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 ملخص الرسالة

 

 .الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده

عشرية،  يت، بين أهل السنة والشيعة االثنيالعالقة بين الصحابة وآل الب: عنوان الرسالة

 .دراسة عقدية مقارنة

 : من أسباب تأليف الرسالة

الفرق الخارجة عن السنة والجماعة،  عشرية تعد اليوم أنشط أن الشيعة اإلمامية االثني -1

في غزو بالد المسلمين فكريا،والتي تهدف في األساس إلى تشويه العالقة الطيبة بين آل البيت 

 . والصحابة

توضيح العالقة بين الصحابة وآل البيت القائمة على التواد والتراحم،وأن المعتقد الحق في  -2

التواد والتراحم، ال البغضاء والتحاسد، وأن ما خالفه  العالقة بين الصحابة آل البيت، هي عالقة

 .هو معتقد باطل ال أساس له يخالف القرآن والسنة والتاريخ الصحيح

 : محتويات الرسالة

 .وأربعة أبواب رئيسية، وخاتمة،تشتمل الرسالة على مقدمة، وباب تمهيدي

عتني الختياره، ومنهج البحث تناولت فيها أهمية الموضوع، ثم األسباب التي دف: أما المقدمة

 . وخطته

عشرية،  البيت عند أهل السنة والشيعة االثني أما التمهيد فقد تناولت فيه تعريف الصحابة وآل

 .وأمارات المحبة المتبادلة بين اآلل واألصحاب

موقف الصحابة من آل البيت عند أهل السنة، وذلك ببيان موقف الصحابة من : الباب األول

ية على آل البيت، وأحداث الفتنة، والتوسل بآل البيت وعصمتهم، وموقفهم كذلك النص والوص

 .من منزلة آل البيت وحقوقهم

موقف آل البيت من الصحابة عند أهل السنة، وذلك ببيان موقف آل البيت الحق : الباب الثاني

 .من خالفة الصحابة وأحداث الفتنة وحقوقهم

ثنى عشرية، وذلك من ناحية البيت عند الشيعة اال موقف الصحابة من آل: الباب الثالث

 . ومكانتهم ،المواقف المنسوبة زورا إلى الصحابة ومواقفهم من خالفة آل البيت، وحقوقهم

من ناحية الخالفة .ثنى عشريةالبيت من الصحابة عند الشيعة اال موقف آل: الباب الرابع

 . والحقوق، والمكانة

وأهمها العالقة .النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث التي وضعت فيها أهم ثم الخاتمة

الطيبة التي جمعت الصحابة وآل البيت من الصحابة ومن جاء بعدهم، وكل ما يثبت خالف ذلك 

 .فهو باطل  بال دليل

 .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 الباحثة المشرف 

 صالح سعد القرني عالية بنت يحيى محمد ربيع: د.أ 
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Thesis abstract 
Praise  to Allah alone and peace be upon His last Messenger ;Mohammad. 
Thesis title : The relationship between The prophet's companions  and  his family 

,the relationship between the Sunni Muslims  and the Shiite Muslims of the ( 12 Shiite 
Imams sect ) . A comparative study of faith.  

The reasons for writing  the thesis :  
1- The ( 12 Shiite Imam sect ) nowadays is the main separatist sect from the Sunni 

Muslims beside their iterant trials to invade the Muslim world  intellectually by 
degrading the good relationship that was prevailing between the prophet's 
companions and his family . 

2- To point out the merciful and friendly relationship  between the prophet's  
companions  and to denounce the false claims that the Prophet's  companions  hated 
and envied  his family as  this is an incorrect allegation and has no correct 
references either from the Holy Koran  or the Sunni scholars  or the correct 
historical  sources.  

The thesis contents:   
The thesis contains an introduction   , a preface , four  main parts  and a conclusion .  
In the introduction part , I dealt with the importance of the topic and the reasons that 

encouraged me to sect it ,  my thesis approach and plan .  
In the preface part , I dealt with the definitions of both the Sunni Muslims and the 12 

Imams Shiite Muslims   towards the prophet's companions  and his family   and the 
historical evidences of the kind relationship between the prophet's companions and  his 
family . 

The first part : The Sunni Scholars' points of view of the relationship between the 
prophet's companions  and his family by means  of manifesting the prophet's 
companions respectful treatment and attitudes towards the propjet's family. It dealt with 
their views of the internal civil war that broke out between Muslims after the murder of 
Othman ; the third Caliph,  May God please  him   , praying to God by the word of the 
prophet's family and eventually their attitudes towards the prestige of the prophet's 
family and their rights.  

The second part : The Sunni Scholar's views towards the relationship between the 
prophet's companions and his family by means of clarifying the  their views of the 
internal civil war that broke out between Muslims after the murder of Othman ; the third 
Caliph,  May God please   and  their attitudes towards the prestige of the prophet's 
family and their rights.  

The third part : The Shiite Muslims views towards the relationship between the 
prophet's companions and his family  in terms of false tales around the prophet's 
companions that depreciated the companion's prestigious respect and rights .  

 The fourth part : The 12 Imams Shiite Muslims views towards the relationship 
between the prophet's companions and his family  in terms of their rights of being 
caliphs and their rights and prestige . 

Then  comes the conclusion part , where I included the main results I reached 
through my research in hand. The most important result is the good relationship that 
prevailed between the prophet's companions and his family members  excluding all 
other false tales around that historical issue.  

Peace be upon our prophet Muhammad , his family and companions .  
 
Supervised by                                                                  The researcher  
Prof Dr. Yehiah Mohammed A. Rabie                      Alyaa Saleh Saad Algarni 
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 المقدمـــــة

الحمد هلل الذي أرسل رسوله محمدا بالحق ليظهره علىى الىدين كلىه ولىو كىره 

أحمده . لمبين؛ وأصحابه وآله ذوي الفضل العظيمالمشركون، وأيده بالكتاب الحق ا

وأسىىلم علىىى نبيىىه الرحمىىة المهىىداة، وعلىىى آلىىه كمىىا ينبغىىي لعظىىيم سىىلطانه، وأصىىلي 

الهىىداة، وأصىىحابه الميىىامين، وأزواجىىه أمهىىات المىىممنين، وعلىىى مىىن اتبىىع هىىداهم 

 . واقتفى آثارهم إلى يوم الدين

 : أما بعد

عالقة قائمة فإن العالقة التي جمعت الصحابة وآل البيت في كنف النبوة هي 

 نجىىدها، لعالقىىة بعىىد وفىىاة النبىىي ا علىىى التىىراحم واألخىىوة والمحبىىة، وهىىي ذات

 .واضحة عند كل منصف، وقد استفاضت اآلثار عنهم بهذا األمر

وقد نصت اآليات القرآنية على تلك العالقة القائمة على المحبة واألخوة 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  ڀڀ ): قال هللا تعالىوالرحمة، 

ڤ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ 

ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 .[09:الفتح] (ژ  ڑ  ڑ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ): -تعالى- وقال هللا

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 .[٢0-٢0:األنفال] (ڄڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  

ال شك كيف ال تكون العالقة هكذا والرسول القائد هو المربي والمعلم لهم، ف

ڃ  ڃ  چ  ): قال هللا تعالى، أن الوفاق والوئام والمحبة هي السائدة بينهم

چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 . [430:انآل عمر] (ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ
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ودعىاة  ،هىم أعىالم الفضىيلة إن الصحابة الكرام وآل البيىت مىن الصىحابة 

الىىذين  ،حملىىة نىىور اإلسىىالم إلىىى العىىالم لينقىىذوا البشىىرية مىىن أغىىالل الوثنيىىة ،الهدايىىة

خىىذوا عنىىه الكتىىاب والسىىنة، واجتهىىدوا فىىي أحتىىى  حرصىىوا علىىى مالزمىىة النبىىي 

إلى من جاء بعدهم كمىا تلقوهىا عىن النبىي ثم بلغوهما ، حفظهما وفهمهما فهما متقنا

والرسىول  -تعىالى- ، وهم ال يحتاجون بعىد شىهادة هللا  لهىم بالفضىل والخيريىة

فىي الضىالل إنه يقع وكل من أراد تشوية تلك العالقة ف ،حد أو تزكية بشراء أإلى ثن

 .ومخالفة القرآن والسنة

 شىوهوا ،أصناف كثىروهمالء الذين شوهوا العالقة بين الصحابة وآل البيت،

صىدور ل ا، وإيغىارللشيطان، وتفرقة لكلمة المسلمينالحقائق تقربا  واالتاريخ وزور

وآل بيتىه لىم يكونىوا رحمىاء  العامة علىى الصىحابة، فزعمىوا أن أصىحاب النبىي 

لقىىد كىىذب هىىمالء علىىى هللا ورسىىوله وعلىىى آلىىه  ،ولىىم يكونىىوا إخوانىىا فىىي هللا ،بيىىنهم

لعىل أبىرز مىن شىوه  ،بة وآل البيت أسمى من ذلك وأنبىللقد كان الصحا ،وأصحابه

تلىك العالقىة الطيبىىة بىين الصىىحابة وآل البيىت  هىىم الشىيعة اإلماميىىة االثنىى عشىىرية 

 .وآل بيته وصحابته  وكذبوا على هللا ورسوله ،الذين زيفوا التاريخ

ذلك ألن رأس مال اإلمامية قديما وحىديثا هىو التىدين بالوقيعىة بىين الصىحابة 

إال نىىبل لتىىاريخ إمىىا مكىىذوب مىىن ،آل البيىىت، ومىىا إقامىىة المىىاتم ومجىىال  العىىزاءو

األصىىل أو لىىه أصىىل صىىحيح ولكنىىه وبىىف توبيفىىا بىىاطال لخدمىىة عقائىىد موضىىوعة 

  .كاإلمامة والعصمة وغيرهما

لقد مأل الشيعة اإلمامية كتبهم باألكاذيب واألباطيل التي تصىور تلىك العالقىة 

ن فىىاتهم فىىي غمىىرة هىىذه األكاذيىىب أن ينتبهىىوا إلىىى أن ولكىى. بغيىىر صىىورتها الحقيقيىىة

 .كتبهم المعتمدة، وآثارهم المتصلة بآل البيت حافلة بتوثيق تلك العالقة الحميمة

الفاسىد  ادهمعتقىا عن قبىول الحىق هىو اإلماميةمن أعظم أسباب إحجام وكان 

وأن حىب الصىحابة يلىزم منىه بغىص  ،بأن حب القرابىة يلىزم منىه بغىص الصىحابة)
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ت هم ولىو  ،(لقرابةا وهذا هو التفريق بين المممنين اإلخوة الذين تجىب محبىتهم وأخىوه

ت عليه اآليات المحكمات ۈ  ٴۇ  ): قال هللا تعالى. تقاتلوا فيما بينهم كما نصه

 .[43:احلجرات] (ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې

 ،لصىحابةأعدائهم وهىم ا لقرابة هو انتقال إلى بغصاأن حب ون ولذلك يعتقد

اإلماميىة فهمىا عنىد  ،صحابة هو انتقال إلى بغىص أعىدائهم وهىم القرابىةالوأن حب 

ة التىي أخىذها العىوام مىن أعىالم هوذلك بفعل الصىورة المشىو ،ال يجتمعان نقيضان

المذهب في مجال  العزاء عن تلك العالقة،وهىذا مخىالف لصىريح اآليىات القرآنيىة 

 .واألحاديث النبوية

حجبت  ؛مكذوبة التي شوهت العالقة بين الصحابة وآل البيتهذه الروايات ال

عن معرفة مىابين الصىحابة والقرابىة مىن التىواد والمحبىة والتعىاون  عوام اإلمامية 

امتىىزا  الدالىىة علىىى  ،حتىىى صىىارت بيىىنهم المصىىاهرات الكثيىىرة ،والبىىر واألخىىوة

قرابىىة فلقىىد كانىىت بىىين الصىىحابة وال ،بعضىىهم الىىبعصأرواحهىىم وعقىىولهم ودمىىائهم 

  .األمومة واألبوة والعمومة والخمولة واألحفاد واألجداد فهم كالبنيان المرصوص

بىىل إننىىا  ،ال يعنينىىا فىىي حىىد ذاتىىه  وآل البيىىت إن الخىىالف بىىين الصىىحابة

أهل حين يخوض لكن اإلشكال يقع  ،مطالبون بالكف عن سرده لمجرد الحديث فيه

وآل  يتعرضىون لشىخوص الصىىحابة وبالتىالي العالقىةقىديما وحىديثا فىي هىىذه البىدع 

 .للنيل منهم البيت

مىن األخىوة  حابة وآل البيت  وما اجتمعوا عليىهوإسهاما مني للدفاع عن الص

الىذي يعىد أحىد مواضىيع  -، وألهميىة هىذا الموضىوع-تعالى- واأللفة والتواد في هللا

 ؛ فقىد اختىىرت أن أكتىىب عنىىه بحثىىي لنيىىل-العصىر األكثىىر جىىدال بىىين الشىىيعة والسىىنة

العالقةةة نةةين الةةةحانة     ) : درجىىة الىىدكتوراه فىىي العقيىىدة، والىىذي جعلتىىه بعنىىوان

، وذلك بمقارنىة ( ثنى عشريةنين أهل السنة  الشيعة اال دراسة مقارنة  البيت

عنىىد كىىل مىىن أهىىل  موقىىف الصىىحابة مىىن آل البيىىت وموقىىف آل البيىىت مىىن الصىىحابة
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يعة التىىي شىىوهت العالقىىة بىىين ثنىىى عشىىرية، ثىىم نقىىد مرويىىات الشىىالسىىنة والشىىيعة اال

 .  الصحابة وآل البيت

  اختيار الموضوعأهمية : 

 :  تتمثل هذه األهمية التي دفعتني الختيار الموضوع في األمور التالية

لعظىيم تضىحيتهم ؛ آكد الخلق علينا حقىا بعىد األنبيىاء  أن الصحابة  -1

، ومىىا آل البيىىت العقيىىدة الصىىحيحة فهىىم فهىىم القاعىىدة التىىي تبنىىى علىىيهم وبىىذلهم،

، كمىىا أنهىىم  قىىدوة لنىىا، فمعرفتنىىا رسىىول هللا  األربعىىة األولىىون إال صىىحابة

 .بحقوقهم تصحح منهجنا وتحقق صدق التزامنا بالعقيدة قوال وعمال

ثنى عشرية تجاه الصحابة من خالل العداوة التي تكنها الشيعة االمحاولة إزالة  -2

حميمىىة متبادلىىة بىىين اآلل النصىىوص الشىىرعية، والتركيىىز علىىى وجىىود عالقىىة 

 .واألصحاب

ىىبه  -3 ان العالقىىة بىىين الصىىحابة وآل بيىىفىىي  ثنىىى عشىىريةالشىىيعة االبيىىان ضىىعف ش 

 .معتقد أهل السنة والجماعة، وذلك بعرضها، ثم مناقشتهاومقابلتها ب ،البيت

رضىىوان هللا تعىىالى -إن الىىدفاع عىىن حسىىن العالقىىة بىىين الصىىحابة وآل البيىىت  -4

بىىل هىىو مىىن ، وعىىن النبىىي محمىىد  ،الىىدين عمومىىا إنمىىا هىىو دفىىاع عىىن -علىىيهم

 .األعمال المقربة إلى هللا 

أن الشيعة اإلمامية االثنى عشرية تعىد اليىوم أنشىط الفىرق الخارجىة عىن السىنة  -5

اعتنىىىىىاق  إلىىىىىودعىىىىىوتهم  ،فىىىىي غىىىىىزو بىىىىالد المسىىىىىلمين فكريىىىىا ،والجماعىىىىة

نشاط جليىا ومحاولة جذب المسلمين إلى مذهبهم الفاسد، ويظهر ذلك ال،عقيدتها

إلىىى فىىي المواقىىع اإللكترونيىىة والقنىىوات الفضىىائية، والتىىي تهىىدف فىىي األسىىاس 

تشىىىويه العالقىىىة الطيبىىىة بىىىين آل البيىىىت والصىىىحابة بروايىىىات إمىىىا ضىىىعيفة أو 

  .بة، وإيغار الصدور وإشعال فتيل البغضاء لخير القرونوموضوعة مكذ
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ادها العالقة الطيبىة مف ،توجيه رسالة إلى أتباع المذهب اإلمامي االثنى عشري -6

 ،الحميمة بين اآلل واألصحاب، والنظر بعىين العقىل ألدلىة الطىرفين ومقارنتهىا

 .ثم إتباع الحق أنى كان

دون إفىراط  ،تقرير الموقف الحق الذي ينبغي اعتقاده تجاه الصحابة وآل البيت -7

وذلىىك مىىن خىىالل النصىىوص الشىىرعية، وإدراخ مىىواطن الخلىىل فىىي  ،أو تفىىريط

وذلك ببيان المعتقىد الحىق تجىاههم،  ،ة وآل البيت عند أفراد األمةمحبة الصحاب

عنىىدها يتسىىنى لنىىا معرفىىة مسىىتند أهىىل البىىدع فىىي محبىىتهم البدعيىىة تجىىاههم، ثىىم 

 .إبطالها

توضيح العالقة بىين الصىحابة وآل البيىت القائمىة علىى التىواد والتىراحم، وذلىك  -8

ر ذلىك بنصىوص وإبهىا. من خالل النصوص الشرعية وكتب السىير والتىاريخ

كتىىىب اإلماميىىىىة أنفسىىىىهم، سىىىواء القديمىىىىة منهىىىىا أوالمعاصىىىرة، وبيىىىىان الخلىىىىل 

المعتقىىد الحىىق فىىي  ،وأنواالضىىطراب فىىي مرويىىاتهم عىىن الصىىحابة وآل البيىىت

العالقىىىة بىىىين الصىىىحابة آل البيىىىت، هىىىي عالقىىىة التىىىواد والتىىىراحم، ال البغضىىىاء 

لف القىرآن والسىنة ن مىا خالفىه هىو معتقىد باطىل ال أسىاس لىه يخىاأوالتحاسد، و

 .والتاريخ الصحيح

، وهىىي  وحقىىوقهم، بداللىىة اآليىىات واألحاديىىث المتىىواترة منزلىىة آل البيىىتبيىىان  -9

وفيهىىا بيىىان فضىىلهم  ،وتشىىمل ذريىىاتهم تشىىمل مىىن صىىحب مىىنهم رسىىول هللا 

علىيهم السىالم - فإن آل البيت كل ما ورد عن الصحابة  وبيان أن. ومنزلتهم

 . هم أول من يشمله ذلك  هللا الذين فازوا بصحبة رسول-

التاريخية الىواردة فىي كتىب التىاريخ المعارضىة للقىرآن  تمحاولة تنقية الروايا -11

والسنة النبوية حول العالقة بين الصحابة وآل البيت، والمشىاركة فىي تصىحيح 

 ،جىالءشىاعت والتىي أحاطىت بعىص الصىحابة األبعص المفاهيم الخاطئة التي 

بسىيل مىن  والتىي أعقبىت مقتىل عثمىان  ،تنة الكبرىالذين شملتهم أحداث الف
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 .اإلتهامات

 صعوبات البحث : 

صعوبات ومشقة  -تعالى- حيث إن لكل عمل يعمله المسلم يبتغي به وجه هللا

، فقد واجهني بعص الصعوبات التي اعترضت طريق البحىث أهمهىا تواجه طريقه

خىذ منىي أارخ، ممىا تشعب الموضوع ودخوله في أبواب شتى كالحديث والفقه والتى

 .جهدا لي  باليسير في الرجوع إلى عدد كبير من المراجع

والتىي  ،باإلضافة إلى كثرة المصادر اإلمامية التي ينبغي علي الرجوع إليهىا

 .أو حتى يسمح له بأن يكون متوفرا ،مما ال يتداول أو يتوفر في المكتبات
 

 الدراسات السابقة : 

ناصىر بىن علىي عىايص حسىن  كىرام عقيدة أهل السنة فىي الصىحابة ال .1

، وهىىي رسىىالة دكتىىوراه مقدمىىة إلىىى قسىىم العقيىىدة بالجامعىىة اإلسىىالمية عىىام الشىىيخ

 .هـ1411

 ،تناول الباحث في هذه الرسىالة الحىديث عىن منزلىة الصىحابة والثنىاء علىيهم

هىىل السىىنة والجماعىىة للصىىحابة أوإثبىىات إمامىىة الخلفىىاء الراشىىدين، وسىىالمة قلىىوب 

 ،أهىىل السىىنة علىىى الفىىرق المنحرفىىة فىىي اعتقادهىىا نحىىو الصىىحابة الكىىرام، وردود

 .كالشيعة والخوار 

سىليمان بىن سىالم بىن : ، إعدادالتفريطو اإلفراطالعقيدة في أهل البيت بين  .2

 .هـ1413 ماإلسالمية، عاالجامعة في  -( دكتوراه ) رسالة  ، وهيرجاء السحيمي

د أهىل السىنة هىل البيىت عنىأ: هىي ،لة عدة مسائلناقل الباحث في هذه الرسا

حىىداث التىىي ومنىىزلتهم وموقىىف أهىىل السىىنة مىىن األ والجماعىىة، مىىن حيىىث تعىىريفهم

يىىت مىىن حيىىث تعىىريفهم وكمىىا نىىاقل موقىىف الرافضىىة مىىن آل الب ،وقعىىت آلل البيىىت
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كمىا نىاقل الباحىث النواصىب ،ووصىف الرافضىة لىال البيت ،هىموتفريطهم في حق

والشىبهة التىي جعلوهىا  ،ي حقهم النصىبوموقفهم من آل البيت من حيث من ثبت ف

 .للخالفة وبيان انعقادها له باإلجماع  وبيان بطالنها واستحقاق علي ،سببا لذلك

بىىن  رقادعبىىـدال: ، إعىىدادثنىىى عشىىرية مىىن الصىىحابة موقىىف الشىىيعة اال .3

كليىة الىدعوة  اإلسىالمية،الجامعىة  فىي-رسىالة ماجسىتير  ، وهىيمحمد عطا صوفي

 .ـه1411وأصول الدين، 

عشىرية مىن الصىحابة  في رسىالته الحىديث عىن موقىف االثنىى تناول الباحث

عموما، وموقفهم من الصديق والفاروق وذي النورين على وجه الخصىوص، كمىا 

 .تناول المطاعن التي وجهها الشيعة إلى الخلفاء الراشدين

 ،كما ناقل الباحث موقف الشيعة اإلمامية من باقي العشرة المبشرين بالجنىة

مىرو عمع ذكر نماذ  من مطاعنهم في بعص الصحابة كمعاويىة و  عدا عليما

 وأنى  بىن مالىك وخالىد بىن الوليىد وأبىي هريىرة والمغيىرة عبىـدهللا بن العاص وابنه

 .وأبي موسى وسمرة بن جندب

أنىور : إعىداد.عشىريةثنى الشيعة االو بين السنة }علي و الخليفتان عثمان .4

 اإلسىالمية،محمىد بىن سىعود  اإلمىامجامعىة  -( ه دكتىورا) بن عيسى السليم رسىالة 

 .هـ 1418
 

وتلك الدراسات السابقة في مجملها تركىز علىى جانىب الر يىة الشىرعية عنىد 

أهل السنة والجماعة لكل من الصحابة وآل البيت، أو ر ية الشيعة العقدية لهم، في 

 ة وآل البيتحين أن الدراسة الحالية ستركز الجهد في توضيح العالقة بين الصحاب

 .ثنى عشرية ومقارنة الروايات ونقدهاعند كل من أهل السنة والشيعة اال

 منهجي في البحث : 

وعىىىدم التصىىىرف فيىىىه إال  مخىىىالفحرصىىىت علىىىى النقىىىل الحرفىىىي ألقىىىوال ال -1
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باالختصىىار نىىادرا، وحكايىىة افتىىراءاتهم علىىى الصىىحابة وآل البيىىت بىىان أقىىول 

الشىبهات لموضىعها فىي البحىث،  لىكوترخ مناقشة ت.وافتروا ،زعموا، ونسبوا

 .لزم األمر اكتفي بالتعليق في الهامل إيجازا وإذا

في تقرير عقيدة أهىل السىنة والجماعىة فىي العالقىة بىين آل البيىت والصىحابة،  -2

 .مامية لتأييد المسألة حسب الحاجةأعضد المسألة بما يوافقها من كتب اإل

ن غيىىر التىىزام، أو مسىىلك قىىد أسىىلك فىىي مناقشىىة الشىىبه أحيانىىا مسىىلك اإللىىزام مىى -3

وذلك من باب إرخاء العنان للخصم ولمىا فيىه مىن إقنىاع، مىع  ،التسليم الجدلي

االكتفاء فىي الىرد علىى مىا ورد فىي  تقريىر العالقىة بىين الصىحابة وآل البيىت 

 .وفق منهج أهل السنة والجماعة

مىن  االقتصار في العالقة بين الصحابة وآل البيت بىإخرا  زوجىات النبىي  -4

فىىي العالقىىة بىىين الصىىحابة وآل البيىىت، وأمهىىات  ألن الدراسىىةه الدراسىىة هىىذ

لكثىىرة االفتىىراءات والشىىبه علىىى تلىىك باإلضىىافة  ،مىىن آل البيىىتن المىىممنين هىى

 .العالقة

وذلىك لكىون  ،حرصت على عدم تكرار النص ما أمكن، إال في مواضع قليلىة -5

 .النص يخدم أكثر من فكرة وعنصر في البحث

 وخرجىىت المصىىحف عقىىب اآليىىة مباشىىرة، فىىي أماكنهىىا إلىىى اآليىىات عىىزوت -6

 فىىي الحىىديث كىىان وإذا والمصىىنفات، السىىنة مىىن دواويىىن واآلثىىار األحاديىىث

 يكىىىن  لىىىم وإن عليىىىه، الحكىىىم بىىىالتخريج فىىىي اكتفيىىىت أحىىىدهما أو الصىىىحيحين

 .الثقات العلم أهل أقوال بنقل على الحديث دون األثر الحكم في اجتهدت

فىي البحىث مىا عىدا الصىحابة المشىهورين،  سىما همالىواردة أترجمة األعىالم  -7

وبيىىان ميىىزان كىىل واحىىد مىىنهم وفىىق حاجىىة البحىىث لىىذلك، كمىىا قمىىت بتعريىىف 

 .األماكن والبلدان وما أشكل علي من مفردات

توثيق القضايا العلمية من مصادرها األصىلية قىدر اإلمكىان، مىع اإلحالىة إلىى  -8
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 .أكبر قدر ممكن إذا دعت الحاجة

أو تنبيىه، أو ربىط بىأمر سىابق  ،لمواطن التي تحتا  إلى إيضاحالتعليق على ا -9

 .أو الحق

 : مرتبة على حروف المعجم، وهي ،ذيلت الرسالة بفهارس تفصيلية -11

 .فهرس األحاديث النبوية-2 .فهرس اآليات القرآنية-1

 .ماكن والبلدانفهرس األ-4 .فهرس األعالم المترجم لهم-3

 .يات الرسالةفهرس محتو-6 .فهرس مراجع البحث-5
 

 خطة البحث : 

فقة  قسةمت ا ىلةى  ،أما عن الخطة التةي سةرت عهي ةا فةي ةتانةة هةذه البحة 

 . خاتمة ، أرنعة أنواب رئيسية ، ناب تم ي ي ،مق مة

آل البيت هي عالقة و ن العالقة بين الصحابةأفاستهللتها ببيان  ةـــالمقدمأما 

ثىىم نة ذلىىك أهميىىة الموضىىوع، تىىواد واحتىىرام وتقىىدير شىىهد بىىه القىىرآن الكىىريم مضىىم

وخطة  ،ومنهجي الذي سرت عليه في كتابة البحث األسباب التي دفعتني الختياره،

 .البحث

 تناولىت فيىه تعريىف الصىحابة وآل ،فقد جعلته بابىا فىي البحىثد ـــالتمهيأما 

ثنى عشىرية، وأمىارات المحبىة المتبادلىة بىين اآلل البيت عند أهل السنة والشيعة اال

 : ما فصوله الرئيسية فكانت على النحو التاليأ .بواألصحا

 : مبحثان  فيه. تعريف الةحاني: الفةل األ  

 .الصحابي عند أهل السنة: المبحث األول

 .ثنى عشريةالصحابي عند الشيعة اال: المبحث الثاني
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 : أيضا مبحثان  فيه. تعريف    البيت: الفةل الثاني

 .سنةآل البيت عند أهل ال: المبحث األول

 .ثنى عشريةآل البيت عند الشيعة اال: المبحث الثاني

ثالثةة   فيةه. أمةارات المحبةة المتبادلةة نةين اا   األ ةحاب: الفةل الثالة 

 : مباح 

 .المصاهرة: المبحث األول

 .التسمية: المبحث الثاني

 .الثناء والمدح: المبحث الثالث

 .سنةموقف الصحابة من آل البيت عند أهل ال: الباب األول

 :  يشتمل عهى تم ي   ثالثة فةو  عهى النحو التالي

 : مبحثان  فيه. موقف الةحانة من ىمامة    البيت: الفةل األ  

وبنيىه مىن  موقف الصحابة مىن الىنص علىى إمامىة علىي  : المبح  األ  

 .بعده

 .موقف الصحابة من االقتتال والفتنة: المبح  الثاني

 أيضةا  فيةه .عةن م  الةذب البيت    حقوق نم الةحانة موقف: الفةل الثاني

 : مبحثان

 .موقف الصحابة من حقوق آل البيت: المبح  األ  

 .موقف الصحابة في الدفاع عن آ ل البيت: المبح  الثاني

 : ثالثة مباح   فيه. موقف الةحانة من مكانة    البيت: الفةل الثال 

 .موقف الصحابة من فضائل آل البيت: المبح  األ  

 .موقف الصحابة من عصمة آل البيت: لمبح  الثانيا
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 .موقف الصحابة من التوسل بآل البيت: المبح  الثال 

 .ند أهل السنةموقف آل البيت من الصحابة ع: الباب الثاني

 : رنعة فةو  عهى النحو التالي يشتمل عهى تم ي   أ

 : خمسة مباح   فيه. موقف    البيت من خالفة الةحانة: الفةل األ  

 .موقف آل البيت من اإلمامة والوصية: المبح  األ  

 . موقف آل البيت من خالفة الصديق: المبح  الثاني

 .موقف آل البيت من خالفة عمر بن الخطاب : المبح  الثال 

 .موقف آل البيت من خالفة عثمان بن عفان : المبح  الرانع

 .سفيان  موقف آل البيت من خالفة معاوية بن: المبح  الخامس

 : مبحثان  فيه. موقف    البيت من الفتن  االقتتا : الفةل الثاني

 .موقف آل البيت من مقتل عثمان: المبح  األ  

 .موقف آل البيت في موقعتي الجمل وصفين: المبح  الثاني

 : أرنعة مباح   فيه .موقف    البيت من حقوق الةحانة: الفةل الثال 

الة والمحبىىة والثنىىاء علىىى يىىت مىىن حىىق المىىواموقىىف آل الب: المبحةة  األ  

 .الصحابة

 .موقف آل البيت من حق الدفاع عن الصحابة والذب عنهم: المبح  الثاني

واالقتىىداء   آل البيىىت مىىن حىىق التأسىىي بالصىىحابة موقىىف: المبحةة  الثالةة 

 .بهم

 .موقف آل البيت من حق نصح الصحابة والمشورة لهم: المبح  الرانع

 : مبحثان  فيه. موقف    البيت من فضائل الةحانة: الفةل الرانع

 .موقف آل البيت من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان : المبح  األ  
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  . موقف آل البيت من فضائل مجموع الصحابة: الثانيالمبح  

 . ثنى عشريةصحابة من آل البيت عند الشيعة االموقف ال: الباب الثالث

 : هى النحو التالياشتمل عهى تم ي   ثالثة فةو  ع

 : مبحثان  فيه. موقف الةحانة من ىمامة    البيت: الفةل األ  

 .مرويات الشيعة في غصب الصحابة إلمامة آل البيت: المبح  األ  

 .نقد مرويات الشيعة حول غصب الصحابة إلمامة آل البيت: المبح  الثاني

 : ا مبحثانأيض  فيه. موقف الةحانة من حقوق    البيت: الفةل الثاني

 .منع الصحابة حقوق آل البيت دعوى مرويات الشيعة حول: المبح  األ  

منىع الصىحابة لحقىوق آل  دعىوى نقد مرويىات الشىيعة حىول: المبح  الثاني

 . البيت

 .موقف الةحانة من أدلة غهو الشيعة في    البيت: الفةل الثال 

 :  فيه ةذلك مبحثان

 .كتمان الصحابة مكانة آل البيتمرويات الشيعة حول : المبح  األ  

 .نقد مرويات الشيعة حول كتمان الصحابة مكانة آل البيت: المبح  الثاني

 . ثنى عشريةاال موقف آل البيت من الصحابة عند الشيعة: الباب الرابع

 :  ق  اشتمل عهى تم ي   ثالثة فةو  عهى النحو التالي

 : مبحثان  فيه. موقف    البيت من خالفة الةحانة: الفةل األ  

 .مرويات الشيعة في رفص آل البيت خالفة الصحابة: المبح  األ  

 .نقد مرويات الشيعة في رفص آل البيت لخالفة الصحابة: المبح  الثاني
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الةذين أنكةر ا منةهلت م حسة   موقف    البيت مةن الةةحانة: الفةل الثاني

 : يضا مبحثانأ  فيه. زعم اإلمامية

نكىىر منىىزلتهم مىىن أت الشىىيعة فىىي موقىىف آل البيىىت ممىىن مرويىىا: المبحةة  األ  

 .الصحابة

 مىن منىزلتهم نكىرأ ممىن البيىت آل موقىف فىي الشىيعة مرويىات نقد: المبح  الثاني

 .حسب زعم اإلمامية الصحابة

الةذين منعةوا حقةوق م الماليةة  مةن الةةحانة موقف    البيت: الفةل الثال 

 .حس  زعم اإلمامية

 :  فيه ةذلك مبحثان

مرويات الشيعة في موقف آل البيت ممن منع حقوقهم المالية : مبح  األ  ال

 .من الصحابة

نقد مرويات الشيعة في موقف آل البيت مىن الصىحابة الىذين : المبح  الثاني

 .حسب زعم اإلمامية منعوا حقوقهم المالية

التىىي وضىىعت فيهىىا أهىىم النتىىائج التىىي توصىىلت إليهىىا مىىن خىىالل  ةــممـالخاتمثممم 

 .والتوصياتالبحث 

ولكىن  ،واستكملته من جميع جوانبىه ،ال أدعي أني قد وفيت الموضوع حقه 

  .حسبي أنني لم أدخر في سبيل ذلك وسًعا

وأحمده أوالً وآخًرا وباهًرا وباطنًا على نعمىه  وأخيًرا فإني أشكر هللا     

ل حو ني على إكمال هذا البحث من غيروالذي أعان .وآالئه التي ال تعد وال تحصى

فلك الحمد يارب حمدا كثيرا طيبىا مباركىا  ،مني وال قوة بل بتوفيقه وفضله وكرمه

 .فيه

الكريمين الذين حرصا على تعليمي العلوم الشرعية  والشكر والدعاء لوالدي
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 ،واالسىىتزادة منهىىا فىىي جميىىع مراحىىل دراسىىتي، كمىىا شىىاركاني عنىىاء هىىذا البحىىث

كىىان نىىورا يضىىيء طريىىق ف ،اندتيبصىىغيره وكبيىىره، فكىىان الىىدعاء سىىبيلهما لمسىى

 ،مازال بركة دعائهما ينور لي طريق العلم وييسر ما تعسر من أموريدراستي، و

فجزاهما هللا خير الجزاء، ووفقني إلى برهما، واإلحسان إليهمىا، إنىه سىميع مجيىب 

 .الدعاء

يحيى محمد علي ربيع : والشكر كل الشكر لصاحب الفضيلة األستاذ الدكتور

أو وقت في بذل العلىم والنصىح فكانىت  ،الذي لم يضن بجهد ،البحث المشرف على

لمالحظاتىىه النافعىىة وتوجيهاتىىه الكريمىىة، أثىىر كبيىىر علىىى هىىذا العمىىل فبىىارخ هللا فىىي 

 .وأجزل له األجر والمثوبة ،فجزاه هللا عني خير الجزاء. علمه وعمله وعمره

رى ممثلىىة بكليىىة كمىىا أتقىىدم بالشىىكر الجزيىىل إلىىى القىىائمين علىىى جامعىىة أم القىى

األديان على وجه الخصوص على ما يقدمونه و الدعوة وأصول الدين وقسم العقيدة

 .وطلبته، فجزاهم هللا خير الجزاء ،من خدمة ورعاية للعلم وأهله

والشكر لكل من ساندني في إخرا  هذا البحث من قريب أو بعيىد، فشىكر هللا 

 . الجميع، وجزاهم عني خير الجزاء
 

 على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،وصلى اهلل 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 
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 التمهيــــد
في تعريف الصحابي وآل البيت عند أهل السنة 
والشيعة االثنى عشرية، وإمارات المحبة بين 

 الصحابة واآلل 
 

 : فصول ثالثـةويشتمل على 

 تعريف الصحابي: لفصل األولا. 

 تعريف آل البيت: الفصل الثاني. 

 أممممارات المحبمممة بمممين الصمممحابة وآل : الفصمممل الثالمممث
 .البيت
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 الفصل األول 

 تعريف الصحابي
 
 

- :  مبحثـــانوفيه 
 الصحابي عند أهل السنة: المبحث األول. 

 الصحابي عند الشيعة االثنى عشرية: المبحث الثاني. 

 
  *  *     *** *  *      *  
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 : المبحث األول

 تعريف الصحابي عند أهل السنة

وفىق -ألهمية التعامل مع اللغة واالصطالح في بيان المصطلحات الشىرعية 

وألهميىىة هىىذا ، بعيىىداً عىىن التفسىىير بىىالرأي أو الهىىوى، -فهىىم العلمىىاء المتخصصىىين

المىىنهج السىىني  مىىن المقارنىىة بىىين -لمىىا سىىيأتي-الجانىىب الممسىى  للفهىىم الصىىحيح 

 كان من المهم ، والمنهج الشيعي االثنى عشري في العالقة بين الصحابة وآل البيت

ن فىإ، أن أبين تعريف الصحابي لغة واصطالحا قبل الولىو  فىي صىلب الموضىوع

ومن هو المعنىي ، ومن يتصف بها، وبيان حدود إطالقها، جالء المعنى لهذه الكلمة

 .لتوفيق لما بعده من علم ودراسةفيه ا - بهذه الكلمة المباركة

 تعريف الصحابي لغة: المطلب األول : 

المالزمىىة : وهىىي فىىي اللغىىة بمعنىىى، الصىىحابي فىىي اللغىىة مشىىتق مىىن الصىىحبة

 .واالنقياد وكل شيء الزم شيئاً فقد استصحبه

."أي دعاه إلى الصحبة والزمه: استصحبه": جاء في القاموس المحيط
 ( )

 

جوهريوفي الصحاح لل
( )

."كل شيء الءم شيئا فقد استصحبه"  :
 ( )

 

 
 

لسىان العىرب، : بيىروت، وانظىر -، ممسسىة الرسىالة (1/134: ) محمد بن يعقىوب الفيروزآبىادي (1)

 .بيروت -، دار صادر 1ط( 1/519)محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري

هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي، إمىام فىي اللغىة، صىاحب كتىاب الصىحاح ولىه مقدمىة فىي  (2)

ألبىي عبىـدهللا : معجىم االدبىاء: انظىر). (هـ393)النحو، توفي مترديا من سطح داره بنيسابور سنة

: ر أعىىالم النىىبالءبيىىروت، وسىىي -هىىـ، دار الكتىىب العلميىىة1411، 1، ط(2/215) يىىاقوت الحمىىوي

شعيب األرنىا وط، محمىد : ، تحقيق(17/81)لإلمام شم  الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

 .(بيروت -هـ، ممسسة الرسالة  1413، 9نعيم العرقسوسي، ط 

. لبنىان-بيىروت -هىـ، دار العلىم للماليىين  1417، 4أحمد عبـدالغفور العطار، ط: ، تحقيق1/162 (3)

محمىىىد النجىىىار، /حامىىىد عبىىىـدالقادر/أحمىىىد الزيىىىات/إبىىىراهيم مصىىىطفى: الوسىىىيطالمعجىىىم : وانظىىىر
=  
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، بىالفتح ويكسىر، يصىحبه صىحابة، كسىمعه صىحبه ": جاء في تا  العىروس

، والصىىىاحب المعاشىىىر ..وهىىىم أصىىىحاب وأصىىىاحيب وصىىىحبان..وصىىىحبة بالضىىىم

."وكل ما الزم شيئاً فقد استصحبه، واستصحبه دعاه إلى الصحبة والزمه
 ( )

 

األصىىفهانيوقىىال 
( )

زم إنسىىاناً كىىان أو حيوانىىاً أو مكانىىاً أو الصىىاحب المىىال": 

وال يقىال فىي ، وهو األصل واألكثر، زماناً وال فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن

 .العرف إال لمن كثرت مالزمته

: هو صاحبه وكذلك لمن يملك التصرف فيه قىال تعىالى: ويقال للمالك الشيء

 .[13:التوبة] (ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ)

."االنقياد له وأصله أن يصير له صاحباً  :واإلصحاب للشيء
 ( )

 

طيبخال أبو بكروقال 
( )

( صىحابي)ال خالف بين أهل اللغة في أن القىول ": 
 =  

علىىي بىىن محمىىد بىىن علىىي : مجمىىع اللغىىة العربيىىة، دار الىىدعوة، والتعريفىىات: ، تحقيىىق(1/517)

 -دار الكتىىاب العربىىي : ، د ار النشىىر1415، 1إبىىراهيم األبيىىاري، ط: ، تحقيىىق(173)الجرجىىاني 

 .بيروت

: مجموعىة مىن المحققىين دار النشىر: ، تحقيىق(.186-3/185: )لزبيديمحمد مرتضى الحسيني ا (1)

 .دار الهداية، باختصار

الذريعىة إلىى : أبو القاسم الحسين بن محمد بىن المفضىل األصىبهاني، إمىام فىي اللغىة، مىن تصىانيفه (2)

: سىىير أعىىالم النىىبالء: انظىىر( ) هىىـ425)مكىىارم الشىىريعة، ومفىىردات ألفىىاب القىىرآن، تىىوفي سىىنة 

أحمىىد : ، تحقيىىق(13/29)صىىالح الىىدين خليىىل بىىن أيبىىك الصىىفدي : ، والىىوافي بالوفيىىات(18/21)

 (.بيروت  -دار إحياء التراث   -هـ1421األرنا وط وتركي مصطفى، طبعة عام  

 .لبنان -، تحقيق محمد سيد الكيالني، دار المعرفة (275ص: )مفردات غريب القرآن (3)

ولىىد . محىىدث، مىىمرخ، أصىىولي( أبىىو بكىىر ) لخطيىىب البغىىدادي أحمىد بىىن علىىي بىىن ثابىىت أبىىو بكىىر ا (4)

مىن تصىانيفه . بدرزيجان من قرى العراق، ونشأ في بغداد، ورحل وسمع الحىديث، وتىوفي ببغىداد

تىىاريخ بغىىداد، الكفايىىة فىىي معرفىىة علىىم الروايىىة، الفقيىىه والمتفقىىه، الجىىامع آلداب الىىراوي : الكثيىىرة

: ، سىير النىبالء1/479يىاقوت الحمىوي، : عجىم األدبىاءم: انظىر( ) هىـ463)والسامع، تىوفي سىنة 
=  
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بىل هىو جىار علىى ، وأنه لي  بمشتق من قدر منها مخصوص، مشتق من الصحبة

( مكلِّم ومخاطىب وضىارب)كما أن القول ، كل من صحب غيره قليالً كان أو كثيراً 

وجار علىى كىل مىن وقىع منىه ذلىك قلىيالً  ،مكالمة والمخاطبة والضربمشتق من ال

، صىحبت فالنىىاً حىوالً ودهىىراً وسىنة وشىىهراً ويومىاً وسىىاعة: يقىىال …كىان أو كثيىراً 

وذلك يوجب في حكم اللغىة إجىراء ، فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره

"ولو ساعة من نهار هذا على من صحب النبي 
( )

 

ابن تيميةخ اإلسالم وقال شي
والصىاحب ، واألصىحاب جمىع صىاحب": ~ ( )

."وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها، اسم فاعل من صحبه يصحبه
 ( )

 

 =  
 (.18/271الذهبي، 

أبوعبىىدهللا السىىورقي، إبىىراهيم حمىىدي المىىدني المكتبىىة : تحقيىىق( 51ص: )الكفايىىة فىىي علىىم الروايىىة (1)

محمىىد بىىن عبىىدالرحمن : فىىتح المغيىىث شىىرح ألفيىىة الحىىديث: المدينىىة المنىىورة، وانظىىر -العلميىىة 

 .بيروت لبنان -ـ، دار الكتب العلمية ه1413، 1ط(3/94)السخاوي

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم بن عبدهللا بن ابي القاسم بن تيمية الحراني تقي الدين ابي العباس  (2)

عىالم، مىن بحىور العلىم سىارت بتصىانيفه الركبىان أحيىا هللا تعىالى بىه مىنهج شيخ اإلسىالم وعلىم األ

 . هـ728محبوسا بقلعة دمشق سنة  السلف الصالح من القرون المتأخرة توفي

: بيىروت، والبدايىة والنهايىة -، دار الكتىب العلميىة 1، ط1497 -4/1496: تذكرة الحفىاب: انظر) 

 (.بيروت -، مكتبة المعارف 141، 14/135

محمىد عبىـدهللا عمىر الحلىواني، محمىد : ، تحقيىق(3/1176)الصارم المسلول علىى شىاتم الرسىول  (3)

نزهىة األعىين النىوابر فىي : بيروت، وانظىر -هـ، دار ابن حزم 1417، 1طكبير أحمد شودري، 

: تحقيىىق(: 392ص: )جمىىال الىىدين أبىىي الفىىر  عبىىـدالرحمن بىىن الجىىوزي: علىىم الوجىىوه والنظىىائر

 .بيروت-لبنان  -هـ، ممسسة الرسالة 1414، 1محمد عبـدالكريم كابم الراضي، ط
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 تعريف الصحابي اصطالحا: المطلب الثاني : 

وتعريىف ، اللغوي ال الشرعي المعنى به يراد لفظ الصحابي فإنه إطالق عند

 : أقوالعلى ، الصحابي في عرف علماء الحديث

البخىاري مفقد قال اإلمىا
أو رآه مىن المسىلمين  مىن صىحب النبىي " : ~ ( )

."فهو من أصحابه
 ( )

 

عبىىدوس بىىن مالىىك العطىىاروروى الخطيىىب البغىىدادي بإسىىناده إلىىى 
( )

" : قىىال 

 أحمىد بىن حنبىلعبىدهللاسمعت أبىا 
( )

أهىل بىدر  وذكىر مىن أصىحاب رسىول هللا : 

 
 

ـدهللا محمىد بىن إسىماعيل بىن إبىراهيم بىن المغيىرة بىن البخاري شيخ اإلسالم وإمىام الحفىاب أبىو عبى (1)

وأول ( هىىـ194)بردزبىىه الجعفىىي مىىوالهم البخىىاري، صىىاحب الصىىحيح والتصىىانيف، مولىىده فىىي 

سماعه للحديث سنة خم  ومائتين، وحفظ تصىانيف بىن المبىارخ وهىو صىبي، ونشىأ يتيمىا، مىات 

حمىد بىن عمىر بىن قاضىي شىهبة، أبىو بكىر بىن أحمىد بىن م: طبقات الشافعية: انظر( )هـ256) سنة

وتىىىذكرة  -بيىىىروت  -هىىـ، عىىىالم الكتىىىب 1417، 1الحىىىافظ عبىىىـدالعليم خىىىان، ط. د: ، تحقيىىق1/83

 (.2/555الذهبي، : الحفاب

أحمىىد بىىن علىىي بىىن حجىىر أبىىو الفضىىل العسىىقالني الشىىافعي : فىىتح البىىاري شىىرح صىىحيح البخىىاري (2)

 .روتبي -محب الدين الخطيب، دار المعرفة : ، تحقيق(7/3)

كانت له عنىد أبىي عبىدهللا منزلىه : عبدوس بن مالك أبو محمد العطار، ذكره أبو بكر الخالل، فقال (3)

في هدايا وغير ذلك، وله به أن  شديد، وكان يقدمه، وله أخبار يطول شرحها، وقد روى عن أبي 

الحنابلة، محمد بن طبقات .)عبدهللا مسائل لم يروها غيره، ولم تقع إلينا كلها، مات ولم تتخر  عنه

 .(بيروت -محمد حامد الفقي، دار المعرفة : ، تحقيق(1/241)أبي يعلى أبو الحسين 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد بن أدري  بن عبدهللا حيان بن عبدهللا بن أن  بن عوف  (4)

الحىديث والفقىه، بن قاسط بن مازن بن شيبان الشىيباني المىروزي البغىدادي أبىو عبىـدهللا، إمىام فىي 

المسند، كتاب الزهد، الجرح والتعديل، علل الحىديث ومعرفىة : صاحب المذهب الحنبلي، من كتبه

، والىىوافي 11/177الىىذهبي، : سىىير أعىىالم النىىبالء: انظىىر( )هىىـ241)الرجىىال، تىىوفي ببغىىداد سىىنة

 (.6/225الصفدي، : بالوفيات
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كل  ،القرن الذي بعث فيهم صحاب رسول هللا ثم أفضل الناس بعد همالء أ: فقال

لىه الصىحبة  ،من صحبه  سنة أو شهرا أو يومىا أو سىاعة أو رآه فهىو مىن أصىحابه

."وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه ،على قدر ما صحبه
 ( )

 

بن المدينيوقال علي 
( )

 ،أو رآه ولو سىاعة مىن نهىار من صحب النبي ": 

."فهو من أصحاب النبي 
 ( )

  

سىعيد بىن المسىيبوروي عن 
( )

الصىحابة ال نعىدهم إال مىن أقىام مىع ": قولىه 

."سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غىزوتين رسول هللا 
 ( )

وتعريىف سىعيد بىن  

 
 

يح فهىىوم أهىىل األثىىر فىىي عيىىون التىىاريخ تلقىى: ، وانظىىر(51ص)أحمىىد بىىن علىىي الخطيىىب، : الكفايىىة (1)

م، شىىركة دار  1997، 1ط(: 1/71)جمىىال الىىدين أبىىي الفىىر  عبىىـدالرحمن ابىىن الجىىوزي: والسىىير

أبىىو عمىىرو عثمىىان بىىن : علىىوم الحىىديث(مقدمىىة ابىىن الصىىالح)بيىىروت، و -األرقىىم بىىن أبىىي األرقىىم 

 -ر الفكر المعاصر هـ، دا1397نور الدين عتر، ط : تحقيق( 1/291)عبدالرحمن الشهرزوري، 

 (.3/93)السخاوي: بيروت، فتح المغيث شرح ألفية الحديث

أبو الحسن علي بن عبدهللا بن جعفر بن نجىيح السىعدي، المعىروف بىابن المىديني، كىان أصىله مىن  (2)

يروي عن حماد بن زيد عنه أبو خليفىة وشىيوخنا، : المدينة، ونزل علي بالبصرة، قال ابن المديني

أبىي سىعيد عبىـدالكريم بىن محمىد : األنساب( )هـ234سنة )مانه بعلل الحديث مات من أعلم أهل ز

م، دار 1998، 1عبىىـدهللا عمىىر البىىارودي، ط: ، تحقيىىق5/235ابىىن منصىىور التميمىىي السىىمعاني، 

 (.11/42الذهبي، : بيروت، وسير أعالم النبالء -الفكر 

 (.7/5)فتح الباري  (3)

وهىىب بىىن عمىىرو بىىن عائىىذ بىىن عمىىران بىىن مخىىزوم القرشىىي  سىىعيد بىىن المسىىيب بىىن حىىزن بىىن أبىىي (4)

هىـ، وقيىل 91ما رأيت أحدا قط أعلم بالحالل والحرام، قيل أنه توفي سىنة : المخزومي، وقال قتادة

أحمىىد بىىن علىىي بىىن حجىىر أبىىو الفضىىل : تهىىذيب التهىىذيب: انظىىر) هىىـ، بالمدينىىة 94هىىـ، وقيىىل 92

إبىراهيم بىن : بيىروت، وطبقىات الفقهىاء -ر هىـ، دار الفكى1414، 1ط(4/144)العسقالني الشافعي

 (.بيروت -خليل المي ، دار القلم : ، تحقيق1/39علي بن يوسف الشيرازي، 

 (.1/71)ابن الجوزي : ، وتلقيح فهوم أهل األثر(51ص)الخطيب البغدادي: الكفاية (5)
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ابن حجرالمسيب هذا تعقبه 
( )

ألنهم اتفقوا  ،والعمل على خالف هذا القول" : بقوله 

"إال في حجة الوداع لنبي على عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا با
( )

 

ابن األثيروذكر 
( )

الواقديفي كتابه أسد الغابة عن  
( )

ورأينىا أهىل ": أنه قال 

، فأسىلم وعقىل أمىر الىدين، وقد أدرخ الحلم كل من رأى رسول هللا : العلم يقولون

ولكىن أصىحابه ، ولو ساعة من نهىار ورضيه فهو عندنا ممن صحب رسول هللا 

."تقدمهم في اإلسالمعلى طبقاتهم و
 ( )

 

ابن حزموقال 
( )

ولىو سىاعة  فهو كل من جال  النبي  أما الصحابة " : 

 
 

رخ أديىب حمىد الكنىاني، العسىقالني، محىدث مىمأأحمد بن علىي بىن محمىد بىن محمىد بىن علىي بىن  (1)

الضىوء الالمىع : انظىر)، (هىـ852) شاعر زادت تصانيفه على مائة وخمسىين مصىنفا، تىوفي سىنة

، منشىورات دار مكتبىة 2/36شىم  الىدين محمىد بىن عبىدالرحمن السىخاوي، : ألهل القرن التاسع

 -هىـ، ممسسىة الرسىالة 1414، 1، ط1/211عمىر رضىا كحالىة، : لبنان، معجىم المىملفين -الحياة 

 (.بيروت

 (.7/4)فتح الباري  (2)

علي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بىن عبدالواحىد الشىيباني، الموصىلي المعىروف بىابن األثيىر  (3)

اللباب في تهذيب األنساب، : الجزري، ممرخ ومحدث حافظ أديب لغوي بياني نسابة، من مملفاته

: عىالم النىبالءأسىير : نظىرا( ) هىـ631)الجامع الكبير في علىم البيىان، وكتىاب الجهىاد، تىوفي سىنة

 (.27/24الصفدي، : ، والوافي بالوفيات21/489الذهبي، 

محىىدث وحىافظ ومىىمرخ ( الواقىدي ) أبىو عبىـدهللا محمىىد بىن عمىىر بىن واقىىد األسىلمي المعىروف بىىـ  (4)

تاريخ الفقهاء، السنة والجماعة، وتفسير القرآن، تىوفي ببغىداد : وأديب وفقيه ومفسر، من تصانيفه

الصىىىفدي، : ، الىىىوافي بالوفيىىىات5/391: يىىىاقوت الحمىىىوي: معجىىىم األدبىىىاء: انظىىىر)ـهىىى217عىىىام 

4/168.) 

ابىىن الجىىوزي : تلقىىيح فهىىوم أهىىل األثىىر: لبنىىان، وانظىىر -بيىىروت  -دار الكتىىاب العربىىي ( 1/12) (5)

 (.71ص)

علي بن أحمد بىن سىعيد بىن حىزم بىن غالىب الفارسىي األندلسىي القرطبىي أبىو محمىد، فقيىه وأديىب  (6)

الفصىل فىي األهىواء والنحىل، األخىالق : صىولي ومحىدث وحىافظ ومىتكلم، مىن تصىانيفه الكثيىرةوأ
=  
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ولىىم يكىىن مىىن ، أمىىرا يعيىىه أو شىىاهد منىىه ، وسىىمع منىىه ولىىو كلمىىة فمىىا فوقهىىا

وال مثىىل مىىن نفىىاه ، المنىىافقين الىىذين اتصىىل نفىىاقهم واشىىتهر حتىىى مىىاتوا علىىى ذلىىك

.... صاحب فمن كان كمن وصفنا أوال فهو".
 ( )

 

" : هىو مىا قىرره الحىافظ ابىن حجىر بقولىه؛أما التعريف المعتمد عنىد العلمىاء 

ومىات ، مممنىا بىه مىن لقىي النبىي : وأصح ما وقفت عليىه مىن ذلىك أن الصىحابي

."على اإلسالم
 ( )

 

أو ، مىن طالىت مجالسىته لىه( مىن لقيىه)فيدخل فىي " : ثم شرح التعريف فقال

أو لىم يغىز ومىن رآه  ،ومىن غىزا معىه، يىرو عنىه أو من لم، قصرت ومن روى عنه

مىن لقيىه ( اإليمىان)ويخىر  بقيىد ، ومن لم يره لعىارض كىالعمى، ر ية ولم يجالسه

وقولنىا بىه يخىر  مىن لقيىه ، كافرا ولو أسىلم بعىد ذلىك إذا لىم يجتمىع بىه مىرة أخىرى

نىا ممم)ويدخل فىي قولنىا . مممنا بغيره كمن لقيه من مممني أهل الكتاب قبل البعثة

مىىن لقيىىه ( مىىات علىى اإلسىىالم)وخىر  بقولنىىا ... كىىل مكلىىف مىن الجىىن واإلنىى ( بىه

ويىدخل فيىه مىن ارتىد وعىاد إلىى .. .مممنا به ثم ارتد ومات على ردته والعيىاذ بىاهلل

مىىرة أخىىرى أم ال وهىىذا هىىو الصىىحيح  اإلسىىالم قبىىل أن يمىىوت سىىواء اجتمىىع بىىه 

."المعتمد
 ( )

 

 =  
يىاقوت : معجىم األدبىاء: انظىر()هىـ456سىنة )والسير، وطوق الحمامة في األلفة واإليالف، توفي 

 (.18/184الذهبي، : ، وسير أعالم النبالء3/546الحموي، 

 .القاهرة -ـ، دار الحديث ه1414، 1ط(5/85)اإلحكام في أصول األحكام (1)

 -هىىـ، دار الجيىىل 1412، 1علىىي محمىد البجىىاوي ط: تحقيىىق(  1/6)اإلصىابة فىىي تمييىىز الصىحابة  (2)

 .بيروت

 .باختصار( 7-1/6)المرجع السابق (3)
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  بةطرق إثبات الصح: المطلب الثالث : 

الصىحابة  إلىحتى ال يتسرب ، تثبت الصحبة بطرق مختلفة وقواعد ضابطة

 : ومن هذه الطرق، من لي  منهم

مثلمىىا هىىو الحىىال مىىع الخلفىىاء األربعىىة وكبىىار صىىحابة ، األخبىىار المتىىواترة -1

 .من الصحابةالمبشرين بالجنة  ةكالعشرالرسول 

بىن عمىر وأبىي  وعبىدهللاكما في صحبة أبىي هريىرة ، االستفاضة والشهرة  -2

فىال يشىك مسىلم ، سعيد الخدري وأبي موسى األشىعري ومىن علىى شىاكلتهم

 .في صحة ثبوت الصحبة لهمالء الصحابة الكرام

وكذا عن آحاد التابعين ، حد من الصحابة أن فالنا له صحبةأن يروى عن أ -3

 .حبناء على قبول التزكية من واحد على الراج

: كان ثابت العدالة والمعاصرة بقوله أن تثبت الصحبة بإخباره عن نفسه إذا -4

.أنا صحابي
 ( )

 

ضىابطا يسىتفاد منىه معرفىة جمىع كثيىر يكتفىى  ~ وقد ذكر الحافظ ابن حجر

 : وهذا الضابط مأخوذ من أمور ثالثة، فيهم بوصف يدل على أنهم صحابة

فمن تتبىع األخبىار الىواردة ، أنهم كانوا ال يممرون في المغازي إال الصحابة -1

 .لردة والفتوح وجد من ذلك الشيء الكثيرفي حروب ا

إال أتىى بىه النبىي  ،كان ال يولد ألحد مولىود):  رحمن بن عوفعبدالقال  -2

 
 

، والباعىىث الحثيىىث (294ص)، مقدمىىة ابىىن الصىىالح (51ص)للخطيىىب البغىىدادي: الكفايىىة: انظىىر (1)

لبنىان،  -بيىروت  -دار الكتىب العلميىة (185)أحمد شىاكر: بن كثيرشرح اختصار علوم الحديث ال

 (. 118-3/114)السخاوي: ، وفتح المغيث(1/8)ابن حجر، : واإلصابة في تمييز الصحابة
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 فدعا له).
 ( )

 .وهذا أيضا يمخذ منه الشيء الكثير، 

فمىن ، لم يبق بمكة والطائف أحد في سنة عشر إال أسىلم وشىهد حجىة الىوداع -3

وإن لىم  صىول ر يىتهم النبىي كان في ذلك الوقت موجودا انىدر  فىيهم لح

.يرهم هو
( )

 

 
 

: تحقيىىق( 4/526)محمىىد بىىن عبىىدهللا أبوعبىىدهللا الحىىاكم النيسىىابوري : المسىىتدرخ علىىى الصىىحيحين (1)

صىحيح اإلسىناد، : وقىال.بيىروت -دار الكتىب العلميىة هىـ، 1411، 1مصطفى عبـدالقادر عطىا، ط

 .ولم يخرجاه

 (.1/11)اإلصابة في تمييز الصحابة  (2)
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 طبقات الصحابة: المطلب الرابع : 

واخىتالفهم فىي ، مكثىرو اختلف العلماء في عدد طبقات الصحابة ما بين مقىل

فمةن م مةن  ؛ذلك مبني على اختالف أنظارهم فيما يتحقىق بىه معنىى الطبقىة عنىدهم

 .ذه  ىلى أن الةحانة طبقة  اح ة

ابن حبانقول و ممن جرى على هذا ال
( )

ويستشهدون بقول ، من رأى رأيهو 

فىذكر بعىد قرنىه " خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الىذين يلىونهم":  النبي 

اثنىىين أو ثالثىىة
أن للصىىحابة مىىن الشىىرف العظىىيم  ووجهىىتهم فيمىىا ذهبىىوا إليىىه ،( )

مطلىق  فهم نظىروا إلىى، يعلو فوق كل اعتبارو ،والفضل الكبير ما يفوق كل ملحظ

يرهىىا مىىن سىىائر االعتبىىارات األخىىرىغقىىاطعين النظىىر عىىن ، الصىىحبة
( )

ومىىن ثىىم ، 

إذ جمىىيعهم فيهىىا متسىىاوون ال فضىىل فىىي ذلىىك ، جعلىىوا الصىىحابة كلهىىم طبقىىة واحىىدة

 .ألحدهم على اآلخر

 :  من م من جعل الةحانة خمس طبقات

وعلىي بىن أبىي  وعمىر وعثمىان ومىنهم أبىو بكىر الصىديق، البدريون: األولى

 
 

محدث، ( أبو حاتم ) التميمي، البستي، الشافعي عبدممحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  (1)

ات األصىىبهانية، معرفىىة القبلىىة، الطبقىى: مىىن تصىىانيفه الكثيىىرة. حىىافظ، مىىمرخ فقيىىه، لغىىوي، واعىىظ،

المسىىىند الصىىىحيح فىىىي الحىىىديث، وروضىىىة العقىىىالء ونزهىىىة الفضىىىالء، تىىىوفي بمدينىىىة بسىىىت فىىىي 

الصىىىفدي، : ، الىىىوافي بالوفيىىىات16/92الىىىذهبي، : سىىىير أعىىىالم النىىىبالء: انظىىىر(. )هىىىـ354)شىىىوال

2/236.) 

ومسىلم ، (2/347)ال يشهد على شهادة جور إذا شهد : الشهادات، باب: أخرجه البخاري في كتاب (2)

 (.4/1963)فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم : فضائل الصحابة، باب: في كتاب

محمىد بىن : ، والمنهل الروي في مختصر علىوم الحىديث النبىوي(2/161) الباعث الحثيث : انظر (3)

هىـ، دار 1416، 2محيي الدين عبـدالرحمن رمضان، ط. د: تحقيق( 115ص)إبراهيم بن جماعة 

 .دمشق -كر الف
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 .غيرهم ممن حضر غزوة بدرو ، بالل بن رباحو البط

شىهدوا أحىداً فمىا و ،مىن أسىلم قىديماً ممىن هىاجر عىامتهم إلىى الحبشىة: الثانية

 والزبيىر بىن العىوام، منهم عثمان بن عفان وزوجتىه رقيىة بنىت الرسىول ، بعدها

 .غيرهم و

 معىاذسىعد بىن و مىنهم سىلمان الفارسىي، مىن شىهد الخنىدق فمىا بعىدها: الثالثة

 .غيرهمو

 حكىيم بىن حىزامو منهم أبو سفيان بن حىرب، مسلمة الفتح فما بعدها: الرابعة

 .غيرهمو

سىواء حفىظ ، ممىن لىم يغىز   الصبيان واألطفال الذي رآهم النبىي : الخامسة

 عنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه 

 .أو لم يحفظ

ابن سعدو ممن جرى على هذا القول 
( )

وجهته و ،في كتابه الطبقات الكبرى 

إال ، وإن تساووا في شرف الصىحبة لرسىول هللا  الصحابة فيما ذهب إليه أن 

وما إلىى ، كالسبق إلى اإلسالم والغزو، أنهم متفاوتون بالنظر إلى اعتبارات أخرى

.فيكون قد نظر إلى أمر زائد على أصل الصحبة، ذلك
 ( )

  

 الحىىاكم عبىىـدهللا وهىىو اإلمىىام أبىىو،  مةةن م مةةن جعه ةةا اثنتةةي عشةةرة طبقةةة

النيسابوري
( )

 : أن الصحابة على مراتب، فقد ذكر، 

 
 

الطبقات الكبرى، : محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري أبو عبـدهللا، محدث وحافظ، من كتبه (1)

: تهىذيب التهىذيب: انظىر( )هـ231)الزخرف القصري في ترجمة أبي سعيد البصري، توفي سنة 

 (.3/75الصفدي، : ، والوافي بالوفيات9/161ابن حجر 

 (.2/671)السخاوي: فتح المغيث: انظر (2)

محمد بن عبدهللا بن محمد بن حمدويه بىن نعىيم بىن الحكىم الضىبي، الطهمىاني النيسىابوري الحىاكم  (3)
=  
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 علىىيو عثمىىانو عمىىرو بكىىرمثىىل أبىىي ، قىىوم أسىىلموا بمكىىة: الطبقىىة األولىىى

 .غيرهمو

سىعيد : مىنهم، هي دار قصي بىن كىالبو ،أصحاب دار الندوة: الطبقة الثانية

 .سعد بن أبي وقاصو بن زيد

 شىم  حاطىب بىن عمىر بىن عبىد: منهم .المهاجرة إلى الحبشة: الطبقة الثالثة

 .جعفر بن أبي طالبو سهيل بن بيضاءو

 رافىىع بىىن مالىىك: مىىنهم .عنىىد العقبىىة الىىذين بىىايعوا النبىىي : الطبقىىة الرابعىىة

 .وأسعد بن زرارة، عبادة بن الصامتو

هىذه العبىارة و ،أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من األنصار: الطبقة الخامسة

خ مىىع أصىىحاب العقبىىة األولىىى ألنىىه مىىن المعلىىوم والثابىىت أنىىه لىىم يشىىتر ؛فيهىىا نظىىر

  . إال العباس فقد حضر ليستوثق للنبي، والثانية أحد من غير األنصار

، هو بقبىاءو أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول هللا : الطبقة السادسة

عىىامر بىىن و سىىدعبداألبىىن  أبىىو سىىلمة: مىىنهم .يبنىىي المسىىجدو قبىىل أن يىىدخلوا المدينىىة

  .ربيعة

 المقىداد بىن األسىودو ،حاطب بن أبي بلتعة: ومنهم، أهل بدر: الطبقة السابعة

 .الحباب بن المنذرو

منهم المغيىرة بىن  .المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية: الطبقة الثامنة

 .شعبة

ک    ): الىىذين أنىىزل هللا تعىىالى فىىيهم، أهىىل بيعىىة الرضىىوان: الطبقىىة التاسىىعة  =  
المسىتدرخ، تىاريخ نيسىابور، اإلكليىل فىي : الشافعي أبو عبـدهللا المحدث الحافظ الممرخ، من كتبىه

، 17/162الىىذهبي، : سىىير أعىىالم النىىبالء: انظىىر( ) هىىـ413) وقيىىل( 415)الحىىديثن تىىوفي سىىنة

 (.3/259الصفدي، : والوافي بالوفيات
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سىىىىىلمة بىىىىىن : مىىىىىنهمو ،[4١:الفـــــتح] (ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 .سنان بن أبي سنانو األكوع وابن عمر

عمرو و خالد بن الوليد: منهم، المهاجرة بين الحديبية والفتح: الطبقة العاشرة

 .بن العاص

 أبو سفيان بن حرب: منهم، هم الذين أسلموا يوم الفتح: الطبقة الحادية عشرة

 .بديل بن ورقاءو حكيم بن حزامو عتاب بن أسيدو

فىىي و ،يىىوم الفىىتح صىىبيان وأطفىىال رأوا رسىىول هللا : الثانيىىة عشىىرةالطبقىىة 

 بىن عبىدهللاو السائب بن يزيد: منهم .عدادهم من الصحابةو ،غيرهماو حجة الوداع

 عبدهللابن  وأبو جحيفة وهب، أبو الطفيل بن عامر بن واثلةو ،ثعلبة
( )

 . 

 ،صىل الصىحبةأنه نظر إلى أمىر زائىد علىى أ: و وجهة الحاكم فيما ذهب إليه

 .قد الحظ اعتبارات أخرى زيادة على ما الحظه ابن سعد في طبقاتهو

كاإلمىام أبىي ،  من م من ذه  فةي عة  طبقةات الةةحانة ىلةى أةثةر مةن ذلةك

البغدادي قاهر بن طاهرعبدالمنصور 
( )

حيىث ذكىر ، طبقىة سبع عشىرةفقد جعلها ، 
 
 

(   24-22ص)معرفىىة علىىوم الحىىديث، أبىىو عبىىـدهللا محمىىد بىىن عبىىدهللا الحىىاكم النيسىىابوري، : انظىىر (1)

أبو بكر : بيروت، وأحكام القرآن -هـ، دار الكتب العلمية 1397، 2السيد معظم حسين، ط: تحقيق

محمىىد عبىىـدالقادر عطىىا، دار الفكىىر للطباعىىة : ق، تحقيىى(2/571)محمىىد بىىن عبىىدهللا ابىىن العربىىي 

لبنان، والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، اسماعيل بن عمر ابن كثير، أحمد  -والنشر 

 (.3/124)السخاوي: ، وفتح المغيث شرح ألفية الحديث(177)شاكر

عالم متفىنن، مىن أئمىة البغدادي أبو منصور، التميمي االسفراييني، عبدالقادر بن طاهر بن محمد   (2)

ولىد ونشىأ فىي بغىداد، ورحىل إلىى خراسىان فاسىتقر فىي . كان صدر اإلسىالم فىي عصىره. األصول

الفىرق : من تصىانيفه. وكان ذا ثروة. كان يدرس في سبعة عشر فنا. ومات في أسفرائين. نيسابور

تىىوفي  بىىين الفىىرق، والتكميىىل فىىي الحسىىاب، وأصىىول الىىدين، وفضىىائح القدريىىة، ومعيىىار النظىىر،

، وبغيىىة الوعىىاة فىىي طبقىىات اللغىىويين 12/44ابىىن كثيىىر، : البدايىىة والنهايىىة: انظىىر( )هىىـ429)سىىنة

محمد أبو الفضىل إبىراهيم، المكتبىة : ، تحقيق2/115: جالل الدين عبـدالرحمن السيوطي: والنحاة
=  
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- : على مراتب أن الصحابة 

مىن أهىل و مىن الرجىال أبىو بكىر، هم إلى اإلسىالمالسابقون من: الطبقة األولى

 ،مىن الحبشىة بىاللو ،من النساء خديجة ومىن المىوالي زيىد بىن حارثىةو البيت علي

 .من الفرس سلمانو

 .هم الذين أسلموا عند إسالم عمر: الطبقة الثانية

 .أصحاب الهجرة األولى إلى الحبشة: الطبقة الثالثة

كىانوا اثنىي عشىر رجىالً مىن و ،األولىى هىم أصىحاب العقبىةو: الطبقة الرابعة

 .األنصار

 كعىىب بىىن مالىىك الشىىاعر: مىىنهم، أصىىحاب العقبىىة الثانيىىة: الطبقىىة الخامسىىة

 .البراء بن معرور وغيرهمو ، بن عمرو بن حراموعبدهللا

من أدركه منهم و ،إلى المدينة المهاجرون مع رسول هللا : الطبقة السادسة

 .بقباء قبل دخوله المدينة

 .بين بدرو المدينة المهاجرون بين دخول رسول هللا : ة السابعةالطبق

 .ثالثة عشر رجالً و وهم ثالثمائة، البدريون: الطبقة الثامنة

غيىىر رجىىل مىىنهم اسىىمه قزمىىان، أصىىحاب أحىىد: الطبقىىة التاسىىعة
( )

نىىه كىىان إف 

  .منافقاً 
 =  

 (.صيدا  -لبنان  -العصرية 

قتىل نفسىه، ذكىر ذلىك الواقىدي، عىن ابىن هو قزمان الطغري ويكنى أبا الفنداق، وهو الرجىل الىذي  (1)

أن قزمان خر  يوم أحد، فاشىتدت بىه الجراحىة، فأخىذ سىهما فقطىع بىه رواهىل يديىه فقتىل : "عمر

غىوامص األسىماء المبهمىة الواقعىة ). "الرواهل عصب في بىاطن الىذراع: "قال األصمعي. نفسه

عىز . د: ، تحقيىق5/333م، خلف بن عبدالملك بىن بشىكوال أبىو القاسى: في متون األحاديث المسندة

 (.بيروت -هـ، عالم الكتب 1417، 1محمد كمال الدين عز الدين، ط، الدين علي السيد 
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 . بن عمر معدود فيهموعبدهللا أصحاب الخندق: الطبقة العاشرة

 .هم المهاجرون بين الخندق والحديبية: حادية عشرةالطبقة ال

 .أصحاب بيعة الرضوان بالحديبية عند الشجرة: الطبقة الثانية عشرة

 .بين فتح مكةو المهاجرون بين الحديبية: الطبقة الثالثة عشرة

 .في ليلتهو الذين أسلموا يوم فتح مكة: الطبقة الرابعة عشرة

 .في دين هللا أفواجاً بعد ذلك الذين دخلوا: الطبقة الخامسة عشرة

 .صبيان أدركوا رسول هللا : الطبقة السادسة عشرة

.قبيل ذلكو صبيان حملوا إليه عام حجة الوداع: الطبقة السابعة عشرة
 ( )

  

أنه نظر إلىى أمىر  ؛و وجهة نظر اإلمام أبي منصور البغدادي فيما ذهب إليه

 .م يالحظها غيرهوالحظ اعتبارات أخرى ل، زائد على أصل الصحبة

هو ما ذهب إليه الحاكم مىن ، والمشهور عند العلماء في عد طبقات الصحابة

.أنها اثنتا عشرة طبقة
 ( )

 

و هذا التقسيم هىو الىذي جىرى عليىه أكثىر الىذين كتبىوا فىي طبقىات الصىحابة 

 ،تقسيم الصحابة إلى طبقىات كثيىرة و ،مقتفين في ذلك أثر الحاكم فيما ذهب إليه

 .ما ذكره الحاكم والبغدادي هو الراجح في هذه المسألةعلى ضوء 

 

 

 
 
 

هىىـ، دار الكتىىب 1323، 1حمىىد شىىم  الىىدين، طأ: تحقيىىق( 331-326ص)أصىىول الىىدين : انظىىر (1)

 .بيروت -العلمية 

 (.179ص)أحمد شاكر : الباعث الحثيث: انظر (2)
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 : المبحث الثاني
 الصحابي عند الشيعة االثنى عشرية

" المصىاحبة"يرى اإلمامية أن المفهوم اللغوي للفظ الصحبة مقيد بأن تكىون 

إذ يصدق ، كما أنه مطلق من حيث اإليمان وعدمه، في زمان تصدق فيه المعاشرة

أو تابعىىا لىىه فىىي الفكىىر  ،وإن لىىم يكىىن مثلىىه، م شخصىىا أنىىه صىىاحبهعلىىى كىىل مىىن الز

، ولكىن بطىول المالزمىة، وعدمىه، وكذا من حيث التعلم منىه واألخىذ عنىه، والعقيدة

، واألخذ عنىه والىتعلم منىه، يقتضيان اإليمان به واقعا وكثرة المعاشرة مع النبي 

.إال أن تكون المعاشرة والمالزمة ألغراض أخرى
 ( )

 

عدوا ذلىك و ،مامية عابوا على السنة تعريف ابن حجر السابق للصحابيواإل

وشنعوا عليهم أيضا اعتبارهم عىدوال . من التسامح الذي يرتد ضرره على الحديث

.على الكثرة العددية لهم
( )

 

وعلىىى هىىذا فىىإن الصىىحابي فىىي المفهىىوم الشىىيعي االثنىىى عشىىري ينصىىرف 

المجلسييقول ، مباشرة إلى المعنى اللغوي
( )

للنبي  تعليقا على صحبة أبي بكر  

 
 

هىـ، مطبعىة   1419، 1، ط(11ص)مركىز الرسىالة  : ي القرآن والسنة والتاريخالصحابة ف: انظر (1)

د : ، تحقيىق(3/124)العىين، الخليىل بىن أحمىد الفراهيىدي،  ، وايىران –قىم  -مهر، مركز الرسالة 

د إبىىراهيم السىىامرائي، دار ومكتبىىة الهىىالل، ولسىىان العىىرب، البىىن منظىىور،  -مهىىدي المخزومىىي 

(1/519). 

ممسسىىة  -هىىـ1411: ، طبعىىة عىىام(88ص)السىىيد مرتضىىى العسىىكري : م المدرسىىتينمعىىال: انظىىر (2)

 .لبنان -بيروت  -النعمان للطباعة والنشر والتوزيع 

محىدث، فقيىىه، مىىمرخ، . عالمىىة إمىىاميمحمىد بىىاقر بىن محمىىد بىىاقر المجلسىي الثىىاني، األصىفهاني،  (3)

وتىرجم إلىى الفارسىية . هانولي مشيخة اإلسىالم فىي أصىفولد وتوفي بأصفهان، . مشارخ في علوم

كتىاب التوحيىد االحتجاجىات والمنىابرات، : مىن تصىانيفه الكثيىرةمجموعة كبيىرة مىن األحاديىث، 

حديقة المتقين، مرآة العقول في شرح أخبار الرسول، الحق اليقين في أصول الدين، والىوجيز فىي 

: ين وآثىار المصىىنفينهديىة العىىارفين أسىماء المىىملف: انظىىر( )هىـ1111)تىوفي سىىنة .أسىماء الرجىىال
=  
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 أخبىر هللا فىي كتابىه أن الصىحبة قىد يكىون للكىافر مىع المىممن حيىث ": في الغار

ــ ] (ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ): يقىىول ې   ى  ى  ائ  ): وقولىىه [0٣:الكه

وال مدح لىه فىي صىحبته إذ ، [1٢:سبأ] (ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ

."عدو لم يدفع عنه ضيما ولم يحارب عنه
 ( )

 

جاء في شرح ، وبالتالي فإن الصحبة عند القوم مجرد المرافقة واالصطحاب

وقىد ، وأما الصحبة فال تدل إال على المرافقىة واالصىطحاب ال غيىر": نهج البالغة

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ): يكون حيث ال إيمىان كمىا قىال هللا تعىالى

"[0٣:الكه ] (ڄ
 ( )

. 

فقد سمى الزوجة ، بة تصدق مع الكراهة والبغضاءأن الصح": ويرون كذلك

 (ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ): صىىىىاحبة وهىىىىي عىىىىدو

چ  ڇ  ڇ  ڇ  )و( أصىىحابها)وسىىمى المعىىذبين فىىي النىىار  [41:التغــاب ]

"[10:غافر] (ڇ
( )

. 

 : ثم ىن م يقسمون الةحانة ىلى أقسام

 المعرفىة حىق ورسىوله هللا عرفوا الذين األخيار الصحابة وهم: األول القسم"

 =  
 (.بيروت  -هـ، دار الكتب العلمية 1413، ط 6/316إسماعيل باشا البغدادي، 

، 3محمىىد البىىاقر البهبىىودي، عبىىدالرحيم الربىىاني الشىىيرازي، ط: تحقيىىق( 27/322)بحىىار األنىىوار (1)

 ،(2/327)للطبرسىي: االحتجىا : لبنان، وانظىر -بيروت  -هـ، دار إحياء التراث العربي  1413

هىـ، دار النعمىان للطباعىة  1386: محمىد بىاقر الخرسىان، سىنة الطبىع: تعليق ومالحظىات: تحقيق

 .النجف -والنشر 

محمىىد أبىىو الفضىىل إبىىراهيم، ممسسىىة إسىىماعيليان للطباعىىة : تحقيىىق( 13/265: )ابىىن أبىىي الحديىىد (2)

 .والنشر والتوزيع

محمىد بىاقر البهبىىودي، : وتعليىىق ، تصىحيح(3/136)علىي بىىن يىون  العىاملي : الصىراط المسىتقيم (3)

 .المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية
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 ينقلبىوا ولىم، العمل في وبإخالص القول في بصدق وصاحبوه الموت على وبايعوه

 مىن العديىد فىي العزيىز كتابىه فىي   هللا امتىدحهم وقىد العهىد علىى ثبتوا بل، بعده

 والشىىىيعة، أيضىىىاً  المواقىىىع مىىىن العديىىىد فىىىي هللا رسىىىول علىىىيهم أثنىىىى وقىىىد، المواقىىىع

 بىىاحترام السىىنة أهىىل يىىذكرهم كمىىا لىىيهمع ويترضىىون وتقىىدي  بىىاحترام يىىذكرونهم

 .أيضاً  وتقدي 

 مىىاإ هللا رسىىول واتبعىىوا اإلسىىالم اعتنقىىوا الىىذين الصىىحابة هىىم: الثىىاني والقسىىم

 فىي يمذونىه وكىانوا، هللا رسول على إسالمهم يمنون كانوا وهمالء، رهبة أو رغبة

 مقابىىل مجىىاالً  آلرائهىىم يجعلىىون بىىل ونواهيىىه ألوامىىره يمتثلىىون وال األوقىىات بعىىص

 وقىىد، أخىىرى وتهديىىدهم مىىرة بتىىوبيخهم القىىرآن ينىىزل حتىىى الصىىريحة النصىىوص

 مىىن العديىىد فىىي أيضىىاً  هللا رسىىول وحىىذرهم، اآليىىات مىىن العديىىد فىىي هللا فضىىحهم

 .تقدي  وال احترام بدون بأفعالهم إال يذكرونهم ال والشيعة، النبوية األحاديث

 للكيىد هللا رسول صحبوا لذينا، المنافقون فهم الصحابة من: الثالث القسم أما

، كاملىة سىورة فىيهم هللا أنىزل وقىد، عامىة والمسىلمين لإلسالم ليكيدوا تقربوا وقد، له

 ذكىرهم وقىد، النىار مىن األسىفل بالىدرخ وتوعىدهم، المواقىع مىن العديىد فىي وذكرهم

 وهىىمالء، وعالمىىاتهم أسىىماءهم أصىىحابه مىىن بعضىىاً  وعلهىىم، مىىنهم وحىىذهر هللا رسىىول

" منهم والبراءة لعنهم على والسنة ةالشيع يتفق
 ( )

. 

وهذا التقسيم الذي هو في أصلة قسمين ال ثالثة؛ وهو مبنىي علىى اللىب  فىي 

حيث سوغ للشىيعة اتهىام الصىحابة والطعىن فىيهم وفىي عىدالتهم ، تعريف الصحابي

 .واختالق قصص العداوة والبغضاء والحسد من الصحابة آلل البيت

يقول صالح الوردانييقول 
( )

إن تعريف الصىحابي عنىدهم يفىرض الفىرز ":   
 

 .لندن -ممسسة الفجر (.91-91ص)محمد التيجاني، : ثم اهتديت: انظر (1)

م، كاتىىب مصىىري 1952صىىالح محمىىد الىىورداني مىىن مواليىىد أحىىد األحيىىاء الشىىعبية بالقىىاهرة عىىام  (2)

وعمىل فىي الكويىت فراودتىه فكىرة التشىيع فىي أوائىل  معاصر، زار العراق والتقى ببعص الشيعة،
=  
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إن الشىيعة وفىق ..وحسىنت فالصحابي هو من طالت صىحبته للرسىول ، والتمييز

والسلوكيات التىي ارتبطىت بالصىحابة قبىل وفىاة الرسىول ، ووفق المواقف، ما سبق

 فأخرجوا الخلفاء الثالثىة ومىن  .قد أخرجوا الكثير من دائرة الصحبة وبعد وفاته

رحمن بىن وعبىدالعبيدة وطلحة وسىعد وخالىد  يأب: معهم ضد آل البيت مثل تحالف

عىىوف وعمىىرو بىىن العىىاص والمغيىىرة بىىن شىىعبة وأبىىو هريىىرة وغيىىرهم وهىىم علىىى 

واعترفىىوا بكثيىىر مىىن الصىىحابة ممىىن أحسىىنوا الصىىحبة  .األغلىىب مىىن المهىىاجرين

لفارسىي عمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري وسىلمان ا: والتزموا بنهج الرسول ومنهم

وهىمالء جميعىا يىروى عىنهم وهىم موضىىع  .وحذيفىة وأبىي خذيمىة وخبىاب والمقىداد

يكفرون ويضللون من انحرف عن الصراط وأعرض و ...احترام الشيعة وتقديرهم

."..عن الحق واتبع هواه وباع دينه بدنياه منهم
 ( )

 

 =  
الحركىىة : "م، صىىدر لىىه أكثىىر مىىن عشىىرين كتابىىا منهىىا1981السىىبعينات، واعتنىىق التشىىيع سىىنة 

الىذي " الشىيعة فىي مصىر"، "مذكرات معتقىل سياسىي"، "الواقع والتحديات.. سالمية في مصراإل

هىذا البلىد وبىين عقائىد السىنة،  عرض من خالله تاريخ الشيعة فىي مصىر وقىارن بىين عقائىدهم فىي

الىىذي " سىىالم الشىىيعةإ أمسىىالم السىىنة إصىىراع األمىىن والسياسىىة، .. مصىىر وايىىران"وكىىذلك كتىىاب 

تثبيىت "، و"آل البيىت التىي صىدرت منهىا سىبعة أجىزاء"صادره األزهر بعد صدوره، وموسىوعة 

ي بسىببه للمثىول وصادره األزهر أيضىا واسىتدع" زوا  المتعة حالل عند أهل السنة"، و"اإلمامة

مىدافع "، و"دفىاع عىن الرسىول"، و"رحلتىي مىن السىنة إلىى الشىيعة"، و"الخدعة"أمام المحكمة، و

ول دار شىىيعية أمىن الكتىىب التىي تىىتهم السىىنة وعقائىدهم، أسىى  دار البدايىة وهىىي .وغيرهىىا" الفقهىاء

ل مستمرة م على أنقاضها دار الهدف التي ما تزا1989للنشر في مصر، وبعد إغالقها أس  سنة 

سىنة، وهىو األمىر الىذي  15وقد تحول فجأة عن المذهب الشيعي ممخرا بعىد أكثىر مىن . حتى اآلن

  .أثار جدال كبيرا على الساحة اإلسالمية ممخرا

 ( http://albainah.net/Index.aspx?function=Printable&id=7163&lang=  موقععععب نة   عععع )

 .(موقب حماورنت نملصريني http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=24199)و

: إعىداد وتعليىق(131هىامل ص )مقاتىل بىن عطيىة، : المنابرات بين فقهاء السىنة وفقهىاء الشىيعة (1)

 .لبنان -بيروت  -نشر هـ، الغدير للدراسات وال1419، 1صالح الورداني، ط 

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=24199
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ألن الصىىحابة فىىي ، إذن فاإلماميىىة خصىىوا بلفىىظ الصىىحابة أشخاصىىا بعيىىنهم

وتزيد بعىص الروايىات سىبعة ، قد ارتدوا بسبب توليهم ألبي بكر إال الثالثة نظرهم

وكىل ذلىك ، مستندين على بعص الروايات التي ذكرت في مصادرهم عن آل البيت

 .زور وافتراء عليهم

ومن اإلمامية من يرى أن بعص الصحابة لم يكن مهيئىا لقبىول تلىك الصىحبة 

الىىذين رأوه  أصىىحاب النبىىي ": حىىد اإلماميىىةأ يقىىول، بىىاهلل ذلتمسىىكه بالىىدنيا والعيىىا

فىىإن معاويىىة ، وبنىىاء علىىى هىىذا التفسىىير، مفردهىىا صىىحابي، وطالىىت صىىحبتهم معىىه

فىي خطبىه مىن  وعمرو بن العاص وطلحة والزبير الىذين تعىرض لهىم اإلمىام 

 .صحابة الرسول

سىىواء كىان ذلىك مىن الوجهىىة ، وهنىا يتعرضىنا سىمال بىىارز لىه قيمتىه الرفيعىة

هىىل القىىول أنهىىم مىىن صىىحابة : هىىوو أو مىىن الوجهىىة اإلسىىالمية الدينيىىة، التاريخيىىة

وحىادوا ، وتفنيىد أعمىالهم ولىو أخطىأوا، وتحريم نقدهم، الرسول كاف لتقديسهم أبدا

مهمىا ، حسىب أن أي مسىلمال أ...  التشىريع اإلسىالمي األغىر في خطئهم عن منهىا

والمعىارف يسىتطيع أو عال في درجىات الفضىل ، انحط في دركات الجهل والغباوة

."نعم: أن يقول
 ( ) 

كىانوا كلهىم كفىرة منىافقين مخىادعين هلل  لذلك يعتقد اإلمامية أن الصىحابة 

ال يسىتثنون إال خمسىة أو سىبعة أو بضىعة عشىر،  -ونعىوذ بىاهلل مىن ذلىك  -ورسوله

سىلمان الفارسىي، وعمىار : على خالف بينهم في هذا، والمجمع علىى اسىتثنائهم هىم

 األنصىاريعبىدهللابىن  ي ذر الغفىاري، والمقىداد، وجىابربن ياسر، وأبى
( )

، وينسىب 

 
 

، 1ط(9ص)محمىدعلي أسىبر : علىي عزيىز اإلبىراهيم، تقىريظ: اإلمام علي في مالحم نهج البالغة (1)

 .لبنان -هـ، الدار اإلسالمية 1416

محمىىد بىىاقر األنصىىاري، بىىدون، األصىىول مىىن : تحقيىىق( 249ص: )كتىىاب سىىليم بىىن قىىي : انظىىر (2)

هىىـ، دار 1363، 5علىىي أكبىىر الغفىىاري، ط: يىىق، تصىىحيح وتعل(244، 2/224)للكلينىىي: الكىىافي
=  
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 .راواإلمامية تلك العقيدة إلى أئمتهم من آل البيت كذبا وز

إمامىة اثنىي واليىة و كفر الصحابة إلى إنكىارهم الىنص علىىويرجع اإلمامية 

عشر إماماً 
( )

 -بىزعمهم- التي هي أساس الدين عند اإلمامية وقىد تواطىأ الصىحابة، 

من أصول الىدين  بما أن اإلمامةو .على جحده وإنكاره إال الخمسة الذين مر ذكرهم

وجحده كفىر
( )

قىالوا بارتىداد الصىحابة لمىا جحىدوا هىذا األصىل وبىايعوا الصىديق ف، 

 ٌّوقد أ جبَِر علي ، على البيعة وأكره عليها. 

ت، عداوا -بزعم اإلمامية -وترتب على موقف الصحابة من إمامة آل البيت 

وضغائن، وسلب لحقوق آل البيت، وتآمر على إنكار منزلتهم، وفضلهم، طمعا في 

 .الوالية، وحسدا على المنزلة

إن اإلمامية في تكفيرها صحابة رسول هللا الكرام، قد أدارت بهرها لكل مىا 

، وأفعالىىه وأحوالىىه وسىىيره وأيامىىه، وإن روتىه هىىذه الزمىىرة الطيبىىة، مىىن أحاديثىه 

اميىة بإنكىار هىذه العقيىدة فهىو إنمىا يقولهىا تقيىة ألنهىا عقيىدة ال تقبىل تظاهر أحد اإلم

 =  
علي أكبر غفاري، ومحمىود : ، تحقيق(5-4ص)للمفيد: طهران، واالختصاص -الكتب اإلسالمية 

: لبنان، وبحىار األنىوار -بيروت  -هـ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع1414، 2الزرندي، ط

 (.345، 351، 352، 22/441)المجلسي 

زيىن )علي بىن الحسىين : ، ثم تتسلسل اإلمامة في أبناء الحسينحسن ثم الحسين علي ثم ال: وهم (1)

ثىم محمىد ( الرضىا)ثىم علىي ( الكىابم)ثىم موسىى ( الصىادق)ثىم جعفىر ( الباقر)ثم محمد ( العابدين

 (.المهدي المنتظر بزعمهم)ثم محمد ( العسكري)ثم الحسن ( الهادي)، ثم علي (الجواد)

واعتقادنا فيمن جحىد إمامىة : "ما نصه( 114)االعتقادات في دين اإلمامية يقول الصدوق كما في  (2)

أنه كمن جحد نبوة جميع  -عليهم السالم-، واألئمة من بعده أمير المممنين علي بن أبي طالب 

األنبياء، واعتقادنا فيمن أقر بأمير المممنين وأنكر واحداً من بعىده مىن األئمىة أنىه بمنزلىة مىن أقىر 

، 3عصىىام عبىىـدالسيد، ط: تحقيىىق" -محمىىد صىىلى هللا عليىىه وآلىىه-بيىىاء وأنكىىر نبىىوة نبينىىا بجميىىع األن

 -بمشىىيئة هللا تعىىالى -لبنىىان، وسىىيأتي  -بيىىروت -هىىـ، دار المفيىىد لطباعىىة والنشىىر والتوزيىىع1414

 .تفصيل هذا االعتقاد



 

 

 التمهيــــــــــد

45 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

المسىىاومة عنىىدهم، إذ لىىو صىىحح الشىىيعي إمامىىة أبىىي بكىىر وعمىىر لوجىىب عليىىه أن 

يعترف ببطالن الوالية واإلمامة لعلي وبنيه وهذا كفر بإجماع االثنى عشرية
( )

. 

كونىوا إال غاصىبين إنهىم لىم ي): المجلسي عىن الخلفىاء الثالثىة الراشىدينيقول 

لعنة هللا عليهم وعلى من اتبعهم في بلم أهل البيت من  ،جائرين مرتدين عن الدين

(األولين واآلخرين
 ( )

 . 

القميال ـوق
( )

فمن ادعى اإلمامة ولىي  بإمىام فهىو الظىالم الملعىون، ومىن ): 

ن جحىىد عليهىىاً ـمىى): وضىع اإلمامىىة فىىي غيىىر أهلهىىا فهىىو بىىالم ملعىىون وقىىال النبىىي 

(مامته من بعدي فإنما جحد نبوتيإ
 ( )

وقىال  ..،، ومن جحد نبوتي فقد جحد ربوبيته

الصادق
( )

(دائنا والظالمين لنا فهو كافرـمن شك في كفر أع: 
 ( )

. 

تعمىدوا الىدس والتشىويه  ،على اعتقادهم هذا فىي الحكومىات اإلسىالمية وبناءً 

 .واألصحاببين اآلل  والعداواة للتاريخ اإلسالمي، وافتعال الصراع

 
 

العياشىىي محمىىد بىىن مسىىعود : ، وتفسىىير العياشىىي(1/372)الكلينىىي : األصىىول مىىن الكىىافي: انظىىر (1)

: طهران، وبحار األنوار-هاشم الرسولي المحالتي، المكتبة العلمية اإلسالمية : ، تحقيق(1/178)

 (.8/218)المجلسي

 (.4/385)بحار األنوار (2)

مصنف، ( 311)زعموا أن له ، (أبو جعفر)محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي  (3)

، «التوحيىىد»، و«مىىن ال يحضىىره الفقيىىه»: ومىىن كتبىىه( نتظىىرمهىىديهم الم)وأنىىه ولىىد بىىدعاء القىىائم 

أبىو جعفىر محمىد بىن الحسىن : الفهرسىت: انظىر. )هىـ381توفي سنة . وغيرها« معاني األخبار»و

 .(31/478الحر العاملي، : ، وسائل الشيعة239-238الطوسي، ص

 .لم أجد له أصل في كتب الحديث المعتمدة (4)

حسىىين بىىن علىىي بىىن أبىىي طالىىب الهاشىىمي أبىىو عبىىـدهللا المعىىروف جعفىىر بىىن محمىىد بىىن علىىي بىىن ال (5)

تقريىىب ) ، روى لىىه مسىىلم وغيىىره، (هىىـ 148)بالصىىادق، صىىدوق، فقيىىه إمىىام، ثقىىة، تىىوفي سىىنة 

 .(1/63، الخالصة 141ص: التهذيب

 (.114ص)االعتقادات في دين اإلمامية  (6)
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إال أنهم عىدول  -في أئمتهم ماميةكما يدعي اإل-الصحابة ليسوا معصومون و

 . ولهم من المكفرات ماتمحوا ذنوبهم بإذن هللا تعالى

فىإن الصىحيح الىذي عليىه أهىل السىنة أن ، تخبطهم في تعريىف الصىحابي اأم

ال  ينبغىىي التنبىىه إلىىى أن بعىىص هىىذه االسىىتخدامات، للصىىحبة اسىىتخدامات فىىي اللغىىة

إذ هىي وفىق التعريىف اللغىوي غيىر مقيىدة ، تندر  ضىمن التعريفىات االصىطالحية

لىذا وجىب أن أسىوق جملىة مىن معىاني الصىحبة اللغويىة لالحتىراز ، بقيود منضبطة

 : ومنها، عند إطالق هذه الكلمة

، وهي التي تطلىق علىى اثنىين بينهمىا وصىف مشىترخ: الصحبة المجازية -1

إنكىىن صىىواحب ): إلحىىدى زوجاتىىه كقىىول النبىىي  ،وقىىد يكىىون بينهمىىا أمىىد بعيىىد

(.يوسف
 ( )

 

: كما يقال، وهي التي تضاف للشيء لوجود متعلق به: الصحبة اإلضافية -2

 (.إلخ... صاحب علم، صاحب مال)

ژ  ژ  ڑ       ڑ  ): وهذا كما في قولىه تعىالى: صحبة القائم بالمسئولية -3

 .[04:املدثر] (ک     کک

ولىو لمىرة ، لق الصحبة على التالقي الذي يقع بين اثنىينتط: صحبة اللقيا -4

 .ثم ينقطع، واحدة لسبب ما

أو يقىول  ،ما لم يتفرقىا ،البيعان بالخيار): أنه قال وهذا كما جاء عن النبي 

(...اختىىر: أحىىدهما لصىىاحبه
 ( )

مىىع أن اللقيىىا ( صىىاحباً )فسىىمى المشىىتري ، الحىىديث 

 
 

، (الجماعىة واإلمامىة: ) تىابوالحىديث أخرجىه البخىاري فىي صىحيحه، ك(.1/519: )لسان العرب (1)

: ) باب( الصالة: ) ، ومسلم في صحيحه، كتاب(1/236( )حد المريص أن يشهد الجماعة: ) باب

 (.1/313)، ..(باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر

 (.2/743)، (إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع: )البيوع، باب: أخرجه البخاري في كتاب (2)
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 . نه السلعوقعت مرة واحدة مع البائع حين يشتري م

وهىو ، وهي التي تطلق على المممن والكىافر والعكى : صحبة المجاورة -5

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ): مصىداق مىا جىىاء فىي قولىه تعىىالى

 .[0٣:الكه ] (ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ

ی       جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  ): وكمىىىىا فىىىىي قولىىىىه تعىىىىالى

 .[01:الكه ] (مب

كمىا ، ق الصحبة على من ال يعرف صاحبه ولم يلتق به يومـاً ويجوز أن تطل

للغالمين مىن األنصىار اللىذين كانىا يبحثىان عىن أبىي  قال عبدالرحمن بن عوف 

هىذا صىاحبكما ): فقىال لهمىا، جهل في غزوة بدر يريدان قتلىه بسىبب سىبه للنبىي 

(الذي تسأالن عنه
( )

. 

إذ لىو كىان ، غويىة ال يعمىمووفق ما سىبق ذكىره فاسىتخدام مىدلول الصىحبة الل

ف بالصىىحبة اللغويىىة وفىىق االسىىتخدامات التىىي مىىرت( الصىىحابي) لكنهىىا نحىىن ، ي عىىره

ولكان اليهود والمنافقون والنصارى والمشركون الىذين ، جميعـاً في عداد الصحابة

إذ ال يشىترط فىي اللغىة للفىظ المصىاحبة اللقىاء ، كىذلك مىن بىاب أولىى لقوا النبىي 

ان باهلل والموت على ذلكالمستمر أو اإليم
( )

. 

طلىب ،  بىن أبىي بىن سىلول علىى النبىي عبىـدهللا وفي قصة تطىاول المنىافق

دعىه؛ ال يتحىدث النىاس ): فقال لىه، أن يأذن له بضرب عنقه من النبي  عمر 
 
 

من لم يخم  األسالب ومن قتىل قتىيال فلىه سىلبه : الجهاد والسير، باب: أخرجه البخاري في كتاب (1)

: الجهىىاد والسىىير، بىىاب: ، ومسىىلم فىىي كتىىاب(3/1144)مىىن غيىىر أن يخمىى  وحكىىم اإلمىىام فيىىه، 

 (.3/1372)استحقاق القاتل سلب القتيل، 

: ، مراجعىة(11-9ص)جىروان الخضىير   عبىدهللا بىن: مىا قالىه الىثقالن فىي أوليىاء الىرحمن: انظر (2)

 -الجمهوريىة اليمنيىىة -هىـ، دار التميىىز للنشىر والتوزيىىع 1426، 1عبىـدهللا عبىـدالرحمن الراشىىد، ط

 .صنعاء
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(أن محمداً يقتل أصحابه
 ( )

. 

لكنىىه قصىىد االسىىتعمال ، ذكىىر الصىىحبة للمنىىافق فىىي هىىذا الحىىديث فىىالنبي 

ووفىىق مىىا تعىىارف عليىىه ، وحكمتىىه وهىىذا مىىن بالغتىىه ، ال االصىىطالحي اللغىىوي

فىانهم مىن أصىحابه فىي الظىاهر ": ابىن تيميىة شىيخ اإلسىالميقول  .العرب في لغتهم

"صحابه الذين هم أصحابه لي  فيهم نفاقأو ،عند من ال يعرف حقائق األمور
 ( )

. 

 ،ى المىىممنينوينبغىىي أن يعىىرف أن المنىىافقين كىىانوا قليلىىين بالنسىىبة إلىى" 

ال  وإن كىان النبىي  ،وغير ذلىك ،وأكثرهم انكشف حاله لما نزل فيهم القرآن

كون الرجل بوالعلم  ،فالذين باشروا ذلك كانوا يعرفونه ؛يعرف كال منهم بعينه

أمىر ال يخفىى مىع طىول  ،أو يهوديىا أو نصىرانيا أو مشىركا ،مممنا فىي البىاطن

 ،أبهرهىىا هللا علىىى صىىفحات وجهىىهفإنىىه مىىا أسىىر أحىىد سىىريرة إال  ،المباشىىرة

مىىن  ،واإليمىىان يعلىىم مىىن الرجىىل كمىىا يعلىىم سىىائر أحىىوال قلبىىه.. وفلتىىات لسىىانه

وغيىىر ذلىىك فىىإن هىىذه  ،مواالتىىه ومعاداتىىه وفرحىىه وغضىىبه وجوعىىه وعطشىىه

وهىذا أمىر  ،واألمىور الظىاهرة تسىتلزم أمىورا باطنىة ،األمور لها لوازم باهرة

."يعرفه الناس فيمن جربوه وامتحنوه
 ( )

 

بقوله إال المعنىى اللغىوي ال االصىطالحي،   ن يقصد النبي فال يمكن أ

وال يسىىوغ ذلىىك المعنىىى الىىذي يسىىتند عليىىه اإلماميىىة فىىي الطعىىن فىىي الصىىحابة، 

 
 

سواء علىيهم اسىتغفرت لهىم أم لىم تسىتغفر : " التفسير، باب قوله تعالى: أخرجه البخاري في كتاب (1)

البىر والصىلة : ، ومسىلم فىي صىحيحه، فىي كتىاب(4/1861)، "لهم إن هللا ال يهدي القىوم الفاسىقين

 (.4/1998)نصر االخ بالما أو مظلوما، : واآلداب، باب

، مكتبىة 2عبـدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ط: تحقيق( 7/419)مجموع الفتاوى  (2)

 .ابن تيمية

هىىـ، 1416، 1د سىىالم، طمحمىىد رشىىا. د: تحقيىىق( 475-8/474)ابىىن تيميىىة : منهىىا  السىىنة النبويىىة (3)

 .ممسسة قرطبة
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 .وأخالقهم ودينهم

ولم يكن هذا التحديد اللغوي في فهم معنىى الصىحابي عسىيراً أو مشىكالً عنىد 

لمسىىلمين األوائىىل؛ ألنهىىم كىىانوا أهىىل اللغىىة فضىىالً عىىن سىىائر ا، الكفىىار أو المنىىافقين

، فمن اقتدى بفهمهم وسىار علىى دربهىم، وفرسانها والبارعين في دروبها وميادينها

.وفقه هللا لفهم سديد ورأي رشيد لكثير من المعضالت والمبهمات
 ( )

 

وعلى هذا  يترتب على تعريف اإلمامية للصىحابة لىوازم باطلىة تفسىد عقيىدة 

ن الطعىىن فىىي أل، عمومىىا وفىىي الصىىحابة علىىى وجىىه الخصىىوص المسىىلم فىىي الىىدين

- بعىد ثبىوت تعىديلهم مىن عنىد هللا والنفىاق، الصحابة والحكىم علىيهم بىالردة والكفىر

الذي ال ينطىق عىن الهىوى هىو  ومن الرسول ، وتزكيته لهم في غير آية ،-تعالى

الى هللا عىن تعى - في الحقيقة طعن في هللا تعالى واتهىام لىه بالجهىل بعواقىب األمىور

 .قولهم علوا كبيرا

 

 

 
 

 (11ص) عبـدهللا جروان الخضير : ما قاله الثقالن في أولياء الرحمن: انظر (1)
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  ثانيالفصل ال

 تعريف آل البيت
 
 

- :  مبحثـــانوفيه 
 تعريف آل البيت عند أهل السنة: المبحث األول. 

 تعريف آل البيت عند الشيعة االثنى : المبحث الثاني
 .عشرية

 
 *      *  *** *  *      *  
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 : المبحث األول

 ل السنةآل البيت عند أهتعريف 

 التعريف اللغوي: المطلب األول : 

والتأهىىل التىىزويج، أهىىل الرجىىل زوجىىه: يقىىال
( )

وأهىىل ، وأهىىل البيىىت سىىكانه .

اإلسالم من يدين به
( )

. 

«آل الرجل أهل بيته»: فجاء في معجم مقايي  اللغة قوله: أما اآلل -
( )

. 

ابىىىن منظىىىوروقىىىال  -
( )

، ا هوآل هللا وآل رسىىىوله أوليىىى، وآل الرجىىىل أهلىىىه»: 

فلما توالىت الهمزتىان ، (أأل)فصار في التقدير ، ثم أ بدلت الهاء همزة( أهل)أصلها 

«أبدلوا الثانية ألفًا
( )

. 

 
 

 (.4/89)خليل بن أحمد الفراهيدي  : كتاب العين: انظر (1)

 (.11/28)، ولسان العرب (4/1628)الصحاح : انظر (2)

، 2عبىىىـدالسالم محمىىىد هىىىارون ط: يىىىقتحق(. 1/161)أبوالحسىىىين أحمىىىد بىىىن فىىىارس بىىىن زكريىىىا  (3)

 .لبنان -بيروت  -هـ، دار الجيل 1421

محمىىد بىىن مكىىرم بىىن علىىي بىىن أحمىىد بىىن أبىىي القاسىىم بىىن حبقىىة بىىن منظىىور األنصىىاري، اإلفريقىىي  (4)

المصري، جمال الدين أبو الفضل، أديب لغوي نابم، ناثر، مشىارخ فىي العلىوم، مىن نسىل رويفىع 

. وخىدم فىي ديىوان اإلنشىاء بالقىاهرة( في طرابل  الغىرب: وقيل)ولد بمصر . بن ثابت االنصاري

وعاد إلى مصر فتىوفى فيهىا، وقىد تىرخ بخطىه نحىو خمسىمائة مجلىد، .ثم ولي القضاء في طرابل 

مختار األغاني في االخبار والتهاني، لسان العىرب، وأخبىار أبىي : من آثاره.وعمي في آخر عمره

الحىافظ شىهاب الىدين : الكامنىة فىي أعيىان المائىة الثامنىةالىدرر : انظر( )هـ711)نواس، توفي سنة

، 2محمد عبـدالمعيد ضان، ط: ، مراقبة16-6/15: أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقالني

السىىيوطي، : الهنىىد، وبغيىىة الوعىىاة -بىىادأصىىيدر  -هىىـ، مجلىى  دائىىرة المعىىارف العثمانيىىة 1392

1/248.) 

 (.31ص)ألصفهاني في المفردات في غريب القرآن ، ونحوه عن ا(11/31)لسان العرب  (5)
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وبيىىىت الرجىىىل داره وقصىىىره ، اوهىىىو ال يضىىىاف إال فيمىىىا فيىىىه شىىىرف غالبًىىى

وشرفه
( )

البيت انصرف إلى بيت هللا الكعبة؛ ألن قلوب المىممنين تهفىو : وإذا قيل، 

انصىرف ، فىي الجاهليىة، أهل البيت: وإذا قيل، وهو القبلة، تسكن فيهإليه والنفوس 

فىالمراد آل رسىول ، أهل البيت: وبعد اإلسالم إذا قيل، إلى سكانه من قريل خاصة

هللا 
 ( )

 . 

وآل الرجىىل هىىم أزواجىىه وذريتىىه وأقربىىا ه كمىىا ذكىىر أهىىل ، فىىآل وأهىىل واحىىد

ک  ک  ک  گ  ): ا قالت لزوجهىاعن امرأة العزيز أنه -تبارخ وتعالى-قال . اللغة

ڌ  ڎ   ): عىن موسىى -تبارخ وتعىالى-تريد نفسها وقال هللا ، [0٢:يوسـ  ] (گ  گ

ــ ] (ڎ   ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک . وأهلىىه زوجتىىه التىىي كانىىت معىىه. [٣:النم

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ): وزوجتىه -صلوات هللا وسالمه عليه-وقال عن إبراهيم 

 .[٣0:هود] (ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ

 التعريف االصطالحي: المطلب الثاني : 

 : على أقوال أشهرها اختلف العلماء في تحديد آل النبي 

مت عليهم الصدقة و: القول األول ، المطلىب وبنىو هاشىم بنىو هىمهم الذين حرِّ

(واحد شيء المطلب وبنو هاشم بنو إنما):  النبي الراجح؛لقول هو وهذا
 ( )

به و ،

.اد بآل البيتقال الجمهور أنهم المر
 ( )

  بنىي علىى التحىريم قََصىرَ  مىن العلمىاء ومىن 
 

النهاية فىي غريىب الحىديث واألثىر، أبىو السىعادات المبىارخ بىن محمىد الجىزري ابىن األثيىر : انظر (1)

هـ، المكتبة العلمية 1399محمود محمد الطناحي، ط عام  -طاهر أحمد الزاوى : ، تحقيق(1/84)

 .بيروت -

 (.29ص )لالصفهاني : نالمفردات في غريب القرآ: انظر (2)

 (.3/1291)كتاب المناقب، باب مناقب قريل : صحيح البخاري (3)

: ، ط عىىىام(2/327)نيىىىل األوطىىىار شىىىرح منتقىىىى األخبىىىار، محمىىىد بىىىن علىىىي الشىىىوكاني، : انظىىىر (4)

ابن )محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـدهللا : بيروت، وجالء األفهام -هـ، دار الجيل 1973
=  
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 المطلب بني دون فقط هاشم
( )

. 

وأزواجه خاصة  هم ذرية النبي : القول الثاني
( )

. 

واختىىىاره اإلمىىىام ، هىىىم أتباعىىىه إلىىىى يىىىوم القيامىىىة آل النبىىىي : القىىىول الثالىىىث

النووي
( )

من الشافعية 
( )

المرداويو 
( )

من الحنابلة 
( )

. 

 =  
هىىىـ، دار 1417، 2عبىىىـدالقادر األرنىىىا وط، ط -شىىىعيب األرنىىىا وط : تحقيىىىق(. 119ص(: )القىىىيم

 .الكويت -العروبة 

 (.2/327)نيل األوطار شرح منتقى األخبار، محمد بن علي الشوكاني، : انظر (1)

نيىل األوطىار شىرح منتقىى : ، وانظىر(3/623)اختاره ابن العربي وانتصىر لىه فىي أحكىام القىرآن  (2)

 (.2/328)بن علي الشوكاني،  محمد: األخبار

أبو زكريا يحيى بن شرف بىن مىري بىن حسىن بىن حسىين بىن محمىد بىن جمعىة بىن حىزام النىووي  (3)

الدمشقي الشافعي، محيي الدين أبو زكريا، فقيه ومحدث وحافظ ولغوي، ومشارخ في العلوم، من 

الطالبين وعمدة المفتين، األربعون النووية في الحديث، تهذيب األسماء واللغات، منها  : تصانيفه

، طبقىىىات 4/1471الىىذهبي، : تىىذكرة الحفىىىاب: انظىىىر( )هىىـ677)ريىىاض الصىىىالحين، تىىوفي سىىىنة

محمىود محمىد . د: ، تحقيىق8/395تىا  الىدين بىن علىي بىن عبىدالكافي السىبكي، : الشافعية الكبرى

 (.هـ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 1413، 2عبدالفتاح محمد الحلو، ط. الطناحي د

 .بيروت-هـ، دار إحياء التراث العربي1392، 2ط( 4/1241125)شرح صحيح مسلم : انظر (4)

علي بن سليمان بن أحمد بىن محمىد السىعدي الصىالحي الحنبلىي ويعىرف بىالمرداوي، عىالء الىدين   (5)

اإلنصىىاف فىىي معرفىىة الىىراجح مىىن الخىىالف، : أبىو الحسىىن، فقيىىه ومحىىدث وأصىىولي، مىىن تصىانيفه

لمعىىدة الواقيىىة مىىن كىىل شىىدة فىىي األحادبىىث الىىواردة فىىي االسىىم األعظىىم، تىىوفي كنىىوز الحصىىون ا

، كشىىف الظنىىون عىىن أسىىامي الكتىىب 5/225السىىخاوي، : الضىىوء الالمىىع: انظىىر( )هىىـ885)سىىنة

، ط عىىام 1/357(: حىىاجي خليفىىة)مصىىطفى بىىن عبىىدهللا القسىىطنطيني الرومىىي الحنفىىي: والفنىىون

 (.بيروت   -هـ، دار الكتب العلمية 1413

( 2/79)اإلنصىىاف فىىي معرفىىة الىىراجح مىىن الخىىالف علىىى مىىذهب اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل، : انظىىر (6)

الشىىوكاني : بيىىروت، ونيىىل األوطىىار -محمىىد حامىىد الفقىىي، دار إحيىىاء التىىراث العربىىي : تحقيىىق

(2/328.) 
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.هم األتقياء من أمته: قول الرابعال
 ( )

  

 ،أمته هم فقيل  هم من  محمد آل في الناس تنازع وقد": اإلسالم شيخ قال

مالك أصحاب من طائفة قول وهذا
( )

 .غيرهمو أحمدو 

 محمىد آل أن الصوفية من طائفة ذلك على وبنى ،..،أمته من المتقون: قيل و

 ...األولياء خواص هم

الشىافعي عىن المنقىول هىو هىذاو ،بيتىه أهىل هىم  مدمح آل أن والصحيح
( )

 

 
 

ر هىـ، دا1417، ط عىام (269|11)علي بن أبي بكر الهيثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: انظر (1)

 .القاهرة، بيروت -دار الكتاب العربي  /الريان للتراث

اإلمام مالك بن أن  بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحىارث األصىبحي المىدني أبىو عبىـدهللا،  (2)

كىان صىلبا فىي دينىه، . مولىده ووفاتىه فىي المدينىةأحد أئمة المذاهب األربعة وإليىه تنسىب المالكيىة، 

ووجه إليىه الرشىيد العباسىي . ، وشي به فضربه سياطا انخلعت لها كتفهبعيدا عن األمراء والملوخ

يىا أميىىر : العلىم يىىمتى، فقصىد الرشىىيد منزلىه واسىىتند إلىى الجىىدار، فقىال مالىىك: ليأتيىه فيحدثىه، فقىىال

وسىأله المنصىور أن يضىع . المممنين من إجالل رسول هللا إجالل العلىم، فجلى  بىين يديىه، فحدثىه

الموطأ، رسىالته إلىى الرشىيد، : من مملفاته، "الموطأ" لى العمل به، فصنف كتابا للناس يحملهم ع

الىذهبي، : سىير أعىالم النىبالء: انظىر( )هىـ178وقيل  94وقيل  91وقيل  179)توفي بالمدينة سنة

 (.9-11/5ابن حجر، : ، تهذيب التهذيب8/48

عي الحجىازي المكىي أبىو محمد بن إدري  بن العباس بن عثمان بىن شىافع القرشىي المطلبىي الشىاف (3)

وحمىل منهىا إلىى مكىة ( بفلسىطين)ولد في غىزة عبـدهللا، أحد األئمة األربعة وإليه تنسب الشافعية، 

فتىىوفي بهىىا، وقبىىره معىىروف فىىي  199وقصىىد مصىىر سىىنة . وزار بغىىداد مىىرتين. وهىىو ابىىن سىىنتين

وقىال اإلمىام ابىن . راآتكان الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقى: قال المبرد. القاهرة

وكىىان مىىن أحىىذق قىىريل . مىىا أحىىد ممىىن بيىىده محبىىرة أو ورق إال وللشىىافعي فىىي رقبتىىه منىىة: حنبىىل

بالرمي، يصيب من العشرة عشرة، برع في ذلك أوال كما برع في الشعر واللغة وأيام العرب، ثىم 

المسىند فىي : كتبىه، مىن وكىان ذكيىا مفرطىا. أقبل على الفقه والحديث، وأفتى وهو ابن عشرين سنة

: سىىير أعىىالم النىىبالء: انظىىر( )هىىـ214)الحىىديث، المبسىىوط فىىي الفقىىه، أحكىىام القىىرآن، تىىوفي سىىنة

 (.2/71تا  الدين السبكي : ، طبقات الشافعية الكبرى11/5الذهبي، 
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: أحدهما أحمد عن روايتان هما قولين على بيته أهل من أزواجه هل لكن، ..أحمدو

 أن الصىحيح هىو: الثىاني و.أرقم بن زيد عن هذا يروىو ،البيت أهل من لسن أنهن

". آله من أزواجه
 ( )

 

طلب بن ربيعة أخبىر أن أبىاه معبـدال أن: مسلم مما يميد هذا الترجيح ماروى

ائتيىا رسىول : }مطلب بن ربيعىة وللفضىل بىن العبىاس عبدالربيعة بن الحارث قال ل

وفيىه فقىال  - فذكر الحىديث - استعملنا يا رسول هللا على الصدقات: فقوال له هللا 

(محمىد وإنهىا ال تحىل لمحمىد وال آلل، إن هذه الصدقة إنما هي أوسىاخ النىاس): لنا
 

( )
 ."اآلل"يدل على دخول قرابته في مدلول  وهذا.

يىىا رسىىول هللا : فقلنىىا سىىألنا رسىىول هللا : وفىىي حىىديث كعىىب بىىن عجىىرة قىىال

اللهىم َصىلِّ علىى محمىد وعلىى آل : قولىوا): قىال.. كيف الصىالة علىيكم أهىل البيىت 

(محمد
( )

يىا رسىول هللا كيىف نصىلي : وفي حديث أبىي حميىد السىاعدي أنهىم قىالوا ،

(..اللهىم َصىلِّ علىى محمىد وأزواجىه وذريتىه): قولىوا سىول هللا عليك  فقال ر
 ( )

 

"أزواجه وذريته"فهذا الحديث يفسر الذي قبله ويبين أن آل محمد يشمل 
( )

. 

خطاب  في -تعالى- قوله  "أهل بيته"ومما يدل على دخول أزواجه في 

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ):  نساء نبيه 

 
 

، وقد رد (211ص)ابن القيم، : جالء األفهام: باختصار، وانظر( 76-75|7)منها  السنة النبوية  (1)

حىىدد أهىىل البيىىت بأوصىىاف  يم قىىول مىىن قىىال أن آل البيىىت هىىم األتقيىىاء؛ ألن رسىىول هللا ابىىن القىى

جىالء األفهىام، ص : انظىر.)كحرمة الصدقة عليهم وغيرها، وهذا ال يجوز أن يراد به عموم األمة

126.) 

 (.2/754. )أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب ترخ استعمال آل النبي على الصدقة (2)

 (.3/1233. )النسالن في المشي( يزفون)نبياء، باب رجه البخاري في كتاب األأخ (3)

 (.3/1232)النسالن في المشي ( يزفون)نبياء، باب أخرجه البخاري في كتاب األ (4)

 (.121، 36ص)البن القيم : جالء األفهام: انظر (5)
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ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ 

فهذه اآلية باهرة الداللة على أن زوجاته   [00:األحزاب] (ک  ک   ک  ک

 ابن كثيرولهذا قال ، من أهل بيته
( )

الذي ال يشك فيه من تدبر القرآن أن ): 

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ): داخالت في قوله تعالى نساء النبي 

ولهذا قال تعالى ، عهنـفإن سياق الكالم م [00:األحزاب] (ڑ  ک  ک   ک

 (گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ)بعد هذا كله 

 .( ) [01:األحزاب]

وقال بدخولهن في ذلك جمع كبير من المفسرين
( )

وغيرهم 
( )

. 

 
 

البدايىىة : رخ، مىىن كتبىىهإسىىماعيل بىىن عمىىر بىىن كثيىىر الدمشىىقي الشىىافعي، المفسىىر، المحىىدث، المىىم (1)

والنهايىىىة، مختصىىىر علىىىوم الحىىىديث البىىىن الصىىىالح، وتفسىىىير كبيىىىر فىىىي عشىىىر مجلىىىدات، تىىىوفي 

ابىىن العمىىاد الحنبلىىي، : ، شىىذرات الىىذهب4/1511الىىذهبي، : تىىذكرة الحفىىاب: انظىىر( )هىىـ774)سىىنة

7/35.) 

هـ، دار الفكر 1411ط( 3/487)إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، : تفسير ابن كثير (2)

 .بيروت -

 - 14/182)أبىىو عبىىـدهللا محمىىد بىىن أحمىىد األنصىىاري القرطبىىي، : الجىىامع ألحكىىام القىىرآن: انظىىر (3)

محمىىىد بىىىن يوسىىىف الشىىىهير بىىىأبي حيىىىان : القىىىاهرة، تفسىىىير البحىىىر المحىىىيط -، دار الشىىىعب (184

مد معوض، شارخ الشيخ علي مح -الشيخ عادل أحمد عبـدالموجود : ، تحقيق(7/224: )األندلسي

هىىـ، دار 1422، 1أحمىىد النجىىولي الجمىىل، ط.د( 2زكريىىا عبىىـدالمجيد النىىوقي .د( 1فىىي التحقيىىق 

: بيروت، والكشاف عن حقىائق التنزيىل وعيىون األقاويىل فىي وجىوه التأويىل/لبنان -الكتب العلمية 

دي، دار عبـدالرزاق المه: ، تحقيق(3/546)أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، 

أبىي السىعود محمىد بىن محمىد : إحياء التراث العربي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القىرآن الكىريم

للفخىىىر الىىىرازي : بيىىىروت، ومفىىىاتيح الغيىىىب -دار إحيىىىاء التىىىراث العربىىىي (   7/113)العمىىىادي، 

 .بيروت -هـ، دار إحياء التراث العربي1422، 4ط(25/168)

، والمنتقىىىى مىىىن منهىىىا  االعتىىىدال فىىىي نقىىىص كىىىالم أهىىىل الىىىرفص (4/21: )منهىىىا  السىىىنة: انظىىىر (4)

محب الدين الخطيب، : ، تحقيق(181-179ص)أبو عبـدهللا محمد بن عثمان الذهبي، : واالعتزال

 .بدون
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غىداة وعليىه مىىرط  خىر  النبىي ): قالىىت >وفىي صىحيح مسىلم أن عائشىة 

ل مرحه
( )

ي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم من شعر أسود فجاء الحسن بن عل 

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ): جىىىاءت فاطمىىىة فأدخلهىىىا ثىىىم جىىىاء علىىىي فأدخلىىىه ثىىىم قىىىال

 .( )([00:األحزاب] (ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک

القرطبىىيقىىال 
( )

أحىىب أن ، لهىىم بعىىد نىىزول اآليىىة فهىىذه دعىىوة مىىن النبىىي ): 

(يدخلهم في اآلية التي خوطب بها األزوا 
 ( )

. 

البيهقىيفقىد روى  ،هذا تشمل اآليىة الزوجىات وأصىحاب الكسىاءفعلى 
( )

 

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ): فىىىىي بيتىىىىي أ نزلىىىىت»: قالىىىىت> بسىىىىنده عىىىىن أم سىىىىلمة 

إلىىى فاطمىىة وعلىىي  فأرسىىل رسىىول هللا : قالىىت (ژ  ڑ     ڑ  ک

أمىا أنىا مىن  ،يىا رسىول هللا: فقلىت: هىمالء أهلىي قالىت: والحسن والحسين فقال

 
 

شرح النىووي علىى ) .المنقوش عليه صور رحال اإلبل ىهو الكساء، والمرحل هو الموش: المرط (1)

 (.15/194: صحيح مسلم

  (4/1883.)فضائل أهل بيت النبي : فضائل الصحابة، باب: مسلم، كتابصحيح  (2)

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الجزرجي األندلسي القرطبي المالكي أبو عبـدهللا،  (3)

الجىىامع ألحكىىام القىىرآن والمبيىىت لمىىا تضىىمنه لمىىا مىىن السىىنة وآي الفرقىىان، : مفسىىر، مىىن تصىىانيفه

: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: انظر( )هـ671)وتى واآلخرة، توفي سنة التذكرة باحوال الم

عبىـدالقادر األرنىموط، محمىود : ، تحقيىق5/335عبـدالحي بن أحمىد بىن محمىد العكىري الحنبلىي، 

عبىـدالرحمن بىن أبىي بكىر : دمشق، طبقات المفسرين -هـ، دار بن كثير  1416، 1األرنا وط، ط

 (.القاهرة  -هـ، مكتبة وهبة 1396، 1محمد عمر، طعلي : ، تحقيق1/92السيوطي، 

 (.14/184: )تفسير القرطبي (4)

هـ، كىان أوحىد أهىل زمانىه فىي الحفىظ 384هو أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي ولد سنة  (5)

شىعب اإليمىان، : واإلتقان والفقه والتصىنيف، وكىان فقيهىا محىدثا أصىوليا، لىه مملفىات كثيىرة منهىا

سىير : انظىر) .(هىـ458) النبوة والسنن الكبرى، واألسماء والصفات، وغيرها، توفي سىنةودالئل 

 (.315، 3/314ابن العماد، : ، شذرات الذهب171، 18/163الذهبي، : أعالم النبالء



 

 

 التمهيــــــــــد

58 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

«  (بلى إن شاء هللا) :أهل البيت  قال
( )

. 

، فمىن جعىىل اآليىة خاصىىة بأحىد الفىىريقين فقىد أعمىىل بعىص مىىا يجىب إعمالىىه)

(وأهمل ما ال يجوز إهماله
 ( )

وبهذا قال جماعة من المحققين، 
( )

. 

وكىذلك  ممن تحرم عليهم الصدقة وأقاربه يشمل مفهوم أهل البيت ذريته ف

ويفترقىون . البيىت يأخىذ أهىل السىنهة بهذا المفهوم الواسع الرحىب ألهىل، أزواجه 

اإلسىىماعيلية)عمىن يحصىىر أهىىل البيىت بسىىبعة 
( )

 (عشىىرية ىاالثنىى)أو اثنىي عشىىر  (

ويتناول بعص الصلحاء مىن أهىل البيىت بالسىب والىذم واللعىن بحجىة أنهىم تطىاولوا 

أوصىافاً تتجىاوز بهىم منزلىة  (األئمىة)ويعطي من يسىميهم بىـ.. على منصب اإلمامة

 .لة خالق البشرالبشر إلى منز

 

  
 

االعتقىاد والهدايىة إلىى سىبيل الرشىاد علىى . ) هىذا حىديث صىحيح سىنده، ثقىات رواتىه: قال البيهقي (1)

أحمىىد عصىىام : تحقيىىق( 327ص)أحمىىد بىىن الحسىىين البيهقىىي: ب الحىىديثمىىذهب السىىلف وأصىىحا

( 3/529)البغىوي، : معالم التنزيل: بيروت، وانظر -هـ، دار اآلفاق الجديدة 1411، 1الكاتب، ط

 .بيروت -دار المعرفة : خالد عبـدالرحمن العك، دار النشر: تحقيق

محمىىىد بىىىن علىىىي بىىىن محمىىىد : التفسىىىير فىىتح القىىىدير الجىىىامع بىىىين فنىىىي الروايىىىة والدرايىىىة مىىن علىىىم (2)

 .بيروت -، دار الفكر (4/281)الشوكاني

، قىال ابىن حجىر عىن هىذا (3/484)، وتفسير ابىن كثيىر (14/1821184)تفسير القرطبي : انظر (3)

 (.11/161(: )فتح الباري)« فبذلك يجمع بين األحاديث»: التفسير ألهل البيت

سبت اسمها من إسماعيل بن جعفر الصادق بىن محمىد البىاقر فرقة شيعية نسبت إلى الغلو، وقد اكت (4)

بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبىي طالىب، وكىان إسىماعيل أكبىر أبنىاء جعفىر الصىادق، 

ومن ثم فهو المستحق لمنصب اإلمامة بعد وفاة أبيىة، أشىهر ألقىابهم الباطنيىة ألنهىم قىالوا بىأن لكىل 

أبىىي : معجىىم ألفىىاب العقيىىدة: انظىىر.)ألقىىاب مثىىل القرامطىىة بىىاهر بىىاطن ولمىىل تنزيىىل تاويىىل، ولهىىم

الريىىاض، إسىىالم بىىال  -هىىـ، مكتبىىة العبيكىىان1421، 2، ط(43ص)عبىىـدهللا عىىامر عبىىدهللا الفىىالح 

 (.لندن-، دار الحكمة (233ص)مصطفى الشكعة : مذاهب
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 : المبحث الثاني
 عشريةت عند الشيعة االثنى البيآل تعريف 

 

 

، يرون أن المراد بأهل البيىت هىم أصىحاب الكسىاء الخمسىةإلمامية جمهور ا

 ڑ    ڑ ژ   ژ ڈ ڈ     ڎ): وأنهم هم الىذين نزلىت فىيهم آيىة التطهيىر

ن والحسىين وعلىي وفاطمىة والحسى محمد : وهم [00:األحـزاب ]  (ک  ک ک
( )

. 

المتفق عليه من الجميع إن أهل البيت هم محمد وعلىي وفاطمىة  ": نإوقالوا 

".والحسن والحسين
 ( )

 

مع أنه لم يىرد لهىم ، ثم أضافوا على أصحاب الكساء بقية األئمة االثنى عشر

 . في حديث الكساء أي ذكر

ف إن آل البيىىت فىىي تعريىى ": فىىي تعريىىف آل البيىىت صىىالح الىىوردانيفقىىال 

خصتهم الروايات الواردة علىى لسىانه   الشيعة هم فئة محدودة من نسل الرسول 

وهىم علىي وفاطمىة والحسىن والحسىين ثىم ( آية التطهيىر ) وقصدهم النص القرآني 

."تسعة آخرون من نسل الحسين 
( )

 

علىي وفاطمىة : فالرأي عنىدي أن أهىل البيىت هىم أهىل الكسىاء ": آخر ويقول

أن المقصىود  خر  مىن سىاللة الزهىراء وأبىي الحسىنين والحسن والحسين ومن 

 
 

ركبىىىت لبنىىىان، و-بيىىىروت -هىىىـ، دار السىىىيرة 1422، 1، ط(9/368)العىىىاملي : االنتصىىىار: انظىىىر (1)

، مركىىز الغىىدير للدراسىىات اإلسىىالمية، واألمامىىة تلىىك 2، ط(131ص: )مىىروان خليفىىات: السىىفينة

 .بيروت -هـ، دار السيرة 1422، 1، ط(54ص)زهير البيطار: الحقيقة القرآنية

 (.بدون.)حسن السعيد: تقديم (221ص  )جواد جعفر الخليلي : اإلمام علي  (2)

هىىـ، الغىىدير للدراسىىات  1419، 1ط( 211ص)لتقىىارب والتباعىىد عقائىىد السىىنة وعقائىىد الشىىيعة ا (3)

 .لبنان -بيروت  -والنشر 
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من أهل البيت هم العترة
( )

."الطاهرة ال األزوا  
 ( )

 

فهم يرون عدم دخول أمهات المممنين في مسمى آل البيت
( )

واستدلوا على ، 

 .ذلك الحصر بآية التطهير السابقة

معهىىم   ودخىىول أزواجىىه ،أهىىل البيىىت هىىم أصىىحاب الكسىىاء خاصىىة "و أن

فىالظن بىدخولهن ، حته مما لم يقله أحد مىع أنىه ال محرميىة بيىنهن وبىين علىي ت

 ."أوهن مع من تحرم عليه الصدقة مطلقا في أهل البيت وهم وتخليط أو عناد 
( )

  

( عىىىىنكم): أن خطىىىىاب التىىىىذكير فىىىىي قولىىىىه تعىىىىالى ماميىىىىةوكىىىىذلك تىىىىزعم اإل

يمنع من دخول أمهات المممنين في جملة أهل البيت( يطهركم)و
( )

وهذا مردود؛ ، 

واآليىىة عامىىة فىىي ، وذلىىك ألنىىه إذا اجتمىىع المىىذكر والممنىىث فىىي جملىىة غلىىب المىىذكر

 .فناسب أن يعبر عنهم بصيغة المذكر، جميع آل البيت كما سبق

مىىن مسىىمى أهىىل البيىىت يقىىول  وفىىي تبريىىر اإلماميىىة خىىرو  أزوا  النبىىي 

 
 

بقلة إذا طالت قطع أصلها فيخر  منه لبن، وعتىرة الرجىل أصىله، وعتىرة الرجىل أقربىا ه : العترة (1)

 (.2/66الفراهيدي، : العين: انظر. )من ولده وولد ولده وبني عمه دنيا

 .بدون(29 - 28ص)علي عاشور : سالمطهارة آل محمد عليهم ال (2)

هىـ، 1413، 1، ط(128-127ص )األنوار الالمعة في شرح الزيارة الجامعة لعبدهللا شبر : انظر (3)

، طبعة عىام (73ص )لعبدالحليم الجندي : لبنان، واإلمام جعفر الصادق -بيرةت  -ممسسة الوفاء 

القىاهرة، ومىودة  -ون اإلسىالميةمحمد توفيق عويضىة، المجلى  االعلىى للشىم: هـ، إشراف1397

 .إيران -قم  -هـ، مركز الرسالة1419، 1، ط (23ص )مركز الرسالة : أهل البيت عليهم السالم

السىيد إبىراهيم : شهاب الدين المرعشي النجفىي، تصىحيح( 2/564)المرعشي : شرح إحقاق الحق (4)

 . ايران - قم -الميانجي، منشورات مكتبة آية هللا العظمى المرعشي النجفي 

علىىي الفاضىىل : تحقيىىق وتخىىريج: ، تحقيىىق(15ص)الشىىيخ عبىىـدالحسين، : أقطىىاب الىىدوائر: انظىىر (5)

المرعشىي : قىم، وشىرح إحقىاق الحىق -هـ، دار القىرآن الكىريم 1413: القائيني النجفي، سنة الطبع

 (.25ص)علي عاشور: ، وطهارة آل محمد(9/58)
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الميالني
( )

ولمىا أمىر ، ة بهذه القضيةمما يدل على أن النبي كانت له عناية خاص": 

لىم يأمرهىا بىأن تىدعو أحىدا غيىر ، رسول هللا فاطمة بأن تأتي هي وزوجها وولىداها

وحتىى أنىه لىم يىأذن ألم ، وأزواجه في البيت عنده، وكان له أقرباء كثيرون، همالء

".سلمة أن تدخل معهم تحت الكساء 
 ( )

 

الطبىريأخىر  . تعيينهم بتالوة اآلية على بىابهمعلى  واستدلوا أيضا
( )

عىن : 

: فيقىول، كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر كلهما خر  إلى الصالة النبي  أن، أن 

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ): الصىىىالة أهىىىل البيىىىت)

 
 

السىيد نىور : هـ فىي النجىف، والىده1367شهر رمضان سنة  في السيد علي الحسيني الميالني، ولد (1)

إمىام الروضىة الحسىينيهة ومىن كبىار علمىاء اإلماميىة بكىربالء، تىوفي فىي  الدين الميالني الذي كىان

ي بسنة  مىن كبىار مراجىع  السيد محمد هىادي الميالنىي، الىذي كىان: هـ، ودفن بقم، وجدهه1425الره

ىه إلىى إيىران بىأمر  التقليد، أكمل دراسته في المقدهمات و السهطوح في الحوزة العلمية بكىربالء، توجه

ه المرجع السىيهد الميالنىي، فحضىر أبحاثىه فىي ، الحىوزة العلميهىة بمشىهد االمىام الرضىا  من جده

هـ، نزل الميالني مدينىة قىم حيىث 1394في شهر رجب من عام  وكان بخدمته إلى أْن وافاه األجل

ة، اشىتغل منىذ وروده الحىوزة العلميىة بقىم بالتىدري  والتىأليف، المزدحمى الحىوزة العلميهىة الكبىرى

س العشىىرات مىىن الطهىىالب فىىي مختلىىف المراحىىل، وكتىىب العشىىرات مىىن الكتىىب فىىي مختلىىف  فىىدره

س فىىي مرحلىىة الخىىار  فىىي الفقىىه واال صىىول والكىىالم وهىىو فىىي الوقىىت.العلىىوم مىىن  .الحاضىىر يىىدره

لنجوم، رسىالة فىي حىديث علىيكم بسىنتي وسىنة آية المباهلة، تحقيق األصول، أصحابي كىا: مملفاته

موقىىع علىىي .)الخلفىىاء الراشىىدين، أدب الحىىوار فىىي أصىىول الىىدين، الشىىورى فىىي اإلمامىىة وغيرهىىا

 .( http: //www.al-milani.com/sia.php: الميالني

 .ايران -قم  -هـ، مركز األبحاث العقائدية 1421، 1، ط( 1/55) محاضرات في االعتقادات  (2)

هىـ، وهىو 224محمد بىن جريىر بىن يزيىد بىن كثيىر بىن غالىب اإلمىام أبىو جعفىر الطبىري ولىد سىنة  (3)

( هىـ311) صاحب التفسير، وله كتب كثيرة واختيارات، تفرد في مسائل حفظت عنىه، تىوفي سىنة

أبو بكر أحمد بن علي الخطيب : تاريخ بغداد، 146 -11/145ابن كثير، : البداية والنهاية: انظر)

 .(لبنان -بيروت  -، دار الكتب العلمية 169 -2/163البغدادي، 

http://www.al-milani.com/sira.php
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.((ک
( ) 

لي  في هذا الحديث ما يىدل علىى تخصيصىهم باآليىة ، الواقع أنه و

 .يت فاطمة وتذكيرها وأهلها بمكانتهموغاية ما فيه هو تالوة اآلية عند المرور بب
، تخالف ما توهموه من خرو  نساء النبىي مىن جملىه آل البيىت رواية وهناخ

بهىرام بىىن حميىدعبدال  فعىن
( )

شىىهر حىدثني: قىىال 
( )

 قىىال.. : سىلمة أم سىىمعت " قىال 

 
 

-بيىروت  -هىـ، دار األضىواء 1415، 2، ط(1/45)ابىن أبىي الفىتح األربيلىي : كشف الغمة: انظر (1)

حيىىىدر مىىىولى : -علىىىيهم السىىىالم-، ومناقىىىب أهىىىل البيىىىت (238-25/237)لبنىىىان، وبحىىىار األنىىىوار 

هـ، مطبعة منشورات اإلسىالمية، 1414محمد الحسون، طبعة عام : ، تحقيق(91ص)الشيرواني 

وصىي هللا محمىد عبىاس . د: ، تحقيق(2/761)والحديث أخرجه اإلمام أحمد في فضائل الصحابة 

حسىىين سىىليم : تحقيىىق( 7/59)بيىىروت، وأبىىو يعلىىى فىىي مسىىنده -هىىـ، ممسسىىة الرسىىالة 1413، 1ط

( 22/412)دمشىق، والطبرانىىي فىىي المعجىىم الكبيىىر  -ـ، دار المىىأمون للتىىراث هىى1414، 1أسىد، ط

: الموصل، والبداية والنهاية -هـ، مكتبة الزهراء 1414، 2حمدي بن عبدالمجيد السلفي ط: تحقيق

ورواه الترمىذي بلفىظ .بيىروت -إسماعيل بن عمىر بىن كثيىر القرشىي أبىو الفىداء، مكتبىة المعىارف 

: تحقيىق( غريىب ال نعرفىه، إال مىن حىديث حمىاد بىن سىلمة: ) وقىال(5/352() يمر ببىاب فاطمىة)

إسىناده : شىعيب األرنىموط وقىال. بيروت -أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي 

 -ممسسىة قرطبىة ، 3/285مسىند اإلمىام أحمىد، .)وهىو ابىن جىدعان: ضعيف لضعف علي بن زيد

 ( مصر

المدائني صاحب شهر بن حوشب صدوق مىن السادسىة، قىال أحمىد  عبدالحميد بن بهرام الفزاري  (2)

: حديثه عن شهر مقارب، وهي سبعون حديثاً، كان يحفظها كأنها سورة، وقال أبو حىاتم: بن حنبل

وقىال يحيىى بىن .لىي  بىه بىأس: أحاديثه عن شهر صحاح، ووثهقه أبو داود، وغيره، وقىال النهسىائيه 

ىتين و: معين : تىاريخ اإلسىالم ووفيىات المشىاهير واألعىالم: انظىر.)مائىةثقة، توفي عام بضىعة وسه

عمىىر عبىىـدالسالم . د: ، تحقيىىق312-11/311شىىم  الىىدين محمىىد بىىن أحمىىد بىىن عثمىىان الىىذهبي، 

أحمد بن علىي بىن : بيروت، وتقريب التهذيب/لبنان -هـ، دار الكتاب العربي 1417، 1تدمرى، ط

هىىـ، دار 1416، 1محمىىد عوامىىة، ط: ق، تحقيىى333حجىىر أبىىو الفضىىل العسىىقالني الشىىافعي، ص 

 .(سوريا  -الرشيد 

أبىو سىعيد : أبىو الجعىد، وقيىل: أبو عبـدالرحمن، وقيىل: شهر بن حوشب الشامي أبو عبـدهللا، وقيل (3)

األشعري، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، من أهىل دمشىق وقيىل أهىل حمىص قىرأ القىرآن علىى 
=  
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 رسىول يا: ، قلت(تطهيرا وطهرهم الرج  عنهم أذهب أهلي اللهم):  هللا رسول

 بعدما الكساء في فدخلت: قالت .(الكساء في فادخلي بلى): قال هلك أ من ألست هللا

".فاطمة وابنته وابنيه علي عمه البن دعاءه قضى
( )

  

 تثبىت أخىرى نصىوص إلىى يضم و،الكساء في دخولها يمكد سلمة أم حديثف

وعلىىى فىىرض عىىدم دخولهىىا فىىي الكسىىاء فىىإن ذلىىك ال يعنىىي .بيتىىه أهىىل غيىىرهم أن

 .ت في المذكورينبالضرورة حصر آل البي

 لقلنىا التحديىد الىنص فىي ورد ولىو. فقىط أهله هم أنهم يفيد ما النص في فلي 

 قراءتهىا نكمىل ولىم( للمصىلين فويىل) علىى اقتصىرنا لىو كمىا. التنىاقص لوقع أو. به

 .عديدة وإشكاالت باطل فهم إلى ألدت

 ونهيسىاكن يكونىوا لىم الذين  النبي أقرباء من مجموعة إدخال فيه ما ايةوغ

 غيىرهم إخىرا  أو ،وحىدهم علىيهم ىنىالمع قصىر فيه ولي  ،اآلية حكم في بيته في

 كىىل وسىىعت هللا ورحمىىة ،أولئىىك خىىرو  هىىمالء دخىىول شىىرط مىىن لىىي  إذ ،منىىه

 أصىدقائه مىن أربعىة إلىى مشىيراً  القائل قول إن،أحد أجل من بأحد تضيق فلن،شيء

 عشىرة ألحىدهم كىان وولى ،علىيهم الصىداقة قصىر اليعني «أصدقائي هم همالء إن»

 يدل لم « إخوتي همالء إن»: بهم معرفاً  فقال معه كانوا منهم ثالثة إلى فأشار إخوة

 الواقىىع فىىي لىىه يكىىن لىىم إذا إال لىىه آخىىرين إخىىوة وجىىود عىىدم علىىى هىىذا بلفظىىه قولىىه

 =  
لىي  بىالقوي، ووثقىه : ا فلىم أعتىد بىه، وقىال النسىائيلقيت شىهر: ابن عباس، روى شبابة عن شعبة

الىوافي . ) أحمد وابن معين، وتوفي سنة مائة وقيل سنة إحدى عشرة وقيل سنة اثنتي عشرة ومائة

حمىد بىن أحمىد : ، الكاشف في معرفة من له رواية فىي الكتىب السىتة16/112الصفدي، : بالوفيات

هىىـ، دار القبلىىة للثقافىىة 1413، 1محمىىد عوامىىة، ط: ، تحقيىىق1/491أبوعبىىدهللا الىىذهبي الدمشىىقي، 

 .(جدة  -اإلسالمية، ممسسة علو 

سليمان بىن : ، المعجم الكبير(6/298)أحمد بن حنبل أبوعبدهللا الشيباني : أخرجه أحمد في المسند (1)

 .واسناده حسن(  3/118)أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 
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 اللفظ أما ،ذاته األمر واقع هي وضيقاً  سعة اللفظ معنى تحدد التي فالقرينة ،غيرهم

 نقتصر حجة فبأي كثيرون الواقع في« النبي بيت أهل» و،يثبت وال ينفي فال لغة

 .بعص دون بعضهم على باللفظ

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ): تعىىالى كقولىىه كثيىىراً  القىىرآن فىىي يىىرد وهىىذا

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  

 عىدة علىى مقصىوراً  القىيم الدين ولي  القيم الذين من ذلك أي ،[0٢:التوبة] (ۆ  ۆۈ

 أي «بيتىي أهىل همالء»:  النبي قول كذلك، فقط حرماً  منها أربعة وكون الشهور

 .بيتي أهل من

 األربعىة هىمالء مىع  النبىي بيىت مىن أحىد دخىول يمنىع اللفىظ هىذا كان وإذا

  النبىي قىال عنىدما أصىالً  موجىودين يكونىوا لىم معهىم آخىرين تسعة أدخلوا فكيف

 .دعاءه ودعا قوله

 ،أزواجىه باآليىة المقصىود أن على واضحة قرينة الحديث لوجدناهولو تأملنا 

 فمىا ،معنى لهم  النبي لدعاء كان لما الكساء أصحاب بخصوص نازلة كانت فلو

 مىن طلىب النبىي دعىاء وإذن ! دعائىه بىدون األساس من محسوم واألمر له الداعي

 في نزل ألنه عاماً  اآلية حكم اليكون أن منه شفقة دعالهم من بكرامته يشمل أن هللا

 كىان أو حكمهىا فىي بىدخولهم يقطىع  النبىي كىان ولىو ،ألزواجه الخطاب معرض

 .لهم دعا لما ذلك إلى مطمئناً 

وإذا كان اإلمامية قد تشددوا في االسىتدالل بداللىة الحصىر وخطىاب التىذكير 

 : اآلتيبفإننا نلزمهم ، في آل البيت، على عدم دخول أزوا  النبي 

فقىىد ، وذلىىك لعىىدم تقيىىدهم بالحصىىر، تهم السىىتداللهم السىىابقتىىركهم ومخىىالف .1

فأين األدلة والنصوص التي تدل علىى إدخىال !! أدخلوا مع أصحاب الكساء غيرهم

 غيرهم معهم 

وفىي تسىعة ، فىي علىي والحسىن والحسىين وفاطمىة حصر آل الرسىول  .2
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النبىي   فىأين بقيىة بنىاتفهل همالء هم آل بيت رسول هللا . من أبناء الحسين فقط

  وأعمام رسول هللا  بل أين بقية ذرية الحسىن وإن لىم يكونىوا مىنهم !وأبناءهم

 فمن الذي أخرجهم  وبأي دليل أخرجهم من آل البيت 

األمين محسن يقول .3
( )

 غىدر ثىم فعوهىد ،الحسن فبويع": الشيعة أعيان في 

 هعسىكر وانتهىب ،جنبىه فىي بخنجىر طعىن حتىى ،العراق أهل عليه ووثب وأسلم به

«بيته أهل ودم دمه وحقن معاوية فوادع
( )

. 

 يريىىد ويسىىتحيل أن وأوالده ألزواجىىه الىىدم حقىىن يكىىون أن يوجىىب بلفىىظ أتىفىى

 .أزواجه دون فقط أبنائه دم حقن

أما دليل حصىر آل البيىت فىي الخمسىة 
( )

نزلىت : أ م سىلمة قالىت مىن حىديث، 

ل البيىىت ويطههىىركم إنهمىىا يريىىد هللاه ليىىذهب عىىنكم الىىرج  أهىى)هىىذه اآليىىة فىىي بيتىىي 

، وفاطمىة، وعلىي، -عليهمىا السىالم-وميكائيىل ، جبريىل: وفي البيت سىبعة( تطهيراً 

يىا رسىول هللاه ألسىت مىن أهىل : قلىت، ؛ وأنا على بىاب البيىتوالحسين ، والحسن

إنهك إلى خير): قال  البيت
( )

.( إنهك من أزوا  النبي ، 
( )

 

 : رية تبطل هذا الحصر ومن ذلكفإن الكتب المعتمدة لدى الشيعة االثنى عش
 
 

ألمىين الحسىيني العىاملي مىن مجتهىدي الشىيعة المعاصىرين، محسن عبدالكريم بن علي بن محمىد ا (1)

أعيىىان »: مىن تأليفىه. ولىد بشىقراء مىن قىرى جبىل عامىل بلبنىىان ودرس فىي النجىف، وسىكن دمشىق

وفي كتابىه األخيىر أبهىر مىا . «كشف االرتياب في أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب»، و«الشيعة

معجىم : انظىر( )هىـ1371) فىي بيىروت سىنة تكنه الرافضىة مىن حقىد علىى أهىل السىنهة، وقىد تىوفي

 (.3/19عمر رضا كحالة، : المملفين

 .لبنان -هـ، دار التعارف للمطبوعات، بيروت 1317: بتصرف يسير، طبعة عام( 1/26) (2)

 (.6/613)الدر المنثور: انظر (3)

الترمىذي ، وسىنن (6/314)أخرجىه اإلمىام أحمىد فىي المسىند ." إنك إلى خير: " إلى قول النبي  (4)

 .حديث صحيح: قال شعيب األرنا وط( 1/459)، وسنن النسائي الكبرى (4/699)

 (.2/529)المرعشي : ، شرح إحقاق الحق(31ص)مركز الرسالة: مودة أهل البيت: انظر (5)



 

 

 التمهيــــــــــد

67 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

كتىاب هللا : إنىي تىارخ فىيكم الثقلىين): حيىث سىئل فقىال  بين رسىول هللا  .1

(وعترتي فانظروا كيف تخلفونني فيهما
 ( )

آل علىي وآل ): قال فمن أهل بيته: قلنا. 

(جعفر وآل عقيل وآل عباس
 ( )

. 

الحلييمكد ذلك يحيى  .2
( )

الثعلبيومن ذلك ما ذكره " : فيقول 
( )

أيضاً فىي  

يعنىىي مىىن أمىىوال  [٣:احلشــر] (ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک): تفسىىير قولىىه تعىىالى

وهىم : قىال ،يعني قرابىة النبىي  [٣:احلشر] (ک  ک   گ  گ)كفار أهل القرى 

، ولىىم يشىىرخ بهىىم غيىىرهم }وآل جعفىىر وآل عقيىىل  وآل العبىىاس  آل علىىي 

يىدل عليىه  ،محمىد  وهذا وجه صحيح يطرد على الصحة ألنه موافق لمىذهب آل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ) ما هو مذكور عنىدهم فىي تفسىير قولىه تعىالى  
 

، وهو حسن غريب، والمسىتدرخ علىى (5/131)، والنسائي (5/662)أخرجه الترمذي  في سننه  (1)

والمىراد باألخىذ بهىم التمسىك . "صحيح على شرط الشىيخين: ، وقال(3/118)الحاكم : الصحيحين

بمحبتهم، ومحافظة حرمتهم، والعمل بروايتهم، واالعتماد على مقالتهم، إذا لم يكىن مخالفىا للىدين، 

ولقولىه  " أصىحابي كىالنجوم بىأيهم اقتىديتم اهتىديتم: " وهو ال ينافي أخذ السنة من غيرهم، لقوله 

 11/178المبىىاركفوري، : تحفىىة األحىىوذي". ")أهىىل الىىذكر إن كنىىتم ال تعلمىىون فاسىىألوا: "تعىىالى

 .(بتصرف يسير

 ( 5/182)والحىىديث أخرجىىة الطبرانىىي فىىي المعجىىم الكبيىىر  (.25/237)المجلسىىي : بحىىار األنىىوار (2)

وزيد بن أرقم فسىر اآلل بهىم، وبىين أنهىم آل علىي، وآل جعفىر، وآل عقيىل، وآل العبىاس، كمىا فىي 

  (4/1873 )فضائل علي بن أبي طالب : ، بابفضائل الصحابة : كتاب: لمصحيح مس

يحيىى بىىن الحسىىن بىىن الحسىين بىىن علىىي بىىن محمىد بىىن البطريىىق األسىىدي الحلىي، شىىم  الىىدين أبىىو  (3)

اتفىاق صىحاح : الحسين، من فقهاء اإلمامية، سكن بغداد مدة، ثم تول بواسط وقدم حلب، من آثىاره

معجىىم : انظىىر( ) هىىـ611)االثنىىى عشىىر، شىىرح عمىدة األحكىىام، تىىوفي سىنةاألثىر فىىي إمامىىة األئمىة 

 (.4/91عمر كحالة، : المملفين

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري أبىو إسىحاق، مفسىر ومقىريء وواعىظ وأديىب، مىن  (4)

 الكشف والبيان عن تفسير القرآن، العرائ  في قصص القرآن، وربيع المذكرين، تىوفي: تصانيفه

يىاقوت : ، معجىم األدبىاء17/435: الىذهبي: سىير أعىالم النىبالء: انظىر( )هـ437وقيل  427)سنة

 (.21-2/19الحموي، 
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آل علىىي وآل : ألنه مسىىتحق الخمىى  عنىىدهم [14:األنفــال] (پ  ڀ   ڀ  ڀ

"عفر وآل عقيل وال يشرخ بهم غيرهموآل ج العباس 
( )

. 

أنىا و ،أال وإنه إلهي اختارني في ثالثة من أهىل بيتىي ): قال  روي أنه  .3

بن  اختارني وعلياً وجعفر ابني أبي طالب وحمزة، سيد الثالثة وأتقاهم هلل وال فخر

(لي  منا إال مسجى بثوبه على وجههمطلب كنا رقوداً باألبطح عبدال
( )

. 

علىي بعىدي ): قىال للسىيدة فاطمىة ،فىي مىرض موتىه  ونقل عنىه أيضىا  .4

(وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي، أفضل أمتي
 ( )

. 

  مطلب إلى رسول هللاعبدالبن  وفي غزوة بدر لما ن قل عبيدة بن حارث .5

أنىت أول شىهيد مىن ، بلىى: ألسىت شىهيداً  قىال! يا رسىول هللا): جريحاً يحتضر قال

(أهل بيتي
( )

. 

 
 

هىـ، ممسسىة النشىر 1497طبعىة عىام (6ص)عمدة عيون صحاح األخبار في مناقب إمام األبىرار  (1)

 .اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم

طيىىب : تصىىحيح وتعليىىق وتقىىديم( 2/347) إبىىراهيم القمىىي ألبىىي الحسىىن علىىي بىىن : تفسىىير القمىىي (2)

هـ، مطبعة النجف، منشورات مكتبة الهدى، بحار األنوار 1387الموسوي الجزائري، طبعة سنة 

السىىيوطي، : جىامع األحاديىىث: انظىىر.)والحىديث فيىىه عبايىة الربعىىي مىىن غىالة الشىىيعة(. 22/277)

عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين : فعال، بدون، وكنز العمال في سنن األقوال واأل12/173

 -هىىىـ، دار الكتىىىب العلميىىىة 1419، 1محمىىىود عمىىىر الىىىدمياطي، ط: ، تحقيىىىق13/277الهنىىىدي، 

 .(بيروت

 .ولي  له أصل فيما وقفت عليه من كتب متون األحاديث(.28/53)بحار األنوار  (3)

ولىم أجىده بهىذا اللفىظ (.19/225)وار ، وبحار األنى(1/265)علي بن إبراهيم القمي : تفسير القمي (4)

اختلف عتبىة وعبيىدة : عن موسى بن عقبة، عن بن شهاب، قال: " إال رواية الحاكم في المستدرخ

بينهما ضربتين، كالهما أثبت صاحبه، وكر حمزة وعلي عتبة فقتاله، واحتمال صىاحبهما عبيىدة، 

: " قىال وا بعبيىدة إلىى رسىول هللا وقد قطعت رجله، ومخها يسيل، فلما أت فجاءا به إلى النبي 
=  
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يقىىول  ،ثىىم إن اإلماميىىة يحملىىون أهىىل السىىنة أخطىىاء فىىي تعىىريفهم آلل البيىىت

وال تعىرف سىوى ، ن هىم آل البيىتلقد نشأت أجيىال ال تعىرف مى": صالح الورداني

وما كان ذلك إال نتيجىة الختىراع فكىرة ، الصحابة وأنهم عدول ومصدر تلقي الدين

إذ انبنى عليها  ،ومن هنا تبرز لنا أهمية هذه الفكرة وخطورتها على الدين ..العدالة

وأن التحىرر مىن هىذه الفكىرة ، يقوم على أساس روايات رجال مشبوهين ،دينا آخر

".رورية لمعرفة الدين الحق الذي يقوم على النصوصمقدمة ض
 ( )

 

، والعقيىدة مىن آل البيىت، بىين االعتقىاد بعدالىة الصىحابة الىورداني كما يىربط

 : فيقول، له سوغوهو ربط ال م

 .يقىىف علمىىاء أهىىل السىىنة فىىي حيىىرة أمىىام النصىىوص الىىواردة فىىي آل البيىىت"

 : ما يلي وحيرتهم هذه إنما يعود سببها إلى

 .هذه النصوص وتواترها وصراحتها كثرة-

 .ضغوط السياسة والحكام -

 .التزامهم بعدالة الصحابة - 

مع تبنىيهم قضىية  ،وعدم الخرو  عليهم ،إن التزام أهل السنة بطاعة الحكام 

يفرض عليهم الوقوف موقفا سىلبيا  ،والتزامهم باإلجماع على ذلك ،عدالة الصحابة

أو بمعنىى آخىر يفىرض  ،البيىت علىى كثرتهىافي مواجهة النصوص الواردة فىي آل 

عليهم تأويىل هىذه النصىوص بمىا ال يصىطدم بقضىية عدالىة الصىحابة ويثيىر النىاس 

كما أنهم أيضا هم  ،إذ أن أئمة آل البيت هم األئمة الحقيقيون للمسلمين .على الحكام

 =  
لو كان أبو طالىب حيىا ؛لعلىم أنىا أحىق بمىا قىال : بلى، فقال عبيدة: ألست شهيدا يا رسول هللا  ، قال

 (3/218.")منه، حيث يقول، ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحالئل

 -النخيىل للطباعىة والنشىر   هىـ، دار1416، 1، ط(98ص)الخدعة، رحلتي من السنة إلى الشىيعة  (1)

 .ممسسة عاشوراء-لبنان -بيروت 
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 ".العدول الحقيقيون الواجب اتباعهم في أمر الدين والسياسة 
( )

 

وال صىىدام، ألن القىىول بعدالىىة  ال يوجىىد حيىىرة وال موقىىف سىىلبيوالواقىىع أنىىه 

الصىىىحابي ال يقتضىىىي عصىىىمته، باإلضىىىافة إلىىىى أن النصىىىوص التىىىي يشىىىير إليهىىىا 

الورداني في آل البيت منها ما هو مكذوب من األصل وهىو األكثىر، ومنهىا مىا يعىد 

ضىي من الفهم السقيم وسىوء الظىن لمجتمىع الصىحابة، ثىم أن محبىة الصىحابة ال تقت

فال ، فقد ربح أهل السنة مواالة الصحابة وآل البيت معا، بغص آل البيت أو العك 

األمىر الىذي فرضىه  ،يوجد أي عالقة عكسية في المودة والمواالة لال واألصحاب

، حيث عدوا محبة آل البيت تقتضي وتستلزم بغص الصحابة ،اإلمامية على أنفسهم

لزم نصىىب العىىداء آلل البيىىت وهىىو أمىىر وأن محبىىة الصىىحابة واعتقىىاد عىىدالتهم تسىىت

 .مرفوض شرعا وعقال

ا الفرق الشاسع بىين أهىل السىنة وبىين الشىيعة االثنىى مما سبق يظهر جليً : اإذً 

التىي  ماميىةكمىا يظهىر أيضىا ضىعف أدلىة اإل، عشرية في بيىان مىن هىم أهىل البيىت

 .استدلوا بها على حصر آل البيت في المذكورين سابقا

  ن آل البيت علىى الىراجح مىن أقىوالهم هىم ذريىه النبىيفأهل السنة يرون أ

 . وكذلك أزواجه  ممن تحرم عليهم الصدقة وأقاربه

وعلىي    هىم محمىدأما اإلمامية فيرون أن آل البيت هىم أصىحاب الكسىاء و

  .ثم أضافوا على أصحاب الكساء بقية األئمة وفاطمة والحسن والحسين

 

 

 
 

 (.211ص)صالح الورداني : عقائد السنة وعقائد الشيعة، التقارب والتباعد (1)
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  ثالثالفصل ال

 محبة بين الصحابة واآللأمارات ال
 
 

- :  ثالثــة مباحــثوفيه 
 المصاهرة: المبحث األول. 

 التسمية: المبحث الثاني. 

 الثناء: المبحث الثالث. 

 
 *      *  *** *  *      *  
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 المصاهـــرة: المبحث األول

إن معرفىىة أواصىىر النسىىب والمصىىاهرة بىىين أهىىل البيىىت والصىىحابة تهىىدف 

وتقىارب ، بيىان الصىورة المشىرقة لجيىل الصىحابة والتىابعينبالدرجة األسىاس إلىى 

كمىا تىدل داللىة واضىحة علىى كىذب مىن ، أجواء األخوة اإليمانية التي سىادت بيىنهم

إذ يستحيل أن يزو  أحد بنته لمن ال يرضى ، ادعى البغضاء بين اآلل واألصحاب

-وسىنرى ، هوكذا الرجل ال يتزو  من بيت إال لنسىبه وكفاءتىه ودينى، دينه وعدالته

أن الصورة المظلمة التي يريد رسمها اإلمامية للعالقة بىين أهىل  -بمشيئة هللا تعالى

 .األصحاب ال أصل لها وال وجود لهاالبيت و

ومنىه ، فهىم يىرون التفىاخر باألنسىاب، العرب منزلة خاصة وللمصاهرة عند

جون من يرونىه أقىل منزلىة ، التفاخر بأزوا  بناتهم ومنزلتهم وهىذا ، مىنهمو ال يزوه

 .بل يوجد ذلك لدى طوائف كثيرة من العجم، المشهور عنهم

فقىىىد شىىىهد عصىىىر ، بىىىين الصىىىحابة وآل البيىىىت واضىىىحة وجليىىىةوالمصىىىاهرة 

الصىحابة والتىىابعين مصىىاهرات كثيىىرة بىىين أهىل البيىىت والصىىحابة مىىن المهىىاجرين 

ممىىا يعطىىي صىىورة صىىادقة عىىن عمىىق اإليمىىان واألخىىوة والمحبىىة بىىين ، واألنصىىار

لنسىاء المهىاجرين  مصىاهرات النبىي : يتقدم تلىك المصىاهرات، اد جيل النبوةأفر

 .ومصاهرات آل البيت مع البكريين والعمريين والعثمانيين وغيرهم، واألنصار

 : وفيما يلي بيان لبعص تلك المصاهرات

 مصاهرات النبي : أوال مع الصحابة : 

.عزى بن قصيعبدالبن  من خديجة بنت خويلد بن أسد زوا  النبي  .1
 ( )

 

( )
  

 

عبىـدالملك بىن هشىام بىن أيىوب الحميىري المعىافري أبىو محمىد، : السيرة النبوية البىن هشىام: انظر (1)

بيىروت،  -الىدالي بلطىة، المكتبىة العصىرية محمد علي قطب ومحمىد: هـ، تحقيق1424( 1/139)

 (.3/293)والبداية والنهاية البن كثير 
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.من عائشة بنت أبي بكر الصديق زوا  النبي  .2
 ( )

 

.من حفصة بنت عمر بن الخطاب زوا  النبي  .3
 ( )

 

.من أم سلمة هند بنت أمية بن المغيرة المخزومي زوا  النبي  .4
 ( )

 

ميةة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمن أم حبيب زوا  النبي  .5
( )

. 

.خزيمة بن الحارث الهالليةمن زينب بنت  زوا  النبي  .6
 ( )

 

.من زينب بنت جحل زوا  النبي  .7
 ( )

 

.وهو من بني أمية، ابنته رقية من عثمان بن عفان وزوَّ  النبي  .8
 ( )

 

.أختها أم كلثوم فلما توفيت زوجه  .9
 ( )

 

عبدشىم  بىن وهىو مىن بنىي  ،ابنته زينىب للعىاص بىن الربيىع وزو   .11

.منافعبد
( )

 
 
 

 (.3/131)، والبداية والنهاية البن كثير (4/259)السيرة النبوية البن هشام : انظر (1)

 (.3/173)، والبداية والنهاية(4/261)السيرة النبوية البن هشام : انظر (2)

 (.4/62)، البداية والنهاية(4/261)هشام السيرة النبوية البن : انظر (3)

 (.4/143)، والبداية والنهاية(4/261)السيرة النبوية البن هشام : انظر (4)

 (.295-5/294)، والبداية والنهاية (4/262)السيرة النبوية البن هشام : انظر (5)

 .(295-5/294)، والبداية والنهاية (4/259)السيرة النبوية البن هشام : انظر (6)

أبىو الحسىن علىي بىن أبىي الكىرم : ، الكامىل فىي التىاريخ(3/212)ابىن كثيىر: البداية والنهايىة: انظر (7)

هىـ، دار 1415، 2عبىـدهللا القاضىي ط: تحقيىق( 3/75)محمد بىن محمىد بىن عبىدالكريم الشىيباني، 

 .بيروت -الكتب العلمية 

، 1، ط(3/159)بىىن الجىىوزي،  عبىىـدالرحمن بىىن علىىي: المىىنظم فىىي تىىاريخ الملىىوخ واألمىىم: انظىىر (8)

 .بيروت -هـ، دار صادر 1358

هىـ، دار 1358، 1، ط(3/349)ابن الجىوزي : المنتظم( 3/212)ابن كثير: البداية والنهاية: انظر (9)

 .بيروت -صادر 
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 ل البيت وأبي بكر الصديق المصاهرة بين آ: ثانيا وذريته : 

 .زو  أبو بكر الصديق ابنته عائشة من النبي  .1

فمىات ، أسماء بنت عمي  كانت زوجة لجعفر بن أبىي طالىب شىقيق علىي .2

، تزوجها الصديق وولدت له ولىداً سىماه محمىداً الىذي واله علىي علىى مصىرفعنها 

ثىم إن ، ولىداً سىماه يحيىىفولدت لىه  ،ولما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبى طالب

وواله إمىرة ، وحبيبىهي محمد بىن أبىي بكىر مىن أسىماء بنىت عمىي  كىان ربيىب على

.(محمد ابني من بهر أبي بكر): يقول وكان علي ، مصر في عصره
 ( )

 

محمد .3
( )

أم فروةتزو   (الباقر  )بن علي بن الحسين  
( )

القاسمبنت  
( )

بىن  

ن محمد بن علي بن الحسين الصىادقوكان جعفر ب، محمد ابن أبي بكر الصديق
( )

 

 : يقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول

 
 

هىـ، مكتىب 1418، 2أحمىد الحسىيني، ط: تحقيىق(571ص)فخىر الىدين الطريحىي: مجمع البحرين (1)

 .ةالنشر والثقافة اإلسالمي

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر البىاقر، ثقىة، كثيىر الحىديث تىوفي سىنة  (2)

، وخالصىة 497ابىن حجىر، ص : تقريىب التهىذيب: انظر)بضع عشرة ومائة، روى له الجماعة، 

الحىافظ الفقيىه صىفي الىدين أحمىد بىن عبىدهللا  الخزرجىي : تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجىال

هىـ، مكتىب المطبوعىات 1416، 5عبىـدالفتاح أبىو غىدة، ط: تحقيىق(  1/352)نصاري اليمنىي، األ

 (.بيروت  -حلب  -دار البشائر -اإلسالمية 

أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هي صاحبة أبي جعفىر البىاقر، وأم ولىده جعفىر  (3)

 (.4/416الذهبي، : سير أعالم النبالء: انظر.)الصادق

مىا رأيىت »: القاسم بن محمىد بىن أبىي بكىر الصىديق التيمىي، ثقىة، أحىد الفقهىاء بالمدينىة قىال أيىوب (4)

، خالصىة 451ص: ابىن حجىر: التقريىب: انظر.)على الصحيح( هـ 116)توفي سنة « أفضل منه

 (.1/313: أحمد بن عبدهللا األنصاري: تهذيب تهذيب الكمال

 .سبق ترجمته (5)
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"ولدني أبو بكر مرتين"
( )

يذكر الكليني، 
( )

: في أصىوله تحىت عنىوان مولىد جعفىر 

ومضىىى فىىي شىىوال مىىن سىىنة ثمىىان  ،سىىنة ثىىالث وثمىىانين  عبىىـدهللا ولىىد أبىىو)

ودفن بالبقيع في القبىر الىذي دفىن فيىه أبىوه ، وله خم  وستون سنة،وأربعين ومائة

وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمىد بىن أبىي  -عليهم السالم-لحسن بن علي وجده وا

.(رحمن بن أبي بكرعبـدال وأمها أسماء بنت ،بكر
( )

 

علىي بىن الحسىينو، كما أن القاسم بن محمد بن أبي بكر حفيد أبي بكىر .4
( )

 

 بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن 

المفيدعلي بن أبي طالب حفيد علي كانا ابني خالة كما يذكر 
( )

ن وهو يذكر علي بى   
 

: ، وشىىرح إحقىىاق الحىىق(2/374)اإلربلىىي : كشىىف الغمىىة: ، وانظىىر6/255سىىير أعىىالم النىىبالء (1)

 (.1/67)المرعشي 

 .-بمشيئة هللا تعالى -في الباب الثالث ( الكافي)سيأتي الحديث عنه وعن كتابه  (2)

جمىال الىدين أحمىد بىن : ، وعمىدة الطالىب فىي أنسىاب آل أبىي طالىب(1/472)األصول من الكافي  (3)

محمىىد حسىىن آل الطالقىىاني، : تصىىحيح: ، تحقيىىق(195ص)بىىابن عنبىىة،  علىىي الحسىىيني المعىىروف

ألبىي : النجف، وتهذيب األحكام فىي شىرح المقنعىة -هـ، منشورات المطبعة الحيدرية 1381، 2ط

هـ، دار 1365، 4حسن الموسوي، ط: ، تحقيق وتعليق(6/78) جعفر محمد بن الحسن الطوسي، 

 .طهران -الكتب اإلسالمية 

، ثقىة ثبىت عابىد فقيىه، فاضىل "زيىن العابىدين"حسين بىن علىي بىن أبىي طالىب الهاشىمي علي بن ال (4)

ما رأيت قرشيا أفضل منه، وهو من كبار التابعين وساداتهم : مشهور، قال ابن عيينة عن الزهري

، وقيىل (هىـ 93) علماً وديناً، أخذ عن أبيه وابن عباس، والمسور بن مخرمة وغيرهم، تىوفي سىنة

 (.411ابن حجر، ص : ، تقريب التهذيب1/272الخالصة، : رانظ)غير ذلك، 

أبىو عبىىـدهللا محمىىد بىىن محمىد بىىن النعمىىان البغىىدادي الكىىوفي الملقىب بالشىىيخ المفيىىد، إمىىام الرافضىىة  (5)

محقىق إمىامي، انتهىت : يرفع نسبه إلى قحطان، أبو عبـدهللا، ويعرف بىابن المعلىمولسان اإلمامية، 

علىى )ولىد فىي عكبىرا . صىول والكىالم والفقىه، كثيىر التصىانيف فىي األإليه رئاسة الشيعة في وقتىه

األعىالم فيمىا اتفقىت : )لىه نحىو مئتىي مصىنف، منهىا.ونشىأ وتىوفي ببغىداد( عشرة فراسخ من بغداد

( الرسالة المقنعىة)ئمة، ووالزهراء واأل في تاريخ النبي ( رشاداإل)و( مامية عليه من االحكاماإل

مرتىىب علىىى ( األمىىالي)و( أوائىىل المقىىاالت فىىي المىىذاهب والمختىىارات)و( أحكىىام النسىىاء)فقىىه، و
=  
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ابنه أبو محمىد علىي بىن الحسىين  واإلمام بعد الحسن بن علي ": الحسين بقوله

وأمىه شىاه زنىان بنىت . وكان يكنى أيضا أبا الحسىن، -عليهما السالم-زين العابدين 

بن شهريار بن كسىرى يزدجرد
( )

إن اسىمها كىان شىهر بانويىه وكىان أميىر : ويقىال 

حريث بن جابر الحنفي ىول المممنين 
( )

فبعىث إليىه بنتىي ، باً من المشرقجان 

شاه زنىان منهمىا فأولىدها  فنحل ابنه الحسين ، بن شهريار بن كسرى يزدجرد

فولىدت لىه القاسىم بىن محمىد ، ونحل األخرى محمد بن أبي بكر زين العابدين 

"بن أبى بكر فهما ابنا خالة
( )

.  

 =  
الكىالم فىي )و( أصىول الفقىه)رسىالة، و( إيمىان أبىي طالىب)و( نقص فضىيلة المعتزلىة)المجال ، و

أكثىر مىن الطعىن : قىال الىذهبي.مامىةفىي اإل( فصىاحاإل)و( تاريخ الشريعة)و( وجوه إعجاز القرآن

شىىذرات : انظىىر( )هىىـ 413)تىىوفي سىىنة .لىىة عضىىد الدولىىةعلىىى السىىلف، وكانىىت لىىه صىىولة، فىىي دو

 (.12/15، البداية والنهاية 211 -3/199ابن العماد : الذهب

، وذلىك فىي عهىد عمىر بىن (سىنة21)يزدجرد ابن شهريار بن كسرى، وقد ملىك علىى الفىرس ولىه  (1)

فقتلىوا وقتلىه رجىل مىن أهىل مىرو، والتىرخ يطلبونىه، ( جلىوال)الخطاب، وقد هزمه المسىلمون فىي 

، 7/31ابىن كثيىر، : البدايىة والنهايىة: انظر( )هـ31)الرجل، وأخذوا منه متاع كسرى، وذلك سنة 

126 ،158). 

