
 ِِٓ أخً ثمبـخ شْعْخ أصٍْخ

 
 
 
 

 

 ويـلـَعـلفُّ الـمـال

 
 عبُد احلليم الِغّزي

 

 

  ٌِْنشٌساد  ٌِلع  صىشائْ



 

 

 ويـلـَعـملفُّ الـال

 

 ثشٔبِح رٍفضٌِّٔ عشضزو لنبح ادلٌدّح اٌفضبئْخ

 يف عجع حٍمبد ًثطشّمخ اٌجث ادلجبشش

 اثزذاءاً ِٓ ربسّخ 

 ـى  2341رُ احلدخ    12

22  /11  /2010  َ 

  



 
 

 راءازهــي
  



 

 

 

 ثِغُِ اهللِ اٌشَّمحَٓ اٌشَّحُْ
 

 اٌغَّالَُ عٍَََ ًخو اهللِ ادلُضِ ًخَنجوِ اٌعٍَِّ

 اٌغَّالَُ عٍََ اٌثَّشِ اجلين ًاٌىٌوت اٌذُسُّ

 ًسمحخ اهلل ًثشوبرواٌغَّالَ عٍََ اعُ اهلل اٌشّضِ أثِ احلغَِٓ عٍَِّ 
  



 

 احلهقة االًىل

 انٌصية
 

كم أشياع أيب تراب يف كل صقع من أصقاع ىذا الوجود، أحياًء، أمواتاً، صغاراً، كباراً، رجااًل، السَّبلـُ علي
 َمَلفُّ الَعَلوّي احللقة األوىلػنساًء، ال

َمَلّف الفاطمي، سوؼ لن ألعب لعبة األسانيد وادلصادر ػالبدايُة من الفطرة ومن الوجداف، كما مرَّ الكبلـُ يف ال
تية اذلزيلة، احلقُّ واضٌح صريح، ومنطق احلقيقة داٌؿ بنفسِو على نفسو، سوؼ أتصفُح ىذه اللعبة العنكبو 

صفحاٍت من تأرؼلنا الذي ال زالت فيِو الكثًن من القرائن رغم كل التشويو، وال زالت فيو الكثًن من البينات 
جداف، الوصّيُة، قضيٌة ٓنكم هبا ؽلكن أف صلدىا ىنا أو ىناؾ، وكثًنٌة ىي كثًنة، كما قلُت البداية من الفطرة والو 

الفطرة وػلكم هبا الوجداف مهما قيل أو مهما يقاؿ، ومهما جيء ُنجج واىية أو أعذار أو ٔنرغلات أو مسي ما 
ُمحّدثوف، وجاء ُشرَّاُح األحاديث وٓنّدث ادلتكلموف وطولوا يف ػشئت من التسميات لصنوؼ الكبلـ، قاؿ ال

ادلؤرخوف، َصَدقوا يف أحياف وحرَّفوا وكذبوا وأخفوا احلقائق يف أحياٍف أخرى،  ُحججهم و استدالالهتم، وَكَتبَ 
وقاؿ ادلفسروف، وَكَتَب الذين كتبوا يف أسباب النزوؿ، وقالت الشعراء واألدباء، وكلّّ قاؿ ما يريد أف يقوؿ، سواء  

 لوجداف وبعد ذلك العقل.كانت كل ىذه األقواؿ ىي يف خانة احلقيقة أو يف خانة التزوير، تبقى الفطرة وا
ُمكابرة فتغطي على أدلة الوجداف ػالدليل الواضح والربىاَف الساطع الذي ال يقبل النقاش، نعم ؽلكن أف تأيت ال

والضمًن والفطرة والعقل، ولكنها تغطيٌة ليست ُنقيقية، نفس الشخص الذي ُيكابر القضية يف داخلو غًن 
ا من إنساٍف ؽللك أدىن مستوى من االىتماـ بشأٍف من شؤونات مغطاة واضحة جلية بينة، ما من عاقل وم

حياتِو إذا ما َعِرؼ من نفسِو أنو سوؼ لن يستمر يف رعايتِو لذلك الشأف بسبب مرٍض، أو بسبب سفر، أو 
بسبب أي ضلو من أضلاء الغياب عن ذلك الشأف، أو ّنوٍت أو ألي أمر آخر تنقطع فيو رعايتُو لذلك الشأف، 

لفطرُة والعقل كلها ٓنكم بوجوب الوصية ىنا، واإلنساف يندفع للوصية يف مثل ىذه األحواؿ بدافع الوجداف ا
فطري من دوف تفكًن ومن دوف ُنث كبلمي أو فلسفي أو نظري، كل إنساف يهتُم لشأف من شؤوناتِو 

تُو، وإف وجدانُو، وإف عقلو، الشخصية، من شؤوناتِو العائلية، من شؤوناتِو ادلعنوية، من شؤوناتِو ادلادية، فإف فطر 
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وإف ْناربو، وإف حكمتُو إف كاف ؽللك شيئًا من احلكمة كلُّ ذلك يدفعُو إىل الوصية، البد أف يوصي إىل أحد 
وىذا ىو ادلنطق اإلنساين، وىذا ىو ادلنطق الوجداين، وىذا ىو ادلنطق الفطري، أما أف يأيت آٍت فًنيد أف يُغطي 

َمّوٍه ٓنت أحابيل األسانيد وادلصادر، ومسي ما شئت من ذلك، وكلو ػُ وعليٍة وِنداع م بشبهاٍت وبأقاويل وبلعبةٍ 
يقُع يف ملٍف للتزوير واخلداع والتظليل، فإف ذلك يف عامل احلقيقة ويف عامل الواقع لن يغطي ىذا االندفاع 

يوصي، البد أف يوكل ذلك  الوجداين، وىذا االندفاع الفطري، وىذه القوة اليت تدفع اإلنساف للوصية، البد أف
الشأف ادلهم إىل إنساٍف يعتمد عليو، إىل إنساٍف ؽللُك من الكفاءِة لبلىتماـ بذلك الشأف، أكاف ذلك الشأف 
سياسياً، علمياً، ْنارياً، إداريًا إلدارة شؤوف عائلتِو، أو إلدارة شؤوف مصنعِو، أو إلدارة مدرستِو، أو إلدارة أي 

ختلفة، ح ى األطفاؿ فإمهم يتصرفوف بدافع الفطرة، ال بدافع التجربة، وال بدافع النظر شأٍف من شؤوف احلياة ادل
والفكر والبحث ادلنطقي، األطفاؿ أيضاً بدافع الفطرة يتصرفوف وفقاً دلنهج الوصية الفطري، فإذا ما أراد أف ؼلرج 

لعبُو ادلبعثرة، وح ى لو سافر الطفل وأجرى  من ادلنزؿ وقد ترؾ لَُعَبُو مبعثرة فإنو يوصي أحدًا يف ادلنزؿ أف يراعي
اتصااًل تلفونيًا مع بقية أفراد األسرة فإنو يسأذلم عن لَُعبو وعن حاجاتِو اليت يهتم هبا، ىذا االندفاع اندفاٌع 
فطري، ىذه قضية فطرية، الوصية قضيٌة فطرية موجودٌة يف أعماؽ النفس البشرية، فهل يُعقل لسيد النفوس 

لسيد نفوس الكائنات وادلوجودات زُلَمٍَّد صلى اهلل عليو والو أف ؼلرج على ىذا النظاـ الوجداين،  البشرية، بل
وىذه القاعدة الفطرية، فيرتؾ أىم شأٍف يف شؤونات حياتِو وىو اإلسبلـ واإلؽلاف واألُمَّة واذلداية والضبللة، كل 

ال ؽلكن ذلك أبداً، كيف نتصور ذلك؟ ضلن حٌن  ىذا يرتكُو لتلعب بو األىواء، ولتعبث بو النفوس اجلاىلة !!
نتصفح التأريخ ماذا صلد يف التأريخ؟ يف نفس تأريخ أولئك الذين أنكروا الوصية وقالوا بأف زُلَمَّداً صلى اهلل عليو 

 وآلو مل يوصي إىل أحد إذا أردنا أف نقرأ التأريخ ماذا صلد؟ على سبيل ادلثاؿ:
للهجرة، كما ىو ادلعروؼ،  310وىذا ىو اجلزء الثاين، الطربي متوىف سنة: حينما نذىب إىل تأريخ الطربي، 

، من اجلزء 591يف األياـ األخًنة من حياة اخلليفة أيب بكر، يف مرض الوفاة، يف ادلرض الذي تويف فيو، صفحة:
خالياً  - ليان دعا أبو بكر عثماف خاالثاين من تأريخ الطربي، طبعة دار صادر، ّنراجعة وٓنقيق نواؼ اجلراح: 

فقاؿ: أكتب، بسم اهلل الرحمن الرحيم، ىذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى  -يعين لوحدِه 
 -ىذا ما ًعهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين، أما بعد  -يكتب ذلم عهداً  -المسلمين، أٌما بعد 
فكتب  -يعين ذىب عنو الوعي  - قاؿ: ثم أغمي عليو، ثم أغمي عليو، فذىب عنو -وصل إىل أما بعد 

عثماف من عندًه، أما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب كلمآلكم خيران منو، ثم أفاؽ أبو 
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كرب ألف عثماف قد كتب الشيء الذي كاف يريد أبو بكر   - بكر فقاؿ: أقرأ عىلىٌي، فقرأ عليو فكبَّر أبو بكر
كقاؿ: أراؾ خفت أف يختلف الناس إف افتىتلتي نفسي  ،كبَّر أبو بكرأقرأ عىلىٌي، فقرأ عليو، ف -أف يكتبُو 

أك إف افتىتىلت نفسي في غشيتي، قاؿ: نعم، قاؿ: جزاؾ اهلل خيران عن اإلسبلـ كأىلو، كأقٌرىا أبو بكر 
أبو بكر يف مرض الوفاة، دعا عثماف لوحدِه، كتب عهدًا إىل ادلسلمٌن،  رضي اهلل عنو من ىذا الموضع.

 عليهم خليفة من ِقَبلِو وىو عمر بن اخلطاب، لكن بأية طريقة؟ َنصَّبَ 
ىذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين  قاؿ لو: أكتب، فلما كتب، بسم اهلل الرحمن الرحيم

أغمي عليو، الكتاب كملُو عثماف، فلما أفاؽ أبو بكر وافق عليو وأقرُه على ذلك، ىل كاف فعُل أيب  -أما بعد 
ر خاطئاً؟ أبداً، ىذا التصرؼ تصرؼ إنساين فطري وجداين، اإلنساف بوجدانِو وبإنسانيتِو وبفطرتِو يندفع إىل بك

قضية الوصية، وأي إنساف عنده أمر يهتم لو، سواء كاف َخّطط لذلك من قبل أـ مل ؼلطط فإنو سيتصرؼ وفقاً 
سبب ىذا الشعور الوجداين يف داخلِو، الشعور ذلذه القضية الفطرية وذلذه القضية الوجدانية، لذلك أبو بكر ب

الفطري يف داخلِو، وصى ألحٍد من بعدِه، فلماذا حينما نتحدث عن زُلَمٍَّد خامت األنبياء ضلرمُو من ىذا احلق؟! 
ونصفُو بأنو قد تصرؼ تصرفًا بعيدًا عن الوجداف وعن الفطرة، ألنو ما وصى ألحٍد من بعده، دلاذا أبو بكر؟ 

ا بكر أحرُص من زُلَمَّد؟ أكثر وجدانًا من زُلَمَّد، أعقل من زُلَمَّد أـ أف الظروؼ بعد أيب بكر كانت ىل أفَّ أب
أخطر من الظروؼ بعد زُلَمَّد صلى اهلل عليو والو، أليست وفاة النيب ورحيل النيب ىو أخطر بكثًن من وفاة أيب 

بكر فإمها تفقد حاكماً بشرياً من عامة الناس، اخلطورة  بكر؟ ادلنطق ػلكم بذلك، األُمَّة ىنا تفقد نبيها، ويف أيب
يف وفاة أيب بكر أـ يف وفاة رسوؿ اهلل؟ أنا ىنا ال ُأشِكُل على أيب بكر، ىذا التصرؼ تصرؼ طبيعي جداً،  أين؟

ىذا التصرؼ وفقًا للوجداف، وفقًا للفطرة، وفقًا إلنسانية اإلنساف أنو يوصي، ليس البحث ىنا إىل من وصى، 
تفق على ذلك، طلتلف، الكبلـ ىنا يف أصل الوصية تصرؼ أيب بكر كاف تصرفًا صائباً، موافقًا للفطرة ن

والوجداف وادلنطق والعقل واحلكمة، وىذا تصرُّؼ أي إنساف على وجو البسيطة، ألي شأٍف من شؤونِو اليت يهتم 
أف صلدُه يف )الكامل يف التأريخ( البن  ذلا، ىذا الكبلـ ليس موجوداً فقط يف تأريخ الطربي، نفس الكبلـ ؽلكن

 للهجرة.  630األثًن، وابُن األثًن متوىف سنة: 
: من اجلزء الثاين طبعة دار الكتب العلمية، بتحقيق أبو الفداء عبد اهلل القاضي، نفس  273أيضًا يف صفحة 

كتب بسم اهلل الرحمن ثم إٌف أبا بكر أحضر عثماف بن عفاف خاليان ليكتب عهد عمر، فقاؿ لو: أالكبلـ: 
. وأيضًا أغمي عليو، نفس القضية بكل تفاصيلها موجودة يف كامل التاريخ، الرحيم.. إلى آخر الكبلـ



 1 ح   الملف العلوم
  

8 

وموجودة يف مصادر أخرى عديدة، أنا جئت بتأريخ الطربي، وبتأريخ ابن األثًن باعتبار أمهما من أشهر كتب 
، وجئت هبما على سبيل األمثلة وا لنماذج، وإال ىذه القضية مذكورة يف مصادر كثًنة جداً، التأريخ عند القـو

بقية القضايا اليت سأشًن إليها ىي أيضًا مذكورة، يف قضايا كثًنة جداً، لكنين ىنا أورد على سبيل ادلثاؿ على 
سبيل النموذج أورد مصدراً، مصدرين، ثبلثة، ال أكثر من ذلك لئبل يطوؿ وقت الربنامج، فهنا نفس القضية يف  

اب الكامل، لو أف أبا بكر ما أفاؽ من غشيتِو فإف عثماف قد كتب اسم عمر بن اخلطاب، وحينئٍذ ستنتشر كت
ىذه الوصية وستكوف وصية مزورة بطبيعة احلاؿ، لكن أبا بكر أفاؽ ُنسب ما مذكور يف الكتب، أفاؽ وأقرَّ 

رَّض عمر بن اخلطاب إىل زلاولة الوصية. نفس الشيء إذا أردنا أف نذىب إىل عمر بن اخلطاب، َلمَّا تَػعَ 
 االغتياؿ، واليت مات على إثرىا، ماذا صنع عمر بن اخلطاب؟ ىل ترؾ األمر ىكذا؟!

فإنو ما ترؾ األمر ىكذا، أيضًا أختار رلموعة من الصحابة، القصة ادلعروفة، والقضية ادلعروفة بقضية الشورى، 
قاؿ لصهيب: صٌلي بالناس ك : 751، 750، صفحة ووضع ذلا برنارلاً، وىذا تأريخ الطربي، اجلزء الثاين

 -كاف مسافرًا   - ثبلثة أياـ، كأدخل عليٌان كعثماف كالزبير كسعدان كعبد الرحمن بن عوؼ كطلحة إف قىًدـ
كقيم على رؤكسهم فإف اجتمع خمسة كرضوا رجبلن كأبى  ،كأحًضر عبد اهلل بن عمر كال شيء لو من األمر

رأسوي بالسيف، كإف اتفق أربعة فرضوا رجبلن منهم كأبى أثناف فاضرب كاحد فاشدخ رأسو، أك اضرب 
رؤكسهما، فإف رضي ثبلثة رجبلن منهم، كثبلثة رجبلن منهم، فحكَّموا عبد اهلل بن عمر فأم الفريقين حكم 
لو فليختاركا رجبلن منهم، فإف لم يرضوا بحكم عبد اهلل بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن 

. ىذه وصية مفعمة بالقتل وبالدماء، ىذا الربنامج، ضلن قد ال نتفق على الربنامج، لكن كاقتلوا الباقي عوؼ
أصل الفكرة وىي الوصية، عثماف بن عفاف لو مل يُقتل لفعل نفس األمر، لوصى على طريقة أيب بكر، على 

جاء بطريقة ابتدعها، رسوؿ اهلل طريقة عمر على طريقٍة أخرى ىو يبتدعها جديدة، ألف كل واحد من اخللفاء 
صلى اهلل عليو وآلو ُنسب ما يقوؿ القـو ما وصى، إذًا وصية أيب بكر بدعة، إذًا رللس الشورى بدعة، ىذا 
الكبلـ إذا أردنا أف نقولُو على حساب اجلدؿ، لكنين أقوؿ ىذه قضية وجدانية، قضية فطرية، التصرؼ الذي 

هد خلبلفة عمر، ىذه قضية فطرية وجدانية، ىنا ىو يندفع إندفاعًا إنسانياً، تصرفُو أبو بكر يف مسألة كتابة الع
وح ى قضية عمر، بغض النظر عن التفاصيل وعن االختيارات، مقصودي أف القضية تعود إىل منظومة الوصية، 

يف اجلزء إىل برنامج الوصية الذي ىو برنامج فطري، وقصة الشورى كما ذُِكرت هبذا التفصيل يف تأريخ الطربي 
 :461الثاين أيضاً جاءت مذكورة يف اجلزء الثاين من تأريخ ابن األثًن، يف صفحة 
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. نفس القضية اليت جاءت مذكورة يف تأريخ : كاقتلوا الباقينإىل أف قاؿكقاؿ لصهيب: صلي بالناس.. 
فة الثاين عمل بربنامج الطربي، نفس الربنامج، برنامج القتل، إذًا اخلليفة األوؿ عمل بربنامج الوصية، واخللي

الوصية، البد من جهٍة ترعى الشأف ادلهم، شأف األُمَّة ىو أىم الشؤوف، وشأف اإلسبلـ ىو أعلى الشؤوف، 
اخلليفة أبو بكر وصى وكتب عهداً، واخلليفة عمر أسس رلموعة الشورى، كل ذلك ينطلق من ىذا األساس، 

الوصية، ألف الوصية قضية فطرية، وكاف العرب يف من ىذا اجلذر، من أي أساٍس، من أي جذٍر؟ من جذر 
 .اجلاىلية يعملوف على أساسها، ملوؾ العرب يف اجلاىلية

لو أردنا أف ندرس تأريخ ملوؾ ادلناذرة مثبًل، أو ملوؾ الغساسنة، لو أردنا أف ندرس تأريخ ملوؾ الفرس، 
يف جزيرة العرب، يف اإلمارات اليت  األكاسرة، والقياصرة كذلك، وتأريخ ملوؾ اليمن، وتأريخ ملوؾ العرب

ُحكاـ وادللوؾ، وح ى من الديانات، يف كل ادلستويات ىناؾ الوصية، ػنشأت ىنا وىناؾ، والذين سبقوىم من ال
ـٌ  ـٌ بشري، نظا القبائل، شيوخ العشائر، دلاذا زُلَمٌَّد صلى اهلل عليو وآلو يستثىن من كل ذلك ؟! والوصية نظا

، النـو ضرورة فطري يف حياة اإلنساف ، الوصية ضرورة من ضرورات احلياة، مثل ما أفَّ اإلنساف ػلتاُج إىل النـو
، اإلنساف يهيئ فراشُو وِدثارُه الذي يتدثر بو،  من ضرورات احلياة، والفراش والوسادة ضرورة من ضرورات النـو

، األكل  ضرورة، وىذه الضرورة ال تتحقق الغطاء الذي يتغطى بو، والوسادة اليت يناـ عليها ألجل ضرورة النـو
إال بتوفًن الطعاـ وطبخو وإنضاجِو، بتوفًن األواين، وتوفًن ادلكاف الذي يؤكل فيو، يهيئ اإلنساف ُكلَّ ىذه 
ادلقدمات اليت تكوف ىي أيضًا ضرورية ألمها تؤدي إىل ضرورة أخرى وىي ضرورة األكل، التناسل والتناكح 

تاج إىل مقدماٍت ضرورية يسعى اإلنساف إىل الزواج ومقدمات الزواج تعرفومها ضرورة يف حياة اإلنساف، أيضًا ػل
أنتم كم ىي كثًنة وكم ىي عسًنة خصوصًا يف أيامنا ىذه، يف كل جانٍب من جوانب احلياة ح ى حينما يريد 

د من اإلنساف أف يقضي حاجتو أف يتبوؿ، قضاء احلاجة واخلبلص من الفضبلت ضرورة من ضرورات احلياة الب
 هتيئة األسباب ادلناسبة للخبلص من الفضبلت، كل شيٍء يف احلياة.

يف اجلانب الديين من ضرورات الدين أف يتعلم اإلنساف، أف يتعلم على األقل األمور األساسية، األمور االبتبلئية 
احلياة عند يف العقيدة، يف األحكاـ، يف األخبلؽ، وعليو أف يهيئ ادلقدمات، دلاذا كل ضرورة من ضرورات 

اإلنساف يلتـز هبا رسوؿ اهلل إال ضرورة الوصية، دلاذا؟ ىل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ترؾ ضرورًة من 
ضرورات احلياة، وترؾ أف يهيئ ادلقدمات ألي ضرورة من ضرورات احلياة ح ى نصدؽ بأنو ترؾ ضرورة الوصية،  

ما األكل والشرب والزواج والنـو والراحة والعبلج  كيف يَقبل ادلنطق ذلك؟ كيف يقبل الوجداف ذلك؟ مثل
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ومراجعة الطبيب، وهتيئة أسباب األماف، وهتيئة أسباب السكن واالستقرار، وهتيئة أسباب التجارة والعمل، وهتيئة 
أسباب اإلدارة، وهتيئة أسباب حفظ النظاـ، وإغلاد القوانٌن للمجتمعات وللدوؿ، وإغلاد احلكومات اليت تشرؼ 

تطبيق القوانٌن، إىل أي ضرورة أخرى من الضرورات، كل ىذه األشياء قاـ هبا رسوؿ اهلل، بل إف الكثًن من على 
الضرورات اليت قاـ هبا رسوؿ اهلل ما كاف العرب يعرفومها، رسوؿ اهلل قاـ بكل الضرورات اليت كاف العرب يعرفومها 

م فغًن حياهتم، فهل يعقل أف يعمل بكل ىذه يف حياهتم، وجاء بضروراٍت كثًنٍة جدًا أضافها إىل حياهت
الضرورات ويرتؾ ىذه الضرورة دلاذا؟ ىذا السؤاؿ البد لئلنساف أف يسأؿ وجدانو، أف يسأؿ فطرتُو، أف يسأؿ 

 منطقُو، يف منهج أىل البيت، يف مدرسة أىل البيت، يف فكر أىل البيت علمونا ىكذا:
ر الناس علماً، وىم أكثر الناس فضبًل، وىم أكثر الناس يف سلوكهم بأف األنبياء ىم أكثر الناس عقبًل، وىم أكث

ويف شرائعهم غلاروف الفطرة، ما يأيت بو األنبياء من علم، ومن تشريع، ومن أخبلؽ، فإف ما يأيت موائماً ومبلئماً 
األساس ضلن  ومتسقًا وموافقًا للفطرة اإلنسانية وللوجداف اإلنساين، ولذلك انطبلقًا من ىذا اجلذر ومن ىذا

نعتقد يف مدرسة أىل البيت يف عقيدة أىل البيت بأنو ما من نيب بَػَعثُو اهلل منُذ آدـ إىل نبينا األعظم صلى اهلل 
 عليو وآلو، إال وكاف يعمل بنظاـ الوصية، البد لو من وصي على سبيل ادلثاؿ:

لباب: )باٌب آخر يف اتصاؿ ، عنواف ا57من )ُنار األنوار( لشيخنا اجمللسي صفحة:  23ىذا ىو اجلزء 
ىناؾ رلموعة من الروايات، أنا أشًن إىل رواية من ىذه  ياء من َلُدف آدـ إىل آخر الدىر(الوصية وذكر األوص

الروايات، والروايات عن أىل البيت هبذا اخلصوص كثًنة، وليس كلها موجودة يف ىذا الباب، موجودة أيضًا يف 
 ومن كتٍب أخرى أيضاً، ىذه الرواية عن إمامنا الصادؽ عليو السبلـ:أبواب أخرى من كتاب ُنار األنوار 

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو: أنا سيد النبيين، ككصيي سيد الوصيين، كأكصيائي سادة األكصياء، 
إف آدـ سأؿ اهلل عٌز كجل أف يجعل لو كصيان صالحان، فأكحى اهلل عزَّ كجل إليو إني أكرمت األنبياء 

ة، ثم أخترت خلقي كجعلت خيارىم األكصياء، ثم أكحى اهلل عزَّ كجل إليو يا آدـ أكصي إلى شيث، بالنبو 
ـي إلى شيث، كىو ىبة اهلل بن آدـ، كأكصى شيث إلى ابنو شباف، كىو ابن نزلة الحوراء التي  فأكصى آد

محلث إلى محوؽ، أنزلها اهلل على آدـ من الجنة فزكجها ابنوي شيثان، كأكصى شباف إلى محلث، كأكصى 
كأكصى محوؽ إلى عميشا، كأكصى عميشا إلى أخنوخ كىو إدريس النبي، كأكصى إدريس إلى ناحور، 
كدفعها ناحور إلى نوح النبي، كأكصى نوحه إلى ساـ، كأكصى ساـ إلى عثامر، كأكصى عثامر إلى برعيثاشا، 

سو، كأكصى جفيسو إلى عمراف، كأكصى برعيثاشا إلى يافث، كأكصى يافث إلى بره، كأكصى بره إلى جفي
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كدفعها عمراف إلى إبراىيم الخليل، كأكصى إبراىيم إلى أبنًو إسماعيل، كأكصى إسماعيل إلى إسحاؽ، 
كأكصى إسحاؽي إلى يعقوب، كأكصى يعقوب إلى يوسف، كأكصى يوسف إلى يثريا، كأكصى يثريا إلى 

اف إلى يوشع بن نوف، كأكصى يوشع شعيب، كدفعها شعيب إلى موسى بن عمراف، كأكصى موسى بن عمر 
بن نوف إلى داككد، كأكصى داككد إلى سليماف، كأكصى سليماف إلى آصف بن برخيا، كأكصى آصف بن 
برخيا إلى زكريا، كدفعها زكريا إلى عيسى بن مريم، كأكصى عيسى إلى شمعوف بن حموف الصفا، كأكصى 

منذر، كأكصى منذر إلى سيليمة، كأكصى سليمة شمعوف إلى يحيى بن زكريا، كأكصى يحيى بن زكريا إلى 
إلى بردة، ثم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كدفعها إليَّ بردة، كأنا أدفعها إليك يا علٌي، كأنت تدفعها 
إلى كصيك، كيدفعها كصيك إلى أكصيائك من كلدؾ كاحده بعد كاحد حتى تيدفع إلى خير أىل األرض 

، الثابت عليك كالميقيم معي، كالشاذ عنك في كلتختلفنَّ عليك اختبلفان شديدان بعدؾ كلتكفرف بك األيمَّة، 
 النار، كالنار مثولن للكافرين.

الرواية ىذه رواىا شيخنا الطوسي رضواف اهلل تعاىل عليو، ورواىا أيضًا شيخنا الصدوؽ رضواف اهلل تعاىل عليو، 
ية جاءت بنماذج من أمساء األوصياء، وإال فنحن وىناؾ مصادر أخرى عديدة ذكرت ىذه الرواية، وىذه الروا

نعتقد يف مدرسة أىل البيت بأف األنبياء، لكل نيب من األنبياء اثنا عشر من األوصياء، وىذا موضوع فيو 
تفصيل، اآلف ال أريد الدخوؿ فيو، إظلا جئت هبذه الرواية جئت هبا مثااًل وظلوذجًا على قضية الوصية، وأف 

، قضية وجدانية، قضية ضرورية يف حياة اإلنساف، يف حياة عامة الناس فضبًل عن األنبياء الوصية قضية فطرية
 صلوات اهلل وسبلمو عليهم أمجعٌن.

ولذلك ضلن إذا أردنا أف نعود على سبيل ادلثاؿ، مثبًل إىل كتب اليهود والنصارى، إذا أردنا أف نعود إىل كتاب 
، الرتمجة العربية، ىذا ىو الكتاب ادلقدس، وىذا ىو كتاب التوراة، )التوراة(، وىذا ىو كتاب التوراة بٌن يدي

وىذا ىو ِسفُر العدد، التوراة ادلوجودة عند اليهود فيها سفر التكوين، اخلروج، البلويٌن، العدد، التثنية، ىذه 
آليات من ِسفر العدد، وا 27األسفار اخلمسة من أسفار التوراة، وىذا ىو سفر العدد، وىذا ىو اإلصحاح 

من سفر العدد، من أسفار التوراة، التوراة اليت يدين  27من آيات اإلصحاح  33إىل اآلية  12نبدأ مع اآلية 
 ؟27هبا اليهود اآلف، لنقرأ ماذا جاء يف اإلصحاح 

كقاؿ الربُّ لموسى: أصعد إلى جبل عباريم ىذا، كأنظر األرض التي أعطيتي بني إسرائيل، كمتى نظرتها 
ىاروف كاف وصياً يف حياة موسى، لكن بعد ذلك تويف  -ومك أنت أيضان كما ضيم ىاركف أخوؾ تيضمي إلى ق
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ىاروف يف حياتِو، يف حياة موسى، قبل قليل قرأنا بأف وصي موسى ىو يوشع بن نوف، اآلف يف الرواية اليت مرت 
فكلَّم موسى الرب قائبلن:  -موسى ُيَكّلم ربو  -فكلَّم موسى الربَّ قائبلن علينا قبل قليل، إىل أف يقوؿ: 

موسى ىنا يطلب من اهلل أف ينصب وصياً،  -ليوكل الرب إلو أركاح جميع البشر رجبلن على الجماعة 
فكلَّم موسى الربَّ قائبلن: ليوكل الربُّ إلو أركاح جميع  -فنصب الوصي ليس بيد األُمَّة وإظلا النصب من اهلل 

يخرج أمامهم، كيدخل أمامهم، كيخرجهم كيدخلهم لكيبل  -؟ ماذا يفعل -البشر رجبلن على الجماعة 
لكيبل تكوف جماعة الرٌب   -إذًا اجلماعة ُناجة إىل راع  -تكوف جماعة الرب كالغنم التي ال راعي لها 

كالغنم التي ال راعي لها فقاؿ الربُّ لموسى: خذ يشوع بن نوف رجبلن فيو ركح، كضع يدؾ عليو، كأكقفو 
 -ىذه الوصية ليوشع بن نوف يف التوراة  -كاىن، كقداـ كل الجماعة كأكصًو أماـ أعينهم قداـ العازار ال

كأجعل من ىيبتك عليو، لكي يسمع لو كل جماعة بني إسرائيل، فيقف أماـ العازار  ،كأكصًو أماـ أعينهم
بني  الكاىن فيسأؿ لو بقضاء األكريم أماـ الرب حسب قولًو يخرجوف كحسب قولًو يدخلوف، ىو ككل

ففعل موسى كما أمرهي الرٌب، أخذ يشوع كأكقفو قداـ العازار الكاىن كقداـ كل  ،إسرائيل معو كل الجماعة
باهلل عليكم ما الفارؽ بٌن ىذه األحداث  الجماعة ككضع يديو عليو كأكصاه كما تكلم الربُّ عن يد موسى.

، ىذا توراة موسى، ووضع يديو عليو وأوصاه، وبٌن بيعة الغدير، أليس نفس ادلضامٌن ادلوجودة يف بيعة الغدير
 ماذا طلب موسى من ربِو:

ليوكل الربُّ إلو أركاح جميع البشر رجبلن على الجماعة يخرج أمامهم كيدخل أمامهم كيخرجهم كيدخلهم 
وآؿ زُلَمَّد،  ضلن ىكذا نقرأ يف األدعية أف غلعل مدخلنا مدخل زُلَمٍَّد وآؿ زُلَمَّد وأف غلعل سلرجنا سلرج زُلَمَّدٍ  -

يخرج  -أف ؽليتنا على شلات زُلَمٍَّد وآؿ زُلَمَّد، أف ػليينا زليا زُلَمٍَّد وآؿ زُلَمَّد، أليس نفس ىذه ادلضامٌن 
كالغنم التي ال   -يعين أولياء اهلل  -أمامهم كيدخل أمامهم كيخرجهم كيدخلهم لكيبل تكوف جماعة الرب 

ىذه الوصية الواضحة وال زالت ىذه  -تكلم الرب عن يد موسى  راعي لها، ككضع يديو عليو كأكصاه كما
الوصية يف كتاب التوراة رغم كل التحريف، ورغم كل الرتمجات ادلختلفة، ال زالت واضحة وصرػلة وجلية وبينة، 

 وفعبلً َنصَّب يوشع بن نوف وصياً.
ت عن عدـ أعلية ادلصاىرات، وليس غريبًا أف ٔنرج زوجة موسى الصفراء بنت شعيب، يف بعض الربامج ٓندث

ُمسماة يف كتب اليهود صفورة، يف كتبنا الصفراء بنت شعيب، ػوح ى العبلئق الرمحية، الصفراء بنت شعيب وال
ويف كتب اليهود تسمى صفورة، ىذه خرجت على يوشع بن نوف وعلى وصي موسى وحاربتُو، كما خرجت 
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جري يف ىذه األُمَّة حذَو القذة بالقذة، وحذو النعل بالنعل، زوجة النيب يف اجلمل، ما كاف يف األمم ادلاضية سي
ذراعًا بذراع وباعًا بباع، ح ى لو أمهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيو، فلمَّا سألوا رسوؿ اهلل عن األمم ادلاضية 

 عن الناس ىل ىم اليهود والنصارى؟ قاؿ: وىل الناس إال ىم، احلديث عن ىؤالء يكوف.
هد القدًن ىناؾ سفر باسم سفر يشوع، وىو يوشع بن نوف، يوشع، يشوع، ألف الكلمة  أحد أسفار كتاب الع

كلمة غًن عربية، فتختلف يف الرتمجات، يوشع بن نوف ىذا اإلصحاح األوؿ من سفر يشوع، أقرأ سطورًا من 
سى، ىذا ىذا السفر، يف ىذا السفر قصة يشوع وحروب يشوع أيضًا مع الناكثٌن والقاسطٌن وادلارقٌن بعد مو 

، ىذا سفر يشوع وصي موسى عليو السبلـ، وفيو قصص حربِو 378، إىل 337الِسفر يبدأ من صفحة: 
وقتالو، اقرأ السطور األوىل، وإال السفر بكاملِو ُناجة إىل دراسة، لو كاف ىناؾ متسع من الوقت لقرأنا السفر 

 بكاملو، اإلصحاح األوؿ من اآلية األوىل إىل اآلية التاسعة:
ككاف بعد موت موسى  -ىذا وصٌف دلوسى  -عبد الرب  -بعد موت موسى  - ف بعد موت موسىككا

ككاف بعد موت موسى عبد  -اهلل كّلَمُو، اهلل كلم يشوع بن نوف  -عبد الرب أف الرب كىلَّم يشوع بن نوف 
ىذا األردنو  أف الرب كىلم يشوع بن نوف خادـ موسى قائبلن: موسى عبدم قد مات، فاآلف قيم أعبر ،الرب

كما    أي لبين إسرائيل، ويستمر يف الكبلـ فيقوؿ لو: أنت ككل ىذا الشعب إلى األرض التي أنا معطيها لهم،
كما كنت مع موسى أكوف معك، ال أيىملك   اهلل يقوؿ لو، الرب يقوؿ لو: -كنت مع موسى أكوف معك 

حلفت آلبائهم أف أعطيهم، إنما  كال أتركك، تشٌدد كتشجع ألنك أنت تقسم لهذا الشعب األرض التي 
كن متشددان كتشجع جدان لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرؾ بها موسى عبدم، ال تمل 

ال تمل عنها يمينان كال شماالن  -فهو الصراط ادلستقيم، يوشع ؽلثل الصرط ادلستقيم  -عنها يمينان كال شماالن 
يعين إنك  -لشريعة من فمك بل تلهج فيو نهاران كليبلن لكي تفلح حيثما تذىب، ال يبرح ًسفر ىذه ا

ال يبرح سفر ىذه الشريعة من فمك بل تلهج فيها نهاران كليبلن  -الشريعة الناطقة، وعليّّ ىو القرآف الناطق 
ألنك حينئذ تصلح طريقك كحينئذو تفلح، أما أمرتك  ،لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما ىو مكتوبه فيو

احلق مع علّي وعليّّ مع احلّق  -ب كال ترتعب ألف الرب إلهك معك حيثما تذىب تشدد كتشجع ال ترى
ألف الرب إلهك  -يدور معُو حيثما دار، عليّّ شلسوٌس يف ذات اهلل، ال تسبوا علّيًا فإنو شلسوٌس يف ذات اهلل 

ذه الصفات، ىذا احلديث مع وصي النيب، وأوصياء األنبياء ذلم ىذه ادلنازؿ، ذلم ى -معك حيثما تذىب 
 وىناؾ الكثًن الكثًن من الكبلـ يف كتب اليهود ويف كتب النصارى أيضاً.
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ىو ىذا منطق الفطرة، الديانات كلها فيها أوصياء، دلاذا دين اإلسبلـ ليس فيو من وصي؟! دعك من ألعوبة 
يرتؾ مجاعة الرب   األسانيد وادلصادر وأُنث عن احلقيقة، ىذا كتاب التوراة، فإفَّ موسى طلب من اهلل أف ال

كالغنم ببل راعي البد للغنم من راع، والبد جلماعة الرب من راع يرعاىا، وىذا الراعي يكوف معو اهلل دائماً كما 
 مر، إنو كبلـ حّق، احلكمة ضالة ادلؤمن وىو أحق هبا أينما وجدىا أخذىا.
كدعا صحاح العاشر من إصليل م ى: وىذا إصليل النصارى، ىذا كتاهبم ادلقّدس، ىنا يف )إصليل م ى( ويف اإل

عيسى دعا تبلميذُه االثين عشر، قبل قليل قلت مدرسة أىل البيت تعتقد بوجود االثين  - تبلميذهي االثني عشر
واألئمة من قريش اثنا عشر، ىذه حقائق البد من  - كدعا تبلميذهي االثني عشر -عشر مع كل األنبياء 

كدعا  -يف البخاري ومسلم أف األئمة من بعد رسوؿ اهلل اثنا عشر االلتفات إليها، واألحاديث موجودة 
فأكالىم سلطانان يطردكف بو األركاح  -أعطاىم والية تكوينية  -تبلميذهي االثني عشر فأكالىم سلطانان 

فأعطاىم سلطانان يطردكف بو األركاح النجسة كيشفوف الناس من كل مرض  -والية تكوينية ىذه  -النجسة 
 -أوذلم من؟ وصي عيسى قبل قليل قرأناه مشعوف بن محوف الصفا  - ه أسماء الرسل االثني عشركعلة كىذ

. إىل آخر أمساء، أكلهم سمعاف الذم يقاؿ لو بطرس كأندراكس أخوه -مسعاف ىو مشعوف  - أكلهم سمعاف
فأوالىم سلطاناً، فيعقوب بن زُبدا ويوحنا أخوه إىل أخر أمساء االثين عشر من أوصياء عيسى ومن حوارييو، 

أعطاىم والية تكوينية، مثل ما أعطاىم والية تكوينية أعطاىم والية تشريعية أيضاً، وىذه أمساء الرسل االثين 
 عشر أوذلم مسعاف وىو مشعوف، ىذا يف إصليل م ى يف اإلصحاح العاشر.

رس ىذا ىو األسم بط - كبعد أف فطركا، قاؿ يسوع لسمعاف بطرس: 21إذا نذىب إىل )إصليل يوحنا( يف 
ىو ح ى ىذه التسميات  - أتحبني أكثر مما يحبني ىؤالء -وىو مشعوف  - يا سمعاف بن يونا -الثاين لو 

ىنا تغًنت ُنكم الرتمجات فمن اللغة القدؽلة اليت كاف يتكلم هبا ادلسيح إىل اللغة اليونانية، واللغة اليونانية 
أتحبني أكثر  -غات أخرى إىل أف وصلت إىل الرتمجة العربية تطورت، وكاف أكثر من ترمجة، مث ترمجت إىل ل

محبلف  -قاؿ لو: نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك حبان شديدا، قاؿ لو: أرعى ًحمبلني  ؟مما يحبني ىؤالء
مجع محل، يعين أرعى األغناـ، نفس الوصف الذي جاء يف وصية موسى وىو يطلب من اهلل أف ينصب راعياً 

 قاؿ لو: أرعى حمبلني. -، يرعى األُمَّة لًنعى ىذه الغنم
رب، أنت تعلم أني أحبك حبان شديدا، قاؿ  قاؿ لو مرة ثانية: يا سمعاف بن يونا أتحبني؟ قاؿ لو: نعم يا

قاؿ لو ثالثةن: يا سمعاف بن يونا أتحبني حبان شديدان؟ فحزف  -خراؼ مجٌع خلروؼ  -لو: أسهر على خرافي 
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أنت تعلم أني  ،الثالثة: أتحبني حبان شديدا؟ فقاؿ: يا رب أنت تعلم كل شيءبطرس ألنو قاؿ لو في المرة 
ولذلك الوصية األوىل والرعاية األوىل كانت دلن؟ لسمعاف وىذا  -قاؿ لو: أرعى خرافي  ،أحبك حبان شديدا

التنقبلت يف العقيدة ادلسيحية واضح، رعاية اخلراؼ يف إصليل النصارى، رغم كل التحريفات والرتمجات، ورغم 
. وىنا نفس الشيء، موسى أرعى خرافي -عرب العصور ال زالت الوصية واضحة صرػلة يف كتب النصارى 

يطلب من اهلل أف ال تبقى مجاعة الرب كالغنم ببل راعي، وىنا يأمر يسوع عيسى ادلسيح يأمر مسعاف مشعوف بأف 
 يرعى خرافو، باهلل عليكم ما الفارؽ بٌن ىذه ادلعاين...

أصوؿ الكايف( ىذا اجلزء األوؿ، أقرأ عليكم ىذه الرواية، عن زُلَمَّد بن مسلم رضواف اهلل تعاىل عليو من وىذا )
: عن محمَّد بن مسلم قاؿ: سمعت أبا أجلة أصحاب األئمة ومن محَلة علومهم زلمَّد بن مسلم الطائفي

فسو كال إماـ لو من اهلل فسعيو جعفر عليو السبلـ يقوؿ: كل من داف اهلل عزَّ كجل بعبادةو يجهد فيها ن
كىو ضاؿه متحير كاهلل شانئه ألعمالو، كمىثىلوي كمثل شاةو ضلت عن راعيها كقطيعها فهجمت  ،غير مقبوؿ

فباتت معها  ،ذاىبةن كجائية يومها، فلمَّا جٌنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فحنت إليها كاغترت بها
طيعوي أنكرت راعيها كقطيعها، فهجمت متحيرة تطلب راعيها فلٌما أف ساؽى الراعي ق ،في مربضها

فصاح بها الراعي: ألحقي براعيًك كقطيعك  ،كقطيعها، فبىصيرت بغنم مع راعيها فحنت إليها كاغتٌرت بها
فأنًت تائهةه متحيرة عن راعيًك كقطيعًك، فهجمت ذعرةن متحيرةن تائهة ال راعي لها يرشدىا إلى مرعاىا أك 

 -يعين زلمَّد بن مسلم  - ا ىي كذلك إذ أغتنم الذئبي ضيعتها فأكلها ككذلك كاهلل يا ميحىٌمديردىا، فبين
ككذلك كاهلل يا ميحىٌمد من أصبح من ىذه األيمَّة ال إماـ لو من اهلل عز كجل ظاىره عادؿ أصبح ضاالن تائهان، 

الجور كأتباعهم لمعزكلوف عن  كإف مات على ىذه الحالة مات ميتة كفر كنفاؽ، كأعلم يا محمَّد أف أئمة
دين اهلل قد ضٌلوا كأضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرمادو أشتدت بو الريح في يـو عاصف ال يقدركف مما  

. الرواية واضحة كسبوا على شيءو من ذلك، ال يقدركف مما كسبوا على شيء ذلك ىو الضبلؿ البعيد
ي ذلا ىي حصة الذئب، والذئب رمٌز ىنا للشياطٌن، تتحدث عن أف ىذه النعجة، ىذه الشاة اليت ال راع

 لشياطٌن اجلن واإلنس، رمٌز للجهل وللتحريِف ولبلضلراؼ.
نفس ادلضامٌن تبلحظومها ىي مضامٌن الفطرة، ىذا ىو منطق الفطرة، منطق أىل البيت منطق الفطرة، دين 

عضًا من دوف أف نلعب تلك اللعبة أىل البيت ىو دين الفطرة دين احلقيقة، تبلحظوف الكبلـ يشُد بعضُو ب
الرخيصة، ما تسمى بلعبة األسانيد وادلصادر، احلقائق واضحة، ادلنطق ػلكم هبا والفطرة تذعن ذلا، ىي ىذه 



 1 ح   الملف العلوم
  

16 

الوصية، ىذا ىو منطق الوصية، النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ذىب بعيدًا يف نظاـ الوصية، حينما أقوؿ 
حد الفطرة أبداً، وإظلا ذىب بعيداً يف العمل بنظاـ الوصية ألعلية األمر الذي ذىب بعيداً ال يعين أنو خرج عن 

أوصى بو وأوصى لو ونصب لو وصية، وىذا ىو أصل الفطرة اإلنسانية، كلما كاف األمر مهمًا يف غاية األعلية  
ا يف نفس حلظة كلما تدفع الفطرة اإلنساف ألف يعمل بنظاـ الوصية، كل ادللوؾ عرب التأريخ ما أف يُنَصّبو 

التنصيب يُنصب أيضًا ويل العهد، وحينما ال يكوف للملك ولدًا من األوالد، وليًا لعهدِه يقع ادللك يف حًنة، 
وتقع الدولة يف حًنة ويضطروف إىل أف يوجدوا قانوناً جديداً ح ى يُرزؽ ادللك بولد، وإذا كانوا يشرتطوف الذكورة 

ور أيضاً، تُغًّن القوانٌن، وىذه قضية معروفة عرب التأريخ، ليس يف زماننا يف ادللوؾ فجاءتُو بنت يغًنوف الدست
 فقط، يف كل األزمنة، القضية واضحة، وصرػلة، وجلية، وبينة، دلاذا؟

ألف قضية احلكم وادللك مهمة، لذلك من أوؿ حلظة البد من وجود الوصي، النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
لوصية ونصب الوصي، ىؤالء يتوعلوف الذي يعتقدوف بأف الوصية ىي يف يـو من أوائل البعثة عمل بنظاـ ا

الغدير، أبداً، يـو الغدير إظلا ىو إعبلٌف مجاىًنٌي لكل األُمَّة، ح ى يصل الصوت يصل البياف إىل اجلميع، ألنُو  
لنيب أعلنو اكاف يف احلج وادلسلموف جاءوا من كل حدب وصوب، وإال قضية الوصية وبرنامج الوصية برنامج 

 .يف أوائل البعثة، األعظم يف أحرج ظروؼ حياتوِ 
، حٌن نزلت اآلية القرآنية الكرؽلة 333حينما نذىب مثبًل إىل )تأريخ الطربي( وىذا ىو اجلزء األوؿ، صفحة: 

لت يف حٌن نزلت ىذه اآلية يف أوائل بعثة النيب ُنسب روايات القـو فهي نز  {}ًَأََذِر عَشرِيَتَكَ األَقزَبِنيَ
السنٌن الثبلثة األوىل من البعثة، وإف كانت ىناؾ قرائن وإشارات عندنا تشًن إىل أمها نزلت يف السنة األوىل من 
البعثة، مع ذلك يف السنة الثالثة، لنذىب إىل ىذا القوؿ الذي ذىب إليو القـو بأف ىذه اآلية نزلت يف خبلؿ 

رّنا يف السنة الثالثة، فلنقل، يعين عمر أمًن ادلؤمنٌن ثبلث عشر  السنٌن الثبلثة األوىل، رّنا يف السنة الثانية،
، قضية 333سنة، يف تلك السنة أعلن النيب صلى اهلل عليو وآلو أف علياً ىو الوصي، والقضية معروفة، صفحة: 
ذلم فأيكم  َلمَّا دعا بين ىاشم والقصة معروفة ال يوجد رلاؿ لذكر القصة َلمَّا دعاىم إىل وليمة، وبعد ذلك قاؿ

فأيكم يؤازرني على ىذا األمر على أف يكوف أخي يؤازرين على ىذا األمر، يعين على اإلسبلـ، على الرسالة: 
إىل أف  - األمير يقوؿ: فأحجمى القـو عنها جميعان كقلت كإني ألحدثهم سنان  -ككصي كخليفتي فيكم 

نبي اهلل أكوف كزيرؾ عليو، فأخذ برقبتي، ثم قاؿ:  أنا يا نبي اهلل، أنا يا نبي اهلل أكوف كزيرؾ، أنا يايقوؿ: 
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}ًَأََذِر عَشِريَتَكَ ليس ىذا مهرجانًا عائلياً، اهلل أمرُه  - إف ىذا أخي ككصي كخليفتي فيكم فاسمعوا لو

إف ىذا أخي  -مجع العشًنة بأمر من اهلل بآية صرػلة وىذا تبليغ من اهلل وأراد أف ينصب الوصي  {األَقزَبِنيَ
كخليفتي فيكم فاسمعوا لو كأطيعوا، قاؿ: ثم قاـ القـو يضحكوف كيقولوف ألبي طالب: قد أمرؾ ككصي 

 . والقضية معروفة. أف تسمع البنك كتطيع
نفس ىذه احلادثة يذكرىا ابن األثًن أيضًا يف الكامل، وىذا ىو اجلزء األوؿ من )الكامل يف التأريخ( صفحة: 

فأيكم يؤازرني على ىذا األمر على أف  -إىل اإلسبلـ  -أدعوكم إليو  : وقد أمرين اهلل تعاىل أف586، 585
أنا يا نبي اهلل أكوف إىل أف قاؿ األمًن:  - فأحجم القـو عنها جميعان  ،يكوف أخي ككصي كخليفتي فيكم

. نفس الكبلـ كزيرؾ عليو، فأخذ برقبتي، ثم قاؿ: إف ىذا أخي ككصيي كخليفتي فيكم فاسمعوا لو كأطيعوا
لكن الغريب أف الطربي وىذا ىو ديدنُو يف ، ًا يف كامل التاريخ ألبن األثًنذكره الطربي جاء مذكور  الذي

التحريف ويف حذؼ احلقائق، حينما نذىب إىل تفسًنِه وىذا تفسًن الطربي، ىذا ىو اجلزء التاسع عشر واجلزء 
ويأيت إىل ىذه احلادثة فماذا  {قزَبِنيَ}ًَأََذِر عَشِريَتَكَ األَالعشروف نفس احلادثة حينما يصل إىل اآلية: 

كقد أمرني اهلل تعالى أف أدعوكم إليو فأيكم يؤازرني على ىذا األمر على أف يكوف أخي ككذا ككذا يقوؿ؟: 
- .  حذؼ كلمة الوصية ووصيي ووزيري، وىذه القضية موجودة يف الكثًن من كتب القـو

دار إحياء الرتاث العريب، وىذا أيضاً من الشواىد والقرائن  ىذا ىو )تفسًن الطربي( ضبط وتعليق زلمود شاكر،
فأيكم يؤازرني على على قضية لعبة األسانيد وادلصادر، ىذا شاىد من الشواىد على صحة ما ذىبت إليو: 

قاؿ:  –وكذا وكذا ما ىو؟ اآلف قرئنا الكبلـ ووصيي ووزيري  - ىذا األمر على أف يكوف أخي ككذا ككذا
أنا يا نبي اهلل أكوف كزيرؾ، فأخذ برقبتي ثم قاؿ: إف  -إىل أف قاؿ:  - نها جميعان كقلتفأحجم القـو ع

دلاذا وكذا؟ ىي كلمتاف: ووصيي ووزيري فامسعوا لو وأطيعوا،  - ىذا أخي ككذا ككذا فاسمعوا لو كأطيعوا
ف الكبلـ طويل لو كا - ثم قاؿ إف ىذا أخي ككذا ككذا فاسمعوا لو كأطيعوا -الحظوا احلقد كيف يكوف 

على أف لقلنا ال بأس بذلك، أراد أف ؼلتصر الكبلـ، لكن ىي كلمتاف: وصيي ووزيري، حذفها يف موضعٌن: 
ومثل ىذا كثًٌن جدًا يف   - ثم قاؿ: إف ىذا أخي ككذا ككذا فاسمعوا لو كأطيعوا، يكوف أخي ككذا ككذا

، إذا كانت ىذه الكلمة كلمة وصي ليست مهمة دلاذا  ُٓنارب ىذه احلرب الشعواء، وىذه قضية كتب القـو



 1 ح   الملف العلوم
  

18 

َمَلّف الَعَلوّي الذي ػموجودة يف كتب كثًنة وسرتوف، سرتوف مثل ىذا األمر كثًنًا جدًا من خبلؿ حلقات ال
أتصفح أوراقُو بٌن أيديكم، إذاً الوصية بدأت منذ األياـ األوىل من البعثة ُنسب ما يذىب القـو إىل ذلك بأف 

من سورة الشعراء، نزلت يف السنٌن الثبلثة األوىل، وإف كانت ىناؾ قرائن  {ريَتَكَ األَقزَبِنيَ}ًَأََذِر عَشِ آية:
وإشارات موجودة أمها يف السنة األوىل وقبل أف ُيسلم أحد، ألنو أنذر عشًنتُو قبل أف يُعلن تبليغو عن اإلسبلـ 

عد رسوؿ اهلل إال عليّّ وخدغلة ومجع بين لقريش لعامة قريش، اإلنذار كاف يف البداية، ما كاف على اإلسبلـ ب
ىاشم، ونّصب الوصي قبل أف ُيسلم أيُّ شخص، فعليّّ كاف ىو الوصي من البداية، ىذه ىي احلقيقة، ولكن 
فلنذىب إىل ما ذىبوا إليو، أف اآلية نزلت ضمن السنٌن الثبلثة األوىل، مل ػلددوا، ىم قالوا ضمن السنٌن الثبلثة 

ا الكبلـ كبلـ موارؼ ىذا الكبلـ، فلنقل حدثت يف السنٌن الثبلثة األوىل، يف السنة الثالثة األوىل، ىو نفس ىذ
فلنذىب إىل أبعد ما ؽلكن أف يُذىب إليو، ُعمُر األمًن ثبلث عشر سنة، نصبو وصيًا على بين ىاشم على 

ما يريد البعض أف ػُلَّرؼ سادة قريش نصبو وصيًا على ىذا األمر، مل ينصبو وصيا على تنفيذ أمٍر عائلي، مثل 
 معىن الوصية، وكأنو كاف وصياً ألمٍر عائلي.

فيما جاء يف تأريخ الطربي وتأريخ ابن األثًن بأف الوصية على ىذا األمر أف يكوف وصياً وزيراً على ىذا  قرأناضلن 
ة منذ البداية، ليس األمر الذي جاء بو رسوؿ اهلل من قبل اهلل سبحانو وتعاىل، إذًا قضية الوصية قضية موجود

القضية متعلقة بيـو الغدير أو ُنديث ادلنزلة، ىذا اشتباه كبًن أف نربط قضية الوصية بيـو الغدير، أو نربط قضية 
الوصية بآية أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ وأويل األمر، أبداً، ىذه قضية مثبتة منذ أوؿ يـو من أياـ البعثة، منذ 

الطربي وأمثاؿ الطربي، ىذا ىو برنامج الوصية نفسُو يف كتب اليهود، نفسُو يف كتب السنٌن األوىل وفقًا لقصة 
من ُنار األنوار اليت رواىا الشيخ اجمللسي عن  23النصارى، وأشرت إىل الرواية قبل قليل اليت قرأهتا من اجلزء 

، وتلك ىي الفطرة، وذلك الشيخ الصدوؽ رضواف اهلل تعاىل عليو يف أمساء أوصياء األنبياء، وذلك ىو ادلنطق
ىو حكم الوجداف، ضلن إذا أردنا أف نذىب ونتصفح كتب التأريخ كتب السًن، فأننا سنجد أف علّيًا كاف 
معروفًا باسم الوصي، كاف معروفًا بأنُو ىو الوصي، وبأنو ىو سيد األوصياء، وىذه قضية واضحة دلن أراد أف 

ُعِرؼ هبذا االسم، ُعِرؼ هبذا االسم ىل ىو وصي لتنفيذ  يتصفح كتب التأريخ، كتب احلديث، كتب السًن،
بعض األمور العائلية، أو ىو الوصي الذي جاءت وصيتُو واضحة صرػلة يف حديث الطربي وابن األثًن وأمثاؿ 

 ىؤالء، أنا ىنا سأختار ظلاذج مثبًل:
، وىذا ىو اجلزء احلادي عشر ىذا كتاب )كنزؿ العماؿ( للمتقي اذلندي، من اجلوامع احلديثية ادلعروفة عند ا لقـو
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للهجرة،  975والثاين عشر، طبعة دار الكتب العلمية، ٓنقيق زلمود عمر الدمياطي، ادلتقي اذلندي متوىف سنة: 
، نقلُو عن الطرباين الكبًن، كتاب الفضائل، ذكر 32949، احلديث ُنسب ىذه الطبعة، مرقم: 280صفحة: 

ٌن، احلديث عن أيب سعيد وعن سلماف، عن أيب سعيد اخلدري وعن الصحابة وفضلهم رضي اهلل عنهم أمجع
 سلماف يعين سلماف الفارسي، احلديث عن النيب ماذا يقوؿ نبينا صلى اهلل عليو وآلو: 

 .كيقضي دىيني عليُّ بن أبي طالب ،كينجز ًعدتي ،كخير من أترؾ بعدم ،كموضع سرم ،إف كصيي
ز العماؿ، أنا آيت ىنا بنماذج ال على سبيل االستقصاء والتتبع ىو الوصي أوؿ صفة من صفاتِو، ىذا يف كن

)ادلستدرؾ على الصحيحٌن( للحاكم ، خلف كل شاردٍة وواردة، ىذا كنز العماؿ من الكتب ادلعروفة لدى القـو
النيشابوري، وىو كتاٌب يستدرؾ فيو مؤلفُو على الصحيحٌن، صحيح البخاري وصحيح مسلم، الروايات اليت ما 

ا البخاري، وما ذكرىا مسلم ُنسب شروطهما يف قبوؿ الروايات من جهة السند، ىذا الكتاب طبعة دار ذكرى
للهجرة، صفحة:  405، احلاكم النيشابوري متوىف سنة: 2002إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل، سنة: 

 فماذا قاؿ اإلماـ احلسن:  ، ٓنت عنواف خطبة احلسن بعد شهادة علّي رضي اهلل عنهما، خطبتُو يف الناس960
أيُّها الناس من عرفني فقد عرفني كمن لم يعرفني فأنا الحسني بن علٌي، كأنا ابن النبي، كأنا ابن الوصي، 
كأنا ابن البشير، كأنا ابن النذير، كأنا ابن الداعي إلى اهلل بأذنًو، كأنا ابن السراج المنير، كأنا من أىل 

ينا كيصعد من عندنا، كأنا من أىل البيت الذين أذىب اهلل عنهم الرجس البيت الذم كاف جبريل ينزؿ إل
 كطهرىم تطهيرا، كأنا من أىل البيت الذم أفترض اهلل موٌدتهم على كل مسلم، فقاؿ تبارؾ كتعالى لنبيًو:

فاقتراؼ الحسنة  د نَوُ فييَب حُضنبً{}قُم نَّب أَصأَنُكُى عَهَيوِ أَجزًا إِنَّب املٌَدَّةَ يف انقُزبَى ًَيٍَ يَقتَزِف حَضَنَةً ََّزِ
. ىذه ادلعاين اليت ذكرىا إمامنا احلسن كلها كانت معروفة عند ادلسلمٌن، فحينما يقوؿ: أنا مودتنا أىل البيت

احلسن بن علّي، أنا ابن النيب، أنا ابن البشًن، أنا ابن النذير، أنا من أىل آية التطهًن، ويقوؿ: أنا ابن الوصي، 
لقضية كانت معروفة عند كل ادلسلمٌن، قضية مشخصة، اإلماـ ىنا يف خطبة عامة لعامة الناس يعين ىذه ا

ويقوؿ: من عرفين فقد عرفين ومن مل يعرفين، يعين ىو يف مجع كبًن من الناس، ليس مع خواصِو، لو كاف مع 
ىذه خطبة عامة، خواصِو لقلنا بأف استعماؿ كلمة الوصي كلمة خاصة يف الوسط الشيعي بٌن أىل البيت، 

وادلضامٌن ادلوجودة يف ىذه اخلطبة مضامٌن معروفة ومشهورة عند ادلسلمٌن، من مجلة ىذه ادلضامٌن قاؿ: وأنا 
ابن الوصي، ألف ىذه القضية قضية معروفة ال ٔنفى على أحد، عليّّ ىو الوصي، واجلميع يعرفوف ذلك، وكانت 
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مثل ما أف احلسن ىو معروؼ ىو ابن النيب قاؿ عن نفسِو وأنا ىذه القضية موجودة منذ األياـ األوىل للبعثة، 
ابن الوصي، اإلماـ ىنا ليس يف مقاـ اجملادلة أو إثبات قضية ينكرىا اآلخروف، وإظلا يف مقاـ ذكر شيء يعرفُو 
اجلميع، وىناؾ شيء أوضح من ىذا بكثًن، الشيء األوضح من ىذا بكثًن ما نقلُو الطربي عن سيد الشهداء 

 إلماـ احلسٌن عليو السبلـ وىو ؼلاطب بين أمية وأشياع بين أمية يف كرببلء يـو عاشوراء، ماذا خطب: عن ا
ؼلاطب أعدائو، ىل ؽلكن أف ؼلاطب أعدائو وىو يف موقف يريد أف ؽلنع  -فانسبوني فانظركا من أنا  ،أما بعد

أنا! ثم أرجعوا إلى أنفسكم كعاتبوىا فانسبوني فانظركا من  ،أما بعد -وقوع احلرب بأشياء يرفضها األعداء 
يعين ىذه القضية   -ىل يحل لكم قتلي كانتهاؾ حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم كابن كصيو  ،فانظركا

كانت معروفة عند اجلميع، وإال كيف ػلتج هبا اإلماـ احلسٌن يف مثل ىذا ادلوقف، وأحتج هبا اإلماـ احلسن 
ذلك برواية مستدرؾ الصحيحٌن ال برواية شيعية، وىذه رواية الطربي ليس ذكرىا يف خطبتِو، قبل قليل أشرنا إىل 

 رواية شيعية.
: 61ىذا اجلزء الثالث من تأريخ الطربي يف أحداث سنة:   ،أما بعد، ؼلاطبهم يف اليـو العاشر من احملـر

نتهاؾ حرمتي، ىل يحل لكم قتلي كا ،فانسبوني فانظركا من أنا! ثم أرجعوا إلى أنفسكم كعاتبوىا فانظركا
ألست ابن بنت نبيكم كابن كصيو كأبن عمو كأكؿ المؤمنين باهلل، كالمصدؽ لرسولًو بما جاء بو من عند 

. ىذه ادلعاين  ربو، أكليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أكليس جعفر الشهيد الطيار ذك الجناحين عمي
فر الطيار، يعرفوف أف احلسٌن ىو ابن بنت كاف الناس يعرفومها مثل ما يعرفوف محزة سيد الشهداء، يعرفوف جع

معاين واضحة، معاين جلية وبينة، ؼلاطب بين أمية ليس يف مقاـ اجلدؿ  ىذهالنيب، يعرفوف أف علّياً ىو الوصي، 
العلمي، خطاب للموعظة وللنصيحة، الذي ؼلاطب للموعظة والنصيحة البد أف يأيت بأمور خصوصًا وىو يف 

 قتاؿ يريد أف ؽلنعهم من قتلو، البد أف يأتيهم بأدلة وبراىٌن ىم يعرفومها إىل أف يقوؿ:مقاـ ادلنع عن احلرب وال
سلوا جابر بن عبد اهلل األنصارم أك أبا سعيد  ،كإف كذبتموني فإف فيكم من إف سألتموه عن ذلك أخبركم

رككم الخدرم أك سهل بن سعد الساعدم أك زيد بن أرقم أك أنس بن مالك، سلوىم عن كل ذلك يخب
، القضية  أنهم سمعوا ىذه المقالة. ىذا الكبلـ كلو قالو سيد الشهداء يف خطبتِو يف اليـو العاشر من احملـر

واضحة أف علّيًا ىو الوصي، والوصية كانت معروفة لكن األُمَّة أمجعت على سلالفة وصية رسوؿ اهلل، ماذا تفعل 
 ذلذه األُمَّة؟ األُمَّة ىكذا فعلت. 

سو، نفس ىذا الكبلـ موجود يف كامل ابن األثًن، وىذا ىو اجلزء الثالث من كامل ابن األثًن ىذا الكبلـ نف
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ألست ابن بنت نبيكم كابن  -كبلـ سيد الشهداء   -أما بعد فانسبوني فانظركا من أنا : 419صفحة 
كلمة أو موضوع الوصية موضوع كاف معروفًا عند اجلميع، ولذلك جرت زلاوالت كثًنة لشطب ىذه ال كصيو.

لرفعها لكن ما استطاعوا، رفعوا كلمة الوصي والوصية يف مواطن كثًنة من الكتب، لكن لكثرهتا ما استطاعوا أف 
. مثل ما يذكر فضيلة ألست ابن بنت نبيكم كابن كصيويرفعوىا بادلرة، ىذا كتاب كامل التأريخ البن األثًن: 
يس وصية يف قضايا عائلية، ىذه ليست فضيلة أف اإلنساف النبوة، فضيلة الوصية، فضيلة الشهادة حلمزة، ىذه ل

يوصي شخصاً بأمور عائلتو، الوصية اليت ىي فضيلة، الوصية اليت ىي منزلٌة ربانية، منزلة إذلية، ولذلك أصحاب 
 اإلماـ احلسٌن صلوات اهلل وسبلمو عليو.

تب ادلقاتل، احلجاج بن مسروؽ وىو ، وموجودة ىذه األبيات يف كل ك45مثبًل ىذا ىو )ُنار األنوار( اجلزء 
مؤذف سيد الشهداء، كاف يؤذف للحسٌن عليو السبلـ يف طريقو ويف كرببلء َلمَّا خرج مستأذناً، كيف أستأذف 

 من احلسٌن؟ وقف بٌن يدي سيد الشهداء وىو يقوؿ:
 اليـو نلقى جدؾ النبيا  أقًدـ حيسينه ىاديان مهديا

نسخة الصحيحة ُنسب تتبعي يف ادلصادر نلقى، ىو يتحدث عن الشهداء أقِدـ ُحسينًا مكتوب ىنا تلقى وال
 ىم يلقوف رسوؿ اهلل... 

 اليـو نلقى جدؾ النبيا  أقًدـ حيسينه ىاديان مهديا
 ذاؾ الذم نعرفو كصيا  ا ػػيٌ ػلػدل عػنػاؾى ذا الػم أبػث

 مكتوب ىنا وصيا ويف أكثر النسخ ذاؾ الذي نعرفُو الوصيا
انت معروفة عند اجلميع، مجيع ادلسلمٌن يعرفوف ىذه الصفة لسيد األوصياء صلوات اهلل ألف ىذه القضية ك

وسبلمو عليو، يف كتب التأريخ يف واقعة اجلمل كاف بنو ضبة من الذين نصروا عائشة والزبًن وطلحة، من مجلة 
 الرجز ادلذكور يف كتب التأريخ يرْنزوف بو 

 عرؼ ًقدمان بالوصيذاؾ الذم يي   نحن بنو ضبة أعداءي علٌي 
 يعين ىذا الكبلـ كاف يف واقعة اجلمل من أعداء علّي ..

ومثل ىذا كثًن، ىذه القضية قضية واضحة وصرػلة دلن أراد أف يتتبع كتب احلديث وكتب األخبار ح ى يف 
شورات ديواف ادلتنيب، ىذا ىو ديواف ادلتنيب بإشراؼ الدكتور عبد الوىاب عزَّاـ، الطبعة ادلوجودة عندي من

، القصيدة اليت مدح فيها أبا القاسم طاىر بن احلسن بن طاىر العلوي، مدح 191الشريف الرضي، صفحة: 
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 فيها أحد أشراؼ العلويٌن ادلتنيب القصيدة اليت أوذلا..
 كردكا رقادم فهو لحظ الحبائبً   أعيدكا صباحي فهو عند الكواعب 

 إىل أف يقوؿ:
 بً ػػػواصػػػنػػػةه للػػػجػػػو إال حػػػا ىػػمػف  رو ػػػاىػػل طػثػػن مػػكػػم يػػومه لػػلػػػإذا ع

 بً ػواكػػكػػي الػرهي فػػػيػػأثػػو تػالػا بػػمػف  ر الكواكب في الورل ػيػأثػوف تػولػقػي
 طاىر ىو الشخص الذي مدحو ىو: أبو القاسم طاىر بن احلسن بن طاىر العلوي ...

 إىل أف يقوؿ:
 كشبههما شٌبهت بعد التجارب  وً ػيػػن كصػوؿ الٌلو كابػن رسػو ابػػى

القضية معروفة وادلتنيب شاعٌر شيعي، لكنو إذا أردت أف تبحث يف ديوانِو لن ْند شيئًا يتعلق بالعقائد الشيعية،  
 كاف منشغبلً ّنديح ادللوؾ، كاف منشغبلً بأجواء السياسة، لكن ألف القضية واضحة بديهية...

 كشبههما شٌبهت بعد التجارب  وً ػيػػكص نػوؿ الٌلو كابػن رسػو ابػػى
وابن وصيِو، من ىو وصي رسوؿ اهلل؟! عليّّ صلوات اهلل عليو ألف ىذه القضية قضية معروفة، قضية ال ٓنتاج 

 إىل نقاٍش وال ٓنتاج إىل جدؿ.
موجوداف َلمَّا ىناؾ بيتاف مشهوراف للمتنيب زلذوفاف من ىذه النسخة، لكن الطبعة األدلانية القدؽلة ىذاف البيتاف 

قيل للمتنيب ِلما ال ٕندح علّياً، أنت من شيعتِو، عجبًا منك كل أشعارؾ يف مدح سيف الدولة وفبلف وفبلف، 
 إنك ما مدحت علّياً، ماذا قاؿ؟ قاؿ:

 بلػػػامػػػػػػبلن شػػػيػػػطػػػتػػػسػػػوران مػػػػاف نػػػإذ ك ي تعتمدان ػي للوصػدحػت مػركػكت
 كصفات ضوء الشمس تذىب باطبل قاـ بنفسوً كإذا استطاؿ الشيء 

 ما قاؿ وتركت مدحي ألي اسٍم آخر من األمساء، لبلمساء الواضحة ذىب إىل االسم الواضح ..
يف ىذه النسخة ىذاف البيتاف غًن موجودين، لكن يف النسخة األدلانية، وللعلم ىذه مبلحظة للمبتدئٌن يف عامل 

لفرنسية، النسخ األوربية لكتبنا التأرؼلية والعربية واحلديثية أوثق، وأرجعوا إىل التحقيق، النسخ األدلانية، والنسخ ا
تلكم النسخ وقارنوىا مع النسخ اآلف ادلوجودة ستجدوف ٓنريفًا كثًنا، ىناؾ ٓنريف وحذؼ يف النسخ ادلوجودة 

سنة، أكثر من مائة سنة، لو قورنت مع النسخ اليت طبعت يف أدلانيا، طبعاً طبعت ليس يف ىذا الزماف رّنا مائة 
ولكن ىي موجودة يف ادلكتبات، ال يعين أمها غًن موجودة، يعين خبلؿ القرف العشرين، أوائل القرف العشرين 
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طُبعت، كانت ىناؾ مؤسسات تطبع الكتب العربية يف أدلانيا ويف فرنسا، خصوصًا يف أدلانيا ىناؾ كميات 
من كتب احلديث، من كتب التأريخ، للعلم فهارس كتب ضخمة من ادلخطوطات العربية، من كتب الشعر، 

احلديث، فهارس القرآف جاءتنا من أدلانيا ومن فرنسا، كل الفهارس ادلهمة وادلعتمدة لكتب احلديث، كتب 
احلديث عند السنة ال عند الشيعة، ألف عمل ادلستشرقٌن كاف يف الدائرة السنية ليس يف الدائرة الشيعية، السبب 

ىي حكومات سنية واألجواء العامة أجواء سنية، على أي حاؿ ليس احلديث يف ىذه القضية،  أف احلكومات
لكن الُنسخ اليت طُبعت يف أوربا ىي النسخ األوثق، ليس ىي النسخ احملرفة، النسخ احملرفة النسخ اليت طبعت يف 

يف برلٌن يف أدلانيا موجود فيها ىذاف العامل العريب ويف العامل اإلسبلمي، وىذا دليل، النسخة القدؽلة اليت طُبعت 
 البيتاف، ومن يراجع سيجد قويل واضحاً وصرػلاً وصحيحاً. 

حينما نذىب إىل تأريخ الطربي، وىذا ىو اجلزء الرابع من تأريخ الطربي، طبعة دار صادر، نواؼ اجلراح، 
أيب جعفر ادلنصور، ، قضية ثورة زُلمَّد بن عبد اهلل احملض على 145، يف أحداث سنة: 1582صفحة: 

واألحداث اليت حدثت فكتب لو كتاباً، زُلمَّد بن عبد اهلل احملض إىل أيب جعفر ادلنصور كتاب ورد عليو، 
واحلقيقة الكتاباف ُناجة إىل دراسة، لكن الكتابٌن طويبلف، رّنا يف وقت آخر ؽلكن أف نتناوؿ ىذين الكتابٌن 

رَّؼ، كيف ٓنّرؼ السلطات احلقائق، موطن الشاىد، موطن بالشرح وبالتحليل ح ى تتبٌن احلقائق كيف ٓن
 الشاىد أف زُلمَّد بن عبد اهلل احملض يقوؿ لو:

. فكيف كرثتم كاليتوي ككلدهي أحياء ،كإف أبانا علٌيان كاف الوصي ككاف اإلماـ ،كيف أنتم غصبتم الخبلفة منا
كتاب زُلمَّد بن عبد اهلل احملض كتاب طويل، فيو ادلنصور يرد على مجيع أجزاء الكتاب، على ىذه الفقرة مل يرد،  

مطالب كثًنة، كل ادلطالب ادلنصور كتب كتاباً أطوؿ يف الرد، مجيع ادلطالب اليت ذكرىا زلمَّد بن عبد اهلل احملض 
حاوؿ ادلنصور أف ينقضها، لكن ما أشار إىل ىذه القضية، ما نقض قضية الوصية، ألمها قضية معروفة، حاوؿ 

بكل صغًنة وكبًنة بكل قريبٍة وبعيدة كي يفضل العباس على علّي، لكن ما ٓنّدث عن قضية الوصية أف يأيت 
. ىذا يف كإف أبانا عليٌان كاف الوصي ككاف اإلماـ فكيف كرثتم كاليتو ككلده أحياءأبدًا ألمها قضية معروفة: 

 اجلزء الرابع من تأريخ الطربي.
 :152تأريخ الكامل البن األثًن، يف صفحة  ونفس الكبلـ موجود يف اجلزء اخلامس من

. نفس القضية نفس الكبلـ ادلذكور فإف أبانا علٌيان كاف الوصي ككاف اإلماـ فكيف كرثتم كاليتو ككلده أحياء
يف تأريخ الطربي مذكور ىنا يف كتاب )الكامل يف التأريخ( البن األثًن، وأبو جعفر ادلنصور مل ينقض ىذه 
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اء يف الكتاب إال ىذه القضية ما نقضها، دلاذا؟ ألمها قضية واضحة وبديهية كانت بٌن القضية، نقض كل ما ج
ادلسلمٌن. ىذا )األخبار الطواؿ( ىذا الكتاب، أليب حنيفة الدينوري، ىذا من أوثق الكتب التأرؼلية عند القـو 

لو تسأؿ ادلشايخ مشاؼلهم  ومن أدقها ومؤلفو أقدـ، حينما أقوؿ عند القـو عند العارفٌن بكتب التأريخ، وإال
يقولوف ىذه كتب تأريخ ضلن ال نعمل هبا ضلن نرجع إىل كتب األخبار، وأنتم الحظتم كيف ُٓنرَّؼ األخبار يف  
كتب احلديث مرت علينا أمثلة وظلاذج يف ادللف الفاطمي يف صحيح البخاري وغًنِه كيف ُٓنرَّؼ األحاديث، 

كيف ُحذفت   {}ًَأََذِر عَشريَتَكَ األَقزَبِنيَف ُحّرؼ تفسًن اآلية قبل قليل مر علينا يف تفسًن الطربي كي
 الكلمات، كذا وكذا.

، ىذه الطبعة طبعة 310، يعين قبل الطربي، الطربي 282األخبار الطواؿ، أبو حنيفة الدينوري متوىف سنة: 
ة اللبنانية، منشورات زلمد دار الكتب العلمية، الدكتور عصاـ زلمد احلاج علي، أستاذ بكلية اآلداب يف اجلامع

، نقرأ ىذه القصة، ىذه احلادثة، ىذه الواقعة، ٓنت عنواف 565علي بيضوف، دار الكتب العلمية، صفحة: 
 األصمعي بٌن يدي الرشيد، األصمعي يقوؿ:

دخلت على الرشيد ككنت غبت عنو  -ىاروف الرشيد  - دخلت على الرشيد ككنت غبت عنو حولين
فجلست قليبلن ثم نهضت، فأكمأ إلٌي أف أجلس فجلست  ،مأ إليَّ بالجلوس قريبان منوحولين بالبصرة، فأك 

يعين أوالدُه األمٌن وادلأموف،  -حتى خف الناس ثم قاؿ لي يا أصمعي أال تحب أف ترل محمدان كعبد اهلل 
أردت القياـ إال  قلت: بلى يا أمير المؤمنين إني ألحب ذلك، كما –زُلمَّد ىو األمٌن وعبد اهلل ىو ادلأموف 

كقاؿ: أجيبا أمير  ،إليهما ألسلم عليهما، قاؿ: تكفى، ثم قاؿ: عىلىيَّ بيمحمَّد كعبد اهلل، فانطلق الرسوؿ
يعني حياءن أدبان حتى كقفا  ،كضربا ببصرىما األرض ،المؤمنين، فأقببل كأنهما قمرا أفق قد قاربا خطاىما

فأجلس ميحمَّدان عن يمينو كعبد اهلل عن  ،ما فدنيا منهماعلى أبيهما، فسلما عليو بالخبلفة كأكمأ إليه
فقاؿ:   ،ًشمالو ثم أمرني بمطارحتهما، فكنت ال ألقي عليهما شيئان من فنوف األدب إال أجابا فيو كأصابا

كيف ترل أدبهما؟ قلت: يا أمير المؤمنين ما رأيت مثلهما في ذكائهما كجودة ذىنهما فأطاؿ اهلل 
مَّة من رأفتهما كمعطفتهما، فضمهما إلى صدره كسبقتوي عبرتوي حتى تحٌدرت دموعو، ثم بقائهما، كرزؽ األي 

أذف لهما حتى إذا نهضا كخرجا، قاؿ: كيف بكم إذا ظهر تعاديهما كبدا تباغضهما ككقع بأسهما بينهما 
فقلت:  –وف ؼلرب عن مستقبل األمٌن وادلأم - حتى تسفك الدماء، كيود كثيره من األحياء أنهم كانوا موتى
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يا أمير المؤمنين ىذا شيءه قضى بو المنجموف عند مولدىما، أك شيءه أثرتوي العلماء في أمرىما، فقاؿ: 
بل شيءه أثرتو العلماء عن األكصياء عن األنبياء في أمرىما، قالوا: فكاف المأموف يقوؿ في خبلفتًو قد  

. يعين الرشيد مَّد فلذلك قاؿ ما قاؿكاف الرشيد سمع جميع ما جرل بيننا من موسى بن جعفر بن مح
مسع ما ػلدث يف مستقبل األمٌن وادلأموف، ىذا ىو األخبار الطواؿ أليب حنيفة الدينوري، ما ىو بكتاٍب شيعي 
والذي ينقل الكبلـ ىو ادلأموف عن أبيو، فكاف ادلأموف يقوؿ يف خبلفتِو قد كاف الرشيد مسع مجيع ما جرى بيننا 

 قاؿ:زلمَّد ، من اإلماـ الكاظم، ماذا أجاب األصمعي؟  من موسى بن جعفر بن
. يعين ىذه قضية معروفة، قضية أف أىل البيت ىم األوصياء وأف شيء أثرتو العلماء عن األكصياء عن األنبياء

الوصية فيهم قضية واضحة، وجلية، ومعروفة، وعليّّ ىو الوصي وىو سيد األوصياء صلوات اهلل وسبلمو عليو، 
واضح وصريح وجلي، والقضية ليس يف مقطع من مقاطع التأريخ أو يف زاوية من زوايا الكتب،  وادلوضوع

القضية واضحة وصرػلة معروفة عند اجلميع، ولكن األُمَّة ىي اليت وقفت ىذا ادلوقف. سيد األوصياء يف مهج 
ال من صفٌن ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: الببلغة يف اخلطبة الثانية من ُخَطب مهج الببلغة واليت َخطََبها بعد انصرافِو 

ييقاس بآًؿ محمَّد صلى اهلل عليو كآلو من ىذه األيمَّة أحد، كال ييسول بهم من جرت نعمتهم عليو أبدا، 
ىم أساس الدين كعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، كبهم يلحق التالي، كلهم خصائص حق الوالية، كفيهم 

 عند اجلميع.  ىذه قضية كانت معروفةالوصية كالوراثة. 
ح ى يف مكاتبة زلمَّد بن أيب بكر إىل معاوية بن أيب سفياف، كانت ىناؾ مكاتبة بٌن زُلمَّد بن أيب بكر وبٌن 

، ماذا يذكر 876معاوية بن أيب سفياف، بعد موت عثماف بن عفاف، يف تأريخ الطربي، اجلزء الثالث، صفحة: 
حمَّد بن أبي بكر كتب إلى معاكية بن أبي سفياف لما أف مي  ،كحدثني يزيد بن ضبياف الهمدانيالطربي: 

َلمَّا ُويّل يعين َلمَّا ُويّل زُلمَّد بن أيب بكر، صار والياً، َلمَّا واله أمًن  - كيلي، فذكر مكاتبات جرت بينهما
فذكر ميكاتبات جرت  -يعين بٌن زُلمَّد بن أيب بكر ومعاوية  - فذكر مكاتبات جرت بينهما -ادلؤمنٌن 

لما فيو مما ال يىحتمل سيماعها  - ما ذكر ىذه ادلكاتبات -كرىت ذكرىا ماذا يقوؿ الطربي؟  - نهمابي
بٌن زلمَّد  - فذكر مكاتبات جرت بينهما -ىذا ىو التحريف يف التأريخ، ىذا ىو حذؼ احلقائق  - العامة

 ما ىي.. ادلؤرخ ادلفروض أف يذكر احلقائق كاملة ككرىت ذكرىا -بن أيب بكر ومعاوية 
، ماذا نصنع؟ ىذا ىو الواقع الذي ضلن نعيش فيو وىذه ىي ظبلمة علّي، وأنا ىنا ال  ولكن ىذا ىو تأريخ القـو
أريد احلديث يف ىذا الربنامج عن ظبلمة علّي، فظبلمة علّي أوسع مين وأوسع من ىذا الربنامج، وال ػليط هبا 
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رَّ ذكر شيٍء عن ظبلمة علّي فإنو ؽلر عرضاً، فإين ال أريد برنامج، واهلِل ال أنوي احلديث عن ظبلمة علّي، إف م
احلديث عن ظبلمة علّي ألنين سأظلم ىذه الظبلمة لو ٓندثت عنها، ظبلمة علّي من السعة شلا ال ؽلكن أف 
أحيط هبا يف حلقات معدودة، يف برنامج ضيق، يف وقت زلدود، يف أفق معٌن، وىناؾ حقائق كثًنة رّنا ال يسع 

 لذكرىا ألنو ليس كل ما يُعرؼ يُقاؿ.اجملاؿ 
ىذا )مروج الذىب( للمسعودي، وىذا ىو اجلزء الثالث من مروج الذىب، ادلسعودي ذكر ادلكاتبات اليت  
كانت بٌن زلمَّد بن أيب بكر وبٌن معاوية، لنقرأ ماذا كتب زلمَّد بن أيب بكر إىل معاوية، وماذا كتب معاوية إىل 

ك
ُ
من اتبات اليت كره الطربي أف يوردىا، الكتاب طويل ولكن أشًن إىل موطن احلاجة: زلمَّد بن أيب بكر، ادل

من  -الغاوي يعين الضاؿ، من الغواية وىي الضبللة  - محمَّد بن أبي بكر إلى الغاكم معاكية بن صخر
، وىذا أختو وىذا ىو خاؿ ادلؤمنٌن، ىذا أبوه أبو بكر الصديق، ومعاوية أبوه أبو سفياف - محمَّد بن أبي بكر

عائشة، ومعاوية أختو أـ حبيبة، فلماذا معاوية خاؿ ادلؤمنٌن، وكاتب الوحي؟ وأبوه أبو سفياف، وأمو أـ حبيبة، 
، وال أبو سفياف يصل إىل درجة أيب بكر، لكن زُلمَّد ألنو ػلب  ال أـ حبيبة تصل إىل درجة عائشة عند القـو

ُمدافع عنو، زلمَّد  ػىو ادلوجود يف صدر اجمللس، يف كل مكاف، وىو ال علّيًا ال ذكر لو، ومعاوية ألنو يبغض علّياً 
كيف قُتل؟ قتلوه شر قتلة، مث وضعوه يف جلد محار وأحرقوه يف جيفة محار، محار ميت، أليس زلمد خاالً 
كر للمؤمنٌن، أليس زلمَّد ىو ابن أيب بكر الصديق، أليس زلمَّد ىو أخ لعائشة أـ ادلؤمنٌن، فلماذا يُهمل ذ 

زُلمَّد بن أيب بكر، ويرفع من شأف معاوية؟! مع أف زلمَّد بن أيب بكر ولد متأخراً، ولد يف حياة أيب بكر، ولد 
يف اإلسبلـ، ولد بعد اذلجرة، يعين مل يكن قد سل سيفاً على رسوؿ اهلل، وما كاف من الطلقاء، معاوية كاف من 

اهلل عليو وآلو، فلماذا دلعاوية كل ىذه ادلنزلة وزلمَّد بن  الطلقاء، معاوية وأبوه ىو الذي حارب رسوؿ اهلل صلى
إىل أف يقوؿ  - من محمَّد بن أبي بكر إلى الغاكم معاكية بن صخر -أيب بكر ليست لو أي شيء من ادلنزلة 

 -أي تسامي علّياً، يعين تقارف نفسك بنفسِو بعلّي أو تفضل نفسك على علّي  - كقد رأيتك تساميودلعاوية: 
كقد  -ضلن نعرفك من أنت ونعرؼ والدتك وأمك ونعرؼ تأرؼلك  -كأنت أنتى كىو ىو  رأيتك تيساميوكقد 

كأفضل الناس ذرية، كخير الناس زكجة، كأفضل  ،كأنت أنت، كىو ىو، أصدؽ الناس نية رأيتك تيساميو
يـو أحد، كأبوه كعمو سيد الشهداء  -يعين جعفر الطيار  -الناس ابن عم، أخوه الشارم بنفسًو يـو مؤتو 

اللعٌن ابن اللعٌن ألف ىذا ثابت يف  أبو طالب الذاب عن رسوؿ اهلل كعن حوزتًو، كأنت اللعين ابن اللعين.
األحاديث أف النيب صلى اهلل عليو وآلو يف مواضع كثًنة لعن أبا سفياف ولعن معاوية، وىذا احلديث معروؼ أنو 
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لذي يقود الناقة معاوية، والذي يسوقها من اخللف كاف يزيد بن رأى أبا سفياف على اجلمل على الناقة، وكاف ا
أيب سفياف، فقاؿ: اللهم العن الراكب والقائد والسائق. والشجرة ادللعونة يف القرآف الكرًن ىم بنو أمية، 

لشجرة والروايات يف تفسًن الشجرة ادللعونة ببين أمية موجودة يف كتبنا ويف كتب القـو أيضاً، ويف رواياتنا أف ا
 ادللعونة ىي السقيفة أيضاً موجود يف رواياتنا:

كأنت اللعين ابن اللعين، لم تزؿ أنت كأبوؾ تبغياف لرسوؿ اهلل الغوائل كتجهداف في إطفاء نور اهلل، 
تجمعاف على ذلك الجموع كتبذالف فيو الماؿ، كتؤلباف عليو القبائل، كعلى ذلك مات أبوؾ، كعليو 

تدنى، كيلجأ إليك من بقية األحزاب كرؤساء النفاؽ، كالشاىدي لعلٌي مع فضلًو  خلفتوي، كالشهيد عليك من
 ،كأثنى عليهم من المهاجرين كاألنصار ،أنصارهي الذين معو كىم الذين ذكرىم اهلل بفضلهم ،المبين القديم

 فكيف يا لك الويل تعدؿ نفسك ،كىم معو كتائب كعصائب يركف الحق في اتباعو كالشقاء في خبلفوً 
 -أكؿ الناس لو إتباعان كأقربهم بو عهدان  ،بعلٌي كىو كارث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ككصيوي كأبو كلده

فكيف يا لك الويل تعدؿ نفسك بعلٌي كىو كارث رسوؿ اهلل صلى اهلل  إىل آخر الكبلـ موطن الشاىد ىنا:
ين معاوية يعرفها لذلك معاوية رد عليو بكتاب مل فهنا يُذّكر معاوية بأشياء وّنعا -عليو كالو ككصيوي كأبو كلده 

 - من معاكية بن صخر إلى الزارم على أبيوينكر ىذه األوصاؼ مل ينكر معىن الوصية نقرأ كتاب معاوية: 
ـّ أبا بكر  من  -الزاري يعين الذاـ ألبيو، ىو ما ذـ أباه يف ىذا الكتاب، لكن معاوية سيبٌن كيف أف زلمَّد ذ

مع  إىل أف يقوؿ:  -محمَّد بن أبي بكر، أما بعد فقد أتاني كتابك  إلى الزارم على أبيومعاكية بن صخر 
كبلـ كثير لك فيو تضعيف كألبيك فيو تعنيف، ذكرت فيو فضل ابن أبي طالب كقديم سوابقًو كقرابتو من 

فضلك رسوؿ اهلل كمواساتو إياه في كل ىوؿ كخوؼ فكاف احتجاجك عىلىيَّ كعيبك لي بفضل غيرؾ ال ب
فاحمد ربان صرؼ ىذا الفضل عنك كجعلو لغيرؾ، فقد كنا كأبوؾ فينا نعرؼ فضل ابن أبي طالب كحقو 
الزمان لنا مبركران علينا فلما اختار اهلل لنبيو عليو الصبلة كالسبلـ ما عنده، كأتم لو ما كعده، كأظهر دعوتو، 

 حقو كخالفوي على أمره على ذلك اتفقا كاتسقاكأبلج حجتو، كقبضوي إليو فكاف أبوؾ كفاركقوي أكؿ من أبتزهي 
فأبوؾ  ،أبوؾى مىهَّد ًمهاده كبنى لملكًو كسادة فإف يكي ما نحن فيو صوابان إىل آخر الكبلـ، إىل أف يقوؿ:  -

كلكنا رأينا أباؾ  ،استبد بو كنحن شركائو كلوال ما فعل أبوؾ من قبل ما خالفنا أبن أبي طالب كلسٌلمنا إليو
 من قبلنا فأخذنا بمثلًو فًعب أباؾ بما بدا لك أك دع ذلك كالسبلـ على من أناب.فعل ذلك بو 

ىذا كتاب معاوية بن أيب سفياف ما رد على موضوع الوصية، ألف موضوع الوصية واضح معروؼ، بل قاؿ بأف  
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أيُّ شيٍء فيها؟ ىل  كل ىذه ادلعاين ثابتة لعلّي بن أيب طالب، ىذه ادلعاين اليت كره الطربي أف يذكرىا يف كتابِو،
فيها كبلـ فاحش؟ ىل فيها كبلـ يسيء إىل اهلل، يسيء إىل رسوؿ اهلل؟ أي شيٍء فيها ؼلاؼ منو الطربي أف 

 يذكرُه على العامة، غًن تظليل العامة، غًن تظليل الناس وإخفاء احلقائق.
عدي الكندي يف نفس )مروج الذىب( للمسعودي قبل ىذا بصفحات، يف قصة مقتل الشهيد حجر بن 

مروج  13رضواف اهلل تعاىل عليو، َلمَّا محلهم معاوية من الكوفة إىل مرج عذراء قريبًا من دمشق، يف صفحة: 
 الذىب، يف اجلزء الثالث ٓنقيق سعيد زلمد اللحاـ، دار الفكر:

ما كصل فل -وصل إليهم ذلك الرجل األعور الذي بعثُو معاوية لقتلهم، جلواز معاوية  - فلما كصل إليهم
:قد أمرني بقتلك يا رأس الضبلؿ كمعدف الكفر  -يعين معاوية  - قاؿ لحجر إف أمير المؤمنين إليهم

يعين حجر كاف كافراً. ىناؾ  كالطغياف كالمتولي ألبي تراب كقتل أصحابك، إال أف ترجعوا عن كفركم.
أحد زياراتو إىل الشاـ ذىب إىل حادثة منقولة عن السيد عبد احلسٌن شرؼ الدين رضواف اهلل تعاىل عليو يف 

زيارة حجر، اآلف حجر مزار ضخم عامر، لكن كانت بناية قدؽلة خربة فلما جاء لزيارة حجر بن عدي ادلتويل 
من ِقَبل األوقاؼ يعين من قبل احلكومة السورية من قبل األوقاؼ السورية، كاف موجود يف ادلزار السيد شرؼ 

: ىذا قرب سيدنا حجر بن عدي الكندي الذي فتح ىذه ادلنطقة. ألف حجر الدين سألو قاؿ: قرب من ىذا؟ قاؿ
ىو الذي فتح ادلنطقة ىذه، فتح مرج عذراء، واستشهد فيها بعد ذلك قتلو معاوية، قاؿ: ىذا قرب سيدنا حجر 
، بن عدي الكندي رضي اهلل عنو وأرضاه، الذي فتح ىذه ادلنطقة، قاؿ: ىو من أىل ىذه ادلنطقة؟ السيد سألو
قاؿ: ال ىو من العراؽ، قاؿ: ما الذي جاء بو إىل ىنا؟ قاؿ: جاء بو سيدنا معاوية رضي اهلل عنو وأرضاه وقتلو 

 ىنا، قاؿ: دلاذا قتلُو معاوية؟ قاؿ: ألنو كاف على دين سيدنا علّي بن أيب طالب رضي اهلل عنو وأرضاه.
ي اهلل عنو وأرضاه، قتلو سيدنا معاوية رضي ىؤالء يريدوف منا أف نفكر ىكذا هبذه الطريقة، سيدنا حجر رض

اهلل عنو وأرضاه، ألنو كاف على دين سيدنا علّي بن أيب طالب رضي اهلل عنو وأرضاه، وأنا أقوؿ أيضًا ىنا عن 
إف أمير المؤمنين قد أمرني بقتلك يا  -ىذا السادف: رضي اهلل عنو وأرضاه أيضاً، قاؿ حلجر، ىذا اجللواز 

 -الكفر كالطغياف كالمتولي ألبي تراب، كقتل أصحابك إال أف ترجعوا عن كفركم  رأس الضبلؿ كمعدف
إال أف ترجعوا عن كيفركم كتلعنوا صاحبكم كتتبرؤكا منو، فقاؿ حجر كمن معو:  -حجر كافر ومعاوية مؤمن 

يو أحب إف الصبر على حد السيف أليسر علينا مما تدعونا إليو، ثم القدـك على اهلل كعلى نبيًو كعلى كص
الوصي، الوصية، الوصاية حاضرة يف كل مكاف واجلميع يعرفها، لو مل تكن ىذه  -إلينا من دخوؿ النار 
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إف  -القضية معروفة عند الشاميٌن دلا ذكرىا حجر، ألف حجر ليس يف مقاـ اجلدؿ، يف مقاـ بياف احلقائق 
اهلل كعلى نبيًو كعلى كصيو أحب الصبر على حد السيف أليسر علينا مما تدعونا إليو، ثم القدـك على 

 إلينا من دخوؿ النار.
القدـو على وصيِو وعليّّ ىو الوصي، وىو سيد األوصياء، والوصي يف زماننا ىذا ىو احلجة بن احلسن 
العسكري، اللهم إين أجدد لو يف ىذا اليـو خلامت األوصياء إلماـ زماننا، اللَُّهمَّ إين أجدد لو يف ىذا اليـو ويف  

ـ عهداً وعقداً وبيعًة يف رقبيت إىل يـو القيامة، ال ؽلكنين أف أتصور أف زلمَّد صلى اهلل عليو وآلو ترؾ ىذه كل يو 
األُمَّة من دوف وصي، من دوف وصية، كيف يعقل ذلك؟! ال ؽلكن أف يعقل ذلك، ولكن احلقيقة أف الوصية 

أياـ األعياد يف يـو اجلمعة، يف عيد الفطر، يف تركت وأعللت، ضلن نقرأ يف دعاء الندبة الذي يستحب قراءتُو يف 
 عيد األضحى، يف عيد الغدير:

ادلقت  - لم يمتثل أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو في الهادين بعد الهادين، كاأليمَّةي مصرةه على مقتو
فقتل من قتل مجتمعةه على قطيعة رىًحمو كإقصاء كلده إال القليل ممن كفى لرعاية الحق فيهم،  -البغضاء 

لم  -ىذه ىي احلقيقة، خبلصة احلقيقة يف ىذه الكلمات القليلة  - كسبي من سبي كأقصي من أقصي
يمتثل أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو في الهادين بعد الهادين، كاأليمَّةي ميصرةه على مقتو، مجتمعةه على 

يهم، فقتل من قتل، كسبي من سبي، قطيعة رحمو كإقصاء كلده إال القليل ممن كفى لرعاية الحق ف
 .كأقصي من أقصي

يف التأبٌن العلوي لسيدة نساء العادلٌن بعد أف دفن سيد األوصياء فاطمة الزىراء عليها أفضل الصبلة والسبلـ 
ووقف يُأبنها سلاطبًا سيد ادلرسلٌن ؼلاطب النيب األعظم فيقوؿ، ىذا يف مهج الببلغة، فيقوؿ: من كبلـ لو ادلرقم 

أما حزني فسرمد كأما ليلي فميسىهَّد إلى أف يختار اهلل لي دارؾ التي ؼلاطب رسوؿ اهلل:  202الرقم:  ٓنت
تظافر يعين اجتماع كامل وبكل قوهتم، التظافر  - أنت بها مقيم، كستنبئك ابنتك بتظافر أيمَّتك على ىضمها

تنبئك ابنتك بتظافر أيمَّتكى على ىضمها كس -يعين اجتماع اجلميع وبكل قوهتم بذلوا ٕناـ ما عندىم من القوة 
ليس الزماف بعيدًا فيما بينك  -ك استخبرىا الحاؿ، ىذا كلم يطل العهد  -أسأذلا كثًنًا  - فأحفها السؤاؿ

ىذا كلم يطل العهد، كلم يخلو منك الذكر كالسبلـ عليكما سبلـ مودع ال  -وبٌن ما جرى على فاطمة 
كاأليمَّةي مصرةه على مقتو مجتمعةه على قطيعة رحمو  -و سيد األوصياء إىل آخر ما قال -قاؿ كال سىًئم 
 . كما جاء يف دعاء الندبة الشريف.كإقصاء كلده
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 }كُنتُى خَريَ أُيَّةٍ أُخزِجَت نِهنَّبسِ{الرواية عن اإلماـ الصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليو يف اآلية الكرؽلة: 
ىي ىذه خًن األمم !! مث  - مؤمنين كالحسن كالحسين ابني عليٌ خير أيمَّة يقتلوف أمير الاإلماـ يقوؿ: 

األُمَّة ىم آؿ زلمَّد ، خًن أُمَّة األُمَّة اليت تقتل فاطمة  - خير أيمَّة المراد منها خير األئمة، خير أئمةيقوؿ: 
. خير أئمة خير أيمَّة يقتلوف أمير المؤمنين كالحسن كالحسين ابني علي إنما ىو -وعليًا واحلسن واحلسٌن 

ىذه األُمَّة كما جاء وصفها قبل قليل مصرة، مصرٌة على مقتو رلتمعة على قطيعة رمحو وإقصاء ولده، وىذا ىو 
الذي حدث والسبب يف ذلك أمهم تركوا الوصية، الوصية واضحة وتركوا علياً، وتركوا وصية رسوؿ اهلل وىي 

 سبحانو وتعاىل والنيب يبلغ األُمَّة بذلك. وصية اهلل سبحانو وتعاىل، الوصُي منصوٌب من قبل اهلل
َمَلّف العلوي، احللقات اآلتية متتالية يـو غد نفس الوقت إف شاء اهلل، نفس ػىذه ٕناـ احللقة األوىل من ال

الزماف، نفس ادلكاف، ونفس الوالء، موعدنا كما قلت: نفس الزماف، نفس ادلكاف، نفس الوالء، وعليّّ ىو عليّّ 
 سبلمو عليو...صلوات اهلل و 

 كقالوا عليّّ عبل قلت: ال، ال، كألف ال....
 فالعبل بعلٌي قد عبل .....

أودعكم يف رعاية علّي ويف زلبة علّي يا أشياع علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو، أسألكم الدعاء مجيعاً، أودعكم  
دع بعضهم بعضًا هبذه العبارة كما يودع اإليرانيوف بعضهم بعضًا من أحباب علّي، حٌن يلتقي اإليرانيوف يو 

علّي ناصرؾ أودعكم كما يودع  -ينصرؾ علّي  -. يعين علي يارت، غليبو اآلخر يقوؿ لو: يا عليفيقوؿ لو: 
 أحباب علّي من اإليرانيٌن بعضهم بعضاً يا علي. 

 

 
 قناة الموٌدة الفضائية        

 االثنين 
 ىػ  2342ذم الحجة    12
 ـ  2010/  11/  28   



 اٌثبْٔخاحلٍمخ 

 شــــؽـذّـعـجــك اٌ

 
السَّبلـُ عليكم أشياع أيب تراب يف كل صقع من أصقاع ىذا الوجود، أحياًء أمواتا، صغاراً كبارا، رجاالً نساَء، 

 َمَلفُّ الَعَلوّي احللقة الثانيةػشيباً شبابا، بٌن أيديكم ال
ة احلديُث عن َعَبِق الغدير، والوصية والغدير متبلزمػاف، يف احللقة ادلاضية كاف احلديُث عن الوصية، يف ىذه احللق

ـٌ قبلئػػل  الوصػػية كانػػت منػػُذ األيػػاـ األوىل للبعثػػة الشػػريفة، والغػػدير كػػاف يف األيػػاـ األخػػًنة مػػن البعثػػة الشػػريفة، أيػػا
تبلزمػػاف تفصػػل مػػا بػػٌن الغػػدير وبػػٌن رحيػػل النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو عػػن الػػدنيا، الوصػػية والغػػدير ّنعػػىًن واحػػد، م

معاً، الوصية فآنة والغدير خإنة، أحّدثكم اليـو عن الغػدير لكػن حػديثي سػيكوف حػوؿ كتػاب الغػدير، )الغػدير 
 يف الكتاب والسنة واألدب( لشيخنا عبد احلسٌن األميين رضواف اهلل تعاىل عليو.
ادلطبوعػػة اآلف، فقػػط األجػػزاء  ىػػذه ادلوسػػوعة الػػيت ال صلػػد ذلػػا نظػػًناً يف عػػامل الكتػػب، الغػػدير حػػ ى ُنػػدود أجزائػػوِ 

ادلطبوعة ادلوجودة ادلتوفرة يف األسواؽ، ؽلكنين أف أقوؿ وعن علم ّنا يف ىذا الكتاب وعن ْنربػٍة، إذا كػاف للشػيعة 
من معجزٍة يف عامل الكتب يف عصرنا احلاضر، للشيعة بنحو عاـ وحلوزة النجف بنحو خاص، إذا كاف ىناؾ من 

عة الغدير للشيخ األميين، ىي ىذه ادلعجزة، ىذا الكبلـ قد يتصوره البعض مبالغػة، معجزٍة يف عامل الكتب موسو 
 قد يتصوره البعض تضخيم وتفخيم ألمر عقائدي معٌن.

