 (.5/347يري  الطربي ) (4)
 (.1/73مقاَل  اإلسالميني ) (5)
 .240الفر  بني الفر  ، ص  (6)
 (.1/177امللل والوحل ) (7)
 (.2/223تفسري العياشي ) (8)
 (.3/223تفسري الصايف ) (9)
 (.3/84تفسري القمي ) (10)
 (.2/930الربهان ) (11)
 (.3/378حبار األنوار ) (12)
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، وسا  الكشي (2)، وروى الكشي يف رجاله عن أيب عبد هللا قال: لعن هللا امل رية بن سعيد كان يكذب عليوا(1)أهل البي 
 .(3)رواَي  عديدة يف هذا الباب

سري على أن جابر اجلعفي الذي وضع أول تف من األشعري، والب دادي، وابن ح زم، ونشوان احلمرييويالحظ أن ه اتفق كل 
هو أمري املؤموني  قرمنالذي قال: أبن املراد ابلشيطان يف ال (4)للشيعد على ذلك الوهج الباطين كان خليفد امل رية بن سعيد
 .(5)بعض عمل  على فس اد التشيع عمر   رضي هللا عو ه  ر فهي عواصر خط رة يستقي بع ه ا من

وحني احتج شي  الشيعد يف زموه   والذي إذا أطلق لقو العال مد عودهم انصرف إليه )ابن املطهر احللي(   على استحقا  
وَ ُهَما بَ ْرزَخ  ََل يَ بْ ﴿الربهان الثالثون: قوله تعاىل: »علي لإلمامد بقوله:  ، [20-19 ]الرمحن: ﴾َياِن ص ِ َمرََج اْلَبْحَرْيِن يَ ْلَتِقَياِن صبَ ي ْ
وَ ُهَما بَ ْرزَخ  َلَ يَ ْبِ َياِن ص﴿قال: علي وفاطمد،  ُهَما ال﴿صلى هللا عليه وسلم، احلسن  ﴾بَ ي ْ ، فحيوما ﴾لُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن صخَيْرُُج ِمو ْ

ذَين أشبه موه ما يقول، وهذا اب  احتج ابن املطهر بذلك قال ابن تيميد   ر ه هللا  : إن هذا وأمثاله إمنا يقوله من َل يعقل
مبثل هذا طريق  ، بل هو شر من كثري موه، والتفسريقرمن، وهو من جوس تفسري املالحدة والقرامطد الباطويد للقرمنبتفسري ال

وهذه أمثلد من حتريف  (6)مبثل هذا من أعظم القد  فيه والطعن فيه قرمنوالطعن فيه، بل تفسري ال قرمنللمالحدة على ال
 الكرمي على مصراعيه: قرمنالكرمي، وذلك بفتحهم التفسري الباطين لل قرمنالشيعد الراف د َلَي  ال

 أ ـ حتريفهم معىن التوحيد الذي هو أصل الدين إىل معىن آخر هو والية اإلمامة:
يف   َوَلَقْد بَ َعثْ َوا﴿، وذلك قوله هللا يف كتابه: (7)عدون ا فعن أيب جعفر أن ه قال: ما بعث هللا نبي ًا ق  إَل بوَليتو ا والرباءة من

 .[36]النحل:  ﴾ُكلِ  أُمذٍد َرُسوًَل َأِن اْعُبُدوا اَّللذَ َواْجَتِوُبوا الطذاُغو َ 

 ب ـ حتريفهم معىن اإلله إىل معىن اإلمام:
ُ َلَ تَ تذِخُذوا ِإَ نَْيِ اثْ َونْيِ ﴿ففي قوله تعاىل:  َا ُهَو ِإَله  َواِحد   َوقَاَل اَّللذ . قال أبو عبد هللا: يعين بذلك: وَل تتخذوا [51]النحل:  ﴾ِإمنذ

 .(8)إمامني إمنا هو إمام واحد

                                                           
 (.1/206أصول الشيعد اإلماميد ) (1)
 كثري الوواء: شيعي ، وروي أنه رجع عن تشيعه.  (2)
 (.4/161ميزان اَلعتدال ) (3)
 .195رجال الكشي ، ص  (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 (.1/207( ر أصول الشيعد )5/44. اعلي )242( ر الفر  بني الفر  ، ص 1/73مقاَل  اإلسالميني ) (6)
 (.1/208أصول الشيعد ) (7)
 (.4/66موهاج السود ) (8)
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 إىل معىن اإلمام: قرآنج ـ حتريفهم معىن الرب يف ال
القمي يف تفسريه: الكافر: الثاين )يعين عمر . قال [55]الفرقان:  ﴾وََكاَن اْلَكاِفُر َعَلى َربِ ِه َ ِهريًا ص﴿ففي تفسري قول هللا تعاىل: 

. وقال الكاشاين يف البصائر: الباقر عليه (1)بن ا طاب رضي هللا عوه، كان على أمري املؤموني علي عليه السالم  هرياً(
 .(2): علي هو ربه يف الوَليدقرمنفقال: إن تفسريها يف بطن ال اآليدالسالم: أنه سنل عن تفسري هذه 

 هم معاين الكلمة إىل معاين األئمة:د ـ حتريف
وَ ُهمْ ﴿فقالوا يف تفسري قول هللا تعاىل:  ََل ﴿، وقوله سبحانه: (3). الكلمد: اإلمام[21]الشورى:  ﴾َوَلْوََل َكِلَمُد اْلَفْصِل َلُقِ َي بَ ي ْ

 .(4). قالوا: َل تفسري لإلمامد[64]يونس:  ﴾تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِ  اَّللذِ 

 معاين املسجد والكعبة والقبلة إىل معاين األئمة:هـ  حتريفهم 
ُخُذوا ﴿، ويف روايد: (5)قال: يعين األئمد [29]األعراف:  ﴾َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْوَد ُكلِ  َمْسِجدٍ ﴿فقالوا يف تفسري قول هللا تعاىل: 

َع اَّللِذ َتْدُعوا مَ  َوَأنذ اْلَمَساِجَد َّللِِذ َفالَ ﴿قوله تعاىل: . ويف (6)ر قال: يعين األئمد[31]األعراف:  ﴾زِيوَ َتُكْم ِعْوَد ُكلِ  َمْسِجدٍ 
، ويقول الصاد  عوهم:.. حنن البلد احلرام، (7). قال: إن اإلمام من ال حممد فال تتخذوا من غريهم إماماً [18]اجلن: ﴾صَأَحًدا

لسُُّجوِد َوُهْم  اَكانُوا يُْدَعْوَن ِإىَل ﴿. والسجود: هو وَليد األئمد، وهبذا يفسرون قوله تعاىل: (8)وحنن كعبد هللا، وحنن قبلد هللا
 .(9)، حيث قالوا: يدعون إىل وَليد علي يف الدنيا[43]القلم:  ﴾صَساِلُمونَ 

 ده:وح إىل الرجوع عن والية أيب بكر وعمر وعثمان إىل والية علي قرآنو ـ حتريفهم معاين التوبة يف ال
. جاء أتويلها عودهم يف ثالث رواَي  : تقول األوىل: [7]غافر:  ﴾فَاْغِفْر لِلذِذيَن َيبُوا َوات ذبَ ُعوا َسِبيَلكَ ﴿ففي قوله سبحانه: 

الثالثد:  طواغي بكر وعمر وبين أميد(، وتقول الروايد الثانيد: من وَليد ال ﴾فَاْغِفْر لِلذِذيَن َيبُوا﴿من وَليد فالن وفالن )يعوون 
، وتقول الثالثد: من وَليد ﴾َوات ذبَ ُعوا َسِبيَلكَ ﴿بكر وعمر وعثمان( من بين أميد، يعين وَليد  ﴾فَاْغِفْر لِلذِذيَن َيبُوا﴿)يعوون: 

                                                           
 (.2/373( ر الربهان )2/261تفسري العياشي ) (1)
 (.1/209( ر أصول الشيعد )2/373الربهان ) (2)
 (.2/115تفسري القمي ) (3)
 (.4/25تفسري نور الثقلني ) (4)
 (.24/174( ر حبار األنوار )2/274تفسري القمي ) (5)
 (.24/175( ر حبار األنوار )1/314تفسري القمي ) (6)
 (.1/216( ر أصول الشيعد )2/12تفسري العياشي ) (7)
 (.1/216( ر أصول الشيعد )2/13تفسري العياشي ) (8)
 (.1/216( ر أصول الشيعد )4/393الربهان ) (9)
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 يف وهذا قليل من كثري من أتويال م الباطلد، فقد قام  مصادرهم ، هو أمري املؤموني﴾فَاْغِفْر لِلذِذيَن َيبُوا﴿هؤَلء وبين 
التفسري   غالبًا   على هذا املوهج الباطين يف الت ويل الذي استقته من أيب ا طاب وجابر اجلعفي وامل رية بن سعيد وغريهم 

 من ال الة.
ويالحظ أنه يف القرن ا امس بدأ اناه التفسري عودهم حياول التخلُّص من تلك الوزعد املفرقد يف الت ويل الباطين، حيث بدأ 

ه ( يؤلف  م كتااًب يف التفسري، حياول فيه أن  460فد عودهم أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي )املتوَف شي  الطائ
يتخلص أو خيفف من ذلك ال لو الظاهر يف تفسري القمي والعياشي ويف أصول الكايف وغريها، وهو وإن كان يدافع عن 

وسي يف ا بو  الذي نزل إليه القمي ومن أتثر به، ومثل الطأصول طائفته ويقرر مبادئهم املبتدعد، إَل أنه َل يهب  ذلك 
هذا الوهج الف ل بن احلسن الطربسي يف جممع البيان، وقد أشار ابن تيميد إىل ذلك حيث يقول: الطوسي ومن معه يف 

 .(1)دتفسريهم أيخذون من تفسري أهل السود، وما يف تفاسريهم من علم يستفاد إمنا هو م خوذ من تفاسري أهل السو

 سادساً: موقف الشيعة اإلمامية من الصحابة الكرام:
يقف الشيعد الراف د من أصحاب الويب صلى هللا عليه وسلم موقف العداوة والب  اء واحلقد وال  يود، يربز ذلك من خالل 

اً  م إَل نفرًا يسري القدميد واحلديثد، فمن ذلك اعتقادهمر كفرهم ورد مطاعوهم الكبرية على الصحابد الر تزخر هبا كتبهم
موهم، على ما جاء مصرحًا بذلك يف بعض الرواَي  الواردة يف أصُ كتبهم وأوثقها عودهم، فقد روى الكليين عن أيب 
جعفر: أنه قال: كان الواس أهل ردة بعد الويب صلى هللا عليه وسلم إَل ثالثد. فقل : ومن الثالث؟ فقال: املقداد بن 

، وسلمان الفارسي، ر د هللا وبركاته عليهم، مث عرف أانس بعد يسري وقال: هؤَلء الذين دار  األسود، وأبو ذر ال فاري
 .(2)عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا حىت جا وا أبمري املؤموني مكرهاً فبايع

ساقوا اإلمامد إىل ، و   وقال نعمد هللا اجلزائري: اإلماميد قالوا ابلوص اجللي على إمامد علي، وكفذروا الصحابد، ووقعوا فيهم
 .(3)جعفر الصاد  وبعده إىل أوَلده املعصومني عليهم السالم، ومؤلف هذا الكتاب من هذه الفرقد وهي الواجيد إن شاء هللا

وقد  الشيعد الراف د يف الصحابد َل يقف عود هذا احلد من اعتقاد تكفريهم ورد م، بل يعتقدون أهنم شر خلق هللا، وأن 
 .(4)ورسوله َل يكون إَل ابلترب  موهم، وخاصد ا لفاء الثالثد: أاب بكر وعمر وعثمان، وأمها  املؤموني اإلميان ابهلل

  يقول حممد ابقر اجمللسي: وعقيدتوا يف الترب : أنوا نتربأ من األصوام األربعد: أيب بكر، وعمر، وعثمان، ومعاويد، والوساء 
                                                           

 (.3/246موهاج السود ) (1)
 .76( ر اَلنتصار للصحو واَلل ، ص 246   8/245الروضد من الكايف ) (2)
 (.2/244األنوار الوعمانيد ) (3)
 .77اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  (4)
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ن مجيع أشياعهم وأتباعهم، وأهنم شر خلق هللا على وجه األرض، وأنه َل يتم األربع: عائشد، وحفصد، وهود، وأم احلكم، وم
 .(1)اإلميان ابهلل ورسوله واألئمد إَل بعد الترب  من أعدائهم

وقد بلغ من حقد هؤَلء على أصحاب الويب صلى هللا عليه وسلم : استباحد لعوهم، بل تقرهبم إىل هللا بذلك أمرًا يفو  
املال كا م عن أيب  زة الثمايل   افرتاء على زين العابدين ر ه هللا   أنه قال: من لعن اجلب  والطاغو  الوصف، فقد روى 

لعود واحدة كتو هللا له سبعني ألف ألف حسود، وحمى عوه ألف ألف سيند، ورفع له سبعني ألف ألف درجد، من أمسى 
ر، ي بن احلسني، فدخل  على موَلان أيب جعفر حممد الباقيلعوهما لعود واحدة كتو له مثل ذلك، قال: فم ى موَلان عل

ها  َي  ايل، ف عد  عليه احلديث. فقال: نعم َي  ايل. أحتو أن أزيدك؟  فقل : َي موَلي حديث مسعته من أبيك، قال:
سي، ومن أمسى ميفقل : بلى َي موَلي. فقال: من لعوهما لعود واحدة يف كل غداة مل يكتو عليه ذنو يف ذلك اليوم حىت 

 .(2)ولعوهما لعود واحدة مل يكتو عليه ذنو يف ليلد حىت يصبُ
ومن األدعيد املشهورة عودهم الواردة يف كتو األذكار: دعاء يسمونه دعاء صومي قريش )يعوون هبما: أاب بكر وعمر( 

مد وال حممد، ه: اللهم صلِ  على حمويوسبون هذا الدعاء  لماً وزوراً لعلي   رضي هللا عوه  ر وهو يتجاوز صفحد ونصف وفي
والعن صومي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما، وابوتيهما اللذين خالفا أمرك، وأنكرا وحيك، وجحدا إنعامك، وعصيا 
رسولك، وقلبا ديوك، وحرفا كتابك.... إىل أن جاء يف مخره  : اللهم العوهما يف مكوون السر، و اهر العالنيد، لعواً كثرياً 
 أبداً، دائماً سرمداً،َل انقطاع ألمره وَل نفاد لعدده، لعواً يعود أوله وَل يرو  مخره،  م وألعواهنم، وأنصارهم وحمبيهم ومواليهم،
واملسلمني  م، واملائلني إليهم، والواه ني ابحتجاجهم، واملقتدين بكالمهم، واملصدقني أبحكامهم. )قل أربع مرا (: اللهم 

 .(3) يث موه أهل الوار، امني رب العاملنيعذهبم عذاابً يست
هذا الدعاء مرغو فيه عودهم، حىت إهنم رووا يف ف له نسبد إىل ابن عباس أنه قال: إن علياً   عليه السالم   كان يقو  هبذا 

 .(4)سهم فالدعاء يف صلواته، وقال: إن الداعي به كالرامي مع الويب صلى هللا عليه وسلم يف بدر، وأحد، وحوني، أبلف أل
 .(5)و ذا كان هذا الدعاء حمل عوايد علمائهم، حىت إن أغا بزرك الطهراين ذكر أن شروحه بل   العشرة

فهذا ما جاء يف كتبهم القدميد وعلى ألسود علمائهم املتقدمني، أما املعاصرون موهم فهم على عقيدة سلفهم سائرون وهبا 

                                                           
 .53العربيد: الشي  حممد عبد الستار التونسوي يف كتابه بطالن عقائد الشيعد ، ص  )فارسي( ، وقد قام برتمجد الوص ونقله إىل 519حق اليقني ، ص  (1)
 .157، نقالً عن الشيعد وأهل البي  ، ص  513أمجع الف ائُ ملال كا م ، ص  (2)
األخري موثق من كبار علمائهم املعاصرين ورد ذكر أمسائهم على . وهذا الكتاب 215   214ر وحتفد عوام مقبول ، ص 114   113مفتا  اجلوان يف األدعيد والزَيرا  واألذكار ، ص  (3)

 غالف الكتاب وموهم ا ميين.
 (.2/101علم اليقني يف أصول الدين عسن الكاشاين ) (4)
 (.8/192الذريعد إىل تصانيف الشيعد ) (5)
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ا ميين   يقول يف كتابه )كشف األسرار(: إنوا هوا َل ش ن لوا ابلشيخني، متمسكون، فهذا إمامهم املقدس وايتهم العظمى 
، ومن تالعو أبحكام اإلله، وما حلاله وحرماه من عود ا، وما مارساه من  لم ضد فاطمد قرمنوما قاما به من خمالفا  لل

 .(1)ه والدينابود الويب صلى هللا عليه وسلم وضد أوَلدها، ولكووا نشري إىل جهلهما أبحكام اإلل
لوثب   رمنقويقول عن الشيخني   رضي هللا عوهما  : وهوا جند أنفسوا م طرين على إيراد شواهد من خمالفتها الصرحيد لل

 .(2)أبهنما كاان خيالفان ذلك
: لقد ذكر هللا  اين فنا  تستحق سهمًا من الزكاة، لكن أاب بكر أسق  واحدة من هذه قرمنويقول متهمهما بتحريف ال

. ويقول: الواقع أهنم أعطوا الرسول حق قدره... الرسول الذي كد  وجد (3)الفنا ، إبيعاز من عمر ومل يقل املسلمون شيناً 
وحتمل املصائو من أجل إرشادهم وهدايتهم وأغمض عيويه ويف أذنيه كلما  ابن ا طاب القائمد على الفريد والوابعد من 

 .(4)أعمال الكفر والزندقد
وا  شيعيد معاصرة تدعو للتقارب بني الشيعد وأهل السود، وتزعم أهنا تقدر الصحابد، كا ويزي، وأ د وقد خرج  أص

م ويد، والرفاعي، وحممد جواد م ويد، فعليهم أن يعلووا موقفهم يف تقدميهم للصحابد يف األوسا  الشيعيد، وأن يعملوا على 
لون يهذون رسوله، وأن يتصدوا ملشاي  الشيعد املعاصرين الذين َل يزا توقيد الرتاث الشيعي من كل ما خيالف كتاب هللا وسود

يف هذا ال الل، وأَل يتجاهلوا ما جاء يف كتبهم قدمياً وحديثاً، وما جيري يف واقعهم من عوامهم وشيوخهم، وأن يصدقوا وَل 
 .(5)يتواق وا، حىت يقبل موهم موقفهم

ذيند يف أصول كتبهم الر يقوم عليها املذهو من مطاعن، وسباب، وشتائم بإن عقيدة الشيعد الراف د يف الصحابد موجودة 
يتوزه أصحاب املروءة والدين عن إطالقها على أكفر الواس، بيوما توشر  هبا صدور الشيعد الراف د، وتسارع هبا ألسوتهم يف 

ويف احلقيقد:   أعظم األجر واملثوبد،حق أصحاب رسول هللا وخلفائه ووزرائه وأصهاره، ويعدون ذلك ديواً يرجون عليه من هللا
 إن املسلم إذا ما أتمل حال هؤَلء الواس وما هم عليه من بعد وضالل فإنه َل بد له من موقفني:

أ   موقف استشعار نعمد هللا، وعظم لطفه، وسابغ كرمه أن أنقذه من هذا ال الل، األمر الذي يستوجو شكرًا هلل على 
 ذلك.

َلعتبار، مبا بلغ هبؤَلء القوم من زيغ واحنراف، يعلمه من له أدىن ذرة من عقل، كتقرهبم إىل هللا بلعن ب   موقف اَلتعاظ وا
                                                           

 .126كشف األسرار ، ص   (1)
 .131املرجع السابق نفسه ، ص  (2)
 .135ه ، ص املرجع ا لسابق نفس (3)
 .137املرجع السابق نفسه ، ص  (4)
 (.1342إىل  3/1319أصول الشيعد اإلماميد ) (5)
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 أيب بكر وعمر صباحاً ومساء، وزعمهم أن من لعوهما لعود واحدة مل تكتو عليه خطيند يومه.
د ضرورَيً من دين هللا، أن هللا ما تعب وذلك أن عامد العقالء من هذه األمد، بل ومن أصحاب امللل السماويد يدركون إدراكاً 

أمد من األمم بلعن أحد من الكفار، ولو كان من أكفر الواس، بل ما تعبدهم بلعن إبليس اللعني املطرود من ر د هللا صباحاً 
 ومساء، يف أوراد خمصوصد تقربوا إىل هللا كما تتقرب الشيعد الراف د بلعن أيب بكر وعمر.

فيما اطلع  عليه من كتو الراف د أنفسهم   أهنا ت مو  دعاء خمصوصاً أو غري خمصوص يف لعن أيب ، (1)بل إين َل أعلم
جهل، أو أميد بن خلف، أو الوليد بن امل رية الذين أشد الواس كفراً ابهلل وتكذيباً لرسوله صلى هللا عليه وسلم، بل وَل يف 

ي هذا عربة  بكر وعمر، كما يف دعاء صومي قريش وغريه، ففلعن إبليس، يف حني أن كتبهم َتتل  ابلرواَي  يف لعن أيب
لكل معترب فيما يبلغ ابلعبد من ال الل إن هو أعرض عن شرع هللا، واتبع األهواء والبدعر كيف يزين له سوء عمله وقبيُ 

رة الشهوا ، كأفعاله حىت يصبُ َل يعرف معروفًا من موكر، وَل مييز حقًا من ابطل، بل يتخب  يف الظلما ، ويعيش س
َ ُي ِ ﴿يف قوله:  (2)وهذا ما أخرب هللا عوه يف كتابه وبني حال أصحابه لُّ َمْن َيَشاُء أََفَمْن زُيِ َن َلهُ ُسوءُ َعَمِلِه فَ َرمُه َحَسواً فَِإنذ اَّللذ

نْ يَ ﴿. وقال: [8]فاطر:  ﴾َويَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ  ُْم حُيِْسوُ الذِذيَن َضلذ َسْعيُ ُهْم يف احْلََياِة الدُّ ًعا صا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنذ ]الكهف:  ﴾وَن ُصو ْ

ا َحىتذ ِإَذا َرأَْوا َما يُوَعُدوَن ِإمذا اْلَعَذاَب ﴿. وقال تعاىل: [104 ِإمذا السذاَعَد وَ ُقْل َمْن َكاَن يف ال ذالََلِد فَ ْلَيْمُدْد َلُه الرذْ َاُن َمدًّ
 .[75 ]مرمي:﴾صَمَكاانً َوَأْضَعُف ُجْوًدا رٌّ َفَسيَ ْعَلُموَن َمْن ُهَو شَ 

ــ مناذج للمزاجية يف تفسري  1 ــ والرد علا  اآلاينـ ــ علا حد زعمهم ـ عند الشيعة الرافضة: املتعلقة بردة الصحابة ـ
 ابطلهم:

 ل عمران:آسورة أ ـ آية 
ُتْم ﴿استدل الشيعد الراف د بقول هللا تعاىل يف كتابه العزيز:  َأْن تَ ْلَقْوُه فَ َقْد َرأَيْ ُتُموُه َوأَنْ ُتْم  ََتَو ذْوَن اْلَمْوَ  ِمْن قَ ْبلِ َوَلَقْد ُكو ْ

ُتْم َعلَ  َقِلْو َعَلى َعِقبَ يْ تَ ْوظُُروَن ص َوَما حُمَمذد  ِإَلذ َرُسول  َقْد َخَلْ  ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإْن َماَ  أَْو قُِتَل انْ َقَلب ْ ِه ى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَ و ْ
ًنا َوَسَيْجزِي اَّللذُ الشذاِكرِيَن ص يزعمون أهنا صرحيد يف الدَللد على  اآليد. أن هذه [144ـ  143]آل عمران:  ﴾فَ َلْن َيُ رذ اَّللذَ َشي ْ

انقالب الصحابد بعد رسول هللا، وعد الصحابد املوقلبني على أعقاهبم هم الكثرة ال البد من الصحابد، فيما ثب  من الصحابد 
د قليلد وهي الفند الر ترى الشيعد الراف د ثبو ا على اإلسالم، وهؤَلء الثابتون هم الشاكرون، وَل يكونون إَل قلد كما قل

واملهم عودهم أن ميد اَلنقالب تقصد الصحابد مباشرة، الذين يعيشون  [13]سبأ:  ﴾َوقَِليل  ِمْن ِعَباِدَي الشذُكوُر ص﴿قال تعاىل: 

                                                           
 .85هو الدكتور إبراهيم الرحيلي صاحو كتاب )اَلنتصار للصحو واَلل( ، ص  (1)
 .85اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  (2)
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، وقد حوذلوها وطبقوها على ما حدث يف سقيفد (1)ديود، وترمي إىل اَلنقالب مباشرة بعد وفاته دون فعلمع رسول هللا يف امل
 بين ساعدة عودما انتخو الصحابد الكرام أاب بكر الصديق رضي هللا عوهم. والرد على هذا الكذاب العظيم كاَل :

ْبِلِه َوَما حُمَمذد  ِإَلذ َرُسول  َقْد َخَلْ  ِمْن ق َ ﴿   روى الطربي يف تفسريه بسوده عن ال حاك قال يف قوله تعاىل:
: انس من أهل اَلرتياب واملرضى والوفا ، قالوا يوم فر الواس عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم، وشج [144 عمران: ]آل﴾الرُُّسلُ 

ُتْم َعَلى َماَ  أَْو قُِتَل انْ قَ أَفَِإْن ﴿فو  حاجبه، وكسر  رابعيته: قتل حممد فاحلقوا بديوكم األول، فذلك قوله:  َلب ْ
 .(2)[144 عمران: ]آل﴾َأْعَقاِبُكمْ 

وروي أي اً عن ابن جرير قال: قال أهل املرضى واَلرتياب والوفا ، حني فر  الواس عن الويب صلى هللا عليه وسلم : قد قتل 
 .(3)اآليدحممد، فاحلقوا بديوكم األول، فوزل  هذه 

لم قتل، هو: ما قاله املوافقون ملا أشيع يف الواس أن رسول هللا صلى هللا عليه وس اآليداألعقاب يف فاملقصود ابَلنقالب على 
فيمن ارتد بعد مو  الويب صلى هللا عليه وسلم وإن كان  هي  اآليدوهو قو م: ارجعوا إىل ديوكم األول. ومل تكن هذه 

حاب هللا عليه وسلم لكان  أ هر يف الدَللد على براءة أص حجد عليهم، مع أهنا إن كان  فيمن ارتد بعد مو  الويب صلى
الويب صلى هللا عليه وسلم من املرتدين، فإهنم هم الذين قاتلوهم، وأ هر هللا ديو ه على أيديهم، وخذل املرتدين حبرهبم  م، 

، و ذا ثب  (4) مفرجع موهم من رجع إىل الدين، وهلك من هلك على ردته، و هر ف ل الصديق والصحابد مبقاتلتهم 
: الثابتني على ديوهم [144]آل عمران:  ﴾َوَسَيْجزِي اَّللذُ الشذاِكرِيَن ص﴿ عن علي   رضي هللا عوه   أنه كان يقول يف قوله تعاىل:

 .(6)، وكان يقول: كان أبو بكر أمني الشاكرين وأمني أحباء هللا، وكان أشكرهم وأحبهم إىل هللا(5)أاب بكر وأصحابه
 الكرميد يف سورة ال عمران وفقًا لتلك الظروف اآلَي لقد كان  ملوقعد أحد  روفها ا اصد ومالبسا ا، ولذلك جاء  

الكرميد لالستدَلل على وقائع أخرى كحادثد السقيفد أو موقعد اجلمل َل خيلو من غرابد ومن  اآليدواملالبسا ، واستخدام 
انيه يف من أكرب الدَلئل على عظم إميان أيب بكر وحكمته وتف اآليدتعترب هذه مزاجيد،َل َت  بصلد للموهجيد العلميد، و 

الدفاع عن دين هللا، فموقفه الثاب  يوم أن تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري شاهد على ذلك.. يوم أن وقف وقفته 
 عز وجل يقول:  عليه وسلم فقال: إن هللاالثابتد خماطباً الواس بعدما أصاهبم الوهن وال عف على فقد رسول هللا صلى هللا

                                                           
 .115،  114مث اهتدي  للتجاين ، ص  (1)
 (.3/458تفسري الطربي ) (2)
 (.3/458املصدر السابق نفسه ) (3)
 .322اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  (4)
 (.3/455تفسري الطربي ) (5)
 املصدر السابق نفسه. (6)
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ُْم َميِ ُتوَن ص﴿ ُتْم َوَما حُمَمذد  ِإَلذ َرُسول  َقْد َخَلْ  ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإْن َماَ  َأْو قُِتَل انْ قَ ﴿ويقول:  [30]الزمر:  ﴾ِإنذَك َميِ    َوِإهنذ َلب ْ
َقِلْو َعَلى عَ  ًنا َوَسَيْجزِي اَّللذُ الشذاِكرِيَن صَعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَ و ْ ، فمن كان يعبد هللا [144]آل عمران:  ﴾ِقبَ ْيِه فَ َلْن َيُ رذ اَّللذَ َشي ْ

 .(1)عز وجل فإن هللا عز وجل حي َل ميو ، ومن كان يعبد حممداً فإن حممداً قد ما 
ويلد واألسود فاتبعوا مسيلمد، وسجا  وطليحد بن خ وموقفه الصارم من الذين ارتدوا على أعقاهبم واستبدلوا اإلميان ابلكفر،

العوسي وأمثا م، ومن الذين قالوا نصلي وَل نزكي، ف سقطوا شعائر اإلسالم اب وىر ألروع مثال على عظمد أيب بكر 
 .(2)والصحابد وعلى حرصهم على الدين

وشرف الدين  املرتدين ومانعي الزكاة، أما التيجاينوقد وقف أمري املؤموني علي جبانو ا ليفد الراشد الصديق يف جهاده ضد 
املوسوي وفالن وفالن من أئمد علماء الشيعد اَلثين عشريد فال زالوا يدندنون حول ق يد مانعي الزكاة حماولني تربئد ساحتهم، 

سول هللا، وجيعلون ر ورمي أيب بكر والصحابد ابملقابل ابألابطيل والردة، ف ي ضالل يوطق به هؤَلء حني يطعوون يف أصحاب 
يف سبيل هللا ورفعد هذا الدين رموزاً للكفار والردة والوفا ؟  ولذلك َل نعجو إن علموا مدى إكبار  (3)من الذين جاهدوا

حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالو أليب بكر الصديق، يذكر األربلي   يف كتاب  وإجالل اإلمام أيب جعفر
ألئمد( عن عروة بن عبد هللا أنه قال: س ل  أاب جعفر حممد بن علي عن حليد السيوف، فقال: )كشف ال مد يف معرفد ا

َل أبس به، قد حلى أبو بكر الصديق رضي هللا عوه سيفه، قل : فتقول الصديق؟ قال: فوثو وثبد واستقبل القبلد وقال: 
، فرحم هللا اإلمام أاب (4)يف الدنيا وَل يف اآلخرة نعم الصديق، نعم الصديق، فمن مل يقل له الصديق فال صد  هللا له قوَلً 

 .(5)جعفر، ورحم هللا كلماته الر طو ا صحف األمس ومل توطق هبا ضمائر اليوم

 ب ـ آية سورة املائدة:
وا َمْن يَ ْرَتدذ ِمْوُكْم لذِذيَن مَموُ ََيأَي َُّها ا﴿وقد استدلذ بعض املتوطعني على ردة الصحابد و انقالهبم على أعقاهبم بقول هللا تعاىل: 

ب ُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلذٍد َعَلى اْلُمْؤِمِونَي َأِعزذٍة َعَلى اْلكَ  ُ ِبَقْوٍم حيُِ اِفرِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللِذ َوََل خَيَاُفوَن َلْوَمَد َعْن ِديِوِه َفَسْوَف أَيِْ  اَّللذ
 .[54]املائدة:  ﴾يِه َمْن َيَشاُء َواَّللذُ َواِسع  َعِليم  صَلَئٍِم َذِلَك َفْ ُل اَّللِذ يُ ْؤتِ 

الر بني أيديوا والر يستدل هبا علماء الشيعد اإلثين عشريد، على ردة الصحابد وانقالهبم على أعقاهبم  ي  اآليدإن هذه 

                                                           
 .3668البخاري ، ف ائل الصحابد ، رقم  (1)
 .302مث أبصر  احلقيقد ، ص  (2)
 .303،  302املصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 (.2/147كشف ال مد )  (4)
 .304مث أبصر  احلقيقد ، ص  (5)
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، فقد روى (1)مقالهبم على أعقاهبأعظم دليل على عظمد هؤَلء الصحابد وتفانيهم يف الدفاع عن اإلسالم، َل على رد م وان
ب ُُّهمْ ﴿الطربي بسوده عن علي رضي هللا عو ه: أن ه قال يف قول ه تعاىل:  ُ ِبَقْوٍم حيُِ : أبيب بكر وأصحابه،  ﴾ َوحيُِبُّونَهُ َفَسْوَف أَيِْ  اَّللذ

وعن احلسن البصري قال: هذا وهللا أبو بكر وأصحابه، وعن ال حاك قال: هو أبو بكر وأصحابه، ملا ارتد من ارتد من 
العرب عن اإلسالم جاهدهم أبو بكر وأصحابه حىت ردهم إىل اإلسالم، وهبذا قال قتادة وابن جريج وغريه من أئمد 

 .(2)التفسري
حتدث  عن صفا  جيل التمكني، وأبن أهل اإلميان سيحالفهم الوصر والتمكني فيوالوا العزة والكرامد،  الكرميد اآليدإن 

بيوما سيحيق أبهل الردة مكرهم السيِ   وت شاهم الزل د، وهذه حقيق د يلمسها كل من ق رأ التاري  الصحيُ ونل  ل ه عزة 
 .(3)اء الردة، كمسيلمد والعوسي وسجا  وخيبتهمالصحاب د وعلى رأسهم ا ليفد الراشد أيب بكر، وذل زعم

د الكرميد أول من توطبق عليه أبو بكر الصديق، رضي هللا عوه، وجيوشه من الصحاب اآليدإن هذه الصفا  املذكورة يف هذه 
بونه، أذلد حيالذين قاتلوا املرتدين، فقد مدحهم هللا أبكمل الصفا  وأعلى املربا ر فاهلل سبحانه وتعاىل ذكر أبنه حيبهم و 

على املؤموني، أعزة على الكافرين، جياهدون يف سبيل هللا، وَل خيافون لومد َلئم، وقد شرح  هذه الصفا  يف كتايب 
 ر فمن أراد املزيد فلريجع إليه.(4)اَلنشرا  ورفع ال يق يف سرية أيب بكر الصديق

 سورة التوبة:ج ـ آية 
قَ ْلُتْم ِإىَل اأَلْرِض أََرِضيََيأَي َُّها الذِذيَن مَمُوو ﴿قال تعاىل:  نْ َيا ِمَن اآلِخَرِة ا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف َسِبيِل اَّللِذ الذ ُتْم اِبحْلََياِة الدُّ

ْبُكْم َعَذااًب أَلِيمً  نْ َيا يف اآلِخَرِة ِإَلذ قَِليل  صِإَلذ تَ ْوِفُروا يُ َعذِ  ًنا َواَّللذُ َعَلى  ا َوَيسْ َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ تَ ْبِدْل قَ ْوًما َغرْيَُكْم َوََل َتُ رُّوُه َشي ْ
 .[39ـ  38]التوبة:  ﴾ُكلِ  َشْيٍء َقِدير  ص

لدنيا، صرحيد يف أن الصحابد تثاقلوا عن اجلهاد، واختاروا الركون إىل احلياة ا اآليدفقد قال بعض علماء الشيعد الراف د: هذه 
 اع قليل، حىت استوجبوا توبي  هللا سبحانه، و ديده إَيهم ابلعذاب األليم، واستبدل غريهم من املؤمونيرغم علمهم أبهنم مت

جلهاد ، مما يدل دَللد واضحد على أهنم تثاقلوا عن ااآلَي الصادقني وقد جاء هذا التهديد ابستبدال غريهم يف العديد من 
 يف مرا  عديدة.

عود صاحو كتاب )مث  [38]حممد:  ﴾َوِإْن تَ تَ َولذْوا َيْستَ ْبِدْل قَ ْوًما َغرْيَُكْم مُثذ ََل َيُكونُوا أَْمثَاَلُكْم ص﴿فقد جاء يف قول هللا تعاىل: 
                                                           

 .311املصدر السابق نفسه ، ص  (1)
 (.624   4/623تفسري الطربي ) (2)
 .312مث أبصر  احلقيقد ، ص  (3)
 .291إىل  288اَلنشرا  ورفع ال يق يف سرية أيب بكر الصديق للمؤلف ، ص  (4)
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اهتدي (: ومن البديهي املعلوم أن الصحابد تفرقوا بعد الويب صلى هللا عليه وسلم واختلفوا، وأوقدوا انر الفتود، حىت وصل 
 .(1)رب الداميد، الر سبب  انتكاس املسلمني وختلفهم وأطمع  فيهم أعداءهمهبم األمر إىل القتال واحل

والرد على هذا الشيعي الراف ي كاَل : أنه ليس يف هاتني اَليتني مطعن على أصحاب الويب صلى هللا عليه وسلم، وإمنا 
ة تبوك ب زو الروم، أصحابه يف غزو  سلمفيهما حث هللا تعاىل الصحابد على اجلهاد، وذلك عودما أمر الويب صلى هللا عليه و 

وكان ذلك يف زمن العسرة وفاقد من أصحاب الويب صلى هللا عليه وسلم مع ش دة احلر وبعد السفر، فشق ذل ك على 
 هبم.يف الرتغيو يف اجلهاد يف سبيل هللا، والتحذير من التثاقل عوه، فاستجاب أصحاب الويب ألمر ر  اآلَي بع هم، فوزل  

ِ الذ ﴿ي يف تفسري قوله تعاىل: قال الطرب  : [38 ]التوبة: ﴾قَ ْلُتْم ِإىَل اأَلْرضِ ََيأَي َُّها الذِذيَن مَمُووا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف َسِبيِل اَّللذ
 عليه هللاحث من هللا جل ثوا ه املؤموني به من أصحاب رسوله على غزو الروم، وذلك غزوة رسول هللا صلى  اآليدوهذه 

 .(2)وسلم تبوك
يتني ت موتا نوع عتاب من هللا عز وجل لبعض من ثقل عليهم ا روج يف اجلهاد، وهذا قطعاً َل يرد وَل شك أن هاتني اآل

على عامد أصحاب الويب صلى هللا عليه وسلم الذين استجابوا هلل ورسوله ابملسارعد يف ا روج يف سبيل هللا وهم غالو 
 .(4). وقال ابن كثري: هذا شروع يف عتاب من ختلف عن رسول هللا يف غزوة تبوك(3)الصحابد وأكثرهم

ومعلوم أنه مل يتخلذف عن الويب صلى هللا عليه وسلم غزوة تبوك أحد من أصحابه من غري أهل األعذار، إَل ثالثد نفر كما 
وهالل بن أميد، ومرارة بن الربيع، ، وهم كعو بن مالك، (5)دل على ذلك حديث كعو بن مالك املشهور يف الصحيحني

ومع هذا فقد ثب  بوص كتاب هللا الذي َل أيتيه الباطل من بني يديه وَل من خلفه: أن هللا يب على اجلميع، وأنزل يف 
َواألَْنَصاِر الذِذيَن ات ذبَ ُعوُه  اْلُمَهاِجرِينَ َلَقْد َيَب اَّللذُ َعَلى الوذيبِ  وَ ﴿توبته على سائر الصحابد وحيًا يتلى يف كتابه يف قوله تعاىل: 

ُهْم مُثذ َيَب َعَلْيِهْم ِإنذُه هِبِْم َرُ وف   ِحيم  صَوَعَلى الثذالَثَِد الذِذيَن ُخلِ ُفوا َحىتذ رَ يف َساَعِد اْلُعْسَرِة ِمْن بَ ْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قُ ُلوُب َفرِيٍق ِمو ْ
 َيَب َعَلْيِهْم لِيَ ُتوبُوا ِإنذ اَّللذَ ا َرُحَبْ  َوَضاَقْ  َعَلْيِهْم أَنْ ُفُسُهْم َو َوُّوا َأْن ََل َمْلَجَ  ِمَن اَّللِذ ِإَلذ ِإلَْيِه مُثذ ِإَذا َضاَقْ  َعَلْيِهُم اأَلْرُض مبَِ 

 .[118ـ  117]التوبة:  ﴾ُهَو الت ذوذاُب الرذِحيُم ص
سلم يف غزوة اجرين واألنصار الذين اتبعوا الرسول صلى هللا عليه و إخبار هللا تعاىل عن توبته على امله اآلَي وت مو  هذه 

تبوك، والر تسمى غزوة العسرة فلم يتخلفوا عوه مع ما أصاهبم فيها من اجلهد والشدة والفقر، حىت جاء يف بعض الرواَي : 
                                                           

 .115مث اهتدي  ، ص  (1)
 (.6/372تفسري الطربي ) (2)
 .327صحو واَلل ، ص اَلنتصار لل (3)
 (.2/372تفسري ابن كثري ) (4)
 .2769ر مسلم ، رقم  4118البخاري ، رقم  (5)
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ىت أت  على  يشرب عليها حالتمرة بيوهم ميصها هذا مث يشرب عليها، مث ميصها هذا، مث أن الوفر موهم كانوا يتواولون
 .(1)مخرهم

كما ت مو  توبد هللا على الثالثد املخلفني، الذين أتخروا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف تلك ال زوة بعد هجر الويب 
 .(2)صلى هللا عليه وسلم  م، وندمهم ندماً عظيماً حىت ضاق  عليهم األرض مبا رحب 

 الويل من أصحاب الويب صلى هللا عليه وسلم أو غمزهم بشيء مما قد يقع موهم، بعد م فرة فلم يبق بعد ذلك عذر ألحد يف
 .(3)ملم  م يف سوته رضي هللا عوهسهللا  م وتوبته عليهم، وثوائه عليهم الثواء العظيم يف كتابه، وتزكيد الرسول صلى هللا عليه و 

ني ي رضي هللا عوه، وقد تقدم احلديث عن أسباب اَلختالف بوأما اقتتال الصحابد رضي هللا عوهم فقد نش  يف عهد عل
الصحابد يف الفتود، وبيان وجهد كل فريق، وبراء م من كل ما يلصق هبم من ذلك، وأن عامد ما صدر موهم إمنا كانوا 

مثل، واملوهج جمتهدين فيه، ليس ألحد أن يذمهم بشيء موه وإمنا اإلمساك عن ما شجر بيوهم والرتحم عليهم هو السبيل األ
 .(4)األقوم يف حقهم، فرضي هللا عوهم أمجعني

 د ـ حديث املذادة عن احلوض:
بيوما أان قائم فإذا زمرة حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيين وبيوهم فقال: هلم، »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

موهم  ارتدوا بعدك على أدابرهم القهقرى، فال أرى خيلصفقل : إىل أين؟ فقال: إىل الوار وهللا، قل : ما ش هنم؟ قال: إهنم 
إين فرطكم على احلوضر من مر علي  شرب، ومن شرب مل يظم  أبداً، ». فقال صلى هللا عليه وسلم : (5)«إَل  ل الوعم

عدك، ف قول بلريدن علي  أقوام أعرفهم ويعرفونين مث حيال بيين وبيوهم، ف قول: أصحايب، فيقال: إنك َل تدري ما أحدثوا 
 .(6)«سحقاً سحقاً ملن غري  بعدي

مر َل السود يف صحاحهم ومسانيده يقول بعض الشيعد: فاملتمعن يف هذه األحاديث العديدة الر أخرجها علماء أهل
يتطر  إليه الشك يف أن أكثر الصحابد قد بدلوا وغريوا، بل ارتدوا على أدابرهم بعده صلى هللا عليه وسلم إَل القليل الذين 
عرب عوه هبمل الوعم، وَل ميكن أبي حال من األحوال  ل هذه األحاديث على القسم الثالث: وهم املوافقونر ألن الوص 

 : ف قول أصحايب، وألن املوافقني مل يبدلوا بعد الويب صلى هللا عليه وسلم، وإَل ف صبُ املوافق بعد وفاة الويب صلى هللايقول
                                                           

 (.2/333( ر تفسري الب وي )6/502تفسري الطربي ) (1)
 .329اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  (2)
 .328املصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 .330املصدر السابق نفسه ، ص  (4)
 .6587،  6584لرقا  ، رقم البخاري ، كتاب ا (5)
 (.4/1793مسلم ، كتاب الف ائل ) (6)



 

745 
 

 

 .(1)عليه وسلم مؤمواً 
والرد على هذه الشبهد كالتايل، إن أصحاب الويب صلى هللا عليه وسلم مما َل يقبل الوزاع يف عدالتهم أو التشكيك يف إمياهنم 

ن عديل العليم ا بري  م يف كتابه، وتزكيد رسوله  م يف سوته، وثواء هللا ورسوله عليهم أمجل الثواء، ووصفهم أبحسبعد ت
 الصفا ، مما هو معلوم ومتواتر من كتاب هللا وسود رسوله صلى هللا عليه وسلم   وأي  بيان ذلك إبذن هللا  .

لصحابد غري معويني هبذه األحاديث وأهنا َل توجو قدحًا فيهم، قال و ذا اتفق شرا  احلديث من أهل السود، على أن ا
ابن قتيبد   يف معرض رده على الشيعد الراف د يف استدَل م ابحلديث على ردة الصحابد: فكيف جيوز أن يرضى هللا   عز 

سول هللا صلى أعقاهبم بعد ر  وجل   عن أقوام وحيمدهم، وي رب  م مثاًل يف التوراة واإلجنيل، وهو يعلم أهنم يرتدون على
 .(2)هللا عليه وسلم إَل أن يقولوا: إنه مل يعلم  وهذا هو شر الكافرين

وقال ا طايب: مل يرتد من الصحابد أحد، وإمنا ارتد من جفاة العرب، ممن َل نصرة له يف الدين، وذلك َل يوجو قدحاً يف 
 .(3)عددهمالصحابد املشهورين، ويدل القول: )أصيحايب( على قلد 

: هذا مما اختلف «هل تدري ما أحدثوا بعدك»وقال الوووي يف شر  بعض رواَي  احلديث عود قوله صلى هللا عليه وسلم : 
 العلماء يف املراد به على أقوال:

يما الر عليهم، سأ   إن املراد به املوافقون واملرتدون، فيجوز أن حيشروا ابل رة والتحجيل، فيواديهم الويب صلى هللا عليه وسلم لل
 فيقال: ليس هؤَلء مما وعد  هبم، إن هؤَلء بدلوا بعدك. أي: مل ميوتوا على ما  هر من إسالمهم.

ب   إن املراد من كان يف زمن الويب صلى هللا عليه وسلم مث ارتد بعده فيواديهم الويب صلى هللا عليه وسلم إن مل يكن عليكم 
 عليه وسلم يف حياته من إسالمهم، فيقال: ارتدوا بعدك. سيما الوضوء ملا كان يعرفه صلى هللا

ج   إن املراد به أصحاب املعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين مل خيرجوا ببدعتهم عن اإلسالم، 
 فيدخلهم اجلود ب ري نه وتعاىلوعلى هذا َل يقطع هبؤَلء الذين يذادون ابلوار، جيوز أن يذادوا عقوبد  م، مث ير هم هللا سبحا

 .(4)عذاب
 .(5)ونقل هذه األقوال، أو قريباً موها، القرطيب وابن حجر   ر هما هللا تعاىل

وَل ميتوع أن يكون أولنك املذادون عن احلوض هم من جمموع تلك األصواف املذكورة، فإن الرواَي  حمتملد لكل هذا، ففي 
                                                           

 .119مث اهتدي  ، ص  (1)
 .279أتويل خمتلف احلديث ، ص  (2)
 (.11/285فتُ الباري ) (3)
 (.137   3/136شر  صحيُ مسلم ) (4)
 (.11/385( ر فتُ الباري )1/504املفهم للقرطيب ) (5)
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سيؤخذ أانس »ول:   ابلتص ري  ، ويف بع ها يق« ف قول: أصحايب أو أصيحايب»م : بع ها يقول الويب صلى هللا عليه وسل
 .(1)«لريدن علي  أقوام أعرفهم ويعرفوين»ويف بع ها يقول: «. من دوين ف قول: َي ريب مين ومن أمر

حبسو  شارع تكونو اهر ذل ك أن املذادين ليسوا طائف د واحدة، وه ذا هو الذي تقت يه احلكم د، فإن العقواب  يف ال
، وإذا كان الويب صلى هللا عليه وسلم (2)الذنوب، فيجتمع يف العقوبد الواحدة كل من استوجبها من أصحاب ذلك الذنو

قد بني سبو الذود عن احلوض هو اَلرتداد كما يف قوله: إهنم ارتدوا على أدابرهم، أو اإلحداث يف الدين، كما يف قوله: 
، فمقت ى ذل ك هو أن ي ذاد عن احلوض كل مرتد عن الدين سواء أكان ممن ارتد بعد (3)كإنك َل تدري ما أحدثوا بعد

مو  الويب صلى هللا عليه وسلم من األعراب، أو من كان بعد ذلك، يشاركهم يف هذا أهل اإلحداث وهم املبتدعد، وهذا 
 ما ذهو إليه بعض أهل العلم.