لهىازم البصىرة،  ىوكان أميرا على  يحريث بن جابر الحنفي وقيل الخثعمي شهد صفين مع عل (2)

ل أنه قتل ذا الكالع وله رجز وشعر قاله يوم صفين، وهو قاتل عبيد هللا بن عمر بن الخطاب، وقي

كمال الىدين عمىر بىن : بغية الطلب في تاريخ حلب: انظر)الحميري، وقيل بل قتله األشتر النخعي 

 (.سهيل زكار، دار الفكر: ، تحقيق5/2197حمد بن أبي جرادة، أ

، تحقيىىق ممسسىىة آل البيىىت علىىيهم السىىالم (2/331: )اإلرشىىاد فىىي معرفىىة حجىىج هللا علىىى العبىىاد (3)

: لبنان، ومثلىه فىي -بيروت -هـ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع1414، 2لتراث، طلتحقيق ا

المجلسىىي : ، وبحىىار االنىىوار(2/212) ابىىن ابىىي الفىىتح األربلىىي : كشىىف الغمىىة فىىي معرفىىة األئمىىة

(45/331.) 
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 المصاهرة بين آل البيت وعمر بن الخطاب : ثالثا : 

كلثىىوم أم ابنتىىه  علىىي اإلمىىام زو 
( )

 وتزوجهىىا ،  الخطىىاب بىىن عمىىر 

 فلىىىم تىىىزل عنىىىده إلىىىى أن قتىىىل وولىىىدت لىىىه ، وهىىىي صىىىبية عمىىىر بىىىن الخطىىىاب 

ازيد
( )

.ورقية بنت عمر، 
( )

  

أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بن أبي  »: عن جعفر بن محمد عن أبيه

: فقىال عمىر، جعفىرفقىال علىي إنمىا حبسىت بنىاتي علىى بنىي ، طالب ابنتىه أم كلثىوم

فىىوهللا مىىا علىىى األرض رجىىل يرصىىد مىىن حسىىن صىىحبتها مىىا  ،انكحنيهىىا  يىىا علىىي

فجاء عمر إلى مجل  المهاجرين واألنصار بين القبر . قد فعلت: فقال علي. أرصد

بابنىة علىى بىن : بمن يا أمير المممنين  قىال: فرفئوه وقالوا. رفئوني: فقال، والمنبر

كىل نسىب وسىبب منقطىع يىوم ): قىال إن النبي : قالثم أنشأ يخبرهم ف، أبي طالب

 
 

 ، وأمهىىا خديجىىة بنىىت خويلىىدأم كلثىىوم بنىىت علىىي بىىن أبىىي طالىىب وأمهىىا فاطمىىة بنىىت رسىىول هللا  (1)

أبىي القاسىم علىي بىن الحسىن ابىن : تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثىل)

محب الدين أبي سعيد عمىر بىن غرامىة العمىري، : ، تحقيق(19/568)هبة هللا بن عبدهللا الشافعي 

 (.بيروت  -هـ، دار الفكر 1995طبعة عام 

ى هو وأمه أم كلثوم في ساعة واحىدة، وهىو زيد بن عمر بن الخطاب، من أم كلثوم بنت على، توف (2)

عبـدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدري  أبو : الجرح والتعديل. )صغير ال يدرى أيهما مات أول

 (.بيروت -هـ، دار إحياء التراث العربي1271، 1، ط3/568محمد الرازي التميمي، 

، (2/149)ن واضىح اليعقىوبي حمد بن أبي يعقوب بىن جعفىر بىن وهىب بى: تاريخ اليعقوبي: انظر (3)

دار الكتىب ( 2/492)ألبي جعفر محمد بن جريىر الطبىري : بيروت، تاريخ الطبري -دار صادر 

، األصىىىول مىىىن (2/382)، والكامىىل البىىىن األثيىىر(7/139)بيىىىروت، والبدايىىة والنهايىىىة -العلميىىة 

محمىد بىن الحسىن ألبىي جعفىر : ، واالستبصار فيما اختلف من األخبىار(5/346)للكليني، : الكافي

طهىىران، وشىىرح  -حسىىن الموسىىوي، دار الكتىىب اإلسىىالمية: ، تحقيىىق وتعليىىق(3/353)الطوسىىي، 

محمىد أبىو الفضىل إبىراهيم، ممسسىة إسىماعيليان : تحقيىق( 12/116)ابن أبي الحديد: نهج البالغة

 .للطباعة والنشر والتوزيع
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(إال نسبي وسببي ،القيامة
( )

«.وكنت صحبته فأحببت أن يكون هذا أيضا، 
 ( )

 

وهناخ من شكك
( )

ويكفي في الرد عليهىا أن  ماميةفي هذه المصاهرة من اإل 
 
 

وقىال صىحيح (3/153)المسىتدرخ  والحىاكم فىي( 2/625)رواه اإلمام أحمد في فضائل الصحابة  (1)

 .اإلسناد

 (.151، 2/149)تاريخ اليعقوبي  (2)

وبالرغم من تصحيح المجلسي للروايات التىي فىي األصىول مىن الكىافي والمثبتىة لهىذا الىزوا ، إال  (3)

 .أنه زعم كاذبا أن علي بن أبي طالب استعان بجنية من يهود نجىران اسىمها سىحيقة بنىت جريريىة

ثم ذكر أن هذه الرواية من الروايات المخفية التي ال يعرفها النىاس، ( 89-42/88) بحار األنوار)

 .ولهذا ال سند لها

 : وفي هذه األكذوبة مفاسد عديدة 

أن عليا كان يستعين بىاليهود ضىد المسىلمين، حيىث اسىتعان بسىحيقة بنىت جريىرة، لمجىرد تهديىد .1 

ه وبابنتىه حتىى يحىافظ علىى السىقاية ومىاء فضحى بشىرف. عمر له بانتزاع السقاية وماء زمزم منه

، 3/213: هاشىم البحرانىي: مدينة معاجز األئمة االثنى عشر ودالئل الحجىج علىى البشىر. )زمزم

هىىىـ، ممسسىىىة 1414، 1ممسسىىىة المعىىىارف اإلسىىىالمية بإشىىىراف عىىىزة هللا المىىىوالئي، ط: تحقيىىىق

 (إيران -قم-المعارف اإلسالمية 

ال يصح كما حكاه المليبىاري الهنىدي عىن األكثىر مىن أهىل العلىم  أن حكم نكاح اإلنسي من الجنية.2 

هىىـ، دار الفكىىر 1418، 1، ط3/341: فىىتح المعىىين لشىىرح قىىرة العىىين بمهمىىات الىىدين)كمىىا فىىي 

 (.لبنان -بيروت -للطباعة والنشر والتوزيع 

 هل كان هناخ من شهود لهذا الزوا  وولي لهذه الجنية عند عقد الزوا ، ومن هم .3 

 .هذا الزعم يقتضي أن عليا كانت تربطه باليهود عالقة تعاون وخدمات متبادلة أن.4 

أن عليا كان يستعين باليهود لقضاء حوائجه وكشف ما نزل به من ضر وتهديد ووعيد من عمر، .5 

ومىىن كىىان اضىىطره عجىىزه أن يسىىتعين بىىاليهود كيىىف تطلبىىون منىىه أن يكشىىف ضىىركم ويقضىىي 

 .حوائجكم

وهو مرتبط بقرابة ألهل البيت من . م كلثوم ولدا اسمه زيد باعتراف الرافضةومن المعلوم أن أل.6 

 جهة أمه، فهل ترضون أن يقال عنه هو ابن الجنية أم كلثوم 

فهل كان . وقد أورد الكافي أن عليا أخذ بيد أم كلثوم لتعتد في بيته بعد وفاة عمر بن الخطاب .7 
=  
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.مصادر القوم الموثوقة تثبت تلك المصاهرة
 ( )

 

 ثمان بن عفان المصاهرة بين آل البيت وع: رابعا وذريته : 

بناتىىه الىىثالث مىىن األربعىىة مىىن بنىىى أميىىة؛ مىىن أبىىي  زو  رسىىول هللا  .1

ومىن عثمىان بىن عفىان بىن أبىي العىاص بىن ، العاص بن الربيع وهو مىن بنىى أميىة

 .أمية

التي ولدت مع والد رسىول   وعثمان مع ذلك ابن بنت عمة رسول هللا   .2

أروى بنت كريز بن حبيىب بىن عبىد  ،مطلب توءمينعبدالبن  عبـدهللا هللا 

مطلب عمىة النبىي عبىـدال وهى أم عثمان وأمها أم حكيم وهى البيضىاء بنىت ،شم 

.
( )

 

أبىىانمىىن بنىىى هاشىىم ابنىىه  ولقىىد تىىزو  بعىىد عثمىىان بىىن عفىىان   .3
( )

بىىن  

 =  
 .أم كلثوم الحقيقية أم انت الجنية تعتد في بيت عليآخذا بيد جنية يهودية لتعتد عنده  فهل ك

 .أن الزوا  تتوقف عليه أحكام من طالق وتوارث وعدة وإيالء ومالعنة ونفقة وكسوة.8 

أين كانت أم كلثوم األصلية طيلة فترة وجود أم كلثوم الجنية مع عمر بن الخطاب  هل كانت في .9 

عبىـدالرحمن : راجع أحاديث يحتج بها الشيعة)نزل  السرداب طيلة الوقت أم كانت مختبئة في الم

 .(، نشر موقع صيد الفوائد265دمشقية ص

، ورواه (5/346)رواه الكلينىىىي فىىىي األصىىىول مىىىن الكىىىافي : زوا  أم كلثىىىوم مىىىن كتىىىب اإلماميىىىة (1)

والمجلسىىي فىىي ، ( 9/262و 8/161)وفىىي تهىىذيب األحكىىام ( 3/352)الطوسىىي فىىي االستبصىىار

لجنىىة مىىن : ، تحقيىىق(3/89)ابىىن شىىهر آشىىوب : ، ومناقىىب آل ابىىي طالىىب(38/88)بحىىار األنىىوار

البىن أبىي : النجىف، وشىرح نهىج البالغىة -هـ، المطبعة الحيدرية 1376أساتذة النجف، طبعة عام 

 (.151و 2/149، وتاريخ اليعقوبي، 12/116الحديد، 

ريىاض زركلىي، دار سىهيل زكىار، و: تحقيىق(  217، 1/37)الىبالذري : أنساب األشىراف: انظر (2)

 .لبنان -بيروت -الفكر للطباعة والتوزيع

أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بىن أميىة بىن عبىد شىم ، وأمىه أم عمىرو بنىت جنىدب بىن  (3)
=  
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بن أبي طالىب شىقيق ( الطيار) بن جعفر عبـدهللا وكانت عنده أم كلثوم بنت، عثمان

 . ( )}على 

 خالتهىىا توفيىىت أن بعىىد ،الربيىىع بىىن العىىاص بنىىت أمامىىة أيًضىىا لىىيع وتىىزو  .4

.فاطمة
( )

 

كمىىا أن هنىىد بنىىت أبىىي سىىفيان كانىىت متزوجىىة مىىن الحىىارث بىىن نوفىىل ابىىن  .5

مطلب بن هاشم فولدت له ابنه محمًداعبدالبن  الحارث
( )

. 

سكينةوبنت الحسين ، حفيدة على .6
( )

زيىد كانت متزوجىة مىن حفيىد عثمىان  

 =  
عمرو بن حممة بن الحارث بن رفاعة بن سعد بن ثعلبة بن لمي بن عامر بن غىنم بىن دهمىان بىن 

ا وبىىه كىىان يكنىىى، وهىىو مىىدني تىىابعي ثقىىة مىىن كبىىار منهىىب بىىن دوس، فولىىد أبىىان بىىن عثمىىان سىىعيد

التابعين، سمع أباه وزيد بن ثابت وكانت واليته على المدينة سبع سىنين روى لىه مسىلم واألربعىة، 

الطبقات الكبرى، : انظر( )هـ84)وقيل توفي سنة (هـ115)مات في والية يزيد بن عبدالملك سنة 

الثقىىات مىىن رجىىال أهىىل العلىىم والحىىديث ومىىن  بيىىروت، ومعرفىىة -، دار صىىادر 5/151ابىىن سىىعد، 

أبو الحسىن أحمىد بىن عبىدهللا بىن صىالح العجلىي الكىوفي نزيىل : الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم

 -هـ، مكتبة الدار 1415، 1عبـدالعليم عبـدالعظيم البستوي، ط: ، تحقيق1/198طرابل  الغرب، 

، 4/37بن أحمد أبىو حىاتم التميمىي البسىتي،  محمد بن حبان: السعودية، والثقات -المدينة المنورة 

 (.بيروت -هـ، دار الفكر 1395، 1السيد شرف الدين أحمد، ط: تحقيق

القىاهرة،  -ثىروة عكاشىة، دار المعىارف: تحقيىق(211ص)ابىن قتيبىة الىدينورى : المعىارف: انظىر (1)

 (1/269)البالذري : وأنساب األشراف

 (1/297)البالذري: أنساب األشراف: انظر (2)

 (.5/9)ابن حجر : ، واإلصابة في تمييز الصحابة(5/25)طبقات ابن سعد : انظر (3)

كانىىت سىىيدة نسىىاء عصىىرها مىىن أجمىىل النسىىاء  سىىكينة بنىىت الحسىىين بىىن علىىي بىىن أبىىي طالىىب  (4)

وأبرفهن وأحسنهن أخالقا، تزوجها مصعب بن الزبير فهلك عنها، ثم تزوجها عبـدهللا بن عثمان 

كىيم بىن حىزام، فولىدت لىه قرينىا، ثىم تزوجهىا األصىبل بىن عبىدالعزيز بىن مىروان بن عبىدهللا بىن ح

فىىأمره سىىليمان بىىن  وفارقهىىا قبىىل الىىدخول، ثىىم تزوجهىىا زيىىد بىىن عمىىرو بىىن عثمىىان بىىن عفىىان 

الصىىفدي، : الىىوافي بالوفيىىات) عبىىدالملك بطالقهىىا ففعىىل، توفيىىت بالمدينىىة سىىنة سىىبع عشىىرة ومائىىة
=  
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بن عمرو
( )

.-رضي هللا عنهم أجمعين- مانبن عث 
( )

 

وحفيدة على الثانية وابنة الحسين فاطمة كانت متزوجة من حفيىد عثمىان   .7

محمد، اآلخر
( )

. بن عمرو بن عثمان بن عفانعبـدهللا بن 
( )

  

العبىاس بىن علىى ، مطلبعبىدالبن  وتزوجت لبابة بنت عبيد هللا بن عباس .8

ابن أبي سفيان( ابن أخي معاوية) ثم خلف عليها الوليد بن عتبة، بن أبي طالب
( )

. 

 =  
15/182.) 

ن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شم  بن عبد مناف بن قصي، وأمه أم عمرو بن عثمان ب (1)

عمرو بنت جندب بن عمرو بن حممة بن الحارث بن رفاعة بن سعد بن ثعلبة بىن لىمي بىن عىامر 

بن غنم بن دهمان بن منهب بن دوس، فولد عمرو بىن عثمىان عثمىان در  وخالىدا، وأمهمىا رملىة 

رب بىن أميىة وعبىدهللا األكبىر بىن عمىرو وهىو المطىرف، وأمىه بنت معاوية بىن أبىي سىفيان بىن حى

حفصىىة بنىىت عبىىـدهللا بىىن عمىىر بىىن الخطىىاب، وعثمىىان األصىىغر بىىن عمىىرو وأمىىه بنىىت عمىىارة بىىن 

الحارث بن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة وعمر بن عمرو والمغيرة وأبا 

ئشة وأم سعيد ألم ولد، قىد روى عمىرو عىن أبيىه بكر وعبدهللا األصغر والوليد ألمهات أوالد، وعا

، وتهىذيب 5/151ابىن سىعد، : الطبقات الكبرى: انظر. ) وعن أسامة بن زيد وكان ثقة له أحاديث

 (.8/69التهذيب، ابن حجر، 

، 3ط(1/13)ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي، : جمهرة أنساب العرب: انظر (2)

 .لبنان/بيروت -لعلمية هـ، دار الكتب ا1424

محمد بن عبىدهللا بىن عمىرو بىن عثمىان بىن عفىان القرشىي المىديني، أبىو عبىـدهللا، يعىرف بالىديبا   (3)

لحسن وجهه، روى عن أمه فاطمة بنت حسين روى عنىه الىدراوردي وابىن أبىى الزنىاد، قتلىه أبىو 

ا : الجرح والتعديل: انظر. )جعفر المنصور سنة خم  وأربعين ومائة وبعث برايته إلى خراسان

، وتهىىذيب الكمىىال، يوسىىف بىىن الزكىىي عبىىدالرحمن أبىىو الحجىىا  المىىزي، 7/311بىىن أبىىي حىىاتم، 

 (.بيروت -هـ، ممسسة الرسالة 1411، 1بشار عواد معروف، ط. د: ، تحقيق35/41

 (.197، 179ص)أنسا ب األشراف للبالذري: انظر (4)

ليفىي : تحقيىق( 1/32)عبدهللا بىن المصىعب الزبيىريأبو عبـدهللا المصعب بن : نسب قريل: انظر (5)

أبىىىو جعفىىىر محمىىىد بىىىن حبيىىىب بىىىن أميىىىة البغىىىدادي : القىىىاهرة، المحبىىىر -بروفسىىال، دار المعىىىارف 

 .بدون( 1/441)
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بن أبي طالب من سليمان  - الطيار -وتزوجت رملة بنت محمد بن جعفر  .9

ملكعبىىدالبىىن  هشىىامبىىن 
( )

وليىىدثىىم أبىىا القاسىىم بىىن ( األمىىوى) 
( )

بىىن عتبىىة بىىن أبىىي  

سفيان
( )

. 

مروانكذلك تزوجت ابنة على بن أبي طالب رملة من ابن  .11
( )

 بن الحكىم 

ثم خلف عليهىا .. فقد كانت رملة بنت على عند أبي الهيا ، ن أميةبن أبي العاص ب

معاوية بن مروان بن الحكم بن أبي العاص
( )

. 

فنفيسىة ، وتزوجت حفيدة على بن أبي طالب من حفيد مروان بىن الحكىم .11

ملكعبىىدالبىىن  بنىىت زيىىد بىىن الحسىىن بىىن علىىى بىىن أبىىي طالىىب تزوجهىىا الوليىىد
( )

بىىن  
 
 

هشىىام بىىن عبىىدالملك بىىن مىىروان أميىىر المىىممنين أبىىو الوليىىد القرشىىي األمىىوي، ولىىد بعىىد السىىبعين  (1)

هـ إلى أن مات في ربيع اآلخر سىنة 115د، في شعبان سنة واستخلف بعهد معقود له من أخيه يزي

، البداية والنهاية البن 353 -5/351سير أعالم النبالء : انظر) .هـ، وله أربع وخمسون سنة125

 (.165-1/163ابن العماد، : ، شذرات الذهب354 -9/351كثير 

جود، وحلم وسمدد، وديانة، مات  الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، ولي لعمه معاوية المدينة، كان ذا (2)

 .(3/534الذهبي، : ، سير أعالم النبالء1/72ابن العماد، : شذرات الذهب: انظر) .(هـ64) سنة

 (.1/449)ألبي جعفر محمد بن حبيب بن أمية البغدادي : المحبر: انظر (3)

لخالفة في آخر سىنة مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو عبـدالملك األموي المدني، ولي ا (4)

: ، تقريىب التهىذيب479-3/476الذهبي، : سير أعالم النبالء( ) هـ 65)وتوفي في سنة ( هـ 64)

 (.525ابن حجر، ص

، وجمهىىرة (2/45)نسىىب قريل،أبىىو عبىىـدهللا المصىىعب بىىن عبىىدهللا بىىن المصىىعب الزبيىىري: انظىىر (5)

 (.1/87)ابن حزم : أنساب العرب

ن الحكم بن أبىي العىاص األمىوي، كىان قبىل الخالفىة عابىداً ناسىكاً طالبىاً هو عبـدالملك بن مروان ب (6)

للعلم ثم اشتغل بالخالفة فتغير حاله، ملك ثالث عشىرة سىنة اسىتقالالً، وقبلهىا منازعىاً البىن الزبيىر 

الوليىد، وسىليمان، ويزيىد، وهشىام، : تسع سنين، أوالد عبـدالملك األربعىة الىذين تولىوا الخالفىة هىم

، وتقريىب التهىذيب، ابىن 249-4/246الىذهبي، : سىير أعىالم النىبالء: انظر( )هـ 86ة سن)توفي  

 (.365حجر، ص 
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 بن عباسعبـدهللا بابة بنتوأمها ل، مروان فتوفيت عنده
( )

. 

بما ذكر مما واكتفي ، آل البيت يطول والحديث عن المصاهرة بين الصحابة

وأن المصاهرة قائمة بينهم قبل وبعد ، ينطق بالعالقة الحميمة بين اآلل واألصحاب

مما يمكىد اسىتمرار العالقىة الحميمىة بىين اآلل واألصىحاب وذريىتهم ، أحداث الفتنة

 .عبر األجيال

 

 

 

 
 

 (.15/19)الصفدي : ، والوافي بالوفيات(1/32)للزبيري : نسب قريل: انظر (1)
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 التسميــــة: المبحث الثاني

وهىو ، وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليىه، ودليل عليه، االسم عنوان المسمى

وإشىعار ، وتنويه بالدين، للمولود زينة ووعاء وشعار يدعى به في اآلخرة واألولى

 .بأنه من أهله

نكىم تىدعون يىوم إ): فقىد قىال النبىي  وقد حث اإلسالم على تحسين األسماء

.(سىىىماءكمأحسىىىنوا أسىىىماء ابىىىائكم فأو ،لقيامىىىة باسىىىمائكما
 ( )

:  هللاِ قىىىال رسىىىول و 

.(أَلَْنهَيَنَّ أَْن ي َسمَّى َرافٌِع َوبََرَكة  َويََسارٌ )
 ( )

 

ال تسم غالمك رباح وال أفلىح ): قال  سمرة بن جندب أن رسول هللا  عنو

.(وال يسار وال نجيح
 ( )

 

 م الشىريعة باألسىماء فقىد غيهىر الرسىول ويكفي لمعرفة أهميىة االسىم اهتمىا

أسماء بعص الصحابة مىن الرجىال والنسىاء
( )

عىن التسىمية   نهىى رسىول هللا و، 

 
 

سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي : ، وسنن أبي داود(5/194)مسند اإلمام أحمد  (1)

( 13/135)بيروت، وصحيح ابن حبان  -محمد محيي الدين عبـدالحميد، دار الفكر : قيق، تح(4/287)

: تحقيىق( 13/135) محمىد بىن حبىان بىن أحمىد أبىو حىاتم التميمىي : صحيح ابن حبان بترتيب ابىن بلبىان

بيروت، والحديث عن عبـدهللا بن أبىي زكريىا عىن  -هـ، ممسسة الرسالة 1414، 2شعيب األرنموط، ط

عبـدالعظيم بن : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف.) رداء، وعبدهللا بن أبي زكريا ثقة عابدأبي الد

 -هـ، دار الكتب العلمية 1417، 1إبراهيم شم  الدين، ط: ، تحقيق3/47عبدالقوي المنذري أبو محمد، 

محمىىد : سلسىىلة األحاديىىث الضىىعيفة والموضىىوعة وأثرهىىا السىىيء فىىي األمىىة)وضىىعفه األلبىىاني ( بيىىروت

 -هىىـ، مكتبىىة المعىىارف للنشىىر والتوزيىىع 1412، 1، ط11/811ناصىىر الىىدين بىىن الحىىا  نىىوح األلبىىاني

 (الرياض 

: ، وقىال(5/132)محمىد بىن عيسىى أبىو عيسىى الترمىذي السىلمي : الجامع الصحيح سنن الترمذي (2)

الىدين األلبىاني محمىد ناصىر : هذا َحِديٌث َغِريٌب، وصححه األلباني في السلسلة الصىحيحة الكاملىة

 (الرياض -هـ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 1412، 1ط(5/176)

 (1/613)وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة .حديث حسن: وقال( 5/132) سنن الترمذي (3)

محمىد عبىـدالرحمن بىن : وتحفىة األحىوذي بشىرح جىامع الترمىذي( 5/132)سىنن الترمىذي : انظر (4)

بيىروت، االسىتيعاب فىي معرفىة  -دار الكتىب العلميىة ( 8/99)ي أبىو العىال عبدالرحيم المباركفور

علىي محمىد البجىاوي، : ، تحقيىق(3/1395)يوسف بن عبىدهللا بىن محمىد بىن عبىدالبر : األصحاب
=  
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بملك األمىالخ
( )

إن أخنىع اسىم  عنىد هللا رجىٌل تسىمى ):  قىال رسىول هللا ، ونحىوه 

 (ملك األمالخ
( )

. 

الىذي  ،مىارحمن ونحوهوعبىدال عبىـدهللا إلى التسمية باسىم   وأرشد الحبيب

 .وكذلك تعبيد المرء هلل ،  فيه إشعار المسمى بعبوديته هلل 

(رحمنوعبىىىدال عبىىىـدهللا أحىىىب األسىىىماء إلىىىى هللا):  قىىىال رسىىىول هللا 
( )

. 

وهذا معروف من هديه عليه وعلى ، ويتفاءل به ،يعجبه االسم الحسن   ورسولنا

 .آله أفضل الصالة والسالم

روى ، ثابتىىة فىىي األمىىم السىىابقة، المسىىلمين التسىىمية بأسىىماء الصىىالحين مىىنو

 ،أنهىىىم كىىىانوا يسىىىمون بأسىىىماء أنبيىىىائهم): عىىىن النبىىىي  المغيىىىرة بىىىن شىىىعبة 

(والصىىالحين مىىن قىىبلهم
( )

هىىم رأس الصىىالحين فىىي هىىذه  وصىىحابة رسىىول هللا  ،

 .وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، األمة

صيته وسلوكه وقبل ذلىك والتسمية تدل على حب المسمى به واإلعجاب بشخ

 .باالسم على المسمى  التيمنو لفتكون التسمية من باب التفا ، دينه

ولهىذا يحتفظىون بأسىماء ، والنىاس ال يسىمون إال باألسىماء التىي يعتىزون بهىا
 =  

 .1412 -بيروت  -دار الجيل : هـ، دار النشر1412، 1ط

 .حديث حسن صحيح:وقال، (5/134)سنن الترمذي :انظر (1)

، (2/244)مسىىند أحمىىد بىىن حنبىىل : حسىىن صىىحيح، ومثلىىه فىىي: وقىىال( 5/134) ذي سىىنن الترمىى (2)

صىىىحيح علىىىى شىىىرط الشىىىيخين ولىىىم : وقىىىال( 4/316)الحىىىاكم : والمسىىىتدرخ علىىىى الصىىىحيحين

 .(2/619)وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة .يخرجاه

وصىححه .يىبحديث حسىن غر: ، وقال(5/132)، والترمذي (4/287)أخرجه أبو داود في سننه  (3)

 (2/615)األلباني في السلسلة الصحيحة 

النهي عن التكنىي بىأبي القاسىم وبيىان مىا يسىتحب : اآلداب، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب (4)

 (.3/1685)من األسماء 
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 .آبائهم وأجدادهم وإخوانهم عندما يحيونها في أسماء أبنائهم

ي تعد داللة عقلية جلية الت، وعلى هذا كانت التسمية بين الصحابة وآل البيت

 وال، الحسىن االسىم اختيىار أهميىة يىدرخ عاقل كل فإن، للمحبة والتراحم فيما بينهم

 .دينه وأعداء بأعدائه تختص بأسماء ابنه يسمي بأن عاقل سوي رجل يرضى

 وال، بيىنهم المحبىة عظىم علىى قاطعىة داللىة تىدل المتكىررة التسميات هذه إن

 .بينهم والشحناء البغضاء وجود مع التسميات تكثر أن بحال يمكن

فىال  عدم اختيار أسماء أعداء أهىل البيىت،ومن األمور المسلمة عند اإلمامية 

: حتىى عقىدوا فىي هىذا أبوابىاً فىي مصىنفاتهم كبىاب يسمون أبناءهم بأسماء أعدائهم،

-عليهم السالم- كراهة التسمية بأسماء أعداء األئمة
(1)

، وذكىروا فيهىا روايىات عىدة 

إن الشىىيطان إذا سىمع مناديىىاً ينىادي باسىىم عىدو مىىن »: قىال  يىة أبىي جعفىىركروا

«أعدائنا اهتز واختال
(2)

، وهذا يقتضي عىدم تسىميتهم بأسىماء أعىدائهم، ولمىا ثبتىت 

 .التسمية المتبادلة اتنفت دعوى العداوة

 : في بيان بعص تلك التسميات أفإذا تأكد ذلك أبد

 من تسمى بأبي بكر : أوال: 

بن علي بن أبي طالب أبو بكر .1
( )

وأمه ليلي ، قتل مع الحسين في كربالء: 
 
 

أبىي : محمىد الىرازي، تعليىق: ، تحقيىق وتصىحيح وتىذييل(15/131)وسائل الشيعة للحىر العىاملي  (1)

لبنىىان، ومسىىتدرخ الوسىىائل ومسىىتنبط  -بيىىروت  -ر إحيىىاء التىىراث العربىىي الحسىىن الشىىعراني، دا

هىىـ، ممسسىىة آل البيىىت علىىيهم 1418، 1ط(.15/132)ميىىرزا حسىىن النىىوري الطبرسىىي : المسىىائل

 .لبنان -بيروت  -السالم إلحياء التراث 

جىىامع ، (398، 21/393)، وسىىائل الشىىيعة للحىىر العىىاملي (6/21)للكلينىىي : األصىىول مىىن الكىىافي (2)

 .قم -هـ، نشر الملف، مطبعة المهر 1412طبعة عام ( 21/337)أحاديث الشيعة للبروجردي 

المىىدني ثقىىة عىىالم، تىىوفي بعىىد " ابىىن الحنفيىىة"محمىىد بىىن علىىي بىىن أبىىي طالىىب الهاشىىمي أبىىو القاسىىم  (3)

 (.4/75الصفدي، : ، والوافي بالوفيات497ابن حجر، ص : تقريب التهذيب: انظر)الثمانين
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، بنت مسعود النهشلية
( )

.وذكر أن اسمه محمداً وكنيته أبو بكر 
 ( )

  

قتىل مىع عمىه الحسىين فىىي : أبىو بكىر بىن الحسىن بىن علىي بىىن أبىي طالىب .2

.كربالء
 ( )

  

أبىو كنية علي زين العابدين بىن الحسىين هىي : أبو بكر علي زين العابدين .3

.وذكر ذلك العديد من علماء الشيعة اإلمامية ،بكر
 ( )

 

أبو بكر علي بن موسى  .4
( )

كانىت كنيىة علىي : الكىابم بىن جعفىر الصىادق 

الرضا أبو بكر
( )

.  

ذكىىره صىىاحب أنسىىاب :  بىىن جعفىىر بىىن أبىىي طالىىبعبىىدهللابىىن  أبىىو بكىىر .5

 من الخوصاء أمهمو لحسينا مع ق تِلَ  بكر وأبا ...جعفر بن عبـدهللا ولد»: األشراف قال

«...ربيعة
( )

. 

 
 

 (.1/354)، واإلرشاد للمفيد (2/213) تاريخ اليعقوبي: ظران (1)

 (.42/91) المجلسي: بحار األنوار: انظر (2)

 (.1/354)للشيخ المفيد : ، واإلرشاد(1/288)اليعقوبي  تاريخ: انظر (3)

سيد جالل الدين محدث : حقيقت(  373، 31ص)منتجب الدين ابن بابويه القمي : الفهرست: انظر (4)

قىىم، وبحىىار األنىىوار -هىىـ، مكتبىىة آيىىة هللا العظمىىى المرعشىىي النجفىىي 1366طبعىىة عىىام األرمىىوي، 

(112/213.) 

بكسىر  -علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علىي بىن الحسىين بىن علىي الهاشىمي يلقىب الرضىا  (5)

، روى لىه (هىـ 213)صدوق والخلىل ممىن روى عنىه، مىات مسىموًما سىنة  -الراء وفتح المعجمة 

 (.415ابن حجر، ص : ، تقريب التهذيب21/148المزي، : تهذيب الكمال: نظرا)ابن ماجه 

كىابم المظفىر، : قىدم لىه( 374ص)أبي فر  األصفهاني علىي بىن الحسىين : مقاتل الطالبين: انظر (6)

 .النجف -هـ، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها1385، 2ط

، (241ص)ياط الليثي العصفري أبو عمر خليفة بن خ: تاريخ خليفة بن خياط: ، وانظر( 68ص) (7)

 .دمشق، بيروت -هـ، دار القلم، ممسسة الرسالة 1397، 2أكرم ضياء العمري، ط. د: تحقيق
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 من تسمى بعمر : ثانيا : 

عمر .1
( )

أمىه أم حبيىب الصىهباء التغلبيىة : األطرف بن علي بن أبي طالىب 

.من سبي الردة
 ( )

 

عمر  .2
( )

أمىة أم ولىد استشىهد مىع عمىه : بن الحسن بن علي بن أبي طالىب 

.الحسين في كربالء
 ( )

 

عمرباسم أيضاً سمى أحد أبنائه  الحسين وكذلك   .3
( )

.
( )

  

عمر .4
( )

أمىة أم ولىد ولقىب بىـ : األشرف بن علي زين العابدين بن الحسىين 

 
 

عمىىر بىىن علىىي بىىن أبىىي طالىىب الهاشىىمي، ثقىىة، سىىمع أبىىاه، وروى عنىىه ابنىىه محمىىد، قتىىل سىىنة سىىبع  (1)

ابىن حجىر، : وتقريىب التهىذيب، 6/124ابن أبي حىاتم الىرازي، : الجرح والتعديل: انظر. )وستين

 (.416ص 

هىىـ، دار الثقافىىة 1414، 1، ط(21ص)للطوسىىي، : ، واألمىىالي(2/218)اإلرشىىاد، المفيىىد : انظىىر (2)

قىىم، وفتىىوح البلىىدان، أحمىىد بىىن يحيىىى بىىن جىىابر المعىىروف بىىالبالذي  -للطباعىىة والنشىىر والتوزيىىع 

بيىروت،  -تىب العلميىة هىـ، دار الك1413رضوان محمد رضوان، طبعة عىام : تحقيق( 118ص)

 (.422ص)أبو فر  األصفهاني : ، ومقاتل الطالبين(34/297)المجلسي : وبحار األنوار

 .لم أجد له ترجمة (3)

 (.68ص)البن عنبه : ، وعمدة الطالب( 2/228)تاريخ اليعقوبي : انظر (4)

عنىه ابىن  ، يىروي عىن أبيىه، وروى}عمر بن علي بن الحسين بىن علىي بىن أبىي طالىب الهاشىمي  (5)

اخيه جعفر بن محمد بن علي، وكان عمر رجالً ناسكاً من الدين والورع، توفي بعد الستين ومائىة 

، لباب األنسىاب واأللقىاب واألعقىاب، أبىو الحسىن بهيىر الىدين 7/181ابن حبان، : الثقات: انظر)

 ، بىىىدون، والىىىوافي بالوفيىىىات، الصىىىفدي،28علىىىي بىىىن زيىىىد البيهقىىىي، الشىىىهير بىىىابن فندمىىىه، ص

21/231.) 

محمىد بىن أحمىد الىدوالبي، : ، والذرية الطاهرة النبويىة(194ص)ابن عنبة، : عمدة الطالب: انظر (6)

 .الكويت -هـ، الدار السلفية 1417، 1سعد المبارخ الحسن، ط: تحقيق(111ص)

 .لم أجد له ترجمة (7)
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.وهو عمر بن علي بن أبي طالب، ألن عمر الملقب بـ األطرف، األشرف
 ( )

  

.عمر بن موسى الكابم بن جعفر الصادق .5
 ( )

  

 من تسمى بعثمان : ثالثا : 

في كربالء وأمة أم البنىين  ق تَِل مع الحسين: عثمان بن علي بن أبي طالب .1

.بنت حزام الوحيدية ثم الكالبية
 ( )

  

عثمان .2
( )

.بن عقيل بن أبي طالب 
 ( )

    

 باسم طلحة ىمن تسم: رابعا  : 

.طلحة بن الحسن بن علي بن أبي طالب
 ( )

 

 معاوية ممن تسمى باسم : خامسا : 

معاوية
( )

 سىماه دهللاعبىـ هىو أحىد أوالد:  بىن جعفىر بىن أبىي طالىبعبدهللابن  

 
 

األربلىي : شىف الغمىة، وك(194ص)عنبىه  البن: ، وعمدة الطالب(2/155)اإلرشاد للمفيد : انظر (1)

(22/312.) 

 .، ولم أجد له ترجمة(3/31)كشف الغمة، األربلي : انظر (2)

محمىد بىاقر : ، تحقيق(2/49)محمد بن سليمان الكوفي، : مناقب اإلمام أمير المممنين : انظر (3)

ألبىي الفىر  : قىم، ومقاتىل الطىالبين -هىـ، مجمىع إحيىاء الثقافىة اإلسىالمية 1412، 1المحمودي، ط

 (.1/354)المفيد : ، اإلرشاد(53ص)األصفهاني، 

 .لم أجد له ترجمة (4)

 (1/272)البالذري : أنساب األشراف: انظر (5)

 (.68ص)ابن عنبة : ، وعمدة الطالب(2/228: )تاريخ اليعقوبي: انظر (6)

يىة بىن معاوية بن عبدهللا بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي، وأمىه أم ولىد فولىد معاو (7)

عبدهللا، روى عن أبيه روى عنه الزهرى ويزيد بن عبدهللا بىن أسىامة بىن الهىاد، وهىو مقبىول مىن 

، 8/377ابىن أبىي حىاتم، : ، الجىرح والتعىديل5/329ابىن سىعد، : الطبقات الكبرى: انظر)الرابعة 
=  
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.باسم معاوية بن أبي سفيان ولمعاوية هذا عقب
 ( )

  

 تسممية ، من الصحابة الذين سموا أوالدهمم بأسمماء آل البيمت: سادسا

 : الزبير أوالده بأسماء الصحابة من آل البيت الشهداء

هشام بن عىروةروى  
( )

إنَّ طلحىة يسىمى بنيىه ": قىال الزبيىر: عىن أبيىه قىال 

ىهداء ، د علىم أنىه ال نبىيه بعىد محمىد وقى، بأسماء األنبياء وإنهىي أسىمى بأسىماء الشا

وعىروة ، والمنذر بالمنىذر ابىن عمىرو،  بن جحلعبدهللا بعبـدهللا: لعلهم يستشهدون

ومصىىعب ، وجعفىىر بجعفىىر بىىن أبىىى طالىىب، وحمىىزة بحمىىزة، بعىىروة بىىن مسىىعود

رو وعمى، وخالىد بخالىد بىن سىعيد، وعبيىدة بعبيىدة بىن الحىارث، بمصعب بن عميىر

"بعمرو بن سعيد بن العاص قتل باليرموخ
( )

. 

، ولي  هنا محىل استقصىاء األسىماء، والصحابة وكذلك غيرهم من آل البيت

 .لمراد ِذكر ما يدل على المقصودبل ا

مىىن أقىىوى األدلىىة العقليىىة والنفسىىية والواقعيىىة  فالتسىىمية بىىين اآلل واألصىىحاب

، أن يسمي شخص ابنه باسم عدوهإذ يستحيل ، والتقدير المتبادل محبةالعلى صدق 

 .ويعتز به، ويحبه، بل بمن يجله

وبىىىين  بىىىين آل بيىىىت النبىىىي ، وهىىىذا التىىىرابط والىىىتالحم األسىىىري المبىىىارخ

 =  
 (.538ابن حجر، ص : تقريب التهذيب

 (.38ص)البن عنبه: لطالب، وعمدة ا(1/263)البالذري: أنساب األشراف: انظر (1)

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، ويكنى أبا المنذر، وأمىه أم ولىد، وكىان ثقىة  (2)

ثبتا كثير الحديث حجة، وقد سمع من عبـدهللا بن الزبير، ووفد على أبىي جعفىر المنصىور بالكوفىة 

: انظىىر)ن فىىي مقبىىرة الخيىىزران ولحىىق بىىه ببغىىداد فمىىات بهىىا فىىي سىىنة سىىت وأربعىىين ومائىىة، ودفىى

 (.11/44ابن حجر، : ، وتهذيب التهذيب7/321ابن سعد، : الطبقات الكبرى

 (.3/111)ابن سعد : ، والطبقات الكبرى(3/515)الذهبي : تاريخ اإلسالم (3)
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وكثرة المصاهرات ، وتسمية بعضهم بأسماء بعص، الصحابة وغيرهم في التزاو 

واسىىتقامة ديىىنهم ، إنمىىا تىىدل داللىىة واضىىحة علىىى مىىودتهم لبعضىىهم بعضىىاً ، بيىىنهم

 .اإلماميةال كما يرو  ، وسالمة قلوبهم وألسنتهم فيما بينهم، ومنهجهم
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 الثنــــاء: المبحث الثالث

ألن ، تعد داللة الثناء على المحبة المتبادلة بىين اآلل واألصىحاب داللىة قويىة

 مىع اعتقىاده، وكان ذو عالقة حسنة به، ويقدره، الشخص ال يثني إال على من يجله

وفي هذه ، قد يحدث أن يثني شخص على عدوهو، لذلك الثناء عليهاستحقاق المثني 

 .ويكون ثناء عابرا، الحالة يظهر عداءه في ذلك الثناء

، وثنىاء آل البيىت علىى الصىحابة، أما في حالة ثنىاء الصىحابة علىى آل البيىت

وهىو ثنىاء غيىر عىابر ، فهو ثناء دافعه الحب والمودة والتقدير واالعتراف بالفضىل

 .بما يثبت عمق تلك العالقة وإيجابيتها، ودائم، كرربل هو مت

: -تعىىالى- قىىال هللا ،ال شىىك أن الوفىىاق والوئىىام والمحبىىة هىىي السىىائدة بيىىنهمو

آل ] (ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ)

 [430:عمران

وجعلهىم ، وجعلهم إخوانىاً ، وألف بينهم، يخبرنا بأنه ألهف بين قلوبهم  اهلل ف

يصر الشيعة االثنى عشرية على وجود العىداوة والبغضىاء ومع ذلك ، حماء بينهمر

 . بين الصحابة وآل البيت

وقد امتألت الكتب في ثناء بعضىهم علىى بعىص
( )

كتىب أهىل السىنة وكىذلك ، 

ومىن اآلل ، من الصحابة لالإشارات صريحة كلها في الثناء  فهناخ اإلماميةكتب 

 .لألصحاب

ربيعىة الجرشىيعىن ف: يثنىى علىى علىي  قىاص فهذا سعد بن أبي و
( )

 :

 
 

 .تفصيل للثناء بين اآلل واألصحاب في الباب األول والثاني من البحث -بمشيئة هللا تعالى -سيأتي  (1)

ربيعة الجرشي الدمشقي، مختلف في صحبته، وله عن عائشة وسعد، وعنىه ابنىه أبىو هشىام الغىاز  (2)

قتل يىوم مىر  . سألته وكان فقيه الناس في زمن معاوية: وعطية بن قي ، قال أبو المتوكل الناجي

، وتوضيح المشتبه في ضبط أسماء الىرواة 1/394الذهبي، : الكاشف: انظر(.)هـ64)راهط سنة  
=  
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، أتىذكر عليىا: فقىال لىه سىعد ،وعنده سعد بن أبي وقىاص ،أنه ذكر علي عند رجل"

وذكىر حمىر ، إن له مناقب أربًعا ألن تكون لي واحدة منهن أحب إلى من كىذا وكىذا

 :وقولىه، أنت منىي بمنزلىة هىارون مىن موسىى: وقوله، ألعطين الراية: قوله ،النعم

."ونسى سفيان واحدة"من كنت موااله فعلي مواله"
 ( )

 

، لم اختار المسلمون أبىا بكىر خليفىة للنبىي : وعندما سئل اإلمام علي 

إنىه لصىاحب ، إنىا نىرى أبىا بكىر أحىق النىاس بهىا»: بقولىه وإماماً لهم  فأجاب 

ولقىىد أمىىره رسىىول هللا بالصىىالة وهىىو ، وإنىىا لنعىىرف لىىه سىىنه، الغىىار وثىىاني اثنىىين

«حي
( )

 . 

 «لوال أنا رأينا أبا بكر لها أهالً لمىا تركنىاه»: قوله وجاء عنه 
( )

وقىال . 

م األود -أي عمر -هلل بالء فالن »: يثني على عمر الفاروق  وداوى ، فقد قىوه

أصىىاب خيرهىىا ، قليىىل العيىىب، ذهىىب نقىىي الثىىوب، وأقىىام السىىنة، خلهىىف الفتنىىة، العمىىد

 «واتقاه بحقه ،أدهى إلى هللا طاعته، وسبق شرها
( )

وغيره كثير من بقية الصحابة . 

فىىي  -يىىإذن هللا تعىىالى- وآل البيىىت الىىذي يتعىىذر سىىرده فىىي هىىذا الموضىىع وسيفصىىل

  =  .موضعه من البحث
ابىىن ناصىىر الىىدين شىىم  الىىدين محمىىد بىىن عبىىدهللا بىىن محمىىد القيسىىي : أنسىىابهم وألقىىابهم وكنىىاهمو

 .(بيروت  -م، ممسسة الرسالة 1993، 1محمد نعيم العرقسوسي، ط: ، تحقيق2/269الدمشقي، 

، 1وصىىي هللا محمىىد عبىىاس، ط: ، تحقيىىق(2/643)أحمىىد بىىن حنبىىل الشىىيباني : فضىىائل الصىىحابة (1)

 .تخريج األحاديث الواردة فى األثر-بمشيئة هللا تعالى-وسيأتي .الرسالة بيروتهـ، ممسسة 1413

أحمد بن الحسين بن علىي بىن : ، سنن البيهقي الكبرى(3/71)المستدرخ على الصحيحين، الحاكم  (2)

هىـ، مكتبىة دار 1414محمد عبـدالقادر عطا، طبعة عىام : تحقيق(8/152)موسى أبو بكر البيهقي 

 (.2/51: )البن أبي الحديد: مكرمة، شرح نهج البالغةمكة ال-الباز 

هىـ، شىركة الكتبىي 1413، 2محمد هادي األميني، ط: ، تحقيق(41ص)الجوهري : السقيفة وفدخ (3)

 (.2/45)البن أبي الحديد : لبنان، وشرح نهج البالغة -بيروت  -للطباعة والنشر

 (6/482)العاملي : تصار، واالن(12/4: )البن أبي الحديد: شرح نهج البالغة (4)
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إال أن اإلمامية يرون أن ذلك الثناء هو من باب التقية 
( )

 وبما أن هذا الزعم ، 

 بيىىان  لضىىروريمىىن انىىه أجىىد أ، يتكىىرر فىىي أي عالقىىة طيبىىة بىىين اآلل واألصىىحاب

معنى التقية
( )

عند اإلمامية وعقيدتهم فيها، وبيان عىدم جىدواها فىي تبريىر وتوجيىه  

 .الثناء المتبادل بين اآلل واألصحاب

 :التقية عن  اإلمامية

 ،وسىتر االعتقىاد فيىه،التقيىة كتمىان الحق): يعرف المفيىد التقيىة عنىدهم بقولىه

(يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا بما ،وترخ مظاهرتهم ،ومكاتمة المخالفين
 ( )

. 

حمد جواد مغنيةموعرفها 
( )

 ،أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد.. التقية): بقوله 

(لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك
 ( )

. 

نهىىم يقولىىون أل ،وهىىذا التعريىىف للتقيىىة ال ينطبىىق علىىى حىىاالت التقيىىة عنىىدهم

والحاجة الشرعيةبالتقية في غير مجال الضرورة 
( )

. 

 
 

 (.12/4)شرح نهج البالغة، البن أبي الحديد المعتزلي: انظر (1)

: القىاموس المحىيط: انظىر.) اتَّقَْيت  الشيء، وتَقَْيت ه أتَّقيه، ت قى، وتَقيَّة، وتقاء، ككساء، َحذْرت ه: التقية (2)

الحىذر : التقيىة: "حجر قال ابن( 15/412ابن منظور، : ، ولسان العرب1/1731الفيروز أبادي، 

 (.12/314: فتح الباري". )من إبهار ما في النف  من معتقد وغيره للغير

، (137ص)محمد بن محمد بن النعمان المعلم أبي عبـدهللا العكبىري، : تصحيح اعتقادات اإلمامية (3)

 .نلبنا -بيروت -هـ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع1414، 2حسين دركاهي، ط: تحقيق

نظىرات فىي : من جبل عامل، من كتبىه( طير دبا)هـ، في قربة 1322محمد جواد مغنية، ولد سنة  (4)

. ببيىىروت( هىىـ1411)التصىىوف والكرامىىات، هىىذه هىىي الوهابيىىة، الشىىيعة فىىي الميىىزان، تىىوفي سىىنة

هـ، اإلرشىاد للطباعىة 1418، 4، ط(1/145هامل )مرتضى الرضوي : مع رجال الفكر: انظر)

 .(وتبير -والنشر

 .لبنان -بيروت -هـ، دار التعارف للمطبوعات 1399، 4ط( 48ص)الشيعة في الميزان  (5)

كانىت التقيىة : "يرى بعص السلف أنه ال تقية بعد أن أعز هللا اإلسالم، قال معىاذ بىن جبىل ومجاهىد (6)

ة اإلسالم قبل قوة المسلمين : انظىر". همأما اليوم فقد أعىز هللا المسىلمين أن يتقىوا مىن عىدو، في جده
=  
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ن التقية التي هي في اإلسالم رخصىة عنىد الضىرورة العارضىةإل
( )

وليسىت  

بىل  ركائز اإليمان وأس  العقيدة، من ماميةهي عند اإلف - من أصول الدين المتبعة

في حديث لهم عن أبىي عبىدهللا - غالوا في قيمتها حتى قالوا
( )

أن تسىعة أعشىار " - 

".ين لمن ال تقية لهوال د، الدين في التقية
( )

 

فعن أبي عبدهللا . وهذا نهاية في الغلو ،بل إنهم يجعلون تارخ التقية ال دين له

 (فإنه ال إيمان لمن ال تقية له ،اتقوا هللا في دينكم فاحجبوه بالتقية): قال..
 ( )

. 

 ،ودين آبىائي دينين مالتقية ): وكذلك يروي الكليني عن أبي جعفر أنه يقول

(ان لمن ال تقية لهوال إيم
 ( )

إذا  ،وخالفوهم بالجوانية ،خالطوهم بالبرانية): ويقول .

 (كانت اإلمرة صبيانية
( )

 . 

 =  
 (.1/331)محمد بن علي بن محمد الشوكاني، : فتح القدير: ، وانظر(4/57: )«تفسير القرطبي»

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ) : يىىىدل علىىىى ذلىىىك قولىىىه سىىىبحانه (1)

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ) : وقولىىىىه سىىىىبحانه ،[116: النحىىىىل] (ڈ  

ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ

 .[28: آل عمران] (ىئ  

 .جعفر بن محمد الصادق (2)

فهذا النص يسنده الشيعة إلى أبي عبىدهللا جعفىر الصىادق المولىود (. 2/217: )األصول من الكافي (3)

فىأي حاجىة إلىى ، أي الىذي عىاش فىي فتىرة عىز اإلسىالم والمسىلمين، 184والمتوفى سنة  81سنة 

 .لك الزمن إال إذا كان الدين المتقي به غير اإلسالمالتقية في ذ

بىاب : )ويهىتم الكلينىي  بىأمر التقيىة ويعقىد لهىا بابىاً خاصىاً بعنىوان(. 2/218: )األصول من الكافي (4)

وهذا دليل علي أن الكليني يىرى أن تىرخ التقيىة كفىر . ، ويضعه ضمن كتاب اإليمان والكفر(التقية

: األصىول مىن الكىافي: حىديثاً لهىم، انظىر 23ر الكليني في بىاب التقيىة وقد ذك، كما أن فعلها إيمان

(2/217- 221.) 

 (.2/219: )المرجع السابق (5)

هىامل ». ، والجوانية هىي السىر والبىاطن“العالنية”هي “ البرانية”، و(2/221: )المرجع  السابق(  6)

 (.221 -2/221: )«األصول من الكافي 
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مهىىىديهم )واجبىىىة ال يجىىىوز رفضىىىها إلىىىى أن يخىىىر  القىىىائم  -عنىىىدهم-التقيىىىةو

وعىىن ديىىن  ،-تعىىالى- فقىىد خىىر  عىىن ديىىن هللا ؛فمىىن تركهىىا قبىىل خروجىىه ،(المنتظىىر

.له واألئمةاإلمامية وخالف هللا ورسو
 ( )

(ن تارخ التقية كتارخ الصالةإ)بل 
 ( )

 . 

فكتمىان الىدين ، والكتمان المأمور به عند اإلمامية هو داخىل فىي معنىى التقيىة

إنكىم علىى ديىن مىن  ): أنىه قىال، فهم ينسبون إلىى أبىي عبىدهللا، وإذاعته كفر، إيمان

(كتمه أعزه هللا ومن أذاعىه أذلىه هللا
 ( )

كمىا ، عىد مىن الكىافرينفمىن أذاع الحىديث ، 

(من أذاع علينا حديثنا سلبه هللا اإليمان): هقول عبدا هللأبي يروون عن 
 ( )

. 

إن حىىديثنا تشىىمئز منىىه ): ومىىن هىىذه الروايىىات التىىي يىىذكرونها فىىي هىىذا البىىاب

(فمن عرف فزيدوهم ومن أنكر فذروهم ،القلوب
 ( )

. 

ويرى أنها كانىت وقىت  وفي المقابل هناخ من ينفي عقيدة التقية عند اإلمامية

إن التقيىة كانىت عنىد الشىيعة حيىث كىان ): يقول محمد جواد مغنية، الظلم والطغيان

أمىىا اليىوم حيىث ال تعىىرض للظلىم فىي الجهىىر  ،العهىد البائىد عهىىد الضىغط والطغيىان

(فقد أصبحت التقية في خبر كان ،بالتشيع
 ( )

. 

شىىيعة تقولىىون أنىىتم ال.. قىىال لىىي بعىىص أسىىاتذة الفلسىىفة فىىي مصىىر): ويقىىول  
 

، والهدايىة فىي (118ص)ابىن بابويىه القمىي الملقىب بالصىدوق: اإلمامية االعتقادات في دين: انظر (1)

هىىـ، 1418، 1ممسسىىة الهىىادي، ط: تحقيىىق( 53ص: )للصىىدوق القمىىي أيضىىاً : األصىىول والفىىروع

 .ممسسة اإلمام الهادي

هـ، 1411، 2لجنة التحقيق، ط: ، تحقيق(583ص)مستطرفات السرائر، ابن إدري  الحلي: انظر (2)

 (.11/466: )الحر العاملي: ، وسائل الشيعة479نشر اإلسالمي، ص مطبعة ممسسة ال

 (.2/226(. )2/224(. )2/222)الكليني، : األصول من الكافي (3)

(. 212 -2/182)المجلسىي، : ، وبحار االنوار(372 -2/371)و (2/371: )األصول من الكافي (4)

(2/211- 212.) 

 (.2/192)المجلسي: بحار األنوار (5)

 (.345، 52ص)عة في الميزانالشي (6)
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اذهىب اآلن إن شىئت إلىى بىالد الشىيعة  ،لعن هللا من أحوجنا إليهىا: فقلت له.. بالتقية

ولىو كىان دينىاً ومىذهباً فىي كىل حىال لحىافظوا  ،فال تجد للتقية عنىدهم عينىاً وال أثىراً 

(عليها محافظتهم على تعاليم الدين ومبادئ الشريعة
 ( )

. 

إن التقية عند الشيعة ال تستعمل  ": اإلماميةالم عوكذلك يقول مجموعة من أ

وذلك عنىىىد الخىىىوف علىىىى الىىىنف  أو المىىىال أو ،إال فىىىي حىىىال االضىىىطرار الشىىىرعي

"وإنما تميز الشيعة بهذا االعتقاد لكثرة وقوع الظلم عليهم ،العرض
( )

وهىذا النفىي  .

 .تقية في تقية

لذين تقىول هم ا اإلمامية أن همالء الذين يقولون بأنه ال تقية اليوم عند الشيعة

، هىو عهىد تقيىة، وعصىر اإلسىالم الىذهبي، كتبهم المعتمدة بأن عهد الخلفىاء الثالثىة

وللعالقىىة الحميمىىة عمومىىا ، وذلىىك تبريىىرا لنصىىوص الثنىىاء مىىن آل البيىىت للصىىحابة

 .الموثقة والصحيحة

 ممىا وهىو، والنفىاق الكىذب سىوى - الصورة بهذه - تعني ال التقية ولما كانت

 اإلسىالم شىيخ قىال؛  العقىول تقبله وال السوية النفوس وتمجه يمةالسل الفطرة تكرهه

 بىأن ليسىت... التقية": اإلسالم في والتقية، النفاق تقية بين الفرق موضًحا تيمية ابن

.. عليىه أقىدر مىا أفعىل ولكىن، نفىاق هىذا فىإن قلبىي فىي لىي  ما بلساني وأقول أكذب

، عجىزه مىع بيىده يجاهىدهم أن يىهعل يكىن لىم، والفجىار الكفىار بىين كان إذا فالمممن

، قلبىه فىي لىي  مىا بلسانه ويقول يكذب ال أنه مع فبقلبه وإال، بلسانه أمكنه إن ولكن

 غايته بل، كله دينهم على يوافقهم ال هذا مع وهو، يكتمه أن وإما دينه يظهر أن إما

 كىان وال، ديىنهم جميىع علىى لهىم موافقًىا يكن لم حيث فرعون؛ آل كمممن يكون أن

 
 

 (52ص)الشيعة في الميزان (1)

عىالء : تحقيىق(315ص: )محمد حسىين آل كاشىف الغطىاء: أصل الشيعة وأصولها: انظر في ذلك (2)

عبىىىـدالحسين : ، وأجوبىىىة مسىىىائل جىىىار هللاهىىىـ، ممسسىىىة اإلمىىىام علىىي 1415، 1آل جعفىىر، ط

 .صيدا -هـ، مكتبة العرفان1373، 2، ط(79ص)الموسوي
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، شىيء الدين وكتمان، إيمانه يكتم كان بل، قلبه في لي  ما بلسانه يقول وال، كذبي

 لىه أبىيح بحيىث أكىره لمىن إال قط هللا يبحه لم فهذا، آخر شيء الباطل الدين وإبهار

 .بحال يعذر ال والكذاب والمنافق، ذلك في هللا فيعذره الكفر بكلمة النطق

 - يعىىاملهم إيمانىىه ويكىىتم مضىىطًرا الكفىىار بىىين يعىىيل الىىذي المىىممن إن ثىىم..

 لىم وإن، بهىم للخيىر وإرادة ونصىح وأمانىة بصىدق - يحملىه الىذي اإليمىان بمقتضى

 وكىانوا مصىر أهىل فىي يسىير الصىديق يوسف كان كما، دينهم على لهم موافقًا يكن

."يخالفه بمن فعله إال عليه يقدر شًرا يترخ ال الذي الرافضي بخالف.. كفاًرا
 ( )

  

القىىول أن التقيىىة ال مجىىال لهىىا فىىي نصىىوص الثنىىاء مىىن آل البيىىت ونسىىتطيع 

وهي أيضا ، فال ضرورة هنا، نها في زمن الضرورةعلى قول من قال إ، للصحابة

 . واألئمة االثنى عشر، خاصة وأنها أقوال اإلمام علي ، غير ممكنة

 ذلىك بعىد يقىول ثىم -وأرضىاه عنىه هللا رضىي- علي اإلمام بعصمة يقول فمن

 يكىذب أن يمكىن ال المعصىوم ألن نفسىه؛ ينىاقص فإنىه التقيىة حال في يكذب قد بأنه

 يكىىون أن يمكىىن ال تقيىىة الضىىرورة حىىال فىىي الكىىذب يسىىتعمل والىىذي، تقيىىة ولىىو

 .معصوماً 

، فيىه مريىة وال، عليىه غبىار ال أمىرٌ  أبىداً  يكىذب ال المعصىوم َكونَ  فإنَّ  وعليه

 لىه بكىالم فوجئىوا ثىم، معصىوماً   عليىاً  اإلمىام االثنى عشىرية الشيعة جعل وإنما

 األئمىىة مىىن غيىىره بكىىالم وال بكالمىىه يأخىىذوا فلىىم، ويهىىدمها عقائىىدهم يصىىادم 

 هىذا بىأن القىول إلىى لجئىوا، ذلىك غير أو قبله الذين للخلفاء مدح فيه مما هللا رحمهم

 األئمىة إلىى كىذباً  نسىب ممىا واعتقىدوه عليىه تربىوا بمىا التمسىك وجعلوا، تقية الكالم

 .األئمة عن وتواتر صح ما على ماً مقد

 الصىىراحة شىىأنهم كىىان بىىل، أحىىداً  يتقىىون ال كىىانوا األئمىىة أن علىىى يىىدل وممىىا

 
 

 .باختصار( 425، 6/424)منها  السنة النبوية (1)
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 حىديث وغيىره الكليني روى فقد، الخواتيم حديث وحده هللا من والخوف والوضوح

 البىاقر فتح ولما، إمامته أول في به الخاص الخاتم فص إمام كل إن: وفيه، الخواتيم

 واصىىطنع، ابنىىك وورث، أبىىاخ وصىىدق، تعىىالى هللا كتىىاب فسىىر): يىىهف وجىىد خاتمىىه

(هللا إال تخل وال، واألمن الخوف في الحق وقل،  هللا بحق وقم، األمة
 ( )

 .ففعل 

 يتقيىان يكونىا لىم هللا رحمهما والصادق الباقر أن إلى بوضوح تشير فالرواية

 .هللا إال يخشيان وال واألمن الخوف في الحق يقوالن كانا وإنما، الناس من أحداً 

 يقولىون وأنهىم، هللا رحمهىم األئمىة هىمالء علىى اإلماميىة كذبىه ممىا هىذا فأين

 !والسالطين  الحكام من التقية سبيل على أحياناً  ويمتدحون

حوال حمل نصوص الثناء على التقية على اعتبار يمكن بأي حال من األفال 

فىي عقيىدة التقيىة  األنهم غلىو ،-مبزعمه - أن زمن الخلفاء الراشدين هو زمن الظلم

غلىىوا يخرجهىىا عىىن المنقىىول والمعقىىول مىىن الىىدين، ولتضىىارب أقىىوال علمىىائهم فىىي 

 .استعمالها، وألن نصوص أئمة آل البيت تثبت عدم اتقائهم أحدا

مما  ،محمولة على باهرها -بمشيئة هللا تعالى - فتكون نصوص الثناء اآلتية

وآل بيتىىىه  الخلىىىق بعىىىد نبيىىىه محمىىىد  صىىىحبة رسىىىول هللا تعىىىالى وأفضىىىليظهىىىر 

والقىرآن ، كيىف ال والرسىول القائىد مىربيهم، التىوادو ،الرحمىة تجمعهم، المطهرون

يقىول هللا تبىارخ ، شهادة القىرآن لهىم بالمحبىة والرحمىة فيمىا بيىنهمبدليل ، دستورهم

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ): وتعىىىىىىىىىىىالى

 [09:الفتح] (ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  

فالمصاهرة والتسمية والثناء دالئل عقلية على عمق عالقة المحبىة والرحمىة 

جعلتهىا كتمهيىد لمىا سىيأتي بعىدها مىن تفصىيل عناصىر تلىك ، بين اآلل واألصىحاب

 
 

هـ، ممسسة 1415، 1ط  (5/91)هاشم البحراني: ، ومدينة المعاجز(1/281)األصول من الكافي  (1)

 (.36/211)المجلسي : ، وبحار األنوارايران -قم  -المعارف اإلسالمية 
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 .الباطلة سندا ومتنا، ومقارنتها بما في كتب الشيعة االثنى عشرية، العالقة
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 الباب األول
 موقف الصحابة من آل البيت عند أهل السنة

 
 : فصولتمهيـد وثالثة ويشتمل على 

 موقف الصحابة من إمامة آل البيت: الفصل األول. 

 موقف الصحابة من حقوق آل البيت: الفصل الثاني. 

 موقف الصحابة من مكانة آل البيت: الفصل الثالث. 
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 دــــــتمهي

عند الحديث عن موقىف الصىحابة مىن آل البيىت عنىد أهىل السىنة؛ فإننىا نقىف 

أمىىام المعتقىىد الىىذي ينبغىىي اعتقىىاده تجىىاه الصىىحابة وآل البيىىت ومىىا ينبغىىي أن تكىىون 

 : العالقة بينهم من الرحمة والتواد واأللفة مصداقا لقوله تعالى

  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ)

 ڃ          ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ

 ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ

 .[09:الفتح ] (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

بىدليل الكتىاب والسىنة  ،فهذه هي العالقة بشكل عام بىين الصىحابة وآل البيىت

فالصىحابة عىدول وال يمكىن أن يصىدر مىنهم مىا يروجىه ، ومنقول التاريخ الصحيح

أمىا مىا جىرى ، ن صفات ال تتناسب مع التربيىة النبويىة لهىمالشيعة االثنى عشرية م

وإال فإنىه مىن المفتريىات المدسوسىة ، بينهم فهو من باب االجتهاد والتأويل إن صح

في التاريخ اإلسالمي والىذي ال يمكىن بىأي حىال مىن األحىوال أن يصىمد أمىام النقىد 

 .والتمحيص العلمي

اده فىي العالقىة بىين الصىحابة وعلى هذا فإن المعتقىد الحىق الىذي ينبغىي اعتقى

من عدم وجود عىداوة أو بغضىاء بىين ، وآل البيت هو ما عليه أهل السنة والجماعة

 .بل إن العالقة قد اتسمت بالرحمة والتواد واأللفة، الصحابة وآل البيت

فنجىد أن مسىألة ، أما عند الحىديث عىن موقىف الصىحابة مىن إمامىة آل البيىت

اإلمامة
( )

بىين  - المزعومة - الجدال واختالق العداوة والبغضاء هي التي أدت إلى 
 
 

هىم وأمَّ : ) تقول( أمَّ ) اإلمامة في اللغة مصدر من الفعل  (1) : تقىدمهم، وهىي اإلمامىة، واإلمىام: بهىم أمَّ

مجد الىدين محمىد بىن يعقىوب : القاموس المحيط للفيروز آبادي( كل ما ائتم به من رئي  أو غيره 

 (1392ص)

.. اإلمام كل من ائىتم بىه قىوم كىانوا علىى الصىراط المسىتقيم أو كىانوا ضىالين: ) ويقول ابن منظور 
=  
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 =  
مصلح له، والقرآن إمام المسلمين، وسيدنا محمد رسول هللا أئمة، وإمام كل شيء قيَّمه وال: والجمع

  اقتدي به: إمام األئمة، والخليفة إمام الرعية، وأممت القوم في الصالة إمامة، وائتم به. 

: المثال، وإمام الغالم في المكتب ما يتعلمه كل يوم، وإمام المثال ما امتثىل عليىه، واإلمىام: واإلمام 

: ، لسىان العىرب البىن منظىور.. (على البناء فيبنى عليه ويسوى عليه ساف البنىاءالخيط الذي ي َمدا 

 (.12/24)جمال الدين محمد بن مكرم 

اختلفىت فىي األلفىاب فهىي  -فقد عرفها العلماء بعدة تعريفات، وهىي وإن : أما من حيث االصطالح 

حمىىل الكافىىة علىىى  هىىي: ) متقاربىىة فىىي المعىىاني، أشىىملها تعريىىف ابىىن خلىىدون الىىذي عرفهىىا بقولىىه

مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم األخرويىة والدنيويىة الراجعىة إليهىا، إذ أحىوال الىدنيا ترجىع 

كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح اآلخرة، فهي فىي الحقيقىة خالفىة عىن صىاحب الشىرع فىي 

خلىىدون عبىىـدالرحمن بىىن محمىىد بىىن : المقدمىىة البىىن خلىىدون.( حراسىىة الىىدين وسياسىىة الىىدنيا بىىه

 .بيروت -هـ، دار القلم 1984، 5ط( 1/191)الحضرمي 

والشىىيعة اإلماميىىة يسىىتخدمون لفىىظ اإلمىىام دون الخالفىىة ويعتبرونهىىا أحىىد أركىىان اإليمىىان عنىىدهم،  

: انظر. )  ويفرقون بين اإلمامة والخالفة، فهم يعتبرون اإلمامة رئاسة دين، والخالفة رئاسة دولة

م، 1969، طبعىة عىام 24أحمىد محمىود صىبحي، ص : إلثنى عشىريةنظرية اإلمامة لدى الشيعة ا

 .(مصر -دار المعارف

على خالف في األدلة  -واجبة شرًعا  -ويوافقهم أكثر المعتزلة-واإلمامة عند أهل السنة والجماعة  

فهىي ثابتىة وواجبىة بالكتىاب والسىنة واإلجمىاع والقواعىد  -التي استنبطوا منها هذا الحكم الشرعي 

 : ة ولم يشذ عن هذا إال شرذمة قليلة من المعتزلة والشيعة وهم على آراء مختلفةالشرعي

 : فمنهم من أوجبها عقالً ال شرًعا وهم فريقان: أوالً  

شرح نهىج البالغىة البىن : انظر)وينسب هذا القول إلى معتزلة بغداد : أوجبها على الناس: أحدهما 

مطبعىىة السىىعادة . هىىـ 1325. 1ط( 8/345) ، وشىىرح المواقىىف للجرجىىاني(2/318)أبىىي الحديىىد 

 .(مصر

كون هذا الدليل عقلي ال شرعي غير مسلم به، وقد استدل أهل السنة بهذا : وللرد على همالء نقول 

                ۀ ): فقىد قىال هللا . الدليل على وجوب اإلمامة شرًعا، ألن وجوب دفع الضرر ثابت  بالشىرع

كما أن العقل ال يستقل بتحليل شيء وال تحريمه، فهىذا مىن أخىص  [125: البقرة] (  ہہ     ہ ہ ۀ

: انظىر.)خصائص الشرع، ولو كان كذلك لما كان هناخ حاجة إلىى إرسىال الرسىل وإنىزال الىوحي

عبىىـداللطيف عبىىـدالرحمن، طبعىىة عىىام : ، تحقيىىق9/62درء تعىىارض العقىىل والنقىىل، ابىىن تيميىىة، 

 (بيروت -ار الكتب .هـ، د1417

=  
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 =  
مما ينبغي التنبيه عليه أنىه ال تعىارض بىين الشىرع الصىحيح والعقىل السىليم، فكىل مىا أثبتىه  كما أن 

الشرع فالعقل السليم يوافقه، وكل ما نفاه الشرع فالعقل السليم ينفيه فال يتصور التعىارض بينهمىا، 

 .وإذا وقع التعارض فإما أن النقل للشرع غير صحيح، وإما أن العقل مريص

وهىىمالء هىىم : عمىىا يقولىىون علىىًوا كبيىىًرا بوجىىوب اإلمامىىة عقىىالً علىىى هللا : قىىالوا والفريىىق الثىىاني 

نصىىير الىىدين : كشىىف المىىراد شىىرح تجريىىد االعتقىىاد: انظىىر)  الرافضىىة  مىىن إماميىىة وإسىىماعيلية 

آيىىة هللا حسىىن زاده : ، تحقيىىق491الطوسىىي والشىىرح للحسىىين بىىن يوسىىف المطهىىر الحلىىي، ص 

مسعود بن عمر بن عبىدهللا : قم، وشرح المقاصد -نشر اإلسالميهـ، ممسسة 1417، 7اآلملي، ط

( بيىىروت -عبىىـدالرحمن عميىىرة، عىىالم الكتىىب: ، تحقيىىق5/235الشىىهير بسىىعد الىىدين التفتىىازاني، 

( اإلمامىة لطىف، واللطىف واجىب علىى هللا تعىالى : ) قىالوا: واستدلوا علىى مىا ذهبىوا إليىه بمىا يلىي

 (. 491ص)كشف المراد 

إن دعىىواهم اإليجىىاب علىىى هللا تعىىالى مىىأخوذة عىىن المعتزلىىة فىىي وجىىوب فعىىل : نقىىول وللىىرد علىىيهم 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ) : وهىذا مىن قلىة معىرفتهم بىاهلل، وسىوء أدبهىم معىه . األصلح على هللا تعالى

فالعبيد المخلوقون لىي  لهىم حىق اإليجىاب علىى هللا  .[74: الحج] (ڄڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  

چ   ڇ  ڇ  ) وألنىه  .[23: األنبيىاء] (وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   وئ )تعالى، ألنه تعالى 

 .ال راد لقضائه وال معقب لحكمه .[1: المائدة] (ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  )و. [27: إبراهيم] (ڇ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ) ومىىن أراد هللا هدايتىىه فبفضىىله وَمنِّىىه وكرمىىه، ومىىن أراد غوايتىىه فبعدلىىه وحكمتىىه  

: وهلل أن يوجب ويحرم على نفسه كيف يشاء متى شاء كما قال تعالى ..[31: المدثر] (ۆ   ۈ  ۈٴۇ

 .[12: األنعام] (ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ       ڎ  ڈ  ڈژ  ) 

، (351الحلىي، ص: كشىف المىراد: انظىر)أما دعوى أن اإلمامة عندهم لطف يقىرب العبىد إلىى هللا 

: ) وذلىك ألن. ر مىن ألىف سىنة فممنىوعمع قولهم  بإمامة المهدي المنتظر الذي ينتظرونه منىذ أكثى

اللطف الذي ذكرتموه ال يحصل إال بإمام قاهر قادر باهر، غير مختف عىن النىاس، يخشىاه أفىراد 

األمة فيرجون ثوابه ويخشون عقابه، يدعوهم إلى الطاعات ويزجرهم عن المعاصي، فيقىيم بيىنهم 

تم ال توجبىون هىذا اللطىف علىى القصاص والحدود ويعمل على اإلنصاف من الظالم للمظلوم، وأنى

فإن اإلمام الذي تممنىون بىه مختىف غيىر بىاهر، وغائىب غيىر حاضىر، ال . هللا كما في زماننا هذا

يتأتى منىه قهىر النىاس حتىى يخشىوا عقابىه ويرجىوا ثوابىه، وال يتىأتى منىه دعىوتهم إلىى الطاعىات، 

صوم المختفىي لىي  لطفًىا، وزجرهم عن المعاصي، والواقع الذي تقولون بوجوبه وهو اإلمام المع

ألنىىه ال يتصىىور منىىه تقريىىب النىىاس إلىىى الصىىالح وإبعىىادهم عىىن الفسىىاد مىىع اختفائىىه بعيىىًدا عىىنهم، 

منهىىا  السىىنة : ، وانظىىر(8/348)شىىرح المواقىىف للجرجىىاني ... ( سىىواء -والمختفىىي والمعىىدوم 
=  
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ترتىب عليهىىا  ذلىك ألن دعىىوى غصىب اإلمامىة مىىن آل البيىت، الصىحابة وآل البيىت

فعنىىدما نبطىىل ، إنكىىار الحقىىوق والمكانىىة والمنزلىىة فيمىىا بىىين الصىىحابة وآل البيىىت

 .الدعوى من أساسها نبطل بالتالي ما ترتب عليها بعد ذلك

بحاجىة إلىى ، جىد أن هنىاخ عناصىر مثىارة وتسىا الت هامىةأ البىاب وفي هذا

 : بيان وهي

-وبنيىه  وهىل الصىحابة  هل هناخ نص على إمامة علي بىن أبىي طالىب 

وفىي حىال   وبنيىه علمىوا بىالنص علىى إمامىة علىي  -رضىوان هللا تعىالى علىيهم

هل  -له بالنص الجلي وباستخالف الرسول  بالنص على إمامة علي  -علمهم

عليىا باإلجمىاع عنىد  ا ذلك ثم غصبوا عليا الخالفة  ثىم هىل بىايع الصىحابة كتمو

 توليه الخالفة  وهل كان االقتتال الحاصل بينهم هو لنيل الخالفة 

ن معتقد أهل السنة والجماعة في موقف الصىحابة مىن حقىوق آل البيىت أكما 

ن حيىث أداء والذب عنهم، هو الموقف الحق الموافق لما كان عليه خير القرون، مى

، بعيداً عن اإلفراط والتفريط، والغلو الصحابة لحقوق آل البيت باالعتدال والتوسط

 .[410:البقرة] (ڤ  ڤ  ڤ  ڤ): والجفاء، كما قال تعالى

وسىىط بىىين اإلفىىراط   هىىي عقيىىدة الصىىحابة  عقيىىدة أهىىل السىىنة والجماعىىةف

ك عقيدتهم في آل بيت والتفريط، والغلو والجفاء في جميع مسائل االعتقاد، ومن ذل

مطلب، وكذلك زوجات عبـدال ، فإنهم يتولَّون كل مسلم ومسلمة من نسلالرسول 

جميعىىىاً، فيحبىىىون الجميىىىع، ويثنىىىون علىىىيهم، وينزلىىىونهم منىىىازلهم التىىىي  النبىىىي 

عرفىون الفضىل لمىن جمىع ييستحقونها بالعدل واإلنصىاف، ال بىالهوى والتعسىف، و  =  
(8/241) 

لطىف منىه سىبحانه علىى هىذا والواقع أن جميع األحكام الشرعية التي فرضها هللا علىى عبىاده هىي  

للىىدكتور : راجىىع اإلمامىىة العظمىىى.)المعنىىى، فكيىىف تجىىب عليىىه اإلمامىىة دون غيرهىىا مىىن األحكىىام

 (.هـ1417، باختصار، ط عام 68-65عبـدهللا الدميجي، ص
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النسىب، فمىن كىان مىن أهىل البيىت مىن أصىحاب هللا له بين شرف اإليمىان وشىرف 

 .، فإنهم يحبونه إليمانه وتقواه، ولصحبته إيَّاه، ولقرابته منه رسول هللا 

ومن لم يكن منهم صحابياً، فإنهم يحبونه إليمانه وتقىواه، ولقربىه مىن رسىول 

، ويرون أن شرف النسب تابع لشرف اإليمان، ومن جمىع هللا لىه بينهمىا فقىد هللا 

 لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  جمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع

بين الحسنيين، ومن لم يوفق لإليمان، فإن شرف النسب ال يفيده شيئاً، وقىد قىال هللا 

 :(ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ) [40:احلجــرات] وقىىال ، :(لىىم  ،مىىن بطىىأ بىىه عملىىه

(ي سرع به نسب ه
( )

. 

أهىىل السىىنة والجماعىىة هىىو موقىىف  كمىىا قىىررفموقىىف الصىىحابة مىىن آل البيىىت 

فىىأحبوهم ووالىىوهم وحفظىىوا فىىيهم ، لغلىىوِّ والجفىىاءوسىىط بىىين اإلفىىراط والتفىىريط، وا

منىىىازلهم التىىىي  بىىىل أنزلىىىوهم يتجىىىاوزون بهىىىم منىىىزلتهم ولىىىم وصىىىيَّة رسىىىول هللا 

، وفىي المقابىل؛ ال يبخسىونهم يستحقونها بالعدل واإلنصىاف، ال بىالهوى والتعصىب

وعىىدم  -علىيهم السىىالم-مىن الغلىىو إسىىقاط حقىوق آل البيىىت حقىوقهم، وال يىىمذونهم، و

، فلىىىي  مىىىن حىىىق آل البيىىىت الغلىىىو فىىىيهم، وال اعتقىىىاد قداسىىىتهم، وال دفاع عىىىنهمالىىى

 .عصمتهم

وهىىي  مشىىروطة بشىىروطها، رعايىىة حقىىوق آل بيىىت رسىىول هللا كمىىا أن 

 .استقامتهم على منها  النبوة

وقد أدى الغلو في آل البيىت إلىى ادعىاء عصىمتهم، والتوسىل بهىم وقصىد 

ك من الشىرخ المنهىي عنىه، والىذي أضرحتهم لقضاء الحاجات، وال شك أن ذل

فقىىد فىىي آل البيىىت الغىىالون أمىىا .وال بعىىده لىىم يعملىىه الصىىحابة فىىي عهىىد النبىىي 

  .نفسهم أدلة على عصمة آل البيت وجواز التوسل بهمسوغوا أل
 

فضل االجتماع علىى تىالوة القىرآن : الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: صحيح مسلم، كتاب (1)

 (.4/2174)وعلى الذكر 
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، موحقىىوقه ،مىىن إمامىىة آل البيىىتبيىىان موقىىف الصىىحابة  بىىابوفىىي هىىذا ال

تلىك الفضىائل وروايتهىا، ثىم وإثبات اعتىراف الصىحابة ب ومكانتهم، ،وفضائلهم

بيىىان موقىىف الصىىحابة مىىن دعىىوى عصىىمة آل البيىىت وإبطىىال أدلىىتهم عليهىىا، 

وموقفهم كذلمك من مسألة التوسل بآل البيت وإبطال الشبه الواردة على توسل 

 .بالعباس عم النبي   عمر بن الخطاب

مةن خةال  الفةةو  -نمشةيةة   تعةالى  - هذه المسةائل سةيتم مناقشةت ا

 : تاليةال

   موقف الصحابة من إمامة آل البيت: الفةل األ. 

 موقف الصحابة من حقوق آل البيت: الفةل الثاني. 

  موقف الصحابة من مكانة آل البيت: الفةل الثال. 

 

 



 

 

 الباب األول

119 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

 

  
 
 
 

 الفصل األول 

 موقف الصحابة من إمامة آل البيت
 
 

- :  مبحثـــانوفيه 
 لى إمامة موقف الصحابة من النص ع: المبحث األول

 .وبنيه من بعده علي 

 موقف الصحابة من االقتتال والفتنة: المبحث الثاني. 

 
 *      *  *** *  *      *  
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 موقف الصحابة من النص: األولالمبحث 

 وبنيه من بعده على إمامة علي 

 دعوى النص على خالفة علي : المطلب األول : 

 والوصىىىية  لىىىه بىىىذلك؛  بالخالفىىىة لعلىىىي  مىىىن النبىىىي  إن دعىىىوى الىىىنص

 ، فلىىي  هنىىاخ مىىن كتىىاب وال سىىنة مىىا يىىدل علىىى ذلىىك ألنهىىا لىىم تقىىع، دعىىوى باطلىىة

 بىىن سىىبأ اليهىىوديعبىىدهللا وإنمىىا ابتىىدع هىىذه المقالىىة 
( )

  وتلقفهىىا مىىن بعىىده الشىىيعة ،

 
 

كىىان : أصىىله مىىن الىىيمن، قيىىل. وكانىىت تقىىول بألوهيىىة علىىي. رأس الطائفىىة السىىبئية: عبىىدهللا بىىن سىىبأ (1)

ودخىىل دمشىىق فىىي أيىىام عثمىىان بىىن . رحىىل إلىىى الحجىىاز فالبصىىرة فالكوفىىة. يهوديىىا وأبهىىر االسىىالم

فكىان  ومىن مذهبىه رجعىة النبىي . عفىان، فأخرجىه أهلهىا، فانصىرف إلىى مصىر، وجهىر ببدعتىه

ونقىىل ابىىن عسىىاكر عىىن ! العجىىب ممىىن يىىزعم أن عيسىىى يرجىىع، ويكىىذب برجىىوع محمىىد : يقىىول

فنفىاه إلىى ! أنىت خلقىت األرض وبسىطت الىرزق : لما بويع علي قام إليه ابن سبأ فقال له: الصادق

وفىي . لسىواد أمىه" ابىن السىوداء " وكىان يقىال لىه . ساباط المدائن، حيىث القرامطىة وغىالة الشىيعة

لىىزعمهم أنهىىم ال يموتىىون وإنمىىا مىىوتهم طيىىران " الطيىىارة " يقىىال للسىىبئية : التىىاريخكتىىاب البىىدء و

! غضىب علىي : نفوسهم في الغل ، وأن عليا حىي فىي السىحاب، وإذا سىمعوا صىوت الرعىد قىالوا

ابن سبأ، من غىالة الزنادقىة، أحسىب أن : " وقال ابن حجر العسقالني. ويقولون بالتناسخ والرجعة

الىذهبي، : ميىزان االعتىدال فىي نقىد الرجىال: انظىر( )هىـ41)، تىوفي نحىو سىنة "عليا حرقه بالنار 

م، دار 1995، 1الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمىد عبىدالموجود، ط: ، تحقيق4/115

 -دائىرة المعىرف النظاميىة : ، تحقيىق3/289ابىن حجىر، : بيروت، ولسان الميىزان -الكتب العلمية

 ( بيروت  -ألعلمي للمطبوعات هـ، ممسسة ا1416، 3الهند، ط

لماء الرافضة المعاصرين إلى القول بأن عبـدهللا بن سبأ شخصية وهميىة ال حقيقىة بعص عوذهب  

عبـدهللا بىن سىبأ، مرتضىى : لها؛ ليتبر وا من القول بأن أصل التشيع من اليهود، على سبيل المثال

: فيىىد مىىن معجىىم رجىىال الحىىديثهىىـ، دار التوحيىىد، والم1413، 6ومىىا بعىىدها، ط( 1/33)العسىىكري

قم، ومىن غيىر اإلماميىة طىه حسىين -هـ، مكتبة المحالتي1424، 2ط( 334ص)محمد الجواهري 

(. إن ابىن السىوداء لىم يكىن إال وهًمىا، وإن وجىد فلىم يكىن ذا خطىر : ) في الفتنة الكبرى حيث يقول

، .(معىارف بمصىرم، دار ال1966، طبعىة عىام 1/132طىه حسىين، : على وبنوه -الفتنة الكبرى )

نقىد : والواقع أنه شخصية حقيقية، بدليل أن أئمة الشيعة أنفسهم قد ترجموا له وبينىوا مقاالتىه، مثىل

ممسسىىة آل البيىىت علىىيهم : ، تحقيىىق(3/118)مصىىطفى بىىن الحسىىين الحسىىيني التفرشىىي : الرجىىال
=  



 

 

 الباب األول

111 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

اإلمامية
( )

ثىم أدخلىوا ، بىل هىي أصىل اإليمىان، وجعلوها من أصول اإليمان عندهم 

أي أن كل إمام يوصي بهىا ، لة في عقبهسيفات فجعلوها متسلعليها كثيًرا من التحر

نىص علىى كىل واحىد مىنهم بىالتلميح  وزعمىوا أن النبىي ، لمن بعده من آل البيىت

كما أدخلوا عليهىا القىول بالعصىمة والرجعىة وعلىم الغيىب ، تارة وبالتصريح أخرى

 .وإكمال الشريعة إلى غير ذلك من الكفريات

وال ، يها عدم النص على إمامىة علىى بىن أبىي طالىبوالحقيقة التي ال مراء ف

 وهناخ بعص اآلثار الدالة على براءة أمير المىممنين علىي ، غيره من الصحابة

من دعىوى النصىية واألحقيىة بالخالفىة مىن أبىي بكىر وعمىر إلمامية مما نسبه إليه ا

 : منها والمروية عنه  وعثمان 

ىكم : سىئل علىي: طفيىل قىالبسىنده إلىى أبىي ال -وغيره  -روى مسلم  -1 أخصَّ

بشيء لم يعم به النىاس كافىة إال  ما خصنا رسول هللا : فقال  بشي رسول هللا 

لعن هللا مىن ذبىح لغيىر » : فأخر  صحيفة مكتوبًا فيها .ما كان في قراب سيفي هذا

ولعىن هللا مىن آوى ، ولعن هللا من لعن والىده، ولعن هللا من سرق منار األرض، هللا

«   محدثًا
( )

. 

إن رسىول هللا : أيهىا النىاس" : قىال ،وروي أنه لما بهر علي يىوم الجمىل -2

 لم يعهد إلينا في هىذه اإلمىارة شىيئًا حتىى رأينىا مىن الىرأي أن نسىتخلف أبىا بكىر؛

، ثم إن أبا بكر رأى مىن الىرأي أن يسىتخلف عمىر، فأقام واستقام حتى مضى سبيله  =  
قم، ومعجم -اث هـ، ممسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التر1418، 1السالم إلحياء التراث، ط

هـ، بدون، 1413، 5، ط(217-11/215( )4/215)أبو القاسم الموسوي الخوئي: رجال الحديث

هـ، ممسسة النشر اإلسالمي التابعىة 1419، 1ط( 9/611)محمد تقي التستري : وقاموس الرجال

 .وغيرهم.لجماعة المدرسين بقم

أبو الفتح محمىد بىن عبىدالكريم بىن أبىي : الملل والنحل: انظر. وبعص المعتزلة كالنظام ومن وافقه (1)

 .لبنان -بيروت-محمد سيد الكيالني، دار المعرفة: تحقيق( 1/57)بكر  للشهرستاني 

 (.3/1567.)تحريم الذبح لغير هللا: باب. األضاحي: رواه مسلم في صحيحه، كتاب (2)
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ثىم إن أقواًمىا طلبىوا الىدنيا فكانىت أمىور  ،فأقام واسىتقام حتىى ضىرب الىدين بجرانىه

."يقضي هللا فيها 
 ( )

  

لما ق بَِص النبي  ": قال علي: عن الحسن قال: وقال ابن سعد في الطبقات -3

 فوجدنا النبي  ؛ نظرنا في أمرنا فرضىينا لىدنيانا  ،قد قدم أبا بكىر فىي الصىالة

 ".فقدمنا أبا بكر ،لديننا رسول هللا  من رضي
( )

.  

 مىىا اسىىتخلف رسىىول هللا ": قىىال  أال تسىىتخلف علينىىا و قيىىل لعلىىي-4

كمىا  ،ولكن إن يرد هللا بالناس خيًرا فسىيجمعهم مىن بعىدي علىى خيىرهم، فأستخلف

" .جمعهم بعد نبيهم على خيرهم
( )

 

قي  بن عبادوعن  -5
( )

كنا مع علىي فكىان إذا شىهد مشىهًدا أو أشىرف : قال 

: إلىىى أن قىىال.. .وصىىدق هللا ورسىىوله، سىىبحان هللا: علىىى أكمىىة أو هىىبط واديًىىا قىىال

، فىأعرض عنىا: قىال  إليىك شىيئًا فىي ذلىك فهىل عهىد رسىول هللا ) : فسألناه فقلنىا

عهىًدا إال شىيئًا  وهللا مىا عهىد إلىيه رسىول هللا : فلما رأى ذلىك قىال، وألححنا عليه

ري فيىه أسىوأ فكان غي، فقتلوه ولكن الناس وقفوا على عثمان ، عهده إلى الناس

فاهلل أعلىم أصىبنا ، ثم إني رأيت أني أحقهم بهذا األمر فوثبت عليه، حاالً وفعالً مني  
 

أخرجه : قال المباركفوري، (7/223)البيهقي : ، ودالئل النبوة (2/569)عبد هللا بن أحمد : السنة (1)

 (.6/396تحفة األحوذي، .) دالئل النبوة بسند حسن: أحمد، والبيهقي في

(2(  )3/183 ) 

قىىىىىال ، (7/223)للبيهقىىىىىي: ، ودالئىىىىىل النبىىىىىوة(3/84)الحىىىىىاكم : المسىىىىىتدرخ علىىىىىى الصىىىىىحيحين (3)

وذي، تحفىىة األحىى.)الىىدالئل: أخرجىىه الحىىاكم فىىي المسىىتدرخ، وصىىححه البيهقىىي فىىي: المبىىاركفوري

6/478.) 

قي  بن عباد بصرى المنقري القيسي أبو عبـدهللا، تابعي ثقة، من كبىار التىابعين، قىدم المدينىة فىي  (4)

خالفىىىة عمىىىر، وأدرخ أبىىىى بىىىن كعىىىب، وعلىىىى بىىىن أبىىىى طالىىىب، وسىىىمع منىىىه، وتىىىوفي فىىىي حىىىدود 

زي، الحىىافظ المىى: ، وتهىىذيب الكمىىال7/111ابىىن أبىىي حىىاتم الىىرازي، : الجىىرح والتعىىديل.)التسىىعين

 (.24/218الصفدي، : ، الوافي بالوفيات24/64
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."أم أخطأنا 
 ( )

  

إنىي أرى المىوت فىي " : عنىد وفىاة النبىي  لعلىيقال العباس وروي أن  -6

فىإن كىان هىذا األمىر فينىا ، فتعال حتىى نسىأل رسىول هللا ، بني عبدالمطلب هوجو

فمنعناهىا ال يعطينهىا  إنا وهللا لئن سألنها رسىول هللا ) : جابه علي فأ ."علمناه

" وإني وهللا ال أسألها رسول هللا ، الناس بعده
( )

. 

لىىىم يىىىوص فكىىىل هىىىذه النصىىىوص تىىىدلا داللىىىة قاطعىىىة علىىىى أن رسىىىول هللا 

وإنمىا بهىر ، وال غيرهمىا، وال علىي، بالخالفة ولم يعهد بها ألحد بعده ال أبىي بكىر

ويقر ذلك ويرضى بىه وأنىه ، قوال وأفعال تدل على أنه يريدها ألبي بكر بعدهمنه أ

 . يعلم أن المسلمين لن يختاروا عليه غيره

فلىو كىان هنىاخ نىص علىى ، بايع أبا بكر وعمر وعثمىان  كما أن عليا 

 .والواقع أنه بايع، إمامة علي فإنه لن يبايع بل سيناضل من أجل إنفاذ األمر النبوي

يمنىىع علمهىىم ، فىىإن مقتضىىى عىىدالتهم وإيمىىانهم وبىىرهم ،لصىىحابة وكىىذا ا

 .بل ومعصيته، بالنص على إمامة علي ثم نكرانه

سيأتيو
( )

كانىت  -رضىي هللا تعىالى عنىه-أن بيعة علي " -بمشيئة هللا تعالى- 

وأنها مستمدة من رضا األمة ، جاءت على قدرها وفي إبانها، كبيعة إخوانه من قبل

."أو رموز خيالية موهومة، وصية سابقة مزعومة ال من، في حينها
 ( )

 

 
 

رجاله رجال الصىحيح، غيىر علىي بىن زيىد وهىو : " وقال الهيثمي( 1/142)رواه أحمد في مسنده (1)

 (245/ 7)مجمع الزوائد  ." سيء الحفظ وقد يحسن حديثه

 (.4/1615)ووفاته  مرض النبي : رواه البخاري في كتاب المغازي، باب (2)

 .المطلب الثاني من هذا المبحثانظر  (3)

( 143ص)محب الىدين الخطيىب هىامل : العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر العربي، تحقيق (4)

 (.بدون)



 

 

 الباب األول

114 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

وأما ما يغتر به كثير من جهلة الشيعة والقصاص ": ~ قال الحافظ ابن كثير

نه أوصى إلى علي بالخالفة؛ فكذب وبهت وافتىراء عظىيم يلىزم منىه أمن  ،األغبياء

ها وممالئتهم بعده علىى تىرخ إنفىاذ وصىيته وإيصىال، خطأ كبير في تخوين الصحابة

وصىرفهم إياهىا علىى غيىره ال لمعنىى وال لسىبب وكىل مىممن ، إلى من أوصى إليىه

يعلىىم بطىىالن هىىذا االفتىىراء ألن  - بىىاهلل ورسىىوله يتحقىىق أن ديىىن اإلسىىالم هىىو الحىىق

الصحابة كانوا خير الخلق بعد األنبياء وهم خير قرون هذه األمة التي هىي أشىرف 

."لدنيا واآلخرة وهلل الحمداألمم بنص القرآن وإجماع السلف والخلف في ا
 ( )

 

 ومن هذا نخلص إلىى عىدم وجىود نىص علىى إمامىة علىى بىن أبىي طالىب 

 .من أساسها باطلة ن دعوى النصية دعوىوأ، ليخفيه الصحابة أو ينكروه

 

 

 

 
 

 (.7/225)البداية والنهاية  (1)
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 موقف الصحابة من خالفة آل البيت: المطلب الثاني : 

وكىذلك ، يت اتضح من المطلب السابق عدم وجود نص على إمامة آل الب

لم يستخلف فجعىل اسىتحقاقها بمبايعىة  وعليه فإن النبي ، الحال في بقية الصحابة

 .أهل القدرة

، وبالتالي لم يقف الصحابة موقف الىرافص لخالفىة آل البيىت عنىد اسىتحقاقها

 .عند استحقاقه لها بل بادر الصحابة بمبايعة علي 

ذلىىىك ال يقىىىدح فىىىي فىىىإن ، ولىىىو فىىىرض أن بعىىىص النىىىاس كىىىان كارهىىىا للبيعىىىة

فإن نف  االسىتحقاق لهىا ثابىت باألدلىة الشىرعية الدالىة علىى أنىه أحقهىم  ،مقصودها

ونف  حصولها ووجودها ثابىت  ،ومع قيام األدلة الشرعية ال يضر من خالفها ،بها

 .بحصول القدرة والسلطان بمطاوعة ذوي الشوكة

ايعىة الصىحابة إال أن عالقة التىواد والرحمىة بىين الصىحابة واآلل تقتضىي مب

فلم يتخلىف عىن بيعتىه أحىد؛ ألن أحىق النىاس بالخالفىة ، عليا عقب مقتل عثمان 

وهذا معتقد أهل السنة ، هو على بن أبي طالب  بعد أبي بكر وعمر وعثمان 

بىىه فىىي شىىأن ترتيىىب وهىىذا مىىا يجىىب علىىى المسىىلم اعتقىىاده والديانىىة هلل ، والجماعىىة

 .الخالفة الراشدة وعالقتهم الحميمة

بالخالفىىة بطريقىىة االختيىىار وذلىىك بعىىد أن  وبالفعىىل فقىىد تمىىت بيعىىة علىىى 

فكىىىان انعقىىىاد إجمىىىاع أهىىىل السىىىنة  استشىىىهد الخليفىىىة الراشىىىد عثمىىىان بىىىن عفىىىان 

لبيعىة المهىاجرين  كىان متعينًىا للخالفىة بعىد عثمىان  والجماعة على أن عليًىا 

متعينًا للخالفىة  ن فكا، لما رأوا لفضله على من بقى من الصحابة، واألنصار له

بالمدينة بعقد البيعىة لىه بالخالفىة  وقد قام من بقى من أصحاب النبي ، دون غيره

فكان حينئذ إماًمىا حقًىا وجىب علىى سىائر النىاس طاعتىه وحىرم الخىرو  ، باإلجماع

 .عليه ومخالفته
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فالفىاروق   كان أقوى المرشحين لإلمامة بعىد مقتىل عمىر كما أن عليًا 

علىىى أن األربعىىة مىىن رجىىال ، وهىىو واحىىد مىىنهم، تة الىىذين أشىىار بهىىمعينىىه فىىي السىى

وطلحىة والزبيىر بتنىازلهم عىن حقهىم فيهىا لىه ، وسىعد، رحمنعبىـدال وهىم، الشورى

وهىذا إجمىاع ، فلم يبق إال هىو وعثمىان، ولعثمان تركوا المجال مفتوًحا أمام االثنين

عثمىىان قدمىىه  وبعىىد مىىوت، مىىن أهىىل الشىىورى علىىى أنىىه لىىوال عثمىىان لكانىىت لعلىىي

علىىى أنىىه لىىم يكىىن أحىىد مىىن ، صىىار مسىىتحقًا للخالفىىةف ،ورجحىىه أهىىل دار الهجىىرة

 . الموجودين في ذلك الحين أحق بالخالفة منهأصحاب رسول هللا 

 من الر ايات الةحيحة  الشواه  عهى ىجمةاع الةةحانة عهةى نيعةة عهةي 

 ما يهي : 

: حاصىر؛ قىالوعثمىان م ~كنىت مىع علىي ": عن محمد بىن الحنفيىة قىال .1

: قىال محمىد، ~فقىام علىي : قال، إن أمير المممنين مقتول الساعة: فأتاه رجل فقال

وقىد قتىل ، فىأتى علىى الىدار: قىال، خىلَّ ال أم لىك: فأخذت بوسىطه تخوفًىا عليىه فقىال

فأتاه الناس فضىربوا عليىه البىاب فىدخلوا ، فأتى داره فدخلها فأغلق بابه، ~الرجل 

، والبىد للنىاس مىن خليفىة وال نعلىم أحىًدا أحىق بهىا منىك، قتىل إن هذا قد: عليه فقالوا

ال وهللا ال : فقىالوا، ال تريدوني فإني لكم وزيًرا خير منىي لكىم أميىًرا: فقال لهم علي

ولكىن أخىر  ، فإن أبيتم علىَّ فإن بيعتي ال تكون سًرا: قال، نعلم أحًدا أحق بها منك

"فبايعىىه النىىاس، إلىىى المسىىجد
( )

الروايىىة بعىىده فوائىىد أهمهىىا؛ اتفىىاق نخىىر  مىىن هىىذه .

 واعتىرافهم بأحقيتىه بالخالفىة بعىد عثمىان بىن عفىان  الصحابة على مبايعة علىي

  وفىىي المقابىىل نجىىد أن عليىىا  رد عىىرض الصىىحابة توليىىه الخالفىىة بعىىد مقتىىل

فلىو كىان هنىاخ ، وطلىب أن يكىون وزيىرا خيىرا لهىم مىن أن يكىون أميىر  عثمان

 .لبادر مباشرة -يدعي اإلمامية -نص كما

 
 

عطية الزهرانىي، .د: ، تحقيق(2/415)أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخالل : السنة (1)

 .الرياض -راية هـ، دار ال1411، 1ط
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سالم بن أبي الجعدوفي رواية أخرى عن   .2
( )

 : عن محمد بىن الحنفيىة قىال 

إن هذا الرجىل قىد قتىل والبىد للنىاس مىن إمىام وال : فأتاه أصحاب رسول هللا فقالوا"

ال : فقىال علىي وال أقىرب مىن رسىول هللا ، نجد أحىًدا أحىق بهىا منىك أقىدم مشىاهد

ال وهللا مىىا نحىىن بفىىاعلين حتىىى : فقىىالوا، أميىىًرا تفعلىىوا فىىإني لكىىم وزيىىًرا خيىىر منىىي

ففي المسجد فإنه ينبغي لبيعتي أال تكون خفيا وال تكون إال عن رضىا : قال، نبايعك

فلقىد كرهىت أن :  بىن عبىاسعبىـدهللا فقىال: فقال سالم بن أبي الجعىد: قال، المسلمين

ل المسجد جىاء فلما دخ، وأبى هو إال المسجد، يأتي المسجد كراهية أن يشغب عليه

"المهىىاجرون واألنصىىار فبىىايعوا وبىىايع النىىاس
( )

إال   ومىىا مسىىارعة الصىىحابة.

 .إلطفاء الفتنة التي أوقد نارها الخوار 

 وفىىي روايىىة أخىىرى أن جمهىىور الصىىحابة لمىىا عرضىىوا علىىى علىىي  .3

ننشىدخ هللا أال تىرى الفتنىة أال : فقىالوا..دعىوني والتمسىوا غيىري" : الخالفة قال لهم

وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم إال ، علمإن أجبتكم ركبت بكم ما أ:   فقالتخاف هللا

فلما ...ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد، أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم

" : فقىال ،أصبحوا يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء علىي حتىى صىعد المنبىر

وقد ، مرتمأمركم لي  ألحد فيه حق إال من إن هذا أ -على مأل وإذن - يا أيها الناس

نحىن : فقىالوا، حىدوإال فال أجد على أ، مر فإن شئتم قعدت لكمافترقنا باألم  على أ

."على ما فارقناخ باألم 
 ( )

 
 
 

سالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني األشجعي، أحد ثقات التىابعين، ذكىره بعضىهم فىي المخضىرمين  (1)

معتمدا على ما حكاه بىن زبىر أنىه مىات سىنة تسىع وتسىعين ولىه مائىة وخمى  عشىرة سىنة، فيكىون 

أنىه لىم يىدرخ أدرخ من الحياة النبوية ستا وعشرين سنة، وهذا باطل فقىد جىزم أبىو حىاتم الىرازي ب

. ثوبان وال أبا الدرداء وال عمرو بن عبسة فضال عن عثمان فضال عن عمر فضال عىن أبىي بكىر

 (.3/274ابن حجر، : ، اإلصابة في تمييز الصحابة7/224ابن حجر، : لسان الميزان: انظر)

 .في إسناده ضعف: وقال( 2/417)الخالل : السنة (2)

 (.3/83)ابن األثير : ، والكامل في التاريخ(2/711)ري الطب: تاريخ األمم والملوخ: انظر (3)
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وجميع من كان بالمدينة من الصحابة ومن له سابقة في الدين  ممن بقي؛  .4

وبويىع ": حيىث قىال عدنقل ذلك اإلجماع  محمىد بىن سى على بيعة علي  اأجمعو

بايعىه طلحىة ، بالمدينىة الغىد مىن يىوم قتىل عثمىان بالخالفىة ~لعلي بىن أبىي طالىب 

وعمىىار بىىن ، وسىىعد بىىن أبىىي وقىىاص وسىىعيد بىىن زيىىد بىىن عمىىرو بىىن نفيىىل، والزبيىىر

ومحمىىد بىىن ، وأبىىو أيىىوب األنصىىارى، وسىىهل بىىن حنيىىف، وأسىىامة بىىن زيىىد، ياسىىر

جميىع مىن كىان بالمدينىة مىن أصىحاب وخزيمىة بىن ثابىت و، وزيد بن ثابت، مسلمة

"وغيرهم رسول هللا 
( )

. 

فيكىىون المعتقىىد الصىىحيح لموقىىف الصىىحابة مىىن إمامىىة آل البيىىت المتمثلىىة  .5

يأبىىىو الحسىىىن األشىىىعرمىىىا ذكىىىره  بإمامىىىة علىىىي 
( )

ونثبىىىت إمامىىىة علىىىي بعىىىد ": 

بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد ألنه لىم يىدع أحىد مىن  عثمان

وأن امتناعىىه عىىن ، وقىىد اجتمىىع علىىى فضىىله وعدلىىه، لشىىورى غيىىره فىىي وقتىىهأهىىل ا

ثىم لمىا ، دعوى األمر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقًا لعلمه أن ذلك وقت قيامه

كمىا ، ولم يقصىر حتىى مضىى علىى السىداد والرشىاد، صار األمر إليه أبهر وأعلن

شىاد؛ متبعىين لكتىاب ربهىم مضى من قبله من الخلفاء وأئمة العدل على السداد والر

وسنة نبيهم همالء األربعة المجمع على عدلهم وفضلهم 
 ( )

." 

 
 

 (.3/31)الطبقات الكبرى  (1)

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سىالم بىن إسىماعيل بىن عبىدهللا ابىن موسىى  (2)

وإليىىه تنسىىب الطائفىىة  بىىن بىىالل بىىن أبىىي بىىردة عىىامر بىىن أبىىي موسىىى األشىىعري، صىىاحب رسىىوله هللا 

وتلقىى مىذهب المعتزلىة وتقىدم فىيهم ثىم . ولد في البصرة. كان من األئمة المتكلمين المجتهديناألشعرية، 

الىرد علىى " و" إمامة الصديق : " منها له من التصانيف خمسة وخمسون تصنيفا.رجع وجاهر بخالفهم

" و" رسىىالة فىىي اإليمىىان " و" اإلبانىىة عىىن أصىىول الديانىىة " ، و"مقىىاالت االسىىالميين " و" المجسىىمة 

" و" األسىىماء واألحكىىام " و" خلىىق األعمىىال " و" الىىرد علىىى ابىىن الراونىىدي " و" مقىىاالت الملحىىدين 

يعىىرف بىىاللمع " اللمىىع فىىي الىىرد علىىى أهىىل الزيىىل والبىىدع " و. رسىىالة" استحسىىان الخىىوض فىىي الكىىالم 

" غراب  ولحمودة"تبيين كذب المفتري، فيما نسب إلى اإلمام االشعري "والبن عساكر كتاب . الصغير

أبو العباس شم  : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: انظر.)سنة أربع وعشرين وثالثمائةتوفي ببغداد 

احسىىان : لبنىىان، تحقيىىق -دار الثقافىىة ( 285-3/284)الىىدين أحمىىد بىىن محمىىد بىىن أبىىي بكىىر بىىن خلكىىان، 

 (.21/137الصفدي، : عباس، الوافي بالوفيات

هىىىـ، دار 1397، 1فوقيىىىة حسىىىين محمىىىود، ط. د: تحقيىىىق( 269ص)اإلبانىىىة عىىىن أصىىىول الديانىىىة (3)
=  
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وسابقته إلى ، وفضله  بقدر علي اعتراف الصحابةباإلضافة إلى ذلك  .6

قال أبو نعيم  ومن ثم استحقاقة لإلمامة بعد مقتل عثمان ،اإلسالم

األصبهاني
( )

ا إلى الهجرة والسابقة فلما اختلف الصحابة كان على الذين سبقو": 

والنصرة والغيرة في اإلسالم الذين اتفقت األمة على تقديمهم لفضلهم في أمر 

ال يتنازعون فيهم وال يختلفون فيمن أولى باألمر من الجماعة الذين ، دينهم ودنياهم

فسلم من بقى ، شهد لهم رسول هللا بالجنة في العشرة ممن توفى وهو عنهم راض

لقديم ، ولم ينكر أنه من أكمل األمة ذكًرا وأرفعهم قدًرا لعلي  من العشرة األمر

، يحبه هللا ورسوله، وشهوده المشاهد الكريمة، سابقته وتقدمه في الفضل والعلم

لم يضع منه تقديم من ، ويحبه المممنون ويبغضه المنافقون، ويحب هللا ورسوله

عرفته بفضل من قدمه بل ازداد به ارتفاًعا لم تقدمه من أصحاب رسول هللا 

ٱ  ): قال تعالى، على نفسه؛ إذ كان ذلك موجوًدا في األنبياء والرسل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

فلم يكن تفضيل بعضهم على بعص ، [0٢0:البقرة] (ڈ  ژ  ژڌ     ڎ  ڎ  ڈ  

فتولى ، وخيرته من خلقه  فكل الرسل صفوة هللا، بالذي يضع ممن هو دونه

 علىه أمر المسلمين عادالً زاهًدا آخًذا في سيره بمنها  الرسول 

سلك بهم السبيل المستبين ، شهيًدا هاديًا مهديًا حتى قبضه هللا  وأصحابه 

 =  
 .القاهرة -األنصار 

معرفة "و" الحلية"هو اإلمام الحافظ أحمد بن عبدهللا بن أحمد المهراني األصبهاني صاحب كتاب  (1)

( هىـ 431)هـ وكىان حافظىاً مبىرزاً عىالي اإلسىناد، تىوفي سىنة 336وغيرهما، ولد سنة " الصحابة

 (.3/245ابن العماد، : ، شذرات الذهب463-17/453الذهبي، : عالم النبالءسير أ: انظر)
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"راط المستقيموالص
( )

. 

يالزهروقال  .7
( )

وكان أفضل مىن ، وكان قد وفى بعهد عثمان حتى قتل": 

ثم لىم يسىتبد بهىا مىع كونىه أحىق ، فلم يكن أحد أحق بالخالفة منه، بقى من الصحابة

وبايعىىه مىىع سىىائر النىىاس مىىن بقىىى مىىن أصىىحاب ، النىىاس بهىىا حتىىى جىىرت لىىه بيعىىة

"الشورى
( )

. 

يالجوين ملكعبدالوقال  .8
( )

فسىبيل إثبىات  وأمىا عمىر وعثمىان وعلىي": 

ومرجع كل قىاطع ، إمامتهم وإجماعهم لشرائط اإلمامة كسبيل إثبات إمامة أبي بكر

لىم يحصىل : وال اكتراث بقىول مىن يقىول..في اإلمامة إلى الخبر المتواتر واإلجماع

فىإن اإلمامىة لىم تجحىد لىه وإنمىا هاجىت الفىتن ألمىور ، إجماع على إمامىة علىي 

"أخر
( )

 فاالقتتال الذي وقع لم يكن بسبب جحد أو رفص مىن الصىحابة إلمامتىه.

 .-عالىتبمشيئة هللا - كما سيأتي- بل لالقتصاص من قتلة عثمان

 
 

علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، . د: تحقيق( 361، 361ص)كتاب اإلمامة والرد على الرافضة  (1)

 3ط

 .السعودية -المدينة المنورة  -هـ، مكتبة العلوم والحكم 1415، 

عبىدهللا بىن شىهاب الزهىري، اإلمىام الحجىة الحىافظ الفقيىه،  أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن (2)

ابىن حجىر، : ، وتقريىب التهىذيب5/236الىذهبي، : سير أعالم النىبالء: انظر( )هـ125)توفي سنة 

 (.516ص 

 (.371ص)البيهقي : االعتقاد والهداية (3)

يوسىف بىن عبىدهللا بىن  هو إمام الحرمين، أبو المعالي عبـدالملك بىن اإلمىام أبىي محمىد عبىـدهللا بىن (4)

يوسىف بىن محمىد بىن حيويىة الجىويني ثىم النيسىابوري ضىياء الىدين الشىافعي، صىاحب التصىىانيف 

الىىذهبي، : سىىير أعىىالم النىىبالء: انظىىر( )هىىـ478) اإلرشىىاد فىىي أصىىول الىىدين، تىىوفي سىىنة: ومنهىىا

 (.362 -3/358ابن العماد، : ، شذرات الذهب17/617

، 1أسىعد تمىيم، ط: تحقيىق( 363، 362ص)لة في أصىول االعتقىاد كتاب اإلرشاد إلى قواطع األد (5)

 .هـ، ممسسة الكتب الثقافية1415
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بن بطة وعبدهللاوقال أب .9
( )

لىم ، بيعة اجتماع ورحمة ~ كانت بيعة علي": 

رف ولقىد شى، ولىم يغلىبهم بعشىيرته، ولىم يجبىرهم علىى بيعتىه بسىيفه، يدع إلى نفسه

ولقىد ، وكساها حلة البهىاء بعدلىه ورفعهىا بعلىو قىدره، وزانها بشرفه، الخالفة بنفسه

"وتقاع  عنها فأكرهوه، أباها فأجبروه
( )

. 

الغزاليوقال  .11
( )

ثىم نىص أبىو بكىر ، وقد أجمعوا على تقىديم أبىي بكىر" : 

ولىىي  يظىىن مىىنهم ، ثىىم علىىى علىىي ، ثىىم أجمعىىوا بعىىده علىىى عثمىىان، علىىى عمىىر

لغرض من األغىراض - تعالى - دين هللاالخيانة في 
( )

وكىان إجمىاعهم علىى ذلىك ، 

ومىن هنىا اعتقىد أهىل السىنة هىذا ، من أحسن ما يستدل به على مىراتبهم فىي الفضىل

ثم بحثوا عن األخبار فوجدوا فيهىا مىا عىرف مسىتند الصىحابة ، الترتيب في الفضل  
 

نسىبة إلىى  -أبو عبـدهللا بىن بطىة العكبىري هىو عبيىد هللا بىن محمىد بىن محمىد بىن حمىدان العكبىري  (1)

ن السىنن، المناسىك، االمىام ضىام: الحنبلي، فقيه، محدث، مىن مصىنفاته الكثيىرة -عكبرا على دجلة

اإلبانة، االنكار على منقضى بكتب الصحف األولى، االنكار على من أخذ القرآن مىن المصىحف، 

اللبىاب : انظىر)( ه 387)واإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومىة، تىوفي سىنة 

بيىروت، وسىير  -هىـ، دار صىادر 1411، طبعىة عىام 2/351ابىن الجىزري، : في تهذيب األنساب

 (.7/73، لسان الميزان، ابن حجر، 16/529الذهبي، : النبالءأعالم 

: لوامع األنوار البهية وسواطع األسىرار األثريىة شىرح الىدرة المضىية فىي عقيىدة الفرقىة المرضىية (2)

، 2عبىىىـدالرحمن أبىىىا بطىىىين، وسىىىلمان سىىىحمان، ط: تعليقىىىات(2/346)محمىىىد أحمىىىد السىىىفاريني

 ..بيروت -هـ، المكتب اإلسالمي 1415

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالىي الشىافعي، بىرع فىي الفقىه وأصىول الكىالم  (3)

نسىبته . رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجىاز فىبالد الشىام فمصىر، وعىاد إلىى بلدتىهوغير ذلك، 

لمىىن قىىال ( مىىن قىىرى طىىوس)أو إلىىى غزالىىة ( عنىىد مىىن يقولىىه بتشىىديد الىىزاي)إلىىى صىىناعة الغىىزل 

 515) إحياء علوم الدين، واالقتصاد في االعتقاد، وقواعد العقائد، توفي سىنة: من كتبه، بالتخفيف

-4/11ابىىن العمىىاد، : ، شىىذرات الىىذهب346-19/322الىىذهبي، : سىىير أعىىالم النىىبالء: انظىىر( )هىىـ

13.) 

 بالخالفىة، مقابىل موقفىه الىداعم للصىديق فىي  كما يدعي اإلمامية من أن أبا بكر عهد إلىى عمىر  (4)

 .-بمشيئة هللا تعالى-السقيفة، وسيأتي في الباب الثالث 
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"وأهل اإلجماع في هذا الترتيب
( )

. 

بن العربيقال أبو بكر  .11
( )

ومضىى ، فلما قضى هللا من أمره ما قضىى": 

وأن الخلىق بعىده مفتقىرون ، في قدره ما مضى علم أن الحىق ال يتىرخ النىاس سىدى

ولىىم يكىن بعىىد الثالثىة كىىالرابع قىدًرا وعلًمىىا ، إلىى خليفىة مفىىروض علىيهم النظىىر فيىه

بهىا  فانعقدت له البيعة ولوال اإلسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من، وتقى ودينًا

ورأى ذلىك ، ولكن عزم عليه المهاجرون واألنصىار، من األوباش ماال يرقع خرقة

"فرًضا عليه فانقاد إليه
( )

 .وهذا بإجماع المهاجرين واالنصار .

وكانت بيعة على بالخالفة عقب قتل عثمان في أوائل ": وقال ابن حجر .12

، حضىىرفبايعىىه المهىىاجرون واألنصىىار وكىىل مىىن ، ذى الحجىىة سىىنة خمىى  وثالثىىين

فأذعنوا كلهم إال معاوية في أهل الشام فكان بينهما بعد مىا ، وكتب بيعته إلى اآلفاق

"كان
( )

بىل للمطالبىة ، لطلبىه األمىر لنفسىه  لم يرفص مباعىة علىي ومعاوية. 

 .على اعتباره وليه  بدم عثمان

محىل إجمىاع علىى  إذن نستفيد من هذه النقىول المتقدمىة؛أن خالفىة علىى 

حيىث لىم يبىق علىى   وذلىك بعىد قتىل عثمىان، حتها في وقىت زمانهىاأحقيتها وص

 .على قدر في وقتها ومحلها فقد جاءته ، األرض أحق بها منه 

 
 

 .لبنان -م، دار ومكتبة الهالل 1993، 1ط(. 264ص)االقتصاد في االعتقاد  (1)

محمىىد بىىن عبىىدهللا بىىن محمىىد بىىن عبىىدهللا ابىىن أحمىىد بىىن محمىىد بىىن عبىىدهللا، المعىىافري، األندلسىىي،  (2)

عالم مشارخ في الحديث والفقىه واألصىول ( و بكر أب) اإلشبيلي، المالكي، المعروف بابن العربي 

شىرح الجىامع الصىحيح : وعلوم القرآن واألدب والنحو والتاريخ وغير ذلك، مىن تصىانيفه الكثيىرة

للترمذي، المحصول في األصول، األصىناف فىي مسىائل الخىالف فىي الفقىه، غىوامص النحىويين، 

الىىذهبي، : سىىير أعىىالم النىىبالء: نظىىرا( )هىىـ543)وقىىانون التأويىىل فىىي تفسىىير القىىرآن، تىىوفي سىىنة

 (.4/141ابن العماد، : ، شذرات الذهب265: 3الصفدي، : ، الوافي بالوفيات19/131

 (.142ص)العواصم من القواصم (3)

 (.7/72)فتح البارى  (4)
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 : ىنطا  دعوى تخهف نعض الةحانة عن مبايعة عهي 

، أن دعوى أن جماعة مىن الصىحابة تخلفىوا عىن بيعتىه دعىوة غيىر صىحيحة

وإشىاعة زعىم رفىص ، جماعىة المسىلمينباإلضافة إلى أنهىا تسىتلزم الخىرو  علىى 

وأمىا نصىرته ، والصحيح  أن بيعته لم يتخلف أحد عنهىا، الصحابة إلمامة آل البيت

نظىىره  فاجتهىىد كىىل واحىىد وأعمىىل، فتخلىىف عنهىىا قىىوم ألنهىىا كانىىت مسىىألة اجتهاديىىة

وأصاب قدره
( )

 .فخلط بعص الناس بين البيعة والتورع عن القتال .

ابن خلدونوأما ما قاله  
( )

إن الناس كانوا عنىد مقتىل عثمىان مفتىرقين فىي ": 

والذين شىهدوا فمىنهم مىن بىايع ومىنهم مىن توقىف ، فلم يشهدوا بيعة على، األمصار

."إلخ..حتى يجتمع الناس ويتفقوا على إمام كسعد وسعيد وابن عمر
 ( )

 

أمىا سىعد بىن أبىي وقىاص فقىد نقىل ، ~ما ذكر فهذا مبالغىة مىن ابىن خلىدون  

ابن سعد: بيل المثالبيعته على س
( )

وابن حبان، 
( )

الذهبيو، 
( )( )

. 

 
 

: ، تحقيىق(515ص)أبىو بكىر محمىد بىن الطيىب البىاقالني: تمهيد األوائىل وتلخىيص الىدالئل: انظر (1)

لبنىان، العواصىم مىن  -بيىروت -هىـ، ممسسىة الكتىب الثقافيىة1414، 3أحمىد حيىدر، طعماد الىدين 

 (.147ص)ألبي بكر ابن العربي: القواصم

عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بىن محمىد بىن إبىراهيم بىن   (2)

لمالكي، المعروف بابن محمد بن عبدالرحيم الحضرمي، اإلشبيلي األصل التونسي، ثم القاهري، ا

العبىر وديىوان : مىن مملفاتىه. عالم، أديب، ممرخ، اجتمىاعي، حكىيم(ولي الدين، أبو زيد ) خلدون 

تىاريخ ) المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومىن عاصىرهم مىن ذوي السىلطان األكبىر 

الىىدين، رحلىىة، ، وشىىرح قصىىيدة ابىىن عبىىدون اإلشىىبيلي، لبىىاب المحصىىل فىىي أصىىول (ابىىن خلىىدون 

، كشىىف 7/76ابىىن العمىىاد، : شىىذرات الىىذهب: انظىىر( )هىىـ818)وطبيعىىة العمىىران، تىىوفي سىىنة 

 (. 835، 1/278حاجي خليفة، : الظنون

 (.214ص)المقدمة  (3)

 (.3/31)الطبقات الكبرى  (4)

 (.2/268)الثقات  (5)
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وكىىذلك البقيىىة قىىد بىىايعوا كمىىا ذكىىرت اإلجمىىاع فىىي ذلىىك فىىيمن حضىىر مىىن  

خلدون نفسه نقىل اتفىاق أهىل العصىر الثىاني مىن  على أن ابن، الصحابة في المدينة

بعد الصحابة في المدينة على انعقاد بيعة على ولزومها للمسلمين أجمعين
( )

. 

إن اإلجماع حصل على بيعة أبي بكر بمبايعة الفاروق وأبي عبيىدة ومىن  ثم 

وكىىذلك ، حضىىرهم مىىن األنصىىار مىىع غيبىىة علىىى وعثمىىان وغيرهمىىا مىىن الصىىحابة

حصل اإلجماع على خالفة على بمبايعة سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن 

ضىر هىذا وال ي، ومن حضرهم من البدريين وغيرهم مىن الصىحابة  زيد وعمار

 .-رضي هللا عنهم جميًعا-اإلجماع من غاب عن البيعة أو لم يبايع من غيرهم 

 وإن تخلف أحىد؛   إذن حصل اإلجماع من قبل الصحابة على مبايعة علي

ووقىف ذلىك علىىى ، فىإن عقىد الخالفىة ونصىب اإلمىام واجىب البىد منىه فىي حىد ذاتىه

شتراطه إلفضاء ذلك إلى فال يجوز ا، حضور جميع األمة واتفاقهم مستحيل متعذر

 .انتفاء الواجب ووقوع الفساد الالزم من انتفائه

 :  نيعة طهحة  الهنير عهيا

بايعىىا مكىىرهين } أن طلحىىة والزبيىىر: هنىىاخ دعىىوى تقىىول
( )

فىىإن كانىىا بايعىىا ، 
 =  

ارقي، ثم الدمشىقي، الىذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبدهللا التركماني األصل، الف (1)

تاريخ االسىالم الكبيىر : محدث، ممرخ، من تصانيفه الكثيرة( أبو عبـدهللا، شم  الدين ) الشافعي 

في إحدى وعشرين مجلدا، ميزان االعتدال في نقد الرجىال، طبقىات الحفىاب، تجريىد األصىول فىي 

طبقىىات الشىىافعية : انظىىر( )هىىـ748)أحاديىىث الرسىىول، والمشىىتبه فىىي أسىىماء الرجىىال، تىىوفي سىىنة 

 (.6/153الصفدي، : ، والوافي بالوفيات9/111السبكي، : الكبرى

مىىـ، دار 1999، 1محمىىود األرنىىا وط، ط-حسىىن إسىىماعيل مىىروة: تحقيىىق(1/14)دول اإلسىىالم  (2)

 .بيروت -صادر

 .بيروت -هـ، دار الكتب العلمية1413، 1ط(. 576-2/475)تاريخ ابن خلدون : انظر (3)

للبىىىاقالني، : ، والتمهيىىىد(416)محمىىىد بىىىاقر األنصىىىاري : تحقيىىىق: كتىىىاب سىىىليم بىىىن قىىىي  :انظىىىر (4)

مكرهين؛ الرواية التي رواها أبىو مخنىف لىوط  }، ومستند القائلين ببعة الزبير وطلحة (418ص)
=  



 

 

 الباب األول

125 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

وال فىي بيعىة ، ولىو لىم يبايعىا مىا أثىر ذلىك فيهمىا، حاشىا هلل أن يكرهىا: مكرهين قلنىا

وهنىىىاخ العديىىىد مىىىن الروايىىىات ، الىىىدعوى باطلىىىة مىىىن أساسىىىهاإال أن هىىىذه ، اإلمىىىام

 : منها، الصحيحة في بيعة طلحة والزبير طائعين غير مكرهين

عمر بن شبةروى  .1
( )

مالك بن الحارثمن طريق األشتر  
( )

رأيىت ": قال 

."طىائعين غيىر مكىرهين -طلحة والزبير بايعا عليىا
 ( )

وهىذا سىند صىحيح أو حسىن 

.عند الحافظ ابن حجر
 ( )

 

 =  
لعلكمىا تريىدان الشىام أو : أن طلحىة والزبيىر اسىتأذنا عليىاً فىي العمىرة، فقىال: " بن يحيى حيث قال

ال وهللا مىا : فأذن لهما فخرجا مسرعين وجعال يقوالن. اللهم غفراً إنما نوينا العمرة: االالعراق  فق

أخىذهما هللا إلىى : فبلىل ذلىك عليىاً فقىال. لعلي في أعناقنا بيعة، وما بايعناه إال مكرهين تحت السيف

 ( 1/315البالذري، : أنساب األشراف: انظر".) أقصى دار وأحر نار

ذكرها إال البالذري ثم تلقفها بعده من أراد الطعن في العالقىة بىين الصىحابة وآل وهذه الرواية لم ي 

البيىىت، والروايىىة غيىىر صىىحيحة فهىىي مىىن طريىىق لىىوط بىىن يحيىىى الشىىيعي المحتىىرق غيىىر المقبولىىة 

 .الكالم عنه في الباب الثالث من البحث -بمشيئة هللا تعالى-الرواية، وسيأتي 

بن رابطة النميىري أبىو زيىد النحىوي البصىري نزيىل سىامرا، وهىو  عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد (1)

صىىدوق مسىىتقيم الحىىديث صىىاحب عربيىىة وأدب وشىىعر وأخبىىار ومعرفىىة بتىىاريخ النىىاس، ولىىه مىىن 

كتاب الكوفة كتاب البصرة كتاب أمراء المدينة كتاب أمراء مكة كتاب السلطان، كتاب : التصانيف

لشعراء، كتاب األغىاني، كتىاب التىاريخ، كتىاب أخبىار مقتل عثمان، كتاب الكتاب، كتاب الشعر وا

المنصىور، كتىاب أخبىار إبىىراهيم ومحمىد ابنىي عبىىـدهللا بىن حسىن، تىوفي فىىي جمىادى اآلخىرة سىىنة 

ابىن أبىي : الجىرح والتعىديل: انظىر.) اثنتين وستين ومائتين بسىامراء وبلىل مىن العمىر تسىعين سىنة

 (.22/311الصفدي، : افي بالوفيات، والو8/446ابن حبان، : ، والثقات6/116حاتم، 

مالك بن الحارث النخعي الملقب باألشتر، مخضرم، نزيل الكوفة، واله علي مصر، ومات قبل أن  (2)

ابن : ، تقريب التهذيب35، 4/34الذهبي، : سير أعالم النبالء: انظر( )هـ 37)يدخلها، توفي سنة 

 (.6/65الصفدي، : ، والوافي بالوفيات112حجر، ص

 .وعزاه الحافظ لعمر بن شبة في كتابه تاريخ البصرة( 13/54)لفتح ا (3)

سكت عليه الحافظ ابن حجر، وقد صرح في الصفحة نفسها أنه سيقتصر على األسانيد الصىحيحة  (4)

 (.7/111)ابن حجر : اإلصابة في تمييز الصحابة: أو الحسنة من كتاب عمر بن شبة، انظر
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بالرضىىى واالختيىىار   روايىىة أخىىرى تمكىىد بيعىىة طلحىىة والزبيىىر لعلىىي .2

فعن أبي بشير العابدى، والطواعية
( )

، ، كنىت بالمدينىة حىين قتىل عثمىان": قال 

يا أبىا الحسىن : فقالوا، واجتمع المهاجرون واألنصار فيهم طلحة والزبير فأتوا عليًا

فمىىن اختىىرتم فقىىد رضىىيت ، كىىمأنىىا مع، ال حاجىىة لىىي فىىي أمىىركم: فقىىال، هلىىم نبايعىىك

فقالوا وهللا ما نختار غيرخ، فاختاروا..به
( )

 . الرواية وفيها تمىام البيعىة لعلىي.".

روى الطبري
( )

عوف بن أبي جميلةعن  
( )

محمىد أما أنا فأشهد أني سىمعت ": قال 

بن سيرين
( )

فقىال . ابسىط يىدخ يىا طلحىة ألبايعىك: إن عليًا جىاء فقىال لطلحىة: يقول 

."فبسط علىه يده فبايعه، فابسط يدخ، وأنت أمير المممنين ،نت أحقأ: طلحة
 ( )

 

الخيوانى عبد خيروعن  .3
( )

يىا أبىا موسىى ": أنه قىام إلىى أبىي موسىى فقىال 

."نعم: ممن بايع عليًا  قال - يعنى طلحة والزبير - هل كان هذان الرجالن
 ( )

 

 
 

 .لم أجد له ترجمة (1)

 (.3/28)الطبري تاريخ  (2)

 .سبق ترجمته (3)

عوف بن أبي جميلة األعرابي البصري، أبو سهل، لىم يكىن أعرابيىا بىل شىهر بىه، اإلمىام الحىافظ،  (4)

روى عن أبي العالية، وابن سيرين وغيرهم ويعد من صغار التابعين، رمي بالقىدر والتشىيع، قىال 

، 384-6/383الىذهبي، : الم النىبالءسير أعى: انظر( )هـ146)مات سنة" لكنه ثقة مكثر: "الذهبي

 (.433ابن حجر، ص: وتقريب التهذيب

هو أبو بكر محمد بن سيرين األنصاري األنسي البصري، اإلمىام، شىيخ اإلسىالم، مىولى أنى  بىن  (5)

: سىير أعىالم النىبالء: انظىر( )هىـ111)مالك، أدرخ ثالثين صحابيا، وكان حافظا متقنا، مات سىنة

 (.432ابن حجر، ص: ريب التهذيب، تق622-4/616الذهبي، 

 (.2/711)تاريخ الطبري  (6)

عبد خير بن يزيد الخيواني، من همدان روى عن علي بن أبي طالب، وشىهد معىه صىفين، وبىارز  (7)

 (.6/221ابن سعد، : الطبقات الكبرى: انظر)وقتل، ويكنى أبا عمارة، وقد روي عنه أحاديث 

 (.5/517)تاريخ الطبري  (8)
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م المحقىق اإلمىا، كما نص على بطالن ما يدعي مىن أنهمىا بايعىا مكىرهين .4

فىىإن قيىىل بايعىىا ": ~ قىىال، وال بعلىىي، ابىن العربىىي وذكىىر أن هىىذا ممىىا ال يليىىق بهمىىا

لهمىا ولمىن بايعهمىا ولىو ، حاشىا هلل أن يكرهىا: قلنىا، «أي طلحة والزبيىر»مكرهين 

وهىذا اجتهىاد ، ألن واحىد واثنىين تنعقىد البيعىة بهمىا وتىتم، كانا مكرهين ما أثر ذلىك

ولىو لىم يبايعىا ، وهو مكره على ذلك شىرًعا، و الزم لهومن بايع بعد ذلك فه، مرود

يد شالء وأمر ال يىتم: وأما من قال، وال في بيعة اإلمام، ما أثر ذلك فيهما
( )

فىذلك ، 

: فىىإن قيىىل فقىىد قىىال طلحىىة، بىىن مىىن القائىىل أن طلحىىة أول مىىن بىىايع ولىىم يكىىن كىىذلك

بايعت واللج على قفي
( )

( القفىا)يجعىل فىي اختىرع هىذا الحىديث مىن أراد أن : قلنىا، 

وتلىك لغىة هىذيل ال قىريل( هىوي( )الهىوى)كمىا يجعىل فىي ، (قفي)لغة 
( )

فكانىت ، 

فىإن يىًدا شىلت فىي ، لو صح فال متعلق لهىم فيىه( يد شالء): وأما قوله، كذبة لم تدبر

وقد تم األمر على ، ويتوقى بها من كل مكروه، يتم لها كل أمر وقاية رسول هللا 

"ذلك على حكمه ونفذ القدر بعد، وجهه
( )

. 

باإلضىىافة علىىى مىىا سىىبق هنىىاخ روايىىات أخىىرى صىىحيحة أشىىارت إلىىى بيعىىة 

طلحة والزبير لعلي 
 ( )

واتفاقهم ، لعلي  وهى دالة على مبايعة الصحابة ، 

 
 

وكان بيىده اليمنىى شىلل، لمىا  }أن أول من بايع عليًا طلحة : إلى ما جاء في بعص الروايات إشارة (1)

أول يد بايعت أمير المممنين شالء ال يتم هذا : يوم أحد، فقال رجل في القوم وقى بها رسول هللا 

 (.7/237)، البداية والنهاية (5/457)األمر، تاريخ الطبري 

 (.1/315) بالذريال: أنساب األشراف: انظر (2)

وكذلك اللج لي  مىن لغىة قىريل بىل مىن لغىة ( 4/94)ذكره ابن األثير في النهاية : وقيل لغة طيء (3)

هىو السىيف بلغىة : وقيىل( 4/234النهايىة .) السىيف بلغىة طىيء: هىو بالضىم: طيء، قال ابن األثير

 (.2/354)هذيل وطوائف من اليمن، لسان العرب 

 (.145-142ص)العواصم من القواصم  (4)

هىـ، 1419، 1كمىال يوسىف الحىوت، ط: تحقيق(. 541- 7/525)المصنف البن أبي شيبة : انظر (5)

 .الرياض -مكتبة الرشد 
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وأما ما جاء في بعىص الروايىات مىن ، واتفاقهم على بيعته بمن فيهم طلحة والزبير

والروايىات الصىحيحة ، بنقل صحيحفهذا ال يثبت ، أن طلحة والزبير بايعا مكرهين

 .على خالفه

 : نويع عهى أن يقتل قتهة عثمان  ىنطا  دعوى أن عهيا

أنىىه اجتمىىع عنىىد علىىي وطلحىىة والزبيىىر جمىىع مىىن  تىىذكر بعىىص المصىىادر

وإن هىمالء القىوم قىد  ؛يا علي إنىا قىد اشىترطنا إقامىة الحىدود" : فقالوا الصحابة 

إنىي لسىت أجهىل ، يا إخوتىاه: فقال لهم .نفسهموأحلوا بأ، اشتركوا في دم هذا الرجل

هىا هىم هىمالء قىد ثىارت ، وال نملكهىم، ما تعلمون ولكني كيف أصىنع بقىوم يملكونىا

فهىل تىرون ، وهم خاللكم يسومونكم ما شىا وا، ت إليهم أعرابكمبمعهم عبدانكم وثا

ا فىىال وهللا ال أرى إال رأيىى: قىىال.ال: قىىالوا  موضىىعا لقىىدرة علىىى شىىيء ممىىا تريىىدون

وذلىىك أن ، وإن لهىىمالء القىىوم مىىادة، إن هىىذا األمىىر أمىىر جاهليىىة، ترونىىه إن شىىاء هللا

إن النىاس مىن هىذا ، الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح األرض مىن أخىذ بهىا أبىدا

وفرقىة ال ، وفرقة ترى ما ال ترون، األمر إن حرخ على أمور فرقة ترى ما ترون

فاهىد وا ، قلىوب مواقعهىا وتمخىذ الحقىوقترى هذا وال هذا حتى يهدأ الناس وتقع ال

."عني وانظروا ماذا يأتيكم
 ( )

  

فمىن ، وهىذا باطىل، فهذه الرواية توحي بىأن بيعىة علىي مشىروطة بقتىل قتلتىه

أبو بكر بن أبي شيبةالروايات الصحيحة في ذلك ما رواه 
( )

في قصة إرسال علىي  

ألىم : ي لطلحة والزبيرفقال عل): وفيها، ال بن عباس إلى طلحة والزبير وأصحابهم

 
 

 (.2/712)تاريخ الطبري (1)

هو عبـدهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الواسطي األصىل، أبىو بكىر بىن أبىي شىيبة الكىوفي ثقىة  (2)

الىىىذهبي، : البدايىىىة والنهايىىىة: انظىىىر( )هىىىـ235) سىىىنة حىىىافظ صىىىاحب المصىىىنف، وغيىىىره، تىىىوفي

 (.321ابن حجر، ص : ، تقريب التهذيب11/315
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..( نطلب دم عثمان: تبايعني  فقاال
( )

ولم ، قول علي هذا }ولم ينكر طلحة والزبير 

أو لم يعلم به علىي وال ، يحتجا بأنهم أكرها علي البيعة إما ألن اإلكراه لم يقع أصال

وكذلك ، أو ألن اإلكراه ال يبرر نكث البيعة وال الخرو  على الجماعة }ابن عباس

 .فإنهما لم يردا قول ابن عباس كما تقدم، قرار منهما أنهما بايعاهو إ

أضىىف إلىىى ذلىىك أن دعىىوى أنىىه إنمىىا بويىىع علىىى أن يقتىىل قتلىىة عثمىىان غيىىر 

وهو أن يحضر الطالب ، صحيحة في شرط البيعة وإنما يبايعونه على الحكم بالحق

 قىع الحكىموتقىوم البينىة وي، ويكىون الجىواب، ويحضر المطلوب وتقع الدعوى، للدم

، فإن قيىل بىايعوه علىى أن يقتىل قتلىة عثمىان": وفي ذلك يقول ابن العربى. بعد ذلك

"هذا ال يصح في شرطه البيعة: قلنا
( )

. 

 -فىىإن مجىىال الحىىديث فيهىىا فىىي المبحىىث الثىىاني }لعلىىي  أمىىا بيعىىة معاويىىة 

 .لتعلقها بقضية االقتتال والفتنة - بمشيئة هللا تعالى

 

 

 
 

 (.7/546)مصنف ابن أبي شيبة (1)

 (.146-145ص)العواصم من القواصم  (2)
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 موقف الصحابة: الثانيالمبحث 
 من االقتتال والفتنة

 التعريف بموقعتي الجمل وصفين: المطلب األول : 

قبىىل بيىىان موقىىف الصىىحابة مىىن االقتتىىال والفتنىىة أرى مىىن المناسىىب أن أذكىىر 

 وذلك بما يخدم توضيح العالقة الطيبة حتى فىي، صفينمختصرا لموقعتي الجمل و

وبالتىالي مىوقفهم مىن ، ك الفتنىةكمدخل لدراسة مواقف الصحابة من تلى، الفتنة زمن

 .آل البيت أثناء ذلك

 موقعة الجمل: أوال : 

ومىن  -رضي هللا تعىالى عنىه-دارت رحا الحرب في موقعة الجمل بين علي 

مىىن جهىىة  -رضىىي هللا تعىىالى عىىنهم-وبىىين طلحىىة والزبيىىر وعائشىىة ، معىىه مىىن جهىىة

يكىن خالفهىم ولىم ، نتيجة الختالفهم في قضية االقتصاص مىن قتلىة عثمىان، أخرى

إذ كىان أميىر ، وإنما كان في الطريقة التي تعالج بها هذه القضية، في أصل المسألة

، المممنين على موافقًىا مىن حيىث المبىدأ علىى وجىوب االقتصىاص مىن قتلىة عثمىان

وإنمىىا كىىان رأيىىه أن يرجىىص االقتصىىاص مىىن هىىمالء إلىىى حىىين اسىىتقرار األوضىىاع 

وهدوء األمور واجتماع الكلمة
( )

. 

أن كىىان خىىرو  الزبيىىر وطلحىىة وعائشىىة ومىىن معهىىم إلىىى البصىىرة   وحىىدث

أي ، وكان وصولهما إلى مكة بعد أربعة أشىهر مىن مقتىل عثمىان تقريبًىا، لإلصالح

هـ36في ربيع اآلخر من عام
( )

. 

 وقىىد كىىان مقتىىل عثمىىان، للخىىرو  > ثىىم بىىدأ التفىىاوض فىىي مكىىة مىىع عائشىىة 

 
 

 (. 15/149)النووي : شرح النووي على صحيح مسلم: انظر (1)

 (.3/21)تاريخ الطبري : انظر (2)
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يئًا إليقىىاف عمليىىة قتىىل الخليفىىة علىىى الىىذين وجىىدوا أنفسىىهم لىىم يفعلىىوا شىى قاسىىيا

حسىب  - فقد اتهموا أنفسهم بأنهم خذلوا الخليفىة وأنىه ال تكفيىر لىذنبهم هىذا، المظلوم

علًما بأن عثمان هو الىذي نهىى كىل مىن أراد أن ، إال الخرو  للمطالبة بدمه -قولهم

ا إن عثمىان ق تىل مظلوًمى" : فعائشة تقول، يدافع عنه في حياته تضحية في سبيل هللا

"وهللا ألطالبن بدمه
( )

. 

لىي  تىوبتي إال أن يسىفك  ،إنىه كىان منىى فىي عثمىان شىيء" : وطلحة يقول 

دمي في طلب دمه
( )

." 

فىإن فىي إبطالىه ، ن نهص الناس فيدرخ بهىذا الىدم لىئال يَْبطىل": والزبير يقول 

قتلىه هىذا  إذا لم ي فطم الناس عن أمثالها لم يبىق إمىام إال، توهين سلطان هللا بيننا أبًدا

"الضرب
( )

. 

كىىىىان كفىىىىيالً بىىىىأن يحىىىىرخ النىىىىاس ويخىىىىرجهم مىىىىن راحىىىىتهم ذا الشىىىىعور فهىىىى

بىىل كىىانوا يخرجىىون وهىىم يىىدركون أنهىىم يخرجىىون إلىىى أهىىوال قادمىىة ، واسىىتقرارهم

فكىىل واحىىد مىىنهم خىىر  مىىن بيتىىه وهىىو غيىىر متوقىىع العىىودة مىىرة أخىىرى؛ ، مجهولىىة

فلىم ، و البصرة بيوم النحيىبفيشيعه أوالده بالبكاء وسمي يوم خروجهم من مكة نح

أو باكيًا له من ذلك اليوم، ي َر يوم كان أكثر باكيًا على اإلسالم
( )

. 

ومن معهم إلى البصرة أرسىلوا إلىى   عندما وصل طلحة والزبير وعائشة

أعيان وأشراف القبائل يستعينون بهم على قتلة عثمان
( )

ويذكر الزهري أن عامة ، 

 
 

 (.3/12)المرجع السابق  (1)

 (.1/34)سير أعالم النبالء  (2)

 (.3/13)تاريخ الطبري  (3)

 (.3/13)تاريخ الطبري : انظر (4)

 (.3/13)تاريخ الطبري: انظر (5)
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أهل البصرة تبعوهم
( )

ذا انضم إلى طلحة والزبير وعائشة ومن معهم أنصار وهك، 

 .أنصار جدد لقضيتهم التي خرجوا من أجلها

في المدينة يميدون خرو  أمير المممنين علىى بىن أبىى   لم يكن الصحابة

خىر  مىن المدينىة ألنىه كىان يىرى أن المدينىة لىم تعىد    ولكنىه، طالب من المدينة

إن الرجىال : فىي تلىك المرحلىة فقىالتمتلك المقومىات التىي تملكهىا بعىص األمصىار 

واألموال بالعراق
( )

وحىدث كثيىر مىن المسىتجدات السياسىية التىي أرغمىت الخليفىة ،

مىىن أهىىل ..وقىىرر الخىىرو  للتوجىىه إلىىى الكوفىىة ليكىىون قريبًىىا، علىىى مغىىادرة المدينىىة

الشام
( )

. 

بلغىىىه خىىىرو  عائشىىىة وطلحىىىة والزبيىىىر إلىىىى ، وأثنىىىاء اسىىىتعداده للخىىىرو  

البصرة
( )

فتثاقل من بعص أهل المدينة ، تنفر أهل المدينة ودعاهم إلى نصرتهفاس، 

فكىان كثيىر مىن أهىل ، وطريقة التعامل معهىم، بسبب وجود الغوغاء في جيل على

فالبىد مىن التىروي حتىى تنجلىي األمىور ، المدينة يرون أن الفتنة مىا زالىت مسىتمرة

مىىر لمشىىتبه علينىىا فىىإن هىىذا األ، ال وهللا مىىا نىىدري كيىىف نصىىنع: وهىىم يقولىىون، أكثىىر

 .ونحن مقيمون حتى يضص لنا ويسفر

إلىى الشىام وخىر  تعبأهىا خر  فىي تعبئتىه التىي   وروى الطبري أن عليًا

معه من نشىط مىن الكىوفيين والبصىريين متخففىين فىي سىبعمائة رجىل
( )

بعىد تثاقىل ،

 
 

حبيىىب الىىرحمن : تحقيىىق( 5/457)أبىىو بكىىر عبىىـدالرزاق بىىن همىىام الصىىنعاني: المصىىنف" انظىىر (1)

 .بيروت -هـ، المكتب اإلسالمي 1413، 2األعظمي، ط

 (.2/283)البن حبان : الثقات: انظر (2)

خالىد بىن : استشهاد عثمىان ووقعىة الجمىل فىي مرويىات سىيف بىن عمىر فىي تىاريخ الطبىري: انظر (3)

 .جدة -هـ، دار االندل  الخضراء 1413، طبعة عام (183ص)محمد الغيث 

 (.3/8)تاريخ الطبري : انظر (4)

 (.3/11)المرجع السابق : انظر (5)
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.الكثير من الصحابة واعتزالهم المشاركة في القتال
 ( )

 

ارذي قتحرخ على بجيشه إلى 
( )

فعسر به بعد ثماني ليىال مىن خروجىه مىن  

وهو في تسعمائة رجل تقريبًا، المدينة
( )

أهىل  وكىان للقعقىاع دور عظىيم فىي إقنىاع،

الكوفة
( )

وكان للحسن بن على أثر واضح، 
( )

ولبى كثير من أهل الكوفة وخرجوا ، 

، ي قعبىـدال ثم انضم إليهم من أهل البصرة ألفىان مىن، مع عمار والحسن إلى على

ثم توافدت عليه القبائل إلى أن بلل جيشه عند حدوث المعركة اثنى عشر ألف رجل 

تقريبًا
( )

 . 

فقد أرسل أمير المممنين علىٌّ القعقىاع بىن عمىرو ، وحدثت محاوالت للصلح

فادعهما ، الَق هذين الرجلين: وقال، في مهمة الصلح إلى طلحة والزبير }التميمي 

وذهىىب القعقىىىاع إلىىىى . م عليهمىىىا االخىىتالف والفرقىىىةوعظهىىى، إلىىى األلفىىىة والجماعىىة

يىا بنىى : ما أقدمك يا أماه إلى البصىرة  قالىت لىه: وقال لها > فبدأ بعائشة، البصرة

فطلىىب القعقىاع منهىا أن تبعىىث إلىى طلحىة والزبيىىر . مىن أجىل اإلصىىالح بىين النىاس

.ويكلمهما في حضرتها وعلى مسمع منها، ليحضرا
 ( )

 
 
 

أحمىىد راتىىب : تحقيىىق( 111ص)سىىيف بىىن عمىىر الضىىبي األسىىدي: قعىىة الجمىىلالفتىىة  ومو: انظىىر (1)

تاريخ الطبىري ( 7/541)بيروت، مصنف ابن أبى شيبة  -هـ، دار النفائ  1/1391عرموش، ط

 (.3/128)، سير أعالم النبالء ( 3/6)

يىىىاقوت بىىىن عبىىىدهللا الحمىىىوي : ذو قىىىار، مىىىاء لبكىىىر بىىىن وائىىىل قريىىىب مىىىن الكوفىىىة، معجىىىم البلىىىدان (2)

 .بيروت-دار الفكر (4/393)

 (.29-3/28)تاريخ الطبري : انظر (3)

 (.3/29)المرجع السابق : انظر (4)

 (.3/29)المرجع السابق : انظر (5)

 (.3/35)وتاريخ الطبري( 457، 5/456)مصنف عبـدالرزاق : انظر (6)

، (3/29)، وتىاريخ الطبىري(145ص)سيف بن عمر الضىبي األسىدي: الفتنة ووقعة الجمل: انظر (7)

 (.7/238) والبداية والنهاية
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مىن أجىل : فقاال كما قالىت عائشىة، سبب حضورهما ولما حضرا سألهما عن

أخبراني ما وجه هذا اإلصالح  فوهللا لىئن َعرفنىاه : فقال لهما. اإلصالح بين الناس

، والبىد أن ي قتلىوا،  قتلىة عثمىان: قاال له، ال نصلح هولئن أنكرنا، لنصلحنَّ معكم

وإن اق تصَّ منهم ، وتعطيالً ألحكامه، فإن ت ركوا دون قصاص كان هذا ترًكا للقرآن

لقىد كىان فىي البصىرة سىتامائة مىن قتلىة عثمىان : قىال القعقىاع. كان هذا إحياء للقرآن

حرقىوص بىن زهيىر السىعديوهىو ، وأنتم قتلتموهم إال رجالً واحىًدا
( )

فلمىا هىرب ، 

، ولما أردتم أخذه منهم وقَْتله منعكم قومه من ذلك، منكم احتمى بقومه من بنى سعد

فإن تركتم ، ووقفوا أمامكم وقفة رجل واحد، الف رجل اعتزلوكموغضب له ستة آ

وإن ، كنتم تاركين لما تقولون وتنادون بىه وتطىالبون عليًىا بىه، ًصا ولم تقتلوهحرقو

فقىد وقعىتم ، وغلبىوكم وهزمىوكم وأديلىوا علىيكم، قاتلتم بنى سعد من أجل حرقوص

يتمىىوهم، فىىي المحىىذور طىىالبتكم بحرقىىوص وأنىىتم بم، وأصىىابكم مىىا تكرهىىون، وقوَّ

، حيىىث اجتمعىىوا علىىى حىىربكم وخىىذالنكم، مىىن هىىذه الىىبالد، أغضىىبتم ربيعىىة ومضىىر

.ووجود قتلة عثمان في جيشه، وهذا ما حصل مع على، نصرة لبنى سعد
 ( )

 

فتىىأثرت أما المىىممنين ومىىن معهىىا بمنطىىق القعقىىاع وحجتىىه المقبولىىة؛ وقبلىىت 

وأخبىر عليًىا ، نجىح فىي مهمتىه وقىد« ذي قىار»عاد القعقاع إلى على في و ،بالصلح

، كرهىه مىن كرهىه، وأوشك القوم علىى الصىلح، فأ عجب على بذلك، بما جرى معه

 
 

خاصىم . حرقوص بن زهير بن السعدي التميمي، الملقب بذي الخويصرة، صحابي، من بني تمىيم (1)

فاسىتولى علىى ( الهرمىزان)وأمره عمر بن الخطاب بقتال . باستيفاء حقه منه الزبير فأمر النبي 

ين صىار مىن أشىد الخىوار  علىى وبعىد الحكمى. ثىم شىهد صىفين مىع علىي. سوق األهواز ونزل بها

، واإلصىابة فىي 2/496تىاريخ الطبىري، : انظىر(. )هىـ37)، سىنة علي، فقتل فيمن قتل بىالنهروان

 (.411، 2/49ابن حجر، : تمييز الصحابة

، (3/29)، تىاريخ الطبىري (145ص)سيف بن عمر الضبي األسىدي : الفتنة ووقعة الجمل: انظر (2)

 (.238-7/135)البداية والنهاية ( 5/85)ابن الجوزي: خالمنتظم في تاريخ األمم والملو
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ورضيه من رضيه
( )

. 

رسىىولين وبعىىد ذلىىك أرسىىل علىىىه 
( )

إلىىى عائشىىة والزبيىىر ومىىن معهمىىا  

بأنىىه علىىى مىىا فارقنىىا عليىىه ، فجىىاءا عليًىىا، يسىىتوثق ممىىا جىىاء بىىه القعقىىاع بىىن عمىىرو

مضىر ، فنزلىت القبائىل إلىى قبىائلهم، فارتحل علىه حتى نزل بحيىالهم، القعقاع فأقدم

فكان ، وهم ال يشكون في الصلح، واليمن إلى اليمن، وربيعة إلى ربيعة، إلى مضر

وال يىىذكرون وال ينىىوون إال ، وبعضىىهم يخىىر  إلىىى بعىىص، بعضىىهم بحيىىال بعىىص

الصلح
( )

أال وإنىي : قرارهلما نوى الرحيل قد أعلن  وكان أمير المممنين على ، 

أال وال يىىرتحلن غىىًدا أحىىد أعىىان علىىى  - يقصىىد إلىىى البصىىرة - راحىىل غىىًدا فىىارتحلوا

عثمان بشيء في شيء من أمور الناس
( )

. 

من أولئك الطغاة الخوار  الذين قتلوا عثمان  نه كان في عسكر على إال أ

ومىن ، علىهومن لم تقم عليىه حجىة بمىا ف، ومن تنتصر له قبيلته، من لم يعرف بعينه

فىىي قلبىىه نفىىاق لىىم يىىتمكن مىىن إبهىىاره وحىىرص أتبىىاع ابىىن سىىبأ علىىى إشىىعال الفتنىىة 

وتأجيج نيرانها حتى يفلتوا من القصاص
( )

. 

يىىا قىىوم إن : فقىىال - وهىىو المشىىير فىىيهم -  بىىن سىىبأعبىىـدهللا وتكلىىم ابىىن السىىوداء

كم فىىي خلطىىة النىىاس فصىىانعوهم ال و، وإذا التقىىى النىىاس غىىًدا فانشىىبوا القتىىال، عىىزه

ويشغل هللا عليًا وطلحة ، فإذا من أنتم معه ال يجد بًدا من أن يمتنع، تفرغوهم للنظر

فأبصىروا الىرأي وتفرقىوا عليىه والنىاس ال ، نوالزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهو

 
 

 .،(7/238)، البداية والنهاية (3/29)تاريخ الطبري : انظر (1)

 (.7/241)تاريخ الطبري : انظر (2)

 (.7/241( )3/39)المرجع السابق: انظر (3)

 (.3/32)المرجع السابق : انظر (4)

 (.7/239)اية ، والبداية والنه(3/32)تاريخ الطبري : انظر (5)
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يشعرون
( )

 . 

فغدوا في الغل  وعليهم ، فاجتمعوا على هذا الرأي بإنشاب الحرب في السهر

وربيعىىيهم إلىىى ، فخىىر  مضىىريههم إلىىى مضىىريهم، انهمومىىا يشىىعر بهىىم جيىىر، بلمىىة

وثىار ، فثىار أهىل البصىرة، فوضىعوا فىيهم السىيوف، ويمانيهم إلى يمانهيهم، ربيعيههم

وخىىر  الزبيىىر وطلحىىة فىىي وجىىوه النىىاس مىىن ، كىىل قىىوم فىىي وجىىوه الىىذين بىىاغتوهم

، رحمن بىن الحىارث بىن هشىامعبىـدال وهم ربيعة يرأسىها، فبعثا إلى الميمنة، مصر

مىا هىذا  : فقىاال، رحمن بن عتهاب بن أسيد وثبتا فىي القلىبعبـدال يرأسها، الميسرةو

ما علمنا أن عليًا غير منته حتىى يسىفك الىدهماء : فقاال، طرقنا أهل الكوفة ليالً : قالوا

وقصف أهىل البصىرة ، ثم رجعا بأهل البصرة، وإنه لن يطاوعنا، ويستحل الحرمة

أولئك حتى ردهوهم إلى عسكرهم
( )

. 

وقد وضع السىبئية رجىالً قريبًىا مىن علىى ، فسمع على وأهل الكوفة الصوت 

مىا فجئنىا إال وقىوم مىنهم : مىا هىذا  قىال ذلىك الرجىل: فلمىا قىال، ليخبره بما يريدون

: وقال لصاحب ميسىرته، ائت الميمنة: وقال علىه لصاحب ميمنته، بيتونا فرددناهم

والسبئية ال تفتر إنشابًا، ائت الميسرة
( )

. 

َكىىيم بىىن جبلىىةأقبىىل  ح 
( )

فأنشىىب ، فىىي أهىىل البصىىرة > بعىىدما خطبىىت عائشىىة   
 

 (.3/33)، تاريخ الطبري (149ص)سيف األسدي: الفتنة ووقعة الجمل: انظر (1)

ابىىن : المنىىتظم( 3/41)، تىىاريخ الطبىىري (156ص)سىىيف األسىىدي : الفتنىىة ووقعىىة الجمىىل: انظىىر (2)

 (.5/88)الجوزي

 (.3/41)، تاريخ الطبري (157ص)سيف األسدي : الفتنة ووقعة الجمل: انظر (3)

، ال الىم لىه مىن بن جبلة ويقال ابىن جبىل وابىن جبلىة العبىدي، مىن عبىـدالقي ، أدرخ النبىي  حكيم (4)

رواية والخبرا يدل على سىماعه ومىن ال يتىه لىه، وكىان رجىال صىالحا لىه ديىن مطاعىا فىي قومىه، 

ابىىن عبىىـدالبر يوسىىف بىىن : االسىىتيعاب فىىي معرفىىة األصىىحاب. )وتىوفي سىىنة سىىت وثالثىىين للهجىىرة

الصىىفدي، : ، الىىوافي بالوفيىىات3/431الىىذهبي، : ، سىىير أعىىالم النىىبالء(1/366)د عبىىدهللا بىىن محمىى

13/79.) 



 

 

 الباب األول

137 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

فلىم ، رماحهم وأمسكوا ليمسىكوا  القتال وأشرع أصحاب عائشة وطلحة والزبير

وطلحىة والزبيىر كىافاون إال مىا دافعىوا ، وبل يقاتلهم، ولم يثن، ينته حكيم ومن معه

وحكيم يذمر، عن أنفسهم
( )

خيله ويركبهم بها
( )

. 

بلىىت حريصىىة علىىى عىىدم إنشىىاب  > فىىإن عائشىىة، وعلىىى الىىرغم مىىن ذلىىك 

وبلىوا علىىى ذلىك حتىىى ، فىأمرت أصىىحابها أن يتيىامنوا بعيىىًدا عىن المقىىاتلين، القتىال

حجز الليل بينهم
( )

وفي يىده ، حتى إذا كان الصباح جاء حكيم بن جبلة وهو يبربر، 

 يمىر برجىل أو جعىل حكىيم ال، ومىن معهىا > وفي طريقه إلى حيث عائشة، الرمح

امرأة ينكر عليه أن يسب عائشة إال قتله
( )

. 

فعلىت بىاألم  وعىدت لمثىل ذلىك ": قي  فقىالوا لحكىيمعبـدال وعندئذ غضبت

"وهللا ال نََدع ك حتى يقيدخ هللا، اليوم
( )

فلقد كىانوا قىد عرفىوا أن ، فرجعوا وتركوه، 

فىىاقتتلوا قتىىاالً ، ووافقىىوا أصىىحاب عائشىىة، فىىاجتمعوا إليىىه، ال مقىىام لهىىم بالبصىىرة

شديًدا
( )

يناديهم ويدعوهم إلى الكفه فيأبون > وبل منادى عائشة، 
( )

 > وجعلت، 

".ال تقتلوا إال من قاتلكم": تقول
( )

 

عندئذ وبعد ما تبينت للزبيىر ، وبل ي َسعَّر القتال، للمنادى لكن حكيًما لم ي َرع

، وال ينتهىون عىن حرمىة وأنهم ال يتورعون، طبيعة همالء الذين يقاتلون } وطلحة

 
 

 (.8/185الخليل الفراهيدي، : العين.)يحضها ويشجعها: يذمر الخيل (1)

 (.3/16)، تاريخ الطبري (126ص)سيف األسدي : الفتنة ووقعة الجمل: انظر (2)

 (.5/84)الجوزيابن : ، المنتظم(3/16)تاريخ الطبري : انظر (3)

 (.5/84)ابن الجوزي: المنتظم( 3/16)تاريخ الطبري : انظر (4)

 (.3/19)، وتاريخ الطبري (131ص)سيف الضبي : الفتنة ووقعة الجمل (5)

 (.19-3/18)تاريخ الطبري : انظر (6)

 (.3/19)المرجع السابق : انظر (7)

 (.5/84)، والمنتظم، عبدالرحمن الجوزي(3/19) تاريخ الطبري (8)
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الحمىىد هلل الىىذي جمىىع لنىىا ثأرنىىا مىىن أهىىل " : قىىاال، وأن لهىىم هىىدفًا فىىي إنشىىاب القتىىال

"فىاقتلهم، وأقىد مىنهم اليىوم، اللهىم ال تبىق مىنهم أحىًدا، البصرة
( )

، فجىاداوهم القتىال، 

، فإننىا ال نريىد إال قتلىة عثمىان، فليكفف عنىا  من لم يكن من قتلة عثمان: ونادوا

فاقتتلوا أشد القتال، نبدأ أحًدا وال
( )

. 

وكىان منىادى الزبيىر ، فلم يفلت مىن قتلىة عثمىان مىن أهىل البصىرة إال واحىدا

أال مىىن كىىان فىىيكم مىىن قبىىائلكم أحىىد ممىىن غىىزا المدينىىة فليأتنىىا " : وطلحىىة قىىد نىىادى

"بهم
( )

 . 

قىد غادوهىا  > كمىا قالىت عائشىة - وكان فريق من همالء الجهىال والغوغىاء

دَّة بيتها، ا في الَغلَ  ليقتلوهافي بيته إال أن ، ومعهم الدليل، وكانوا قد ذهبوا حتى س 

فىدارت علىيهم الرحىى  > هللا دفع عنها بنفىر مىن المسىلمين كىانوا قىد أحىاطوا بيتهىا

وأطاف بهم المسلمون فقتلوهم
( )

. 

علىىى البصىىرة وقتلىىوا   وبىىذلك تمىىت سىىيطرة طلحىىة والزبيىىر وأم المىىممنين

قىدر بسىبعين رجىالً مىن أبىرزهم ، ممن شارخ في الهجىوم علىى المدينىة عدًدا كبيًرا

والىىذي كىىان حريًصىىا علىىى القتىىال وإشىىعال ، زعىىيم ثىىوار البصىىرة حكىىيم بىىن جبلىىة

 .الحرب

فىىي الجولىىة األولىىى كىىان قائىىدا جىىيل ، وكانىىت معركىىة الجمىىل علىىى جىىولتين

واسىتمرت مىن الفجىر حتىى قبيىل الظهيىرة، البصرة فيها طلحىة والزبيىر
( )

ونىادى ، 
 
 

: ، الكامىل فىي التىاريخ(3/19)، تىاريخ الطبىري (131ص)سىيف األسىدي  : الفتنة ووقعة الجمىل  (1)

 (.3/111)ابن األثير 

 (.3/111)ابن األثير: والكامل في التاريخ( 3/19)تاريخ الطبري : انظر (2)

 (.3/112)ابن األثير : ، الكامل في التاريخ(3/19تاريخ الطبري  (3)

 (.21-3/21)الطبري  تاريخ: انظر (4)

 (.3/41)تاريخ الطبري : انظر (5)
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وال ت جهىزوا ، ال تقتلوا مدبًرا: كما نادى طلحة والزبير في جيشهما، على في جيشه

وال تلحقوا خارًجا من المعركة تارًكا لها، على جريح
( )

 . 

ابىن جرمىوزفلقيىىه ، فخىر  الزبيىر مىن المعركىة
( )

فقتلىه 
( )

كىىان ،  فىالزبير

سىالح مكىان اإلصىالح ولكنه لما رأى حلىول ال - وهو اإلصالح - على وعى لهدفه

تقاتل بسىيفك علىى بىن أبىى طالىب : ابن عباس قد قال لهو، ولم يقاتل، رجع
( )

أي ، 

جئىىت لتقاتلىىه أم جئىىت لإلصىىالح وعلى إثىىر هىىذا الحىىديث انصىىرف الزبيىىر وتىىرخ 

وربما كانت عوامل متعدة ومتداخلة أسهمت في خرو  الزبيىر مىن سىاحة ، الساحة

 .المعركة

فقىد أصىيب فىي بدايىة ،  القائىد الثىاني لجىيل البصىرةوأما طلحة بن عبيد هللا 

ونىزف ، فأصابه إصابة  مباشىرة، إذ جاءه سهم غرب ال يعرف من رماه، المعركة

ودفن بالبصرة  دمه بغزاره حتى مات
( )

. 

 
 

 (.3/41)، وتاريخ الطبري (157ص)سيف األسدي : الفتنة ووقعة الجمل: انظر (1)

، قتله تقرباً بذلك إلى علي، وقال لما جاء عمير بن جرموز المجاشعي، قاتل حواري رسول هللا  (2)

ط فىي يىده، وبقىي كىالبعير األجىرب، كىل يتجنبىه يستأذن عليىه بشىر قاتىل الزبيىر بالنىار، فنىدم وسىق

ولما ولي مصعب بن الزبير إمرة العراق خافه ابن . ويهول عليه ما صنع، ورأى منامات مزعجة

أقدني بالزبير، فكاتب أخاه ابن الزبيىر فىي ذلىك، فكتىب : جرموز، ثم جاء بنفسه إلى مصعب وقال

عله أقتل أعرابياً بالزبير، خل سبيله، فتركه، أنا أقتل ابن جرموز بالزبير وال بشسع ن: إلى مصعب

فكىىره الحيىىاة لذنبىىه، وأتىىى بعىىص السىىواد، وهنالىىك قصىىر عليىىه ز  فىىأمر إنسىىاناً أن يطرحىىه عليىىه، 

الصىىىفدي، : ، الىىىوافي بالوفيىىىات5/499الىىىذهبي، : تىىىاريخ اإلسىىىالم: انظىىىر. )فطرحىىىه عليىىىه فقتلىىىه

11/53.) 

الكامىل فىي ( 5/93)ابن الجىوزي : ، المنتظم(174ص)سيف األسدي : الفتنة ووقعة الجمل: انظر (3)

 (.3/132)ابن األثير : التاريخ

 (.3/111)ابن سعد: الطبقات الكبرى: انظر (4)

 (.5/89)ابن الجوزي: ، المنتظم(181ص)تاريخ خليفة بن خياط: انظر (5)
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وبسىىىقوط القتلىىىى ، } ويمىىىوت طلحىىىة، ويخىىىر  الزبيىىىر مىىىن ميىىىدان المعركىىىة

وكانىت ، ولىى مىن معركىة الجمىلوالجرحى من الجانبين تكون قد انتهت الجولىة األ

يراقىىىب سىىىير المعركىىىة ويىىىرى القتلىىىى  وكىىىان علىىىى ، الغلبىىىة فيهىىىا لجىىىيل علىىىى

ه إلىى ، وأقبل علىىٌّ علىى ابنىه الحسىن، فيتألم ويحزن، والجرحى في الجانبين وضىمه

ليىت أبىاخ مىات قبىل هىذا اليىوم بعشىرين ، يىا ب نىى: وصىار يبكىى ويقىول لىه، صدره

مىا كنىت أبىن أن : فقىال علىى، لقد كنت نهيتك عن هىذا، تيا أب: فقال الحسن. عاًما

أيا خير ي رجىى بعىد هىذا ، األمر سيصل إلى هذا الحد
( )

كفىوا عىن : ونىادى مناديىه.

مشغوالً بقتال خصمهفالكل كان ، ولم يسمع نداءه أحد، القتال أيها الناس
( )

. 

حىدث مىن وصل الخبر إلى أم المممنين بما ، وفي الجولة الثانية من المعركة

وكىان ال يأخىذ أحىد بخطىام ، فخرجت على جملها تحيط بهىا القبائىل األزديىة، القتال

حيىىث كانىىت المعركىة أمىىام الجمىىل فىىي غايىة الشىىدة والقىىوة والعنىىف ، الجمىل إال ق تىىل

حتىى أصىبح الهىود  كأنىه قنفىذ ممىا رمىى فيىه مىن النبىل، والسخونة
( )

وقتىل حىول .

.الجمىىل كثيىىر مىىن المسىىلمين
 ( )

. العنىىوا قتلىىة عثمىىان وأشىىياعهم، أيهىىا النىىاس: فقالىىت 

وضج أهل البصرة بالىدعاء علىى ، وصارت عائشة تدعو على قتلة عثمان وتلعنهم

ما : وسمع علىٌّ الدعاء عاليًا في جيل البصرة فقال، ولعنهم، قتلة عثمان وأشياعهم

ا ادعىو: قىال علىى. والناس يىدعون معهىا، عائشة تدعو على قتلة عثمان: هذا  قالوا

وضىجه جىيل علىى بلعىن قتىل عثمىىان . معىي علىى قتلىة عثمىان وأشىياعهم والعنىىوهم

والدعاء عليهم
( )

اللهم لعن قتلة عثمان في السهل والجبل: وقال على. 
( )

 . 

 
 

 (.7/241)ابن كثير : البداية والنهاية: انظر (1)

 (.7/241)المرجع السابق : انظر (2)

 (.7/243)، البداية والنهاية (54، 3/41)، تاريخ الطبري (191ص: )تاريخ خليفة: انظر (3)

 (.7/243)، البداية والنهاية (47-3/46)تاريخ الطبري : انظر (4)

، البدايىة والنهايىة (3/43)، تىاريخ الطبىري (159ص)سىيف األسىدي : الفتنة ووقعة الجمل: انظر (5)
=  



 

 

 الباب األول

141 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

 بما أوتى من حنكة وقوة ومهارة عسكرية فىذة  أدرخ أمير المممنين على

ن أصىىحاب الجمىىل لىىن وأ، وهالًكىىا للنىىاس، أن فىىي بقىىاء الجمىىل اسىىتمراًرا للحىىرب -

كمىا أن فىي بقائهىا ، ينهزموا أو يكفوا عن الحرب ما بقيت أم المىممنين فىي الميىدان

 .خطًرا على حياتها

« أخىىو أم المىىممنين»فىىأمر علىىى نفىىًرا مىىن جنىىده مىىنهم محمىىد بىىن أبىىى بكىىر 

 بن بديلعبدهللاو
( )

، -أن يعرقبا الجمىل ويخرجىا عائشىة مىن هودجهىا إلىى السىاحة  

فعقروا الجمل - ائم الجمل بالسيفأي يضربا قو
( )

 عبىدهللاواحتمل أخوها محمىد و، 

 بن عبـدهللا فأدخل في منزل، فأمر به على، الهود  حتى وضعاه أمام على بن بديل

بديل
( )

. 

فمىا إن زال السىبب أو الىدافع الىذي دفىع ، العسىكري  وصدق حدس على 

، مىىممنين مىىن الميىىدانوأخرجىىت أم ال، البصىىريين إلىىى اإلقبىىال علىىى المىىوت بشىىغف

ولىو لىم يتخىذ هىذا اإلجىراء السىتمرت الحىرب إلىى أن . حتى ولوا األدبار منهىزمين

 .أو ينهزم جيل على، يفنى جيل البصرة أصحاب الجمل

 =  
(7/243.) 

حبيىىب الىىرحمن : تحقيىىق(2/236)سىىعيد بىىن منصىىور الخرسىىاني: عيد بىىن منصىىورسىىنن سىى: انظىىر (1)

 (.7/539)الهند، ومصنف ابن أبى شيبة  -هـ، الدار السلفية 1413، 1االعظمي، ط

روى البخىاري فىي تاريخىه . عبدهللا بن بديل بن ورقاء بن عبدالعزى الخزاعي، كنيته أبىو عمىرو  (2)

فىىي ودجىىه، وعىىال التنىىوخي عثمىىان بالسىىيف، فأخىىذهم  أنىىه ممىىن دخىىل علىىى عثمىىان، فطعىىن عثمىىان

 قتل هو وأخوه. أسلم مع أبيه قبل الفتح، وشهد الفتح وما بعدها، وكان شريفاً وجليالً . معاوية فقتلهم

، 3/567الىذهبي، : تىاريخ اإلسىالم: انظىر. )علىي، وكىان علىى الرجالىة مع صفين يوم عبـدالرحمن

 (.296ابن حجر، ص: وتقريب التهذيب

 (.3/55)، تاريخ الطبري(166ص)سيف األسدي : الفتنة ووقعة الجمل: انظر (3)

 (.13/57)ابن حجر : وفتح الباري( 7/545)مصنف ابن أبى شيبة : انظر (4)
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أسىىفرت هىىذه الحىىرب الضىىروس عىىن عىىدد مىىن القتلىىى اختلفىىت فىىي تقىىديره 

وذكر المسعودي، الروايات
( )

مرجعىه إلىى  أن هذا االختالف في تقدير عدد القتلىى 

أهواء الرواة
( )

. 

فأبصىىر ، بعىد انتهىاء المعركىة خىر  علىى يتفقىد القتلىى مىع نفىر مىن أصىحابه

محمد بن طلحة
( )

أمىا وهللا لقىد كىان شىابًا ، إنا هلل وإنا إليه راجعىون: فقال( السجاد) 

وترحم عليهم وأثنى علىى عىدد ، ودعا للقتلى بالمغفرة...ثم قعد كئيبًا حزينًا، صالًحا

بالخير والصالح منهم
( )

وعاد إلى منزلىه فىإذا امرأتىه وابنتىاه يبكىين علىى عثمىان ، 

إنىي ألرجىو  ": فقىال لهىن. وقرابته والزبير وطلحة وغيرهم من أقىاربهم القرشىيين

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ): أن نكىىون مىىىن الىىىذين قىىىال هللا فىىىيهم

فمىا ! إن لىم نكىن  ومىن هىم! ومىن هىم إن لىم نكىن : ثم قال. [1٣:احلجر] (ى   ى

"زال يردد ذلك حتى وددت أنه سكت
( )

. 

 
 

 .-بمشيئة هللا تعالى -ستاتي ترجمته في الباب الثالث من البحث  (1)

 .بدون( 1/313)المسعودي : مرو  الذهب: انظر (2)

محمىدا، وكىان يكنىى أبىا القاسىم،  حة بن عبيد هللا التيمى القرشىي، سىماه رسىول هللا محمد بن طل (3)

أمه حمنة بنت جحل بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسىد بىن 

، 5/52ابىن سىعد، : الطبقىات الكبىرى: انظىر)خزيمة، وكان محمد يسمى السجاد، قتل يىوم الجمىل 

 (.3/364ن، ابن حبا: الثقات

 (.3/111)الحاكم : المستدرخ على الصحيحين: انظر (4)

( 5/2531)أبىىي بكىىر محمىىد بىىن الحسىىين اآلجىىري : والشىىريعة( 7/539)مصىىنف ابىىن أبىىى شىىيبة  (5)

 -الريىاض  -هىـ، دار الىوطن 1421، 2الدكتور عبـدهللا بن عمىر بىن سىليمان الىدميجي، ط: تحقيق

 .السعودية
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 موقعة صفين: ثانيا
( )

 : 

لقد كان الحىرص الشىديد علىى تنفيىذ حكىم هللا فىي القتلىة السىبب الرئيسىي فىي 

ورأوا أن ، رفص أهل الشام بزعامة معاوية بن أبى سفيان بيعة على بن أبى طالب

أو ، مىاع معاويىة فىي واليىة الشىامولي  ألط، تقديم حكم القصاص مقدم على البيعة

إذ كان يىدرخ إدراًكىا تاًمىا أن هىذا األمىر فىي بقيىة السىتة مىن ، طلبه ما لي  له بحق

وأن عليًىا أفضىل منىه وأولىى بىاألمر منىه، أهل الشىورى
( )

وقىد انعقىدت البيعىة لىه ، 

بينمىا كىان يىرى  .وكان اجتهاد معاوية يخىالف الصىواب، بإجماع الصحابة بالمدينة

إرجاء األمر حتى يبايع أهل الشام ويستتب له األمىر ليتسىنى لىه بعىد ذلىك  علي 

التمكن من القىبص علىيهم ألنهىم كىانوا كثيىرين فىي جىيل علىي ومىن قبائىل مختلفىة 

 .وكانوا لهم بعص التمكن حين ذاخ

وتكىرر ذلىك ، كتبًىا كثيىرة إلىى معاويىة فلىم يىرد عليىه جوابهىا فبعث علىى 

ثم بعىث معاويىة ط ومىاًرا، من مقتل عثمان في صفرمراًرا إلى الشهر الثالث 
( )

مىع 

جئتىك مىن عنىد قىوم ال : مىا وراءخ  قىال: فدخل به على علىىه فقىال لىه علىى، رجل

كلهىىم موتىىور،يريىىدون إال القَىىَود
( )

تركىىت سىىتين ألىىف شىىيخ يبكىىون تحىىت قمىىيص  

م ثى. اللهىم إنىيه أبىرأ إليىك مىن دم عثمىان: فقال على، وهو على منبر دمشق، عثمان

خر  رسول معاوية من بين يدي على فهمَّ بىه أولئىك الخىوار  الىذين قتلىوا عثمىان 

فما أفلت إال بعد جهد، يريدون قتله
( )

. 
 
 

ة، على شىاطيء الفىرات مىن الجانىب الغربىي مىن الرقىة  وبىال ، وفيىه موضع بقرب الرق: صفين (1)

يىاقوت : معجىم البلىدان: انظر) . هـ37في شهر صفر سنة  }كانت وقعة صفين بين علي ومعاوية 

 (.3/414الحموي، 

 .ما يثبت ذلك -بمشيئة هللا تعالى-سيأتي  (2)

 (.4/513ابن منظور، : لسان العرب)الصحيفة: الطومار (3)

 (.5/274ابن منظور: لسان العرب.)صاحب الثأر: الموتور (4)

، البدايىىىىة (3/4)، تىىىىاريخ الطبىىىىري (112ص)سىىىىيف األسىىىىدي: الفتنىىىىة ووقعىىىىة الجمىىىىل: انظىىىىر (5)
=  
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فبعث يستنفر الناس، عندها استعد أمير المممنين علي لغزو الشام
( )

وجهىز ، 

أنه سار فىي خمسىين أقربها إلى الصحة ، جيًشا ضخًما اختلفت الروايات في تقديره

فًاأل
( )

. 

فقىىد اسىىتطاع أن يترصىىد ،  وكىىان معاويىىة جىىاًدا فىىي مطىىاردة قتلىىة عثمىىان

بجماعة ممن غزوا المدينة من المصريين أثناء عودتهم وقتلهم
( )

. 

والقتىال،  وكان أهل الشام قىد بىايعوا معاويىة علىى الطلىب بىدم عثمىان
( )

 ،

الجىىيل  وقىىام فىىي، بتجهيىىز الجىىيل وعقىىد األلويىىة،  وقىىد قىىام عمىىرو بىىن العىىاص

وفلىوا ، إن أهل العراق قد فرقوا جمعهم وأوهنوا شىوكتهم": فقال، خطيبًا يحرضهم

وقد تفانت صناديد أهل ، ثم إن أهل البصرة مخالفون لعلى قد وترهم وقتلهم، حدهم

فىاهلل هللا ، ومنهم من قد قتل خليفتكم، وإنما سار في شرذمة قليلة، الكوفة يوم الجمل

."دمكىىم أن تبطلىىوهفىىي حقكىىم أن تضىىيعوه وفىىي 
 ( )

فىىي جىىيل  ثىىم سىىار معاويىىة

ضخم
( )

 .صفينإلى  
 =  

 (.7/231)والنهاية

 (.7/231)والبداية والنهاية ( 5/75)ابن الجوزي: ، المنتظم(3/5)تاريخ الطبري: انظر (1)

: المعرفة والتىاريخ)مائة وعشرون ألفًا: ، وقيل(193ة بن خياط، صتاريخ خليف)تسعون ألفا : قيل (2)

هـ، دار 1419خليل المنصور، طبعة عام : تحقيق( 3/239)أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي

: وانظىر(.7/116)مائة وخمسون ألفًا أو يزيىدون، البدايىة والنهايىة : وقيل(بيروت -الكتب العلمية 

 (.193)ص: تاريخ خليفة

د عمىر سىليمان : تحقيىق( 131ص)أبو العرب محمد بن أحمىد بىن تمىيم بىن تمىام التميمىي : محنال (3)

 .السعودية -الرياض  -هـ، دار العلوم 1415، 1العقيلي، ط

 (.1/324)البالذري : أنساب األشراف: انظر (4)

 (.5/111)ابن الجوزي : ، المنتظم(3/71)تاريخ الطبري  (5)

، وكلهىا روايىات منقطعىة أسىانيدها، وهىي عىين ر عدد جيل معاويىة اختلفت الروايات في تقدي (6)

المعرفىة والتىاريخ : ، فقىدر بمائىة ألىف وعشىرين ألفًىا، انظىرالروايات التىي قىدرت جىيل علىى 
=  
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ولىم يجىد موضىًعا ، حيىث عسىكر معاويىة، صىفينإلىى  وصل جيل على 

فعسىكر فىي موضىع وعىر نوًعىا مىا؛ إذ أغلىب األرض ، فسيًحا سىهالً يكفىي الجىيل

صخور ذات كدي وأكمات
( )

فهرع ، فوجص جيل العراق بمنع معاوية عنهم الماء، 

فأرسىل علىى إلىى األشىعت بىن قىي  ، يشكون إليىه هىذا األمىر إلى على  البعص

فخر  في ألفىين ودارت أول معركىة بىين الفىريقين انتصىر فيهىا األشىعت واسىتولى 

علىىى المىىاء
( )

أصىىله مفادهىىا أن  مىىنإال أنىىه قىىد وردت روايىىة تنفىىى وقىىوع القتىىال ، 

هبىوا ! فىي أمىة محمىد هللا هللا يىا معاويىة : األشعت بن قي  جاء إلى معاوية فقال

ڳ  ڱ   ڱ  ): فمىىن للبعىوث والىىذرارى  إن هللا يقىىول، أنكىم قتلىىتم أهىل العىىراق

خلىوا بيننىا : فمىا تريىد  قىالوا: قال معاويىة [9:احلجرات] (ڱ  ڱ  ں  ںڻ

األعورفقال ألبى . وبين الماء
( )

خلَّ بين إخواننا وبين الماء: 
( )

 . 

تواجها فيه في بدايىة شىهر ذي الحجىة وقد كان القتال على الماء في أول يوم 

إذ اسىتمر القتىال بينهمىا متواصىالً طىوال هىذا ، فاتحة شىر علىى الطىرفين المسىلمين

يخىر  مىن جيشىه  فكىان علىى ، وكان القتال علىى شىكل كتائىب صىغيرة، الشهر

فىىي الغىىداة أو ، فتقتىىتالن مىىرة واحىىدة فىىي اليىىوم، كتيبىىة صىىغيرة يىىممر عليهىىا أميىىًرا  =  
تىىاريخ خليفىىة بىىن : وقىىدر بسىىبعين ألىىف مقاتىىل، وقىىدر بىىأكثر مىىن ذلىىك بكثيىىر، انظىىر(. 2/239)

 (.193ص)خياط

أبىىو : تهىىذيب اللغىىة)والكىىدي المرتفىىع مىىن األرض ( 1/44)العمىىاد  ابىىن: شىىذرات الىىذهب: انظىىر (1)

م، دار 2111، 1محمد عىوض مرعىب، ط: تحقيق( 11/178منصور محمد بن أحمد األزهري، 

 (.31/223الزبيدي، : تا  العروس)بيروت، واألكمات هي الجبال  -إحياء التراث العربي  

 (.549-7/548)مصنف ابن أبى شيبة : انظر (2)

مرو بن سفيان بن عبد شم  بن سعد، أبو األعور السلمي، مشهور بكنية صحابي، واختلف في ع (3)

ابىن  : ، واإلستيعاب في معرفة األصىحاب6/234ابن أبي حاتم، : الجرح والتعديل: انظر.)صحبته

 (.3/1178عبـدالبر، 

 (.2/41)سير أعالم النبالء : انظر (4)
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وقىىد تجنبىىوا القتىىال بكامىىل ، األحيىىان تقتىىتالن مىىرتين فىىي اليىىوم وفىىي بعىىص، العشىىي

تصىان بىه ، وأمالً في وقوع صلح بين الطرفَين، الجيل خشية الهالخ واالستئصال

األرواح الدماء
( )

. 

حتى بادر الفريقىان إلىى الموادعىة والهدنىة طمًعىا ، وما إن دخل شهر المحرم

لشهر فىي المراسىالت بيىنهمفاستغلوا هذا ا، في صلح يحفظ دماء المسلمين
( )

كىان ، 

وكىان رد معاويىة عليىه ، البادئ بالمراسلة أمير المممنين علىى ابىن أبىى طالىب 

، ثم يدخل فىي البيعىة، بتسليم قتلة عثمان أو القود منهم أوالً ، برده السابق المعروف

وقد تبين موقف على من هذه القضية
( )

وهمىا أبىو ، وقد حىاول اثنىان مىن الصىحابة،

فلىىم تىىنجح مهمتهمىىا أيًضىىا لىىنف  ، الصىىلح بىىين الفىىريقين، } وأبىىو أمامىىة، رداءالىىد

فتركا الفريقين ولم يشهدا معهما أمرهما، األسباب السابقة
( )

. 