أنا أقوؿ ُكػلُّ مػن لػو خػربة يف سػاحات التحقيػق ويف البحػِث يف بطػوف الكتػب واألسػفار، ُكػلُّ الػذين ؽللكػوف ىػذا 
نصفٌن ىنا، أي إنساٍف لو خػربة التخصص، لو واجهوا كتاب الغدير ح ى

ُ
 لو مل يكونوا منصفٌن، أنا ال أطالب ادل

يف عػػػػامل التحقيػػػػق، ويف عػػػػامل الكتػػػػب، يف عػػػػامل ادلطبوعػػػػات وادلخطوطػػػػات، خصوصػػػػاً مػػػػع األُنػػػػاث الشػػػػائكة، 
جػػزاء وادلطالػػب الػػيت يتفػػرّع منهػػا ويتفػػرّع عليهػػا مطالػػُب ومطالػػب، إذا مػػا سػػربوا أغػػوار موسػػوعة الغػػدير ُنػػدود األ

ادلطبوعة، أحد عشر جزء األجزاء ادلطبوعة ادلعروفػة وادلوجػودة يف مكتباتنػا، وإال الغػدير يف أصػلِو أكػرب مػن ذلػك، 
أي ُمتخصٍص يف ىذه النواحي واألضلاء اليت أشرت إليهػا يقػف وقفػة ذىػوؿ أمػاـ ىػذا اجلهػد اجلبػار بػل أكثػر مػن 
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صػػيل حيػػاة الشػػيخ األميػػين، ومػػا كػػاف فيهػػا مػػن دلسػػاٍت غيبيػػة  اجلبػػار الػػذي بذلػػو الشػػيخ األميػػين، وإين لعػػارٌؼ بتفا
كانػت معينػػاً لػو ورفيقػػاً لػو يف تػػأليف ىػػذا الكتػاب، سػػوؼ لػن أشػػًن إليهػا ألنػػين أريػد أف أبقػػى يف حػػدود  كثػًنة،

ادلنطق االعتيادي للحديِث وللبحػِث ولتنػاوؿ ادلوضػوع، كتػاب الغػدير للشػيخ األميػين الػذي مل يطبػع منػو رّنػا ىػو 
جػػزء، إىل  22ر مػن الػذي طُبػػع، اآلف ادلطبػوع أحػد عشػر جلػػد، الػذي مل يطبػع رّنػا لػػو طُبِػع كػامبلً لبلػغ إىل أكثػ
جزء، يعين ادلطبوع تقريباً النصف أو أقل من النصف، والباقي موجود عند ورثػة الشػيخ األميػين، ومػا طُبعػت  24

 بقية الكتاب، ومع ذلك، الكبلـ مع الغدير ادلطبوع.
ين َصَرؼ جهداً دلدة مخسٌن سنة يف تأليف ىذا الكتاب، نصف قرف من الزماف من عمرِه، من عمػر الشيخ األمي

ىػػذا العمػػبلؽ، الشػػيخ األميػػين الػػذي يقػػل نظػػًنُه يف البحػػث، والتحقيػػق، وادلوسػػوعية، واألمانػػة العلميػػة، والدقػػة يف 
لفػاً لػو، لقػد راجػع ودقػق وُنػث يف أعػداد النقل، واحلرص على نقل الرأي بأمانة، إف كاف ىذا الرأي سلالفاً أو مؤا

ىائلػػة جػػداً ىائلػػة جػػداً مػػن ادلصػػادر والكتػػب واألسػػفار، ولقػػد سػػافر كثػػًناً ُنثػػاً عػػن سػػطوٍر أو عػػن صػػفحاٍت يف  
كتػػاٍب بلغػػُو أنػػو يػػتمكن أف غلػػده يف مدينػػة قػػد تكػػوف يف شػػرؽ أو يف غػػرب، واصػػل العمػػل ليلػػو بنهػػاره حػػ ى أنػػتج 

 ىذا النتاج الضخم.
ر يف الكتػاب والسػػنة و األدب( ىػذا ىػو الغػػدير ىػذه األجػزاء احلمػػراء ىػذه رلموعػة األجػػزاء احلمػراء، ىػػذه )الغػدي

موسػػوعة الغػػدير لشػػيخنا األميػػين حسػػب الطبعػػة ادلعروفػػة وادلتػػوفرة، حسػػب الطبعػػة القدؽلػػة، الشػػيخ األميػػين تػػويف 
ر كتػػاب الغػػدير مػػا بػػٌن األربعينػػات للهجػػرة الشػػريفة، يعػػين قبػػل أكثػػر مػػن أربعػػٌن سػػنة وىػػو قػػد نشػػ 1390سػػنة: 

واخلمسػػينات يف تلكػػم الفػػرتة، بػػدأت أجػػزاء كتػػاب الغػػدير تػػرتا الواحػػد تلػػو اآلخػػر، مؤسسػػة يف مدينػػة قػػم أعػػادت 
ٓنقيق وطباعة كتػاب الغػدير، وىػي )مركػز الغػدير للدراسػات اإلسػبلمية( وىػذا اجلػزء الػذي بػٌن يػدي ىػو ادلقدمػة 

ىػػذه بػػذلت جهػػداً كبػػًناً، ىػػذه ادلؤسسػػة ٓنػػت إشػػراؼ أعلػػى سػػلطة يف اجلمهوريػػة الػػيت كتبتهػػا ادلؤسسػػة، ادلؤسسػػة 
اإلسػػػبلمية، وُيشػػػِرؼ عليهػػػا العديػػػد مػػػن العلمػػػاء، ومػػػن احملققػػػٌن، ومػػػن أصػػػحاب اخلػػػربة، ومػػػن ذوي التجربػػػة يف 

جهػػػداً  التحقيػػق ويف متابعػػػة ادلصػػػادر القدؽلػػة واحلديثػػػة، بػػػذلت ىػػذه ادلؤسسػػػة مركػػػز الغػػدير للدارسػػػات اإلسػػػبلمية 
كبػػًناً، جهػػداً واسػػعاً وشاسػػعاً، ورغػػم تػػوفر كػػل اإلمكانيػػات ذلػػذه ادلؤسسػػة، ىػػذه ادلؤسسػػة كمػػا قلػػت تعمػػل ٓنػػت 
إشػػػراؼ أعلػػػى سػػػلطة يف اجلمهوريػػػة اإلسػػػبلمية يف إيػػػراف، وتتػػػوفر ذلػػػا كػػػل األسػػػباب، ومػػػع التكنولوجيػػػا احلديثػػػة، 

تاحػػة، واألعػػػداد الغفػػًنة مػػػن احملققػػٌن، ومػػػن ا
ُ
لعلمػػاء ادلشػػػرفٌن علػػى ىػػػذه ادلؤسسػػة، مػػػع كػػل ىػػػذه واإلمكانػػات ادل

اإلمكانػػات الضػػػخمة وقػػػد بػػػذلت جهػػػداً كبػػػًناً، احملققػػػوف يف ىػػػذه ادلؤسسػػػة تػػػابعوا مصػػػادَر كتػػػاب الغػػػدير وذكػػػروا 
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ادلصػػادر الػػيت تابعوىػػا، يف آخػػر اجلػػزء الػػذي طُبػػع ُمقدمػػة دلوسػػوعة الغػػدير، فصػػل ٓنػػت عنػػواف: مصػػادُر التحقيػػق، 
مصػػدر، والكثػػًن مػػن  928مصػػدر، تبلحظػػوف الكػػم اذلائػػل،  928 راجعوىػػا بلغػػت إىل: مصػػادر التحقيػػق الػػيت

 ىذه ادلصادر ىي نافذة ال تتوفر يف األسواؽ وادلكتبات بسهولة، ومع ذلك ماذا يقولوف يف ادلقدمة:
ال يتعػػدل مػػا تػػوفر  -مصػدر  928يعػين ىػػذه ادلصػػادر،  - كالجػدير بالػػذكر أف مػػا أثبػػت مػن ىػػذه المصػػادر

 كأمكننا الوصوؿ إليو كبقي منها عدده لم نتمكن من الحصوؿ عليو. منها
ألنو ىناؾ الكثًن والكثًن من ادلصادر مل تتمكن ىػذه ادلؤسسػة رغػم كػل إمكانياهتػا، ورغػم كػل اجلهػد الػذي بذلػو 
 العػػػػاملوف فيهػػػػا، مػػػػا اسػػػػتطاعوا أف يصػػػػلوا إىل كػػػػل ادلصػػػػادر الػػػػيت وصػػػػل إليهػػػػا الشػػػػيخ األميػػػػين ولوحػػػػدِه، َنهػػػػدهِ 
الشخصػػي، والػػذي تػػويف قبػػل أكثػػر مػػن أربعػػٌن سػػنة، مػػن دوف إمكانػػات، ومػػن دوف تكنولوجيػػا، ومػػن دوف أي 

ُمَعّوقات، حػػػ ى يف الوسػػػط الشػػػيعي واجػػػو مػػػن ػجهػػػد داعػػػم للشػػػيخ األميػػػين، بػػػل إف الشػػػيخ األميػػػين واجػػػو مػػػن الػػػ
هػػا بنحػػو رلمػػل، وكانػػت ىنػػاؾ ُمَعّوقات، والػػذي يعػػرؼ تػػأريخ الشػػيخ األميػػين يعػػرؼ التفاصػػيل الػػيت أشػػرت إليػالػػ

العديد من احلمبلت اليت تطالب بإتبلؼ كتاب الغدير، بإحراقِو، وبتقدًن الشيخ األميين للمحاكمة يف أكثر مػن 
دولػػة، مػػن الػػدوؿ الػػيت تسػػمى اإلسػػبلمية يعػػين مػػن الػػدوؿ الػػيت يعػػيش فيهػػا ادلسػػلموف، ومػػع كػػل ذلػػك فقػػد أنػػتج 

يدينا إال النصػف مػن رلهػودِه اذلائػل الػذي بذلػو، لػذلك أنػا قلػت بأنػو إذا  الشيخ األميين كتاب الغدير، وما ىو بأ
كاف للشيعة بنحو عاـ، وحلوزة النجف األشرؼ بنحو خاص من معجزٍة يف عامل الكتب فمعجزهتم ىي الغدير، 

ف ىػذه ىػي غدير األميين، أنا أمػر مػروراً سػريعاً علػى كتػاب الغػدير لشػيخنا األميػين، وأعػود إىل الطبعػة القدؽلػة، أل
 الطبعة ادلتداولة، رّنا الطبعة اجلديدة اليت صدرت عن مركز الغدير للدراسات اإلسبلمية غًن متوفرة عند اجلميع.
ألبػػدأ احلػػديث مػػن اجلػػزء األوؿ مػػن أجػػزاء كتػػاب الغػػدير، قطعػػاً أنػػا ال أسػػتطيع احلػػديث يف ىػػذه احللقػػة عػػن كػػل 

الكتػػاب، ومػػن خػػبلؿ ىػػذا اجملمػػل يتضػػح للمشػػاىدين  الكتػػاب وإظلػػا سػػأٓندث بشػػكل رلمػػل عػػن بعػػٍض مػػن ىػػذا
أعلية كتاب الغدير، وأيضػاً يتضػح للمشػاىدين شػيء مػن مظلوميػة حػديث الغػدير، وال أقػوؿ مػن مظلوميػة علػّي، 

 فمظلومية علّي أوسع.
أىػػم  ىػػذا ىػػو اجلػػزء األوؿ مػػن كتػػاب الغػػدير لشػػيخنا األميػػين َنظَّػػر اهلل وجهػػُو بػػٌن يػػدي سػػيد األوصػػياء، أشػػًن إىل

ػػا  ػػا نظػػرت يف كتػػاب الغػػدير، كلمَّ ادلطالػػب، واجلػػزء األوؿ مػػن كتػػاب الغػػدير مشػػحوف ّنعلومػػات ىائلػػة جػػداً، كلمَّ
تصفحت كتاب الغدير، الذي يُهيمُن َعَلّي ىذه الفكرة لػو كػاف ىنػاؾ جػيش مػن احملققػٌن َلَمػا اسػتطاع أف غلمػع 

ىل عليػو، مػن ادلوضػوعات الػيت جػاءت مػذكورة يف اجلػزء ىذه ادلعلومات اليت مجعهػا الشػيخ األميػين رضػواف اهلل تعػا
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األوؿ، ىذه الطبعة كما قلت ىي الطبعة القدؽلة، والطبعة اليت بٌن يدي طبعة دار الكتاب العريب، بػًنوت، أقػوؿ 
، وىػػي الطبعػػة اخلامسػػة يف 1983الطبعػػة القدؽلػػة بالقيػػاس إىل الطبعػػة اجلديػػدة وإال تأرؼلهػػا تػػأريخ ىػػذه الطبعػػة: 

 :14 صفحة:
( وبتحقيػق دقيػق جػداً مػع الكتػب وضػبط األمسػاء وأرقػاـ الصػفحات، هلِل درَُّؾ الصػحابةرواة حديث الغدير من )

أيهػػا الشػػيخ األميػػين، رواة حػػديث الغػػدير ويرتبهػػا حسػػب احلػػروؼ، فيبػػدأ أوؿ راويػػة مػػن رواة حػػديث الغػػدير أبػػو 
اً من األحاديث عن النيب، أبو ىريرة الدوسػي، وذكػر ىريرة الدوسي، أبو ىريرة، الراوي الذي ينقل عنو السنة أالف

الشيخ األميين ادلصادر والكتب اليت يوجد فيها مػا نقلػو أبػو ىريػرة مػن حػديث الغػدير، ذكػر الكتػب والصػفحات 
وادلػػؤلفٌن، وأنػػا ال أسػػتطيع أف أقػػرأ كػػل شػػيء، أنػػا أريػػد أف أمػػر مػػروراً سػػريعاً، ومػػع ذلػػك، فػػأين سػػأحتاُج إىل وقػػٍت 

، يعػدد الشػيخ األميػين رواة حػديث الغػدير مػن الصػحابة، يبتػدئ 14أمر ىذا ادلرور السريع. صػفحة:  طويل كي
بػػأيب ىريػػرة، وتسػػتمر األمسػػاء، الثػػاين أبػػو ليلػػى األنصػػاري، الثالػػث أبػػو زينػػب بػػن عػػوؼ األنصػػاري، مػػع ادلصػػادر، 

، آخػػر صػػحايب 61إىل صػػفحة:  وادلػػؤلفٌن، وأرقػػاـ الصػػفحات، واألسػػانيد، وكػػل التفاصػػيل، إىل أف يصػػل الكػػبلـ
مػػػن الصػػػحابة الػػػذي رووا حػػػديث الغػػػدير أبػػػو مػػػراـز يعلػػػى بػػػن مػػػرة بػػػن وىػػػب الثقفػػػي، ويػػػذكر الػػػػُحفاظ واحملػػػدثٌن 
والكتب اليت نقلت عنو وعن غًنه، كل صحايب يذكرُه يذكر ادلصادر اليت نقلػت عنػو وبالتفصػيل، أتػدري كػم ىػو 

؟   .يث الغديرمن الصحابة، نقلوا حد 110رقم أبو مراـز
أنا قلت قبل قليل الذي يسرب أغوار ىذا الكتاب تتجلػى لػو مظلوميػة الغػدير، مظلوميػة حػديث الغػدير، مظلوميػة 

مػن الصػحابة الػذين يػرووف عػنهم ادلخػالفوف ألىػل البيػت مػع ذكػر ادلصػادر ادلوجػودة وادلعتػربة  110بيعة الغدير، 
وىػػذه ادلصػػادر موجػػودة، واألحاديػػث موجػػودة، والكتػػب  عنػػد ادلخػػالفٌن ألىػػل البيػػت كلهػػم رووا حػػديث الغػػدير،

، ذكػرىم الشػيخ األميػين مػن صػفحة:  110موجودة،  إىل  14مػن الصػحابة، أوذلػم أبػو ىريػرة وآخػرىم أبػو مػراـز
 من الصحابة. 110، األمساء وادلصادر، 61صفحة 

بعػد الصػحابة، التػابعوف ىػم  ( يعػين اجليػل الػذي جػاءالتػابعينمث يذكر بعد ذلك الذين رووا حػديث الغػدير مػن )
، يبػدأ بػأوؿ واحػد، ُنسػب ترتيػب احلػروؼ، أبػو 62اجليل الذي ألتقى بالصحابة وروى عن الصحابة، صػفحة: 

راشػػػػد احلػػػػرباين الشػػػػامي، ويشػػػػًن أيضػػػػاً إىل ادلصػػػػادر وإىل مػػػػن وثقهػػػػم مػػػػن الرجػػػػاليٌن ومػػػػن علمػػػػاء احلػػػػديث، مػػػػع 
ين الشامي، وحسب ترتيب احلروؼ، حروؼ ادلعجػم يسػتمر ، أوؿ واحد أبو راشد احلربا62التفاصيل، صفحة: 

للهجػػرة، ىػػذا آخػر واحػػد مػػن القائمػػة  109، آخػػر واحػػد أبػو صلػػيح يسػػار الثقفػػي ادلتػوىف سػػنة: 72إىل صػفحة: 
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من  84من الصحابة،  110،  84اليت ثبتها الشيخ األميين يف كتاب الغدير يف اجلزء األوؿ، أتدري كم رقمُو؟ 
ه األمسػػاء أمسػػاء معتػػربة وموثقػػة، والكتػػب الػػيت نقلػػت عػػنهم كتػػب معروفػػة وموجػػودة، والكتػػاب التػػابعٌن، وكػػل ىػػذ

من الصػحابة، وفػيهم  110، ذكر 73موجود ال ىو افرتاء مين وال افرتاء من الشيخ األميين، بعد ذلك صفحة: 
ألمسػػاء ولكػػن ػلتػػاج الكثػػًن مػػن الصػػحابة ادلعػػروفٌن ومػػن البػػدريٌن، لػػو كػػاف ىنػػاؾ متسػػع مػػن الوقػػت ألشػػرت إىل ا

 ُمشاىد ؽلكن أف يرجع إىل الكتاب ويرى تفصيل ما أمجلتُو من القوؿ.ػىذا إىل وقٍت طويل، ال
من التابعٌن، ىؤالء كلهم كاذبوف !! إذا كانوا كاذبٌن فكيف تنقلوف عػنهم احلػديث، والكثػًن مػنهم  84مث يذكر 

م الصػػحابة أو يف قسػػم التػػابعٌن أعتمػػد علػػيهم مػػن رجػػاؿ الصػػحيحٌن، الكثػػًن مػػن ىػػؤالء الػػرواة إف كػػاف يف قسػػ
مػػن التػػابعٌن. طبقػػات الػػرواة مػػن  84مػػن الصػػحابة، ثبتػػوا ىػػذه األرقػػاـ،  110البخػػاري ومسػػلم يف الصػػحيحٌن، 

الُعلماء، يبدأ من القرف الثاين، باعتبار أف الصحابة والتابعٌن تقريباً انتهوا يف القرف األوؿ، وشيئاً من القرف الثاين، 
مػػن التػػابعٌن، ىػػؤالء تقريبػػاً اسػػتمروا إىل مهايػػات القػػرف األوؿ وبػػدايات القػػرف الثػػاين،  84مػػن الصػػحابة، و  110

للهجػرة، أبػو صلػيح يسػار الثقفػي، اآلف يبػدأ مػع طبقػات العلمػاء  109لذلك آخر واحد كمػا قلػت متػوىف سػنة: 
 الذين نقلوا احلديث عن أولئك الصحابة والتابعٌن.

ػػد عمػػر بػػن ويػػأيت بتقسػػيمهم مػػن  القػػرف الثػػاين للهجػػرة إىل القػػرف الرابػػع عشػػر، أوؿ مػػا يبػػدأ بػػالقرف الثػػاين أبػػو زُلمَّ
 244للهجرة، قاؿ مسعر كاف ثقًة ثقًة ثقة كما يف خبلصة اخلزرج صفحة:  116أو  115دينار ادلكي ادلتوىف 

لػػث، والرابػػع، واخلػػامس، والسػػادس، إىل آخػػر الكػػبلـ، يبػػدأ يعػػدد القػػرف الثػػاين، وبعػػد القػػرف الثػػاين يػػأيت القػػرف الثا
، ىػذا ىػو القػرف الرابػع عشػر، أوؿ 147إىل  73والسابع، إىل القرف الرابع عشر، ىذا الكبلـ يبػدأ مػن صػفحة: 

العلماء من القرف الرابع عشر السيد أمحد بن زيين بن أمحد دحبلف ادلكي الشافعي ادلولود ّنكة إىل آخر ما ذكره 
اد علمػػاء القػػرف الرابػػع عشػػر، ابتػػدأ مػػن بػػدايات القػػرف الثػػاين إىل القػػرف الرابػػع عشػػر مػػن الكػػبلـ، ويسػػتمر يف تعػػد

، آخر أسم من أمساء العلماء الذين رووا حديث الغدير، مػن 151الذين عاصرىم العبلمة األميين، إىل صفحة: 
 القرف الثاين إىل القرف الرابع عشر.

أمحػػد، صػػاحب التػػآليف القّيمػػة، ذكػػرُه يف كتابػػِو الفخػػم احلػػافظ اجملتهػػد ناصػػر السػػنة شػػهاب الػػدين أبػػو الفػػيض 
 54، نقػػبلً عػػن مجػػع كثػػًن مػػن احلفػػاظ بأسػػانيدىم عػػن 77تشػػنيف اآلذاف، يعػػين ذكػػر حػػديث الغػػدير صػػفحة: 

صػػحايب نقػػل  54صػػحابيا، وىػػم علػػيّّ أمػػًن ادلػػؤمنٌن إىل آخػػر واحػػد طلحػػة بػػن عبيػػد اهلل، ذكػػر أمسػػاء الصػػحابة 
لػػدين أبػػو الفػػيض أمحػػد، مػػن علمػػاء القػػرف الرابػػع عشػػر، وأنػػا ىنػػا أأيت بأمثلػػة سػػريعة، عػػنهم ناصػػر السػػنة شػػهاب ا
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عامِل، من أجلة علمائهم، اآلف  360التفاصيل موجودة يف الكتاب، تدري كم رقم ىذا العامِل حسب التسلسل 
بعٌن، وىػم مػن التػا 84مػن الصػحابة، وفػيهم عديػٌد مػن البػدريٌن ومػن أجلػة الصػحابة،  110ماذا صار عنػدنا، 

مػػن كبػػار علمػػائهم، مػػن كبػػار  360مَحَلػػة احلػػديث، و مفسػػروا القػػرآف، و أجلػػة علمػػاء ادلسػػلمٌن يف تلػػك الفػػرتة، 
زلػدثيهم، مػن القػرف الثػاين إىل القػرف الرابػع عشػر، تبلحظػوف كػم بػذؿ الشػيخ األميػين مػن مراجعػة األعػداد اذلائلػة 

عػػٌن مػػن األوراؽ، لكػػن ىػػذه ادلعلومػػات ال ُتسػػتنج مػػن  مػػن ادلصػػادر، صػػحيح مكتوبػػة ىػػذه ادلعلومػػات يف عػػدد م
كتػػاٍب ومػػن كتػػابٌن، ىػػذه ادلعلومػػات ٓنتػػاج إىل مراجعػػة ادلئػػات وادلئػػات وادلئػػات مػػن الكتػػب، حػػ ى يسػػتطيع أف 

عػػامِل، ىػػذا واحػػد مػػنهم  360تػػابعي،  84مػػن الصػػحابة،  110يسػػتلها وأف يسػػتخرجها هبػػذه الدقػػة ادلتناىيػػة، 
صػػحايب، وأمسػػاء الصػػحابة موجػػودة ىنػػا مػػذكورة، وىػػل انتهػػى  54ينقػػل احلػػديث عػػن  شػػهاب الػػدين أبػػو الفػػيض
 األمر عند ىذا احلد؟ أبداً.

يأيت موضوع آخر، الشيخ األميين يعقد فصبًل، )ادلؤلفوف يف حديث الغدير( مػن الػذين كتبػوا يف حػديث الغػدير، 
عة، الػػذين ألفػوا كتبػاً كبػًنة، يبػدأ ّنحمػد بػػن يعػين ألفػوا كتبػاً واسػعة فقػط يف حػػديث الغػدير، مػن السػنة ومػن الشػي

، مث يضػيف 26جرير بن يزيد بن خالد الطربي اآلملي، وينتهي بالسيد مرتضى اخلصروشاىي التربيػزي ادلعاصػر، 
، ستة وعشروف مؤلف، منهم من ىو من الشيعة، ومػنهم 158، 157تكملة ليذكر مصادر أخرى يف صفحة: 

وىو من الشيعة السيد مرتضى اخلصروشاىي، ماذا يعلق على كتابِو األميػين؟  من ىو من السنة، آخر واحد ذكرهُ 
يقػػوؿ: أفػػرَد كتابػػاً يف داللػػة احلػػديث إىل أف يقػػوؿ: أغػػرؽ نزعػػاً يف التحقيػػق، أغػػرؽ نزعػػاً يعػػين مػػا تػػرؾ شػػاردًة و ال 

يريػد ومػاذا يعػين، بقيػة  واردة ومل يبقي يف القوس منزعة، الشيخ األميين حينما يقوؿ ىػذا الكػبلـ، ىػو يعػرؼ مػاذا
الكتػػب أيضػػاً بػػنفس ىػػذا الوصػػف، بػػنفس ىػػذا التفصػػيل، إف كػػاف ُكتاهبػػا مػػن السػػنة أو مػػن الشػػيعة، وىػػل يقػػف 

 الشيخ األميين عند ىذا احلد؟
يػػذىب ليعقػػد لنػػا فصػػبلً ٓنػػت عنػػواف )ادلناشػػدة واالحتجػػاج( يتتبػػع الكتػػب، يتتبػػع التػػأريخ والسػػًن يف أي مػػوطن 

غػػدير ومل ينكػػرُه أحػػد، وحينمػػا أقػػوؿ أحػػُتجَّ ُنػػديث الغػػدير ال داخػػل غػػرؼ مغلقػػة، وإظلػػا إمػػا يف أحػػُتجَّ ُنػػديث ال
سػػاحات مفتوحػػة أو يف وسػػٍط ىػػم عّليػػة القػػـو مػػن أصػػحاب الشػػأف، فػػذلك مػػثبلً ادلناشػػدة األوىل: ُمناشػػدة أمػػًن 

، 160بلفتػِو، يف صػفحة: ادلؤمنٌن يـو الشورى، يـو الشورى شورى عمر، اجمللس الػذي أختػارُه عمػر يف آخػر خ
وينقػػل كػػل ىػػذا لػػيس مػػن مصػػادر شػػيعية، مػػن مصػػادر غػػًن شػػيعية، فمػػن مجلػػة مػػا قالػػو سػػيد األوصػػياء ؼلاطػػب 

 اجلالسٌن الذين عقدوا الشورى قاؿ:
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فأينًشػػديكم بػػاهلل ىػػل فػػيكم أحػػده قػػاؿ لػػو رسػػوؿ اهلل: مػػن كينػػتي مػػواله فعلػػيّّ مػػواله، اللَّهيػػمَّ كالػػي مػػن كااله، 
يعػين ىػل قػاؿ رسػوؿ اهلل ألحػٍد غػًني  -عاداه، كأنصر من نصره، ليبلػ  الشػاىد الغائػب، غيػرم كعادم من 

. احملادثة طويلة، أنا فقط أخذت ىذه السطور اليت فيها اإلشػارة إىل حػديث الغػدير، ويسػتمر قالوا: اللَّهيمَّ ال –
بة، يف الكوفة، يف أوؿ خبلفتِو، َلمَّا طالبػو الشيخ األميين يذكر لنا ادلناشدات، مثل مناشدة أمًن ادلؤمنٌن يـو الرح

بعض الناس وسألوه عن الغدير وعن بيعة الغدير فجمع الناس يف الُرحبػة يف الكوفػة، وطلػب مػن الصػحابة الػذين 
حضروا الواقعة أف يشهدوا، وكاف ىنػاؾ رلموعػة مػن الصػحابة مػع علػّي صػلوات اهلل عليػو يف الكوفػة شلػن حضػروا 

شػهدوا، وىنػا يعػدد مجلػة مػن أمسػائهم، وإال ىنػاؾ أمسػاء أخػرى أيضػاً مػذكورة يف مصػادر أخػرى، الواقعة وبايعوه ف
مجلة من أمسائهم، يذكر أمساء الصحابة و اعتمػاداً علػى مصػادر غػًن شػيعية، مجلػة مػن أمسػائهم، يبػدأ بػأيب زينػب 

صحايب شهدوا لعلّي  24واحد من الصحابة،  24بن عوؼ األنصاري، وؼلتتم بنعماف بن عجبلف األنصاري، 
 يف مناشدة الرحبة يف الكوفة، بأف البيعة كانت ُنسب ما نعتقد ضلن كانت بيعة الوصية واخلبلفة واإلمامة.

وال تقف القضية عند ىذا احلد، أمًن ادلؤمنٌن ناشد طلحة يف )يـو اجلمل( والرواية ىنا ينقلها الشيخ األميين عن 
 -األمػػًن يقػػوؿ لطلحػػة  - نىشػػدتك اهللعلمػػاء السػػنة، مػػوطن الشػػاىد: ادلسػػتدرؾ للحػػاكم النيشػػابوري مػػن كبػػار 

نشدتك اهلل ىل سمعت رسوؿ اهلل يقػوؿ: مػن كنػت مػواله فعلػيّّ مػواله، اللَّهيػمَّ كالػي مػن كااله كعػادم مػن 
 .عاداه، قاؿ: نعم، قاؿ فًلمىا تيقاتلني، قاؿ: لم أذكر، ثم أنصرؼ طلحة

، مث تأتينػػا 186ال أسػػتطيع أف أقػػرأ كػػل التفاصػػيل، ىػػذا يف صػػفحة: قػػاؿ فانصػػرؼ طلحػػة، وىنػػاؾ تفصػػيل أنػػا 
مناشدة ثانية وىي مناشدة )يـو الركباف( أيضاً األمًن ناشد الصػحابة يف مناشػدة ثانيػة شلػن كػانوا معػو يف الكوفػة، 

 وشهد لو الصحابة، شهادة أخرى يف يـو الركباف، وعّد مجلة من أمسائهم:
من البدريٌن، أبو أيوب خالد بػن زيػد األنصػاري، حبيػب بػن بػديل بػن ورقػاء اخلزاعػي، أبو اذليثم بن التيهاف ىذا 

وىػػػو مػػػن البػػدريٌن مػػػن أجلػػػة  -ىػػذا ذو الشػػػهادتٌن الػػػذي لقبػػو رسػػػوؿ اهلل بػػػذي الشػػهادتٌن  -خزؽلػػة بػػػن ثابػػػت 
ر ال عبػػد اهلل بػػن بُػػديل بػػن ورقػػاء مػػن الػػذين استشػػهدوا يف صػػفٌن، عمػػار بػػن ياسػػر، عمػػا أصػػحاب رسػػوؿ اهلل،

ػلتػػاُج إىل تعريػػف، قػػيس بػػن ثابػػت بػػن مشػػاس األنصػػاري، قػػيس بػػن سػػعد بػػن عبػػادة مػػن الصػػحابة األجػػبلء ومػػن 
البػدريٌن، ىاشػم ادلرقػاؿ بػن عتبػػة مػن أجلػة صػحابة النػػيب ومػن أجلػة صػحابة علػّي، وىػػل ينتهػي األمػر عنػد ىػػذا؟ 

، احتجػػاج ادلػػأموف بقضػػػية 210ة: أبػػداً، القضػػية مسػػتمرة، يسػػػتمر يف ىػػذه ادلناشػػدات واحملاججػػات، يف صػػػفح
، يكػػػوف عػػػدد رلمػػػوع 213الغػػػدير يف نقػػػاش دار فيمػػػا بينػػػو وبػػػٌن علمػػػاء عصػػػرِه، يسػػػتمر الكػػػبلـ إىل صػػػفحة: 
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ادلناشػػدات مػػا بػػٌن اخللفػػاء، مػػا بػػٌن أصػػحاب الشػػأف، كشػػهادة يػػـو الركبػػاف، مناشػػدة يػػـو الركبػػاف، مناشػػدة )يػػـو 
إمػا ّنسػػمع عامػة األُمَّػػة والصػحابة يشػػهدوف، أو يف رلػالس عليػػة  مناشػدة صػػرػلة واضػحة جليػػة، 22الرحبػة( إىل 

 القـو وأصحاب الشأف، وال ينتهي األمر عند ىذا.
( ِنصػوص بيعػة الغػدير، ومػا ذكػرُه ادلفسػروف يف ىػذه اآليػة، ادلفسػروف مػن القػرآف الكػريممث يتناوؿ ما جاء من )

إىل أف يصػػل إىل فصػػل آخػػر غلمػػع فيػػو )كلمػػات  أي ملػػٍة، مػػن غػػًن الشػػيعة، والتفصػػيل طويػػل يف ىػػذا ادلوضػػوع
، ويبػػدأ بشػػهاب 311علمػػاء السػػنة( أصػػحاب اخلػػربة باحلػػديث حػػوؿ صػػحة حػػديث الغػػدير، ىػػذا يف صػػفحة: 

 الدين أبو الفيض أمحد بن زلمد بن الصديق احلضرمي يقوؿ:
و أكردنػا أسػانيد لػ ،كأما حديث من كنت مواله فعلي مواله، فتواتر عن النبي من ركايػة نػػحو سػتين شخصػان 

 279. ىذا ىو آخر أسم، أوؿ أسم ىو احلافظ أبػو عيسػى الرتمػذي ادلتػوىف سػنة: الجميع لطاؿ بنا ذلك جدان 
للهجػػػرة، مث بعػػػدُه احلػػػافظ أبػػػو جعفػػػر الطحػػػاوي، مث بعػػػدُه الفقيػػػو أبػػػو عبػػػد اهلل احملػػػاملي البغػػػدادي، ىػػػؤالء كلهػػػم 

، بعد ذكر احلػديث، 298، صفحة: 2صحيحِو، جزء  يصححوف احلديث، احلافظ أبو عيسى الرتمذي قاؿ يف
ىػػػػذا حػػػػديٌث حسػػػػٌن صػػػػحيح، طبعػػػػاً اآلف أرقػػػػاـ الصػػػػفحات يف الطبعػػػػات سلتلفػػػػة ىػػػػذه أرقػػػػاـ الطبعػػػػات، وأرقػػػػاـ 
الصفحات يف الطبعات اليت كانت موجودة أياـ الشيخ األميين، ىذه الكلمات واألحاديث موجػودة، لكػن أرقػاـ 

ن يرجػػع إىل طبعػػة الغػػدير الػػيت ىػػي بتحقيػػق مركػػز الغػػدير، غػػًنوا يف اذلػػامش أرقػػاـ الصػػفحات اآلف سلتلفػػة، رّنػػا مػػ
الصفحات ُنسب الطبعات الصحيحة، ؽلكن االستفادة من الطبعة اجلديػدة الػيت صػدرت عػن مركػز الغػدير أمهػم 

امش أرقػاـ بدؿ األرقاـ ادلوجودة بػادل  وىػي للطبعػات الػيت كانػت موجػودة ٓنػت يػد الشػيخ األميػين، ذكػروا يف اذلػ
صػػػفحات الطبعػػػات ادلوجػػػودة اآلف، احلػػػافظ أبػػػو عيسػػػى الرتمػػػذي بعػػػد أف ذكػػػر احلػػػديث مػػػاذا قػػػاؿ؟ قػػػاؿ: ىػػػذا 
حديٌث حسٌن آخر، والبقية على نفس الطريقة مثبًل: أبو زلمد أمحد بن زلمد العاصمي قػاؿ يف زيػن الفػ ى، زيػن 

ه وىػػذا حػػديٌث تلقتػػُو األمػػة بػػالقبوؿ وىػػو موافػػٌق الفػػ ى كتػػاٌب معػػروؼ لػػو، قػػاؿ النػػيب: مػػن كنػػت مػػواله فعلػػيّّ مػػوال
، قاؿ يف االستيعاب اجلػزء 463باألصوؿ، مث رواه بطرٍؽ ش ى، وكذلك احلافظ بن عبد الرب القرطيب ادلتوىف سنة: 

، بعػد ذكػر حػديث ادلؤاخػاة، وحػديثي الرايػة والغػدير ىػذه كلهػا آثػاٌر ثابتػة، ويسػتمر الشػيخ 373الثاين صػفحة: 
دد لنػػا أمسػػاء العلمػػاء، مػػن علمػػاء السػػنة شلػػن ذكػػروا احلػػديث يف كتػػبهم ويف مصػػادرىم ووثقػػوه واعتػػربوه األميػػين يعػػ

، شػػهاب الػػدين أبػػو 311وجعلػػوه صػػحيحاً ومػػدحوه وقػػالوا ىػػو مػػن اآلثػػار الثابتػػة، يسػػتمر الكػػبلـ إىل صػػفحة: 
ر علمػائهم وصػفوا احلػديث ، مػن كبػا43الفيض، قرأت كبلمو قبل قليل، وىو آخر من ذكػرُه مػن العلمػاء رقمػو: 
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بالوثاقػػة واالعتبػػار واحلسػػن والصػػحة، فمػػاذا بعػػد ىػػذا !! ىػػل ضلتػػاج إىل أدلػػٍة أخػػرى، مػػاذا بعػػد ىػػذا!! تبلحظػػوف 
من العلماء من علمػاء القػرف الثػاين إىل القػرف الرابػع عشػر  360من التابعٌن،  84من الصحابة،  110األرقاـ، 

شلػػن كتبػػوا يف حػػديث الغػػدير وتفاصػػيل  26مناشػػدة تأرؼليػػة،  22ىم، شلػػن نقلػػوا احلػػديث يف كتػػبهم ويف مصػػادر 
 22مػػػػن علمػػػػائهم، مػػػػن أئمػػػػة احلػػػػديث عنػػػػدىم شلػػػػن وثقػػػػوا احلػػػػديث،  43كمػػػػا قلػػػػت و   26حػػػػديث الغػػػػدير، 

مناشػػدة، أمػػًن ادلػػؤمنٌن قػػاـ ببعضػػها، وآخػػروف قػػاموا هبػػا، وادلناشػػدات الػػيت ناشػػدىا علػػيّّ صػػلوات اهلل عليػػو كػػاف 
صحابة النيب يشهدوف لعلّي بػذلك، وىػذا كلػو لػيس مػن كتبنػا، أبػداً، كػل ىػذه ادلطالػب مػأخوذة  الصحابة وأجلة

من كتب القـو وىذا بعٌض شلا جاء يف اجلزء األوؿ، اجلزء األوؿ فيو مطالب أخرى كثًنة جداً، واآلف ضلن عندنا: 
ة الغػدير وحػديث الغػػدير، جلػد، وىػذا ىػو نصػػف أو أقػل مػن نصػػف شلػا مجعػو الشػػيخ األميػين يف إثبػات بيعػػ 11

فأيَّػػة مظلوميػػة حلػػديث الغػػدير؟ ال أقػػوؿ أيَّػػُة مظلوميػػة لعلػػّي صػػلوات اهلل عليػػو، كمػػا قلػػت مظلوميػػة علػػّي يف احللقػػة 
 ادلاضية أكرب مين، وأكرب من موسوعة الغدير، وأكرب من كل حديث.

ألدب، ُنَػّث يف الكتػاب، وسػيبحث يف ىذا ىو اجلزء الثاين من كتاب الغدير، وقاؿ الغدير يف الكتاب والسنة وا
أجزاء أخرى، وخبلؿ كتاب الغدير موسوعة الغدير مػا تػرؾ كتابػاً أثػار شػبهة علػى التشػيع، أثػار شػبهة علػى علػّي 
وآؿ علّي إال وناقشو وردُه رداً دقيقاً وعميقاً على طوؿ الكتػاب، ىػذا اجلػزء الثػاين، تتبػع الشػيخ األميػين كػل شػعٍر 

يػػـو الغػػدير وإىل يػػـو حيػػاة الشػػيخ األميػػين، إىل اليػػـو الػػذي كتػػب فيػػو، لكػػن كػػل األجػػزاء مػػا  قيػػل يف الغػػدير منػػذ
خرجت لنتصفح ظلاذج من ذلك، مثبًل يف اجلزء الثاين، والشعراء ىم ؽلثلوف الطبقة ادلثقفة، الطبقة الواعية، الطبقة 

اين ادلعروفػػػة، وادلعػػػاين الػػػيت تعرفهػػػا األُمَّػػػة الػػػيت ذلػػػا إدلػػػاـ بالتػػػأريخ، وحػػػٌن ينظمػػػوف شػػػعراً فػػػإمهم يضػػػمنوف الشػػػعر ادلعػػػ
وخصوصاً حٌن ال يُرُد عليهم، مثبلً من الشػعراء الػذين ذكػرىم الشػيخ األميػين شلػن ذكػروا واقعػة الغػدير مػن شػعراء 
القػػرف األوؿ، يعػػين مػػن الشػػعراء الػػذين عاصػػروا الواقعػػة، ذكػػر أمػػًن ادلػػؤمنٌن صػػلوات اهلل عليػػو، وكػػاف شػػاعراً أمػػًن 

ٌن، وذكر حساف بن ثابت، وذكر قيس بن سعد بن عبادة وكاف شاعراً أيضػاً، وذكػر عمػر بػن العػاص، مػن ادلؤمن
شػػعراء القػػرف الثػػاين الكميػػت بػػن زيػػد وإمساعيػػل بػػن زلمػػد احلمػػًني ىػػذا ىػػو السػػيد احلمػػًني الػػذي لقبػػُو اإلمػػاـ 

بو ٕناـ حبيب بػن أوس الطػائي الصادؽ، العبدي سفياف بن مصعب الكويف، من شعراء الغدير يف القرف الثالث أ
ودعبل بن علػي اخلزاعػي، ىػؤالء كلهػم ذكػروا الغػدير يف أشػعارىم، ىػؤالء كلهػم يكػذبوف !!! وأشػعارىم موجػودة 

 يف دواوينهم أليس ادلؤرخوف يستدلوف بشعر الشعراء على الوقائع؟! 
 من شعر أمًن ادلؤمنٌن صلوات اهلل عليو قصيدتو اليت يقوؿ فيها:
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 كحػػػػػػػػػمزة سػػػيد الشػهداء عػػمي   النبػي أخػي كصػنوم ميػحىمَّػده 
    صنوي: الصنو يعنػي ىو الػمشابو التوأـ، ويف بعض النسخ أخي وصهري

 يػطيػػر مػػع الػمػػػػبلئكة ابػن أمػػػػي  فره الذم ييضحػي كييمػسي ػكجػع
 ػحػػػمػيمنوطه لػحمػػها بدمػػػي كلػػ   كبنت ميػحىمَّػدو سكنػػػي كعػرسي
 فػػأيػػُّػكػػػم لػػػػو سػػػهػػمه كػػػسػػػػهػمػػي   كسػػػػبػػطا أحػػػمػػػدو كلػػػػدام منهػػا
 على ما كػاف مػن فهمي كعلػمي   سػػبػقػػتػػكم إلػػػػى اإلسػػػػبلـ طػػران 
 ػػػػػمّْ رسػػػػػوؿ اهلل يػػػـو غػػػػديػػػػػػر خيػ   فأكجػػػب لػػػػي كاليػػتػػوي عػػلػػيػكػم 
 لػمن يلقػػى اإللػػػو غػػػدان بظلػػػمػي   فػػػػػػػػػػويػػػله ثػػػػم كيػػػػػػله ثػػػػم كيػػػػػػله 

ىذا شعُر عليّّ، وىذا شعٌر معروؼ ومصادره معروفة، واجلميل أف الشيخ األميين ينقل ىػذه األشػعار مػن مصػادر 
 الشيعية أيضاً.غًن شيعية أيضاً، يذكر ادلصادر الشيعية وادلصادر غًن 

 حساف بن ثابت الذي حضر الواقعة وبايع علّياً أيضاً وىذا شعرُه معروؼ يعرفُو ادلؤرخوف:
 بػػخػػػمّْ ك أسػػػمػػع بػػالػرسوؿ مػناديا   يػنػػػاديػهم يـو الغػػديػر نبػيػهػم 
 فػقػالػوا كلػػم يػػبػدك ىػنػػػاؾ التعاميػػا   فػقاؿ فػمن موالكػمي كنبػيػكػم 
 ك لػم تلقػى منا في الوالية عاصيػا   إلػهػك مػػػوالنػػا ك أنت نػبػيػنػػا
 رضػيػتػك مػن بعدم إمامان كىػاديػػا    فػػقػػاؿ لػو قػػم يا عليُّ فػإننػي
 فكػػونػػوا لػػو أتػبػاع صػػػدؽو مػػػوالػػيػا   فػػمن كنت مواله فػهذا كليػو

 للػػػذم عػػػادل عليّْػػػان معاديػػػا ككػػن    كالػي كليػو ىناؾ دعػا اللهم
ىػػذه أبيػػات حسػػاف بػػن ثابػػت وأبيػػات معروفػػة ومػػذكورة يف الكتػػب، والشػػيخ األميػػين ذكػػر مصػػادرىا وٓنػػدث عػػن 
حساف بن ثابت حٌن يذكر شاعراً يسػهب كثػًناً يف احلػديث عنػو وعػن شػعرِه وعػن ادلصػادر الػيت لػو أراد الباحػث 

 اصيل.أف يرجع إليها يشًن إليها بالتف
قصػيدة عمػػر بػن العػػاص وأيضػاً الشػػيخ األميػين ذكػػر مصػػادرىا، قصػيدة عمػػر بػن العػػاص، القصػيدة اجللجليػػة الػػيت  
ػا  كتبها إىل معاوية، معاوية واعد عمر بن العػاص أف يعطيػو مصػر إذا شػاركُو يف حػرب علػّي، والقصػة معروفػة فلمَّ

يأخػػذ مصػػر مػػن عمػػر بػػن العػػاص، فكتػػب لػػو ىػػذه اسػػتتب األمػػر دلعاويػػة كتػػب كتابػػاً لعبػػد ادللػػك بػػن مػػرواف أف 
 القصيدة يقوؿ فيها:
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 أوؿ القصيدة:
 دؿػعػػػل الػحػق ال تػبػػػػػن سػػػك ع  ػػػػاؿ ال تػػػػجػػػػهػػػػل ػحػمػػػعػػاكيػػػػػة الػػ

  * * * 
 ػلً ػػػضػػػم األفػػظػػأ األعػػبػى النػػلػع  نػصرناؾ من جهلنا يا ابػػػن ىنػػػدو 

 لً ػػػػفػل األسػػػفػػى أسػػػػػا إلػػػػػػزلػنػػػػػػن  رؤكس ػرفػعػناؾ فػػوؽ الػػ كحػػػيػػث
 ي عػليٌ ػةن فػػػصػػػصػػخػػا مػػػػايػػػػػكص  ككم قػد سػمعنا مػػن الػمصػػػػطفى 

 لً ػػػػػػػرحػػػػم يػػػػػػب لػػػػػركػػ  كالػػلّْ ػػبى ػػػيػ  ػػػبػػػران ػكفػػػػػي يػػػػػـو خػػػػػمو رقػػػػػى مػػنػػػ
ػػػ  يػػلػػعػػز الػػزيػعػػر الػأمػادم بػػػنػػػػػػػػػػي  ػػان ٌفػػػػػػػػػوي ميػػػعػػًلػػنػػػكفػػػػػػػػػي كػػػٌفػػػػػػػػػػًو كى

 لً ػػػػعػػػافػػػى فػػلػػوا بػػػػالػػقػػػى فػػػأكلػػب  ألػسػت بػػكم منكم في النفػوس
 لً ػػػً نحػػف الػميػػلػخػتػسػػػن اهلل مػػػم  ػػػؤمػػػنػػيػػػػػػػػػن فػػأنػػػحلػػػػوي إمػػػػػػػػػرة الػػػم

 يػػولػػم الػعػػـو نًػػػػػيػػػػو الػػػػػذا لػػػػهػػف  كقػػػػاؿ فػػػػػػػمػػػػن كػػػنػػػتي مػػػوالن لػػػػو 
 ك عػادم معػادم أخػي الػمرسػلً   فػػوالػػػػػي مػػوالػػيػػػو يػػا ذا الػجػػػبلًؿ 

 ػلً ػػػوصػػػػم يػػػػػػي لػػػػػػػهػم بػػػػعػقػاطػػػف  ػنػػقػػضػوا العػػهػػد مػن عتػرتػي كال ت
 در لم تيػحللً ػػيػػػد حػقػػػػرل عػػػػػػػعػ  ػا رأل ػػػمَّ ػػخػك لػػيػػخ شػػػػبػػػخػػػػػػبػػفػ

ومؤمنة، مكتوب ىنا شيخاؾ يعين أبا بكر وعمر قاال لو: بخ بخ لك يا علي أصبحت موالنا وموىل كل مؤمٍن 
 فبخبخ شيخك أنا أحفظها من مصادر أخرى..

 للً ػػحػدر لػم تي ػػيػػػد حػػقػػرل عػػػعػ   ا رأكا ػػمػػػاؾى لػخػػيػػػػخ شػػبػػخػػػػبػػف
 ليػػدخػكػم مػػػػيػػػػف وي ػػػػلػػػػدخػػػمي ػػفىػ   وهي ػظػػػػػفػػػػػاحػم فػػكػػػػػيػػػػاؿ كلػػقػػف
 كم ُمدخليأو: ُفمدَخلُو في

 لػػػدرؾ األسػفػػػي الػػلفي النػار ف   ا ػػػػػلنػػعػػػن فػػػاف مػػػا كػػػا كمػػػػػكإنػ
 من اهلل في الػموقػف الػميخًجػلً    نػا ػػجو لػػنػػػاف مػػمػػػػثػػا دـ عػػك مػ

 ػلً ػػػػرسػػػػػػمػػالػ اهلل كػػػز بػػػػػػػتػػػػػػعػػػػػكيػ   ا ػػػػػنػػمػػصػػػدان خػػان غػػيّْ ػػػلػػك إف ع
 زؿً ػعػي مػق فػحػػػن الػػػن عػحػػػػكنػ   رت ػػورو جػػأم ػنػا عػنػبػاسػػحػيػ

 يػػػم لػػػدان ثػػػػو غػػنػل مػػػػػويػك الػػػل   ذرنػا يـو كشف الغطا ػفػمػا عػ
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 ىي ىذه اليت يقوؿ فيها ىنا:
 فأيػن الػحسػاـ من الػمنجػلً   ةه ػػػػػػػبػػسػػػػا نػمػػكػػػنػػيػػػاف بػػػػػإف كػػػػػػػفػ

 يٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػن عىلػػػكأيػن مػعػاكيػةه م  كأين الػحصى من نجـو السػماء 
 أنا أحفظها من مصدٍر آخر:

 فأيػن الػحسػاـ من الػمنجػلً   ػبةه ػػػسػا نػػػمػػػػػػكػػنػػػيػػػػاف بػػػػػػػػإف كػػػػػػػف
 ػلً ػػػفػلػػن الػفػػػػؤللػي مػػن الكأي  كأين الػحصى من نجـو السػماء

 ػيٌ ػػػػػػن عىلػػػػةه مػاكيػػػعػػن مػػػػػكأيػ  ن الػثػرل ػا كأيػػريػػػػػػػػػػػػػػػن الثػػػػػػػػػػػػػػػكأيػ
والشػػيخ األميػػين ذكػػر ىػػذه القصػػيدة ذكػػر مصػػادرىا، بػػل ذكػػر حػػ ى مكامهػػا يف ادلكتبػػة اخلديويػػة ّنصػػر، وذكػػر أيػػن 

، 117وذكػػر الكتػػب الػػيت استشػػهدت هبػػذه القصػػيدة، والتفصػػيل موجػػود يف صػػفحة: ذكػػرت يف أي فهرسػػت، 
، ىذه ظلاذج من شعراء عاشوا يف العصر ويف الزمن الذي وقعت فيو احلادثة، تبلحظوف عليّّ أمًن ادلؤمنٌن، 118

مػن  حساف بن ثابت، عمر بن العاص، كذلك قيس بن سػعد بػن عبػادة، أنػا مػا قػرأت شػيئاً مػن شػعرِه وآخػروف،
 شعراء القرف الثالث أبو ٕناـ الشاعر ادلعروؼ أبو ٕناـ الطائي قصيدتُو الرائية:

 رػػزجػـو كالػػًك اللػالػتػغػدًؾ ال يػػركي  أضبية حيث استنت الكيثبي العيفري 
 ، يقوؿ:143إىل أف يقوؿ قصيدة معروفة وموجودة يف ديوانِو، صفحة: 

 دري ػػػغػة كالػانػػيػػخػا الػػاىػل أدنػيػػاعػأف  ًو ػػػػػطػػك رى ػيػبػنػػػاء الػػػنػأبػػػم بػػػتػلػعػػف
 دري ػػػا قػػػهػػس لػيػاء لػػػيػػػػةو دىػػػػيػػداىػػب  وػػػػيػػػػم لوصػػػػتػػػفػػلػًو أخػػػػلػػبػػن قػػػػػػػكم

 تبلحظوف كلمة الوصي ترتدد يف كل مكاف...
 ري ػػهػػػػو صػػلػػػثػػػلوي أخه ك ال مػػثػػبل مػػػف  هرهي ػػػار كصػػخػػػدَّ الفى ػػػػػػػوه إذا عي ػػػأخ
ػػػػي مي ػػبػػنػػػًو أزر الػػػػػدَّ بػػػػػكشيػ  و األزرػػػهاركنػػكما شيدَّ من موسى ب  دو ػػػػمَّ ػػػػػػحى
 تح كالنصرػًو الفػهػػن كجػا عػهػزقػمػيػ  ػر غػمرةو ػػيػػاجػػان ديػػػافػػشػػا زاؿ كػػػكم
 درو ػػػم بػػػػهػػاج بػػػده كمػػًو أحػػػػانػػرسػػػكف  ًو ػػلػػرجػػػاجى بػػػن مػػيػػػػدرو حػػكبػدو ػػػبأح
 ػمري ػػًو عػوتػقػعػاكم بػػدؽ الثػػنػػػالػخػػكب   رو ػػػبػػيػر كخػػيػػػظػػػن ك النػػيػػنػػػـو حػػػكي

 ري ابه كال ستػػجػبضحياء ال فيها ح  كيـو الغدير استوضح الػحقَّ أىلو 
 ػري ػػػػػكػػػم ني ػػػػػآىػػنػػرؼه كيػػػم عػػهػػربػقػػيػل  ا ػػهػػػم بػػػوىػػػدعػػػوؿ اهلل يػػػػاـ رسػػػػأق
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 ري ػػػػػبػػػػػػػػم خػػكػػػػػػػػػػل لػػػػهػػػػم فػػوالكػػػػكم  يه  ػو كلػػػم أنػػلػػعػػػػو كيي ػػػيػػعػبػػد بضػػمػػيػ
 

الطػائي إظلػا أشػرت إليهػا ألف أسػم أيب ٕنػاـ معػروؼ، وإال األمسػاء األخػرى  قصيدة واضحة ىذه القصػيدة أيب ٕنػاـ
ىم أيضاً من أجلة الشػعراء، ومػن فحػوؿ الشػعراء، لكػن رّنػا بعػض األمسػاء غػًن معروفػة يف عصػرنا ىػذا، البقيػة ال 

 يقلوف شأناً عن شعر أيب ٕناـ. 
اء القػرف الثالػث اذلجػػري، أبػو إمساعيػل العلػػوي، ىنػاؾ ظلػاذج أخػرى أيضػػاً، يف اجلػزء الثالػث مػػن الغػدير، بقيػة شػػعر 

 الوامق النصراين، ابن الرومي، احلماين األفوه، على سبيل ادلثاؿ نأخذ أبياتاً من شعر ابن الرومي،
ابن الرومي الشاعر ادلعروؼ ومن أبلغ شػعراء العػرب، العباسػيوف مَسّػوه، ىػذا مػن شػهداء شػعراء شػيعة أىػل البيػت 

 و ابن الرومي أيضاً.مثل ما مَسو دعبل، مسّ 
 ػاػرُّجػػحػػػػػة كتػػػػانػػػػػػػاء ديػػسػػنػػػق الػػشػػع  يا ىند لػم أعشػق كمثلي ال يرل 

 فػي الصدر يسرح فػي الفؤاد تولػجا  مه ػػػيّْػػخى ػػػي مي ػػوصػػلػػل يػػبػػػن حػػكػػل
 ػجػاػنسبب النجاة من العذاب لػمن   راج الػمستنيػر كمن بو ػو السػػهػػفػ

 وبػي مػخػرجاػن ذنػػػػة مػػػامػػيػػػػقػػـو الػػػػػي  و المحبة لػم أجد ػػػت لػػركػػكإذا ت
ػاػػػػػق األعػػػػريػػطػػػع الػػػبػػػػػبلن كأتػػػهػػجػ  ريقو ػيم طػقػػتػسػرؾ مػػػي أأتػػل لػػػػق  وجى

 ػرجػاػهػػبػػػػو مػػػديػػػاقػػػػػػػػػنػػػػػػواهي لػػػػكأرل س  وىران ػى جػػػفػػصػمػػر الػػبػتً ػالػكأراه ك
 در الػدجىػعاؿو مػحل الشمس أك بػ  ن ػلو بيّْػػضػػل فػػػػن كػػػػػوي مػػلػػػحػك مػ
 ػاػيو مػمجمجػػعػػامػسػػػر لػػػػديػػػغػػػـو الػػػي  قاالن لػم يػكن ػػو مػػػػػي لػػبػػاؿ النػػػػػق
 اػػار مػتػوجػػخػػفػػالػػػح بػػػػػػبػػي كأصػلػػػثػػػم  لو ػولػى ػواله فذا مػػػت مػػػن كنػػػػػػم

ىػػػػذه غديريػػػػة ابػػػػن الرومػػػػي رضػػػػواف اهلل تعػػػػاىل عليػػػػو، مػػػػن شػػػػعراء القػػػػرف الرابػػػػع اذلجػػػػري، أبػػػػو احلسػػػػن بػػػػن طباطبػػػػا 
األصبهاين، أبو جعفر أمحد بن علوية، أبو عبد اهلل زلمد ادلفجع البصري، أبو القاسم أمحد بن زلمد الصنوبري، 

بو القاسم علي بن زلمد التنوخي، أبو القاسم علػي بػن إسػحاؽ الزاىػي، أبػو فػراس احلمػداين، أبػو الفػتح زلمػود أ
بػػن زلمػػد كشػػاجم، أبػػو عبػػد اهلل احلسػػيين البشػػنوي، أبػػو القاسػػم الصػػاحب بػػن عبّػػاد، أبػػو عبػػد اهلل بػػن احلجػػاج 

نطاكي، أبو النجيب شداد الظاىر اجلػزري، احلسٌن بن احلجاج البغدادي، أبو العباس الوزير أمحد، أبو حامد األ
أبو زلمد طلحة الغساين العوين، أبػو العػبلء زلمػد بػن إبػراىيم السػروي، أبػو احلسػن علػي اجلػوىري اجلرجػاين، أبػو 
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 احلسن علي بن محاد العبدي، أبو الفرج بن ىندو الرازي.
 شهورة ميمية أيب فراس:أخذ مثاؿ: أبو فراس احلمداين، الشاعر ادلعروؼ، ادليمية، ادليمية ادل

 ػمي ػػػوؿ اهلل مقتسػػػػػيء آؿ رسػػكف  رـي ػتػػخػػي ن مػػػػػػػػديػمه كالػضػػػهتػٌق مي ػحػالػ
 إىل أف يقوؿ:

 مػػػػػد كاألمػبلؾ كاألمػػهػػكاهلل يشػ  م ػػػػهػػر لػديػغػـو الػػػػػا يػػػهػي بػبػػنػاـ الػػػق
 مي ػنػازعهػا الذؤباف ك الريخى باتت ت  حتػى إذا أصبحت في غير صاحبها 

 ػهػمي ػقّْ أيٌ ػػػحػػػوف كالة الػػػػػعػرفػػػال ي  م ػػػػػهػػأنػػػورل كػػم شػػػػرىػػػػػػركا أمػػيَّ ػػػػكصى 
ـه فػػػػػم قى ػػهػػػػكال لػ  لكهػم ػػاس مػػبػعػػو الػػنػػػا بػػػػاىػػػم ادعػػثػ ـي ػػػا كال قً ػهػػيػدى  دى

 شهر قصائد أيب فراس احلمداين..ادليمية ادلشهورة من أ
ىػػؤالء ىػػم شػػعراء العػػرب مثػػل مػػا يُعتمػػد علػػى شػػعرىم يف معرفػػة ادلعػػارؾ واحلػػروب واألحػػداث، أيضػػاًً يُعتمػػد علػػى 
شػػعرىم يف ىػػذه القضػػية، ىػػو مسػػى كتابػػُو األميػػين الغػػدير يف الكتػػاب والسػػنة واألدب، ىػػذا ىػػو اجلػػزء الثالػػث، وال 

فيها شعر وشعراء، مشحونة بالبحوث العلميػة، لكػن مػن أيػن نػأيت بالوقػت حػ ى تعتقدوف بأف ىذه األجزاء فقط 
 نتحدث عن كل ما يف ىذه الكتب.

ىػػذا اجلػػزء الرابػػع وىػػو آخػػر جػػزء أٓنػػدث عنػػو واألجػػزاء البقيػػة ٓنتػػاج إىل وقػػت طويػػل، لكنػػين أحببػػت أف أعطػػي 
يػػين رضػػواف اهلل تعػػاىل عليػػو، لػػذلك ادلشػػاىد صػػورة عػػن ىػػذا الكتػػاب العظػػيم وعػػن اجلهػػد الػػذي بذلػػو شػػيخنا األم

لػػيس غريبػػاً أف يقولػػوا بػػأف أحػػداً مػػن العلمػػاء رأى يف عػػامل الرؤيػػا وكػػأف القيامػػة قامػػت وجيػػئ بالنػػاس إىل حػػوض 
ػػا  الكػػوثر والنػػاس وقػػوؼ، كلمػػا يػػرد أحػػٌد مػػنهم إىل حػػوض الكػػوثر يعطيػػو علػػيّّ قػػدحاً مػػن الكػػوثر يشػػرب بػػو، َلمَّ

يقوؿ ىذا العامل، فإف عليّػاً مػا أعطػى األميػين قػدحاً يشػرب فيػو مػاًء، وإظلػا قػاؿ لػو:  جاءت النوبة إىل األميين كما
 أنا أسقيك بيدي، أخذ يغرؼ لو من ماء الكوثر بيديو الشريفتٌن ويسقي الشيخ األميين.

 ىذا ىو اجلزء الرابع، وىذه رلموعة من الشعراء الذين جاء ذكرىم، منهم الناشئ الصغًن، مػنهم كػذلك الشػريف
الرضي، مهيار الديلمي، اخلطيب اخلوارزمي، أبو العبلء ادلعري، رلموعة كثًنة من الشعراء، أذىػب إىل أيب العػبلء 

، مػن 302ادلعري لشهرتِو، ألف الكثػًن مػن ادلشػاىدين رّنػا مل يسػمعوا ببقيػة األمسػاء، أبػو العػبلء ادلعػري صػفحة: 
 اجلزء الرابع ماذا يقوؿ؟

 فقد ألممًت ليتك لم تلمي   أدنيام أذىبي كسوامى أىٌمي
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 إىل أف يقوؿ:
 كال أضحػى كال بغدير خم  لىعىمػريؾ ما أيسىػرُّ بيـو فطػرو 

إىل آخػػر القصػػيدة، استشػػهادُه هبػػذه ادلناسػػبة يف ىػػذه القصػػيدة، قطعػػاً أبػػو العػػبلء ادلعػػري كػػاف شػػاعراً شػػيعياً ىػػذه 
عػػري، أشػػعارُه تُعػػدُّ مػػن الوثػػائق، حينمػػا نريػػد أف قضػػية معروفػػة، لكػػن حينمػػا يستشػػهد بشػػعرِه وىػػو أبػػو العػػبلء ادل

ندرس العصر الذي عاش فيو ادلعري أال نرجع إىل شعر ادلعري، إىل شعر البحرتي، إىل شػعر أيب نػؤاس، إىل شػعر 
أيب ٕناـ، إىل شعر ادلتنيب، ىكذا ُتدرس العصور اليت عػاش فيهػا ىػؤالء الشػعراء، لكػي نسػتجلي الثقافػة واألعػراؼ 

الػػيت كانػػت موجػػودة، وىكػػذا يبقػػى الشػػيخ األميػػين يبحػػُث عػػن الغػػدير يف كػػل شػػاردة وواردة، يبحػػث يف  وادلعػػاين 
كتب التفسًن، يف كتب التأريخ، يف كتب احلديث، عند الشعراء، وىناؾ العشرات والعشرات مػن الشػعراء ولػيس  

لغػػدير وٓنػػدثوا عػػن بيعػػة كلهػػم مػػن الشػػيعة، ىنػػاؾ الكثػػًن مػػنهم مػػن السػػنة لػػيس مػػن الشػػيعة، نظمػػوا يف واقعػػة ا
الغدير، كل ىذا ؼلربنا عن أي شيٍء؟ قطعاً ؼلربنا من جهٍة عن اجلهد العظيم الذي بذلُو الشيخ األميين رمحة اهلل 
عليو، ولكن أيضاً ؼلربنا عن ظبلمة بيعة الغدير، ال أقوؿ ظبلمة علّي وأكرر ىذا الكػبلـ، ؼلربنػا عػن ظبلمػة بيعػة 

ج إىل دليػػل وبعػػد كػػل ىػػذا أقػػوؿ إلخػػويت وإلخػػواين ال تعبػػأوا ّنػػا يُثػػار ىنػػا وىنػػاؾ، وال الغػػدير، أبعػػد كػػل ىػػذا ضلتػػا 
تتعبوا أنفسكم يف النقاشات ويف االسػتدالالت، توجهػوا دلعرفػة إمػاـ زمػانكم، توجهػوا دلعرفػة أىػل البيػت، توجهػوا 

موجػود، ىػذه ادلعلومػات  دلعرفة حديثهم وفكرىم وثقافتهم ودينهم صػلوات اهلل وسػبلمو علػيهم أمجعػٌن، كػل ىػذا
اليت أشرت إليها إف كاف يف ىذه احللقة، أو يف احللقة ادلاضية، أو يف ادللف الفاطمي، أو يف بقيػة الػربامج، أو يف 
احللقات القادمة، ىذه ادلعلومات ما ىي باكتشاٍؼ جديد، ىذه ادلعلومات موجػودة يف كتػب الشػيعة، ويف كتػب 

لومػات مجعهػػا علمائنػػا، وىػػذا مثػػاؿ مػن األمثلػػة كتػػاب الغػػدير، ىػػذه ادلعلومػػات غػًن الشػػيعة، والكثػػًن مػػن ىػػذه ادلع
اليت أطرحها يف ىذه الربامج معلومات موجودة يف كتب الشيعة ويف كتب السنة، والكثػًن مػن علمائنػا كتبػوا عنهػا 

ٌن، يف يػـو وذكروىا وحققوا فيها، لكن القضية ىي قضية عداء مع أىل البيت صػلوات اهلل وسػبلمو علػيهم أمجعػ
 أمس قرأت من دعاء الندبة على مسامعكم وأعيد ما قرأتو:

لم يمتثل أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلػو فػي الهػادين بعػد الهػادين، كاأليمَّػة مصػرةه علػى مقتػو، مجتمعػةه 
على قطيعة رحمو كإقصاء كلده، إال القليػل ممػن كفػى لرعايػة الحػق فػيهم، فقتػل مػن قتػل كسػبي مػن سػبي 

كاأليمَّػػة ميصػػرةه علػػى مقتػػو، مجتمعػػةه علػػى قطيعػػة رحمػػو كإقصػػاء  -القضػػية ىػػي ىػػذه  - ي مػػن أقصػػيكأقصػػ
. القضػػية لػػػيس قضػػػية ُنػػػث واسػػتدالؿ أبػػػداً، وإال أيُّ إنسػػػاٍف، ال أقػػػوؿ منصػػف دعونػػػا مػػػن اإلنصػػػاؼ فػػػبل كلػػػده
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حينمػا يواجػو شػيئاً إنصاؼ يف ىذا الزماف، ولو كػاف ىنػاؾ إنصػاؼ ألنصػفوا أىػل البيػت، لكػن أقػوؿ أي إنسػاف 
واضحاً ال يستطيع أي إنساف، حينما تشرؽ الشمس أف يقوؿ بأف الشمس ما أشرقت، الشمس واضحة مشرقة 

 ال ٓنتاج إىل بياف، كما ذكرت أمس يف أشعار ادلتنيب:
 كصفات ضوء الشمس تذىب باطبل  كإذا استطاؿ الشيء قاـ بنفسًو 
يف رائعػػة النهػػار ال يسػػتطيع أحػػد، سػػواء كػػاف منصػػفاً أـ غػػًن وىػػو ؽلػػدح سػػيد األوصػػياء، الشػػمس حينمػػا تسػػطع 

منصف يقوؿ: بأف ىذه ليست مشساً، قضية الغدير، قضػية الوصػية، قضػية علػّي واضػحة ال ٓنتػاج إىل بيػاف وإىل 
. يعػػين علػػى مقػت رسػػوؿ اهلل، ادلقػػت ىػو البغضػػاء، قػػد يقػػوؿ كاأليمَّػػة مصػػرةه علػػى مقتػػوشػرح لكػػن ادلشػػكلة ىنػا: 

ن ضلب رسوؿ اهلل، أنػا أقػوؿ إف فاطمػة، ىكػذا خرّبنػا رسػوؿ اهلل أف مػن وصػلها وصػل رسػوؿ اهلل، وأف قائل ال ضل
مػػن قطعهػػا قطػػع رسػػوؿ اهلل، وأف عليّػػاً مػػن وصػػلو فقػػد وصػػل رسػػوؿ اهلل، ومػػن قطعػػُو فقػػد قطػػع رسػػوؿ اهلل، مػػن 

ه ادلعػاين واضػحة ال ٓنتػاج إىل شػرح أحبَّ علّياً فقد أحبَّ رسوؿ اهلل، ومػن سػبَّ عليّػاً فقػد سػبَّ رسػوؿ اهلل، ىػذ
وال إىل بيػػاف، كلمػػة أِصػػػُفها باإلنصػػاؼ، ىػػػذه الكلمػػة للشػػيخ زلمػػػود أبػػو ريػػػو، مػػن العلمػػاء احملققػػػٌن مػػن علمػػػاء 
األزىر، وادلعروؼ يف آخر أيامِو ركب يف سفينة النجاة جلأ إىل أىل البيت، لكن ىذا الكتاب )أضواء على السنة 

للهجرة، سطور كتبها الشػيخ زلمػود أبػو ريػو،  2006عة دار الكتاب اإلسبلمي، سنة: احملمدية( ىذه الطبعة طب
ىو ىنا يف ىذا الفصل الذي عنونو كتابة القرآف، يتحدث عن كتابة القرآف يف زمن اخلليفة األوؿ والثاين والثالػث 

 يقوؿ: يقوؿ شيخ زلمود أبو ريو، ٓنت عنواف غريبٌة توجب احلًنة 249يف ىذا اجلو، يف صفحة: 
أي اخللفػاء األوؿ والثػاين والثالػث والصػحابة الػذين تُػذكر أمسػائهم  -من أغرب األمور وشلّػا يػدعو إىل احلػًنة أمهػم 

من أغرب األمور وشلّا يدعو إىل احلًنة أمهم مل يذكروا أسم علّي رضي اهلل عنو فيمن ُعِهد إليهم  -يف مجع القرآف 
كػر، وال يف عهػد عثمػاف، ويػذكروف غػًنُه شلػن ىػم أقػل منػو درجػة يف العلػم َنمع القرآف وكتابتػو، ال يف عهػد أيب ب

أو كػاف مػن غػًن ادلوثػوؽ هبػم، أو  -يعين من مجػع القػرآف  -والفقو، فهل كاف عليّّ ال ػُلسن شيئاً من ىذا األمر 
كػوف علػيّّ أوؿ مػػن شلػن ال يصػُح استشػارهتم أو إشػػراكهم يف ىػذا األمػر، اللَُّهػػمَّ إف العقػل وادلنطػق ليقضػياف بػػأف ي

يُعهػػػد إليػػػو هبػػػذا األمػػػر، وأعظػػػم مػػػن يشػػػارؾ فيػػػو، وذلػػػك ّنػػػا أتػػػيح لػػػو مػػػن صػػػفات ومزايػػػا مل تتهيػػػأ لغػػػًنِه مػػػن بػػػٌن 
الصػػحابة مجيعػػاً، فقػػد ربػػاه النػػيب علػػى عينػػو وعػػاش زمنػػاً طػػويبلً ٓنػػت كنفػػو، وشػػهد الػػوحي مػػن أوؿ نزولػػِو إىل يػػـو 

مث يقػوؿ  -إذا مل يػدعى إىل ىػذا األمػر اخلطػًن فػإىل أي شػيٍء يُػدعى انقطاعو، ُنيث مل يند عنو آية من آياتػو، فػ
ليسػػوغوا هبػػا ٔنطػػيهم إيػػاه يف أمػػر خبلفػػة أيب بكػػر فلػػم  -يعػػين صػػنعوا معػػاذير  -وإذا كػػانوا قػػد انتحلػػوا معػػاذير  -
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ل ذلػػك؟ يسػػألوه عنهػػا ومل يستشػػًنوه فيهػػا، فبػػأي شػػيٍء يعتػػذروف مػػن عػػدـ دعوتػػِو ألمػػر كتابػػة القػػرآف؟ فبمػػاذا نعلػػ
وّناذا ػلكم القاضي العادؿ فيو؟ حقػاً إف األمػر لعجيػب ومػا علينػا إال أف نقػوؿ كلمػة ال ظللػك غًنىػا وىػي: لػك 

 .اهلل يا علّي ما أنصفوؾ يف شيء
كاأليمَّػػة كلمػػة مجيلػػة مػػن الشػػيخ زلمػػود أبػػو ريػػو رضػػواف اهلل تعػػاىل عليػػو، لػػك اهلل يػػا علػػّي مػػا أنصػػفوؾ يف شػػيء: 

ىنا أأيت بنموذج، ليس قصدي االستقصاء، وأأتػيكم بنمػوذج مػن   ميجتىًمعىةه على قطيعة رىًحمو.مصرةه على مىقًتو 
، ىذا ىو الدر ادلنثور، التفسًن احلديثي ادلعروؼ عند القـو إلمامهم وزلدثهم اجلػبلؿ السػيوطي، ىػذا  كتب القـو

، دار إحيػاء الػرتاث 2001وىل سػنة:ىو اجلزء الثالث، الطبعة َخرَّج أحاديثهػا الشػيخ صلػدة صليػب ىػذه الطبعػة األ

}يَب أَيُّيَب انزَّصٌُلُ بَهّغ  يَغب أَُغزِلَ إِنَيغكَ      ، يف ذيل اآليػة109لبناف، وىذا ىو اجلزء الثالث صفحة:  -العريب، بًنوت

ًإفَّ اللٌػوى الى  يغِِ  انقَغٌوَ انكَغبفِزِيٍَ{    يٍِ رَّبّكَ ًَإٌِ مل تَفعَم فًََب بَهَّغتَ رِصَبنَتَوُ ًَانهّوُ يَعصِغًُكَ يِغٍَ اننَّغبسِ إٌَِّ انهّغوَ الَ يَ    
 .ىذ ا الوصف دلن؟ للذين ؼلالفوف ما سيبينُو، ما سيبلغُو رسوؿ اهلل -يىهًدم القىوـى الكىاًفرًينى 

 يقوؿ:  109صفحة: 
صُغٌلُ بَهّغ    }يَب أَيُّيَب انزَّوأخرج بن أيب حامت وابن مردويو وابن عساكر عن أيب سعيد اخلدري قاؿ: نزلت ىذه اآلية 

 . على رسوؿ اهلل يـو غدير خم في علٌي بن أبي طالب يَب أَُزِلَ إِنَيكَ يٍِ رَّبّكَ{

}يَب أَيُّيَب انزَّصٌُلُ بَهّ   : كنا نقرأ على عهد رسوؿ اهللمث يف حديٍث آخر، وأخرج ابن مردويو عن ابن مسعود قاؿ

}ًَإٌِ مل تَفعَغغم فًََغغب بَهَّغغغتَ رِصَغغبنَتَوُ ًَانهّغغوُ يَعصِغغًُكَ يِغغٍَ       نينأف عليٌػػان مػػولى المػػؤم يَغغب أَُغغزِلَ إِنَيغغكَ يِغغٍ رَّبّغغكَ{   

 اننَّبسِ{. 
ىػػذه أحػػاديثهم ىػػذا كتػػاهبم، وىػػذه األسػػانيد أسػػانيدىم ليسػػت أسػػانيد شػػيعية، ىػػذا الكتػػاب كتػػاب سػػين وىػػذه 

ابػن مردكيػو عػن كأخػرج األسانيد أسانيد سػنية، وادلصػادر مصػادر سػنية، يعػين ىػو مل ينقػل مػن مصػدٍر شػيعي: 
أف عليٌػان مػولى  }يَب أَيُّيَب انزَّصٌُلُ بَهّ  يَب أَُزِلَ إِنَيكَ يِغٍ رَّبّغكَ{   ابن مسعود قاؿ: كنا نقرأ على عهد رسػوؿ اهلل

ـ ىػذا ىػو كػبل }ًَإٌِ مل تَفعَم فًََب بَهَّغتَ رِصَبنَتَوُ ًَانهّوُ يَعصًُِكَ يٍَِ اننَّبسِ{.-ىكذا كانوا يقرؤومها  - المؤمنين
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ابػػن مسػػعود وىػػذا الكتػػاب ىػػو الػػدر ادلنثػػور، وىػػذه القضػػية ليسػػت يتيمػػة، أنػػا أيت ّنثػػاؿ ثػػاين لتصػػديق ىػػذا ادلعػػىن 
 ولتصديق ىذا النوع من القراءة وىي قراءة تفسًنية.

يف نفس الدر ادلنثور، وىذا ىػو اجلػزء السػادس، أنػا ىنػا أأيت بأمثلػة فقػط، لػيس قصػدي االستقصػاء والتتبػع، ىػذا 
تلفزيػػػػوين، الػػػػربامج التلفزيونيػػػػة ال تتحمػػػػل االستقصػػػػاء والتتبػػػػع، ومػػػػع ذلػػػػك فربامػػػػػجي طويلػػػػة قػػػػد أتعػػػػب  برنػػػػامج

ادلشاىدين، لكن ماذا أصنع؟ طبيعة الوقت وطبيعػة ادلوضػوع تػؤدي يب وتػدفعين يف كثػًٍن مػن األحيػاف إىل اإلطالػة 
رة األحػػزاب، يف ذيػػل اآليػػة ، يف سػػو 521يف احلػػديث، ىػػذا ىػػو اجلػػزء السػػادس مػػن نفػػس الطبعػػة، يف صػػفحة: 

صػفحة:  - يًّب عَزِيغزًا{ }ًَرَدَّ انهَّوُ انَّذِيٍَ كَفَزًُا بِغَيظِيِى مل يَنَبنٌُا خَريًا ًَكَفَى انهَّوُ املؤيِنِنيَ انقِتَبلَ ًَكَبٌَ انهَّوُ قٌَِ: 25
اف يقػرأ ىػذا احلػرؼ وأخرج ابن أيب حامت وابن مردويو وابن عساكر عن ابن مسعود رضي اهلل عنو أنػو كػ - 521
ىػػذا ادلصػدر سػين، ىػػذا، ىػذا تفسػػًن  - بعلػػٌي بػن أبػػي طالػب }ًَكَفَغغى انهَّغغوُ املغغؤيِنِنيَ انقِتَغبلَ{  -ىكػذا يقػرأ  -

الػػدر ادلنثػػور للسػػيوطي، وادلصػػادر ىنػػا الػػيت ينقػػل عنهػػا واألسػػانيد أسػػانيد ليسػػت شػػيعية، أنػػا أوردت ىػػذا ادلثػػاؿ، 
بػىلٌػ  مىػا أينػًزؿى ًإلىيػكى فػي علػي بػن أبػي  -يد ما جاء يف آية الغدير، آية التبليػغ وىناؾ أمثلة أخرى كثًنة جداً لتأي

. ُنسػػب قػػراءة ابػػن مسػػعود، ألين أردت أف أقػػوؿ بأنػػُو ىػػذه القػػراءة ادلػػذكورة يف آيػػة التبليػػغ ليسػػت فقػػط طالػػب
نفس ىػػذه الطريقػة مػػن وردت مػرة واحػدة يف ىػػذه الروايػة الػػيت قرأهتػا، وإظلػػا آيػات أخػرى أيضػػاً جػاءت يف كتػػبهم بػ

القػػػراءة، فلنسػػػمها بػػػالقراءة التفسػػػًنية، وإف كػػػاف ظػػػاىر الروايػػػات ال تػػػدؿ علػػػى التفسػػػًن، لكػػػن لنسػػػميها بػػػالقراءة 
التفسًنية، ومثل ىذا واهلل كثًٌن يف كتبهم، كثًٌن، وكثًٌن، وكثػًن، ويػـو غػد أنػا سػأأتيكم ّنثػاؿ عملػي ِنصػوص كثػرة 

نا متواصلة متصلة يف يـو غػد يف احللقػة الثالثػة إف شػاء اهلل أأتػيكم ّنثػاؿ عملػي، األحاديث، احللقة الثالثة، حلقات
على قضية كثرة األحاديث ادلوجودة يف كتب القـو واليت ال يعبئوف هبا، ألف ادلشكلة ليس مشػكلة أحاديػث، وال 

رض، مػػرض يف ادلشػكلة مشػكلة أسػانيد ومصػادر، وال ادلشػػكلة مشػكلة ُنػث علمػي أو ٓنقيػػق، ادلشػكلة ىنػاؾ مػ
 القلوب، ىناؾ عداء لعلّي وآؿ علّي ىي ىذه ادلشكلة. 

من كتاب )ُنػار األنػوار( ىنػاؾ مناقشػة مجيلػة جػداً دارت بػٌن ىشػاـ بػن احلكػم ورلموعػة مػن  48ىذا ىو اجلزء 
 سلالفي أىل البيت، أنا أقرأ ىذه الػُمناظرة وادلناقشة وبعد ذلك أعلق على بعض مػن جهاهتػا ُنسػب مػا يسػنح بػو
الوقػػت، إف كػػاف اليػػـو يف ىػػذه احللقػػة أو إف شػػاء اهلل يف احللقػػات اآلتيػػة، الشػػيخ اجمللسػػي ىنػػا ينقػػل عػػن الشػػيخ 
الصدوؽ عن كتابِو )كماؿ الدين وٕناـ النعمة( بسندِه عن ابن أيب عمًن، وابن أيب عمًن ىذا من أجلة أصػحاب 
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 األئمة، عن علّي األسواري قاؿ:
كاف  -ن خالد ىو الربمكي، الربامكة الذين كانوا وزارء الرشيد وكانوا مستشاريو ػلٍن ب - كاف ليحيى بن خالد

ليحيى بن خالد مجلسه في دارًه، يحضره المتكلموف من كل فرقةو كملة يـو األحد، فيتناظركف في أديانهم 
 فبلػػ  ذلػػك -ّنثابػػة منتػػدى، منتػػدى ثقػػايف فكػػري كمػػا يسػػمى يف أيامنػػا ىػػذه  - كيحػػتج بعضػػهم علػػى بعػػ 

ىػػذه )عباسػػي( كمػػا مػػثبلً يسػػتعمل احلزبيػػوف كلمػػة )رفيػػق( فيمػػا  - الرشػػيد، فقػػاؿ ليحيػػى بػػن خالػػد: يػػا عباسػػي
بيػػنهم، وإال ػلػػٍن بػػن خالػػد مػػ ى كػػاف عباسػػياً؟ احلػػديث ىنػػا لػػيس عػػن عباسػػية النسػػب وإظلػػا عػػن عباسػػية ادلػػنهج، 

اطػػب مػػثبلً احلزبيػػوف بعضػػهم الػػبعض وىػػذه كػػاف اخللفػػاء العباسػػيوف يسػػتعملومها، ؼلػػاطبوف أصػػحاهبم، مثػػل مػػا ؼل
اآلخػػػر بكلمػػػة رفيػػػق، أو مػػػثبلً رلموعػػػة يف مكػػػاف واحػػػد فيخاطػػػب بعضػػػهم بكلمػػػة )زميػػػل( إشػػػارة إىل الزمالػػػة يف 

بلغػػو أف ىنػػاؾ رللػػس يُعقػػد يف بيػػت ػلػػٍن  - فبلػػ  ذلػػك الرشػػيد -العمػػل أو يف الدراسػػة أو يف أي شػػيٍء آخػػر 
فقاؿ ليحيى بن خالد: يا عباسي ما ىذا المجلسي الذم بلغني فػي فبل  ذلك الرشيد  -يدور فيو كذا وكػذا 

منزلػػك يحضػػره المتكلمػػوف؟ فقػػاؿ: يػػا أميػػر المػػؤمنين مػػا شػػيءه ممػػا رفعنػػي بػػو أميػػر المػػؤمنين، كبػىلَّػػ ى مػػن 
يعػين مػا نلتػُو مػن خػًٍن بفضػلك فأفضػل شػيء نلتػُو  - الكرامة كالرفعة أحسن موقعػان عنػدم مػن ىػذا المجلػس

 :-ا اجمللس يقوؿ للرشيد ٕنلُّق، متملقوف، يتملقوف للسبلطٌن بسببك ىو ىذ
فإنو يحضػرهي كػل قػـو مػع اخػتبلؼ مػذاىبهم فيحػتج بعضػهم علػى بعػ  كييعػرؼي الميحػق مػنهم، كيتبػين لنػا 

فأنػا أحػب أف أحضػر ىػذا المجلػس كأسػمع كبلمهػم مػن  فساد كل مذىبو من مذاىبهم، قػاؿ لػو الرشػيد:
فأنػػا  -ف طريقػػة النقػػاش سػػتتغًن، أريػػدىم أف يتكلمػػوا علػػى راحػػتهم وأنػػا أمسػػع أل -غيػػر أف يعلمػػوا بحضػػورم 

أحػػب أف أحضػػر ىػػذا المجلػػس كأسػػمع كبلمهػػم مػػن غيػػر أف يعلمػػوا بحضػػورم فيحتشػػموف كال ييظهػػركف 
كال ييظهركف مذاىبهم، قاؿ: ذلك إلى أمير المؤمنين متى شاء  -ػلتشموف يعين يرتددوف ؼلافوف  -مذاىبهم 

يعػػين عاىػػدين، كأنػػو أحلػػف برأسػػي  -قػػاؿ: فضػػع يػػدؾ علػػى رأسػػي  –تريػػد فػػإف ذلػػك سػػيكوف لػػك مػػ ى مػػا  -
يعػين أف ػلػٍن  -قاؿ: فضع يدؾ على رأسي كال تعلمهم بحضورم، ففعػل  –بأنك ال ٔنرّب القـو بأين حاضر 
واخلػدـ  مػن داخػل القصػر مػا مػن شػيٍء ػُلفػظ اجلػواري -كبلػ  الخبػر المعتزلػة  -بن خالػد الربمكػي فعػل ذلػك 

كبلػػ  الخبػػػر  -والشػػرطة واجلػػبلوزة كػػل شػػيء ؼلػػرج فبلػػغ اخلػػرب إىل ادلعتزلػػة، إف الرشػػيد سيحضػػر ولكػػن باخلفيػػة 
ىشػاـ بػن  -المعتزلة فتشاكركا فيمػا بيػنهم كعزمػوا أف ال يكلمػوا ىشػامان إال فػي اإلمامػة ألجػل اإلضػرار بػًو 

لعلمهػػم بمػػذىب  -سػػيؤذي ىشػػاـ سػػيقتلو وأنػػو إذا مسػػع كػػبلـ ىشػػاـ  - لعلمهػػم بمػػذىب الرشػػيد -احلكػػم 
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ضلػػن يف يػػـو أمػػس قرئنػػا يف )األخبػػار الطػػواؿ( أليب حنيفػػة الػػدينوري   - الرشػػيد كإنكػػارًه علػػى مػػن قػػاؿ باإلمامػػة
كيف أف الرشيد ػلادث األصمعي ِنصوص ولديو األمٌن وادلأموف، وأنو سيجري بينهم من القتل وسفك الدماء 

ـ ادلنجمػٌن؟ قػػاؿ: ال، ىػذا كػبلـ أثرتػُو العلمػاء عػن األوصػياء عػن األنبيػػاء، فقػاؿ لػو األصػمعي: ىػل ىػذا مػن كػبل
ادلػػأموف كػػاف يقػػوؿ يف أيػػاـ خبلفتػػِو كمػػا نقػػل أبػػو حنيفػػة الػػدينوري بػػأف الرشػػيد مسػػع ىػػذا الكػػبلـ مػػن موسػػى بػػن 

ولػػدِه جعفػػر، الرشػػيد يعػػرؼ مػػن ىػػم األوصػػياء ومػػن ىػػم األئمػػة لكنػػو ينكػػر اإلمامػػة ألجػػل الكرسػػي، الػػذي قػػاؿ ل
قػػاؿ: فحضػػركا كحضػػر  –ادلػػأموف: لػػو أنػػك زامحتػػين فيػػو أو أردت أف تشػػاركين فيػػو ألخػػذت الػػذي فيػػو عينػػاؾ 

ككػاف مػن أصػدؽ النػاس لهشػاـ بػن  -أباضػي يعػين مػن اخلػوارج  - ىشاـ كحضػر عبػد اهلل بػن يزيػد األباضػي
ػا دخػل ىشػاـ  -التجػارة أصدؽ يعين كػاف صػديقاً لػو مػن أكثػر النػاس صػداقًة، وكػاف يشػاركُو يف  - الحكم فلمَّ

 - فقػاؿ يحيػى بػن خالػد لعبػد اهلل بػن يزيػد -ألنػو كػاف صػديقاً لػو  - سلم على عبد اهلل بن يزيػد مػن بيػنهم
 يا عبد اهلل كلم ىشامان فيما اختلفتم فيو من اإلمامة، فقاؿ ىشاـ:: -ذلذا األباضي الذي ىو صديق ىشاـ 

علينا جواب ك ال مسػألة ىػؤالء قػوـه كػانوا مجتمعػين معنػا  -اضػية أي للخوارج، لؤلب - أيها الوزير ليس لهم
يعػػين اخلػػوارج يف أصػػلهم كػػانوا معنػػا يقػػروف بإمامػػة علػػّي مث  - ثػػم فارقونػػا بػػبل علػػم كال معرفػػة ،علػػى إمامػػة رجػػل

لة فبل حين كانوا معنا عرفوا الحق، كال حين فارقونا علموا على ما فارقونا، فليس لهم علينا مسػأ -فارقونػا 
اخلوارج ِفرؽ، عبػد اهلل بػن  - فقاؿ بياف ككاف من الحركرية -بياف أيضاً من اخلوارج  - كال جواب، فقاؿ بياف

يزيػػد أباضػػي مػػن الفرقػػة األباضػػية، أباضػػي نسػػبة إىل عبػػد اهلل بػػن أباضػػة، وىػػو زعػػيم اخلػػوارج، زعػػيم ىػػذه الفرقػػة، 
مػن  - فقػاؿ بيػاف: ككػاف مػن الحركريػة - ادلػؤمنٌن حرورية نسػبة إىل حػروراء الػذين خرجػوا يف حػروراء علػى أمػًن

قضػية دومػة اجلنػدؿ،  - أنا أسػألك يػا ىشػاـ، أخبرنػي عػن أصػحاب علػٌي يػـو حىكَّمػوا الحكمػين :-اخلػوارج 
أخبرنػي عػن أصػحاب علػٌي يػـو حىكَّمػوا الحىكىمػين  -قضية أبو موسى األشعري وعمرو بػن العػاص يف صػفٌن 

 ؿ ىشاـ:أكانوا مؤمنين أـ كافرين؟ قا
كػػانوا ثبلثػػة أصػػناؼ: صػػنفه مؤمنػػوف، كصػػنفه مشػػركوف، كصػػنفه ضيػػبلؿ، فأمػػا المؤمنػػوف: فمػػن قػػاؿ مثػػل 

ـه من عند اهلل فػآمنوا بمػا قػاؿ اهلل عػزَّ كجػل فػي علػٌي  ،كمعاكية ال يصلح لهػا ،قولي الذين قالوا إف علٌيان إما
 - فأشركوا إذ أدخلوا معاكية مػع علػيٌ  ،صلح لهاكأقركا بو، كأما المشركوف: فقوـه قالوا عليّّ إماـ كمعاكية ي

أشركوا من أي جهة؟ ألف علّياً إماـ نصبُو اهلل فهم جعلوا معاوية أيضاً قالوا بأنو يصلح لئلمامة، صاروا شركاء هلل 
كأمػا الضيػبلؿ: فقػوـه خرجػوا علػى الحميػة كالعصػبية للقبائػل كالعشػائر، لػم  -من ىػذه اجلهػة جػاءىم الشػرؾ 
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 عرفوا شيئان من ىذا كىم جيهاؿ، قاؿ: كأصحاب معاكية ما كانوا؟ قاؿ:ي
كانوا ثبلثػة أصػناؼ: صػنفه كػافركف، كصػنف مشػركوف، كصػنفه ضيػبلؿ، فأمػا الكػافركف: فالػذين قػالوا إف 

أف جحدكا إمامان مػن اهلل كنصػبوا إمامػان لػيس مػن اهلل،  ،فكفركا من جهتين ،معاكية إماـ كعليّّ ال يصلح لها
ا المشػػركوف: فقػػوـه قػػالوا معاكيػػة إمػػاـ كعلػػيّّ يصػػلح لهػػا فأشػػركوا معاكيػػة مػػع علػػٌي عليػػو السػػبلـ، كأمػػا كأمػػ

انقطػع  - الضيبلؿ: فعلى سبيل أكلئك خرجػوا للحميػة كالعصػبية للقبائػل كالعشػائر فػانقطع بيػاف عنػد ذلػك
ضرار ىذا مػن  - لمافقاؿ ضرار: فأنا أسألك يا ىشاـ في ىذا، فقاؿ ىشاـ أخطأت، قاؿ ك  -يعين سكت 

ادلخالفوف لنا إذا  -: فقاؿ ضرار: فأنا أسألك يا ىشاـ في ىذا، فقاؿ ىشاـ -ادلعتزلة، بياف كاف من اخلوارج 
تدخلوف على مواقع االنرتنيت أو ح ى يف كتبهم يقولوف بأف ادلعتزلة مػن الشػيعة، أو أف الشػيعة مػن ادلعتزلػة، وكػل 

السنة وليس من الشيعة، أرجعوا إىل التأريخ ادلعتزلة من أين جػاءوا؟ ادلعتزلػة ذلك تدليس وٓنريف، ادلعتزلة ىم من 
 ىم أتباع احلسن البصري، من ىو الذي أسس الفرقة ادلعتزلة؟ 

واصػػػل بػػػن عطػػػاء ىػػػو أوؿ معتػػػزيل، واصػػػل بػػػن عطػػػاء ىػػػو مػػػن حػػػواريي احلسػػػن البصػػػري ومػػػن تبلميػػػذِه، واحلسػػػن 
ا ىػػو ادلكتػػوب يف التػػأريخ، أرجعػػوا إىل كتػػب التػػأريخ، واصػػل بػػن البصػػري مػػن أئمػػة ادلخػػالفٌن ألىػػل البيػػت، ىػػذ

عطاء ىو من حواريي احلسن البصري ومن تبلميذِه، أختلػف معػو يف مسػألة كػبلـ اهلل سػبحانو وتعػاىل فاعتزلػُو يف 
ادلسػػجد، فصػػنع لػػو درسػػاً لوحػػدِه، فؤلنػػُو أعتػػزؿ احلسػػن البصػػري مسػػو بادلعتزلػػة وبقػػي علػػى مػػنهج احلسػػن البصػػري 

فقػػاؿ  -تلػػف معػػو يف بعػػض األمػػور، ىػػؤالء ىػػم ادلعتزلػػة ال عبلقػػة ذلػػم بأىػػل البيػػت، وال عبلقػػة ذلػػم بالتشػػيع أخ
 وىو من أئمة ادلعتزلة: - ضرار

أنتم اخلوارج ادلعتزلػة   - فأنا أسألك يا ىشاـ في ىذا، فقاؿ ىشاـ أخطأت، قاؿ كًلما؟ قاؿ ألنكم مجتمعوف
 - كقد سألني ىذا عن مسػألة -صاحيب يقصد أمًن ادلػؤمنٌن  - مجتمعوف على دفع إمامة صاحبي -كلكم 

ىػذه مػن قواعػػد النقػاش، يعػين سػػؤاؿ  - كلػػيس لكػم أف تثنػػوا بالمسػألة عىلىػػيَّ حتػى أسػػألك -يعػين بيػاف سػألين 
ذلػػذا الطػػرؼ سػػؤاؿ للطػػرؼ الثػػاين، فقػػاؿ لضػػرار، بيػػاف كػػاف خارجيػػاً لكػػنكم أنػػتم اخلػػوارج وادلعتزلػػة رلتمعػػوف علػػى 

كقد سػألني ىػذا عػن مسػألة كلػيس لكػم أف تثنػوا  -امة صاحيب، فسألتموين اآلف الدور يل أنا أسػألكم دفع إم
 -عػن مػذىب يعػين عػن طريػٍق عػن أمػٍر  - بالمسألة عىلىيَّ حتى أسػألك يػا ضػرار عػن مػذىبو فػي ىػذا البػاب

ىػذه مػن جػذور ومػن  جػاءُه مػن ىػذه القضػية باعتبػار - قاؿ ضرار: فسل، قاؿ: أتقوؿ إف اهلل عدؿه ال يجور
أسػػس عقيػػدة ادلعتزلػػة، ادلعتزلػػة أيضػػاً ُمَعّدلػػة، ىنػػاؾ يوجػػػد تشػػابو بػػٌن العقيػػدة الشػػيعية وعقيػػدة ادلعتزلػػة يف قضػػػية 
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 -التعديل، ألمهم قالوا بالتعديل، قالوا بعػدؿ اهلل سػبحانو وتعػاىل ىػذه قضػية كبلميػة ذلػا تفصػيل يف كتػب الكػبلـ 
هلل عػػدؿ ال يجػػور؟ قػػاؿ: نعػػم ىػػو عػػدؿه ال يجػػور تبػػارؾ كتعػػالى، قػػاؿ فجػػاءهي مػػن ىػػذه الجهػػة: أتقػػوؿ إف ا

ككلَّػػػف  ،فلػػػو كلَّػػف اهلل المقعػػػد المشػػػي إلػػى المسػػػاجد كالجهػػػاد فػػي سػػػبيل اهلل: -يقػػػوؿ لضػػرار  -ىشػػاـ 
 أتراه كاف عادالن أـ جائران؟ ،األعمى قراءة المصاحف كالكتب

نا أف اهلل ال يفعل ذلك، كلكن على سبيل الجدؿ قاؿ ضرار: ما كاف اهلل ليفعل ذلك، قاؿ ىشاـ: قد علم
تكليفػػان ال  -يعػػين كلَّػَف األعمػػى وادلقعػػد  - أف لػػو فعػػل ذلػػك ألػػيس كػػاف فػػي فعلػػًو جػػائران ككلفػػوي  ،كالخصػومة

يكوف لو السبيل إلى إقامتًو كأدائًو، قاؿ: لو فعل ذلك لكاف جائران، قاؿ: فأخبرني عن اهلل عػزَّ كجػل كلَّػف 
ال يىقبػل مػنهم إال أف يػأتوا بػو كمػا كٌلفهػم قػاؿ: بلػى، قػاؿ: فجعػل لهػم  ،كاحدان ال اخػتبلؼ فيػوالعباد دينان 

فيكػوف بمنزلػة مػن كلَّػف األعمػى قػراءة  ،دليبلن على كجػود ذلػك الػدين أك كلفهػم مػا ال دليػل علػى كجػودهً 
ثػػم قػػاؿ:  -مػػاذا يقػػوؿ؟  - قػػاؿ: فسػػكت ضػػرار سػػاعة ،الكتػػب، كالمقعػػد المشػػي إلػػى المسػػاجد كالجهػػاد

البد من دليل كليس بصػاحبك، قػاؿ فضػحك ىشػاـ كقػاؿ: تشػيع شػطرؾ كصػرت إلػى الحػٌق ضػركرة، كال 
يعػين أنػت مػا تريػد أف تعػرتؼ فتقػوؿ بػأف اإلمامػة لعلػّي لكنػك اعرتفػت  - خبلؼ بيني كبينػك إال فػي التسػمية

عػن جػواب، مث قػاؿ البػد  بضرورة ىذا األمر البد من وجود دليل، ىو قاؿ فسكت ضػرار سػاعة يريػد أف يبحػث
قػاؿ: البػد  -مػن دليػل، اهلل سػبحانو وتعػاىل ال ؽلكػن أف يكلػف النػاس دينػاً واحػداً مػن دوف دليػل يرشػدىم إليػو 

من دليل كليس بصاحبك، قاؿ: فضحك ىشاـ كقاؿ تشيع شطرؾ كصػرت إلػى الحػق ضػركرة كال خػبلؼ 
 -اآلف السػؤاؿ صػار لضػرار  - ي ىػذا القػوؿبيني كبينك إال في التسمية، قػاؿ ضػرار: فػإني أر جػع إليػكى فػ

 قاؿ: ىات، قاؿ ضرار:
كيػػف تعقػػد اإلمامػػة؟ قػػاؿ ىشػػاـ: كمػػا عقػػد اهلل النبػػوة، قػػاؿ: فػػإذان ىػػو نبػػي، قػػاؿ ىشػػاـ: ال، ألف النبػػوة 

كاإلمامة يعقدىا أىل األرض، فعقد النبوة بالمبلئكة، كعقد اإلمامة بالنبي، كالعقػداف  ،يعقدىا أىل السماء
قضػية ضػرورية،  - بإذف اهلل عزَّ كجل، قاؿ: فما الدليل علػى ذلػك؟ قػاؿ ىشػاـ: االضػطرار فػي ىػذا جميعان 

قاؿ ضرار: ككيف ذلك؟ قاؿ ىشاـ: ال يخلو الكبلـ في ىذا مػن أحػد ثبلثػة  -اضطرار يعين قضية ضرورية 
م يػػأمرىم كلػػم فلػػم يكلفهػػم كلػ ،كجػوه: إمػػا أف يكػوف اهلل عػػزَّ كجػػل رفػع التكليػػف عػػن الخلػق بعػػد الرسػوؿ

كصػػاركا بمنزلػػة السػػباع كالبهػػائم التػػي ال تكليػػف عليهػػا، أفتقػػوؿ ىػػذا يػػا ضػػرار؟ أف التكليػػف عػػن  ،يػػنههم
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 الناس مرفوعه بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو؟ قاؿ:
ال أقوؿ ىذا، قاؿ ىشاـ: فالوجو الثاني ينبغي أف يكوف الناس المكلفوف قد استحالوا بعد الرسػوؿ علمػاء 

فيكػوف كلهػم قػد اسػتغنوا بأنفسػهم كأصػابوا  ،ثل حد الرسوؿ في العلم حتى ال يحتاج أحده إلػى أحػدفي م
الحق الذم ال اختبلؼ فيو، أفتقوؿ ىذا أف الناس قد استحالوا علمػاء حتػى صػاركا فػي مثػل حػد الرسػوؿ 

 ،: ال أقوؿ ىذامستغنين بأنفسهم عن غيرىم في إصابة الحق قاؿ ،في العلم حتى ال يحتاجي أحده إلى أحد
ألنػػو البػػد لهػػم مػػن علػػم يقيمػػو الرسػػوؿ لهػػم ال  ،لكػػنهم يحتػػاجوف إلػػى غيػػرىم، قػػاؿ: فبقػػي الوجػػو الثالػػث

معصوـه من الذنوب، مبرأه من الخطايا ييحتاجي إليو كال يحتػاج  -يعين ال يظلم  - يسهو كال يغلط كال يحيف
 .إلى أحد، قاؿ: فما الدليل عليو

الذي يوصلنا إىل تشخيصِو، كيػف نسرتشػُد إليػو، وإال كػبلـ ىشػاـ ىنػا دليػل علػى إثبػات فما الدليل يعين ما ىو 
 ؟اإلمامة انتهى، انتقل الكبلـ اآلف إىل الدليل الذي ُيشخص من ىو اإلماـ
كأربػعه فػي نعػت نفسػو، فأمػا األربػع  ،قاؿ: فما الدليل عليو؟ قاؿ ىشاـ: ثماف دالالت أربع في نعت نسبوً 

و: بػأف يكػوف معركفػا الجػنس، معػركؼ القبيلػة، معػركؼ البيػت، كأف يكػوف مػن صػاحب التي في نعت نسب
فلػم ييػرل جػنسه مػن ىػذا الخلػق أشػهر مػن جػنس العػرب الػذين مػنهم صػاحب  الملة كالػدعوة إليػو إشػارة،

فلػم  -باعتبػار أف النػيب مػن العػرب، فصػار العػرب مشػهورين بسػبب نبػوة النػيب مػرادُه ىػو ىػذا  - الملة كالدعوة
الػػذم يينػػادل  ،ييػػرل جػػنسه مػػن ىػػذا الخلػػق أشػػهر مػػن جػػنس العػػرب الػػذين مػػنهم صػػاحب الملػػة كالػػدعوة

ػػدان رسػػوؿ اهلل، فتصػػل  باسػػمو فػػي كػػل يػػـو خمػػس مػػرات علػػى الصػػوامع، أشػػهد أف ال إلػػو إال اهلل كأف ميحىمَّ
ف يكوف الحيجَّة كلو جاز أ ،دعوتوي إلى كل بر كفاجر، كعالم كجاىل، كمقرو كمنكر في شرؽ األرض كغربها

يعػػين يف غػػًن العػػرب كػػأف يكػػوف  - فػػي غيػػر ىػػذا الجػػنس -يعػػين بعػػد رسػػوؿ اهلل  - مػػن اهلل علػػى ىػػذا الخلػػق
ألتى على الطالب  - ألتى على الطالب الميرتاد -احلجة عند الرـو مثبًل بعد رسوؿ اهلل الذي كاف عند العرب 

ألنو يعلم بأف الدين عند العرب، والنػيب مػن العػرب  - دىره من عصرًه ال يجدهي  -ادلرتاد الذي يبحث عن احلق 
ألتػى علػى الطالػب المرتػاد دىػره مػن عصػرًه ال  -فكيف والػػُحّجة بعػد النػيب يكػوف عنػد الػرـو أو يف بلػٍد آخػر 

لكػاف مػن حيػث أراد اهلل أف يكػوف  ،يجدهي كلو جػاز أف يطلبػوي فػي أجنػاس ىػذا الخلػق مػن العجػم كغيػرىم
، كال يجػوز ىػذا فػي حكػم اهلل تبػارؾ كتعػالى كعدلػو أف يفػرض علػى النػاس فريضػة ال صبلحان يكوف فسػادان 
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. يعين ال توجد أف يفرض عليهم فريضًة وىو الدين مػن خػبلؿ دليػل وىػو اإلمػاـ، وىػذا اإلمػاـ غػًن موجػود توجد
 يف ادلكاف الذي وجد فيو ىذا الدين:

ػػا لػػم يجػػز  ،علػػى النػػاس فريضػػة ال توجػػد كال يجػػوز ىػػذا فػػي حكػػم اهلل تبػػارؾ كتعػػالى كعدلػػو أف يفػػرض فلمَّ
ذلك، لم يجز إال أف يكوف إال في ىذا الجػنس مػن نفػس قػـو الرسػوؿ التصػالًو بصػاحب الملػة كالػدعوة، 

لقػرب نسػبها مػن صػاحب  -يعػين يف قبيلػة قػريش  - كلم يجز أف يكوف من ىذا الجنس إال في ىذه القبيلة
من ىذا الجنس إال في ىذه القبيلػة لػم يجػز أف يكػوف مػن ىػذه  الملة كىي قريش، كلمَّا لم يجز أف يكوف

ثيػر أىػل ىػذا  -البيت اذلامشي  - القبيلة إال في ىذا البيت ػا كى لقرب نسػبًو مػن صػاحب الملػة كالػدعوة، كلىمَّ
يعػػين علػػى فػػرِض أمهػػم  -البيػػت كتشػػاجركا فػػي اإلمامػػة لعلوىػػا كشػػرفها ادعاىػػا كػػل كاحػػدو مػػنهم فلػػم يجػػز 

إليو إشارة بعينو كأسمو كنسػبًو  ،فلم يجز إال أف يكوف من صاحب الملة كالدعوة -وا يف ذلك اختلفوا وادع
تشخيص واضػح، البػد أف يكػوف مػن العػرب، البػد أف يكػوف مػن قػريش، البػد أف يكػوف  لئبل يطمع فيها غيره.

