ألف سؤال واشكال على املخالفني ألهل البيت
عليهم السالم

بقلم
علي الكوراني العاملي

مقدمة
بسـم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأمت السالم على سيدان ونبينا حممد وآله
الطيبني الطاهرين ،واللعنة على أعدائهم أمجعني .
وبعد ،فقد نشط املخالفون ملذهب أهل البيت الطاهرين (عليهم السالم) يف نشر
شبهاهتم على مذهبهنا وكرروها يف خطبهم وكتبهم ،ونشروها يف األسواق ،ووزعوها
جماانً مباليني النسخ يف مواسم احلج ،ويف كافة بالد املسلمني ومهجرهم !

وهذه أسئلة وإشكاالت علمية ،كتبناها لتكون جواابً على ما يثريونه علينا ،وتنبيهاً
إىل أن األوىل هلم أن يعاجلوا مشكالهتم اليت امتألت هبا مصادرهم ،وقامت عليها

جب من انتقاد اجلار !
أفكارهم وعقائدهم ،وفقههم وتفسريهم ،فإن إصالح الدار ْأو ُ

وقد اعتمدان يف هذه املسائل على مصادرهم األساسية يف احلديث والتفسري والفقه

والعقائد ،وأقوال كبار أئمتهم من القدماء واملتأخرين .
وقدد جاء اجمللد األول ستة عشر فصالً ،تضمنت أهم مسائل التوحيد والصفات،

ومشروعية التوسل واإلستشفاع واإلستغاثة ،ابلنيب وآله الطاهرين(ص)  ،وإشكاالت
على املخالفني ألهل البيت(عليهم السالم) يف مسائل شفاعة نبينا(ص) .
مث بينا كثرة مكذوابهتم يف مجع القرآن واحملافظة عليه ،وسبب رفض إمامهم نسخة
القرآن الشرعية ،واضطهاده قراء القرآن ،وقوله بتحريفه ،وحترميه السؤال عن تفسري
آايته ،وحذفه البسملة واملعوذتني ،وتغيريه عدداً من آايته ،مث فتواه وفتوى فقهاء
مذاهب السلطة تبعاً له جبواز حتريف القرآن !
وأخرياً  :زعمه أن القرآن سريفع ،وأن الكعبة ستهدم ،ومكة ستخرب فال تعمر

بعد ذلك أبداً !

وجاء اجمللد الثاين يف مثانية فصول ،تضمنت قرار الشيخني أيب بكر وعمر بتغييب
سنة النيب (ص)  ،وموقف الذين تسموا أهل السنة من السنة .
مث بيَّنا هتوك املخالفني ألهل بيت النبوة (عليهم السالم)  ،مث أوردان مناذج من
قرشيات البخاري يف الطعن برسول هللا(ص) واألنبياء(عليهم السالم)  ،وهي أسوأ من
اإلسرائيليات! وجمموعة مسائل من طعوهنم يف عصمة نبينا(ص) وتفضيل بعض
أصحابه عليه !
مث كشفنا منهج مفسري احلكومات يف اإلنتقاص من شخصية النيب(ص)  ،وروينا
صوراً من قسوة احلكام وتعذيبهم للمسلمني ،اليت أرادوا تغطيتها وتربيرها ،بنسبة
القسوة اىل نبينا(ص) !
مث بينا أتسيس أئمتهم دين الظنون واإلستحساانت املزاجية ،بسبب قلة نفقتهم من
العلم!واهتامهم النيب(ص) أبنه كان يعمل ابلظن وخيطئ !
وقد بلغت مسائل اجمللدين 167مسألة ،وجمموع أسئلتهما  745سؤاالً .

ويف هذا اجمللد الثالث ،استكملنا بقية املسائل فجاء يف تسعة فصول ،تضمن

الفصل األول منها بيان حقوق أهل بيت النيب(ص) من القرآن والسنة ،وكيف خالفها
القرشيون وحكوماهم ومذاهبهم ،وحرفوها وضيعوها !
مث عقدان بقية الفصول لبيان حال الشخصيات اليت نصبوها يف مقابل أهل بيت
النبوة(عليهم السالم) ،وحرران فيها مسائل ،ووجهنا حوهلا أسئلة .
فكان منها فصل لألسئلة املشرتكة حول أيب بكر وعمر ،وفصول تتعلق بعمل
احلكومات لفرض واليتهما ابحلديد والنار !
مث فصالن يف تعصب الفخر الرازي ،وما قيل عن تشيع الغزايل .
مث فصل يف مسائل تتعلق بعائشة وحفصة ،وفصل ملسائل ختتص أبيب بكر بن أيب
قحافة ،وآخر ملسائل ختتص بعمر بن اخلطاب .

وقد بلغت األسئلة اليت وجهناها يف هذه املسائل أكثر من مخس مئة سؤال،
فبلغت اإلشكاالت واألسئلة أكثر من ألف ومئتني ،وكلها قليل من كثري من األسئلة
واإلشكاالت اليت ترد على آرائهم ،وتبلغ ألوفاً مؤلفة !

أسأل هللا تعاىل أن ينفع املسلمني هبذا العمل ،ويكتبه يف ميزان الدفاع عن نبيه

املظلوم(ص)  ،وأهل بيته الطاهرين املضطهدين(عليهم السالم)  ،وحيشركاتبه معهم،
يوم يدعو كل أانس إبمامهم ،إنه مسيع جميب .

حرره :علي الكوراين العاملي عامله هللا بلطفه
احلوزة العلمية بقم املشرفة -شعبان املعظم1430

الفصل اخلامس والعشرون
حقوق أهل بيت النيب(ص) وماذا صنعوا هبا ؟

(املسألة )167:مشكلة املسلمني التقصري يف حق أهل البيت(عليهم السالم) !

يد ِ
َّعي بعضهم أن املشكلة يف قضية أهل البيت(عليهم السالم) هي الغلو ،مع أن
َ
حمصور يف حفنة من الناس غَلَ ْوا يف بعض أهل البيت(عليهم السالم) ف َّ
وه ْم
الغلو
أهلُ ُ
ٌ
مع هللا تعاىل والعياذ ابهلل ! وقد حسم املسلمون موقفهم منهم ،وأمجعوا على كفر
كل من ألَّهَ خملوقاً ،أو أشركه مع هللا تعاىل .

والصحيح أن املشكلة هي تقصري املسلمني يف أداء ما فرض هللا عليهم ألهل

البيت(عليهم السالم)  ،من وجوب واليتهم وحمبتهم ومعرفتهم والتلقي منهم
واإلهتداء هبديهم ! فقد أعرض أكثر املسلمني عن عمد أو عادة عن أهل بيت
نبيهم (ص) وابتعدوا عنهم ،وأحبوا خمالفيهم وظامليهم وأعداءهم وقاتليهم !

مث تراهم يصفون املسلم الذين يؤدون فريضة رهبم يف حق أهل بيت نبيه(عليهم
السالم) ابلضالل والغلو ،وحيكمون عليهم ابلكفر ،ويضطهدوهنم !
لقد اهتموا الشيعة ابلغلو وأهنم ُخيرجون أهل البيت(عليهم السالم) عن البشرية
يل أ ََّمنَا إِ َهل ُكم إِلَهٌ و ِ
اليت أكد عليها هللا تعاىل بقوله:قُل إِ َّمنَا أ ََان ب َ ِ
اح ٌد
وحى إِ ََّ
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم يُ َ
َ
ُ ْ َ
ْ
.
وكان األوىل هبم أن يتهموا فهمهم وسطحيتهم ،حيث أخذوا اجلزء األدىن من
اآلية ،وتركوا جزءها األعلى ! أخذوا :ب َ ِ
يل ! فالنيب(ص)
وحى إِ ََّ
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم ،وتركوا :يُ َ
َ
َ
بشر مثلنا جتري عليه القوانني البشرية إال ما
 ،وبعده أهل بيته(عليهم السالم) ٌ ،

شاء هللا ،لكن ذلك َج ْنـبَةٌ من شخصيته فقط ،واجلَنبة األخرى أن له قدرةً على
وأىن جلميع أهل األرض أن تكون هلم انفذة
تلقي الوحي من رب العاملني سبحانه ! َّ
على خالق الكون عزوجل ،يتلقون هبا العلم والتوجيه ؟!
ومن امللفت أن هذه التهم بدأت من زمن النيب(ص) من قبل أشخاص مشركني
أو مسلمني تعاملوا مع النيب(ص) تعامالً سياسياً مادايً ،فكانوا ينتقدون املسلمني
لتقيدهم بنص النيب(ص) ويسموهنم « ُعبَّاد حممد» !
وقد استمرت هذه التهمة بعد النيب(ص) اىل شيعة أهل بيته(عليهم السالم) !

ووصف الشاعر الكميت(رمحه هللا) اهتامهم بقوله:
وطائفةٌ قد كفرتْين بُ ِ
ومذنب
مسئ
ُ
بِ ُك ْم **** وطائفةٌ قالوا ٌ
َ
ب
عيب
تكفري
فما ساءين
َ
َ
هاتيك اليت هي أ ْعيَ ُ
منهم**** وال ُ
ُ
هاتيك ُ
وأعجب
وضالهلم**** على حبكم ،بل يسخرون
يَعيبونين من ِخبِهم
ْ
ُ
ب
وقالوا تُـ َر ِ
ايب ٌِ هواهُ ورأيُهُ**** بذلك أدعى فيهم وألََّق ُ
لت منهم حيث يتهمونين**** وال زلت يف أشياعكم أتقلب
فال ز ُ

أحقاد األقارب فيكم**** ويُنصب يل يف األبعدين فأنصب
وأمحل
َ

خبامتكم غصباً جتوز أمورهم**** فلم أر غصباً مثله حني يغصب
ٍ
أين تذهب
فقل للذي يف ظل
عمياء جونة**** ترى اجلور عدالً أين ال َ
َ
علي وحتسب
أبي كتاب أم أبية سنة**** ترى حبهم عاراً َّ
مذهب احلق مذهب
يل إال
يل إال َ
َ
آل أمحد شيعةٌ**** وما َ
فما َ

أسئلة:
س :1هل طبقت األمة وصية نبيها(ص) يف قوله :إين اترك فيكم الثقلني :كتاب
هللا وعرتيت أهل بييت أم قصرت يف حقهم ؟!
س :2هل قرأمت شيئاً عن كربالء وقتل اإلمام احلسني وآل الرسول(ص) ؟

وهل قرأمت شيئاً عن ظالمة احلكومات ألهل البيت النبوي(عليهم السالم) يف
التاريخ ؟
س :3هل قرأمت شعر شيعة أهل البيت(عليهم السالم) يف ظالمتهم ومأساهتم ،من
وفاة النيب(ص) وما تالها من عصور ؟

(م )168احلقوق اليت فرضها هللا تعاىل ألهل البيت(عليهم السالم)
ال تقدم ثقافة املذاهب الرمسية اىل أتباعها من حقوق أهل البيت(عليهم السالم) ،
ِ
َج ًرا إِال
َسئَـلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
إال وجوب مودهتم اليت يفرضها عليهم قوله تعاىل :قُ ْل ال أ ْ
ال َْم َو َّدةَ ِيف الْ ُق ْرََب ،ووصية النيب(ص) هبم املتواترة يف مصادرهم بقوله(ص)  :إين اترك
فيكم الثقلني كتاب هللا وعرتيت أهل بييت .

مث يفسرون وجوب مودهتم أبهنا حبهم كما حتب أشخاصاً حمرتمني ،ويفسرون وصية

النيب(ص) هبم بنحو ذلك !لكنك عندما ترجع اىل القرآن والسنة عندهم ،جتد األمر
خمتلفاً جذرايً ،فحقوق العرتة أكثر ،ومعانيها أعمق ! وقد تعمدت السلطة تغييبها
وتنقيصها وحتريفها ،إلبعاد املسلمني عنهم(عليهم السالم)  ،وربطتهم بشخصيات
نصبتهم مقابلهم ،ما أنزل هللا هبم من سلطان !
فالعناوين األساسية حلقوق أهل البيت(عليهم السالم) أكثر من عشرة عناوين،
وفروعها عشرات ،وكلها مهمة أصوالً وفروعاً ،ومصريية يف فكر املسلم وحياته .

ونكتفي هنا بذكر بعضها ،ألن استيفاءها ،ورد حماوالهتم إلنكارها وحتريفها ،حيتاج

اىل جملد كامل!

(م )169احلق األول :اإلعرتاف أبهنم(عليهم السالم) ورثة الكتاب اإلهلي
روى ابن شعبة احلراين يف حتف العقول« :425/ملا حضر علي بن موسى(ع)
جملس املأمون وقد اجتمع فيه مجاعة علماء أهل العراق وخراسان ،فقال املأمون:
َّ ِ
ِ
اصطََف ْيـنَا ِم ْن
ين ْ
أخربوين عن معىن هذه اآليةُ :مثَّ أ َْوَرثْـنَا الْكتَ َ
اب الذ َ
ِعب ِ
اد َان..اآلية..فقالت العلماء :أراد هللا األمة كلها ،فقال املأمون :ما تقول اي أاب
َ
احلسن؟ فقال الرضا(ع)  :ال أقول كما قالوا ،ولكن أقول :أراد هللا تبارك وتعاىل

بذلك العرتة الطاهرة .فقال املأمون :وكيف عىن العرتة دون األمة؟ فقال الرضا
ات إبِِ ْذ ِن ِ
ص ٌد وِم ْنـ ُهم سابِ ٌق ِاب ْخلَْيـر ِ
لنفسه :فَ ِم ْنـ ُهم ظَ ِاِل لِنَـ ْف ِس ِه وِم ْنـ ُهم م ْقتَ ِ
ك
هللا ذَلِ َ
ْ ٌ
َ ْ َ
َ ْ ُ
َ
ِ
َّات َع ْد ٍن يَ ْد ُخلُونَـ َها،.
ُه َوالْ َف ْ
ري ،.مث جعلهم كلهم يف اجلنة فقال عز وجلَ :جن ُ
ض ُل الْ َكب ُ
فصارت الوراثة للعرتة الطاهرة ال لغريهم !
ِ ِ
ِ
ب
مث قال الرضا(ع)  :هم الذين وصفهم هللا يف كتابه فقال :إ َّمنَا يُ ِري ُد هللاُ ليُ ْذه َ
الر ْجس أ َْهل الْبـ ْي ِ
ت َويُطَ ِه ُرُك ْم تَطْ ِهرياً ،وهم الذين قال رسول هللا(ص)  :إين
َع ْن ُك ُم ِ َ َ َ

علي احلوض
خملف فيكم الثقلني كتاب هللا وعرتيت أهل بييت لن يفرتقا حىت يردا َّ
فانظروا كيف ختلفوين فيهما ،اي أيها الناس ال تعلموهم فإهنم أعلم منكم !
قالت العلماء :أخربان اي أاب احلسن عن العرتة هم اآلل أو غري اآلل ؟ فقال
الرضا(ع)  :هم اآلل.فقالت العلماء :فهذا رسول هللا يؤثر عنه أنه قال :أميت آيل
وهؤالء أصحابه يقولون ابخلرب املستفيض الذي ال ميكن دفعه :آل حممد أمته !
فقال الرضا (ع)  :أخربوين هل حترم الصدقة على آل حممد ؟ قالوا :نعم ،قال
(ع)  :فتحرم على األمة ؟ قالوا :ال  .قال (ع)  :هذا فرق بني اآلل وبني األمة،
وحيكم أين يذهب بكم ،أصرفتم عن الذكر صفحاً أم أنتم قوم مسرفون ! أما علمتم
أمنا وقعت الرواية يف الظاهر على املصطفني املهتدين دون سائرهم !

وحا
قالوا :من أين قلت اي أاب احلسن؟ قال (ع)  :من قول هللاَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا نُ ً
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ري ِم ْنـ ُه ْم
يم َو َج َعلْنَا ِيف ذُ ِريَّت ِه َما النُّـبُـ َوةَ َوالْكتَ َ
اب فَم ْنـ ُه ْم ُم ْهتَد َوَكث ٌ
َوإبْـ َراه َ
فَ ِ
اس ُقو َن ،فصارت وراثة النبوة والكتاب يف املهتدين دون الفاسقني! أما علمتم أن
ال َر ِ
ب إِ َّن ابِْين ِم ْن أ َْهلِي َوإِ َّن َو ْع َد َك ا ْحلَقُّ ،وذلك أن هللا وعده أن
نوحاً سأل ربه ،فَـ َق َ
ينجيه وأهله فقال له ربه تبارك وتعاىل َ :اي نُ ُ ِ
ك إِنَّهُ َع َم ٌل غَْيـ ُر
س ِم ْن أ َْهلِ َ
وح إنَّهُ لَْي َ
ِ
ك بِ ِه ِعلْم إِِين أ ِ
ِِ
ِ
ني !
َعظُ َ
س لَ َ
ك أَ ْن تَ ُكو َن م َن ا ْجلَاهل َ
َ
ٌ
صال ٍح فَال تَ ْسأَلْ ِن َما لَْي َ
فقال املأمون :فهل فضل هللا العرتة على سائر الناس؟ فقال الرضا (ع)  :إن هللا
العزيز اجلبار فضل العرتة على سائر الناس يف حمكم كتابه .قال املأمون :أين ذلك من
آدم ونُوحا و َ ِ ِ
يم
كتاب هللا ؟ قال الرضا (ع)  :يف قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ ْ
اصطََفى َ َ َ ً َ
آل إبْـ َراه َ
وَ ِ
ض َها ِم ْن بَـ ْع ٍ
ض ،وقال هللا يف موضع آخر :أ َْم
ني  .ذُ ِريَّةً بَـ ْع ُ
آل ع ْم َرا َن َعلَى ال َْعالَ ِم َ
َ
ضلِ ِه فَـ َق ْد آتَـيـنا َ ِ ِ
ِ
ِ
ْمةَ
آات ُه ُم هللاُ ِم ْن فَ ْ
َّاس َعلَى َما َ
َْ
يم الْكتَ َ
اب َوا ْحلك َ
س ُدو َن الن َ
آل إبْـ َراه َ
َْحي ُ
ِ
يما ،مث رد املخاطبة يف أثر هذا إىل سائر املؤمنني فقال َ :اي أَيُّـ َها
َوآتَـ ْيـنَ ُ
اه ْم ُم ْل ًكا َعظ ً
ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأ ِ
ُويل األمر ِم ْن ُك ْم ،يعين الذين أورثهم الكتاب
الر ُس َ
يعوا َّ
يعوا هللاَ َوأَط ُ
آمنُوا أَط ُ
ين َ
الذ َ

ضلِ ِه
آات ُه ُم هللاُ ِم ْن فَ ْ
َّاس َعلَى َما َ
س ُدو َن الن َ
واحلكمة وحسدوهم عليهما بقوله :أ َْم َْحي ُ
ِ
فَـ َق ْد آتَـيـنا َ ِ ِ
ِ
ِ
يما ،يعين الطاعة
َْ
ْمةَ َوآتَـ ْيـنَ ُ
يم الْكتَ َ
اه ْم ُم ْل ًكا َعظ ً
اب َوا ْحلك َ
آل إبْـ َراه َ
للمصطفني الطاهرين ،وامللك هاهنا الطاعة هلم.

قالت العلماء  :هل فسر هللا تعاىل اإلصطفاء يف الكتاب ؟ فقال الرضا (ع) :
فسر هللا اإلصطفاء يف الظاهر سوى الباطن يف اثين عشر موضعاً ،فأول ذلك قول
ِ ِ
ني ،وهذه منزلة رفيعة وفضل عظيم وشرف عال ،حني عىن
ريتَ َ
ك األَقـ َْربِ َ
هللاَ :وأَنْذ ْر َعش َ
هللا عز وجل بذلك اآلل  .فهذه واحدة .