عىىادت الحىىرب علىىى مىىا كانىىت عليىىه فىىي شىىهر ذي الحجىىة مىىن قتىىال الكتائىىب 

ول خشىية االلتحىام الكلىي إلىى أن مضىى األسىبوع األ، والفرق والمبارزات الفرديىة

وكان عدد الوقعات الحربيىة بىين الفىريقين إلىى هىذا التىاريخ أكثىر مىن سىبعين ، منه

وذكىىر أنهىا تسىىعون، وقعىة
( )

إال أن عليًىا أعلىىن فىي جيشىىه أن غىًدا األربعىىاء سىىيكون 

ثىم نبىذ معاويىة يخبىره بىذلك، االلتحام الكلي لجميع الجىيل
( )

فثىار النىاس فىي تلىك ، 

وقام عمرو بىن العىاص بىإخرا  األسىلحة ، ونهاالليلة إلى أسلحتهم يصلحونها ويحد

وهىو يحىرض النىاس علىى ، من المخازن لمن يحتا  مىن الرجىال ممىن فىل سىالحه  
 

 (.7/258)ة والنهاية ، البداي(3/77)تاريخ الطبري : انظر (1)

 (.79-3/76)تاريخ الطبري : انظر (2)

 (.3/79)تاريخ الطبري : انظر (3)

 (.7/261)البداية والنهاية : انظر (4)

يىىاقوت : ، ومعجىىم األدبىىاء(564ص)نصىىر بىىن مىىزاحم بىىن سىىيار المنقىىري : وقعىىة صىىفين: انظىىر (5)

 (.1/45)ابن العماد: ، شذرات الذهب(4/174)الحموي 

 (.7/263)البداية والنهاية  :انظر (6)
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االستبسىىال فىىي القتىىال
( )

وبىىات جميىىع الجيشىىين فىىي مشىىاورات وتنظىىيم للقيىىادات ، 

 .واأللوية

أصىىبح الجيشىىان فىىي يىىوم األربعىىاء قىىد نظمىىت صىىفوفهم ، ففىىي اليىىوم األول

قلب وميمنة وميسرة: لتوزيع المتبع في المعارخ الكبرىووزعوا حسب ا
( )

. 

اسىىتمر محتىىدًما إلىىى غىىروب الشىىم  ال ، والىىتحم الجيشىىان فىىي قتىىال عنيىىف

ويصلى كل فريق فىي معسىكره وبينهمىا جثىث القتلىى فىي ، يتوقف إال ألداء الصالة

 ،حين انصرافه مىن الصىالة وسأل أحد أفراد جيل علًىه ، الميدان تفصل بينهما

من قتل منا ومىنهم يريىد ": ما تقول في قتالنا وقتالهم يا أمير المممنين  فقال: فقال

."وجه هللا والدار اآلخرة دخل الجنة
 ( )

 

وبدأ ، وزحف الفريقان نحو بعضهما واشتبكوا في قتال عنيف أشد من سابقه

بىديل  بىن عبىـدهللا واسىتطاع، أهل العراق في التقدم وأبهروا تفوقًا على أهل الشىام

حبيىىب بىىن مسىىلمةوعليهىىا ، أن يكسىىر ميسىىرة معاويىىة
( )

وأبهىىر شىىجاعة وحماًسىىا ، 

ثم استطاعوا ، تقدم عام لجيل العراق، وصاحب هذا التقدم الجزئي، منقطع النظير

وتماسىك أهىل الشىام ، فأخىذ مكانىه فىي قيىادة الميمنىة األشىتر،  بىن بىديلعبىـدهللا قتل

وانقلب األمر لجىيل ، ى بشدة وعزيمةوكروا مرة أخر، وبايع بعضهم على الموت

واسىىتحر القتىىل فىىي أهىىل ، وبىىدأ جىىيل العىىراق فىىي التراجىىع، وأبهىىر تقىىدًما، الشىىام  
 

 (.2/392)سنن سعيد بن منصور : انظر (1)

 (.193ص)، وتاريخ خليفة بن خياط (218ص) نصر بن مزاحم : وقعة صفين: انظر (2)

 (.2/398)سنن سعيد بن منصور  (3)

حبيب بن مسىلمة بىن مالىك بىن وهىب القرشىي، الفهىري المكىي، نزيىل الشىام، وكىان يسىمى حبيىب  (4)

كثرة دخوله عليهم مجاهدا، مختلف فىي صىحبته، والىراجح ثبوتهىا لكنىه كىان صىغيرا، ولىه الروم ل

ذكر في الصحيح في حديث بن عمر مع معاوية، مات بأرمينية أميرا عليهىا لمعاويىة، سىنة اثنتىين 

ابىن : ، وتقريىب التهىذيب1/321ابن عبـدالبر، : االستيعاب في معرفة األصحاب: انظر.)وأربعين

 .(151حجر، ص 
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أخىىىذ ينىىىاديهم ، ولمىىىا رأى علىىىى جيشىىىه فىىىي تراجىىىع، العىىىراق وكثىىىرت الجراحىىىات

.وقاتل قتاالً شديًدا، ويحمسهم
 ( )

 

ار بن ياسر ن يحىارب وكىا، قد جاوز الرابعىة والتسىعين عاًمىا،  وكان عمه

فقىد ، ولكنىه بعيىد كىل البعىد عىن الغلىو، ويسىتنهص الهمىم، يحرض النىاس، بحماس

الَ تَق ول ىوا " َ: فنهاه عمىار عىن ذلىك وقىال. كفر أهل الشام: سمع رجالً بجواره يقول

وا عىىن َولَِكىىنَّه ْم قَىىْوٌم َمفْ  ،ذلىىك نَبِيانَىىا َونَبِىىياه ْم َواِحىىٌد َوقِْبلَت نَىىا َوقِْبلَىىت ه ْم َواِحىىَدةٌ  ت ون ىىوَن َجىىار 

ىوا إلَْيىِه  ،اْلَحقِّ  "فََحقَّ َعلَْينَىا أَْن ن قَىاتِلَه ْم حتىى يَْرِجع 
( )

ثىم تقىدم واسىتحث معىه حامىل .

الراية هشام بىن عتبىة بىن أبىى وقىاص الزهىري فلىم يرجعىا وقىتال
( )

رحمهمىا هللا -، 

 .-ورضي هللا عنهما

وكان ، هدها األيام السابقةثم عادت الحرب في نف  الليلة بشدة واندفاع لم تش

اندفاع أهل العراق بحماس وروح عالية حتى أزالوا أهل الشام عن أماكنهم
( )

. 

القادسىىيةتشىىبيها لهىىا بليلىىة -ويقىىول ابىىن كثيىىر فىىي وصىىف ليلىىة الهريىىر 
( )

- :

وكىل واحىد ، وتعاضوا باألسنان يقتتل الرجالن حتى يثخنا ثىم يجلسىان يسىتريحان"

فإنىا هلل وإنىا ، ثم يقومىون فيقتىتالن كمىا كانىا، ويهمر عليه ،منهما ليهمر على اآلخر

، ولم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح النىاس مىن يىوم الجمعىة وهىم كىذلك، إليه راجعون

 
 

 (.254-7/244)، البداية والنهاية(، 1/326)أنساب األشراف : انظر (1)

ابىن : ، وفتح الباري(43/463)ابن عساكر: ، تاريخ مدينة دمشق(7/547)مصنف ابن أبى شيبة  (2)

 (.13/86) حجر

 (.3/99)تاريخ الطبري : انظر (3)

 (.283 -7/272)البداية والنهاية : انظر (4)

رب نهىىر الفىىرات، وهىىي معركىىة وقعىىت بىىين المسىىلمين والفىىرس زمىىن الخليفىىة مكىىان غىى: القادسىىية (5)

: معجىم البلىدان: انظىر)هـ، وقد انتصر فيها المسلمون، بقيادة سعد بن أبي وقىاص15الفاروق عام 

 (.4/291ياقوت الحموي، 
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وصىلى النىاس الصىىبح إيمىاء وهىىم فىي القتىال حتىىى تضىاحى النهىىار وتوجىه النصىىر 

"ألهل العراق على أهل الشام
( )

. 

، لحىىال لىىم يكىىن يحتمىىل مزيىىد قتىىال عنىىدها وصىىل الجيشىىان بعىىد ليلىىة الهريىىر

قىد ": وجاءت خطبىة األشىعت بىن قىي  زعىيم كنىدة فىي أصىحابه ليلىة الهريىر فقىال

ومىا قىد فنىي فيىه مىن ، رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان فىي يىومكم هىذا الماضىي

أال ، فوهللا لقد بلغت من السن ما شىاء هللا أن أبلىل؛ فمىا رأيىت مثىل هىذا قىط، العرب

أمىا ، وضيعة الحرمىات، إن نحن تواقفنا غًدا إنه لفناء العرب، اهد الغائبفليبلل الش

وأخىىاف علىىى ، ولكنىىي رجىىل مسىىن، وهللا مىىا أقىىول هىىذه المقالىىة جزًعىىا مىىن الحىىرب

اللهم إنك تعلىم أنىي قىد نظىرت لقىومي وألهىل ، إذا نحن فنينا، النساء والذرارى غًدا

"ديني فلم آل  
( )

. 

لئن نحن التقينا غًدا ، أصاب ورب الكعبة" : لوجاء خبر ذلك إلى معاوية فقا

ولتمىىىيلن أهىىىل فىىىارس علىىىى أهىىىل العىىىراق ، لتمىىىيلن الىىىروم علىىىى ذرارينىىىا ونسىىىائنا

اربطوا المصاحف على أطراف ، وإنما يبصر هذا ذوو األحالم والنهى، وذراريهم

القنا
( )

"
( )

. 

وهىو ، ينصىفوبالفعل تم االتفاق بين الفريقين على التحكيم بعد انتهاء موقعة 

ثىم يتفىق الحكمىان علىى مىا فيىه مصىلحة ، ن يحكم كل واحد منهما رجال من جهتىهأ

ثىم ،~فوكل معاوية عمرو بن العاص ووكل علي أبا موسىى األشىعري ، المسلمين

أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومىن الجنىدين العهىود والمواثيىق أنهمىا آمنىان علىى 

وعلىىى المىىممنين ، يتقاضىىيان عليىىه أنفسىىهما وأهلهمىىا واألمىىة لهمىىا أنصىىار علىىى مىىا
 
 

 (.7/283)البداية والنهاية  (1)

 (.481-481ص) لنصر بن مزاحم المنقري: وقعة صفين (2)

 (.1/659المنجد في اللغة واألعالم، .)الرمح: ناالق (3)

 (.481ص)نصر بن مزاحم: وقعة صفين (4)
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عهد هللا وميثاقه أنهما علىى مىا فىي ذلىك الكتىاب  -كليهما - والمسلمين من الطائفتين

.وأجال القضاء إلى رمضان
 ( )

 

وكتب في يىوم األربعىاء لىثالث  ،حبا أن يمخرا ذلك فعلى تراض منهماوإن أ

موضىىع  ن يىىوافي علىىي ومعاويىىةلىىت مىىن صىىفر سىىنة سىىبع وثالثىىين علىىى أعشىىر خ

دومة الجندلالحكمين ب
( )

ومىع كىل واحىد مىن الحكمىين أربعمائىة مىن ، في رمضان 

أذرحفإن لم يجتمعىا لىذلك اجتمعىا مىن العىام المقبىل بى، أصحابة
( )

ولمىا كىان شىهر ، 

  ن علياً أ وذلك صفينرمضان جعل االجتماع كما تشارطوا عليه وقت التحكيم ب

ع شىريح بىن هىانيء ومعهىم أبىو ربعمائىة فىارس مىلما كىان مجىيء رمضىان بعىث أ

وبعىث معاويىىة عمىىرو بىىن العىىاص فىىي ،  بىىن عبىىاس وإليىىه الصىىالةوعبىىدهللا، موسىى

 دومىىة الجنىىدلفتوافىىوا ب،  بىىن عمىىرعبىىـدهللا ربعمائىىة فىىارس مىىن أهىىل الشىىام ومعهىىمأ

وهي نصىف المسىافة بىين الكوفىة والشىام بينهىا وبىين كىل مىن البلىدين تسىع -بأذرح 

 بىىن وعبىىدهللا،  بىىن عمىىرعبىىدهللامىىن ر وس النىىاس ك وشىىهد معهىىم جماعىىة - مراحىىل

رحمن بىىىن الحىىىارث بىىىن هاشىىىم المخزومىىىي وعبىىىدال، والمغيىىىرة بىىىن شىىىعبة، الزبيىىىر

فلما اجتمع الحكمان وتراوضا على مصلحة ، رحمن بن عبد يغوث الزهريوعبدال

.للمسلمين ونظرا في تقدير أمور
 ( )

 

ن علىي ومعاويىة يكىون ثم  اتفقا على أن يكون الفصل في موضوع النزاع بي

هىذا مىا اتفىق عليىه ، وهىو راض عىنهم ألعيان الصحابة الىذين تىوفي رسىول هللا 

 
 

: ، والكامل فىي التىاريخ(3/113)، تاريخ الطبري (511ص)نصر بن مزاحم: وقعة صفين: انظر (1)

 (.7/277)، والبداية والنهاية(3/195)ابن األثير 

 (.2/47الحموي، : نمعجم البلدا. )من أعمال المدينة: دومة الجندل (2)

اسىىم بلىىد فىىي أطىىراف الشىىام، مىىن أعمىىال الشىىراة، ثىىم مىىن نىىواحي البلقىىاء وعمىىان، مجىىاورة : أذرح (3)

 (.1/129الحموي، : معجم البلدان. ) ألرض الحجاز

 (.، (7/282) ، والبداية والنهاية3/169) ابن الجوزي  : الكامل: انظر (4)
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.الحكمان فيما بينهما ال شيء سواه
 ( )

 

دومىىة مىىن  أذرحأن الحكمىىين لمىىا اجتمعىىا بىى"أمىىا مىىا يىىذكره الممرخىىون مىىن 

فقىىال عمىىرو بىىن العىىاص ألبىىي  ،ن يخلعىىا الىىرجلينواتفقىىا علىىى أ وتفاوضىىا الجنىىدل

إنىي نظىرت فخلعىت عليىا مىن األمىر  وينظىر : اسىبق بىالقول فتقىدم وقىال" : وسىم

وأخرجىه مىن ، المسلمون ألنفسىهم كمىا خلعىت سىيفي هىذا مىن عنقىي أو مىن عىاتقي

إنىىي : وقىىام عمىىرو فوضىىع سىىيفه علىىى األرض وقىىال، عنقىىه فوضىىعه علىىى األرض

فىأنكر أبىو ، كما أثبت سيفي هذا فىي عىاتقي وتقلىده: نظرت فأثبت معاوية في األمر

."كذلك اتفقنا وتفرق الجمع على ذلك من االختالف: موسى فقال عمرو
 ( )

 

وإنمىا هىو شىيء أخبىر عنىه ، هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قىط" 

المبتدعة ووضعته التاريخية للملوخ فتوارثىه أهىل المجانىة والجهىارة بمعاصىي هللا 

."والبدع
 ( )

 

نجىد الباعىث والمحىرخ وراء تلىك  نصىفيمن هذا العرض لموقعتي الجمىل و

دأبىىت علىىى وضىىع وتلفيىىق العىىداوة بىىين ، مىىا هىىي إال أيىىدي يهوديىىة خبيثىىة، الفتنىىة

المختلقىىىة التىىىي يجليهىىىا الواقىىىع والنصىىىوص  ةتلىىىك العىىىداو، الصىىىحابة وآل البيىىىت

 .الصحيحة

 

 
 
 

مير المممنين علي بن أبي طالب شخصيته وعصىره دراسىة تاريخ الخلفاء الراشدين سيرة أ: انظر (1)

 .هـ، بدون1426، 1، ط (394-393ص) شاملة، علي محمد الصالبي

( 3/113)، وتاريخ الطبىري (176 -174ص)أبو بكر ابن العربي : العواصم من القواصم: انظر (2)

البىىىىن : ، الكامىىىىل فىىىىي التىىىىاريخ(5/128)ابىىىىن الجىىىىوزي : ، المنىىىىتظم(1/334)ومىىىىرو  الىىىىذهب 

 (.7/284)، والبداية والنهاية (3/218)األثير

 (.177ص)العواصم من القواصم  (3)
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 نشأة االقتتال ودوافعه: المطلب الثاني : 

 نشأة االقتتال: أوال : 

التاريخ والسيرة يرى أن بداية االقتتال والفتنة بين الصحابة  إن القارئ لكتب

بلمىا وعىدوانا مىن قبىل  كان بعد مقتل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بىن عفىان 

.والكوفة وأهل البصرة سنة خم  وثالثين للهجرة، الخارجين عليه من أهل مصر
 

( )
   

يعةِ  على ردٌّ  فيه وهذا اإلماميىة الشِّ
( )

ىحابةِ  بىين الخىالفَ  أنَّ  ْونيَىرَ  الىذين   الصَّ

 النَّبىي وفىاةِ  بعىد كان ،النَّبىي ن أ  زعمىوا حيىث  لعلىي بالخالفىةِ  أوصىى قىد 

قْهىًرا علىي   مىن الخالفَىة وأخذوا ةالوصيَة  النبويَّ  هذه َخاَل فوا الصحابَة أنَّ  إالَّ  ؛ ََ 

  بكىر   أبىي خالفىةِ  منىذ وَصىبَرَ ، هىذا الظالىمَ  أْحتََمىل  عليًىا أنَّ  حين في، ْبلًما و

. عفان بنِ  عثمان َمْقتَل حتى
( )

 

بىىىدت فىىىي األفىىىق سىىىمات   ففىىىي السىىىنوات األخيىىىرة مىىىن خالفىىىة عثمىىىان

وأخىىذ بعىىص اليهىىود ، االضىىطراب فىىي المجتمىىع اإلسىىالمي نتيجىىة عوامىىل التغييىىر

يتحينون فرصة الظهىور مسىتغلين عوامىل الفتنىة ومتظىاهرين باإلسىالم واسىتعمال 

 بن سبأ الملقب بابن السوداءعبـدهللا همالء ومن، التقية
( )

. 

، مسالك ملتوية لبه  فيها علىى مىن حولىه حتىى اجتمعىوا عليىه وقد سلك في  

لَعَجىىب ممىىن يىىزعم أن ": فطىىرق بىىاب القىىرآن بتأولهىىه علىىى زعمىىه الفاسىىد حيىىث قىىال

 
 

 (.7/217)، البداية والنهاية(3/68)، والكامل البن األثير(2/689)تاريخ الطبري: انظر (1)

 .-بمشيئة هللا تعالى-.الباب الثالث من البحث سيأتي تفصيل ذلك في (2)

 .تفصيل ذلك في الباب الثالث والرابع من البحث -بمشيئة هللا تعالى -يأتي (3)

 .سبق ترجمته (4)
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ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ): وقىد قىال تعىالى، ويكىذب بىأن محمىًدا يرجىع، عيسى يرجع

."فمحمد أحق بالرجوع من عيسى [١٢:القصص] (پٻ  پ  پ   پ
( )

 

" : بقولىه  كما سلك طريق القياس الفاسد من ادعاء إثبىات الوصىية لعلىى 

محمىد خىاتم : محمىد ثىم قىال وكان علي وصي، ولكل نبي وصى، إنه كان ألف نبي

."وعلى خاتم األوصياء، األنبياء
 ( )

 

وهو خرو  ، ى هدفه المرسوموحينما استقر األمر في نفوس أتباعه انتقل إل 

فصادف ذلك هوى في نفوس بعص القوم حيث قال ،  الناس على الخليفة عثمان

 ووثىب علىى وصىىه رسىول هللا  من أبلم ممن لم يجز وصية رسول هللا : لهم

وهىذا وصىىه ، إن عثمىان أخىذها بغيىر حىق: وتناول أمر األمة ثم قال لهىم بعىد ذلىك

وابىىىدءوا بىىىالطعن علىىىى أمىىىرائكم ، ألمىىىر فحركىىىوهرسىىىول هللا فانهضىىىوا فىىىي هىىىذا ا

وأبهىىروا األمىىر بىىالمعروف والنهىىى عىىن المنكىىر تسىىتميلوا النىىاس وادعىىوا إلىىى هىىذا 

األمر
( )

. 

وكاتبوه ودعوا في السر إلى مىا ، وكاتب من كان في األمصار، وبث دعاته 

 وجعلىوا يكتبىون إلىى، وأبهروا األمر بالمعروف والنهىى عىن المنكىر، عليه رأيهم

ويكتىب ، األمصار بكتب يضعونها في عيوب والتهىم ويكىاتبهم إخىوانهم بمثىل ذلىك

فيقىر ه أولئىك فىي أمصىارهم ، أهل كل مصىر مىنهم إلىى مصىر آخىر بمىا يصىنعون

وهىم ، وأوسىعوا األرض إذاعىة، وهمالء في أمصىارهم حتىى تنىاولوا بىذلك المدينىة

إنهىا لفىي : مصىر فيقىول أهىل، ويسىترون غيىر مىا يبىدون، يريدون غير ما يظهرون

 
 

 (.2/647)، تاريخ الطبري (48ص)نصر بن مزاحم : الفتنة ووقعة الجمل (1)

: والكامىل فىي التىاريخ( 5/347)، تىاريخ الطبىري (48ص)نصر بن مزاحم : الفتنة ووقعة الجمل (2)

 (.3/46)البن األثير 

: ، الكامىل فىي التىاريخ(2/647)، تىاريخ الطبىري (48ص)صر بن مىزاحم ن: الفتنة ووقعة الجمل (3)

 (.3/46)ابن األثير 
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عافية مما فيه الناس
( )

. 

أن يوقع في أعين الناس بىين اثنىين ، فيظهر من األسلوب الذي اتبعه ابن سبأ

وجعىل الثىاني ، حيىث جعىل أحىدهما مهضىوم الحىق وهىو علىي، من كبىار الصىحابة

على  -خاصة في الكوفة - ثم حاول بعد ذلك أن يحرخ الناس، مغتصبًا وهو عثمان

فجعل هىمالء يثىورون ألصىغر ، األمر بالمعروف والنهى عن المنكرأمرائهم باسم 

علًمىا بأنىه ركىز فىي حملتىه هىذه علىى األعىراب الىذين وجىد ، الحوادث على والتهم

اء منهم استهواهم عن طريق األمر بالمعروف ، فيهم مادة مالئمة لتنفيذ خطته فالقرَّ

إلشىاعات المغرضىة وأصىحاب المطىامع مىنهم هىيهج أنفسىهم با، والنهى عىن المنكىر

المفتراة على عثمان؛ مثل تحيزه ألقاربه وإغداق األمىوال مىن بيىت مىال المسىلمين 

وأنه حمى الحمى لنفسه إلى غير ذلك مىن الىتهم والمطىاعن التىي حىرخ بهىا ، عليهم

ثم إنه أخىذ يحىص أتباعىه علىى إرسىال ، مع براءته نفوس الغوغاء  ضد عثمان

وهكذا يتخيل الناس في ، رهم إلى بقية األمصارالكتب بأخبار سيئة مفجعة عن مص

والمستفيد من هذه الحىال ، جميع األمصار أن الحال بلل من السوء ما ال مزيد عليه

ألن تصىىديق ذلىىك مىىن النىىاس يفيىىدهم فىىي إشىىعال شىىرارة الفتنىىة داخىىل ، هىىم السىىبئية

المجتمع اإلسالمي
( )

. 

ر وأن األمة تمخص بأن شيئًا ما يحاخ في األمصا  هذا وقد شعر عثمان 

."فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها، وهللا إن رحى الفتنة لدائرة": فقال ،بشر
 ( )

 

وهنىاخ أخىذ يىنظم حملتىه ، على أن المكان الذي رتع فيىه ابىن سىبأ هىو مصىر

ويحىث النىاس علىى التوجىه إلىى المدينىة إلثىارة الفتنىة بىدعوى أن ،  ضد عثمىان

 
 

، الكامىىل فىىي (2/647)، تىىاريخ الطبىىري (49ص)نصىىر بىىن مىىزاحم : الفتنىىة ووقعىىة الجمىىل: انظىىر (1)

 (.3/46)ابن األثير : التاريخ

 .بيروت -هـ، دار الفكر1416، 3، ط(168ص)الدولة األموية، يوسف العشى  (2)

: ، الكامىل فىي التىاريخ(2/648) ، تىاريخ الطبىري(51ص)نصر بن مىزاحم : الفتنة ووقعة الجمل (3)

 (.3/48)ابن األثير 
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وقىد ، -عليًا يقصد- ثب على وصى رسول هللا وو، عثمان أخذ الخالفة بغير حق

غشهم بكتب ادهعىى أنهىا وردت مىن كبىار الصىحابة حتىى إذا أتىى هىمالء األعىراب 

حيث تبرءوا مما نسب ، المدينة المنورة واجتمعوا بالصحابة لم يجدوا منهم تشجيًعا

بىل ، ووجىدوا عثمىان  مقىدًرا للحقىوق، إليهم مىن رسىائل تملىب النىاس علىى عثمىان

حتىى قىال ، ورد عليهم افتراءهم وفسهر لهم صدق أعماله، ابرهم فيما نسبوا إليهون

"لعله م كر به وبكم": أحد زعمائهم وهو مالك ابن األشتر النخعى
( )

. 

وإنمىىا كىىان عملىىه ضىىمن شىىبكة مىىن المتىىآمرين ، ولىىم يكىىن ابىىن سىىبأ وحىىده 

قىىىراء وأخطبىىىوط مىىىن أسىىىاليب الخىىىداع واالحتيىىىال والمكىىىر وتجنيىىىد األعىىىراب وال

أن أسىباب تألىب األحىزاب علىى عثمىان بهىور ابىن ": ويروى ابىن كثيىر، وغيرهم

فىافتتن بىه ، وذهابه إلى مصر وإذاعته بين الناس كالًما اخترعه من عند نفسه ،سبأ

"بشر كثير من أهل مصر
( )

. 

بعىىد أن بويىىع لىىه  أن عليىىا ، ممىىا يمكىىد أن الفتنىىة بىىدأت بعىىد مقتىىل عثمىىان

ل عمالىىه إلىىى األمصىىار فكىىان مىىن أرسىىله إلىىى الشىىام بىىدل بالخالفىىة شىىرع فىىي إرسىىا

مىن أنىت  : فتلقته خيل معاوية فقالوا، فسار حتى بلل تبوخ، معاوية سهل بن حنيف

إن كىان عثمىان بعثىك : علىى الشىام  فقىالوا: على أي شىيء  قىال: قالوا، أمير: فقال

، لوا بلىىىأو مىىا سىىمعتم بالىىذي كىىان  قىىا: فقىىال، وإن كىىان غيىىره فىىارجع ،فحىىيهال بىىك

فىاختلف عليىه أهىل مصىر فبىايع لىه - وأما قي  بن سعد ابن عبىادة، فرجع إلى علي

وأمىا ، وكذلك أهل البصرة، ال نبايع حتى نقتل قتلة عثمان: وقالت طائفة، الجمهور

األسىدي طليحىة بىن خويلىدعمارة بن شهاب المبعوث أميىرا علىى الكوفىة فصىده 
( )

 
 
 

 .،(3/63)، الكامل في التاريخ (2/671)، تاريخ الطبري (7/521)مصنف ابن أبي شيبة  (1)

 (.168، 7/167)البداية والنهاية  (2)

بىن األشىتر بىىن حجىوان بىىن فقعى  األسىىدي الفقعسىي، ارتىىد طليحىة بىن خويلىىد بىن نوفىىل بىن نضىىلة  (3)

طليحة وأخوه سلمة بعىد ذلىك وادعىى طليحىة النبىوة، ثىم أسىلم وتىاب، وشىهد القادسىية ونهاونىد مىع 

، 3/93ابن األثيىر، : أسد الغابة: انظر. )المسلمين، ويقال إنه استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين
=  
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."فرجع إلى علي فأخبره، غضبا لعثمان
( )

 

يحرضون النىاس علىى ، وقام في الناس معاوية وجماعة من الصحابة معه" 

وأبىو ، ممن قتله من أولئك الخوار  مىنهم عبىادة بىن الصىامت، المطالبة بدم عثمان

".وعمر بن عنبسة وغيرهم من الصحابة، الدرداء وأبو أمامة
 ( )

 

اختلفىت  مىن هنىا ؛ولما كان رأي كل واحد من الفريقين مضىادا لىرأي اآلخىر

وهىو الخليفىة الحىىق  فمىا كىان مىىن علىي  ،وانتشىىرت الفتنىة، الكلمىة وتفىاقم األمىر

يىدعوه فيهىا  الذي تجب طاعته إال أن قام بإرسىال الكتىب المتتابعىة إلىى معاويىة 

ذلىك مىرارا إلىى  فكرر عليىه علىي  ،لم يرد شيئا غير أن معاوية ، إلى البيعة

ثىم بعىث بعىد ذلىك طومىارا مىن ، نىورين أن دخل الشهر الثالىث مىن مقتىل ذي ال

ما وراءخ  قىال جئىت مىن عنىد قىوم ال يريىدون إلىى : رجل فدخل به إلى علي فقال

أمنىىي يطلبىىون دم عثمىىان  ألسىىت موتىىورا كتىىرة " : فقىىال علىىي...القىىود كلهىىم موتىىور

"اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان  عثمان
( )

 

 .وجارى هواه، قهمومن واف، فاالقتتال ناشيء من أيدي السبئية

 الدافع لالقتتال: ثانيا : 

كىان سىببه  }معاويىة و حديثاً أن الخالف بىين علىيو قد شاع بين الناس قديماً 

امتناعىه عىن بيعتىه كىان و أن خرو  معاوية علىى علىيو ،طمع معاوية في الخالفة

  .بسبب عزله عن والية الشام

 =  
 (.3/432ابن حجر، : إلصابة في تمييز الصحابة، ا1/316الذهبي، : سير أعالم النبالء

 (.4/98)ابن كثير: ، البداية والنهاية(3/91)البن أثير: ، الكامل(3/3)تاريخ الطبري  (1)

 (.7/228)البداية والنهاية (2)

ابىن : ، الكامل في التاريخ(3/4)، تاريخ الطبري (112ص)نصر بن مزاحم : الفتنة ووقعة الجمل (3)

 (.3/94)األثير 
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يبة الدينوريالسياسة المنسوب البن قتو و قد جاء في كتاب اإلمامة
( )

رواية  

ابىن ذلك من خالل الرواية التي ورد فيها ما قالىه و ،تذكر أن معاوية ادهعى الخالفة

الكىىواء
( )

أن أبىىاه و ،اعلىىم أن معاويىىة طليىىق اإلسىىالم": ألبىىي موسىىى األشىىعري  

 ،أنه ادعى الخالفىة مىن غيىر مشىورة فىإن صىدقك فقىد حىله خلعىهو ،رأس األحزاب

."ك كالمهإن كذبك فقد حرم عليو
 ( )

  

أن الىىدافع  ؛و الحقيقىة التىي غفىىل عنهىا كثيىر مىىن المطلعىين علىى قصىىة الفتنىة

الرئي  لالقتتال لىي  إال مطالبىة الخليفىة الرابىع بوجىوب اإلسىراع بأخىذ القىود مىن 

كىانوا يىرون  ذلىك أن طائفىة مىن أصىحاب رسىول هللا ، قتلة عثمان بن عفان 

سراع بإقامة حىد هللا علىى القتلىة كمىا أمىر ضرورة المطالبة بدم عثمان ووجوب اإل

- كما مر -هللا تعالى

إرجىىاء األمىىر حتىىى يبىىايع أهىىل الشىىام ويسىىتتب لىىه  بينمىىا كىىان يىىرى علىىي 

ألنهم كىانوا كثيىرين فىي جىيل ،ليتسنى له بعد ذلك التمكن من القبص عليهم ،األمر

ت ذلىك مىا وممىا يثبى. وكىانوا لهىم بعىص الىتمكن حىين ذاخ ،علي ومن قبائل مختلفة

 : يلي

ولمىىا اسىىتقر أمىىر بيعىىة علىىي دخىىل عليىىه طلحىىة " : قىىال الحىىافظ ابىىن كثيىىر .1

، وطلبىىوا منىىه إقامىىة الحىىدود واألخىىذ بىىدم عثمىىان  والزبيىىر ور وس الصىىحابة

 
 

 .-بمشيئة هللا تعالى  -سيأتي  ترجمة ابن قتيبة والكالم عن الكتاب في الباب الثالث من البحث  (1)

عبدهللا بن الكواء اليشكري عبدهللا بن أوفىى، ويقىال عبىـدهللا بىن عمىرو ابىن النعمىان بىن بىالم بىن   (2)

ن بكر بن وائىل مالك بن أبي بن عصر بن سعد ابن عمرو بن جشم بن كنانة بن حرب بن يشكر اب

وقىدم  }بن قاسط أبو عمرو، ويقال أبو الكوا اليشكري المعروف بىابن الكىوا، سىمع عليىا ومعاويىة 

، 27/96: ابىىن عسىىاكر: تىىاريخ مدينىىة دمشىىق: انظىىر.)دمشىىق علىىى معاويىىة مىىن ر وس الخىىوار 

 (.3/329ابن حجر، : ولسان الميزان

 (.1/116)اإلمامة والسياسة  (3)
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."وأنه ال يمكنه ذلك يومه هذا، فاعتذر إليهم بأن همالء لهم مدد وأعوان
 ( )

فالىدافع  

أرجىأ األمىر  وعلىي  ، مىن قتلىة عثمىانللصحابة من القتال هو األخىذ بالثىأر 

 .حتى تهدأ الفتة ويتمكن من القبص عليهم

استقام و فما أن أعطى أهلها بيعتهم، من أمر البصرة لما فرغ علي  و .2

  البجلىي عبىدهللابىن  فأرسىل جريىر، رأى أن الشام يجب أن تبايع، له األمر فيها

فلمىا وصىل ، ا حىدث فىي الجمىليىذكره بمىو ،ومعه كتاباً لمعاويىة يطلىب منىه البيعىة

فىأبوا البيعىة ، فأرسل معاويىة يستشىير ر وس الشىام، جرير أعطى لمعاوية الكتاب

كىان هىذا الىرفص مىن معاويىة هىو االنتقىام لمقتىل و ،إال بأخذ الثىأر مىن قتلىة عثمىان

أنىه لىن يفىرط فىي هىذه و معاوية كان يرى أنه على قىوة فىي الشىام إنحيث ، عثمان

ألنه صار رأس بني أمية ، أنه ولي دم عثمانو ،ام لمقتل عثمان القوة إال باالنتق

قمىيص  قد تحدد موقفهم منذ اللحظة التي حمل فيهىا النعمىان بىن بشىير و ،مكانةً 

معىه أصىابع نائلىة زوجىة عثمىان فوضىع القمىيص علىى و هو ملطخ بدمائهو عثمان

دب معاوية النىاس نو ،األصابع معلقة في كم القميصو المنبر في الشام ليراه الناس

قد قىام مىع معاويىة جماعىة مىن الصىحابة و ،القصاص من قتلتهو لألخذ بثأر عثمان

.كان يقول تبايع ثم ننظر في قتلة عثمان علي و ،في هذا الشان
 ( )

 

يمسلم الخوالنعن أبي  .3
( )

أنىت ": أنه جاء وأناس معه إلى معاويىة وقىالوا 

وأحىق بىاألمر ، إني ألعلم أنه أفضل مني ،ال وهللا: هل أنت مثله  فقال، تنازع عليًا

 
 

 (.3/127)البن األثير: ، والكامل(3/35)تاريخ الطبري : ، وانظر(7/228: )ةالبداية والنهاي (1)

 (.7/228)البن كثير : و البداية والنهاية(3/71)تاريخ الطبري : انظر (2)

أبو مسلم الخوالني واسمه عبـدهللا بن ثوب، وكان ثقىة، قىارىء أهىل الشىام، سىئل يحيىى بىن معىين  (3)

ه عبـدهللا بن ثوب، وهو شامي ثقة، وتىوفي فىي خالفىة يزيىد بىن اسم: عن أبى مسلم الخوالني فقال

ابىن ابىي : ، الجىرح والتعىديل7/448ابىن سىعد، : الطبقىات الكبىرى: انظىر( )هىـ62)معاوية، سىنة 

 (.5/21حاتم، 
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وأنىا ابىن عمىه والطالىب بدمىىه ، ولكىن ألسىتم تعلمىون أن عثمىان ق تىىل مظلوًمىا، منىي

فىأتوا عليًىىا فكلمىوه فلىم يىىدفعهم ، فليىىدفع إلىىَّ قتلىة عثمىىان وأسىلم لىه: فىأتوه فقولىوا لىه

"إليه
( )

. 

ابىن ديزيىلويروي ابن كثير مىن طىرق  .4
( )

وأبىي  بسىنده إلىى أبىي الىدرداء 

يا معاوية عالم تقاتل هذا الرجل  فوهللا ": أنهما دخال على معاوية فقاال له: } أمامة

وأحىق بهىذا األمىر وأقىرب منىك إلىى رسىول هللا، إنه أقدم منك ومىن أبيىك إسىالًما

فليقىدنا مىن : فاذهبا إليه فقوال لىه، وأنه آوى قتلته، أقاتله على دم عثمان: فقال، منك

"ا أول من أبايعه من أهل الشامثم أن، قتلة عثمان
( )

. 

والروايىىات فىىي هىىذا كثيىىرة ومشىىهورة بىىين العلمىىاء
( )

وهىىى دالىىة علىىى عىىدم ، 

ولهذا نىص المحققىون مىن أهىل العلىم علىى هىذه . في الخالفة }منازعة معاوية لعلي

إن معاوية وإن قاتل عليًىا فإنىه ال ": يقول إمام الحرمين الجوينى .المسألة وقرروها

وإنما كان يطلب قتلة عثمىان بنًىا منىه أنىه مصىيب ، وال يدعيها لنفسه، تهينكر إمام

"وكان مخطئًا
( )

. 

مىىن  } ومىىن اعتقىىاد أهىىل السىىنة والجماعىىة أن مىىا جىىرى بىىين علىىى ومعاويىىة"

 
 

 (.8/129)ابن كثير : ، البداية والنهاية(3/541)الذهبي : تاريخ اإلسالم (1)

 281)همداني، المعروف بابن ديزيل، اإلمام الحافظ، تىوفي سىنةهو إبراهيم بن الحسين بن علي ال (2)

، 192-13/184الىذهبي، : ، وسىير أعىالم النىبالء6/387ابن عساكر، : تاريخ دمشق: انظر( )هـ

 (.1/48البن حجر، : ولسان الميزان

 (.7/261)البداية والنهاية  (3)

هىـ، دار 1415، 1ط(151 -2/146)محمىد أمحىزون : تحقيق مواقىف الصىحابة فىي الفتنىة: انظر (4)

 .الرياض -مكتبة الكوثر -طيبة 

، 2فوقيىىة حسىىين محمىىود، ط: تحقيىىق( 129ص)لمعىىة األدلىىة فىىي عقائىىد أهىىل السىىنة والجماعىىة،  (5)

 .لبنان -هـ، عالم الكتب 1417
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فلم  ،الحروب فلم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخالفة لإلجماع على أحقيتها لعلي

أن معاوية ومىن معىه طلبىوا مىن علىى تسىليم وإنما هاجت بسبب ، تهج الفتنة بسببها

"لكون معاوية ابن عمه فامتنع على، قتلة عثمان إليهم
( )

 

، ولم يبايع له بها حين قاتل عليًا، ومعاوية لم يدع الخالفة": ويقول ابن تيمية

وقىىد كىىان ، وال أنىىه يسىىتحق الخالفىىة ويقىىرون لىىه بىىذلك، ولىىم يقاتىىل علىىى أنىىه خليفىىة

وكل فرقة من المتشيعين.. سأله عنهمعاوية يقر بذلك لمن 
( )

مقرة مع ذلك بأنه لي  

وال يجىىىوز أن يكىىىون خليفىىىة مىىىع إمكىىىان اسىىىتخالف ، معاويىىىة كفئًىىىا لعلىىىي بالخالفىىىة

فىإن فضىل علىى وسىابقته وعلمىه ودينىه وشىجاعته وسىائر فضىائله كانىت ، على

."عندهم باهرة معروفة
 ( )

 

خىىر  للمطالبىىة بىىدم  تشىىير إلىىى أن معاويىىة و و هكىىذا تتضىىافر الروايىىات

لىو و .إذا أقيم الحد على قتلة عثمان أنه صرح بدخوله في طاعة علي و ،عثمان

الثىىأر لعثمىىان ذريعىىة لقتىىال علىىي طمعىىاً فىىي و افتىىرض أنىىه اتخىىذ قضىىية القصىىاص

 .فماذا سيحدث لو تمكن علي من إقامة الحد على قتلة عثمان، السلطة

ألنىه التىزم بىذلك فىي ، مبايعته لهو حتماً ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي

كما أن كل من حىارب معىه كىانوا يقىاتلون علىى أسىاس إقامىة ، موقفه من تلك الفتنة

على أن معاوية إذا كان يخفىي فىي نفسىه شىيئاً آخىر لىم يعلىن ، الحد على قتلة عثمان

ال يمكىىن أن يقىىدم عليىىه إذا كىىان ذا و ،سىىيكون هىىذا الموقىىف بالتىىالي مغىىامرة، عنىىه

  .أطماع
 

أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابىن : الصواعق المحرقة على أهل الرفص والضالل والزندقة (1)

، 1كامىىل محمىىد الخىىراط، ط -عبىىـدالرحمن بىىن عبىىدهللا التركىىي : تحقيىىق( 2/622)يثمىىي حجىىر اله

 .لبنان -هـ، ممسسة الرسالة 1417

قىد انضىموا إلىى معاويىة ومىا  وقد كان المطىالبون بىدم عثمىان  }أي المتشيعين لعثمان أو على  (2)

 .كانوا يفضلونه على علي 

 ( 73، 35/72)مجموع الفتاوى  (3)



 

 

 الباب األول

162 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

أصىىدقهم و ،مىىن أفاضىىل الصىىحابةو ،كىىان مىىن كتىىاب الىىوحي ن معاويىىة إ

يريىق دمىاء المسىلمين و أكثرهم حلماً فكيف يعتقد أن يقاتل الخليفة الشرعيو ،لهجة

بىين غيىره إال و بىين هللا، وهللا ال أخير بين أمرين": هو القائلو ،من أجل ملك زائل

."اخترت هللا على ما سواه
 ( )

  

فيظهىر فىي رفضىه أن يبىايع  موقفه مىن مقتىل عثمىان  أما وجه الخطأ في

يلىتم  منىه أن يمكنىه و بىل، قبل مبادرتىه إلىى القصىاص مىن قتلىة عثمىان لعلي 

يرفىىع و بىىل يىىدخل فىىي الطاعىىة، مىىع العلىىم أن الطالىىب للىىدم ال يصىىح أن يحكىىم، مىىنهم

.يطلب الحق عندهو دعواه إلى الحاكم
 ( )

 

هداً متأوالً يغلب على بنه أن الحق كان مجت و يمكن أن نقول إن معاوية 

ىرهم أنىه ولىي عثمىان و فقد قام خطيباً فىي أهىل الشىام بعىد أن جمعهىم، معه ابىن -ذكه

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  )قىىرأ علىىيهم اآليىىة الكريمىىة و قىىد قتىىل مظلومىىاً و -عمىىه 

 .[00:اإلسراء] (ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ

فقىام أهىل الشىام ، م فىي قتىل عثمىانأنا أحب أن تعلموني ذات أنفسىك": ثم قال

 أعطىىوه العهىىودو بىىايعوه علىىى ذلىىكو ،أجىىابوا إلىىى الطلىىب بىىدم عثمىىانو جمىىيعهم

أمىىىوالهم حتىىىى يىىىدركوا ثىىىأرهم أو يفنىىىي هللا و المواثيىىىق علىىىى أن يبىىىذلوا أنفسىىىهمو

."أرواحهم
 ( )

 

لىم   ألن معاويىة، فهىو خىالف أولويىات ،علىيو إذاً االختالف بين معاويىة

ا علىىى الخالفىىة ولىىم ينكىىر إمامتىىه وإنمىىا كىىان يقاتىىل مىىن أجىىل إقامىىة الحىىد يقاتىىل عليًىى

الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان مع بنه أنه مصيب في اجتهاده ولكنىه 

 
 

 (.3/151)للذهبي : أعالم النبالءسير  (1)

 (.164ص)أبو بكر بن العربي : العواصم من القواصم: انظر (2)

 (8/128)ابن كثير : والبداية والنهاية( 32ص)نصر بن مزاحم: وقعة صفين: انظر (3)
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 . فله أجر االجتهاد فقط، كان مخطئا في اجتهاده ذلك

 وال من، ال من الذين خالفوه، أحد في الخالفة فثبت بهذا أنه لم ينازع عليًا

، فهذه األقوال عن همالء العلماء كلها في بيان عقيدة أهل السنة والجماعىة، غيرهم

إثبات عدم مبايعىة معاويىة لىي  اعتراًضىا علىى شىخص علىي و ،في الدافع لالقتتال

 .ولي  لالستحواذ على الخالفة
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 مواقف الصحابة من االقتتال: المطلب الثالث : 

ولىىذلك ، ب والفتنىىة إلىىى ثالثىىة أقسىىامانقسىىم الصىىحابة فىىي مىىواقفهم مىىن الحىىرو

 : وضع هذا التقسيم اإلمام النووي فقال، لكونها قضايا مشتبهة

ن مخالفىه بىاغ فوجىب أالحق في هذا الطىرف و أنبهر لهم باالجتهاد : قسم"

ولم يكن يحىل لمىن هىذه  ،عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك

 .العدل في قتال البغاة في اعتقاده مأماصفته التأخر عن مساعدة 

فوجب  ،الحق في الطرف اآلخر أنعك  همالء بهر لهم باالجتهاد : وقسم 

 .عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه

اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحىد : وقسم ثالث 

ال يحىل  ألنهي حقهم وكان هذا االعتزال هو الواجب ف ،الطرفين فاعتزلوا الفريقين

."كنه مستحق لذلأعلى قتال مسلم حتى يظهر  اإلقدام
 ( )

 

أمىا عنىد النظىر إلىى النيىة المسىبقة قبىل موقعىة  ؛هذا من ناحية وقوع االقتتىال

أحىداث موقعىة الجمىلمىن  الصىحيح كل من له اطىالع علىى التىأريخ الجمل فإن
( )

 ،

بة ال علىىي وال طلحىىة وال أن هىىذه المعركىىة لىىم تقىىع بتىىدبير أحىىد مىىن الصىىحا يىىدرخ

نشىىب أوإنمىا ، بىىل إنمىا وقعىىت بغيىر اختيىىار مىنهم وال إرادة لهىىا، الزبيىر وال عائشىة

كمىا نقىل ، أوشىكوا علىى الصىلح الحرب بينهم قتلة عثمان لما رأوا أن الصىحابة 

 : ذلك الممرخون وصرح به العلماء المحققون للفتنة وأحداثها

 
 

معار  القبول بشرح سلم الوصول إلى علىم : ، وانظر(15/149)شرح النووي على صحيح مسلم (1)

هـ، 1411، 1عمر بن محمود أبو عمر، ط: ، تحقيق(3/1219)بن أحمد حكمي،  حافظ: األصول

 .الدمام -دار ابن القيم 

 (.123ص)راجع  (2)



 

 

 الباب األول

165 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

الباقالنييقول 
( )

أهل العلم إن الوقعىة بالبصىرة بيىنهم كانىت وقال جلة من »: 

وعلىى سىبيل دفىع كىل واحىد مىن الفىريقين ، على غير عزيمة على الحرب بل فجىأة

ألن األمىر كىان قىد انىتظم بيىنهم وتىم ، عن أنفسهم لظنه أن الفريق اآلخر قد غدر به

، فخاف قتلة عثمىان مىن الىتمكن مىنهم واإلحاطىة بهىم، الصلح والتفرق على الرضا

ثم اتفقت أرا هم علىى أن يفترقىوا ويبىد وا بىالحرب ، عوا وتشاوروا واختلفوافاجتم

غدر طلحىة : ويختلطوا ويصيح الفريق الذي في عسكر علي، سحرة في العسكرين

فتم لهم ، غدر علي: ويصيح الفريق اآلخر الذي في عسكر طلحة والزبير، والزبير

مىىدافعاً لمكىىروه عىىن  فكىىان كىىل فريىىق مىىنهم، ونشىىبت الحىىرب، ذلىىك علىىى مىىا دبىىروه

وهىذا صىواب مىن الفىريقين وطاعىة هلل تعىالى إذا ، ومانعاً من اإلشىاطة بدمىه، نفسه

وإليه نميل وبىه ، فهذا هو الصحيح المشهور، واالمتناع منهم على هذا السبيل، وقع

«نقول
( )

 بىل بفعىل السىبئية،قتلة عثمىان  فالحرب لىم تكىن مىن تىدبير ال لصىحابة.

  أنفسهم بعد اتفاق الفريقين على األخذ بدم عثمانالذين خافوا على . 

فلىىم يتىىركهم ، وقىىدم علىىي البصىىرة وتىىدانوا ليتىىرا وا»: ويقىىول ابىىن العربىىي

وكثىرت الغوغىاء ، واشتجر بينهم الحرب، وبادروا بإراقة الدماء، أصحاب األهواء

 ويخفىى قتلىة، وال تقف الحىال علىى بيىان، كل ذلك حتى اليقع برهان، على البغواء

«وإن واحداً في الجيل يفسد تدبيره فكيف بألف، عثمان
( )

. 

لىىم يكىىن إلبطىىالهم   مبينىىا أن الصىىحابة عنىىد قتىىالهم لعلىىي ويقىىول ابىىن حىىزم

 
 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري البغدادي، المعروف بالباقالني، أبو بكرن  (1)

طنبىة، اإلنصىاف فيمىا يجىب إعجىاز القىرآن، أسىرار البا: متكلم على المىذهب األشىعري، مىن كتبىه

-11/351ابىن كثيىر، : البداية والنهايىة: انظر( )هـ413)االعتقاده وال يجوز الجهل به، توفي سنة

 (.147: 3الصفدي، : ، الوافي بالوفيات351

 (.553ص)تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل  (2)

 (.157-156ص)العواصم من القواصم  (3)
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ومن كىان معهىم  --وأما أم المممنين والزبير وطلحة »: وال نقضا لبيعته، إمامته

إشىكال  فقىد صىح صىحة ضىرورية ال... فما أبطلوا قط إمامة علىي وال طعنىوا فيهىا

.. .فيها أنهم لم يمضىوا إلىى البصىرة لحىرب علىي وال خالفىاً عليىه وال نقضىاً لبيعتىه

فلمىىا كىىان الليىىل عىىرف قتلىىة ، وبرهىىان ذلىىك أنهىىم اجتمعىىوا ولىىم يقتتلىىوا وال تحىىاربوا

عثمان أن اإلراغة
( )

وبىذلوا السىيف ، فبيتوا عسكر طلحىة والزبيىر، والتدبير عليهم 

ىىوا حتىىى خىىالطوا عسىىكر علىىيفىىيهم فىىدفع القىىوم عىىن أنفسىىهم  ِدع  فىىدفع أهلىىه عىىن ، فر 

فىىاختلط األمىىر ، وكىىل طائفىىة تظىىن وال تشىىك أن األخىىرى بىىدأتها بالقتىىال، أنفسىىهم

، والفسىقة مىن قتلىة عثمىان، اختالطاً لم يقىدر أحىد علىى أكثىر مىن الىدفاع عىن نفسىه

.«لعنهم هللا اليفترون من شب الحرب وإضرامها
( )

 

: يلىىة التىىي اصىىطلح فيهىىا الفريقىىان مىىن الصىىحابةويقىىول ابىىن كثيىىر واصىىفاً الل

وأجمعىوا ، وبىاتوا يتشىاورون، وبات قتلة عثمان بشر ليلة، وبات الناس بخير ليلة»

«على أن يثيروا الحرب من الغل 
( )

، فالصلح كىان اتفىاق الفىريقين مىن الصىحابة .

 . والقتال غير وارد لهم بل اإلصالح والمطالبة بقتلته

ز الحنفىيويقول ابن أبي العى
( )

فجىرت فتنىة الجمىل علىى غيىر اختيىار مىن »: 

".اختيار السابقين وإنما أثارها المفسدون بغير، علي وال من طلحة والزبير
( )

 
 
 

.) ، وارتاغ طلب وأراد، وماذا تريل  أي مىاذا تطلىب، وراغ إليىه مىالاالرتياد والمحاولة: اإلراغة (1)

عبدالحفيظ / إبراهيم األبياري/مصطفى السقا: ، تحقيق3/269أبو البقاء العكبري، : ديوان المتنبي

 (.بيروت -شلبي، دار المعرفة 

 .باختصار.القاهرة -مكتبة الخانجي ( 4/123)الفصل في الملل واألهواء والنحل  (2)

 (.7/241)البداية والنهاية  (3)

: علي بن علي بن أبي العز الحنفىي الدمشىقي، عىالء الىدين، فقيىه، ولىي القضىاء بدمشىق، مىن كتبىه (4)

التنبيه على مشكالت الهداية في فروع الفقىه، النىور الالمىع فيمىا يعمىل بىه فىي الجىامع، تىوفي سىنة 

 (.14/217ابن كثير، : اية والنهاية، البد6/326ابن العماد، : شذرات الذهب: انظر( )هـ792)

هىـ، المكتىىب 1391، 4، ط(546ص)ابىن أبىي العىز الحنفىي : شىرح الطحاويىة فىي العقيىدة السىلفية (5)
=  
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"كانىت وقعىة الجمىل أثارهىا سىفهاء الفىريقين": ويقول الذهبي
( )

إن : ويقىول. 

 بىىل ليتكلمىىوا فىىي، قصىىد فىىي  القتىىال"الفىىريقين اصىىطلحا ولىىي  لعلىىي وال لطلحىىة 

وثىىارت ، وشىىبت نىىار الحىىرب، أوبىىاش الطىىائفتين بالنبىىل فترامىىى، اجتمىىاع الكلمىىة

"النفوس
( )

 . 

وطلحىىة  ر  األمىىر عىىن علىىيوخىى« الغوغىىاء»والىىتحم القتىىال مىىن ": ويقىىول

"والزبير
( )

 . 

ومىا المىانع : ولنا بعىد ذلىك أن نقىول": ويقول الدكتور سليمان بن حمد العودة

حة  ، تفسهر هذا التعميم، في الجمل« السبئية »بدور أن تكون رواية الطبري المصرَّ

وتحدد تلك المسميات التي وردت في نقوالت همالء العلماء  وحتى لو لم تكن هذه 

فىأي ، الطوائف الغوغائية ذات صلة مباشرة بالسبئية ولم تكن لها أهىداف كأهىدافهم

كمىا ، «يةالسىبئ»مانع يمنع القول إن هذه شكلت أرضية اسىتغلها ابىن سىبأ وأعوانىه 

!"هي العادة في بعص الحركات الغوغائية التي تستغل من قبل المفسدين 
( )

. 

فهذه أقوال العلمىاء المحققىين كلهىا متفقىة علىى أن الحىرب يىوم الجمىل نشىأت 

مىىمثرين ، بىىل إنهىىم كىىانوا كىىارهين لهىىا، بغيىىر قصىىد مىىن الصىىحابة وال اختيىىار مىىنهم

بة أي دور في نشوبها وال سىعي ولم يكن ألي أحد من الصحا، الصلح على الحرب

 .السبئية وإنما أوقد جذوتها وأضــرم نارهــا ، في إثارتها

 =  
 .بيروت -اإلسالمي 

هىـ، مطبعىة حكومىة 1984، 2صىالح الىدين المنجىد، ط: تحقيىق( 1/37)العبر في خبر من غبىر   (1)

 .الكويت -الكويت 

 (.3/486)تاريخ اإلسالم  (2)

 (.1/15)دول اإلسالم  (3)

، (195ص)سىليمان بىن حمىد العىودة : عبدهللا بن سبأ وأثره فىي أحىداث الفتنىة فىي صىدر اإلسىالم  ( )
 .هـ، دار طيبة، الرياض1412، 3ط
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وهىو طىرف   الزبيىَر ، ونىدم الصىحابة علىى مىا وقىع فيهىا ،ثم وقىع القتىال

إن هىذه لهىى الفتنىة التىي ": يكشف لنا عن حقيقة األمر فيقول - أساسي في المعركة

ويحىك؛ إنىا نبصىر : ميها فتنة وتقاتل فيهىا  قىالأتس: فقال له مواله، كنا نحدهث عنها

فىإني ال ، غيىر هىذا األمىر، ما كان أمر قط إال علمت موضع قدمي فيىه، وال نبصر

"أدرى أمقبل أنا فيه أم مدبر
( )

. 

إذ صرنا ، بينما نحن يد واحدة على من سوانا": ويشير إلى ذلك طلحة فيقول

جبلين من حديد يطلب بعضنا بعًضا
( )

 ." 

، ندموا على ما دخلوا فيه من القتىال، وهكذا عامة السابقين"..: بن تيميةقال ا

بير وعلىٌّ وغيرهم ، ولم يكىن يىوم الجمىل لهىمالء قصىد فىي القتىال، فندم طلحة والزه

"ولكن وقع االقتتال بغير اختيارهم
( )

. 

فقد كانت من أعجب الوقائع بىين  صفينهذا من جهة موقعة الجمل أما وقعة 

انىىت هىىذا الوقعىىات مىىن الغرابىىة إلىىى حىىد أن القىىارئ ال يصىىدق مىىا يقىىرأ ك..المسىىلمين

فكىىل مىىنهم كىىان يقىىف وسىىط ، ويقىىف مشىىدوهًا أمىىام طبيعىىة النفىىوس عنىىد الطىىرفين

فليسىت معركىة مدفوعىة مىن ، المعركة شاهًرا سيفه وهو يممن بقضيته إيمانًا كامالً 

كانىت معركىة فريىدة بىل ، يدفعون الجنود إلى معركة غير مقتنعىين بهىا، قبل القيادة

وفىىي طريقىىة أدائهىىا وفيمىىا خلفتهىىا مىىن آثىىار؛ فبواعثهىىا فىىي نفىىوس ، فىىي بواعثهىىا

، المشاركين تعبر عنها بعص المواقىف التىي وصىلت إلينىا فىي المصىادر التاريخيىة

فهم إخوة يذهبون مًعىا إلىى مكىان المىاء فيسىتقون جميًعىا ويزدحمىون وهىم يغرفىون 

 
 

 (.3/22)تاريخ الطبري  (1)

 (.3/22)تاريخ الطبري  (2)

ل، أبو عبىـدهللا محمىد بىن عثمىان المنتقى من منها  االعتدال في نقص كالم أهل الرفص واالعتزا (3)

 ( 223ص)الذهبي 
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الماء وما يمذى إنسان إنسانًا
( )

. 

 : وهىىم إخىىوة يعيشىىون مًعىىا عنىىدما يتوقىىف القتىىال فهىىذا أحىىد المشىىاركين يقىىول

وهىمالء فىي معسىكر . كنا إذا تواعدنا مىن القتىال دخىل هىمالء فىي معسىكر هىمالء"

."وتحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم ..همالء
 ( )

 

فيقاتىل أبنىاء القبيلىة الواحىدة كىل ، وهم أبناء قبيلة واحدة ولكل منهما اجتهىاده

طرف في
( )

وكل منهمىا يىرى نفسىه علىى الحىق وعنىده االسىتعداد ألن ، قتاالً مريًرا

ثىىم يجلسىىان ( وهنىىا وضىىعفًا)فكىىان الىىرجالن يقتىىتالن حتىىى ي ْثَخنىىا ، ي ْقتَىىل مىىن أجلىىه

ثم يقومان فيقتتالن كما كانا، ويدور بينهما الكالم الكثير، يستريحان
( )

. 

ي الصىحيح عىن شىقيق بىن كما فى ،صفين وقد ندم بعص من شارخ في القتال

."بئست صفون و ،نعم: قال  هل شهدت صفين ": سلمة حين سئل
( )

  

لمىا  ": روى عىن ابىن سىيرين قىالفقىد ، أما من اعتزل الفتنة فكان له مبىرره

أنىىت أحىىق بهىىذا و أال تقاتىىل  إنىىك مىىن أهىىل الشىىورى قيىل لسىىعد بىىن أبىىي وقىىاص 

لسان يعرف المممن و له عينانال أقاتل حتى يأتوني بسيف : قال  األمر من غيرخ

".أنا أعرف الجهاد و فقد جاهدت، من الكافر
 ( )

  

 
 

ابىن : ، البدايىة والنهايىة(3/75)، وتاريخ الطبىري (184ص)نصر بن مزاحم: وقعة صفين: انظر (1)

 (.7/257)كثير 

 (.7/271)ابن كثير : ، البداية والنهاية(3/99) تاريخ الطبري : انظر (2)

 (.7/271)البداية والنهاية  (3)

 (.3/77)ري تاريخ الطب (4)

مىىىىىا يىىىىىذكر مىىىىىن ذم الىىىىىرأي وتكلىىىىىف : االعتصىىىىىام بالسىىىىىنة، بىىىىىاب: صىىىىىحيح البخىىىىىاري، كتىىىىىاب (5)

 (.13/288)ابن حجر : ، وفتح الباري(6/2665.)القياس

، المسىىىىتدرخ علىىىىى (3/143)ابىىىىن سىىىىعد : ، الطبقىىىىات الكبىىىىرى(11/357)مصىىىنف عبىىىىـدالرزاق (6)

 (.4/491)الحاكم : الصحيحين
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العزلىة فلىم يشىترخ فىي أي و أيضاً موقف الحياد  بن عمر عبـدهللا و يتخذ

ومثله محمىد بىن ، عمالً بأحاديث النهي عن القتال في الفتنة ؛قتال بين المسلمين قط

يرسعيد بن جبروى اإلمام البخاري عن ، مسلمة
( )

 بىن عبىـدهللا خىر  علينىا": قىال 

 يىىىا أبىىىا: فبادرنىىىا إليىىىه رجىىىل فقىىىال: قىىىال، عمىىىر فرجونىىىا أن يحىىىدثنا حىىىديثاً حسىىىناً 

 (ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ): هللا يقىولو حدثنا عىن القتىال فىي الفتنىة !رحمنعبـدال

يقاتىىىل  إنمىىىا كىىىان محمىىىد و  هىىىل تىىىدري مىىىا الفتنىىىة ثكلتىىىك أمىىىك: فقىىىال [490:البقـــرة]

"لي  كقتالكمو الدخول في دينهم فتنةكان و ،المشركين
( )

. 

فقد كانوا يعدون الخرو  من المدينة في تلك المرحلة يقود إلى االنىزالق فىي 

 .على سالمة ما مضى لهم من جهاد مع رسول هللا ، الفتنة التي يخشون عواقبها

ي إال أن ابن عمر وسعًدا نقل عنهما الندم على أنهما لم يقاتال الفئة الباغية الت

ولىو   مىن هىي الفئىة الباغيىة) :  بن عمر أنه قالعبـدهللا فقد روي عن .قتلت عماًرا

(علمنا ما سبقتني أنت وال غيرخ على قتالها 
( )

مىا أجىد فىي ) : وروي عنه أنه قال 

( نفسي شيئًا إال أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علىي بىن أبىي طالىب 
( )

أمىا سىعد فقىد  

( على تركي قتال الفئة الباغية ندمت ) : روي عنه أنه قال
( )

. 

أما أبو موسى وأبو مسىعود فقىد دخىال علىى عمىار حىين بعثىه علىي إلىى أهىل 

مىا رأينىاخ أتيىت أمىًرا أكىره عنىدنا مىن إسىراعك فىي هىذا ": الكوفة يسىتنفرهم فقىاال

 
 

الكىوفي، ثبىت ثقىة، فقيىه، إمىام فىي التفسىير والفقىه، وأنىواع العلىوم، قتلىه  سعيد بىن جبيىر األسىدي، (1)

ابىن حجىر، ص : ، وتقريب التهذيب9/98ابن كثير، : البداية والنهاية: انظر( )هـ95)الحجا  سنة

234.) 

 (.6/2598")الفتنة من قبل المشرق: "الفتن، باب قول النبي : صحيح البخاري، كتاب (2)

 ( 4/132)ابن حزم : ل والنحلالفصل في المل (3)

 (.3/232)سير أعالم النبالء  (4)

 (.16/319)، وتفسير القرطبي (4/151)ابن العربي : أحكام القرآن (5)



 

 

 الباب األول

171 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

ما رأيىت منكمىا منىذ أسىلمتما أمىًرا أكىره عنىدي مىن : فقال عمار، األمر منذ أسلمت

.. ( .هىىذا األمىىرإبطائكمىىا عىىن 
( )

فىىالمالحظ أن كىىالً مىىن الطىىرفين قىىد عىىاب اآلخىىر  

 .وما أدى إليه اجتهاده، بالنسبة لما يعتقده

الشعبيقال ، أما المشاركون في االقتتال فهم قليل
( )

لم يشهد موقعة الجمل ": 

فإن جاءوا بخىام  فأنىا ، من أصحاب رسول هللا غير على وعمار وطلحة والزبير

."كذاب
 ( )

 

من حدثك أنه شهد الجمل ممىن شىهد بىدًرا أكثىر مىن أربىع نفىر ": ي روايةوف

"فكذبه؛ كان على وعمار في ناحية وطلحة والزبير في ناحية
( )

. 

والمقصود من الروايات السابقة أن عىدد الصىحابة الىذين شىاركوا فىي القتىال 

، حىداثوأكثىر انسىجاًما مىع سىير األ، وذلك أقرب إلى واقع تلك المرحلة، كان قليالً 

ومع موقف أهل المدينة الذي كان يتراوح بين الميل للعزلة والتثاقل عن المشىاركة 

 .في األحداث

فىي هىذه الفتنىة يحمىل  همما حدث مىن جىانب أن فخالصة مواقف الصحابة 

 كمىا يحمىل علىى وقىوع الخطىأ، االجتهىادو االختالف فىي التقىديرو على حسن النية

هىىم إلخالصىىهم فىىي اجتهىىادهم و نوا مجتهىىدينلكىىنهم علىىى كىىل حىىال كىىاو ،اإلصىىابةو

إن كىان ثىواب المصىيب ضىعف ثىواب و ،الخطىأو مثابون عليه في حالتي اإلصىابة

حيىىث إن ، ألن كىىل فئىىة كانىىت لهىىا وجهىىة نظىىر تىىدافع عنهىىا بحسىىن نيىىة ؛المخطىىص
 
 

 (.6/2611)الفتنة التي تمو  كمو  البحر  : الفتن، باب: رواه البخاري في صحيحه في كتاب (1)

مىا رأيىت أفقىه »: فقيه فاضل، قال مكحىول هو عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور (2)

، تقريىىب التهىىذيب، ص  14/258الىىذهبي، : سىىير أعىىالم النىىبالء: انظىىر).  تىىوفي بعىىد المائىىة« منىىه

287.) 

 (.6/237)ابن تيمية : منها  السنة: ، وانظر(8/538)مصنف ابن أبى شيبة  (3)

 (.186ص)تاريخ خليفة بن خياط  (4)
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إنما كان اجتهاداً من كل منهم في و ،الخالف بينهم لم يكن بسبب التناف  على الدنيا

  .ع اإلسالمتطبيق شرائ
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 الثانيالفصل 

موقف الصحابة من حقوق آل البيت والذب 

 عنهم
 
 

- :  مبحثـــانوفيه 
 موقف الصحابة من حقوق آل البيت: المبحث األول. 

 عن آل  عموقف الصحابة في الدفا: المبحث الثاني
 .البيت

 
 *      *  *** *  *      *  
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 : المبحث األول

 قوق آل البيتحموقف الصحابة من 

قبىىل الشىىروع فىىي بيىىان موقىىف الصىىحابة مىىن حقىىوق آل البيىىت أجىىد أنىىه مىىن 

 .المناسب تعريف الحق وماهيته في الشريعة اإلسالمية

قىىوٌق وِحقىىاقٌ : فىىالحقا فىىي اللغىىة وَحىىقَّ األَمىىر  يَِحىىقا ، نقىىيص الباطىىل وجمعىىه ح 

قوقًىا قا َحقهًا وح  وبًىامعنىاه وَجى: وقيىلصىار َحقهًىا وثَبىت؛ : ويَح  وأحققىت ، ب يَِجىب وج 

الشيء أوجبته والحق األمر المقضى والموجود والثابت
( )

. 

ه الثابت  الذي البأنه  ي عرف: أيضا اللغةفي الحقا و وهىو الحكىم ، يسوغ إنكار 

فالحقه إذن هو الثبوت، ويقابله الباطل، المطابق للمعاني
( )

. 

وعلىى ، طاعىة لىه سىبحانهوال، -تعىالى- وأداء الحق يمثل خلوص العبودية هلل

ولىي  مىن ، لواجىب شىرعي أداء، ألن فىي المحافظىة عليهىا، يحافظ عليهىاالعبد أن 

 .ألن التفريط فيها تقصيٌر في أداء هذا الواجب، حقه أن يفرط فيها

، هو ذات رسول هللا، أما حقوق آل البيت فإن األصل في احترام آل البيت

رضىوان هللا تعىالى -نهم شىأن الصىحابة شىأ، ولما لهم من سىبق فىي اإلسىالم وجهىاد

 .إمام أهل البيت فالحجة عند أهل السنة هو رسول هللا ، -عليهم أجمعين

فىىي أداء حقىىوق آل  -رضىىوان هللا تعىىالى علىىيهم-ولقىىد اتسىىم مىىنهج الصىىحابة 

 البيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت 

فكىىانوا يىىمدون حقىىوق ، ال إفىىراط أو تفىىريط، بالتوسىىط واالعتىىدال -علىىيهم السىىالم-

من المحبة والتوقير واالحترام مع إنىزالهم منىازلهم بىال رفىع  - رسول هللا-قرابة 

 
 

: ، وتىىا  العىىروس(51-11/49)ابىىن منظىىور: ، ولسىىان العىىرب(3/6)الفراهيىىدي: العىىين: انظىىر (1)

 (.25/169)الزبيدي

 (.25/167) الزبيدي: تا  العروس: انظر (2)
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وهىذا ، وال خرو  عما يجب لهم من الحقوق وكال األمرين مىذموم، لهم عن قَْدرهم

فال غلو في حقهىم ، الذين مثلوا ذلك -رضوان هللا تعالى عليهم-شان كبار الصحابة 

و امتالخ التشريع أو العصمة كما أ، يدفعهم إلى نسبة علم الغيب والتأثير في الكون

هم بكشىىف الضىىر وجلىىب نويىىدعو، الىىذين يطوفىىون علىىى قبىىورهم اإلماميىىة،ادعىىت 

 .ومنهم من يزعم أنهم يعلمون الغيب، النفع

وال تفريط يمنعهم عىن أداء حقىوقهم أو يفىرض عىداوتهم وبغضىهم كمىا فعىل 

 .الخوار  الذين قتلوا عليًا وشنعوا عليه

وخالصة الكالم في عقيدة ، ت من مسائل العقيدة الهامةومسألة حقوق آل البي

ويحبىون أهىل بيىت »: حيىث قىال، أهل السنة هىو مىا قىرره شىيخ اإلسىالم ابىن تيميىة

حيىىث قىىال يىىوم ، ويحفظىىون فىىيهم وصىىية رسىىول هللا ، ويتولىىونهم، رسىىول هللا 

غدير خم
( )

(أذكىركم هللا فىي أهىل بيتىي، أذكىركم هللا فىي أهىل بيتىي): 
 ( )

 لىه وقو 

والذي ): فقال، وقد اشتكى إليه أن بعص قريل يجفو بني هاشم، ا للعباس عمهأيضً 

( نفسي بيده ال يممنون حتى يحبوكم هلل ولقرابتي
( )

إن هللا اصىطفى كنانىة ): وقال، 

، واصىطفى مىن قىريل بنىي هاشىم، ا مىن كنانىةواصىطفى قريًشى، من ولد إسىماعيل

(واصطفاني من بني هاشم
 ( )

»
( )

. 

 
 

هىو علىى : اسم رجل صباغ، أضيف إليه الغدير، الذي هىو بىين مكىة والمدينىة بالجحفىة، وقيىل: خم (1)

 (.2/389الحموي، : معجم البلدان.)ثالثة أميال من الجحفة

  (4/1873.)من فضائل علي : ، بابفضائل الصحابة : م، كتابمسل (2)

فوالىىذي نفسىىي بيىىده ال يىىدخل قلىىب امىىرئ : "بلفىىظ(. 2/936)رواه أحمىىد فىىي فضىىائل الصىىحابة،  (3)

 (9/421)وضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة ." اإليمان حتى يحبهم هلل ويحبهم لقرابتي

  (4/1782.)ل نسب النبي فض: الفضائل، باب: رواه مسلم، كتاب (4)

، منهىىا  السىىنة النبويىىة (553ص)شىىرح العقيىىدة الطحاويىىة : وانظىىر( 3/154)مجمىىوع الفتىىاوى  (5)

(7/112.) 



 

 

 الباب األول

176 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

وسىبب هىذه المحبىة ، من أصول أهىل السىنة والجماعىة محبىة آل البيىت: أي"

 .افإذا اجتمع هذان األمران ال يكرهونهم أبدً ، إيمانهم وقرابتهم: أمران

فأبو لهىب ، فإن كفروا فإننا ال نحبهم ولو كانوا من أقارب الرسول 

ه بىل يجىب أن نكرهىه لكفىر، ال يجوز أن نحبه بىأي حىال مىن األحىوال  عم النبي

"وإليذائه النبي 
( )

. 

 :  هذه الحقوق ال يستحق ا من    البيت ىال من توفرت فيه الشر ط التالية

بىل البىد مىن ، اإلسالم؛ فال يستحق الكافر تلك الحقوق ولو ثبىت نسىبه: األ  

قىىىال ، يحىىىذر مىىىن االعتمىىىاد علىىىى النسىىىب ولىىىذلك كىىىان رسىىىولنا ، حسىىىن العمىىىل

يىا ، اال أغني عنكم من هللا شىيئً ، ن هللااشتروا أنفسكم م! يامعشر قريل): 

، عمىة رسىول هللا ! يىا صىفية، اال أغني عنك من هللا شيئً ! مطلبعبدالبن  عباس

ال أغني ، سليني من مالي ما شئتِ ! يا فاطمة بنت محمد، اال أغني عنِك من هللا شيئً 

(اعنك من هللا شيئً 
 ( )

. 

هىذه ك؛ ألن القربىى اسىتحقوا وذلى، ومع اإلسالم ينبغي أن يكون سليم العقيىدة

فىإنهم  فإن خالفوا دينىه وهديىة الىذي جىاء بىه النبىي  لمكانهم من النبي  الحقوق

 .أبعد الناس منه 

وقىد جىاء ، ثبوت النسب؛ فال يجوز االنتسىاب إلىى آل البيىت إال بحىق: الثاني

فقىد ، ا لىي  لىه فىيهم نسىبأو ادعىى قوًمى، الوعيد الشديد فيمن انتسب إلى غيىر أبيىه

لي  من رجل ادعى ): يقول سمعت النبي : قال أنهجاء في الصحيح عن أبي ذر

ا لي  له فيهم نسب فليتبوأ مقعده ومن ادعى قومً ، لغير أبيه وهو يعلمه إال كفر باهلل  
 

هىـ، دار ابىن 1415، 2باختصار، ط( 275-2/274)البن عثيمين : شرح العقيدة الواسطية: انظر (1)

 .السعودية -الدمام -الجوزي 

، (3/1112)هىىل يىىدخل النسىىاء والولىىد فىىي األقىىارب : يا، بىىابالوصىىا: صىىحيح البخىىاري، كتىىاب (2)

 (.1/192) (ڇ  ڇ  ڇ  ) : قوله تعالى: اإليمان، باب: صحيح مسلم، كتاب
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(من النار
 ( )

ألن هذا الحىق للقرابىة فمىن لىم يثبىت كونىه مىنهم ال يحكىم لىه بأنىه مىن .

 .يثبت للقرابة من حقوق القرابة وبالتالي ال يستحق ما

أن يكون سىليم القلىب للمهىاجرين واألنصىار؛ ألن هللا تعىالى قىال فىي : الثال 

كمىا سىيأتي بمشىيئة  -التي فيها الخم  وهو من حقوق آل البيىت سياق تقسيم الفيء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ): -هللا تعىىالى

 [43:احلشــر] (ٹ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ 

هذا من ناحية من كان من آل ، والرحمة، وسالمة القلب تكون بالدعاء لهم بالمغفرة

 .البيت من غير الصحابة

 .ال يشك في توفر تلك الشروط فيهم وإال فإن آل البيت من الصحابة 

 : آل البيت على النحو اآلتي وتفصيل حقوق

  حق المحبة والمواالة: أوالا : 

والنواصىىىىب يبغضىىىىون آل البيىىىىت ، ون فىىىىي حىىىىب آل البيىىىىتيغىىىىال ماميىىىىةاإل

أمىىا أهىىل السىىنة فىىإنهم وسىىط فىىي حىىب آل البيىىت فيحبىىون آل البيىىت ، ويحىىاربونهم

، لكىنهم ال يغلىون فىيهم، اوبغضىهم نفاقًى، اويعتبرون حبهم إيمانً ، ويذكرون فضائلهم

: قىولوال يىدَّعون فىيهم أنهىم يعلمىون الغيىب؛ ألن هللا ي، فال يطوفىون حىول قبىورهم

 .[٢٢:النم ]  (ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ  ٹ ٹ)

."يهلك في رجالن مفرط في حبي ومفرط في بغضي ": يقول وعلي 
 ( )

 

محبة ومواالة خاصة ال يشاركهم  -التي هي من أعمال القلوب -وهذه المحبة

 
 

صىىحيح مسىىلم، (3/1292)نسىىبة الىىيمن إلىىى إسىىماعيل : المناقىىب، بىىاب: صىىحيح البخىىاري، كتىىاب (1)

 (.1/79)بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم : اإليمان، باب: كتاب

: ، والسىىىىنة (2/565)ابىىىىن حنبىىىىل : ، وفضىىىىائل الصىىىىحابة (6/374)مصىىىىنف ابىىىىن أبىىىىي شىىىىيبة  (2)

 (1/293)الخالل



 

 

 الباب األول

178 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

(والذي نفسي بيده ال يممنون حتى يحبوكم هلل ولقرابتي):  لقوله، فيها غيرهم
( )

. 

(قالهىىا ثالثىىا، أذكىىركم هللا فىىي أهىىل بيتىىي): قىىال و
 ( )

وال شىىك أن المىىراد . 

، ولىو كىانوا مىن األقىربين، بالمودة هنا قدرا زائىدا عىن مىودة غيىرهم مىن المىممنين

يا رسول هللا إن قريشىاً إذا لقىي بعضىهم : قلت: قال مطلب عبدالبن  عن العباسف

 فغضىب النبىي : قال، نعرفها وإذا لقونا لقونا بوجوه ال، بعضاً لقوهم ببشر حسن

جل اإليمان حتى يحبكم هلل والذي نفسي بيده ال يدخل قلب الر): وقال، غضباً شديداً 

(ورسوله
( )

. 

 .[00:الشورى] (ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ    ڀ  ڀ): ويقول هللا تعالى

أجرا واحدا إال ال أسألكم عليه : أن المراد" : األول: هذه اآلية لها ثالث معان

. وهو أن تودوني وتحبوني في القرابة أي ألجل القرابىة، وعائد نفعه إليكم ،هو لكم

فىإن مىودة اإليمىان بالرسىول  ،ويكون علىى هىذا المىودة الزائىدة علىى مىودة اإليمىان

وهمالء طلب  .وتقديم محبته على جميع المحاب بعد محبة هللا فرض على كل مسلم

قىد باشىر دعوتىه أقىرب النىاس  ه منهم زيادة على ذلك أن يحبوه ألجل القرابة ألن

إليه حتى قيل إنه لي  في بطون قريل أحد إال لرسول هللا فيه قرابة
( )

. 

وهي التىي يصىحبها ، الصادقة -تعالى- أن المراد إال مودة هللا: المعنى الثاني

إال ) ولهىذا قىال، والتوسل بالطاعات الدالىة علىى صىحتها وصىدقها، التقرب إلى هللا

 
 

 . سبق تخريجه (1)

 .سبق تخريجه (2)

، وهو (3/376)الحاكم : ، والمستدرخ على الصحيحين(2/993)رواه أحمد في فضائل الصحابة  (3)

 (11/178وري، المباركف: تحفة األحوذي)حديث حسن صحيح غريب 

." يا أيهىا النىاس إنىا خلقنىاكم مىن ذكىر وانثىى: " قوله تعالى: المناقب، باب: البخاري، كتاب: انظر (4)

(3/1289.) 
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."أي في التقرب إلى هللا (بىالمودة في القر
 ( )

 

ن كان الراجح المعنى وإ .أن المراد مودة قرابة رسول هللا : المعنى الثالث

األول
( ). 

لمىن  أسىوةفكىانوا ، حققىوا معنىى حىب آل البيىت المطلىوب لهىم والصحابة 

 : منها، وهناخ الكثير من المواقف التي تثبت ذلك، جاء بعدهم ونهجوا نهجهم

أحىىىب إلىىىي أن أصىىىل مىىىن  لقرابىىىة رسىىىول هللا ": ر أبىىىو بكىىى قىىىول .1

 .3"قرابتي

إنىىي مىىع أبىىي بكىىر حىىين مىىر علىىى الحسىىن : عىىن عقبىىة بىىن الحىىارث قىىالو .2

وعلىىي معىىه فجعىىل ، ال شىىبه علىىيبىىأبي شىىبيه النبىىي: فوضىىعه علىىى عنقىىه ثىىم قىىال

.يضحك
( )

  

«فيىىه حىذٌف تقىىديره أفديىه بىىأبي: (بىأبي): قولىىه»: قىال الحىافظ فىىي شىرحه
 ( )

 ،

.«وفي الحديث فضل  أبي بكر وَمحبَّت ه لقرابِة النَّبِيِّ »: أيضاً  وقال
( )

 

في أهىل  محمدا  أرقبوا الناس أيها يا": بن عمر عن أبي بكر قالاعن و .3

 
 

، ط عىام (699ص)عبـدالرحمن بن ناصر السىعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان (1)

ألبي الفىداء إسىماعيل : قرآن العظيمتفسير ال: صيدا، وانظر-هـ، المكتبة العصرية، بيروت 1425

 (.4/113)ابن كثير، 

 (.7/99)ابن تيمية: ، منها  السنة النبوية(25/26)تفسير الطبري: انظر (2)
 (3/1361)صح ح نة خاري، كتاب فضائل نةصحاب  ، باب م اقب قرنب  نةرسول صلى نهلل عل  ه وسلم   

عبىدالغفار . د: ، تحقيىق(5/48)لرحمن النسىائي أحمىد بىن شىعيب أبىو عبىـدا: سنن النسائي الكبرى (4)

 .بيروت -هـ، دار الكتب العلمية 1411، 1سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، ط

 (.6/567)فتح الباري (5)

 (.6/568)المرجع السابق (6)
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."بيته
( )

 

، يخاِطىىب  بىىذلك النىىاَس ويوصىىيهم بىىه»: قىىال الحىىافظ ابىىن حجىىر فىىي شىىرحه

فىىال تىىمذوهم وال ت سىىيئوا ، ماحفظىىوه فىىيه: يقىىول، المحافظىىة  عليىىه: والمراقبىىة  للشىىيء

.«إليهم
 ( )

 

دة مىن الصىديق وتثبىت عالقىة المى  من أبي بكىر - وغيرها- هذه المواقف

وأن وصىل قرابىة رسىول هللا   فهو يوصي بقرابىة رسىول هللا،  تتجاه آل البي

ولصىىىفاء المجتمىىىع ، فىىىيهم  لوصىىىية النبىىىي، حىىىب إليىىىه مىىىن يصىىىل قرابتىىىهعنىىىده أ

 .كراهيةوطهارته من البغضاء وال

بىن  أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسىقى بالعبىاس عن أن  و .4

وإنا نتوسل إليك بعم ،فتسقينا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا  ": فقال ،مطلبعبدال

"فيسقون ": قال "نبينا فاسقنا
( )

  

ىىل عمىىر  ىىل  بدعائىىه كمىىا جىىاء مبيَّنىىاً فىىي  بالعبىىاس  والمىىراد  بتوسا التوسا

لرواياتبعص ا
( )

وقد ذكرها الحافظ في شرح الحىديث فىي كتىاب االستسىقاء مىن ، 

.فتح الباري
( ) 

 

للتوسال بدعائه إنَّما هو لقرابتِه ِمىن رسىول هللا  للعباس  واختيار عمر 

 ، ولهذا قىال ىله . بالعبىاس: ولىم يقىل، «وإنَّىا نتوسَّىل إليىك بعىمِّ نبيِّنىا»: فىي توسا  
 

عليهىا -ومنقبىة فاطمىة  مناقب قرابة رسىول هللا : فضائل الصحابة، باب: صحيح البخاري كتاب (1)

 (.3/1361)فاطمة سيدة نساء أهل الجنة  ، وقال النبي بنت النبي -السالم 

 (.7/79)فتح الباري (2)

  (3/1361.)ذكر العباس بن عبدالمطلب : فضائل الصحابة، باب: صحيح البخاري، كتاب (3)

زهير الشاويل، طبعىة عىام : ، تحقيق(64ص)ابن تيمية : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: انظر (4)

 .بيروت -هـ، المكتب اإلسالمي 1391

(5) (2/495.) 
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لكىىن ، وهىىو مىىن قرابىىة الرسىىول ، أفضىىل  مىىن العبىىاس ا ومىىن المعلىىوم أنَّ عليهًىى

ي ىوَرث عنىه المىال لكىان العبىاس هىو المقىدَّم فىي  ولىو كىان النَّبِىيا ، العباس أقىرب  

.(ألولَىى رجىل َذكىرهىو ف بقيفما ، أَلِحقوا الفرائص بأهلها):  ذلك؛ لقوله
 ( )

وهىذا 

هم، وهىو أيضىا يحمىل التوسل يعد مىن مىودة آل البيىت واالعتىراف بفضىلهم ومكىانت

فىي  - بمشىيئة هللا تعىالى - مسائل اعتقادية في توحيد األلوهية، سيأتي الحديث عنها

 .موضعها

-قىال عمىر بىن الخطىاب للعبىاس : وفي تفسير ابىن كثيىر آليىات الشىورى .5

وهللا إِلسىىالَم ك يىىوم أسىىلمَت كىىان أحىىبَّ إلىىيَّ مىىن إسىىالِم »: -رضىىي هللا تعىىالى عنهمىىا

«مىن إسىالم الخطىاب ؛ ألنَّ إسالَمك كىان أحىبَّ إلىى رسىول هللا الخطاب لو أسلَمَ 
 

( )
  وأعلن أمام الناس  أن إسالم العبىاس أحىب إلىى النبىي، ففرح بإسالم العباس .

 .وذلك لكمال مودته للعباس وتقديره له، من إسالمه هو 

السىالم ": بىن جعفىر قىالاكىان إذا سىلم علىى  }بن عمر اعن الشعبي أن و .6

."بن ذي الجناحيناعليك يا 
 ( )

 .ومودته له وألبيه، وفضله بمنزلة والده،تذكيرا له  

ابىن أبىي وتقديره ألهىل البيىت مىا ذكىره  عمر بن الخطاب  ومن إكرام .7

الحديد
( )

الحسين بىن علىي أن يأتيىه فىي بعىص الحاجىة فلقىي الحسىين  ا أمرعمر أن   
 

، ومسىلم فىي (6/2476.)ميراث الولد من أبيىه وأمىه: الفرائص، باب: أخرجه البخاري، في كتاب (1)

 (.3/1233.)ألحقوا الفرائص بأهلها، فما بقي فألولى رجل ذكر: الفرئص، باب: كتاب

 (.2/157)تاريخ الطبري : ، وانظر(4/114)تفسير ابن كثير  (2)

  (3/1361.)مناقب جعفر بن أبي طالب : فضائل الصحابة، باب: صحيح البخاري، كتاب (3)

أبىو ) عبدالحميد بن هبة هللا بن محمد بن محمد بن الحسىين المىدائني، المعىروف بىابن أبىي الحديىد  (4)

علىى  الفلىك الىدائر: مىن آثىاره. أديب، كاتب، شاعر، مشارخ فىي بعىص العلىوم(. حامد، عز الدين 

المثل السائر، شرح نهج البالغة في عشرين مجلدا، ديوان شعر، نظم الفصىيح لثعلىب الكىوفي فىي 

. اللغة، تعليقة، على المحصىول لفخىر الىدين الىرازي فىي أصىول الفقىه، والقصىائد السىبع العلويىات

: ، الىىىوافي بالوفيىىىات48/212الىىىذهبي، : تىىىاريخ اإلسىىىالم: انظىىىر( ) هىىىـ655)تىىىوفي ببغىىىداد سىىىنة
=  
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 أبىي فلىم يىأذن لىي اسىتأذنت علىى :  بن عمر فسىأله مىن أيىن جىاء  قىالعبـدهللا

ولكن ، قد أتيتك: ما منعك أن تأتيني  قال: فقال، فرجع الحسين ولقيه عمر من الغد

وأنىىت عنىىدي ": فقىىال عمىىر،  أنىىه لىىم يىىمذن لىه عليىىك فرجعىىتعبىىـدهللا أخبرنىي ابنىىك

".مثله  وهل أنبت الشعر على الرأس غيركم
( )

  

عىن أبيىه هذا وكان يقىول فىي عامىة بنىي هاشىم مىا رواه علىي بىن الحسىن  .8

وزيىارتهم ، عيىادة بنىي هاشىم سىنة": قال عمر بن الخطاب: حسين بن علي أنه قال

".نافلة
( )

 

وال ، آلل البيت تتضح في هذه المواقف وغيرها  فمودة عمر بن الخطاب

 .يوجد دافع غير المودة والمحبة تبرر فعل الفاروق تجاه آل البيت

نىي لمىا تقىدمت إ) : قىال بىن أبىي طالىب  عن عليف أما مودة عثمان  .9

بىع درعىك وائتنىي بثمنهىا حتىى : طالباً منه زوا  فاطمة قىال لىي إلى رسول هللا 

فأخىذت درعىي فانطلقىت بىه إلىى : قىال علىي، أهيص لك والبنتي فاطمة ما يصلحكما

فلمىىا قبضىىت ، السىىوق فبعتىىه بىىأربع مائىىة درهىىم سىىود هجريىىة مىىن عثمىىان بىىن عفىىان

ألسىت أولىى بالىدرع منىك وأنىت ! يا أبا الحسن :الدراهم منه وقبص الدرع مني قال

فأخذت الدرع ، فإن هذا الدرع هدية مني إليك: قال، نعم: أولى بالدراهم مني  فقلت

وأخبرتىه بمىا ، والدراهم وأقبلت إلى رسول هللا فطرحت الدرع والىدراهم بىين يديىه

 =  
 (.18/46فدي، الص

ابىن عسىاكر : تاريخ مدينة دمشق: وانظر( 12/66)البن أبي الحديد المعتزلي : شرح نهج البالغة (1)

(14/175.) 

: الصواعق المحرقة على أهل الرفص والضالل والزندقة: ، وانظر(336ص)للطوسي، : اآلمالي (2)

عبىـدالرحمن بىن عبىدهللا : ق، تحقي(2/511)أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيثمي 

 .لبنان -هـ، ممسسة الرسالة 1417، 1كامل محمد الخراط، ط -التركي 
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( .كىىان مىىن أمىىر عثمىىان فىىدعا لىىه النبىىي بخيىىر
 ( )

 لعلىىيهنىىا مىىودة مىىن ذي النىىورين  

فكيف يبغضىه ، أدت به لفعل هذا الموقف الذي ال يتوانى أحد الصحابة أن يفعله

مع قيمته  وهىذه الروايىة وإن كانىت مىن مصىادر  -الذي أتى ليبيعه-ويعطيه درعه 

 .إال أنها توافق عقيدة أهل السنة والجماعة في محبة الصحابة آلل البيت، اإلمامية

شىىىكا عليىىىا األسىىىلمي و بريىىىدة .11
( )

:  فقىىىال لىىىه النبىىىي  النبىىىي دعنىىى 

: قىال بريىدة ،(ال تبغضه وأحببىه وازدد لىه حبىاً ): فقال، نعم: فقلت، ( أتبغص عليا)

."مىىن علىىي بعىىد قىىول رسىىول هللا  إلىىيفمىىا كىىان مىىن النىىاس أحىىد أحىىب 
( )

وعلىىى  

، وهىي ليسىت أي محبىة، لم التصريح بهىذه المحبىة } احتمال عدم محبة بريدة لعلي

رضىي هللا -هذه المودة جعلته يروي منقبىة مىن مناقىب علىي ، ابل أحب الناس أيض

غىزوت مىع علىي إلىى الىيمن فرأيىت منىه جفىوة فقىدمت : يقىول، وفضله -تعالى عنه

: يتغيىر فقىال فذكرت عليىا فتنقصىته فرأيىت وجىه رسىول هللا  على رسول هللا 

ل مىن كنىت بلى يا رسول هللا فقىا: قلت  يا بريدة ألست أولى بالمممنين من أنفسهم)

(.مىىىواله فعلىىىي مىىىواله
( )

والىىىذي ال تمنىىىع المواقىىىف ، فهىىىذا هىىىو مجتمىىىع الصىىىحابة   
 

، 2مالىىك المحمىىودي، ط: تحقيىىق( 349ص) الموفىىق بىىن أحمىىد بىىن محمىىد الخىىوارزمي: المناقىىب (1)

: ، وبحار األنىوار(369-1/368)لألربلي: قم، وكشف الغمة -هـ، ممسسة النشر اإلسالمي1414

 (.4/479)المرعشي : ، شرح إحقاق الحق(43/131)المجلسي 

عليىا إلىى خالىد بىن الوليىد ليقىبص الخمى ،  بعىث رسىول هللا »: أصل القصة ماذكره الممرخون (2)

وكنىىت : أمىا تىرى مىىا صىنع هىذا  قىال: فأخىذ منىه جاريىة فأصىىبح ورأسىه يقطىر، فقىال خالىىد لبريىدة

: قىال. نعىم: قلىت: يىدة، أتىبغص عليىا  قىالفىذكرت ذلىك لرسىول هللا، فقىال يىا بر: أبغص عليا، قىال

، 42/195ابىن عسىاكر، : تىاريخ مدينىة دمشىق: انظىر) «.فأحبه، فإن له في الخم  أكثر مىن ذلىك

ابىىن حجىىر، : ، فىىتح البىىاري5/114ابىىن كثيىىر، : ، البدايىىة والنهايىىة1/264ابىىن األثيىىر، : أسىىد الغابىىة

8/66.) 

البيهقىىي : واالعتقىىاد والهدايىىة(5/135)لكبىىرى ، وسىىنن النسىىائي ا(5/351)مسىىند أحمىىد بىىن حنبىىل (3)

 ."حديث صحيح، وهذا إسناد حسن: "قال شعيب األرنموط (.355ص)

وصىىححه األلبىىاني فىىي .صىىحيح علىىى شىىرط مسىىلم: وقىىال(.3/119)أخرجىىه الحىىاكم فىىي المسىىتدرخ (4)
=  
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 .واألحداث تلك المحبة اإليمانية فيما بينهم

مىىن خىىالل روايىىة ، يحىىث النىىاس علىىى محبىىة آل البيىىت هريىىرة  أبىىو .11

ومعىه الحسىن خر  علينا رسول هللا: يقول، أحاديث الترغيب في محبة آل البيت

حتىى  ،وهىو يلىثم هىذا مىرة وهىذا مىرة ،لىى عاتقىه وهىذا علىى عاتقىهوالحسين هذا ع

نعىم مىن أحبهمىا فقىد ): فقىال .يىا رسىول هللا إنىك تحبهمىا: انتهى إلينىا فقىال لىه رجىل

.(ومن أبغضهما فقد أبغضني ،أحبني
( )

  

سعيد بن أبي سعيد المقبريعن  وروي .12
( )

فجاء  ،قال كنا مع أبي هريرة 

 ،ولىم يعلىم بىه أبىو هريىرة ،فسلم فرددنىا  ،علينابن علي بن أبي طالب االحسن 

وعليك السىالم : فلحقه وقال، يا أبا هريرة هذا الحسن بن علي قد سلم علينا: فقلنا له

.(إنه سيد): يقول  سمعت رسول هللا: ثم قال، يا سيدي
 ( )

  

مىا احتىذى النعىال وال ركىب الكىور ": -رضي هللا تعالى عنه-ويقول  .13
( )

 

أفضىىل مىىن جعفىىر بىىن أبىىي   وال وطىىىء التىىراب بعىىد رسىىول هللاركىىب المطايىىا و  =  
 (4/331)السلسلة الصحيحة 

حىديث : "وقىال( 3/182)اكم الحى: والمسىتدرخ علىى الصىحيحين( 2/288)حمىد بىن حنبىل أمسند  (1)

 (6/931)وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة ". صحيح اإلسناد ولم يخرجاه

سعيد بن كيسان، أبو سعيد بن أبي سعيد المقبري، مولى بني ليث من أهل المدينة، روى عىن أبيىه  (2)

رهم، وأبي هريرة وابن عمرو وأن  وغيرهم، وعنىه مالىك بىن أنى  وابىن أبىي ذئىب والليىث وغيى

أنىىه اخىىتلط قبىىل موتىىه بىىأربع سىىنين، قيىىل تىىوفي سىىنة خمىى  : روى لىىه الجماعىىة صىىدوق ثقىىة، قيىىل

: انظىر.)وعشرين، وقيل سنة سىت وعشىرين، وقيىل سىنة ثىالث وعشىرين ومائىة فىي خالفىة هشىام

تقىي الىدين أحمىد بىن علىي : ، مختصىر الكامىل فىي الضىعفاء15/156الصىفدي، : الوافي بالوفيىات

 (.مصر -هـ، مكتبة السنة 1415، 1أيمن عارف الدمشقي، ط: تحقيق، 389المقريزي، ص 

هىىذا حىىديث صىىحيح اإلسىىناد ولىىم يخرجىىاه، : وقىىال( 3/185)الحىىاكم: المسىىتدرخ علىىى الصىىحيحين (3)

 (.3/35)للطبراني : ومثله في المعجم الكبير

 (.5/654سنن الترمذي، : انظر. )الرحل: الكور (4)
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."طالب
 ( )

  

بن عمر عن دم البعوض يصيب اأن رجال من أهل العراق سأل  وروي .14

بىن اوقىد قتلىوا  ،انظىروا إلىى هىذا يسىأل عىن دم البعىوض": بىن عمىرافقىال  ،الثوب

ي إن الحسىن والحسىين همىا ريحانتىا): يقىول  وسىمعت رسىول هللا رسول هللا 

(من الدنيا
( )

 .بدليل بيان منزلتهم، يوالي آل البيت }فابن عمر كوالده ، 

عطية بن سعدوعن  .15
( )

 وهو شيخ كبير عبدهللابن  دخلنا على جابر": قال 

أخبرنىىا عىىن هىىذا الرجىىل علىىي بىىن أبىىي : فقلىىت: وقىىد سىىقط حاجبىىاه علىىى عينيىىه قىىال

."ذاخ مىىن خيىىر البشىىر: فرفىىع حاجبيىىه بيديىىه ثىىم قىىال: قىىال، طالىىب
 ( )

ألىىي  دافىىع  

المىودة   لبيان منزلىة علىي بىن أبىي طالىب  عبدهللابن  الصحابي الجليل جابر

  .والمواالة في الدين 

الكناني ضرار بن ضمرةدخل  .16
( )

صىف : علىى معاويىة فقىال لىه معاويىة   
 

 (.5/47)الكبرى للنسائي، والسنن (654)سنن الترمذي  (1)

مناقىب الصىحابة، : كتىاب: حديث صحيح، وفي البخىاري: وقال(.5/657)رواه الترمذي في سننه  (2)

 (.هما ريحانتاي من الدنيا: )بلفظ( 3/1371)مناقب الحسن والحسين : باب

بىن عطية بن سعدبن جنادة أبو الحسن، العوفي الكوفى، من التابعين، ضعيف الحديث، روى عن ا (3)

إن : ضعيف يكتب حديثه، وكذا ضعفه غيىر واحىد، قيىل: عباس وأبي سعيد الخدري، قال أبو حاتم

الحجا  ضربه أربعمائة سوط على أن يلعن عليا فلم يفعل، وكان شيعيا، توفي سىنة إحىدى عشىرة 

، 6/314ابىن سىعد، : الطبقىات الكبىرى: انظىر. )ومائة، وروى له أبو داود والترمىذي وابىن ماجىه

 (.5/325عالم النبالء، الذهبي، سير أ

 (.6/372)مصنف ابن أبي شيبة (4)

، وقيل الضبابي،  (5) دائيا ْمرة الصا كان من أصحاب ألويىة ( أو الكناني كما في البحار ) ضرار بن ضه

، حسىىن مىىن خلىىص أصىىحاب موالنىىا أميىىر المىىممنين : "علىىي  بصىىفين، قىىال عنىىه الشىىاهرودي

معاوية أن يصف موالنا ومىولى األولىين واآلخىرين أميىر المىممنين قد أمره . الحال، فصيح المقال

 .محمىد بىن أبىي : الجوهرة فىي نسىب النبىي وأصىحابه العشىرة: انظر) ...."فلم يعفه. فاستعفاه

: ، بدون، ومستدركات علم رجىال الحىديث296بكر االنصاري التلمساني المعروف بالبري، ص 
=  
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قىال ، ال أعفيىك: قىال معاويىة  أو تعفينىي يىا أميىر المىممنين: فقىال ضىرار، لي علياً 

يحكىم و يقىول فصىالً ، شىديد القىوى، هللا بعيىد المىدىو فإنه كىان، بده أما إذ ال: ضرار

 يسىتوحل مىن الىدنيا، تنطىق الحكمىة مىن نواحيىهو ،يتفجر العلم من جوانبهو ،عدالً 

يقلىب ، طويىل الفكىرة، هللا غزيىر العبىرةو كىان، بلمتهو يستأن  بالليلو ،زهرتهاو

، غلىيظ - ام مىا جشىبمىن الطعىو ،يعجبه من اللباس ما قصىر، يخاطب نفسهو ،كفه

كان مع تقربىه و ،يجيبنا إذا سألناهو ،يدنينا إذا أتيناه، هللا كأحدناو كان، -أو بال إدام 

يعظىم أهىل ، فىإن تبسىم فعىن مثىل اللملىم المنظىوم، قربه منا ال نكلمه هيبىة لىهو إلينا

، وال ييأس الضىعيف مىن عدلىه، ال يطمع القوي في باطله، ينيحب المساكو ،الدين

، غىارت نجومىهو ،قىد أرخىى الليىل سىدولهو ،باهلل لقد رأيته في بعص مواقفه فأشهد

يبكىي بكىاء و ،-اللىديل  - يتملمىل تملمىل السىليم، يميل في محرابه قابضاً على لحيته

ثىم يقىول ، يتضىرع إليىه، يىا ربنىا، يىا ربنىا: هىو يقىولو فكأني أسىمعه اآلن، لحزينا

، قىد بَتَتهىِك ثالثىاً ، غىري غيىري، يهىاته، هيهىات  إلىه تشىوفت  إلىه تغررت: للدنيا

 بعىد السىفرو ،آه  آه مىن قلىة الىزاد، خطىرخ كبيىرو ،مجلسىك حقيىرو ،فعمرخ قصير

 ،جعل ينشفها بكمىهو ،فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها .وحشة الطريقو

كيف َوْجد َخ ، ~كذا كان أبو الحسن : -أي معاوية  - فقال، قد اختنق القوم بالبكاءو

ال ترقأ دمعتهىا وال ، َوْجد  من ذبح واِحد ها في ِحْجِرها: قال ضرار  ليه يا ضرارع

"ثم قام فخر ، يسكن حزنها
( )

.  

القرطبي أبو العباس قال
( )

وثنائىه عليىه  معلقاً على وصف ضىرار لعلىي  
 =  

 (.طهران -هـ، مطبعة حيدري 1414، عام1ط، 281 - 4/279علي النمازي الشاهرودي، 

، 4ط(  85 - 1/84) أبىىو نعىىيم أحمىىد بىىن عبىىدهللا األصىىبهاني : حليىىة األوليىىاء وطبقىىات األصىىفياء (1)

 .بيروت -هـ، دار الكتاب العربي 1415

يعرف .فقيه مالكي، من رجال الحديث: أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس األنصاري القرطبي (2)

المفهم لما أشكل من : )من كتبه. ومولده بقرطبة. كان مدرسا باالسكندرية وتوفي بها. مزينبابن ال

(  هـ656)توفي سنة ( مختصر الصحيحين)و (اختصار صحيح البخاري )و( تلخيص كتاب مسلم 
=  
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وهىىذا ) : وتصىىديقه لضىىرار فيمىىا قىىال، وبكىىاء معاويىىة مىىن ذلىىك، بحضىىور معاويىىة

، وعظىم حقىه ومكانتىه، ومنزلتىه رفة معاويىة بفضىل علىي الحديث يدل على مع

لمىا كىان معاويىة موصىوفاً بىه ، وعند ذلك يبعد على معاوية أن يصرح بلعنه وسىبه

من العقل والدين والحلم وكىرم األخىالق ومىا يىروى عنىه مىن ذلىك فىأكثره كىذب ال 

. (.يصح
 ( )

. 

ا أقبىىل كىىان أصىىحاب محمىىد إذ ": قىىال } األنصىىاريجىىابر بىىن عبىىدهللا  و .17

"قد جاء خير البرية: علي قالوا
( )

 . 

 ومنىىىىىاقبهم ، هىىىىىم الىىىىىذين رووا أحاديىىىىىث محبىىىىىة آل البيىىىىىت الصىىىىىحابة و

 وقىىىىد كىىىىان بوسىىىىعهم أن يكتمىىىىوا تلىىىىك ، وحققىىىىوا ذلىىىىك قىىىىوال وعمىىىىال، وفضىىىىائلهم

 ، األحاديث إن كىانوا يحملىون حقىدا وغيىرة وكرهىا آلل البيىت كمىا يىدعي المىدعون

 ، حتى تطلىع األجيىال عليهىا ولىم يخشىوا فىي هللا لومىة الئىم  بل نقلوها ونقلوا القرآن

وسىىىىعد بىىىىن أبىىىي وقىىىىاص ( )>كعائشىىىة 
( )

وأبىىىىي هريىىىرة 
( )

وسىىىىهل بىىىىن سىىىىعد 
( )

  

 =  
 .(13/213الصفدي، : ، والوافي بالوفيات5/226الذهبي، : العبر في تاريخ من غبر: انظر)

: تحقيىىق( 6/278)ألبىىي العبىىاس أحمىىد بىىن عمىىر القرطبىىي، : أشىىكل مىىن تلخىىيص مسىىلمالمفهىىم لمىىا  (1)

 .محيي الدين ديب مستو، يوسف بدوي، دار ابن كثير، بيروت، دمشق

و أمىىىالي (8/589)السىىىيوطي : ، والىىىدر المنثىىىور(42/371)ابىىىن عسىىىاكر : تىىىاريخ مدينىىىة دمشىىىق (2)

، (5/644)العروسي  : سير نور الثقلين، وتف(38/5: )المجلسي: ، بحار األنوار(252: )الطوسي

محمىد بىن : قىم، والتفسىير الصىافي -هـ، ممسسة إسماعليان للطباعة والنشر والتوزيىع1412، 4ط

هىـ، 1416، 1محسن الحسيني االمينىي، ط: تحقيق(7/527)الفيص الكاشاني)المرتضى الملقب بـ

 .طهران-دار الكتب اإلسالمية 

ومنقبىة فاطمىة  مناقب قرابة رسىول هللا : ضائل الصحابة، بابف: صحيح البخاري، كتاب: أنظر (3)

، (1361، 3/1361.")فاطمة سيدة نساء أهىل الجنىة : "، وقال النبي عليها السالم بنت النبي 

: وبىىاب(. 4/1883)فضىىائل الحسىىن والحسىىين : فضىىائل الصىىحابة، بىىاب: وصىىحيح مسىىلم، كتىىاب

 (.4/1914)-معليها الصالة والسال-فضائل فاطمة بنت النبي 
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وسىىىىىىلمة ابىىىىىىن االكىىىىىىوع
( )

وزيىىىىىىد ابىىىىىىن األرقىىىىىىم 
( )

والمسىىىىىىور بىىىىىىن مخرمىىىىىىة 
( )

  

والبراء بن عازب
( )

 .وغيرهم 

، وة حبهًىا شىرعيًايحبىون أهىل بيىت النبى نهجوا نهج الصحابة فهىم  أهل السنةو

وعلىي بىن الحسىين الملقىب ، الحسىنين وفاطمىة أبي طالب ويحبون يحبون علي بنف

كمىا ، ومحمد بن علي الملقب بالباقر وجعفر الصادق وزيد بن علي، بزين العابدين

احترامىىه يجىىب فبفضىىائلهم حتىىى مىىن كىىان موجىىوًدا اآلن وهىىو مسىىتقيم  يعترفىىون

 .من رسول هللا مْنزلته وقربه  ومعرفة، حقهومعرفة 

 =  
 مناقىىىب جعفىىىر بىىىن أبىىىي طالىىىب : فضىىىائل الصىىىحابة، بىىىاب: صىىىحيح البخىىىاري، كتىىىاب: أنظىىىر (1)

، 4/1871)فضائل علي بن أبي طالب: فضائل الصحابة، باب: ، صحيح مسلم، كتاب(3/1359)

1882.) 

 مناقىىىب جعفىىىر بىىىن أبىىىي طالىىىب : فضىىىائل الصىىىحابة، بىىىاب: صىىىحيح البخىىىاري، كتىىىاب: أنظىىىر (2)

فضىىىىىائل علىىىىىي بىىىىىن أبىىىىىي : فضىىىىىائل الصىىىىىحابة، بىىىىىاب: وصىىىىىحيح مسىىىىىلم، كتىىىىىاب ،(3/1359)

 (.4/1871)طالب

، 3/1357)مناقىب علىي بىن أبىي طالىب: فضىائل الصىحابة، بىاب: صحيح البخىاري، كتىاب: أنظر (3)

، (4/1872)فضائل علي بىن أبىي طالىب: فضائل الصحابة، باب: ، وصحيح مسلم، كتاب(1358

 (.4/1882) }فضائل الحسن والحسين : وباب

، (3/1357)مناقىب علىي بىن أبىي طالىب: فضائل الصىحابة، بىاب: صحيح البخاري، كتاب: أنظر (4)

 (.1874، 4/1872)فضائل علي بن أبي طالب: فضائل الصحابة، باب: وصحيح مسلم، كتاب

 (.4/1873)فضائل علي بن أبي طالب: فضائل الصحابة، باب: صحيح مسلم، كتاب: أنظر (5)

عليهىا -ومنقبة فاطمة  مناقب قرابة رسول هللا : فضائل الصحابة، باب: ري، كتابصحيح البخا (6)

فضىائل : وبىاب( 3/1361.")فاطمة سيدة نساء أهل الجنىة: "، وقال النبي بنت النبي  -السالم

 (.4/1912)-عليها الصالة والسالم-فاطمة بنت النبي 

 (.4/1883) }ئل الحسن والحسين فضا: فضائل الصحابة، باب: صحيح مسلم، كتاب: انظر (7)
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 الصالة عليهم: ثانيا : 

 ، وذلىىك فىىي عقىىب األذان، مىىن حقىىوق آل البيىىت مشىىروعية الصىىالة علىىيهم

فقىد جىاء فىىي هىذا عىىدة ..  .وعنىد الصىىالة علىى النبىىي، وفىي التشىهد آخىىر الصىالة

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  ): نصىىىوص؛ كقولىىىه تعىىىالى

ي الحىىديث لمىا سىىئل النبىىي وكمىىا جىاء فىى، [٢٢:األحـزاب ] (چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

 اللهم صىلِّ علىى محمىد وعلىى : قولوا): عن كيفية الصالة عليه في الصالة  قال

كمىىا ، وبىىارخ علىىى محمىىد وعلىىى آل محمىىد، كمىىا صىىليت علىىى إبىىراهيم، آل محمىىد

(والسىىالم كمىىا قىىد علمىىتم، باركىىت علىىى إبىىراهيم فىىي العىىالمين إنىىك حميىىٌد مجيىىد
 ( )

 

، لصىىالة عليىىه وتوابعهىىا؛ ألن ذلىىك ممىىا تقىىرا بىىه عينىىهفالصىىالة علىىى آلىىه مىىن تمىىام ا

 . اا وعلوً ويزيده هللا به شرفً 

: سىىماه  فىىي فضىىل الصىىالة علىىى النبىىي ا مسىىتقاًل وقىىد ألىىف ابىىن القىىيم كتابًىى

وقىد بىين فيىه أن ، «جالء األفهام في فضل الصالة والسالم على محمد خير األنام»

بغير خالف بين األئمة، ةالصالة على آل البيت حق لهم دون سائر األم
( )

 . 

 : وفي الصالة على آل البيت قد يعرض لنا مسألتين

( اآلل)بىىدون ذكىىر  ا مىىا يصىىلون علىىى النبىىي أن أهىىل السىىنة كثيىىرً : األولىىى

 .صلى هللا عليه وسلم: فيقولون

في بداية الكالم يضىيفون مىع  أن أهل السنة إذا صلوا على النبي : والثانية

 .صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولونفيق، اآلل األصحاب

 : والجواب على المسألة األولى أن يقال

ولم يذكر  األمر في ذلك واسع؛ فقد أمر هللا في القرآن بالصالة على النبي 

 
 

 (.1/315. )بعد التشهد الصالة على النبي : الصالة، باب: كتاب: مسلم (1)

 (.1/224)جالء األفهام : انظر (2)
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فىإن  [٢٢:األحـزاب ] (ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ): اآلل؛ كما قال سىبحانه

 .وإن لم ي ذكروا فاألمر فيه سعة، ذ كر اآلل فأمر حسن

فىإن هللا أمىر نبيىه بالصىالة علىى أصىحابه : وأما الجواب على المسىألة الثانيىة

ونحىىن مىىأمورون باالقتىىداء بىىه ، [430:التوبــة]  (ہہ ہ ۀ     ۀ  ڻڻ ڻ): فىىي قولىىه

 ، فذكرهم في الصالة مع النبي وهو من االقتداء بالنبي، فيه سعة.
( )

 

ة ويعلمونهىا غيىرهم يتعلمون الصالة اإلبراهيمي وهاهم صحب رسول هللا 

 عليه هللا صلى- هللا رسول أتاني ": قال  األنصاري مسعود أبي عنف، وينقلونها

 أن -تعىالى- هللا أمرنىا: سىعد بن بشر له فقال، عبادة بن سعد مجل  في -وسلم وآله

 حتىى،  هللا رسىول فسىكت: قىال  عليىك نصىلي فكيىف هللا رسىول يا عليك نصلي

 آل وعلىى، محمد على صل اللهم قولوا":   هللا رسول قال ثم، يسأله لم أنه تمنينا

 باركىت كمىا، محمد آل وعلى، محمد على وبارخ، إبراهيم على صليت كما، محمد

" علمتم قد كما والسالم، مجيد حميدٌ  إنك، العالمين في إبراهيم على
( )

 

  يىا رسىول هللا كيىف نصىلي عليىك: أنهىم قىالوا أبي حميد الساعدي وعن 

كمىا صىليت ، اللهم صىل علىى محمىد وأزواجىه وذريتىه: قولوا): رسول هللا فقال 

كما باركت على آل إبراهيم ، وبارخ على محمد وأزواجه وذريته، على آل إبراهيم

(ميد مجيدإنك ح
( )

. 

إذا  ،من سره أن يكتىال بالمكيىال األوفىى): قال عن أبي هريرة عن النبيو

وأزواجىىه أمهىىات  ،ل علىىى محمىىد النبىىياللهىىم صىى: صىىلى علينىىا أهىىل البيىىت فليقىىل

(كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ،وذريته وأهل بيته ،المممنين
( )

. 

 
 

 .هـ1425، 1، ط 26صالح عبـدهللا الدرويل، ص : آل البيت وحقوقهم الشرعية: انظر (1)

 (. 1/315)بعد التشهد  الصالة على النبي : الصالة، باب: مسلم، كتاب (2)

 (.3/1232)النسالن في المشي ( يزفون: )األنبياء باب: أخرجه البخاري، في كتاب (3)

وضىعفه األلبىاني فىي ( 326ص)حمىد بىن الحسىين البيهقىي أ: ، واالعتقىاد(1/258)سنن أبي داود  (4)
=  
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، فىي الصىالة علىيهم -علىيهم السىالم- راعىوا حىق آل البيىت  إذن الصحابة

مبينين فضلها وأجر مىن صىلى علىى آل  ونشروها للمأل،، وعلموها، حيث تعلموها

 .وأدائهم لحقوق آل البيت، دق مودتهموما ذلك إال من ص، البيت

 تحريم الصدقة عليهم: ثالثا : 

مىىن الحقىىوق أيضىىا تحىىريم الصىىدقة علىىيهم؛ وذلىىك لكىىرامتهم وتنىىزيههم عىىن 

وإنهىا ، إن هذه الصدقات إنما هىي أوسىاخ النىاس):  األوساخ؛ فقد قال رسول هللا

 ال تحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

.(لمحمد وال آلل محمد
( ) 

انة لىه عىن تنىاول الخبىث فال يباح للهاشمي لشرفه، وصىي

 . لرسول هللا تعظيماً 
ابن قدامىةقال اإلمام . أنها تطهير أموالهم ونفوسهم: ومعنى أوساخ الناس

( )
 :

"وال نعلم خالفا في أن بني هاشم ال تحل لهىم الصىدقة المفروضىة "
( )

أمىا صىدقة ، 

مىة كانىت محرفقىد  إال النبىي ، التطوع فتحل لهىم ألنهىا ليسىت مىن أوسىاخ النىاس

 .ألن اجتنابها كان من دالئل نبوته وعالماتها ،عليه مطلقا فرضها ونفلها
( )

 

وأما تحريم الصدقة فحرمهىا عليىه وعلىى أهىل »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 =  
 (14/71)السلسلة الضعيفة 

 (.2/752)على الصدقة  ترخ استعمال آل النبي: الزكاة، باب: مسلم، كتاب (1)

عبدهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعلي، الدمشقي الصالحي، الحنبلي، أبىو محمىد،   (2)

البرهىىان فىىي علىىوم القىىرآن، التبيىىين فىىي أنسىىاب القرشىىيين، : موفىىق الىىدين، عىىالم فقيىىه، مىىن كتبىىه

، 168-22/1165الىذهبي،  :سير أعالم النىبالء: انظر( )هـ621)المنابرة، توفي في دمشق سنة 

 (.18/143الصفدي، : الوافي بالوفيات

 .بيروت -هـ، دار الفكر 1415، 1، ط (2/274)المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني  (3)

، (292-2/291)منصىور بىن يىون  بىن إدريى  البىاهوتي : كشاف القناع عن متن االقنىاع: انظر (4)

 .بيروت -هـ، دار الفكر 1412، طبعة عام هالل مصيلحي مصطفى هالل: تحقيق
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ا فىال يأخىذ ورثتىه درهًمى، ا للتهمة عنىه؛ كمىا لىم يىورثودفعً ،  لتطهيرهمبيته تكمياًل 

«اوال دينارً 
( )

. 

  وترفىع آل البيىت عنهىا رواتهىا هىم الصىحابة  وأحاديىث تحىريم الصىدقة

كأبي هريرة
( )

وأن  بن مالك 
( )

 .وغيرهما 

، ولبني هاشم وبنىي المطلىب الهديىة وفي المقابل فإن هللا تعالى أباح للنبي 

قتادةعن ف، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة
( )

: سمع أنى  بىن مالىك قىالأنه  

هىىو لهىىا صىىدقة ولنىىا ): ق بىىه عليهىىا فقىىاللحمىىا تصىىد أهىىدت بريىىرة إلىىى النبىىي 

.(هدية
( )

 

 إعطاؤهم ُخُمس الخمس من الغنيمة والفيء: رابعا : 

م ، عند أهل السنة من حقوق آل البيت  حقهم من الخ 
( )

: كما قال تعالى، 

 
 

 (.19/31)مجموع الفتاوى  (1)

 (.2/751. )وعلى آله تحريم الزكاة على الرسول : الزكاة، باب: صحيح مسلم، كتاب: انظر (2)

 (.2/752. )وعلى آله صحيح مسلم كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على الرسول : انظر (3)

دة السدوسي أبو الخطىاب البصىري، ثقىة ثبىت، يقىال ولىد أكمهىا، قىال اإلمىام قتادة بن دعامة بن قتا (4)

وكىان مىع علمىه بالحىديث، رأسىا فىي العربيىة ومفىردات . قتادة أحفظ أهل البصرة: أحمد ابن حنبل

ابىن خلكىان، : وفيىات األعيىان: انظىر.)اللغة وأيام العرب والنسب، توفي  سنة مائة وبضعة عشرة

 .(453ابن حجر، ص: ، تقريب التهذيب4/85

وبنىىي هاشىىم وبنىىي عبىىـدالمطلب  إباحىىة الهديىىة للنبىىي : الزكىىاة، بىىاب: أخرجىىه مسىىلم، فىىي كتىىاب (5)

(2/755.) 

هىىىو المىىىال الىىىذي ينتزعىىىه المسىىىلمون مىىىن الكفىىىار بالغلبىىىة : خمىىى  الغنيمىىىة والفىىىيء، والغنيمىىىة (6)

هىىـ، 1996، 2ط، 1/638منصىىور بىىن يىىون  البهىىوتي، : شىىرح منتهىىى اإلرادات: انظىىر.)والقهىىر

 (بيروت -عالم الكتب 

هو ما يسره هللا للمسلمين من أموال الكفىار مىن غيىر انتزاعىه مىنهم بىالقهر، فيىدخل فيىه الجزيىة : والفيء
=  
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ)

  گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ): وقولىه تعىالى ،[14:األنفال] (ٺ

 .[٣:احلشر]  (ڳ ڳ گ گ

، وهو ثابت لهم بعد وفاة رسول هللا ، ففي الخم  سهم خاص بذي القربى

وهو قول جمهور العلماء
( )

. 

لهىم مىن الحقىوق مىا يجىب   فىآل بيىت النبىي»: قال شيخ اإلسالم ابىن تيميىة

«.ا في الخم  والفيءرعايتها؛ فإن هللا جعل لهم حقً 
 ( )

. 

وإنمىا اسىتحقوه بالنصىرة مىع ، ة وحىدهابالقرابل البيت لم يستحقوا الخم  وآ

بنىىي عبىىد شىىم  ونوفىىل وأدخىىل بنىىي المطلىىب أخىىر    بىىدليل أن النبىىي، القرابىىة

.ألن بني المطلب نصروا بني هاشم في الجاهلية واإلسالم .وقرابتهم واحدة
( )

لذلك  

- كمىا سىىيأتي فىإن هنىاخ مىىن العلمىاء مىن منىىع هىذا االسىىتحقاق بعىد مىوت النبىىي 

 -تعالىبمشيئة هللا 
( )

. 
 =  

منصىىىور بىىىن يىىىون  البهىىىوتي، : شىىىرح منتهىىىى اإلرادات: انظىىىر.)والخىىىرا  وعشىىىور أهىىىل الذمىىىة

1/651.) 

 -هىىـ، دار المعرفىىة 1393، 2، ط(4/147) محمىىد بىىن إدريىى  الشىىافعي أبىىو عبىىـدهللا: األم: انظىىر (1)

أبىىو عمىىر يوسىىف بىىن عبىىدهللا بىىن عبىىدالبر : االسىىتذكار الجىىامع لمىىذاهب فقهىىاء األمصىىار. بيىىروت

م، دار 2111، 1محمىىد علىىي معىىوض، ط-سىىالم محمىىد عطىىا: تحقيىىق( 5/81)النمىىري القرطبىىي 

ابىىن قدامىىة المقدسىىي : نيبيىىروت، والمغنىىي فىىي فقىىه اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل الشىىيبا -الكتىىب العلميىىة 

(6/314-315.) 

 (.3/417)مجموع الفتاوى  (2)

علىي بىن محمىد : الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شىرح مختصىر المزنىي: انظر (3)

، 1الشىيخ عىادل أحمىد عبىـدالموجود، ط -الشيخ علي محمد معىوض : تحقيق( 8/314)الماوردي 

 .لبنان -روت بي -هـ، دار الكتب العلمية 1419

زيىىن الىىدين أبىىو الفضىىل عبىىـدالرحيم بىىن الحسىىيني العراقىىي  : طىىرح التثريىىب فىىي شىىرح التقريىىب (4)
=  
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 والتىىىوادوللتعىىىاطف ، بىىىين الصىىىحابة وآل البيىىىتلتعامىىىل الموجىىىود لحسىىىن او

صىلوات هللا -كان علىه وهو سيد أهل البيت ووالد سىبطي الرسىول  ؛والوئام الكامل

كمىىىا قبىىىل ، الهىىىدايا دأب األخىىىوة والمتحىىىابين مىىىن الصىىىحابةيتقبىىىل  -وسىىىالمه عليىىىه

لتمىرعين االصهباء الجارية التي سبيت في معركة 
( )

فىي خالفىة أبىى بكىر وإمىارة  

.اسمها أم حبيب بنت ربيعة وكان .وولدت له عمر ورقية، خالد بن الوليد
 ( )

 

خولة بنت جعفر بن قي  التي أسرت مع مىن أسىر  عليا وأيضاً منح الصديق

وهىى  ".في حرب اليمامة وولدت له أفضل أوالده بعىد الحسىنين محمىد بىن الحنفيىة

"ها يعرف ابنها ونسب إليها محمد بن الحنفيةوب ،من سبي أهل الردة
( )

. 

لما سبيت مىع  -أكبر ملوخ العالم آنذاخ -إيران وذكر أن ابنة يزدجرد كسرى

عمىر أسارى إيران أرسلت مع من أرسل إلىى أميىر المىممنين وخليفىة رسىول هللا

وتطلىع النىاس إليهىا وبنىوا أنهىا تعطىي وتنفىل إلىى ابىن أميىر ، الفاروق األعظم 

، فىي غىزوات عديىدة ممنين والمجاهد الباسل الذي قاتل تحت لواء رسىول هللاالم

ولكىن الفىاروق لىم يخصىها لنفسىه والبنىه وال ألحىد مىن ، مألنه هو الذي كان لها كف

وهىى التىي ولىدت ، }بل رجح أهل بيت النبوة فأعطاها لحسين بىن علىي ، أهل بيته

 =  
 .بيروت -مـ، دار الكتب العلمية  2111، 1عبـدالقادر محمد علي، ط: ، تحقيق(7/151)

يجلب القسب شفاثا، منهما : عين التمر بلدة قريبة من األنبار غربي الكوفة، بقربها موضع يقال له (1)

والتمىىر إلىىى سىىائر الىىبالد، وهىىو بهىىا كثيىىر جىىدا، وهىىي علىىى طىىرف البريىىة، وهىىي قديمىىة افتتحهىىا 

للهجىرة، وكىان فتحهىا عنىوة فسىبى  21المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد فىي سىنة 

بىن نساءها، وقتل رجالها، فمن ذلك السبي والىدة محمىد بىن سىيرين، وسىيرين اسىم أمىه، وحمىران 

 .(4/176الحموي، : معجم البلدان.) أبان مولى عثمان بن عفان

البىىن أبىىي : ، شىىرح نهىىج البالغىىة(7/332)، والبدايىىة والنهايىىة(3/162: )تىىاريخ الطبىىري: انظىىر (2)

 (.1/354)للمفيد : اإلرشاد(.9/243)الحديد المعتزلي

 .،(7/332)ابن كثير: ، البداية والنهاية(3/162)تاريخ الطبري: انظر (3)
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ين فىي كىربالء حيىاً وأنجىب الىذي بقىي وحيىداً مىن أبنىاء الحسى علي بن الحسىين 

.وتسلسل منه نسله
 ( )

 

الحسين بأخىذ الجاريىة  يفكيف رض ،غاصباً  عمر بن الخطاب  إن كانف

 منه التي سبيت في معركة من معاركه التي أقيمت تحت لوائه وحسب توجيهاته  

الفىىاروق كىىان يبىىدأ الخمىى  والفىىيء بأهىىل بيىىت النبىىوة كمىىا كىىان الرسىىول ف

وكان أبو بكر يأخذ غلتها ويدفع إلىيهم منهىا مىا ، بو بكروبعده أ، يعمل به 

على  ثم كان عليه ، وكان عثمان كذلك، وكان عمر كذلك، ويقسم الباقي، يكفيهم

كذلك شاكلتهم وطريقتهم
( )

. 

يمنح آل البيت حصصا مىن العطايىا  -رضي هللا تعالى عنه-بل كان الفاروق 

.المعاصرين ماميةاإل أكثر من بقية الصحابة وذلك باعتراف بعص من
 ( )

 

 وضىىع حىىين الخطىىاب بىىن عمىىر إلىىى وانظىىر »: تيميىىة ابىىن اإلسىىالم شىىيخ قىىال

 حيىث عمىرَ  َضىع وا ولكىن! ال: فقىال، بنفسىه المىممنين أميىر يبدأ: له وقالوا، الديوان

 بنىي فىي نوبتىه جاءت حتى، يليهم من ثم،  هللا رسول بيت بأهل فبدأ، هللا وضعه

رون وهم، عدي « قريل بطون أكثر نع متأخِّ
 ( )

. 

علىي بىن  قبىولو ،أداء الصىحابة حىق الخمى  وردت روايات عديدة فىي وقد

هىىو وأوالده الهىىدايا الماليىىة والخمىى  وأمىىوال  -رضىىي هللا تعىىالى عنىىه-أبىىي طالىىب 

ممىا يميىد ، وكان علي هو القاسم والمتىولي فىي عهىده علىى الخمى  والفىيء، الفيء  
 

 (.9/114)ابن كثير: ، والبداية والنهاية(2/313)تاريخ اليعقوبي : انظر (1)

 (.3/145)سنن أبي داود: انظر (2)

م، دار 2117، 1ط ( 123ص)حسىىن العلىىوي: عمىىر والتشىىيع ثنائيىىة القطيعىىة والمشىىاركة: انظىىر (3)

 .لندن -الزوراء 

عبىىدالحليم بىىن تيميىىة الحرانىىي أبىىو  أحمىىد بىىن: اقتضىىاء الصىىراط المسىىتقيم مخالفىىة أصىىحاب الجحىىيم (4)

 .القاهرة -هـ، مطبعة السنة المحمدية 1369، 2محمد حامد الفقي، ط: ، تحقيق(165ص)العباس 
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 : من تلك الروايات ما يلي، بيتهذا الحق آلل ال أداء الصحابة 

النخعيإبراهيم  .1
( )

 يجعىالن سىهم النبىي  بكىر وعمىر  كان أبىو): قال 

أشىدهم  كىان علىي : يقىول فيىه  قىال في الكراع والسالح فسئل ما كان علىي 

(.فيىىه
 ( )

وتأكيىىد ، لموقىىف الخلفىىاء قبلىىه فىىي قسىىمة الخمىى   فهنىىا تأكيىىد مىىن علىىي 

 .دون منع لهم في هذا الحق  سنة النبي لتصرف الخلفاء في الخم  وفق

يعمىىل بىىه إال  لسىىت تاركىىاً شىىيئاً كىىان رسىىول هللا ): بكىىر  وقىىال أبىىو .2

(.فإني أخشى أن تركت شيئاً من أمره أن أزيع ،عملت به
 ( )

 

فدخمعلالً توليه ألمر خيبر و قاله 
( )

 .بالمدينة وصدقة النبي  

العراق ال أدع هاشمياً إن جاءني خم  ): قال وعن الزهري أن عمر  .3

.(وكان يعطى الحسن والحسين: قال، وال من جارية له إال أخدمته ،إال زوجته
( )

  

إن رسول ، ال: بنفسك قال: قالوا  بمن نبدأ): ولما دون عمر الدواوين قال .4

 
 

( هىـ76)إبراهيم بن يزيد بن قي  النخعي، أبوعمران الكوفي فقيه، ثقىة، يرسىل كثيىراً، مىات سىنة  (1)

 (.353ابن حجر، ص : ريب التهذيب، تق6/118: الوافي بالوفيات: انظر.)وهو في سن الخمسين

 (.11/7)تفسير الطبري  (2)

 (3/1126. )فرض الخم : الجهاد والسير، باب: رواه البخاري، كتاب (3)

فدخ بالتحريك وآخره كاف قال ابن دريد فدكت القطن تفديكا إذا نفشته، وفدخ قرية بالحجاز بينهىا  (4)

فىي سىنة سىبع صىلحا، وذلىك أن النبىي  على رسوله وبين المدينة يومان، وقيل ثالثة، أفاءها هللا 

  لمىىا نىىزل خيبىىر وفىىتح حصىىونها ولىىم يبىىق إال ثلىىث واشىىتد بهىىم الحصىىار راسىىلوا رسىىول هللا 

أن يصىالحهم  يسألونه أن ينزلهم على الجالء وفعل، وبلل ذلك أهل فدخ فأرسلوا إلى رسول هللا 

فهي مما لىم يوجىف عليىه بخيىل وال ركىاب، على النصف من ثمارهم وأموالهم، فأجابهم إلى ذلك، 

 .(4/238الحموي، : معجم البلدان.) وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة فكانت خالصة لرسول هللا 

خليىىل محمىىد هىىراس، طبعىىة عىىام : تحقيىىق( 421ص)أبىىو عبيىىد القاسىىم بىىن سىىالم : كتىىاب األمىىوال (5)

 .بيروت -هـ، دار الفكر 1418
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(ثم باألقرب فاألقرب، إمامنا فبرهطه نبدأ هللا 
 ( )

. 

وفاطمىة وزيىد بىن حارثىة اجتمعت أنا والعباس  ": أنه قال عن علي و .5

إن رأيىت أن تىوليني حقنىاً مىن هىذا الخمى  فىي ! فقلت يا رسىول هللا،  عند النبي

: ففعىل ذلىك قىال: قىال، فاقسمه حياتك كيال ينازعني أحىد بعىدخ فافعىل كتاب هللا 

ثم والنيه أبو بكر حتى إذا كان آخر سنة من سني عمر ، فقسمته حياة رسول هللا 

  بنىىا عنىىه العىىام غنىىى : فقلىىت، فعىىزل حقنىىا ثىىم أرسىىل إلىىي، كثيىىرفإنىىه أتىىاه مىىال

"فرده عليهم، وبالمسلمين إليه حاجة فأردده عليهم
( )

. 

قسىمه ، لقربى رسىول هللا): عن سهم ذي القربى فقال سئل ابن عباس  .6

وقىىد كىىان عمىىر عىىرض علينىىا مىىن ذلىىك عرضىىاً رأينىىاه دون حقنىىا ،لهىىم رسىىول هللا

(لهفرددناه عليه وأبينا أن نقب
 ( )

وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ويعطىى .

فقيرهم ويقضي غارمهم 
( )

. 

فوضعته مواضعه  ،والني رسول هللا خم  الخم ): قال وعن علي  .7

. (حياة رسول هللا وأبي بكر وعمر
( )

  

سلك في سهم ذوي القربىى مسىلك أبىى بكىر  أن علياً : وعن أبى جعفر .8

وعمر
( )

(من عمر أبى علي أن يأخذه لما عندهم من الفىيءأنه في آخر سنة ): بل، 
 

 
 

 (.286ص)المرجع السابق  (1)

 (.3/147)، وسنن أبي دا د (1/84)مسند اإلمام أحمد  (2)

 (.3/146)رواه أبوداود  (3)

عبىدالفتاح : ، تحقيق(7/128)أحمد بن شعيب أبو عبـدالرحمن النسائي : المجتبى من السنن: انظر (4)

 .حلب -هـ، مكتب المطبوعات اإلسالمية 1416، 2أبو غدة، ط

 (.3/146)رواه أبوداود  (5)

 (.416ص)أبو عبيد القاسم بن سالم: ألموالكتاب ا (6)
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( )
. 

مىى  والنىىي رسىىول هللا " : أنىىه قىىال  وروي عىىن علىىي .9 مىى  الخ  ، خ 

فىأتي بمىال ، وحيىاة عمىر، وحيىاة أبىي بكىر، فوضعته مواضعه حيىاة رسىول هللا 

تغنينا قىد اسى: قلىت، خىذه؛ فىأنتم أحىق بىه: قىال، ال أريىده: فقلت، خذه: فقال، فدعاني

(عله في بيت المالفج. عنه
( )

 . 

ثىىم كانىىت بيىىد ، بيىىد علىىي" -بىىاعتراف أئمىىة اإلماميىىة -كانىىت هىىذه األمىىوالف

" ثم زيد بن الحسن، ثم الحسن بن الحسن، ثم بيد الحسين، الحسن
( )

 

وذكر شيخ اإلسالم استمرار الديوان هكذا في زمىن الخالفىة الراشىدة وسىائر 

الخلفاء من بني أمية وولد العباس
( )

 .يمكد استمرار السهم وعدم انقطاعهمما ، 

رد  فقىدوروى عن الخلفاء األربعة الراشدين إسقاط سهم ذوي القربىى  أما ما

ابن المنذرذلك 
( )

وحكم بكذبه؛ وبين أنه لم يثبت عن أحد من الخلفاء إسىقاط سىهم ، 

ذوي القربى
( )

. 

ن أن الحسى ": روى ابىن كثيىر، فقد أجزل العطاء ألهل البيت  أما معاوية

 
 

 (.3/147)رواه أبو داود  (1)

 (.2/141)، والحاكم (3/146)أبو داود  (2)

 (.217)ابن حجر: فتح الباري: ، وانظر(16/222)البن أبي الحديد: شرح نهج البالغة (3)

 (.161-159ص)اقتضاء الصراط المستقيم  (4)

المبسىوط : بكر النيسابوري، اإلمام المجتهىد، نزيىل مكىة، مىن كتبىهمحمد بن إبراهيم بن المنذر أبو (5)

: انظىر.( ) هىـ318) في الفقه، وكتاب األشراف في اختالف العلماء، وكتاب اإلجمىاع، تىوفى سىنة

 (.5/27ابن حجر، : ، ولسان الميزان3/782الذهبي، : تذكرة الحفاب

) بىن إبىىراهيم بىن المنىىذر النيسىىابوري أبىىي بكىر محمىىد : األوسىط فىىي السىنن واإلجمىىاع واالخىتالف (6)

 -م، دار طيبىة 1985، 1أبو حماد صىغير أحمىد بىن محمىد حنيىف، ط. د: تحقيق( 11/113-114

 .الرياض
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مىا أجىاز بهمىا أحىد : وقىال لهمىا، والحسين وفدا على معاوية فأجازهما بمائتي ألىف

"ولم تعط أحد أفضل منا : فقال له الحسن، قبلي
( )

 . 

، مرحباً وأهالً بابن رسىول هللا  ": ودخل مرة الحسن على معاوية فقال له

"وأمر له بثالثمائة ألف 
( )

 . 

عاويىىة منىىه سىىوءا فىىي أنفسىىهما وال ولىىم يىىر الحسىىن وال الحسىىين طىىول حيىىاة م

.وال تغير لهما عن بر، وال قطع عنهما شيئا مما كان شرط لهما، مكروها
 ( )

  

فلىو فىرض ، كانا يَقبالن جوائز معاوية }الحسن والحسين  فهذا دليل على أن

فىدل ، وجود العداوة؛ لم يكن إلهداء معاويىة وقبىول الحسىن والحسىين معنىى مقبىول

 .حابة حقوق آل البيت وعدم بلمهم ومنعهم حقوقهمذلك على أداء الص

مىراعين فىي ذلىك مىنهج  -علىيهم السىالم- إذن أدى الصحابة حقىوق آل البيىت

 .مما يبدد دعوى البغضاء والكراهية من األصحاب لال، التوسط واالعتدال

 

 

 
 

 (. 8/137) البداية والنهاية  (1)

 (. 8/137) المرجع السابق  (2)

مىد الحىا  عصىام مح.د: ، تحقيىق(332ص)أبىو حنيفىة أحمىد بىن داود الىدينوري : األخبار الطوال (3)

 .لبنان/بيروت -هـ، دار الكتب العلمية  1421، 1علي، ط
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 : المبحث الثاني
 ف الصحابة في الدفاع عن آل البيتموق

ا وتبرئىىة سىىاحتهم ممىىا ينسىىب إلىىيهم كىىذبً ، عىىنهم الىىدفاع عىىن آل البيىىت والىىذب

وهذا وارد مىن الصىحابة إلىى آل البيىت فىي أكثىر ، من حقوقهم الواجبة لهم، اوزورً 

 : منها، من موضع

إلى أحىد بطعىن فىي علىي بىن أبىي طالىب ولىم يكىن  يسمح لم يكن عمر .1

تعىرف صىاحب هىذا : وقع في علىي بمحضىر مىن عمىر قىال عمىر" ومرة ، يتحمله

ال   مطلبعبىىدالبىىن  مطلب وعلىىي بىىن أبىي طالىىبعبىىدالبىن  عبىىدهللابىىن  محمىىدالقبىر 

".تذكر عليا إال بخير فإنك إن آذيته آذيت هذا في قبره 
 ( )

 

: قىال، قىد فعلنىا: قىال، ذكر لي أنكم تسبون عليا":  يقول سعد بن مالك .2

فرقىي فال تسبه فلو وضع المنشىار علىى م: معاذ هللا قال: قلت: قال، فلعلك قد سببته

."مىىا سىىمعت علىىى أن أسىىب عليىىا مىىا سىىببته أبىىدا بعىىد مىىا سىىمعت مىىن رسىىول هللا
 

( )
 : وهمالء الذين يسبون عليا هم من الخوار  بدليل الرواية التالية

نىىافع بىىن األزرقجىىاء  .3
( )

 : فقىىام علىىى رأسىىه فقىىال } إلىىى مجلىى  ابىىن عمىىر 
 
 

الصدوق القمي أبو جعفر محمىد بىن علىي : األمالي: ، وانظر(13/54)المتقي الهندي : كنز العمال (1)

الطوسىي : قم، واالمىالي -هـ، مركز الطباعة في ممسسة البعثة1417، 1ط(473ص)بن الحسين 

 (.432ص)

 (.6/373)ة مصنف ابن أبي شيب (2)

نافع بن األزرق الحروري، من ر وس الخوار ، وإليه تنسب الطائفىة األزارقىة، وكىان قىد خىر   (3)

. في أواخر دولة يزيد بن معاوية، وله أسئلة عن بن عباس مجموعة في جزء من روايته عن نىافع

 ووالىىوا عليىىا، إلىىى أن كانىىت قضىىية وكىىان هىىو وأصىىحاب لىىه مىىن أنصىىار الثىىورة علىىى عثمىىان 

وهىى قريىة مىن ضىواحي الكوفىة، ونىادوا ( حىروراء)بين علي ومعاويىة، فىاجتمعوا فىي ( التحكيم)

( صىاحب الترجمىة)بالخرو  على علي، وعرفوا لذلك، هم ومن تبع رأيهم، بالخوار  وكان نىافع 

ولمىا ولىي عبيىد هللا ( كما يقول الذهبي)يذهب إلى سوق االهواز، ويعترض الناس بما يحير العقل 
=  
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غضىك هللا تىبغص أب: فرفع إليىه بىن عمىر رأسىه فقىال: قال، وهللا إني ألبغص عليا"

."رجال سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها
 ( )

 

، علىيكم بىابن أبىي طالىب ": وهذه أم المممنين ميمونة بنت الحارث تقىول .4

 =  
( 61سىنة )وقتىل ( الحىروريين)في عهد معاويىة، اشىتد علىى ( هـ 55سنة )اد إمارة البصرة بن زي

( بمكىىة)مىىرداس بىىن حىىذير وعلمىىوا بثىىورة عبىىـدهللا بىىن الزبيىىر علىىى األمىىويين : زعىىيمهم أبىىا بىىالل

وقاتلوا عسكر الشىام فىي جىيل ابىن الزبيىر إلىى أن مىات يزيىد بىن معاويىة . فتوجهوا إليه، مع نافع

وأراد نافع وأصىحابه أن يعلمىوا رأى . وانصرف الشاميون، وبويع ابن الزبير بالخالفة( 64سنة )

بعد أن حمد هللا وذكر بعثة نبيه ( عبيدة بن هالل اليشكرى)ابن الزبير في عثمان، فقال له خطيبهم 

 واستخلف الناس عثمان، فآثر القربى، ورفع الدرة ووضع : ) وأثنى على سيرة أبى بكر وعمر

، وضىىرب السىىابقين ، ومىىزق الكتىىاب، وضىىرب منكىىر الجىىور، وآوى طريىىد رسىىول هللا السىىوط

بالفضل وحرمهم وأخذ الفص فقسمه في فساق قريل ومجىان العىرب، فسىارت إليىه طائفىة، فقتلىوه، 

قىد فهمىت : )فقىال( فنحن لهم أولياء ومن ابن عفان وأوليائه بىرآء، فمىا تقىول أنىت يىا ابىن الزبيىر  

، وهو فوق مىا ذكىرت وفىوق مىا وصىفت، وفهمىت مىا ذكىرت بىه أبىا بكىر بي الذى ذكرت به الن

وعمر، وقد وفقت وأصبت، وفهمت الذى ذكرت به عثمان، وإنى ال أعلم مكىان أحىد مىن خلىق هللا 

اليوم أعلم بابن عفان وأمره منى، كنت معه حيث نقم عليه، واستعتبوه فلم يدع شيئا إال أعتبهم، ثم 

مىا كتبتىه، فىإن شىئتم فهىاتوا : زعمىون أنىه كتبىه يىأمر فيىه بقىتلهم، فقىال لهىمرجعوا إليه بكتىاب لىه ي

بينتكم، فإن لم تكن حلفت لكم، فوهللا ما جا وه ببينة وال استحلفوه، ووثبوا عليه فقتلوه، وقد سمعت 

ما عبته به، فلي  كذلك، بل هو لكم خير أهل، وأنىا أشىهدكم ومىن حضىرني أنىى ولىي البىن عفىان 

 .ولم يرض هذا نافعا وأصحابه، فانفضوا من حوله( وعدو العدائه

وخىر  بثالثمئىة ( كمىا يقىول ابىن األثيىر)وعاد نافع ببعضهم إلى البصرة، فتذاكروا فضيلة الجهاد  

جبىارا ( نىافع)وكىان . وآخىرون، فتبىرأوا مىنهم( عبىدهللا بىن إبىاض) وتخلىف . وافقوه على الخرو 

علىى مقربىة مىن ( دوالب)هىوال فىي حربىه وقتىل يىوم ألفتاكا، قاتله المهلب بن أبىى صىفرة ولقىي ا

، ميىزان االعتىدال فىي نقىد 3/491ابىن األثيىر، : الكامىل فىي التىاريخ: انظىر() هىـ65)سىنة.هوازاأل

 (.6/144ابن حجر، : ، ولسان الميزان7/6الذهبي، : الرجال

 (.6/373)مصنف ابن أبي شيبة  (1)
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."فوهللا ما ضل وال ضل به
 ( )

 

اسىكت ": فقال له عمار بن ياسر عند علي  >من عائشة  رجل نال و .5

"مقبوحا منبوحا أتىمذي حبيبىة رسىول هللا
( )

التىي كىان ، مىن آل البيىت > فعائشىة

 .وبيان منزلتهم التي تمنع السماح ألي أحد إيذاءهم، الدفاع عنهم ممن حقوقه

فقىال ، سىمع رجىالً يسىب عائشىة  روايىات أن عمىاًراالجاء فىي بعىص  .6

في الدنيا واآلخرة ولكن هللا ابتالنا بها ليعلم إياه نطيىع  ها لزوجة نبينا إن": عمار

".أو إياها
( )
 

بىل فيىه أعظىم فضىيلة  > ولي  في قول عمار هذا ما يطعن به علىى عائشىة

وأما قوله ! فأي فضل أعظم من هذا ، وهي أنها زوجة نبينا في الدنيا واآلخرة، لها

فلي  . " ولكن هللا ابتالنا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها ": في الجزء األخير من األثر

 : ذلك من وجوه وبيان > بمطعن على أم المممنين عائشة

وأن مىا هىي ، تىرى خىالف ذلىك > وعائشة، أن قول عمار هذا يمثل رأيه -أ

فلي  قول ، عظيم القدر في الدين والعلم، وكل منهما صحابي جليل، عليه هو الحق

 .أحدهما حجة على األخر

مخالفتهىا أمىر هللا فىي تلىك الحالىة اعتقىاده أن غاية ما في قول عمار هىو  -ب

ل مخىالف مىىذموًما حتىىى تقىوم عليىىه الحجىىة بالمخالفىة ويعلىىم أنىىه ولىىي  كىى، الخاصىة

فقد يكون ناسيًا أو متأوالً فال يمخىذ ، وإال فهو معذور إن لم يتعمد المخالفة، مخالف

. بذلك
( )

 

 
 

 (.6/373)المرجع السابق  (1)

 (. 3/444)ى الصحيحين المستدرخ عل (2)

 (. 6/391)مصنف ابن أبي شيبة  (3)

علىي محمىد : شخصيته وعصره دراسىة شىاملة سيرة أمير المممنين علي بن أبي طالب : انظر (4)
=  
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يمشىىي إذ مىىر برجىىل وهىىو يشىىتم عليىىاً   بىىن أبىىي وقىىاص بينمىىا سىىعدو .7

، بق لهىم مىن هللا مىا سىبقإنك تشىتم أقوامىاً قىد سى: فقال له سعد، وطلحة والزبير 

 .عليك وهللا لتكفنَّ عن شتمهم أو ألدع ونَّ هللا 

اللهىمَّ إن كىان يشىتم أقوامىاً قىد سىبق لهىم : فقىال سىعد، يخوفني كأنه نبي: قال 

 .منك ما سبق فاجعله اليوم نكاالً 

فجىىاءت ب ْختِيَّىىة
( )

فرأيىىت النىىاس يتبعىىون سىىعداً ، فىىأفر  النىىاس لهىىا فتخبطتىىه، 

.ستجاب هللا لك يا أبا إسحاقا: يقولون
 ( )

باإلنكار   بي وقاصأ سعد بن لم يكتف 

بىل دعىى علىى   باإلنكار على الرجل وبيان منزلة ومكانة علي والزبير وطلحىة

 .ويدركوا خطورة األمر، ليتعظ غيره، ذلك الرجل

فذكر عن محاسىن عملىه  فسأله عن عثمان }جاء رجل إلى بن عمر و .8

 ثىم سىأله عىن علىي .فىأرغم هللا بأنفىك: قىال، منعى: قىال، لعىل ذاخ يسىو خ": قال

لعىىل ذاخ : ثىىم قىىال، هىىو ذاخ بيتىىه أوسىط بيىىوت النبىىي: قىىال، فىذكر محاسىىن عملىىه

"جهدخ  ىفأرغم هللا بأنفك انطلق فاجهد عل: قال، أجل: قال، يسو خ
( )

 
 

بىل ، همدوالدفاع عن آل البيت ال يعني مجرد الرد على من طعىن فىيهم وانتقى

وأنىىزلهم فىىوق منىىزلتهم؛ فىىإن ذلىىك ، مل الىىرد علىىى مىىن غىىال فىىيهمويشىى، يشىىمل ذلىىك

 =  
 .هـ1426طبعة عام ( 341ص)الصالبي، 

 (.7/137األزهري، : تهذيب اللغة)األنثى من الجمال  (1)

، والمسىتدرخ (1/141)حمىد بىن أيىوب أبىو القاسىم الطبرانىي، سىليمان بىن أ: المعجم الكبيىر: انظر (2)

تاريخ : ، وانظر(9/154)علي بن أبي بكر الهيثمي، : ، ومجمع الزوائد(3/571)على الصحيحين

 (.21/348)ابن عساكر : مدينة دمشق

مناقىىىب علىىىي بىىىن أبىىىي : فضىىىائل الصىىىحابة، بىىىاب: أخرجىىىه البخىىىاري فىىىي صىىىحيحه، فىىىي كتىىىاب (3)

 (.3/1358)طالب
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 .ال المدح، بل إن المبالغة والغلو في حقهم هو من باب الذم، يمذيهم

ما ورد عىن اإلمىام زيىن العابىدين علىي بىن : ومما يمكد أن الغلو فيهم يمذيهم

عزيىر فىال ، ا حتىى قىالوا فيىه مىا قىالواإن اليهود أحبىوا عزيىرً »: حيث قال ،الحسين

فىال ، وإن النصارى أحبوا عيسىى حتىى قىالوا فيىه مىا قىالوا، منهم وال هم من عزير

ا مىىن شىىيعتنا إن قوًمىى، وإنىىا علىىى سىىنة مىىن ذلىىك، عيسىىى مىىنهم وال هىىم مىىن عيسىىى

وما قالت النصارى في عيسىى ، سيحبونا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير

« فال هم منا وال نحن منهم، ابن مريم
( )

 . 

التىي أخىذوها عىن  والعقيدة الصحيحة فىي آل البيىت هىي عقيىدة الصىحابة 

وهي ذاتها عقيدة آل البيت أنفسهم فهم بشر كسائر البشىر ال يملكىون موتىا  النبي 

 .وال حياة وال نشورا

و اإلساءة إلى آل البيت باعتقاد نسبة علم الغيب لهم أو التصىرف فىي الكىون 

، ب عليه المنحرفون عن منهج الصحابة وآل البيتومن ثم اتخاذ قبورهم مساجد دأ

ما خصنا بشىيء لىم يعىمَّ : فقال  بشيء هل خصكم رسول هللا  وقد سئل علي 

لعن هللا من ذبح لغير ) : فأخر  صحيفة فيها، إال ما في قراب سيفي هذا، به الناس

مىن آوى  ولعىن هللا، ولعىن هللا مىن لعىن والىده، ولعن هللا من غير منار األرض، هللا

 .2(محدثا 

ألن مىا ذكىر فىي الحىديث ، مقطوع بمعنى لكن واالستثناء في كالم علي 

 .لي  خاصا بأهل البيت بل هو عام لألمة جمعاء

 دابىةأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبىي طالىب  كما أ عطي

ن أني ولواللهم أخز قوما يزعمون ويق ": فقال، حتى ركبها فرفع، فلم يقدر ليركبها  
 

أبىو : ومعجىم رجىال الحىديث وتفاصىيل طبقىات الىرواة( 25/288)المجلسي : بحار األنوار: انظر (1)

 (.15/134)القاسم الموسوي الخوئي 
 (3/1567.)رونه مسلم يف كتاب نألضاحي ن باب حترمي نةذبح ةغري نهلل  
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."رجع من ليلتيأأذهب في ليلة إلى الكوفة و
 ( )

 

، وأنىىزلهم منزلىىة فىىوق منىىزلتهم، فىىآل البيىىت ينكىىرون علىىى مىىن غىىال فىىيهم

 -أو غيىرهم-، في التحذير من اإلسىاءة إلىى آل البيىت والصحابة رووا عن النبي 

واألحاديىىث التىىي رواهىىا ، ودعىىائهم أو طلىىب قضىىاء الحىىوائج مىىنهم، بىىالغلو فىىيهم

فىىي النهىىي عىىن الغلىىو فىىي آل البيىىت والصىىالحين وتحقيىىق   لصىىحابة عىىن النبىىيا

 : أذكر منها ما يلي، كثيرة -تعالى-العبودية التامة هلل

َمَر  سمع ابن عباس .1 اَل ): يقىول سىمعت النبىي : يقول علىى اْلِمْنبَىرِ  ع 

ه   ونِي كما أَْطَرْت النََّصاَرى بن َمْريََم فَإِنََّما أنا َعْبد   .(َوَرس ول ه   هللاِ عبـد فَق ول وا ت ْطر 
( )

 

يىا خيرنىا وابىن : ي قىال لىهمن الرجىل الىذ موقف النبي أن  ويحكي .2

والَ  ؛ق ول ىىوا بِقَىىْولِك مْ  ؛يىىا أَياهَىىا النىىاس): فقىىال النبىىي  خيرنىىا ويىىا سىىيدنا وابىىن سىىيدنا

ْيطَان   م  الشَّ وهللا مىا أ ِحىبا ان ترفعىوني ، هللاِ َوَرس ول  ، هللاِ عبدبن  أنا محمد، يَْستَْهِويَنَّك 

(فَْوَق ما رفعني هللا 
 ( )

ممىن قىد يقىول لىه أو  فماذا كان سىيكون موقىف النبىي  

  ...أشف مرضي، أقص حوائجي، هتألحد من أهل بي

أن ال للصىىحابة   عىىوف بىىن مالىىك األشىىجعي ينقىىل لألمىىة وصىىايا النبىىي .3

 ؛فىال يقىول ألحىد نىاولني إيىاه ؛فكان سوط أحدهم يسقط من كفىه، يسألوا الناس شيئا

تِْسَعةً أو ثََمانِيَةً   هللاِ كنا ِعْنَد رسول »: قال -تعالى-وذلك لتحقيق تمام العبودية هلل 

نَّا َحِديَث َعْهد  بِبَْيَعىة   ( هللاِ أال ت بَايِع وَن َرس وَل ): فقال،أو َسْبَعةً  قىد بَايَْعنَىاَخ : فَق ْلنَىا ،َوك 

ث ىمَّ  ،هللاِ قد بَايَْعنَاَخ يا َرس وَل : فَق ْلنَا ( هللاِ أال ت بَايِع وَن َرس وَل  ): قال ث مَّ  ،هللاِ يا َرس وَل 
 
 

هللا بن الحسىن هبة : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة (1)

هىـ، 1412أحمد سعد حمدان، طبعة عام  . د: تحقيق(. 8/1399)بن منصور الاللكائي أبو القاسم 

 . الرياض -دار طيبة 

 (.3/1271")واذكر في الكتاب مريم: "قوله تعالى: األنبياء، باب: أخرجه البخاري، في كتاب (2)

 (.3/88)سلة الصحيحة وصححه األلباني في السل(.3/241)مسند اإلمام أحمد  (3)
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ىوَل : فَبََسْطنَا أَْيِديَنَا َوق ْلنَا: قال ( هللاِ أال ت بَايِع وَن َرس وَل ): قال  ،هللاِ قىد بَايَْعنَىاَخ يىا َرس 

ىلََواِت اْلَخْمى ِ ،وال ت ْشىِرك وا بِىِه شيئا،هللاَ على أَْن تَْعب ىد وا ): قال  فََعاَلَم ن بَايِع كَ   ،َوالصَّ

فَلَقَْد رأيت بَْعَص أ ولَئَِك النَّفَىِر ".(وال تَْسأَل وا الناس شيئاً -َوأََسرَّ َكلَِمةً َخفِيَّةً -َوت ِطيع وا 

.«يَْسق ط  َسْوط  أََحِدِهْم فما يَْسأَل  أََحًدا ي نَاِول ه  إِيَّاه  
 ( )

  

يدخل الجنة من أمتي سبعون ): قالنه أ  عن النبي  رةروى أبو هري .4

ألفىىا بغيىىر حسىىاب وهىىم الىىذين ال يسىىترقون وال يكتىىوون وال يتطيىىرون وعلىىى ربهىىم 

(يتوكلون
( )

أو يجعله وسىيله لرفىع الحىوائج ، فكيف بمن يطلب من آل البيت الشفاء 

 .-تعالى- إلى هللا

ومىزارات للىدعاء ، اجدواتخاذهىا مسى، كما نهى الصىحابة عىن زيىارة القبىور

اللهىمَّ الَ تَْجَعىْل  ": قىال  بىن يََسىار  أَنَّ َرس ىوَل هللا ءَعطَىا وروى، وطلب الحاجات

."اْشتَدَّ َغَضب  هللا على قَْوم  اتََّخذ وا ق ب وَر أَْنبِيَائِِهْم َمَساِجدَ ، قَْبِري َوثَنًا ي ْعبَد  
 ( )

  

َوالَ تَْجَعل ىوا  ،الَ تَتَِّخذ وا قبري ِعيىداً ) : هللاِ أبي ه َرْيَرةَ قال قال رسول وعن 

ْم ق ب وراً  ْنت ْم فََصلاوا علي ،ب ي وتَك  ْم تبلغنىي ،َوَحْيث َما ك  .(فإن َصىالَتَك 
( )

وروى أيضىا أن  

( اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن هللا اليهود ): قال رسول هللا 
( )

 .  
 

 (.2/721)كراهية المسألة للناس : الزكاة، باب: صحيح مسلم، كتاب: انظر (1)

، (5/2157.)من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتىو: الطب، باب: أخرجه البخاري، كتاب (2)

 الدليل على دخول طوائف من المسىلمين الجنىة بغيىر حسىاب وال: اإليمان، باب: ومسلم، في كتاب

 (.1/197. )عذاب

محمىد فىماد عبىـدالباقي، : ، تحقيق(1/172)مالك بن أن  أبوعبدهللا األصبحي : موطأ اإلمام مالك (3)

 .مصر -دار إحياء التراث العربي 

الطبرانىي : ، والمعجىم األوسىط(2/218)، وسىنن أبىي داود (2/367)مسند اإلمام أحمد بىن حنبىل  (4)

القىىول السىىديد شىىرح ." )ورواتىىه ثقىىات. داود بإسىىناد حسىىن رواه أبىىو: "قىىال السىىعدي( 8/81-82)

 ( ، بدون91عبـدالرحمن بن ناصر بن عبدهللا السعدي، ص : كتاب التوحيد

، وجاء (1/377.)النهي عن بناء المساجد: المساجد ومواضع الصالة، باب: رواه مسلم، في كتاب (5)
=  
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إنىي ): ت بخم  وهو يقىولقبل أن يمو سمعت النبي : جندب قال وروي 

كمىا اتخىذ  ؛قىد اتخىذني خلىيال -تعالى- فإن هللا ،أبرأ إلى هللا أن يكون لي منكم خليل

أال وإن من  ،التخذت أبا بكر خليال ،ولو كنت متخذا من أمتي خليال ،إبراهيم خليال

أال فىال تتخىذوا القبىور  ،كان قبلكم كىانوا يتخىذون قبىور أنبيىائهم وصىالحيهم مسىاجد

.(جد إني أنهاكم عىن ذلىكمسا
 ( )

وغيىر هىمالء مىن الصىحابة كثيىر ممىن نهىوا عىن  

، فىي ذلىك  حاديث النبىي، من خالل نشر ورواية أاتخاذ القبور مساجد ومزارات

قىد ثبىت ف، بل تمثل الصحابة في أنفسهم معنى خلوص العبودية هلل تعىال دون سىواه

وهللا إنىىي ألعلىىم أنىىك  ": ثىىم قىىال، قبىىل الحجىىر األسىىود فىىي الصىىحيحين أن عمىىر 

."يقبلك ما قبلتك ولوال أني رأيت رسول هللا  ،حجر ال تضر وال تنفع
 ( )

 

أو قبىر  فكان الصحابة وآل البيىت ينهىون عىن البىدع التىي عنىد قبىر النبىي 

 .ومتابعة لشريعته غيره امتثاال ألمر النبي 

وسىيدة نسىاء ، أم كلثىوم ورقيىة  النبي  هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبنات

ومع ذلك فلىم ، وكانت إحداهن دفنت فيه قديما قريبا من غزوة بدر، العالمين فاطمة

، بىىل المشىىروع التحيىىة لهىىم، مىىن هىىذه المنكىىرات يصشىى الصىىحابة عهىىد علىىىيحىىدث 

   .والدعاء باالستغفار وغيره

لم يفعلوا شيئا من هذه البىدع التىي تشىبه من آل البيت وغيرهم  فالصحابة 

بىل يعبىدون هللا وحىده ال ، ألن هللا ورسوله نهاهم عىن ذلىك، عبادة األوثانالشرخ و

ويعمرون بيىوت هللا بقلىوبهم ، مخلصين له الدين كما أمر هللا به ورسوله، شريك له  =  
ن عبىىـدهللا بىىن العبىىاس فىىي صىىحيح بىىذات اللفىىظ عىىن عبيىىد هللا بىىن عبىىدهللا بىىن عتبىىة عىىن عائشىىة عىى

 (.5/2191. )االكسية والخمائص: اللباس، باب: البخاري، كتاب

 (.1/3779)رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة باب النهي عن بناء المساجد  (1)

الحىج، بىاب : ، ومسىلم، كتىاب(2/579. )ما ذكر فىي الحجىر األسىود: الحج، باب: البخاري، كتاب (2)

 (.2/925. )اب تقبيل الحجر األسود في الطوافاستحب
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ومىىا كىىان روايىىة ، والىىذكر والىىدعاء وغيىىر ذلىىك، وجىىوارحهم مىىن الصىىالة والقىىراءة

 .لبيت والدفاع عنهمالصحابة لتلك األحاديث هم من أدائهم لحقوق آل ا

 

 



 

 

 الباب األول

219 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

 

  
 
 
 

  ثالثالفصل ال

 موقف الصحابة من مكانة آل البيت
 
 

- :  ثالثـة مباحـثوفيه 
 موقف الصحابة من فضائل آل البيت: المبحث األول. 

 موقف الصحابة من عصمة آل البيت: المبحث الثاني. 

 موقف الصحابة من التوسل بآل البيت: المبحث الثالث. 

 
 *      *  *** *  *      *  
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 : المبحث األول

 موقف الصحابة من فضائل آل البيت

، حفظتهىا السىنة التىي، ثبت آلل البيت الكثير من المناقب والفضىائل الخاصىة

والحسن والحسين سيدا شباب أهل ، وهي أشهر من أن تذكر، مثل فضائل علي 

ثريىد علىى وفضل عائشة علىى سىائر النسىاء كفضىل ال، وخديجة خير النساء، الجنة

 .وحمزة سيد الشهداء يوم القيامة، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سائر الطعام

ولقىىد اسىىتحق آل البيىىت تلىىك المناقىىب لمىىا لهىىم مىىن السىىبق لإلسىىالم والجهىىاد 

إال أن آل البيىىت امتىىازوا ، وهىىذه الفضىىائل يشىىترخ معهىىم فيهىىا الصىىحابة، والنصىىرة

 .بميزة القرابة مع تلك الفضائل

تنبه إلى أن تلك الفضائل الثابتة في حق آل البيت ال تعني انفىرادهم وينبغي ال

االختصىىاص ": تطبيقىىا للقاعىىدة، وتخصيصىىهم بتلىىك الفضىىائل الىىواردة دون غيىىرهم

."بالمكرمة ال يعني نفيها عن الغير
 ( )

 

وقد مر معنا اعتراف الصحابة بتلك الفضائل وروايتها ونشىرها دون كتمىان 

ذكر في الفصىل السىابق أسىرد المواقىف التاليىة الدالىة علىى  إلى جانب ما، أو إخفاء

 : إقرار الصحابة واعترافهم بفضائل آل البيت ومكانتهم

نىىىزالَ حتىىىى ، وهمىىىا راكبىىىان، كىىىان العبَّىىىاس  إذا مىىىرَّ بعمىىىر أو بعثمىىىان»  .1

.«ي جاِوزهما إجالالً لعمِّ رسول هللا 
( )

 

، غىدير خىمفنزلنىا ب: قىال، فىي سىفر كنا مع رسىول هللا: عن البراء قال .2  
 

هىـ، مبىرة 1427، 1، ط(46ص)عبىـدالكريم بىن خالىد الحربىي: كيف نقرأ تاريخ اآلل واألصحاب (1)

 .الكويت -اآلل واألصحاب

: ، تاريخ اإلسالم(2/92)للذهبي: ، سير أعالم النبالء(26/354)ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق (2)

 (.3/377)الذهبي 
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فصىىلى الظهىىر ، تحىىت شىىجرة  وكسىىح لرسىىول هللا، فنىىودي الصىىالة جامعىىة: قىىال

: قال .بلى: قالوا  ألستم تعلمون أني أولى بالمممنين من أنفسهم: فأخذ بيد علي فقال

: فقال، فأخذ بيد علي: قال، بلى: قالوا  ألستم تعلمون أني أولى بكل مممن من نفسه

فلقيىه : قىال، وعاد مىن عىاداه، اللهم وال من وااله، فعلي موالهاللهم من كنت مواله 

وأمسيت مولى كىل مىممن  أصبحتهنيئا لك يا بن أبي طالب ": عمر بعد ذلك فقال

"ومممنة
( )

. 

لىىم يىىوص  ألن النبىىي ، ولىىي  فىىي هىىذا الحىىديث أن عليًىىا أحىىق بالخالفىىة

.وإنما أشار إشارات أنهها ألبي بكر الصديق، بالخالفة
( )

  

لعلىي بىن أبىي طالىب  قول الرسول  إن: ~هذا كما يقول اإلمام الشافعي و

 :(من كنت مواله فعلي مواله) :" وإنما هو ، ال يدل على أن عليًا أحق بالخالفة

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  ): والء اإلسىىىالم كقولىىىه تعىىىالى

 (ک  گ  گ   گ  گڳ): وكقولىه تعىالى، [٢٢:املائدة] (وئ    ۇئ  ۇئ

 (ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  ) قىىىىىىىىىىىىول هللا و، [٣4:لتوبــــــــــــةا]

"[44:حممد]
 ( )

. 

 
 

، والبدايىىىىىة والنهايىىىىىة (4/281)، ومسىىىىىند اإلمىىىىىام أحمىىىىىد (6/372)مصىىىىىنف ابىىىىىن أبىىىىىي شىىىىىيبة  (1)

فهىي غيىر ( اللهىم وال مىن وااله، وعىاد مىن عىاداه: )أمىا زيىادة. والحديث سبق تخريجه(.5/211)

 (11/687األلباني ،: سلسلة االحاديث الضعيفة : انظر )صحيحة 

ادعىي لىي : ) قىال منهىا حىديث عائشىة أن النبىي  كثيرة إشارات الوصاية ألبي بكر الصديق  (2)

أنىىا أولىىى، ويىىأبى هللا : ويقىىول قائىل أبىاخ وأخىىاخ، حتهىىى أكتىب كتابًىىا، فىىإنهي أخىاف أن يتمنهىىى مىىتمنه 

فضىىائل أبىىي بكىىر : ، بىىابفضىىائل الصىىحابة : صىىحيح مسىىلم، كتىىاب".) والمممنىىون إاله أبىىا بكىىر

ية أدلة هي بمثابة إشارات إلمامىة أبىي بكىر وقد جمع شيخ اإلسالم ابن تيم(  ،/1857الصديق 

 .(52الذهبي، ص: المنتقى من منها  االعتدال: انظر. )الصديق

، 1ط (6/217( عبىىىدالو ف المنىىىاوي: ، وفىىىيص القىىىدير(355ص)البيهقىىىي : االعتقىىىاد والهدايىىىة (3)

 .مصر -هـ، المكتبة التجارية 1356
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أن خصوصىىية علىىي دليىىل علىىى : فىىالجواب. فلىىم خىىصه علىىي : فىىإن قىىال قائىىل

 .وبين االستحقاق للخالفة، ففرق بين علو المْنزلة، مْنزلته الرفيعة

عىىن سىىعيد بىىن جبيىىر .3
( )

علىىي ": عمىىر : قىىال: عىىن بىىن عبىىاس قىىال 

."ناأقضا
( )

  

عنده ومعه  -وعثمان بن عفان محصور - كان الحسن بن علي يوم الدار .4

ليىه فأقسىم عليىه ليىرجعن إلىى السيف متقلدا به يحاجف عن عثمان فخشي عثمىان ع

.وخوفا عليه ، تطييبا لقلب عليمنزله 
( )

وكىان عثمىان بىن عفىان يكىرم الحسىن  

.والحسين ويحبهما
( )

 

ل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فىذكر جاء رج: عن سعد بن عبيدة قال .5

ثم سأله ، فأرغم هللا بأنفك: نعم قال: لعل ذلك يسو خ قال »: قال، من محاسن عمله

: ثم قال، بيته أوسط بيوت النبي ، هو ذاخ: عن علي فذكر من محاسن عمله قال

 «فأجهد على جهدخ، انطلق، قال فأرغم هللا بأنفك، أجل: لعل ذاخ يسو خ  قال
( )

. 

ال تسىأل عىن علىي  ": بىن عمىر فسىأله عىن علىي فقىالاجاء رجىل إلىى و .6

"أبغضك هللا: قال، فإني أبغضه: قال، ولكن انظر إلى بيته من بيوت النبي 
( )

. 

، يابني إني قد كفيتىك الراحلىة" : قال معاوية في مرض وفاته البنه يزيد .7

وإنىي ال ، وأخضىعت لىك أعنىاق العىرب، وذللىت لىك األعىزاء، ووطأت لك األشياء

 
 

 .سبق ترجمته (1)

 (.3/345)كم الحا: المستدرخ على الصحيحين (2)

 (.8/36) البداية والنهاية  (3)

 (.8/36)المرجع السابق (4)

 (.3/1358)مناقب علي بن أبي طالب: فضائل الصحابة، باب: أخرجه البخاري، في كتاب (5)

 (.5/138)السنن الكبرى للنسائي  (6)
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، الحسىىين بىىن علىىي: أتخىىوف أن ينازعىىك هىىذا األمىىر الىىذي أسسىىته إال أربعىىة نفىىر

وأمىا الحسىين ... .،رحمن بن أبي بكروعبدال،  بن الزبيروعبدهللا،  بن عمروعبدهللا

فىىإن خىىر  فظفىىرت بىىه ، فىىإن أهىىل العىىراق خلفىىه ال يدعونىىه حتىىى يخرجىىوه عليىىك

."وحقا عظيما ، فإن له رحما ماسة، فاصفح عنه
 ( )

 

كمىىا ورد مىىن غيىىر وجىىه أن أبىىا مسىىلم الخىىوالني .8
( )

وجماعىىة معىىه دخلىىوا  

وهللا إني ألعلىم أنىه خيىر : أنت تنازع عليا أم أنت مثله  فقال: على معاوية فقالوا له

وأنىا ، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومىا، وأحق باألمر مني، مني وأفضل

.".طلب بدمه وأمره إليوأنا أ، ابن عمه
 ( )

 

فقالىت لىه امرأتىه أتبكيىه ، لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعىل يبكىي .9

ويحك إنك ال تدرين مىا فقىد النىاس مىن الفضىل والفقىه والعلىم : وقد قاتلته  فقال
( )

 ،

«.إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وفضىله وسىوابقه وخيىره ،ويحك»: وفي رواية
 

( )
 

لفقىىه والعلىىم بمىىوت ابىىن أبىىي ذهىىب ا" : ولمىىا بلىىل معاويىىة قتىىل علىىي قىىال .11

" دعني عنك: فقال له، ال يسمع هذا منك أهل الشام: فقال له أخوه عتبة، طالب
( )

. 

 فيهىىا فىي مسىىجد الرسىول  ومىر الحسىن ابىىن علىي علىى حلقىىة جالسىين .11

ثىم ،  بىن عمىروعبـدهللا فرد عليه القوم وسكت، فسلَّم، بن العاص  بن عمروعبـدهللا

هىذا أحىبا أهىل األرض إلىى أهىل : ثىم قىال، سىالم ورحمىة هللاوعليىك ال: اتَّبَعه فقىال  
 

 (.8/115)، البداية والنهاية (5/321)، المنتظم، ابن الجوزي (3/261)تاريخ الطبري (1)

 .سبق ترجمته (2)

 (.8/129) ، والبداية والنهاية(3/334)الذهبي : سير أعالم النبالء (3)

 (.8/131)ابن كثير : ، البداية والنهاية(59/142)ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق (4)

 (.8/16)ابن كثير : البداية والنهاية (5)

 (.3/1118)ابن عبـدالبر: االستيعاب في معرفة األصحاب (6)
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: أال تنطلق إليىه فتعتىذر إليىه  قىال: فقيل له؛ ِصفِّينوهللا ما كلمته منذ ليالي ، السماء

 فقيىل،  بىن عمىر فىدخلعبدهللاثم استأذن ل، فقام فدخل أبو سعيد فاستأذن فأذن له.نعم

ثتنا ب:  بن عمرولعبدهللا ثنا بالذي حدَّ أنا أحدثكم إنه ، نعم: فقال.ه حيث مره الحسنحدَّ

إذ علمىىت أنىىي أحىىب أهىىل : فقىىال لىىه الحسىىن .أحىىب أهىىل األرض إلىىى أهىىل السىىماء

أمىىا إنىىي وهللا مىىا :  قالِصىىفِّيناألرض إلىىى أهىىل السىىماء فلىىم قاتلتنىىا أو كثَّىىرت يىىوم 

. ولكنىي حضىرت مىع أبىي أو كلمىة نحوهىا، كثَّرت َسواداً وال ضربت معهم بسىيف

ولكنىي كنىت أسىرد ، بلىى: أما علمت أنه ال طاعة لمخلوق في معصية هللا قال :قال

يىا رسىول هللا : فقىال فشكاني أبي إلى رسول هللا  الصوم على عهد رسول هللا 

، وصىلِّ ونىم، صىم وأفطىر»:  بن عمىرو يصىوم النهىار ويقىوم الليىل قىالعبـدهللا إن

فخىر  ، «أطىع أبىاخ. عبىـدهللا يىا»: قىال لىي. «فإني أنا أصلِّي وأنام وأصوم وأفطىر

.وخرجت معه ِصفِّينيوم 
 ( )

  

فلمىىا قىىدم ، فىىي أكثىىر مىىن موقىىف نصىىح الحسىىين  } بىىن عمىىر عبىىدهللا  .12

: المدينة وبلغه خرو  الحسين ألهل الكوفة لحقه ابن عمر على مسىيرة ليلتىين فقىال

هم هىىذه كتىىب: ال تىىأتهم قىىال: فقىىال، ومعىىه طىىوامير وكتىىب، العىىراق: أيىىن تريىىد  قىىال

وإنكىم بضىعة ، فاختىار اآلخىرة، إن هللا خير نبيه بين الىدنيا واآلخىرة: فقال. وبيعتهم

فىارجعوا ، وما صرفها هللا عنكم إال للذي هىو خيىر لكىم، ال يليها أحد منكم أبداً ، منه

استودعك هللا من قتيل: وقال، فاعتنقه ابن عمر، فأبى
( )

وكان ابن عمر يقول بعىد . 

، ولعمىري لقىد رأى فىي أبيىه وأخيىه عبىرة، ن علي بىالخرو غلبنا الحسين ب»: ذلك

وأن  ،ورأى مىن الفتنىة وخىذالن النىىاس لهىم مىا كىان ينبغىىي لىه أال يتحىرخ مىا عىىاش

 
 

 (.9/177)علي بن أبي بكر الهيثمي : مجمع الزوائد (1)

ابىن عسىاكر : ، وتاريخ مدينىة دمشىق(7/111)سنن البيهقي : وانظر( 3/292)سير أعالم النبالء  (2)

(14/211.) 
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«فإن الجماعة خير، يدخل في صالح ما دخل فيه الناس
( )

. 

 : الصحابة أيضا هم الذين رووا أحاديث فضائل آل البيت ومن ذلك

 مكىة بىين خمىا يدعى بماء خطيبا فينا يوما هللا رسول قام :قال أرقم بن زيد .1

فإنمىا  ؛أال أيها النىاس ،أما بعد": والمدينة فحمد هللا وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال

 هللا كتىاب أولهمىا ،ثقلىين فىيكم تىارخ وأنىا ،فأجيب ربي رسول أنا بشر يوشك أن يأتي

ى كتىاب هللا ورغىب فحىث على "فخذوا بكتىاب هللا واستمسىكوا بىه ؛والنور الهدى فيه

 ،أذكىىركم هللا فىىي أهىىل بيتىىي ،أذكىىركم هللا فىىي أهىىل بيتىىي ،وأهىىل بيتىىي": فيىىه ثىىم قىىال

"أذكركم هللا في أهل بيتي
( )

. 

على المنبر والحسن بن علىي إلىى رأيت رسول هللا : قالبكرة  يأبعن  .2

ولعىل هللا  ،إن ابني هذا سىيد): جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول

.(أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
( )

  

فقد حقن هللا دماء المسلمين بسبب ، وهذا الحديث يعتبر علًما من أعالم النبوة

فرأى الحسن ، الحسن بن علي فقد وجد جيشان جيل مع الحسن وجيل مع معاوية

 . وترخ اإلمارة لمعاوية أنه سيفني المسلمون وتنازل هلل 

: والحسن بن عليه علىى عاتقىه يقىول  رأيت النهبيه : لقا البراء  عن .3

.عن أبي هريرة  الحديث أيضا كما روي (اللههمه إنهي أحبهه فأحبهه)
( )

 

 
 

 (.3/296)الذهبي : ، وسير أعالم النبالء(14/218)ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق (1)

 .سبق تخريجه (2)

ابنىي هىذا سىيد ولعىل  }للحسىن بىن علىي  قىول النبىي : الصلح، باب: ي، في كتابأخرجه البخار (3)

 (.2/962....)هللا

( 3/1371) }فضىىائل الحسىىن والحسىىين : فضىىائل الصىىحابة، بىىاب: أخرجىىه البخىىاري، فىىي كتىىاب (4)

 (.4/1882) }فضائل الحسن والحسين : فضائل الصحابة، باب: ومسلم، في كتاب
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وروى حذيفة .4
( )

سىعيد الخىدري وابن عمر وأبىو هريىرة وأبىو 
( )

أنه النهبىيه  

 (الحسن والحسين سيهدا شباب أهل الجنهة): قال
 ( )

.  