املطرودين عن احلوض، كا وارج والروافض، وسائر أصحاب األهواء،  قال ابن عبد الرب: كل من أحدث يف الدين فهو من
قال: وكذلك الظلمد املسرفون يف اجلور وطمس احلق، واملعلوون ابلكبائر، قال: وكل هؤَلء خياف عليهم أن يكونوا ممن عووا 

 .(4)هبذا ا رب وهللا أعلم
اه، ومل عني   فكل من ارتد عن دين هللا، أو أحدث فيه ما َل يرضوقال القرطيب يف التذكرة: قال علما ان   ر د هللا عليهم أمج

أيذن به هللا، فهو من املطرودين عن احلوض املبعدين عوه، وأشدهم طرداً من خالف مجاعد املسلمني وفار  سبيلهم، كا وارج 
 .(5)لهم مبدلونعلى اختالف فرقها، والروافض على تباين ضال ا، واملعتزلد على أصواف أهوائها، فهؤَلء ك

وإذا ما تقرر هذا  هر  براءة الصحابد من كل ما يرميهم به الشيعد الراف د، فالذود عن احلوض، إمنا هو بسبو الردة أو 
اإلحداث يف الدين، والصحابد من أبعد الواس عن ذلك، بل هم أعداء املرتد ين الذين قاتلوهم وحاربوهم يف أصعو الظروف 

صلى هللا عليه وسلم، على ما روى الطربي يف أترخيه بسوده عن عروة بن الزبري عن أبيه قال: قد وأحرجها بعد مو  الويب 
ارتد  العرب إما عامد وإما خاصد يف كل قبيلد، وجنم الوفا ، واشرأب  اليهود والوصارى، واملسلمون كال وم يف الليلد املطرية 

 .(6)عدوهمالشاتيد لفقد نبيهم صلى هللا عليه وسلم وقلتهم وكثرة 
ومع هذا تصدى أصحاب الويب صلى هللا عليه وسلم  ؤَلء املرتدين وقاتلوهم قتاَلً عظيماً وانجزوهم حىت أ هرهم هللا عليهم، 

                                                           
 (.465   11/463الرومَي  يف البخاري ، كتاب الرقا  ، فتُ الباري ) (1)
 .354اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  (2)
 (1082   4/1792مسلم ، كتاب الف ائل ، إثبا  احلوض ) (3)
 (.3/137شر  الوووي على صحيُ مسلم ) (4)
 (.1/348التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اَلخرة ) (5)
 (.3/225، نقاًل عن يري  الطربي ) 356حو واَلل ، ص اَلنتصار للص (6)
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فعاد للدين من أهل الردة من عاد، وقتل موهم من قتل، وعاد لإلسالم عزه وقوته وهيبته على أيدي الصحابد   رضي هللا 
كان الصحابد   رضوان هللا عليهم   أشد الواس إنكاراً عليهم، و ذا مل تشتد البدع وتقوى إَل بعد   عوهم  . وكذلك أهل البدع

انق اء عصرهم، وملا  هر  بعض بوادر البدع يف عصرهم أنكروها وترب وا موها ومن أهلهار فعن ابن عمر   رضي هللا عوهما 
 .(1)ف خربهم أن ابن عمر موهم بريء، وهم موه براء ثالث مرا    أنه قال ملن أخربه عن مقالد القدريد: إذا لقي  هؤَلء،

ويقول الب وي انقاًل إمجاع الصحابد وسائر السلف على معاداة أهل البدع: وقد م   الصحابد والتابعون وأتباعهم وعلماء 
 .(2)السود على هذا، جممعني متفقني على معاداة أهل البدع ومهاجر م

م على صد  تديوهم، وقوة إمياهن للصحابد من أهل الردة وأهل البدع، من أكرب الشواهد الظاهرةوهذه املواقف العظيمد 
وحسن بالئهم يف الدين، وجهادهم أعداءه بعد مو  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أقام هللا هبم السود وقمع البدع، 

وسلم،  يف الدين، والذود عن حوض الويب صلى هللا عليهاألمر الذي يظهر به كذب الراف د يف رميهم  م ابلردة واإلحداث 
ذا قول الويب ه بل هم أوىل الواس حبوض نبيهم حلسن صحبتهم له يف حياته وقيامهم أبمر الدين بعد وفاته، وَل يشكل على

ن ما  الويب ، فهؤَلء هم م(3)«لريدن علي  انس من أصحايب احلوض حىت إذا عرفتهم اختلجوا دوين»صلى هللا عليه وسلم : 
صلى هللا عليه وسلم وهم على ديوه، مث ارتدوا بعد ذلك، كما ارتد  كثري من قبائل العرب بعد مو  الويب صلى هللا عليه 
وسلم، فهؤَلء يف علم الويب صلى هللا عليه وسلم من أصحابه، ألنه ما  وهم على ديوه، مث ارتدوا بعد وفاته، ولذا يقال له: 

إنك َل علم لك مبا أحدثوا بعدكر إهنم ارتدوا على أدابرهم »، ويف بعض الرواَي : «وا بعدكإنك َل تدري ما أحدث»
 .(4)«القهقري

فظاهر أن هذا يف حق املرتدين بعد مو  الويب صلى هللا عليه وسلم، وأين أصحاب الويب صلى هللا عليه وسلم الذين قاموا 
هللا كثرياً  جاهدوا الكفار واملوافقني، وفتحوا بذلك األمصار، حىت عم دينأبمر الدين بعد نبيهم خري قيام، فقاتلوا املرتدين و 

من األمصار، من أولنك املوقلبني على أدابرهم، وهؤَلء املرتدون َل يدخلون عود أهل السود يف الصحابد، وَل يشملهم 
ؤموًا به وما  هللا عليه وسلم ممصطلُ الصحبد إذا ما أطلق، فالصحايب كما عرفه العلماء اعققون: من لقي الويب صلى 

 .(5)على اإلسالم

                                                           
 (.2/420السود لعبد هللا بن أ د ) (1)
 (.1/194شر  السود للب وي ) (2)
 .6582البخاري ، رقم  (3)
 (.4/1796مسلم ، الف ائل ، ) (4)
 (.1/7اإلصابد يف َتييز الصحابد ) (5)
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، واحتجاج الشيعد الراف د به على تكفري (1)«فال أراه خيلص موهم إَل مثل  ل الوعم»وأما قول الويب صلى هللا عليه وسلم : 
يدنون من احلوض  نالصحابد إَل القليل موهم فاحلجد له فيه، ألن ال مري يف قوله )موهم( إمنا يرجع على أولنك القوم الذي

ىت إذا بيوما أان قائم فإذا زمرة ح»مث يذادون عوه، فال خيلص موهم إَل القليل، وهذا  اهر من سيا  احلديثر فإن نصه: 
عرفتهم خرج رجل من بيين وبيوهم فقال: َهلم ، فقل : أين؟ قال: إىل الوار وهللا، قل : وما ش هنم؟ قال إهنم ارتدوا بعدك 

، فليس يف احلديث للصحابد ذكر وإمنا ذكر زمرًا من (2)«قرى، فال أراه خيلص موهم إَل مثل َ َل الوعمعلى أدابرهم القه
فال أراه »، قال ابن حجر يف شر  احلديث عود قوله: (3)من دون احلوض مث َل يصل إليه موهم إَل القليل الرجال يذادون

َل نوا من احلوض وكادوا يردونه فصدوا عوه، واملعىن َل يرده موهم إيعين من هؤَلء الذين د«: خيلص موهم إَل مثل َ َل الوعم
، و ذا يظهر بطالن احتجاج الشيعد الراف د وتلبيسهم وبراءة الصحابد من (4)القليل ألن ا ََمل يف اإلبل قليل ابلوسبد ل ريه

 .(5)طعوهم ونرحيهم
 ـ عدالة الصحابة:2

  ترجع إىل معىن واحد وهو أن العدالد ملكد يف الوفس حتمل صاحبها على إن تعريفا  أهل العلم للعدالد يف اَلصطال
مالزمد التقوى واملروءة، وَل تتحقق لإلنسان إَل بفعل امل مور وترك املوهي، وأن يبعد عما خيل ابملروءة، وَل تتحقق إَل 

لى هللا عليه يف أصحاب رسول هللا صابإلسالم والبلوغ، والعقل، والسالمد من الفسق، ومل تتحقق العدالد يف أحد حتققها 
، واملراد هبا رواَي م للحديث عن رسول هللا صلى هللا (6)وسلم، فجميعهم رضي هللا عوهم عدول حتقق  فيهم صفد العدالد

عليه وسلم، وحقيقتها: التجوو عن تعمد الكذب يف الروايد واَلحنراف فيها، قال العالمد الدهلوي: ولقد تتبعوا سرية 
د كلهم من دخل موهم يف الفتود واملشاجرا ، فوجدانهم يعتقدون الكذب على الويب صلى هللا عليه وسلم أشد الصحاب

 .(7)الذنوب، وحيرتزون عوه غايد اَلحرتاز كما َل خيفى على أهل السري
ولقد ت افر  األدلد يف كتاب هللا وسود رسوله صلى هللا عليه وسلم على تعديل الصحابد الكرام رضي هللا عوهم، مما َل 
يبقى معها الشك ملريب يف حتقيق عدالتهم، فكل حديث له سود متصل بني من رواه وبني املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

ليه له، ويدب الوظر يف أحوا م سوى الصحايب الذي رفعه الويب صلى هللا عمل يلزم العمل به إَل بعد أن تثب  عدالد رجا
                                                           

 .6587   6584البخاري ، رقم  (1)
 6584املصدر السابق نفسه ، رقم  (2)
 .359اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  (3)
 (.475   11/474فتُ الباري ) (4)
 .360اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  (5)
 (.2/799عقيدة أهل السود يف الصحابد الكرام ) (6)
 .507،  506 فر األماين يف خمتصر اجلرجاين للكووي ، ص  (7)
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الكرمي الذي َل أيتيه  رمنقوسلمر ألن عدالد الصحابد لبتد معلومد بتعديل هللا  م وإخباره عن طهار م واختياره  م بوص ال
 .(1)الباطل من بني يديه وَل من خلفه

 ي هللا عنهم:داللة كتاب هللا تعاىل علا تعديلهم رض 
، ووجه [143]البقرة:  ﴾وََكَذِلَك َجَعْلَواُكْم أُمذًد َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الوذاِس َوَيُكوَن الرذُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴿أ   قوله تعاىل: 

 اآليد، وألهنم املخاطبون هبذه (2)على عدالد الصحابد رضي هللا عوهم: أن وسطًا مبعىن: عدوًَل خياراً  اآليداَلستدَلل هبذه 
 مباشرة.

َهْوَن َعِن اْلُمْوَكِر َوتُ ْؤِمُووَن اِبَّللذِ ﴿ب   قوله تعاىل:  ُتْم َخرْيَ أَُمٍد ُأْخرَِجْ  لِلوذاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ و ْ ، [110]آل عمران:  ﴾ُكو ْ
على عدالد الصحابد رضي هللا عوهم : أهنا أثبت  ا رييد املطلقد  ذه األمد على سائر األمم قبلها،  اآليدووجه دَللد هذه 

مباشرة عود الوزولر وهم الصحابد الكرام رضي هللا عوهم، وذلك  اآليدوأول من يدخل يف هذه ا رييد املخاطبون هبذه 
هنم خري دون املخالفد، ومن البعيد أن يصفهم هللا عز وجل أب يقت ي استقامتهم يف كل حال، وجرَين أحوا م على املوافقد
 .(3)أمد وَل يكونوا أهل عدل واستقامد، وهل ا رييد إَل ذلك؟ 

ُ َعو ْهُ ﴿ج   قوله تعاىل:   َوَرُضوا َعْوهُ َوَأَعدذ َ ُْم مْ َوالسذاِبُقوَن اأَلوذُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر َوالذِذيَن ات ذبَ ُعوُهْم إبِِْحَساٍن َرِضَي اَّللذ
على عدالتهم رضي  اآليد. ووجه دَللد هذه [100]التوبة:  ﴾َجوذاٍ  َنْرِي حَتْتَ َها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ص

هليد لذلك إَل ن ك ان أه اًل للرض ا، وَل توجد األهللا عوهم: أن هللا تعاىل أخرب فيها برض اه عوهم، وَل يثب  هللا رضاه إَل مل
ملن كان من أهل اَلستقامد يف أموره كلها عدَلً يف ديوه، ومن أثىن هللا تعاىل علي ه  ذا الثواء كيف َل يكون ع دًَل، وإذا كان 

 .(4) ادر من رب العاملني؟ اء الصالتعديل يثب  بقول اثوني من الو اسر فكي ف َل يثب  عدال د صف وة ا لق وخيارهم هب ذا الثو
وَ ُهْم تَ َراُهْم رُكذًعا ُسجذًدا ي َ ﴿د   قوله تعاىل:  اُء َعَلى اْلُكفذاِر ُرَ َاُء بَ ي ْ تَ ُ وَن َفْ اًل ِمَن اَّللِذ ب ْ حُمَمذد  َرُسوُل اَّللِذ َوالذِذيَن َمَعُه َأِشدذ

يِل َكَزرْعٍ  َوِرْضَوااًن ِسيَماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَرِ   َأْخرََج َشْطَ ُه َفآَزرَُه فَاْستَ ْ َلَظ السُُّجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم يف الت ذْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم يف اإِلجنِْ
ُهمْ حلَِ فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُو الزُّرذاَع لَِيِ يَظ هِبُِم اْلُكفذاَر َوَعَد اَّللذُ الذِذيَن مَمُووا َوَعِمُلوا الصذا َمْ ِفَرًة َوَأْجًرا  اِ  ِمو ْ

فهذا الوصف الذي وصفهم هللا به يف كتبه، وهذا الثواء الذي أثىن به عليهم َل يتطر  إىل الوفس معه  [29 ]الفتح:﴾صَعِظيًما
 شك يف عدالتهم.

                                                           
 (.2/800الصحابد الكرام )عقيدة أهل السود يف  (1)
 .64الكفايد للخطيو الب دادي ، ص  (2)
 (.2/802عقيدة أهل السود يف الصحابد ) (3)
 (.2/804املصدر السابق نفسه ) (4)
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ت ه من خلق ه بعد أنبيائه ري : فالصحابد كلهم عدول، أولياء هللا تعاىل وأصفيا ه وخاآليدقال القرطيب ر ه هللا عود تفسري هذه 
ورسل ه، هذه األمد، وقد ذهب  شرذمد َل مباَلة هبم إىل أن حال الصحابد كحال غريهم، فيلزم البحث عن عدالتهم، وموهم 
من فر  بني حا م يف بداءة األمر، فقال: إهنم كانوا على العدالد إذ ذاك، مث ت ري  هبم األحوال، فظهر  فيهم احلروب 

ء، فال بد من البحث، وهذا مردودر فإن خيار الصحابد وف الءهم كعلي وطلحد والزبري وغريهم رضي هللا وسفك الدما
، وخاصد ﴾يًما صَمْ ِفَرًة َوَأْجًرا َعظِ ﴿عوهم ممن أثىن هللا عليهم وزكاهم، ورضي عوهم وأرضاهم، ووعدهم اجلود بقول ه تعاىل: 

باره  م القدوة مع علمهم بكثري من الف  واألمور اجلاريد عليهم بعد نبيهم إبخالعشرة املقطوع  م ابجلود إبخبار الرسول هم 
 .(1)بذلك، وذلك غري مسق  من مرتبتهم وف لهم إذ كان  تلك األمور مبويد على اَلجتهاد

تَ ُ وَن َفْ الً لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الذِذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدََيرِِهْم َوأَْمَوا ِِْم ﴿ه   قوله تعاىل:  ِمَن اَّللِذ َوِرْضَواانً َويَ ْوُصُروَن اَّللذَ َوَرُسوَلُه  يَ ب ْ
بُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهمْ  اَر َواإِلميَاَن ِمْن قَ ْبِلِهْم حيُِ ُدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًد ممذا أُ  أُولَِنَك ُهُم الصذاِدُقوَن صَوالذِذيَن تَ ب َوذُءوا الدذ وُتوا َوََل جيَِ

ُذ نَ ْفِسِه فَُ ولَِنَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ص . فالصادقون هم [9ـ  8]احلشر:  ﴾َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصد  َوَمْن يُوَ  ُش
طبته يوم خاملهاجرون، واملفلحون هم األنصارر هبذا فسر أبو بكر الصديق هاتني الكلمتني من اَليتنير حيث قال يف 

ََيأَي َُّها ﴿السقيفد خماطبًا األنصار: إن هللا مساان )الصادقني( ومساكم )املفلحني(، وقد أمركم أن تكونوا حيثما كوا، فقال: 
 .[119]التوبة:  ﴾الذِذيَن مَمُووا ات ذُقوا اَّللذَ وَُكونُوا َمَع الصذاِدِقنَي ص

م ها املهاجرون واألنصار من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلفهذه الصفا  احلميدة يف هاتني اَليتني كلها حقق
واتصفوا هبا، ولذلك ختم صفا  املهاجرين ابحلكم أبهنم صادقون، وختم صفا  الذين ازروهم ونصروهم واثروهم على 

الر أسلفواها  َي آلاأنفسهم ابحلكم  م أبهنم مفلحون، وهذه الصفا  العاليد َل ميكن أن حيققها قوم ليسوا بعدولر فهذه 
 .(2)الكرمي قرمنالبيود الدالد على عدالد الصحابد رضي هللا عوهم، فعدالتهم لبتد بوص ال اآلَي من 

 :وأما داللة السنة علا تعديلهم رضي هللا عنهم 
 ألحاديث:افقد وصفهم الويب صلى هللا عليه وسلم يف أحاديث يطول تعدادها، وأحسن الثواء عليهم بتعديلهمر ومن تلك 

غ الشاهد موكم أَل ليبل»... أ   ما رواه الشيخان يف صحيحيهما من حديث أيب بكر: أن الويب صلى هللا عليه وسلم قال: 
وجه دَللد احلديث على عدالتهم رضي هللا عوهم: أن هذا القول صدر من الويب صلى هللا عليه وسلم يف أعظم  (3)«ال ائو

                                                           
 (.16/299تفسري القرطيب ) (1)
 (.2/807عقيدة أهل السود يف الصحابد ) (2)
 (.1/91اإلحسان برتتيو صحيُ ابن حبان ) (3)
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وهذا من أعظم األدلد على ثبو  عدالتهمر حيث طلو موهم: أن يبل وا مامسعوه موه  مجع من الصحابد يف حجد الوداع،
 .(1)من مل حي ر ذلك اجلمع دون أن يستثين موهم أحداً 
ابد كلهم أعظم دليل على أن الصح«: أَل ليبلغ الشاهد موكم ال ائو»قال ابن حبان: ويف قوله صلى هللا عليه وسلم : 

عيف، إذ لو كان فيهم أحد غري عدل َلستثىن يف قوله صلى هللا عليه وسلم وقال: أَل يبلغ عدول ليس فيهم جمرو  وَل ض
له  فالن موكم ال ائو، فلما أمجلهم يف الذكر ابألمر ابلتبليغ من بعدهمر دل ذلك على أهنم كلهم عدول، وكفى مبن عدذ

 .(2)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شرفاً 
سبوا أصحايبر فلو َل ت»أيب سعيد ا دري رضي هللا عوه: قال الويب صلى هللا عليه وسلم:  ب   روى البخاري إبسواده إىل

. وجه اَلستدَلل هبذا احلديث على عدالد الصحابد (3)«أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباًر ما بلغ ُمدذ أحدهم وَل نصيفه
ه عن  عليه وسلم بعض من أدركه وصحبرضي هللا عوهم: أن الوصف  م ب ري العدالد سور َل سيما وقد هنى صلى هللا

، فالصحابد كلهم عدول (4)التعرض ملن تقدمهر لشهود املواقف الفاضلد، فيكون من بعدهم ابلوسبد جلميعهم من ابب أوىل
 .(5)بتعديل هللا  م وثوائه عليهم، وثواء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليهم، فليسوا حباجد إىل تعديل أحد من ا لق

لصحيحد والقلوب ا لو مل تكن عدالتهم موصوصًا عليها يف كتاب هللا وسود رسوله صلى هللا عليه وسلمر جلزم أهل العقولو 
السليمد بعدالتهم استواداً إىل ما تواتر  به األخبار عوهمر من األعمال اجلليلد وا ريا  الوفرية الر قدموها لوصرة دين هللا 

 بذله يف سبيل نصرة احلق ورفع رايته وإرساء قواعده ونشر أحكامه يف مجيع األقطار رضي هللااحلويف، فقد بذلوا ما أمكوهم 
 عوهم أمجعني.

، قال ابن األنباري: (6)والعدالد املرادة هوا ليس املقصود هبا عدم الوقوع يف الذنوب وا طاَير فإن هذا َليكون إَل ملعصوم
سباب الد املعصيد موهم، وإمنا املراد قبول رواَي م من غري تكلف البحث عن أوليس املراد بعدالتهم ثبو  العصمد  م واستح

العدالد وطلو التزكيد، إىل أن ثب  ارتكاب قاد  ومل يثب  ذلك وهلل احلمد واملودر فوحن على استصحاب ما كانوا عليه يف 
ُ وما صُ فله أهل السري، فإنه َل يصزمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت يثب  خالفه، وَل الثقا  إىل ما يذكره 

                                                           
 (.2/807عقيدة أهل السود واجلماعد يف الصحابد ) (1)
 (.1/91اإلحسان برتتيو صحيُ ابن حبان ) (2)
 (.2/292البخاري ) (3)
 (.111   3/110فتُ امل يث شر  ألفيد احلديث ) (4)
 (.2/809عقيدة أهل السود واجلماعد يف الصحابد ) (5)
 املصدر السابق نفسه. (6)
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 .(1)أتويل صحيُ

 :اإلُجاع علا عدالتهم 
أمجع أهل السود واجلماعد على أن الصحابد مجيعهم عدول بال استثواءر من َلبس الف  وغريها، وَل يفرقون بيوهمر الكل 

املاثر اجلليلد:  الة والسالم، وملا  م منعدول إحساانً للظن هبم، ونظراً ملا أكرمهم هللا به من شرف الصحبد لوبيه عليه الص
من مواصر م للرسول صلى هللا عليه وسلم، وا جرة إليه، واجلهاد بني يديه، واعافظد على أمور الدين، والقيام حبدودهر 

تهم لفشهادا م ورواَي م مقبولد دون تكلف حبث عن أسباب عدالتهم إبمجاع من يعتد بقوله، وقد نقل اإلمجاع على عدا
 جم غفري من أهل العلم، ومن تلك الوقول:

أ   قال ا طيو الب دادي   ر ه هللا  : بعد أن ذكر األدلد من كتاب هللا وسود رسوله صلى هللا عليه وسلم الر دل  على 
 .(2)عدالد الصحابد، وأهنم كلهم عدول، قال: هذا مذهو كافد العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء

أبو عمر بن عبد الرب   ر ه هللا  : وحنن وإن كان الصحابد رضي هللا عوهم قد كفيوا البحث عن أحوا م إلمجاع ب   وقال 
 .(3)أهل احلق من املسلمني، وهم أهل السود واجلماعد على أهنم كلهم عدول، فواجو الوقوف على أمسائهم

بو   ، وعلل حصول اإلمجاع على عدالتهم بقوله: ولعل السج   وحكى اإلمجاع على عدالتهم إمام احلرمني   اجلويين ر ه هللا
 فيه أهنم نقلد الشريعد، فلو ثب  توقف يف رواَي مر َلحنصر  الشريعد على عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم، وملا اسرتسل 

 .(4)على سائر األعصار
رهم هبا عن غريهم، فقد قال: للصحابد أبسد   ذكر ابن الصال : أن اإلمجاع على عدالد الصحابد خصيصد فريدة َتيزوا 

خصيصدر وهي أنه َل يس ل عن عدالد أحد موهم، بل ذلك أمر مفروغ موهر لكوهنم على اإلطال  معدلني بوصوص الكتاب 
والسود وإمجاع من يعتد به اإلمجاع من األمد، وقال أي اً: إن األمد جممعد على تعديل مجيع الصحابد ومن َلبس الف  

كذلك إبمجاع العلماء الذين يعتد هبم يف اإلمجاع إحسااًن للظن هبم، ونظرًا إىل ما َتهد  م من املاثر، وك ن هللا   موهم، ف
 وهللا أعلم. (5)سبحانه وتعاىل   أي  اإلمجاع على ذلك لكوهنم نقلد الشريعد

ضي كان  عن اجتهاد وأن مجيعهم معذورون ر ه   قال اإلمام الوووي   ر ه هللا  ر بعد أن ذكر أن احلروب الر وقع  بيوهم  

                                                           
 (.3/115فتُ امل يث ) (1)
 .67الكفايد ، ص  (2)
 (.1/8اَلستيعاب على حاشيد اإلصابد ) (3)
 (.2/214( ر وذكره السيوطي يف تدريو الراوي )3/112فتُ امل يث شر  ألفيد احلديث ) (4)
 .147   146مقدمد ابن الصال  ، ص  (5)
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هللا عوهم فيما حصل بيوهم، وقال: و ذا اتفق أهل احلق ومن يعتد به يف اإلمجاع على قبول شهادا م ورواَي م، وكمال 
 .(2). وقال يف التقريو: الصحابد كلهم عدول من َلبس الف  وغريهم إبمجاع من يعتد به(1)عدالتهم رضي هللا عوهم

وقال احلافظ ابن كثري: والصحابد كلهم عدول عود أهل السود واجلماعد ملا أثىن هللا عليهم يف كتابه العزيز، ومبا نطق  و   
به السود الوبويد يف املد   م يف مجيع أخالقهم وأفعا م، وما بذلوه من األموال واألروا  بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه 

 .(3)ن الثواب اجلزيل واجلزاء اجلميلوسلم، ورغبد فيما عود هللا م
إن مجيع  يد واألحاديث الوبويد الدالد على عدالد الصحابد:قرمنال اآلَي ز   وقال العراقي يف شر  ألفيته بعد ذكره لبعض 
وأما من َلبس الف  موهم وذلك من حني مقتل عثمان، ف مجع من يعتد  األمد جممعد على تعديل من مل يالبس الف  موهم،

 .(4)به أي اً: يف اإلمجاع على تعديلهم وإحساانً للظن هبم، و اًل  م يف ذلك على اَلجتهاد
ج   وقال احلافظ ابن حجر ر ه هللا تعاىلر مبيوًا أن أهل السود جممعون على عدالد الصحابد فقال: اتفق أهل السود على 

 .(5)أن اجلميع عدول، ومل خيالف يف ذلك إَل شذوذ من املبتدعد
فهذه الوقول املباركد لإلمجاع من هؤَلء األئمد كلها فيها بيان واضُ ودليل قاطع على أن ثبو  عدالد الصحابد عموماً أمر 

 .(6)مفروغ موه ومسلم، فال يبقى ألحد شك وَل ارتياب بعد تعديل هللا ورسوله وإمجاع األمد على ذلك
 ـ وجوب حمبتهم والدعاء واالستغفار هلم: 3

ل السود واجلماعد وجوب حمبد أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعظيمهم وتوقريهم وتكرميهم واَلحتجاج من عقائد أه
إبمجاعهم واَلقتداء هبم، وحرمد ب ض أحد موهم ملا شرفهم هللا به من صحبد رسوله صلى هللا عليه وسلم واجلهاد معه لوصرة 

ليه ني، وا جرة عن أوطاهنم وأموا م، وتقدمي حو هللا ورسوله صلى هللا عدين اإلسالم، وصربهم على أذى املشركني واملوافق
 وسلم على ذلك كله.

لِلذِذيَن َعْل يف قُ ُلوبَِوا ِغالًّ نَْ  َوالذِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َرب ذَوا اْغِفْر لََوا َوإِلْخَوانَِوا الذِذيَن َسبَ ُقواَن اِبإِلميَاِن َوَلَ ﴿قال تعاىل: 
دليل على وجوب حمبد الصحابدر ألنه جعل ملن بعدهم حظاً يف الفيء  اآليدهذه [ 10]احلشر: ﴾مَمُووا َرب ذَوا ِإنذَك َرُ وف  َرِحيم  ص

ما أقاموا على حمبتهم ومواَل م واَلست فار  م، وأن من سبهم أو أحداً موهم أو اعتقد فيه شراً أنه َل حق له يف الفيء، روي 

                                                           
 (.15/149شر  الوووي على صحيُ مسلم ) (1)
 .(2/214تقريو الوووي مع شر  تدريو الراوي ) (2)
 .182   181الباعث احلثيث ، ص  (3)
 (.14   3/13شر  ألفيد العراقي املسماة ابلتبصرة والتذكرة ) (4)
 (.1/17اإلصابد ) (5)
 (.2/813عقيدة أهل السود يف الصحابد ) (6)
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 لك عن اإلمام مالك وغريه.ذ
قال مالك: من كان يب ض أحداً من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم أو كان يف قلبه عليهم غل  فليس له حق يف يفء 

َلست فار ابلدعاء وا السابقد األمر اآليداملسلمني، مث قرأ: وقد فهم متقدمو أهل السود واجلماعد ومت خروهم: أن املراد من 
الالحق للسابق، ومن ا لف للسلف، الذين هم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، روى مسلم إبسواده إىل  م من 

 .(1)هشام بن عروة عن أبيه قال: قال  يل عائشد: َي بن أخر أمروا أن يست فروا ألصحاب الويب صلى هللا عليه وسلم فسبوهم
 ا عبد هللا بن زيد عن طلحد بن مصرف عن مصعو بن سعد بن أيبوروى ابن بطد وغريه من حديث أيب بدر، قال: حدثو

وقاص قال: الواس على ثالث موازل، فم   موزلتان، وبقي  واحدة، ف حسن ما أنتم عليه كائوون أن تكونوا هبذه املوزلد 
ُجوا ِمْن ِدََيرِِهْم َوأَْمَوا ِِْم الذِذيَن ُأْخرِ ﴿لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الر بقي  مث قرأ: هؤَلء املهاجرون وهذه موزلد قد م  ، مث قرأ: 

تَ ُ وَن َفْ اًل ِمَن اَّللِذ َوِرْضَوااًن َويَ ْوُصُروَن اَّللذَ َوَرُسوَلُه  أُولَِنَك ُهُم الصذاِدُقوَن َوالذِذيَن تَ ب َ  ميَاَن ِمْن قَ ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن يَ ب ْ اَر َواإْلِ وذُءوا الدذ
ُدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًد ممذا أُوُتوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصد ﴾ َهاَجَر ِإلَيْ  مث قال:  [9-8احلشر: ]ِهْم َوََل جيَِ

ْخَوانَِوا الذِذيَن َسبَ ُقواَن  ا﴿َوالذِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َرب ذَوا اْغِفْر لَوَ هؤَلء األنصار وهذه موزلد قد م  ، مث قرأ:  َوإلِِ
ميَاِن َوََل َنَْعْل يف قُ ُلوبَِوا ِغالًّ لِلذِذيَن مَمُووا َرب ذَوا ِإنذَك َرُءوف  َرِحيم ﴾  ، قد م   هاين وبقي  هذه املوزلد الر  [10]احلشر: اِبإْلِ

 .(2)بقي : أن تست فروا  م
م، د الراف د خارجون من هذه املوزلدر ألهنم مل يرت وا على الصحابد، ومل يست فروا  وَل يرتدد من له أدىن علم يف أن الشيع

بل سبوهم و لوا  م ال ل يف قلوهبم، فحرموا من تلك املوزلد الر جيو على املسلم أن يكون فيها وَل حييد عوها حبال حىت 
 .(3)يلقى ربه

فرون تت من الثواء على املهاجرين واألنصار وعلى الذين جا وا من بعدهمر يست  اآلَي وقد قال ابن تيميد   ر ه هللا  : وهذه 
 م ويس لون هللا أَل جيعل يف قلوهبم غالً  م، وتت من أن هؤَلء األصواف هم املستحقون للفيء، وَل ريو أن هؤَلء الراف د 

لثواء على الصحابد وعلى ا اآلَي عليهم، ففي  خارجون من األصواف الثالثد، فإهنم مل يست فروا للسابقني، ويف قلوهبم غل
 .(4)أهل السود الذين يتولوهنم، وإخراج الراف د من ذلك، وهذا يوقض مذهو الراف د

 

                                                           
 (.18/32تفسري القرطيب ) (1)
 (.4/2317مسلم ) (2)
 ( وقال احلاكم: هذا حديث صحيُ اإلسواد ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب.2/484( ر املستدرك )1/153موهاج السود ) (3)
 (.2/770عقيدة أهل السود ) (4)
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 ـ حترمي سب الصحابة رضي هللا عنهم يف الكتاب و السنة:4
ُ يف ﴿أ   قال تعاىل:  نْ َيا َواآلِخَرِة َوَأَعدذ َ ُْم َعذَ ِإنذ الذِذيَن يُ ْؤُذوَن اَّللذَ َوَرُسوَلُه َلَعوَ ُهُم اَّللذ  اآليد. وهذه [57]األحزاب: ﴾ااًب ُمِهيواً ص الدُّ

ت مو  التهديد والوعيد ابلطرد واإلبعاد من ر د هللا والعذاب املهني ملن اذاه   جل وعال   مبخالفد أوامره وارتكاب زواجره 
د أو فعليد من سو وشتم أو توقص له أو لديوه، أو ما يعود إليه ، يشمل كل أذيد قولي(1)وإصراره على ذلك، وإيذاء رسوله

ومما يؤذيه صلى هللا عليه وسلم سو أصحابه وقد أخرب صلى هللا عليه وسلم: أن إيذاءهم إيذاء له، ومن اذاه  ،(2)ابألذى
 وهم.رم سبهم رضي هللا عفيها إشارة قويد  اهرة إىل أنه حي اآليد، وأي أذيد للصحابد أبلغ من سبهم، و (3)فقد اذى هللا

. وهذه [58]األحزاب:  ﴾اً صَوالذِذيَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِونَي َواْلُمْؤِمَواِ  ِبَ رْيِ َما اْكَتَسُبوا فَ َقِد اْحَتَمُلوا هُبَْتاانً َوِإْ ًا ُمِبيو﴿ب   قوله تعاىل: 
فيها التحذير من إيذاء املؤموني واملؤموا  مبا يوسو إليهم مما هم موه براء مل يعملوه، ومل يفعلوه، والبه  الكبري: أن  اآليد

 .(4)حيكي أو يوقل عن املؤموني واملؤموا  ما مل يفعلوه على سبيل العيو والتوقص  م
 كل ميد ارة املؤمونير فإهنم املواجهون اب طاب يفعلى حترمي سو الصحابد رضي هللا عوهم: أهنم يف صد اآليدووجه دَللد 

يف مجيع  [107]الكهف:  ﴾ِإنذ الذِذيَن مَمُووا َوَعِمُلوا الصذاحِلَا ِ ﴿، ومثل قوله: [104]البقرة:  ﴾ََيأَي َُّها الذِذيَن مَمُووا﴿مفتتحد بقوله: 
 م رضي  يوطبق عليهمر ألن الصدارة يف املؤموني دل  على حترمي سو الصحابدر ألن لفظ املؤموني أول ما اآليدر فقرمنال

هللا عوهم، وسبهم والويل موهم من أعظم األذى، وأن من انل موهم بذلك فقد اذى خيار املؤموني مبا مل يكتسبوا وأن من 
 .(5)يصيبه اآليداختذ شتمهم والويل موهم ديواً له فإن الوعيد املذكور يف 

قصون : ومن أكثر من يدخل يف هذا الوعيد الكفرة ابهلل ورسوله، مث الراف د الذين يوتاآليدهذه قال ابن كثري   ر ه هللا   عود 
 الصحابد ويعيبوهنم مبا قد برأهم هللا موه، ويصفوهنم بوقيض ما أخرب هللا عوهم، فإن هللا عز وجل   قد أخرب أنه قد رضي عن

هم يف يسبوهنم ويوتقصوهنم ويذكرون عوهم ما مل يكن وَل فعلوه أبداًر فاملهاجرين واألنصار ومدحهم، وهؤَلء اجلهلد األغبياء 
 .(6)احلقيقد موكسو القلوب يذمون املمدوحني وميدحون املذمومني

وَ ُهْم تَ َراُهْم رُكذًعا ﴿ج   قوله تعاىل:  اُء َعَلى اْلُكفذاِر ُرَ َاُء بَ ي ْ تَ ُ وَن َفْ اًل ِمَن اَّللِذ سُ حُمَمذد  َرُسوُل اَّللِذ َوالذِذيَن َمَعُه َأِشدذ جذًدا يَ ب ْ
يلِ  َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَ ُه َفآَزرَُه فَاْستَ ْ َلَظ   َوِرْضَوااًن ِسيَماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم يف الت ذْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم يف اإِلجنِْ

                                                           
 (.2/772( ر عقيدة أهل السود )1/153موهاج السود ) (1)
 (.2/832عقيدة أهل السود يف الصحابد ) (2)
 (.6/121تفسري السعدي ) (3)
 (.4/87د أ د )مسو (4)
 (.3/525تفسري ابن كثري ) (5)
 (.2/833عقيدة أهل السود يف الصحابد ) (6)
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على حترمي سو الصحابد رضي هللا  اآليد. ووجه دَللد [29]الفتح:  ﴾زُّرذاَع لَِيِ يَظ هِبُِم اْلُكفذارَ فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُو ال
 اظ هبم الكفار، فدل  إمنا ي اآليدعوهم: أنه َل يسبهم شخص إَل ملا وجد يف قلبه من ال يظ عليهم، وقد بنيذ تعاىل يف هذه 

 على وجه العيو. على حترمي سبهم، والتعرض  م مبا وقع بيوهم
والذي نفسي َل تسبوا أصحايب، ف»د   وعن أيب سعيد ا دري رضي هللا عوه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

. فهذا احلديث اشتمل على الوهي والتحذير (1)«بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً، ما أدرك مد أحدهم وَل نصيفه
 ، واألحاديث يف هذا الباب كثرية.(2)، وفيه التصريُ بتحرمي سبهممن سو الصحابد رضي هللا عوهم

 :هني السلف عن سب الصحابة 
إن الوصوص الواردة عن سلف األمد وأئمتها من الصحابد ومن جاء بعدهم من التابعني  م إبحسان، الر تق ي بتحرمي 

 سو الصحابد والدفاع عوهمر كثرية جداً موها:
ر ه هللا  :... إذا رأي  رجالً يذكر أحداً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسوءر فا مه أ   قال أ د بن حوبل   

 .(3)على اإلسالم
ب   قال أبو زرعد الرازي   ر ه هللا  : إذا رأي  الرجل يوتقص أحداً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاعلم أنه 

رسول  والسون أصحاب قرمنحق، وإمنا أدى إليوا هذا ال قرمنليه وسلم عودان حق، والزنديق، وذلك أن الرسول صلى هللا ع
 .(4)هللا صلى هللا عليه وسلم، وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودان ليبطلوا الكتاب والسود، واجلر  هبم أوىل وهم زاندقد

ين عشر سو الصحابد رضوان هللا عليهم، من اثج   وقد ذكر اإلمام الشوكاين، إمجاع أهل البي  رضي هللا عوهم، على حترمي 
، وقد روى أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي إبسواده إىل حممد بن علي بن احلسني بن علي أنه قال جلابر (5)طريقاً 

ذلك  ف بل هم باجلعفي: َي جابر بل ين أن قومًا ابلعرا  يزعمون أهنم حيبونوا ويتواولون أاب بكر وعمر، ويزعمون أين امرهم 
عين أين إىل هللا موهم بريء، والذي نفس حممد بيده لو ولي  لتقرب  إىل هللا بدمائهم، َل انلتين شفاعد حممد صلى هللا عليه 
وسلم إن مل أكن أست فر  ما، وأترحم عليهما، إن أعداء هللا ل افلون عن ف لهما، ف بل هم أين بريء موهم، وممن تربأ من 

. وروى أي اً بسوده إىل عبد هللا بن احلسن بن علي أنه قال: ما أرى رجالً يسو أاب بكر (6)ضي هللا عوهماأيب بكر وعمر ر 
                                                           

 عقيدة أهل السود نقالً عن تفسري ابن كثري. (1)
 (.1968   4/1697مسلم ) (2)
 (.2/838عقيدة أهل السود يف الصحابد ) (3)
 .160مواقو اإلمام أ د َلبن اجلوزي ، ص  (4)
 .67الكفايد يف علم الروايد ، ص  (5)
 .64   50إرشاد ال يب إىل مذهو أهل البي  يف صحو الويب ، ص  (6)
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 .(1)وعمر تيسر له توبد أبداً 
 ـ حب أمري املؤمنني علي وأبنائه الصحابة:5

 عشريد )هنج البالغه(، ثينالصورة احلقيقيد الواصعد البياض تبقى وما سواها يزول، إهنا تتجلى يف أهم كتاب عود الشيعد اَل
تلك الوصوص كفيلد هبدم األطروحد القائمد على لعن وسو صحابد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والقول برد م وانقالهبم 
على أعقاهبم من بعده، فهذا أمري املؤموني علي يصور لوا بوفسه صحابد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما راهم وعايوهم، 

لقد رأي  أصحاب حممد فما أرى أحداً يشبههمر لقد كانوا يصبحون شعثاً غرباً، وقد ابتوا سجداً وقياماً يراوحون إذ يقول: 
بني جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل اجلمر من ذكر معادهم، ك ن  بني أعيوهم ركو املعزى من طول سجودهم، إذا 

 .(2)يد الشجر يوم الريُ العاصف، خوفاً من العقاب ورجاء الثوابذكر هللا  ل  أعيوهم حىت تبل جيوهبم، ومادوا كما مي
وهو يتحسر على فراقهم ويرثيهم بعد مو م كحال أي حمو فار  من حيبه فيقول: أين القوم الذين ُدعوا إىل اإلسالم فقبلوه، 

العيون من  اً وصفاً صفاً، ُمرهف حكموه، وسلبوا السيوف أغمادها، وأخذوا أبطراف األرض أطرافها زحفاً زحف قرمنوقر وا ال
 البكاء، مُخص البطون من الصيام، ُذبل الشفاه من الدعاء، ُصفر األلوان من السهر،

 .(3)على وجوههم غربة ا اشعني، أولنك إخواين الذاهبون، فحق لوا أن نظم  إليهم، ونعض  األيدي على فراقهم
 ا يف نظرت ه إىل أصح اب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.فيا أحب اب أمري املؤموني علي رضي هللا عوه، أتمل و 

وأما اإلمام علي بن احلسني   زين العابدين   ر ه هللا   فكان يذكر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويدعو  م يف 
يقول: فاذكرهم موك مب فرة فصالته ابلر د وامل فرةر لوصر م سيد ا لق يف نشر دعوة التوحيد وتبليغ رسالد هللا إىل خلقه، 

ورضوان، اللهم وأصحاب حممد خاصد، الذين أحسووا الصحبد، والذين أبلوا البالء احلسن يف نصره، وكانفوه وأسرعوا إىل 
وفادته، وسابقوا إىل دعوته، واستجابوا له حيث أمسعهم حجد رسالته، وفارقوا األزواج واألوَلد يف إ هار كلمته، وقاتلوا اآلابء 

وا بواء يف تثبي  نبوته، والذين هجر م العشائر إذ علقوا بعروته، وانتف  موهم القرااب  إذ سكووا يف قرابته، اللهم ما تركواأل
لك وفيك، وأرِضهم من رضوانك ومبا حاشوا احلق عليك، وكانوا من ذلك لك وإليك، واشكرهم على هجر م فيك دَيرهم 

كثره يف اعتزاز ديوك إىل أقله، اللهم وأوصل إىل التابعني  م إبحسان الذين وخروجهم من سعد العيش إىل ضيقه، ومن أ
يقولون ربوا اغفر لوا وإلخوانوا الذين سبقوان ابإلميان خري جزائك، والذين قصدوا مستهم، وحتروا جهتهم، ولو م وا إىل 

ني ومؤازرين  م، يديوون دايد موارهم، مكانفشاكلتهم مل يثوهم ريو يف بصري م، ومل خيتلجهم شك يف قفو الرهم واَلئتمام هب

                                                           
 (.9/349البدايد والوهايد ) (1)
 (.2/851عقيدة أهل السود يف الصحابد ) (2)
 .324ر مث أبصر  احلقيقد ، ص  189   182هنج البالغد ، ص  (3)
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 .(1)بديوهم، ويهتدون هبديهم، يتفقون عليهم وَل يتهموهنم فيما أدوا إليهم
فهذا موقف أئمد أهل البي  رضوان هللا عليهم من الصحابد َل ما يدعيه املودسون من الراف د واملتسرتون بستار التشيع، 

 د املشرفد وأئمد أهل البي  األطهار.الكرمي والسود الوبوي قرمنأعداء ال

 سابعاً: موقف الشيعة من السنة النبوية:
، ولقد اهتم (2)معىن السود الوبويد يف اصطال  األصوليني: ما نقل عن الويب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير

هداً من الوضع والوضاعني، وقد بذلوا ج أجل  ايتها علماء أهل السود بتدوين السود الصحيحد وبذلوا جهوداً عظيمد من
َل مزيد عليه، وقد سلكوا طرقًا هي أقوم الطر  العلميد للوقد والتمحيص، حىت لوستطيع أن جنزم أبن علماءان ر هم هللا، 
هم أول من وضعوا قواعد الوقد العلمي الدقيق لألخبار واملروَي  بني أمم األرض كلها، وأن جهدهم يف ذلك جهد تفاخر 

 به األجيال، وتتيه به على األمم، وذلك ف ل هللا يؤتيه من يشاء وهللا واسع عليم.
وقد سار علماء السنة علا اخلطوان التالية يف سبيل النقد حىت أنقذوا السنة مما دمبّر هلا من كيد، ونظفوها مما علق 

 .(3)هبا من أوحال
تابعون عليه وسلم بعد وفاته يشك بع هم يف بعض، ومل يكن المل يكن صحاب د رسول هللا صلى هللا  ـ إسنـاد احلديث: 1

يتوقذفون عن قبول أي حديث يرويه صحايب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حىت وقع  الفتو د، وق ام اليهودي ا اسر 
 عوه، وأخذ الدس على هللاعبد هللا ب ن سب  بدعوت ه اَل د الر يتبواها على فكرة التشيع ال ايل القائل أبلوهيد علي رضي 

السود يربو عصرًا بعد عصر، عودئذ بدأ العلماء من الصحابد والتابعني يتحرون يف نقل األحاديث وَل يقبلون موها إَل ما 
 عرفوا طريقها وروا ا، واطم نوا إىل ثقتهم وعدالتهم.

فتود قالوا: س لون عن اإلسواد، فلما وقع  اليقول ابن سريين فيما يروي ه عوه اإلمام مسلم يف مقدمد صحيحه: مل يكونوا ي
مسوا لوا رجالكم، فيوظر إىل أهل السود فيؤخذ حديثهم، ويوظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم، وقد ابتدأ هذا التثبي  موذ 

عدوي لعهد ص ار الصحابد الذين أتخر  وفا م عن زمن الفتود، فقد روى مسلم يف مقدمد صحيحه عن جماهد: أن بشرياً ا
َي بن  :جاء إىل ابن عباس، فجعل حيدث ويقول: قال رسول هللا كذا، فجعل ابن عباس َل أيذن حلديثه وَل يوظر إليه، فقال

حلديثي، أحدثك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَل تسمع؟ فقال ابن عباس: إان كوا مرة  عباس ما يل أراك َل تسمع

                                                           
 .325حلقيقد ، ص ، مث أبصر  ا 235هنج البالغد ، ص (1)
 .329، نقاًل عن مث أبصر  احلقيقد ، ص  13صحيفد كاملد لزين العابدين ، ص  (2)
 .47السود ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ، ص  (3)
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ر ابتدرته أبصاران وأص يوا إليه ابذانوا، فلما ركو الواس الصعو والذلول مل أنخذ من إذا مسعوا رجاًل يقول: قال رسول هللا
 الواس إَل ما نعرف.

مث أخذ التابعون يف املطالبد ابإلسواد حني فشا الكذب يقول أبو العاليد: كوا نسمع احلديث من الصحابد فال نرضى حىت 
 نركو إليهم فوسمعه موهم. ويقول ابن املبارك:

 .(1)سواد من الدين، ولوَل اَلسواد لقال من شاء ما شاء. ويقول ابن املبارك أي اً: بيووا وبني القوم القوائم. يعين اإلسواداَل
وذلك ابلرجوع إىل الصحابد والتابعني وأئمد هذا الفن، فلقد كان من عوايد هللا بسود نبيه أن مد   ـ التوثق من األحاديث؛ 2

الصحابد وفقهائهم، ليكونوا مرجعاً يهتدي الواس هبديهم، فلما وقع الكذب جل  الواس إىل هؤَلء يف أعمار عدد من أقطاب 
الصحابد يس لوهنم ما عودهم أوًَل، ويستفتوهنم فيما يسمعونه من أحاديث والر، و ذا ال رض كثر  رحال  التابعني بل 

إىل  ن الرواة الثقاة، ولذلك سافر جابر بن عبد هللابعض الصحابد أي ًا من مصر إىل مصر ليسمعوا األحاديث الثابتد م
 الشام، وأبو أيوب إىل مصر لسماع احلديث.

وبيان حا م من صد  وكذب، وهذا ابب عظيم وصل موه العلماء إىل َتييز الصحيُ من املكذوب، والقوي  ـ نقد الرواة، 3
هر، ومل حيا م ويرخيهم وسري م وما خفي من أمرهم وما  من ال عيف، وقد أبلوا فيه بالًء حسواً، وتتبعوا الرواة ودرسوا 

 .(2)أتخذهم يف هللا لومد َلئم
وقد وضعوا لذلك قواعد ساروا عليها فيمن يؤخذ منه ومن ال يؤخذ، ومن يكتب عنه ومن ال يكتب، ومن أهم أصناف 

 املرتوكني الذين ال يؤخذ حديثهم:
ابون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد أمجع أهل العلم على أنه َل يؤخذ حديث من كذب على الويب صلى  أ   الكذ 

هللا عليه وسلم، كما أمجعوا على أنه من أكرب الكبائر، واختلفوا يف كفره: فقال به مجاعد، وقال مخرون بوجوب قتله، واختلفوا 
 يف توبته هل تقبل أم َل؟

ابون يف أحاديثهم العامد ولو مل يكذبوا   على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد اتفقوا على أن من ُعرف عوهب   الكذ 
 الكذب ولو مرة واحدة ترك حديثه.