ِ ِ
ِ
ب َع ْن ُك ُم ِ
س أ َْه َل
واآلية الثانية يف اإلصطفاء قول هللاَّ ِ :منَا يُ ِري ُد هللاُ ليُ ْذه َ
الر ْج َ
الْبـ ْي ِ
ت َويُطَ ِه ُرُك ْم تَطْ ِهرياً ،وهذا الفضل الذي ال جيحده معاند ،ألنه فضل ِبني.
َ
واآلية الثالثة حني ميز هللا الطاهرين َمن خلقه ،أمر نبيه يف آية اإلبتهال فقال :فَـ ُق ْل
ِ
ِ
س ُك ْم ُمثَّ نَـ ْبـتَ ِه ْل
سَ
(ايحممد) تَـ َعالَ ْوا نَ ْدعُ أَبْـنَ َ
سنَا َوأَنْـ ُف َ
اء ُك ْم َوأَنْـ ُف َ
اء َان َون َ
اء ُك ْم َون َ
سَ
اء َان َوأَبْـنَ َ
ِ
ِ
ني ،فأبرز النيب(ص) علياً واحلسن واحلسني وفاطمة(عليهم
فَـنَ ْج َع ْل لَ ْعنَةَ هللا َعلَى الْ َكاذبِ َ
س ُك ْم ؟ قالت
السالم) فقرن أنفسهم بنفسه ،فهل تدرون ما معىن
َ
سنَا َوأَنْـ ُف َ
قوله:وأَنْـ ُف َ
العلماء :عىن به نفسه  .قال أبو احلسن (ع)  :غلطتم ،إمنا عىن به علياً(ع) ومما

يدل على ذلك قول النيب(ص) حني قال  :لينتهني بنو وليعة أو ألبعثن إليهم رجالً
كنفسي يعين علياً(ع) ! فهذه خصوصية ال يتقدمها أحد ،وفضل ال خيتلف فيه بشر،
وشرف ال يسبقه إليه خلق ،إذ جعل نفس علي (ع) كنفسه ،فهذه الثالثة.

وأما الرابعة  :فإخراجه الناس من مسجده ما خال العرتة ،حني تكلم الناس يف ذلك
وتكلم العباس فقال  :اي رسول هللا تركت علياً وأخرجتنا ؟! فقال رسول هللا(ص)  :ما
أان تركته وأخرجتكم ،ولكن هللا تركه وأخرجكم ! ويف هذا بيان قوله لعلي (ع)  :أنت

مين مبنزلة هارون من موسى ! قالت العلماء  :فأين هذا من القرآن ؟ قال أبو احلسن
(ع)  :أُوجدكم يف ذلك قرآانً أقرؤه عليكم ؟ قالوا  :هات.قال (ع)  :قول هللا عز

ِ ِ
ِ
اج َعلُوا بُـيُوتَ ُك ْم قِ ْبـلَةً،
ص َر بُـيُ ً
وسى َوأَخ ِيه أَ ْن تَـبَـ َوآ ل َق ْوم ُك َما ِمبِ ْ
وات َو ْ
وجلَ :وأ َْو َح ْيـنَا إِ َىل ُم َ
ففي هذه اآلية منزلة هارون من موسى ،وفيها أيضاً منزلة علي من رسول هللا ،ومع
هذا دليل ظاهر يف قول رسول هللا(ص) حني قال :إن هذا املسجد ال حيل جلنب وال

حلائض إال حملمد وآل حممد.
فقالت العلماء :هذا الشرح وهذا البيان ال يوجد إال عندكم معشر أهل بيت
رسول هللا ! قال أبو احلسن (ع) :ومن ينكر لنا ذلك ،ورسول هللا(ص) يقول  :أان
وعلي ابهبا فمن أراد مدينة العلم فليأهتا من ابهبا ،ففيما أوضحنا وشرحنا
مدينة العلم ٌّ

من الفضل والشرف والتقدمة واإلصطفاء والطهارة ما ال ينكره إال معاند ،وهلل عز

وجل احلمد على ذلك ،فهذه الرابعة.

وأما اخلامسة فقول هللا عز وجل :و ِ
آت ذَا الْ ُق ْرََب َح َّقهُ ،خصوصية خصهم هللا
َ
العزيز اجلبار هبا واصطفاهم على األمة ،فلما نزلت هذه اآلية على رسول

هللا(ص) قال :أدعوا يل فاطمة ،فدعوها له فقال :اي فاطمة ،قالت :لبيك اي رسول
هللا ،فقال :إن فدكاً ِل يوجف عليها خبيل وال ركاب ،وهي يل خاصة دون املسلمني،

وقد جعلتها لك ملا أمرين هللا به ،فخذيها لك ولولدك ،فهذه اخلامسة .
ِ
َج ًرا إِال ال َْم َو َّدةَ ِيف
َسئَـلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
وأما السادسة  :فقول هللا عز وجل :قُ ْل ال أ ْ
الْ ُق ْرََب ،فهذه خصوصية للنيب(ص) دون األنبياء وخصوصية لآلل دون غريهم  .وذلك
ِ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْي ِه َماالً
أن هللا حكى عن األنبياء(عليهم السالم) يف ذكر نوحَ :وَاي قَـ ْوم ال أ ْ
ِ
ِ ِ َّ ِ
آمنُوا إِنَّـ ُه ْم ُمالقُوا َرهبِِ ْم َولَ ِك ِين أ ََرا ُك ْم قَـ ْوًما
إِ ْن أ ْ
ين َ
ي َِ إِال َعلَى هللا َوَما أ ََان بطَا ِرد الذ َ
َج ِر َ
ِ
ِ
ى إِال َعلَى الَّ ِذي
َج ًرا إِ ْن أ ْ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
َجتْ َهلُو َن ،وحكى عن هود قال َ :اي قَـ ْوم ال أ ْ
َج ِر َ
ِ
ِ
َج ًرا إِال ال َْم َو َّدةَ ِيف
َسئَـلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
فَطََرِين أَفَال تَـ ْعقلُو َن ،وقال لنبيه(ص)  :قُ ْل ال أ ْ
الْ ُق ْرََب ،وِل يفرض هللا مودهتم إال وقد علم أهنم ال يرتدون عن الدين أبداً ،وال يرجعون
إىل ضاللة أبداً  .وأخرى أن يكون الرجل َّ
واداً للرجل فيكون بعض أهل بيته عدواً له،

فال يسلم قلبه ،فأحب هللا أن ال يكون يف قلب رسول هللا(ص) على املؤمنني شئ ،إذ
فرض عليهم مودة ذي القرَب ،فمن أخذ هبا وأحب رسول هللا(ص) وأحب أهل
بيته(عليهم السالم) ِل يستطع رسول هللا أن يبغضه ،ومن تركها وِل أيخذ هبا وأبغض
أهل بيت نبيه(ص) فعلى رسول هللا أن يبغضه ألنه قد ترك فريضة من فرائض هللا !
وأي فضيلة وأي شرف يتقدم هذا ؟!

ِ
َج ًرا إِال ال َْم َو َّدةَ ِيف
َسئَـلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
وملا أنزل هللا هذه اآلية على نبيه(ص)  :قُ ْل ال أ ْ
الْ ُق ْرََب قام رسول هللا يف أصحابه فحمد هللا وأثىن عليه وقال :أيها الناس إن هللا قد
فرض عليكم فرضاً فهل أنتم مؤدوه؟ فلم جيبه أحد ! فقام فيهم يوماً اثنياً فقال مثل
ذلك ،فلم جيبه أحد ! فقام فيهم يوم الثالث فقال :أيها الناس إن هللا قد فرض

عليكم فرضاً فهل أنتم مؤدوه ؟ فلم جيبه أحد ،فقال :أيها الناس إنه ليس ذهباً وال
فضة وال مأكوالً وال مشروابً ! قالوا :فهات إذا ؟ فتال عليهم هذه اآلية ،فقالوا :أما
هذا فنعم  .فما وىف به أكثرهم !

مث قال أبو احلسن(ع)  :حدثين أيب ،عن جدي ،عن آابئه ،عن احلسني بن
علي(عليهم السالم) قال :اجتمع املهاجرون واألنصار إىل رسول هللا(ص) فقالوا :إن
لك اي رسول هللا مؤونة يف نفقتك وفيمن أيتيك من الوفود ،وهذه أموالنا مع دمائنا
فاحكم فيها ابراً مأجوراً ،أعط ما شئت وأمسك ما شئت ،من غري حرج ! فأنزل هللا
ِ
َج ًرا إِال ال َْم َو َّدةَ ِيف
َسئَـلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
عز وجل عليه الروح األمني فقال :اي حممد  :قُ ْل ال أ ْ

الْ ُق ْرََب ،ال تؤذوا قرابيت من بعدي !

فخرجوا فقال أانس منهم :ما محل رسول هللا على ترك ما عرضنا عليه إال ليحثنا

على قرابته من بعده ،إن هو إال شئ افرتاه يف جملسه ! وكان ذلك من قوهلم عظيماً !
فأنزل هللا هذه اآلية :أَم يـ ُقولُو َن افْـتـراه قُل إِ ِن افْـتـريـته فَال متَْلِ ُكو َن ِيل ِمن ِ
هللا َش ْيـئًا
َ َُْ ُ
ْ َ
َ
ََ ُ ْ
يضو َن فِ ِيه َك َفى بِ ِه َش ِهي ًدا بـي ِىن وبـيـن ُكم وهوالْغَ ُفور َّ ِ
يم ! فبعث إليهم
ُه َوأَ ْعلَ ُم ِمبَا تُِف ُ
َْ َ َْ َ ْ َ ُ َ ُ
الرح ُ

النيب(ص) فقال :هل من حدث؟ فقالوا :إي وهللا اي رسول هللا ،لقد تكلم بعضنا
كالماً عظيما فكرهناه ،فتال عليهم رسول هللا فبكوا واشتد بكاؤهم فأنزل هللا
تعاىل :و ُهوالَّ ِذي يـ ْقبل التـَّوبةَ َعن ِعب ِ
السيِئَ ِ
ات َويَـ ْعلَ ُم َما تَـ ْف َعلُو َن! فهذه
ادهِ َويَـ ْع ُفواْ َع ِن َّ
َ َ ُ َْ ْ َ
َ َ
السادسة .
َّ ِ
ِ
صلُّو َن َعلَى النِ ِ
آمنُوا
وأما السابعة فيقول هللا :إِ َّن هللاَ َوَمالئ َكتَهُ يُ َ
ين َ
َّب َاي أَيُّـ َها الذ َ
صلُّوا َعلَْي ِه َو َسلِ ُموا تَ ْسلِيما ،وقد علم املعاندون أنه ملا نزلت هذه اآلية قيل :اي رسول
َ
هللا قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصالة عليك؟ فقال :تقولون :اللهم صل على
حممد وآل حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد .
وهل بينكم معاشر الناس يف هذا اختالف ؟ قالوا  :ال .فقال املأمون :هذا ما ال
اختالف فيه وعليه اإلمجاع ،فهل عندك يف اآلل شئ أوضح من هذا يف القرآن ؟
قال أبو احلسن(ع)  :أخربوين عن قول هللا :يس .والْ ُقر ِ
ك لَ ِم َن
آن ا ْحلَ ِك ِيم .إِنَّ َ
َ ْ
صر ٍ
ِ
ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم  .فمن عىن بقوله :يس؟
ال ُْم ْر َسل َ
ني َ .علَى َ
قال العلماء  :يس حممد ليس فيه شك .قال أبو احلسن(ع)  :أعطى هللا حممداً

وآل حممد من ذلك فضالً ِل يبلغ أحد كنه وصفه ملن عقله ،وذلك أن هللا ِل يسلم
وح ِيف
الم َعلَى نُ ٍ
على أحد إال على األنبياء صلوات هللا عليهم فقال تبارك وتعاىلَ :س ٌ
ِ ِ
ارو َن ،وِل يقل سالم
يم ،وقالَ :س ٌ
ني ،وقالَ :س ٌ
ال َْعالَ ِم َ
الم َعلَى ُم َ
وسى َو َه ُ
الم َعلَى إبْـ َراه َ
على آل نوح ،وِل يقل سالم على آل إبراهيم ،وال قال :سالم على آل موسى
وهارون ،وقال عز وجل:سالم على آل يس ،يعين آل حممد .
فقال املأمون  :لقد علمت أن يف معدن النبوة شرح هذا وبيانه .

قال(ع)  :فهذه السابعة ،وأما الثامنة فقول هللا عز وجلَ :وا ْعلَ ُموا أ ََّمنَا غَنِ ْمتُ ْم ِم ْن
َشئ ٍِ فَأ َّ ِ
لر ُس ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرََب ،فقرن سهم ذي القرَب مع سهمه وسهم
سهُ َولِ َّ
ْ
َن هلل ُمخُ َ
رسوله(ص) فهذا فصل بني اآلل واألمة ،ألن هللا جعلهم يف حيز وجعل الناس كلهم

يف حيز دون ذلك ،ورضي هلم ما رضي لنفسه واصطفاهم فيه ،وابتدأ بنفسه مث ثىن
برسوله(ص) مث بذي القرَب يف الفئ والغنيمة وغري ذلك مما رضيه عز وجل لنفسه
ورضيه هلم فقال وقوله احلق :وا ْعلَموا أ ََّمنَا غَنِمتم ِمن َشئ ٍِ فَأ َّ ِ
لر ُس ِ
ول
سهُ َولِ َّ
َ ُ
ُْْ ْ ْ
َن هلل ُمخُ َ
َولِ ِذي الْ ُق ْرََب ،فهذا توكيد مؤكد وأمر دائم هلم إىل يوم القيامة يف كتاب هللا الناطق
ِِ ِ
اطل ِم ْن بَـ ْ ِ
ني يَ َديْ ِه َوال ِم ْن َخل ِْف ِه .
الذيال َأيْتيه الْبَ ُ
وأما قوله َ :والْيَـتَ َامى َوال َْمساكِ ِ
ني ،فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من املغامن وِل
َ
يكن له نصيب ،وكذلك املسكني إذا انقطعت مسكنته ِل يكن له نصيب يف املغنم وال

حيل له أخذه ،وسهم ذي القرَب إىل يوم القيامة قائم فيهم للغين والفقري ،ألنه ال أحد
أغىن من هللا وال من رسوله(ص) فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله(ص) سهماً ،فما
رضي لنفسه ولرسوله رضيه هلم.وكذلك الفئ ما رضيه لنفسه ولنبيه(ص) رضيه لذي
القرَب كما جاز هلم يف الغنيمة ،فبدأ بنفسه مث برسوله(ص) مث هبم وقرن سهمهم بسهم
هللا وسهم رسوله(ص) .

ِ
ِ
َّ ِ
ول
الر ُس َ
يعوا َّ
يعوا هللاَ َوأَط ُ
آمنُوا أَط ُ
ين َ
وكذلك يف الطاعة قال عز وجل َ :اي أَيُّـ َها الذ َ
َوأ ِ
ُويل األمر ِم ْن ُك ْم ،فبدأ بنفسه مث برسوله(ص) مث أبهل بيته  .وكذلك آية الوالية :إِ َّمنَا
ِ
َّ ِ
آمنُوا ،فجعل واليتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته ،كما
ين َ
َوليُّ ُك ُم هللاُ َوَر ُسولُهُ َوالذ َ
جعل سهمه مع سهم الرسول مقروانً أبسهمهم يف الغنيمة والفيئ ،فتبارك هللا ما أعظم
نعمته على أهل هذا البيت ،فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه عز ذكره ونزه
ِِ
ات لِ ْل ُف َق َر ِاء َوال َْمساكِ ِ
ني
رسوله(ص) ونزه أهل بيته عنها فقال  :إِ َّمنَا َّ
الص َدقَ ُ
ني َوال َْعامل َ
َ
يل ِ
ِ
الرقَ ِ
َعلَْيـ َها َوال ُْم َؤلََّف ِة قُـلُوبُـ ُه ْم َوِيف ِ
السبِ ِ
ني َوِيف َسبِ ِ
يضةً ِم َن
هللا َوابْ ِن َّ
يل فَ ِر َ
اب َوالْغَا ِرم َ
ِ
هللا ،فهل جتد يف شئ من ذلك أنه جعل لنفسه سهماً أو لرسوله أو لذي القرَب ألنه
ملا نزههم عن الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته ،ال بل حرمها عليهم ،ألن
الصدقة حمرمة على حممد وأهل بيته(ص)  ،وهي أوساخ الناس ال حتل هلم ،ألهنم

طهروا من كل دنس ووسخ ،فلما طهرهم واصطفاهم رضي هلم ما رضي لنفسه ،وكره
هلم ما كره لنفسه !

وأما التاسعة ،فنحن أهل الذكر الذين قال هللا يف حمكم كتابه :فَاسأَلُوا أ َْهل ِ
الذ ْك ِر
ْ
َ
إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن .فقال العلماء :إمنا عىن بذلك اليهود والنصارى !
قال أبو احلسن(ع)  :وهل جيوز ذلك ؟! إذا يدعوان إىل دينهم ويقولون :إهنم

أفضل من دين اإلسالم !
فقال املأمون  :فهل عندك يف ذلك شرح خيالف ما قالوا اي أاب احلسن؟ قال(ع) :
بني يف كتاب هللا بقوله يف سورة الطالق
نعم الذكر رسول هللا وحنن أهله ،وذلك ِ ٌ
ُويل األَلْب ِ َّ ِ
 :فَاتَّـ ُقوا هللاَ َاي أ ِ
آمنُوا قَ ْد أَنْـ َز َل هللاُ إِلَْي ُك ْم ِذ ْك ًرا َ .ر ُسوالً يَـ ْتـلُواْ
َ
ين َ
اب الذ َ
علَي ُكم ِ ِ
هللا مبـيِنَ ٍ
ات فالذكر رسول هللا وحنن أهله ،فهذه التاسعة.
آايت ُ َ
َْ ْ َ
ت َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم َوبَـنَاتُ ُك ْم
وأما العاشرة فقول هللا عز وجل يف آية التحرميُ :ح ِرَم ْ
ات اآل ْخ ِ
ت..اىل آخرها ..أخربوين هل
ات األ ِ
َخ َوبَـنَ ُ
َخ َواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َو َخاالتُ ُك ْم َوبَـنَ ُ
َوأ َ

تصلح ابنيت أو ابنة ابين أو ما تناسل من صليب لرسول هللا(ص) أن يتزوجها لو كان

حياً ؟قالوا :ال .قال(ع)  :فأخربوين هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها ؟
قالوا :بلى .قال فقال :ففي هذا بيان أان من آله ولستم من آله ،ولو كنتم من آله
حلرمت عليه بناتكم كما حرمت عليه بنايت ،ألان من آله وأنتم من أمته ،فهذا فرق بني
اآلل واألمة ،الن اآلل منه واألمة إذا ِل تكن اآلل فليست منه ،فهذا العاشرة

ال َر ُج ٌل ُم ْؤِم ٌن
وأما احلادية عشرة ،فقوله يف سورة املؤمن حكاية عن قول رجلَ :وقَ َ
ِمن ِ ِ
ول رَِب هللا وقَ ْد جاء ُكم ِابلْبـيِنَ ِ
ات ِم ْن
آل ف ْر َع ْو َن يَكْتُ ُم إِميَانَهُ أَتَـ ْقتُـلُو َن َر ُجالً أَ ْن يَـ ُق َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
ْ
َربِ ُك ْم ..اآلية..وكان ابن خال فرعون فنسبه إىل فرعون بنسبه وِل يضفه إليه بدينه،
وكذلك خصصنا حنن إذ كنا من آل رسول هللا (ص) بوالدتنا منه ،وعممنا الناس

بدينه ،فهذا فرق ما بني اآلل واألمة  .فهذه احلادية عشر .