بلـ لػيس ببعيػد من البيت اذلامشي، البد أف يكوف ىناؾ من تشخيص وداللة واضحة، استدالؿ واضح، ىذا الك
 عن االستدالؿ الذي استدؿ بو عمر بن اخلطاب.

، عنػواف الفصػل 515ىذا تأريخ الطربي، دار صادر، بًنوت، بتحقيق نواؼ اجلراح، وىػذا اجلػزء الثػاين صػفحة: 
ػا أحتػد النقػاش واحتػدـ اجلػداؿ بػٌن  عما جرى بٌن ادلهاجرين واألنصار يف أمر اإلمػارة يف سػقيفة بػين سػاعدة، َلمَّ

صحاب السقيفة وبٌن األنصار، فماذا قالوا؟ األنصار قالت: فمنا أمًن ومنكم أمًن، فمنا أمػًن ومػنهم أمػًن يعػين أ
يعػين ال غلتمػع سػيفاف  - ىيهػات ال يجتمػع اثنػاف فػي قػرف فقاؿ عمر:من األنصار أمًن ومن ادلهاجرين أمًن، 

ى العػرب أف يػؤمرككم كنبيهػا مػن غيػركم، ال يجتمع اثناف فػي قػرف، كاهلل ال ترضػ -يف غمٍد واحد كما يقاؿ 
كلكن العرب ال تمنع أف تولي أمرىا من كانت النبوة فيهم، ككلػي أمػورىم مػنهم، كلنػا بػذلك علػى مػن أبػى 
من العرب الحجة الظاىرة كالسلطاف المبين، من ذا ينازعنا سلطاف ميحىمَّد كإمارتػوي كنحػن أكليائػوي كعشػيرتو 

 .إلثم كمتورطه في ىلكةإال ميدؿ بباطل، أك متجانفه 
ىذه أوصاؼ عمر دلن ينازع قػريش يف خبلفػة النػيب، باعتبػار أف قػريش ىػي قبيلػة النػيب، وإف العػرب ال يقبلػوف أف 
يكوف اخلليفة من غًن قريش، ىذا ىو االستدالؿ العمػري يف قضػية السػقيفة ولكػن ىػذا االسػتدالؿ واضػح ؽلكػن 

يػػا عمػػر أو علػػيّّ وآُؿ علػػّي !!! إذا كانػػت القضػػية بالقرابػػة وغػػًنؾ  أف يتفػػرع عليػػو فمػػن ىػػو األوىل واألقػػرب أنػػت
 أوىل.
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 فكيف ذلك كالمشيركف غييَّبي   فإف كنت بالشورل ملكت أمورىم 
 ربي ػػػػبػي كأقػػنػػى بالػرؾ أكلػػيػػغػػفػ  ورىم ػػػكإف كػنت بػالقربى ملكت أم

سػػتدؿ بػػو عمػػر بػػن اخلطػػاب، إذا كانػػت القضػػية قضػػية قػػرل فأىػػل البيػػت ىػػم أقػػرب، ىػػذا ىػػو االسػػتدالؿ الػػذي أ
 ىذا يف تأريخ الطربي.

نفس الواقعة، نفػس احلادثػة ذكرىػا بػن األثػًن يف الكامػل يف التػأريخ، وىػذا ىػو اجلػزء الثػاين مػن طبعػة دار الكتػب 
فقػاؿ عمػر:  ،فمنػا أميػر كمػنكم أميػر، فقػاؿ عمػر بعػد أف قػالوا منػا أمػًن ومػنكم أمػًن: 193العلمية، صػفحة: 

ثنػاف فػػي قػرف، كاهلل ال ترضػػى العػرب أف تػػؤمركم كنبينػا مػػن غيػركم كال تمتنػػع العػػرب أف ىيهػات ال يجمػػع ا
كلنا بذلك الحجة الظاىرة على من ينازعنا سلطاف ميحىمَّد كنحن أكليائػوي  ،تولي أمرىا من كانت النبوة فيهم

مػا نظػر يف أسػانيدىا، لكػن  طبعاً احملقق يف احلاشية كتب: وىذا أيضاً يُنظػر يف أسػانيدِه، القصػة بكلهػا كعشيرتو
دلا وصل الكبلـ إىل ىذه القضية علػق ادلعلػق ألنػو واضػح أي واحػد يقػرأ ىػذا الكػبلـ يقػوؿ: إذاً دلػاذا أبعػدمت أىػل 
البيػػػت؟ إذا كانػػػت القضػػػية قضػػػية القػػػرل لػػػذلك ادلعلػػػق يعػػػرؼ ىػػػذه القضػػػية فوضػػػع: قػػػاؿ وىػػػذا أيضػػػاً يُنظػػػر يف 

ر يف أسانيدِه؟، بقية الكبلـ ىو نفػس األسػانيد لكػن فقػط ىػذه السػطور البػد أسانيدِه، وبقية الكبلـ دلاذا ال ينظ
أف يُنظػػر يف أسػػانيدىا، ىػػذا ىػػو ادلػػرض الػػذي أنػػا أٓنػػدث عنػػو وأشػػًن إليػػو، وىػػذا ادلػػرض األمػػوي ىػػذا الفػػايروس 
األمػػػوي الػػػذي يضػػػرب القلػػػوب فيحطمهػػػا، نسػػػتمر مػػػع مناقشػػػة وزلاججػػػة ىشػػػاـ رضػػػواف اهلل تعػػػاىل عليػػػو أكمػػػل 

 اججة وإذا كاف من تعليق إف شاء اهلل إٔنُو يف احللقة القادمة.احمل
لػئبل يطمػع  ،: فلم يجز إال أف يكوف من صاحب الملة كالدعوة إليو إشارة بعينو كاسػمًو كنسػبوإىل أف يقوؿ

فيها غيره، ىذه األربع التي في نعت نسبو، كأمػا األربػع التػي فػي نعػت نفسػو أف يكػوف أعلػم النػاس كلهػم 
  اهلل كسػػننو كأحكامػػو حتػػى ال يخفػػى عليػػو منهػػا دقيػػقه كال جليػػل، كأف يكػػوف معصػػومان مػػن الػػذنوب  بفػػرائ

كلها، كأف يكوف أشجع الناس، كأف يكوف أسخى الناس، قاؿ: من أين قلػت إنػو أعلػم النػاس؟ قػاؿ: ألنػوي 
الحدكد، فمن كجػب إف لم يكن عالمان بجميع حدكد اهلل كأحكامًو كشرائعًو كسيننو لم يؤمن عليو أف يقلب 

فمػن كجػب عليػو القطػع حػدهي، كمػن  -كما فعػل اخللفػاء، وسػتأتينا احلػوادث إف شػاء اهلل   - عليو القطع حدهي 
كجب عليو الحد قطعوي، فبل يقيم هلل حػدان علػى مػا أمػر بػو فيكػوف مػن حيػث أراد اهلل صػبلحان يقػع فسػادان، 

لػم يكػن معصػومان مػن الػذنوب دخػل فػي الخطػأ  قاؿ: فمن أين قلت إنو معصوـه من الذنوب قاؿ: ألنػو إف
كال يحػتج اهلل عػزَّ كجػل بمثػل ىػذا علػى خلقػو،  ،فبل يؤمن أف يكتم على نفسو كيكتم على حميمػًو كقريبػو
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يكتم يعين يفعل الفواحش فيكتمها وال ػلاسبُو أحد، وكذلك يكتم على محيمػِو وقريبػِو،  - قاؿ: فمن أين قلت
قػػاؿ: فمػػن أيػػن قلػػت إنػػو أشػػجع النػػاس؟ قػػاؿ: ألنػػو فئػػةه  -ل ىػػؤالء علػػى اخللػػق ىشػػاـ يقػػوؿ اهلل ال ػلػػتج ّنثػػ

ألنو فئةه للمسلمين الذين يرجعػوف  -فئة يعين مكاف يُرجع إليو  - للمسلمين الذين يرجعوف إليًو في الحرب
نّقِتَغبل أًَ يُتَحَيّغزاً إِنَغى فِئَغةٍ فَقَغِ بَغب         }ًَيٍَ يٌَُنّيِى يٌَيَئِذٍ دُبُزَهُ إِالَّ يُتَحَزّفبً: إليًو في الحركب، كقاؿ اهلل عزَّ كجػل

فػبل يجػوز أف يكػوف  -كمػا فػرَّ الصػحابُة   - فإف لم يكن شجاعان فرَّ فيبوء بغضبو من اهلل بِغَضَبٍ يٍَّ انهّوِ{
 -مػػن السػػخاء  - مػن يبػػوء بغضػػبو مػػن اهلل حجػػة هلل علػػى خلقػػو، قػػاؿ: فمػػن أيػػن قلػػت إنػػو أسػػخى النػػاس؟

فأخػذىا فكػاف خائنػان، كال يجػوز  ،المسلمين، فإف لم يكن سخيان تاقت نفسوي إلى أمػوالهم قاؿ: ألنو خازف
  أف يحتج اهلل على خلقًو بخائن، فقاؿ عند ذلك ضرار: فمن ىذا بهذه الصفة في ىذا الوقت؟

ىػو  ألنو جاءىم بكػبلـ ادلنطػق، ىػذا ىػو كػبلـ الفطػرة، كػبلـ الوجػداف، ىػذه ىػي الوصػية، ىػذا ىػو الغػدير، ىػذا
علػػيّّ، علػػيّّ الػػداُؿ علػػى أنػػُو علػػيّّ، فضػػرار ىػػذا مػػن ادلعتزلػػة، وادلعتزلػػة كػػاف عنػػدىم خػػرب أف ىػػاروف الرشػػيد موجػػود 

فقاؿ عند ذلػك ضػرار: فمػن خلف السرت، كاف ىناؾ مثل البلكونة يف البيت وجالس يف البلكونة وأمامو سرت، 
، أعلػػم النػػاس، أشػػجع ال - ىػػذا بهػػذه الصػػفة نػػاس، أسػػخى النػػاس، مػػن ىػػو ىػػذا؟ ومػػن البيػػت تقػػوؿ أنػػو معصػػـو

فقػاؿ عنػػد ذلػػك ضػػرار: فمػػن ىػػذا  -ىشػػاـ قػػاؿ  -: فقػاؿ -اذلػامشي، وعليػػو إشػارة، يف ىػػذا الزمػاف مػػن ىػػو؟ 
بهذه الصفة في ىذا الوقت؟ فقاؿ: صاحب العصر أمير المػؤمنين، ككػاف ىػاركف الرشػيد قػد سػمع الكػبلـ  

مػا ذكػر امسػو صػاحب العصػر، مػن ىػو  - ؿ عنػد ذلػك ىػاركفكلو، قاؿ صاحب العصر أميػر المػؤمنين، فقػا
ىػػذا مثػػل  - فقػػاؿ عنػػد ذلػػك ىػػاركف: أعطانػػا كاهلل مػػن جػػراب النػػورة -صػػاحب العصػػر؟ ىػػو اإلمػػاـ ادلعصػػـو 

َمَثل: شػػاعر مػػدح ػُيضػػػرب دلػػن يعطيػػو شػػيئاً ال قيمػػة لػػو، فقػػاؿ عنػػد ذلػػك أعطانػػا واهلل مػػن جػػراب النػػورة، قصػػة الػػ
اجلػراب: ِخػرج يوضػع  – فيها تفصيل، فكاف عطائُو أف قاؿ: أدخلوا رأسو يف جراب النورة سلطاناً من السبلطٌن

فقػاؿ: أدخلػوا رأسػو يف داخػل جػراب النػورة،  –فيو النػورة عنػد احلمػاـ السػتعماذلا إلزالػة الشػعر ولتنظيػف اجلسػم 
 ،كيحك يا جعفػر ،لنورةفقاؿ عند ذلك أعطانا كاهلل من جراب ا -فصار مثبًل يقاؿ: يعطى من جراب النورة 

 -البيػػت ىػػو بيػػت ػلػػٍن بػػن خالػػد، وىػػذا جعفػػر بػػن ػلػػٍن بػػن خالػػد الربمكػػي  - ككػػاف جعفػػر بػػن يحيػػى جالسػػان 
 - ككاف جعفر بن يحيى جالسان معوي في الستر من يعني بهذا؟ قاؿ: يا أمير المؤمنين يعني موسى بن جعفر

 قاؿ: -فماذا قاؿ ىاروف 
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 -ىػاروف  - قػاؿ: مػا عنػى بهػا غيػر أىلهػا، ثػم عػ  علػى شػفتوً  -وف احلقائق يعرف - ما عنى بها غير أىلها
كقاؿ: مثلي ىذا حيه كيبقى لي ملكي ساعة كاحدة، فواهلل للساف ىذا أبل  في قلوب النػاس مػن مائػة ألػف 

ػلػٍن دخػل إىل السػرت يريػد  - سيف، كعىًلم يحيى أف ىشامان قد أيتي، فدخل الستر فقػاؿ: كيحػك يػا عباسػي
فقػػاؿ: كيحػػك يػػا عباسػػي مػػن ىػػذا الرجػػل؟ فقػػاؿ: يػػا أميػػر المػػؤمنين تيكفػػى  -رى مػػا ىػػو موقػػف الرشػػيد أف يػػ
ػزهي  -أنا أكفيك أمره  - تكفى ػزهي  -َغَمػزُه كػأف مػثبلً داس رجلػُو برجلػو  - ثػم خػرج إلػى ىشػاـ فغىمى فعلػم  ،فغىمى

فقاـ يريهم أنو  -ءتو ترؾ العباءة مل يأخذ معو عبا - ىشاـ أنو قد أيتي، فقاـ يريهم أنو يبوؿ أك يقضي حاجة
مػر بعائلتػِو وأمػرىم بػالتواري، أمػر عائلتػو باالختفػاء  - فلػبس نعليػو كانسػل، كمػر ببنيػو ،يبوؿ أك يقضػي حاجػة
كنػزؿ علػى بشػير النبػاؿ ككػاف  -خػرج فػاراً إىل الكوفػة  - كمر من فورًه نحو الكوفػة -وىرب، كاف يف بغداد 
فقػاؿ لػو  -ىشػاـ  - فأخبرهي الخبر ثػم أعتػل علػة شػديدة -يب عبد اهلل من أصحاب أ - من حملة الحديث

 قاؿ لبشير: آتيك بطبيب؟ قاؿ: ال أنا ميت فلما حضرهي الموت. :بشير
فػػاحملني فػػي جػػوؼ الليػػل كضػػعني  -يعػػين مػػن التغسػػيل والتكفػػٌن والصػػبلة َعلَػػيَّ  - إذا فرغػػت مػػن جهػػازم

مزابػل ادلدينػة، وعػادًة يوميػاً يػأتوف بادلزابػل، يوميػاً ؽلػر النػاس مػن ىػػذا  الُكناسػة ادلكػاف الػذي يػؤتى بػو - بالكيناسػة
كأكتب رقعة كضعها على جسػدم، كأكتػب رقعػة كقػل: ىػذا ىشػاـ بػن الحكػم الػذم طلبػوي أميػر  -ادلكػاف 

ككػاف ىػاركف قػد بعػث إلػى  -مػات حتػف أنفػِو يعػين مػات موتػاً طبيعيػاً مل يُقتػل  - المؤمنين مات حتػف أنفػوً 
أعتقل الناس، كل مػن لػو صػلة هبشػاـ، القضػية ىػي  - كأصحابًو فأخذ الخلق بو -إىل إخواف ىشاـ  - وً إخوان

 القضية، الشيعة يف العراؽ يتذكروف أياـ صداـ نفس ادلوضوع.
فلما أصبح أىػل الكوفػة رأكه كحضػػر القاضػي  ،ككاف ىاركف قد بعث إلى إخوانًو كأصحابًو فأخذ الخلق بو

 - كالعامػػػل كالمعػػػٌدلوف بالكوفػػػة -احب ادلعونػػػة يعػػػين ادلشػػػرؼ علػػػى الػػػدائرة ادلاليػػػة صػػػ - كصػػػاحب المعونػػػة
ككتب إلى الرشيد بذلك فقاؿ: الحمد هلل الذم كفانا أمره فخلى عمن كاف  -معدلوف يعين الشهود العدوؿ 

 . يعين أطلق سراح الذين أعتقلوا بسبب ىشاـ بن احلكم رضواف اهلل تعاىل عليو.أخذ بو
اضػح، النقػاش أعتمػد علػى أي أسػاس؟ أعتمػػد علػى ىػذا األسػاس: أف اهلل سػبحانو وتعػاىل كلَّػَف العبػػاد النقػاش و 

بػػػػدين، وىػػػػذا الػػػػدين البػػػػد أف يعمػػػػل النػػػػاس بتكاليفػػػػو وفقػػػػاً ِلمػػػػا يريػػػػد اهلل، والنػػػػاس علػػػػى ثبلثػػػػة أصػػػػناؼ ثػػػػبلث 
فػوف كػل شػيٍء عػن ديػن اهلل، وإمػا احتماالت: إما أف اهلل مل يكلفهم، أو أمهم صاروا علماء كعلػم رسػوؿ اهلل فيعر 

أمهم ال تركوا من دوف تكليف وال بلغوا إىل درجة علم رسوؿ اهلل، فإذاً البد من دليل يدذلم علػى ديػن اهلل، كيػف 
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 نصل إىل ىذا الدليل؟
 فذكر أربع صفات يف َنَسبِو البد أف يكوف عربياً، قرشياً، ىامشيػاً، والبػد أف يكػوف ىنػاؾ تشػخيص وٕنييػز باالسػم
والوصػػف، ىنػػاؾ إشػػارة واضػػحة وىػػي يف الغػػدير كانػػت، ومل تكػػن يف الغػػدير فقػػط وإظلػػا الوصػػية كمػػا قرأناىػػا يػػـو 

 أمس كانت من األياـ األوىل للبعثة الشريفة، وىناؾ مواصفات وخصائص أربعة:
ات أف يكوف أعلم الناس، أشجع الناس، وأف يكوف أسخى الناس، وأف يكوف معصوماً من الػذنوب، ىػذه الصػف

أين صلدىا باهلل عليكم؟! ىو ىشاـ ذكر كبلماً مجيبلً ىنا، عبارة جداً سلتصرة ؽلكػن أف ٔنتصػر كػل ىػذا الكػبلـ، 
، ما ىو الػدليل الدليل على أف علٌيان إماـ الكل :كلمة الفراىيدي قاؿ  - ييحتاجي إليو كال يحتاجي إلى أحدقاؿ: 

، ػلتػاُج إليػو وال ػلتػاُج دليػله علػى أنػو إمػاـ الكػل ،عن الكل؟ أحتياج الكل إليو كاستغنائوي على أنو إماـ الكػل
إىل أحد، أيُّ شخٍص يف زماف النيب وبعد النيب من غًن رسوؿ اهلل تنطبق عليو ىػذه األوصػاؼ؟! وال أطالػب ىنػا 
 باإلنصاؼ وإظلا أطالب فقػط للرجػوع إىل الكتػب والتحقيػق يف التػأريخ والسػًن والتفسػًن والفقػو ويف كػل بػاٍب مػن
أبواب ادلعارؼ، واهلِل كلها تشًن إىل علّي، كل األصابع تشًُن إىل علّي، كل الكتب وكل السًن وكػل احلقػائق وكػل 
 األدلػػة، الوجػػداف بكلػػِو، وادلنطػػق بكلػػِو، والفطػػرة بكلهػػا، كلهػػا تشػػًُن إىل علػػّي، ولكػػن كمػػا قرأنػػا يف دعػػاء الندبػػة:

ميجتمعةه على قطيعة رحمو، كإقصاء كلده إال القليػل ممػن  - على مقت رسوؿ اهلل - األيمَّةي ميصرَّةه على مقتو
 .كفى لرعاية الحق فيهم فقيًتل من قيًتل كسيبي من سيبي كأقصيى من أقصي

ىذا ىو ٕناـ احللقة الثانيػة مػن ادللػّف العلػوي، تتمػة احلػديث إف شػاء اهلل تأتينػا متواصػلة يف يػـو غػد احللقػة الثالثػة 
من إكمالِو يف ىذه احللقػة، ألقػاكم علػى مػوّدة علػّي وآؿ علػّي، أودعكػم يف رعايػة  أكمل حديثي الذي مل إٔنكن

 علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو يف أماف اهلل. 
 

 قناة الموٌدة الفضائية       
 الثبلثاء 

 ىػ  2342ذم الحجة    11
 ـ  2010/  11/  29   



 اٌثبٌثخاحلٍمخ 

 ًاٌىًُّ حمزبجٌ اٌْو اإلِبَ ال حيزبجُ اىل أحذ
 

السَّبلـُ عليكم أشياع أيب تراٍب يف كل صقع من أصقاع الوجود، أحياًء أمواتا، صغاراً كبارا، رجاالً نساَء، شيباً 
 م ادللّف العلوي، احللقة الثالثةشبابا، بٌن أيديك

اـ بن احلكم يف دار الوزير الربمكػي وصَل احلديُث بِنا يف احللقة ادلاضية يف الػُمناقشِة والػُمحاججِة اليت أدارىا ىش
ّنسػػمع مػػن اخلليفػػة العباسػػي ىػػاروف، ُخبلصػػة الكػػبلـِ يف ىػػذه الػػػُمناشدة أف احُلّجػػَة مػػن بعػػِد رسػػوؿ اهلل صػػّلى اهلل 
عليػػو وآلػػو ىػػو الػػذي ال ػلتػػاُج إىل أحػػٍد وػلتػػاُج الُكػػلُّ إليػػو، دليػػٌل هتػػشُّ لػػو الفطػػرة، ويطػػرب لػػو الوجػػداف، ويُِقػػرُّ لػػو 

خضػوعاً، ويستسػلم لػػو الػػُمنِصف، ىػل ىنػػاؾ مػن برىػاٍف صػغًٍن سلتصػػٍر يف ألفاظػِو، ويف أعػداد حروفػػِو، ويف  العقػل
 عميق داللتِو من مثل ىذا الربىاف؟

. ىذه خبلصة ولُباُب ما َنَطَق بِو ىشاـ بن احلكم، أما اإلماـ ىو الذم ال يحتاجي إلى أحد كالكلُّ محتاجه إليو
أشرُت إىل ما ذَكَره ىشاـ بن احلكػم يف أربػع أوصػاٍؼ يف َنسػِب اإلمػاـ، وذكػرت أيضػاً  بقية الكبلـ فهو تفصيل،

نفػػس االسػػتدالؿ الػػذي أسػػتدؿ بػػو عمػػر بػػن اخلطػػاب وحػػاجج األنصػػار يف السػػقيفة حػػٌن قػػالوا: منػػا أمػػًٌن ومػػنكم 
َ ذلػم كيػف أف قػريش أحػقُّ ِنبلفػة رسػوؿ اهلل بػدليل القػرل، ٓنػّدثت يف ىػذا ادل طلػب لػن أُعيػَد مػا تقػدـ أمًن، وبػٌنَّ

ـُ بػػن احلكػػم أوصػػافاً عػػددىا أربػػع، يف نفػػس احُلّجػػِة يف العلػػم كالعصػػمة كالشػػجاعة  : مػػن الكػػبلـ، مث ذَكػػَر ِىشػػا
 ، نقرأُ سطروراً من زلاججة ومناقشة ىشاـ:كالسخاء

يخفػى  كأما األربع التي في نعت نفسو: أف يكػوف أعلػم النػاس كيٌلهػم بفػرائ  اهلل كسػننو كأحكامػو حتػى ال
عليػػو منهػػا دقيػػقه كال جليػػل، كأف يكػػوف معصػػومان مػػن الػػذنوب كلهػػا، كأف يكػػوف أشػػجع النػػاس، كأف يكػػوف 

قػاؿ: مػن أيػن  -الػذي ينػاظر ىشػاـ ىػو ذلػك ادلعتػزيل الػذي أمسػو ِضػرار  - أسخى الناس، قاؿ: من أين قلػت
مػًو كشػرائعًو كسيػننو لػم يػؤمىن قلت إنو أعلم النػاس؟ قػاؿ: ألنػو إف لػم يكػن عاًلمػان بجميػع حػدكد اهلل كأحكا
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وىػذا مػا جػرى يف خبلفػة األوؿ والثػاين والثالػث مػن اخللفػاء، وسػيأتينا توضػيح ذلػك  - عليو أف يقلػب الحػدكد
لػم يػؤمىن عليػو أف يقلػب الحػدكد، فمػن  -عرب الشواىد وعرب األدلة والنصوص من كتب القـو ادلعتػربة عنػدىم 

حد قطعو، فبل يقيم هلل حدان على ما أمر بو، فيكوف مػن حيػث كجب عليو القطع حده، كمن كجب عليو ال
أراد اهلل صبلحان يقع فسادان، قاؿ: فمن أين قلت إنو معصـو من الذنوب؟ قػاؿ: ألنػو إف لػم يكػن معصػومان 

أف يكػتم أف ؼلفػي  -من الذنوب دخل في الخطأ فبل يؤمىن أف يكتم على نفسو كيكتم على حميمو كقريبو 
دخل في الخطأ فبل يػؤمىن أف يكػتم علػى نفسػو  -ما اقرتفُو من دوف حساٍب ومن دوف جزاء  عيوبو وأف ؼُلفي

كيكتم على حميمو كقريبو، كال يحتج اهلل عزَّ كجل بمثل ىذا على خلقو، قاؿ: فمػن أيػن قلػت إنػو أشػجع 
 :الناس؟ قاؿ: ألنو فئةه للمسلمين الذين يرجعوف إليو في الحركب، كقاؿ اهلل عزَّ كجل

فػإف لػم يكػن شػجاعان  ٍ يٌَُنّيِى يٌَيَئِذٍ دُبُزَهُ إِالَّ يُتَحَزّفبً نّقِتَبل أًَ يُتَحَيّزاً إِنَى فِئَةٍ فَقَِ بَب  بِغَضَغبٍ يّغٍَ انهّغوِ{   }ًَيَ
، فيبوء بغضبو من اهلل فػبل يجػوز أف يكػوف مػن يبػوء بغضػبو مػن اهلل حيٌجػة هلل علػى خلقػو، قػاؿ: فمػن  ،فرَّ
 ،اس؟ قػػاؿ: ألنػػو خػػازف المسػػلمين فػػإف لػػم يكػػن سػػخيان تاقػػت نفسػػوي إلػػى أمػػوالهمأيػػن قلػػت إنػػوي أسػػخى النػػ

 .فأخذىا فكاف خائنان كال يجوز أف يحتج اهلل على خلقو بخائن
كػػبلـٌ يف غايػػة الوضػػوح، كػػبلـٌ يف غايػػة البيػػاف، كػػبلـٌ يف غايػػة القػػوة واحُلّجػػِة واالسػػتدالؿ والربىػػاف، ال أعتقػػد أفَّ 

يقة هبذا الشرط، ولكن أين أولئك الذين يبحثػوف عػن احلقيقػة؟ البػاحثوف عػن احلقيقػة عػرب إنساناً يبحُث عن احلق
التػػاريخ قلػػٌة قليلػػة، أيُّ باحػػث عػػن احلقيقػػة يواجػػو مثػػل ىػػذه احلقػػائق فػػبل يُػػذِعن ذلػػا؟! يسػػتحيل ذلػػك، ىػػذه أدلػػة 

تعػػودت علػػى تقليػػب احلقػػائق ال ادلنطػػق، وأدلػػة العقػػل، وأدلػػة احلكمػػة، وأدلػػة الرباىػػٌن، أمػػا القلػػوب ادلريضػػة الػػيت 
ؽلكػػن ذلػػا أف تػػذعن للحػػق، ولػػذلك ِمػػراراً أقػػوؿ: إف اجلػػدؿ والنقػػاش يف مثػػل ىػػذه ادلوضػػوعات ال فائػػدة فيػػو أبػػداً، 
ألف اجلدؿ ال يوصل إىل اذلدى، سػآيت بنمػاذج وبأمثلػة وأنػا وعػدتكم يف يػـو أمػس بػأين آتػيكم ّنثػاؿ عملػي وأنػا 

 على وعدي.
احملرقػة( وىػو معػروؼ البػن حجػر اذليثمػي، الصػواعق احملرقػة كتػاٌب يف الػرد علػى زلػيب أىػل  ىذا كتاُب )الصػواعق 

البيت، ىو ىكذا مساه الصواعق الػُمحرِقة يف الرد على أىل البدع والزندقة، وطبعػاً مطبػوع معػو كتػاب ثػاين لػنفس 
وه بثلػػب سػػيدنا معاويػػة بػػن أيب ادلؤلػػف تطهػػًن اجلنػػاف، اجلنػػاف القلػػب، )تطهػػًن اجلنػػاف واللسػػاف عػػن اخلطػػور والتفػػ

سػػفياف( يعػػين حػػ ى يطالػػب بتطهػػًن اجلنػػاف مػػن أف ؽلػػر يف اخليػػاؿ شػػيء فيػػو نقػػص دلعاويػػة، الصػػواعق احملرقػػة، كػػاف 
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احلديث يف احللقػة ادلاضػية عػن حػديث الغػدير، وٓنػّدثت عػن موسػوعة الغػدير لشػيخنا األميػين، ومػن مجلػة الػذين 
عروفٌن من علماء ادلخػالفٌن ألىػل البيػت مػن الػذين وثقػوا حػديث الغػدير ىػو ذكرىم الشيخ األميين يف العلماء ادل

ىػػذا بػػن حجػػر يف الصػػواعق احملرقػػة، يف نفػػس الكتػػاب الػػذي ألَّفػػو ويصػػف فيػػو الشػػيعة يف عنػػواف الكتػػاب يف الػػرد 
: ، ىػػػذه الطبعػػػة طبعػػػة دار الكتػػػب العلميػػػة سػػػنة63علػػػى أىػػػل البػػػدع والزندقػػػة، يعػػػين هبػػػم الشػػػيعة، يف صػػػفحة: 

، وىػػو يػػذكر ُشػػَبو الزنادقػػة يعػػين ُشػػَبو الشػػيعة، ُشػػَبو الرافضػػة، مػػن مجلػػة 63لبنػػاف، يف صػػفحة:  -، بػػًنوت1999
 الُشَبو اليت يوردومها يف قضية أحقية علّي باخلبلفة والوصية، يقوؿ:

لم يػـو زعموا أف من النص التفصيلي الميصٌرح بخبلفة علػٌي قولػوي صػلى اهلل عليػو كسػالشبهة احلادية عشرة: 
مرجعػػوي مػػن حػػػىجَّة الػػوداع بعػػد أف جمػػع الصػػحابة  -اسػػم منطقػػة يف احلجػػاز  - غػػدير خيػػم موضػػعه بالجحفػػة

ىػو يقػوؿ، ىػو بعػػد ذلػك يصػحح احلػديث، اآلف ينقػػل  - ككػرر علػيهم: ألسػت أكلػػى بكػم مػن أنفسػػكم ثبلثػان 
 على ىواه: ىذا احلديث يقوؿ بأف الشيعة ٓنتج هبذا احلديث، ىو يقبل احلديث لكنو يفسرهُ 

بعػػػد أف جمػػػع الصػػػحابة ككػػػرر علػػػيهم: ألسػػػت أكلػػػى بكػػػم مػػػن أنفسػػػكم، ثبلثػػػان كىػػػم يجيبػػػوف بالتصػػػديق 
كاالعتراؼ ثػم رفػع يػد علػٌي كقػاؿ: مػن كنػت مػواله فعلػيّّ مػواله الٌلهػم كالػي مػن كااله كعػادم مػن عػاداه، 

بَّػو كأبغػ  مػن أبغضػو، كأًحػبَّ مػن أحبَّػو أك فأًحػبَّ مػن  أحبَّػو كابغػ  مػن أبغضػو كأنصػر مػن فأًحبَّ من أحى
فػػالمعنى المػػولى األكلػػى، أم  -يعػػين الشػػيعة  - نصػػره كأخػػذؿ مػػن خذلػػو كأدر الحػػق معػػو حيػػث دار، قػػالوا

فمعنػػى  -صػػلى اهلل عليػو وسػلم ُنسػػب مػا ىػػو كتػب  -فلعلػٌي علػػيهم مػن الػػوالء مػا لػػو صػلى اهلل عليػػو كآلػو 
ال معػىن  - قولو: ألست أكلى بكػم ال الناصػر ،لو منو بدليل أم فلعلٌي عليهم من الوالء ما ،المولى األكلى

كإال لمىا احتاج إلى جمعهم كذلك مع الدعاء لو ألف ذلك يعرفو كل أحد، قالوا: كال يكػوف ىػذا  -الناصر 
يعين انتهػى   - الدعاء إال إلماـ معصـو مفترض الطاعة، قالوا: فهذا نصه صريح صحيح على خبلفتًو انتهى

يف معىن ىذا احلديث، تبلحظوف كبلـ الشيعة ىو نقلُو كما ىو، ونقل احلديث كما ىو، وال يوجد كبلـ الشيعة 
 يقوؿ:أقوى من ىذا الكبلـ، ىو غليب على ىذه الشبهة، 

سلرجيػػو  -كجػػواب ىػػذه الشػػبهة التػػي ىػػي أقػػول شػػبههم يحتػػاج إلػػى مقدمػػة كىػػي بيػػاف الحػػديث كمخرجيػػو 
كقػػد أخرجػػو جماعػػة كالترمػػذم كالنسػػائي  ،يثه صػػحيح ال مريػػة فيػػوكبيانػػوي أنػػو حػػد -الػػذين خرجػػوا احلػػديث 

كمن ثم ركاه ستة عشر صحابيان، كفي ركايػةو ألحمػد أنػو سػمعوي مػن النبػي ثبلثػوف  ،كأحمد كطرقو كثيرةه جدان 
ػػا نػػوزع أيػاـ خبلفتػػو مػػا ذكرتػُو مػػن حػديث الُرحبػػة وحػديث يػػـو الركبػاف، نفػػس  - صػحابيان كشػػهدكا بػػو لعلػٌي لمَّ
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كما مر كسػيأتي ككثيػره مػن أسػانيدىا ًصػحاحه كًحسػاف كال التفػات لمػن قػدح  -يقر بكل ىذه ادلعاين  الشيء
كال التفػات لمػن قػدح فػي  -الػذين قػدحوا يف صػحتِو ال يلتفػت إلػيهم لعػدـ علمهػم أو لنصػبهم  -في صحتو 

اً يف ىػذا الوقػت كػاف يف الػػيمن ألف ىنػػاؾ مػن قػالوا افػرتاًء إف عليّػ - صػحتًو كال لمػن ردهي بػأف عليٌػان كػاف بػاليمن
إف زيػادة اللهػم  ،لثبػوت رجوعػًو منهػا كإدراكػًو الحػج مػع النبػي كقػوؿ بعضػهم -فكيف نصبُو يف غػدير خػم 

كالي من كااله إلى آخره موضوعة مردكده، فقد كرد ذلك من طرؽ صحح الذىبي كثيران منها كبالجملة فمػا 
 -عمػػت الشػػيعة مػػن أف ىػػذا احلػػديث يػػدؿ علػػى الواليػػة مػػردود مػػن الػػذين زعمػػوا؟ الشػػيعة مػػا ز  - زعمػػوهي مػػردكد

. يعين النيب مجع الناس ومجػع احلجػاج يف ذلػك احلػر يقوؿ: ال نسلم أف معنى الولي ما ذكركه بل معناه الناصر
ليقػوؿ ذلػم بػأف عليّػاً ىػو ناصػركم ألف ادلسػلمٌن مػا كػانوا يعلمػوف بػأف عليّػاً كػاف ناصػراً ذلػم يف كػل مواقػف احلػرب 

السػػػػلم، مػػػػن الػػػػذي نصػػػػر ادلسػػػػلمٌن يف كػػػػل ادلواقػػػػف؟ حػػػػ ى ػلتػػػػاج أف يقػػػػوؿ النػػػػيب صػػػػلى اهلل عليػػػػو وآلػػػػو وسػػػػلم و 
للمسػػلمٌن إف عليّػػاً ىػػو ناصػػر لكػػم، مػػوطن الشػػاىد ىنػػا أنػػو يقبػػل احلػػديث ويقػػوؿ بػػأف الصػػحابة قػػد رووا ىػػذا 

ِو، كػػل ىػػذا يقبلػػو، ويقػػوؿ احلػػديث، وبػػأف الصػػحابة قػػد شػػهدوا لعلػػّي بصػػحة البيعػػة، بصػػحة احلػػديث أيػػاـ خبلفتػػ
أسانيده صحيحة، لكنو ػلرؼ معىن احلديث، أنا ال أريد أف أعلق شيئاً فقط أمر على بعض شلا قالو ىػذا الرجػل 

 ، سأقرأ من دوف تعليق:47لتتضح لنا الصور كيف ُٓنَرَّؼ احلقائق، يف نفس الكتاب يف صفحة: 
 نت، قاؿ: أما أنػي مػا بػارزت أحػدان إال انتصػفت منػوعن علٌي أنو قاؿ: أخبركني من أشجع الناس؟ قالوا: أ

كلكػػن أخبركنػػي بأشػػجع النػػاس، قػػالوا: ال نعلػػم،  -انتصػػفت منػػو يعػػين، يعػػين قتلتػػُو يعػػين أخػػذت حقػػي منػػو  -
قاؿ: أبو بكر ىو أشجع الناس، إنو لمَّا كاف يػـو بػدر جعلنػا لرسػوؿ اهلل عريشػان  -يعين علّياً  - فمن؟ قاؿ:

ىو أصبلً ال عريش وال أي شيء، ما موجود أي شيء، ىػم ادلسػلموف مػا كػانوا  رسوؿ اهلل. فقلنا من يكوف مع
ؽللكػػوف أي شػػيء، حػػ ى مػػا كػػانوا ؽللكػػوف سػػيوفاً، عػػدد السػػيوؼ كػػاف ال يتجػػاوز عشػػػرة أسػػياؼ، وأكثػػر الػػذين 

ىدة علػى ذلػك: حضروا بدر ما اشرتكوا يف القتاؿ، ألنو ما كػاف عنػدىم سػبلح، وقفػوا نظػارة، وكتػب التػأريخ شػا
فقلنػػا مػػن يكػػوف مػػع رسػػوؿ اهلل لػػئبل يهػػوم إليػػو أحػػده مػػن  ،إنػػو لمػػا كػػاف يػػـو بػػدر جعلنػػا لرسػػوؿ اهلل عريشػػان 

المشركين فواهلل ما دنا منا أحد إال أبػو بكػر شػاىران بالسػيف علػى رسػوؿ اهلل ال يهػوم إليػو أحػده إال أىػول 
ىن ذلػػك قػػد قتػػل عػػدداً كثػػًناً، مل تسػػمي لنػػا كتػػب السػػًن ال يهػػوي إليػػو أحػػٌد إال أىػػوى إليػػو يعػػين أنػػو معػػ -إليػػو 

فهذا أشجع الناس، قاؿ عليّّ: كلقػد رأيػت  -شخصاً واحداً قتلُو أبو بكر، أنا ال أريد أف أناقش ىذه القضػية 
كأخذتػػػو قػػػريش فهػػػذا يجيئػػػوي كىػػػذا يتلتلػػػوي كىػػػم  -أيػػػن رأى رسػػػوؿ اهلل؟ يف مكػػػة قبػػػل اذلجػػػرة  -رسػػػوؿ اهلل 
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إال  -يعػين حػ ى علػيّّ مػا دنػا  -ذم جعلت اإللهة إلهان كاحدان؟ قػاؿ: فػواهلل مػا دنػا منػا أحػد يقولوف: أنت ال
كىػو يقػوؿ: كيلكػم أتقتلػوف رجػبلن أف يقػوؿ ربػي اهلل، ثػم رفػع ، أبو بكر يضرب ىذا كيجئ ىذا كيتلتل ىذا

يث، أنػػا ال معػػامل الصػػحة والصػػدؽ واضػػحة علػػى احلػػد - علػػيّّ بػػردة كانػػت عليػػو فبكػػى حتػػى أخضػػلت لحيتػػو
 أحتاج إىل تعليق أكتفي بفهم ادلشاىد. 

، أنػػا أذكػر ىػػذا الكػػبلـ لنػرى قػػوة ادلنطػػق عنػد ىشػػاـ بػػن احلكػم وىػػو منطػػق مدرسػة علػػّي، ونػػرى 53يف صػفحة: 
 :53ضحالة ادلنطق عند الصواعق احملرقة وأمثاؿ الصواعق احملرقة، صفحة 

اآليت يف فضػائل  - للخبػر اآلتػي فػي فضػائلوً  -كػر وعلػّي يف ادلقايسػة بػٌن أيب ب - ال يقاؿ بل عليّّ أعلػم منػو
 -حػػديث ضػػعيف  - ألنػػا نقػػوؿ سػػيأتي أف ذلػػك الحػػديث مطعػػوفه فيػػو -علػػّي، أنػػا مدينػػة العلػػم وعلػػيّّ باهبػػا 

يعػػين ىنػػاؾ روايػػة أنػػا مدينػػة العلػػم وعلػػيّّ باهبػػا وأبػػو بكػػر  - كعلػػى تسػػليم صػػحتًو أك حسػػنو فػػأبو بكػػر محرابهػػا
فمن أراد العلم فليػأتي  -يقوؿ ما يف احلديث  - راد العلم فليأتي الباب ال تقتضي األعلميةفمن أ -زلراهبا 

. يعػين عنػده الباب ال تقتضػي األعلمية، فقد يكوف غير األعلم ييقصد لما عندهي مػن زيػادة اإليضػاح كالبيػاف
اؿ لػػو العػامل الػػذي ؽللػك كػػذا  بيػاف ومػػا عنػده علػػم وىػذا الكػػبلـ أيضػاً موجػػود حػ ى يف أوسػػاطنا، فػبلف الفػػبلين يقػ

كذا من العلم لكن ال ؽللك بيانػاً، أنػا ال أدري كيػف تكػوف ىػذه القضػية، حػ ى ىػذا العػامل الػذي يقػاؿ عنػو بأنػو 
العػػامل الكػػذائي وىػػو ال ؽللػػك بيانػػاً لػػو كػػاف عنػػده مشػػكلة مػػع شػػخص أال يسػػتطيع أف يبينهػػا، نعػػم البيػػاف علػػى 

مػن آخػر، لكػػن أف ال ؽللػك بيانػاً ُنيػػث ال يسػتطيع أف يبػٌن الصػػور  درجػات ؽلكػن أف يكػػوف شػخص أكثػر بيانػػاً 
ادلوجودة يف ذىنِو، أنا أقوؿ لو كاف أحد يطلب ماالً وىذا مل يدفع لو ادلاؿ أال يسػتطيع أف يصػف ىػذه القضػية، 

ىنا، ؼُلدع  العلم ىو صور يف الذىن إظلا ُجعل اللساف على الفؤاد دليبل، ومثل ىذه األمور مثل ما ؼُلدع هبا ناس
 هبا ناس أيضاً يف أوساطنا، وىذه قضية ليست قضية جديدة ىذه قضية قدؽلة، قضية طويلة بطوؿ الزماف:

ييقصػػد لمػػا عنػػدهي مػػن زيػػادة  ،فمػػن أراد العلػػم فليػػأتي البػػاب ال تقتضػػي األعلميػػة فقػػد يكػػوف غيػػر األعلػػم
يػة معارضػة بخبػر الفػردكس: أنػا مدينػة بخبلؼ األعلم علػى أف تلػك الركا ،اإليضاح كالبياف كالتفرغ للناس

فهذه صريحة فػي أف أبػا بكػر أعلمهػم  ،العلم كأبو بكر أساسها كعمر حيطانها كعثماف سقفها كعليّّ بابها
 -كأبو بكر أساسها، أنا مدينة العلم كأبػو بكػر أساسػها  -دلاذا أعلمهم؟ ألنو قالت الرواية  - كحينئذو فاألمر

فهػذه صػريحة فػي أف أبػا  -يكوف أعلم من النيب حينئٍذ، ألنػو ىػو أسػاس ادلدينػة إذا كاف األساس ىو األعلم س
بكر أعلمهم، كحينئذو فاألمر بقصد الباب إنما ىو لنحو ما قلناه ال لزيادة شػرفًو، ال لزيػادة شػرفًو علػى مػا 



 3 ح   الملف العلوم
  

64 

حاديػث أيُّ شػرح لؤل - قبلو لما ىو معلـو ضركرة أف كبلن من األساس كالحيطاف كالسقف أعلى مػن البػاب
بعػػض علمػػائهم مػػاذا قػػاؿ؟ قػػاؿ: أصػػبلً وعلػػيّّ باهبػػا لػػيس  - يقػػوؿ كشػػذ بعضػػهم -ىػػذه؟ وأيُّ أحاديػػٍث ىػػذه 

ادلقصػػود علػػّي وإظلػػا وباهبػػا عػػايل، وإظلػػا فقػػط أبػػو بكػػر أساسػػها وعمػػر حيطامهػػا وعثمػػاف سػػقفها وعلػػيّّ باهبػػا، يعػػين 
يعػين ىػو  -معنػى كعلػيّّ بابهػا أم مػن العلػو يقػوؿ: كشػذ بعضػهم فأجػاب بػأف  -وباهبا عاؿ ليس أمسػاً لعلػّي 

 جزاه اهلل خًن يرفض ىذا الكبلـ، احلديث ىو ىكذا:
 .أنا مدينة العلم كأبو بكر أساسها كعمر حيطانها كعثماف سقفها كعليّّ بابها

، 25أمػا يف كتابػِو )تطهػػًن اجلنػاف واللسػػاف عػن اخلطػػور والتفػوه بثلػب سػػيدنا معاويػة بػػن أيب سػفياف( يف صػػفحة: 
 وىو يتحدث عن ثناء علّي على معاوية يقوؿ ومنها، من الدالئل اليت تشًن إىل فضل معاوية:

ـى اهلل كجهو عليو القصػة الػيت  - بقولػًو: قػتبلم كقتلػى معاكيػة فػي الجنػة –علػى معاويػة  - كمنها ثناء علٌي كرَّ
بػػن عػػدي، ىػذا اخلػػادـ السػػادف ذكرهتػا، قصػػة السػيد عبػػد احلسػػٌن شػرؼ الػػدين رمحػػة اهلل عليػو، حينمػػا زار حجػر 

الػذي كػاف يف مػزار حجػر بػن عػدي والػذي أجػاب السػيد فقػاؿ: ىػذا قػرب سػيدنا حجػر بػن عػدي رضػي اهلل عنػو 
 -وأرضاه، قتلُو سيدنا معاوية رضي اهلل عنو وأرضاه، ألنو كاف على دين سيدنا علّي رضي اهلل عنو تعاىل وأرضاه 

براني بسندو رجالو موثوقوف على خبلؼو في بعضهم فهذا من علٌي قتبلم كقتلى معاكية في الجنة. ركاه الط
صػػريح ال يقبػػل تػػأكيبلن بػػأف معاكيػػة مجتهػػد تػػوفرت فيػػو شػػركط االجتهػػاد  -ىػػذا الكػػبلـ مػػن علػػّي  - صػػريح

بػأف معاكيػة مجتهػد  -أنػا مػا أدري رّنػا عنػده تعليقػة أيضػاً علػى العػروة الػوثقى  -الموجبة لتحػريم تقليػد الغيػر 
إذ ال يجػوز لمجتهػد أف يقلػد مجتهػدان باالتفػاؽ  ،يو شركط االجتهاد الموجبة لتحػريم تقليػد الغيػرتوفرت ف

لكن مل يبػٌن  - ألف كيبلِّ إنما أخذ ما قالو من الدليل ال غير ،سواء خالفوي في اجتهادًه كىو كاضح أـ كافقوي 
ت فيػو شػركط االجتهػاد الموجبػة عليّّ مجتهد كمعاكية أيضان مجتهػد، معاكيػة مجتهػد تػوفر  -من ىو األعلم 

 .لتحريم تقليد الغير
ىػػذا الكتػػاب وأمثالػػُو مشػػحوٌف ّنثػػل ىػػذه الضػػحالة يف التفكػػًن، قػػارنوا بػػٌن ادلنطػػق الػػذي يػػتكلم بػػو ىشػػاـ وبػػٌن 
ادلنطػق الػذي يػتكلم بػػو صػاحب الصػواعق احملرقػة، وىػػذا موجػوٌد علػى طػوؿ اخلػػط يف االْنػاىٌن، يف االْنػاه الػػذي 

مػػن علػػّي ويف االْنػػاه الػػذي تبػػدأ بداياتػػُو شلػػن خػػالف عليّػػاً صػػلوات اهلل وسػػبلمو عليػػو، أنػػا قلػػت آيت  تبػػدأ بداياتػػوُ 
 ّنثاؿ عملي، ادلثاؿ العملي الذي أردُت أف أبينو لكم وبعد ذلك أعود إىل مناقشة ىشاـ بن احلكم.

ىػػذه أيضػػاً اجملموعػػة كلهػػا  ىػػذه اجملموعػػة الكثػػًنة مػػن الكتػػب الػػيت ترومهػػا أمػػامي، رلموعػػة واضػػحة مػػن الكتػػب، و 
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كتاب واحد، وىو كتاب إحقاؽ احلػق للشػهيد الثالػث للسػيد ادلرعشػي رضػواف اهلل تعػاىل عليػو، القاضػي نػور اهلل 
ادلرعشي، تبلحظوف ىذا ليس بكتاب! مكتبة كاملة، كػل تلػك الكتػب الػيت ىػي أمػاـ ادلكتػب وكػل ىػذه الكتػب 

 33، 33واحػد، ىػذا ىػو آخػر جػزء وىػو الفهػرس ىػذا اجلػزء  ىذه اجملموعة، ىذا اخلط مػن الكتػب كلهػا كتػابٌ 
رللػد مػن القطػع الكبػًن مػن احلجػم الكبػًن، مكتبػة كاملػة، رّنػا الػبعض مػن ادلشػاىدين يعػرؼ ىػذا الكتػاب، قػرأه، 

 ، أنا أحدثكم ىذا اليـو عن قصة ىذا الكتاب، كتاب )إحقاؽ احلق وإزىاُؽ الباطل(. شاىدُه، مسع بو
قػروٍف لنرجػع إىل القػرف الثػامن اذلجػري لنرجػع إىل قػروف بعيػدة، السػلطاف ادلغػويل أوجلػاي توخػاف والػذي  لنرجع إىل

أسػػلم علػػى ادلػػذىب السػػين ومسػػى نفسػػو زلمػػد أوجلػػاي توخػػاف، زلمػػد السػػلطاف ادلغػػويل الػػذي كػػاف يف إيػػراف، دار 
ث وُنسػػب فقػػو ادلػػذاىب ادلخالفػػة ملكػػِو يف إيػػراف، يف يػػـو مػػن األيػػاـ غضػػب علػػى زوجتػػو فطلقهػػا، طلقهػػا بػػالثبل

ألىػػل البيػػت فػػإف الطػػبلؽ يقػػع ثبلثيػػاً، يقػػع الطػػبلؽ بائنػػاً، وأعتقػػد أف الكثػػًن مػػنكم مػػن زلػػيب أىػػل البيػػت يعرفػػوف 
ىذه القصة، كيف أف السلطاف ادلغويل مجع فقهػاء ادلػذاىب وطلػب مػنهم أف غلػدوا لػو حػبلً يف أف يُرجػع زوجتػو، 

ع بائنػاً، ألنػو قػاؿ ذلػا بػأنين طلقتػك بػالثبلث، والقضػية ىػذه فقهيػة معروفػة، مػنهج وكلهم قالوا بأف الطبلؽ قد وقػ
أىل البيت معروؼ ومنهج غًنىم معروؼ، قالوا لػو: البػد مػن زللّػل، البػد أف يتزوجهػا شػخص والبػد أف يػدخل 

فقيػٌو يف العػراؽ فيها، السلطاف ادلغويل أل ذلك قاؿ أُنثوا يل عن فقيٍو يقوؿ ِنبلؼ قولكم، فقاؿ بعضهم يوجد 
يف احللة يعنوف بو العبلمػة احللػي فشػحذوا ألسػنتهم، العلمػاء اجلالسػوف يف زلضػر السػلطاف وقػالوا ىػذا رجػل قليػل 
العقػػل، ىػػذا مػػن الرافضػػة، والرافضػػة أنػػاٌس ال ديػػن ذلػػم قليلػػوا عقػػل وفهػػم، قػػاؿ السػػلطاف آتػػوين بػػو أريػػدُه، أريػػد أف 

ػػا دخػػل العبلمػػة احللػػي أوالً مػػا ركػػع أمسػػع منػػو، فجيػػئ بالعبلمػػة احللػػي إىل دا ر السػػلطاف إىل قصػػر السػػلطاف، وَلمَّ
واضلػػىن بػػٌن يػػدي السػػلطاف، وثانيػػاً جلػػس إىل جانػػب السػػلطاف ألف الػػذين كػػانوا ّنحضػػر السػػلطاف رتبػػوا اجمللػػػس 

ػػا دخػػل نػػزع نعليػػو، خلػػع نعليػػو مػػن رجليػػو ومجعهمػػا وأخػػذعل ا معػػو، ُنيػػث مػػا تركػػوا مكانػػاً غللػػس فيػػو العبلمػػة، وَلمَّ
 فتضاحكوا القـو وأشاروا إىل السلطاف، قالوا لو:

أما قلنا لك يا حضرة السلطاف بأف الرجل قليػل العقػل، أوالً مػا سػلم علػى السػلطاف بسػبلـ السػبلطٌن، فمػا ركػع 
ؤناضع، وثانياً جلس إىل جانب السلطاف وىو خبلؼ العرؼ، وثالثػاً محػل نعليػو بيديػو، فقػاؿ: اسػألوه وادلػرتجم 

جم مػػا كػػاف يعػػرؼ العربيػػة، فقػػالوا لػػو: دلػػاذا مل تسػػلم علػػى السػػلطاف كمػػا ُيسػػلم علػػى السػػبلطٌن؟ قػػاؿ: أىػػو يػػرت 
أشرؼ أـ رسوؿ اهلل أشرؼ، رسوؿ اهلل حينما كاف يدخل عليو ما كاف يُركع لو وال ينحىن لو، يسلم عليو بسػبلـ 

  رللسو؟اإلسبلـ ويدخل الناس على رسوؿ اهلل، قالوا: فلما زامحت السلطاف يف
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قاؿ: ما تركتم يل مكاناً مل أجد مكاناً أجلس فيػو، فلػم أجػد رللسػاً إال بقربػو فجلسػت بقربػو، قػالوا: فلمػا جئػت 
بنعليك؟ قاؿ: قيل لنا بأف أبا حنيفة وبأف الشافعي وابن حنبل وبأف مالك سرقوا نعاؿ النيب، فتضاحكوا، فقالوا: 

ولػد بعػد أكثػر مػن مئػة سػنة، فالتفػت إىل السػلطاف، إىل الػػُمرتجم، إف ىؤالء ولدوا بعػد أكثػر مػن مئػة سػنة أوذلػم 
قػػاؿ: قػػل للسػػلطاف، ألف العبلمػػة كػػاف علػػى علػػم بادلشػػكلة قضػػية الطػػبلؽ، قػػاؿ قػػل للسػػلطاف إذاً مػػن أيػػن جػػاءوا 

بعػػد هبػػذا الفقػػو! ودلػػاذا حصػػروا الفقػػو هبػػؤالء األربعػػة؟ ودلػػاذا أخػػذوا مػػن ىػػؤالء األربعػػة فقػػط الػػذين مػػا ولػػدوا إال 
السنٌن ادلتطاولة الكثًنة بعػد وفػاة رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وآلػو؟ أمػا أنػا فأؤخػذ ديػين عػن علػّي الػذي ىػو نفػس 

 رسوؿ اهلل وعن ولدِه واحداً بعد واحد، فسألو ما رأيك يف الطبلؽ؟
د، قػػاؿ: الطػػبلؽ باطػػل لػػيس ألنػػك قلػػت ثبلثػػاً أو قلػػت واحػػدة، ألف الطػػبلؽ يشػػرتط يف صػػحتِو حضػػور الشػػهو 

وأنت طلقتها وأنت جالس معها يف غرفتك اخلاصة، ليس من شهود، أصػبلً مل يقػع الطػبلؽ ال طلقػة واحػدة وال 
ثػػبلث طلقػػات، ودخػػل معهػػم يف نقػػاش يف ىػػذه القضػػية، أُعِجػػب السػػلطاف بػػو وتشػػيع السػػلطاف، وكػػاف يسػػمى 

يػت حػٌن يتحػدثوف عػن أوجلػاي توخػاف )ُخدا بنده( باللغة الفارسية يعػين عبػد اهلل، يف كتػبهم ادلخػالفوف ألىػل الب
يسمونو )خربنده( وليس خدا بنده بعد أف تشيع خر باللغة الفارسية يعين احلمار خر بنده، يف بعض الكتػب أنػا 

 رأيت خرا بنده يعين عبد اخلرا، بعد أف تشيع أخذوا يسمونو هبذه األمساء.
فيػو ٕنػاـ العقائػد احلقػة، كتػب العبلمػة احللػي  أوجلاي توخاف طلػب مػن العبلمػة احللػي أف يكتػب لػو كتابػاً يلخػص 

كتػػاب مػػوجز للسػػلطاف ادلغػػويل الػػذي تشػػيع وىػػو كتابػػُو )كشػػف احلػػق ومهػػج الصػػدؽ(، ىػػذا الكتػػاب كتبػػت عليػػو 
ردود من مجلة الردود الػيت كتبػت علػى ىػذا الكتػاب ىنػاؾ رٌد ألحػد علمػاء ادلخػالفٌن ادلشػهورين وىػو الفضػل بػن 

كتب كتاباً يف الرد على العبلمة احللي عنوانػو )إبطػاؿ الباطػل( كتػاب العبلمػة كشػف   روزهباف، الفضل بن روزهباف
احلق ومهج الصدؽ، الفضل بن روزهباف كتابُو كاف إبطاُؿ الباطػل يعػين إبطػاؿ مػا ذكػرُه العبلمػة احللػي مػن حػّق يف  

كتػب كتابػاً يػرُد علػى الفضػل بػن كتابِو، القاضي نور اهلل ادلرعشي التسرتي رضػواف اهلل تعػاىل عليػو كػاف يف اذلنػد ف
روزهباف، وىو ىذا الكتاب إحقاؽ احلق لكن ليس هبذه الضخامة، أنا اآلف بصدد بياف القصة، القاضي نػور اهلل 
ادلرعشي التسرتي رضواف اهلل تعاىل عليو كتب كتابُو إحقاؽ احلق وكاف حينئٍذ ىو يف اذلنػد، ألنػو ىػاجر مػن إيػراف 

للهجػػػػرة، ووصػػػػل إىل مدينػػػػة الىػػػػور وكانػػػػت ىنػػػػاؾ إمػػػػارة إسػػػػبلمية، إمػػػػارة  993مػػػػن خراسػػػػاف يف حػػػػدود سػػػػنة 
للمسلمٌن، ليست شػيعية يف الىػور وادلنػاطق اجملػاورة ذلػا، كػاف سػلطامها جػبلؿ الػدين أكػرب شػاه التيمػوري، وكػاف 

ػا تػويف قاضػي الُقضػاة السػلطاف كػاف ُمعجبػاً با لسػيد نػور اهلل القاضي نور اهلل ادلرعشي التسػرتي ؼلفػي تشػيعُو، وَلمَّ
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ادلرعشػي التسػرتي فعػرض عليػو أف يكػوف قاضػي الُقضػاة، لػذلك مسػي بالقاضػي نػور اهلل ادلرعشػي التسػرتي، وكػاف 
يقضي ويصدر األحكاـ وفقاً ألحكاـ ادلذاىب األربعة لكنو يبحث أيُّ رأي يف ىػذه ادلػذاىب ىػو أقػرب لطريقػة 

لسػلطاف، كثػر حاسػدوه، مبغضػوه، بػدأوا يرتصػدوف بػو، يف أىل البيت فيحكم هبا، علت منزلتُو بٌن الناس وعند ا
أحػػد األيػػاـ دلػػا ذكػػر أسػػم علػػّي صػػلوات اهلل عليػػو قػػاؿ: عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ، فثػػارت الثػػائرة عليػػو وأفػػ ى العلمػػاء 
ػ ا بإباحة دمو، كل العلماء الذين كانوا ّنحضر السلطاف أكرب شاه التيموري أفتوا بإباحػة دمػِو، إال واحػد مػنهم َلمَّ
أعطػػػػي الورقػػػػة الػػػػيت وقػػػػع فيهػػػػا العلمػػػػاء كتػػػػب ىػػػػذا البيػػػػت، بيػػػػت مػػػػزيج بػػػػٌن العربيػػػػة والفارسػػػػية والسنسػػػػكريتية، 
السنسكريتية اللغة اليت يتكلم هبا اذلنود، ألنو لغة األوردو اليت يتكلم هبا الباكستانيوف ما كانت موجودة يف ذلك 

 كريتية كتب ىكذا قاؿ: التأريخ ُنسب ما أعلم، صحيح إمها من فروع اللغة السنس
 صلي على ناـ علي بأدبيها لحمك لحمي بحديث نبويو بي 

مرادُه يقوؿ: إذا كاف ىػذا احلػديث يػا علػي حلمػك حلمػي ودمػك دمػي واإلؽلػاف سلػالٌط حلمػك ودمػك كمػا خػالط 
لي عليػو فػذلك حلمي ودمي، ىذا عامل سين يقوؿ إذا كػاف ىػذا احلػديث حػديثاً نبويػاً فإننػا إذا ذكرنػا عليّػاً ومل نصػ

من سوء األدب، يب صلي على ناـ علػي بأدبيهػا، إذا ذكرنػا عليّػاً بػدوف أف نصػلي عليػو فػذلك مػن سػوء األدب، 
أعجػػب السػػلطاف التيمػػوري بكػػبلـ ىػػذا الرجػػل وعلػػت منزلػػة القاضػػي نػػور اهلل ادلرعشػػي التسػػرتي عنػػد السػػلطاف، 

بلميػػذِه وأخػػذ يتقػػرب إليػػو شػػيئاً فشػػيئاً حػػ ى بػػدأ ولكػػن بقػػي القػػـو ػليكػػوف لػػو الدسػػائس، دسػػوا لػػو شخصػػاً بػػٌن ت
القاضي نور اهلل ادلرعشػي التسرتي يطلعُو على أسػرارِه، مػن مجلػة أسػرارِه كػاف يكتػب ىػذا الكتػاب، يكتػب كتػاب 
إحقاؽ احلق، ىذا التلميذ الغادر بدأ ينقل ويستنسخ ما يكتبو القاضي إىل أف أكمل الكتػاب فسػّلمُو إىل علمػاء 

وا بالكتػػػػاب عرضػػػػوه علػػػػى السػػػػلطاف، السػػػػلطاف األب تػػػػويف وجػػػػاء إبنػػػػو جهػػػػانكًن، جهػػػػانكًن شػػػػاه السػػػػوء، جػػػػاء
 التيموري، فالتفوا حولو وبينوا لو ما كتبو السيد نور اهلل ادلرعشي التسرتي وأتفقوا على قتلِو.

يف أحػػػد لكنػػػو قُتِػػػل بطريقػػػة شػػػنعاء و جػػػردوه مػػػن ثيابػػػِو مث ضػػػربوه بسػػػياط شػػػائكة، سػػػياط فيهػػػا شػػػوؾ، ووضػػػعوه 
الساحات العامة وأطلقوا الناس عليو والنػاس كانػت ٓنمػل بأيػديها أغصػاف مػن أشػجار شػائكة، أغصػاف الشػوؾ، 
ضربوه على بدنِو من رأسِو إىل قدميو ح ى تناثر حلم بدنو، مث جاءوا بقدر كبًن، قدر صفر ووضعوا فيو النار ح ى 

ر اهلل ادلرعشػي التسػرتي، ادلؤرخػوف يػذكروف أف سلػو صار ىذا القدر قطعة مػن اجلمػر، وضػعوه علػى رأس السػيد نػو 
أخػػذ يغلػػي، قُتػػػل هبػػذه الطريقػػػة، اآلف لػػو مػػػزار يف منطقػػة أكػػػرب آبػػاد يف اذلنػػػد، والنػػاس يزورونػػػو، يسػػمى بالشػػػهيد 
الثالث. الشهيد األوؿ قتلو ادلخالفوف ألىل البيت مشس الدين العاملي، ىؤالء من فقهاء الطائفػة ومػن علمائهػا، 
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الثاين زيد الدين العاملي، الشهيد الثالث السيد نور اهلل ادلرعشػي التسرتي، السيد شهاب الدين ادلرعشي الشهيد 
النجفي مػن مراجػع الطائفػة، مػن ادلراجػع ادلعاصػرين تػويف قبػل سػنواٍت قليلػة يف مدينػة قػم ادلقدسػة وىػو مػن نفػس 

ات كبػًنة أكثػر ىػذه الكتػب ىػي بقلػم السػيد السبللة، من سبللة السيد نور اهلل ادلرعشي التسرتي، أضاؼ إضػاف
شهاب الدين ادلرعشي النجفػي، ىػذا الكتػاب ىػو عبػارة عػن ادلػ  األصػلي لكتػاب إحقػاؽ احلػق وإزىػاؽ الباطػل 
للشهيد الثالث القاضي نور اهلل ادلرعشي، وما تبعو مػن ملحقػات أضػافها السػيد شػهاب الػدين ادلرعشػي النجفػي 

ىذا الكتاب الضخم، ىذا الكتاب الضػخم مصػادره أكثػر مػن ألفػي مصػدر، كلهػا  رضواف اهلل تعاىل عليو، فجاء
من كتب ادلخالفٌن، كلها، على اإلطبلؽ، كل ىذه الكتب من كتب ادلخالفٌن، أكثر من ألفي مصدر، منها مػا 

مكتبػة ىو مطبوع، منها ما ىو سلطوط، وكل ىذه ادلصادر السيد ادلرعشػي مجعها يف مكتبػٍة عامػة، وىػذه ادلكتبػة 
عامرة معروفة موقعها اجلغرايف قريباً من حـر السيدة ادلعصومة فاطمة بنت موسى بػن جعفػر يف مدينػة قػم، مكتبػة 
عامرة بالكتب ادلطبوعة والكتػب ادلخطوطػة، الُنسػخ األصػلية ادلخطوطػة، أو الُنسػخ ادلصػورة علػى الُنسػخ األصػلية 

صػية، أكثػر مػن ألفػي مصػدر مػن مصػادر ادلخػالفٌن من سلتلػف مكتبػات العػامل، مكتبػات عامػة أو مكتبػات شخ
 ألىل البيت نُقلت منها ىذه الروايات، وواهلل ال فيها ٓنريف وال فيها تشويو.

كل ىذه األحاديث تُِقرُّ بأف علّياً ىو الوصي، وىو سػيد األوصػياء، وىػو أعلػم اخللػق بعػد رسػوؿ اهلل، وكػل ىػذه 
كتبنا احلديثية، أنا ال أذىب بكم بعيداً، يف يـو أمس قرأت لكم روايػًة   األحاديث تُِقرُّ بكل الفضائل ادلوجودة يف

بأف عبػد اهلل بػن مسػعود كػاف يقػرأ: كىكىفىػى اللَّػوي المػؤًمًنينى الًقتىػاؿى بعلػٌي بػن أبػي جاءت يف تفسًن الدر ادلنثور: 
ة، أنػػا ىنػػا علػػى سػػبيل قرأهتػػا مػػن تفسػػًن الػػدر ادلنثػػور، وقلػػت بػػأف ىػػذه الروايػػة موجػػودة يف مصػػادر كثػػًن  -طالػػب 

 ، وىو يورد الرواية:376ادلثاؿ، ىذا ىو اجلزء الثالث من كتاب إحقاؽ احلق، صفحة: 
يػذكر مصػادر ذكػرت ىػذه  - بعلػٌي بػن أبػي طالػب -ُنسػب قػراءة ابػن مسػعود  - كىكىفىى اللَّوي المؤًمًنينى الًقتىػاؿى 

مػة أبػو حيػاف األندلسػػي ادلغػريب يف البحػر احملػيط ، العبل110الرواية، العبلمة الكنجي يف كفاية الطالب صفحة: 
طبعػة لكهنػو،  163، العبلمػة مػبل معػٌن الكاشػفي يف معػارج النبػوة جػزء واحػد صػفحة: 224صػفحة  7جزء: 

العبلمة السيوطي يف الػدر ادلنثػور، وقػد قرأناىػا يػـو أمػس، العبلمػة ادلػًن زلمػد صػارت الكشػف الرتمػذي يف مناقػب 
صػػػفحة  21بكػػػر بػػػن مردويػػػو يف كتػػػاب ادلناقػػػب، العبلمػػػة اآللوسػػػي يف روح ادلعػػػاين جػػػزء مرتضػػػوي، احلػػػافظ أبػػػو 

طبعػة إسػػبلـ بػػوؿ،  94ادلطبعػة ادلنًنيػػة ّنصػر، العبلمػػة الشػػيخ سػليماف القنػػدوزي يف ينػابيع ادلػػودة صػػفحة:  156
متعػػددة  أسػػطنبوؿ يعػػين، احلػػافظ جػػبلؿ الػػدين السػػيوطي، ومصػػادر أخػػرى أشػػار إليهػػا، مصػػادر أخػػرى وأسػػانيد
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 وسلتلفة، ىذا يف اجلزء الثالث.
، أيضػػػاً مػػػن ادلصػػػادر الػػػيت أشػػػار إليهػػػا: الػػػذىيب يف ميػػػزاف 327مػػػن إحقػػػاؽ احلػػػق يف صػػػفحة:  14ىػػػذا اجلػػػزء 

، العبلمػة كىكىفىى اللَّػوي المػؤًمًنينى الًقتىػاؿى بعلػيٌ ، نقل عن ابن مسعود أنو كاف يقرأ: 17صفحة  2االعتداؿ اجلزء: 
، ىػػػذا سلطػػػوط، حينمػػػا يقػػػوؿ سلطػػػوط، النسػػػخة ادلخطوطػػػة إمػػػا تكػػػوف 41النجػػػا صػػػفحة:  البدخشػػػي يف مفتػػػاح

بنفسها موجودة يف مكتبة السيد ادلرعشي أو نسخة مصػورة عنهػا، العبلمػة حسػن بػن ادلولػوي أمػاف اهلل الػدىلوي 
عبلمػػػة يف در ُنػػػر ادلناقػػػب، ال 680سلطػػػوط، العبلمػػػة ابػػػن حسػػػنويو ادلتػػػويف سػػػنة:  81يف ْنهيػػػز اجلػػػيش صػػػفحة:

 2طبعة الىور، احلاكم احلسكاين يف شػواىد التنزيػل اجلػزء:  186و  75األمرتسري يف أرجح ادلطالب صفحة: 
 بسندًه عن ابن عباس في قولًو:، طبعة بًنوت، وأورد أيضاً القراءة عن أبن عباس، 3صفحة 

حػين قتػل عمػر بػن  ،بعلػٌي بػن أبػي طالػبقاؿ: كفاىم اهلل القتاؿ يػـو الخنػدؽ  ،كىكىفىى اللَّوي المؤًمًنينى الًقتىاؿى 
 .14. ىذا يف جزء عبد كد
، أورد القػػراءة، وذكػػر أيضػػاً مػػن مصػػادرِه ابػػن 139وأنػػا قلػػت كػػل ىػػذا علػػى سػػبيل ادلثػػاؿ، صػػفحة:  20يف اجلػػزء 

، العبلمػة شػهاب الػدين الشػًنازي يف توضػيح الػدالئل صػفحة: 240صػفحة  2عساكر يف تػاريخ دمشػق اجلػزء: 
ة مػػن النسػػخة ادلوجػػودة يف ادلكتبػػة الوطنيػة يف إيػػراف، العبلمػػة حسػػاـ الػػدين ادلػػردي احلنفػػي يف  نسػخة مصػػور  165

، ومصادر أخرى أشار 172، العبلمة احلافظ أبو نعيم يف النور الػُمشتعل صفحة: 21كتابو آؿ زُلَمَّد صفحة: 
. واألسػانيد كلهػا سػنية، ينى الًقتىػاؿى بعلػيٌ كىكىفىػى اللَّػوي المػؤًمنً إليها، تبلحظوف كثرة ادلصادر فقػط يف ىػذه القػراءة: 

وادلصػػادر كلهػػػا سػػنية، وىػػػذه ادلكتبػػة الكاملػػػة إحقػػاؽ احلػػػق وملحقاتػػُو ىػػػذه مكتبػػة كاملػػػة، ىػػذه كلهػػػا مػػن كتػػػب 
السػػنة، كلهػػا يف فضػػل علػػّي وآؿ علػػّي، كلهػػا يف إمػػامتهم، نأخػػذ ظلػػاذج أخػػرى مػػن كتػػب احلػػديث، علػػى سػػبيل 

، احلػػديث منقػػوؿ عػػن فرائػػد السػػمطٌن مػػا أقػػرأ احلػػديث 102إحقػػاؽ احلػػق صػػفحة:  ادلثػػاؿ: ىػػذا اجلػػزء الرابػػع مػػن
 ألف احلديث طويل، فرائد السمطٌن وما بعدُه، احلديث يتحدث عن األئمة االثين عشر ىذا يف اجلزء الرابع. 

، ىػذه الصػفحات كلهػا أحاديػث مػن كتػب 74إىل صػفحة  49من إحقاؽ احلق من صفحة:  13أما يف اجلزء 
الفٌن ألىل البيت، تذكر أمساء األئمة واحداً واحداً من أمًن ادلؤمنٌن إىل اإلمػاـ ادلهػدي صػلوات اهلل وسػبلمو ادلخ

 عليو، مثبلً ىذه الرواية ذكرىا احلمويين الشافعي يف فرائد السمطٌن:
ـى يهودم يقاؿ لو مغثل، فقػاؿ: يػا ميحىمَّػد أسػألك عػن أشػياء،.. إلػى أف قػاؿ: فػأخبرني عػن كصػ يك مػن قىًد

ٓنػدثنا يف احللقػة األوىل  - كإف نبينا موسى بن عمراف أكصػى يوشػع بػن نػوف ،ىو؟ فما من نبي إال كلو كصي
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فقػاؿ:  -ُنسب الروايات وُنسب كتب اليهود، نفس كتب اليهود ٓندثت عن وصية موسى إىل يوشع بن نػوف 
ئمػة مػن صػلب الحسػين، تتلػوه تسػعة أ ،كبعػدهي سػبطام الحسػن كالحسػين ،إف كصيي علي بن أبػي طالػب

قاؿ: يا ميحىمَّد فسمهم لي، قاؿ: إذا مضػى الحسػين فابنػو علػٌي فػإذا مضػى علػٌي فابنػو ميحىمَّػد فػإذا مضػى 
ميحىمَّد فابنو جعفر فإذا مضى جعفر فابنو موسى فإذا مضى موسى فابنو علٌي فإذا مضى عليّّ فابنػو ميحىمَّػد 

ػػد فابنػػو علػػٌي فػػإذا مضػػى علػػيّّ  ػػد  فػػإذا مضػػى ميحىمَّ فابنػػوي الحسػػن فػػإذا مضػػى الحسػػن فابنػػوي الحجػػة ميحىمَّ
. ولػو رجعنػا 74إىل صػفحة:  49. مث ذكر مصادر عديدة ىذا موجود من صػفحة: المهدم فهؤالء اثنا عشػر

إىل ُكػػػّل ىػػػذه اجمللػػػدات الضػػػخمة لوجػػػدنا فيهػػػا العجػػػب الُعجػػػاب مػػػن األحاديػػػث الكثػػػًنة يف كػػػل موضػػػوع مػػػن 
 تثبػػت أحقيػػة أىػػل البيػػت صػػلوات اهلل وسػػبلمو علػػيهم أمجعػػٌن، ىػػذا الفهرسػػت، ىػػذا ادلوضػػوعات العقائديػػة الػػيت

اجلػزء األخػًن، أشػػًن إىل ظلػاذج مػػن األحاديػث الػػيت وردت عناوينهػا يف الفهرسػػت، وإال ال ؽلكػن أف أمػػر علػى كػػل 
ضػية ىػي ىذه الكتب أنتم تبلحظػوف ذلػك، أنػا جئػت هبػذا مثػاؿ علػى أف كتػب القػـو مشػحونة باألدلػة لكػن الق

قضػػػية عػػػداء مػػػع أىػػػل البيػػػت، القضػػػية ليسػػػت قضػػػية ُنػػػث ونقػػػاش، الحظػػػتم الطريقػػػة الػػػيت يفكػػػر فيهػػػا صػػػاحب 
 الصواعق احملرقة وأمثالو.

مػثبلً يف الفهػرس، الفهػرس فهػرس األحاديػث حسػب الرتتيػب األبتثػي، حسػب ترتيػب حػروؼ الػػُمعجم، مػػثبلً يف 
 ادلوجودة ومذكورة يف مواضع عديدة ومصادر كثًنة:باب أف األئمة اثنا عشر، ىذه عناوين األحاديث 

أكصػيائي بعػدم اثنػا عشػػر أكلهػم علػيّّ . حجج اهلل على الخلق بعدم االثنػا عشػػر، األئمة بعدم اثنا عشر
كآخػػرىم المهػػدم. كإف أكصػػيائي بعػػدم اثنػػا عشػػر أكلهػػم علػػيّّ كآخػػرىم القػػائم المهػػدم. الػػنص بأسػػماء 

 نا عشر فقلت: أسماء مػن ىػذا؟ قالػت: أسػماء األكصػياء أكلهػم ابػن عمػياألئمة االثني عشر، فإذا ىي اث
وتسػتمر األحاديػث ىػذه  - أكلهػم ابػن عمػي كأحػد عشػر مػن كلػدم آخػرىم القػائم -ىذا حديث الزىراء  -

شػػيعة علػػيّّ ىػػم الفػػائزكف مػػادة شػػعا، : 321مػػن الفهػػرس،  322ظلػػاذج علػػى وجػػو السػػرعة، مػػثبلً يف صػػفحة: 
 ئزكف. عليّّ كشيعتو ىم الفائزكف. عليّّ كشيعتو ىم الفرقة الناجية.شيعة علٌي ىم الفا

واهلل مػػػا يف ىػػػذه األحاديػػػث مػػػن كتػػػب الشػػػيعة، كػػػل ىػػػذه األحاديػػػث مػػػن كتػػػبهم، والكتػػػاب موجػػػود وؽلكػػػن أف 
جػزء  298صػفحة:  7، اجلػزء 43صػفحة:  5، طبعاً مػذكور اجلػزء شيعة علٌي ىم الفائزكفتتأكدوا من ذلك، 

ىػػذا كػػل حػػديث مػػذكور يف رلموعػػة مػػن ىػػذه األجػػزاء ويف كػػل جػػزء رلموعػػة كبػػًنة مػػن  20ء جػػز  17جػػزء  14
 ادلصادر واألسانيد، فماذا بعد ىذا!:
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شػػيعة علػػٌي ىػػم الفػػائزكف، علػػيّّ كشػػيعتو ىػػم الفػػائزكف، علػػيّّ كشػػيعتوي ىػػم الفرقػػة الناجيػػة، علػػيّّ كشػػيعتوي فػػي 
اء المػؤمنين مػن شػيعة ميحىمَّػدو كعلػٌي كالشػيعة كرقهػا... الجنة، عليّّ مفاتيح الجنة، على مفاتيح الجنػة أسػم

ػػده كعلػػٌي كفاطمػػة، كالشػػيعة كرقهػػا، كشػػيعتنا كرقهػػا، كأشػػياعنا  -وإىل الروايػػة ادلػػذكورة  - بأنػػوي الشػػجرة ميحىمَّ
يعػين فرقػة  -أكراقها، أنت كشيعتك تردكف على الحوض ركاة مػركيين مبيضػة كجػوىهم، ككاحػدةه فػي الجنػة 

كىػػػي التػػػي اتخػػػذت محبتػػػك كىػػػم شػػػيعتك، كلشػػػيعة كلػػػدؾ بػػػالفردكس كالجنػػػة لشػػػيعتًو  - جلنػػػةواحػػدة يف ا
كمحبيو إف اهلل يغفر لو، لعلٌي، كلذريتًو كلشيعتًو كلمحبيو كقد غفػر لذريتػًو كشػيعتو، المبلئكػة يسػتغفركف لػو 

أنػػت كشػػيعتك فػػي  كجعػػل شػػيعتوي فػػي الجنػػة، -يعػػين عليّػػاً  - كلشػػيعتو فيػػدخل شػػيعتوي الجنػػة كأعدائػػوي النػػار
الجنة ك أنت معي كشيعتك في الجنة، تيزؼ أنت كشػيعتك إلػى الجنػة، ميػر أنػت كشػيعتك إلػى الجنػة بغيػر 

الروايػة عػن إبػراىيم، يػا حساب، ستقدـ على اهلل كشػيعتك راضػين مرضػيين، بشػر شػيعتك أنػا الشػفيع لهػم، 
 إبراىيم حينما سأؿ دلا ُكِشف لو عن ملكوت السماوات:

ىؤالء شيعتهم كمحبوىم، قاؿ إبراىيم: إلهي أجعلني مػن شػيعتهم كمحبػيهم، شػيعتك فػي الجنػة  يا إبراىيم
كميحبػػػوا شػػػيعتك فػػػي الجنػػػة، أنػػػت كشػػػيعتك تػػػردكف علػػػى الحػػػوض كشػػػيعتك علػػػى منػػػابر مػػػن نػػػور مبيضػػػةه 
كجػػوىهم، كجعلػػت شػػيعتكم مػػن بقيتػػي، كجيعلػػت شػػيعتكم مػػن بقيػػة طينػػتكم، شػػيعتنا يخرجػػوف مػػن قبػػورىم 

كػػالقمر، كشػػيعتنا عػػن يمػػين الػػرحمن تبػػارؾ كتعػػالى، أكلػػوا األلبػػاب شػػيعتنا حتػػى تجػػوز شػػيعتي    ككجػػوىهم
 .كالبرؽ الخاطف

وواهلل مػا قػرأت كػل األحاديػث ىػذه ظلػاذج أنػا أقتطفهػا مػن ىػذا الفهػرس، الفهػرس مشػحوف باألحاديػث يف مػادة 
 :)شعا( أو )شعي( وإذا أردُت أف أذىب إىل مادٍة أخرى، وىي مادة )نبا(

اخلطػػاُب  -مػن أنكػػر إمامتػػكى فقػػد أنكػػر نبػػوتي، ففػػي النبػػوة كفػػي علػػٌي الوصػػية، ففػػي النبػػوة كفيػػك الوصػػية 
 -أي لعلػّي  - أنا المصطفى للنبوة كأنت المجتبػى لئلمامػة، كلػو كػاف بعػدم نبػي لكانػت النبػوة لػو -لعلّي 

ليٌػػان مػػا ال يحػػب المبلئكػػة مػػن أحبػػك يػػا علػػي كػػاف مػػع النبيػػين فػػي درجػػتهم يػػـو القيامػػة، إف اهلل يحػػب ع
ػػا خلػػق السػػماكات كاألرض دعػػاىن فأجبنػػو فعػػرض علػػيهن نبػػوتي ككاليػػة علػػٌي بػػن أبػػي  ،كالنبيػػين، إف اهلل لىمَّ

طالب فأخرجني نبيان كأخرج علٌيان كصػيان، ففػي النبػوة كفػي علػٌي الوصػية، مػا فػي الجنػة نبػيه إال يشػتاؽي إلػى 
. كأنػت الصػػراط المسػتقيم، مػن أنكػر إمامتػك فقػد أنكػر نبػػوتي ،مأنػت النبػأ العظػي -ؼلاطػب عليّػاً  - علػيٌ 

% مػػػن األحاديػػػث ادلوجػػػودة يف الفهرسػػػت وإف مل يكػػػن أقػػػل مػػػن ذلػػػك، كػػػل األحاديػػػث 20وواهلل ىػػػذه بنسػػػبة 
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ادلوجودة يف كتبنا يف فضل علّي وآِؿ علّي موجودة يف كتبهم، كلها، وللعلم ىنػاؾ الكثػًن مػن األحاديػث موجػودة 
 ا موجودة يف كتبنا يف فضل علّي وآؿ علّي، ىذه مكتبة كاملة.يف كتبهم وم

وللعلػػم أيضػػاً ال يعػػين أف السػػيد ادلرعشػػي قػػد مجػػع كػػل شػػيء وإظلػػا مجػػع مػػا اسػػتطاع أف تصػػل يػػدُه إليػػو، وعنػػدنا 
رلاميع من كتب احلديث، عندنا رلموعة كبًنة أخػرى إذا سػنحت الفرصػة أيضػاً أٓنػدث عنهػا، )عبقػات األنػوار(  

خم جػػداً جػػداً رلمػػوع كلػػو مػػن كتػػب ادلخػػالفٌن ألىػػل البيػػت، وىػػو مػػن أوسػػع الكتػػب كتػػاب عبقػػات كتػػاب ضػػ
األنوار، إف شاء اهلل يف يـو من األياـ نتحدث عن الكتاب وعن قصػتِو وعػن تفاصػيل كتػاب عبقػات األنػوار، أنػا 

ا ما ىػو بكتػاب، ىػذه مكتبػة  أقوؿ: ماذا يريد القائلوف أف يقولوا بعد ذلك؟! تبلحظوف ىذه ادلكتبة الكاملة، ىذ
كاملة، كل ىذه اجملموعة اليت ىي أماـ ادلكتب، وىذا اخلط بكاملو كلػو كتػاب إحقػاؽ احلػق وإزىػاؽ الباطػل مػع 
ملحقاتػِو الػػيت أضػػافها السػيد شػػهاب الػػدين ادلرعشػي النجفػػي رضػػواف اهلل تعػاىل عليػػو، كػػل ىػذا حػػديٌث عػػن أىػػل 

د ذلػػػك أف أحػػػداً يبحػػػُث عػػػن احلقيقػػػة ويريػػػد أف يصػػػل إىل احلقيقػػػة، البيػػػت يف كتػػػب ادلخػػػالفٌن، أتػػػرى يتوقػػػع بعػػػ
الباحثوف عن احلقيقة والعاشقوف للحقيقة قبلئل، أنا ال أريد أف أُلقي اللـو على كل الناس أبداً، اللـو يلقػى علػى 

ػػاـ، علػػى خلفػػاء اجلػػور الػػذين حكمػػوا ىػػذه األُمَّػػة وضػػللوىا، وعلػػى علمػػاء السػػوء الػػذين يرتعػػوف يف  مػػراتعهم احلكَّ
وينتظروف شيئاً من فتات موائدىم، مثل ما الكبلب تنتظر من أصحاهبا أف يُرمى ذلا بعظمة، ىؤالء علماء السوء  
كػػانوا ينتظػػروف العظمػػة والُعظيمػػة مػػن ىػػذا احلػػاكم ومػػن ذلػػك اخلليفػػة اجلػػائر، فشػػوىوا احلقػػائق وطمسػػوا احلقيقػػة، 

ا بنفسها، لكن الذي يريد أف يصل إىل احلقيقة عليػو أف يػدفع وضللوا الناس، وإف كانت احلقيقة دالٌة على نفسه
الضػريبة، ىناؾ ضريبة، ضريبة احلق، ىناؾ ضريبة الوالء لعلّي وآؿ علّي، ىناؾ ضريبة البد أف تُػدفع، مػن أراد أف 

سػنياً   يكوف مع ىذا احلق الذي يدوُر مع علّي حيثما دار البد أف يدفع الضريبة، مػن أي ملػٍة كػاف، شػيعياً كػاف،
كاف، يهودياً كاف، إذا أراد أف يدور يف دائرة احلق الذي يدور مع علّي حيثما دار البد أف يدفع الضػػريبة، ىنػاؾ 
ضريبة الدوراف يف فلك علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو، سيد األوصياء يقػوؿ: كلمػة موجػودة يف مهػج الببلغػة ويف 

 غًن مهج الببلغة:
، ىنػػاؾ ضػػريبٌة البػػد أف لػػو أحبَّنػػي جبػػله لتهافػػتذا يتهافػػت اجلبػػل؟ لشػػدة الػػببلء، ، دلػػالػػو أحبَّنػػي جبػػله لتهافػػت

ُتدفع ضريبة الدوراف يف فلك علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو، ضريبٌة ُتدفع مػن الصػحة والعافيػة، ضػريبٌة تُػدفع مػن 
مػػن السػػمعة ومػػن العػػيش  األبػػداف ومػػن النفػػوس، ضػػريبٌة تُػػدفع مػػن األمػػواؿ ومػػن الراحػػة ومػػن األمػػن، ضػػريبٌة تُػػدفع
 هبدوء كما يعيش أىل الدنيا، البد من ضريبٍة ُتدفع، الكوُف مع علّي ػلتاُج إىل ضريبة:



 3 ح   الملف العلوم
  

73 

إال القليػػل ممػػن كفػػى لرعايػػة الحػػٌق  ،كإقصػػاًء كلػػده ،ميجتىًمعىػػةه علػػى قطيعػػًة رحمػػو ،كاأليمَّػػةي ميًصػػرَّةه علػػى ًمقتػػو
. ىػذه ىػي احلقيقػة، وىػذا مثػاٌؿ عملػي واضػح بػٌن يى مػن أيقصػيكأيقصػ ،كسيبيى من سيػبي ،فػىقيًتلى من قيًتل ،فيهم

أيػػدينا، ىػػذه ادلكتبػػة اذلائلػػة كلهػػا حػػديٌث يف علػػّي وآؿ علػػّي ويف تفاصػػيل ادلعتقػػدات الشػػيعية، مػػن أمسػػاء األئمػػة، 
وعدد األئمػة، وعصػمتهم، وواليػتهم الكونيػة، ومعجػزاهتم، وكرامػاهتم، ومػا ذلػم مػن الفضػل، ومػن علمهػم احملػيط، 

كىكىفىػى من طهارهتم، واآليػات الكثػًنة جػداً الػيت نزلػت يف فضػلهم، وأبسػُط مثػاؿ حػ ى ىػذه القػراءات التفسػًنية: و 
. الحظػػتم كػػم ىػػي ادلصػػادر وكػػم ىػػي األسػػانيد الػػيت مُجعػػت يف ىػػذا الكتػػاب، الػػذي اللَّػػوي المػػؤًمًنينى الًقتىػػاؿى بعلػػيٌ 

هػا: مػن أف اجلػدؿ ال فائػدة فيػو، ألف احلقػائق واضػحة يعرؼ ىذه احلقائق يصل إىل ىذه النتيجػة الػيت وصػلت إلي
 وجلية وبينة، وكما مرَّ علينا يف كبلـ ابن حجر يف الصواعق الػُمحرقة قاؿ:

بأف ىذا احلديث صحيح روتُو الصحابة وشػهدت بػو الصػحابة لعلػّي يف أيػاـ خبلفتػِو، وال شػكَّ يف ىػذا احلػديث 
عىن، ىذه ىي ادلشكلة، ادلشكلة إما أف تُنكر األحاديػث، ولػذلك أنػا بكل تفاصيلِو، لكنو ذىب فزورُه، حرَّؼ ادل

دائماً أردد بأنين لن ألعب لعبػة األسػانيد وادلصػادر، ىػذه لعبػة األسػانيد وادلصػادر، كػل ىػذه األحاديػث يُلقػى هبػا 
وف وُيضػػػرب هبػػػا عػػػرض اجلػػػدار، علػػػى أسػػػاس لعبػػػة األسػػػانيد وادلصػػػادر، حينمػػػا يكػػػوف احلػػػديث وفقػػػاً دلػػػذاقهم يكػػػ

احلديث صحيحاً، حينما يكوف الكتاب وفقاً دلػا يريػدوف يكػوف الكتػاب صػحيحاً، خصوصػية البخػاري مػا ىػي؟ 
خصوصػػية البخػػاري أنػػُو ىػػو أقػػل كتػػاٍب يػػروي عػػن أىػػل البيػػت، ومػػن أقػػل كتػػب احلػػديث الػػيت ؽلكػػن أف صلػػد فيهػػا 

ن ذلػػك، يوجػػد فيػػو مػػا يشػػًن إىل شػػيئاً مػػن ادلطػػاعن أو النػػواقص يف الصػػحابة، مػػن أقػػل الكتػػب، ىػػو لػػيس خليػػاً مػػ
فضل أىل البيت ويوجد فيو ما يشًن إىل مطػاعن الصػحابة، موجػوٌد ىػذا يف كتػاب البخػاري ويف غػًنِه، ألف ىػذه 
قضػػػايا ال ؽلكػػػن أف تنفػػػى أو تُنكػػػر بػػػادلرة، ومػػػرَّ علينػػػا يف )ادللػػػّف الفػػػاطمي( وحػػػ ى يف الػػػربامج األخػػػرى كيػػػف أف 

عػػُو ويُػغَػػًّنه، مػػرت علينػػا ظلػػاذج وسػػتأتينا ظلػػاذج أخػػرى أيضػػاً، فهػػذه ىػػي احلقيقػػة البخػػاري يػػدلس يف احلػػديث ويُػَقطّ 
الػيت ضلػػن نعػػيُش يف مواجهتهػػا اآلف وفيمػػا مػرَّ مػػن القػػروف، الوصػػية، الغػػدير، إمامػُة علػػّي، كلهػػا يُتعامػػل معهػػا علػػى 

ا يُنكػػر وُيضػػرب بػػو ىػػذا األسػػاس، ىػػذه ىػػي لعبػػة األسػػانيد وادلصػػادر الػػيت أٓنػػدث عنهػػا وٓنػػّدثت عنهػػا، كػػل ىػػذ
َموَُّه علػػى النػػاس بػػأف ُحػػبَّ علػػّي ىػػو مػػن ػعػػرض اجلػػدار، دلػػاذا؟ ألنػػو عػػن علػػّي وآؿ علػػّي ال لسػػبٍب آخػػر أبػػداً، ويػػ

ضرورات اإلسػبلـ والبػد للمسػلم أف ػلػب عليّػاً كمػا ػلػب بقيػة الصػحابة، ىػذه ىػي احلقيقػة الواضػحة اجلليػة مػن 
 ، مثاؿ كتاب إحقاؽ احلق صار واضحاً وجلياً وبيناً بٌن أيديكم.دوف رلاملة، أعتقد أف ادلثاؿ صار واضحاً 

ػػػة بعػػػد رسػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو  أعػػود اآلف إىل كػػػبلـ ىشػػاـ بػػػن احلكػػػم يف مواصػػفات وخصػػػائص اإلمػػاـ واحُلجَّ
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وآلػػو، أف يكػػػوف معصػػػوماً، أف يكػػوف عادلػػػاً، أف يكػػػوف أعلػػم اخللػػػق، أف يكػػػوف أشػػجع اخللػػػق، أف يكػػػوف أسػػػخى 
، أعلم، أشجع، وأسخى، ىذه مواصفات احُلجَّة، مواصفات اإلماـ، مواصفاُت خليفػة رسػوؿ اهلل اخللق، م عصـو

صلى اهلل عليو وآلػو وسػلم، موضػوع األعلػم سػأتناوؿ جانبػاً مػن ادلوضػوع يف ىػذه احللقػة ويف احللقػة القادمػة يعػين 
 :يف يـو غد إٔنم احلديث، عليّّ صلوات اهلل وسبلمو عليو ىو قاذلا صرػلاً 

، وىػػذه الكلمػػة تكفػػي لتبػػٌن لنػػا علػػم علػػّي صػػلوات اهلل وسػػبلمو عليػػو، وقػػوُؿ علػػّي ىػػو سػػلوني قبػػل أف تفقػػدكني
، فػػتح بابػػاً مطلقػػاً للسػػؤاؿ، وىػػذا سػػلوني قبػػل أف تفقػػدكنيعلػيُّ القػػوؿ، وقػػوؿ اإلمػػاـ ىػػو إمػػاـ القػػوؿ، ىػػو قػػاؿ: 

كشف ىذه احلقيقػة، حينمػا نػذىب إىل سػورة على أي شيٍء يدؿ؟ يدُؿ على علم ُمطلق، ولذلك القرآف أيضاً ي
ًََّمٌُيُ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ٌَغذَ ُِشعَالً لًُ وَفََ ثِبٌٍّوِ شَيِْذًا ثَْنِِ ًَثَْنَىُُ ًََِٓ عِنذَهُ } الرعد، اآلية األخًنة من سػورة الرعػد:

سػػؤاؿ، مػػن أيػػن يػػأيت ، سػػلوين البػػاب مفتػػوح ألي سػػلوني قبػػل أف تفقػػدكنيعلػػم الكتػػاب بكلػػِو، { عٍِــُ اٌىِزَــبةِ

يأيت اجلواب من علم الكتاب بكلِو، بتمامِو، سلوين قبػل  - {ًََِٓ عِنذَهُ عٍُِ اٌىِزَبةِ} -اجلواب؟ يأيت اجلواب 

 {لًُ وَفََ ثِبٌٍّوِ شَيِْذًا ثَْنِِ ًَثَْنَىُُ ًََِٓ عِنذَهُ عٍُِ اٌىِزَبةِ} أف تفقدوين، معىن ىذه الكلمة
عػػن علمػػِو صػػلوات اهلل عليػػو، لكنػػين أشػػًن إىل قضػػية، أشػػًن إىل اجلػػو العػػاـ الػػذي كػػػاف  ال أحتػػاج ىنػػا للحػػديث

يعيش فيو صػحابة النػيب، يعػيش فيػو اجملتمػع الػذي عػاش مػع النػيب، القػرآف ىػو ػلّػدثنا، لنػرى مػدى علػم الصػحابة 
ػػد صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وىػػم  مػن القػػرآف ال مػػن مكػػاٍف آخػػر، ىػذا القػػرآف ػلػػدثنا عػػن أسػػئلة الصػػحابة، عنػدىم زُلَمَّ

 يسألونُو، يسألوف زُلَمَّداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم ... 
ــَِ ٌََِالِْــذُ  } مػػن سػػورة البقػػرة، تػػابعوا معػػي األسػػئلة: 189يف اآليػػة  السػػؤاؿ األكؿ: ــً ىِ ــخِ لُ ــِٓ اَّىٍَِّ َّغــؤٌٌََُٔهَ عَ

 سؤاؿ عن األىلة، األىلة مجٌع ذلبلؿ. ىذا السؤاؿ األوؿ، ىذا أوؿ سؤاؿ الصحابة يسألونوُ {ٌٍِنَّبطِ ًَاحلحّ

مػػن سػػورة  215إىل آخػػر اآليػػة، آيػػة { ٓ خَــ ٍ ـٌٍٍََِاٌِــذََِّّٓغــؤٌٌََُٔهَ َِــبرَا ُّنفِمُــٌَْ لُــً َِــب أَٔفَمــزُُ ِّــ} السػػؤاؿ الثػػاني:
البقػػرة، ىػػذا السػػؤاؿ الثػػاين عػػن اإلنفػػاؽ، سػػؤاؿ عػػن األمػػواؿ، فلنحسػػب ىػػذا أوؿ سػػؤاؿ عػػن األمػػواؿ، والسػػؤاؿ 

 لثاين، السؤاؿ األوؿ كاف عن األىلة.ا
 / سورة البقرة. 217إىل آخر اآلية، {َّغؤٌٌََُٔهَ عَِٓ اٌشَّيشِ احلشَاَِ لِزَبي ـْوِ لًُ لِزَبيٌ ـْوِ وَجِ ٌ} السؤاؿ الثالث:
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 إىل آخر اآلية.{َّغؤٌٌََُٔهَ عَِٓ اخلّشِ ًَادلْغِشِ لًُ ـْيَِّب اِثٌُ وَجِ ٌ} السؤاؿ الرابع:

 . 219إىل آخر اآلية، آية { ُٓ اٌٍّوُ ٌَىُُُ آَّبدًََِّغؤٌٌََُٔهَ َِبرَا ُّنفِمٌَُْ لًُِ اٌعَفٌَ وَزٌَِهَ ُّجّْ} سؤاؿ الخامس:كال
ىذه مخس أسػئلة :

. كلها يف سورة البقرة

سؤاؿ عن قضية ماليػة، { ًََّغؤٌٌََُٔهَ عَِٓ اٌَْزَبََِ لًُ اِصالَذٌ ٌَّيُُ خَ ٌ ًَاِْ رُخَبٌِطٌُىُُ ـَبِخٌَأُىُُ} السؤاؿ السادس:
 عن أمواؿ اليتامى.
ًََّغـؤٌٌََُٔهَ عَـِٓ   } 222اآليػة { غَـبء يف احملِـْضِ  عَِٓ احملِْضِ لًُ ىٌَُ أَرًٍ ـَبعزَضٌٌُِا اٌنّ ًََّغؤٌٌََُٔهَ} السؤاؿ السػابع:

ــبََِ . سػػػؤاؿ عػػػن األىلػػػة، سػػػؤاؿ عػػػن األمػػػواؿ، عػػػن اليتػػػامى، عػػػن الشػػػهر احلػػػراـ، عػػػن اخلمػػػر 220اآليػػػة { اٌَْزَـ
 وادليسر، وسؤاؿ عن احليض ىذا السؤاؿ السابع.