خر  إلى تبوخ واستخلف  أن رسول هللا عن مصعب بن سعد عن أبيه .5

أال ترضىى أن تكىون منىي بمنزلىة ): قىال  أتخلفني في الصبيان والنسىاء: عليا فقال

 .(إال أنه لي  نبي بعدي ،هارون من موسى
( )

، فهذا الحديث يدل على فضل علىي 

 وإنما خر  هذا القول له مىن. فإن هارون كان نبيًا، وال يدل على أنه أحق بالخالفة

فلحىق ، إذ خلفه بالمدينة فىذكر المنىافقون أنىه ملىه وكىره صىحبته، عام تبوخالنبي

.(بل خلفتك كما خلف موسى هارون): فذكر له قولهم فقال  بالرسول
 ( )

 

حاصرنا خيبر فأخذ اللىواء أبىو بكىر »: قال عن أبيه بن بريدة عبـدهللا عن .6

يفىتح لىه وأصىاب النىاس ثم أخذه من الغد فخر  فرجىع ولىم ، فانصرف ولم يفتح له

دافىع اللىواء غىدا إلىى رجىل يحبىه هللا  إنىي): رسىول هللا : فقىال، يومئذ شدة وجهد

الفىتح  أنفبتنىا طيبىة أنفسىنا  .(ال يرجع حتى يفتح لىه ،ويحب هللا ورسوله ،ورسوله

فىدعا بىاللواء والنىاس ، ثىم قىام قائمىا، صلى الغىداة أصبح رسول هللا أنفلما ، غدا

قال ، ودفع إليه اللواء وفتح له، وهو أرمد فتفل في عينيه، فدعا عليا، على مصافهم

.«وأنا فيمن تطاول لها: بريدة
( )

اجتمعىت فيىه الشىجاعة  علي بن أبىي طالىب  و   
 

 (.3/429)الصحيحين المستدرخ على : انظر (1)

 (.3/182)المرجع السابق : انظر (2)

محمىد فىماد عبىـدالباقي، : تحقيق( 1/44)، وسنن ابن ماجه (2/771)ابن حنبل : فضائل الصحابة (3)

 .(2/438)وصححه األلباني في لسلسلة الصحيحة (5/656)بيروت، وسنن الترمذي  -دار الفكر 

( 4/1612. )غىىزوة تبىىوخ وهىىي عىىزوة العسىىرة: بىىابالمغىىازي، : أخرجىىه البخىىاري، فىىي كتىىاب (4)

  (4/1871.)فضائل علي بن أبي طالب : فضائل الصحابة، باب: ومسلم، في كتاب

 (.1/268)، وتفسير القرطبي (221ص)أبو نعيم األصبهاني : اإلمامة والرد على الرافضة (5)

وصىححه األلبىاني فىي ( 5/119)النسائي : ، والسنن الكبرى(5/353)مسند اإلمام أحمد بن حنبل  (6)

 (13/47)السلسلة الصحيحة 
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وارتفعت مْنزلته حتى صار مستشاًرا ألبىي بكىر ، والفقه في الدين والزهد في الدنيا

 .ن الفقهم بسبب ما أعطاه هللا }وعمر 

يقول سمعت رسول هللا: قال، المسور بن مخرمة يروي >ة وفي فاطم .7

إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن  ): وهو على المنبر

بن أبي طالب أن يطلق ابنتىي اإال أن يريد ، فال آذن ثم ال آذن ثم ال آذن، أبي طالب

.( يىمذيني مىا آذاهىاو، وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابهىا
 ( )

فهنىا  

 .ترافا بفضلها وإقرارا بذلكاع، يرويها الصحابة، بيان لمكانة فاطمة ومنزلتها

 أقبلت فاطمة تمشىي كىأنه مشىيتها مشىية رسىول هللا »: عائشة قالت عن .8

حىديثًا  ثىمه إنهىه أسىره إليهىا، أو عن شماله، ثمه أجلسها عن يمينه( مرحبًا بابنتي): فقال

ك رسول هللا : لها فقلت، فبكت ثمه إنهىه أسىره إليهىا حىديثًا ! حديثه ثمه تبكين استخصه

ىا قىال، ما رأيت كاليوم فرًحا أقرب من حزن: فقلت، فضحكت : فقالىت، فسألتها عمه

إنهىه أسىره : سىألتها فقالىت حتهىى إذا قىبص النهبىيه  ما كنت ألفشي سره رسول هللا 

ةً كىىىان يعارضىىىني بىىىا إنه جبريىىىل ): إلىىىيه فقىىىال وإنهىىىه ، لقرآن فىىىي كىىىله عىىىام مىىىره

تين ل أهل بيتىي لحوقًىا ، وال أراه إاله قد حضر أجلي، عارضني به العام مره وإنهك أوه

أال ترضين أن تكىوني سىيهدة نسىاء ): ثمه قال، فبكيت لذلك ،(ونعم السهلف أنا لك، بي

ة .«فضحكت لذلك:   قالت(لمممنينأو نساء ا، هذه األمه
( )

 

ثرةفهذه األدلة المتكا
( )

يعتىرف بهىا التىي ، الرفيعىة منزلة آل البيىتعلى  تدل 

 
 

 (.5/2114)ذب الرجل عن ابنته في الغيرة واإلنصاف : النكاح، باب: صحيح البخاري، كتاب (1)

 (3/1326. )عالمات النبوة في اإلسالم: المناقب، باب: أخرجه البخاري في كتاب (2)

، وألىف اإلمىام أحمىد كتابًىا فىي فضىائل الصىحابة "الذريىة الطىاهرة " كتابًىا بعنىوان  ألىف الىدوالبي (3)

وألىف المحىب  الشىيء الكثيىر مىن فضىائل أهىل بيىت النبىوة، والتىي نقلهىا إلينىا الصىحابة  وذكىر

در "، والشىوكاني لىه كتىاب بعنىوان "العقبى في فضائل ذوي القربى ذخائر"الطبري كتابًا بعنوان 

 ".الصحابة والقرابة السحابة في فضائل
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وهو ما علموه لمن أتى بعىدهم ، بمحبة ومودة، ونشروها للناس، الصحابة ورووها

 .من التابعين وأدركوه في أنفسهم مما نقل إلينا صحيحا
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 : المبحث الثاني
 .موقف الصحابة من عصمة آل البيت

نىىه مىىن ، أجىىد أعصىىمة آل البيىىتمىىن   قبىىل بيىىان موقىىف الصىىحابة الكىىرام

 .وأدلتهم عليها ،المناسب بيان معنى العصمة عند اإلمامية

يقىىال عصىىمه بعصىىمة عصىىماً أي ، المنىىع تعنىىي: العىىرب كىىالم فىىي العصىىمةف

ويقىىال قىىد ، واعتصىىم فىىالن بىىاهلل إذا امتنىىع بىىه أو بلطفىىه مىىن المعصىىية، منعىىه ووقىىاه

عصمه الطعام أي منعه من الجوع
( )

مع ، ملكة اجتناب المعاصي: العصمة: وقيل  

.التمكن منها
( )

  

الرازييقول 
( )

."االعتصام بالشيء في منع نفسه من الوقوع في آفة" : 
 ( )

 

 يظهىر لكىن، تطور المىذهب اإلمىامي بحسب يختلفوعند اإلمامية لها معنى 

: قولىه فىي، المجلسىي قىرره مىا على استقر قد األئمة عصمة في اإلمامية مذهب أن

 صىغيرها- الذهنوب من -السهالم عليهم- األئمهة عصمة على اتهفقوا اإلماميهة أنه  اعلم"

 وال التهأويىل فىي الخطىأ وال نسىيانًا وال عمىًدا ال أصىالً  ذنىب مىنهم يقع فال -وكبيرها

"سبحانه هللا من لإلسهاء
( )

 

 
 

، تىىا  (12/413) ابىىن منظىىور : ، ولسىىان العىىرب(1/183)أبىىو بكىىر الىىرازي : ر الصىىحاحمختىىا (1)

 (.33/98)الزبيدي : العروس

 (972ص)علي بن محمد بن علي الجرجاني : التعريفات (2)

محمىىد بىىن عمىىر بىىن الحسىىين بىىن الحسىىن بىىن علىىي اإلمىىام فخىىر الىىدين الىىرازي، القرشىىي البكىىري،  (3)

التفسىىير الكبيىىر، : مىىتكلم فقيىىه أصىىولي حكىىيم، ومىىن تصىىانيفه مفسىىر، المعىىروف بىىالفحر الىىرازي

الىذهبي، : سىير اعىالم النىبالء: انظىر( )هىـ616)توفي سنة .والمحصول في أصول الفقه وغيرهما

 (.4/175الصفدي، : ، الوافي بالوفيات21/511-511

 .باختصار(8/319)التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  (4)

-134ص)محمىد بىن النعمىان العكبىري المفيىد: أوائل المقاالت: ، وانظر(25/219)بحار األنوار  (5)
=  
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هىىي -بزعمىىه -باتفىىاق اإلماميىىة عليهىىا، هىىذه العصىىمة التىىي يرسىىمها المجلسىىي

 كلها المعصية من العصمة: في جميع المجاالت الممكنة سوبة إلى األئمةعصمة من

وهىي لىم  .والنسىيان السىهو من والعصمة، الخطأ من العصمة - كبيرة أو صغيرة -

كما دلَّ على ذلك صريح القىرآن والسىنة  ،تتحقق ألنبياء هللا تعالى ورسله 

.، إال العصمة في التبليل فهي متحققه لهموإجماع األمة
( )

 

وهو من ، من أئمتهم، والنسيان، عدم حصول السهو -عندهم - من العصمةو

ضروريات مذهبهم 
( )

. 

بأنهىىا قىىوة فىىي العقىىل تمنىىع صىىاحبها مىىن مخالفىىة " : وقيىىل فىىي تعىىريفهم لهىىا

".التكليف مع قدرته على مخالفته 
( )

 

وأنىه ال  ،كما يعىدون عصىمة األئمىة مىن السىهو النسىيان مىن عقائىدهم الثابتىة

. جد فيها أدنى خالف عندهميو
( )

 

وإن لىىم تظهىىر ، ومعتقىىد عصىىمة أئمىىة آل البيىىت هىىي امتىىداد لفكىىرة اإلمامىىة

 .إال متأخرا عن معتقد اإلمامة ماميةبمفهومها الخاص عند اإل

 =  
 .لبنان -بيروت -هـ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع 1414، 2ط( 135

 (.155ص)الذهبي : المنتقى من منها  االعتدال: انظر (1)

هىـ، 1411، 1عبىـدالحسين محمىد علىي بقىال، ط: تحقيىق(72ص)الحلىي : الرسىالة السىعدية: انظر (2)

الميىرزا أبىو : تعليقات، (7/76)محمد صالح المازندراني : قم، شرح أصول الكافي -مطبعة بهمن

هىىـ، دار إحيىىاء التىىراث 1421، 1السىىيد علىىي عاشىىور، ط: ضىىبط وتصىىحيح -الحسىىن الشىىعراني 

 (.1/86)الحر العاملي : وسائل الشيعةلبنان،  -بيروت  -العربي للطباعة والنشر والتوزيع 

هىىـ، دار 1397، 3ط (322ص)أميىىر محمىىد الكىىابمي القزوينىىي : شىىيعة فىىي عقائىىدهم وأحكىىامهمال (3)

 (.25/211) المجلسي: بحار األنوار: بيروت، وانظر -الزهراء

-حامىد حفنىي داود، مطبعىة انتشىارات أنصىاريان : تقديم(67)محمد رضا المظفر: عقائد اإلمامية (4)

 (.273-272ص) د مغنيةمحمد جوا: إيران، والشيعة في الميزان-قم
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ولعل بهور هذه الفكرة وتبلورها كمعتقد بعد ذلك نشأ في بل الحالة النفسية 

ومحاولىىىة إلصىىىاق ، الحكىىىم القىىىائم مىىىن حقىىىد مكبىىىوت علىىىى ماميىىىةالتىىىي يعيشىىىها اإل

وبالجانب اآلخر غلو في آل البيىت وفىي الحىديث عىن فضىائلهم ومىا ، المساويء به

وقىد كىان معتقىد العصىمة مىن أسىباب . جرى عليهم من المحن وأنهم األحق بىالحكم

، وذلك أن واقع األئمة ال يتفق بحىال ودعىوى عصىمتهم، نشوء عقيدة البداء والتقية

ف وتناقص فىي أقىوالهم قىالوا هىذا بىداء أو تقيىة كمىا اعتىرف بهىذا فإذا حصل اختال

ماميةبعص اإل
( )

. 

ردة فعىل تجىاه مخىالفيهم فىي قضىية إمامىة علىي   ماميةففكرة العصمة عند اإل

ذلىك أن عصىمة اإلمىام ، فقد بهرت هذه الفكرة كصفة مالزمة لإلمام، وبقية األئمة

ته لإلمامة من الصحابة الىذين بىايعهم كانت مبرراً للتدليل على  أحقية علي وأفضلي

فكانىىت العصىىىمة بمثابىىىة رد اعتبىىار وسىىىمو باألئمىىة عىىىن بقيىىىة .المسىىلمون للخالفىىىة

الناس
( )

. 

تبىدو فىي باهرهىا أمىراً يتعلىق بأبحىاث  ماميىةومع أن عقيدة العصمة عند اإل

 إالولم يكن بهورها بينهم ، لكنها في الحقيقة ذات صلة بالسياسة، العقائد والشرائع

 .لهذا الغرض المتعلق بأئمتهم وأحقيتهم بالخالفة

وتتلخص المراحل التىي مىر بهىا معتقىد العصىمة عنىد اإلماميىة إلىى األطىوار 

 : التالي

 شيخ إال أن ، وهذا غاية إدعاء العصمة،  قال ابن سبأ بألوهية علي: أ ال

سىبأ ابىن آراء مىن كىان العصمة معتقد أن يرى تيمية ابن اإلسالم
( )

أن  صىحيحوال،   
 

هىىـ، دار طيبىىة للنشىىر 1424، 7ط( 1/329)ناصىىر بىىن عبىىدهللا القفىىاري : مسىىألة التقريىىب: انظىىر (1)

 .الرياض -والتوزيع

 (. 141ص)أحمد محمود صبحي : نظرية اإلمامة لدى الشيعة االثنى عشرية: انظر (2)

 (.4/61: ) ، ومنها  السنة(4/518)مجموع فتاوى شيخ اإلسالم  (3)
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 يىمدي ما عنه نقل قد سبأ ابن أن شك وال، سبأ ابن عن مأثوًرالفظ العصمة لم يكن 

المىممنين أميىر بإلوهيىة القول عنه نقل فقد، وأعظم بالعصمة القول إلى
( )

 لىم لكنىه، 

 بىىأمير خاصىىة الغالىىب فىىي آرا ه وكانىىت، اإلماميىىة النظريىىة حسىىب بالعصىىمة يقىىل

الشىىيعة مىىن بىىالتوقف قىىال مىىن أول كىىان إنىىه حتىىى، علىىي المىىممنين
( )

 انتظىىار أي - 

 .- ورجعته علي اإلمام بهور

هشام بىن الحكىمقام : ثانيا
( )

إن اإلمىام ال " : وقىال، بتطىوير مفهىوم العصىمة 

."يذنب
 ( )

جبارعبدال القاضي ويرى 
( )

  عليه يجوز ال وأنه اإلمام بعصمة القول أن 
 

، دار إحيىاء 3هلمىوت ريتىر، ط: تحقيىق( 1/15) أبو الحسن األشعري: مقاالت اإلسالميين: انظر (1)

أبو الحسن محمد بىن أحمىد بىن : بيروت، والتنبيه والرد على أهل األهواء والبدع -التراث العربي 

محمىىد زاهىىد بىىن الحسىىن الكىىوثري، طبعىىة عىىام : ، تحقيىىق(18ص)عبىىدالرحمن الملطىىي الشىىافعي 

عبىـدالقاهر : مصر، والفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية -ـ، المكتبة األزهرية للتراث ه1418

م، دار اآلفىاق الجديىدة، والملىل 1977، 1، ط(15ص)بن طاهر بن محمد البغىدادي أبىو منصىور 

 (1/174)محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني : والنحل

 (.2/231)ى العسكري مرتض: عبـدهللا بن سبأ: انظر (2)

وانقطع إلى يحيى ابن خالد هشام بن الحكم الشيباني متكلم منابر، من المجسمة الغالة في الكوفة،  (3)

الشيخ " و" القدر " و" اإلمامة : " وصنف كتبا، منها. البرمكي، فكان القيم بمجال  كالمه ونظره

الىرد " و" لمعتزلة في طلحة والزبير الرد على ا" و" الدالالت على حدوث األشياء " و" والغالم 

الىرد " و" الرد على هشام الجواليقي " و" الرد على من قال بإمامة المفضول " و" على الزنادقة 

الزركلىي، : ، األعىالم6/194لسىان الميىزان : انظىر()هىـ 191)تىوفي سىنة ". على شيطان الطاق 

8/85) 

 (.193-25/192)المجلسي : بحار األنوار (4)

اضىىي عبىىـدالجبار المعتزلىىي، عبىىدالجبار بىىن أحمىىد القاضىىي أبىىو الحسىىن، الهمىىداني المعتزلىىي، الق (5)

: لىه تصىانيف كثيىرة، منهىا. ولي القضىاء بىالري، ومىات فيهىاقاضي قضاة الري، شيخ االعتزال، 

شىرح االصىول )، و(المجمىوع فىي المحىيط بىالتكليف)و( األمىالي)و( تنزيه القىرآن عىن المطىاعن)

: انظىر(. )هىـ415)تىوفي سىنةأحىد عشىر جىزءا، ( غنىي فىي أبىواب التوحيىد والعىدلالم)و( الخمسة

 (.3/212ابن العماد، : ، وشذرات الذهب22-18/21الصفدي، : الوافي بالوفيات
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 عصىر فىي يعىرف لىم غفلىة وال وسه يلحقه وال األحوال من حال في والزلل الخطأ

.القول هذا ابتدع حيث الحكم بن هشام زمن إلى لهم والتابعين الصحابة
( )

 

الخطيب الدين محب معه ويتفق
( )

 فيهىا نشىأت التي الزمنية الحقبة تحديد في 

 الحكىىم بىىن هشىىام معاصىىري مىىن آخىىر شىىخص إلىىى يعزوهىىا لكنىىه، العصىىمة عقيىىدة

 شىيطان المسىلمون يسىميه خبيىث الضىالة لعقيدةا هذه لهم اخترع من وأول": فيقول

الطاق
( )

"محمد آل مممن" الشعية وتسميه 
( )

  

أي فىي  ،فىي عصىر جعفىر الصىادق ماميىةأي أن هذه الفكرة قد بدأت عند اإل

.النصف األول من القرن الثاني
 ( )

  

 العقيىدة هىذه فلعىل، لجعفىر المعاصرين من الطاق وشيطان، الحكم بن هشامف

 .الصادق جعفر عصر في اإلمامية لشيعةا عند عرفت

 
 

م، دار العربيىىىة 1966عبىىىـدالكريم عثمىىىان، طبعىىىة عىىىام : تحقيىىىق( 2/528)تثبيىىىت دالئىىىل النبىىىوة  (1)

 .بيروت -والطباعة والنشر 

ين بن أبي الفتح محمد بن عبدالقادر بن صالح الخطيب، من الكتىاب والسياسىيين ولىد فىي محب الد (2)

الرعيل االول في اإلسالم، ذكر موقعة حطين، تاريخ مدينة الزهراء باالنىدل ، : دمشق، من آثاره

 (.2/16معجم المملفين، عمر رضا كحالة، : انظر( )هـ1389)توفي سنة

أبىىو جعفىىر األحىىول الكىىوفي الملقىىب بشىىيطان ، أبىىي طريفىىة البجلىىيمحمىىد بىىن علىىي بىىن النعمىىان بىىن  (3)

وسىماها الشهرسىتاني “ الشىيطانية”الطاق، من غىالة الشىيعة، تنسىب لىه طائفىة مىن الشىيعة تسىمى 

ويىىىزعم الشىىىىيعة أنىىىه مىىىىن أصىىىحاب جعفىىىىر . وقىىىىد صىىىنف للرافضىىىىة كتبىىىاً كثيىىىىرة، “النعمانيىىىة”

، 157الطوسىي، ص : الفهرسىت: انظىر) .وقيل غير ذلك( هـ161) توفي في حدود سنة..الصادق

 (.79-4/78الصفدي، : ، الوافي بالوفيات187 -1/186الشرستاني، : ، الملل والنحل158

ابىىو العبىىاس أحمىىد بىىن علىىي النجاشىىي (: فهرسىىت أسىىماء مصىىنفي الشىىيعة)رجىىال النجاشىىي: انظىىر (4)

المي التابعىة هـ، ممسسة النشىر اإلسى1416، 5موسى الشبيري الزنجاني، ط: ، تحقيق(325ص)

 .قم -لجماعة المدرسين

 (134ص)محمود صبحي: نظرية اإلمامة: انظر (5)
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ثمَّ طور العصمة شيخهم ابىن بابويىه: ثالثا
( )

اعتقادنىا فىي األئمىة أنهىم ": فقىال

معصومون، مطهرون من كل دن ، وأنهم ال ي ىذنبون ذنبىاً صىغيراً وال كبيىراً، وال 

يعصون هللا ما أمرهم، ويفعلون ما ي ممرون، ومن نفى عنهم العصمة في شيء من 

أنهىىم معصىىومون : لهم فقىىد جهلهىىم، ومىىن جهلهىىم فهىىو كىىافر، واعتقادنىىا فىىيهمأحىىوا

موصوفون بالكمال والتمام والعلم مىن أوائىل أمىورهم وأواخرهىا، ال يوصىفون فىي 

 "شيء من أحوالهم بنقص وال عصيان وال جهل 
( )

.   

ر العصمة شيخهم المفيد في القرن الثالث، فقىال :رانعا بأنهىا لطىف  ": ثم طوَّ

ه هللا تعىىالى بىىالمكلَّف، بحيىىث يمنىىع منىىه وقىىوع المعصىىية، وتىىرخ الطاعىىة، مىىع يفعلىى

"قدرته عليها 
( )

. 

في هذه المرحلة كان رأي جمهور اإلمامية أن أول درجة في الغلو هىي نفىي 

السىهو عىىن النبىي 
( )

مىن الشىىيعة  فكىىانوا يعىدون مىىن ينفىي السىىهو عىن النبىىي ، 

  .الغالة

في السهو والنسيان عن األئمة هو خرو  بهم تبدلت الحال وأصبح ن: خامسا

إنَّ  ): فقىال، شىيخهم المجلسىي من منزلة من ال تأخىذه سىنة وال نىوم وذلىك علىى يىد

مىىن الىىذنوب  ،صىىلوات هللا علىىيهم ،أصىىحابنا اإلماميىىة أجمعىىوا علىىى عصىىمة األئمىىة
 
 

 .سبق ترجمته (1)

 (.96ص)البن بابويه الصدوق : االعتقادات (2)

هىـ، دار المفيىد للطباعىة والنشىر 1414، 2رضا المختاري، ط: تحقيق(37ص: )النكت االعتقادية (3)

 .لبنان -بيروت  -والتوزيع

محمىىد بىىن علىىي الموسىىوي العىىاملي هىىامل : دارخ األحكىىام فىىي شىىرح شىىرائع اإلسىىالممىى: انظىىر (4)

قىىم،  -هىىـ، ممسسىىة آل البيىىت إلحيىىاء التىىراث1411، 1ممسسىىة آل البيىىت، ط: تحقيىىق( 8/168)

: ، من ال يحضره الفقيه(16/211: )يوسف البحراني: والحدائق النظرة في أحكام العترة الطاهرة

، ممسسىة النشىر اإلسىالمي (1/361)بابويه القمي الملقب بالصىدوق أبو جعفر محمد بن علي ابن 

 (. 171ص)المفيد : التابعة لجماعة المدرسين بقم، وأوائل المقاالت
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 ( مىن وقىت والدتهىم إلىى أن يلقىوا هللا  ،عمداً وخطأً ونسىياناً  ،الصغيرة والكبيرة
( )

. 

وقد كانت العصمة بهذه الصورة الغالية من نفي السهو والنسىيان عىن األئمىة 

إمىام - أنىه قيىل للرضىا": ففي البحار للمجلسي، معتقد فئة شيعية مجهولة في الكوفة

لىم يقىع عليىه السىهو فىي إن فىي الكوفىة قوًمىا يزعمىون أن النبىي: -الشيعة  الثامن

"الذي ال يسهو هو هللا ال إله إال هو إن، كذبوا لعنهم هللا: صالته فقال
( )

. 

فهذا يدل على أن عقيدة نفي السىهو كانىت معتقىد قىوم غيىر معينىين لشىذوذهم 

 ،الىذي هىو أفضىل األئمىة ،وأنهم كانوا ينفون السىهو عىن النبىي، في هذا االعتقاد

ثىم تطىور هىذا االعتقىاد ليشىمل أئمىة الشىيعة االثنىى عشىر ، ولم يقولىوا بىذلك لألئمىة

 .يعم طائفة الشيعة اإلمامية كلهاول

ونها مىن الضىروري عنىدهم: المتأخرين اإلمامية ونجد علماء الشيعة يعىدا
( )

، 

ومنكر الضروري عندهم كافر
( )

. 

مىىن  ،يتعىىارض مىىع اعتقىىادهم فىىي القىىدر ،كمىىا أنَّ قىىولهم بىىأنَّ إمىىامهم ال ي ىىذنب

أنَّ مفهىىوم العصىىمة  يثبىىتممىىا  ،وأنَّ العبىىد يخلىىق فعلىىه ،قىىولهم بالحريىىة واالختيىىار

 .عندهم سابق لمذهبهم في القدر

 
 

 (.25/351)بحار األنوار (1)

( الصىىىدوق)البىىن بابويىىىه القمىىي : وعيىىون أخبىىىار الرضىىا(. 25/351)المجلسىىىي : بحىىار األنىىوار (2)

-بيىروت  -هـ، ممسسة األعلمي للمطبوعات1414طبعة عام حسيت األعلمي، : تحقيق(1/221)

 .لبنان

 -هىىـ، المطبعىىة المرتضىىوية1348طبعىىة عىىام (3/241)عبىىـدهللا الممقىىاني : تنقىىيح المقىىال: انظىىر (3)

 .النجف

هىـ، 1382، 3ط(393ص)محسىن األمىين: تباع محمد بىن عبىدالوهابأكشف االرتياب في : انظر (4)

 .قم-مكتبة الحرمين 
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أو ما عدوه أدلة على ثبوت عصمة آل البيت  ،بقي أن أشير إلى أدلة اإلمامية

 .مع الرد عليها وإبطالها

 : عهى عةمة    البيت النقهية أدلة اإلمامية

، فىي االسىتدالل علىى عصىمة آل البيىت مىن القىرآن والسىنة يتعسف اإلماميىة

، عصىمتهم عىن فضىالً  أصىالً  عشىر ىلالثن ذكر فيه لي  سبحانه هللا تابك أن رغم

 : ومن ذلك، العصمة لتقرير بالقرآن تتعلق عشرية االثنى أن إال

 ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ): اسىىىىتداللهم بقولىىىىه سىىىىبحانه

 .[401:البقرة] (ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

: جلسي بابه الذي عقده في بحاره بشىأن العصىمة بعنىوانبهذه اآلية صدر الم

لىىزوم عصىىمة اإلمىىام.. بىىاب
( )

المعاصىىرين  اإلماميىىة وجملىىة مىىن شىىيوخ الشىىيعة. 

يجعلون هذه اآلية أصل استداللهم مىن القىرآن وال يسىتدلون بسىواها مثىل محسىن
( )

 

األمين
( )

محمد حسين آل كاشف الغطاءو ،
( )

ريحة ص"والذي يقول بأن هذه اآلية ، 

"فىىي لىىزوم العصىىمة فىىي اإلمىىام
( )

ويتىىولى صىىاحب مجمىىع البيىىان سىىياق وجهىىة ، 

استدل أصحابنا بهذه اآلية علىى ": فيقول ،استدالل أصحابه بهذه اآلية على مرادهم

نىص أال ينىال عهىده  -سىبحانه- أن اإلمام ال يكون إال معصوًما من القبىائح؛ ألن هللا
 
 

 (.25/191)األنوار بحار  (1)

 .سبق ترجمته (2)

 (.1/51)أعيان الشيعة  (3)

ولىد بىىالنجف سىىنة ، مىىن كبىار شىىيوخ الشىيعة ومىىراجعهم المعاصىىرين، محمىد حسىىين كاشىف الغطىىا (4)

« الىىدين واإلسىىالم»، «أصىىل الشىىيعة وأصىىولها»: ومىىن تصىىانيفه، هىىـ وتلقىىى علومىىه فيهىىا1294

، ومقدمىة كتىاب 3/256عمىر كحالىة، : المىملفين معجىم: انظىر.( ) هىـ1373)توفي سنة . وغيرها

 (.«أصل الشيعة وأصولها»

 (.212ص)أصل الشيعة وأصولها (5)
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، م فقد يكون بالًما إمىا لنفسىه وإمىا لغيىرهومن لي  بمعصو، الذي هو اإلمامة بالم

فإذا تاب فال يسمى بالًما فيصح أن ، إنما نفى أن ينال بالم في حالة بلمه: فإن قيل

أن الظالم وإن تىاب فىال يخىر  مىن أن تكىون اآليىة قىد تناولتىه فىي : والجواب، يناله

واآليىة مطلقىة غيىر ، فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه ال ينالها، حال كونه بالًما

فىىال ينالهىىا ، فيجىىب أن تكىىون محمولىىة علىىى األوقىىات كلهىىا، مقيىىدة بوقىىت دون وقىىت

"وإن تاب فيما بعد، الظالم
( )

. 

 : ال ليلنق  

إنىه : قىال ابىن عبىاس والسىدي: اختلف السلف في معنى العهد على أقىوال .1

أي نبىىوتي: [401:البقــرة ] (ۇ       ۆ  ۆ  ۈ): قىىىال، النبىىوة
( )

اهىىىدمجوقىىىال ، 
( )

 :

."أي ال أجعىىل إماًمىىا بالًمىىا يقتىىدى بىىه، اإلمامىىة"
 ( )

ال ينىىال عهىىد هللا فىىي ": وقيىىل، 

 
 

هىـ، 1415، 1ط( 1/377)أبو علي الفضىل بىن الحسىن الطبرسىي : مجمع البيان في تفسير القرآن (1)

عفر محمد أبو ج: التبيان في تفسير القرآن: لبنان، وانظر -بيروت  -ممسسة االعلمي للمطبوعات 

هىـ، دار إحيىاء 1419، 1أحمىد حبيىب قصىير  العىاملي، ط: ، تحقيىق(1/449)بن الحسن الطوسي

 (.25/191: ) لبنان، وبحار األنوار -بيروت  -التراث العرب

 (.1/169)، تفسير ابن كثير(1/531)تفسير الطبري: انظر (2)

شىىيخ القىىراء ام فىىي التفسىىير، هىىو مجاهىىد بىىن جبىىر أبىىو الحجىىا  المخزومىىي مىىوالهم المكىىي، ثقىىة إمىى (3)

فىيم : أخذ التفسير عىن ابىن عبىاس، قىرأه عليىه ثىالث مىرات، يقىف عنىد كىل آيىة يسىأله. والمفسرين

وكىان ال يسىمع بأعجوبىة إال ذهىب . نزلت وكيف كانىت   وتنقىل فىي األسىفار، واسىتقر فىي الكوفىة

عىىن هىىاروت  يبحىث" بابىىل " بحضىرموت، وذهىىب إلىى " بئىر برهىىوت " ذهىب إلىىى : فنظىر إليهىىا

كانوا يىرون : فيتقيه المفسرون، وسئل األعمل عن ذلك، فقال" التفسير " أما كتابه في . وماروت

: وقيىل( هـ111) سنةإنه مات وهو ساجد، : ويقال. أنه يسأل أهل الكتاب، يعني النصارى واليهود

 (.521، ص ابن حجر: ، تقريب التهذيب451-4/449الذهبي، : سير أعالم النبالء: انظر.)بعدها

محمىد بىن علىي بىن : ، وفىتح القىدير(1/168)، وتفسىير ابىن كثيىر (1/531)تفسير الطبىري: انظر (4)

 (.1/141)محمد الشوكاني
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."فأمن به وأكل وعاش، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم، اآلخرة الظالمين
 ( )

. 

أال ، نال ينال دينه الظالمو: يقول، دينه: عهد هللا الذي عهد إلى عباده": وقيل

ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک    ڌ  ڎ  ڎ): تىىىرى أنىىىه قىىىال

"الحىق علىى إبىراهيم يىا ذريتك كل لي  :يقول، [440:الصـافات ] (ک
 ( )

 كمىا ورد تفسىير.

.وجاءت بمعنىى الطاعىة كىذلك، العهد بالرحمة أي تنال رحمتي الظالمين
 ( )

وروى 

 ،عهىد للظىالمين لىي " :قىال: [401:البقرة] (ۇ ۆ ۆ ۈ): -أيًضا- ابن عباس

"فانقضه عاهدته وإن
( )

فهىي ليسىت فىي مسىألة ، اختلف السلف فىي تأويلهىا، فاآلية، 

 .اإلمامة أصالً 

إذ ال يمكن أن : عصمة بحالاللو كانت اآلية في اإلمامة فهي ال تدل على  .2

كمىا هىو مفهىوم ، إلىخ.. يقال بأن غير الظالم معصوم ال يخطص وال ينسى وال يسهو

من سها فهو بالم ومن أخطىأ  إذ يكون قياس مذهبهم، اإلمامية العصمة عند الشيعة

فبىىين إثبىىات ، وهىذا ال يىىوافقهم عليىه أحىىد وال يتفىىق مىع أصىىول اإلسىالم.. فهىو بىىالم

ونفي الظلم فرق كبير؛ ألن نفي الظلم إثبات للعدل، العصمة
( )

. 

: ال يسلم لهم أن من ارتكب بلًما ثم تاب منه لحقه وصف الظىالم والزمىه .3

ٱ  ٻ  ٻ  ): قىال تعىالى، الظلم الشىرخ فإن أعظم، وال تجدي التوبة في رفعه

ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ): ثىىم فسىىر الظلىىم بقولىىه، [١0:األنعــام] (ٻ  ٻ    پ

ڻ  ۀ   ۀ  ): ومع هذا قال جىل شىأنه فىي الكفىار، [40:لقمان] (ڄ  ڄ

 
 

أسىعد : ، تحقيىق(1/224)عبـدالرحمن بىن محمىد بىن إدريى  الىرازي : تفسير ابن أبي حاتم: انظر (1)

 (.1/168)صيدا، تفسير ابن كثير  -محمد الطيب، المكتبة العصرية 

 (.1/168)، وتفسير ابن كثير (1/223)، وتفسير ابن أبي حاتم (1/531)تفسير الطبري: انظر (2)

 (.1/223)تفسير ابن أبي حاتم : انظر (3)

 (.1/531)تفسير الطبري : انظر (4)

 (.1/531)تفسير الطبري: انظر (5)
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لكىىن قيىىاس قىىول هىىمالء أن مىىن أشىىرخ ، [0١:األنفــال] (ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ

، صىغيرة فهىو بىالم ال ينفىك عنىه وصىف الظلىمأو ارتكب معصية ولو ، ولو لحظة

وممدى هذا أن المشرخ ولىو أسىلم فهىو مشىرخ ألن الظلىم هىو الشىرخ
( )

فصىاروا ، 

ألن الخىوار  ال يثبتىون الوعيىد لصىاحب الكبيىرة ، بهذا أشد من الخوار  الوعيديىة

ومن المعلوم في بداهة العقول فضالً عىن الشىرع والعىرف ، إال في حال عدم توبته

أن من كفىر أو بلىم ثىم تىاب وأصىلح ال يصىح أن يطلىق عليىه أنىه كىافر أو »ة واللغ

وجىىائع ، وغنىىي لفقيىىر، ونىىائم لمسىىتيقظ، صىىبي لشىىيخ": وإال جىىاز أن يقىىال« ..بىىالم

وأيًضا لو اطرد ذلك يلزم من حلىف ال يسىلم علىى ، وبالعك ، وحي لميت، لشبعان

ا قبىل سىنين متطاولىة أن كافر فسلم على إنسان مىممن فىي الحىال إال أنىه كىان كىافرً 

"وال قائل به، يحنث
 ( )

. 

ومىن ، ومن المعروف أنه قد يكىون التائىب مىن الظلىم خيىًرا ممىن لىم يقىع فيىه

اعتقد أن كىل مىن لىم يكفىر ولىم يقتىل ولىم يىذنب أفضىل مىن كىل مىن آمىن بعىد كفىره 

فهىو مخىالف لمىا علىم باالضىطرار مىن ديىن ، وتاب بعد ذنوبه، واهتدى بعد ضالله

وهل يشبه أبنىاء المهىاجرين ، فمن المعلوم أن السابقين أفضل من أوالدهم، اإلسالم

واألنصار بآبىائهم عاقىل
( )

، كمىا أن اسىتداللهم هىذا يىمدي إلىى أن جميىع المسىلمين. 

جمىيعهم بلمىة ألنهىم  -إال مىن تعتقىد الشىيعة عصىمتهم- وكذلك الشيعة وأهىل البيىت

الطوسىىيوقىىد قىىال شىىيخهم ، غيىىر معصىىومين
( )

فىىال يجىىوز أن ، اسىىم ذم" ظلىىمبىىأن ال 

 
 

، ألنهمىا قىد أسىلما بعىد شىرخهم يعنون بالظلم الشرخ؛ ألن مرادهم إبطال خالفة أبي بكىر وعمىر؛  (1)

هىذه اآليىة أبطلىت إمامىة كىل : "ولذلك قىال الكلينىي، والشرخ لم ينفك عنهما بعد إيمانهما في زعهم

 (.1/199األصول من الكافي، : انظر)، "بالم

أبىو الفضىل شىهاب الىدين السىيد محمىىود : روح المعىاني فىي تفسىير القىرآن العظىيم والسىبع المثىىاني (2)

 .بيروت -دار إحياء التراث العربي ( 1/377)ي األلوسي البغداد

 (.312، 1/313)منها  السنة  (3)

هو أبو جعفر أبو عبـدهللا محمد بن الحسن نصىير الىدين الطوسىي ويعىرف بىالمحقق، وبالخواجىة،  (4)
=  
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."[4١:هـود ] (ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی): يطلق إال على مستحق اللعىن لقولىه تعىالى
 

( )
 

 آية التطهير : على العصمة بآية التطهير وحديث الكساء استدالل اإلمامية

ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک     ڎ      ڈ): هي قول هللا 

ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٺ): وهي جزء من قوله تعالى، [00:األحزاب] (ک

ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   

 .[00-00:األحزاب] (ک

وقىىد تعمىىد علمىىاء الشىىيعة االثنىىى عشىىرية اقتطىىاع آيىىة  التطهيىىر مىىن السىىياق 

من إغفاالً لنساء النبيوالذي خاطب هللا به نساء النبيالقرآني الذي جاءت فيه 

خىر  : قالىت، ثم ضموا إلى ذلك حىديث الكسىاء عىن أم المىممنين عائشىة، الخطاب

غداة وعليه مرطالنبي 
( )

مرحل 
( )

فأدخله ، من شعر أسود فجاء الحسن بن علي   =  
هـ، أحىد المعىاول التىي مكىن للتتىار مىن تىدمير بغىداد، وقتىل 597سنة ( قرب نيسابور)ولد بطوس 

علىت منزلتىه . رأسا في العلوم العقلية، عالمة باألرصاد والمجسطي والرياضىيات كانالمسلمين، 

وابتنى بمراغة قبة ورصىدا عظيمىا، واتخىذ خزانىة . فكان يطيعه فيما يشير به عليه( هوالكو)عند 

مألها من الكتىب التىي نهبىت مىن بغىداد والشىام والجزيىرة، اجتمىع فيهىا نحىو أربعمئىة ألىف مجلىد، 

. يمىده بىاألموال( هوالكىو)وكىان . صد الكواكب وجعل لهم أوقافىا تقىوم بمعاشىهموقرر منجمين لر

( تجريىىد العقائىىد)و( تحريىىر أصىىول اقليىىدس)و( تربيىىع الىىدائرة)يقىىال لىىه ( شىىكل القطىىاع: )مىىن كتبىىه

تىوفي مختصىر المحصىل للفخىر الىرازي، وغيرهىا، ( تلخىيص المحصىل)يعرف بتجريد الكىالم، و

ابىىن كثيىىر، : ، البدايىىة والنهايىىة1/147الصىىفدي، : الىىوافي بالوفيىىات: انظىىر(.)هىىـ662) ببغىىداد سىىنة

 (13/267، البداية والنهاية 215، 13/211

 (.1/158)التهبيان في تفسير القرآن  (1)

ثىىوب يلبسىىه الرجىىال والنسىىاء إزارا، ويكىىون رداء وقىىد يتخىىذ مىىن صىىوف، ويتخىىذ مىىن خىىز : مىىرط (2)

، 2، ط2/22حمىىد شىىم  الحىىق العظىىيم آبىىادي، م: عىىون المعبىىود شىىرح سىىنن أبىىي داود. )وغيىىره
=  



 

 

 الباب األول

231 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

: ثىم قىالثم جاءت فاطمة فأدخلها ثىم جىاء علىي فأدخلىه ، ثم جاء الحسين فدخل معه

 (ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک)
( )

وحىىديث ، 

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ): لما نزلت هذه اآلية على النبي  >أم المممنين أم سلمة 

وأنىىا معهىىم يىىا نبىىي : قالىىت أم سىىلمة  (ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک

«وأنت علىى خيىر، أنت على مكانك»: قال، هللا 
( )

ونىه لتثبيىت المعنىى الىذي يريد، 

ويىرى علمىاء الشىيعة االثنىى عشىرية أن فىي آيىة ، من االستدالل بهذه اآلية الكريمة

مىن ، التطهير داللة على عصمة أصحاب الكساء علىي وفاطمىة والحسىن والحسىين

بل ومن الخطأ والسهو البشري، الخطايا والذنوب؛ صغيرها وكبيرها
( )

. 

 : ال ليلنق  

وي عن أم سىلمة أنهىا : عدة صيلحديث أم سلمة المذكور آنفًا قد ورد ب - أ فر 

 لهىىم فجعلىىت ،عنىىدي وعلىىي وفاطمىىة والحسىىن والحسىىين كىىان النبىىي": >قالىىت 

خزيرة
( )

اللهم همالء أهل »: ثم قال، وغطى عليهم عباءة أو قطيفة، فأكلوا وناموا ،

«أذهب عنهم الرج  وطهرهم تطهيًرا، بيتي
( )

أجلسىهم وفي رواية أخىرى أنىه، 

وأومىأ بيىده ، فضىمه فىوق ر وسىهم، بأطرافىه األربعىة بشىمالهثىم أخىذ ، على كسىاء

 =  
 (بيروت  -م، دار الكتب العلمية 1995

محمد شم  الحق العظىيم : عون المعبود.)المنقوش عليه صور رحال اإلبل ىوهو الموش: مرحل (1)

 (.11/43آبادي 

 . سبق تخريجه (2)

 .ي سلمةهذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أب: وقال( 5/351)سنن الترمذي  (3)

 (.1/185)علي بن يون  العاملي : الصراط المستقيم: انظر (4)

اللحم الغاب يمخىذ فيقطىع صىغارا فىي القىدر ثىم يطىبخ بالمىاء الكثيىر والملىح، فىإذا أميىت : الخزيرة (5)

 (.4/327لسان العرب، )طبخا ذر عليه الدقيق فعصد به ثم أدم بأي أدام شيء 

 (.22/6)تفسير الطبري  (6)
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هىىىمالء أهىىىل بيتىىىي فأذهىىىب عىىىنهم الىىىرج  وطهىىىرهم »: فقىىىال، اليمنىىىى إلىىىى ربىىىه

«تطهيًرا
( )

وهاتان الروايتان تتفقان مع رواية مسلم عن السىيدة عائشىة.. 
( )

فىي  > 

أن فىال يقتضىي هىذا الحىديث ،ولكن هذا ال يحتم عدم دخول غيىرهم ،دخول الخمسة

ِ تِْسىىَعةً َوتِْسىىِعيَن اْسىىًما): الحىىديثو ،غيىىر المىىذكورين ال يىىدخلون فيىىه .(إِنَّ هلِلَّ
 ( )

ال  

: أنىه قىال  فقىد صىح فىي الحىديث عنىه، يقتضي أنه سبحانه لي  له أسماء أخىرى

عىىدل فىىي  ،مىىاض فىىي حكمىىك ،ناصىىيتي فىىي يىىدخ ،بىىن أمتىىكاو ،اللهىىم إنىىي عبىىدخ)

أو علمتىه  ،أو أنزلتىه فىي كتابىك،بىه نفسىك سميت ،أسألك بكل اسم هو لك ،خ قضا

.(أو استأثرت به في علم الغيب عندخ ،أحدا من خلقك
 ( )

 .الحديث 

فيها زيادات تشير إلىى عىدم دخولهىا مىع  >وقد وردت روايات عن أم سلمة 

ال يخلو أكثرها من الضعف، أهل الكساء
( )

: لكن صح منها من جملتها هذه الرواية 

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ) علىى النبىي  لما نزلت هذه اآلية" 

فىدعا فاطمىة وحسىنًا وحسىينًا فجللهىىم  >فىي بيىت أم سىلمة  (ک  ک   ک

اللهىم هىمالء أهىل بيتىي فأذهىب »: ثىم قىال، بكساء وعلي خلف بهىره فجللىه بكسىاء

أنىت »: وأنا معهم يا نبي هللا  قال: قالت أم سلمة، «عنهم الرج  وطهرهم تطهيًرا

«ك وأنت على خيرعلى مكان
( )

المباركفورييقول  .
( )

وأنىت  ،أنت على مكانك ": 
 
 

 (.7/319)رجع السابق الم (1)

 (.4/1883. )فضائل آل البيت: ، بابفضائل الصحابة : صحيح مسلم، كتاب (2)

، (2/981. )مىا يجىوز مىن االشىتراط والثنيىا فىي اإلقىرار: الشروط، باب: صحيح البخاري، كتاب (3)

وفضل من في اسماء اللهتعالى : الذكر والدعاء والتوبة والتوبة واالستفغار، باب: ومسلم في كتاب

 (.4/2162)أحصاها 

، وصىىححه (1/691)الحىىاكم : ، والمسىىتدرخ علىىى الصىىحيحين(1/391)مسىىند أحمىىد بىىن حنبىىل  (4)

 (1/337)األلباني في السلسلة الصحيحة 

 .(62-13/59)األلباني : سلسلة األحاديث الضعيفة: انظر (5)

 .ر بن أبي سلمةهذا حديث غريب من حديث عطاء عن عم: ، وقال(5/351)سنن الترمذي  (6)
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 ،يحتمل أن يكون معناه أنت خير وعلى مكانك من كونىك مىن أهىل بيتىي،على خير

وأن يكون ،كأنه منعها عن ذلك لمكان علي ،وال حاجة لك في الدخول تحت الكساء

االحتمال : قلت ،معاتالمعنى أنت على خير وإن لم تكوني من أهل بيتي كذا في الل

"األول هو الراجح بل هو المتعين
( )

. 

قىىد  >وهنىىاخ روايىىة هامىىة جىىًدا رويىىت بإسىىناد حسىىن تشىىير إلىىى أن أم سىىلمة 

ولعىل التعليىل فىي ذلىك أنىه ال يصىح ، دخلت في الكساء بعد خرو  أهل الكساء منه

ل فلىذلك أدخلهىا رسىو، أن تدخل أم سلمة مع علي ابن أبي طالب تحت كسىاء واحىد

سىمعت أم سىلمة زو  رسىول ": فعن شهر قىال، بعد خرو  أهل الكساء منه هللا 

، قتلىوه قىتلهم هللا: فقالت، لعنت أهل العراق، حين جاء نعي الحسين بن علي هللا 

جاءتىىه فاطمىىة غديىىة ببرمىىة قىىد  فىىإني رأيىىت رسىىول هللا ، غىىروه وذلىىوه لعىىنهم هللا

: فقىال لهىا، تىى وضىعتها بىين يديىهح، صنعت له فيها عصيدة تحملها فىي طبىق لهىا

: قىال، «اذهبي فادعيه وائتنىي بابنيىه»: قال، هو في البيت: قالت« أين ابن عمك »

حتى دخلىوا علىى ، وعلي يمشي في إثرهما، فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد

فأجلسهما فىي حجىره وجلى  علىي علىى يمينىه وجلسىت فاطمىة علىى  رسول هللا 

فاجتبذ كساء خيبريًا كان بساطًا لنا علىى المنامىة فىي المدينىة : لمةقالت أم س، يساره

جميًعا فأخذ بشماله طرفىي الكسىاء وألىوى بيىده اليمنىى إلىى ربىه  فلفه رسول هللا 

 ،اللهىم أهىل بيتىي ، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرج  وطهىرهم تطهيىًرا»: قال

 =  
محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم بهادر المباركفوري، محدث ولىد بقريىة مبىاركفور مىن توابىع  (1)

اعظمم كرة من إيالة بوبي بالهند، وقرأ بالعربية وبالفارسىية وباألرديىة ورحىل إلىى الىبالد القريبىة 

ي بيتىىه، وانقطىىع منىىه، وقىىرأ علىىى جماعىىة، وأسىى  عىىدة مىىدارس، درس فيهىىا بنفسىىه، ثىىم اعتىىزل فىى

ولىم ( هىـ1283)تحفة األحوذي فىي شىرح جىامع الترمىذي، كانىت والدتىه عىام : للتأليف، من آثاره

 .(3/394عمر كحالة، : معجم المملفين)أجد تاريخ وفاته

 .(9/48)تحفة األحوذي   (2)
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: ألست مىن أهلىك  قىال: قلت يا رسول هللا، «أذهب عنهم الرج  وطهرهم تطهيًرا

فدخلت في الكساء بعد ما قضىى دعىاءه البىن عمىه علىي ، (بلى فادخلي في الكساء)

."وابنيه وابنته فاطمة
 ( )

. 

أنها من أهىل بيتىه وأدخلهىا فىي الكسىاء بعىد  >ألم سلمة  فشهد رسول هللا 

 .دعائه لهم

لخطاب ومما يدل على أن اآلية ليست دالة على العصمة واإلمامة أن ا -ب

ھ  ھ  ): قال تعالى ،حيث بدأ بهن وختم بهن في اآليات كله ألزوا  النبي 

ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ                ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ۉ  ې  ې  ې     ې  

ى   ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  

  گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ں

 .[01-0١:األحزاب] (ڻ  ڻ

لكىن ، ومعهن األمر والنهي والوعىد والوعيىد فالخطاب كله ألزوا  النبي 

لمىىا تبىىين مىىا فىىي هىىذا مىىن المنفعىىة التىىي تعمهىىن وتعىىم غيىىرهن مىىن أهىىل البيىىت جىىاء 

حيث تنىاول ، ألنه إذا اجتمع المذكر والممنث غلب المذكر، التطهر بضمير المذكر

، أخىص مىن غيرهمىا بىذلك اطمة والحسىن والحسىين وعلي وف، أهل البيت كلهم

وهىذا شىائع ، كما أن زو  الرجل من أهىل بيتىه، بالدعاء لهم  لذلك خصهم النبي  
 

 . سبق تخريجه (1)
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هىم : فيقىول، كيىف أهلىك  أي امرأتىك ونسىا خ: في اللغة كما يقول الرجل لصاحبه

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ): وقىىىىد قىىىىال تعىىىىالى، بخيىىىىر

، اطب بهىذه اآليىة باإلجمىاع هىي سىارة زوجىة إبىراهيم والمخ، [٣0:هود] (ڤڤ

وهذا دليل على أن زوجة الرجل من أهل البيت
( )

. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ): وقولىىىىىه تعىىىىىالى

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ     

 .والمخاطب هنا أيًضا زوجة موسى ، [09:القصص] (ڤ  ڤ   ڤ

ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ): وقولىىه تعىىالى

فمن أهلىه الىذين ، [٢٢-٢1:مـري  ] (ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ۓ  ۓ     ڭ     ) كىىان يىىأمرهم بالصىىالة  وهىىذا كقولىىه تعىىالى مخاطبًىىا النبىىي 

أقىل تقىدير علىى  >وال شك فىي دخىول زوجاتىه أو خديجىة ، [400:طه] (ڭ   ڭڭ

باعتبار أن السورة مكية، في األهل
( )

. 

ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ): وقىىىال تعىىىالى

، [0٢:يوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ] (ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ

أي ، (ک  ک  ک  گ  گ  گ): وقولهىىىىىا، فالمخاطىىىىىب هنىىىىىا عزيىىىىىز مصىىىىىر

وهذا بيَّن، زوجتك
( )

. 

ي فىىي اللغىىة العربيىىة وال فىىي لغىىة القىىرآن معنىىى إذهىىاب الىىرج  ال يعنىى - 

يقىىول الراغىىب األصىىفهاني: العصىىمة
( )

: فىىي مفىىردات ألفىىاب القىىرآن مىىادة رجىى    
 

حميىد، والشىيخ عثمىان د سىعد عبىـدهللا ال: ، تقريص(386ص)فيصل نور ، اإلمامة والنص: انظر (1)

 .اليمن -هـ، دار الصديق1425، 1الخمي ، ط

 (.391ص) المرجع السابق (2)

 (393ص)المرجع السابق  (3)

 .سبق ترجمته (4)
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پ   ڀ  ): قال تعالى، ورجال أرجاس، رجل رج : قال، الشيء القذر: الرج "

وجعىىىل .. الخمىىىر والميسىىىر: والىىىرج  مىىىن جهىىىة الشىىىرع... [93:املائـــدة] (ڀ  ڀ

ڃ  ): قىىال تعىىالى، حيىىث إن الشىىرخ بالعقىىل أقىىبح األشىىياء الكىىافرين رجًسىىا مىىن

ــة] (ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ : وقولىىىىه تعىىىىالى، [40٢:التوبــ

ــون ] (ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ) : وقيىىىل، النىىىتن: قيىىىل الىىىرج ، [433:يـ

ھ   ھ  ھ  ): وقىىىال، [0١:التوبـــة] (ٿ  ٿ   ٿ): وذلىىىك كقولىىىه، العىىىذاب

"[41٢:األنعـام ] (ے  ے
 ( )

ْج َ "لفظ  وبالجملة  أصله القىذر يطلىق ويىراد بىه " الرِّ

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ): الشرخ كما فىي قولىه تعىالى

، ويطلىق ويىراد بىه الخبائىث المحرمىة كالمطعومىات والمشىروبات، [03:احلج] (وئ

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ): ونحىىو قولىىه

ــ] (ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ ٱ  ٻ  ): وقولىىىه، [41٢:اماألنعـ

ولىىىم يثبىىىت أن ، [93:املائـــدة] (ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ

ْج َ "استخدام القرآن لفظ  بمعنى مطلق الذنب بحيث يكون في إذهاب الرج  " الرِّ

.عن أحد إثبات لعصمته
 ( )

 

فكمىىىا أن كلمىىىة : التطهيىىىر مىىىن الىىىرج  ال يعنىىىي إثبىىىات العصىىىمة ألحىىىد -د

ْج َ " وإنمىا يىراد بهىا القىذر ،  يراد بها ذنوب اإلنسان وأخطا ه في االجتهىادال" الرِّ

والنتن والنجاسات المعنوية والحسية
( )

فىإن ، فإن كلمىة التطهيىر ال تعنىي العصىمة، 

وإن كىان أهىل البيىت هىم ، يريد تطهير كل المممنين ولىي  أهىل البيىت فقىط هللا 

لى فىىي كتابىىه الكىىريم عىىن صىىحابة فقىىد قىىال هللا تعىىا، أولىىى النىىاس وأحقهىىم بىىالتطهير

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ): رسىىىىىىىىول هللا 

 
 

 (.188ص) (1)

 (.79، 7/81)منها  السنة النبوية : انظر (2)

 (.211)المنتقى من منها  االعتدال : انظر (3)
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 .[٢:املائدة] (ڑ  ڑ  ک

ــة] (ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ): وقىىىال عىىىز مىىىن قائىىىل ، [430:التوبـ

بأنىىه  فكمىىا أخبىىر هللا ، [000:البقــرة] (ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ): وقىىال

فىإن كىان فىي إرادة ، يىر المىممنينيريد تطهير أهل البيت أخبر كذلك بأنه يريد تطه

التطهير وقوع للعصمة لحصل هذا للصحابة ولعموم المممنين الذين نصت اآليىات 

وقىد قىال تعىالى عىن رواد مسىجد قبىاء مىن الصىحابة ، على إرادة هللا عز تطهيىرهم

ولىىم يكىىن هىىمالء ، [43١:التوبــة] (چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ)

 .معصومين من الذنوب باالتفاق

ڃ   ڃ  ): ل تعالى عن أهل بىدر وهىم ثالثمائىة وثالثىة عشىر رجىالً وقا

ولم يكن فىي هىذا ، [44:األنفـال ] (ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ

عىن أهىل  -تعىالى- إثبات لعصمتهم مىع أنىه ال فىرق يىذكر فىي األلفىاب بىين قىول هللا

وبىىىىىين  [00:األحــــزاب ] (ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک): البيىىىىت

 .(ڇ   ڇ): رقوله في أهل بد

فال يمكىن صىرف المعنىى مىن إرادة التطهيىر إلىى إثبىات العصىمة ألصىحاب 

 .ألن ذلك من التعسف في تاويل اآليات، الكساء

وهىىي غيىىر اإلرادة القدريىىة، اإلرادة فىىي اآليىىة إرادة شىىرعية -هىىـ
( )

: يعنىىي: 

وهىي : إرادة شىرعية دينيىة -تعىالى- ومثلها قولىه، يحب هللا أن يذهب عنكم الرج 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ): كقولىىه تعىىالى، تتضىىمن معنىىى المحبىىة والرضىىا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ): وقوله تعىالى، [4١٢:البقرة] (ٴۇ   ۋ
 
 

وذلىك مثىل ، وهي التي بمعنى المشيئة الشىاملة لجميىع الموجىودات: ةاإلرادة القدرية الكونية الخلقي (1)

ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ) : وقولىىىه، [253: البقىىىرة] (ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ) : اإلرادة فىىىي قولىىىه تعىىىالى

ابىن تيميىة، : منها  السىنة النبويىة: انظر. )[34: هود](  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 (.11/355، ، مجموع الفتاوى5/412
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پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  

 .[0١-0٣:النساء] (ٹ  ٹ

ال يحبها وال يرضاها وال يىأمر  -سبحانه- والمعاصي إرادة كونية قدرية فهو

، هذا قول السلف واألئمىة قاطبىة، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، هاب

وبىين إرادتىه ومشىيئته الكونيىة ، فيفرقون بىين إرادتىه التىي تتضىمن محبتىه ورضىاه

القدرية التي ال يلزم منها المحبة والرضا
( )

أذهب الرج  عن  وال شك أن هللا ، 

ولكىن اإلرادة فىي هىذه اآليىة ، فاطمة والحسن والحسىين وعلىي وزوجىات النبىي 

اللهىم »: لمىا جللهىم بالكسىاء قىال ولذلك جاء في الحديث أن النبي ، إرادة شرعية

«اللهم أذهب عنهم الرج ، همالء أهل بيتي
( )

. 

آية التطهير لو كان فيها ما يدل على وقوع : يحسم القضية دعاء النبي  -و

: بتغطيتهم بالكساء والىدعاء لهىم بقولىه لما قام رسول هللا ، التطهير ألهل الكساء

«أذهب عنهم الرج اللهم  ،اللهم همالء أهل بيتي»
( )

بىل فىي هىذا داللىة واضىحة ، 

أراد أن ينىال أصىحاب  وأن رسىول هللا ، على أن اآلية نزلت في نسىاء النبىي 

فجمعهم وجللهم بالكساء ودعا لهىم فتقبىل ، الكساء هذا اإلخبار الرباني عن التطهير

 دعاءه لهمهللا
( )

 .فطهرهم كما طهر هللا نساء النبي بنص اآلية، 

أن مىىا : منهىىا: مىىن األدلىىة علىىى عىىدم داللىىة اآليىىة علىىى اإلمامىىة والعصىىمة -ز

مىن اآليىة بىزعم القىوم ثبىت  اختص به أميىر المىممنين علىي والحسىن والحسىين 

لكىان مىن  فلو كان هىذا دلىيال، وخصائص اإلمامة ال تثبت للنساء، >للسيدة فاطمة 

 
 

 (.11/582)، مجموع الفتاوى (7/72)ابن تيمية : منها  السنة النبوية: انظر (1)

وصىىححه .هىىذا حىىديث غريىىب: وقىىال(  5/351)، سىىنن الترمىىذي (4/117)مسىىند اإلمىىام أحمىىد  (2)

 (6/26)األلباني في السلسلة الصحيحة 

 .سبق تخريجه (3)

 (446ص)المنتقى من منها  االعتدال  (4)
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، كذلك وبذات االعتبىار >وفاطمة ، يتصف بما في اآلية يستحق العصمة واإلمامة

ومنها خرو  تسىعة مىن األئمىة ، فدل على أن اآلية ال يراد بها اإلمامة وال العصمة

حيث اختصت اآلية بثالثة منهم، لعدم شمول اآلية لهم
( )

. 

  النبىي أزوا  تعلىيم جلأ من سيقت إنما بعدها وما قبلها وما ،التطهير آيةف

 أراد الىذي الكىريم النبىي هذا بمقام الالئقة السامية المنزلة إلى يرتقين كي وتربيتهن

 .عنه الرج  وإذهاب ،الشريف بيته طهارة تعالى هللا

 العةمة مسألة عهى العقهيّة أدلة اإلمامية : 

 أصىل إلىى اإلمىام عصىمة علىى بهىا يستدلون التي العقلية ة اإلماميةأدل رجعت

ة أنه  وهو، واحد ضة كلهها األمه الل للخطأ معره ىالل من لها والعاصم، والضه  هىو الضه

 .اإلمام

 رئىىي  مىىن لهىىا البىىد األمىىة إن: فقىىالوا األسىىاس هىىذا علىىى أدلىىتهم رتبىىوا ولهىىذا

 التهسلسىىل فيلىىزم يسىىدهده آخىىر لىىه لىىزم عليىىه الخطىىأ جىىاز فلىىو، خطأهىىا يسىىدد معصىىوم

 بأنىه وقىالوا.. باألمىة ال باإلمىام عنىدهم الثقىة ألن م؛اإلمىا بعصمة القول يلزم فحينئذ

."بدونه واإلجماع والسنة الكتاب على اعتماد وال، للشرع الحافظ هو
 ( )

 

أن األمة ال يمكن أن تجتمىع علىى ضىاللة وأنهىا معصىومة بكتىاب والصحيح 

وهذا يخالف تماماً من يوجىب عصىمة واحىد ، ربها وسنهة نبيها عن أن تضل جميعاً 

 
 

 (.394ص)رجع السابق الم (1)

علي بن الحسىين : ، الشافي في اإلمامة(1/121)علي بن يون  العاملي : الصراط المستقيم: انظر (2)

قىم، كتىاب األلفىين -هـ، ممسسة إسماعيليان 1411، 2، ط(1/287)الموسوي الشريف المرتضى 

مطهىىر جمىىال الىىدين الحسىىن بىىن يوسىىف ال: فىىي إمامىىة أميىىر المىىممنين علىىي بىىن أبىىي طالىىب 

: الكويت، وكشف المراد في شرح تجريد االعتقاد -هـ، مكتبة األلفين1415طبعة عام ( 231ص)

 ( 391 -391ص)ابن مطهر الحلي 
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الخطىىأ عىىن- إذا لىىم يكىىن فىىيهم معصىىوم - لمسىىلمينمىىن ا
( )

فاألمىىة محفوبىىة مىىن ، 

ىة تجمع وال،  نبيهها وسنهة ربهها بكتاب معصومةوهي ، الضالل العام الشامل  األمه

 األمىم مىن كىان مىن ألن "، اإلمىام عصىمة عىن مغنيىة األمهة وعصمة، ضاللة على

ىة وهىذه، لحىقا يبىين نبيًىا هللا بعىث دينهم بدلوا إذا كانوا قبلنا ، نبيههىا بعىد نبىي ال األمه

ة مقام تقوم عصمتها فكانت  إال الىدهين مىن شىيئًا يبىدهل أن مىنهم أحىد يمكىن فىال، النهبوه

."بدهله فيما خطأه يبيهن من هللا أقام
 ( )

  

 كمىا -بىالقرآن والسىنة النبويىة الصىحيحة الضىالل من وحفظها األمة فعصمة

 .ح إيجاب عصمة واحد من المسلمينوال يص - الشرعية النصوص بذلك جاءت

ٱ  ٻ     ): تعىىالى قىىال، بالرسىىل قامىىت األمىىة علىىى الحجىىة باإلضىىافة إلىىى أن

ــاء] (ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ ڇ  ڍ   ): قولىىىه إلىىىى [4٢0:النسـ

 وهىىىذا، واألئمىىىة: - سىىىبحانه - يقىىىل ولىىىم، [4٢٢:النســـاء] (ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

.كاألئمة الرسل غير ىإل الخلق أحو  من قول يبطل
 ( )

  

ىىد التىىي العقليهىىة وأدلهىىتهم ىىة وأنه ، معصىىوم إمىىام إلىىى الحاجىىة تمكه  ال بدونىىه األمه

 عصىمة إبطىال إلىى النههايىة فىي تىمدهي أيًضىا هىي الحجىج هىذه، أمىان وال لهىا إيمان

تهم ألنه  عندهم؛ األئمهة .عنها يتحدهثون التي اإلمامة مقاصد بهم يتحقهق لم أئمه
 ( )

 

ورة وهذه  الشىيعة اتفىاق ونويعلنى، علماء اإلمامية يرسمها التي للعصمة الصه

ىىنهة، القىىرآن صىىريح ذلىىك علىىى يىىدله  كمىىا ورسىىله هللا ألنبيىىاء تتحقهىىق لىىم عليهىىا ، والسه
 
 

، والجىىواب الصىىحيح  لمىىن بىىدل ديىىن (29ص)الملطىىي : التنبيىىه والىىرد علىىى أهىىل األهىىواء والبىىدع (1)

مصىر، والمنتقىى  -عىة المىدني علي سيد صبح المدني، مطب: ، تحقيق(1/362)ابن تيمية : المسيح

 (.549ص)من منها  االعتدال 

 (.6/467)ابن تيمية : منها  السنة النبوية (2)

 (.19/66) ابن تيمية: الفتاوى: انظر (3)

نهة (4)  (.6/385)، (4/91: )منها  السه
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  .األمة وإجماع

وال شك أن عقيدة العصمة عند اإلمامية ترتىب عليهىا الغلىو فىي قبىور األئمىة 

 غلىو إلىى تحول األلوهية بصفات وصفهم حد إلى عصمتهم في فالغلو، وأضرحتهم

 .سبحانه هللا دون من وتدعى بها فيطاف ومشاهدهم قبورهم في

 ،األصىىول اإلسىىالمية الىىذي عليىىه الصىىحابة ن إذن هىىي  دعىىوة غريبىىة عىى

وسىائر أنبيىاء هللا ورسىله السىابقين الذين يرون أنه ال معصوم إال رسول هللا 
( )

 ،

.مشرع بعده ألحد وال وال عصمة بعد الرسول 
 ( )

 

وال مسىتحبا ، فال يكون في الدين واجبا إال ما أوجبه وال حراما إال مىا حرمىه

.إال ما استحبه وال مكروها إال ما كرهه وال مباحا إال ما أباحه
 ( )

 

 ،مىن قىال بعصىمة علىي فما في أصحاب رسىول هللا ": يقول شيخ اإلسالم

كما انفرد بتكفيىره  ،رد بهذا جهلة اإلماميةوإنما انف ،وال أئمة العلم ،وال في التابعين

."ضالل الخوار  وبتفسيقه خلق من النواصب
 ( )

  

وأنهىا معصىومة  ،فالصحابة يرون أن األمة ال يمكن أن تجتمىع علىى ضىاللة

وهىذا يخىالف تمامىا مىن يوجىب  ،عىن أن تضىل جميعىا بكتاب ربهىا وسىنة نبيهىا 

سلمين إذا لم يكن فيهم معصوم ويجوز على مجموع الم،عصمة واحد من المسلمين

معصىومة بكتىاب ربهىا وسىنة ، فاألمىة محفوبىة مىن الضىالل العىام الشىامل ،الخطأ

 . نبيها محمد 

 
 

القاضي أبىي الفضىل عيىاض بىن : والشفا بتعريف حقوق المصطفى( 6/433)منها  السنة : انظر (1)

 .لبنان-بيروت  -هـ، دار ابن حزم 1423، 1ط(346ص)ى اليحصبيموس

 (.415ص)المنتقى من منها  االعتدال : انظر (2)

 (.113ص)ابن تيمية : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: انظر (3)

 (411ص: )المنتقى من منها  االعتدال (4)
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حيىث يىرون أن ، وموقفهم من عصىمة آل البيىت  فهذا هو معتقد الصحابة

والحجىة قىد قامىت علىى األمىة برسىول هللا  الوحي قد انقطع منذ مات رسىول هللا 

ٱ  ٻ     ): يقىىول هللا تعىىالى، يغنىىي عىىن إتبىىاع مىىا سىىواه بىىي وإتبىىاع الن 

فىىىال عصىىىمة وال طاعىىىة  [4٢0:النســـاء] (ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ

 .وكل يمخذ من قوله ويترخ  إال رسول هللا ، مطلقة وال تشريع لغيره 

ومىن عصىمة آل البيىت ، من العصمة عمومىا وفيما يلى مواقف الصحابة 

 : ه الخصوصعلى وج

عن سعيد بن المسيب .1
( )

: يقىول، يقبىل أنكىان ينهىى للصىائم  أنهعن عمر  

."نه لي  ألحدكم من العصمة ما كان لرسول هللاإ"
( )

 

: ثالث وهي المنجيىات ": معاذ قال األمةما قوام هذه : } سأل عمر معاذا .2

ة والطاعىى ،والصىىالة وهىي الملىىة ،وهىىي الفطىرة التىىي فطىىر النىاس عليهىىا اإلخىالص

."صدقت: فقال عمر ،وهي العصمة
 ( )

 

 وعمىر ، فهنا فسر معاذ العصمة بالطاعة ال عدم اإلسهاء أو عدم الذنوب

 .يصدقه في ذلك فلم يعهد الصحابة عصمة غير ذلك

َمر  وَرس ول  هللا دخل  .3 َمر  ع  ىوَل : يَْضَحك  فقال ع  أْضىَحَك هللا ِسىنََّك يىا رس 

ىىنَّ ِعْنىىِديَعِجْبىى): فقىىال النَّبِىىيا  ؛هللا الِء الَّالتِىىي ك  ىىا َسىىِمْعَن َصىىْوتََك  ،ت  ِمىىْن هىىا   فلَمَّ

َمر   .(اْبتََدْرَن الِحَجابَ  َمىر  ، فأْنىَت أَحىقا أْن يَهَىْبَن يىا َرس ىوَل هللا: فقال ع  يىا : ث ىمَّ قىاَل ع 

اِت أْنف ِسِهنَّ أتَهَْبنَنِي والَ تَهَْبَن رس وَل هللا  ق ْلنَ   َعد وَّ َت أفَىظا وأْغلَىظ  ِمىْن أْنى، نََعمْ : ََ

 
 

 .سبق ترجمته (1)

عبدالمحسىن بىن   طىارق بىن عىوض هللا بىن محمىد، : تحقيىق( 5/164)الطبرانىي : المعجم األوسط (2)

 (.3/166)الهيثمي : القاهرة، ومجمع الزوائد -إبراهيم الحسيني، دار الحرمين 

 (.6/493)السيوطي : الدر المنثور (3)
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إْيهىاً يىا اْبىَن الَخطَّىاِب والَّىِذي نَْفِسىي بِيَىِدِه مىا لَقِيَىَك ): فقال رس ول  هللاَرس وِل هللا 

كَ  اً َغْيَر فَجِّ ْيطَان  سالَِكاً فَجا قَطا إالَّ سلََك فَجَّ (الشَّ
( )

. 

ن هىذا أل، هللا تعىالى عنىه يرضى، فضيلة عظيمة لعمىر: وفيه ": قال الشارح

إذ ، الكالم يقتضي أن ال سبيل للشيطان عليه إالَّ أن ذلك ال يقتضي وجوب العصمة

وال يمنىع ذلىك مىن ، لي  فيه إالَّ فرار الشىيطان مىن أن يشىاركه فىي طريىق يسىلكها

، هىذا موضىع التأمىل ...هكذا قرره بعضهم، وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته

إنمىا كىان ألجىل خوفىه ال ألجىل   يه عمرألن عدم سلوكه الطريق الذي يسلك ف

كيىف ال يمنىع مىن الوصىول إليىه ، فالىذي يكىون حالىه مىع عمىر هكىذا ...معنى آخىر

وتمكن الشىيطان مىن وسوسىة بنىي آدم مىا هىو إالَّ بأنىه يجىري فىي   ألجل الوسوسة

فالىذي يهىرب منىه ويخىر علىى وجهىه إذا رآه ، عروق بني آدم مثىل مىا يجىري الىدم

، وكرمىاً ، فضىالً منىه، وما ذاخ إالَّ خاصة له وضعها هللا فيىه  إليه كيف يجد طريقاً 

." ألنها من خواص األنبياء، وبهذا ال ندعي العصمة
 ( )

 

بالعصىمة فغيىره  فإذا كان عمىر الىذي حىاز هىذه الرتبىة لىم يشىهد لىه النبىي 

 .أولى

 -علي بىن أبىي طالىب- فإن الصحابي، وإن كان الحديث عن موقف الصحابة

 أو بىره  أميىر مىن للنهىاس البىده ": يقىول، لىه موقفىه مىن عصىمة اإلمىام، آل البيىتإمام 

، السهبل به وتأمن، العدو به ويقاتل، الفيء به ويجمع، المممن إمرته في يعمل فاجر

عيف به ويمخذ "القوي من للضه
( )

  

 
 

: ومسىلم فىي كتىاب( 3/1199)صىفة إبلىي  وجنىوده  : بىدء الخلىق، بىاب: كتىاب: صحيح البخاري (1)

   (4/1863.)ئل عمر من فضا: فضائل الصحابة، باب

، دار إحيىاء (16/196)بدر الىدين محمىود بىن أحمىد العينىي : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (2)

 (.11/122)المباركفوري : وتحفة األحوذي: بيروت، باختصار، وانظر -التراث العربي 

 (.8/184)، سنن البيهقي الكبرى (7/557) مصنف ابن أبي شيبة  (3)
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 رأى بىل، بعيىد أو قريب من لها يشر ولم، األمير في العصمة يشترط لم فهنا

 أمىر يلىي ال أنىه يقىل ولىم، والىبالد العبىاد مصىالح بىه تنىاط أميىر نصىب من البده  أنه

 - جاهليىة رايىة فهىي المعصىوم رايىة غيىر تقىوم رايىة وكل، معصوم إمام إال الناس

 عنىد المعصىومين عشىر االثنىي فىي اإلمىارة يحصىر ولىم - ماميىةاإل كتب تقول كما

 رأى بىل، ةماميىاإل إليىه تىذهب كمىا المسىلمين خلفىاء مىن توالها من ويكفر ماميةاإل

 الجهىاد أجىاز أنىه بىدليل شىرعية إمارته وجعل، فاجًرا كان ولو اإلمام قيام ضرورة

 .الفاجر إمارة بل في

ة المعنىى الىذي للعصم فهنا نخلص من هذا المبحث عدم معرفة الصحابة 

دوافعىىه سياسىىية ، فهىىو معتقىىد متىىأخر النشىىوء، ثنىىى عشىىرية اآلنتىىدين بىىه الشىىيعة اال

 .  بحتة

 

 



 

 

 الباب األول

245 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

 

 : المبحث الثالث
 وقف الصحابة من التوسل بآل البيتم

وعلمنىا ، مىن محبىة وفضىائل آل البيىت سبق أن مىر بنىا موقىف الصىحابة 

وفىي مسىألة التوسىل لىم يخىص ، ذلك المنهج المتوسط في إنزالهم منازلهم ومحبىتهم

وهو مىن ، فقد ورد التوسل بغير آل البيت، الصحابة آل البيت بالتوسل دون غيرهم

 .التوسل المشروع الذي يعني التوسل بدعاء الشخص ال بذاته

ألن ، وقبل الخوض في تفاصيل الموضوع أبدا بتعريف التوسل لغة وشىرعا

وإدخالهم فيه ما ، وتوسعهم فيه، من أسباب سوء فهم كثير من الناس لمعنى التوسل

 .األصليةوعدم معرفتهم بداللته ، هو عدم فهمهم لمعناه اللغوي، لي  منه

 : فالتوسل لغة

وسل فىالن إلىى هللا وسىيلة إذا عمىل عمىال تقىرب و ،القربة: وهي الوسيلةمن 

توسىل و توسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمىلو ،الواسل الراغب إلى هللاو ،به إليه

الوسيلة الوصلة والقربى وجمعهىا و ،إليه بكذا تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه

ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ):  تعىىىىىالىالوسىىىىىائل قىىىىىال هللا

 ( ) [٢٣:اإلسراء] (ەئ

: قىال ابىن األثيىر، هىو التوسىل والتوصل إليىه برغبىة، التقرب إلى المطلوبف

ومىىا يتوصىىل بىىه إلىىى الشىىيء ، القربىىة والواسىىطة: والوسىىيلة، الراغىىب: الواسىىل)

(وجمعها وسائل، ويتقرب به
 ( )

 

 
 

 (.31/75)الزبيدي : تا  العروس: ، وانظر(6/111)ابن منظور  :لسان العرب (1)

للراغىىب : المفىىردات فىىي غريىىب القىىرآن: ، وانظىىر(5/184)النهايىىة فىىي غريىىب الحىىديث واألثىىر  (2)

 (.523ص)األصفهاني 
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والدرجىة والقربىة، ة عنىد الملىكهذا وهناخ معنى آخر للوسيلة هو المنزلى
( )

 ،

إذا  ): وذلىك هىو قولىه، كما ورد فىي الحىديث تسىمية أعلىى منزلىة فىي الجنىة بهىا

فإنىه مىن صىلى علىي صىالة ، ثىم صىلوا علىي، سمعتم المىمذن فقولىوا مثىل مىا يقىول

فإنها منزلىة فىي الجنىة ال تنبغىي ، ثم سلوا هللا لي الوسيلة، صلى هللا عليه بها عشراً 

فمىىن سىىأل لىىي الوسىىيلة حلىىت لىىه ، وأرجىىو أن أكىىون أنىىا هىىو، بىىد مىىن عبىىاد هللاإال لع

 ( الشفاعة
( )

. 

، هذين المعنيين األخيرين للوسيلة وثيقا الصىلة بمعناهىا األصىلي أنوواضح 

 .في هذا البحثولكنهما غير مرادين 

 : التوسل شرعا  

صىل إلىى وعبادة يىراد بهىا التو، -تعالى- اتخاذ سبب مشروع يقرب إلى هللا"

."وبما شرعه على لسان رسوله ، رضوانه 
 (3)

 

واتبىاع أنبيائىه ورسىله وبكىل  ،بطاعتىه وعبادتىه -تعىالى- هو التقرب إلى هللاف

فهىو  ،كل مىا أمىر بىه الشىرع مىن الواجبىات والمسىتحباتو .عمل يحبه هللا ويرضاه

 .توسل شرعي ووسيلة شرعية

ن معنى التقرب أو ما يمول ال يخر  ع، ن التوسل لغة وشرعاً فإ وعلى هذا 

 .بما يرضاه من األعمال الصالحة -تعالى- من القربى إلى هللا

 
 

 (.11/724)ابن منظور : لسان العرب (1)

ذن لمن سمعه، ثم يصلي على استحباب القول مثل قول المم: الصالة، باب: رواه مسلم، في كتاب  (2)

 (.1/288) ثم يسأل هللا له الوسيلة  النبي 

، مراجعىىة (28ص)عبىىـدهللا بىىن عبدالحميىىد األثىىري: أنىىواع وأحكىىام التوسىىل المشىىروع والممنىىوع (3)

هىـ، دار 1422، 1عبـدالقادر االرنا وط، وعبدالرحمن بن صالح بن محمود، ط: الشيخان: وتقديم

 .الرياض -الراية للنشر والتوزيع
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والقرآن من قبل بسلوخ الطريق المستقيم  شهد لهم الرسول  والصحابة 

، تفترق أمتي على ثالث وسبعين ملة): يقول النبي ، -تعالى- وابتغاء مرضاة هللا

مىىا أنىىا عليىىه ): مىىن هىىي يىىا رسىىول هللا  قىىال قىىالوا (كلهىىم فىىي النىىار إال ملىىة واحىىدة

.(وأصحابي
 ( )

 

فقىىد شىىاهدوا التنزيىىل وفهمىىوا األحكىىام ولىىم يحصىىل بيىىنهم خىىالف فىىي العقيىىدة 

، بكىل وضىوح وبيىان فهم متفقون في أمور العقائد التي تلقوها عن النبىي ، أصال

أمىور  عما يشىكل علىيهم فهمىه فىي جميىع باإلضافة إلى أنهم كانوا يسألون النبي 

 .الدين

 لم يثبىت عىن كبىار الصىحابة  -تعالى- ولتحقيق معنى التوحيد الخالص هلل

وكىانوا يطلبىون منىه أن يىدعو للمسىلمين ، أن يدعو لهىم نهم كانوا يسألون النبي أ

.كما بين ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية واستدل عليه بشواهد من الواقع
 ( )

 

وال عنىد قبىر ، عاء عند قبر النبي هذا ولم يكن أحد من الصحابة يقصد الد

.وعلى صاحبيه غيره من األنبياء وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي 
 ( )

 

، فىي التوسىل وطلىب الىدعاء مىن النبىي  فإذا كىان هىذا مىنهج الصىحابة 

 .من آل بيته فكيف ممن هم دون النبي 

اء رسىىول هللا ثبىىت أن الصىىحابة كىىانوا يتوسىىلون إلىىى هللا باالستسىىقاء بىىدعو

 لهم في حال حياته ،استسىقوا  ،ولما قبص هللا نبيه إليه وألحق بالرفيق األعلى

وبخاصىىة إذا  ،وتوسىلوا بغيىىره مىىن األحيىىاء الىىذين تكىون فىىيهم مظنىىة التقىىى والىىورع

 
 

وصىححه األلبىاني فىي السلسىلة الصىحيحة .هذا حديث مفسىر غريىب: وقال( 5/26)سنن الترمذي  (1)

(1/356) 

 .وما بعدها( 1/186)مجموع الفتاوى: انظر (2)

 (.394ص)، واقتضاء الصراط المستقيم (27/111)مجموع الفتاوى : انظر (3)
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.كانت له وشائج قربى تربطه بالنبي 
 ( )

 

، النىاسجدب عام الرمادة حين أ }وقد ثبت توسل عمر بن الخطاب بالعباس 

كما ورد توسل الصحابة بيزيد بىن األسىود ، وهذا التوسل هو توسل بدعائه ال بذاته

الجرشىىي
( )

ممىىا يىىدل علىىى عىىدم اختصىىاص آل البيىىت بالتوسىىل دون غيىىرهم ألن ، 

 .الصحابة توسلوا بدعائهم لصالحهم وتقواهم

كىان إذا قحطىوا استسىقى  أن عمر بن الخطىاب " : عن أن  بن مالك 

وإنىىا ، فتسىىقينااللهىىم إنىىا كنىىا نتوسىىل إليىىك بنبينىىا: فقىىال، مطلبعبىىـدال نبالعبىىاس ابىى

".في سقَون: قال، نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا
( )

 

أننا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبيناإنا كنا نتوسل إليك بنبينا : ومعنى قول عمر

وقىد  واآلن، ونتقىرب إلىى هللا بدعائىه، ونطلىب منىه أن يىدعو لنىا كنا نقصىد نبينىا

فإننا نتوجه إلىى عىم ، ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا، إلى الرفيق األعلى انتقل 

 .ونطلب منه أن يدعَو لنا، نبينا العباس

إن : فقىىال، خطىىب النىىاس عمىىر فىىي عىىام الرمىىادة" : قىىال } وعىىن ابىىن عمىىر 

 فاقتدوا أيها الناس برسىول هللا، كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد رسول هللا 

 قال فما برحوا حتى سقاهم هللا.واتخذوه وسيلة إلى هللا، في عمه العباس"
( )

 

الزبيىىر بىىن ال بذاتىىه كمىىا بينىىه  وفىىي هىىذا الحىىديث التوسىىل بىىدعاء العبىىاس 
 
 

 (.65ص)ابن تيمية : التوسل والوسيلة: انظر (1)

معاوية بن أبي سفيان، لمىا أجىدب النىاس بالشىام، استسىقى بيزيىد بىن »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (2)

اللهم إنا نستشفع أو نتوسل بخيارنا، يا يزيد ارفىع يىديك، فرفىع يديىه ودعىا : األسود الجرشي، فقال

نوا مىن يسىتحب أن يستسىقى بأهىل الىدين والصىالح، وإذا كىا: الناس حتى سقوا، ولهذا قىال العلمىاء

 (.1/126قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ). «فهو أحسن أهل بيت رسول هللا 

 (.2/342.)سمال الناس اإلمام إذا قحطوا: االستسقاء، باب: رواه البخاري، في كتاب (3)

 (.2/497) البن حجر العسقالني: فتح الباري (4)
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بكار
( )

 ،صفة ما دعىا بىه العبىاس فىي هىذه الواقعىة والوقىت الىذي وقىع فيىه ذلىك في 

اللهم إنه لم ينزل بالء إال  "»: قال فأخر  بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر

وهذه أيىدينا  ،وقد توجه القوم بي إليك لمكانى من نبيك ،ولم يكشف إال بتوبة ،بذنب

 ،فأرخت السماء مثل الجبىال ".فاسقنا الغيث ،ونواصينا إليك بالتوبة ،إليك بالذنوب

«.وعاش الناس ،حتى أخصبت األرض
( )

  

بىن  الخطىاب عىام الرمىادة بالعبىاس استسىقى عمىر بىن ): بن عمر قالاعن و

كان  إن رسول هللا ": فقال ،فذكر الحديث وفيه فخطب الناس عمر .(مطلبعبدال

في عمىه العبىاس  يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا أيها الناس برسول هللا

.( فما برحوا حتى سقاهم هللا "واتخذوه وسيلة إلى هللا وفيه
( )

  

وفيه فضل العباس وفضىل عمىر ) : ر في شرحه للحديثقال الحافظ ابن حج

.( لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه
( )

 

 :  الذين ير ن مشر عية التوسل نذ ات    البيت يورد ن الشبه التالية

وإن توسىىل الصىىحابة بالعبىىاس كىىان ، جىىواز التوسىىل بىىذوات الصىىالحين: أوال

 
 

:  بىن الزبيىر بىن العىوام، أبىو بكىر، وقيىلالزبير بن بكار بن عبدهللا بن مصعب بن ثابت بن عبدهللا (1)

أبىىىو عبىىىـدهللا، القرشىىىي األسىىىدي الزبيىىىري، قاضىىىي مكىىىة، روى عىىىن عبىىىـدالملك بىىىن عبىىىدالعزيز 

أخبىار العىرب وأيامهىا، : الماجشون ومحمد بن الضحاخ وعمه مصعب بن عبدهللا، ومن تصىانيفه

، كتىىاب أزوا  النبىىي  نسىىب قىىريل وأخبارهىىا، كتىىاب نىىوادر أخبىىار النسىىب، كتىىاب الموفقيىىات،

: ، والوافي بالوفيات3/585ابن أبي حاتم، : الجرح والتعديل: انظر( )هـ256)توفي سنة .وغيرها

 (.126 14/1251الصفدي، 

: ، ونيىىل األوطىىار(7/497)العينىىي: ، وعمىىدة القىىاري(2/497)ابىىن حجىىر : فىىتح البىىاري: انظىىر (2)

 (.4/32)الشوكاني 

 (.2/497: ) فتح الباري (3)

 (.2/497: )المرجع السابق (4)
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لذاتىه لقربىه مىىن الرسىول 
 ( )

يقىىول جعفىر السىبحاني، 
( )

ن توسىىيط هىمالء لىىه إ" : 

خاصىة ، وأن سىبب التوسىل إلىى الصىالحين وأوليىاء هللا، األثر فىي اسىتجابة الىدعاء

."..هو كاالهتمام بالقرآن الكريم، المعصومينو األنبياء
 ( )

أي أنه عمل صالح بحد  

.ذاته
 ( )

 

علىىى أئمىىة آل البيىىت بىىأنهم فسىىروا الوسىىيلة بالتوسىىل  اإلماميىىة يفتىىريوبىىل 

بذواتهم
( )

" : نه قالأ إلى علي فنسب جعفر السبحاني وأتباع المذهب اإلمامي ، 

."أنا وسيلته وأنا وولدي وذريتي، فابتغوا إليه الوسيلة
 ( )

 

من ينسبون الشرخ  ": حد اإلمامية مبررا مشروعية التوسل بآل البيتأيقول 
 
 

هىىـ، 1412، 1ط( 118)جعفىىر السىىبحاني، ص : التوسىىل أو االسىىتغاثة بىىاألرواح المقدسىىة: انظىىر (1)

 .لبنان -بيروت -الدار اإلسالمية

هىـ، تعلىم متىون األدب الفارسىي، 1347هو جعفر بن محمد بن حسين السبحاني، ولد بتيريز سىنة  (2)

هـ، دخل 1361تحق بمكتبة محمود فاضل المراغي، وفي عام وشيئا من الرياضيات وغيرهما، ال

الجامعة اإلسالمية في تبريز، فقرأ األدب العربي كالصرف، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع، 

علىىي أكبىىر األهىىري، : والمنطىىق، وشىىيئا مىىن األصىىول، والفقىىه علىىى يىىد العديىىد مىىن األسىىاتذة مىىنهم

مفىىاهيم : ه محمىىد حسىىين السىىبحاني، وغيىىرهم، مىىن كتبىىهومحمىىد علىىي المىىدرس الخيابىىاني، ووالىىد

القىىرآن، وبحىىوث فىىي الملىىل والنحىىل، واإللهايىىات، باإلضىىافة إلىىى أنىىه أشىىرف علىىى العديىىد مىىن 

موسوعة طبقات الفقهاء، ومعجم التىراث الكالمىي، وموسىوعة طبقىات : الموسوعات الشيعية مثل

 . المتكلمين

 .(www.imamsadeg.org: سيرته الذاتية على موقعه: انظر) 

 (.88ص)التوسل أواالستغاثة باألرواح المقدسة (3)

 (88ص)المرجع السابق: انظر (4)

محمىىد : ، ميىىزان الحكمىىة(117ص)جعفىىر السىىبحاني : التوسىىل أو االسىىتغاثة بىىاألرواح المقدسىىة (5)

المرعشىي : دار الحىديث، وشىرح إحقىاق الحىق ،1دار الحديثن ط: ، تحقيق(2/1476)الريشهري 

 (.1/469)، وتفسير البرهان (9/522)

 (.2/1476)الريشهري : ، ميزان الحكمة(2/273)ابن شهر آشوب : مناقب آل أبي طالب (6)

http://www.imamsadeg.org/
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 -م السىالم علىيه -إلى الشيعة أو غيرهم من المسلمين لقولهم بجواز التوسل باألئمة 

إذ ال فىرق بالتوسىل ، لم يىدركوا معنىى الشىرخ بشىكل دقيىق، بهذا المعنى  والنبي

بىىين أن يكىىون ميتىىا أو حيىىا مىىا دام ذلىىك ال ، وطلىىب العىىون والشىىفاعة منىىه، بغيىىر هللا

فإن اإلنسان لو اعتقد األصالة واالستقالل بالتأثير ، يعني القول باستقالل في التأثير

ولكىن ال ، التىي لهىا حيىاة، ولو طلىب العىون مىن األرواح، لشخص حي فهو مشرخ

".فال يكون مشركا، بعنوان أنها مستقلة بذاتها
 ( )

 

، الىدعاءبمىن بىاب التوسىل بالىذات ال  -بىزعمهم- هو } فتوسل عمر بالعباس

إن كلمات عمر في هذه الواقعة تتجاوز مسىألة التوسىل بالىدعاء إلىى ": يقول أحدهم

اللهم إنا كنا نتوسل إليىك ) : فهو يقول في أول كالمه، تهالتوسل بنف  الشخص وذا

فهو صريح فىي التوسىل بالعبىاس  .(وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، بنبينا فتسقينا

فالحديث صريح في أن ، كما أراد أصحاب الرأي المتقدم، ولي  بدعائه فقط، نفسه

طىرق هىذا الخبىر أن  ولم يرد في أي مىن، ولي  العباس، عمر هو الذي كان يدعو

."!(ادع لنا ) عمر قال للعباس 
 ( )

 

 : وهذا بال شك احتجا  باطل وفهم سقيم ال تقوم به حجه لما يلي

لمىىا كىىان ثمىىة حاجىىة ليقىىوم ، بىىذات العبىىاس  لىىو كىىان توسىىل عمىىر  .1

 .فيدعو بعد عمر دعاًء جديداً ، العباس

وأنه في هذه ، في حياته ثبت أن عمر صرح بأنهم كانوا يتوسلون بنبينا .2

توسىلهم : ومما ال شك فيه أن التوسلْين مىن نىوع واحىد، الحادثة توسل بعمه العباس

إنمىا كىان توسىالً بدعائىه  وإذ تبين أن توسىلهم بىه، وتوسلهم بالعباس بالرسول
 
 

 .بدون(.15 - 14ص)غالم رضا كاردان : الرد على شبهات الوهابية (1)

 -قىىم -هىىـ، مركىىز الرسىىالة 1421، 1ط( 146 - 145ص)صىىائب عبىىـدالحميد : الزيىىارة والتوسىىل (2)

هىىـ، دار اإلمىىام 1416، 1ط( 27 -25ص)محمىىود سىىعيد ممىىدوح : رفىىع المنىىارة: إيىىران، وانظىىر

 (5/355)العاملي : األردن، واالنتصار -عمان -النووي 
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 ًبضىرورة أن ، فتكون النتيجىة أن توسىلهم بالعبىاس إنمىا هىو توسىل بدعائىه أيضىا

 .التوسلْين من نوع واحد

 تىرخ لمىا ،تعىالى هللا عنىد جاهىه أو العبىاس بىذات هىو إنما عمر توسل نكا لو .3

فعدول عمر عىن هىذه ، ألن هذا ممكن لو كان مشروعاً ، بهذا المعنى  التوسل به

أكبر دليل على أن عمر والصحابة الذين كىانوا معىه  إلى التوسل بدعاء العباس 

كمىا ، لف مىن بعىدهموعلىى هىذا جىرى عمىل السى، كانوا ال يىرون التوسىل بذاتىه 

توسل معاوية بن أبي سفيان
( )

والضحاخ ابىن قىي  
( )

، بيزيىد بىن األسىود الجرشىي 

 .وفيهما بيان دعائه بصراحة وجالء

حتىىى تكىون االسىتغاثة بهىىم ، اعتقىاد خلىود أرواح األوليىىاء خلىودا ماديىا: ثانيةا

رواح فىي وبالتالي فإن أرواحهىم تسىتجيب للىدعاء والنىداء بىدليل اسىتجابة األ، مفيدة

.علم استحضار األرواح
( )

ن أرواح آل البيت ترد إلى أبدانهم وتعر  بل يعتقدون أ 

.إلى العرش
( )

 

ألن معنى ذلك أرواح األوليىاء لهىا ، وهذا باطل ال دليل عليه من نقل أو عقل

في حين أن األرواح بعد مفارقة الجسد لها تعلىق خىاص ، قدرة وتأثير على األحياء

ولىي  لهىا أي ، من حيث تقبل النعىيم أو العىذاب البرزخىي، البرزخبالبدن في عالم 

 
 

يوسىىىىف بىىىىن يعقىىىىوب : ، المعرفىىىىة والتىىىىاريخ(7/444)ابىىىىن سىىىىعد : الطبقىىىىات الكبىىىىرى: انظىىىىر (1)

البىىىىن : ، وتىىىىاريخ دمشىىىىق(4/136)لإلمىىىىام الىىىىذهبي: ر أعىىىىالم النىىىىبالء، وسىىىىي(2/221)البسىىىىوي

للحىىافظ : ، واإلصىىابة فىىي تمييىىز الصىىحابة(6/34)ابىىن الجىىوزي : ، والمنىىتظم(65/111)عسىىاكر

أخرجىه أبىو زرعىة الدمشىقي ويعقىوب بىن سىفيان فىي تارخهمىا بسىند : )وقىال(6/698)العسقالني 

 (.صحيح عن سليم بن عامر

 (.2/221)ليوسف بن يعقوب البسوي : التاريخالمعرفة و: انظر (2)

 (.35، 32ص)جعفر السبحاني: التوسل أو االستغاثة باألرواح المقدسة (3)

 (.6/24هامل ص) محمد صالح المازندراني : شرح أصول الكافي: انظر (4)
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حد اإلمىام عيانىا فمىا وإن رأى أ، تأثير في عالم األحياء من الرزق أو كشف الكرب

.ذلك إال من تمثل الشيطان بذلك الشيخ
 ( )

 

هىم مىن مصىاديق التوسىل  بىدليل توسىل ، وأصحابه إدعاء أن النبي : ثالثا

الشافعي بآل البيت
( )

. 

الهيثميبن حجر ذكر افقد 
( )

بالصواعق المحرقة إلخوان : في كتابه المسمى 

 : توسل بأهل البيت النبوي حيث قال الضالل والزندقة أن اإلمام الشافعي 

 آل النبىىىىىىىىىىىىىىىي  ذريعتىىىىىىىىىىىىىىىي 

 غىىىىىىداً  ىأرجىىىىىىو بهىىىىىىم أعطىىىىىى

 

 وهىىىىىىىىىىىىىم إليىىىىىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىىىىىيلتي  

 بيىىىىىىىىىدي اليمىىىىىىىىىين صىىىىىىىىىحيفتي 

 

وبالتىالي فهىي ، ة عارية عىن اإلثبىاتوهنا نبطل هذا االدعاء بأنها تهمة باطل

 ،مىن أجىل النىاس قىدراً بىل  ،وبخاصة وأنها اتهام لعلىم مىن أعىالم األمىة ،غير مفيدة

وأغزرهم معرفىة بكتىاب هللا وسىنة ،وأمألهىم علمىاً  ،وأعزهم منزلىة،وأكبرهم مقامىاً 

فلي  من السهل اتهامه فضىالً عىن إثبىات التهمىة  ،وأشدهم ورعا وتقى ،رسوله 
 
 

 (.362-1/359)مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: راجع (1)

أبىو : ، وشىبهات حىول الشىيعة(115ص)جعفر السىبحاني : اح المقدسةالتوسل أو االستغاثة باألرو (2)

 .شبكة الشيعة العالمية( 45ص)طالب التجليل التبريزي 

أحمد بن محمد بن علىي بىن حجىر الهيثمىي السىعدي االنصىاري، شىهاب الىدين شىيخ االسىالم، أبىو  (3)

وإليهىىا ( ة بمصىىرمىىن إقلىىيم الغربيىى)فقيىىه باحىىث مصىىري، مولىىده فىىي محلىىة أبىىي الهيىىتم : العبىىاس

تلقىى العلىم فىي األزهىر، ومىات ( بمصىر)والسعدي نسبة إلىى بنىي سىعد مىن عىرب الشىرقية .نسبته

مبلىل االرب فىي فضىائل العىرب، والجىوهر المىنظم، والصىواعق : له تصانيف كثيىرة، منهىا. بمكة

المحرقىىىة علىىىى أهىىىل البىىىدع والضىىىالل والزندقىىىة، وتحفىىىة المحتىىىا  لشىىىرح المنهىىىا ، تىىىوفي سىىىنة 

عبىـدالقادر بىن شىيخ بىن عبىدهللا : تىاريخ النىور السىافر عىن أخبىار القىرن العاشىر: انظىر()هـ974)

ابىىن : بيىىروت، وشىىذرات الىىذهب -هىىـ، دار الكتىىب العلميىىة 1415، 1، ط258العيدروسىىي، ص 

 .(8/371العماد، 



 

 

 الباب األول

254 

  االثني عشريةحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة العالقة بين الص

 .عليه

ونصراً لها وحرصاً ،الذي كان أشد العلماء تمسكاً بالسنة الشافعي فاإلمام 

ال ،ال يعقل بشكل من األشىكال أن ينسىب إليىه خىرق للسىنة،على حمايتها من البدعة

 .فعالً وال قوالً وال إقراراً 

من اإلقرار بمنزلة آل البيت  هو  ادعاء اإلمامية أن التوسل بآل البيت: رانعا

التوسىىل بهىىم دليىىل  موفىىي المقابىىل فىىإن عىىد، وتحقيىىق محبىىتهم، اإلمامىىةواسىىتحقاقهم 

 : حدهمأ يقول ،تعظيم مشاهدهم مبغضهم وعدم أداء حقوقهم بعد

مىا حصىل مىن تعظىيمهم بعىد الوفىاة مىن  -عليهم السالم-ويدل على إمامتهم "

والخضىوع ، وقصىد مشىاهدهم مىن أطىراف الىبالد، الدائن بإمامتهم والمخىالف فيهىا

واالمتنىاع بىذمتها ، والعياذ بها من جبىابرة الزمىان، التوسل إلى هللا بحقهمو ،لتربهم

وحصول ضد ، مع ارتفاع الرجاء والخوف عاجال بشص من ذلك، من أهل الطغيان

، مع علو سىلطانهم وكثىرة أعىوانهم األنامهذه القضية في المتغلبين عليهم في إمامة 

من الولي الدائن بخالفتهم ، د المماتوخمول ذكرهم بعد الوفاة واندراس قبورهم بع

وهىىذا برهىىان واضىىح علىىى منىىزلتهم عنىىد هللا وثبىىوت ، فضىىال عىىن العىىالم بضىىاللتهم

".حجتهم لديه 
 ( ) 

 ليست تهةك الطقةوا الشةرةية دلةيال: أقو ،  لهرد عهى هذا االدعاء الهائف

أ  حتةةى مقيةةاا االسةةتحقاق ، أ   ةةحة المةةذه ، عهةةى منهلةةة    البيةةت عنةة   

ةالبراهمةة، ألن الشرةيات موجودة  تمارا نأع اد ةبيرة،   غيرهامامة ألإل
(2)

 ،

 
 

ممنين رضا اسىتاذي، مكتبىة اإلمىام أميىر المى: تحقيق( 99ص)أبو الصالح الحلبي : الكافي للحلبي (1)

 .أصفهان -العامة  علي 

مفردها برهمي، وهي من أقدم الديانات الهندية، وتقوم في عقائىدها علىى وحىدة الوجىود : البراهمة (2)

وا براهمىىة » اختلىىف فىىي النسىىبة، .والتناسىىخ وإنكىىار بعثىىة الرسىىل فمىىن النىىاس مىىن يظىىن أنهىىم سىىمه

خصوصىون بنفىي النبىوات أصىالً وذلىك خطىأ فىإن هىمالء القىوم هىم الم إلنتسابهم إلى إبراهيم 
=  
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 البوذيةةة
(1)

 ال يبةةرهن ذلةةك عهةةى  ةةحة المعتقةة  ،  طقةةوا الي ةةود  النةةةارى، 

 .البتة

 مةةن مةةن الةةةحانة،  ثةم ىنةةه لةةم يثبةةت ذلةك النةةوع مةةن التوسةةل لهنبةي 

ہ  ھ         ہ  ہ)يقىىول -تعةةالى-ألن   ،ف ةةو فةةي ضةةال  مبةةيناعتقةة  ذلةةك 

فةةةةان هةةةةاتين  [4١١:األعــــرا ] (ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ)و [40١:آل عمــــران] (ھ

 أنةةه ال يمهةةك  ،اايتةةين مةةةرحتان نأنةةه لةةيس لرسةةو    مةةن أمةةر   شةةيء

 .،  ةيف أيضا نمن هم د نهفكيف يمهك لغيره،لنفسه نفعا  ال ضرا

ةما  -تعالى- حققوا معنى التوحي  الخالص هلل هنا نخهص نأن الةحانة 

 =  
 والقوم الذين اعتقدوا نبوة إبراهيم من أهىل الهنىد، فهىم الثنويىة  ورأساً فكيف يقولون بإبراهيم 

إال أن همالء البراهمة انتسىبوا إلىى … منهم القائلون بالنور والظالم على مذهب أصحاب االثنين 

)  … «وقىرر اسىتحالة ذلىك فىي العقىل  رجل منهم يقال له برهام قىد مهىد لهىم نفىي النبىوات أصىالً 

قبيلة بالهند، فيهم أشراف » ، أما ابن حزم فيرى أنهم (251، 2/251الشهرستاني، : الملل والنحل

إنهم من ولد برهمىي ملىك مىن ملىوكهم قىديم، ولهىم عالمىة ينفىردون بهىا، وهىي : أهل الهند يقولون

 .(1/63لفصل في الملل والنحل، ا.)… «خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف 

فىىي القىىرن الخىىام  قبىىل ( الهندوسىىية)هىىي الديانىىة التىىي بهىىرت فىىي الهنىىد بعىىد البراهميىىة : البوذيىىة (1)

الميالد، وهي تدعو إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمنىاداة بالتسىامح، ويعتقىد البوذيىون أن 

وهىي تعتبىر نظامىاً أخالقيىاً ومىذهباً  . يهابوذا هىو ابىن اإللىه عنىدهم وأنىه مخلِّىص البشىرية مىن مآسى

. فكرياً مبنياً على نظريات فلسفية، وتعاليمها ليست وحياً، وإنمىا هىي آراء وعقائىد فىي إطىار دينىي

وتختلف البوذية القديمة عن البوذيىة الجديىدة فىي أن األولىى صىبغته أخالقيىة، فىي حىين أن البوذيىة 

وقامىت علىى . سىفية وقياسىات عقليىة عىن الكىون والحيىاةالجديدة هي تعىاليم بىوذا مختلطىة بىآراء فل

أساس أن بوذا هو ابن هللا ومخلص البشرية من مآسيها، وقد قال ألمه وهو طفل إنىه أعظىم النىاس 

إنه صعد إلى السماء بجسده بعد أن أكمىل مهمتىه علىى األرض : جميعاً، ولما مات بوذا قال أتباعه

إن بىوذا أنكىر األلوهيىة : الم والبركة إليها، ويقول الىبعصوإنه سيرجع ثانية إلى األرض ليعيد الس

الموسىىوعة الميسىىرة فىىي األديىىان والمىىذاهب : انظىىر.)والىىنف  اإلنسىىانية وأنىىه كىىان يقىىول بالتناسىىخ

 .(763-2/758واألحزاب المعاصرة، 
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 لةةةم يخةةةةوا    البيةةةت نتوسةةةل نةةةذات م أ  ن ةةةاه م نةةةل ىن ، عهم ةةةم الرسةةةو  

ف ةو مةن  ،    البيت عهى اعتبةار  ةالح م  قةرن م مةن النبةي  عاء توسه م ن

 هو التوسل ن عاء األخ الةالح التوسل الشرعي الذي اقره النبي 
(1)
. 

ع ولم يذكر التوسىل يشير إلى التوسل المشرو وهذا علي بن أبي طالب  

إن أفضل ما توسىل بىه المتوسىلون إلىى هللا سىبحانه اإليمىان بىه " : بآل البيت فيقول

وكلمىة اإلخىالص فإنهىا الفطىرة ، والجهىاد فىي سىبيله فإنىه ذروة اإلسىالم، وبرسىوله

وصىوم شىهر رمضىان ، وإقام الصالة فإنها الملة وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبىة

وحىج البيىت واعتمىاره فإنهمىا ينفيىان الفقىر ويدحضىان الىذنب  فإنه جنة من العقىاب

وصىىلة الىىرحم فإنهىىا مثىىراة فىىي المىىال ومنىىاة فىىي األجىىل وصىىدقة السىىر فإنهىىا تكفىىر 

الخطيئىىة وصىىدقة العالنيىىة فإنهىىا تىىدفع ميتىىة السىىوء وصىىنايع المعىىروف فإنهىىا تقيىىة 

."مصارع الهوان
 ( )

  

، إذ يقرر أن التوسل إنما هذا فصل في القضية -رضي هللا عنه –وقول علي 

 .هو باإليمان والجهاد ال باألشخاص والذوات

  

 
 

َمَر  (1) ْمَرِة اْستَأْ   أَنَّ عمرا َعِن النبي  }روى اإلمام أحمد في المسند عن عبـدهللاِ بن ع  َذنَه  في اْلع 

( يا أخي، أَْشِرْكنَا في د َعائِكَ : ) وقال بَْعد  في اْلَمِدينَةِ  .(يا أخي، الَ تَْنَسنَا من د َعائِكَ : )فَأَِذَن له، فقال

َمر ، 1/29مسىند اإلمىام أحمىد، .( )ما أ َحبا أَنَّ لي بها ما طَلََعْت عليه الشَّْم   لِقَْولِِه يا أخي: فقال ع 

قىىال شىىيخ ( هىىذا حىىديث حسىىن صىىحيح: ، وقىىال5/559، وسىىنن الترمىىذي، 2/81ن أبىىي داود، وسىىن

من عمىر أن يىدعو لىه، كطلبىه أن يصىلي عليىه، ويسىلم عليىه،  فطلب النبي »: اإلسالم ابن تيمية

وأن يسأل هللا له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سىائر الصىالحات، فمقصىوده نفىع 

أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير  االحسان اليه، وهو المطلوب منه و

 .(43التوسل والوسيلة، ص) «.الذي يفعلونه من األعمال الصالحة ومن دعائهم له

 (.7/221)البن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البالغة (2)
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 الثانيالباب 
 موقف آل البيت من الصحابة عند أهل السنة

 
 : فصول تمهيد وأربعـة ويشتمل على

 موقف آل البيت من خالفة الصحابة: الفصل األول. 

 آل البيت من الفتن واالقتتال موقف: الفصل الثاني. 

 موقف آل البيت من حقوق الصحابة: الفصل الثالث. 

 موقف آل البيت من فضائل الصحابة: الفصل الرابع. 
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  دــــــتمهي

ال يبعىد كثيىرا  -فىي معتقىد أهىل السىنة والجماعىة-عالقة آل البيت بالصىحابة 

اضحة مىن خىالل كتىاب هللا تلك العالقة الحقيقية الو، عن عالقة الصحابة بآل البيت

فهي عالقة قائمة على الرحمىة والتىواد ، واآلثار الصحيحة، تعالى وسنة رسوله 

 .واالعتراف بالفضل والدفاع عنهم إن تطلب األمر، في هللا

مىن عىدة   وفي هذا البىاب إلقىاء للضىوء حىول عالقىة آل البيىت بالصىحابة

تقىد آل البيىت الىذي يىدينون بىه وسنجد واضحا أن مع، أولها محور اإلمامة، محاور

وعدم شق عصا المسلمين ، بطيب نف   وبه عملوا هو مبايعة الصحابة، إلى هللا

 .ومشاركته مهام الدولة، بل تقديم النصح والمشورة لإلمام، بالخرو  عن اإلمام

وفيىه ، أما المحور الثاني فهو موقف آل البيت من الصحابة فىي أحىداث الفتىة

عالقىة وإيجابيتهىىا رغىىم مىا يحىىاخ فىىي الخفىاء مىىن أعىىداء آل البيىىت يتمثىل قىىوة تلىىك ال

ثىم االقتتىال الىذي حىدث ، فآل البيىت دافعىوا عىن ذي النىورين مىن قتلتىه، والصحابة

 .-كما مر - دون إرادة الطرفين  بسبب مقتل عثمان

وراعىىوا منىىزلتهم ، إال أن آل البيىىت أدوا حقىىوق الصىىحابة، ورغىىم تلىىك الفتنىىة

 .مقرين بفضلهم ومنزلتهم، فعوا عنهمودا، وفضائلهم

فىإنهم لىم يكتفىوا بالمعرفىة ، باإلضافة إلى اعتقاد آل البيىت بفضىائل الصىحابة

هىم نشىروا تلىك الفضىائل والمنزلىة الحسىنة بىل نجىد أن، دون نشرها وتعليمها للنىاس

 .للصحابة ليظهروا للناس عدم وجود أي ضغائن أو أحقاد فيما بينهم

، سيكون لهىا نصىيب مىن البحىث مىن خىالل هىذا البىابتلك المحاور وغيرها 

 : وذلك في أربعة فصول وهي

   موقف آل البيت من خالفة الصحابة: الفةل األ. 

 موقف آل البيت من الفتن واالقتتال: الفةل الثاني. 
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  موقف آل البيت من حقوق الصحابة: الفةل الثال. 

 موقف آل البيت من فضائل الصحابة: الفةل الرانع. 

 

 



 

 

 الباب الثاني

261 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 

  
 
 

 الفصل األول 

 موقف آل البيت من خالفة الصحابة
 
 

- :  خمسـة مباحـثوفيه 
 موقف آل البيت من اإلمامة والوصية: المبحث األول. 

 موقف آل البيت من خالفة الصديق : المبحث الثاني. 

 موقف آل البيت من خالفة عمر بن : المبحث الثالث
 .الخطاب 

 خالفة عثمان بن عفان  موقف آل البيت من: المبحث الرابع
. 

 موقف آل البيت من خالفة معاوية بن : المبحث الخامس
 .سفيان 

 
 *      *  *** *  *      *  
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 : المبحث األول

 وقف آل البيت من اإلمامة والوصيةم

واإلجماع، والسنة، اإلمامة ثابتة الوجوب بالكتاب
( )

وهو وجوب كفىائي .
( )

 ،

ىه إلىىى أهىىل الحىىل والعقىد النىائبون عنهىىا فىىي هىىذه ، باعتبىىارهم الممثلىىون لألمىىة متوجِّ

  .المهمة الخطيرة

وسيلة إلى إقامة أمة تقف نفسها علىى ، و اإلمامة في حدِّ ذاتها وسيلة ال غاية

تحقه الحق وتبطل الباطل أمىة تىأمر بىالمعروف وتنهىى عىن المنكىر ، الخير والعدل

ى منهىا  اإلسىالم الىذي رسىمه هللا أمة تقوم بأداء رسالتها السماوية عل، وتممن باهلل

 .لها

وأن ذلك أهم الواجبات ، وسياسة الدنيا به، من أهداف اإلمامة هو حفظ الدين

 .الملقاة على عاتق اإلمام

واإلمامة ال تورث
( )

أما إشتراط القرشية فثابت .
( )

واإلمامىة فىيهم ال يجىوز ، 

ألن اإلمامىة فىي  ،ذلك لي  من العصبية المذمومة فىي شىيءو ،صرفها إلى غيرهم

نظر اإلسالم تكليف ال   تشريف 
( )

، وال يشترط أن يكون اإلمام أفضل أهل زمانه.

وإنما األولى اختيار األصلح واألنفع للمسلمين 
( )

. 
 
 

بىىن محمىىد بىىن حبيىىب البصىىري البغىىدادي  أبىىو الحسىىن علىىي: األحكىىام السىىلطانية والواليىىات الدينيىىة (1)

: بيروت، نهاية اإلقدام في علىم الكىالم -هـ، دار الكتب العلمية 1415طبعة عام (5ص)الماوردي 

، 1أحمىىىد فريىىىد المزيىىىدي، ط: تحقيىىىق( 268ص)أبىىىو الفىىىتح محمىىىد بىىىن عبىىىدالكريم الشهرسىىىتاني 

 (.12/215)ح مسلم لبنان، وشرح النووي على صحي-بيروت  -هـ، دار الكتب العلمية 1425

 (.411ص)شرح العقيدة الطحاوية : وانظر(. 5ص)الماوردي : األحكام السلطانية (2)

 (.184ص)لعبدالقاهر البغدادي: ، وأصول الدين(193)البن خلدون: المقدمة: انظر (3)

 (.4/153)ابن العربي : وأحكام القرآن( 275ص)لعبدالقاهر البغدادي : أصول الدين: انظر (4)

 (.3/148)المناوي : فيص القدير: نظرا (5)

أبىي بكىر : حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاب فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الىدين: انظر (6)
=  
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فهىىو  إلىىى علىىي بىىن أبىىي طالىىب  أمىىا مىىا أشىىيع عىىن وصىىية رسىىول هللا 

الىدين الىذي  إذ أن وصية رسىول هللا للمىممنين إنمىا هىي مىن، محص افتراء وتلفيق

، فالحيدة عنىه إنمىا هىي اتهىام للمسىلمين كافىة، يجب أال يحيد عنه أحد من المسلمين

 فكيف يقبىل أبىو بكىر الصىديق . جميعهم وطعن في إيمان صحابة رسول هللا 

وهو الذي لم يعرف عنه أنىه توقىف لحظىة عىن أمىر رسىول ، في ترخ هذه الوصية

وهىو ، السىكوت عىن هىذه الوصىية  ثم كيىف يقبىل علىي بىن أبىي طالىب!  هللا 

فمتى كىان ، الذي ال يخشى في هللا لومة الئم  وإذا ذكر بعضهم أنه بايع في الظاهر

والصىىحابة أجمعىىون يظهىىرون غيىىر مىىا يبطنىىون  ومعنىىى ذلىىك اتهىىامهم  علىىي 

 .ونعوذ باهلل من هذا الكالم، بالنفاق

، صىىيةوهىىو عىدم وجىىود نىص أو و، ومعتقىد آل البيىىت فىي ذخ واضىىح وجلىي

 .ومن ثم البيعة لهم، واستحقاقهم للخالفة، واعتقاد شرعية الخلفاء الراشدين

واألدلىة .وبه عملوا، الذي يدينون به -عليهم السالم-وهذا هو معتقد آل البيت 

على ذلك أكثر من أن تحصى أذكر منها ما يلي
( )

 : 

فىإن ، إنما الشورى للمهاجرين واألنصىار": يقول علي بن أبي طالب  .1

فإن خىر  مىنهم خىار  بطعىن ، رضاجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك هلل ا

، فإن أبى قاتلوه على اتباعىه غيىر سىبيل المىممنين، أو بدعة ردوه إلى ما خر  منه

" وواله هللا ما تولى
( )

 

يمىدح المهىاجرين واألنصىار معىاً حيىث يجعىل فىي فهنا علي بن أبىي طالىب  

وهىم أهىل الحىل والعقىد فىي القىرن األول مىن ، وانتخابىه أيديهم الخيار لتعيين اإلمام

 =  
 .بيروت -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (4/211)ابن السيد محمد شطا الدمياطي 

 (115ص)راجع  (1)

 (.59/128)ابن عساكر : ، تاريخ مدين دمشق(29ص)نصر بن مزاحم : وقعة صفين: انظر (2)
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، ويعرض عن كلمىتهم، ويتصرف بدونهم، بين المسلمين ولي  ألحد أن يرد عليهم

وهذا إبطال للوصية واإلمامة في آل البيىت مىن كىالم آل ، ألنهم هم األهل للمسلمين

 .البيت أنفسهم

، يعتم أبىا بكىرفبىا": لمىا اجتمىع بىالمهزومين فىي الجمىل قىال لهىم  علي .2

فبايعت عمر كما بايعتموه فوفيت ، ..…فبايعت أبا بكر كما بايعتموه ، وعدلتم عني

ثم أتيتموني غير داع لكم ، فبايعتم عثمان فبايعته وأنا جال  في بيتي.. …له بيعته 

."وال مستكره ألحد منكم
 ( )

  

ح أن دليىىل واضىى افيهىىإال أن  -ن كانىىت مىىن كتىىب اإلماميىىةوإ - هىىذه الروايىىةو

  .لم يكن يعتقد بأن الخالفة واإلمامة ال تنعقد إال بنص  اعلي

 مىىىا اسىىىتخلف رسىىىول هللا ": قىىىال  و قيىىىل لعلىىىي أال تسىىىتخلف علينىىىا .3

كما جمعهىم بعىد  ،ولكن إن يرد هللا بالناس خيًرا فسيجمعهم على خيرهم، فأستخلف

 ."نبيهم على خيرهم
( )

  

وعن قي  بن عباد .4
( )

ان إذا شىهد مشىهًدا أو أشىرف كنا مع علي فك": قال 

: إلىىى أن قىىال.. .وصىىدق هللا ورسىىوله، سىىبحان هللا: علىىى أكمىىة أو هىىبط واديًىىا قىىال

، فىىأعرض عنىىا: قىىال  إليىىك شىىيئًا فىىي ذلىىك فهىىل عهىىد رسىىول هللا ": فسىىألناه فقلنىىا

عهىًدا إال شىيئًا  وهللا مىا عهىد إلىيه رسىول هللا : فلما رأى ذلىك قىال، وألححنا عليه

فكان غيري فيىه أسىوأ ، فقتلوه ولكن الناس وقفوا على عثمان ، الناسعهده إلى 

 
 

، 2محمىىد الحسىىيني الجاللىىي، ط: ، تحقيىىق(1/393)القاضىىي النعمىىان المغربىىي : شىىرح األخبىىار (1)

الطوسىىىي : هىىىـ، ممسسىىىة النشىىىر اإلسىىىالمي التابعىىىة لجماعىىىة المدرسىىىين بقىىىم، واألمىىىالي1414

 (.بدون) شور  علي عا: تحقيق( 6/15)هاشم البحراني : ، غاية المرام(517ص)

الىدالئل تحفىة األحىوذي : أخرجه الحىاكم فىي المسىتدرخ، وصىححه البيهقىي فىي: قال المباركفوري (2)

(6/396.) 

 .سبق ترجمته (3)
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فاهلل أعلىم أصىبنا ، ثم إني رأيت أني أحقهم بهذا األمر فوثبت عليه، حاالً وفعالً مني

 ."أم أخطأنا
( )

  

كم رسول هللا : وسئل علي .5  مىا خصىنا رسىول هللا : فقال  بشي أخصَّ

فأخر  صحيفة مكتوبًا  .ن في قراب سيفي هذابشيء لم يعم به الناس كافة إال ما كا

ولعىن هللا مىن ، ولعن هللا من سرق منىار األرض، لعن هللا من ذبح لغير هللا» : فيها

«  ولعن هللا من آوى محدثًا ، لعن والده
( )

. 

لىم يعهىد  إن رسىول هللا : أيهىا النىاس: و لما بهر علي يىوم الجمىل قىال .6

أينا من الىرأي أن نسىتخلف أبىا بكىر فأقىام واسىتقام إلينا في هذه اإلمارة شيئًا حتى ر

فأقىام واسىتقام ، ثم إن أبا بكر رأى من الرأي أن يسىتخلف عمىر، حتى مضى سبيله

ثم إن أقواًما طلبىوا الىدنيا فكانىت أمىور يقضىي هللا فيهىا ، حتى ضرب الدين بجرانه
( )

. 

لهىذلي أخبرنا وكيع بن الجراح عن أبي بكر ا: وقال ابن سعد في الطبقات .7

قىد  فوجدنا النبي  ،نظرنا في أمرنا قال علي لما ق بَِص النبي : عن الحسن قال

فقىدمنا أبىا  ،لىديننا فرضينا لدنيانا من رضي رسىول هللا  ،قدم أبا بكر في الصالة

بكر 
( )

.  

وإنمىا الخيىار ، إنكم بايعتموني على ما بويع عليىه مىن كىان قبلىي ": وقال .8

"ذا بىايعوا فىال خيىارفىإ، للناس قىل أن يبىايعوا
( )

ال ، وهىذا الىنص واضىح فىي معنىاه 
 
 

 (.1/142)رواه اإلمام أحمد في مسنده  (1)

 (.3/1567. )تحريم الذبح لغير هللا: باب. األضاحي: رواه مسلم في صحيحه كتاب (2)

: تحفىىة األحىىوذي.) دالئىىل النبىىوة بسىىند حسىىن: أخرجىىه أحمىىد، والبيهقىىي فىىي: وريقىىال المبىىاركف (3)

6/396.) 

 (.4/1712)اآلجري : الشريعة: ، وانظر(3/183)طبقات ابن سعد  (4)

محسىىن األمىىين : ، أعيىىان الشىىيعة(32/33)المجلسىىي : وبحىىار األنىىوار( 1/243)المفيىىد : اإلرشىىاد (5)
=  
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واجتمىاعهم  ،غموض فيه وال إشكال بأن اإلمامىة والخالفىة تنعقىد باتفىاق المسىلمين

فىىإنهم ، والمهىىاجرين وخاصىىة فىىي العصىىر األول باجتمىىاع األنصىىار، علىىى شىىخص

 .اجتمعوا على أبي بكر وعمر

مىات رسىول ) : قىال }اس ومنها ما رواه اإلمام أحمىد بسىنده إلىى ابىن عبى .9

( ولم يوص  هللا 
( )

لىم يىوص  فهذا دليل صىريح فىي المسىألة علىى أن النبىي  .

وقائىىل هىىذا األثىىر هىىو أحىىد آل ، وال لغيرهمىىا، } يوال لعلىى، بالخالفىىة ال ألبىىي بكىىر

 .البيت

ابن أبي الحديد روى .11
( )

 خر  علىي :  بن عباس أنه قالعبـدهللا عن 

كيىف أصىبح رسىول : فقال له الناس، في مرضه  على الناس من عند رسول هللا

: ثم قىال، فأخذ العباس بيد علي: أصبح بحمد هللا بارئاً قال: يا أبا حسن  قال هللا 

وإنىىي ، عصا بعىىد ثىىالث أحلىىف لقىىد رأيىىت المىىوت فىىي وجهىىهعبىىـدال أنىىت! يىىا علىىي

فىاذكر لىه  فىانطلق إلىى رسىول هللا ، مطلبعبىـدال ألعرف الموت في وجىوه بنىي

ال أفعىل وهللا : فقىال، غيرنىا أوصىى بنىا وإن كان فىي، هذا األمر إن كان فينا أعلمنا

"ذلك اليىوم فتوفي رسول هللا : قال، إن منعناه اليوم ال يمتيناه الناس بعده
( )

فىإن  

فيكىون كالمىه دلىيال علىى إقىرار آل ، كانت هناخ وصية لم يكن لكالم العباس معنى

 .ةالبيت بعدم وجود النص والوصي

وهللا مىا كانىت لىي فىي الخالفىة  ": مخاطباً طلحىة والزبيىر علي وقال .11

 =  
(1/444.) 

 (.5/68)رواه اإلمام أحمد  (1)

 .سبق ترجمه (2)

أبىىو بكىىر أحمىىد بىىن عبىىدالعزيز الجىىوهري : السىىقيفة وفىىدخ: ، وانظىىر(2/51)شىىرح نهىىج البالغىىة  (3)

 ( 48ص)البصري 
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"ولكىىنكم دعوتمىوني إليهىىا وحملتمىوني عليهىىا، وال فىىي الواليىة إربىىة، رغبىة
( )

فىىإن  

 .لم يقل حملتموني عليها، أعتقد بالنص على إمامته

، بقتلىىة عثمىىان يطالىىب أرسىىل  أن معاويىىة بىىن أبىىي سىىفيان  وروي .12

فأنقذ به من الضىاللة ، فإن هللا بعث النبي! أما بعد": طالب فرد علي بن أبي 

ثىم ، ثم قبضه هللا إليه وقد أدى ما عليىه، وأنعل به من المهلكة وجمع به بعد الفرقة

ثىىم ولىىي أمىىر النىىاس .. وعىىدال فىىي األمىىة، اسىىتخلف أبىىو بكىىر عمىىر وأحسىىنا السىىيرة

ثم أتىاني النىاس وأنىا ، فقتلوهفسار إليه ناس ، فعلم بأشياء عابها الناس عليه، عثمان

فإن األمة ال ترضى ، بايع: فقالوا لي، فأبيت عليهم، بايع: فقالوا لي، معتزل أمرهم

 "فبايعتهم، وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس، إال بك
( )

. 

مىىن فىىارق الجماعىىة »: موصىىيا بالتمسىىك بجماعىىة المسىىلمين  وقىىال .13

«فقىد نىزع ربقىة اإلسىالم مىن عنقىه، شبًرا
( )

يكىره االخىتالف ويحىرص  فكىان ، 

مىن تأمىل مىا دار بىين أبىى بكىر وعلىى مىن المعاتبىة ": قال القرطبي. على الجماعة

وما تضمن ذلك من االتفاق عرف أن بعضىهم كىان يعتىرف بفضىل ، ومن االعتذار

وإن كان الطبع البشري قىد ، وأن قلوبهم كانت متفقة على االحترام والمحبة، اآلخر

 "-وهللا الموفق - لكن الديانة ترد بذلك، ايغلب أحيانً 
( )

. 

 فىي اإلمامىة اإلماميىة قال الذهبي في نقص النص الذي تزعمىه الشىيعةو .14

ىا است شىهد اإلمىام  علىيه أقىام الَحَسىن": من خىالل مواقىف آل البيىت ثىم أَْقبَىَل فىي ، فلمه

ا الَّذي َجَعلَه في ثِقَة  ِمْن فم، ومعه ِمائة  ألِف عنان  يموتوَن لَمْوتِهِ ، َكتائَب ِمثَل الِجبال

 
 

: ، واالنتصىار(32/51)المجلسىي : ، وبحىار األنىوار(11/7)ابن أبي الحديد : وشرح نهج البالغة (1)

 (.6/356)العاملي 

 (.3/81)وتاريخ الطبري ( 211ص)نصر بن مزاحم : وقعة صفين (2)

 (.7/452)مصنف ابن أبى شيبة  (3)

 (.7/495)ابن حجر: فتح البارى (4)
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ىالِل وإبطىاِل الَعْهىِد النَّبَىوي إليىه وإلىى  تسليِم األَْمىِر إلىى م عاويىة؛ وإعانَتِىِه علىى الضَّ

ىىهيد  ويَْسىك ت! أبيىه  سىين الشَّ فمىا نَقَىىَص يَومىاً بيعىىةَ !! ثىم ي وافِق ىىه  علىى ذلىك أخىىوه الح 

 .م عاويةَ أبداً 

ا ماَت معاوية  قاَم الحسين   ويخر   مىن الق عىوِد عىن ، وسار يطل ب  اإلمارةَ ، فلمه

بايََعتَىه  لمعاويىةَ سىائغةً ، فقاتََل حتَّى است ْشِهَد ، الَحْربِ  لفََعىَل معىه فلوال أنَّه َرأَى م 

 .كما فََعَل مع يَزيد

ْنِصىفٌ  ىْبطَيِن َسىلَّما األَْمىَر إلىى م عاويىةَ طىائَعْيِن ، هذا ال ي مىاري فيىه م  فىإنَّ السِّ

كىىَرهَْين غيىىرَ  وَعىىْن َمنََعىىة  وَجىىْيل  لَِجىىب  ، م 
( )

بىىاحَ ،  ، فىىَدلَّ ذلىىك علىىى أنهمىىا فََعىىال الم 

ىىيِِّد الَحَسىىنِ  ىىِة بالسَّ قِنَىىْت الىىدِّماء، وأَْصىىلََح هللا تعىىالى بىىين األ مَّ ، وَسىىَكنَْت الىىدَّْهماء، وح 

جىو ياَسِة مع و  بايعِة الَمْفضوِل الكاِمِل السِّ ، ِد األَْفَضىِل األَْكَمىلواْنَعقََد اإلجماع  على م 

 .وهلل الَحْمد  

ىىْبطاِن فىىي ذلىىك الَوْقىىِت   -ونَواصىىي الَعىىَرِب فىىي يَىىِد الَحَسىىِن  -ولىىو اْمتَنَىىَع السِّ

".ألَْوَشَك أْن يكوَن لهما الناْصَرة  على أهِل الشام
( )

 

وال امتنعىىوا عىىن ، إذن آل البيىىت ال يقولىىون بىىالنص والوصىىية علىىى إمىىامتهم

بل بايعوهم مع وصيتهم المأل بعدم الخرو  ، الذين رشحوا لإلمامة البيعة للصحابة

 .على اإلمام وشق عصا المسلمين

 

 

  
 

الخليىل الفراهيىدي، : العىين) .عسكر لجب، واللجب صوته، وسحاب لجب بالرعد واألمىوا : يقال (1)

6/133). 

، دار علىىي رضىىا عبىىـدهللا: ، تحقيىىق(113-112ص)المقدمىىة الزهىىرا فىىي إيضىىاح اإلمامىىة الكبىىرى (2)

 .األردن -عمان  -الفرقان للنشر والتوزيع
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 : المبحث الثاني
  من خالفة الصديق موقف آل البيت

وأن النبىي ، ذهب بعص أهل السنة إلى القول بالنصىية علىى خالفىة أبىي بكىر

يل أنه نص خفيوهذا النص قيل أنه جلي وق، قد عهد إليه بالخالفة. 

وينسىىب هىىذا القىىول إلىىى ، واإلشىىارة علىىى أبىىي بكىىر مةةن قةةا  نةةالنص الخفةةي

وجماعة من أهل الحديث  ~الحسن البصري 
( )

. 

 : واستدلوا على ذلك بعدة أدلة هي

له في الصالة فقد روى البخاري فىي صىحيحه بسىنده عىن بتقديم النبي  -1

مىىروا أبىىا بكىىر فليصىىل » : فاشىىتد مرضىىه فقىىال مىىرض النبىىي : أبىىي موسىىى قىىال

إنىىه رجىىل رقيىىق إذا قىىام مقامىىك لىىم يسىىتطع أن يصىىلي ) : قالىىت عائشىىة، «بالنىىاس 

مىىري أبىىا بكىىر ): فقىىال .فعىىادت« مىىروا أبىىا بكىىر فليصىىل بالنىىاس » : قىىال، (بالنىىاس 

فأتىاه الرسىول فصىىلى بالنىاس فىي حيىىاة  .(فىإنكن صىىواحب يوسىف، فليصىل بالنىاس

 النبي 
( )

. 

(يمم القىوم أقىر هم): قول النبي -أحمد بن حنبل- عبدهللاو قيل ألبي 
( )

فلمىا ، 

وقد كان في القوم من هو أقرأ من أبىي ، (قدموا أبا بكر يصلي بالناس): مرض قال

( إنما أراد  الخالفة : عبـدهللا فقال أبو  بكر
( )

. 

 
 

 (.1/487)منها  السنة النبوية : وانظر(533ص)البن أبي العز الحنفي : شرح العقدية الطحاوية (1)

ومسىلم فىي (  1/241.)أهىل العلىم والفضىل أحىق باإلمامىة: بىاب. األذان: رواه البخاري فىي كتىاب (2)

 (.1/314.)استخالف اإلمام: باب. الصالة: كتاب

 .(1/465)من أحق باإلمامة  : الصالة، باب: أخرجه مسلم في كتاب (3)

 (.12/311)الخالل : السنة (4)
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السيوطيوقال 
( )

أي حىديث تقديمىه فىي الصىالة  -هذا الحىديث : قال العلماء: 

أوضح داللىة عىل أن الصىديق أفضىل الصىحابة علىى اإلطىالق  -المتعددة برواياته 

وأحقهم بالخالفة وأوالهم باإلمامة 
( )

. 

: لما خطب قرب وفاته وقالواستدلوا أيًضا بما ورد في الصحيحين أنه -2

وال يبقىين بىاب إال سىد إال بىاب أبىي ): وفىي آخىره .الحىديث ( ...إن عبًدا خيىره هللا)

 (ال يبقين في المسجد خوخة إال سدت إال خوخة أبي بكر): وفي لفظ .(بكر
( )

. 

( .هذا إشارة إلى الخالفة: قال العلماء) : قال السيوطي
( )

 

وهىذا قىول  ،علىى خالفىة أبىي بكىر الصىديق  مةن قةا  نةالنص ال هةي أما

.جماعة من أهل الحديث
 ( )

  

 : استدلوا على ذلك بما يليفقد 

فأمرهىا  أتىت امىرأة النبىي : بن مطعم قىالبما رواه الشيخان عن جبير  -1  
 

عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب ابن محمىد   (1)

( و الفضىل جىالل الىدين، أبى) بن همام الدين الخضىيري األصىل، الطولىوني، المصىري، الشىافعي 

الدر المنثور في التفسير المىأثور، المزهىر : عالم مشارخ في أنواع من العلوم، من مملفاته الكثيرة

في اللغة، الجامع الصغير في الحديث، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، واتمام الدراية 

ابىن العمىاد، : لىذهبشىذرات ا: انظر( )هـ911)توفي سنة . لقراء النقاية في عدة علوم وكالهما له

 (.2/82عمر رضا كحالة، : ، معجم المملفين8/51

محمىىىد محىىىي الىىىدين : ، تحقيىىىق(63ص)عبىىىـدالرحمن بىىىن أبىىىي بكىىىر السىىىيوطي : تىىىاريخ الخلفىىىاء (2)

 .مصر -هـ، مطبعة السعادة 1371، 1عبـدالحميد، ط

، ومسىلم فىي (.3/1337)بعد النبىي  فضل أبي بكر : المناقب، باب: رواه البخاري في كتاب (3)

 (.4/1854. )فضائل الصحابة: باب: كتاب فضائل الصحابة

 (.61ص)تاريخ الخلفاء  (4)

، والصىىواعق المحرقىىة علىىى أهىىل الىىرفص (4/88)الفصىىل فىىي الملىىل واألهىىواء والنحىىل : انظىىر (5)

 (.1/113)ابن حجر الهيثمي : والضالل
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إن لىم  ): قىال، كأنهىا تريىد المىوت  أرأيت إن جئت فلم أجىدخ: قالت، أن ترجع إليه

 ( تجديني فأت أبا بكر
( )

. 

(  .وهذا نص جلي على استخالف أبي بكر) : قال ابن حزم
( )

. 

لىي قىال : قالىت >عىن عائشىة ، واللفىظ لمسىلم، وبما رواه الشيخان أيًضىا -2

فىإني أخىاف أن يتمنىى ، أدعي لىي أبىاخ وأخىاخ حتىى أكتىب كتابًىا» : رسول هللا 

« ويأبى هللا والمممنون إال أبا بكىر ، متمن ويقول قائل أنا أولى
( )

وأخرجىه أحمىد  .

فىي مرضىه الىذي مىات  قال لي رسىول هللا: قالت: وغيره من طرق وفي بعضها

ألبي بكر كتابًا ال يختلىف عليىه أحىد  رحمن بن أبي بكر أكتبعبـدال أدعي لي): فيه

 (معىاذ هللا أن يختلىف المممنىون فىي أبىي بكىر، دعيه): ثم قال، (بعدي
( )

قىال ابىن  .

( أبىا بكىر علىى واليىة األمىة بعىده  فهذا نص جلي على استخالفه ) : حزم
( )

. 

) : قىال -رضىي هللا تعىالى عنىه-وبما أخرجه الحاكم وصىححه عىن أنى   -3

فأتيتىه   أن سله إلى من ندفع صىدقاتنا بعىدخطلق إلى رسول هللا بعثني بنو المص

 (إلى أبي بكر): فسألته فقال
( )

. 

 
 

: بىىاب. الفضىائل: ومسىلم فىي كتىاب ،(6/2636)االسىتخالف : بىاب. األحكىام: البخىاري فىي كتىاب (1)

 (.4/1856)فضائل أبي بكر 

 (.5/88)الفصل في الملل والنحل  (2)

، (يىأبى هللا ويىدفع المممنىون ) بلفىظ (  6/2638)االسىتخالف : بىاب. األحكام: البخاري في كتاب (3)

 (.4/1857)فضائل أبي بكر: باب. فضائل الصحابة: ومسلم في كتاب

وصىىىححه األلبىىىاني فىىىي السلسىىىلة الصىىىحيحة (.6/144)، (6/116)م أحمىىىد مسىىىند اإلمىىىا: انظىىىر (4)

(2/311) 

 (.4/88)الفصل في الملل والنحل  (5)

ورجالىىه ثقىىات، غيىىر نصىىر بىىن  : "قىىال الشىىيخ األلبىىاني(.3/82)المسىىتدرخ علىىى الصىىحيحين (6)

  =جرحىىاً وال  بروايىىة أربعىة مىن الثقىىات وغيىرهم، وكنىاه بىىأبي الفىتح، ولىم يىىذكر فيىه.. منصىور المىروزي،
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: قىىال رسىىول هللا: قىىال، -رضىىي هللا تعىىالى عنىىه -وبمىىا رواه حذيفىىة  -4

 (أبي بكر وعمر: اقتدوا باللذين من بعدي)
( )

. 

لىىى لىىم يصىىدر عنىىه أمىىر إأمىىا شىىيخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىة فيىىرى أن الرسىىول

أن  -سىبحانه- وإنمىا علىم مىن هللا، المسلمين بأن يكون أبو بكر هو الخليفة مىن بعىده

 .المسلمين سيختارونه لمزاياه التي يتمتع بها ويفىوق بهىا غيىره
( )

وهىذا هىو الىرأي  

لىم يىنص صىراحة علىى الخليفىة مىن مما يىدل علىى أن النبىي . علمالراجح  وهللا أ

 .وإن أخبر بمن سيتولى، بعده

 : يت للصديق وإقرارهم بصحة انعقاد بيعتها يلي ما يثبت مبايعة آل البوفيم

واجتمىع النىاس ، ق ىبص رسىول هللا: قىال ما رواه أبو سعيد الخدري  .1

، فصعد أبو بكىر المنبىر: إلى أن قال.. .في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر

قلت ابن عمىة : فقال، جاءف، فدعا بالزبير: قال، فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير

ال تثريىب يىا خليفىة : فقىال، أردت أن تشق عصا المسىلمين، وحواريه رسول هللا

فىدعا بعلىي بىن أبىي ، فلم يىر عليًىا، ثم نظر في وجوه القوم، فقام فبايعهرسول هللا

أردت أن تشىق ، وختنىه علىى ابنتىه، قلت ابن عىم رسىول هللا : فجاء فقال، طالب

( فبايعه ال تثريب يا خليفة رسول هللا: قال، عصا المسلمين
( )

. 

 =  
سلسىىلة ." ، وبخاصىىة أنىىه صىىحح لىىه الحىىاكم والىىذهبي-إن شىىاء هللا تعىىالى -تعىىديالً ؛ فهىىو مقبىىول الحىىديث

 (13/416)األحاديث الضعيفة  

 

، وصىىححه األلبىىاني فىىي (3/79)الحىىاكم : والمسىىتدرخ علىىى الصىىحيحين( 5/619)سىىنن الترمىىذي  (1)

 (3/233)السلسلة الصحيحة 

 (.141 -1/139)منها  السنة : انظر (2)

 (.8/143)، وسنن البيهقي (3/71)الحاكم : المستدرخ على الصحيحين (3)
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موسىى بىىن عقبىةويعضىد مىىا سىبق قىىول  .2
( )

خطىىب أبىو بكىىر ): فىىي مغازيىه 

وال سىألتها ، ما كنت حريًصىا علىى اإلمىارة يوًمىا وال ليلىة: واعتذر إلى الناس وقال

مىا غضىبنا إال أن : وقال علي والزبير .فقبل المهاجرون مقالته، في سر وال عالنية

وإنىا ، إنه لصاحب الغىار، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، رنا عن المشورةأ خِّ 

( أن يصىلي بالنىاس وهىو حىي  ولقد أمىره رسىول هللا ، لنعرف شرفه وخبره
( )

. 

نىىه خشىىي مىىن التىىأخر عىىن البيعىىة أ) : -وهىىو عىىدم مشىىورتهم  -والعىىذر فىىي ذلىىك 

( االختالف لما وقع من األنصار 
( )

.  

فحمىد هللا : شهدت خطبة علىى يىوم البصىرة قىال»: دي قالوعن قي  العب .3

ثىم رأى ، إليىه ثىم قبضىه هللا ، ومىا عىالج مىن النىاس وأثنى عليه وذكىر النبىي 

وبايعىىت وعاهىىدت ، فبىايعوا وعاهىىدوا وسىلموا  المسىلمون أن يسىىتخلفوا أبىا بكىىر

رحمة هللا ، وفعل من الخير وجاهد حتى قبضه هللا ، ورضوا ورضيت، وسلمت

«عليه
( )

. 

: وكان مما قال في خطبته على منبر الكوفة في ثنائه على أبى بكر وعمر .4

 فكىىىان أول مىىىن سىىىبق فىىىي ذلىىىك مىىىن ولىىىد، فىىىأعطي المسىىىلمون البيعىىىة طىىىائعين»

 
 

. مىمرخ( أبو محمد ) موسى بن عقبة بن أبي عياش، القرشي موالهم، األسدي، المطرفي، المدني (1)

سىىير أعىىالم : انظىىر( )هىىـ141) وتىىوفي بالمدينىىة سىىنة. مجلىىد فىىي المغىىازي النبويىىة: ولىىد، مىىن آثىىاره

 (.552ابن حجر، ص: ، تقريب التهذيب6/114الذهبي،  :النبالء

 (.5/251)البن كثير : البداية والنهاية (2)

ح بذلك أبو بكر ( 7/495)فتح الباري  (3) كما في الحديث الذي رواه اإلمام أحمد وغيره  وقد صره

ة: )... وفيه هىذا إسىناد : رقىال ابىن كثيى. ( فبايعوني لذلك وقبلتها وتخوفىت أن تكىون فتنىة بعىدها ردِّ

 (.5/248: البداية والنهاية: انظر.) جيد قوي

، 1محمد سعيد سالم القحطىاني، ط. د: تحقيق( 2/563)عبـدهللا بن أحمد بن حنبل الشيباني : السنة (4)

 .الدمام -هـ، دار ابن القيم 1416
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«مطلب أناعبـدال
( )

. 

بصحتها وانعقادهىا يسىتدل و، صحيحة عند آل البيت خالفة الصديق و .5

وهىىو يىىرده علىىى  ؛وانعقادهىىاعلىىى صىىحة خالفتىىه ويسىىتدل  علىىي بىىن أبىىي طالىىب 

إنه بايعني القىوم الىذين بىايعوا أبىا بكىر وعمىر "أمير الشام  }معاوية بن أبي سفيان 

، وال للغائىىب أن يىىرد، فلىىم يكىىن للشىىاهد أن يختىىار، وعثمىىان علىىى مىىا بىىايعوهم عليىىه

فىإن اجتمعىوا علىى رجىل وسىموه إمامىاً كىان ، وإنما الشورى للمهاجرين واألنصار

فىإن خىر  عىن أمىرهم خىار  بطعىن أو بدعىة ردوه إلىى مىا خىر  ، ذلك هلل رضىى

"وواله هللا ما تولى، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المممنين، منه
( )

. 

وإنمىا الخيىار ، إنكم بايعتموني على مىا بويىع عليىه مىن كىان قبلىي": وقال .6

"فىإذا بىايعوا فىال خيىار، ل أن يبايعوابللناس ق
( )

ال ، عنىاهوهىذا الىنص واضىح فىي م 

غموض فيىه وال إشىكال بىأن اإلمامىة والخالفىة تنعقىد باتفىاق المسىلمين واجتمىاعهم 

فىىإنهم ، وخاصىىة فىىي العصىىر األول باجتمىىاع األنصىىار والمهىىاجرين، علىىى شىىخص

وهىذا ، فكىأن شىرعية بيعىة علىي كشىرعية مىن قبلىه، اجتمعوا على أبي بكىر وعمىر

 . بالطبع بإقراره

وسىلمنا ، رضينا عن هللا قضىائه": واإلمامة قال وهو يذكر أمر الخالفة و .7

فنظىىرت فىىي أمىىري فىىإذا طىىاعتي سىىبقت بيعتىىي إذ الميثىىاق فىىي عنقىىي . …هلل أمىىره 

"لغيري
( )

. 

فاختار المسلمون بعده ) : ويقول أيضاً وهو يذكر خالفة الصديق وسيرته .8  
 

 (.4/178)ابن األثير : أسد الغابة (1)

: ، والغىىدير(32/368) المجلسىىي : وبحىىار األنىىوار(3/75)ابىىن أبىىي الحديىىد : شىىرح نهىىج البالغىىة (2)

 (.11/316)األميني 

 (.31/17)المجلسي : ، وبحار األنوار(718ص)الطوسي : ، واألمالي(1/243)المفيد : اإلرشاد (3)

 (.29/623)المجلسي : ، وبحار األنوار(2/284)ابن أبي الحديد : شرح نهج البالغة (4)
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(ته فقارب وسدد بحسب استطاع، رجالً منهم بآرائه-أي النبي -
 ( )

. 

كمىا ذكىر  ،على أبي سىفيان حىين حرضىه علىى طلىب الخالفىة رداً ويقول  .9

وليىتم علىى هىذا األمىر أذل : فقىال، جاء أبو سفيان إلى علي ) : ابن أبى الحديد

فقىال ، فصىيل خىيالً ورجىالً  يأمىا وهللا لىئن شىئت ألمألنهىا علىى أبى، بيت في قريل

إلىىى  ال حاجىىة لنىىا، فمىىا ضىىررتهم شىىيئاً ، طالمىىا غششىىت اإلسىىالم وأهلىىه:  يعلىى

( لوال أنا رأينا أبا بكر لها أهالً لما تركناه، خيلك ورجلك
 ( )

.  

وهىو أن  ؛ إلماميىةوأثبتتىه كتىب ا، عديىدةولقد كرره هىذا القىول ومثلىه مىرات 

لفضىىائله الجمىىة ومناقبىىه ، وأحىىق النىىاس بهىىا، عليىىاً كىىان يعىىده الصىىديق أهىىالً للخالفىىة

 .الكثيرة

ابىن ملجىمقرب وفاته بعد ما طعنه  قيل لهحينما  .11
( )

: أال توصىي  قىال »: 

إن أراد هللا خيراً فيجمعهم : - أي  -ولكن قال ، يفأوص ما أوصى رسول هللا 

 
 

 (.21/218)لحديدابن أبي ا: شرح نهج البالغة (1)

 (.2/45)المرجع السابق  (2)

أدرخ الجاهليىة، . فاتك ثائر، من أشداء الفرسىان: عبدالرحمن بن ملجم المرادي التد لي الحميري  (3)

ثم شهد فىتح . وهاجر في خالفة عمر، وقرأ على معاذ بن جبل فكان من القراء وأهل الفقه والعبادة

وشىهد معىه  وكىان مىن شىيعة علىي بىن أبىي طالىب  .مصر وسكنها فكان فيها فىارس بنىي تىد ل

على قتل علي، ومعاوية، وعمرو بىن ( عمرو بن بكر)و( البرخ)ثم خر  عليه، فاتفق مع . صفين

العاص، في ليلة واحدة وتعهد البرخ بقتل معاوية، وعمرو بن بكر بقتل عمرو ابن العاص، وتعهد 

 17ى شىبيبا االشىجعي، فلمىا كانىت ليلىة ابن ملجىم بقتىل علىي، فقصىد الكوفىة واسىتعان برجىل يىدع

رمضان كمنا خلف الباب الذي يخر  منه علي لصالة الفجىر، فلمىا خىر  ضىربه شىبيب فأخطىأه، 

فضربه ابن ملجم فأصاب مقدم رأسه، فنهص مىن فىي المسىجد، فحمىل علىيهم بسىيفه فىأفرجوا لىه، 

وفىر . وقعد علىى صىدره وتلقاه المغيرة بن نوفل بقطيفة رمى بها عليه وحمله وضرب به االرض

ابىن : تىاريخ مدينىة دمشىق: انظىر( )هىـ41)مىن أثىر الجىرح، هلىك سىنة  وتىوفي علىي . شبيب

 .(3/339الزركلي، : ، األعالم3/653الذهبي، : ، تاريخ اإلسالم42/558عساكر، 
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.«على خيرهم بعد نبيهم
 ( )

هىو   بىإقرار علىي  فيكون خيرهم بعىد رسىول هللا 

أنهم األفضىل وبما ،  ثم عثمان بن عفان، ثم عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق

 .-عليهم السالم-لخالفة من وجهة نظر آل البيت حق بافهم األ

ونهضىىت فىىي تلىىك ، فبايعتىىه، فمشىىيت عنىىد ذلىىك إلىىى أبىىي بكىىر": يقىىولو .11

فصىحبته ، فتولى أبىو بكىر تلىك األمىور وسىدد ويسىر وقىارب واقتصىد …األحداث 

".وأطعته فيما أطاع هللا جاهداً ، مناصحاً 
( )

كمىا فعلي بن أبىي طالىب بىايع الصىديق  

والكىالم مىن فيىه وهىو يومئىذ أميىر المىممنين وخليفىة ، ون واألنصىاربايعه المهاجر

وال يظهر إال ما يبطنه لعدم دواعي التقية حسب أوهىام ، وال يتقي الناس، المسلمين

 .القوم

وهىو يىىذكر  علىي بىن أبىى طالىب يقىول، وقريىب مىن الروايىة السىابقة .12

عند انثيال) : بكر الصديق بعد وفاة رسول هللا يبيعة أب
( )

، على أبى بكر  الناس 

فبايعتىه ونهضىت فىي تلىك ، فمشىيت عنىد ذلىك إلىى أبىى بكىر: وإجفالهم إليه ليبايعوه

، ولىو كىره الكىافرونا كلمىة هللا هىي العليى األحداث حتى زاغ الباطل وزهق وكانت

، فصىحبته مناصىحاً ، واقتصىد، وقىارب، وسىدد، فتولى أبىو بكىر تلىك األمىور فيسىر

(جاهداً  ((((فيه))))وأطعته فيما أطاع هللا 
( )

. 

بخالفىة ار إلى أمير الشام معاوية بن أبى سفيان أقر  علي وفيما كتب .13

وتأسىف ، ودعا له بعد موتىه بىالمغفرة واإلحسىان، الخليفة األول الصديق وأفضليته

وذكىىرت أن هللا اجتبىىى لىىه مىىن المسىىلمين أعوانىىاً "علىىى انتقالىىه إلىىى ربىىه كمىىا يكتىىب 

 
 

 (.3/91)الشريف المرتضى : والشافي في اإلمامة( 31/291)ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق (1)

، 1ط(1/412)علىىي الكىىوراني العىىاملي : ، وجىىواهر التىىاريخ(31/12)المجلسىىي : حىىار األنىىوارب (2)

 .هـ، دار الهدى1425

 .أي انصبابهم من كل وجه كما ينثال التراب (3)

 (.317-1/316)الثقفي الكوفي : الغارات (4)
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زلهم عنىىده علىىى قىىدر فضىىائلهم فىىي اإلسىىالم كمىىا زعمىىت فكىىانوا فىىي منىىا، أيهىىدهم بىىه

ولعمىىري أن " الفىىاروق"الخليفىىة الصىىديق وخليفىىة الخليفىىة  ،وأنصىىحهم هلل ولرسىىوله

وإن المصائب بهما لجرح في اإلسىالم شىديد يرحمهمىا ، مكانهما في اإلسالم لعظيم

"وجزاهم هللا بأحسن ما عمال، هللا
( )

  

يقىول ، أقر به اإلماميىة، يعتهم للصديقوهذا الموقف من آل البيت تجاه ب .14

محمىىد حسىىين آل كاشىىف الغطىىاء
( )

لمىىا ارتحىىل الرسىىول مىىن هىىذه الىىدار إلىىى دار  ": 

ورأى جمع من الصحابة أن ال تكون الخالفة لعلي إمىا لصىغر سىنه أو ألن ، القرار

وحىين رأى أن  - إلىى أن قىال - قريشاً كرهت أن تجتمع النبوة والخالفة لبني هاشم

فة األول والثاني بىذال أقصىى الجهىد فىي نشىر كلمىة التوحيىد وتجهيىز الجيىوش الخلي

".ولم يستأثروا ولم يستبدوا بايع وسالم، وتوسيع الفتوح
( )

  

، بىاليمن مىن عمىال رسىول هللا ، خالد بن سعيد بن العاصويروى أن  .15

فىاحتب  عىن أبىي ، جاء المدينة وقىد بىايع النىاس أبىا بكىر": لما قبص رسول هللا 

أنىتم الظهىر والىبطن : فقىال، وأتىى بنىي هاشىم، وقد بايع النىاس، بكر فلم يبايعه أياما

، فإذا رضيتم رضينا وإذا سخطتم سخطنا .والعصا دون اللحا .والشعار دون الدثار

علىى بىرد ورضىا مىن : قىال، نعىم: قىالوا  وإن كنتم قىد بىايعتم هىذا الرجىل، حدثوني

أما وهللا يا بني هاشم إنكىم  ،وأبايع إذا بايعتم فأنا أرضى: قال، نعم: قالوا  جماعتكم

."ثم إنه بايع أبىا بكىر .الطوال الشجر الطيب الثمر
 ( )

فالبيعىة مىن بنىي هاشىم ألبىي  

 .ال سخط وإكراه( برد ورضا)بكر وقعت على 

 
 

بىىاقر محمىىد : ، نهىىج السىىعادة فىىي مسىىتدرخ نهىىج البالغىىة(89ص)نصىىر بىىن مىىزاحم : وقعىىة صىىفين (1)

 .بيروت -هـ، ممسسة التضامن الفكري 1387، 1ط( 4/176)المحمودي 

 .سبق ترجمته (2)

 (.192ص)أصل الشيعة وأصولها  (3)

 (.55ص)الجوهري: السقيفة وفدخ (4)
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وكذا تأخر ، وردت أخبار كثيرة في شأن تأخر علي عن مبايعة الصديقولقد 

له هذه، الزبير بن العوام األخبار ليست بصحيحة وج 
( )

وافتراء على علي والزبير ، 

وهىىو الىىذي عىىرف ، فمىىا كىىان لعلىىي أن يفىىارق جماعىىة المسىىلمين مىىدة سىىتة أشىىهر،}

 .باإليمان  ودعا إلى وحدة القلوب وأح  بأخوة اإلسالم منذ نعومة أبفاره

لىم يفىارق الصىديق فىي وقىت مىن األوقىات ولىم ينقطىع عنىه فىي  إن عليًا  

. وفىي تىدبير أمىور المسىلمين، وكىان يشىاركه فىي المشىورة، لجماعىاتجماعة من ا

ويرى ابن كثير ومجموعىة مىن أهىل العلىم أن عليًىا جىدد بيعتىه بعىد سىتة أشىهر مىن 

وجاءت في هىذه البيعىة روايىات صىحيحة، >البيعة األولى أي بعد وفاة فاطمة 
( )

 .

فنفىى ذلىك ، م يبىايع قبلهىاولكن لما وقعت البيعة الثانية اعتقد بعص الرواة أن عليًا ل

والمثبت مقدم على النافي
( )

. 

المنصىفون مىنهم السىيد أميىر علىي يقر بذلك كتاب اإلماميىة
( )

) : الىذي يقىول 

فبايعه علي وغيره من كبار آل ، كان أبو بكر معروفا بحكمته وسداد رأيه واعتداله

.(سلمينورغبة منهم في جمع كلمة الم، البيت؛ بغيرتهم المعتادة على الدين
 ( )

  

مىن سىمات وأخىالق   ذلك إلى ما تحلى به الصىحابة (أمير علي )ويرجع 

. ن النبي الكريمع اورثوه، نبيلة قويمة
( )

  

 
 

 .-بمشيئة هللا تعالى-سأناقل هذا اإلدعاء في الباب الرابع  (1)

، (4/1549)غىىزوة خيبىىر : بىىاب. مغىىازيال: البخىىاري كتىىاب: و انظىىر(.7/226)البدايىىة والنهايىىة  (2)

 (.3/1381) «ال ن وَرث ما تركناه صدقة » : قوله : باب. الجهاد والسير: ومسلم كتاب

 (.7/226)البداية والنهاية  (3)

 .شيعي معاصر يوصف بأنه معتدل (4)

م، دار العلىىىم 1961، 2عفيىىىف بعلبكىىىي، ط: نقلىىىه إلىىىى العربيىىىة( 28ص)مختصىىىر تىىىاريخ العىىىرب (5)

 .لبنان -بيروت  -يينللمال

 (.34)المرجع السابق : انظر (6)
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مطلب وبنىو هاشىم كافىة عبىدالبىن  والعبىاس إذن بايع علي بن أبي طالىب 

ولم يخالف أحد على أبي بكر ال من بني هاشم وال من ،  يوم بايع الناس أبا بكر

 .يرهمغ
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 : المبحث الثالث
من خالفة عمر بن الخطاب  موقف آل البيت

 

( العهىىد) انعقىىدت الخالفىىة للفىىاروق بعىىد وفىىاة الصىىديق بطريىىق االسىىتخالف 

مىىن ضىىمن مىىن  وكىىان علىىي بىىن أبىىي طالىىب ، فاسىىتخلف عمىىر بىىن الخطىىاب 

وكىىان رأي علىىي أن يتىىولى ، استشىىارهم الصىىديق فىىيمن يتىىولى الخالفىىة مىىن بعىىده

.لخالفة بعد الصديق الفاروقا
 ( )

 

ابن الجوزيقال 
( )

لما ثقىل أبىو بكىر : قال عن  الحسن بن أبي الحسن ) : 

إنىه قىد نىزل بىي : جمع الناس فقىال .واستبان له من نفسه -رضوان هللا تعالى عليه-

وحىىله عىىنكم ، وقىىد أطلىىق هللا أيمىىانكم مىىن بيعتىىي، مىىا تىىرون وال أبننىىي إال لمىىأتي

فأمِّروا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمَّرتم عليكم في حياة ، ليكم أمركمورده ع، عقدتي

: فقىالوا، فقاموا في ذلك وحلوا عنه فلم تستقم لهىم، مني كان أجدر أال تختلفوا بعدي

فعليكم عهد هللا : قال، ال: قالوا  فلعلكم تختلفون: قال إرأ  لنا يا خليفة رسول هللا 

فأرسىل أبىو بكىر ، فىأمهلوني أنظىر هلل ودينىه ولعبىاده :قىال .نعم: قالوا  على الرضا

وهللا إنك عندي لها ألهل وموضع   .أشر علي برجل: فقال إلى عثمان بن عفان 

فكتب حتى انتهى إلى االسم فغ شي عليه ثم  ،اكتب: فقال .عمر: -أي عثمان  -فقال 
 
 

، المختصىىر مىىن كتىىاب الموافقىىة بىىين الصىىحابة وآل (3/274)ابىىن سىىعد : الطبقىىات الكبىىرى: انظىىر (1)

للحىىافظ اسىىماعيل بىىن علىىي بىىن الحسىىن ابىىن زنجويىىه الىىرازي السىىمان، اختصىىره جىىارهللا : البيىىت

قيىىق السىىيد يوسىىف أحمىىد، دار الكتىىب تح(111-71ص)ابوالقاسىىم محمىىود بىىن عمىىر الزمخشىىري

 .بيروت -لبنان -العلمية 

التيمىي البكىري البغىدادي المعىروف بىابن ( أبو الفر )عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي : هو (2)

جامع المسانيد في سىبع : الجوزي، محدث، حافظ، مفسر، فقيه، واعظ، أديب، ممرخ، من مملفاته

: ابىن العمىاد: شذرات الىذهب( )  هـ597)، توفي  عام .وغيرها مجلدات، المنتظم في تاريخ األمم

، 2/116زين الىدين عمىر بىن مظفىر الشىهير بىابن الىوردي، : ، وتاريخ ابن الوردي4/329-331

 (.بيروت /لبنان -هـ، دار الكتب العلمية 1417، 1ط
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(اكتب عمر: أفاق فقال
 ( )

. 

بىل كىان هىو ، الدولة العمرية عضًوا بارًزا في مجل  شورى فكان علي 

وكىان ، وحكمتىه، وفقهىه، يعىرف لعلىي فضىله فقىد كىان عمىر ، المستشار األول

"أقضانا على": فقد ثبت قوله فيه، رأيه فيه حسنًا
( )

. 

: وكىان عمىر يقىول، كىان أبىو بكىر وعمىر يشىاوران عليىا: وقال ابن الجوزي

"أعوذ باهلل من معضلة لي  لها أبو الحسن"
( )

. 

وال يبخل عليىه ، يشد من أزره،  من همالء المقربين لعمر  عليفكان 

وفىي تنظىيم ، التىي لىم يىرد فيهىا نىص، ويجتهد معه في إيجاد حلىول للقضىايا، برأيه

 .أمور الدولة الفتية

 :  فيما يهي أقوا  نعضا من    البيت حو  خالفة الفار ق

اً لر يىا وهىو يىذكر الفىاروق وواليتىه مصىدق علي بن أبي طالب  يقول .1

فأقىىام ، وولىىيهم وال»: الىىذي رآه وبشىىر بىىه عمىىر بىىن الخطىىاب  سىىيد ولىىد آدم

«.واستقام حتى ضرب الدين بجرانه
( )

  

وهىذا الىوالي ": تحىت هىذه الخطبىة -الشيعي المعتزلي-ويقول ابن أبي الحديد 

 هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو 

وهذا الكالم من خطبة خطبها في أيام خالفتىه طويلىة يىذكر فيهىا ، عمر بن الخطاب

 
 

سىعادة م، مطبعة ال1941طبعة عام (54ص)و( 52ص)البن الجوزي، : مناقب عمر بن الخطاب (1)

 (.2/353)وتاريخ الطبري ( 211، 3/199)البن سعد : الطبقات الكبرى: القاهرة، وانظر -

الىىىذهبي : ، وسىىىير أعىىىالم النىىىبالء(3/1114)ابىىىن عبىىىـدالبر : االسىىىتيعاب فىىىي معرفىىىة األصىىىحاب (2)

(1/391.) 

 (.13/343)ابن حجر: فتح الباري (3)

أحمىىد بىىن حنبىىل : فضىىائل الصىىحابة: نظىىروا( 21/218-ابىىن أبىىي الحديىىد : شىىرح نهىىج البالغىىة (4)

(1/331.) 
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فاختىار : وإفضائه بأسىراره إليىه حتىى قىال فيهىا، واختصاصه له به من النبي قر

المسلمون بعده بآرائهم رجالً منهم فقارب وسدد حسب استطاعته على ضعف وجد 

 "فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه، ثم وليهم بعده وال، كانا فيه
( )

. 

اً لر يىا رسىول تصديق }يطبق هذا األوصاف على أبي بكر وعمر  فعلي 

يقىر ويعتىرف بىأن و، ويجعل الفاروق مصىداقاً لبشىارته ، حرفاً بحرف هللا 

واإلسالم قىد تمكىن فىي األرض فىي أيىام خالفتىه ، الدين قد استقر في عهده المبارخ

 .الميمونة

وجعله مورد ومصداق بشرى الرسول هي ، ثم والخطبة التي مدح فيها عمر

يىىث لىىم يكىىن هنىىاخ ضىىرورة للتقيىىة الشىىيعية التىىي خطبىىة ألقاهىىا فىىي أيىىام خالفتىىه ح

 .ألصقوها تهمة بخيار الخالئق رضوان هللا ورحمته عليهم

وداوى ، فقىىد قىىوم األود، هلل بىىالد فىىالن": أيضىىا فىىي إحىىدى خطبىىه ويقىىول .2

أصىاب خيرهىىا ، قليىل العيىب، ذهىب نقىي الثىوب، وأقىام السىنة، العمىد وخلىف الفتنىة

رحل وتركهم في طرق متشىعبة ال ، واتقاه بحقه، أدى إلى هللا طاعته، وسبق شرها

".وال المستيقن المهتدي، يهتدي بها الضال
( )

: العرب تقول": يقول ابن أبي الحديد 

وقىد وجىدت ، وفالن المكنى عنه عمر بىن الخطىاب.. …هلل بالد فالن أي در فالن 

.. …النسخة التي بخط الرضى أبي الحسن جامع نهىج البالغىة وتحىت فىالن عمىر 

يحيى بن أبي زيد العلويسألت عنه النقيب أبا جعفر و
( )

فقلىت ، هو عمىر: فقال لي   
 

 (.21/218)ابن أبي الحديد : شرح نهج البالغة (1)

 (.12/3)ابن أبي الحديد : شرح نهج البالغة (2)

. يحيى ابن الشريف النقيب أبي طالب محمد بىن محمىد بىن محمىد بىن محمىد بىن علىي بىن أبىي زيىد (3)

وهو من مشايخ . مع من أبيه، وحدهث. ، البَصري، الشاعرالسيهد النقيب أبو جعفر الَعلَوي، الحَسني

إن نفى  علىي : " عبـدالحميد بن أبي الحديد، يروي عنه في شىرح نهىج البالغىة كثيىرا؛ منهىا قولىه

القدسىىية أدركىىت العلىىوم بىىالفطرة، ال بالرياضىىة التعليميىىة، وأنىىه أفضىىل النىىاس بعىىد رسىىول هللا، ثىىم 

هلل بالء فىالن، أي : ويروى: "قال ابن ابي الحديد." الصديقالحسن والحسين ثم حمزة ثم جعفر ثم 
=  
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   أثنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى عليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه أميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىممنين : لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 "نعم: فقال
( )

. 

ال حاجىة : أتنىزل القصىر  قىال! يا أمير المىممنين: قيل له"لما قدم الكوفة  .3

ل ثىم أقبى، ولكنىي نىازل الرحبىة، ألن عمر بن الخطىاب كىان يبغضىه، لي في نزوله

 =  
هلل مىا صىنع وفىالن المكنىى عنىىه عمىر بىن الخطىاب، وقىد وجىىدت النسىخة التىي بخىط الرضىي أبىىي 

الحسىىن جىىامع نهىىج البالغىىة وتحىىت فىىالن عمىىر، حىىدثني بىىذلك فخىىار بىىن معىىد الموسىىوي األودي 

: هىو عمىر، فقلىت لىه: يىد العلىوي، فقىال لىيالشاعر، وسألت عنه النقيب أبا جعفر يحيىى بىن أبىي ز

إن ذلىك مىن التقيىة : نعىم، أمىا اإلماميىة فيقولىون: هىذا الثنىاء   فقىال أيثني عليىه أميىر المىممنين 

إنه أثنىى عليىه حىق الثنىاء، ولىم يضىع : واستصالح أصحابه، وأما الصالحيون من الزيدية فيقولون

إنه كالم قاله في أمر عثمىان : الزيدية فيقولون المدح إال في موضعه ونصابه، وأما الجارودية من

أخرجه مخر  الذم له، والتنقص ألعماله، كما يمدح اآلن األمير الميت في أيام األمير الحي بعده، 

، -رحمىه هللا -سىألت النقيىب أبىا جعفىر يحيىى بىن أبىي زيىد : "وقال أيضا." فيكون ذلك تعريضاً به

، وكيىف مىا تلىك المىدة الطويلىة بعىد رسىول هللا  كيىف بقىي إني ألعجب من علىي : فقلت له

لوال أنه أرغم أنفه بالتراب، ووضع : فقال. اغتيل وفتك به في جوف منزله، مع تلظي األكباد عليه

خده في حضيص األرض لقتل، ولكنه أخمل نفسه، واشتغل بالعبادة والصالة والنظر فىي القىرآن، 

السىيف، وصىار كالفاتىك يتىوب ويصىير سىائحاً  وخر  عن ذلك الزي األول، وذلك الشعار ونسىي

في األرض، أو راهباً في الجبال، ولما أطاع القوم الذين ولوا األمر، وصىار أذل لهىم مىن الحىذاء، 

تركوه وسكتوا عنه، ولم تكن العرب لتقىدم عليىه إال بمواطىأة مىن متىولي األمىر، وبىاطن فىي السىر 

قتله وقع اإلمساخ عنه، ولوال ذلك لقتل، ثم أجىل بعىد منه، فلما لم يكن لوالة األمر باعث وداع إلى 

الىذهبي، : تىاريخ اإلسىالم: انظىر()هىـ613)وتوفي سىنة . عاش بضعا وستون سنة." معقل حصين

مصىىطفى : ، دراسىىة وتحقيىىق385الىىذهبي، ص : ، المختصىىر مىىن تىىاريخ ابىىن الىىدبيثي44/176

لبنىىىىان، طبقىىىىات أعىىىىالم -بيىىىىروت  -هىىىىـ، دار الكتىىىىب العلميىىىىة 1417، 1عبىىىىـدالقادر عطىىىىا، ط

علىي : ، تحقيىق216الشيخ آغا بىزرخ الطهرانىي، ص : األنوار الساطعة في المائة السابعة/الشيعة

ابىن أبىي الحديىد، : بيىروت، شىرح نهىج البالغىة -م، دار الكتاب العربىي 1972، 1نقي فنروي، ط

12/4 ،13/311). 

 (.12/4)شرح نهج البالغة (1)
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" .ثم نزل الرحبة، حتى دخل المسجد األعظم فصلى ركعتين
( )

  فإذا كان علىي 

 . راضيا بها، فبالتالي يكون قابال لبيعته، في سياسته  مقتديا بالفاروق

فهىىىذا هىىىو السىىىيد ، أبىىىى أن يعمىىىل خىىىالف مىىىا فعلىىىه عمىىىر فىىىدخفىىىي رد و .4

مرتضى
( )

، فىدخرد  كلم في  فلما وصل األمر إلى علي بن أبي طالب ": يقول 

 "وأمضاه عمر، إني ألستحي من هللا أن أرده شيئاً منع منه أبو بكر: فقال
( )

. 

، ال أعلم عليىاً خىالف عمىر ": أنه قال }حسن بن علي بن أبي طالب  عن .5

".وال غيهر شيئاً مما صنع حين قدم الكوفة
( )

  

فقىال فىي ، أن أهل نجران جاءوا إلى علىي يشىتكون مىا فعىل بهىم عمىر"و .6

"فال أغير شيئاً صنعه عمر، إن عمر كان رشيد األمر :جوابهم
( )

. 

."مىا كنىت ألحىل عقىدة شىدها عمىر": أن علياً قال حين قدم الكوفة .7
 ( )

ومىا 

 
 

 (.152ص)دا د الدينوري  ألحمد بن: األخبار الطوال (1)

علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى ابن إبراهيم بن موسىى الكىابم بىن جعفىر الصىادق  (2)

الشىريف المرتضىى، )ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن علىي بىن أبىي طالىب 

ولد في رجب، . شاعر ، متكلم فقيه، أصولي، مفسر، أديب، نحوي، لغوي،(أبو القاسم، علم الهدى

ايقىاب البشىر فىي القضىاء والقىدر، غىرر الفرائىد ودرر : منتصىانيفه الكثيىرة. وولي نقابىة الطىالبيين

تىىوفي سىىنة .القالئىىد فىىي المحاضىىرات، ديىىوان شىىعر، الىىذخيرة فىىي األصىىول، والشىىافي فىىي اإلمامىىة

 (.21/131، الصفدي: ، الوافي بالوفيات29/433الذهبي، : تاريخ اإلسالم: انظر( )هـ436)

: واالنتصىار( 16/252)ابن أبي الحديىد : شرح نهج البالغة: ، وانظر(4/76)الشافي في اإلمامة  (3)

 (.7/286)للعاملي 

 .باكستان -الهور  -م، المكتبة العلمية 1974، 1ط( 21ص)يحيى بن آدم القرشي : كتاب الخرا  (4)

، ومصنف ابن أبي (128ص)قاسم بن سالم أبو عبيد ال: ، األموال(22ص)يحيى بن آدم : الخرا  (5)

 (.11/121)، سنن البيهقي (6/357)شيبة  

، مصىنف (129ص)أبىو عبيىد القاسىم بىن سىالم: ، واألموال(22ص)يحيى بن آدم : كتاب الخرا  (6)

 (.6/357)ابن أبي شيبة 
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ورجىالً مسىدداً ، كان كىل هىذا إال ألنىه يىراه رجىالً ملهمىاً حسىب إخبىار الرسىول 

 .يدور معه الحق أينما دار

دخىل عليىه ابنىا ، لفارسىيوطعنه أبو لملىمة المجوسىي ا؛لما طعن الفاروق .8

: فيقىول ابىن عبىاس بىن عبىاس وعلىي بىن أبىي طالىب  عبـدهللا عم رسول هللا 

وكىان معهىا نسىوة يبكىين فىارتج ، واعمراه -بنت علي - فسمعنا صوت أم كلثوم

إنىي ألرجىو ! وهللا: فقلىت، ويل أم عمر إن هللا لىم يغفىر لهىم: فقال عمر، البيت بكاء

إن كنىت : [٣4:مـري  ] (ک  ک  گ   گگ): مىا قىال هللا تعىالىأن ال تراها إال مقدار 

فأعجبىه ، ما علمنا ألمير المممنين وسيد المسىلمين تقضىي بالكتىاب وتقسىم بالسىوية

، أتشىىهد لىىي بهىىدايا ابىىن عبىىاس  فكعكعىىت أي جبنىىت: فاسىىتوى جالسىىاً فقىىال، قىىولي

منين  وفى رواية لم تجزع يا أميىر المىم، اشهد: بين كتفي وقال فضرب عليه 

أتشهد : فقال، ولقد مألت األرض عدالً ، وإمارتك فخراً ، فوهللا لقد كان إسالمك عزاً 

: قىل: فقىال لىه علىي ، فكأنىه كىره الشىهادة فتوقىف: قىال! لي بذلك يا ابن عباس

"نعم: فقال، وأنا معك، نعم
( )

. 

 وال يبايعانىه ، بإمامتىه اللفىاروق وال يرضى  } فكيف يشهد علي وابن عباس

 .اهد على ذلك كثيرة اكتفي بما سبقوالشو

 

 

 

 
 

ي الخطيىىىب البغىىىداد: تىىىاريخ بغىىىداد: ، وانظىىىر(12/193)ابىىىن أبىىىي الحديىىىد : شىىىرح نهىىىج البالغىىىة (1)

(11/168.) 
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 : المبحث الرابع
من خالفة عثمان بن عفان  موقف آل البيت

 

بمشورة وموافقىة الصىحابة وآل البيىت،  تمت مبايعة عثمان بن عفان 

 .وبإجماعهم

روى البخىىاري فىىي صىىحيحه عىىن عمىىرو بىىن ميمىىون حىىديثًا طىىويالً ذكىىر فيىىه 

 .ثىم حملىه إلىى بيتىه ثىم دخىولهم عليىه، -عنىه رضي هللا تعىالى-تفاصيل طعن عمر 

ما أجد أحق بهذا األمر من : فقال .استخلف، أوص يا أمير المممنين" : فقالوا: وفيه

، فسمى عليهًا: وهو عنهم راض الذين توفي رسول هللا -أو الرهط  -همالء النفر 

رحمن وعبدال، وسعًدا، وطلحة، والزبير، وعثمان
( )

. 

كهيئىة التعزيىة لىه  - بن عمر ولي  له من األمر شيء هللاعبـد يشهدكم: وقال

ىر - فىإني لىم أعزلىه ، فإن أصابت اإلمرة سعًدا فهو ذاخ وإال فليستعن به أيكىم مىا أ مِّ

فلما فرغ من دفنه اجتمع همالء الرهط : إلى أن قال الراوي.. .عن عجز وال خيانة

قد جعلت أمري إلىى : الزبيرفقال  .اجعلوا أمركم إلى ثالثة منكم: رحمنعبـدال فقال

 قىد جعلىت أمىري إلىى: وقىال سىعد .قد جعلىت أمىري إلىى عثمىان: فقال طلحة .علي

أيكمىا تبىرأ مىن هىذا األمىر فنجعلىه إليىه : رحمنعبىـدال فقىال، رحمن بن عوفعبـدال

: رحمنعبـدال فقال، فأسكت الشيخان، وهللا عليه واإلسالم لينظرن أفضلهم في نفسه

: فأخىذ بيىد أحىدهما فقىال، نعىم: قاال   علي أن ال آلو عن أفضلكمأفتجعلونه إليه وهللا

ْرتىك ، والقدم في اإلسالم ما قد علمت لك قرابة من رسول هللا  فاهلل عليىك لىئن أمَّ

فلمىا ، ثىم خىال بىاآلخر فقىال مثىل ذلىك، لتعدلن ولئن أَمَّْرت  عثمان لتسمعن ولتطيعن

 
 

عمىر بىن : ومىنهم. وقىد توفىوا. أبو بكر، وأبىو عبيىدة: همالء هم بقية العشرة المبشرين بالجنة منهم (1)

الخطاب، ومنهم سعيد بن زيد، وهذا لم ينصه عليه في أهل الشورى ولعل السبب في ذلك ألنه ابن 

ه عمر مبالغة في التبري من األمر  (.7/67: فتح الباري: انظر).عم عمر فلم يسمِّ
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فبايعىه علىي وولىج أهىل الىدار ، ان فبايعىهارفع يدخ أبايعك يا عثمى: أخذ الميثاق قال

فبايعوه 
( )

.   

 نهىىص" : }وفىىي بعىىص الروايىىات أنهىىا لمىىا انحصىىرت بىىين عثمىىان وعلىىي 

رحمن بن عوف يستشىير النىاس فيهمىا ويجمىع رأي المسىلمين بىرأي ر وس عبـدال

 فسىىعى فىىي ذلىىك.. .مثنىىى وفىىرادى ومجتمعىىين، النىىاس وأخيىىارهم جميًعىىا وأشىىتاتًا

ثة أيام بلياليهن ال يغىتمص بكثيىر نىوم إال صىالة ودعىاء واسىتخارة رحمن ثالعبـدال

 ."فلم يجد أحًدا يعدل بعثمان بن عفان ، وسماالً من ذوي الرأي عنهم
( )

  

: ~كما قال اإلمام أحمد  بإجماع الصحابة  وهكذا تمت البيعة لعثمان 

( لم يجتمعوا على بيعة أحد كما اجتمعوا على بيعة عثمان ) 
( )

. 

وفيمىا يلىي ،  وبموافقة آل البيىت ومشىورتهم تمىت بيعىة عثمىان بىن عفىان

 : من خالفة ذي النورين موقف آل البيت يمثلهم اإلمام علي بن أبي طالب 

الجتمىاع المهىاجرين  ة عثمىان وخالفى ةيرى صىحة إمامى كان علي .1

رد ولىم يكىىن ألحىد الخيىىار أن يىى، اوكىان يعىىد خالفتىه مىىن هللا رضىى، واألنصىار عليىىه

رداً على معاوية   كما قال، أو ينكر إمامته حاضراً كان أم غائباً ، بيعته بعد ذلك

فإن اجتمعىوا علىى رجىل ، إنما الشورى للمهاجرين واألنصار": بن أبي سفيان 

فإن خر  عن أمرهم خار  بطعىن أو بدعىة ردوه إلىى ، اوسموه إماماً كان هلل رض

 "ه غير سىبيل المىممنين وواله هللا مىا تىولىفإن أبى قاتلوه على اتباع، ما خر  منه

 
 

، (1354-3/1355)قصىة البيعىة واالتفىاق علىى عثمىان : بىاب. فضائل الصىحابة: البخاري كتاب (1)

 (.3/614)ابن األثير : ، أسد الغابة(4/367)ابن الجوزي : ونحوه في المنتظم في التاريخ

لنهايىىة ، والبدايىىة وا(6/2634)كيىىف يبىىايع النىىاس اإلمىىام  : بىىاب. األحكىىام: البخىىاري كتىىاب: انظىىر (2)

 .واللفظ له( 7/146)

 (.3/154)منها  السنة  (3)
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( )
. 

وكان هو أحد السىتة الىذين عيىنهم الفىاروق ليختىار مىنهم خليفىة المسىلمين  .2

بعىد مىا استشىار أهىل الحىل  رحمن بن عىوف عبـدال ولما بايعه، وأمير المممنين

 ورأى بأنهم ال يريدون غير عثمان بن عفان ، والعقد من المهاجرين واألنصار

 فىىأول مىىن بىىايع عثمىىان": ثىىم تبعىىه علىىي بىىن أبىىي طالىىب ، أول مىىن بايعىىه بايعىىه

"رحمن بن عوف ثم علي بن أبي طالبعبـدال
( )

. 