ك ِاب َّ ِ
اصطَِ ْرب َعلَْيـ َها ،فخصنا هبذه
وأما الثانية عشر فقولهَ :وأْ ُم ْر أ َْهلَ َ
لصالة َو ْ
اخلصوصية إذ أمران مع أمره ،مث خصنا دون األمة ،فكان رسول هللا(ص) جيئ إىل ابب
علي وفاطمة (عليهما السالم) بعد نزول هذه اآلية تسعة أشهر يف كل يوم ،عند
حضور كل صالة مخس مرات فيقول :الصالة يرمحكم هللا ! وما أكرم هللا أحداً من
ذراري األنبياء هبذه الكرامة اليت أكرمنا هللا هبا وخصنا من مجيع أهل بيته.

فهذا فرق ما بني اآلل واألمة  .فقال املأمون والعلماء  :جزاكم هللا أهل بيت نبيكم
عن األمة خرياً فما جند الشرح والبيان فيما اشتبه علينا إال عندكم » وأمايل
الصدوق ،615/وعيون أخبار الرضا (ع)  ،207/2:وبشارة املصطفى228/
والبحار220/25:

 
(م )170احلق الثاين :فريضة مودهتم(عليهم السالم)
فقد جعل هللا تعاىل مودهتم فريضة على األمة ،أجراً للنيب (ص) على تبليغ
ِ
ف
َج ًرا إِال ال َْم َو َّدةَ ِيف الْ ُق ْرََب َوَم ْن يَـ ْق َِرت ْ
َسئَـلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
الرسالة ،فقال تعاىل :قُ ْل ال أ ْ
ِ
ور ( .الشورى.)23:
سنَةً نَ ِز ْد لَهُ ف َ
ور َش ُك ٌ
يها ُح ْسنًا إِ َّن هللاَ غَ ُف ٌ
َح َ
وتقدم يف حديث اإلمام الرضا(ع) أن هذه الفريضة ميزةٌ آلل النيب(ص) عن
مجيع آل األنبياء وذرايهتم(عليهم السالم)  ،فقد ذكر هللا تعاىل قول هود(ع) لقومه
ِ
ِ
ي إِال َعلَى الَّ ِذي فَطََرِين أَفَال تَـ ْع ِقلُو َن ،وكذا
َج ًرا إِ ْن أ ْ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
َِ :اي قَـ ْوم ال أ ْ
َج ِر َ
قول عدد من األنبياء(عليهم السالم) .وأمر نبيه(ص) أن يقول للناس :قُ ْل ال
ِ
ِ
ِ
َج ًرا فَـ ُه ْم ِم ْن
ني  .وقال له :أ َْم تَ ْسأَ ُهلُ ْم أ ْ
َج ًرا إِ ْن ُه َوإِال ذ ْك َرى لل َْعالَ ِم َ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
أْ
ٍ
ِِ
ِ ِ
ني .
َج ٍر إِ ْن ُه َوإِال ذ ْك ٌر لل َْعالَ ِم َ
َمغْ َرم ُمثْـ َقلُو َن ؟! َوَما تَ ْسأَ ُهلُ ْم َعلَْيه م ْن أ ْ

مث أمره أن يسأهلم أجرأً على عمله هو مودة عرتته(عليهم السالم) فقال :قُ ْل ال
ِ
بني هللا هلم أن هذا األجر هو الطريق اىل
َج ًرا إِال ال َْم َو َّدةَ ِيف الْ ُق ْرََب ،مث َّ
َسئَـلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
أْ
هللا تعاىل فقال:قُل ما أَسأَلُ ُكم َعلَي ِه ِمن أَج ٍر إِال من َشاء أَ ْن يـت ِ
َّخ َذ إِ َىل َربِ ِه َسبِيالً.
َْ ْ ْ ْ ْ ْ
َْ َ َ
مث َّبني هلم أن فائدة هذا األجر ال تعود اىل هللا والرسول(ص) بل تعود هلم ،ألهنا
ِ
َج ٍر
سبب هدايتهم يف الدنيا وجناهتم يف اآلخرة ،فقال تعاىل :قُ ْل َما َسأَلْتُ ُك ْم م ْن أ ْ
فَـهولَ ُكم إِ ْن أَج ِرى إِال علَى ِ
هللا َو ُه َو َعلَى ُك ِل َش ْئ ٍِ َش ِهي ٌد .
ْ َ َ
َُ ْ
فمودة أهل البيت(عليهم السالم) أجر على تبليغ النيب(ص) لرسالة ربه ،وهي
من جنس الرسالة ألهنا ضمانةٌ لألمة من اإلحنراف عن رسالة رهبا ،وضمانةٌ لتحقيق
أهدافها  .أما إذا ِل َّ
يود املسلمون العرتة(عليهم السالم) وِل يطيعوهم ،فالضمان هلم
من الضالل واإلحنراف ! وهذا نفس قوله(ص) عن القرآن والعرتة :ما إن متسكتم
هبما لن تضلوا أبداً !
قال القاضي عياض يف الشفا جزء « :47/2ومن توقريه (ص) ِ
وبرهُّ ،بر آله
وذريته وأمهات املؤمنني أزواجه ،كما حض عليه وسلكه السلف الصاحل ،قال هللا
تعاىل :إِ َّمنَا ي ِري ُد َّ ِ ِ
الر ْجس أ َْهل الْبـ ْي ِ
ت َويُطَ ِه َرُك ْم تَطْ ِهرياً ،اآلية .وقال
ب َع ْن ُك ُم ِ َ َ َ
ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
وأزواجهُ َّأم َهاتُـ ُه ْم  .عن زيد بن أرقم قال قال رسول هللا (ص) :أنشدكم هللا
تعاىل:
ُ
أهل بييت ،ثالاثً ،قلنا لزيد :من أهل بيته؟ قال آل علي ،وآل جعفر وآل عقيل،
وآل العباس  .وقال(ص) :إين اترك فيكم ما إن أخذمت به ِل تضلوا :كتاب هللا

وعرتيت أهل بييت ،فانظروا كيف ختلفوين فيهما  .وقال (ص) :معرفة آل حممد براءة
من النار ،وحب آل حممد جواز على الصراط .والوالية آلل حممد أما ٌن من العذاب

»!

ويف الغدير« :307/2:أخرج احلافظ أبو عبد هللا املال يف سريته أن رسول
هللا(ص) قال :إن هللا جعل أجري عليكم املودة يف أهل بييت ،وإين سائلكم غداً
عنهم .
ورواه حمب الدين الطربي يف الذخائر ،25/وابن حجر يف الصواعق ص102
و 136والسمهودي يف جواهر العقدين  .قال جابر بن عبدهللا :جاء أعرايب إىل
علي اإلسالم  .فقال :تشهد أن ال إله إال هللا
النيب(ص) وقال :اي حممد أعرض َّ
وحده ال شريك له ،وأن حممداً عبده ورسوله  .قال :تسألين عليه أجراً قال:
ال ،إِال ال َْم َو َّدةَ ِيف الْ ُق ْرََب ،قال :قرابيت أو قرابتك ! قال :قرابيت  .قال :هات
أابيعك ،فعلى من الحيبك وال حيب قرابتك لعنة هللا .فقال النيب(ص)  :آمني !

وأخرج احلافظ الكنجي يف الكفاية ،31/عن احلافظ ابن أيب شيبة إبسناده .
وأخرج احلافظ الطربي ،وابن عساكر ،واحلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل لقواعد
التفضيل ،بعدة طرق عن أيب أمامة الباهلي ،قال قال رسول هللا (ص) :إن هللا خلق
األنبياء من أشجار شىت ،وخلقين من شجرة واحدة ،فأان أصلها وعلي فرعها
وفاطمة لقاحها واحلسن واحلسني مثرها ،فمن تعلق بغصن من أغصاهنا جنا ،ومن زاغ
عنها هوى ،ولو أن عبداً عبد هللا بني الصفا واملروة ألف عام مث ألف عام مث ألف
َسأَلُ ُك ْم َعلَْي ِه
عام ،مث ِل يدرك حمبتنا ،أكبه هللا على منخريه يف النار  .مث تال :قُ ْل ال أ ْ
َجراً إِال ال َْم َو َّدةَ ِيف الْ ُق ْرََب » .
أْ
أسئلة:
س :1كيف تفسرون الربط بني هذه اآلايت الثالث يف مودة أهل البيت(عليهم
ِ
َجراً إِال ال َْم َو َّدةَ ِيف الْ ُق ْرََب  .وقوله تعاىل :قُ ْل َما
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
السالم)  :قُ ْل ال أ ْ
أَسأَلُ ُكم َعلَي ِه ِمن أَج ٍر إِال من َشاء أَ ْن يـت ِ
َّخ َذ إِ َىل َربِ ِه َسبِيالً ،وقوله تعاىل :قُ ْل َما
ْ ْ ْ ْ ْ
َْ َ َ

ِ
َج ٍر فَـ ُه َولَ ُك ْم ؟! وهل أن مودة العرتة توازي عمل النيب(ص) يف تبليغ
َسأَلْتُ ُك ْم م ْن أ ْ
نفع منه ؟! أم هو نفع
الرسالة حىت جعلها هللا أجراً عليه ؟وهل يصل اىل النيب(ص) ٌ
لألمة يرتبط بتبليغ الرسالة ؟!

س :2هل معىن قوله تعاىل :إِال من َشاء أَ ْن يـت ِ
َّخ َذ إِ َىل َربِ ِه َسبِيالً ،أن السبيل اىل
َْ َ َ

حمصور مبودة أهل بيت النيب(ص) ؟!

س :3إذا أمرك هللا تعاىل مبودة إنسان فحاربته لتقتله ،فهل تكون ممتثالً ألمر هللا

تعاىل مبودته ،أو خمالفاً ؟! وهل الذين نصبوا العداء ألهل البيت(عليهم السالم)
وحاربوا علياً واحلسن واحلسني ،ممتثلون ألمر هللا تعاىل مبودة قرَب النيب(ص) ؟!
س :4هل كانت السقيفة عمل مودة ألهل البيت(عليهم السالم)  ،وأي مودة
عند من استغلوا انشغاهلم جبنازة النيب(ص) وذهبوا خفية وصفقوا على يد شخص
وأعلنوه خليفة؟!
س :5أال يعين وجوب مودهتم ،أن الذين حاربوهم منحرفون عن اإلسالم ؟!
س :6إذا كان الذين هامجوا بيت فاطمة وعلي(عليهما السالم) وحاربوهم
كعائشة ومعاوية ويزيد ،حمبني هلم ،فهل كان املشركون الذين قاتلوا النيب(ص) كانوا
حمبني له؟!

(م )171احلق الثالث :فرض هللا طاعتهم بعد النيب(ص)

ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأ ِ
ُويل األمر ِم ْن ُك ْم
الر ُس َ
يعوا َّ
يعوا هللاَ َوأَط ُ
آمنُوا أَط ُ
ين َ
قال هللا تعاىلَ :اي أَيُّـ َها الذ َ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
از ْعتم ِيف َشئ ٍِ فَـردُّوه إِ َىل ِ
الر ُس ِ
ك
هللا َو َّ
اآلخ ِر ذَلِ َ
ْ ُ ُ
ول إِ ْن ُك ْنـتُ ْم تُـ ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
فَِإ ْن تَـنَ َ ُ ْ
س ُن َات ِويالً ( .النساء.)59:
َخ ْيـ ٌر َوأ ْ
َح َ
قال الرازي يف تفسريه («:)144/10إعلم أن قوله :وأويل األمر منكم ،يدل عندان
على أن إمجاع األمة حجة ،والدليل على ذلك أن هللا تعاىل أمر بطاعة أويل األمر على
سبيل اجلزم يف هذه اآلية ،ومن أمر هللا بطاعته على سبيل اجلزم والقطع ال بد وأن
يكون معصوماً عن اخلطأ ،إذ لو ِل يكن معصوماً عن اخلطأ كان بتقدير إقدامه على
اخلطأ يكون قد أمر هللا مبتابعته ،فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك اخلطأ  .واخلطأ لكونه

منهي عنه ،فهذا يفضي إىل اجتماع األمر والنهي يف الفعل الواحد ابالعتبار
خطأ ٌّ
الواحد ،وإنه حمال ،فثبت أن هللا تعاىل أمر بطاعة أويل األمر على سبيل اجلزم ،وثبت
أن كل من أمر هللا بطاعته على سبيل اجلزم ،وجب أن يكون معصوماً عن اخلطأ،
فثبت قطعاً أن أويل األمر املذكور يف هذه اآلية ال بد وأن يكون معصوماً » .
أقول :جعل الرازي املعصوم الواجب الطاعة األمة كلها يف حالة إمجاعها التام،

وهذا اليتحقق إذا خالف منها جمموعة واحدة ،بل فرد واحد !
وهلذا الرأي لوازم ابطلة عديدة :
منها :أن يكون أولو األمر نفس املأمورين ابلطاعة !
ومنها :أن شرط طاعتهم اليتحقق يف أي مسألة خمتلف فيها !
ومنها :أن طاعتهم الترفع اخلالف ،والحتقق الغرض من فرضها!
لذلك ،ال بد أن يكون املعصومون الذين فرض هللا طاعتهم أشخاصاً ،وقد مساهم

النيب(ص)  ،وهم عرتته الذين أوصى هبم(عليهم السالم) مع القرآن .

فالصحيح ما رواه يف املناقب« :242/1:عن جابر بن عبد هللا قال :ملا نزل قوله
ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأ ِ
ُويل األمر ِم ْن ُك ْم ،قلت :اي
الر ُس َ
يعوا َّ
يعوا هللاَ َوأَط ُ
آمنُوا أَط ُ
ين َ
تعاىلَ :اي أَيُّـ َها الذ َ
رسول هللا ،فمن أولوا األمر الذين قرن هللا طاعتهم بطاعته ؟ فقال(ص)  :هم خلفائي
اي جابر وأئمة املسلمني بعدي ،أوهلم علي بن أيب طالب مث احلسن واحلسني مث عد
تسعة من ولد احلسني»  .راجع املسلك يف أصول الدين للمحقق احللي. 275/
ويف كفاية األثر « :100/عن زيد بن أرقم قال :مسعت رسول هللا(ص) قول
لعلي :أنت اإلمام واخلليفة بعدي ،وابناك سبطاي ،ومها سيدا شباب أهل اجلنة،
وتسعة من صلب احلسني أئمة معصومون ،ومنهم قائمنا أهل البيت» .
وقال سليم بن قيس« :مسعت علياً صلوات هللا عليه يقول ،وأاته رجل فقال له :ما

أدىن ما يكون به العبد مؤمناً وأدىن ما يكون به العبد كافراً ،وأدىن ما يكون به العبد
ضاالً ؟ فقال له :وأدىن ما يكون به العبد ضاالً أن ال يعرف حجة هللا تبارك وتعاىل
وشاهده على عباده الذي أمر هللا عز وجل بطاعته وفرض واليته  .قلت :اي أمري
َّ ِ
ين
املؤمنني صفهم يل ،فقال :الذين قرهنم هللا عز وجل بنفسه ونبيه فقالَ :اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ِ
ول َوأ ِ
األمر ِم ْن ُك ْم.قلت :اي أمري املؤمنني جعلين هللا
الر ُس َ
يعوا َّ
ُويل ْ
يعوا هللاَ َوأَط ُ
آمنُوا أَط ُ
َ
فداك أوضح يل فقال :الذين قال رسول هللا (ص) يف آخر خطبته يوم قبضه هللا عز
وجل إليه :إين قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن متسكتم هبما :كتاب هللا
وعرتيت أهل بييت ،فإن اللطيف اخلبري قد عهد إيل أهنما لن يفرتقا حىت يردا علي
احلوض كهاتني ،ومجع بني مسبحتيه ،وال أقول كهاتني ومجع بني املسبحة والوسطى،
فتسبق إحدامها األخرى ،فتمسكوا هبما ال تزلوا وال تضلوا وال تقدموهم فتضلوا
» (الكايف.)414/2:
ويف الكايف« :513/2:عن أيب مسروق عن أيب عبد هللا (ع) قال :قلت :إان نكلم
ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل األمر
الر ُس َ
يعوا َّ
يعوا هللاَ َوأَط ُ
الناس فنحتج عليهم بقول هللا عز وجل :أَط ُ

ِ
ِ
م ْن ُك ْم ،فيقولون :نزلت يف امراء السرااي ،فنحتج عليهم بقوله عز وجل َّ :منَا َوليُّ ُك ُم هللاُ
َّ ِ
آمنُوا إىل آخر اآلية ،فيقولون :نزلت يف املؤمنني ،وحنتج عليهم بقول
ين َ
َوَر ُسولُهُ َوالذ َ
ِ
َجراً إِال ال َْم َو َّدةَ ِيف الْ ُق ْرََب ،فيقولون :نزلت يف قرَب
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
هللا عز وجل :قُ ْل ال أ ْ
املسلمني ! قال :فلم أدع شيئاً مما حضرين ذكره من هذه وشبهه إال ذكرته ،فقال يل

إذا كان ذلك فادعهم إىل املباهلة ،قلت :وكيف أصنع؟ قال :أصلح نفسك ثالاثً
وأظنه قال :وصم واغتسل وابرز أنت وهو إىل اجلبَّان ،فشبك أصابعك من يدك
اليمىن يف أصابعه ،مث أنصفه وابدأ بنفسك وقل :اللهم رب السماوات السبع ورب
األرضني السبع ،عاِل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم ،إن كان أبو مسروق جحد حقاً
وادعى ابطالً فأنزل عليه حسباانً من السماء أو عذاابً أليماً مث رد الدعوة عليه

فقل:وإن كان فالن جحد حقاً وادعى ابطالً فأنزل عليه حسباانً من السماء أو عذاابً
أليماً ! مث قال يل :فإنك ال تلبث أن ترى ذلك فيه  .فوهللا ما وجدت خلقاً جييبين

إليه » !!