ــُُ اٌطَّّْ  } 4ادلائػػدة اآليػػة رقػػم مػػن سػػور  السػػؤاؿ الثػػامن: ــًَّ ٌَىُ ــً أُحِ ــُ لُ ــًَّ ٌَيُ ــبرَا أُحِ ــ َّغــؤٌٌََُٔهَ َِ ــب عٍَّــزُُ ِّ ــبدُ ًََِ َٓ جَ

إىل آخر اآلية، السؤاؿ ىنا عن الطيبات. {اجلٌَاسِذِ

ــبىَب  }مػػن سػػورة األعػػراؼ  187اآليػػة  السػػؤاؿ التاسػػع: ــبَْ ُِشعَ ــبعَخِ أََّّ ــِٓ اٌغَّ ؿ جػػاء نفػػس السػػؤا{ َّغــؤٌٌََُٔهَ عَ

ىػػذه آيػػة:  {َّغــؤٌٌََُٔهَ عَــِٓ اٌغَّــبعَخِ أََّّــبَْ ُِشعَــبىَب} 42مػذكوراً يف سػػورة النازعػػات، فهػػو سػػؤاٌؿ واحػػد يف اآليػػة: 

بَْ ُِشعَـبىَب     }من سورة النازعات، نفس السؤاؿ ىو متكرر فهو ىذا السؤاؿ التاسع  42 بعَخِ أََّـّ َّغؤٌٌََُٔهَ عَـِٓ اٌغَـّ

َب عٍِّيَب عِنذَ من سورة األعراؼ. 187إىل آخر اآلية { ِسَثّ لًُ أَِّّ

َّغـؤٌٌََُٔهَ َِـبرَا   } ىػذا ثالػث سػؤاؿ عػن القضػايا ادلاليػة أو رابػع سػؤاؿ{ َّغؤٌٌََُٔهَ عَِٓ أََّفَـبيِ } السؤاؿ العاشر:

ىػذا {أََّفَـبيِ  َّغـؤٌٌََُٔهَ عَـِٓ  } إذا كانت العفو ىنػا عػن األمػواؿ فيكػوف ىػذا ىػو السػؤاؿ الرابػع{ ُّنفِمٌَُْ لًُِ اٌعَفٌَ

 إىل آخر اآلية وىي اآلية األوىل بعد البسملة من سورة األنفاؿ. {لًُِ أََّفَبيُ ٌٍِّوِ ًَاٌشَّعٌُيِ} السؤاؿ العاشر
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ٓ ِ ًََِـب أًُرِْـزُُ ِـّ   ًََّغؤٌٌََُٔهَ عَِٓ اٌشًُّذِ لُـًِ اٌـشًُّذُ ِِـٓ أَِـشِ سَثـّ     } 85من سورة اإلسراء اآليػة  السؤاؿ الحادم عشر:

 ىذا السؤاؿ احلادي عشر.{ ٍُ اِالَّ لٍَِْالًاٌعِ

 .{نوُ رِوشًاًََّغؤٌٌََُٔهَ عَٓ رُِ اٌمَشَٔنيِ لًُ عَؤَرٌٍُ عٍََْىُُ ِّ} 83سورة الكهف اآلية  السؤاؿ الثاني عشر:

ىذا آخر سؤاؿ { ِ َٔغفًبًََّغؤٌٌََُٔهَ عَِٓ اجلجَبيِ ـَمًُ َّنغِفُيَب سَثّ} 105من سورة طو اآلية  السؤاؿ الثالث عشر:
سػػؤاؿ فقػػط سػػأؿ عنهػػا الصػػحابة، ىػػذا مبلػػغ علمهػػم، ألػػيس األسػػئلة ىػػي  13سػػؤاؿ،  13سػػأؿ عنػػو الصػػحابة، 

سػنة ىػػذا  23مفػاتيح العلػم! وسػؤاؿ اإلنسػػاف يكشػف عػن مػػدى علمػِو، النػيب صػػلى اهلل عليػو وآلػو وسػػلم معهػم 
رة البقػرة، وسػورة البقػرة سػورة مدنيػة لػيس القرآف ػلػّدثنا عػن أسػئلتهم، وأكثػر ىػذه األسػئلة كانػت موجػودة يف سػو 

سورة مكية، يعين يف الفرتة ادلتأخرة أكثر األسئلة كانت موجودة يف سورة البقػرة، ضلػن تصػفحنا سػورة البقػرة وكػاف 
ىػو السػؤاؿ السػابع مػن أسػئلة الصػحابة الػيت جػاءت مػذكورة يف سػورة البقػرة، { ًََّغؤٌٌََُٔهَ عَِٓ احملِْضِ}السؤاؿ 
سػػبعة منهػػا يف سػػورة البقػػرة وبقيػػة السػػور أيضػػاً، أكثػػر السػػور واألسػػئلة، ىػػذه أسػػئلة مدنيػػة كانػػت يف سػػؤاؿ  13

سػػػؤاؿ صػػػحابة النػػػيب يسػػػألوف ىػػػل يػػػدؿ ذلػػػك علػػػى علػػػم؟! ألننػػػا يف يػػػـو غػػػد سػػػنأيت بالوقػػػائع الػػػيت  13ادلدينػػػة، 
تػب ادلعتػربة، سػنأيت تكشف عن جهل اخللفاء وعػن جهػل الصػحابة بأحكػاـ الشػريعة، سػنأيت بالشػواىد ومػن الك

 بالشواىد واألدلة واألمثلة وىذا القرآف واضح.
الغريب كيف ُٓنرَّؼ احلقائق، ىذا )الدر ادلنثور( ىذا ىو تفسًن الدر ادلنثػور للجػبلؿ السػيوطي وىػو مػن التفاسػًن 

، ىذا اجلزء األوؿ ينقلوف عن ابن عباس ما ى و ُنػديث عػن النػيب ادلعروفة ومن اجملامع احلديثية ادلعروفة لدى القـو
:  546لكػػػن ينقلػػػوف عػػػن ابػػػن عبػػػاس، ومػػػا أعتقػػػد أف ابػػػن عبػػػاس قػػػاؿ ىػػػذا القػػػوؿ، لكػػػن ىػػػم يقولػػػوف، صػػػفحة 

قػػاؿ: مػا رأيػػت  -ىػػؤالء أخرجػوا احلػديث عػػن ابػن عبػاس  - كأخػرج الػدارمي كالبػػزار كابػن المنػػذر كالطبرانػي
يعين  -  عن ثبلث عشرة مسألة حتى قيًب ما سألوه إال -دلاذا؟  - قومان كانوا خيران من أصحاب رسوؿ اهلل

ىػػذا دليػػل علػػى اخلًنيػػة، طبعػػاً اآلف ىػػم يرقعومهػػا يقولػػوف ألف أصػػحاب النػػيب كػػاف علهػػم العمػػل، لكػػن العمػػل مػػن 
قسػػم ظهػػرم دوف علػػم ال فائػػدة فيػػو، نبينػػا ىػػو يقػػوؿ فضػػل العػػامِل علػػى العابػػد كفضػػلي علػػى أحػػدكم، ىػػو قػػاؿ: 

قسػم ظهػػرم . اجلاىػل ادلتنسػك قسػػم ظهػر النػيب مثػل مػا العػػامل ادلتهتػك: سػكاثنػاف عػالم متهتػك، كجاىػػله متن
. اجلاىػػل ادلتنسػػك ال قيمػػة لعبادتػػِو ولعملػػِو، أنػػا ال أعتقػػد أف ابػػن عبػػاس اثنػػاف عػػالم متهتػػك، كجاىػػله متنسػػك
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 يقوؿ ىذا القوؿ، ابن عباس الذي يقوؿ:
قبلً عن أمًن ادلؤمنٌن بأف القرآف كل تفسًنه . ابن عباس ىو الذي يقوؿ نحدثني عليّّ في تفسير البسملة فقط

يف الفآنة، كل تفسًن القرآف يف الفآنة، والفآنػة يف البسػملة، والبسػملة يف البػاء، والبػاء يف النقطػة، وأنػا النقطػة، 
يقػػوؿ حػػدثين علػػيّّ مػػن أوؿ الليػػل إىل طلػػوع الفجػػر إىل الصػػباح وىػػو يفسػػر يف البسػػملة، وقػػاؿ لػػو شػػئت أف أوقػػر 

عٌن بعًن مػن تفسػًن الفآنػة، ابػن عبػاس الػذي يفهػم القػرآف ويفهػم العلػم هبػذا ادلسػتوى ال ؽلكػن أف ؽلػدح لك سب
الصحابة ألمهم ما سألوا النيب إال عن ثبلث عشر مسألة، ولذلك عمر بن اخلطاب بعد ذلك يقوؿ شػغلين عنػو، 

ػا يظهػر جهلػُو يف كثػًن مػن ادلسػ ائل أمػا سػألت رسػوؿ اهلل عػن ذلػك؟ يقػوؿ: ال، َلمَّا يسػألونو يػا أمػًن ادلػؤمنٌن، َلمَّ
قاؿ: شغلين عن ذلك الصػفُق باألسػواؽ، ألنػو كػاف يعمػل  أما مسعت رسوؿ اهلل؟ يقوؿ ال، ما شغلك عن ذلك؟

اًل، وىػػػذا موجػػػود يف كتػػػبهم يف كتػػػب التػػػأريخ والسػػػًن، الغريػػػب أمهػػػم يصػػػنعوف ىػػػذا الكػػػبلـ وينسػػػبونُو إىل ابػػػن  دالَّ
الصػػػحابة ألمهػػػم مػػػا سػػػألوا النػػػيب، وىػػػل ىػػػذا فيػػػو شػػػيٌء مػػػن ادلػػػدح، أو فيػػػو شػػػيٌء مػػػن عبػػػاس، ابػػػن عبػػػاس ؽلػػػدح 

احلكمػػة؟! مث مػػا ىػػي األسػػئلة الػػيت سػػألوىا؟ سػػألوا عػػن احلػػيض، عػػن اخلمػػر وادليسػػػر، عػػن األىلػػة، أكثػػر األسػػئلة  
وما سألوه عن  رؼ،كانت يف مسائل عملية يبتلى هبا اإلنساف يف حياتِو اليومية، ما سألوه عن العقائد، عن ادلعا

احُلجَّة وعن اجلهة اليت يعود إليها الناس، قطعاً ىم ما سألوه ألمهم مػا كػانوا ُناجػة إىل سػؤاؿ ألف النػيب صػلى اهلل 
ًأَغغذر }عليػو وآلػو نصػب عليّػػاً وصػياً علػى ىػذه األُمَّػػة مػن بعػدِه منػذ األيػػاـ األوىل مػن البعثػة، حػٌن نزلػػت اآليػة 

لنػيب يػرتؾ موقفػاً إال ويبػٌن ذلػم ىػذه احلقيقػة، إىل آخػر حلظػة مػن حلظػات حياتػِو،  ومػا كػاف ا {عشريتك األقغزبني 
كانت بيعة الغدير وح ى يف اليـو الذي استشهد فيو، قبل أف يستشهد، يـو اخلميس ورزية يـو اخلميس معروفة، 

و عمػػر بػػأف النػػيب النػػيب استشػػهد يف يػػـو االثنػػٌن، يػػـو اخلمػػيس قضػػية رزيػػة يػػـو اخلمػػيس، وقضػػية الكتػػاب، ومػػا قالػػ
 يهجر، وىذه قضية معروفة، ماذا كاف يريد النيب أف يكتب يف ىذا الكتاب؟

ضلن عندنا يف رواياتنا لقد كتب الكتاب وأعطػاه خلاصػة شػيعة علػّي الػذين قػاؿ عػنهم بػأمهم ىػم الفػائزوف سػلماف 
، َلمَّا جاء بو إىل القـو رفضوا وأبو ذر وادلقداد، موجود ىذا يف رواياتنا، كما أف علّياً مَجع القرآف وما أعط اه للقـو

ػٍد، علػيّّ َحَفػظ القػرآف عنػده،  أف يأخذوا القرآف من علػّي، كمػا أمهػم رفضػوا قػرآف علػّي، كػذلك رفضػوا كتػاب زُلَمَّ
والنيب صلى اهلل عليػو وآلػو كتػب الكتػاب خلاصػة شػيعة علػّي، كػل ىػذا ُمبَػػٌنٌَّ يف أحاديثنػا ادلنقولػة عػن أىػل البيػت 

هلل وسػػبلمو علػػيهم أمجعػػٌن، إذاً ىػػذا القػػرآف، وىػػذا تصػػرػلهم بػػأف الصػػحابة مػػا سػػألوا إال ىػػذه ادلسػػائل صػػلوات ا
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 احملدودة والواقع التأرؼلي، الواقع العملي.
يف يػػـو غػػد احللقػػة اآلتيػػة إف شػػاء اهلل تعػػاىل سأشػػًن إىل رلموعػػة مػػن الشػػواىد واحلػػوادث والوقػػائع الػػيت تػػربىن ىػػذه 

يػػػاً وعلميػػػاً، تكشػػػف لنػػػا مػػػا كػػػاف عليػػػو الصػػػحابة مػػػن اجلهػػػل ومػػػن عػػػدـ معػػػرفتهم باألحكػػػاـ العمليػػػة برىانػػػاً عمل
وباحلدود اليت ىي من بديهيات ادلعارؼ الدينية، فضػبلً عػن ادلعػارؼ العميقػة يف التوحيػد ويف أسػرار القػرآف، ضلػن 

عػػن مسػػألة أحكػػاـ شػػرعية،  ال نطػػالبهم ّنعػػارؼ التوحيػػد العميقػػة وبأسػػرار القػػرآف وبػػالعلـو الربانيػػة، ضلػػن نتحػػدث
قضية حدود، قضية أحكاـ الصبلة، ْنػد أف الصػحابة ال يعرفػوف التػيمم ال يعرفػوف أحكػاـ الشػكوؾ يف الصػبلة، 
ال يعرفوف معاين األلفاظ العربية اليت يعرفها البعيد والقريب، القاصي والداين، ال يعرفوف معانيها وىم يقرءومها، ال 

يعرفوف وال يعرفوف وال يعرفوف، والشػواىد لػيس مػن كتػب شػيعية، وال مػن كتػب سػنية يعرفوف أحكاـ ادلواريث، ال 
ضعيفة، الشواىد سآيت هبا من الكتػب السػنية ادلعتػربة، غػداً يف احللقػة القادمػة سػرتوف الشػواىد واضػحة وصػرػلة، 

 اليت تتحدث عن قلة علم صحابة النيب صلى اهلل عليو وآلو.
ليّػاً متفػرداً، ال يسػتطيع أحػد أف يصػم عليّػاً باجلهالػة، ال يسػتطيع أحػد أف يقػوؿ بػأف أما عليّّ فهو متفرٌد ويبقػى ع

علّياً ُسئل ومل يعرؼ جوابػاً لػذلك السػؤاؿ، علػيّّ بػاب العلػم وبػاب ادلعرفػة، وىػو بػاب ادلدينػة، بػاب مدينػة العلػم، 
ا بكػر أساسػها وأف عمػر حيطامهػا وباب مدينة اإلؽلاف، وباب مدينػة احلكمػة، أمػا كػبلـ الصػواعق احملرقػة يف أف أبػ
 ؟ومػا ىػو السػقف ؟وما ىػو احليطػاف ؟وأف عثماف سقفها، سنتصفح كتب القـو يف يـو غد لنرى ما ىو األساس

من كتب القـو ال من كتب غًنىم، ومن الكتب ادلعتربة، ىذه أوؿ صفة من صفات اإلماـ ومػن صػفات اخلليفػة 
ىػذه احللقػة، تتمػة الكػبلـ تأتينػا متواصػلة وحلقػات ىػذا ادللػف يشػد العلم، أنا ال أمت الكػبلـ يف ىػذا ادلوضػوع يف 

ىػذا موضػوع بعضها بعضػاً، ادلوضػوعات وادلباحػث متداخلػة تأتينػا تباعػاً، الواحػد تلػو اآلخػر إف شػاء اهلل تعػاىل، 
 العلم.

مانو صلى اهلل ، فهل ىناؾ شكّّ يف علّي وأنو ىو األشجع يف زماف النيب وقبل زمانِو وبعد ز الشجاعةأما موضوع 
ىػػل ىنػػاؾ مػػن شػػّك يف أنػػو أشػػجع أىػػل زمانػػو؟ ىػػل يشػػك أحػػد يف ىػػذه احلقيقػػة؟! القضػػية واضػػحة،  ؟عليػػو وآلػػو

 القرآف أيضاً ُيَصرّح، بذلك إذا أردنا أف نذىب إىل القرآف، القرآُف يبٌن لنا ىذه احلقيقة.
ال يسػتطيع أحػد أف يقػوؿ إف عليّػاً  ،بعػدىاومػا  10إذا ذىبنا إىل سورة األحزاب، وقرأنا يف سورة األحزاب اآليػة 

وِ            اِر خَبإًُوُُ ِـّ } ةيف ىذه اآلي َـٍّ ٌَْ ثِبٌ ًَرَُِنُـّ ٓ ـَـٌلُِىُ ًَِِـٓ أَعـَفًَ ِِـنُىُ ًَاِر صَاؼَـذ اََّث َـبسُ ًَثٍََؽَـذِ اٌمٍُُـٌةُ احلنَـبخِشَ 
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ىُنَبٌِــهَ اثزٍُِــَِ ادلئِِنُــٌَْ ًَصٌُضٌُِــٌا صٌِضَاًٌــب     } أيػػن ىػػو يقيػػنكم أيػػن ىػػو إؽلػػانكم وأنػػتم تسػػيئوف الظػػن بػػاهلل{اٌُِّنٌَُٔــب

نـيُُ َّـب أَىـًَ    ًَاِر لَبٌَـذ ََّّبئِفَـخٌ ِّ   * ًَاِر َّمٌُيُ ادلنَبـِمٌَُْ ًَاٌَّزَِّٓ يف لٌٍُُثِيُِ َِّشَضٌ َِّب ًَعَـذََٔب اٌٍَّـوُ ًَسَعُـٌٌُوُ اٌَِّـب ؼُـشًُسًا      *اشَذِّذً

ب ـِـشَاسًا        نـيُُُ اٌنَّجِـَِّ َّمٌٌُُـٌَْ اَِّْ ثُ   َّثشِةَ ٌَب ُِمَبََ ٌَىُُ ـَبسخِعٌُا ًََّغـزَؤرُِْ ـَشِّـكٌ ِّ   َـٌّ ًٌََـٌ   * ٌُْرَنَـب عَـٌسَحٌ ًََِـب ىِـَِ ثِعَـٌسَح اِْ ُّشِّـُذًَْ ِا

َْ اََّدثَـبسَ   * ٓ أَلطَبسِىَب ثَُُّ عُئٌٍُِا اٌفِزنَخَ ٌَآرٌَىَب ًََِب رٍََجَّثٌُا ثِيَب اٌَِّب َّغِ ًادُخٍَِذ عٍََْيُِ ِّ ًٌََمَذ وَبٌُٔا عَبىَذًُا اٌٍَّوَ ِِٓ لَجًُ ٌَب ٌٌٌَُُّّ

ٓ َّـنفَعَىُُُ اٌفِـشَاسُ اِْ ـَـشَسرُُ ِـّ       * ًَوَبَْ عَيـذُ اٌٍَّـوِ َِغـئًًٌُب    ب لًٍٍَِْـب      لُـً ٌَـّ ب رَُّزَّعُـٌَْ اٌَِـّ ىػذه اآليػات  {َٓ ادلـٌدِ أًَِ اٌمَزـًِ ًَاِرًا ٌَـّ
تتحدث عن الصػحابة، تتحػدث عػن الفػرار، وعػن سػوء الظػن، وعػن اخلػوؼ، وعػن اجلػت، ىػذه اآليػات عػن أي 

 تتحدث عن الشجاعة؟!! شيٍء تتحدث؟
 ًَسَدَّ اٌٍَّوُ اٌَّـزَِّٓ وَفَـشًُا ثِؽَـِِْيُِ{   }ىل يستطيع أحد يقوؿ إف علّياً يف ضمن ىذه اآليات، إف علّياً يف ىذه اآلية

 كتػبهم، بعلػّي، ىػم ىكػذا كتبػوا يف {مل َّنَـبٌٌُا خَـ ًا ًَوَفَـَ اٌٍَّـوُ ادلـئِِنِنيَ اٌمِزَـبيَ      }مثل ما قرأنا قبل قليل يف روايػاهتم
كىزيلزًليػوا  /كىبػىلىغىًت القيليوبي الحنىاًجرى كىتىظينُّوفى بًاللَّػًو الظُّنيونىػا عليّّ يف ىذه اآلية، ىذه آية علّي، أما ىذه اآليػات: 

ا  ػػًديدن ػػانيوا  /ًإفَّ بػيييوتػىنىػػا عىػػورىةه كىمىػػا ًىػػيى ًبعىػػورىةو ًإف ييرًيػػديكفى ًإالَّ ًفػػرىارنا  /زًلػػزىاالن شى ػػديكا اللَّػػوى ًمػػن قىبػػلي الى كىلىقىػػد كى عىاىى
. علػيّّ لػيس ىنػا، قيل لَّن يىنفىعىكيمي الًفرىاري ًإف فػىرىرتيم ٌمنى الموًت أىًك القىتلً / ولكنهم ولوا األدبار / يػيوىلُّوفى األىدبىارى 

ً   }ما مرَّ عليّّ من ىنا، اجلميع مروا من ىنا، عليّّ مرَّ من ىنا وُ اٌَّـزَِّٓ وَفَـشُ وُ      ًَسَدَّ اٌٍَـّ ا ثِؽَـِِْيُِ مل َّنَـبٌٌُا خَـ ًا ًَوَفَـَ اٌٍَـّ

كفػاىم بعلػّي، وكػاف اهلل قويػاً عزيػزا، القضػية واضػحة حػ ى لػو أردنػا أف نعػرض عػن ىػذه اآليػات { ادلئِِنِنيَ اٌمِزَـبيَ 
ة فإف والروايات اليت مرت، وقراءة ابن عباس وابن مسعود وىذه ادلصادر ادلوجودة يف كتبهم، لو قرءنا تأريخ الواقع

 الواقعة ٕنت وانتهت وجاء النصر بيد حيدر ال بيد غًنِه:
 يا كرَّاري يا كىرَّاري في يـو الكىر، ذاتك تعرؼ كل األشياًء، لكن ال تعرؼ معنى الفر
 حيدر حيدر يا فاتح خيبر، إنك ال تعرؼ معنى الفىر، إنك تعرؼ معنى الكر

 غيرؾ يعرؼ معنى الفر
يا كىرَّاري في يـو الكىر
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ىُب، حػٌن نػذىُب إىل بعلػّي صػلوات اهلل وسػبلمو عليػو، ومػا األمػر ببعيػِد حػٌن نػذ{ وَفََ اٌٍَّـوُ ادلـئِِنِنيَ اٌمِزَـبيَ   ًَ}

ًٌََََّ حُنَنيٍ اِر أَعدَجَزىُُ وَثشَرُىُُ ـٍَُ رُؽِٓ عَنىُُ شَْئًب ًَضَبلَذ عٍََـْىُُُ اََّسضُ ثَِّـب سَحُجَـذ ثُـَُّ     } 25اآلية  سورة التوبة

 {.ًَضَبلَذ عٍََْىُُُ اََّسضُ ثَِّب سَحُجَذ ثَُُّ ًٌََّْزُُ ُِّذثِشَِّٓ}وما عليّّ ىنا، عليّّ ما مرَّ من ىنا{ ُِّذثِشًٌَََِّّْٓزُُ 
يف يـو غد سنتحدث عن ذلك الكرار الذي ليس بفرار، نتحّدث إف شاء اهلل إذا كاف ىناؾ وقػت عػن خيػرب، و 

وصفُو زُلَمٌَّد صلى اهلل عليو وآلو، لنرى من ىو الَكػرَّار ومػن ىػو الَفػرَّار،  عن ذلك الَكرَّار الذي ليس ِبَفرَّار، ىكذا
نتحّدُث عن خيرب، نتصفُح التأريخ، ىناؾ الكثًن من ادلطالب اليت ال تُقاؿ وال تُػذكر عػن واقعػة خيػرب، ونتحػدث 

ففػي احللقػة اخلامسػة، ىػذه  عنها إف شاء اهلل إذا كاف ىناؾ ُمتسػع مػن الوقػت غػداً يف احللقػة الرابعػة فػإف مل يكػن
{ًَكَفَغى انهَّغوُ املغؤيِنِنيَ انقِتَغبلَ    }اآليات واضحة وصرػلة، من أراد أف يعيش يف أجوائها تتجلى لػو شػجاعة علػيّ 

كفػػػاىم بعلػػػّي صػػػلوات اهلل وسػػػبلمو عليػػػو، وأنػػػا ىنػػػا ال أريػػػد أف أتنػػػاوؿ األحػػػداث التأرؼليػػػة، وكيػػػف جػػػرت واقعػػػة 
 واقعػػػة ُحنػػػٌن يػػػـو وليػػػتم مػػػدبرين يػػػا صػػػحابة النػػػيب، اآليػػػة صػػػرػلة ٔناطػػػب األحػػػزاب، وكيػػػف جػػػرى مػػػا جػػػرى يف

الصػػحابة، وقػػد بلػػغ بعػػض الصػػحابة يف فػػرارِه حػػ ى وصػػل إىل مكػػة، وىػػذا مػػذكوٌر يف كتػػب القػػـو ال يف كتبنػػا، يف  
، جئػين ِنطػأ و  احػد كتب أحاديثهم وتأرؼلهم وسًنىم، عليّّ ىػو األعلػم، علػيّّ ىػو األشػجع، وعلػيّّ ىػو ادلعصػـو

يف تأريخ علّي، م ى أخطأ عليّّ، عليّّ لغز ال يُعرؼ أولُو وال يُعرؼ آخره، عليّّ من أراد أف ينظر إىل تأرؼلِو سيقر 
بعصػػػمتِو مػػػن دوف احلاجػػػة إىل ُنػػػٍث يف علػػػم الكػػػبلـ، أو البحػػػث يف أسػػػانيد األحاديػػػث أو مصػػػادر األحاديػػػث، 

احلػػديث ىنػػا عػػن العصػػمة، إف شػػاء اهلل يف وقػػت آخػػر رّنػػا  نظػػرة إىل سػػًنة علػػّي ىػػي تنبئػػك بعصػػمتِو، أنػػا ال أريػػد
يكوف لنا ملف خاص بالعصمة، يف وقت آخر، يف مناسبة أخػرى، أُفػرُِد ملفػاً خاصػاً دلوضػوع العصػمة، ألف ىػذا 

 ىو أيضاً موضوع كبًن، عليّّ ىو األسخى، ومن أسخى من علّي ..
 ناقبية: رضواف اهلل تعاىل على الصاحب بن عباد، يف قصيدتِو ادل

 فقلت: أبذؿ أىل األرض بالنفل  قالت: ففي من أتى في ىل أتى شرؼه 
لُـً  }، تعاؿ معي نتصػفح القػرآف كمػا تصػفحنا القػرآف عػن علػم علػّي ىو األسخى كىو األشجع كىو األعلم

ــبِة        ــُ اٌِىَز ــذَهُ عٍِ ــٓ عِن َِ ًَ ــنَُىُ  ــِ ًَثَْ ــيِْذًا ثَِْن ــوِ َش ٍّ ــَ ثِبٌ لػػم الصػػحابة وأسػػئلتهم، كمػػا تصػػفحنا القػػرآف يف ع{ وََف
يسػػألونك، ىػػذا العػػػدد احملػػدود مػػػن األسػػئلة الػػذي يكشػػػف عػػن مػػػدى علمهػػم، كمػػا تصػػػفحنا اآليػػات يف سػػػورة 
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األحػػزاب، ويف سػػورة بػػراءة، عػػن فػػرار الصػػحابة وعػػن علػػّي، والقػػرآف ػلػػدثنا عػػن شػػجاعتِو، لنتصػػفح القػػرآف كػػي 
ء صػورة تتجسػد علػى وجػو ىػذه البسػيطة، ىػذه ػلدثنا عن سػخاء علػّي، ومػن أسػخى مػن علػّي؟ إذا كػاف السػخا

 الصورة ىي عليّّ صلوات اهلل وسبلمو عليو:
ًَعاَلََِْٔـخً ـٍََيُـُ َأخـشُُىُ عِنـذَ سَّث        } 274يف سورة البقرة، اآلية:  ـًِ ًَاٌنَّيَـبسِ عِـشَا  ٍَّْ َْ أَِـٌَاٌَُيُ ثِبٌ َٓ ُّنفِمٌُ ٌَّزِّ يِـُ ًَالَ خَـٌؾٌ   ا

اٌَـزَِّٓ ُّنفِمُـٌَْ   }اآلية موجودة يف رواياتنا ويف روايات القـو إمها يف علّي صلوات اهلل عليػو { عٍََْيُِ ًَالَ ىُُ َّحضٌََُْٔ

ــخً   ــشَا ًَعَالََِْٔـ ــبسِ عِـ ــًِ ًَاٌنَّيَـ ــٌَاٌَيُُ ثِبٌٍَّْـ كػػػاف ينفػػػق األمػػػواؿ لػػػيبلً ومهػػػاراً، وسػػػراً وعبلنيػػػًة، كػػػاف سػػػخائو يف مجيػػػع { أَِـ
عينػػاً، سػػػخاء علػػػّي يف مجيػػع األزمنػػػة وَنميػػػع الكيفيػػات، اآليػػػة تريػػػد االْناىػػات، مػػػا كػػػاف سػػخائُو يتخػػػُذ شػػػكبلً م

يف كػل زمػاف، لػػيس ىنػاؾ مػن حلظػٍة وعلػيّّ لػيس فيهػػا {ُّنفِمُـٌَْ أَِــٌَاٌَيُُ ثِبٌٍَّْـًِ ًَاٌنَّيَـبسِ   }اإلشػارة إىل ىػذه القضػية 

اٌَّـزَِّٓ ُّنفِمُـٌَْ أَِـٌَاٌَيُُ    }عبلنيػة سخياً، بالليل والنهار، سراً وعبلنية، وبأي كيفيٍة كانت، بكيفيػة السػر، وبكيفيػة ال

 . {ثِبًٌٍَِّْ ًَاٌنَّيَبسِ عِشَا ًَعَالََِْٔخً

الَحَ ًَُّئرُـٌَْ اٌضَّوَـبحَ ًَىُـُ سَاِو        }سورة ادلائدة اآلية  زَِّٓ ُّمُِّْـٌَْ اٌ َـّ َـٌّ زَِّٓ مَِنُـٌا ا َـٌّ ُُّْىُُ اٌٍّوُ ًَسَعٌٌُُوُ ًَا ٌِ ًَ َب  َّّٔ  {عُـٌَْ ِا
 يف حاِؿ الصبلة والعبادة، عليّّ سخاء، لو كاف السخاء صورة لكانت ىذه الصورة تراباً ٓنت أقداـ السخاء ح ى

ٌَ }عليّ  ينفقػوف بالليػل لػيبلً ومهػاراً وسػراً وعبلنيػة،  {ًَانَّذِيٍَ آيَنٌُا انَّذِيٍَ يُقِيًٌٌَُ انصَّالَةَ ًَيُؤتٌٌَُ انزَّكَبةَ ًَىُى رَاكِعُغٌ
ليل والنهار، سراً وعبلنية، اآلية ىنا تتحػدث حػ ى وىػو يف مقػاـ العبػادة، وعلػيّّ يف مقػاـ مرت اآلية قبل قليل، بال

 العبادة ال يشغلُو شيٌء عن اهلل، وىو راكع وسخائُو واصٌل صادٌر ألف علّياً ىو السخاء والسخاء ىو علّي.
ٌُِا ثَنيَ َّـذَُ َٔدـٌَاوُُ   َِنٌُا اِرَا َٔبخَْزُُُ اٌشَّعٌُيَ ـَمَذَّّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ م}13 - 12اآلية يف سورة يف سورة الػُمجاِدلة، اآلية 

ٌُِا ثَـنيَ َّـذَُ َٔدـٌَاوُُ صَـذَلَبدٍ ـَـبِر مل      أَأَشـفَمزُُ أَْ رُمَـذّ   *صَذَلَخً رٌَِهَ خَ ٌ ٌَّىُُ ًَأََّيَشُ ـَبِْ مل رَدِذًُا ـَبَِّْ اٌٍَّوَ ؼَفٌُسٌ سَّحٌُِْ 

ــوُ عَ  ــبةَ اٌٍَّ ــٌا ًَرَ ــٍَبحَ{ رَفعٍَُ ــؤَلٌُِّْا اٌ َّ ــْىُُ ـَ إىل آخػػر اآليػػة، ىػػذه اآليػػة معروفػػة، ىػػذا ضلػػٌو مػػن أضلػػاء اإلنفػػاؽ، اهلل  ٍَ
سػػبحانو وتعػػاىل أوجػػب علػػى ادلسػػلمٌن أف يػػدفعوا مػػاالً حينمػػا يريػػدوف زيػػارة رسػػوؿ اهلل، زلادثػػة رسػػوؿ اهلل، أيػػن 

لصدقة فيأيت لزيارة رسوؿ اهلل، وىػذه اآليػة سخاء الصحابة؟ كلهم أحجموا وما دفعوا، الوحيد الذي دفع، يدفع ا
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مػػن تفسػػًن الطػػربي التفسػػًن  28واجلػػزء  27مل يشػػارؾ فيهػػا عليّػػاً أحػػٌد أبػػدا، ىػػذا تفسػػًن الطػػربي، ىػػذا ىػػو اجلػػزء 
 25صػفحة:  {وُُ صَـذَلَخً ٌُِا ثَنيَ َّذَُ َٔدـٌَا َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنٌُا اِرَا َٔبخَْزُُُ اٌشَّعٌُيَ ـَمَذّ}ادلعروؼ، يف ذيل ىذه اآلية

قػاؿ: نيهػوا عػن مناجػاة النبػي { ٌُِا ثَنيَ َّذَُ َٔدٌَاوُُ صَـذَلَخً ـَمَذّ}بسندًه عن مجاىد في قولػوً : 28من اجلزء 
حتػػى يتصػػدقوا، فلػػم ييناجػػًو إال علػػٌي بػػن أبػػي طالػػب رضػػي اهلل عنػػو، قػػدَّـ دينػػاران فتصػػدؽ بػػو، ثػػم أنزلػػت 

 الرخصة في ذلك.
قاؿ علػيّّ رضػي اهلل عنػو: إف فػي كتػاب اهلل عػزَّ كجػل آيػة مػا د بسندِه عن رلاىد قاؿ: حديث آخر عن رلاى

زَِّٓ مَِنُـٌا اِرَا َٔـبخَُْزُُ اٌشَّعُـٌيَ ـَمَـّذ       }عمل بها أحده قبلي كال يعمل بهػا أحػده بعػدم َـٌّ ُّّيَـب ا ٌُِا ثَـنيَ َّـذَُ َٔدـٌَاوُُ    َّـب َأ

ــذَلَخً ا أحػػٌد مػػن الصػػحابة، أيػػن سػػخائهم أيػػن سػػخاء الصػػحابة؟،  . مل يعمػػل هبػػقػػاؿ: فيًرضػػت ثػػم نيًسػػخت{ صَ
كتب احلديث اليت يقولوف عنها فبلف أنفق كذا، وأعتق فبلف وفبلف، ىذه أشياء ضلػن ال نُِقػُر هبػا نعاملهػا ّنعاملػة 
األسػػانيد وادلصػػادر كمػػا ىػػم يريػػدوف، أمػػا ىػػذا قػػرآف، قػػرآف وىػػذه قضػػية ثابتػػة ومعروفػػة، ىػػذه آيػػة تتحػػدث عػػن 

قػاؿ: { ٌُِا ثَـنيَ َّـذَُ َٔدـٌَاوُُ صَـذَلَخً    َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنٌُا اِرَا َٔبخَْزُُُ اٌشَّعٌُيَ ـَمَذّ}عن عدـ سخاء الصحابةالسخاء و 
 نيهو عن مناجاة النبي حتى يتصدقوا، فلم يناجًو إال علٌي بن أبي طالب رضي اهلل عنو.

مسألة، فوعظهم اهلل بهذه اآلية، ككاف الرجل تكوف لو سأؿ الناس رسوؿ اهلل حتى أحفوه بالعن قُتادة قاؿ: 
الحاجة إلى نبي اهلل فبل يستطيع أف يقضػيها حتػى يقػدـ بػين يديػو صػدقة، فاشػتد ذلػك علػيهم، فػأنزؿ اهلل 

 عزَّ كجل الرخصة بعد ذلك.
أنفسػػػكم، خفػػتم علػػػى يعػػػين أشػػفقتم علػػى  {ٌُِا ثَـــنيَ َّـــذَُ َٔدــٌَاوُُ صَـــذَلَبدٍ أَشـــفَمزُُ أَْ رُمَـــذّ}اآليػػات صػػرػلة

زيػارة إىل { ٌُِا ثَنيَ َّذَُ َٔدـٌَاوُُ صَـذَلَبدٍ  أَشفَمزُُ أَْ رُمَذّ}أموالكم، وما أشفقتم على رسوؿ اهلل، ىذا معىن اآليػة 
رسػػػوؿ اهلل مػػػا كػػػانوا يسػػػتطيعوف أف يػػػدفعوا درىػػػم، ىػػػل ىػػػذا قػػػدر رسػػػوؿ اهلل عنػػػدىم؟ ال أدري، اآليػػػة واضػػػحة 

وؿ أف قػدر رسػوؿ اهلل عنػد كػل الصػحابة يف كػل الوقػت، لكػن ىػذا امتحػاف، ىػذا وصرػلة، ىذا موقف، أنا ال أق
امتحاف من االمتحانات، ال يعين أف الصحابة ليست عندىم مواقف كاف ذلػم فيهػا مػن السػخاء الواضػح، أنػا ال 
أنفي ىػذه احلقػائق، ىنػاؾ حقػائق موجػودة ال نسػتطيع أف ننكرىػا مػن سػخاء الصػحابة، يف مػواطن أخػرى، لكػن 
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من ىو األسخى؟ ىنا أمتحاف األسخى، أنا أٓندث عن األسخى، أٓندث عن األشجع، ال أقػوؿ بػأف الصػحابة  
 ،كل الصحابة ما كانوا شجعاف، وال أقوؿ بأف الصحابة كػل الصػحابة مػا كػاف عنػدىم علػم، أبػداً، ال أقػوؿ ىػذا

العلم األوؿ واآلخر، وىناؾ مػن  لكنين أُنث وأٓندث عن األعلم، وإال ضلن عندنا يف الروايات إف سلماف أعطي
الصػػحابة مػػن ؽللػػك علمػػاً واسػػعاً، لكػػن احلػػديث عػػن األعلػػم، احلػػديث عػػن األشػػجع، احلػػديث عػػن األسػػخى، ال 
أقوؿ بأف الصحابة ما كػاف عنػدىم سػخاء، لكػن ىػذه اآليػة تكشػف مػن ىػو األسػخى، األسػخى علػيّّ، اآليػات 

دؽ وىػػو راكػػع، حينمػػا نػػزؿ األمػػر بالتصػػدؽ قبػػل النجػػوى ىػػو ٓنػػدثت: ينفػػق بالليػػل والنهػػار، سػػراً وعبلنيػػة، يتصػػ
الػػذي تصػػدؽ ومػػا تصػػدؽ أحػػد، كػػل ىػػذا يكشػػُف عػػن السػػخاء وسػػخاُء علػػّي ال يقػػُف عنػػد ىػػذا احلػػد، حػػٌن 

نذىب إىل سورة الدىر أو سورة اإلنساف:
َب ُٔ * وِ ِِغىِْنًب ًََّزًِّْب ًَأَعِ ًاًَُّطعٌَُِّْ اٌطَّعَبََ عٍَََ حُجّ} ىػذا { طعُِّىُُ ٌٌَِخوِ اٌٍَّوِ ٌَب ُٔشِّذُ ِِـنىُُ خَـضَاء ًٌََـب شُـىٌُسًا    أَِّّ

ىو السخاء، ال نريد ال جزاًء وال شكورا، ال نريد جزاًء مقابل ىذا السخاء وال نريد شكراً وال مػدحاً، دلػاذا؟ ألف 
تتجلػى مػن دوف سػبب،  السخاء صفة ذاتية فيهم يف أىل البيت، صػفة ذاتيػة يف علػّي وآؿ علػّي، والصػفة الذاتيػة

مثل العطر مثل زجاجة العطر حٌن تفتح زجاجة العطر ادلكاف ينتشر فيو الطيب دلاذا؟ ألف طبيعػة العطػر ينتشػر، 
ال ػلتاج العطر ىنا إىل مدح، سواء مدحت العطر أـ مل ٕندح العطر، العطػر ينتشػػر، ضػوء الشػمس إذا أشػرؽ ال 

وِ ِِغـىِْنًب ًََّزًِّْـب   ًَُّطعٌَُِّْ اٌطَّعَـبََ عٍََـَ حُجـّ   }و داٌؿ على نفسِو بنفسػوػلتاج إىل أف تقوؿ بأف ىذا الضوء منًن، ى

َب ُٔطعُِّىُُ ٌٌَِخوِ اٌٍَّوِ ٌَب ُٔشِّذُ ِِنىُُ خَضَاء ًٌََب شُىٌُسًا * ًَأَعِ ًا اَِّْ اََّثـشَاسَ  }ولػذلك جػزاء ىػذا السػخاء مػا ىػو؟ { أَِّّ

. {ًَعَـمَبىُُ سَثُّيُـُ شَـشَاثًب ََّيُـٌسًا     . ... ًَُّغمٌََْ ـْيَب وَؤعًب وَبَْ ِِضَاخُيَب صَجنَجًٍِْـب  *وَبـٌُسًا َّششَثٌَُْ ِِٓ وَؤطٍ وَبَْ ِِضَاخُيَب
  ىذا الشراب الطهور دلن؟ ىذا الشراب الطهور للذوات ادلتطهرة.

ىػؤالء ىػم الػػذين { ٌَّــب ََّّغُّـوُ اٌَِّــب ادلطَيَّــشًَُْ  * ٌٍْيف وِزَـبةٍ َِّىنُــ  *أَِّـوُ ٌَمُــشمٌْ وَــشٌُِّ }حينمػا نػذىب إىل سػورة الواقعػػة

ــٌسًا }يشػػػربوف الشػػػراب الطهػػػور، ىػػػو ىػػػذا القػػػرآف الكػػػرًن، شػػػراهبم ىػػػو ىػػػذا ــشَاثًب ََّيُـ ــُ شَـ ــمَبىُُ سَثُّيُـ ىػػػؤالء { ًَعَـ
ىػو رهبػػم، ادلَطهَّػروف، ادلَطهَّػروف يشػػربوف الشػراب الطهػػور، مػن الػذي يسػػقيهم؟ رهبػم، لػػيس ادلبلئكػة، السػاقي ىنػػا 

ــٌسًا } ىػػو اهلل ــشَاثًب ََّيُ ــُ شَ ــمَبىُُ سَثُّيُ  ىػػذا شػػراُب علػػّي وآؿ علػػّي، أمػػا شػػراب أعدائػػِو يف نفػػس سػػورة الواقعػػة{ًَعَ
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ٌَـآوٌٍَُِْ ِِـٓ   } اخلطاب ألعداء علّي، ىكذا قاؿ أئمتنػا، لسػت أنػا الػذي أقػوؿ{ ثٌَُْثَُُّ أَِّىُُ أَُّّيَب اٌضَّبٌٌَُّْ ادلىَزّ}

اذلػيم اإلبػل العطشػانة { ـَشَبسِثٌَُْ شُـشةَ اذلِـُِْ   * ـَشَبسِثٌَُْ عٍََْوِ َِِٓ احلُِِّْ * ـََّبٌِئًَُْ ِِنيَب اٌجُطٌَُْ * ٌٍَٓ صَلُّشَدَشٍ ِّ

ثَُُّ أَِّىُُ أَُّّيَب اٌضَّـبٌٌَُّْ  } اذلائجة، حينما هتيج اإلبل ترى ادلاء وىي عطشانة وىائجة مضطربة يدوس بعضها بعضاً 

 * ـَشَبسِثٌَُْ شُشةَ اذلِـُِْ  * ـَشَبسِثٌَُْ عٍََْوِ َِِٓ احلُِِّْ * ـََّبٌِئًَُْ ِِنيَب اٌجُطٌَُْ * ٓ صَلٌٌٍََُّآوٌٍَُِْ ِِٓ شَدَشٍ ِّ * ثٌَُْادلىَزّ

 الواقعػةيف سػورة  {أَِّـوُ ٌَمُـشمٌْ وَـشٌُِّ   } نفػس السػورة - {ًَعَـمَبىُُ سَثُّيُـُ شَـشَاثًب ََّيُـٌسًا    { ، }ِّٓىَزَا ُٔضٌُُيُُ َّـٌََ اٌـذّ  

وآيات الكتاب يشد بعضها بعضاً، وحػديث أىػل البيػت مػع آيػات  {ٌَّب ََّّغُّوُ اٌَِّب ادلطَيَّشًَُْ * يف وِزَبةٍ َِّىنٌٍُْ}
الكتاب يشد بعضُو بعضا، آيات الكتاب مع كلمات أىل البيت ينتج عندنا البنيػاف ادلرصػوص، أيُّ بنيػاف ىػذا؟ 

ٕنسػػػكتم هبمػػػا، ىنػػػاؾ بنيػػػاف مرصػػػوص، ىػػػذا البنيػػػاف ادلرصػػػوص نبنيػػػو مػػػن  بنيػػػاف الكتػػػاب والعػػػرتة، الثقلػػػٌن مػػػا إف
الكتاب والعرتة، من الثقلٌن، ما إف ٕنسكتم هبما لن تضلوا بعدي أبدا، ىذا سخاُء علّي، ال نريد منكم ال جػزاًء 
رِه وال شكورا، تبلحظوف مصاديق سلتلفة، صور سلتلفػة عػن سػخاء علػّي، إىل أف يصػل سػخاُء علػّي يف أمجػل صػو 

يشػري يبيػع، ىػذه اآليػة نزلػت { ًََِِٓ اٌنَّبطِ َِٓ َّششُِ َٔفغَوُ اثزِؽَبء َِشضَـبدِ اٌٍّـوِ  } من سورة البقػرة 207يف اآلية 
 يف علّي حٌن بات يف فراش رسوؿ اهلل ليلة ادلبيت، وىذه شجاعة علّي أيضاً ىذا سخائُو وشجاعتُو ىنا:

 فقلت: أثبت خلق اهلل في الوىلً  قالت: فمن ذا الذم بات من فوؽ الفراش ًفدلن 
ىػذا سػخاُء علػّي، ىػذه صػورة أخػرى مػن { ًََِِٓ اٌنَّبطِ َِٓ َّششُِ َٔفغَوُ اثزؽَـبء َِشضَـبدِ اٌٍّـوِ ًَاٌٍّـوُ سَإًُؾٌ ثِبٌعِجَـبدِ     }

ـََّٓ حَآخَّهَ ـْوِ } 61صور سخاء علّي، إىل أف يتجلى أجلى معاين سخاء علّي يف سورة آؿ عمراف، يف اآليػة 

ِِ    ُ ىػذا سػخائُو، اجلػوُد { ٓ ثَعذِ َِب خَبءنَ َِِٓ اٌعٍُِ ـَمًُ رَعَبٌٌَا َٔذعُ أَثنَبءَٔب ًَأَثنَبءوُُ ًَِٔغَـبءَٔب ًَِٔغَـبءوُُ ًَأَٔفُغَـنَب ًأَٔفُغَـىُ
بالنفس أقصى غاية اجلود، ح ى صار نفساً لرسوؿ اهلل، ىذا ىػو السػخاء، ىػذا سػخاء ّنعػىًن عميػق، ىػذا سػخاء 

ىذا ليس سخاء ّناؿ وال سخاء بػالنفِس يف سػوح القتػاؿ، ىػذا سػخاء مػن معػىًن آخػر، ىػذا أرقػى  ال ندركُو ضلن،
 معاين السخاء ىذا سخاء علّي ِلُمَحمَّد وسخاُء زُلَمٍَّد لعلّي.

 ميحىمَّده قاؿ: أنا عليّّ كعليّّ أنا .



 3 ح   الملف العلوم
  

85 

 .كعليّّ قاؿ: أنا ميحىمَّده كميحىمَّده أنا
وأنت زُلَمَّد يا سيد األوصياء، ىذه نفحاٌت من عطر الكتاب الكرًن وشيٌء من  السبلـ عليك يا من زُلَمٌَّد أنت

حقائق ووثائق واضحة وبينة من كتب الذين جفوا علّياً صلوات اهلل وسبلمو عليػو وأعرضػوا عنػو، حقػائق واضػحة  
عػػن مظلوميػػة كمػػا ىػػو مكتػػوٌب يف مقدمػػة الربنػػامج، حقػػائق دامغػػة ومظلوميػػة صػػارخة، وأنػػا ال أريػػد احلػػديث ىنػػا 

علػػّي، مظلوميػػة علػػّي أكػػرب مػػين وأكػػرب مػػن كػػل حػػديث، مظلوميػػة علػػّي يعرفهػػا رسػػوؿ اهلل، مظلوميػػة علػػّي يعرفهػػا 
علػيّّ، تعرفهػا الزىػراء، ولػذلك مػا قدمتػُو الزىػراء كػاف قربانػاً يف سػاحة مظلوميػة علػّي، الزىػراء صػلوات اهلل وسػػبلمو 

ىي الشاىدة الشهيدة وىي أوؿ من دافعت عن فنػاء علػّي عػن فنػاء عليها كانت قرباناً يف ساحة مظلومية علّي، 
 اإلمامة ادلقدس.

تتمػػة احلػػديث تأتينػػا متتاليػػة إف شػػاء اهلل يف احللقػػات القادمػػة، غػػداً نفػػس ادلوعػػد، نفػػس ادلكػػاف، نفػػس الشاشػػة، 
قػاكم علػى خػًن ونفس الوالء، موعدنا يتجدد معكم، مع علػّي وآؿ علػّي صػلوات اهلل وسػبلمو علػيهم أمجعػٌن، أل

 يف أماف اهلل. 
 

 
 

 قناة الموٌدة الفضائية     
 االربعػػاء 

 ىػ  2342ذم الحجة    14
 ـ  2010/  11/  30   



 

 اٌشاثعخ احلٍمخ

نساَء، صغاراً كبارا،  السَّبلـُ عليكم أشياع أبػي تراٍب فػي كل صقٍع من أصقاع ىذا الوجود أحياءاً أمواتا، رجاالً 
 َلفُّ الػعلوي الػحلقة الرابعةشيباً شبابا، بٌن أيديكم الػمَ 

الزاؿ الكبلـ متواصبًل بٌن منطقٌن: بٌن منطق الػحّق الواضح، وبٌن منطٍق يذىب بعيدًا عن الػحّق، ما بٌَن 
اـ بن الػحكم الػتػي دارت فػي تدليٍس وتلبيٍس وتشبيٍو وتػحريٍف وتزوير، الكبلـُ الزاؿ فػي أحناء مػحاجػجة ىش

قصر الوزير البػرمكي الػعباسي، ووصل بنا الكبلـُ إىل أىم صفات الػُحجَّة بعد رسوؿ اهلل الػعصمُة، الػعلػم، 
الشجاعُة، والسخاء، فػي الػحلقة الػماضية تػحّدثُت شيئًا عن السخاء، وإف كاف ىذا الػمطلُب بػحاجٍة إىل 

عناوين الػتػي بٌن يدي تػجعلنػي أوجز فػي بعضها وأختصر بعض الػحديِث فػي بعض توسعٍة أكثر، لكن كثرة الػ
: ىو أعلػم األعلػمجوانبها، وكاف الػحديُث أيضًا عن الػعلػم، وأف الػُحجَّة بعد رسوؿ اهلل البد أف يكوف ىو 

علػم الػخلق إطبلقاً، تناولُت الػخلق، فضبًل عن الصحابة وعن مػجتمع الػمدينة، الػُحجَُّة بعد النبػي األعظم ىو أ
األسئلة الػتػي سألػها الصحابُة والػتػي ذكرىا القرآف والػتػي تكشف لنا عن مػحدودية علػمهم، وأشرُت إلػى ما 

 ثَْنِِ شَيِْذاً ثِبٌٍّوِ وَفََ }لًُ جاء فػي الكتاب الكريػِم فػي اآلية األخًنة من سورة الرعد، فػي علػم علّي الػمطلق:

وقلُت بأنػي فػي ىذه الػحلقة، أي فػي الػحلقة الرابعة سأتناوُؿ بعضًا من  اٌىِزَبةِ{ عٍِـُ عِنذَهُ ًََِٓ ىًَُُثَْنَ
الشواىد والػمشاىد و الػمصاديق الػتػي تتحدُث عن علػم من قالوا عنو بأنو أعلػم الصحابة، عمر بن الػخطاب، 

أمثلة وليست على طريقة االستقصاء والتتبع، ألف  أبو بكر، عثماف، وأضرابػهم أنا أشًن إىل نػماذج وىذه
 االستقصاء والتتبع ال يتناسب مع الربامج التلفزيونية، ذلك أمٌر موكوؿ للػموسوعات ولكتب التحقيق.

مر الكبلـُ فػي الػحلقة الثانية عن موسوعة )الغدير( الػتػي جادت بػها يراعُة ذلك الػعمبلؽ الشيخ األمينػي 
من موسوعة الغدير بػحسب طبعة  6 عليو، فػي ىذه الػحلقة جئت بػهذا الػجزء وىو الػجزء رضواف اهلل تعاىل
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وتػحقيق مركز الغدير للدراسات اإلسبلمية، جئت بػهذا الػجزء من الغدير ال ألنػي ال أملك الػمصادر األصلية، 
ردُت أف أجعل من كتاب فبعٌض منها موجود بٌن يدي اآلف، والبعض اآلخر موجوٌد فػي مكتبتػي، لكننػي أ

الشيخ األمينػي، أردت أف أجعل الشيخ األمينػي ُمشاركًا لنا فػي ىذا الػجهد إف كاف لنا فػي ىذا الػُجهد شيءٌ 
من ثواب، شيٌء من أجر، شيٌء من فضل، كي أقوؿ للشيخ األمينػي نّضر اهلل وجهو بٌن يدي سيد األوصياء، 

ف قرٍف من الزماف، ىذه الػجهود تتلقفها أيدي أشياع عليٍّ عرب ىذه الػجهود الطويلة الػتػي بذلتها عرب نص
السنٌن، وأريد أف أقوؿ للشيخ األمينػي إف الراية الػتػي تلقيتها أنت من األجياؿ الػتػي سبقتك، ىناؾ الكثًُن من 

 أشياع علّي مػمن تلقى الراية منك أيها الشيخ ..
 شاعر النصراين الذي كاف يعيُش فػي الػعصر الػجاىلي: ىذه أبياٌت من المية السموئل بن عاديا، ال

 كؿه لًػما قاؿ الكراـ فعػوؿي ؤ قػ  ده  ػػػيػػػػاـ سػػػبل قػػا خػػػػػنػػػده مػيػػػػػػػإذا سػػ
 راـ قػلػيػلي ػػها إفَّ الكػػفقػلت ل  ػػا  ػػػػػػدنػػػديػػله عػػػػػيػػػػلػػا قػػػػػػا أنػػرنػػػػػػيػػػػعػػتػػ
 ػػواءه عػػالػم كجهوؿي ػػيػس سػلػف   ا كعنهمي ػجهلت الناس عنٌ لي إف ػػػس

 .......................   إذا المرء لم يدنس من اللـؤ عرضو 
 وأقوؿ ىنا: إذا الػمرء لػم يدنس من اللـؤ قلبو، اللـؤ ىو البعُد عن عليّ 

 ػلي ػػيػػو جػمػػػديػرتػكل رداءو يػػػف  إذا المرء لم يدنس من اللـؤ عرضو
 وؿي ػػػهػالًػم كجػفليػس سػواءن عػ   مي ػػهػلي إف جهلت الناس عنٌا كعنس

الشيخ األمينػي فػي ىذا الػجزء أشار إىل مػجموعٍة من الشواىد ومن الػمصاديق، وقد أستلها من أمهات كتب 
، وأنا سأخذ أمثلًة من ذلك، وسأعرج على بعٍض من مصادر القـو كمثاؿ على أف ىذه الوقائع مو  جودة القـو

فػي مصادرىم وإىل ىذه الساعة، يذكر الشيخ األمينػي ما أخرجُو مسلػم فػي صحيحو من قضية جهل الػخليفة 
عمر بػحكم الػتيمم، ويذكر ىنا الػمصادر واألسانيد الػتػي ذكرىا علػماء القـو فػي كتبهم وَفصََّل القوؿ فػيها 

ػم( مثااًل على أف األحداث الػتػي ذكرىا صاحب ىذه الػحادثة سوؼ أقرأىا عليكم من )صحيح مسل تفصيبل.
الغدير موجودة فػي مصادرىم وفػي كتبهم، صحيح مسلػم بػحسب الطبعة الػموجودة عندي وىي طبعة دار 

، وإذا كانت الطبعات مػختلفة الػحديث ىو فػي باب 832، الػحديث رقم: 141صادر، بًنوت فػي صفحة: 
 : 832حاديث باب الػتيمم، وبػحسب ترقيم الطبعة الػموجودة عندي الػتيمم، ىو الػحديث الػخامس من أ

عمَّار كاف  - بسنده أف رجبلن أتى عمر فقاؿ: إني أجنبتي فلػم أجد ماءان، فقاؿ: ال تصلي، فقاؿ عمَّار
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ما فأجنبنا فلػم نجد ماءان، فأ ،أما تذكر يا أمير الػمؤمنين إذ أنا كأنت فػي سرية: -موجود، عمَّار بن ياسر 
تػمعكت يعنػي تقلبت، ألف اآلية كانت نازلة آية  -أنت فلػم تصلي، كأما أنا فتمعكت فػي التراب كصليت 

فقاؿ النبيي: إنما كاف يكفػيك أف تضرب بيديك األرض  ،كأما أنا فتمعكت فػي التراب كصليت -الػتيمم 
ألف  قاؿ: إف شئت لػم أحدث بو.ثم تنفخ ثم تمسح بهما كجهك ككفػيك، فقاؿ عمر: أتقي اهلل يا عمَّار، 

 الػخليفة انكشف خطأه، فما أراد أف عمَّار يبٌن ىذا األمر.
، 72البخاري فػي صحيحو، وىو مصداؽ من مصاديق التدليس عند البخاري، طبعة دار صادر، صفحة:

 باب الػمتيمم ىل ينفخ فػيهما، يعنػي ىل ينفخ فػي يديو بنفس السند: 383الػحديث مرقم: 
جله إلى عمر بن الػخطاب فقاؿ: إني أجنبتي فلػم أصب الػماء، فقاؿ عمَّار بن ياسر لعمر بن جاء ر 

فأما أنت فلػم تصلي، كأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت  ،أما تذكر أنا كنا فػي سفرو أنا كأنت :الػخطاب
مسح بهما كجو للنبي فقاؿ النبي: إنما كاف يكفػيك ىذا فضرب النبي بكفػيو األرض كنفخ فػيهما ثم 

فقاؿ عمر: أتقي اهلل يا عمَّار، قاؿ: إف وانتهى الكبلـ، بقية الػحديث ُعلست، لػم يبقى لػها أثر،  ككفػيو.
ىذا ىو صحيح مسلػم، وىذا ىو صحيح البخاري، وتبلحظوف النقيصة الواضحة  شئت لػم أحدث بو.

ست بقضية غريبة، ىذه القضية قضية الػموجودة فػي الػحديث، وىذه ىي طريقة البخاري، ىذه القضية لي
اعتيادية فػي صحيح البخاري وىو تدليس الػحديث وتقطيعو، بػحسب ما يكوف موائمًا لرغبتو، بػحسب ما 

 يكوف موافقاً لػمدح الصحابة وإف كاف األمر بػخبلؼ ذلك.
رأيت لو أف أ: -على نفس ىذا النهج  -كنتي جالسان مع عبد اهلل كأبي موسى لذلك فػي صحيح مسلػم: 

رجبلن أجنب فلػم يجد الػماء شهران كيف يصنع بالصبلة؟ فقاؿ عبد اهلل: ال يتيمم كإف لػم يجد الػماء 
. يعنػي ال يصلي، ألنو ال صبلة ببل طهور، نفس الػمنهج وىو الػمنهج الػعمري فػي قضية عدـ الصبلة، شهران 

، إذا كاف خليفة الػمسلػمٌن ال يعرؼ أحكاـ ةئيوىذا ناشٌئ من عدـ معرفة حكم الػتيمم، وىذه مسألة ابتبل
صبلتو. أنا أسألكم باهلل لو كاف إماـ مسجٍد فػي مػحلة، ال أقوؿ إماـ مسجد جامع فػي الػمدينة، مػحلة من 
الػمحبلت، حي من األحياء، إذا كاف إماـ الػمسجد ال يعرؼ أحكاـ الصبلة، ال يعرؼ أحكاـ الوضوء، ىل 

ماعة؟ فكيف يقولوف عن عمر بأنو ىو أعلػم األُمَّة، وكيف تكوف الػخبلفة واإلمامة من يصلي الناس خلفو الػج
بعد رسوؿ اهلل لو؟ وىذه أحاديثهم فػي صحيح البخاري وفػي صحيح مسلػم، وكل الوقائع الػتػي سأشًن إليها 

ماؿ، منها ما ىو فػي الػتػي ذكرىا الشيخ األمينػي ىي موجودة فػي ىذه الػمصادر، منها ما ىو فػي كنز الػع



 4 ح   الملف العلوم
  

89 

مستدرؾ الصحيحٌن، منها ما ىو فػي مسلػم، فػي البخاري، وفػي بقية الػمصادر، ىذه الػحادثة األولػى جهٌل 
 بػحكم الػتيمم . 

الػحادثة الثانية، الػخليفُة ال يعرُؼ حكم الشك فػي الصبلة، وىذه قضية ابتبلئية يػجب على اإلنساف أف 
لػمسلػمٌن ال يعرؼ حكم الشك فػي الصبلة فما ىو حاؿ الػمسلػمٌن إذاً؟ نػحن ىنا ال يتعلػمها، إذا كاف إماـ ا

نتحدث عن الػعلـو الػعميقة وعن الػمعارؼ اإللػهية الواسعة، نتحدث عن معاٍف بسيطة عن حكم الػتيمم، عن 
فػي كتبهم، ىذه حكم الشك فػي الصبلة، إذا كاف ىؤالء القـو ال يعرفوف ىذه األمور، وىذه حقائق موجودة 

الػحادثة ذكرىا ابن حنبل فػي مسنده وذكرىا البيهقي فػي السنن ومصادر أخرى، أنا جئت بالطبعة الػجديدة 
ألنو فػي حاشية الطبعة ذُكرت أرقاـ الطبعات وأرقاـ الصفحات واألجزاء بػحسب الطبعات الػمتوفرة اآلف، ألف 

ات والصفحات الػموجودة فػي زمانو، لكن مؤسسة الغدير َلمَّا الشيخ األمينػي فػي النسخة القديػمة ذكر الطبع
 أعادت الطبعة وضعت فػي الػحاشية أرقاـ األجزاء والطبعات والصفحات الػتػي ىي متوفرة اآلف فػي األسواؽ:

 عن ابن عباس أنو قاؿ لو عمر:
ن أصحابو إذا شك يا غبلـ ىل سػمعت من رسوؿ اهلل أك من أحدو م -ألنو كاف صغًن السن  - يا غبلـ

-يسأؿ ابن عباس، يقوؿ لو: يا غبلـ ألنو كاف شاباً يافعاً، كاف صغًن السن  -الرجلي فػي صبلتو ماذا يصنع؟
يا غبلـ ىل سػمعت من رسوؿ اهلل أك من أحدو من أصحابو إذا شك الرجلي فػي صبلتو ماذا يصنع؟ : 

ػيما أنتما؟ فقاؿ عمر: سألت ىذا الغبلـ ىل قاؿ: فبينا ىو كذلك إذ أقبل عبد الرحػمن بن عوؼ فقاؿ: ف
سػمعت من رسوؿ اهلل أك أحدو من أصحابو إذا شك الرجل فػي صبلتو ماذا يصنع؟ فقاؿ عبد الرحػمن:  

إىل آخر الػحديث، فكاف الػخليفُة يػجهُل حكم شكوؾ الصبلة، ىل تػجوز الصبلة خلف إماـٍ ال  كذا كذا...
م الػمسلػمٌن إماـٌ ال يعرُؼ بديهيات األحكاـ؟! ىذا فػي كتبهم والػمصادر يعرؼ أحكاـ صبلتو؟! وىل يُػَحكّ 

 موجودة ومذكورة.
، 1659، الػحديث: 312، صفحة: 195، الػحديث: 190)ُمسند ابن حنبل( الػجزء األوؿ، صفحة: 

 ، بعدة طرؽ والكبلـُ طويل. 332، سنن البيهقي الػجزء الثاين صفحة: 1691، الػحديث: 319صفحة: 
أف عمر بن الػخطاب  :أخرج الػحافظاف ابن أبي حاتػم كالبيهقي عن الدكئليجهُل الػخليفة بكتاب اهلل: 

ولدت  - ريفعت إليو امرأة كلدت لستة فهمَّ برجػمها -رفعت، مرافعة، قضية قضائية  - ريفعت إليو امرأة
إليو فسألو فقاؿ: قاؿ اهلل  فبل  ذلك علٌيان فقاؿ: ليس عليها رجم، فبل  ذلك عمر فأرسل -لستة أشهر 
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فست أشهر حػملو شَيشاً{  ثٍََبثٌَُْ ًَـِ َبٌُوُ }ًَحٍَُّوُكقاؿوَبٍَِِنيِ{  حٌٌََنيِ أًَالَدَىَُّٓ ُّشضِعَٓ }ًَاٌٌَاٌِذَادُ: تعالى
وذكر الشيخ األمينػي الػمصادر وىذا جهٌل واضٌح بآيات اهلل وبأي  كحوالف، فذلك ثبلثوف شهران فخٌلى عنها.

 يات؟ باآليات الػمتعلقة باألحكاـ الفقهية، بالقانوف، يعنػي ىو يػجهل بالقوانٌن حاكٌم جاىٌل بالقوانٌن . آ
وعلى نفس ىذا النسق، على نفس ىذا ادلضموف، ىذه احلادثة نقلها الشيخ األميين من مصادر كثًنة سلتصر 

، 28، التفسًن الكبًن، جزء: 142: ، الرياض النظرة، اجلزء الثالث، صفحة265جامع بياف العلم، صفحة: 
، الػمناقب، تذكرة 226، كفاية الطالب، صفحة: 120، صفحة: 6، تفسًن النيسابوري، اجلزء 15صفحة: 

الػخواص، الدر الػمنثور، كنز الػعماؿ، وإىل غًن ذلك، وكذلك ىذا الػحديث، عفواً ىذا، ىذه الػمصادر للحادثة 
أما مصادر ىذه الرواية أو الواقعة الػتػي اآلف سأشًن إليها، فأخرجو مالك فػي السابقة الػتػي ذكرتػها قبل قليل، 

الػموطأ، والبيهقي فػي السنن الكربى، وأبو عمر فػي الػعلػم، وابن كثًن فػي تفسًنه، وابن الديبع فػي تيسًن 
 الوصوؿ، والػعينػي فػي عمدة القاري، والسيوطي فػي الدر الػمنثور، ومصادر أخرى:

فولدت لو تػمامان لستة أشهر فأنطلق زكجها  ،بد اهلل الػجهنػي قاؿ: تزكج رجله منا امرأة من جهينةعن ع
فأمر بها أف  -نفس الػعلػم، نفس الػمستوى الػعلػمي  - فأمر بها أف تيرجم -أياـ خبلفة عثماف  - إلى عثماف

 ًَـِ َبٌُوُ }ًَحٍَُّوُ تبارؾ كتعالى:تيرجم، فبل  ذلك علٌيان فأتاه فقاؿ: ما تصنع ليس ذلك عليها، قاؿ اهلل

فالرضاعة أربع كعشركف شهران، كالػحمل وَبٍَِِنيِ{  حٌٌََنيِ أًَالَدَىَُّٓ ُّشضِعَٓ }ًَاٌٌَاٌِذَادُكقاؿشَيشاً{  ثٍََبثٌَُْ
فأمر بها عثماف أف تيرد  ،فقاؿ عثماف: كاهلل ما فطنت لػهذا -يػمكن أف يكوف ستة أشهر  - ستة أشهر

ككاف من قولػها ألختها يا أخيو ال تػحزني فواهلل ما كشف  -رجػمت يعنػي قُِتلت  - ت قد رجػمتفوجد
الذي ولد  - قاؿ: فشبَّ الغبلـ -غًن زوجها، ألف زوجها ىو الذي أشتكى عليها  - فرجي أحده قط غيره

الرجل بعد يتساقط  فشبَّ الغبلـ بعد، فأعترؼ الرجل بو ككاف أشبو الناس بو، قاؿ: فرأيت -لستة أشهر 
. ألف الػمرأة قُتلت مظلومة، بػحكم الػخليفة الػعادؿ عثماف بن عفاف، الػجاىل عضوا عضوان على فراشو

 بأحكاـ اهلل، الشيخ األمينػي كلػمات جػميلة يعلق على ىذه الػحادثة يقوؿ:
دؿ أف يسلط على األنفس أليس عارًا أف ُيشغل فراغ النبػي األعظم أناس ىذا شأمهم فػي القضاء، أمن الػع

واألعراض والدماء رجاؿ ىذا مبلغهم من الػعلػم!!، أمن اإلنصاؼ أف تفّوض النواميس اإلسبلمية وطقوس األُمَّة 
تبلحظوف نفس الػمستوى الػعلػمي، وىذه  ىذه سًنهتم. -يعنػي خلفاء  -وربقة الػمسلػمٌن إىل يد خبلئف 
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الػموطأ، والبيهقي فػي السنن الكربى، وإىل الػمصادر األخرى الػتػي مصادرىم، ىذه الػحادثة أخرجها مالك فػي 
 أشرت إليها قبل قليل.

حادثٌة أخرى، وىي حادثة معروفة ومشهورة ومذكورة فػي مصادر كثًنة، سوؼ لن أشًن إىل الػمصادر ألف كل 
درىا كثًنة جداً، ىذه األحداث منقولة من كتبهم ومن مصادرىم، الختصار الوقت، ألنو بعض األحداث مصا

يعنػي مثبًل ىذه القضية الػتػي سأذكرىا نقلها الشيخ األمينػي عن أبػي يعلى فػي مسنده الكبًن، وسعيد بن 
منصور فػي سننو، والػمحاملي فػي أماليو، وابن الػجوزي فػي سًنة عمر، وابن كثًن فػي تفسًنه، والػهيثمي فػي 

ثور، وفػي جػمع الػجوامع، وفػي الدرر الػمنتثرة نقبًل عن سبعة من مػجمع الزوائد، والسيوطي فػي الدر الػمن
الػحفاظ، ومنهم أحػمد وابن حباف الطرباين، وذكره الشوكاين فػي فتح القدير، والػعجلوين فػي كشف الػخفاء، 

 وابن درويش الػحوت فػي أسنػى الػمطالب، وغًنه، وغًنه، وغًنه:
ثم قاؿ: أيها الناس ما إكثاركم فػي صداؽ النساء كقد كاف رسوؿ ركب عمر بن الػخطاب منبر رسوؿ اهلل 
أربع مائة درىم فما دكف ذلك،  -الصدقات مجع صداؽ وىو ادلهر  -اهلل كأصحابو كالصدقات فيما بينهم 

كلو كاف اإلكثاري في ذلك تقول عند اهلل أك كرامة لػم تسبقوىم إليها، فؤلعرفنَّ ما زاد رجله في صداؽ 
فؤلعرفن يعين سأعاقبو لو عرفت بو، لو عرؼ بأف أحدًا زاد يف  -أربع مائة درىم، قاؿ: ثم نزؿ  امرأة على

قاؿ: ثم نزؿ فأعترضتو امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أف  -الصداؽ سأعاقبو 
 في القرآف، فقاؿ: يزيدكا في مهر النساء على أربع مائة درىم، قاؿ: نعم، فقالت: أما سمعت ما انزؿ اهلل

 -والقنطار كمية كبًنة من ادلاؿ  - لِنطَبساً{ اِحذَاىَُّٓ }ًَمرَْزُُ: كأم ذلك؟ قالت: أما سمعت اهلل يقوؿ
قاؿ: فقاؿ اللهم غفران كل الناس أفقو من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقاؿ: أيها الناس إني كنت نهيتكم 

ة درىم فمن شاء أف يعطي من مالو أك فمن طابت نفسو أف تزيدكا النساء في صدقاتهن على أربع مائ
ىذه مسائل بسيطة يف األحكاـ الشرعية، يف آيات الكتاب الكرًن، ال ٓنتاج إىل تعّمق، واخلليفُة  فليفعل.

 غلهلها وىذه األحداث منقولة من أمهات كتبهم من مصادرىم ومن عشرات ادلصادر . 
عن أنس بن مالك، قاؿ: تب التفسًن، فػي كل كتب تفسًنىم: وىذه مذكورة فػي كل ك - عن أنس بن مالك

 ًَأَثّبً{ *ًَـَبوِيَخً ؼٍُجبً ًََٔخالً *ًَحَذَائِكَ *ًَصَّزٌُٔبً ًَلَضجبً حَجّبً *ًَعِنَجبً ــْيَب }ـَؤَٔجَزنَب إف عمر قرأ على الػمنبر
كانت فػي يده ت فػي يده: أي حركها رفض عصًا كان - قاؿ: كل ىذا عرفناه فما األب؟ ثم رف  عصا ن
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واألب ىو علف  - فقاؿ: ىذا لعمر اهلل ىو التىكىلُّف فما عليك أف ال تدرم ما األب -حركة قوية 
الػحيوانات، يعرفو الرعاة، رعاة الػعرب، يعرفو كل الػعرب، األب ىو علف الػحيوانات، وواضح من سياؽ 

ونقرأ فػي ىذه السورة، فػي  {اٌـعُِِِْ اٌنَّجَبِ *عَِٓ ءٌٌََُّْزَغَب }عََُّ اآليات، ألنو لو أردنا أف نذىب إىل سورة

 ؼٍُجبً ًََٔخالً *ًَحَذَائِكَ *ًَصَّزٌُٔبً ًَلَضجبً حَجّبً *ًَعِنَجبً ــْيَب شَمّبً * ـَؤَٔجَزنَب اََّسضَ شَمَمنَب }ثَُُّ سورة عبس وتولػى

اآلية واضحة تشًن إىل أف  ًٌَِؤَٔعَبِِىُُ{ ٌَّىُُ }َِّزَبعبً ػي نفس اآلياتف ًٌَِؤَٔعَبِِىُُ{ ٌَّىُُ َِّزَبعبً ًَأَثّبً * *ًَـَبوِيَخً
فقاؿ: ىذا لعمر اهلل ىو التكلف، فما  -ما ذكر فػي اآليات السابقة منو ما ىو للبشر ومنو ما ىو لؤلنعاـ 

فكلوه إلى ربو عليك أف ال تدرم ما األب اتبعوا ما بين لكم ىيداه من الكتاب، فأعملوا بو كما لػم تعرفوه 
 -كيف نػميز األشياء الػتػي بُػٌّن لنا ىداىا؟ إذا كانت كلػمة األب الػخليفة ال يعرفها، ما معنػى ىذا الكبلـ   -

. ما ىو ىذا الشيء الذي ُبٌن لنا ىداه إذا كانت كلػمة األب الػيت ىي اتبعوا ما بين لكم ىداه من الكتاب
 فة ال يعرفو، إذاً ما ىو الشيء الذي بُػٌّن ىداه للخليفة؟! اسم للعلف الذي تأكلو الػحيوانات الػخلي

 ىناؾ رواية أخرى، منقولة عن عمر بن الػخطاب لَػمَّا ُسئل عن األب فػي ىذه اآليات:
يعنػي ىذا من الػمعرفة الػعميقة جداً، أف تعرؼ أف كلػمة األب  -فقاؿ عمر: نيهينا عن التعمُّق كالتكلُّف 

. وىذه األحاديث كما يقوؿ الشيخ األمينػي أخرجها سعيد بن هينا عن التعمُّق كالتكلُّفني  -معناىا ىو الػعلف 
منصور فػي سننو، وأبو نعيم فػي الػمستخرج، والػمصادر كثًنة حقيقة، ابن جرير فػي تفسًنه، البيهقي، ابن 

و، والزمػخشري فػي مردويو، الػحاكم فػي الػمستدرؾ، وأقره الذىبػي فػي تلخيصو، والػخطيب فػي تأريػخ
الكشاؼ، ومػحب الدين الطربي فػي الرياض النظرة، والشاطبػي فػي الػموافقات، وابن الػجوزي، وابن األثًن فػي 
النهاية، وابن تيمية فػي مقدمة أصوؿ التفسًن، وابن كثًن فػي تفسًنه، وصححو، والػخازف فػي تفسًنه، 

ة جداً، إذا كاف ىذا النوع من الػمعرفة ىو من التعمُّق الذي نُػهينا والسيوطي فػي الدر الػمنثور، إىل مصادر كثًن 
 عنو فما ىو الذي أمرنا بو إذاً؟ إذاً أي علػم يػملكوف ىؤالء الصحابة؟ ! . 

قطعًا ىو يستشًن  - عن ابن عباس قاؿ: أيتي عمر بػمجنونةو قد زنت فاستشار فػيها أناسان حادثة أخرى: 
عن ابن عباس  -م الذين كانوا حوؿ عمر؟ ىم الصحابة عثماف، وأمثاؿ عثماف الصحابة الذين حولو، من ى

يعنػي بعد أف استشار، وأشاروا  - قاؿ: أيتي عمر بػمجنونةو قد زنت فاستشار فػيها أناسان، فأمر بها أف ترجم
ف زنت فأمر فأمر بها أف ترجم فمر بها عليّّ فقاؿ: ما شأف ىذه؟ فقالوا: مػجنونةي بنػي فبل -عليو بالرجم 
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بها عمر أف ترجم، فقاؿ: أرجعوا بها، ثم أتاه فقاؿ: يا أمير الػمؤمنين أما علػمت أما تذكر أف رسوؿ اهلل 
قاؿ: ريفع القلػم عن ثبلثة: عن الصبي حتى يبل ، كعن النائم حتى يستيقظ، كعن الػمعتوه حتى يبرأ، كأف 

. عمر دائماً ببلءىا، فخلى سبيلها كجعل عمر يكبرىذه معتوىة بني فبلف لعل الذم أتاىا أتاىا كىي فػي 
يكرب فػي مثل ىذه األحداث كما كرب فػي قضية الػمغًنة بن شعبة ومرت علينا فػي الػملف الفاطمي، فهو ما  
كاف يعرؼ الػحكم والػمستشاروف الذين كانوا حولو ال يعرفوف الػحكم، أيُّ علػم ىذا؟!، وأيُّ خبلفٍة ىذه؟!، 

ٍة ىذه؟!، وأيُّ مستشارين ىؤالء؟! وىذه الػحوادث مذكورة فػي أىم مصادرىم الػحديثية والتأريػخية وأيُّ استشار 
 . سانيد وأرقاـ الصفحات وبالتفاصيللكن ليس ىناؾ من أنصاؼ، والشيخ األمينػي ذكر الػمصادر واأل

عقبػى، وذكرىا الػحافظ ىذه حادثة أخرى أخرجها مػحب الدين الطربي فػي الرياض النظرة، وفػي ذخائر الػ
ما  دخل عليّّ على عمر كإذا امرأةه حبلى تيقاد ترجم، فقاؿ:الكنجي فػي الكفاية، ومصادر أخرى أيضاً: 

شأف ىذه؟ قالت: يذىبوف بي ليرجػموني، فقاؿ: يا أمير الػمؤمنين ألم شيءو ترجم؟ إف كاف لك سلطاف 
ىذا ىو الفقو، وىذا  أحدو أفقو منػي ثبلث مرات. عليها فمالك سلطاف على ما فػي بطنها، فقاؿ عمر: كلُّ 

إف كاف لك سلطاف عليها ىو القانوف الذي كاف يعرفو الػخليفة، مرأة حامل تؤخذ للرجم، أمًن الػمؤمنٌن قاؿ: 
 . أليس ىذه من شؤوف الػحاكم أف يعرؼ القوانٌن !! فمالك سلطاف على ما فػي بطنها
لبيهقي، الػمصادر مذكورة ذكرىا الشيخ األمينػي واختصارًا للوقت لن أتناوؿ حادثٌة أخرى نقلها البيهقي وغًن ا

فأخذ مهرىا فجعلو فػي بيت  -أثناء الػعدة  - أيتي عمر بن الػخطاب بامرأة تزكجت فػي عدتهاالػمصادر: 
ريفع إلى  -عاقبهما جلدىػما، ألنو منقولة بنٍص آخر  - الػماؿ، كفٌرؽ بينهما، كقاؿ: ال يػجتمعاف كعاقبهما

عمر بن الػخطاب امرأة تزكجت فػي عدتها فقاؿ لػها: ىل علػمًت أنك تزكجتػي فػي الػعدة؟ قالت: ال، 
يعنػي الػمرأة ما كانت  - فقاؿ لزكجها: ىل علػمت؟ قاؿ: ال، قاؿ: لو علػمتما لرجػمتكما فجلدىػما أسياطان 

قاؿ: لو علػمتما  -ػمًا بأف ىذه الػمرأة فػي الػعدة عالػمة أنػها الزالت فػي الػعدة، والرجل أيضًا ما كاف عال
على أي أساٍس؟ فهل كانت الػمرأة مػحصنة، ألف الرجم لئلحصاف، إذا كانت الػمرأة يعنػي غًن  - لرجػمتكما

مػحصنة كيف ترجم؟ وىذا الرجل من قاؿ بأنو كاف مػُحصن؟ أكيداً الػمرأة ما كانت مػحصنة وإال لػما تزوجت 
ال حكمو بالرجم صحيح، وال حكمو بالػجلد صحيح أيضاً  - ا لرجػمتكما ثم جلدىػما أسياطان لو علػمتم -

 ألنػهما ال يستحقاف الػجلد، وال أخذه ماؿ الػمهر صحيح ألنو من حقها.
أيتي عمر بن الػخطاب بامرأة تزكجت فػي عدتها فأخذ مهرىا فجعلو فػي بيت الػماؿ، كفٌرؽ بينهما كقاؿ: 
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ىذه جهالة  -فقاؿ عليّّ: ليس ىكذا، كلكن ىذه الػجهالةي من الناس  -جلدىػما  -عاقبهما ال يػجتمعاف ك 
كلكن يفٌرؽ بينهما، ثم تستكمل بقية الػعدة من األكؿ، ثم تستقبل  -من الناس، ىم جهلوا بقضية الػعدة 

ليو ثم قاؿ: يا عدة أخرل، كجعل لػها عليّّ الػمهر بما استحل من فرجها، قاؿ: فحمد اهلل عمر كأثنى ع
. ىو أنت ال تعرؼ بالسنة، فكيف ترد الػجهاالت إىل السنة، ومثل ىذا  أيها الناس ردكا الػجهاالت إلى السنة

، فػي سًنة الػخليفة عمر، وفػي سًنة الػخليفة أيب بكر، وإف كانت مدة خبلفة أيب بكر  كثًٌن فػي كتب القـو
كتبهم من كتب   الكثًن، وربػما نأيت على ذكرىا وتناولػها، ومنقليلة لكن فػيها من الفضائع و الشنائع الشيء 

 . القـو ال من كتبنا
يُدخل عليها يعين  - أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغنية كاف ييدخل عليهاحادثٌة أخرى ومن مصادرىم: 

 - ها كلعمرفأنكر ذلك فأرسل، إليها فقيل لها: أجيبي عمر فقالت: يا كيبله مال -يدخل عليها الرجاؿ 
فبينما ىي في الطريق فزعة، فضربها الطلق فدخلت دارا،ن فألقت كلدىا فصاح الصبيي صيحتين  -خافت 
فاستشار  -مات صبيها يعين أصاهبا الطلق، ومات وليدىا من الفزع من اخلوؼ من فزعة عمر  - ثم مات

داؿ يعين ترشد  - مؤدبعمر أصحاب النبي فأشار عليو بعضهم، أف ليس عليك شيء إنما أنت داؿه ك 
كصمت عليّّ فأقبل على علٌي فقاؿ: ما تقوؿ؟ قاؿ: إف كانوا قالوا  -الناس، الداؿ البد أف يكوف عادلًا 

فلم ينصحوا لك، أرل أف ديتو  -شلاشاة لك يعين  - برأيهم فقد أخطأ رأيهم، كإف كانوا قالوا في ىواؾ
فأمر عليٌان أف  -يف طريقك يعين يف الطريق إليك  - عليك، فإنك أنت أفزعتها كألقت كلدىا في سبيلك

عقلو يعين ديتو على العاقلة، العاقلة العشًنة، وىذا أحكاـ الدية معروفة، القتل اخلطأ يقسم على  - يقسم عقلو
. يعين يؤخذ عقلو من قريش ألنو أخطأ، فهؤالء فأمر علٌيان أف يقسم عقلو على قريش -العاقلة على العشًنة 

 حابة حوؿ اخلليفة، اخلليفة جاىل باحلكم، والصحابة ادلستشاروف جاىلوف باحلكم أيضاً .أيضاً الص
إفَّ عمر بن الػخطاب أتي بامرأة زنت فأقرت فأمر برجػمها، فقاؿ عليّّ: لعل بها عذران، ثم حادثة أخرى: 

كفػي إبلو ماءه  -عي خليط يعنػي رفػيق فػي الر  -قاؿ لػها: ما حػىمىلًك على الزنا؟ قالت: كاف لػي خليط 
كلبن، كلػم يكن فػي إبلي ماء كال لبن، فظمئت فاستسقيتو فأبى أف يسقينػي حتى أعطيو نفسي، فأبيت 
 عليو ثبلثان، فلػما ظمأت كظننت أف نفسي ستخرج أعطيتو الذم أراد فسقاني، فقاؿ عليّّ: اهلل أكبر

نقلها ابن القيم الػجوزية فػي الطرؽ الػُحكمية  -سَّحٌُِْ{  ؼَفٌُسٌ اٌٍّوَ ْوِ اَِّْعٍََ اِثَُ ـاَل عَبدٍ ًَالَ ثَبغ ؼَ َ اضطُشَّ }ـََِّٓ
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 أو الػَحكمية، فػي الطرؽ الػَحكمية، وفػي كنز الػعماؿ أيضاً جاءت مذكورة وفػي مصادر أخرى.
نذر فػي األوسط ىذه الػحادثة أخرجها ابن أيب شيبة وعبد الرزاؽ وابن الػم -عن ابن أبي مليكة حادثٌة أخرى: 

وكذلك فػي كنز الػعماؿ، ابن أيب شيبة فػي كتابو الػمصنف الكتاب الػمعروؼ من كتب الػحديث الػمعروفة 
فكتب أف اشبركه، فإف كجدتػموه ستة أشبار  ،من أىل الػعراؽ سرؽ ر كتب فػي غبلـأف عم: -عندىم

ال يوجد ال فػي كتب القـو وال  ػملو فتيرؾ.فشيبر فوجد ستة أشبار تنقص أن -يعنػي فاقطعوا يده  -فاقطعوه 
فػي كتبنا وال فػي أي كتٍب أخرى بأف عبلمة البلوغ أف ُيشرَب اإلنساف، لكنو ألنو يػجهل بأحكاـ البلوغ، وجاء  

أف عمر كتب فػي غبلـ من أىل كتاب من الػعراؽ يسأؿ الػخليفة عن القانوف فوضع لو قانونًا من عنده: 
ىذا حكٌم من عندياتو، ال أصل لو، ال  ف اشبركه فإف كجدتػموه ستة أشبار فاقطعوه.فكتب أ ،الػعراؽ سرؽ

فػي الشريعة، ال فػي اآليات، ال فػي الروايات، ال فػي كتب السنة، وال عند الػخوارج، وال فػي كتب الشيعة، وال 
 فػي أي مكاف .

ة أخرجها أبو عبيد يف كتابو األمواؿ، لنذىب إىل خطبة اخلليفة يف اجلابية، ماذا خطب اخلليفة؟ ىذه اخلطب
، بإسناد رجالو كلهم ثقات، والبيهقي يف السنن الكربى، واحلاكم يف ادلستدرؾ، وكذلك يف رلمع 223صفحة: 

الزوائد، وجاءت مذكورة يف العقد الفريد، ويف سًنة عمر البن اجلوزي، وأشًن إليها يف معجم البلداف، وجاءت 
والشيخ  -اجلابية منطقة تسمى اجلابية  -ه اخلطبة، خطبة اخلليفة يف اجلابية مذكورة يف مصادر عديدة ىذ

خطب الناس فقاؿ: من أراد األميين تتبعها بشكل دقيق بادلصادر واألسانيد، ما ىي خطبة عمر يف اجلابية: 
جبل،  أف يسأؿ عن القرآف فليأتي أيبيى بن كعب، كمن أراد أف يسأؿ عن الحبلؿ كالحراـ فليأتي معاذ بن

كمن أراد أف يسأؿ عن الفرائ  فليأتي زيد بن ثابت، كمن أراد أف يسأؿ عن الماؿ فليأتني فإني لو 
. يعين اخلليفة ال يعرؼ القرآف، ال يعرؼ احلبلؿ واحلراـ، وال يعرؼ الفرائض، الفرائض يعين ادلواريث خازف

 .أف تفقدكنيسلوني قبل مصطلح معروؼ، قارنوا بٌن ىذه الكلمة وبٌن كلمة علّي: 
أخرج الػخطيب فػي رواة مالك والبيهقي فػي شعب اإليػماف والقرطبػي فػي تفسًنه بإسناٍد صحيح عن عبد اهلل  

. سورة البقرة مدنية، نزلت فػي الػمدينة، والنبػي  قاؿ: تعلػم عمر سورة البقرة فػي اثنتي عشرة سنةبن عمر، 
 -تػى بدأ عمر يتعلػم وسورة البقرة ما نزلت من األياـ األولػى كل بقاءه فػي الػمدينة عشر سنوات، وال ندري م

. َلمَّا ختم سورة البقرة ال ندري تعلػم تعلٌػم عمر سورة البقرة فػي اثنتػي عشرة سنة فلػما ختمها نػحر جزكران 
ا عمر بفقهها تعلػَّمه قراءتػها، تعلّػم حفظها، القرطبػي طبعًا يقوؿ فػي تفسًنه وىذا من جيب القرطبػي، يقوؿ:
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تعلػَّم . ىذا الكبلـ من القرطبػي من عندياتو، وإال ىو الػخرب ىكذا: كما تػحتوم عليو فػي اثنتػي عشرة سنة
جزور يعنػي  -سورة البقرة فػي اثنتػي عشرة سنة فلػما ختمها نػحر جزكران  -بػحسب رواية ابن عمر  -عمر 

عشر سنة أتػم تعلػمو لسورة البقرة، ولكننا ال ندري ما مدى علػمو نػحر بعًنًا فرحًا بػهذه الػمناسبة بعد اثنتػي 
الشيخ األمينػي أيضًا يذكر ىنا بعد أف يضع  .شياء البسيطة الػتػي تقدـ ذكرىابسورة البقرة وىو يػجهل ىذه األ

. يقوؿ: أخرج مال ، َمَثل ُيضرب، بأبيو اقتدى عديّّ فػي الكـر ك فػي الػموطأ عنواف بأبيو اقتدى عديّّ فػي الكـر
 إف عبد اهلل بن عمر مكث على سورة البقرة ثػماِف سنٌن يتعلػمها. الولد على سر أبيو.

كذكره القرطبػي فػي تفسيره، كقاؿ الػعينػي فػي عمدة القارم حفظ عبد اهلل بن عمر سورة البقرة فػي اثنتػي  
واء الػمجموعة الػتػي حكمت . ومصادر أخرى أشارت إىل ىذه القضية، ىذه ىي األجواء أجعشرة سنة

الػمسلػمٌن، ىذه ىي األجواء وأبو بكٍر ما ىو ببعيٍد عن ىذه األجواء عثماف، أبو بكر، عمر، نػحن سلطنا 
الضوء على عمر ألنػهم يقولوف بأف عمر ىو أعلػم الصحابة، فإذا كاف األعلػم ىذا حالو، وىناؾ شواىد 

جهل الػخليفة بأبسط مبادئ األحكاـ الشرعية، فهل يُعقل أف  وحوادث كثًنة جدًا فػي كتب القـو تشًن إىل
 الػُحّجة بعد النبػي األعظم صلى اهلل عليو وآلو وسلػم يكوف بػهذا الػمستوى من الػعلػم؟!

ال يعرؼ أحكاـ الػتيمم، ال يعرؼ أحكاـ الشكوؾ فػي الصبلة، ال يعرؼ معانػي ألفاظ شائعة عند الػعرب  
أحكاـ الػحدود، القصة كقصة عثماف لَػمَّا رجم ىذه الػمرأة الػتػي جاءت بولدىا لستة ككلػمة األب، ال يعرؼ 

أشهر وقتلها بريئة لػجهلو بالػحكم، والػحوادث األخرى الػتػي مرت ومثل ىذا حوادث كثًنة جداً، الشيخ 
من جهل الػخليفة،  األمينػي ىنا فػي ىذا الػجزء فقط الشيخ األمينػي ذكر مائة حادثة، فػي ىذا الػجزء فقط

عنواف الباب نوادر األثر فػي علػم عمر، وىذه الػحادثة، رقم ىذه الػحادثة مائة فػي ىذه الصفحة ىنا، ىنا 
حيث يشًن أصبعي رقم ىذه الػحادثة مائة، ذكر مائة حادثة تدؿ على جهل الػخليفة فػي أبسط أنواع األحكاـ 

، وليس من مصدر واحد من عشرات وعشرات الػمصادر، الشرعية، وكل ىذه الػحوادث نقلها من كتب الق ـو
وذكر الػمصادر، وذكر األسانيد، وكل ىذه الػحوادث واهلل أنا قرأتػها فػي كتبهم وقرأت أكثر منها، كل ىذه 
الػحوادث موجودة فػي كتبهم، والشيخ األمينػي ىنا جاء بػها على سبيل الػمثاؿ ال على سبيل االستقصاء، مائة 

اذا يقوؿ القائل بعد ذلك؟ إذا كاف اإلنساف يػجهل مرة، مرتاف، ثبلثة، أربعة، مئة مرة، وبعض ىذه حادثة، م
 الػحوادث متكررة، يعنػي نفس الػحادثة تتكرر ويتكرر الػجهل فػيها أيضاً.

 الحظوا الػمنطق الذي ينطق بو الػمتكلػموف فػي مدرسة أىل البيت، حٌن يقولوف، حٌن يقوؿ ىشاـ بن الػحكم
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وأضرابو بأف الػُحّجة الذي يُنصب من قبل اهلل سبحانو وتعالػى البد أف يكوف األعلػم، وإال إذا لػم يكن األعلػم 
سيعبث بػمصائر الناس وبأمور الناس، والػجهل يقود اإلنساف إىل الػعمل الػخاطئ، الػحلقة القادمة إف شاء اهلل، 

ب أخرى تتعلق بػهذه الػموضوعات الػتػي بٌن أيدينا، وىي يـو غد، الػحلقة الػخامسة سنسلط الضوء على جوان
ـُ ال يسمُح بالتفصيِل وباإلطالة لكننػي أحاوؿ أف  متفرعة عن مسألة الػجهل وعن مسألة عدـ الػعلػم، والػمقا

. أين ىذا من سىلوني قبلى أف تفقدكني ألػملػم أطراؼ الػحديث بقدر ما أتػمكن، فأين ىذا من رجٍل يقوؿ:
رؼ أسرار آيات كتاب اهلل حرفًا حرفاً، ال أقوُؿ كلػمًة كلػمة، حرفًا حرفاً، أين ىذا مػمن يصفو الباري رجل يع

 . اٌىِزَبةِ{ عٍِـُ عِنذَهُ ًََِٓ ًَثَْنَىُُ ثَْنِِ شَيِْذاً ثِبٌٍّوِ وَفََ }لًُ سبحانو وتعالػى بأنو مػحيطاً بعلػم الكتاب كلو
يكن ىو األشجع فحينئٍذ سيفر وتفر األُمَّة معو، البد أف يكوف الػُحّجُة : أشجع الناس، وإال إف لػم الشجاعة

بعد النبػي األعظم ىو األشجع، نػمر على آيات الكتاب الكريػم الػتػي تػحّدثت عن فرار الصحابة وعن فزعهم 
الػمنادي  : تشًن إىل فرار القـو فػي واقعة أحد، حٌن نادى144وعن جبنهم، فػي سورة آؿ عمراف، فػي اآلية 

 أَعمَبثِىُُ ًََِٓ عٍَََ أمٍََجزُُ لُزًَِ أًَ َِّبدَ أَـَبِْ اٌشُّعًُُ لَجٍِوِ ِِٓ خٍََذ لَذ سَعٌُيٌ اِالَّ ُِحََّّذٌ }ًََِب بأف ُمػَحمَّدًا قد قُِتل

 .اٌشَّبوِشَِّٓ{ اٌٍّوُ ًَعََْدضُِ شَْئبً اٌٍّوَ َّضُشَّ ـٍََٓ عَمِجَْوِ عٍََََ َّنمٍَِت

 ًََِب اٌٍّوِ عَجًِِْ ــِ أَصَبثَيُُ ٌـّب ًَىَنٌُا ـََّب وَثِ ٌ ٌَُّْْسِثّ َِعَوُ لَبرًََ َّٔجِِّ ِّٓ ٓ}ًَوَؤَّّ :146لػتػي بعدىا، اآلية اآليات ا

 رواربيوف، ربيوف يعنػي ربانيٌن، ىذه اآلية تُػَعّرض بأولئك الذين ف اٌ َّبثِشَِّٓ{ ُّحِتُّ ًَاٌٍّوُ اعزَىَبٌُٔا ًََِب ضَعُفٌُا

 {شَْئبً اٌٍّوَ َّضُشَّ ـٍََٓ عَمِجَْوِ عٍََََ َّنمٍَِت أَعمَبثِىُُ ًََِٓ عٍَََ لُزًَِ أمٍََجزُُ أًَ َِّبدَ }أَـَبِْ اآلية السابقة ٓ{}ًَوَؤَّّ

 َِعَوُ ًَلَبرَ َّٔجِِّ ِّٓ ٓ}ًَوَؤَّّ اآلية ىنا تُػَعّرض بػهؤالء القـو الذين انقلبوا على أعقابػهم وفروا من ساحة الػمعركة

 ًَىَنٌُا }ـََّب يعنػي أولئك قد ضعفوا وقد استكانوا ضَعُفٌُا{ ًََِب اٌٍّوِ عَجًِِْ ــِ أَصَبثَيُُ ٌـّب ًَىَنٌُا ـََّب وَثِ ٌ ٌَُّْْسِثّ

ك القـو قد وىنوا، وقد يعنػي أولئ اٌ َّبثِشَِّٓ{ ُّحِتُّ ًَاٌٍّوُ اعزَىَبٌُٔا ًََِب ضَعُفٌُا ًََِب اٌٍّوِ عَجًِِْ ــِ أَصَبثَيُُ ٌـّب
 ضعفوا، وقد استكانوا، ولذلك فروا من ساحة الػمعركة وتركوا رسوؿ اهلل لوحده.

إىل أف تقوؿ اآلية  رُحِجٌَُّْ{ َِّب أَسَاوُُ َِب ثَعذِ ِّٓ ًَعَ َْزُُ اََِّشِ ــِ ًَرَنَبصَعزُُ ـَشٍِزُُ اِرَا }حَز152ََّفػي اآلية 
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أيها . أُخشَاوُُ{ ــِ َّذعٌُوُُ ًَاٌشَّعٌُيُ أحَذٍ عٍَََ رًٌٍََُْ ًَالَ رُ عِذًَُْ }اِرِفرار ًٌَُْ{رٍَ ًَالَ رُ عِذًَُْ }اِر 153

 رًٌٍََُْ ًاَلَ رُ عِذًَُْ }اِرالناس أرجعوا، أصحابػي أرجعوا، وال يلتفت أحد، القرآف ىو يػحدثنا ليس ىذه روايات

لػماذا الرسوؿ يدعوىم؟  أُخشَاوُُ{ ــِ َّذعٌُوُُ }ًَاٌشَّعٌُيُال تلتفتوف إىل أحد، ال تعبئوف بأحد أحَذٍ{ عٍَََ
ألنػهم فروا جػميعًا ما بقي فػي الػمعركة إال عليّّ وأبو دجانة األنصاري، وأبو دجانة قُتل، ما بقي إال عليّّ 

صحابة لنادى الصحابة وإال لو كاف ىناؾ من الأحَذٍ{  عٍَََ رًٌٍََُْ ًَالَ رُ عِذًَُْ }اِرصلوات اهلل وسبلمو عليو
الناس، كما حدث فػي واقعة حنٌن لَػمَّا فر الصحابة أجػمعهم وما بقي إال الػعباس ومػجموعة من بنػي ىاشم 

 من الذي كاف ينادي على الصحابة أف أرجعوا؟
القتاؿ، الػعباس كاف ينادي، لكن ىنا ألنو ما من أحد إال عليّّ وعليّّ يقاتل بسيفػٌن وبرمػحٌن، كاف منشغبًل ب

فمن الذي كاف ينادي على الناس؟ رسوؿ اهلل واضحة معالػم القصة واضحة ال تػحتاج إىل روايات وإىل تفاسًن، 
وإف كانت قد ذكرت فػي كتب الػحديث والتفسًن والسًن والتأريخ، لكن القضية واضحة، فػي واقعة حنٌن الذين 

كاف ىو الذي يدير الػمعركة والبقية من الػهاشػميٌن ىم   بقوا الػعباس وتسعة، عشرة أنفار وإمامهم عليّّ، عليّّ 
الذين أحاطوا برسوؿ اهلل، الػعباس عم النبػي ىو الذي كاف ينادي باألنصار وبالػمهاجرين أف أرجعوا إىل رسوؿ 

اهلل، أما ىنا ألنو ما بقي أحد فقط رسوؿ اهلل وعليّّ يدير الػحرب، لذلك ىو يناديهم:
الػحديث عن أَٔفُغُيُُ{  أَىََّّزيُُ لَذ أُخشَاوُُ * ًَََّآئِفَخٌ ــِ َّذعٌُوُُ ًَاٌشَّعٌُيُ أحَذٍ عٍَََ رًٌٍََُْ ًَالَ رُ عِذًَُْ }اِر

 ظََّٓ اٌـحكّ ؼَ َ ثِبٌٍّوِ }َُِّن154ٌَُّْىذا فػي اآلية  أَٔفُغُيُُ{ أَىََّّزيُُ لَذ }ًَََّآئِفَخٌىؤالء الذين فروا من الػمعركة

 اََِّشِ َِِٓ ٌَنَب وَبَْ ٌٌَ َّمٌٌٌَُُْ ٌَهَ ُّجذًَُْ الَ َِّب أَٔفُغِيُِ ــِ ُّخفٌَُْ ٌٍَِّوِ وٍَُّوُ اََِّشَ اَِّْ لًُ شَِءٍ ِِٓ اََِّشِ َِِٓ ٌَّنَب ىًَ َّمٌٌٌَُُْ اٌـدبىٍَِِّْخِ

 }اَِّْواآلية التػي بعدىا َِضَبخِعِيُِ{ اٌََِ اٌمَزًُ ْيُُِعٍََ وُزِتَ اٌَّزَِّٓ ٌَجَشَصَ ثٌُُْرِىُُ ــِ وُنزُُ ٌٌَّ لًُ ىَبىُنَب لُزٍِنَب َِّب شَِءٌ

 حٌٍَُِْ{ ؼَفٌُسٌ اٌٍّوَ اَِّْ عَنيُُ اٌٍّوُ عَفَب ًٌََمَذ وَغَجٌُا َِب ثِجَعضِ اٌشَّْطَبُْ اعزَضٌََّيُُُ أََِّّب اٌـدّعَبِْ اٌزَمََ ٌَََّ ِِنىُُ رٌٌٌَََّا اٌَّزَِّٓ
الػمعركة، تبلحظوف ىذه اآليات تتحدث عن أجواء واقعة أحد.تولوا منكم يعنػي فروا من ساحة 

 شَْئبً عَنىُُ رُؽِٓ ـٍَُ وَثشَرُىُُ أَعدَجَزىُُ اِر حُنَنيٍ }25ًٌََََّوإذا ذىبنا إىل سورة التوبة، سورة براءة يف اآلية 
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:57عركة، وكذلك يف سورة التوبة اآلية فررمت من ادل ُِّذثِشَِّٓ{ ًٌََّْزُُ ثَُُّ سَحُجَذ ثَِّب اََّسضُ عٍََْىُُُ ًَضَبلَذ

 َِؽَبسَادٍ أًَ ٍَِدَؤً َّدِذًَُْ }ٌٌَيَفرقوف يعين ؼلافوف َّفشَلٌَُْ{ لٌٌََ ًٌََـىِنَّيُُ نىُُِّ ىُُ ًََِب ٌـّنىُُ أَِّيُُ ثِبٌٍّوِ }ًََّحٍِفٌَُْ

ٌٌََّا ُِذَّخَالً أًَ الفرار واالختباء فإمهم يسارعوف إىل ذلك، ويف  يف أي مكاف يستطيعوف َّدَّحٌَُْ{ ًَىُُ اٌَِْوِ ٌٌَّ

 ثِبٌٍَّوِ ًَرَُِنٌَُّْ احلنَبخِشَ اٌمٌٍُُةُ ًَثٍََؽَذِ اََّث َبسُ صَاؼَذ ًَاِر ِِنىُُ أَعفًََ ًَِِٓ ـٌَلِىُُ ِّٓ خَبإًُوُُ }اِرسورة األحزاب

 ثِعٌَسَحٍ ىَِِ ًََِب عٌَسَحٌ ثٌُُْرَنَب اَِّْ َّمٌٌٌَُُْ اٌنَّجَِِّ نيُُُِّ ـَشِّكٌ ذِّذاً * ًََّغزَؤرُِْشَ صٌِضَاالً ًَصٌُضٌٌُِا اٌـّئِِنٌَُْ اثزٍَُِِ اٌُِّنٌَُٔب * ىُنَبٌِهَ

.ٍِْالً{لَ اٌَِّب رَُّزَّعٌَُْ ٌَّب ًَاِراً اٌمَزًِ أًَِ ادلٌدِ َِّٓ ـَشَسرُُ }اِْ 16يف اآلية  اٌفِشَاسُ{ َّنفَعَىُُُ ٌَّٓ ـِشَاساً * لًُ اٌَِّب ُّشِّذًَُْ اِْ
ىذه اآليات فػي أجواء أحد، فػي أجواء حنٌن، فػي أجواء الػخندؽ، وفػي بقية الػمعارؾ أيضاً، فػي أجواء خيرب، 
حديث رسوؿ اهلل حديٌث معروؼ: ألعطٌن الراية غدًا رجبًل يػحبو اهلل ورسولو ويػحب اهلل ورسولو، ىذا الرجل  

النبػُي ىذه الصفة استعمل صيغة الػمبالغة كرّار وليس كار، وقاؿ  كرّاٌر غًن فرار يفتح اهلل على يديو، واستعمل
فرّار غًن فرار لػماذا؟ ألف القـو الذين فروا فػي واقعة خيرب كانوا متعودين على الِفرار، الفرّار ىو الذي يفر ويفر 

تغطية ىذه الواقعة، ويفر مبالغة فػي الفرار، واقعة خيرب واضحة ومعروفة وجلية وبينة، ولذلك القـو يػحاولوف 
النبػي صلى اهلل عليو وآلو ماذا قاؿ؟ فػي البداية أعطى الراية ألبػي بكر وأنػهـز أبو بكر، ورجع يػجت أصحابو 
ويػجبنونو، أعطاىا لعمر وفػي بعض الكتب مرتٌن أعطاىا لعمر، مرة قبل أيب بكر ومرة بعد أيب بكر وفػي 

 يػجت أصحابو ويػجبنونو.الػمرتٌن يأيت فاراً من ساحة الػمعركة 
لذلك النبػي تأذى، كل ما أعطى الراية ألحد يرجع فاراً من ساحة الػمعركة، فقاؿ ألعطٌن الراية غداً رجبلً، ىذا 
الرجل ما ىي أوصافو؟ يػحبو اهلل ورسولو ويػحب اهلل ورسولو كرّار غًُن فرّار، يفتح اهلل على يديو، يعنػي ىذه 

الذين فروا، مثل ما صفة الفرار موجودة فػيهم، الصفات األخرى أيضًا الػتػي جاءت األوصاؼ غًن موجودة فػي 
فػي ىذه الكلػمات النبوية والػتػي ىي مػخالفة للفرار فإنػها غًن متوفرة فػيهم، الػمتوفر فػيهم الفرار وما كاف على 

رسولو كرّار يفتح اهلل على يديو، نسق الفرار، ألف النبػي وصف علّيًا بأوصاؼ يػحب اهلل ورسولو يػحبو اهلل و 
ونفى عنو صفة الفرّارية ليس فرّاراً، يعنػي ىناؾ مػجموعة فرّاره، ىذه الػمجموعة الفرّارة ال توجد فػيها ىذه 
الصفات، ىذه الصفات للكرّار يػحب اهلل ورسولو ويػحبو اهلل ورسولو، يفتح اهلل على يديو، الػمجموعة الفرّارة ال 

ديها وال كرت إنػما فرت، بقية األوصاؼ إذًا مرتتبة الكرّار لو أوصاؼ والفرّار لو أوصاؼ ولكٍل فتح اهلل على ي
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 بػحسب مقامو .
نػحن إذا أردنا أف نذىب إىل )صحيح البخاري(، ىذا ىو صحيح البخاري، لنقرأ فػي صحيح البخاري، كتاب  

النبػي، باب مناقب عثماف بن عفاف، فضائل أصحاب النبػي، مناقب عثماف بن عفاف، كتاب فضائل أصحاب 
جاء : 3130، وجاء مذكورًا أيضًا فػي الػحديث 3698، حديث: 652فػي الطبعة الػتػي عندي صفحة: 

؟ قاؿ: ىؤالء قريش، قاؿ: فمن  رجله من أىل مصر حج البيت فرأل قومان جلوسان، فقاؿ: من ىؤالء القـو
ا بن عمر إني سائلك عن شيءو فحٌدثني، ىل تعلػم أف الشيخي فػيهم؟ قالوا: عبد اهلل بن عمر، قاؿ: ي

عثماف فرَّ يـو أحد؟ قاؿ: نعم، قاؿ: ىل تعلػم أنو تغٌيب عن بدر كلػم يشهد؟ قاؿ: نعم، قاؿ: تعلػم أنو 
كل ىذا ثابت فػي حق  -الرجل  -تغٌيب عن بيعة الرضواف فلػم يشهدىا؟ قاؿ: نعم، قاؿ: اهلل أكبر 

ثػم بدأ يبٌن لو  - قاؿ بن عمر: تعاؿ أبين لك - مراده ىذا -عثماف كذا ككذا عثماف كأنتم تجعلوف من 
وإىل آخر الكبلـ، الػمهم أف ىذا  تعاؿ أبين لك، أما فراره يـو أحد فأشهد، فأشهد أف اهلل عفا عنو. -

بو بكر الػحديث يوضح لنا أف الػخليفة عثماف بن عفاف قد فّر فػي يـو أحد، وليس فقط الػخليفة عثماف وأ
 وعمر أيضاً، فروا من ساحة الػمعركة .