يعنىي )لمىا قتىل   ": قىال  وأن عليىا، تلىك البيعىة كتب اإلمامية وتروي .3

وكرهىىت أن أفىىرق جماعىىة ، فىىدخلت حيىىث أدخلنىىي، جعلنىىي سىىادس سىىتة( الفىىاروق

"تم عثمىىان فبايعتىىهالمسىىلمين وأشىىق عصىىاهم فبىىايع
( )

لقىىد علمىىتم أنىىي أحىىق ": وقىىال 

ولىم يكىن فيهىا جىور ، وهللا ألسلمن ما سلمت أمىور المسىلمين، الناس بها من غيري

"إال على خاصة التماساً ألجر ذلك وفضله
( )

وكتب تحته ابن أبي الحديد المعتزلي  

نىت متبعىاً بىايع إذاً وإال ك": رحمن بن عوف قىال لعلىيعبـدال الشيعي في شرحه أن

ثىم مىد يىده .. …لقد علمتم أني أحق بها من غيري : فقال.. …غير سبيل المممنين 

"فبايع
( )

. 

أو قاضياً كمىا كىان ، مستشاراً : مناصحاً ، وكان من المخلصين األوفياء له .4

وممرخوها أبوابىاً مسىتقلة  ماميةولقد بوب محدثو اإل، في خالفة الصديق والفاروق

 
 

، وشىرح (59/128)ابىن عسىاكر : ، وتاريخ مدينة دمشق(29ص)نصر بن مزاحم : وقعة صفين (1)

 (.14/35( )3/75)ابن أبي الحديد : نهج البالغة

 (.2/262)البالذري : وأنساب األشراف( 3/62: )طبقات ابن سعد (2)

 (.517ص)للطوسي : األمالي (3)

 .قم -هـ، دار الذخائر1412، 1محمد عبده، ط: ، تحقيق(1/124: )نهج البالغة (4)

 (.6/169)البالغة  هجشرح ن (5)
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.-رضي هللا عنهم أجمعين-الفة ذي النورين ذكروا فيها أقضيته في خ
( )

 

مثىل  والعلىم والمعرفىةاإليمان والصحبة بشهد علي بن أبي طالب لعثمان  .5

وهذا كله في كالمه الذي قىال لعثمىان حينمىا ، وسبقاً في اإلسالم مثل سبقه، معرفته

إن النىاس ورائىي وقىد استفسىروني : فىدخل عليىه فقىال": سأله النىاس مخاطبتىه إيىاه

وال أدلىك علىى : مىا أعىرف شىيئاً تجهلىه! ووهللا ما أدري مىا أقىول لىك، نك وبينهمبي

وال خلونىا ، مىا سىبقناخ إلىى شىيء فنخبىرخ عنىه. إنىك لىتعلم مىا نعلىم، أمر ال تعرفه

 وصىحبت رسىول هللا ، وسمعت كما سمعنا، وقد رأيت كما رأينا. بشيء فنبلغكه

وأنىت أقىرب ، ب بأولى بالعمىل منىكوما ابن أبي قحافة وال ابن الخطا. كما صحبنا

فاهلل هللا . وقد نلت من صهره ما لم يناال، وشيجة رحم منهما إلى أبي رسول هللا 

" .وال تعلم من جهل، ما تبصر من عمى -وهللا  -فإنك ! في نفسك
( )

 

ح خالفىة الخليفىة ويتمثهىل ، وال يكون هىذا الفعىل والعمىل إال ممىن يقىره ويصىحه

وبنىو ، وكان علي بن أبي طالىب وأوالده، رخ الحاكم في حكمهويشا، أوامر األمير

 .يطاوعون الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان ، هاشم معه

لما أراده الناس على البيعة بعىد شىهادة اإلمىام   ويدل على ذلك قول علي 

دعوني والتمسوا غيىري ": المنقول في أقدس كتب القوم، المظلوم ذي النورين 

 "ولعلهي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، ركتموني فأنا كأحدكموإن ت …
( )

. 

   قبةو  ،  الرضةا ن ةا  أن    البيةت قبهةوا ىمامةة عثمةان ةما ية   عهةى

مطه  عبة النةن  ةقبةو  المغيةرة نةن نوفةل نةن حةار ، المنا   في خالفته البيت  
 

 (253ص)جواد جعفر الخليلي : ، اإلمام علي(1/212)المفيد : اإلرشاد: انظر (1)

. 

 (.2/68) ابن أبي الحديد: نهج البالغة (2)

ابىىىن شىىىهر آشىىىوب : مناقىىىب آل أبىىىي طالىىىب: ، وانظىىىر(1/181) ابىىىن أبىىىي الحديىىىد: نهىىىج البالغىىىة (3)

 (.32/8)المجلسي : ، وبحار األنوار(1/378)
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.القضاء
 (1)

 الحار  نن نوفل  اله أنو نكر  عمر  عثمان مكةة 
(2)
  قبةو ، أيضةا   

في األمارة عهى الحج   عبي    نن العباا،  قثم نن العباا،  نن عبااعبـ  

ع  ه
(3)

 فةى العسةاةر  ال يةول التةي يكون ةا  يسةيرها ،  ج ادهم تحت رايته، 

فاشةةترف فةةي المعةةارف ،  ي  ههةةا ىلةةى محارنةةة الكفةةار  أعةة اء األمةةة اإلسةةالمية

(4) } نن عباا عبـ   ة انن عم النبي ىلى أفريقيهـ 6 اإلسالمية سنة 
. 

برقةوإلى 
( )

طرابل و 
( )

وأفريقية كىل مىن الحسىن والحسىين ابنىي علىي بىن  

 بىن عبىـدهللا وعمهىم ابىن عىم نبىيهم،  بىن جعفىر بىن أبىي طالىبوعبىدهللا، أبي طالب

. بن أبى سرحعبـدهللا تحت قيادة -رضي هللا عنهم أجمعين-عباس 
 ( )

 

  بىىىىىن عبىىىىىاس تحىىىىىت وعبىىىىىدهللاسىىىىىن والحسىىىىىين واشىىىىىترخ كىىىىىل مىىىىىن الح

خراسىىىىانرايىىىىة سىىىىعيد بىىىىىن العىىىىاص األمىىىىوي فىىىىىي غىىىىزوات 
( )

طبرسىىىىىتانو 
( )

  

 
 

، (5/262)ابىىن األثيىىر: ، أسىىد الغابىىة(4/1448)ابىىن عبىىـدالبر: االسىىتيعاب فىىي معرفىىة األصىىحاب (1)

 (.6/211)ابن حجر : اإلصابة في تمييز الصحابة

 (.1/614)ابن حجر: ة في تمييز الصحابةو اإلصاب(4/56)ابن سعد : الطبقات الكبرى (2)

 (.2/213)تاريخ اليعقوبي  (3)

 (.2/483)ابن األثير : الكامل في التاريخ (4)

بنغىازي، : شبه جزيرة في ليبيا شرقي خليج سرت، في شماليها هضبة الجبل األخضر، من مىدنها (5)

 .(2/121المنجد في اللغة واالعالم، .)طبرق، درنة، البيضاء

ل  الغرب عاصمة الجماهيرية الليبية ومرفأ علىى المتوسىط، تقىع وسىط واحىة غنيىة، مركىز طراب (6)

م، واستولى عليها الفاندال .ق 116ثقافي وتجاري وصناعي، احتلها القرطاجيون ثم الرومان عام 

المنجىد فىي . )م1912م، واحتالهىا إيطاليىا عىام 634م، فتحها العرب عام 534ثم البيزنطيون عام 

 .(2/356ألعالم، اللغة وا

 (.574-2/573: )تاريخ ابن خلدون (7)

خراسان بالد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصىبة جىوين وبيهىق، وآخىر حىدودها  (8)

مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، ولي  ذلك منها إنمىا هىو أطىراف حىدودها، 

وهراة ومرو، وهىي كانىت قصىبتها وبلىخ وطالقىان : روتشتمل على أمهات من البالد، منها نيسابو
=  
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جرجانو
( )

.
 ( )

 .وغير ذلك من الغزوات والمعارخ 

ففي ، وكان يهدي إليهم الغنائم والهدايا كما كان يبعث إليهم الجواري والخدام

 بىن عبـدهللا إن": أنه قال -همبزعم-اإلمام الثامن المعصوم -عن الرضا كتب القوم 

أصىىاب ابنتىىين ليزدجىىرد ابىىن شىىهريار ملىىك  خراسىىانعىىامر بىىن كريىىز لمىىا افتىىتح 

فبعث بهما إلى عثمان بن عفان فوهب إحداهما للحسن واألخرى للحسين ، األعاجم

".فماتتا عندهما نفساوين
( )

ورضاهم ، وقبولهم لتلك الهدايا؛ دليل على قبول إمامته 

 .حبة المتبادلة فيما بينهموالم، لسياسته

 =  
ونسا وأبيورد وسرخ ، وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون، ومن النىاس مىن يىدخل 

أعمال خوارزم فيها، ويعىد مىا وراء النهىر منهىا، ولىي  األمىر كىذلك وقىد فتحىت أكثىر هىذه الىبالد 

ارة عبـدهللا بن عامر بن كريىز، تتقاسىمها بإم في أيام عثمان  13عنوة وصلحا، وذلك في سنة 

، 2/351ياقوت الحمىوي، : معجم البلدان: انظر) .اليوم إيران الشرقية، وأفغانستان، وتركمانستان

 .(2/231والمنجد في اللغة واألعالم، 

طبرستان بفتح أوله وثانيه وكسر الراء، معنى الطبر قبله واستان الموضع أو الناحية، كأنىه يقىول  (1)

احية الطبر، وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هىذا االسىم خىر  مىن نواحيهىا مىن ال يحصىى كثىرة ن

من أهل العلىم واألدب والفقىه والغالىب علىى هىذه النىواحي الجبىال، وهىي حاليىا مقاطعىة فىي إيىران 

، 4/13يىاقوت الحمىوي، : معجىم البلىدان: انظىر.)على بحر قزوين، قاعدتها بابىل، مىن مىدنها آمىل

 .(2/512د في اللغة واألعالم، والمنج

جرجىىان بالضىىم وآخىىره نىىون، وهىىي مدينىىة مشىىهورة عظيمىىة بىىين طبرسىىتان وخراسىىان، : جرجىىان (2)

إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلىب بىن : فبعص يعدها من هذه وبعص يعدها من هذه، وقيل

ولهىا تىاريخ ألفىه حمىزة  أبي صفرة، وقد خر  منها خلق من األدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين،

غنبىاد )بن يزيد السىهمي، وهىي حاليىا مدينىة إيرانيىة شىمالي جرجىان وشىرقي بحىر قىزوين تسىمى 

 .(2/393، والمنجد في اللغة واألعالم، 2/119ياقوت الحموي، : معجم البلدان: انظر). (قابوس

، تىاريخ (7/154)بىن كثيىر ا: البداية والنهايىة(  3/6)البن األثير: الكامل( 2/617)تاريخ الطبري (3)

 (.2/585)ابن خلدون

عيىىان أ، و(46/8)المجلسىىي : بحىىار األنىىوار: ، وانظىىر(1/136)الصىىدوق : عيىىون أخبىىار الرضىىا (4)

 (.7/353)محسن األمين : الشيعة
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 : المبحث الخامس
من خالفة معاوية بن أبي  موقف آل البيت

 سفيان 

تنازل الحسن بن علي بالخالفة إلىى معاويىة بىن أبىي سىفيان مصىداقا لحىديث 

ولعىىل هللا أن يصىىلح بىىه بىىين فئتىىين عظيمتىىين مىىن ، إن ابنىىي هىىذا سىىيد): -النبىىي 

(المسلمين
 ( )

. 

وسىىىمي ذلىىىك العىىىام عىىىام ، علىىىى معاويىىىة اجتمىىىع النىىىاس زلهىىىذا التنىىىاوبعىىىد 

الجماعة
( )

  .يومئذفكان هو الخليفة ، 

الشىىعبي يىىروي
( )

النخيلىىةب شىىهدت الحسىىن بىىن علىىي ": فيقىىول، القصىىة 
( )

 

إذا كان ذا فقم: فقال معاوية، حين صالح معاوية 
( )

فتكلم وأخبىر النىاس أنىك قىد  

سفيانوربما قال ، سلمت هذا األمر لي
( )

، أخبر الناس بهذا األمر الذي تركتىه لىي: 

 
 

 .سبق تخريجه (1)

 (.2/651)، تاريخ ابن خلدون (3/261)تاريخ الطبري  (2)

 .سبق ترجمته (3)

لة، موضع قرب الكوفة، على سمت الشام، وهو الموضع الذي خر  إليه علي تصغير نخ: النخيلة (4)

  ،لما بلغه ما فعل باألنبار من قتل عاملىه عليهىا، وخطىب خطبىة مشىهورة ذم فيهىا أهىل الكوفىة

 (.5/278الحموي، : معجم البلدان: انظر". اللهم إني لقد مللتهم وملوني فأرحني منهم : " وقال

، ثىم كثىر ذلىك حتىى  :الفَقَم في الفم (5) أن تدخل األسنان العليىا إلىى الفىم فَقِىَم الرجىل  يفقَىم فَقَمىاً فهىو أْفقَىم 

، إذا لم يَْجِر على استواء: ومن ذلك قالوا. صار كله معو ه أْفقَم وقد سمهت العىرب أْفقَىم . تفاقَم األمر 

. في بني تميم، وف قَىْيم فىي بنىي ِكنانىةف قَيم : بطنان من العرب: وبنو ف قَْيم. وف قَْيماً، وهو أبو حيه منهم

 .(1، ط2/966رمزي منير بعلبكي، : جمهرة اللغة)

: وهوسفيان بن عيينة بن ميمون الهاللي الكوفي، أبو محمد. وهو سفيان بن عيينة أحد رجال السند (6)

كىان حافظىا ثقىة، واسىع . ولىد بالكوفىة، وسىكن مكىة وتىوفي بهىا. من المىوالي. محدث الحرم المكي

وحىج سىبعين . وكىان أعىور. لوال مالك وسفيان لذهب علىم الحجىاز: العلم كبير القدر، قال الشافعي
=  
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: ثىم قىال - وأنىا أسىمع: قىال الشىعبي -فقام فخطب على المنبر فحمد هللا وأثنى عليه 

وإن هذا ، وإن أحمق الحمق الفجور، التقي - أي األعقل - أما بعد فإن أكي  الكي 

داة صىالح األمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاويىة إمىا كىان حقىاً لىي تركتىه لمعاويىة إر

ۈ  )أو يكون حقاً كان المرئ أحق به منىي ففعلىت ذلىك ، هذه األمة وحقن دمائهم

"[444:األنبياء] (ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    ۅ  ۉ      ۉ  ې
 ( )

.  

-وهو الصلح مع معاوية وحقنه لدماء المسىلمين  و هذا الفعل من الحسن 

فهو مىن ، ردةكموقف أبي بكر في الو في نسخه للقرآن كان كعثمان بن عفان ، 

وهىذا التنىازل هىو برهىان علىى ، باب االجتهاد في الرأي الذي يغلىب فيىه المصىلحة

إذ لىو كىان هنىاخ وصىية لىم يكىن ليتنىازل  -المزعومة - عدم وجود النص والوصية

 .عنها لكونها أمر إلهي واجب التنفيذ

ن هناخ مىن الصىحابة مىن هىو رغم أ، ازل الحسن لهبتن، تمت مبايعة معاوية

ثىم سىلم األمىر ، فبويىع الحسىن ": ~وفي ذلك يقول ابن حىزم ، منهما وأولى أفضل

وفي بقايا الصحابة من هو أفضل منهما بخالف ممىن أنفىق قبىل الفىتح ، إلى معاوية

."فكلهم أولهم عن آخرهم بايع معاوية ورأى إمامته، وقاتل
 ( )

  

 قبله الحسىنبين الحسن جاء معاوية إلى الكوفة فاستو وبعد أن تم الصلح بينه

أخىىذ و ،بايعىىه الحسىىن و فىىدخل معاويىىة المسىىجد، الحسىىين علىىى ر وس النىىاسو

 =  
: تذكرة الحفاب: انظر(.) هـ198) ، توفي سنة(التفسير)في الحديث، وكتاب في ( الجامع)له . سنة

ي، محمد بن جعفر الكتان: ، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة1/262الذهبي، 

 .(41ص

) سىىعد فىىي الطبقىىات ) ابىىن سىىعد : الطبقىىات الكبىىرى: وانظىىر(  3/26) الطبرانىىي : المعجىىم الكبيىىر (1)

: واالعتقىىاد(  2/37)أبىىو نعىىيم: وحليىىة األوليىىاء( 3/192) والمسىىتدرخ علىىى الصىىحيحين( 1/329

 (. 389 - 1/388) ابن عبـدالبر : ، االستيعاب(377ص)البيهقي 

 (.4/127) نحل الفصل في الملل وال (2)
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عشرين من ربيع األول من سنة و فتمت له البيعة في خم ، الناس يبايعون معاوية

.أربعين من الهجرةو واحد
 ( )

 

، علىي وآل البيىت مىن أبنىاء، بعد استقالله بالخالفىة كان بين معاوية ولقد 

 : ومن ذلكلتقارب ما هو مشهور وفي كتب السير والتاريخ من األلفة وا

أيهىا النىاس ال تكرهىوا ": صىفينأنه قال بعد رجوعه  مىن  علي روي  .1

."رأيتم الر وس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل، فإنكم لو فقدتموها، إمارة معاوية
 

( )
 

كىان ، مىا رأيىت رجىالً كىان أخلىق للملىك مىن معاويىة": }قال ابىن عبىاس  .2

لىم يكىن بالضىيق الحصىر العصىعص و ،ناس يىردون منىه علىى أرجىاء واد رحىبال

"المتغضب
( )

.  

والتنىىازل عىن الخالفىىة   للصىلح مىىع معاويىة  مهىد الحسىىن بىن علىىي .3

أنىه   فىروي عنىه، بدليل اشتراطه عليهم الشروط تمهيىدا للصىلح، فور استخالفه

تسىىالمون مىىن : قىىال  وهىى مىىا: قىىالوا، وهللا ال أبىىايعكم إال علىىى مىىا أقىىول لكىىم ": قىىال

"وتحاربون من حاربت، سالمت
( )

ولعلمىه ، وذلك تحقيقاً منه لنبىوة المصىطفى  .

 .بصحة إمامة معاوية وشرعيتها

 
 

ابىن كثيىر : ، البدايىة والنهايىة(3/167)، تىاريخ الطبىري (213ص)تىاريخ خليفىة بىن خيىاط: انظر (1)

(8/41). 

، البدايىة والنهايىة (59/151)ابىن عسىاكر : ، تىاريخ مدينىة دمشىق(2/551)السنة لعبدهللا بن أحمد (2)

(8/131.) 

، وسىير أعىالم (59/175)ابىن عسىاكر : ، وتىاريخ مدينىة دمشىق(11/453)مصنف عبىـدالرزاق  (3)

 (.3/153)الذهبي : النبالء

 .إسناده صحيح: وقال المحقق(.  287، 1/286) طبقات ابن سعد  (4)



 

 

 الباب الثاني

296 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

كانا يَقىبالن جىوائز معاويىة }وصحه أن الحسن والحسين  .4
( )

ومىا ذلىك إال  .

 .وإال ما قبلوا الجوائز، منهم بإمامته اإقرار

هو معتقد أهل ، قة آل البيت من إمامة الصحابةإذن ما ينبغي اعتقاده في عال

، السنة والجماعة الىذي يمكىد باألدلىة القاطعىة عىدم ذكىر آل البيىت للوصىية والىنص

مع ، والمعاونة والمشاركة في شمون الدولة، والتسليم، ومبايعتهم للصحابة بالرضا

 وهىىو المعتقىىد الصىىحيح الىىذي يناسىىب روحانيىىة، األمىىر بعىىدم شىىق عصىىا المسىىلمين

 . ومثالية جيل الصحابة

 

 

 
 

، وشىرح أصىول اعتقىاد أهىل (5/2471)اآلجري : ، والشريعة(4/296)المصنف البن أبي شيبة  (1)

ن الحسن بن منصور الاللكائي أبو هبة هللا ب: السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة

( 6/338)ابىن قدامىة : ، والمغني(59/194)ابن عساكر : ، تاريخ مدينة دمشق(8/1444)القاسم 

للعىاملي : ، ووسىائل الشىيعة(6/337)للطوسي : كما في تهذيب األحكام! ورواه اإلمامية في كتبهم

(17/214) 
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 ثانيالفصل ال

 موقف آل البيت من الفتن واالقتتال
 
 

- :  مبحثـــانوفيه 
 موقف آل البيت من مقتل عثمان : المبحث األول. 

 موقف آل البيت في موقعتي الجمل : المبحث الثاني
 .وصفين

 
 *      *  *** *  *      *  
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 : المبحث األول

 ت من مقتل عثمانموقف آل البي

وقدره حصلت الفتنة التىي أدت إلىى مقتىل الخليفىة الثالىث  -تعالى- بقضاء هللا

وسىىبق أن أشىىرت إلىىى سىىبب تلىىك الفتنىىة التىىي قادهىىا الخىىوار  ،  ذي النىىورين 

والسبئية
( )

. 

ولقد كان آلل البيت وقفتهم الواضحة الجلية في الدفاع عىن عثمىان ومحاولىة 

يىات الزائفىة التىي تحىاول جعىل أئمىة آل البيىت أطرافىا فىي رغىم الروا، إطفاء الفتنة

ن قصة الفتنىة مىن كتىب القىوم تصىور وبخاصة وأ، مقتل عثمان أو الرضا عن ذلك

وتأكيىدا لىذلك تىرخ ، آل البيت بموقف المعىاين المنتظىر لقتلىه حتىى تىتم البيعىة بعىده

.ثالثة أيام مطروحا على مزبلة - بزعمهم  عثمان
 ( )

 

وكىان ، وتبىرأ مىن دمىه، أنكر قتل عثمان مير المممنين علي أن أوالواقع 

وال ، وال مىاأل عليىه، إنه لم يقتله وال أمىر بقتلىه: وغيرها، يقسم على ذلك في خطبه

.وقد ثبت ذلك عنه بطرق تفيد القطع، رضي
( )

  

فأمىا الىذي ادعتىه ": قال الحاكم بعد ذكر بعص األخبار الواردة في مقتلىه 

فقىد ، وزور، فإنه كىذب، نة أمير المممنين علي بن أبي طالب المبتدعة من معو

"تواترت األخبار بخالفه
( )

. 

   حلىف وقد ، علي على كذب ذلك وكل": ابن تيمية اإلسالم شيخ يقول
 

 (148-144ص)راجع  (1)

هىـ، دار 1411، 1علىي شىيري، ط: ، تحقيق(2/437)بن أعثم الكوفي أحمد : كتاب الفتوح: انظر (2)

) جعفىر كاشىف الغطىا: كشىف الغطىا: لبنان، وانظر -بيروت  -األضواء للطباعة والنشر والتوزيع

 .صفهانأ -، انتشارات مهدوي(1/11

 .وما بعدها( 7/193)البداية والنهاية  (3)

 (.3/111)المستدرخ على الصحيحين  (4)
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 ،بقتله رضي وال ؛بل قتله على ماأل وال ،عثمان يقتل لم أنه يمين بال الصادق وهو

 .عثمان قتلة يلعن وكان

 قتىل علىى يعىين أن من هلل أتقى فهو ؛قوله بدون منه ذلك لمونيع السنة وأهل

."بذلك يرضى أو عثمان
 ( )

 

 مىتلطخ مىنهم كثير عند وهو، قائمة والفتنة ذلك إثر على علي وتولى": وقال

 مىن لغيىره المبغضىون عليىه الكىاذبون إليىه نسىبه ممىا براءتىه يعلم وهللا ؛عثمان بدم

 وهىو ،عنىه ثبىت كمىا بىه رضىي وال ،عثمىان لقتى علىى يعىن لم علياً  فإن ؛الصحابة

 حتىى قهىرهم هىو أمكنىه الو ،مىنهم كثيىر قلىوب لىه تصىف فلىم ذلك قال أنه الصادق

 بىل األمىر إليىه يىمول مىا ينظىر حتىى القتال عن يكف أن رأيه اقتضى وال ،يطيعوه

."شىدة إال األمىر زاد فما والجماعة الطاعة تحصل به أنه وبن القتال رأيه اقتضى
 

( )
 

 : فيما يلي بعص الشواهد على موقف آل البيت من فتنة مقتل عثمانو

(ذي المىروة)عندما نزل المتمردون في  .1
 ( )

قبىل مقتىل عثمىان بمىا يقىارب  

أرسل إليهم عثمان عليًا ورجال آخر لىم تسىمه الروايىات والتقىى بهىم ، شهًرا ونصفًا

فوافقوا علىى ، "وتعتبون من كل ما سخطتم، تعطون كتاب هللا": فقال لهم على 

ذلك
( )

، ابىن عىم رسىول هللا ": ثىم قىالوا، وفي رواية أنهم شادوه مرتين أو ثالثًا، 

 
 

 (.6/212)السنة النبوية منها   (1)

 (.452|7)المرجع السابق  (2)

الجهني، صاحب  من أعمال المدينة، قرى واسعة، وهي لجهينة كان بها سبرة بن معبد: ذو المروة (3)

معجىم مىا اسىتعجم مىن : انظىر.) وولده إلى اليوم فيها بينهىا وبىين المدينىة ثمانيىة بىرد رسول هللا 

مصىطفى : ، تحقيىق(4/1218) بن عبىدالعزيز البكىري األندلسىي عبـدهللا: أسماء البالد والمواضع

 .بيروت -هـ، عالم الكتب 1413، 3السقا، ط

: ، وتاريخ اإلسىالم(39/324)ابن عساكر: ، تاريخ مدينة دمشق(169ص)تاريخ خليفة بن خياط  (4)
=  
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فقبلوا" ورسول أمير المممنين يعرض عليكم كتاب هللا
( )

: فاصطلحوا على خم ، 

ويسىتعمل ، ويعدل فىي القسىم، ويوفر الفص، والمحروم يعطى، على أن المنفي يقلب

وأن ، أن يىرد ابىن عىىامر علىى البصىىرة، وا ذلىك فىي كتىىابوكتبىى، ذو األمانىة والقىوة

يبقى أبو موسى على الكوفة
( )

مع كل وفد على حدة ثم   وهكذا اصطلح عثمان، 

 فهذه محاولة من علىي.ثم حدث تزوير الكتاب بعد ذلك.انصرفت الوفود إلى ديارها

 والصلح ما أمكن، لدفع الفتنة. 

لبيىان تزويىر الكتىاب علىى   محاولة أخرى قام بها علي بن أبي طالىب .2

كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما " : يقول،  لسان عثمان بن عفان

."وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونىا، لقى أهل مصر
 ( )

هىذا ": بىل إن عليًىا يجىزم، 

"وهللا أمر أبرم بالمدينة
( )

. 

هىو  فقىد حضىر "أول األمىر بنفسىه فىي الىدفاع عنىه  كما اشىترخ علىى  .3

" بىن جعفىرعبىـدهللا وأنفذ إليه ولديه وابن أخيىه، وطرد الناس عنه، بنفسه مراراً 
( )

 

"نابذهم بيده ولسانه وبىأوالده فلىم يغىن شىيئاً "و
( )

: وقىد ذكىر ذلىك نفسىه حيىث قىال ،

 =  
 (.3/443)الذهبي 

 (.39/325)ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق (1)

 (.39/324)ابن عساكر : ، تاريخ مدينة دمشق(171ص)يفة بن خياط تاريخ خل: انظر (2)

، تىاريخ مدينىة (2/653)، وتىاريخ الطبىري (61ص)سىيف األسىدي : الفتنىة ووقعىة الجمىل: انظر (3)

 (.39/319)ابن عساكر : دمشق

ابىىن عسىىاكر : ، تىىاريخ مدينىىة دمشىىق(2/653)، وتىىاريخ الطبىىري (61ص)الفتنىىة ووقعىىة الجمىىل  (4)

(39/319). 

 (.11/256)ابن أبي الحديد : شرح نهج البالغة (5)

 (.14/37)المرجع السابق  (6)
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"وهللا لقد دفعت عنه حتى حسبت أن أكون آثما"
( )

. 

لىى عثمىان أن عليًىا أرسىل إ،  عبىدهللابىن  أخر  ابن عساكر عن جىابر .4

فإنىك لىم تحىدث شىيئًا ، فأمنعك من القىوم، فأذن لي، إن معي خمسمائة دارع": فقال

"ما أحب أن يهراق دم في سببي، جزيت خيًرا": فقال، "يستحل به دمك
( )

. 

لحماية عثمان أثنىاء  } ه الحسن والحسينوأرسل علي بن أبي طالب أبناء .5

بسىيفكما حتىى تقومىا علىى بىاب اذهبىا ": وقىال لهمىا، دون استشارة عثمان الحصار

"فال تدعا أحداً يصل إليه ،عثمان
( )

 

،  بىن عبىاسعبـدهللا وكان فيمن ذهب للدفاع عنه ولزم الباب ابن عم عليه  .6

وهللا يىا أميىر ": ولما أمهره ذو النورين في تلك األيام الهالكة السوداء على الحج قال

"ه لينطلقنفأقسم علي، لجهاد همالء أحب إلي من الحج! المممنين
( )

. 

: للحسىىن  قىىال عثمىىانو، ( ) }ودافىىع الحسىىن ابىىن علىىي عىىن عثمىىان  .7

."أرجع يا ابن أخي حتى يأتي هللا بأمره"
 ( )

وقد صىحت روايىات أن الحسىن حمىل  

جريحاً من الدار يوم الدار
( )

وقىد كىان علىي مىن ، ( ) }كما جرح الحسين بن علي ، 

 
 

: ، الغىىدير(31/473)المجلسىىي : ، وبحىىار األنىىوار(2/233)ابىىن أبىىي الحديىىد : شىىرح نهىىج البالغىىة (1)

 (.8/381)األميني 

 (.39/398)تاريخ مدينة دمشق (2)

 (.2/284)البالذري : نساب األشرافأ (3)

: ، تىاريخ مدينىة دمشىق(2/673)، وتىاريخ الطبىري (67ص)سىيف الضىبي : ووقعة الجمىلالفتنة  (4)

 .،(39/435)ابن عساكر 

 (.2/155)ابن أبي الحديد : شرح نهج البالغة (5)

 (.11/447)مصنف عبـدالرزاق  (6)

 (.8/128)البن سعد : الطبقات (7)

 (.174ص)تاريخ خليفة بن خياط  (8)
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.ن بن الحكموشهد له بذلك مروا أدفع الناس عن عثمان 
( )

   

، وحين منع الثائرون الماء عىن عثمىان حتىى كىاد أهلىه أن يموتىوا عطًشىا .8

وجىرح بسىببها ، فما كادت تصل إليىه، إليه بثالث قرب مملوءة ماء أرسل على 

عدة من موالي بني هاشم وبنى أمية حتى وصلت
( )

. 

ال إن الىىذي تفعلونىىه : يىىا أياهىىا النىىاس": المحاصىىرين بقولىىه علىىي  يمنىىبو .9

جل الماء، وال أمر الكافرين، يشبه أمر المممنين  وال المادة، فال تمنعوا عن هذا الره

وم - الطعام - "وتسقي، وتطعم، وفارس لتأسر، فإن الرا
( )

. 

ووصىل ،  ثم تسارعت األحداث فوثب الغوغاء علىى عثمىان وقتلىوه  .11

بنائه وأبناء وقال على أل، فذهبت عقولهم، الخبر إلى الصحابة وأكثرهم في المسجد

وكىىان قىىد جىىرح، ولطىىم الحسىىن" كيىىف قتىىل عثمىىان وأنىىتم علىىى البىىاب ": إخوانىىه
( )

 

وخىر  غضىبان إلىى منزلىه ، وشتم ابن الزبير وابن طلحة، وضرب صدر الحسين

اللهم إني أبرأ إليك من دمه أن أكىون قتلىت أو مىاألت ، تبًا لكم سائر الدهر": ويقول

"على قتله
( )

. 

 ."وخلف علينا بخيىر، رحم هللا عثمان": لم علي قالولما قتل عثمان وع .11

وطلىىب سىىعد [4٢:احلشـر ] (وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ): فقىىرأ، وقيىل نىىدم القىوم

: فلمىا جىاءه قتلىه قىال، ال أشىهد قتلىه: وقىد قىال، بن أبي وقاص فىإذا هىو فىي حائطىه

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ): وقىرأ، فررنا إلى المدينة بديننا

 
 

 (.3/461)الذهبي : تاريخ اإلسالم (1)

 (.39/418)ابن عساكر : ، وتاريخ مدينة دمشق(1/311)المسعودي : مرو  الذهب (2)

 (.3/63)ابن األثير : ، والكامل في التاريخ(2/672)تاريخ الطبري  (3)

 (.3/461)الذهبي : تاريخ اإلسالم (4)

 (.448-39/371)ابن عساكر : ، تاريخ مدينة دمشق(69-3/29)ابن سعد : الطبقات الكبرى (5)
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."اللهم أندمهم ثم خذهم... [431:ه الك] (ڻ  ۀ
 ( )

 

أسىوق   ورغبىة فىي تأكيىد بىراءة الصىحابة وآل البيىت مىن دم عثمىان .12

واألنصار  ، فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرينأكان " : لمن سأله قول الحسن

كانوا أعالجاً ، ال: قال
( )

."من أهل مصر، 
( )

 

كما يذكر ابىن أبىي وصلوا عليه ، ليالً  ن عثمانممن دف آل البيتكان  .13

فخر  به ناس يسىير مىن أهلىه ومعهىم الحسىن بىن علىي ": الحديد المعتزلي الشيعي

فأتوا به حائطاً مىن حيطىان ، وابن الزبير وأبو جهم بن حذيفة بين المغرب والعشاء

."وهو خار  البقيع فصلوا عليه،المدينة يعرف بحل كوكب
( )

  

، نصىًحا وشىورى ثمىان مىن فتنىة مقتىل ع وهكذا كان موقف آل البيت 

ومحاولة اإلصىالح وسىد الخىرق بىين الخليفىة ، ومن أدفع الناس عنه، سمًعا وطاعة

أن  وخىار  إرادتهىم إنهىا إرادة هللا ، لكىن األمىر فىوق طىاقتهم، والخارجين عليه

 .بالشهادة يفوز أمير المممنين عثمان بن عفان 

 

 

 
 

 (.74ص)سيف بن عمر الضبعي األسدي : الفتنة وموقعة الجمل: انظر (1)

جال: العلج (2)  (.1/228حمد، أالخليل بن : العين)  .كل جاف شديد من الره

 (.176ص)تاريخ خليفة بن خياط (3)

 (.2/158)شرح نهج البالغة  (4)
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 : المبحث الثاني
 لجمل وصفينفي موقعتي ا مواقف آل البيت

هىو موقىف أهىل السىنة والجماعىة مىن الحىرب التىي  آل البيت كان موقف 

 وهو اإلمساخ عما شجر بينهم إال فيما يليق بهم  وقعت بين الصحابة الكرام 

: لما يسببه الخوض في ذلك من توليد العداوة والحقد والبغص ألحد الطرفين وقالوا

يترضى عىنهم ويتىرحم علىيهم ويحفىظ إنه يجب على كل مسلم أن يحب الجميع و "

وينشىر منىاقبهم وأن الىذي حصىل بيىنهم إنمىا ، ويعترف لهم بسوابقهم، لهم فضائلهم

غيىىر أن ثىىواب ، كىىان عىىن اجتهىىاد والجميىىع مثىىابون فىىي حىىالتي الصىىواب والخطىىأ

وأن القاتل والمقتول من الصحابة في  ،المصيب ضعف ثواب المخطص في اجتهاده

."السنة والجماعة الخوض فيما شجر بينهمولم يجوز أهل ، الجنة
( )

 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ): يقىىىىىول -تعىىىىىالى  -وهللا

ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  

ففي هذه اآلية أمىر هللا تعىالى  .[9:احلجـرات ] (ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ

ال ألنهىىم إخىىوة وهىىذا االقتتىىال ال باإلصىىالح بىىين المىىممنين إذا مىىا جىىرى بيىىنهم قتىى

يخىىرجهم عىىن وصىىف اإليمىىان وإذا كىىان حصىىل اقتتىىال بىىين عمىىوم المىىممنين ولىىم 

ۈ  ٴۇ  ۋ       )يىىة التىىي بعىىدها اآليخىىرجهم ذلىىك مىىن اإليمىىان ألن هللا ذكىىر فىىي 

فأصىىىحاب الرسىىىول هللا الىىىذين اقتتلىىىوا فىىىي موقعىىىة ، [43:احلجـــرات] (ۋ  ۅ  ۅۉ

في اسم اإليمان الذي ذكر في هذه اآلية فهم ال يزالون الجمل وبعدها أول من يدخل 

عند ربهم مممنين إيمىان حقيقيىاً ولىم يىمثر مىا حصىل بيىنهم مىن شىجار فىي إيمىانهم 

.بحال ألنه كان عن اجتهاد
( )

 

 
 

هىـ، مكتبىة 1413، 1ط(  2/727 )ناصىر بىن علىي الشىيخ : عقيدة أهل السنة في الصىحابة الكىرام (1)

 .الرياض -الرشد 

 (.171-169ص)ابن العربي: العواصم من القواصم (2)
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تمىىرق مارقىىة عنىىد ): ال رسىىول هللا قىى: قىىال وعىىن أبىىي سىىعيد الخىىدري 

(فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق
( )

. 

 ،}والفرقة المشار إليها في الحديث ما كان من االختالف بين علي ومعاوية 

والحىديث علىم ، حقالطائفتين معاً بأنهما مسلمتان وأنهما متعلقتان بالوقد وصف 

 .من أعالم النبوة

وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق وهذا هىو مىذهب أهىل السىنة 

أن علياً هو المصيب وأن كىان معاويىة مجتهىداً  ت آل البيلذي عليه اوالجماعة و

كمىا ثبىت فىي صىحيح ، ولكن علي هو اإلمام فلىه أجىران-إن شاء هللا -وهو مأجور 

وإذا  ،إذا َحَكَم اْلَحاِكم  فَاْجتَهََد ث مَّ أََصاَب فَلَه  أَْجىَرانِ ): قال  أن رسول هللاالبخاري 

.(أَْجرٌ  َحَكَم فَاْجتَهََد ث مَّ أَْخطَأَ فَلَه  
( )

  

 :  فيما يهي نعض مواقف    البيت من تهك الحر ب

مساوين له فىي اإليمىان بىاهلل والتصىديق  علي بن أبي طالب مقاتليه يجعل .1

فيكتىىب إلىىى أهىىل  وأيضىىاً يعلىىن براءتىىه مىىن دم عثمىىان بىىن عفىىان ، بالرسىىول

ينىا وكىان بىدأ أمرنىا أنىا التق": صىفيناألمصار يقصه فيىه مىا جىرى بينىه وبىين أهىل 

ودعوتنىا فىي اإلسىالم ، ونبينىا واحىد، والظاهر أن ربنا واحىد، والقوم من أهل الشام

األمىر ، وال نستزيدهم في اإليمىان بىاهلل والتصىديق برسىوله وال يسىتزيدوننا، واحدة

"ونحن منه براء، واحد إال ما اختلفنا فيه من دم عثمان
( )

. 

 
 

 (.2/745) .ذكر الخوار  وصفاتهم: الزكاة، باب: أخرجه مسلم في كتاب (1)

ذا اجتهىد فأصىاب أو إجىر الحىاكم أ: االعتصىام بالكتىاب والسىنة، بىاب: أخرجه البخاري، في كتاب (2)

 (.6/2676) .اخطأ

 (.3/114)نهج البالغة (3)
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ةذالربوعندما بلل ، من المدينةعلي بن أبي طالب خر  أمير المممنين  .2
( )

 

وهو باخ ال يخفي حزنىه وتىأثره  }قام إليه ابنه الحسن ها وفي، عسكر فيها بمن معه

أمرتىىك قىىد ": وقىىال الحسىىن لوالىىده، مىىا أصىىاب المسىىلمين مىىن تفىىرق واخىتالف ىعلى

إنىك ال تىزال تخىن خنىين : فقىال علىي، فتقتل غداً بمضىيعة ال ناصىر لىك، فعصيتني

"الجاريىىة
( )

أن  أمرتىىك يىىوم أحىىيط بعثمىىان : قىىال،  مرتىىه فعصىىيتهومىىا الىىذي أ، 

ثىم أمرتىك يىوم قتىل أن ال تبىايع حتىى يأتيىك ، فيقتىل ولسىت بهىا، تخر  مىن المدينىة

، ثم أمرتك حين فعال هذان الرجالن، وفود أهل األمصار والعرب وبيعة كل مصر

، فإن كان الفساد كان على يدي غيىرخ، ما فعال أن تجل  في بيتك حتى يصطلحوا

لو خرجت مىن المدينىة حىين أحىيط : أما قولك، أي بني: قال .فعصيتني في ذلك كله

ال تبىايع حتىى تىأتي بيعىة : وأمىا قولىك، فوا هللا لقىد أحىيط بنىا كمىا أحىيط بىه، بعثمان

وأما قولك حين ، فإن األمر أمر أهل المدينة وكرهنا أن يضيع هذا األمر، األمصار

وهللا مىا زلىت مقهىوراً ، هناً على أهىل اإلسىالمفإن ذلك كان و، الزبيرو خر  طلحة

اجل  في بيتىك فكيىف : وأما قولك، منقوصاً ال أصل إلى شص مما ينبغي، وليت ذم

، تىي يحىاط بهىاأتريىدني أن أكىون مثىل الضىبع ال  لي بما قد لزمنىي أو ِمىن  تريىدني

دباب دباب: ويقال
( )

ر وإذا لىم أنظى، ليست هاهنىا حتىى يحىل عرقوباهىا ثىم نخىر ، 

."فكىف عنىك أي بنىي، فيما لزمني من هذا األمر ويعنينىي فمىن ينظىر فيىه
 ( )

ومىن  

المبكر للسلم واالبتعاد عن استخدام القىوة مهمىا  هذه الحادثة نالحظ ميل الحسن 

القتال ويشير على أبيه بتركه، وكذلك الحال مع علي كره ي كانف، كلف األمر  
 

مىىن قىىرى المدينىىة علىىى ثالثىىة أيىىام، قريبىىة مىىن ذات عىىرق، علىىى طريىىق الحجىىاز، وبهىىذا : الربىىذة (1)

 (.3/24ياقوت الحموي، : معجم البلدان: انظر.)الموضع قبر أبي ذر الغفاري 

 (.5/82)ابن الجوزي : ، المنتظم(2/35)، تاريخ الطبري (121ص)الفتنة ووقعة الجمل (2)

 (.1/373ابن منظور، : لسان العرب.)دعاء الضبع للضبع: دباب، كقطام (3)

ابن : ، المنتظم في التاريخ(3/11)، تاريخ الطبري (121ص)سيف األسدي : الفتنة ووقعة الجمل (4)

 (.3/114)ابن األثير : ، الكامل في التاريخ(5/83)الجوزي 
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، ل أحداث الفتنة على القتالفلم يكن راغباللقتال، وإنما أرغم بفع. 

 أثيىر عىن وجىود قتلىة عثمىان فىي جىيل أميىر المىممنين علىي  اوأما م .3

الطحىاويفقىد أجىاب اإلمىام ، وكيف يرضى أن يكون همالء في جيشه
( )

عىن ذلىك  

مىن أولئىك الطغىاة الخىوار  الىذين قتلىوا عثمىان  وكان في عسكر علىي ": بقوله

ومىن فىي ، ته ومن لم تقم عليه حجة بما فعلهمن لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيل

"قلبه نفاق لم يتمكن من إبهاره كله
( )

، منهم موقف المحتاط مىنهم  كان موقفهف 

  .منهم االقتصاصو عنهم االستغناءوكان راغباً في ، المتبرئ من فعلهم

وخطبة الحسن في أهل الكوفة توضح مدى صىعوبة الموقىف فىي خىوض  .4

أيهىىا  ":  يقىىول، م خوضىها مىىن غيىىر رغبىىة مىنهم فيهىىاالمعركىة التىىي تحىىتم علىىيه

فإنىه سىيوجد لهىذا األمىر مىن ، وسىيروا إلىى إخىوانكم، أجيبوا دعوة  أميىركم، الناس

فىأجيبوا ، أمثىل فىي العاجلىة وخيىر فىي العاقبىة، وهللا ألن يليه أولىو النهىى، إليه فرين

"عينونا على ما ابتلينا به وابتليتمأدعوتنا و
( )

. 

يىا أهىل  ": قال لهىم بذي قارر المممنين علي يى أهل الكوفة بأما التقمعند .5

حتىى صىارت إلىيكم ، أنتم وليتم شوكة العجم وملىوكهم وفضضىتم جمىوعهم، الكوفة

فأعنتم حوزتكم واغتىنم النىاس علىى عىودهم وقىد دعىوتكم لتشىهدوا معنىا ، مواريثهم

ينىاهم بىالرفق إخواننا مىن أهىل البصىرة فىإن يرجعىوا فىذلك مىا نريىد وأن يلجىوا داو  
 

لك، ابن سلمة بن سليم بن سىليمان األزدي، الحجىري أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة بن عبدالم (1)

أحكىام القىرآن : مىن تصىانيفه. فقيىه مجتهىد، محىدث، حىافظ، مىمرخ. الطحاوي، المصري، الحنفي

تىىىوفي .المختصىىىر فىىىي الفقىىىه، االخىىىتالف بىىىين الفقهىىىاء، المحاضىىىر والسىىىجالت والتىىىاريخ الكبيىىىر

ابىىن حجىىر، ص : ولسىىان الميىىزان، 15/27الىىذهبي، : سىىير أعىىالم النىىبالء: انظىىر( )هىىـ421)سىىنة

274.) 

 (.546ص)الطحاوية  العقيدة شرح (2)

ابن : ، الكامل في التاريخ(3/27)، وتاريخ الطبري (142ص)سيف الضبي : الفتنة ووقعة الجمل (3)

 (.3/121)األثير 
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ولن ندع أمراً فيه صالح إال آثرناه على ما فيه الفسىاد ، وبايناهم حتى يبد ونا بظلم

"إن شىىاء هللا وال قىىوة إال بىىاهلل
( )

مىىع ، وأوصىىى بىىالرفق بهىىم، فوصىىفهم بىىاإلخوة، 

 .الرغبة في الصلح ما أمكن

 التىىي قتلىىت عثمىىانحريصىىاً علىىى أن يقضىىي علىىى الفرقىىة  كىىان علىىي  .6

بكىل مىا  حلوسائل السلمية وتجنيب المسلمين شر القتال والصدام المسىلوالفتنة با

وقىىد اشىىترخ فىىي ، وكىىذلك الحىىال بالنسىىبة لطلحىىة والزبيىىر، أوتىىي مىىن قىىوة وجهىىد

وكىىان مىىن أشىىهرها محاولىىة ، محىاوالت الصىىلح عىىدد مىىن الصىىحابة وكبىار التىىابعين

والقعقاع بن عمر
( )

.  

أن ال ": منىادي علىي حتى نىادى، ما إن بدأت الحرب تضع أوزارهاو .7

وال يىدخلون داراً ومىن ألقىى السىالح فهىو ، وال يتبعىوا مىدبراً ، يجهزوا علىى جىريح

آمىىن ومىىن أغلىىق بابىىه فهىىو آمىىن ولىىي  لجيشىىه مىىن غنيمىىة إال مىىا حمىىل إلىىى ميىىدان 

ونىادى منىادي أميىر ، المعركة من سالح وكراع ولىي  لهىم مىا وراء ذلىك مىن شىص

، بصرة من وجد شيئاً من متاعه عند أحد من جندهالمممنين فيمن حاربه من أهل ال

."فله أن يأخذه
( )

  

نفر من  فييتفقد القتلى  بعد انتهاء المعركة خر  أمير المممنين علي  .8

أمىا ، إنىا هلل وإنىا إليىه راجعىون ": فقىال، فأبصر محمد بىن طلحىة السىجاد، أصحابه

ا للقتلى بالمغفرة وترحم علىيهم ودع. .ثم قعد كئيباً حزيناً ، د كان شاباً صالحاً قوهللا ل

."وأثنى على عدد منهم بالخير والصالح
( )

  

 
 

 (.5/519)تاريخ الطبري  (1)

  (128-126ص)راجع  (2)

ابىن األثيىر : ، الكامىل فىي التىاريخ(3/41)خ الطبىري ، تىاري(1/319)البالذري : أنساب االشراف (3)

(3/131.) 

 (.3/111)الحاكم : المستدرخ على الصحيحين (4)
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طلحىىة مقتىىوالً فجعىىل يمسىىح عىىن وجهىىه التىىراب علىىي رأى .9
( )

: ثىىم قىىال، 

."أن أراخ م جندالً في األودية -أبا محمد -عزيز عليه "
 ( )

إلى هللا أشىكو  ": ثم قال  

ع جري وب جري
( )

"ذا بعشرين سنةليتني مت قبل ه: وترحم عليه وقال 
( )

.  

لما غدر عمرو بن جرموز .11
( )

ه إلىى ـبالزبير وقتله إحتز رأسىه وذهىب بى 

بشىره قاتىل ابىن ": علي ورأى أن ذلك يحصل له به حظوة عنده فاستأذن فقىال علىي

"صىىفية بالنىىار
( )

لكىىل نبىىي حىىواري ": سىىمعت رسىىول هللا يقىىول": ثىىم قىىال علىىي، 

"وحواريه الزبير
( )

إن هذا السيف طالما فىر  ": لزبير قالولما رأى علي سيف ا، 

."الكىىرب عىىن وجىىه رسىىول هللا
( )

منىىع أميىىر المىىممنين ابىىن جرمىىوز : وفىىي روايىىة 

وقال لىاذان بشىر قاتىل ابىن صىفية بالنىار، بالدخول عليه
( )

ويقىال ابىن عمىرو بىن ، 

بىن الزبيىر وقيل بىل عىاش إلىى أن تىأمر مصىعب ، جرموز قتل نفسه في عهد علي

، إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو مختف: فقيل لمصعب، فى منهعلى العراق فاخت

وهللا مىا كنىت ألقيىد للزبيىر منىه فهىو ، مىروه فليظهىر فهىو آمىن: فقىال  هـفهل لك فيى

 
 

 (.7/248)، البداية والنهاية (7/539)المصنف البن أبي شيبة  (1)

 (.13/421)الحافظ المزي : ، وتهذيب الكمال(25/115)ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق (2)

: ابىىن منظىىور: لسىىان العىىرب. )مىىا أكتمىىه وأخفيىىه، وقيىىل همىىومي وأحزانىىي عجىىري وبجىىري أي (3)

4/542.) 

 (.3/86)ابن األثير : أسد الغابة (4)

 .سبق ترجمته (5)

، (2/515)ابىىن عبىىـدالبر : ، االسىىتيعاب(5/2291)اآلجىىري : ، الشىىريعة(2/426)السىىنة للخىىالل (6)

 (.5/111)الجوزي ابن : ، المنتظم(18/371)ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق

، ومسىلم (6/2651)الزبيرطليعة واحىدة  بعث النبي : التمني، باب: أخرجه البخاري  في كتاب (7)

 (4/1879) }فضائل طلحة والزبير : ، بابفضائل الصحابة : في كتاب

 (.7/261)البداية والنهاية  (8)

 (.3/113) ابن سعد: الكبرى الطبقات (9)
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أحقر من أن أجعله عدالً للزبير
( )

. 

قىد وضىع األسىرى فىي مسىاء يىوم الجمىل  علي  وكان أمير المممنين .11

فقربىه ، بىن طلحىة بىن عبيىد هللافلمىا صىلى الغىداة طلىب موسىى ، في موضع خاص

إنىا لىم ": ثىم قىال لىه، ورحب به وأجلسه بجواره وسأله عىن أحوالىه وأحىوال أخوتىه

، "أخذها إنما أخىذناها مخافىة أن ينتهبهىا النىاسننقبص أرضكم هذه ونحن نريد أن 

وكىذلك فعىل مىع  "يا ابن أخي وأننا في الحاجىة إذا كانىت لىك": ودفع له غلتها وقال

 فلمىىا رأى األسىىارى ذلىىك دخلىىوا علىىى علىىي ، بىىن طلحىىة فبايعىىاه أخيىىه عمىىران

فبايعهم وبايع اآلخرين على راياتهم قبيلة قبيلة، يبايعونه
( )

كمىا سىأل عىن مىروان ، 

"يعطفني عليه رحم ماسة وهو مع ذلك سيد من شباب قىريل": بن الحكم وقال
( )

 ،

 ": ليىا فقىال علىيليكلموا ع وقد أرسل مروان إلى الحسن والحسين وابن عباس 

."هو آمن فليتوجه حيىث شىاء
( )

لىم تطاوعىه ، ولكىن مىروان إزاء هىذا الكىرم والنبىل

نفسىىه أن يىىذهب حتىىى بايعىىه
( )

كمىىا أن مىىروان بىىن الحكىىم أثنىىى علىىى فعىىال أميىىر ، 

مىا كىان إال أن ، مىا رأيىت أكىرم غلبىة مىن أبيىك": المممنين علي وقال ألبنه الحسن

"وال يذفف على جريح ، أال يتبع مدبر: يهولينا يوم الجمل حتى ناد مناد
( )

. 

: خر  علي فمشىى فىي قىتاله فقىال، لما وقع الصلح بين علي ومعاوية و .12

وليصىير األمىر ، همالء في الجنىة: ثم خر  إلى قتلى معاوية فقال .همالء في الجنة

 
 

 (.7/251)البداية والنهاية  (1)

 .،(2/747)ابن حنبل : وفضائل الصحابة( 3/224)ابن سعد : الطبقات الكبرى (2)

 (.8/257)ابن كثير : ، البداية والنهاية(3/477)الذهبي : سير أعالم النبالء (3)

 (.2/391)سنن سعيد بن منصور  (4)

 (.2/391) المرجع السابق  (5)

 (.13/116)علي  الماوردي : الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي (6)
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إلي وإلى معاوية
( )

."قتالَي وقتلى معاوية في الجنهة": أنه قال  وفي رواية انه، 
 

( )
 . 

ا بلغىه أن أثنىين مىن أصىحابه يظهىران شىتم ولعىن   وروي أن علياً  .13 لمه

يىا أميىر المىممنين : فأتيىا فقىاال، أن كفا عما يبلغني عنكمىا": أهل الشام أرسل إليهما

فلما تمنعنا : قاال، بلى ورب الكعبة المسدنة: قال  ألسنا على الحق وهم على الباطل

اللهىم أحقىن : ولكىن قولىوا، ن تكونىوا لعىانينكرهىت لكىم أ: قىال  من شتمهم ولعىنهم

وأبعىىدهم مىىن ضىىاللتهم حتىىى يعىىرف ، وأصىىلح ذات بيننىىا وبيىىنهم، دماءنىىا ودمىىاءهم

."ويرعوي عن الغي من لجج به، الحق من جهله
 ( )

 

رأيىت  عليهىا : قىال، صىفهينأخبرنىي َمىن شىهد :  بن عروة قىالعبـدهللا عن .14

"اللهم اغفِْر لي ولهم": فقال، الشامَخَرَ  في تلك الليالي؛ فنَظََر إلى أهل 
( )

. 

محمىىد بىىن سىىيرين .15
( )

: قىىال، أخبرنىىي عىىن قىىريل: قىىال رجىىٌل لعلىىي: قىىال 

".أرزن نا أحالما إخوت نا بنو أ ميهة"
 ( )

 

أمىا نحىن : قىال، حىدثني عىن قىريل: قىال رجىل لعلىيه  ": قىال، عن قتادة .16

".ةوأما بنو أمية فقادةٌ أَدبَة ذادَ ، قريل فأنجاد أمجاد أجواد
 ( )

 

ذ كر عند علي ": قال، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين .17

وزعمىوا أنىا بغينىا ، ال تقولىوا ذلىك: قىال، فىذكرنا الكفىر -أو يوم الجمىل- صفينيوم   
 

 (.59/139)ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق (1)

 (.3/144)الذهبي : ، وسير أعالم النبالء(19/317)للطبراني : المعجم الكبير (2)

 (.1/242)أحمد بن داوود الدينوري : خبار الطوالاأل (3)

 (.1/346)ابن عساكر : ، تاريخ مدينة دمشق(7/551)المصنف البن أبي شيبة  (4)

 .سبق ترجمته (5)

 (.5/451)مصنف عبـدالرزاق  (6)

 (.11/57)المرجع السابق  (7)
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".فقاتلناهم على ذلك، وزعمنا أنهم بغوا علينا، عليهم
 ( )

 

ذت دما نظر وقىد أخىـعن ورد عن أمير المممنين علي بن أبي طالب  .18

"لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة ": السيوف مأخذها من الرجال فقال
 ( )

. 

فتتابعىىت ، أراد أميىىر المىىممنين علىىي أمىىراً  ": وعىىن حسىىن بىىن علىىي قىىال .19

."فلم يجد منزعاً ، األمور
 ( )

. 

حىىين نظىىر إلىىى السىىيوف قىىد أخىىذت  -: سىىمع علىىي يقىىولوروي عنىىه أنىىه  .21

"ت قبل هذا بعشرين أو أربعين سنةليتني م  يا حسن أكل هذا فينا" - القوم
( )

. 

، ندموا على مىا دخلىوا فيىه مىن القتىال، وهكذا عامة السابقين": قال ابن تيميه

، ولم يكىن يىوم الجمىل لهىمالء قصىد فىي القتىال، فندم طلحة والزبير وعلي وغيرهم

"ولكن وقع االقتتال بغير اختيارهم
( )

. 

فأمىىا إذا ، مىن الشىىر إذا أدبىىرتإن الفىىتن إنمىا ي عىىرف مىىا فيهىىا ": أيضىىال وقىوي

والذين دخلوا فىي الفتنىة مىن الطىائفتين لىم ....ويظن أن فيها خيرا، أقبلت فإنها تزين

وصىىارت ، وال عرفىىوا مىىرارة الفتنىىة حتىىى وقعىىت، يعرفىىوا مىىا فىىي القتىىال مىىن الشىىر

"عبرة لهم ولغيرهم
( )

. 

بىل ، مىنهم إذن يمخذ من المواقف السابقة آلل البيت أن القتال لم يكىن برغبىة  
 

 (.1/311)ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق (1)

نعىىيم بىىن حمىىاد المىىروزي أبىىو عبىىـدهللا : ، الفىىتن(177ص)سىىيف الضىىبي : الفتنىىة ووقعىىة الجمىىل (2)

القىاهرة، مصىنف ابىن  -لتوحيىد هىـ، مكتبىة ا1412، 1سمير أمىين الزهيىري، ط: ، تحقيق(1/81)

 (.7/545)أبي شيبة 

 (.1/81)نعيم بن حماد : الفتن (3)

 (.1/81)المرجع السابق  (4)

 (.223ص)المنتقى من منها  االعتدال (5)

 (.411-4/419)منها  السنة النبوية  (6)
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، باإلضافة إلى محاولة الصلح بشىتى الطىرق، وقع  مع عدم رضاهم لتلك الحروب

 .ثم الندم على وقوعه بعد ذلك
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  ثالثالفصل ال

 موقف آل البيت من حقوق الصحابة
 
 

- :  أربعـة مباحـثوفيه 
 موقف آل البيت من حق المواالة والمحبة : المبحث األول

 والثناء 
 .ة على الصحاب

 موقف آل البيت من حق الدفاع عن : المبحث الثاني
 الصحابة 

 .والذب عنهم

 موقف آل البيت من حق التأسي بالصحابة : المبحث الثالث
 واالقتداء بهم. 

 موقف آل البيت من حق نصح الصحابة : المبحث الرابع
 .والمشورة لهم

 
 *      *  *** *  *      *  
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 تموقف آل البي: المبحث األول

من حق المواالة والمحبة والثناء على 
  الصحابة

والتىىرحم ، وذكىىر محاسىىنهم، مىىن الحقىىوق الواجبىىة للصىىحابة تىىوليهم ومحبىىتهم

واعتقىىاد ، والكىىف عىىن ذكىىر مسىىاوئهم ومىىا شىىجر بيىىنهم، واالسىىتغفار لهىىم، علىىيهم

وهىىذه الحقىىوق علمهىىا آل البيىىت وتمثلوهىىا خيىىر تمثيىىل . ومعرفىىة سىىابقتهم، فضىىلهم

 .وة حسنة ومثاال يقتدى بهفكانوا أس

ومن كان من آل البيت من الصحابة فقد أكدوا معنى المحبة والمواالة 

  ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ): -تعالى- لبعضهم مصداقا لقوله

  ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ          ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ

 .[09:الفتح] (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڇ

ال يحفىىظ عنىىه الصىىحابة ومىىن تىىبعهم مىىن التىىابعين   فىىأمير المىىممنين علىىي

، فىي حيىاتهم  ومن بعدهم من أئمة المسلمين إال محبىة أبىي بكىر وعمىر وعثمىان

، يحىبهم ويحبونىه، فأمىا فىي خالفىتهم فسىامع لهىم مطيىع، وفي خالفتهم وبعد وفاتهم

يجاهد ، مخلص في الطاعة لهم، بتهمصادق في مح، ويعظم قدرهم ويعظمون قدره

ويكره ما يكرهون يستشيرونه في النوازل فيشير ، ويحب ما يحبون، من يجاهدون

.فكثير من سيرتهم بمشورة جرت، مشورة ناصح مشفق محب
 ( )

 

أدوا حىق المىواالة والمحبىة واالسىتغفار والتىرحم ، وكذلك سائر آل البيىت 

 .والثناء على الصحابة

من ةا مةا ةةان ، لهةةحانة ةثيةرة تة عهى محبة    البيلال ا نةوص الثناء 

 
 

 (.5/2312)لاجرى : الشريعة: انظر (1)
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، ثناء عهى  حانة نةأعين م ةةاني نكةر  عمةر  عثمةان  طهحةة  الهنيةر  غيةرهم

 .نشكل عام   من ا ما ةان ثناء عهى  حانة رسو   

فمن القسم األ    الةذي هةو فةي ثنةاء    البيةت عهةى  ةحانة نأعيةان م مةا 

 : يهي

النواء كثيرعن  .1
 ( )

إن فالنىا حىدثني عىن : (البىاقر)قلت ألبي جعفىر ": قال 

ۋ  ۅ  ۅ  )علىي بىن الحسىين أن هىذه اآليىة نزلىىت فىي أبىي بكىر وعمىر وعلىىي   

: قلىت، وهللا إنها لفيهم أنزلت وفىيمن تنىزل إال فىيهم: قال [1٣:احلجر] (ۉ  ۉ  ې

فىي غل الجاهلية إن بني تيم وبني عدي وبني هاشىم كىان بيىنهم : قال  وأي غل هو

الجاهلية فلما أسلم همالء القوم تحابوا وأخذت أبا بكر الخاصرة فجعل علىي يسىخن 

 "يده فيكوي بها خاصرة أبي بكىر
( )

، ومحبىة لىه، وذلىك شىفقة عليىه مىن المىرض، 

 .وإال تركه لغيره ولم يعنه األمر

إنك لتكثىر لىب  هىذا : فقيل له: رئي على علي برد كان يكثر لبسه قال "و .2

إن عمىر ناصىح  ،إنه كسانيه خليلي وصىفيي وصىديقي وخاصىي عمىر: فقال، البرد

."ثم بكى ،هللا فنصحه هللا
 ( )

 

 
 

ديد أبىو إسىماعيل التيمىي الكىوفي ضىعيف مىن السادسىة، كثير بن إسماعيل أو بن نافع النواء بالتشى (1)

نىه إ: قيىل.زائىل: مفرط في التشيع، وقىال السىعدي: شيعي ضعفه أبو حاتم والنسائي وقال ابن عدي

نىور الىدين : ، تحقيق2/531الذهبي، : المغني في الضعفاء: انظر. )لم يمت حتى رجع عن التشيع

 (.459ابن حجر، ص : ، تقريب التهذيب2/191المتقي الهندي، : عتر، بدون، كنز العمال

، الصىىواعق (5/85)السىىيوطي : ، والىىدر المنثىىور(1/145)أحمىىد بىىن حنبىىل : فضىىائل الصىىحابة (2)

المتقىي : ، كنز العمىال(1/161)ابن حجر الهيثمي : المحرقة على أهل الرفص والضالل والزندقة

 (.2/191)الهندي 

ابىن : ، تاريخ مدينة دمشىق(5/2327)شريعة لاجرى ال: و انظر(6/356)مصنف ابن أبي شيبة  (3)

 (.44/363)عساكر 
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 بن مالك بن عيينة األزديعبـدهللا عن .3
( )

لمىا  ": حليف بنىي المطلىب قىال 

دخىىل فاغتسىىل ثىىم خىىر  إلينىىا فصىىمت  مىىن جنىىازة عمىىر  انصىىرفنا مىىع علىىي 

أبي خثمة حين قالت واعمراه أقام هلل بالء نادبة عمر لقد صدقت ابنة : ساعة ثم قال

األود وأبدأ العهد واعمراه ذهب نقي الثوب قليل العيب واعمراه أقىام السىنة وخلىف 

وهللا ما درت هذا ولكنها قولته وصدقت وهللا لقد أصاب عمر خيرهىا : ثم قال الفتنة

وخلف شرها ولقد نظر له صاحبه فسار على الطريقة مىا اسىتقامت ورحىل الركىب 

."في طرق متشعبة ال يدري الضال وال يستيقن المهتديوتركهم 
 ( )

وهذا شبيه بما  

أي -هلل بىالء فىالن »: يثنىي علىى الفىاروق  حيث قال علىي ، في نهج البالغة

م األود -عمىىر  ذهىىب نقىىي ، وأقىىام السىىنة، خلهىىف الفتنىىة، وداوى العمىىد، فقىىد قىىوه

 «واتقاه بحقه، هللا طاعتهأدهى إلى ، أصاب خيرها وسبق شرها، قليل العيب، الثوب
( )

وما هذا الثناء إال دليل حب واحترام وتقدير ألمير المممنين عمىر بىن الخطىاب . 

. يعلن علىىي فىى  علىىى مىىأل الشىىهود عىىن الفىىاروق  بصىىوته الرفيىىع أنىىه قىىوم

لىم ، وسىبق الفتنىة وتركهىا خلفىا، وعامىل بالطريقىة النبويىة، وعالج المرض، العو 

أصىاب ، وانتقل إلى ربىه ولىي  عليىه مىا يىالم عليىه، نة أدركتهوال الفت، يدركها هو

ولىم يلىوث فىي القتىل والقتىال الىىذي ، ولحىق الرفيىق األعلىىى، خيىر الواليىة والخالفىة

ولم يقصىر فيىه ، واتقى هللا في أداء حقه، غير عاص، حدث بين المسلمين طائعاً هلل

 .ولم يظلم

 -هللا لعمر بن الخطىابإني لواقف في قوم فدعوا  ": قال } عن بن عباس .4

: يقىول، إذا رجل مىن خلفىي قىد وضىع مرفقىه علىى منكبىي -وقد وضع على سريره

 
 

 .لم أجده (1)

علي محمد دندل، دار الكتب العلميىة : تحقيق( 2/91)ألبي زيد النميري البصري، : أخبار المدينة (2)

 .بيروت -

 (.12/3)البن أبي الحديد المعتزلي : شرح نهج البالغة (3)
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رحمك هللا إن كنت ألرجو أن يجعلك هللا مع صاحبيك ألني كثيرا مما كنت أسىمع "

كنت وأبو بكىر وعمىر وفعلىت وأبىو بكىر وعمىر وانطلقىت  ": يقول  رسول هللا  

فالتفت فإذا هو علي بىن  ."أن يجعلك هللا معهمافإن كنت ألرجو  ."وأبو بكر وعمر

."أبي طالب
 ( )

 .أيضا تيرويه فرد من آل البي }وهذا بيان لمنزلة عمر عند علي  

صلى ": فقال ،أن عليا دخل على عمر وهو مسجى،} عبدهللا بن جابر عن .5

 هىىذا مىىن صىحيفته فىىي بمىىا هللا ألقىى أن إلىىي أحىىب أحىد النىىاس مىىن مىا :هللا عليىك ثىىم قىىال

."المسجى
( )

  

معترفاً بفضله ومكانته من رسىول هللا  في مدح عثمان  وقال علي  .6

 :" مىىا أعىىرف شىىيئا تجهلىىه وال أدلىىك علىىى أمىىر ال تعرفىىه إنىىك لىىتعلم مىىا نعلىىم مىىا

سبقناخ إلى شيء فنخبرخ عنه وال خلونا بشيء فنبلغكه وما خصصىنا بىأمر دونىك 

ا ابىن أبىي قحافىة بىأولى وقد رأيت وسمعت وصىحبت رسىول هللا ونلىت صىهره ومى

بعمل الحق منىك وال ابىن الخطىاب بىأولى بشىيء مىن الخيىر منىك وإنىك أقىرب إلىى 

."رسول هللا رحما ولقد نلت من صهر رسول هللا ما لم يناال
 ( )

 

إني أرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال ": أنه قال وقد ورد عن علي  .7

 (ى   ى ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ): هللا تعىىىىىىىالى فىىىىىىىيهم

  ،وقال مثلها في طلحة وابنه حاضر وأهان مىن اعتىرض علىى قولىه هىذا ( ) [1٣:احلجر]
 

لىو كنىت متخىذا خلىيال  قول النبي : باب، فضائل الصحابة: كتابأخرجه البخاري في صحيحه،  (1)

 .فضىىىائل عمىىىر : بىىىاب، فضىىىائل الصىىىحابة: ، ومسىىىلم فىىىي كتىىىاب(3/1338) .قالىىىه أبىىىو سىىىعيد

(4/1858.) 

، المسىتدرخ (1/265)حمىد بىن حنبىل أ: ، وفضائل الصىحابة(3/371)ابن سعد : الطبقات الكبرى (2)

 (.44/453)ابن عساكر : اريخ مدينة دمشق، وت(3/111)الحاكم : على الصحيحين

عبىـدالرحمن بىن : ، والمنىتظم(3/43)ابىن األثيىر : ، والكامىل فىي التىاريخ(2/645)تاريخ الطبري (3)

 (.7/168)ابن كثير : والبداية والنهاية( 5/45)علي الجوزي 

ن عسىىاكر ابىى: ، تىىاريخ مدينىىة دمشىىق(37: 14)، وتفسىىير الطبىىري (1/85)نعىىيم بىىن حمىىاد : الفىىتن (4)
=  
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وقال مثلها في الزبير
( )

 . -كما مر - وأهان قاتله 

أن رجىىالً مىىن قىىريل جىىاء إلىىى أميىىر ): }عىىن جعفىىر بىىن محمىىد عىىن أبيىىه  .8

بىه  اللهم أصلحنا بمىا أصىلحت: سمعتك تقول في الخطبة آنفاً : فقال، المممنين 

. أبىو بكىر وعمىر: حبيبىاي: فقىال، فمىن همىا  فاغرورقىت عينىاه، الخلفاء الراشىدين

مىن ، والمقتدى بهما بعد رسىول هللا ، ورجال قريل، إماما الهدى وشيخا اإلسالم

ومىن تمسىك بهمىا ، ومن اتبع آثارهما هىدي إلىى صىراط مسىتقيم، اقتدى بهما عصم

(فهو من حزب هللا
( )

. 

بصىىىىىيرروى الكلينىىىىىي عىىىىىن أبىىىىىي  .9
( )

 كنىىىىىت جالسىىىىىاً عنىىىىىد أبىىىىىي): قىىىىىال 
 =  

 (.7/193)ابن كثير : ، والبداية والنهاية(3/479)الذهبي : ، وتاريخ اإلسالم(39/452)

: ، تحقيىق(3/142)أبو المظفر منصور بىن محمىد بىن عبىدالجبار السىمعاني : تفسير القرآن: انظر (1)

السىعودية،  -الريىاض  -هىـ، دار الىوطن 1418، 1ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بىن غنىيم، ط

 (.5/85)السيوطي : والدر المنثور

شىرح أصىول اعتقىاد أهىل : ، وانظىر(178ص)عبـدالرحمن بن أبي بكىر السىيوطي: تاريخ الخلفاء (2)

 (.13/6)المتقي الهندي: ، وكنز العمال(7/1317)الاللكائي: السنة

، أبىو بصىير الصىغير، روى عىن أبىي جعفىر، وأبىي عبىـدهللا: هو ليث بن البختري المرادي، وقيىل (3)

بريىد بىن : بشر المخبتين بالجنة: "سمعت أبا عبـدهللا يقول: روى الطوسي عن جميل بن دار  قال

معاوية العجلي، وأبو بصير بن ليث البختري المرادي، ومحمد بىن مسىلم، وزرارة، أربعىة نجبىاء 

: الرجالاختيار معرفة .")أمناء هللا على حالله وحرامه، لوال همالء انقطعت آثار النبوة واندرست

. ( قىم-علىيهم السىالم -هىـ، ممسسىة آل البيىت 1414مهدي الرجائي، طبعىة عىام : ، تحقيق1/398

ولم تخلو كتب اإلمامية من الطعن فيىه، فتوجىه علمىائهم لتوثيقىه، وتوجيىه مىا ورد ضىده، فقىد نقىل 

ا ليىث بىن البختىري المىرادي أبىو بصىير، يكنىى أبى: " نىه قىالأالحلي اإلمامي عىن ابىن الغضىائري 

ن أوعنىدي : يتضجر بىه ويتبىرم، وأصىحابه مختلفىون فىي شىأنه، قىال حمد، كان أبو عبـدهللا أ

والذي اعتمد عليه قبول روايته وانه من . الطعن انما وقع على دينه ال على حديثه، وهو عندي ثقة

، (الحلىي)أبو منصور الحسن بن يوسف بن مطهر األسدي : خالصة األقوال.") ماميةأصحابنا اإل

 .(هـ، ممسسة النشر اإلسالمي1417، 1جواد القيومي، ط: ، تحقيق235-234 ص
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: عبىـدهللا فقىال أبىو، إذ دخلىت علينىا أم خالىد تسىتأذن عليىه، ( الصىادق)عبـدهللا

وأجلسني معىه علىى : قال، فأذن لها: قال، نعم: فقلت: أيسرخ أن تسمع كالمها  قال

ر أي عن أبي بك - فسألته عنهما، فإذا امرأة بليغة، ثم دخلت فتكلمت: قال، الطنفسة

، إنىك أمرتنىي بواليتهمىا: فأقول لربىي إذا لقيتىه: قالت، توليهما: فقال لها - }وعمر 

 "نعم: قال
( )

 . 

 ،يىرحم هللا خبىاب بىن األرت): في الثناء على خبىاب  وقال علي  .11

( ورضىي عىن هللا وعىاش مجاهىداً ، وقنىع بالكفىاف، وهاجر طائعىاً ، فلقد أسلم راغباً 
( )

 . 

وهو مقتول فوقف عليه ، طلحة بن عبيد هللاب مر علي بن أبي طالب  .11

 : هذا وهللا كما قال الشاعر": وقال

إذا مىىا هىىو اسىىتغنى ويبعىىده             فتىىى كىىان يدنيىىه الغنىىى مىىن صىىديقه  

 ر  ــــــالفق

وفىي خىده الشىعرى وفىي اآلخىر              هــــــت في جبينــا علقــكأن الثري

."البدر
 ( )

 

لقىد أصىبح ): فقال ،وهو مقتول مر بطلحة  عليا وفي نهج البالغة أن 

أمىا وهللا لقىد كنىت أكىره أن تكىون قىريل قتلىى تحىت ، أبو محمد بهذا المكان غريباً 

( بطون الكواكب
( )

.  
 

: ، أعيان الشىيعة(21/197)الحر العاملي : وسائل الشيعة: ، وانظر(8/111)األصول من الكافي  (1)

 (.3/47)محسن األمين 

 المعجىىم: ، وانظىىر(3/2636)محمىىد الريشىىهري : ميىىزان الحكمىىة: وانظىىر( 4/13: )نهىىج البالغىىة (2)

 (.9/299)علي بن أبي بكر الهيثمي: ، ومجمع الزوائد(4/56)سليمان بن أحمد الطبراني: الكبير

 (.3/421(الحاكم : المستدرخ على الصحيحين (3)

 (.2/214: )نهج البالغة (4)
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مىا  -وهللا- طىال»: فىي سىيف الزبيىر وكذلك قال أمير المممنين علي  .12

«جلهى به الكرب عن وجه رسول هللا 
( )

 . 

كىىان وهللا  ،رحىىم هللا أبىىا بكىىر): يىىذكر الصىىديق وهىىو ويقىىول ابىىن عبىىاس .13

وعىىن المنكىىر ناهيىىا وبدينىىه  ،وعن الفحشىىاء سىىاهيا،وعىىن الميىىل نائيىىا ،للقىىرآن تاليىىا

وعلى عدل  ،ومن دنياه سالما ،وبالنهار صائما،وبالليل قائما ،ومن هللا خائفا ،عارفا

وهلل في الغدو  ،وفي األحوال شاكرا،وإليه صائرا ،وبالمعروف آمرا ،البرية عازما

فاق أصحابه ورعا وكفافا وزهدا وعفافىا  ،ولنفسه بالمصالح قاهرا ،والرواح ذاكرا

.(فأعقب هللا من ثلبه اللعائن إلى يوم القيامة ،وبرا وحياطة وزهادة وكفاءة
 ( )

  

كىان وهللا  ،رحىم هللا أبىا حفىص ": ويقول أيضىا فىي ثنائىه علىى الفىاروق .14

 ،ومعقىل الحنفىاء ،ومىالذ الضىعفاء ،ومحىل اإليمىان ،ومأوى األيتام ،حليف اإلسالم

 ،قىىام بحىىق هللا صىىابرا محتسىىبا حتىىى أبهىىر هللا الىىدين ،للخلىىق حصىىنا وللبىىأس عونىىا

 ،وذكر هللا في األقطار والمناهل وعلى التالل وفي الضىواحي والبقىاع،وفتح الديار

وهلل فىىىىي كىىىىل وقىىىىت وأوان  ،وفي الشىىىىدة والرخىىىىاء شىىىىكورا،وعنىىىىد الخنىىىىا وقىىىىورا

" .فأعقب هللا من يبغضه اللعنة إلى يوم الحسرة،وراذك
( )

 

ما ! يا ابن رسول هللا): فقال، وروي أن رجالً سأل اإلمام الصادق  .15

كانىىا علىىى ، إمامىىان عىىادالن قاسىىطان: تقىىول فىىي حىىق أبىىي بكىىر وعمىىر  فقىىال 

فعليهما رحمة هللا يوم القيامة، وماتا عليه، الحق
( )

) 
( )

 . 

 
 

طهىران،  -هـ، منشىورات مكتبىة جىامع جهلسىتون1411طبعة عام (227ص)الطوسي : االقتصاد (1)

ابىن عسىاكر : تىاريخ مدينىة دمشىق: وانظىر( 1/239: )للطبرسىي: حتجا قم، واال -مطبعة الخيام 

 (.7/251)، والبداية والنهاية(5/111)البن الجوزي: المنتظم( 18/419)

 (.9/158)الهيثمي : مجمع الزوائد: ، وانظر(11/238)للطبراني : المعجم الكبير (2)

 (.9/158)ي الهيثم: ومجمع الزوائد(11/239)المعجم الكبير للطبراني  (3)

هذا الثناء من قبل أبي جعفر الصادق إلى التقيىة وأضىافوا للىنص كالمىا يميىد ذلىك،  ماميةيرجع اإل (4)
=  



 

 

 الباب الثاني

322 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

ويروي السيد المرتضى .16
( )

أنه كان ، عن جعفر بن محمد الصادق ، 

-ويىىأتي القبىىر فيسىىلم عليهمىىا مىىع تسىىليمه علىىى  - }أي أبىىا بكىىر وعمىىر  - يتوالهمىىا

. -رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
( )

 

 : ما يهي،  من القسم الثاني؛  هو ثناء    البيت عهى م موع الةحانة 

-ذكراً أصىحاب محمىد مخاطبىاً أصىحابه وتخىاذلهم عنىه متى قال علىي  .1

: -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم-وسىىرعة مناصىىرتهم لىىه  -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم

وه يجىوا إلىى ، وقىرأوا القىرآن فىأحكموه، أين القوم الذين دعوا إلى اإلسىالم فقبلىوه»
 =  

يا : وقال سأل رجل من المخالفين  موالنا جعفر الصادق : " يقول صاحب الصوارم المهرقة

مامىان عىادالن همىا إ: ما تقول في أبي بكر وعمر  فقىال  -صلى هللا عليه وآله-بن رسول هللا 

فلمىا انصىرف النىاس قىال لىه . قاسطان كانا على الحىق وماتىا عليىه فرحمىة هللا عليهمىا يىوم القيامىة

نعىم : لقد تعجبت مما قلت في حق أبي بكر وعمر فقال ، يا بن رسول هللا: رجل من الخواص

وأمىا  [41: القصىص] (ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ): هما إماما أهل النار كما قال تعالى

وأمىىىا العىىىادالن  [15: الجىىىن] (ڀ  ٺ   ٺ  ٺ      ٺ  ٿ   ): سىىىطان فقىىىد قىىىال تعىىىالىالقا

والمىراد مىن الحىق  [1: األنعىام] (ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ): فلعدولهما عن الحق كقوله تعالى

والمىىراد مىىن ، حيىىث آذيىىاه وغصىىبا حقىىه عنىىه الىىذي كانىىا مسىىتوليين عليىىه هىىو أميىىر المىىممنين 

والمراد من رحمة هللا رسول ، ا على عداوته، من غير ندامة على ذلكموتهما على الحق أنهما مات

فإنىه كىان رحمىة للعىالمين وسىيكون مغضىبا عليهمىا خصىما لهمىا منتقمىا  -صلى هللا عليه وآله-هللا 

، 155نور هللا التستري، ص : الصوارم المهرقة في جواب الصوارم المحرقة".)منهما يوم الدين 

وال شىىك أن هىىذا التوجيىىه ( .هىىـ، مطبعىىة نهضىىت1367ث، طبعىىة عىىام جىىالل الىىدين المحىىد: تحقيىىق

لألثر مع التحريف الواضح فيه يخالف األصل الذي عليه أهىل السىنة مىن العالقىة الطيبىة مىن اآلل 

إلى األصحاب، ويخالف نصوص الكتاب والسىنة، وتسىيء إلىى مقىام آل البيىت أنفسىهم، باإلضىافة 

 .ادة الملحقة لتصريف الثناء من جعفر الصادق للخلفتينإلى عدم استقامته لغة ومعنى مع الزي

، (8/175)مىىين محسىىن األ: ، أعيىىان الشىىيعة(3/73)علىىي بىىن يىىون  العىىاملي: الصىىراط المسىىتقيم (1)

 (.71ص)المرعشي : وشرح إحقاق الحق

 .سبق ترجمته (2)

 (.16/271)ابن أبي الحديد : شرح نهج البالغة: ، وانظر(4/111: )كتاب الشافي (3)
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وأخىذوا بىأطراف ، وسلبوا السيوف أغمادهىا، فََولَه ْوا َولَهَ اللقاح إلى أوالدها، القتال

، ال يبشىرون باألحيىاء. بعىص هلىك وبعىص نجىا، وصفاً صفاً ، حفاً زحفاً األرض ز

مىص البطىون مىن الصىيام، م ره العيون من البكاء، وال يعزون عن الموتى ذ بىل ، خ 

أولئىك ، على وجوههم غبىرة الخاشىعين، صفر األلون من السهر، الشفاه من الدعاء

 «على فراقهم ونعص األيدي، فحق لنا أن نظمأ إليهم، أخواني الذاهبون
( )

 . 

وذلك حين خذلىه أصىحابه فىي حروبىه ، كما يصف أصحاب رسول هللا .2

نقتىل آباءنىا وأبناءنىا  -صىلى هللا عليىه وآلىه وسىلم-ولقىد كنىا مىع رسىول هللا »: بقوله

ومضياً على اللقىم، ما يزيدنا ذلك إال إيماناً وتسليماً ، وإخواننا وأعمامنا
( )

وصىبراً ، 

ولقد كان الرجل منىا واآلخىر مىن عىدونا ، اً في جهاد العدووجد، على مضص األلم

، يتخالسان أنفسهما أيهمىا يسىقي صىحابه كىأس المنىون، يتصاوالن تصاول الفحلين

، فلمىا رأى هللا صىدقنا أنىزل بعىدونا الكبىت، ومىرة لعىدونا منىا، فمرة لنا مىن عىدونا

! ولعمىري، ئىاً أوطانىهومتبوِّ ، حتى استفز اإلسالم ملقياً جرانه، وأنزل علينا النصر

وايم هللا لتحتلبنها ، وال اخضره لإليمان عود، لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود

نها ندماً ، دماً   «ولت تبع 
( )

 . 

-لقد رأيت أصحاب محمىد ): في ثنائه على الصحابة أيضا يقول علي .3

، حون شىعثاً غبىراً لقد كىانوا يصىب، فما أرى أحداً يشبههم -صلى هللا عليه وآله وسلم

ويقفون على مثىل الجمىر ، يراوحون بين جباههم وخدودهم، وقد باتوا سجداً وقياماً 

إذا ذكىر هللا ، كأن بين أعينهم ركىب المعىزى مىن طىول سىجودهم، من ذكر معادهم

ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصىف خوفىاً ، هملت أعينهم حتى تب لَّ جيوبهم

 
 

 (.1/234)نهج البالغة (1)

 (.5/173حمد، أالخليل بن : العين.) معظم الطريق أو أوسطه وواضحه (2)

 (.1/115: )نهج البالغة (3)



 

 

 الباب الثاني

324 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

( وابمن العقاب ورجاًء للث
( )

. 

ربهىوا اإلسىالم كمىا  -وهللا- هىم»: في مدحه وثنائه علىى األنصىار وقال .4

 «وألسنتهم السالط، بأيديهم السباط، يربهى الفلو مع غنائهم
( )

. 

وكان يمتدحهم دوما ، بالخير  يثني على صحابة رسول هللا  فكان علي

وسىار علىى ، المختىارةوما ذلك إلى للمحبة والذكر الحسن لهذه الطائفىة ، في خطبه

 .نهجه أبناءه من بعده

 ورد الثناء على الصحابة من اإلمام علي بىن الحسىين زيىن العابىدين .5

اللهىم وأصىحاب محمىد خاصىة الىذين ): كما فىي الصىحيفة السىجادية التىي قىال فيهىا

وكىانفوه وأسىرعوا إلىى ، والىذين أبلىوا الىبالء الحسىن فىي نصىره، أحسنوا الصىحابة

وفىارقوا ، واسىتجابوا لىه حيىث أسىمعهم حجىة رسىالته، قوا إلىى دعوتىهوساب، وفادته

، وقىىىاتلوا اآلبىىىاء واألبنىىىاء فىىىي تثبيىىىت نبوتىىىه، األزوا  واألوالد فىىىي إبهىىىار كلمتىىىه

( وانتصروا به
( )

. 

إن كلىيم هللا موسىى سىأل ): يقىول فىي تفسىيره وهذا الحسن العسكري .6

أما ! يا موسى: ي  قال هللا هل في أصحاب األنبياء أكرم عندخ من صحابت: ربه

-كفضىل محمىد ، علىى جميىع صىحابة المرسىلين علمت أن فضل صحابة محمد 

(على جميع المرسلين والنبيين-صلى هللا عليه وآله وسلم 
 ( )

. 
  

 

ابىىن : ، تىىاريخ مدينىىة دمشىىق(1/76)ألبىىي نعىىيم: حليىىة األوليىىاء: وانظىىر( 1/189: )نهىىج البالغىىة (1)

 (.42/492) عساكر

 (.4/116: )نهج البالغة (2)

السىىيد محمىىد بىىاقر : ، تحقيىىق(44ص)السىىجادية لإلمىىام علىىي بىىن الحسىىين زيىىن العابىىدين الصىىحيفة  (3)

ممسسىىة األنصىىاريان  -هىىـ، ممسسىىة اإلمىىام المهىىدي 1411، 1الموحىىد االبطحىىي اإلصىىفهاني، ط

 .ايران -قم  -للطباعة والنشر 

هىىـ، 1419، 1مدرسىىة اإلمىام المهىىدي، ط: تحقيىىق( 32ص: )التفسىير المنسىىوب للحسىىن العسىكري (4)

 .قم -مدرسة اإلمام المهدي 
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وال مجال في ، ألن المثني معجب ومحب للمثني عليه، والثناء عنوان المحبة

ره إطالقىاهذا الثناء حمله على التقيىة لعىدم وجىود مبىر
( )

بىل الواقىع يوافىق عالقىة ، 

والسىىنة والمىىأثور ، بشىىهادة القىىرآن الكىىريم، المحبىىة المتبادلىىة بىىين اآلل واألصىىحاب

 .الصحيحين

 

 

 
 

 (94-87ص)راجع  (1)
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 موقف آل البيت: المبحث الثاني
 والذب عنهم  حق الدفاع عن الصحابةمن 

أن الىذي وضىع مقالىة سىب الصىحابة هىو ابىن سىبأ اعترفت كتىب اإلماميىة
( )

 

وتبىرأ ، إنه أول من أبهر الطعن في أبىي بكىر وعمىر وعثمىان والصىحابة": التفق

"أمره بذلك وادعى أن عليًا ، منهم
( )

. 

أو ، الصحابة بسوء لم يستمعوا ولم يصغوا إلى من يتكلم فيوسائر آل البيت 

ضه، بطعنة ميطعنه بىل .وأنكىروا عليىه، بل تبر ا ممن فعل هذا، بتعريص مأو يعره

 : من الشواهد على ذلك، أوائل المدافعين الذابين عن الصحابة كانوا هم من

سويد بىن غفلىةعن  .1
( )

مىررت بنفىر مىن الشىيعة يتنىاولون أبىا بكىر  ": قىال 

-يا أميىر المىممنين -: فقلت، فدخلت على علي بن أبي طالب، وعمر وينتقصونهما

ال ولىو، مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبىا بكىر وعمىر بغيىر الىذي همىا لىه أهىل

: قىال علىي، أنهم يرون أنك تضمر لهما على مثىل مىا أعلنىوا مىا اجتىر ا علىى ذلىك

لعن هللا من أضمر لهمىا إال ، أعوذ باهلل أن أضمر لهما إال الذي نختار عليه المضي

ثىم نهىص ، رحمىة هللا عليهمىا، الحسن الجميل أخىوا رسىول هللا وصىاحباه ووزيىراه

فصعد المنبر وجلى  عليىه ، دخل المسجددامع العينين يبكي قابضا على يدي حتى 

ثىم ، حتى اجتمع له الناس، وهي بيضاء، وهو ينظر فيها، متمكنا قابضا على لحيته  
 

 .سبق ترجمته (1)

 -هىـ، دار الرشىاد 1412، 1عبىـدالمنعم حنفىي، ط: تحقيىق( 32ص)فرق الشيعة للنوبختي والقمىي (2)

 (.1/324)الطوسي: واختيار معرفة الرجال. القاهرة

وكىان شىريكا  ، ولىم يىر النبىي سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي يكنى أبىا أميىة، أدرخ الجاهليىة (3)

 لعمر في الجاهلية، وكان أسن مىن عمىر ألنىه ولىد عىام الفيىل، شىهد القادسىية، وشىهد مىع علىي 

وهىىو ابىىن مائىىة وخمىى  ، صىىفين، سىىكن الكوفىىة ومىىات بهىىا فىىي زمىىن الحجىىا  سىىنة أحىىدى وثمىىانين

ابن عبـدالبر، : باالستيعا: انظر) -رحمة هللا عليه-وعشرين سنة، وقيل سبع وعشرين ومائة سنة 

 .(وما بعدها 8/69الذهبي، : ، سير أعالم النبالء2/681
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ما بال أقوام يذكرون سيدي قىريل وأبىوي : ثم قال، قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة

أمىا والىذي ، ومما قالوه بريء وعلىى مىا قىالوا معاقىب، ما أنا عنه متنزه، المسلمين

، وال يبغضىهما إال فىاجر رديء، ال يحبهما إال مممن تقىي، وبرأ النسمة، لق الحبةف

فمىا ، يىأمران وينهيىان ويعفيىان ويعاقبىان، والوفىاء، صحبا رسول هللا على الصىدق

وال ، وال كان رسول هللا يرى كرأيهما رأيا، يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول هللا

ومضيا والمممنين عنهما ، راض عنهمامضى رسول هللا وهو ، يجب كحبهما أحدا

أمىىره رسىىول هللا علىىى صىىالة المىىممنين فصىىلى بهىىم تسىىعة أيىىام فىىي حيىىاة ، راضىىون

وفوضىوا إليىه ، المممنون ذلىك ووالهفلما قبص نبيه واختار له ما عنده ، رسول هللا

أنا أول من سن له ، ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين، الزكاة ألنهما مقرونتان

وكىان وهللا ، وهو لذلك كىاره يىود أن أحىدا منىا كفىاه ذلىك، مطلبعبـدال ن بنيذلك م

، وإسىالما، وأقدمىه سىنا، ورعىا أكيسىهو، فىهرأفىه أوأر، خير من بقى أرحمه رحمة

ووقىارا، وبىإبراهيم عفىوا، شبهه رسول هللا بميكائيل رافة ورحمىة
( )

فسىار بسىيرة ، 

 
 

لكىل مىن أبىي بكىر وعمىر حىين استشىارهما فىي أسىرى بىدر، جىاء فىي  يريد بذلك وصىف النبىي  (1)

من بعص حجره، فجلى   خر  رسول هللا : عن محمد ابن الحنفية قال: " مصنف ابن أبي شيبة

فجىاء فجلى  : ادع لىي أبىا بكىر قىال: لم يأته أحد حتى يىدعوه، قىال عند بابها، وكان إذا جل  وحده

ادع لي عمر، فجىاء فجلى  : بين يديه فناجاه طويال، ثم أمره فجل  عن يمينه أو عن يساره ثم قال

يىا رسىول هللا هىم رأس الكفىر هىم الىذين : مجل  أبي بكر فناجاه طىويال، فرفىع عمىر صىوته، فقىال

وأنك كذاب، وأنك مفتر، ولم يدع شيئا مما كان أهل مكة يقولونىه زعموا أنك ساحر، وأنك كاهن، 

إال ذكره، فأمره أن يجل  من الجانب اآلخر، فجل  أحدهما عن يمينه واآلخر عن يساره، ثم دعا 

يىا رسىول هللا، فأقبىل بوجهىه إلىى أبىي : أال أحىدثكم بمثىل صىاحبيكم هىذين  قىالوا نعىم: الناس، فقال

إن نوحا كان : ان ألين في هللا من الدهن في اللبن، ثم أقبل على عمر، فقالإن إبراهيم ك: بكر، فقال

يا أبا بكىر إنىا : أشد في هللا من الحجر، وإن األمر أمر عمر، فتجهزوا فقاموا فتبعوا أبا بكر، فقالوا

كيف تأمروني في غزوة مكىة  : قال  لي كرهنا أن نسأل عمر ما هذا الذي ناجاخ به رسول هللا 

إنهم : ثم دعا عمر فقال عمر: حتى رأيت أنه سيطيعني، قال: يا رسول هللا هم قومك قال: تقال قل

رأس الكفر؛حتى ذكر كل سوء كانوا يذكرونه؛ وأيم هللا ال تذل العرب حتى يذل أهل مكىة فىآمركم 
=  
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، ثىم ولىي األمىر مىن بعىده عمىر ،رحمة هللا عليه، حتى مضى على ذلك، رسول هللا

، وكنت فيمن رضي، ومنهم من كره، فمنهم من رضي، فاستأمر المسلمين في ذلك

فأقام األمر على منهىا  النبىي ، فلم يفارق عمر الدنيا حتى رضي به من كان كرهه

فكىىىان وهللا رقيقىىىا رحيمىىىا ، يتبىىىع آثارهمىىىا كمىىىا يتبىىىع الفصىىىيل أثىىىر أمىىىه، وصىىىاحبه

ال تأخىذه فىي هللا ، عونىا وناصىرا للمظلىومين علىى الظىالمين وللمىممنين، بالضعفاء

حتىى إن كنىا ، وجعىل الصىدق مىن شىأنه، وضرب هللا بالحق على لسىانه، لومة الئم

وجعىل هجرتىه للىدين ، أعىز هللا بإسىالمه اإلسىالم، لنظن أن ملكا ينطق علىى لسىانه

شىىبهه ، محبىىةوفىىي قلىىوب المىىممنين ال، ألقىىي لىىه فىىي قلىىوب المنىىافقين الرهبىىة، قوامىىا

وبنىىوح النبىىي حنيفىىا مغتابىىا علىىى ، رسىىول هللا بجبريىىل فظىىا غليظىىا علىىى األعىىداء

فمىن لكىم ، الضراء في طاعة هللا آثر عنىده مىن السىراء علىى معصىية هللا، الكافرين

فإنىه ال يبلىل مبلغهمىا إال ، ورزقنا المضي على سبيلهما، رحمة هللا عليهما، بمثلهما

، ومىن لىم يحبهمىا فقىد أبغضىني، فمن أحبني فليحبهما، اوالحب لهم، باتباع آثارهما

، ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهمىا لعاقبىت علىى هىذا أشىد العقوبىة، وأنا منه بريء

إن عليىه : أال فمن أتيت به يقول بعد هذا اليىوم، ولكن ال ينبغي أن أعاقب قبل التقدم

ثم هللا أعلىم بىالخير ، مرأال وخير هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وع، ما علي المفتري

."أين هو أقول قولي هذا ويغفر هللا لي ولكىم
 ( )

هىي  -علىى طولهىا - وهىذه الخطبىة 

إال أنهىا تحمىل فىي طياتهىا الثنىاء ، } في األساس للدفاع والذب عن أبي بكر وعمىر

والرضا والقبول التام في البيعىة لهمىا خاصىة ، والمحبة والتقدير لهم وبيان منزلتهم  =  
أبا بكىر  شبه رسول هللا : قال أبو عبيد( 7/411مصنف ابن أبي شيبة، ".)بالجهاد ولتغزوا مكة 

إن تعىىذبهم فىىإنهم عبىىادخ وإن تغفىىر لهىىم فإنىىك أنىىت العزيىىز الحكىىيم : " إبراهيم وعيسىىى حىىين قىىالبىى

: نىوح)"ال تذر علىى األرض مىن الكىافرين ديىاراً : " ، وشبه عمر بنوح حين قال(118: المائدة)"

 (5/212ابن عساكر، : مختصر تاريخ دمشق.)"(26

ألبىي جعفىر أحمىد : الريىاض النظىرة: وانظىر(7/1295)لاللكائي : شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1)

 (.1/375)بن عبدهللا بن محمد الطبري
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أنا أول مىن ، أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين ": في شان أبي بكر  في قوله

وفىي  ."وهو لذلك كاره يود أن أحدا منا كفاه ذلك، مطلبعبـدال سن له ذلك من بني

، فاسىتأمر المسىلمين فىي ذلىك، ثم ولي األمر من بعىده عمىر ": يقول  شأن عمر

مىة الرضىا والتسىليم فهنىا ق ."وكنت فيمن رضي، ومنهم من كره، فمنهم من رضي

 . والمحبة من آل البيت إلى الصحابة

أوصىىيكم بأصىىحاب »: أنىىه قىىال ألصىىحابه وروى الطوسىىي عىىن علىىي  .2

 « أوصى بهم  فإن رسول هللا، وهم الذين لم يحدثوا بعده حدثا، ال تسبوهم، نبيكم
( )

 . 

حيىث  صفينأصحابه عن سب أهل الشام أيام  ولقد نهى اإلمام علي  .3

وذكرتم حىالهم؛ ، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم، أكره لكم أن تكونوا سبابين إني»: قال

أحقىىن ! اللهىىم: وقلىىتم مكىىان سىىبكم إيىىاهم، وأبلىىل فىىي العىىذر، كىىان أصىىوب فىىي القىىول

حتىىى يَعىىرف ، واهىىدهم مىىن ضىىاللتهم، وأصىىلح ذات بيننىىا وبيىىنهم، دماءنىىا ودمىىاءهم

 «ويرعىوي عىن الغىيه والعىدوان مىن لهىج بىه، الحق من جهله
( )

ينكىر  فعلىي . 

ألن السىب والتكفيىر لىم يكىن مىن هديىه وال  ،ومىن معىه  على مىن يسىب معاويىة

 .هدي آل البيت 

: كىان يقىىول ألصىىحابه وجىاء عىىن جعفىر الصىىادق عىىن أبيىه أن عليىىاً  .4

ولكنىا رأينىا أنىا علىى ، ولم نقاتلهم علىى التكفيىر لنىا، إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم»

 «حق ورأوا أنهم على، حق
( )

 . 

 
 

: ، ومىىىن ال يحضىىىره الفقيىىىه(9/177)الطوسىىىي : تهىىىذيب األحكىىىام: ، وانظىىىر(523ص)األمىىىالي  (1)

محمىد الريشىهري : ، وميىزان الحكمىة(12/214)المجلسىي : ، وبحىار األنىوار(4/191)الصدوق 

(2/1236.) 

 .،(32/561)المجلسي : بحار األنوار: ، وانظر(2/185) :نهج البالغة (2)

-ممسسة آل البيت : ، تحقيق(93ص)أبو العباس عبـدهللا بن جعفر الحميري القمي : قرب اإلسناد (3)
=  
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وأحىى  ، وعنىىدما ضىىرب ابىىن ملجىىم اإلمىىام عليىىه بىىن أبىىي طالىىب  .5

فىي ذمىة نبىيكم فىال ! هللا! هللا»: وكىان ممىا قىال،  بالموت؛ أوصى ولده الحسىن

 «أوصى بهم فإن رسول هللا ، في أصحاب نبيكم! هللا! وهللا. ي ظلمن بين أبهركم
( )

 . 

حفص بن قي وعن  .6
( )

الحسن عن المسىح علىى  بن عبـدهللا سألت": قال، 

إنمىا أسىألك أنىت : فقلىت: قال،  فقد مسح عمر بن الخطاب، امسح: فقال، الخفين

فعمر كان خيىًرا ، أخبرخ عن عمر وتسألني عن رأيي، ذاخ أعجز لك: تمسح  قال

، فإن ناًسا يزعمىون أن هىذا مىنكم تقيىة، يا أبا محمد: فقلت، مني ومن ملء األرض

، اللهىم إن هىذا قىولي فىي السىر والعالنيىة: -القبر والمنبىرونحن بين  - فقال لي: قال

كىىان  مىىن هىذا الىىذي يىزعم أن عليًىىا : ثىىم قىال. فىال تسىىمعن علىىَّ قىىول أحىد بعىىدي

أمره بأمر ولم ينفذه  وكفى بإزراء على علًىه ومنقصة  وأن رسول هللا ، مقهوًرا

"أمره بأمر ولم ينفذه أن يزعم أن رسول هللا 
( )

. 

 =  
إلحيىاء التىراث  -عليهم السالم-هـ، ممسسة آل البيت 14113، 1إلحياء التراث، ط -عليهم السالم

 (.32/324)لسي المج: بحار األنوار: قم، وانظر -

، (24ص)أبىو الفىر  األصىفهاني  علىي بىن الحسىين : ، مقاتىل الطىالبيين(4/158)تاريخ الطبري  (1)

: إيىران، المعجىم الكبيىر -قىم  -هـ، دار الكتاب للطباعة والنشىر1385، 2كابم المظفر، ط: تحقيق

، (9/143)يثمىي اله: ، مجمىع الزوائىد(7/328)ابىن كثيىر : ، البدايىة والنهايىة(1/112)الطبراني 

 (.32/654)المرعشي : وشرح إحقاق الحق

في حديثه بعص المناكير، قاله الحاكم : حفص بن قي  أبو سهل، روى عن نافع، وعنه شبابة، قيل (2)

ابىىن حجىىر، : ، لسىىان الميىىزان6/197ابىىن حبىىان، : الثقىىات: انظىىر. )أبىىو أحمىىد، وذكىىره بىىن حبىىان

2/331). 

( 1/155)ابىن حجىر الهيثمىي : ، والصىواعق المحرقىة(2/375)كرالبن عسا: تاريخ مدينة دمشق (3)

: ، وأعيىان الشىيعة(9/159)الخىوئي: ، معجم رجال الحىديث(47/355)المجلسي : وبحار األنوار

 (.7/265)محسن األمين 
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فقد روي ، -عليهما السالم-م زين العابدين علي بن الحسين وأما اإلما .7

فلما ، }فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان ، أنه جاء إليه نفر من العراق: عنه

أنتم المهاجرون األولون الذين أخرجوا : أال تخبروني): فرغوا من كالمهم قال لهم

: م الصادقون  قالوامن ديارهم وأموالهم يبتغون فضالً من هللا ورضواناً أولئك ه

وال ، فأنتم الذين تبوء الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم: قال، ال

يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويمثرون على أنفسهم ولو كان بهم 

وأنا ، أما أنتم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين: قال، ال: خصاصة  قالوا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ): ين قال هللا فيهمأشهد أنكم لستم من الذ

پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

( أخرجوا عني فعل هللا بكم [43:احلشر] (ٿ   ٹ  ٹ  ٹ
( )

 . 

جعلنىي ": ءلما سئل أبو جعفر محمد الباقر عن ذلك وقد سأله كثير النىواو .8

ذهبىا مىن حقكىم : شىيئاً أو قىالهللا فداخ أرأيت أبا بكر وعمر هل بلماكم مىن حقكىم 

ال والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً مىا بلمانىا مىن : بشيء  فقال

تولهمىا  ؛نعىم ويحىك: جعلت فىداخ أفأتوالهما قىال: قلت، حقنا مثقال حبة من خردل

"وما أصابك ففي عنقي، في الدنيا واآلخرة
( )

. 

ا قاله جده األول علي بن أبىي مثل م فدخزيد بن علي بن الحسين قال في  .9

، إن أبا بكر كان رجالً رحيماً ": فقال في دفاعه عن أبي بكر في قضية فدخ، طالب

لىو رجىع األمىر ! أيىم هللا: ثىم قىال زيىد ..وكان يكره أن يغير شيئاً فعله رسول هللا

 
 

، وكشىىف (1/161)ابىىن حجىىر الهيثمىىي : ، الصىىواعق المحىىرق(3/137)أبىىو نعىىيم : حليىىة األوليىىاء (1)

 (.2/291)تح اإلربلي ابن أبي الف: الغمة

الاللكىىىائي : ، وشىىىرح أصىىىول اعتقىىىاد اهىىىل السىىىنة(1/125)ابىىىن شىىىبة النميىىىري : أخبىىىار المدينىىىة (2)

 (.7/286)العاملي : ، واالنتصار(16/221)البن أبي الحديد : ، شرح نهج البالغة(7/1311)
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"إليه لقضيت فيه بقضاء أبي بكر
( )

. 

عىىىن حليىىىة  -المعليهمىىىا السىىى-سىىىئل أبىىىو جعفىىىر محمىىىد بىىىن علىىىي البىىىاقر  .11

: فتقىىول: قلىىت، سىىيفه قىىد حلىىى أبىىو بكىىر الصىىديق ، ال بىىأس بىىه): السىىيوف  فقىىال

فمىن ، نعىم الصىديق. نعم الصىديق: فوثب وثبة واستقبل الكعبة وقال: الصديق  قال

( لم يقل له الصديق فال صدق هللا له قوالً في الدنيا وال في اآلخرة
( )

 . 

 كىان أصىحاب رسىول هللا »: يقىول وكان اإلمام جعفىر الصىادق  .11
ولىم ، وألفىان مىن الطلقىاء، وألفان من مكىة، ثمانية آالف من المدينة: اثني عشر ألفاً 

كىانوا ، وال صىاحب رأي، وال معتزلىي، وال حىروري، وال مرجىص، ير فيهم قدري

«أقبص أرواحنا مىن قبىل أن نأكىل خبىز الخميىر: ويقولون، يبكون الليل والنهار
( )

 .

والشىاهد هىو ، د في فترة من الفترات وإال فالصحابة أكثر مىن ذلىكلعله يقصد بالعد

وكىذلك ، وابتعادهم عىن البىدع واالنحرافىات، بالزهد في الدنيا وصف الصحابة 

 . وهذا باب من أبواب الدفاع عن الصحابة والذب عنهم، خوفهم من ربهم 

ينفىي النفىاق عىن صىحابته  عىن النبىي  ويروي لنا اإلمىام البىاقر  .12

،  يقىىول أبىىو جعفىىر :( أمىىا إن أصىىحاب رسىىول هللا يىىا رسىىول هللا: قىىالوا !

إنىىا إذا كنىىا عنىىدخ : ولىىم تخىىافون ذلىىك  قىىالوا: فقىىال لهىىم: قىىال، نخىىاف علينىىا النفىىاق

والجنىة ، نسينا الدنيا وزهدنا فيهىا حتىى كأنىا نعىاين اآلخىرة، فذكرتنا روعنا ووجلنا

، وشىممنا األوالد، دخلنا هذه البيىوتو، فإذا خرجنا من عندخ، ونحن عندخ، والنار

 
 

 (.16/221)البن أبي الحديد : ، وشرح نهج البالغة(111ص)الجوهري : السقيفة وفدخ (1)

، والمنىتظم (5/455)ابن عسىاكر : تاريخ مدينة دمشق: ، وانظر(3/185)أبو نعيم : حلية األولياء (2)

: ، وكشف الغمة لإلربلىي(4/418)الذهبي : سير أعالم النبالء(7/161)ابن الجوزي : في التاريخ

 (.1/29)المرعشي : ، وشرح إحقاق الحق(2/361)

هىىـ، 1413علىىي أكبىىر الغفىىاري، طبعىىة عىىام : تعليىىق، تصىىحيح و(641ص)الصىىدوق : الخصىىال (3)

 (.22/315)المجلسي : قم، وبحار األنوار -منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية 
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، يكىىاد أن نحىىول عىىن الحىىال التىىي كنىىا عليهىىا عنىىدخ، ورأينىىا العيىىال واألهىىل والمىىال

أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق  فقال لهىم رسىول ، وحتى كأنا لم نكن على شيء

لو أنكم تىدومون ! وهللا، ليرغبنكم في الدنيا، هذا من خطوات الشيطان، كال: هللا 

علىىى الحىىال التىىي تكونىىون عليهىىا وأنىىتم عنىىدي فىىي الحىىال التىىي وصىىفتم أنفسىىكم بهىىا 

فسىتغفرون هللا لخلىق ، ولىوال أنكىم تىذنبون، ومشيتم على الماء، لصافحتكم المالئكة

: للسىائل يقىول أبىو جعفىر (. ثىم يسىتغفروا فيغفىر هللا لهىم، هللا خلقاً لكىي يىذنبوا

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ): ه تعىىىالىأمىىىا تسىىىمع لقولىىى، إن المىىىممن مفىىىتن تىىىواب»

 [0:هـود ] (ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ): وقال تعىالى، اآلية.. [000:البقرة] (ۋ

» 
( )

 . 

، بىل وسىائر الصىحابة، }يتولىون أبىا بكىر وعمىر فهمالء هم آل البيىت الىذين 

، بىىل ويىىأمرون النىىاس بتىىوليهم ومحبىىتهم، وال يتبىىر ون مىىنهم، ويترحمىىون علىىيهم

وال يتوانون في الدفاع عىنهم متىى اسىتدعى األمىر ، بهمويحذرونهم من بغضهم وس

 .ذلك

 

 

 
 

المجلسىي : ، وبحىار األنىوار(2/424)الكلينىي : ، واألصول من الكىافي(1/119: )تفسير العياشي (1)

 (.2/1172)محمد الريشهري : ، ميزان الحكمة(6/42)
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 موقف آل البيت: المبحث الثالث
 واالقتداء بهم من حق التأسي بالصحابة

التأسي بهم في العلىم والعمىل والىدعوة واألمىر  حسن  من حقوق الصحابة

مىة أعلىم األ فىإنهم ، والغلظىة علىى خصىوم الملىة، ومعاملة عامىة األمىة، والنهي

وأوفقهىم عمىالً بالكتىاب ، فىي سىنته ومىراد الرسىول ، بمراد هللا تعالى فىي كالمىه

 .وأبعد األمة عن الهوى والبدعة، نصحاً لألمة هموأكمل، والسنة

اتباعىا  من الصحابة أو ممن جىاء بعىدهم تأسىوا بالصىحابة  وآل البيت 

 ،ن المهىىديينوسىىنة الخلفىىاء الراشىىدي ،علىىيكم بسىىنتي): القائىىللهىىدي المصىىطفى 

(عضوا عليها بالنواجذ
( )

. 

 :  من الشواه  عهى ذلك ما يهي

فقىىال فىىي ، أن أهىىل نجىىران جىىاءوا إلىىى علىىي يشىىتكون مىىا فعىىل بهىىم عمىىر .1

".فال أغير شيئاً صنعه عمىر، إن عمر كان رشيد األمر ": جوابهم
( )
لىو كىان فىي ف 

.نفسه على عمر شيء الغتنم هذا علي
 ( )

، بن الخطابيعمل بقضاء عمر  لكنه  

ومىا كىان كىل هىذا إال ألنىه يىراه رجىالً ملهمىاً حسىب  .ولم يغيره تأسىيا بىه، الخطاب

 .في أمورهورجالً مسدداً ، إخبار الرسول 

 
 

فىواز أحمىد زمرلىي، : تحقيىق( 1/57)عبىدهللا بىن عبىدالرحمن أبىو محمىد الىدارمي : سنن الىدارمي (1)

( 5/44)بيىىروت، وسىىنن الترمىىذي  -هىىـ، دار الكتىىاب العربىىي 1417، 1خالىىد السىىبع العلمىىي، ط

وصىححه األلبىاني فىي السلسىلة (.1/225) النيسىابوري: واألوسط في السنن واإلجماع واالختالف

 (6/526)الصحيحة 

: ، الشىىريعة(6/357)، مصىىنف ابىىن أبىىي شىىيبة (128ص)أبىىو عبيىىد القاسىىم بىىن سىىالم : األمىىوال (2)

ابىىن عسىىاكر : ، وتىىاريخ مدينىىة دمشىىق(11/121)، السىىنن الكبىىرى للبيهقىىي(4/1776)اآلجىىري 

 (.2/163)البن أثير : ، الكامل(44/364)

 (.357/ 6) مصنف ابن أبي شيبة   (3)
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ىىىونَ " : أنىىىه قىىىال  وروى عنىىىه  .2 ْنىىىت ْم تَْقض  ىىىوا كمىىىا ك  فَىىىإِنِّي أَْكىىىَره   ،اْقض 

ىىوَت كمىىا َمىىاتَ  ىىوَن لِلنَّىىاِس َجَماَعىىةٌ أو أَم  ."أَْصىىَحابِي ااِلْخىىتاَِلَف حتىىى يَك 
 ( )

وقىىد قىىال  

 "ما قدمت ألحل عقدة شدها عمر": على
( )
 .وهذا من حسن التأسي بعمر  

وشيع أم المممنين عائشة ، ودخل البصرة، لما فرغ على من وقعة الجمل .3

، فىدخلها يىوم االثنىين، سىار مىن البصىرة إلىى الكوفىة، لما أردات الرجوع إلىى مكىة

انىىزل بالقصىىر : فقيىىل لىىه، ة سىىت وثالثىىينلثنتىىى عشىىرة ليلىىة خلىىت مىىن رجىىب سىىن

، ".إن عمىر بىن الخطىاب كىان يكىره نزولىه فأنىا أكرهىه لىذلك، ال" : فقىال، األبيص

فنزل في الرحبة وصلى فىي الجىامع األعظىم ركعتىين
( )

وهىذا يىدل علىى أن اإلمىام .

 . ويقدره ويقتدي به كان يجل عمر  عليا 

حسىىن بىن علىىي بىىن أبىىي  بىىن الحسىن بىىن العبىىدهللابىن  وشىوهد علىىى محمىىد .4

فقيىل ، وعليه سىيف محلىى يىوم خىر  -الملقب بالنف  الزكية -عليهم السالم-طالب 

 قىد كىان أصىحاب رسىول هللا ! أي بىأس بىذلك »: فقىال! أتلىب  سىيفاً محلىى : له

 «يلبسون السيوف المحالة
( )

. 

 الشىريففهىذا هىو ، أن يعمل خالف ما فعله عمر علي أبى فدخفي رد  و .5

، كلىم فىي رد فىدخ  فلما وصل األمر إلى علي بن أبىي طالىب": لمرتضى يقو

."وأمضاه عمر، إني ألستحي من هللا أن أرده شيئاً منع منه أبو بكر: فقال
 ( )

  

 
 

 (.3/1359) .مناقب علي بن أبي طالب: فضائل الصحابة، باب: تابأخرجه البخاري في  ك (1)

 (.6/357)، والمصنف البن أبي شيبة(129ص)أبو عبيد القاسم : األموال (2)

 (.7/254)البداية والنهاية (3)

 (.194ص)أبو الفر  األصفهاني : مقاتل الطالبيين (4)

( 16/252)البىىىن أبىىىي الحديىىىد: غىىىة، أيضىىىاً شىىىرح نهىىىج البال(4/76)كتىىىاب الشىىىافي فىىىي اإلمامىىىة (5)

 (.7/286)العاملي : واالنتصار
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، ال أعلم علياً خىالف عمىر": أنه قال }حسن بن علي بن أبي طالب عن ال .6

"وال غيهر شيئاً مما صنع حين قدم الكوفة
( )

. 

وال بأس أن أورده ، ن الحسن في المسح على الخفين بعبـدهللا وسبق قول .7

 بن الحسن عىن المسىح علىى عبـدهللا حيث سئل، هنا لتعلقه بمسألة التأسي واالقتداء

إنمىا أسىألك أنىت : فقيىل لىه،  فقىد مسىح عمىر بىن الخطىاب، امسىح: فقال، الخفين

ا فعمر كان خيىرً ، أخبرخ عن عمر وتسألني عن رأيي، ذاخ أعجز لك: تمسح  قال

، فإن ناًسا يزعمىون أن هىذا مىنكم تقيىة، يا أبا محمد: فقلت، مني ومن ملء األرض

، اللهىم إن هىذا قىولي فىي السىر والعالنيىة: -ونحن بين القبر والمنبىر - فقال لي: قال

كىىان  مىىن هىذا الىىذي يىزعم أن عليًىىا : ثىىم قىال. فىال تسىىمعن علىىَّ قىىول أحىد بعىىدي

ر ولم ينفذه  وكفى بإزراء على علًىه ومنقصة أمره بأم وأن رسول هللا ، مقهوًرا

"أمره بأمر ولم ينفذه أن يزعم أن رسول هللا 
( )

. 

، فىي حسىن التأسىي بالصىحابة واالقتىداء بهىم  وهكذا نجد موقف آل البيت

 .والتصريح أن ذلك في السر والعلن حتى ال يقول قائل أنه من باب التقية

 

 

 
 

 (.21ص)يحيى بن آدم القرشي : الخرا  (1)

( 1/155)ابىن حجىر الهيثمىي : ، والصىواعق المحرقىة(2/375)البن عساكر: تاريخ مدينة دمشق (2)

: ، وأعيىان الشىيعة(9/159)الخىوئي: ، معجم رجال الحىديث(47/355)المجلسي : وبحار األنوار

 (.7/265)محسن األمين 
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 موقف آل البيت: المبحث الرابع
 ن حق نصح الصحابة والمشورة لهمم

 ،بأحسىن مىا رأوه موشىاوروهمن محبىة آل البيىت للصىحابة أنهىم ناصىحوهم 

وبذلوا لىه كىل ، يتأخروا في تقديم النصيحة وما يطلب منهم وفق الكتاب والسنة ولم

مرجحىا لمصىلحة المسىلمين  ناصىحا ألبىي بكىر  فقىد كىان علىي .غىال وثمىين

 . ي عهد الفاروق وذي النورين على أي شيء آخر وكذلك فعل ف

 : من نماذج ذلك النةح  المشا رة ما يهي

واجتمىىىاع شىىىمل ، علىىىى االحتفىىىاب ببقىىىاء الخالفىىىة مىىىن حىىىرص علىىىي .1

ذي القصىىةبنفسىىه إلىىى  مىىا جىىاء مىىن موقفىىه مىىن توجىىه أبىىى بكىىر ، المسىىلمين
( )

 ،

ومىا ، وقيادتىه للتحركىات العسىكرية ضىدهم بنفسىه، وعزمه على محاربة المرتىدين

: يقىول فعن ابن عمىر، كان في ذلك من مخاطرة وخطر على الوجود اإلسالمي

وارجىع إلىى ، لىم سىيفك وال تفجعنىا بنفسىك: يىوم أحىدأقول لك ما قال رسول هللا»

فرجىع، «فوهللا لئن فجعنا بك ال يكون لإلسىالم نظىام أبىًدا، المدينة
( )

ولنىا أن نتأمىل  

ويعىد مقتلىه   ة أبىي بكىرعلىى حيىا هذا الىنص الىذي يمكىد مىدى حىرص علىي

كمىا يىدعي  - ولىم يبايعىه إال مكرهىا  فلو لم ينشىرح صىدره ألبىي بكىر، (فاجعة)

واسىىترداد الحقىىوق  ونيىىل الخالفىىة، لكانىىت هىىذه فرصىىته للىىتخلص منىىه -اإلماميىىة

وقىد ، أن يفعىل ذلىك  ولكىن نقىول حاشىاه، الموهمة التي يظنها القوم بأنها سىلبت

 
 

موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميال، وهو طريق الربذة، وإلى هذا الموضع : ذو القصة (1)

إلى خر  أبو بكر : محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة بن سعد، وفي كتاب سيف بعث رسول هللا 

معجىم ) .وعقىد فيهىا األلويىةفقطىع الجنىود فيهىا ، ذي القصة وهو على بريىد مىن المدينىة تلقىاء نجىد

 (.4/366ياقوت الحموي، : البلدان

ابىن : ، الصىواعق المحرقىة(75ص)السيوطي : ، وتاريخ الخلفاء(315، 6/314)البداية والنهاية  (2)

 (.1/46)حجر الهيثمي 
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 .ينهمجعلهم هللا تعالى رحماء ب

وقىال ، حين استشاره أبو بكر هو مقاتلة المرتىدين وقد كان رأي علي  .2

إنىك إن تركىت شىيئًا : أقىول: ما تقول يىا أبىا الحسىن  قىال »: ألبى بكر لما قال لعلي

أمىا لىئن قلىت : فقىال، مما كان أخذه منهم رسول هللا فأنت على خالف سنة الرسىول

« ذاخ ألقاتلنهم وإن منعوني عقاالً 
( )

. 

يروي اليعقوبيو .3
( )

وأراد أبو بكر ": في تاريخه أيام خالفة الصديق فيقول

فقىىىدموا وأخىىىروا ، أن يغىىىزو الىىىروم فشىىىاور جماعىىىة مىىىن أصىىىحاب رسىىىول هللا 

بشىرت : إن فعلت بفرت  فقىال: فقال، فاستشار على بن أبى طالب فأشار أن يفعل

 ."الروموأمرهم أن يتجهزوا إلى ، فقام أبو بكر في الناس خطيبًا، بخير
( )

 

فىىي الشىىخوص لقتىىال  عليىىاً  استشىىار الفىىاروق عمىىر بىىن الخطىىاب  .4

إن هىذا األمىر لىم يكىن نصىرانه وال خذالنىه ): فقال اإلمام علي ، الفرس بنفسه

والعرب اليوم ، وهللا منجز وعده وناصر جنده، وهو دين هللا من هللا، بكثرة وال قلة

فكىن قطبىاً واسىتدر . زيىزون باالجتمىاعوع، وإن كانوا قلىيالً فهىم كثيىرون باإلسىالم

حى بالعرب مىن  - أي خرجىت - فإنك إن شخصت، وأصلهم دونك نار العرب، الرا

حتىى يكىىون مىىا تىىدع ، هىذه األرض انتقضىىت عليىىك العىرب مىىن أطرافهىىا وأقطارهىىا

إن األعىىاجم إن ينظىىروا إليىىك غىىداً . وراءخ مىىن العىىورات أهىىمَّ إليىىك ممىىا بىىين يىىديك

ذلىك أشىد لكلىبهم عليىك فيكىون ، فىإذا قطعتمىوه اسىترحتم، لعىربهذا أصىل ا: يقولوا

 
 

، طبعىة عىام (97ص)محب الدين أحمد بىن عبىدهللا الطبىري: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى (1)

القىاهرة، والريىاض النضىرة فىي مناقىب  -مكتبة القدسي لصاحبها حسىام الىدين القدسىي  هـ،1356

عيسى عبىـدهللا محمىد مىانع : تحقيق( 2/45)أحمد بن عبدهللا بن محمد الطبري أبو جعفر : العشرة

 .بيروت -م، دار الغرب اإلسالمي 1996، 1الحميري، ط

 .تابه في الباب الثالثعند نقد ك -بمشيئة هللا تعالى -ستأتي ترجمته  (2)

 (.133، 2/132)تاريخ اليعقوبي  (3)
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(وطمعهم فيك
( )

 . 

 ،الحىىىب المتىىىدفق مىىىن خىىىالل الكلمىىىات للفىىىاروق ويظهىىىر مىىىن هىىىذه الخطبىىىة

والرجاء والتمني لبقائه في الحكىم والخالفىة ذخىرا ، والحرص على شخصه وحياته

اً للمسىىير إلىىى كىان مصىىمم ثىىم الجىدير بالىىذكر أن الفىىاروق ، لإلسىالم والمسىىلمين

، ومىع ذلىك أراد منعىه قىدر المسىتطاع، كان يعرف ذلىك علي و ،المعركة بنفسه

وكىان علىيه ، وأن ال يمسىه سىوء، لما كان يراه سبباً لعىز اإلسىالم ومجىده وشىموخه

طوال مدة خالفته هكىذا معىه ال يريىد أن يلقىي نفسىه فىي المخىاطر فصىار كالرقيىب 

ناصىحاً ، راجياً له البقىاء والىدوام، على مصالحهساهراً ، محافظاً على حياته، عليه

ولىذلك لمىا استشىىاره فىي الشىىخوص ، مناصىحاً هلل وفىي هللا وصىىالح األمىة وفالحهىىا

  .لقتال الفرس بنفسه منعه من ذلك

، مويكنىه فىي ضىميره، ما يختلج فىي صىدره آل البيتفما أحسن ما عبهر بهم 

 . الصحابةتجاه  مبه في معتقداته ونويعتقد

 

 

 
 

ابىن األثيىر : ، والكامىل فىي التىاريخ(41/194)المجلسىي : ، وبحىار األنىوار(2/29: )نهج البالغىة (1)

(2/413.) 
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 رابعالفصل ال

 موقف آل البيت من فضائل الصحابة
 
 

- :  مبحثـــانوفيه 
 موقف آل البيت من فضائل أبي بكر وعمر : المبحث األول

 وعثمان 

  موقف آل البيت من فضائل مجموع : الثانيالمبحث
 .الصحابة 

 
 *      *  *** *  *      *  
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 موقف آل البيت: المبحث األول

  ي بكر وعمر وعثمانمن فضائل أب

، في الفصل السابق كىان الحىديث عىن موقىف آل البيىت مىن حقىوق الصىحابة

وفىي هىذا الفصىل تخصىيص هىذا ، وكان من حقوقهم الثناء عليهم وذكر ومحاسىنهم

وذلىك تأكيىدا لعىدم وجىود ، وهو  بيان لموقف آل البيت من فضائل الصىحابة، الحق

فىىآل البيىىت رووا الكثيىىر مىىن ، م نشىىرهاالعىىداوة التىىي تىىوهم كتمىىان الفضىىائل أو عىىد

بل أعلنوها للمأل بحب ومودة وتذكير للناس بفضىل ، فضائل الصحابة ولم يكتموها

 .هذه الفئة المختارة لحمل ونشر دين اإلسالم

علىى   وفيما يلي نماذ  من ذكر آل البيت فضائل أبي بكر وعمر وعثمان

 : البيت لهموجه الخصوص؛ لما كثر الحديث عن البغضاء من آل 

إال  ؛نىىه فضىىلني علىىى أبىىي بكىىر وعمىىرأأحىىد ب أسىىمعال ": يقىىول علىىي  .1

."أربعينجلدته 
 ( )

 

  أي الناس خير بعىد رسىول هللا : قلت ألبى: عن محمد بن الحنفية قال .2

ثىم أنىت  : وخشىيت أن يقىول عثمىان قلىت، عمىر: ثىم مىن  قىال: قلت، أبو بكر: قال

مىا أنىا إال رجىل مىن المسىلمين: قال
( )

" : يقىول ابىن تيميىة معلقىا علىى هىذه الروايىة.

ويىراه ، ولخاصته ويتقدم بعقوبة من يفضىله عليهمىا، وهذا يقوله البنه الذي ال يتقيه

والمتواضىع ال يجىوز أن يتقىدم بعقوبىة مىن يفضىله عليهمىا يقىول الحىق وال ، مفتريا

"يسميه مفتريا
( )

. 

 
 

، وتفسىير (31/369)ابىن عسىاكر: تىاريخ مدينىة دمشىق: ، وانظر(6/349)مصنف ابن أبي شيبة  (1)

ابىىن تيميىىة : ، منهىىا  السىىنة النبويىىة(1/378)الطبىىري : يىىاض النضىىرة، الر(17/241)القرطبىىي 

 (.11/277)ابن كثير : ، البداية والنهاية(7/511)

 (.3/1342..")لو كنت متخذا خليال: "قوله : أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب (2)

) ، (385، 7/284) ، (318، 12، 1/11: ) ، وانظىىىىر(512، 7/511) منهىىىىا  السىىىىنة النبويىىىىة (3)
=  
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عن عبد خير .3
( )

ه األمة بعد نبيها أخبركم بخير هذ أال ": قال عن علي  

."ثم يجعل هللا الخيىر حيىث أحىب ،وخيرها بعد أبي بكر عمر،نبيها أبو بكر
 ( )

قىال  

وقىد تىواترت عىن أميىر المىممنين علىى بىن أبىى ": ابن تيمية مميدا الروايىة السىابقة

وقد روى هذا عنه من ، «خير األمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر»: أنه قال طالب 

ال أوتىى بأحىد يفضىلني »: وعنه أنىه يقىول، ثمانين طريقًا طرق كثيرة قيل إنها تبلل

"«على أبى بكر وعمر إال جلدته حد المفترى
( )

. 

مىىا اسىىتخلف  ": قىىال أال تسىىتخلف علينا: قيىىل لعلىىي بىىن أبىىي طالىىب  و .4

فاسىىتخلف ولكىىن إن يىىرد هللا بالنىىاس خيىىرا فسىىيجمعهم بعىىدي علىىى - -رسىىول هللا

."رهمخيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيى
 ( )

ولىم يقىل قىط ": ~يقىول ابىن تيميىة  

من أبى بكر وال قاله أحد ما بعينه أن فالنًا أحق بهىذا  - أي الخالفة - أني أحق بهذا

وإنمىىا قىىال مىىن فيىىه أثىىر لجاهليىىة عربيىىة أو فارسىىية إن بيىىت ، األمىىر مىىن أبىىى بكىىر

كىذلك و، الرسول أحق بالوالية ألن العىرب فىي جاهليتهىا كانىت تقىدم أهىل الر سىاء

."فنقل عمن نقل عنه كالم يشير به إلى هذا، الفرس يقدمون أهل بيت الملك
 ( )

 

يىا ): فقىال، فأقبىل أبىو بكىر وعمىر، كنىت عنىد النبىي: قىال عن علىى .5

(بعىد النبيىين والمرسىلين، وشبابها، هذان سيدا كهول أهل الجنة، على
( )

فىإن كىان  .
 =  

2/72 ،137 ،178.) 

 .سبق ترجمته (1)

، (44/197)ابىن عسىاكر : تىاريخ مدينىة دمشىق: ، وانظر(1/114)مسند اإلمام أحمد بن حنبل  (2)

 (.3/94)للشريف المرتضى: ، والشافي في اإلمامة(128ص)المفيد : واالختصاص

 (6/137)منها  السنة : ، وانظر(1/311)ابن حنبل : فضائل الصحابة (3)

، (42/537)ابىىن عسىىاكر: تىىاريخ مدينىىة دمشىىق: ، وانظىىر(3/84)المسىىتدرخ علىىى الصىىحيحين  (4)

 (.5/251)ابن كثير : والبداية والنهاية

 (.6/455)منها  السنة  (5)

، وسىىىىنن الترمىىىىذي (6/351)مصىىىىنف ابىىىىن أبىىىىي شىىىىيبة: ، وانظىىىىر(1/81)مسىىىىند اإلمىىىىام أحمىىىىد  (6)
=  
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بىل وسىيدا ، ن أنهمىا مىن أهىل الجنىةكارها لهما لم يكن لينشر هذه المنقبة والتىي تبىي

 .شبابها بعد األنبياءو كهول الجنة

هلل أنىزل : يحلىف سمعت عليًىا ": عن أبي يحيى بن حكيم ابن سعد قال .6

."الصديق، اسم أبى بكر من السماء
 ( )

 

، ال يحىىب  شىىيئاً لغىىد كىىان خليلىىي رسىىول هللا »: قىىال وعىىن علىىي  .7

 «وكان أبو بكر يفعل
( )

 . 

وإمامىاً  لم اختار المسلمون أبا بكر خليفة للنبي : لي سئل اإلمام ع .8

وإنىه لصىاحب الغىار ، إنا نىرى أبىا بكىر أحىق النىاس بهىا»: بقوله لهم  فأجاب 

«ولقد أمره رسول هللا بالصالة وهو حي، وإنا لنعرف له سنهه، وثاني اثنين
( )

 . 

نفسىي  السبَّاق تذكرون والذي": قال  كان أبو بكر إذا ذكر عند عليو  .9

."بيده ما استبقنا إلى خير قط إال سبقنا إليه أبو بكر
 ( )

 }فهذه شهادة علي ألبي بكىر 

 .بالمسابقة إلى الخير

أيهىىا النىىاس أخبرونىىي بأشىىجع ": فقىىال علىىي بىىن أبىىي طالىىب وخطىىب  .11

 =  
المبىىىىاركفوري، : تحفىىىىة األحىىىىوذي)فىىىىي سىىىىنده وهىىىىو حىىىىديث غريىىىىب وفيىىىىه انقطىىىىاع (.5/611)

 (2/487)وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة (.11/113

: ، ومجمىع الزوائىد(4/54)ابىن الجىوزي : ، المنتظم في التىاريخ(1/55)للطبراني : المعجم الكبير (1)

 (.7/9)ابن حجر : ، وفتح الباري(9/41)الهيثمي 

: ، وبحىار األنىوار(1/48)إبىراهيم الثقفىي : ، والغىارات(15/118)الحىر العىاملي : وسائل الشىيعة (2)

 (.4/2998)محمد الريشهري : ، ميزان الحكمة(34/348)المجلسي 

الحىىىاكم : المسىىىتدرخ علىىىى الصىىىحيحين: ، وانظىىىر(31/288)تىىىاريخ مدينىىىة دمشىىىق البىىىن عسىىىاكر (3)

، (2/51)شىىىرح نهىىج البالغىىىة البىىن أبىىىي الحديىىىد(47ص)الجىىوهري : ، والسىىقيفة وفىىىدخ(3/71)

(6/48.) 

 (.7/165)أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني : المعجم األوسط (4)
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أما أني مىا بىارزت أحىدا إال : قال .أنت يا أمير المممنين: قلنا: أو قال: قالوا  الناس

 أبىو بكىر : قىال  ال نعلم فمىن: قالوا  لكن أخبروني بأشجع الناسانتصفت منه و

-عريشا فقلنا مىن يكىون مىع رسىول هللا --أنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول هللا 

- ليال يهوى إليه أحد من المشركين فوهللا ما دنا منه إال أبىو بكىر شىاهرا بالسىيف

فقىال  .إليه فهذا أشجع النىاس ال يهوي إليه أحد إال أهوى- -على رأس رسول هللا

: وأخذته قريل فهذا يجأه وهذا يتلتله وهم يقولىون--ولقد رأيت رسول هللا : علي

فوهللا ما دنا منه أحىد إال أبىو بكىر يضىرب : أنت الذي جعلت اآللهة إالها واحدا قال

ثىم ، ويلكىم أتقتلىون رجىال أن يقىول ربىي هللا: هذا ويجاء هذا ويتلتل هذا وهىو يقىول

أنشدكم باهلل أمممن آل : ع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قالرف

أال تجيبوني فوهللا لساعة مىن أبىي بكىر : فسكت القوم فقال .فرعون خير أم أبو بكر

خير من ملء األرض من مممن آل فرعون ذاخ رجل كتم إيمانه وهذا رجل أعلىن 

."إيمانه
 ( )

 

 فعىن ، ص أحاديىث رسىول هللا يروى عن أبى بكر بعى وكان على  .11

أسىىماء بىىن الحكىىم الفىىزاري
( )

 كنىىت إذا سىىمعت مىىن ": يقىىول سىىمعت عليًىىا : قىىال 

 
 

محفىوب الىرحمن . د: تحقيق( 3/15)أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار : البحر الزخار (1)

بيىروت، المدينىة، مجمىع  -هـ، ممسسة علوم القىرآن، مكتبىة العلىوم والحكىم 1419، 1زين هللا، ط

 (.12/235)المتقي الهندي : ، كنز العمال(7/285)الهيثمي : ، والدر المنثور(9/47)دالزوائ

." صدوق من الثالثة: " أسماء بن الحكم الفزاري، وقيل السلمي، أبو حسان الكوفي، قال ابن حجر (2)

كنت إذا سمعت من رسول : ) روى عن علي بن أبي طالب، وعنه علي بن ربيعة الوالبي، بحديث

الحديث، .(.. حديثا نفعني هللا منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته هللا 

لىم يىرو عنىه اال هىذا الحىديث وحىديث آخىر لىم : " وقال البخاري." كوفي تابعي ثقة: " قال العجلي

قىىال ." بعضىىهم عىىن بعىىص ولىىم يحلىىف بعضىىهم بعضىىا يتىىابع عليىىه، وقىىد روى أصىىحاب النبىىي 

ا ال يقدح في صىحة الحىديث، ألن وجىود المتابعىة لىي  شىرطا فىي صىحة كىل حىديث هذ: " المزي

والمتابعات التي ذكرهىا ال تشىد هىذا الحىديث شىيئا، : " قال ابن حجر.." صحيح؛ على أن له متابعا

ألنها ضعيفة جدا، ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة فىي االسىتحالف أو الحىديث اآلخىر الىذي 
=  



 

 

 الباب الثاني

345 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

وكىىان إذا حىىدثني عنىىه غيىىري اسىىتحلفته فىىإذا حلىىف ، رسىىول هللا علًمىىا نفعنىىي هللا بىىه

مىا ): يقىولسىمعت رسىول  هللا: قىال -وصدق أبىو بكىر-وحدثني أبو بكر، صدقته

ثىىم  ،ثىىم يصىىلى ركعتىىين ،ثىىم يتوضىىأ فيحسىىن الوضىىوء ،امىىن عبىىد مسىىلم يىىذنب ذنبًىى

(يسىىتغفر هللا إال غفىىر هللا لىىه
( )

ثقىىة منىىه بأنىىه ، يصىىدقه بىىال حاجىىة إلىىى أن يسىىتحلفه ،

 .}الصديق

ادفنىىوه فىىي : فقىىال بعضىىهم أصىىحابهاختلىىف  لمىىا قىىبص رسىىول هللا  و .12

وا فإنىه أخر: فقال أبو بكر الصديق .أصحابهادفنوه في مقابر : وقال بعضهم .البقيع

أبو بكر مممن  ": فقال علي .حيا أو ميتا ال ينبغي رفع الصوت على رسول هللا  

 ،نه لي  من نبىي يمىوتأ): عهد الي رسول هللا  : فقال أبو بكر "على ما جاء به

.(دفن حيث يقبص إال
 ( )

  

 =  
لىي  بمجهىىول، ألنىىه : " وقىىال موسىى بىىن هىىارون." أسىىماء مجهىول: " قىال البىىزار، و."أشىار إليىىه

روى عنه علي بن ربيعة، والركين بن الربيع، وعلي بن ربيعة قد سمع من علي، فلوال أن أسىماء 

: الجىىىرح والتعىىىديل: انظىىىر.") بىىن الحكىىىم عنىىىده مرضىىيا مىىىا أدخلىىىه بينىىىه وبينىىه فىىىي هىىىذا الحىىديث

، 1/431عبىىدهللا بىىن عىىدي، : ، الكامىىل فىىي ضىىعفاء الرجىىال2/325عبىىـدالرحمن بىىن أبىىي حىىاتم، 

 .(1/234، وله تهذيب التهذيب، 115ابن حجر، ص: تقريب التهذيب

أبىو جعفىر : شرح مشكل اآلثار: وانظر(. 1/11)الذهبي : وتذكرة الحفاب( 1/2)مسند اإلمام أحمد (1)

هىىـ، 1418، 1وط، طشىىعيب األرنىىم: تحقيىىق( 15/317)أحمىىد بىىن محمىىد بىىن سىىالمة الطحىىاوي 

أبىو : والمعجم في أصحاب القاضي اإلمام أبي علىي الصىدفي . بيروت/لبنان -ممسسة الرسالة 

م، دار 1885، طبعىة عىام (32ص()ابىن األبىار)عبـدهللا محمد بن عبدهللا بىن أبىي بكىر القضىاعي 

بىىىن  أبىىىو عبىىـدهللا محمىىد: األحاديىىث المختىىارة: انظىىىر)وإسىىناده صىىحيح .لبنىىىان/بيىىروت -صىىادر 

، 1عبىىـدالملك بىىن عبىىدهللا بىىن دهىىيل، ط: ، تحقيىىق1/84عبدالواحىىد بىىن أحمىىد الحنبلىىي المقدسىىي، 

 (مكة المكرمة -هـ، مكتبة النهضة الحديثة 1411

الحارث بن أبي (: زوائدالهيثمي)، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/521)سنن ابن ماجه  (2)

، 1حسىىين أحمىىد صىىالح البىىاكري، ط. د: تحقيىىق( 2/885)أسىىامة، الحىىافظ نىىور الىىدين الهيثمىىي 

اآلجىىري : الشىىريعة: المدينىىة المنىىورة، وانظىىر -هىىـ، مركىىز خدمىىة السىىنة والسىىيرة النبويىىة 1413
=  
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فعىىن عبىىد ، للصىىديق عىىن عظىىيم أجىىره فىىي المصىىاحف وشىىهد علىىى   .13

خيىىر
( )

أبىىو بكىىر : أعظىىم النىىاس أجىىًرا فىىي المصىىاحف»: ولسىىمعت عليًىىا يقىى: قىىال 

«هو أول من جمع بين اللوحين، الصديق
( )

. 

لمىىا قىىبص أبىىو بكىىر ارتجىىت المدينىىة ": قىىال وعىىن أسىىيد بىىن صىىفوان .14

باكيىا مسىرعا مسىترجعا  فسجوه وجاء علىي   بالبكاء كيوم قبص رسول هللا  

اب البيت الذي فيه أبىو حتى وقف على ب ."اليوم انقطعت خالفة النبوة": وهو يقول

، وثقتىه، وأنيسىه، كنىت إلىف رسىول هللا ؛رحمىك هللا يىا أبىا بكىر": بكر مسجى فقىال

وأشىىدهم ، وأخلصىىهم إيمانىىا، كنىىت أول القىىوم إسىىالما ؛ ومشىىاورته، وموضىىع سىىره

  وأحىىوطهم علىىى رسىىول هللا  ، وأعظمهىىم عنىىاء فىىي ديىىن هللا، وأخىىوفهم هلل، يقينىىا

، وأكثىرهم مناقىب، وأحسنهم صحبة، يمنهم على أصحابهوأ، بهم على اإلسالموأجد

هىديا  وأشىبههم برسىول هللا ، وأقىربهم وسىيلة، وأرفعهم درجة، وأفضلهم سوالف

، وأوثقهىىم عنىىده، وأكىىرمهم عليىىه، وأشىىرفهم منزلىىة، وسىىمتا ورحمىىة وفضىىال وخلقىىا

ة كنت عنىده بمنزلى، والمسلمين خيرا  وعن رسول هللا  ، فجزاخ هللا عن اإلسالم

فسىىماخ هللا فىىي التنزيىىل ، صىىدقت رسىىول هللا حىىين كذبىىه النىىاس، السىىمع والبصىىر

 (ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ): فقىىىىىىىال ؛ صىىىىىىىديقا

وصىىحبته فىىي ، وقمىىت معىىه عنىىد المكىىاره حىىين قعىىدوا، وآسىىيته حىىين بخلىىوا، [00:الزمــر]

، والمنىىزل عليىىه السىىكينة، وصىىاحبه فىىي الغىىار، ثىىاني اثنىىين، الشىىدة أحسىىن الصىىحبة
 =  

." سنده  متَّصل ورجاله ثقىات، إاِلَّ أَنَّ فِيىِه اْلواقىدي والشَّىواهد تجبىره: " قال السيوطي(. 5/2364)

الحىافظ جىىالل الىدين عبىىـدالرحمن (: ده والجىىامع الكبيىرالجىىامع الصىغير وزوائى)حاديىث جىامع األ)

 (13/15السيوطي  

 .سبق ترجمته (1)

 ابىىن :واالسىتيعاب، (1/231)حنبىل بىن ألحمىد :الصىىحابة وفضىائل ،(6/148)شىيبة أبىي البىن المصىنف (2)

المتقىي الهنىدي : ، وكنىز العمىال(31/379)ابىن عسىاكر : ، تاريخ مدينة دمشىق(3/972) عبـدالبر

(2/242.) 
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، خلفتىىه فىىي ديىىن هللا وأمتىىه أحسىىن الخالفىىة حىىين ارتىىد النىىاس، رفيقىىه فىىي الهجىىرةو

وبىرزت حىين ، نهضت حىين وهىن أصىحابك، وقمت باألمر ما لم يقم به خليفة نبي

 ؛ كنت خليفتىه حقىا، ولزمت منها  رسوله إذ وهنوا، وقويت حين ضعفوا، استكانوا

وصىغر ، وكىره الكىارهين، وكبىت الكىافرين، لم تنازع ولىم تصىدع بىرغم المنىافقين

مضىيت ، ونطقىت حىين تتعتعىوا، قمت باألمر حين فشلوا، وغيظ الباغين، الفاسقين

، أقلهىم كالمىا، وأعالهم فوقىا، كنت أخضعهم صوتا، فاتبعوخ فهدوا، بنور إذ وقفوا

، وأشىىجعهم نفسىىا، أكبىىرهم رأيىىا، وأبلغهىىم قىىوال، أطىىولهم صىىمتا، وأصىىوبهم منطقىىا

حىين نفىىر  ؛ كنىت وهللا فىىي الىدين يعسىىوبا أوال، فهم عمىىالوأشىر، وأعىرفهم بىىاألمور

، كنىت للمىممنين أبىا رحيمىا إذ صىاروا عليىك عيىاال، وآخرا حين قفلىوا، الناس عنه

لعلمىىك مىىا ، وحفظىىت مىىا أضىىاعوا، ورعيىىت مىىا أهملىىوا، فحملىىت أثقىىال مىىا ضىىعفوا

فأدركىت أوتىار ، وصبرت إذ جزعىوا، وعلوت إذ هلعوا، فشمرت إذ خنعوا، جهلوا

كنىت علىى ، ونىالوا بىك مىا لىم يحتسىبوا، وراجعوا رشدهم برأيك فظفروا، ما طلبوا

وفىزت ، فطرت وهللا بفنائها، وللمممنين رحمة وإنسا، ونهبا، الكافرين عذابا صبيبا

، ولم تضعف بصيرتك، وأدركت سوابقها لم تغلل حجتك، بحبائها وذهبت بفضائلها

وال ، نت كالجبل ال تحركه العواصفك، ولم يخف، ولم يزغ قلبك، ولم تجبن نفسك

أأمىىن النىىاس عليىىه فىىي صىىحبتك   وكنىىت كمىىا قىىال رسىىول هللا  ، تزيلىىه القواصىىف

، متواضىىعا فىىي نفسىىك، قويىىا فىىي أمىىر هللا، وكمىىا قىىال ضىىعيفا فىىي بىىدنك، وذات يىىدخ

كبيىىرا فىىي أنفسىىهم لىىم يكىىن ألحىىد فيىىك ، جلىىيال فىىي أعىىين المىىممنين، عظيمىىا عنىىد هللا

الضىىعيف ، وال لمخلىىوق عنىىدخ هىىوادة، وال ألحىىد مطمىىع، مهمىىزوال لقائىىل ، مغمىىز

والقوي العزيىز عنىدخ ضىعيف حتىى ، حتى تأخذ له بحقه ؛الذليل عندخ قوي عزيز

أقىرب النىاس إليىك أطىوعهم ، القريب والبعيد عندخ في ذلىك سىواء، تأخذ منه الحق

، وحزموحتم وأمرخ حلم ، قولك حكم، شأنك الحق والرفق والصدق، هلل وأتقاهم له

، فأقلعىىت وقىىد نهىىج السىىبيل وسىىهل العسىىير وأطفئىىت النيىىران، ورأيىىك علىىم وعىىزم

وبهىر أمىر هللا ولىو ، وثبت اإلسىالم والمسىلمون، وقوي اإليمان، واعتدل بك الدين
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وأتعبىت مىن بعىدخ ، فجليت عنهم فأبصروا وسبقت وهللا سبقا بعيىدا، كره الكافرون

وعظمىت رزيتىك فىي ، جللىت عىن البكىاءف، وفزت بىالخير فىوزا مبينىا، أتعابا شديدا

، رضىىينا بقضىىاء هللا، فإنىىا هلل وإنىىا إليىىه راجعىىون، وهىىدت مصىىيبتك األنىىام، السىىماء

كنىت للىدين ، هللا لن يصاب المسلمون بعد رسول هللا بمثلك أبدا فو، وسلمنا له أمره

 وال، وال حرمنىا هللا أجىرخ، فألحقك هللا بنبيه وجمع بينه وبينك، عزا وحرزا وكهفا

، قىال وسىكت القىوم حتىى انقضىى كالمىه ."فإنا هلل وإنىا إليىه راجعىون، أضلنا بعدخ

صىدقت يىا خىتن رسىول : حتى علت أصواتهم فقىالوا  فبكى أصحاب رسول هللا  

."هللا  
 ( )

   

: أن عليًا قىال عنىدما دخىل علىى أبىي بكىر بعىدما س ىجى: وجاء في رواية .15

"لىه من هذا المسجىما أحد أحب أن ألقى هللا بصحيفته أحب إ"
( )

. 

: فيقىولابن عباس يرويه ، موقفا آخر  أما عند موت عمر فكان لعلي .16

ويصىلون عليىه ، ويثنىون عليىه، فتكنفه الناس يدعون لىه، وضع عمر على سريره"

فالتفىت ، خىذ بمنكبىي مىن ورائىيأفلم يرعني إال برجل قىد ، وأنا فيهم، ن يرفعأقبل 

ن ألقى هللا بمثل أحب إلي أما خلفت أحدا  »: الوق، فترحم على عمر، فإذا هو علي

ن كنت ألبن إن يجعلك هللا مع صاحبيك وذلك أنىي كثيىرا مىا أيم هللا او، عمله منك

ودخلىىت أنىىا وأبىىو بكىىر  ،جئىىت أنىىا وأبىىو بكىىر وعمىىر): يقىىول سىىمع النبىىي أكنىىت 

ن يجعلك هللا معهماأفإن كنت ألرجو  ،(وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ،وعمر
( )

» . 

 
 

محمىد بىن علىي بىن الحسىن أبىو عبىـدهللا الحكىيم الترمىذي : نوادر األصول فىي أحاديىث الرسىول (1)

: بيىروت، وانظىر -م، دار الجيىل 1992عبـدالرحمن عميرة، طبعة عىام : تحقيق( 3/142-145)

: ، وشىىرح أصىىول اعتقىىاد أهىىل السىىنة(5/2345)اآلجىىري : ، والشىىريعة(1/288)للخىىالل : السىىنة

 (.31/442)ابن عساكر : وتاريخ مدينة دمشق( 7/1298)الاللكائي 

 (.3/121)الذهبي : ، وتاريخ اإلسالم(31/442)ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق (2)

: ، وبىاب(4/199).مناقىب عمىر بىن الخطىاب: بىاب، فضىائل أصىحاب النبىي: كتاب، البخاري (3)
=  
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 -علىيهم السىالم-وفي أجوبة اإلمام محمد بن علىي بىن موسىى بىن جعفىر  .17

يحيى بن أكثمعلى مسائل ، الملقب بالجواد
( )

المأمونفي مجل   
( )

قال يحيىى بىن : 

"السكينة تنطق على لسىان عمىر"وقد روي أن : أكثم
( )

لسىت بمنكىر ): فقىال . 

( ولكن أبا بكر أفضل من عمر، فضل عمر
( )

 . 

وكان أفضىلهم فىي اإلسىالم »: }شيخين أبي بكر وعمر في ال وقال  .18

، والخليفىىىة الفىىىاروق، الخليفىىىة الصىىىديق: وأنصىىىحهم هلل ولرسىىىوله -كمىىىا زعمىىىت-

وإن المصىىاب بهمىىا لجىىرح فىىي اإلسىىالم ، ولعمىىري إن مكانهمىىا فىىي اإلسىىالم لعظىىيم

"وجزاهما بأحسن ما عمال ، رحمهما هللا ،شديد
( )

 . 

دخىل عليىه ، كون مىن عثمىان يشى عندما اجتمىع نىاس إلىى علىي  .19

 =  
، فضىائل الصىحابة: فىي كتىاب ، مسىلم،(4/197)إلىخ « ....لىو كنىت متخىذا خلىيال»: قول النبىي 

 ( 4/1858- 1859.)من فضائل عمر : باب

يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي المروزي البغىدادي، أبىو محمىد القاضىي المشىهور، فقيىه  (1)

صدوق، إال أنه رمي بسرقة الحديث، ولم يقع ذلك له، وإنما كان هى الروايىة باإلجىازة والوجىادة، 

، وتقريب 12/5الذهبي، : سير أعالم النبالء: انظر( )سنة83)ه من العمر ول( هـ242)توفي سنة 

 (.588ابن حجر، ص : التهذيب

هو أبو العباس عبدهللا بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور، كان إماماً عالماً ولكنه مع ذلك  (2)

اثنىين وعشىرين  نصر فتنة القول بخلق القرآن، وعىذب اإلمىام أحمىد بىن حنبىل، كانىت مىدة خالفتىه

، وسىير 2/36المسىعودي، : مىرو  الىذهب: انظىر( )هىـ 218)سنة، مات غازياً ببالد الىروم سىنة 

 (.11/272الذهبي، : عالم النبالءأ

، ومسىىند أحمىىد بىىن حنبىىل (6/354)، المصىىنف البىىن أبىىي شىىيبة(11/222)مصىىنف عبىىـدالرزاق  (3)

 .مرفوعا إلى علي بن أبي طالب ( 1/116)

 (.51/81)المجلسي : نواربحار األ: وانظر(2/247: )للطبرسي :االحتجا  (4)

 (.15/76)البن أبي الحديد: شرح نهج البالغة (5)
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إن الناس ورائي وقد استسفروني): فقال اإلمام علي 
( )

ووهللا ما ، بينك وبينهم 

، إنك لىتعلم، وال أدلك على أمر ال تعرفه، أدري ما أقول لك  ما أعرف شيئاً تجهله

وقىد رأيىت ، وال خلونىا بشىيء فنبلغكىه، ما سبقناخ إلى شيء فنخبىرخ عنىه، ما نعلم

ومىا ابىن أبىي ، كمىا صىحبنا وصحبت رسول هللا ، ا وسمعت كما سمعناكما رأين

صىلى -وأنت أقىرب إلىى رسىول هللا ، قحافة وال ابن الخطاب أولى بعمل الحق منك

(وقد نلت من صىهره مىا لىم ينىاال، وشيجة رحم منهما -هللا عليه وآله وسلم
 ( )

فهىذه .

 .لسبق باإلسالموالعلم والمعرفة وااإليمان والصحبة ب لعثمان شهادة 

مىن فاطمىة بنىت  فىي زواجىهيذكر فضل عثمىان   علي بن أبي طالب .21

أني لما تقدمت إلى رسول ": فيقول ، وأعطاه جميع النفقاتنه وأ،  رسول هللا

بىىع درعىىك وائتنىىي بثمنهىىا حتىىى أهيىىص لىىك : طالبىىاً منىىه زوا  فاطمىىة قىىال لىىي  هللا

، عىي فانطلقىت بىه إلىى السىوقفأخىذت در: قىال علىي، والبنتي فاطمة ما يصىلحكما

فلما قبضت الىدراهم منىه ، فبعته بأربع مائة درهم سود هجرية من عثمان بن عفان

ألست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم ! يا أبا الحسن: وقبص الدرع مني قال

فأخىذت الىدرع والىدراهم ، فىإن هىذا الىدرع هديىة منىي إليىك: قىال، نعىم: مني  فقلت

وأخبرتىه بمىا كىان مىن ، ل هللا فطرحت الىدرع والىدراهم بىين يديىهوأقبلت إلى رسو

".أمر عثمان فدعا له النبي بخير
( )

  

رحىىم هللا أبىىا ":  بىىن عبىىاس يقىىولعبىىدهللا كىىان ابىىن عىىم رسىىول هللا  و .21  
 

 .أي جعلوني سفيرا (1)

، (2/645)تاريخ الطبري : ، وانظر(31/489)المجلسي : ، وبحار األنوار(2/68: )نهج البالغة (2)

ابىن : ، والبدايىة والنهايىة(3/43)بىن األثيىر ا: ، الكامىل فىي التىاريخ(5/45)ابن الجىوزي : المنتظم

 (.7/168)كثير 

-1/368)لألربلىي: ، وكشىف الغمىة(349ص) حمىد بىن محمىد الخىوارزميأالموفىق بىن : المناقب (3)

 راجىعو( 4/479)المرعشىي : ، شىرح إحقىاق الحىق(43/131)المجلسىي : وبحار األنىوار( 369

 ( 171ص)
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، هجىاداً باألسىحار، كان وهللا أكرم الحفدة وأفضل البىررة( عثمان بن عفان)عمرو 

، حبيبىاً ، سىباقاً إلىى كىل منحىة، اضاً عند كل مكرمةنه، كثير الدموع عند ذكر النار

".ختن رسول هللا ، صاحب جيل العسرة: وفياً ، أبياً 
( )

  

هذا ما تمكنت من جمعه مما يدل على موقف آل البيت من فضىائل أبىي بكىر 

وإال فإن بطون الكتب تحتوي على الكثير ممىا يمكىد أن معتقىد ، وعمر وعثمان 

ذلىك الموقىف الىذي يظهىر ، موقف آل البيت مىن الصىحابةأهل السنة والجماعة في 

 .والرواية عنهم في ثقة مطلقة، ونشرها، في رواية أحاديث فضائل الصحابة

 

 

 
 

، ومجمىىع الزوائىىد (11/239)الطبرانىىي : معجىىم الكبيىىر، وال(1/371)المسىىعودي : مىىرو  الىىذهب (1)

 (.9/158)للهيثمي
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 موقف آل البيت: الثاني المبحث
 من فضائل مجموع الصحابة

في موقفهم من فضائل مجموع الصحابة ذات الموقىف فىي   اتبع آل البيت

  وثنىىاء النبىىي، ببيىىان فضىىلهم  كىىر وعمىىر وعثمىىانمىىوقفهم مىىن فضىىائل أبىىي ب

وفي المقابىل ، باالقتداء بهم  وأمره، عنهم  ممن انتقصهم  ودفاع النبي، عليهم

  مىىن محبىىة النبىىي، يصىىف آل البيىىت الخصىىال التىىي تحلىىى بهىىا مجمىىوع الصىىحابة

 .وحرصهم على الجنة

 : من المواقف ال الة عهى ذلك

فىي قصىة حاطىب  بسنديهما عن علي  أخر  الشيخان البخاري ومسلم .1

ومىا يىدريك لعىل هللا اطلىع علىى ): قىال بن أبي بلتعة في شان أهل بدر أن النبىي 

(اعملىوا مىا شىئتم فقىد غفىرت لكىم: فقال ،أهل بدر
( )

وهىذا إبطىال لمعتقىد اإلماميىة  ،

 ألن الخطىىاب فىىي الحىىديث  يرويىىه إمىىام آل البيىىت، الىىذين يكفىىرون الصىىحابة

تضمن أن همالء حصىلت لهىم حالىة غفىرت بهىا ذنىوبهم  ؛وتشريفخطاب إكرام "

الالحقىة وال يلىزم مىن وجىود  ؛وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الىذنوب ؛السالفة

أخبىىر عنىىه  افىىي كىىل مىى، وقىىد أبهىىر هللا صىىدق رسىىوله، وقوعىىه، الصىىالحية للشىىيء

ولىو ، الىدنيافإنهم لم يزالوا علىى أعمىال أهىل الجنىة إلىى أن فىارقوا ، بشيء من ذلك

ويعلىم ذلىك ، والزم الطريىق المثلىى، قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلىى التوبىة

".من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم
( )

  

أنىىا أمنىىة ): قىىال رسىىول هللا : قىىال عىىن موسىىى بىىن جعفىىر الكىىابم  .2

فىإذا ، وأصحابي أمنىة ألمتىي، فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون، ألصحابي  
 

: فىي كتىاب: ، ومسىلم(4/1463).فضل من شهد بدرا: المغازي، باب: في كتاب: أخرجه البخاري (1)

 (.4/1941)باب من فضائل أهل بدر فضائل الصحابة 

 (.14/256)لعيني بدر الدين ا: ، وعمدة القاري(8/635)ابن حجر : فتح الباري: انظر (2)
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وال يزال هذا الدين بىاهراً علىى األديىان ، صحابي دنا من أمتي ما يوعدونقبص أ

( ما دام فيكم من قد رآني، كلها
( )

معناه   ": ي في شرح الحديثويقول اإلمام النو. 

وبهىور  ،وطلوع قرن الشىيطان ،والفتن فيه ،من بهور البدع والحوادث في الدين

وغير ذلك وهىذه كلهىا مىن معجزاتىه  ،وانتهاخ المدينة ومكة ،الروم وغيرهم عليهم

".
 ( )

َجَعىَل نِْسىبَةَ أَْصىَحابِِه إلَىى مىن " حيىث، ويظهر من الحىديث فضىل الصىحابة

ىىَماءِ  ،بَْعىىَده ْم َكنِْسىىبَتِِه إلَىىى أَْصىىَحابِهِ  ىىوِم إلَىىى السَّ َوِمىىْن اْلَمْعل ىىوِم أَنَّ هىىذا  ،َوَكنِْسىىبَِة الناج 

وِب اْهتِدَ  ج  ِة بِِهْم ما هو نَِظير  اْهتِىَدائِِهْم بِنَبِىيِِّهْم التَّْشبِيهَ يعطى من و  َونَِظيىر  ،اِء اأْل مَّ

ومِ  ىِة أََمنَىةً لهىم َوِحىْرًزا ،اْهتَِداِء أَْهِل اأْلَْرِض بِالناج  َوأَْيًضا فإنه َجَعىَل بَقَىاَءه ْم بىين اأْل مَّ

لََكىاَن ؛ْفتَىْوا بِىِه َويَْظفَىَر بِىِه مىن بَْعىَده ْم فَلَْو َجاَز أَْن ي ْخِطئ ىوا فِيَمىا أَ  ،َوأَْسبَابِهِ ،من الشَّرِّ 

َحالِ  َحابَِة َوِحْرًزا لهم َوهََذا من اْلم  وَن بِاْلَحقِّ أََمنَةً لِلصَّ ."الظَّافِر 
( )

  

يىىا معشىىر ): قىىال رسىىول هللا : قىىال  (الصىىادق) عبىىـدهللا وعىىن أبىىي .3

( نسىتجني بالمىاء: لوافماذا تصنعون  قا، إن هللا قد أحسن إليكم الثناء! األنصار
( )

. 

، علىى األنصىار -تعىالى- يروي مرسىال فىي كتىب اإلماميىة ثنىاء هللا  فالصادق

 .وتخصيصهم بهذا الثناء

لرسول هللا  شدة محبة الصحابة  وينقل إلينا اإلمام الصادق أيضا  .4  
 

بيىان أن : فضائل الصحابة، باب: والحديث رواه مسلم في كتاب(.311، 22/319: )بحار األنوار (1)

 (.4/1961.)أمان ألصحابه وبقاء أصحابه أمان لألمة  بقاء النبي 

 (.16/83)شرح النووي على صحيح مسلم   (2)

لدين محمد بىن أبىي بكىر بىن أيىوب بىن سىعد أبو عبـدهللا شم  ا: إعالم الموقعين عن رب العالمين (3)

 -م، دار الجيىىل 1973طىىه عبىىـدالر وف سىىعد، طبعىىة عىىام : تحقيىىق( 4/137)الزرعىىي الدمشىىقي 

 .بيروت

والحىديث أخىر  .،(81/344)المجلسىي: وبحار األنىوار( 1/251)الحر العاملي: وسائل الشيعة (4)

، (1/127)، وسىىنن ابىىن ماجىىه (1/11) ، وسىىنن أبىىي داود(6/6)مسىىند اإلمىىام أحمىىد : بألفىىاب أخىىرى فىىي

حىىديث صىىحيح، : ) وقىىال األلبىىاني( 17/141)الطبرانىىي فىىي المعجىىم الكبيىىر ( 5/281)وسىىنن الترمىىذي 

، 1، ط(1/74)محمد ناصر الدين األلباني : صحيح سنن أبي داود( وصححه النووي والحافظ ابن حجر

 .ةشارع الصحاف -الكويت-هـ، ممسسة غراس للنشر والتوزيع 1423
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 قال أصحاب رسول هللا »: حيث يقول :فىداخ آبا نىا وأمهاتنىا! يا رسىول هللا !

إن ): فبَم يعرفىون فىي اآلخىرة  فقىال، المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم إن أهل

فىال ، أمىر ريحىاً عبقىة فلصىقت بأهىل المعىروف، إذا أدخل أهل الجنىة الجنىة هللا 

هىىىذا مىىىن أهىىىل : فقىىىالوا، يمىىىر أحىىىد مىىىنهم بمىىىأل مىىىن أهىىىل الجنىىىة إال وجىىىدوا ريحىىىه

(المعروف
( )

واتبىاع هىدي ، جنىةعلىى ال كما يدل أيضا على حىرص الصىحابة . 

 .النبي 

: عىىىن قىىىول النبىىىي  ولقىىىد سىىىئل اإلمىىىام الرضىىىا علىىىي بىىىن موسىىىى  .5

(فبىىىأيهم اقتىىىديتم اهتىىىديتم ،أصىىىحابي كىىىالنجوم)
 ( )

دعىىىوا لىىىي ): وعىىىن قولىىىه  - 

(أصحابي
( )

 «هذا صحيح»: فقال اإلمام الرضا  ،
( )

. 

اللهىىم ): للصىىحابة هىىذا الىىدعاء، ومىىن أدعيىىة اإلمىىام زيىىن العابىىدين  .6

والىىذين أبلىىوا الىىبالء الحسىىن فىىي ، صىىحاب محمىىد خاصىىة الىىذين أحسىىنوا الصىىحبةوأ

حيىث ، واسىتجابوا لىه، وسىابقوا إلىى دعوتىه، وكانفوه وأسرعوا إلى وفادتىه، نصره

وفىارقوا األزوا  واألوالد فىي إبهىار كلمتىه وقىاتلوا اآلبىاء ، أسمعهم حىدة رسىاالته

ا منطىوين علىى محبتىه يىردون وانتصىروا بىه ومىن كىانو، واألبناء في تثبيىت نبوتىه

 
 

: ، وبحار األنىوار(16/314)الحر العاملي : ، وسائل الشيعة(4/29)الكليني : األصول من الكافي (1)

 .لم أجد له أصل في كتب الحديث السنية(.8/156)المجلسي 

سرا  الدين أبي حفىص عمىر : البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير (2)

مصطفى أبو الغيط : تحقيق( 9/584)اري الشافعي المعروف بابن الملقن بن علي بن أحمد األنص

-الريىاض -هىـ، دار الهجىرة للنشىر والتوزيىع 1425، 1وعبدهللا بىن سىليمان وياسىر بىن كمىال، ط

وحكىم .هذا الحديث غريب لىم يىروه أحىد مىن أصىحاب الكتىب المعتمىدة ولىه طىرق: وقال.السعودية

 (1/144سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، : انظر)الشيخ األلباني بأنه حديث موضوع 

قالىه الهيثمىي .ورجاله رجىال الصىحيح(6/271)، سنن النسائي الكبرى(3/266)مسند اإلمام أحمد (3)

 (4/556)، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة (11/15)في مجمع الزوائد 

 (.28/19)لسي المج: ، وبحار األنوار(1/93: )عيون أخبار الرضا للصدوق (4)
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وانتفىت مىنهم ، تجارة لن تبور في مودته والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروتىه

وأرضىهم ، اللهم ما تركوا لىك وفيىك، فال تن  لهم. القربات إذ سكوا في بل قرابته

وااشىىمىىن رضىىوانك وبمىىا ح
( )

 ،الخلىىق عليىىك وكىىانوا مىىع رسىىولك دعىىاة لىىك وإليىىك 

(جهم من سعة المعاش إلىى ضىيقهخروو، هم فيك ديار قومهمواشكرهم على هجرت
 

( )
. 

دليىل علىى فضىائل الصىحابة التىي علمهىا آل البيىت  -وغيره الكثير-فما سبق 

 فنشروها لألمة مبينين عىدم وجىود أي ضىغائن أو أحقىاد بىين اآلل واألصىحاب 

لتىىي يحبىىون الصىىحابة ويجلىىونهم ويحترمىىونهم وينزلىىونهم المنزلىىة ا ألن آل البيىىت

 .يستحقونها

 

  

 
 

 .أي جمعوا (1)

محمىد : ، والشيعة في الميىزان(44ص)لإلمام زين العابدين بتحقيق األبطحي : الصحيفة السجادية (2)

 (.292ص)جواد مغنية 
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 الثالثالباب 
 موقف الصحابة من آل البيت
 عند الشيعة االثنى عشرية 

 
 : فصول تمهيـد وثالثة ويشتمل على

 موقف الصحابة من إمامة آل البيت: الفصل األول. 

 موقف الصحابة من حقوق آل البيت: الفصل الثاني. 

 موقف: الفصل الثالث
 

الصحابة
 

من
 

أدلة
 

غلمو
 

الشميعة
 

فمي
 

آل
 

 .البيت
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 دـــــتمهي

من كونهم كفىرة ومنىافقين مخىادعين  ،بناءا على معتقد اإلمامية في الصحابة

د التىىي هىىي أسىىاس الىىدين عنىى ،آل البيىىتهلل ولرسىىوله، وذلىىك لمىىوقفهم مىىن إمامىىة 

قىة الصىحابة بىآل اإلمامية، بناءا علىى ذلىك كلىه يخلىق اإلماميىة تاريخىا أسىودا للعال

 - بىزعم اإلماميىة -البيىت فىي شىتى المجىاالت، فترتىب علىى تلىك المواقىف السىوداء

عداوات وضغائن، وسلب لحقوق آل البيت، وتآمر على إنكىار منىزلتهم، وفضىلهم، 

 .طمعا في الوالية وحسدا على المنزلة

ص والكراهيىىة والحسىىد ؛ منىىع الصىىحابة حقىىوق آل البيىىت مىىن ولىىدافع الىىبغ

تحريىىق البيىىوت و والميىىراث، بىىل تعىىداه إلىىى سىىوء المعاملىىة مىىن الضىىربالخمىى  

 .واللعن بل والقتل

علمىىوا مىىن القىىرآن والحىىديث مكانىىة آل  كمىىا يعتقىىد اإلماميىىة أن الصىىحابة 

البيىىت وعصىىمتهم، وأحىىوالهم مىىن التصىىرف فىىي الكىىون وعلىىم الغيىىب والتشىىريع، 

هم للحصىىول عليهىىا ونيىىل وأحقيىىتهم لإلمامىىة فكتموهىىا حسىىدا آلل البيىىت وتىىآمرا علىىي

 .مكانتهم

فتىىرى صىىفحات كتىىب الشىىيعة اإلماميىىة المعتمىىدة متضىىمنة أخبىىار صىىراعات 

وعداوات بين علي وفاطمة من جهة وبىين سىائر الصىحابة مىن جهىة أخىرى، وفىي 

وكىىل هىىذه الصىىفحات السىىوداء تىىذكي العىىداوة .مقدمىىة الصىىحب الخليفتىىان الراشىىدان

األمة عن شريعة نبيها بىالطعن فىي الطريىق المفتراة وتروي نيران الحقد لتصرف 

ألن الطعىن فىي الصىحابة . األول الناقل لها، وإبطىال التىواتر فىي نقىل ديىن اإلسىالم

 .طعن في الدين وطعن في القرآن والسنة

المفتريىىات علىىى مقىىام هىىي مىىن  وتلىىك المواقىىف المنسىىوبة إلىىى الصىىحابة 

صح منها فلىه وجهتىه فىي وما  ، وثبت بطالنها سندا ومتنا،الصحابة وآل البيت معا

 .الفهم السليم، مما يميد حسن العالقة من الصحابة آلل البيت 
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موقىف الصىحابة مىن آل البيىت  -بمشىيئة هللا تعىالى - وفي هذا الباب سأتناول

والتي تنسب ذلك إلىى أئمىة ، المعتمدة لديهم اإلمامية من خالل تصوير كتب الشيعة

 : من خالل ثالثة فصولوتوضيح تلك العالقة ، آل البيت

  من إمامة آل البيتالصحابة موقف : األ  الفةل. 

  موقف الصحابة من حقوق آل البيت: الثانيالفةل. 

  موقف الصحابة من أدلة غلو الشيعة في آل البيت: الثال الفةل. 
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 ولالفصل األ

 موقف الصحابة من إمامة آل البيت
 
 

- :  مبحثـــانوفيه 
 مرويات الشيعة في غصب الصحابة إلمامة آل : لالمبحث األو

 .البيت

 نقد مرويات الشيعة حول غصب الصحابة إلمامة : المبحث الثاني
 .آل البيت

 
 *      *  *** *  *      *  
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 مرويات الشيعة: المبحث األول

 في غصب الصحابة إلمامة آل البيت

أن )فيعتقىدون  ،أحد لم يسبقهم إليهمفهوم خاص  اإلمامية لإلمامة عند الشيعة

فكما أن هللا سبحانه يختار من يشاء من عبىاده للنبىوة  ،اإلمامة منصب إلهي كالنبوة

فكذلك يختار لإلمامة من .. والرسالة، ويميده بالمعجزة التي هي كنص من هللا عليه

..(يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماماً للناس من بعده
 ( )

. 

ئمة أصل من أصول الدين عند اإلمامية، وال يىتم اإليمىان واإليمان بوالية األ

إال باالعتقىىىاد بهىىىا، شىىىأنها فىىىي ذلىىىك شىىىأن بىىىاقي األركىىىان، ووضىىىعوا علىىىى لسىىىان 

بنىىي اإلسىىالم علىىى شىىهادة أن ال إلىىه إال هللا وأن ": أنهىىم قىىالوا واألئمىىة  الرسىىول

والحىج إلىى  محمداً رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان،

"البيت، ووالية علي بن أبي طالب
 ( )

 . 

ن الىىوحي اإللهىىي وال فىىرق عنىىد اإلماميىىة بىىين الرسىىول والنبىىي واإلمىىام، أل

، وإن جعل بعضىهم اإلمىام ال يىرى الملىك، بىل يسىمع كالمىا متحقق حصوله للثالثة

 
 

 (.58ص)محمد حسين آل كاشف الغطا : أصل الشيعة وأصولها (1)

سىيد : تحقيىق( 1/286) حمىد محمىد بىن خالىد البرقىيأ: المحاسىن: انظر هذه الروايات وغيرها في (2)

: طهىران، وتفسىير العياشىي -هىـ، دار الكتىب اإلسىالمية 1371جالل الىدين الحسىيني، طبعىة عىام 

: ، األمىىىىىالي(32، 22، 21، 2/18)الكلينىىىىىي، : ، واألصىىىىىول مىىىىىن الكىىىىىافي(2/117( )1/191)

محمىىد علىىي : ، وبشىىارة المصىىطفى(4/151)الطوسىىي : ، وتهىىذيب األحكىىام(341ص: )الصىىدوق

هـ، ممسسة النشىر اإلسىالمي 1321، 1جواد القيومي األصفهاني، ط: ، تحقيق(117ص)الطبري

( 115، 111، 23/69( )11/393)المجلسىىي : قىىم، وبحىىار األنىىوار-التابعىىة لجماعىىة المدرسىىين 

(27/113( )36/412( )41/47( )68/317 ،329 ،331 ،331 ،332 ،376 ،377 ،379 ،

: ، والوسىىىىىىائل(219: )، أمىىىىىىالي المفيىىىىىىد(257، 15، 96/5( )392، 391، 387، 386، 381

( ووالية علىي بىن أبىي طالىب )وزيادة (.11/395( )28، 27، 26، 21، 21، 18، 15، 1/13)

 .لي  لها أصل في كتب الحديث المعتمدة
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دون أن يراه
( )

 ، إال أن هذا الوصف لم يشف صىدور اإلماميىة ألنىه يعىد اإلمىام أقىل

 حتىى إن عىالمهم ،تحقىق ر يىة اإلمىام للمالئكىةب منزلة من النبي والرسول، فىأقروا

باب أن المالئكة تىأتيهم وتطىأ فرشىهم وأنهىم ): المجلسي عقد في البحار باباً بعنوان

(يرونهم
 ( )

إن ): ، وذكر فيه ستة وعشىرين حىديثاً منهىا مىا ذكىره عىن الصىادق قىال

تقلىب علىى فرشىنا، وتحضىر موائىدنا وتأتينىا فىي ة لتنزل علينا في رحالنا وتكالمالئ

إال وأخبىار أهىل األرض عنىدنا .. وقت كل صالة لتصليها معنا، وما مىن يىوم يىأتي

..(وما يحدث فيها
 ( )

 النهبىيه  بىين الفىرق اسىتنباط إنه ": وفي مواجهىة التنىاقص يقىول 

".إشكال من يخلو ال األخبار تلك من واإلمام
( )

  

ة اتهصافهم لعدم جهة نعرف وال": قال ثم  األنبيىاء، وال خىاتم رعايىة إال بالنهبوه

ة بين فرق عقولنا يصل ".واإلمامة النهبوه
( )

فىي أصىل مىن ( إشىكال)فىإذا كىان هنىاخ  

 .أصول الدين عند اإلمامية، فكيف هو الحال فيما سواه من االعتقادات

 ماميىةاإل عنىد الموجىودة بالصىورة اإلمامىة مفهىوم عىن تحىدث من أول لعلو

 النبىي، ومحصىورة مىن وصىاية هىي اإلمامىة بأن القول يشيع بدأ سبأ، الذي ابن هو

 ماميىةاإل كتىب تاعترفى وتكفيره، فقىد منه البراءة يجب سواه توالها بالوصي، وإذا

ل كىان" سىبأ ابن بأنه  ، وأبهىر إمامىة بفىرض القىول أشىهر مىن أوه  مىن البىراءة علىيه

".وكفهرهم مخالفيه أعدائه، وكاشف
( )

 

 
 

 (.1/176)الكليني: األصول من الكافي (1)

 (.26/355: )بحار األنوار (2)

 (.6/358)، و(26/356)المرجع السابق  (3)

 (.26/82: ) المرجع السابق (4)

 (.26/82: )المرجع السابق (5)

المجلسىي : ، وبحىار األنىوار(1/324)أبو جعفىر الطوسىي (: رجال الكشي)اختيار معرفة الرجال  (6)

 (.2/173)مرتضى العسكري : ، عبدهللا بن سبأ(25/287)
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 موسىى، فلمىا وصىي هىو نىون بىن يوشىع أن األصل، يرى يهودي كان ألنهو

.طالىىب أبىىي بىىن علىىي فىىي المقالىىة هىىذه أبهىىر أسىىلم
( )

اتفىىق عليهىىا شىىيوخ اإلماميىىة و 

.واعتنقوها بعد ذلك
( )

 

مىىن أصىىول الىىدين بىىل هىىي أعظىىم  عنىىد الرافضىىة أصىىال وإذا كانىىت اإلمامىىة

ة صىنو الواليىة كانىت وإذا؛ األركان وأن هللا ال يقبل ممن أخىل بهىا ، أعظىم أو النهبىوه

 .هللا أنزل ما يبلهل أن هللا أمره والذي فلماذا لم تذكر في القرآن ولم يذكرها النبي 

 ال في عهد الرسىول . ن مسألة اإلمامة لم تكن أهم المطالب اتفاقاً والواقع أ

. سىالموال بعده، ألن اإليمان باهلل ورسوله، هىو أول مىا يىممر بىه المىرء إذا أراد اإل

أمىرت أن أقاتىل النىاس حتىى ): الكفار كما ثبت أنىه قىال بل عليه قاتل رسول هللا 

يشىىهدوا أن ال إلىىه إال هللا وأنىىي رسىىول هللا، ويقيمىىوا الصىىالة، ويمتىىوا الزكىىاة، فىىإذا 

(فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها
 ( )

. 