أسئلة:
س :1ما رأيكم يف تفسري اإلمام الباقر(ع)  ،فقد قال بريد العجلي « سألت أاب
ِ
ِ
َّ ِ
ول
الر ُس َ
يعوا َّ
آمنُوا أَطيعُوا هللاَ َوأَط ُ
ين َ
جعفر(ع) عن قول هللا عز وجلَ :اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
صيبا ِمن ال ِ
َّ ِ
ِ
ْكتَ ِ
َوأ ِ
اب يُـ ْؤِمنُو َن
ين أُوتُوا نَ ً َ
ُويل األمر م ْن ُك ْم ،فكان جوابه :أََِلْ تَـ َر إِ َىل الذ َ
ِ
ِ َّ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
آمنُوا َسبِيالً
ين َ
ين َك َف ُروا َه ُؤالء أ َْه َدى م َن الذ َ
ِاب ْجل ْبت َوالطَّاغُوت َويَـ ُقولُو َن للَّذ َ
ك
 .يقولون الئمة الضاللة والدعاة إىل النار :هؤالء أهدى من آل حممد سبيال !أُولَئِ َ
َّ ِ
ِ
ِ
صيب ِمن الْمل ِ
ِ
ْك :يعين
ريا أ َْم َهلُ ْم نَ ٌ َ ُ
الذ َ
ين لَ َعنَـ ُه ُم هللاُ َوَم ْن يَـل َْع ِن هللاُ فَـلَ ْن َجت َد لَهُ نَص ً
ِ
ِ
ريا :حنن الناس الذين عىن هللا ،والنقري
َّاس نَق ً
اإلمامة واخلالفة.فَإذَا ال يُـ ْؤتُو َن الن َ
ضلِ ِه حنن
آات ُه ُم هللاُ ِم ْن فَ ْ
َّاس َعلَى َما َ
س ُدو َن الن َ
النقطة اليت يف وسط النواة.أ َْم َْحي ُ
آل
الناس احملسودون على ما آاتان هللا من اإلمامة دون خلق هللا أمجعني.فَـ َق ْد آتَـ ْيـنَا َ

ِ
إِبـر ِاه ِ
ِ
يما .يقول :جعلنا منهم الرسل واألنبياء
ْمةَ َوآتَـ ْيـنَ ُ
يم الْكتَ َ
اه ْم ُم ْل ًكا َعظ ً
اب َوا ْحلك َ
َْ َ
واألئمة ،فكيف يُِق ُّرون به يف آل إبراهيم(ع) وينكرونه يف آل حممد(ص)! فَ ِم ْنـ ُه ْم َم ْن
آمن بِ ِه وِم ْنـهم من ص َّد َع ْنهُ وَك َفى ِجبهن ِ
ريا » (الكايف.)205/1:
ََ َ ُْ َْ َ
َّم َسع ً
ََ َ
َ
ِ
َّ ِ
يعوا هللاَ
آمنُوا أَط ُ
ين َ
س :2ما رأيكم يف اعرتاف الفخر الرازي أبن آيةَ :اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل األمر ِم ْن ُك ْم ،تدل على عصمة من أمر هللا بطاعتهم بدون
الر ُس َ
يعوا َّ
َوأَط ُ
شرط وال قيد ،ألهنم لو كانوا يذنبون أو خيطئون ملا جاز األمر بطاعتهم !

وهل يصح أن نقول إهنم جمموع األمة ،فيكون األمر لكل األمة بطاعة نفسها
فيما ِل ختتلف فيه وجتمع عليه ؟!

(م )172احلق الرابع :فرض هللا الصالة عليهم مع نبيه(ص)
َّ ِ
ِ
ِ ِ
صلُّوا
قال هللا تعاىل :إِ َّن هللاَ َوَمالئ َكتَهُ يُ َ
آمنُوا َ
ين َ
صلُّو َن َعلَى النَّبى ِيِ َاي أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ِ ِ
يما .وأمر النيب(ص) أمته أن يقرنوهم به وال يصلوا عليه بدوهنم!
َعلَْيه َو َسل ُموا تَ ْسل ً
(صحيح خباري.)118/4:

وروى أحاديثها جممع الزوائد ،163/10:وأوهلا « عن بريدة قال :قلنا اي رسول
هللا قد علمنا كيف نسلم عليك ،فكيف نصلي عليك ؟ قال :قولوا :اللهم اجعل
صلواتك ورمحتك وبركاتك على حممد وآل حممد ،كما جعلتها على آل إبراهيم إنك
محيد جميد ».
ومسيت الصالة االبراهيمية ألهنا جتعل آل حممد(ص) كآل إبراهيم(ع) راجع:
موطأ مالك ،165/1:ومسنده ،349/وكتاب األم ،140/1:وصحيح
خباري 9 118/4:و 27/6:و ،156/7:ومسلم ،16/2:وابن ماجة،293/1:

وأيب داود ،221/1:والرتمذي ،38/5:والنسائي ،45/3:وأمحد 118/4:و244
و353/5:

و،424

والدارمي165/1:

و،309

واحلاكم،268/1:

والبيهقي 146/2:و ،378وكنز العمال . 266/2:وأورد املفسرون عدداً كبرياً
منها كالدر املنثور ،215/5:والفقهاء كالنووي يف اجملموع ،466/3:وابن قدامة يف
املغين ،580/1:وابن حزم يف احمللى.272/3:
لكن أتباع السلطة ال يطبقون ذلك إال يف صالهتم ،ويف غري الصالة حيذفون آل
حممد من الصالة عليه(ص)  ،ويضعون بدهلم أصحابه ،أو يضيفوهنم هلم ! مع أهنم
رووا كما يف الشفا« :64/2:عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال :الدعاء
والصالة معلق بني السماء واألرض فال يصعد إىل هللا منه شئ حىت يصلى على
النيب(ص) ».
أسئلة:
س :1اتفقت مصادركم على أن النيب(ص) علَّ َم املسلمني صيغة الصالة عليه
وفيها الصالة على آله معه(ص)  ،وتسموهنا (الصالة اإلبراهيمية) فهل جيوز إضافة
الصحابة يف الصالة على النيب ،سواء يف الصالة أو يف غريها ؟
س :2الصالة على شخص دعاء له أبن يبارك هللا عليه ،ونوع من الشهادة
بصالحه فال جتوز على الكافر وال على املنافق ،وال على الناصب املبغض ألهل
البيت(عليهم السالم)  ،وال على الغايل الذي يزعم أن ملخلوق شيئاً من الشراكة

مع هللا تعاىل! فمن هم أهل البيت الذين جيب تعظيمهم عندكم ،والذين تقرنوهنم يف
الصالة ابلنيب(ص) ؟
فإن جعلتموهم كل بين هاشم إىل يوم القيامة ،ففيهم أعداء هلل ورسوله(ص) !
فكيف جيوز أن تصلوا عليهم يف صالتكم وتقرنوهم بسيد املرسلني(ص) ؟!
س :3هل توافقوان على أن أهل البيت وآل حممد(ص) مصطلح إسالمي حدده
النيب(ص) ابألمساء والكساء ،بعلي وفاطمة واحلسن واحلسني ،وتسعة من ذرية
احلسني(عليهم السالم) .أم تصرون على أهنم ابملعىن اللغوي وهم كل الذرية
واألزواج والعشرية وتصلون عليهم مجيعاً يف صالتكم ؟!
س :4حنن نصلي على آل حممد(ص) ابملصطلح الذي حدده النيب(ص)  ،وأنتم
توسعون آل حممد(ص) الذين تصلون عليهم ،وذلك يسبب لكم مشكلة عويصة!
ألن فيهم أعداء هلل ورسوله(ص)  ،وفيهم قتلة وأشرار ،وملحدون!
س :5أال يعين فرض الصالة على عرتة النيب(ص) أهنم األفضل (عليهم
السالم) ! إذ اليعقل أن أيمر هللا على املسلمني اىل يوم القيامة بضم أحد اىل
الصالة على رسوله ،وال يقبل صالةَ املسلمني على نبيه إال ابلصالة عليهم ،مث ال
يكونوا معصومني ؟!
 .س :6هل يعقل أن يقرن هللا العرتة ابلنيب(ص) يف صالة املسلمني ،ويكون غريهم
املرجع يف الشريعة واحلاكم لألمة ؟!

(م )173احلق اخلامس :فرض هللا اخلمس لبين هاشم
وهي ميزانية خاصة يف ميزانية الدولة اإلسالمية ،ومع ذلك حرموهم منه !
قال ابن قدامة يف املغين « :519/2:ال نعلم خالفاً يف أن بين هاشم ال حتل هلم

الصدقة املفروضة ،وقد قال النيب(ص) :إن الصدقة التنبغي آلل حممد (ص) إمنا
هي أوساخ الناس .أخرجه مسلم .وعن أيب هريرة قال :أخذ احلسن مترة من متر
الصدقة فقال النيب(ص) :كخ كخ ،ليطرحها ،وقال :أما شعرت أان ال أنكل الصدقة
! متفق عليه .قال :وال ملواليهم :يعين أن موايل بين هاشم ،وهم من أعتقهم هامشي .
ال يعطون من الزكاة .
وقال أكثر العلماء جيوز ألهنم ليسوا بقرابة النيب (ص) فلم مينعوا الصدقة كسائر
الناس ،وألهنم ِل يعوضوا عنها خبمس اخلمس ،فإهنم اليعطون منه ،فلم جيز أن
حيرموها كسائر الناس .لنا :ما روى أبو رافع أن رسول هللا (ص) بعث رجالً من بين
خمزوم على الصدقة فقال أليب رافع :إصحبين كيما تصيب منها ،فقال :ال ،حىت

آتى رسول هللا(ص)فأسأله ،فانطلق إىل النيب (ص) فسأله فقال:إان ال حتل لنا
الصدقة وإن موايل القوم منهم» أخرجه أبو داود والنسائي والرتمذي وقال :حديث
حسن صحيح  .وألهنم ممن يرثهم بنو هاشم ابلتعصيب ،فلم جيز دفع الصدقة إليهم
كبين هاشم .
وقوهلم إهنم ليسوا بقرابة  .قلنا :هم مبنزلة القرابة بدليل قول النيب (ص) :الوالء
حلمة كلحمة النسب  .وقوله :موايل القوم منهم .وثبت فيهم حكم القرابة من
اإلرث والعقل والنفقة ،فال ميتنع ثبوت حكم حترمي الصدقة فيهم» راجع :فتاوى
اللجنة الدائمة الوهابية .مجع الدويش69/10:

ونكتفي من مصادران برواية الكايف ،540/1:عن اإلمام الكاظم(ع) قال« :وإمنا
جعل هللا هذا اخلمس خاصة هلم ،دون مساكني الناس وأبناء سبيلهم ،عوضاً هلم من
صدقات الناس ،تنزيهاً من هللا لقرابتهم برسول هللا(ص)  ،وكرامةً من هللا هلم عن
أوساخ الناس ،فجعل هلم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصريهم يف موضع
الذل واملسكنة .وال أبس بصدقات بعضهم على بعض .
وهؤالء الذين جعل هللا هلم اخلمس ،هم قرابة النيب(ص) الذين ذكرهم هللا فقال:
ِ ِ
ني ،وهم بنو عبد املطلب الذكر منهم واألنثى ،ليس فيهم من
ريتَ َ
ك األَقـ َْربِ َ
َوأَنْذ ْر َعش َ
أهل بيواتت قريش ،وال من العرب أحد ،وال فيهم وال منهم يف هذا اخلمس من

مواليهم » .
وهذا التكرمي من هللا تعاىل لعرتة رسوله(ص) وعشريته بين هاشم.ال يشمل نساء
النيب(ص) وال حق هلن يف اخلمس ألهنن ال حترم عليهن الصدقة !
قال ابن حجر يف فتح الباري «:281/3:قال ابن املنري يف احلاشية :إمنا أورد
البخاري هذه الرتمجة ليحقق أن األزواج ال يدخل مواليهن يف اخلالف ،وال حيرم
عليهن الصدقة قوالً واحداً  .لئال يظن الظان أنه ملا قال بعض الناس بدخول األزواج
يف اآلل أنه يطرد يف مواليهن ،فبني أنه ال يطرد مث أورد املصنف يف الباب حديثني...
وقال اجلمهور جيوز هلم (موايل نساء النيب(ص) ) ألهنم ليسوا منهم حقيقة ،ولذلك ِل
يعوضوا خبمس اخلمس ومنشأ اخلالف قوله منهم أو من أنفسهم هل يتناول املساواة
يف حكم حترمي الصدقة أو ال؟ وحجة اجلمهور أنه ال يتناول مجيع األحكام فال دليل
فيه على حترمي الصدقة ،لكنه ورد على سبب الصدقة وقد اتفقوا على أنه ال خيرج

السبب وإن اختلفوا هل خيص به أو ال وميكن أن يستدل هلم بديث الباب ،ألنه
يدل على جوازها ملوايل األزواج وقد تقدم أن األزواج ليسوا يف ذلك من مجلة اآلل
فمواليهم أحرى بذلك » !
وقال الشوكاين يف نيل األوطار«:243/4:عن أم عطية قالت :بعث إيل رسول
هللا بشاة من الصدقة فبعثت إىل عائشة منها بشئ ،فلما جاء رسول هللا قال :هل
عندكم من شئ؟ فقالت :ال ،إال أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة اليت بعثتم هبا إليها،
فقال :إهنا قد بلغت حملها ! متفق عليه..وذكر ابن املنري أهنا الحترم الصدقة على
األزواج ،قوال واحداً » .انتهى.
وقد حبست احلكومات اخلمس عن بين هاشم ،ففي جامع أحاديث الشيعة
ويل أبو بكر قال له عمر :إن الناس
( ،)622/8عن اإلمام الصادق(ع) قال « :ملا َ
عبيد هذه الدنيا ال يريدون غريها ،فامنع عن علي اخلمس والفئ وفدكاً ،فإن شيعته

إذا علموا ذلك تركوا علياً رغبة يف الدنيا.

وفيه :أن اإلمام الصادق(ع) سأل أحدهم«:ما تقول قريش يف اخلمس؟ قال

قلت تزعم أنه هلا  .قال(ع)  :ما أنصفوان وهللا ! لو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن
وعلي سواء» !
كان مبارزة لتبارزن بنا ،مث يكونوا هم ٌّ
أسئلة:
س :1كيف تفسرون هذا التمييز للعرتة وكل بين هاشم مبالية خاصة ،تبلغ يف
عصران املاليني بل املليارات ،ويكفي أن أنخذ منها مخس النفط واملعادن!

فهل يعقل أن هللا ميز قوماً مبيزانية دون أن يكون عليهم واجب هداية األمة
وإدارهتا وحتقيق توازن الثروة يف اجملتمع اإلسالمي ،فهو نوع من امللكية ،غري امللكية
الفردية لعامة املسلمني ،وغري امللكية العامة لكل املسلمني ؟!
س :2أليس يف هذا احلكم الفقهي اجملمع عليه عند أتباع املذاهب السنية دليالً
على أن نساء النيب(ص) لسن من أهل بيته ،ألن الصدقة الحترم عليهن !
وكيف تفسرون أن يقول هللا تعاىل :هذه األوساخ حرام على آل حممد ،لكن
فلتأكل منها عائشة وأبوها ،وحفصة وأبوها ،فكيف يكونون أفضل من آل حممد ؟!
س :3إذا سألك شخص غري مسلم :أليس من الطبقية أن جيعل هللا مالية خاصة
لعرتة النيب (ص) وكل عشريته (بين هاشم) مث يصرح النيب(ص) أبن مالية الدولة من
الزكوات وغريها أوساخ الناس وأن هللا نزهه وعشريته عنها !
ومباذا جتيب عن أخذه(ص) التمرة من فم حفيده اإلمام احلسن(ع) وقوله( :كخ
كخ) ! فهل ترفض ذلك ألنه طبقية ،أم تقبل أن النيب(ص) وآله(عليهم السالم)
طبقة فوق الناس وتعتقد أن ذلك ضرورة للناس ؟!
س :4ملاذا منع احلكام بين هاشم من اخلمس الذي فرضه هللا هلم؟ففي مسند أيب
يعلى« :423/4:كتب جندة احلروري إىل ابن عباس يسأله عن سهم ذي القرَب ملن
هو؟ وعن قتل الولدان ،ويذكر يف كتابه أن العاِل صاحب موسى قد قتل الغالم،
وعن النساء هل كن حيضرن احلرب مع رسول هللا (ص) وهل كان يضرب هلن
بسهم؟ قال يزيد فكتب إليه كتبت تسألين عن سهم ذي القرَب ملن هو ،هو لنا أهل

البيت ،وقد كان عمر بن اخلطاب دعاان إىل أن ينكح منه أمينا وخيدم منه عائلنا
ويقضي منه عن غارمنا فأبينا إال أن يسلمه إلينا وأَب ذلك فرتكناه » !
ويف كتاب األم ،272/4:عن ابن عباس « :هو لنا ،فأَب ذلك علينا قومنا
فصربان عليه » ومسند الشافعي ،319/وسنن البيهقي ،22/9:وتفسري
العياشي.61/2:

(م )174احلق السادس :جعلهم النيب(ص) وصيته يف أمته كالقرآن
فقد جعلهم عدالء القرآن ! إذ قال(ص) يف احلديث املتواتر عند اجلميع« :إين
علي
خملف فيكم الثقلني :كتاب هللا وعرتيت أهل بييت ،وإهنما لن يفرتقا حىت يردا َّ
احلوض ،فانظروا كيف ختلفوين فيهما  .أيها الناس التعلموهم فإهنم أعلم منكم
» (أمايل الصدوق ،616/ومسند أمحد.)17/3:
وهذه الوصية ال تعم كل بين هاشم كحق اخلمس ،بل ختص العرتة أو اآلل أو أهل
مصطلح إسالمي ألقارب النيب القريبني ،الذين حددهم
البيت ابملعىن اخلاص ،وهم
ٌ
النيب(ص) حتديداً حسياً ابلكساء واألمساء ،فعرفوا ابسم (أهل الكساء) وهم :علي
وفاطمة واحلسن واحلسني وتسعة من ذرية احلسني(عليهم السالم) .

فقد روى أمحد يف مسنده( )323/6عن أم سلمة أن رسول هللا (ص) قال
كساء فدكياً ،قال مث وضع
لفاطمة :إئتيين بزوجك وابنيك فجاءت هبم ،فألقى عليهم ً
يده عليهم مث قال :اللهم إن هؤالء آل حممد ! فاجعل صلواتك وبركاتك على حممد

وعلى آل حممد ،إنك محيد جميد  .قالت أم سلمة :فرفعت الكساء ألدخل معهم،
فجذبه من يدي وقال :إنك على خري » !
وهلذه الوصية النبوية لوازم عديدة ،ودالالت بليغة ،اليتسع اجملال الستيفائها،
وأتييد كل واحدة منها ابلقرآن والسنة .

اطل ِمن بـ ِ ِ ِ
ِِ
يل
الأيْتِ ِيه الْبَ ِ ُ ْ َ ْ
نذكر منها :أن القرآن معصومَ :
ني يَ َديْه َوال م ْن َخلْفه تَـ ْن ِز ٌ
مح ٍ
يد (فُ ِ
ِمن ح ِك ٍيم َِ
ت )42:فكذلك العرتة معصومون ،ألهنم عدالء القرآن.
صلَ ْ
ْ َ
ومنها :وجوب أخذ القرآن والسنة من العرتة(عليهم السالم)  ،ألن أي وصية
بعلماء وكتاب ،تعين أهنم األمناء على الكتاب ،فيجب أخذ نصه وتفسريه منهم.
ومنها :أن العرتة(عليهم السالم) أفضل األمة وأعلمها ،فلو كان يف األمة أفضل
منهم أو أعلم منهم ،أو كان سيوجد فيها أعلم منهم ،ملا صح األمر ابلرجوع اليهم
.
ج
ومنها :أهنم(عليهم السالم) أئمة األمة واحلكام عليها ،فال جيوز ملن أمره هللا
ورسوله(ص) بطاعتهم ،أن يتأمر عليهم .
ومنها :أهنم األئمة اإلثنا عشر الرابنيني الذين بشر هبم النيب(ص) يف أحاديثه.فلو
كان املبشر هبم غريهم ملا تركهم واوصى هبؤالء !
ومنها :أن النيب(ص) سيسأل املسلم عن عمله بوصيته ،فإن ِل يعمل هبا ِل يقبله
علي عن الثقلني فانظروا كيف
يف أمته! فقد قال(ص) «:وإين سائلكم حني تردون َّ
ختلفوين فيهما»( .كفاية األثر)91/

أسئلة:

س :1هل توافقون على دالالت حديث الثقلني اليت ذكرانها ؟!
س :2أين صارت وصية النيب(ص) بعرتته من وفاته اىل اليوم ؟ وما ابل
احلكومات عزلتهم وأبعدهتم وعزلتهم بدل أن تطيعهم وتتبعهم ،وأعرضت عنهم وِل
تتلق منهم القرآن واإلسالم ،بل أخذته من صحابة ورواة يتبعون السلطة ،وليس
عندهم علمهم وال تقواهم ؟!
س :3أمجعت األمة على أن النيب(ص) أوصى أمته ابلقرآن والعرتة ،وبشرها ابثين
عشر إماماً ،فهل يعقل أن يكون هؤالء األئمة من غري عرتته الذين أوصى هبم ؟!
سِ :4ل يصح حديث يف أن النيب(ص) أوصى ابلقرآن والسنة ،ولو صح لكان
حديث وصيته ابلعرتة حاكماً عليه ،ألن معناه :خذوا القرآن والسنة من العرتة !