، نفس 328)الدر الػمنثور( للجبلؿ السيوطي، ىذا الػجزء الثاين، طبعة دار إحياء الرتاث الػعريب، صفحة: 
وبقية  -أتعلػم أف عثماف بن عفاف فر يـو أحد؟ قاؿ: نعم الػحديث الػموجود فػي صحيح البخاري، موجود: 

أتعلػم أف عثماف بن عفاف فر يـو  -تػخّلف عن بيعة الرضواف، موطن الشاىد ىنا  الكبلـ، تغّيب عن بدر،
. السؤاؿ ىنا: ما ىي الطريقة الػتػي فر بػها عثماف بن عفاف؟ الكبلـ ىنا مػُجمل لنبحث فػي الكتب لنرى  أحد

طبعة دار صادر كيف كاف فرار الػخليفة من ساحة الػمعركة، ىذا ىو تأريخ الطربي وىذا ىو الػجزء األوؿ، 
الناس كلهم انػهزموا  - كقد كاف الناس انهزموا عن رسوؿ اهلل، أحداث السنة الثالثة للهجرة: 396صفحة: 

 -كقد كاف الناس انهزموا عن رسوؿ اهلل حتى انتهى بعضهم إلى الػمنقى دكف األعوص  -بدوف استثناء 
حتى انتهى بعضهم إلى الػمنقى دكف األعوص،  - مناطق بعيدة، ذىبوا بعيدًا فػي الفرار، فػي الصحراء تاىوا

كفر عثماف بن عفاف كعقبة بن عثماف كسعد بن عثماف، رجبلف من األنصار حتى بلغوا الػجلعب، جببلن 
ثبلثة أياـ فروا من ساحة  - فأقاموا بو ثبلثان  -منطقة بعيدة جدًا  -بناحية الػمدينة مما يلي األعوص 

لقد ذىبتم : -فماذا قاؿ لػهم رسوؿ اهلل؟  - ثم رجعوا إلى رسوؿ اهلل -ثة أياـ الػمعركة، وبقوا خائفػٌن لثبل
ذىبتم فػيها عريضة يعنػي أي فراٍر  - فػيها عريضة، فزعموا أف رسوؿ اهلل قاؿ لهم: لقد ذىبتم فػيها عريضة
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حراء فػي الػجباؿ، ىذا؟ يعنػي لقد فضحتم أنفسكم فضيحة كبًنة، فررتػم لثبلثة أياـ خائفػٌن تائهٌن فػي الص
 ىذا ىو تأريخ الطربي . 

، فػي 52وىذا الكبلـ أيضًا جاء مذكورًا فػي )الكامل فػي التأريخ( البن األثًن، وىذا الػجزء الثاين صفحة: 
كانتهت الهزيمة بجماعة الػمسلػمين فػيهم عثماف بن عفاف أحداث السنة الثالثة للهجرة، فػي واقعة أحد: 

فأقاموا بو ثبلثان، ثم أتوا النبي فقاؿ لهم حين  -الػمنطقة البعيدة فػيما بٌن الػجباؿ  - كغيره إلى األعوص
لقد ابتعدتػم كثًنًا فػي فراركم وفضحتم أنفسكم، ما ىذا الذي فعلتموه؟ ىل  رآىم: لقد ذىبتم فػيها عريضة.

كتب الشيعة، وىذه ىذا أشجع الناس، ىل ىذا يػمكن أف يكوف إمامًا للناس؟ ىذه كتب القـو وما ىي ب
 نػماذج أنا آتػي بػها، ليس على سبيل االستقصاء، فػي كتبهم ما ىو أكثر من ذلك وأكثر .

فػي )بػحار األنوار( نفس القضية مذكورة، القضية موجودة فػي كتب الشيعة، فػي كتب السنة، الحظتم ىذا 
ا تأريخ الطربي، ىذا تأريخ ابن األثًن، صحيح البخاري وفػيو قصة فرار عثماف، ىذا تفسًن الدر الػمنثور، ىذ

عن زيد بن كىب قلت البن مسعود: انهـز الناس عن  :20ىذا بػحار األنوار كتاب الشيعة، ىذا الػجزء 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو حتى لػم يبقى معو إال علٌي بن أبي طالب كأبو دجانة كسهل بن حنيف؟ 

فقط، حتػى أبو دجانة انػهـز ورجع، زيد بن وىب يسأؿ  -الب كحده فقاؿ: انهـز الناس إال علٌي بن أبي ط
 -ابن مسعود، يسأؿ عبد اهلل ابن مسعود، وحتػى عبد اهلل ابن مسعود فػي نفس الرواية يقوؿ أنا أيضاً انػهزمت 

قلت البن مسعود: انهـز الناس عن رسوؿ اهلل حتى لػم يبقى معو إال علٌي بن أبي طالب كأبو دجانة 
 بن حنيف؟ كسهل

فقاؿ: انهـز الناس إال علي بن أبي طالب كحده، كثاب إلى رسوؿ اهلل نفره ككاف أكلػهم عاصم بن ثابت 
كأبا دجانة كسهل بن حنيف كلػحقهم طلحة بن عبيد اهلل، فقلت لو: كأين كاف أبو بكر كعمر؟ قاؿ: كانا 

بعد ثبلث  - : جاء بعد ثالثةو من الوقعةقلت: كأين كاف عثماف؟ قاؿ -الػمعركة  مػمن فرا عن - مػمن تنحى
زيد  - فقاؿ لو رسوؿ اهلل: لقد ذىبت فػيها عريضة، قاؿ: فقلت لو كأين كنت أنت؟ -لياؿ، ثبلث أياـ 

قلت لو: فمن حدثك  -أيضاً مػمن فّر من الػمعركة  - قاؿ: كنت مػمن تنحى -بن وىب يسأؿ ابن مسعود 
 قاؿ: -بقضية رجوع أبو دجانة وعاصم  - بهذا؟

كل ىذا الػجيش وعليّّ   - عاصم كسهل بن حنيف، قاؿ: قلت لو: إف ثبوت علٌي فػي ذلك الػمقاـ لعجب
فقاؿ: إف تعجبت من ذلك فقد تعجبت منو الػمبلئكة، أما علػمت أف  -وحده فػي وسط ىذا الػجيش 
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تى إال علٌي، قلت لو: جبرئيل قاؿ فػي ذلك اليـو كىو يعرج إلى السماء: ال سيف إال ذك الفقار كال ف
فقاؿ: سػمع الناس صائحان  -كيف علػم بأف ىذا الكبلـ من جربئيل   - فمن أين عيلػم ذلك من جبرئيل

يصيح فػي السماء فػي ذلك،، سػمع الناس صائحان يصيح فػي السماء بذلك فسألوا النبػي عنو، فقاؿ: 
ات اهلل عليك يا أمًن الػمؤمنٌن، ىذه شواىد، ال سيف إال ذو الفقار وال فتػى إال علّي صلو  - ذلك جبرئيل

والػحقائق ُحذفت من الكتب، ىذه بقايا، قرائن موجودة، تنبئنا من بعيد من بعيٍد جداً عن ظبلمة خليفة رسوؿ 
 اهلل، عن ظبلمة أحٍد يقاؿ لو علّي . 

ىو كثًن الِفرار، عثماف فر أبو  أما فػي واقعة خيرب، أنا ذىبت إىل واقعة أحد ألبٌن معنػى فرّار، أف الفرّار الذي
بكر، عمر، وسائر الصحابة، وبنص كبلـ ابن مسعود، ألف ىذا الكبلـ من مصادرنا، القـو يػحاولوف أف يقطعوا 
الػحقائق، ما بقي إال عليُّ بن أيب طالب فقط وحده برواية عبد اهلل بن مسعود، الرواية ىذه ينقلها الشيخ 

رشاد وغًن الشيخ الػمفػيد، ما بقي إال علّي بن أيب طالب وحدُه بقي فػي ساحة الػمفػيد أيضًا فػي كتابو اإل
الػمعركة، ونفس القضية فػي واقعة خيرب، خيرب ما فتحها إال علّي بن أيب طالب وحدُه وحُده، ىذا الػمستدرؾ 

اب ألي شيٍء؟ على الصحيحيػن، مستدرؾ الػحاكم النيشابوري من كتب القـو الػمعروفة، لكنهم يضّعفوف الكت
أتدري أف معنػى كلػمة الػحاكم، ما كاف حاكمًا سياسياً، حاكم يعنػي بلغ أعلى درجات الػعلػم فػي علػم 
الػحديث، يعنػي ىو حاكم على الػحديث والػمحدثٌن، الػحاكم النيشابوري لكن الرجل ألنو ذكر بعضًا من 

وقالوا بأف الػحاكم عنده ترفض، مع أف الكتاب  األحاديث فػي فضل علّي صلوات اهلل عليو ضّعفوا الكتاب، 
%، بػحسب ىذه الطبعة وىي طبعة دار إحياء 100%، كتاب مػخالف ألىل البيت 100كتاب سنػي 

، رقم 870صفحة:  2002للهجرة، الطبعة األوىل:  405الرتاث الػعريب، الػحاكم النيشابوري متوىف سنة: 
 : 4395، ذكر غزوة خيرب الػحديث 1703الباب: 

عن أبي ليلى عن علٌي أنو قاؿ: يا أبا ليلى أما كنت معنا بخيبر؟ قاؿ: بلى كاهلل كنت معكم، قاؿ: فإف 
أبو بكر سار بالناس وانػهـز حتػى رجع،  - رسوؿ اهلل بعث أبا بكرو إلى خيبر فسار بالناس كأنهـز حتى رجع

 رجع إىل النبػي صلى اهلل عليو وآلو .
عن أبي موسى الػحنفػي عن علٌي قاؿ: سار النبي إلى خيبر فلػمَّا أتاىا،  : 4397، 4395ىذا الػحديث 

عن علٌي رضي اهلل عنو قاؿ: سار النبي صلى اهلل عليو كسلػم إلى خيبر فلػمَّا أتاىا بعث عمر رضي اهلل 
مدة  - أك قصرىم فقاتلوىم فلػم يلبثوا -يعنػي إىل مدينة خيرب  - تعالى عنو كبعث معو الناس إلى مدينتهم
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فلػم يلبثوا أف ىزموا عمر كأصحابو فجاءكا  -يعنػي عمر قاد الػمجموعة مدة قليلة  - فلػم يلبثوا -قليلة 
يعنػي يقوؿ لػهم أنتم جبناء، وىم يقولوف لو أنت جباف، الصحابة فػيما بينهم، الصحابة  -يجبنونو كيجبنهم 

ػموازين، لكن عمر يقود الػمجموعة ورجعوا ىو يقوؿ يقودىم عمر ما فػيهم علّي لو كاف فػيهم علّي اختلفت ال
 . فجاءكا يجبنونو كيجبنهم -لصحابة النبػي أنتم جبناء وىم يقولوف لو أنت جباف ىذا معنػى 

عن جابر رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم دفع الراية يـو خيبر إلى عيمر : 4398حديث 
ىذا حديثه صحيح  -احلاكم النيشابوري يقوؿ  - ابو كيجبنونورضي اهلل عنو، فانطلق فرجع ييجبن أصح

يعين مل ؼلرجو ال البخاري وال مسلم، مع أف ىذا احلديث حديث صحيح  على شرط مسلم كلم يخرجاه.
 .ذا ىو مستدرؾ احلاكم النيشابوريدلاذا؟ واضح ألف الكبلـ عن عمر ورجع خائباً غلت أصحابو وغلبنونو، ى

ماؿ( وىو من الػمجموعات الػحديثية الػمعروفة، الػجوامع الػحديثية الػمعروفة عندىم، وىذا وىذا ىو )كنز الػع
ىو الػجزء التاسع والػعاشر، بػحسب طبعة دار الكتب الػعلػمية، بتحقيق مػحمود عمر الدمياطي الطبعة الثانية 

ريدة، فبعث رسوؿ عن ب: 30107من الػجزء الػعاشر الػحديث الػمرقم  210ىجري، فػي صفحة:  1424
كشفوه يعنػي شردوه، فر من بٌن أيديهم   - اهلل عمر بن الػخطاب بالناس فلقي أىل خيبر فردكه ككشفوه

فلقي أىل خيبر فردكه ككشفوه ىو كأصحابو فرجعوا إلى رسوؿ اهلل يجبن  -يعنػي رجع منهزمًا ىزموه 
جبلن يحب اهلل كرسولو كيحبو اهلل أصحابو كيجبنو أصحابو، فقاؿ رسوؿ اهلل: ألعطين اللواء غدان ر 

 إىل آخر الكبلـ وإىل ذكر األبيات والقصة فػي قضية مبارزة مرحب. كرسولو..
قاؿ رسوؿ اهلل يـو خيبر: أما إني سأبعث إليهم :  30115: من نفس الػجزء الػحديث  112فػي صفحة 

 .. إىل آخر الػحديث.وا لي علٌيان رجبلن يحب اهلل كرسولو كيحبو اهلل كرسولو يفتح اهلل عليو، فقاؿ: أدع
قاؿ رسوؿ اهلل يـو خيبر: ألعطين الراية  قاؿ: : وىذا الػحديث مروي عن أيب ىريرة ، 30116الػحديث 

 .غدان رجبلن يحب اهلل كرسولو يفتح اهلل على يديو
اً، صفحة: من كنز الػعماؿ أيض 13من كنز الػعماؿ للػمتقي الػهندي، وىذا ىو الػجزء  10ىذا ىو الػجزء 

، كبلـ فػيما بٌن أيب ليلى 36384، حديث: 53، من نفس الطبعة الػتػي أشرت إليها قبل قليل، صفحة: 53
قاؿ: أكما كنت معنا يا أبا ليلى بخيبر؟ قلت: بلى كاهلل قد كنت معكم، وأمًن الػمؤمنٌن علّي بن أيب طالب: 

كبعث عمر  -رجع إىل النبػي  - تى رجع إليوقاؿ: فإٌف رسوؿ اهلل بعث أبا بكرو فسار بالناس فأنهـز ح
فأنهـز بالناس حتى انتهى إليو، فقاؿ رسوؿ اهلل: ألعطين الراية رجبلن يحب اهلل كرسولو كيحبو اهلل كرسولو 
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 . ليس بفرّار تعريض بالقـو الفرّارين الذين فروا من ساحة الػمعركة.يفتح اهلل لو ليس بفٌرار
ألعطين الراية رجبلن يحب اهلل كرسولو كيحبو اهلل كرسولو، كٌراران :  36389، الػحديث 54وفػي صفحة: 

. إذاً الذين يحبو اهلل كرسولو، كٌراران غير فٌرار يفتح اهلل عليو -ىذه أوصاؼ علّي  - غير فٌرار يفتح اهلل عليو
 فروا من الػمعركة ال تنطبق عليهم ىذه األوصاؼ.

، والػحديث: 36489، الػحديث: 71ن كنز الػعماؿ، فػي صفحة: فػي نفس الػجزء وىو الػجزء الثالث عشر م
، واألحاديث كثًنة، والػمصادر كثًنة، ولو أردنا أف نستقصي ىذه الػمطالب وىذه الػمعاين الحتجنا 36491

، بعض األحاديث ال أقرأىا ألنػها متكررة ونفس 36491إىل شهور وليس إىل ساعات، الػحديث: 
 ، قاؿ:عن سعد بن أيب وقاص الػمضامٌن، ىذا الػحديث

سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ لعلٌي: ثبلث خصاؿ لئن يكوف لي كاحده منها أحب إلي من الدنيا كما فػيها، 
سمعتو يقوؿ: أنت مني بمنزلة ىاركف من موسى إال أنو ال نبي بعدم، كسمعتو يقوؿ: ألعطين الراية غدان 

. ىذا  ار، كسمعتو يقوؿ: من كنت مواله فعليّّ موالهرجبلن يحب اهلل كرسولو كيحبو اهلل كرسولو ليس بفرٌ 
كبلـ سعد بن أيب وقاص، ولكن كيف كاف موقف سعد بن أيب وقاص من علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو؟ 

 لكن فػي بعض األحياف الوجداف ينطق، الػحقائق تػخرج بينو واضحة .
ذا كنز الػعماؿ للػمتقي الػهندي سنة: متوىف، ى 405ىذه كتب الػحديث، ىذا الػحاكم النيشابوري سنة: 

متوىف، وىذا تأريخ الطربي، ىذا ىو الػجزء الثاين من تأريخ الطربي، طبعة دار صادر، مقدمة نواؼ  975
عن بريدة األسلػمي لىػمَّا كاف حين نزؿ رسوؿ اهلل بحصن :  441الػجراح، أحداث السنة السابعة صفحة 
مر بن الػخطاب كنه  من نه  معو من الناس، فلقوا أىل خيبر أىل خيبر، أعطى رسوؿ اهلل اللواء ع

 - فرجعوا إلى رسوؿ اهلل يجبنو أصحابو كيجبنهم -انكشفوا يعنػي انػهزموا فروا  - فانكشف عمر كأصحابو
يعنػي يقولوف لو أنت جباف، وىو يقوؿ لػهم أنتم جبناء، واالثناف ينطبق عليهم الوصف فقد فروا من ساحة 

. طبعًا ىذا فقاؿ رسوؿ اهلل: ألعطين اللواء غدان رجبلن يحب اهلل كرسولو كيحبو اهلل كرسولو -الػمعركة 
التقطيع لكلػمة كرّار غًن فرّار واضحة متعمدة، أكثر ما ينقلوف ينقلوف ىذه الكلػمة ألعطٌن الراية غدًا رجبلً 

ع ألف فػيها تعريض واضح بالقـو الذين فّروا من يػحب اهلل ورسولو ويػحبو اهلل ورسولو، وكرّار غًن فرّار ىذه تُػَقطَّ 
ساحة الػمعركة، وقضية فرار القـو من ساحة الػمعركة قضية معروفة، قضية واضحة، ومذكورة فػي الشعر، فػي 

 شعر الشعراء عرب التأريخ.
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ف ألىل البيت بأنو ىذه قصائد ابن أيب الػحديد الػمعتزلػي، وابن أيب الػحديد ما كاف شيعياً إنػما يصفو الػمخالفو 
 شيعي ألنو كاف يػحب علّياً وإال ىو فػي شعره يقوؿ:
 أىول ألجلك كل من يتشيعي    كرأيػت دين االعتػزاؿ كإنني  

أما شرحو لنهج الببلغة فإنػي أنصح شبابناً، أنصح أبنائي وبناتػي أف ال يرجعوا إىل ىذا الشرح ألنو يػخالف 
بعض فػيعتقد بأف شرح ابن أيب الػحديد ىو شرٌح شيعي، ىذا الشرح %، ال يتوىم ال100طريقة أىل البيت 

مػخالف ألىل البيت وفقًا للػمنهج الػمعتزلػي الذي يػخالف منهج أىل البيت، نػحن عندنا شروح شيعية لنهج 
 %، من أولو100الببلغة موجودة، كثًنة ووفػًنة، أما شرح ابن أيب الػحديد فهو شرح يػخالف منهج أىل البيت 

إىل آخره، فما ابن أيب الػحديد بشيعي أبداً، لكنو كاف مػُحّبًا ألمًن الػمؤمنٌن، رجل عنده إنصاؼ وعنده شيء 
من النقاء فهو من مػحبػي سيد األوصياء ربػما قد يكوف فػي آخر أيامو صار شيعيًا ال أدري، ألف أشعاره 

وصياء، وىو رجٌل عالػم من علػماء الكبلـ مشحونة بعاطفة علوية جياشة، أشعاره تتحدث عن عشٍق لسيد األ
ومن الػمؤرخٌن الذين لػهم إطبلع واسع فػي التأريخ، لكن قوؿ الػمخالفػٌن بأف ابن أيب الػحديد شيعي ألمرين: 
األمر األوؿ حبو لعلّي الواضح فػي قصائده، واألمر الثاين موجود فػي شرح نػهج الببلغة من الشواىد والقرائن 

ىل مظلومية الزىراء، ىناؾ شواىد وقرائن ومع ذلك ابن أيب الػحديد ال يذكرىا على وجو القطع، الػتػي تشًن إ
يذكرىا على وجو االحتماؿ، ألنو توجد بعض القرائن التأريػخية والػحديثية فػي كتاب ابن أيب الػحديد تشًن إىل 

اإلمامة والسياسة بأنو ليس ىذا  مظلومية فاطمة يُقاؿ بأف ىذا الكتاب كتاب شيعي، مثل ما قالوا عن كتاب
الكتاب البن قتيبة الدينوري لػماذا؟ ألف فػيو إشارة إىل مظلومية فاطمة، ابن أيب الػحديد ىذا األديب والػمؤرخ 

 والػمطلع على تفاصيل التأريخ فػي إحدى علوياتو قصائده الػعلوية، البائية الػمضمومة يقوؿ:
 بكٍر وعمر ..حػمبل الرايات وتقدما يشًن إىل أيب 

 كفٌرىػما كالفرُّ قد عىًلما حوبي   كمػا أنسػى ال أنسػى الذين تقدمػا 
حوُب: يعنػي إثػم يعنػي ذنب الفرّار فمن يفر يبوأ بغضٍب من اهلل، ولذلك نػحن نقوؿ ال يػمكن أف يكوف اإلماـ 

 لو تاب بعد ذلك .فاراً من الػمعركة ألنو سيكوف فػي مقطع من حياتو قد باء بغضٍب من اهلل حتػى 
 كفٌرىػما كالفرُّ قد عىًلما حوبي   كما أنسى ال أنسى الػذيػن تقدما 

 بلبيبي ػػمبلبػس ذؿو فػوقػها كج   ا ػا بػهػظمػى كقد ذىبػة الػعػػػكللػراي
 ......................  ردؿه ػيشػلهمػا من آؿ موسى شػم
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 مرحب ومن أخيو الػحارث .. يشلهما، يشلهما يعنػي يشردىػما لػماذا فرا؟ خافا من
 يشًن إىل شػمردؿ يشًن إىل الفارس القوي الطويل الضخم

 يف أجود يعبوبي ػاد السػػػطويلي نج  ػمردؿه ػػػن آؿ موسى شػػا مػمػيشػله
 أنا ال أريد أف أقف عند كل كلػمة فأشرح معناىا، تشًن إىل مرحب وإىل قوتو ..

 بي ػػػيػػػابػػده كاألنػػػػمػػاران غػب نػػػهػػػلػػػكي  ػوػػػانػػػنػػػػػػػو كسػػفػػيػػػػػػان سػػػػونػػػػنػػمػجُّ مػيػػ
 كذاف ىػما أـ ناعم الػخد مػخضوبي   أحضرىما أـ حضر أخرج خاضبو 

الػحضر ىو الفرار السريع، الركض السريع، يقوؿ: ىذا فرارىػما أـ فرار أنثى النعاـ، باعتبار أف النعاـ معروفة 
ج خاضٍب، األخرج ىو ذكر النعاـ، وبالنتيجة الػجت ىي صفة ألنثى النعاـ ولذكر النعاـ، أجت بالػجت، أـ أخر 

من نعامو يضرب الػمثل بػجبنها، حتػى أف الػخطر إذا داىػمها يقاؿ بأنو تدس رأسها فػي الرتاب، إذا صار 
 اب، وىؤالء ىم رجاؿ أـ نساء..الػخطر قريباً منها، ىي تعلػم بأف الػخطر جاءىا قريباً فتدس رأسها فػي الرت 

اإلنساف يكره الػموت حينما يكوف الػموت ىو يطلب اإلنساف، فكيف باإلنساف وىو ذاىب إىل الػمعركة ىو 
 يطلب الػموت ...

 فكيف يلذ الموت كالموتي مطلوبي   ليكره طعػم الموت كالموتي طالبه 
 منها أبيات .. جواٌد، يشًن إىل علّي .. إىل أف يأيت إىل وصف علّي فيقوؿ القصيدة طويلة أنا أقتطف

 زاؿ األخػاشيػبي ػو فػي النػػزؿ منػػزلػػت  به ػػػشػجواده على ظهر الػجواد كأخػ
 أخشب يعنػي جبل، الػجبل الػعظيم ..

 بو أبي ه ماضػي العزيػمة مشطػوبي    كأبي ي مشػطوب الفػرند ميقىلٌػده 
 يو حز فػيو حديشبهو بالسيف السيف الذي يشطب وسطو يوجد فػ

 بي ػػػويػػصػػك كتػػعيده إليػػحتف تػصػكلل  وػػكوتػػلػػػي مػػار فػبػػجػك الػػػى لػلػػجػت
 وبي ػرعػػنػك مػبه خػافػقه مػكللدىر قل  ػليػلةه ػػبلؾ كػػن عػػنه عػيػس عػمػشػكلل

 كذاف ىػما أـ ناعػم الػخد مػخضوبي   أحضرىػما أـ حضر أخرج خاضبو 
 مرأة ..ناعم الػخد ىي الػ

 رعوبي ػػك مػػكللدىر قلبه خافقه من  ةه ػلػيػلػبلؾ كػن عػنه عػػيػس عػػمػكللش
 إىل أف يقوؿ وىو يتحدث عن قتلِو لػمرحب..
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 ػػدـ شػػػريػبي ػمه كللػػػػػيػػػعٌ ػػػػػدـ طػػن الػمػػ  ػوسه  ػػػة أحػيػػػنػػػػمػػأس الػػو كػػػربػػػػػأشػفػ
 مرحب كاف أسطورة ..

 ضوبي ػكال حتف عضبو كىو بالػحتف مع  ػاػػل الدىر قبلهػػران يقتػػػػدى م أرلػػلػػف
 ػنوبي ػػرـك كالػػػرس كالػػػفػػػػػػػو الػػػنػػػػر عػػاصػػقػػت  ػؤددو ػاز العيربي منك بسػك فػػػػػنانيػػػحػ

 وبي ػػػػػػػػػرؾ أيػػػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػعػػػػػػػران بػػػػػػكال آب ذك  ي رداءو مػن العبلػػفما ماس موسى فػ
 الػمدح مػجلوبي ػػد بػػػمػػػحػػػل الػػػػدحو ككػػػمػػبػ  أرل لك مػجدان ليس يػجلب حػمده

 يػبي ػػرجػػػػػدؾ تػػجػػمػػػػمه لػػػػيػػػظػػػعػػػك تػػػػهػػوجػػػل  رةه ػسػك طػهػػػػديسه لرمػػقػػك تػػػػذاتػػػػػػػػل
 ترجيب يعنػي تػجليل وتوقًن ..

 ػوبي ػػػػػػربػػػك مػػػك إنػػػػػػن شػػا مػػػػػهػػذرت بػػػع  ي  ػػتػػة الػػػػػيػػػػػوبػػربػػاؿ الػػػػعػػت أفػػػلػػػيػػػػقػػػتػ
 يشًن إىل حقيقة سأتػحدث عنها، تقيلت، تقيلت يعنػي تلبست، تقمصت، تشبهت بأفعاؿ الربوبية ..

 إىل أف يقوؿ..
 بي ػػيػػقػعػػر تػػػػػػػػػحشػػػي الػدك فػػػبػلو الػتػيػػػكس    دك خلقػهػا لػوػن بػػا كمػيػدنػة الػلػا عػكي

 وبي ػػػػػػحسػلي مػػكػا الػػػػمػلو فػػػى كػػله علػػػيػػدل  كيا ذا المعالي الغر كالبع  ميحسبه 
يقوؿ معاليك ال تُػحسب بعضها يػحسب، ولكن ىذه الػمعايل الػمحسوبة لعظمتها تكشف عن عظمة الػمعايل 

 تػحسب .. الػتػي ال
 بي ػيػػبػػػػػػشػػك تػػػيػػو فػػػي إنػػحػديػت مػػلػػكخً   واؾ ىػجائوػػػػي سػي فػػػحػػديػػت مػنػنػػظ

يقوؿ إذا مدحت أحداً وقسُت مدحو بػمدحك فإف الػمدح يكوف لو ىجاء ألننػي سأمدحو بأشياء غًن موجودة 
 فػيو.

 تشبيب يعنػي غزؿ ..، أما مديػحي لك فما ىو بػمديح أنا عاشق أصف معشوقي
ولذلك لػمعرفة ىذا الرجل بأسرار التأريخ، وبػما جرى فػي واقعة خيرب ىو فػي ىذا البيت يشًن إىل قضية مهمة 

 سأتػحدث عنها ..
 عذرت بػها من شػك إنك مربوبي    تػيػػة الػػػربوبيػػاؿ الػعػت أفػلػيػقػػػت

 ػيقوؿ:ىو أيضاً فػي عينيتو الػمعروفة وىو يػخاطب علياً ف
 ػدرعي ػػجه كمػػدجػاـ مػػمػوض الػحً ػػخ   نػػػػػيا ىاـز األحزاب ال يثنيو ع
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 ػعي ػػػػػوف كأربػػػػعػػفّّ أربػػزت أكػػػجػػػػع   يا قالع البػاب الذم عن ىػزىػا
 ولقد جهلُت، يتحدث عن نفسو ...

 ػامك أقطػعي ػسػػػزمك أـ حػػػرار عػػػػأغ  ذؽ عالػمػكلقػد جهلتي ككنت أح
 عي ػىل فضل علمك أـ جنػابك أكس  ػعرفتػي فلسػتي بعارؼو ػػدت مػػكفق
 رحب كالػمسػتربعي ػػراد الػػػػمي ػػمى الػػػػعػػػػنً   ي أرض قلبػي منػزؿه ػػػو فػػػن لػػػا مػػي

 ذعي ػػلػػػواؾى كتى ػػػػى ىػػػػلػػبُّ عػػػشػػػػاره تػػػن  أىواؾ حتػى فػي حيشاشة ميهجتػي
 عي ػػػػبػػطػػتػن يػػػػمػػػػان ال كػػػبعػػػػان كطػػػلقػػػػخ  ةن ػػبػابػػػػذكب صكاد نفسػي أف تػػكت
 إىل أف يقوؿ..

 ............................   كرأيت دين االعتزاؿ.......
 ىو معتزيل ما ىو بشيعي

 كإني أىول ألجلك كل من يتشػيعي    ..........................
 كم كليومو أتػوقعي ػػػديػػػػهػػن مػػػد مػػػالب   و ػػػػػػػػػػأنػػػػػػلمت بػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػكلق

وكل حديثي عن علّي ىو فػي مضمونو وفػي معناه وفػي فحواه وفػي كل أبعادِه بظاىرة وباطنو، بسره وعبلنيتو، 
خيرب، قرءنا كتب ىو عن إماـ زماننا الػحجة بن الػحسن صلوات اهلل وسبلمو عليو، بقيت بقيٌة من واقعة 

الػحديث، التأريخ، التفسًن، قرءنا صنوفًا من الكبلـ صنوفًا من الكتب، لكن سألتقط لكم مقاطع من بػحار 
األنوار، من حديث أىل البيت، من كتب شيعة أىل البيت وىم أعرُؼ بػما جرى فػي خيرب، لقطات وليس 

لّي صلوات اهلل عليو، تػحدثنا عن األشجع، تفاصيل كاملة، الوقت ال يكفػي لكنها لقطات تػحدثنا عن ع
 تػحدثنا عن ذلك الكرّار، يا كرّاُر بيـو الكر، ذاتك نعرؼ كل األشياء لكن ال تعرؼ معنػى الفر . 

ىذه لقطة من أحاديث ما ذكرىا الشيخ الػمجلسي رضواف اهلل تعاىل عليو فػي )بػحار األنوار( وىذا ىو الػجزء 
ىذا حديث طويل ومفصل ويذكر فػيو ىزيػمة الصحابة، الػحديث  - ري الػمؤمنين مرحبان كلػىمَّا قػىتىلى أمي:  21

كلىػمَّا قػىتىلى أمير  -منقوؿ عن إرشاد الشيخ الػمفػيد، حديث طويل فػي عدة صفحات، أخذت منو سطورًا 
كأغلقوا  -من كاف مع مرحب من القوات، من الػجيش  - الػمؤمنين عليو السبلـ مرحبان رجع من كاف معو

، ثػم عمر فػي يـو آخر، ثػم جاء الكرّاُر  - باب الػحصن عليهم مرحب مع قواتو الػتػي فر منها أبو بكر فػي يـو
 غًن الفرّار فقتل مرحب، لَػمَّا واجو مرحب ماذا كانت كلػماتو؟ 
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 ضػرغاـ أجاـو كلػيػثه قػسػورة   ػي أمي حيدرة نػتػمػػػا الذم سػػػأن
 .......................   هأكيلكم بالسػيف كيل السندر 

ثػم قّده، فػي كتب التأريخ، فػي كتب الروايات قّده ..، يركب على الػجواد ماذا يوضع على الػجواد؟ السرج، 
الروايات تقوؿ إف سيف علّي نزؿ على السرج وشطر السرج أيضًا نصفػٌن، ليس فقط مرحب ُشطر، مرحب 

لػموجود على ظهر الػجواد شطره نصفػٌن أيضاً، ففر اليهود، ُشطر نصفػٌن وضربة السيف وصلت إىل السرج ا
الفرساف الذين كانوا مع مرحب، ىناؾ قضية مهمة جداً واقعة خيرب من الوقائع الػمثًنة جداً ألنو لػم يكن اليهود 
فقط فػيها كما ىو الػمعروؼ، خصوصًا فػي كتب الػمخالفػٌن حٌن يتحدثوف عن واقعة خيرب يػحاولوف أف 

وا شأنػها، ىذا الػحصن حصن القموص الذي قلع سيد األوصياء بابو ىذا ىو أضخم حصونػهم، فػي  يصغر 
كتب الػمخالفػٌن يػحاولوف أف يػجعلوا حصن القموص ىو أصغر الػحصوف وليس مهماً، ويػحاولوف أف يبينوا 

اؿ، من أي رجاؿ؟ من بأف عدد الػمقاتلٌن ما كاف كثًناً، لكن فػي رواياتنا أف الػحصن كاف مشحوف بالرج
اليهود ومن قريش وربػما الكثًن ال يعلػموف بأف قريش كانت أيضًا مشرتكة فػي ىذه الػمعركة، من اليهود ومن 

 قريش ومن سائر قبائل الػعرب، وسيأيت الكبلـ ففر الفرساف دخلوا إىل الػحصن:
الػحصن عليهم دكنو، فصار أمير الػمؤمنين كلػىمَّا قػىتىلى أمير الػمؤمنين مرحبان رجع من كاف معو كأغلقوا باب 

من خبلؿ ىذه الرواية، ىناؾ  -فعالػجو حتى فتحو كأكثر الناس من جانب الػخندؽ  -صار لوحده  - إليو
حصن وىناؾ خندؽ، قد تقوؿ أنػهم كيف عربوا؟ قديػمًا كانت األبواب فػي الػحصوف تفتح فتكوف بػمثابة 

ق الباب، فكاف ىناؾ حصن القموص وىو أضخم حصوف اليهود، حصن جسر على الػخندؽ فػيدخلوف ثػم يغل
خيرب، وكاف أمامو خندؽ، أمًن الػمؤمنٌن بعد أف قتل مرحب فر القـو من ساحة الػمعركة، جػماعة مرحب، 
عربوا الػخندؽ، قطعًا الباب كاف موضوع على الػخندؽ، فدخلوا وأغلقوا الباب، تابعهم سيد األوصياء، سيد 

ال يػحتاج إىل جسٍر أو إىل قنطرة ىو يعرؼ كيف يصل، وصل إىل الباب وقلع الباب ثػم بعد ذلك األوصياء 
فصار أمير الػمؤمنين إليو فعالػجو حتى فتحو كأكثر الناس من جانب  -وضع الباب كقنطرة للػمسلػمٌن 

 - لػهم حتى عبركا فأخذ أمير الػمؤمنين باب الػحصن فجعلو على الػخندؽ جسران  ،الػخندؽ لػم يعبركا معو
فػي بعض الروايات أف األمًن صلوات اهلل وسبلمو عليو بقي مػمسكًا حتػى عربت الػجيوش، ستأتينا رواية بأنو 
قد أسند الباب إىل ظهره الشريف والػخيوؿ عربت والػمسلػموف عربوا على ىذا الباب، فليصدؽ من يصدؽ 

فأخذ أمير  -الكرّار، ىذا ىو غًن الفرّار، ىذا عليُّنا  وليكذب من يكذب، ىذه رواياتنا وأحاديثنا، ىذا ىو
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فلػما  ،فظفركا بالػحصن كنالوا الغنائم ،الػمؤمنين باب الػحصن فجعلو على الػخندؽ جسران لػهم حتى عبركا
رماه إىل مسافة، ىناؾ رأي  -انصرفوا من الػحصن أخذه أمير الػمؤمنين بيمناه فدحا بو أذرعان من األرض 

ًا للسيد جعفر مرتضى الػعاملي فػي كتابو الصحيح من سًنة النبػي األعظم من خبلؿ جػمعو لقرائن جػميل جد
يقوؿ: فػي خيرب ىناؾ باباف، ورأي جػميل جداً، أنا اآلف لست بصدد التحدث عنو: ىناؾ باباف قلعهما األمًن 

وايات ىناؾ باب ما استطاع فػي خيرب ىناؾ ىذا الباب الضخم الػحجري، وىناؾ باب حديدي، ألنو فػي الر 
ثػمانية أو عشرة أف يػحركوه، وىناؾ باب ما استطاع سبعوف أف يػحركوه، فهناؾ باب صخري حجري ىذا 
الباب الضخم الكبًن، وىناؾ باب ثاين، على أي حاؿ، أنا اآلف لست بصدد الدخوؿ فػي كل ىذه التفاصيل 

رماه إىل مسافة، فػي  - بيمناه فدحا بو أذرعان من األرضفلػمَّا انصرفوا من الػحصن أخذه أمير الػمؤمنين  -
 : 17صفحة 

يقوؿ: من نفس الػجزء، والزاؿ الػخرب متصل، الػخرب طويل أمًن الػمؤمنٌن يقوؿ: أبو عبد اهلل الػجديل ينقل: 
يد جعفر ىذه قرينة على قوؿ الس -سػمعت أمير الػمؤمنين يقوؿ: لػىمَّا عالػجتي باب خيبر جعلتو ًمجنان لػي 

، وىذا  مرتضى الػعاملي بأنو ىناؾ باب جعلو مػجن، مػجن يعنػي مثل الرتس مثل الدرقة بيده قاتل بو القـو
فػي لىػمَّا عالػجتي باب خيبر جعلتو ًمجنان لي فقاتلتهم بو.  -الباب سيكوف أصغر من ذلك الباب الكبًن 

  الػمؤمنٌن:، زرارة ينقل عن اإلماـ الباقر، يتحّدث عن أمًن22الصفحة: 
كتترس بو ثم حػملو على ظهره  -جرّه  -انتهى إلى باب الػحصن كقد أغلق فػي كجهو فاجتذبو اجتذابان 

لػماذا؟ ألنو أسنده إىل ظهره كي  -كاقتحم الػمسلػموف كالباب على ظهره  ،كاقتحم الػحصن اقتحامان 
فواهلل ما  -، أسنده إىل ظهره اإلماـ يقوؿ: يستطيع الػمسلػموف أف يعربوا عليو، جعلو مثل الػجسر، مثل الدرج

لقي عليّّ من الناس تػحت الباب أشد مػما لقي من الباب، فواهلل ما لقي عليّّ من الناس تػحت الباب أشد 
ألنػهم عربوا بػخيولػهم وىو وضع نفسو كسنٍد لػهذا الباب الصخري الكبًن كي يعرب  - مػما لقي من الباب
ثم حػملو على ظهره كاقتحم الػحصن اقتحامان كاقتحم الػمسلػموف كالباب  -لػحصن الػمسلػموف إىل داخل ا

فواهلل ما لقي عليّّ من الناس تػحت الباب أشد مػما  -كاف الباب مثبت إىل ظهر علّي قاؿ:   - على ظهره
 سوؿ اهللثم رمى بالباب رميان كخرج البشير إلى رسوؿ اهلل إف عليان دخل الػحصن فأقبل ر  ،لقي من الباب

فأقبل رسوؿ اهلل فخرج عليّّ يتلقاه فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو  -دخل لوحده، بعد ذلك جاء الػمسلػموف  -
قد رضي اهلل عنك  ،بلغنػي نبأؾ الػمشكور كصنيعك الػمذكور -بلغ إىل رسوؿ اهلل  - يػيخاطب علٌيان: بلغنػي
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 فبكى عليّّ عليو السبلـ فقاؿ لو: ،فرضيت أنا عنك
. ىذا ىو الذي يػحب اهلل ورسولو ويػحبو اهلل كيك يا علي؟ فقاؿ: فرحان بأف اهلل كرسولو عنػي راضيافما يب

ورسولو نتائج طبيعية، والنتائج تتبع الػمقدمات، وىذا ىو الكرّاُر غًن الفرّار، ىذا علي بن أيب طالب، ىذه 
 لقطات مػختصرة من ىنا ومن ىناؾ .

عن الصادؽ عن آبائو أف أمير نا الصادؽ عن آبائو ىذا السند الشريف: الرواية عن إمام 26فػي الصفحة 
والشيخ الػمجلسي ىنا ينقل ىذه الرسالة عن  - الػمؤمنين عليو السبلـ قاؿ فػي رسالتو إلى سهل بن حنيف

أربعٌن ذراع يعنػي  -كاهلل ما قلعت باب خيبر كرميت بو خلف ظهرم أربعين ذراعان : -الشيخ الصدوؽ 
بقوةو  كاهلل ما قلعت باب خيبر كرميت بو خلف ظهرم أربعين ذراعان  -مرت، أطناف من الصخر عشرين 

لكنػي أيٌيدت بقوةو ملكوتية  -واإلماـ كاف صائمًا  -لكنػي أيدت بقوةو ملكوتية  ،جسدية كال حركةو غذائية
 .كأنا من أحػمد كالضوء من الضوء ،كنفسو بنور ربها مضيئة
، اليـو واليـو ىو يـو الػمباى ىذا يـو عليّّ بامتياز، فػي رواياتنا ىذا اليـو  24لة وأنفسنا وأنفسكم اليـو ىذا اليـو

ىو يـو الػمباىلة، وىذا اليـو ىو يـو التصدؽ بالػخاتػم حينما كاف راكعاً، وتػحدثنا يـو أمس عن سخائو، وىذا 
يأكل فػيو عليّّ وفاطمة والػحسن والػحسٌن، يطعموف الطعاـ اليـو فػي بعض رواياتنا ىو اليـو الثالث الذي لػم 

على حبو مسكينًا ويتيمًا وأسًنا، ىذا ىو اليـو الثالث الذي أطعم فػيو األسًن ونزلت سورة ىل أتى، فػي ىذا 
، ىذا اليـو الرابع والػعشروف ىذا يـو علّي بامتياز، يـو الػمباىلة، يـو التصدؽ بالػخاتػم، يـو إطع اـ الطعاـ اليـو

: كأنا من أحػمد كالضوء من الضوء كاهلًل لو تظاىرت الػعرب على قتالػي لىػمَّا على حبو، يـو إطعاـ األسًن
أنا تػحدثت فػي الػملف الفاطمي عن الػعلة فػي صرب علّي، صرٌب لربنامج اهلل سبحانو وتعاىل، حينما  -كليت 

األخًنة من برنامج الػملف الفاطمي تػجدوف التوضيح صريػحاً  صرب عليّّ لِػَما جرى على فاطمة، راجعوا الػحلقة
كاهلل لو تظاىرت الػعرب على قتالػي لىػمَّا كليت، كلو أمكنتني الفرصة من رقابها لىمَّا بقيت،  -واضحًا بينًا 

كمن لػم يبالػي متى حتفو عليو ساقط فجنانو فػي  -يتحدث عن نفسو  - كمن لػم يبالػي متى حتفو
الذي ال يبايل بالػموت كلػمة علّي األكرب، ىم كلهم من نوٍر واحد، كلػمة علّي األكرب ال  -مات رابط الػميلػً 

كمن لػم يبالػي متى حتفو عليو ساقط فجنانو فػي  -نبايل بالػموت أوقعنا على الػموت أـ وقع الػموت علينا 
 .الػميًلػمات رابط

خى الناس، أعلػم الناس، أشجع الناس، وحٌن تػجتمع ىذه الصفات ىذا عليُّنا، فجنانو فػي الػُملػمات رابط، أس
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فتلك ىي الػعصمة، حٌن يكوف الػعلػم فػي أعلى مراتبو، والسخاء فػي أعلى مراتبو، والشجاعة فػي أعلى مراتبها، 
لػعلػمية، وىي ىذه الػعصمة ىذه مػجالػي الػعصمة، الػعصمة الػعلػمية والػعصمة الػعملية، أعلػم الناس الػعصمة ا

 أسخى الناس، أشجع الناس، ىذه الػعصمة الػعملية األخبلقية والسلوكية . 
 كفػي ذلك اليـوىناؾ رواية أخرى ينقلها الشيخ الػمجلسي عن الػحافظ رجب الربسي رضواف اهلل تعاىل عليو: 

  - ثبلثة أياـ خػميصان  فقاؿ: يا أبا الػحسن لقد اقتلعت منيعان كأنت -لَػمَّا سألو عمر، عمر يسأؿ علّيًا  -
كأنت ثبلثة أياـ خػميصان فهل قلعتها بقوةو بشرية؟ فقاؿ: ما  -كاف صائماً وكاف مريضاً أيضاً كاف أرمد الػعٌن 

 .قلعتها بقوةو بشرية كلكن قلعتها بقوةو إلػهية كنفسو بلقاء ربها مطمئنة رضية
ل أو عند ذاؾ الرجل، ىذه ىي الػعصمة، الكبلـ ىنا ليس عن معنػى شجاعة يػمكن أف توجد عند ىذا الرج

النفس الػمطمئنة، النفس الػتػي تتجلى فػيها القوة الػملكوتية واإلرادة الربانية، ىناؾ تفاصيل بػخصوص واقعة 
خيرب أعمق بكثًن من ىذه الػمعانػي والدالالت الػتػي أشرت إليها لكن لو أشًن إليها تػحتاج إىل شرح وبالتايل 

 آخر ال أريد الدخوؿ فػيو اآلف . أدخل فػي باٍب 
 أمًن الػمؤمنٌن يقوؿ: 27آخر شيء أذكره، ذكره الشيخ الػمجلسي فػي الصفحة 

كردنا مع رسوؿ اهلل مدينة أصحابك خيبر على رجاؿ  -وىو يػُحاِدث أحد اليهود  - كردنا مع رسوؿ اهلل
ة كانت ليس فقط مع اليهود، اليهود إذًا خيرب معرك - كفرسانها من قريش كغيرىا -وماذا؟  - من اليهود

كردنا مع رسوؿ اهلل مدينة أصحابك خيبر على رجاؿو من اليهود كفرسانها من قريش  -وقريش وغًن قريش 
وعليّّ يصف ىذا، لو كاف أولئك الذين فروا  - كغيرىا فتلقونا بأمثاؿ الػجباؿ من الػخيل كالرجاؿ كالسبلح

 :-يّّ يصف، عليّّ يصف القوات الػموجودة، فػيقوؿمن الػمعركة نقوؿ ىناؾ ُمبالغة، عل
كأكثر عدد   -حصوف ضخمة  - فتلقونا بأمثاؿ الػجباؿ من الػخيل كالرجاؿ كالسبلح كىم فػي أمنع دار

 -يعنػي من الػمسلػمٌن  - كله ينادم يدعوا كيبادر إلى القتاؿ فلػم يبرز إليهم من أصحابي أحده إال قتلوه
أحػَمّرت  - حابي أحده إال قتلوه حتى إذا أحػمىٌرت الػحيديؽ كدعيت إلى النزاؿفلػم يبرز إليهم من أص

الػُحُدؽ يعنػي إشارة إىل الػخوؼ والرعب، ىذا تعبًن كنائي أحػَمّرت الػُحُدؽ يعنػي أحػمرت األعٌن، من أي 
مىٌرت الػحيديؽ حتى إذا أحػ -شيٍء تػحمر األعٌن؟ من البكاء، من السهر، من التعب الشديد، ومن الػخوؼ 

 -يشًن إىل الػمسلػمٌن  - كدعيت إلى النزاؿ كأىػمت كل امرئو نفسو كألتفت بع  أصحابي إلى بع 
 ككله يقوؿ:
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ىنا اإلماـ يتحدث عن األجواء الػتػي كانت موجودة فػي جيش  - يا أبا الػحسن أنه  فأنهضني رسوؿ اهلل
جموعة يلحوف عليو وكاف مريضاً، األمًن كاف أرمد، النبػي، ىؤالء أصحاب اإلماـ، ىم من نفس الصحابة مػ

أنػهض يا أبا الػحسن ألف أبا بكر أخذ الراية ورجع منهزماً، وما برز أحد إال وقُِتل، وعمر أخذ الراية ورجع 
كألتفت بع  أصحابي إلى بع  ككله يقوؿ: يا أبا الػحسن  -منهزماً، الػمسلػموف أنػهزموا فػي الػمعركة 

ىذا  -فلػم يبرز إلػي منهم أحده إال قتلتو  -يعنػي إىل دار اليهود  -رسوؿ اهلل إلى دراىم  أنه  فأنهضني
فلػم يبرز إلػي منهم أحده إال قتلتو كال يثبت لػي فارسه إال طحنتو، ثم شددت عليهم شىٌدة  -قوؿ علّي 

 -ب الطرؽ سددت عليهم األبوا - الليث على فريستو حتى أدخلتهم جوؼ مدينتهم مسددان عليهم
وحده علي بن أيب طالب   - حتى دخلت عليهم مدينتهم كحدم -لوحده  - فاقتلعت باب حصنهم بيدم

كما قاؿ ابن مسعود قبل قليل، قبل قليل قرءنا كبلـ ابن مسعود، أين قرءنا كبلـ ابن مسعود؟ فػي واقعة أحد، 
فاقتلعت باب حصنهم  -تحدث عن نفسو أنو لػم يبقى مع النبػي إال عليّّ وحده، وىنا نفس الشيء، عليّّ ي

 :-ىو يصف حاؿ الػمسلػمٌن  متػى؟ - بيدم
أحػمرت الػحدؽ شبيو بنفس الكبلـ الذي ذكرتو اآليات بلغت  - إذ أحػمىٌرت الػحيديؽ كدعيت إلى النزاؿ

إال  كأىػمت كل امرئو نفسو فأنهضنػي رسوؿ اهلل إلى دراىم فلػم يبرز إلػي منهم أحده  -القلوب الػحناجر 
قتلتو كال يثبت لػي فارسه إال طحنتو، ثم شددت عليهم شدة الليث على فريستو حتى أدخلتهم جوؼ 
مدينتهم مسددان عليهم اآلفاؽ، مسددان عليهم فاقتلعت باب حصنهم بيدم حتى دخلت عليهم مدينتهم 

وحده أفتتحها  - مكحدم أقتل من يظهر فػيها من رجالػها كأسبػي من أجد من نساءىا حتى أفتتحتها كحد
كما مر علينا قبل   - حتى أفتتحتها كحدم كلػم يكن لػي فػيها معاكفه إال اهلل -تأكيد على كلػمة وحدي 

فقاؿ: قلعتها بقوةو  -أو ما جاء مذكورًا فػي كلػمات سيد األوصياء  - لكنػي أيٌيدت بقوةو ملكوتية -قليل 
الػمعاوف الوحيد ىو اهلل سبحانو وتعالػى أؤكد على ىذه الكلػمة  - كلػم يكن لػي فػيها معاكفه إال اهلل -إلػهية 

 -مث يقوؿ  - فاقتلعت باب حصنهم بيدم حتى دخلت عليهم مدينتهم كحدم -أي كلػمة؟ حٌن يقوؿ: 
بعد ذلك اإلماـ صلوات اهلل عليو وضع الباب  - حتى أفتتحتها كحدم كلػم يكن لػي فػيها معاكفه إال اهلل

لػمسلػموف عربوا للغنائم، الػمسلػموف جاءوا ألخذ الغنائم، ىذه لقطات من علّي فػي خيرب على الػخندؽ وا
ذكرىا الشيخ الػمجلسي فػي الػجزء الػحادي والػعشرين من بػحار األنوار، عليّّ ذلك الرجل الذي يػُحبُّ اهلل 

 وصياء ..ورسولو ويػُحبُّو اهلل ورسولو، ذلك الرجل الكرّار غًن الفرّار، يا سيد األ
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 كأنا الػخطيػب الػهبزرم الػميصقىعي   أنا فػي مديػحك ألكنه ال أىتدم
 نػػاره تػػشػػػػبُّ عػلػى ىػػػواؾى كتػػلػذعي   أىواؾى حتػى فػي حيشاشة ميهجتػي

 
أسألكم الدعاء أشياع الكرّار غًن الفرّار، ألقاكم إف شاء اهلل يـو غد الػحلقة الػخامسة، نفس الشاشة، نفس 

 عد، نفس الوالء، أترككم فػي رعاية علّي فػي أماف اهلل .الػمو 
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 احلٍمخ اٌـخبِغخ

 أخالق عّش ثٓ اخلطبة

 
أحياًء أمواتا،  السَّبلـُ عليكم أشياع أبػي تراٍب فػي كل صقٍع من أصقاع ىذا الوجود، فػي كِل زماٍف ومكاف،
 صغاراً كبارا، رجاالً نساَء، شيباً شبابا، بٌن أيديكم الػَمَلفُّ العلوي الػحلقة الػخامسة

ـَ الكبلـُ فػي الػحلقة األوىل من حلقات ىذا الػَمَلّف حوؿ الوصية، وأف الوصػية كانػت منػذ األيػاـ األوىل مػن  تَػَقّد
يد األوصػػياء مػن األسػػػماء الشػائعة الػػمعروفة عػػن علػّي صػػلوات البعثػة النبويػة الشػػريفة، وأف ىػذا االسػػم الوصػي سػ

 اهلل وسبلمو عليو، فػي التاريخ، فػي السًن، فػي الػحديِث، فػي التفسًن، فػي الشعر واألدب.
ثػػػػم جػػػاءت الػػػػحلقة الثانيػػػة فكػػػاف الػػػػحديُث عػػػن الغػػػدير، وتناولػػػت بنحػػػو مػػػوجز مػػػا جػػػػمعُو الشػػػيخ األمينػػػػي فػػػػي 

 )الغدير فػي الكتاب والسنة واألدب(.موسوعتو الكبًنة 
ثػم جاءتنا الػحلقة الثالثة والرابعة وكاف الػحديث فػػيهما حػوؿ مضػامٌن الػػُمحاججة التػػي دارت وجػرت فػػي قصػر 
الربمكي بػمسمع من الػخليفة ىاروف، مػحاججة ىشاـ بن الػحكم فػػي موضػوع اإلمامػة، وأف اإلمػاـ الػػُحّجة مػن 

ف يتصػػػف بالعصػػػمة، والعلػػػػم، والشػػػجاعة، والسػػػخاء، ودار الكػػػبلـ فػػػػي الػػػػحلقتٌن الثالثػػػة بعػػػد رسػػػوؿ اهلل البػػػد أ
 والرابعة من حلقات ىذا الػَمَلّف حوؿ ىذه الػمضامٌن.

الػحلقة الػخامسة استمراٌر لِػَما مرَّ من حلقات الػَمَلّف العلوي، الوقفة فػي ىػذه الػػحلقة عنػد خاتػػم األنبيػاء صػلى 
سلػم الذي بٌنَّ صريػحاً، بأنُو بُِعث ليَُتّمَم مكاـر األخبلؽ، ومكاـر األخبلؽ ىي الصفة الواضحُة اهلل عليو وآلو و 

فػي سيد الػمرسلٌن صلى اهلل عليو وآلو، وأوؿ مكاـر األخبلؽ ىو ُحسُن الػخلق، لذلك كػاف يقػوؿ دائمػاً، ُيكػرر 
أقػػربكم موقفػػاً منػػػي يػػـو  امػػة أحسػػنكم أخبلقػػان.: أقػػربكم موقفػػان منػػي يػػـو القيىػػذا الػمعنػػػى، يؤكػػد ىػػذا الػمعنػػػى

القيامة أشبهكم بػي أخبلقاً، والػُخلق األوؿ من أخبلؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ىو حسن الػُخلق، وحسن 
الػُخلق إنػما يستند إىل التواضع والػحكمة والرفػق والرحػػمة، وتلػك ىػي مػػجامع أخػبلؽ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو 
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ػم، فػي ىذه الػحلقة والػػحديُث عػن أفضػل الصػحابة كمػا يقػوؿ مػن يػػخالف مػنهج أىػل البيػت صػلوات وآلو وسل
 اهلل عليهم عمر بن الػخطاب الػخليفة الثاين.

فػػػػي ىػػػذه الػػػػحلقة أمػػػرُّ متػػػنقبلً بػػػٌن كتػػػب التػػػأريخ والػػػػحديِث والسػػػًن والتفسػػػًن لنػػػرى جانبػػػاً مػػػن سػػػًنة عمػػػر بػػػن 
ِو ومن الطبيعة التػي كانت سائدة فػي حياتو، ونقارف بينها وبٌن أخبلؽ رسوؿ الػخطاب، ولنرى لقطات من حيات

اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلػم، فخليفتُو البد أف يكوف أشبو الناس بػو فػػي األخػبلؽ وفػػي الػػمنطق وفػػي اآلداب، 
ألمػور كمػا جػاءت وإال كيف صار خليفة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو وآلػو وسلػػم، ال أحكػم علػى ذلػك، أعػرض ا

، سػػأعتمد بعػػض الشػػيء  ، ال أعتمػػد علػػى كتػػاٍب شػػيعي أبػػداً، سػػأنقل األحػػداث مػػن كتػػب القػػـو فػػػي كتػػب القػػـو
علػػى مػػا جػػاء مػػذكوراً فػػػي كتػػاب الغػػدير لشػػيخنا األمينػػػي مػػع ذكػػر الػػػمصادر، والػػػمصادر التػػػي نقػػل منهػػا الشػػيخ 

ابػهها من الػػمصادر األخػرى، وسػأذكر الػػمصادر التػػي األمينػي ىي نفس ىذه الػمصادر التػي بٌن يدي، أو ما ش
أعتمد عليها الشيخ األمينػي رضواف اهلل تعاىل عليو، جولة فػيما جاء فػي كتب األخبار والسًن والتأريخ والتفسًن، 
ثػػػم أعػػرج علػػى جوانػػب مػػن أخػػبلؽ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسلػػػم بالػػػجملة، أخػػبلؽ رسػػوؿ اهلل، سػػًنة 

مػػػما جػػاء فػػػي نػػػهج الببلغػػة )الػػػخطبة  اهلل فػػػي الػػػخلق واألدب والرحػػػمة والرفػػق واضػػحة ومعروفػػة للجميػػع.رسػػوؿ 
الشقشػػػقية( والتػػػػي يشػػػكك فػػػػيها القػػػـو بأنػػػػها ليسػػػت مػػػن كػػػبلـ علػػػّي صػػػلوات اهلل وسػػػبلمو عليػػػو، فػػػػي الػػػػخطبة 

 قوؿ فػي بدايتها:الشقشقية سيد األوصياء يصف خبلفة الػخليفة الثانػي فػيقوؿ، بعد أف ي
إىل آخر كبلمِو،  - أمىا كاهلل لقد تقٌمصها ابن أبي قحافة كإنو ليعلم أف مػحلي منها محل القطب من الرحى

فػيا عجبان بينا ىو يستقيلها  -كلػمة أبػي بكٍر الػمشهورة: أقيلونػي   - فػيا عجبان بينا ىو يستقيلهاإىل أف يقوؿ: 
وصػٌف لػػخبلفة  - تو، لشد ما تشطر ضرعيها، فصيَّرىا فػي حوزةو خشػناءفػي حياتو إذ عقدىا آلخر بعد كفا

فصيَّرىا فػي حوزةو خشػناء يغلػظ   -الػحوزة يعنػي الػجهة الناحيػة  -فصيَّرىا فػي حوزةو خشناء  -الػخليفة عمر 
كاإلعتػذار  يغلظ كلػمها، كيػخشن مسها، كيكثر العثار فػػيها، -كلػم الػجراحات، جراحاتػها مؤلػمة   -كلػمها 

، كإف أسلس لػػها تقحػم فمينػػي النػاس  ُمنػػي النػاس أي  -منها، فصاحبها كراكب الصعبة، إف اشنق لػها خـر
لعمر اهلل بػخبطو كًشماس، كتلوفو كاعتراض، فصبرت على طوؿ الػمدة كشدة الػػمحنة، حتػى  -أبتُلي النػاس 

هلل كللشورل، متى أعترض الريبي فػيَّ مع األكؿ إذا مضػى لسبيلًو جعلها فػي جػماعةو زعم أني أحدىم، فػيا 
إىل آخػػر كبلمػػِو صػػلوات اهلل عليػػو، وصػػف ىػػذه الفػػرتة وىػػي فػػرتُة  -مػػنهم حتػػى ًصػػرتي أيقػػرىفي إلػػى ىػػذه النظػػائر 

لػػػميها، كيػػػخشن مسػػها، كيكثػػر العثػػار فػػػيها،  -خبلفػػة الػػػخليفة الثانػػػي  فصػػيَّرىا فػػػي حػػوزةو خشػػناء يغلػػظ كى
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الصعبة الناقػة أو الفػرس التػػي ال تُركػب بسػهولة، تتأبػػى أف يركبهػا  - فصاحبها كراكب الصعبة كاإلعتذار منها،
يعنػػػي إذا شػػد الػػػحبل أو الػػػخيط أو اللجػػاـ فإنػػو سػػيخـر أنفهػػا، ألنػػو لػػػجاـ الناقػػة  - إف اشػػنق لػػػها خػػـر -أحػػد 

وإذا  - كإف أسػػلس لػػػها -نفهػػا يوضػػع فػػػي أنػػف الناقػػة، فػػإذا شػػدىا وىػػي صػػعبة ال تلػػٌن لراكبهػػا فإنػػو سػػيخـر أ
فمينػي الناس لعمر اهلل بػخبطو كًشماس،  -أعطاىا الػحبل تقحم قادتُو إىل الػمهالك ضربت بو كل حجر ومدر 

... إىل آخػػػر كلػػػػمات سػػػيد األوصػػػياء صػػػلوات اهلل وسػػػبلمو عليػػػو، سػػػأتنقل بػػػٌن كتػػػب التػػػأريخ كتلػػػوفو كاعتػػػراض
 مر .والسًن لنرى لقطات من حياة الػخليفة ع

نػماذج أختارىا الشيخ األمينػي وىذا ىو الػجزء السابع بػحسب طبعػة مركػز الغػدير للدراسػات اإلسػبلمية، الػػجزء 
السػػابع وىػػو الػػػجزء السػػادس مػػن األجػػزاء األصػػلية، ألف الػػػمؤسسة وضػػعت جػػزءاً كمقدمػػة، جعلتػػُو الػػػجزء األوؿ: 

ترجػل يعنػػي  - بػن الػػخطاب عليػو كقػد ترجػلأخرج ابن عساكر عن عكرمة بن خالد قاؿ: دخل ابنه لعمر 
كلػبس ثيابػان ًحسػانان،  دخػل ابػنه لعمػر بػن الػػخطاب عليػو كقػد ترجػل -مشط شعره، رجََّل شعرُه يعنػي مشػطُو 

 ،فضػػربو عمػػر بالػػدرة حتػػى أبكػػاه -الػػدرة ىػػي العصػػا التػػػي كػػاف يػػػحملها  -فضػػربو عمػػر بالػػدرة حتػػى أبكػػاه
فقالػت  -يعنػي ىذا الولد ما فعل شػيئاً رجَّػل شػعره ولػبس ثيابػاً ِحسػاناً  -بتو؟ فقالت لو حفصة: ابنتوي لػًما ضر 
قػاؿ: رأيتػوي قػد أعجبتػو نفسػو، فأحببػػت أف  -ال يوجػد ىنػاؾ مػػربر للضػرب  -لػو حفصػة: ابنتػوي لػػما ضػربتو؟ 

 رأيتوي قد أعجبتو نفسو، فأحببت أف أصغرىا إليو. -ضرب من دوف مربر  -أصغرىا إليو 
مػػن دوف مػػربر، ولػػو كانػػت ىػػذه القضػػية قبػػة، ولكػػن القضػػية واضػػحة ىػػو ضػػرب ٌ تينا مػػن يعتػػرب ىػػذه منقطعػػاً سػػيأ

قضية مفردة وتتعلق بأمٍر تربوي وأخبلقي يػمكن أف نفهمها بأنػها شػيٌء حسػن، ولكػن ىػذه القضػية فػػي سلسػلة 
 مػجموعة طويلة من قضايا الضرب واالعتداء على اآلخرين. 

عػن لنبػػي ُيضػربوف ال لسػبب ألنػػهم ُيصػّلوف صػبلة النافلػة وىػي ال تعجػب الػػخليفة: ىذه مػجموعة مػن صػحابة ا
قػػاؿ إنػػو ركػػع ركعتػػين بعػػد نهػػي عمػػر بػػن الػػػخطاب عػػن الصػػبلة بعػػد  -وىػػو مػػن الصػػحابة  -تمػػيم الػػدارم 

 - فأتػاه عمػر فضػربوي بالػدرة -عمر نػهى عن الصبلة بعد العصر، فتميم صػلى، تػػميم الػداري صػلى  -العصر 
تػػػميم كػػاف فػػػي الصػػبلة، تػػػميم الػػداري فػػػي الصػػبلة وىػػو يصػػلي  - فأشػػار إليػػو تمػػيم إف أجلػػس -وىػػو يصػػلي 
فجلػػس عمػػر ثػػم فػػرغ تمػػيم مػػن صػػبلتو  -وىػػو فػػػي صػػبلتِو  - فأشػػار إليػػو تمػػيم إف أجلػػس -فجػػاءُه وضػػربُو 

قػاؿ: إنػي صػليتهما  فقاؿ تميم لعمر: لػًما ضربتني؟ قاؿ: ألنك ركعػت ىػاتين الػركعتين كقػد نهيػت عنهمػا،
مع من ىو خيره منك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو، فقاؿ عمر: إنو ليس بأنتم أيها الػرىط كلكنػي أخػاؼ 
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أف يأتي بعدكم قـو يصلوف ما بين العصر إلى الػمغرب حتى يمركا بالساعة التػي نهى رسػوؿ اهلل أف يصػلوا 
ىػػذه الواقعػػة؟! رجػػل يصػػلي صػػبلة كػػاف يصػػليها مػػع  . يعنػػػي كيػػف نفهػػمفػػػيها كمػػا كصػػلوا بػػين الظهػػر كالعصػػر

رسػػػوؿ اهلل، يأتيػػػو وىػػػو فػػػػي الصػػػبلة فػػػػيضربُو، كيػػػف نفسػػػر ىػػػذه القضػػػية؟ ثػػػػم ىػػػذه الػػػػحادثة نقلهػػػا الػػػػهيثمي فػػػػي 
الػػػمجمع فػػػي مػػػجمعِو وصػػححها، صػػححُو الػػػهيثمي فػػػي الػػػمجمِع وقػػاؿ رجػػاؿ الطػػرباين رجػػاؿ الصػػحيح، تػػػميم 

 يصليها مع رسوؿ اهلل والػخليفة يأيت فػيضربُو فػي أثناء الصبلة. الداري يصلي صبلة كاف
نػو رأل عمػر بػن الػػخطاب يضػرب الػػمنكدر فػػي أ -أيضػاً مػن الصػحابة ىػذا الرجػل  - عن السائب بن يزيد
 :وىو فػي الصبلة يضربُو، والػمنكدر أيضاً من الصحابة .الصبلة بعد العصر

عمػػر بػػن الػػػخطاب رأى زيػػد بػػن خالػػد وىػػو  -ه عمػػر بػػن الػػػخطاب عػػن زيػػد بػػن خالػػد الػػػجهني قػػاؿ: إنػػو رآ
أثنػاء الصػبلة  -يركع بعد العصر ركعتين فمشى إليو فضربوي بالدرة كىو يصلي كما ىػو  -خليفة أياـ خبلفتِو 

فلػػػمَّا أنصػػرؼ قػػاؿ زيػػد: أضػػربه يػػا أميػػر الػػػمؤمنين ! فػػواهلل ال أدعهمػػا أبػػدان بعػػد أف رأيػػت رسػػوؿ اهلل  -
فجلس إليو عمر كقاؿ: يا زيػد بػن خالػد لػوال أنػي أخشػػى أف يتخػذىا النػاس سلػػمان إلػى الصػبلة  يصليهما،

 ما ىو ىذا التشريع؟ أيُّ تشريع؟ ثػم الناس ما واصلوا الصبلة إىل الليل، يقػوؿ -حتى الليل لػم أضرب فػيهما 
و يػػػخشى أف يتخػػذىا النػػاس، يعنػػػي النػػاس إىل اآلف مػػا اتػػػخذوىا، ىػػ .لػػوال أنػػي أخشػػى أف يتخػػذىا النػػاس: -

وحتػى لو اتػخذىا الناس ال تكوف العبادة الصحيحة خاطئة ألف بعض الناس يسػيئوف التصػرؼ إذا كػاف تصػرفهم 
 سيئاً وىو لػم يػحصل لػحد اآلف.

عن طاككس أف أبا أيوب األنصارم كاف يصلي قبل خبلفة عمر ركعتػين بعػد العصػر، فلػػمَّا اسػتخلف عمػر 
 .إف عمر كاف يضرب عليهما :توفػي عمر ركعهما، فقيل لو ما ىذا؟ فقاؿ تركها، فلػمَّا

التطػوع يعنػػي  - أخرج مسلػم عن الػػمختار بػن فلفػل قػاؿ: سػألت أنػس بػن مالػك عػن التطػوع بعػد العصػػر
وظلػػوذج أخػػرى ذكرىػػا الشػػيخ  .فقػػاؿ: كػػاف عمػػر يضػػرب األيػػدم علػػى صػػبلة بعػػد العصػػػر  -صػػبلة مسػػتحبة 
، واألحاديث أحاديث ِصحاح وِحساف كما ىم صرَّحوا بذلك.األمينػي والػمصا  در كلها من مصادر من القـو

الضػرب على الرؤوس، مػرًة علػى الػرؤوس،  –عن أبي سعيد الػخدرم كاف عمر يضػرب عليهما رؤكس الرجاؿ 
 ىػذا كػػبلـ أنػس بػػن مالػك أخرجػػوُ  - كػػاف عمػر يضػػرب األيػػدم علػى صػػبلة بعػػد العصػػػر -مػرًة علػػى األيػدي 

وغػػًن ذلػػك كثػػًن وىػػذه  -عػػن أبػػي سػػعيد الػػػخدرم كػػاف عمػػر يضػػرب عليهمػػا رؤكس الرجػػاؿ  -مسلػػػم وىنػػا 
ػا تتكػرر ىػذه الػػمسألة وفػػي  النصوص كلها من كتب القـو ومن مصادرىم، والقضػية ال تقػف عنػد ىػذا الػػحد َلمَّ
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 شتػى أنػحاِء ضروب شؤونات الػحياة اليومية تتضح الصورة حينئٍذ.
 بن عمر قاؿ: كاف عمر يأتي مجػزرة الزبيػر بػن العػواـ بػالبقيع كلػم يػن بالمدينػة مجػزرةه، غيرىػا عن عبد اهلل

 .أال طويت بطنك يومين :فيأتي معوي بالدرة، فإذا رأل رجبلن أشترل لحمان يومين متتابعين ضربوي بالدرة كقاؿ
يعنػػي اشػرتى لػػحماً  - لحمػان  عن ميموف بػن مهػراف أف رجػبلن مػن األنصػار مػرَّ بعمػر بػن الػػخطاب كقػد تعلػق

حسػنان ثػم مػرَّ بػو مػن  :لحمػة أىلػي يػا أميػر الػػمؤمنين، قػاؿ :ما ىذا؟ قاؿ :فقاؿ لو عمر -أخذ لػحماً بيػدِه 
ما ىذا؟ قاؿ: لحمة أىلي، قاؿ حسنه، ثم مرَّ بو اليـو الثالػث كمعػوي لحػم فقػاؿ: مػا  :الغد كمعو لحم فقاؿ

. ىذا ضرب لػمن يشرتي اللحم، والروايات متكػررة منين، فعبل رأسوي بالدرةىذا؟ قاؿ لحمة أىلي يا أمير الػمؤ 
، كنز العماؿ وغًن كنز العماؿ.  والػمصادر ىي مصادر القـو

عمػػر ولّػػى أبػػا ىريػػرة  - : دعػػاء عمػر أبػػا ىريػػرة فقػػاؿ لػػو: علػػػمت أنػػي اسػتعملتك علػػى البحػػرينحادثػٌة أخػػرى
مػا كنػت  -كأنػت بػبل نعلػين  لػػمت أنػي اسػتعملتك علػى البحػرينع -على البحػرين والقضػية معروفػة تأريػػخياً 

أفراسػان بػألف دينػار كسػتمائة دينػار،  -ابتعػت يعنػػي اشتػػريت  - ثم بلغني أنك ابتعت أفراسان  -تػملك نعلٌن 
قاؿ: قد حسبت لك رزقك كمؤكنتػك  -أبو ىريرة يقوؿ  - كانت لنا أفراس تناتجت كعطايا تبلحقت  :قاؿ

قاؿ: ليس لك، قاؿ: بلى كاهلل أكجع ظهرؾ، ثم قاـ إليػو بالػدرة فضػربو حتػى  -أرجعُو  - كىذا فضله فأدهً 
أدماه، ثم قاؿ: أأتي بها، قاؿ: احتسبتها عنػد اهلل، قػاؿ ذلػك لػو أخػذتها مػن حػبلؿ كأديتهػا طائعػان أجئػت 

 - عيػة الػػحمرمن أقصى حجر البحرين يجبي الناس لك ال هلل كال للػمسلػمين مػا رجعػت بػك أميمػةي إال لر 
مػوطن  - مػا رجعػت بػك أميمػةي إال لرعيػة الػػحمر -أميمة ىي أـ أبػي ىريرة، لرعية الػحمر يعنػي يرعى الػحمًن 

أدمػى أبػا ىريػرة، وىػذه القضػية قضػية معروفػة ومصػادرىا  ثم قاـ إليو بالدرة فضػػربو حتػى أدمػاه. -الشاىد ىنػا 
ػماذج مػػن ىػػذه القضػػية، ومػػا عنػػدي وقػػت أتنػػاوؿ ىػػذه معروفػػة والشػػيخ األمينػػػي عػػدة صػػفحات تػػػحّدث عػػن نػػ
، ىػػذا الػػػموضوع يسػػتمر ومػػن مصػػادر مػػػختلفة إىل 382التفاصػػيل، يػػػمكن للػػػمشاىد أف يراجعهػػا مػػن صػػفحة: 

 .390صفحة: 
كىػو يعػرض  -بالػػخليفة عمػر  - مػرَّ بػو رجػبلففػي )كنز العماؿ( ىذه األخبار كلها موجودة فػي كنز العماؿ: 

عبلىػػػما يعنػػػي  - لهمػػا مػػن أيػػن جئتمػػا؟ قػػاال: مػػن بيػػت الػػػمقدس، فعبلىمػػا بالػػدرة :فقػػاؿ إبػػل الصػػدقة،
أفػرتض ىػذه الفرضػية  - أحػػجّّ كحػج البيػت :فعبلىمػا بالػدرة كقػاؿ -ضربػهما علػى رؤوسػهما علػى ظهورىػػما 

الػػػمقدس اجتيػػازاً  مررنػػا ببيػػت - إنػػا كنػػا مجتػػازين :قػػاال -مػػن دوف أف يعلػػػم، ىػػل ىػػػما ذىبػػا بػػػهذه النيػػة أـ ال 
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 اجتزنا بو، تبلحظوف الضرب فػي كل اتػجاه وفػي كل حالة.
قضية ُصبيغ العراقي ومذكورة فػي مصادر عديدة ىػذا الػذي كػاف يسػأؿ حػوؿ تفاصػيل فػػي معػاين آيػات الكتػاب 

رطائػب مػن جريػد، يعنػػي  - فأرسػل عمػر إلػى رطائػب مػن جريػد فضػػربوي بهػا :الكريػم وعمػر كػاف يػرفض ذلػك
َدبَػرة  -حتػى تػرؾ ظهػرهي دىبىػرة فأرسل عمر إلى رطائب من جريػد فضػػربوي بهػا -ريد رطب لػم يكن قد يبس ج

ثػم تركػوي حتػى بػرئ،  -ىذا فػي سنن الدارمي وفػي غًنِه أيضػاً  -يعنػي حتػى تقرّح ظهرُه كلو، حتػى تقرّح وتقيح 
ػم مرة ثانية، يبدو أنو كاف معتقبلً اعتقلو، ثػم يعود يعنػي يضػربُو إىل أف يتقيح ث - ثم عاد لو، ثم تركوي حتى برئ

فػدعا بػو  ثػم تركػوي حتػى بػرئ ثػم عػاد لػو ثػم تركػوي حتػى بػرئ حتػى تػرؾ ظهػرهي دبػرة فضربوي بها -إليو فػيضربُو 
ليعود لو، قاؿ صيبي : إف كنت تريد قتلي فاقتلني قتبلن جميبل، كإف كنت تريد أف تداكيني فقد كاهلل برئت، 

إىل آخػػػر القضػػػية، مػػػػجرد أسػػػئلة مػػػػجرد كػػػاف يثػػػًن  و إلػػػى أرضػػػو ككتػػػب إلػػػى أبػػػي موسػػػى األشػػػعرم...فػػػأًذف لػػػ
تسػػاؤالت فػػػي بعػػض معػػاين اآليػػات القرآنيػػة، والتفصػػيل موجػػود، والػػػمصادر كثػػًنة جػػداً التػػػي أشػػار إليهػػا الشػػيخ 

 األمينػي بأرقاـ األجزاء وأرقاـ الصفحات.
أكنػػت  :لػػذىبي فػػػي التػػذكرة عػػن ابػػي سلػػػمة قػػاؿ: قلػػت ألبػػي ىريػػرةكأخػػرج ا :أيضػػاً ينقػػل الشػػيخ األمينػػػي

أكنػت تيػػحىٌدث فػػي زمػاف  :أبو سلػمة يسأؿ أبا ىريرة بعد خبلفة عمر فػيسألوُ  - تيحىٌدثي فػي زماف عمر ىكذا
لػو كنػت أحػٌدثي فػػي  :فقػاؿ -، باعتبػار أف عمػر نػػهى عػن الػػحديث عػن نشػر حػديث رسػوؿ اهلل عمر ىكػذا
 الػمخفقة يعنػي العصا.  .مثلػما أحدثكم لضربني بمخفقتوً زماف عمر 

لقػد حػٌدثتكم بأحاديػث لػو حػٌدثت بػػها زمػن عمػر بػن الػػخطاب لضربنػػي  :كأخرج أبو عمر عن أبػي ىريػرة
 عمر بالدرة. 

أفكنػػػتي مػػػػحدثكم بػػػػهذه األحاديػػػث كعمػػػر حػػػي، أمػػػا كاهلل إذان أليقنػػػتي أف الػػػػمخفقة  :كفػػػػي لفػػػظ الزىػػػرم
 ظهرم.ستباشري 

ىػذا   .إني ألحدث أحاديث لو تكلػمت بػها فػي زماف عمػر أك عنػد عمػر لشػجَّ رأسػي :كفػي لفظ بن كىب
 كلو فػي تأريخ ابن كثًن.
ىػذا   .مػا كنػا نسػتطيع أف نقػوؿ قػاؿ رسػوؿ اهلل حتػى قيػًب  عمػر :كقػاؿ أبػو ىريػرةأيضاً فػي تأريخ ابن كثًن، 

 ىجري، أبو ىريرة يقوؿ: 59فػي تأريخ حوادث سنة:  115فحة: كلو فػي تأريخ ابن كثًن، الػجزء الثامن، ص
ألنو َمنَع أف يُنشر حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو  .ما كنا نستطيع أف نقوؿ قاؿ رسوؿ اهلل حتى قيًب  عمر
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 وآلو، وىنا ألف عبلمة استفهاـ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعنػػػي صػػياـ  - يػػو برجػػلو يصػػـو الػػدىرخيبٌػػر عمػػر بػػن الػػػخطاب رضػػواف اهلل علعػػن أبػػػي عمػػر الشيبانػػػي قػػاؿ: 

. والػػػمصادر عديػػدة وكثػػًنة أشػػار إليهػػا كػػل يػػا دىػػر، كػػل يػػا دىػػر  :فجعػػل يضػػربوي بمخفقتػػًو كيقػػوؿ -متواصػػل 
الشػيخ األمينػػي رضػواف اهلل تعػاىل عليػو، ىػذه نػػماذج سػػريعة مػػما أوردُه الشػيخ األمينػػي فػػي كتابػِو الغػدير اقتطفهػػا 

 من ىنا ومن ىناؾ.
، على سبيل الػمثاؿ: ىذا ىو تأريخ الطربي، وىذا ىو الػػجزء الثػاين بػػحسب  ألذىب إىل ما جاء فػي كتب القـو

 طبعة دار صادر، بشكل سريع أشًن إىل وصيتِو لصهيب فػي قضية الشورى ومرت علينا:
كقػم علػػى رؤكسػػهم فػإف اجتمػػع خمسػػة كرضػوا رجػػبلن كأبػى كاحػػد فاشػػدخ رأسػو أك اضػػرب رأسػػوي  :فقػاؿ لػػو

السػػيف، كإف اتفػػق أربعػػة فرضػػوا رجػػبلن مػػنهم كأبػػى إثنػػاف فاضػػرب رؤكسػػهما، فػػإف رضػػي ثبلثػػةه رجػػبلن مػػنهم ب
كثبلثة رجبلن منهم فحىٌكموا عبد اهلل بن عمر فأمُّ الفريقين حكم لػو فليختػاركا رجػبلن مػنهم، فػإف لػػم يرضػوا 

. عملية شدخ رؤوس، تلوا الباقينبحكم عبد اهلل بن عمر فكونوا مع الذين فػيهم عبد الرحمن بن عوؼ كاق
قتل، ضرب بالسيف وىؤالء ىم أليس من العشرة الػمبشرة؟ ىؤالء أليس ىم من العشرة الػمبشرة الذين كانوا فػػي 

 مػجلس الشورى الذي عقدُه عمر بن الػخطاب؟! 
 :لفػػاطميمػػن الػػػجزء الثانػػػي، ومػػرت علينػػا بعػػض ىػػذه األحػػداث فػػػي الػػػملّف ا 739حينمػػا نػػذىب إىل صػػفحة: 

تػػخاطب أـ   -األمػر إليػك  :كخطب أـ كلثـو بنت أبي بكرو كىػي صػغيرة، كأرسػل فػػيها إلػى عائشػة فقالػت
: ال حاجة لي فػيو، فقالت لها عائشة -كلثـو  نعم إنو  :ترغبين عن أمير الػمؤمنين؟ قالت :فقالت أـ كلثـو

العػػاص مػػوطن الشػػاىد ىنػػا، ىػػذه  .. إىل آخػػر الكػػبلـ ثػػػم يتػػدخل عمػػر بػػنخشػػن العػػيش شػػديده علػػى النسػػاء
فلػػمَّا تػدخل عمػر بػن  - إنػو خشػن العػيش شػديده علػى النسػاء الصورة التػي كانت معروفة عن الػػخليفة عمػر ،

ثػةالعاص فػي القضية فماذا قاؿ لعمر بن الػخطاب؟ قاؿ لو:  بػػخصوص أـ كلثػـو بنػت أبػػي بكػر  - كلكنهػا حىدى
كرفق كفػيك غلظة، كنحن نهابك كما نقػدر أف نػردؾ عػن خلػقو  نشأت تحت كنف أـ الػمؤمنين فػي لينو  -

يعنػػػي ىػػذه القضػػية قضػػية معروفػػة، قضػػية سػػوء الػػػخلق قضػػية واضػػحة فػػػي حيػػاة الػػػخليفة عمػػر،  - مػػن أخبلقػػك
 -كرىػت الػػخليفة   - فكرىتػوي :  739لذلك لَػمَّا خطب أـ أباف بنت عتبة بن ربيعة، أيضػاً مػذكور فػػي صػفحة 

ىذه أوصاؼ الػخليفة فػي نظر الناس الػذين   كيخرج عابسان. :كيدخل عابسان  :كيمنع خيره :بابويغلق  :كقالت
إنػػو خشػػن العػػيش  : قالػػت كػػانوا يعيشػػوف فػػػي زمانػػِو، وفػػػي نظػػر النسػػاء بنحػػٍو خػػاص كمػػا فػػػي ىػػذه النصػػوص
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 .شديده على النساء
عمػػر، يعرفػػوف تفاصػػيل مػػا فػػػي بيوتػػػهم  ىػػذه أـ كلثػػـو بنػػت أيب بكػػر وعائلػػة أبػػػي بكػػر أقػػرب مػػا تكػػوف إىل عائلػػة

 :فكرىتػوي كقالػت :البعض يعرؼ تفاصيل ما فػي بيوت اآلخر، وأـ أباف بنت عتبػة قالػت بعػد أف كرىػت خطبتػوُ 
 وىذا األمر ال يقف عند ىذا الػحد. - كيخرج عابسان  :كيدخل عابسان  :كيمنع خيره :يغلق بابو

ىػػو الػػػجزء الػػػخامس مػػن كنػػز العمػػاؿ، طبعػػة دار الكتػػب العلػػػمية نػػػحن حػػٌن نقػػرأ مػػثبلً فػػػي )كنػػز العمػػاؿ( ىػػذا 
عبػػػد الرحػػػػمن يعنػػػػي عبػػػد  - كسػػػمع بعػػػ  أصػػػحاب النبػػػي بػػػدخوؿ عبػػػد الػػػرحمن كعثمػػػاف:  269صػػػفحة 

بدخوؿ عبد الرحمن كعثماف على أبي بكر كخلوتهما بو، فدخلوا على أبي بكر فقػاؿ  -الرحػمن بن عوؼ 
مػػا أنػػت قائػػله لربػػك إذا سػػألك عػػن اسػػتخبلفك عمػػر علينػػا كقػػد تػػرل  :-مػػن الصػػحابة  - لػػو قائػػله مػػنهم

، إىل آخر الكبلـ، يعنػي ىذه القضية كانػت واضػحة الغلظػة والػػجفوة والقسػوة غلظتوي، فقاؿ أبو بكر أجلسوني
% مػع أخػبلؽ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وآلػو وسلػػم، ألػيس ادلفػروض أف 100وكل ىػذه الػػمعاين التػػي تتنػاقض 

 ن يتعلموف فػي مدرسة رسوؿ اهلل أف يتعلموا شيئاً من أخبلؽ رسوؿ اهلل؟ ح ى يكونوا خلفاء لرسوؿ اهلل. الذي
: عن زيد بن الػحارث، أنا أبا بكرو حين حضرهي الػموت أرسل إلى  14174، الػحديث: 270فػي صفحة: 

ىػو اآلف  - اف أفػظ كأغلػظعمر يستخلفوي، فقاؿ الناس: تسػتخلف علينػا عمػر فظػان غليظػان فلػو قػد كلينػا كػ
تسػػتخلف علينػػا عمػػر فظػػان غليظػػان فلػػو قػػد كلينػػا كػػاف أفػػظ  -فػػض وغلػػيظ فكيػػف لػػو صػػارت السػػلطة بيػػدِه 

إىل آخػػر الكػػبلـ ىػػذا ىػػو تقيػػيم الصػػحابة،  فمػػا تقػػوؿ لربػػك إذا لقيتػػوي كقػػد اسػػتخلفت علينػػا عمػػر... كأغلػػظ
ػي الػػػخطبة الشقشػػقية، وىػػذا ىػػو تقيػػيم النسػػاء البلتػػػي وىػػذا ىػػو تقيػػيم علػػّي قرأنػػاه قبػػل قليػػل فػػػي نػػػهج الببلغػػة فػػ

 خطبهن عمر بن الػخطاب، وىذا ىو تقييم إعرابػٌي يػبػيع اإلبل ماذا يقوؿ عن عمر؟
أف إعرابيػػان جػػاء بإبػػلو لػػو ىػػذا ىػػو )كنػػز العمػػاؿ( الػػػجزء الرابػػع للػػػمتقي الػػػهندي، الروايػػة عػػن انػػس بػػن مالػػك: 

 فجعل عمر يػنخس بعيػران بعيػرا -يضربػها بشدة  - عمر ينخس بعيران بعيرايبيعها، فأتى عمر يساكموي فجعل 
يضػػربو برجلػػو ليبعػػث البعيػػر، لينظػػر كيػػف فػػؤادهي أك كيػػف قػػواده، فجعػػل اإلعرابػػي يقػػوؿ: خلػػي إبلػػي ال أبػػا 

 -اإلعػرايب ىػو مالػك اإلبػل لكػن لػػم يعبػأ الػػخليفة بقػوؿ اإلعػرايب  -لك، فجعل عمػر ال ينهػاه قػوؿ اإلعرابػي 
خلي إبلي ال أبا لك، فجعل عمر ال ينهاه قوؿ اإلعرابي أف يفعل ذلػك ببعيػرو بعيػر، فقػاؿ اإلعرابػي لعمػر: 

... إىل آخػر الكػبلـ وأنػا ذكػرت ىػذه الواقعػة إني ألظنك رجػل سػوء، أك رجػل سىػوء فلػػما فىػرًغى منهػا اشػتراىا 
ي الػػملف الفػاطمي وفػػيها تفصػيل آخػر، لكػن فػيما مػر مػن الػػحلقات والػربامج السػابقة علػى مػا أتػذكر ذكرتػػها فػػ
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خلػي إبلػي ال أبػا  مرادي أف رأي اإلعرايب ىػذا الػذي كػاف يتعامػل مػع الػػخليفة فػػي بيػع اإلبػل ىػو ىػذا يقػوؿ لػو:
 والقضية ال تقُف عند ىذا الػحد. إني ألظنك رجل سىوء أك رجل سوء. -مث قاؿ لو  -لك 

عػن خرشػة بػن الػػحر قػاؿ: رأيػت عمػر بػن الػػخطاب مػاؿ( فنقػرأ: حٌن نذىب إىل الػجزء الثػامن مػن )كنػز الع
يعنػػػي يضربػػػهم ويػػػجربىم علػػى األكػػل،  يضػػرب أكػػف الرجػػاؿ فػػػي صػػـو رجػػب حتػػى يضػػعوىا فػػػي الطعػػاـ.

تػحت عنواف صـو رجب، مع العلػم صـو رجب صياـ مستحب، والروايات واردة فػيو، من  24575الػحديث: 
 طرؽ الشيعة ومن طرؽ السنة.

. ىذه الرواية موجودة فػػي نفػس فػي الػجنة قصره ال يدخلوي إال صواـ رجبفػي نفس الكتاب يذكر عن أنس: و 
فػػػي الػػػجنة قصػػره ال البػػاب، ىػػذه عػػن مسػػند أنػػس، عػػن عػػامر بػػن شػػبل الػػػحرمي، وينقػػل عػػن أنػػس بػػن مالػػك: 

ب كمػا فػػي رواياتنػا ىػو . وشػهر رجػفػػي الػػجنة قصػػره لصػواـ رجػب. وعػن أبػػي قبلبػة: يدخلوي إال صواـ رجب
 شهر علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو فلربػما ىناؾ عبلقٌة بػهذا األمر.

رأيت عمر بن الػخطاب يضرب أكف الرجاؿ فػي صػـو رجػب حتػى يضػعوىا فػػي الطعػاـ فػػيقوؿ رجػله كمػا 
بأحاديػث رسػوؿ اهلل، ىػو ال يعلػػم  -رجب؟ إنما رجبه شهره كانت تعظٌموي الػجاىلية فلػمَّا جاء اإلسبلـ تيػًرؾ 

 وال يعلػم بسنة رسوؿ اهلل، ولطالػما قاؿ حينما يقولوف لو: أما كنت مع رسوؿ اهلل؟ قاؿ:
، ىػػػذه الكلػػػمة تػػػرتدد دائمػػػاً مػػن الػػػػخليفة عمػػر فػػػػي أيػػاـ خبلفتػػػِو، النػػػاس شغلنػػػي عػػػن ذلػػػك الصػػػفق باألسػػواؽ

رأيػػت عمػػر بػػن الػػػػخطاب  الطعػػاـ:يصػػوموف الصػػـو الػػػمستحب، الػػػخليفة يضػػرب أكفهػػم حتػػػى يضػػػعوىا فػػػي 
 .. إىل آخر ما جاء فػي الػحديث. يضرب أكف الرجاؿ فػي صـو رجب حتى يضعوىا فػي الطعاـ

ىذا )الدر الػػمنثور( ىػذا ىػو الػػجزء الثػامن بػػحسب طبعػة دار إحيػاء الػرتاث العربػػي فػػي قضػية اآليػات مػن سػورة 
قػاؿ: كػل ىػذا 0 ًَأَثَـب{  إىل قولػوب ــْيَب حَجَب * ًَعِنَجًب ًَلَضجًب }ـَؤَٔجَزنَ:عن أنس، أف عمر قرأ على الػمنبرعػبس، 

ثػم رفػع عصػا   -العصػا موجػودة دائمػاً فػػي كػل مكػاف  - قد عرفناه فما األب؟ ثم رفػع عصػا كانػت فػػي يػدهً 
داه كانت فػي يدًه فقاؿ: ىذا لعمر اهلل ىو التكلف فما عليك أال تدرم ما األب، ك أتبعوا ما بػيٌين لكم ىػ

وكأنػها قضية يعنػي من أسرار معػارؼ التوحيػد حتػػى  -من الكتاب، فاعملوا بو كما لػم تعرفوه فًكلوه إلى ربو 
توكل إىل اهلل سبحانو وتعاىل، وىػو اسػم العلػف، نفػس السػيوطي ينقػل عػن بػن عبػاس أف نػافع بػن األزرؽ سػألُو: 

 - نو الدكاب، قاؿ: كىل تعرؼ العػرب ذلػك؟قاؿ: األب ما يعتلف م}ًَأَثَب{ سأؿ ابن عباس عن قولًو:
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 -نػػافع ىنػػا يسػػأؿ ألنػػو يعلػػػم أف أبػػا بكػػر وأف عمػػر مػػا كانػػا يعرفػػاف معنػػػى األب ولػػذلك يسػػأؿ عػػن ىػػذه القضػػية 
 قاؿ: كىل تعرؼ العرب ذلك؟ قاؿ: نعم أما سمعت قوؿ الشاعر:

 ًذبعلى الشريعة يجرم تحتها العى   تػرل بػو األبَّ كالػيػقػطػين مختلطان 
أف رجبلن سػأؿ عيمػر ألف ىذه اللفظة معروفة عند العرب، موطن الشاىد ىنا ما ذكرُه السيوطي قاؿ بعد السند: 

يعنػي رأى الػجبلس، ىذا الرجل سأؿ عمر، وعمر يػجهل بالػػموضوع  - فلػما رآىم يقولوف}ًَأَثَب{ عن قولوً 
. فلػػما رآىػم يقولػوف، أقبػل علػيهم بالػدرة -كذا فكاف مػجموعة من الناس بدءوا يقولوف إف األب معناه كذا و 

، ىػذه مػا ىػي كتبنػا، نػػجد أف الضػرب موجػود  أيضاً ضربػهم فػػي كػل مكػاف نبلحػظ أف الػدرة، وىػذه كتػب القػـو
 فػي كل موقٍف من الػمواقف.

در، لنذىب إىل كتاب )الفتوحػات اإلسػبلمية( ألحػػمد بػن زينػػي دحػبلف، وىػذا ىػو الػػجزء األوؿ، طبعػة دار صػا
ككػاف مػنهم أبػو شػجرة بػن عبػد العػزة ، فػي معرض ذكرِه لبنو ُسػليم، ومػا ذُِكػر عػن ردتػػهم: 29، 28صفحة: 

 السلػمي، كىو ابن الػخنساء ككاف قد أرتد كقاؿ شعران منو قولوي:
 كإني ألرجو بعدىا أف أيعىمَّرى   فركيت رمحي من كتيبة خالدو 

يعني عمر بن الػخطاب فلػما  -خالد ويقتل عمر بن الػخطاب يعنػي خالد بن الوليد، يشًن إىل أنو يقتل 
قىًبل أبو بكر رضي اهلل عنو منو اإلسبلـ، فلػمَّا كانت خبلفة عمر رضي اهلل  -يعنػي رجع عن ردتِو  - أسلػم

ـى الػمدينة فرأل عمر يقسم ماالن فػي الػمساكين، فقاؿ: أعطني فإني ذك  -ىو ىذا أبو شجرة  - عنو قىًد
فقاؿ: كمن أنت؟ فقاؿ: أبو شجرة بن عبد العزة السلػمي، أم عدك اهلل ال كاهلل ألست الذم حاجة، 
 تقوؿ:

 كإني ألرجػو بػعػدىا أف أعمَّرى   فركيت رمحي من كتيبة خالدو 
إىل آخر .. . كجعل عمر يعلوه بالدرة على رأسًو، فسبقوي عدكان إلى ناقتًو فركبها كلحق بقومًو كقاؿ أبياتان 

 الكبلـ.
نا مرادي أف الضرب بالعصا فػي جػميع االتػجاىات، كل ىذه أمثلة من خبللػها تتضح لنا صورة، ترتسم لنا أ

 صورة من أخبلؽ الػخليفة، ىذا ىو الفتوحات اإلسبلمية ألحػمد بن زينػي دحبلف.

: 603، 602)الكامػػل فػػػي التػػاريخ( البػػن األثػػًن، وىػػذا ىػػو الػػػجزء األوؿ، طبعػػة دار الكتػػب العلػػػمية صػػفحة: 



 5 ح   الملف العلوم
  

125 

قالت أـ عبد اهلل بنت أبي حثمػة، ككانػت زكج عػامر بػن ربيعػة: إنػا لنرحػل إلػى أرض الػػحبشة، كقػد ذىػب 
ككنػا نلقػى منػو  -تقػوؿ  - عامر كىو زكجها لبع  حاجتًو إذ أقبػل عمػر كىػو علػى شػركًو حتػى كقػف عىلىػيٌ 

فقػاؿ: أتنطلقػوف يػا أـ  –الػمسلػػمٌن ألنػو كػاف فػػي مػػجموعات الػػُمعذبٌن الػذين يعػذبوف  -الببلء أذلن كشػدة 
عبد اهلل؟ قالت: قلت: نعم كاهلل لنخرجن فػي أرض اهلل فقد آذيتمونا كقهرتمونا، حتى يجعل اهلل لنا فرجا، 
قالت: فقاؿ: صحبكم اهلل، كرأيت لو رقة كحزنا، قالت: فلػما عاد عامر أخبرتو كقلػت لػو: لػو رأيػت عمػر 

فقػاؿ: ال ييسلػػم حتػى ييسلػػم حمػار الػػخطاب، ، ي فػي إسػبلمو، قلػت: نعػمكرقتوي كحزنو علينا، قاؿ: أطمعت
 لًػما كاف يرل من غلظتو كشدتو على الػمسلػمين.

ىػذا الػذي يػػخاطب  -أفػبل ترجػع إلػى أىلػك ثػم يذكر فػي قضية سبب إسبلـ عمر وقضية دخولو على أختػو: 
 –ختنػػك يعنػػػي صػػهرؾ، زوج أختػػك  -فتقػػيم أمػػرىم قػػاؿ: كأم أىلػػي، قػػاؿ: ختنػػك  - عمػػر بػػن الػػػخطاب

قاؿ: ختنك كابن عمك سعيد بن زيد كأختك فاطمة فقد كاهلل أسلػما، فرجع عمر إليهما كعنػدىما خبػاب 
بن األرت يقرئهما القرآف، فلػػما سػمعوا حػس عمػر غيػب خبػاب كأخػذت فاطمػة الصػحيفة فألقتهػا تحػت 

يعنػي ما ىذا الصػوت الػذي كنػت  -ه الهينمة فخديها، كقد سمع عمر قراءة خباب فلػٌما دخل قاؿ: ما ىذ
ٌمػدان علػى دينػو، كبطػش بختنػو  -أسػػمعو  قػاال: مػا سػمعت شػيئان، قػاؿ: بلػى كقػد أخبػرت أنكمػا تابعتمػا ميحى

فلػػما رأل عمػر مػا بأختػو  -إىل أف يقػوؿ الػػخرب  -سعيد بن زيد، فقامت إليو أختػو تكفػو، فضػربها فشػجها 
 تػى أدماىا.يعنػي ضربػها ضربة حمن الدـ، 

، أعػد فهارسػها ريػاض البػن سػعد، الػػجزء الثالػث والرابػعولذلك ىذا الكبلـ يأيت مذكوراً فػي )الطبقات الكربى( 
مػػن  142، دار إحيػػاء الػػرتاث العػػريب، بػػًنوت، لبنػػاف، صػػفحة: 1996عبػػد اهلل عبػػد الػػػهادي، الطبعػػة األوىل: 

حتػػػى أتاىمػػػا كعنػػػدىما رجػػػله مػػػن  - ذامػػػراً يعنػػػػي متػػػذمراً غاضػػػباً  -عمػػػر ذامػػػران  قػػػاؿ فمشػػػػى الػػػػجزء الثالػػػث:
فقاؿ لو ختنو: أرأيت يػا عمػر إف   -إىل أف يقػوؿ  - يقاؿ لو خباب -يعنػي عند أختو وزوجها  - الػمهاجرين

كػػاف الػػػحق فػػػي غيػػر دينػػك، قػػاؿ: فوثػػب عمػػر علػػى ختنػػو فوطػػأه كطػػأن شػػديدان فجػػاءت أختػػو فدفعتػػوي عػػن 
إىل آخػر القصػة، مػرادي أف قضػية الضػرب قضػية موجػودة فػػي كػل  ،جها، فنفحهػا بيػده نفحػةن فػدمى كجههػازك 

 االتػجاىات، فػي زمن الػجاىلية، فػي زمن اإلسبلـ، قبل أف يكوف خليفة، بعد أف يكوف خليفة.
قبػػل قليػػل فػػػي تػػأريخ  حينمػػا نػػذىب إىل الػػػجزء الثػػاين مػػن )الكامػػل فػػػي التػػأريخ( فنجػػد نفػػس الكػػبلـ الػػذي قرأتػػو

كلىػما خطب أـ  -شديده على النساء  ،لػىمَّا خطبى أـ كلثـو ابنة أبي بكر فقالت: إنو خشن العيش الطربي:
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 .كيخرج عابسان  ،كيدخل عابسان  ،كيمنع خيره ،أباف بنت عتبة كرىتو كقالت: يغلق بابو
أنػو أمػر بقطػع رؤوس الصػحابة الػذين ، نفس الكػبلـ الػذي جػاء مػذكوراً فػػي قصػة الشػورى، و 461وفػي صفحة:

فإف اجتمع خمسة كأبى كاحد فاشدخ رأسو بالسيف، كإف أتفق أربعة يػخالفوف ما ينتج عنو ذلك الػمجلس: 
كأبػػى اثنػػاف فاضػػرب رؤكسػػهما، كإف رضػػي ثبلثػػة رجػػبلن كثبلثػػة رجػػبلن فىحىٌكمػػوا عبػػد اهلل بػػن عمػػر، فػػإف لػػػم 

نفػػس  الػػذين فػػػيهم عبػػد الػػرحمن بػػن عػػوؼ كاقتلػػوا البػػاقين. فكونػػوا مػػع ،يرضػػوا بحكػػم عبػػد اهلل بػػن عمػػر
 الػمضامٌن ونفس الػمعاين موجودة أنػى ما تصفحنا كتب التأريخ التػي تتحّدث عن الػخليفة عمر بن الػخطاب.