ا استحل وكذا إذيث صاحو البدعد إذا كفر ببدعته، ج   أصحاب البدع واألهواء: وكذلك اتفقوا على أنه َل يقبل حد
الكذب وإن مل يكفر ببدعته، أما إذا مل يستحل الكذب فهل يقبل أم َل؟ أو يفر  بني كونه داعيد أو غري داعيد؟ قال ابن  

                                                           
 .90املصدر السابق نفسه ، ص  (1)
 (.1/10مقدمد صحيُ مسلم ) (2)
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يرف ون روايد  . والذي يظهر يل أهنم(1)كثري: يف ذلك نزاع قدمي وحديث، والذي عليه األكثرون التفصيل بني الداعيد وغريه
يوافق بدعته، أو كان من طائفد عرف  إبابحد الكذب ووضع احلديث يف سبيل أهوائها، و ذا رف وا املبتدع إذا روى ما 

 .(2)روايد الراف د، وقبلوا روايد املبتدع إذا كان هو أو مجاعته َل يستحلون الكذب كعمران بن حطان
 الفهم.يهم صفا  ال ب  والعدالد و د   الزاندقد والفسا  وامل فلون الذين َل يفهمون ما حيدثون، وكل من َل تتوفر ف

وقد وضع علماء احلديث القواعد ملعرفد الصحيُ واحلسن وال عيف من أقسام احلديث، ووضعوا قواعد ملعرفد املوضوع، 
تاري  املعروفد يف عهد ، وخمالفته حلقائق القرمنوذكروا له عالما  يعرف هبا، كركاكد اللفظ، وفساد املعىن، وخمالفته لصريُ ال

 .(3)ويب صلى هللا عليه وسلم وغريها من العالما ال
وبتلك اجلهود املوفقد استقام أمر الشريعد بتوطيد دعائم السود الر هي لين مصادرها التشريعيد، واطم ن املسلمون إىل 

ودس  نحديث نبيهم، ف قصي عو ه كل دخيل، وُمي ِ ز بني الصحيُ واحلسن وال عيف، وص ان هللا شرع ه من عبث املفسدي
الدساسني ويمر الزاندقد والشعوبيني، وقطف املسلمون  ار هذه الوه د اجلبارة املباركد الر كان من أبرزها: تدوين السو د 

 .(4)وعلم مصطلُ احلديث، وعلم اجلر  والتعدي ل، وعلوم احلديث
 :موقف الشيعة من السنة بسبب تكفريهم للصحابة 

يه مد أثر يف تكفريهم ملعظم الصحابد رضي هللا عوهم، وهذا التكفري الشويع ترتو علكان  لوظرة الشيعد ورأيهم يف اإلما
إنكار الشيعد لكل األحاديث الر ورد  عن طريق الصحابد، ومل يقبلوا إَل األحاديث الواردة عن طريق األئمد من أهل 

وماً عويفاً واملقداد بن األسود، وقد شووا هجالبي  أو ممن نسبوهم إىل التشيع كسلمان الفارسي، وعم ار بن َيسر، وأبو ذر، 
على رواة احلديث ك يب هريرة، ومس رة بن جودب، وعروة بن الزبري، وعمرو بن العاص، وامل رية بن شعبد وغريهم وا موهم 

  صحابد َي، واعترب اإلمام عبد القاه ر الب دادي الشيع د من املوكرين للسود لرف هم قبول مرو (5)ابلوضع والتزوير والكذب
 .(6)رسول ا دى   عليه الصالة والسالم  

، هذا ما (7)فالشيعد حتارب السود، و ذا فإن أهل السود اختصوا هبذا اَلسم َلتباعهم سود املصطفى صلى هللا عليه وسلم
جاء يف بعض مصادر أهل السود، ولكن الشيعد تروي عن أئمتها: أن كل شيء مردود إىل الكتاب والسود، وكل حديث َل 

                                                           
 .91السود ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ، ص  (1)
 .93انتها يف التشريع ، ص السود ومك (2)
 .94املصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 .98،  97، إىل  94املصدر السابق نفسه ، ص  (4)
 .103املصدر السابق نفسه ، ص  (5)
 .68،  65،  48أضواء على حمو الدين ، ص  (6)
 .346،  327،  322الفر  بني الفر  ، ص  (7)
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عودهم. وهو يفيد أن الشيعد َل توكر سود رسول هللا صلى هللا  (2)، وهبذا املعىن رواَي  أخر(1)يوافق كتاب هللا فهو زخرف
 لها مع كتاب هللا امليزان واحلكم.عليه وسلم، بل تعتمد عليها، ونع

والدارس لنصوص الشيعة ورواايهتا ينتهي إىل احلكم أبن معظم رواايهتم وأقواهلم تتجه اَتاهًا جمانفًا للسنة اليت يعرفها 
 املسلمون، يف الفهم والتطبيق، ويف األسانيد واملتون ويتبني ذلك فيما يلي:

، ومن َل (3)عودهم هي: كل ما يصدر عن املعصوم من قول أو فعل أو تقرير   قول اإلمام كقول هللا ورسوله: فالسود 1
يعرف طبيعد مذهبهم َل يلمُ مدى جمانبتهم للسود يف هذا القول، إذ إن املعصوم هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ونعل  

ن َل بني هؤَلء اَلثين عشر وبني مكالمهم مثل كالم هللا وكالم رسوله، وهم األئمد اَلثوا عشر، َل فر  عودهم يف هذا 
ر فهم: ليسوا من قبيل الرواة عن الويب واعدثني عوه، ليكون قو م حجد من جهد (4)يوطق عن ا وى، إن هو إَل وحي يوحى

ن عأهنم ثقا  يف الروايد، بل ألهنم هم املوصوبون من هللا تعاىل على لسان الويب لتبليغ األحكام الواقعيد، فال حيكمون إَل 
 .(5)األحكام الواقعيد عود هللا تعاىل كما هي

وَل فر  يف كالم هؤَلء اَلثين عشر بني سن الطفولد، وسن الو ج العقلي، إذ إهنم   يف نظرهم   َل خيطنون عمداً وَل سهواً 
صمد األئمد عتقاد بعوَل نسياانً طوال حيا م   كما مر  معوا يف مس لد العصمد  ، و ذا قال أحد شيوخهم املعاصرين: إن اَل

 جعل األحاديث الر تصدر عوهم صحيحد دون أن يشرتطوا إيصال سودها إىل الويب صلى هللا عليه وسلم كما هو
، فالسود عودهم ليس  سود الويب فحسو، بل سود األئمد، وأقوال هؤَلء األئمد ك قوال هللا ورسوله، (6)احلال عود أهل السود

حلقته الشيعد ابلسود املطهرة قالوا: وأحلق الشيعد اإلماميد كل ما يصدر عن أئمتهم اَلثين عشر من و ذا اعرتفوا أبن هذا مما أ
 .(7)قول أو فعل أو تقرير ابلسود الشريفد

وهم يقولون هبذا القول من موطلقني خطريين، وقاعدتني أساسيتني عودهم يف هذه املس لد، وقد أشار أحد شيوخهم املعاصرين 
كر أن قول اإلمام عودهم جيري جمرى قول الويب صلى هللا عليه وسلم، من كونه حجد على العباد واجو إليهما حيوما ذ 

اَلتباع، وأهنم َل حيكمون إَل عن األحكام الواقعيد عود هللا تعاىل كما هي، فبني أن ذلك يتحقق  م من طريقني: من طريق 

                                                           
 (.2/175موهاج السود ) (1)
 (.1/373( لليهودي ر أصول الشيعد اإلماميد )1/11صحيُ الكايف ) (2)
 (.1/373أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 .122ر حممد تقي احلكيم ، ص  122األصول العامد للفقه املقارن ، ص  (4)
 (.1/374أصول الشيعد اإلماميد ) (5)
 (.1/374(ر أصول الشيعد )3/51أصول الفقه املقارن ) (6)
 .140اإلماميد ، عبد هللا قياض ، ص  يري  (7)
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 .(1)ملعصوم قبلهاإل ام كالويب من طريق الوحي، أو من طريق التلقي عن ا
وهم يزعمون أن األئمد هم خزند علم هللا ووحيه، وقد عقد صاحو الكايف ابابً هبذا بعووان: ابب أن األئمد   عليهم السالم 

، وضمن هذا الباب س  رواَي  يف هذا املعىن، وابابً مخر بعووان: إن األئمد ورثوا علم الويب (2)  وَلة أمر هللا وخزند علمه
، وفيه سبع رواَي ، واباًب للثًا بعووان: أن األئمد يعلمون مجيع العلوم الر (3)األنبياء واألوصياء الذين من قبلهمومجيع 

 .(5)، وفيه أربع رواَي (4)خرج  إىل املالئكد واألنبياء والرسل   عليهم السالم 
 وقد توسع الشيعد الراف د يف هذا الباب.

د لذلك و يد الر تزعمها الراف د، والر ي ين يف بيان فسادها جمرد عرضها وتصورها، ونتيجونكتفي هبذا القدر من املصادر ال
التصور عن األئمد فإن الشيعد الراف د مل يهتموا بصحد اإلسواد وتقومي الرجال، كما اهتم علماء احلديث من أهل السود، 

 املعتمدة املوثقد،ويف الوق  الذي رفض فيه الشيعد صحيحي البخاري ومسلم وكتو السود 
اعتمدوا يف أحاديثهم على ما نقله الكليين الذي سبق أن أوردان أقواله يف كثري من عقائدهم واعتربوه حجد، ويعترب كتابه 

، من أقدم كتو الشيعد يف احلديث وأوثقها عودهم، ويصور أحد الشيعد مكاند هذا الكتاب لديهم فيقول: وقد (6))الكايف(
مجهور الشيعد على تف يل هذا الكتاب، واألخذ به والثقد خبربه، واَلكتفاء أبحكامه، وهم جممعون على اتفق أهل اإلمامد و 

اإلقرار ابرتفاع درجته وعلو قدره، على أنه القطو الذي عليه مدار رواَي  الثقا  املعروفني ابل ب  واإلتقان إىل اليوم، 
جل ما يف الكايف كما يقول أبو زهرة أخبار توتهي عود األئمد، وعودهم أجل وأف ل من مجيع أصول األحاديث، علماً أبن 

وَل يصُ أن نقول أنه يذكر سودًا متصاًل ابلويب صلى هللا عليه وسلم، وَل أنه يدعي أن هذه أقوال الويب صلى هللا عليه 
 اىل..وسلم، إَل على أساس أن أقوال أئمتهم هي أقوال الويب صلى هللا عليه وسلم، وأهنا دين هللا تع

وأكثر ما يروى يف الكايف واقف عود الصاد ، وقليل مو ه ما يعلو إىل أبيه الباقر، وأقل من ذل ك ما يعل و إىل أمري املؤموني 
 .(7)علي رضي هللا عو ه، ون ادراً ما يقف عو د الويب صلى هللا عليه وسلم

ابلشي   بن موسى بن اببويه، الذي يلقبونه كما أن هواك كتاب: )من َل حي ره الفقيه( مجعه أبو جعفر حممد بن علي

                                                           
 .90سود أهل البي  ، حممد تقي احلكيم ، ص  (1)
 (.1/377أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 (.193   1/192أصول الكايف ) (3)
 (.226   1/223املصدر السابق نفسه ) (4)
 (.1/385أصول الشيعد ) (5)
 (.386،  1/385املصدر السابق نفسه ) (6)
 .275   274أثر اإلمامد يف الفقه اجلعفري وأصوله للسالوس ، ص  (7)
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 ه (. 381الصدو ، وهو أي اً من أكرب علمائهم خبراسان )تويف 
ومن الكتو املعتمدة عود الشيعد كتااب: ) ذيو األحكام( و)اَلستبصار فيما اختلف من األخبار( عمد بن احلسن 

 األحاديث الر َل ميكن إثب ا  صحتها، بل معظمها موض وعالطوسي، وهذه الكتو الشيعي د ملين د بعشرا  األلوف من 
 ، مثل ما سبق أن أشران إليه، من األحاديث الر اعتمدوا عليها يف دفاعهم عن أحقيد علي ابإلمامد.(1)خمتلق

واَي  ر من هذا العرض َلراء الشيعد ومعتقدا م، والشيعد يعرتفون   أو على األقل بعض موهم   أبن يف تلك الكتو بعض ال
املوضوعد، كما أهنم أنفسهم جرحوا بعض روا م، وإذا كان األمر كذلك فيمكن أن أيخذ الشيعد بوصيد أمري املؤموني علي 

كل عليكم على واعرضوا ما أش بن أيب طالو رضي هللا عوه عودما قال:.. الزموا ديوكم واهتدوا هبدي نبيكم واتبعوا سوته،
. وقوله رضي هللا عوه: واقتدوا هبدي نبيكم صلى هللا عليه وسلمر فإنه (2)وه، وما أنكره فردوه، فالزمقرمنر فما عرفه القرمنال

 .(3)أف ل ا دي واستووا بسوته، فإهنا أف ل السون
، فيلتزموا اآلَي معاين الكرمي و  قرمنوأن يلتزموا بطريقد أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه يف فهم األحكام من ال

الكرمي، و ل اجململ على املفسر، واملطلق على املقيد، وأن يراعوا الواس  واملوسوخ والوظر يف ل د العرب، وفهم  قرمنبظاهر ال
ي ، وختصيص العام، وأن يتعلموا من أمري املؤموني علي رضاآلَي الوص بوص مخر، والسؤال عن مشكله، والعلم مبواسبد 

اب، مث ، ويتعاملوا مع سود الرسول صلى هللا عليه وسلم وفق هديه الذي بيوته يف هذا الكتهللا عوه كيف حيرتموا مقام الوبوة
يعرضوا رواَي م الر يف كتبهم على العدلني، كتاب هللا وسود رسوله، فما وافق كتاب هللا وسود رسوله صلى هللا عليه وسلم 

روا أتباعهم موه، وخصوصاً تلك  اًل عن اإلسالم.الرواَي  الر تسيء إىل أئمتهم أنفسهم ف  قبلوه وما خالفها يوبذوه، وحيذِ 
، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلغ مجيع ما أنزل [3]املائدة:  ﴾اْليَ ْوَم َأْكَمْلُ  َلُكْم ِديَوُكمْ ﴿إن دين هللا كمل، قال تعاىل: 
 .[67]املائدة:  ﴾بَ لذْ َ  رَِسالََتهُ  َل ِإلَْيَك ِمْن َربِ َك َوِإْن ملَْ تَ ْفَعْل َفَماََيأَي َُّها الرذُسوُل بَ لِ ْغ َما أُْنزِ ﴿إليه، وامتثل أمر ربه يف قوله: 

وقد بلغ الويب صلى هللا عليه وسلم البالغ املبني، وأقام احلجد على العاملني، وأعلن ذلك بني املسلمني، ومل يسر  ألحد بشيء 
 .[187]آل عمران:  ﴾وذُه لِلوذاِس َوََل َتْكُتُمونَهُ لَتُ بَ يِ و ُ ﴿من الشريعد ويستكتمه إَيه، قال تعاىل: 

َواِ  َواْ َُدى ِمْن بَ ْعِد َما ِإنذ الذِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ َزْلَوا ِمَن اْلبَ ي ِ ﴿فهو بيان للواس وليس لفند معيود من أهل البي ، وقال تعاىل: 
ُ وَ بَ ي ذوذاهُ لِلوذاِس يف اْلِكَتاِب أُْولَِنَك يَ ْلعَ  َوَأْصَلُحوا َوبَ ي ذُووا فَُ وَلِنَك أَتُوُب َعَلْيِهْم َوَأاَن الت ذوذاُب  ِعُووَن صِإَلذ الذِذيَن َيبُوايَ ْلَعوُ ُهُم الالذ وُ ُهُم اَّللذ

َ َ ُُم ﴿، وقال: [160ـ  159]البقرة:  ﴾الرذِحيُم ص . فالدين قد مت [64]النحل: يِه﴾فِ  الذِذي اْختَ َلُفواَوَما أَنْ َزْلَوا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإَلذ لِتُ َبنيِ 
                                                           

 .429اإلمام الصاد  ، أبو زهرة ، ص  (1)
 .49ا طو  العري د ، ص  (2)
 (.7/246البدايد والوهايد ) (3)
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 .(2)، َل من إمام مزعوم، وَل من غائو موهوم(1)وكمل َل يزاد فيه وَل يوقص موه وَل يبدل
تركتكم على مثل »وقد ودع املصطفى الدنيا بعد أن بلغ الدين كله، وبنيذ مجيعه كما أمره ربه، قال صلى هللا عليه وسلم : 

، وقال أبو ذر رضي هللا عوه: لقد تركوا حممد صلى هللا عليه وسلم (3)«ليلها كوهارها، َل يزيغ عوها بعدي إَل هالك البي اء،
 .(4)وما حيرك طائر جواحيه يف السماء إَل ذكر لوا موه علماً 

 

 اثمناً ـ التقية عند الشيعة:
 ـ وأما تعريفها عند الشيعة الرافضة فيقول شيخهم املفيد: 1
 .(5)كتمان احلق، وسرت اَلعتقاد فيه. وكتمان املخالفني، وترك مظاهر م مبا يعقو ضرراً يف الدين أو الدنيا  التقيد

ويقول يوسف البحراين   أحد كبار علمائهم يف القرن الثاين عشر  : املراد هبا إ هار موافقد أهل ا الف يف ما يديوون به، 
 .(6)خوفاً 

ه أن يقول اإلنسان قوَلً م ايراً للواقع، أو أي  بعمل مواقض ملوازين الشريعد وذلك حفا اً لدمويقول ا ميين: التقيد معواها: 
 .(7)أو عرضه أو ماله

فهذه ثالث تعريفا  للتقيد لثالثد من كبار علماء الشيعد الراف د جا وا يف فرتا  زمويد خمتلفد، وهذه التعريفا  تدور حول 
 هي:أربعد أحكام رئيسد للتقيد عودهم و 

 .أن معىن التقيد أن يظهر اإلنسان ل ريه خالف ما يبطن 
 .أن التقيد تستعمل مع املخالفني، وَل خيفى دخول كافد املسلمني حت  هذا العموم 
 .أن التقيد تكون فيما يدين به املخالفون من أمور الدين 
 قيد ام هي حمور عقيدة التأن التقيد إمنا تكون عود ا وف على الدين أو الوفس أو املال، وهذه أربعد أحك

 .(8)عودهم
                                                           

 (.7/319املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.1/26اعلى ) (2)
 (.1/398أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 حُ األلباين   ر ه هللا   معظمه.هذا املعىن ص (4)
 (.5/153مسود أ د ) (5)
 .115تصحيُ اَلعتقاد ، ص  (6)
 (.1/202الكشكول ) (7)
 (.2/638بذل اجملهود ) (8)
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 ـ وأما مكانتها عند الشيعة الرافضة: 2
فهي حتتل موزلد عظيمد ومكاند رفيعد، دل  عليها رواَي  عديدة جاء  يف أمها  الكتو عودهم، فقد روى الكليين وغريه 

 .(1)عن جعفر الصاد  : أنه قال: التقيد من ديين ودين اابئي، وَل إميان ملن َل تقيد له
وعن أيب عبد هللا أنه قال: إن تسعد أعشار الدين يف التقيد، وَل دين ملن َل تقيد له، والتقيد يف كل شيء إَل يف الوبيذ واملسُ 

 .(2)على ا فني
ويف اعاسن: عن حبيو بن بشري، عن أيب عبد هللا أنه قال: َل وهللا ما على األرض شيء أحو إيل من التقيد، َي حبيو 

 .(3)ن  له تقيد رفعه هللا، َي حبيو من مل يكن له تقيد وضعه هللاإنه من كا
 .(4)ويف أمايل الطوسي عن جعفر الصاد : أنه قال: ليس موا من مل يلزم التقيد ويصونوا عن سفلد الرعيد

يد كتارك قويف األصول األصيلد: عن علي بن حممد من مسائل داود الصرمي قال: قال يل: َي داود لو قل  لك: إن يرك الت
 .(5)الصالةر لكو  صادقاً 

 .(6)وعن الباقر أن ه سنل: من أكمل الواس ؟ قال: أعلمهم ابلتقي د وأق اه م حلق و  إخوان ه
 .(7)وعوه أي اً أنه قال: أشرف أخال  األئمد الفاضلني من شيعتوا استعمال التقيد

صول  ديوهم، إذ التقيد عود الشيعد الراف د من أهم أفدل  هذه الرواَي  على مكاند التقيد عودهم، وموزلتها العظيمد يف
الدين، فال إميان ملن َل تقيد له، والتارك للتقيد كالتارك للصالة، بل إن التقيد عودهم أف ل من سائر أركان اإلسالم، فالتقيد 

لكايف أخبارها يف )ابب ا ، وقد ذكر صاحو(8)َتثل تسعد أعشار ديوهم وسائر أركان اإلسالم وفرائ ه وَتثل العشر الباقي
ب مند وتسع رواَي  يف اب لسي يف حباره من رواَي م فيها، وذكر اجمل(11)و)ابب اإلذاع د( (10)، و)ابب الكتمان((9)التقي د(

 .(12)عقده بعووان )ابب التقيد واملداراة(

                                                           
 .255( ر اعاسن ، ص 2/219أصول الكايف ) (1)
 (.2/236( ر بذل اجملهود )2/217أصول الكايف ) (2)
 .257اعاسن للربقي ، ص  (3)
 .287أمايل الطوسي ، ص  (4)
 .320األصول األصيلد ، عبد هللا شرب ، ص  (5)
 .324املصدر السابق نفسه ، ص  (6)
 .323املصدر السابق نفسه ، ص  (7)
 (.2/637بذل اجملهود ) (8)
 (.2/217أصول الكايف ) (9)
 (.2/221املصدر السابق نفسه ) (10)
 (.2/369املصدر السابق نفسه ) (11)
 (.443   75/393نوار )حبار األ (12)
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 ـ وأما سبب هذا الغلو يف أمر التقية فيعود إىل عدة أمور منها: 3
الراف د تعد إمامد ا لفاء الثالثد ابطلد، وهم ومن ابيعهم يف عداد الكفار، مع أن علياً  رضي هللا عوه   ابيعهم أ   أن الشيعد 

وصلى خلفهم، وجاهد معهم، وزوج عمر ابوته أم كلثوم، وتسرى من جهاده مع أيب بكر، وملا ويل ا الفد سار على هنجهم 
تعرتف بذلك كتو الشيعد نفسها، وهذا يبطل مذهو الشيعد من أساسه، ومل ي ري شينًا مما فعله أبو بكر وعمر، كما 

، واستخدموا مبدأ التقيد لتفسري أحداث يرخيهم، فذهبوا إىل (1)فحاولوا ا روج من هذا التواقض اعي  هبم ابلقول ابلتقيد
اويد كان تقيد، لي عن ا الفد ملعأن سكو  علي عن أيب بكر وعمر   رضي هللا عوهم مجيعاً   كان تقيد، وتوازل احلسن بن ع

 .(2)واختفاء أئمتهم وسرتهم كان تقيد موهم، وهكذا ميكن تفسري كل األحداث الر تواقض عقيد م ابلتقيد
ب   أهنم قالوا بعصمد األئمد، وأهنم يسهون وَل خيطنون وَل يوسون، وهذه الدعوى خالف ما هو معلوم من حا م، وحىت 

ا املوسوبد لألئمد خمتلفد متواق د حىت َل يوجد خرب موها إَل وإبزائه ما يواق ه، كما اعرتف بذلك إن رواَي  الشيعد نفسه
، وهذا يوقض مبدأ العصمد من أصله، فقالوا ابلتقيد لتربير هذا التواقض واَلختالف والتسرت على كذهبم (3)شيخهم الطوسي

 أليب عبد هللا   عليه السالم  : ما ابيل أس لك عن املس لدعلى األئمد، روى صاحو الكايف عن موصور بن حازم قال: قل  
. قال شار  (4)فتجيبين فيها ابجلواب، مث جيينك غريي فتجيبه فيه جبواب مخر؟ فقال: إان جنيو الواس على الزَيدة والوقصان

 الكايف: أي: 
كلمتهم   واجلهل بل لعلمهم أبن اختالفزَيدة حكم عود التقيد، ونقصانه عود عدمها.. ومل يكن ذلك مستوداً إىل الوسيان 

 .(5)أصلُ  م، وأنفع لبقائهم، إذ لو اتفقوا لعرفوا ابلتشيع، وصار ذلك سبباً لقتلهم وقتل األئمد عليهم السالم
ج   تسهيل مهمد الكذابني على األئمد، وحماولد التعتيم على حقيقد مذهو أهل البي ر حبيث يو ون األتباع أن ما يوقله 

مبدأ التقيد( عن األئمد هو مذهبهم، وأن ما اشتهر وذاع عوهم، وما يقولونه، ويفعلونه أمام املسلمني َل ميثل  )واضعو
مذهبهم، وإمنا يفعلونه تقيد، فيسهل عليهم هبذه احليلد أقوال األئمد، والدس عليهم، وتكذيو ما يروى عوهم من حق، 

عفر الصاد  الذي قاله أمام مأل من الواس، أو نقله العدول من املسلمني فتجدهم مثالً يردون كالم اإلمام حممد الباقر أو ج
حبجد أنه ح ره بعض أهل السود، فاتقى يف كالمه، ويقبلون ما يوفرد بوقله الكذبد أمثال جابر اجلعفي حبجد أنه َل يوجد 

 أحد يتقيه يف كالمه.
                                                           

 (.2/984أصول الشيعد اإلماميد ) (1)
 .217دراسا  عن الفر  ويري  املسلمني ، ص  (2)
 (.2/985أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 (.1/65أصول الكايف ) (4)
 (.1/65شر  جامع للمازندراين ) (5)
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 عشريد عن علي   رضي هللا عوه   كما توقله كتو اَلثينوحبسبك أن تعرف أن اإلمام زيد بن علي وهو من أهل البي ، يروي 
نفسها، أنه غسل رجليه يف الوضوء، ولكن من يلقبونه ب  )شي  الطائفد( َل أيخذ هبذا احلديث، وَل جيد حجد حيتج هبا 

ل بسوى التقيد، فهو يورد احلديث يف اَلستبصار عن زيد بن علي عن جده علي بن أيب طالو قال: جلس  أتوض ، ف ق
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني ابتدأ  الوضوء   إىل أن قال   وغسل  قدمي، فقال يل: َي علي خلل بني األصابع وَل 

، ف ن  ترى أن علياً كان ي سل رجليه يف وضوئه، وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكد عليه أبن خيلل (1)ختلل ابلوار
  صلى هللا عليه وسلم وهدي علي رضي هللا عوه يف ذلك، وَل تلتف  ملثل هذهأصابعه، والشيعد ختالف سود رسول هللا

الرواَي ، وإن جاء  يف كتبها برواَي  أئمد أهل البي ، وَل يكلف شيوخ الشيعد أنفسهم ابلتفكر يف أمر هذه الرواَي  
 )التقيد(. (2)ودراستها، فلديهم هذه احلجد اجلاهزة

الشك  التقيدر ألن املعلوم الذي َل يتخاجل موه فق للعامد   يعين أهل السود  ، وقد ورد موردو ذا قال الطوسي: هذا خرب موا
من مذاهو أئمتوا   عليهم السالم القول ابملسُ على الرجلني، مث قال: إن رواة هذا ا رب كلهم عامد، ورجال الزيديد، وما 

 َل يعمل به. (3)خيتصون به
ه السالم   قال: حر م ابئه عن علي عليم حترمي املتعدر ففي كتبهم عن زيد بن علي عن ويف الوكا : جاء  عودهم رواَي  يف

 .(4)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم خيرب حلوم احلمر األهليد ونكا  املتعد
  مذهو رَيوغريه على التقيد، يعين يف الروايد، ألن إابحد املتعد من ضرو  (5)وقال شيخهم احلر العاملي أقول:  له الشي 

 .(6)اإلماميد
، وملا أي  عودهم نص عن األئمد خيالف ذلك، (7)ويف قسمد املواريث أن املرأة َل ترث من العقار والدور واألرضني شيناً 

وهو حديث أيب يعقوب عن أيب عبد هللا قال: س لته عن الرجل: هل يرث من دار امرأته أو أرضها من الرتبد شيناً؟ أو يكون 
. قال الطوسي: حنمله على التقيد، (8)د املرأة فال يرث من ذلك شيناً؟ فقال يرثها وترثه من كل شيء ترك وترك يف ذلك موزل

 .(9)ألن مجيع من خالفوا خيالف يف هذه املس لد، وليس يوافقوا عليها أحد من العامد، وما جيري هذا اجملرى جيوز التقيد فيه
                                                           

 (.66،  1/65اَلستبصار ) (1)
 (.2/987أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 (.66،  1/65اَلستبصار ) (3)
 (.2/184 ذيو األحكام للطوسي ) (4)
 إذا أطلق الشي  يف كتو الشيعد ر فاملراد به شيخهم الطوسي (5)
 (.7/441وسائل الشيعد ) (6)
 (.155   4/151اَلستبصار للطوسي ) (7)
 (.4/154املصدر السابق نفسه ) (8)
 (.4/155املصدر السابق نفسه ) (9)
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لمني لذلك جاء  أخبارهم فيها على هذا الوم ر يقول إمامهم )أبو عبد هللا(: د   وضع مبدأ التقيد لعزل الشيعد عن املس
 .(1)ما مسع  مين يشبه قول الواس فيه التقيد، وما مسع  مين َل يشبه قول الواس فال تقيد فيه

قوا م أيها تقيد أوقد كان من الر عقيدة التقيد ضياع مذهو األئمد عود الشيعد، حىت إن شيوخهم َل يعلمون يف الكثري من 
 .(3)ووضعوا  م ميزاانً، أخرج املذهو إىل دائرة ال لو، وهو أن من خالف العامد فيه الرشاد .(2)وأيها حقيقد

وقد اعرتف صاحو احلدائق أبنه مل يعلم من أحكام ديوهم إَل القليل بسبو التقيد، حيث قال: فلم يعلم من أحكام الدين 
 ج أخباره أبخبار التقيد، كما قد اعرتف بذلك ثقد اإلسالم حممد بن يعقوب الكليين يف جامعهعلى اليقني إَل القليل َلمتزا 

 .(4)الكايف، حىت إنه ختط  العمل ابلرتجيحا  املرويد عود تعارض األخبار، والتج  إىل جمرد الرد والتسليم لألئمد األبرار
ن األئمد: خيالفون حبالد ال رورة، وقد اعرتف يوسف البحراين أبوأما تطبيق التقيد عودهم خري كاشف أبن تقيتهم غري مرتبطد 

بني األحكام وإن مل حي رهم أحد من أولنك األانم، فرتاهم جييبون يف املس لد الواحدة أبجوبد متعددة، وإن مل يكن هبا قائل 
 .(5)من املخالفني

 ـ مفهوم التقية عند أهل السنة: 4
ُهْم تُ َقاةً ﴿، إمنا هي مع الكفار، قال تعاىل: إن مفهوم التقيد يف اإلسالم غالباً  . قال ابن جرير [28آل عمران: ] ﴾ِإَلذ َأْن تَ ت ذُقوا ِمو ْ

، و ذا يرى بعض السلف أنه َل تقيد بعد (6)إمنا هي تقيد من الكفار َل غريهم اآليدالطربي: التقيد الر ذكرها هللا يف هذه 
وجماهد: كان  التقيد يف جدة اإلسالم قبل قوة املسلمني، أما اليوم فقد أعز هللا أن أعز هللا اإلسالم، قال معاذ بن جبل، 

 .(7)املسلمني أن يتقوا موهم تقاة
ولكن تقيد الشيعد هي مع املسلمني وَل سيما أهل السود، حىت إهنم يرون عصر القرون املف لد عهد تقيد كما قرره شيخهم 

سبوهنا لألئمد، ألهنم يرون أهل السود أشد كفرًا من اليهود والوصارى، ألن املفيد، وكما تلحظ ذلك من نصوصهم الر يو
 .(8)موكر إمامد اَلثين عشر أشد من موكر الوبوة

ََل يَ تذِخِذ ﴿والتقيد رخصد يف حالد اَلضطرار، ولذلك استثواها   سبحانه   من مبدأ الوهي عن مواَلة الكفار فقال سبحانه: 

                                                           
 (.2/252وار )حبار األن (1)
 (.2/989أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
 (.1/5احلدائق الواضرة ، يوسف البحراين ) (4)
 (.1/5احلدائق الواضرة ) (5)
 (.6/316تفسري الطربي ) (6)
 (.1/331( ر فتُ القدير )4/57تفسري القرطيب ) (7)
 (.2/978املصدر السابق نفسه ) (8)
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ُ يَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِونَي َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اَّللِذ يف َشْيٍء ِإَلذ َأْن تَ ت ذُقوا ِمو ْ اْلُمْؤِمُووَن اْلَكاِفرِ  رُُكُم اَّللذ ُهْم تُ َقاًة َوحُيَذِ 
َوَمْن ﴿على ذلك أبلغ الوعيد فقال:  ، فوهى هللا سبحانه عن مواَلة الكفار، وتوعد[28]آل عمران:  ﴾نَ ْفَسهُ َوِإىَل اَّللِذ اْلَمِصرُي ص

أي: من يرتكو هني هللا فقد برأ من هللا، مث قال سبحانه: أي: إَل من  [28]آل عمران:  ﴾يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اَّللِذ يف َشْيءٍ 
ُهْم تُ َقاةً ﴿خاف من بعض البلدان واألوقا  من   .(1)ونيته ره َل بباطوه، فله أن يتقيهم بظاه﴾ِإَلذ َأْن تَ ت ذُقوا ِمو ْ

وأمجع أهل العلم على أن التقيد رخصد يف حال ال رورة، قال ابن املوذر: أمجعوا على من أكره على الكفر حىت خشي على 
. ولكن من اختار العزميد يف هذا املقام فهو أف ل، (2)نفسه القتل، فكفر وقلبه مطمنن ابإلميان: أن َل حيكم عليه ابلكفر

، ولكن التقيد عود الشيعد (3)وأمجعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًا عود هللا قال ابن بطال:
 .(4)خالف ذلك، فهي عودهم ليس  رخصد بل هي ركن من أركان ديوهم

مع اإلسالمي، بل اجملتوالتقيد يف دين اإلسالم دين اجلهاد والدعوة َل َتثل هنجًا عامًا يف سلوك املسلم، وَل مسد من مسا  
هي   غالبًا   حالد فرديد مؤقتد، مقروند ابَلضطرار، ومرتبطد ابلعجز عن ا جرة، وتزول بزوال حالد اإلكراه، أما يف املذهو 

 .(5)الشيعي تعد طبيعد ذاتيد يف بويد املذهو، وحالد مستمرة وسلوك مجاعي دائم
 ه : أن تقيتهم إمنا هي الكذب والوفا  ليس إَل، وقد فر  ابن تيميد   ر وقد قرر أهل العلم من خالل معرفتهم بواقع الشيعد

هللا   بني تقيد الوفا  والتقيد يف اإلسالم فقال.... ليس  أبن أكذب وأقول بلساين ما ليس يف قليب فإن هذا نفا ، ولكن 
وه دهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكأفعل ما أقدر عليه... فاملؤمن إذا كان بني الكفار والفجار، مل يكن عليه أن جياه

بلسانه، وإَل فبقلبه، مع أنه َل يكذب ويقول بلسانه ما ليس يف قلبه، إما أن يظهر ديوه وإما أن يكتمه، ومع هذا َل يوافقهم 
على ديوهم كله،، بل غايته أن يكون كمؤمن مل فرعون، حيث مل يكن موافقًا  م على مجيع ديوهم وَل كان يكذب، وَل 

ل بلسانه شيء، وإ هار الدين الباطل شيء مخر، فهذا مل يبحه هللا ق  إَل ملن أكرهر حبيث أتيُ له الوطق بكلمد الكفر يقو 
فيعذره هللا بذلك، واملوافق والكذ اب َل يعذر حبال، مث إن املؤمن الذي يعيش بني الكفار م طرًا ويكتم إميانه يعاملهم 

ماند ونصُ وإرادة للخري هبم، وإن مل يكن موافق  م على ديوهم، كما كان يوسف مبقت ى اإلميان الذي حيمله   بصد  وأ
 .(6)الصديق يسري يف أهل مصر وكانوا كفار، وخبالف الرافض الذي َل يرتك شراً يقدر عليه إَل فعله مبن خيالفه

                                                           
 (.1/371تفسري ابن كثري ) (1)
 (.12/314فتُ الباري ) (2)
 (.12/317املصدر السابق ) (3)
 (.2/979أصول الشيعد اإلماميد ) (4)
 (.2/981املصدر السابق نفسه ) (5)
 (.2/995أصول الشيعد اإلماميد ) (6)
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ود استثواء مؤق  قيد عود أهل السولقد  ص الشي  سلمان العودة الفرو  بني التقيد عود أهل السود والراف د فقال: إن الت
خمالف لألصل، أما عود الشيعد فواجو مفروض حىت يقوم القائم من مل البي . ويوتهي العمل هبا عود أهل السود مبجرد 
زوال السبو الداعي إليها، أما عود الشيعد فواجو مجاعي مستمر َل يوتهي العمل به حىت خيرج مهديهم الذي َل خيرج 

هل السود هي مع الكفار يف ال الو، وقد تكون مع الفسا  الظلمد، أما تقي د الشيع د فهي أصاًل مع املسلمني أبداً. وتقيد أ
املخالفني  م من أهل السود. إن التقي د عود أهل السود حال د ممقوت د يلج  إليها املسلم دون رضا واطمنوان إليه ا، أما عو د 

 .(1)ء يف مدحها من الوصوص عن أئمتهم الكثري الكثريالشيعد فقد أصبح  خلد ممدوحد مرضيد، جا
 

 اتسعاً: املهدي املنتظر بني الشيعة والسنة:
 ـ عقيدة املهدي املنتظر عند الشيعة: 1

من أبرز عقائد الشيعد الراف د الر تكاد َتتل  هبا كتبهم: عقيدة املهدي املوتظر، ويقصد الراف د اإلماميد ابملهدي املوتظر: 
، ويزعمون أنه (2)حلسن العسكرير وهو اإلمام الثاين عشر عودهم ويطلقون عليه احلجد، كما يطلقون عليه القائمحممد بن ا
مخر الزمان، ليوتقم  م  ه ، وهم يوتظرون خروجه يف 265(، سود (3)ه  واختفى يف سرداب )سر من راى 255ولد سود 

، وهذا املهدي الذي (5)يزورونه بسرداب )سر من رأى( ويدعونه للخروج، وَل زال الشيعد الراف د (4)من أعدائهم ويوتصر  م
يدعيه الراف د معدوم وَل وجود له: فاحلسن العسكري الذي يوسبون إليه املهدي ما  ومل يعقو أحداً، فقسم مرياثه بني 

دقها عاقل، ة َل يصأمه وأخيه جعفر، وقد صاحو عقيدة املهدي املوتظر عود الشيعد الراف د، خرافا  وأساطري كبري 
، ويقولون عودما خيرج جيتمع إليه الشيعد الراف د (7)، ويروون العجائو يف وَلدته(6)ويعتقدون أن املهدي من ولد احلسني

، ويهدم الكعبد واملسجد الوبوي وكل (10)، ويقتل العرب، وقريش(9)، وخيرج الصحابد من قبورهم ويعذهبم(8)من كل مكان

                                                           
 .149العزلد وا لطد ، سلمان بن فهد العودة ، ص  (1)
 (.1/237(ر بذل اجملهود )2/437كشف ال مد ، األربلي )  ر 363اإلرشاد للمفيد ، ص  (2)
 (.3/173( ر معجم البلدان )1/237بذل اجملهود ) (3)
 (.1/237( ر بذل اجملهود )2/446ر كشف ال مد ) 346املفيد ، ص  (4)
 .255مصابيُ اجلوا  ، حمسن العصفور ، ص  (5)
 (.1/238ر بذل اجملهود ) 115ال يبد ، ص  (6)
 (.1/239بذل اجملهود ) (7)
 (.52/291حبار األنوار ) (8)
 (.52/386املصدر السابق نفسه ) (9)
 (.52/355املصدر السابق نفسه ) (10)
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، وتوبع له عيوان من (3)، ويستفتُ املدن بتابو  اليهود(2)دين جديد وكتاب جديد وق اء جديد ، ويدعو إىل(1)املساجد
 .(4)ماء ولنب، ويصري الرجل من الشيعد الراف د بقوة أربعني رجاًل، وميد  م يف أمساعهم وأبصارهم، وحيكم حبكم مل داود

 علا بطالهنا عـدة أوجـه:وعقيدة الشيعـة الرافضة يف مهديهم املنتظر ابطلـة، وقد دلر 
فقد اقت   حكمد العلي القدير أن ميو  احلسن العسكري اإلمام احلادي عشر عود  أ ـ ثبون عدم والدة هذا املهدي،

الراف د وليس له ولد، فكان  ف يحد كبرية وخذَلن عظيم للشيعد الراف در إذ كيف ميو  اإلمام وَل يوجد له من األوَلد 
 اإلمامد؟  فعقيدة الشيعد الراف د توص على أن الذي خيلف اإلمام بعد موته ولده،من خيلفه يف 

 .(6)، وعدم وَلدة املهدي لبتد يف كتو الشيعد أنفسهم(5)وَل جيوز أن تكون اإلمامد يف اإلخوة بعد احلسن واحلسني
 السرداب، َلختفائه هذه الفرتة الطويلد يفلو سلموا جدَلً بوَلدة هذا املهدي، فإنه َل معىن  ب ـ ال معىن الختفاء املهدي:

وإذا ما سنل الشيعد الراف د عن احلكمد من اختفائه يف السرداب وعدم خروجه للواسر فإهنم يعللون ذلك أبنه خيشى على 
 وهذه علة واهية قد دل علا بطالهنا عدة أدلة؛ منها :، (7)نفسه القتل

دًا من هللا تعاىل، وأنه ميلك مشار  األرض وم ارهبا، فيمأل األرض أنه قد جاء  يف كتبكم أنه سيكون موصوراً ومؤي -
 .(8)عدًَل كما ملن  جوراً، ويعيش حىت زمن نزول عيسى ابن مرمي عليه السالم

كما أن قولكم هذا يرتتو عليه أن املهدي لن خيرج حىت تذهو دول اجلور والظلم والفساد لي من على نفسه من القتل،  -
 خروجه، وهذه الدول تستطيع أن حتمي املهدي لو خرج فلماذا مل خيرج؟ وعودئذ َل حاجد يف

أن من َل يستطيع أن حيمي نفسه من القتل فمن ابب أوىل عجزه عن  ايد غريه، فإن فاقد الشيء َل يعطيه، فكيف  -
 توتظرون من هذه صفته أن يوتقم لكم من أعدائكم ويوصركم عليهم نصراً مؤزراً؟ 

دعواهم، أبن العلد من عدم خروج املهدي هو: ا وف من القتل، وبواء على هذا تبطل دعوى وجود  وهبذا تكون قد بطل 
، فتكون دعوى (9)املهدي أصالً إذ َل سبو ميوعه من اَلستتار غري خوفه من القتل، كما صر  بذلك شي  الطائفد الطوسي

                                                           
 .184الرجعد لإلحساين ، ص  (1)
 .154ال يبد ، ص  (2)
 (.1/247بذل اجملهود ) (3)
 (.1/249املصدر السابق نفسه ) (4)
 .414، ص كمال الدين وَتام الوعمد للصدو    (5)
 (.1/267( ر بذل اجملهود )1/505أصول الكايف ) (6)
 .199ال يبد ، ص  (7)
 (.52/191حبار األنوار ) (8)
 (.1/271ر بذل اجملهود ) 199ال يبد ، ص  (9)
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 .(1)هوجود املهدي ابطلد بشهادة علمائهم، وهذا من توفيق هللا وعظيم ف ل
 ومما يدل على بطالن عقيدة الشيعد الراف د يف املهدي املوتظر: ج ـ أنه مل حتصل منفعة هبذا املهدي؛

أن هذا املهدي الذي تدعيه الراف د مل حتصل به مصلحد يف شيء من أمور الدين أو الدنيا، ومل يوتفع موه املسلمون بشيء 
د هللا  : إن هذا املعصوم الذي يدعونه يف وق  ما قد ولد عودهم ألكثر من أربعمنَل الراف د وَل غريهم، قال ابن تيميد   ر ه 

ر فإنه دخل السرداب عودهم سود ستني ومنتني، وله مخس سوني عود بع هم، وأقل من ذلك عود مخرين، (2)ومخسني سود
عدوماً؟  وجوداً، فيكف إذا كان مومل يظهر عوه شيء مما يفعله اإلمام املعصوم، ف ي موفعد للوجود يف مثل هذا لو كان م

والذين ممووا هبذا املعصوم أي لطف وأي موفعد حصل   م به نفسه يف ديوهم أو دنياهم؟  إىل أن قال: وهذا الذي تدعيه 
، والشيعد (3)الراف د إما مفقود عودهم، وإما معدوم عود العقالء وعلى التقديرين فال موفعد ألحد به يف دين وَل يف دنيا

ين عشريد يف هذا العصر نق وا هذه العقيدة عملياً من خالل اعتقادهم بوظريد وَليد الفقيه، وهي نويز احلكم والوَليد اَلث
 للمسلم العادي غري املعصوم، أو عليه نص من هللا ورسوله بشر  العلم والعدل.

 ـ عقيدة أهل السنة واجلماعة يف املهدي: 2
، ىل خيرج يف مخر الزمان رجاًل من أهل البي  يؤيد هللا به الدين، ميلك سبع سونيبيو  األحاديث الصحيحد: أن هللا تعا

ميأل األرض عدًَل وسالمًا كما ملن  جورًا و لماً، توعم األمد يف عهده نعمد مل توعمها ق ، وخترج األرض نبا ا، وَتطر 
 ومن هذه األحاديث:السماء قطرها، ويعطي املال ب ري عدد. 

خترج خيرج يف مخر أمر املهدي، يسقيه هللا ال يث، و : »ملسو هيلع هللا ىلصد ا دري رضي هللا عوه قال: قال رسول هللا أ   عن أيب سعي
 .(6)، يعين حججاً (5)«، وتكثر املاشيد، وتعظم األمد، ويعيش سبعاً أو  انياً (4)األرض نبا ا، ويعطي املال صحاحاً 

، «اً َل تقوم الساعد حىت َتتل  األرض  لمًا وعدوان : » ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللاب   عن أيب سعيد ا دري رضي هللا عوه قال: 
 .(7)«مث خيرج رج ل من عرتت ي   أو من أهل بيرر ميلؤها قسطاً وعدًَل، كما ملن   لماً وعدواانً »قال: 

ر  شيقتل عود كوزكم ثالثد كلهم ابن خليفد، تطلع الراَي  السود من قبل امل: » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ج   وعن ثوابن قال: 
ثلجر فإنه خليفد هللا فإذا رأيتموه، فبايعوه، ولو حبواً على ال»  مث ذكر شيناً َل أحفظه فقال:   « فيقتلونكم قتاًل مل يقتله قوم

                                                           
 (.1/271بذل اجملهود ) (1)
 هذا ابلوسبد لعصر ابن تيميد ، أما اَلن فقد م ى عليه ما يزيد عن ألف ومند ومخسني عاماً. (2)
 (.262   8/261موهاج السود ) (3)
 (.3/12مبعىن الصحيُ . الوهايد َلبن األثري ) (4)
 .711قم ( ، قال األلباين: سودُه صحيُ رجاله ثقا . سلسلد األحاديث الصحيحد ، ر 558   4/557املستدرك ) (5)
 .33املهدي وفقه أشرا  الساعد ، حممد إمساعيل ، ص  (6)
 ، وحكم األلباين بتواتره. 1529السلسلد الصحيحد ، رقم  (7)
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 .(1)«املهدي
حىت  ءقال ابن كثري   ر ه هللا  : واملراد ابلكوز املذكور يف هذا السيا  كوز الكعبد، يقتتل عوده لي خذه ثالث د من أوَلد ا لفا

يكون مخر الزم ان فيخرج املهدي، يكون  هوره من بالد املشر ، َل من سرداب سامراء كما يزعم جهل د الراف د من أنه 
موجود فيه إىل اَلن، وهم يوتظرون خروجه يف مخر الزمان، فإن هذا نوع من ا ذَين، وقس  كبري من ا ذَلن شديد من 

ن، َل من كتاب وَل من سود، وَل معقول صحيُ وَل استحسان... إىل أن قال: الشيطان، إذ َل دليل على ذل ك وَل برها
ويؤيد بواس من أهل املشر  يوصرونه، ويقيمون سلطان ه، ويشيدون أركان ه، وتكون راَي م سود أي اً وهو زي عليه الوقارر 

  ن قال: واملقصود أن املهدي املمدو ألن رايد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  س وداء، يقال  ا: العقاب... إىل أ
املوعود بوجوده يف مخر الزمان يكون أصل  هوره وخروجه من انحيد املشر ، ويبايع له عود البي  كما دل  على ذلك 

 .(2)بعض األحاديث
 .(3)«كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم وإمامكم موكم: » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا د   وعن أيب هريرة رضي هللا عوه قال: 

فد من أمر َل تزال طائ»ه   وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عوهما قال: مسع  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
وا فيقول: فيوزل عيسى ابن مرمي عليه السالم، فيقول أمريهم: صل ب»إىل أن قال: « يقاتلون على احلق  اهرين إىل يوم القيامد

 .(4)«هللا هذه األمد َل إن بع كم على بعض أمراء تكرمد
 

 واألحاديث اليت وردن يف الصحيحني تدل علا أمرين:
 أنه عود نزول عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم من السماء يكون املتويل إلمرة املسلمني رجل موهم. أحدمها:
دم ليصلي  م يدل يتق أن ن عيسى عليه السالم عود نزولهأن ح ور أمريهم للصالة، وصالته للمسلمني، وطلبه م والثاين:

على صال  هذا األمري وهداه، وجاء  األحاديث يف السون واملسانيد وغريها مفسرة  ذه األحاديث الر يف الصحيحني، 
 ودالد على أن ذلك الرجل الصاحل يسمى: حممد بن عبد هللا، ويقال له: املهدي، والسود يفسر بع ها بع اً.