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ): وقىىىد قىىىال تعىىىالى

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۓ

ڳ  ڳ  ): وقىىىىىال أيضىىىىىىاً  [٢:التوبـــــة ] (ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې

فجعلهىىىىم إخوانىىىىا فىىىىي الىىىىدين  [44:التوبــــة] (ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

كىىانوا إذا أسىىلموا أجىىرى علىىيهم أحكىىام  بالتوبىىة، والكفىىار فىىي عهىىد رسىىول هللا 

 ن أهم المطالب في أحكام الدين فكيف تكو .اإلسالم ولم يذكر لهم اإلمامة بحال

 
 

معجىىىم رجىىىال ، و(25/287)المجلسىىىي : ، وبحىىىار األنىىىوار(1/324)الطوسىىىي : رجىىىال الكشىىىي (1)

 (.11/217)الخوئي : الحديث

 (11/28)المجلسي : ، وبحار األنوار(92ص)الصدوق  : االعتقادات في دين اإلمامية: انظر (2)

فىإن تىابوا وأقىاموا الصىالة وآتىوا الزكىاة : "قوله تعىالى: اإليمان، باب: أخرجه البخاري، في كتاب (3)

األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال : ن، باباإليما: ، ومسلم في، كتاب(1/17".)فخلوا سبيلهم

 (.1/51.)هللا محمد رسول هللا
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عند االثنى عشرية  كان السبب الرئي  الختالق  مامةلإل الباطل مفهومال هذا

وتبني عقيدة غصب اإلمامة من آل البيت، يقىول  ، العداوة من الصحابة ألهل البيت

الجزائري نعمة هللا
( )

يعنىي  -قد وردت في روايات الخاصىة " : ممكدا هذا المعنى 

ن الشيطان يغل سىبعين غىال مىن حديىد جهىنم ويسىاق إلىى المحشىر فينظىر أ -شيعته

ويرى رجال أمامه يقوده مالئكة العذاب وفي عنقه مائة وعشىرون غىال مىن أغىالل 

جهنم فيدنو الشيطان إليه ويقول ما فعل الشقي حتى زاد علىى العىذاب وأنىا أغويىت 

ت شىىيئا سىىوى أنىىي الخلىىق وأوردتهىىم مىىوارد الهىىالخ، فيقىىول عمىىر للشىىيطان مىىا فعلىى

."غصىبت خالفىة علىي بىن أبىي طالىىب
( )

فجعىل عقىاب الغضىب لإلمامىة، أشىد مىىن  

 .عذاب إبلي 

وفق ما بنوه من أس  اعتقادية لإلمامىة، يصىور الشىيعة اإلماميىة فىي كتىبهم 

 ، مىىع وصىىاية الرسىىول تىىآمر الصىىحابة لنيىىل الخالفىىة مىىن قبىىل وفىىاة الرسىىول 

ابة لعلي بسىبب هىذه الوصىاية، ومكانتىه مىن ، وحسد الصح-بزعمهم-بالخالفة لعلي

حتىىى وصىىل  ، إال أن هىىذا الصىىراع اشىىتدت وطأتىىه بعىىد وفىىاة النبىىي الرسىىول 

 .ذلك األمر إلى اإلكراه على البيعة بالضرب وماشابه

نبدأ مع القوم في افتراءاتهم على الصحابة وآل البيت في غصب اإلمامة من 

 .قبل وفاة رسول هللا 

 
 

. أديىب، مىدرس، مىن فقهىاء اإلماميىة: نعمة هللا بن عبدهللا بن محمد بن حسين الحسىيني الجزائىري (1)

زهىر الربيىع وهىو فىي األدب، واألنىوار النعمانيىة فىي : لىه كتىب، منهىا. نسبته إلى جزائىر البصىرة

النشأة اإلنسانية، ومقصود األنام في شرح تهىذيب األحكىام، ونىور األنىوار فىي شىرح كىالم  معرفة

 (هـ1112)خير األخيار، توفي سنة  

 (.4/36عمر كحالة، : ، ومعجم المملفين8/39الزركلي، : األعالم: انظر)

 (.82-1/81)األنوار النعمانية (2)
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 حابة مممن إمامممة آل البيممت قبممل وفمماة النبممي موقممف الصمم: أوال  كممما

 : يصورها اإلمامية

تنبىىىأ بغصىىىب الصىىىحابة إمامىىىة آل البيىىىت بعىىىد  يىىىدعي اإلماميىىىة أن النبىىىي 

وفاته
( )

قال رسول هللا " : قال عن أبيه ، موسى بن جعفرفيروون زورا إلى ، 

 :. . وبَعىث ، موا عليىكوتقىده ، ما أنت صانع لو قد تأمهر القوم عليك بعدي! يا عليه

.. إليك طاغيت هم يدعوخ إلى البيعة ثىم لببىت بثوبىك تقىاد كمىا يقىاد الشىارد مىن اإلبىل

عليهىا - أي بفاطمىة - وبعىد ذلىك ينىزل بهىذه.. مهمومىاً ، محزونىاً ، مخىذوالً ، مذموماً 

الذله  -السالم 
( )

." 

، التىىىي تتحىىىزب أمامىىىه، بىىىاألحزاب السياسىىىية  بىىىل ويصىىىرحون بمعرفتىىىه

مىىد حسىىين يعقىىوبحأيقىىول ، وضىىوح لإلطاحىىة بىىالحزب الهاشىىمي وتخطىط بكىىل
( )

 :

 
 

حيىث تظهىره  النبىوة، المتمثىل فىي النبىي محمىد  هذه الفرية باإلضافة إلى كونها تسيء إلىى مقىام (1)

إال أنها تجعلنىا نتسىاءل، حىول  بمظهر العاجز عن التصرف أمام  غصب أصحابة إمامة علي 

بأنه خير القرون ويحىدث فيىه مىا حىدث، فكيىف بىالقرون مىن بعىده،  المجتمع الذي وصفه النبي 

 ولما كانىت هىذه.ى أهل بيته بعد وفاتهويتعايل معهم، وهم المتآمرون عل وكيف يخالطهم النبي 

 .ال يوجد نص ألبته، وال يوجد إكراه للبيعةف، عقالالرواية باطلة 

، (2/94)علي بن يون  العاملي : الصراط المستقيم: ، وانظر(22/493)المجلسي : بحار األنوار (2)

 (.7/178)الحر العاملي : واالنتصار

م، في أسرة شافعية المذهب حصل  1939ينة جرش عام ولد في األردن، مد: أحمد حسين يعقوب (3)

علىىى الثانويىىة العامىىة مىىن مصىىر، وأكمىىل دراسىىة الحقىىوق فىىي جامعىىة دمشىىق، وسىىجل للدراسىىات 

تحىول مىن . العالية، دبلوم القانون العام في الجامعة اللبنانية، محامي وخطيب جمعة ورئي  بلديىة

لم تكن المنابرة عقائدية، : "بر حواراً جاء فيهالسنة للتشيع اإلثنى عشري، وأجرت معه مجلة المن

ذلك الذي دفع المحىامي األردنىي الشىهير .. أو شخصية علمانية، أو تباحثا شخصيا، أو كتابا شيعيا

بىل كانىت . -علىيهم الصىالة والسىالم-أحمد حسىين يعقىوب إلىى التشىيع واعتنىاق عقيىدة أهىل البيىت 

العذب كتابا أفجعه، لكاتىب سىني هىو خالىد محمىد خالىد، الومضة األولى التي قادته الى هذا المعين 

إن اسم هذا الكتىاب الىذي وقعىت عينىا أحمىد حسىين (: أبناء الرسول في كربالء.)األديب المعروف
=  
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ومىىن الممكىىد أن رسىىول هللا كىىان علىىى علىىم"
( )

فهىىو يعلىىم بقيىىام ، كامىىل بمىىا يجىىري 

ويعىرف األهىداف التىي ، ويعرف قيادته والعناصر المنخرطىة فيىه، التحالف الجديد

."وأن معرفة كل هذا ال تحتا  إلى كبير عناء، جمعت المتحالفين
 ( )

  

ثىىم تحكىىي كتىىب القىىوم أن جماعىىة مىىن الصىىحابة تىىآمروا فيمىىا بيىىنهم؛ إن مىىات 

 علىىييريىىدون بىىذلك حرمىىان -أن ال يعطىىوا الخالفىىة لبنىىي هاشىىم أبىىداً  رسىىول هللا 

وكتبىىوا فىىي ذلىىك صىىحيفة ودفنوهىىا فىىي  - ماميىىةاإلعلىىى حىىد مىىزاعم -وذريتىىه منهىىا 

وهو الذي ذهب ، الجراح أبو عبيدة بنوكان كاتب هذه الصحيفة هو ، جوف الكعبة

فقىال ، علىى مىمامرتهم فىأطلع هللا رسىوله ، ودفنها في جوف الكعبىة مكةبها إلى 

 =  
يعقوب عليه، فقرأه بشغف، ليكتشف كيف أن الظالمين وثبوا لتبديل شريعة هللا تعالى، ومحو ذكىر 

تكبوه من جرائم يندي لهما جبين اإلنسانية، وإرهاب لىم ، بما ار-صلوات هللا عليهما-محمد وعلي 

تعرف له مثيالً البشرية، وبما رسخوه في أذهان العامة من مضامين ثقافية جعلىت الحىالل حرامىاً 

ويقول موضحا السبب في نكبة !" والحرام حالالً، وبدلت المعروف بالمنكر، وآل البيت بالصحابة

جىرت علينىا جماعىة الصىحابة بمىا فعلىوه بعىد الرسىول ـ إاله نعىم لقىد : "-مىن وجهىة نظىره -األمىة 

الصالحون منهم ـ الويالت، وتركوا األمة تتخبط في ليىل الفىتن الداميىة ـ ومازالىت ـ إلىى أن يفىر  

نعم إن الصىحابة هىم الىذين جعلىوا اإلسىالم ممزقىا، وإاله فبىأي عقىل أم بىأي شىرع تخىر  . عنها هللا

وبأي سىابقة يسىطو معاويىة الطليىق الىذي أسىلم !وش لتحارب عليا عائشة أم المممنين مجهزة للجي

وبىأي حىق ! يوم فتح مكة علىى زعامىة المسىلمين، فيجعلهىا ملكىا عضوضىا بعىد أن كانىت خالفىة  

األمىة االسىالمية العريضىة وهىو وغيىره مىن حكىام بنىي ..يحكم يزيد الفاسق الفاجر شارب الخمور

موقىىع ممسسىىة اإلمىىام " )قون مىىن السىىكر لىىيال ونهىىاراً  أميىىة وبنىىي العبىىاس والعثمىىانيون ال يسىىتفي

 الكابم، ترجمة المستبصرين، 

 http://www.alkadhum.org/other/mktba/almostabseron/tarjmt/hoseen_yaqob.htm.) 

علم وسكت أن يكون متواطئا معهم ضد أهل بيتىه، وإال مىا التوجيىه  أال يقتضي القول بأن النبي  (1)

 .السكوتاإلمامي لهذا 

 .بدون( 93ص: )خالصة المواجهة (2)
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(أنت أمين قوم من هذه األمة على باطلهم): بي عبيدةأل
( )

. 

، أن المتىآمرين ائتمنىوه علىى الصىحيفة -على حد زعمهم-وتوجيه هذا القول 

، م كىي يتىولى دفنهىا فىي جىوف الكعبىةنائباً عنه مكةوأرسلوه إلى ، وأودعوها عنده

ولىي  ، أمىين قىوم مىن هىذه األمىة علىى بىاطلهم - ماميىةاإلعلى حد زعىم -لذا سمي 

.أمين األمة بأسرها
 ( )

 . 

مىن أعىداء آل ، عبيدة الجراح ومعاذ بن جبل سالم مولى أبي حذيفة ولهذا أبو

علىي بىن على اغتصىاب الخالفىة مىن   بي بكر الصديقوأحد المعينين أل، محمد

  أبي طالب
( )

 . 

عىن أبىي جعفىر الصىادق تفسىير ، ويروي المجلسي تأكيىدا للقصىة المزعومىة

ڀ  ٺ    ٺ  ): قوله، قال الثاني [43:اجملادلـة ] (ۉ  ې     ې  ې): قوله تعالى

حىىىين ، وأبىىىو فىىىالن أميىىىنهم، فىىىالن وفىىىالن: قىىىال [٣:اجملادلـــة] (ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ

فىيهم  األمىروا بيىنهم كتابىا إن مىات محمىد أن ال يرجىع اجتمعوا ودخلوا الكعبة فكتبى

."أبدا
 ( )

."وأبو فالن أبو عبيدة، فالن وفالن أبو بكر وعمر: بيان ": ثم قال. 
 ( )

أما 

 .والثاني عمر، فهو أبو بكر: األول

كان هذا الموقف األول للصحابة مىن منظىور اإلماميىة لتصىوير مىوقفهم مىن 

، أراد أن يبىايع البىن عمىه علىي " ي أن النبىي الموقىف التىال، إمامىة آل البيىت

 
 

 (.78ص)نور هللا التستري: الصوارم المهرقة (1)

سيد علي خىان : ، والدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة(28/114)المجلسي : نواربحار األ: انظر (2)

جعفر : قم، واألنوار العلوية -هـ، منشورات مكتبة بصيرتي 1397، طبعة عام (312ص)المدني 

 .النجف -هـ، المكتبة الحيدرية1381، 2، ط(76ص)نقدي ال

 (.76ص)كتاب سليم بن قي   (3)

 (. 86 - 28/85) بحار األنوار  (4)

 .28/8)المرجع السابق (5)
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أن يقىىدم  فقىىد منىىع عمىىر بىىن الخطىىاب ، ولكىىن بعىىص الصىىحابة حىىال دون ذلىىك

إن النبىي : ليكتب لهم كتابا لىن يضىلوا بعىده أبىدا وقىال، القرطاس والقلم للرسول 

فاختلف المسلمون حوله عند ذلك غضىب رسىول ، نه غلب عليه الوجعأو أ، ليهجر

."فال ينبغي عند نبي تنازع، اخرجوا: وقال هللا 
 ( )

 

دعىا القىوم ألن يكتىب ، وحتى في مىرض موتىه": فيقول تشيعينحد الميعلق أ

عنىدنا : وقولىه !!إن نبىيكم ليهجىر: فأبى عليه عمر بقوله، كتابا  لن يضلوا بعده أبدا

."فكأن الرسول ال يعلم أن الكتاب بينهم !!كتاب هللا حسبنا
 ( )

 

أن يسير أبا بكر وعمر في جيل أسامة  وقد أراد "وقف الثالث ثم جاء الم

ثىىم يبايعىىه المسىىلمون ، حتىىى تخلىىو دار الهجىىرة منهمىىا فيصىىفو األمىىر لعلىىي 

ومبايعىة  فإذا جاءهمىا الخبىر بمىوت رسىول هللا ، على سكون وطمأنينة، بالمدينة

رب كانىت ألن العى، بعده كانا عن المنازعة والخىالف أبعىد الناس لإلمام علي 

فلىم يىتم ، ومعاناة طويلىة، ويحتا  في نقضها إلى حروب شديدة، تلتزم بإتمام البيعة

وتثاقىل أسىامة بىالجيل أيامىا مىع ، بسبب تثبىيط عائشىة وحفصىة للجىيل، له ما قدر

ولعنه من تخلىف عىن جىيل أسىامة حتىى مىات ، على نفوذه شدة حث رسول هللا 

والجيل لما يزل في المدينة
( )

. 

 
 

فصىول مىن تىاريخ : ، وانظىر(171ص)علي عزيىز اإلبىراهيم: اإلمام علي في مالحم نهج البالغة (1)

م، مركىىىز األبحىىىاث والدراسىىىات 1999، 2، ط(43-42ص)هىىىادي العلىىىوي، : اإلسىىىالم السياسىىىي

للمجلسىىي : ، وبحىىار األنىىوار(1/184)للمفيىىد: قبىىرص، واإلرشىىاد -االشىىتراكية فىىي العىىالم العربىىي

(22/468.) 

هىىـ، 1417، 1ط( 318 - 317ص)محمىىد مرعىىي األنطىىاكي : لمىىاذا اختىىرت مىىذهب أهىىل البيىىت (2)

 .مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمي

محمىد : ، شىرح أصىول الكىافي(1/381)للطبرسىي: ، واالحتجىا (1/183)للمفيىد: اإلرشاد :انظر (3)

اإلمىام علىي فىي مالحىم نهىج ( 22/468)وبحار األنوار للمجلسىي، (12/413)صالح المازندراني

هىىادي : فصىىول مىىن تىىاريخ اإلسىىالم السياسىىي: ، وانظىىر(171ص)علىىي عزيىىز اإلبىىراهيم: البالغىىة
=  
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 =  
 (.43-42ص)العلوي، 
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 موقف الصحابة من إمامة آل البيت بعد وفاة النبي : ثانيا : 

ذكر الطبري خبر ما جىرى بىين المهىاجرين واألنصىار  بعد وفاة الرسول 

 : بسنده عن أبي مخنف قال -في أمر اإلمامة في سقيفة بن ساعدة

فبلىل ذلىك أبىا ، األنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادةاجتمع "

منىا أميىر : فقىالوا  مىا هىذا: فقىال، عه عمر وأبىو عبيىدة بىن الجىراحوم، فأتاهم، بكر

إنىي قىد : ثىم قىال أبىو بكىر .منىا األمىراء ومىنكم الىوزراء: فقال أبو بكر .ومنكم أمير

ابعىث : إن النبي جاءه قوم فقىالوا، رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر أو أبا عبيدة

، فبعىث معهىم أبىا عبيىدة بىن الجىراح، ألبعثن معكم أمينا حق أمين: فقال، معنا أمينا

أيكىىم تطيىىب نفسىىه أن يخلىىف قىىدمين : فقىىام عمىىر فقىىال، وأنىىا أرضىىى لكىىم أبىىا عبيىىدة

ال : فقالىت األنصىار أو بعىص األنصىار ،فبايعىه عمىر وبايعىه النىاس ،قدمهما النبىي

."نبايع إال عليا
 ( )

 

طائفىة  عنىدما قالىتف، ويروي الطبري عن أبي مخنف أيضىا تفصىيل الحادثىة

قال سعد بن عبىادة "، ولن نرضى بدون هذا األمر أبدا، منا أمير ومنكم أمير: منهم

فأرسل إلى ، فأقبل إلى منزل النبي، وأتى عمر الخبر، هذا أول الوهن: حين سمعها

دائىب فىي جهىاز رسىول  وعلىي بىن أبىي طالىب ، وأبو بكر في الدار، أبي بكر

فأرسىل إليىه أنىه ، ل إليه إني مشىتغلفأرس، أن اخر  إلي ؛فأرسل إلى أبي بكر، هللا

أمىا علمىت أن األنصىار قىد : فخىر  إليىه فقىال، قد حدث أمر ال بد لك مىن حضىوره

، اجتمعىىت فىىي سىىقيفة بنىىي سىىاعدة يريىىدون أن يولىىوا هىىذا األمىىر سىىعد بىىن عبىىادة

 ..إلى السقيفة منا أمير ومن قريل أمير فمضيا مسرعين: وأحسنهم مقالة من يقول

املكىوا ، يىا معشىر األنصىار: ب بىن المنىذر بىن الجمىوح فقىالفقىام الحبىا: قال

، ولن يجترئ مجترئ على خالفكىم، وفي بلكم، فإن الناس في فيئكم، عليكم أمركم  
 

 (.2/233)ريخ الطبريتا (1)
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، هيهىات ال يجتمىع اثنىان فىي قىرن: فقىال عمىر ...ولن يصدر النىاس إال عىن رأيكىم

تمنىع أن ولكىن العىرب ال ، ونبيها مىن غيىركم، وهللا ال ترضى العرب أن يممروكم

ولنا بذلك على من أبى من ، وولي أمورهم منهم، تولي أمرها من كانت النبوة فيهم

، والسىلطان المبىين مىن ذا ينازعنىا سىلطان محمىد وإمارتىه، العرب الحجة الظاهرة

 .إال مدل بباطل أو متجانف إلثم ومتورط في هلكة، ونحن أوليا ه وعشيرته

وال ، األنصىىار املكىىوا علىىى أيىىديكميامعشىىر : فقىىام الحبىىاب بىىن المنىىذر فقىىال 

فىإن أبىوا علىيكم مىا ، تسمعوا مقالة هذا وأصىحابه فيىذهبوا بنصىيبكم مىن هىذا األمىر

فىأنتم وهللا أحىق بهىذا ، وتولىوا علىيهم هىذه األمىور، سألتموه فاجلوهم عن هذه البالد

ا أنىا جىذيله، ممىن لىم يكىن يىدين، فإنه بأسيافكم دان لهذا الىدين مىن دان، األمر منهم

المحكك وعذيقها المرجب
( )

 .أما وهللا لئن شئتم لنعيدنها جذعة، 

بل إياخ يقتل: إذا يقتلك هللا قال: فقال عمر 
( )

وهذا ، هذا عمر: فقال أبو بكر..

ال وهللا ال نتولى هذا األمر عليك فإنك أفضل : فقاال، فأيهما شئتم فبايعوا، ابو عبيدة

وخليفة رسول هللا على الصالة والصالة  ،اروثاني اثنين إذ هما في الغ ،المهاجرين

ابسىط  ،فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أويتولى هذا األمىر عليىك ،أفضل دين المسلمين

."يدخ نبايعك
 ( )

 

 
 

وهو عود ينصىب لإلبىل الجربىى، تحتىك بىه مىن الجىرب، فىأراد أن : تصغير جذل، وجذل: الجذيل (1)

والعىذق، . تصىغير عىذق: يستشفى برأيه كما كان تستشفى اإلبىل باالحتكىاخ بىذلك العىود، والعىذيق

لمائىل بنىاًء مرتفًعىا يىدعمها بفتح العين، النخلة نفسها، فأينما مالت النخلة الكريمة بنوا من ناحيتها ا

أبو الحسىن : شرح صحيح البخاري).وإنما صغرهما جذيل وعذيق على وجه المدح ..لكيال تسقط،

أبىىو تمىىيم ياسىىر بىىن : ، تحقيىىق8/464علىىي بىىن خلىىف بىىن عبىىدالملك بىىن بطىىال البكىىري القرطبىىي، 

 .الرياض -السعودية -هـ، مكتبة الرشد 1423، 2إبراهيم، ط

الفة، وتراشق بالكالم الذي يتنزه عنه من هم دون الصحابة فضال عىن الصىحابة تصارع على الخ (2)

باإلضافة إلى ما فيه من إحياء نعرات الجاهلية ،. 

، (2/39)ابىن أبىي الحديىد: شىرح نهىج البالغىة: باختصار، وانظىر( 243-2/242)تاريخ الطبري (3)
=  
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قىام الشىيخان يعىرض كىل منهمىا البيعىة  ): يقول المجلسي معلقا علىى القصىة

ن بنىي لصاحبه من دون تشاور مع الصحابة ومن دون حضىور العتىرة الطىاهرة مى

."أبو عبيدة بن الجراح يدعو الناس إليهما ، هاشم
 ( )

  

الىىدعوة إلىىى سىىعد بىىن عبىىادة إنهمىىا كانىىت بعىىد أن علمىىوا بىىدفع  أن ويىىرى القىىوم

 إذا لم تسلمهوها لعليه : قالوا األنصارففي الرواية أنه "، الخالفة عن أهل البيت

."فصاحبنا أحقه بها
 ( )

وعنىدما أدركىوا أنهىا ، مةلإلما  فكأنهم علموا أحقية علي 

 . أراد حزب األنصار الحصول عليها بترشيح سعد ابن عبادة، دفعت عنه

جىاء دور   ونتيجة لهذه المشاورات التىي انتهىت ببيعىة أبىي بكىر الصىديق

المتمثىل فىي بنىي  -مىن وجهىة نظىر اإلماميىة - إكراه الحزب المعارض على البيعىة

حتى قال ، ع أي محاولة خرو  على الخليفةوبدأ دور التهديد بقم، هاشم ومن معهم

إذا اجتمع عنىدخ )": حين اجتمع في بيتها الحزب المعارض -زعموا- عمر لفاطمة

ألنهم أرادوا شىق عصىا المسىلمين بتىأخرهم ، همالء النفر ألحرقن عليهم هذا البيت

 تعلمون أن عمىر": فقالت لهم، فلم يلبث أن عادوا إليها، ثم خر  عنها ."عن البيعة

يىىم هللا إنىىه وأ، وحلىىف بىىاهلل لىىئن أنىىتم عىىدتم إلىىى هىىذا البيىىت ليحرقنىىه علىىيكم ،جىىاءني

ولىىم  ."فانصىىرفوا عنىىي فىىال ترجعىىوا إلىىىَّ ففعلىىوا ذلىىك، ليصىىدقن فيمىىا حلىىف عليىىه

(يرجعوا إليها إال بعدما بايعوا
 ( )

 .أي مكرهين.

فيمن  } وصورة أخرى توسع دائرة الحزب المعارض ليدخل الزبير وطلحة

  =  وإنما ألغراض شخصية، ولكن لي  نصرة آلل البيت، ض خالفة أبي بكرعار
األمينىي : ، الغىدير(134ص)رمحمد رضىا مظفى: ، والسقيفة(28/325)المجلسي : وبخار االنوار

(7/76)،. 

 (.28/85)المجلسي، هامل : بحار األنوار (1)

 (.31/11)المرجع السابق  (2)

 .هـ، بدون1421، 1ط(188ص)عبـدالزهراء مهدي : الهجوم على بيت فاطمة (3)
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زياد بن كليبعن  -هكذا زعموا -
( )

أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه  ": قال 

وهللا ألحىرقن علىيكم أو لتخىرجن إلىى : فقال، طلحة والزبير ورجال من المهاجرين

سىيف مىن يىده فوثبىوا عليىه فعثر فسقط ال، فخر  عليه الزبير مصلتا السيف، البيعة

."فأخذوه
 ( )

 

-وهذه الرواية تمكد إكراه علي بن أبي طالب على البيعة ألبي بكر الصديق 

 وذلك من خالل أسلوب القمع والتخويف الصادر من عمر، -رضي هللا تعالى عنهم

. 

ولم يقف األمر عند اإلكراه بل تعدى ذلك إلى التنسىيق الخىارجي مىع القبائىل 

كقبيلة أسلم التي أتت لتبايع أبا بكر (المرتزقة)
( ) 

لىم  ): ،يقول أحمىد حسىين يعقىوب

وسىلب ، يكن عمر يتصور أن هذه البيعة ستحقق أهدافها باالنتصار علىى آل محمىد

وإنمىىىا تىىىيقن ذلىىىك عنىىىدما رأى جمىىىوع القبائىىىل ، حقهىىىم الثابىىىت بالقيىىىادة بعىىىد النبىىىي

تحىىرخ موكىىب أبىىي بكىىر  .ديىىدوالمرتزقىىة يتجهىىون نحىىو السىىقيفة لمبايعىىة الخليفىىة الج

يحىىيط بىىه جمىىع مىىن االنقالبيىىين واألنصىىار وهىىم يزفونىىه إلىىى المسىىجد حيىىث يسىىجى 

."الجثمان المقدس لرسول هللا وهو محاط باآلل الكرام
 ( )

 

 
 

د زياد بن كليب التميمي الحنظلي، أبو معشر الكوفي، روى عن إبراهيم النخعي، والشعبي، وسىعي (1)

بىىن جبيىىر، وفضىىيل بىىن عمىىرو الفقيمىىي، وعنىىه قتىىادة، وخالىىد الحىىذاء، وسىىعيد بىىن أبىىي عروبىىة، 

ومنصور، ومغيرة، وهشام بن حسان، ويون  بن عبيد، وشعبة، وغيرهم من أقرانىه ومىن دونىه، 

صىالح مىن قىدماء أصىحاب : " وقىال أبىو حىاتم." كان ثقىة فىي الحىديث قىديم المىوت: " قال العجلي

." ثقة: " وقال النسائي." المتين في حفظه، وهو أحب إلي من حماد بن أبي سليمانإبراهيم، لي  ب

ابىن حبىان، : الثقىات: انظىر(.) هىـ121)وته كان سىنة ماختلف في سنة موته، ورجح ابن حجر أن 

 .(7/221، لسان الميزان له، 3/329ابن حجر، : ، تهذيب التهذيب6/327

 .7/87)األمبني : رالغدي: ، وانظر(2/233)تاريخ الطبري (2)

 (.2/244)تاريخ الطبري : انظر (3)

 (.121)خالصة المواجهة  (4)
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نجىد أن لىه   من بيعة أبىي بكىر  ومع فرض هذه الصورة لموقف عمر

حسىىب  البيىىتفىىي غصىىب اإلمامىىة مىىن آل   مواقىف جمىىة تميىىد وتناصىىر أبىىا بكىىر

ووقىىم، هىىو الىىذي شىىد بيعىىة أبىىي بكىىرف" ، النظىرة اإلماميىىة
( )

فكسىىر  ؛المخىىالفين فيهىىا 

، ووطص في السقيفة سعد بن عبىادة، ودفع في صدر المقداد، سيف الزبير لما جرده

وحطىم أنىف الحبىاب بىن المنىذر  الىذي قىال يىوم  !قتىل هللا سىعدا، اقتلوا سىعدا: وقال

 -وتوعىد مىن لجىأ إلىى دار فاطمىة  .وعىذيقها المرجىب، أنا جذيلها المحكك: السقيفة

وال ، ولواله لم يثبت ألبىي بكىر أمىر .وأخرجهم منها، من الهاشميين -عليها السالم 

 ".قامت له قائمة
( )

 

اسىىتخدام االضىىطهاد إلجبىىار ، مىىن سياسىىة هىىذا الحىىزب الحىىاكموزعمىىوا أن 

راب الىذي قىدموا الىذي طىال حتىى األعى  الناس علىى البيعىة ألبىي بكىر الصىديق

يروي المفيد، المدينة لشراء الطعام
( )

: قىال، لوط بن يحيى األزدي عن أبي مخنف 

كان جماعة من األعراب قد دخلىوا المدينىة ليمتىاروا"
( )

فشىغل النىاس عىنهم ، منهىا 

فشهدوا البيعة وحضىروا األمىر فأنفىذ  -صلى هللا عليه وآله وسلم-بموت رسول هللا 

خذوا بالحظه والمعونة على بيعة خليفة رسىول هللا : وقال لهمإليهم عمر واستدعاهم 

واخرجوا إلىى النىاس واحشىروهم ليبىايعوا فمىن امتنىع ، -صلى هللا عليه وآله وسلم-

مىىوا واتهشىىحوا : قىىال.. فاضىىربوا رأسىىه وجبينىىه فىىوهللا لقىىد رأيىىت األعىىراب قىىد تحزه
 
 

 (. 12/642: لسان العرب) رده أقبح الرد : أذله وقهره، وقيل: وقم الرجل (1)

طهىران،  -هىـ، مكتبىة النجىاح 1418، 1، ط(44ص)نصاري محمد حسين األ: اإلمامة والحكومة (2)

محمىد الريشىهري : في الكتىاب والسىنة والتىاريخ أبي طالب  موسوعة اإلمام علي بن: انظرو

السيد محمد كابم الطباطبائي، السيد : مركز بحوث دار الحديث وبمساعدة: تحقيق( 26 - 3/25)

قىىم، والهجىىوم علىىى بيىىت  -هىىـ، دار الحىىديث للطباعىىة والنشىىر 1425، 2محمىىود الطباطبىىائي، ط

 (.193ص)عبـدالزهراء مهدي : فاطمة

 .ترجمتهسبقت  (3)

 (.5/188ابن منظور، : لسان العرب)جلب الطعام : الطعام يمتاره األنسان، واالمتيار: الميرة (4)
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النهىىاس خبطىىاً  بىىاأل زر الصىىنعانية وأخىىذوا بأيىىديهم الخشىىب وخرجىىوا حتهىىى خبطىىوا

".وجا وا بهم مكرهين إلى البيعة
 ( )

 

وأمثال ما ذكرناه من األخبار في قهىر النىاس علىى بيعىة أبىي ": ثم قال المفيد

".بكر وحملهم عليها باالضطرار كثيرة
 ( )

 

حىد مىن دون مشىورة أ»اإلماميىة بجعىل خالفتىه فىاكتفى   أما مبايعىة عمىر

المسلمين
( )

: وقىال لىه، لىذي كلفىه أبىو بكىر بكتابىة عهىدههو ابل بمجرد أن عثمان ، 

فأكمىل عثمىان ، ثم أغمي على أبي بكر من شدة الوجىع ...أكتب إني قد وليت عليكم

، فلمىا أفىاق أبىو بكىر وعلىم بىاألمر سىر بىه، (عمىر ) وكتب ، العبارة من تلقاء نفسه

«.لو كتبت نفسك لكنت أهال لها: وقال لعثمان
 ( )  

بكىر وعمىر علىى الخالفىة فيمىا بينهمىا فكىأن مىنح ويرى اإلمامية تواطم أبىي 

جىاء فىي نهىج البالغىة  تفسىير .أبي بكر الخالفة لعمر مقابل مبايعته ألبىي بكىر أوال

: البقىىرة)(وال تىىاكلوا أمىىوالكم بيىىنكم بالباطىىل وتىىدلوا بهىىا إلىىى الحكىىام): قولىىه تعىىالى

مىات وال ، نفإن أبا بكر إنمىا دفعهىا إلىى عمىر حىي ..أي تدفعوها إليهم رشوة (188

قلىىت !معنىىى للرشىىوة عنىىد المىىوت
( )

يىىرى أن العىىدول بهىىا عنىىه إلىىى  لمىىا كىىان : 

شىىبه ذلىىك بىىإدالء االنسىىان بمالىىه إلىىى ، غيىىره إخىىرا  لهىىا إلىىى غيىىر جهىىة االسىىتحقاق

 
 

 .إيران -قم -، مكتبة الداوري(59ص)للمفيد : الجمل (1)

 (.59ص)للمفيد : الجمل (2)

هىىـ، منشىورات شىىريف 1413، 1، ط(245ص)علىىي الميالنىي : اإلمامىة فىىي أهىم الكتىىب الكالميىة (3)

 .قم-رضيال

السىىيد ناصىىر حسىىين : ، إفحىىام األعىىداء والخصىىوم(69)أحمىىد حسىىين يعقىىوب : خالصىىة المواجهىىة (4)

 .طهران -محمد هادي األميني مكتبة نينوى الحديثة : تقديم( 112 -111ص)الهندي، 

 .بي الحديدأالكالم البن  (5)
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".فكان ذلك من باب االستعارة، فإنه إخرا  للمال إلى غير وجهه، الحاكم
 ( )

 

ثم عهىد ، تولى أبو بكر على الخالفةاس": وتكتمل الصورة  على النحو التالي

عمىد عمىر إلىى ثىم  ..بها إلى عمر الذي ورث دولة مسىتقرة وأمىة مروضىة مطيعىة

تجاهىل وجىود اإلمىام  حيىث، وتصغير منزلته الرفيعة، تحقير شأن اإلمام علي علنا

وتمنى أن يكون أبو عبيدة أو سالم مولى أبي حذيفىة أو خالىد بىن الوليىد ، علي تماما

"يستخلفه حيا لكي 
( )

. 

وبمىتن " أبىو مخنىف" وقصة الشورى يسىوق الطبىري فىي تاريخىه بسىند فيىه

بعد أن حدهد عمر الستة النفر  }قال العباس لعلي ": طويل أقب  منه الفقرات التالية

إذاً : فقىال لىه العبىاس، أكىره الخىالف: قىال علىي، ال تدخل معهىم - الذين تكون فيهم

."ترى ما تكره
 ( )

  

أبو مخنف الرواية بامتعاض العباس من دخول علي ويحذره مما  وهكذا يبدأ

ر العباس مىدركاً ألمىر غىاب عىن علىي، يكره إن قبل وأن األمىر ، وكأنه بذلك يصوه

 ! مبيت على غير ما يأملون

كتىب اسىم   وهىو أن عمىر، هذا األمر المبيت صرح به اإلمامية في كتبهم

.في الكتاب  عثمان
 ( )

 

أحمىىد حسىىين يعقىىوب وبمخيلىىة أوسىىع يحلىىل
( )

كىىان عمىىر ": ، فيقىىولالموقىىف 

ليضىمن بىذلك وجىود قىوة حاقىدة علىى ، يخطط السىتالم األمىويين للخالفىة والسىلطة

 
 

 (.1/163)البن أبي الحديد : شرح نهج البالغة (1)

 (.137، 136ص)أحمد حسين يعقوب  :خالصة المواجهة (2)

، ونفحىىات (1/191)الىىبن أبىىي الحديىىد : شىىرح نهىىج البالغىىة: ، وانظىىر(2/581)تىىاريخ الطبىىري (3)

 .هـ، نشر المملف1414، 1ط( 3/318)علي الميالني : األزهار في خالصة عبقات األنوار

 (.46ص)علي الميالني: اإلمامة في أهم الكتب الكالمية: انظر (4)

 .ترجمتهسبق  (5)
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تتىىولى إدامىىة المواجهىىة لهىىم وعىىزلهم وحرمىىانهم مىىن التصىىدي ألمىىور ، أهىىل البيىىت

أولهمىا تعيىين عثمىان : وقد اتخىذ فىي سىبيل تحقيىق هىذا الهىدف إجىراءين، المسلمين

ترخ معاوية بن أبي سفيان واليا على الشىام يجمىع كيفمىا  -والثاني ، ة من بعدهخليف

ليجعل منه مركز قوة مناوئىة ، ويتصرف حسبما يشاء دون رقيب وال حسيب، شاء

".ألهل البيت إذا تسنى لهم استالم السلطة بشكل أو آخر 
 ( )

 

يقول محسن األمين
( )

ك يظهىر فالمتامىل فىي ذلى": معلقا على حادثة الشورى 

لم يكىن المقصىود مىن الشىورى بىل تثبيىت خالفىة عثمىان بوجىه  -يقصد عليا -نهأله 

."قىىانوني محكىىم
( )

محاولىىة إلضىىفاء الصىىبغة ، إذن هىىي مىىن وجهىىة نظىىر اإلماميىىة 

 .الخالفة  الشرعية على غصب اإلمامة وتولي عثمان

جعىىل األمىىر شىىورى مىىن "ولكنىىه ، مىىن بعىىده  عىىين عثمىىان  ألن عمىىر

فيكىون عثمىان هىو الخليفىة ، حتى يبرز منافسىين جىدد لإلمىام علىي، لشكليةالناحية ا

ألن عمىر كىان متيقنىا ، يدعمه األمويون الحاقدون على علي وبنىي هاشىم، من بعده

مىات  اوإذ، أن البطن األموي هو وحده القادر على قيادة المواجهىة آلل بيىت محمىد

، قىاص مفتوحىة للخالفىةعثمان تكون شهية طلحة والزبير وابن عوف وابىن أبىي و

، ويدخلون في مواجهة لهم إمىا منفىردين أو بالتعىاون مىع بنىي أميىة، فينافسون عليا

وبهذا يتحقق مخطىط عمىر الرامىي إلىى اسىتبعاد علىي وأهىل البيىت عامىة عىن قىادة 

."األمة نهائيا
 ( )

 

عليىك عهىد ": رحمن بن عىوف دعىا عليىاً فقىالعبـدال وفي تاريخ الطبري أن

أرجىو : قىال  ه لتعملن بكتاب هللا وسنة رسوله وسيرة الخليفتين مىن بعىدههللا وميثاق

 
 

 (.138ص: )خالصة المواجهة (1)

 .سبق ترجمته (2)

 (.1/438)أعيان الشيعة  (3)

 (.141ص)أحمد حسين يعقوب : خالصة المواجهة (4)
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: قىال، ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي، أن أفعل وأعمل بمبلل علمي وطاقتي

، لىي  هىذا أول يىوم تظىاهرتم فيىه علينىا، حبوتىه حبىو دهىر: فقىال علىي، نعم فبايعه

ما وليىت عثمىان إال ليىرد األمىر  وهللا، فصبر جميل وهللا المستعان على ما تصفون

…"وهللا كل يوم هو في شأن ، إليك
( )

. 

مىن تىاريخ الطبىري مىن طريىق أبىي مخنىف أن تتىرخ ، لم تكىن لهىذه الروايىة

رحمن بىن عىوف إمعانىا منىه فىي عبىـدال أن »: وتحليلهىا الرافضىي هىو، دون تحليل

رطا يقطىع التمويه بدأ باإلمىام علىي وعىرض عليىه الخالفىة ولكىن بعىد أن وضىع شى

وهىو العمىل بسىيرة أبىي بكىر وعمىر إلىى جانىب العمىل ، مسبقا بأن اإلمام سيرفضه

فثنىى بعىرض ، وقد حصل ما توقعه من رفص اإلمام لهىذا الشىرط، بالكتاب والسنة

ثىم إن . فصىار خليفىة علىى المسىلمين، األمر على عثمان الذي رضي بىذلك الشىرط

لىذلك ، ل على أنه سيفعل ما فعلرحمن بن عوف تدلعبدال الصالحيات التي أعطيت

لي  هىذا بىأول ، حبوته محاباة" : رحمن بعد أن ولى الخالفة لعثمانلعبدال قال علي

"أما وهللا ما وليت عثمان إال ليرد األمر عليك ، يوم تظاهرتم فيه علينا
( )

وعنىدما . 

 إذ قىىال، أرادوهىىا فرصىىة للقضىىاء عليىىه، وتلكىىأ علىىي، أخىىذ النىىاس يبىىايعون عثمىىان

فرجىع علىي يشىق النىاس حتىى ، "ومن نكث فإنما ينكث على نفسه " : رحمندالعبـ

"خدعة وأيما خدعة : بايع عثمان وهو يقول
( )

».
( )

 

لىىو أن " : وهكىىذا نتفىىاهم ذلىىك مىىن قىىول عمىىر حيىىث يقىىول »: يقىىول المجلسىىي

لمىا تخىىالجني فيهمىا شىىك أن أولىىى ، سىالما مىىولى أبىى حذيفىىة وأبىا عبيىىدة كانىا حيىىين

 
 

 (.2/583)تاريخ الطبري  (1)

 (.2/483)المرجع السابق  (2)

 (.2/586)المرجع السابق  (3)

الصىحابة فىي القىرآن والسىنة : وانظىر( 141 - 139ص)أحمد حسىين يعقىوب : خالصة المواجهة (4)

 (87ص)مركز الرسالة : والتاريخ
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جعلىىه شىىورى علىىى  ؛لمىىا لىىم يكىىن أحىىد مىىن أصىىحاب الصىىحيفة هىىذه حيىىاف" .أحىىدهما

«شريطة ال يشك أحد معها في أن الخالفة إنما تثبت لعثمان دون غيره 
( )

. 

أن عمر جعىل تىرجيح الكفتىين إذا " : كما ورد عند أبي مخنف وهشام الكلبي

 نأل، وأن عليًىىا أحىى  بىىأن الخالفىىة قىىد ذهبىىت منىىه، رحمن بىىن عىىوفعبىىدالتسىىاوتا ب

."رحمن سيقدم عثمان للمصاهرة التي بينهماعبـدال
 ( )

 

بل يمتد للستة ، لي  فقط موجه آلل البيت  من عمر -المزعوم-هذا العداء

: ويصىور ابىن أبىي الحديىد القصىة فيقىول، وهىو راض عىنهم الذين مات الرسول

 استشىار فىيمن، وعلىم أنىه ميىت، وصورة هذه الواقعة أن عمر لما طعنه أبو لملمة"

الهىا هللا إذا ال يليهىا رجىالن مىن : فقال، عبـدهللا فأشير عليه بابنه، بعده األمريوليه 

ال أتحملهىا  !الهىا هللا، حسىب عمىر مىا احتقىب !حسب عمىر مىا حمىل !ولد الخطاب

، علىى: إن رسول هللا مات وهو راض عن هذه الستة من قريل: ثم قال !حيا وميتا

وقىد رأيىت أن أجعلهىا ، رحمن بن عىوفدالوعب، وسعد، والزبير، وطلحة، وعثمان

إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منىى : ثم قال .شورى بينهم ليختاروا النفسهم

ثىم  -يعنىى رسىول هللا  -وإن أترخ فقد تىرخ مىن هىو خيىر منىى  -يعنى أبا بكر  -

فنظىر  .فدخلوا عليه وهو ملقى على فراشه يجود بنفسه، فدعوهم، ادعوهم لى: قال

فأجابىه الزبيىر ، فقال لهىم ثانيىة، فوجموا !كلكم يطمع في الخالفة بعدىأ: فقالإليهم 

ولسنا دونك فىي قىريل وال فىي ، وليتها أنت فقمت بها !وما الذى يبعدنا منها: وقال

فإنىا لىو ، قىل: قىال !أ فىال أخبىركم عىن أنفسىكم: فقال عمىر ...السابقة وال في القرابة

ت يىا زبيىر فوعىقأما أنى: فقال .استعفيناخ لم تعفنا
( )

لقى  
( )

كىافر ، مىممن الرضىا، 

 
 

 (.28/85)للمجلسي، هامل : بحار األنوار (1)

: تحقيىىق(571ص)محمىىد طىىاهر القمىىي الشىىيرازي : كتىىاب األربعىىين فىىي إمامىىة األئمىىة الطىىاهرين (2)

 .هـ1418، 1مهدي الرجائي، ط

 (.11/382لسان العرب، . )الوعق السيء الخلق الضيق: الوعق (3)
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ولعلهىىا لىو أفضىىت إليىك بلىىت يومىك تالطىىم ، يومىىا إنسىان ويومىىا شىيطان، الغضىب

مىن يكىون ، فليىت شىعرى، فرأيىت إن أفضىت إليىكأ !بالبطحاء علىى مىد مىن شىعير

ما كان هللا ليجمع لىك أمىر هىذه و !ومن يكون يوم تغضب، للناس يوم تكون شيطانا

بىي مبغضا منىذ قىال أل وكان له -ثم أقبل على طلحة  .ت على هذه الصفةوأن، مةاأل

فإنىك ال تقىول ، قىل: قىال: أقىول أم أسىكت: فقال له -بكر يوم وفاته ما قال في عمر 

أما إنى أعرفك منىذ أصىيبت إصىبعك يىوم أحىد وائيىا: قال، من الخير شيئا
( )

بالىذى  

مة التى قلتهىا يىوم أنزلىت آيىة ساخطا عليك بالكل ولقد مات رسول هللا ، حدث لك

قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ .الحجاب
( )

الكلمة المذكورة أن طلحة لما أنزلت : ~ 

ما الىذى يعنيىه حجىابهن : آية الحجاب قال بمحضر ممن نقل عنه إلى رسول هللا 

: أنىت قلىت: لو قال لعمر قائل: قال أبو عثمان أيضا !وسيموت غدا فننكحهن، اليوم

فكيىف تقىول اآلن لطلحىة أنىه مىات ، مىات وهىو راض عىن السىتة هللا إن رسول 

  لكان قد رمىاه بمشاقصىه -ساخطا عليك للكلمة التى قلتها
( )

ولكىن مىن الىذى ، 

ثىم أقبىل علىى سىعد : قال !فكيف هذا، كان يجسر على عمر أن يقول له ما دون هذا

 =  
لقسىىت نفسىىه إلىىى الشىىيء إذا نازعتىىه إليىىه : يقىىال. الشىىره الىىنف  الحىىريص علىىى كىىل شىىيء: واللقىى  (1)

 (.6/218ابن منظور، : لسان العرب. )وحرصت عليه، أو هو الذي ال يستقيم على وجه

 ابىن: لسىان العىرب.) أصل الوأي الوعد الذي يوثقه الرجل على نفسه ويعزم على الوفىاء بىه: وائيا (2)

 (.15/377منظور، 

: عمرو بن بحىر بىن محبىوب الكنىاني البصىري، المعتزلىي، الليثىي، أبىو عثمىان، الشىهير بالجىاحظ (3)

وكىان مشىوه . مولده ووفاتىه فىي البصىرة. دب، ورئي  الفرقة الجاحظية من المعتزلةكبير أئمة األ

ات مىن الكتىب وقعىت قتلتىه مجلىد. تنسب إليه الفرقة الجاحظية، ومات والكتاب على صدره.الخلقة

الحيىىوان، البيىىان والتبيىىين، سىىحر البيىىان، وغيرهىىا، تىىوفي سىىنة : لىىه تصىىانيف كثيىىرة، منهىىا. عليىىه

 .(2/582عمر كحالة، : ، معجم المملفين5/74الزركلي، : األعالم: انظر(.)هـ255)

 (.7/48ابن منظور، : لسان العرب.)المشاقص جمع مشقص، وهو نصل السهم إذا كان طويال (4)
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إنمىىا أنىىت صىىاحب مقنىىب: بىىن أبىىى وقىىاص فقىىال
( )

، تقاتىىل بىىه، مىىن هىىذه المقانىىب 

وما زهرة، وصاحب قنص وقوس وأسهم
( )

 ثم أقبل علىى !والخالفة وأمور الناس، 

رحمن فلىىو وزن نصىىف إيمىىان عبىىـدال وأمىىا أنىىت يىىا: فقىىال، رحمن بىىن عىىوفعبىىـدال

ولكىن لىي  يصىلح هىذا االمىر لمىن فيىه ضىعف ، المسلمين بإيمانك لرجح إيمانك به

هلل أنىىت لىىو ال : فقىىال، ى ثىىم أقبىىل علىىى علىى !مىىرومىىا زهىىرة وهىىذا األ، كضىىعفك

 .والمحجىة البيضىاء، أما وهللا لئن وليتهم لتحملنهم علىى الحىق الواضىح !دعابة فيك

كأنى بىك قىد قلىدتك قىريل هىذا االمىر لحبهىا  !هيها إليك: فقال، ثم أقبل على عثمان

فسىارت ، وآثرتهم بالفص، فحملت بنى أمية وبنى أبى معيط على رقاب الناس، إياخ

، وهللا لئن فعلوا لىتفعلن .فذبحوخ على فراشك ذبحا، من ذ بان العرب إليك عصابة

."فإنىه كىائن، فإذا كان ذلك فىاذكر قىولى: فقال، ثم أخذ بناصيته، ولئن فعلت ليفعلن
 

( )
 

كالم عمر حال احتضاره بالطعن في  ينقل استنكار الجاحظ  فابن أبي الحديد

.وهو راض عنهم ن مات الرسول الستة مع ثنائه أول حديثه عنهم بأنهم من الذي
 

( )
  

وذلىك علىى  ،فلم يرضوا بإمامة آل البيت بتصىور اإلماميىة، أمابقية الصحابة

أن الزبيىر وطلحىة قامىا  ": ينقل ابن أبي الحديد، اعتبار أن إمامة آل البيت فناء لهم

، فىاحموا حقيقىتكم، إن عليا إن يظفىر فهىو فنىا كم يىا أهىل البصىرة: فقاال، في الناس

وال ذوات ، وال ذريىة إال قتلهىا، وال حريما إال هتكه، فإنه ال يبقى حرمة إال انتهكها

 
 

 (1/691ابن منظور، : لسان العرب).جماعة الخيل: المقنب (1)

 . قبيلة سعد بن أبي وقاص: زهرة (2)

 (.187-1/186)بي الحديد المعتزليأالبن : شرح نهج البالغة (3)

وهىىذا تنىىاقص واضىىح، لىىي  مىىن الفىىاروق حاشىىاه ذلىىك ألن الروايىىة مكذوبىىة مىىن أصىىلها وإنمىىا مىىن  (4)

 .واضع الرواية
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ويختىىار المىىوت علىىى ، فقىىاتلوا مقاتلىىة مىىن يحمىىى عىىن حريمىىه، خىىدر إال سىىباهن

.الفضيحة يراها في أهله
 ( )

 " 

ومحاولة صىرف النىاس ، وهذا رفص صريح إلمامة علي بن أبي طالب 

أي أن الموقىف اختلىف عمىا كىان عليىه وقىت ، ة الجمىلوهذا في موقع، عن مبايعته

 .-كما مر-الذين رفضوا بيعته ، بيعة أبي بكر

 ماميىىةفىىإن اإل، وطلحىىة والزبيىىر ومعاويىىة أمىىا القتىىال الحاصىىل بىىين علىىي 

.يمكدون أن سبب ذلك هو رفص بيعة علي بن أبي طالب ومحاولة خلعه
 ( )

 

 
 

 (.1/256)البن أبي الحديد: البالغةشرح نهج  (1)

السيد تحسين آل شبيب الموسوي، طبعة : ، تحقيق(11ص )ضامن بن شدقم المدني: الجمل: انظر (2)

 .بدون(.1/339)نجاح الطائي: م، نظريات الخليفتين 1999 - 1421عام 



 

 

 الباب الثالث

383 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 دعوى:ثالثا
 

اعتراف
 

الصحابة
 

بغصمب
 

آل
 

البيمت
 
قهممح

 
فمي
 

اإلماممة
 

بمزعم -

 : -اإلمامية

أقىواال تقتضىي نىدمهم ، افترى اإلمامية على الصىحابة، لتأكيد مفهوم الغصب

ولىي  الغىرض مىن إيجىاد تلىك الروايىات ، فىي الخالفىة  على غصبهم حق علي

بىىل إن المصىىلحة مىىن إيرادهىىا؛ تعضىىيد دعىىوى ، تحسىىين الصىىورة العامىىة للصىىحابة

 .الغصب بكل وسيلة كانت

فنىىدم ، وندمىىه فىىي مسىىألة الغصىىب  أبىىو بكىىر -بىىزعم القىىوم- مىىن نىىدم وأول

ني ساعدة كنت قذفت األمر فىي عنىق ي يوم سقيفة بنوددت أ": لتوليه الخالفة وقال

."وكنت وزيرا، حدهما أميرافكان أ -يريد عمر وأبا عبيدة-، حد الرجلينأ
 ( )

 

ان فىي شىك مىن دليىل علىى أنىه هىو نفسىه كى": وتفسير هذا الندم عند اإلمامية

."أحقيته بالقيادة بعد رسول هللا 
( )

 

، مسىرورا فىي أهلىه، يبيىت كىل واحىد مىنكم معانقىا حليلتىه" :  وقال أيضىا

"أقيلوني بيعتي ، وتركتموني وما أنا فيه
( )

 . 

ولكنىه كىان قىد ، ربمىا كىان الرجىل صىادقا بالفعىل": يقول أحد اإلمامية معلقىا

، ح له قادة االنقىالب وبالىذات عمىر بىاإلفالتولم يسم، قطع على نفسه خط الرجعة

 
 

منكىر وهىو ، مىولى جريىر بىن عبىدهللا، علىوان بىن داود البجلىييف نألثعر   (.2/353)تاريخ الطبري  (1)

وقىال أبىو سىعيد بىن يىون  منكىر ، له حديث ال يتابع عليه وال يعرف إال بىه، الحديث وقال العقيلي

 (5/135الذهبي، : ميزان االعتدال في نقد الرجال.)الحديث

أحمىد عىز الىدين : ، واإلمامىة والقيىادة(2/118)مرتضىى الرضىوي : مع رجال الفكىر فىي القىاهرة (2)

 .قم-مركز المصطفى للدراسات اإلسالمية هـ، 1417، 1، ط(56ص)

خليىىل : تحقيىىق(  1/17)أبىىو محمىىد عبىىـدهللا بىىن مسىىلم ابىىن قتيبىىة الىىدينوري : اإلمامىىة والسياسىىة (3)

 .،(7/229)ميني األ: بيروت، الغدير -هـ، دار الكتب العلمية 1418المنصور، طبعة عام 
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فهذه مرحلة انتقالية يجب أن يحل وزرها ، كان ال بد له من البقاء ومواصلة الشوط

".
 ( )

 

فقىد ، واعترافه بىالظلم والغصىب، من عمر بن الخطاب -المزعوم - أما الندم

ر فىي إنىي ألماشىي عمى ": عن ابن عباس قال وجاءت الرواية، جاء بما يشبه الزله

مىىا أبىىن صىىاحبك إال ، يىىابن عبىىاس: فقىىال، يىىده فىىي يىىدي، سىىكة مىىن سىىكك المدينىىة

فىاردد إليىه ، يا أميىر المىممنين: فقلت، وهللا ال يسبقني بها: فقلت في نفسي، مظلوماً 

يىابن : فلحقتىه فقىال لىي .ثم مر يهمهم سىاعة ثىم وقىف، فانتزع يده من يدي .بالمته

هذه : فقلت في نفسي ؛إال أنهم استصغروه ما أبن القوم منعهم من صاحبك ؛عباس

وهللا ما استصغره هللا حىين أمىره أن يأخىذ سىورة بىراءة مىن : فقلت ؛شر من األولى

."أبي بكر
 ( )

  

أمىا وهللا إن كىان صىاحبك هىذا  !يا بن عبىاس: قال عمر": وفي رواية أخرى

يىا أميىر : فقلىت .إال أنا خفناه على اثنتىين أولى الناس باألمر بعد وفاة رسول هللا 

."مطلبعبـدال وحبه بني، خشيناه على حداثة سنه: قال  ما هما !المممنين
( )

 

إن عليىا ابىن عمىك ألحىق النىاس  !وهللا يىا بىن عبىاس": وفي رواية اليعقىوبي

."ولكن قريشا ال تحتمله، بها
 ( )

 

ليتنىي لىم ، ليت أمي لم تلىدني، ليتني لم أخلق، ليتني كنت هذه التبنة" : وقوله

يا ليتني كنت كبل أهلي فجعلوا بعضي شواء وبعضي ، ليتني كنت منسيا، خ شيئاأ

ر إن لىم يعىف م عمىويل لعمر وأل، قديدا ثم أكلوني فأخرجوني عذرة ولم أكن بشرا

 
 

 (.128ص)أحمد حسين يعقوب: خالصة المواجهة (1)

 (.6/45)ابن أبي الحديد: ج البالغةشرح نه (2)

 (.6/51) المرجع السابق  (3)

 (. 159 - 2/158: ) تاريخ اليعقوبي (4)
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"هللا عنه
( )

. 

آمر وكىل تى، وهذه األقوال يوجهها القوم للصحيفة التىي كتبىت بجىوف الكعبىة

على غضب اإلمامة من آل البيت
 ( )

. 

معتقد اإلمامية في موقف الصحابة من إمامة آل نتهي بعد هذه الروايات إلى أ

 : البيت، إلى ما يلي

 .غصب الصحابة آل البيت حقهم في اإلمامة .1

باإلمامىة وتنكىرهم لىذلك حسىدا مىنهم آلل  علم الصحابة بوصاية النبىي  .2

 .البيت

 بالخالفىة لعلىي  سكوت آل البيت علىى عىدم إنفىاذ وصىاية الرسىول  .3

 .لسبب غير معلوم

 أن التخطيط لغصب آل البيت حقهم في اإلمامة كان من قبل وفاة الرسول .4

. 

وطمعىىا فىىي  أن الصىىحابة كىىانوا يتظىىاهرون باإلسىىالم خىىداعا للرسىىول  .5

 .الخالفة

نىه لىىم ألدرجىة ، كىان يتهيىب مىن صىحابته ويخشىى شىرهم أن الرسىول  .6

صىة لغيىاب يتحىين الفر بعىد وكىان  يستطع أن يصرح بخالفة علي 

 .نعوذ باهلل من الضالل.كبار الصحابة عن الساحة فيبايع الناس عليا

-نقىده أفنىده وأ، تلك المىزاعم التىي تعىد عنىد أربىاب العقىول إفكىا غيىر مقبىول

  .التالي ثفي المبح -بمشيئة هللا تعالى
 

أبىىو نعىىيم : ، وحليىىة األوليىىاء(4/141)ابىىن الجىىوزي : ، والمنىىتظم(7/98)مصىىنف ابىىن أبىىي شىىيبة  (1)

(1/52.) 

 .بدون( 274ص)علي عاشور: النص على أمير المممنين  (2)
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 نقد مرويات الشيعة: المبحث الثاني
 حول غصب الصحابة إلمامة آل البيت

فيىىىه أن هىىىذه الروايىىىات يظهىىىر منهىىىا التعىىىدي علىىىى الصىىىحابة  ممىىىا ال شىىىك

وتصويرهم بصورة ال تليق بمن هو أقل منهم من صالحي المسىلمين فكيىف بخيىار 

ر القضىية صىراعا علىى السىلطة يتناسىى .األمة وأصحاب رسول هللا  فهىي تصىوه

 .معه األصحاب كل فضيلة وسابقة في الدين لمن سواهم

لنصىىوص لتحليلهىىا والكشىىف عىىن مرامىىي الفئىىات إن الواقىىف المتأمىىل أمىىام ا

ألن تلىىىك ، الباطنيىىة والمجوسىىية مىىن خاللهىىا تتجلىىىى لىىه أهىىداف الباطنيىىة الملحىىدة

المتأملىة لنصىوص القىوم سىتميط  وفىي بنىي أن الدراسىة، النصوص ناطقىة بنفسىها

 .ام عن كثير من أساليبهم وممامراتهم في حرب اإلسالم والمسلمينثالل

يىىات عقىىديا أجىىد أن مىىن الضىىروري تفنيىىد أباطيىىل تلىىك وفىىي نقىىد تلىىك المرو

 .الروايات إلى نقاط حتى يستوفي كل عنصر حقه من البحث والنقاش

 : وهذه النقاط هي

 .فضائل الصحابة في الكتاب والسنةبيان  .1

 .وإنكار اإلمامية لها ثبوت عدالة الصحابة .2

 .سقوط السند في بعص تلك الروايات .3

 .مامةنقد المتن في مرويات غصب اإل .4

 : وفيما يلي تفصيل هذا اإلجمال
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 فضائل الصحابة في الكتاب والسنةبيان : أوال. 

أهل السنة والجماعة  أن الصحابة هم أفضل وخيىر النىاس بعىد رسىول  يعتقد

وال يختىار هللا تعىالى لصىحبة نبيىه ، فلقد اختارهم هللا تعالى لصحبة نبيىه ، هللا 

ونىبغص ، ونىواليهم وال نسىبهم، نغىالي فىيهم فنحن نحىبهم وال، إال خيرهم وأفضلهم

ونتهمىه بالبدعىة وسىوء القصىد كمىا نعتقىد أن بعىص الصىحابة ، من يسبهم ويعاديهم

علىى تىرتبيهم فىي ، ثم عمر ثىم عثمىان ثىم علىي، أفضل من بعص فتقدم أبا بكر 

 . الخالفة

، و لكل منهم سابقة ولكل مىنهم فضىل ال ينكىره إال جاهىل أو جاحىد أو مكىابر

ما وقع منهم من :  ننشر ذلك بين الناس ونقولمسك عما شجر بينهم من قتال والون

 وقد سبقت لهىم مىن هللا، قتال صدر عن اجتهاد منهم فهم متقلبون بين أجر وأجرين

، أو غير ذلىك، وهللا يغفر لهم إما بتوبة ماضية أو مصائب مكفرة، الحسنى -تعالى-

پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ    ): ونقول كما علمنىا هللا تعىالى

 . [43:احلشر] (ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

ونطهىر ألسىنتنا مىن الخىوض فىيهم كمىا طهرنىا سىيوفنا ، فينبغي أن ندعو لهم

كما نوقن أن ، ونعتقد أنهم خير القرون بشهادة النبي المعصوم ، عما شجر بينهم

كمىا ينبغىي أن ننشىر ، من عالمات أهىل البىدع الوقيعىة فىي أصىحاب رسىول هللا 

وال نشحن قلىوب النىاس علىيهم بىذكر مىا ، فضائلهم في المجال  ونعطرها بمناقبهم

، ونتقرب إلى هللا تعالى بحىبهم، ونعتقد أن حبهم من اإليمان ومواالتهم، شجر بينهم

 .ونسأل هللا تعالى أن نحشر معهم

، ةويمسىىكون عمىىا شىىجر مىىن الصىىحاب" : ~وقىىال شىىيخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىة 

ومنهىا مىا قىد زيىد ، ويقولون إن هذه اآلثار المروية في مساوئهم منهىا مىا هىو كىذب

يَِّر عن وجهىه، ونقص، فيه إمىا مجتهىدون  ؛والصىحيح منىه هىم فيىه معىذورون، وغ 

والفضىائل مىا يوجىىب ، ولهىم مىن السىوابق، ...وإمىا مجتهىدون مخطئىون، مصىيبون
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ن السىيئات مىا ال يغفىر لمىن مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إنهىم يغفىر لهىم مى

ثىم القَىْدر .. .ألن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما لىي  لمىن بعىدهم ؛بعدهم

ومحاسنهم من ، الذي ي نكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم

، والعلىىم النىىافع، والنصىىرة، والهجىىرة، والجهىىاد فىىي سىىبيله، ورسىىوله، اإليمىىان بىىاهلل

وما منَّ هللا عليهم به مىن ، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، الحوالعمل الص

وأنهىىم ، الفضىىائل علىىم يقينىىا أنهىىم خيىىر الخلىىق بعىىد األنبيىىاء ال كىىان وال يكىىون مىىثلهم

" .وأكرمها على هللا، الصفوة من قرون هذه األمة التي هي خير األمم
( )

  

ف العلمىاء فىي ذلىك كتبىاً َوأَلَّى وقد تواترت الفضائل بذكر مناقب الصحابة 

 . بل ألهفوا في فضائل الصحابي الواحد بعد اآلخر، جمة

وهىىىذه وحىىىدها وسىىىام علىىىى ، وتضىىىمنت اآليىىىات القرآنيىىىة الثنىىىاء علىىىيهم 

 . -رضي هللا عنهم وأرضاهم-صدورهم 

بل وجعىل ، هللا عنهم يرض -تعالى- فقد وصفهم هللا تعالى بالسابقين وأن هللا

 . لجنةجزاءهم الحسنى وهي ا

 : وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة منها

 پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ): قىىىىىال هللا تعىىىىىالى -

  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 . [433:التوبة] (ڤ ڤ ٹ ٹ

 ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ)وقال سبحانه  -

  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ          ڄ ڄ ڄ

 
 

هـ، الرئاسىة العامىة 1412، 2محمد بن عبدالعزيز بن مانع، ط: تحقيق( 43ص)واسطية العقيدة ال (1)

عبـدالرحمن بن ناصر بن عبدهللا : التنبيهات اللطيفة: الرياض، وانظر -إلدارات البحوث واإلفتاء 

 .بدون( 1/97)السعدي 
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 . [09:الفتح] (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ): وقىىىىىىال سىىىىىىبحانه -

 .[43:احلديد] (ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ): وقال سبحانه -

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ى  ائ  ائ    ەئ 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  جب  حب   

 (ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ

 .[43-١:احلشر]

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ): وقىىىىىال سىىىىىبحانه -

ڑ  ک  ک  ک  ک   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   

  .[٣0:األنفال] (ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ): وقال سبحانه -

ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  

 . [44٣:التوبة] (وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

ابىن  فقىد  روى  ،أمىا تفسىير السىلف، بة وفضىلهمفهذا تصريح بمنزلة الصحا

: قال [٢9:النم ] (ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ): في قول هللا  }عباس 

أصحاب محمد 
 ( )

. 

 
 

) لقرطبىىىىي، وتفسىىىىير ا(1/13)ابىىىىن عبىىىىـدالبر : االسىىىىتيعاب: ، وانظىىىىر(21/2)تفسىىىىير الطبىىىىري  (1)

 (.3/371) وتفسير ابن كثير ( 13/221
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 [0١:الرعــد] (مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت): وقىىال سىىفيان فىىي قولىىه 

 هم أصحاب محمد : قال
( )

 . 

ثنىىاء علىىيهم والنهىىي عىىن بمىىدحهم وال وكىىذلك جىىاءت األحاديىىث عىىن النبىىي 

 . َسبِّهم

(ثىم الىذين يلىونهم، خير النىاس قرنىي ثىم الىذين يلىونهم): قوله : فمن ذلك -
 

( )
، ألنهىىم آمنىىوا بىىه حىىين كفىىر النىىاس ؛وإنمىىا صىىار أول هىىذه األمىىة خيىىر القىىرون". 

وواسىىىوه بىىىأموالهم ، وآووه، ونصىىىروه، وعىىىزروه، وصىىىدقوه حىىىين كذبىىىه النىىىاس

"على كفرهم حتى أدخلوهم في اإلسالم وقاتلوا غيرهم، وأنفسهم
( )

. 

مىن أصىىحاب الشىجرة أحىىد الىىذين  -إن شىىاء هللا -ال يىىدخل  النهىارَ ): وقولىه  -

الحديث  (..بايعوا تحتها
( )

 . 

بهوا أحداً من أصحابي): وقوله  - ، فإن أحدكم لو أنفق مثل أ حِد ذهبىاً ، ال تَس 

( مىىا أدرخ مىىدَّ أحىىدهم وال نصىىيفة
( )

أنهىىا كانىىت فىىي وقىىت  "ل نفقىىتهموسىىبب تفضىىي.

، وألن إنفىىاقهم كىىان فىىي نصىىرته ، وضىىيق الحىىال بخىىالف غيىىرهم، الضىىرورة  
 

 (.5/435) رواه سعيد بن منصور (1)

، (2/347) .ال يشىىهد علىىى شىىهادة جىىور إذا شىىهد: الشىىهادات، بىىاب: أخرجىىه البخىىاري فىىي كتىىاب (2)

فضىىىىل الصىىىىحابة ثىىىىم الىىىىذين يلىىىىونهم ثىىىىم الىىىىذين : فضىىىىائل الصىىىىحابة، بىىىىاب: ومسىىىىلم فىىىىي كتىىىىاب

 (.4/1963.)يلونهم

أبىو عمىر يوسىف بىن عبىدهللا بىن عبىدالبر النمىري : لمىا فىي الموطىأ مىن المعىاني واألسىانيد التمهيد (3)

هىـ، 1387محمد عبـدالكبير البكري، طبعىة عىام  مصطفى بن أحمد العلوي، : تحقيق(  21/251)

عبىىـدالر وف المنىىاوي : المغىىرب، وفىىيص القىىدير -وزارة عمىىوم األوقىىاف والشىىمون اإلسىىالمية 

(3/478.) 

فضىىائل أصىىحاب الشىىجرة أهىىل بيعىىة الرضىىوان : فضىىائل الصىىحابة، بىىاب: مسىىلم فىىي كتىىاب رواه (4)

(4/1942.) 

  (4/1967.)تحريم سب الصحابة : ، بابفضائل الصحابة : رواه مسلم في كتاب (5)
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ۆئ  )وقىد قىال تعىالى ، وكىذا جهىادهم وسىائر طىاعتهم، وذلك معىدوم بعىده، وحمايته

وهذا كله مع ما  [43:احلديد] (ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی

والجهاد ، واإليثار، والتواضع، والخشوع، لتوددوا، كان فيهم في أنفسهم من الشفقة

وال ينىال درجتهىا ، وفضيلة الصحبة ولو لحظة ال يوازيها عمل، في هللا حق جهاده

"والفضائل ال تمخذ بقياس ذلك فضل هللا يمتيه من يشاء ، بشيء
( )

. 

ال ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل واألجر مىا  ": معنى الحديثو

وسبب التفاوت ما يقارن األفضل من مزيىد ، هم بإنفاق مد طعام أو نصيفهينال أحد

(وصدق النية ، اإلخالص
 ( )

وكثىرة الحاجىة والضىرورة ، مع ما كانوا من القلىة"   

"
( )

وإعالء كلمىة هللا مىا ، السبب فيه أن تلك النفقة أثمرت في فتح اإلسالم" وقيل   

يصىىىل المتىىىأخرون فيىىىه إلىىىى فضىىىل وكىىىذلك الجهىىىاد بىىىالنفوس ال ، ال يثمىىىر غيرهىىىا

وألن بىىذل ، وقلىىة أنصىىارهم فكىىان جهىىادهم أفضىىل، المتقىىدمين لقلىىة عىىدد المتقىىدمين

" ورجاء الحياة لي  كبذلها مع عدمها ، النف  مع النصرة
( )

. 

خيىر ، فلمقىام أحىدهم سىاعة ال تسبوا أصحاب محمد ): }وقال ابن عمر  -

 .من عبادة أحدكم أربعين سنة
( )

"خير من عمل أحدكم عمره" ةوفي رواي"
( )

  . 

النجىوم ): قال رسىول هللا : قال ومما جاء في فضلهم ما رواه أبو بردة 

وأنا أمنة ألصحابي فإذا ذهبت ، أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد

وأصحابي أمنة ألمتي فإذا ذهب أصحابي أتىى أمتىي مىا ، أتى أصحابي ما يوعدون
 
 

 (.11/246) المباركفوري: ، وتحفة األحوذي(16/93) شرح النووي على صحيح مسلم  (1)

 (.7/34 )ابن حجر : فتح الباري (2)

 (.12/269)محمد شم  الحق العظيم آبادي : عون المعبود شرح سنن أبي داود (3)

 (. 8/338) المباركفوري: تحفة األحوذي (4)

 (.2/917)، (1/61)ابن حنبل : فضائل الصحابة (5)

 (1/57)، وسنن ابن ماجه(2/919)، (1/57)ابن حنبل : فضائل الصحابة (6)
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(يوعدون
( )

. 

وبغَضىهم مىن عالمىات النهفىاق ، حىبهم مىن عالمىات اإليمىان وجعىل النبىي 

( وآية النفاق بغص  األنصار، آية اإليمان حبا األنصار): فقال
( )

 . 

ليلىىىة البعيىىىر اسىىىتغفر لىىىي رسىىىول هللا ): قىىىال وعىىىن جىىىابر  -
( )

 خمسىىىاً  

(وعشرين مرة
( )

 . 

ففي حديث عىوف : همألصحابه كذلك بعد موت بل كان استغفار رسول هللا 

، اللهىم اغفىر لىه): فحفىظ مىن دعائىه وهىو يقىول، علىى جنىازة بن مالك أن النبىي 

الحديث ..( عنه وأكرم نزله ،وارحمه وعافه وأعف
( )

 . 

  تىدلا علىى فضىائل الصىحابة -وغيرهىا كثيىر-فهذه األحاديث كلها واآلثار

وهىىذه منقبىة عظيمىىة ، كىان كثيىىراً مىا يىىدعو ألصىحابه بىالمغفرة ألن الرسىول هللا 

 . مستجاب الشك ودعا ه . لهم

وَن َواأْلَْنَصىىار  ، فىىي َغىىَداة  بَىىاِرَدة   َخىىَرَ  النبىىي  أَنَىى   فعىىن  هَىىاِجر  َواْلم 

وَن اْلَخْنَدقَ  هَىاِجَرهْ فَى، اللهم إِنَّ اْلَخْيَر َخْير  اآلخرة ): فقال، يَْحفِر   اْغفِْر لأِْلَْنَصىاِر َواْلم 

).
 ( )

  

 
 

 .سبق تخريجه (1)

 (.1/14.)عالمة اإليمان حب األنصار: اإليمان، باب: لبخاري، في كتابأخرجه ا (2)

بعيىراً، واشىترط بهىره إلىى المدينىة، وكىان فىي غىزوة  أنىه بىاع مىن رسىول هللا ( ليلىة البعيىر  ) (3)

 (.1/379ابن األثير، : أسد الغابة.)لهم

( 3/653)الحاكم: ين، والمستدرخ على الصحيح(5/69)، وسنن النسائي (5/691)سنن الترمذي  (4)

 .صحيح االسناد ولم يخرجاه: وقال( ليلة العقبة)بلفظ 

 (.2/662.)الدعاء للميت في الصالة: الجنائز، باب: صحيح مسلم، كتاب (5)

: ، مسىلم فىي كتىاب(6/2633) كيىف يبىايع اإلمىام النىاس : األحكام، باب: صحيح البخاري، كتاب (6)

 (.3/1432) .غزوة األحزاب: الجهاد والسير، باب
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هللا هللا فىىي )  قىىال رسىىول هللا : قىىال  بىىن مغفىىل المزنىىي دهللاعبىىـ عىىنو

فمىىن أحىىبهم فبحبىىي  ،ال تتخىىذوهم غرضىىا بعىىدي ،هللا هللا فىىي أصىىحابي ،أصىىحابي

ومن آذاني فقىد آذى  ،ومن آذاهم فقد آذاني ،ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ،أحبهم

(ومن آذى هللا فيوشك أن يأخذه  ،هللا تبارخ وتعالى
 ( )

المنىاويقال   
( )

هللا " ) : ~ 

أو اذكىروا هللا فىيهم ، وال تلمىزوهم بسىوء، أي اتقوا هللا فىيهم( هللا في حق أصحابي 

وكرره إيذانا بمزيد الحث على الكىف عىن التعىرض لهىم ، وفي تعظيمهم وتوقيرهم

هىىدفا ترمىىوهم بقبىىيح الكىىالم كمىىا يرمىىى الهىىدف ( ال تتخىىذوهم غرضىىا )  ،بمىىنقص

"أي بعد وفاتي ( بعدي )  ،يلبالسهام هو تشبيه بل
( )

. 

 ؛يا رسول هللا: قال أناس من أصحاب رسول هللا : عن أن  بن مالك قالو

، والمالئكىىة، فعليىىه لعنىىة هللا ؛مىىن سىىب أصىىحابي): فقىىال رسىىول هللا  .أنىىا نسىىب

.(وال عدال، ال يقبل هللا منه صرفا، والناس أجمعين
 ( )

 

 
 

هىذا : ) وقىال الترمىذي(  3862)، (5/696)، والترمىذي فىي سىننه (5/54)رواه أحمد فىي مسىنده (1)

وضىىعفه األلبىىاني فىىي سلسىىلة األحاديىىث الضىىعيفة (.حىىديث غريىىب ال نعرفىىه إال مىىن هىىذا الوجىىه 

(6/443) 

وي، القىاهري، محمد بن عبدالر وف بن تا  العارفين ابن علي بىن زيىن العابىدين الحىدادي، المنىا (2)

غاية اإلرشاد في معرفة الحيوان والنبات : نواع من العلوم، من كتبهأزين الدين، عالم مشارخ في 

والجمىىاد، والىىروض الباسىىم فىىي شىىمائل المصىىطفى ابىىي القاسىىم، وكنىىوز الحقىىائق فىىي حىىديث خيىىر 

، 6/216الزركلىي، : األعىالم: انظىر( )هىـ1129)وقيىل ( هىـ1131)الخالئق، توفي بالقاهرة عام 

 (.2/142عمر رضا كحالة، : ومعجم المملفين

 (.2/98)فيص القدير  (3)

اآلجىىىىري : ، والشىىىىريعة(3/515)للخىىىىالل : ، والسىىىىنة(1/52)البىىىىن حنبىىىىل : فضىىىىائل الصىىىىحابة (4)

وصىىححه األلبىىاني فىىي السلسىىلة الصىىحيحة (.12/142)الطبرانىىي : ، المعجىىم الكبيىىر(4/2115)

(5/446) 
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 مامية لهاوإنكار اإل ثبوت عدالة الصحابة: ثانيا. 

وزعمىوا أن ، أنكىروا عدالىة الصىحابة جملىةً وتفصىيالً  االثني عشىريةالشيعة 

-حكم الصحابة من حيث العدالة كحكم غيىرهم لىي  لهىم مزيىة علىى غيىرهم؛ فهىم 

 . قوم من الناس لهم ما للناس وعليهم ما على الناس -على حد زعمهم

ن ذكىر قىول أهىل قال المجلسي في معرض حديثه عن عدالة الصىحابة بعىد أ

كسىائر النىاس مىن أن فىيهم  -الصىحابة: أي- وذهبت اإلمامية إلىى أنهىم): السنة فيها

(بل كان أكثرهم كذلك، وفيهم المنافق والفاسق والضال، العادل
 ( )

كىان أكثىر : أي .

 .-على حد قوله-الصحابة منافقاً وفاسقاً وضاالً 

الشيرازيوقال 
( )

وال يتحىتم ، ة حكم غيىرهمحكم الصحابة عندنا في العدال): 

وال يحصىل بهىا النجىاة مىن عقىاب النىار ، الحكم باإليمىان والعدالىة بمجىرد الصىحبة

فمىن علمنىا عدالتىه ، وغضب الجبار إال أن يكون مع يقين اإليمان وخلوص الجنان

وإيمانه وحفظه وصية رسول هللا في أهل بيته وأنىه مىات علىى ذلىك كسىلمان وأبىي 

ومن علمنا أنىه انقلىب علىى عقبىه وأبهىر ، قربنا إلى هللا بحبهواليناه وت: ذر وعمار

(وتبرأنا إلى هللا منه، -تعالى- عاديناه هلل -عليهم السالم-العداوة ألهل البيت 
 ( )

 . 

 
 

 (.28/36) للمجلسي: بحار األنوار (1)

صدر الدين علي بن أحمد بن محمد معصىوم الحسىني الحسىيني، المعىروف بعلىي خىان بىن ميىرزا  (2)

ولىد بمكىة، وأقىام . صىلشىيرازي األ. أحمد، الشهير بابن معصوم، عالم بىاألدب والشىعر والتىراجم

لكاملة سالفة العصر، رياض السالكين في شرح الصحيفة  ا: مدة بالهند، وتوفي بشيراز، من آثاره

: معجىم المىملفين: انظىر( )هىـ1121)السجادية، والدرجات الرفيعة في طبقات الشىيعة، تىوفي سىنة

محمىد صىادق : ، ومقدمة كتىاب الىدرجات الرفيعىة فىي طبقىات الشىيعة، تقىديم2/422عمر كحالة، 

 (.بحر العلوم

 (.11ص)للشيرازي : الدرجات الرفيعة (3)
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التستريوقال 
( )

(ال يثبت إيمانه إال بحجة ،الصحابي كغيره): 
 ( )

 . 

(لي  كل صحابي عدالً مقبوالً ): وقال في موضع آخر
 ( )

 . 

الكاشانيوقد تكلم 
( )

فىي مقدمىة كتابىه عىن أخىذ النىاس مىن تفاسىير الصىحابة  

: يعنىي- إن هىمالء النىاس لىم يكىن لهىم معرفىة حقيقىة بىأحوالهم): آليات القرآن فقال

ولم يكن ألحد منهم عن ، لما تقرر عنهم أن الصحابة كلهم عدول -بأحوال الصحابة

، ويجترئىىون علىىى هللا، ون النفىىاقولىىم يعلمىىوا أن أكثىىرهم كىىانوا يبطنىى، الحىىق عىىدول

(ويفترون على رسول هللا في عزة وشقاق
 ( )

. 

محمىد جىواد : وممن نقل إجماع الشيعة اإلماميىة علىى إنكىار عدالىة الصىحابة

، إن الصىىحابة كغيىىرهم فىىيهم الطيىىب والخبيىىث: قىىال اإلماميىىة): مغنيىىة حيىىث قىىال

 
 

مىن علمىاء اإلماميىة، (  الشوشىتري) بن محمد المرعشي، التستري نور هللا بن عبدهللا بن نور هللا  (1)

رحىل إلىى الهنىد، فىواله السىلطان أكبىر شىاه قضىاء . وينعت بالقاضي ضياء الىدين، مىن أهىل تسىتر

حكامه عن المذاهب األربعة، فاستمر إلىى أن أبهىر أالقضاة بالهور، واشترط عليه اال يخر  في 

إحقىىاق الحىىق وازهىىاق : مىىن تصىىانيفه الكثيىىرة. ة أكبىىر أبىىادغيىىر ذلىىك، فقتىىل تحىىت السىىياط فىىي مدينىى

الباطىىىل، مجىىىال  المىىىممنين فىىىي مشىىىاهير رجىىىال الشىىىيعة، مصىىىائب النواصىىىب، حاشىىىية علىىىى 

 (.4/44عمر كحالة، : معجم المملفين( )هـ1119)توفي سنة .تفسيرالبيضاوي، والحسن والقبيح

 (.6ص)للتستري : الصوارم المهرقة (2)

 (.9ص) المرجع السابق (3)

محسن " مفسر من علماء االمامية ورد اسمه : محسن بن مرتضى بن فيص هللا محمود الكاشي (4)

وعىرف جىده بفىيص هللا " الفىيص " وقيىل لىه " محمىد محسىن " و" محسن بن محمىد " و" بن مرتضى 

كاشي، مال محسن فيص ال: ويقال له" القاشاني " و" الكاشاني " و" الكاشي " وجاءت نسبته . وبالفيص

وسلك منهجه في كثير من ، قرأ كتب أبي حامد الغزالي وتأثر به. وينعت بالمتأله الحكيم، من أهل كاشان

وأكثرها . مصنفا، بعضها في مجلدات 81له نحو .كما يقول صاحب الروضات" تصرفاته وتظرفاته " 

كىالم هللا الىوافي  الصافي فىي: من آثاره.دونها في فهرست شرح بن موضوع كل منها. تعليقات ورسائل

الزركلىىي، : األعىىالم: انظىىر( )هىىـ1191)الكىىافي الشىىافي، واألصىىفى وكالمهمىىا فىىي التفسىىير، تىىوفي سىىنة 

 (.3/617عمر رضا كحالة، : ، ومعجم المملفين5/291

 (.1/9)تفسير الصافي  (5)
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(والعادل والفاسق
 ( )

 . 

منكىرين مىن اإلماميىة رة التىي ذكرهىا الشىيعة إلى غير ذلك من األقوال الكثيى

 . خاللها عدالة الصحابة 

مجمعىىون علىىى إنكىىار عدالىىة  االثنىىي عشىىريةأن الشىىيعة : وخالصىىة القىىول

 . ولم يخالف منهم أحد في ذلك، الصحابة

لعدالىة الصىحابة تعىد مخالفىة لمىا ورد فىي  اإلماميىة وال شك أن إنكار الشيعة

ومسىوغ لهىم التهىام الصىحابة ، ت العدالىة التىي أنكروهىاالكتاب والسنة من أدلة تثبى

وفيما يلي إبطال هذه الفرية التي ، وبالتالي إباحوا ألنفسهم سبهم، بالعداء آلل البيت

 . تفرع عنها تكفير الصحابة وافتراء أخبار العداوة والبغضاء منهم آلل البيت

 : معنى العدالة

 ،ل عليىه فىي القضىية فهىو عىادلعىد: يقىال، العدل خالف الجور: الع الة لغة

 ،من أهل العىدل: أي، فالن من أهل الَمعدلةو ،بسط الوالي عدله ومعِدلته ومعَدلتهو

 قىوم عىدلو ،هىو فىي األصىل مصىدرو ،مقنع في الشىهادةو رضا: أي، رجل عدلو

وتعديل : إلى أن قال. .قد ع دل الرجل بالضم عدالةو هو جمع عدلو: عدول أيضاً و

قومته فاستقام : أي، عدلته فاعتدل: يقال، تقويمه: الشيء
( )

 . 

وصىىفته و وعىىدلت الشىىاهد نسىىبته إلىىى العدالىىة»: و جىىاء فىىي المصىىباح المنيىىر

 «.بها
( )

  
 

 (.82ص)الشيعة في الميزان  (1)

، ومختىىىار (11/431)ابىىىن منظىىىور  :، ولسىىىان العىىىرب(2/39)حمىىىد أالخليىىىل بىىىن : العىىىين: انظىىىر (2)

 (.1/176)الرازي : الصحاح

أحمىىد بىىن محمىىد بىىن علىىي المقىىري الفيىىومي : المصىىباح المنيىىر فىىي غريىىب الشىىرح الكبيىىر للرافعىىي (3)

 .بيروت -المكتبة العلمية ( 2/397)
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ومىا قىام فىي النفىوس أنىه مسىتقيم ، العىدل ضىد الجىور ": و جاء في القىاموس

."كالعدالة والَعدولة والمعِدلة والمعَدلة 
 ( )

 

وأن ، ين أن معنىى العدالىة فىي اللغىة االسىتقامةفمن هذه التعىاريف اللغويىة تبى

 يقبلىون شىهادتهو هو الذي يرضى النىاس عنىهو ،العدل هو الذي لم يظهر منه ريبة

 .يقتنعون بهاو

تنوعىىت عبىىارات العلمىىاء فىىي تعريىىف العدالىىة فىىي ف: العدالىىة اصىىطالحاً أمىىا 

 : االصطالح

عىىرف الخطيىىب البغىىدادي
( )

ف بىىأداء العىىدل هىىو مىىن عىىر": العدالىىة بقولىىه 

تجنب الفواحل المسىقطة وتحىري و ،توقي ما نهي عنهو لزوم ما أمر بهو فرائضه

فمن ،والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة،الواجب في أفعاله ومعاملتهو الحق

 ،ومعروف بالصىدق فىي حديثىه،كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل فىي دينىه

حتى يكون مع  ،ب التي يسمى فاعلها فاسقاً لي  يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوو

. "ذلك متوقياً لما يقول كثير من الناس أنه ال يعلم أنه كبير 
( )

 

ابن الحاجبو يعرف 
( )

محافظىة دينيىة تحمىل علىى مالزمىة ": العدالة بقولىه 

تتحقىىق باجتنىاب الكبىىائر وتىىرخ اإلصىىرار و ،ولىىي  معهىا بدعىىة، التقىوى والمىىروءة

 
 

 (.1331ص)الفيروز أبادي  (1)

 .سبق ترجمته (2)

 (.81ص)الكفاية في علم الرواية  (3)

محىىدث، ( عىىز الىىدين ) محمىىد بىىن منصىىور األمينىىي، الدمشىىقي المعىىروف بىىابن الحاجىىب  عمىىر بىىن (4)

ولىىد بدمشىىق، وسىىمع باإلسىىكندرية وإربىىل والموصىىل وحلىىب . حىىافظ، مىىمرخ، عىىالم بتقىىويم البلىىدان

لف ومائة وثمانون شيخا، معجم البقاع والبلىدان التيسىمع أمعجم الشيوخ فيه : من آثاره. والحرمين

: انظر( )هـ631)نة ي ستوف.يف تاريخه لدمشق مذيال على تاريخ ابن عساكربها، وشرع في تصن

 (.5/138ابن العماد، : ، شذرات الذهب371-22/371الذهبي، : سير أعالم النبالء
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"بعص المباح و لصغائربعص او ،على الصغائر
( )

. 

عبىارة عىن إبهىار اإلسىالم فقىط ": و يعرف بعص أهل العراق العدالىة بأنهىا

، فمتىى كانىت هىذه حالىه وجىب أن يكىون عىدالً ، مع سالمة المسلم عىن فسىق بىاهر

"فكل مسلم مجهول عنده عدل 
( )

 . 

المراد بالعدل من لىه ملكىة تحملىه علىى مالزمىة ": وعرفها الحافظ ابن حجر

اجتناب األعمىال السىيئة مىن شىرخ أو فسىق أو : والمراد بالتقوى، تقوى والمروءةال

"بدعة
( )

. 

والعدل والرضا عند الجمهور من يكىون مسىلماً مكلفىاً ": وعرفها أيضاً بقوله

"حراً غير مرتكب كبيرة وال مصر على صغيرة
( )

.  

هىىي وإن تنوعىىت و ،تعريفىىات أهىىل العلىىم للعدالىىة فىىي االصىىطالحبعىىص هىىذه 

هىىو أن العدالىىة ملكىىة فىىي الىىنف  تحمىىل و عباراتهىىا إال أنهىىا ترجىىع إلىىى معنىىى واحىىد

وال يتحقىىق لإلنسىىان إال بفعىىل المىىأمور  ،صىىاحبها علىىى مالزمىىة التقىىوى والمىىروءة

ال تتحقىىىق إال باإلسىىىالم : وأيضىىىاً ، وأن يبعىىىد عمىىىا يخىىىل بىىىالمروءة، وتىىىرخ المنهىىىي

 .والبلوغ والعقل والسالمة من الفسق

واإلصىرار علىى صىغيرة  ،ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب: فسقوالمراد بال

 
 

تا  الدين أبي النصر عبـدالوهاب بن علي بن عبىدالكافي : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (1)

هىـ، عىالم 1419، 1معىوض، عىادل أحمىد عبىـدالموجود، طعلي محمد : تحقيق( 2/368)السبكي 

 .بيروت -لبنان  -الكتب 

محمىىد : تحقيىىق( 125ص)محمىىد بىىن محمىىد الغزالىىي أبىىو حامىىد : المستصىىفى فىىي علىىم األصىىول (2)

 .بيروت -هـ، دار الكتب العلمية 1413، 1عبـدالسالم عبـدالشافي، ط

ضىمن ( 229-228ص)ن حجىر العسىقالني أحمىد بىن علىي بى: نخبة الفكر في مصطلح أهل األثىر (3)

 .بيروت -كتاب سبل السالم، دار إحياء التراث العرب 

 (.252-5/251)افتح الباري  (4)
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ألن اإلصرار على فعل الصغائر يصيرها من الكبائر ،من الصغائر
( )

. 

هي اآلداب النفسية التي تحمل صاحبها : والمروءة التي يعبر عنها أهل العلم

محاسن العادات ومىا يخىل بىالمروءة يعىود إلىى و على الوقوف عند مكارم األخالق

- : سببين

كسىرقة شىيء  ،ارتكاب الصىغائر مىن الىذنوب التىي تىدل علىى الخسىة: األول

 .حقير كبصلة أو تطفيف في حبة قصداً 

فعل بعص األشياء المباحة التي ينتج عنهىا ذهىاب كرامىة اإلنسىان أو : الثاني

ذلك مثل كثرة المزاح المذموم و ،تورث االحتقارو هيبته
( )

. 

 فجمىيعهم ، تحققها في أصىحاب رسىول هللا و لم تتحقق العدالة في أحد 

ما يدل على خالف ذلك كىالوقوع  ومن صدر منه ،عدول تحققت فيهم صفة العدالة

بالتوبىىة النصىىوح  -تعىىالى -فىىي معصىىية فسىىرعان مىىا يحصىىل منىىه التوجىىه إلىىى هللا

 .-فرضي هللا عنهم أجمعين-الماحية التي تحقق رجوعه وتغسل حوبته 

علىىىى تعىىىديل  سىىىنة رسىىىول هللا و ،ن كتىىىاب هللالقىىىد تضىىىافرت األدلىىىة مىىىو

فكل حىديث لىه ، مما ال يبقى معها لمرتاب شك في تحقيق عدالتهم، الصحابة الكرام

لىم يلىزم العمىل بىه إال بعىد أن تثبىت  بىين المصىطفى و سند متصل بىين مىن رواه

، يجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعىه إلىى النبىي و ،عدالة رجاله

إخبىاره عىن طهىارتهم واختيىاره و عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعىديل هللا لهىمألن 

: من ذلكو ،لهم بنص القرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه  
 

شم  الىدين محمىد بىن أبىي العبىاس أحمىد بىن حمىزة ابىن : نهاية المحتا  إلى شرح المنها : انظر (1)

هىىـ، دار الفكىىر 1414، طبعىىة عىىام (5/386. )شىىهاب الىىدين الرملىىي الشىىهير بالشىىافعي الصىىغير

 .بيروت -للطباعة 

 -، دار المعرفىة 2، ط(7/92)زين الدين ابن نجيم الحنفي : البحر الرائق شرح كنز الدقائق: انظر (2)

 (.1/17)ابن حجر : بيروت، وفتح الباري
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- 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  )قولىىىىىىه تعىىىىىىالى  - 1

 .[410:البقرة] (ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ

وألنهىم ، عدوالً خياراً  (ڤ)مة أن معنى كل: ووجه االستدالل بهذه اآلية

المخاطبون بهذه اآلية مباشرة 
( )

 . 

و قىىىد ذكىىىر بعىىىص أهىىىل العلىىىم أن اللفىىىظ وإن كىىىان عامىىىاً إال أن المىىىراد بىىىه 

إنىىه وارد فىىي الصىىحابة دون غيىىرهم : قيىىلو ،الخصىىوص
( )

فاآليىىة ناطقىىة بعدالىىة .. 

 .قبل غيرهم ممن جاء بعدهم من هذه األمة الصحابة 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  )لى قولىىه تعىىا - 2

 .[443:آل عمران] (ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ

الخيرية المطلقة لهذه األمة على سائر األمىم  إثبات، من اآلية وجه االستدالل

 ، وهىىم الصىىحابة الكىىرام، مىىن وجىىه بهىىذا الخطىىاب فهىىم مىىرادون بىىال ريىىب وأول

قىىىة دون جريىىىان أحىىىوالهم علىىىى الموافو ذلىىىك يقتضىىىي اسىىىتقامتهم فىىىي كىىىل حىىىالو

بىىأنهم خيىىر أمىىة وال يكونىىوا أهىىل عىىدل  يصىىفهم هللا  نمىىن البعيىىد أو ،المخاطبىىة

واستقامة
( )

.  

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  )قولىىىه تعىىىالى  - 3

 .[٣1:األنفال] (ې  ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ        وئ

 ،عموم المهاجرين واألنصار باإليمان الحق -تعالى- يصف هللافي هذه اآلية 

 
 

 (.3/237)وتفسير ابن كثير ( 2/153)القرطبي : والجامع ألحكام القرآن( 2/7)تفسير الطبري  (1)

 (.46ص)الخطيب البغدادي: كفاية في علم الروايةال (2)

ابىىىن تيميىىىة : ، والصىىىارم المسىىىلول علىىىى شىىىاتم الرسىىىول(4/1686)اآلجىىىري : الشىىىريعة: انظىىىر (3)

(3/1171.) 
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من شهد هللا له بهذه الشهادة فقد بلل أعلى مرتبة العدالةو
( )

. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  )قوله تعالى  - 4

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  

 .[433:التوبة] (ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

وال يثبىت هللا ، بالرضىا التىام عىن الصىحابة -تعىالى - إخبىار هللا: وجه الداللة

وال توجىىد األهليىىة لىىذلك إال لمىىن كىىان مىىن أهىىل ، اه إال لمىىن كىىان أهىىالً للرضىىارضىى

 .االستقامة في أموره كلها عدالً في دينه

ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  )قوله تعالى  - 5 

 .[4١:الفتح] (ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 انوا مع النبي و هذه اآلية فيها داللة واضحة على تعديل الصحابة الذين ك

 ،أخبىر برضىاه عىنهم -تعىالى- وجه داللة اآلية علىى تعىديلهم أن هللاو، يوم الحديبية

زكىىاهم بمىىا اسىىتقر فىىي قلىىوبهم مىىن الصىىدق والوفىىاء والسىىمع و ،شىىهد لهىىم باإليمىىانو

الىذروة فىي  وال تصىدر تلىك التزكيىة العظيمىة مىن هللا تعىالى إال لمىن بلىل ،والطاعة

 .ما أمر هللا به تحقيق االستقامة على

 ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ): قوله تعالى -6

  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ          ڄ ڄ ڄ

 .[09:الفتح] (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ

 هذا الثناء الذي أثنى به عليهم الو فهذا الوصف الذي وصفهم هللا به في كتبه

.يتطرق إلى النف  معه شك في عدالتهم
 ( )

 

 
 

 (.4/462)مجموع الفتاوى : انظر (1)

للىىىدكتور ناصىىىر بىىىن علىىىي عىىىائص حسىىىن : عقيىىىدة أهىىىل السىىىنة والجماعىىىة فىىىى الصىىىحابة: انظىىىر (2)
=  
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- : وأما داللة السنة على تعديلهم 

في أحاديث يطول تعدادها وأطنب في تعظيمهم وأحسن  فقد وصفهم النبي 

- : ومن تلك األحاديث، الثناء عليهم بتعديلهم

(أال ليبلىىل الشىىاهد مىىنكم الغائىىب..): قىىال حىىديث أبىىي بكىىرة أن النبىىي  -1
( )

 

 .ثالحدي

فىي أعظىم جمىع مىن الصىحابة  أن هذا القول صدر من النبي : وجه الداللة

حيىث طلىب مىنهم أن  ،هذا من أعظم األدلة علىى ثبىوت عىدالتهمو ،في حجة الوداع

 .يبلغوا ما سمعوه منه من لم يحضر ذلك الجمع دون أن يستثني منهم أحد

ي قرني خير أمت) : قال رسول هللا : قال حديث عمران بن حصين  -2

( ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
 ( )

  .الحديث 

 أن الصىىحابة عىىدول علىىى اإلطىىالق حيىىث شىىهد لهىىم النبىىي : وجىىه الداللىىة

 .بالخيرية المطلقة

 ،ال تسىبوا أصىحابي) : قىال النبىي : قىال أبي سعيد الخىدري  وعن - 3

( فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلل مد أحدهم وال نصيفه
 ( )

. 

بعىص  قىد نهىى و ال سىيما،سىب دالىةأن الوصف لهم بغير الع: وجه الداللة

من أدركه وصىحبه عىن العىرض لمىن تقدمىه لشىهود المواقىف الفاضىلة فيكىون مىن 

 .بعدهم بالنسبة لجميعهم من باب أولى
 =  

 (ا بعدهاوم( 1/55)الشيخ

ىىاِهد  اْلَغائِىىَب قَالَىىه  بىىن َعبَّىىاس  عىىن النبىىي : صىىحيح البخىىاري، كتىىاب (1)  العلىىم، بَىىاب لِي بَلِّىىْل اْلِعْلىىَم الشَّ

ْنِشىد  : ، ومسلم في كتاب(1/52) الحج، بَاب تَْحِريِم َمكَّةَ َوَصْيِدهَا َوَخاَلهَىا َوَشىَجِرهَا َول قَطَتِهَىا إال لِم 

َوامِ   (.2/987.)على الدَّ

 .سبق تخريجه (2)

 .سبق تخريجه (3)
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 بتعىىديل هللا لهىىم ،فالصىىحابة كلهىىم عىىدول، إلىىى غيرهىىا مىىن األحاديىىث الكثيىىرة

فليسوا بحاجة إلى تعديل أحد من الخلق ، رسول هللا ثناء و ،ثنائه عليهمو
( )

 . 

أجمىىع أهىىل السىىنة والجماعىىة علىىى أن الصىىحابة فقىىد ، أمىىا مىىن حيىىث اإلجمىىاع

وال يفرقون بيىنهم الكىل عىدول ، غيرهاو جميعهم عدول بال استثناء من الب  الفتن

 نظىراً لمىا أكىىرمهم هللا بىه مىن شىرف الصىحبة لنبيىىه و ،إحسىاناً للظىن بهىم

والهجىرة إليىه والجهىاد بىين  ولما لهم من المآثر الجليلة مىن مناصىرتهم للرسىول 

روايىاتهم مقبولىة دون و والقيام بحىدوده فشىهاداتهم، يديه والمحافظة على أمر الدين

  .تكلف عن أسباب عدالتهم بإجماع من يعتد بقوله
 : قو  ق  نقل اإلجماع عهى ع الت م جم غفير من أهل العهم،  من تهك الن

قال الخطيب البغدادي - 1
( )

سىنة رسىول و بعد أن ذكر األدلىة مىن كتىاب هللا 

هىىذا مىىذهب كافىىة ": قىىال، هللا التىىي دلىىت علىىى عدالىىة الصىىحابة وأنهىىم كلهىىم عىىدول

"العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء 
( )

. 

برعبىىـدال قىىال ابىىن
( )

قىىد كفينىىا البحىىث عىىن  و نحىىن وإن كىىان الصىىحابة ": 

هم أهل السنة والجماعة علىى أنهىم كلهىم و جماع أهل الحق من المسلمينأحوالهم إل

"فواجب الوقوف على أسمائهم  ،عدول
( )

. 

لىم يخىالف و ،اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ": قال الحافظ ابن حجر

"ذلك إال شذوذ من المبتدعة 
( )

 . 
 
 

 (.88- 1/83)للدكتور ناصر الشيخ: عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة: انظر (1)

 .سبقت ترجمته (2)

 (.49ص)الكفاية في علم الرواية  (3)

 .سبق ترجمته (4)

 (.1/19)االستيعاب في معرفة األصحاب  (5)

 (.1/11)اإلصابة في تمييز الصحابة  (6)
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من إجمىاع األمىةفهذه النقول 
( )

لىة الصىحابة دليىل قىاطع علىى أن ثبىوت عدا  

 فىىال يبقىىى ألحىىد شىىك وال ارتيىىاب بعىىد تعىىديل هللا، مسىىلمو عمومىىاً أمىىر مفىىروغ منىىه

وتسىقط شىبه اإلماميىة فىي الطعىن فىي الصىحابة ، رسوله وإجماع األمة علىى ذلىكو

تسىىقط دعىىوى   فبمىىا أنهىىم عىىدول بتعىىديل هللا تعىىال لهىىم ونبيىىه محمىىد، وعىىدالتهم

 . الغصب والظلم من الصحابة آلل البيت

 السىيرة اسىتقامة فالعدالىة، العصىمة يستلزم ال الصحابة بعدالة إال أن اعتقادنا

 التقىوى مالزمىة علىى تحمىل الىنف  فىي راسىخة هيئىة إلى حاصلها ويرجع، والدين

 يشىترط ال أنىه فىي خالف ال ثم ...بصدقه النف  ثقة تحصل حتى، جميعا والمروءة

 .المعاصي جميع من العصمة
 

 ياتي بعض تلك الرواسقوط السند ف: ثالثا : 

 وجىود وفىي، الصىحابة حىق فىي ماميىةاإل كتب ذكرتها التي الروايات كل نإ

 الغيبىىة عصىىر بعىىد وضىىعت روايىىات هىىي، الخالفىىة موضىىوع فىىي إلهيىىة نصىىوص

 وهىو للشىيعة إمىام آخىر إلىى الوصىول فىي كلها األبواب سدت أن بعد وذلك الكبرى

 "  المهدي"

 وموضىوع الراشىدين الخلفىاء حىق فىي ارحىةالج للروايىات أثراً  نجد ال فلذلك

 اإلمىىام وهىىو"  العسىىكري الحسىىن"  اإلمىىام عصىىر إلىىى الخالفىىة فىىي اإللهىىي الىىنص

 باإلمىىام تتصىىل أن الشىىيعة باسىىتطاعة كىىان حيىىث اإلماميىىة للشىىيعة عشىىر الحىىادي

 بعىىد ولكىىن، الروايىىات مىىن األئمىىة آبائىىه إلىىى ينسىىب مىىا صىىحة عىىن وتسىىأله مباشىىرةً 

  بعىد ر يتىه ادعىى مىن كىل وتكىذيب عشىر الثىاني اإلمام غيبة عن الرسمي اإلعالن
 

، 3/112)السىىخاوي : وفىىتح المغيىىث شىىرح ألفيىىة الحىىديث( 131ص)للغزالىىي : المستصىىفى: انظىىر (1)

، (2/214)عبـدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: ، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي(118

 .الرياض -عبـدالوهاب عبـداللطيف، مكتبة الرياض الحديثة : تحقيق
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 لتعذر الشيعة أئمة باسم روايات الرواة بعص وضع منه صدر صريح بنص الغيبة

 حىىديث مىىن كىىان مىىا فكىىان وسىىقمها صىىحتها عىىن والسىىمال اإلمىىام إلىىى الوصىىول

.الجباه منها تندى وأحاديث
 ( )

 

 :استحال  اإلمامية الكذب

" : ~ ينقىىل ابىىن تيميىىة، سىىاقطة سىىندا وغيىىر معتبىىرة ةاإلماميىى أخبىىار الشىىيعة

وأن ، اتفاق أهل العلم بالنقىل والروايىة واإلسىناد علىى أن الرافضىة أكىذب الطوائىف

."الكذب فيهم قديم
 ( )

  

ومىىن تأمىىل كتىىب الجىىرح والتعىىديل المصىىنفة فىىي أسىىماء الىىرواة ": ثىىم يقىىول

."هم فىي جميىع الطوائىفرأي المعروف عندهم الكذب في الشيعة أكثر من. .والنقلة
 

( )
  

 أولىى المىممنين سىادة وهىم، الصىحابة عن نقل فيما والتحقيق التثبت فوجوب

 مىن أمىا، والتحريىف الكذب دخلها الروايات هذه أن نعلم ونحن خصوصا، وأحرى

 الىىىذم مخىىىر  الروايىىىة يخىىىر  والىىىنقص بالزيىىىادة تحريىىىف أو الروايىىىة أصىىىل جهىىىة

 .والطعن

 الكىذابون يرويهىا، البىاب هىذا مىن هو الصريحة المطاعن من المنقول وأكثر

 بىىن محمىىد بىىن هشىىام ومثىىل، يحيىىى بىن لىىوط مخنىىف ابىىي مثىىل، بالكىىذب المعروفىون

وأمثالهما، الكلبي السائب
( )

.  

 
 

 .هـ، دار عمارة للنشر والتوزيع1988، 1ط(55ص) وسويموسى الم: انظر الشيعة والتصحيح (1)

 (.27/175)مجموع الفتاوى : ، وانظر(1/59)منها  السنة النبوية  (2)

 -هـ، المطبعة السلفية 1386طبعة عام ( 298ص)النبوات : ، وانظر(1/66)منها  السنة النبوية  (3)

 .القاهرة

 (.5/81)ابن تيمية: منها  السنة النبوية: انظر (4)
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وكان  أصحاب الصحيح يتحرجىون عىن النقىل عىن خيىارهم فضىال عىن مىن 

ماء حتى أن أصىحاب الصىحيح كالبخىاري لىم يىرو عىن أحىد مىن قىد": دونهم فيقول

عاصم بن ضمرةالشيعة مثل 
( )

األعور الحرثو، 
( )

مة بن سلِ عبدهللاو 
( )

، وأمثالهم 

."مع أن همالء من خيار الشيعة
 ( )

  

عنىدما  سىئل عىن " مالىك " فعىن ، األعىالم ةوكذب الرافضىة ورد عىن األئمى

."فإنهم يكذبون ،ال تكلمهم وال ترو عنهم": الرافضة
 ( )

  

لىىوا أحاديىىث": وكىىان يقىىول ال  ،أهىىل العىىراق منزلىىة أحاديىىث أهىىل الكتىىاب نزه

."تصدهقوهم وال تكذهبوهم 
 ( )

 

، بىدار الضىرب ~" مالك"ولما اشتهرت الكوفة اختصت بالكذب فقد شبههها 

 
 

له عدة أحاديث عنه، قال النسىائي لىي  بىه بىأس، ولينىه ، صاحب علي، عاصم بن ضمرة السلولي (1)

الىوافي : انظىر) .ابن عىدي، ووثقىه جماعىة وتىوفي سىنة أربىع وسىبعين للهجىرة وروى لىه األربعىة

 (.285ابن حجر، ص : ، وتقريب التهذيب16/324الصفدي، : بالوفيات

، وبالمثنىاة، الحوتي بضم المهملىة، بسكون الميم، األعور الهمداني الحارث وقيل حرث بن عبدهللا (2)

، وفىي حديثىه ضىعف، ورمىي بىالرفص، الكوفي أبو زهيىر، صىاحب علىي كذبىه الشىعبي فىي رأيىه

الحىافظ : تهىذيب الكمىال: انظىر.) مىات فىي خالفىة بىن الزبيىر، ولي  له عند النسائي سوى حديثين

 (.146جر، ص ابن ح: ، وتقريب التهذيب5/244المزي، 

عبدهللا بن سلمة بكسر الالم المرادي الكوفي، روى عن علي وابىن مسىعود وصىفوان بىن عسىال،   (3)

الىىوافي : انظىىر.) وتىىوفي فىىي حىىدود الثمىىانين وروى لىىه األبعىىة صىىدوق تغيىىر حفظىىه مىىن الثانيىىة

 (.316ابن حجر، ص : ، وتقريب التهذيب17/115الصفدي، : بالوفيات

 (.6/331)و(1/67)وية منها  السنة النب (4)

 (.1/146)الذهبي : و ميزان االعتدال في نقد الرجال(61-1/61)المرجع السابق  (5)

أبىو عبىـدهللا شىم  : والصىواعق المرسىلة علىى الجهميىة والمعطلىة( 2/467)منها  السنة النبوية  (6)

علىي . د: قيىق، تح(2/557)الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ابن القيم 

 .الرياض -هـ، دار العاصمة 1418، 3بن محمد الدخيل هللا، ط
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رحمن بىىن مهىىديعبىىدالفقىىد قىىال لىىه 
( )

 سىىمعنا فىىي بلىىدكم أربعمائىىة عبىىـدهللا يىىا أبىىا" : 

 يىىا": فقىىال لىىه .كلىىهونحىىن فىىي يىىوم واحىىد نسىىمع هىىذا ، حىىديث فىىي أربعىىين يومىىاً 

أنىتم عنىدكم دار الضىرب تضىربون بالليىل ، أيىن لنىا دار الضىرب ، منرحمنعبـدال

."وتنفقون بالنهار
 ( )

  

."لىىىىم أر أحىىىىد أشىىىىهد بىىىىالزور مىىىىن الرافضىىىىة": وعىىىىن الشىىىىافعي قولىىىىه
 ( )

 ، 

األعملوعن 
( )

يعني أصحاب  ،أدركت الناس وما يسمهونهم إال الكذابين": أنه قال 

عيدالمغيرة بن س
( )

."
( )

 .وهم من الرافضة 

 
 

 حفىىىاب كبىىىار مىىىن: سىىىعيد اللملىىىمي، أبىىىو البصىىىري العنبىىىري حسىىىان بىىىن مهىىىدي بىىىن عبىىىدالرحمن  (1)

 لىه أعىرف ال: الشىافعي قىال. البصىرة فىي ووفاتىه ومولىده. ببغداد حدث، تصانيف فيه وله.الحديث

، مىا رأيىت أعلىم منىه: قىال بىن المىديني، فظ عارف بالرجال والحىديثثقة ثبت حا، الدنيا في نظيرا

، تقريىب 9/3أبو نعيم، : حلية األولياء: انظر).مات سنة ثمان وتسعين وهو بن ثالث وسبعين سنة

 .(351ابن حجر، ص : التهذيب

 (.2/468)منها  السنة النبوية  (2)

، (2/461) بن محمىد أبىو أحمىد الجرجىاني عبدهللا بن عدي بن عبدهللا: الكامل في ضعفاء الرجال (3)

بيىروت، وشىرح أصىول اعتقىاد أهىل  -هىـ، دار الفكىر 1419، 3يحيى مختىار غىزاوي، ط: تحقيق

ابىىن : ، ومنهىىا  السىىنة النبويىىة(11/218)، وسىىنن البهقىىي الكبىىرى (8/1457)الاللكىىائي : السىىنة

 (.1/11)ابن حجر : ولسان الميزان( 11/89)الذهبي : وسير أعالم النبالء( 1/16)تيمية

هو سليمان بن مهران األسدي الكاهلي موالهم، أبو محمىد الكىوفي األعمىل، ثقىة، حىافظ، عىارف  (4)

، وتقريب التهذيب، 6/226الذهبي، : سير أعالم النبالء: انظر( ) هـ 248) بالقراءات، توفي سنة

 (.254ص 

: يث، ادعى النبوة، قىال ابىن عىديهو المغيرة بن سعيد الكوفي دجال، كذاب، رافضي، يضع الحد (5)

لم يكن بالكوفة ألعىن مىن المغيىرة بىن سىعيد فىي مىا يىروي عنىه مىن الىزور علىى علىي، هىو دائىم  "

( ) هىـ121)، قتلىه خالىد القسىري فىي حىدود ".الكذب على أهىل البيىت وال أعىرف لىه حىديثا مسىندا

الىذهبي، : نقىد الرجىال ، ميىزان االعتىدال فىي6/352بن عىدي، : الكامل في ضعفاء الرجال: انظر

6/491.) 
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يزيىىد بىىن هىىارونوعىىن 
( )

نكتىىب عىىن كىىل صىىاحب بدعىىة إذا لىىم يكىىن ": قولىىه 

."داعية إال الرافضة فإنهم يكذبون
 ( )

 

القاضي شريكوعن 
( )

أحمل العلم عن كل من لقيت إال الرافضىة " : أنه قال 

."فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناً 
 ( )

 

 عبىـدهللا وشىريك هىذا هىو ابىن": شريك هذا بقوله ويعلق ابن تيمية على كالم

الثىوريالقاضي قاضىي الكوفىة مىن أقىران 
( )

وهىو مىن الشىيعة الىذي ، وأبىي حنيفىة 

."وهذه شهادة فيهم، يقول بلسانه أنا من الشيعة
 ( )

  

 =  
 (.1/61) منها  السنة النبوية  (1)

يزيد بن هارون الواسطي وهو يزيد بن هارون بىن زاذى أبىو خالىد السىلمي ثقىة، مىتقن عابىد، مىن  (2)

، 9/295الىرازي، : الجىرح والتعىديل: انظىر) التاسعة، مات سنة ست ومائتين وقد قارب التسىعين

 (.616ابن حجر، ص : ، وتقريب التهذيب2/51، البن العماد: شذرات الذهب

، ولسىىان (1/146)الىىذهبي : ، وميىىزان االعتىىدال فىىي نقىىد الرجىىال(1/61)منهىىا  السىىنة النبويىىة  (3)

 (.1/11)ابن حجر : الميزان

شريك بن عبدهللا النخعي الكوفي القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبـدهللا، صدوق يخطىء، وكىان  (4)

ثقىة، وقىال ابىن : ثقة يغلط، وقال العجلىي: دا شديدا على أهل البدع، قال ابن معينعادال فاضال عاب

سير أعىالم : انظر( )هـ177سنة )صدوق يخطص كثيًرا تغير حفظه منذ ولي القضاء، مات : حجر

 (.266ابن حجر، ص: ، تقريب التهذيب8/211الذهبي، : النبالء

 (.1/61)منها  السنة النبوية  (5)

سعيد بن مسروق الثوري أبو عبـدهللا الكوفي، ثقة حافظ، عابد إمام حجة هىو سىفيان بىن سفيان بن  (6)

: هىـ، قىال العجلىي77سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبـدهللا الكوفي، أحد األئمة األعىالم ولىد سىنة 

ثقىىة حىىافظ فقيىىه عابىىد إمىىام حجىىة، تىىوفي سىىنة : كىىان ال يسىىمع شىىيئا إال حفظىىه، وقىىال ابىىن حجىىر

 .(244، تقريب التهذيب، ص1/492ابن العماد، : شذرات الذهب: انظر) ، (هـ161)

 (.1/61) منها  السنة النبوية (7)
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بىىن المبىىارخوفىىوق ذلىىك ينقىىل الىىذهبي عىىن ا
( )

الىىدين ألهىىل الحىىديث " : قولىىه 

."الكذب للرافضةو، والكالم والحيل ألهل الرأي
 ( )

  

وقد ثبت عن الشعبي
( )

مىا رأيىت أحمىق مىن الخشىبية": أنه قال 
( )

لىو كىانوا   

وهللا لو طلبىت مىنهم أن ، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمراً ، من الطير لكانوا رخماً 

ووهللا مىىا أكىىذب عليىىه ، يملىىما هىىذا البيىىت ذهبىىاً علىىى أن أكىىذب علىىى علىىي أعطىىوني

."أبداً 
 ( )

ها الرافضة" : لقائلوهو ا  ."أحذركم أهل هذه األهواء المضلهة وشره
 ( )

  

حمىاد بىن وفىي هىذا يقىول ، تتورع عىن الكىذب البتىة اإلمامية ولم تكن الشيعة

سلمة
( )

."كنا إذا اجتمعنا استحسنا شيئا جعلنا حديثاً : حدثني شيخ لهم قال": 
 ( )

  
 
 

عبىدهللا بىىن المبىىارخ المىىروزي مىىولى بنىىي حنظلىىة ثقىىة ثبىىت فقيىىه عىىالم جىىواد مجاهىىد، جمعىىت فيىىه   (1)

: ب، تقريىب التهىذي1/499ابىن العمىاد، : شذرات الىذهب: انظر( )هـ81)خصال الخير توفي سنة 

 (.321ابن حجر، ص 

 (.481ص)المنتقى من منها  االعتدال  (2)

 .سبق ترجمته (3)

المقصىىود بهىىم اإلماميىىة مىىن الرافضىىة، كىىان إبىىراهيم بىىن األشىىتر لقىىي عبيىىد هللا بىىن زيىىاد، وأكثىىر  (4)

ابن قتيبة أبو محمىد عبىـدهللا بىن مسىلم، : المعارف .)أصحاب إبراهيم معهم الخشب فسموا الخشبية

 (.622ص

: ، شىرح أصىول اعتقىاد أهىل السىنة(3/497)السنة للخىالل : ، وانظر(1/22)منها  السنة النبوية  (5)

 (.8/1461)الاللكائي 

، ومنهىا  السىنة (8/1461)الاللكىائي : ، شرح أصول  اعتقىاد أهىل السىنة(3/497)السنة للخالل  (6)

 (.1/23)ابن تيمية : النبوية

الحىديث،  رجال البصرة، وأحد مفتي: سملة بالوالء، أبو لربعيا البصري دينار بن سلمة بن حماد (7)

 فاجتهىد مسلم البخاري، وأما فتركه حفظه ساء كبر لما أنه مأمونا، إال ثقة حافظا كان. النحاة ومن

العربيىة، فقيهىا،  فىي إمامىا حمىاد كان: الذهبي ونقل. تغيره قبل منه سمع ما بعص حديثه من وأخذ

 صىىنف مىىن أول هىىو: الىىدين ناصىىر ابىىن وقىىال. تىىآليف المبتدعىىة، لىىه لىىىع مفوهىىا، شىىديداً  فصىىيحاً 

، تقريىىب 1/212الىىذهبي، : تىىذكرة الحفىىاب: انظىىر( )هىىـ167)، تىىوفي سىىنة المرضىىية التصىىانيف
=  
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الحديث في فضىائل ولفرط كذبهم وتزويرهم امتنع بعص األئمة األعالم عن 

."منعتنا الشيعة أن نذكر فضائل علي": حتى قال سفيان الثوري، علي
 ( )

   

وإذا كنىت بالكوفىة فىاذكر ، إذا كنىت بالشىام فىاذكر مناقىب علىي": وكان يقول

."مناقب أبي بكر وعمر
 ( )

  

لقىد بغضىوا إلينىا حىديث "  - قىد ذكىرت الرافضىة يومىاً عنىده - وقال الشىعبي

."لبعلي بن أبي طا
 ( )

 

إن " : تأصل الكذب في الرافضىة فقىال - مع تشيعه - وقد أكد ابن أبي الحديد

فىإنهم وضىعوا فىي مبىدأ ، أصل األكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة

"وحملهم عل وضعها عداوة خصومهم، األمر أحاديث مختلفة في صاحبهم
( )

. 

 ي الدواوين والكتب واألجزاءومازال يمر بنا ف": قال ~ قال العالمة الذهبي

ولكىن أكثىر ذلىك منقطىع  -يعني مىن األخبىار التىي تحكىي مىا شىجر بىين الصىحابة -

فينبغىي طيىه وإخفىا ه بىل ، وهذا فيما بأيدينا وبىين علمائنىا، وضعيف وبعضه كذب

إعدامه؛ لتصفو القلوب وتتوافر على حب الصحابة والترضي عىنهم  وكتمىان ذلىك 

وقىىد يىىرخص فىىي مطالعىىة ذلىىك خلىىوة للعىىالم ، العلمىىاء متعىىين عىىن العامىىة وآحىىاد
 =  

 .(3/11ابن حجر، : التهذيب

 -هـ، دار الكتىب العلميىة 1415، 1توفيق حمدان، ط: تحقيق( 1/39) ابن الجوزي: الموضوعات (1)

 .بيروت

 (.7/27)أبو نعيم : حلية األولياء (2)

 (.7/27) المرجع السابق  (3)

، 1محمد سعيد سالم القحطاني، ط. د: ، تحقيق(2/551)عبـدهللا بن أحمد بن حنبل الشيباني: السنة (4)

، (2/325)حمد بن محمىدبن عبىد ربىه األندلسىي أ: الدمام، والعقد الفريد -هـ، دار ابن القيم 1416

 .لبنان-بيروت  -حياء التراث العربي هـ، دار إ1421، 3ط

 (. 49-11/48) شرح نهج البالغة (5)
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: حيث يقول، المنصف العري من الهوى بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا هللا تعالى

پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  )

فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم  .[43:احلشر] (ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

ولسىىنا ممىىن يغلىىوا فىىي أحىىد مىىنهم وال نىىدعي فىىيهم ، ممحصىىةوجهىىاد محىىاء وعبىىادة 

وما تنقله الرافضة وأهل البىدع فىي . .العصمة ونقطع بأن بعضهم أفضل من بعص

فىال نعىر  عليىه وال  -أي من حكاية ما شجر وغير ذلك من الطعىن -كتبهم من ذلك

فىي كرامة فأكثره باطل وكذب وافتراء ودأب الرافضىي روايىة األباطيىل أو رد مىا 

" الصحاح والمسانيد ومتى إقامة من به سكران
( )

  . 

فىىىي مقدمتىىىه للكىىىذب فىىىي األخبىىىار واألسىىىباب  ~ ولقىىىد تطىىىرق ابىىىن خلىىىدون

" : النزعة للمىذهب والتشىيع لىاراء فقىال - أول ما ذكر من ذلك - فذكر، المقتضية

راء ا التشيعات لاهفمن، ولما كان الكذب متطرقاً للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه

فإن النف  إذا كانت على حال االعتدال في قبول الخبر أعطته حقه مىن ، والمذاهب

وإذا خامرهىا تشىيع لىرأي أو نحلىة ، التمحيص والنظر حتى تتبىين صىدقه مىن كذبىه

وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عىين ، قبلت ما يوافقها من األخبار ألول وهله

."ي قبول الكذب ونقلهفتقع ف، بصيرتها من االنتقاد والتمحيص
( )

  

:انقطاع أساني  ةت  اإلمامية
 

 وأوصوا بنقد تلىك المرويىات، وقوع الكذب في المذهب اإلماميأكد العلماء  

  ولكىن كيىف ينظىر اإلماميىة إلىى أخبىارهم، بىل وعىدم اعتبارهىا البتىة، وتمحيصىها

 أو الرواية عن المجهول ، وكيف يفسرون انقطاع األسانيد

ولكىىن  ،أنهىىم يىىروون أحىىاديثهم عىىن آل البيىىت يزعمىىون ماميىىةالواقىىع أن اإل

 
 

 (.93، 11/94)سير أعالم النبالء  (1)

 (.35ص)مقدمة ابن خلدون  (2)
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 : فقالوا، بأسانيد مقطوعة

وكانىىت  ،-عليهمىىا السىىالم-إن مشىىايخنا رووا عىىن أبىىي جعفىىر وأبىىي عبىىدهللا )

قىال أحىد . فلما مىاتوا صىارت الكتىب إلينىا ،رو عنهمالتقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ت  

(حدثوا بها فإنها حق: أئمتهم
 ( )

. 

جىىار هللا موسىىىالشىىيخ قىىال 
( )

نىىرى أن التقيىىة ): فىىي تعليقىىه علىىى هىىذا الىىنص 

(جعلت وسيلة إلى وضع الكتب
 ( )

. 

فىىإن كتبىىا كثيىىرة عنىىدهم ، أمىىا عىىن قيمىىة كتىىبهم كمىىا يراهىىا بعىىص اإلماميىىة

سليم )وهو يتحدث عن كتاب الذي يقول  ، وذلك باعتراف أحد علمائهم، موضوعة

، موضوع لغرض صحيح نظير كتاب الحسنية والحق أن هذا الكتاب): - (بن قي 

(وطرائف ابن طاووس والرحلة المدرسية للبالغي وأمثاله
 ( )

. 

أمىىا رواتهىىم ومصىىنفو كتىىبهم فيعتىىرف شىىيخهم الطوسىىي بفسىىاد أكثىىرهم حيىىث 

كتىبهم كانت إن و ،إن كثيراً من مصنفي أصحابنـا ينتحلون المذاهب الفاسدة): يقول

(معتمدة
( )

. 

 
 

 (.1/53)الكليني: األصول من الكافي (1)

ة ولد بمدينة رسىتون الواقعى، شيخ مشايخ روسيا، موسى بن جار هللا التركستاني القازاني الروسي (2)

، وتعلم في المدارس اإلسالمية بمدينة قازان ثم في بخارى، هـ1295على نهر الدون بروسيا عام 

الوشىيعة فىي نقىد عقائىد »: ، من آثاره بالعربية(ليننغراد)وتولى إمامة الجامع الكبير في بتروغراد 

وقىد . «منظىام التقىويم فىي اإلسىال»، و«القواعىد الفقهيىة»، «تاريخ القىرآن والمصىاحف»، «الشيعة

، ومسىألة 3/931عمىر كحالىة، : معجىم المىملفين: انظىر( )هىـ1369) وافاه األجل فىي مصىر عىام

 (2/199ناصر القفاري، : التقريب بين أهل السنة والشيعة

 -ال هىىور  -هىىـ، مكتبىىة محمىىد سىىهيل 1399طبعىىة عىىام (47ص: )الوشىىيعة فىىي نقىىد عقائىىد الشىىيعة (3)

 .باكستان

 (.2/317: )مع شرحه للمازندراني( األصول من الكافي)تعليقه على أبو الحسن الشعراني في  (4)

 .هـ، ممسسة النشر اإلسالمي1417، 1جواد القيومي، ط: ، تحقيق(32ص)الفهرست (5)
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 :رح  التع يلاستح ا  من ج ال 

لىىم يكىىن للشىىيعة أي عنايىىة بدراسىىة اإلسىىناد والتمييىىز بىىين يىىرى القفىىاري أنىىه 

حتى شىنع علىيهم شىيخ اإلسىالم إلى حوالي القرن السابع  ،صحيح الحديث وضعيفه

ابن تيمية عدم اهتمامهم بذلك
( )

. 

في عصىر ابىن المطهىر يحىاولون وضىع مقىايي  لنقىد  اإلمامية ثم بدأ الشيعة

 .هم وتقسيمه إلى صحيح وغيرهالحديث عند

(الكشي)وإن كانت كتابة تراجم الرجال بدأت عندهم مع 
( )

في القرن الرابىع  

مليلكن كما يقول عالمهم الحر العىا
( )

وأمىا البحىث عىن أحىوال الرجىال فىال يىدل ): 

(علىىى االصىىطالح الجديىىد
 ( )

لىىي  هىىو  - عنىىدهم - الىىدافع لهىىذه الدراسىىة الحديثيىىةو .  
 

: و منهىىىا  السىىىنهة النبويىىىة(1/279)ناصىىىر القفىىىاري : هىىىل السىىىنة والشىىىيعةأمسىىىألة التقريىىىب بىىىين  (1)

(3/515( )7/37.) 

من بالد مىا وراء ( كل)نسبته إلى . فقيه إمامي: العزيز، أبو عمرو، الكشيمحمد بن عمر بن عبد (2)

. اقتصىر بىه علىى بعىص مىا قيىل فىيهم أو روي عىنهم( معرفة أخبىار الرجىال)اشتهر بكتابه . النهر

) (   ه 341)، تىوفي نحىو سىنةوكان معاصرا للعياشي، أخىذ عنىه وتخىر  عليىه فىي داره بسىمرقند

 (.6، ورجال الطوسي، ص 2/22غدادي، هدية العارفين، الب: انظر

مىن )ولىد فىي قريىة مشىغر . فقيىه إمىامي، مىمرخ: محمد بن الحسن بن علي العاملي، الملقب بالحر (3)

فأقىام ( بخراسىان)ومنهىا إلىى العىراق، وانتهىى إلىى طىوس ( جبىع)وانتقىل إلىى ( جبل عامىل بلبنىان

تىذكرة )و( ي ذكر علمىاء جبىل عامىلأمل اآلمل ف)له تصانيف، منها (. هـ1114)وتوفي فيها سنة 

( الجىىىواهر السىىىنية فىىىي األحاديىىىث القدسىىىية)و( المتبحىىىرين فىىىي ترجمىىىة سىىىائر العلمىىىاء المتىىىأخرين

هدايىىة )اختصىىارا، و( الوسىىائل)ويسىىمى ( تفصىىيل وسىىائل الشىىيعة إلىىى تحصىىيل مسىىائل الشىىريعة)و

. فىي أبحىاث مختلفىة( رسىائل)و( الفصىول المهمىة فىي أصىول األئمىة)، و(األمة إلىى أحكىام األئمىة

قىىىال . بخطىىىه، فىىىي النجىىىف، فيىىىه نحىىىو عشىىىرين ألىىىف بيىىىت( خ -ديىىىوان )وكىىىان كثيىىىر الىىىنظم، لىىىه 

ال يخفى انه وإن كثىرت تصىانيفه كمىا : " بعد أن ذكر مملفاته( في روضات الجنات)الخوانساري 

الزركلىي، : األعىالم: انظىر." )ذكره إال أنها خالية عن التحقيق، تحتا  إلى تهذيب وتنقيح وتحرير

6/91 ،http://ar.wikipedia.org/wiki ). 

 (.21/112)الحر العاملي : وسائل الشيعة (4)

http://ar.wikipedia.org/wiki
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، الحىىديث بقىىدر مىىا هىىو تىىوقي نقىىد المىىذهب مىىن قبىىل الخصىىوم الوصىىول إلىىى صىىحة

اعترف بىأن سىبب وضىع الشىيعة  الذي  .كما يفيده كالم الحر العاملي. والدفاع عنه

والفائىدة ): فقىال ،السىنهة للهذا االصطالح واتجاههم للعناية بذكر اإلسناد هو نقد أهى

الشىيعة بىأن أحىاديثهم  - ةيعني أهىل السىنه  - دفع تعيير العامة - أي السند - في ذكره

(غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم
 ( )

. 

 :لم يعتن اإلمامية نالر اة

، ن علىىم الجىىرح والتعىىديل عنىىد القىىوم لىىم يسىىلم مىىن االختالفىىات والتناقضىىاتإ

فىىي الجىىرح والتعىىديل وشىىرائطهما اختالفىىات وتناقضىىات ): يقىىول الفىىيص الكاشىىاني

(كمىا ال يخفىى علىى الخبيىر بهىا ،تطمئن إليه النفوسات ال تكاد ترتفع بما ـواشتباه
 

( )
. 

 فىال يوجىد راو   ؛ومن يقرأ تراجم رجالهم يجد صورة واضىحة لهىذا التنىاقص

فضىالً  ،قول يوثقىه وقىول يضىعفه: في الحديث إال وفيه قوالن - غالباً  - من رواتهم

.عن أنه يلعنه ويخرجه من اإلسالم
 ( )

  

كمىىا هىىو واقىىع فىىي روايىىاتهم ، اجم رواتهىىموهىىذا التنىىاقص هىىو دأبهىىم فىىي تىىر

ثىىم هىىم ال  ،وال يجىىدون مخرجىىاً لهىىم مىىن هىىذا إال القىول بىىأن أحىىدها تقيىىة، وأحىاديثهم

 .يملكون قرينة معقولة على تحديد القول الذي هو تقية والقول الذي لي  بتقية

 :شكوى    البيت من أ حان م

 مىن لسىانهم علىى ذابينالكى مىن اشتكوا طالما -عليهم هللا رضوان- البيت أهل

 
 

 (.21/111)المرجع السابق (1)

 .طهران-المكتبة اإلسالمية ( 12 -1/11: )الوافي (2)

 المرجىع ذات فىي ويىذم ويلعىن (1/348)ي رجال الكشىي  زرارة بن أعين يوثق ف: ظر على سبيل المثالنا (3)

وكىذلك الحىىال فىي بقيىىة رواتهىم كجىىابر الجعفىي، ومحمىىد بىن مسىىلم، وأبىي بصىىير وحمىران بىىن ( 1/361)

 .أعين وغيرهم
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المختىار كان": يقول ~ الصادق جعفر فهذا، الشيعة رواة
( )

 بىن علىي علىى يكىذب 

."الحسين
( )

 الصادق أم مهر أن يزعمون الشيعة فإن للمختار الصادق تكذيب ومع 

.المختار به بعث مما كان
( )

 

 اختضىىبت وال هاشىىمية فينىىا امتشىىطت مىىا": قىىال أنىىه الصىىادق علىىى ويكىىذبون

."الحسين قتلوا الذين بر وس المختار إلينا عثب حتى
 ( )

  

 أهىل علىى وبكذبىه المختار بحال تامة معرفة على ~ الحسين بن علي وكان

 جعفر أبي عن يعقوب بن يون  عن": رسائله يقرأ وال هداياه يقبل ال وكان، البيت

 الحسين بن علي إلى عبيدة أبي بن المختار كتب: قال  بهىدايا إليه وبعث 

 فخىر ، لهىم يستأذن اآلذن دخل، الحسين بن علي باب على وقفوا فلما، العراق من

."كتىبهم أقىرأ وال الكذابين هدايا أقبل ال فإني، بابي عن أميطوا: فقال، رسوله إليهم
 

( )
  

المكفوف هارون وأب البيت أهل على الكذابين ومن
( )

 فىي المشاهير من وهو 

 
 

المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، أبو إسحاق، كان أبوه من جلة الصحابة، ولد عام الهجرة،  (1)

( هىـ67) ية، وأخباره غير مرضية قتله مصىعب بىن الزبيىر بالكوفىة سىنة ولي  له صحبة، وال ر

 (.3/538الذهبي، : ، وسير أعالم النبالء4/1465ابن عبـدالبر، : االستيعاب: انظر)

 (.45/343)المجلسي : بوحار األنوار( 1/341)رجال الكشي  (2)

الخىوئي : م رجال الحىديث، ومعج(45/344)المجلسي : ، وبحار األنوار(1/341)رجال الكشي   (3)

(19/112.) 

 (.116ص)رجال الكشي (4)

الخىوئي : ، ومعجىم رجىال الحىدبث(45/344)المجلسي : ، وبحار األنوار(1/341)رجال الكشي  (5)

(19/114.) 

موسىى بىن عميىىر القرشىي، كىوفى، المكفىىوف، أبىو هىارون، مىىولى آل جعىدة بىن هبيىىرة، كذبىه أبىىو  (6)

ن لىىىه صىىىحبة لإلمىىىام أضىىىعيف، ذكىىىر : وقىىال الىىىدارقطني. شىىىيءلىىىي  ب: حىىاتم، وقىىىال ابىىىن معىىىين
=  
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 عبـدهللا ألبي قلت: قال أصحابنا بعص حدثنا عمير أبي بن محمد عن": المجال هذا

 :وإن، أحىد يدركىه ال فىذاخ القىديم تريد كنت إن: له قلت أنك هارون أبو زعم 

"هللا لعنه عليه  كذب: فقال. علي بن محمد فذاخ ورزق خلق الذي تريد كنت
 ( )

. 

: ما رواه المجلسي ومن روايات أبي هارون المكفوف المعتمدة لدى اإلمامية

أن هللا تبىىارخ :  (الصىىادق) عبىىـدهللا عىىن أبىىي، أبىىي هىىارون المكفىىوف عىىن"

أو راد ، راد علىىى هللا : وتعىالى آلىىى علىىى نفسىىه أن ال يسىكن جنتىىه أصىىنافا ثالثىىة

."أو من حب  حق امرئ مسلم، على إمام هدى
 ( )

 

 -عليهىا السىالم-إنا نأمر صىبياننا بتسىبيح فاطمىة " :  الصادق عن وعنه

" .فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي، لصالةكما نأمرهم با
( )

  

سعيد بن المغيرة وأيضاً 
( )

عىن : المزعومين ماميةاإل أئمة بعص على يكذب 

 ،جعفىر أبىي علىى يكىذب سىعيد بىن المغيىرة كىان": قىال ،الرضاموسى  الحسن أبي

."الحديد حره  هللا فأذاقه
( )

 

 =  
: ، تىاريخ اإلسىالم8/155: الجرح والتعديل: انظر) .لم أقف على تاريخ وفاته. من الثامنة.الصادق

 (. 311ص : ، ورجال الطوسي553ابن حجر، ص : ، وتقريب التهذيب11/379الذهبي، 

ابىىن داود الحلىىي : ، ورجىىال ابىىن داود(5/237)للتفرشىىي : ، نقىىد الرجىىال(2/488)رجىىال الكشىىي  (1)

قىم،  -هـ، منشورات الرضىي 1392محمد صادق آل بحر العلوم، طبعة عام : ، تحقيق(227ص)

 (.25/291)المجلسي : وبحار األنوار

 (.2/187)بحار األنوار  (2)

للصىىدوق : ، ثىواب األعمىىال(675ص)، أمىىالي الصىىدوق (3/343)الكلينىي : األصىول مىىن الكىىافي (3)

-هىـ، منشىورات الشىريف الرضىي 1368، 2محمد مهدي، وحسن الخرسان، ط: تقديم(163ص)

 (.2/115)الطوسي : قم، وتهذيب األحكام

 .سبق ترجمته (4)

 (.25/297)المجلسي : وبحار األنوار( 2/489)رجال الكشي  (5)
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 جعفىىرن أل؛ جىىداً  مشىىهور المزعىىومين أئمىىتهم لسىىان علىىى والتزويىىر والىىدس

 والنصىارى اليهىود مىن شىرٌّ  هىو لمىن األمىر هىذا ينتحىل ممن إن": قال ~ الصادق

"أشركوا والذين والمجوس
( )

. 

 عىن مرويىاتهم كثىرة الصىحابة بعىص علىى الرافضىة يعيىب أن العجىب ومن

  هريىرة أبىا فاق إلماميةا رواة بعص أن نجد بينما  هريرة أبي مثل  النبي

 .المرويات في

تغلب بن أبان فهذا
( )

 ( ).~ الصادق جعفر عن رواية ألف ثالثين روى، 

الجعفي جابر وكذلك
( )

 وعن حديث ألف سبعين الباقر عن روى أنه فيقولون 

حديث ألف وأربعين مائة األئمة باقي
( )

 واحىدة مىرة الصىادق علىى يىدخل لىم أنه مع

 
 

 (.65/166)المجلسي : ، وبحار األنوار(2/587)رجال الكشي  (1)

أبو سعيد البكري مولى بنى جرير بن عباد بن ضىبيعة بىن قىي   اح الجريريأبان بن تغلب بن ري (2)

بىىن ثعلبىىة بىىن عكاشىىة بىىن صىىعب بىىن علىىي بىىن بكىىر بىىن وائىىل، ذكىىره أبىىو جعفىىر محمىىد بىىن الحسىىن 

: معجىم األدبىاء: انظىر) .الطوسي في مصنفي اإلمامية ومات أبان في سىنة إحىدى وأربعىين ومائىة

 (.57الطوسي، ص : ، الفهرست5/199الصفدي، : يات، الوافي بالوف1/67ياقوت الحموي، 

، 1، ط(5/128)الميرزا النوري الطبرسىي : ، وخاتمة المستدرخ(12ص)رجال النجاشي : انظر (3)

عبىىـدالحسين : قىىم، والمراجعىىات -إلحيىىاء التىىراث -علىىيهم السىىالم  -هىىـ، ممسسىىة آل البيىىت 1416

 .هـ1412، 2، ط(415ص)شرف الدين الموسوي 

كىىان سىىبئياً مىىن : بىىن يزيىىد بىىن الحىىارث الجعفىىي الكىىوفي أحىىد علمىىاء الشىىيعة، قىىال ابىىن حبىىانجىىابر  (4)

أصحاب عبدهللا بن سبأ، كان يقول إن عليهاً يرجع إلى الىدنيا، وروى العقيلىي بسىنده عىن زائىدة أنىه 

متىروخ، وقىال : ، وقىال النسىائي وغيىرهجابر الجعفىي رافضىي يشىتم أصىحاب رسىول هللا : قال

الىذهبي : ميىزان االعتىدال: انظر) .توفي سنة سبع وستين ومائة. يكتب حديثه وال كرامةال : يحيى

 (.137ابن حجر، ص : وما بعدها، وتقريب التهذيب( 2/113)

الجىىىر العىىىاملي : ، وسىىىائل الشىىىيعة(389ص)محمىىىد طىىىاهر القمىىىي الشىىىيرازي : كتىىىاب األربعىىىين (5)

 (.46/341)المجلسي : ، وبحار األنوار(31/329)
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زرارة عىن: واحىدة مىرة إال أبيىه عند يره ولم
( )

 عىن  بىـدهللاع أبىا سىألت: قىال 

"قىط علىيه  دخىل ومىا واحدة مرة إال قط أبي عند رأيته ما": فقال. جابر أحاديث
( )

 .

 .فكيف يسوغ ذلك على أي عاقل

( هىـ 157توفي سنة ) أما أبو مخنف لوط بن يحيى فهو من رواة المتقدمين  

وفي فتىرة مهمىة ، رواية( 585)والمكثرين حتى بلغت مروياته في تاريخ الطبري 

ى سىقوط الدولىة األمويىة ترات التاريخ اإلسالمي ابتدأت من وفاة الرسول  حتمن ف

.هـ132سنة 
( )

بن عديقال عنه ا 
( )

".شيعي محترق": 
( )

    
 

يترفص، هو رأس الزرارية، كان على مذهب األفطحية ثم ، زرارة بن أعين، الكوفي أخو حمران (1)

لىم يكىن هللا حيىا وال قىادرا وال عالمىا وال سىميعا وال : انتقل إلى مذهب الموسوية، وبدعته ألنه قال

 -تعىالى هللا عىن ذلىك-بصيرا وال مريدا حتى خلق لنفسه هذه الصىفات، فقىد جعلىه محىال للحىوادث 

روى زرارة بىن أعىين عىن محمىد بىن . فىي الضىعفاء: والزرارية فرقة مىن الرافضىة، قىال العقيلىي

وعن ابن السىماخ ." يا علي ال يغسلني أحد غيرخ."رسول هللا : قال: قال }علي، عن بن عباس 

مىا : إن لىي إليىك حاجىة وعظمهىا، فقلىت: حججىت فلقينىي زرارة بىن أعىين بالقادسىية، فقىال: " قال

نا من أهىل النىار أم مىن أإذا لقيت جعفر بن محمد فاقرأه مني السالم، وسله أن يخبرني : الهي  فق

نه يعلم ذلىك، ولىم يىزل بىي حتىى أجبتىه، فلمىا لقيىت جعفىر بىن إأهل الجنة  فأنكرت عليه، فقال لي 

ومىن : فوقع في نفسي مما قال جعفر، فقلت. هو من أهل النار: محمد أخبرته بالذي كان منه، فقال

مىىن ادعىىى علىىى علىىم هىىذا فهىىو مىىن أهىىل النىىار، فلمىىا رجعىىت لقينىىي زرارة : أيىىن علمىىت ذلىىك، فقىىال

وما جىراب النىورة : كال لك من جراب النورة، فقلت: فأخبرته بأنه قال لي أنه من أهل النار، فقال

خ شىي: )أما عنىد اإلماميىة، فقىال الحىر العىاملي.ويقال أنه رجع عن التشيع. عمل معك بالتقية:  قال

تنسىب لىه فرقىة (. في زمانه كان قارئاً فقيهاً ثقة قد اجتمعت فيه خالل الفضل والدين. من أصحابنا

. (هىىـ151 )تىىوفي سىىنة. مىىن الشىىيعة تسىىمى الزراريىىة، كىىان حفيىىد لقسىىي  نصىىراني اسىىمه سنسىىن

، وسىىائل 2/473ابىىن حجىىر، : ، ولسىىان الميىىزان14/473الصىىفدي، : الىىوافي بالوفيىىات: انظىىر)

 (21/196ر العاملي، الح: الشيعة

محسىىىن : ، أعيىىىان الشىىىيعة(4/344)الخىىىوئي : ، معجىىىم رجىىىال الحىىىديث(2/346)رجىىىال الكشىىىي  (2)

 (.4/52)األمين

هىـ، 1411، 1ط( 487ص)مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري، يحيىى إبىراهيم اليحيىى: انظر (3)

 .الرياض -دار العاصمة
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ابن معينويقول 
( )

"لي  بشيء": 
( )

. 

وال يبعد منه أن ، حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين" : وقال أيضا 

وإنما وصىفته لالسىتغناء عىن ذكىر ، بارهموهو شيعي محترق صاحب أخ، يتناولهم

وإنما لىه مىن األخبىار المكىروه ، حديثه فإني ال أعلم من األحاديث المسندة ما أذكره

."الذي ال أستجيز ذكره 
 ( )

 

وقىىال ابىىن حبىىان
( )

ويىىروي الموضىىوعات عىىن  ،رافضىىي يشىىتم الصىىحابة": 

."الثقات
 ( )

."إخباري تالف ال يوثق به": وقال فيه الذهبي 
 ( )

.ومثله قال ابن حجر 
 

( )
  

، نت جل أخبىار العىداوة مىن طريىق أبىي مخنىف تسىقط تلىك القصىصولما كا

 .وأنها موضوعة من قبل أبي مخنف، ونحكم بعدم صحتها
 =  

هىىـ، لىىه كتىىاب الكامىىل فىىي الجىىرح  277ولىىد سىىنة هىىو عبىىـدهللا بىىن عىىدي بىىن عبىىدهللا الجرجىىاني،  (1)

سىير أعىالم : انظىر( ) هىـ 365)، تىوفي سىنة "كان ثقة على لحن فيىه: "والتعديل، قال ابن عساكر

 (.3/51ابن العماد، : ، شذرات الذهب156-16/154الذهبي، : النبالء

 (.6/93)ابن عدي : الكامل في ضعفاء الرجال (2)

مشىهور إمىام الجىرح ، ثقة حافظ، أبو زكريا البغدادي، طفاني، موالهميحيى بن معين بن عون الغ (3)

: انظىر) .بالمدينة النبوية وله بضىع وسىبعون سىنة، والتعديل من العاشرة، مات سنة ثالث وثالثين

 (.597ابن حجر، ص: ، تقريب التهذيب17/414الذهبي، : تاريخ اإلسالم

هىـ، مركىز 1399، 1ط( 3/285)ين أبىو زكريىا يحيىى بىن معى(: رواية الىدوري)تاريخ ابن معين  (4)

 .مكة المكرمة -البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 

 (.6/93)الكامل في ضعفاء الرجال  (5)

 .سبق ترجمته (6)

 (.4/366) ابن حجر : ، لسان الميزان(5/324)الذهبي : ميزان االعتدال في نقد الرجال (7)

 (.5/518)ميزان االعتدال في نقد الرجال (8)

 (.4/492)لسان الميزان  (9)
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تلىىك القصىىص والروايىىات تلقفهىىا بعىىص الكتىىاب ذوي التوجهىىات الشىىيعية  و

 .لتأصيل فرية العداوة والغصب من األصحاب لال، اإلمامية

يهةي نقة  نعةض تهةك الكتة  التةي اعتمة ت عهةى تهةك الر ايةات لبيةان  فيما  

 : الع ا ة  البغضاء  غة  الةحانة إلمامة    البيت

 اإلمامة والسياسة المنسوب البن قتيبة : 

ولد سنة ،  بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغويعبـدهللا أبو محمدوهو 

وغريىىب  ،وغريىىب القىىرآن ،ومىىن تصىىانيفه كتىىاب المعىىارف ،ثىىالث عشىىرة ومئتىىين

 ،وطبقىىات الشىىعراء ،ومشىىكل الحىديث ،ومشىىكل القىرآن ،وعيىىون األخبىار ،الحىديث

وغيىىر ذلىىك تىىوفي سىىنة سىىبعين  ،وإعىىراب القىىرآن ،وكتىىاب الحيىىل ،وإصىىالح الغلىىط

.ومئتين
 ( )

 

فهو من الكتب التي شىوهت العالقىة بىين الصىحابة ، أما الكتاب المنسوب إليه

 ، وهىىوحابة بغصىىب حىىق آل البيىىت فىىي اإلمامىىة وبلمهىىمواتهمىىت الصىى، وآل البيىىت

 .لهكتاب اإلمامة والسياسة المنسوب 

مجموعىىة مىىن األدلىىة تبىىرهن علىىى أن الكتىىاب المىىذكور منسىىوب إلىىى  وهنىىاخ

 : ومن هذه األدلة ،اإلمام ابن قتيبة كذبًا وزوًرا

اريخ إن الذين ترجموا البن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنىه ألىف كتابًىا فىي التى -

وال نعىىىىرف مىىىىن مملفاتىىىىه التاريخيىىىىة إال كتىىىىاب « اإلمامىىىىة والسياسىىىىة»يىىىىدعى 

 .«المعارف»

إن المتصفح للكتاب يشعر بأن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حىين  -

 
 

 (.2/631) الذهبي: ، تذكرة الحفاب(13/296)الذهبي : سير أعالم النبالء: انظر (1)
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دينورأنه لم يخر  من بغداد إال إلى 
( )

. 

« اإلمامىىة والسياسىىة»إن المىىنهج واألسىىلوب الىىذي سىىار عليىىه المملىىف فىىي  -

فابن قتيبىة يقىدم ، ماًما عن منهج وأسلوب ابن قتيبة في كتبه التي بين أيدينايختلف ت

وعلىى خىالف ذلىك ، لمملفاته بمقدمات طويلة يبين فيها منهجه والغرض من مملفىه

، فمقدمته قصيرة جًدا ال تزيد على ثالثة أسىطر« اإلمامة والسياسة»يسير صاحب 

الىنهج لىم نعهىده فىي مملفىات ابىن  ومثل هذا، هذا إلى جانب االختالف في األسلوب

 .قتيبة

وابىن ، بشىكل يشىعر بىالتلقي عنىه (ابن أبي ليلىى)يروي مملف الكتاب عن  -

تىوفي ، قاضىي الكوفىة: رحمن بىن أبىي ليلىى الفقيىهعبىدالبن  أبي ليلى هذا هو محمد

هـ148سنة 
( )

أي بعد وفىاة ابىن ، هـ213والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إال سنة ، 

 .ى بخمسة وستين عاًماأبي ليل

إن الرواة والشيوخ الذين يروى عنهم ابن قتيبة عىادة فىي كتبىه لىم يىرد لهىم  -

 .ذكر في أي موضع من مواضع الكتاب

: فكثيىًرا مىا يجىص فيىه، إن قسًما كبيًرا من رواياته جاءت بصيغة التمريص -

وذكىىروا عىىن محمىىد بىىن سىىليمان عىىن مشىىايخ أهىىل ، ذكىىروا عىىن بعىىص المصىىريين

وحىدثنا بعىص ، وذكروا عن بعص المشيخة، وحدثنا بعص مشايخ المغرب، مصر

ومثل هذه التراكيب بعيدة كل البعد عن أسىلوب وعبىارات ابىن قتيبىة ولىم ، المشيخة

 .ترد في كتاب من كتبه

، يىروى عىن اثنىين مىن كبىار علمىاء مصىر« اإلمامة والسياسىة»إن مملف  -  
 

الرسىىالة المسىىتطرفة لبيىىان مشىىهور كتىىب السىىنة : انظىىر) .دينىىور بلىىد بىىين الموصىىل وأذربيجىىان (1)

زمزمىي الكتىاني، محمىد المنتصىر محمىد ال: ، تحقيىق53محمىد بىن جعفىر الكتىاني، ص : المصىنفة

 (.بيروت -هـ، دار البشائر اإلسالمية 1416، 4ط

 .(4/181)ابن خلكان : وفيات األعيان: انظر (2)
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العالمينوابن قتيبة لم يدخل مصر وال أخذ عن هذين 
( )

. 

وثقىة ، ابن قتيبة يحتل منزلة عالية لدى العلماء فهو عنىدهم مىن أهىل السىنة -

السلفييقول ، في علمه ودينه
( )

"كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة": 
( )

. 

."كان ثقة في دينه وعلمه": ويقول عنه ابن حزم 
 ( )

: ويقول عنه ابىن تيميىة 

."المشهورةالمنتصرين لمذاهب السنة "أنه من 
 ( )

ورجىل هىذه منزلتىه لىدى رجىال  

ويلصىق فىيهم مىالي  ، ال يعقل أن يشوه تاريخ الصحابة وآل البيىت، العلم المحققين

 .فيهم

وبعىد قراءتىي لكتىاب اإلمامىة والسياسىة ": يقول الىدكتور علىي نفيىع العليىاني

أراد ، قىىراءة فاحصىىة تىىرجح عنىىدي أن مملىىف اإلمامىىة والسياسىىة رافضىىي خبيىىث

  هذا الكتاب في كتب ابن قتيبة نظًرا لكثرتها ونظًرا لكونه معروفًا عند الناس إدما

فىإن ابىن قتيبىة لىه سىمعة ، وقد يكون من رافضىة المغىرب، بانتصاره ألهل الحديث

حسنة في المغرب
( )

وممىا يىرجح أن مملىف اإلمامىة والسياسىة مىن الىروافص مىا ، 

  : يلي
 

 .الطائف-هـ، مكتبة الصديق1412، 1ط(.91ص) علي نفيع العلياني: عقيدة اإلمام ابن قتيبة (1)

، ضىال مكثىرا رحىاالهو أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة األصىبهاني مىن أهىل أصىبهان، كىان فا (2)

: انظىىر( )هىىـ576)عنىىي بحمىىع الحىىديث وسىىماعه، وصىىار مىىن الحفىىاب المشىىهورين، تىىوفي سىىنة 

 (.1/487حاجي خليفة، : ، وكشف الظنون3/274السمعاني، : األنساب

: ، ولسىان الميىزان(21/383)الىذهبي : ، وتىاريخ اإلسىالم(13/299)الىذهبي : سير أعالم النىبالء (3)

 (.3/358)ابن حجر 

 (.3/358)ابن حجر : لسان الميزان (4)

أحمىد عبىـدالحليم بىن تيميىة الحرانىي أبىو العبىاس : كتب ورسىائل وفتىاوى شىيخ اإلسىالم ابىن تيميىة (5)

، مكتبىة ابىن تيميىة، 2عبـدالرحمن بن محمىد بىن قاسىم العاصىمي النجىدي، ط: ، تحقيق(17/319)

 (.17/319)ومجموع الفتاوى 

 (.17/391)ية البن تيم: مجموع الفتاوى (6)
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: أنه قىال للمهىاجرين ان علي إن مملف اإلمامة والسياسة ذكر على لس* 

ال تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر  ،هللا هللا يا معشر المهاجرين »

فىوهللا يىا ، وال تىدفعوا أهلىه مقامىه فىي النىاس وحقىه، بيته إلىى دوركىم وقعىر بيىوتكم

ونحىىن أحىىق بهىىذا األمىىر ، معشىىر المهىىاجرين لىىنحن أحىىق النىىاس بىىه ألنىىا أهىىل البيىىت

«. إنه لفينا فال تتبعوا الهوى فتضلوا عن سىبيل هللاوهللا.. منكم
( )

وال أحىد يىرى أن . 

 .اإلمامية الخالفة وراثية ألهل البيت إال الشيعة

إن مملىىىىىف اإلمامىىىىىة والسياسىىىىىة قىىىىىدح فىىىىىي صىىىىىحابة رسىىىىىول هللا قىىىىىدًحا * 

وذكىر محمىد بىن ، وسعد بن أبي وقاص حسوًدا، جبانًا فصور ابن عمر ،عظيًما

وأن ، علىىي ابىىن أبىىي طالىىب ألنىىه قتىىل مرحبًىىا اليهىىودي بخيبىىرمسىىلمة غضىىب علىىى 

أمىىىرت بقتىىىل عثمىىىان >عائشىىىة 
( )

والقىىىدح فىىىي الصىىىحابة مىىىن أبهىىىر خصىىىائص ، 

إال أن الخىىىىوار  ال يقىىىىدحون فىىىىي عمىىىىوم ، وإن شىىىىاركهم الخىىىىوار ، الرافضىىىىة

"الصحابة
( )

. 

إن مملف اإلمامة والسياسة كتب عن خالفة الخلفىاء الثالثىة أبىي بكىر وعمىر 

وكتب عىن الفتنىة التىي وقعىت بىين الصىحابة ، ثمان خمًسا وعشرين صفحة فقطوع

فقام المملىف باختصىار التىاريخ الناصىع المشىرق وسىود الصىحائف ، مائتي صفحة

 .وهذه من أخالق الروافص المعهودة، بتاريخ زائف لم يثبت منه إال القليل

ولي  البن  ،يوهذا مما يرجح أن كتاب اإلمامة والسياسة البن قتيبة الرافض

وإنما خلط الناس بينهما لتشابه األسماء، قتيبة السني الثقة
( )

. 

 
 

 (.1/15)اإلمامة والسياسة  (1)

 (.1/48)اإلمامة والسياسة  (2)

 (.91ص) عقيدة اإلمام ابن قتيبة (3)

 (.93ص)المرجع السابق : انظر (4)
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 تاريخ اليعقوبي : 

من ، هو أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح العباسي 

ممرخ شيعي إمامي كان يعمل فىي كتابىة الىدواوين فىي الدولىة العباسىية ، أهل بغداد

حتى لقب بالكاتب العباسي
( )

(هـ291)في سنة تو،
 ( )

. 

، اإلماميىة لىة اإلسىالمية مىن وجهىة نظىر الشىيعةعرض اليعقوبي تىاريخ الدو

فهو ال يعترف بالخالفة إلى لعلي بن أبي طالىب وأبنائىه حسىب تسلسىل األئمىة عنىد 

خ لخالفىة أبىي بكىر وعمىر وعثمىان لىم ، ويسمي عليًا بالوصي، ماميةاإل وعندما أرَّ

ثم لم يترخ واحًدا منهم دون ، ا قال تولى األمر فالنيضف عليهم لقب الخالفة وإنم

أخبىىاًرا، >فقىىد ذكىىر عىىن عائشىىة ، وكىىذلك كبىىار الصىىحابة، أن يطعىىن فيىىه
( )

، سىىيئة 

وكذلك عن خالد بن الوليىد
( )

وعمىرو بىن العىاص، 
( )

ومعاويىة بىن أبىي سىفيان، 
( )

 ،

وعرض خبر السقيفة عرًضا مشينًا
( )

سىلب  ادعى فيه أنه قد حصلت ممامرة علىى 

وطريقتىه فىي سىياق ، الخالفة من علي ابن أبي طالب الىذي هىو الوصىي فىي نظىره

وهىي إمىا اخىتالق ، هي طريقة قومه من أهل التشيع والىرفص -الباطلة- االتهامات

أو عرضىىه فىىي غيىىر سىىياقه ، واإلضىىافة عليىىه، أو التزيىىد فىىي الخبىىر، الخبىىر بالكليىىة

.ومحله حتى ينحرف معناه
 ( )

 

 
 

 (.5/48)البغدادي : هدية العارفين أسماء المملفين وآثار المصنفين (1)

 (.2/82)ياقوت الحموي : معجم األدباء (2)

 (.183-2/181)وبي تاريخ اليعق (3)

 (.2/131)المرجع السابق (4)

 (.2/222)المرجع السابق  (5)

 (.238 -2/232)المرجع السابق  (6)

 (.126-2/123)المرجع السابق  (7)

 -، دار طيبىىىة (431ص)محمىىد بىىن صىىامل السىىلمي : مىىنهج كتابىىة التىىاريخ اإلسىىالمي وتدريسىىىه (8)
=  
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وعنىدما ، ه عنىدما ذكىر الخلفىاء األمىويين وصىفهم بىالملوخومن المالحىظ أنى 

كما وصف دولتهم في كتابه البلىدان باسىم ، ذكر خلفاء بني العباس وصفهم بالخلفاء

الدولة المباركة
( )

وهىذا الكتىاب يمثىل ، مما يعك  نفاقه وتستره وراء شعار التقيىة، 

و مرجىع لكثيىر مىن وهى، االنحراف والتشويه الحاصل في كتابة التىاريخ اإلسىالمي

مىع ، المستشرقين والمستغربين الذين طعنىوا فىي التىاريخ اإلسىالمي وسىيرة رجالىه

أنه ال قيمة له من الناحيىة العلميىة إذ يغلىب علىى القسىم األول القصىص واألسىاطير 

والقسم الثاني كتب مىن زاويىة نظىر حزبيىة كمىا أنىه يفتقىد مىن الناحيىة ، والخرافات

لتوثيق العلميالمنهجية ألبسط قواعد ا
( )

. 

  كتب المسعودي : 

تىىاريخ المسىىعودي نمىىوذ  أخىىر للمصىىنفات الشىىيعية التىىي مىىألت بالمرويىىات 

وتشىىىيع المسىىىعودي وانحرافىىىه فىىىي الكتابىىىة التاريخيىىىة وبخاصىىىة تىىىاريخ ، الواهيىىىة

 .الصحابة غير خاف على العلماء قديما وحديثا

 بىن عبىـدهللا مىن ولىد ،علي بن الحسين بن علىي أبىو الحسىن المسىعوديوهو 

« التنبيىىه واإلشىىراف»، «مىىرو  الىىذهب»: ومىىن مصىىنفاته ،المىىمرخ ، ، مسىىعود

(هـ345)توفي سنة . وغيرهما
 ( )

 

مما يدل على تشيعه؛ أنه ذكر أن الوصية جارية من عهد آدم تنقىل مىن قىرن 

ثىىم أشىىار إلىىى اخىىتالف النىىاس بعىىد ذلىىك فىىي الىىنص ، إلىىى قىىرن حتىىى رسىىولنا 
 =  

 .الرياض

بىىىن جعفىىىر بىىىن وهىىىب بىىىن واضىىىح الكاتىىىب المعىىىروف حمىىىد بىىىن أبىىىي يعقىىىوب : كتىىىاب البلىىىدان (1)

 .بدون( 432ص)باليعقوبي

 (.432ص)السلمي : منهج كتابة التاريخ اإلسالمي (2)

 (.4/224)ابن حجر : ، ولسان الميزان(4/48)ياقوت الحموي : معجم األدباء: انظر (3)
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فكانىت الوصىية ": يقىول، الشيعة اإلمامية الذين يقولون بالنصفقد رأى ، واالختيار

 مطلب وولىىدهعبىىـدال إلىىى أن أَدى هللا النىىور إلىىى، جاريىىة تنتقىىل مىىن قَىىْرن إلىىي قَىىْرن

 ."وهذا موضع تنازع بين الناس من أهل الملة،  أبي رسول هللاه عبـدهللاه 
( )

 

بىه مىرو  الىذهب فىي كتا وقد أولى األحداث المتعلقة بعلي بن أبي طالب 

وركىز ، فىي الكتىاب المىذكور اهتماًما كبيًرا أكثىر مىن اهتمامىه بحيىاة رسىول هللا 

، اهتمامىىه بالبيىىت العلىىوي وتتبىىع أخبىىارهم بشىىكل واضىىح فىىي كتابىىه مىىرو  الىىذهب

.وعمل بدون حياء وال خجل على تشويه تاريخ صدر اإلسالم
 ( )

 

فىىي  "مىىن القواصىىم العواصىىم" والقاضىىي ابىىن العربىىي حىىذر منىىه فىىي كتابىىه 

غير و...،الحديث أئمةعن  إالوال تقبلوا رواية ، فال تبالوا بما رووا": عاصمة فقال

اسىتحقار الصىحابة  أحاديىثفىإنهم ينشىئون ، األكبىروالىداء  األحمىرذلك هو المىوت 

وأمىىا ..،واألفعىىال األقىىوالواالسىىتخفاف بهىىم واختىىراع االسترسىىال فىىي ، والسىىلف

، فإنىه يىأتي منىه متاخمىة اإللحىاد فيمىا روى مىن ذلىك، ديالمبتدع المحتال فالمسىعو

" وأما البدعة فال شك فيه 
( )

 

وفي تاريخ المسعودي من األكاذيب ما ال يحصيه إال " : أما بن تيمية فقد قال

."هللا تعالى
 ( )

  

وكتبىه طافحىة " : كما تعرض الحافظ ابن حجىر لنقىد المسىعودي وكتبىه فقىال

حتى أنه قال في حق ابن عمر أنه امتنع من بيعة علىي بىن  ،بأنه كان شيعياً معتزلياً 

 
 

 (.1/9)مرو  الذهب ومعادن الجوهر  (1)

عبىىىـدالعزيز نىىىور ولىىىي . د: يىىىة فىىىي القىىىرن األول الهجىىىريأثىىىر التشىىىيع علىىىى الروايىىىات التاريخ (2)

 .هـ، دار الخضيري، المدينة النبوية1417، 1ط(. 248ص)

 (.249-284)العواصم من القواصم  (3)

 (.4/84)منها  السنة النبوية  (4)
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ملك بىن مىروانعبىدالأبي طالب ثم بايع بعد ذلك يزيد بن معاوية والحجا  ل
( )

ولىه ، 

"من ذلك أشياء كثيرة
( )

. 

ومن الباحثين المحدثين يمكد الدكتور السويكت علىى الميىول الشىيعية القويىة 

عند المسعودي
( )

وأثرهىا ، فىي معالجتىه التىاريخ اإلسىالمي وعلى تعاطفه العلىوي، 

وأنىه ، على الرغم من محاولته الظهىور بىالممرخ الحيىادي المصىنف، على أحكامه

.خدم التشيع جيداً وبطريقة تخفي على كثير من الناس
 ( )

  

وأن ما دونه في مملفاته من معلومات عىن التىاريخ اإلسىالمي األول لىم يكىن 

بسىىبب عىىدم التزامىىه فىىي بىىالمنهج ، لمحققىىينمحىىل رضىىا مىىن العلمىىاء المسىىلمين ا

مكانتهم في النفوس  اإلسالمي القويم الذي يحفظ لصحابة رسول هللا
( )

. 

ولم يستطع أن يكتىب ، قد أثرت على كتابته، فالنزعة الشيعية عند المسعودي

 .تاريخا مجردا من الهوى

 كتاب األغاني لألصفهاني : 

 رحمن بن مروانعبدالبن  الهيثم علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بنوهو 

 بن مروان بن محمد بن مىروان بىن الحكىم بىن أبىي العىاص بىن أميىة بىن عبدهللابن 

صىىاحب  ، اإلخبىىاريبهاني الكاتىىبصىىاأل، أبىىو الفىىر ، عبىىد شىىم  بىىن عبىىد منىىاف

 
 

 .سبق ترجمته (1)

 (.4/225) لسان الميزان  (2)

، طبعة عام (358، 74ص)هللا المديد السويكتمنهج المسعودي في كتابه التاريخ، سليمان بن عبد (3)

 .بيروت -هـ، ممسسة الرسالة1417

 (.411ص)المرجع السابق  (4)

 (.444ص)المرجع السابق (5)
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( هـ356)توفي سنة .، ومقاتل الطالبين، وجمهرة النسب، وغيرهااألغاني
( )

 

، ي الفىىر  األصىىفهاني كتىىاب أدب وسىىمر وغنىىاءو يعتبىىر كتىىاب األغىىاني ألبىى

، ولىه طنىين ورنىين فىي آذان أهىل األدب والتىاريخ، ولي  كتاب علىم وتىاريخ وفقىه

بىىل ،وهىىو فىىي المقابىىل  ملىىيء بإثىىارة الشىىعوبية والكىىذب الفاضىىح والطعىىن والىىدس

والطعن ، وتشوه سلوكهم، وتجرح سيرتهم، واإلساءة إلى آل البيت النبوي الشريف

 .ي الصحابةالصريح ف

 : ولقد تحدث العلماء فيه قديًما

كىىان  ،كىىان أبىو الفىر  األصىىبهاني أكىذب النىاس ": قىال الخطيىب البغىدادي -

فيشتري شىيئا كثيىرا  ،والدكاكين مملوءة بالكتب ،يدخل سوق الوراقين وهي عامرة

"ثم تكون رواياته كلها منها  ،من الصحف ويحملها إلى بيته
 ( )

. 

ومثلىىه ال يوثىىق بروايتىىه، فإنىىه يصىىرح فىىي كتبىىه بمىىا  " :قىىال ابىىن الجىىوزي -

يوجب عليه الفسق، ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلىك عىن نفسىه، ومىن تأمىل 

"كتاب األغاني رأى كل قبيح ومنكر
 ( )

. 

ويتهمىه فىي نقلىه ، رأيت شىيخنا تقىي الىدين ابىن تيميىة يضىعفه": قال الذهبي 

"ويستهول ما يأتي به
( )

. 

اني بهىىذا الضىىعف، واشىىتهاره بالكىىذب، فبالتىىالي ال اعتبىىار فىىإن كىىان األصىىفه

لكتبه عامة، وال عبره باعتماد اإلمامية عليهىا فىي إثبىات عقيىدة العىداوة، والغصىب 

 .والظلم، ألنها ساقطة االعتبار وال يمخذ به

 
 

 (.11/263)ابن كثير : ، والبداية والنهاية(21/15)الصفدي : الوافي بالوفيات (1)

 (.11/398)تاريخ بغداد  (2)

 (.14/185) المنتظم  (3)

 (.21/16)الصفدي  : الوافي بالوفيات: وانظر( 26/144)الذهبي : إلسالمتاريخ ا (4)
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أو مىىن ، هىىذه بعضىىا مىىن كتىىب التىىاريخ التىىي يعىىدها اإلماميىىة أنهىىا محايىىدة

وأضىىافوا عليهىىا ، ذلك اعتمىىد عليهىا اإلماميىىة فىىي كتىىبهمونتيجىىة لىى، المصىادر السىىنية

لتأكيىىد أصىىل العىىداوة المقتضىىي  -علىىيهم السىىالم- روايىىات منسىىوبة إلىىى آل البيىىت

 .لغصب اإلمامة والحقوق عامة

والتىىي شىىوهت ، أمىا كتىىب اإلماميىىة المعتمىدة عنىىد أصىىحاب المىذهب اإلمىىامي

 : ب التاليةفإنني أكتفي بالكت، العالقة بين الصحابة وآل البيت

  بن قيس الهاللي سليمكتاب : 

سليم بىن قىي  الهاللىي، ثىم العىامري الكىوفي، يكنىى أبىا الصىادق، عىاش فىي 

 الكوفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

النوبندجانإلى أن دخل الحجا  الثقفي العراق، وسأل عنه، فهرب إلى 
( )

مىن بىالد  

أبىىان بىىن أبىىي عيىىاش فيىىروزفىىارس، ولجىىأ إلىىى دار 
( )

، فىىآواه أبىىان فمىىات عنىىده 

  ( هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـ85)سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنة
 

نوبندجان بالضم ثم السكون وباء موحىدة مفتوحىة ونىون سىاكنة ودال مفتوحىة وجىيم وآخىره نىون،  (1)

مدينة من أرض فارس، من كورة سابور، قريبىة مىن شىعب بىوان الموصىوف بالحسىن والنزاهىة، 

فرسخا، وبينها وبين شيراز قريب من ذلك، وقد ذكرها المتنبي  وبينها وبين أرجان ستة وعشرون

 .(5/317ياقوت الحموي، : معجم البلدان.)في شعره

أبان بن أبي عياش فيروز أبو إسماعيل، عىده الطوسىي تىابعي ضىعيف، روى عىن أنى  بىن مالىك  (2)

ديثه بشىيء، أبان بن أبى عياش لي  ح: روى عنه الثوري وحماد بن سلمة، يقول  يحيى بن معين

متروخ الحديث وكان رجال صالحا ولكن بلى بسوء الحفىظ، سىئل أبىو زرعىة عىن أبىان بىن : وقيل

ال : كىان يتعمىد الكىذب  قىال: بصرى ترخ حديثه ولم يقىرأ علينىا حديثىه، فقيىل لىه: أبى عياش فقال

كىىان يسىىمع الحىىديث مىىن أنىى  وشىىهر بىىن حوشىىب ومىىن الحسىىن فىىال يميىىز بيىىنهم، تىىوفي فىىي حىىدود 

أحمىىد بىىن الحسىىنين : ، ورجىىال الغضىىائري126، 119رجىىال الطوسىىي، ص : انظىىر).بعىىيناألر

هىىىـ، دار 1422، 1محمىىىد رضىىىا جاللىىىي، ط: ، تحقيىىىق63الغضىىىائري الواسىىىطي البغىىىدادي، ص 

 .(87ابن حجر، ص : ، وتقريب التهذيب2/295ابن أبي حاتم، : قم، الجرح والتعديل -الحديث
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(هـ91)وقيل 
( )

. 

يعىىد كتىىاب سىىليم بىىن قىىي  أحىىد الكتىىب األصىىول التىىي يعىىول عليهىىا المىىذهب  

حسىىين شىىرف الىىدين الموسىىويعبدالشىىيخهم  يقىىول، اإلمىىامي
( )

ولىىي  بىىين جميىىع ): 

رواه عىىن األئمىىة خىىالف فىىي أن كتىىاب سىىليم بىىن قىىي   الشىىيعة ممىىن حمىىل العلىىم أو

 ،ا أهل العلم وحملة حديث أهىل البيىتالتي رواه  ،الهاللي أصل من كتب األصول

( وأقدمها وهو من األصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول عليها
( )

.  

يعلىق ، أن سىليم بىن قىي  وكتابىه مطعىون فيهمىا عنىدهم قبىل غيىرهموالواقع 

هاشم معروف الحسيني
( )

ويكفي ): على رواية وقع سليم بن قي  في سندها فيقول 

وهىو مىن المشىبوهين المتهمىين  ،ن مرويىات سىليم بىن قىي هذه الرواية عيبا أنها م

( بالكذب
( )

.  

وادعىى جماعىة مىن ، وضىعفه آخىرون، وثقىه جماعىة): وقال في كتىاب آخىر

وأطىىالوا ، المحىدثين أن الكتىىاب المعىىروف بكتىىاب سىىليم بىىن قىىي  مىىن الموضىىوعات

ىاوجىاء فيىه أن ، الحديث حوله وحول كتابه َحمه د بىن ألئمىة ثالثىة عشىر إمامىا وأن م 

 
 

 .(73-69ص)محمد باقر االنصاري  :تحقيق: كتاب سليم بن قي : انظر (1)

ولد بالمشهد الكابمي مستهل . فقيه، مجتهد. عالم. عبدالحسين بن شرف الدين الموسوي، العاملي  (2)

جمىىادى اآلخىىرة، واخىىذ عىىن طائفىىة مىىن علمىىاء العىىراق، وقىىدم لبنىىان، ورحىىل إلىىى الحجىىاز ومصىىر 

أس  الكلية الجعفرية بصور، من ودمشق وإيران، وعاد إلى لبنان فكان مرجع الطائفة الشيعية، و

المراجعات وهي أسئلة وجهها سليم البشري إلى المترجم فأجاب عليها، أبو هريرة، الشيعة : آثاره

وتىوفي ببيىروت . والمنار، إلى المجمع العلمي العربي بدمشق، والفصول المهمة فىي تىأليف األمىة

 (.2/53عمر كحالة، : لفين، ومعجم المم3/279الزركلي، : األعالم: انظر( )هـ1377)سنة

 .بيروت -هـ، الجمعية اإلسالمية 1412، 2حسين الراضي، ط: ، تحقيق(414ص) المراجعات (3)

 .معاصر لم أجد ترجمته (4)

 .بيروت -دار التعارف  -م 1973، 1، ط(184ص) الموضوع في اآلثار واألخبار  (5)
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..( .أباه عند الموت مع أنه كان في حدود السنتين ظأبي بكر وع
( )

  

وذكر الحر العاملي
( )

أن بعص العلماء حكمىوا بوضىع كتىاب سىليم بىن قىي   
( )

 .وهذا يسقط الكتاب من أساسه .

أنه لم يروه عن سليم بىن قىي  إال أبىان بىن أبىي عيىاش، ودليل آخر يسقط به
 

ولم يروه عنه أحد غيره 
( )

وأبان بن أبي عيىاش متفىق علىى ضىعفه وسىقوطه فقىد ، 

د بن علي األردبيلي َحمه قال فيه م 
( )

اليلتفىت إليىه  ،تابعي ضعيف): في جامع الرواة 

( وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قي  إليه
( )

.  

الحليبن داود اوقال فيه 
( )

( نه وضع كتاب سليم بن قي إ: قيل): 
( )

  

 
 

دار  -م 1978، 2، ط(197ص) هاشىىىم معىىىروف الحسىىىيني: دراسىىىات فىىىي الحىىىديث والمحىىىدثين (1)

 .بيروت -التعارف 

 .سبق ترجمته (2)

 (.31/385) وسائل الشيعة  (3)

فلم يرو عىن سىليم بىن قىي  أحىد مىن النىاس سىوى : )قال محمد بن علي األردبيلي في جامع الرواة (4)

مكتبىىىة المحمىىىدي، وبىىىه قىىىال محمىىىد بىىىن إسىىىحاق أبىىىو الفىىىر  النىىىديم الشىىىيعي، فىىىي ( 1/9( )أبىىىان

 .بيروت -هـ، دار المعرفة 1398، طبعة عام (317ص)الفهرست

ولىد بأردبيىل وبهىا نشىأ، إمامي، . عالم بالتراجممحمد علي بن ميرم بن محمد الحسيني األردبيلي،  (5)

وانتقل للدراسة إلىى أصىبهان وبهىا أقىام مشىتغال علىى علمائهىا، لىه عنايىة بكتىب التفسىير والحىديث 

، 1183قامتىه باصىبهان سىنة إوأتمهىا أيىام " حضره الفقيىه من ال ي" كتب نسخة من كتاب . والفقه

وقرأ الكتاب على السيد مير عابد الحسيني األردبيلىي، فأجىازه فىي آخىره فىي آخىر ذي القعىدة سىنة 

، طبعىة 755-2/754حمىد الحسىيني، أ: تىراجم الرجىال: انظىر( )هىـ1111)هـ، تىوفي سىنة1183

 (.قم  -لنجفي هـ، مكتبة آية هللا العظمى المرعشي ا1414عام 

، 1مهىدي الرجىائي، ط: تحقيىق(2/7)البرجىوردي : طرائىف المقىال: ، وانظىر(1/9)جامع الرواة  (6)

 .قم -هـ، مكتبة آية هللا العظمى المرعشي النجفي العامة 1411

فىي ( الرجىال )صىاحب كتىاب : الحسن بن علي بىن داود، تقىي الىدين، المعىروف بىابن داود الحلىي (7)
=  
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ينسىب إليىه الكتىاب المشىهور وهىو )قال بن داود : ي بن قاوفي ترجمة سليم 

د بن أبىي بكىر وعىظ أبىاه عنىد موتىهإ: موضوع بدليل أنه قال َحمه ن إوقىال فيىه  ،ن م 

وفىىي  ،عيىىاشأبىىي وأسىانيده مختلفىىة لىىم يىروه عنىىه إال أبىىان بىن ، األئمىة ثالثىىة عشىىر

( .الكتاب مناكير مشتهرة وما أبنه إال موضوعا
( )

 

بمىا بأنه موضوع  علمائهميقر ويعترف  ةالمعتمد القوم فهذا أصل من أصول

فيه مىن افتىراءات علىى الصىحابة وآل البيىت ومحاولىة تشىويه العالقىة الحسىنة بىين 

 .اآلل واألصحاب

 نهج البالغة : 

مىىن الكتىىب التىىي سىىاهمت فىىي تشىىويه تىىاريخ الصىىحابة بالباطىىل كتىىاب نهىىج  

جمىع بعىد أميىر المىممنين بثالثىة فقد ، البالغة؛ فهذا الكتاب مطعون في سنده ومتنه

الشىريف تىأليف نهىج البالغىة إلىى  ماميةوقد نسبت اإل، قرون ونصف قرن بال سند

الرضي
( )

، وهو غير مقبىول عنىد المحىدثين لىو أسىند خصوًصىا فيمىا يوافىق بدعتىه 

 =  
ختمىه بترجمىة لنفسىه ذكىر فيهىا نحىو . وهو مما ال يعتمد عليه، لكثرة أغالطىه فيىه علماء االمامية،

أمىا نحىن فلىم نظفىر منهىا بغيىر كتىاب واحىد سىماه : ولكىن الخوانسىاري قىال. ثالثين كتابا من تأليفه

م، دار العلىىم 1984، 6، ط2/214الزركلىىي، : األعىىالم: انظىىر( )هىىـ741)تىىوفي سىىنة ( الجىىوهرة)

 (.بيروت -للماليين 

 (.226ص)كتاب رجال ابن داود  (1)

 (. 63ص) للغضائري: كتاب الرجال: ، وانظر(249ص)كتاب رجال ابن داود   (2)

: الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى، أبو الحسىن، الرضىي العلىوي الحسىيني الموسىوي (3)

ه نقابىة االشىراف فىي انتهىت إليى. مولده ووفاته في بغداد.أشعر الطالبيين، على كثرة المجيدين فيهم

ديوان شعر فىي مجلىدين، وكتىب، )هـ له 413وخلع عليه بالسواد، وجدد له التقليد سنة  .حياة والده

السىىادس والثىىامن منىه، وهىىو مختىارات مىىن شىعر ابىىن الحجىىا ، ( الحسىىن مىن شىىعر الحسىين)منهىا 

، 6/99لىي، األعىالم الزرك: انظىر( )هىـ416) مرتبة على الحروف فىي ثمانيىة أجىزاء، تىوفي عىام
=  
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 فكيف إذا لم يسند كما فعل في النهج 

ضيعلي الشريف المرتفهو أخوه  -عند المحدثين- وأما المتهم 
( )

تحدث  فقد 

 : العلماء فيه فقالوا

ابىن خلكىانقال 
( )

وقىد اختلىف النىاس فىي ": فىي ترجمىة الشىريف المرتضىي 

هىل جمعىه  أم  كتاب نهج البالغة المجموع من كالم اإلمام علي بن أبي طالىب 

وإنما الذي جمعه ونسبه إليىه ، إنه لي  من كالم علي: جمع أخيه الرضي  وقد قيل

 ، هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذي وضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعه

"وهللا أعلم
( )

. 