 : 153، 152أيضاً إذا أردنا أف نذىب مع )الطبقات الكربى( وىذا ىو الػجزء الثالث صفحة: 
بماالن فجعل يقسموي بين الناس فازدحموا عليو، فأقبل سعد بن أبي كقاص يزاحم  أف عمر بن الػخطاب أيتي

فأقبػػل سػػعد بػػن أبػػي  -يعنػػػي مػػا مػػن أحػػد إال وُيضػػػرب بالػػدرة  -النػػاس حتػػى خىليػػص إليػػو فعػػبله عمػػر بالػػدرة 
 كقػػاص ييػػزاحم النػػاس حتػػى خىليػػص إليػػو فعػػبله عمػػر بالػػدرة، كقػػاؿ: إنػػك أقبلػػت ال تهػػاب سػػلطاف اهلل فػػػي

فضػػػرب سػػعد بػػن أيب وقػػاص، قبػػل قليػػل قرأنػػا كػػبلـ  فأحببػػت أف أعلػػػمك أف سػػلطاف اهلل لػػن يهابػػك. ،األرض
عمػر بػػن العػػاص بأنػػػهم كػػانوا يهابونػػُو ويػػػخشونُو مػػن غلظتػو وجفوتػػو، وىػػؤالء ىػػم أصػػحابو، ولػػذلك ىػػذه الػػػجفوة 

 والغلظة قد تنعكس فػي بعض التصرفات اليومية، فػي الػحياة اليومية.
أىػدل أبػو موسػى األشػعرم المػرأة عيمػر عاتكػة بنػت زيػد بػن عمػر بػن :  164بًل ىذه الػحادثة، صفحة: مث

أىػػدل أبػػو موسػػى  -طنفسػػة يعنػػػي سػػجادة، سػػجادة إيرانيػػة، الطػػنفس ىػػو السػػجاد اإليرانػػػي  - نيفػػػيل طنفسػػة
مثػل سػجادة  -بران أراىػا تكػوف ذراعػان كشػ األشعرم المرأة عيمر عاتكػة بنػت زيػد بػن عمػر بػن نفػػيل طنفسػة

أراىػا تكػوف ذراعػاً وشػرباً يعنػػي طػوؿ، طػوؿ  -أراىػا تكػوف ذراعػان كشػبران، فػدخل عليهػا عمػر  -الصػبلة يعنػػي 
 -ىػػذه السػػجادة بشػػكل تقريبػػػي وإال لػػيس بشػػكل دقيػػق يعنػػػي بػػػمثابة سػػجادة صػػبلة، أبػػو موسػػى مػػن أصػػحابو 

دخل عليهػػا عمػػر فرآىػػا، فقػػاؿ: أنػػى لػػك ىػػذه؟ أراىػػا تكػػوف ذراعػػان كشػػبران، فػػ المػػرأة عمػػر عاتكػػة طنفسػػة
نغض يعنػػي  -فضػرب بها رأسها حتى نغ  رأسها  ،فقالت: أىداىا لي أبو موسى األشعرم، فأخذىا عمر

 -حتى نغػ  رأسػها، ثػم قػاؿ: عىلىػٌي بػأبي موسػى األشػعرم كأتعبػوه  -أخذ رأسها من شدة الضرب يرتػجف 
قاؿ: عىلىٌي بأبي موسى األشػعرم كأتعبػوه، قػاؿ: فػأيتي بػو قػد أيتعػب  ثم -يعنػي أركضوه جيئوا بو ركضاً وجروه 

ثػم أخػذىا  ،كىو يقوؿ: ال تعجل عىلىػٌي يػا أميػر الػػمؤمنين، فقػاؿ عمػر: مػا يحملػك علػى أف تهػدم لنسػائي
 كقاؿ: خذىا فبل حاجة لنا فػيها. ،عمر فضػرب بها فوؽ رأسو
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فقػط أخػذ مػواطن الػػحاجة وإال التفاصػيل كثػًنة، مػن نفػس  : أنا 165ىذه األجواء، لنقرأ ىذه الػحادثة صفحة 
 الػمصدر، ىذا الػجزء الثالث من )الطبقات الكربى( البن سعد، وىو من كتب القـو الػمعروفة:

 - قػاؿ أسلػػم: فجػاء الزبيػر -ىذا أسلػم الذي كاف خادـ لعمر بن الػخطاب  - فجاء الزبير كأنا على الباب
فقلػت: أميػر الػػمؤمنين مشػغوؿ  -يػدخل علػى عمػر  - على الباب فسألني أف يدخلكأنا  -الزبًن بن العػواـ 

الضػرب فػػي كػل االتػػجاىات، ىػذا الػػجو يعنػػي الػزبًن  - ساعة، فرفع يده فضرب خلف أذني ضربة صيحتني
 اآلف جػػاء لػػػػمقابلة عمػػػر، أسلػػػػم فػػػػي البػػػاب قػػػاؿ لػػػو أمػػًن الػػػػمؤمنٌن مشػػػغوؿ سػػػاعة فػػػالزبًن مسػػػك الغػػػبلـ وضػػػربو

قاؿ: فدخلت على  فرفع يده فضػرب خلف أذني ضربة صيحػتػني، -القضية ليس بيد الغبلـ، الغبلـ مأمور 
عمر، فقاؿ: ما لك؟ قلت: ضربني الزبيػر كخبرتػو خبػره قػاؿ: فجعػل عمػر يقػوؿ الزبيػر كاهلل أرل ثػم قػاؿ: 

أنػو سػيمنعنا مػن الػدخوؿ  دخلو، فأدخلتوي على عمر فقاؿ عمر: لػما ضربت ىذا الغبلـ؟ فقاؿ الزبير: زعم
عليػػك، فقػػاؿ عمػػر: ىػػل ردؾ عػػن بػػابي قػػط؟ قػػاؿ: ال، قػػاؿ عمػػر: فػػإف قػػاؿ لػػك أصػػبر سػػاعة فػػإف أميػػر 

إىل آخر الكبلـ يعنػي ىو ىذا الػجو، الزبًن أيضاً جاء فضرب الغبلـ، ألف الػجو ىو ىذا  الػمؤمنين مشغوؿ ...
 الػموجود، جو الضػرب من دوف سبب وبدوف سبب.

 -أف عمػر كػاف يمسػح بنعليػو كيقػوؿ بسػندِه:  170جواء أجواء البداوة، أجواء القسػوة، فػػي صػفحة: ىذه األ
 . كاف يمسح بنعليو كيقوؿ: إف مناديل آؿ عمر نعالهم -يعنػي بعد ما يأكل 

ربمػػػا تعشػػػيت عنػػػد عمػػػر بػػػن أيضػػػاً أخربنػػػا سػػػعيد بػػػن منصػػػور بسػػػندِه عػػػن السػػػائب بػػػن يزيػػػد، السػػػائب يقػػػوؿ: 
 .أكل الػخبز كاللحم، ثم يمسح يدهي على قدمو، ثم يقوؿ ىذا منديل عمر كآؿ عمرالػخطاب فػي

ومثل ىذا كثًن، ىذا ىو يوضح لنا نػماذج من طبيعة الػحياة والبداوة والػجفوة والغلظة التػي كانت موجودة، وىػو 
خػرى موجػػودة لكننػػػي شػرح لكػػبلـ أمػًن الػػػمؤمنٌن الػػذي ذكرتػو قبػػل قليػػل فػػي الػػػخطبة الشقشػقية، ىنػػاؾ شػػواىد أ

 سأعرض عنها لضيق الوقت، ألنو عندنا مطالب أخرى أشًن إليها.
أخبرنػػا عفػػاف بػػن مسلػػػم، حػػدثنا :  382فػػي )الطبقػػات الكػربى( فػػػي الػػػجزء الثػامن مػػن نفػػس الطبعػة، صػػفحة 

 ا،حماد بن سلػمة، أخبرنا علي بن زيد، أف عاتكة بنت زيد كانت تحت عبػد اهلل بػن أبػي بكػر فمػات عنهػ
كاشػػترط عليهػػا أف ال تػػزكج بعػػده فتبتلػػت كجعلػػت ال تػػزكج، كاشػػترط عليهػػا أف ال تػػزكج، أك ال تيػػزكَّج بعػػده 
فتبتلت كجعلت ال تيزكَّج أك ال تػىػزىكج، كجعػل الرجػاؿ يخطبونهػا كجعلػت تػأبى، فقػاؿ عمػر لوليهػا: أذكرنػي 

فقػاؿ: عمػر زكجنيهػا،  -تكػن راضػية  حتػػى لػو لػػم - لها، فذكرهي لها فأبت عمر أيضان، فقاؿ عمر: زكجنيهػا
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فزكجوي إياىا، فأتاىا عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحهػا، فلػػما فػرغ قػاؿ: أٌؼ أؼو 
أنا ىنا ال أريد احلديث عػن قضػية أف ىػذا لػيس زواجػاً  - أؼ، أفف بها، ثم خرج من عندىا كتركها ال يأتيها

طلػػػب، وإف كػػػاف ىػػػذا العقػػػد يسػػػمى يف الفقػػػو بالعقػػػد الفضػػػويل وىػػػذه قضػػػية شػػػرعياً، ال أريػػػد الػػػدخوؿ يف ىػػػذا ادل
ثػم خػرج مػن عنػدىا كتركهػا ال يأتيهػا فأرسػلت إليػو مػوالة لهػا أف  -معروفػة لرّنػا يف آخػر احلادثػة أمهػا وافقػت 

 أنػا ال أريػد ،بعد ذلك، فالعقد الفضويل إذا صاحب الشأف وافػق يكػوف العقػد صػحيح - تعالى أني سأتهيأ لك
الػػدخوؿ يف قضػػية مناقشػػػة العقػػد الشػػرعي أو غػػػًن الشػػرعي، أنػػا أنػػػاقش القضػػية األخبلقيػػة يف التعامػػػل، حػػ ى لػػػو  
 -كانػػػت وافقػػػت قبػػػل أف غلػػػري مػػػا جػػػرى عليهػػػا، أف تكػػػوف ادلعاملػػػة هبػػػذه الطريقػػػة حػػػديثي عػػػن اجلفػػػوة والغلظػػػة 

 فقاؿ عمر: -رافضة  كانت  -فذكرهي لها فأبت عمر أيضان  -قاؿ لو أذكرين ذلا  - فاذكرني لها
فزكجػػوي إياىػػا، فأتاىػػا عمػػر فػػدخل عليهػػا فعاركهػػا حتػػى غلبهػػا علػػى نفسػػها  -وإف كانػػت رافضػػة  - زكجنيهػػا
حػػديثي ىنػػا عػػن ىػػذه األخبلقيػػة عػػن ىػػذه الطبيعػػة وتبلحظػػوف ىػػذه لػػيس كتػػب شػػيعية، ىػػذه كتػػب  - فنكحهػػا

، كتػػب تػػأريخ، كتػػب سػػًن، إذا كانػػت كتػػب التػػأريخ ضػػعيفة كتػػب ا لسػػًن مػػا ىػػي؟ إذا كانػػت كتػػب السػػًن القػػـو
ضػػعيفة كتػػب احلػػديث مػػا ىػػي؟ إذا كانػػت كتػػب احلػػديث ضػػعيفة كتػػب التفسػػًن مػػا ىػػي؟ كػػل ىػػذه الكتػػب ُْنِمػػع 

 على ىذه الػحقائق.
حٌن نذىب إىل )سنن ابن ماجو( وىذا ىو الػجزء الثاين من سنن ابن ماجو، طبعة دار الكتب العلػمية، تػػحقيق 

، باب ضرب 1986، الػحديث 485، صفحة: 2009حسن نصار، الطبعة الثانية:  مػحمود مػحمد مػحمود
ضفت عمر ليلة فلػما كػاف فػػي جػوؼ  النساء، بسندِه عن عبد الرحػمن الػمسلػمي عن األشعث بن قيس قاؿ:

ن والذي يبدو أف عمػر كػاف نائمػاً قريبػاً مػ - فحجزت بينهما -منتصف الليل  - الليل قاـ إلى امرأتًو يضربها
ضفت عمر ليلة فلػما كاف فػي جوؼ الليل قاـ إلى  -األشعث، منتصف الليل استيقظ وذىب ضرب زوجتو 

فلػػػما آكل إلػػى فراشػػًو قػػاؿ لػػي: يػػا أشػػعث أحفػػظ عنػػي شػػيئان سػػمعتوي عػػن ، امرأتػػًو يضػػربها فحجػػزت بينهمػػا
 ثالثة.رسوؿ اهلل، ال ييسأؿ الرجل فػيما يضرب امرأتو، كال تنم إال على كتر، كنسيت ال

ىذه الػحادثة مذكورة فػي كتػاب السػنن )سػنن أيب داوود( وىػذا ىػو الػػجزء الثػاين، طبعػة دار إحيػاء الػرتاث العػريب 
ىجػػػري، صػػػفحة:  1421مػػػيبلدي،  2000تػػػػحقيق مػػػػحمد عػػػدناف بػػػن ياسػػػٌن درويػػػش، الطبعػػػة األوىل سػػػنة: 

خطاب عػن النبػي قػاؿ ال عن األشػعث بػن قػيس عػن عمػر بػن الػػ، بنفس السػند: 2147، الػحديث: 357
ال ييسػػأؿ الرجػػل  -الػػحديث بكاملػػِو ُعلِػػس لػػػم تبقػى منػػو إال ىػػذه العبػارة  -ييسػػأؿ الرجػػل فػػػيما ضػػرب امرأتػػو 
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وىذا مصداؽ من مصػاديق العلػس فػػي األحاديػث والتحريػف والتقطيػع وىػو واضػح جػداً،  -فػيما ضرب امرأتو 
فػػػي جػػوؼ الليػػل يسػػتيقظ يضػػرب امرأتػػو ثػػػم يعػػود ويأتػػػي  وىػػذا مػػن صػػحاح القػػـو كتػػاب السػػنن سػػنن أيب داوود،

 .ال ييسأؿ الرجل فػيما يضرب امرأتو -بػهذا الػحديث عن رسوؿ اهلل 
والقضػػية ال تقػػف عنػػد ىػػذا احلػػد، مثػػل مػػا دخػػل علػػى عاتكػػة وعاركهػػا ونكحهػػا بػػالقوة ىنػػا يضػػرب زوجتػػو، ىنػػا 

علػى صػياـ شػهر رجػب حػ ى يُػدخلوا أيػديهم يضرب الصحابة، ىناؾ يضرب رجبًل صاـ، ىنػاؾ يضػرب األكػف 
يف الطعاـ، ويضرب قوماً فسروا اآلية وفاكهًة وأبا، والقضية مستمرة على ىذا ادلنواؿ، ومرَّ علينا كيػف أنػو ضػرب 
ػػل شػػعره ولػػبس ثيابػػاً حسػػنة، قػػد يقػػوؿ الػػبعض ىػػذه حادثػػة كاذبػػة، تلػػك كاذبػػة، أمػػا ىػػذه العشػػرات  ولػدُه ألنػػو رجَّ

من احلوادث كلها كاذبة، ىذه طبيعػة، شػكوى الصػحابة عنػد أيب بكػر وىػم يقولػوف لػو: مػا  والعشرات والعشرات
تقػػوُؿ هلل وأنػػت تسػػتخلف علينػػا عمػػر ىػػذا الرجػػل الفػػظ الغلػػيظ، مػػاذا تقػػوؿ هلل؟ أراء النسػػاء يف زمانػػِو، كػػل ىػػذا 

لقػة السادسػة سػنرى  يكشف عن األخبلؽ اليت كاف عليها عمر بن اخلطاب، احللقة القادمػة يف يػـو غػد وىػي احل
 كيف أف عمر بن اخلطاب يتعامل مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم. 

، بسػػندِه حػػدثين 589اجلػػزء الثػػاين، طبعػػة دار صػػادر، ٓنقيػػق نػػواؼ اجلػػراح، صػػفحة:  (ىػػذا ىػػو )تػػأريخ الطػػربي
ائشة النوح، فأقبل عمػر بػن لػمَّا توفي أبو بكر رحموي اهلل أقامت عليو عسعيد بن ادلسيب، ابُن ادلسيَّب قاؿ: 

فنهػاىنُّ عػن البكػاء  فأقبػل عمػر بػن الخطػاب حتػى قػاـ ببابهػا، -ببػاب عائشػة  - الخطاب حتى قاـ ببابها
 -ىػذا كػاف جلػواز عنػد عمػر بػن اخلطػاب  -على أبي بكػر، فػأبينى أف ينتهػين، فقػاؿ عمػر لهشػاـ بػن الوليػد 

أبي قحافة، أدخػل فػأخرج إلػيَّ ابنػة أبػي قحافػة أخػت  فقاؿ عمر لهشاـ بن الوليد: أدخل فأخرج إليَّ ابنة
ال  - أبي بكر كىي أـ فػركة، فقالػت عائشػة لهشػاـ حػين سػمعت ذلػك مػن عمػر: إنػي أيحػٌرجي عليػك بيتػي

فػػدخل  -أنػا الػػذي أذنػت لػػك  - فقػػاؿ عمػػر لهشػاـ: أدخػػل فقػػد أذنػت لػػك -أجيػز لػك أف تػػدخل يف بيػيت 
يعػين ىػذا ىجػـو  -ت أبي بكرو إلى عمر فعبلىا بالدرة فضػربها ىشاـ إلى كسط النساء فأخرج أـ فركة أخ

علػػى بيػػػت عائشػػػة، وعائشػػػة حرَّجػػػت علػػيهم، حرمػػػت علػػػيهم الػػػدخوؿ، قػػػاؿ أدخػػل وأخرجهػػػا مػػػن بػػػٌن النسػػػاء، 
فقػاؿ عمػر لهشػاـ بػن الوليػد: أدخػل فػأخرج إلػيَّ ابنػة  -أخرجها إىل الشارع، ألف عمر ما كاف داخل البيت 

 ،بكر، فقالت عائشة لهشػاـ حػين سػمعت ذلػك مػن عمػرؾ: إنػي أحػٌرجي عليػك بيتػيأبي قحافة أخت أبي 
أخػت أبػي بكػرو إلػى عمػر  فػأخرج أـ فػركة للشػارع فقاؿ عمر لهشاـ: أدخل فقد أذنت لك فػدخل ىشػاـ

وىػذه القضػية تتكػرر وتػرتدد لػيس يف مصػدر  فعبلىا بالدرة فضربها ضربات، فتفرؽ النػيوَّحي حين سمعوا ذلك.
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 مصادر كثًنة جداً.واحد يف 
 لىػػمَّا توفػػي أبػو بكػر عن سعيد بن المسيب قاؿ:من كنز العمػاؿ:  15ظلاذج أخرى وىذا )كنز العماؿ( اجلزء 

لػمَّا توفػي أبو بكر أقامػت عائشػة عليػو النػوح فبلػ  عمػر فنهاىػا  - 42902، الػحديث: 309صفحة:  -
بػػن الوليػػد: أخػػرج إلػػيَّ ابنػػة أبػػي قحافػػة فعبلىػػا  عػػن النػػوًح علػػى أبػػي بكػػر، فػػأبين أف ينتهػػين، فقػػاؿ لهشػػاـ

عػن عائشػة ىنػا وربػػما قػد تكػوف ىػذه الروايػة ىػي نفػس الروايػة التػػي  ،بػحسب السياؽ الكبلـ -بالدرة ضربات 
لكػن بػػحسب السػياؽ الػػحديث عػن عائشػة ومػا ذُِكػرت أـ فػروة أصػبلً  ،ذكرىا الطربي يكوف الكبلـ عن أـ فروة

لىػمَّا توفػي أبػو بكػر أقامػت عائشػة عليػو النػوح،  -لذي يبدو أف الضرب كاف على عائشة فػي ىذه القضية، فا
فبل  عمر فنهاىػا عػن النػوًح علػى أبػي بكػر فػأبين أف ينتهػين فقػاؿ لهشػاـ بػن الوليػد: أخػرج إلػيَّ ابنػة أبػي 

إىل آخػر  ذلػك...فعبلىا بالدرة ضربات فتفرؽ النوائحي حين سمعن  -فقطعاً الػمقصود ىنا عائشة  -قحافة 
 ما جاء فػي الػحديث، يعنػي أيضاً ىنا ىجـو على بيت زوجة النبػي .

لػما مات أبػو بكػر بيكػي عليػو فقػاؿ عمػر: إف رسػوؿ اهلل ، عن سعيد بن الػمسيب قاؿ: 42904الػحديث: 
فقػػاؿ عمػػر  -عائلػػة أبػػػي بكػػر أبػػت إال البكػػاء  -قػػاؿ: إف الػػػميت يػيعىػػذَّب ببكػػاء الػػػحي فػػأبوا إال أف يبكػػوا 

ىذه أكثر من صورة، أكثر من حادثة، ألنػو مػرًة قػاؿ لػو أخػرج أـ فػروة  -لهشاـ بن الوليد: قم فأخرج النساء 
أخت أيب بكر وضربػها فػي الشػارع، أخرجهػا إىل خػارج البيػت، ومػرة أخػرج عائشػة كمػا يبػدو مػن الػنص السػابق 

 - ائشػػة: أحٌرجيػػك، فقػػاؿ عمػػر: أدخػػلقػػم فػػأخرج النسػػاء فقالػػت ع: -وضػػرب عائشػػة، اآلف صػػورة أخػػرى 
فقػػاؿ عمػػر: أدخػػل فقػػد أذنػػت لػػك، فػػدخل فقالػػت عائشػػة:  -أحرجػػك أي أحػػرج عليػػك الػػدخوؿ يػػا ىشػػاـ 

فقػاؿ لهشػاـ بػن الوليػد:  -ألنػو سػابقاً خرَّجهػا وضربػػها، الػػحديث السػابق الػذي مػر  - أميخىٌرجي أنت يػا بينػي
قػػم  -ىػػذا الضػػرب وقػػع علػػى عائشػػة اآلف مػػرة ثانيػػة  - باتأخػػرج إلػػيَّ ابنػػة أبػػي قحافػػة فعبلىػػا بالػػدرة ضػػر 

ػػػك، فقػػػاؿ عمػػػر: أدخػػل فقػػػد أذنػػػت لػػك فػػػدخل، فقالػػػت عائشػػػة:  فػػأخرج النسػػػاء فقالػػػت عائشػػة: أحٌرجي
فقػػاؿ: أمػا لػك فقػد أذنػػت لػك، فجعػل يخػرجهن امػػرأة امػرأة كىػو يضػربهن بالػػدرة ؟ أميخىٌرجػي أنػت يػا بينػي
ُضػربت أـ فػروة كمػا مػر، يبػدو ىػا ىنػاؾ أكثػر مػن مػرة يهجػم علػى وخرجػت أـ فػروة و  - حتى خرجت أـ فػركة

بيػت عائشػة ويضػػرب، مػرة يطلػػب مػن ىشػاـ كمػػا فػػي تػػاريخ الطػربي أف يُػػخرج لػػو أـ فػروة أخػػت أيب بكػر، ومػػرة 
فجعػػل  -يريػد عائشػة، ومػرة أخػرى يريػد النسػاء بالكامػل، والنسػػاء بالنوبػة صػف يقفػن ويضربػػهن واحػدة واحػدة 

 .309، صفحة: 42904ىذا ىو كنز العماؿ، الػحديث: - ة امرأة كىو يضربهن بالدرةيخرجهن امرأ
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واالثنػػػٌن  - عػػػن نصػػػر بػػػن أبػػػي عاصػػػم أف عمػػػر سػػػمع نوَّاحػػػةن أك نيواحػػػةى بالػػػػمدينة لػػػيبلن :  42899حػػػديث 
ففػرؽ النسػاء أف عمر سمع نوَّاحةن بالػمدينة ليبلن فأتاىا فدخل عليها  -القراءتاف صحيحتاف نُواحة أو نَػوَّاحة 

فرَّؽ النساء، يعنػي دخل مػن دوف أذف، سػػمع نياحػاً فػدخل مػن دوف أذف، كعادتػِو يػدخل إىل  -فأدرؾ النائحة 
أف عمػر سػمع نوَّاحػةن بالػػمدينة لػيبلن فأتاىػا فػدخل عليهػا ففػرؽ  -البيوت من دوف أذف كما يبدو من الوقػائع 

فجعػػل يضػػربها بالػػدرة فوقػػع خمارىػػا، فقػػالوا:  -كهػػا النائحػػة كػػادت أف تفػػر فأدر  -النسػػاء فػػأدرؾ النائحػػة 
 ال حرمة لشعرىا. -شعرىا يا أمير الػمؤمنين، فقاؿ: أجل أنا أعلػم فبل حرمة لها 

، 308، عػػػن عمػػػر بػػػن دينػػػار، صػػػفحة: 42898الػػػػحديث:  ، والػػػػمصادر مصػػػادر القػػػـو ، الكتػػػب كتػػػب القػػػـو
 : ، واألحاديػػث أحاديػػث القػػـو  - ما مػػات خالػػد بػػن الوليػػد أجتمػػع فػػػي بيػػت ميمونػػةلػػػواألسػانيد أسػػانيد القػػـو

نسػاءه يبكػين، فجػاء عمػر  أجتمع فػي بيت ميمونة -ميمونة ىذه من نساء النبػي واحدة من أمهات الػمؤمنٌن 
 فأمرىا فلتحتجب -على ميمونة  -كمعو ابن عباس كمعو الدرة، فقاؿ: يا عبد اهلل أدخل على أـ الػمؤمنين 

واحػػدة واحػػدة، مػػرًة  - كأخػػرجهنَّ عىلىػػٌي، فجعػػل يخػػرجهن عليػػو كىػػو يضػػربهن بالػػدرة -فقػػط أـ الػػػمؤمنٌن  -
فسػقط  فجعل يخرجهن عليو كىػو يضػربهن بالػدرة، -يهجم على بيت عائشة، مرة يهجم على بيت ميمونة 

ابة يعنػػي الصػح -خمار امرأة منهن، فقالوا يا أمير الػمؤمنين: خمارىا، فقػاؿ: دعوىػا فػبل حرمػة لهػا، ككػاف 
 . كيف يقوؿ ال حرمة لػها.ييعجبوا من قولوً  -أو الناس 

ىذه صور ولقطات من سًنة ومن حياة الػخليفة عمر بن الػػخطاب، ومثػل ىػذا كثػًٌن جػداً، لػو أردنػا أف نتتبػع مػا 
جاء فػي كتب التأريخ، ما جاء فػػي كتػب السػًن، مػا جػاء فػػي كتػب الػػحديث، لكننػػي أعتقػد بػػهذه النمػاذج، ال 

د أف أطيل عليكم كثًناً، وكاف بإمكانػي أف آتػي بػمصادر أكثر من ىذا، لكننػػي أجػد فػػي ذلػك سػبباً للػػملل، أري
وإال ىناؾ حوادث كثًنة جداً موجودة فػي الكتب، إف كاف فػي كتب التأريخ، إف كاف فػػي كتػب السػًن، إف كػاف 

نػحاء وأنواع الكتػب عنػد القػـو موجػودة مثػل فػي كتب الرجاؿ، فػي كتب الػحديث، فػي كتب التفسًن، فػي كل أ
ىذه الػحوادث، الضرب على أي شيء، لذلك أمًن الػػمؤمنٌن كمػا قػرأت قبػل قليػل علػى مسػامعكم فػػي الػػخطبة 

 الشقشقية ماذا يقوؿ:
لػػميها كيػػخشن مىٌسػها كيكثػر الًعثػاري فػػيها هلل ... إلػػى آخػر كلػػماتِو صػلوات افصيَّرىا فػي حوزةو خشناء يغلػظ كى

وسػػبلمو عليػػو، ىػػذه أخػػبلؽ الػػػخليفة عمػػر بػػن الػػػخطاب، أنػػا ال أريػػد أف أقػػوؿ بػػأف كػػل مػػا ذُِكػػر عػػن عمػػر بػػن 
الػػػخطاب ىػػو مػػن ىػػذا النحػػو، أبػػداً، سػػيكوف تػػدليس فػػػي الػػػحقائق، ذُِكػػرت أشػػياء كثػػًنة حسػػنة عػػن عمػػر بػػن 
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ل يقػػوؿ: فلِػػػما لػػػم تػػذكر ىػػذه األشػػياء الػػػخطاب موجػػودة فػػػي كتػػب التػػأريخ، لكننػػػي أريػػد أف أقػػوؿ ىنػػا لربػػػما قائػػ
الػحسنة، أنا ىنا أريد أف أشًن إىل قضية، ما من إنساف إال وعنده حسنات وسػيئات، أنػا مػا عنػدي مشػكلة مػع 
الػػػخليفة عمػػر بػػن الػػػخطاب، القضػػية قضػػية عقائديػػة، حػػٌن أتػػػحدث عػػن خليفػػة لرسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو 

وؿ اهلل، وأوؿ شيء يُنظر إليو ىو األخبلؽ، الػُخُلق، ىذه األخبلؽ وىذه الطبيعػة البد أف يكوف أشبو الناس برس
ىػػل تشػػبو أخػػبلؽ رسػػوؿ اهلل؟ أنػػا لسػػت مسػػئوالً عػػن عاقبػػة الػػػخليفة عمػػر أو عػػن عاقبػػة أي أحػػد، كػػل إنسػػاف 

 عليػػو مسػػئوؿ عػػن عاقبتػػِو، الػػػحديث عػػن ىػػذا الػػػموضوع، الػػػحديث أف الػػذي يكػػوف خليفػػة لرسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل
وآلػػو البػػد أف يكػػوف فػػػيما بينػػُو وبػػٌن رسػػوؿ اهلل شػػيء مػػن الشػػبو، ال أقػػوؿ فػػػي الػػػجانب العلػػػمي، وال أقػػوؿ فػػػي 
الػػجانب النسبػػػي، وال أقػوؿ فػػػي الػػػجانب، فػػي جانػػب الطهػر والعصػػمة، علػػى األقػل فػػػي الػػجانب األخبلقػػي فػػػي 

ل ىذه الشواىد وكػل ىػذه الكتػب ىػل يوجػد فػػيما بينهػا التعامل مع الناس، ىذه األخبلؽ التػي تػحّدثت عنها ك
وبٌن أخبلؽ رسوؿ اهلل شيء من الشبو؟ ىل يػمكن أف يقوؿ أحٌد بذلك؟ لنرى ماذا يػحّدثنا القػرآف الكريػػم عػن 

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلػم:
ٓ أَٔفُغِـىُُ عَضِّـضٌ عٍََْـوِ َِـب عَنِـزُُّ حَـشِّ ٌ       عٌُيٌ ٌَِّمَذ خَبءوُُ س0َ  128يػحّدثنا القرآف الكريػم فػي سورة التوبة فػي اآلية 

حػريٌص  -حَشِّ ٌ عٍََْىُُ  -يعز عليو أف يصيبكم األذى والتعب واأللػم والشدة  - عٍََْىُُ ثِبٌـّئِِنِنيَ سَإًُؾٌ سَّحٌُِْ

  .ثِبٌـّئِِنِنيَ سَإًُؾٌ سَّحٌُِْ -عليكم على حياتكم على مستقبلكم على عواقبكم 

ٌا ِِـٓ        }ـَجَِّب سَمحَخٍ ِّمن سورة آؿ عمراف  159لك فػي اآلية وكذ ب ؼٍَِـْلَ اٌمٍَـتِ الََٔفضُـّ ـِ  ـَ َٓ اٌٍّوِ ٌِنذَ ٌَُيُ ًٌََـٌ وُنـذَ 

َّْ اٌٍّـَو ُّحِـتُّ ا             ً عٍََـَ اٌٍّـِو ِا ـَزٌََوَـّ ىػذه  ٍِنيَ{ٌَوٌّــّزَ حٌٌََِه ـَبعُؿ عَنُيُ ًَاعـزَؽفِش ٌَيُـُ ًَشَـبًِسُىُ ـــِ اََِّـِش ـَـبِرَا عَضَِـَذ 
 األخبلؽ مناقضة بالػمرة لػِما مرَّ علينا من الشواىد ومن األحداث التأريػخية التػي مرَّ ذكرىا.

ىذه اآلية أوسع وأعظم من كل الػمعانػي التػي جاءت مػذكورة }ًَأَِّهَ ٌَعٍََ خٍُُكٍ عٍَُِِْ{ واآلية فػي سورة القلػم 
القػرآف عػن رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وآلػو وسلػػم، ىػذه أخبلقػو، وىػذه  فػي ىذه اآليات الكريػمة، ىكذا يػحدثنا

 صفاتُو صلى اهلل عليو وآلو. 
 16فػي جانٍب من األحاديث اليت ٓندثت عن بعٍض من صفات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو، ىػذا ىػو اجلػزء 

اً وإال الروايػػػات طويلػػػة مػػػن كتػػػاب )ُنػػػار األنػػػوار( عػػػن سػػػيد األوصػػػياء وىػػػو يتحػػػّدث عػػػن، جانػػػٍب أذكػػػر سػػػطور 
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مػا صػافحى رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كآلػو أحػدان قػط فنػزع يػده مػن يػده حتػى  ومفصلة، أمػًن ادلػؤمنٌن يقػوؿ:
يكوف ىو الذم ينزع يده، كما فاكضو أحده قط في حاجةو أك حديث فانصرؼ حتى يكوف الرجل ينصرؼ، 

. ىػػذه قىػػٌدمان رجلػػوي بػػين يػػدم جلػػيسو لػػو قػػطكمػػا نازعػػوي الحػػديث حتػػى يكػػوف ىػػو الػػذم يسػػكت، كمػػا رئػػي مي 
 أخبلؽ رسوؿ اهلل جانب منها، ىذه آثار، ىذه جهات من أخبلقِو ومن تعاملو صلى اهلل عليو وآلو.

صحبتي رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كآلػو يف موطٍن آخر عن أنس بن مالك الذي كاف خادماً لرسوؿ اهلل قػاؿ: 
مل أشػم نكهػًة  - نكهػةن أطيػب مػن نكهتػو، ككػاف إذا لقيػوي كاحػد عشر سنين كشممتي العطر كلو، فلػم أشػم

حينمػا كػاف  -فلػم أشػم نكهػةن أطيػب مػن نكهتػو  -أطيب من نكهتو ىي نكهة الفم، النكهة ىي رائحة الفػم 
ككاف إذا لقيػوي كاحػد مػن أصػحابًو قػاـ معػو فلػػم  -يتكلػم كانت الرائحة الطيبة تفوح من جنبات فمِو الشريف 

ى يكوف الرجل ينصرؼ عنو، كإذا لقيوي أحده من أصحابًو فتناكؿ يدهي ناكلػها إيػاه فلػػم ينػزع عنػو ينصرؼ حت
حتى يكوف الرجل ىو الذم ينزع عنو، كما أخرج ركبتيو بين جليس لو قط، كما قعد إلػى رسػوؿ اهلل صػلى 

.  اهلل عليو كآلو رجله قط فقاـ حتى يقـو
صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو أدركػػوي إعرابػػي فأخػػذ بردائػػًو فجبػػذهي جبػػذةن  إف النبػػػيوعنػػو أيضػػاً، عػػن أنػػس بػػن مالػػك: 

حتى نظرت إلى صفحة عنق رسوؿ اهلل كقد أثرت بو حاشية الرداء مػن شػدة  -جرُه جرّة شديدة  - شديدة
يػا ميحىمَّػد ميػر لػػي مػن مػاؿ اهلل الػذم : -بعػد أف جبػذ النبػػي جبػذة شػديدة  - جبذتو، ثم قػاؿ لػو: يػا ميحىمَّػد

 فالتفت إليو رسوؿ اهلل فضحك كأمر لو بعطاء. عندؾ،
 عن أيب سعيٍد الػخدري كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو أشد حياًء من العذراء فػي خدرىا.

: أنػػا أديػػب اهلل كعلػػيّّ أديبػػػي أمرنػػي ربػػي بالسػػخاء كالبػػر، وعػن ابػػن عبػػاس عػػن النبػػػي صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو قػػاؿ
ىػذه كلػػمات  - كمػا شػيءه أبغػ  إلػى اهلل عػزَّ كجػل مػن البيخػل كسػوء الػػخلقكنهاني عن البيخػل كالػػجفاء، 

أنا أديػب اهلل كعلػيّّ أديبػػي، أمرنػي ربػي بالسػخاء كالبػر، كنهػاني عػن البيخػل كالػػجفاء، كمػا  -النبػي األعظم 
ييفسػد كمػا  -سػوء الػػخلق  - شيءه أبغ  إلػى اهلل عػزَّ كجػل مػن البيخػل كسػوء الػػخلق، كإنػو لييفسػد العمػل

كمػػا أف الطػػٌن يفسػػد العسػػل، سػػوء الػػػخلق يفسػػد عمػػل اإلنسػػاف، ىػػذا جانػػٌب مػػػما جػػاء فػػػي   - الطػػين العسػػل
الػحديِث عن أوصاؼ النبػي الػخاتػم صلى اهلل عليو وآلو وسلػم وعػن أخبلقػِو، وعػن شػيمِو، وعػن صػفاتِو الطػاىرة 

 .ديبػي كعليّّ أديبػيأدبنػي ربي فأحسن تأالػمطهرة، كما قاؿ صلى اهلل عليو وآلو: 



 5 ح   الملف العلوم
  

134 

علػػيّّ جػػوىرةه خلقهػػا اهلل كصػػاغها ميػػػحىمَّد كلػػػمة للكاتػػب الػػػمسيحي جػػورج جػػرداؽ كلػػػمة جػػػميلة جػػداً يقػػوؿ: 
أنا أديػب  -أدبنػي ربي فأحسن تأديبػي  -. وىو ترجػمة لػجانٍب من معنػى ىذا الػحديث صلى اهلل عليو كآلو

 .اهلل كعليّّ أديبػي
فػي نػػهج الببلغػة فػػي خطبتػِو الشػريفة التػػي يتحػّدث فػػيها عػن عبلقتػِو برسػوؿ اهلل صػلى اهلل لذلك سيُد األوصياء 

 ، فػي نػهج الببلغة يقوؿ فػيها:192عليو وآلو وسلػم، وىي الػخطبة القاصعة الػمرقمة: 
 ىػػذه أخػػبلؽ علػػّي، حػػٌن نقػػوؿ بػػأف عليّػػاً ىػػو - كقػػد علػػػمتم موضػػعي مػػن رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو

األفضل، مثل ما تقدـ الكبلـ فػي موضوع العلػم، فػي موضوع الشجاعة، فػي موضوع السخاء، الكبلـ اليـو فػي 
كقػػد علػػػمتم موضػػعي مػػن رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو بالقرابػػة القريبػػة، كالػػػمنزلة  -موضػػوع األخػػبلؽ 

كضعنػي فػػي  -سوؿ اهلل منذ صغره فقد رباه ر  - الػخصيصة، كضعنػي فػي حجره كأنا كلده يضمني إلى صدره
حجره كأنا كلده يضمنػي إلى صدره، كيكنفنػي فػي فراشػو، كيػمسنػػي جسػده، كييشمينػػي عىرفػو، ككػاف يػػمض  

كمػا كجػد لػػي   -وىػذه ىػي العصػمة  -الشيء ثم يلقمنيو، كما كجد لػي كذبػةن فػػي قػوؿو كال خطلػة فػػي فعػل 
قػرىف اهلل بػو صػلى اهلل عليػو كآلػو مػن لػدف أف كػاف فطيمػان أعظػم  كذبةن فػي قػوؿو كال خطلػة فػػي فعػل، كلقػد

مىلىػكو مػػن مبلئكتػػو يسػػلك بػػو طريػق الػػػمكاـر كمػػػحاسن أخػػبلؽ العالػػػم ليلػو كنهػػاره، كلقػػد كنػػت أتبعػػوي إتبػػاع 
سػنةو  الفصيل أثر أمو يرفع لػي فػي كل يـو من أخبلقًو عىلىػمىان كيأمرني باالقتداء بو، كلقد كاف ييجاكر فػي كػل

بػحراء فأراه كال يراه غيرم كلػم يػجمع بيته كاحده يومئذو فػػي اإلسػبلـ غيػر رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كآلػو 
كخديػػػجة كأنػػا ثالثهمػػا، أرل نػػور الػػوحي كالرسػػالة كأشػػم ريػػح النبػػوة كلقػػد سػػػمعت رنػػة الشػػيطاف حػػين نػػزؿ 

: يا رسوؿ اهلل ما ىذ  ه الرنة؟ فقاؿ:الوحيي عليو صلى اهلل عليو كآلو، فقلتي
ىػذا علػيّّ  -ىذا الشيطاف قػد أيػس مػن عبادتػو، إنػك تسػمع مػا أسػػمع كتػرل مػا أرل إال أنػك لسػت بنبػػي 

كنػت أتبعػوي إتبػاع  -الفصيل ىو ابن الناقػة  -: كلقد كنت أتبعوي إتباع الفصيل أثر أمو وىذه أخبلقُو كما يقوؿ
إىل أف قاؿ صلوات اهلل عليو  -لػمان كيأمرني باالقتداء بو الفصيل أثرى أمو، يرفع لػي فػي كل يـو من أخبلقًو ع

إنػك تسػمع مػا أسػػمع  -ينقػل قػوؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وآلػو  - إنك تسمع ما أسػمع كتػرل مػا أرل -
 كترل ما أرل إال أنك لست بنبػي.

أخػبلؽ رسػوؿ اهلل، أحاديػُث ىذا عليّّ أديب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو وآلػو، وىػذه أخبلقػُو، القػرآف حػّدثنا عػن  
أىػػػل البيػػػت، ونػػػػهج الببلغػػػة الشػػػريف، وروايػػػات النبػػػػي، وأحاديػػػث النبػػػػي، وكلػػػػماتُو صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسلػػػػم، 
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تعطينا صورة عن أخبلؽ علػّي، وىػذه الكتػب التػػي قػرأت علػى مسػامعكم نُتفػاً منهػا، وإال فهنػاؾ الكثػًن والكثػًن 
م بشػػيٍء أتػػرؾ الػػػحكم لػػػمن كػػاف يػػػملك إنصػػافاً، أتػػرؾ الػػػحكم لػػػمن كػػاف مػػن مثػػل ىػػذه الشػػواىد، أنػػا ال أحكػػ

يػػػملك شػػيئاً مػػن عقػػٍل ومػػن حكمػػٍة، أنػػا ال أنفػػػي مػػا فػػػي الكتػػب أيضػػاً مػػن مػػػحاسن الػػػخليفة عمػػر، أبػػداً، ولكػػن 
فػػي ىذه األخبلؽ ىل ىي أخبلؽ رسوؿ اهلل؟ ومن لػم يكن متخلقاً بأخبلؽ رسوؿ اهلل ىل يػحق لو أف يػجلس 

مكاف رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وآلػو؟ القضػية بػػحاجٍة إىل دراسػٍة وإىل بػػحٍث وىنػاؾ ألػف اسػتفهاـ واسػتفهاـ؟؟ 
أما عليّّ صلوات اهلل وسبلمو عليو فصفحتُو واضحة، أخبلقو، آياتُو، بيناتُو، وكػل مػا يتعلػق بػو، علػيّّ تتجلػى فػػيو 

فػػػيو معنػػػى السػػخاء، يتجلػػى فػػػيو، ويتجلػػى فػػػيو، وتتجلػػى فػػػيو  معػػاين العصػػمة، يتجلػػى فػػػيو معنػػػى العلػػػم، يتجلػػى
 ... أخبلؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو بكل أبعادىا وبكل معانيها

 

 فػلػهػذا عػٌزت لػكى األنػػداد  جيػمعت فػي صفاتك األضداد 
 

وآؿ علػّي، ألتقػيكم إف  صلوات اهلل عليك يا سيد األوصياء ورحػمة اهلل وبركاتو، موعػدنا يتجػدُد علػى مػودة علػيّ 
 شاء اهلل فػي يـو غد فػي الػحلقة السادسة من حلقات الػملّف العلوي، أسألكم الدعاء وفػي أماف اهلل.

  
  
 

 قناة الموٌدة الفضائية     
 االثنين

 ىػ  2341ذم الحجة    18
 ـ  2010/  12/  5   

 



 

 غبدعخاحلٍمخ اٌ

 اهلل أخالق عّش ثٓ اخلطبة ِع سعٌي

 
السبلـ عليكم أشياع أبػي تراب يف كل صقع من أصقاع ىذا الوجود، أنػى كنتم، يف كل زماف ومكاف، أحياًء 

 أمواتا، صغاراً كباراً، نساًء رجااًل، شيباً شباباً، بٌن أيديكم الػَمَلفُّ الَعَلوّي الػحلقة السادسة
عليو، وال زلُت أُقَػّلُب وريقات قبلئل من ىذا الزاؿ كبلمنا يتواصُل عند أعتاب علّي صلوات اهلل وسبلمو 

الػَمَلّف الكبًن، ال يستطيع أحٌد أف يّدعي بأنو يػمكنو اإلحاطة بكل أوراؽ ىذا الػَمَلّف يف ساعات مػحدودة، 
وفػي ُعجالة نقتطفها ونقتطعها من بٌن ساعات العمر الذي يذىب كثًٌن منو ىدراً، الػَمَلفُّ العلوي فيو الكثًن 

لػحقائق وال أعنػي ىنا بػهذا الربنامج، ما يف حلقات ىذا الربنامج ما ىو إال نزٌر يسًن على جوانب من ا
الػحقيقة، الػحقيقُة أبعُد وأغوُر من كل ىذا الكبلـ، نػحن مػحكوموف بأشياء كثًنة تػحوؿ يف بعض األحياف فيما 

ت، والبعض منها يرتبط بالػحاجة إىل إيراد بيننا وبٌن إظهار الػحقائق على ما ىي، البعض منها يرتبط بالوق
الكثًن من الػمصادر، ألف الكثًن من الػحقائق قد ُضّيعت، وقد ُغّيبت، وتػحتاج إىل نبش من جديد، وتلك ىي 

 أىم سػِمة وأىم ميزة يف صحائف الػَمَلّف العلوي.
إف أفضل وسائلها للعبث بالػحقائق أف ىناؾ قانوف فَػَرضُو الطُغاة، وفرضتُو السياسة، والسياسة قضيتها معروفة، ف

تػجعل الدين خادمًا لػها، وتلك طامتنا الكربى منذ يـو السقيفة وإىل ىذا اليـو فإف الدين يف خدمة السياسة، 
وليست السياسة يف خدمة الدين، أنظروا إىل تأريػخنا وإىل يومنا ىذا حٌن تػمتزج السياسة بالدين فإف الػمنهج 

كوف السياسة يف خدمة الدين، لكن الػحقيقة على أرض الواقع منذ اليـو الذي رحل فيو خاتػم الػُمَحمَّدي أف ت
األنبياء عن ىذه الدنيا وإىل يومنا ىذا والػمبدأ مقلوب، حيُث أصبح الدين خادمًا طّيعاً للسياسة، وحٌن يصبح 

الػُمَتعّسف الظالػم وىو قانوف طمر الدين خادمًا طّيعًا للسياسة ستتقلب الػحقائق حينئذ، وىنا يبدأ القانوف 
الػحقيقة، وىذا ىو َمَلفُّ علّي، كل سطر من سطور ملّف علّي صلوات اهلل عليو ُوضع تػحت ىذا القانوف، 
تػحت قانوف طمر الػحقيقة، طُمرت الػحقائق، إما أنػها دفنت بكاملها، أو أنػها شوىت وُحرّفت بػحيث لػم 
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شيء، طمر الػحقائق ىي الػحقيقة التػي سيواجهها كل باحث يف بطوف أسفار  يبقى من معالػم الػحقيقة فيها 
كتب التأريخ والسًن والػحديث، كلػما أزداد الباحث تػحقيقًا وكلػما اتسعت موسوعيتُو وإحاطتُو بػما جاء يف  

طمُر الػحقائق، كتب التأريخ والسًن والػحديث والعقائد، تتجلى أماـ عينيو يف كل آف من آناتِو ىذه الػحقيقة، 
إما بدفنها كامبًل وتضيع، وإما بالتشويو والتحريف، حيث ال يبقى للحقيقة أيُّ َمعلػم من الػَمعالِػم، ولذلك ال 
يػمكن لباحث أف يقوؿ: بأنو باستطاعتِو أف يكشف كل الػحقائق، ربػما يتوصل إليها بسبب خبػرتِو وبسبب 

بتها لآلخرين، ألف القضايا قد تراكم عليها التحريف، وتراكم عليها مػمارستِو يف البحث، لكنو ال يستطيع أف يث
التزوير، وتسابقت إليها أقبلـ أولئك الذين يػجلسوف على أطراؼ موائد السبلطٌن والػخلفاء منتظرين عظمًة 
مة يلقي بػها الػخليفة أو السلطاف إليهم، لتبدأ أقبلمهم ولتبدأ صحفهم بالتزوير والتحريف، وتلك ىي الطا

ـٌ فيعتقدوف بأف الػحقائق ىي ىذه الػمزورات والتحريفات، ويُغالوف يف تقديسها،  الكربى وأشد منها أف يأتػي أقوا
ويُغالوف يف الدفاع عنها وُيكّفروف من ال يعتقد بصحتها، بل يذىبوف بعيدًا إىل قتلِو وسفك دمو، والتأريخ 

فوا، وقوـٌ دلَّسوا، وجاء قوـٌ َفَضّلوا وأضلوا، وىذه ىي قصتنا مشحوٌف بػمثل ىذه األمور وإىل يومنا ىذا، قوـٌ َحرَّ 
مع التأريخ، وىذه ىي قصتنا مع التفسًن، ومع الػحديث، ومع ىذه الكتب، وأمثاؿ ىذه الكتب، قصٌة سوداء 

 وحديٌث طويل ماذا أسػميو؟
تلػّمس شيئًا من حديث خرافة، حديث حقيقة، حديث وىم، لكننا يف وسط كل ذلك الركاـ يػمكننا أف ن

خيوط نستطيع أف نعيد نسج الػحقيقة من خبللػها، وحٌن أقوؿ نستطيع نسج الػحقيقة، الػخيوط ىي التػي 
تنسج ىذه الػحقيقة ولسنا نػحن الذين ننسجها، ال أريد أف أتشعب كثًناً يف طوايا ىذه الػحقيقة أو يف اإلكثار 

من الػمشاىدين يشاركوننػي الرأي يف ىذه القضية، فلربػما  من الكبلـ حوؿ ىذه الػمسألة، وأعتقد أف الكثًن
وصلوا إليها بأنفسهم ولربػما سػمعوىا من آخرين، فما كبلمي باكتشاؼ جديد، و ال الػمطالب التػي أطرحها 
يف ىذا الربنامج أو يف غًنِه ىو شيٌء جديد، ىذه أمور موجودة يف الكتب تػحّدث عنها علػمائنا كثًناً، 

وف، الػمتأخروف، الػمعاصروف، وتوافرت نصوصها وتفاصيلها يف كتب مػخالفي أىل البيت صلوات اهلل الػمتقدم
 وسبلمو عليهم أجػمعٌن.

يف الػحلقة الػماضية كاف الػحديُث بػمثابة جولة يف كتب السًَن والتفسًن والتأريخ والػحديث، ىذه الػجولة 
ػخليفة عمر تػحّدثنا، تػخربنا، ترشدنا، تنبئنا بطبيعتِو عرضت فيها شواىد، مشاىد، حوادث، صور من حياة ال

وسجيتِو األخبلقية، حيث العصا حاضرة يف كل جانب من جوانب حياتو، وحيُث تضرب الرؤوس وُتضرب 
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األكف لصياـ شهر رجب، لصبلة النافلة بعد صبلة العصر، لصبلة مستحبة، للبحث يف تفسًن القرآف، للػمرور 
دس، لولد يُػَرّجل شعرُه ويػُحّسن ثيابو، إىل غًن ذلك من األحداث ومن الوقائع التػي مرَّ ذكرىا اجتيازاً ببيت الػمق

مصحوبة بػجهل الػخليفة لبديهيات األحكاـ الشرعية، وقد مرَّ الػحديث عن نػماذج من ذلك أيضًا يف الػحلقة 
األخرى، وعن عبث بالػحدود، وعن الرابعة عن جهل بأحكاـ التػيمم وبأحكاـ الصبلة وغًن ذلك من الػمطالب 

نفوس زُِىقت وقُِتلت جهبًل بإقامة حدود اهلل، ومطالب أخرى كثًنة مرَّ الػحديث عنها، وال زاؿ الكبلـ يف ىذه 
األنػحاء واألحناء، ألتقط اليـو صوراً من تعامل الػخليفة عمر ومن طبيعة أدبِو مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

، ىناؾ الكثًن من األمور طُويت ولكن ال زالت ىناؾ صور متناثرة موجودة يف كتب الػحديث وسلػم أياـ حياتو
يف كتب التأريخ، يف كتب التفسًن، أتناوؿ بعضاً من ىذه الصور، ألتقط بعضاً من ىذه اللقطات التػي تتحدُث 

 عن طبيعة أدب عمر بن الػخطاب مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلػم:

صحيح البخاري( طبعة دار صادر بًنوت، نفس النسخة التػي أنقل منها يف ىذه الربامج، بػحسب ىذا ىو )
، الباب ىو باب الكفن يف القميص الذي ُيكف أو 1269، الػحديث: 224الطبعة التػي بٌن يدي صفحة: 

نائز، باب ال ُيكف وىو من كتاب الػجنائز، من لػم تكن عنده ىذه النسخة يذىب إىل الفهرست كتاب الػج
حٌدثني بسندًه، حٌدثني نافعه عن بن عمر رضي اهلل عنهما أف الكفن يف القميص الذي ُيكف أو ال يُكف: 

أف عبد اهلل بن أيبي لىػمَّا توفي جاء ابنو إلى  -ومعروؼ من رؤوس الػمنافقٌن  -عبد اهلل بن أيبي لػما توفي 
أبنو إلى النبي، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل أعطني قميصك جاء  -أما ابنو لػم يكن يف حزب الػمنافقٌن  -النبي 

آذنػي يعنػي أعلػمنػي  -أكفنوي فيو كصلي عليو كاستغفر لو، فأعطاه النبي قميصو، فقاؿ: آذني أصلي عليو 
إذا حاف وقت تػجهيزِه ودفنِو فأعطنػي خربًا حتػى أأيت وأصلي عليو، كل ذلك ال إكرامًا لعبد اهلل بن أُبػي وإنػما 

لػمَّا أراد النبػي أف يصلي على عبد اهلل بن أُبػي، ىذا  -فلػمَّا أراد أف يصلي عليو  -فأخبػرُه  -فآذنوي  -ِه لولد
بنقل صحيح البخاري، والبخاري عادًة حينما ينقل يػحاوؿ أف يػخفف يف نقلِو للرواية أو يُػَقّصر الرواية ويقتصر 

فلػمَّا أراد أف  -عمر جذب النبػي جرُه  -رضي اهلل عنو  فلػمَّا أراد أف يصلي عليو جذبوي عمر -الرواية 
جذب النبػي  -يصلي عليو جذبوي عمر رضي اهلل عنو، فقاؿ: أليس اهلل نهاؾى أف تصلي على الػمنافقين 

إىل آخر الرواية، موطن  أليس اهلل نهاؾى أف تصلي على الػمنافقين، فقاؿ: أنا بين خيرتين... -ونَػهَر النبػي 
ىنا: النبػي صلى اهلل عليو وآلو يذىب ليصلي على ىذا الرجل وعمر بن الػخطاب يكوف أكثر حرصاً الشاىد 

 -جرُّه  -فلػمَّا أراد أف يصلي عليو جذبوي  -على تطبيق مراد اهلل فيجذب النبػي، ىذا بنقل صحيح البخاري 
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سوء أدب، وجهل كامل،  - جذبوي عمر رضي اهلل عنو فقاؿ: أليس اهلل نهاؾى أف تصلي على الػمينافقين
وجهل مركب، ويريد أف يعلػم النبػي صلى اهلل عليو وآلو، وغلظة وقسوة، ىذه صورة من صور أدب الػخليفة 

 عمر مع النبػي األعظم صلى اهلل عليو وآلو وسلػم، ىذه صورة.
األولياء( ألبػي صورٌة أخرى، من صور أدب الػخليفة عمر بن الػخطاب مع النبػي األعظم، ما جاء يف )حلية 

خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ليبلن فدعاني ، عن أبػي عسيب، قاؿ: 27نعيم، الػجزء الثاين، صفحة: 
فخرجت إليو، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليو، فانطلق حتى دخل حائطان 

ُرطبًا لػم ينضج بعد، الُبسر ىو الرطب الذي يعنػي  - لبع  األنصار، فقاؿ لصاحب الػحائط أطعمنا بيسران 
 -جاء بعذؽ يعنػي قطعُو من النخلة  - أطعمنا بيسران، فجاء بعذؽ -لػم ينضج بعد، لػم يكمل نضوجُو 

 - فأكلوا ثم دعا بماء فشرب، فقاؿ: لتسئلن عن ىذا يـو القيامة، كأخذ عمر العذؽ فضرب بو األرض
حتى تناثر البيسر نحو كجو رسوؿ اهلل صلى  فضرب بو األرض -د؟! بٌن يدي رسوؿ اهلل، العذؽ أين موجو 

ىذا جاء يف حلية  -اهلل عليو كآلو، ثم قاؿ: يا رسوؿ اهلل إنا لػمسئولوف عن ىذا يـو القيامة؟ قاؿ: نعم 
حتى تناثر البسر نحو كجو  -األولياء، وجاء مذكورًا يف بقية كتب التفسًن، لكنهم حذفوا منو ىذه الكلػمة 

ىذا النص جاء يف حلية األولياء، وجاء يف مصادر أخرى، ولكن يف كتب التفسًن الػمعروفة عند  -سوؿ اهلل ر 
وىذه قضية معروفة  حتى تناثر البيسر نحو كجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو. -القـو حذفوا ىذه الكلػمة 

، قضية الػحذؼ والتحريف، وقضية العلس يف األحاديث، ق ضية معروفة لكل من كانت لو يف كتب القـو
، ىناؾ مصادر عديدة ذكرت ىذا الػخرب، أنا ىنا لست بصدد التتبع،  مػمارسة وخربة يف مراجعة كتب القـو
وادلصادر موجودة عندي مثبتة ىنا، لكنين ال أريد أف أدخل يف كل التفاصيل، فمرًة كما يف صحيح البخاري 

رسوؿ اهلل أليس اهلل قد مهاؾ، ومرًة أخرى يضرب العذؽ بٌن  غلذب رسوؿ اهلل من ثوبو جذبة شديدة وينتهر
يدي رسوؿ اهلل فيتناثر البسر ضلو وجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وىذه ظلاذج قليلة شلا جاء يف كتب 

، يف كتب التأريخ، وإال الكثًن من احلقائق قد ذىب، قد ُحّرؼ، قد شّوه.   القـو
يف كتاب تفسػًن القػرآف، وفيمػا يتعلػق بسػورة الػػحجرات  )صحيح البخاري(نذىب إىل نفس الشيء إذا أردنا أف 

أي ال تقرتحػوا اقرتاحػات يف شػئوف  ٌُْ{}َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنٌُا ٌَب رُمَذٌُِّا ثَنيَ َّذَُِ اٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ ًَارَّمٌُا اٌٍَّوَ اَِّْ اٌٍَّوَ عَِّْعٌ عٍَِ
 .لب منكم رسوؿ اهلل فهذا سوء أدب األُمَّة من دوف أف يُط
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ىػذه قضػايا أدبيػة يعرفهػا كػل إنسػاف قػد تػرل يف رلتمػع  {}َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنٌُا ٌَب رَشـَعٌُا أَصٌَارَىُُ ـٌَقَ صَـٌدِ اٌنَّجِـِّ  
ا وال مػػؤدب، النػػاس اآلف حينمػػا تتعامػػل مػػع إنسػػاف لػػو قيمػػة ال ػلتػػاج أف توضػػع قػػوانٌن فيقػػاؿ ذلػػم ال تقولػػوا كػػذ

تفعلػػػوا كػػػذا، ىنػػػاؾ قػػػوانٌن وآداب وأعػػػراؼ معروفػػػة يف اجملتمػػػع، لكػػػن النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو أبتُلػػػي بأنػػػاس ال 
يعرفوف أبسط أنواع حدود اآلداب، ىي ىذه القضية، وإال ىذه اآليات جاءت لتبٌن ىذه األمور وهبذه القسػوة، 

ٌا ٌَب رُمَذٌُِّا ثَنيَ َّذَُِ اٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ ًَارَّمٌُا اٌٍَّوَ اَِّْ اٌٍَّوَ عَِّْعٌ عٌٍَُِْ * َّب أَُّّيَـب اٌَّـزَِّٓ   }َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنُلنقرأ ماذا تقوؿ اآليػات 

ىُُ ًَأَٔـزُُ ٌَـب رَشـعُشًَُْ    عَّبٌُمَِنٌُا ٌَب رَشـَعٌُا أَصٌَارَىُُ ـٌَقَ صٌَدِ اٌنَّجِِّ ًٌََب رَديَشًُا ٌَوُ ثِبٌمٌَيِ وَدَيشِ ثَعضِىُُ ٌِجَعض أَْ رَحجَطَ أَ

*         ُ وُ لٍُُـٌثَُيُ ٌٍِزَّمـٌٍَ ٌَيُـ َـٍّ زَِّٓ اِـزَحََٓ اٌ َـٌّ ٌَئِـَه ا ِو ُأً َـٍّ َْ أَصٌَارَُيُ عِنَذ سَعٌُِي اٌ َٓ َُّؽضٌُّ ٌَّزِّ َّْ ا الػذين َِّؽفِـشَحٌ ًَأَخـشٌ عَِِـٌُْ{     ِا
س ذلػػم مغفػػرة ولػػيس ذلػػم أجػػٌر عظػػيم يغضػػوف، يعػػين الػػذين ال يغضػػوف مل يكػػن اهلل قػػد أمػػتحن قلػػوهبم للتقػػوى ولػػي

ُ َِّؽفِـشَحٌ ًَأَخـشٌ عَِِـٌُْ * اَِّْ اٌَّـزَِّٓ     }اَِّْ اٌَّزَِّٓ َّؽُضٌَُّْ أَصٌَارَيُُ عِنذَ سَعٌُيِ اٌٍَّوِ أًٌَُئِهَ اٌَّزَِّٓ اِزَحََٓ اٌٍَّوُ لٍُُـٌثَيُُ ٌٍِزَّمـٌٍَ ٌَيـُ   

 عمٌٍَُِْ * ًٌٌََ أََّٔيُُ صَجَشًُا حَزََّ رَخشُجَ اٌَِْيُِ ٌَىَبَْ خَ ًا ٌَّيُُ{ .ُّنَبدًَُٔهَ ِِٓ ًَسَاء اٌـحدُشَادِ أَوثَشُىُُ ٌَب َّ

ىػػذه آداب عامػػة، ىػػذا ىػػو مػػػجتمع الصػػحابة الػػذي كػػاف يعػػيش فيػػو رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو، ىػػذه آداب 
مػػع النبػػػي إىل سػػنَّ ىػػذه  عامػػة الكػػل يعرفهػػا، لكػػن النبػػػي أبتلػػي بػػػهؤالء النػػاس، وإال ىػػل يػػػحتاج النػػاس للتعامػػل

القوانٌن؟ ألف ىذه آداب عامة، رفع الصوت علػى اإلنسػاف الػػمحرـت علػى اإلنسػاف الكبػًن مػن سػوء الػػخلق، مػن 
}اَِّْ اٌَّـزَِّٓ ُّنَبدًَُٔـهَ ِِـٓ ًَسَاء    سوء األدب، الػمناداة من وراء الػحجرات من سػوء األدب، بػل أف القػرآف وصػفهم 

}َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنٌُا ٌَب رَشـَعٌُا أَصٌَارَىُُ ـَـٌقَ صَـٌدِ اٌنَّجِـِّ ًٌََـب     ىؤالء ال يػحملوف عقبلً  ٌَب َّعمٌٍَُِْ{اٌـحدُشَادِ أَوثَشُىُُ 

لنقػرأ يف )صػحيح البخػاري( كمػا قلػت رَديَشًُا ٌَوُ ثِبٌمٌَيِ وَدَيشِ ثَعضِىُُ ٌِجَعض أَْ رَحجَطَ أَعَّبٌُىُُ ًَأَٔـزُُ ٌَـب رَشـعُشًَُْ{    

ــٌدِ اٌنَّجِــِّ{       كتػػاب تفسػػًن القػػرآف، يف سػػورة الػػػحجرات اآليػػة يف ــٌقَ صَ ــٌَارَىُُ ـَ ــٌا أَص ــب رَشـَعُ مػػاذا يػػروي لنػػا }ٌَ
 البخاري؟ بسندِه عن ابن أيب مليكة قاؿ:

 رفعا أصواتهما عند النبي -كادا أف يهلكا لػماذا؟   - كاد الػخٌيراف أف يهلكا أبا بكر كعمر رضي اهلل عنهما
ػم أف ما يُذكر يف ىذه الكتب حقائق مشوىة، ولكننا نتلػمس الػحقائق من خبلؿ البقايػا الػػمتبقية بػٌن مع العل -
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كاد الػخٌيراف أف يهلكا أبا بكػر كعمػر رضػي اهلل عنهمػا، رفعػا أصػواتهما عنػد النبػي حػين   -ىذه األحاديث 
ـى عليو ركب بني تميم، فأشار أحدىما باألقرع بن حابس أخػي بنػي مجاشػ ع، كأشػار اآلخػر برجػل آخػر قىًد

قاؿ نافعه ال أحفظ أسػمو، فقػاؿ أبػو بكػر لعمػر: مػا أردت إال خبلفػي، قػاؿ: مػا أردتي خبلفػك، فارتفعػت 
ــٌا أَصــٌَارَىُُ{   أصػػواتهما فػػي ذلػػك فػػأنزؿ اهلل ــب رَشـَعُ ــٌا ٌَ ــزَِّٓ مَِنُ ــب اٌَّ ــب أَُّّيَ إىل آخػػر اآليػػة، طبعػػاً ىنػػاؾ إضػػافة  }َّ

يعنػػي مػا   - الزبير: فما كاف عمر يسمع رسوؿ اهلل بعد ىذه اآلية حتى يسػتفهمو قاؿ ابن -أضيفت للروايػة 
كػػاف يتحػػدث بػػػحديث حتػػػى يسػػأؿ النبػػػي ىػػل أتػػػحدث، إذاً أيػػن كػػاف ىػػذا األدب والنبػػػي يف آخػػر لػػػحظة مػػن 

مػػػػن  لػػػػػحظات حياتػػػػِو، فقػػػػاؿ: إف النبػػػػػي يهجػػػػر، إف ُمػػػػػَحمَّداً يهجػػػػر، أيػػػػن كػػػػاف ىػػػػذا األدب؟! يف أحػػػػرج لػػػػػحظة
لػػػحظات حيػػاة النبػػػي صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو، ثػػػم طػػرده النبػػػي مػػع مػػن كػػاف معػػو وسػػيأتينا الكػػبلـ، أنػػا قلػػت نػػػحن 

 نتلػمس آثار من الػحقيقة يف طوايا ىذه األحاديث.
أف عبػد اهلل  -ليكػة بسػندِه أخػربين ابػن أيب مُ }اَِّْ اٌَّزَِّٓ ُّنَبدًَُٔهَ ِِٓ ًَسَاء اٌـحُدُشَادِ أَوثَشُىُُ ٌَـب َّعمٍُِـٌَْ{  ثػم اآلية 

ــٓ ًَسَاء  إ}إىل آخػػر الكػػبلـ لكػػن ىػػذه الروايػػة ال عبلقػػة لػػػها بتفسػػًن ىػػذه اآليػػة  - بػػن الزبيػػر ــهَ ِِ ــزَِّٓ ُّنَبدًَُٔ َِّْ اٌَّ

تُركػت مػن دوف روايػة، الروايػة  {}ًٌََـٌ أََّٔيُـُ صَـجَشًُا   ىي أيضاً تتعلػق بالػػجماعة، اآليػة التػػي بعػدىا اٌـحدُشَادِ{ 

ال توجػد  {ًنٌ أَغغيى صغاًا حتغى تغغإزي إنغييى نكغبٌ خغريًا نغغيى        }ست ىنا، فقط ذُكرت ُكِتب باب قولو: ُعل
رواية بعدىا وىذا كثًٌن يف كتاب البخاري، وذلػك أف البخػاري مػا كػاف قػد كتػب الكتػاب بكاملػِو يعنػػي مػا بّيضػُو 

آخػػر، لػػذلك ىػػذه الظػػاىرة واضػػحة يف   وإنػػػما بّيضػػو مػػن جػػاء مػػن بعػػده، وتلػػك قصػػٌة طويلػػة نأتػػػي عليهػػا يف وقػػت
كتاب البخاري، فإف البخاري ما بّيض كتابُو، وىذه قضػية معروفػة عنػد العلػػماء وعنػد الػػمحققٌن مػن علػػمائهم، 

وِ ًَسَعُـٌٌِوِ{       إذاً مدار ىذه اآليات، ىذه اآليػات التػػي قرأناىػا يعنػػي ال تقرتحػوا اقرتاحػات }ٌَـب رُمَـذٌُِّا ثَـنيَ َّـذَُِ اٌٍَـّ
نا الػجماعة اقرتحوا اقرتاحات فأشار أحدىػما باألقرع بن حابس، أشار من دوف أف يُطلب منو، وأشار اآلخر وى

} ٌَـب رُمَـذٌُِّا ثَـنيَ    بشػيء آخر، وارتفعت أصواتػهما وتشاجرا عند رسوؿ اهلل فجاءت ىذه اآليػات تتحػدث عػنهم 

ٌَْ أَصـٌَارَيُُ عِنـذَ سَعُـٌيِ      ،عٌُا أَصٌَارَىُُ ـٌَقَ صَـٌدِ اٌنَّجِـِّ{  }ٌَب رَشـَ،َّذَُِ اٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ ًَارَّمٌُا اٌٍَّوَ{ }اَِّْ اٌَّـزَِّٓ َّؽُضُـّ
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ــوِ{ ــزَِّٓ  يعنػػػي لػػيس أنػػتم، الػػذين يغضػػوف، أنػػتم مػػاذا فعلػػتم؟ أنػػتم رفعػػتم أصػػواتكم فػػوؽ صػػوت النبػػػي اٌٍَّ }اَِّْ اٌَّ

يعنػػي الػذين رفعػوا أصواتػػهم ال يشػتملوف  اٌَّـزَِّٓ اِـزَحََٓ اٌٍَّـوُ لٍُُـٌثَيُُ ٌٍِزَّمـٌٍَ{     َّؽُضٌَُّْ أَصٌَارَيُُ عِنذَ سَعٌُيِ اٌٍَّـوِ أًٌَُئِـهَ   

علػى  } اَِّْ اٌَّزَِّٓ ُّنَبدًَُٔهَ ِِٓ ًَسَاء اٌـحدُشَادِ{على ىذه األوصاؼ، اآلية تتحدث عن الذين يغضوف أصواتػػهم 

إٌَِّ انَّغذِيٍَ  }رجػع إىل أحاديػث البخػاري نػػجد أف اآليػةوكمػا قلػت، حينمػا ن }أَوثَشُىُُ ٌَب َّعمٍُِـٌَْ{  نفس السياؽ

وضػػعت لػػػها روايػػة ال تتناسػػب معهػػا، لكػػن بالنتيجػػة ىػػو الػػػجو العػػاـ يف ىػػذه  {يُنَبدًََُغغكَ يِغغٍ ًَرَا  انغغغح ُزَا ِ  
 اآليات عن أيب بكر وعمر، وىذا األمر واضٌح لػمن أراد أف يرجع إىل كتب التفسًن إىل كتب الػحديث. 

بيل الػمثاؿ: ىذا )الدر الػػمنثور( َصػّحح وَخػرَّج أحاديػث ىػذه الطبعػة الشػيخ نػػجدت نػػجيب، دار إحيػاء على س
الػػرتاث العربػػػي، وىػػذا ىػػو الػػػجزء السػػابع، يف سػػورة الػػػحجرات، ذكػػر نفػػس الكػػبلـ يف اآليػػات التػػػي قرأتػػػها علػػى 

 كر وعمر:مسامعكم، ذكر عدة روايات تتحّدث بأفَّ ىذه اآليات نزلت يف أبػي ب
إىل آخػر مػا جػاء يف خػرب البخػاري ويف  - كاد الخيٌػراف أف يهلكػا أبػو بكػر كعمػر رفعػا أصػواتهما عنػد النبػي

ىػذه اقرتاحػات علػى  - فقاؿ أبو بكػر أىٌمػر القعقػاع بػن معبػد كقػاؿ عمػر: بػل أىٌمػر األقػرع بػن حػابس -غًنِه 
إال خبلفي، فقػاؿ عمػر: مػا أردتي خبلفػك فقاؿ أبو بكر لعمر: ما أردت  -النيب من دوف أف يطلب منهمػا 

}َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنٌُا ٌَب رُمَـذٌُِّا ثَـنيَ َّـذَُِ     حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزؿ اهلل تعالى: -دخبل يف النقاش  -فتماريا 

 إىل أف قالت اآليات:ـٌَقَ صٌَدِ اٌنَّجِِّ{}َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنٌُا ٌَب رَشـَعٌُا أَصٌَارَىُُ   اٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ{

يعين الػذين  ُ َِّؽفِشَحٌ ًَأَخشٌ عٌَُِِْ{}اَِّْ اٌَّزَِّٓ َّؽُضٌَُّْ أَصٌَارَيُُ عِنذَ سَعٌُيِ اٌٍَّوِ أًٌَُئِهَ اٌَّزَِّٓ اِزَحََٓ اٌٍَّوُ لٌٍُُثَيُُ ٌٍِزَّمٌٍَ ٌَيُ
جئػػت بالػػدر ادلنثػػور ظلػػوذج وإال بقيػػة كتػػب التفسػػًن أيضػػاً رفعػػوا أصػػواهتم ال يشػػتملوف علػػى ىػػذه األوصػػاؼ، وأنػػا 

 مشتملة على ىذه الروايات اليت تتعلق بتفسًن سورة احُلجرات وأمها نزلت يف أيب بكر وعمر.
وىػذا ىػػو البخػػاري واضػػح أصػػح الكتػب عنػػدىم، ىػػذه ظلػػاذج مػػن أدب القػـو مػػع رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو 

عمر، مرًة يػجذب النبػػي مػن ثوبػِو جذبػًة شػديدة وينهػاه حػٌن صػّلى علػى ابػن أُبػػي، وسلػم، والكبلـ عن الػخليفة 
وأخػػرى والنبػػػي يػػػُحادثهم يعضػػهم يرفػػع العػػذؽ فيضػػرب بػػو األرض بػػٌن يػػدي النبػػػي حتػػػى يتوجػػو الُبسػػػر إىل وجػػو 

ػي وتػػأيت اآليػػات رسػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وآلػو، وأخػػرى يتشػػاجر مػع أبػػػي بكػػر وترتفػع األصػػوات يف مػػػحضر النبػ
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صريػحة يف سورة الػحجرات تتحدث عن أدب القـو وتعلػمهم كيف يتأدبوف بٌن يدي رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو 
وآلو وسلػم، واألنكى واألشد من ذلك ما جاء أيضاً يف صحيح البخاري وىذه الػمسألة نرتكها ليـو غد نتحدث 

 لقة السابعة وىي الػحلقة األخًنة من حلقات الػَمَلّف الَعَلوّي.عنها يف الػحلقة األخًنة إف شاء اهلل، غداً الػح
، 34، ومػذكور يف مػواطن عديػػدة مػن البخػاري، بػاب كتابػة العلػػم صػػفحة: 34الػػخرب جػاء مػذكوراً يف صػفحة: 

لىػمَّا أشتد بػالنبي كجعػو قػاؿ: أأتػوني بكتػاب أكتػب لكػم كتابػان ال ، عن ابن عباس قاؿ: 114رقم الػحديث: 
قػاؿ عمػر: إف النبػي غىلىبػوي الوجػع كعنػدنا كتػاب اهلل حسػبنا  -ىذه آخر لػحظات حياة النبػي  - ا بعدهتضلو 
ىػػو قػػاؿ بػػأف  -إف النبػػي غىلىبػػوي الوجػػع  -النبػػػي يريػػد أف يكتػػب كتػػاب، ىنػػا البخػػاري أيضػػاً خفػػف القضػػية  -

لػب يف آخػر لػػحظات حياتػو ىػذا ىػو أدب يعنػي النبػي يط -إف النبي غىلىبوي الوجع  -ُمػَحمَّداً قد ىجر، فليكن 
الػػػخليفة، قبػػل قليػػل قرأنػػا أف ابػػن الػػزبًن قػػاؿ: أف عمػػر مػػا أسػػػمع صػػوتُو للنبػػػي حتػػػى يسػػتفهمُو حتػػػى يطلػػب منػػو 
الػحديث، اآلف النبػي يأمر، يطلب، يػأمر األُمَّػة يف آخػر لػػحظة مػن لػػحظات حياتػِو يريػد أف يكتػب كتابػاً يقػوؿ: 

 يـو غد يكوف الػحديث عن ىذه القضية.ال تضلوا بعده، يف 
وىػذا ىػو صػحيح البخػاري،  -أأتوني بكتاب  لكن فقط ىنا أٓندث عن سوء أدب عمر بن اخلطاب مع النيب:
أأتوني بكتاب أكتب لكم كتابان ال تضػلوا  -وغداً نتناوؿ احلديث يف البخاري ويف مسلم ويف ادلصادر األخػرى 

ثيػػر اللىغػػط قػػاؿ عمػػر: إف النبػػي غىلىبػػوي ، بعػػده يعػػين القضػػية  -الوجػػع كعنػػدنا كتػػاب اهلل حسػػبنا فػػاختلفوا ككى
تكررت رفع األصوات، ىذا ىو ديدمهم، ىذه طبيعتهم، ىذا النهي عن رفع األصػوات موجػود علػى طػوؿ اخلػط، 

فػػاختلفوا  -يعػػين ىػػذه الصػػفات الػػيت ٓنػػدثت عػػن أولئػػك الػػذين يغضػػوف الصػػوت عنػػد النػػيب غػػًن موجػػودة فػػيهم 
ثيػػر  يعػػين ىػػؤالء ال يفهمػػوف اآلداب العرفيػػة، وال  اللغػػط، قػػاؿ النبػػي: قومػػوا عنػػي كال ينبغػػي عنػػدم التنػػازع.ككى

يفهمػػػوف اآلداب النبويػػػة، وال يفهمػػػوف القػػػرآف، القػػػرآف ىػػػذه آياتػػػُو واضػػػحة يف سػػػورة احلجػػػرات، اآلداب الُعرفيػػػة 
بل ىػم يتػأدبوف بػآداب القػرآف، وال ىػم موجودة عند كل رلتمع، اآلداب النبوية تنشأ بسبب الصحبة مع النػيب، فػ

يتأدبوف باآلداب النبوية اليت كاف ادلفروض أمهم تعلموىا بسػبب صػحبتهم للنػيب، وال حػ ى بػاآلداب العرفيػة، النػيب 
يف آخػػر حلظػػة مػػن حلظػػات حياتػػِو، ىػػذا ىػػو كػػبلـ البخػػاري ومػػا ىػػو بكبلمػػي، ىػػذه حقيقػػة، أنػػا قبػػل قليػػل قلػػت 

 يقة غًن مطمورة أماـ األعٌن، لكن يُطمر معناىا، ُتطمر أعليتها:ىناؾ طمٌر للحقائق، ىذه حق
عن ابن عبػاس قػاؿ: لىػػمَّا أشػتد بػالنبي كجعػو، قػاؿ: أأتػوني بكتػاب أكتػب لكػم كتابػان ال تضػلوا بعػده، قػاؿ 

ثيػر اللغػط قػاؿ: قومػوا عنػي كال ينبغػي ، عمر: إف النبػي غلبػوي الوجػع كعنػدنا كتػاب اهلل حسػبنا، فػاختلفوا ككى
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 ندم التنازع، فخرج ابن عباس يقوؿ: إف الرزية كل الرزية ما حاؿ بين رسوؿ اهلل كبين كتابو.ع
ىذا ىو صحيح البخاري، وىػذا الػنص أنقلػو بتمػاـ حروفػِو مػن صػحيح البخػاري، ومػذكور يف مػواطن أخػرى أأيت 

دب عمػر بػن الػػخطاب عليها إف شاء اهلل يف يـو غد بالتفصيل، ىػذه صػور ملتقطػة مػن ىنػا ومػن ىنػاؾ، كيفيػة أ
مػػع النبػػػػي األعظػػػم صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسلػػػػم، وتبلحظػػػوف ىػػػذا النحػػػو مػػػن التصػػػرؼ يتػػػوائم ويػػػتبلئم مػػػع نفػػػس 
السػػجية والطبيعػػة التػػػي تسػػودىا الػػػجفوة والغلظػػة والقسػػوة، واألخبػػار والػػػحوادث التػػػي قرأتػػػها علػػى مسػػامعكم يػػـو 

ىد علػػػى ىػػػذه الػػػػحقيقة، وال زلػػػُت أقػػػرأ يف كتػػػب القػػػـو وىػػػذه أمػػػس مػػػن كتػػػب القػػػـو لػػػػهي أدؿُّ دليػػػل وأقػػػوى شػػػا
أحاديث صحيح البخاري وما خرجنا عػن صػحيح البخػاري، كػلُّ ىػذا يكشػف لنػا عػن الطبيعػة التػػي كػاف عليهػا 

 عمر يف تعاملِو مع رسوؿ اهلل، ويف تعاملو مع غًن رسوؿ اهلل، مع أىل بيت رسوؿ اهلل، ومع سائر الناس.
َجّدد القوؿ فيها لِػما قلتُو يف أوؿ ىذه الػحلقة وىو موضػوع طمػر الػػحقائق، الػػَمَلّف العلػوي أىػم أقف ىنا وقفة أُ 

ميػػزة فيػػو أفَّ الػػػحقائق ُتطمػػر، تػػارة تُػػدفن وُتضػػيَّع، وأخػػرى تُػػػحرَّؼ، تػػػُحرَّؼ أمػػا لفظيػػاً أو تُػػػحرَّؼ معنويػػاً بػػػحيث 
ت األلفػػاظ تػػدؿ علػػى األمػػر السػػيئ تُػػػحرَّؼ األلفػػاظ تُػػػخفف ويُقلػػب األمػػر السػػيئ إىل أمػػر حسػػن، حتػػػى لػػو كانػػ

وتُػدلَّس األمػػور، والػػمشكلة أف النػػاس بشػكل عػػاـ تػػميُل إىل األكاذيػػب أكثػر مػػن الػػحقائق، ولػػذلك القػرآف علػػى 
طػػوؿ الػػػخط يػػػمدح القلػػة ويػػذـ الكثػػرة لػػػماذا؟ ىنػػاؾ طبيعػػة موجػػودة عنػػد اإلنسػػاف يػػػميل إىل السػػهولة، الػػػحقائق 

، الباطػل خفيػف علػى ػيءػحقُّ كما يصفُو أمًن الػمؤمنٌن: الػػحقُّ ُمػرّّ وثقيػل، الباطػل حلػو وخفيػف لكنػو وبػُمرّة، ال
الػػنفس، أمػػا الػػػحق ثقيػػل، والػػػحق لػػو مػػرارة، الػػػمرارة ىػػذه ىػػي الضػػريبة، ضػػريبة يػػدفعها عقػػل اإلنسػػاف، إحسػػاس 

يػاف يػدفع اإلنسػاف حياتػُو وكػل شػيء يػػملكُو اإلنساف، ويػدفعها اإلنسػاف يف حياتػِو اليوميػة أيضػاً، ويف بعػض األح
وكل شيء يتعلػق بػو يف سػبيل مػرارة الػػحّق، حػٌَن الػػحديُث عػن علػّي ىػو الػػحديُث عػن الػػحّق، الػػحق مػع علػّي، 
عليّّ ىػو الػػجوىر الػذي يػدور حولػو الػػحّق، علػيّّ مػع الػػحّق والػػحقُّ مػع علػّي، يػدور الػػحق مػع علػّي حيثمػا دار، 

لػػػػمصطفى عػػػن علػػػّي وعػػػن الػػػػحّق، الػػػػحقُّ يػػػدور حػػػوؿ جػػػوىرِه، جػػػوىر الػػػػحق علػػػيّّ صػػػلوات اهلل ىكػػػذا حػػػّدثنا ا
وسبلمو عليو، لذلك ىذه القضية قضػية طمػر الػػحقائق، ُتطمػر الػػحقائق حػٌن يكػوف الػػحديُث عػن علػّي، الػذي 

يانػػها لكننػػي أدخػل قادين إىل ىذا األمر ىناؾ صورٌة من صػور تعامػل عمػر بػن الػػخطاب مػع النبػػي سػأأيت علػى ب
إىل ىػػػذا الػػػػموضوع مػػػن جهػػػة أخػػػرى، مػػػن أي جهػػػة؟ آتػػػيكم بػػػػمثاؿ علػػػى طمػػػر الػػػػحقائق ثػػػػم أعػػػرّج علػػػى تلكػػػم 

 القضية التػي تتعلق بأدب عمر بن الػخطاب مع النبػي األعظم صلى اهلل عليو وآلو وسلػم .
، مػن كتػاب الوضػوء، 198: ، من الطبعػة التػػي بػٌن يػدي، حػديث49يف صفحة:  (صحيح البخاري)يف نفس 
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من لػم تكن عندُه ىذه الطبعة فلًنجع إىل كتاب الوضوء باب الغسػل والوضػوء يف الػػِمخضب والقػدح والػػخشب 
أخبرنػي عبيػد اهلل بػن عبػد اهلل بػن عتبػة أف عائشػة قالػت: لىػػمَّا والػِحجارة، الػحديث بسػندِه عػن الزُىػري قػاؿ: 

زكاجوي في أف ييمرَّض في بيتي فأًذفَّ لو، فخرج النبػي بػين رجلػين تخػط ثػىقيل النبي كاشتد بو كجعو استأذف أ
كرجل آخر، قاؿ عبيد اهلل: فأخبرت عبد  -يعنػي العباس بن عبد الػمطلب  - رجبلهي في األرض، بين عباس

إخفػػاء لػػذكر علػػّي صػػلوات اهلل  اهلل بػػن عبػػاس، فقػػاؿ: أتػػدرم مػػن الرجػػل اآلخػػر؟ قلػػت: ال، قػػاؿ: ىػػو علػػيّّ.
مو عليو ألي أمر؟ لػماذا يُذكر العباس ويُػخفى أسم علّي يف خرب السيدة عائشة، لػػماذا السػيدة عائشػة ىنػا وسبل

تُػخفي أسم علّي؟ ىل ىناؾ من جواب إال طمر الػحقيقة !! لػماذا؟ لػحقد، لبغض لعلّي، لػػماذا ُتطمػر الػػحقيقة 
الػػػخرب، ىػػذا ىػػو صػػحيح البخػػاري، وىػػذا الػػػخرب  ىنػػا؟ وىػػذه القضػػية ليسػػت واقفػػة عنػػد ىػػذه الروايػػة أو عنػػد ىػػذا

ذكػػرُه البخػػػاري يف مػػواطن عديػػػدة، واحػػػد، اثنػػاف، ثبلثػػػة، أربعػػػة، خػػػمسة، سػػػتة، سػػػبعة، ثػػػمانية، تسػػػعة، عشػػػػرة، 
مػػورد غػػًن ىػػذا  12مػػورد موجػػودة يف كتػػاب البخػػاري ذكػػر فيهػػا ىػػذا الػػػخرب، يف  12، رعشػػ ، اثػػىنرعشػػ ىاحػػد

ىػذا الػػخرب، ىػذا يكشػف عػن أىػػمية الػػخرب عنػد البخػاري، ويكشػف عػن  الػمورد، يف نفس كتاب البخاري ذكر
تأكيػػد ىػػذا الػػػموضوع، ىنػػا يف ذيػػل الػػػخرب ذُِكػػرت الػػػمواطن التػػػي أعػػاد البخػػاري تكػػرار ذكػػر ىػػذا الػػػخرب يف ىػػذا 
بػػػي الكتػػاب، القضػػية تقػػف عنػػد ىػػذا الػػػحد، إخفػػاء أسػػم علػػّي يف قضػػية أف العبػػاس وأف عليّػػاً خرجػػا يػػػحمبلف الن
 صلى اهلل عليو وآلو أياـ مرضو، القضية تقف عند ىذا الػحد؟ ! ! أبداً ىذه قضية متكررة على طوؿ الػخط. 

جػاء رجػله فوقػع فػي علػٌي كفػي عٌمػار عنػد :  113يف )مسند أحػمد بن حنبل( يف الػجزء السػادس، صػفحة: 
علػػٌي كفػػي عٌمػػار عنػػد عائشػػة، جػػاء رجػػله فوقػػع فػػي  -وقػػع يعنػػػي بػػدأ يسػػبهما أو بػػدأ ينتقصػػهما  -عائشػػة 
قالػت عائشػة: أمػا علػيّّ فلسػت  -ماذا قالت عائشػة وىػذا الرجػل بػدأ ينػتقص مػن علػّي ومػن عمػار  - فقالت

يػَّػري بػين أمػرين إال أختػار  -عجباً  -قائلةن لك فيو شيئان  كأما عٌمػار فػإني سػمعت رسػوؿ اهلل يقػوؿ فيػو ال ييخى
أمػػا علػػيّّ  - أختػػار أرشدىػػػما، ألػػػم يكػػن عّمػػار مػػع علػػّي يف واقعػػة الػػػجمل ال يُػػػَخيػَُّر بػػٌن أمػػرين إال -أرشػػدىما 

الرجل ينتقص من علّي ومن عمػار، تقػوؿ: أمػا علػيّّ فلسػت قائلػًة لػك فيػو شػيئا،  -فلست قائلةن لك فيو شيئان 
 تقػُف عنػد ىػذا يعنػي عمار تدافع عنو، وأما عليّّ فبل، لػماذا؟ إخفػاٌء للحقيقػة، طمػٌر للحقيقػة، وىػذه القضػية ال

 الػحد، القضية أكرب من ذلك، والقضية أبعد من ذلك. 
،كتػػػاب التوحيػػػد، رقػػػم 1300إذا نػػػذىب إىل )صػػػحيح البخػػػاري( بػػػػحسب الطبعػػػة الػػػػموجودة عنػػػدي صػػػفحة: 

، مػن لػػم تكػن عنػدُه ىػذه الطبعػة ليػذىب إىل كتػاب التوحيػد، بػاب مػا جػاء 7375الػحديث الػموجود عنػدي: 
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، ىػذا يف صػحيح البخػاري 7375أمتػُو إىل توحيػد اهلل تبػارؾ وتعالػػى بػػحسب الطبعػة الػػحديث: يف دعاء النبػػي 
أٌف أبا الرجاؿ محمػد بػن عبػد الػرحمن حٌدثػوي عػن أمػًو عمػرة بنػت عبػد الػرحمن، ككانػت فػي حجػر بسندِه: 

فػي صػبلتًو  أٌف النبػي بعػث رجػبلن علػى سػرية ككػاف يقػرأ ألصػحابوً  -حّدثت عن عائشة  - عائشة زكج النبي
كػاف يقػرأ لػػهم، يػػختم يعنػػي السػورة الثانيػة بعػد سػورة الفاتػػحة كػاف يقػرأ قػل ىػو اهلل   -فيختم بقل ىو اهلل أحػد 

أف النبػي بعػث رجػبلن علػى سػرية ككػاف يقػرأ ألصػحابًو  -أحد، ىذا ىو نص كبلـ عائشة يف صحيح البخػاري 
ذكروا لو بأف ىذا الرجل كػاف يقػرأ لػػهم  -كا ذلك للنبي في صبلتًو فيختم بقل ىو اهلل أحد، فلػمَّا رجعوا ذكر 

فقاؿ: سلوه ألم شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقاؿ: ألنها صفة الػرحمن  –يف الصبلة بسورة قل ىو اهلل أحد 
  كأنا أحب أف اقرأ بها، فقاؿ النبي: أخبركه أف اهلل يحٌبو.

، 281بعػػػة الػػػػموجودة عنػػػدي، صػػػفحة: نفػػػس ىػػػذه الروايػػػة يف )صػػػحيح مسلػػػػم( طبعػػػة دار صػػػادر بػػػػحسب الط
، من لػم تكن عندُه ىذه الطبعة فلًنجع إىل فهرست صحيح مسلػم، كتاب صبلة الػمسافرين 1900الػحديث: 

وقصػػرىا، بػػاب فضػػل قػػراءة قػػل ىػػو اهلل أحػػد، آخػػر حػػديث يف ىػػذا البػػاب بػػػحسب الطبعػػة الػػػموجودة عنػػدي، 
اهلل بعػػػث رجػػػبلن علػػػى سػػرية ككػػػاف يقػػػرأ ألصػػػحابًو فػػػي عػػػن عائشػػة أف رسػػػوؿ بسػػندِه بػػػنفس السػػند السػػػابق: 

فلػمَّا رجعوا ذيكر ذلك لرسوؿ اهلل فقػاؿ: سػلوه ألم شػيء يصػنع ذلػك،  ،صبلتهم فيختم بقل ىو اهلل أحد
. عائشة ىنا فقاؿ رسوؿ اهلل: أخبركه أف اهلل يحبو ،ألنها صفة الرحمن فأنا أحب أف أقرأ بها فسألوه فقاؿ:

لى سرية، قرأ يف صبلتِو بقل ىو اهلل أحػد، ثػػم النبػػي صػلى اهلل عليػو وآلػو قػاؿ: أخػربوه تتحدث عن رجل خرج ع
 بأف اهلل يػحبو، من ىو ىذا الرجل؟! ىذا الرجل الذي يػخفونو من ىو؟ !.

إذا ذىبنػػا إىل كتػػػاب )التوحيػػػد( للشػػػيخ الصػػػدوؽ رضػػػواف اهلل تعػػاىل عليػػػو، والروايػػػة ينقلهػػػا بسػػػندِه إىل عمػػػراف بػػػن 
لصحابػػػي مػػن صػػحابة النبػػػي، يعنػػػي الروايػػة منقولػػة عػػن الصػػحابة ولػػيس عػػن األئمػػة، ىػػذه الطبعػػة طبعػػة حصػػٌن ا

 11، الػػػحديث 91، الروايػػة تبػػدأ مػػن سػػندىا صػػفحة: 92مؤسسػػة النشػػػر اإلسػػبلمي بقػػم الػػػمقدسة صػػفحة: 
ان عليػو السػبلـ عن عمراف بن حصين أف النبي صلى اهلل عليو كآلو بعث سرية كاسػتعمل عليهػا عليٌػبسػندِه: 

فقػالوا: كػل خيػر غيػر أنػو قػرأ بنػا فػي كػل صػبلة  -سألػػهم عػن األوضػاع، عػن حالػػهم  - فلػما رجعوا سألػهم
بقل ىو اهلل أحد، فقاؿ: يػا علػٌي لًػػما فعلػت ىػذا؟ فقػاؿ: لػحبػػي لقػل ىػو اهلل أحػد، فقػاؿ النبػي صػلى اهلل 

ىػذا الرجػل الػذي خػرج علػى سػرية بػأمر مػن رسػوؿ اهلل،  إذاً  عليو كآلو: ما أحببتها حتى أحبػك اهلل عػزَّ كجػل.
 ىذا الرجل الذي يػحبو اهلل، وحديث خيرب معروؼ، ومرَّ علينا:
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 .ألعطين الراية غدان رجبلن يػحب اهلل كرسولو كيػحٌبوي اهلل كرسولو، كٌرار غير فرار يفتح اهلل على يديو
ة وكػػاف يقػػرأ هبػػم يف صػػبلتِو بقػػل ىػػو اهلل أحػػد، السػػيدة علػػيّّ صػػلوات اهلل عليػػو، علػػيّّ ىػػو ىػػذا، علػػى ىػػذه السػػري

عائشػػة ٔنفػػي أسػػم علػػّي، ويف مػػواطن أخػػرى كثػػًنة، يف أي مكػػاف السػػيدة عائشػػة وحػػزب السػػيدة عائشػػة يف أي 
مكاف يتمكنوف من إخفػاء أسػم علػّي، لكػنهم مػاذا يصػنعوف، معاويػة لعنػُو بنػو أميػة، لعنػوه عشػرات عشػرات مػن 

يبقى ويبقػػى، الشػػاعر وىػػو ؼلاطبػػُو ويتحػػّدث عػػن شػػانئيو الشػػيخ الػػوائلي رضػػواف اهلل تعػػاىل السػػنٌن، ولكػػن علػػيِّ سػػ
 عليو:

 ػك ككلهن ىتػوفي ػػطرت عليػػمػ  حقده إلى حسد كخسة معدف 
 اد سعيهم ىو الػمدفوفي ػػػػأف ع  وؾ فػهالػهم ػػراموا بها أف يدفػن
 خاؼي من غرؽ كأنت سفيني أت  وؾ بشتمهم ػػكتوىموا أف يغرق

 .وتوىػموا أف يغرقوؾ بشتمهم، يا علّي، وتوىػموا أف يغرقوؾ بإخفاء اسػمك يا علّي بتشويو الػحقائق
 َمَثُل أىل بيتػي فيكم كمثل سفينة نوح، ىو ىذا السفٌن، من ركبها نػجا ومن تػخلف عنها غرؽ 

 أتػخاؼي من غرؽ كأنت سفيني   م ػوؾ بشتمهػػكتوىموا أف يغرق
 يا سيد األوصياء.. صلى اهلل عليك سيدي

 ػنػػيػػحػػلػػا تػػهػػى لػػرقػػػم يػػلآلف ل ك نغمةن  كتضل أنت كما عهدت
ىذا اإلخفاء الػمتكرر وىذا الطمػر للحقيقػة يسػتمُر ويسػتمُر ويسػتمر، لػػماذا؟ الػػحديث ىنػا يتحػدث عػن عبلقػة 

وأعتقػد أف الػػحديث عػن علػّي  علّي بسورة التوحيد، وأقف ىنػا بعػض الشػػيء، فػإف الػػحديث عػن علػّي يطربنػػي،
 يُطرب كل قلب نقي يبحُث عن الػحقيقة، عليّّ وسورة التوحيد.

، والػػمناوي الشػافعي 105ىذا الػحديث رواُه منهم من مػحدثيهم أبػو الػػحسن الكػازروين يف األربعػٌن، صػفحة: 
 غًنىم:و  235الػحنفي يف ينابيع الػمودة صفحة:  ي، والقندوز 141يف كنوز الػحقائق صفحة: 

عن حذيفة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو مىثىل علٌي في الناس كمىثىل قل ىو اهلل أحد في القرآف 
فعليّّ ىو القرآف الناطق، كما أف علّياً مػمسوٌس يف ذات اهلل ىو مػػمسوٌس يف كتػاب اهلل، القػرآف فنػػى يف علػّي  -

، صػػادؽ العػرتة قػػاؿ: ذلػك علػػيّّ ال ريػب فيػػو، علػيّّ ىػػو القػػرآف وعلػيّّ فنػػػى يف القػرآف، ذلػػك الكتػاب ال ريػػب فيػو
مثػل علػٌي فػي  -والقرآف ىو علّي، والقرآف يدور مع علّي حيثمػا دار وُمػػَحمٌَّد قالػػها وقػاؿ: ىػو الكتػاب النػاطق 

 قد يسأؿ سائل ما معنػى ذلك؟ -الناس كمثل قل ىو اهلل أحد في القرآف 
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دي، أجيبػػُو بأحاديػػث جػػاءت عػػن النبػػػي األعظػػم وجػػاءت عػػن العػػرتة الطػػاىرة، أنػػا سػػأجيبُو، وأجيبػػُو لػػيس مػػن عنػػ
ىذا ىو تفسًن الربىاف، ىذا الػجزء الثامن بػحسب الطبعة التػي بٌن يػدي مؤسسػة األعلػػمي للػػمطبوعات بػًنوت 

 ، بسندِه عن بن عباس قاؿ:20، الػحديث الػمرقم برقم 423لبناف صفحة: 
و كآلو لعلٌي بن أبي طالب عليو السبلـ: إنػما مىثىلك مثل قل ىو اهلل أحد فػإف قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علي

من قرأىا مرة فكأنػما قرأ ثلث القرآف، كمن قرأىا مرتين فكأنػما قرأ ثلثي القرآف، كمػن قرأىػا ثػبلث مػرات 
لبػًو كلسػانو  فكأنما قرأ القرآف كلو، ككذلك أنت، من أحٌبك بقلبو كاف لو ثلث ثواب العباد، كمن أحبك بق

كػػاف لػػو  -أي جعػػل يػػدُه وبدنػػُو يف خػػدمتك  - كػػاف لػػو ثلثػػا ثػػواب العبػػاد، كمػػن أحبػػك بقلبػػًو كلسػػانًو كيػػده
 ثواب العباد أجػمع.

روايػػة ثانيػػة عػػن نعمػػاف بػػن بشػػًن، ىػػذه الروايػػة كانػػت عػػن ابػػن عبػػاس، ىػػذه لػػيس عػػن األئمػػة الػػػمعصومٌن، وىػػذه 
 ابة أيضاً، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو:رواية أخرى عن النعماف بن بشًن من الصح

من قرأ قل ىو اهلل أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآف، كمن قرأىا مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآف، كمن قرأىػا 
ثبلث مرات فكأنما قرأ القرآف كلو، ككذلك من أحبَّ عليٌػان بقلبػًو أعطػاه اهلل ثلػث ثػواب ىػذه األيمَّػة، كمػن 

بقلبًو كلسانو أعطاه اهلل ثلثػي ثػواب ىػذه األيمَّػة كلهػا، كمػن أحبػو بقلبػو كلسػانًو كيػدًه أعطػاه اهلل ثػواب  أحبَّوي 
 .ىذه األيمَّة كلها

 رواية أخرى: ىذه الرواية عن مػحمد بن كثًن عن أبػي جعفر عن باقر العرتة صلوات اهلل عليو قاؿ:
من قرأىا مرة فقد قرأ ثلث القػرآف، كمػن قرأىػا  ، أحدقاؿ رسوؿ اهلل: يا علي إف فيك مثبلن من قل ىو اهلل

مرتين فقد قرأ ثلثي القرآف، كمن قرأىػا ثبلثػان فقػد قػرأ القػرآف كلػو، يػا علػٌي: مػن أحبػك بقلبػو كػاف لػو مثػل 
أجر ثيلث ىذه األيمَّة، كمن أحبك بقلبًو كأعانك بلسانًو كاف لو مثل أجر ثلثي ىذه األيمَّة، كمن أحبك بقلبًو 

 ك بلسانًو كنصرؾ بسيفو كاف لو مثل أجر ىذه األيمَّة.كأعان
ػػد ييحػػدَّثي عػػن أبيػػو عػػن روايػػٌة يرويهػػا شػػيخنا الصػػدوؽ عػػن أبػػػي بصػػًن قػػاؿ : سػػػمعتي الصػػادؽ جعفػػر بػػن ميحىمَّ

آبائًو علػيهم السػبلـ قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كآلػو يومػان ألصػحابًو: أيكػم يصػـو الػدىر؟ فقػاؿ 
اهلل: أنا يا رسوؿ اهلل، فقاؿ رسوؿ اهلل: فأيكم يػيحيي الليل؟ قاؿ سلػػماف: أنػا يػا رسػوؿ اهلل، سلػماف رحػمو 

؟ فقاؿ سلػماف: أنا يا رسوؿ اهلل.  قاؿ: فأيكم يػختم القرآف في كل يـو
فغضػػب بعػػ  أصػػحابًو، فقػػاؿ: يػػا رسػػوؿ اهلل إف سلػػػماف رجػػله مػػن الفػػرس يريػػد أف يفتخػػر علينػػا معاشػػر 
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قلػت: أيكػم يصػـو الػدىر،  -وىذا الرجل الذي غضب معػروؼ مػذكور  - كم يصـو الدىرقريش، قلت: أي
فقاؿ: أنا كىو أكثر أيامًو يأكل، كقلت: أيكم يػحيي الليل، فقاؿ: أنػا كىػو أكثػر ليلػو نػائم، كقلػت: أيكػم 

، فقاؿ: أنا كىو أكثر أيامًو صامت، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلػو:   مػو يػا فػبلفيػختم القرآف في كل يـو
أنػى لػك بػػمثل لقمػاف  -سلػػماف مثػل لقمػاف الػػحكيم  - أنى لك بمثل لقماف الػػحكيم -أسكت أكفػف  -

الػحكيم، سلوي فإنوي ينبئك فقاؿ الرجل: لسلػماف يا أبا عبد اهلل أليس زعمت أنك تصـو الدىر فقاؿ: نعم، 
ـو الثبلثة في الشهر ككمػا قػاؿ اهلل فقاؿ: رأيتك في أكثر نهارؾ تأكل، فقاؿ: ليس حيثي تذىب، إني أص

كأًصػل شػهر شػعباف بشػهر رمضػاف كذلػك صػـو الػدىر كمػا }َِٓ خَبء ثِبٌـحغَنَخِ ـٍََوُ عَششُ أَِثَبٌِيَب{ :عزَّ كجل
فقػػاؿ: ألػػيس زعمػػت أنػػك تػػػحيي الليػػل؟ فقػػاؿ: نعػػم، فقػػاؿ إنػػك أكثػػر ليلػػك  -قػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو 

ي سػمعت حبيبي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو يقوؿ: من بػات علػى نائم، فقاؿ: ليس حيثي تذىب كلكن
فقػاؿ: ألػيس زعمػت أنػك تػػختم  - علػى وضػوء يعنػػي -طيهر فكأنػما أحيا الليل كلو، كأنا أبيتي على طيهر 

؟ قاؿ: نعم، قاؿ: فإنك أكثر أيامك صامت، فقاؿ: ليس حيثي تذىب كلكنػي سػمعت  القرآف في كل يـو
 اهلل عليو كآلو يقوؿ لعلٌي:رسوؿ اهلل صلى 

يا أبا الػحسن مثلك في أيمَّتي مثلي قل ىو اهلل أحد فمن قرأىا مرة فقد قرأ ثلث القػرآف، كمػن قرأىػا مػرتين 
فقد قرأ ثيلثي القرآف، كمن قرأىا ثبلثػان فقػد خػتم القػرآف، فمػن أحبػك بلسػانو فقػد كمػل لػو ثلػث اإليمػاف، 

ثلثا اإليمػاف، كمػن أحبػك بلسػانًو كقلبػو كنصػرؾ بيػده فقػد اسػتكمل كمن أحبك بلسانًو كقلبو فقد كمل لو 
فمػػن أحبػػك بلسػػانو فقػػد كمػػل لػػو  -اليػػـو أكملػػت لكػػم ديػػنكم بعلػػّي، اليػػـو أكملػػت لكػػم ديػػنكم  - اإليمػػاف

ثلث اإليماف، كمن أحبك بلسانًو كقلبو فقد كمل لو ثلثا اإليمػاف، كمػن أحبػك بلسػانًو كقلبػو كنصػرؾ بيػده 
كالػػذم بعثنػػي  -ىػػذه كلمػػات ُمػػػَحمَّد صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو  -إليمػػاف، كالػػذم بعثنػػي بػػالحق فقػػد اسػػتكمل ا

ثػػم  -بالػحق يا علٌي لو أحبك أىػل األرض كمحبػة أىػل السػماء لػك لػػما عػذب اهلل أحػدان بالنػار كأنػا أقػرأ 
و، فقػاـ سلػػماف كأنا أقرأ قل ىو اهلل أحػد فػي كػل يػـو ثػبلث مػرات، فقػاـ ىػذا الرجػل ككأنػ -سلػماف يقوؿ 

 .ككأنو قد ألقم القـو حجران 
رواية أخرى ينقلها من طريق الػمخالفٌن ما رواه أخطب خطباء خوارـز بإسنادِه إىل عبد اهلل بن عباس قاؿ: قاؿ 
رسوؿ اهلل: يا علّي ما مثلك يف الناس إال كمثل قل ىو اهلل أحد يف القرآف، من قرأىا مرة فكأنػما قرأ ثلث 
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قرأىا مرتٌن فكأظلا قرأ ثلثي القرآف، ومن قرأىا ثبلث مرات كمن قد قرأ القرآف، وكذا أنت يا علّي القرآف، ومن 
من أحّبك بقلبو فقد أحب ثلث اإلؽلاف، ومن أحبك بقلبِو ولسانو فقد أحب ثلثي اإلؽلاف، ومن أحبك بقلبِو 

ماف كلو إىل الشرؾ كلو، عليّّ اإليػماف كلو، ولسانِو ويده فقد أحبَّ اإلؽلاف كلو. قالػها يف يـو الػخندؽ برز اإليػ
ىذه األحاديث تبلحظوف يشد بعضها بعضاً، حديث النبػي كلو واحد، بينما حينما نذىب إىل أحاديث القـو 

كمن أحبك بقلبًو كلسانًو كيده فقد أحبَّ اإليماف كلو،  نػجد التحريف والتدليس والتشويو يف الػحقائق:
. لو أحبَّكى أىل األرض كما يحبك أىل السماء لما عذَّبى اهلل أحدان منهم بالنار كالذم بعثني بالحٌق نبيا

ا عّذب اهلل أحداً منهم بالنار لو أحبوه وأطاعوه، وكاف ىو اإلماـ بعد رسوؿ اهلل، وسار الربنامج اإلذلي خللت مػل
 األرض من ادلعصية والنتشرت العدالة يف كل مكاف.