 .(5)«موا الذي عيسى ابن مرمي يصلي خلفه: » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  عوه قال: و   فعن أيب سعيد ا دري رضي هللا
ض املهدي مين: أجلى اجلبهد، أقىن األنف، ميأل األر : » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ز   وعن أيب سعيد ا دري رضي هللا عوه قال: 

                                                           
 ( ر وقال: هذا حديث صحيُ على شر  الشيخني ووافقه الذهيب.4/464( ر مستدرك احلاكم )2/1367سون ابن ماجه ) (1)
 (.1/31الوهايد ، الف  واملالحم ) (2)
 ( مع الفتُ.6/491البخاري ، كتاب أحاديث األنبياء ) (3)
 ( مع شر  الوووي.2/193مسلم ، كتاب اإلميان ) (4)
 (.5/7170رواه أبو نعيم يف أخبار املهدي ، صححه األلباين. صحيُ اجلامع ) (5)
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 .(1)«قسطاً وعدًَل كما ملن   لماً وجوراً، وميلك سبع سوني
 عالقد بني مهدي السود ومهدي الشيعد الراف د. وهواك بعض الفوار  بيوهمار موها:وَل توجد أي صلد أو 

  أن املهدي عود أهل السود امسه )حممد بن عبد هللا( فامسه يوافق اسم الويب صلى هللا عليه وسلم، واسم أبيه يوافق
 اسم أبيه، أما مهدي الشيعد الراف د، فامسه حممد بن احلسن العسكري.

  عود أهل السود من ولد احلسن رضي هللا عوه، ومهدي الشيعد الراف د من ولد احلسني.أن املهدي 
  أن املهدي عود أهل السود تكون وَلدته ومدة حياته طبيعيد، ومل يوجد يف األحاديث ما يدل على أنه ميتاز عن

ل يف د واحدة، ودخغريه من الواس بشيء من ذلك، أما مهدي الشيعد الراف د فإن  له ووَلدته كان  يف ليل
 السرداب وعمره تسع سووا ، وم ى عليه اَلن ما يزيد على ألف ومند ومخسني سود وهو يف السرداب.

 أن املهدي عود أهل السود خيرج لوصرة اإلسالم واملسلمني، وَل يفر  بني جوس 
 العرب  ئهم، ويكرهوجوس، وأما مهدي الشيعد الراف د فيخرج لوصرة الشيعد الراف د خاصد واَلنتقام من أعدا

 وقريشاً فال يعطيهم إَل السيف، وَل يكون من أتباعه عريب، كما دل  ذلك رواَي م.
   أن مهدي السود حيو صحابد الويب صلى هللا عليه وسلم، ويرتضذى عوهم ويتمسك بسوتهم، كما حيو أمها

هللا عليه  فيب ض أصحاب الويب صلى املؤموني وَل يذكرهن إَل ابلثواء احلسن اجلميل، أما مهدي الشيعد الراف د
وسلم وخيرجهم من قبورهم ويعذهبم، مث حيرقهم   على حد زعمهم   وكذلك يب ض أمها  املؤموني، وحيد  أحو 

 نساء الويب صلى هللا عليه وسلم الصديقد بو  الصديق عائشد رضي هللا عوها، على حد زعمهم.
  عليه وسلم فال يرتك سود إَل أقامها، وَل بدعد إَل قمعها، أما أن مهدي أهل السود يعمل بسود الويب صلى هللا

 مهدي الشيعد الراف د فإنه يدعو إىل دين جديد وكتاب جديد.
  أن مهدي السود يقيم املساجد ويعمرها، وأما مهدي الشيعد الراف د فيهدم املساجد وخيرهبا، فيهدم 
 لم، وَل يبقي مسجدًا واحدًا على وجه األرض   كما املسجد احلرام والكعبد، ومسجد الويب صلى هللا عليه وس

 صرحوا بذلك يف رواَي م.
  أن مهدي السود حيكم بكتاب هللا وسود نبيه صلى هللا عليه وسلم، أما مهدي الشيعد الراف د فيحكم حبكم مل

 داود.
 .أن مهدي السود خيرج من املشر ، أما مهدي الشيعد الراف د فيخرج من سرداب سامراء 

                                                           
 .4265سون أيب داود ، كتاب املهدي ، رقم  (1)
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 هدي السود حقيقد لبتد دل  عليها أحاديث الويب صلى هللا عليه وسلم، وأقوال العلماء قدميًا وحديثاً، أما أن م
 .(1)مهدي الشيعد الراف د فوهم من األوهام مل خيرج ولن خيرج يف يوم من األَيم

 عاشرًا: عقيدة الرجعة عند الشيعة الرافضة:
. وقال ابن اببويه يف اَلعتقادا : واعتقادان (2)م: ليس موا من مل يؤمن ِبَكرذتِواالرجعد من أصول املذهو الشيعي، فمن رواَي 

. وقال الطربسي واحلر العاملي (4). وقال املفيد: واتفق  اإلماميد على وجوب رجعد كثري من األموا (3)يف الرجعد أهنا حق
وأهنا من ضرورَي  مذهبهم، وأهنم: م مورون ابإلقرار ، (5)و غري ا من شيوخ الشيعد: أبهنا موضع إمجاع الشيعد اإلماميد

ابلرجعد واعتقادها، وحتديد اَلعرتاف هبا يف األدعيد والزَيرا  ويوم اجلمعد وكل وق  كاإلقرار ابلتوحيد والوبوة واإلمامد 
 .(6)والقيامد

هم ل برجوع أئمتهم إىل هذه احلياة، ومو، وقد ذهب  فر  شيعيد كثرية إىل القو (7)ومعىن الرجعد: الرجوع إىل الدنيا بعد املو 
من يقر مبو م مث رجعتهم، وموهم من يوكر مو م ويقول أبهنم غابوا وسريجعون، وكان أول من قال ابلرجعد ابن سب ، إَل أنه 

لكوها و قال: أبنه غاب وسريجع ومل يصد  مبوته، وكان  عقيدة الرجعد خاصد برجعد اإلمام عود السبنيد، الكيسانيد وغريها، 
صار  عود اَلثين عشريد عامد لإلمام وكثري من الواس، ويشري اآللوسي إىل أن حتول مفهوم الرجعد عود الشيعد من رجعد 

 .(8)اإلمام فق  إىل ذلك املعىن العام كان يف القرن الثالث
 وأما املفهوم العام ملبدأ الرجعة عند االثين عشرية فهو يشمل ثالثة أصناف:

 ثين عشر، حيث خيرج املهدي من خمبنه، ويرجع من غيبته، وابقي األئمد حييون بعد مو م ويرجعون  ذه الدنيا.  اإلئمد اإل 1
  وَلة املسلمني الذين اغتصبوا ا الفد   يف نظرهم   من أصحاهبا الشرعيني )األئمد اَلثين عشر(، فيبعث خلفاء املسلمني  2

هم ورهم يرجعون  ذه الدنيا   كما يزعم الشيعد الراف د   لالقتصاص موهم أبخذويف مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان.. ومن قب
 ا الفد من أهلها، فتجري عليهم عمليا  التعذيو والقتل والصلو.

                                                           
 (.257،  1/256بذل اجملهود ) (1)
 (.2/1103أصول الشيعد اإلماميد ) (2)
 .90اَلعتقادا  ، ص  (3)
 .51أوائل املقاَل  ، ص  (4)
 .33( ، اإليقاظ من ا جمد ، ص 5/52جممع البيان ) (5)
 .64املصدر السابق نفسه ص  (6)
 (.4/334( ر جممع البحرين )3/28القاموس ) (7)
 (.3/237( ر ضحى اإلسالم ، أ د أمني )5/27رو  املعاين ) (8)
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  عامد الواس، وخيص موهم: من حمض اإلميان حم اً، وهم الشيعد عموماً، وألن اإلميان خاص ابلشيعد، كما تتفق على  3
 .(1)وال شيوخهم ومن حمض الكفر حم اً، وهم كل الواس ما عدا املست عفنيذلك رواَي م وأق

، وعود م إىل احلياة بعد املو  يف (2)و ذا قالوا يف تعريف الرجع د: إهنا رجع د كثري من األموا  إىل الدنيا قبل يوم القيامد
 صورهم الر كانوا عليها.

وانه شيوخ الشيعد إىل كتاب هللا سبحانه لي خذوا موه الدليل على ثبو  الرجعد الر يتفردون هبا عن سائر املسلمني، وملا مل 
ُ استدَل  م جيدوا ب يتهم تعلقوا كعاد م ابلت ويل الباطين، وركبوا م  الشط ، وتعسفوا أميا تعسف يف هذا السبيل، حىت أصب

زيف معتقدهم، وبرهااًن على بطالن مذهبهم وإليك مثال على تفسريهم لالَي  : ويرى شي  حجد عليهم، ودلياًل على 
ُْم َلَ يَ ْرِجعُ ﴿املفسرين عودهم أن من أعظم األدلد على الرجعد قوله سبحانه:  ر [95 ]األنبياء: ﴾ص ﴾َ وَوَحَرام  َعَلى قَ ْريٍَد َأْهَلْكَواَها َأهنذ

م األدلد على الرجعد، ألن أحداً من أهل اإلسالم َل يوكر أن الواس كلهم   يرجعون من أعظ اآليدحيث يقول ما نصه: هذه 
حجد عليهم، فهي تدل على نفي الرجعد على الدنيا، إذ معواها كما  اآليد، ومع أن (3)  يوم القيامد من هلك ومن مل يهلك

 الدنيا قبل يد أهلكوا بذنوهبم أهنم يرجعون إىلصر  به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغري واحد: حرام على أهل كل قر 
ُْم ِإلَْيِهْم َلَ يَ رْ ﴿، وهذا كقوله سبحانه: (4)يوم القيامد َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َأهنذ َفاَل ﴿وقوله:  [31 ]يس: ﴾صُعونَ جِ َأملَْ يَ َرْوا َكْم َأْهَلْكَوا قَ ب ْ

، وزَيدة )َل( هوا لت كيد معىن الوفي من )حرام(، وهذا من أساليو [50]يس:  ﴾يَ ْرِجُعوَن صَيْسَتِطيُعوَن تَ ْوِصَيًد َوََل ِإىَل َأْهِلِهْم 
 التوزيل البديعد، الوهايد يف الدقد.

، وإذا  (5)وسر اإلخبار بعد الرجوع مع وضوحه، هو الصدع مبا يزعجهم ويؤسفهم، وفوا  أمويتهم الكربى وهي حيا م الدنيا
 .(7)أي ممتوع البتد عدم رجوعهم إليوا للجزاء (6)يه رجعد للواس ليوم القيامد بال ريوكان املقصود إثبا  الرجعد ف

ن كتاب هللا الكرمي، وابطلد بدَللد اَي  عديدة م قرمنإن فكرة الرجعد عود الشيعد الراف د بعد املو  خمالفد صرحيد لوص ال
َا َكِلَمد  ُهَو َقائُِلهَ  قَاَل َربِ  اْرِجُعوِن ص َلَعلِ ي َأْعَملُ ﴿سبحانه، قال تعاىل:  ا َوِمْن َورَائِِهْم بَ ْرزَخ  ِإىَل يَ ْوِم َصاحِلًا ِفيَما تَ رَْكُ  َكالذ ِإهنذ

َعثُوَن ص وا َعَلى الوذاِر فَ َقاُلوا َوَلْو تَ َرى ِإْذ ُوِقفُ ﴿وقال تعاىل:  ، فقوله سبحانه: صريُ يف نفي الرجعد مطلقاً [100ـ  99]املؤمنون:  ﴾يُ ب ْ

                                                           
 (.2/1105أصول الشيعد اإلماميد ) (1)
 .51أوائل املقاَل  ، ص  (2)
 (.2/1105أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 .95أوائل املقاَل  ، ص  (4)
 ( ، وضع عووان يف أعلى الصفحد: أعظم دليل على الرجعد.2/76تفسري القمي ) (5)
 (.3/205تفسري ابن كثري ) (6)
 (.11/329تفسري القامسي ) (7)
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َب ِبََيِ  َرب َِوا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِونَي صَبْل َبَدا َ ُْم َما َكانُوا خُيُْفونَ  تَ َوا نُ َردُّ َوَلَ ُنَكذِ  ُْم مِ  ََيلَي ْ ْن قَ ْبُل َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما هُنُوا َعْوهُ َوِإهنذ
 .[28ـ  27]األنعام:  ﴾َلَكاِذبُوَن ص

: ا سبق يف ق ائهالوار جيابون، مل وع عود املو ، وعود العرض على اجلبار جل يف عاله، وعود ر يدفهؤَلء مجيعاً يس لون الرج
، (1)أهنم إليها َل يرجعون، ولذلك عد أهل العلم القول ابلرجعد إىل الدنيا بعد املو  من أشد مراحل ال لو يف بدعد التشيع

علي رضي هللا عوه قال للحسن بن علي: إن الشيعد وقد جاء يف مسود أ د أن عاصم بن ضمرة: وكان من أصحاب 
يزعمون أن علياً يرجع. قال احلسن: كذب أولنك الكذابون، ولو علموا ذاك ما تزوج نسا ه وَل قسموا مرياثه، والقول ابلرجعد 

َا تُ َوف ذْوَن ُأُجورَُكْم ﴿ :بعد املو  على الدنيا جملازاة املسينني وإلبد اعسوني يوايف طبيعد هذه الدنيا، وأهنا ليس  دار جزاء َوِإمنذ
نْ َيا ِإَلذ َمَتا  . وقد كان َلبن [185]آل عمران:  ﴾ اْلُ ُروِر صعُ يَ ْوَم اْلِقَياَمِد َفَمْن ُزْحزَِ  َعِن الوذاِر َوأُْدِخَل اجْلَوذَد فَ َقْد فَاَز َوَما احْلََياُة الدُّ

رجعد خاصد بعلي، كما أنه يوفي وقوع املو  عليه أصاًل كحال اَلثين  سب  اليهودي دور الت سيس ملبدأ الرجعد، إَل أهنا
عشريد مع مهديهم الذي يزعمون وجوده، وعقيدة الرجعد عود الشيعد اإلماميد خالف ما علم من الدين ابل رورة من أنه 

واألحاديث  اآلَي ما أهنا خالف َل حشر قبل يوم القيامد، وأن هللا كلما توعد كافرًا أو  املًا إمنا توعده بيوم القيامد، ك
 .(2)املتواترة املصرحد أبنه َل رجوع إىل الدنيا قبل يوم القيامد

 

 احلادي عشر: قوهلم ابلبداء علا هللا سبحانه وتعاىل:
، (3)من أصول اَلثين عشريد القول ابلبداء على هللا سبحانه وتعاىل، حىت ابل وا يف أمره فقالوا: ما عبد هللا بشيء مثل البداء

، وما بعث هللا (5)، ولو علم الواس ما يف القول ابلبداء من األجر ما فرتوا من الكالم فيه(4)وما عظم هللا عز وجل مبثل البداء
 .(6)نبياً ق  إَل بتحرمي ا مر، وأن يقر هللا ابلبداء

أو  328 و شيخهم الكليين ) ويبدو أن الذي أرسى هذا املعتقد عود اَلثين عشريد هو امللقو عودهم بثقد اإلسالم، وه
ه (ر حيث وضع هذا املعتقد يف قسم األصول من )الكايف(، وجعله ضمن كتاب التوحيد، وخصص له اباًب بعووان  329

                                                           
 (.2/1122أصول الشيعد اإلماميد ) (1)
 ( ، قال أ د شاكر: إسواده صحيُ.2/312مسود أ د ) (2)
 (.1/146أصول الكايف ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 (.1/148املصدر السابق نفسه ) (5)
 املصدر السابق نفسه. (6)
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 .(1))ابب البداء(، وذكر فيه ستد عشر حديثاً من األحاديث املوسوبد لألئمد
دواً وبداء س يقول: بدا بدواً بداءة:  هر. وبدا له يف األمر بوإذا رجع  إىل الل د العربيد لتعريف معىن البدء ند أن القامو 

 ، فالبداء يف الل د له معويان:(2)وبداة: نش  له فيه رأي
   الظهور بعد ا فاءر تقول: بدا سور املديود، أي:  هر. 1
  له يف األمر بداء أي: نش  نش ة الرأي اجلديد. قال الفراء: بدا يل بداء، أي:  هر يل رأي مخر، قال اجلوهري: بدا له  2

اِسْبُكْم َوِإْن تُ ْبُدوا َما يف أَنْ ُفِسُكْم أَْو خُتُْفوُه حيَُ ﴿، فمن األول قوله تعاىل: قرمن. وكال املعويني وردا يف ال(3)فيه رأي
، وواضُ أن البداء [35]يوسف:  ﴾لََيْسُجوُ وذهُ َحىتذ ِحنٍي ص اآلَي مُثذ َبَدا َ ُْم ِمْن بَ ْعِد َما َرأَُوا ﴿، ومن الثاين قوله: [284 ]البقرة:﴾ِبهِ 

مبعوييه يستلزم سبق اجلهل وحدوث العلم، وكال ا حمال على هللا سبحانه، ونسبته إىل هللا سبحانه من أعظم الكفر، فكيف 
ذا هبتان داء؟ سبحانك هنعل الشيعد اَلثين عشريد هذا من أعظم العبادا  وتدعي أنه ما أعظم هللا عز وجل مبثل الب

 .(4)عظيم
وهذا املعىن املوكر يوجد يف كتو اليهودر فقد جاء يف التوراة الر حرفها اليهود وفق ما شاء  أهوا هم نصوص صرحيد 

، ويبدو أن ابن سب  اليهودي قد حاول إشاعد هذه املقالد، الر أخذها من (5)تت من نسبد معىن البداء إىل هللا سبحانه
اإلسالمي الذي حاول الت ثري فيه ابسم التشيع، وحت  مظلد الدعوة إىل وَليد علي رضي هللا عوه، ذلك  يف اجملتمع)توراته( 

، مث انتقل  هذه املقالد إىل فرقد )الكيسانيد( أو املختاريد (6)أن فر  السبنيد كلهم يقولون ابلبداء، وأن هللا تبدو له البداوا 
 .(7)في، وهي الفرقد الر اشتهر  ابلقول ابلبداء واَلهتمام به، والتزامه عقيدةأتباع املختار بن أيب عبيد الثق

وكان شيوخ الشيعد مُيَوُّون أتباعهم أبن األمر سيعود إليهم، والدولد ستكون  م، حىت إهنم حددوا ذلك بسبعني سود يف روايد 
سو املذهو تكى األتباع من ذلك فحاول مؤسنسبوها أليب جعفر، فلما م   السبعون ومل يتحقق شيء من تلك الوعود اش

 .(8)ا روج من هذا امل ز  ابلقول أبنه قد بدا هللا سبحانه ما اقت ى ت يري هذا الوعد
الكرمي على إثبا  صفد العلم هلل تعاىل، وعلى بطالن ما نسبته الشيعد الراف د من عقيدة البداء هللر الر  قرمنوقد دل ال

                                                           
 (.2/1133أصول الشيعد اإلماميد ) (1)
 (.4/302القاموس اعي  ) (2)
 (.14/66( ر لسان العرب )6/2278الصحا  ) (3)
 (.2/1135أصول الشيعد اإلماميد ) (4)
 (.2/1136املصدر السابق نفسه ) (5)
 .19التوبيه والرد للملطي ، ص  (6)
 (.2/1136أصول الشيعد اإلماميد ) (7)
 (.4/214( ر حبار األنوار )2/218تفسري العياشي ) (8)
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 تعاىل. أف   إىل نسبد اجلهل إليه
ُُ اْلَ ْيِو َلَ ﴿الدالد على إثبا  صفد العلم هلل تعاىل كثريةر موها قوله تعاىل:  اآلَي و  يَ ْعَلُمَها ِإَلذ ُهَو َويَ ْعَلُم َما  َوِعْوَدُه َمَفاِت

 َوََل ََيِبٍس ِإَلذ يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي صَوُهَو ْرِض َوََل َرْطوٍ يف اْلرَبِ  َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُ  ِمْن َوَرَقٍد ِإَلذ يَ ْعَلُمَها َوََل َحبذٍد يف  ُُلَماِ  األَ 
َعُثُكْم ِفيِه لِيُ ْقَ ى َأَجل  ُمَسم ًى مُثذ  ُتْم  ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم مُثذ يُ وَ بِ نُ الذِذي يَ َتوفذاُكْم اِبللذْيِل َويَ ْعَلُم َما َجَرْحُتْم اِبلو ذَهاِر مُثذ يَ ب ْ ُكْم مبَا ُكو ْ

 .[14]امللك:  ﴾َأََل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللذِطيُف اْ َِبرُي ص﴿وقال تعاىل:  .[60ـ  59]األنعام:  ﴾صْعَمُلونَ ت َ 
على وجوب علمه ابألشياء من وجوه انتظم ... ألهل الوظر واَلستدَلل  اآليدقال ابن تيميد   ر ه هللا  : قد دل  هذه 

 القياسي العقلي:
 أنه خالق  ا، وا لق هو اإلبداع بتقدير، ذلك يت من تقديرها يف العلم قبل تكوهنا يف ا ارج. أحدها:
 أن ذل ك مستل زم لإلرادة املشين د، واإلرادة مستلزم د لتص ور املراد والشع ور به. الثانـي:
مه بوفسه مستلزم لفرع املسبو، فعلأهنا صادرة عوه، وهو سببها التام، والعلم أبصل األمر وسببه يوجو العلم اب الثالث:

 بكل ما يصدر عوه.
كما   ، بوفسه عوهاابألشياء مست نٍ  ،وهذا هو مقت ى العلم ،خبري يدرك ا في ،أنه يف نفسه لطيف يدرك الدقيق الرابع:

اء على وذلك بو ،كذلك على تقدير هللا تعاىل للكون قبل أن خيلقه  اآلَي وقد دل   ،(1)هو غين بوفسه يف مجيع صفاته
الذِذي َخَلَق ﴿وقال تعاىل:  ،[2]الفرقان:  ﴾َوَخَلَق ُكلذ َشْيٍء فَ َقدذرَهُ تَ ْقِديًرا ص﴿قال تعاىل:  ،علمه السابق هبذا الكون قبل وجوده

َر فَ َهَدى ص  .[3ـ  2]األعلا:  ﴾َفَسوذى صَوالذِذي َقدذ
 ،الكرميا  فيها أعظم رد على الشيعد الراف د الذين زعموا: أن هللا تعاىل َل يعلم احلوادث إَل بعد حدوثها اآلَي فهذه 

وليس يف العامل شيء  ،فاهلل تعاىل قبل أن خيلق هذا ا لق قدره ،وأنه قد أيمر أبمر مث يت ري رأيه بواء على نديد املصلحد
ولكن الظاملني  ،ا كتو هللا يف اللو  اعفوظ قبل خلق املخلوقا  ووجود الكائوا وَل يتجاوز م ،وَل تدبريه ،خيرج عن تقديره

 .(2)بَي  هللا جيحدون
مفاتيُ ال يو »روى البخاري: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  ،وقد دل  السود على إثبا  صفد العلم هلل تعاىل
 ،طر أحد إَل هللاوَل يعلم مىت أي  امل ،وَل يعلم ما ت يض األرحام إَل هللا ،مخس َل يعلمها إَل هللا: َل يعلم ما يف غد إَل هللا

وهذه األمور الر جاء  يف احلديث أمور مستقبليد  ،(3)«وَل يعلم مىت تقوم الساعد إَل هللا ،وَل تدري نفس أبي أرض َتو 
                                                           

 (.2/211الفتاوى ) (1)
 (.1/340بذل اجملهود ) (2)
 .4697البخاري ، رقم  (3)
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 دل احلديث على علم هللا هبا قبل حدوثها .
وكان عرشه  ،قدر هللا مقادير ا لق قبل أن خيلق السموا  واألرض خبمسني ألف سود»وسلم: وقال الويب صلى هللا عليه 

 .(1)«على املاء
وقد جاء  يف كتو الشيعد يف ذلك الركام ا ائل من األابطيل رواَي  قد تكون وثيقد الصلد بعلماء مل البي ر ألهنا تعرب 

بد ون من الر الشيعد املعتدلد، فعن موصور بن حازم قال س ل  أاب عوقد تك ،عن املعىن احلق وهو ما يليق أبولنك الصفوة
 قل : ،هللا   عليه السالم  : يكون اليوم شيء مل يكن يف علم هللا تعاىل ابألمس؟ قال : من قال هذا ف خزاه هللا

 .(2)قبل أن خيلق ا لق ،أرأي  ما كان وما هو كائن إىل اليوم القيامد أليس يف علم هللا؟ قال: بلى
 

 الثاين عشر: موقف أهل البيت من الشيعة الرافضة:
وبعدهم  ،ودفهم يعتقدون ضال م واحنرافهم عن الس ،أئمد أهل البي  كسائر أهل السود يف موقفهم من الراف د ومن عقائدهم

وقد تعدد   ،همعلي وكثرة كذهبم ،وهم من أشد الواس ذماً ومقتاً  م وذلك لوسبتهم تلك العقائد الفاسدة إليهم ،عن احلق
ائد الشيعد فمما جاء عوهم يف براء م من عق ،عبارا  أهل البي  وتووع  يف ذم الشيعد الراف د وبراء م من عقيد م

 :(3)وأتصيلهم عقيدة أهل السود ،الراف د
 ـ ما ثبت عن علي رضي هللا عنه: 1

وعوه رضي عوه  ،(4)نبيها أبو بكر مث عمر   رضي هللا عوهماوتواتر عوه أنه قال وهو على مورب الكوفد: خري هذه األمد بعد 
 . (5)قال: َل يف لين أحد على الشيخني إَل جلدته حد املفرتي

وامي هللا إن   ،ويف الصحيحني أنه قال يف حق عمر عود شيعد: ما خلذْف  أحداً أحو إيل من أن ألقى هللا مبثل عمله موك
ذهب  أان و »وذلك أين كو  أمسع كثرياً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  ،كو  أل ن أن جيعلك هللا مع صاحبيك

 .(6)وإن كو  أل ن أن جيعلك هللا معهما« أبو بكر وعمر...
وتدل على براءة  ،دمكما تق  ،وهذه اَللر   الثابتد عن أمري املؤموني علي رضي هللا عوه تواقض عقيدة الشيعد يف الشيخني

                                                           
 .16مسلم ، رقم  (1)
 .10( ، رقم 1/48ر أصول الكايف ) 334التوحيد َلبن اببويه ، ص  (2)
 .112اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  (3)
 (.1397   7/1366الاللكائي ) (4)
 .561السود َلبن أيب عاصم ، ص  (5)
 .3685البخاري ، رقم  (6)
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سلم وحبه وتوليه للشيخني وسائر أصح اب الويب صلى هللا عليه و  ،  من الشيعد الراف د ومن عقيد م علي   رضي هللا عوه
فرضي  ، مبثل عمل عمروَتويه أن يلقى هللا ،وعقوبته من ف له عليهما ،وإقراره للشيخني ابلف ل عليه ، م   كما بيوا سابقاً  

 ،املارقني من كل ما يوسبه إليهم أهل البدع من الشيعد الراف د وا وارج هللا عوه وعن سائر أصحاب الويب الطيبني املطهرين،
 مث من بعد علي   رضي هللا عوه  

 .(1)جاء  أقوال أبوائه، وأهل بيته، يف الرباءة من الراف د ومن عقيد م وانتقادهم لعقيدة أهل السود
 ـ قول احلسن بن علي ـ رضي هللا عنه ـ: 2

ر لشيعدابعن عمرو بن األصم قال: قل  للحسن: إن الشيعد تزعم أن علياً مبعوث قبل يوم القيامد قال: كذبوا وهللا ما هؤَلء 
.وروى أبو نعيم : قيل للحسن بن علي   رضي هللا عوهما  : إن (2)وَل اقتسموا ماله ،ما زوجوا نساءه ،لو علموا أنه مبعوث

فرتكتها  ،ويساملون من سامل  ،حياربون من حارب  ،قال: كان  مجاجم العرب يف يدي ،الواس يقولون: إنك تريد ا الفد
 .(3)وحقن دماء أمد حممد صلى هللا عليه وسلم ،ابت اء وجه هللا

 ـ قول احلسني بن علي ـ رضي هللا عنهما ـ: 3
 ،هل العرا  غروينىل أعدائ ه  : الله م إن أمث تفرقوا عو ه وأسلموه إ ،كان يقول يف شيعد العرا    الذين كاتبوه ووعدوه ابلوصر

. مث كان نتيجد غدرهم وخذَلهنم له (4)وأحصهم عدداً  ،اللهم شت  عليهم أمرهم ،صوعوا أبخي ما صوعوا ،وخدعوين
له   رضي هللا فكان مقت ،بعد أن تفر  عوه هؤَلء ا وند ،استشهاده   رضي هللا عوه   هو وعامد من كان معه من أهل بيته

 .(5)وم ساة جسيمد يتفطر  ا قلو كل مسلم ،عوه   معيبد عظيمد
 ـ قول علي بن احلسني ـ رمحه هللا ـ: 4

. (6)وا شيواً فما زال بوا حبكم حىت صار علي ،وَل حتبوان حو األصوام ،ثب  عوه أنه قال: َي أهل العرا  أحبوان حو اإلسالم
رغوا قال  م: أَل فلما ف ،فقالوا يف أيب بكر وعمر وعثمان   رضي هللا عوهم   ،نفر من أهل العرا  أنه جاءه ،وعوه ر ه هللا

أولنك  ،ون هللا ورسولهويوصر  ختربوين أنتم املهاجرون األولون الذين أخرجوا من دَيرهم وأموا م يبت ون ف الً من هللا ورضواانً 
ؤوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وَل جيدون يف صدورهم قال: ف نتم الذين تب ،هم الصادقون؟ قالوا: َل

                                                           
 .114اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  (1)
 (.3/263سري أعالم الوبالء ) (2)
 (.2/37حليد األولياء ) (3)
 (.4/302سري أعالم الوبالء ) (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
 (.4/390املصدر السابق نفسه ) (6)
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قال:  ،ف ولنك هم املفلحون؟ قالوا: َل ،ومن يو  شُ نفسه ،حاجد مما أتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصد
ا َوإِلْخَوانَِوا الذِذيَن َسبَ ُقواَن يَ ُقوُلوَن َرب ذَوا اْغِفْر لَوَ َوالذِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم ﴿أشهد أنكم لستم من الذين قال هللا عز وجل فيهم: 

   .(1)اخرجوا فعل هللا بكم [10]احلشر:  ﴾اِبإِلميَاِن َوََل َنَْعْل يف قُ ُلوبَِوا ِغالًّ لِلذِذيَن مَمُووا َرب ذَوا ِإنذَك َرُ وف  َرِحيم  ص
 ـ قول حممد بن علي )الباقر(: 5

وعوه   ر ه  ،(2)علي أنه قال: أمجع بوو فاطمد على أن يقولوا يف أيب بكر وعمر أحسن ما يكون من القولعن حممد بن 
 ،وهللا برأي موهم ،هللا   أنه قال جلابر اجلعفي: إن قوماً ابلعرا  يزعمون أين أمر م بذلكر ف خربهم أين أبرأ إىل هللا تعاىل موهم

وأترحم  ،َل انلتين شفاعد حممد إن مل أكن أست فر هللا  ما ،إىل هللا بدمائهم لتقرب  ،والذي نفس حممد بيده لو ولي 
 . (3)إن أعداء هللا غافلون عوهما ،عليهما

درك  أحداً من وأست فر  ما. وما أ ،وعن بسام الصرييف قال: س ل  أاب جعفر عن أيب بكر وعمر فقال: وهللا إين ألتوَل ا
 .(4)أهل بير إَل هو يتوَل ا

 ـ قول زيد بن علي ـ رمحه هللا ـ: 6
ُ الشذاِكرِيَن ص﴿عن زيد بن علي أنه قال: كان أبو بكر إمام الشاكرين. مث تال:  مث قال: الرباءة  ،[144]آل عمران:  ﴾َوَسَيْجزِي اَّللذ

 .(6)وإن شن  فت خر ،رضي هللا عوهما   فإن شن  فتقدم (5)من أيب بكر هي الرباءة من علي
 ر بن حممد )الصادق(:ـ قول جعف 7

عن عبد اجلبار بن عباس ا مداين : أن جعفر بن حممد أيهم وهم يريدون أن يرحتلوا من املديود فقال: إنكم إن شاء هللا من 
ومن زعم أين أبرأ من أيب بكر  ،(7)ف ان موه بريء ،زعم أين إمام معصوم مفرتض الطاعد ف بل وا عين من ،صاحلي أهل مصركم

 ف ان موه برأي. ،وعمر
سو مث قال جعفر: أي ،فإهنما كاان إمامي هدى ،وعن سامل بن... أيب بكر وعمر فقال: َي سامل تو ما وابرأ من عدو ا

 .(8)َل انلتين شفاعد حممد صلى هللا عليه وسلم يوم القيامد إن مل أكن أتوَل ا وأبرأ من عدو ا ،الرجل جده؟  أبو بكر جدي

                                                           
 (.3/137احلليد ) (1)
 (.4/406سري أعالم الوبالء ) (2)
 .361اَلعتقاد للبيهقي ، ص  (3)
 (.4/403سري أعالم الوبالء ) (4)
 (.7/1302شر  أصول اعتقاد أهل السود ) (5)
 .75الوهي عن سو األصحاب للمقدسي ، ص  (6)
 (.6/259سري أعالم الوبالء ) (7)
 (.6/258املصدر السابق نفسه ) (8)
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 .(1)ين مرتنيلقد ولد ،إَل وأان أرجو من شفاعد أيب مثله ،أنه كان يقول: ما أرجو من شفاعد علي شيناً وعن جعفر بن حممد 
.   وعوه أنه قال: (2)وعوه   ر ه هللا  : أنه سنل عن أيب بكر وعمر فقال: إنك تس لين عن رجلني قد أكال من  ار اجلود

 ، معقبًا على هذا األثر: قل : هذا القول متواتر عن جعفر الصاد . قال الذهيب (3)برىء هللا ممن تربأ من أيب بكر وعمر
 .(4)فقبُ هللا الراف د ،أشهد ابهلل إنه لبار يف قوله غري موافق ألحد

يوسبون إليهم عقيد م و  ،الذين تدعي الشيعد الراف د إمامتهم ووَليتهم ،الطيبني الطاهرين ،فهذه هي أقوال أئمد أهل البي 
 ،وبراء م موهم ومن كل ما يفعلونه هبم من عقائدهم الفاسدة ،ومن ديوهم ،موضحد ومبيود موقفهم من الشيعد الراف د

يف   ،طواً  اهرًا واب ،وأن هؤَلء األئمد من أهل البي  على عقيدة السود ،وأمها  املؤموني ،ومطاعوهم على خيار الصحابد
ذب عليهم  امل وأن من نسو  م غري ذلك فهو كا ،عليها يوالون ويعادون ،ي عقيد م الر هبا يديوونفه ،كل كبري وص ري

 .(5)فر هم هللا ر د واسعد وأخزى هللا من ألصق هبم األكاذيو ، م
 

 الثالث عشر: وجهة نظر التقريب بني أهل السنة والشيعة:
 روافض من ضالل وبدع واحنراف عن كتاب هللا وسود رسوله وا لفاءلقد تبني لوا من خالل البحث مدى ما عود الشيعد ال

د ومدى األخطار واألضرار الكبرية الر احتو  عليها كتبهم املعتمدة يف جمال التفسري والتوحي ،الراشدين رضوان هللا عليهم
مواً اَلعرتاف وكل دعوة تقريو تستلزم ض ،ويف أصول اعتقادهم ،وأهنا تصيو املسلمني يف صميم ديوهم ،واحلديث وغريها

هبذه الكتو الر َل يصل الكيد اَلستشراقي والتبشريي إىل مستوى ما وصل  إليه من حماوَل  لت يري دين هللا وشرعه ابسم 
 ،هلهأبل إن اَلستشرا  والتبشري من معيوها يرتوي وعلى شبها ا وأساطريها يعتمد يف إفساده ويمره على الدين و  ،اإلسالم

 ،دبل تشاهبًا يمًا بني شبها  املستشرقني واملبشرين واراء الشيعد والروافض وليس هذا جبدي ،و ذا فإن هواك عالقد وثيقد
 وهذه العالقد تستحق أن يفرد  ا رسالد علميد خاصد.

يعد الروافض ل كان جوود الشب ،فمن قدمي كان األعداء يستخدمون )اراء( الشيعد الروافض تك ة  م يف حماربد اإلسالم وأهله
م وأَي ،وكان التشيع الراف ي م وى لكل من أراد هدم اإلسالم من ملحد وحاقد وموتور ،أم ى سالحًا يف يد األعداء

                                                           
 (.6/255املصدر السابق نفسه ) (1)
 .119، ص  اَلنتصار للصحو واَلل (2)
 (.6/260سري أعالم الوبالء ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 .120اَلنتصار للصحو واَلل ، ص  (5)
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ون ومن أبرز األسباب يف ذلك : أن هؤَلء الشيعد الروافض َل يؤمو ،التاري  مليند مبؤامرا م وخياان م ومؤازر م لألعداء
 و ذا وجد األعداء مدخالً إىل قلوهبم من ،إسالميد إَل حكومد املوتظر الذي غاب أكثر من أحد عشر قرانً  بشرعيد حكومد

 . (1)هذا الطريق
من جهد  و ذا ملا خرج الرتك الكفار ،قال ابن تيميد: وكثري موهم يواد الكفار من وس  قلبه أكثر من مودته للمسلمني

م على كان  الراف د معاوند    ،هم ببالد خراسان والعرا  والشام واجلزيرة وغريهااملشر  وقتلوا املسلمني وسفكوا دماء
وكذلك  ،وكذلك من كانوا ابلشام وحلو وغريها من الراف د كانوا من أشد الواس معاوند  م على قتال املسلمني ،املسلمني

 ،كني والوصارىفهم دائماً يوالون الكفار من املشر  ،مالوصارى الذين قاتلوا املسلمني ابلشام كان  الراف د من أعظم املعاونني  
 .(2)ويعاونوهم على قتال املسلمني ومعادا م

 ويكفي للتأكيد علا ذلك شواهد اترخيية منها:
 هـ: 656ـ مؤامرة ابن العلقمي الرافضي يف إسقاط بغداد  1

 وكان ،وملخص احلادثد: أن ابن العلقمي كان وزيراً للخليفد العباسي املستعصم
خيط   فكان هذا الوزير الراف ي ،ولكن كان فيه لني وعدم تيقظ ،كما كان أبوه وجده  ،ا ليفد على مذهو أهل السود

غفلد ا ليفد و  ،فاست ل موصبه ،وإقامد دولد على مذهو الشيعد الراف د ،وإابدة أهل السود ،للق اء على دولد ا الفد
 مؤامراته تتمثل يف ثالث مراحل: وكان  خيو  ،لتوفيذ مؤامراته ضد ا الفد

. قال ابن  وضعفتهم ،حيث سعى ف ي قطع أرزا  عسكر املسلمني ،وم ايق د الو اس ،إضعاف اجليش املرحلـة األوىل:أ   
ر أي ام املستوصر فكان  العساكر يف اخ ،وإسق ا  امسهم من الديوان ،كثري: وكان الوزير ابن العلقمي جيتهد يف صرف اجليويف

 .(3)إىل أن مل يبق سوى عشرة اَلف ،من مند ألف مقاتل.. فلم يزل جيتهد يف تقليلهم قريب اً 
وحكى  ،عليهم ذل ك وسهذل ،يقول ابن كثري: مث كاتو التتار وأطمعه م يف أخذ الب الد ،مكاتبد التتار املرحلـة الثانية:ب   

 .(4) م حقيق د احلال وكشف ل هم ضعف الرجال
وأوهم ا ليفد وحاشيته أن  ،(5)الوهي عن قتال التتار وتثبي  ا ليفد والواس: فقد هنى العامد عن قتا م املرحلة الثالثة:ج   

 وأشار على ا ليفد اب روج إليه واملثول بني يديه لتقع املصاحلد على أن يكون نصف خراج ،ملك التتار يريد مصاحلتهم
                                                           

 (.278إىل  2/261مس لد التقريو ) (1)
 (.2/104موهاج السود ) (2)
 (.13/202البدايد والوهايد ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 (.3/38موهاج السود ) (5)
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ان. فتم هبذه احليلد واألمراء واألعي ،سبعمند راكو من الق اة والفقهاءفخرج ا ليفد إليه يف  ،ونصفه للخليفد ،العرا   م
 قتل ا ليفد ومن معه من قواد األمد وطالئعها بدون أي جهد من الترت.

ر ابن العلقمي: وقال الوزي ،وقد أشار أولنك املأل من الشيعد الراف د وغريهم من املوافقني على هؤَلء أن َل يصاحل ا ليفد
وحسووا له  ،مث يعود األمر إىل ما كان  عليه قبل ذلك ،لصلُ على املواصفد َل يستمر هذا إَل عامًا أو عامنيمىت وقع ا
على البلد فقتلوا مجيع من قدروا  ومث مالوا ،(1)ونصري الطوسي ،ويقال: إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي ،قتل ا ليفد

 ،ومل يوج موهم أحد سوى أهل الذمد من اليهود والوصارى ،واملشاي  والكهول والشبابعليه من الرجال والوساء والولدان 
ان وقد قتلوا من املسلمني ما يقال: إنه ب عد عشر ألف ألف إنس ،وإىل دار الوزير ابن العلقمي الراف ي ،ومن التج  إليهم
 وا نساءهم من وسب ،وقتلوا ا امشيني ،ني ابلترتومل ي ر اإلسالم ملحم د مثل ملحمد الرتك الكفار املسم ،أو أكثر أو أقل

العباسيني ر وغري العباسني ر فهل يكون مواليًا َلل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يسل  الكفار على قتلهم وسبيهم 
 .(2)وعلى سائر املسلمني
 .(3)مدة شهور بب داد ،واجلماعا  ،وتعطل  املساجد ،قرمن لد ال ،وقتل ا طباء واألئمد

شرون هبا وأن يبين للراف د مدرسد هائلد يو ،وأن يظهر البدعد الراف د ،وكان هدف ابن العلقمي: أن يزيل السود ابلكليد
 .(4)أتبعه بولدهو  ،بل أزال نعمته عوه وقصف عمره بعد شهور يسرية من هذه احلادثد ،مذهبهم فلم يقدره هللا على ذلك

 ـ الدولة الصفوية: 2
وجعل املذهو  ،والر أسسها الشاه إمساعيل الصفوي: فرض التشيع اَلثين عشريد على اإليرانيني قسراً  ،الصفويديف الدولد 

وليس بيوه  ،ويشيع عن نفسه أنه معصوم ،(5)وكان إمساعيل قاسيًا متعطشًا للدماء إىل حد َل يكاد يصد  ،الرمسي إليران
وكان  ،ولقد تقلد سيفه وأعمله يف أهل السود ،(6)مر األئمد اَلثين عشروأنه َل يتحرك إَل مبقت ى أوا ،وبني املهدي فاصل

وعلى املوابر  ،وا واألس ،وقد أمر الشاه أن يعلن السو يف الشوارع ،يتخذ سوذ ا لفاء الثالثد وسيلد َلمتحان اإليرانيني
 . (7)بقوة السال  وكان إذا فتُ مديود أرغم أهلها على اعتوا  الرفض ،موذراً املعاندين بقطع رقاهبم

إيران بقوة  وفرض ذلك على مسلمي ،ولقد ازر شيوخ الروافض سالطني الصفويني يف األخذ ابلتشيع إىل مراحل من ال لو
                                                           

 (.13/201هوَلكو قد استصحبه يف خدمته ، ملا فتُ قالع األموا  وانتزعها من أيدي اإلمساعيليد. البدايد والوهايد ) كان الوصري عود  (1)
 (.3/38موهاج السود ) (2)
 (.13/203البدايد والوهايد ) (3)
 (.203   13/202املصدر السابق نفسه ) (4)
 .56عا  اجتماعيد من يري  العرا . علي الوردي ، ص  (5)
 .413الفكر الشيعي والوزعا  الصوفيد ، كامل الشييب ، ص  (6)
 (.3/1475أصول الشيعد اإلماميد ) (7)
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شاه والذي قربه ال ،الذي يلقبه الشيعد ابعقق الثاين ،(1)وكان من أبرز هؤَلء الشيوخ: شيخهم علي الكركي ،احلديد والوار
والذي  ،وكذلك كان من شيوخ الدولد الصفويد اجمللسي ،وجعله اَلمر املطاع يف الدولد ،ابن الشاه إمساعيل ،طهماسو

شارك السلطد يف الت ثري على املسلمني يف إيران حىت يقال أبن كتابه )حق اليقني( كان سبباً يف تشيع سبعني ألف سين من 
فإن الرفض يف إيران مل جيد مكانه إَل ابلقوة واإلرهاب َل ابلفكر  ،واألقرب أن هذا من مبال ا  الشيعد ،(2)اإليرانيني
 .(3)واإلقواع

عاوهنا مع األعداء وت ،وذلك يف حروهبا لدولد ا الفد اإلسالميد العثمانيد ،وَل يوسى اجلانو اَلخر من أثر الدولد الصفويد
 .(4)هم للسود وأهلهامع حماربت ،ل املبشرين والقسسوتشجيعها لبواء الكوائس ودخو  ،من الربت ال مث اإلجنليز ضد املسلمني

ومن كلما  ابن تيميد   ر ه هللا   ا الدة واملهمد يف هذا املوضوع والر إذا  ،هذه بعض الر دو م وأفرادهم يف هذا اجملال
 يوظر  : فل وإذا استقرأ  من خال ا وقائع التاري  رأي  صدقها كالشمس قوله   ر ه هللا ،طبقتها على الواقع

وما يقرب من زمانه من الف  والشرور والفساد يف اإلسالم ر فإنه جيد معظم ذلك من قبل  ،كل عاقل فيما حيدث يف زمانه
. (5)وأهنم َل يقعدون عما ميكوهم من الف  والشرور وإيقاع الفساد بني األمد ،وندهم من أعظم الواس فتوًا وشراً  ،الراف د

 .(6)إمنا خترج عوهم ،ابملعايود والتواتر أن الف  والشرور العظيمد الر َل تشاهبها ف وحنن قد علموا 
ويكفر  ،ضعهوحيرف الكلم عن موا ،ويفسره على غري أتويله ،واقرمنفمع من نتحد َي معشر أهل السود؟  مع من يطعن يف 

ضوان هللا طلحد والزبري وغريهم من أجلد الصحابد ر الصديق والفارو  وأم املؤموني وأحو نسائه إليه عائشد رضي هللا عوها و 
   .(7)وخيادع املسلمني ابسم التقيد ،عليهم

 
 ـ من التجارب املعاصرة يف التقريب: 3

 أ ـ َتربة مصطفا السباعي:
المي لدراسد وسعى لعقد مؤَتر إس ،بذل الدكتور مصطفى السباعي عدة مساٍع مع بعض علماء الشيعد يف مس لد التقريو

                                                           
 (.3/1476املصدر السابق نفسه ) (1)
 .302عقيدة الشيعد ، دونلدسن ، ص  (2)
 (.2/1478أصول الشيعد اإلماميد ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 (.3/243موهاج السود ) (5)
 (.3/245السابق نفسه ) املصدر (6)
 (.2/280مس لد التقريو ) (7)
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يزور علماء  وكان يرى من أكرب العوامل يف التقريو أن ،سبل الكفيلد إلرساء دعائم األلفد واملودة والتقارب بني الفريقنيال
و الر تثري لئرة وكما يرى عدم إصدار الكت ،وأن تصدر   الكتو واملؤلفا  الر تدعو إىل التقارب ،الفريقني بع هم بع اً 

 أحد الطرفني .
ني ومن يعترب عودهم من أكرب دعاة الوحدة اإلسالميد والتقريو ب ،عي بزَيرة أحد مراجع الشيعد الكباروقام مصطفى السبا

تحمساً  ذه ف لفاه م ،ومجع الكلمد ر وهو شيخهم عبد احلسني شرف الدين املوسوي ،والدعوة إىل توحيد الصف ،املذاهو
اعي بزَيرة وجوه كما قام السب  ،واتفق معه على عقد مؤَتر إسالمي بني علماء السود والشيعد  ذا ال رض ،الفكرة ومؤمواً هبا

وما كان  ،وخرج من هذه اَلتصاَل  فرحاً جذَلً حلصوله على تلك الوتائج ،الشيعد من سياسيني ونار وأدابء لل رض نفسه
دعوته التقريو  وما يرمون إليه من وراء ،عليه نفوس القوم من أهدافخيطر ببال السباعي ر ه هللا أو يدور خبلده ما توطوي 

السباعي   كما يقول   بعد فرتة أبن هذا املوسوي املتحمس للتقريو قام إبصدار كتاب يف أيب هريرة   حىت فوج ،من خط 
وأن الرسول  ،افقاً كافراً كان مو  بل انتهى فيه إىل القول أبن أاب هريرة رضي هللا عوه ،رضي هللا عوه مألي ابلسباب والشتائم

 . (1)قد أخرب عوه أبنه من أهل الوار
لى رغبد صادقد ذلك املوقف الذي َل يدل ع ،مث يقول السباعي: لقد عجب  من موفق عبد احلسني يف كالمه ويف كتابه معاً 

 . (2)يف التقارب ونسيان املاضي
ار كثري التقريو هي مجلد من اجملاملد يف الودوا  واجملالس مع استمر ويذكر السباعي أن غايد ما قدم شيوخ الشيعد ناه فكرة 

.ويذكر  (3)واعتقاد كل ما يروى يف كتو أسالفهم من تلك الرواَي  واألخبار ،موهم يف سو الصحابد وإساءة الظن هبم
وم مصرين على ما  يزال القفال ،أهنم وهم يوادون ابلتقريو َل يوجد لرو  التقريو أثر لدى علماء الشيعد يف العرا  وإيران

قريو هي ك ن املقصود من دعوة الت  ،يف كتبهم من ذلك الطعن اجلار  والتصوير املكذوب ملا كان بني الصحابد من خالف
 . (4)تقريو أهل السود إىل مذهو الشيعد

يقيم بعض  لشيعد رويذكر السباعي: أن كل حبث علمي يف يري  السود أو املذاهو اإلسالميد َل يتفق مع وجهد نظر ا
رقل جلهود ويتهمون صاحو هذا البحث أبنه متعصو مع ،ويتسرتون وراء التقريو ،علمائهم الوكري على من يبحث يف ذلك

لألحاديث  ككتاب عبد احلسني شرف الدين يف الطعن يف أكرب صحايب موثو  يف روايته  ،ولكن كتاابً  ،املصلحني يف التقريو

                                                           
 .9السود ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ، ص  (1)
 .10املصدر السابق نفسه ، ص  (2)
 .10   9املصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 .10   9املصدر السابق نفسه ، ص  (4)
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: لس  أحصر املثال ويقول ،أولنك العائبون أو ال اضبون عماًل معرقاًل جلهود الساعني إىل التقريويف نظر أهل السود يراه 
ابد ما َل يتحمل وفيها من التشويع على مجهور الصح ،فهواك كتو تطبع يف العرا  ويف إيران ،املذكور« أيب هريرة»بكتاب: 

 . (1)جديدمما يؤجج نريان التفرقد من  ،مساعه إنسان ذو وجدان وضمري
هذه نربد الشي  السباعي ر ه هللا وحماولته أفلس  أمام تعصو شيوخ الشيعد وإصرارهم يف عدواهنم على خري جيل وجد 

 .(2)يف خري القرون
يستمروا يف نيلهم من  وأن ،أن يتا   م اجملال لوشر عقائدهم يف دَير السود ،لقد أصبُ التقريو يف مفهوم الشيعد الراف د

وا وماجوا وإن مسع الروافض احلق يعلو هاج ،وأن يسك  أهل السود عن بيان احلق ،ول هللا صلى هللا عليه وسلمأصحاب رس
 .(3)قائلني : إن الوحدة يف خطر

 ب ـ َتربة الشيخ موسا جار هللا:
ا يف هنايد العصر يشي  مشاي  روس ،هذا الشي  اجلليل من علماء روسيار فهو موسى بن جار هللا الرتكستاين القازاين الروسي

كان صاحو الكلمد األوىل واألخرية يف أمور مسلمي روسيا الذين كانوا يزيدون عن   ،القيصري وبدايد احلكم السوفيير
توقل بني ا ود  ،وله أتليف رسائل وكت ،ف صبُ بعيداً عن دَيره وأهله ،مث هوذ عليه إعصار الشيوعيد ،مليون نسمد الثالثني

قال عن نفسه: كان بوسعي أن أعد كاتو روسيا األول وأحد زعماء الطليعد فيها لو أنين  ،واحلجاز ومصر والعرا  وإيران
 .(4)ولكوين اثر  أن أشرتي اَلخرة ابلدنيا ،ختلي  عن إمياين

فبدأ  ،جهودًا يف هذا اجلانو عظيمدوبذل  ،وأن يوحد أهل السود والشيعد ،حاول هذا العامل اجلليل أن جيمع مشل األمد
وكتاب )الوايف(  ،كما يذكر أنه طالع )أصول الكايف وفروعه( )ومن َل حي ره الفقيه(  ،بدراسد كتو الشيعد وطالعها ابهتمام

ن مث زار دَير الشيعد وعايف فيها أكثر م ،(5)و)مراة العقول( و)حبار األنوار( و)غايد املرام( وكتو كثرية وغري هذه الكتو
وحي ر حمافلها وحفال ا يف العزاء واملامت، وحي ر حلقا  الدروس يف  ،سبعد أشهر يزور معابدها ومشاهدها ومدارسها

وم ورأى كل ما أت  به الشيعد أَيم العزاء وي ،وأقام ابلوجف أَيم احلرم ،واملدارس وحجر ا ،البيو  واملساجد وصحوهنا
 عاشوراء.