(م )175ظالمة أهل البيت(عليهم السالم) أعظم ظالمة يف اتريخ األرض!
 -1روى اجلميع أن النيب(ص) طلب من الصحابة يف مرض وفاته ،أن يكتب ألمته
عهداً ِ
يؤمنها من الضالل وجيعلها سيدة العاِل!
وعرف الطلقاء أنه سيأمرهم بطاعة علي وعرتته(عليهم السالم) ! فوقف يف وجهه

عمر بن اخلطاب وصاح :حسبنا كتاب هللا! وصاح خلفه الطلقاء :القول ما قاله عمر
! القول ما قاله عمر ! وقالوا إن نبيكم يهجر !!

روى ذلك البخاري يف ست مواضع ،منها« :36/1:عن ابن عباس قال :ملا اشتد
ابلنيب وجعه قال :إئتوين بكتاب أكتب لكم كتاابً ال تضلوا بعده  .قال عمر :إن النيب
غلبه الوجع وعندان كتاب هللا حسبنا ! فاختلفواوكثر اللغط ! قال(ص) :قوموا عين

والينبغي عندي التنازع!! فخرج ابن عباس يقول :إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بني
رسول هللا وبني كتابه» « .فلما أكثروا اللغو واإلختالف قال رسول هللا(ص) :قوموا»!
ويف مسلم« :75/5:عن ابن عباس أنه قال :يوم اخلميس وما يوم اخلميس ! مث
جعل تسيل دموعه حىت رأيت على خديه كأهنا نظام اللؤلؤ ! قال :قال رسول هللا
(ص) :إئتوين ابلكتف والدواة أكتب لكم كتاابً لن تضلوا بعده أبداً ،فقالوا :إن
رسول هللا يهجر ! ويف رواية أخرى :فقال عمر :إن رسول هللا قد غلب عليه الوجع،
وعندكم القرآن ،حسبنا كتاب هللا » .
ويف مسند أمحد « :346/3:دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاابً اليضلون

بعده قال فخالف عليها عمر بن اخلطاب حىت رفضها » !

ويف جممع الزوائد«:33/9:عن عمر بن اخلطاب قال :ملا مرض النيب قال :أدعوا
يل بصحيفة ودواة أكتب كتاابً التضلون بعدي أبداً ،فكرهنا ذلك أشد الكراهة ! مث

قال :أدعوا يل بصحيفة أكتب لكم كتاابً ال تضلون بعده أبداً ! فقال النسوة من وراء
السرت :أالتسمعون ما يقول رسول هللا ؟ فقلت :إنكن صواحبات يوسف إذا مرض
رسول هللا عصرتن أعينكن ،وإذا صح ركبنت رقبته ! فقال رسول هللا(ص) :دعوهن
فإهنن خري منكم» !
طالنب إبطاعته يف أن
وهذه شهادة من النيب(ص) برواية عمر أبن نساءه اللوايت
َ
يكتب عهده ،خري من صحابته الذين رفضوا ذلك !

 -2روى اجلميع أن أول حمكمة تقام يوم القيامة ،تكون حملاكمة خصوم
علي(ع) واألخذ بقه! ففي صحيح خباري ( «:)6/5عن علي بن أيب طالب رضي
هللا عنه أنه قال :أان أول من جيثو بني يدي الرمحن للخصومة يوم القيامة»!
ويف رواية احلاكم( «:)386/2جيثو للخصومة على ركبتيه بني يدي هللا يوم
القيامة»  .وقال رواة السلطة إن خصومته تكون مع من قتلهم يف بدر ! لكن ال
يصح ذلك ،ألن مبارزة املشركني ال خصومة فيها حىت حتتاج اىل حمكمة .
ويف أمايل املفيد ،289/أن النيب(ص) قال لعلي(ع) يف حديثه عن املستقبل« :
فكيف صربك إذا خضبت هذه من هذا ،وأومى إىل رأسي وحلييت؟! فقلت :اي رسول
هللا ،أما إذ بينت يل ما بينت ،فليس مبوطن صرب ،لكنه موطن بشرى وشكر !
فقال :أجل َّ
خماصم أميت ! قلت :اي رسول هللا أرشدين الفلج،
فأعد للخصومة فإنك
ٌ

قال :إذا رأيت قوماً قد عدلوا عن اهلدى إىل الضالل فخاصمهم ،فإن اهلدى من
هللا والضالل من الشيطان  .اي علي إن اهلدى هو اتباع أمر هللا دون اهلوى والرأي .

وكأنك بقوم قد أتولوا القرآن وأخذوا ابلشبهات ،واستحلوا اخلمر ابلنبيذ ،والبخس
ابلزكاة والسحت ابهلدية  .قلت :اي رسول هللا فما هم إذا فعلوا ذلك ،أهم أهل ردة
أم أهل فتنة؟ قال :هم أهل فتنة يعمهون فيها إىل أن يدركهم العدل  .فقلت :اي
رسول هللا العدل منا أم من غريان ؟ فقال :بل منا بنا يفتح هللا ،وبنا خيتم ،وبنا ألف
هللا بني القلوب بعد الشرك ،وبنا يؤلف هللا بني القلوب بعد الفتنة  .فقلت :احلمد
هلل على ما وهب لنا من فضله».
 -3روى اجلميع إخبار النيب(ص) عن مأساة عرتته وأهل بيته(عليهم
السالم) بعده ،وبكاءه لذلك مراراً ،بدموع غزيرة ! فعن عبد هللا بن مسعود «:أتينا
رسول هللا(ص) فخرج إلينا مستبشراً يعرف السرور يف وجهه فما سألناه عن شئ

إال أخربان به ،وال سكتنا إال ابتدأان ،حىت مرت فتية من بين هاشم ،فيهم احلسن
واحلسني ،فلما رآهم التزمهم واهنملت عيناه ،فقلنا :ايرسول هللا ما نزال نرى يف
وجهك شيئاً نكرهه! (أي عندما ترى احلسنني) قال :إان أهل بيت اختار هللا لنا
اآلخرة على الدنيا ،وإن أهل بييت هؤالء سيقلون بعدي بالء وتطريداً وتشريداً ،حىت

أييت قوم من ها هنا من حنو املشرق أصحاب راايت سود ،يسألون احلق فال يعطونه

مرتني أو ثالاثً ،فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فال يقبلوه حىت يدفعوها إىل
رجل من أهل بييت ،فيملؤها عدال كما ملؤوها ظلماً ».رواه ابن محاد واحلاكم

( )464/4وصححه ،وابن حبان وصححه ،وابن شيبة ،وغريهم  .راجع مصادره
وطرقه وألفاظه يف معجم أحاديث اإلمام املهدي.381/1:

ويف أمايل الصدوق« :175/عن ابن عباس قال :إن رسول هللا(ص) كان جالساً
إيل اي بين ،فما زال يدنيه حىت
ذات يوم إذ أقبل احلسن ،فلما رآه بكى مث قالَّ :
أجلسه على فخذه اليمىن ،مث أقبل احلسني فلما رآه بكى ،مث قال :إيل اي بين ،فما

زال يدنيه حىت أجلسه على فخذه اليسرى  .مث أقبلت فاطمة فلما رآها بكى مث
قال :إيلَّ اي بنية فأجلسها بني يديه  .مث أقبل أمري املؤمنني فلما رآه بكى مث قال :إيلَّ
اي أخي ،فما زال يدنيه حىت أجلسه إىل جنبه األمين فقال له أصحابه :اي رسول هللا،
س ُّر برؤيته ! فقال(ص)  :والذي
ما ترى واحداً من هؤالء إال بكيت َأوما فيهم من تُ َ
بعثين ابلنبوة واصطفاين على مجيع الربية ،إين وإايهم ألكرم اخللق على هللا عز وجل،

وما على وجه األرض نسمة أحب إيل منهم!
أما علي بن أيب طالب فإنه أخي وشقيقي وصاحب األمر بعدي ،وصاحب لوائي
يف الدنيا واآلخرة ،وصاحب حوضي وشفاعيت ،وهو موىل كل مسلم ،وإمام كل
مؤمن ،وقائد كل تقي ،وهو وصيي وخليفيت على أهلي وأميت يف حيايت وبعد ممايت .

حمبه حميب ومبغضه مبغضي ،وبواليته صارت أميت مرحومة وبعداوته صارت املخالفة
له منها ملعونة! وإين بكيت حني أقبل ألين ذكرت غدر األمة به بعدي ،حىت إنه
ليزال عن مقعدي وقد جعله هللا له بعدي ،مث ال يزال األمر به حىت يضرب على
قرنه ضربة ختضب منها حليته يف أفضل الشهور شهر رمضان ،الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان.
وأما ابنيت فاطمة فإهنا سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين ،وهي بضعة مين،
وهي نور عيين ،وهي مثرة فؤادي ،وهي روحي اليت بني جنيب .وهي احلوراء اإلنسية،
مىت قامت يف حمراهبا بني يدي رهبا جل جالله ،زهر نورها ملالئكة السماء كما يزهر
نور الكواكب ألهل األرض ،ويقول هللا عز وجل ملالئكته :اي مالئكيت أنظروا إىل
أميت فاطمة سيدة إمائي ،قائمة بني يدي ترتعد فرائصها من خيفيت ،وقد أقبلت
بقلبها على عباديت ،أشهدكم أين قد أمنت شيعتها من النار !
وإين ملا رأيتها ذكرت ما يصنع هبا بعدي ! كأين هبا وقد دخل الذل بيتها،
وانتهكت حرمتها ،وغصبت حقها ،ومنعت إرثها ،وكسر جنبها ،وأسقطت جنينها
وهي تنادي :اي حممداه فال جتاب ،وتستغيث فال تغاث ! فال تزال بعدي حمزونة
مكروبة ابكية ،تتذكر انقطاع الوحي عن بيتها مرة ،وتتذكر فراقي أخرى ،وتستوحش
إذا جنها الليل لفقد صويت الذي كانت تستمع إليه إذا هتجدت ابلقرآن ،مث ترى
نفسها ذليلة بعد أن كانت يف أايم أبيها عزيزة ،فعند ذلك يؤنسها هللا تعاىل ذكره
ابملالئكة ،فنادهتا مبا اندت به مرمي بنت عمران ،فتقول :اي فاطمة :إِ َّن هللا اصطََف ِ
اك
َ ْ
اك علَى نِ ِ
وطَه ِ
ني  .اي فاطمة :اقـْنُِيت لِربِ ِ
اس ُج ِدي َو ْارَك ِعي
اصطََف ِ َ
َّرك َو ْ
ك َو ْ
ساء ال َْعالَ ِم َ
َ
َ َ
َ
مع َّ ِ ِ
ني .
الراكع َ
ََ
مث يبتدئ هبا الوجع فتمرض ،فيبعث هللا عز وجل إليها مرمي بنت عمران مترضها
وتؤنسها يف علتها ،فتقول عند ذلك :اي رب إين قد سئمت احلياة وتربمت أبهل

الدنيا فأحلقين أبيب ،فيلحقها هللا عز وجل يب ،فتكون أول من يلحقين من أهل بييت،
فتقدم علي حمزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة ،فأقول عند ذلك :اللهم العن
من ظلمها ،وعاقب من غصبهاَّ ،
وأذل من أذهلا وخلد يف انرك من ضرب جنبها
حىت ألقت ولدها ،فتقول املالئكة عند ذلك :آمني .
وأما احلسن فإنه ابين وولدي ،ومين ،وقرة عيين ،وضياء قليب ،ومثرة فؤادي ،وهو
سيد شباب أهل اجلنة وحجة هللا على األمة ،أمره أمري ،وقوله قويل ،من تبعه فإنه
مين ومن عصاه فليس مين ،وإين ملا نظرت إليه تذكرت ما جيرى عليه من الذل
بعدي ،فال يزال األمر به حىت يقتل ابلسم ظلماً وعدواانً فعند ذلك تبكي املالئكة
والسبع الشداد ملوته ،ويبكيه كل شئ حىت الطري يف جو السماء واحليتان يف جوف
املاء ،فمن بكاه ِل تعم عينه يوم تعمي العيون ،ومن حزن عليه ِل حيزن قلبه يوم حتزن
القلوب ،ومن زاره يف بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل فيه األقدام .
وأما احلسني فإنه مين ،وهو ابين وولدي ،وخري اخللق بعد أخيه ،وهو إمام
املسلمني وموىل املؤمنني ،وخليفة رب العاملني ،وغياث املستغيثني ،وكهف
املستجريين وحجة هللا على خلقه أمجعني ،وهو سيد شباب أهل اجلنة ،وابب جناة
األمة ،أمره أمري وطاعته طاعيت ،من تبعه فإنه مين ومن عصاه فليس مين ،وإين ملا
رأيته تذكرت ما يصنع به بعدي ،كأين به وقد استجار برمي وقربي فال جيار،
فأضمه يف منامه إىل صدري ،وآمره ابلرحلة على دار هجريت وأبشره ابلشهادة،
فريحتل عنها إىل أرض مقتله ،وموضع مصرعه ،أرض كرب وبالء وقتل وفناء ،تنصره
عصابة من املسلمني ،أولئك من سادة شهداء أميت يوم القيامة ،كأين أنظر إليه وقد
فخر عن فرسه صريعاً ،مث يذبح كما يذبح الكبش مظلوماً !
رمي بسهم َّ
َ

مث بكى رسول هللا(ص) وبكى من حوله وارتفعت أصواهتم ابلضجيج ،مث قام وهو

يقول :اللهم إين أشكو إليك ما يلقى أهل بييت بعدي ،مث دخل منزله »!

ويف الروضة ،140/عن سليم بن قيس قال« :ملا قتل احلسني(ع) بكى ابن
عباس بكاء شديداً مث قال:ما لقيت عرتة النيب(ص) من هذه األمة بعد نبيها ؟!
اللهم إين أشهدك أين لعلي ويلٌّ ولولده ويلٌّ ،وألعدائهم عدو ،وأين مسلِم ألمرهم .
ولقد دخلت على ابن عم رسول هللا بذي قار ،قال :فأخرج يل صحيفة أمالها

علي ،فقرأها وإذا فيها
رسول هللا(ص) وخطها بيده فقلت :اي أمري املؤمنني إقرأها َّ
كل شئ ،منذ قبض رسول هللا إىل يوم قتل احلسني ،ومن يقتله ومن ينصره ومن
يستشهد معه ،وبكى بكاء شديداً وأبكاين ،وكان فيما قرأه :كيف يصنع به وكيف

تستشهد معه فاطمة ،وكيف يستشهد احلسن ،وكيف تغدر به األمة !.فلما قرأ
مقتل احلسني و من يقتله ،أكثر البكاء وأدرج الصحيفة وفيها ما كان أو يكون إىل

يوم القيامة !
وكان فيما قرأه أمر أيب بكر وعمر وعثمان ،وكم ميلك كل انسان منهم ،وكيف
بويع علي بن أيب طالب ،ووقعة اجلمل ومسري طلحة وعائشة والزبري ،ووقعة صفني
ومن يقتل هبا ،ووقعة النهروان وأمر احلكمني ،وملك معاوية ومن يقتل من الشيعة
وما يصنع الناس ابحلسن ،وأمر يزيد بن معاوية ،حىت انتهى إىل مقتل احلسني،
فسمعت ذلك !
مث كان كلما قرأ ِل يزد وِل ينقص ،ورأيت خطه يف الصحيفة ِل يتغري وِل يظفر،
علي بقية هذه
فلما أدرج الصحيفة قلت :اي أمري املؤمنني ،لو كنت قرأت َّ
الصحيفة ،قال :ال ،ولكين حمدثك مبا يسعين ،فيها ما يلقى أهل بييت من أهل بيتك
وولدك من أمر فظيع ،من قتلهم لنا وعداوهتم ،وسوء ملكهم وقدرهتم ،أكره أن
تسمعه فتغتم !

ولكين أحدثك أبن رسول هللا عند موته أخذ بيدي ففتح يل ألف ابب من العلم،
وفتح لكل ابب ألف ابب ،وأبو بكر وعمر ينظرون مبا قال يل ،فحركا أيديهما مث
حكيا قويل ،مث ولَّيا يرددان قويل وخيطران أبيديهما !
فقال :اي بن عباس إن ملك بين أمية إذا زال ،أول ما ميلك من بين هاشم ُولْدك

إيل مما
فيفعلون األفاعيل! فقال ابن عباس :يكون نسخي ذلك الكتاب أحب َّ
طلعت عليه الشمس ».
ِ -5ل تلق عرتة نيب من أمته طول التاريخ ما لقيت عرتة نبينا(ص) !
ففي دعاء الندبة هلم ولغياب اإلمام املهدي(عجل هللا تعاىل فرجه الشريف) «:
اللهم لك احلمد على ما جرى به قضاؤك يف أوليائك ،الذين استخلصتهم لنفسك
ودينك ،إذا اخرتت هلم جزيل ما عندك من النعيم املقيم ،الذي ال زوال له وال
اضمحالل بعد أن شرطت عليهم الزهد يف درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها
وزبرجها ،فشرطوا لك ذلك ،وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم ،وقدمت هلم
الذكر العلي والثناء اجللي ،وأهبطت عليهم مالئكتك ،وأكرمتهم بوحيك ،ورفدهتم
بعلمك ،وجعلتهم الذرائع إليك ،والوسيلة إىل رضوانك .
فبعض أسكنته جنتك إىل أن أخرجته منها  .وبعض محلته يف فلكك وجنيته ومن
آمن معه من اهللكة برمحتك  .وبعض اختذته خليالً ،وسألك لسان صدق يف
اآلخرين فأجبته وجعلت ذلك علياً  .وبعض كلمته من شجرة تكليماً وجعلت له

من أخيه ردءاً ووزيراً .