يت مع إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، لػهذه الػحقائق ولػهذه األسرار يُػخفى لكن ىذا الربنامج سيأيت، يأ
ذكر علّي، لػهذه الػحقائق ولػهذه الػمعاين ولػهذه الػمضامٌن النورية يػُحارُب عليّّ وأولياء علّي صلوات اهلل 

الػمصاديق التػي ذكرتػها لكم وسبلمو عليو، وىذه قضية إخفاء أسم علّي ليس فقط يف ىذه الػمواطن والشواىد و 
 من صحيح البخاري من صحيح مسلػم على لساف عائشة أو لساف غًنىا شواىد كثًنة جداً.

أيضًا ىذا ىو )صحيح البخاري( تبلحظوف أنا ما أغلقت الكتاب ألف األحاديث كلها  على سبيل الػمثاؿ:
، من لػم تكن 2741، الػحديث: 487أخرجها لكم من البخاري، بػحسب الطبعة الػموجودة عندي صفحة: 

عندُه ىذه الطبعة يذىب إىل كتاب الوصايا يف فهرست البخاري، الباب األوؿ، باب الوصايا وقوؿ النبػي وصية 
 ، بسندِه عن األسود قاؿ:2741الرجل مكتوبٌة عنده، بػحسب ىذه الطبعة، الػحديث: 

 -رضػػي اهلل عنهمػػا يعنػػػي عػػن عائشػػة وعػػن علػػّي  - ذكػػركا عنػػد عائشػػة أف عليٌػػان رضػػي اهلل عنهمػػا كػػاف كصػػيان 
ونػػػحن يف أوؿ حلقػػة مػػن حلقػػات ىػػذا الػػػملف  - ذكػػركا عنػػد عائشػػة أف عليٌػػان رضػػي اهلل عنهمػػا كػػاف كصػػيان 

ذكػركا  -تػحدثنا عن قضية الوصية، وأف الوصية كانت منذ األياـ األوىل للبعثة، لكن الػحقائق أخفيت وطُِمرت 
يعنػي متػػى أوصػى النبػػي إىل علػّي  -فقالت: متى أكصى إليو  اهلل عنهما كاف كصيان  عند عائشة أف علٌيان رضي

متػى أكصػى إليػو كقػد   -وكػأف الوصػية البػد أف تكػوف عنػد الػػموت فقػط  -كقد كنت مسندتوي إلػى صػدرم  -
انػػخنث يعنػػي  -كنت مسػندتوي إلػى صػدرم، أك قالػت: حجػرم فػدعا بالطسػت فلقػد انخنػث فػي حجػرم 

 يعنػي عائشة ىنا تشًن إىل أمرين:  -فما شعرتي أنو قد مات فمتى أكصى إليو  -ُو الطاىرة فاضت روح
األمػػر األوؿ: تقػػوؿ متػػػى أوصػػى إىل علػػّي النبػػػي، فػػإف النبػػػي مػػات علػػى صػػدري، ىكػػذا تقػػوؿ يف ىػػذا الػػػحديث، 
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 يعنػي ىنا تػحدثت عن أمرين أف النبػي مات على صدرىا.
لعلّي وكأف الوصية ال تكوف إال لػحظة الػموت فقط، ولكن ىذا الػحديث كلػُو، كػذب واألمر الثاين: متػى أوصى 

ىػذه قضػية معروفػػة أف النبػػي صػػلى اهلل عليػو وآلػػو فاضػت روحػػُو الطػاىرة وىػػو علػى صػػدر علػّي، ىػػذه عائشػة ىنػػا 
البخػاري تقوؿ: وىذا نفس الكبلـ، ىذا صحيح البخاري وىذا صحيح مسلػم، الكبلـ كبلـ عائشػة والشػاىداف 

عػػن األسػػود بػػن يزيػػد،  619ومسلػػػم، عائشػػة أـ الػػػمؤمنٌن والشػػاىداف البخػػاري ومسلػػػم، ىػػذا مسلػػػم صػػفحة: 
ذكركا عند عائشة أف علٌيان كاف كصيان فقالت متى أكصى إليو فقد كنت مسندتوي إلى صػدرم أك قالػت قاؿ: 

إذاً السػػيدة  - صػػى إليػػوفمتػػى أك  ،فػػدعا بالطسػػت فلقػػد انخنػػث فػػي حجػػرم كمػػا شػػعرت أنػػو مػػات ،حجػرم
عائشػػة تتحػػدث أف النبػػػي مػػات يف حجرىػػا علػػى صػػدرىا، واللػػذاف يػػنقبلف البخػػاري ومسلػػػم، ىػػذا كػػبلـ عائشػػة، 
أمػػػا علػػػيّّ مػػػاذا يقػػػوؿ؟ والػػػػُحكم إلػػػيكم مػػػن تصػػػدقوف، تصػػػدقوف عليّػػػاً أـ عائشػػػة، ىػػػذا ىػػػو نػػػػهج الببلغػػػة كبلمػػػو 

 ، ماذا يقوؿ؟: 197الػمرقم: 
ػػد صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو أنػي لػػػم أردَّ علػػى اهلل كال علػػى رسػػولًو كلقػد عىلػػػًمى الػػػم ستحفظوف مػػن أصػحاب ميحىمَّ

ىو يشًن بذلك يُػَعػّرض بػالقـو الػذين كػانوا يػردوف علػى رسػوؿ اهلل دائمػاً عمػر وأمثػاؿ عمػر، وكتػب  - ساعةن قط
ولًو سػػاعةن قػػط كلقػػد كاسػػيتوي أنػػي لػػم أردَّ علػػى اهلل كال علػػى رسػػ -التػأريخ والػػػحديث مػػحشوة بػػػهذا الػػػموضوع 

وىػػو يشػػًن إىل فػػرار القػػـو وإىل خػػوفهم وفػػزعهم يف يػػـو  - بنفسػػي فػػي الػػػمواطن التػػػي تػػنكص فيهػػا األبطػػاؿ
كلقد عىًلػػم الػػمستحفظوف مػن أصػحاب ميحىمَّػد صػلى اهلل عليػو كآلػو  -الػخندؽ لَػمَّا بلغت القلوب الػحناجر 

سػػاعةن قػػط، كلقػػد كاسػػيتوي بنفسػػػي فػػي الػػػمواطن التػػػي تػػنكص فيهػػا  أنػػي لػػػم أردَّ علػػى اهلل كال علػػى رسػػولوً 
أكرمنػػي اهلل بهػا كلقػد قيػًب  رسػوؿ اهلل صػلى  -يعنػي شجاعًة وقػوًة  - األبطاؿ، كتتأخر فيها األقداـ نػجدةن 

كلقػػد قيػػًب  رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل  -مػػن تصػػدقوف عائشػػة أـ علػػّي  -اهلل عليػػو كآلػػو كإف رأسػػوي لعلػػى صػػدرم 
حتػػى يف كتػبهم، لَػػمَّا سػأؿ كعػب األحبػار سػأؿ عمػر عػن آخػر شػيء قالػُو  يو كآلو كإف رأسوي لعلػى صػدرم.عل

النبػي، ماذا قاؿ عمػر لكعػب األحبػار؟ قػاؿ سػل عليّػاً، مػا قػاؿ لػو سػل عائشػة، قػاؿ سػل عليّػاً، وىػذا موجػود يف  
 كتبهم ويف كتب التأريخ، فإنو آخر الناس عهداً بو.

أمهات الػمؤمنٌن أـ سلػمة وغًن أـ سلػمة، ماذا تػحّدثن عن آخػر شػخص كػاف مػع رسػوؿ اهلل، لو قرأنا أحاديث 
ىو عليّّ صلوات اهلل وسبلمو عليو، وىذه معانػي معروفة يف كتب السًن، يف كتػب الػػحديث لكػن ىػذه أحاديػث 

علق بعلػّي البػد أف يُطمػر مسلػم والبخاري، وىذه أحاديث السيدة عائشة إخفاٌء، طمٌر للحقيقة، ما زاؿ األمر يت
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كلقد قيًب  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كإف رأسوي لعلى صػدرم كلقػد سػالت نفسػوي فػي كفػي فأمررتهػا  -
 -مػن كػاف أعػواف علػّي يف غسػلو  - على كجهػي كلقػد كليػت غسػلوي صػلى اهلل عليػو كآلػو كالمبلئكػة أعػواني

كمػؤله يعػرج، كمػا فارقػت سػمعي ىينمػةه مػنهم يصػلوف كالمبلئكة أعواني فضػجت الػدار كاألفنيػة مػؤله يهػبط 
ػػٌد أنػت يػػا أبػػا احلسػػن  - فمػػن ذا أحػػق بػػو منػػي حيػػان كميتػػان  ،عليػو حتػػى كارينػػاهي فػػي ضػػريحو ػػد وزُلَمَّ  -إنػك زُلَمَّ
طبػة: ادلبلئكة أعوانُو، ادلبلئكة ُخدامُو، قاؿ لو زُلَمَّد صػلى اهلل عليػو وآلػو يف اخل .فمن ذا أحق بو مني حيان كميتان 

 ، اخلطبة القاصعة وىي من أشهر خطب أمًن ادلؤمنٌن، ماذا قاؿ لو زُلَمٌَّد صلى اهلل عليو وآلو؟192
قاؿ: إنك تسمع مػا أسػػمع كتػرل مػا  -فما عجٌب أف يسمع ىينمة الػمبلئكة  -قاؿ: إنك تسمع ما أسػمع 

ي فػػي كضػػعن -ؿ اهلل دثنا كيػػف عػاش مػػع رسػػو ومػػا ذلػك بعجػػب علػػى شػخص ػلػػ - يأرل إال أنػك لسػػت بنبػػ
مثل ما وضع رسوؿ اهلل علّياً يف حجرِه يف طفولتِو فقد وضع علػيّّ رأس رسػوؿ اهلل يف حجػرِه عنػد آخػر  -حجره 

مسػػني ي فػػي فراشػػو كيي إلػػى صػػدره كيكنفنػػي فػػي حجػػره كأنػػا كلػػده يضػػمنكضػػعن -ظػػات حياتػػو ظػػة مػػن حلحل
ي كذبػةن فػي مضػ  الشػيء ثػم يلقمنيػو كمػا كجػد لػككاف ي -  رائحتُو الطيبةعرفو يعين -ي عرفو جسده كييشمن

جمػػع بيػػته م يكلػػ -إىل أف يقػػوؿ صػػلوات اهلل وسػػبلمو عليػػو  -قػػوؿ كال خطلػػةن فػػي فعػػل كتلػػك ىػػي العصػػمة 
أرل نػػػور الػػػوحي  ،جػػػة كأنػػػا ثالثهمػػػاكاحػػػد يومئػػػذ فػػػي اإلسػػػبلـ غيػػػر رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو كآلػػػو كخدي

معت رنة الشيطاف حين نزؿ الوحي عليػو فقلػت: يػا رسػوؿ اهلل مػا ىػذه كلقد س ،وةكالرسالة كأشم ريح النب
 ي.مع كترل ما أرل إال أنك لست بنبالرنة؟ فقاؿ: ىذا الشيطاف قد أيس من عبادتو إنك تسمع ما أس

لػػى ىػذا كػػبلـ علػػّي يتحػدث عػػن علقتػػِو برسػوؿ اهلل يف نػػػهج الببلغػػة ويتحػدث عػػن رحيػػل رسػوؿ اهلل عػػن الػػدنيا ع
صدرِه الشريف، وىذا كبلـ السيدة عائشة واألمر موكوؿ إليكم، أنتم صػدقوا مػن تشػاءوف، إذا كػاف علػيّّ صػادقاً 
إذاً مػا معنػػػى كػبلـ عائشػػة ىػػذا؟! إذاً مػا قيمػػة أحاديػػث البخػاري ومسلػػػم، ىػل تػػػجرءوف أف تقولػػوا بػأف عليّػػاً كػػاف  

ف علّياً كػاف كاذبػاً يف ىػذا الكػبلـ؟ إذا لػػم يكػن علػيّّ كاذبػاً كاذباً؟ بينكم ما بٌن اهلل، ىل يػجرأ أحد أف يقوؿ بأ
يف ىػػػذا الكػػػبلـ، إذاً ىػػػذه األحاديػػػث كاذبػػػة، ىػػػذا كػػػبلـ السػػػيدة عائشػػػة وىػػػذه الصػػػحاح ىػػػذا صػػػحيح البخػػػاري 
وصحيح مسلػم، من الذي كذب السػيدة عائشػة؟ البخػاري كػذب؟ ىػذه الكتػب، ىػذه أسػئلٌة تػػحتاج إىل أجوبػة 

حتاج إىل أجوبػػػة، لػػػيس إىل أجوبػػػة علػػػى سػػػبيل الػػػػجدؿ، ىػػػذه أسػػػئلة يػػػػجب علػػػى الباحػػػث عػػػن وحينمػػػا أقػػػوؿ تػػػػ
الػحقيقة، يػػجُب علػى الباحػث عػن الػػهدى أف يػػجد أجوبػًة عليهػا، لػػماذا كػل ىػذا الظلػػم لعلػّي؟ لػػماذا كػل ىػذا 

أقػوؿ ِمػراراً أنػا ال ُأخػدَُع  اإلخفاء لذكر علػّي صػلوات اهلل عليػو؟ لػػماذا كػل ىػذا التشػويو للحقػائق والتزويػر؟ لػذلك
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بلعبة األسانيد والػمتوف، فهذه األسانيد والػمتوف أمامي، وأرى كيف تُزّور، وكيف تُقلَّػب الػػحقائق وتُػَدلَّس، وواهلل 
لو أردت أف أستمر يف كشف ىػذه األمػور الحتػاج ذلػك إىل سػنٌن ال إىل أيػاـ، ألف كتػب القػـو مشػحونة بػػمثل 

ػمضامٌن، كػل الكتػب وتبلحظػوف نػػحن ال نتحػدث عػن غػًن البخػاري ومسلػػم، حػديثنا يف ىذه الػمعاين وىػذه الػ
، الػذي يػػجد ىػذه الػػحقائق بػٌن  الصحاح ويف الكتب الػمعتمدة ومػن الكتػب التػػي لػػها الدرجػة األوىل عنػد القػـو

لػػهدى ونػػحن يديو أال يػجب عليو أف يبحث كي يصل إىل الػػهدى؟! الػػهدى واضػح نػػحن نعرفػو، نػػحن نعػرؼ ا
 اآلف على أبواب ىذه األبواب تؤدي بنا، إىل أين تؤدي بنا؟
، بػػػحسب مػػا يتعػػارؼ عليػػو الػمسلػػػموف اآلف، 1431نػػػحن اآلف نعػػيش اللحظػػات األخػػًنة مػػن السػػنة الػػػهجرية: 

وف، أف السنة الػهجرية تبػدأ مػن الػػمحـر وتنتهػي بػذي الػػحجة، بػػحسب ىػذا التقػوًن الػذي تعػارؼ عليػو الػمسلػػم
اآلف يف كل ببلد الدنيا يف كل أنػحاء األرض نػحن اآلف نعيش اللحظات األخًنة من نػػهاية ىػذه السػنة ومقبلػوف 
على سنة جديدة، مقبلػوف علػى ىػذه السػنة، ويف بدايػة السػنة يُفػتُح لشػيعة أىػل البيػت يُفػتُح بػاٌب وسػيع، وعلػى 

ء الػػحقيقة تقػف ىنػاؾ سػفينة، ىػذه السػفينة تػدعو رصيف الػميناء، على رصيف ميناء الػحياة، على رصيف مينػا
كلنا سفن النجاة كسفينة الػحسين أسػرع، ككلنػا أبػواب النجػاة كبػاب الػػحسين أكسػع الناس أف يركبوا فيها: 

أنػػا أقػػوؿ لكػػل مػػػُحّب لػػػُمَحمَّد صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو تعنػػوف بعنػػواف الشػػيعة أـ لػػػم يتعنػػوف بػػػهذا العنػػواف، أوسػػع  -
 ىو باب الػحسٌن، فلنركب جػميعاً يف ىذه السفينة، يف سفينة الػحسٌن:باب فُِتح 

حسينه منػي كأنا من حيسين، أحبَّ اهلل من أحبَّ حيسينا، كلنػا أبػواب النجػاة كبػاب الػػحسين أكسػع، ككلنػا 
. النجػػػاة مػػػع حسػػػٌن وآؿ ُحسػػػٌن، وال أريػػػد أف أتشػػػعب كثػػػًناً يف ىػػػذا سػػػفن النجػػػاة كسػػػفينة الػػػػحسين أسػػػرع

وضوع، كػاف يف بػػايل مطالػب أخػػرى تبلحظػوف أننػػي أشرتػػػها ىنػا، عػػدة مطالػب، لكننػػي أجػػُد الوقػت يػػػمشي الػػم
سريعاً أتركها إىل وقت آخر، إىل مناسبة أخرى، مطالب أخرى يُػخفى فيها ذكػُر علػّي، حقػائق كثػًنة موجػودة يف  

أنػػو علػػيّّ صػػلوات اهلل وسػػبلمو عليػػو، كتػػب القػػـو يػػػخفى فيهػػا ذكػػُر علػػّي ومػػا ذنػػُب علػػّي ومػػا جريػػػمة علػػّي إال 
جريػمة علّي ىي أنّو عليّّ صلوات اهلل وسبلمو عليو، عليّّ يف ذاتِو، عليّّ يف صفاتِو، عليّّ يف أفعالػِو، علػيّّ يف كػل 
شأف من شؤوناتِو صلوات اهلل وسبلمو عليو، أنا جئت بػمثاؿ وكاف بودي أف أتشعب يف أف أذكر نػػماذج أخػرى 

 على إخفاء ذكر علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو، لكننػي أدُع ىذا األمر إىل وقت آخر. وأمثلة أخرى 
قلُت قبل أف أدخل يف بياف ىذا الػمثاؿ، أو بياف ىذا األمر ما أوردتُو من مصاديق إلخفاء ذكر علّي قلت ىناؾ 

وآلػػو وسلػػػم، ىنػػاؾ قضػػية قضػػية أخػػرى تػػأيت يف سػػياؽ أدب الػػػخليفة عمػػر وتعاملػػو مػػع رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو 
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مػػذكورة يف كتػػب الػػػحديث، سػػأبدأ حػػديثي مػػن ىنػػا، قضػػية مػػذكورة يف كتػػب الػػػحديث وىػػذه القضػػية جػػاءت يف 
عػػدة مصػػادر، مػػن ىػػذه الػػػمصادر ىػػذه صػػور، ىػػذه صػػورة مػػن كتػػاب مػػػجمع الزوائػػد، الػػػمصدر الػػذي أنقػػل منػػو 

ائػد ومنبػع الفوائػد( للحػافظ الػػهيثمي كتػاب معروفػة الػخرب لػم تكن النسخة متوفرة لدي فهذه صور، )مػجمع الزو 
، بتحقيػػػػق عبػػػػد اهلل ُمػػػػػَحمَّد 1994مػػػن الكتػػػػب الػػػػػمعروفة، دار الفكػػػػر للطباعػػػػة والنشػػػػػر والتوزيػػػع، طبعػػػػة سػػػػنة: 

 ىناؾ خرب: 13823، بشكل سريع الػحديث: 396الدرويش، ىذا ىو الػجزء الثامن، وىذه صفحة: 
: أف مىثىل مي  ن يعنػػي القػاذورات ػالنتػ – حىمَّد فػي بنػي ىاشػم مىثىػل الريحانػة فػي كسػط النػتنقاؿ رجله من القـو

: - 13823األوساخ،   - أف مىثىل ميحىمَّد في بني ىاشم مىثىل الريحانة في كسط النػتن فقاؿ رجله من القـو
مػػن  -أتػػى نػػاسه مػػن األنصػػار النبػػي فقػػالوا: إنػػا نسػػمع مػػن قومػػك : 13824، الػػػحديث 397يف صػػفحة: 

إنا نسػمع مػن قومػك  -مك يعنػي من قريش، ىؤالء من األنصار فهناؾ من الػمهاجرين من قومك من قريش قو 
بػا أك فػي الًكبػا   -الَكبػا يعنػػي الػػمزبلة  -حتى يقوؿ القائل منهم: إنما مىثىػلي ميحىمَّػد مىثىػلي نخلػة نبتػت فػي الكى

أتػػى نػػاسه مػػن األنصػػار النبػػي فقػػالوا: إنػػا  -بسػػندِه، موجػػودة التفاصػػيل يف الكتػػب  -أتػػى نػػاسه مػػن األنصػػار 
: إف مىثىل ميحىمَّد في بني ىاشػم مىثىػل الريحانػة فػي  -الحظوا الػحديث السابق  -نسمع  فقاؿ رجله من القـو

 -ُشػّخص ىػذا القائػل مػن قػريش  - جاء قـو من األنصػار قػالوا: إنػا نسػمع مػن قومػك -ىنا  - كسط النتن
 الكبا: الُكناسة، يعنػي الػمزبلة. -خلة نبتت في الًكبا إنما مىثىلي ميحىمَّد مىثىلي ن

، ىػػذه طبعػػة دار 956الرتمػػذي أيضػػاً روى ىػػذا الػػػحديث، ىػػذا سػػنن الرتمػػذي، ىػػذا سػػنن الرتمػػذي، صػػفحة: 
، الػػحديث: 956للهجرة، وىػذه ىػي الطبعػة األوىل، صػفحة:  297إحياء الرتاث العريب، متوىف الرتمذي سنة: 

جلسػوا  -قػريش قومػك  -قلػت يػا رسػوؿ اهلل إف قريشػان عبػد الػػمطلب بسػندِه قػاؿ:  ، عن العباس بن3616
الكبػػوة يعنػػػي الػػػمكاف الػػذي  - فجعلػػوا مثلػػك مىثىػػل نخلػػة فػػي كبػػوة مػػن األرض ،فتػػذاكركا أحسػػابهم بيػػنهم

رواه أحػػمد  ًكبا.إنما مىثىلي ميحىمَّد مىثىلي نخلة نبتت في ال -تتجمع فيو األوساخ، نفس الشيء، الُكناسة، الِكبا 
أيضاً ورجالُو رجاؿ ىذا الػحديث رجػاؿ الصػحيح، رواه أحػػمد ورجالػو رجػاؿ الصػحيح، ورواه الطػرباين يف الكبػًن 

، يقولػػوف أف النبػػػي ىكػػذا قػػاؿ: 398، يف نفػػس مػػػجمع الزوائػػد، صػػفحة: 286أيضػػاً، جػػزء عشػػرين صػػفحة: 
ا حػديث يفرتونػُو علػى رسػوؿ اهلل، يقولػوف بػأف النبػػي ىػذ - مىثىلي كمىثىل أىل بيتي كمثػل نخلػة نبتػت فػي مزبلػة

. رواه الطرباين أيضػاً، إضػافة إىل مػػجمع الزوائػد مىثىلي كمىثىل أىل بيتي كمثل نخلة نبتت في مزبلة -قاؿ ىكذا 
ػػد مىثىػػل ومصػػادر أخػػرى أيضػػاً ذكػػرت ىػػذا الػػػحديث عػػن النبػػػي، وعػػن ابػػن الػػزبًن أف قريشػػاً قالػػت:  إف مىثىػػل ميحىمَّ
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من الذي قاؿ ىذا القوؿ؟ ىنػاؾ مصػادر أخػرى، األنسػاب للسمعانػػي، الػػجزء األوؿ، صػفحة  -لة في كبوة نخ
با: 25 إنما مىثىل ميحىمَّػد كمثػل . الػمستدرؾ على الصحيحٌن: إنمَّا مىثىلي ميحىمَّد كمثل نخلة نبتت في ًكبا أك كى

، 129، صػفحة: 12ػَمسند الػػجامع جػزء . ومصادر أخرى أيضػاً موجػودة مػن كتػبهم، الػنخلة نبتت في كيناس
 مصادر أخرى كثًنة عديدة ذكرت ىذا الػحديث، ىناؾ رواية موجودة يف مػَجمع الزوائد.

أقرأ الرواية عليكم، الحظتم أف ىناؾ من قريش من تػحدَّث بػهذا األدب العالػي عن النبػي بأنو َمثَلو كمثل نػػخلة 
يش تبلحظػوف كػل األحاديػث أشػارت إىل ىػذا، مػن ىػو؟ ىنػاؾ روايػة نبتت يف مزبلة يف كناسة، ادلتحػدث مػن قػر 

تػػوفي أبػػنه لصػػفية عمػػة رسػػوؿ اهلل فبكػػت عليػػو كصػػاحت، فأتاىػػا : 13827عػػن ابػػن عبػػاس رقػػم احلػػديث: 
قاؿ: يػا عمػة مػن تػوفي لػو كلػد فػي اإلسػبلـ فصػبر بنػى  ،النبي فقاؿ: يا عمة ما يبكيك؟ قالت: توفي أبني

ىػذا رلمػع  -فاستقبلها عمػر بػن الخطػاب  ،، فسكتت، ثم خرجت من عند رسوؿ اهللاهلل لو بيتان في الجنة
ثم خرجت من عند رسوؿ اهلل فاستقبلها عمر بن الخطػاب فقػاؿ: يػا  - 398الزوائد، اجلزء الثامن صػفحة: 

صفية قد سمعت صراخًك إف قرابتًك من رسوؿ اهلل لن تيغنػي عنػك مػن اهلل شػيئا، فبكػت، فسػمعها النبػي 
ألنو قاؿ ذلػا قبػل قليػل مػن تػويف لػو ولػد  -يكرمها كيحبها فقاؿ: يا عمة أتبكين كقد قلت لك ما قلت  ككاف

فقاؿ: يا عمػة أتبكػين كقػد قلػت لػك مػا قلػت، قالػت: –يف اإلسبلـ فصرب بىن اهلل لو بيتاً يف اجلنة، فسػكتت 
ًك مػن رسػوؿ اهلل لػن تغنػي اسػتقبلني عمػر بػن الخطػاب، فقػاؿ: إف قرابتػ ،ليس بذاؾ أبكاني يػا رسػوؿ اهلل

قاؿ: فغضب النبي كقاؿ: يا ببلؿ ىىٌجر بالصبلة، فهىجَّرى بػبلؿ بالصػبلة، فصػعد المنبػر  ،عنك من اهلل شيئا
ما باؿ أقواـ يزعمػوف أف قرابتػي ال تنفػع   -يعين عمر  -النبي فحمد اهلل كأثنى عليو، ثم قاؿ: ما باؿ أقواـ 

 سببي كنسبي فإنها موصولةه في الدنيا كاآلخرة. كل سبب كنسب منقطعه يـو القيامة إال
، لكػػن  - فقػػاؿ عمػػر فتزكجػػت أـ كلثػػـوىػػذا احلػػديث أيػػاـ رسػػوؿ اهلل:  بػػػحسب مػػا يقولػػوف بأنػػو تػػزوج أـ كلثػػـو

بنػػت علػػٌي  فقػػاؿ عمػػر: فتزكجػػت أـ كلثػػـو -متػػػى؟ يف أيػػاـ خبلفتػػِو، فػػأين ىػػذا الػػػحديث مػػن ىػػذه الواقعػػة؟! 
تبلحظػوف التضػارب يف الكػبلـ، أنػو تػزوج أـ كلثػـو لَػػِما  - سػمعت مػن رسػوؿ اهلل يومئػذرضي اهلل عنهما لىػمَّا 

 - أحببت أف يكوف لي منو سبب كنسب -سػمعُو يومئذ، كم ىي الػمدة بٌن أياـ خبلفتِو وبٌن ىذا الػحديث 
، لكػػػن لنسػػػتمر، قػػػد يقػػػوؿ قائػػػل، بأنػػػُو بقػػػي متػػػأثراً بػػػػهذا الػػػػحديث إىل أف سػػػنحت لػػػو الفرصػػػة يف أيػػػاـ خبلفتػػػوِ 

فمررتي على نفر من قريش فإذا ىػم  -ىو عمر يقوؿ  -ثم خرجت من عند رسوؿ اهلل  -الػحديث مستمر 
ثػػػم  -الغريػػػب أف الػػػػحديث يف أولػػػِو عػػن ابػػػن عبػػػاس مث انتقػػػل إىل عمػػػر  -يتفػػػاخركف كيػػػذكركف أمػػػر الػػػػجاىلية 
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ف كيذكركف أمر الػجاىلية، فقلػت: خرجت من عند رسوؿ اهلل فمررتي على نفر من قريش فإذا ىم يتفاخرك 
منا رسوؿ اهلل، فقالوا: إف الشجرة لتنبت في الًكبا، كقاؿ: فمررت إلى النبي فأخبرتوي، فقاؿ: يا ببلؿ ىىٌجر 
بالصبلة فحمد اهلل كأثنى عليو ثم قاؿ: يا أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسوؿ اهلل، قػاؿ: انسػبوني، قػالوا: 

ػػد بػن عبػد اهلل، كأنػػا رسػوؿ اهلل، فمػا بػػاؿ أنػت ميحىمَّػد بػن عبػػد اهلل  بػن عبػد الػػػمطلب، قػاؿ: أجػل أنػا ميحىمَّ
أقواـ يبتذلوف أصلي، فواهلل ألنا أفضلهم أصبلن كخيرىم موضعا، فلػمَّا سمعت األنصار بذلك قالت: قوموا 

هم إال الػػحىدىؽ فخذكا السبلح فإف رسوؿ اهلل قد أيغًضب، قاؿ: فأخذكا السػبلح ثػم أتػوا النبػي ال ييػرل مػن
حتى أحاطوا بالناس فجعلوىم في مثل الػحٌرة حتى  -إال الػحدؽ ألنػهم قد تلثموا أو قد غطوا يف الػحديد  -

فقػػالوا: يػػا رسػػوؿ اهلل ال تأمرنػػا  ،ثػػم قػػاموا بػػين يػػدم رسػػوؿ اهلل ،تضػػايقت بهػػم أبػػواب الػػػمساجد كالسػػكك
ذلك قاموا إلى رسوؿ اهلل فاعتذركا كتنصػلوا، فقػاؿ رسػوؿ بأحد إال أبرنا عترتو، فلػمَّا رأل النفر من قريش 

 .اهلل: الناس دثار كاألنصاري شعار فأثنى عليهم كقاؿ خيرا
واضح االرتباؾ يف كل القصة، القصة يف البداية ابن عباس يتحدث عن أف صفية عمػة رسػوؿ اهلل مػات لػػها ولػد 

لػػو بيتػػاً يف الػػػجنة، خرجػػت فلقيهػػا عمػػر فقػػاؿ لػػػها لػػن وجػػاءت تبكػػي فقػػاؿ لػػػها رسػػوؿ اهلل أنػػو مػػن صػػرب بنػػػى اهلل 
تغنػي عنك من اهلل شيئا، إف قرابة رسوؿ اهلل، فبكت، فأخربت الرسوؿ فقاـ النبػػي خطيبػاً قػاؿ ىّجػر بالصػبلة يػا 
ببلؿ، مباشرة تػحّدث عمر ىنا، قاؿ: بأننػي تزوجت أـ كلثـو بنت علّي لػهذا السبب، الػحديث ىذا أيػاـ النبػػي 

زواج أياـ الػخبلفة إف صح الزواج، مث يقوؿ مػررت علػى قػـو مػن قػريش وقػالوا بػأف رسػوؿ اهلل مثػل الشػجرة التػػي ال
نبتت يف الِكبا، ورجع ىو أخرب النبػي فمرة ثانية خرج النبػي فهجَّر بالصبلة، القضية يعنػي واضح االخػتبلؽ فيهػا 

نتتبعهػا لػنبلحظ كيػف كػاف الصػحابة يتحػدثوف مػع النبػػي   واالرتباؾ فيهػا، وىػذه حادثػة مهمػة جػداً، إذا أردنػا أف
 كيف يصفوف النبػي بأنو مثل شجرة يف مزبلة.

اآلف إذا نرجػػػع، إذا نرجػػػع إىل كتػػػب الػػػػحديث وكتػػػب التفسػػػًن نتتبػػػع مػػػا جػػػاء فيهػػػا، حتػػػػى يف صػػػحيح البخػػػاري 
موجودة عنػػػػػػدي، ، بػػػػػػػحسب الطبعػػػػػػة الػػػػػػػ814يػػػػػػػمكن أف نػػػػػػػجد شػػػػػػيئاً يتعلػػػػػػق بػػػػػػػهذا الػػػػػػػموضوع، يف صػػػػػػفحة: 

{الَ تَضغغأَنٌُا عَغٍ أَاغغيَب  إٌِ تَُغغَِ نَكُغغى تَضُغغؤكُى }، كتػاب تفسػػًن القػرآف بػاب قولػػو: 4622، 4621الػػحديث:
 : 4621الػحديث - عن أنس رضي اهلل عنو :طبعاً ىنا األخبار مبسرتة ومقتصرة

ت مثلها قط؟ يعنػي لػماذا قاؿ خطب خطبًة ما سػمع - قاؿ: خطب رسوؿ اهلل خطبةن ما سمعت مثلها قط
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ىل ىذه الػخطبة كانت من جهة األلفاظ؟ أبداً، رسوؿ اهلل العلػم ىو العلػم والفصاحة ىي الفصاحة، وجػماؿ 
الػحديث ىو جػماؿ الػحديث، يف أي موضع كاف، يف أي زماف، لكن الظروؼ الػمحيطة بالػخطبة ىي التػي 

قاؿ: لو تعلػموف  -ويقوؿ  - ا سمعت مثلها قطخطب رسوؿ اهلل خطبةن م -جعلت أنس يقوؿ ىذا الكبلـ 
ويف نسخ  -ما أعلػم لضحكتم قليبلن كلبكيتم كثيرا، قاؿ فغطى أصحاب رسوؿ اهلل كجوىهم لهم خنين 

خطب رسوؿ اهلل خطبةن ما سمعت  -لػماذا يُغطوف وجوىهم؟ لنقرأ الكبلـ أنس يقوؿ  - لهم حنين -أخرى 
 -طريقتِو كيف يقطع األحاديث ستتضح لنا الصورة شيئًا فشيئا ىذا صحيح البخاري وعلى  - مثلها قط

قاؿ: لو تعلػموف ما أعلػم لضحكتم قليبلن كلبكيتم كثيرا، ، خطب رسوؿ اهلل خطبةن ما سمعت مثلها قط
ما موطن  -قاؿ: فغطى أصحاب رسوؿ اهلل كجوىهم لهم خنين، أك لهم حنين فقاؿ رجله من أبي؟ 

فقاؿ رجله من أبي؟ قاؿ:  -يقـو رجل فيقوؿ من أبػي؟! ىناؾ فراغات موجودة الشاىد ىنا، أو ما السبب 
وطبعًا ىناؾ أخبار على ىذا النسق من  }الَ رَغؤٌٌَُا عَٓ أَشَْبء اِْ رُجذَ ٌَىُُ رَغُئوُُ{.فبلف، فنزلت ىذه اآلية 

 .التلفيق والتقطيع، لكن ماذا نقرأ يف ىذا الػحديث، والػحديث الذي بعده مثلو أيضاً 
النبػي خطب خطبة كما يقوؿ أنس ما سػمع أنس بػمثلها، الصحابة غطوا رؤوسهم وجوىهم، قاـ رجل قاؿ من 
أبػي، ىل ىناؾ شيء واضح يف ىذا الكبلـ؟ ! عند البخاري، على الطريقة من التدليس والتقطيع وإخفاء 

تضح لنا الػحقيقة شيئًا فشيئاً، الػحقائق ال يكوف ىناؾ شيء واضح، لكننا إذا ذىبنا نبحث يف كتب القـو ست
 ومع ذلك يبقى جزٌء كبًن من الػحقيقة سيبقى مطموراً. 

ىذا تفسًن الطربي، وىذا ىو الػجزء السابع والثامن، دار إحياء الرتاث العريب، تعليق مػحمود شاكر صفحة: 
من سورة الػمائدة،  101اآلية: ْ رُجذَ ٌَىُُ رَغُئوُُ{ }َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنٌُا الَ رَغؤٌٌَُا عَٓ أَشَْبء اِ، يف ذيل اآلية:98

 يف ذيل اآلية، الػحديث عن أيب ىريرة:
حتى جلس على الػمنبر  -وجهُو مػحمر من شدة الغضب  - خرج رسوؿ اهلل كىو غضباف محماره كجهو

حتى  -غضباف؟  ما معنػى ذلك؟ النبػي خرج رسوؿ اهلل وىو غضباف لػماذا - فقاـ إليو رجل فقاؿ: أين أبي
فقاـ آخر فقاؿ: من أبي؟ قاؿ: أبوؾ  ،جلس على الػمنبر، فقاـ إليو رجل فقاؿ: أين أبي؟ قاؿ في النار

حذافة، فقاـ عمر بن الػخطاب فقاؿ: رضينا باهلل ربان كباإلسبلـ دينان كًبميحىمَّد نبيان كبالقرآف إمامان، إنا يا 
لػماذا قاؿ عمر ىذا الكبلـ؟ تبلحظوف  -يعلػم من آبائنا رسوؿ اهلل حديثيوا عهد بجاىلية كشرؾ كاهلل 
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عن أبي ىريرة قاؿ: خرج رسوؿ اهلل  -األحاديث مقطعة، سيأتينا الكبلـ، نقرأ الػحديث وَحّكموا وجدانكم 
ما معنػى ىذا الكبلـ؟  - كىو غضباف محماره كجهو حتى جلس على الػمنبر، فقاـ إليو رجل فقاؿ: أين أبي

فقاـ آخر فقاؿ: من أبي؟  ،قاؿ: في النار –يػجلس على الػمنرب يقـو شخص يقوؿ أين أيب؟! النبػي غضباف 
تبلحظوف األسئلة، والكبلـ، ال يوجد ىناؾ إرتباط فيما بينها  -فقاؿ عمر بن الػخطاب ، قاؿ: أبوؾ حذافة

كًبميحىمَّد نبيان كبالقرآف  رضينا باهلل ربان كباإلسبلـ دينان  -ىذا كبلـ اعتذار  -فقاـ عمر بن الػخطاب فقاؿ  -
يعنػي ال تفضحنا يا رسوؿ اهلل، واهلل  إمامان إنا يا رسوؿ اهلل حديثيوا عهد بجاىلية كشرؾ كاهلل يعلػم من آبائنا.

أنتم تقولوف عنػي بأننػي شجرة نبتت يف مزبلة وتتهموف نسبػي، سلوين  :يعلػم، ألف النبػي يف ىذه الػخطبة قاؿ
ائكم سأخربكم، ىذا الكبلـ ُحِذؼ، والذي قاؿ ىذا الكبلـ ىو عمر بن الػخطاب، عن أنسابكم وعن آب

 ، وسيأيت، سيأتينا بالتدريج، لذلك عمر ىنا ىو الذي يعتذر حتػى تبلحظوف مدى التحريف يف كتب القـو
 :لذلك عمر بن الػخطاب قاـ

 -إنا يا رسوؿ اهلل حديثيوا عهد بجاىلية كشرؾ رضينا باهلل ربان كباإلسبلـ دينان كًبميحىمَّد نبيان كبالقرآف إمامان 

}َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنٌُا الَ رَغؤٌٌَُا عَٓ  كاهلل يعلػم من آبائنا قاؿ: فسكن غضبو كنزلت اآلية: -يعنػي أنسابنا معروفة 

تبوا لآلية ترتيب آخر ىذا ترتيب طبعاً، رُتبت اآلية مع ىذه الػحادثة بعد ذلك ر أَشَْبء اِْ رُجذَ ٌَىُُ رَغُئوُُ{

قالوا: يا }ًٌٍَِّوِ عٍَََ اٌنَّبطِ حِحُّ اٌجَْذِ َِِٓ اعزَطَبعَ اٌَِْوِ عَجِْالً{  فقالوا: بأف ىذه اآلية نزلت حينما نزلت اآلية:
رسوؿ اهلل أيف كل عاـ؟ فسكت، مث قالوا: أيف كل عاـ؟ فسكت، مث قاؿ: ال، ولو قلت نعم لوجبت فأنزؿ اهلل 

ما ربط ىذه اآلية بػهذه اآلية، أنا ال  -}َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنٌُا الَ رَغؤٌٌَُا عَٓ أَشَْبء اِْ رُجذَ ٌَىُُ رَغُئوُُ{ ىذه اآلية: 
أريد التعليق على كل شيء لكن تبلحظوف قضية التحريف وقضية األحاديث الػمقطعة والفراغات الواضحة يف 

 األحاديث وكتماف الػحقائق وطمر الػحقائق.
ىػػذا تفسػػًن الطػػربي، بعػػدُه تفسػػًن ابػػن كثػػًن، وىػػذا ىػػو الػػػجزء الثالػػث والرابػػع، طبعػػة الػػػمكتبة التوفيقيػػة، ىػػذا ىػػو 

ٌَّزَِّٓ مَِنُـٌا الَ َرغـؤٌٌَُا عَـٓ أَشـَْبء اِْ رُجـذَ ٌَىُـُ َرغُـئُوُ{       ، يف ذيل اآليػة: 125الػجزء الثالث، صفحة:  ُّّيَب ا إىل }َّب َأ

}َّب أَُّّيَب اٌَّـزَِّٓ مَِنُـٌا الَ رَغـؤٌٌَُا    ، بسندِه عن السدي أنو قاؿ يف قولِو تعاىل: 127فحة: آخر اآلية الكريػمة، يف ص
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غضب رسوؿ  -لػػماذا؟  - قاؿ: غضب رسوؿ اهلل يومان من األياـ فقاـ خطيبان عَٓ أَشَْبء اِْ رُجذَ ٌَىُُ رَغُئوُُ{ 
ىػو قػاؿ سػلوين  - تسألوني عػن شػيء إال أنبػأتكم بػواهلل يومان من األياـ فقاـ خطيبان فقاؿ: سلوني فإنكم ال 

فقػػاـ إليػو رجػػله مػػن قػريش مػػن بنػػي سػػهم  -عػن آبػػائكم عػن أنسػػابكم، حينمػا تقولػػوف لكػن تُرتػػب األحاديػث 
فقػاؿ: يػا رسػوؿ اهلل مػن أبػي؟ فقػاؿ: أبػوؾ  -يُطعن يف نسػبو  - يقاؿ لو عبد اهلل بن حذافة ككاف ييطعن فيو

كقاؿ: يا رسػوؿ اهلل رضػينا بػاهلل  –رجل النبػي  - إليو عمر بن الػخطاب فقبَّل رجلوفبلف فدعاهي ألبيو، فقاـ 
ربا كبك نبيان كباإلسبلـ دينان كبالقرآف إمامان، فػاعفي عنػا عفػا اهلل عنػك، فلػػم يػزؿ بػو يلػح عليػو حتػى رضػي 

حديث عػن نسػبة االبػن تبلحظوف ما ىو الػػجو؟ الػػجو الػػ - فيومئذ قاؿ النبي: الولد للفراش كللعاىر الػحجر
ألبيو، فقالوا وىذا القوؿ قالو عمر بأف ُمػَحمَّد نػخلة نبتت يف ِكبا، يف كناسة، يف مزبلة، لػذلك عمػر ىنػا يعتػذر، 

 واألحاديث ابتسرت سنأيت للحديث بشكلِو الكامل إىل مصدرِه الصحيح، أقرأ الرواية مرة ثانية.
، وكمػا قلػت ىػذه طبعػة الػػمكتبة التوفيقيػة، أسػباط عػن 127ة: ىذا تفسًن ابن كثًن، وىذا الػجزء الثالػث صػفح

قػاؿ: غضػب رسػوؿ }َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنٌُا الَ رَغؤٌٌَُا عَٓ أَشَْبء اِْ رُجذَ ٌَىُُ رَغُـئوُُ{  السدي أنو قاؿ يف قولِو تعاىل:
ني فإنكم ال تسألوني عن فقاـ خطيبان فقاؿ سلو  -لػماذا؟ ىل يغضب من دوف سبب؟  - اهلل يومان من األياـ

فقػاـ إليػو رجػله  إال أنبػأتكم بػو -ليس عن مطلق األشياء ىنا حرَّفوا الكبلـ، قاؿ سلوين عن أنسابكم  -شيء 
ىو ىػذا السػبب، تبلحظػوف الػػخرب كيػف تقطػع بػٌن الكتػب، بػٌن الطػربي، بػٌن البخػاري، بػٌن ابػن   -من قريش 

 -يف نسػبو  - قػاؿ لػو عبػد اهلل بػن حذافػة ككػاف ييطعػن فيػوفقاـ إليو رجله من قريش من بني سػهم ي -كثًن 
فقػاـ  -يعنػي قاؿ بأنك ابػن أبيػك  -فقاؿ: يا رسوؿ اهلل من أبي؟ فقاؿ: أبوؾ فبلف أبوؾ فبلف فدعاهي ألبيو 

رأسػاً ألنػػو كػاف متأكػػداً مػن أف النبػػي سػػيأيت علػى ذكػػر عمػر بػػن الػػخطاب وسػػيطالبو  - إليػو عمػػر بػن الػػػخطاب
فقػاـ إليػو عمػر بػن  -سلنػي عن أبيك ألف ىو الذي قػاؿ عػن رسػوؿ اهلل بأنػو نػػخلة نبتػت يف كناسػة بأنك قم و 

كقاؿ يا رسوؿ اهلل: رضينا باهلل ربا كبك نبيان كباإلسػبلـ دينػان كبػالقرآف  -رجل النبػي  - الػخطاب فقبَّل رجلو
حتى رضي، فيومئذ قاؿ: الولد للفراش  فلػم يزؿ بو -ىذا تفسًن ابن كثًن  -إمامان فاعفي عنا عفا اهلل عنك 

 ىذا تفسًن ابن كثًن. - كللعاىر الػحجر
ىذا الدر الػمنثور، وأنا أتناوؿ الػمصادر بػحسب التأريخ، باعتبار الطربي أقدـ من ابن كثًن، وابػن كثػًن أقػدـ مػن 

مػػن سػػورة  101يػػل اآليػػة: السػػيوطي، ىػػذا الػػدر الػػػمنثور، الػػػجزء الثالػػث، دار إحيػػاء الػػرتاث العػػريب، أيضػػاً يف ذ
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َٓ مَِنُـٌا الَ َرغـؤٌٌَُا عَـٓ أَشـَْبء اِْ رُجـذَ ٌَىُـُ َرغُـئُوُ{       الػػمائدة: ٌَّزِّ ُّّيَب ا ، نفػس الػػحديث، ويقػـو 188صػفحة:  }َّب َأ
يػػا رسػػوؿ اهلل رضػػينا بػػاهلل ربػػا كبػػك نبيػػان كبػػالقرآف إمامػػان فػػاعفي عنػػا عفػػا اهلل  عمػػر فيقبػػل رجػػل النبػػػي ويقػػوؿ:

قػػاؿ النبػػػي صػػلى اهلل عليػػو  - م يػػزؿ بػػو حتػػى رضػػي، فيومئػػذ قػػاؿ: الولػػد للفػػراش كللعػػاىر الػػػحجرعنػػك، فلػػػ
رضػينا بػاهلل ربػا كباإلسػبلـ وآلو، وأيضاً يورد الػحديث الذي جاء منقػواًل عػن أيب ىريػرة، إىل أف قػاـ عمػر فقػاؿ: 

ًد بػػػجاىلية كشػػرؾ كاهلل أعلػػػم مػػن آبائنػػا دينػػان كبػػػًميحىمَّد نبيػػان كبػػالقرآف إمامػػان، إنػػا يػػا رسػػوؿ اهلل حػػديثو عهػػ
سػكن غضػب النبػػي صػلى اهلل عليػو وآلػو وسلػػم، تبلحظػوف األحاديػث مقطعػة لكننػا إذا أردنػا  - فسكن غضػبوي 

 أف نبحث يف زواياىا يػمكن لنا أف نستكشف شيئاً من الػحقيقة.
)كتػاب ُسػليم بػن قػيس( أبػػجد الشػيعة،  أما الػحقيقة الكاملػة فهػي ىنػا، الػػحقيقة الكاملػة يف ىػذا الكتػاب، ىػذا 

كمػا يقػوؿ إمامنػا الصػػادؽ: مػن لػػم يكػن عنػػدُه أو يف بيتػِو كتػاب سػػليم بػن قػيس فمػا عنػػده شػيء مػن أسػػرار آؿ 
ُمػَحمَّد. مقصود من أسرار، أسرار األحداث األوىل التػي حدثت، أحداث الفتنة األوىل، الػػحديث طويػل لكننػػي 

 سأكتفي بػموطن الػحاجة.
، ىػػذا ىػػو الػػػجزء الثػػاين مػػن الكتػػاب الػػػمحقق بتحقيػػق الشػػيخ مػػػحمد بػػاقر األنصػػاري، صػػفحة: 684ة: صػػفح
الصػهاكي ىػو عمػر بػن الػػخطاب  - قػاؿ علػيُّ عليػو السػبلـ: ثػم مػررت بالصػهاكي يومػان  -وما بعػدىا  684

ا مىثىػلي ميحىمَّػد إال  قػاؿ علػيُّ عليػو السػبلـ: ثػم مػررت بالصػهاكي يومػان فقػاؿ لػي: مػ -نسبًة إىل جدتِو صػهاؾ 
ثىػل نػػخلة نبػت فػي كيناسػة  فأتيػت رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػػو  -بغضػاً منػو وذمَّػػاً وعػداًء آلؿ بيػت النبػػي  -كىمى

فغضػػب النبػػي  -ىػذا الغضػػب الػػذي لػػػم يبػػٌن سػػببُو  - كآلػػو فػػذكرت لػػو ذلػػك، فغضػػب النبػػي كخػػرج مغضػػبان 
صػػة عمػػر أشػػار إىل خػػروج األنصػػار، تبلحظػػوف الػػػحقائق يف ق -كخػػرج مغضػػبان فػػأتى الػػػمنبر كفزعػػت األنصػػار 

منتثرة ىنا وىناؾ ومغيبة، طُمرت الػحقيقة، لكن الػحقيقة ىنا، ىذا الكبلـ كبلـُ علّي والػحقُّ مع علّي يػدور معػُو 
عن نفسِو  حيثما دار، ىذا السبُب الذي يػجعلنا نُػِحبُّ علّياً، ألف علّياً ال يُدّلس، ألف علّياً ال يكذب، كما قاؿ

صػػلى اهلل عليػػو وعلػػى رسػػوؿ اهلل وعلػػى آلػػػهما األطهػػار، كمػػا قػػاؿ: ومػػا وجػػد لػػػي كذبػػًة يف قػػوؿ، يعنػػػي النبػػػي مػػا 
قاؿ عليُّ عليو السبلـ:  -وجد لعلّي كذبًة يف قوؿ، غًنُه كاذب، وما وجد لػي كذبًة يف قوؿ وال خطلًة يف فعل 

ميحىمَّد إال كىمىثىل نػخلة نبت في كيناسة فأتيت رسوؿ اهلل صلى  ثم مررت بالصهاكي يومان، فقاؿ لػي: ما مىثىلي 
اهلل عليو كآلو فذكرت لو ذلك فغضػب النبػػي كخػرج مغضػبان فػأتى الػػمنبر كفزعػت األنصػار فجػاءت شػاكةن 
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لػػػمَّا رأت مػػن غضػػب رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو،  -شػػاكة يعنػػػي قػػد غطاىػػا السػػبلح  - فػػي السػػبلح
وىػذا كلػُو  - أقواـ يعيركني بقرابتػي، كقد سػمعوا منػي ما قلت في فضلهم كتفضيل اهلل إيػاىمفقاؿ: ما باؿ 

كقػػد سػػػمعوا منػػػي مػػا قلػػت فػػي فضػػلهم كتفضػػيل اهلل  -ألجػػل علػػّي، ضػػد علػػّي، ىػػذا الكػػبلـ كلػػو ضػػد علػػّي 
لب، الػػػػحديث لػػػيس عػػػن العبػػػاس بػػػن عبػػػد الػػػػمط -إيػػػاىم كمػػػا أختصػػػهم اهلل بػػػو مػػػن إذىػػػاب الػػػرجس عػػػنهم 

الػػػحديث عػػن أصػػحاب آيػػة التطهػػًن ىػػذا الكػػبلـ كلػػو، القضػػية ىنػػا، الػػػمشكلة علػػيّّ، الػػػمشكلة علػػيّّ، يػػا سػػيد 
مػػا بػػاؿ أقػػواـ يعيركنػػي بقرابتػػػي كقػػد سػػػمعوا منػػػي مػػا قلػػت فػػي  -األوصػػياء أنػػت الػػػمشكلة ومشػػكلتنا أنػػت 

كتطهيػر اهلل إيػاىم، كقػد سػػمعتم فضلهم كتفضيل اهلل إياىم كما أختصهم اهلل بو من إذىاب الػرجس عػنهم 
الحظػػوا  - كقػػد سػػػمعتم مػػا قلػػت فػػي أفضػػل أىػػل بيتػػػي -مػػن ىػػو؟ علػػيّّ  - مػػا قلػػت فػػي أفضػػل أىػػل بيتػػػي

كقػػد سػػػمعتم مػػا قلػػت فػػي أفضػػل أىػػل بيتػػػي  -الكػػبلـ كلػػو ضػػد علػػّي، ولػػذلك النبػػػي يشػػًن إىل ىػػذه الػػػحقيقة 
قًو في اإلسبلـ، كببلئًو فيو، كقرابتًو منػي، كأنػوي منػي بمنزلػة كخيرىم مػما خصوي اهلل بو كأكرمو كفىٌضلوي من سب

ىاركف من موسى، ثم تزعموف أف مىثىلي في أىل بيتػي كمثل نػخلة نبتػت فػي كناسػة، أال إف اهلل خلػق خلقػو 
ففرقهم فرقتين فجعلنػي في خيػر الفػريقين، ثػم فػرَّؽ الفرقػة ثػبلث فػرؽ شػعوبان كقبائػل كبيوتػا، كجعلنػػي فػي 

}أََِّّب ُّشِّذُ اٌٍَّوُ ٌُِْزىِتَ عَنىُُُ :ىا شعبان كخيرىا قبيلة، ثم جعلهم بيوتان فجعلنػي في خيرىا بيتا فذلك قولوي خير 

الػمدار  - فحصلت في أىل بيتي كعترتي كأنا كأخي علٌي بن أبي طالباٌشّخظَ أَىًَ اٌجَْذِ ًَُّطَيّشَوُُ رَطيِ ًا{ 
فحصػلت فػي أىػل بيتػي كعترتػي  -كػر أسػػماء أىػل بيتػو، ذكػر أسػم علػّي ىنا علّي بن أيب طالػب، لػذلك مػا ذ 

 .كأنا كأخي علٌي بن أبي طالب
من ىنا حٌن نرفع علّياً شعاراً ألف ُمػَحمَّداً رفعػُو شػعاراً، ال كمػا يريػد أو يُػَهػرّج الػػمخالفوف بأننػا نفضػل عليّػاً علػى 

نفنػػػى يف طاعػػة ُمػػػَحمَّد نرفػػع عليّػػاً شػػعاراً، ألننػػا علػػى يقػػػٌن أف ُمػػػَحمَّد، ىػػذا تػػػهريج، نػػػحن نتػػابع ُمػػػَحمَّداً ألننػػا 
ُمػػػَحمَّداً يُػػػِحبُّ ىػػذا، قػػاؿ: ذكػػر علػػّي عبػػادة، لػػذلك نػػػحن نلهػػج بعلػػّي ألنػػو ىػػو وصػػانا بػػذلك، قػػاؿ ذكػػرُه عبػػادة 

ين فضػػائياتنا، أذكػروه، قػاؿ: زينػوا مػجػػالسكم بػذكر علػػّي، فػذكر علػّي عبػادة، نػػحن نػػزين قلوبنػا، نػزين عقولنػا، نػز 
نػػزين بيوتنػػا، مػػػجالسنا، نػػزين كتبنػػا، أحاديثنػػا، نػػزين كػػل شػػيء يف حياتنػػا، نػػزين الػػػحياة بػػذكر علػػّي صػػلوات اهلل 

ال زاؿ كبلـ ُمػَحمَّد، ىذا خطاب ُمػَحمَّد لػػما خػرج  - أال كأف اهلل نظر إلى أىل األرض نظرةن  -وسبلمو عليو 
أال كأف اهلل نظػػػر إلػػػى أىػػػل األرض نظػػػرةن  -تػػػب الػػػمقطعة الػػػػمزورة مغضػػباً، ىػػػذا الكػػػبلـ الصػػحيح ال ىػػػذه الك
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وىػػذه أوصػػػافُو منػػػُذ أف نزلػػػت اآليػػػة -فاختػػػارني مػػػنهم، ثػػػم نظػػػرة نظػػػرةن فاختػػػار أخػػػي عليٌػػػان ككزيػػػرم ككصػػػيي 

كلػػي كػل ثم نظرة نظرةن فاختار أخي علٌيان ككزيرم ككصػيي كخليفتػػي فػي أمَّتػػي ك }ًَأَٔزِس عَشِ َرَهَ اََّلشَثِنيَ{ 
: أف أتػػخذ عليٌػػان أخػان ككليػػان ككصػػيان كخليفػة فػػي أمتػػػي  مػؤمن بعػػدم، فبعثنػػي رسػػوالن كنبيػػان كدلػيبلن فػػأكحى إلػػػيَّ

كيريد أعداء اهلل أف ييطفئوا نور أخي كيأبى اهلل إال  -إىل أف يقوؿ، الػخطبة طويلة أأخذ منها مقاطع  -بعدم 
 أف ييتم نوره.

، 684نػي عشر، ويفصل الكبلـ يف عرتتِو الطاىرة، الػخطبة طويلة راجعوىا صػفحة: ثػم يتحّدث عن األئمة االث
ػػد بػػن عبػػد اهلل أنػػا خيػػر الػػػمرسلين كالنبيػػين، كفاطمػػة ابنتػػي سػػيدة نسػػاء أىػػل :  686، 685 أال إنػػي ميحىمَّ

دا شباب أىل الػجنة، كعليّّ كبنوه األكصياء خيري الوصيين، كأىل بيتي خير أىل بيوتات النبيين، كابنام سي
: أيٌهػػا النػػاس أنسػػبوني مػػن أنػػا، فقػػاـ إليػػو رجػػله مػػن األنصػػار فقػػاؿ: نعػػوذ بػػاهلل مػػن -إىل أف يقػػوؿ  -الػػػجنة 

غضػػب اهلل كمػػن غضػػب رسػػولو، أخبرنػػا يػػا رسػػوؿ اهلل مػػن الػػذم آذاؾ فػػي أىػػل بيتػػك حتػػى نضػػرب عنقػػو، 
ىػذا نسػبُو قػاؿ:  - حتى انتسب إلى نػزارفقاؿ: انسبوني أنا ميحىمَّد بن عبد اهلل بن عبد الػمطلب بن ىاشم 

أنا ميحىمَّد بن عبد اهلل بن عبد الػمطلب بن ىاشم حتى انتسب إلى نزار، ثم مضػى في : -انسبوين، مث قػاؿ 
نسبًو إلى إسػماعيل بن إبراىيم خليل اهلل، ثم مضػى في نسبًو إلى إسػماعيل بن إبراىيم خليل اهلل ثم قػاؿ: 

يبػػة مػػن تػػػحت العػػرش إلػػى آدـ نكػػاحه غيػػر سػػفاح لػػػم يػػػخالطنا نكػػاح الػػػجاىلية، إنػػي كأىػػل بيتػػػي بطينػػة ط
ىػذا الكػبلـ الػذي قػالوا سػلوين  - فسلوني فواهلل ال يسألنػي رجله عن أبيو كعن أمًو كعػن نسػبًو إال أخبرتػوي بػو

ونسػب  -فسػلوني فػواهلل ال يسألنػػي رجػله عػن أبيػو كعػن أمػًو  -عن أي شيء، ىو تػحدث عػن ىػذا الكػبلـ 
فسلوني فواهلل ال يسألنػي رجله عن أبيو كعن أمًو كعن نسبًو  -عمر معروؼ يف الكتب ال أريد الػحديث عنػو 

 إال أخبرتوي بو، فقاـ إليو رجل فقاؿ:
من أبي؟ فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو: أبوؾ فبلف الذم تيدعى إليو فحمد اهلل كأثنى عليو، كقػاؿ: لػو نسػبتني 

هلل لرضيت كسلػمت، ثم قاـ إليو رجله آخر فقاؿ: مػن أبػي؟ فقػاؿ: أبػوؾ فػبلف ثػم قػاـ إلى غيرًه يا رسوؿ ا
كىػػو مغضػػب مػا يػػػمنع الػػذم عىيػَّػػرى وأسػئلة أخػػرى إىل أف يقػوؿ رسػػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػػو وآلػو:  - كسػأؿ آخػػر

فيسألنػي  أفضل أىل بيتػي كأخي ككزيرم ككراثي ككصيي كخليفتػي في أمتػي ككلػي كل مؤمن بعدم أف يقـو
أيػن ىػو يعنػػي علػى االبػن، ىػل ىػو يف الػػجنة أو يف النػار، أو عػن  - من أبوه كأين ىو أفي الػجنة أـ فػي النػار
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قػاؿ أميػر الػػمؤمنين: مػررت  -أوؿ الكػبلـ  - ثم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلػو كىػو مغضػب -األب 
وىنػا يُعػّرض بعلػّي صػلوات اهلل  - ػخلة نبتػت فػي كيناسػةبالصهاكي يومان، فقاؿ لي: ما مىثىلي ميحىمَّد إال كمثل ن

ثػػم قػػاؿ رسػػوؿ اهلل كىػػو مغضػػب: مػػا يػػػمنع الػػذم عىيػَّػػرى أفضػػل أىػػل بيتػػػي كأخػػي ككزيػػرم  -وسػػبلمو عليػػو 
ككراثي ككصيي كخليفتػي في أمتػي ككلػي كل مؤمن بعدم أف يقـو فيسألنػي من أبوه كأين ىو أفي الػجنة أـ 

و عمر بن الػخطاب فقاؿ: أعػوذ بػاهلل مػن سػخط اهلل كسػخط رسػولو أعػفي عنػا يػا رسػوؿ في النار، فقاـ إلي
اهلل عفػػا اهلل عنػػك، أقلنػػا أقالػػك اهلل، أسػػترنا سػػترؾ اهلل، أصػػفح عنػػا صػػلى اهلل عليػػك فاسػػتحى رسػػوؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو كآلو فكف.

الػػحقيقة  نيَغٌوَ أَكًَهغتُ نَكُغى دِيغنَكُى{    }اتبلحظوف القصة الكاملة أين ىي؟ عند علّي حٌن نقوؿ الدين الكامل 
الكاملة عند العرتة الطػاىرة، يػا أيهػا النػاس نػػحن مػا لنػا مصػلحة أف نتحػدث يف مثػل ىػذه األحاديػث إال كشػف 
الػػػحقائق، مػػا عنػػدنا مشػػكلة شخصػػية مػػع شػػخص، أيهػػا النػػاس، أيهػػا الػمسلػػػموف يػػا مػػن تػػػحبوف ُمػػػَحمَّداً ىػػذه 

نكم، ىذه كتبكم وىذه كتبنا، أجػمعوا الػحقائق دققوا النظػر فيهػا، ىػذه القضػية لوحػدىا الػحقائق، َحّكموا وجدا
تكفػػػي أف تػػػػجعل اإلنسػػػاف يركػػػب يف سػػػفينة النجػػػاة، لػػػًنى كػػػم ىػػػو التحريػػػف، وكػػػم ىػػػو التزويػػػر، وأيػػػن الػػػػحقيقة 

امػػػل لتعرفػػػوا أيػػػن الكاملػػة، بػػػاهلل علػػػيكم راجعػػػوا النصػػػوص التػػػي ذكرتػػػػها يف ىػػػذه الكتػػػب وراجعػػػوا ىػػذا الػػػنص الك
الػحقيقة ومن الذي قاؿ عن ُمػَحمَّد بأنو نبتػة نبتػت يف مزبلػة، ولػػمن كػاف ىػذا الكػبلـ موجػو، لػػماذا كػاف يطلػب 
العفو عمر يف تلكم النصوص؟ ويُقبّػل رجػل النبػػي ويلػح عليػو، الصػورة غػًن واضػحة ىنػاؾ، الصػورة الواضػحة ىنػا  

ػحقائق، وحٌن أقوؿ الػحقائق ُتطمر حينما يكوف الكػبلـ عػن علػّي كاملة، ىذا أدب عمر مع رسوؿ اهلل وىذه ال
 صلوات اهلل وسبلمو عليو.

لػػذلك أنػػا قلػػت يف بدايػػة حػػديثي منػػذ الػػػحلقة األوىل ىػػذا الربنػػامج الػػػملف العلػػوي وىػػذه الػػػحلقات ال أتػػػحدث 
بلمػػة كبػػًنة واهلل ظبلمػػة فيهػػا عػػن مظلوميػػة علػػّي فػػإين أظلػػػمها، القضػػية أكػػرب مػػن سػػبع حلقػػات ومائػػة حلقػػة، الظ

علػػّي يف كػػل سػػطر مػػن سػػطور ىػػذه الكتػػب، يف كػػل كلػػػمة مػػن كلػػػمات ىػػذه الكتػػب ىنػػاؾ ظبلمػػة لعلػػّي، فأيػػُة 
ظبلمػػػة أسػػػتطيع أف أتػػػػحدث عنهػػػا يف سػػػاعات معػػػدودة، ظبلمػػػة علػػػّي يف كػػػل حػػػرؼ، يف كػػػل دقيقػػػة مػػػن دقػػػائق 

ىػػذا اليػػـو ىنػػاؾ ظبلمػػٌة لعلػػّي، نػػػحن أيضػػاً نظلػػػم عليّػػاً أعمػار الطغػػاة الػػذين حكمػػوا األُمَّػػة منػػذ يػػـو السػػقيفة وإىل 
ألننا ال نؤدي علّياً حّقو، نػحن أيضاً نظلػم علّياً ولكن ظلػم مػن جهػة أخػرى، ظبلمػة علػّي تعػيُش فيمػا بيننػا، إذا 
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ىو نشر أردنا أف ننصر علّياً أف نػحيي أمر علّي، وإحياء أمر علّي ىو إحياء أمر صاحب األمر، إحياء أمر علّي 
ـُ حسػٌن  فكر علّي بقدر ما نستطيع، إحياء أمر علّي ىو إحياُء أمر الػحسٌن، والػحسٌن قادـٌ علػى األبػواب، أيػا
علػػى األبػػواب، إحيػػاُء أمػػر علػػّي، إحيػػاُء أمػػر حسػػٌن صػػلوات اهلل وسػػبلمو عليػػو، والػػػحديث ذو شػػجوف والكػػبلـ 

 هي.طويل، والػحقائق كثًنة، وال أدري من أين أبدأ وأين أنت
قبػػل قليػػل كنػػت أتػػػحدث عػػن السػػػيدة عائشػػة وىػػي تقػػوؿ بػػأف النبػػػي مػػػات يف حجرىػػا، ىػػذا البيهقػػي وىػػو مػػػن 
صحاحهم، ىذه )السػنن الكػربى( للبيهقػي، الػػجزء الثالػث، الناشػر الفػاروؽ، الػػحديثة للطباعػة والنشػػر، البيهقػي 

ػجوىر النقػػي، نفػػس الطبعػػة، ىػػذا الػػػجزء ، ىػػذه الطبعػػة، السػػنن الكػػربى للبيهقػػي، ويف ذيلهػػا الػػ458متػػوىف سػػنة: 
 :  409الثالث، وىذه صفحة 

ألنػها أصبلً ما كانت موجػودة  - كاهلل ما علػمنا بدفن رسوؿ اهللبسندِه عن عائشة رضي اهلل عنها أنػها قالت: 
 حتػى كاهلل مػا علػػمنا بػدفن رسػوؿ اهلل -ال عند وفاة النبػي وما كانت موجودة عند الدفن، ىػذه سػنن البيهقػي 

النبػي تويف يـو االثنٌن، وُدِفن ليلة األربعاء كمػا يقولػوف ىػم  - سمعنا صوت الػمساحي في جوؼ ليلة األربعاء
. ألنػػها مػا  كاهلل ما علػمنا بدفن رسوؿ اهلل حتى سمعنا صوت الػمساحي في جوؼ ليلة األربعاء -يف كتبهم 

دنػا أف نػػجمع قػرائن علػى ىػذا األمػر ىنػاؾ قػرائن كثػًنة كانت قريبة مػن حػدث وفػاة النبػػي، كانػت بعيػدة، وإذا أر 
موجػػودة، يف كتػػػب التػػػأريخ، ويف كتػػػب الػػػػحديث، ويف كتػػػب السػػػًن، لكػػػن عػػػن أي موضػػػوع نتحػػػدث؟! عػػػن أي 
قضػػػية نػػػػجمع قػػػرائن؟! القضػػػايا كلهػػػا مػػػػحرفة، الػػػػحقائق كلهػػػا مبدلػػػة، النجػػػاة فقػػػط أف نركػػػب يف سػػػفينة النجػػػاة، 

اب علّي أنتم ونػحُن وكل من أحبَّ عليّػاً فقػد ركبنػا جػػميعاً يف سػفينة النجػاة، لكػن ابػن ونػحن بػحمد اهلل يا أحب
أبيػو منػا مػن يسػتطيع أف يػػحافظ علػػى كرسػيِو يف سػفينة النجػاة، ابػن أبيػو منػػا مػن يسػتطيع أف يػػحافظ علػى ىػػذه 

أف يػػحصل كرسػياً مقعػداً السفينة ويدفع أجورىا، أنت تصعد يف سفينة من دوف أجر، أبػن أبيػو منػا مػن يسػتطيع 
يف الدرجػػة األوىل يف ىػػذه السػػفينة، ىػػذه السػػفينة فيهػػا درجػػات، ابػػن أبيػػو منػػا مػػن يسػػتطيع أف يػػػحصل مقعػػداً يف 
 الدرجػػة األوىل يف ىػػذه السػػفينة، يف أحسػػن الػػػمواقع فيهػػا، ابػػن أبيػػو منػػا مػػن يسػػتطيع أف يػػدفع أجػػر ىػػذه السػػفينة

الػمودة يف القػرل يعنػػي أف نكػوف مػع علػّي، يعنػػي أف يرتبػع علػيّّ ا اٌَِّب اٌـٌَّدَّحَ ـِِ اٌمُشثََ{ }لًُ ٌَّب أَعؤٌَُىُُ عٍََْوِ أَخشً
 على قلوبنا، أف يرتبع عليّّ على عقولنا، أف يرتبع عليّّ على مشاعرنا وعلى أحاسيسنا. 

 رحم اهلل الشاعر صفي الدين الػحلي.
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ػػػراؾ لىػػن أػػػيػػػنػػػؤمػػػمػػػػػر الػػػػيػػػػأم  يػا لػػب صفػػػػػنػػد ذم حسػػػػذكػػرتػػك ع  ػا ػػػػمَّ

 ػيػالػػػػتػػػػػػػى قػػػػغػػػػػػػرهي كبػػػػػػػػػػػػػػػدَّر سػػػػػكػػػػػػتػػ  ػل ػػػغػػػد نػػػػػػػػنػػػػػػػك عػػػػػػػػػرتػػػػػكإف ذكػػ
 ػاؿً ػػػقػػمػػػن الػػػل مػػيػػػمػػػجػػػػالػػك بػػػػػػرتػػذك  فصػرت إذا شككت بأصل امرئ 

 اؿً ػػػصػػػخػػػود الػػمػػحػػػل مػػػػم األصػػػػريػػػك  ػػاؾى إال ػػنػػػث عػػػػػػػمػػػػػق سػػػػيػػطػػبل يػػفػػ
 فأنت أنت ياعلٌي مػحك أكالد الػحبلؿً   ػا ػك البػرايػػد خبػرت بػػػي قػػا أنػهػفػ

 
ء اهلل يف يـو غد الػػحلقة األخػًنة مػن الػػملّف العلػوي أسػألكم الػدعاء أتػرككم يف رعايػة سػيد لقاؤنا يتجدد إف شا

 األوصياء الػُمرتضى ويف أماف اهلل.
  
 
 
 

 قناة الموٌدة الفضائية      
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 اٌغبثعخاحلٍمخ 

 كصحْحِ ِغٍُ ًاٌجخبسُ ًاخفبء احلمبئ

 
السَّبلـُ عليكم أشياع أبػي تراب يف كل صقع من أصقاع ىذا الوجود، أنػى كنتم، يف كل زماف ومكاف، أحياًء 

 أمواتا، صغاراً كباراً رجاالً نساء شيباً شباباً، بٌن أيديكم الػَمَلفُّ الَعَلوّي، الػحلقة السابعة
كذاؾ ىو، ىو اليـو األخًن من السنة اذلجرية   الػحلقة السابعة ىي احللقة األخًنة من ىذا الربنامج واليوـُ 

 َمَلّف الَعَلوّي سأجعل كبلمي يف ثبلث جهات:ػوغداً تبدأ سنٌة ىجريٌة جديدة، يف ىذه احللقة من ال 1431
ما أشرُت إليِو يف احللقة ادلاضية من حديث رزية يـو اخلميس، أقُف يف ىذه احللقة عند صحيح  :الجهة األكلى

 يح مسلم كي نقرأ ما جاء من احلديِث ِنصوص ىذه الرزية يف ىذين الصحيحٌن.البخاري وعند صح
ىجري، بًنوت،  1425ميبلدي،  2004ىذا ىو )صحيح البػخاري( طبعة دار صادر، الطبعة األولػى سنة: 
، من لػم تكن عنده ىذه 114، الػحديث: 34لبناف، الػمقدمة نواؼ الػجراح، بػحسب ىذه الطبعة صفحة: 

عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن يػمكن أف يرجع إلػى كتاب العلػم، باب كتابة العلػم، الػحديث بسندِه: الطبعة 
 لػىمَّا أشتد بالنبي كجعوي قاؿ: أبن عباس قاؿ:

أأتوني بكتاب أكتب لكم كتابان ال تضلوا بعده، قاؿ عمر: إف النبي غلبػو الوجع كعندنا كتاب اهلل حسبنا، 
، قاؿ: قوموا عني كال ينبغي عندم التنازع، فخرج ابن عباس يقوؿ: إف الرزية كل فاختلفوا ككثر اللغط

الػحديث موجز لكنو يتحدُث عن أىم واقعة يف حياة الػمسلػمٌن،  - الرزية ما حاؿ بين رسوؿ اهلل كبين كتابػو
ة ىذا الكتاب يكوف سبباً لعدـ واقعة يف غاية األىػمية، رسوؿ اهلل صلػى اهلل عليو وآلػو يريد أف يكتب كتاباً لؤلُمَّ 

.. يا ترى ما ىو ىذا الشيء أأتوني بكتاب أكتب لكم كتابان ال تضلوا بعدهضبللتها، كما يف الػحديث: 
الذي يريد رسوؿ اهلل أف يكتبػو يف كتاب ال تضل األُمَّة من بعد ىذا الكتاب؟! ال أجيُب علػى ىذا السؤاؿ، 

و وآلػو يريد أف يضع ميزاناً، ىذا الػميزاف تعود إليو األُمَّة لتتبٌن عنده الضبلؿ القضية واضحة، النبػي صلػى اهلل علي
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 من الػهدى، يا تُرى ما ىو ىذا الػميزاف؟
القرآف ! القرآف فيو ُمػحكم ومتشابػو، ىو يػحتاج إلػى ميزاف ليميز الػمحكم من الػمتشابػو، ىل ىم عمـو 

عضهم بعضا، وَكفَّر بعضهم بعضا، والصحابة لطالػما جهلوا يف  الصحابة؟ الصحابة قتل بعضهم بعضا، ولعن ب
كثًن من الػحقائق، إذاً ما ىو ىذا الػميزاف؟! ىل يكتب لػهم حديثاً نبوياً يوصيهم مثبلً بالصبلة وبالزكاة !! وىل 

ا، ما ىي الػمسلػموف بػحاجة إلػى وصيٍة مثل ىذه الوصية والقرآف يصدُع بٌن أظهرىم يف ىذه األمور ويف غًنى
ىذه الوصية التػي لو كتبػها النبػي صلػى اهلل عليو وآلػو ال تضل األُمَّة بعده؟! ولَػمَّا لػم يكتب ىذه الوصية 
بػحسب ىذا الػخرب، يعنػي أف األُمَّة ال تػمتلك صك الػهداية، صك الػهداية منعو عمر بن الػخطاب ومن كاف 

 معو، الػحديث واضح أقرأ الػحديث مرة ثانية:
لىػمَّا أشتد بالنبي كجعوي قاؿ: أأتوني بكتاب أكتب لكم كتابان  عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أبن عباس قاؿ:

قاؿ عمر: إف النبي غلبػو  -النبػي يف آخر ساعاتِو صلػى اهلل عليو وآلػو، يف آخر أيامو  -ال تضلوا بعده 
النبػي ىجر، ولكن نػحن و العبارة الػموجودة يف  ىم قالوا، وعمر قاؿ: بأف -الوجع كعندنا كتاب اهلل حسبنا 

قاؿ عمر: إف النبي غلبػو  -حديث البػخاري الذي أعتدنا علػى تدليسو يف الػحديث وتػحريفو للكلػمات 
 ما الػمراد من ذلك؟  الوجع.

بأف عمر أشفق أيُّ عربػي يقرأ ىذا الكبلـ، يسمع ىذا الكبلـ، النبػي غلبػو الوجع، ال كما يقولوف يف شروحهم: 
علػى النبػي، النبػي يريد أف يكتب كتاباً لؤلمة وبٌنَّ الغاية، بأف ىذا الكتاب سيكتب فيو شيئاً ال تضل األُمَّة بعد 
ىذا الكتاب، أيُّ كتاب ىذا؟ إذا كانت األُمَّة تػملك القرآف فأي شيٍء سيكتبػو النبػي يف ىذا الكتاب؟ قطعاً 

يزاف يكوف أساسًا لبياف معانػي القرآف، وأساسًا لبياف األحكاـ، وأساسًا لبياف البد من تشخيص ميزاف ىذا الػم
حدود الػهدى من الضبلؿ، ولن يكوف ورقًة أو جداراً، قطعًا سيكوف بشرًا ىذا الذي سيتحدث عنو يف ىذا 

تعرؼ أحكامها، الكتاب رسوؿ اهلل سيكوف بشراً، سيشخص لؤلُمَّة رجبًل تعود األُمَّة إليو لتعرؼ قرآنػها، ول
ولتعرؼ ىداىا من ضبللػها، أيُّ شخص يقرأُ ىذا الػحديث يتجلػى لػو ىذا الػمعنػى، نعم بإمكاف أي إنساف أف 
يػحرؼ الكلػمات واأللفاظ بػحسب ما يريد، ىذه قضية واقعة يف دائرة اإلمكاف البشري، لكن الػحقائق ىي 

نو؟ رسوؿ اهلل يف آخر لػحظة من لػحظات حياتو، يطلب  الػحقائق، أيُّ شخص يقرُأ ىذا الكبلـ ماذا يفهم م
كتابًا يكتب فيو شيئًا لؤلُمَّة ال تضل بعد ىذه الكتابة، أيُّ شيٍء ىذا !! عمر بن الػخطاب يقوؿ: حسبنا  

 كتاب اهلل فهو أعلػم من رسوؿ اهلل.



 7 ح   الملف العلوم
  

168 

، نػحن يف ِغنػًى عن كتابك يا أال يعلػم رسوؿ اهلل بأف كتاب اهلل موجود عند الػمسلػمٌن، قاؿ: حسبنا كتاب اهلل
رسوؿ اهلل، وقاؿ: غلبػو الوجع، وىو قاؿ: ىجر، َىَجر يعنػي ىذى، ُمػَحمٌَّد يهذي وعمر ال يهذي، ُمػَحمٌَّد 
صلػى اهلل عليو وآلػو يهذي، أبو بكر ال يهذي، مرَّ علينا يف الػحلقات السابقة كيف أف أبا بكر يف آخر لػحظة 

مَّا أراد أف يوصي إلػى عمر وكاف عثماف عنده وقاؿ كبلمًا مث أغمي عليو، وعثماف من من لػحظات حياتِو لَػ
عندِه كمَّل الكتاب بأف الػخليفة من بعده عمر بن الػخطاب، ما كاف أبو بكر يهذي، أما ُمػَحمَّد يهذي عند 

، يف كتب السًن، يف كتب التأريخ، يف كتب ا لتفسًن، يف كتب الػموت، ىذه حقائق موجودة يف كتب القـو
كعندنا كتاب اهلل حسبنا  -يعنػي ال يعلػم ما يقوؿ ىذا الػمراد  -قاؿ عمر: إف النبي غلبػو الوجع  الػحديث.
. ىؤالء الصحابة الذين يريدوف منا أف نرجع إليهم يف تشخيص عقيدتنا، ويف تشخيص ديننا، ىؤالء فاختلفوا

 عليو وآلػو وىو يف آخر لػحظة من لػحظات حياتو، حتػى الذين ىكذا يسيئوف األدب مع رسوؿ اهلل صلػى اهلل
الػمجرموف الذين يػُحكم عليو باإلعداـ أكثر الدوؿ تسألػهم، حينما يقدمونػهم لئلعداـ ماذا تريدوف آخر شيء 

لػهم، تطلبونُو؟ ماذا تريدوف؟ يػحققوف لػهم ما يريدوف، أف يأكلوا شيئاً، أف يشربوا شيئاً، أف يروا أحدًا من عوائ
يسألونػهم ماذا تريدوف؟، رسوؿ اهلل يف آخر لػحظة من لػحظات حياتِو وىو يأمر، صيغة األمر يف الوجوب، 

أأتوني بكتاب أكتب لكم كتابان ال  -صيغة أمر  - أأتوني بكتاب -ظاىرة يف الوجوب، ىذه قضية واضحة 
كتب كتابًا ال تضل األُمَّة من بعده، ىم قالوا: أمر وبٌنَّ ما ىو العلة يف ىذا األمر، أنو يريد أف ي تضلوا بعده.

بأف عمر بػحسب اجتهادِه فهم ىذا األمر علػى أنو إرشادي وليس أمر وجويب، ىذه أحابيل نػحن نعرفها، 
الذين يدرسوف أصوؿ الفقو وعلػم الكبلـ وأمثاؿ ىذه األمور التػي صنعها الناس، ىذه األحابيل وىذا التلفيق 

ن نعرفُو، ىذا كبلـ ال معنػى لػو، ال قيمة لػو، أف عمر بػحسب اجتهادِه، وىل ىناؾ اجتهاد والتحريف، ىذا نػح
 يف مقابل النص؟ وىل ىناؾ اجتهاد يف مقابل رسوؿ اهلل صلػى اهلل عليو وآلػو؟

وطبعًا ىم دخلوا يف ىذه القضية وأجاز بعضهم أنو يػجوز للصحابة أف يػجتهدوا حتػى يف حضور رسوؿ اهلل 
أأتوني بكتاب أكتب  اهلل عليو وآلػو، كل ذلك ألجل الدفاع عن عمر بن الػخطاب، النبػي ُيصدر األمر: صلػى

 -ثػم بعد ذلك الدليل علػى أف ىذا األمر أمر وجوبػي أنو طردىم قوموا عنػي  -لكم كتابان ال تضلوا بعده 
قبل كانوا يرفعوف أصواتػهم عند النبػي . ومن فاختلفوا ككثر اللغط، قاؿ: قوموا عني كال ينبغي عندم التنازع

، ومن صحيح  ومرَّ علينا يف الػحلقة الػماضية أف سورة الػحجرات نزلت يف أيب بكٍر وعمر، ومن كتب القـو
 . 114، الػحديث: 34البػخاري ومن غًنِه. ىذه صفحة: 



 7 ح   الملف العلوم
  

169 

ب ىل يستشفع ، با3053، من )صحيح البخاري( الطبعة اليت بٌن يدي احلديث: 541وكذلك يف صفحة: 
يـو الخميس كما  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، أنو قاؿ:إىل أىل الذمة ومعاملتهم: 

فقاؿ: اشتد برسوؿ اهلل  -احلصباء األرض يعين  - يـو الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعوي الحصباء
لن للنفي التأبيدي  - دهي أبداكجعوي يـو الخميس، فقاؿ: أأتوني بكتابو أكتب لكم كتابان لن تضلوا بع

استعمل لن للنفي التأبيدي، وقيدىا بقيد إضايف  - لن تضلوا بعدهي أبدا -وُمػَحمٌَّد ىو أفصُح من نطق بالضاد 
ىؤالء الصحابة الذين يُراد منا أف نتبعهم،  - أأتوني بكتابو أكتب لكم كتابان لن تضلوا بعدهي أبدا -أبدا 

صلى اهلل عليو وآلو أف يكتب كتاباً لؤلُمَّة يػُحّصُنها من الضبلؿ، ىؤالء ىم الذين نتبعهم؟! الذين منعوا ُمػَحمَّداً 
فتنازعوا، كال ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ىجر ، أأتوني بكتابو أكتب لكم كتابان لن تضلوا بعدهي أبدا -

فقالوا، بالنتيجة الصحابة قالوا، ىجر قالوا، من الذين قالوا؟ على طريقة البخاري يضيع احلقائق،  -رسوؿ اهلل 
 .فقالوا: ىجر رسوؿ اهلل -يعين ىذى، رسوؿ اهلل يهذي، وجناهبم ىم ال يهذوف، رسوؿ اهلل يهذي 

الغريب أنػي عالِػم بأف كثًنًا منهم حٌن يسمعوف كبلمي ىذا ال يغضبوف لرسوؿ اهلل وسيغضبوف ألجل عمر، 
من الضبلؿ، نػحن مع رسوؿ اهلل ولسنا مع أي شخٍص آخر، إذا كنا مع  وىنا يتبٌن اإليػماُف من الكفر والػهدى

أخرجوا عنػي طردىم، ىذه آخر  - فقالوا: ىجر رسوؿ اهلل، قاؿ: دعوني -علّي فؤلف علّيًا مع رسوؿ اهلل 
 قاؿ: دعوني فالذم أنا فيو خيره  -جائزة وآخر تقييم يقدمو رسوؿ اهلل للصحابة وىو الطرد، طردىم من عندِه 

أخرجوا  -مع الػحديث  -كأكصى عند موتًو بثبلث  -ثػم ألصقوا بالػحديث كبلمًا  -مما تدعوني إليو 
والثالثة أيضًا ُنسيت  الػمشركين من جزيرة العرب، كأجيزكا الوفد بنحو ما كنت أجيزىم، كنسيت الثالثة.

ىم ينسوف الثالثة، مرَّ علينا يف  وىذا الكبلـ ليس ابن عباس قد قالػو، ىذا ألصق بالػحديث بعد ذلك، ودائماً 
حديث عمر َلمَّا ضرب زوجتُو يف جوؼ الليل وقاؿ لؤلشعث اسػمع عنػي فقد سػمعت رسوؿ اهلل يقوؿ: ال 
يسأؿ الػمرء فيما ضرب زوجتو وال تنم إال علػى وتر ونسيت الثالثة، ىذه الثالثة دائمًا منسية، قد يسأؿ سائل: 

 لِػما ألصق ىذا الكبلـ؟
ىذا الكبلـ ألجل ٔنريج أعوج وأىوج للحديث، قالوا بأف الدليل على أف النيب مل يكن أمرُه واجباً، لو   ألصق

 -كاف واجبًا َلَما تركُو الدليل على أنو أوصى باألمور الواجبة وترؾ كتابة الكتاب، والدليل أف وصيتو كانت 
فؤلف ىذه األمور أىم شلا كانت  -أجيزه أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، كأجيزكا الوفد بنحو ما كنت 

يف الكتاب ذكرىا، وإال لو كانت األمور اليت أراد أف يكتبها يف الكتاب ىي األىم َلَما تركها، ضلن إذا نقرأ 
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. ىذا ادلعىن ما قيمتُو إذا أردنا أف نقايسو مع قيمة أكتب لكم كتابان لن تضلوا بعدم أبدا -احلديث يقوؿ 
جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه؟!، كم ىو الفارؽ يف القيمة بٌن ىذه  أخرجوا ادلشركٌن من

ادلعاين؟ لكن حينما ينتكس الوجداف وحينما يكوف الدين واألحاديث تشرتى بالدراىم، القضية تُقلب حينما 
 ذه النتائج.يكوف الدين يف خدمة السياسة، وحينما يكوف الدين ساحة للعبث واللعب واللهو نصل إىل ى

عن  ، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب:3168: من )صحيح البػخاري( الػحديث:  563يف صفحة 
سليماف األحوؿ سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي اهلل عنهما يقوؿ: يـو الػخميس كما يـو 

شتد برسوؿ اهلل قاؿ: ا الػخميس ثم بكى، حتى بل دمعوي الػحصى، قلت يا أبا عباس ما يـو الػخميس؟
، فقاؿ: أأتوني بكتفو أكتب لكم كتابان ال تضلوا بعده  ، فقاؿ: أأتوني بكتفو كجعو فقاؿ: أأتوني بكتابو

ىذه إضافات تػحريفات ىم  -أبدا، فتنازعوا كال ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما لػو أىجر؟ استفهموه 
يعنػي  -فقالوا: ما لػو أىجر؟ استفهموه  –الستفهامية قالوا: ىجر فأرادوا أف يرقعوىا فوضعوا لػها الػهمزة ا

أرادوا أف  -فقالوا ما لػو أىجر؟ استفهموه  -أسألوه أىجرت أـ لػم تػهجر، ىو إذا كاف يهجر كيف ُيسأؿ !! 
يعنػي  -فقالوا ما لػو أىجر؟ استفهموه  -يضيعوا قضية بأنػهم قالوا: ىجر، مرَّ علينا يف الػحديث السابق 

ىل أنت تػهجر أو ال، ىو إذا كاف يهجر كيف يستفهم؟! كيف ُيسأؿ، الذي يهجر إذا ُسئل سيهجر أسألوه 
فقالوا: ما لػو أىجر؟ استفهموه،  -أيضًا يف الػجواب، لكن تبلحظوف كيف تُرّقع وُتَدلَّس وتػُحذؼ الػحقائق 

وا الػمشركين من جزيرة فقاؿ: ذركني فالذم أنا فيو خيره مما تدعوني إليو، فأمرىم بثبلث قاؿ: أخرج
. العرب، كأجيزكا الوفد بنحو ما كنت أجيزىم، كالثالثة خير إما أف سكت عنها كإما أف قاؿ فنسيتها

 .قاؿ سفياف ىذا من قوؿ سليماف -تبلحظوف التلفيق كيف يكوف يف األحاديث 
يد بن جبير عن سع:  4432، والػحديث 4431يف باب مرض النبػي ووفاتِو، الػحديث: 777يف صفحة: 

قاؿ: قاؿ ابن عباس يـو الػخميس كما يـو الػخميس، أشتد برسوؿ اهلل كجعوي، فقاؿ: أأتوني أكتب لكم  
كتابان لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا كال ينبغي عند نبيو تنازع، فقالوا: ما شأنوي أىجر أستفهموه؟ فذىبوا 

قاؿ: دعوني فالذم أنا فيو خيره مما تدعوني إليو ف -ذىبوا يردوف، يردوف علػى كبلـ النبػي  - يردكف عليو
 . ىذه ملحقة ألػحقت بالػحديث ال أقرأىا.كأكصاىم بثبلث

ُحِضر يعنػي يف األياـ األخًنة يف  - عن ابن عباس لىػمَّا حيًضر رسوؿ اهلل كفي البيت رجاؿ: 4432 الػحديث
يت رجاؿ، فقاؿ النبي: ىلػموا أكتب لكم كتابان لىمَّا حيًضر رسوؿ اهلل كفي الب -اللحظات األخًنة من حياتِو 
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من ىو  -ال تضلوا بعده، فقاؿ بعضهم: إف رسوؿ اهلل قد غلبػو الوجع كعندكم القرآف حسبنا كتاب اهلل 
أىل البيت يعنػي الذين كانوا يف البيت، ىنا استعماؿ   -فاختلف أىل البيت كاختصموا  -بعضهم؟ واضح 

الذين   -فاختلف أىل البيت كاختصموا  - قبل قليل قاؿ: ويف البيت رجاؿ كلػمة أىل البيت مقصودة، وإال
 -فمنهم من يقوؿ: قربوا يكتب لكم كتابان ال تضلوا بعده، كمنهم من يقوؿ غير ذلك  -كانوا يف البيت 

ا اللغو كمنهم من يقوؿ غير ذلك: فلػمَّا أكثرك  -قربوا يعنػي قربوا كتابًا يعنػي احػملوا كتابًا جيئوا بكتاب 
الراوي الذي ينقل عن عبد اهلل بن  -قاؿ عبيد اهلل  -طردىم رسوؿ اهلل  -كاالختبلؼ قاؿ رسوؿ اهلل: قوموا 

فكاف يقوؿ ابن عباس: إف الرزية كل الرزية ما حاؿ بين رسوؿ اهلل كبين أف يكتب لػهم ذلك  -عباس 
 .الكتاب الختبلفهم كلغطهم

 ب قوؿ الػمريض: قوموا عنػي :، يف با5669: احلديث:  1031يف صفحة 
عن الزىرم عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، لىػمَّا حيًضر رسوؿ اهلل كفي البيت 
رجاؿ فيهم عمر بن الػخطاب قاؿ النبي: ىلػم أكتب لكم كتابان ال تضلوا بعده فقاؿ عمر: إف النبي قد 

يعنػي الذين كانوا يف البيت،  - ب اهلل، فاختلف أىل البيتغلب عليو الوجع كعندكم القرآف حسبنا كتا
فاختصموا، منهم من يقوؿ قربوا يكتب لكم النبي كتابان لن تضلوا بعده،  -وىذا االستعماؿ مقصود ىنا 
كمنهم من يقوؿ ما قاؿ عمر، فلػمَّا أكثركا  -يعنػي سبب الػمشكلة عمر  - كمنهم من يقوؿ ما قاؿ عمر

قاؿ عبيد اهلل: فكاف ابن عباس  -طردىم رسوؿ اهلل  - عند النبي قاؿ رسوؿ اهلل: قوموا اللغو كاالختبلؼ
يقوؿ: إف الرزية كل الرزية ما حاؿ بين رسوؿ اهلل كبين أف يكتب لػهم ذلك الكتاب من اختبلفهم 

 وىل ىناؾ من رزية أكرب من ىذه الرزية.كلغطهم. 
عن ، باب كراىية الػخبلؼ: 7366، الػحديث: ، بػحسب الطبعة الػموجودة عندي1289يف صفحة: 

عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس  -بسند البػخاري إلػى الزىري  -الزىرم عن عبيد اهلل بن عبد اهلل 
قاؿ: لىػمَّا حيًضر النبي، قاؿ: كفي البيت رجاؿ فيهم عمر بن الػخطاب، قاؿ: ىلػم أكتب لكم كتابان لن 

 - إف النبي غلبػو الوجع كعندكم القرآف فحسبنا كتاب اهلل، كأختلف أىل البيتتضلوا بعده، قاؿ عمر: 
كاختصموا فمنهم من يقوؿ قربوا يكتب لكم  -يعنػي الذين كانوا يف البيت الرجاؿ الذين كانوا من الصحابة 

ؼ عند النبي رسوؿ اهلل كتابان لن تضلوا بعده، كمنهم من يقوؿ ما قاؿ عمر، فلػمَّا أكثركا اللغط كاالختبل
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قاؿ عبيد اهلل فكاف ابن عباس يقوؿ: إف الرزية كل الرزية ما حاؿ بين رسوؿ  -طردىم  - قاؿ: قوموا عني
ىذا يف صحيح البػخاري روايات واضحة، اهلل كبين أف يكتب لػهم ذلك الكتاب من اختبلفهم كلغطهم. 

الكتاب، من ىو رأس الػمعرتضٌن؟ عمر بن الػخطاب، النبػي يريد أف يكتب كتاباً لؤلُمَّة لن تضل األُمَّة بعد ىذا 
وضع منهجًا حسبنا كتاب اهلل، ويا ليت أف عمر بن الػخطاب يعرؼ ما يف كتاب اهلل، مرت علينا الشواىد 
واألحاديث من كتب القـو بأنو كاف جاىبًل بأحكاـ الصبلة، جاىبًل بأحكاـ التيمم، جاىبًل بأحكاـ القراءة، 

حدود، ومرت علينا الشواىد والوقائع وكل الناس أفقو من عمر، ىذه كلػماتُو، حتػى العجائز جاىبًل بأحكاـ الػ
أفقُو من عمر، حتػى النساء أفقُو من عمر، ربات الػحجاؿ أفقُو من عمر، ىذه كلػماتُو الػموجودة يف كتب 

 األحاديث، يف كتب السًن.
بػخاري وتبلحظوف يف مواطن عديدة يف ىذا وىذا ىو )صحيح البػخاري( ىذه واقعة موجودة يف صحيح ال

الكتاب تنقل الواقعة واضحة، النبػي يف آخر لػحظة من لػحظات حياتِو يطلب كتابًا ورقًة وقلػمًا يريد أف يوصي 
، 487إلػى األُمَّة منعوا النبػي من كتابة الوصية، ىذه وصية األُمَّة، ىنا رواية موجودة، ىنا رواية موجودة صفحة: 

حٌدثنا طلحة بن ميصرؼ قاؿ: سألتي عبد اهلل بن أبي أكفى  ، كتاب الوصايا، بسندِه: 2740ث: الػحدي
ىل كاف النبي  -ىذا رجل يسأؿ وىذا سؤاؿ طبيعي  - رضي اهلل عنهما، ىل كاف النبي أكصى؟ فقاؿ: ال

: كيف كيًتبى علػى الناس الوصية أف يكتبوا الوصية، ىو أمرىم  -أك أمركا بالوصية ، أكصى؟ فقاؿ: ال، فقلتي
متػى أوصى  قاؿ: أكصى بكتاب اهلل. -واهلل أمر العباد أف يكتبوا الوصية فكيف لػم يكتب ىو الوصية !! 

بكتاب اهلل؟! ىو أراد أف يكتب الوصية وىذه أحاديث البػخاري وعمر قاؿ: حسبنا كتاب اهلل، تبلحظوف 
 ىذا تػحريف الػحقائق.التحريف من نفس الصحابة، ىذا تػحريف من نفس الصحابة، 

عن طلحة قاؿ: ، من صحيح البػخاري: 4460، حديث: 781نفس ىذا الػحديث موجود يف صفحة:
: كيف كيًتبى علػى الناس  سألت عبد اهلل بن أبي كفى رضي اهلل عنهما، أكصى النبي؟ فقاؿ: ال، فقلتي

ػى مسامعكم األحاديث الكثًنة التػي وأنتم سػمعتم وقرأت عل الوصية أك أمركا بػها؟ قاؿ: أكصى بكتاب اهلل.
ذكرىا البػخاري، ىو حديث رزية الػخميس ولكنو أوردىا بأكثر من صيغة، وذكرىا يف أكثر من موطن يف 
صحيح البػخاري، وذلك ألىػمية ىذا الػحديث ولصحتِو، وكيف أف الصحابة وعلػى رأسهم عمر منعوا النبػي 

بػي ال أنػهم منعوا النبػي بالقوة، ولكن سوء األدب والتصرؼ السيئ من كتابة الوصية، حينما أقوؿ منعوا الن
والػمنطق الػخاطئ وإيػجاد منهج جديد منحرؼ عن منهج رسوؿ اهلل، حسبنا كتاب اهلل، ولذلك ىو استمر 
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علػى ىذا الػمنهج عمر بن الػخطاب يف منعِو للحديث، ومرَّ علينا األحاديث التػي نقلتها عن أيب ىريرة وعن 
ًنِه بأنو كاف يقوؿ: ما كنا نقوؿ قاؿ رسوؿ اهلل أياـ عمر ألننا نػخاؼ أف ُنضرب. وىذه قضية معروفة يف كتب غ

التأريخ، يف كتب التفسًن، يف كتب الػحديث، يف كتب السًن، الػمنع من كتابة حديث رسوؿ اهلل والػمنع من 
ا وقع يف شّك يف صبلتو يسأؿ عبد اهلل بن التحديث بػحديث رسوؿ اهلل بأمر الػخليفة، يف الوقت الذي حينم

عباس يقوؿ لػو: يا غبلـ ىل سػمعت شيئًا من رسوؿ اهلل ما قاؿ يف رجٍل شك يف صبلتِو، ما كاف يعرؼ 
أحكاـ الشكوؾ يسأؿ عبد اهلل بن عباس، الشاب اليافع، الصغًن السن، كاف صغًن السن يف أياـ رسوؿ اهلل، 

يث رسوؿ اهلل وعن سػماع كبلـ رسوؿ اهلل الصفق باألسواؽ، وكتب التأريخ أما عمر ىو يقوؿ: يشغلػو عن حد
تػحدثنا بأف عمر ما كاف يصاحب رسوؿ اهلل يومياً يأيت إلػى الػمسجد، ىو يقوؿ بٌن يـو ويـو كاف يأيت، وىذه 

 أشياء مثبتة معروفة، يف كتب السًنة، يف كتب الػحديث، يف كتب التأريخ.
، نفس احلديث نقلو 618، صفحة: 619، 618طبعة دار صادر، صفحة:  أذىُب إىل )صحيح مسلم(

عن طلحة بن ميصرؼ قاؿ: سألت عبد اهلل بن أبي أكفى ىل أكصى رسوؿ اهلل؟ فقاؿ: ال، قلت: مسلم: 
مسلم حٌن ينقل األحاديث أقرب يف نقلو إىل الصحة، ىناؾ البخاري  - فلما كيًتبى على المسلمين الوصية

فقاؿ: ال،  -اس، ىنا استعمل ادلسلموف، البخاري دائمًا ؼلفف الروايات، ؼلفف األحاديث استعمل لفظة الن
 -قلت: فلما كيًتبى على المسلمين الوصية؟ أك فًلمىا أمركا بالوصية؟ قاؿ: أكصى بكتاب اهلل عزَّ كجل 

 احلقائق، ُتضيع األمور.النيب وصيتُو كانت بكتاب اهلل ما كأنو أوصى بالكتاب والعرتة، تبلحظوف كيف تُػَغيَّب 
عن سعيد بن جبير قاؿ: قاؿ ابن عباس يـو  : 619، صفحة 4243، ىذا الػحديث كاف: 619صفحة: 

الػخميس كما يـو الػخميس ثم بكى، حتى بل دمعو الػحصى، فقلت: يا ابن عباس كما يـو الػخميس؟ 
ا بعدم فتنازعوا، كما ينبغي عند نبيو قاؿ: اشتد برسوؿ اهلل كجعو، فقاؿ: أأتوني أكتب لكم كتابان ال تضلو 

قاؿ: دعوني فالذم أنا فيو  -إذا كاف يهجر كيف يستفهمونو !  - تنازع، كقالوا: ما شانوي أىجر؟ استفهموه
. ىو قاؿ دعوين طردىم كيف يوصيهم بثبلث !! ىو قاؿ دعوين قوموا عنػي طردىم، خير، أكصيكم بثبلث

 .4248ىذا الػحديث: 
عن ابن عباس أنو قاؿ: يـو الػخميس كما يـو الػخميس! ثم جعل تسيل :  4249ده الػحديث الذي بع

دموعو حتى رأيتي علػى خديو كأنها نظاـ اللؤلؤ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل أأتوني بالكتًف، أأتوني بالكتًف 
الذي  من كالدكات أك اللوح كالدكات أكتب لكم كتابان لن تضلوا بعده أبدا، فقالوا إف رسوؿ اهلل يهجر.
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. ىذا الػحديث كاف:  ، من صحيح مسلػم باب 619، كل ىذا يف صفحة: 4249قاؿ ىذا؟ الذي ترأس القـو
 ترؾ الوصية لػمن ليس لػو شيء يوصي فيو.