                                                           
 .10السود ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ، ص  (1)
 (.2/198التقريو )مس لد  (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
 (.2/201املصدر السابق نفسه ) (4)
 (.2/199ر مس لد التقريو ) 19الوشيعد ، ص  (5)



 

789 
 

 

 فرأى ببصريته الوافذة وعلمه ال زير أن نقد عقائد الشيعد وواقعها هو أول مرحلد من أتليف ،وخرج هذا العامل بوتيجد علميد
وجرى بيوهما  ،وكان أول مساعيه يف التقريو لقا ه مع شي  الشيعد حمسن األمني يف طهران ،قلوب األمد َل أتليف بدوهنا

م وأرسل موها نسخد إىل علماء  26/8/1934 مث قدم له الشي  موسى ورقد ص رية كان يري  الرسالد ،بعض احلديث
أبمل  ،فكتو فيها: أقدم هذه املسائل ألساتذة الوجف األشرف بيد اَلحرتام ،وأخرى إىل علماء الكا ميد ،الوجف

 ،  (1)كله رغبد يف أتليف عاملي اإلسالم : الشيعد اإلماميد الطائفد اعقد   يعين على زعمهم  ،اَلستفادة بقلو سليم صاد 
مث  ،اَته ومهرهوبتوقيع يده مؤكدًا خب ،وكل ببيانه البليغ ،راجيًا إجابد األساتذة مجيعًا أو فرادى ،وعامد أهل السود واجلماعد

اَي خطرية يف  فذكر عدة ق  ،أورد يف الرسالد ما يف كتو الشيعد من أمور موكرة مشرياً إىل أرقام الصفحا  يف كل ما يذكره
 بني األمد واَلئتالف مثل: كتو الشيعد الراف د حتول

 .تكفري الصحابد 
 .اللعوا  على العصر األول 
 الكرمي. قرمنحتريف ال 
 .حكوما  الدول اإلسالميد وق ا ا وكل علمائها طواغي  يف كتو الشيعد 
 .كل الفر  اإلسالميد كافرة ملعوند خالدة يف الوار إَل الشيعد 
  هيد إَل الشيعدوَل ش ،طاعته حرام مثل حرمد امليتد وحرمد ا وزيراجلهاد يف كتو الشيعد مع غري اإلمام املفرتض، 

 والذين يقاتلون يف سبيل هللا من غري الشيعد فالويل يتعجلون. ،والشيعي شهيد ولو ما  على فراشه
 ،مث قال الشي  بعد ما نقل شواهد هذه املسائل من كتو الشيعد املعتمدة خماطبًا شيوخ الشيعد: هذه س  من املسائل

 فهل يبقى لتوحيد كلمد املسلمني يف عامل اإلسالم من أمل وهذه عقيدة الشيعد؟  ،عقيدة الشيعد فيها يقني
 وبعد هذه العقيدة لكلمد التوحيد يف قلوب أهليها من أثر؟ . ،وهل يبقى بعد هذه املسائل

 أردف مستقبل األَيم من سعي؟  مثو م هذه العقيدة يف سبيل غلبد اإلسالم يف  ،وهل ميكن أن يكون لألمم اإلسالميد
 ذلك مبسائل موكرة أخرى مثل:

  رد الشيعد ألحاديث األمد ودعواهم أن كل ما خالف األمد فيه الرشاد. ويرى أن هذا املبدأ هدم لدين الشيعد قبل
 أن يهدم دين اإلسالم.

 كفر أيب بكر   سور نزل  يفويف مَي  و  ،وما يف كتو الشيعد من أبواب يف مَي  وسور نزل  يف األئمد والشيعد
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 وعمر وكفر من اتبعهما.
 .وغلو الشيعد يف التقيد 
 :مث ذكر أابطيل أخرى شويعد يف كتو الشيعد مثل 
 أن علياً أمري املؤموني طلق عائشد فخرج  من كوهنا أم املؤموني. -
يها وعلى أبيها فاطمد عل أن القائم إذا يقوم يقيم احلد على عائشد انتقامًا ألمه ابود الويب صلى هللا عليه وسلم -

 وأوَلدها الصالة والسالم.
 أن القائم إذا  هر يهدم مساجد اإلسالم. -

 وأن ما يف كتو الشيعد من حكآَي  العداء بني الصديق والفارو  ،مث ذكر أن دين الشيعد روحه العداء، 
 وبني علي ر كلها موضوعد.

 كون َل ت ،د وإن كان   ا أماند وصد  ووفاءوذكر أن كتو الشيعد تقول على لسان بعض األئمد: إن األم
 مؤمود إلنكارها الوَليد.

: وذكر مسائل أخرى مث قال ،وأن الشيعد وإن مل يكن عودها شيء من الدين َل عتو  ا ر ألهنا تدين بوَليد إمام عادل
 ني .ب هللا املبونتمع كلمد املسلمني حول كتا ،فتف لوا أيها األساتذة السادة ابإلفادة حىت يتحد اإلسالم

فماذا كان جواب الشيعد هبذه املسائل الر نقلتها من أمها  كتو الشيعد عرضاً على سبيل اَلستي ا  عماًل أبمر هللا يف  
ُتْم ََل تَ ْعَلُموَن ص﴿كتابه:  مث انتظر  سود وزَيدة ومل أمسع جواابً من أحد  ،[7]األنبياء: و[ 43]النحل:  ﴾فَاْس َُلوا َأْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكو ْ

بكلما   ،إَل من كبري جمتهدي الشيعد ابلبصرة قد قام بو يفته وتف ل علي بكل أجوبته يف كتاب تزيد صفحاته على تسعني
ئد مث كتو الشي  موسى كتابه )الوشيعد يف نقد عقا ،يف الطعن يف العصر األول أشد وأجر  من كلما  كتو الشيعد

أق ي به حقو  و  ،ويقول: إنين أدافع بذلك عن شرف األمد وحرمد الدين ،شيعد( بعد أن مل ير استجابد من شيوخ الشيعدال
 .(1)العصر األول عليذ وعلى كل األمد

وإذا كان الشي  موسى جار هللا يرى يف نشره كتاب )الوشيعد( ويف نصحه لشيوخ الشيعد أن ذلك أول تدبري يف الت ليف 
 ويستفزهم مثل هذا  ،ر فإن شيوخ الشيعد ترى أن ما كشفه الشي  موسى جيو أن يكون دفيواً  والتقريو

والسبو يف انزعاج شيوخ الشيعد من أي كشف ملا يف كتبهم من أابطيل : أن يف ذلك ف حاً  ،الكشف غايد اَلستفزاز
وماليًا ابسم  ،سم الويابد عن املعصوم املوتظروكشفًا َلست ال م للجمهور البسطاء من الشيعد ديويًا اب ،ألغراضهم ومارهبم
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 .(1)مخس هذا املوتظر
 ـ املنهج السليم للتقريب: 4

وبيان  ،هو أن يقوم علماء السود جبهد كبري لوشر اعتقادهم الصحيُ املوبثق من كتاب هللا وسود رسوله صلى هللا عليه وسلم
 ،وكشف مؤامرا  الشيعد الراف د وأكاذبيهم وما يستدلون به من كتو أهل السود ،صحته وَتيزه عن مذاهو أهل البدع

 ،اف دوَل بد من مصاحبد ذلك كله ببيان َلحنرافا  الشيعد الر  ،ألهل السود بعلم وعدل وبرهان والرد على الشبها  املوجهد
كون جهداً وأن ي ،جيو م اعفد اجلهد وإذا كان أئمد السود قد شاركوا يف ذلك فإنه ،وكشف ضالَل م وأصو م الفاسدة

 مجاعياً خمططاً له.
 ،ليه وسلموتقريو الشيعد إىل كتاب هللا وسود رسوله صلى هللا ع ،إن املوهج األصيل للتقريو هو بيان احلق وكشف الباطل

ي وأبوائه ني علمن خالل علماء أهل السود وعلى رأسهم فقهاء وعلماء أهل البي  ر ك مري املؤمو ،وفهم اإلسالم الصحيُ
والذي يوش   ،وَلبد من الوقوف يف وجه املد التبشريي الراف ي الذي يشني ألهل البي  األطهار ،وأحفاده من العلماء

هللا مجيعاً  وحىت جيتمع املسلمون على كلمد سواء   ويعتصموا حببل ،ويف أوربد وأمريكد ،اليوم بشكل قوي يف العامل اإلسالمي
 وَل يتفرقوا.

ه األصول وبيان احلق هبذ ،والسود واإلمجاع قرمنان َل جيدي مع بعض علماء الشيعد الراف د اَلحتجاج عليهم ابلوإذا ك
و الشيعد وبطالن مذه ،يف ذلك فال يعين ذلك أن نتوقف عن بيان مذهو أهل السود وصحته ،ملخالفتهم ألهل السود

 فذلك سيحد من انتشار   عقيدة الروافض بني أهل السود   إبذن هللا تعاىل  . ،وضالله يف تلك األصول
لى وهذا املوهج مل يسلكه علما ان املتقدمون الذين اهتموا ابلرد ع ،وعليوا أن نبحث عما يكشف ابطلهم من كتبهم نفسها

وكان   ،ارذلك الذيوع واَلنتش ولعل السبو يف ذلك أن كتو القوم مل يكن  ا ،الروافض وتفويد حججهم ودحض دعواهم
لمتقدمني أو ونسب  ل ،أو أن السبو أن هواك بعض كتبهم األساسيد قد وضع  من املت خرين ،موضع التداول ا اص هبم

 ،زيد عليها يف العصور املت خرة )الدولد الصفويد( أَيً كان السبو هذا أو ذاك أو مجيعاً ر فإن كتو الروافض اليوم قد انتشر 
ويردون هبا  ،قدسيتها وامن بصحتها الكثري من الشيعد الراف د ر فهم َل يؤموون إَل مبا جاء فيها وَل حيتجون إَل هباودان ب

وتزعم الوحي  ،بل موهم من يصد  أساطريها الر َتس  كتاب هللا العظيم ،بل نصوص الكتاب الظاهرة ،السود الصحيحد
ن ن كتبهم وكشف ضال م من روايتهم وموطلق التقريو الصحيُ مفليكن تصحيُ وضع الشيعد م ،لألئمد وعلم ال يو
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 . (1)مدوان م
 ،يقد()مث أبصر  احلق ،فيصل نور ،و هر  بعض الكتو : ك )اإلمامد والوص( ،وقد قام  جهود مشكورة يف هذا اجملال

لفر  ويري  و)دراسد عن ا ،اريد. انصر عبد هللا بن علي القف ،و)أصول الشيعد اإلماميد اَلثين عشريد( ،حممد سامل ا  ر
 املسلمني( للدكتور أ د جلي.

لكتو الشيعد يتلمس خيوطًا بي اء وس  ركام هائل من  ئإن هذا املسلك يوب ي أن يدرس بعوايد واهتمام ر فإن القار 
لتيه املوافقد للكتاب والسود الصحيحد من ال ياع وا ،ومن املمكن أن يوسج من هذه ا يو  العقيدة احلقد لألئمد ،ال الل

كما أنه يوب ي التوويه   ،(2)وعلى ذلك ميكن اللقاء والتقارب ،وهذه ا يو  كما تشمل األصول تشمل الفروع ،الذي يعيشونه
ي قام به ذواحرتامهم وتقديرهم والوقوف معهم يف نصيحد أقوامهم ر كال ،وتشجيع األصوا  اإلصالحيد الشيعيد الصادقد
لمي الذي قام به وكاجلهد الع ،)كشف األسرار وتربئه األئمد األطهار( ،السيد حسني املوسوي يف كتبه: )هلل مث للتاري (

 السيد أ د الكاتو مشكوراً يف كتاب )تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إىل وَليد الفقيه( .
ًا آللرهم الصحيحد وهديهم اجلميل يف إرشاد الواس لكتاب هللا وعليوا أن نقف مع كل حمو صاد  ألهل البي  مقتفي

ونبني  م أن  ،األمان  وأنخذ أبيديهم حنو شواط ،ونعاملهم بكل احرتام وتقدير ،وسود نبيه عليه أف ل الصالة والسالم
الل د العربيد من  قاً لقواعدالكرمي طب قرمنويفهم ال ،الكرمي والسود املطهرة مرجع كل مسلم يف تعريف أحكام اإلسالم قرمنال

وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إَل  ،(3)و يرجع يف فهم السود املطهرة إىل رجال احلديث الثقا  ،غري تكلف وَل تعسف
إَل فكتاب هللا وسود و  ،وكل ما جاء عن السلف رضي هللا عوهم موافقاً للكتاب والسود قبلواه ،املعصوم صلى هللا عليه وسلم

وقد أف وا إىل ما  ونكلهم إىل نيا م ،ولكوا َل نعرض لألشخاص فيما اختلفوا فيه بطعن أو نريُ ،رسوله أوىل ابَلتباع
 .(4)قدموا

 ،(5)وكل بدعد يف دين هللا َل أصل  ا استحسوها الواس أبهوائهم سواء ابلزَيدة فيه أو ابلوقص موه ضاللد نو حماربتها
 ق اء عليها أبف ل الوسائل الر َل تؤدي إىل ماوال

 وحمبد الصاحلني واحرتامهم والثواء عليهم مبا عرف من طيو أعما م قربد إىل هللا تبارك وتعاىل. ،هو شر موها
مع  ،م بشرائطها الشرعيدوالكرامد لبتد   ،[63]يونس:  ﴾الذِذيَن مَمُووا وََكانُوا يَ ت ذُقوَن ص﴿واألولياء هم املذكورون يف قوله تعاىل 
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ن يهبوا شيناً من ذلك ف اًل عن أ ،اعتقاد أهنم رضوان هللا عليهم َل ميلكون ألنفسهم نفعاً وَل ضراً يف حيا م أو بعد مما م
 .(1)ل ريهم

رب أو ق ولكن اَلستعاند ابملقبورين وطلو ق اء احلاجا  موهم عن ،وزَيرة القبور أَي كان  سود مشروعد ابلكيفيد امل ثورة
 ،بائر نو حماربتهاوما يلحق بذلك من املبتدعا  ك ،واحللف ب ري هللا ،وتشييد القبور وسرتها والتمسُ هبا ،والوذر  م ،بعد

 . (2)وَل نت ول  ذه األعمال سداً للذريعد
كما   ،وف عودهاوالوق ،بل جيو الت كد من حدود املعاين املقصود هبا ،َل ي ري من حقائق األلفاظ الشرعيد  والعرف ا اط

 .(3)فالعربة ابملسميا  َل ابألمساء ،جيو اَلحرتاز من ا داع اللفظي يف كل نواحي الدنيا والدين
 ،ل شيءويرحو ابلصاحل والوافع من ك ،ويرفع قدر العلم والعلماء ،ويبعث على الوظر يف الكون ،واإلسالم حيرر العقل

 . (4)لواس هباواحلكمد ضالد املؤمن أين وجدها فهو أحق ا
أو أنكر  ،برأي أو معصيد إَل إن أقر بكلمد الكفر ،وأدى الفرائض ،وعمل مبقت اها ،وَل نكفر مسلمًا أقر ابلشهادتني

أو عمل عماًل  ،أو فسره على وجه َل حتتمله أساليو الل د العربيد حبال ،قرمنأو كذب صريُ ال ،معلوماً من الدين ابل رورة
 .(5)َل يتحمل أتوياًل غري الكفر

إن مثل هذه األصول واملفاهيم تعني الواس عموماً يف فهم اإلسالم الصحيُ املتمثل يف كتاب هللا وسود رسوله صلى هللا عليه 
هديون ومن ملرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وا لفاء الراشدون ا ،الذي أصل ألصوله ،وموهج أهل السود واجلماعد ،وسلم

 سار على هنجهم من العلماء والفقهاء.
وَل ميكوهم  ،والسود الصحيحد قرمنومستودهم ال ،إن أهل احلق املتمسكني بوهج أهل السود ليس عودهم بدع حبمد هللا

َل  ،وأما الشيعد الراف د فعودهم من البدع الشيء الكثري ،التوازل عن شيء من ذلك مما قد جيعل الدين عرضد للمساومد
ميوعهم شيء من التوازل عوها إَل التعصو واتباع ا وى واملصاحل املاديد لبعض شيوخهم املوحرفني عن هدى أمري املؤموني 

 علي وعلماء أهل البي  رضي هللا عوهم مجيعاً .
 أبس أن نقيد إنكاران وَل ،وإن كان املبتدع متعبداً هبا معتقداً صواهبا ،وذكر العلماء   أن أهل السود عليهم إنكار بدع املبتدعد

ليسرية من أجل واملصاحل املتعارضد أبن حيتمل املفسدة ا ،على هذه البدع ابلقيد املصلحي وفق قاعدة الرتجيُ بني املفاسد
                                                           

 .259املصدر السابق نفسه ، ص  (1)
 .279املصدر السابق نفسه ، ص  (2)
 .305املصدر السابق نفسه ، ص  (3)
 .323لسابق نفسه ، ص املصدر ا (4)
 .343املصدر السابق نفسه ، ص  (5)
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حد عود وهذه قاعدة صحي ،وحنتمل تفوي  املعروف األص ر حرصًا على جلو املعروف األكرب ،درء املفسدة الكبرية
 مكان من أو يف ،األوقا  ر بدعد الشيعد الراف د يف وق  منه القاعدة قد جيعلوا نسك  عن إنكاوالعمل هبذ ،الفقهاء

وخروجاً عن أصل اإلنكار إذا كان اإلنكار يؤدي إىل هياج الف  وإراقد الدماء واَلقتتال بني أهل  ،األمكود ر سداً للذريعد
وأما يف األحوال اَلعتياديد الر َل تكون هواك مفسدة تصاحو هذا  ،بلد يتكاف  فيه عدد الشيعد مع عدد أهل السود

 .(1)اإلنكار يكون مستساغاً أو واجباً 
وقد يكون  ،هموأن يرتفذقوا مع ،وعلى علماء أهل السود أن يلتزموا أسلوب البحث العلمي ا ادي يف مواقشد بدع املبتدعد

أو نصرهم إذا كانوا  ،أو جند م يف امللما  وأَيم املصاعو ،من َتام الرتفق زَير م ومعاونتهم يف احلدود الر َل خالف فيها
ن العالقد إَل أن هذا األصل يف التعاون وحس ،وفق السياسد الشرعيد ا اضعد للمصاحل واملفاسد ،يف نزاع مع كافر أو  امل

كن أن يطذرد دائماً ليشمل من أي  من الشيعد الراف د ب لو قد يكون يف السكو  عوه حتريك ال وغاء وهدوء البحث َل مي
 واألقوال الشاذة يف كل األحوال . ،بل الواجو أن نوكر على أهل ال لو الشديد ،والد اء

منا يكون كامواً يف مدى اعتماد إ ، ا الكالم واحلد املميز بني الطائفتني: األوىل الر نرتفق معها يف الكالم : والثانيد الر ن لظ
أو على أتويل قد َتيل إليه بعض األذهان. وأما من يتبع غرائو الوقول عن  ،القائل على نص شرعي يتكون من شبهد له

 .(2)ومن َل أتويل له ر فاإلنكار   من ناهه أوىل. ورمبا كان اإلغالظ له أوجو ،واملت خرين اجملاهيل
  احلزبيد مع والتحالفا ،والعقد من أهل السود يف اجملتمعا  الطائفيد هم الذين يقدرون املواقف السياسيدإن أهل احلل 

الدعاة من تعليم وهذا َل ميوع العلماء و  ،الطوائف األخرى وفق فقه املصاحل واملفاسد الذي ت بطه قواعد السياسيد الشرعيد
حىت َل يت ثروا  ،التحذير من العقائد املوحرفد املودسد يف أوسا  املسلمنيو  ،املسلمني أصول موهج أهل السود وتربيتهم عليه

ولقد قام رسول هللا  ،بتلك األفكار الفاسدة الر جيتهد دعا ا يف نشرها ابلليل والوهار   والسر واإلعالن بدون ملل وَل كلل
 ،لد اإلسالميدؤمن  م حياة كرميد يف  ل الدو صلى هللا عليه وسلم إابن هجرته للمديود بعقد املعاهدا  مع اليهود الر ت

الكرمي يف نفس الوق  يتحدث عن عقائد اليهود ويرخيهم وأخالقهم حىت يعرف املسلمون حقيقد الشخصيد  قرمنوكان ال
 اليهوديد فال يوخدعوا هبا.

 
  ص ص ص

                                                           
 (.2/360مس لد التقريو ) (1)
 (.2/361املصدر السابق نفسه ) (2)
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 األايم األخرية يف حياة أمري املؤمنني:  املبحث الرابع
 اده رضي هللا عنهعلي بن أيب طالب واستشه

 

 أواًل: يف أعقاب النهروان:
 ،كان قتال أمري املؤموني رضي هللا عوه  ذه الفرقد ا ارجد املارقد دليالً قوَيً وحجد  اهرة يف أنه مصيو يف قتاله ألهل الشام

ملسلمني َتر  مارقد عود فرقد من ا»وأنه أوىل ابحلق من معاويد ر فقد جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
 .(1)«يقتلها أوىل الطائفتني ابحلق

ر كمقتل عما  ، يتوقع أن اجليش سيكون أشد عزميد يف قتال أهل الشام ملا تيقن لديهم هبذه الرباهني وغريها مما سبقأئفالقار
املؤموني  فا طد الر رمسها أمري ،بن َيسر رضي هللا عوه ر إَل أنه ابلرغم من ذلك أن الذي حدث عكس ما هو متوقع موهم

ألن إدخال الشام حت  خالفته وإعادة وحدة  ،علي رضي هللا عوه هي الذهاب إىل الشام بعد اَلنتهاء من قتال ا وارج
عوا مبن وما حربه للخوارج إَل أتميواً للجبهد الداخليد خشيد أن يق ،الوصول إليهاوغايد يسعى إىل  ،األمد هدف جيو حتقيقه

إذ مل يستطع رضي  ،ولكن نري الرَي  مبا َل تشتهي السفن ،يف العرا  من الذراري أثواء غيابه   كما ذكر ذلك يف خطبته  
 . (2)غزو الشام حىت استشهد ،هللا عوه

 ،فني والوهروانكما أن احلروب يف اجلمل وص  ،ضعاف جيش أمري املؤموني علي رضي هللا عوهفلقد كان  روج ا وارج أثر يف إ
فمعركد  ،مفإن حرهبم ليس كحرب غريه ،وخاصد أهل الشام يف صفني ،ونفورهم موها تسبب  يف ملل أهل العرا  للحرب

الصلُ أو التحكيم  ولوَل ،بدون أن يتحقق مقصودهم ،فكم يتذم  األطفال ورمل  نساء ،صفني الطاحود مل تفار  خميلتهم
فكان هذا  ،الذي رحو به أمري املؤموني علي وكثريمن أصحابه لكان  مصيبد على العامل اإلسالمي َل يتخيل الرها السيند

لمون أن علياً عوإن كانوا ي ،وَتيل إليه نفوسهم ،التخاذل عن املسري مع علي رضي هللا عوه إىل الشام مرة أخرى أحو إليهم
 .(3)على حق

علي وترفعه  خروج فرقد ت ايل يف تعظيم أمري املؤموني ،ومن املع ال  الر أوهو  جانو أمري املؤموني علي رضي هللا عوه

                                                           
 (.746،  2/745مسلم ) (1)
 .345خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ص  (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
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ولكن هؤَلء كان مقصدهم  ،(1)حىت بدا للبعض أن هذا رد فعل للخوارج الذين يترب ون من علي ويكفرونه ،إىل مقام األلوهيد
 .(2)هو إدخال معتقدا  فاسدة على املسلمني  دم الدين وإضعاف املسلمني عامد وليس جيش علي فق سيناً ر و 

عف جانو وَلشك أن مبايود ا وارج وقتلهم أض ،ولقد تصدذى  م أمري املؤموني علي رضي هللا عوه   كما بيوا   حبزم وقوة
ومه من بين   بن راشد   وقيل: امسه احلارث بن راشد   يف قفخرج ا ري ،مث تتابع  الفتو  على علي من بعد ،علي كثرياً 

فبعث  ، األموالوجس ،واحتوى على البالد ،وكان من وَلة علي على األهواز، فدعا إىل خلع علي، ف جابه خلق كثري ،انجيد
 .(3)فهزمه وقتله ،إليه علي جيشاً بقيادة معقل بن قيس الرَيحي

اب  وَلبد أن علياً واجه من أجل ذلك بعض الصعو  ،وانتقض أهل األهواز ،كسر ا راجوطمع أهل ا راج يف انحيد علي يف  
وانتق   عليه  ،ريخالفه قوم كث ،وقد روي عن الشعيب يف هذا ا صوص قوله: ملا قتل علي أهل الوهروان ،املاليد والعسكريد

وأخرجوا سهل بن  ،وطمع أهل ا راج يف كسره ،وقدم ابن احل رمي البصرة وانتفض أهل األهواز ،وخالفه بوو انجيد ،أطرافه
 .(4)حويف عامل علي بن أيب طالو من فارس

ني علي رضي إضعاف جانو أمري املؤمو ويف اجلانو اآلخر كان معاويد رضي هللا عوه يعمل بشىت الوسائل سراً وعالنيد على
عوهر  ر بقيادة عمرو بن العاص رضي هللاف رسل جيشًا إىل مص ،واست لذ ما أصاب جيشه من تفكُّك وخالف ،هللا عوه

 وقد ساعده على ذلك عدة عوامل موها: ،سيطر عليها وضمها إليه
  .إنش ال أمري املؤموني علي رضي هللا عوه اب وارج 
   عامل أمري املؤموني علي رضي هللا عوه على مصر حممد بن أيب بكر مل يكن على قدر من الدهاء كسلفه قيس

ما كان ومل يسايسهم ك ،فدخل يف حرب مع املطالبني بدم عثمان ،بن سعد بن عبادة الساعدي األنصاري
 فهزموه. ،يصوع الوايل السابق

  (5)ر يف الرأي، فساعده يف السيطرة عليهااتفا  معاويد مع املطالبني بدم عثمان يف مص. 
  وقرهبا من الشام. ،بعد مصر عن مركز أمري املؤموني علي رضي هللا عوه 
  د أضاف  مصر قوة  وق ،وَتثل امتدادًا طبيعياً  ،طبيعتها اجل رافيدر فهي متصلد أبرض الشام عن طريق سيواء

 ة .كبرية ملعاويد رضي هللا عوهر قوة بشريد واقتصاديد كبري 
                                                           

 .16،  15، ص  نظام ا الفد يف الفكر اإلسالمي ، مصطفى حلمي (1)
 .350خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد علي ، ص  (2)
 (.47   6/27يري  الطربي ) (3)
 (.6/53املصدر السابق نفسه ) (4)
 ، سود صحيُ. 351( ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 3/83مصوف عبد الرزا  ر الطبقا  َلبن سعد ) (5)
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ن رد  على ولكن مل تلبث هذه البعوث أ ،ومكد واملديود وإىل اليمن ،وكذلك أرسل معاويد بعوثه إىل مشال اجلزيرة العربيد
وعمل معاويد رضي هللا عوه على استمالد كبار أعيان القبائل وعمال  ،(1)أعقاهبا عود ما أرسل أمري املؤموني علي من يصدها

ولكوه استطاع  ،حو قيس بن سعد رضي هللا عوه عامل علي على مصر إليه فلم يستطععلي رضي هللا عوهر فقد حاول س
 . (2)أن يثري شك حاشيد علي ومستشاروه فيه فعزله

  كما حاول سحو زَيد بن أبيه عامل علي رضي هللا عوه على   ،وكان عزل سعد بن قيس مكسبًا كبريًا ملعاويد
 . (3)فارس ففشل يف ذلك
ملا يروه من علو أمر و  ،رضي هللا عوه أن يؤثر على بعض األعيان والوَلة بسبو ما ميوِ يهم ويعدهم بهوقد استطاع معاويد 

َل أرى هؤَلء و  ،وتفر  أمر علي رضي هللا عوهر إذ يقول يف إحدى خطبه: إَل أن بسرًا قد اطلع من قبل معاويد ،معاويد
وأبدائهم  ،مريكمأ ومعصيتكم ،وبطاعتهم أمريهم ،عن حقكموتفرقكم  ،القوم إَل سيظهرون عليكم ابجتماعهم على ابطلهم

 ،معاوي د واستعمل  فالانً فخان وغ در و ل املال إىل ،استعمل  فالانً ف لذ وغدر و ل املال إىل معاويد ،األماند وخبيانتكم
 .(4)حين موهمر حىت لو ائتمو  أحدهم على قد  خشي  على عالقته، اللهم أين أب  تهم وأب  وين ف رحهم مين وأ

 

 مث اهلدنة مع معاوية: ،اثنياً: استنهاض أمري املؤمنني علي مهة جيشه
استوهاض  د  فقد بذل جهده يف ،وهذا التقاعس والتخاذل ،مل يستسلم أمري املؤموني علي رضي هللا عوه  ذه املصائو

جيشه بكل ما أو  من علم وحجد وفصاحد وبيان ر فخطبه احلماسيد املشهورة الر اشتهر  عوه وتعترب من عيون الرتاث 
 فمن خطبه الر قا ا ملا أغري على أطرافه قال: ،بل مرٌّ نرعه وواقع أليم عاصره ،مل يقلها من فراغ أو خيال

الوثيقد.  (5)وُجو  ُته ،دودرع هللا احلصيو ،وهو لباس التقوى ،د ابب من أبواب اجلود فتحه هللا  اص د أوليائهفإن اجلها ،أما بعد
 (8)وأديل ،(7)قلبه ابألسداد وضرب على  ،(6)وُديِ َث ابلص  ار والَقماَءة ،ومشله البالء ،فمن تركه رغبد عوه ألبسه هللا ثوب الذُّل  

                                                           
 بدون سود.،  198يري  خليفد ، ص  (1)
 .46   45وَلة مصر ، ص  (2)
 (.526   2/525اَلستيعاب ) (3)
 ( ، بسود موقطع وله شواهد.1/125التاري  الص ري للبخاري ) (4)
 اجلُو د ابل م: الوقايد (5)
 [ُديث: ذلل. الص ار: الذل والص ر. القماء: الذل والص ار. (6)
 والرشاد.األسداد: احلجو الر حتجو عوه ا دى  (7)
 أديل احلق  موه: حتول األمر عوه إىل احلق ، ف مل   به الكوارث. (8)
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اً وسر  ،. أَل وإين  قد دعوتكم إىل قتال هؤَلء القوم لياًل وهناراً (2)وموع الو صفَ  (1)وسيم ا سف ،احلق موه بت ييع اجلهاد
حىت ُشو ْ   ،فتواكلتم وختاذلتم ،إَل ذلوا (3)فوهللا ما ُغزَي قوم يف عقر دارهم ،وقل  لكم: اغزوهم قبل أن ي زوكم ،وإعالانً 

 ،وقد قتل حس ان بن حس ان البكري ،(4)خو غامد قد ورد  خيله األنباروهذا أ ،وُملَك  عليكم األوطان ،عليكم ال ارا 
فيوتزع حْجَلها  ،(6)كان يدخل على املرأة املسلمد واألخرى املعاهدة  ولقد بل ين أن  الرجل موهم ،(5)وأزال خيلكم عن مساحلها
ما انل رجل موهم كلم  وَل  ،(9)مث انصرفوا وافرين ،واَلسرتحام ،(8)، ما َتتوع موه إَل ابَلسرتجاع(7)وقُ ْلبها وقالِئَدها ورعاثها

 فلو أن امرأً مسلماً ما  من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان عودي جديراً. ،أريق له دم
 (10)قبحًا لكم وتَ َرحاً ف ،فيا عجبًا وهللا مُييُ  القلو وجَيلُو ا م  من اجتماع هؤَلء القوم على ابطلهم وتفرقكم عن حقكم

 ويُعصى هللا وترضون. ،وتُ زون وَل َت زون ،يُ ار عليكم وَل تُ ريون ، صرمت غرضاً يُ ْرمىحني
وإذا أمرتكم ابلسري إليهم يف  ،ر أمهلوا يسب   عو ا احلرُّ  (11)فإذا أمرتكم ابلسري إليهم يف أَيم احلر  قلتم: هذه   ارة القيظ

فإذا  ،ر ونفإذا كوتم من احلر  والقرُّ تف ،كل هذا فراراً من احلر  والقر    ،عو ا الربدأمهلوا يوسل   ،(12)الشتاء قلتم: هذه صب ارة الُقر ِ 
.  أنتم وهللا من السيف أفرُّ
ر لودد  أين مل أراكم ومل أعرفكم معرفد وهللا جر   (14)وعقول راب   احلجال ،حلوم األطفال ،(13)َي أشباه الرجال وَل رجال

 ،(17)وجر عتموين نُ َ َو التذهام أنفاساً  ،وشحوتم صدري غيظاً  ،(16)قاتلكم هللا  لقد مألمت قليب قيحاً  ،(15)وأعقب  سَدماً  ،ندماً 
لم له ابحلرب.. ولكن َل ع ،حىت لقد قال  قريش: إن  ابن أيب طالو رجل شجاع ،وأفسدمت َعَليذ رأيي ابلعصيان وا ذَلن

                                                           
 سيم ا سف: أصبُ حمل  اإلذَلل واملهاند. (1)
 موع الوصف: الوصف: العدل. أي: حرم العدل. (2)
 عقر الدار: وسطها ، وأصلها تواكلتم. وكلذ موكم أمر اجلهاد ، أي: اَلخر. (3)
 ي الفرا .األنبار: بلدة شرق (4)
 مساحل: مجع مسلحد وهي الث ر. (5)
 املعاهدة: الذميدر وهي غري املسلمد املقيمد يف بالد املسلمني. (6)
 احلجل: ا لخل. القلو: السوار. الر غاث: مجع رغثد وهو القر  . (7)
 اَلسرتجاع ترديد الصو  ابلبكاء. (8)
 وافرين: يمني مل يوقص عددهم. الكلم: اجلر . (9)
 ترحاً:  اً أو حزانً أو فقراً. (10)
 القيظ: احلر:  ارة القيظ شدته. يسب  : خيفف. (11)
 صبارة الشتاء: شدة الربد: القر: الربد. (12)
 يقصد أن صفا  الرجولد انعدم  فيهم. (13)
 حلوم: عقول . راب  احلجال: كوايد عن الوساء. (14)
 سدماً: ا م املشوب ابألسف وال يظ. (15)
 ما يف القرحد من الصديد. شحوتم صدري: مألَتوه.القيُ:  (16)
 الو و: مجع ن بد )كجرعد(: اجلرعد. الت هام: ا م . (17)
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ذا قد وها أن ،وأقدم فيها مقاماً مين؟  لقد هن   فيها وما بل   العشرين ،(1)وهل أحد موهم أشدُّ  ا مراساً مينِ   ،هلل أبوهم
 .(2)ذر ْفُ  على الستني ر ولكن َل رأي ملن َل يطاع

إن هذه ا طبد كتلد انريد يصبُّها أمري املؤموني علي رضي هللا عوه قذائف ساخود فو  ر وس أولنك القوم الذين حرموه من 
وحير ك أبلفا ها  ،عريهزُّ بعبارا ا املشا ،وقد صاغها أبسلوب أديب رائع ،صر الذي كان يسعى لهقطف  ار جهاده وحتقيق الو

 .(3)كما أهنا خاليد من السجع والصواعد اللفظيد  ،بعيداً عن ال موض واإليهام ،مكامن الوفوس
ة يرخييد تتعدى وأعين هبا الر تتحدث عن خالفته ر تعكس صور  ،إن ا طو الر تثب  عن أمري املؤموني علي رضي هللا عوه

 ،لتكشف عن شعور أمري املؤموني رضي هللا عوه ناه ما يلقاه من جيشه من ختاذل بعد معركد الوهروان ،الوصف الظاهري
 عوه يف ولكن معظم ا طو الر نسب  إليه رضي هللا عوه َل تصُر فعدد من العلماء يقولون عن خطو علي رضي هللا

. فال بد من إعمال موهج نقدي دقيق عود التعامل معها ابعتبارها (4)هنج البالغد: إهنا من أتليف ووضع الشريف الرضي
 مصدراً يرخيياً.

فيحدثوا عدد  ،هذا ومن انحيد أخرى: أخذ علي رضي هللا عوه يذكِ ر أصحابه بف ائله ومواقبه وموزلته الرفيعد يف اإلسالم
من شهود عيان : أن عليًا رضي هللا عوه انشد الواس يف الرحبد: من مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يوم غدير 

 ،للهم  واِل من واَلها ،فمن كو  موَله فعلي موَله»قال:  ،قالوا: بلى« ألستم تعلمون أين أوىل ابملؤموني من أنفسهم؟»خم: 
. وهذا يذكران بعثمان رضي هللا عوه  (5)م اثوا عشر رجالً   ويف روايد : ستد عشر رجالً   فشهدوا بذلكفقا ،«وعاد من عاداه

سالمر وك نه يقول: من هذا عمله وخدمته لإل ،عودما كان يستشهد ابلصحابد على مواقبه وف ائله عودما حصره ال وغاء
 أهكذا يكون جزا ه؟  مع اختالف املواسبا  .

 هذه اعاوَل  واجلهود امل ويد مل يستطع رضي هللا عوه أن حيقق ما يريدر إذ مل يستطع أن ي زو الشام بسبو وابلرغم من كل 
 عوه يف فاضطر أمري املؤموني علي رضي هللا ،التفكك والتصدع الذي حدث يف داخل جيشه وتفر  كلمتهم و هور األهواء

وَل يدخل أحد ا  ،اويدوالشام ملع ،ي هللا عوه على أن يكون العرا  لهسود أربعني للهجرة أن يوافق ملعاويد بن أيب سفيان رض
ه   جر  بني علي وبني  40. قال الطربي يف يرخيه: ويف هذه السود    (6)على صاحبه يف عمله جبيش وَل غارة وَل غزو

                                                           
 املراس: املعاجلد واملزاولد واملعاانة. (1)
 .239،  238البيان والتبيني للجاحظ ، ص  (2)
 .59األدب اإلسالمي ، انيف معروف ، ص  (3)
 .355قد جيد يف هذا املوضوعر خالفد علي بن أيب طالو ، ص ( ، وله ن3/124ميزان اَلعتدال ) (4)
 ( ، إسواده صحيُ.2/705ف ائل الصحابد ) (5)
 .356خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص  (6)
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لعرا  وملعاويد ويكون لعلي ا ،معاويد املهادند   بعد مكاتبا  جر  بيوهما يطول بذكرها الكتاب على وضع احلرب بيوهما
 .(1)فال يدخل أحد ا على صاحبه يف عمله جبيش وَل غارة وَل غزو ،الشام

 

ل له ابلشهادة:  اثلثاً: دعاء أمري املؤمنني عليٌّ هللَا عز وجل أن يعجّي
يب أرط ة إىل احلجاز بن أ ويبدو أن هذه ا دند مل تستمر ر فمعاويد أرسل بسر ،هادن أمري املؤموني علي رضي هللا عوه معاويد

 ،وملا مل يتمكن علي رضي هللا عوه من نهيز اجليش مبا يصبو ويريد ،(2)واليمن يف العام الذي استشهد فيه علي رضي هللا عوه
مما روي ويطلو موه عز وجل أن يعجل مويته ر ف ،وكان يتوجه إىل هللا ابلدعاء ،ورأى خذَلهنم ر كره احلياة وَتىنذ املو 

فما ميوع أشقاكم  ،ف رحين موهم وأرحهم مين ،ومللتهم وملوين ،أنه خطو يوماً فقال: اللهم إين قد سنمتهم وسنموين عوه:
 . (3)أن خي بها بدم . ووضع يده على حليته

حىت وطنوا  ،وقد أحل علي رضي هللا عوه يف الدعاء يف أَيمه األخرية ر فعن جودب قال: ازد وا على علي رضي هللا عوه
 .(4)ف رحين موهم وأرحهم مين ،وأب  تهم وأب  وين ،ى رجله ر فقال: اللهم إين قد مللتهم وملوينعل

قال: اللهم إين ف ،ويف روايد أخرى: عن أيب صاحل قال: شهد  عليًا وضع املصحف على رأسه حىت مسع  تقعقع الور 
 ،ف بد م يب شراً مين ،و لوين على غري أخالقي ،وأب  تهم وأب  وين ،اللهم إين قد مللتهم وملوين ،س لتهم ما فيه فموعوين
 .(5)ومث قلوهبم ميثد امللُ يف املاء ،وأبدلين هبم خرياً موهم

. وقال احلسن بن علي: قال يل علي رضي هللا عوه: إن  (6)حىت قتل ر ه هللا ،ويف روايد: فلم يلبث إَل ثاللً أو حنو ذلك
 ،؟(7)فقل : َي رسول هللا  ماذا لقي  من أمتك من األود واللدد ،عليه وسلم سوُ يل الليلد يف مواميرسول هللا صلى هللا 

وأبد م يب من هو شر مين  م. قال احلسن رضي هللا عوه:  ،قال: ادع عليهم قل : اللهم أبدلين هبم من هو خريًا موهم
 .(8)فخرج ف ربه الرجل

                                                           
 (.6/56يري  الطربي ) (1)
 .431( ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 1/41التاري  الص ري للبخاري ) (2)
 ( ، إسواده صحيُ.3/4( ، إبسواد صحيُ ر الطبقا  )10/154عبد الرزا  ) مصوف (3)
 .432( ، إبسواد حسن ر خالفد علي ، ص 1/37اَلحاد واملثاين َلبن أيب عاصم ) (4)
 (.3/144سري أعالم الوبالء ) (5)
 .432ر خالفد علي ، عبد احلميد ، ص  99اعن ، أليب العرب ، ص  (6)
 اللدد: ا صومد.األود: العوج.  (7)
 .649يري  اإلسالم ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص  (8)
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 تشهد:رابعاً: علم أمري املؤمنني أبنه سيس
تفيد بعض أحاديث الويب صلى هللا عليه وسلم الر تعد من دَلئل نبوته صلى هللا عليه وسلم ر إخباره أبن علياً سيكون من 

هو  ،فقد جاء يف صحيُ مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عوه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان على حراء ،الشهداء
 أو صديق اهدأ فما عليك إَل نيب: » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ف ،وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحد والزبرير فتحرك  الصخرة

 . (1)«أو شهيد
وهذا كله يبني  ،وتبني كيفيد اغتياله أي اً  ،خترب أن علياً سيستشهد أبرض العرا  ،وهواك أحاديث أخص من هذا احلديث

 ،ق الوحيوإمنا خيرب مبا أطلعه هللا عز وجل عليه عن طري ،وأبنه َل يوطق عن ا وى ،ليه وسلمصد  نبوة حممد صلى هللا ع
لواس بذلك ر فكان يتحدث ل ،وقد امن علي بذلك وأيقن ،وقد أطلع الويب صلى هللا عليه وسلم علياً على ما سيحدث له

 بن ل أبو األسود: مسع  علياً يقول: أيين عبد هللاإذ يروي عوه أبو األسود الد يل ر يقو  ،فمما حدذث من ذلك يف العرا 
 ،السيف فقال: أما إنك إن جنتها ليصيبك هبا ذابب ،فقال يل: أين تريد؟ فقل : العرا  ،سالم وقد أدخل  رجلي يف ال رز

قل : رجل و  ،هقال أبو األسود: فعجب  مو ،فقال علي: وامي هللا لقد مسع  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبله يقوله
هو أبو على من عاده يف مرضهر و  ،وحدث هبذا احلديث يف يوبع قبل توليه ا الفد  . (2)حمارب حيدث مبثل هذا عن نفسه

إنه  ،ن وجعي هذاأو م ،ف الد األنصاري البدري رضي هللا عوه ر إذ قال علي رضي هللا عوه: إين لس  ميتاً يف مرضي هذا
. وحدث به ا وارج  (3)  يعين حليته   من هذه   يعين هامته عهد إيل الويب صلى هللا عليه وسلم أين َل أمو  حىت خت و هذه

ومجعها احلافظ ابن كثري يف كتابه  ،(4)وقد مجع البيهقي هذه األحاديث وحنوها يف كتابه )دَلئل الوبوة( ،وحدث به أصحابه
 . (5))البدايد والوهايد(

قال:  عن عبد هللا بن سبع ،عن سامل بن أيب جعدة ،عن سلمد بن سهيل ،عن عبد هللا بن داود قال: مسع  األعمشو 
خ نب هذه من عهد إيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لت ،مسع  علياً رضي هللا عوه على املورب يقول: ما نوتظر إَل شقياً 