وبعض أولدته من غري أب ،وآتيته البينات ،وأيدته بروح القدس  .وكالً شرعت

له شريعة وهنجت له منهاجاً ،وختريت له أوصياء مستحفظاً بعد مستحفظ ،من مدة

إىل مدة ،إقامةً لدينك وحجة على عبادك ،ولئال يزول احلق عن مقره ويغلب الباطل

على أهله ،وال يقول أحد :لوال أرسلت إلينا رسوال منذراً ،وأقمت لنا علماً هادايً،
ِ
ك ِم ْن قَـ ْب ِل أَ ْن نَ ِذ َّل َوََنَْزى.
آايتِ َ
فَـنَـتَّب َع َ
إىل أن انتهيت ابألمر إىل حبيبك وجنيبك حممد(ص) فكان كما انتجبته ،سيد من

خلقته ،وصفوة من اصطفيته ،وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته ،قدمته على
أنبيائك ،وبعثته إىل الثقلني من عبادك ،وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له
الرباق وعرجت به إىل مسائك ،وأودعته علم ما كان وما يكون إىل انقضاء خلقك .
وعلي صلى هللا عليهما وآهلما ،فليبك
فعلى األطائب من أهل بيت حممد
ٍ
الباكون وإايهم فليندب النادبون ،وملثلهم فلتذرف الدموع ،وليصرخ الصارخون،
ويضج الضاجون ،ويعج العاجون !
أين احلسن ،أين احلسني ،أين أبناء احلسني ،صاحلٌ بعد صاحل ،وصاد ٌق بعد
صادق  .أين السبيل بعد السبيل ،أين اخلرية بعد اخلرية ،أين الشموس الطالعة ،أين
األقمار املنرية ،أين األجنم الزاهرة ،أين أعالم الدين ،وقواعد العلم !
أين بقية هللا اليت ال ختلو من العرتة الطاهرة ،أين املعد لقطع دابر الظلمة ،أين
ت ِ
األم ِ
والعوج ،أين املرجتى إلزالة اجلور والعدوان ،أين املدخر
املنتظر إلقامة ْ
املتخري إلعادة امللة والشريعة ،أين املؤمل إلحياء
لتجديد الفرائض والسنن ،أين
َّ
الكتاب وحدوده ،أين حمىي معاِل الدين وأهله ،أين قاصم شوكة املعتدين ،أين هادم
أبنية الشرك والنفاق ...اللهم أقم به احلق ،وادحض به الباطلْ ،
وأدل به أولياءك،
وأذلل به أعداءك »(.إقبال األعمال.)504/1:
أسئلة:

س :1معىن أول قضية تعرض يف حمكمة هللا تعاىل يوم القيامة ،أهنا مميزة يف
موضوعها أو صاحبها أو كليهما ! فما هي امليزة اليت أوجبت أن تكون قضية
علي(ع) عند هللا تعاىل أهم ظالمة وقعت يف اتريخ األرض؟
س :2روت مصادركم أحاديث صحيحة يف إخبار النيب(ص) عن ظالمة أهل بيته
بعده كقوله« :إن أهل بييت هؤالء سيقلون بعدي بالء وتطريداً وتشريداً ..إنكم
ستبتلون يف أهل بييت ..هللا هللا يف أهل بييت » ! كما رويتم أنه(ص) أخرب عن قتل
ولده احلسني(ع) وبكى ،فهل كان ذلك جمرد إخبار مبا حيدث ،أم حتذيراً لألمة من

اإلحنراف وظلم العرتة ؟!

س :3من الذي ارتكب ظلم عرتة النيب(ص) وما هو املوقف الواجب جتاهه ؟!
وما معىن لعن النيب(ص) ملن استحل حرمة عرتته ؟!
س :4أال تكفي ظاهرة تقتيل عرتة النيب(ص) واألئمة من أهل بيته(عليهم
السالم)  ،دليالً على احنراف األمة عن اخلط النبوي ؟!
س :5ما قولكم يف شهادة أمري املؤمنني(ع) بقوله «:قد عملت الوالة قبلي
أعماالً خالفوا فيها رسول هللا (ص) متعمدين خلالفه ،انقضني لعهده ،مغريين لسنته
! ولو محلت الناس على تركها وحولتها إىل مواضعها وإىل ما كانت يف عهد رسول

هللا (ص) لتفرق عين جندي حىت أبقى وحدي أو قليل من شيعيت الذين عرفوا
فضلي وفرض إماميت من كتاب هللا عز وجل وسنة رسول هللا (ص) ! أرأيتم لو
أمرت مبقام إبراهيم(ع) فرددته إىل املوضع الذي وضعه فيه رسول هللا؟ ورددت

فدك إىل ورثة فاطمة؟ ورددت صاع رسول كما كان؟ وأمضيت قطائع أقطعها رسول
لقيت من هذه األمة من الفرقة ،وطاعة أئمة
هللا ألقوام ِل متض هلم وِل تنفذ ؟! ما ُ
الضاللة والدعاة إىل النار ...وأعطيت من ذلك سهم ذي القرَب الذي قال هللا عز
ِ
ِ
ان يـوم الْتَـ َقى ا ْجلمع ِ
ِ
ان .
َْ َ
آم ْنـتُ ْم ِابهلل َوَما أَنْـ َزلْنَا َعلَى َع ْبد َان يَـ ْوَم الْ ُف ْرقَ َ ْ َ
وجل :إِ ْن ُك ْنـتُ ْم َ
فنحن وهللا عىن بذي القرَب الذي قرننا هللا بنفسه وبرسوله(ص) فقال تعاىل :فَلِلَّهِ

لر ُس ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرََب َوالْيَـتَا َمى َوال َْمساكِ ِ
السبِ ِ
يل (فينا خاصة) َك ْي اليَ ُكو َن
َولِ َّ
ني َوابْ ِن َّ
َ
ِ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَـ َها ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا َواتَّـ ُقوا
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
ني األَ ْغنِيَاء ِم ْن ُك ْم َ .وَما َ
ُدولَةً بَـ ْ َ
هللاَ إِ َّن هللاَ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَـ َها ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا َواتَّـ ُقوا
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
اب َ .وَما َ
هللاَ (يف ظلم آل حممد) إِ َّن هللاَ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب ملن ظلمهم  .رمحة منه لنا وغىن أغناان
هللا به ووصى به نبيه(ص) وِل جيعل لنا يف سهم الصدقة نصيباً  .أكرم هللا رسوله
وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس ،فكذبوا هللا وكذبوا رسوله وجحدوا

كتاب هللا الناطق بقنا ومنعوان فرضاً فرضه هللا لنا ! ما لقي أهل بيت نيب من أمته
ما لقينا بعد نبينا(ص) وهللا املستعان على من ظلمنا وال حول وال قوة إال ابهلل

العلي العظيم» ( .الكايف )59/8:؟!

 
(م )176أصدر النيب(ص) لعنته على الذين سيظلمون عرتته !
 -1فقد روى اجلميع هذا احلكم النبوي ،كاحلاكم ( 36/1و )90/4:وصححه
على شرط خباري ،عن عائشة قالت«:قال رسول هللا(ص)  :ستة لعنتهم لعنهم هللا
وكل نيب جماب :املكذب بقدر هللا ،والزائد يف كتاب هللا ،واملتسلط ابجلربوت يذل
من أعز هللا ويعز من أذل هللا ،واملستحل حلرم هللا ،واملستحل من عرتيت ما حرم هللا،
والتارك لسنيت» ويف  ،525/2:بلفظ آخر ،وابن حبان ( )60/13والطرباين يف
األوسط( ،186/2والكبري ،127/3:و. 578/17:ورووه بلفظ :سبعة لعنتهم

وكل نيب جماب وفيه :واملستأثر ابلفئ (السنة البن أيب عاصم،149/
والزوائد ،176/1:وصححه ) .
وفسر املناوي يف فيض القدير (121/4و )127من استحل ظلم العرتة بقوله«:
يعين من فعل أبقاريب ما الجيوز فعله من إيذائهم أو ترك تعظيمهم ،فإن اعتقد حله
فكافر ،وإال فمذنب» .
ويف ختريج األحاديث («:)336/3حرمت اجلنة على من ظلم أهل بييت وآذاين يف
عرتيت  .ومن اصطنع صنيعة إىل أحد من ولد عبد املطلب وِل جيازه عليها فأان أجازيه
عليها

إذا

لقيين

يوم

القيامة»والثعليب312/8:

والقرطيب22/16:

والكشاف219/4:
وروته مصادران ،كالكايف( )293/2عن اإلمام الباقر(ع) «:قال رسول هللا(ص) :
مخسة لعنتهم وكل نيب جماب :الزائد يف كتاب هللا ،والتارك لسنيت ،واملكذب بقدر
هللا ،واملستحل من عرتيت ما حرم هللا ،واملستأثر ابلفئ املستحل له » .
ورواه يف احملاسن ،11/1:عن اإلمام الصادق(ع) وزاد فيه« :واملتسلط ابجلربوت
ليعز من أذل هللا ويذل من أعز هللا ،واحملرم ما أحل هللا» .واخلصال. 349/
ويف كتاب ُسليم«:485/ملا ثقل رسول هللا(ص) دخلنا عليه فقال للناس :أخلوا يل

عن أهل البيت .فقام الناس وقمت معهم ،فقال :أقعد اي سلمان إنك منا أهل البيت
 .فحمد هللا وأثىن عليه مث قال :اي بين عبد مناف ،أعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً فإنه
لو قد أذن يل ابلسجود (للشفاعة يوم القيامة) ِل أوثر عليكم أحداً .

إين رأيت على منربي هذا اثين عشر كلهم من قريش ،رجلني من ولد حرب بن أمية

وعشرة من ولد العاص بن أمية ،كلهم ضال مضل ،يردُّون أميت عن الصراط
القهقرى  .مث قال للعباس :أما إن هلكتهم على يدي ولدك  .مث قال :فاتقوا هللا يف
عرتيت أهل بييت ،فإن الدنيا ِل تدم ألحد قبلنا وال تبقى لنا وال تدوم ألحد بعدان  .مث

أبر الدول ،أما إنكم ستملكون بعدهم ابليوم يومني
قال لعلي(ع)  :دولة احلق ُّ
وابلشهر شهرين وابلسنة سنتني ! مث قال(ص)  :ستة لعنهم هللا يف كتابه :الزائد يف
كتاب هللا ،واملكذب بقدر هللا ،واملستحل من عرتيت ما حرم هللا ،والتارك لسنيت،
واملستأثر على املسلمني بفيئهم ،واملتسلط ابجلربوت ليذل من أعز هللا ويعز من أذل
هللا» .ومناقب أمري املؤمنني حملمد بن سليمان.171/2:
ويف أمايل الطوسي«:164/قال رسول هللا(ص)  :حرمت اجلنة على من ظلم أهل
ك ال َخال َق َهلم ِيف ِ
اآلخ َرةِ َوال
بييت وقاتلهم وعلى املعرتض عليهم والساب هلم ،أُولَئِ َ
ُْ
ي َكلِمهم هللا وال يـ ْنظُر إِلَي ِهم يـوم ال ِْقيام ِة وال يـ َزكِي ِهم وَهلم ع َذ ِ
يم» .
ُ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
ويف كمال الدين ،520/من أجوبة اإلمام املهدي(ع) «:فقد قال النيب(ص) :
املستحل من عرتيت ما حرم هللا ملعون على لساين ولسان كل نيب  .فمن ظلمنا كان
ِ
ِ
ني».
من مجلة الظاملني ،وكانت لعنة هللا عليه لقوله تعاىل :أَال لَ ْعنَةُ هللا َعلَى الظَّال ِم َ
ص
ويف كامل الزايرات ،332/عن اإلمام الباقر(ع) يف زايرة عاشوراء« :اللهم ُخ َّ

أنت أول ظاِل ظلم آل نبيك ابللعن ،مث العن أعداء آل حممد من األولني واآلخرين».
ومصباح املتهجد ،774/ومزار الشهيد األول ،180/ومصباح الكفعمي483/
وروته مصادر السنة ،ففي املعرفة 96/للحاكم ،عن ابن عمر قال « :قال
النيب(ص)  :اي عبد هللا أاتين ملك فقال :اي حممد وأسأل من أرسلنا من قبلك من
رسلنا على َم بعثوا؟ قال قلت :على َم بعثوا ؟ قال على واليتك ووالية علي بن أيب

طالب» ! وقال احلاكم :وِل نكتبه إال عن بن مظفر ،وهو عندان حافظ ثقة مأمون »
.
أقول:لعل تفاوت عدد امللعونني ،حسب املناسبة اليت قاله النيب(ص) فيها .

أما لعن األنبياء السابقني(عليهم السالم) لظاملي عرتة النيب(ص)  ،فيدل على أن
عرفهم ما جيري عليهم ،عندما أخذ ميثاقهم على والية
هللا تعاىل َّ
نبينا(ص) وواليتهم(عليهم السالم) .

وقد روت مصادرهم عن أيب هريرة أن النيب(ص) قال«:ملا أسري يب ليلة املعراج
علي األنبياء يف السماء فأوحى هللا إيل :سلهم اي حممد مباذا بعثتم؟ قالوا :بعثنا
اجتمع َّ
على شهادة أن ال إله إال هللا ،وعلى اإلقرار بنبوتك والوالية لعلي بن أيب

طالب».وخصائص الوحي املبني 170/عن اإلستيعاب وأيب نعيم .والطرائف،101/
عن أيب نعيم وينابيع املودة ،246/2:عن أيب هريرة .وهنج احلق ،183/عن ابن عبد
الرب .والصراط املستقيم 181/1:عن الثعليب ،والكشاف 94/4:والكنجي يف كفاية
الطالب.136/ونفحات األزهار ،260/5:و ،366/16:وبث روايته وسنده
عندهمَّ ،
ورد يف ،392/20:و ،396على ابن تيمية حيث أنكر وجوده !
أسئلة:
س :1مباذا تفسرون مظلومية علي بن أيب طالب(ع) وأهل بيت النيب(ص) ؟
س :2صحح علماء السنة أن النيب(ص) لعن «:املستحل من عرتيت ما حرم هللا»
فعلى َم يدل ذلك ؟
س :3ما عالقة األنبياء السابقني(عليهم السالم) بعرتة النيب(ص) حىت يلعنوا من
استحل منهم ما حرم هللا ؟!

س :4هل توافق على تعريف املناوي للفعل الذي يُدخل صاحبه يف لعنة
األنبياء(عليهم السالم) «:من إيذائهم أو ترك تعظيمهم ،فإن اعتقد حله فكافر،
وإال فمذنب»  .فهل يستحق من آذى أحداً من بين هاشم هذا اللعن ؟ أم هو
حكم خاص ابلعرتة ،وهم عندان أصحاب الكساء وتسعة من ذرية احلسني(عليهم

السالم) ؟
س :5ما معىن من اعتقد حلية إيذائهم فهو كافر ،وإال فهو مذنب ؟
س :6ما معىن ترك تعظيم أهل البيت(عليهم السالم)  ،وهل يعترب ذكرهم بدون
الرتضي عليهم كمن يقول علي وفاطمة وحسن وحسني ،تركاً لتعظيمهم يستحق
صاحبه لعنة األنبياء(عليهم السالم) ؟
س :7هل تشمل لعنة الزائد يف كتاب هللا تعاىل كل من زاد فيه أو نقص حروفاً
أو كلمات ،وهل تشمل قراءات عمر بن اخلطاب اليت رواها البخاري :غري
املغضوب عليهم وغري الضالني ..فامضوا اىل ذكر هللا..احلي القيام؟
(البخاري63/6:و ،73وفتح الباري )122/8:وهل تشمل من نقص البسملة ،أو
املعوذتني ،فأنكر أهنا من القرآن ؟
س :8ورد يف نصوص احلديثُ « :ح ِرَمت اجلنة على من ظلم أهل بييت وآذاين يف
َّ ِ
ين يُـ ْؤذُو َن هللاَ َوَر ُسولَهُ لَ َعنَـ ُه ُم هللاُ ِيف
عرتيت»  .فهل تطبقون عليهم قوله تعاىل :إِ َّن الذ َ
ِ ِ
ُّ
َع َّد َهلُ ْم َع َذ ًااب ُم ِهينا (األحزاب )57:على كل من آذى أهل بيت
الدنْـيَا َواآلخ َرة َوأ َ
النيب ؟ وما رأيكم مبن حيب ظاملي العرتة ،ويتخذهم أولياء وقادة وسادة وأئمة ؟!

س :9يعرتض بعضهم على لعن الشيعة لظاملي أهل البت(عليهم السالم) أبن
النيب(ص) ِل يكن لعاانً وقد هناان عن اللعن ! لكنهم يروون أن النيب(ص) لعن كثريين
حىت يف صالته ولعن بشكل خاص من استحل حرمة عرتته وأهل بيته(عليهم

السالم) ! مث يروون أنه(ص) يف آخر ساعة من حياته لعن اليهود والنصارى ألهنم
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد !
والصحيح يف املسألة :أن اللعن قرار من هللا تعاىل بطرد امللعون من رمحته ،وأنه
ال يصدر إال ابحلق ملن يستحقه ،فلعننا للملعونني إقر ٌار ابللعن ،ودعاء على امللعون

والذي هنى عنه النيب(ص) واألئمة(عليهم السالم) أن يكون املسلم لعاانً كثري
اللعن ،كالذين يلعنون يف كالمهم أي شخص ألدىن سبب .

أما امللعونون بق فيجب اعتقاد اللعن فيهم ،وأما لعننا هلم فقد حيرم كلعن
املؤمن وقد يكره ،أو يباح ،وقد جيب ولو يف العمر مرة كلعن الشيطان .
وأما حديث أن النيب(ص) لعن اليهود والنصارى ألهنم اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد ،فهو مكذوب لعدم وجود ذلك يف اترخيهم ،وقد مدح هللا الذين اختذوا
ال الَّ ِذين غَلَبوا َعلَى أَم ِرِهم لَنَـت ِ
َّخ َذ َّن َعلَْي ِه ْم
على قرب أهل الكف مسجداً فقال :قَ َ
َ ُ
ْ ْ
َم ْس ِج ًدا .وسبب وضعهم احلديث خوفهم من أن يستجري بنو هاشم بقرب النيب(ص)
ويطالبوا ابخلالفة ،فبادروا بعد دفن النيب(ص) اىل السيطرة على القرب بجة أن
النيب(ص) هنى عن الصالة عنده ! فما رأيكم هبذا التحليل ملفهوم اللعن وأحاديثه
؟!

(م )177أتكيدات النيب(ص) على حقوق أهل بيته(عليهم السالم)

قال السيد شرف الدين يف املراجعات« :254/قال اإلمام أبو عبد هللا أ محد بن
حنبل :ما جاء ألحد من أصحاب رسول هللا(ص) من الفضائل ما جاء لعلي بن أيب
طالب .وقال ابن عباس :ما نزل يف أحد يف كتاب هللا ما نزل يف علي  .وقال مرة
أخرى :نزل يف علي ثالث مئة آية من كتاب هللا عز وجل  .وقال مرة اثلثة :ما أنزل
َّ ِ
وعلي أمريها وشريفها ،ولقد عاتب هللا أصحاب
آمنُوا ،إال
ٌّ
ين َ
هللاَ :اي أَيُّـ َها الذ َ
حممد(ص) يف غري مكان من كتابه العزيز وما ذكر علياً إال خبري .
وقال عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة :كان لعلي ما شئت من ضرس قاطع يف

العلم ،وكان له القدم يف اإلسالم ،والصهر من رسول هللا(ص)  ،والفقه يف السنة،
والنجدة يف احلرب ،واجلود يف املال .
وسئل اإلمام أمحد بن حنبل عن علي ومعاوية ،فقال :إن علياً كان كثري األعداء

ففتش أعداؤه عن شئ يعيبونه به فلم جيدوه ،فجاؤوا إىل رجل قد حاربه وقاتله،
فأطروه كيداً منهم به !

وقال القاضي إمساعيل والنسائي وأبو علي النيسابوري وغريهمِ :ل يرد يف حق

أحد من الصحابة ابألسانيد احلسان ما جاء يف علي» وآخره يف فتح
الباري.57/7:
ويف أمايل الطوسي «:587/عن صاحل بن كيسان ،قال :مسع عامر بن عبد هللا
بين
بن الزبري ،وكان من عقالء قريش ،ابناً له ينتقص علي بن أيب طالب فقال له :اي َّ
التنتقص علياً ،فإن الدين ِل ينب شيئاً فاستطاعت الدنيا أن هتدمه ،وإن الدنيا ِل تنب
شيئاً إال هدمه الدين ! اي بين إن بين أمية هلجوا بسب علي بن أيب طالب يف
جمالسهم ،ولعنوه على منابرهم ،فكأمنا أيخذون وهللا بضبعيه إىل السماء مداً ،وإهنم
هلجوا بتقريظ ذويهم وأوائلهم من قومهم ،فكأمنا يكشفون منهم عن أننت من بطون

اجليف ! فأهناك عن سبه» !