من طالع نهج البالغة جزم بأنه مكذوب على أميىر المىممنين ": وقال الذهبي

وفيىه مىن ، }والحط على السىيدين أبىي بكىر وعمىر ، ففيه السب الصراح، علي 

 =  
 (.3/263: كحالة: معجم المملفين

علي بن الحسين بن موسي بن محمد بن إبراهيم، أبو القاسم، مىن أحفىاد الحسىين بىن علىي بىن أبىي  (1)

مولىىده . يقىىول بىىاالعتزال. نقيىىب الطىىالبيين، وأحىىد األئمىىة فىىي علىىم الكىىالم واألدب والشىىعر: طالىىب

والىدرر، يعىرف بأمىالي المرتضىى، والشىهاب فىي  الغرر: له تصانيف كثيرة، منها. ووفاته ببغداد

، 4/278األعىالم الزركلىي، : انظىر( )هىـ436)الشيب والشباب، والشافي في اإلمامة، توفي سىنة 

 (.2/435كحالة، : ومعجم المملفين

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان ابن بأول بن عبدهللا بن شاكل الحسىين ابىن مالىك  (2)

( شىم  الىدين أبىو العبىاس ) ن يحيى بن خالىد بىن برمىك البرمكىي، األربلىي، الشىافعي بن جعفر ب

ولد بإربل في ربيع اآلخر، وتفقه علىى . فقيه، ممرخ، أديب، شاعر، مشارخ في غيرها من العلوم

والده بمدرسة إربل، ثم انتقل إلى الموصل، ثىم إلىى حلىب ثىم قىدم دمشىق، ثىم إلىى القىاهرة، وتىولى 

وفيىات األعيىان فىي أنبىاء : من تصىانيفه. وتوفي بها في رجب، ودفن بسفح قاسيونقضاء دمشق، 

: ، وشذرات الذهب12/196الصفدي، : الوافي بالوفيات: انظر( )هـ681)توفي سنة .أبناء الزمان

 (.5/371ابن العماد، 

 (.3/313)ابن خلكان : وفيات األعيان وانباء أبناء الزمان (3)
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التنىىىاقص واألشىىىياء الركيكىىىة والعبىىىارات التىىىي مىىىن لىىىه معرفىىىة بىىىنف  القرشىىىيين 

"جزم بأن أكثره باطل ؛ينوبنف  غيرهم ممن بعدهم من المتأخر،الصحابة
( )

. 

وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة علىى ": وقال ابن تيمية

"علي ولهذا ال يوجد غالبها في كتاب متقدم وال لها إسناد معروف
( )

. 

ومىىن طالعىىه ": ويقىىول، فيىىتهم الشىىريف المرتضىىي بوضىىعه، وأمىىا ابىىن حجىىر

"وأكثره باطل.. يجزم بأنه مكذوب على أمير المممنين عل
( )

. 

وقال محب الدين الخطيب
( )

وهذان األخىوان تطوعىا للزيىادة علىى خطىب ": 

مىن التعىريص بإخوانىه  ؛أمير سيدنا علىي بكىل مىا هىو طىارئ عليهىا وغريىب منهىا

وسيبرأ إليه مىن مقترفىي هىذا اإلثىم ، من كل ذلك وهو بريء عند هللا ، الصحابة

".
( )

 

« نهىىج البالغىىة»قىىدامى والمحىىدثون علىىى ويمكىىن تلخىىيص أهىىم مىىا الحظىىه ال

 : للتشكيك بصحة نسبته لإلمام علي بما يلي

خلىىوه مىىن األسىىانيد التوثيقيىىة التىىي تعىىزز نسىىبة الكىىالم إلىىى صىىاحبه؛ متنًىىا * 

 .ورواية وسنًدا

ألن هىذه الكثىرة وهىذا التطويىل ممىا يتعىذر حفظىه ، كثرة الخطىب وطولهىا* 

لم تصل إلينا سالمة وكاملىة  رسول مع أن خطب ال، وضبطه قبل عصر التدوين

 .مع ما أتيح لها من العناية الشديدة واالهتمام

 
 

 (.3/152)قد الرجال ميزان االعتدال في ن (1)

 (.7/86)منها  السنة النبوية  (2)

 (.4/223)لسان الميزان  (3)

 .سبق ترجمته (4)

 (.21ص)مقدمة المنتقى من منها  االعتدال  (5)
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رصد العديد من األقىوال والخطىب فىي مصىادر وثيقىة منسىوبة لغيىر علىي * 

 ،وصاحب النهج يثبتها له. 

اشتمال هذا الكتاب على أقوال تتناول الخلفاء الراشدين قبله بما ال يليق به * 

ومىن أمثلىة ذلىك مىا جىاء بخطبتىه ، ما عىرف عنىه مىن تىوقيره لهىموتنافي ، وال يهم

رغم ما ش هر ، التي يظهر فيها حرصه الشديد على الخالفة« الشقشقية»المعروفة بـ

 .عنه عن التقشف والزهد

إذ رأى عدد من األدباء أن هذه الكثرة ال تتفق مع البعىد ، شيوع السجع فيه* 

مع أن السجع العفوي الجميل لم ، ي عن التكلف الذي عرف به عصر اإلمام عل

 .يكن بعيًدا عن روحه ومبناه

الكالم المنمق الذي تظهر فيه الصناعة األدبية التي هي من وشىى العصىر * 

، والنحىىل والنمىىل، مىىا نجىىده فىىي وصىىف الطىىاووس والخفىىاش، العباسىىي وزخرفىىه

 .والزرع والسحاب وأمثالها

والتىىي لىىم ت عىىرف عنىىد ، نايىىاهالصىىيل الفلسىىفية الكالميىىة التىىي وردت فىىي ث* 

حىين ترجمىت الكتىب اليونانيىة والفارسىية ، المسلمين إال في القىرن الثالىث الهجىري

وهىىي أشىىبه مىىا تكىىون بكىىالم المناطقىىة والمتكلمىىين منىىه بكىىالم الصىىحابة ، والهنديىىة

والراشدين
( )

. 

إذن الكتىاب غيىىر معتمىىد وال يمخىذ بىىه فىىي توثيىق العالقىىة بىىين الصىىحابة وآل 

فال مانع من االستئناس به وما خالف فال يلتفت ، إال ما  وافق الكتاب والسنة ،البيت

 .إليه

 
 

 .دار النفائ ، بيروت، لبنان( 55-54ص)نايف معروف : األدب اإلسالمي في عهد النبوة (1)
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  (هـ 943ت) .لمحمد بن يعقوب الكلينيكتاب الكافي.  

 شىىيخ كىىان، مىىامياإل الكلينىىي جعفىىر أبىىو، إسىىحاق بىىن يعقىىوب بىىن محمىىد هىىو

(.هـ329)توفي سنة .ببغداد الشيعة
 ( ) 

 وأحسىىن وأتقىىن كتىىبهم علىىى حىىد كىىالمأقىىدم وأعظىىم مىىن ( الكىىافي ) وكتابىىه 

حسين شىىرف الىىدين الموسىىويعبىىـدال
( )

حيىىث يقىىول عىىن الكتىىب  ،فىىي المراجعىىات 

وهىىي  ،ومىىن اليحضىىره الفقيىىه ،واالستبصىىار ،والتهىىذيب الكىىافي،هىىي ): األربعىىة

( والكافي أقدمها وأعظمها وأحسىنها وأتقنهىا ،متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها
( )

.  

ىىد بىىن اإل ةومملفىىه ثقىى ،ل الكتىىب األربعىىة تأليفىىاأو): قيىىل فيىىه أنىىهو َحمه سىىالم م 

..( .يعقوب الكليني أكبر علماء اإلمامية في عصره
( )

.  

فقىىىال عنىىىه كىىىاف   عىىىرض علىىىى المهىىىدي« الكىىىافي»ويحكىىىى أن )...

..(.لشيعتنا
( )
. 

ملىىيء بالروايىىات  وهىىو، السىىند بينىىه وبىىين المعصىىوموالواقىىع أنىىه ال يوجىىد 

: أو قولىه، عىن عىدة مىن أصىحابنا: مثل قولىه !غريب ومجهول المبهمة التي سندها

أوعىن بعىص ، أوعىن بعىص الكىوفيين، أوعن بعىص أصىحابه، عن بعص أصحابنا

أو غير ذلك من اإلسناد ، أوعن رجل، أو عمن حدثه، أوعمن ذكره، العراقيين
( )

. 
 
 

 (.5/147) الصفدي : الوافي بالوفيات( 15/281) الذهبي : سير أعالم النبالء: انظر (1)

 .سبق ترجمته (2)

 (.419ص)المراجعات  (3)

َحمَّد صادق الصدر : الشيعة (4)  .طبعة طهران( 121ص)لم 

 (.122ص)المرجع السابق (5)

( 1/87( )2/13( ) 2/21) ، و(1/87)، (1/36)أصىىىىول الكىىىىافي : علىىىىى سىىىىبيل المثىىىىال: انظىىىىر (6)

 (.2/361( )1/86(. )2/78(. )2/352(. ) 1/416)و( 1/385)و (1/85)و
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: شيخ اإلسالم ، يقول«الكافي»وهذا اإلسناد المجهول يمثل أكثر من نصف  

وأنىىتم لىىم ، أيىىن لكىىم أن الىىذين نقلىىوا هىىذه األحاديىىث فىىي الزمىىان القىىديم ثقىىات مىىن)

ولم تعلموا أحىوالهم وال لكىم كتىب مصىنفة تعتمىدون عليهىا فىي أخبىارهم ، تدركوهم

( وال لكم أسانيد تعرفون رجالها، التي يميز بها بين الثقة وغيره
( )

. 

اد فىي كتىب الرجىال عتقىن بالكىذب وفسىاد االوأما القسم اآلخر فرواة معروف 

 .عند السنة والشيعة

كان ممن يعتقىد بوقىوع التحريىف فىي كتىاب هللا مىن  ألنه، والكليني لي  بثقة

والتىي بلغىت السىتين « الكىافي»ولذلك أورد رواياته الكاذبىة فىي ، قبل الصحابة 

فتراءليثبت ذلك اال
( )

.  

التي يعتد بها  أكتفي بما سبق من كتب كنماذ  يقاس عليها بقية كتب اإلمامية

عشري ال يعرف في أصوله وفروعه إال  يثنن المذهب الشيعي االالقوم مما يمكد أ

من طرق الكذابين الذين لعنوا على لسان األئمة باعتراف أوثق المصادر التي يقوم 

وبعد التتبع في األحاديث ): يقول السيد هاشم معروف الحسيني، عليها هذا المذهب

نجد أن الغىالة والحاقىدين : لحديث كالكافي والوافي وغيرهماالمنتشرة في مجاميع ا

إلفسىىاد أحاديىىث  ،علىىى األئمىىة والهىىداة لىىم يتركىىوا بابىىا مىىن األبىىواب إال ودخلىىوا منىىه

لينفثىىوا عىىن  ،وبالتىىالي رجعىىوا إلىىى القىىرآن الكىىريم ،واإلسىىاءة إلىىى سىىمعتهم ،األئمىىة

 ،مىا ال يتحملىه غيىره ألنىه الكىالم الوحيىد الىذي يتحمىل ،طريقه سمومهم ودسائسىهم

(وألصقوها باألئمة الهداة زورا وتضليال ،ففسروا مئات اآليات بما يريدون
 ( )

.  

 الصىىىحابة محاسىىىن فىىىي المتىىىواتر النقىىىل يىىىدفع أن يجىىىوز ال ذلىىىك أجىىىل مىىىن

 فىإن، علىم فيمىا يقىدح وبعضىها، محىرف وبعضىها منقطىع بعضىها بنقول وفضائلهم

 
 

 (.7/412)منها  السنة  النبوية  (1)

 (.1/228)األصول من الكافي : انظر (2)

 .بيروت -دار التعارف ( 253ص) الموضوعات في اآلثار واألخبار  (3)
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 أمىور هىذا فىي يقىدح فىال، فضىائلهم فىي ثبىت مىا تيقنا ونحن، بالشك يزول ال اليقين

.بطالنها علم إذا فكيف، فيها مشكوخ
( )

  

، الصىحابة بىين الفتن حول المذكورة الروايات في والتثبت التحقيق من فالبد

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ): يقىىول ألن هللا 

 فىىي بالتثبىىت نينالمىىمم تىىأمر اآليىىة وهىىذه [٢:احلجــرات] (ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 النىىاس علىىى بموجبهىىا يحكمىىوا لكىىيال، الفسىىاق طريىىق عىىن إلىىيهم المنقولىىة األخبىىار

رضىوان هللا -وبهىذا يتبىين جليىا سىقوط السىند ألخبىار الطعىن فىي الصىحابة .فيندموا

 .-تعالى عليهم
 

 نقد المتن في مرويات غصب اإلمامة: رابعا : 

وكىل مىتن يبىاين ) ،متونهىاالنظىر فىي  ماميىةاإل يكفي في الحكم على أحاديىث

فىىال تتكلىىف ، المعقىىول أو يخىىالف المنقىىول أو ينىىاقص األصىىول فىىاعلم أنىىه موضىىوع

(.اعتباره
 ( )

. 

، بل وفي الروايات األخىرى التىي تعارضىها، و عند النظر في تلك الروايات

رحمهىم -والتي فيها نفي للنص أو مدح للصحابة والتىي تىروى عىن أئمىة آل البيىت 

يتضح بطالن تلىك المىزاعم فىي غصىب الخالفىة ، افقة لظاهر القرآنوهي المو -هللا

 . على البيعة وإجبار علي 

ولقد ، ختالف والتضادونصوصها تلحظ فيها باهرة اال كتب اإلماميةمتون ف

ىىد بىىن الحسىىن الطوسىىي َحمه تىىألم شىىيخهم م 
( )

خىىتالف مىىن اال"ليىىه أحىىاديثهم إمىىا آلىىت  

 
 

 (. 6/315) منها  السنة النبوية  (1)

 (.1/65)أبو الفر   ابن الجوزي : الموضوعات (2)

 .سبق ترجمته (3)
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وال يسىلم ، اد يتفق خبىر إال وبإزائىه مىا يضىادهوالتضاد حتى اليكوالمنافاة والتباين 

"...حديث إال وفي مقابلته ما ينافيه
 ( )

خىتالف قىد فىاق ماعنىد واعترف بىأن هىذا اال 

وأنىه  ،وأن هىذا كىان مىن أعظىم الطعىون علىى مىذهبهم ،أصحاب المذاهب األخرى

.ختالف والتنىاقصجعل بعص الشيعة يترخ هذا المذهب لما انكشف له أمر هذا اال
 

( )
  

منهىىا مىىا هىىو كىىذب  -علىىيهم السىىالم- والروايىات المنسىىوبة إلىىى أئمىىة آل البيىىت

يِّر عىن وجهىه وبولىل فيىه، ومنها ما هو صحيح لكن زيد فيه ونقص، صريح ، أو غ 

مل على غير محمله يحصل منهم الخطأ ، ومع ذلك فهم بشر غير معصومين، أو ح 

 .أحد يدانيهم فيه ولهم من فضل الصحبة ما ال، والنسيان

نسىتطيع تقسىيم ، وعند النظر في روايات غصىب الصىحابة إلمامىة آل البيىت

 : ومن ثم مناقشتها وإبطالها، تلك المزاعم إلى نقاط

فرية التآمر عهى غة  الخالفةة  ةتانةة ذلةك فةي  ةحيفة  دفن ةا فةي : أ ال

 : جوف الكعبة

فكيىىف للصىىحابة األجىىالء أن يتىىآمروا علىىى عصىىيان ، الروايىىة غيىىر صىىحيحة

 ثىىم بعىىد ذلىىك ينخرطىىون فىىي مجتمىىع الرسىىول ، قبىىل صىىدوره أمىىر الرسىىول 

 .ويأتمنهم على الرسالة والدعوة والتبليل

 ويحىذر مىنهم شىأنهم  ،بفعلهىم ولم لم ينزل فيهم وحي أو إلهام يخبىر النبىي 

 .شان المنافقين

أمين قىوم مىن هىذه ): أبي عبيدةعن  أن قول رسول هللا  ماميةاإلإن ادعاء 

 : وال المناسبة وال واقع الحال، زعم باطل ال تساعدهم عليه اللغة  (ةاألم

 
 

 (.1/2)تهذيب األحكام  (1)

 (.1/3)المرجع السابق : انظر (2)
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فىىاألمين لغىىة هىىو الثقىىة الرضىىي .1
( )

وإضىىافته إلىىى األمىىة تىىدل علىىى أنىىه . 

 .مرضي من األمة جميعها ثقة عندهم

فإنهىا أفىادت أنىه ثقىة عنىد ، وهذا ال يتماشى مع قصة الصحيفة التىي افتروهىا

 .-اإلماميةعلى حد زعم -على كتابة الصحيفة  جماعة قليلين هم المتواطئون

فعمىىدوا إلىىى تغييىىر لفىىظ ، إلىىى هىىذا التنىىاقص البىىين الشىىيعة اإلماميىىةوقىىد تنبىىه 

هىذا ): فوضىعوا بىدل، الحديث الصحيح ليوافىق أهىواءهم ومعتقىداتهم فىي الصىحابة

  .(أمين قوم من هذه األمة على باطلهم): (أمين هذه األمة

الىىذي توعىىد بالنىىار مىىن كىىذب عليىىه  ل هللا وهىىذا كىىذب متعمىىد علىىى رسىىو

 ،مىن كىذب علىيَّ متعمىداً ): فىي قولىه فىي الحىديث المتىواتر الىذي تقىدم معنىا، متعمداً 

(فليتبوأ مقعده من النار
( )

.  

ولقىب بسىببها ، هىذا الحىديث ثم إن المناسبة التي ألجلها قال رسول هللا  .2

 أنى مىن حىديث صىحيحه فىي  لممسىفقىد روى ، بهذا اللقب تبطل دعىواهم أبا عبيدة

 :( ابعث : فقالوا -صلى هللا عليه وآله وسلم-أن أهل اليمن قدموا على رسول هللا

هىذا أمىين هىذه : فأخىذ بيىد أبىي عبيىدة فقىال: معنا رجىالً يعلمنىا السىنة واإلسىالم قىال

(األمة
( )

 . 

وهىو ، وال يصح أن يرسل معهم ليعلمهم أمور الدين من هو عنده غيىر أمىين

 . الحريص عليها اصح ألمته الن

  } حذيفىة بىن اليمىانأيضىاً فىي حىديث  مسلمو البخاريوفي لفظ آخر أخرجه 
 

 (13/21)ابن منظور : ، ولسان العرب(14/311)فخر الدين الرازي الشافعي : مفاتيح الغيب (1)

َمىر  ، مىا ي ْكىَره  مىن النِّيَاَحىِة علىى اْلَميِّىتِ : الجنىائز، بىاب: أخرجه البخاري في كتىاب (2)  ": وقىال ع 

ىىْن نَْقىىٌع أو لَْقلَقَىىةٌ دَ  ىىلَْيَماَن مىىا لىىم يَك  ْأِس َواللَّْقلَقَىىة   ".ْعه ىىنَّ يَْبِكىىيَن علىىى أبىىي س  َوالنَّْقىىع  التاىىَراب  علىىى الىىرَّ

ْوت     (1/11.)تغليظ الكذب على رسول هللا : ، ومسلم في باب(1/434) .الصَّ

  (4/1881.)الجراح   فضائل أبي عبيدة ابن: باب فضائل الصحابة : ومسلم في كتاب (3)
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ابعىث إلينىا رجىالً ! يىا رسىول هللا: فقىالوا، جاء أهل نجران إلى رسول هللا ): قال

حىق ، حق أمىين، ألبعثن إليكم رجالً أميناً ):  -صلى هللا عليه وآله وسلم-فقال . أميناً 

(فبعث أبا عبيدة بن الجراح: قال. فاستشرف لها الناس: الق(. أمين
( )

 . 

، أصىىحاب رسىىول هللا : (فاستشىىرف لهىىا النىىاس): ويعنىىي بالنىىاس فىىي قولىىه

وهي ، فإنهم تطلعوا إلى الوالية ورغبوا فيها حرصاً على تحصيل الصفة المذكورة

ال على الوالية من حيث هي، األمانة
( )

مىع -لى عنه رضي هللا تعا- عمرحتى إن ، 

ما أحببت اإلمارة قىط حبىي إياهىا يومئىذ رجىاء أن ": قال -فضله وتقدمه على غيره

"أكون صاحبها
( )

 .يسقط هذا االفتراء الباطلهكذا و.

 : دعوى ع م ىنفاذ جيش أسامة لنيل الخالفة نع   فاة الرسو  : ثانيا

ألن  .الىذي تىرده األخبىار الصىحيحة، أبهىر الكىذب هذا إدعاء كاذب بل من 

أسامة حتى مات رسول  جيل تباطموا في الخرو  مع أن الصحابة: الدعوى تقول

وان أمىر الرسىول بإنفىاذ الجىيل هىو ، وذلك حتى ال يوصي باإلمامىة لعلىي، هللا 

لىىم يحصىىل شىيء مىىن ذلىىك بىىل إن والواقىىع أنىه . لغىرض تهيئىىة الجىىو المناسىب لىىذلك

  وأدلىة مبىادرة الصىحابة، ة لذلكوأعدوا العد، بادروا باالستعداد للقتال الصحابة

 : كثيرة منها

أسىامة بىن زيىد بىن حارثىة  بعىث رسىول هللا »: روى الطبري وغيره فقال

البلقىىىاءوأمىىىره أن يىىىوطص تخىىىوم  ،إلىىىى الشىىىام
( )

الىىىدارومو 
( )

، مىىىن أرض فلسىىىطين 
 
 

و مسىلم  كتىاب فضىائل (4/1592)المغىازي، بىاب قصىة أهىل نجىران : أخرجه البخاري في كتاب (1)

 (.4/1882. )مناقب أبي عبيدة: الصحابة، باب

 (.11/178)المباركفوري : تحفة األحوذي: وانظر، (94-7/93)ابن حجر : فتح الباري (2)

 (.1/371)تفسير ابن كثير : ر، وانظ(7/94)ابن حجر: فتح الباري (3)

تفسىير مقاتىل بىن )من بالد الشام، وهي عمان سىميت بلقىاء مىن أجىل أن ملكهىا اسىمه بىالق : البلقاء (4)

أحمىد فريىد، : ، تحقيىق(1/424)أبو الحسن مقاتل بىن سىليمان بىن بشىير األزدي  البلخىي : سليمان
=  
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«فتجهزالناس وأوعب مع أسامة المهاجرون األولون
( )

.  

جرفالوعسىىكر بىى»: وفىىي الطبقىىات البىىن سىىعد
( )

فلىىم يبىىق أحىىد مىىن وجىىوه  ،

«إال انتدب في تلك الغزوة، المهاجرين األولين واألنصار
( )

.  

وخىر  بهىم وعسىكر بىالجرف ، فكان الصحابة قد تهيموا للخرو  مع أسىامة

عليه المرض فجاءه  اشتد لكن الذي حصل بعد ذلك أن النبي، استعداداً لالنطالق

 ،وأرجوا أن يكىىون هللا قىىد عافىىاخ،ضىىعيفاً قىىد أصىىبحت  ،يارسىىول هللا): أسىىامة وقىىال

خرجىت  ،هىذه الحالىة فإني إن خرجت وأنت على، فأذن لي فأمكث حتى يشفيك هللا

(فسكت عنه رسول هللا ، وأكره أن أسأل عنك الناس ،وفي نفسي منك قرحة
( )

.  

التىأخر فىي الخىرو  حتىى يطمىئن   فكان أسامة هىو الىذي طلىب مىن النبىي

ولىو أراد أسىامة الخىرو  مىا تىأخر عنىه أحىد  ،الرسىول فأذن لىه ،على رسول

 . ممن كان تحت إمرته

حتىى إذا  ينتظىر شىفاء رسىول هللا  الجىرفثم إن أسىامة بقىي معسىكراً فىي 

: فقال له الرسول ، مفيقاً فدخل عليه أسامة كان يوم اإلثنين أصبح رسول هللا 

، فىأمر النىاس بالرحيىل ،فودعىه أسىامة وخىر  إلىى معسىكره، أغد على بركىة هللا )

 =  
 .(بيروت -لبنان -هـ، دار الكتب العلمية 1424، 1ط

قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر، الواقف فيها يرى البحر، إال أن بينها وبين البحر مقدار : رومالدا (1)

هـ، وغزاهىا المسىلمون فىي سىنة ثالثىة  485فرسخ، خربها صالح الدين لما ملك الساحل في سنة 

 .(2/424ياقوت الحموي، : معجم البلدان.) عشرة وملكوها

 (.2/224)، وتاريخ الطبري(6/12: )السيرة النبوية البن هشام (2)

الجرف موضع على ثالثة أميال من المدينة نحو الشام به كانىت أمىوال لعمىر بىن الخطىاب وألهىل  (3)

 .(2/128ياقوت الحموي، : معجم البلدان) .المدينة وفيه بئر جشم وبئر جمل

 (.2/191) البن سعد: الطبقات الكبرى (4)

 (.5/488) منها  السنة النبوية، و(8/64)ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق  (5)
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 إن رسىىول هللا : فبينمىا هىىو يريىد الركىىوب إذ رسىىول أمىه أم أيمىىن قىىد جىاءه يقىىول

وهىو يمىوت  فىانتهوا إلىى رسىول هللا ، يموت فأقبل وأقبل معىه عمىر وأبىو عبيىدة

( فتوفي 
 ( )

.  

وال امتنىىع أحىىد مىىن أصىىحاب أسىىامة مىىن  »: قىىال شىىيخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىة

بل كىان أسىامة هىو الىذي توقىف فىي الخىرو  لمىا خىاف أن ، الخرو  معه لو خر 

أسىىأل عنىىك الركبىىان  فىىأذن لىىه ، كيىىف أذهىىب وأنىىت هكىىذا: فقىىال  يمىىوت النبىىي

ولىو ذهىب أسىامة لىم ، ولو عزم على أسامة في الذهاب ألطاعه، في المقام النبي

ولىىم  يتخلىىف عنىىه أحىىد ممىىن كىىان معىىه وقىىد ذهىىب جمىىيعهم معىىه بعىىد مىىوت النبىىي

«نه أحد بغير إذنـــهيتخلف ع
( )

. 

 الرسول ولم يكن تأخر خرو  أسامة إال بطلب من، فهذا هو حقيقة ما حصل

 أذن لىىه فيىىه النبىىي  ثىىم ، علىىى أنىىه لىىم يكىىن بىىين أمىىر النبىىي أصىىحابه بىىالتهيم

فقد كان ندبىه أصىحابه لىذلك يىوم االثنىين ألربىع ، ووفاته إال ستة عشر يوماً ، للغزو

وعىين أسىامة أميىراً علىى الجىيل فىي اليىوم ، إحدى عشىرة ليال بقين من صفر سنة

 .الثاني

المىىرض فمىىا زال مريضىىاً حتىىى  فلمىىا كىىان يىىوم األربعىىاء بىىدئ برسىىول هللا

توفاه هللا يوم االثنىين الثىاني عشىر مىن شىهر ربيىع األول
( )

ومعلىوم أن هىذه المىدة ، 

ا قىىد ليسىىت طويلىىة فىىي تجهيىىز جىىيل فىىي مثىىل ذلىىك الوقىىت علىىى أن الصىىحابة كىىانو

 استعدوا وتهيموا للخرو  قبل هذه المىدة بكثيىر لىوال اسىتئذان أسىامة رسىول هللا 

الجىرففقد ثبت أن أسامة قىد خىر  بىالجيل وعسىكر فىي ، في تأخير الخرو 
 

يىوم 

 
 

 (.4/17)ابن الجوزي : المنتظم: وانظر( 2/191)البن سعد : الطبقات الكبرى (1)

 (.6/319)منها  السنة  (2)

 (.191-2/189) الطبقات الكبرى: انظر (3)
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بالتهيم للقتال الخمي  أي بعد ثالثة أيام من أمر النبي 
( )

. 

مىن أصىحابة نبىي وينبغي التنبه إلى أمر في القصة المكذوبة وهو خشىية ال

وعىدم اسىتطاعته فعىل ذلىك والصىحابة ، في مبايعته البن عمه علىي بىن أبىي طالىب

 : وفي هذا أمران باطالن، حوله

، بىىىاهر الفسىىىاد، وهىىىذا باطىىىل، مىىىن الجهىىىر بىىىالحق  خىىىوف النبىىىي: األول

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ): ويتناقص مع قول هللا تعىالى

 [09:األحزاب] (ۅ    ۅۉ  ۉ   ې  ې  ې

المنىافقين الىذين يبطنىون خىالف مىا فىي صىورة   إبهىار الصىحابة: الثاني

وهىذا يناقضىه  مىا تىواتر عىن ، إبعادهم ألمىن شىرهم  ولهذا أراد النبي، يظهرون

ن كىىىل واحىىىد مىىىنهم كىىىان بفديىىىه بنفسىىىه وأ  وحىىىبهم للنبىىىي، وإخالصىىىهم، صىىىدقهم

 .وروحه

لهم للشام حتى يىأمن علم برفص صحابته اختياره عليا فآثر أن يرس فكأنه 

بىىل ، وصىىحابته الكىىرام وهىىذا منتهىىى الكىىذب واالفتىىراء علىىى الرسىىول ، شىىرهم

 .قبل اإلساءة إلى الصحابة واإلساءة إلى مقام النبي 

الثابىت فىي هىذه ألن ، اتهام باطل ؛اتهام الصحابة برفضهم أسامة ابن زيد  و

بالمسىير إلىى تخىوم في مرضه الذي توفي فيه أمىر أصىحابه  الحادثة أن الرسول

البلقاء
 

وجعفىر بىن ، حيث قتل زيد بىن حارثىة، واإلغارة على أهل ممته، من الشام 

علىى غىزوة ممتىه   وعبدهللا بىن رواحىه الىذين كىانوا أمىراء الرسىول، أبي طالب

أسامة  جعل الرسول  فلما تجهز الصحابة لما أمرهم به رسول هللا ، المعروفة

فىأوطئهم الخيىل وأغىر ، سر إلى موضع مقتىل أبيىك): له وقال، بن زيد أميراً عليهم

 
 

: ، وتىاريخ اإلسىالم(4/16)ابىن الجىوزي : ، والمنتظم(2/191)ابن سعد : الطبقات الكبرى: انظر (1)

 (.2/714)لذهبي ا
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أ ْبنى صباحاً على
( )

ق علىيهم  فىإن بفىرخ هللا ، وأسىرع المسىير تسىبق الخبىر، وحىره

.(فأقل اللبث فيهم، بهم
 ( )

فتكلم في تىأمير أسىامة قىوم  مىنهم عيىاش بىن أبىي ربيعىة  

فىىرد عليىىه عمىىر وأخبىىر النبىىي ، المخزومىىي
( )

وا فىىي إن تطعنىى): فخطىىب وقىىال 

وايم هللا إن كان لخليقاً لإلمارة وإن ، إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل

(كان من أحب الناس إليه وإن هىذا لمىن أحىب النىاس إلىيه بعىده
 ( )

فىال يىتهم عمىوم   .

 .فانتهوا ثم نهاهم رسول هللا ، بقول أفراد منهم أنكره عليهم بعضهم  الصحابة

ي إمىارة أسىىامة كىىانوا أفىراداً مىىن الصىحابة ولىىي  كىىل فظىاهر أن مىىن تكلىم فىى

وكانوا بذلك مجتهدين في ما قالوا ألنهىم خشىوا أن يضىعف عىن اإلمىارة ، الصحابة

فىأخبرهم ،  ومع هذا فقد أنكىر علىيهم عمىر وأخبىر بىذلك رسىول هللا، لصغر سنه

 .إنه جدير باإلمارة فما يعرف أن أحداً منهم تكلم فيه بعد ذلك

دعوى تثاقل الصحابة عن الخرو  بل إن هذا يىدل علىى سىرعة  وبهذا تبطل

إن قوامىه ثالثىة : وذلىك بتجهيىزهم جيشىاً كهىذا قيىل ألمر رسىول هللا  امتثالهم 

آالف مقاتل
( )

بكل ما يحتا  إليه من ممونة وعتاد في خالل ثالثىة أيىام علىى مىاهم  

وحسىن ، لى جهادهموجزاهم ع، وفقر وحاجة فرضي هللا عنهم جميعاً  فيه من فاقـة
 
 

ْبلى موضع بالشام من جهة البلقاء: أ ْبنَى (1)  (.1/79معجم البلدان لياقوت الحموي .) بوزن ح 

ابىىن : ، المنىىتظم(2/191)ابىىن سىعد : الطبقىات الكبىىرى: وانظىىر( 8/152)ابىن حجىىر : فىتح البىىاري (2)

 (.4/16)الجوزي 

 (.8/152 )ابن حجر: ، وفتح الباري(2/224)تاريخ الطبري : انظر (3)

في مرضىه الىذي تىوفي  }أسامة ابن زيد  بعث النبي : المغاري، باب: في كتاب، رواه البخاري (4)

فضىائل زيىد بىن حارثىة وأسىامة : ، بىابفضائل الصىحابة : في كتاب: ، ومسلم(4/1621). فيه

 (.4/1884) .بن زيد

محمىىد : ، تحقيىىق(2/476)ي أبىىو عبىىـدهللا محمىىد بىىن عمىىر بىىن واقىىد الواقىىد: كتىىاب المغىىازي: انظىىر (5)

ابىن حجىر : لبنىان، وفىتح البىاري -بيروت  -هـ، الكتب العلمية 1424، 1عبـدالقادر أحمد عطا، ط

(8/152.) 
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 .خير ما جازى به المحسنين، بالئهم في اإلسالم

 هلخشةيت، حةا  احتضةاره منع عمر نن الخطاب ةتاب النبةي  دعوى: ثالثا  

 : -عليهم السالم- نأن يو ي نالخالفة ا  البيت

  وبخاصىىة عمىىر  الطعىىون المشىىهورة عنىىد اإلماميىىة فىىي الصىىحابة مىىن

 فكيىىف علمىىوا أن النبىىي   ص بالخالفىىة لعلىىيواعتبىىاره العىىائق دون كتابىىة الىىن

لم ال يكون قد أراد أن يكتب باإلمامىة ألبىي بكىر الصىديق خصوصىا ، سيكتب لعلي

 .بوجود القرائن الدالة على ذلك

 } عبىاس ابىن حىديث مىن وغيرهما الصحيحين في ثبت ما ذلك في وعمدتهم

 أكتىب هلمىوا):  النبىي فقىال رجىال البيت وفي هللا رسول حضر لما) : قال أنه

 وعنىدكم، الوجىع غلبه قد  هللا رسول إن: بعضهم فقال، (بعده تضلوا ال كتاباً  لكم

 قربىوا: يقىول مىن فمىنهم، واختصىموا البيىت أهىل فاختلف، هللا كتاب حسبنا، القرآن

 اللغىىو أكثىىروا فلمىىا، ذلىىك غيىىر يقىىول مىىن ومىىنهم، بعىىده تضىىلوا ال كتابىىاً  لكىىم يكتىىب

 إن: يقول عباس ابن فكان: هللا عبيد قال، "قوموا ":  هللا رسول قال ،واالختالف

 الكتىىاب ذلىىك لهىىم يكتىىب أن وبىىين  هللا رسىىول بىىين حىىال مىىا الرزيىىة كىىل الرزيىىة

( ولغطهم الختالفهم
 ( )

 . 

، الخمىي  يىوم ومىا الخمىي  يىوم) : قال } عباس ابن عن أخرى رواية وفي

، ( أبىداً  بعىده تضىلوا لىن كتابىاً  لكىم أكتىب ائتىوني ): فقال وجعه  هللا برسول اشتد

 فىذهبوا، اْسىتَْفِهم وه، أَهََجىر شىأنه  مىا: فقىالوا، نىزاع نبىي عنىد ينبغىي وال، فتنازعوا

 وأوصىىاهم .(إليىىه تىىدعونني ممىىا خيىىر فيىىه أنىىا فالىىذي دعىىوني): فقىىال، عليىىه يىىردون

 
 

إلنك ميت : "-تعالى-ووفاته، وقول هللا  مرض النبي : المغازي، باب: في كتاب: رواه البخاري (1)

، (3/1259) مىن تىرخ الوصىية : ابالوصىية، بى: فىي كتىاب: ، ومسىلم(4/1612.".)وإنهم ميتون

 .الخ هو عمر ... قد غلبه الوجع وفي رواية مسلم أن القائل إن رسول هللا 
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 تكن ما بنحو الوفود وأجيزوا، العرب جزيرة من المشركين أخرجوا): قال، بثالث

(فنسيتها: قال أو، الثالثة عن وسكت .(أجيزهم
 ( )

 . 

 ،و علىي خالفىة علىى يىنص أن الكتىاب بىذلك أراد النبي أن فهم يدعون

فإنه يخىالف المشىهور مىن عقيىدة الشىيعة ، هذا اإلدعاء باإلضافة إلى بطالنه وكذبه

 مىن وصىياً  ونصىبه، علىي خالفىة علىى نص قد  النبي أن فهم يزعمون، اإلمامية

ومىن ضىروريات ، بأدلة عديدة عدوها قطعيىة، الكتاب حادثة قبل له هللا بأمر، عدهب

 .المذهب

: قىال حيىث ،مقاالته في المفيد شيخهم العقيدة هذه على إجماعهم نقل وقد هذا

 المممنين أمير استخلف -وآله عليه هللا صلى- هللا رسول أن على اإلمامية واتفقت»

 مىن فرضىاً  دفىع ذلىك دفع من وأن، وفاته بعد باإلمامة عليه ونص، حياته في 

«الدين
( )

. 

وترويج عقيىدة ، فإن تمسك الشيعة اإلمامية بهذا الحديث للطعن في الصحابة

لىم يىنص علىى إمامىة  فهم إما أن يعتقدوا بىأن النبىي، العداء بين اآلل واألصحاب

وإن كىان قىد نىص ، فيسىقط دعىوى الىنص والوصىية مىن أساسىهاقبل ذلك،  علي

 .لم يكن هناخ أي مبرر للكتاب، لى إمامته سلفاع

 اسىىتخالف علىىى الىىنص الكتىىاب بىىذلك أراد  النبىىي أن: كىىذب يظهىىر وبهىىذا

 واليىة علىى الىنص أن تعتقىد الرافضىة كانىت إذا اإلمامية عند لهذا معنى فأي ،علي

 كىل فىي مىرة وعشىرين مائىة مىن أكثىر فىي  لنبيه هللا من جاء قد واستخالفه علي

 
 

: فىىي كتىىاب: ، ومسىىلم (4/1612)مىىرض النبىىي : المغىىازي، بىىاب: فىىي كتىىاب: رواه البخىىاري (1)

هىل جىوائز الوفىد : الجهىاد والسىير، بىاب: وكتىاب(. 3/1257( )مىن تىرخ الوصىية: الوصية، باب

ومسىلم فىي كتىاب الوصىية بىاب تىرخ الوصىية لمىن ( 3/1111)يستشفع إلى أهل الذمىة ومعىاملتهم

 (.3/1258) .لي  له شيء يوصي به

 (.41ص)أوائل المقاالت  (2)
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بها ويوصى السماء إلى به يعر  مرة
( )

 تدعي ما على ذلك أمته  النبي تبليل ثم، 

 .الكتاب حادثة قبل متواترة نصوص في الرافضة

 بخالفة كان الكتاب هذا أن توهم ومن »: ~ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ولذا

 السىىنة أهىىل أمىىا، والشىىيعة السىىنة علمىىاء مىىن، النىىاس عامىىة باتفىىاق ضىىال فهىىو علىىي

 هىو كىان عليىاً  بىأن القىائلون الشىيعة وأمىا، وتقديمىه بكىر أبىي تفضىيل علىى فمتفقون

 بىىاهراً  جليىىاً  نصىىاً  ذلىىك قبىىل إمامتىىه علىىى نىىص قىىد إنىىه: فيقولىىون لإلمامىىة المسىىتحق

«كتاب إلى يحتا  يكن فلم وحينئذ، معروفاً 
( )

 . 

 علىى مبنىاه وإنمىا، عليىه دليىل ال إذ، ذا االدعىاءلهى صىحة فىال حال كل وعلى

 علىى األدلىة بىل، شىرع أو عقىل مىن لىدليل تسىتند ال التىي، الكاذبة واألوهام الظنون

 فىال -ذلىك اسىتحالة مىع- صىحته فىرض وعلىى، الشيعة اإلمامية عقائد كباقي خالفه

 وهىذا  لعلىي الوصىية دعىوى إبطىال فىي علىيهم حجة هو بل، للرافضة فيه حجة

 ذلىك فىي علىي خالفىة على النَّصَ  الكتاب ذلك من أراد قد  النبي كان فإذا، باهر

 معنىىى ال إذ، ذلىىك قبىىل عليهىىا نصىىه عىىدم علىىى هىىذا دل، حياتىىه مىىن المتىىأخر الوقىىت

 ولىم مىات  النبىي أن والرافضىة السىنة أهىل باتفاق ثبت وإذا، مرتين عليها للنص

 .أصلها من الوصية دعوى بطلت، الكتاب ذلك يكتب

 فىي ثبىت فيمىا ي لف، أما دعوى اختالف الصحابة وتآمرهم على منع الكتاب

ألن ،  هللا رسىىول أصىىحاب علىىى مطعىىن أي الصىىحيحة ورواياتىىه الحىىديث هىىذا

 ال ومىىىراده،  الرسىىىول قىىىول فهىىىم فىىىي اخىىىتالفهم سىىىببه كىىىاناخىىىتالف الصىىىحابة 

 .عصيانه

 إنمىا كلىه ذلىك أن ذلىك وسىبب»: اختالفهم سبب في القرطبيأبو العباس  قال

 
 

 (.18/387)المجلسي : ، وبحار األنوار(611ص)الصدوق : الخصال: انظر (1)

 (.6/25) منها  السنة النبوية (2)
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 أحىدهما أو، مصىيب مجتهىد وكىل ،الصىالح والقصىد، المسىوغ االجتهىاد عليىه حمل

« األصول في قررناه كما مأجور بل مأثوم غير واآلخر، مصيب
( )

. 

ذمهم وال يعنفهم لم  النبي أن ذكر ثم
( )

  أنا فالذي دعوني): للجميع قال بل  

(خير فيه
 ( )

 . 

المازري نبه وقد
 للصىحابة جىاز إنمىا »: فقىال هىذا اخىتالفهم وجىه على ~( )

 مىا يقارنهىا قىد األوامىر ألن، بىذلك لهىم أمىره صريح مع، الكتاب هذا في االختالف

، التحتم على لي  األمر أن على دلت، قرينة منه بهرت فكأنه، الوجوب من ينقلها

 مىن عنىده قام لما، االمتناع على عمر وصمم، اجتهادهم فاختلف، االختيار على بل

 وإمىا بىالوحي إمىا كىان  وعزمىه، جىازم قصىد غيىر عىن ذلك قال  بأنه القرائن

 لمىن حجىة وفيىه، فباالجتهىاد وإال فبالوحي بالوحي كان إن تركه وكذلك، باالجتهاد

.«الشرعيات في باالجتهاد قال
( )

  

، في مسألة جزئيىة، من باب االجتهاد في فهم كالم النبي  فهذا الخالف هو

 مىن انعىةالم الطائفىة بقىول أخىذ بىل، منهم أحداً  يعنف ولم  هللا رسول عذرهم وقد

 .الكتابة ترخ في قولها إلى ورجع، الكتاب كتابة

 
 

 (.4/559)للقرطبي : من تلخيص كتاب مسلمالمفهم لما أشكل  (1)

 (.4/559)المرجع السابق : انظر (2)

 .سبق تخريجه (3)

لفقيه المالكي، المحدث، االمازري محمد بن علي بن عمر بن محمد أبو عبـدهللا التميمي المازري،  (4)

ح أحىىد األئمىىة األعىىالم، مصىىنف شىىرح مسىىلم، وهىىو المعلىىم بفوائىىد كتىىاب مسىىلم، ولىىه كتىىاب إيضىىا

المحصول في األصول، وله في األدب كتب متعددة، وكان فاضال متقنىا، ومىازر قىد تكسىر زايهىا 

: وسىير أعىالم النىبالء: انظىر (.وهي بليىدة بجزيىرة صىقلية تىوفي سىنة سىت وثالثىين وخمى  مائىة

 (.4/111الصفدي، : وما بعدها، والوافي بالوفيات 21/114الذهبي، 

 (.8/134) ابن حجر : ، وفتح الباري(11/92) شرح النووي على صحيح مسلم (5)



 

 

 الباب الثالث

451 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

  هللا رسىىول بىىين حىىال مىىا الرزيىىة كىىل الرزيىىة إن) : عبىىاس ابىىن قىىول وأمىىا

 »: معنىاه فىي ~ تيميىة ابىن اإلسىالم شىيخ قالفقد ، (الكتاب ذلك لهم يكتب أن وبين

، الصىديق خالفىة فىي شىك مىن حىق فىي رزيىة وهىو، رزيىة كىان الحائل أن يقتضي

 خالفتىه أن علىم مىن فأمىا، الشىك لىزال كتىاب هناخ كان لو فإنه، األمر عليه اشتبهو

«الحمد وهلل حقه في رزية فال حق
( )

 . 

، والبدع األهواء أهل بهور بعد إال ذلك قال ما } عباس ابن أن هذا ويوضح

تيميىة ابىن اإلسىالم شىيخ هىذا علىى نىص. والروافص الخوار  من
( )

 ابىن والحىافظ 

حجر
( )

 . 

 معىارض وهىو، منه اجتهاداً أن قول ابن عباس هذا كان  ~ يمكد ابن حجرو

حجر ابن قاله. قطعاً  عباس ابن من أفقه عمر كان وقد، واجتهاده عمر بقول
( )

 . 

  فإنىه، الكتىاب كتابىة وتركه ذلك بعد له  النبي موافقة القول هذا ويعضد

 أياماً  ذلك بعد عاش أنه ثبت وقد، يمنعه أن أحد استطاع ما الكتاب يكتب أن أراد لو

 .شيئاً  يكتب فلم والرافضة السنة باتفاق

 إلىى بعضىهم فىذهب، الكتىاب ذلىك مىن  النبي مراد في ولقد اختلف العلماء

 نقلىىه. االخىىتالف ليرتفىىع األحكىىام علىىى فيىىه يىىنص كتابىىاً  يكتىىب أن أراد  النبىىي أن

العلم أهل بعص عن حجر وابن، النووي
( )

 . 

 
 

 (.6/25) منها  السنة النبوية (1)

 (.6/316) منها  السنة النبوية: انظر (2)

 (.1/219)فتح الباري : انظر (3)

 (.8/134)المرجع السابق: انظر (4)

 (.1/219)ابن حجر: ، وفتح الباري(11/91) شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (5)
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الفتن وقوع عند إليه يرجعون ما بيان: الكتاب من  مراده إن: وقيل
( )

 ، 

 علىىىى يىىىنص أن أراد  النبىىىي أن: المحققىىىين العلمىىىاء أكثىىىر عليىىىه والىىىذي

.تعالى هللا تقدير من علمه ما على اعتماداً  ذلك ترخ ثم  بكر أبي استخالف
 ( )

  

 > عائشىة حىديث مىن الصىحيحين في جاء بما القول بهذا قال من استدل وقد

 أخىاف فىإني، كتاباً  أكتب حتى، وأخاخ بكر أبا لي ادعي):  هللا رسول قال: التق

(بكر أبا إال والمممنون هللا ويأبى، أولى أنا: قائل ويقول، متمن يتمنى أن
 ( )

 . 

  هللا رسىول كىان الىذي الكتىاب قصىة وأمىا »: تيميىة ابىن اإلسىالم شيخ قال

قىال رسىول : قالىت > عائشىة عن حيحينالص في كما مبيناً  جاء فقد، يكتبه أن يريد

فىإني أخىاف أن يتمنىى  ،ادعى لي أباخ وأخاخ حتى أكتب كتابا): في مرضه هللا 

(أنا أولى ويأبي هللا والمممنون إال أبا بكر: ويقول قائل،متمن
 ( )

".
( )

 

 أبي استخالف على النص هو بالكتاب المراد في العلماء أكثر عليه الذي إذن

 .بمكان القوة من وهو الصحيحين في عائشة حديث ذلك على دل كما، بكر

ومىىن ثىىم ، بأنىىه أراد حجىىب اإلمامىىة عىىن علىىي  الطعىىن فىىي عمىىر وأمىىا

 بأنه وسلم -عليه هللا صلى- هللا رسولواتهم ، من الكتابة  ومنع النبي، اغتصابها

، (هللا كتىاب عنىدكم): وقىال، قولىه يمتثىل ولىم( يهجىر إنىه): وقىال، يقىول مىا يعىي ال

 : لألسباب التالية باطل فهذا(.هللا كتاب حسبنا)

 
 

 (.4/558)القرطبي : لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلما: انظر (1)

: ، والمفهىم لمىا أشىكل مىن تلخىيص كتىاب مسىلم(11/91) شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (2)

 (.316، 24-6/23) و منها  السنة النبوية(4/558)القرطبي 

 .سبق تخريجه (3)

 .سبق تخريجه (4)

 (.6/23) منها  السنة النبوية (5)
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 بعىص قالهىا وإنمىا أصىالً   عمىر عن تثبت ال( أهجر) اللفظة هذه أن: أ ال

 وإنمىا، قائلها الصحيحين في الواردة الروايات تعين أن غير من الحادثة حضر من

( أهجر شأنه ما: فقالوا)  فيها الثابت
 ( )

 ولهىذا .اإلفىراد دون الجمىع بصىيغة هكىذا، 

 .عمر كالم من اللفظة هذه تكون أن العلماء بعص أنكر

، اإلسىىالم فىىي دخولىىه قىىرب مىىن بعىىص ذلىىك قائىىل ويكىىون  »: حجىىر ابىىن قىىال

«يريد ما تحرير عن به يشتغل قد، الوجع عليه اشتد من أن يعهد وكان
( )

 . 

، هجىر بقىولهم المىراد وهىو... »: للحىديث شىرحه معرض فيالنووي  يقولو

ق فقىد، «الوجىع عليىه غلب عمر وبقول غلىب )ومىن قىال، (هجىر)مىن قىال  بىين فىره

 .(عليه الوجع

 .وجوه عدةل. الصحابة من عنه ثبتت من على فيها مطعن الإن  ثبتت ف: ثانيا

 هكذا االستفهام بصيغة وردت أنها اللفظة هذه من الصحيح الثابت أن: األول

(ويهجر، جره) بلفظ الروايات بعص في جاء ما بخالف وهذا( أهجر )
 ( )

.  

 (. تكتبوا ال) : قال من على اإلنكار سبيل على جاء هنا االستفهام أن على

 الخطىأ من  النبي عصمة على األدلة ذكر أن بعد القرطبي أبو العباس قال

رِ ، أحوالىىه كىىل فىىي التبليىىل فىىي  أن يسىىتحيل هىىذا وعلىىى »: الصىىحابة عنىىد ذلىىك وتَقَىىر 

 كىان وإنمىا، مرضىه زمن، قوله صحة في همل عرض لشك، ( أهجر)  قولهم يكون

، والىدواة الكتىف إحضىار فىي توقىف مىن علىى اإلنكىار وجىه علىى بعضىهم من ذلك

 التوقىف فدع، هذيانا: قال أنه أتظن تتوقف كيف: توقف لمن يقول فكأنه، عنه وتلكأ

 
 

 .بق تخريجهس (1)

 (.8/133) فتح الباري (2)

، وشىىرح النىىووي علىىى (4/559)القرطبىىي : ، والمفهىىم(387ص)القاضىىي عيىىاض : الشىىفا: انظىىر (3)

 (.8/133) ، وفتح الباري(11/93)صحيح مسلم 
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عليه يحمل ما أحسن وهذا، الهجر ال الحق يقول إنما فإنه، الكتف وقرب
( )

» . 

 حيىث،  الرسىول علىى الهجىر استحالة على الصحابة اتفاق على يدل وهذا

 .اإلنكار سبيل على أوردوها قائليها إن

 وَحْيىرة   َدهَىل   عن قائلها عن صدرت اللفظة هذه تكون أن يحتمل أنه: الثاني

 عنىد وغيىره عمر أصاب قد كما، الجسيم والمصاب، العظيم المقام ذلك في أصابته

 النبي موت
 ( )

 . 

 كتىاب حسىبنا، هللا كتىاب عنىدكم) : بقولىه  هللا لرسىول عمر معارضة وأما

لدفع اإلمامة عىن آل  الكتاب كتابة من أراد فيما  الرسول أمر يمتثل لم وأنه(  هللا

 : البيت عداوة وحسدا

 امتثىىال وعىىدم  هللا رسىىول علىىى اعتىىراض أي، هىىذا عمىىر قىىول فىىي لىىي ف

 : وجوه عدة من هذا وبيان، أمره

 أمىىر أن، الصىىحابة مىىن رأيىىه علىىى كىىان ومىىن  لعمىىر بهىىر أنىىه: األول

 إلىىىى اإلرشىىىاد بىىىاب مىىىن وأنىىىه، الوجىىىوب علىىىى لىىىي  الكتىىىاب بكتابىىىة  الرسىىىول

األصلح
( )

 . 

 أمىر على ال نازعه من على رد( هللا كتاب حسبنا):  عمر قول أن: الثاني

 النبىىي
( )

 وهىىم جمىىع المخاطىىب فىىإن( هللا كتىىاب عنىىدكم): قولىىه مىىن بىىاهر وهىىذا 

 .لعمر المخالفون

 
 

 (.4/559)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : انظر (1)

 (.4/561) المرجع السابق : انظر (2)

 ، وفىتح البىاري(11/91) ، وشىرح النىووي علىى صىحيح مسىلم (2/559)القرطبىي: همالمف: انظر (3)

(1/219.) 

 (.11/93) شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (4)
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 رأى وقىد، الرأي سديد، البصيرة ثاقب، النظر بعيد كان  عمر أن: الثالث

 -الوجىوب علىى لىي  بىه األمر أن عنده تقرر أن بعد- الكتاب كتابة ترخ األولى أن

  .أقوال توجيهها في للعلماء راجحة شرعية لمصلحة وذلك

، المرض شدة مع الكتاب ابةكت من يلحقه مما  هللا رسول على شفقته: فقيل

 هللا رسىول يتكلىف أن فكىره(  الوجىع غلبىه قىد  هللا رسول إن) : قوله لهذا ويشهد

 عليىىه ويثقىىل يشىىق مىىا
( )

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ): -تعىىالى- قولىىه استحضىىاره مىىع 

 .[١9:النح ] (ڄ  ڄ  ڄ)، [0١:األنعام] (ڌڎ

 ذلىك فىي تىبك لمىا، مىرض قلبىه فىي ومىن، المنىافقين تطرق خشي إنه: وقيل

األقاويل ذلك في يتقولوا وأن، الخلوة في الكتاب
( )

. 

 لكونهىا العقوبىة فاستحقوا عنها عجزوا ربما أموراً  يكتب أن خشي إنه: وقيل

 مىن فيىه لمىا، االجتهىاد سىعة األمىور تلىك فىي باألمىة األرفىق أن ورأى، منصوصة

األمة على والتوسعة األجر
( )

. 

 شىرح فىي المتكلمىون العلمىاء اتفىق فقىد  عمىر كىالم وأمىا »: النىووي قىال

«نظره ودقيق، وفضائله، عمر فقه دالئل من أنه على، الحديث
( )

 . 

 فىي والمجتهىد، الكتىاب كتابىة من موقفه في مجتهداً  كان  عمر أن: الرابع

 ثىم فاجتهد الحاكم حكم إذا) :  النبي لقول مأجور بل، حال كل على معذور الدين

 
 

، وفىتح (11/91)، وشىرح النىووي علىى صىحيح مسىلم (388ص)للقاضىي عيىاض : الشىفا: انظر (1)

 (.1/219)ابن حجر: الباري

، وشرح النىووي علىى صىحيح (388ص)القاضي عياض: فىالشفا بتعريف حقوق المصط: انظر (2)

 (.2/92) مسلم 

 (.8/134) ، وفتح الباري(388ص)الشفا : انظر (3)

 (.1/219)البن حجر : فتح الباري: وانظر( 11/91) شرح صحيح مسلم (4)
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( أجر فله اخطأ ثم فاجتهد حكم وإذا ،أجران فله أصاب
 ( )

 اجتهىاد كىان وقد فكيف، 

 مىن أراد مىا علىى وافقىه بىل، بىه يذمىه ولىم، يمثمىه فلم  هللا رسول بحضور عمر

 .الكتاب كتابة ترخ

حىائال دون   ناقدا على من جعل عمرا أو غيىره مىن الصىحابة العقاد يقول

 النبي بين حال الذي هو عمر أنب القول أما" : -عليهم السالم - الوصاية آلل البيت

 كىل إلىى يسىىء بحيث السخف من قول فهو بعده للخالفة على باختيار والتوصية  

 مثل المسألة في رأي ومن عمر على مساءته تقتصر وال، المسألة هذه في شأن ذى

 ألن، غيره خالفة أو على بخالفة ليوصى طلبه الذي بالكتاب يدع لم   فالنبي .رأيه

 فهىم التىي كاإلشىارة إشىارة أو، تقىال كلمىة مىن أكثىر إلى تحتا  ال خالفةبال الوصية

 النبىي عىاش وقىد، بالنىاس يصىلى أن إليىه إشارته وهى، بالتقديم بكر أبى إيثار منها

 وكانىىت، حائىىل لقائىىه وبىىين علىىى بىىين يكىىن ولىىم، طلبىىه يكىىرر فلىىم الكتىىاب طلىىب بعىىد

 بىىه لىىدعى شىىاء فلىىو، يفةالشىىر نفسىىه فاضىىت أن إلىىى عنىىده علىىى زو  فاطمىىة السىىيدة

 سىنن مىن سىابقة إلى نرجع، فيه إكراه ال الذي السكوت هذا عن وفضالً  .إليه وعهد

 وهىذه، األنبياء وراثة ويمنع الوالية آله يجنب كان أنه فنرى، الوالة تولية في النبي

 وبىين بينىه فحيل على خالفة أراد   محمداً  أن على يدالن ال السكوت هذا مع السنة

"  أراد ماب الجهر
( )

 . 

 هىىذه فىىي دعىىوى غصىىب الصىىحابة إمامىىة آل البيىىت  بطىىالن يظهىىر وبهىىذا

 .الحادثة

 
 

 .سبق تخريجه (1)

 .بيروت -المكتبة العصرية (. 211-219ص)عباس محمود العقاد : عبقرية الصديق  (2)
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 قصة السقيفة: رابعا : 

مىىا جىىرى فىىي حادثىىة السىىقيفة مكىىذوب  ألنىىه ال يليىىق باألنصىىار أن ينسىىبوا 

ألنفسهم فضال دون المهاجرين فيعتبروا أنفسهم أصحاب سابقة فىي الىدين وفضىيلة 

وهىىم يعلمىىون تقىىديم المهىىاجرين علىىيهم فىىي ! يلىىة مىىن العىىربفىىي اإلسىىالم ليسىىت لقب

ٱ  ): قىىال هللا تعىىالى. أو أن يسىىتبدوا لهىىذا األمىىر دون النىىاس، القىىرآن

 .فبدأ بالمهاجرين .[433:التوبة] (ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

ولمىا أسىىلموا ، ن أسىلموا بمكىىة مىع قلىة المسىىلمين فىي ذلىك الوقىىتوالمهىاجرف 

ولمىا صىبروا علىى ذلىك عنىد ، هم مىن الكفىاروالعذاب الذي نال، صبروا على األجر

، ذلك أثابهم هللا وضاعف أجرهم ألنه نالهم عذاب وأذى واألجىر علىى قىدر المشىقة

، وركبىىوا البحىىر، ثىىم إن كثيىىرا مىىنهم هىىاجروا إلىىى الحبشىىة قطعىىوا هىىذه المسىىافات

ويسىلموا مىن األذى ، ووصلوا إلى تلك البالد حتى يتمكنوا فيها من عبادة هللا تعىالى

من الحبشة إلى المدينة فيكونون هاجروا  -أيضا-ثم رجعوا ، من الفتنة على دينهمو

، هجىرتين هىمالء أكبىىر أجىرا وأكثىر أجىىرا مىن الىذين لىىم يهىاجروا إال هجىرة واحىىدة

 . وتركوا بالدهم، بقيتهم هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ): قىىىىىال هللا تعىىىىىالى

وكىان لهىم ، همالء هم الفقراء المهاجرون كانوا أغنياء [١:احلشر] (ۈ  ٴۇ  ۆ  ۈ

 .ولكنهم تركوا ذلك كله هلل، ولهم عقارات، ولهم أمالخ، أموال وأوالد

أن يعتبر زعماء األنصىار أن اختيىار أميىر مىن المهىاجرين _ أيضا-وال يعقل

 .وآخر من األنصار أول الوهن

وآخىى ، ل الىذين جمىع هللا قلىوبهم علىى التقىىبنىبالء الرجىا -إطالقا-وال يليق 

الرسول  بينهم حتى كان الرجىل مىنهم يىرث أخىاه بعىد موتىه
( )

  - حتىى نسىخ ذلىك - 

 
 

( 2/24)إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبىو إسىحاق : المهذب في فقه اإلمام الشافعي: انظر (1)

 .بيروت -دار الفكر 
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كما جاء في ، فال يليق بهمالء أن تصدر منهم إلخوانهم عبارات الجالء عن بالدهم

"فإن أبوا عليكم ما سألتم فأجلوهم عن هذه البالد " رواية أبي مخنف
( )

. 

لكنهىا ، فتلك قد اندثرت في نفىوس أولئىك األخيىار، إعادة نعرات الجاهلية أما

وبالتىىىالي ، حيىىىة فىىىي نفىىىوس الشىىىعوبيين وأصىىىحاب النزعىىىات المذهبيىىىة المنحرفىىىة

 .يحاولون إسقاطها على تلك القرون الظاهرة وهم منها براء

وعىن طريىق رواة مىوثقين فىي ، و هناخ مرويات أخرى في مصىادر أخىرى

أو غيرها تثبت كذب تلك الرواياتهذه الحادثة 
( )

. 

من المعلوم المتواتر عند الخاصىة والعامىة الىذي لىم يختلىف فيىه أهىل كما أن 

ال ، لم يطلىب الخالفىة ال برغبىة وال برهبىة العلم بالمنقوالت والسير أن أبا بكر 

وال كانىت لىه قبيلىة ، بذل فيها ما يرغب الناس به وال شىهر علىيهم سىيفا يىرهبهم بىه

كمىا جىرت عىادة الملىوخ أن أقىاربهم ومىواليهم ، موال تنصىره وتقيمىه فىي ذلىك وال

وال قىال بىايعوني بىل أمىر بمبايعىة عمىر وأبىي ، وال طلبها أيضا بلسىانه، يعاونونهم

كرهىه علىى المبايعىة وال أومن تخلف عن بيعته كسعد بن عبادة لم يمذه وال ، عبيدة

 .في عدم إكراه الناس على المبايعة منعه حقا له وال حرخ عليهم ساكنا وهذا غاية

ثىىم إن المسىىلمين بىىايعوه ودخلىىوا فىىي طاعتىىه والىىذين بىىايعوه هىىم الىىذين بىىايعوا 

تحىىت الشىىجرة وهىىم السىىابقون األولىىون مىىن المهىىاجرين واألنصىىار   رسىىول هللا 

وهم أهل اإليمان والهجىرة والجهىاد ولىم  ،ورضوا عنه  والذين اتبعوهم بإحسان

 
 

 (2/243) تاريخ الطبري (1)

ذكر األسىتاذ يحيىى اليحيىى أن البخىاري أخىر  فىي صىحيحه ثىالث روايىات فىي السىقيفة، وأخىر   (2)

ائي رواية واحدة، وابن أبي شيبة أربع روايات، وابن اإلمام أحمد في مسنده خم  روايات، والنس

سىىعد ثىىالث روايىىات، هىىذا فضىىال عىىن روايىىات المىىمرخين كىىالبالذرري، والىىذهبي وابىىن كثيىىر، 

انظر مرويىات .) وغيرهم، بل إن الطبري نفسه ساق روايات أ خر ال ينتهي سندها إلى أبي مخنف

، وقارن اليحيى بين هىذه الروايىات وقد استقصى( 126، 112أبي مخنف في تاريخ الطبري ص 

 .ورواية أبي مخنف
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 .ال سعد بن عبادةيتخلف عن بيعته إ

 دعوى إكراه الناس وآل البيت على بيعة أبي بكر: خامسا : 

. الرواية التي فيهىا إكىراه آل البيىت علىى البيعىة إنمىا هىي بهتىان وإفىك وزور

هىىم بىىإحراق بيىىت فاطمىىة ودعىىوى أن عمىىر 
( )

أعىىداء ، مىىن أكاذيىىب الرافضىىة، 

ها عن جابر الجعفيووقد أورد، صحابة رسول هللا
( )

افضي كىذاب باتفىاق وهو ر، 

أئمة الحديث
( )

. 

والثابت الصحيح والذي مع صحة سنده ينسجم مع روح ذلىك الجيىل وتزكيىة 

أسلم العدويعن .هللا له
( )

كان على والزبير  لما بويع ألبي بكر بعد النبي ": قال 

يىا : فدخل علىى فاطمىة فقىال، فبلل عمر، بن العوام يدخالن على فاطمة فيشاورانها

وما أحد من الخلىق بعىد أبيىك ، هللا ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيكبنت رسول 

، انصىرفا راشىدين: فدخل على والزبير على فاطمة فقالت، وكلمها، أحب إلينا منك

"فما رجعا إليها حتى بايعا
( )

. 

شيبة أبي ابن أماو
( ) 

أسىلم بىن زيىد عىن أخىرى روايىة أوردفقىد 
( )

  أبيىه عىن، 
 

في الفصل الثاني من هذا الباب عند الحديث عن موقف  -بمشيئة هللا تعالى  -ستاتي هذه الروايات  (1)

 .الصحابة من حقوق آل البيت

 .سبق ترجمته (2)

 (394ص)راجع  (3)

وهىو بىن أربىع ، بعد سنة ستين: يلوق، (هـ81)مات سنة ، مولى عمر، ثقة مخضرم، أسلم العدوي (4)

 .(1/233، وتهذيب التهذيب له، 114 ابن حجر، ص: تقريب التهذيب: انظر. )عشرة ومائة سنة

 (.1/364)البن حنبل : فضائل الصحابة (5)

 .سبق ترجمته (6)

أبىو عبىـدهللا العىدوي العمىري المىدني، اإلمىام  -وأسلم مىولى عمىر بىن الخطىاب  -هو زيد بن أسلم  (7)

وكان يرسل، من الثالثىة، مىات سىنة سىت . لحجة القدوة، حدث عن والده وعن ابن عمر وغيرهماا
=  
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 علىى يىدخالن والزبيىر علىي كىان  هللا رسىول بعىد بكىر بيأل بويع حين أنه: أسلم

 عمىر ذلىك بلىل فلمىا، أمىرهم في ويرتجعون فيشاورونها،  هللا رسول بنت فاطمة

 مىن مىا وهللا  هللا رسىول بنىت يا: فقال، فاطمة على دخل حتى خر ؛الخطاب بن

 ذاخ مىا هللا وأيىم، منىك أبيىك بعىد إلينىا أحىب أحىد مىن ومىا، أبيىك من إلينا أحب أحد

 فلمىا: قىال، البيىت علىيهم يحىرق أن أمرتهم إن عندخ النفر همالء اجتمع إن بمانعي

 عىدتم لىئن بىاهلل حلىف وقىد، جاءني قد عمر أن تعلمون: فقالت جا وها، عمر خر 

 فىروا، راشىدين فانصىرفوا، عليىه حلىف لما ليمضين هللا وأيم، البيت عليكم ليحرقن

 ألبىىي بىىايعوا حتىىى إليهىىا يرجعىىوا فلىىم، عنهىىا افانصىىرفو، إلىىي ترجعىىوا وال رأيكىىم

«بكر
( )

  

أسلم بن زيد ألن منقطعة رواية وهذه: قلت
 

 عمىر عىن وأحاديثىه ،يرسىل كان

حجر ابن الحافظ به صرح كما ،منقطعة
( )

 .وغيره 

 قصة الشورى: سادسا : 

، وأخذ المسلمون يدخلون عليىه، وبن أنه سيفارق الحياة لما ط عن عمر  

ما أجىد أحىق بهىذا األمىر مىن : فقال، استخلف، أوِص يا أمير المممنين :ويقولون له

، وهو عىنهم راض فسىمى عليًىا الذين توفى رسول هللا  -أو الرهط - همالء النفر

رحمنوعبدالوالزبير وطلحة وسعًدا ، وعثمان
( )

. 

 =  
 .(222ابن حجر، ص : ، وتقريب التهذيب15/25الصفدي، : الوافي بالوفيات: انظر) .وثالثين

 (.7/432)مصنف ابن أبي شيبة  (1)

في صحة حديث ماء زمىزم وإزالة الدهل والوله، عن المتحير ( 222ص)تقريب التهذيب : انظر (2)

محمىد ناصىر : تحقيىق زهيىر شىاويل، وتخىريج( 37ص)محمد بن إدري  القادري : لما شرب له

 .بيروت -هـ، المكتب اإلسالمي 1414، 1الدين األلباني، ط

 (.4/331)ابن الجوزي : ، والمنتطم(2/561)تاريخ الطبري  (3)
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 فاجتهىىد فىىي ذلىىك ، إمىىام وعليىىه أن يسىىتخلف األصىىلح للمسىىلمين  إن عمىىر 

وهىو ، وهو عنهم راض أحق من غيىرهم الذين توفى رسول هللا ورأى أن الستة 

وجعل التعيين إليهم خوفًا أن يعين ، فإنه لم يقل أحد أن غيرهم أحق منهم، كما رأى

فإنىه بهىر لىه رجحىان السىتة دون رجحىان ، ويكىون غيىره أصىلح لهىم، واحًدا منهم

وهىذا اجتهىاد إمىام ، هماألمر في التعيين إلىى السىتة يعينىون أحىًدا مىن: وقال، التعيين

ں  ): وهو نموذ  واقعي لتطبيىق قىول هللا تعىالى، عادل ناصح ال هوى له 

ــران] (ڤ  ڦ  ڦڦ): وقىىال [0١:الشــورى] (ں  ڻ فكىىان مىىا فعلىىه مىىن ، [4٢9:آل عم

الشورى مصلحة
( )

. 

ولقد حرف اإلمامية قصة الشورى وحشوها باألباطيىل التىي  لىي  لهىا دليىل 

 : وهى، من الصحة

اتهمىىت الروايىىات الشىىيعية : تهىىام الصىىحابة بالمحابىىاة فىىي أمىىر المسىىلمينا -1

 وعىىىدم رضىىىا علىىىىه بىىىأن يقىىىوم، الصىىىحابة بالمحابىىىاة فىىىي أمىىىر المسىىىلميناإلماميىىىة 

أن عمىر  ،فقىد ورد عنىد أبىي مخنىف وهشىام الكلبىي ، رحمن باختيىار الخليفىةعبـدال

ا أح  بأن الخالفىة وأن عليً ، رحمن بن عوفبعبدال جعل ترجيح الكفتين إذا تساوتا

رحمن سيقدم عثمان للمصاهرة التي بينهماعبـدال ألن، قد ذهبت منه
( )

. 

رحمن وعبىدالوقد نفى ابن تيميىة أي ارتبىاط فىي النسىب القريىب بىين عثمىان 

بىل ، وال ابىن عمىه وال مىن قبيلتىه أصىالً ، رحمن لي  أًخىا لعثمىانعبـدال إن" : فقال

وبنو زهرة إلىى بنىى هاشىم أكثىر مىيالً مىنهم ، هذا من بنى زهرة وهذا من بنى أمية

رحمن بن عوف وسعد عبـدال ومنهم، فإن بنى زهرة أخوال النبي ، إلى بنى أمية

(فليرني امر  خاله، هذا خالي): بن أبي وقاص الذي قال له النبي 
( )

فإن النبي ، 
 
 

 (.6/142)منها  السنة النبوية  (1)

 (.571ص)محمد طاهر القمي : كتاب األربعين (2)

صىحيح : وقىال( 3/569)الحىاكم : والمسىتدرخ علىى الصىحيحين( 5/649)صحيح سنن الترمذي  (3)
=  
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 وإنما آخي بىين ، وال بين أنصاري وأنصاري، لم يماخ بين مهاجري ومهاجرى

رحمن بىىىن عىىىوف وسىىىعد بىىىن الربيىىىع عبىىىـدال فىىىآخي بىىىين، المهىىىاجرين واألنصىىىار

."األنصاري
 ( )

طبيعة العالقة بين المممنين في تتنافى مع وال شك أن هذه المحاباة 

 .الجيل األول

فأشىارت ، كما تصور تلك الروايات الباطلة حزب أموى وحزب هاشىمي -2

وبنىى أميىة أثنىاء المبايعىة وهىذا رواية أبي مخنف إلى وقوع مشادة بىين بنىى هاشىم 

ولم يرد ذلك برواية صحيحة وال ضعيفة، غير صحيح
( )

فلي  نابًعا من ذلك الجو ،

حينما كان يقف المهاجرى مىع األنصىارى  الذي كان يعيشه أصحاب رسول هللا 

و أإذ يستحيل ان يصدر منهم أي محابىاة ، ضد أبيه وأخيه وابن عمه وبنى عشيرته

 . شائريبلم على أساس ع

والتناقص الواضح في الرواية المكذوبة على لسان عمر بن  باالضطرا -3

فهو في أول األمر يثنىي علىى السىتة بىأنهم تىوفي ، -رضي هللا تعالى عنه-الخطاب 

وهىذا ، ثم يبدأ بالتهجم على كل واحد منهم على حدة، وهو راض عنهم الرسول 

 .لقومالتناقص برهان على الكذب والوضع الذي ألفه ا

إن " : فقىىال ،المعاصىىرين إلماميىىةحىىد اد تنبىىه لهىىذا التنىىاقص فىىي الروايىىة أوقىى

فقىد زعىم ، مىا بىين صىدر الكىالم وعجىزه، اللبيب يلحظ التناقص في كالم عمر 

ثىم زعىم أخيىرا أنىه مىات سىاخطا ، مات هو راض عن السىتة أوال أن رسول هللا 

."على طلحة
 ( )

 

 =  
 .على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 (.272، 6/271)منها  السنة النبوية  (1)

 (.178، 177ص)يحيى اليحيى : مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري (2)

 (.181ص)علي عزيز اإلبراهيم : نهج البالغة اإلمام علي في مالحم (3)
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بىل ، وما ينبغىي أن يصىدر عنىهمر وما ذلك التناقص صادرا عن ع: قلت

 .من الزيادة الموضوعة التي لم تناسب أصل قول عمر 

فهي مردودة علىى ، األخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح" : يقول ابن كثير

والمظنىىون مىىن الصىىحابة خىىالف مىىا يتىىوهم كثيىىر مىىن ، قائليهىىا وناقليهىىا وهللا أعلىىم

عنىدهم بىين صىحيح األخبىار وضىعيفها  الرافضة وأغبياء الق صاص الذين ال تمييىز

."ومستقيمها وسقيمها
( )

. 

 دعوى عدم مبايعة الصحابة لعلي: سابعا : 

ومن أدل الدالئل على بطالنه مىا فيىه مىن تنىاقص ، وهذا من المزاعم الباطلة

بىل قىد جىاء فىي ، بايعوا علياً ولم يمتنعوا عن بيعته كمىا زعمىوا إذ أن الصحابة 

وهو قول علي لسعد ومن اعتزل القتال معه ، ما يبطل ذلككتبهم وعلى لسان علي 

"كيف تخرجون من القتال معي وقد بايعتموني": في الفتنة
( )

 . 

"بلى: ألستم على بيعتي  قالوا": وقوله لهم
( )

 . وغير ذلك .

فهىىم قىىد بىىايعوه وبقىىوا علىىى بيعتىىه بىىاعتراف اإلماميىىة أنفسىىهم كمىىا تبىىين مىىن 

فكيىف ، ا إلى أميىر المىممنين علىي بىن أبىي طالىب األقوال التي ساقوها ونسبوه

مع إقرار علي ، تتفق فريتهم بعدم مبايعة الصحابة وتعليلها باالمتناع عن بيعة علي

 أنفسهم ماميةببيعته وثباته عليها في كتب اإل . 

طائعين مع اعترافهما بفضله أما طلحة والزبير فقد بايعا عليا
( )

أما معاوية ،   
 

 (.7/147)البداية والنهاية  (1)

 (.2/327)للطوسي : ، واألمالي(46-45ص)، والجمل للمفيد (211ص)كتاب سليم بن قي   (2)

: فىي الكتىاب والسىنة والتىاريخ ، وموسوعة اإلمام علي بن أبي طالىب (46ص: )المفيد: الجمل (3)

 .(4/86)محمد الريشهري 

 (118ص)راجع  (4)
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قد كان معترفا بفضله ولىم يمتنىع عىن مبايعتىه طمعىا فىي الخالفىة أو وإن لم يبايعه ف

بسبب عزله عن والية الشام
( )

  .كما مر 

كىان حىول مىدى وجىوب بيعىة  }معاويىة و أن الخالف بىين علىي وسبق تأكيد

لىي  هىذا و ،أصحابه لعلي قبل إيقاع القصىاص علىى قتلىة عثمىان أو بعىدهو معاوية

مىن حولىه مىن أهىل الشىام أن و ان رأي معاوية فقد ك .من أمر الخالفة في شيء

من قتلة عثمان ثم يدخلوا بعد ذلك في البيعة  يقتص علي 
( )

. 

 على يكن لم  الصحابة بين حصل الذي القتال أن ولهذا يمكد شيخ اإلسالم

 كىان وال، علىي غيىر إمىام نصىب علىى يقىاتلوا لىم صىفينو الجمل أهل فإن، اإلمامة

 القتىال كىان وإنمىا، والزبيىر طلحىة ذلىك قىال وال، علي دون اماإلم إنه يقول معاوية

 عثمىان قىاتلي مىن القصىاص كيفيىة فىي اجتهىادهم بسبب، العلماء من كثير عند فتنة

 ،غيىر لطاعىة سىائل بتأويىل قتىال وهىو، والعىدل البغىي أهىل قتىال باب من وهو 

الدين أصول في خالف بسبب لي  أي، دينية قاعدة على ال، اإلمام
( )

.  

وبهىذا تسىىقط دعىىوى غصىىب الصىىحابة إمامىة آل البيىىت مىىن خىىالل نقىىد المىىتن 

 .عقال ومقارنته بالنصوص الصحيحة

 

 

 
 

 (135ص )وراجع(.1/113)اإلمامة والسياسة  (1)

 (153-148ص)راجع  (2)

 (.328-6/327)منها  السنة النبوية :انظر (3)
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 ثانيالفصل ال

 موقف الصحابة من حقوق آل البيت
 
 

- :  مبحثـــانوفيه 
 منع الصحابة دعوى مرويات الشيعة حول : المبحث األول

 .حقوق آل البيت

 نقد: المبحث الثاني
 

اتمروي
 

الشيعة
 

حول
  

منعدعوى 
 

الصحابة
 

لحقوق
 

آل
 

 .البيت

 
 *      *  *** *  *      *  
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 مرويات الشيعة: المبحث األول

 تمنع الصحابة حقوق آل البيدعوى حول 

، سبق أن مر بنا أداء الصحابة لحقوق آل البيت من القرآن والسنة الصحيحة

وأداء الخمى  مىن الغنيمىة  وتلك الحقوق هي حق المحبة والمىوالة والصىالة علىيهم

 .والفيء

بىل يىرون خالفىه ، إال أن اإلمامية في مصادرهم ينفىون ذلىك جملىة وتفصىيال

ومنىىع ، فلىىم يكىىن مىىن الصىىحابة آلل البيىىت إال الىىبغص والكراهيىىة والحسىىد، تمامىىا

بل سوء المعاملة من الضىرب تحريىق البيىوت ومىا ، حقوقهم من الخم  والميراث

 .إلى ذلك

أو ربمىىا ، ت اسىىتندوا فيهىىا علىىى مرويىىات باطلىىة سىىندا أو متنىىاوتلىىك المفتريىىا

 تكون صحيحة سندا ومتنىا ولكىن الفهىم السىقيم وسىوء الظىن بصىحبة رسىول هللا 

جعلهىم يحرفىون معنىىى تلىك النصىوص أو يسىىتنتجون منهىا مىا يخىىدم عقيىدة العىىداوة 

 .والبغضاء ويمججها

وكىىل قىىوة لىىديهم مخطىىط الصىىحابة للقضىىاء علىىى آل البيىىت  ماميىىةفيصىىور اإل

بحرمانهم حقوقهم الماليىة مىن الخمى  والميىراث فيقىول صىاحب الخطىط السياسىية 

لقىد حىرم  ": .(تدمير القاعدة االقتصادية لبني هاشم وتتبيعهم للدولة ): تحت عنوان

وهىىو ، وخصىىص لهىىم جىىزءا ثابتىىا مىىن مىىوارد الدولىىة، هللا الصىىدقة علىىى أهىىل البيىىت

، االقتصىادي وعىدم التبعيىة االقتصىادية ألحىد خم  الخم  ليضمن لهم االسىتقالل

ولمىا آلىت األمىور إلىى بطىون ، وفرض هذا الحق في آية محكمىة، ألنهم قيادة األمة

وصار أهىل البيىت يسىألون الحىاكم عطائىه كمىا يسىأله ، قريل ألغوا هذا الحق تماما

(  األنبيىاء ال يورثىون) إنمىا أوجىدت قاعىدة ، ولم تكتف البطىون بىذلك، عامة الناس

حتى أن العطاءات والمىنح التىي أعطاهىا النبىي ، فحرموا أهل البيت من تركة النبي

أمىا المىنح والعطىاءات التىي ، للمسلمين أو أقطعها لغير أهل البيت بقيت على حالهىا



 

 

 الباب الثالث

467 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

خير دليل ، فدخوقصة الزهراء و !فقد صادرتها البطون، أعطاها النبي ألهل البيت

وتركىىوا عالىىة علىىى ، الناحيىىة االقتصىىادية وهكىىذا تحطىىم الهاشىىميون مىىن .علىىى ذلىىك

وإن شىاء ، ن شىاء وصىلهمإ، ورهنا من الناحيىة االقتصىادية بمشىيئة الحىاكم، الدولة

".قطعهم 
 ( )

  

، من آل البيىت -هكذا زعموا -وفيما يلي تفصيل الحقوق التي سلبها الصحابة

 .وأدلتهم على ثبوتها

 
 

هىـ، دار 1415، 2ط(268ص)ألحمىد حسىين يعقىوب : الخطط السياسىية لتوحيىد األمىة اإلسىالمية (1)

 .لندن -الفجر 
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 منع الخمس: أوال
( )

 : من الفيء والغنائم 

اإلماميىىة أن حىىق آل البيىت فىىي الخمىى  يتعىدى غنىىائم دار الحىىرب إلىىى  يعتقىد

الغىىوص والكنىىز والمعىىدن وأربىىاح المكاسىىب الحىىالل المخىىتلط بىىالحرام واألرض 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ): المنتقلة من المسلم إلى الذمي وأصلهم في ذلك قوله تعىالى

 ( )[14:األنفال] (ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

-الخمى  عنىدنا حىق فرضىه هللا تعىالى آلل محمىد و ": يقول كاشىف الغطىاء

عوض الصىدقة التىي حرمهىا علىيهم مىن زكىاة األمىوال ، -صلوات هللا عليه وعليهم

 
 

 : أنه مره بأطوار النابر في أمر الخم  عند الشيعة يرى (1)

وهو إسقاط الخم  عن الشيعة ، وهو ما تذكره الكتب األربعة المعروفة بالصحاح: الطور األول -

 .ويذكرون ذلك بروايات عن األئمة

 .إخرا  الخم  على أن يدفن في األرض حتى يخر  المهدي: الطور الثاني -

 .بإيداعه عند أحد الفقهاء على جهة االستحبا: الطور الثالث -

 .إيداعه عند أحد الفقهاء على جهة الوجوب وكان هذا في القرن السادس الهجري: الطور الرابع -

جواز التصرف بسىهم اإلمىام فىي بعىص الوجىوه التىي يراهىا الفقيىه مثىل اإلنفىاق : الطور الخام  -

ة طبعى(. 65-63ص)حسىين الموسىوي: هلل ثىم للتىاريخ: انظىر.)على طلبة العلم وإقامة دعائم الىدين

أبىو جعفىر محمىد بىن الحسىن : والمبسوط في فقه اإلمامية.هـ، جمعية اإلصالح الخيرية1422عام 

 .(هـ، المكتبة المرتضوية بإحياء آثار الجعفرية1387، طبعة عام 1/264الطوسي، 

وإال أوصى به إلى ، وكان قد رجح صاحب التهذيب أن الشخص يسلمه إلى اإلمام إن أدرخ زمانه 

إال أن الخىالف .في الثقة والديانىة، ثىم علىى هىذا الشىرط إلىى أن يظهىر إمىام الزمىانمن يقوم مقامه 

وجوب دفعه للفقيه وهو أعلى منصىب تسىمو إليىه : ارتفع عندهم واستقر األمر على الطور األخير

 (.4/147الطوسي، : تهذيب األحكام. )نف  شيعي

أبىو القاسىم : ، شرائع اإلسىالم(4/121)للطوسي: تهذيب األحكام( 1/539)للكليني : الكافي: انظر (2)

هـ، ممسسة الوفاء 1419، 2صادق الشيرازي، ط: ، تحقيق(1/135)نجم الدين بن الحسن الحلي 

الشىيخ كاشىف  -أصل الشىيعة وأصىولها ( 9/485)الحر العاملي: لبنان، وسائل الشيعة -بيروت  -

 ( 191 - 1/189) الشيخ نجاح الطائي : ، ونظريات الخليفتين( 245ص)الغطاء 
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وهىذه السىهام يجىب  .ثالثىة هلل ولرسىوله ولىذي القربىى: ويقسم سىتة سىهام .واألبدان

، ائباإن كان غ( المجتهد العادل ) وإلى نائبه وهو ، دفعها إلى اإلمام إن كان باهرا

، ويصىىرفه علىىى مهمىىات الىىدين، وسىىدانة الملىىة، يىىدفع إلىىى نائبىىه فىىي حفىىظ الشىىريعة

."ومساعدة الضعفاء والمساكين
 ( )

  

ولكن القوم ، هذا حكم الخم  عند اإلمامية من زمن النبي إلى اليوم": ثم قال

وأضىافوه إلىى ، منعوا الخم  عىن بنىي هاشىم -صلى هللا عليه وآله-بعد رسول هللا 

."وبقي بنو هاشم ال خم  لهم وال زكاة ، لمالبيت ا
 ( )

 

 وفيىه. ..(لم يبالوا أن يكون األمر فيهم و )قوله »: يقول شارح أصول الكافي

حيىث قصىدوا مىع غصىب  -علىيهم السىالم  -داللة على كمال عداوتهم ألهل البيىت 

ن ولىم يبىالوا إال أ» وفىي بعىص النسىخ ، الخالفة منهم كسر قلىوبهم لضىيق المعيشىة

وفيه داللة علىى أن الغىرض مىن منىع الخمى  أال يقىدروا علىى « يكون األمر فيهم 

.«دعوى الخالفة وانتزاعها من الغاصبين 
 ( )

 

وأبو بكر هو أول من أول اآلية فأسىقط سىهم ": اإلمامية نيقول أحد معاصري

وجعلهىىم ، فمنىىع الخمىى  مىىن بنىىي هاشىىم ،وسىىهم ذي القربىىى بعىىد موتىىه  ، النبىىي

وسىار عمىر علىى خطىى  .ومسىاكينهم وأبنىاء السىبيل، يتىامى المسىلمين كغيرهم من

وجعىل الكثيىر مىن علمىاء العامىة تأويىل أبىي بكىر وعمىر  .أبي بكر في هىذا المجىال

يصىرف إلىى  ،فالشافعي جعله خمسة أسهم سهما لرسىول هللا ، أساسا في فتاواهم

، بنىي هاشىم وسىهما لىذوي القربىى مىن، ما كان يصرفه إليىه مىن مصىالح المسىلمين

 .والباقي يقسم بين األقسام الثالثة اليتامى والمساكين وابن السىبيل مىن عامىة النىاس

، وابن سبيل، ومساكين، من يتامى، وأبو حنيفة وأتباعه أفتوا بكونه لعامة المسلمين  
 

 (.246 - 245ص)الشيخ كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها (1)

 (.246ص) المرجع السابق (2)

 (.7/78) محمد صالح المازندراني  : شرح أصول الكافي (3)
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في حين ذهب مالك بن أن  إلى أبعد من ذلك إذ جعلىه لإلمىام الحىاكم يضىعه حيىث 

"يشاء 
 ( )

. 

علىىيهم  -لقىىد منىىع هللا الصىىدقات مىىن الزكىىاة علىىى أهىىل البيىىت ": رويقىىول آخىى

وأعاضىهم بقسىم مىن الخمى  لكىي ال تبقىى ، فال تحل لهم صىدقة، منعا باتا -السالم 

رغىىم ضىىيق الوضىىع (  )وجىىرى ذلىىك فىىي عهىىده  .العتىىرة فىىي ضىىيق اقتصىىادي

فلمىا ، -صىلى هللا عليىه وآلىه  -متبعا في عهد رسول هللا  وذلك ما كان...االقتصادي

تولى الخالفة أبو بكىر وبعىده عمىر رغىم توسىع الوضىع االقتصىادي وقفىا أمىام هىذا 

، وهىم محرومىون مىن الصىدقات، النص والسنة فمنعا أن يعطى آل محمد شيئا منىه

إذ حرمانهم مىن الخمى  ال ، وكأنهم غير مسلمين، وإذا بهم محرومون من كل شص

مىن أبىي بكىر وعمىر جاريىا زمىن  وبىل هىذا االجتهىاد .يسمح لهم الصىدقة والزكىاة

وبدأها أبىو بكىر وعمىر  .ودام في العهد العباسي وإلى اليوم، عثمان وعهد األمويين

فاتخىىذوها ذريعىىة لحرمىىان آل ، ويلىىزم لىىذا مىىوارد اقتصىىادية، بىىأنهم بحاجىىة للفتىىوح

."منها  محمد 
 ( )

 

الخمينييقول 
( )

ن وأ والشيعة أن النبىي لىه سىهم الخمى ،يتفق أهل السنة " : 

فأسىىقط ، وهىىذا الحكىىم لىىم يتغيىىر إلىىى ان تىىولى الخالفىىة أبىىو بكىىر، اإللىىه لىىه سىىهم آخىىر  
 

 (.415 - 2/414) نجاح الطائي : نظريات الخليفتين (1)

هىىـ، اإلرشىىاد 1421عىىام ،1، ط (113ص)جىىواد جعفىىر الخليلىىي : محاكمىىات الخلفىىاء وأتبىىاعهم (2)

 .لندن -بيروت  -للطباعة والنشر 

التىي ولىد فيهىا بتىاريخ “ خمىين”روح هللا ابن مصطفى الموسوي الخمينىي نسىبة إلىى بلدتىه : يدعى (3)

هىـ، وقىد 1321ذي الحجىة  21وقد نشىأ يتيمىاً حيىث اغتيىل أبىوه فىي ، هـ1321جمادى الثانية  21

م فأقىىام فىىي 1965غيرهىىا، ونفىىي إلىىى العىىراق فىىي عىىام تلقىىى تعليمىىه علىىى شىىيوخ الشىىيعة فىىي قىىم و

هىىـ وهىىو مصىىطفى 9/11/1397وقىىد قتىىل فىىي أثنىىاء إقامتىىه فىىي العىىراق ولىىده األكبىىر فىىي ، النجىىف

الحكومىىة »، مجلىىدان، و«تحريىىر الوسىىيلة»: وللخمينىىي مملفىىات منهىىا. الخمينىىي ويلقبونىىه بآيىىة هللا

، وزارة 25 -21ص : حسىىين الصىىادقصىىاحب : الثىىورة والقائىىد: انظىىر.) وغيرهمىىا« اإلسىىالمية

 (.اإلرشاد بجمهورية إيران
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."وحجب الخم  عن صاحبه، وحصة اإلله، حصة النبي
 ( )

 

واستندوا في منع الصحابة آل البيت الخم  باآلتي
( )

 : 

جاء في سنن البيهقي .1
( )

رحمن بن أبي ليلىعبدال ": 
( )

 لقيت عليا : قال 

لزيتأحجار اعند 
( )

في حقكىم أهىل  }بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر : فقلت له، 

فلم يكىن فىي زمانىه أخمىاس ومىا  ~أما أبو بكر : فقال علي   البيت من الخم 

السىىوسفلىىم يىىزل يعطينىىاه حتىىى جىىاءه مىىال  وأمىىا عمىىر ، كىىان فقىىد أوفانىىاه
( )

 

ألهوازوا
( )

فقال فىي حىديث  -كقال الشافعي أنا أش-أو قال فارس ،أو قال األهواز ،

فىي المسىلمين خلىة فىإن أحببىتم تىركتم : ( أي عمىر) مطر أو حىديث اآلخىر فقىال

 
 

هـ، 1418، 1محمد البنداري، ط: محمد أحمد الخطيب، ترجمة: ، تقديم(133ص)كشف األسرار  (1)

 .عمان-دار عمار 

، ومصادرة حكومىة أبىي بكىر وعمىر المصىادر (1/189)نجاح الطائي : نظريات الخليفتين: انظر (2)

 .مركز المصطفى : النبي ألهل بيته عليهم السالمالمالية التي خصصها 

 .سبق ترجمته (3)

أبو عيسى عبـدالرحمن بن أبي ليلى األنصاري األوسي الكوفي، والىد محمىد، ولىد لسىت بقىين مىن  (4)

ثقة من الثانية اختلىف فىي سىماعه مىن . خالفة عمر، روى عن أبيه وعمر وعثمان وعلي وغيرهم

وفيىات االعيىان : انظىر)هجريىة  82: هجريىة وقيىل 71فقيىل سىنة  .عمر، اختلف في تاريخ وفاتىه

 (.349ابن حجر، ص : ، وتقريب التهذيب3/126ابن خلكان، : وأنباء أبناء الزمان

وقىىال ، وهىىو موضىىع صىىالة االستسىىقاء، موضىىع بالمدينىىة قريىىب مىىن الىىزوراء: أحجىىار الزيىىت (5)

 .(1/119ياقوت الحموي، : لبلدانمعجم ا) .أحجار الزيت موضع بالمدينة داخلها: العمراني

السىوس تعريىب الشىوش بىنقط : قىال حمىزة، فيها قبىر دانيىال النبىي ، بلدة بخوزستان: السوس (6)

. ، وهىو حاليىا موقىع أثىري فىي إيىران بخوزسىتانومعناه الحسىن والنىزه والطيىب واللطيىف، الشين

 .(2/338م، ، والمنجد في اللغة واألعال3/281الحموي، : معجم البلدان: انظر)

 .(2/81المنجد في اللغة واألعالم، .)األهواز مدينة في جنوبي غربي إيران، عاصمة خوزستان (7)
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 فقال العباس ، حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه

يىا أبىا الفضىل ألسىنا أحىق مىن أجىاب أميىر : فقلىت لىه .ال تطمعه في حقنىا: لعلي 

وقىال ، قبىل أن يأتيىه مىال فيقضىيناه فتوفي عمر ، نالمممنين ورفع خلة المسلمي

قال لكم حق وال يبلل علمىي إذا كثىر  إن عمر  ": الحكم في حديث مطر واآلخر

فأبى  ،فأبينا عليه اال كله، أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم

."أن يعطينا كله
 ( )

 

يزيد بن هرمىزعن  .2
( )

نجىدة بىن عىامرقىال كتىب  
( )

: بىن عبىاس قىالاإلىى  

وهللا لىوال : بىن عبىاساوقىال ، بن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابىهافشهدت 

إنىك سىألت : قىال فكتىب إليىه، أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليىه وال نعمىة عىين

  وإنىا كنىا نىرى أن قرابىة رسىول هللا  ، عن سهم ذي القربى الذي ذكر هللا من هم

."علينا قومنا هم نحن فأبى ذلك
 ( )

عرض  وقد كان عمر ، "وفي سنن البيهقي  
 
 

 -بيىروت  -دار الكتىب العلميىة ( 325ص)مسند الشافعي : ، وانظر(6/344)سنن البيهقي الكبرى (1)

 .لبنان

ريرة وابىن عبىاس وأبىان بىن يزيد بن هرمز المدني، أبو عبـدهللا، مولى بني ليث، روى عن أبي ه (2)

مىات فىي . عثمان وغيرهم، وعنه الزهىري وسىعيد المقبىري وأبىو جعفىر محمىد بىن علىي وغيىرهم

ابن : ، تقريب التهذيب32/271الحافظ المزي، : تهذيب الكمال: انظر)خالفة عمر بن عبدالعزيز 

 (.616حجر، ص 

، زائل عن الحق، خر  باليمامة نجدة بن عامر الحروري بن عمير اليمامي، من ر وس الخوار  (3)

عقب موت يزيد بن معاوية، وقدم مكىة ولىه مقىاالت معروفىة، واتبىاع انقرضىوا، ووقىع ذكىره فىي 

صحيح مسلم، وأنه كاتب ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربي وعن قتل األطفىال الىذين يخالفونىه 

س بقليىل فىي سىنة سىبعين وغير ذلك وأجابه ابن عباس واعتذر عن مكاتبتىه لىه، قتىل بعىد ابىن عبىا

 (.6/148ابن حجر، : ، ولسان الميزان7/11الذهبي، : ميزان االعتدال في نقد الرجال: انظر)

النساء الغازيات يرضخ لهن وال يسهم والنهي عن قتل : الجهاد والسير، باب: كتاب: صحيح مسلم (4)

 (.6/1446) .صبيان أهل الحرب
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."رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله ، علينا من ذلك عرضا
 ( )

وفي لفىظ  

وقىد كىان ، فهىو لنىا  قال كتبت إلىي تسىألني عىن سىهم ذوي القربىى لمىن هىو": آخر

يقضىي منىه عىن غارمنىا دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويخدم منه عائلنىا و عمر 

 ."فأبينا إال أن يسلمه لنا وأبى أن يفعل فتركناه
( )

 

كان عمر يعطينا من الخم  نحوا مما كان يىرى ": عن ابن عباس قال و .3

إنما جعل : فقال عمر .حق ذوي القربى خم  الخم : أنه لنا فرغبنا عن ذلك وقلنا

فاخىذ " : قىال .دهم فاقىةفاسعدهم بها أكثرهم عددا وأشى .هللا الخم  ألصناف سماها

 "ذلك منا ناس وتركه ناس 
( )

. 

عبىاس الأنىا و اجتمعىت: قال  عن علي، رحمن بن أبي ليلىعبدالروى  .4

يىا رسىول هللا إن رأيىت أن تىوليني ) : فقلىت  النبىي عنىدوفاطمة وزيد بن حارثة 

 أحىد بعىدخ يفاقسمه في حياتىك حتىى ال ينىازعن، الخم  في كتاب هللاهذا حقنا في 

،  والنيىه أبىو بكىرثىم  قىال فقسىمته حيىاة رسىول هللا ، ذلىك ففعىل: قال(  افعلف

ثىم ، أتىاه مىال كثيىر فعىزل حقنىا فإنىه   آخىر سىنة مىن سىني عمىرحتى إذا كانىت 

فىرده  .بنىا عنىه العىام غنىى وبالمسىلمين إليىه حاجىه فىاردده علىيهم: أرسل إلي فقلىت

ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمىر، عليهم
( )

ت العبىاس بعىد مىا خرجىت مىن عنىد فلقيى، 

."يىا علىي حرمتنىا الغىداة شىيئا ال يىرد علينىا أبىدا وكىان رجىال داهيىا: عمر فقىال
 ( )

  

 
 

 (.6/344)سنن البيهقي الكبرى  (1)

 (.6/345)المرجع السابق  (2)

 (.4/221)للمتقي الهندي : ، وكنز العمال(419ص)أبي عبيد القاسم بن سالم: األموال (3)

نىه فىي المقابىل أهذا الدليل وإن كان يرمي إلى إثبات منع آل البيت حقهم بعد الخلفاء الراشدين، إال  (4)

 .هم في الخم أن الخلفاء الراشدين أعطوا آل البيت حقالعك  تماما، ويثبت 

 (.6/343)، وسنن البيهقي الكبرى ( 3/147) ، وسنن أبي داود (6/516)مصنف ابن أبي شيبة  (5)
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صىلى هللا  -أن عليىا ذكىر لرسىول هللا : أحىدهما: وفيه دليالن": يقول الطوسي معلقا

فسىأله أن ، مىن الخمى  -تعىالى- وإنه مىذكور فىي كتىاب هللا، أن لنا حقا -عليه وآله 

فلمىا أقىر ، والشرع يمخذ منه قوال وفعال وإقىرارا، وما أنكر عليه، فواله، وليه إياهي

وهىو أن ، من حيث اإلجماع: والثاني .علم أن ذلك هو الشرع، على ذلك عليا 

ولم يخالف ، وما نازعه أحد، وكان يأخذ الحق ويقسم، أبا بكر وعمر وليا عليا ذلك

".فدل على أنه إجماع ، أحد
 ( )

   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ): -تعىىىىىالى- هللا قىىىىىول يوفىىىىى .5

ــال] (ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ فكانىىىىت ": قىىىىال ابىىىىن عبىىىىاس. [14:األنفــ

وخمى  واحىد يقسىم ، أربعة بىين مىن قاتىل عليهىا، الغنيمة تقسم على خمسة أخماس

فمىىىا كىىىان هلل  يعنىىىي قرابىىىة النبىىىي ، ولىىىذي القربىىىى، وللرسىىىول، هلل: علىىىى أربعىىىة

فلمىا قىبص هللا  .مىن الخمى  شىيئاولم يأخذ النبىي ، النبي وللرسول فهو لقرابة 

فجعل يحمل به في سىبيل ، نصيب القرابة في المسلمين رد أبو بكر ، رسوله 

."هللا
( )

منع حق آل البيت في الخم  بعىد  -حسب فهم اإلمامية من الدليل-بكر فأبو 

 .في الجهاد يستخدم ونحوه مما وصرفه في الخيل   وفاة النبي

عن قتادةو .6
( )

كىان طعمىة لرسىول ": فقىال، أنه سئل عن سهم ذي القربىى: 

فلما توفي حمل عليه أبو بكىر وعمىر فىي سىبيل هللا صىدقة علىى رسىول هللا ، هللا 

. سهم ذوي القربى من بعد رسىول هللا : وقال آخرون  مىع سىهم رسىول هللا 

 
 

علىىي الخراسىىاني، جىىواد : المحققىىون( 4/215)أبىىو جعفىىر محمىىد بىىن الحسىىن الطوسىىي : الخىىالف (1)

هىـ، ممسسىة النشىر 1414مجتبىى العراقىي، طبعىة عىام : الشهرستاني، مهدي طه نجف، المشرف

 .إلسالمى التابعة لجماعة المدرسين بقما

 (.4/69)للسيوطي : ، الدر المنثور(11/ 11) تفسير الطبري  (2)

 .سبق ترجمته (3)
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 "إلى ولي أمر المسلمين 
( )

 

قربىى رسىول  -أبو بكر  -لم يكن يعطي ": أنه قالجبير بن مطعم  وعن .7

"ما كان النبي يعطيهم  هللا
( )

. 

وقد كان عمر دعانا إلى أن يىنكح ، هو لنا أهل البيت": ابن عباس قال و .8

يسىلمه لنىا وأبىى  أن إالفأبينا ، ويحذي منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا أيمنامنه 

."ذلك فتركناه عليه
 ( )

  

خم  فتوح  أعطى يرى القوم أن عثمان  على عهد الخليفة عثمان و .9

قىال ابىن . وأخىرى لمىروان بىن الحكىم،  بىن سىعد بىن أبىي سىرحلعبىدهللا إفريقيا مرة

األثيىىر
( )

وأعطىىى مىىروان ،  خمىى  الغىىزوة األولىىىعبىىـدهللا اعطىىى ": فىىي تاريخىىه 

."خم  الغزوة الثانية التي افتتحت فيها جميع إفريقيا
 ( )

   

 بىن أبىي سىرح جميىع مىا أفىاء هللا عبىـدهللا ىاعط": وقال ابن أبي الحديد .11

طنجىةالغىرب إلىى  طرابل وهي من ، عليه من فتح إفريقية بالمغرب
( )

مىن غيىر ، 

 
 

 (.11/ 11) تفسير الطبري (1)

 (.6/342)، وسنن البيهقي (2/26)، سنن أبي داود ( 4/83)مسند أحمد  (2)

، (6/345)، السىنن الكبىرى للبيهقىي(7/129)، سىنن النسىائي (7/699)المصنف البن أبىي شىيبة  (3)

 (.4/516) المتقي الهندي: ، وكنز العمال(6/74)ابن حجر: فتح الباري

 .سبق ترجمته (4)

ابىىن : ، االسىىتيعاب(1/31)ابىىن قتيبىىة : اإلمامىىة والسياسىىة: وانظىىر( 2/484)الكامىىل فىىي التىىاريخ  (5)

 (.2/828)عبـدالبر 

رة الخضراء، وهو مىن البىر األعظىم وبىالد البربىر، قىال بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزي (6)

، وهىي حاليىا ..."طنجة مدينة أزلية، آثارها باهرة بنا ها بالحجارة قائمة على البحر: "ابن حوقل

، والمنجىد فىي 4/43معجم البلىدانياقوت الحمىوي، : انظر. )مدينة مغربية على مضيق جبل طارق

 .(2/356اللغة واألعالم، 
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."أن يشركه فيه أحد من المسلمين
 ( )

   

 بن سعد إلى إفريقية كان الىذي عبـدهللا لما وجه عثمان" : وقال الطبري .11

صالحهم عليه بطريق إفريقية جرجير
( )

وخمسمائة ألف دينار وعشىرين لف ألفي أ 

فامر  . بن سعد ثالثمائة قنطار ذهبعبـدهللا وكان الذي صالحهم عليه ..،ألف دينار

."أو لمروان ..بها عثمان آلل الحكم
 ( )

  

وكىان ، وروى أن مروان لما بنى داره بالمدينىة دعىا النىاس إلىى طعامىه .12

قىت فىي داري هىذه مىن وهللا مىا أنف: فقال مروان وهىو يحىدثهم، المسور في من دعا

طعامىك وسىكت لكىان خيىرا  أكلتلو : فقال المسور، مال المسلمين درهما فما فوقه

وأخفنا ثقىال فأعطىاخ ، قلنا ماال ورقيقا وأعوانانك ألإو ،لك لقد غزوت معنا إفريقية

."ابن عفان خم  إفريقية وعملت على الصدقات فأخذت أموال المسلمين
 ( )

. 

وان قد صفقوكان مر": وفي األغاني  .13
( )

 ألىفعلىى الخمى  بخمسىمائة  

."فوضعها عنه عثمان فكان ذلك مما تكلم فيه بسببه
 ( )

 

هذه أدلة الشيعة اإلمامية التي استندوا عليها في إثبات منع الصىحابة حىق آل 

 .البيت في الخم 
 

 
 

 (. 1/199) البالغةشرح نهج  (1)

 (.3/246ابن األثير، : أسد الغابة)ملك  أفريقية  (2)

، والبدايىىة (2/263)الىىبالذري : نسىىاب األشىىرافأ: باختصىىار، وانظىىر( 2/599)تىىاريخ الطبىىري  (3)

 (.156ص)السيوطي : وتاريخ الخلفاء( 7/152) ابن كثير : والنهاية

 (.2/263)البالذري : أنساب األشراف (4)

 (.5/66حمد، أالخليل بن : العين) التبايع : قالصف (5)

علىي مهنىا وسىمير جىابر، دار الفكىر للطباعىة : ، تحقيىق(6/282)أبىو الفىر  األصىبهاني: األغاني (6)

 .لبنان -والنشر  
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 دكـــــع فـــــمن: ثانيا : 

أن " >شىىة بمىىا روت عائ ميراثىىا >ي دعىىوى منىىع فاطمىىة فىى ماميىىةيسىىتند اإل

سألت أبا بكر الصىديق بعىد وفىاة رسىول   ابنة رسول هللا   -عليها السالم-فاطمة 

فقىال أبىو  ؛ممىا أفىاء هللا عليىه  أن يقسم لها ميراثهىا مىا تىرخ رسىول هللا   هللا  

فغضىبت فاطمىة بنىت  ،(مىا تركنىا صىدقة ،ال نىورث): قال  إن رسول هللا  : بكر

وعاشت بعد رسول ، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت فهجرت أبا بكر رسول هللا  

وكانىت فاطمىة تسىأل أبىا بكىر نصىيبها : ->السيدة عائشة - ستة أشهر قالت هللا  

فىأبى أبىو بكىر عليهىا ، وصىدقته بالمدينىة، فدخمن خيبر و  مما ترخ رسول هللا  

أخشى يعمل به إال عملت به فإني   لست تاركا شيئا كان رسول هللا  : وقال، ذلك

فأمىىا صىىدقته بالمدينىىة فىىدفعها عمىىر إلىىى علىىي ، إن تركىىت شىىيئا مىىن أمىىره أن أزيىىل

كانتىا  همىا صىدقة رسىول هللا : وقىال، وأمىا خيبىر وفىدخ فأمسىكها عمىر، وعباس

قىال فهمىا علىى ذلىك إلىى ، لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي األمىر

."اليوم
 ( )

 

لمىا اسىتخلف فجىاء علىي يطلىب بنصىيب  أتى العباس وعلي أبىا بكىر  " و

وكىان فىي يىده  وجاء العباس يطلب عصبته ممىا كىان فىي يىد رسىول هللا ، فاطمة

وكانىت سىت وثالثىين سىهما وأرض بنىي قريظىة ، نصف خيبر ثمانيىة عشىر سىهما

إنىا معاشىر ): كىان يقىول إن رسىول هللا ، ال أرى ذلىك: فقال لهما أبو بكىر، وفدخ

(تركنا فهو صدقة ما ،األنبياء ال نورث
 ( )

فشىهدوا  فقام قوم من أصحاب النبي  .

 
 

، ومسلم فىي كتىاب الجهىاد (3/1126)صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير  باب فرض الخم    (1)

، سنن الترمىذي (3/142)، وبألفاب أخرى في سنن أبي داوود(3/1378)والسير باب حكم الفيء 

، سىىىىنن البيهقىىىىي (11/153)صىىىىحيح ابىىىىن حبىىىىان (3/46)، السىىىىنن الكبىىىىرى للنسىىىىائي(4/158)

 (.6/311)الكبرى

 .سبق تخريجه (2)
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ال أرى : قىال فدعها تكون في أيدينا علىى مىا كىان فىي يىد رسىول هللا : قاال، بذلك

أضىعها فىي مواضىعها الىذي كىان ، وأنىا أحىق بىذلك منكمىا، ذلك أنا الوالي من بعىده

فىإني لعنىد : أتيىاه قىال فلما ولى عمر، فأبى أن يدفع إليهما شيئا.يضعها فيه النبي 

خىذ هىذا المىال فاقسىمه فىي قومىك بنىي فىالن إذا جىاء : فقىال: عمر وقد أتاه مال قال

: قىال، فدخلوا، ائذن لهما: قال بالباب أناس من أصحاب رسول هللا : فقال، اآلذن

مىا جىاء : فقىال عمىر، ائىذن لهمىا فىدخال: فقىال، علي والعبىاس بالبىاب: فقال، ثم أتاه

فتىرددوا عليىه ولمىا رأى ذلىك : قىال، طلبتماه من أبي بكر فدفعىه إليكمىا بكما إلي قد

ادفعهىا إليكمىىا علىى أن آخىىذ عليكمىا عهىد هللا وميثاقىىه أن تعمىال فيهىىا كمىا كىىان : قىال

ثىىم مكثىىا مىىا شىىاء هللا ثىىم أنهمىىا ، فأعطاهمىىا فقبضىىاها، فخىىذاها يعمىىل رسىىول هللا 

 مىىن أصىىحاب رسىىول هللا  اختصىىما فيمىىا بينهمىىا فجىىاءا إلىىى عمىىر وعنىىده أنىىاس

: فقىال بعىص أصىحاب النبىي ، أن يقوال وقاال ما شاء هللا ، فاختصما بين يديه

وهللا ال : فقىال، اقىص بينهمىا وأرح كىل واحىد منهمىا مىن صىاحبه، يا أمير المممنين

فىإن عجزتمىا عنهىا فرداهىا إلىي كمىا دفعتهىا ، أقضي فيها أبىدا إال قضىاء قىد قضىيته

أنىا أولىى وأنىا : فقىال، فلما ولي عثمان أتيىاه فيهىا وأنىا عنىده، عندهوقاما من ، إليكما

أيىن : فقىال، قىم ههنىا: فلما سمع ابن عباس أخذ بيد أبيه فقال، أحق بها منكما جميعا

: فقىال لىه، فقام معه، فإن قبلت وإال رجعت إلى مكانك، بلى قم أكلمك: قال  تقيمني

، أن تكىىون فىىي بعىىص بنىىي أميىىةفهىىو خيىىر لىىك مىىن ، دعهىىا تكىىون فىىي يىىد ابىىن أخيىىك

."فخالها العباس ودفعها إلى علي 
 ( )

 

عزيز بنىي مىروان حىين اسىتخلف عبىدالبىن  جمىع عمىر ": عن المغيرة قىالو

وكان ينفىق منهىا ويعىود منهىا علىى صىغير ، فدخكانت له   إن رسول هللا  : فقال

ى فكانىت فىأب، سىألته أن يجعلهىا لهىا >وإن فاطمىة ، ويىزو  فيىه أيمهىم، بني هاشىم

 
 

، 1حمىدي عبىـدالمجيد السىلفي، ط: ، تحقيىق(73-2/72)تمام بن محمد الرازي أبو القاسم : الفوائد (1)

 .الرياض -كتبة الرشد هـ، م1412



 

 

 الباب الثالث

479 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

عمىل فيهىا  فلما ولى أبو بكىر ، حتى مضى لسبيله كذلك في حياة رسول هللا  

عمىل فيهىا  فلمىا ولىي عمىر ، في حياتىه حتىى مضىى لسىبيله  بما عمل النبي  

ثىىم اقطعهىىا مىىروان، بمثىىل مىىا عمىىال حتىىى مضىىى لسىىبيله
( )

بىىن  ثىىم صىىارت لعمىىر، 

فاطمىة لىي   عىه رسىول هللا فرأيت أمرا من: عزيزعبدالبن  قال عمر، عزيزعبدال

يعنىي علىى عهىد رسىول هللا  ، وأنا أشهدكم أنىي قىد رددتهىا علىى مىا كانىت، لي بحق

".
( )

 

فهم يرون أنه  > لفاطمة  اما تصوير اإلمامية لفدخ وكيف منحها الرسول

وأقىروا معىه  -صىلى هللا عليىه وآلىه  -جاء مالكوها بعد فتح خيىر إلىى رسىول هللا  "

ونصىفه  -صىلى هللا عليىه وآلىه  -لرسىول هللا  فىدخن يكون نصىف عقد صلح على أ

وئ  وئ  ): -تعالى -بقوله وبعد عودته إلى المدينة نزل األمين جبرئيل  .اآلخر لهم

ــراء] (ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ وإذ كىىىان رسىىىول . [0٢:اإلسـ

 .يىةيفكىر بىذوي القربىى والمسىاكين وابىن السىبيل فىي اآل-صلى هللا عليه وآلىه  -هللا 

تحىرم علىيهم الصىدقات ومىا يجبىى  -صلى هللا عليىه وآلىه -وكانت ذرية رسول هللا 

في الوقت الذي توزع في  .كما حرمت تلك على بني هاشم، من األموال من الزكاة

الشمون العامة وعلىى الفقىراء والمسىاكين وابىن السىبيل والمحتىاجين مىن المسىلمين 

إن هللا يىىأمرخ أن : وقىىال-هللا عليىه وآلىىه  صىىلى -فعىاد األمىىين ثانيىىة إلىى رسىىول هللا 

" إن هللا أمرنىىي أن أدفىىع إليىىك فىىدكا " : فأرسىىل إليهىىا وقىىال، تىىدفع فىىدكا إلىىى فاطمىىة

وأجمىىع علىىى ذلىىك أئمىىة الحىىديث والمفسىىرون مىىن السىىنة  .وقىىدمها لهىىا بتلىىك الجلسىىة

والجماعة
( )

صىلى هللا عليىه -في تصىرفها فىي زمىان حيىاة رسىول هللا  فدخفكانت ،   
 

ولىي  هىذا مىا أراد اإلماميىة، بىل  هذه الرواية تصحح فعل الصديق والفاروق في ميراث النبىي  (1)

 .بإعطاء الميراث لقرابته قصدوا الطعن في عثمان 

 (.6/311)سنن البيهقي الكبرى (2)

وهب فاطمىة  ن النبي حكاية اإلجماع هذه كذب على أهل السنة والجماعة، ألنه لم يثبت أصال أ (3)

 .-بمشيئة هللا تعالى -كما سيأتي .هذه األرض >



 

 

 الباب الثالث

481 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

وكىانوا ، -صىلى هللا عليىه وآلىه  -وكانت توجرها هي نفسها في زمن حياتىه .-آله و

فتأخذ منه ما يكفيها هي وولديها الحسنين ، يقدمون لها مال اإلجارة في ثالثة أقساط

محىرومين مىن وتقسم الباقي بىين فقىراء بنىي هاشىم ال، لليلة واحدة-عليهما السالم  -

تقسىىمه علىىى سىىائر الفقىىراء والمسىىاكين بىىىرا ، ومىىا زاد، (الزكىىاة)مىىال الصىىدقات 

."وإحسانا منها 
 ( )

 

صاحبة اليد على فدخ فعلى  >أنه بما أن فاطمة ، ومن وجهة النظر اإلمامية

ولكىن  ..أن يقدما األدلة على كون فدخ لطرف آخىر مىن المىالكين": أبي بكر وعمر

أن ، حبة اليىدصىا -عليهىا السىالم  -فطلبىا مىن فاطمىة ، أبا بكر وعمر عكسا القضية

فجىىاءت  !ألنىىه لىىم تكىىن عنىىدهما األدلىىة علىىى ادعائهمىىا  تقىىدم األدلىىة علىىى كونهىىا لهىىا

، وعلي مولى المىممنين .وأم أيمن فشهدوا لها بذلك ،فاطمة بعلي والحسن والحسين

ولكىن أبىا بكىر ادعىى أن شىهادة الىزو  ال تقبىل فىي حىق  .وهي سيدة نساء العالمين

، (هىىذا أوال ) ديث موضىىوع لىىم يسىىمعه المسىىلمون وجىىاء أبىىو بكىىر بحىى ...!.زوجتىىه

نحىىن معاشىىر األنبيىىاء ال : والحىىديث الغريىىب هىىو .(ثانيىىا)ومعىىارض للقىىرآن الكىىريم 

 [4٢:النمـ  ] (ڦ  ڦ  ڦڄ): بينما يقىول القىرآن الكىريم .ما تركناه صدقة ،نورث

."
 ( )

 

وثبت عندي أن عمر بن الخطىاب لىم يرجىع فىدكا إلىى " : قال ابن أبي الحديد

بىىن  هىىو عمىىر ا إلىىى آل علىىي فىىدكوأول مىىن أرجىىع  .فىىي خالفتىىه علىىي 

بىىىن  لىىىذلك اعتىىىرض األمويىىىون علىىىى أعمالىىىه وقتلىىىوه  إذ كتىىىب عمىىىر، عزيزعبىىىدال

عزيز إلى واليه علىى المدينىة أبىي بكىر بىن عمىرو بىن حىزم بتقسىيمها فىي ولىد عبدال

 
 

 (.91-89ص)جواد جعفر الخليلي : محاكمات الخلفاء وأتباعهم (1)

 (.182 - 1/181) نجاح الطائي : نظريات الخليفتين (2)
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بىىىن  فنقمىىىت بنىىىو أميىىىة ذلىىىك علىىىى عمىىىر .مىىىن علىىىي  -عليهىىىا السىىىالم-فاطمىىىة 

 ."( أبي بكر وعمر ) هجنت فعل الشيخين : عزيز وعاتبوه فيه وقالوا لهدالعب
( )

 

ويستنكر العىاملي
( )

مىا ، نبيىاء ال نىورثإنىا معاشىر األ): هىذا المنىع بالحىديث 

.(تركناه صدقة
( )

-لىو صىح حىديث أبىي بكىر فإنىه يشىمل كىل أمىوال النبىي ": فقىال 

ان الورثىة منهىا سىواء كانىىت وعليىه فإنىىه يجىب حرمى، جميعىا -صىلى هللا عليىه وآلىه

فتصادر إلى بيت المال وتىدخل فىي ، ثيابه أو سالحه وحيواناته وأثاث بيته وغيرها

تىوفي ولىه أمىوال  -صلى هللا عليه وآله-والتاريخ يشهد أن الرسول ، األموال العامة

ولىم يىرو التىاريخ ، خاصة به لم يمنع أبو بكر منها الورثة وبقيت نسا ه في بيىوتهن

وثيابىه ودوابىه وأثىاث بيىت  -صلى هللا عليه وآله-أبا بكر صادر سالح النبي  لنا أن

ويبىدو أنىه هىو  -لى ضعف الحديث الذي رواه أبو بكىروهذا بنفسه دليل ع، زوجاته

وهىو  -صىلى هللا عليىه وآلىه-وإال فما معنىى التفكيىك بىين أموالىه  -نفسه لم يقتنع به 

ولكنه ، (أموالنا صدقة، ألنبياء ال نورثإنا معاشر ا): يدعي أنه سمع الرسول يقول

ريحانىة النبىي وعزيزتىىه  -وخىدش قلىىب فاطمىة ، لىم يأخىذ بيىوت النبىىي مىن أزواجىه

".فكدر عواطفها بحرمانه لها من حقها  -وحبيبته 
 ( )

 

وتكىذيبها  -عليهىا السىالم  -مصادرة ملك الزهراء ": أن تلك ى الميالنيوير

مجىىرد  ..،مىىن أعظىىم المصىىائب-ليهىىا السىىالم ع-وإننىىا نعتقىىد بىىأن تكىىذيب الزهىىراء 

ليسىىت ، وعىىدم قبىىول قولهىىا مصىىيبة مىىا أعظمهىىا -سىىالم هللا عليهىىا-تكىىذيب الزهىىراء 

-إنما القضية بلم الزهراء ، ليست المسألة مسألة أرض وملك، فدخالقضية قضية 

 
 

 (.16/278)ابن أبي الحديد: شرح نهج البالغة (1)

حواراتىىه فىىي شىىبكات الحىىوار، وإنمىىا رمىىز السىىمه شىىيعي إمىىامي معاصىىر، لىىم يصىىرح باسىىمه فىىي  (2)

 .(بالعاملي)

 .سبق تخريجه (3)

 (.264 - 7/263)االنتصار  (4)
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وإيىىىىىذائها وإغضىىىىىابها ، وعىىىىىدم إكرامهىىىىىا، وتضىىىىىييع حقهىىىىىا-سىىىىىالم هللا عليهىىىىىا 

بغص النظر عىن عصىمة ، كله بغص النظر عن عصمة الزهراء وهذا...،وتكذيبها

لو أردنىا أن ننظىر إلىى القضىية كقضىية حقوقيىة يجىب أن تطبىق عليهىا ، علي 

فلمىا توفيىت ، وعاشىت بعىد النبىي سىتة أشىهر .القواعىد المقىررة فىي كتىاب األقضىية

كىل لىو تنزلنىا عىن  و..وصىلى عليهىا، دفنها زوجها علي ليال ولم يمذن بها أبىا بكىر

ألنهىىم ينصىىون علىىى انفىىراد أبىىي بكىىر بهىىذا ، فىىإن دعىىوى تىىواتر الخبىىر كاذبىىة، ذلىىك

."وقد ذكروا ذلك في مباحث حجية خبر الواحد، الخبر
( )

 

وآل البيت حقهم في  >وال يكتفي اإلمامية  بتصوير الصحابة بمنع الزهراء 

ث بىىل يتجىىاوزون ذلىىك إلىىى وجىىود محابىىات لبنىىاتهم وإعطىىائهن مىىن الميىىرا، اإلرث

: قىال" : بسىنده إلىى أبىي جعفىر المفيىديىروي ، واألموال ما يغىيص قلىوب آل البيىت

أعطني ما كان يعطيني أبى وعمر بن الخطاب : جاءت عائشة إلى عثمان فقالت له

نمىا كىان أبىوخ وعمىر بىن إو، لم أجد له موضعا فىي الكتىاب وال فىي السىنة: فقال له

فىىأعطني ميراثىىي مىىن : قالىىت لىىه، الخطىىاب يعطيانىىك بطيبىىة أنفسىىهما وأنىىا ال أفعىىل

أو لىىم تجيئىىي أنىىت ومالىىك بىىن أوس : فقىىال لىىه - صىىلى هللا عليىىه وآلىىه-رسىىول هللا 

ال يورث حتى منعتما فاطمة -صلى هللا عليه وآله -النصري فشهدتما أن رسول هللا 

 - صلى هللا عليه وآله-فكيف تطلبين اليوم ميراثا من النبي ، ميراثها وأبطلتما حقها

-ه وانصرفت وكان عثمان إذا خىر  إلىى الصىالة أخىذت قمىيص رسىول هللا فتركت

ن عثمىىان قىىد خىىالف إ: علىىى قصىىبة فرفعتىىه عليهىىا ثىىم قالىىت - صىىلى هللا عليىىه وآلىىه

"صاحب هذا القميص وترخ سنته 
( )

. 

وإيغىىار ، وتأكيىىدا لتلىىك المحابىىاة مىىن الصىىحابة والرغبىىة فىىي بلىىم آل البيىىت 

ولكن ": ويقول، وبشيء من التحليل، اإلمامية يضيف أحد، الصدور على الصحابة
 
 

 .باختصار(455 - 2/449) علي الميالني : محاضرات في االعتقادات (1)

 (.31/483)المجلسي : بحار األنوار: ، وانظر(126ص)األمالي  (2)
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، ا منهىافدكفأخذا ، -عليها السالم  -أبا بكر وعمر عمال بحديث أبي بكر مع فاطمة 

لتىأذن لهمىا ، فأعطياها غرفة الرسول ملكا لها وعمال باآلية القرآنية مع عائشة 

ألنها زوجة ، بالرغم من أن حق عائشة في اإلرث الثمن من التسع !!في الدفن فيها

لىك التسىع مىن :  بن عباس لعائشةعبـدهللا لذلك قال .()مع تسع زوجات للرسول 

بالمثىىل إذ وافقىىت علىىى دفىىن أبىىي بكىىر  وقابلتهمىىا عائشىىة  .الىىثمن وبالكىىل تملكىىت

ولم ترض بدفن الحسن بن فاطمىة ، -صلى هللا عليه وآله-وعمر في غرفة الرسول 

فيهىىا بنىىت محمىىد 
( )

ة بنىىت الرسىىول أكثىىر مىىن حصىىة عائشىىة بينمىىا حصىىة فاطمىى .

-وكذبت عائشة وحفصة حديث أبي بكر مثلما كذبىه القىرآن وعلىي وفاطمىة  !!فيها

إذ ذهبت عائشة بمعية حفصىة إلىى عثمىان لمطالبتىه بىإرث ، وعثمان -عليها السالم

ألىىي  جئىىت فشىىهدت أنىىت : فغضىىب عثمىىان وقىىال، -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه-الرسىىول 

، ال نىىورث: قىىال -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه-أن رسىىول هللا ومالىىك بىىن أوس النضىىري 

، قىىال فكىىان إذا خىىر  إلىىى الصىىالة، ال أفعىىل  وجئىىت تطلبينىىه، فأبطلىىت حىىق فاطمىىة

إنىه خىالف : وتقول( -صلى هللا عليه وآله-قميص رسول هللا )نادت وترفع القميص 

( الشىعر القليلة)إن هذه الزعراء : فلما آذته صعد المنبر فقال، صاحب هذا القميص

گ  گ  )فضىىىرب هللا مثلهىىىا ومثىىىل صىىىاحبتها حفصىىىة فىىىي الكتىىىاب ، عىىدوة هللا

ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

، يىا نعثىل يىا عىدو هللا: فقالت لىه [43:التحـري  ] (ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ

ولىىم يعمىىل عثمىىان بىىرأي  .إنمىىا سىىماخ رسىىول هللا باسىىم نعثىىل اليهىىودي الىىذي بىىاليمن

فىأعطى  !! أي ال باآليىة وال بالحىديث، وال رأي أبىي بكىر، -عليها السىالم -فاطمة 

إن هىاتين : وقىال عثمىان عىن عائشىة وحفصىة .طريد رسىول هللا )ا لمروان  فدك

 
 

صويرها لمجتمع الصحابة، والذي بنوه على أساس عشىائري تأمل الصورة التي يحاول اإلمامية ت (1)

 .قبلي، ال يستسيغه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان



 

 

 الباب الثالث

484 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

."وأنا بأصلهما عالم، يحل لي سبهما، لفتانتان
 ( )

 

متمىثال فىىي ، اخىر  مىن ذلىىك إلىى اإلماميىىة يفسىرون منىىع الصىحابة آل البيىىت

الميىىراث حسىىدا آلل البيىىت وحتىىى ال يسىىتقوي آل البيىىت فىىي المطالبىىة  >فاطمىىة 

 .ن خبر الواحد مردود وكان يكفي قولها ألنها معصومةأباإلمامة و

 
 

 (.182 - 1/181) نجاح الطائي : نظريات الخليفتين (1)
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 ضرب الزهراء وكسر ضلعها وإسقاط جنينهادعوى : ثالثا : 

 بعىىد وفىىاة النبىىي  >يىىرى الشىىيعة اإلماميىىة أن الصىىحابة بلمىىوا الزهىىراء 

يىىروي القصىىة بمنظىىور القىىوم أحىىد  ..ها وإسىىقاط جنينهىىافقىىاموا بحىىرق بيتهىىا وضىىرب

جمعوا الحطىب ، ولما امتنعت من ذلك ولم تأذن لهم أن يدخلوا": معاصريهم فيقول

ثم دفعوا الباب المحروق علىى بطنهىا وهىي حاملىة بالمحسىن ، على الباب وأحرقوه

 ل يىا رسىو !يا أبتىاه" : وعصروها بين الباب والحائط فأسقطت جنينها ونادت

أهكذا  !يا رسول هللا !يا أبتاه ..ماذا لقينا بعدخ من ابن الخطاب وابن أبي قحافة !هللا

ثم دخلىوا .وسقطت على األرض ..."آه يا فضة خذيني "  ."يصنع بحبيبتك وابنتك 

عليهىىا  -ولىىم يكىىن مىىن يمىىنعهم سىىوى فاطمىىة  الىىدار وأخرجىىوا أميىىر المىىممنين 

كنها لىم تسىمح لنفسىها خىذالن أميىر المىممنين فإنها وإن كانت مريضة ول ..-السالم 

 ،وغىىالف  ..فلمىىا أرادت أن تمىىنعهم مىىن إخراجىىه أخىىذوا فىىي ضىىربها بالسىىياط

" .السيف
( )

وصفقة خدها حتى بىدا قرطاهىا ": أنه قال الصادق وينسبون إلى  

" ..تحت خمارها
( )

 ."فكأني أنظر إلى قرط في أذنها، ثم لطمها ": وفي رواية .
( )

 

 : تن هم في ذلك ف م يستن  ن عهى التاليأما مس

حىين ": يقىول، وزيىد عىن أبيىه أسىلم وهىو مىولى عمىر، عن زيد بىن أسىلم .1

كان علي والزبير يدخالن على فاطمة بنىت رسىول ، بويع ألبي بكر بعد رسول هللا

خر  حتى ، فلما بلل ذلك عمر بن الخطاب، فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، هللا

 مىن ومىا ،أبيىك مىن إلينىا أحىب أحىد مىا وهللا ،هللا رسول بنت يا: الدخل على فاطمة فق

 
 

 (.473ص)عبـدالزهراء مهدي: الهجوم على بيت فاطمة (1)

 (.53/19)بحار األنوار (2)

العىىاملي : ، واالنتصىىار(29/192)المجلسىىي : نىىواروبحىىار األ( 185ص)المفيىىد : االختصىىاص  (3)

(7/214.) 
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 أن عنىدخ النفىر هىمالء اجتمىع إن بمىانعي ذاخ ما هللا وأيم، منك أبيك بعد إلينا أحب أحد

".البيت عليهم يحرق أن أمرتهم
( )

 

وفيىىه طلحىىة ، أتىىى عمىىر بىىن الخطىىاب منىىزل علىىي "وفىىي تىىاريخ الطبىىري  .2

، وهللا ألحرقن عليكم أو لتخرجن إلىى البيعىة: ين فقالوالزبير  ورجال من المهاجر

."فوثبوا عليه فأخىذوه، فعثر فسقط السيف من يده، فخر  عليه الزبير مصلتا سيفه
 

( )
  

، فلىم يبىايع، إن أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة": في أنساب األشراف .3

، بىن الخطىاب يىا: فقالىت فاطمىة، فتلقتىه فاطمىة علىى البىاب، فجاء عمر ومعه فتيلىة

."وذلك أقوى فيما جاء به أبوخ، نعم: قال ! أتراخ محرقا علي بابي
 ( )

 

الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر علي والعباس والزبير وسعد ": وروي أن .4

حتى بعث إليهم أبو بكر عمر ، فأما علي والعباس فقعدوا في بيت فاطمة، بن عبادة

فأقبىل بقىب  مىن ، إن أبىوا فقىاتلهم: وقال له، ليخرجهم من بيت فاطمة، بن الخطاب

يىىا ابىىن الخطىىاب أجئىىت : فقالىىت، فلقيتىىه فاطمىىة، نىىار علىىى أن يضىىرم علىىيهم الىىدار

."نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه األمة: قال  لتحرق دارنا
 ( )

 

الشهرستانيذكر  .5
( )

النظامعن  في كتابه الملل والنحل 
( )

إن عمر  ": قوله 

 
 

 (.7/432) المصنف البن أبي شيبة (1)

 (.2/233)تاريخ الطبري  (2)

 (.1/252) البالذري (3)

 (.4/247)حمد بن محمدبن عبد ربه األندلسي أ: العقد الفريد (4)

كىان إمامىاً مبىرزاً، : قىال السىبكي، سىتانيمحمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح المعىروف بالشهر (5)

، «الملىل والنحلىل»: ومن تصانيفه، مقدماً في علم الكالم والنظر، برع في الفقه واألصول والكالم

طبقىات : انظىر. )هىـ479هىـ وقيىل 467هىـ وكانىت والدتىه عىام 548، توفي سنة «نهاية األقدام»و

 (.3/229فدي، الص: ، والوافي بالوفيات1/323ابن شهبة، : الشافعية
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احرقوا ، وكان يصيح، ى ألقت الجنين من بطنهاحت، ضرب بطن فاطمة يوم البيعة

 ."ومىا كىان فىي الىدار غيىر علىي وفاطمىة والحسىن والحسىين، دارها بمىن فيهىا
( )

 ،

الفرق بين الفرق)وكذلك فقد ذكر الضرب في كتاب 
( )

(الوافي بالوافيات)وكذلك ( 
 

( )
. هكذا وهذا دليل على ثبوت القصة من الكتب السنية 

( )
 

 ": ابن قتيبة الدينوري في كتابه المعىارف ذكرها لحادثةا ويرون أن هذه  .6

أن محسىنا " .حىذفت ذلىك فىي الطبعىات الحديثىة -هكىذا- إال أن يد التحريىف الخائنىة

"فسىد مىىن زخىم قنفىىذ العىدوي
( )

 "
( )

وأمىىا محسىن بىىن علىي فهلىىك وهىىو  ": وكتبىىت ،

" صغير
( )

)
( )

فقىد  -هرضي هللا تعىالى عنى-ويقصدون بقنفذ العدوي عمر الخطاب  

 =  
: بالظاء المعجمة المشددة، قالىت المعتزلىة، المعروف بالنظام، إبراهيم بن سيار بن هانص البصري (1)

إنمىا سىمي بىذلك ألنىه كىان يىنظم الخىرز : وقىال غيىرهم، إنما لقب بىذلك لحسىن كالمىه نظمىا ونثىرا

ه فىي ذلىك تصىانيف ولى، وكان ابن أخت أبي الهذيل العالف شيخ المعتزلة، بسوق البصرة ويبيعها

، وله شعر جمع بخمسين ورقة، وهو دقيق المعاني علىى "متأدبا "البكت، وكان أيضا : عدة، منها

: سىير أعىالم النىبالء: انظىر( )هـ231)توفي سنة .طريقة المتكلمين، والجاحظ كثير الحكايات عنه

 (.6/12الصفدي، : ، والوافي بالوفيات11/541الذهبي، 

 (.1/57)ل كتاب الملل والنح (2)

 (.133ص)البغدادي (3)

 (.6/15)الوافي بالوفيات (4)

، 4ط(5/241)جعفىىر المرتضىىى: الصىىحيح مىىن سىىيرة النبىىي األعظىىم : ورد هىىذا االسىىتدالل فىىي (5)

 .لبنان -بيروت  -دار السيرة /لبنان -بيروت  -هـ، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع 1415

 (.3/133)شوبابن شهر آ: مناقب آل أبي طالب (6)

، ومحاضىرات فىي (33/579)للمرعشىي : شرح إحقىاق الحىق(7/226)للعاملي: االنتصار: انظر (7)

 (.1/158)نجاح الطائي: ، ونظريات الخليفتين(2/468)للميالني: االعتقاد

 (.211)ابن قتيبة : المعارف (8)

 (.1/157)نظريات الخليفتين أورد هذا الدليل، نجاح الطائي في  (9)
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فسىىألته عمىىا صىىنع  فلقيىت عليىىا : قىىال سىىليم" ": جىاء فىىي كتىىاب سىىليم بىن قىىي 

ألنىه هىو : قىال .ال: قلىت  هل تدري لم كف عىن قنفىذ ولىم يغرمىه شىيئا: فقال، عمر

فماتت ، حين جاءت لتحول بيني وبينهم -عليها السالم بالسوط-الذي ضرب فاطمة 

ا مثل الدملجوإن أثر السوط لفي عضده -صلوات هللا عليها-
( )

".
 ( )

 

 الىواعظ عبىدهللابىن  ابىن حجىر فىي ترجمىة محمىد كما يسىتدلون بمىا ذكىره .7

البلخي
( )

 !يىا فاطمىة لىم تبكىين علىي: فقىال لهىا علىي، بكت فاطمة يوما من األيام": 

وعد أشياء مما يىزعم   أفعلت كذا  أفعلت كذا  أغصبتك حقك  (فدخ)أأخذت فيئك 

فضىىج المجلىى  بالبكىىاء مىىن : قىىال .فىىي حىىق فاطمىىةإن الشىىيخين فعالهىىا : الىىروافص

."الرافضة الحاضرين 
( )

   

ابىىن أبىىي الحديىىد فىىي شىىرح  عىىن( مىىرو  الىىذهب)تىىاريخ المسىىعودي وفىىي  .8

 فىي حصىر بنىي هاشىم فىي عبـدهللا إنه كان يعذر أخاه"، النهج عن عروة بن الزبير

 خيىىهقىىال عىىروة فىىي مقىىام العىىذر واالعتىىذار أل، وجمعىىه الحطىىب ليحىىرقهم، الشىىعب

بىأن عمىر أحضىر الحطىب ليحىرق الىدار علىى مىن تخلىف عىن :  ابن الزبيىرعبـدهللا

 
 

 .(6/216الخليل بن أحمد، : العين. ) دملج المعضد من الحليال (1)

 (.223ص)تحقيق محمد باقر األنصاري : كتاب سليم بن قي  (2)

نىه علىوي، إمحمد بن عبدهللا بن عمر بن محمد بن الحسن الفارس أبو الحياة الواعظ البلخىي، قيىل  (3)

ارزم، ونسىىف، وبسىىطام، رحىىل كثيىىرا وطلىىب بنفسىىه، فسىىمع أبىىا شىىجاع البسىىطامي وطبقتىىه بخىىو

ن مات، سمع منىه الحىافظ يوسىف بىن أوهمدان، والجزيرة، ودمشق، ومصر واستوطن بغداد إلى 

أحمد الشيرازي، ومىات قبلىه بمىدة وكىان يعىظ بالنظاميىة، قىال بىن النجىار كىان ملىيح اللفىظ صىبيح 

إلىىى وكىىان يميىىل ، وكىىان يرمىىي بأشىىياء منهىىا شىىرب المسىىكر وسىىماع المالهىىي المحرمىىة، الوجىىه

ابىىن : ، لسىىان الميىىزان42/261الىىذهبي، : تىاريخ اإلسىىالم: انظىىر( )هىىـ596)الىرفص، تىىوفي سىىنة  

 (.5/217حجر، 

 (.5/217)لسان الميزان، ابن حجر  (4)
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."البيعة ألبي بكر
( )

  

" .وهللا مىىىا بىىىايع علىىىي حتىىىى رأى الىىىدخان قىىىد دخىىىل بيتىىىه" : وروايىىىة .9
( )

 

ويجعلىىون هىىذه الروايىىة مىىن مرويىىات السىىنة التىىي أخفوهىىا والتىىي تعىىد مىىن مثالىىب 

الصحابة
( )

.  

دلىىتهمأومىىن  .11
( )

عىىن الحىىافظ محمىىد بىىن أحمىىد بىىن حمىىاد ن حجىىر ابىىينقىىل  

الدوالبيالكوفي الحافظ أبي بشر 
( )

أحمىد بىن محمىد بىن السىريفي التعريف ب، 
( )

 ،

كىان  -بعىد أن أرخ موتىه  -قال محمد بىن أحمىد بىن حمىاد الكىوفي الحىافظ ": فيقول

 
 

 (.21/147)ابن أبي الحديد: ، شرح نهج البالغة(3/381)مرو  الذهب (1)

 (.28/411)المجلسي: ، وبحار األنوار(243ص)الشريف المرتضى : الشافي في اإلمامة (2)

 -قىم -هـ، مركز األبحىاث العقديىة 1421، 1ط( 65ص) علي الميالني : مظلومية الزهراء: انظر (3)

 .إيران

 .-بمشيئة هللا تعالى -من منظور أي عاقل أن مثل تلك األقوال ال تعد أدلة لما سيأتي  (4)

مسىىلم أبىىو بشىىر الىىدوالبي،  الحىىافظ أبىىو بشىىر الىىدوالبي محمىىد بىىن أحمىىد بىىن حمىىاد بىىن سىىعيد ابىىن (5)

سىمع الكثيىر ببلىده وبالكوفىة والبصىرة وبغىداد ودمشىق ، من أهل الري، األنصاري الحافظ الوراق

تىىوفي  .مىىره األخيىىرأتكلمىىوا فيىىه ومىىا تبىىين مىىن : قىىال الىىدارقطني، وصىىنف التصىىانيف، والحىىرمين

 (.2/28 الصفدي،: الذهبي، والوافي بالوفيات: ميزان االعتدال: انظر) (هـ311)سنة

أحمد بن محمد بن السري بن يحيىى بىن أبىي دارم المحىدث أبىو بكىر، الكىوفي، الرافضىي الكىذاب،  (6)

روى عنه الحاكم وقال رافضي غير ثقة، قال محمد بن أحمد بن حماد الكوفي الحافظ بعىد أن أرخ 

لىب، حضىرته كان مستقيم األمر عامة دهره، ثم في آخر أيامه كان أكثىر مىا يقىرأ عليىه المثا: موته

: " ورجل يقرأ عليه أن عمر رف  فاطمة حتى أسقطت بمحسىن، وفىي خبىر آخىر فىي قولىه تعىالى

فوافقته على ذلك، ثم أنه حىين " وجاء فرعون عمرو من قبله أبو بكر والممتفكات عائشة وحفصة

تخىر  نىار مىن قعىر عىدن تلىتقط مبغضىي آل "أذن الناس بهذا األذان المحدث، وضىع حىديثا متنىه 

ووافقته عليه وجاءني بن سعيد في أمر هذا الحديث، فسألني وكبىر عليىه وأكثىر الىذكر لىه ." دمحم

ولىه تسىعون ( هىـ357)بكىل قبىيح، تركىت حديثىه، وأخرجىت عىن يىدي مىا كتبتىه عنىه، تىوفي سىنة 

 (.1/268ابن حجر، : ، ولسان الميزان1/283الذهبي، : ميزان االعتدال: انظر.)سنة
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، ثىىم فىىي آخىىر أيامىىه كىىان أكثىىر مىىا يقىىرأ عليىىه المثالىىب، مسىىتقيم األمىىر عامىىة دهىىره

".إن عمر رف  فاطمة حتى أسقطت بمحسن: ه ورجل يقرأ عليهحضرت
( )

 

رووا عىن أبىىي بكىر أنىه قىال قبيىىل فقىد  -السىالم  اعليهىى-كشىف بيتهىا أمىا  .11

، إنىىي ال آسىىى علىىى شىىص مىىن الىىدنيا إال علىىى ثىىالث فعلىىتهن ليتنىىي تىىركتهن": وفاتىىه

 وثىالث وددت أنىي سىألت رسىول هللا صىلى هللا، وثالث تركتهن وددت أني فعلتهن

فأما الثالث التي وددت أني تىركتهن فىوددت أنىي لىم أكشىف بيىت ، عليه وآله عنهن

الفجىاءة ووددت أنىي لىم أحىرق ، فاطمة عن شص وإن كانوا قىد غلقىوه علىى الحىرب

السلمي
( )

ووددت أنىي يىوم سىقيفة بنىي سىاعدة ، وأني قتلته سريحا أو خليتىه نجيحىا 

فكىان أحىدهما  -مىر أو أبىا عبيىدة يريىد ع -كنت قذفت األمر في عنق أحد الىرجلين 

وأما الالتي تركتهن فوددت أني يىوم أتيىت باألشىعث بىن قىي  ، أميرا وكنت وزيرا

أسيرا كنت قتلته فإنه يخيل إلي أنىه ال يىرى شىرا إال أعىان عليىه ووددت أنىي حىين 

فىإن بفىر المسىلمون  ذي القصىةسيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة كنىت أقمىت بى

وددت أني إذ وجهت خالىد إلىى الشىام ، زموا كنت بصدد لقاء أو مددوإن ه، بفروا

كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق فكنت قد بسىطت يىدي كليهمىا فىي سىبيل 

، فال ينازعه أحىد  لمن هذا األمر ووددت أني سألت رسول هللا  -ومد يديه  -هللا 

 
 

 (.1/268)لسان الميزان  (1)

اسمه إياس ابن عبـدهللا بن عبد يىا ليىل، لمىا وفىد علىى أبىي بكىر وذكىر لىه أنىه يريىد قتىال المرتىدين  (2)

ويطلب من أبي بكر أن يمده، فأعطاه سىالحاً ورواحىل، فاسىتعرض السىلمي المسىلم والكىافر يأخىذ 

ي بكر وأنا أميره أنت أمير أب: فلما أح  بالجيل قال ألميرهم. أموالهم، فجهز أبو بكر جيشاً لقتاله

إن كنت صادقاً فألق السالح، فألقاه، فبعث به إلى أبىي بكىر فىأمر بتحريقىه بالنىار، : ولم أكفر، فقال

، مجموعىىة رسىىائل فىىي التوحيىىد 2/776ابىىن عبىىـدالبر، : االسىىتيعاب: انظىىر( )هىىـ11)وذلىىك سىىنة 

د األنصىاري، فضيلة الشيخ إسماعيل بىن محمى: ، تحقيق361واإليمان محمد بن عبدالوهاب، ص 

 (.الرياض -، مطابع الرياض 1ط
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" .ووددت أني سألته هل لألنصار في هذا األمر نصيب
 ( )

  

ومىن معىه مىن شىيعته فىي  فأقام أمير المممنين ": كر المسعوديوذ .12

، وأحرقوا بابىه، فوجهوا إلى منزله فهجموا عليه، منزله بما عهد إليه رسول هللا 

، حتىىى أسىىقطت محسىىنا، وضىىغطوا سىىيدة النسىىاء بالبىىاب، واسىىتخرجوه منىىه كرهىىا

 عبىـدهللا تقتلىوني فىإني إن: فقال .نقتلك: فقالوا .ال أفعل: وأخذوه بالبيعة فامتنع وقال

".وأخو رسوله
( )

  

: أن الصىحابة فتكون الصورة من وجهة نظىر الشىيعة اإلماميىة لهىذه القصىة 

 -بضعة رسىول هللا -عليها السالم  -وفيها فاطمة الزهراء  هاجموا دار علي "

إن رضىىاها رضىىاي وسىىخطها ): وحبيبتىىه التىىي قىىال فيهىىا -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه 

.(سىىخطي
( )

، وها وعصىىروها بىىين البىىاب والحىىائط حتىىى أسىىقطت محسىىنافضىىرب 

سىىيدي شىىباب أهىىل الجنىىة وريحىىانتي  -عليهمىىا السىىالم -وروعىىوا طفليهىىا الحسىىنين 

-وهم الثقل األصغر الذين قال عنهم رسول هللا  .-صلى هللا عليه وآله  -رسول هللا 

(ل بيتىيإنىي تىارخ فىيكم الثقلىين كتىاب هللا وعترتىي أهى): -صلى هللا عليه وآلىه 
( )

، 

إن الىذين )  -تعىالى  - قىالو .وإن من آذى فاطمة أو بنيها آذى رسىول هللا وآذى هللا

( يىىىمذون هللا ورسىىىوله لعىىىنهم هللا فىىىي الىىىدنيا واآلخىىىرة وأعىىىد لهىىىم عىىىذابا مهينىىىا 

ثىم أخىذوا عليىا  .وغيرها من اآليات الكثيرة التي شىملت المعتىدين، (57/االحزاب)

 
 

اإلمامىة : ، واسند هذه الرواية إلى المراجع التالية(2/417)علي الميالني: محاضرات في االعتقاد (1)

، ومجمىع (4/254)ابىن عبىد ربىه : ، والعقد الفريىد(2/353)، وتاريخ الطبري (1/21)والسياسة 

 (.5/212)أبي بكر الهيثمي : الزوائد

 .قم -ممسسة انصاريان ( 123ص)ات الوصية، المسعوديإثب (2)

( فاطمىة بضىعة منىي فمىن أغضىبها أغضىبني: ) لم أجده بهذا اللفىظ، واللفىظ الىوارد قىول النبىي  (3)

 . (3/1361)مناقب قرابة الرسول : فضائل الصحابة، باب: كتاب: رواه البخاري في

 .سبق تخريجه (4)
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 وأرغمىوه ،  وأخو رسىولهعبـدهللا أنا: وهو يقول، سحافي القدمين حاسر الرأ

وهو إمام زمانهم وخليفتهم  ...هو وبني هاشم والصحابة على البيعة قهرا أو يقتلون

وقىىد ثبىىت عىىن -.الىىذي بىىايعوه بىىاألم -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه  -ووصىىي رسىىول هللا 

(أن من آذى عليىا فهىو كىافر): رسول هللا 
 ( )

لى هللا صى -ألنىه نفى  رسىول هللا ، 

وهىو ، وأذاه يخالف النصىوص القرآنيىة، وألنه ولي هللا في آية الوالية، -عليه وآله 

وهو نف  رسىول هللا، الطاهر المطهر في آية الطهارة
( )

، -صىلى هللا عليىه وآلىه  - 

، مىا قىال -صىلى هللا عليىه وآلىه  -وهىو الىذي قىال فيىه رسىول هللا ، في آيىة المباهلىة

(ة هارون من موسىعلي مني بمنزل): ومنها
( )

 ."
 ( )

  

مىن الناحيىة "ألنىه  ماميىة،فيكون عمر هو قاتىل الزهىراء مىن وجهىة نظىر اإل

الطبية يموت كل مىن يىدخل جسىم حديىدي فىي رئتىه بىين شىهر وثالثىة أشىهر إن لىم 

لعدم وجود كريات الىدم البيضىاء بصىورة كافيىة ، يعالج باألدوية والعمليات الحديثة

 
 

عىن َعْمىِرو بىن ، عىن عبىـدهللاِ بىن نِيَىار  األسىملي)لفىظ ومىا ورد هىو لم يرد في كتب الحديث بهذا ال (1)

َدْيبِيَةِ : قال، َشاس  األسلمي فجفىاني فىي ، َخَرْجىت  مىع علىي إلىى اْلىيََمنِ : قىال، وكان من أَْصَحاِب اْلح 

ى بَلَىَل ذلىك حتى، فلما قَِدْمت  أَْبهَْرت  ِشىَكايَتَه  فىي اْلَمْسىِجدِ ، حتى َوَجْدت  في نفسي عليه، سفري ذلك

فلمىا رآنىي أبىدني ، في نَاس  من أَْصىَحابِهِ  فََدَخْلت  اْلَمْسِجَد َذاَت غدوة، َوَرس ول  هللاِ  َرس وَل هللاِ 

، قال: يقول، َعْينَْيهِ  َد إلي النَّظََر حتى إذا َجلَْست  و : )َحدَّ ىوذ  بِىاهللِ : قلىت .(وهللا لقد آذيتني، يا َعْمر  أَع 

( 3/483)مسىند أحمىد بىن حنبىل  .("بَلَىى مىن آَذى َعلِيهًىا فَقَىْد آذانىي : "قىال، س ىوَل هللاِ أَْن أوذيك يا رَ 

 .وصححه الحاكم( 3/131) ، المستدرخ على الصحيحين(15/365)وصحيح ابن حبان

واالتحاد محال، فبقىى المسىاواة  قد جعله هللا نف  رسول هللا : قوله: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (2)

نه لم يبق إال المساواة، وال دليىل علىى ذلىك، بىل أالوالية العامة، فكذا المساوية قلنا ال نسلم  له، وله

منها  السنة النبوية، ". )ال عليا وال غيره ن أحدا ال يساوي رسول هللا حمله على ذلك ممتنع، أل

7/123.) 

 .(أال ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى: )سبق تخريجه بلفظ (3)

 .باختصار(.86 - 83ص)جواد جعفر الخليلي : محاكمات الخلفاء وأتباعهم (4)
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".في الرئتين 
 ( )

  

تنبأ بما يحىدث البنتىه الزهىراء مىن  في اعتقاد الشيعة اإلمامية أن النبي و 

" : نىه قىالأ - صىلى هللا عليىه وآلىه -عن النبي األكرم ، عن ابن عباسفرووا ، بلم

وهىي بضىعة ، وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نسىاء العىالمين مىن  األولىين واآلخىرين

وهىي ، وحىي التىي بىين جنبىيوهىي ر، وهىي ثمىرة فىمادي، وهىي نىور عينىي، مني

متى قامت فىي محرابهىا بىين يىدي ربهىا جىل جاللىه زهىر نورهىا ، الحوراء اإلنسية

يىا : لمالئكتىه ويقىول هللا ، لمالئكة السماء كما يزهر نور الكواكب ألهل األرض

ترعد فرائصىها مىن ، قائمة بين يدي، مالئكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي

وإني  .أشهدكم أني قد آمنت شيعتها من النار، بقلبها على عبادتيوقد أقبلت ، خيفتي

وانتهكىت ، كأني بها وقد دخل الذل بيتهىا، بعدي( بها ) لما رأيتها ذكرت ما يصنع 

وهىىي ، وأسىىقطت جنينهىىا، وكسىىر جنبهىىا، ومنعىىت إرثهىىا، وغصىىب حقهىىا، حرمتهىىا

محزونىة مكروبىة فال تزال بعىدي ، وتستغيث فال تغاث، تنادي يا محمداه فال تجاب

."وتتذكر فراقي أخرى، فتذكر انقطاع الوحي من بيتها مرة، باكية
 ( )

  

البيىت  أهلوقت غضب القوة المتغلبة على ": يقول صاحب الخطط السياسية

، بيىت محمىد فهىددت عليىا بالقتىل أهلالكرام صبت القوة المتغلبة جام غضبها على 

لحسىن والحسىين وأصىىدرت وفاطمىة وا يوجمعىت الحطىب لتحىرق البيىت علىىى على

 
 

 (.1/157)نجاح الطائي : نظريات الخليفتين (1)

هل السنة، سوى ألم أجد له أي أصل في الكتب المعتمدة عند (. 43/172) المجلسي: بحار األنوار (2)

ا سىماها فاطمىة ألن هللا فطمهىا نمىإابنتى فاطمة حوراء ادمية، لم تحىص ولىم تطمىث، و: ) الحديث

فىي إسىناد هىذا الحىديث مىن المجهىولين غيىر واحىد  »: قىال الخطيىب البغىدادي."ومحبيها عن النىار

وثبىت  (1/316)كما عده ابن الجىوزي مىن الموضىوعات ( 12/331تاريخ بغداد، )«ولي  بثابت

تكىوني سىيدة نسىاء يىا فاطمىة، أال ترضىين أن : )قال وهو في مرضىه الىذي تىوفي فيىه أن النبي 

هىذا إسىناد صىحيح ولىم  »: قىال الحىاكم .(العالمين، وسىيدة نسىاء هىذه األمىة وسىيدة نسىاء المىممنين

 .ما ما سوى ذلك مما ذكره المجلسي فلم يردأ( 3/171)المستدرخ على الصحيحين  «.يخرجاه
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ومصىىادرة المىىنح التىىي ، البيىىت منهىىا أهىىلقرارهىىا بمصىىادرة تركىىة النبىىي وحرمىىان 

وحرمان آل محمد مىن حقهىم فىي الخمى  كىل هىذه ، أعطاها الرسول لهم اثنا حياته

لسىت  !!اإلجراءات تمت خالل الثالثة أيام التي تلت انتقال الرسول إلى جىوار ربىه

."أم هو أسلوب القوة المتغلبة، اساة اهل الفقيدأدرى هل هي عادة العرب بمو
 ( )

 

أن القىوم قىد منعىوا  ": دم نقل القصة في كتىب السىنة بقولىهعالميالني ويبرر 

أتتوقعىىون أن ، وتفاصىىيل الوقىىائع، وجزئيىىات األمىىور، مىىن نقىىل القضىىايا والحىىوادث

بهىذا اللفىظ  ! ينقل لكم البخاري أن فالنا وفالنا وفالنا أحرقوا دار الزهراء بأيديهما

لقد وجدتم البخاري ومسلما وغيرهما يحرفون األحاديىث التىي لىي  لهىا  ! تريدون

إن إحراق بيىت الزهىراء  .من الحساسية واألهمية وال عشر معشار ما لهذه المسألة

وعليىىه إجمىىاع علمائنىىا ورواتنىىا ، مىىن األمىىور المسىىلمة القطعيىىة فىىي أحاديثنىىا وكتبنىىا

، و شىىك فيىىه أو شىىكك فيىىه فسىىيخر  عىىن دائىىرة علمائنىىاومىىن أنكىىر هىىذا أ، ومملفينىىا

فقد جاءت ، أما في كتب أهل السنة .وسيخر  عن دائرة أبناء طائفتنا كائنا من كان

وأنا قد رتبت القضايا والروايات واألخبار في المسىألة ترتيبىا ، القضية على أشكال
( )

ممىا يفعلىون  وحتىى تكونىوا علىى يقظىة، حتى ال يضيع عليكم األمر وال يختلط، 

أما ، فإن القدر الذي ينقلونه أيضا يتالعبون به ،في نقل مثل هذه القضايا والحوادث

."فذاخ أمر آخر ، أما الذي تركوه عمدا، أما الذي منعوا عنه، الذي لم ينقلوه
 ( )

 

ال أكرهىه " : ولىو دققنىا فىي قىول أبىي بكىر لعمىر": معلقىا ماميىةحىد اإلأيقول 

عليهىا  -يثبت أن االثنين ينظىران إلىى فاطمىة " إلى جنبه على شص ما كانت فاطمة 

فىي فىتح البىاب  -عليهىا السىالم  -ولىو تىأخرت فاطمىة  .كعقبة في طريقهما -السالم 

 
 

 (.486ص)أحمد حسين يعقوب: مة اإلسالميةالخطط السياسية لتوحيد األ (1)

الميالني  وبواسطة االفتراض والتخمين، أن يكمل الصورة، وأن ينسب الى أفضل الصحابة  يريد (2)

 .أبشع االتهامات

 (.459ص)علي الميالني : محاضرات في االعتقادات (3)
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بىين خيىارين  -عليهىا السىالم  -أي أنهىم حصىروا فاطمىة  .لهم ألحرقوا البيت عليها

وإن لىم تفىتح  !! فىإن فتحىت هىي البىاب قتلوهىا بضىغطة البىاب عليهىا .أحالهما مىر

" الباب أحرقوها مع محسن والحسن والحسين وعلي 
( )

. 

قبىىل أن تصىىل إلىىى العشىىرين مىىن ( عليهىىا السىىالم ) وهكىىذا ماتىىت فاطمىىة "

وصلى عليها ، ولم يمذن بها أبا بكر، دفنها زوجها علي ليال، فلما توفيت ...عمرها

، منهىا فىدخب وسىل، -عليهىا السىالم  -فبعىد قضىية الهجىوم علىى بيىت فاطمىة ، علي

وأقسىمت ، غضبت فاطمىة علىى أبىي بكىر وعمىر، وتهديد زوجها بالقتل إن لم يبايع

-وقالىت فاطمىة  .(صىلى هللا عليىه وآلىه ) أن ال تكلمهما حتى تقدم على رسىول هللا 

فىإني أشىهد هللا ومالئكتىه أنكمىا أسىخطتماني ومىا : ألبىي بكىر وعمىر-عليها السىالم 

ألشكونكما إليه -لى هللا عليه وآلهص-يت النبيولئن لق، أرضيتماني
( )

 "
( )

 

 أن عثممان  االثني عشمريةزعم الشيعة : رابعا رقيمة قتمل زوجتمه  

 : ول هللا ــة رســابن

ويسىتدلون ، قتل رقية ابنة رسول هللا  يزعم الشيعة اإلمامية أن عثمان 

 .على هذه الفرية بآيات زعموا كذباً أنها نزلت فيه

: ده عن أبي جعفر الباقر فىي تفسىير هىذه اآليىات أنىه قىالفقد روى القمي بسن

عثمىان فىي قتلىه : يعني: قال [٢:البلـد ] (ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ      ڑ): قوله تعالى"

الىذي : يعنىي [٢:البلـد ] (ڑ  ک  ک  ک  ک). -صلى هللا عليه وآلىه-ابنة النبي 

فسىاد كىان : قىال [٣:البلـد ] (گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ)جهز به النبي من جيل العسىرة 

. -صىلى هللا عليىه وآلىه-رسىول هللا : يعني [١:البلـد ] (ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ). في نفسه
 
 

 (.169 - 1/168)نجاح الطائي : نظريات الخليفتين (1)

 (.1/17)ابن قتيبة : اإلمامة والسياسة (2)

 (.176-1/175) جاح الطائي ن: نظريات الخليفتين (3)
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الحسىىن : يعنىىي: [9:البلــد] (ں).  أميىىر المىىممنين: يعنىىي [9:البلــد] (ڱ)

."..إلى واليتهما: [43:البلد] (ڻ   ڻ     ڻ). والحسين عليهما السالم
 ( )

 . 

إلى أبي بصير -في كتابه الكافي -وأسند الكليني 
( )

 عبىـدهللا قلت ألبىي»: قال 

 :مىا أقىل مىىن يفلىت مىىن ، نعىوذ بىاهلل منهىىا: أيفلىت مىن ضىىغطة القبىر أحىد  قىىال

على  -صلى هللا عليه وآله -إن رقية لما قتلها عثمان وقف رسول هللا، ضغطة القبر

إنىىي ذكىرت هىىذه ومىىا : وقىال للنىىاس، قبرهىا فرفىىع رأسىه إلىىى السىىماء فىدمعت عينىىاه

«فرققت لها واستوهبتها من ضغطة القبر فوهبها هللا لي، يتلق
( )

 . 

ويزعم الشيعة اإلمامية  أن رقية كانت خائفة من عثمان وكانت تدعو هللا أن 

 .ينجيها منه ومن عمله

 جعفر بن محمد بن علي الصادق قال في تفسير قوله عبـدهللا فقد روي أن أبا

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ): تعىىىىالى

 [44:التحـــــــــــري ] (ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې

. هذا مثل ضربه هللا لرقية بنت رسول هللا التي تزوجها عثمىان بىن عفىان": أنه قال

" وعمله، من الثالث: يعني:  (ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ): قال
( )

. 
 

 دعوى لعن الصحابة آلل البيت: خامسا : 

فلىم يثبىت اللعىن ، عىن آلل البيىت قبىل عهىد معاويىةبهور الل ماميةلم تذكر اإل  
 

، (2/1444)للكاشىاني : تفسىير الصىافي: ، وانظىر(2/423)علي بن إبراهيم القمىي : تفسير القمي (1)

 (.4/296)هاشم البحراني : وغاية المرام

 .سبق ترجمته (2)

 (.6/261)المجلسي : بحار األنوار: ، وانظر(3/236) (3)

، عثمىان بىن عفىان : اد بالثالث عنىد الشىيعة اإلماميىةوالمر( 31/258)المجلسي : بحار األنوار (4)

 .وقد أطلقوا عليه هذا اللقب؛ ألنه ثالث الغاصبين بزعمهم
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من أبي بكر الصديق أو عمىر أو عثمىان وكىل المتىوفر لىدى القىوم هىو األمىر بلعىن 

 . علي من معاوية

النمط منهم هو الذي رفص خالفىة علىي بىن أبىي طالىب بعىد  هذا"وذكروا أن

وية سىن لعىن ولما استقر األمر لمعا، ثم حاربه بدعوى المطالبة بدم عثمان، عثمان

حتى قيل بأن مجال  الوعاب بالشام كانت تختم ، علي على المنابر ودبر كل صالة

، وإن معاوية كان قد أمر أعوانىه بمحىو أسىماء شىيعة علىي مىن الىديوان، بشتم علي

وكىان  .وأصدر مراسيم حكومية بأن ال تقبل شهادة ألحد من شيعة علي وأهىل بيتىه

وكىان يلعنىه ، حيث أسىقط معاويىة عطىاءه، عدةابن عباس غير مستثنى من هذه القا

."في القنوت بعد علي بن أبي طالب 
 ( )

 

 : ما يلي، ما ما عدوه دليال على ذلكأ

من يعرف  ما كان مع أمير المممنين ":  عبـدهللا يأب روي عن .1

صعصعةحقه إال 
( )

أن معاوية حين قدم الكوفة دخل عليىه رجىال مىن  ...وأصحابه 

قىىد أخىىذ األمىىان لرجىىال مىىنهم مسىىمين  ن الحسىىن وكىىا، أصىىحاب علىىي 

فلما دخل عليه صعصعة قال معاوية ، بأسمائهم وأسماء آبائهم وكان فيهم صعصعة

وأنىا وهللا أبغىص : قىال، أما وهللا إني كنت ألبغص أن تىدخل فىي أمىاني: لصعصعة

ا إن كنىت صىادق: فقىال معاويىة: قىال، عليه بالخالفىة، ثم سلم، أن أسميك بهذا االسم

أيهىا : فصىعد المنبىر وحمىد هللا وأثنىى عليىه ثىم قىال: قىال، فاصعد المنبر فالعن عليا

 
 

 .هـ1421، 1ط( 213 - 2/212)علي الشهرستاني : وضوء النبي  (1)

، لىم يلقىه ولىم يىره صىغر عىن صعصعة بن صوحان العبدي، كان مسلما علىى عهىد رسىول هللا  (2)

ا من سادات قومه عبـدالقي ، وكان فصيحا خطيبىا عىاقال لسىنا دينىا فاضىال بليغىا، ذلك، وكان سيد

. ، نزيىل الكوفىىة، تىابعي كبيىىر مخضىرم، ثقىىة، مىات فىىي خالفىة معاويىىةيعىد فىىي أصىحاب علىىى 

ابن حجىر، ص : ، تقريب التهذيب2/717ابن عبـدالبر، : االستيعاب في معرفة األصحاب: انظر)

276). 
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وإنه أمرني أن ألعن عليا فىالعنوه ، الناس أتيتكم من عند رجل قدم شره وأخر خيره

ال وهللا مىا : قىال، فلما رجع إليه فأخبره بما قال، فضج أهل المسجد بآمين، لعنه هللا

أيهىا النىاس : فرجع وصىعد المنبىر ثىم قىال، يه باسمهارجع حتى تسم، عنيت غيري

إن أمير المممنين أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فالعنوا من لعن علىي بىن أبىي 

، وهللا مىىا عنىىى غيىىري: فلمىىا خبىىر معاويىىة قىىال: قىىال، فضىىجوا بىىآمين: قىىال، طالىىب

"فأخرجوه، أخرجوه ال يساكنني في بلد
( )

. 

 بىن عىامر بحىديث رواه مسىلم عىن ؛ويستدلون على سب الصىحابة  لعلىي .2

 منعك ما: فقال سعداً  سفيان أبي بن معاوية أمر) : قال أبيه عن وقهاص أبي بن سعد

ا: فقال تراب  أبا تسب أن  ألن، أسىبه فلىن  هللا رسول له قالهن ثالثاً  ذكرت ما أمه

...(النعم حمر من إليه  أحب منهن واحدة لي تكون
 ( )

 

 كىذبا ال إنكم ستعرضون على لعنىي ودعىائي أ ": نه قالأوروي عن علي  .3

هللا وال حجىىة لىىه عنىىد فمىىن  لعننىىي  منشىىرح الصىىدر  بلغنىىي فىىال حجىىاب بينىىه وبىىين 

جئىت أنىا وهىو يىوم القيامىة ، نني كارها مكرها يعلم هللا من قبله ذلىكعومن ل ،محمد

خذ أ -صلى هللا عليه وآله-ن محمدا إأال و -وجمع بين  السبابة والوسطى  -كهاتين 

، يحبىك فقىد قضىى نحبىه( وهىو)من بىايع هىمالء الخمى  ثىم مىات : فقال، بيدي هذه

ومىن ، سىالماإل يحاسب بما عمىل فىيو (مات ميتة جاهلية)ومن مات وهو يبغضك 

".ما طلعت شم  وما غربت اإليمانو ختم هللا له باألمن، بقي بعدخ وهو يحبك
 ( )

 

سجسىىتان)فىىي كلمىىة  (معجىىم البلىىدان)وجىىاء فىىي  .4
( )

لعىىن علىىي بىىن أبىىي ) : (

 
 

 (2/888)يم بن محمد الثقفي إبراه: الغارات (1)

  (4/1871.)كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي : أخرجه مسلم في صحيحه (2)

 (.164ص)القاضي النعمان المغربي : شرح األخبار (3)

سجستان؛ بكسر أوله وثانيىه وسىين أخىرى مهملىة وتىاء مثنىاة مىن فىوق وآخىره نىون، وهىي ناحيىة  (4)

بعضهم إلى أن سجستان اسم للناحية، وأن اسم مىدينتها زرنىج، وبينهىا كبيرة ووالية واسعة نذهب 
=  



 

 

 الباب الثالث

499 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

وامتنعىوا ، ولىم يلعىن علىى منبرهىا إال مىرة، على منابر الشرق والغىرب طالب 

و أي شىرف ..على بني أمية حتىى زادوا فىي عهىدهم أن ال يلعىن علىى منبىرهم أحىد

علىىى  -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم-أعظىىم مىىن امتنىىاعهم مىىن لعىىن أخىىي رسىىول هللا 

" .والمدينةمنبرهم وهو يلعن منابر الحرمين مكة 
( )

  

ودعمىت فىي ، سىنة جاريىة( اللعىن والسىب ) وقد صىارت ) : قال األميني .5

واتخىىذوا ذلىىك كعقيىىدة  ،أيىىام األمىىويين سىىبعون ألىىف منبىىر يلعىىن فيهىىا أميىىر المىىممنين

."راسخة أو فريضة ثابتة أو سنة متبعة يرغب فيها بكل شوق
 ( )

  

ي رجىل رحىب أما إنه سيظهر عليكم بعىد) : نه قالأ وروي عن علي  .6

أال إنىه ، ويطلب ما ال يجد فاقتلوه ولن تقتلىوه، يأكل ما يجد، مندحق البطن، البلعوم

وأمىا ، فأما السىب فسىبوني فإنىه لىي زكىاة ولكىم نجىاة، البراءة منيو سيأمركم بسبي

."البراءة فال تتبر وا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى األيمان والهجرة
 ( )

  

إن معاويىة أمىر النىاس بىالعراق والشىام وغيرهمىا ) : يىدقال ابن أبىي الحد .7

وصىار ذلىك سىنة ، سالموخطب بذلك على منابر اإل، والبراءة منه بسب علي 

 ".فأزاله  عزيز عبدالبن  في أيام بني أمية إلى أن قام عمر
( )

 

 =  
وبين هراة عشرة أيام ثمانون فرسىخا، وهىي جنىوبي هىراة، وأرضىها كلهىا رملىة سىبخة، والريىاح 

: معجىم البلىدان.) فيها ال تسكن أبدا، وال تزال شىديدة تىدير رحىيهم وطحىنهم كلىه علىى تلىك الرحىى

 (.3/191ياقوت الحموي، 

 (.3/191)اقوت الحموي ي (1)

 (.11/266)الغدير  (2)

ابن : شرح نهج البالغة.)واسعه: ورحب البلعوم. بارزها: ومندحق البطن(. 1/116)نهج البالغة  (3)

 (.4/54أبي الحديد، 

 .وأسند الرواية إلى المبرد في الكامل( 4/57)شرح نهج البالغة  (4)
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ذكر أبو عثمان الجاحظ .8
( )

: إن معاوية كان يقول في آخىر خطبىة الجمعىة: 

وعذبىه ، فالعنىه لعنىا وبىيال، وصىد عىن سىبيلك، راب ألحىد فىي دينىكاللهم إن أبا تى) 

فكانت هىذه الكلمىات يشىار بهىا علىى المنىابر ، وكتب بذلك إلى اآلفاق، (عذابا أليما 

."عزيزعبىىدالبىىن  إلىىى خالفىىة عمىىر
 ( )

بىىن  أن هشىىام": أيضىىا -وذكىىر أبىىو عثمىىان  .

إن هىذا  !ميىر المىممنينيىا أ: ملك لما حج خطب بالموسم فقام إليىه إنسىان فقىالعبدال

."اكفف فما لهذا جئنا: فقال، يوم كانت الخلفاء تستحب فيه لعن أبي تراب
 ( )

 

القسىري عبدهللابن  خالدأن "و .9
( )

لمىا كىان أميىر العىراق فىي خالفىة هشىام  

بىىن  اللهىىم العىىن علىىي بىىن أبىىي طالىىب) : علىىى المنبىىر فيقىىول كىىان يلعىىن عليىىا 

على ابنته وأبىا  -صلى هللا عليه وآله وسلم- صهر رسول هللا ،مطلب بن هاشمعبدال

"  ثم يقبل على الناس فيقول هل كنيت، الحسن والحسين
( )

 

يا أمير ": إن قوما من بني أمية قالوا لمعاوية: أيضا -وروى أبو عثمان  .11  
 

 .سبق ترجمته (1)

محمىىىىد : ، ميىىىىزان الحكمىىىىة(2/112)األمينىىىىي : ، الغىىىىدير(33/214)المجلسىىىىي : بحىىىىار األنىىىىوار (2)

 (.2/1238)الريشهري

هىـ، المنيىر للطباعىة 1417، 1، ط(748ص)أحمد الرحماني الهمداني : اإلمام علي بن أبي طالب (3)

 .تهران -والنشر 

مىن أهىل أميىر يمىاني األصىل، : خالد بن عبدهللا بىن يزيىد بىن أسىد القسىري، مىن بجيلىة، أبىو الهيىثم (4)

سىنة ( الكوفىة والبصىرة)هـ للوليد بن عبىدالملك، ثىم واله هشىام العىراقين 89ولي مكة سنة . دمشق

هـ وولي مكانىه يوسىف بىن عمىر 121وطالت مدته إلى أن عزله هشام سنة . هـ فأقام بالكوفة115

وكان خالد  .الثقفي وأمره أن يحاسبه، فسجنه يوسف وعذبه بالحيرة، ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد

( هـ126)توفي سنة.العراقين، وأحد خطباء العرب وأجوادهم.يرمى بالزندقة، وللفرزدق هجاء فيه

ابىن حجىر، : ، وتقريىب التهىذيب2/226ابىن خلكىان، : وفيات األعيان وأنباء أبنىاء الزمىان: انظر)

 (.189ص 

 (.4/57)ابن أبي الحديد : شرح نهج البالغة (5)
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حتىى ، ال وهللا: فقال !المممنين إنك قد بلغت ما أملت فلو كففت عن لعن هذا الرجل

" .وال يذكر له ذاكر فضال، ويهرم عليه الكبير، يربو عليه الصغير
( )

 

واتخذ لعنه سنة في ، ويقنت بذلك في صالته، كان معاوية يلعن عليا "و .11

حتىى منىع ذلىك ، وبقي شيعة معاوية يلعنون عليىا نحىو سىتين عامىا .الجمع واألعياد

".عمر بن عبدالعزيز 
 ( )

 

ة فدخل المدينىة حج معاوي -عليهما السالم -ولما مات الحسن بن علي "  .12

إن : فقيل لىه -صلى هللا عليه وآله وسلم  -وأراد أن يلعن عليا على منبر رسول هللا 

فأرسىل إليىه ، فابعث إليه وخذ رأيه، ههنا سعد بن أبي وقاص وال نراه يرضى بهذا

فأمسىك معاويىة ، إن فعلىت ألخىرجن مىن المسىجد ثىم ال أعىود إليىه: وذكر ذلك فقال

وكتب إلىى عمالىه أن يلعنىوه ، لعنه على المنبر، فلما مات ،عن لعنه حتى مات سعد

" ...ففعلوا، على المنابر
( )

. 

يىا : فقىال" ،  بن الزبير ابنىه ينىال مىن علىي عبدهللابن  وسمع عامر .13

فمىا زاده هللا بىذلك إال ، فإن بني أميىة تنقصىته سىتين عامىا بني إياخ وذكر علي 

"رفعة
( )

. 

"ذوا لعنه على المنابر سنةواتخ" : قال ابن حجر عن علي  .14
( )

. 

مر ابن عباس بقوم يسبون ": في سب علي ويروون حديثا عن النبي  .15

فردنىي : قىال .سىبوا عليىا: قىال  أما سمعت همالء ما يقولون: فقال لقائده عليا   
 

 (.4/57)ابن أبي الحديد : ، شرح نهج البالغة(33/214)سي المجل: بحار األنوار (1)

 (.299ص)مروان خليفات : وركبت السفينة (2)

 (.4/342)ابن عبد ربه : العقد الفريد (3)

هىـ، 1421، 1عىدنان علىي، ط: تحقيىق(  47ص)إبراهيم بن محمىد البيهقىي : المحاسن والمساوئ (4)

 .لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية  

 (7/71)ح الباري فت (5)
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: قىىالوا  -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم  -أيكىىم السىىاب لرسىىول هللا : فىىرده فقىىال .إلىىيهم

أمىا هىذا : قىالوا  أيكىم السىاب لعلىي: فقال !!رسول هللا فقد كفرمن سب ، سبحان هللا

 -صىلى هللا عليىه وآلىه وسىلم-فأنا أشىهد بىاهلل لسىمعت رسىول هللا : فقد كان قال ابن عباس

ومىن سىب هللا  أكبىه هللا  ،ومىن سىبني فقىد سىب هللا، من سب عليا فقد سىبني): يقول

(على منخريه في النار
( )

. 