، وقد َتثل رضي هللا عوه أببيا  (6)قال: أنشد هللا رجاًل قتل يب غري قاتلي ،قالوا: أخربان بقاتلك حىت نبري عرتته ،دم هذا
  شعر فقال:

                                                           
 (.4/1880مسلم ) (1)
 .648يري  الذهيب ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص  (2)
 ، طر  الروايد صحيحد مبجموعها. 433خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص  (3)
 ملعطي قلعجي.( ، حتقيق: عبد ا441   6/438دَلئل الوبوة ) (4)
 (.325   7/323البدايد والوهايد ) (5)
 ( ، حتقيق: الدميجي ، إسواده حسن.4/2105كتاب الشريعد لالجري )  (6)
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 اش                     ُدْد ح   ي       ازمي       ك ل   ل   م   و ِ 
 

 ف             إنذ امل             وَ  َلق             ي             ك            ا 
لِ   ت           ْ َن ال           ق           َ زَْع م           ِ  وَل ن           َْ

 
ا  َواِدي            ك            َ  ( 1)إذا ح            لذ ب            ِ

ة إذ تفيد أن علياً رضي هللا عوه يعرف هذا الشقي الذي سيقتله ر فريوي عبيد ،وتذهو بعض الرواَي  إىل أبعد من هذا  
 بسود صحيُ إليه   يقول: كان علي إذا رأى ابن ملجم قال: ،السلماين

هُ  ل   ي ،أري       ُد ح   ي       ات       َ ت   ْ  وي   ري       د ق    َ
 

ِذيُرك ِمْن خليل  ِك من ُمرادي   (2)ع  َ

ال: إنه مل قيل: فما ميوعك موه؟ ق ،عن عبد الر ن بن ملجم: أما إن هذا قاتلي ،ويف روايد أخرى: قال علي رضي هللا عوه  
 . (3)يقتلين بعد

 ،اً فاعتذر عن ذلك ر فعن عبد هللا بن سبع، قال: مسع  علي ،وقد طلو موه الواس أن يستخلف ملا أخربهم أبنه مقتول
قال: إذا ي هلل تقتلون  ،(4)ف خربان به نُبري عرتته ،فما يوتظر يب األشقى؟ قالوا: َي أمري املؤموني ،يقول لُتخ نبذ هذه من هذا

 يب غري قاتلي. قالوا. فاستخلف عليوا. قال: َل ولكن أترُككم إىل ما ترككم إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قالوا:
 تين إليك وأن  مث قب ،قيه؟   قال: أقول: اللهم  تركتين فيهم ما بدا لكفما تقول لربك إذا أتيته؟   وقال وكيع مرة: إذا ل

 .(5)وإن شن  أفسد م ،فإن شن  أصلحتهم ،فيهم
ا   وأشار إنك سُت رب ضربد هاهو»وعن علي رضي هللا عوه قال: مسع  الصاد  املصدو  صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 .(6)«ن صاحبها أشقاها كما كان عاقر الواقد أشقى  ودويكو  ،إىل صدغيه   فيسيل دمها حىت خي و حليتك
 

 وما فيه من دروس وعرب وفوائد: ،خامساً: استشهاد أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه
ق نفر موهم على أن فاتف ،لقد ترك  معركد الوهروان يف نفوس ا وارج جرحًا غائرًا مل تزده األَيم والليايل إَل إيالمًا وحسرة

 (7)ايد مشهورةوأمجع أهل السري واملؤرخون على ذكر رو  ،ويث روا ملن قتل من إخواهنم يف الوهروان ،يفتكوا بعلي رضي هللا عوه

                                                           
 .648يري  الذهيب ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص  (1)
 ( ، إسواده صحيُ.34،  3/33طبقا  ابن سعد ) (2)
 (.3/127اَلستيعاب ) (3)
 ذريته.نبري عرتته: هنلك  (4)
 ( حسن ل ريه.2/325[مسود أ د ، املوسوعد احلديثيد ) (5)
 ، حكم اعقق أ د مريين البلوشي   ر ه هللا   ابلصحد. 164   163خصائص أمري املؤموني علي بن أيب طالو ، ص  (6)
(ر يري  اإلسالم ، 6/249(ر جممع الزوائد )58   1/55( ر الطرباين الكبري )2/423( بسود موقطع ر مروج الذهو )66إىل  6/58( ر يري  الطربي )3/35الطبقا  َلبن سعد ) (7)

 (.7/325( ر البدايد والوهايد )7/218ر وفيا  األعيان ) 649ا لفاء الراشدون للذهيب ، ص 
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ملهمد قد وَل نستبعد بدوران أن تكون هذه احلادثد ا ،وأخرى خمتلفد ،َل تسلم من انتقادا  َلحتوائها على عواصر مت اربد
لى ويبدو من خالل املصادر والدراسا : أن هواك إمجاعاً ع ،مثل غريها إىل إضافا  وزَيدا  يف الفرتا  املت خرةتعرض  

ابلعمليد مثل  أما بقيد املعلوما  ا اصد ،أن  عمليد قتل علي َت  على أيدي عواصر خارجي د انتقاماً ل حاَي معركد الوهروان
 ملزعوم لألشعث الكودي   وسي   بيان براءته إبذن هللا َلحقاً   وغريها ر فيصعوقصد احلو بني ابن ملجم وقطام والد ور ا

 وإليك تفصيل مقتله رضي هللا عنه: ،قبو ا والتصديق هبا

 ـ اجتماع املتآمرين: 1
مر تذاكروا أف ،كان من حديث ابن ُملَجم وأصحابه: أن ابن ملجم والرُبَك بن عبد هللا وعمرو بن بكر التميمي اجتمعوا

وا عليهم ،مث ذكروا أهل الوهر ،وعابوا على وَل م ،الواس إخوانوا الذين كانوا  ،وقالوا: ما نصوع ابلبقاء بعدهم شيناً  ،فرت ذ
اللد فالتمسوا قتلهم ف رحوا ال  فلو شريوا أنفسوا ف تيوا أئمد ،والذين كانوا َل خيافون يف هللا لومد َلئم ،دعاة الواس لعبادة رهبم

الرُبَك بن  وقال ،فقال ابن ملجم: أان أكفيكم علي بن أيب طالو   وكان من أهل مصر   ،وأثران هبم إلخوانوا ،البالدموهم 
وقال عمرو بن بكر: أان أكفيكم عمرو بن العاص . فتعاهدوا وتواثقوا ابهلل: َل يوكص رجل  ،عبد هللا: أان أكفيكم معاويد

لو من رم ان فسموها واتعدوا لسبع عشرة خت ،ف خذوا أسيافهم ،أو ميو  دونه موا عن صاحبه الذي توجه إليه حىت يقتله
 .(1)وأقبل كل رجل موهم إىل املصر الذي فيه صاحبه الذي يطلو ،أن يثو كل واحد موهم على صاحبه الذي توجه إليه

 ـ خروج ابن ملجم ولقاؤه بقطام ابنة الشّجنة: 2
 ،فخرج فلقي أصحابه ابلكوفد وكاَتهم أمره كراهد أن يظهروا شينًا من أمره ،ْودةف ما ابن ملجم املرادي فكان عداده يف كِ 

ن يومه ذلك امرأة ولقي م ،فإنه رأى ذا  يوم أصحاابً من تَ ْيم الر ابب   وكان علي قتل موهم يوم الوهر عشرة   فذكروا قتالهم
لتبس  وكان  فائقد اجلمال   فلما راها ا ،أخاها يوم الوهرَقطَام ابود الشِ جود   وقد قتل أابها و »من تيم الرابب يقال  ا: 

 ، : ثالثد اَلفقال: وما يشفيك؟ قال ،فقال : َل أتزوجك حىت تشفي يل ،مث خطبها ،ونسي حاجته الر جاء  ا ،بعقله
قال : بلى  ،ف ما قتل علي فال أراك ذكرته يل وأن  تريديين ،قال: هو مهر لك ،وقتل علي بن أيب طالو ،وقيود ،وعبد

 زيود أهلها.وإن قتل  فما عود هللا خري من الدنيا و  ،ويهونك العيش معي ،فإن أصب  شفي  نفسك ونفسي ،التمس غرته
ساعدك وي ،فلك ما س ل . قال : إين أطلو لك من يسود  هرك ،قال: فوهللا ما جاء يب إىل هذا املصر إَل قتل علي

 م الرابب يقال له: ورْدان ر فكلمته ف جاهبا .فبعث  إىل رجل من قومها من تي ،على أمرك
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فقال له: هل لك يف شرف الدنيا واَلخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال:  ،وأتى ابن ملجم رجاًل من أشجع يقال له شبيو بن جبرة
ا فإذ كيف تقدر على علي؟  قال: أكمن له يف املسجد ر  ،لقد جن  شيناً إد اً  ،قال: ثكلتك أمك ،قتل علي بن أيب طالو

 ،من الدنيا وما فيها وإن قتلوا فما عود هللا خري ،فإن جنوان شفيوا أنفسوا وأدركوا أثران ،خرج لصالة ال داة شددان عليه فقتلواه
وما  ،ه وسلمالويب صلى هللا علي وسابقته مع ،قد عرف  بالءه يف اإلسالم ،قال: وحيك لو كان غري علي لكان أهون علي

 ف جابه. ،من إخوانوا قال: فوقتله مبن قتل ،ما تعلم أنه قتل أهل الوهر العباد الصاحلني؟ قال: بلىأجدين أنشر  لقتله. قال: أ
مث عاد  ، توينقال : فإذا أردمت ف ،فجا وا قطام وهي يف املسجد األعظم معتكفد   فقالوا  ا: قد أمجع رأيوا على قتل علي

ه   فقال: هذه الليلد الر وعد  فيها صاحيب أن يقتل   40علي سود إليها ابن ملجم يف ليلد اجلمعد الر قتل يف صبيحتها 
فلما خرج  ،وأخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل السدة الر خيرج موها علي ،فدع   م ابحلرير فعصبتهم به ،كل موا صاحبه

وهرب وردان حىت دخل  ،وضربه ابن ملجم يف قرنه ابلسيف ،فوقع سيفه بع ادة الباب أو الطا  ،ضربه شبيو ابلسيف
 ،انصرففقال: ما هذا احلرير والسيف؟ ف خربه مبا كان و  ،فدخل عليه رجل من بين أبيه وهو يوزع احلرير عن صدره ،موزله

ه رجل من ح رمو  فلحق ،وصا  الواس ،وخرج شبيو حنو أبواب كودة يف ال لس ،فجاء بسيفه فعال به وردان حىت قتله
وسيف شبيو  ،فلما رأى الواس قد أقبلوا يف طلبه ،وجثم عليه احل رمي ،ف خذه ،يو السيفويف يد شب ،يقال له: عومير

جاًل من َ ْدان إَل أن ر  ،ف خذوه ،فشدوا على ابن ملجم ،وجنا شبيو يف غمار الواس ،فرتكه ،خشي على نفسه ،يف يده
 فصرعه. ،يكىن أاب أدماء أخذ سيفه ف رب به رجله

مث  ،ف دخل عليه ،قال علي: علي  ابلرجل ،فصلى ابلواس ال داة ،عدة بن هبرية بن أيب وهوورفع يف  هره ج ،وأتخر علي
 أن وس ل  هللا ،قال: ما  لك على هذا؟ قال: شحذته أربعني صباحاً  ،قال: بلى ،أمل أحسن إليك ،قال: أي عدو هللا
 .(1)راك إَل من شر خلقهوَل أ ،فقال علي رضي هللا عوه. َل أراك إَل مقتوًَل به ،يقتل به شر خلقه

 ـ حممد ابن احلنفية يروي قصة مقتل أمري املؤمنني علي: 3
 ،قال ابن احلوفيد: كو  وهللا إين ألصلي تلك الليلد الر ضرب فيها علي يف املسجد األعظم يف رجال كثري من أهل املصر

 ، داةإذ خرج علي لصالة ال ،وما يس مون من أول الليل إىل اخره ،ما هم إَل قيام وركوع وسجود ،يصلون قريباً من السدذة
 ،ريقفوظر  إىل ب ،فما أدري أخرج من السدة فتكلم هبذه الكلما  أم َل ،الصالة الصالة ،فجعل يوادي: أيها الواس

 ، يفوتوكم الرجلَلمث مسع  عليًا يقول:  ،مث رأي  لنياً  ،فرأي  سيفاً  ،ومسع : احلكم هلل َي علي َل لك وَل ألصحابك
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 ،لواسا فدخل  فيمن دخل من ،وشد الواس عليه من كل جانو. قال: فلم أبر  حىت أخذ ابن ملجم وأدخل على علي
. وذكر أن الواس دخلوا (1)وإن بقي  رأي  فيه رأيي ،أان إن م  فاقتلوه كما قتلين ،فسمع  عليًا يقول: الوفس ابلوفس

و  علي وهي إذ اندته أم كلثوم ب ،فبيوما هم عوده وابن ملجم مكتوف بني يديه ،ليعلى احلسن فزعني ملا حدث من أمر ع
ولو   ،ومَسْمته أبلف ،قال: فعلى من تبكني؟ وهللا لقد اشرتيته أبلف ،وهللا خمزيك ،َل أبس على أيب ،تبكي: أي عدو هللا

 .(2)كان  هذه ال ربد على مجيع أهل املصر ما بقي موهم أحد

 وميل أمري املؤمنني للشورى: ،لعلي ـ وصية الطبيب 4
وكان  ،ُكوينوكان أبصرهم ابلطو أُثري بن عمرو السذ  ،قال: مُجع األطباء لعلي رضي هللا عوه يوم ُجرِ  ،عن عبد هللا بن مالك

ر  مث نف  الع ،فاستخرجه ف دخله يف جراحد علي ،فتتبذع ِعْرقًا موها ،ف خذ أثري رئد شاة حارة ،صاحو كسرى يتطبذو
. (3)دك فإنك مي اعهد عه ،فقال: َي أمري املؤموني ،وإذا ال ربد قد وصل  إىل أم  رأسه ،فاستخرجه فإذا عليه بياض الدماغ

سن؟ قال: إن فقدانك   وَل نفقدك   فوبايع احل ،فقال: َي أمري املؤموني ،وذكر أن جودب بن عبد هللا دخل على علي فس له
 .(4)أنتم أبصر ،ما امركم وَل أهناكم

 ـ وصية أمري املؤمنني علي ألوالده احلسن واحلسني رضي هللا عنهما: 5
بكيا على شيء ُزِوي وَل ت ،وأَل تب يا الدنيا وإن ب تكما ،فقال: أوصيكما بتقوى هللا ،دعا أمري املؤموني علي حسواً وحسيواً 

واعمال مبا يف  ،وللمظلوم انصراً  ،وكوان للظامل خصماً  ،خرةواصوعا لال ،وأغيثا امللهوف ،وار ا اليتيم ،وقوَل احلق ،عوكما
؟ قال: (5)فقال: هل حفظ  ما أوصي  به أخويك ،الكتاب وَل أتخذكما يف هللا لومد َلئم. مث نظر إىل حممد ابن احلوفيد

مراً دوهنما. مث قال: وَل تقطع أ ،فاتبع أمر ا ،لعظيم حقهما عليك ،وأوصيك بتوقري أخويك ،قال: فإين أوصيك مبثله ،نعم
وإقام الصالة  ،أي ُبينذ بتقوى هللا وقد علمتما أن أابكما كان حيبه . وقال للحسن: أوصيك ،فإنه ابن أبيكما ،أوصيكما به

وصيك بَ ْفر وأ ،وَل تقبل صالة من مانع زكاة ،فإنه َل صالة إَل بطهور ،وحسن الوضوء ،وإيتاء الزكاة عود حملها ،لوقتها
 ،وحسن اجلوار ،قرمنلوالتعهد ل ،والتثب  يف األمر ،والتفقه يف الدين ،واحللم عود اجلهل ،وصلد الرحم ،وكظم ال يظ ،الذنو
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 .(1)واجتواب الفواحش ،واألمر ابملعروف والوهي عن املوكر
 فكانت وصيته: ،فلما حضرته الوفاة أوصا

وأن  ،أوصى أنه يشهد: أن َل إله إَل هللا وحده َل شريك له ،هذا ما أوصى به علي بن أيب طالو ،بسم هللا الر ن الرحيم
أرسله اب دى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون. مث إن صال  ونسكي وحمياي  ،حممدًا عبده ورسوله

لي بتقوى هللا أهمث أوصيك َي حسن ومجيع ولدي و  ،وبذلك أمر  وأان من املسلمني ،َل شريك له ،ومما  هلل رب العاملني
إن صال  ذا  »فإين مسع  أاب القاسم يقول:  ،وَل تفرقوا ،واعتصموا حببل هللا مجيعاً  ،وَل َتوتن إَل وأنتم مسلمون ،ربكم

 ،هللا يف األيتام هللا ،انظروا إىل ذوي أرحامكم فِصُلوهم يهوِ ن هللا عليكم احلساب«. البني أف ل من عامد الصالة والصيام
  ،وهللا هللا يف جريانكم فإهنم وصيد نبيكم صلى هللا عليه وسلم ،وَل ي يُعنذ حب رتكم ،أفواههمفال تُعووا 

فإهنا  ،هللا هللا يف الصالةو ،فال يسبقوكم إىل العمل به غريكم ،قرمنوهللا هللا يف ال ،ما زال يوصي به حىت  ووا أنه سيورثه
هاد يف سبيل هللا أبموالكم وهللا هللا يف اجل ،فإنه إن ترك مل يوا ر ،عمود ديوكم. وهللا هللا يف بي  ربكم فال ختلُّوه ما بقيتم

وهللا هللا يف  ،ركمفال يظلمن بني أ ه ،وهللا هللا يف ذمد نبيكم ،غ و الرب  فإهنا تطف ،وهللا هللا يف الزكاة ،وأنفسكم
 ، شركوهم يف معايشكمف ،وهللا هللا يف الفقراء واملساكني ،إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوصى هبمف ،أصحاب نبيكم

وقولوا للواس  ،يكفيكم من أرادكم وب ى عليكم ،الصالة الصالة َل ختاُفنذ يف هللا لومد َلئم ،وهللا هللا فيما ملك  أميانكم
وعليكم  ،جاب لكممث تدعون فال يست ،عروف والوهي عن املوكر فيوىل  األمر أشراركموَل ترتكوا األمر ابمل ،حسواً كما أمركم هللا
واتقوا هللا  ،مث والعدوانوَل تعاونوا على اإل ،وتعاونوا على الرب والتقوى ،وإَيكم والتدابر والتقاطع والتفر  ،ابلتواصل والتباذل

 ر د هللا.وأقرأ عليكم السالم و  ،يكم. أستودعكم هللاوحفظ فيكم نب ،حفظكم هللا من أهل بي  ،إن هللا شديد العقاب
 

. وجاء يف روايد: أنه قتل يف صبيحد (2)مث مل يوطق إَل )بال إله إَل هللا( حىت قبض رضي هللا عوه يف شهر رم ان سود أربعني
رب ه ألنه بقي ثالث د أَيم بعد أن ض ،، وحتمل هذه الرواي د على الي وم الذي فار  في ه الدنيا(3)إحدى وعشرين من رم ان

 .(4)الشقي
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 ـ هني أمري املؤمنني عن املثلة بقاتله: 6
. ويف روايد أخرى قال: أطعموه (1)فقد قال رضي هللا عوه: احبسوا الرجل فإن م ُّ فاقتلوه، وإن أعش فاجلرو  قصاص

وهي  ،ويف روايد أخرى زَيدة ،(2)فإن صحح  ف ان ويل دمي أعفو إن شن  وإن شن  استقد  ،واسقوه وأحسووا إساره
 .(3)وَل تعتدوا إن هللا َل حيو املعتدين ،قوله: إن م  فاقتلوه قتلر

ْثلد، وقال: َي بين عبد املطلو، َل ألفيوكم ختوضون دماء املسلمني
ُ
قولون: قتل أمري ت ،وقد كان علي هنى احلسن عن امل

. انظر َي حسن، إن ِم ُّ من ضربته هذه فاضربه ضربد ب ربد ،قتل أمري املؤموني ،املؤموني وَل َتثل ابلرجل،  ،أَل َل يُقَتلنذ
 .(4)«إَيكم واملثلد ولو أهنا ابلكلو العقور»فإين مسع  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

فالروايد الر فيها أمر  ،رواَي  كثرية تتفاو ر موها الصحيُ وموها ال عيفوقد جاء يف ش ن وصيد أمري املؤموني أبمر قاتله 
ها أمر علي والرواَي  األخرى تسري يف اناه واحدر فكلها في ،علي رضي هللا عوه إبحرا  الشقي بعد قتله إسوادها ضعيف

وتوهض  ، د بع ها بع اً فهذه الرواَي  يع ،وهناهم عما سوى ذلك ،رضي هللا عوه بقتل الرجل إن ما  من ضربته
 هذا من جهد. ،لالحتجاج هبا

وقال: َل تقتلوا  ،بعض املسلمني بقتله هم   ال م   بل هناهم عن ذلك  ،في مر بقتله ،كما أن أمري املؤموني علي مل جيعله مرتداً 
 .(5)وإن م  فاقتلوه ،فإن برئ  فاجلرو  قصاص ،الرجل

حسن : هل لك يف فقال لل ،بعث احلسن إىل ابن ملجم ،ض علي رضي هللا عوهوتذكر الروايد التارخييد املشهورة: فلما قب
أو  إين كو  قد أعطي  هللا عهداً عود احلطيم: أن أقتل علياً ومعاويد ،خصلد؟ إين وهللا ما أعطي  هللا عهداً إَل وفي  به

يف يدك.  ولك هللا علي إن مل أقتله   أو قتلته مث بقي    أن اتيك حىت أضع يدي ،فإن شن  خلي  بيين وبيوه ،أمو  دوهنما
 . (6)مث قدمه فقتله ،فقال له احلسن: أما وهللا حىت تعاين الوار

والذي يليق ابحلسن واحلسني  ،. والصحيُ من الرواَي (7)ولكن هذه الروايد موقطعد ،مث إن الواس أخذوه ف حرقوه ابلوار
 البي : أهنم التزموا بوصيد أمري املؤموني علي يف معاملد عبد الر ن بن ُمْلجم.وأبواء أهل 
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 ،قال حممد ابن احلوفيدف ،وجا وا ابلوف  والبواري ،فاجتمع الواس ،وَل تثب  الروايد الر تقول: فلما دفن أح روا ابن ملجم
فكَحَل  ،م جيزع ومل يتكل مفل ،د هللا يديه ورجليهفقطع عب ،دُعوان نشتف  موه ،وعبد هللا بن جعفر بن أيب طالو ،واحلسني

َرْأ اِبْسِم َربِ َك الذِذي َخَلَق ص﴿وجعل يقرأ:  ،إنك لتكُحل عيين عم ك ،وجعل يقول ،فلم جيزع ،عيويه حىت  [1]العلق:  ﴾اق ْ
ولكين  أكره  ،زعفقيل له يف ذلك. فقال: ما ذاك جب ،فجزع ،مث أمر به فعوجل عن لسانه ليُ ْقطع ،وإن عيويه لتسيالن ،ختمها

نيا ُفواقاً َل أذكر هللا ويف  ،من شحمد أذنيه شعره ،أفلج ،حسن الوجه ،وكان أمسر ،مث  أحرقوه ،فقطعوا لسانه ،أن أبقى يف الد 
 .(1)جبهته أثر السُّجود

ت  هبا مع واخ ،.. شهد فتُ مصر ،ْفرَتٍ خارجي مُ  ،وقال الذهيب عن عبد الر ن بن ملجم: قاتل علي رضي هللا عوه
وكان من  ،على معاذ بن جبل قرمنقرأ ال ،وكان فارسهم مبصر ،وهو أحد بين ُتدول ،والفقه قرمنوكان مم ن قرأ ال ،األشراف

قال .. إىل أن رمنقويقال: هو الذي أرسل َصبي اً التميمي إىل عمر رضي هللا عوه فس له عم ا س له عن مستعجم ال ،العب اد
 ارجي:ويف ابن ملجم يقول عمران بن حط ان ا  ،أف ل األم د وهو عود ا وارج من ،وفعل ما فعل ،الذهيب: مث أدركه الكتاب

 َي ض              رب    ًد من َتقيٍ  م    ا أراَد هب    ا
 

َواان  ُلَغ من ذي الَعْريِف ِرض           ْ  إَلذ ليَ ب ْ
هُ    إين  أَلذُْكرُُه حيو       ًا ف        حس               ب       ُ

 
ِد ع      و       َد هللِا    َزاانم      ي      أوَف ال      رَبِي       ذ

َل   ،اوز عوهوجنوِ ز أن هللا يتج ،وهو عودان أهل السود ممن نرجوا له الو ار ،وابن ملجم عود الروافض أشقى ا لق يف اَلخرة 
وقاتل  ،ريوقاتل سعيد بن جب ،وقاتل طلحد ،وقاتل الزبري ،وحكمه حكم قاتل عثمان ،كما يقول ا وارج والروافض فيه

 .(2)ونكل أمورهم إىل هللا عز وجل ،فكل هؤَلء نربأ موهم ونب  هم يف هللا ،وقاتل احلسني ،وقاتل خارجد ،عم ار
 ،داة شد عليه بسيفهفلما خرج ليصلي ال  ،وأما الرُبَك بن عبد هللا ر فإنه يف تلك الليلد الر ضرب فيها علي قعد ملعاويد

قال: إن أخاً  ،نن أخربتك فوافعي ذلك عودك؟ قال: نعمفل ،فقال: إن عودي خرباً أسرك به ،ف خذ ،فوقع السيف يف أليته
ف مر به  ،رسهإن عليًا خيرج ليس معه من حي ،قال: بلى ،قال: فلعله مل يقدر على ذلك ،يل قتل عليًا يف مثل هذه الليلد

 ، ي حديدةأ وبعث معاويد إىل الساعدي   وكان طبيبًا   فلما نظر إليه قال: اخرت إحدى خصلتني: إما أن ،معاويد فقتل
يد: أما الوار فقال معاو  ،فإن ضربتك مسمومد ،وتربأ موها ،وإما أن أسقيك شربد تقطع موك الولد ،ف ضعها موضع السيف

وأمر  ،ومل يولد له بعدها ،أفسقاه تلك الشربد فرب  ،وأما انقطاع الولد فإن يف يزيد وعبد هللا ما تقر به عيين ،فال صرب يل عليها
 معاويد عود ذلك ابملقصورا  وحرس الليل وقيام الشرطد على رأسه إذا سجد.

                                                           
 .215(ر األخبار الطوال ، ص 3/39طبقا  ابن سعد ) (1)
 .654يري  اإلسالم ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص  (2)
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وكان  ،دف مر خارجد بن حذاف ،وكان اشتكى بطوه ،فلم خيرج ،وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلد
 ،ف خذه الواس ،لهه فقتف رب ،فشد عليه وهو يرى أنه عمرو ،فخرج ليصلي ،وكان من بين عامر بن لؤي ،صاحو شرطته

 ،فقال: من هذا؟ قالوا: عمرو. قال: فمن قتل ؟ قالوا: خارجد بن حذافد ،فانطلقوا به إىل عمرو يسلمون عليه ابإلمارة
 .(1)فقدمه عمرو فقتله ،فقال عمرو: أردتين وأراد هللا خارجد ،قال: أما وهللا َي فاسق ما  ووته غريك

 وسّنه يوم قتل: ،وموضع قربه ،ـ مدة خالفة أمري املؤمنني علي 7
يقال: أربعد عشر و  ،ويقال: ثالثد أَيم ،كان  مدة خالفته على قول خليفد بن خيا  : أربع سوني وتسعد أشهر وستد أَيم

ي وذلك ألنه بويع اب الفد يف اليوم الثامن عشر من ذ ،والذي يظهر أهنا أربعد سوني وتسعد أشهر وثالثد أَيم ،(2)يوماً 
 .(3)وكان  وفاته شهيداً يف اليوم احلادي والعشرين من شهر رم ان عام أربعني للهجرة ،احلجد عام مخس وثالثني

الثد أثواب وكفن يف ث ،وقد توىل غسل أمري املؤموني علي رضي هللا عوه احلسن واحلسني وعبد هللا بن جعفر رضوان هللا عليهم
، ويف روايد دون إسواد: كرب (5)فكرب عليه أربع تكبريا  ،وصلى عليه احلسن بن علي رضي هللا عوهما ،(4)ليس فيها قميص

 .(6)عليه تسع تكبريا 
 . (7)ُمث قال: وهللا أعلم أي األقوال أص ،وذكر ابن اجلوزي عدداً من الرواَي  يف ذلك ،فقد اختلف فيه ،وأما موضع قربه

 الرواَي  الر جاء  يف هذا الش ن ما يلي: ومن
أن احلسن بن علي رضي هللا عوهما دفوه عود مسجد اجلماعد يف الرحبد مما يلي أبواب كودة قبل أن يوصرف الواس من 

 .(8)صالة الفجر
 .(9)وعمي موضع قربه ،وروايد مثلها : أنه دفن ابلكوفد عود قصر اإلمارة عود املسجد اجلامع ليالً 

 .(10)تذكر: أن ابوه احلسن رضي هللا عوه نقله إىل املديود روايد

                                                           
 (.6/65يري  الطربي ) (1)
 .199التاري  ، ص  (2)
 ( ، سوده صحيُ.1/99التاري  الكبري للبخاري ) (3)
 (.3/337( ر الطبقا  )5/175املوتظم ) (4)
 (.338   337/ 3الطبقا  ) (5)
 (.5/175املوتظم ) (6)
 (.5/178املصدر السابق نفسه ) (7)
 .441( ر خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص 3/38الطبقا  ) (8)
 .651( ر يري  اإلسالم ، عهد ا لفاء الراشدين ، ص 5/177املوتظم ) (9)
 (.1/137يري  ب داد ) (10)
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ل العلم مثل وأنكر بعض أه ،روايد تذكر: أن القرب الذي بظاهر الكوفد املشهد الذي ابلوجف هو قرب علي رضي هللا عوه
 .(1)ه ( 297وحممد بن سليمان احل رمي )   ،ه ( 178شريك بن عبد هللا الوخعي قاضي الكوفد )  

وكانوا من  ،قيقد إن ابتداع ما يسمى مشهد علي رضي هللا عوه ابلوجفر كان أَيم بين بويه يف عهد الدولد العباسيدويف احل
 وقد صوع الشيعد ذلك على عادا م   يف القرن الرابع . ،الشيعد الروافض

ومل  ، امل رية بن شعبدل: إنه قربف هل املعرفد متفقون أنه ليس بقرب عليٍ  بل قي ،قال ابن تيميد: وأما املشهد الذي ابلوجف
غريهم مع كثرة املسلمني من أهل البي  والشيعد و  ،وَل يقصده أحد أكثر من ثال ند سود ،يكن أحد يذكر أن هذا قرب علي

. وقال:  (2)دثال ند سواألعاجم   بعد مو  علي أبكثر من إمنا اختذ ذلك مشهدًا يف ملك بين بويه    ،وحكمهم ابلكوفد
ر بعد حنو ثال ند وذلك أنه إمنا أُ ه ،بل قد قيل: إنه قرب امل رية بن شعبد ،شهد علي فعامد العلماء على أنه ليس قربهوأما م

 .(3)سود من مو  علي يف إمارة بين بويه
وقيل: وهو  ،دوقيل: وهو ابن مخس وستني سو ،فقال بع هم: قتل وهو ابن تسع ومخسني سود ،واختلف يف سو ه يوم قتل

 .(4)وذلك أصُ ما قيل فيه ،ابن ثالث وستني سود

 ـ خطبة احلسن بن علي رضي هللا عنهما بعد مقتل أبيه: 8
ما سبقه  فقال: لقد فارقكم رجل أمس ،قال: خطبوا احلسن بن علي بعد قتل علي رضي هللا عوه ،عن عمرو بن ُحبوشي

 ،حىت يُفتُ له(5) صلى هللا عليه وسلم ليبعثه ويعطيه الرايد ر فال يوصرفإن كان رسول هللا ،وَل أدركه اَلخرون ،األولون بعلم
 .(6)ما ترك من صفراء وَل بي اء إَل سبعمند درهم من عطائه كان يرصدها  ادم أهله

 ـ سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه يثين علا علي رضي هللا عنه: 9
بعاً ألن فقال له سعد: أتذكر علياً؟  إن له مواقو أر  ،بن أيب وقاص عن ربيعد اجلُرشي: أنه ذُكر علي عود رجل وعوده سعد

 ،«رايد...ألعطني ال»وهي قوله صلى هللا عليه وسلم:  ،وذكر ُ َُر الوعم ،تكون يل واحدة موهن أحو إيلذ من كذا وكذا
 سفيان واحدة.. ونسي (7)«من كو  موَله فعلي موَله»وقوله:  ،«أن  مين مبوزلد هارون من موسى»وقوله: 

                                                           
 .441بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص خالفد علي  (1)
 .280( ر دراسا  يف األهواء والفر  والبدع ، ص 4/502الفتاوى ) (2)
 (.27/446الفتاوى ) (3)
 (.6/67يري  الطربي ) (4)
 ( ، إسواده صحيُ. فال يوصرف: فال يرجع.2/737ف ائل الصحابد ) (5)
 املصدر السابق نفسه ، إسواده صحيُ. (6)
 ( ، إسواده حسن.2/798السابق نفسه )املصدر  (7)
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 ـ عبد هللا بن عمر يثين علا علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم: 10
؟ قال: قال: لعلذ ذلك يسو ك ،فذكر من حماسن عمله ،فس له عن عثمان ،عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إىل ابن عمر

لى هللا عليه ه أوس  بيو  الو يب صقال: هو ذاك بيت ،مث س له عن عليٍ  فذكر حماسن عمله ،قال: ف رغم هللا أبنفك ،نعم
 .(1)فاجهد على َجهدك ،قال: ف رغم هللا أبنفك ر انطلق ،مث قال: لعل  ذاك يسو ك؟ قال: أجل   ،وسلم

 ـ استقبال معاوية خرب مقتل علي رضي هللا عنهما: 11
ك َل تدرين ما فقد : وحيك  إنفقال  له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال ،وملا جاء خرب قتل علي إىل معاويد جعل يبكي

 . (2)الواس من الف ل والفقه والعلم
ال: ذهو الفقه فلما بل ه قتله ق ،وكان معاويد يكتو فيما يوزل به يس ل له علي بن أيب طالو رضي هللا عوه عن ذلك

 . (3)فقال له: دعين عوك ،فقال له أخوه عتبد: َل يسمع هذا موك أهل الشام ،والعلم مبو  ابن أيب طالو
 ،موني قال: لتصفوذهفقال: أعفين َي أمري املؤ  ،وقد طلو معاويد رضي هللا عوه يف خالفته من ضرار الصُّدائي أن يصف له علياً 

 ،يتفج ر العلم من جوانبه ،وحيكم عدَلً  ،(4)يقول فصالً  ،شديد الُقوى ،قال: أما إْذ َل بد من وصفهر فكان وهللا بعيد املدى
يعجبه  ،طويل الفكرة ،وكان غزير العربة ،ويست نس ابلليل ووحشته ،ويستوحش من الدنيا وزهر ا ،واحيهوتوطق احلكمد من ن
حنن وهللا   مع و  ،ويوبنوا إذا استوب انه ،وكان فيو ا ك َحِدن ا ر جييبوا إذا س  لو اه ،ومن الطعام ما خشن ،من اللباس ما قصر

وَل يي س  ، ابطلهَل يطمع القويُّ يف ،ويُقرِ ب املساكني ،يعظِ م أهل الدين ،ب د لهوقرب ه موا   َل نكاد نكلمه هي تقريبه إَيان
 ،قاب ًا على حليته ،وغار  جنومه ،(5)وأشهد أنه قد رأيته يف بعض مواقفه وقد أرخى الليل ُسُدوَله ،ال عيف من عدله

قد  ،يها  هيها إيل  تعر ض  أم إيلذ تشوذفِ   ه ،ويقول: َي دنيا ُغر ِي غريي ،ويبكي بكاء احلزين ،يتململ َتلمل السليم
فبكى معاوي د وق ال:  ،ووحش د الطري ق ،وبُعد السفر ،اه من قلد الزاد ،وخطرك قلي ل ،فعمرك قصري ،ابيوتك ثالث اً َل رجع فيها

 .(6)حجرهافكيف حزنك عليه َي ضرار؟ قال حزن من ذبُ ولدها وهو يف  ،كان وهللا كذلك  ،رحم هللا أاب ال حسن
فسلم  عليه  ،وعن عمر بن عبد العزيز قال: رأي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املوام وأبو بكر وعمر جالسان عوده

                                                           
 .140الصحيُ املسود من ف ائل الصحابد ، للعدوي ، ص  (1)
 (.8/133البدايد والوهايد ) (2)
 (.3/1108اَلستيعاب ) (3)
 (.3/1107املصدر السابق نفسه ) (4)
 سدوله: سدلته. (5)
 (.3/1108اَلستيعاب ) (6)
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فما كان أبسرع من أن خرج  ،الباب وأان أنظر (1)فبيوما أان جالس إذ أ  بعلي ومعاويد ر ف دخال بيتًا وأجيف ،وجلس 
 .(2)مث ما كان أبسرع من أن خرج معاويد وهو يقول: غفر يل ورب الكعبد ،بدعلي وهو يقول: ق ي يل ورب الكع

فقال له  ،فقال له: ومل؟ قال: ألنه قاتل علياً  ،وروى ابن عساكر عن أيب زرعد الرازي: أنه قال له رجل: إين أب ض معاويد
 .(3)ف يش دخولك أن  بيوهما؟ رضي هللا عوهما ،وخصم معاويد خصم كرمي ،أبو زرعد: وحيك إن رب معاويد رحيم

 ـ ما قاله احلسن البصري ـ رمحه هللا ـ: 12
  ،دو هفقال: كان علي وهللا سهماً صائباً من مرامي هللا على ع ،سنل احلسن البصري عن علي  بن أيب طالو رضي هللا عوه

ين هذه األمد  ،عن أمر هللا (4)و ومدمل يكن ابل ،هللا صلى هللا عليه وسلم وذا قرابتها من رسول ،وذا سابقتها ،وذا ف لها ،وراب 
لي بن أيب طالو رضي ذلك ع ،عزائمه ففاز موه برَيض ُمونِقد قرمنأْعَطى ال ،وَل ابلسروقد ملال هللا ،وَل ابمللومد يف دين هللا

 .(5)هللا عوه

 ـ ما قاله أمحد بن حنبل يف خالفة علي رضي هللا عنه: 13
فذكروا  ،فجاء  طائفد من الَكْرخيني ،بن أ د بن حوبل   ر ه هللا  : كو  بني يدي أيب جالسًا ذا  يومقال عبد هللا 

فرفع أيب  ،وذكروا خالفد علي بن أيب طالو وزادوا ف طالوا ،خالفد أيب بكر وخالفد عمر بن ا طاب وخالفد عثمان ف كثروا
 .(7)أحتسبون أن ا الفد تزي ن علي اً؟  بل زيذوها علي ،(6)علي وا الفد وعليقد أكثرمت الَقول يف  ،فقال: َي هؤَلء ،رأسه إليهم

 ـ براءة األشعث بن قيس من دم علي رضي هللا عنه: 14
 ،قال اليعقويب: إن عبد الر ن بن ملجم نزل على األشعث بن قيس ،ذهب  بعض الرواَي  إىل ا ام األشعث بن قيس

قال: واب  عبد الر ن بن ملجم تلك الليلد الر عزم فيها  ،. وذكر ابن سعد يف الطبقا  (8)ف قام عوده شهراً يستحد  سيفه
 ،: َفَ حك الصبُفقال له األشعث ،أن يقتل علياً صبيحتها يواجي األشعث بن قيس يف مسجده حىت كاد أن يطلع الفجر

                                                           
 أجيف الباب: ُردذ وأغلق. (1)
 (.8/133والوهايد ) البدايد (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
 الوومد: ا امل الذكر الذي َل يؤبه له. (4)
 (.3/1110اَلستيعاب ) (5)
 (.1/462يري  مديود السالم ) (6)
 املصدر السابق نفسه. (7)
 (.2/212يري  اليعقويب ) (8)
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.. (1)مث جاءا حىت جلسا مقابل السدة الر خيرج موها علي ،فقام عبد الر ن بن ملجم وشبيو بن جبرة ف خذا أسيافهما
 .(2)وهذه رواَي  ضعيفد

وذلك ألن األشعث بن قيس عود استعراض دوره يف خالفد علي رضي هللا عوه جنده  ،إن ا ام األشعث ليس عليه دليل
أبلغ  للخوارج موذ نش  مر فهو الذي وأ هر العداوة ،فهو أول من حارب أهل الشام أثواء القتال على املاء ،خملصًا ووفياً 

وقد حرص كل  ،وانوقاتلهم يف الوهر  ،علياً رضي هللا عوه: أن ا وارج يقولون: إن علياً يب من خطينته ورجع عن التحكيم
  اد احلسن أن يبين هباوعودما أر  ،فزوج ابوته من احلسن بن علي رضي هللا عوه ،احلرص على أن يوطد عالقته بعلي وال بيته

 ،وقد ما  األشعث من بعد مقتل علي أبربعني ليلد ،(3)قام  كودة وجعل  أرديتها بسطًا من اببه إىل ابب األشعث
ومل يوقل عن ال علي بن أيب طالو  ،(5)وهو زوج بو  األشعث بن قيس ،(4)وصلى عليه احلسن بن علي بن أيب طالو

ي عماًل من ويظل قتل عل ،أو كشفوا أحداً من ال األشعث هبذا السبو ،رضي هللا عوهم أهنم ا موا األشعث هبذه التهمد
 .(6)تدبري ا وارج ر جاء يف األرجُ أثراً لقتلى الوهروان

 ـ خطورة الفرق الضالرة والفرق املنحرفة علا املسلمني: 15
د األمن واَل ،إن الفر  ال الذد والطوائف املوحرفد عودما توتشر يف بالد اإلسالم تعرِ ض أهله للخطر وتشكِ ك  ،ستقرارو دِ 

 عوه وتلك هي حال ا وارج املارقني الذين خرجوا على علي رضي هللا ،وتعيث يف األرض فساداً وخراابً  ،الواس يف عقيد م
  اء مرضاة هللازاعمني أهنم يشرون أنفسهم هبذا الفعل ابت ،وقتله نفر  موهم على حني ب تد كما بيو ا ذلك من قبل ،وكف روه
 إن هو إَل اتباع األهواء وطاعد الشياطني . ،وما عودهم يف ذلك مستود وَل برهان ،عوهم

اجو على أمد وعرفوا مواهجهم الفاسدة ر فالو  ،وإذا تبني لوا مما سبق أن ا وارج قد تسببوا يف قتل علي   رضي هللا عوه  
 ،السود وتظهر أنوار ،ة بواجبهم يف ذلك ليستقر األمنويقوم العلماء والدعا ،وحتارب مواهجهم ،اإلسالم أن حتذر موهم

 ،بدعد واملبتدعنيومقارعد ال ،وفعل ذلك وأدا ه على الوجه األمثل ابلتمكني لعقيدة أهل السود واجلماعد ،وختمد نريان البدعد
  اإلسالم ريومن أتمل ي ،وهذه هي الطريقد املثلى جلمع الشمل ووحدة الصف ،وهذا كله من أسباب هنوض اجملتمعا 

والوهي عن  واألمر ابملعروف ،وقام هبا اجلهاد ،الطويل وجد أن الدول الر قام  على السود هي الر مجع  مشل املسلمني
                                                           

 (.3/36الطبقا  ) (1)
 .353خالفد علي بن أيب طالو ، عبد احلميد ، ص  (2)
 (.6/23( ر الطبقا  )394   3/393 ذيو الكمال ) (3)
 (.3/444الكامل يف التاري  ) (4)
 (.2/300 ذيو التهذيو ) (5)
 .52دراسد يف يري  ا لفاء األمويني ، بطايود ، ص  (6)
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 ،واعدل  وأشاع  الفوضى والُفرقد ،وهذا خبالف الدول الر قام  على البدعد ،وعزذ به اإلسالم قدميًا وحديثاً  ،املوكر
 .(1)وتوقرض ،فهذه سرعان ما تودثر ،وفر ق  الشمل

 ـ احلقد الدفني الذي امتألن به قلوب احلاقدين من اخلوارج علا املؤمنني الصادقني: 16
ك قول عبد دل  على ذل ،الصادقني الكشف عن احلقد الدفني الذي امتأل  به قلوب احلاقدين من ا وارج على املؤموني

ا بقي قد اشرتيته أبلف، ومسمته أبلف، ولو كان  هذه ال ربد على مجيع أهل املصر مالر ن بن ملجم   يعين سيفه  : وهللا ل
 .(2)موهم أحد

قادة الكبار من بل على ال ،إن كلماته هذه تربز لوا العداء السافر الذي يكوُّه هؤَلء ا وارج َل على عموم املؤموني فحسو
وانظر   رعاك  ،صه رضي هللا عوه أعظم املواقو وأجل السجاَيالذي نتمع يف شخ ،رضي هللا عوه ،أمثال علي بن أيب طالو

 ،ن أهل اإلميانعودما ي تالو  ،واألفكار املوحرفد أصحاهبا إىل دركا  من التعاسد والشقاء ،هللا   كيف تورد املواهج الباطلد
 .(3)ويدعون أهل األولن

 ـ أتثري البيئة الفاسدة علا أصحاهبا: 17
ن ملجم يقابل فهذا عبد الر ن ب ،على أصحاهبا حىت لو كان موهم من حيوُّ العدل ويسعى إليه إن البيند الفاسدة تؤثر

قال: ثكلتك  ،شبيو بن جبرة فيقول له: هل لك يف شرف الدنيا واَلخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي بن أيب طالو
 ،قتلواهفإذا خرج لصالة ال داة شددان عليه ف ،كيف تقدر على علي   قال: أكمن له يف املسجد  ،لقد جن  شيناً إد اً  ،أمك

ن وإن قُتلوا فما عود هللا خري من الدنيا وما فيها. قال: وحيك  لو كان غرَي علي لكا ،وأدركوا أثران ،فإن جنوان شفيوا أنفسوا
قال: أما تعلم  ،هلوما أجدين أنشر  لقت ،وسابقته مع الويب صلى هللا عليه وسلم ،قد عرف  بالءه يف اإلسالم ،أهون علي  

 .(4)قال: فوقتله مبن قتل من إخوانوا ر تقول روايد الطربي: ف جابه ،أنه قتل أهل الوهر العباد الصاحلني؟  قال: بلى
فانظر   رعاك هللا   كيف يؤثر أصحاب اَلراء ال الد واألفكار املوحرفد على من خيالطوهم وجيلسون معهم  إنه على الرغم 

إَل أنه  ،شر  صدره لقتل علي ملا يعلمه عوه من بالئه يف اإلسالم وسابقته مع الويب صلى هللا عليه وسلممن أن شبيباً مل يو
استجاب َلبن ملجم ملا أثذر عليه ابلشبهد الر ألقاها عليه عودما ذك ره بقتل علي   رضي هللا عوه   إلخوانه من ا وارج 

                                                           
 .77سري الشهداء دروس وعرب ، عبد احلميد السحيباين ، ص  (1)
 (.6/62يري  الطربي ) (2)
 .78لشهداء دروس وعرب ، ص سري ا (3)
 (.6/62يري  الطربي ) (4)
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ه فكان  الوتيجد: إفساد وانقاد ل ،فاستجاب لصاحبه ،قُتلوا ابحلق َل ابلباطلرغم أهنم  ،ف لر فيه العاطفد ناههم ،املارقني
وذلك يدعو كل مسلم أن حيذر من مصاحبد من كان على هنج هؤَلء من  ،وا سران املبني ،وتلويث السمعد ،األفكار
ويرشدونه إىل  ،وأن يسارع إىل جمالسد العلماء الرابنيني الذين يعلمون احلق ويعملون به ،ُملو ثي األفكار ،اَلعتقاد فاسدي

صابع وإنه إن مل يرَض هبذه السبيل القوميد وخال  أولنك املوحرفني يف عقيد م فسيعض أ ،ما فيه صالحه يف الدنيا واَلخرة
َتيِن اختذَْذُ  َمعَ  َويَ ْوَم يَ َعضُّ ﴿كما قال هللا تعاىل:   (1)وَل  ساعد مودم ،الودم  الرذُسوِل َسِبياًل الظذاملُ َعَلى َيَدْيِه يَ ُقوُل ََيلَي ْ

ْذ ُفاَلانً َخِليالً صَلَقْد َأَضلذيِن َعِن الذ ِْكِر بَ ْعَد ِإْذ َجاَءين وََكاَن الشذ  َتيِن مَلْ َأختِذ  .[29-27 ]الفرقان: ﴾طَاُن ِلإِلْنَساِن َخُذوَلً صيْ صََيَويْ َلىَت لَي ْ
الذي أفىن  ،امل الرابينالع ،هذه بعض الدروس والعرب والفوائد من حادثد مقتل أمري املؤموني علي بن أيب طالو رضي هللا عوه

 وخ  لوا طريقاً مباركاً لالقتداء والت سي به. ،أو اهاً مويباً  ،عمره كله خاشعاً هلل تعاىل
 

 عنه من راثء:سادساً: ما قيل يف أمري املؤمنني علي رضي هللا 
 وقال ابن عبد الرب: وأكثرهم يرويها ألم اهليثم بنت العراين النخعية ؛ أوهلا: ،ـ ما قاله أبو األسود الدؤيل 1

ِديو       ا ع       ِ  َأََل َي عنُي وحي       ِك أس              ْ
 

ا  ؤم      و      ي      و       َ ُ
ي أم      رَي امل       ك      ِ ب      ْ  أَل ت       َ

 ت       ب       ك       ي أمُّ ك       ل       ث       وَم ع       ل       ي       هِ  
 