ورواه ابن عبد الرب يف اإلستيعاب 1118/3:واجلاحظ يف العثمانية،284/
دعي لبىن أمية يقال له خالد بن عبد هللا ال يزال يشتم علياً ،فلما كان
وقال« :كان ٌّ
يوم مجعة وهو خيطب الناس قال :وهللا إن كان رسول هللا ليستعمله وإنه ليعلم ما
هو ولكنه كان ختنه ،وقد نعس سعيد بن املسيب ففتح عينيه ،مث قال :وحيكم ما
قال هذا اخلبيث ! رأيت القرب انصدع ورسول هللا(ص)يقول :كذبت اي عدو هللا » !
ويف مناقب اخلوارزمي ،62/أن النيب(ص) قال لعلي(ع) يوم غدير خم«:إن هللا
تعاىل أوحى إيل أبن أقوم بفضلك ،فقمت به يف الناس وبلغتهم ما أمرين هللا بتبليغه .
وقال له :إتق الضغائن اليت لك يف صدور من ال يظهرها إال بعد مويت ! أولئك
مم بكاؤك اي رسول هللا؟ فقال
يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون  .مث بكى(ص) فقيلَّ :
أخربين جربئيل أهنم يظلمونه ومينعونه حقه ويقاتلونه ويقتلون ولده ويظلموهنم بعده !
وأخربين جربئيل عن هللا عز وجل أن ذلك الظلم يزول إذا قام قائمهم ،وعلت
كلمتهم ،واجتمعت األمة على حمبتهم ،وكان الشاين هلم قليالً ،والكاره هلم ذليالً،
وكثر املادح هلم ،وذلك حني تغري البالد وضعف العباد ،واليأس من الفرج ،فعند
ذلك يظهر القائم فيهم ».
لعلي(ع)  «:إن األمة ستغدر بك بعدي
وروى احلاكم( )142/3قول النيب(ص) ً

وأنت تعيش على مليت ،وتقتل على سنيت  .من أحبك أحبين ،ومن أبغضك أبغضين
 .وإن هذه ستخضب من هذا يعين حليته من رأسه».وصححه هو والذهيب!
قال السيد امليالين يف حماضراته ( «:)430/2ومن رواة هذا احلديث أيضاً  :ابن

أيب شيبة ،والبزار ،والدارقطين ،واخلطيب البغدادي ،والبيهقي ،وغريهم  .أخرج أبو
يعلى والبزار بسند صححه احلاكم والذهيب وابن حبان وغريهم ،عن علي قال :بينا
رسول هللا(ص) آخذ بيدي وحنن منشي يف بعض سكك املدينة إذ أتينا على حديقة،
فقلت :اي رسول هللا ما أحسنها من حديقة ! فقال :إن لك يف اجلنة أحسن منها ،مث

مرران أبخرى فقلت :اي رسول هللا ما أحسنها من حديقة ! قال :لك يف اجلنة أحسن
منها ،حىت مرران بسبع حدائق كل ذلك أقول ما أحسنها ويقول :لك يف اجلنة
أحسن منها ،فلما خال يل الطريق اعتنقين مث أجهش ابكياً ! قلت :اي رسول هللا ما
يبكيك ؟ قال :ضغائن يف صدور أقوام ال يبدوهنا لك إال من بعدي ! قال :قلت اي

رسول هللا يف سالمة من ديين ؟ قال :يف سالمة من دينك  .هذا اللفظ يف جممع
الزوائد عن أيب يعلى والبزار  .ونفس السند موجود يف املستدرك ،وقد صححه
احلاكم والذهيب ،فيكون سنده صحيحاً يقيناً ،لكن اللفظ يف املستدرك خمتصر،
وذيله غري مذكور ! وهللا أعلم ممن هذا التصرف هل من احلاكم أو من الناسخني أو
من الناشرين؟ فراجعوا ،السند نفس السند عند أيب يعلى وعند البزار وعند احلاكم،
واحلاكم يصححه والذهيب يوافقه ،إال أن احلديث يف املستدرك أبرت مقطوع الذيل،
ألنه إىل حد :إن لك يف اجلنة أحسن منها ،ال أكثر  .وهناك أحاديث أيضاً صرحية
يف أن األقوام املراد منهم يف هذا احلديث هم قريش».
وأضاف السيد امليالين« :وهنا ننقل بعض الشواهد على أحقاد قريش وبين أمية
ابخلصوص وضغائنهم على النيب(ص) وأهل البيت(عليهم السالم)  ،حىت أهنم كانت
تصدر منهم أشياء يف حياة النيب ،وملا ِل يتمكنوا من اإلنتقام من
النيب(ص) ابلذات ،انتقموا من أهل بيته لينتقموا منه  .قال أمري املؤمنني(ع) :
اللهم إين أستعديك على قريش ،فإهنم أضمروا لرسولك(ص) ضروابً من الشر
والغدر فعجزوا عنها ،وحلت بينهم وبينها ،فكانت الوجبة يب والدائرة علي ! اللهم
احفظ حسناً وحسيناً ،وال متكن فجرة قريش منهما ما دمت حياً ،فإذا توفيتين
فأنت الرقيب عليهم ،وأنت على كل شئ شهيد (شرح النهج.)298/20:
ويف كتاب له(ع) إىل عقيل :فدع عنك قريشاً وتركاضهم يف الضالل ،وجتواهلم يف

الشقاق ،ومجاحهم يف التيه ،فإهنم قد أمجعوا على حريب إمجاعهم على حرب رسول

هللا(ص) قبلي ،فجزت قريشاً عين اجلوازي ،فقد قطعوا رمحي وسلبوين سلطان ابن

أمي ! هذه هي األحقاد والضغائن ،وِل يتمكنوا من اإلنتقام من رسول هللا(ص)
فانتقموا من أهل بيته كما أخرب هو(ص) ! وهكذا توالت القضااي ،فانتقموا من

الزهراء وأمري املؤمنني ،وانتقموا ،وانتقموا ،إىل يوم احلسني(ع) وبعد يوم احلسني،
وإىل اليوم » !
ويف كتاب :عقيل ابن أيب طالب ،للشيخ األمحدي ،78/قال النيب(ص) لعلي(ع)
 «:إن األمة ستغدر بك من بعدي وتنقض فيك عهدي! يتبع ذلك برها فاجرها .
وأنت تعيش على مليت ،وتقتل على سنيت .من أحبك أحبين ،ومن أبغضك أبغضين،
وإن هذه ستخضب من هذا  .يعين حليته من رأسه .
عن أنس بن مالك :دخلت مع النيب(ص) على علي بن أيب طالب يعوده وهو
مريض ،وعنده أبو بكر وعمر فتحوال حىت جلس رسول هللا(ص) فقال أحدمها
لصاحبه :ما أراه إال هالك ! فقال رسول هللا(ص)  :إنه لن ميوت إال مقتوالً ،ولن
ميوت حىت ميأل غيظاً » !
أسئلة:
س :1من هي األمة اليت غدرت بعلي(ع) يف قول النيب(ص)  «:إن األمة ستغدر
بك بعدي » ؟ فاصرب لظلم قريش إايك وتظاهرهم عليك»؟ فمن ظلم علياً(ع) من
قريش بعد وفاة النيب(ص) ؟

س :2هل نفهم من قوله(ص) « وأنت تعيش على مليت ،وتقتل على سنيت » أن
املخالفني لعلي(ع) ال يعيشون على ملة النيب(ص)  ،وال ميوتون على سنته ؟!

س :3صرح النيب(ص) أبن بغض قريش لعلي(ع) إمنا هو بسبب أنه بطل
اإلسالم وقاتل صنديد قريش « ضغائن يف صدور أقوام ال يبدوهنا لك إال من بعدي
! أحقاد بدر وترات أحد !»..فهي أحقاد ضد اإلسالم ،فكيف حيملنها من يدعي
اإلسالم ؟!
س :4ما هو واجب (اخلليفة) احلاكم جتاه هذه األحقاد ،أال جيب عليه ردع
أهلها؟ وما حكمه إذا خضع هلا وقال لعلي(ع)  :إن قريشاً ال تقبل بك خليفة ألهنا
حتملك مسؤولية من قتلت من صناديدها الكفرة ؟!

س :5ما العالقة بني هذه األحاديث ،وما رواه البخاري()6/5عن علي(ع) « :
أان أول من جيثو بني يدي الرمحن للخصومة يوم القيامة » ؟

س :6مادامت مشكلة ظلم قريش لعلي(ع) هبذه األمهية عند النيب(ص) حىت أنه
كان يبكي منها قبل وقوعها ،ألهنا قضية مهمة على مستوى أمته ؟ فهل
قصر(ص) فيها وِل يتخذ إجراء ملعاجلتها ؟ أم قام بكل ما استطاع ،لكن قريشاً
غلبته ومنعته من كتابة عهده ،وكانت هتدده إبعالن الردة ؟!

(م )178ظالمة علي(ع) أصل ظالمات أهل البيت(عليهم السالم) !
كان زعماء بطون قريش يبغضون علياً(ع) بغضاً عادايً لكونه من بين هاشم!
مث أبغضوه ألنه الزم النيب(ص) وكان أول من آمن به .

ِ ِ
ني ،فأنذرهم واختار علياً
ريتَ َ
ك األَقـ َْربِ َ
مث أبغضوه ملا أمر هللا رسوله(ص) َ :وأَنْذ ْر َعش َ
منهم وزيراً ووصياً ،فكانوا يقولون « :هذا صفي حممد من بني أهله ،ويتغامزون أبمري
املؤمنني(ع) » ( .مناقب آل أيب طالب. )8/3 :

مث زاد بغضهم له عندما كانوا يوجهون أوالدهم ألذى النيب(ص) يف الطريق
فيشتمونه أو يرمونه أبحجار ،فجاء بعلي(ع) «:فتعرض الصبيان لرسول هللا (ص)
كعادهتم فحمل عليهم أمري املؤمنني وكان يقضمهم يف وجوههم وآانفهم وآذاهنم !
علي ! فسمي لذلك
علي قضمنا ٌّ
فكانوا يرجعون ابكني إىل آابئهم ويقولون :قضمنا ٌّ

القضيم»( .تفسري القمي)114/1:

ويف هناية ابن األثري ،402/1:و«:78/4 :ومنه حديث علي:كانت قريش إذا
رأته قالت :إحذروا احلطم ،إحذروا القضم ! أي الذي يقضم الناس فيهلكهم».
مث زاد بغضهم له كلما تشدد النيب(ص) يف موقفه منهم ،وتشددت محاية أبيه أيب
طالب وبنيه(عليهم السالم) ودفاعهم عن النيب(ص) !
مث زاد بغضهم عندما هاجر النيب(ص) وتركه ليؤدي أماانته ،ويهاجر بعائلته اليه،
فأكمل علي(ع) مهمته وحتداهم وهاجر علناً فأتبعوه بفوارس ،فقتل أحدهم وهرب

الباقون !

مث زاد بغضهم لعلي(ع) وصار حقداً بعد معركة بدر ! قال له عثمان «:ما أصنع

إن كانت قريش الحتبكم وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعني كأن وجوههم شنوف
الذهب ،تشرب أنوفهم قبل شفاههم»! (نثر الدرر ،259/وابن محدون،1567/
وشرح النهج.) 22/9 :أي أنوفهم طويلة ووجوههم مجيلة ،كأقراط الذهب .
مث زاد بغضهم لعلي(ع) ملا زوجه النيب(ص) ابنته العزيزة الزهراء(عليها السالم)
دوهنم .
وفر غريه !
أحدَّ ،
مث زاد بغضهم ملا ثبت مع النيب(ص) يف ُ

مث زاد بغضهم له عندما رزقه هللا احلسن واحلسني فسمامها النيب(ص) أبمر ربه
وأخرب أهنما ولداه وأهنما سيدا شباب أهل اجلنة ،وأن أمهما سيدة نساء العاملني،
وأطلق يف علي(ع) مدائحه ،فرفعه فوق كل صحابته .
مث سطع إسم علي(ع) يف حروب النيب(ص) بقتله فارس العرب عمرو بن ود
ودوى إمسه يف اجلزيرة قاهراً لصناديد العرب ،وبطالً ال يبارى !

مث يف معارك النيب(ص) مع اليهود :بين النضري وبين قريظة وقينقاع ،فربز فيها

علي(ع) وقهر فرساهنم ،وأجربهم على اخلضوع للنيب(ص) .
مث فتح املسلمون قسماً من خيرب ببطولته(ع)  ،مث حاصروا حصن خيرب شهراً فلم

يستطيعوا فتحه ألن علياً ِل يكن معهم ،فجاء به النيب(ص) فقتل فارس اليهود
ودحا ابب خيرب وفتحها ،فصار إمسه أسطورايً فزاد حسد حاسديه له!
مث كانت غزوة بين سليم (ذات السالسل) فبعث النيب(ص) أاب بكر فرجع

ابملسلمني مهزوماً ،فبعث عمر ،مث عمرو بن العاص فرجعا كذلك !

فبعث علياً(ع) فباغتهم ونزلت سورة العادايت يف وقت املعركة ،فتالها
النيب(ص) عليهم ووصف هلم املعركة ! فزاد حسدهم وغيظهم من علي(ع) !
مث كان فتح مكة ومعركة حنني ففر مجيع املسلمني ما عدا بين هاشم ،فثبتوا ومحوا
النيب(ص)  ،وتفرد علي(ع) ابلقتال يف تلك املعركة ،فقصد محلة راايهتم وفرساهنم

وقتلهم واحداً بعد آخر ،حىت هزمهم هللا بيده !
مث أرسله النيب(ص) اىل ضواحي الطائف ليَ ِف َّل جتمعاهتا ويهدم أصنامها ،وجنح يف
مهمته ،وحاصر املسلمون الطائف بدونه فلم يفتحوها ،فزاد حسد حاسديه
وغيظهم !
مث أرسل النيب(ص) خالد بن الوليد اىل منطقة زبيد يف اليمن ،فاستعصت عليه
ستة أشهر ،فبعث علياً(ع) ففتحها يف أايم !

وبعد فتح مكة سكن كثري من الطلقاء يف املدينة ،فكان يطفح بغضهم لبين هاشم
وحسدهم لعلي(ع) يف كالمهم وأفعاهلم ! وكان النيب(ص) يدفع ذلك ويلقمهم
أحجاراً ،ويطلق تصرحياته النبوية يف مقام علي(ع) عند هللا تعاىل .

وملا توجه النيب(ص) اىل تبوك لغزو الروم استخلف علياً على املدينة ،فأشاع
املنافقون أنه الحيبه ولذلك ِل يصحبه !
فأعلن النيب(ص) أنه وصيه وأنه منه كهارون من موسى ما عدا النبوة ! فتضاعف

غيظ حاسديه ،وحاولوا اغتيال النيب(ص) ليالً يف ممر العقبة ،يف رجوعه من تبوك،
ليبكوا عليه ويعلنوا خليفته منهم ،ففشلت حماولتهم ! وحاولوا يف املدينة اغتيال

علي(ع) ففشلوا ،وحفظه هللا .
ويف حجة الوداع وما أدراك ما حجة الوداع ،أعلن النيب(ص) يف خطبه الستة
مكانة علي والعرتة(عليهم السالم) بعده ،وأهنم أمانة هللا يف األمة كالقرآن بال فرق !
وِل يكتف بذلك حىت أوقف احلجيج يف رجوعه يف غدير خم وخطب خطبة
خاصة يف فضل عرتته وأوهلم علي(ع)  ،وأصعده معه على املنرب ورفع بيده وأعلنه
خليفته ووصيه أبمر هللا تعاىل ،وأمر أن تنصب له خيمة وأن يهنئه املسلمون
ويبايعونه ،وأرسل نساءه لتهنئته وبيعته !فأسقط يف أيدي حاسدي علي(ع)
واضطروا أن يهنؤوه ويبايعوه ،لكنهم حاولوا مرة أخرى اغتيال النيب(ص) يف عقبة
هرشى ،ففشلت حماولتهم !
وملا مرض النيب(ص) مرض الوفاة ،مجع كل خمالفي علي(ع) وكتب أمساءهم يف
جيش أسامة بن زيد ،وأمره أن يتحرك اىل مؤتة حلرب الروم ،فتعللوا واعرتضوا على
وتلوموا وختلفوا ملدة أسبوعني حىت تويف
أتمري الشاب األسود أسامة عليهمَّ ،

النيب(ص) .

وقبل وفاته أبايم دعاهم النيب(ص) وأمرهم أن أيتوه بورق ليكتب هلم كتاابً يؤمنهم

من الضالل ،وجيعلهم سادة العاِل اىل يوم القيامة ،فرفضوا ذلك واهتموا
النيب(ص) أبنه يهجر ،ويريد أتسيس ملك لبين هاشم كملك كسرى وقيصر ! فأمره
جربئيل(ع) أن يطردهم وال يكتب شيئاً فقال هلم« قوموا عين فما أان فيه خري مما

تدعوين اليه» ! أي تدعوين ألصر على الكتاب فرتتدوا !

وما أن أغمض النيب(ص) عينيه حىت صفقوا على يد أيب بكر ،وخرج الطلقاء
مسلحني فأجربوا الناس على بيعته ،وهامجوا بيت علي وفاطمة(عليهما السالم) ،
وكان فيه صحابة معرتضون ،فهددوهم إبحراق البيت عليهم إن ِل يبايعوا ! ونفذ
علي(ع) وصية النيب(ص) فلم يقاتلهم ،فقادوه بمائل سيفه ليجربوه على البيعة،
ادوا يَـ ْقتُـلُونَِين !
استَ ْ
ض َع ُف ِوين َوَك ُ
وهو ينادي اي :ابْ َن أ َُّم إِ َّن الْ َق ْوَم ْ
مث تواصلت ظالمته(ع) اىل يوم شهادته يف حمرابه .

أسئلة:
س  :1هل كان علي(ع) حمسوداً ،ومن كان حيسده ؟
س :2هل كان قتل علي(ع) صناديد قريش طاعة هلل تعاىل أم معصية ؟ وما حكم
بغض قريش له بسبب طاعته لربه ورسوله(ص) ؟
س  :3ما رأيكم فيمن خرج على علي(ع) وقاتله ؟وهل كانت عائشة ومعاوية
وطلحة والزبري يبغضون علياً(ع) أم حيبونه ؟

س  :4هل ثبت عندكم أن هللا تعاىل جعل حب علي(ع) إمياانً وبغضه نفاقاً وكفراً
؟ وما هو سبب ذلك وحكمته ؟!
س :5ما رأيكم يف قول الشعيب« :ماذا لقينا من علي ! إن أحببناه ذهبت دنياان،
وإن أبغضناه ذهب ديننا » ! ( العتب اجلميل على أهل اجلرح والتعديل )48/؟!