عن ابن عباس لىػمَّا حيًضر رسوؿ اهلل كفي البيت رجاؿ فيهم عمر بن الػخطاب، فقاؿ :  4250حديث 
ف بعده، فقاؿ عمر: إف رسوؿ اهلل قد غلب عليو الوجع كعندكم النبي: ىلػم أكتب لكم كتابان ال تضلو 

فاختصموا -يعنػي الذين كانوا من الصحابة يف البيت  -القرآف حسبنا كتاب اهلل، فاختلف أىل البيت 
فمنهم من يقوؿ: قربوا يكتب لكم رسوؿ اهلل كتابان لن تضلوا بعده، كمنهم من يقوؿ ما قاؿ عمر، فلػمَّا 

كاالختبلؼ عند رسوؿ اهلل، قاؿ رسوؿ اهلل: قوموا، فكاف ابن عباس يقوؿ: إف الرزية كل أكثركا اللغو 
النبػي كاف يريد أف يبٌن  الرزية ما حاؿ بين رسوؿ كبين أف يكتب لػهم ذلك الكتاب من اختبلفهم كلغطهم.

كتبػو ُشراح األحاديث بشكل   صماـ أماف لػهذه األُمَّة، يعطي لػهذه األُمَّة صماـ أماف، أنا كاف بودي أف أقرأ ما
 مفصل لكننػي سأشًن إلػى نػماذج من ذلك. 

ىذا كتاب فتح الباري ىذا كتاب فتح الباري وىو من أىم شروح صحيح البخاري، يف ىذا اجلزء وىو اجلزء 
األوؿ من فتح الباري وىو شرح صحيح البخاري ألحد علمائهم ادلعروفٌن ابن حجر العسقبلين، ىذه الطبعة 

طبعة دار إحياء الرتاث العريب، وىي مصورة على طبعة ادلطبعة البهية ادلصرية، ىذه طبعة دار إحياء الرتاث ىي 
ىجرية، وىذا ىو اجلزء  1348ىجري، وطبعة ادلطبعة البهية ادلصرية مطبوعة سنة:  1408العريب، سنة: 

 مرت علينا قاؿ: األوؿ من )فتح الباري يف شرح صحيح البخاري( حينما يورد الروايات اليت
... إلػى آخر الػحديث. أأتوني بكتابو أكتب لكم كتابان ال تضلوا بعده، فقاؿ عمر: إف النبي غلبو الوجع

ىنا أنا أخذ أمثلة حينما يورد الػحديث يتكلػم كثًناً يف قضية تفاصيل السند ثػم لَػمَّا يقوؿ بكتاب يريد أف يشرح 
 ال تػحتاج إلػى شرح لكن ىو يقوؿ: كلػمة كتاب، أأتوين بكتاب، ىي الكلػمة

 أكتب ويستمر يف الكبلـ، قولػو: - قولػو بكتاب أم بأدكات الكتاب ففيو مجاز الػحذؼ كقد صرح بذلك
يشرح أكتب ويفصل الكبلـ يف الكلػمة من دوف أف يظهر منها يعنػي أي شيء مفيد، حينما يصل إلػى قولػو  -

قولػو: ال تضلوا ىو نفيه كحذفت النوف في  -ذا يقوؿ عنها؟ ال تضلوا، وىذه ىي الكلػمة الػمهمة ما
 - الركايات التي اتصلت لنا ألنو بدؿ من جواب األمر، كتعدد جواب األمر من غير حرؼ العطف جائز

ال تضلوا ىو نفيه  -انتهى الكبلـ يعنػي ىذه الوصية التػي أراد النبػي بسببػها أف ال تضل األُمَّة، ىكذا ُتشرح 
النوف في الركايات التي اتصلت لنا ألنو بدؿ من جواب األمر، كتعدد جواب األمر من غير كحذفت 
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 إلػى آخر الكبلـ ثػم يقوؿ: قولػو: غلبػو الوجع. ،حرؼ العطف جائز
يعنػي لَػمَّا قاؿ النبػي: أأتوين، يقوؿ  - قاؿ القرطبي: كغيرهي أأتوني أمر، ككاف حق الػمأمور أف يبادر لبلمتثاؿ

أف يبادر  -يعنػي الذي يػجب علػى الصحابة  -ككاف حق الػمأمور  -األمر واجب ظاىرُه يف الوجوب أمر و 
كيف ظهر، ال يوجد ىناؾ قرينة   - لبلمتثاؿ لكن ظهر لعمر رضي اهلل عنو مع طائفة أنو ليس علػى الوجوب

لكن ظهر لعمر  -رتقيع أو إشارة أو داللة علػى أف الكبلـ ليس بػمستوى الوجوب، لكن ظهر لعمر، ىذا ال
 رضي اهلل عنو مع طائفة أنو ليس علػى الوجوب كأنو من باب اإلرشاد إلػى األصلح فكرىوا أف ييكلفوه.

باهلل عليكم الذي يقرأ األحاديث ىكذا يُفهم منها !! ىذه األحاديث أنا قرأتػها يف صحيح البػخاري ويف 
، يعنػي ىذه األحاديث حينما قرأناىا يُفهم منها ىذا صحيح مسلػم يف كل الػمواطن التػي ورد ذكرىا فيها

النبػي قاؿ: أأتوين بكتاب،  -لكن ظهر لعمر رضي اهلل عنو مع طائفة أنو ليس علػى الوجوب  -الكبلـ !! 
من  -كرىوا أف يكلفوا النبػي   -كأنو من باب اإلرشاد إلػى األصلح فكرىوا أف ييكلفوه  -ىذا ليس وجوب 
النبػي يقوؿ أأتوين بكتاب وبعد ذلك يغضب، وىذا يقوؿ بأف عمر قاؿ بأف النبػي غلبػو  - ذلك ما يشقي عليو

فكرىوا أف ييكلفوه من ذلك ما يشقي  -الوجع ما أراد أف يكلف النبػي ألنو يف حاؿ الوفاة ويف حاؿ الػمرض 
مع  -واياىم ال ندري ىل كاف ىو جالس يف قلوبػهم ويعرؼ ن -عليو في تلك الػحالة مع استحضارىم 

 كيف استحضروا ىذا الػمعنػى؟  - {مَّا فػىرَّطنىا ًفي الًكتىاًب ًمن شىيءو }استحضارىم قولػو تعالػى:
حينما تأيت الروايات وتقوؿ مثبًل بأف علّيًا يعرؼ ما يف قلوب الناس مثبًل أو أف النبػي يعرؼ ما يف قلوب الناس 

مع  -يع أف يعرؼ ما يف قلوب الصحابة، ال بأس بذلك يػُحتُج علػى ذلك، أما القرطبػي وابن حجر يستط
من أين جاء بػهذا االستحضار؟ ما  - {مَّا فػىرَّطنىا ًفي الًكتىاًب ًمن شىيءو }استحضارىم قولػو تعالػى:

مع استحضارىم قولػو تعالػى:  -موجود، قرأنا كل الروايات الػموجودة يف صحيح البػخاري ويف صحيح مسلػم 
كلػهذا قاؿ عمر: حسبنا كتاب  {شىيءو  كيلٌ تًبيىاننا لٌ }كقولػو تعالػى:  {ا ًفي الًكتىاًب ًمن شىيءو مَّا فػىرَّطنى }

أف األكلػى أف يكتب النبي لػًمىا فيو من  -األولػى يعنػي الػمستحب  -اهلل، كظهر لطائفةو أخرل أف األكلػى 
ضحة عند القـو لكن النبػي اآلف يريد أف يعنػي كأف األمور وا -امتثاؿ أمره كما تتضمنو من زيادة اإليضاح 

كما تتضمنو من زيادة اإليضاح، كدؿ أمره لػهم بالقياـ علػى أف أمرهي األكؿ كاف  -يكتب لزيادة اإليضاح 
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علػى االختيار، كلػهذا عاش صلػى اهلل عليو كسلػم بعد ذلك أيامان كلػم ييعاكد أمرىم بذلك كلو كاف كاجبان 
كقد عيدَّ  -إلػى آخر الكبلـ الذي أشار إليو، إلػى أف يقوؿ، يستمر يف كبلمِو فيقوؿ  -لػم يتركوي الختبلفهم 

يعنػي ىذه كرامة لعمر، لذلك النبػي  كقد عيدَّ ىذا من موافقة عمر رضي اهلل عنو. -يعنػي ىذا األمر  -ىذا 
 قات.ما رجع فكتب الكتاب وىذا يدؿ على صحة موقف عمر باعتبار ىناؾ ما تسمى بالػمواف

أف عمر اهلل وافقُو، حتػى ىناؾ آيات قرآنية نزلت قالػها عمر قبل أف تنزؿ ما تسمى بػموافقات عمر، وىناؾ 
يعنػي أف عمر اعرتض علػى كتابة  -كقد عيدَّ ىذا  -أحكاـ وتشريعات نزلت قاؿ بػها عمر قبل أف تنزؿ 

الكتاب، فقيل كاف أراد أف يكتب كتابان  من موافقة عمر رضي اهلل عنو، كاختيًلف في الػمراد في -الكتاب 
كقيل بل أراد أف ينص علػى أسامي الػخلفاء بعده حتى ال  -لًنتفع االختبلؼ  -ينص فيو علػى األحكاـ 

كيؤيدهي أنو صلػى اهلل عليو  -وىو عيينة األصح  -يقع بينهم االختبلؼ، قالػو سفياف بن عبينة أك عييينة 
ىو عند عائشة أدعي لي أباًؾ كأخاًؾ حتى أكتب كتابان فإني أخاؼ أف كسلػم قاؿ في أكائل مرضًو: ك 

إنما ذىب عمر إلػى  -ويستمر يف كبلمِو يقوؿ  -يتمنى متمٌن كيقوؿ قائل كيأبى اهلل كالػمؤمنوف إال أبا بكر 
مر قاـ يعنػي أف عمر قاـ بػهذا األمر ألي شيٍء؟ ع -أنو لو نصَّ بما يزيل الػخبلؼ لبطلت فضيلة العلػماء 

َ لؤلمة  -لو نصَّ بما يزيل الػخبلؼ  -بػهذا األمر لو نص النبػي يف كتابػو ىذا الذي أراد أف يكتبػو  يعنػي لو بٌنَّ
ـى االجتهاد. -الػميزاف الذي تتخلص فيو من الػخبلؼ يقوؿ  يعنػي أف عمر كاف  لبطلت فضيلة العلػماء كعيًد
و غلبػو الوجع أو أنو ىجر ألجل أف يػحافظ علػى فضيلة العلػماء األساس يف أنو منع النبػي من الكتابة بقولػ

 وفضيلة االجتهاد، أيُّ اجتهاٍد ىذا؟!
االجتهاد الذي ىو يف مقابل رسوؿ اهلل صلػى اهلل عليو وآلػو وسلػم وما ذلك بغريب ، ثػم بعد ذلك ينتقل إلػى 

س، وأف ابن عباس لػماذا قاؿ الرزية كل الرزية، مطالب ال عبلقة لػها بأصل الػحديث، يُعرّج علػى كبلـ ابن عبا
وىل أف كبلـ ابن عباس ىذا صحيح، يػحاوؿ أف يقوؿ بأف ىذا الكبلـ ليس صحيحاً، ىكذا يتُم شرح 

 352األحاديث وتػحريف الػحقائق، لَػمَّا جهل عمر بقضية التيمم وما كاف يصلي حينما يػجنب، يف صفحة 
وىو أف الػمسلػم إذا أجنب يرتؾ الصبلة، إذا لػم يػجد ماًء، واآليات يقوؿ: ىذا مذىٌب مشهور عن عمر، 

القرآنية صريػحة يف قضية وجوب التيمم ىذا القرآف واآليات صريػحة، حسبنا كتاب اهلل، إذًا أين علػم عمر 
 بكتاب اهلل؟!! 
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ًَأَٔزُُ عُىَبسٍَ حَزَََّ رَعٍـٌّا َِب رَمٌٌٌَُُْ ًَالَ خُنُجًب اِالَّ عَبثِشُِ َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ مَِنٌُا الَ رَمشَثٌُا اٌ َّالَحَ } 43سورة النساء اآلية 

غَبء ـٍَـُ رَدِذًُا َِبء ٓ اٌؽَآئِطِ أًَ الََِغزُُُ اٌنّنىُُ ِّعَجًٍِْ حَزَََّ رَؽزَغٌٍُِا ًَاِْ وُنزُُ َِّشضََ أًَ عٍَـَ عَفَشٍ أًَ خَبء أَحَذٌ ِّ

تيمموا صعيدًا طيبا ىذه أيضًا فهمها عمر علػى اإلرشاد مثل ما فهم كبلـ النبػي صلػى  {بجًـَزٌَََُّّّْا صَعِْذًا ََّّْ
 اهلل عليو وآلػو: أأتوين بكتاب، ما معنػى أف عمر يػجتهد يف مقابل نصوص قرآنية واضحة وصريػحة. 

غَبء ـٍَـُ رَدِذًُا َِبء َٓ اٌؽَبئِطِ أًَ الََِغزُُُ اٌنًَِّّاِْ وُنزُُ َِّشضََ أًَ عٍَـَ عَفَشٍ أًَ خَبء أَحَذٌ َِّنىُُ }وىذه سورة الػمائدة 

يعنػي الػحكم واضح ومفصل، بينما الػخليفة ما كاف { نوُجًب ـَبِغَحٌُا ثٌُِخٌُىِىُُ ًَأَّذِّىُُ ِّـَزٌَََُّّّْا صَعِْذًا ََّّْ
، من 352ة: يصلي إذا أجنب إذا لػم يػجد ماًء، وابن حجر يقوؿ: وىذا مذىٌب مشهور عن عمر، صفح

يعنػي من حديث عمر يف أنو يرتؾ الصبلة يف حاؿ  - كيستفاد من ىذا الػحديثالػجزء األوؿ، مث يقوؿ: 
كيستفاد من ىذا الػحديث كقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي، كأف الػمجتهد ال  -أجنب ولػم يػجد ماًء 

؟ إذا كاف ىو سامع بالقرآف وعارؼ ىو متػى بذؿ وسعو لـو عليو إذا بذؿ كسعو كإف لػم ييصب الػحق.
بالقرآف اآليات واضحة وصريػحة ال تػحتاج إلػى اجتهاد، وإذا كاف سامع بسنة النبػي الػمجتهد بأي شيٍء 
يػجتهد يف فهم الكتاب والسنة؟ الكتاب ىذا، وسنة النبػي واضحة، فبأي شيٍء اجتهد عمر حتػى يكوف ىذا 

يو الكتاب والسنة، ىذا االجتهاد مثل ذاؾ االجتهاد، ىنا تُػحرَّؼ مذىب مشهور عن عمر؟! بشيٍء يػخالف ف
 الػحقائق وتضيع الػمعاين.

وىناؾ أشياء كثًنة مذكورة لكنين أجد أف الوقت ؽلر سريعًا وىناؾ مطالب عديدة أريد اإلشارة إليها، أنا أيضاً 
من فتح الباري، وىذا ىو اجلزء أشرت إىل بعض ادلطالب، ىذا اجلزء احلادي عشر، وىذا اجلزء الثالث عشر 

األوؿ، ىذه عدة أجزاء من فتح الباري، أنا وضعت عبلمات كما تبلحظوف دلواطن كثًنة من مثل ىذا الكبلـ، 
لكنين احلقيقة ال أجد وقتًا كافيًا اآلف ألف أتناوؿ ىذه ادلطالب بكل تفاصيلها، نفس الشيء ىذا أشهر شروح 

اـ النووي كما يقولوف، ىذا شرح النووي لصحيح مسلم، وىو ال يبتعد  صحيح مسلم، ىذا شرح النووي، اإلم
كثًنًا عن الشروح ادلوجودة ىنا، نفس الكبلـ، نفس ادلطالب موجودة ىنا، أبدًا ال تبتعد كثًناً، ىناؾ رواياٌت 

 أخرى أتلوىا على مسامعكم من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم أيضاً.
}ًَارَّمٌُا ـِزنَخً الَّ  ،كتاب الِفتػن، باب ما جاء يف قوؿ اهلل تعالػى: 1248نبدأ بصحيح البػخاري: صفحة: 
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عن ابن أبي ميليكة قاؿ:  بسندهً :  1248، صفحة 7048الػحديث: { صَّخًبرُ ِْجََّٓ اٌَّزَِّٓ ظٍَـٌّا ِِنىُُ خَ
يبعدوف  -ي قالت أسماء عن النبي، قاؿ: أنا علػى حوضي أنتظر من يردي عىلىيَّ فيؤخذ بناسو من دكن

فأقوؿ: أيمَّتي، فيقوؿ: ال تدرم مشوا القهقرل، قاؿ ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أف  -يُطردوف 
 نرجع علػى أعقابنا أك نيفتن.

عن أبي كائل قاؿ: قاؿ عبد اهلل، قاؿ النبي: أنا فرطكم علػى الػحوض ليرفعنَّ إليَّ رجاؿه :  7049حديث 
أناولػهم ماذا؟ أناولػهم يعنػي إما يدي أو أناولػهم شيئًا من شراب حوض  - لػهممنكم حتى إذا أىويتي ألناك 

فأقوؿ: أم ربي أصحابي، فيقوؿ: ال تدرم ما  -اختلجوا يعنػي أُبِعدوا عنػي  - اختلجوا دكني -الكوثر 
 أحدثوا بعدؾ.

ل بن سعد عن أبي حاـز قاؿ: سمعت سه: حديثنا مدمػجاف يف حديث واحد:  7051، 7050الػحديث 
يقوؿ: سمعت النبي يقوؿ: أنا فرطكم علػى الػحوض من كرده شرب منو، كمن شرب منو لػم يظمأ بعده 
: فسمعني النعماف بن أبي  ـه أعرفهم كيعرفوني، ثم ييحاؿ بيني كبينهم، قاؿ أبو حاـز أبدا، ليرد عىلىٌي أقوا

ذا سمعت سهبلن؟ فقلت: نعم، عياش كأنا أحدثهم ىذا، فقاؿ: ىكذا سمعت سهبلن، فقلت، فقاؿ: ىك
قاؿ: كأنا أشهد علػى أبي سعيد الػخدرم لسمعتو يزيد فيو، قاؿ: إنهم مني فيقاؿ: إنك ال تدرم ما بدلوا 

 ىذه أحاديث كتاب الف  من صحيح البػخاري. بعدؾ، فأقوؿ: سيحقان سيحقان لػمن بدؿ بعدم.
عن أنس :  6582، الػحديث: 1167 ،1166وأذىب إلػى باٌب يف الػحوض من كتاب الرقاؽ، صفحة 

 –أُبعدوا عنػي  - عن النبي قاؿ: ليردف عىلىيَّ ناسه من أصحابي الػحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دكني
 فأقوؿ: أصحابي، فيقوؿ: ال تدرم ما أحدثوا بعدؾ.

كمن شرب لػم يظمأ  ،عن سهل بن سعد قاؿ: قاؿ النبي: إني فرطكم علػى الػحوض من مر علي شرب
ـه أعرفهم كيعرفونيأ : فسمعني النعماف بن أبي  ،بدا، ليردف علي أقوا ثم ييحاؿ بيني كبينهم، قاؿ أبو حاـز

فيقاؿ: إنك ال  ،: إنهم مني- النبػي يقوؿ -عن أبي سعيد الػخدرم، فأقوؿ:  -إلػى أف قاؿ  - عياش
 .تدرم ما أحدثوا بعدؾ، فأقوؿ: سحقان سحقان لػمن غىيػَّرى بعدم

أنو كاف ييحىٌدث أف رسوؿ اهلل قاؿ: يرد علي يـو القيامة رىطه من :  6585الػحديث  - رةعن أيب ىري
فيقوؿ: إنك ال علػم  ،فأقوؿ: يا ربي أصحابي –يػجلوف يطردوف يبعدوف  -أصحابي فيجلوف عن الػحوض 
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 إنهم أرتدكا علػى أدبارىم القهقرل. ،لك بما أحدثوا بعدؾ
ابن الػمسيب أنو كاف يحدث عن أصحاب النبي، أف النبي قاؿ: عن ابن شهاب عن :  6586الػحديث 

فأقوؿ: يا ربي  –يػحّلئوف يعنػي يطردوف يػمنعوف  - يرد علي الػحوض رجاؿه من أصحابي فيحٌلئوف عني
 إنهم ارتدكا علػى أدبارىم القهقرل. ،فيقوؿ: إنك ال علػم لك بما أحدثوا بعدؾ ،أصحابي
حتى إذا  -مػجموعة من الناس  - عن النبي قاؿ: بينا أنا قائم إذا زمرةعن أبي ىريرة :  6587الػحديث 

ىو ىذا قسيم الػجنة والنار، ىذا الرجل الذي لػم يُذكر اسػمو ىنا ىو  -عرفتهم خرج رجله من بيني كبينهم 
 أشار إليهم ىو الذي -فقاؿ: ىلػم  ،حتى إذا عرفتهم خرج رجله من بيني كبينهم -قسيم الػجنة والنار 

فقاؿ:  -يُدخل أىل الػجناف يف جنانػهم وأىل النًناف يف نًنانػهم، ىكذا َحّدثو رسوؿ اهلل صلػى اهلل عليو وآلػو 
ىلػم، فقلت: أين؟ قاؿ: إلػى النار كاهلل، قلت: كما شأنهم؟ قاؿ: إنهم ارتدكا بعدؾ علػى أدبارىم 

إال مثل ىػمل النعم،  - مثلي ىىمىًل النعم فبل أراه يخلص منهم إال: -ثػم ماذا يقوؿ النبػي؟  -القهقرل، 
ىػمل النعم يعنػي الػحيوانات الضالة الػمهملة، اإلنساف يػملك مئات من النعم تضيع عنده واحده، يعنػي الذين 
ينجوف من أصحاب النبػي يـو القيامة عددىم كعدد الػحيوانات التػي تضل، تبتعد عن أصحابػها، كم ىو عدد 

. فبل أراه يخلص منهم إال مثلي ىىمىل الًنعىم -تضل وتبتعد عن أصحابػها؟ عدد قليل جدًا الػحيوانات التػي 
، وموجود يف أحاديثهم. أنا أأيت ىنا بنموذج حوؿ  وىذا الػمعنػى موجود، ىذا الػمعنػى موجوٌد يف ِصحاح القـو

ث قولػو: أصيحايب بالتصغًن، شرح األحاديث وإف كاف بودي أف أقرأ ما ُكِتب، لكن مثبًل حينما يورد األحادي
وىل تػحتاج إلػى شرح ىذه !!، قولػو أصيحايب: بالتصغًن ويف رواية الكشميهنػي: أصحايب بغًن تصغًن وانتهى 
الكبلـ، ىذا ىو كل الكبلـ عن أصحايب وأصيحايب !! بينما يف أشياء أخرى يفصل فيها شيئاً كثًناً ال فائدة يف 

ػهم، ارتدوا علػى أعقابػهم، يف رواية اإلسػماعيلي: علػى أدبارىم، وينتهي الكبلـ،  ذلك، مثبًل قولػو: علػى أعقاب
كيف يردوف علػى أعقابػهم، قاؿ يف رواية اإلسػماعيلي علػى أدبارىم، يعنػي يرجعوف للخلف، ومعنػى قولػهم 

 رجع القهقرى، رجع الرجوع الػُمسمى بػهذا االسم.
يف شرح النووي لصحيح مسلػم، نفس ىذه الكلػمات ونفس ىذه  ، نفس الكبلـ موجود11ىذا ىو الػجزء 

الػمطالب، غاية ما يف األمر أنو يف صحيح مسلػم يقوؿ ىؤالء الػمذكوروف يف ىذه الروايات الػخوارج والرافضة، 
يعنػي ىؤالء الذين ذُِكروا ىنا يتحدث عن أصحايب، يقوؿ أف الػمذكورين يف ىذه الروايات ىم الػخوارج 

 ضة، يف شرح النووي لصحيح مسلػم، حتػى تتبٌن الػحقائق واضحة وجلية.والراف
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سأقرأ ما ذكرُه، ىذا ىو الػجزء األوؿ والثاين والثالث من شرح النووي لصحيح مسلػم، ىذه الطبعة طبعة دار 
ة الػخًن، إعداد مػجموعة أساتذة مػختصٌن بإشراؼ علي عبد الػحميد أبو الػخًن، الطبعة الثالثة، الطبع

كقاؿ اإلماـ الػحافظ أبو عمر بن عبد البر: كل من  ، يقوؿ:484، يف صفحة: 1999الػخامسة، سنة: 
فهم من الػمطركدين عن الػحوض   -يعنػي ىؤالء الذين جاء ذكرىم يُطَرَّدوف يػُحلَّئوف  - أحدث في الدين

حاديث تتحدث عن أما الصحابة فليس لػهم ذكر، األ -كالػخوارج كالركاف  كسائر أصحاب األىواء 
كمعنى قولػهم رجع  من فتح الباري: 11الصحابة، وصاحبنا يذىب إلػى الروافض والػخوارج، أعود إلػى الػجزء 

كىو  -يرجع، يعنػي يرجع للورا  -القهقرل، رجع الرجوع الػمسمى بػهذا االسم كىو رجوع مخصوص 
 .انتهى الكبلـ .كقيل معناه العدك الشديد ،رجوع مخصوص

كمعنى قولهم رجع  -القهقرى يعين الضبلؿ، والضبلؿ الذي وقعت فيو األُمَّة ال إشارة إليو، فقط رجوع 
العدو  -رجع الرجوع المسمى بهذا االسم كىو رجوع مخصوص كقيل معناه العدك الشديد  ،القهقرل

ذي قرأتو آخر يف ىذا احلديث ال -فبل أراه يخلص منهم إال مثل ىىمىل الًنعم يعين اجلري، الركض قولو: 
يعين من ىؤالء الذين دنوا  -فبل أراه يخلص منهم إال مثل ىىمىل النعم حديث من أحاديث البخاري قولو: 

ككانوا يردكنو فصدكا عنو كالهىمىل بفتحتين اإلبل  -من احلوض من ىم ىؤالء؟ الصحابة لكن ىو ال يذكرىم 
كالمعنى أنو ال يردهي منهم  ،كييطلق على الضواؿببل راع، كقاؿ الخطابي: الهمل ما ال ييرعى كال يستعمل 
وانتهى الكبلـ، أين موقع الصحابة من كل ىذا؟! إال القليل، ألف الهمل في اإلبل قليل بالنسبة لغيرًه. 

األحاديث كلها تتحدث عن الصحابة، ال ذكر للصحابة يف كل ىذه الشروح، ىذا ما قصدتو يف احللقة ادلاضية 
، ىكذا تطمر احلقائق ح ى لو كانت بعض احلقائق مذكورة يف كتب القـو تطمر هبذه يف قضية طمر احلقيقة

الصيغة، لو رجعنا إىل شرح النووي أو شرح العسقبلين، شرح النووي لصحيح مسلم، والعسقبلين، وح ى 
نصافًا من الشروح األخرى لرّنا ىذه الشروح أكثر إنصافًا من غًنىا، شرح النووي وشرح العسقبلين لرّنا أكثر إ
 الشروح األخرى، تبلحظوف كيف تطمر احلقيقة، تطمر احلقائق، القضايا ادلهمة يُغفل عنها وترتؾ.

، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، 111، صفحة: 110وىذا )صحيح مسلػم( صفحة: 
أبعدي من أيلة من  عن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل قاؿ: إف حوضي: إلػى أف يقوؿ الػحديث،  588الػحديث 

كإني ألصد الناس عنو كما إلػى أف يقوؿ:  - عدف، لػهو أشد بياضان من الثلج كأحلػى من العسل باللبن
 إلػى آخر الػحديث.يصد الرجل إبل الناس عن حوضو... 
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ترد علي أمتي الػحوض كأنا أذكد  - 589حديث:  -عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل حديث آخر : 
كما يذكد الرجل إبل الرجل عن إبلػو، قالوا: يا نبي اهلل أتعرفنا؟ قاؿ: نعم لكم سيمػا ليست   الناس عنو

فأقوؿ:  -ال يصلوف إلػى الػحوض  -كليصدف عني طائفةه منكم فبل يصلوف  -إلػى أف يقوؿ  - ألحد غيركم
 يا ربي ىؤالء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقوؿ: كىل تدرم ما أحدثوا بعدؾ؟

فيقاؿ: إنهم قد  ،أال ليذادف رجاؿه عن حوضي كما يذاد البعير الضاؿ أناديهم أال ىلػم:  591 الػحديث
يذادوف كما يذاد البعًن الضاؿ، مر علينا يف الػحلقة األولػى حٌن  - فأقوؿ: سحقان سحقا ،بدلوا بعدؾ

آلف الػموجودة أف موسى الػحديث عن الوصية، ما جاء يف كتاب التوراة، ما جاء يف كتاب اإلنػجيل، الكتب ا
أوصى يوشع بن نوف أف يرعى بنػي إسرائيل كما يرعى الراعي أغنامو، وأف عيسى أوصى وصية شػمعوف، 
سػمعاف أف يرعى خراؼ بنػي إسرائيل أف يرعى خرافو، ومر علينا أيضًا رواية نقلتها من كتاب الكايف، كيف أف 

أال  -النعجة الضالة التائهة ستبقى ضالة تائهة إلػى يـو القيامة  الذي ليس لػو إماـ كالنعجة الضالة التائهة، ىذه
ليذادف رجاؿه عن حوضي كما يذاد البعير الضاؿ، أناديهم أال ىلػم، فيقاؿ: إنهم قد بٌدلوا بعدؾ، فأقوؿ: 

 .سحقان سحقا
باب استحباب إطالة الغرة  111، 110ىذا كلػو صفحة:  - فلييذاذف رجاؿه عن حوضي : 592حديث 

وما بعدىا من صحيح مسلم، باب إثبات  872والتحجيل يف الوضوء من صحيح مسلم، وأيضًا يف صفحة: 
عن أبي حاـز قاؿ: سمعت سهبلن، يقوؿ: سمعت النبي يقوؿ: أنا :  5990حوض نبينا وصفاتو، احلديث 

ـه أعرفهم كيعرفو  ،فرطكم على الحوض من كرد شرب ني، ثم كمن شرب لم يظمأ أبدا، كليردف علي أقوا
: فسمع النعماف بن أبي عياش كأنا أحدثهم ىذا الحديث فقاؿ: ىكذا  يحاؿ بيني كبينهم، قاؿ أبو حاـز

فيقوؿ:  ،سمعت سهبلن يقوؿ؟ قاؿ: فقلت: نعم، قاؿ: كأنا أشهدي على أبي سعيد الخدرم لسمعتو يزيد
 سحقان لمن بدؿ بعدم. فيقاؿ: إنك ال تدرم ما عملوا بعدؾ، فأقوؿ: سحقان  -النيب يقوؿ  - إنهم مني

كقالت أسماء بنت أبي بكر، قاؿ رسوؿ اهلل: إني :  5993، رقم الػحديث 873الػحديث يف صفحة: 
علػى الػحوض حتى أنظر من يرد عىلي منكم، كسيأخذ أناسه دكني، فأقوؿ: يا ربي مني كمن أمتي، فيقاؿ: 

ما برحوا بعدؾ، مػجرد أف غبت  - أعقابػهمكاهلل ما برحوا بعدؾ يرجعوف علػى  ،أما شعرت ما عملوا بعدؾ
. مػجرد أف غبت عنهم يرجعوف أما شعرت ما عملوا بعدؾ كاهلل ما برحوا بعدؾ -عنهم رجعوا علػى أعقابػهم 

 علػى أعقابػهم. 
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عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي ميليكة أنو سمع عائشة تقوؿ: :  873، صفحة 5994الػحديث: 
فواهلل  ،كىو بين ظهراني أصحابػو إني علػى الػحوض أنتظر من يرد علي منكمسمعت رسوؿ اهلل يقوؿ 

ما زالوا  ،فيقوؿ: إنك ال تدرم ما عملوا بعدؾ ،ليقتطعن دكني رجاؿ فؤلقولن أم ربي مني كمن أمتي
 . يعنػي ضلوا وال زالوا علػى ضبللتهم، وىكذا من تبعهم.يرجعوف علػى أعقابػهم

فقاؿ رسوؿ اهلل: إني لكم فرطه علػى زوج النبػي صلػى اهلل عليو وآلػو: ، عن أـ سلػمة 5995حديث: 
فأقوؿ: فيما ىذا؟ فيقاؿ: إنك ال  ،الػحوض فإيام ال يأتين أحدكم فييذىبُّ عني كما ييذىبُّ البعير الضاؿ

 تدرم ما أحدثوا بعدؾ فأقوؿ: سحقان.
شقيق عن عبد اهلل قاؿ: قاؿ  عن األعمش عن:  5999من )صحيح مسلػم( الػحديث  874ويف صفحة: 

فأقوؿ: يا ربي أصحابي  ،رسوؿ اهلل: أنا فرطكم علػى الػحوض كألنازعنَّ أقوامان: ثم ألغلبن عليهم
 أصحابي، فيقاؿ: إنك ال تدرم ما أحدثوا بعدؾ.

عن أبي ىريرة أف النبي قاؿ: ألذكدفَّ عن حوضي رجاؿه كما تذاد :  6014الػحديث  875صفحة: 
 كالنعجة الضالة الغريبة.  -اإلبل،، الغريبة من اإلبل الغريبة من 

 أذكركم بػما قرأتو عليكم من الكايف يف حديث النعجة الضالة التائهة، وىذا ىو الػجزء األوؿ من الكايف:
عن ميحىمَّد بن مسلػم قاؿ: سػمعت أبا جعفر يقوؿ: كل من دىافى اهلل عزَّ كجل بعبادةو يػيجًهدي فيها نفسو كال 

لػو من اهلل سعيو غير مقبوؿ، كىو ضاؿه متحير كاهلل شانئه ألعمالػو، كمىثىلػو كمثىل شاةو ضلت عن  إماـ
راعيها كقطيعها، فهجمت ذاىبةن كجائية يومها، فلػمَّا جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها، فحٌنت 

نكرت راعيها كقطيعها، فهجمت إليها كاغترت بػها فباتت معها في مربضها، فلػمَّا أف ساؽ الراعي قطيعو أ
متحيرةن تطلب راعيها كقطيعها، فبصرت بغنم مع راعيها فحٌنت إليها كاغترت بػها، فصاح بػها الراعي 
الػحقي براعيك كقطيعك فأنت تائهةه متحيرةه عن راعيك كقطيعك، فهجمت ذعرةن متحيرةن تائهة ال راعي 

لك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلػها، ككذلك كاهلل يا لػها يرشدىا إلػى مرعاىا أك يردىا، فبينا ىي كذ
ميحىمَّد من أصبح من ىذه األيمَّة ال إماـ لػو من اهلل عزَّ كجل ظاىره عادؿ أصبح ضاالن تائها، كإف مات 

 -إلػى آخر الرواية ىذه ىي النعجة الضالة، ىذا ىو البعًن الضاؿ  - علػى ىذه الػحالة مات ميتة كفرو كنفاؽ
ومن يعمل مثقاؿ ذرة خًناً يره ومن يعمل مثقاؿ ذرٍة  -عن حوضي رجاؿه كما تذاذ الغريبة من اإلبل  ألذكدفَّ 
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شرًا يره، نفس األعماؿ، نفس الضبلؿ الذي كاف يف الدنيا سيكوف يف اآلخرة، مثل ما وصف اإلماـ صلوات 
صوب من عند رسوؿ اهلل صلػى اهلل عليو اهلل عليو بأف الذي ال إماـ لػو منصوب من ِقَبل اهلل سبحانو وتعالػى، من

وآلػو وسلػم ىو كتلك النعجة التػي أكلػها الذئب والشاذ من الغنم، لػمن؟ للذئب، الشاذ للشيطاف، بنفس ىذا 
 ألذكدفَّ عن حوضي رجاؿه كما تذاد الغريبة من اإلبل. -العمل، بنفس ىذا الػجزاء يػجازوف يـو القيامة 

عن أنس بن مالك أف النبي قاؿ: ليردف عليَّ الػحوض رجاؿه :  6017 ، حديث875يف نفس الصفحة: 
فؤلقولنَّ أم ربي أصيحابي  -طردوا، أبعدوا  - ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم كرفعوا إلي اختلجوا دكني
، يف كتب  -أصيحابي، فليقالن لي إنك ال تدرم ما أحدثوا بعدؾ  والروايات كثًنة جدًا يف مصادر القـو

تفسًنىم وسًنىم، وىذا ىو صحيح البػخاري وصحيح مسلػم، كم ىو عدد الذين سينجوف من حديثهم و 
فبل أراه يخلص :  1167الصحابة، فبل أراه كما يقوؿ رسوؿ اهلل وىذا الػحديث يف صحيح البػخاري صفحة 

لنياؽ ربػما ىناؾ يف الصحراء عشرة آالؼ، مائة ألف من ا -إال مثل ىمل النعم  -من الصحابة  - منهم
يضيع منها، يضل منها واحدة اثنتاف ثبلثة أربعة، ىذه األحاديث، إذاً لػماذا يُعرتض علػى أحاديث أىل البيت 
حٌن تقوؿ بأف األُمَّة بعد رسوؿ اهلل ارتدت إال ثبلثة أو أربعة أو خػمسة، إال قليل، ىذه رواياتػهم، ىذا ىو 

وقرأنا معنػى ىذه الكلػمة يف فتح الباري، ونفس  النعم.إال مثل ىمل  فبل أراه يخلص منهمصحيح البػخاري: 
ىذه الػمعاين موجودة يف كتب اللغة، بعد كل ىذه الػجولة من األحاديث، يف صحيح مسلػم، ويف صحيح 
البػخاري، ويف فتح الباري البن حجر العسقبلين يف شرح صحيح البػخاري، ويف شرح اإلماـ النووي لصحيح 

 األحاديث، إلػى أي شيٍء نػخلص؟ نػخلص إلػى األمور التالية: مسلػم، جولة سريعة يف
: الصحابة أساءوا األدب مع رسوؿ اهلل يف آخر لػحظة من لػحظات حياتو وطردىم، وىذه منزلة الصحابة  أوالً  

كانت عند رسوؿ اهلل أف طردىم، يا جػماعة فكروا يف القضية، إنساف فليكن رب األسرة آخر لػحظة من 
اتو يطلب شيئاً، فيتنازعوف يتعاركوف فيما بينهم يف مػحضر ذلك اإلنساف، ومن ىو ذلك اإلنساف؟ لػحظات حي

النبػي األعظم، خاتػم األنبياء والػمرسلٌن، نفس أولئك الذين نزلت فيهم سورة الػحجرات، بنفس األدب، بنفس 
صحابة، ىذا صحيح مسلػم، وىذا سوء الػخلق تعاملوا مع رسوؿ اهلل، فطردىم النبػي األعظم، ىذا ىو شأف ال

صحيح البػخاري، وإذا كانت ىذه األحاديث ليس فيها ىذا الػمعنػى فأي معنػًى فيها؟ ىذه ترقيعات التػي ذكرىا 
العسقبلين أو النووي يف كتبػهم، ترقيعات ىذه، أنتم عرب وتعرفوف العربية وكل شخص يعرؼ العربية يقرأ ىذه 

ث ماذا يفهم منها؟ يفهم منها أف الصحابة أساءوا األدب وأف النبػي طردىم، األحاديث أو يسمع ىذه األحادي
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وأنػهم منعوا النبػي أف يكتب أىم كتاب ال تضل األُمَّة بعده، أما ىذه التخرصات التػي ذكرىا العسقبلين أو 
وأرجعوا إلػى النووي يف كتبػهم فهذه تػخرصات تنفعهم يـو القيامة، ىذا ىو صحيح البػخاري، وصحيح مسلػم، 

 ىذه األحاديث وأقرأوىا فهي عربية، ىذه النقطة األولػى.
األحاديث التػي ذكرت حوض النبػي، كلػهم يطردوف عن الػحوض، من ىو ساقي الػحوض؟ يف   :النقطة الثانية

وىذا   كتبػهم أيضاً ساقي الػحوض عليّّ صلوات اهلل وسبلمو عليو، كلػهم يطردوف، ال ينجو إال مثل ىػمل النعم،
كبلـ صحيح البػخاري، أف تؤوؿ بالرافضة والػخوارج وغًن ذلك ىذه قضية تنفعو، تنفع النووي وأمثاؿ النووي 
يـو القيامة، القضية واضحة أف أكثر الصحابة يطردوف عن الػحوض وىذا ىو الكبلـ واضح وصريح، 

 طة الثانية.التأويبلت، التخرصات، ىذا خبلؼ الػحقائق التػي تنطق بنفسها، ىذه النق
من خبلؿ ىذه الػحلقات يف ىذا الربنامج أو يف الػملّف الفاطمي الحظتم الكثًن من التحريف،  النقطة الثالثة:

والكثًن من التزوير، والكثًن من قطع األحاديث وتبديل الػحقائق وىذا ما اصطلحت عليو بطمر الػحقيقة، 
، يف كتب تفسًنىم، يف كتب تأريػخهم، ويف  قانوف طمر الػحقيقة ىو القانوف الذي يعمل يف كتب ح ديث القـو

 كل ثقافتهم، طمر الػحقيقة.
مصداٌؽ من أوضح الػمصاديق علػى طمر الػحقيقة، ىذا الكتاب )الػمستدرؾ علػى الصحيحٌن( للحاكم 

ػحكم النيشابوري وىو من أجلة علػمائهم، ولفظة الػحاكم ىذه درجة علػمية، أنو يف الػمستوى الذي يػجعلػو ي
علػى الػحديث وعلػى رجاؿ الػحديث، الكتاب اسػمو الػمستدرؾ علػى الصحيحٌن، الػحاكم النيشابوري تويف 

للػهجرة، يف أوؿ الكتاب ماذا يقوؿ؟ ىذه طبعة دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األولػى سنة:  1405سنة: 
من ىذه الطبعة، يف السطور األخًنة  ميبلدي، طبعة مزيدة بفهرس األحاديث الشريفة، صفحة خػمسة 2002

 من ىذه الصفحة ماذا يقوؿ؟ يبٌن قصده من ىذا الكتاب:
ركاتها ثقات قد احتج بمثلػها الشيخاف رضي  -يف ىذا الكتاب  -كأنا أستعين اهلل علػى إخراج أحاديث 

اب األحاديث التػي . الشيخاف يعنػي البػخاري ومسلػم، يعنػي ىو يػجمع يف ىذا الكتاهلل عنهما أك أحدىما
تنطبق عليها قواعد صحيح البػخاري وقواعد صحيح مسلػم يف قبوؿ الػحديث، وذكره يف الصحيحٌن لكن 
البػخاري ما ذكر ىذه األحاديث ومسلػم ما ذكر ىذه األحاديث، وأصحاب الػخربة يعرفوف حقيقة ما قالػو 

خاري وقواعد مسلػم يف قبوؿ الػحديث وطبقناىا علػى الػحاكم النيشابوري، يعنػي لو ذىبنا واستخرجنا قواعد البػ
% فالػحاكم النيشابوري ما كاف مػخطئاً 100أحاديث الػحاكم النيشابوري نػجد أف ىذه القواعد منطبقة تػماماً 
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وال كاف مػجرمًا وال كاف كذاباً، حينما جػمع ىذه الروايات وفقًا لشرائط البػخاري ومسلػم، لكن البػخاري 
ا ذكروا ىذه األحاديث، لكن اآلف ما ىو موقف الػمخالفٌن ألىل البيت من ىذا الكتاب؟ يرفضوف ومسلػم م

ىذا الكتاب، ويصفوف الػحاكم النيشابوري بالرتفض، بأنو عنده ترفض، ليس رافضيًا لكن عنده ترفض، ميل 
م، لػماذا صار الػحاكم إلػى الرافضية، والرجل منهجو منهجهم، وطريقتو العلػمية يف قبوؿ األحاديث طريقته

النيشابوري مػجرمًا يف نظرىم؟ فبل تقبل أحاديثو، ما ىي جريػمة الػحاكم النيشابوري؟ جريػمة الػحاكم 
 النيشابوري ىي كالتايل:

عن حنش الكناني قاؿ: سمعت أبا ذر ، بسنده: 3365، الػحديث: 654بػحسب ىذه الطبعة صفحة: 
أبو ذر  - كمن أنكرني فأنا أبو ذر ،الناس من عرفني فأنا من عرفتميقوؿ كىو آخذه باب الكعبة: يا أيها 

ىذا الذي قاؿ عنو صلػى اهلل عليو وآلػو: أصدؽ الناس لػهجة، الػحديث الػمعروؼ ما أظلت الػخضراء، يعنػي 
السماء وما أقلت الغرباء، يعنػي األرض، ما أقلت، ما أظلت السماء وما أقلت الغرباء أصدؽ ذي لػهجة من 

فأنا أبو ذر، سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ: مثل أىل بيتي مثل سفينة نوح من ركبػها نجا كمن تخلف  -أيب ذر 
. ما أخرجو ال البػخاري وال مسلػم، وىو ىذا حديثه صحيحه علػى شرط مسلػم كلػم يخرجاه -عنها غرؽ 

 حديٌث صحيح، ىذه جريػمة الػحاكم النيشابوري.
بي ليلػى عن علٌي أنو قاؿ: يا أبا ليلػى أما كانت معنا بخيبر؟ عن أ: 4395، حديث 870يف صفحة: 

فسار بالناس كانهـز حتى رجع،  ،قاؿ: بلى كاهلل كنت معكم، قاؿ: فإف رسوؿ اهلل بعث أبا بكر إلػى خيبر
 يعين البخاري ومسلػم. - كلػم يخرجاه -وفقاً لشرائطهم  - ىذا حديثه صحيح اإلسناد كلػم يخرجاه

سار النبي إلى خيبر فلػمَّا أتاىا بعث عمر رضي اهلل تعالى عنو كبعث معو الناس إلى :  4397حديث 
 -غلبنوف عمر  - مدينتهم أك قصرىم فقاتلوىم فلم يلبثوا أف ىزموا عمر كأصحابو فجاءكا يجبنونو

ىذا حديث صحيح  ىو يقوؿ لست أنا، يقوؿ: - ىذا حديث صحيح اإلسناد كلم يخرجاه -كيجبنهم 
 .كلم يخرجاه اإلسناد
عن جابر، أف النبي دفع الراية يـو خيبر إلػى عيمر رضي اهلل عنو فانطلق فرجع يجبن :  4398حديث 

 .ىذا حديثه صحيح علػى شرط مسلػم كلػم يخرجاه -أصحابػو كيجبنونو 
: يف فضل فاطمة بنت أسد، الػحديث طويل والتػي يقوؿ فيها رسوؿ اهلل  4631، حديث 916يف صفحة: 

إلػى آخر الكبلـ، وإنػما عمر يسأؿ  - يا عمر إف ىذه الػمرأة كانت أمي التي كلدتنير بن الػخطاب: لعم
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لػمَّا ماتت فاطمة بنت أسد بن ىاشم كفنها  -ألنو رأى رسوؿ اهلل قد صنع معها شيئًا ما صنعو مع أحد 
فجعل يومئ في نواحي  ،اكنزؿ في قبرى ،ككبر عليها سبعين تكبيرة ،كصلػى عليها ،رسوؿ اهلل في قميصو

 .ىذا الػحديث صحيح كما أخرجاه -إلػى آخر الكبلـ  - القبر كأنو يوسعو كيسوم عليها
حديٌث آخر، ىذا الػحديث أيضًا صحيح وعلػى شرط الشيخٌن، علػى شرط البػخاري ومسلػم، ماذا يتضمن 

ٌن من ينكر بأف معاوية ما سب ىذا الػحديث؟ يتضمن أف معاوية كاف يسب علّياً، ألنو اآلف من الػمخالف
سمعت عامر بن سعد يقوؿ: قاؿ معاكية لسعد بن أبي كقاص رضي اهلل عنهما: ما يمنعك أف تسب علّياً: 

قاؿ: فقاؿ: ال أسب ما ذكرت ثبلثان قالػهن لػو رسوؿ اهلل ألف  -معاوية يقوؿ لسعد  -ابن أبي طالب؟! 
ؿ لػو معاكية: ما ىن يا أبا إسحاؽ؟ قاؿ: ال أسبػو ما تكوف لي كاحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، قا

فأخذ علٌيان كأبنيو كفاطمة فأدخلػهم تحت  -يعنػي نزؿ الوحي علػى النبػي  - ذكرت حين نزؿ عليو الوحي
ثم قاؿ: ربي إف ىؤالء أىل بيتي. كال أسبػو ما ذكرت حين خلَّفو في غزكة تبوؾ غزاىا رسوؿ اهلل  ،ثوبػو

 : خلفتني مع الصبياف كالنساء؟فقاؿ لػو عليّّ 
قاؿ: أال ترضى أف تكوف مني بمنزلة ىاركف من موسى إال أنو ال نبوة بعدم، كال أسبػو ما ذكرت يـو 

فتطاكلنا لرسوؿ  ،خيبر، قاؿ رسوؿ اهلل: ألعطين ىذه الراية رجبلن يحب اهلل كرسولػو كيفتح اهلل علػى يديو
فدعوه فبصق في كجهو ثم أعطاه الراية ففتح اهلل  ،فقاؿ: أدعوه ،فقاؿ: أين عليّّ؟ قالوا: ىو أرمد ،اهلل

يعنػي معاوية قطع السب مازاؿ يف الػمدينة، وإال بقي يسب  -عليو، قاؿ: فبل كاهلل ما ذكره معاكية بحرؼ 
ألنو ىو خطب يف الػمسجد فسب األمًن،  قاؿ: فبل كاهلل ما ذكره معاكية بحرؼ حتى خرج من الػمدينة. -

 سعد بن أيب وقاص فقاؿ لػو ىذا الكبلـ. فأعرتض
وإظلا  - ىذا حديثه صحيح على شرط الشيخين كلم يخرجاه بهذه السياقة:  الػحاكم النيشابوري ماذا يقوؿ

 -يعين حرفوا احلديث  - كلم يخرجاه بهذه السياقة -حرّفاه بشكل آخر، ىو ما قاؿ ىكذا أنا أقوؿ ىو قاؿ 
 يعين أخرجوا احلديث بصيغة أخرى. - ديث المؤاخاة كحديث الرايةكقد اتفقا جميعان على إخراج ح

 - من كنت مواله فهذا كليو، اللهمَّ كالي من كااله كعادم من عاداه:  4633يف نفس الصفحة حديث 
 - قاؿ: ىذا حديثه صحيح علػى شرط الشيخين كلػم يخرجاه بطولػو -الػحديث بكاملو، حديث طويل 

ػو، أنا قلت ادلشكلة عليّّ، ودائمًا ىناؾ إخفاٌء لعلّي، تتذكروف يف احللقة السابقة حديث الغدير بكل تفاصيل
 أشرت إىل بعض األحاديث يف الصحيحٌن، كيف أف السيدة عائشة تُػخفي ذكر علّي بقدر ما تتمكن.
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كىو  ،عن ابن عباس قاؿ: لعلٌي أربع خصاؿ ليست ألحد، بسنده: 4639، الػحديث: 918يف صفحة: 
الراية ما أعطيت  - بيو كأعجمي صلػى مع رسوؿ اهلل، كىو الذم كاف لوائو معو في كل زحفأكؿ عر 

ألحد، فقط لعلّي، وإنػما أعطيت رايات ألبػي بكر وعمر، الراية التػي أعطيت ألبػي بكر وعمر ليس ىي الراية 
ء النبػي وىذا خاٌص بعلي ال األصلية، الراية األصلية بقيت مػحفوظة لعلّي، ىناؾ رايات، عدة رايات، ىناؾ لوا

يـو الػمهراس ىو  -كىو الذم كاف لوائو معو في كل زحف كالذم صبر معو يـو الػمهراس  -يعطيو ألحد 
ومرت علينا الرواية عن عبد اهلل بن مسعود أنو ما بقي مع النبػي  - كالذم صبر معو يـو الػمهراس -يـو أحد 

 كالذم صبر معو يـو الػًمهراس كىو الذم غسلػو كأدخلػو قبره. -ػي إال عليّّ وحده، عليّّ وحده بقي مع النب
 ىذه أحاديث صحيحة علػى شرط الشيخٌن ولكن الشيخٌن ما ذكروا ىذه األحاديث.

، تػحت عنواف: لػم يُرفع حجٌر من بيت الػمقدس إال وجد تػحتو دـ عند شهادة 4648، 920يف صفحة: 
كأنا أريد الغزك فأتيت عبد  -ابن شهاب قدـ دمشق  - دمشق عن ابن شهاب قاؿ: قدمتعلّي، بسندِه: 

علػى فرش بقرب القائم  فوجدتوي في قبة ،ألسلػم عليو -كاف عبد الػملك خليفة، ابن مرواف   - الػملك
كتحتو سماطاف، فسلػمت، ثم جلست، فقاؿ لي: يا ابن شهاب: أتعلػم ما كاف في بيت الػمقدس صباح 

فقاؿ: ىلػم، فقمت من  -أخرجنػي من بٌن الناس  -قلت: نعم، فقاؿ: ىلػم قتل علٌي بن أبي طالب؟ ف
ثُو  - كراء الناس حتى أتيت خلف القبة فحوَّؿ إليَّ كجهو فأحنى عىلىيَّ  يعنػي أحنػى بوجهو َعَليَّ يريد أف يػحدَّ

قتل علّي، عند م -فقاؿ: ما كاف؟ فقلت: لػم ييرفع حجر من بيت الػمقدس إال كيجد تحتو دـ  -بػهدوء 
 لػم يبقى أحده يعلػم ىذا غيرم كغيرؾ، ال يسمعنَّ منك أحد، فما حدثت بػو -فماذا قاؿ لػو عبد الػملك؟ 

. طمٌر للحقيقة، إخفاٌء لذكر علّي، ىذه األحاديث حتى توفي عبد الػملك بن مركاف -ابن شهاب يقوؿ  -
 ُو ورُِفض كتابػو.التػي صار بػها الػحاكم النيشابوري مػجرماً فرُِفضت أحاديث

يُعلق علػى ىذا  - أنو قاؿ صلػى اهلل عليو كآلػو لعلٌي: أنت مني كأنا منك:  4672، حديث 924صفحة: 
، ألف الػحديث طويل ىذا ىذا حديثه صحيح اإلسناد كلػم يػخرجاه بػهذه األلفاظ غيَّرا فيوالػحديث يقوؿ: 

وا يف األلفاظ، تبلحظوف ىم خبلصة الػحديث، ىذا حديث صحيح اإلسناد ولػم يػخرجا ه بػهذه األلفاظ، غًنَّ
 أيضاً يعرفوف ىذه الػحقيقة.

عن أبي عبد اهلل الػجدلي قاؿ: دخلتي علػى أـ سلػمة رضي اهلل عنها :  4673، حديث 925صفحة: 
فقالت لي: أييسىبُّ رسوؿ اهلل فيكم؟ فقلت: معاذ اهلل أك سبحاف اهلل أك كلػمة نحوىا، فقالت: سمعت 
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يقوؿ ىذا حديٌث صحيح اإلسناد ولػم يػخرجاه، لػم يػخرجُو  - وؿ اهلل يقوؿ: من سىبَّ علٌيان فقد سبنيرس
، وىذا السر يف جريػمة الػحاكم النيشابوري.  البػخاري ومسلػم، ىذا السر يف أىػمية الكتابٌن عند القـو

هلل الػجدلي يقوؿ: حججتي سمعت أبا إسحاؽ التيمي يقوؿ: سمعت أبا عبد ا، بسندِه: 4674الػحديث: 
أـ سلػمة رضواف اهلل تعالػى  -كأجتمع الناس حوؿ زكج النبي إلػى أف يقوؿ:  -كأنا غبلـ فمررتي بالػمدينة 

ألنػها أـ الػمؤمنٌن  -فسمعتها تقوؿ: يا شبيب بن ربعي فأجابػها رجله جىًلفه جاؼ: لبيك يا أمتاه  -عليها 
قالت: فعليُّ بن أبي طالب؟  -نػحن ال نسبػو  -كم ! قاؿ: كأنى ذلك قالت: ييسىبُّ رسوؿ اهلل في نادي -

قالت: فإني سمعت رسوؿ اهلل  -موافقة للسلطة نسبُّ علّيا  -قاؿ: إنا لنقوؿ أشياء نريد عرض الدنيا 
قالت: فعليُّ  ؟كأنى ذلك -عليّّ ُيَسب  -يقوؿ: من سبَّ علٌيان فقد سبني، كمن سبني فقد سبَّ اهلل تعالػى 

 بن أبي طالب؟ قاؿ: إنا لنقوؿ أشياء نريد عرض الدنيا.
: ىذه جريػمة الػحاكم النيشابوري، وىذا السر يف أف صحيح البػخاري وصحيح مسلػم ىي  4675حديث 

الكتب الػمعتربة بالدرجة األولػى لػخلوىا من ىذه األحاديث والتػي تتوفر فيها نفس الشروط الػموجودة يف 
 ا الشيخاف البػخاري ومسلػم.األحاديث التػي ذكرى

عن أبي ذر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: من أطاعني فقد أطاع اهلل كمن عصاني فقد عصا اهلل :  4675حديث 
ىذا حديثه صحيح اإلسناد ىو يُػَعّلق يقوؿ:  -كمن أطاع علٌيان فقد أطاعني كمن عصا عليٌا فقد عصاني 

يث صحيحة اإلسناد وما أخرجها الشيخاف البخاري ، وكل ىذه األحاديث َعلَّق عليها، أحادكلم يخرجاه
 ومسلم.
من أطاعني فقد أطاع اهلل كمن عصاني فقد عصا اهلل كمن ىذا الػحديث الذي قرأتو:  4677الػحديث 

 .4675رقمو:  أطاع علٌيان فقد أطاعني كمن عصا علٌيا فقد عصاني.
عليٌان عند ابن عباس فحصبػو ابن عن ابن عباس جاء رجله من أىل الشاـ فسىبَّ :  4676حديث آخر 

يَب ًَاآلخِزَةِ ًَأَعََِّ اهلل ًَرَصٌُنغو نَعَنَيُىُ اهلل }إٌَِّ انَّذِيٍَ يُؤذًٌَُ عباس فقاؿ: يا عدك اهلل آذيت رسوؿ اهلل  فِي انَُِّ

 ىذا حديٌث صحيح اإلسناد ولػم يػخرجاه. لو كاف رسوؿ اهلل حيان آلذيتوي. نغيى عَذَابًب يُّيِينًب{
، الػحديث عن رسوؿ اهلل وىو يػحدُّ بنظرِه إلػى عمر بن شاس األسلػمي الذي صارت فيما 4677حديث: 

فقلت: أعوذ باهلل أف أؤذيك يا  ،فقاؿ لػو النبي: يا عمر أما كاهلل لقد آذيتنػيبينو وبٌن سيد األوصياء جفوة، 
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ىذا حديث صحيح اإلسناد وري يقوؿ: . الػحاكم النيشابرسوؿ اهلل، قاؿ: بلػى من آذل علٌيان فقد آذاني
 .كلػم يخرجاه
 -عن أنس بن مالك أف النبي قاؿ: قاؿ لعلٌي: أنت تبينه أليمَّتي ما اختلفوا فيو بعدم :  4678الػحديث 

أف النبي قاؿ لعلٌي: ىذا الذي أراد أف يكتبػو يف الكتاب كي ال تضل األُمَّة من بعدِه، أنس يقوؿ ابن مالك: 
. ىذا حديثه صحيح علػى شرط الشيخين كلػم يخرجاه: -ويعلق  –تي ما اختلفوا فيو بعدم أنت تبين أليمَّ 

 ىذه جريػمة النيشابوري وىذه فضيلة البػخاري ومسلػم يا أيها الػمسلػم.
نعل  -عن أبي سعيد رضي اهلل عنو قاؿ: كينا مع رسوؿ اهلل فانقطعت نعلػو : بسندِه:  4679الػحديث 
إف منكم من  -النبػي مشى قليبًل  -فمشى قليبلن ثم قاؿ  -ُيصلحها  -عليّّ يخصفها فتخلَّف  -الرسوؿ 

يقاتل علػى تأكيل القرآف كما قاتلت علػى تنزيلػو، فاستشرؼ لػها القـو كفيهم أبو بكر كعمر رضي اهلل 
 - ين علّياً يع -عنهما، فقاؿ أبو بكر: أنا ىو؟ قاؿ: ال، قاؿ عمر: أنا ىو؟ قاؿ: ال كلكن خاصفي النعل 

. يعنػي ما تأثر ألنو يعرؼ األمور، علػم فأتيناه فبشرناه فلػم يرفع بػو رأسو كأنو قد كاف سمعوي من رسوؿ اهلل
، ىذا حديثه صحيح علػى شرط الشيخين كلػم يخرجاهرسوؿ اهلل ىو علػم علّي، يقوؿ الػحاكم النيشابوري: 
 لػم.ىذه جريػمة النيشابوري، وىذه فضيلة البػخاري ومس

حدثني أبو سعيد التيمي عن أبي ثابت مولػى أبي ذر كنت مع علٌي : 927، صفحة 4685ىذا الػحديث: 
 -يعنػي شك  -فلػمَّا رأيت عائشة كاقفة دخلني بع  ما يدخل الناس  ،رضي اهلل عنو يـو الػجمل

، فلػمَّا فرغ فقاتلتي مع أمير الػمؤمنين -زاؿ عنػي الشك  -فكشف اهلل عني ذلك عند صبلة الظهر 
: إني كاهلل ما جئتي أسأؿ طعامان كال شرابان كلكني مولػى ألبي  ذىبتي إلػى الػمدينة فأتيتي أـ سلػمة فقلتي

ككيف شككت فقالت: أين كنت حين طارت  -يف الػجمل  -ذر، فقالت: مرحبان، فقصصتي عليها قصتي 
: إلػى حيث كشف اهلل ذلك عني عند قل -يف أي مكاف كنت مع علّي أـ مع عائشة  -القلوب مطائرىا  تي
سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ: عليّّ مع القرآف كالقرآف مع  ،قالت: أحسنت - يعنػي عند عليّ  -زكاؿ الشمس 

 ىذا حديٌث صحيح اإلسناد ولػم يػخرجاه. علٌي لن يتفرقا حتى يردا علػى الػحوض.
رحم اهلل علٌيان  -انيد، أنا ال أقرأ األسانيد باألس -قاؿ رسوؿ اهلل صلػى اهلل عليو كآلػو :  4686الػحديث 

 ىذا حديٌث صحيٌح علػى شرط مسلػم ولػم يػخرجاه. اللهم أدر الػحق معو حيثي دار.
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عن زيد بن أرقم قاؿ: كانت لنفر من أصحاب رسوؿ اهلل أبواب شارعة :  4688، حديث 928صفحة: 
سدكا ىذه األبواب إال باب علٌي، قاؿ: فتكلػم  فقاؿ يومان: -يعنػي مفتوحة علػى الػمسجد  -في الػمسجد 

في ذلك ناس، فقاـ رسوؿ اهلل فحمد اهلل كأثنى عليو، ثم قاؿ: أما بعد فإني أيًمرتي بسد ىذه األبواب غير 
. يقوؿ: ىذا باب علٌي، فقاؿ فيو قائلكم كاهلل ما سددت شيئان كال فتحتوي كلكني أمرت بشيء فاتبعتو

 يػخرجاه. حديث صحيح اإلسناد ولػم
: لقد أعطي علٌي بن أبي طالب :  4689حديث  عن أبي ىريرة، قاؿ عمر بن الػخطاب رضي اهلل عنو يـو

ثبلث خصاؿ لئن تكوف لي خصلة منها أحىبُّ إليَّ من أني أعطى حيمري الًنعىم، قيل: كما ىينَّ يا أمير 
رسوؿ اهلل يحل لػو فيو ما يحل لػو، الػمؤمنين؟ قاؿ: تزكجوي فاطمة بنت رسوؿ اهلل، كسكناه الػمسجد مع 

ىذا حديث صحيح اإلسناد، النيشابوري يقوؿ، ولػم يػخرجاه، والقـو خطبوا فاطمة، أبو  كالراية يـو خيبر.
بكر خطب فاطمة، عمر خطب فاطمة، لػماذا لػم يُزّوج النبػي األعظم فاطمة إال لعلّي؟ ما كانوا أكفاء 

وىذه قضية اجتماعية وواضحة وليس عليها غبار، لػماذا لػم يزوج النبػي  لفاطمة، علّيًا كاف كفؤًا لفاطمة،
 األعظم أبا بكر أو عمر من فاطمة؟

كيف كرث  -بسندِه عن أيب إسحاؽ  -سألت قيثم بن العباس كيف :  4690الػحديث  928صفحة: 
ألنو كاف أكلنا بػو لحوقان  قاؿ: -يعنػي ورثُو يف العلػم ويف اإلمامة ويف الوصية  -عليّّ رسوؿ اهلل دكنكم؟ 

 قاؿ ىذا حديٌث صحيح اإلسناد ولػم يػخرجاه. كأشدنا بػو لزكقان.
عن مجاىد عن ابن عباس : وىذه الػجريػمة الكربى للحاكم النيشابوري ىذا الػحديث، بسندِه:  929صفحة 

بػها فمن أراد قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: أنا مدينة العلػم كعليّّ با - 4693حديث:  -رضي اهلل عنهما 
من أراد الػمدينة فليأتي  -ليس حيطاف وجدراف ونوافذ وشبابيك ىو باٌب واحد  الػمدينة فليأتي الباب.

. قاؿ: ىذا حديٌث صحيح اإلسناد ولػم يػخرجاه، كثًٌن منهم ُيشكلوف علػى النيشابوري لػماذا يقوؿ علػى الباب
ك، كتب الرجاؿ وكتب الػحديث تقوؿ بأف ىذا ىذا الػحديث حديٌث صحيح اإلسناد؟ والواقع يثبت ذل

 حديٌث صحيح اإلسناد ولػم يػخرجاه ويتكلػم عن األسانيد يف ىذا الػحديث.
عن جابر بن عبد اهلل اإلنصارم سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ: أنا مدينة العلػم كعليّّ بابػها، : 4694الػحديث 

 فمن أراد العلػم فليأتي الباب.
عباس، نظر النبي إلػى علٌي فقاؿ: يا علٌي أنت سيده في الدنيا سيده في عن ابن :  4695الػحديث 
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. كالويل لػمن أبغضك بعدم .كعدكؾ عدكم كعدكم عدك اهلل .اآلخرة، حبيبك حبيبي كحبيبي حبيب اهلل
يقوؿ صحيٌح على شرط الشيخٌن ولكنهم ما أخرجاه، وكل ىذه أحاديث صحيحة ما ىي العلة؟ ليس العلة يف 

  العلة يف ادل ، األلفاظ غًن واضحة، العلة يف علّي، أنا قلت الػمشكلة عليّّ.السند وال
عن أبي ذر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل لعلٌي بن أبي طالب: من أطاعني فقد :  4696، حديث 930صفحة: 
 كمن أطاعك فقد أطاعني كمن عصاؾ فقد عصاني. ،كمن عصاني فقد عصا اهلل ،أطاع اهلل

 ناد ولػم يػخرجاه، قاؿ الػحاكم النيشابوري.ىذا حديٌث صحيح اإلس
عن زيد بن أرقم قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: من يريد أف يحيا حياتي كيموت موتي كيسكن :  4697حديث 

فإنو لن يخرجكم من ىدل، كلن يدخلكم في  ،جنة الػخلد التي كعدني ربي، فليتولػى علٌي بن أبي طالب
اليتو بػحيث ال تضل األُمَُّة من بعدِه، من بعد رسوؿ اهلل، قاؿ ىو ذلك الذي أراد أف يكتب صك و  ضبللػو.

من يريد أف يحيا حياتي كيموت موتي كيسكن جنة الػخلد التي كعدني ربي، رسوؿ اهلل برواية زيد بن أرقم : 
ىذا حديٌث صحيح  فليتولػى علٌي بن أبي طالب فإنو لن يخرجكم من ىدل، كلن يدخلكم في ضبللػة.

 شرطيهما ولػم يػخرجاه قاؿ الػحاكم النيشابوري ىذا الكبلـ. اإلسناد علػى
عن أبي عبد اهلل الػجدلي عن أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ: ما كنا نعرؼ الػمناففين إال :  4698حديث 

ألنو ال يبغضُو إال منافق،  كالبيغ  لعلٌي بن أبي طالب. ،كالتخلف عن الصلوات ،بتكذيبػهم اهلل كرسولػو
 ٌث صحيح علػى شرط مسلػم ولػم يػخرجاه.قاؿ ىذا حدي

سمعت رسوؿ اهلل كىو آخذ بضبع علٌي بن أبي طالب : عن جابر بن عبد اهلل األنصاري :  4699حديث 
 .كىو يقوؿ: ىذا أمير البررة، قاتل الفجرة، منصوره من نصره، مخذكؿه من خذلػو، ثم مد بػها صوتو

الػحاكم النيشابوري، ىذه جرائم الػحاكم النيشابوري وىذه ىذا حديٌث صحيح اإلسناد ولػم يػخرجاه، قاؿ 
ميزات البػخاري ومسلػم ألنػهما ما ذكرا ىذه األحاديث، وجريػمة الػحاكم النيشابوري ىي ىذه األحاديث، 

 عليّّ ىو الػمشكلة.
، ربػما طوؿ 4702، الػحديث: 931: أنا ما أقرأ كل األحاديث ىذه نػماذج، صفحة:  931صفحة 

نامج وكثرة األحاديث تسبب الػملل للػمشاىدين، لكننػي أريد أف أجػمع من القرائن ومن الشواىد لبياف الرب 
الػحقيقة فمن يتعبػو كثرة الػحديث، كثرة حديثي فلينتقل إلػى قناة أخرى، ومن يريد أف يبحث عن الػحقيقة ىذه 

 ىي عبلئم ومعالػم الػحقيقة.
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عن األعمش عن الػمنهاؿ بن عمر عن عباد بن عبد اهلل األسدي : بسندِه  4702، الػحديث 931صفحة: 
َب أََتَ يُنذِرٌ ًَنِكُمّعن علّي ىذا الػحديث  وأنت  قاؿ عليّّ: رسوؿ اهلل الػمنذر كأنا الػهادم.قٌَو ىَبدٍ{ }إًََِّ

ػم ذلك ولن الػهادي ومن غًنؾ ىادي يا أمًن الػمؤمنٌن، ىذا حديٌث صحيح اإلسناد ولػم يػخرجاه، ونػحن نعل
 يػخرجاه أيضاً، لػم يػخرجاه ولن يػخرجاه.

كأخذ رسوؿ اهلل ثوبػو فوضعوي  ، حديث طويل أقرُأ سطرًا منو فقط:4708، حديث: 932، 933صفحة: 
علػى علٌي كفاطمة كحسن كحيسين كقاؿ: إنما يريد اهلل ليذىب عنكم الرجس أىل البيت كيطهركم 

ىل البيت، يقوؿ: ىذا حديٌث صحيح اإلسناد ومل ؼلرجاه بػهذه حديث طويل كلػو يف فضائل أ تطهيرا.
وا، كطريقة البػخاري خصوصًا ومسلػم أىوف  السياقة، لعبوا بػو عبثوا بػو، مل يػخرجوه ىكذا، حذفوا، أضافوا، َغًنَّ

 منو يف نقل األحاديث، ىذا حديٌث صحيح اإلسناد ولػم يػخرجاه بػهذه السياقة.
الػحديث فيو تفصيل  -النبي يقوؿ لعلٌي: أنت كليي في الدنيا كاآلخرة :  4711، حديث 933صفحة: 

ىذا حديٌث صحيح اإلسناد ولػم يػخرجاه، قاؿ الػحاكم  أنت كليي في الدنيا كاآلخرة. -ىذه خبلصتُو 
 النيشابوري.
سمعت أبا مريم الثقفي يقوؿ: سمعت عمار بن ياسر يقوؿ: : بسندِه:  4713، حديث 934يف صفحة: 

 معت رسوؿ اهلل يقوؿ لعلٌي: يا علٌي طوبى لػمن أحبَّك كصدؽ فيك، ككيله لػمن أبغضك ككذب فيك.س
ىذا حديٌث صحيح اإلسناد ولػم يػخرجاه، وكم من األحاديث لػم يػخرجوا، الػمشكلة عليّّ صلوات اهلل عليو، 

 مشكلتنا عليّّ.
 ؟د ولػم تُػخرج ، ما ىي ىذه األحاديث، حديث رسوؿ اهلل، عدة أحاديث وكلػها صحيحة السن938صفحة: 

النظر إلى علٌي عبادة، ، وىو مشتمل على أكثر من حديث: 4737حديث:  4736حديث:  ماذا تقوؿ؟ 
، ىذا حديٌث صحيح اإلسناد،  -النظري إلى كجو علٌي عبادة  أحاديث صحيحة السند وما أخرجها القـو

النظر إلى علٌي عبادة، النظري إلى  -ومل ؼلرجاه  وىكذا خلف كل حديث يقوؿ: ىذا حديٌث صحيح اإلسناد
 كجو علٌي عبادة.

َب يُزِيُِ عن أـ سلػمة قالت: في بيتي نزلت: ، بسندِه سند مفصل، 4759، الػحديث: 942صفحة:  }إًََِّ

ن قالت: فأرسل رسوؿ اهلل إلػى علٌي كفاطمة كالػحسن كالػحسيجشَ أَىمَ انََيتِ{نِيُذىِبَ عَنكُىُ انزّاهلل 
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ىؤالء الذين نزلت فيهم اآلية، قاؿ الػحاكم النيشابوري بعد ىذا الػحديث: ىذا  - فقاؿ: ىؤالء أىل بيتي
 حديٌث صحيٌح علػى شرط البػخاري ولػم يػخرجاه.

فدعا رسوؿ اهلل الػحسن كالػحسين فأقعد بسندِه إلػى أف يقوؿ الػحديث:  :4760 ، حديث:942صفحة 
 -وزوجها يعنػي علّياً  -كأدنى فاطمة من حجرًه كزكجها ثم لفَّ عليهم ثوبان كل كاحدو منهما علػى فخديو 

َب يُزِيُِ ثم لفَّ عليهم ثوبان كقاؿ:  ثم قاؿ: زَكُى تَطيِريًا{جشَ أَىمَ انََيتِ ًَيُطَيّنِيُذىِبَ عَنكُىُ انزّاهلل }إًََِّ
يقوؿ ىذا حديٌث صحيٌح  -بيتي أحق ىؤالء أىل بيتي، اللهم أىل بيتي أحق، ىؤالء أىل بيتي، اللهم أىل 

 علػى شرط الشيخٌن ولػم يػخرجاه، شيء طبيعي لػم يػخرجاه.
عن زيد بن أرقم رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل إني تارؾه ، بسندِه: 4765، الػحديث: 943صفحة: 

ٌث صحيح اإلسناد ىذا حدي .فيكم الثقلين كتاب اهلل كأىل بيتي كإنهما لن يتفرقا حتى يردا علػى الػحوض
علػى شرط الشيخٌن ولػم يػخرجاه، مثل ىذا كثًٌن وكثًن ىذه نػماذج، تبلحظوف نػحن مررنا علػى صحيح 
البػخاري وصحيح مسلػم ورأينا رزية الػخميس وما فعلػو عمر بن الػخطاب والصحابة، مث قرأنا أحاديث الػحوض 

لنعم، مث جئنا إلػى الػحاكم النيشابوري لنراه يػُخرج لنا وإف الصحابة سُيطردوف وال ينجو منهم إال مثل ىػمل ا
ىذه األحاديث وغًنىا كثًن، إذا تتذكروف يف أحد حلقات ىذا الربنامج جئت بكتاب إحقاؽ الػحق وىو مكتبة  
، من صحاحهم، من أسانيدىم، من  كاملة وقلت يف حينها كل أحاديث ىذا الكتاب مأخوذة من كتب القـو

إني تارؾه  :رىم، من تفاسًنىم، ولكن تبقى الػمشكلة يف علّي صلوات اهلل وسبلمو عليومساندىم، من مصاد
ىذا حديٌث صحيح اإلسناد  .فيكم الثقلين كتاب اهلل كأىل بيتي كإنهما لن يتفرقا حتى يردا علػى الػحوض

 علػى شرط الشيخٌن ولػم يػخرجاه.
ت الػماضية أقوؿ اآلف وأقوؿ إلػى آخر لػحظة من ىذه صفحاٌت من الػَمَلّف العلوي، وكما قلت يف الػحلقا

حيايت إننػي ال أتػحدُث ولن أتػحدث عن ظبلمة علّي، وإف قلت شيئًا عن ظبلمة علّي أو وردت ىذه الكلػمة 
علػى لساين، فذلك إشارة إلػى جهٍة إلػى جانب إلػى حرؼ من ظبلمة علّي صلوات اهلل عليو، ظبلمة علّي أكرب 

ىذا احلديث وأكرب من الزماف وادلكاف، ظبلمة علّي كبًنٌة بكرب علّي صلوات اهلل وسبلمو  مين وأكرب من كل
عليو، لكن ىذه حقائق نتصفحها يف كتب التأريخ يف كتب احلديث، نتلمس من خبلذلا شيئًا من احلقيقة علَّ 

ىذه الشواىد ىذه ادلعامل،  إنساناً يبحُث عن اذلدى، علَّ إنساناً يبحُث عن احلقيقة يهتدي هبدى ىذه القرائن،
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وأعتقد أف القضية واضحة وال ٓنتاج إىل ىذا الكثًن، لكننا البد أف نبٌن احلقائق من ىذه اجلهة أو من تلكم 
 اجلهة ُنسب ما يناسب ادلقاـ، قلت بأف كبلمي يف ىذه احللقة يقُع يف ثبلث جهات:

 كانت يف صحيح البػخاري ومسلػم وشروحهما.  :الػجهة األكلػى
كانت يف مستدرؾ الصحيحٌن للحاكم النيشابوري كدليل صارخ وحقيقة واضحة دامغة بينة   الػجهة الثانية:

على تزوير احلقائق على طمر احلقيقة، اجلناية اليت أرتكبػها الػحاكم النيشابوري أف ذكر ىذه األحاديث وأمثاؿ 
ات اهلل وسبلمو عليو، فتلك جريػمتو، كيف ىذه األحاديث ووفقًا لشروط الػجماعة، لكنو كيف يذكر علّيًا صلو 

يذكر ىذه األحاديث التػي تكشف لنا أحقية علّي يف الوصية يف اإلمامة يف الػخبلفة، األحاديث التػي بينت لنا 
أف وصية النبػي كانت يف الكتاب والعرتة، ال كما قالوا يف رواياتػهم الػمزيفة أنو أوصى بكتاب اهلل، ال يػمكن 

كوف وصيتُو ناقصة، إذا أوصى بكتاب اهلل ىذه وصية ناقصة، كيف يفهم الػمسلػموف وأفضل للنبػي أف ت
الصحابة كما يقولوف عمر بن الػخطاب ال يعرؼ معنػى كلػمة األب، ويقوؿ بأف ىذا من التعمق والتكلف، إذا  

ماذا يعرؼ عمر بن  كاف معرفة معنػى لفظة شائعة عند العرب معروفة معناىا العلف من التعمق والتكلف، إذاً 
الػخطاب وبقية الصحابة من حقائق القرآف؟ وكذلك أبو بكر ما كاف يعرؼ معنػى األب، وما كانوا يعرفوف 
، وال يعرفوف كيف يصلوف العيد، وال  أحكاـ الػحدود، وال أحكاـ الفرائض، والروايات موجودة يف كتب القـو

وال يعرفوف، وال يعرفوف، وال يعرفوف، ىذه ادلسائل البديهية  يعرفوف أحكاـ الشكوؾ، وال يعرفوف أحكاـ الطهارة،
 ما كانوا يعرفومها، فكيف يوصي النيب بكتاب اهلل فقط ويرتؾ األُمَّة يف ضبلؿ من دوف بياف؟!

أريد أف أشًن إلػى ما ذكرُه ىشاـ بن الػحكم يف الػمحاججة التػي مرَّ ذكرىا يف الػحلقات األولػى  الػجهة الثالثة:
ال أريد أف أعيد قراءة  )بػحار األنوار(من  48ىذا الربنامج، ىشاـ بن الػحكم ماذا قاؿ؟ ىذا ىو الػجزء من 

الػمحاججة أشًن إلػى نقطة واحدة فقط، وىو يناقش ضرار فقاؿ لػو: الناس بعد رسوؿ اهلل ال نستطيع أف 
 نتصور حالتهم إال يف ثبلث حاالت:
عزَّ وجل رفع التكليف عن الػخلق بعد الرسوؿ فلػم يكلفهم ولػم يأمرىم ولػم  الػحالة األولػى: إما أف يكوف اهلل

ينههم، ىذه الػحالة فالنبػي ترؾ األُمَّة من دوف مرجع يرجعوف إليو تركها ىكذا، فإما أف تكوف األُمَّة رُِفع عنها 
يـو القيامة وحرامو حراـ إلػى يـو  التكليف والػحاؿ أف األُمَّة لػم يُرفع عنها التكليف حبلؿ ُمػَحمَّد حبلؿ إلػى

واإلسبلـ أحكاـ وعقائد وأخبلؽ وآداب وسنن وقواعد، ىذا الوجو {}القيامة، 
 األوؿ أف يكوف اهلل رفع التكليف عن األُمَّة.
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ح ى  -حد الرسوؿ يف العلم الوجو الثاين: أف يكوف الناس ادلكلفوف قد استحالوا بعد الرسوؿ علماء يف مثل 
 -يعرفوا القرآف، القرآف ػلتاج إىل علم كعلم رسوؿ اهلل، فإما أف يكوف التكليف قد رُِفع عنهم، وىذا غًن شلكن 

ادلكلفوف قد استحالوا بعد الرسوؿ علماء يف مثل حد الرسوؿ يف العلم  -االحتماؿ الثاين  -أف يكوف الناس 
فهل يقوؿ  -وف كلهم قد استغنوا بأنفسهم وأصابوا احلق الذي ال اختبلؼ فيو ح ى ال ػلتاج أحٌد إىل أحد فيك

أحد بذلك؟! أمهم صاروا كلهم ُند علم رسوؿ اهلل !! ال يقوؿ أحد بذلك، إذًا إذا مل يكن التكليف مرفوعاً، 
 وال الناس عندىا العلم الكامل، إذاً ما ىو احلل ادلنطقي؟! احلل ادلنطقي وىو الوجو الثالث:

البد لػهم من َعلػم يقيمو الرسوؿ لػهم ال يسهو وال يغلط وال يػحيف، معصـو من الذنوب، مربأ من الػخطايا، 
، البد من أف يقيم أحداً،  -ػُلتاُج إليو وال ػلتاج إلػى أحد  حتػى لو أردتػم أف تقولوا بأنو ليس بػمعصـو

يػحتاُج إلػى أحٍد يف علػمِو واألُمَّة تػحتاج إليو،  ولنفرتض أنو ليس بػمعصـو لكنو البد أف يكوف عندُه علػم، ال
فإما أف التكليف رُِفع عن األُمَّة وىذا غًن مػمكن، وإما أف األُمَّة وصلت يف علػمها إلػى حد علػم رسوؿ اهلل، 

ّخص ىذا وىذا غًن مػمكن أيضًا وال واقع لػو، إذًا ماذا تصنع األُمَّة؟ البد من وجود عالػِم ترجع إليو، من ُيشَ 
العالِػم؟ البد أف ُيَشّخصُو الرسوؿ، وذلك ما شخَّصُو يف الغدير، وما شخَّصُو لؤلُمَِّة يف األياـ األولػى للبعثة 

أنا أعتقد أي إنساف يفكر بعقلػو ويبحث عن مصلحتِو ويريد  }ًَأَٔزِس عَشِ َرَهَ اََّلشَثِنيَ{ حينما نزلت اآلية:
ا الربىاف فبل يستطيع أف يتجاوزُه دوف أف يتأمل فيو كثًناً، علػى نفس ىذا أف يصل إلػى الػهدى يقف أماـ ىذ

النسق ىناؾ بػحث جػميل جدًا وموجز كتبػو السيد ُمػحمَّد باقر الصدر رضواف اهلل تعالػى عليو، بػحٌث حوؿ 
ػو ما ىو موقفُو باتػجاه الوالية، بنفس ىذا التفريع، السيد ُمػحمَّد باقر الصدر قاؿ: إف النبػي صلػى اهلل عليو وآل

 األُمَّة، إذا ما تويف ما ىو موقفو؟ قاؿ: ىي ثبلثة احتماالت ال يوجد غًنىا:
: أف يقف النيب من مستقبل الدعوة موقفاً سلبياً ويكتفي ّنمارسة دورِه يف قيادة الدعوة، الدعوة االحتماؿ األوؿ

ىذا الػموقف األوؿ، ما ىو موقف  ،لظروؼ والُصَدؼإلػى الدين، وتوجيهها فرتة حياتو ويرتكها يف مستقبلػها ل
النبػي؟ الػموقف األوؿ: أف يقف من مستقبل الدعوة موقفًا سلبيًا ويكتفي ّنمارسة دورِه يف قيادة الدعوة 

وىذا ال يػمكن أف يكوف من أي عاقل فضبلً  ،وتوجيهها فرتة حياتو ويرتكها يف مستقبلػها للظروؼ والُصَدؼ
 ء، ىذا االحتماؿ األوؿ.عن خامت األنبيا
أف ؼلطط الرسوؿ القائد دلستقبل الدعوة بعد وفاتِو ويتخذ موقفًا إغلابيًا فيجعل القيمومة على  االحتماؿ الثاين:

الدعوة وقيادة التجربة لؤلُمَّة ادلمثلة على أساس نظاـ الشورى يف جيلها العقائدي األوؿ الذي يضم رلموع 
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يل ادلمثل لؤلُمَّة ىو الذي سيكوف أو سُيَكّوف قاعدًة للحكم وزلور قيادة الدعوة ادلهاجرين واألنصار، فهذا اجل
يف خط ظلوىا، وىنا ُيبلحظ أف طبيعة األشياء والوضع العاـ الثابت عن الرسوؿ والدعوة والُدعاة يدحض ىذ 

السبب  - باشرًة باألُمَّةالفرضية، وينفي أف يكوف النيب قد انتهج ىذا الطريق واْنو إىل ربط قيادة الدعوة بعده م
يف ذلك السًنة، ما عندنا أي نظاـ بُػٌّن وأي إحكاـ عن كيفية الشورى، ولذلك ادلسلموف ٔنبَّطوا حٌن تركوا 
علّيًا مرًة يف السقيفة، ومهزلة السقيفة معروفة أقرأوا تأريخ السقيفة وسرتوف ادلهزلة اليت حدثت فيها، أو مرًة 

ع الرؤوس، أو مرًة بوصية أيب بكر إىل عمر وىو يُغمى عليو، ىذه مهازؿ، لو كاف شورى عمر واليت أمر هبا بقط
 ىناؾ نظاـ زلدد تُرِؾ لؤلُمَّة لعمل بو ادلسلموف ال وجود ذلذا النظاـ.

وىو الطريق الوحيد الذي بقي منسجماً مع طبيعة األشياء ومعقواًل علػى ضوء ظروؼ الدعوة  تبقى احلالة الثالثة:
لوؾ النيب، وىو أف يقف النيب من مستقبل الدعوة بعد وفاتِو موقفًا إغلابياً، فيختار بأمر من اهلل والُدعاة وس

سبحانو وتعالػى شخصًا يرشحُو عمق وجودِه يف كياف الدعوة فيعده إعدادًا رساليًا وقياديًا خاصًا لتتمثل فيو 
 .. إلػى آخر كبلموِ .الػمرجعية الفكرية والزعامة السياسية للتجربة

فإما أف يرتؾ النبػي الدين واألُمَّة ىكذا ىػمبًل يهملػها وىذا غًن مػمكن، وإما أف يرتؾ أمر األُمَّة لؤلُمَّة، فأين 
النظاـ الذي ستعتمدُه األُمَّة، وإذا كاف قد ترؾ نظاماً للشورى فلػماذا لػم يعملوا بػو؟ لػماذا لػم تكن ىناؾ شورى 

َ شخصًا من بعدِه؟ وإذا كاف حقيقية يف السقيفة، وإذا كانت ال شورى ىي النظاـ لػماذا تركها أبو بكر فَعٌنَّ
 التعيٌن ىو الػمنهج أو الشورى يف السقيفة لػماذا لػم يتبعها عمر بن الػخطاب؟

عثماف قُِتل ولو بقي لػجاءنا بطريقة أخرى، عليّّ انتخبتُو األُمَّة، أما معاوية فجاء بطريق الصلح، وطريق الصلح 
، وبعد معاوية جاء يزيد، والطريقة التػي جاء بػها يزيد طريقة معروفة، وبعد يزيد ىكذا وإلػى يومنا ىذا، معروؼ

ال توجد ىناؾ طريقة، إذًا العقل والوجداف والػمنطق والفطرة تػحكم بوجود شخص معٌن من ِقَبل رسوؿ اهلل 
 اب والعرتة، القرآف كيف نفهم القرآف؟صلػى اهلل عليو وآلػو وسلػم، وىذا ىو الذي تؤيدُه أحاديُث الكت

ىل يُفهم القرآف وفقاً لػهذه اآلراء الػمختلفة والػمضطربة؟ ىناؾ حديٌث جػميل يف كتاب الكايف، ىذا ىو الػجزء 
األوؿ من كتاب الكايف: عن منصور بن حاـز قاؿ: قلت أليب عبد اهلل عليو السبلـ: إف اهلل أجلُّ وأكرـُ من أف 

بل الػخلق يُعرفوف باهلل، قاؿ: صدقت، قلت: إف من عرؼ أف لػو رباً فقد ينبغي لػو أف يعرؼ أف يُعرؼ بػخلقو، 
لذلك الرب رضًا وسخطًا وأنو ال يُعرؼ رضاُه وسخطو إال بوحي أو رسوؿ، فمن لػم يأتِو الوحي فقد ينبغي لػو 

وقلت للناس: تعلػموف أف رسوؿ اهلل أف يطلب الرسل، فإذا لقيهم عرؼ أمهم الػحجة وأف لػهم الطاعة الػمفرتضة 
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صلػى اهلل عليو وآلػو كاف ىو الػُحّجة من اهلل علػى خلقو، قالوا: بلػى، قلُت: فحٌن مضى رسوؿ اهلل من كاف 
الػُحّجة علػى خلقو؟ فقالوا: القرآف، فنظرت يف القرآف فإذا ىو يػخاصم بػو الػمرجُئ والقدري والزنديق الذي ال 

ألف القرآف حػمَّاٌؿ ذو وجوه. فعرفت أف القرآف ال يكوف ُحّجًة إال  -الرجاؿ بػخصومتو  يؤمن بػو ح ى يغلب
بقّيم البد من قيم، فما قاؿ فيو من شيء كاف حقًا فقلت لػهم: من قيم القرآف؟ فقالوا: ابن مسعود قد كاف 

 يعلػم وعمر يعلػم وحذيفة يعلػم، قلُت: كلػو؟
، فقاؿ: قالوا: ال، فلػم أجد أحدًا يُقاؿ  إنو يعرؼ ذلك كلػو إال علّيًا عليو السبلـ، وإذا كاف الشيء بٌن القـو

والشواىد موجودة  -أنا أدري  -يعنػي علّيًا  -ىذا ال أدري، وقاؿ ىذا ال أدري وقاؿ ىذا ال أدري وقاؿ ىذا 
عتو مفرتضة وكاف فأشهد أف علّيًا كاف قّيم القرآف وكانت طا -يف كتبػهم، حٌن يػجهلوف يرجعوف إلػى علّي 

استدالؿ واضح  -الػُحّجة علػى الناس بعد رسوؿ اهلل وأف ما قاؿ يف القرآف فهو حق فقاؿ اإلماـ: رحػمك اهلل 
وصريح وبٌّن ألننا ال نستطيع أف نفهم القرآف من دوف قّيم، القرآف نفسو ىو يػحدثنا يف سورة آؿ عمراف، ماذا 

ٌَّزَُِ أَٔضَيَ عٍََْهَ اٌىِزَبةَ ِِنوُ مَّبدٌ ُِّحىََّبدٌ ىَُّٓ أَُُّ اٌىِزَبةِ ًَأُخَشُ ُِزَشَبثـيبدٌ }ىٌَُ ا يقوؿ القرآف؟ يف اآلية السابعة

اعِخٌَُْ ـِِ اٌعٍِـُ ًَاٌشَّاهلل رَؤًٍِّـو اِالَّ ـَؤََِّب اٌَّزَِّٓ يف لٌٍُُثـيُ صَّػٌ ـََْزَّجِعٌَُْ َِب رَشَبثـو ِِنوُ اثزِؽَبء اٌفِزنَخِ ًَاثزِؽَبء رَؤًٍِّـو ًََِب َّعٍـُ 

ووضعوا {اهلل}ًََِب َّعٍـُ رَؤًٍِّـو اِالَّ  التحريف ىنا، تبلحظوف يف عبلمات القراءة نَب{ٓ عِنذِ سَثَّّمٌٌٌَُُْ مَِنَّب ثـو وًٌُّ ِّ

}ًََِب َّعٍـُ  عبلمة وقف ىنا، لػماذا؟ لعزؿ الراسخوف، وىذا أيضًا من طمر الػحقيقة ولكن عن طريق التجويد

بينما الواو ىذه واو  ،وقفة ونبدأ جػملة جديدة نستأنف جػملة تكوف ىذه الواو واو استئنافية {اهللؤًٍِّـو اِالَّ رَ

والراسخوف ىنا عطف علػى اهلل علػى لفظ  ،حرؼ عطف الواو ًَاٌشَّاعِخٌَُْ{اهلل }ًََِب َّعٍـُ رَؤًٍِّـو اِالَّ  عاطفة

ًَاٌشَّاعِخٌَُْ{ اهلل }ًََِب َّعٍـُ رَؤًٍِّـو اِالَّ ضعوا عبلمة وقفالػجبللة اهلل، لكن القـو يف تػجويدىم و 

نَب ًََِب َّزَّوَّشُ اِالَّ ٓ عِنذِ سَثًَّاٌشَّاعِخٌَُْ ـِِ اٌعٍِـُ َّمٌٌٌَُُْ مَِنَّب ثـو وًٌُّ ِّاهلل }ًََِب َّعٍـُ رَؤًٍِّـو اِالَّ 

اآلية تتحدث عن آيات مػحكمة ُىنَّ أـ الكتاب وآيات متشابػهات، وتتحدث عن قلوب وزيغ أًٌٌُُا اٌَّجَبةِ{

إذًا البد من جهة تعصم الناس من  اٌَّزَِّٓ يف لٌٍُُثـيُ صَّػٌ ـََْزَّجِعٌَُْ َِب رَشَبثـو ِِنوُ اثزِؽَبء اٌفِزنَخِ ًَاثزِؽَبء رَؤًٍِّـو{ أَيَّبفَ}



 7 ح   الملف العلوم
  

198 

 طل، من ىذه الِف ، كما قاؿ صلػى اهلل عليو وآلػو:ىذا الزيغ، من ىذا التأويل البا
أأتوين بكتاب أو بكتف ودوات أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعدُه أبدا، أو لن تضلوا بعدي أبدا، إذا كاف ىذا 

 }ىٌَُ اٌَّزَُِ أَٔضَيَ عٍََْهَحاؿ القرآف، كيف يكوف القرآف حينئذ كتابًا يُرجع إليِو من دوف أف تكوف ىناؾ فتنة

جِعٌَُْ َِب رَشَبثـو ِِنوُ اثزِؽَبء اٌفِزنَخِ اٌىِزَبةَ ِِنوُ مَّبدٌ ُِّحىََّبدٌ ىَُّٓ أَُُّ اٌىِزَبةِ ًَأُخَشُ ُِزَشَبثـيبدٌ ـَؤََِّب اٌَّزَِّٓ يف لٌٍُُثـيُ صَّػٌ ـََْزَّ

 ًَاٌشَّاعِخٌَُْ ـِِ اٌعٍِـُ{اهلل }اِالَّ يلىناؾ جهة تعلػم التأو }ًََِب َّعٍـُ رَؤًٍِّـو{إذاً النجاة أين؟ًَاثزِؽَبء رَؤًٍِّـو{
ىذه الػجهة الراسخة يف العلػم، وىل يػمكن أف نقوؿ بأف ىذا الوصف ال ينطبُق علػى علّي صلوات اهلل وسبلمو 
عليو؟ الػمنطق يقوؿ البد من جهة يُرجع إليها يف معرفة الدين، البد من وجود ىذه الػجهة، ىناؾ قضية، قضية 

من يـو رحيل رسوؿ اهلل وإلػى اآلف، كم ُكِتَب يف القرآف؟ وكم َفسََّر الػمفسروف؟ أراء مػختلفة، بل واضحة جداً 
متناقضة يف كثًن من األحياف، أين الػحق؟ مع من الػحق؟ الػحق مع علػماء الشيعة؟ ما لدليل علػى ذلك؟ مع 

علػى ذلك؟ البد من وجود ُمَرّجػح يػختلف  علػماء السنة؟ ما الدليل علػى ذلك؟ مع علػماء الػخوارج؟ ما الدليل
عن علػماء الشيعة ، عن علػماء السنة، عن علػماء الػخوارج، عن علػماء أي جهة من الػجهات، البد من وجود 
جهة ىذه الػجهة جهة راجحة عندىا ُمرجحات، ىذه الػمرجحات لػم تأيت من قراءة كتاب يف النحو أو كتاب 

أناس قرأوا كتباً، علػماء السنة أناس قرأوا كتباً، البد من جهة مرجحة، الصحابة   يف األصوؿ، علػماء الشيعة
كلػهم أناس عاديوف تبعوا النبػي آمنوا بػو حفظوا بعض أحاديثِو وجهلوا كثًنًا منها، البد من وجود شخص ىذا 

ىذه  إلػهية، ميزة نبوية، الشخص فيو ميزة، ىذه الػميزة يتميز بػها عن غًنِه، ىذه الػميزة البد أف تكوف ميزة
الػميزة النبوية والػميزة اإللػهية لػم تتجلػى إال يف علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو، ولذلك كاف عليّّ ىو الػميزاف 
الذي يُعرؼ بػو الػحق من الباطل، القرآف يدور معُو حيثما دار، والػحق يدور معو حيثما دار، وحتػى لو أردنا أف 

وأف نعطي الناس وأف نعطي كل شخص الػحّق يف أف  ،لو أردنا أف نغفل عن ذلك كلػو نغفل عن ذلك كلػو،
 يفسر القرآف بػحسب رأيو وبػحسب ما يريد.

يأيت ىنا سؤاؿ، ىذا السؤاؿ وجهُو اإلماـ العسكري للفيلسوؼ أيب إسحاؽ الكندي ىذه الػحادثة مذكورة يف 
ػحسن العسكري صلوات اهلل وسبلمو عليو، الفيلسوؼ أبو من )بػحار األنوار( يف حياة إمامنا ال 50الػجزء 

ويف  -أخذ في تأليف تناق  القرآف كشغل نفسو بذلك  -إسحاؽ الكندي، كاف فيلسوؼ العراؽ يف زمانِو 
بعض األخبار قضى من عمرِه عشرين سنة يػجمع تناقضات القرآف بػحسب ما ىو يرى، ىذه اآليات تتناقض 
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تبلمذتًو دخل يومان علػى اإلماـ الػحسن العسكرم عليو السبلـ فقاؿ لػو أبو كإف بع   -مع ىذه اآليات 
ميحىمَّد: أما فيكم رجله رشيد يردع إستاذكم الكندم عٌما أخذ فيو من تشاغلػو بالقرآف، فقاؿ التلػميذ: 

درجة علػمو  يعنػي نػحن ال نبلغ إلػى -نحن من تبلمذتًو كيف يجوز منا االعتراض عليًو في ىذا أك في غيرًه 
أتؤدم إليو ما ألقيو إليك؟ قاؿ: نعم، قاؿ: فىًصر  -يعنػي اإلماـ العسكري  -فقاؿ أبو ميحىمَّد  -ال نستطيع 

إليو كتلطف في مؤانستًو كمعونتًو علػى ما ىو بسبيلػو، فإذا كقعت األينسة في ذلك فقل: قد حضرتني 
 فقل لػو: -سيطلب منك  -مسألة أسألك عنها، فإنو يستدعي ذلك منك 

ىو الكندي ماذا يريد أف يقوؿ؟ يريد أف يقوؿ بأف القرآف من البشر من  -إف أتاؾ ىذا الػمتكلػم بػهذا القرآف 
إف أتاؾ ىذا الػمتكلػم بػهذا القرآف ىل يجوز أف يكوف مرادهي بما تكلػم بػو منوي غير الػمعاني  -صنع البشر 

مقصود اإلماـ ىكذا قل  -: إنوي من الػجائز ألنو رجله يفهم التي قد ظننتها أنك ذىبت إليها، فإنو سيقوؿ
للكندي ىذه الػمعاين التػي أنت تفهمها من القرآف وتقوؿ بأنػها متناقضة، سواء كاف ىذا القرآف من اهلل أو من 

غًنِه  غًنِه، أال يػمكن أف يوجد ىناؾ احتماؿ بػحكم العقل أف الػمتكلػم بػهذا القرآف سواء كاف من اهلل أو من
أف يكوف ىذا الػمتكلػم قد قصد معنػًى آخر غًن الػمعنػى الذي فهمتُو، غًن الػمعنػى الذي فهمتُو أنت يا كندي، 

ألنو رجله يفهم، إذا سمع فإذا أكجب ذلك فقل لػو: فما يدريك  -سيقوؿ لك: نعم، يقوؿ ألنو رجل عاقل 
غير معانيو، فصار الرجل إلػى الكندم كتلطف لعلػو قد أراد غير الذم ذىبت أنت إليو، فتكوف كاضعان ل

إلػى أف ألقى عليو ىذه الػمسألة فقاؿ لػو: أًعد عىلىٌي، فأعاد عليو فتفكر في نفسًو كرأل ذلك محتمبلن في 
اللغة كسائغان في النظر فقاؿ: أقسمت عليك إال أخبرتني من أين لك؟! فقاؿ: إنو شيءه عىرىضى بقلبي 

كال من بل  ىذه الػمنزلة، فعرفني من أين لك  ، ما مثلك من اىتدل إلػى ىذافأكردتوي عليك، فقاؿ: كبل
ىذا؟! فقاؿ: أمرني بػو أبو ميحىمَّد، فقاؿ: اآلف جئت بػو كما كاف ليخرج مثل ىذا إال من ذلك البيت، ثم 

 إنو دعا بالنار كأحرؽ جميع ما كاف ألَّفو.
ل شخص، ندع قضية الشيعة، قضية السنة، ندع كل شيء، ىذا سؤاؿ يػمكن أف يوجو بػو إلػى كل أحد، إلػى ك

إذا كاف القرآف ىو احلجة علينا بعد رسوؿ اهلل، أيُّ  ،األحاديث، ىذا القرآف فليفهمو كل أحد ُنسب فهمو
فهم نصل إليو ما يُدرينا أف ىذا الفهم ىو الفهم الصحيح؟! ح ى لو اعتمدنا اللغة والقواعد ادلعروفة يف التفسًن 

فسرين، من قاؿ بأف ىذه القواعد يريدىا ادلتكلم بالقرآف، ادلتكلم األصلي بالقرآف يريد منا أف نفهم عند ادل
القرآف هبذه القواعد وهبذه اللغة !! إذًا البد من البحِث عن جهة أو باب يدلنا إىل مراد ادلتكلم احلقيقي 
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هة إذا أردنا أف نبحَث يف زماف النيب ىو بالقرآف، إذًا البد من جهة تكوف منصوبة من نفس ادلتكلم، وىذه اجل
وبعد النيب ىو عليّّ، وعليّّ ُيَشّخُص لنا من بعده وىكذا، وىذا ىو التمسك بالكتاب والعرتة، وصية  ،النيب

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف ٕنسكوا بالكتاب والعرتة ما إف ٕنسكتم هبما لن تضلوا بعدي أبدا، ىذا 
 وىذا ىو معىن احلديث الرضوي، حديث السلسلة: ىو حصن األماف،

. وضلن داخلوف علػى حصنك يا أمًن كالية علٌي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أًمنى من عذابي
من أراد أف يأمن من العذاب، من عذاب الضبللة، من عذاب الػجهل يف الدنيا، من عذاب الكفر، ، الػمؤمنٌن

كالية علٌي بن أبي طالب ومن عذاب اآلخرة فليدخل يف ىذا احلصن:  من عذاب الشرؾ، ومن عذاب القرب،
. ىنيئًا للداخلٌن يف ىذا احلصن وطول ذلم وألف طول ذلم، حصني فمن دخل حصني أًمنى من عذابي

ومرحى ذلم وألف مرحى ذلم، ألولئك الذين دخلوا يف ىذا احلصن ادلنيع يف حصن علّي صلوات اهلل وسبلمو 
ويف بعض الُنسخ اليـو يـو  ،ٌن دخل إىل مكة وىو ينادي: اليـو يـو الػَمكُرمة اليـو ُتصاُف احلرمةعليو، عليّّ ح

عليّّ ىو باب ادلرمحة، وعليّّ ىو باب الػَمكُرمة، وعليّّ ىو الطهر الطاىر ادلطهر  -ادلرمحة اليـو ُتصاف احلرمة 
 فضلو صلوات اهلل وسبلمو عليو. ومن ألتصق بالطهر الطاىر ادلطهر سيناؿ من طهرِه وسيناؿ من 

ىذا ىو ختاـ الػحديث يف الػَمَلّف العلوي وىذه ىي نػهاية الػحلقة السابعة وىي الػحلقة األخًنة من ىذا 
الربنامج، إف شاء اهلل ألقاكم يف ملفات أخرى إذا وفقنا لذلك وجرت األمور بأسبابػها، أسألكم الدعاء ونػحُن 

ولكل من نػحب  ،لتمُس من إخوتػي َخَدمة الػحسٌن الدعاء لػي ولكل إخوانػي ىنامقبلوف علػى أياـ الػحسٌن أ
نػحن ندعوا لكم ونلتمسكم الدعاء نلتقيكم إف شاء اهلل يف مناسبات أخرى علػى َمَودَّة علّي وآؿ علّي صلوات 

 اهلل وسبلمو عليهم أجػمعٌن يف أماف اهلل.
 
 
 

 قناة الموٌدة الفضائية       
 اءػاالربع
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 كفي الختاـ :
ال بيٌد من التنبيو الى أنٌنا حاكلنا نقل نصوص البرنامج كما ىي كىذا المطبوع ال يخلو من 
أخطاء كىفوات فمن أراد الدقٌة الكاملة عليو مراجعة تسجيل البرنامج بصورة الفيديو أك 

 و على موقع زىرائيوف.األكدي
 
 
 

 مع التحيات
 الميتابىعة
 زىرائيوف
 ق 1433
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