ق     ي     و       ا  ْد َرَأِ  ال     ي     َ َوق       َ ا َ رْبَ        َِ ع     َ  ب      َ
ْل ل  ل  خ  وارِج ح  ي       َأََل    ُث ك       ان  واق       ُ

 
ت   ي   و       ا  ام   ِ  ف   ال ق   رذْ  ع   ي   وُن الش                     ذ

اِم َفَجْعُتُموانَ   ي       َ ْهِر الص              ِ   َأيف ش              َ
 

ع       ي       و       ا  ر ًا َأمج       َْ اِس ط       ُ رْيِ ال       و       ذ َ  خب       ِ
اَيَ   َط       َ

َو امل    ْن رَك       ِ رْيَ م   َ ْم خ   َ ت   ُ ل   ْ ت    َ  ق    َ
 

ف ي و       ا  َو الس               ذ ْن رَك       ِ َوم َ ا َ  َوَذل ذلَ ه       َ
اَل َوَمْن   ذَ َوَمْن لَِبَس الوِ ع       َ  اه       اح       َ

 
ا  و        َ ن        ي        ِ اين وامل        ِ ث        َ َ

َرأ امل         ْن ق         َ  َوم        َ
ي       هِ   رْيَاِ  ف    ِ ِو ا     َ  ف    ك       لُّ م    و       اق       ِ

 
ا  اَلِميو       َ وِل َربِ  الع       َ وُّ َرس              ُ  َوح       ُ

ان   َ ْ   ْ  قُ َرْيش  حي   ُث ك   َ  لق   ْد َعِلم   َ
 

ا  ب       ًا َوِديْ و       َ َحس              َ ك َخرْيُه       ا َ  أبن       ذ
نيٍ    وإذا اس            تقبلَ  َوْجَه َأيب ُحس            َ

 
ْدَر فَ ْو َ   ا ( 2)رأي       َ  الب       َ اِ َريْ و       َ  الو       ذ

رْيٍ   َ ِه خب        ِ ل        ِ ت        َ ق        ْ َل م        َ ب        ْ ا ق         َ و        ذ  وك        ُ
 

ي     و       ا  وِل هللِا ف     ِ ْوىل َرس                  ُ َرى م     َ  ن      َ
قذ َل ي       ريُب ف       ي       هِ    ي       ق       ي       ُم احل       َ

 
ي    و       ا  َرب    ِ َدا واألق     ْ ِدُل يف ال    ع       ِ ع       ْ  وي     َ

 
                                                           

 .79سري الشهداء دروس وعرب ، ص  (1)
 (.3/1132فو : يف روايد را . )اَلستيعاب ) (2)



 

816 
 

 

ه َدي       ْ ل     م       ًا ل       َ امتٍِ ع     ِ ك       َ  ول     ي     َس ب     ِ
 

ِي       و       ا  ربِ  ج       َ ت       َ ُ
َن امل        ْق م       ِ ل       َ  َوملَْ خي       ُْ

ُدو   ق          َ اَس إذا ف           َ  اك           ن ال          و          ذ
 

ِويو  ا  اَر يف بَ ل  ٍَد س              ِ  (1)علي  ًا نع  ام  ح  َ

  

 ـ ما قاله إمساعيل بن حممد احلمريي من شعر له: 2
اِئل قريش        اً ِبِه إْن كوَ  َذا َعَمهٍ   س        َ

 
يِن أَْويد  ا يف ال     دِ  اَن أَثْ بَ تَ ه     َ  اَمْن ك     َ

 مْن ك   اَن أق   دَم إس              الم   ًا َوأكثَره   ا 
 

اًل َوأَْوَلدا  َره       ا َأه    ْ ه    َ م       ًا وَأط    ْ ل    ْ  ع    ِ
د    ب    َ ذِ  ْ  ُمك    َ َد هللَا إْذ ك    ان    َ  من وح    ذ

 
دادا  َع هللِا أولاًن وأَن        ْ و م        َ  ت        دع        ُ

َجاِء ِإْن َنكلوا   َمْن كاَن يقدُم يف ا َْي
 

ادا  ٍد ج     َ  َعْوه     ا َوِإْن يَ ْبَخلوا يف أَْزم     َ
 َمْن كاَن َأْعَدَ ا ُحْكماً وأبس              َطَها 

 
ادا  دًا َوإيع    َ ا َوع    ْ َدقَ ه    َ  ِعْلم    ًا وَأص                 ْ

ُدُقوك فَ َلْن يَ ْعُدوا َأاَبَ َحس    َ إن    نٍ َيص    ْ
 

ادا  َ  ملَْ تَ ْلَق لألبْ َراِر ُحس                 ذ  ِإْن أَن   ْ
َلفٍ    إْن أَْنَ  ملَْ تَ ْلَق أَق َْواماً َذِوي ص       َ

 
ادا  ح       ذ قِ  هللِا ج     ُ اٍد حل     َِ و       َ  ( 2)َوَذا ع     ِ

   

 :(4)رداً علا شاعر اخلوارج عمران بن حطان (3)ـ ما قاله بكر بن محاد التاهريت 3
 قال شارع اخلوارج عمران بن حطان:

ا ا أَرَاَد هب     َِ ًد من َتِقيٍ  م     َ ْرب     َ  َي ض              َ
 

َواانَ   ُلَغ ِمن ِذي الَعْريِف ِرض              ْ  ِإَلذ لِيَ ب ْ
هُ   ب       ُ َ ْحس                َ رُه ح  ي  و       ًا ف       َ  ِإين ِ أَلذْك  ُ

 
زَاان  ي        ْ َد هللِا م       ِ و       ْ ِد ع       ِ  أَْوََف ال       رَبِي       ذ

  
 فقال بكر بن محّاد التاهريت معارضاً يف ذلك: 

د   الِب     َ َداُر غ     َ ْل َلْبِن ُمْلِجَم َواألق     ْ  ق     ُ
 

اان  الِم أَرْك   َ َك ِلإلس              ْ َ  َويْ ل   َ َدم   ْ  ه   َ
َل َمْن مَيْش      ي َعَلى قَ    َدمٍ قَ تَ ْلَ  أَْف       َ

 
اانَ   الم       ًا َوِإمي       َْ اِس ِإس                ْ  َوأَوذَل ال  و       ذ

 
                                                           

 (.3/1132اَلستيعاب ) (1)
 (.3/1133املصدر السابق نفسه ) (2)
 (.3/177ومسع مسود ابن مسدد بن مسرهد ، ورواه عوه يف امل رب ، وكان معاصراً للبخاري ، وكان شاعراً. اإلصابد )بكر بن  اد التاهر  )نسبد إىل يهر  امل ربيد(: رحل إىل املشر  ،  (3)
 (.3/177ه . اإلصابد ) 84[عمران بن حطان الدوسي البصري: من ر ساء ا وارج ، ومن الشعراء املفوذهني ، تويف سود 198 ]
 (.3/1129اَلستيعاب ) (4)
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اِس ابل      َم ال     و       ذ ل     َ  امُثذ مب        ق     رمنَوَأع     ْ
 

ْرعاً   وُل لََوا ش           َ نذ الرذس           ُ َياانَوتِ س           َ  ب ْ
َرهُ   ْوَلُه َواَنص                ِ َر ال  و  ذيبِ  َوم  َ ه  ْ  ص                ِ

 
اان  ُه نورًا وبُره      َ اِقب      ُ ْ  َمو      َ ح      َ  َأض              ْ

ارِماً ذكراً    وََكاَن يف احْلَرِب س     يفاً ص     َ
 

َي األ  ق     ِ  ق     رمانأَ  ق     رمنل     ي     ث       ًا إذا ل     َ
ِدر    ْمُع ُمْوح       َ ُه وال       دذ اتِل       َ  ذكرُ  ق       َ

 
بحاان   فَ ُقْلُ  س   بحاَن ربِ  الوذاِس س   ُ

رٍ   ُبُه ما كاَن ِمْن َبش              َ  إين أَلْحس              َ
 

ْيطاان  َعاَد ولكْن كاَن ش         َ
َ
 خيش         ى امل

دذ  قب    ائُِله    ا  َقى ُمرادًا إذا ع    ُ  َأش              ْ
 

َد هللِا ميزاان  اِس ِعو      ْ ُر الو      ذ  وَأْخس              َ
ِد األوىل الر جلب       اق    َ  كع    اِقُر الو    ذ

 
راان   على  وَد أبرِض احِلْجِر ُخس              ْ

ْوف خيَْ َقْد كان خُيْربُُهم َأْن   ُبهاس     َ ِ       
 

اان  ااًن ف       َ ْزم       َ ِد أَْزم       َ ي       ذ و      ِ
َ
َل امل       ب       ْ  ق       َ

ه  ل       َ م    ه م       ا حت  ََ و       ْ ا هللُا ع  َ ف       َ  ف  َاَل ع  َ
 

اان  َقى َقرْبَ ِعْمَراَن ْبِن َحط   ذ  َوََل س              َ
لذ جُمْرَتِم       اً   ِه يف ش               قيٍ          َ  لقول       ِ

 
ْدواان  ُه     ل   م       ًا َوع       ُ ا اَنل       َ  َواَنَل م       َ

ا أراد ِ   َ َي ض              رب     ًد ِمْن َتِقيٍ  م     َ  اهب     ِ
 

َواان  ُلَغ من ذي الَعْريِف ِرض              ْ  إَل لِيَ ب ْ
ُه لظىً    ب  ل ض              رب  ًد من َغويٍ  أَْوَرَدت  ْ

 
بَ   ْوف يَ ْلَقى هبا الرذْ َن َغ         ْ  اانَفس        َ

هِ   ْربَت    ِ ه ملَْ يُرِْد قص                  دًا ِب               َ  ك     ن    ذ
 

َلى َعَذاَب ا ُْلِد ِنريَاان   (1)إَلذ لَيص              ْ

 وقد طوي  بوفاته صفحد من أنصع ،وهكذا خرج أمري املؤموني علي بن أيب طالو من هذه الدنيا بعد جهاد عظيم  
وكان  ه انتصار  ،كان   ته يف رضا هللا تعاىل  ،صفحا  التاري  وأنقاها ر فقد عرف فيه التاري  رجاًل فذاً من طراز فريد

 وأقصى غايته حتقيق العدالد بني أفراد رعيته. ،نيا الواسوأعظم أمانيه سيادة أحكام هللا يف د ،اإلسالم
وهبجتها  ،يدالر تعيد إىل احلياة روعد األَيم اجلميلد املاض ،إن دراسد عهد ا لفاء الراشدين َتد أبواء اجليل ابلعزائم الراشديد

العلم  اعد الدعاة والعلماء وطالبوتس ،وترشد األجيال أبنه لن يصلُ أواخر هذا األمر إَل مبا صلح  به أوائله ،وهباءها
السري يف  ونظام حكمه وموهجه يف ،وصفا  قادته وجيله ،ومعرفد خصائصه ومعامله ،على الت سي بذلك العهد الراشدي

 وذلك يساعد أبواء األمد على إعادة دورها احل اري من جديد. ،دنيا الواس
 ،ه  1424ربيع اَلخر  17إَل مخس دقائق  هرًا بتاري   هذا وقد انتهي  من هذا الكتاب يوم السب  الساعد الواحدة

وأس له سبحانه وتعاىل أن يتقبل هذا العمل ويشر  صدور العباد  ،والف ل هلل من قبل ومن بعد ،م 2003يونيو  7املوافق 
ُ لِلوذاِس ِمْن َر َْ ﴿قال تعاىل:  ،ويبارك فيه مبوه وكرمه وجوده ،لالنتفاع به ُِ اَّللذ اَل ممُِْسَك َ َا َوَما مُيِْسْك َفالَ ُمْرِسَل َلُه ٍد فَ َما يَ ْفَت

 .[2]فاطر:  ﴾ِمْن بَ ْعِدِه َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ص
                                                           

 أبو بكر وعمر رضي هللا عوهما.العمران:  (1)
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فاهلل هو  ،و مترباًئ من حويل وق ،وَل يسعين يف هنايد هذا الكتاب إَل أن أقف بقلو خاشع مويو بف له وكرمه وجوده
أبمسائه احلسىن وصفاته  وأس له سبحانه ،فله احلمد على ما من  به علي  أوَلً واخراً  ،وهو املوفِ قُ املتف ِ ُل وهم املكرم وهو املعني 

وأن يثيو  ،زان حسوا وجيعله يف مي ،وأن يثيبين على كل حرف كتبته ،العلى أن جيعل عملي لوجهه خالصًا ولعباده انفعاً 
أَل  ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب ،اجلهد املتواضع إخواين الذين أعانوين بكافد ما ميلكون من أجل إَتام هذا

يوسى العبد الفقري إىل عفو ربه وم فرته ور ته ورضوانه من دعائه ر فإن دعوة األخ ألخيه يف  هر ال يو مستجابد إن شاء 
ى َواِلَديذ َوَأْن َأْعَمَل َربِ  أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الذِر أَنْ َعْمَ  َعَليذ َوَعلَ ﴿لكتاب بقول هللا تعاىل: هللا تعاىل. وأختم هذا ا

 .[19]النمل:  ﴾َصاحِلًا تَ ْرَضاُه َوأَْدِخْليِن ِبَرْ َِتَك يف ِعَباِدَك الصذاحِلِنَي ص
 واخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. ،أست فرك وأتوب إليك ،أن  أشهد أَل إله إَل ،سبحانك اللهم وحبمدك

 
 

 الفقري إىل عفو ربه وم فرته ور ته ورضوانه
 علي حممد حممد الصذالذيب  

 
 ه  1424/ربيع اَلخر 17

 
 

 ص ص ص
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 اخلامتة
 

املطالو يف سرية أمري  أمسى ،مسيتهوبعد فهذا ما يسره هللا يل من مجع وترتيو وحتليل ت موتها فصول هذا الكتاب الذي 
 ،رضىفما كان فيه من صواب فهو حمض ف ل هللا عليذ فله احلمد حىت ي ،شخصيته وعصره ،املؤموني علي بن أيب طالو

 ،هللا ورسوله برأي موهو ،وما كان فيه من خط  ف ست فر هللا تعاىل وأتوب إليه ،وله احلمد بعد الرضى ،وله احلمد عود الرضى
خواين وأدعو هللا تعاىل أن يوفع هبذا الكتاب إ ،وعسى أن َل أحرم من األجر ،أين كو  حريصاً أن َل أقع يف ا ط  وحسيب

فإن دعوة األخ ألخيه يف  هر ال يو مستجابد إن شاء هللا تعاىل وأختم هذا  ،وأن يذكرين من يقرأه يف دعائه ،املسلمني
إِلميَاِن َوَلَ َنَْعْل يف قُ ُلوبَِوا وا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َرب ذَوا اْغِفْر لََوا َوإِلْخَوانَِوا الذِذيَن َسبَ ُقواَن ابِ َوالذِذيَن َجاءُ ﴿الكتاب بقول هللا تعاىل: 

 .[10]احلشر:  ﴾ِغالًّ لِلذِذيَن مَمُووا َرب ذَوا ِإنذَك َرُ وف  َرِحيم  ص
 وبقول الشاعر أبو حممد القحطاين:

رْيَ  ْل: ِإنذ خ      َ د  ق       ُ م       ذ اِء حم      َُ ي       َ ب      ِ   األن      ْ
 

انِ   لذ َمْن مَيْش              ي على الُكثْ ب       َ  َوَأج       َ
ْحُو حُمَمذدٍ   ل ص    َ ْحِو الرُّس    ْ  وَأَجلذ ص    َ

 
ِه الُعَمَرانِ   ْحب  ِ ُل ص              َ ذل  َِك أَْف                 َ  وَك  َ

دٍ   ِر حُمَم       ذ ا لَِوص              ْ ْد ُخِلق       َ  َرُجالِن ق       َ
 

النِ   َك ال ر ج ُ ي َذان       ِ ي َون  َْفس               ِ َدم ِ  ب       ِ
ذاِن   و       اف   ه   م       ا ال   ل       ذ ب   ي   ِ  و   َ را ل   ِ اه   َ ظ       َ  ت   َ

 
َرانِ   ه     ْ ْه ص                   ِ ا ل       َ رِه َو        َُ  يف َنص                   ْ

ا  و       َ ي  ِ  اِء ن َ ب  ِ ىن ِنس                     َ ا َأس               ْ ا        َُ ت       َ  ب ِ و   ْ
 

ت       انِ   ب   َ اح   ِ ِي ص                     َ ُه اِبل   َوح   ْ ا ل       َ  َو        َُ
دٍ   ِد َأ       َْ اب      َ ح      َ ىن ص              َ ا َأس              ْ  أَبَوا       َُ

 
انِ   ت        َ و         ْ َوان َوال        ب        ِ ذا األَب         َ  ََي ح        ب        ذ

ا  ا          َُ َذاِن          َُ ا َوزِي        راه ال        ل        ذ  َو         ُ
 

انِ   اِل مس              َتِبق      َ ِل اأَلْعم      َ ائ      ِ  لَِف                    َ
هُ   ع          ُ َراُه َومس          َْ َد اَن           ِ ا أَل           َْ  َو           َُ

 
انِ   ع       َ ج   ِ ط   َ رْبِ ُم                 ْ ِه يف ال   ق   َ ْرب       ِ ق   ُ  وب   ِ

هِ   َفَق َأْهل   ِ اَلِم َأش              ْ ااَن َعَلى اإِلس              ْ  ك   َ
 

النِ   ب        َ ٍد ج        َ م        ذ ِن حم        َُ ِدي        ْ ا ل        ِ  َو         َُ
ا  ا        ُ ا َأْخش                    َ ا أقوا       ُ ا       ُ ف      َ  َأص              ْ

 
ا يف   ا         ُ ق        َ رِ  واإِلع        النِ أَت         ْ  الس                     ِ 

ا  ا أع        ال         ُ ا أزك        ا         ُ  أس                     و        ا         ُ
 

ا يف ال        َوزْ   ا         ُ انِ أَْوف        َ ح        َ  ن َوال        رُّج        ْ
 ص           ديُق َأْ ََد ص           احُو الَ اِر الذذي 

 
 
 

انِ   و       َ ارَِة وال       و       يبُّ اث        ْ َ        َ
َو يف امل         ه       ُ

فْ   ل    ِ ت   َ ذي ملَْ خي   َْ  أع   ين: أاب ب   ك   ِر ال       ذ
 

ِه َرُجالنِ   ل       ِ ْرِعو       ا يف َف               ْ  ِمْن ش              َ
َحاِب الوذيبِ  وخريُُهمْ  هو ش             ي ُ    أص             ْ

 
اَلنِ   ط       ْ اَل ب       ُ ًا ب       ِ ق         ْم ح       َ ه       ُ ام       ُ  َوِإم       َ

ا  ه       َ زِي      ه      ُ و      ْ َرِة ال      ر ت       َ ه      ذ ط      َ ُ
 َوأَب      و امل      

 
انِ   ْرق       َ وِر وال      ف      ُ اَءان يف ال      و      ُّ ْد ج       َ  ق       َ

َد الرِ ض              ى من ُحرذةٍ   اِئش                  َ  َأْكرِْم ِبع     َ
 

انِ   َرِة اإِلزَاِر َحص                     َ ه      ذ ط      َ ٍر م      ُ ك      ْ  ب      ِ
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َي ز  رْيِ ه     ِ رُهُ وْج خ     َ ك     ْ  األن     ب     ي       اِء َوب     ِ
 

وانِ   ِد ال  وِ س               ْ ل       َ ْن مج  ُْ ه م  ِ ُروس                     ُ  َوع  َ
هُ   ُه ِهي ِإْلف   ُ ه ِهَي أُْنس                ُ  ِهَي ِعْرس                ُ

 
انِ   ْدق       ًا ب  ال أَْده       َ ُه ص                     ِ ب       ُّ َي ح  ِ  ه  ِ

ا   أوليس وال       ُده       ا ُيص                     ايف َبعَله       َ
 

انِ   ف          َ ل          ِ ؤت          َ  و           ا ب          ُروِ  هللِا م          ُ
هُ   َد حَنْب     َ يُق َأ      َْ  مل     ا ق               ى ص                   دِ 

 
َع   اينَدف        َ اِم ال        ث        ذ َد ل        إلم        َ اَلف        َ  ا         ِ

َوةً أع     ين ب       ه: ال     ف       اروَ  ف     رذَ  ع     ُ    و      ْ
 

انِ   ِر َواإِلمي       َْ ف    ْ ي    ِف ب    نَي ال    ك    ُ  ابلس                 ذ
هِ   ائ      ِ َد َخف      َ  هو أ هر اإلس              الَم بَ ع      ْ

 
انِ   م       َ ت      ْ اَلَم َواَبَ  ابل      ك      ِ ا ال      ظ      ذ  َوحم       ََ

ى وخلذى األْمَر ش            ورى بيوهم   َوَم             َ
 

لَ ى   ع ُوا ع َ تَ م َ ِر ف       اج ْ انِ ع ُث ْ يف األم ْ  م       َ
دٍ   َهُر ليل       ًد يف رَْكع       َ  َمْن ك       اَن َيس              ْ

 
ُه ال       م       َ ت     ْ ُل خ     َ م       ِ ك     ْ رًا ف     ي     ُ  ق     رمنِوت     ْ

َدهُ   َد بَ ع       ْ هُر َأ        َْ َد ص              ِ  َويلَ ا الف       َ
 

ين   يذ ال          ع          املَ ال          رذابذ ل          ِ  أع          يِن ع          َ
هُ   ُتوِل أخ       ا الرذس              وِل َورُْكو       ُ  َزوَج الب َ

 
ازُِل األَ   و       َ ُروِب م       ُ ُث احل       ُ ي       ْ  ق       رمنل       َ

دً س              بح    اَن   َد رُتْ ب    َ َل اِ الف    َ  َمْن َجع    َ
 

انِ   ي         َ و          ْ ا ب          ُ َد أمي           ام         َ ىَن اإِلم         َ  َوب         َ
َحاَب َكْي ََل َيدذعي   واس    تْخَلَف اأَلص     ْ

 
وذِة لين   ب      ُ َد يف ال     و      ُّ ِد َأ        َْ ع       ْ ْن ب      َ  م     ِ

ا  ه       َ ل   ِ ع   ْ وِل َوب    َ ت   ُ َد ال   ب    َ م       َ اط   ِ ف       َ رِْم ب   ِ  َأك   ْ
 

انِ   ط       َ ب    ْ ٍد س                 ِ م       ذ ح    َ م    ُ ا ل    ِ ْن         َُ  َومب    َِ
ِد َأْ َدُغص              َواِن َأص              ْ    ُلُهَما ِبَرْوض              َ

 
انِ   و        َ ِل وال        ُ ص                     ْ  هلِل َدرُّ اأَلص                     ْ

مْ   ِده ِ ع       ْ َد َوالزَُّبرْيِ َوس               َ ْكرِْم ِبَطْلح       َ  َأ
 

نِ   ِد ال    رذ     ْ اب       ِ ع       َ ْم َوب    ِ ي       ِده    ِ ع    ِ  َوس                  َ
ى  ق  َ ِد َوال  ت   ُّ َين       َ ب  ي       دَة ِذي ال       دِ   َوأيب ع  ُ

 
َوانِ   ِد الرِ ض              ْ ع       َ َد بَ ي ْ اع       َ َدْ  مج       ََ  َوام       ْ

ْل خرَي قوٍل يف  د ق     ُ ِد َأ      َْ اب     َ ح     َ  ص              َ
 

َوانِ   ي      َع اَلِل وال      وِ س                    ْ َدْ  مج      َِ  َوام       ْ
َحابَِد يف الَوَغى   دَْع ما َجَرى بني الص         ذ

 
انِ   ع       َ ى اجل َ م  ْ ق  َ ْوَم ال  ت   َ ْم ي   َ ه  ِ ي  ُوف  ِ  ِبس                ُ

م      َُمْ   ه    ُ ل    ُ ات    ِ ْم َوق       َ و    ه    ُ ْم م    ِ ه    ُ  ف    ق    ت    ي    ل    ُ
 

انِ   وم       َ ْرح    ُ ِر م    َ ا يف احَلش                  ْ اَل        ُ  وَك    ِ
ِر   ْوَم احَلش                ْ لذ م       َ وهللُا ي   َ زُِع ك       ُ و  ْ  اي   َ

 
انِ   دوَرُهُم ِمَن اأَلض              ْ      َ  حَتْوي ص                   ُ

وا  ع   َ ِو ال       ذي   ن س                َ  وال   وي       ُل ل   ل   رذك       ْ
 

َيانِ    إىل عثماَن فاْجَتَمُعواَ َعَلى الِعص              ْ
نْيَ   َل احُلس              َ ل  ِلَمْن قَ ت       َ هُ ف       َ  ،َوي       ْ  ِإن       ذ

 
َرانِ   ْوََلُه اِبُ س                     ْ ْن م        َ ْد اَبَء م        ِ  ق        َ

ل  ِم       ًا ب  ك  ب  ري   ُر ُمس               ْ ف  ِ  ا ن ُ ك  َ و       َ  ةٍ َلس               ْ
 

َرانِ   ف         ْ ٍو َوُذو غ         ُ ف         ْ اهلُل ُذو ع         َ  ف         َ
  

 وبقول الشاعر:
رُي ِإىَل َربِ  ال          رَبَِيذ ِ  ق          ِ  َأاَن ال          ف          َ

 
اََل   م  وِع ح       َ نُي يف جم  َْ ك  ِ  َأاَن املِس                ْ

اِلَمر  ي َوِهَي         َ  َأاَن الظذلوُم لِو َْفس              ِ
 

ده أَيِ    و       ْ ْن ع   ِ  وا    رُي َأْن أَيت   ي   و       ا م   ِ
 َفَعدٍ َمو ْ ََل أس              تطيُع لوفس              ي َجْلَو  

 
رذا ِ   َ               

َ
ْفِس يل َدْفُع امل  َوََل َعِن الو ذ
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ُف ذاٍ  َلزم  أب     داً   والَفْقُر يل َوص              ْ
 

ُه ذا ِ   ف  ل     َ دًا َوص              ْ  كم     ا الِ ىن أَب     َ
اُل ا َْلِق َأمْجَِعِهمْ   اُل ح       َ  َوه       ِذِه احل       َ

 
ُه ا ِ   د  ل       َ ب       ْ َدُه ع       َ و       ْ ْم ع       ِ ه       ُ ل       ُّ  وَك       ُ

    
   وبقول الشاعر:

ِو  ااْطل       ُ ْل َفم       َ  الِعْلَم َوََل َتْكس                     َ
 

لْ   ل الَكس                     َ َد ا َْرْيَ َعَلى َأه       ْ  أَبْ ع       َ
ي    ن وَل  ِه يف ال       دِ  ق       ْ  اح    ت    ف       ْل ل    ل    ف    ِ

 
َولْ   اٍل وح       َ ُه مب       َِ و       ْ ل ع       َ ت       َ        ِ  َتش                     ْ

نْ   م    َ ُه ف    َ ل       ْ ْوَم وَحص                  ِ  ِر ال    و     ذ  واه    ج    ُ
 

َذلْ   ب       َ ا َ ْر م       َ ق   ِ ل   وَب حي   َْ َط   ْ
ِرِف امل    ع   ْ  ي    َ

   ْ ب         َ ْد َذه         َ ْل ق         َ ق         ُ هُ َل ت          َ  أَْراَبب         ُ
 

لْ   اَر َعَلى الدذْرِب َوص              َ  ُكلُّ َمْن س              َ
    

 «أست فرك وأتوب إليك،أشهد أن َل إله إَل أن ،سبحانك اللهم وحبمدك»
 

 ص ص ص
 

  



 

822 
 

 

 أحاديث ضعيفة وموضوعة يف أمري املؤمنني
 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه

 
 جذلني.يب: أنه سيد املؤموني، وإمام املتقني، وقائد ال رِ  اع إن هللا أوحى إيلذ يف عليٍ  ثالثَد أشياء ليلد أسري ـ 1
 353موضوع( السلسلد ال عيفد لأللباين رقم ) 
إىل حممد علي  والسابق ،والسابق إىل عيسى صاحو َيسني ،السبق ثالثد: فالسابق إىل موسى يوشع بن نون ـ 2

 بن أيب طالو.
 3334وضعيف اجلامع رقم  ،358)ضعيف جداً( السلسلد ال عيفد رقم  
 وخمذول  من خذله. ،موصور  من نصره ،وقاتل الفجرة ،علي إمام الربرة ـ 3
 379، وضعيف اجلامع رقم 357)موضوع( السلسلد ال عيفد لأللباين رقم  
 ملبارزة علي بن أيب طالو لعمرو بن عبد ودٍ  يوم ا ود  أف ل من أعمال أمر إىل يوم القيامد. ـ 4
 400)كذب( السلسلد ال عيفد برقم  
طاعد فرد عليه شرقها. )ويف روايد(: اللهم  إنه كان يف طاعتك و  ،اللهم إن عبدك عليًا احتبس نفسه على نبيك ـ 5

 مث رأيتها طلع  بعدما غرب . ،فاردد عليه الشمس. قال  أمساء: فرأيتها غرب  ،رسولك
 971)موضوع( السلسلد ال عيفد لأللباين رقم  
هم وأخربين أنه حيبُّهم. قيل: َي رسول هللا  من هم؟ )ويف روايد: مسِ هم لوا( قال: علي مو ،إن هللا أمرين حبوِ  أربعد ـ 6

 واملقداد ر أمرين حببهم وأخربين أنه حيبهم. ،وسلمان ،  يقول ذلك ثاللً   وأبو ذر
وضعيف سون  ،1566وضعيف اجلامع رقم  ،3128 ،1549)ضعيف( السلسلد ال عيفد لأللباين برقمي  

 6249واملشكاة  ،28وضعيف سون ابن ماجه  ،771الرتمذي 
 أان مديود العلم وعلي ابهبا ر فمن أراد العلم فلي   اببه. ـ 7
 2955)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  
 وني.صلي  قبل الواس لسبع س ،َل يقو ا بعدي إَل كذاب ،وأان الصديق األكرب ،وأخو رسوله ،أان عبد هللا ـ 8
 23)ابطل( ضعيف سون ابن ماجه برقم  
 رحم هللا علياًر اللهمذ أدر احلق معه حيث دار. ـ 9
 .3095. وضعيف اجلامع رقم 2094)ضعيف جداً( السلسلد ال عيفد رقم  

 6125، واملشكاة رقم 767وضعيف سون الرتمذي رقم 
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 لن يفرتقا حىت يردا على احلوض. ،مع علي قرمنوال قرمن،علي مع ال ـ 10
 3802)ضعيف( ضعيف اجلامع برقم  

 ، واملال يعسوب املوافقنيعلي يعسوب املؤموني ـ 11
 3805)ضعيف( ضعيف اجلامع رقم  

وقائد ال ر   ،ويل املتقنيو  ،ف وحى إيلذ يف علي بثالث: أنه سيد املسلمني ،ليلد أسري يب انتهي  إىل ريب عز وجل ـ 12
 اعجلني.

 4889)موضوع( السلسلد ال عيفد رقم  
 ،فقال  عائشد: ألس  سيد العرب؟ قال: أان سيد ولد ادم ،َي أنس: انطلق فادع يل سيد العرب   يعين عليًا   ـ 13

َي معشر األنصار  أَل أدلكم على ما إن َتسكتم به لن ت لوا بعده؟  قالوا: بلى َي رسول  ،وعلي سيد العرب
 وأكرموه لكرامر ر فإن جربيل أمرين ابلذي قل  لكم عن هللا عز وجل. ،هللا  قال:: هذا علي ف حبوه حبيب

 4890)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  
 بعدي.أن  تبني ألمر ما اختلفوا فيه من  ـ 14
 4891)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

 بك َي علي يهتدي املهتدون بعدي. ،وعلي ا ادي ،أان املوذر ـ 15
 4899)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

 بعلي ونصرته. صفو  من خلقي أيدته ،ملا أسري يب رأي  يف سا  العريف مكتوب: َل إله إَل هللا حممد رسول هللا ـ 16
 4902)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

وإىل موسى  ،هوإىل حيىي يف زهد ،وإىل إبراهيم يف حلمه ،وإىل نو  يف فهمه ،من أراد أن يوظر إىل ادم يف علمه ـ 17
 يف بطشه فليوظر إىل علي.

 4903)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  
 والوهرواان  والشعفا .تقاتل الواكثني والقاسطني واملارقني: ابلطرقا   ـ 18
 0907)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

 ﴾ََيأَي َُّها الرذُسوُل بَ لِ ْغ َما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربِ كَ ﴿يوم غدير خم يف  اآليدنزل  هذه  ـ 19
 4922السلسلد ال عيفد برقم  

 ـ  20
 

َمْلُ  َلُكْم ِديَوُكْم اْليَ ْوَم َأكْ ﴿: اآليدفوادى له ابلوَليد هب  جربيل هبذه  ،ملا نصو رسول هللا عليًا ب دير خم
 ﴾َوأََْتَْمُ  َعَلْيُكْم نِْعَمِر 

 4923)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  
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 يعين: علياً. ،فامسعوا له وأطيعوا ،هذا أخي ووصيِ ي وخليفر فيكم ـ  21
 4932)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

 أنشدكم هللا: هل فيكم أحد اخى رسول هللا بيوه وبيوه   إذ اخى بني املسلمني   غريي؟ قالوا: اللهم َل. ـ  22
 4949)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

 وَل فىت إَل علي. ،َل سيف إَل ذو الفقار ـ  23
 (5/70)مكذوب( على موهاج السود ) 

 وب  ه سيند َل يوفع معها حسود. ،حو علي حسود َل ت ر معها سيند ـ  24
 (5/73)مكذوب( على موهاج السود ) 

وإن اللطيف ا بري  ،واَلخر عرت  ،فتمسكوا به َل ت لوا ،طرف بيد هللا وطرف أبيديكم ،الثقالن كتاب هللا ـ  25
وَل تقصروا عوهما  ،فال تقدمو ا فتهلكوا ،فس ل  ذلك  ما ريب ،نب ين أهنما لن يفرتقا حىت يردا عليذ احلوض

 وَل تعلموهم فهم أعلم موكم. ،فتهلكوا
 4914)ضعيف( السلسلد ال عيفد برقم  

 ل حممد أمان من العذاب.، والوَليد آلل حممد جواز على الصرا م، وحو ل حممد براءة من الوارممعرفد  ـ  26
 4917)موضوع( السلسلد ال عيفد برقم  

 فامسعوا له وأطيعوا. ،من بعدي إن هذا أخي ووصيي وخليفر ـ  27
بو مرمي عوه الذهيب: أ هذا احلديث ابطل متوًا وسوداً: أما من انحيد السود فيه عبد ال فار بن القاسم: قال 

 (2/640ي ع احلديث. ميزان اَلعتدال ) املديين: كان، قال علي بن ليس بثقد ،األنصاري راف ي
 ـ  28
 

 وخري من أترك بعدي ويوجز عد  ويق ي ديين علي بن أيب ،طالو إن وصيي وموضع سري هو علي بن أيب
 طالو.

 وهو مرتوك ،( وعزاه إىل الطرباين وقال: فيه انصُ بن عبد هللا9/141رواه ا يثمي يف جممع الزوائد ) 
 أان دار احلكمد وعلي ابهبا. ـ  29
وأبو نعيم سك  عن قول الرتمذي: هذا حديث غريو موكر.. وَل نعرف هذا احلديث عن واحد  ،رواه الرتمذي 

وقال ابن اجلوزي: هذا حديث موضوع. مشكاة املصابيُ  3723حديث رقم  ،من الثقا ، عن شريك
 (1/349( وحكم ابن اجلوزي أبنه مكذوب. املوضوعا  )3/1777)

 ﴾َخرْيُ اْلرَبِيذِد ص أُولَِنَك ُهمْ ﴿أن  َي علي وشيعتك  ـ  30
 أبو اجلارود: زَيد بن املوذر الكويف، قال عوه احلافظ ابن حجر: راف ي كذبه حيىي بن معني.  

 (2101)التقريو 
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 وقائد ال ر اعجلني. ،وإمام املتقني ،أوحى هللا إيل يف علي ثاللً: إنه سيد املؤموني ـ  31
حتاف املهرة إ ،وموقطع أي اً  صحيُ اإلسواد. قل : بل هو ضعيف جداً قال احلافظ: قال احلاكم يف املواقو:  

( قائاًل أبن عمر بن 3/139تعليقه على احلديث )املستدرك  (. وقد رد الذهيب هذا احلديث كما يف1/344)
 بل صر  أبن احلديث موضوع ،احلصني العقيلي وشيخه حيىي بن العالء الرازي مرتوكان

 أصبح  موَلان وموىل كل مؤمن ومؤمود.ب  ب  لك َي علي   ـ  32
. 194فيه علي بن زيد بن جدعان. قال عوه اجلوزجاين: واهي احلديث ضعيف. الشجرة يف أحوال الرجال، ص  

(: هذا احلديث َل جيوز اَلحتجاج به. ومن 1/226قال ابن اجلوزي يف العلل املتواهيد يف األحاديث الواهيد )
 فوقه إىل

( وقال الدارقطين: 490ص  ،وقال البزار: تكلم فيه مجاعد من أهل العلم. )كشف األستارأيب هريرة ضعفاء، 
 (1/103ليس ابلقوي. سون الدارقطين )

 رحم هللا علياً الل هم أدر احلق معه حيث دار. ـ  33
يب الذه( فيه املختار بن انفع التميمي قال 3/125رواه احلاكم وقال: صحيُ على شر  الشيخني. )املستدرك ) 

 (6522على احلاكم: املختار ساق . وقال احلافظ: املختار ضعيف )التقريو  تعقيباً 
 عليٌّ أخي يف الدنيا واَلخرة. ـ  34
 (3801ضعيف )انظر ضعيف اجلامع لأللباين  

 علي ابب حطد ومن دخله كان امواً. ـ  35
 ( وقال: عوده مواكري2/2862الكبري )موضوع: فيه حسني األشقر. قال البخاري: فيه نظر. التاري   

 3913(. انظر: السلسلد ال عيفد لأللباين 2/319)التاري  الص ري 
 فمن أىب فق  كفر. ،علي خري البشر ـ 36
(. قال الذهيب: 3/89)تسديد القوس:  موضوع: قال احلافظ ابن حجر: أخرجه ابن عدي من طر  كلها ضعيفد 

وابن اجلوزي يف  (،1/521احلديث أبنه ابطل جلي )ميزان اَلعتدال  الذهيب هذا هذا حديث موكر. ووصف
 (.1/348املوضوعا  )

 مرتني أو ثاللً. ،لقد علم  أن علياً أحو إليك من أيب ـ  37
 491ضعفه األلباين. ضعيف أيب داود ص  

 ومن ختلف عوها غر . ،مثل أهل بير كمثل سفيود نو  ر من ركو فيها جنا ـ 38
و ا  ،( يف إسواده عبد هللا ابن داهر واحلسن بن أيب جعفر9/168وا يثمي ) ،(3/37الطرباين يف الكبري )رواه  

 وقاله ا يثمي. ،مرتوكان
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ليتول ويسكن جود ا لد الر وعدين ريب عز وجل غرس ق باهنا بيديهر ف ،وميو  موتر ،من أحو أن حييا حيا  ـ  39
 علي بن أيب طالو.

األسلمي:  وهو: حيىي بن العلي ،فيه القاسم مرتوك وشيخه ضعيف ،( وتعقبه الذهيب3/128احلاكم )صححه  
( شيعي ضعيف. لكوه أخط  يف ذكر اسم األسلمي، فسماه اعاريب واست ل 7677قال احلافظ يف التقريو )

 عبد احلسني يف املراجعا  ذلك أبشع است الل
 صببته يف صدر علي.ما صو هللا يف صدري شيناً إَل  ـ  40
 1262( أسىن املطالو 1/131حديث موضوع. املوضوعا  ) 

 حمبك حميب، وحميب حمو هللا، ومب  ك مب  ي، ومب  ي مب ض هللا. ـ  41
 (2/109قال احلافظ: ))رواه ابن عدي وهو ابطل((. لسان امليزان ) 

نك تعلم أنه  قال: الل هم  إ ،َي علي  صلي  العصر؟ قال: َل ،َي علي  أبشر فإنك وأصحابك وشيعتك يف اجلود ـ 42
 فصلى علي  وغاب  الشمس. ،قال: فردها عليه ،فرد  عليه الشمس ،كان يف حاجتك وحاجد رسولك
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 أهم املصادر واملراجع
 

 ه . 1423 ،الطبعد األوىل ،الدار العامليد   اإلسكودريد ،الدكتور حممد أ د إمساعيل املقد م ،املهدي وفقه أشرا  الساعد .1
، الطبعد األوىل، دللدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، مكتبد ال رابء األثري ،انتصار للصحو واَلل من افرتاءا  السماوي ال ال   .2

 م.1997ه    1418
 م. 1990ه    1411الطبعد األوىل  ،دار اجملتمع   جدة ،عبد هللا القاسم الوشلي ،الوهج املبني لألصول العشرين .3
 ه   السعوديد. 1413 ،دار طيبد   السعوديد الطبعد الثانيد ،د.انصر بن عبد هللا القفاري ،مس لد التقريو بني أهل السود والشيعد .4
توزيع   اجليزة لدار الرضا للوشر وا ،د. انصر بن عبد هللا ابن علي القفاري ،أصول مذهو الشيعد اإلماميد اَلثين عشريد عرض ونقد .5

 م. 1998ه    1418 ،الطبعد الثالثد ،مبصر
ه    1414 ،الطبعد الثانيد ،مكتبد ال رابء األثريد   املديود املوورة ،عبد هللا اجلميلي ،بذل اجملهود يف إثبا  مشاهبد الراف د لليهود .6

 م. 1994
 م. 1985ه    1405 ،بعد الرابعدالط ،املكتو اإلسالمي ،د. مصطفى السباعي ،السود ومكانتها يف التشريع .7
 م. 1997ه    1418 ،الطبعد األوىل ،دار طيبد ،جمدي حممد علي ،انتصار احلقر موا رة علميد مع بعض الشيعد اإلماميد .8
 م.1983ه    1403 ،الطبعد األوىل ،دار الفكر   بريو  ،لإلمام عبد الر ن جالل الدين السيوطي ،الدر املوثور يف التفسري ابمل ثور .9

 م. 2000ه    1420سون سعيد بن موصور، دار الصميعي   الرَيض، الطبعد الثانيد،  .10
 م. 2000ه    1421 ،دار امل ين   الرَيض ،أليب حممد عبد هللا الد ارمي ،مسود الدارمي .11
ه    1421 ،وىلاألالطبعد  ،مؤسسد الرسالد ،لإلمام أيب عبد الر ن أ د بن سعيد الوسائي ،املوسوعد احلديثيد السون الكربى .12

 م. 2001
 م. 2003ه    1424 ،الطبعد األوىل ،دار اإلميان ،حممد سامل ا  ر ،مث أبصر  احلقيقد .13
 م. 1997ه    1418 ،الطبعد الثالثد ،مؤسسد الرسالد ،لفخر الدين حممد عمر بن احلسني الرازي ،اعصول يف علم األصول .14
 ع.مل تطب ،رسالد مقدمد جلامعد ب داد قسم الدراسا  اإلسالميد الديويد ،أ د حممد طه ،فقه اإلمام علي بن أيب طالو .15
 م. 1988ه    1408 ،الطبعد األوىل ،دار الكتو العلميد   بريو  ،أليب بكر بن العريب ،قرمنأحكام ال .16
 م. 1997ه    1418 ،الطبعد األوىل ،مكتبد الرشد ،أليب عبد هللا حممد بن أ د األنصاري القرطيب ،تفسري القرطيب .17
ه    1411 ،عد األوىلالطب ،دار الفكر املعاصر   بريو  ،للدكتور وهبد الزحيلي ،التفسري املوري يف العقيدة والشريعد واملوهج .18

 م.1991
 م. 1996ه    1417 ،الطبعد الشرعيد ا امسد والعشرون ،دار الشرو  ،سيد قطو ،قرمنيف  الل ال .19
 م. 2002ه    1422 ،الطبعد الثالثد ،دار الصديق   صوعاء ،د. انصر العمر ،سورة احلجرا  .20
 رسالد مقدمد جلامعد ب داد. ،عبدو احلاج حممد احلريري ،الكرمي يف إصال  الوفوس قرمنموهج ال .21
ه    1417 ،الطبعد األوىل ،مكتبد الرشد ،أليب عبد الر ن جيالن بن خ ر العروسي ،الدعاء وموزلته من العقيدة اإلسالميد .22

 م. 1996
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 م.1997ه    1417 ،الطبعد األوىل ،دار التقوى ،د. علي السالوس ،مع الشيعد اَلثين عشريد يف األصول والفروع .23
 م.1999ه    1419 ،الطبعد األوىل ،دار الوطن ،عبد احلميد بن عبد الر ن السحيباين ،دروس وعرب ،سري الشهداء .24
 املكتبد التوفيقيد. ،موصور عبد احلكيم ،نساء أهل البي  .25
 دار الكتو العلميد   بريو . ،حممد رضا ،اإلمام علي بن أيب طالو رابع ا لفاء الراشدين .26
طيو أليب بكر أ د بن علي بن لب  ا  ،يري  مديود السالم وأخبار حمدثيها وذكر قطاهنا العلماء من غري أهلها ووارديها .27

 م. 2001 ،الطبعد األوىل ،دار ال رب اإلسالمي ،الب دادي
 ،ود املوورةرسالد علميد قدم  للجامعد اإلسالميد ابملدي ،عبد احلميد علي انصر فقيهي ،خالفد علي بن أيب طالو رضي هللا عوه .28

 أشرف عليها الدكتور أكرم ضياء العمري. ،مل تطبع حىت اَلن
 ،يل   بريو دار اجل ،حتقيق: علي حممد البجاوي ،أليب عمر يوسف بن حممد بن عبد الرب ،اَلستيعاب يف معرفد األصحاب .29

 م. 1992ه    1412 ،الطبعد األوىل
 م. 1988ه    1408 ،الطبعد األوىل ،دار الرَين ،أليب الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي ،البدايد والوهايد .30
 م. 1995ه    1416 ،الطبعد ا امسد ،دار اجملتمع   املديود ،حممد السيد الوكيل ،جولد يرخييد يف عصر ا لفاء الراشدين .31
ه   1416 ،طبعد األوىلال ،ا رب ،دار ابن عف ان   السعوديد ،أليب عبد هللا مصطفى العدوي ،الصحيُ املسود يف ف ائل الصحابد .32

 م.1995
 م. 2002ه    1423 ،دار التوزيع والوشر اإلسالميد ،د. علي حممد الصذالذيب ،اَلنشرا  ورفع ال يق يف سرية أيب بكر الصديق .33
د. انصر بن عبد الكرمي العقل، دار إشبيليا   الرَيض، الطبعد األوىل،  ،دراسا  يف األهواء والفر  والبدع وموقف السلف موها .34

 م.1997ه    1418
ه    1420 ،وىلالطبعد األ ،دار الفرقان للوشر والتوزيع   عمان ،د. حممد ضيف هللا بطايود ،دراسد ف ي يري  ا لفاء األمويني .35

 م.1999
مؤسسد الرسالد    ،أليب العباس أ د ابن حممد بن علي بن حجر ا يثمي ،الص واعق اعرقد على أهل الرفض وال الل والزندقد .36

 م. 1997ه    1417 ،الطبعد األوىل ،بريو 
 م. 1998   1419 ،دار طويق   الرَيض ،قاسم عاشور ،فرائد الكالم للخلفاء الكرام .37
 د. انيف معروف، دار الطليعد   بريو ، الطبعد الرابعد. ،العصر األموي ا وارج يف .38
 1420أليب عمر عبد هللا بن حممد احلمادي، مكتبد الصحابد   الشارقد، الطبعد األوىل،  ،شر  الصدور ببيان بدع اجلوائز والقبور .39

 م. 1999ه   
وزارةالشؤون اإلسالميد واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الطبعد الثانيد، املوسوعد احلديثيد، مسود اإلمام أ د بن حوبل، توزيع  .40

 م.1999ه   1420
د. حبيو يوسف م ويد، دار مكتبد ا الل، بريو    لبوان، الطبعد  ،األدب العريب من  هور اإلسالم إىل هنايد العصر الراشدي .41

 م. 1995األوىل، 
 دار صادر   بريو . ،الطبقا  َلبن سعد .42
 ،األوىل الطبعد ،مكتبد الرشد   الرَيض ،د. انصر علي عائض حسن الشي  ،السود واجلماعد يف الصحابد الكرام عقيدة أه ل .43
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 م.1993ه    1413
 ه . 1410 ،الطبعد األوىل ،دار الرايد ،حتقيق: د. عطيد الزهراين ،السود أليب بكر أ د بن حممد ا الل .44
 د.الطبعد الثالث ،مركز الدراسا  التارخييد   عمذان ،فرحان املالكيحسن  ،أم مالك ا الدي ،بيعد علي بن أيب طالو .45
 م. 1987ه    1407 ،الطبعد األوىل ،دار الكتاب العريب ،حممد أ د الذهيب ،يري  اإلسالم يف عهد ا لفاء الراشدين .46
 ه . 1410 ،الطبعد الثانيد ،املطبعد السلفيد ،فتُ الباري .47
الطبعد  ،الدار الشاميد   بريو  ،دار القلم   دمشق ،حممد حممد حسن ُشرذاب ،والعصر الراشديفجر اإلسالم  ،املديود الوبويد .48

 م.1994ه    1415 ،األوىل
 م. 1987ه    1407يري  الطربي، أليب جعفر، دار الفكر   بريو ، الطبعد األوىل،  .49
ندلس نقديد، د. خالد بن حممد ال يث، دار األاستشهاد عثمان ووقعد اجلمل يف مروَي  سيف بن عمر يف يري  الطربي دراسد  .50