(م )179من كلمات أمري املؤمنني يف ظالمته(ع)
يف الغارات للثقفي« :267/2:وقد قال قائل :إنك على هذا األمر اي ابن أيب
طالب حلريص ! فقلت :بل أنتم وهللا ألحرص وأبعد ،وأان أخص وأقرب ،وإمنا
طلبت حقاً يل وأنتم حتولون بيين وبينه وتضربون وجهي دونه ،فلما قرعته ابحلجة يف
هب كأنه هبت ال يدري ما جييبين به !
املأل احلاضرينَّ ،

اللهم إين أستعديك على قريش ومن أعاهنم ،فإهنم قطعوا رمحي ،وصغروا عظيم

منزليت ،وأمجعوا على منازعيت أمراً هو يل ،مث قالوا :أال إن يف احلق أن أتخذه ،ويف

احلق أن ترتكه ..ما زلت مظلوماً منذ قبض هللا رسوله حىت يوم الناس هذا ..اللهم

اجز قريشاً ،فإهنا منعتين حقي وغصبتين أمري .

فجزى قريشاً عين اجلوازي ،فإهنم ظلموين حقي ،واغتصبوين سلطان ابن أمي..

أصغَيَا إبانئنا ،ومحال الناس على رقابنا..إن لنا حقاً إن نعطه أنخذه ،وإن مننعه نركب
ْ

أعجاز اإلبل ،وإن طال السرى».

ويف املسرتشد«:370/سأله األشعث بن قيس فقال :اي أمري املؤمنني إين مسعتك
تقول :ما زلت مظلوماً ،فما منعك من طلب ظالمتك والضرب دوهنا بسيفك؟
فقال :اي أشعث منعين من ذلك ما منع هارون(ع) إذا قال ألخيه موسى(ع)  :إين
خشيت أن تقول فرقت بني بين إسرائيل وِل ترقب قويل ! وكان معىن ذلك أنه قال

له موسى حني مضى مليقات ربه :إن رأيت قومي ضلوا واتبعوا غريي فنابذهم
وجاهدهم ،فإن ِل جتد أعواانً فاحقن دمك وكف يدك ! وكذلك قال يل أخي رسول
هللا(ص) وأان فال أخالف أمره  .وما ضننت بنفسي عن املوت فماذا أقول له إذا

لقيته وقال :أِل آمرك بقن دمك وكف يدك؟!فهذا عذري ».
يف مناقب آل أيب طالب «:381/1:اللهم إين أستعديك على قريش ،فإهنم
ظلموين يف احلجر واملدر ..ما زلت مظلوماً منذ قبض هللا نبيه(ص) إىل يومي
هذا...بينما علي خيطب وأعرايب يقول وا مظلمتاه ! فقال(ع)  :أدن ،فدان ،فقال:
لقد ظلمت عدد املدر واملطر والوبر » .
ويف اعتقادات الصدوق«:105/قال أمري املؤمنني (ع)  :ما زلت مظلوماً منذ

تذروا علياً،
تذروين حىت ُّ
ولدتين أمي ،حىت إن عقيالً كان يصيبه الرمد فيقول :ال ُّ
فيذروين وما يب رمد » .
ُّ

وقال(ع)  «:اللهم إين أستعديك على قريش ومن أعاهنم ،فإهنم قد قطعوا

رمحي...فنظرت فإذا ليس يل رافد وال ذاب وال مساعد إال أهل بييت فضننت هبم عن
املنية ،فأغضيت على القذى وجرعت ريقي على الشجى ،وصربت من كظم الغيظ
على أمر من العلقم وآِل للقلب من وخز الشفار»(هنج البالغة/خطبة )217
قال ابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة« :30/إن أاب بكر تفقد قوماً ختلفوا عن بيعته

عند علي ،فبعث إليهم عمر ،فجاء فناداهم وهم يف دار علي ،فأبوا أن خيرجوا فدعا
ابحلطب وقال  :والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو ألحرقنها على من فيها ،فقيل له
 :اي أاب حفص إن فيها فاطمة ؟ فقال  :وإن  .فخرجوا فبايعوا إال علياً فإنه زعم أنه

قال :حلفت أن ال أخرج وال أضع ثويب على عاتقي حىت أمجع القرآن  .فوقفت
فاطمة رضي هللا عنها على ابهبا ،فقالت  :ال عهد يل بقوم حضروا أسوأ حمضر منكم،
تركتم رسول هللا جنازة بني أيدينا ،وقطعتم أمركم بينكمِ ،ل تستأمروان وِل تروا لنا حقاً .

فأتى عمر أاب بكر فقال له :أال أتخذ هذا املتخلف عنك ابلبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ
وهو موىل له :اذهب فادع يل علياً  .قال  :فذهب إىل علي فقال له :ما حاجتك

؟ فقال :يدعوك خليفة رسول هللا ،فقال علي :لسريع ما كذبتم على رسول هللا (ص)
! فرجع فأبلغ الرسالة ،قال :فبكى أبو بكر طويالًفقال عمر اثنية :ال متهل هذا
املتخلف عنك ابلبيعة ،فقال أبو بكر لقنفذ  :عد إليه فقل له :خليفة رسول هللا
يدعوك لتبايع ،فجاءه قنفذ فأدى ما أمر به ،فرفع علي صوته فقال:سبحان هللا ؟ لقد
ادعى ما ليس له! فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة فبكى أبو بكر طويالً مث قام عمر فمشى
معه مجاعة حىت أتوا ابب فاطمة فدقوا الباب ،فلما مسعت أصواهتم اندت أبعلى

صوهتا :اي أبت اي رسول هللا ،ماذا لقينا بعدك من ابن اخلطاب وابن أيب قحافةً فلما
مسع القوم صوهتا وبكائها انصرفوا ابكني وكادت قلوهبم تنصدع وأكبادهم تنفطر،

وبقي عمر ومعه قوم ،فأخرجوا علياً فمضوا به إىل أيب بكر فقالوا له :ابيع ،فقال :إن
أان ِل أفعل فمه ؟ قالوا  :إذا وهللا الذي ال إله إال هو نضرب عنقك  .فقال :إذا

تقتلون عبد هللا وأخا رسوله ! قال عمر  :أما عبد هللا فنعم ،وأما أخو رسوله فال!
وأبو بكر ساكت ال يتكلم فقال له عمر :أال أتمر فيه أبمرك ؟ فقال :ال أكرهه على
شئ ما كانت فاطمة إىل جنبه!فلحق علي بقرب رسول هللا (ص) يصيح ويبكي
ادوا يَـ ْقتُـلُونَِين » .واإلحتجاج.202/1:
استَ ْ
ض َع ُف ِوين َوَك ُ
وينادي:اي ابْ َن أ َُّم إِ َّن الْ َق ْوَم ْ
ومن خطبة له(ع) وهي املعروفة ابلشقشقية ،قال ابن عباس« :ذكرت اخلالفة

عند أمري املؤمنني(ع) فقال  :أما وهللا لقد تقمصها ابن أيب قحافة ،وإنه ليعلم أن
حملي منها حمل القطب من الرحا ،ينحدر عين السيل وال يرقى إيل الطري ،فسدلت
دوهنا ثوابً وطويت عنها كشحاً ،وطفقت أرتئي بني أن أصول بيد جذاء ،أو أصرب
على طخية عمياء ،يهرم فيها الكبري ويشيب فيها الصغري ،ويكدح فيها مؤمن حىت

يلقى ربه! فرأيت أن الصرب على هاات أحجى ،فصربت ويف العني قذى ويف احللق
شجى ،أرى تراثي هنبا !
حىت مضى األول لسبيله ،فأدىل هبا إىل فالن بعده ! مث متثل بقول األعشى :
شتا َن ما يومي على كورها**** ويوم حيَّا َن أخي جابر

شطَّرا
فيا عجباً بينا هو يستقيلها يف حياته ،إذ عقدها آلخر بعد وفاته ! لشد ما تَ َ

سها ،ويكثر العثارفيها
ْم َها وخيشن َم ُّ
ضرعيها ! فصريها يف حوزة خشناء يغلظ َكل ُ
واإلعتذار منها ،فصاحبها كراكب الصعبة ،إن أشنق هلا خرم ،وإن أسلس هلا تقحم !
ين الناس لعمر هللا خببط ومشاس وتلون واعرتاض ،فصربت على طول املدة ،وشدة
ُ
فم ِ َ

احملنة .

حىت إذا مضى لسبيله جعلها يف مجاعة زعم أين أحدهم .فيا هلل وللشورى ! مىت
اعرتض الريب يف مع األول منهم ،حىت صرت أقرن إىل هذه النظائر ،لكين أسففت
إذ ُّ
أسفوا ،وطرت إذ طاروا ،فصغى رجل منهم لضغنه ،ومال اآلخر لصهره ،مع هن
وهن .إىل أن قام اثلث القوم انفجاً حضنيه ،بني نثيله ومعتلفه ،وقام معه بنو أبيه
خيضمون مال هللا خضمة اإلبل نبتة الربيع .
إىل أن انتكث عليه فتله ،وأجهز عليه عمله ،وكبت به بطنته! فما راعين إال
علي من كل جانب ،حىت لقد وطئ احلسنان وشق
كع ْرف الضبع إيل ،ينثالون َّ
والناس ُ

عطفاي ،جمتمعني حويل كربيضة الغنم ،فلما هنضت ابألمر نكثت طائفة ،ومرقت
ْك الدَّار ِ
اآلخ َرةُ َْجن َعلُ َها
أخرى ،وقسط آخرون ،كأهنم ِل يسمعوا هللا سبحانه يقول :تِل َ
ُ
ادا والْعاقِبةُ لِل ِ
ِِ
ين ال يُ ِري ُدو َن ُعلُ ًّوا ِيف األ َْر ِ
ني .
ْمتَّق َ
سً َ َ َ ُ
للَّذ َ
ض َوال فَ َ
بلى وهللا لقد مسعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا يف أعينهم وراقهم زبرجها!
أما والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ،لوال حضور احلاضر ،وقيام احلجة بوجود
الناصر ،وما أخذ هللا على العلماء أال يقارواعلى كظة ظاِل ،وال سغب مظلوم ،أللقيت

حبلها على غارهبا ولسقيت آخرها بكأس أوهلا ،وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من
عفطة عنز !
قالوا :وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إىل هذا املوضع من خطبته ،فناوله
كتاابً ،فأقبل ينظر فيه ،قال له ابن عباس :اي أمري املؤمنني لو اطردت خطبتك من
حيث أفضيت! فقال :هيهات اي بن عباس ! تلك شقشقة هدرت مث قرت! قال ابن
عباس :فوهللا ما أسفت على كالم قط كأسفي على هذا الكالم أال يكون أمري
املؤمنني(ع) بلغ منه حيث أراد»(.هنج البالغة/خطبة .)3
وقال(ع) « :أين الذين زعموا أهنم الراسخون يف العلم دوننا ،كذابً وبغياً عليناً أن

رفعنا هللا ووضعهم ،وأعطاان وحرمهم ،وأدخلنا وأخرجهم ! بنا يستعطى اهلدى،
ويستجلى العمى ! إن األئمة من قريش غرسوا يف هذا البطن من هاشم ،ال تصلح
على سواهم ،وال تصلح الوالة من غريهم»(.هنج البالغة -اخلطبة .)144
ومن كتاب له(ع) اىل أخيه عقيل «:فدع ابن أيب سرح وقريشاً وتركاضهم يف
الضالل ،فإن قريشاً قد اجتمعت على حرب أخيك ،اجتماعها على رسول هللا قبل
اليوم ،وجهلوا حقي وجحدوا فضلي ،ونصبوا يل احلرب ،وجدوا يف إطفاء نور هللا،

اللهم فاجز قريشاً عين بفعاهلا ،فقد قطعت رمحي وظاهرت علي ،وسلبتين سلطان ابن
عمي ،وسلمت ذلك ملن ليس يف قرابيت وحقي يف اإلسالم ،وسابقيت اليت ال يدعي

مثلها مدع إال أن يدعي ما ال أعرف ،وال أظن هللا يعرفه ،واحلمد هلل على ذلك كثرياً
»  ( .اإلمامة والسياسة.) 75/
وروى الواحدي عن أيب هريرة قال  « :اجتمع عدة من أصحاب رسول هللا
(ص) منهم  :أبو بكر ،وعمر وعثمان وطلحة والزبري والفضل بن عباس وعمار و
عبد الرمحن بن عوف وأبو ذر واملقداد وسلمان و عبد هللا بن مسعود رضي هللا

عنهم أمجعني ،فجلسوا وأخذوا يف مناقبهم فدخل عليهم علي فسأهلم  :فيم أنتم ؟
قالوا :نتذاكر مناقبنا مما مسعنا من رسول هللا ،فقال علي :إمسعوا مين مث أنشأ:
لقد علم األانس أبن سهمي**** من اإلسالم يفضل كل سهم
وأمحد النيب أخي وصهري**** عليه هللا صلى ،وابن عمي
وإين قائد للناس طراً**** إىل اإلسالم من عرب وعجم
وقاتل كل صنديد رئيس**** وجبار من الكفار ضخم

ويف القرآن ألزمهم والئي**** وأوجب طاعيت فرضاً بعزم

كما هارون من موسى أخوه**** كذاك أان أخوه وذاك إمسي
لذاك أقامين هلم إماماً**** وأخربهم به بغدير خم

فمن منكم يعادلين بسهمي**** فمن منكم يعادلين بسهمي
فويل مث ويل مث ويل**** ملن يلقى اإلله غداً بظلمي

وويل مث ويل مث ويل**** جلاحد طاعيت ومريد هضمي
وويل للذي يشقى سفاهاً**** يريد عداويت من غري جرمي »
( الغدير ،32/2:وينابيع املودة.) 78/

«عن أيب الطفيل قال :مجع علي رضي هللا تعاىل عنه الناس يف الرحبة مث قال هلم
 :انشد هللا كل امرئ مسلم مسع رسول هللا (ص) يقول يوم غدير خم ما مسع ملا
قام  .فقام ثالثون من الناس ،وقال أبو نعيم  :فقام انس كثري فشهدوا حني أخذه
بيده فقال للناس :أتعلمون أين أوىل ابملؤمنني من أنفسهم قالوا :نعم اي رسول هللا،
قال  :من كنت مواله فهذا مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه  .قال :
فخرجت وكأن يف نفسي شيئاً فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إين مسعت علياً رضي هللا
تعاىل عنه يقول كذا وكذا ،قال  :فما تنكر قد مسعت رسول هللا (ص) يقول ذلك

» (مسند أمحد.)370/4:

وقال(ع) يف جوابه ألحد أحبار اليهود« :وأما الثانية اي أخا اليهود ،فإن رسول هللا
(ص) أمرين يف حياته على مجيع أمته ،وأخذ على مجيع من حضره منهم البيعة
والسمع والطاعة ألمري ،وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب ذلك ،فكنت املؤدي إليهم
عن رسول هللا (ص) أمره إذا حضرته واألمري على من حضرين منهم إذا فارقته ،ال
ختتلج يف نفسي منازعة أحد من اخللق يل يف شئ من األمر يف حياة النيب (ص) وال
بعد وفاته »( .اخلصال للصدوق.) 371/
وعن أيب احلسن الرضا عن آابئه(عليهم السالم) « :ملا أتى أبو بكر وعمر إىل منزل
أمري املؤمنني (ع) وخاطباه يف البيعة وخرجا من عنده ،خرج أمري املؤمنني(ع) إىل
املسجد ،فحمد هللا وأثىن عليه مبا اصطنع عندهم أهل البيت إذ بعث فيهم رسوالً
منهم ،وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً ،مث قال :إن فالانً وفالانً أتياين وطالباين
ابلبيعة ملن سبيله أن يبايعين! أان ابن عم النيب(ص)  ،والصديق األكرب ،وأخو رسول

هللا (ص)  ،ال يقوهلا أحد غريي إال كاذب ! أسلمت وصليت قبل الناس ،وأان وصيه،
وزوج ابنته سيدة نساء العاملني فاطمة بنت حممد(عليها السالم)  ،وأبو حسن وحسني
سبطي رسول هللا (ص)  ،وحنن أهل بيت الرمحة ،بنا هداكم هللا ،وبنا استنقذكم من
ويف نزلت سورة من القرآن ،وأان الوصي على
الضاللة ،وأان صاحب يوم الدوحَّ ،
األموات من أهل بيته ،وأان بقيته على األحياء من أمته ،فاتقوا هللا يثبت أقدامكم
ويتم نعمته عليكم ! مث رجع إىل بيته » ( .أمايل الطوسي.) 568/
ومن كالم له(ع) يف الرد على السقيفة « :واعجباه ! أتكون اخلالفة ابلصحابة وال
تكون ابلصحابة والقرابة؟ قال الرضي :وروي له شعر يف هذا املعىن:
فإن كنت ابلشورى ملكت أمورهم**** فكيف هبذا واملشريون غيب ؟!
وإن كنت ابلقرَب حججت خصيمهم**** فغريك أوىل ابلنيب وأقرب »
(هنج البالغة/احلكمة ) 181

وقال(ع) «:وقد كان رسول هللا (ص) عهد إيل عهداً فقال :اي بن أيب طالب لك

والء أميت ،فإن ولوك يف عافية وأمجعوا عليك ابلرضا فقم أبمرهم ،وإن اختلفوا عليك
فدعهم وما هم فيه ،فإن هللا سيجعل لك خمرجاً !

فنظرت فإذا ليس يل رافد وال معي مساعد إال أهل بييت ،فضننت هبم عن اهلالك،

ولو كان يل بعد رسول هللا (ص) عمي محزة وأخي جعفر ِل أابيع كرهاً ،ولكين بليت
برجلني حديثي عهد ابإلسالم ،العباس وعقيل ،فضننت أبهل بييت عن اهلالك،
فأغضيت عيين على القذى ،وجترعت ريقي على الشجا وصربت على أمر من
العلقم ،وآِل للقلب من حز الشفار»! (كشف احملجة.)248/
وقال من خطبةله(ع) « :وهللا لقد ابيع الناس أاب بكر وأان أوىل الناس هبم مين
بقميصي هذا ،فكظمت غيظي وانتظرت أمر ريب ،وألصقت كلكلي ابألرض !
مث إن أاب بكر هلك واستخلف عمر وقد علم وهللا أين أوىل الناس هبم مين
بقميصي هذا ،فكظمت غيضي وانتظرت أمر ريب ! مث إن عمر هلك وقد جعلها
شورى فجعلين سادس ستة كسهم اجلدة ،وقال :أقتلوا األقل وما أراد غريي،
فكظمت غيظي وانتظرت أمر ريب وألصقت كلكلي ابألرض ! مث كان من أمر القوم
بعد بيعتهم يل ما كان ،مث ِل أجد إال قتاهلم أو الكفر ابهلل » (أمايل املفيد.)154/
أسئلة:
س :1ما رأيكم يف كلمات أمري املؤمنني(ع) عن ظالمته ،وهو عندكم إمام
وخليفة رابع ،صادق غري متهم؟
س :2مادام حديث «:إن األمة ستغدر بك بعدي ،وأنت تعيش على مليت،
وتقتل على سنيت  .من أحبك أحبين ومن أبغضك أبغضين» .صحيحاً عند أئمة

اجلرح والتعديل ومنهم الذهيب املتشدد ،فما معناه ؟
ومن الذي غدر بعلي(ع)  ،أي أخذ حقه غيلة ؟

وهل يقصد النيب(ص) أهنم ِل يكونوا على ملته ،وال ماتوا على سنته ؟! وهل
حتكمون أبن معاوية ومن خالف علياً(ع) وحاربه يبغضون النيب(ص) ؟
س :3ما معىن أن النيب(ص) أخرب األمة أن علياً(ع) سيقاتل على أتويل القرآن
كما قاتل هو على تنزيله ،وأنه سيقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني ؟!
س :4كيف يصح احلكم على املسلمني أبهنم مغالون يف أهل البيت(عليهم
السالم) بدون أن نبحث حقوق أهل البيت(عليهم السالم) الثابتة ابلقرآن والسنة
؟

 