 ه . 1418 ،الطبعد األوىل ،ا  راء   جدة
 ه . 1391سوريد    ،حتقيق وتعليق: عز  الدعاس ،لإلمام أيب داود سليمان السجستاين ،سون أيب داود .51
 دار الفكر. ،احلافظ أبو عبد هللا حممد بن زيد القزويين ،سون ابن ماجه .52
 ه . 1398 ،عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، دار الفكرسون الرتمذي، أبو  .53
حاشيد اإلمام و  ،بشر  جالل الدين السيوطي ،أ د بن شعيو بن علي بن حبر بن سوان بن ديوار الوسائي ،سون الوسائي .54

 م. 1930ه    1348 ،الطبعد األوىل ،دار الفكر   بريو  ،السودي
ه    1412 ،الطبعد األوىل ،مؤسسد الرسالد   بريو  ،لبان الفارسيعالء الدين علي بن ب ،اإلحسان يف صحيُ ابن حبان .55

 م.1991
 املكتو اإلسالمي. ،لأللباين ،السلسلد الصحيحد .56
 م. 1995ه    1406 ،الطبعد الثانيد ،مكتبد العلوم واحلكم ،أليب القاسم سليمان بن أ د الطرباين ،معجم الطرباين الكبري .57
 ريو    لبوان.دار الكتو العلميد   ب ،حتقيق: أيب هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول ،لعبد هللا بن أ د بن حوبل ،السود .58
  و اإلسالمياملكت،خرج أحاديثها: حممد انصر الدين األلباين ،للعالمد حممد بن علي بن حممد األذرعي ،شر  العقيدة الطحاويد .59

 ه .1391 ،بريو 
 ،وحممود الطواحي ،حتقيق: طاهر أ د الزاوي ،جملد الدين أيب السعادا  املبارك بن حممد اجلزري ،ديث واألثرالوهايد يف غريو احل .60

 املكتبد اإلسالميد.
 م. 1991ه    1411 ،الطبعد األوىل ،دار الفكر ،أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري ،صحيُ البخاري .61
 م. 1972 ،الطبعد الثانيد ،بريو    لبوان ،دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ،صحيُ مسلم .62
 م. 1929ه    1347 ،الطبعد األوىل ،املطبعد املصريد ابألزهر ،صحيُ مسلم بشر  الوووي .63
ه    1418دار الوفاء ابملوصورة، مكتبد العبيكان ابلرَيض، الطبعد األوىل،  ،تقي الدين أ د ابن تيميد احلر اين ،جمموعد الفتاوى .64

 م. 1997
 ه . 1403 ،عد األوىلالطب ،بومباي   ا ود ،طبع: الدار السلفيد ،للحافظ أيب بكر بن أيب شيبد ،املصوف يف األحاديث واَللر .65
 ،الطبعد الثانيد ،طبع: املكتو اإلسالمي   بريو  ،ظمىحتقيق: حبيو الر ن األع ،لعبد الرزا  بن  ام الصوعاين ،املصوف .66
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 ه . 1403
قطر    ،افدإعداد: حممد سعيد مبيِ ض، دار الثق ،حتقيق: حمو الدين ا طيو ،العواصم من القواصم، القاضي أبو بكر بن العريب .67

 م. 1989 ،الطبعد الثانيد ،الدوحد
رَيض، الطبعد أتليف: د. حممد أحمزون، دار طيبد، مكتبد الكوثر   ال ،عدثنيحتقيق مواقف الصحابد يف الفتود من رواَي  الطربي وا .68

 م. 1994ه   1415 ،األوىل
 م. 1975 ،اإلابند يف أصول الدَيند، أليب احلسن األشعري، طبعد اجلامعد اإلسالميد .69
طبع: مكتبد العلوم  ،حتقيق وتعليق: د. علي ابن حممد بن انصر الفقيهي ،للحافظ أيب نعيم األصبهاين ،اإلمامد والرد على الراف د .70

 ه . 1407 ،الطبعد األوىل ،واحلكم
 ه . 1346 ،الطبعد األوىل ،طبع: دار الكتو العلميد   بريو    لبوان ،لعبد القاهر الب دادي ،أصول الدين .71
صل اابد   في ،الواشر: نشا  اابد ،احلسني البيهقي أليب بكر أ د بن ،اَلعتقاد على مذهو السلف أهل السود واجلماعد .72

 ابكستان.
 ه . 1403 ،الطبعد األوىل ،بريو    لبوان ،طبع: دار الكتو العلميد ،أليب حامد ال زايل ،اَلقتصاد يف اَلعتقاد .73
 َلبن خلدون. ،املقدمد .74
 ه .1412 ،عد الثالثدالطب ،دار طيبد   الرَيض ،سليمان بن  د العودة ،عبد هللا بن سب  وأثره يف أحداث الفتود يف صدر اإلسالم .75
 ،الطبعد الثالثد ،نشر: قصي حمو الدين ا طيو ،دار املطبعد السلفيد ومكتبتها ،لشي  اإلسالم ابن تيميد ،الوصيد الكربى .76

 ه . 1401
ه   1407عد األوىل، الثقافيد، الطبو مؤسسد الكت ،للقاضي أيب علي حممد بن الطيو الباقالين ،َتهيد األوائل وتلخيص الدَلئل .77

 م. 1987
ه    1419 ،الطبعد األوىل ،دار الفكر املعاصر   صوعاء ،د. عبد الر ن الشجاع ،دراسا  يف عهد الوبوة وا الفد الراشدة .78

 م.1999
 م. 1983ه    1403 ،الطبعد األوىل ،حممود املرداوي ،ا الفد بني التوظري والتطبيق .79
ه    1422 ،الطبعد األوىل ،دار الوطن   الرَيض ،د. سليمان بن قاسم العيد ،طالو يف الدعوة إىل هللاموهج علي بن أيب  .80

 م.2002
 معهد الفكر العاملي. ،السيد عمر ،الدور السياسي للصفوة يف صدر اإلسالم .81
 املكتبد العصريد   بريو . ،عباس حممود العقاد ،عبقريد علي .82
 م. 1994ه    1415 ،الطبعد األوىل ،دار الفكر   دمشق ،ار لب    القاهرةد ،خالد حممد خالد ،خلفاء الرسول .83
 خالد البيطار. ،علي بن أيب طالو .84
 م. 1991ه    1412علي بن أيب طالو، عبد الستار الشي ، الطبعد األوىل،  .85
 بريو    لبوان. ،دار الوفائس ،انيف معروف ،األدب اإلسالمي يف عهد الوبوة .86
 م. 1986ه    1406 ،الطبعد األوىل ،دار القلم   بريو  ،عبد الوهاب الوجار ،ا لفاء الراشدون .87
ه   1419أليب احلسن الودوي، دار القلم   دمشق، الطبعد الثانيد،  ،املرت ى سرية أمري املؤموني أيب احلسن بن علي بن أيب طالو .88
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 م. 1998
 دار صادر   بريو . ،حممد بن مكرم بن موظور ،لسان العرب .89
 الطبعد األوىل. ،دار الفكر العريب ،أليب زهرة ،املذاهويري   .90
 م. 1996ه    1416 ،الطبعد األوىل ،دار الوفائس   األردن ،عارف أبو عبيد ،نظام احلكم يف اإلسالم .91
 ه .1409 ،يدالطبعد الثان ،دار طيبد   السعوديد ،عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي ،اإلمامد العظمى عود أهل السود واجلماعد .92
 للب وي. ،مشكاة املصابيُ .93
 عبد هللا بن جربين. ،فتاوى يف التوحيد .94
 ه . 1422الطبعد األوىل  ،غر اس للتوزيع   الكوي  ،عبد العزيز بن أ د بن حامد ،الواهيد عن طعن أمري املؤموني معاويد .95
 ه . 1403 ،دار الكتو العلميد   بريو  ،مجع عبد العزيز بن إسحا  الب دادي ،مسود اإلمام زيد بن علي .96
 ه . 1408 ،الطبعد األوىل ،الرَيض ،مكتو الرتبيد العريب لدول ا ليج ،حممد انصر الدين األلباين ،صحيُ سون الرتمذي .97
 م. 1988ه    1408 ،الطبعد الثالثد ،مكتو الرتبيد العريب لدول ا ليج   الرَيض ،لأللباين ،صحيُ سون ابن ماجه .98
 م. 1988ه    1408 ،الطبعد الثالثد ،مكتو الرتبيد العريب لدول ا ليج   الرَيض ،لأللباين ،لوسائيصحيُ ا .99
 لأللباين. ،مشكاة املصابيُ .100
 دار الكتو العلميد   بريو . ،أليب نعيم أ د عبد هللا األصفهاين ،حليد األولياء وطبقا  األصفياء .101
 م. 1999ه    1420 ،الطبعد الثانيد ،دار ابن اجلوزي   السعوديد ،أليب عبد هللا أ د بن حممد بن حوبل ،ف ائل الصحابد .102
 ه .1403 ،مكتبد املعارف   الرَيض ،حتقيق: د. حممود الطحان ،احلافظ ا طيو الب دادي ،اجلامع ألخال  الراوي واداب السامع .103
 نش ر دار إحياء السود الوبويد. ،حتقيق: سعيد أوغلي ،ا طيو الب دادي ،شرف أصحاب احلديث .104
 ه . 1368 ،الطبعد الثالثد ،حتقيق أ د شاكر دار املعارف   مصر ،مسود أ د .105
 دار الكتو العلميد. ،سعد هللا بن مجاعد ،تذكرة السامع واملتكلم يف اداب العامل واملتعلم .106
 و    لبوان.دار بري  ،أ د بن أيب يعقوب بن جعفر ،يري  اليعقويب .107
 ه . 1402 ،دار الكتو اإلسالميد ،دار الفكر ،أليب عمر يوسف بن عبد الرب الومري القرطيب ،جامع بيان العلم وف له .108
 م. 1998ه    1419 ،الطبعد الرابعد ،أليب عمر يوسف بن عبد الرب ،جامع بيان العلم وف له .109
 املعرفد   بريو . دار ،حمو الدين الطربي ،ذخائر العقس يف مواقو ذوي القرىب .110
 م. 1997ه    1417 ،الطبعد األوىل ،دار صادر   بريو  ،للسيوطي ،يري  ا لفاء .111
 بريو . ،دار املعرفد ،لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي ،صفد الصفوة .112
الطبعد  ،جدة   دار الدعوة اإلسكودريد، دار األندلس ا  راء ،مواقف وعرب د. عبد العزيز عبد هللا احلميدي ،التاري  اإلسالمي .113
 م. 1998ه    1418 ،األوىل
 للماوردي. ،أدب الدين والدنيا .114
 للدمياطي. ،املتجر الرابُ يف ثواب العمل الصاحل .115
دار إحياء الرتاث العريب    ،حتقيق: علي شريي ،املعروف اببن األثري ،أبو احلسن علي بن أيب املكارم الشيباين ،الكامل يف التاري  .116
 م. 1989ه    1408 ،الطبعد األوىل ،بريو 
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 م. 1996ه    1417 ،الطبعد األوىل ،دار الصحابد بطوطا ،جمدي فتحي السيد ،صحيُ التوثيق يف سرية علي بن أيب طالو .117
 م. 1983ه    1403 ،دار الكتو العلميد   بريو  ،حممد رشيد رضا ،اإلمام علي بن أيب طالو .118
 ن كثري.دار اب ،للودوي ،رجال الفكر والدعوة .119
 م. 1993ه    1413 ،مؤسسد الرسالد ،أس امد مْرعشلي ،تصويف: ندمي مرعشلي ،كوز العمذال يف سون األقوال واألفعال .120
 م. 1999ه    1419 ،الطبعد الثانيد ،دار ال رب اإلسالمي ،د. أ د احلداد ،والسود قرمنأخال  الويب يف ال .121
 لآللوسي. ،رو  املعاين .122
 لإلمام أ د بن حوبل. ،الزهد .123
 م. 1999ه    1420 ،الطبعد األوىل ،مكتبد أيب حذيفد السلفي ،حممود املصري ،أصحاب الرسول .124
 مصطفى البايب احلليب وشركاه   القاهرة. ،الطبعد األخرية ،حممد بن علي الشوكاين ،نيل األوطار .125
 م. 1984 ،الطبعد األوىل ،العلم للمالينيدار  ،د. صبحي حممصاين ،تراث ا لفاء الراشدين يف الفقه والق اء .126
 ه . 1392 ،دار الكتاب العريب   بريو  ،حتقيق: حممد حامد الفقي ،مفتا  دار السعادة َلبن القيم .127
 ه . 1392 ،دار الكتاب العريب   بريو  ،حتقيق: حممد حامد الفقي ،ابن القيم ،مدارج السالكني .128
 الطبعد األوىل. ،دار إحياء الرتاث ،يري  دمشق .129
 دار ابن كثري. ،َلبن رجو ،لطائف املعارف .130
 دار الكتو العلميد   بريو . ،َلبن القيم ،وذخرية الشاكرين ،عدة الصابرين .131
 ه .1410 ،األوىل الطبعد ،دار الفكر ،حتقيق: د. حممد رضوان الدايد ،عمد عبد الر وف املواوي ،التوقيف على مهما  التعاريف .132
 ،حلرمني يف الرَيضومكتبد ا ،مكتبد الدار يف املديود الوبويد ،حتقيق: حممد راضي ابن حاج عثمان ،أليب نعيم ،معرفد الصحابد .133

 ه .1408 ،الطبعد األوىل
 م. 1996ه    1417 ،الطبعد األوىل ،دار الوفائس   بريو  ،حممد رواس قلعجي ،موسوعد فقه علي بن أيب طالو .134
 م. 2001ه    1421 ،الطبعد األوىل ،دار الوفاء   املوصورة ،علي حممد الصذالذيبد.  ،الكرمي قرمنفقه التمكني يف ال .135
د سعد  دان حتقيق: د. أ  ،أليب القاسم هبد هللا بن احلسن بن موصور الطربي الاللكائي ،شر  اعتقاد أهل السود واجلماعد .136

 دار طيبد   الرَيض. ،ال امدي
ه    1422طبعد  ،دار احلديث ،حتقيق: سيد إبراهيم صاد  ،للزخمشري ،والصحابد املختصر من كتاب املوافقد بني أهل البي  .137

 م. 2001
لوشر   املؤَتن ل ،حتقيق: د. إحسان صديق العمد ،الشيخان أبو بكر الصديق وعمر من روايد البالذري يف أنساب األشراف .138
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 م. 1999ه    1420 ،الطبعد األوىل ،دار الوطن ،د. حممد عبد هللا علي ا  ريي ،عرض ودراسد مقارند ،تفسري التابعني .245
 م.2002 ،وىلالطبعد األ ،دار الصحابد   اإلمارا  ،علي حممد الصذالذيب   ،فصل ا طاب يف سرية أمري املؤموني عمر بن ا طاب .246
 م. 1988ه    1408 ،الطبعد السادسد ،املكتو اإلسالمي ،د. إبراهيم علي شعو  ،أابطيل جيو أن َتحى من التاري  .247
 م.1966 ،دار املعارف مبصر ،طه حسني ،الفتود الكربى   علي وبووه .248
 دار املعرفد   بريو . ،لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي ،صفد الصفوة .249
مديريد اَللر  ،جملد املسكوكا  ،وداد علي قزاز ،الطراز الساساين للخلفاء الراشدين يف املتحف العراقيالدراهم امل روبد على  .250
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 م. 1969 ،(1اجمللد ) ،(1العامد   ب داد اجلزء )
مج   دحتقيق وتعليق: األستاذ حممد عوامد، نشر حممد أمني  ،أليب سعد عبد الكرمي بن حممد بن موصور التميمي ،األنساب .251

 م. 1976ه   1396 ، الطبعد األوىل،بريو 
دار الثقافد  ،ف زايدحققه: د. حممود يوس ،حممد بن حيىي بن أيب بكر املالقي األندلسي ،التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمان .252

 م. 1985ه    1405 ،الطبعد األوىل ،  الدوحد
 م. 1989ه    1409 ،الطبعد األوىل ،دار السالم ،سعيد حوى ،األساس يف السود وفقهها .253
 م.1998ه    1419 ،الطبعد األوىل ،ال دير   بريو    لبوان ،د. حمسن ابقر املوسوي ،اإلدارة والوظام اإلداري عود اإلمام علي .254
 م. 1980مايو  ،الطبعد ا امسد ،دار العلم للماليني   بريو  ،صبحي الصاحل ،الوظم اإلسالميد .255
 م. 1970القاهرة  ،الكوفد يف القرن األول ا جري   حممد حسني الزبيدياحلياة اَلجتماعيد واَلقتصاديد يف  .256
اجلامعد  ،جممع البحوث اإلسالميد ،حممد يوسف الفاروقي ،العرافد والوقابد مؤسستان اجتماعيتان مهمتان يف العهد الوبوي .257

 م. 1982 ،اإلسالميد   إسالم اابد   ابكستان
 ،اثر   املديود الوبويددار امل ،د. حكم  بن بشري بن َيسني ،موسوعد الصحيُ املسبور من التفسري ابمل ثور ،التفسري الصحيُ .258

 م. 1999ه   1420 ،الطبعد األوىل
 مل تطبع. ،جامعد ب داد ،رسالد ماجستري ،د. عبدو احلريري ،الكرمي يف إصال  الوفوس قرمنموهج ال .259
 رسالد نشر  على اإلنرتن . ،سليمان العودة ،دعاوي اإلنقاذ للتاري  اإلسالمي .260
 دار إحياء الرتاث   بريو . ،مشس الدين حممد بن أ د بن عثمان الذهيب ،تذكرة احلفاظ .261
 ر   بريو .املكتو التجاري للطباعد والوش ،أبو الفال  عبد احلي بن أ د بن حممد احلوبلي ،شذرا  الذهو يف أخبار من ذهو .262
 دار صادر   بريو . ،حتقيق: إحسان عباس ،أبو العباس مشس الدين أ د ،َلبن خلكان ،لزمانوفيا  األعيان وأنباء ا .263
 م. 1968ه    1388 ،دار ا اجني مبصر ،أبو عثمان عمرو بن حبر ،البيان والتبيني للجاحظ .264
 دار املعرفد   بريو . ،حتقيق: علي حممد البجاوي ،للذهيب ،ميزان اَلعتدال .265
 ه . 1390 ،الطبعد الثانيد ،مؤسسد األعلمي للمطبوعا    بريو  ،ر العسقالينَلبن حج ،لسان امليزان .266
   بريو . دار املعرفد ،حتقيق: حممود إبراهيم زيد ،َلبن حبان البسر ،اجملروحني من اعدثني وال عفاء واملرتوكني .267
 السيد احلسيين. قدم له وعلق عليه: أ د ،أليب عمرو حممد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ،رجال الكشي .268
 عمد علي املعلم. ،عبد هللا بن سب  احلقيقد اجملهولد .269
 يوليوس فلهاوزن. ،ا وارج والشيعد .270
د الوه د املصريد   مكتب ،وحممد زكي إبراهيم ،ترمجد: حسن إبراهيم حسن ،فان فول  ،السيادة العربيد والشيعد واإلسرائيليا  .271
 م. 1965ه    1385 ،الطبعد الثانيد ،القاهرة
 دار الكتو احلديثد   القاهرة. ،ترمجد: د. حممد يوسف موسى واخرين ،جولد تسهري أجواس ،العقيدة والشريعد اإلسالميد .272
ه    1388 ،مطبعد املعارف ،ترمجد: صفاء خلوصي   ب داد ،ريوولد ،نكلسن ،يري  األدب العريب يف اجلاهليد وصدر اإلسالم .273

 م. 1969
 م. 1946ه    1365 ،مكتبد ا اجني   القاهرة ،تعريو: )ع م( ،رونلدسن دواي  ،دعقائد الشيع .274
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ه    1367جاسم حممد الرجو، مكتبد املثىن   ب داد،  ،ترمجه إىل العربيد: خليل أ د جلو   ،لويس ابرانرد ،أصول اإلمساعيليد .275
 م. 1947
 م. 1981ه    1391 ،ثانيدالطبعد ال ،دار الفكر   بريو  ،سعيد األف اين ،عائشد والسياسد .276
 م. 1985ه   1406 ،الطبعد الثانيد ،دار الفكر ،يوسف العش ،الدولد األمويد .277
 مكتبد ا اجني   مصر. ،أليب حممد بن حزم الظاهري ،الفصل يف امللل واألهواء والوحل .278
 مل تطبع. ،رسالد دكتوراه بفاس ابمل رب ،د. عبد العزيز دخان ،أحداث وأحاديث فتود ا رج .279
 حتقيق: نور الدين عرت. ،امل ين يف ال عفاء للذهيب .280
 مؤسسد الثقافد   بريو . ،للبخاري ،التاري  الكبري .281
 م.2001ه    1421 ،الطبعد األوىل ،دار السالم ،أمساء حممد أ د زَيدة ،دور املرأة السياسي يف عهد الويب وا لفاء الراشدين .282
 احلليب   القاهرة. مؤسسد ،املوسوب َلبن قتيبد ،اإلمامد والسياسد .283
 الواشر: الدار املصريد. ،بتحقيق: فوقيد حسني حممود ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف ،للجويين ،ملع األدلد يف عقائد أهل السود .284
الطبعد األوىل،  ،مطابع الدوحد احلديثد   قطر ،حتقيق: عبد العظيم الديو ،إلمام احلرمني اجلويين ،غياث األمم يف تياث الظلم .285

 ه . 1400
دار  ،د زمريلحققه وخرذج أحاديثه: فؤاد أ  ،أليب عبد هللا حممد بن أ د األنصاري القرطيب ،التذكرة يف أحوال املوتى واَلخرة .286

 الكتاب العريب.
 دار اإلميان   اإلسكودريد. ،عثمان ا ميس ،حقبد من التاري  .287
ه   1420 ،طبعد األوىلال ،مكتبد البخاري ،د. سليمان بن سامل بن رجاء السحيمي ،ي العقيدة يف أهل البي  بني اإلفرا  والتفر  .288

 م. 2000
 م. 1984 ،الطبعد الثانيد ،دار الكتو العلميد   بريو  ،حممد العريب التباين ،إفادة األخيار برباءة األبرار .289
 ،عد األوىلالطب ،دار ال رب ،حتقيق: د. حممد أحمزون ،أليب ا طاب عمر بن احلسن بن دحيد الكليب ،أعالم الوصر املبني .290

 م.1998
 أسد ال ابد يف معرفد الصحابد، حتقيق: حممد إبراهيم البو ا، مطبعد الشعو. .291
 َلبن حجر. ،تقريو التهذيو .292
 ه .1405 ،ثانيدعد الالطب ،دار الفكر للطباعد   بريو  ،احلافظ أ د بن عبد هللا اجلرجاين ،َلبن عدي ،الكامل يف ضعفاء الرجال .293
 ، دادرسالد دكتوراه من كليد اَلداب يف جامعد ب ،د. حامد حممد خليفد ،سياسياً وعسكرَيً وفكرَيً  ،األنصار يف العصر الراشدي .294
 من صورة مصورة. ،مل تطبع
 الطبعد األوىل. ،دار اجليل   بريو  ،حتقيق: عبد السالم حممد هارون ،للجاحظ ،العثمانيد .295
 م.1998ه    1417 ،الطبعد األوىل ،مؤسسد املعارف   بريو    لبوان ،حممد كوعان ،الراشدة من يري  ابن كثريخالصد ا الفد  .296
 دار املعارف   القاهرة. ،أبو عبد هللا مصعو بن عبد هللا الزبريي ،نسو قريش .297
 ه .1406 ،طبعد األوىلال ،عرفد   بريو دار امل ،حتقيق: حممود إبراهيم زايد ،حممد بن إمساعيل البخاري ،للبخاري ،التاري  الص ري .298
 أليب احلسن أ د بن حيىي بن جابر البالذري. ،أنساب األشراف .299
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 أليب احلسن املاوردي. ،كتاب أهل الب ي من احلاوي الكبري .300
 ،البيان مكتبد دار ،للحافظ أيب عبد هللا حممد عثمان الذهيب ،املوتقى من موهاج اَلعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واَلعتزال .301

 حققه وعلق عليه: حمو الدين ا طيو.
 م. 1999ه    1420 ،الطبعد األوىل ،دار الرايد   الرَيض ،أليب القاسم األصفهاين ،سري السلف .302
 ،    لبوانمؤسسد اإلميان   بريو  ،دار الرشيد   بريو    دمشق ،رَيض العبد هللا ،أهل الشورى الذين اختارهم عمر رضي هللا عوه .303

 م. 1992ه   1412 ،ألوىلالطبعد ا
 بدر الدين العيين. ،شر  صحيُ البخاري ،عمدة القاري .304
 ،لكتيبنشر: حممد عبد اعسن ا ،مطبعد اَلعتماد ،عمد بن عبد الر ن املباركفوري ،حتفد األحوذي بشر  جامع الرتمذي .305

 تصحيُ : عبد الر ن حممد عثمان.
ه    1417 ،الطبعد األوىل ،دار العبيكان ،لألعظمي حممد لقمان األعظمي الودوي ،دراسا  تربويد يف األحاديث الوبويد .306

 م.1997
 َلبن املبارك. ،الزهد .307
 عبد العظيم الديو. ،الثروة والثورة ،الزبري بن العوام .308
 م. 1999ه    1420 ،الطبعد األوىل ،اليمامد   دمشق ،أ د خليل مجعد ،فرسان يف عصر الوبوة .309
 م. 1987ه    1407 ،الطبعد األوىل ،حممد مجيل عبد هللا املصري ،اإلسالميديريُ الدعوة  .310
 م. 1996ه    1417 ،الطبعد الثالثد ،دار القلم   دمشق ،موري ال  بان ،صحايب كبري وملك جماهد ،معاويد بن أيب سفيان .311
 ه . 1394 ،مطبعد اإلرشاد   ب داد ،حتقيق: أكرم ضياء العمري ،أليب يوسف الفسوي ،للفسوي ،املعرفد والتاري  .312
 م. 1984األعالم، للزركلي، دار العلم للماليني   بريو    لبوان، الطبعد السادسد،  .313
 ه .1399 ،ألوىلالطبعد ا ،نشر املكتو اإلسالمي ،للشي : حممد انصر الدين األلباين ،إرواء ال ليل ختريج أحاديث موار السبيل .314
 دار القاهرة. ،د.  دي شاهدين ،اء الراشدينالدولد اإلسالميد يف عصر ا لف .315
 الطبعد األوىل. ،لقاهرةمطبعد الفتُ الرابين اب ،أ د عبد الر ن الساعا  ،للساعا  ،مسود أ د مع الفتُ الرابين يف ترتيو اإلمام .316
 وان.  بريو    لبدار الكتو العلميد  ،لإلمام حميي الدين أيب زكرَي حيىي بن شرف الوووي ، ذيو األمساء والل ا  .317
بد هللا هاشم اليماين مراجعد: السيد ع ،أليب الف ل أ د بن علي بن حجر العسقالين ،تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري .318

 م. 1964ه    1384 ،املدين   املديود املوورة
 ه . 1420 ،الطبعد األوىل ،جامعد أم القرى ،د. موري حممد ال  بان ،عمرو بن العاص األمري اجملاهد .319
 بريو . ،دار صادر ،لياقو  احلموي ،معجم األدابء .320
 م. 1999ه    1420 ،الطبعد األوىل ،املكتبد املكيد   السعوديد ،أسامد بن أ د سلطان ،عم ار بن َيسر .321
 م. 1999ه    1420 ،الطبعد األوىل ،دار الصميعي   الرَيض ،سليمان بن صاحل ا راشي ،قصص َل تثب  .322
حتقيق:  ،علي حممد الفر اءأليب ي ،املؤموني معاويد بن أيب سفيان من الظلم والفسق يف مطالبته بدم أمري املؤموني عثمانتوزيه خال  .323

 م. 2001ه    1422 ،الطبعد األوىل ،دار الوبالء   عم ان
 .1991ه    1411 ،الطبعد األوىل ،دار القلم   دمشق ،عبد احلميد طهماز ،الصحايب العامل اجملاهد ،أبو موسى األشعري .324
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 دار القلم   دمشق. ،عبد احلميد طهماز ،أنس بن مالك ا ادم األمني .325
 َلبن اجلوزي. ،مواقو عمر .326
 م.1985ه    1405 ،الطبعد ا امسد ،دار الوفائس ،حممد  يد هللا ،جمموعد الولئق السياسيد يف العهد الوبوي وا الفد الراشدة .327
 م. 1998ه    1408 ،الطبعد الثالثد ،دار الوفائس ،إبراهيم العلي ،صحيُ السرية الوبويد .328
 مكتبد املعارف واحلكم ابملديود املوورة. ،م 1992ه    1412 ،الطبعد األوىل ،د. أكرم العمري ،السرية الوبويد الصحيحد .329
 م. 1996ه    1417 ،دالطبعد الثالث ،دار القلم   دمشق ،حممد أبو شهبد ،والسود قرمنالسرية الوبويد يف ضوء ال .330
 م. 2002ه    1422 ،الطبعد األوىل ،دار الصميعي   السعوديد ،لأللباين ،صحيُ موارد الظمان إىل زوائد ابن حبان .331
 دار الفرقان   األردن. ،أليب فارس ،غزوة احلديبيد .332
 م. 1992ه    1413 ،الطبعد الثانيد ،املكتو اإلسالمي ،صاحل أ د الشامي ،من معني السرية .333
 م. 1996ه    1417 ،الطبعد األوىل ،دار املعرفد   بريو  ،حممد ا  ري ،إَتام الوفاء بسرية ا لفاء .334
 م. 1970نشر مؤسسد القاهرة  ،حتقيق: عبد املوعم عبد هللا عامر ،حممد عبد هللا األزدي ،فتو  الشام .335
 م. 1990ه    1410الطبعد األوىل  ،دار القلم ،القيادة العسكريد يف عهد الرسول .336
ه    1417 ،الطبعد األوىل ،دار األندلسي ا  راء ،مؤسسد الرَين ،حممود ش ي  خطاب ،سفراء الويب صلى هللا عليه وسلم .337

 م. 1996
 م. 1988ه    1408عمرو بن العاص، عبد ا الق سيد أبو رابيد، الطبعد األوىل،  .338
 م. 1969 ،الطبعد الثانيد ،الواشر: دار الكتاب العريب   بريو    لبوان ،عباس حممود العقاد ،عمرو بن العاص .339
 ه . 1397 ،الطبعد األوىل ،املراسيل، َلبن أيب حامت، مؤسسد الرسالد   بريو  .340
 دار امل مون للرتاث. ،حتقيق: أ د حممد نور سيف ،أليب حممد عبد هللا بن عبد الر ن الدارمي ،التاري  .341
 ه . 1403 ،دار الكتو العلميد   بريو  ،تعليق: حممد حامد الفقي ،يب يعلي: حممد بن احلسنيأل ،األحكام السلطانيد .342
 م. 1993ه    1414 ،الطبعد األوىل ،د. حممد خي ر هيكل ،اجلهاد والقتال يف السياسد الشرعيد .343
مؤسسد  ،كوثريحتقيق: حممد زاهد ال ،للقاضي أيب بكر بن الطيو الباقالين ،اإلنصاف فيما جيو اعتقاده وَل جيوز اجلهل به .344

 ه . 1382 ،الطبعد الثانيد ،ا اجني
 ،طبعد الثالثدال ،طبع دار اَلفا  اجلديدة ،حتقيق: جلود إحياء الرتاث ،أليب الفرج ابن اجلوزي ،مواقو اإلمام أ د بن حوبل .345

 ه . 1402
 م. 1991ه    1412 ،الطبعد األوىل ،السعوديدمكتبد الصديق    ،د. علي بن نفيع العلياين ،عقيدة اإلمام ابن قتيبد .346
 دار املعارف   مصر. ،الطبعد الثالثد ،املعارف، َلبن قتيبد، حتقيق: ثروة عكاشد .347
 م. 1979ه    1399 ،مكتبد إيشيق   إستانبول   تركيا ،للسيد حممود شكري األلوسي ،خمتصر التحفد اَلثين عشريد .348
 م. 1989ه    1410 ،الطبعد الثانيد ،دار الوفاء   مصر ،األعظميوليد  ،السيف اليماين يف حنر األصفهاين .349
 م. 1986ه    1406 ،الطبعد األوىل ،دار طيبد   الرَيض ،حممد صامل العلياين السُّلمي ،موهج كتابد التاري  اإلسالمي .350
الطبعد  ،د الوبويددار ا  ريي   املديو ،د. عبد العزيز حممد نور ويل ،أثر التشيع على الرواَي  التارخييد يف القرن األول ا جري .351
 م. 1996ه    1417 ،األوىل
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 م. 1986ه    1407 ،الطبعد األوىل ،سليمان بن عبد هللا املديد السويك  ،موهج املسعودي يف كتابد التاري  .352
 م. 1922ه    1340 ،الطبعد األوىل ،مطبعد السعادة ،حسن إبراهيم حسن ،يري  عمرو بن العاص .353
 إحسان إ ي  هري. ،السودالشيعد و  .354
 ه . 1406 ،الطبعد األوىل ،شركد الطباعد العربيد   السعوديد ،د. أ د حممد جلي ،دراسا  عن الفر  ويري  املسلمني .355
 دار الفكر العريب. ،حممد أبو زهرة ،اإلمام الصاد  .356
 ه . 1403،د الثالثدالطبع ،إدارة ترمجان السود   َلهور   ابكستان ،إحسان إ ي  هري ،قرمنالشيعد وال .357
الطبعد  ،تو اإلسالمياملك ،حتقيق: حممد حميي الدين األصفر ،أليب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبد ،أتويل خمتلف احلديث .358
 ه . 1409 ،األوىل
دار  ،وسف بديويي ،حتقيق: حميي الدين ديو مستو ،أليب العباس أ د بن عمر القرطيب ،املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم .359

 ه . 1417الطبعد األوىل،  ،دار الكلم الطيو   بريو  ،ابن كثري   بريو    دمشق
 ه . 1405 ،الطبعد األوىل ،حتقيق وتعليق: الدكتور أ د عمر هاشم ،دار الكتاب العريب ،أ د بن علي ا طيو ،الكفايد .360
 لعلميد   بريو    لبوان.دار الكتو ا ،حممد بن عبد الر ن السخاوي ،فتُ امل يث شر  ألفيد احلديث .361
ديود جلالل الدين عبد الر ن بن أيب بكر السيوطي، موشورا  املكتبد العلميد ابمل ،  تدريو الراوي يف شر  تقريو الوواوي 362 .362

 م. 1972ه    1392املوورة، الطبعد الثانيد، 
لعلميد   طبع: دار الكتو ا ،أليب عمرو عثمان بن عبد الر ن املعروف اببن الصال  ،مقدمد ابن الصال  يف علوم احلديث .363

 بريو    لبوان.
الباعث احلثيث، شر  اختصار علوم احلديث، إمساعيل بن عم ر بن كثري، حتقيق: أ د شاكر، طبع مكتبد ومطبعد حممد علي  .364

 ه . 1370 ،صبيُ وأوَلده، الطبعد الثانيد
دار القلم  ،أليب عبد هللا حممد بن أيب بكر ابن أيوب الشهري اببن قيم اجلوزيد ،لصالة والسالم على خري األانمجالء األفهام يف ا .365

   بريو    لبوان.
حتقيق: حممد زهدي  ،للشي  عبد الر ن بن انصر السعدي ،املسمى تيسري الكرمي الر ن يف تفسري كالم املوذان ،تفسري السعدي .366
 ديد.املؤسسد السع ،الوجار
، الطبعد الثانيد، ر   بريو دار الفكر للطباعد والوش ،أليب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي ،العظيم قرمنتفسري ال .367

 م. 1970ه   1389
 بيُ   مصر.مكتبد حممد علي ص ،تعليق: حممد حميي الدين عبد احلميد ،لعبد القاهر بن طاهر الب دادي ،الفر  بني الفر  .368
 ه . 1402 ،الطبعد األوىل ،دار وهدان للطباعد   القاهرة ،للسالوس علي أ د السالوس ،يف الفقه اجلعفري وأصوله أثر اإلمامد .369
 ،لفيد   القاهرةاملطبعد الس ،حمو الدين ا طيو ،ا طو  العري د لألسس الر قام عليها دي ن الشيعد اإلماميد اَلثين عشريد .370

 ه . 1393
   البحرين. دار املشر  العريب   بريو  ،الشي  حسني ال عصفور البحراين ،املسائل ا راسانيد اعاسن الوفسانيد يف أجوبد .371
صر، الطبعد حممد علي الشوكاين، مطبعد مصطفى البايب احلليب   م ،فتُ القدير اجلامع بني فين الروايد والدرايد من علم التفسري .372
 ه . 1383 ،الثانيد
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 م. 2003ه    1423 ،الطبعد الرابعد ،دار املعرفد   بريو    لبوان ،كثريَلبن   ،الوهايد يف الف  واملالحم .373
 أ د أمني. ،ضحى اإلسالم .374
 لطبعد األوىل.ا ،مؤسسد الرسالد ،حتقيق: عبد الر ن الرتكي ،حممد عبد الواحد املقدسي ،للمقدسي ،الوهي عن سو األصحاب .375
 م. 1969 ،مطبعد اإلرشاد   ب داد ،د. علي الوردي ،عا  اجتماعيد من يري  العرا  .376
 ه . 1386 ،مطابع دار الت امن ،مكتبد الوه د   ب داد ،كامل الشييب  ،الفكر الشيعي والوزعا  الصوفيد .377
 دار الدعوة   اإلسكودريد. ،د. مصطفى حلمي ،نظام ا الفد يف الفكر اإلسالمي .378
عال  ،شيحتقيق: أ د مريين البلو  ،بن شعيو الوسائيأليب عبد الر ن أ د  ،خصائص أمري املؤموني علي بن أيب طالو .379

َ
مكتبد امل

 م. 1986ه    1406 ،الطبعد األوىل ،  الكوي 
ه    1418 ،الدكتور عبد اجمليد بن سامل املشعيب، أضواء السلف   السعوديد، الطبعد األوىل ،موهج ابن تيميد يف مس لد التكفري .380

 م. 1997
 لوه د املصريد.مكتبد ا ،حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد ،أليب احلسن األشعري ،نيمقاَل  اإلسالميني واختالف املصل .381
 املطبعد السلفيد ومكتبتها. ،احلافظ ابن حجر العسقالين ،مقدمد فتُ الباري ،هدي الساري .382
 م. 1968ه    1388 ،مكتبد املثىن   ب داد ،أليب احلسني حممد بن أ د امللطي ،التوبيه والرد على أهل األهواء والبدع .383
 ه . 1416 ،الطبعد األوىل ،دار الوطن   الرَيض ،انصر العقل ،ا وارج .384
 م.1993ه    1413 ،الطبعد األوىل ،دار التوزيع والوشر اإلسالميد ،حامد عبد املاجد قويسي ،الو يفد العقيديد للدولد اإلسالميد .385
 م. 1976ه    1396 ،بتحقيق: حممود مهدي إستانبويل ،َلبن اجلوزي ،تلبيس إبليس .386
 م. 1996ه    1417 ،الطبعد األوىل ،دار املعارج الدوليد   الرَيض ،انصر بن عبد هللا الس عوي ،دراسد ونقد ملذهبهم ،ا وارج .387
 م.1938ه    1357 ،دار امل مون   القاهرة ،مجال الدين أبو حممد عبد هللا بن يوسف الز يلعي ،ألحاديث ا دايد ،نصو الرايد .388
 م. 1991ه    1411 ،الطبعد األوىل ،حممد عبد احلكيم ،ال لو يف الدين يف العصر احلديث اهرة  .389
 مكتبد وهبد. ،علي حيىي معمر ،اإلابضيد يف موكو التاري  .390
 ه . 1387 ،املطبعد السلفيد ومكتبتها   القاهرة ،ابن تيميد ،السياسد يف إصال  الراعي والرعيد .391
 م. 1972ه    1391 ،الطبعد الثانيد ،دار الفكر للطباعد والوشر ،عبد الر وف املواوي ،فيض القدير شر  اجلامع الص ري .392
 ه . 1992ه    1410 ،الطبعد األوىل ،دار الور ا    السعوديد ،د. عبد الر ن بن معال اللوحيق ،قواعد يف التعامل مع العلماء .393
 م. 1984ه    1404 ،الطبعد األوىل ،ملوارة   جدةدار ا ،د. نعمان عبد الرزا  السامرائي ،التكفري جذوره وأسبابه .394
 م.1992ه    1412 ،الطبعد األوىل ،مكتبد دار املطبوعا  احلديثد   جدة   السعوديد ،األمني احلاج حممد أ د ، اهرة التكفري .395
 م. 1985  ه  1405 ،الطبعد الرابعد ،(2كتاب األمد )  ،د. يوسف القرضاوي ،الصحوة اإلسالميد بني اجلمود والتطرف .396
 دايد   الرَيض.دار ا  ،عبد اللطيف بن عبد الر ن بن حسن ال الشي  ،مصبا  الظالم يف الرد على من كذب على الشي  اإلمام .397
 ه . 1402 ،ثانيدالطبعد ال ،حتقيق: أ د عبد ال فور   القاهرة ،إمساعيل بن  اد اجلوهري ،يج الل د وصحا  العربيد ،الصحا  .398
 ريو    لبوان.املكتبد العلميد   ب ،أتليف: أ د بن حممد املقري الفيومي ،يف غريو الشر  الكبري للرافعياملصبا  املوري  .399
 املؤسسد العربيد للطباعد والوشر   بريو    لبوان. ،جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز اابدي ،القاموس اعي  .400
 ه . 1411 ،الطبعد األوىل ،دار اجليل   بريو  ،حتقيق: عبد السالم هارون ،أليب احلسني أ د فارس ،مقاييس الل د .401
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وحممد  ،يع مدخليد. حممد رب ،للحافظ قوام السود أيب القاسم إمساعيل األصبهاين ،احلجد يف بيان اعجد وشر  عقيدة أهل السود .402
 ه . 1411 ،الطبعد األوىل ،دار الرايد ،بن حممود أبو رحيم

 ه . 1402 ،دار الكتو العلميد   بريو    لبوان ،لفخر الدين الرازي ،سلمني واملشركنياعتقادا  فر  امل .403
 م. 1992ه    1413 ،الطبعد األوىل ،د. سعد ا امشي ،الر واة الذين أتثروا اببن سب  .404
 ه . 1403 ،طبعد أوىل ،دار الكتو العلميد   بريو    لبوان ،أليب حامد ال زايل ،اَلقتصاد يف اَلعتقاد .405
 م.1982ه    1402 ،عامل الكتو ،حتقيق: حميي الدين عبد احلميد ،لشي  اإلسالم ابن تيميد ،الصارم املسلول على شامت الرسول .406
 للزخمشري، جار هللا حممود الزخمشري، دار املعرفد   بريو . ،الكشاف .407
 دار مكتبد احلياة   بريو    لبوان. ،حممد مرت ى الزبيدي ،يج العروس من جواهر القاموس .408
 عبد ا ادي احلسيين. ،ايد التطهري وعالقا ا بعصمد األئمد .409
 ،د عبد الر ن العكحتقيق: خال ،أليب حممد احلسني بن مسعود الفراء الب وي الشافعي ،املسمى معامل التوزيل ،تفسري الب وي .410

 دار املعرفد   بريو . ،ومروان سوار
 أبو مرمي بن حممد األعظمي. ،ض كتاب املراجعا احلجج الدام د لوق .411
 ديثد.مكتبد الرَيض احل ،للشي  سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب ،تيسري العزيز لشر  كتاب التوحيد .412
 ه . 1391 ،الطبعد الثانيد ،املكتو اإلسالمي ،حتقيق: زهري الشاويش ،َلبن تيميد ،الرسالد التدمريد .413
 ،الطبعد األخرية ،مطبعد البايب احلليب ،أليب الف ل عياض بن موسى اليحصيب األندلسي ،املصطفى الشفا بتعريف حقو  .414

 م. 1950ه   1369
ه    1418 ،الثانيد مجادى ،الطبعد الثالثد ،دار الصحابد   بريو  ،عبد اَلخر  ذاد ال ويمي ،املوحد اإل يد يف  ذيو الطحاويد .415

 م. 1997
 ،الطبعد الثانيد ،ددار الكتو العلمي ،حتقيق: األستاذ أ د فهمي حممد ،أليب الفتُ حممد عبد الكرمي الشهرستاين ،امللل والوحل .416

 ه . 1413
، دار الوفاء، اختصار وحتقيق: أ د شاكر، دار طيبد ،العظيم املسمى عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري قرمنخمتصر تفسري ال .417

 م. 2003ه    1424الطبعد األوىل، 
 م. 1998 ،طبعد أوىل ،الشوكاين ابليمن،د. عبد العزيز ص ري دخان ،رواَي  يري  الصحابد يف ميزان اجلر  والتعديل .418
 م. 1996ه    1417 ،الطبعد األوىل ،دار طيبد ،عبد هللا الشقاري ،اليهود يف السود املطهرة .419
امعد اإلمام حممد ج ،ملائدة إىل سورة الواس، رسالد ماجسترياملروي عن أمري املؤموني علي بن أيب طالو يف التفسري من سورة ا .420

 مل تطبع. ،للطالو فهد عبد العزيز إبراهيم الفاضل ،بن سعود اإلسالميد
 ،لطبعد األوىلا ،دار الوطن ،مستخرج من البدايد والوهايد ،رتبه وهذبه: د. حممد بن صامل السلمي ،خالفد علي بن أيب طالو .421

 م.2002ه    1422
 م. 1994ه    1415 ،الطبعد األوىل ،دار الرايد   الرَيض ،د. حممد ابكرمي ،أهل السود بني الفر  وسطيد .422
 ،الطبعد األوىل ،علوممكتبد دار ال ،حتقيق ودراسد: حممد عبد هللا زرابن ال امدي ،أليب حممد اليمين ،عقائد الثالث والسبعني فرقد .423

 ه . 1414
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 مكتبد ابن تيميد   البحرين. ،لدكتور عبد العظيم الديوا ،الزبري بن العوام الثروة والثورة .424
 م. 1993ه    1413 ،الطبعد األوىل ،سلمان بن فهد العودة ،أحكام وأحوال ،العزلد وا ُلطد .425
 الطبعد األوىل. ،دار الف يلد   القاهرة ،أ د السيد يعقوب الرفاعي ،أمري املؤموني علي بن أيب طالو .426
 م. 2002ه    1422 ،الطبعد األوىل ،مكتبد املعارف   الرَيض ،لأللباين ،السلسلد ال عيفد .427
 ه . 1399 ،الطبعد األوىل ،دار الرسالد ،حتقيق: شعيو وعبد القادر األران و  ،ابن القيم ،زاد املعاد .428
 م 1992ه    1412 ،الطبعد األوىل ،مكتبد العلوم واحلكم ابملديود ،د. أكرم العمري ،السرية الوبويد الصحيحد .429
 م. 1991 ،الطبعد احلاديد عشرة ،دار الفكر   دمشق   سورَي ،حممد سعيد رم ان البوطي ،فقه السرية الوبويد .430
 عبد املوعم السيد. ،فصول من السرية الوبويد .431
 م. 1989ه    1409 ،الطبعد األوىل ،دار الوفاء ،أ د عبد ال ين اجلمل ،والسود قرمنهجرة الرسول وصحابته يف ال .432
الطبعد  ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسا  اإلسالميد ،د. مهدي رز  هللا أ د ،بويد يف ضوء املصادر األصليدالسي رة الو .433
 م.1992ه    1412 ،األوىل
 مل يطبع. ،أنور عيسى ،ا ليفتان عثمان وعلي بني السود والشيعد .434
 م. 1991ه    1411 ،الطبعد األوىل ،دار ابن القيم ،حافظ احلكمي ،مروَي  غزوة احلديبيد .435
 ه . 1415 ،الطبعد األوىل ،دار العاصمد ،عمد ص احل العثيمني ،القول املفيد على كتاب التوحيد .436
 م. 1998ه    1419 ،الطبعد األوىل ،مؤسسد املعارف   بريو  ،د. على معطي ،التاري  السياسي .437
 م. 1996ه    1416 ،الطبعد األوىل ،    لبوانبريو  ،دار الوفائس ،حممد رواس قلعجي ،قراءة سياسيد للسرية الوبويد .438
 م. 1998 ،الطبعد األوىل ،دار احلافظ   بدمشق ،د. حممد عمر احلاجي ،علي بن أيب طالو مستشار أمني للخلفاء الراشدين .439
أتليف: أيب  ،حقيقد وليس افرتاءً  ،زواج عمر بن ا طاب رضي هللا عوه من أم كلثوم بو  علي بن أيب طالو رضي هللا عوهما .440

 معاذ اإلمساعيلي.
 م. 1990ه    1410 ،الطبعد الثالثد ،الدار السعوديد ،صاد  عرجون ،عثمان بن عفان .441
 العدد العاشر. ،جملد البحوث اإلسالميد .442
ه    1403طبعد عام  ،دار ال رب اإلسالمي   بريو    لبوان ،أبو بكر عبد هللا بن حممد املالكي ،رَيض الوفوس للمالكي .443

 م.1983
 ه . 1419طبعد  ،السعوديد ،مكتبد العبيكان ،حممد عبد هللا ال بان ،فتود مقتل عثمان .444
 م. 1991ه    1412 ،الطبعد األوىل ،دار القلم   دمشق ،عثمان بن عفان ا ليفد الشاكر الصابر .445
 م. 1999ه    1420ليس من اإلسالم، حممد ال زايل، دار القلم، الطبعد األوىل،  .446
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