االعتىداءات  المزاعم واالفتراءات على الصحابة من لعل أي مطلع على تلك

والتىى تجىاوزت عىدم مراعىاة   وبخاصة بعد وفاة النبىي، على مقام البيت النبوي

عىن لوال، عتداء بالضرب وتحريق البيتاإلى ، الحقوق الواجب مراعاتها آلل البيت

ام مىا ليسىتجدوا الحكى، وترخ آل البيىت فىي حرمىان مىن الحقىوق الماليىة، واألمر به

ما كان للمطلع إال أن يمتليء قلبه غيضا وحنقا على ، وغير ذلك، يكفيهم األكل فقط

وهىىذا هىىو المطلىىوب والغايىىة مىىن إثىىارة تلىىك ، مىىن يصىىدر منىىه تلىىك األمىىور أيىىا كىىان

. التي يسعى القوم إلثارتها بين حين وآخىر، األمور في الحسينيات ومجال  العزاء

 
 

، ومناقىب آل (1/155)القاضىي نعمىان المغربىي : ، وشىرح األخبىار(157ص)الصدوق : األمالي (1)

والحىىديث ورد (. 39/311)المجلسىىي : ، وبحىىار األنىىوار(3/21)ابىىن شىىهر آشىىوب : أبىىي طالىىب

ت  علىى أ مِّ َدَخْلى ): بألفاب غير المذكورة، منهىا مىا فىي مسىند اإلمىام أحمىد عىن عبىـدهللاِ الجىدلي قىال

ىْبَحاَن هللاِ أو َكلَِمىةً نَْحَوهَىا: قلىت  فِىيك مْ  أَي َسىبا رسىول هللاِ : َسلََمةَ فقالت لي : قالىت، َمَعىاَذ هللاِ أو س 

وسىنن (6/323) مسىند أحمىد بىن حنبىل  (."من َسبَّ َعلِياهً فَقَىْد سىبني ": يقول سمعت َرس وَل هللاِ 

ومىن سىبني فقىد ، سىب عليىا فقىد سىبني: ) اكم فىي المسىتدرخ، وزاد الحى(5/133)النسائي الكبرى 

رواه أحمىىد، ورجالىىه  »: وقىىال الهيثمىىي(131/ 3) المسىىتدرخ علىىى الصىىحيحين  .(سىىب هللا تعىىالى

أمىا األلبىاني فقىد  (9/131)مجمىع الزوائىد   «.رجال الصحيح، غير أبي عبدهللا الحىدلي، وهىو ثقىة

قىال (5/336)السلسىلة الضىعيفة  .( ي سىبه هللامن سب عليا فقىد سىبني، ومىن سىبن: )ضعف حديث

فيه إشارة إلى كمال االتحاد بين المصطفى والمرتضى، بحيث أن محبة الواحىد توجىب »: المناوي

وقىد أسىاء بعىص ..محبة اآلخر، وبغضه يوجب بغضه، وال يلزم منىه تفضىيل علىي علىى الشىيخين

ارة إلىى كمىال المناسىبة واالتحىاد بىين فيه إشى: "علماء الروم األدب مع الحضرة اإللهية؛ حيث قال

 (6/147)فيص القدير «.وأستغفر هللا من حكايته." همالء الثالثة
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بمشىيئة هللا  - للشك كذب تلك الىدعاوى كمىا سىنرى إال أنه قد ثبت بما ال يدع مجاال

 .في المبحث التالي - تعالى
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 نقد مرويات الشيعة: المبحث الثاني
 منع الصحابة لحقوق آل البيتدعوى حول 

 الرد على دعوى منع الخمس: أوال : 

زورا كعىادتهم  افىادعو في افتىرائهم علىى مقىام الصىحابة  إلماميةتطاول ا

خاصىة بىالخم  فىي  افجعلىوا أبوابى، نعوا آل البيت حقهم في الخمى أن الصحابة م

إلىىى أن انتهىىى بهىىم األمىىر إلىىى وضىىع مصىىنفات ، مصىىنفاتهم تبلىىل مئىىات الصىىفحات

.ورسائل مستقلة في الباب
 ( )

  

كمىا ، وقد ثبت أن أبا بكر وعمر كانا يخرجان سهم ذوى القربى مىن الخمى 

 . كان ذلك في زمن النبي

ل دعاوى الشيعة اإلمامية حول إسقاط الصحابة حق آل البيت وفيما يلي إبطا

 
 

ككتاب الخم  لألنصاري، وكتاب الخم  للحائري، وكتاب الخم ، للزنجاني، وكتاب الخمى ،  (1)

 ألحمىىد بىىن محمىىد القمىىي، ورسىىالة الخمىى ، للبهبهىىاني الحىىائري، ورسىىالة الخمىى ، للخوانسىىاري،

ورسىىالة الخمىى ، لمحمىىد حسىىن بىىن الشىىيخ بىىاقر صىىاحب الجىىواهر، وكتىىاب الخمىى ، للكىىابمي، 

ورسىىالة الخمىى ، للخىىاتون آبىىادي، ورسىىالة الخمىى ، للمرعشىىي الحىىائري الشىىهير بالشهرسىىتاني، 

وكتاب الخم ، ألبىي القاسىم الىدهقان، ورسىالة الخمى ، للسىيد شىبر الحىويزي، ورسىالة الخمى ، 

م ، لمحسن األردبيلي، وكتاب الخم ، لمحمد بن الحا  الميرزا حسين لألصفهاني، ورسالة الخ

فىي حىين أن  مصىادر أهىل السىنة . وغيرهىا. الطهراني، ورسالة الخم ، للميرزا محمود الشهابي

وإنمىا تجىد ذكىره عنىد . في الفقه وما يتعلق به ال تخصص بابىاً أو كتابىاً مسىتقل فىي مسىألة الخمى 

ى تفريعات أبواب الجهاد أو فيما يتعلىق بأحىد مىوارد الزكىاة عنىد الكىالم بيان أحكام الغنائم في إحد

وكذلك كان حال بعص المتقدمين مىن . وهو ال يتجاوز صفحات قليلة. عن أحكام الركاز والمعادن

الشيعة فكتاب األصىول مىن الكىافي للكلينىي، وهىو أعظىم كتىب اإلماميىة والىذي صىنف فىي عصىر 

فيه كتابىاً أو بابىاً مسىتقال فىي الخمى  بىل أدر  مىا ورد مىن أخبىار الغيبة الصغرى عندهم، ال تجد 

وكىذلك أغفىل بعىص قىدامى فقهىاء الشىيعة ذكىر . الخم  وأحكامه في مواضىع متفرقىة مىن الكتىاب

 .سهم اإلمام وموارد صرفه كالصدوق وابن زهرة والحلبي
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 : أبد ه بنقد مفهوم الخم  عندهم.في الخم 

 : أن حق    البيت في الخمس يتع ى غنائم الحرب ماميةاعتقاد اإل( أ

فالغنيمة عندهم كل ما يغنمىه اإلنسىان ، قالوا بالمعنى اللغوي للغنيمة اإلمامية

من أن الغنيمة مىا ينىال فىي الحىرب ولىي  فىي أمىور  ةوهذا مخالف لللغ، في حياته

ولم يقل مسلم بان ما يكسبه المرء في حياته وبخاصة في التجارة ، الحياة االعتيادية

 .بل هو تكسب وربح وتجارة ،يسمى غنيمة

أن الخم  يجب إخراجه : يوسعون مفهوم الخم  ومفهوم الفيء فعندهم فهم

 .من سائر الموارد ال الحرب فحسب

الشىىيرازيقىول ي
( )

اآليىىة): 
( )

وأمىىا  ،تبىىين الخمىى  فىي غنىىائم الحىىرب فحسىىب 

الخمى  فىىي سىىائر المىوارد فتبقىىى معرفتىىه مىىن السىنة واألخبىىار المتىىواترة وصىىحيح 

 
 

. ،إيىرانفىي  شىيرازة هـ، بمدين1345ناصر مكارم الشيرازي، ناصر مكارم الشيرازي، ولد سنة  (1)

دينيىة بشىكل رسىمي فىي سىن أكمل حضرته دراسته االبتدائية والثانوية في شيراز، بدأ  الدروس ال

الصرف والنحو : ، ولم يلبث أن درس«مدرسة آقا بابا خان شيراز»الرابعة عشر تقريباً وذلك في 

والمنطق والمعاني والبيان والبديع، ثم عكف علىى الفقىه واألصىول، وفىي سىن الثامنىة عشىر دخىل 

مثىىال آيىىة هللا العظمىىى الحىىوزة العلميىىة بقىىم، وتتلمىىذ لمىىدة خمىى  سىىنوات تقريبىىاً علىىى أسىىاتذتها، أ

هىـ، ق إلىىى الحىوزة العلميىة بىالنجف وحضىر دروس أسىىاتذتها 1319البروجىردي، ثىم انضىم سىنة 

اسىتمر . السيد الحكيم والسيد الخىوئي، والسىيد عبىدالهادي الشىيرازي وأسىاتذة بىارزين أ خىر: أمثال

كانيىات المتاحىة حىين أجبرتىه قلهىة االم. هـ1371دراسته  لدروس أساتذة النجف حتى شهر شعبان 

ىال فىي الثىورة اإلسىالمية، األمىر الىذي  على العودة إلى إيران والنزول بمدينىة قىم، كىان لىه دور فعه

كمىىا كانىىت لىىه ( انىىارخ)و( مهابىىاد)و( جابهىىار)كلهفىىه االعتقىىال فىىي سىىجون الطىىاغوت والنفىىي إلىىى 

بىىة المسىىائل أجو: مشىىاركة مىىمثرة مىىع الخبىىراء األوائىىل فىىي تىىدوين القىىانون األساسىىي، مىىن كتبىىه

الشرعيهة، دروٌس في العقائد اإلسالمية، الشيعة، شبهات وردود، دروس في الحياة جديد، الوهابية 

 .(http://ar.wikipedia.org/wiki: انظر. )علي مفترق طريقين

 .[41: األنفال]  ( پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ): قوله تعالى (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki
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(الروايات
( )

. 

إال أن ذلىىك ال يخصىىص ): ثىىم تراجىىع وأثبىىت داللىىة اآليىىة علىىى الخمىى  فقىىال

(مفهوم اآلية وعموميتها
 ( )

. 

أن آية الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل فائدة وربىح؛ ): ثم خلص إلى القول

(ألن معنى الغنيمة اللغوي عام وال دليل على تخصيص اآلية
 ( )

. 

وقطىىائع ، ميىىراث مىىن ال وراث لىىه) فيىىهوكىىذلك توسىىعوا فىىي الفىىيء فىىادخلوا 

، والمىوات، وبطىون األوديىة، واآلجام، الملوخ إذا كانت في أيديهم من غير غصب

(.وغيىىر ذلىىك
 ( )

ولشىىناعة هىىذا المفهىىوم  .وهكىىذا ال يكىىاد يبقىىى شىىيء إال وجعىىل فيئىىاً  

.للخم  رفضه عدد من الشيعة اإلمامية
 ( )

 

كلمىة الغنىائم شىاملة لكافىة أنىواع المكاسىب مخىالف للقىرآن  اإلماميىةن جعل إ

فىىي إطالقاتهىىا -حيىىث إنىىه باسىىتقراء القىىرآن الكىىريم وجىىد أن لفظىىة الغنىىائم ، الكىىريم

وال يصىىح حملهىىا علىىى عمىىوم ، راد بهىىا غنىىائم المعىىارخ مىىن الكفىىارإنمىىا يىى-القرآنيىىة

غير  ىفحملها عل، الغنائم في القرآن إنما هي في حرب الكفار فقط لفظو ،المكاسب

 .ذلك مخالف للقرآن الكريم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ): يقىىىىىىىىىىىول هللا 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

  .[14:األنفال] (ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ 
 

 .بدون(5/435)ناصر مكارم الشيرازي: األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل (1)

 (.5/439)االمرجع السابق  (2)

 (.5/439)المرجع السابق (3)

 (.2/226)الكاشاني : و التفسير الصافي(5/72) الطوسي: التبيان في تفسير القرآن (4)

موسىىى الموسىىىوي : والتصىىىحيح، الشىىيعة (2/62)محمىىد بىىىن مسىىعود العياشىىىي : تفسىىير العياشىىىي (5)

 (.77ص)
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  ): قوله تعىالى

گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

 .[٣:احلشر] (ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ

المفسىرين أن القربىى و عنىد .وهاتان اآليتان تثبتان حقاً آلل البيت في الغنىائم

في اآليتين قربى النبي 
 ( )

. 

المىىىال الىىىذي ينتزعىىىه المسىىىلمون مىىىن الكفىىىار بالغلبىىىة  هىىىوف: الغنيمىىىةأمىىىا  

ما يسره هللا للمسلمين من أموال الكفار من غيىر انتزاعىه مىنهم  هو: والفيء.والقهر

بالقهر
( )

.فيدخل فيه الجزية والخىرا  وعشىور أهىل الذمىة، 
 ( )

صىيل وعلىى هىذا التف

أكثر العلماء
( )

. 

ونقل عن قتادة نسخ آية الفىيء بآيىة األنفىال فىي الغنىائم ورده أهىل العلىم؛ لمىا 

لم من .آية الفيء متأخرة عن آية األنفال أن ع 
 ( )

 

وأن آية األنفال في الغنىائم وأن ، ال ريب أن آية الحشر في الفيء: والصواب
 
 

، (2/461)عبىىـدهللا بىىن قدامىىة المقدسىىي أبىىو محمىىد : حمىىد بىىن حنبىىلأالكىىافي فىىي فقىىه اإلمىىام : انظىىر (1)

 .بيروت -المكتب االسالمي 

محمىىىد األمىىىين بىىىن محمىىىد بىىىن المختىىىار الجكنىىىي : أضىىىواء البيىىىان فىىىي إيضىىىاح القىىىرآن بىىىالقرآن (2)

هىـ، دار الفكىر للطباعىة 1415وث والدراسات، طبعىة عىام مكتب البح: ، تحقيق(2/54)الشنقيطي

 .بيروت –والنشر

 (.24ص)ألبى عبيد : األموال (3)

هىىـ، 1414، 3ط( 3/358) ابىىن الجىىوزي : ، زاد المسىىير(2/377)ابىىن العربىىي : أحكىىام القىىرآن (4)

: ، تفسىـير القىرآن العظىيم(516-29/515الىرازي : بيىروت، ومفىاتيح الغيىب -المكتب اإلسىالمي 

 (.4/336) ابن كثير

أبىىو محمىىد عبىىـدالحق بىىن غالىىب بىىن عطيىىة األندلسىىي : المحىىرر الىىوجيز فىىي تفسىىير الكتىىاب العزيىىز (5)

لبنىىان،  -هىىـ، دار الكتىىب العلميىىة 1413، 1عبىىـدالسالم عبىىـدالشافي محمىىد، ط: تحقيىىق( 2/528)

 (.8/211)ابن الجوزي : وزاد المسير
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علىى أن الفىيء لىم  -تعىالى- نىص هللاال سيما وقىد ، التفريق بينهما على ما ذكر أوالً 

يوجف عليه بخيل وال ركاب
( )

. 

وعلىى أن فىي ، يشترخ الفيء والغنيمة في أن كليهما مىال واصىل مىن الكفىار

ويختلفان في أن الغنيمة مىأخوذة قهىراً والفىيء مىأخوذ ، كليهما حقاً ألصناف خمسة

فىاً للفىيءويختلفان في أن مصرف أربعىة أخمىاس الغنىائم للمقاتلىة خال عفواً 
( )

ال و .

 .عبرة بحمل األلفاب على محاملها اللغوية في المسائل الشرعية التوقفية

 : الخمس يتةرف فيه اإلمام ناجت اده( ب

إذ دلىت آيىة  ،المتأمل في آي القرآن الكريم يجد أهميىة العنايىة بخمى  الغنىائم

ٱ  ): فبعىىد ذكىر المصىىار -تعىالى- األنفىال علىىى أن أداءه مىن اإليمىىان حيىث قىىال

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   

 .[14:األنفال] (ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

اإليمان بالشهادتين والصالة  وأكد هذا في السنة المطهرة حيث فسر النبي 

والزكاة وأداء الخم 
( )

 واومىن ضىمنها ذومن العنايىة بمصىارفه والعنايىة بىه تتضى.

 .القربى

وإن كىىان  ،وهىذه العنايىىة بىىأمر الخمى  ال تنفىىي حصىىول خىالف فىىي تفاصىىيله

 .الخالف في قسمة الفيء أكثر

فأما الزكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنهىا معينىة ألهلهىا ): يقول ابن القيم

 
 

الشىىنقيطي : ، وأضىىواء البيىىان(4/336)وتفسىىير ابىىن كثيىىر ، (8/211)ابىىن الجىىوزي : زاد المسىىير (1)

(2/68.) 

 (.143ص)للماوردي : األحكام السلطانية (2)

 (.1/29) .أداء الخم  من اإليمان: اإليمان، باب: رواه البخاري، كتاب (3)
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هم فلم يشكل على والة األمر بعده من أمرها ما أشىكل علىي، ال يشركهم فيها غيرهم

ولم يقع فيه من النزاع ما وقع فيه ولىوال إشىكال أمىره علىيهم لمىا طلبىت ، من الفيء

ما كان ِملكىاً  ميراثها من تركته وبنت أنه يورث عنه  فاطمة بنت رسول هللا 

بىل ، حقيقة الملك الذي لي  ممىا يىورث عنىه  >له كسائر المالكين وخفي عليها 

.(بعده ةصدق هو
 ( )

 

فيىىه هىىل هىىمالء األصىىناف المىىذكورون فىىي آيىىة الخمىى   وممىىا وقىىع الخىىالف

أم هىىم مجىىرد مصىىارف   والفىىيء مسىىتحقون البىىد مىىن إعطىىائهم قىىل الخمىى  أم كثىىر

 . واإلمام يعطيهم بحسب المصلحة

إلى أن نصيب ذوي القربى خمى  : وقد ذهبت الشافعية والحنابلة والظاهرية

الخم 
( )

وي القربىوسهم ذ وذهبت الحنفية إلى سقوط سهم النبي  
( )

. 

وذهبت المالكية إلى أن كل مىن ذكىر فىي اآليىة هىم مصىارف يعطىيهم اإلمىام 

بقىدر الحاجىة وإن كىان مصىلحة اإلسىالم فىي إعطىاء بعىص  تويتفىاوالحاجىة  بقدر

دون بعص فعل
( )

. 
 
 

: تحقيىق( 5/84)محمىد بىن أبىي بكىر أيىوب الزرعىي أبىو عبىـدهللا : زاد المعاد في هدي خير العباد (1)

مكتبىىة المنىىار  -هىىـ، ممسسىىة الرسىىالة 1497، 14عبىىـدالقادر األرنىىا وط، ط -عيب األرنىىا وط شىى

 .الكويت -بيروت  -اإلسالمية 

، (1/285)محمد بن أحمد بن محمد بىن رشىد القرطبىي أبىو الوليىد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2)

كمىىال الىىدين محمىىد بىىن : دير، شىىرح فىىتح القىى(2/274)ابىىن قدامىىة : بيىىروت، والمغنىىي -دار الفكىىر 

ابىىن تيميىىة : بيىىروت، ومنهىىا  السىىنة والنبويىىة -، دار الفكىىر 2ط(5/513)عبدالواحىىد السيواسىىي 

(6/111.) 

أحمىىد بىىن محمىىد بىىن سىىالمة بىىن عبىىدالملك بىىن سىىلمة أبىىو جعفىىر الطحىىاوي : شىىرح معىىاني اآلثىىار (3)

بيىروت، والحىاوي  -مية هـ، دار الكتب العل1399، 1محمد زهري النجار، ط: ، تحقيق(3/311)

 (.2/61)الشنقيطي : ، وأضواء البيان(8/434)الماوردي : الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي

 (.414 - 2/412) ابن العربي: أحكام القرآن (4)
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ومنشأ النزاع بين الفقهىاء هىل الىالم المىذكورة فىي اآليىة لبيىان المسىتحقين أم 

هىىي الم االسىىتحقاق والملىىك والمالكيىىة : والحنابلىىة قىىالوالبيىىان المصىىارف فالشىىافعية 

هي لبيان المصرف: قالوا
( )

. 

 .ن ما ذكرته المالكيةيه الراشدئوخلفا والذي يدل عليه فعل النبي 

ڈ  ڈ  ): إن هللا تعالى نسب الفىيء والغنيمىة إلىى نفسىه فقىال): يقول أبوعبيد

             ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  

فصىىار فيهمىىا الخيىىار إلىىى اإلمىىام فىىي كىىل شىىيء  .[٣:احلشــر] (ھ     ھ  ے  ے  ۓ

فلىىم ينسىىبها هللا تعىىالى إلىىى نفسىىه بىىل إلىىى األصىىناف : وأمىىا الصىىدقات...يىىراد بىىه هللا

 .مالمعدودة فصارت واجبة لهم ال تعدوهم إلى غيره

أن الخمىى  والفىىيء مىىن أمىىوال المشىىركين فتىىرد إلىىى المسىىلمين : وفىىرق آخىىر

(عامة أما الصدقات فأموال المسلمين ال ترد لهم عامة ولكن ألصناف معينين منهم
 

( )
. 

أن نظىىر اإلمىام فىىي صىىرف الخمى  والفىىيء يجىب أن يكىىون نظىىر : ~وبىين 

مصلحة لإلسالم وأهله ولي  على وجه الهوى والمحاباة
( )

. 

 الزجايقول و
( )

ۈئ  ): إن هللا تعالى يقول): لقول المالكيةمحتجاً  
 
 

 (.416-2/415) المرجع السابق (1)

 .بتصرف(411ص)األموال  (2)

 (.693ص)المرجع السابق  (3)

كان فىي .ولد ومات في بغداد. عالم بالنحو واللغة: سهل، أبو إسحاق الزجا إبراهيم بن السري بن  (4)

وزيىر المعتضىد )وطلىب عبيىد هللا بىن سىليمان . فتوته يخرط الزجا  ومال إلى النحو فعلمه المبرد

ممدبا البنه القاسم، فدله المبرد على الزجا ، فطلبه الىوزير، فىأدب لىه ابنىه إلىى أن ولىى ( العباسي

وكانىىت للزجىىا  . ن أبيىىه، فجعلىىه القاسىىم مىىن كتابىىه، فأصىىاب فىىي أيامىىه ثىىروة كبيىىرةالىىوزارة مكىىا
=  
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ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئيئ  جب  

وجائز بإجماع أن ينفق في غير ، [04٢:البقرة] (حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت

(هذه األصناف إذا رأى ذلك
 ( )

. 

طى منه للمملفىة وأع، أعطى جميعه وبعضه إن النبي ): وقال ابن العربي

فدل على أن ، ورده على المجاهدين تارة بأعيانهم، وليسوا ممن ذكر هللا في التقسيم

ذكر هىذه األقسىام بيىان مصىرف ومحىل ال اسىتحقاق وملىك وهىذا مىاال جىواب عنىه 

(لمنصف
 ( )

. 

(وبه عملوا، األربعة وبه قال الخلفاء): وقال القرطبي عن قول المالكية
 ( )

. 

عاشور ابن الطاهرقال 
( )

وقد جعل هللا الخم  لخمسة مصارف ولم يعين ): 

وال شك أن هللا أراد ذلك؛ ليكون صرفه لمصارفه هىذه ، مقدار ما لكل مصرف منه

وخلفائه من بعده فيقسم بحسىب الحاجىات والمصىالح  موكوالً إلى اجتهاد رسوله 

(فيأخذ كل مصرف ما يفي بحاجته دون أن يضر ببقية المصارف
 ( )

. 

 =  
مىالي، تىوفي سىنة معاني القرآن، االشتقاق، خلق اإلنسان، األ: من كتبه. مناقشات مع ثعلب وغيره

 (.3/136ابن خلكان، : ، وفيات األعيان1/82ياقوت الحموي، : معجم األدباء: انظر) (هـ311)

 (.2/311) الشوكاني  :فتح القدير (1)

 (.2/416) ابن العربي: أحكام القرآن (2)

 (.8/11) الجامع ألحكام القرآن (3)

نقيىب أشىراف تىون  وكبيىر : محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبدالقادر بن محمىد بىن عاشىور (4)

البردة، شفاء القلب الجريح في شرح : له كتب، منها(.باشا)علمائها، في عهد الباي محمد الصادق 

فريقي حاشية على عبـدالحكيم ريب حاشية على القطر البن هشام، في النحو، والغيث األوهدية األ

، 6/173الزركلىىي، : األعىىالم: انظىىر( )هىىـ1284 )علىىى المطىىول، غيىىر تامىىة، تىىوفي بتىىون  عىىام

 (.3/367عمر كحالة، : ومعجم المملفين

م، دار سىىحنون للنشىىر 1997طبعىىة عىىام (11/12)محمىىد الطىىاهر بىىن عاشىىور : التحريىىر والتنىىوير (5)
=  
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 .على صحة هذا القول باستقراء آي القرآن الكريم ~تدل شيخ اإلسالم واس

 : حيث ذكر نظائر آيتي الخم  والفيء وأنها كلها ال تدل على التسوية

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ): كقوله تعالى

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڄ  

وئ  وئ  ۇئ  ): وقوله، [4٣٣:البقرة] (ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

ٹ  ٹ  ): وقوله [0٢:اإلسراء] (ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

 (ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 [0٢-01:املعارج] (گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ): وقوله [١:النساء]

ہ   ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ): وقوله

ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  

 .[0٢:احلج] (ۉ  ې

بىل قىد تكىون غيىر مسىتحبة سىواء ، ففي كىل هىذه المواضىع ال تجىب التسىوية

وال سىيما أنىه ال ، الخمى  والفىيء اآيتى: ومثىل هىذه، أكان اإلعطاء واجباً أم مستحباً 

لتسويةيوجد لفظ في اآلية يدل على ا
( )

. 

وال ، لم يخم  قط خمساً خمسة أجزاء وال خلفا ه فإن النبي ): وقال أيضاً 

بل يعطون أهل الحاجة من هىمالء ، كانوا يعطون اليتامى مثل ما يعطون المساكين

وقىد كىان بالمدينىة يتىامى ، وهمالء وقد يكون المسىاكين أكثىر مىن اليتىامى األغنيىاء

بل وال عرف أنهىم أعطىوهم بخىالف ، وبين الفقراءأغنياء فلم يكونوا يسوون بينهم 

 =  
 .تون  -والتوزيع 

 (.258 - 19/257) مجموع الفتاوى (1)
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(ذوي الحاجة
 ( )

. 

ولم يكن يقسمه بيىنهم ): في سهم ذي القربى وقال ابن القيم عن فعل النبي 

بل كان يصىرفه بحسىب ، وال يقسمه قسمة الميراث، على السوية بين الغني والفقير

لىم يشىك فىي  ومىن تأمىل سىيرته حىق تأمىل، الحاجة فيزو  العىزب ويقضىي الغىارم

(هذا
 ( )

. 

وأحكامىىه أنىىه كىىان يجعىىل  والىىذي يىىدل عليىىه هىىدي النبىىي ): وقىىال أيضىىا

(مصارف الخم  كمصارف الزكاة وال يخر  بها عن األصناف المذكورة
 ( )

. 

للفيء لي  كسائر األمالخ بل لتمام عبوديته كان  أن ملك النبي : ~وبين 

وهىذا .نفقة والباقي فىي سىبيل هللا يتصرف فيه باألمر فيضعه حيث أمره هللا فبعضه

حقيقىة  >الىذي خفىي علىى فاطمىة فظنتىه ميراثىاً وخفىي عليهىا  النوع من الملك هىو

الملك الذي لي  يورث بل يكون صدقة ولما علم الخليفة الراشد ومن بعىده ذلىك لىم 

يجعلوه ميراثاً بل دفعوه إلى علي والعباس يعمالن فيه عمل النبي 
 ( )

. 

، مىن إعطىاء فاطمىة لقربى خم  الخمى  لمىا امتنىع النبىي كان سهم ا ولو

يمنىع عىنهم  على دفىع المهىر فقىط ألبنىاء عمىه فمىا كىان النبىي  واقتصر النبي 

حق لهم شيئاً هو
( )

. 

ما كان يجمىع القربىى واليتىامى والمسىاكين وابىن السىبيل؛  النبي  وثبت أن

لخمى  بالتمىام والكمىال كىان خمى  ا ولىو، ليقسم بينهم نصيبهم من الخم  والفىيء

 .صىواب قىول المالكيىةأن التقرر  بهذا و، حق لكل صنف من همالء لفعله النبي 
 
 

 (.111-6/111)منها  السنة النبوية  (1)

 (.5/82)زاد المعاد  (2)

 (.5/82) المرجع السابق (3)

 (5/84) المرجع السابق (4)

 (.6/249)فتح الباري  (5)
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هىىذا مىىن جهىىة اسىىتحقاق آل البيىىت
( )

بحيىىث ، نىىه محىىل اجتهىىاد الحىىاكموأ، الخمىى  

 .يصرفه وفق المصلحة

وال ، في قسمة خم  آل البيت تأسيا برسول هللا  لذلك اجتهد الصحابة 

وعلىى هىذا .طا لحقهىم فىي الخمى  بىل هىو مقتضىى الحاجىة واالجتهىاديعد ذلك إسقا

بىل ، األساس نرد جميع استدالالتهم على إسقاط الصحابة حق آل البيت في الخم 

وهذا الثابت الصىحيح الىذي ، نحكم بكذب الكثير منها سوى ما ثبت بالسند الصحيح

ألنىه ثبىت أن  ،فهم منه القوم منع الصحابة حق الخم  عىداوة وحسىدا باطىل أيضىا

عىىن   وإال كيىىف يفسىىر تنىىازل علىىي، الخمىى  يقسىىمه الحىىاكم بحسىىب اجتهىىاده

فإن كان حقا واجبا كالزكاة مىثال لىم يكىن لعلىي أن ، حتى عاتبه العباس، الخم 

 .يتنازل عنه

أما استداللهم بكتاب  ابن عباس إلى نجدة الحىروري علىى منىع الصىحابة آل 

 عن تسألني وكتبت": اها مسلم في صحيحهفهي رواية صحيحة رو، البيت الخم 

 ."قومنا علينا فأبى لنا هو نقول كنا وإنا هو لمن الخم 

 صىىرفه يتعىىين ال أنىىه رأوا أي( ذاخ قومنىىا علينىىا أبىىي): قولىىه »: النىىووي قىىال

 صرح وقد، أمية بني من األمر والة بقومه وأراد، المصالح في يصرفونه بل، إلينا

 المسىائل هىذه عىن عبىاس البىن نجىدة سىمال بأن، له ةرواي وفي، داود أبي سنن في

. الهجىرة من سنة وستين بضع بعد الزبير ابن فتنة وكانت ،الزبير ابن فتنة في كان

 مىن (قومنىا علينىا ذلىك أبىي): بقولىه أراد عباس ابن أن يجوز: ~ الشافعي قال وقد
 
 

ن يصرف إليهم السهم، فهناخ من يقول أن السهم يصىرف إلىى اختلف العلماء في ذوي القربى الذي (1)

 .فقراء آل البيت ومساكينهم وعليه الحنفية، أن الخم  يعطى فقراء آل البيت

وذهب الشافعية إلى أن لهم خم  الخم  يستوى فيه غنيهم وفقيرهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ  

علىي بىىن : اإلحكىىام فىي أصىول األحكىىام). األنثيىين، ويكىون بىىين بنىي هاشىم والمطلىىب دون غيىرهم

 -هـ، دار الكتاب العربي 1414، 1سيد الجميلي، ط. د: ، تحقيق(3/67)محمد اآلمدي أبو الحسن 

 (.بيروت 
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«أعلم وهللا معاوية ابن يزيد وهم الصحابة بعد
( )

  

بكر وعمر فىي حملهمىا عليىه فىي سىبيل هللا  أبيفعل : القول وربما أراد بذلك

.ومن تبعهما على ذلك
 ( )

  

 بىن أبىي السىرح لعبىدهللا أما دعوى إعطاء عثمىان بىن عفىان خمى  آل البيىت

علىى سىيرة   فإن المتتبع لسيرة ذي النورين يجده قد مضىى ،ولمروان بن الحكم

لعمال والىوالةالصديق والفاروق في قسمة الخم  وفرض األرزاق ل
( )

  فكىان، 

ولىذي القربىى واليتىامى والمسىاكين  ينفق خم  الغنائم طبقا لنص اآلية للرسول 

آل نصيبه ونصيب  وأنه بعد موت الرسول ، وابن السبيل بحق الخم  لكل منهم

وقىد اسىتنفد الخليفىة ، ذي القربى إلى بيىت المىال لينفىق منهىا علىى الكىراع والسىالح

وذي القربىى الىذي آل إلىى بيىت المىال علىى صيب رسول هللا ن الراشد عثمان 

اإلنفاق على الكراع والسالح لكثىرة الفتوحىات التىي تمىت فىي عهىده ومىا اسىتلزمته 

.من أسلحة وخيول
 ( )

األمىر عائىد لإلمىام فقد سىبق أن  ، وعلى فرض صحة الخبر 

 .ينظر فيه بنظر المصلحة

 بن لعبدهللا فان خم  أفريقيةوهناخ من لم يصحح رواية إعطاء عثمان بن ع

.أبي السرح كالقاضي ابن العربي
( )

  

والصىىحيح أن هىىذا العطىىاء كىىان مىىن مالىىه الخىىاص
( )

وقيىىل أن مىىروان ابىىن ،   
 

 (.193-12/191)شرح النووي على صحيح مسلم  (1)

 (.6/315)ابن قدامة : المغني: انظر (2)

م، الهيئىىىة 1986طبعىىىة عىىىام (95ص)حمىىىدقطىىىب إبىىىراهيم م: السياسىىىة الماليىىىة لعثمىىىان بىىىن عفىىىان (3)

 .المصرية العامة للكتاب

 (.97ص) المرجع السابق (4)

والذي صح هو إعطا ه خم  الخم  لعبدهللا : " يقول المحقق( 111ص)العواصم من القواصم،  (5)

 (.111ص)محب الدين الخطيب ". بن أبي سرح جزاء جهاده المشكور، ثم عاد فاسترده منه

 (.539ص)اقالني الب: التمهيد (6)
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.الحكم اشترى خم  إفريقية
( )

فىي سىبيل  مىع إنفاقىه، فلي  ألحد أن يتوهم ذلىك 

 .هللا تعالى وكثرة بذله لماله ونفسه في نصرة الدين

كىان مبىدأ ، فإن إعطاء األرزاق للعمال وإغناءهم عىن النىاسوعلى كل حال 

حتىى أغنىوا ، وسار عليه الخلفاء الراشىدون مىن بعىده إسالميا فرضه رسول هللا 

وفرغوهم للعمل ولمصلحة الدولة، العمال عن أموال الناس
( )

. 

على من اتهم عثمان بتفضيله أهله باألموال الكثيرة من  ~وقد رد ابن تيمية 

وكان يمثر أهله بىاألموال الكثيىرة مىن بيىت المىال حتىى أنىه دفىع »: مال فقالبيت ال

ودفع إلى مىروان ألىف ، إلى أربعة نفر من قريل زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار

نعم كىان يعطىي !! أين النقل الثابت بهذا : فالجواب يقال، (مليون دينار)ألف دينار 

وأما هذا القىدر ، ن إلى جميع المسلمينوكان يحس، أقاربه ويعطي غير أقاربه أيضا

فإنه ال عثمان وال ، هذا من الكذب البين: ثم يقال ثانيًا، الكثير فيحتا  إلى نقل ثابت

(غيره من الخلفاء الراشدين أعطوا أحدا ما يقارب هذا المبلل
 ( )

 . 

 
 

 (.2/484)ابن األثير : الكامل في التاريخ (1)

 .بدون( 2/64. )عبـدالعزيز إبراهيم العمري. د: الوالية على البلدان، في عصر الخلفاء الراشدين (2)

 (.6/355)منها  السنة النبوية  (3)
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 فدكا >دعوى منع فاطمة : ثانيا : 

يمكد من منظورهم منع الذي ، تناقلت كتب اإلمامية هذا المطعن الشهير

تهمة باطلة  -بال شك - وهي، فدخالصحابة حقوق آل البيت المالية ومنها حق 

ن أبا بكر لم يمنع فاطمة إ .دخلها الكثير من االفتراء والفهم السقيم واالعتقاد الفاسد

بدليل عدم توريثه األزوا  المطهرات حتى أبنته ، من اإلرث لعداوة وبغص

وعندها ال مجال إال السمع ، ي ذلك سماعه للحديث بأذنه منهبل السبب ف، الصديقة

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ): ألن هللا تعالى يقول، والطاعة

 .[0٢:األحزاب] (ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ

 فاطمىىة أن تىىذكر فبعضىىها، الحادثىىة هىىذه نقىىل فىىي متناقضىىة اإلماميىىة كتىىبأن 

إياهىىىا منحهىىىا  هللا رسىىىول ألن، بفىىىدخ طالبىىت
( )

 > فاطمىىىة أن تىىىذكر وبعضىىىها، 

بإرثها طالبت
( )

 بأصىل وجهلهىم، القىوم اضىطراب علىى يدل واضح تناقص وهذا، 

 .أحكام من عليها بنوا ما سقوط وبالتالي، المسألة هذه

 فىإن فىدخ > فاطمىة ادعىاء من ذكر ما إن »: ~ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 بطريق يكون أن امتنع اإلرث بطريق طلبها كان فإن، لها ميراثاً  كونها ناقصي هذا

 هبىة هىذه كانىت إن ثم، اإلرث بطريق يكون أن امتنع الهبة بطريق كان وإن، الهبة

 يوصىي أن غيىره ي ىورث كما ي ورث كان إن منزه  هللا فرسول الموت مرض في

 أن فالبىد صىحته فىي انكى وإن، حقىه مىن بأكثر موته مرض في يخصه أو، لوارث

 شيئاً  الموهوب يقبص ولم، بكالمه الواهب وهب فإذا وإال، مقبوضة هبة هذه تكون

 فىدكاً   النبىي يهىب فكيف، العلماء جماهير عند باطالً  ذلك كان الواهب مات حتى

 بمعرفته تختص حتى، والمسلمين بيته أهل عند معروفاً  أمراً  هذا يكون وال لفاطمة
 
 

، وحىق (2/282)يعلىي بىن يىون  العىاملي النبىاط: الصراط المستقيم إلى مسىتحقي التقىديم: انظر (1)

 .دار الكتاب اإلسالمي( 1/178)لعبدهللا شبهر : اليقين في معرفة أصول الدين

 (.1/112) للطبرسي: االحتجا : انظر (2)
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« } علي أو أيمن أم
( )

. 

  ما رواه الشىيخان مىن حىديث عائشىة الحادثة هذه في الثابت الصحيح أما

اآلنىىف الىىذكر
( )

وليسىىت معصىىومة كمىىا ، ذلىىك فىىي مجتهىىدة > فاطمىىة كانىىت فقىىد، 

 أمسىكت رأيىه علىى الخليفىة عىزم مىن رأت لمىا ثم، معها الحق أن اعتقدت، يدعون

 .} ذلك غير يسعها كان وما، المسألة في الكالم عن

 مىىع -فاطمىىة أي- غضىبها سىىبب وأمىىا»: اجتهادهىا توجيىىه فىىي حجىر ابىىن لقىا

 تمسك ما خالف على الحديث تأويل فالعتقادها المذكور بالحديث بكر أبي احتجا 

 أن ورأت( نىىورث ال): قولىىه فىىي العمىىوم تخصىىيص اعتقىىدت وكأنهىىا، بكىىر أبىىو بىىه

، بىالعموم بكر أبو وتمسك، عنه تورث أن يمتنع ال وعقار أرض من خلفه ما منافع

 بىه االجتمىاع عىن انقطعىت ذلىك علىى صىمم فلمىا، للتأويىل محتمىل أمىر في واختلفا

«لذلك
( )

. 

 دال قىد واإلجمىاع السنة نأل  والحق في هذه المسألة مع أبي بكر الصديق

 .يورث ال  النبي أن على

 بالسىىنة ثبىىت يىىورث ال  النبىىي كىىون »: ~ تيميىىة ابىىن اإلسىىالم شىىيخ قىىال

 بمىا ذلىك يعىارض فىال، قطعىي دليىل منهمىا وكل، الصحابة وبإجماع، بها المقطوع

 كىان لمىا دلىيالً  كىان لىو ذلىك ألن، مخصوص فهو عموماً  كان وإن، عموم أنه يظن

الخبر هذا أن وذلك، القطعي يعارض ال الظني إذ، القطعي يعارض فال بنياً  إال
( )

 

  كلهىم بىل ينكىره نمى فىيهم ولي ، ومجال  أوقات في الصحابة من واحد غير رواه
 

 (.229-4/228)منها  السنة النبوية  (1)

  (451ص )انظر (2)

 (.6/212) فتح الباري (3)

، وقىد (ال نىورث، مىا تركنىا صىدقه: )يشير إلى الحديث الذي احتج به أبو بكىر وهىو قىول النبىي  (4)

 .تقدم تخريجه
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 وال الميىراث طلىب علىى أزواجىه مىن أحىد يصىره  لم ولهذا، والتصديق بالقبول تلقاه

  النبىي بقىول فىأخبر شىيئاً  ذلىك مىن طلىب مىن بىل، الميراث طلب على العم أصره 

 فلىم، علي إلى الراشدين الخلفاء عهد على ذلك على األمر واستمر، طلبه عن رجع

.«تركة له قسم وال، شيئاً  ذلك من يغير
( )

  

علىى نحىو مىا ، فىدخفىي مسىألة  وآل البيت أنفسهم صىوبوا فعىل الصىديق 

فىىي البىىاب التىىالي عنىىد الحىىديث عىىن موقىىف آل  - بمشىىيئة هللا تعىىالى - سىىوف يفصىىل

 . البيت ممن منع حقوقهم المالية من الصحابة

 العبىىاس أبىىو العباسىىي الخليفىىة احىىتج ذلىىك علىىى الراشىىدين الخلفىىاء وبإجمىىاع

احالسف
( )

 تلبىي  في الجوزي ابن نقل ما على المسألة هذه في منابريه بعص على 

  علىي آل مىن رجىل فقىام يومىاً  خطىب أنىه السىفاح عىن روينىا وقد »: قال إبلي 

: قىال بلمنىي مىن علىى أعىدني المىممنين أمير يا: فقال،  علي أوالد من أنا: قال

  فىدخ أخىذ حىين  بكر وأب بلمني والذي  علي أوالد من أنا: قال بلمك  ومن
 

 (.4/221) منها  السنة النبوية  (1)

أول خلفىاء الدولىة : عبدهللا بن محمد بن علي بن عبىدهللا بىن العبىاس بىن عبىدالمطلب، أبىو العبىاس  (2)

نشىأ ولىد و". القىائم " و" المرتضىى " ويقال له . العباسية، وأحد الجبارين الدهاة من ملوخ العرب

وقىام بدعوتىه أبىو مسىلم الخراسىاني مقىوض عىرش الدولىة األمويىة، ( بين الشىام والمدينىة)بالشراة 

آخىر )هـ وصىفا لىه الملىك بعىد مقتىل مىروان بىن محمىد 132فبويع له بالخالفة جهرا في الكفة سنة 

نتقىام، وكىان شىديد العقوبىة، عظىيم اال. وكافأ أبا مسلم بأن واله خراسىان( ملوخ األمويين في الشام

طفىىال والجىىالين إلىىى حىىراق حتىىى لىىم يبىىق مىىنهم غيىىر األتتبىىع بقايىىا األمىىويين بالقتىىل والصىىلب واإل

" نبار، حيث بنى مدينة سماها وكانت إقامته باأل. ولقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دمائهم. ندل األ

مويىىون سىىالم، وكىىان األوهىىو أول مىىن أحىىدث الىىوزارة فىىي اإل. وجعلهىىا مقىىر خالفتىىه" الهاشىىمية 

وكان سخيا جدا، وهو أول من وصل . يتخذون رجاال من الخاصة يستشيرونهم في بعص شمونهم

ويوصىف بالفصىاحة والعلىم، تىوفي  .وكان يلىب  خاتمىه بىاليمين. سالمبمليوني درهم من خلفاء اإل

النىىووي، : ، وتهىىذيب األسىىماء6/212الخطيىىب البغىىدادي، : تىىاريخ بغىىداد: انظىىر( )هىىـ136)سىىنة  

 (.3/99الحافظ المزي، : وتهذيب الكمال ،2/491
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،  عمىر: قىال بعىده  قام ومن: قال، نعم: قال بلمكم  على ودام: قال، فاطمة من

 ودام: قىال،  عثمىان قىال بعىده  قىام ومن: قال، نعم: قال بلمكم  على ودام: قال

 مكانىاً  ينظىر وكىذا كىذا يلتفىت فجعىل بعىده  قىام ومىن: قىال، نعىم: قىال بلمكىم  على

«...منه يهرب
 ( )

. 

  البيىىت أهىىل وأئمىىة، الصىىحابة وسىىائر، الراشىىدين الخلفىىاء إجمىىاع وقىىعف

 جىرى ذلىك وعلىى، صىدقة تركه ما وأن، يورث ال  هللا رسول أن على، أجمعين

 . هللا رسول صدقة بأيديهم كانت الذين البيت أهل وأئمة الراشدين الخلفاء عمل

 يسىىتل ذلىىك مىىع هىىي، وفضىىلها، دينهىىا وكمىىال، جاللتهىىا علىىى > وفاطمىىة

 يقرهىا  النبىي كىان مىا التىي األمىور بعىص منهىا تصىدر كانىت قىد بىل، معصومة

 فلىم خادمىاً   النبىي كسىمالها: لىه يجيبهىا فال الشيء  النبي من تطلب وقد، عليها

.الصحيحين في  علي حديث في ثبت كما للتسبيح وعلياً  وأرشدها يعطها
 ( )

  

 أن  الرسول سألت اطمةف إن: زعبدالعزي بن عمر عن داود أبي سنن وفي

فأبى اً فدك لها يجعل
( )

 . 

  هللا لرسول جاءت فاطمة أن > عائشة حديث من مسلم صحيح في وثبت

 لهىا فقىال، قحافىة أبىي ابنىة فىي العىدل يسىألنك إليىك أرسلنني أزواجك إن: له وقالت

...(.هذه فأحبي: قال، بلى: فقالت أحب  ما تحبين ألست بنية أي):  هللا رسول
 ( )

  

، شىيء كىل فىي لها موافقته عدم على فدل، ذلك من لشيء  النبي يجبها فلم

  لغضىبها يغضب ال فأن وبالتالي، عليه يقرها فال فتخطص مجتهدة األمر تفعل قد بل
 

 .بيروت -هـ، دار الكتاب العربي 1415، 1السيد الجميلي، ط. د: تحقيق( 121ص)  (1)

-3/1358).مناقىب علىي بىن أبىي طالىب: فضىائل الصىحابة، بىاب: كتاب: صحيح البخاري: انظر (2)

 (.4/2191) .وعند النومالتسبيح أول النهار : الذكر والدعاء، باب: كتاب: وصحيح مسلم( 1359

 (.3/378) سنن أبي داود : انظر (3)

 (.4/1891.)فضائل عائشة: فضائل الصحابة، باب: كتاب: أخرجه مسلم (4)
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 .أولى باب من

 > كانىىت فقىىد، ذلىىك جىىن  مىىن بكىىر أبىىي مىىن  هللا رسىىول ميىىراث وطلبهىىا

وإلجمىىاع ، ذلىىك فىىي الصىىريح للىىنص بكىىر أبىىي مىىع ذلىىك فىىي الحىىق وكىىان مجتهىىدة

 .الصحابة عليه

اسىتنادا إلىى   فقىد اغضىب الرسىول  أما دعوى أن مىن أغضىب فاطمىة

(أغضىبني أغضىبها فمىن مني بضعة فاطمة): الحديث
 ( )

 مىن لكىل الزمىاً  كىان لىوف.

 لحوقه من أولى بعلي لحوقه ولكان، بكر أبي قبل لعلي الزماً  لكان، مطلقاً  أغضبها

 وشىكوى جهىل أبىي البنىة  علىي خطبىة هو الحديث هذا مناسبة أن إذ، بكر بأبي

 باتفىاق فيىه نىص وهىو، السىبب محىل يتنىاول العىام والىنص النبىي علىى له فاطمة

 علىى العىام داللىة ألن، تخصىيص بىدليل السبب إخرا  يجوز ال قالوا حتى، العلماء

الظهىور وجىه علىىى غيىره وعلىى قطعيىة سىببه
( )

 يثالحىىد هىذا كىان فلىو هىىذا وعلىى 

 . علياً  ذلك في دخوالً  الناس أول لكان فاطمة أغضب من كل على متنزالً 

 جهىل أبىي البنة  علي خطبة الحديث فسبب»: تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 سىببه إخىرا  يجىوز ال سىبب علىى الىوارد اللفىظ إذ، قطعىاً  اللفىظ فىي داخل والسبب

 .باالتفاق دخوله يجب السبب بل، منه

 أن قطعىاً  ومعلوم(  آذاها ما ويمذيني رابها ما يريبني) : ثالحدي في قال وقد

 هىذا كىان فىإن، وآذاه ذلىك رابىه  والنبي، وآذاها رابها عليها جهل أبي ابنة خطبة

 الحقىاً  وعيىداً  يكىن لم وإن، طالب أبي بن علي الوعيد هذا يلحق أن لزم الحقاً  وعيد

«علي من الوعيد عن أبعد بكر أبو كان، بفاعله
( )

  .  
 

 (.3/1361.)مناقب قرابة الرسول : فضائل الصحابة، باب: كتاب: رواه البخاري في (1)

إلسىالم وأبيىه شىهاب الىدين وجىده أبىي شىيخ ا: المسودة في أصول الفقه لألئمة الثالثة من آل تيميىة (2)

 .القاهرة -محمد محيى الدين عبـدالحميد، مطبعة المدني : تحقيق( 119ص)البركات 

 (4/251 )النبوية منها  السنة (3)
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،  هللا رسىول بىإرث المطالبىة فىي قولهىا عن رجعت > فاطمة أنكما ثبت 

.والسير الحديث في األئمة من واحد غير ذلك على نص كما
 ( )

 

 راضىية وهي وماتت، فرضيت > استرضى فاطمة  كما ثبت أن أبا بكر

 أتاهىا فاطمىة مرضىت لمىا): قىال أنه الشعبي عن بسنده البيهقي روى ما على، عنه

 عليىك  يسىتأذن بكىر أبىو هىذا فاطمة يا: علي فقال، عليها فاستأذن الصديق ربك أبو

 مىا وهللا: فقىال، يترضاها عليها فدخل له فأذنت، نعم: قال له  آذن أن أتحب: فقالت

، رسىوله ومرضىاة، هللا مرضىاة إبتغىاء إال، والعشىيرة واألهىل، والمال الدار تركت

(رضيت حتى ترضاها ثم، البيت أهل ومرضاتكم
 ( )

 . 

 من سمعه الشعبي عامر أن والظاهر ،قوي جيد إسناد وهذا »: كثير ابن قال

«علي من سمعه ممن أو ،علي
( )

 . 

 وبىه، صىحيح الشىعبي إلىى فاسىناده مرسىالً  كان وإن وهو »: حجر ابن وقال

«بكر أبي هجر على- السالم عليها- فاطمة تمادي جواز في اإلشكال يزول
( )

 . 

 مرضىىت حىىين فاطمىىة إلىىى بكىىر أبىىو جىىاء قىىال رعىىام عىىن »وروي أيضىىا

 وذلىك: قالىت، لىه تىأذني أن شىئت فىإن الباب على بكر أبو هذا: علي فقال، فاستأذن

".عنه فرضيت وكلمها إليها واعتذر عليها فدخل، نعم: قال، إليك أحب
( )

  

األوزاعي عن » و
( )

  علىى غضىبت   هللا رسىول بنىت فاطمىة أن بلغنىي قال 
 

 .الباب الرابع من البحث بيان ذلك في-بمشيئة هللا تعالى -سيأتي  (1)

 (.2/121)وسير أعالم النبالء( 6/311) السنن الكبرى للبيهقي (2)

 (.5/289)البداية والنهاية  (3)

 (.6/212) فتح الباري (4)

: عىالم النىبالءأ، وسىير (2/97)الطبىري : ، والريىاض النظىرة(8/27)ابىن سىعد: الطبقات الكبرى (5)

 (.2/129)الذهبي 

إمام الديار الشامية فىي : وزاع، أبو عمروعبدالرحمن بن عمرو بن يحمد األوزاعي، من قبيلة األ  (6)
=  
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 مكىاني أبىرح ال قىال ثىم حىار يىوم فىي بابهىا على قام حتى بكر وأب فخر ، بكر أبي

 لترضىىى عليهىىا فأقسىىم علىىي عليهىىا فىىدخل   هللا رسىىول بنىىت عنىىي ترضىىى حتىىى

."فرضيت
 ( )

  

" .فاطمة بيت أحرق لم أني وددت": اللهم بما نسبوه  ألبي بكر قولهدأما است

بجلىىيال داود بىىن علىىوان يىىهفف، الظلىىم والغصىىب ىكتأكيىىد مىىنهم فىىي دعىىو
( )

: وهىىو. 

."الحديث منكر"
( )

  

حىق  وتبطل دعوى الشيعة اإلمامية غصب الصىحابة ، الحق يظهر وبهذا

 وأن، الصىحيحة واألخبار النصوص خالل من تقريره تم بما آل البيت في الميراث

 بهىىر فقهيىىة مسىىألة فىىي اختالفىىاً  يكىىون أن يعىىدو ال وفاطمىىة الصىىديق بىىين جىىرى مىىا

 وفاتهىا قبىل فعادهىا، فضىلها الصىديق لها وعرف، له عتفرج فيها الحق > لفاطمة

 .-جميعاً  عنهما هللا فرضي- عنه راضية وهي إال ماتت فما واسترضاها

 =  
ولىد فىي بعلبىك، ونشىأ فىي البقىاع، وسىكن بيىروت وتىوفي . الفقه والزهد، وأحىد الكتىاب المترسىلين

ويقدر مىا سىئل عنىه بسىبعين ألىف مسىألة أجىاب ( المسائل)في الفقه، و( السنن)كتاب : من كتبه.بها

: ، وشىذرات الىذهب3/127ابن خلكان، : وفيات األعيان: انظر( ) هـ157)توفي سنة . عليها كلها

 (.1/241ن العماد، اب

 (.2/97)الطبري : الرياض النظرة (1)

علوان بىن : علوان بن داود البجلي، مولى جرير بن عبدهللا، ويقال علوان بن صالح، قال البخاري (2)

ال به، وقال إويقال بن صالح منكر الحديث، وقال العقيلي له حديث ال يتابع عليه وال يعرف ، داود

الىىذهبي، : ميىىزان االعتىىدال: انظىىر). (هىىـ181)مىىات سىىنة .الحىىديثمنكىىر : أبىىو سىىعيد بىىن يىىون 

 (.361، راجع ص 4/188ابن حجر : ، ولسان الميزان5/135

الضىىىىىعفاء ( 4/218)ابىىىىىن حجىىىىىر : ولسىىىىىان الميىىىىىزان( 3/118) الىىىىىذهبي : ميىىىىىزان االعتىىىىىدال (3)

 - هىىىـ، دار المكتبىىىة العلميىىىة1414، 1عبىىىـدالمعطي أمىىىين قلعجىىىي، ط: تحقيىىىق( 3/421)للعقيلىىىي

 .بيروت
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 دعوى ضرب الزهراء وكسر ضلعها وإسقاط جنينهاإبطال : ثالثا : 

دعىىوى أن عمىىر ضىىرب ، مىىن األكاذيىىب التىىي لىىي  لهىىا أسىىاس مىىن الصىىحة

بىل إن بعىص كتىب اإلماميىة أنكىر .فىي بطنهىافاطمة حتى أسقط ولدها محسنًا وهىو 

فأمىىا "..: وهىىذا مىىا يمكىىده ابىىن أبىىي الحديىىد حيىىث يقىىول .القصىىة مىىن أساسىىهاصىىحة 

-األمور الشنيعة المستهجنة التي تذكرها الشيعة مىن إرسىال قنفىذ إلىى بيىت فاطمىة 

وأنه ضربها بالسوط فصار في عضدها كالدملج وبقي أثره إلىى أن ، -عليها السالم

! يىا أبتىاه يىا رسىول هللا: فصىاحت، وأن عمىر أضىغطها بىين البىاب والجىدار، ماتت

وفاطمة خلفه ، حبل يقاد به وهو يعتل وجعل في عنق علي ، وألقت جنيناً ميتاً 

وأن عليىاً لمىا ، وابناه حسن وحسىين معهمىا يبكيىان، تصرخ وتنادي بالويل والثبور

وال ، ال أصىل لىىه عنىىد أصىىحابنافكلىىه .. .فتهىىدد بالقتىىل، أحضىر سىىألوه البيعىىة فىامتنع

وإنما هىو شىيء تنفىرد الشىيعة ، وال رواه أهل الحديث وال يعرفونه، يثبته أحد منهم

"بنقله
( )

. 

وهىىذه األكاذيىىب جىىاءت فىىي كتىىاب سىىليم بىىن قىىي  الىىذي تبىىرأ منىىه جمىىع مىىن 

وهو يروي عن جابر الجعفي، األمامية وعدوه من الموضوعات
( )

وهو رافضىي ، 

 
 

لىى المدينىة إ ويقول أيضا في قصىة خىرو  زينىب بنىت رسىول هللا   (2/61)شرح نهج البالغة  (1)

عها وكانت حامالً فطرحت ما في بطنهىا، فأدركها هبار بن األ: " ومتابعة الكفار لطلبها سود، فروه

قىرأت هىذا : " بي الحديىديوم فتح مكة دم هبار، يقول ابن أ -صلى هللا عليه وآلىه-فلذلك أباح رسول هللا 

ع  -صىلى هللا عليىه وآلىه-إذا كان رسول هللا : الخبر على النقيب أبو جعفر، فقال أبىاح دم هبىار ألنىه روه

ع فاطمىة حتىى ألقىت ذا أزينب فألقت ما في بطنها، فظهر الحىال  نىه لىو كىان حيىاً ألبىاح دم مىن روه

عىىت فألقىىت المحسىىن، فأروي عنىىك أ: فقلىىت. بطنهىىا وه ال تىىروه عنىىي وال تىىروي : " قىىالن فاطمىىة ر 

ولي  في قوله هذا أي دليل على صحة الدعوى، ألنهىا ( 14/193شرح نهج البالغة، " ) .بطالنه

 .ليست رواية، ولم يقل بها أبو جعفر بقوة

 .سبق ترجمته (2)
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الحديث كما في الميزان كذاب باتفاق أئمة
( )

وتهذيب التهذيب، للذهبي 
( )

. 

طعىن فىي ، وهذا الزعم باإلضافة إلى كونه عاريا من الصىحة وكىذبا محضىا

وذلك باتهامه بالجبن والسكوت عن عمر وهو من أشجع أصحاب النبىي ، على 

 ،ر وكيف  أضىالع يكسىر ثىم علىيه  بنىت كلثىوم أم تزوه  الذي  عمر أن ي تصوه

ها ر غير هذاف أمِّ  .اإلطالق على م تصوه

.كما ثبت ذلك بالرواية الصحيحة علًما بأن محسنًا ولد في حياة النبي 
 ( )

 

 : وممن ذكر قصة إسقاط عمر لجنين الزهراء محسنا

( هىـ 346) سىنة المتىوفي( الىذهب مرو ) تاريخ صاحب المسعودي ذكر ـ1

( الوصىية إثبىات) كتابه في قال، بعده جاء ممرخ كل عنه ينقل مشهور ممرخ وهو

، بابىه وأحرقىوا - علىي- عليىه فهجمىوا »: والخالفىة السقيفة قضايا شرحه عند

 !!«محسنا أسقطت حتى بالباب النساء سيدة وضغطوا كرها واستخرجوه

 برافضىي عنىدنا حجىة تقىوم وال. رافضىي وسبق الحديث عن المسعودي فهو

 . مشهورا كان وإن

فىإن ، بما في الملل والنحىل، ثبات قصة الضربأما ما عدوه دليال على إ - 2

ألن الشهرسىتاني ينقىل مىذهب ، ذلك من غرائب اإلماميىة التىي تعىد مىن المغالطىات

النظام
( )

 ألقىت حتىى البيعىة يىوم فاطمىة بطن ضرب عمر إن: النظهام وقال": فيقول 

 الىدار فىي كان وما، فيها بمن دارها احرقوا -عمر- يصيح وكان. بطنها من الجنين

 
 

 (.1/279)الميزان للذهبي  (1)

  (394ص)راجع (.2/47)تهذيب التهذيب  (2)

: ، ونيىىل األوطىىار(3/156)ابىىن حجىىر: ، وفىىتح البىىاري(5/77)ن األثيىىر ابىى: أسىىد الغابىىة: انظىىر (3)

 (.4/151)الشوكاني 

 .سبق ترجمته (4)



 

 

 الباب الثالث

526 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 ".والحسين والحسن وفاطمة علي غير
( )

 اأو تصىديق اإقىرار فال يعىد ذكىر الحادثىة 

 .بها

(بالوفيات الوافي) وكذلك الحال في جعل مملف ـ3
 ( )

عند ، مثبتا لهذه الفرية 

 يىوم فاطمىة بطىن ضىرب عمىر إن ": يقىول، وعقائىده كلماتىه ونقىل ترجمته للنظىام

 ".بطنها من المحسن ألقت حتى البيعة

 بالياه من وذكر، المعتزلي النظام وضالالت مخازي هنا شهرستاني يعددفال

وزاد فىى » الشهرسىتاني قىال. جنينهىا ألقىت حتىى فاطمىة ضىرب عمىر أن زعىم أنه

ن عمر ضرب بطن فاطمىة يىوم البيعىة إ: الفرية فقال
( )

 فىي الصىفدي فعىل كىذلك.«

 .المعتزلة عقائد مخازي تعداد

عن الحافظ محمد بن أحمد بىن قاله ابن حجر وكذلك الحال في استداللهم بما 

حماد الكوفي الحافظ أبي بشىر الىدوالبي
( )

قىال محمىد بىن أحمىد بىن حمىاد ": فيقىول 

ثىم فىي آخىر ، كىان مسىتقيم األمىر عامىة دهىره -بعد أن أرخ موته  -الكوفي الحافظ 

إن عمىر رفى  : حضىرته ورجىل يقىرأ عليىه، أيامه كان أكثر ما يقرأ عليىه المثالىب

مة حتى أسقطت بمحسنفاط
( )

روايىة  فإن ذلك دليل واضح على رفص ابن حجر" 

فال حجة لهىم فىي . حمد بن حماد لما طرأ له آخر أيامه من قراءة المثالبمحمد بن أ

  .ذلك

وددت أنىي ": ما استنادهم برواية تثبت الندم ما روي من قىول أبىي بكىر أ

 
 

 (.1/57) الملل والنحل (1)

 (.6/76)الصفدي  (2)

 (.1/75) الملل والنحل (3)

 .سبق ترجمته (4)

 (.1/268)لسان الميزان  (5)
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فيه علوان بن داود البجلي ".لم أحرق بيت فاطمة
( )

"منكر الحديث"وهو. 
( )

 . 

ابىىن حميىىدحىىدثنا ": أمىىا روايىىة الطبىىري
( )

  ،عىىن مغيىىرة ،حىىدثنا جريىىر: قىىال ،

عن زياد بن كليب
( )

وفيىه طلحىة والزبيىر ورجىال مىن  ،علىي يىتأتىى عمىر ب: قىال 

فخر  عليىه الزبيىر  ،أو لتخرجن إلى البيعة ،وهللا ألحرقن عليكم: فقال ،المهاجرين

".ط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوهفسق ،مصلتا السيف فعثر
( )

 

 : في الرواية آفات وعلل منهاف

جرير بن حازم .1
( )

وهو صدوق يهم وقد اختلط 
( )

وقيل أنه ضعيف، 
( )

.  

ابن المقسمالمغيرة وهو  .2
( )

ثقة إال أنه كان يرسل في أحاديثه ال سيما عن . 

 
 

 .سبق ترجمته (1)

 (.3/421)الضعفاء للعقيلي (2)

كان »: د بن حميد الرازي، كنيته أبو عبـدهللا، يروي عن ابن المبارخ، وجرير، قال ابن حبانمحم (3)

: وقال عنه الىذهبي «.ممن ينفرد عن الثقات باألشياء المقلوبات، وال سيما إذا حدث عن شيوخ بلده

ن من المجروحي: انظر.) مات سنة ثمان وأربعين ومائتين  «كان من أوعية العلم لكن ال يحتج به»

اإلمام محمد بن حيىان بىن أحمىد بىن أبىي حىاتم التميمىي البسىتي، : المحدثين والضعفاء والمتروكين

حلب، والعبر في خبر  -هـ، دار الوعي 1396، 1محمود إبراهيم زايد، ط: ، تحقيق2/313-314

 .(1/452شم  الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، : من غبر

 .سبق ترجمته (4)

 (.2/233)طبري تاريخ ال (5)

جريىر بىن حىازم أبىىو النضىر األزدي العتكىي البصىىري، سىمع أبىا رجىىاء وابىن سىيرين، روى عنىىه  (6)

، 1/198: ضىىعفاء العقيلىىي: انظىىر)الثىىوري وابىىن المبىىارخ، مىىات سىىنة سىىبعين ومائىىة فىىي آخرهىىا 

 (.2/514ابن أبي حاتم، : الجرح والتعديل

 (.138ص)ابن حجر : تقريب التهذيب (7)

 (.1/198)ء العقيلي ضعفا (8)
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وهي المرتبة التي  ،المدلسين ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من. إبراهيم

.ال يقبل فيها حديث الراوي إال إذا صرح بالسماع
 ( )

 

البالذريالمعىىروف بىى، أحمىىد بىىن يحيىىى البغىىداديأمىىا روايىىة 
( )

 سىىليمانعىىن  ،

التيمي
( )

ابىن عىونوعن ، 
( )

فلىم ، يريىد البيعىة، أن أبىا بكىر أرسىل إلىى علىي : 
 =  

مغيرة بن مقسم أبو هشام الضبي الكوفي، سمع أبا وائل وإبراهيم، روى عنه الثوري وشعبة، قال  (1)

أحىد ، مغيىرة بىن مقسىم الضىبي الكىوفي: "جرير، كان مغيرة مولى لبني السيد، قال عنه ابن حجىر

: النخعىي خاصىة، قىالروايتىه عىن إبىراهيم ، األئمة متفق على توثيقه، لكن ضعف أحمد بىن حنبىل

مىا أخىر  لىه البخىاري عىن إبىراهيم إال مىا توبىع عليىه : كان يدلسىها وإنمىا سىمعها مىن حمىاد، قلىت

وثقىىه يحيىىى بىن معىىين وأبىو زرعىىة والنسىىائي وآخىرون، وقىىال أبىو حىىاتم، وبىىن .. واحىتج بىىه األئمىة

: ريخ الكبيىرالتىا) ".مات سنة ثالث وثالثين ومائىة. منكر الحديث: صدوق، وقال بن سعد: خراش

السيد هاشىم النىدوي، : ، تحقيق7/332محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبوعبدهللا البخاري الجعفي، 

 (.1/445ابن حجر، : بيروت، وفتح الباري -دار الفكر 

عمىر : ، تىاريخ أسىماء الثقىات(11/241)، تهىذيب التهىذيب(1/143)الذهبي: تذكرة الخفاب: انظر (2)

 -هـ، الدار السىلفية1414، 1صبحي اليامرائي، ط: تحقيق( 1/219)، بن أحمد ابو حفص الواعظ

 .الكويت

مىىىن أهىىىل . مىىمرخ، جغرافىىىي، نسىىىابة، لىىه شىىىعر: أحمىىد بىىىن يحيىىىى بىىن جىىىابر بىىىن داود الىىىبالذري (3)

وكىىان يجيىىد . جىىال  المتوكىىل العباسىىي، ومىىات فىىي أيىىام المعتمىىد، ولىىه فىىي المىىأمون مىىدائح.بغىىداد

وأصىيب فىي آخىر عمىره بىذهول شىبيه بىالجنون فشىد ( هىد أزدشىيرع)الفارسية وترجم عنها كتاب 

فتىوح البلىدان، والقرابىة وتىاريخ األشىراف، ويسىمى أنسىاب : بالبيمارستان إلىى أن تىوفي مىن كتبىه

، ولسىان الميىزان، 2/48معجىم األدبىاء ليىاقوت الحمىوي، : انظر( )هـ279)األشراف، توفي سنة 

1/322 .) 

والهم أبىىو محمىىد المىىدني أحىىد العلمىىاء، وثقىىه أحمىىد وابىىن معىىين، قىىال سىىليمان بىىن بىىالل التيمىىي، مىى (4)

، تحفة 251ابن حجر، ص : تقريب التهذيب: انظر.)هـ، وقيل غير ذلك 277مات سنة : البخاري

 (.5/436األحوذي، المباركفوري، 

ئمىة الحافظ المزني عبـدهللا بن عون أرطبان أبو عون المزني، مىوالهم البصىري الحىافظ، أحىد األ (5)

شك ابىن : كنا نعجب من ورع ابن سيرين فأنساناه ابن عون، قال شعبة: األعالم، قال خالد بن قرة
=  
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فقالىىت ، تلقتىىه فاطمىىة علىىى البىىابف -أي شىىعلة نىىار- فجىىاء عمىىر ومعىىه فتيلىىة .يبىىايع

وذلك أقوى فيما جاء به ، نعم: أتراخ محرقا علي بابي  قال !يا بن الخطاب: فاطمة

"!أبىىوخ
 ( )

فىىإن سىىلميان . هىىذا إسىىناد منقطىىع مىىن طرفىىه األول ومىىن طرفىىه اآلخىىر 

التيمىىي تىىابعي والىىبالذري
( )

فكيىىف يىىروي عنىىه مباشىىرة بىىدون راو  ،متىىأخر عنىىه 

نوسيط  وأما ابن عو
( )

يسمع ولم  .فهو تابعي متأخر وبينه وبين أبي بكر انقطاع ،

مع التذكير بأن الحادثىة وقعىت فىي  ،الحادثة أولىحتى من أن  والصديق من باب 

وكىذلك سىليمان التيمىي.السنة الحادية عشر من الهجىرة
( )

لىم يىدرخ الصىديق تىوفي  

مسلمة بن محاربجهالة ، أضف إلى ذلك هجرية 143سنة 
( )

 . 

ربه ابن عبد أما
( )

فإنىه كىان يعتقىد أن ، أنه كان مشهورا بالنصب أيضافكما  

 =  
سير : انظر( )هـ 152وقيل  151)عون أحب إلي من يقين غيره وروى حماد بن زيد، توفي سنة 

 (.17/211، الوافي بالوفيات، الصفدي، 6/364أعالم النبالء، الذهبي، 

 (.1/252)البالذري : أنساب األشراف (1)

 .سبق ترجمته (2)

 .سبق ترجمته (3)

 .سبق ترجمته (4)

مسلمة بن محارب الزيادي كوفى، روى عن أبيه وعن بن جريج، روى معتمىر بىن سىليمان، عىن  (5)

: الجىرح والتعىديل: انظىر.)ابىن حبىان ذكرهو.رجل من أهل الكوفة عنه وروى أبو الحسن المدائني

 (.7/491ابن حبان، : ثقات، وال8/266ابن أبي حاتم، 

األديىب اإلمىام صىاحب العقىد : أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم، أبو عمىر (6)

وكان ابىن .مولى لهشام بن عبدالرحمن بن معاوية( سالم)كان جده األعلى . من أهل قرطبة. الفريد

منىه مىا . لىه شىعر كثيىر. وجمعهىاعبد ربه شاعراً مذكورا فغلىب عليىه االشىتغال فىي أخبىار األدب 

: انظىىر( )هىىـ328)وهىي قصىىائد ومقىاطيع فىىي المىىواعظ والزهىد، تىىوفي سىنة ( الممحصىىات)سىماه 

 (.8/8الصفدي، : ، الوافي بالوفيات1/111ابن خلكان، : وفيات األعيان
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ولم يدر  علي بن أبي طالب من جملة الخلفىاء. الخلفاء أربعة آخرهم معاوية
( )

ثىم .

أمىىا كتىىاب .فىىال حجىىة فيىىه كمىىا ال حجىىة علينىىا بالمعتزلىىةكتابىىه كتىىاب فىىي األدب إن 

أبىي  وابىن، نسبته إلىى ابىن قتيبىة اإلمامة والسياسة فقد سبق الكالم على عدم صحة

وبهذا تسقط فرية ضرب الزهراء  .الحديد رافضي حجة على رافضي مثله ال علينا

 .وإسقاط جنينها وإحراق بيتها

  إبطال دعوى قتل عثمان: رابعاا  رقية  : 

، والىذي تىرده األدلىة الكثيىرة، اإلماميىة الكثيىرة هذا الزعم باطىل أحىد مىزاعم

 : منها

أرحىىم ): قىىال رسىىول هللا ، مىىن شىىدة وصىىدق حيائىىه  مىىا عىىرف عنىىه .1

(وأصدقها حياًء عثمان، وأشدها في دين هللا عمر، أمتي أبو بكر
 ( )

 . 

م ْضىطَِجًعا فىي بَْيتِىي َكاِشىفًا عىن   هللاِ كىان رسىول  ": قالت > َعائَِشةَ  وعن

فَتََحدََّث ث ىمَّ اْسىتَأَْذَن ، تِْلَك اْلَحالِ فَاْستَأَْذَن أبو بَْكر  فَأَِذَن له وهو على ، فَِخَذْيِه أو َساقَْيهِ 

َمر  فَأَِذَن له وهو َكَذلِكَ  ْثَمىان  فََجلَىَ  رسىول ، فَتََحدَّثَ ، ع  ى   هللاِ ث ىمَّ اْسىتَأَْذَن ع  َوَسىوَّ

، هدخل أبو بَْكر  فلم تَْهتَلَّ لىه ولىم ت بَالِى: فََدَخَل فَتََحدََّث فلما َخَرَ  قالت َعائَِشة   ..ثِيَابَه  

َمر  فلم تَْهتَلَّ له ولم ت بَالِهِ  ْيَت ثِيَابَىكَ ، ث مَّ دخل ع  ْثَمان  فََجلَْسَت َوَسىوَّ : فقىال، ث مَّ دخل ع 

ل  تَْستَِحي منه اْلَماَلئَِكة) (أال أَْستَِحي من َرج 
( )

 . 

."خلق يبعث على ترخ القبيح" : و الحياء
 ( )

ففىي تصىديق الخبىر المكىذوب  .

 
 

 (1/217)للزركلي: األعالم (1)

وصىححه األلبىاني فىي السلسىلة ( 6/211)، سىنن البيهقىي الكبىرى (3/184)مسند أحمد بن حنبل   (2)

 (3/223)الصحيحة 

  (4/1866-1867.)من فضائل عثمان بن عفان : فضائل الصحابة، باب: صحيح مسلم كتاب (3)

 (.11/522)البن حجر : فتح الباري (4)
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  لخبر النبيتكذيب ، عن عثمان 

-أن رقيىىة : أخىىر  أحمىىد والحىىاكم والىىدوالبي مىىن حىىديث أبىىي هريىىرة  .2

فرجلىت رأسىه ، مىن عنىدي آنفىاً  خر  رسول هللا ": قالت -رضي هللا تعالى عنها

: قىال، كخيىر الرجىال: قلىت:   قالىت-عثمىان : يعنىي- عبـدهللا كيف تجدين أبا: فقال

"(فإنه من أشبه أصحابي بي خلقاً ، أكرميه)
( )

 . 

هىي التىي قالىت هىذه  وورد في رواية أخرى أن أم كلثىوم بنىت رسىول هللا 

المقالىىة
( )

وسىىوء ، وتسىىوء أخالقىىه لدرجىىة القتىىل فكيىىف يكىىون شىىبيها بالرسىىول. 

فقىد طعىن بمىن أشىبهه عثمىان فىي خلقىه  فمن طعن فىي أخىالق عثمىان . المعشر

 .وهو المعصوم 

بعىد  >أم كلثوم ، األخرى عثمان بن عفان ابنته هو تزويج رسول هللا  .3

.الشيعة اإلمامية وذلك بإجماع.>موت أختها رقية 
 ( )

 

بىل !فكيىف زوجىه األخىرى  فإذا كان قد قتىل واحىدة مىن بنىات رسىول هللا 

ومىا زوجتىه إال  ،لىو كىن عشىراً لىزوجتهن عثمىان): كيف قىال لىه لمىا ماتىت الثانيىة

(بوحي من السماء
( )

 . 

 
 

-55ص )للىدوالبي : ، والذرية الطاهرة النبوية(514، 1/511)أحمد بن حنبل : فضائل الصحابة (1)

صحيح اإلسناد واهي المتن، فإن رقية ماتت سنة ثىالث : " وقال( 4/52)للحاكم  والمستدرخ( 56

وضعف الحديث الشىيخ ." من الهجرة عند فتح بدر، وأبو هريرة إنما أسلم بعد فتح خيبر وهللا أعلم

 (815-13/814)األلباني في السلسلة الضعيفة 

 (.51ص)للدوالبي : الذرية الطاهرة (2)

ممسسىة آل : تحقيىق( 1/276)أبىو علىي الفضىل بىن علىي الطبرسىي : م الهىدىإعالم الورى بىأعال (3)

إلحيىاء  -علىيهم السىالم-هىـ، ممسسىة آل البيىت 1417، 1إلحياء التىراث، ط -عليهم السالم -البيت

 (.165ص)أحمد عبـدهللا الطبري : قم، ذخائر العقبى -التراث 

رواه : ، قىال الهيثمىي(22/436)الطبرانىي : ، والمعجم الكبيىر(8/38)ابن سعد : الطبقات الكبرى (4)

الطبراني في حديث طويل، وفيه عبـدالرحمن بن أبي الزناد، وهو لين وبقية رجالىه ثقىات، مجمىع 
=  
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فلىم يزوجىه ، ي قتلهىا عثمىان كانىت أم كلثىومأن التى ماميىةوقد زعىم بعىص اإل

وأمىا أم كلثىوم فتىزو  عثمىان بهىا ): قىال نعمىة هللا الجزائىري، بعىدها رسول هللا 

(وذلك أنىه ضىربها ضىرباً مبرحىاً فماتىت منىه، أيضاً بعد أختها رقية وتوفيت عنده
 

( )
 . 

أنفسىىهم لمعارضىىته مىىا روي عىىن  اإلماميىىةولكىىن هىىذا القىىول غيىىر مسىىلم عنىىد 

 . ئمتهم من أن التي قتلها عثمان هي رقية وليست أم كلثومأ

 .(لو كن عشراً لزوجتهن عثمان): قال وقد تقدم أن رسول هللا 

 .امتنع عن تزويجه بعد ما قتل ابنته وهذا يبطل ما زعموه من أنه 

ولىم يىذكرها إال ، أن هذه القصة لم ترد في أي كتاب من كتىب أهىل السىنة .4

لتناقلهىا رواة التىاريخ  ماميىةلو كانت قد وقعت على حىد زعىم اإلو، الشيعة اإلمامية

ثىم هىو بعىد ذلىك ، وأمىام سىمعه وبصىرهوالسير سيما وأنها قىد وقعىت فىي حياتىه 

وهىو ، ولىم يقىم حىد القتىل علىى القاتىل، -لهىا ماميةكما يفهم من إيراد اإل-تغافل عنها

 .ئمالذي ال يتوقف في إمضاء الحدود وال يخاف في هللا لومة ال

أما اآليات التي استدل بها الشيعة اإلمامية على هذه المزاعم فقد نحوا في  .5

وكىون القىرآن الكىريم أنىزل بلغىة  تفسيرها منحىى التأويىل البىاطني الىذي يتعىارض 

 (ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے): قىىىىال تعىىىىالى، العىىىىرب وبهىىىىا يفهىىىىم

اعترفىىوا هىىم  كمىىا،العقولالبىىاطني أبعىىد شىىيء عىىن  ماميىىةولكىىن تفسىىير اإل [0:يوســ ]

ونسبوه إلى أئمتهم، أنفسهم بذلك
( )

 . 

 =  
 (.9/83)للهيثمي : الزوائد

 (.1/367)للجزائري : األنوار النعمانية (1)

عىة المدرسىين فىىي ، منشىورات جما(3/73)محمىد حسىىين الطبطبىائي : الميىزان فىي تفسىير القىرآن (2)

 .قم -الحوزة العلمية 
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فقىد ، والمنحى الباطني الذي نحىوه فىي تأويىل هىذه اآليىات واضىح لمىن تأملىه

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ): قالوا في خبر هللا تعالى عىن جىن  اإلنسىان

واللسىان علىي بىن ، إن العينىين همىا رسىول هللا: [43-١:البلد] (ں  ڻ   ڻ     ڻ

 .والنجدين واليتهما، والشفتين الحسن والحسين، أبي طالب

كمىا  ولم يقل أحد مىن المفسىرين عىن هىذه اآليىات أنهىا نزلىت فىي عثمىان 

إلماميةزعم ا
( )

. 

وبهذا يتبين سقوط هذا الزعم القائل بأن عثمان قتل زوجته رقية بنت رسول 

وا حقوق والذي يهدف باألساس األول خدمة عقيدة لعن الصحابة الذي غصب، هللا

 .من ذلك -تعالى- برأهم هللا.حسب زعمهم آل البيت وبلموهم حقوقهم

  دعوى لعن الصحابة آل البيت وسبهم علناالرد على : خامساا : 

علىىىى منىىىابر معاويىىىة وغيرهىىىا مىىىن األكاذيىىىب  إن حكايىىىات لعىىىن علىىىي 

و ذلك مما دسه الشيعة اإلماميىة لتأييىد دعىوى العىداوة والبغضىاء آلل ، والمختلقات

لتشىىويه سىىمعة الصىىحابة ليتىىأتى لهىىم إسىىقاط عىىدالتهم وديىىنهم ثىىم بعىىد ذلىىك و ،البيىىت

 تلىك علىىألن اسىتداللهم ، افتىراء وكىذب سىاقط وهو، ينقضوا اإلسالم عروة عروة

 إنمىا بهىذا وهىو، زعمىه علىى يىدل مىا فيىه لىي  مسىلم صىحيح إلىى وهعز بما الفرية

 أبىي بىن معاوية أمر) : قال أبيه عن وقهاص أبي بن سعد بن عامر حديث إلى يشير

ا: فقال تراب  أبا تسب أن منعك ما: فقال سعداً  سفيان  لىه قىالهن ثالثىاً  ذكىرت مىا أمه

...(الىنعم حمىر من إليه  أحب منهن واحدة لي تكون ألن، أسبه فلن  هللا رسول
 ( )

 

 .الحديث

 
 

: ، وفتح القدير(513-4/512)، وتفسير ابن كثير (199-31/198)للطبري : جامع البيان: راجع (1)

 (.444-5/443)للشوكاني 

 . (4/1871)من فضائل علي : فضائل الصحابة، باب: كتاب: أخرجه مسلم في صحيحه (2)
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 وإنمىا، بسبه سعداً  أمر بأنه تصريح فيه لي  هذا معاوية قول »: النووي قال

 أو، خوفىاً  أو، تورعىاً  امتنعىت هىل: يقول كأنه. السب من له المانع السبب عن سأله

 كىان وإن، محسىن مصىيب فأنىت السىب عىن لىه وإجالالً  تورعاً  كان فإن، ذلك غير

، معهىم يسىب فلىم يسىبون طائفىة فىي كىان قىد سىعد ولعىل، آخىر جواب فله ذلك غير

 آخىر تىأويالً  ويحتمىل قىالوا. مالالسى هىذا فسأله، عليهم أنكر أو، اإلنكار عن وعجز

 رأينىىا حسىىن للنىىاس وتظهىىر، واجتهىىاده رأيىىه فىىي تخطئىىه أن منعىىك مىىا: معنىىاه أن

.«أخطأ وأنه، واجتهادنا
( )

  

ىَدائي ضىرار وصىف علىى معلقىاً  القرطبي أبو العباس وقال الصا
( )

  لعلىي 

 فيمىىا لضىىرار وتصىىديقه، ذلىىك مىىن معاويىىة وبكىىاء، معاويىىة بحضىىور عليىىه وثنائىىه

الق
( )

 وعظىيم، ومنزلتىه  علي بفضل معاوية معرفة على يدل الحديث وهذا »: 

 معاوية كان لما، وسبهه بلعنه يصرح أن معاوية على يبعد ذلك وعند، ومكانته، حقه

 ذلىىك مىىن عنىىه يىىروى ومىىا األخىىالق وكىىرم والحلىىم، والىىدين العقىىل مىىن بىىه موصىىوفاً 

 تسب أن يمنعك ما: وقاص أبي بن لسعد قوله فيها ما وأصح، يصح ال كذب فأكثره

 ،امتناعىىه سىىبب عىىن سىىمال هىىو وإنمىىا، بالسىىب بتصىىريح لىىي  وهىىذا تىىراب  أبىىا

 ذلك سمع ولما، جوابه من بهر قد كما، نقيضه من أو، ذلك من عنده من ليستخر 

(لمستحقه الحق وعرف، وأذعن سكت معاوية
 ( )

. 

 ذلىك مىن أرادو، لسىعد المداعبىة سىبيل علىى ذلىك قىال إنمىا معاويىة أن وربما

 يحىىب، ذكيىىاً  فطنىىاً  رجىىالً  كىىان  معاويىىة فىىإن  علىىي فضىىائل بعىىص اسىىتظهار

 } علىي فىي سىعد عنىد مىا يعىرف أن فىأراد، عنىدهم ما واستخرا  الرجال مطارحة
 
 

 (.15/175) شرح صحيح مسلم (1)

 .ترجمتهسبق  (2)

 (174ص)راجع  (3)

 .(6/278) للقرطبي: المفهم (4)
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 . المثير األسلوب بهذا سماله فألقى

 منىه يصىدر أن  معاويىة فحاشىا بالسىب األمىر مىن اه اإلماميىةادع ما وأما

 : أمور عدة هذا من نعوالما ،ذلك مثل

 كان بل، بسبه غيره يأمر حتى  علياً  يسب كان ما نفسه معاوية أن: األول

 الثابتة أقواله ذلك على دلت كما، اإلسالم إلى والسبق بالفضل له معترفاً ، له معظماً 

 .عنه

الخىوالني مسىلم أبىا أن: وجىه غير من ورد وقد »: كثير ابن قال
( )

 وجماعىة 

 إنىي وهللا: فقىال مثلىه  أنىت أم عليىاً  تنىازع أنىت: لىه فقىالوا عاويىةم علىى دخلوا معه

...(مني باألمر وأحق، وأفضل مني خير أنه ألعلم
 ( )

. 

 فقالىت، يبكي جعل معاوية إلى علي قتل خبر جاء لما): أيضاً  كثير ابن ونقل

 لالفضى مىن النىاس فقىد مىا تدرين ال إنك ،ويحك: فقال قاتلته  وقد أتبكيه: امرأته له

(والعلم والفقه
 ( )

 النىاس ويحمىل بل علياً  معاوية يسب أن ودين عقل في يسوغ فهل.

 .هذا فيه يعتقد وهو سبه على

 أو بسىب  لعلىي تعىرض  معاوية أن صحيح بنقل يعرف ال أنه: الثاني

 معىىه حربىه انتهىاء بعىىد يسىبه أن المعقىول مىن فهىىل، حياتىه فىي لىىه حربىه أثنىاء شىتم

 علىى النىاس يحمىل أن منىه وأبعىد، العقىول أهىل عند يكون ما أبعد من فهذا، ووفاته

 .وشتمه سبه

 أراد فلىو، والىدهاء بالعقىل مشىهوراً ، ذكيىاً  رجىالً  كىان  معاويىة أن: الثالث

 أبىي بىن سىعد مثىل مىن ذلىك يطلىب أفكىان -ذلك حاشاه- علي سب على الناس حمل

 
 

 .سبق ترجمته (1)

 (.8/129) البن كثير: البداية والنهاية (2)

 (.8/131) المرجع السابق (3)
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 ال فهذا!! أصالً  الفتنة في دخوله عدم مع، والورع الفضل في هو من وهو، وقاص

 .بمعاوية فكيف، وتدبيراً  عقالً  الناس أقل يفعله

 لىىه } علىىي بىىن الحسىىن تنىىازل بعىىد بالخالفىىة انفىىرد  معاويىىة أن: الرابىىع

 سىب فىي لىه نفىع فىأي، بالملىك األمصىار لىه ودانىت والقلوب الكلمة عليه واجتمعت

، لنفىوسا تهدئىه مىن فيىه لمىا، ذلىك عىدم تقتضىي ةالسياسى وحسىن الحكمىة بل علي 

 بحسىن األمىة لىه شهدت الذي  معاوية على يخفي ال هذا ومثل، األمور وتسكين

 .والتدبير السياسة

 مىىن علىىي وأبنىىاء بالخالفىىة اسىىتقالله بعىىد  معاويىىة بىىين كىىان أنىىه: الخىىام 

 الحسىىن أن ذلىك ومىىن. والتىاريخ السىىير كتىب فىىي مشىهور هىىو مىا، والتقىىارب األ لفىة

ألف بمائتي ازهمافأج معاوية على وفدا والحسين
( )

 . 

 سنة في بيعته على الرعايا وأجمعت »:  معاوية ترجمة في كثير ابن قال

 كانىت التىي السىنة هىذه إلىى المىدة هذه في باألمر مستقالً  يزل فلم... وأربعين إحدى

 مىن إليىه تىرد والغنىائم، عاليىة هللا وكلمىة، قىائم العىدو بىالد فىي والجهىاد، وفاته فيها

«وعفىو وصىفح، وعىدل راحىة في معه والمسلمون، األرض أطراف
( )

 ابىن وقىال. 

الحنفي العز أبي
( )

«المسلمين ملوخ خير وهو معاوية المسلمين ملوخ وأول »: 
( )

 .

.« اإلسىالم ملىك المىممنين أميىر »: ترجمتىه في الذهبي وقال
( )

 ومعاويىة »: وقىال 

.«بلمهم على عدلهم غلب الذين، الملوخ خيار من
( )

  
 
 

  .موقع صيد الفوائدنشر ( 7ص)أبي عبـدهللا الذهبي : رد البهتان عن معاوية بن أبي سفيان: انظر (1)

 (.8/119)البداية والنهاية  (2)

 .سبق ترجمته (3)

 (.545ص)شرح العقيدة الطحاوية  (4)

 (.3/121) سير أعالم النبالء (5)

 (.3/159) المرجع السابق (6)
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 هىذه كانىت مىن علىى المحىال أبعىد من فإنه  معاوية حق في هذا ثبت وإذا

 الفضىل فىي هىو مىن وهىو المنىابر علىى علىي لعىن على الناس يحمل أن، سيرته

 الثنىىاء ذلىىك عليىىه أثنىىوا الىىذين بعىىدهم مىىن العلىىم وأهىىل السىىلف أولئىىك أن يعنىىي وهىىذا

 األمىة نزهىت ممىا وهىذا الضىالل علىى واتفقىوا والبغي الظلم على مالموه قد، البالل

(ضىاللة علىى التجتمع أمتي إن)  الرسول حديث بنص عنه
( )

 سىيرة علىم ومىن .

، للرعيىة السياسىة وحسىن، والصىفح الحلم من به اشتهر وما، الملك في  معاوية

، األمثال مضرب الحلم في  معاوية بلل فقد.عليه الكذب أكبر من ذلك أن بهرله

 في مثله رأيت ما): معاوية عنده ذكر وقد انمرو بن ملكعبـدال: قال األجيال وقدوة

(وكرمه واحتماله حلمه
 ( )

. 

 لىو لىه فقيىل، شىديداً  سىئياً  كالمىاً  معاويىة أسىمع رجىالً  أن) : عساكر ابن ونقل

 مىىن أحىىد ذنىىب عىىن حلمىىي يضىىيق أن هللا مىىن ألسىىتحيي إنىىي: فقىىال عليىىه  سىىطوت

(رعيتي
( )

. 

 واجىىه مىىن بلىىى: عاويىىةم فقىىال، منىىك أنىىذل رأيىىت مىىا): لمعاويىىة رجىىل وقىىال

  الرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال

(هذا بمثل
 ( ). 

كمىىا  ،فىإن الىتالعن وقىىع مىن الطىائفتين"وعلىى فىرض وقوعىه وقىىت الحىرب 

وهىمالء يلعنىون  ،وكان همالء يلعنون ر وس همالء فىي دعىائهم ،وقعت المحاربة
 
 

في سنده معان : " قال ابن الملقن(.41ص)البن أبي عاصم : ، السنة(2/1313)سنن ابن ماجه  (1)

فيىه أيضىا أبىو خلىف األعمىى، وهىو و. بن رفاعة وقد ضعفه ابن معين، ووثقه أحمد وابن المديني ودحيم

حمىىدي : تحقيىق( 51ص)ابىن الملقىىن : تىذكرة المحتىىا  إلىى أحاديىىث المنهىا ." كىذاب: قىال يحيىىى. هالىك

إن : " وقد صحح األلباني حديث حىديث.بيروت -م، المكتب اإلسالمي  1994، 1عبـدالمجيد السلفي، ط

 (3/319)حيحة السلسلة الص".هللا قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضاللة 

 (.8/135)البداية والنهاية البن كثير  (2)

 (.8/135)ابن كثير  : ، البداية والنهاية(59/179)تاريخ مدينة دمشق  (3)

 (.59/183)ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق (4)
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والقتىال ي، وقيل إن كل طائفة كانىت تقنىت علىى األخىر ،ر وس همالء في دعائهم

وهىذا كلىه سىواء كىان ذنبىا أو اجتهىادا مخطئىا أو  ،تالعن باللسىانباليد أعظىم مىن الى

مصيبا فإن مغفرة هللا ورحمته تتنىاول ذلىك بالتوبىة والحسىنات الماحيىة والمصىائب 

"المكفرة وغير ذلك
( )

. 

 هذا يحصل كيف إذ، وبهذا يتبين كذب دعوى حمل معاوية الناس لسب علي

 بعىد يعقىل فهىل.والتكىريم واالحتفىاء، مودةوال األلفة هذه من أوالده وبين بينه ما مع

، والشىتائم بالسب له المجاهرين وعامتهم الناس سفهاء  معاوية حلم يسع أن هذا

 علىى طالب أبي بن علي الراشد الخليفة بلعن ذلك بعد يأمر ثم، المممنين أمير وهو

 . والبلدان األمصار سائر في بذلك والته ويأمر، المنابر

األولى من اإلمامية التي تقول أن الصحابة لىم يراعىوا  وتسقط كذلك الدعوى

وال يسىىتند ، بىىل إن كىىل مىىا عىىدوه أدلىىة إلثبىىات تلىىك الفريىىة باطلىىة، حقىىوق آل البيىىت

 .عليها

 

 

 
 

 .(4/468) ابن تيمية: منها  السنة النبوية (1)



 

 

 الباب الثالث

539 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 

  
 
 
 

 ثالثالفصل ال

موقف الصحابة من أدلة غلو الشيعة في آل 

 البيت
 
 

- :  مبحثـــانوفيه 
 الصحابة مكانة آل  مرويات الشيعة حول كتمان: المبحث األول

 .البيت

 نقد مرويات الشيعة حول كتمان الصحابة مكانة : المبحث الثاني
 .آل البيت

 
 *      *  *** *  *      *  
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 مرويات الشيعة: المبحث األول

 ل كتمان الصحابة مكانة آل البيتحو

علمىىوا مىىن القىىرآن  -رضىىوان هللا تعىىالى علىىيهم-أن الصىىحابة  ماميىىةيعتقىىد اإل

وعصىىمتهم وأحىىوالهم مىىن التصىىرف فىىي الكىىون ،مكانىىة آل البيت النبىىي وحىىديث 

حسىىدا لهىىم وتىىآمرا علىىيهم ، وعلىىم الغيىىب والتشىىريع وحقهىىم فىىي اإلمامىىة وكتموهىىا

 .للحصول على الخالفة ونيل مكانتهم

المبىىين  مىىن القىىرآن وأحاديىىث النبىىي  -تعىىالى- نىىزل هللاومعتقىىد كتمىىان مىىا أ

وما تميزوا به من المكانة والعصمة والتصرف في فيهما حق آل البيت من الخالفة 

: فيقىول( المفيىد)ينقل هىذا اإلجمىاع ، من المسائل المتفق عليها عند اإلمامية، الكون

خىالفوا فىي كثيىر  - يعنىي الصىحابة  -أن أئمة الضىالل  -أي الشيعة  -واتفقوا " 

 عليىه وآلىه صىلى هللا-من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي 

الخىىوار  والمرجئىىة وأصىىحاب الحىىديث علىىى خىىالف و وأجمعىىت المعتزلىىة ،-وسىىلم

"اإلماميىىة فىىي جميىىع ماعىىددناه 
( )

بىىذلك خىىالفوا سىىائر الفىىرق اإلسىىالمية فىىي هىىذه و 

 .العقيدة

الىذي ، (كتاب سىليم بىن قىي )أَول كتاب للشيعة يسجل فيه هذا االفتراء هو و

تبرأ منه اإلمامية وعدوه موضوعا
( )

. 

المسىتفاد مىن الروايىات مىن طريىق أهىل البيىت أن ): ويقول شيخهم الكاشاني

بل منه ما هو خالف ما ، القرآن الذي بين أبهرنا لي  بتمامه كما أ نزل على محمد

اسىم : وأنىه قىد حىذف منىه أشىياء كثيىرة منهىا، ومنه ما هىو مغيىر محىرف، أنزل هللا

ومنها أسماء المنىافقين ، د غير مرةعلي في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محم

 
 

 (.48ص)أوائل المقاالت  (1)

 (415ص)راجع (2)



 

 

 الباب الثالث

541 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

وأنىه لىي  أيضىاً علىى الترتيىب المرضىي عنىد هللا ، ومنها غير ذلىك، في مواضعها

(وعند رسوله
 ( )

. 

هو الحسد والبغضاء من قبل الصىحابة آلل  - بزعمهم - وكان دافع الصحابة

فىىي إن الصىىحابة بعىىد النبىىي قىىد غيىىروا وبىىدلوا ": يقىىول نعمىىة هللا الجزائىىري، البيىىت

وحذف ما فيه مىن مىدائح  ،إن الصحابة قاموا بتغيير القرآن وتحريف كلماته..الدين

."وإبهار مساوئه م، وفضائح المنافقين، آل الرسول
 ( )

 

يعنىىي   -وال تعجىىب مىىن كثىىرة األخبىىار الموضىىوعة فىىإنهم "  : ويقىىول أيضىىا

 ،ن هىذاقىد غيىروا وبىدلوا فىي الىدين مىا هىو أعظىم مى فإنهم بعد النبي  - الصحابة

كتغييىىرهم القىىرآن وتحريىىف كلماتىىه وحىىذف مىىا فيىىه  مىىدائح آل الرسىىول واألئمىىة 

".الطاهرين وفضائح المنافقين وإبهار مساوئهم
( )

  

نه قد استفاض في األخبار إن القىرآن كمىا أنىزل لىم يملفىه إال أميىر إ": ويقول

جمعىه  فلمىا، فبقي بعد موته ستة أشىهر مشىتغال بجمعىه،  المممنين بوصية النبي

هىذا كتىاب هللا كمىا : فقىال لهىم، كما أنزل أتىى بىه إلىى المتخلفىين بعىد رسىول هللا 

عنىدنا قىرآن كتبىه ، ال حاجة بنا إليىك وال إلىى قرآنىك: فقال عمر بن الخطاب، أنزل

لىن تىىروه بعىىد هىذا اليىىوم وال يىراه أحىىد حتىى يظهىىر ولىىدي : فقىىال لهىم علىىي، عثمىان

."ثيرة وهو خال من التحريفوفي ذلك القرآن زيادات ك، المهدي
 ( )

  

أما الخميني
( )

الىذين ال يعنىون  -أي الصىحابة  -أولئىك ": فقىد قالهىا صىراحة 

كىانوا يتخىذون مىن القىرآن وسىيلة ، إال ألغىراض الىدنيا والرئاسىة باإلسالم والقرآن  
 

 (.1/52)سير الصافي التف (1)

 (.1/97) األنوار النعمانية  (2)

 (.1/79)المرجع السابق (3)

 (.2/361)المرجع السابق  (4)

 .سبق ترجمته (5)
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تلىىك اآليىىات مىىن صىىفحاته ويحىىذفون، لتنفيىىذ أغراضىىهم المشىىبوهة
( )

ويسىىقطون ، 

ويلصىىقون العىىار وإلىىى األبىىد بالمسىىلمين ، العىىالمين إلىىى األبىىدالقىىرآن مىىن أنظىىار 

ويثبتون على القرآن ذلك العيب الذي ياخذه المسلمون على كتىب اليهىود ، وبالقرآن

."والنصارى
 ( )

 وأنهم، يرى أن الصحابة حذفوا النصوص الدالة على اإلمامة كما 

دف إال الوصىول إلىى ولم يكىن لهىم هى، الحظ لهم في اإلسالم، قوم انتهازيون أيضا

السلطة ولو عن طريىق تحريىف نصىوص القىرآن الكىريم إذا اقتضىت الحاجىة ذلىك 
( )

. 

فهىو محىرف ، فالشيعة اإلمامية يعتقدون بأن الصحابة قاموا بتحريف القىرآن

وأنه قد زيد فيه ونقص، ومبدل
( )

 ،محفىوب عنىد المهىدي المنتظىرعنىدهم  القرآنو، 

 ،الصىحابة بعىد أن عرضىه علىيهم ورفضىوه مىن وقد أخذه علي بن أبىي طالىب 

وبعىد  ،إلى أن أصىبح القىرآن عنىد المهىدي المنتظىر،وأعطاه الحسن ثم إلى الحسىين

 .ذلك يخر  القرآن مع خرو  المهدي

عىن أبىي ": فقد روى المجلسي روايىة اسىتخرجها مىن كتىاب الغيبىة للنعمىاني

وقضىاء  ،ب جديىدوكتىا ،يقىوم القىائم بىأمر جديىد": قال أبىو جعفىر : بصير قال

وال تأخذه فىي هللا ،ال يستتيب أحدا ،لي  شأنه إال بالسيف، على العرب شديد ،جديد

 
 

 .أي الدالة على خالفة علي بن أبي طالب  (1)

 (.131ص)كشف األسرار (2)

 (.138ص)كشف األسرار: انظر (3)

، واألصىول (169، 168، 216، 1/13)ن العياشىي محمىد بىن الحسى: تفسير العياشي: انظر مثالً  (4)

، (1/389)، (1/361)، وتفسىىير القمىىي (2/619)ومىىا بعىىدها، و( 1/412)الكلينىىي : مىىن الكىىافي

: ، وبحىىار األنىىوار(1/41)الفىىيص الكاشىىاني : وغيرهىىا، والتفسىىير الصىىافي( 2/217)، (1/211)

لشيعة اإلمامية مىن ينفىي وهناخ من ا( 28-93/26)، (19/31)، (21/95)، (7/377)المجلسي 

 .عن الشيعة دعوى التحريف تقية وال عبرة بذلك القول، باإلضافة لخروجه عن نطاق الدراسة
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"لومىىىة الئىىىم
( )

رآن غيىىىر المحىىىرف بىىىزعمهم، أو غيىىىر فالكتىىىاب الجديىىىد هىىىو القىىى .

 .المنقوص

جعلىت  ": أنه قال لىه رجىل وقد روى الكليني في كافيه عن أبي الحسن 

آن لي  هي عندنا كما نسىمعها وال نحسىن أن نقرأهىا فداخ إنا نسمع اآليات في القر

"ال اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم: كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال
( )

. 

مىن جملىة مىا نىزل  "فإن، بزعم اإلمامية  ما األمور التي كتمها الصحابةأ

ذلك وكى، فيه آيات صريحة أو قريبة منها في لعن بنىي أميىة وجماعىة مىن المنىافقين

فعمدوا إلىى رفىع  .-عليهم السالم-نزل أيضا فيه آيات ناصة على مدائح أهل البيت 

علىيهم -الكل من القرآن الذي جمعه عثمان خوفا من الفضىائح وحسىدا ألهىل البيىت 

". -السالم
 ( )

 

أن لقىىول الشىىيعة اإلماميىىة بتحريىىف الصىىحابة للقىىرآن   ولعىىل السىىبب األبىىرز

ومىن أنكىر اإلمامىة ، دين كالصىالة والزكىاة أو أهىممىن أصىول الى -عندهم - اإلمامة

وكىذا ،ومىع ذلىك ال ذكىر إلمىامتهم وأئمىتهم فىي كتىاب هللا.. كمن أنكر النبىوة أو أشىد

إذا أرادوا أن يقيمىوا  ده فلىم يكىن لهىم ب ى، سائر عقائدهم في الصحابة والرجعة والبداء

 .مذهبهم إال القول بهذه الفرية

من  ماميةعند اإل تن أدلة غلوهم في آل البيهذا من ناحية موقف الصحابة م

فهو الكتمىان ومنىع تىدوين الحىديث ،أما أدلة غلوهم في آل البيىت مىن السىنة ،القرآن

لقد كىتم جماعىة مىن الصىحابة هىذه  ": يقول الميالني، ومعاقبة من يروي األحاديث
 
 

 (.52/354)بحار األنوار (1)

(2) (2/619.) 

، 1مهىدي الرجىىائي، ط: تحقيىق( 531 - 528شىرح ص /1) نعمىة هللا الجزائىىري : نىور البىراهين (3)

 .التابعة لجماعة المدرسين بقمهـ، ممسسة النشر اإلسالمي 1417
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وذلىىك أيضىىا ممىىا يشىىهد بداللىىة حىىديث الغىىدير علىىى ، الشىىهادة معانىىدة لإلمىىام 

إن أخبىار  .إذ لو كان المراد غيرها من المعاني لما كان للكتمان مورد أبدا، مامةاإل

المناشدة وكتم بعص الصحابة للشهادة تهدم أساس اعتقىاد أهىل السىنة بعدالىة جميىع 

ومرتكىب الكبيىرة فاسىق بىال ، ألن كتمان الشىهادة مىن المعاصىي الكبىائر، الصحابة

ماعىىة مىىن األصىىحاب ألميىىر المىىممنين لقىىد دلىىت تلىىك األخبىىار علىىى عىىداء ج .ريىىب

 ، وقىىىد بلىىىل عىىىدا هم لىىىه إلىىىى حىىىد كتمىىىان الشىىىهادة وارتكىىىاب هىىىذه المعصىىىية

إن هذه األخبار تىدل علىى بطىالن مىا ذكىره بعىص أهىل السىنة مىن أن مىن و.الكبيرة

ألن حديث الغىدير إن كىان ، الممتنع كتمان الصحابة النص على خالفة اإلمام 

ألنهىم قىد حىاولوا كىتم هىذا ، فقىد ثبىت مىا قلنىا -الواقىع كمىا هىو  -نصا علىى خالفتىه 

فىي ذلىك المشىهد  -صلى هللا عليه وآلىه وسىلم-النص الصريح الذي صدر من النبي 

."إلى استشهاد الصحابة ومناشدتهم عليه حتى احتا  اإلمام ، العظيم
 ( )

 

ألي  منع التدوين في زمن الشيخين أبي بكر وعمىر وزمىن ": ويتساءل آخر

  فعلى من يقع وبال ضياع الحقائق  ن هو الذي سبب فيما بعد ضياع الحقائقعثما

والوضع واألكاذيىب    !وأشرار الدس والتمويه والوضع والكذب على هللا ورسوله

" من األديان في المذاهب األخرى اإلسالموالدس من المنافقين وأعداء 
( )

 

محمد رضا الجالليويرى 
( )

در اإلسىالم أدى أن منع تدوين الحديث فىي صى 

والسىتفادت ، ولوال ذلك المنع لبقي كل ذلىك ..اختفاء جملة كبيرة من الحديث": إلى

".وحىديثا مىن خيىر الحىديث ، باعتباره سنة يجب اتباعها، بتداوله ونقله، األمة منه
 

 
 

 (23-9/22)علي الميالني : نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار (1)

 .بدون( 395ص)علي الخليلي : أبو بكر بن أبي قحافة (2)

جهىاد اإلمىام السىجاد علىي بىن الحسىين : محمد رضا الجاللي الحسيني معاصر، له عدة كتىب منهىا (3)

معجم أحاديث البسملة، المنتقى النفي  من درر القوامي ، نظرات ، دفاع عن القرآن الكريم ،

 .في تراث الشيخ المفيد، نقد الحديث بين االجتهاد والتقليد
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( )
 

مىىىن منىىىع تىىىدوين السىىىنة ومنىىىع  ماميىىىةبىىىزعم اإل  ف الصىىىحابةدفيكىىىون هىىى

مما كان يعارض ، يث التي ترتبط بخالفة علي عدم انتشار األحاد": الروايات

أن الذي لم ينشىره مىن الحىديث منىه مىا  ..السلطة القائمة ويهدم أساس خالفة الحكام

وأهىل البيىت وذلىك الىذي كانىت السىلطة تسىعى بكىل  كان مرتبطا بفضل علي 

"قواها في إخفائه ومنعه تدوينا ورواية
( )

. 

 -صلى هللا عليه وآله وسىلم-هللا  قطع دابر أي حديث أو وصية عن رسول"و

وذكىر منىاقبهم وفضىائلهم -عليه وعليهم السىالم -يثبت حق الخالفة لعلي وآل البيت 

أو اإلدالء ، وحقوقهم كما في الخم  وإبهار الحجج الدامغة علىى غصىب الخالفىة

بىىأي اعتىىراض علىىى أعمىىالهم المخالفىىة للنصىىوص المشىىروحة واألحاديىىث المرويىىة 

هذا مع ترخ أصحابهم ومن شاء أن يقىول فىيهم مىا شىاء مىن ، عمالهمالتي تتنافى وأ

واالنتظىار لمىرور الىزمن الطويىل حتىى تتناسىى تلىك ، مديح وذمهم لمن يخاصمون

األحداث والترخ آفة النسيان هذا إلى موت الصىحابة والمسىلمين األولىين وإبعىادهم 

".في الحروب واألمصار 
 ( )

 

فةةي دعةةوى ةتمةةان الةةةحانة منهلةةة     أمةةا ر ايةةات م التةةي يسةةن  ن عهي ةةا

 : البيت سواء من القر ن أ  السنة  ف ي ةما يهي

روايىىة تتحىىدث عىىن جمىىع علىىي يىىذكر « االحتجىىا »الطبرسىىي فىىي كتابىىه  .1

 
 

هـ، مركز النشر التابع لمكتب 1418، 2، ط(485ص)محمد رضا الجاللي: تدوين السنة الشريفة (1)

 .اإلعالم اإلسالمي

 (.491 -491ص)المرجع السابق (2)

هىـ، اإلرشىاد 1422، 1، ط(148ص)جىواد جعفىر الخليلىي : ح القصيدة الرائيىة، تتمىة التتريىةشر (3)

 .لندن -بيروت  -للطباعة والنشر 
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وفىي روايىة ): للقرآن وعرضه هذا المجموع على الصحابة وموقفهم من ذلك تقول

القىرآن وجىاء  لي جمع ع ،وآلهأبي ذر الغفاري أنه قال لما توفي رسول هللا 

لمىىا قىىد أوصىىاه بىىذلك رسىىول هللا ، بىىه إلىىى المهىىاجرين واألنصىىار وعرضىىه علىىيهم

،فلما فتحه أبو بكر خر  في أول صفحة فتحها فضائح القوم فوثىب عمىر وقىال :

- ثم أحضروا زيد بن ثابىت، وانصرف فأخذه  ،يا علي أردده فال حاجة لنا فيه

إن عليىاً جىاء بىالقرآن وفيىه فضىائح المهىاجرين : فقىال لىه عمىر -وكان قارئاً للقرآن

وقد رأينا أن نملف القرآن ونسقط ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين ، واألنصار

فىىإن أنىىا فرغىىت مىىن القىىرآن علىىى مىىا : الـم قىىـثىى، أجابه زيىىد إلىىى ذلىىكـفىى ،واألنصىىار

فمىا : القرآن الذي ألفه ألي  قىد بطىل كىل مىا عملىتم  قىال عمىر سألتهم وأبهر عليٌّ 

مىا حيلتىه دون أن نقتلىه ونسىتريح : فقىال عمىر، أنىتم أعلىم بالحيلىة: الحيلة  قال زيىد

فلمىا اسىتخلف عمىر ، فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلىم يقىدر علىى ذلىك، منه

إن ، يىا أبىا الحسىن: فقىال، أن يدفع إلىيهم القىرآن فيحرفىوه فيمىا بيىنهم سأل عليهاً 

 : فقىال، ئىت بىه إلىى أبىي بكىر حتىى نجتمىع عليىهجئت بالقرآن الذي قىد كنىت ج

إنمىا جئىت بىه إلىى أبىي بكىر لتقىوم الحجىة علىيكم وال ، لي  إلى ذلىك سىبيل، هيهات

إن القىرآن الىذي ، تقولوا يوم القيامة إنا كنىا عىن هىذا غىافلين أو تقولىوا مىا جئتنىا بىه

ه وقت فهل إلبهار: قال عمر، عندي ال يمسه إال المطهرون واألوصياء من ولدي

ويحمل الناس عليه فتجىرى ، إذا قام القائم من ولدي يظهره، نعم: فقال   معلوم

(-صلوات هللا عليه-ة به السنه 
( )

 . 

وفي النص تظهر بعص الدوافع واألسباب وراء وضع هىذه النصىوص التىي 

فلما فتحه أبىو بكىر خىر  فىي أول صىفحة ): تنال من كتاب هللا؛ يظهر هذا من قوله

 
 

: ، والمجلسي نقل هذه الخرافىة فىي بحىار األنىوار مىن االحتجىا ، بحىار األنىوار(228 - 1/225) (1)

: المرجىىىىع السىىىىابق)ابىىىىن بابويىىىىه القمىىىىي رواهىىىىا باختصىىىىار  (صىىىىدوقهم)، وذكىىىىر أن (8/463)

 (.151 - 147ص)تحقيق محمد باقر األنصاري هامل: كتاب سليم بن قي : وانظر(.8/463
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ونسقط منه مىا كىان فيىه  ،وقد رأينا أن نملف القرآن): وقوله..( القوم فتحها فضائح

كمىىا تىىدل هىىذه الروايىىة علىىى أن القىىرآن  ..(.فضىىيحة وهتىىك للمهىىاجرين واألنصىىار

وأن الىذي قىام بتحريىف القىرآن ، الكامل في اعتقادهم إنما هو عنىد إمىامهم المنتظىر

لطبرسىىي يزيىىد آخىىرين وعىىالمهم ا .وزيىىد بىىن ثابىىت، وعمىىر، الموجىىود هىىو أبىىو بكىىر

أبىو بكىر وعمىر : والذين باشروا هذا األمر الجسىيم هىم أصىحاب الصىحيفة): فيقول

وعثمان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وعبىدالرحمن بىن عىوف واسىتعانوا بزيىد 

(بىىن ثابىىت
 ( )

وبمىىا أنهىىم حىىذفوا فضىىائح المهىىاجرين واألنصىىار، فقىىد حىىذفوا بالتىىالي .

 .مناقب وفضائل آل البيت

والذي يعد من كتمىان ؛ ومن عظيم ما أقدم عليه،  مطاعن عثمانمن و .2

جمىىع النىىاس علىىى قىىراءة زيىىد وإحراقىىه  -بىىزعم اإلماميىىة-أدلىىة منزلىىة آل البيىىت 

إن حىرق ": يقىول نعمىة هللا الجزائىري،المصاحف وإبطالىه مىا شىك أنىه مىن القىرآن

احىد بقىراءة وعدم إبقائىه إال علىى مصىحف و ،عثمان الخليفة السني للقراءات الستة

حيث أن هذه القىراءات السىتة مىوحى بهىا أيضىا فكيىف ، هو تحريف للقرآن، واحدة

."يحرقها 
( )

 

كنت مع رسول هللا : إلى المقداد بن األسود الكندي قال ويروون بإسنادهم .3

اللهىىم أعنىىي واشىىدد أزري واشىىرح صىىدري وارفىىع ): متعلقىىا بأسىىتار الكعبىىة ويقىىول

ألىم نشىرح لىك صىدرخ ووضىعنا عنىك }: قىرأوقىال لىه ا  فنزل جبريل (ذكري

صىلى -فقىرأ النبىي ، {وزرخ الذي انقص بهرخ ورفعنا لىك ذكىرخ بعلىي صىهرخ

."فألحقها في تأليفه وأسقطها عثمان ،على ابن مسعود -هللا عليه وآله وسلم
 ( )

  

 
 

المكتبىىىة المركزيىىىة بالجامعىىىة (  73الورقىىىة ) فصىىىل الخطىىىاب فىىىي تحريىىىف كىىىالم رب األربىىىاب  (1)

 .المدينة المنورة -اإلسالمية 

 (.1/97)األنوار النعمانية  (2)

علي الشكرجي، : تحقيق( 169ص)شاذان بن جبرائيل القمي : مممنينالروضة في فضائل أمير ال (3)
=  
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إن عثمان أمر زيد بن ثابت الذي كان من أصدقائه ": محمد تقي الكاشاني يقول

، أن يجمىع القىرآن ويحىذف منىه مناقىب آل البيىت وذم أعىدائهم، هو وعدواً لعلي

والقرآن الموجود حالياً في أيدي النىاس والمعىروف بمصىحف عثمىان هىو نفى  

".القرآن الذي جمعه بأمر عثمان
( )

 

عىن أبىي الزبيىر عىن ".روايىة تىدل علىى التحريىف والنقصىانوا وقد ذكىر .4

يجىيء يىوم القيامىة : يقىول -وسلم صلى هللا عليه وآله-سمعت رسول هللا : جابر قال

يىىارب حرفىىوني : يقىىول المصىىحف، والعتىىرة، والمسىىجد، المصىىحف: ثالثىىة يشىىكون

يىارب قتلونىا : وتقىول العتىرة. يارب عطلوني وضيعوني: ومزقوني ويقول المسجد

أنىا أولىى : فيقول هللا جل جاللىه لىي، وطردونا وشردونا فأجثوا للركبتين للخصومة

"بذلك
( )

. 

، دعىىا رسىىول هللا أصىىحابه بمنىىى": قولىىه  جعفىىرأبىىي   ويىىروون عىىن .5

 ،والكعبىة البيىت الحىرام، وعترتي: إني تارخ فيكم حرمات هللا! يا أيها الناس: فقال

، وأمىا العتىرة فقتلىوا، وأمىا الكعبىة فهىدموا، أما كتىاب هللا فحرفىوا: ثم قال أبو جعفر

"وكل ودايع هللا فقد تبر ا
( )

. 

إذا أتيىت القبىر بىدأت ": قىال  (الصادق) عبـدهللا عن أبيكما يروون  .6

اللهىىم العىىن الىىذين كىىذبوا : فىىي سىىياق الىىدعا  -إلىىى أن قىىال- فأثنيىىت علىىى هللا 

". رسلك وهدموا كعبتك وحرفوا كتابك وسفكوا دم أهل بيت نبيك صلى
( )

 
 =  

 .هـ1423، 1ط

 (.3/333)للعاملي : ، نقال عن االنتصار(368ص)هداية الطالبين  (1)

 (.5/212)الحر العاملي : ووسائل الشيعة( 7/222)المجلسي : بحار األنوار (2)

يىرزا حسىن كوجىه بىاغي، طبعىة م: تحقيىق( 434ص)محمد بن حسىن الصىفار : بصائر الدرجات (3)

 (.5/219)المجلسي : طهران، بحار األنوار -هـ، منشورات األعلمي 1414عام 

، 2محمىىد بىىاقر األبطحىىي، ط: ، تحقيىىق(117ص) محمىىد بىىن محمىىد بىىن النعمىىان المفيىىد: المىىزار (4)
=  
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انشىىد هللا رجىىال سىىمع  ": أنىىه قىىال علىىى المنبىىر كمىىا يىىروون عىىن علىىي  .7

اللهم وال من وااله وعاد من عاداه إال قام فشىهد : غدير خم يقول يوم رسول هللا 

 (البجلىىي ) عبىىدهللابىىن  وتحىىت المنبىىر أنىى  بىىن مالىىك والبىىراء بىىن عىىازب وجريىىر

اللهم من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فال تخرجىه مىن : فقال .فأعادها فلم يجبه أحد

اء ورجىع جريىر فبرص أنى  وعمىي البىر: قال .الدنيا حتى تجعل به آية يعرف بها

."أعرابيا بعد هجرته فأتى السراة فمات في بيت أمه بالسراة
 ( )

 

صىلى -جمع أبي الحديث عن رسىول هللا ": > استداوا أيضا بقول عائشة .8

فلمىا أصىبح ، فبات ليلته يتقلب كثيرا، ئة حديثاوكانت خمسم، -هللا عليه وآله وسلم

لىم : فقلت !فدعا بنار فحرقها، هافجئته ب، هلمي األحاديث التي عندخ، أي بنية: قال

خشىىيت أن أمىىوت وهىىي عنىىدي فيكىىون فيهىىا أحاديىىث عىىن رجىىل قىىد : قىىال  أحرقتهىىا

."فأكون قد نقلت ذاخ، ولم يكن كما حدثني، ائتمنته ووثقت به
 ( )

  

أن أبىىا بكىىر جمىىع أحاديثىىه فىىي ": علىىى هىىذه الروايىىة فيقىىول( الجاللىىي )يعلىىق

لكنىه عمىد إلىى  .خمسىمائة حىديث -عائشىة  كما أخبىرت ابنتىه -فكان عددها ، كتاب

صىلى هللا عليىه وآلىه -فإذا كان قد جمع في ذلك الكتىاب مىا رواه عىن النبىي . إبادتها

أن ، الموجود في الكتىب، وعلمنا من خالل إحصاء الحفاب لحديث أبي بكر، -وسلم

إذا طرحنىا هىذا و، ا فقط مىن األحاديىث المرفوعىةحديثً  (142)مجموع أحاديثه هو 

نجد أن ، وهو الذي كتبه ثم أباده( 511)من  -وهو حديثه الموجود  -( 142)عدد ال

، حديثا( 358)با بكر قد أباد من أحاديثه فهذا يدل على أن أ، حديثا( 358)المفقود 

 =  
: لبنىىىىان، وتهىىىىذيب األحكىىىىام -بيىىىىروت  -هىىىىـ، دار المفيىىىىد للطباعىىىىة والنشىىىىر والتوزيىىىىع 1414

 .،(6/58)للطوسي

 (1/289)البالذري : أنساب األشراف (1)

 (.1/5) الذهبي: تذكرة الحفاب (2)
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."ولم يوجد لها بين األمة اليوم عين وال أثر ، على أقل تقدير
 ( )

 

لحىديث عىن رسىول روى قربة بن كعب خبر منع عمر لوفد الكوفة من ا .9

 -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم-هللا 
( )

وقىىد ، فمىىا حىىدثت بشىىص" : -بعىىد ذلىىك  -وقىىال . 

" سمعت كما سمع أصحابي 
( )

 

 -صلى هللا عليه وآله وسلم-حفظت من رسول هللا ": عن أبي هريرة قال .11

."وأما اآلخر فلو بثثته لقطع هىذا البلعىوم، فأما أحدهما فبثثته في الناس: وعائين
 ( )

 

سىألت ": قىال أبىو سىلمةو .خوفا من تهديدات عمر أحاديثا كثيرةهريرة يخفي   فأبو

حىدث فىي لىو كنىت أ: قال أبو هريىرة  أكنت تحدث في زمان عمر هكذا: أبا هريرة

 "لضربني بمخفقته -مثل ما أحدثكم-زمان عمر 
( )

لقىد حىدثتكم ": وقال أبو هريىرة 

"رةبأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالد
 ( )

مىا كنىا نسىتطيع أن ": وقىال، 

"حتى قبص عمر(  -صلى هللا عليه وآله وسلم -قال رسول هللا) : نقول
( )

. 

كانىىت سىىنة يتبعهىىا ، سياسىىة عمىىر فىىي منىىع الحىىديث"و عنىىد الشىىيعة اإلماميىىة 

."عثمان ومعاوية 
 ( )

 ،وهي سياسة القمع لكتمان أي دليل يحكىي فضىائل آل البيىت 

 
 

 (.484ص)تدوين السنة الشريفة  (1)

 ( 1/96)سنن الدارمي  (2)

 (.1/97)المرجع السابق (  (3)

(  1/153)الىىذهبي : ، تىىذكرة الحفىىاب(1/56) .حفىىظ  العلىىم: صىىحيح البخىىاري، كتىىاب العلىىم، بىىاب (4)

 (.2/596)الذهبي : النبالء وسير أعالم

 (.1/7)الذهبي : تذكرة الحفاب (5)

هىـ، دار الكتىب 1398، طبعىة عىام (2/121)يوسف بن عبدالبر النمري : جامع بيان العلم وفضله (6)

 .بيروت -العلمية 

 (. 8/117) ابن كثير : البداية والنهاية (7)

 (.487ص)محمد رضا الجاللي : تدوين السنة الشريفة (8)
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 .و قدرتهم على التصرف في الكون أو علم الغيب أو العصمةأ، في اإلمامة موحقه

، في حين أن معتقىد أهىل السىنة والجماعىة حفىظ القىرآن مىن الىنقص والزيىادة

وتوصىيلها  ،ن السنة النبوية المطهرة الصحيحة تدل على عناية الصىحابة بالسىنةأو

لىو فىيهم كما أن المعتقد الصحيح في آل البيت ينفىي أي غ، دون تقول على النبي 

من العصمة والتصرف في الكون وعلم الغيب
 

. 

 .-بمشيئة هللا تعالى- ناقشه في المبحث التاليأسوف  اوهذا م
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 نقد مرويات الشيعة: المبحث الثاني
 ول كتمان الصحابة مكانة آل البيتح

كتمىوا األدلىة -رضوان هللا تعىالى علىيهم -شبهة الشيعة اإلمامية أن الصحابة 

هي كسائر الشبه الواهيىة ، فيهمآل البيت وفضائلهم ووصية الرسول على منزلة 

كمىىا أنهىىا تترتىىب عليهىىا الكثيىىر مىىن الشىىبه التىىي ، التىي تفتقىىر إلىىى اإلثبىىات والبرهىىان

 .أنفسهم ماميةتناقص أصول اإل

د فيه ونقص منه آيات أنه محرف ومبدل وأنه زي فمعتقدهم في القرآن الكريم

ادل ضعفي القرآن الموجود اآلن بين أيدي المسلمين بل وأن الناقص منه يع ،كثيرة

هم  ويعتقدون أن الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الثالثة أبو بكر وعمر وعثمان 

ويىرون أن الىذي أ سىقِط مىن ، الذين حرفوا القرآن وأسىقطوا منىه هىذا الجىزء الكبيىر

 : القرآن يدور حول موضوعين رئيسيين

والىىنص علىىى  خص علىىي بىىن أبىىي طالىىب فضىىائل آل البيىىت وبىىاأل: األول

 .إمامته في القرآن

منافقين لم  ماميةفضائح المهاجرين واألنصار الذين تعدهم اإل: واألمر الثاني

فىىي القىىرآن الكىىريم كمىىا  ماميىىةهىىذه هىىي عقيىىدة اإل ،يىىدخلوا فىىي اإلسىىالم إال للكيىىد لىىه

 .مركما  .صرح بها كبار علماءهم في أشهر كتب التفسير والحديث عندهم

 .وفي إبطال هذه الشبة أجد أنه من الضروري مناقشة العناصر التالية

 .القرآن ماميةإبطال معتقد اإل: أوال

 .في كتمان الصحابة األحاديث النبوية ماميةإبطال معتقد اإل: ثانيا

 .نقد معتقد الكتمان والتحريف من جهة التفصيل: ثالثا
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 في القرآن ماميةإبطال معتقد اإل: أوال : 

مىن التحريىف   مع أهل السنهة والمسلمون جميعاً علىى صىيانة كتىاب هللاأج

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ): -تعىىالى- قىىال، فهىىو محفىىوب بحفىىظ هللا لىىه، والزيىىادة والىىنقص

وال يوجد في كتب أهىل السىنهة المعتمىدة روايىة واحىدة . [9:احلجر] (ڱ  ڱ   ڱ  ں

 .صحيحة تخالف هذا

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ): -سىبحانه- هوقد ذكر مفسرو أهل السنهة عند قولى

أن القرآن محفوب من أي تغيير أو تبديل أو تحريف [9:احلجر] (ڱ  ں
( )

. 

وهذه العقيدة عند أهل السىنهة مىن الشىهرة والتىواتر بحيىث أنهىا ال تحتىا  إلىى 

 .بل هذه العقيدة من المتواترات عند المسلمين، من يقيم أدلة عليها

عيىىاضيقىىول القاضىىي 
وقىىد أجمىىع المسىىلمون أن القىىرآن المتلىىو فىىي ): ~ ( )

جميع أقطار األرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من 

ڇ  ڇ   ڍ  ) -إلىىىىىىى آخىىىىىىر  - [0:الفاحتــــــة] (پ  پ  پ  پ  ڀ)أول 

وأن جميع مىا ، أنه كالم هللا ووحيه المنزل على نبيه محمد  [4:النـا  ] (ڍ  ڌ

منه حرفاً قاصداً لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيىه فيه حق وأن من نقص 

حرفاً مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع اإلجماع عليه وأجمىع علىى أنىه لىي  

 
 

عبىـدهللا بىن : (أنىوار التنزيىل وأسىرار التاويىل)، تفسىير البيضىاوي(11/5)تفسير القرطبىي : انظر (1)

بيىروت، وروح  -دار الفكىر : ، دار النشىر(2/446)عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي 

 (.3/346)الشنقيطي : ، وأضواء البيان(14/16)األلوسي : المعاني

حصبي السبتي أبو الفضل، عالم المغرب وإمام أهىل الحىديث فىي عياض بن موسى بن عمرون الي (2)

) تىىوفي بمىىراكل سىىنة. وغيرهىىا« اإللمىىاع»، «مشىىارق األنىىوار»، «الشىىفاء»: وقتىىه، مىىن مصىىنفاته

الىىذهبي، : ومىىا بعىىدها، وتىىذكرة الحفىىاب 21/212الىىذهبي، : عىىالم النىىبالءأسىىير : انظىىر)، (هىىـ544

4/1314.) 
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..(هذا؛ أنه كافر من القرآن عامداً لكل
 ( )

. 

عثمان الحدادعن أبي  ،وينقل القاضي عياض
( )

جميىع مىن ينتحىل ): أنه قال 

(ن الجحد لحرف من التنزيل كفرالتوحيد متفقون على أ
 ( )

. 

وقال ابىن قدامىة
( )

وال خىالف بىين المسىلمين فىي أن مىن جحىد مىن القىرآن ): 

(سورة أو آية أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر
 ( )

. 

مىىىن زعىىىم مىىىن  - أي أهىىىل السىىىنهة - وأكفىىىروا): البغداديقادرعبىىىـدال ويقىىىول

اه أن الصىىحابة غيىىروا بعىىص القىىرآن الرافضىىة أن ال حجىىة اليىىوم فىىي القىىرآن لىىدعو

(وحرفوا بعضه
 ( )

. 

القاضي أبو يعلىويقول 
( )

يهر وال ب دِّل وال نقص منه وال زيد ):  والقرآن ما غ 

 - خالفاً للرافضة القائلين أن القرآن قد غير وبدل وخولف بىين نظمىه وترتيبىه، فيه

لىم ينكىر منِكىر وأجمعىوا عليىه و إن القرآن جمع بمحضر من الصحابة  - ثم قال
 
 

 (.465ص)الشفا  (1)

كانىت . إمام مجتهد كبيىر الشىأن. أبو عثمان الحداد، المالكي المغربي. محمد بن صبيح سعيد بن (2)

نىابر أبىا العبىاس الشىيعي داعىي الىروافص بنىي عبيىد، ونىابر . له مقامات محمودة في الىذب عىن السىنة

الكيىة، وكان إماماً في اللغة والعربية والنظىر، إال أن كىان يحىط علىى الم. بالقيروان الفراء شيخ المعتزلة

فسىىبه المالكيىىة وقىىاموا عليىىه، ثىىم اغتفىىروا لىىه ذلىىك وأحبىىوه لمىىا نىىابر الشىىيعي . المىىدودة: ويسىىمي المدونىىة

، وشىذرات 23/91الىذهبي، : تىاريخ اإلسىالم: انظر. )سنة( 83)وله ( هـ312)توفي سنة . ونصر الحق

 (.2/238ابن العماد، : الذهب

 (.465ص)الشفا  (3)

 .سبق ترجمته (4)

، (19ص)أبو محمد عبـدهللا بن أحمىد بىن قدامىة المقدسىي : العتقاد الهادي إلى سبيل الرشادلمعة ا (5)

 .الكويت -هـ، الدار السلفية 1416، 1بدر بن عبدهللا البدر، ط: تحقيق

 (.315ص)الفرق بين الفرق  (6)

، مىن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى، عالم عصره في األصول والفىروع (7)

، 19/611الذهبي، : سير أعالم النبالء: انظر(. )هـ458)األحكام السلطانية، توفي عام : تصانيفه

 (.1/136الصفدي، : الوافي بالوفيات
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ولو كان مغيىراً مبىدالً لوجىب أن ينقىل ، وال رد أحد من الصحابة ذلك وال طعن فيه

ألن مثىل هىذا ال يجىوز أن ينكىتم فىي مسىتقر ، عن أحد مىن الصىحابة أنىه طعىن فيىه

أن يبينىه ويصىلحه ويبىين  وألنه لو كان مغيراً ومبدالً لوجب على علىي .. العادة

بىىل كىىان يقىىرأه  - فلمىىا لىىم يفعىىل ذلىىك، لح مىىا كىىان مغيىىراً للنىىاس بيانىىاً عامىىاً أنىىه أصىى

(دل على أنه غير مبدل وال مغير - ويستعمله
( )

. 

القىىول بىىـأن بىىين اللىىوحين تبديىىـالً ك فىىر صريىىـح وتكىىذيب ): ويقىىول ابىىن حىىـزم

(لرسول هللا 
( )

. 

وقىىىال الفخىىىر الىىىرازي
( )

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ): -سىىىبحانه- عنىىىد قولىىىه 

 ..وإنا نحفظ ذلك الذكر مىن التحريىف والزيىادة والنقصىان "، [9:احلجر] (ڱ  ں

إن أحداً لو حاول تغيير حرف أو نقطة لقال له أهىل الىدنيا هىذا كىذب وتغييىر لكىالم 

- حتىىى أن الشىىيخ المهيىىب لىىو اتفىىق لىىه لحىىن أو هفىىوة فىىي حىىرف مىىن كتىىاب هللا، هللا

واعلم أنه لىم يتفىق .. كذاأخطأت أيها الشيخ وصوابه كذا و: لقال له الصبيان -تعالى

فإنه ال كتاب إال وقد دخله التصىحيف والتحريىف ، لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ

وبقىىاء هىذا الكتىىاب مصىوناً مىىن جميىىع ، إمىىا فىي الكثيىىر منىه أو فىىي القليىل ،والتغييىر

مع أن دواعي المالحدة واليهود والنصارى متىوفرة علىى إبطالىه ، جهات التحريف

(المعجزاتوإفساده من أعظم 
( )

. 

فىىي الجىىواب عىىن احتجىىا  النصىىارى بىىدعوى الىىروافص  - ويقىىول ابىىن حىىزم

وأما قولهم في دعوى الروافص تبديل القراءات فىإن الىروافص ): -تحريف القرآن 

 
 

م، المطبعىىىة 1974وديىىىع حىىىداد، طبعىىىة عىىىام : تحقيىىىق( 258ص: )المعتمىىىد فىىىي أصىىىول الىىىدين (1)

 .الكاثوليكية

 (.4/139)الفصل في الملل والنحل (2)

 .ترجمته سبق (3)

 .باختصار( 19/123)مفاتيح الغيب  (4)



 

 

 الباب الثالث

556 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

..(ليسوا من المسلمين
 ( )

. 

مىن زعىم  - أي فىي الحكىم بتكفيىره - وكىذلك): ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

أو زعىىم أن لىىه تىىأويالت باطنىىة تسىىقط ، نىىه آيىىات وكتمىىتمىىنهم أن القىىرآن نقىىص م

وهىىمالء يسىىمون القرامطىىة، األعمىىال المشىىروعة ونحىىو ذلىىك
( )

والباطنيىىة 
( )

ومىىنهم  

التناسخية
( )

(وهمالء ال خالف في كفرهم، 
 ( )

. 

 
 

 (.2/65)الفصل في الملل والنحل  (1)

القرامطة حركة باطنية، هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن األشعث ويلقب بقىرمط لقصىر  (2)

وقىىد اعتمىىدت هىىذه الحركىىة . قامتىىه وسىىاقيه وهىىو مىىن خوزسىىتان فىىي األهىىواز ثىىم رحىىل إلىىى الكوفىىة

العسكري، وكان باهرها التشيع آلل البيت واالنتساب إلى محمد بىن إسىماعيل بىن التنظيم السري 

حينما . جعفر الصادق وحقيقتها اإللحاد، واإلباحية وهدم األخالق، والقضاء على الدولة اإلسالمية

قام القرامطة بحركتهم أبهروا بعص األفكار واآلراء التي يزعمون أنهىم يقىاتلون مىن أجلهىا، فقىد 

ثم أسسوا دولة  ..نهم يقاتلون من أجل آل البيت، وإن لم يكن آل البيت قد سلموا من سيوفهمنادوا بأ

يجعلىون النىاس شىركاء فىي  ..شيوعية تقوم على شىيوع الثىروات وعىدم احتىرام الملكيىة الشخصىية

النساء بحجة استئصال أسباب المباغضة فال يجوز ألحد أن يحجىب امرأتىه عىن إخوانىه وأشىاعوا 

إلغىىاء  (.وهىذا مىىا كىىان عليىه المزدكيىىون الفارسىىيون مىن قبىىل)مىىل زيىادة األلفىىة والمحبىىة أن ذلىك يع

اسىىتخدام العنىىف ذريعىىة  .أحكىىام اإلسىىالم األساسىىية كالصىىوم والصىىالة وسىىائر الفىىرائص األخىىرى

يعتقدون بإبطال القول بالمعاد والعقاب وأن الجنىة هىي النعىيم فىي الىدنيا والعىذاب .لتحقيق األهداف

يقولون بالعصمة وإنه ال بد في كل .أصحاب الشرائع بالصالة والصيام والحج والجهاد هو اشتغال

أبو : مقاالت اإلسالميين: انظر) .زمان من إمام معصوم يمول الظاهر ويساوي النبي في العصمة

: ، والموسىىوعة الميسىىرة فىىي األديىىان والمىىذاهب واألحىىزاب المعاصىىرة1/26الحسىىن األشىىعري، 

هىىـ، دار النىىدوة 1421، 4، ط381-1/378مىىانع حمىىاد الجهنىىي، : اجعىىةإشىىراف وتخطىىيط ومر

 .(الرياض  -العالمية للطباعة والنشر والتوزيع

وصف يطلق على اتباع إسماعيل بن جعفر، وقد تميزوا عن بقية الطوائف الشيعية باسم : الباطنية (3)

لهىا تىأويالت باطنىة  والباطنيون يقولون بأن نصوص الشرع عبارة عن رموز وإشارات. الباطنية

الفرق بىين : انظر.) تخالف ما يعرفه المسلمون منها ال يعرفها إال هم، كالجنة والنار واليوم اآلخر

 .(64عامر عبـدهللا الفالح، ص : وما بعدها، ومعجم ألفاب العقيدة 265البغدادي، ص : الفرق

األكوار واألدوار إلى مىاال نهايىة،  كل فرقة تتبنى فكرة تناسخ األرواح، وهو أن تتكرر: التناسخية (4)
=  
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قىىد بىىين الىىدين كلىه وأعلىىن ذلىىك بىىين  أن الرسىول  ومىن أصىىول أهىىل السىىنهة

پ  ): قىال تعىالى، الشىريعة ويسىتكتمه إيىاه المسلمين ولم ي ِسر ألحد بشيء من

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ): وقىىال تعىىالى [4١٣:آل عمــران] (پ       ڀ  ڀ

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

 (ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىبيب  ): وقىىىىىىىىىىال.  [4٢3-4٢9:البقــــــــــرة]

 .[٢1:النح ] (ىت جت  حت  خت  مت 

چ  چ  چ  ڇ  ): -تعىالى- قىال ،وقد أكمل هللا سىبحانه لألمىة الىدهين

ــدة] (ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ڦ  ): ويقىىىىول سىىىىبحانه. [0:املائــ

 .[١9:النح ] (ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

، أحداً من الصحابة بعلم من الشىريعة مىن دون اآلخىرين ولم يخص النبي 

 .[11:النح ] (ڤ  ڤ  ڤٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ): -تعالى- قال

فاآلية تدل على أن البيان للنىاس ولىي  لفىرد أو طائفىة مىنهم ولىو كىانوا أهىل 

 .بيته 

هىىل عنىىدكم : قلىىت لعلىىي»: قىىال وقىىد جىىاء فىىي البخىىاري عىىن أبىىي جحيفىىة 

، إال كتىاب هللا أو فهىم أعطيىه رجىل مسىلم أو مىا فىي هىذه الصىحيفة، ال: كتاب  قال

وال يقتىىل مسىىلم ، وفكىىاخ األسىىير، العقىىل: فة  قىىالومىىا فىىي هىىذه الصىىحي: قلىىت: قىىال

 =  
ويحدث في كل دور ما حدث في األول، والثواب والعقاب في هذه الدار ال في دار أخرى ال عمىل 

فيها، واألعمال التي نحن فيها إنما أجزية علىى أعمىال سىلفت منىا فىي األدوار الماضىية، والضىنك 

التناسخ منقولة عن الصابئة، وآمن بهىا  والكلفة التي نجدها هي مرتبة على أعمال الفجور، وعقيدة

: الملىىىل والنحىىىل: انظىىىر.)خلىىق كثيىىىر وينسىىىب إلىىىيهم المانويىىة والحرنانيىىىة وغيىىىرهم مىىىن الفالسىىفة

 .(115عامر عبـدهللا الفالح، ص : ، ومعجم ألفاب العقيدة2/255الشهرستاني، 

 (.1111-3/1118)الصارم المسلول  (1)
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«بكافر
( )

. 

: د تىىرخ أمتىىه علىىى البيضىىاء كمىىا جىىاء عنىىه ـوقىى وفي رسىىول هللا ـوتىى

(ال يزيل عنها بعدي إال هالك،اـهارهـيلها كنـل ،بيضاءـثل الـلى مـتركتكم ع)
( )

. 

«صدق هللا ورسوله فقد تركنا على مثل البيضاء»: درداءـو الـال أبـق
( )

. 

وما يحرخ طائر جناحيه في السماء إال  لقد تركنا محمد »: قال أبو ذر 

«أذكرنا منه علماً 
( )

. 

حتىى دخىل  ،مقاماً فأخبرنا عن بىدء الخلىق قام فينا النبي »: وقال عمر 

«حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، وأهل النار منازلهم،أهل الجنة منازلهم
( )

. 

إال وفىي كتىاب  ،نزل بأحد مىن أهىل ديىن هللا نازلىةفليست ت): ويقول الشافعي

(هللا الدليل على سبيل الهدي فيها
 ( )

. 

للىدين  أي بيىان الرسىول  - فىإن هىذا األصىل): قال شيخ اإلسالم ابن تيميىة

، هو أصىل أصىول العلىم واإليمىان - وأصوله وفروعه باطنه وباهره علمه وعمله

(ن أولى بالحق علماً وعمالً وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا األصل كا
 ( )

. 
 
 

 .سبق تخريجه (1)

الحىىاكم : ، المسىىتدرخ علىىى الصىىحيحين(1/16)، وسىىنن ابىىن ماجىىه (4/126)مىىد مسىىند اإلمىىام أح (2)

 (2/318)وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة (.1/175)

 (.1/26)السنة البن أبي عاصم  (3)

 (.5/153)مسند اإلمام أحمد  (4)

لق ثم يعيده وهو الذي يبدء الخ: ما جاء في قوله تعالى: بدء الخلق، باب: كتاب، صحيح البخاري (5)

  (4/73.)وهو أهون عليه

عبىىـدالغني عبىىـدالخالق، : تحقيىىق( 1/21)محمىىد بىىن إدريىى  الشىىافعي أبىىو عبىىـدهللا : أحكىىام القىىرآن (6)

 .بيروت -هــ، دار الكتب العلمية 1411طبعة عام 

 (.19/156)مجموع الفتاوى  (7)
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 -رضىوان هللا علىيهم- ومن بىن بالصىحابة": قال ~اإلمام الحافظ ابن كثير 

فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطىم علىى ( أي بأنهم تآمروا على علي ) ذلك 

ومىن وصىل مىن النىاس إلىى هىذا ، ومضادته فىي حكمىه ونصىه، معاندة الرسول 

وكىان إراقىة دمىه أحىل ، وكفر بإجماع األئمة األعالم، اإلسالم فقد خلع ربقة: المقام

".من إراقة المدام 
 ( )

   

تحريىىف الصىىحابة للقىىرآن  اإلماميىىةنخلىىص مىىن تلىىك الشىىواهد إلىىى أن مقولىىة 

والنصىوص الىواردة فىي  ،وكتمان بعضه هو مخالفىة صىريحة لمعتقىد حفىظ القىرآن

 .تكفل هللا تعالى بحفظه
 

 في كتمان الصحابة لألحاديث النبوية ماميةإبطال معتقد اإل: ثانيا. 

ربطىوا بىين تىدوين الحىديث وبىين إخفىاء الصىحابة  اإلماميىة نلحظ أن الشىيعة

فمنىع تىدوين الحىديث زمىن أبىي بكىر وعمىر ، فضائل آل البيت من حديث النبىي 

 -وهنىا سأوضىح، أدى بزعمهم إلى ضياع الحقائق الخاصة بىآل البيىت وعثمان 

 .بطالن هذا االدعاء -الىبمشيئة هللا تع

مثلما كان كان يكتب السنة في عهد الرسول  بعص الصحابة الواقع أن 

  .تدل على تجويزهم الكتابة هم مواقفكما أن  .بعضهم يكتب القرآن

عائىىد ، وبعىىد وفاتىىه  علىىى عهىىد النبىىي- ولكىىن عىىدم كتابىىة الىىبعص للحىىديث  

 .القرآنخشية اختالطه ب، لورود النهي عن كتابة الحديث

اسىتأذنها النبىي »: أبىو سىعيد الخىدري  قول، فمن أحاديث النهي عن الكتابة

 في الكتابة فلم يأذن لنا »
( )

ومن كتب عني غير ، ال تكتبوا عني»: وعنه أيضاً  .

 
 

 (.5/252)البداية والنهاية  (1)

أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجىه أيضىا عىن زيىد قال (. 5/38: )سنن الترمذي (2)
=  
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« القرآن فليمحه
( )

.  

الىذي كىان يهىتم  ،وهناخ رواية أخرى عن الصىحابي الجليىل أبىي هريىرة 

فقىد جىاء فىي ، لقوة ذاكرتهلكنه لم يكن بحاجة إلى تدوينها اديث اهتماماً كبيراً باألح

، جاء إلىيهم فوجىد بعضىهم يكتىب فسىألهم عمىا يكتبىون، هذه الرواية أن الرسول 

أتىدرون مىا ): فقالوا إنهم يدونون األحاديث التي سمعوها منه فقال لهىم الرسىول 

 (ضل األمم من قبلكم إال بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب هللا
( )

.  

القىرآن أم السىماوية سىواء كىان حفىظ جميىع الكتىب  تىدعو إلىىهذه الروايىات 

وبينمىا  .حفظ هذه الكتب من االختالط بأي كالم أوكتابىة أخىرى، التوراة أم اإلنجيل

كان من الواجب عدم كتابة أي شيء سىواء أكىان ذلىك لألنبيىاء أم لاخىرين بجانىب 

والنصارى رعاية هذا األمر وكانىت النتيجىة أن  هذه الكتب إال أنه لم يتم من اليهود

كمىىا ازداد عىىدد األناجيىىل بعىىد عىىدة عصىىور مىىن ، اختلطىىت كتابىىات كثيىىرة بىىالتوراة

وهكىذا انحرفىت كلتىا الجمىاعتين ، نزول اإلنجيل الواحد وازداد حجمه إلى مجلدات

، وتتجلى هذه الحقيقىة بشىكل واضىح .عن الصراط المستقيم وسلكتا طريق الضاللة

ونسخ هذا بسماحه ، ا حذر المصطفى بداية األمر حتى ال يختلط القرآن مع غيرهلذ

 ويتبىين ذلىك واضىحا وهلل ، بعد ذلك عندما اطمأن إلى عدم اختالط القرآن بغيره

 =  
ن أفىي  اْسىتَأَْذن وا النبىي : )بلفىظ( 1/131)بن أسلم رواه همام عن زيد بن أسلم، ورواه الىدارمي 

رواه أبىو عوانىة (: "  3/418) الحىافظ المىزي فىي تحفىة األشىراف قال .( يَْكت ب وا عنه فلم يَأَْذْن لهم

وهىو منكىر، : " وقىال أبىو داود -بقصىة الكتابىة  -ن أبي داود السىجتاني، عىن هدبىة اإلسفرائيني ع

الخ، والثىاني زيىد بىن ... ال تكتبوا عني: " أخطأ فيه همام، هو من قول أبي سعيد الخدري مرفوعاً 

 .اهـ بتصرف" ثابت 

 (.4/2298) .التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم: الزهد والرقائق، باب: كتاب، صحيح مسلم (1)

-م 1974، 2يوسف العشي، ط: تحقيق( 33ص)الخطيب البغدادي : تقييد العلم للخطيب البغدادي (2)

 .دار إحياء السنة النبوية
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الحمد عندما يتم عرض األحاديث الصىحيحة التىي تجيىز كتابىة األحاديىث بىل تىأمر 

وال تنىاقص فىي ذلىك ألن سىبب  .عهىاتمن ويتبين أنهىا أكثىر مىن األحاديىث التىي، بها

أما حين يممن من ذلك فإنهم كىانوا يجيىزون كتابىة ، كراهتهم هو أن تختلط بالقرآن

  .الحديث

عنىه روايىة حىول النهىي عىن  تصحابي الذي نقلىوهو ال يقول أبو هريرة 

أحىد أكثىر حىديثاً  -صلى هللا عليه وآله وسلم-ما من أصحاب النبي »: كتابة الحديث

« فإنه كان يكتب وال أكتب،  بن عمروعبـدهللا إال ما كان من، يعنه من
( )

.  

حتىى  بن عمرو بن العاص يكتب كل ما يسىمعه عىن الرسىول عبـدهللا كان

 .«بينما هىو بشىر يغضىب ويرضىى، أنت تكتب كل ما يقوله رسول هللا»: لهقيل 

وضوع علىى  بن عمرو كتابة الحديث وعرض المعبـدهللا على إثر هذا الكالم ترخ

فوالذي نفسي بيده ما  !اكتب): إلى فمه المبارخ قائالً فأشار الرسول  الرسول 

 (منه إال حقيخر  
( )

.  

إنىي أسىمع منىك  ! بن عمرو بن العاص قىال قلىت يىا رسىول هللاعبـدهللا وعن

فىإني ال أقىول فيهمىا  ،عىمن": قلت في الغضب والرضا قال .قال نعم  أشياء أفأكتبها

"اإال حقً 
( )

. 

(قَيِّدوا العلم بالكتاب): أنه قال كما ثبت عن النبي 
( )

. 

د شاكر»يرى  لذلك َحمه «أحمد م 
( )

أن األخبار واألحاديث التىي تمنىع الكتابىة     
 

 (.1/54)كتابة العلم : العلم، باب: صحيح البخاري، كتاب (1)

صىىىححه األلبىىىاني فىىىي السلسىىىلة (.1/217)ابىىىن حجىىىر: وفىىىتح البىىىاري( 3/318)سىىىنن أبىىىي داود  (2)

 (4/45)لصحيحة ا

 ."صحيح لغيره: "قال شعيب األرنموط (.2/215)مسند اإلمام أحمد  (3)

: ، كنىىز العمىىال(188-1/187)الحىىاكم: ، المسىىتدرخ علىىى الصىىحيحين(1/138)سىىنن الىىدارمي  (4)

 (5/41)وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة (.11/119)للمتقي الهندي، 
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أو أن النهي يعود إلى نهي كتابة الحديث مىع القىرآن لكىي ، إما أنها ن سخت فيما بعد

ال يختلط مع القرآن أي شيء آخر 
( )

. 

وهىىو صىىيانة القىىرآن ، راعىىوا العلىىة مىىن عىىدم كتابىىة الحىىديث  والصىىحابة

وإال كان من الممكن أن يختلط الحديث به عند مىن ، سليماً كما أنزل الكريم وحفظه

 .لم يصل إلى درجة يفرق فيها بين كالم الرب وكالم الرسول

فمىنهم مىن كىره ، مواقف متباينة مىن كتابىة الحىديثوقفوا   ولكن الصحابة

كراهيىىىة الكتابىىىة ، ومىىىنهم مىىىن روي عنىىىه األمىىىران، هم مىىىن أجازهىىىاومىىىن، الكتابىىىة

   .خمسمائة حديث ثم أحرقها جمع أبو بكر الصديق  لذلكلذلك وإجازتها 

 ثم اسىتخار هللا، الصحابة في تدوين الحديث استشار عمر بن الخطاب  و

، إنىي كنىت أريىد أن أكتىب السىنن": في ذلك شهراً ثم عىدل عىن ذلىك وقىال -تعالى-

وإنىي وهللا ، وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتىاب هللا

"ال أشوب كتاب هللا بشيء أبداً 
( )

.   

: فعل األمر نفسه في مسألة تدوين الحديث فقال   وإمام آل البيت علي

 فإنما هلىك النىاس حىين اتبعىوا، أعزم على كل من كان عنده كتاب إال رجع فمحاه"

 =  
: بـدالقادر، من آل أبي علياء، يرفع نسبه إلى الحسين بن عليأحمد بن محمد شاكر بن أحمد ابن ع (1)

بصىىعيد ( جرجىىا)وأبىىواه مىىن بىىالد . مولىىده ووفاتىىه فىىي القىىاهرة. عىىالم بالحىىديث والتفسىىير، مصىىري

عمىدة التفسىير  فىي اختصىار تفسىير ابىن )، و(مسند اإلمام أحمد بن حنبل )شرح : من كتبه. مصر

وله تحقيقات مفيىدة (. أبحاث في أحكام)م يتقيد فيه بمذهب، ول( نظام الطالق في اإلسالم)و(. كثير

( لبىاب اآلداب، البىن منقىذ)و( جمىاع العلىم للشىافعي )و( رسالة اإلمام الشىافعي )حلى بها هوامل 

، ومعجىىىم 1/253الزركلىىي، : األعىىىالم: انظىىر)هىىىـ، 1377تىىىوفي سىىنة (. المعىىرب، للجىىواليقي)و

 (.1/284عمر كحالة، : المملفين

 (.139-132ص)اعث الحثيث الب (2)

 (.11/129)المتقي الهندي : كنز العمال (3)
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"أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهىم 
( )

وهىو عىدم اختالطىه ، وذلىك للسىبب ذاتىه  .

 .بالقرآن الكريم

أن »: في الجمع بين أحاديىث األمىر بالكتابىة والنهىي عنىه يقول ابن حجر

 ،واألذن فىي غيىر ذلىك ،النهي خاص بوقت نزول القرآن خشىية التباسىه بغيىره

واألذن فىي  ،القىرآن فىي شىيء واحىدأو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع 

وهىىو  ،أو النهىىي متقىىدم واألذن ناسىىخ لىىه عنىىد األمىىن مىىن االلتبىىاس ،تفريقهمىىا

وقيىىل النهىىي خىىاص بمىىن خشىىي منىىه االتكىىال علىىى  ،مىىع أنىىه ال ينافيهىىا ،أقربهىىا

عىىل حىىديث أبىىي أومىىنهم مىىن  ،واألذن لمىىن أمىىن منىىه ذلىىك ،الكتابىىة دون الحفىىظ

: قىال العلمىاء ،وغيىره قاله البخىاري ،بي سعيدوقال الصواب وقفه على أ ،سعيد

واستحبوا أن يمخىذ عىنهم حفظىا  ،كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث

لكن لما قصرت الهمم وخشي األئمة ضياع العلم دونوه وأول مىن ،كما أخذوا حفظا

ثىم  ،عزيزعبىدال دون الحديث بن شىهاب الزهىري علىى رأس المائىه بىأمر عمىر بىن

«التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير فلله الحمدكثر 
( ). 

تبين مىا هىو القىرآن ومىا هىو الحىديث و وجمع القرآنلذلك عندما زال السبب 

 .فقد تم السماح بتدوين الحديث تدويناً مستقالً عن تدوين القرآن

 وثبت بذلك أن ما استدل به اإلمامية مىن نصىوص  تىدل علىى منىع الصىحابة

 لكتمىىان فضىىائل الصىىحابة ، أو أبادوهىىا بىىالحرق والمحىىو ونحىىوه، يثكتابىىة الحىىد

فلىم  ثبىت أنىه اسىتدالل باطىل، ،-علىيهم السىالم - ومنزلتهم حسدا وعداوة آلل البيىت

 . سواء في آل البيت أو غيرهم ولم ينقصوا شيئا عن الرسول  يكتم الصحابة 
 

 
 

 (.1/63)البن عبـدالبر : ، جامع بيان العلم وفضله(5/314)المصنف البن أبي شيبة  (1)

 .(1/218)فتح الباري  (2)
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 نقد معتقد الكتمان والتحريف من جهة التفصيل: ثالثا. 

فهىي باطلىة ، ياتهم عن آل البيت في تحريىف القىرآن وكتمىان الشىهادةروا .1

-عليهم السالم-جملة وتفصيال لسقوطها سندا فهي مكذوبة على آل البيت 
( )

فوق و ،

هىي مىع ذلىك  وطعىن فىي صىحابة رسىول هللا ، ودينه أَنها طْعٌن في كتاب هللا 

كيف لم يخر  علي  إذ، من قوم يزعمون محبته والتشيع له أكبر طعن في علي 

،  ويعىارض بىه هىذا القىرآن المحىرف - كمىا يزعمىون - القرآن الكامل الذي جمعىه

ومىن أقىر الخىائن علىى خيانتىه ،  ولماذا لم يتدارخ األمر حىين أفضىت إليىه الخالفىة

أَنهىم يتهمىون عليهىاً بىل . وقد حارب علي الخوار  على أقىل مىن هىذا.. كان كفاعلها

  وكىتم مىا لديىه مىن علىم فلىىم ، لمىن سىبقه علىى هدايىىة األمىةبأَنهىه راعىي المجاملىة

 .سبحانك هذا بهتان عظيم. ولهذا لم يخر  ما عنده من القرآن يظهره للمأل

 فلىم ومناقبىه فضائله لكتموا  علي على النص مسألة الصحابة كتم لوو .2

 ألن لن قىل؛ ذلىك مىن شىيء كىان لىو أنىه فعلىم، الواقىع خىالف وهىذا، شىيئاً  منها ينقلوا

 فلىىو، جىىداً  اشىىتهارها يجىىب العظيمىىة والوقىىائع، عظيمىىة واقعىىة الخالفىىة علىىى الىىنص

 .والموافق المخالف لعلمها الشهرة هذه حصلت

 ،حسىن الوضىعمن وضع مىن ال ي   أما رواية الطبرسي في االحتجا  فهي .3

فهي تقول إن الصحابة حين أرادوا تحريف القىرآن تخوفىوا مىن أن ينكشىف أمىرهم 

الخرافىة ولكىن هىذه ، لهىذا دبىروا لقتلىه علىى يىد خالىد، ن الكامىلبإخرا  علىي للقىرآ

خىر  علىي القىرآن مىا دامىت مىمامرتهم فىي إذن لماذا لىم ي   ،تقول إنه لم يستطع قتله

وإذا كان يخشىى مىنهم ألن السىلطة بأيىديهم فلمىاذا لىم يخرجىه أثنىاء ،  قتله قد فشلت

 .من إفتراءهذا ما ينسف كل ما بنوه وشيدوه ،  خالفته

: دعىىوى حىىرق عثمىىان للمصىىاحف هىىو مىىن بىىاب إخفىىاء فضىىائل آل البيىىت .4

 
 

 (382ص)راجع  (1)
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 علىىو مسعود بن وعبدهللا ن أصحاب المصاحف مثل أبى ابن كعبدعوى باطلة أل

تمىىت عمليىىة اإلحىىراق أمىىام و طالىىب أجمعىىوا علىىى صىىحة مىىا فعلىىه عثمىىان أبىىى بىىن

غلىو إيىاكم وال، أيهىا النىاس" : الذي قىال علي حتى  الكبراء من صحابة النبى 

وهللا مىىا حرقهىىا إال عىىن مىىأل مىىن أصىىحاب ، تقولىىون حىىرق المصىىاحف. فىىي عثمىىان

"لفعلت مثل الذي فعل، محمد ولو وليت مثل ما ولي
( )

! يىرحم هللا عثمىان" :وقىال .

"ي المصاحف ما َصنََع عثمانلو كنت  أَنا لَصنَْعت  ف
( )

. 

: كأما الباعث على جمع الناس على مصحف واحد فيروى عن أن  بىن مالى

أرمينيىةأن حذيفة بن اليمان قىدم علىى عثمىان وكىان يغىازي أهىل الشىام فىي فىتح 
( )

 

أذربيجىىانو
( )

فقىىال حذيفىىة ، فىىأفزع حذيفىىة اخىىتالفهم فىىي القىىراءة، مىىع أهىىل العىىراق 

أدرخ هىىذه األمىىة قبىىل أن يختلفىىوا فىىي الكتىىاب اخىىتالف ، يىىا أميىىر المىىممنين: لعثمىىان

ة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في فأرسل عثمان إلى حفص، اليهود والنصارى

، فىأمر زيىد بىن ثابىت، فأرسىلت بهىا حفصىة إلىى عثمىان، المصاحف ثم نردها إليك

رحمن بىىن الحىىارث بىىن هشىىام وعبىىدال، وسىىعيد بىىن العىىاص،  بىىن الزبيىىروعبىىدهللا

إذا اختلفىىتم أنىىتم : وقىىال عثمىىان للىىرهط القرشىىيين الثالثىىة، فنسىىخوها فىىي المصىىاحف  
 

 (.7/218)ابن كثير : ، البداية والنهاية(39/245)ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق (1)

محمىىد السىىعيد بسىىيوني : ، تحقيىىق(1/197)أبىىو بكىىر أحمىىد بىىن الحسىىين البيهقىىي : شىىعب اإليمىىان (2)

ابىىىن عسىىىاكر : بيىىىروت، وتىىىاريخ مدينىىىة دمشىىىق -هىىىـ، دار الكتىىىب العلميىىىة 1411، 1زغلىىىول، ط

(39/245.) 

اء، خفيفة إرمينية بكسر أوله ويفتح وسكون ثانيه وكسر الميم وياء ساكنة وكسر النون وي: أرمينية (3)

مفتوحة، وهي منطقة جبلية في غرب آسيا، بين األناضول وأنجىاد إيىران جنىوبي القوقىاس، وهىي 

القوقىاس وطىوروس وكردسىتان، يتقاسىم أرمينيىا اليىوم : أنجاد واسعة تتخللها سالسل جبال شىاهقة

 .(2/39المنجد في اللغة واألعالم، .) تركيا وإيران، وهناخ قسم آخر أصبح جمهورية مستقلة

جمهورية على بحر قزوين، تحدها إيران وإرمينيا، عاصمتها باكو، ومن مدنها كنجة، : أذربيجان (4)

المنجىد فىي اللغىة . )م، وحتىى انحىالل االتحىاد1922كانت عضوا في االتحاد السىوفياتي منىذ عىام 

 .(، دار المشرق، بيروت37، ط2/33: واألعالم
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، فإنمىىا نىىزل بلسىىانهم، يء مىىن القىىرآن فىىاكتبوه بلسىىان قىىريلوزيىىد بىىن ثابىىت فىىي شىى

، رد عثمىان الصىحف إلىى حفصىة، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصىاحف

وأمىىر بمىىا سىىواه مىىن القىىرآن فىىي كىىل ، فأرسىىل إلىىى كىىل أفىىق بمصىىحف ممىىا نسىىخوا

صحيفة أو مصحف أن يحرق
( )

.  

 ه البخىاري عىنحىديث أخرجى فهو: أما حديث الوعائين في إثبات الكتمان .5

وعاءين فأما أحدهما فبثثتىه  حفظت من رسول هللا " : وفيه يقول  أبي هريرة

"وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم 
( )

وقد أجاب أهل العلم عن المقصىود بهىذا  .

، المىراد بالوعىائين نوعىان مىن األحاديىث التىي تلقاهىا عىن النبىي : الحديث فقالوا

وهىذا هىو ، و مىا يتعلىق بأحاديىث األحكىام واآلداب والمىواعظفهى: فأما النىوع األول

وأمىا اآلخىر فهىو مىا يتعلىق بىالفتن والمالحىم وأشىراط ، الذي بلَّغه خشية إثم الكتمان

مما ال يتوقف عليه شىيء مىن ، واإلشارة إلى والة السوء، وما سيقع للناس، الساعة

ر منىه حتىى ال يكىون فتنىة فهذا هو الذي آثر أال يذكر الكثي، أصول الدين أو فروعه

 .أو يسبب له التحديث به ضرراً في نفسه أو ولده أو ماله، للسامع

لىىو " : ولعىىل ممىىا يمكىىد ذلىىك روايىىة ابىىن سىىعد فىىي الطبقىىات والتىىي يقىىول فيهىىا

لىو أخبرنىا ، صىدق وهللا: فقال الحسىن، حدَّثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعر

" لناس أن بيت هللا يهدم ويحرق ما صدقه ا
( )

. 

" : قىال اإلمىام ابىن كثيىر، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم في توجيه هذا األثر

وما وقع بىين النىاس مىن ، هو الفتن والمالحم، وهذا الوعاء الذي كان ال يتظاهر به

لبىادر كثيىر مىن النىاس ، التي لو أخبىر بهىا قبىل كونهىا، وما سيقع، الحروب والقتال

 
 

 (.4/1917.)مع القرآنج: فضائل القرآن، باب: كتاب: البخاري (1)

 .سبق تخريجه (2)

 (.2/615)الذهبي : ، وسير أعالم النبالء(2/364)الطبقات الكبرى (3)
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"ر به من الحق وردوا ما أخب، إلى تكذيبه
( )

. 

األمىىر والنهىي وإنمىىا كىىان فيىه اإلخبىىار عىىن ": يقىول شىىيخ اإلسىىالم ابىن تيميىىة

وفتنة ابن  صفيناألمور المستقبلة مثل الفتن التي جرت بين المسلمين فتنة الجمل و

، الزبير ومقتل الحسين ونحىو ذلىك ولهىذا لىم يكىن أبىو هريىرة ممىن دخىل فىي الفىتن

كم أبىو هريىرة أنكىم تقتلىون خليفىتكم وتفعلىون كىذا وكىذا ولهذا قال ابن عمر لو حىدث

."لقلتم كذب أبو هريرة
 ( )

  

وحمىىل العلمىىاء الوعىىاء الىىذي لىىم يبثىىه علىىى " : ~وقىىال الحىىافظ ابىىن حجىىر 

وقىىد كىىان أبىىو ، األحاديىىث التىىي فيهىىا تبيىىين أسىىامي أمىىراء السىىوء وأحىىوالهم وزمىىنهم

أعوذ بىاهلل " : كقوله، منهم خوفا على نفسه، هريرة يكنى عن بعضه وال يصرح به

ألنها كانىت ، يشير إلى خالفة يزيد بن معاوية، "من رأس الستين وإمارة الصبيان 

ويميىد .... .واستجاب هللا دعاء أبي هريرة فمات قبلهىا بسىنة، سنة ستين من الهجرة

لمىا ، مىا وسىعه كتمانىه حكىام الشىرعيةاأللو كانت مىن ، ذلك أن األحاديث المكتومة

يحتمىل : وقىال غيىره، الحديث األول من اآلية الدالة على ذم من كتم العلىم ذكره في

وتغيىىر األحىىوال ، أن يكىىون أراد مىىع الصىىنف المىىذكور مىىا يتعلىىق بأشىىراط السىىاعة

ويعترض عليه من ال شعور لىه ، فينكر ذلك من لم يألفه، والمالحم في آخر الزمان

."به 
( )

 

مىىر لمنىىع تىىداول مثىىل هىىذه ولعىىل هىىذا هىىو المبىىرر الىىذي دفىىع أبىىي بكىىر وع

 .األحاديث لسالمة عقيدة األمة من التشكيك واالضطراب

الىىذين وافقىىوا الصىىحابة فىىي عىىدم بىىث ونشىىر  هىىذا هىىو مىىنهج آل البيىىت و

 
 

 (.2/43)العيني: عمدة القاري: ، وانظر(8/116)البداية والنهاية  (1)

 (.8/138)ابن تيمية : منها  السنة النبوية (2)

 (.1/216)فتح الباري (3)
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ث وا":  َعلِي   اإِلَمامِ  قَْول  األحاديث التي تمدي إلى الفتنة ي ، يَْعِرف ىْونَ  بَِمىا النَّىاسَ  َحدِّ

ْول ه   هللا   بَ ي َكذَّ  أَنْ  أَت ِحباْونَ  ".َوَرس 
( ) 

أنىه احىتج  علىى أعدائىه يىوم كىربالء بسىمال  ثبت عن  الحسين وقد 

وإن كىذبتموني فىإن »: ليخبىروهم بفضىله، حيىث قىال من بقي من الصحابة 

فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم، اسألوا جابر بن عبدهللا األنصاري، وأبا 

وزيىد بىىن أرقىم، وأنىى  بىن مالىىك، سىعيد الخىىدري، وسىهل بىىن سىعد السىىاعدي، 

هىذان : فىي السىبطين  قىول الرسىول: أي -يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالىة 

 « لي وألخي  سيدا شباب أهل الجنة من رسول هللا
( )

. 

 -علىيهم السىىالم- هىمالء كىاتمين لفضىائل أهىل البيىت أن لىم يىر فهىو 

 .وهو يأمر أعداءه بسمالهم

ومنعهم كذلك مىن روايتىه ، حابة من كتابة الحديثإذن تأكد لدينا أن منع الص

لم يكن لسبب وجود عداوة آلل البيىت تقتضىي إخفىاء فضىائلهم ومنىزلتهم وأحقيىتهم 

بىل كىان لسىبب أعظىم وهىو سىالمة عقيىدة األمىة مىن  ،باإلمامة كمىا يىزعم اإلماميىة

 .وبخاصة إذا أخبروا بأحداث الفتنة، التشكيك واالضطراب

وال يتوهم إنقىاص شىيء ، لم يم  بسوء، هللا تعالى لهوالقرآن محفوب بحفظ 

هم حملة الدين فال يظن بهم إال   والصحابة، سواء في  آل البيت أو غيرهم، منه

وبسىىقوط هىىذه الفريىىة تسىىقط دعىىوى العىىداوة التىىي أدت بىىزعم اإلماميىىة إلىىى ، خيىىرا

ايىات مكذوبىة كتمان أدلة الغلو في آل البيت ألن هذه األدلة ال وجود لهىا إال فىي رو

 . وآل بيته األطهار على النبي 

 
 

 .(1/59) .من خص بالعلم قوم دون قوم كرهة أن ال يفهموا: علم، بابال: كتاب: صحيح البخاري (1)

، ومعىىىالم المدرسىىىتين لمرتضىىىى (45/7)، وبحىىىار األنىىىوار للمجلسىىىي (2/97)المفيىىىد : اإلرشىىىاد (2)

 .(3/97)العسكري 
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 دــــــــتمهي

 - وأنهىم، يتهم الشيعة االثنى عشرية آل البيىت بىأنهم رفضىوا مبايعىة الخلفىاء

أنهىم و، للخالفىة دون سىواهم موأحقيىتهيعتقدون بالنص على إمىامتهم  -أي آل البيت

ن دافىىع الصىىحابة لغصىىب آل البيىىت الخالفىىة هىىو وأ.يعتقىىدون فىىي الصىىحابة بلمهىىم

ن علي بن أبي كان يعلن في خطبه دائما غصب الصحابة حق وأ، الحسد والبغضاء

 .آل البيت في الخالفة وتصوير الصحابة بصور غير الئقة

البيت انقسام الصحابة وتحزبهم  كما تصور تلك النصوص المكذوبة على آل

وتمكىد وجىود ، وجعل األكثرية والغلبة مع من كان مع أبي بكر وعمر وعثمان 

كمىا تمكىد تلىىك .لمجتمىع الصىحابة وللمسىجد أيضىا إال للزيىارة العزلىة مىن علىي 

سخطه وتذمره من مساواته بالصحابة للنص علىى  الخطب المكذوبة على علي 

 .-زعمهم حسب-فضله والوصية عليه 

ددة مىن الصىحابة الىذين زورا مواقىف متعى وينسب اإلمامية إلى آل البيت 

تهم وأخفىىىوا فضىىىائلهم وعصىىىمتهم وحقهىىىم فىىىي اإلمامىىىة مىىىن الىىىنص أنكىىىروا منىىىزل

 .والوصية

والىدعاء ، وتتمثل تلك المواقف في التصىريح بهىا وإعالنهىا فىي شىكل خطىب

وكىذلك . رية وألصىحاب المىذهبوبتلقين ذلك وتعليمه للذ، واللعن والتظلم المستمر

 .تفسير القرآن وفق منهج العداوة المتبع والذي هو في أصله مفترى على اآلل 

كمىىا يصىىور اإلماميىىة آل البيىىت فىىي مقابىىل منىىع الصىىحابة حىىق آل البيىىت فىىي 

مىىره الىىذين امىىتألت قلىىوبهم المظلىىوم والمغلىىوب علىىى أ بصىىورة، الخمىى  والميىىراث

الخطب في بيان ذلك الحال ووصفه حتى يشتعل فتيل فلم يجدوا إال ، بغضا وعداوة

البغضاء والمقت للصحابة الذين هم بزعم اإلمامية ال محىرخ لهىم وال هىدف سىوى 

 . بلم آل البيت والتشفي منهم لمنزلتهم من النبي

وفي هذا الباب بيان للموقف الذي يصوره اإلمامية آلل البيت من خالل كتب 
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يىىان موقىىف آل البيىىت مىىن حقىىوق الصىىحابة مىىن كتىىب وال حاجىىة لب، القىىوم ثىىم نقىىده

ن هذا الباب في مجمله يصور تلىك العالقىة مىن منظىور اإلماميىة بشىكل ألمامية اإل

 .عالقة محبة وتواد وتراحم من اآلل لألصحابه أي ينهي في

صىىحابة، وفىىق مىىنهج الشىىيعة وهىىذا البىىاب تصىىوير لموقىىف آل البيىىت مىىن ال

 : يةمن خالل الفصول التال ،اإلمامية

   موقف آل البيت من خالفة الصحابة: الفةل األ. 

 الذين أنكروا منزلتهم حسب  موقف آل البيت من الصحابة: الفةل الثاني

 .زعم اإلمامية

  الذين منعوا حقىوقهم الماليىة  موقف آل البيت من الصحابة: الفةل الثال

 .من الصحابة حسب زعم اإلمامية
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 ولالفصل األ

 يت من خالفة الصحابةموقف آل الب
 
 

- :  مبحثـــانوفيه 
 مرويات الشيعة في رفض آل البيت خالفة : المبحث األول

 .الصحابة

 نقد مرويات الشيعة في رفض آل البيت لخالفة : المبحث الثاني
 .الصحابة

 
 *      *  *** *  *      *  
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 ةمرويات الشيع: المبحث األول

 في رفض آل البيت خالفة الصحابة

يجىة عكسىية للموقىف كنت، هر روايات اإلماميىة عىداوة آل البيىت للصىحابةتظ

اإلمامىىة  الىىذين غصىىبوهم حقهىىم فىىي، آلل البيىىت - بىىزعمهم- الىىذي اتخىىذه الصىىحابة

 .في ذلك  لوخالفوا النص ووصية الرسو

يعىىدها  -ر اإلماميىىةمىىن منظىىو-ومواقىىف آل البيىىت المعاديىىة لخالفىىة الصىىحابة

، إلهية ينبغي على آل البيت مواجهته ومقاومته بكل السبل ية مسموليةالشيعة اإلمام

، علىىى السىىاحة-علىىيهم السىىالم -ن تواجىىد أئمىىة آل البيىىت إ" : حىىد معاصىىريهميقىىول أ

وإحساسهم العميق بالمسىمولية اإللهيىة واإلنسىانية ، حداث بدقة ووعيورصدهم األ

همىىا يتهىىدد كيىىان الملقىىاة علىىى عىىواتقهم تجىىاه هىىذه السياسىىة التىىي رأوا فيهىىا خطىىرا دا

إن كل ذلك لم يترخ لهم أي خيار سوى خيىار ، اإلسالم ومصيره على المدى البعيد

فىإن ذلىك واجىب شىرعي ومسىمولية ، جهة لهذه السياسة والعمىل علىى إفشىالهااالمو

."هل وال التواني فيها على اإلطالقإلهية ال يمكن التسا
( )

 

" : كىان  ون أن عليىاً ومن يعتقد مىن اإلماميىة بالوصىية والىنص فىإنهم يىر

ن الخالفة تقوم على الوصية وال تقوم على القرابة والصحبةأيرى 
( )

وعلى األمة ، 

، فىإذا لىم يتحقىق ذلىك فىإن اإلمىام المعصىوم الموصىى لىه، تي الوصي وتبايعىهأن تأ

."الذي ال يجد النصرة الكافية ال يقاتل للحصول على الخالفة وتولي الحكم
 ( )

 

 
 

جعفىر مرتضىى : والخلفىاء الثالثىة بعىده فىي عهىد الرسىول  الحياة السياسىية لإلمىام الحسىن  (1)

 .بيروت -، دار السيرة 1994، طبعة عام (117ص)العاملي 

فىي حصىىر اإلمامىة فىىي آل  وهىذا منىاقص ألصىىولهم ولألقىوال التىي ينسىىبونها إلىى اإلمىىام علىي  (2)

 .وستأتي بمشيئة هللا تعالى .البيت

 -هـ، الغىدير للطباعىة والنشىر 1417، 1ط ( 57ص)محمد طي : اإلمام علي ومشكلة نظام الحكم (3)

 .لبنان -بيروت 
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بىىل المسىىمولية علىىى ، ان ال يىىذهب إلىىى الشىىعب ليبايعىىه ن علىىى اإلمىىامأأي 

وإن حصىىل أنهىىم لىىم يىىأتوه للبيعىىه فىىال يقىىاتلهم ، الشىىعب أن يىىأتي اإلمىىام ويبايعونىىه

 . وهذا الرأي ال يتفق معه كثير من اإلمامية.للحصول على الخالف

أمىىا مرويىىات الشىىيعة اإلماميىىة فىىي رفىىص آل البيىىت خالفىىة الصىىحابة فهىىي  

أبدأ أوال بالمواقف ، حيث إن هذا الرفص نتج عنه مواقف كثيرة، ىال تحص، كثيرة

 : أقسمها على النحو التالي،  التي نسبها اإلمامية إلى علي

 يلما زعموه من تصريحات لع: أوال   يعلن فيها أحقيته وآل بيتمه

 : 1باإلمامة

الخالفىىة قائمىىة  نصىىرح فىىي أكثىىر مىىن موضىىع أ  يىىدعي اإلماميىىة أن عليىىا

: س مبدأ الوصية وأن الوصية في أهل البيت النبوي ويروون عنه أنه قىالساأعلى 

ولهىىم حىىق الواليىىة وفىىيهم الوصىىية . .حىىدمىىة أمىىن هىىذه األ ال يقىىاس بىىآل محمىىد " 

."والوارثة
 ( )

."أنا سيد الوصيين": و 
 ( )

وصىى بهىا إلىى ابنىه بل وعندهم ورثها وأ 

وأن ، وصىي إليىكسول هللا أن أيا بني أمرني ر": أنه قال  يهلفينسبون إ، الحسن

."ودفع إلي كتبه وسىالحه كما أوصى إلي رسول هللا ، ادفع إليك كتبي وسالحي
 

( )
وأحقيىتهم باإلمامىة وفىق ، إذن آل البيت عند اإلمامية يممنىون بىالنص والوصىية 

 .بل وراثة ذلك في نسل آل البيت، تلك الوصية

  : ا المعتقد ومنهابعص األقوال التي تميد هذ  وينسبون إلى علي
 
كان يعتقد أنه أوىل باإلمام  ةعلمه وسابقته  -رضي نهلل ع ه–ت قض دعوى نةوص   ، وأن عل ا  -كما س أيت–غاةب هذه نةرونيات  1

 .قربه

 (.23/117) المجلسي: ، بحار األنوار(1/139)ابن أبي الحديد: شرح نهج البالغة (2)

 .(39/339)المجلسي: ، بحار األنوار(77ص)للصدوق : األمالي (3)

: نهىج السىعادة( 4/189)الصىدوق : مىن ال يحضىره الفقيىه( 1/297)الكليني : األصول من الكافي (4)

 (.7/159)محمد باقر المحمودي 
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، وضىاللها، مىةالعجب كل العجب من جهال هىذه األإن ": نه قالزعموا أ .1

يقىىول عىىودا  ألنهىىم سىىمعوا رسىىول هللا ، وسىىاقتها إلىىى النىىار، وقادتهىىا، وسىىادتها

مىرهم يىذهب أإال لىم يىزل  ؛مرهىا وفىيهم أعلىم منىهأمىة رجىال قىط أما ولت ": وبدءا

"حتى يرجعوا إلىى مىا تركىوا ،سفاال
 ( )

، مىا مىنهم مىرهم قبلىي ثالثىة رهىطأفولىوا  ،

وال سىنة نبيىه وقىد علمىوا أنىي ، ن له علما بكتاب هللاأوال يدعي  رجل جمع القرآن،

"..هم لكتاب هللا وأقضاهم بحكم هللاأوأفقههم وأقر ،أعلمهم بكتاب هللا وسنة نبيه
 ( )

. 

لى باألمر منه بايع الناس أبا بكر وأنا وهللا أو" : وكذلك نسبوا إليه أنه قال .2

مخافىىة أن يرجىىع النىىاس كفىىارا يضىىرب بعضىىهم  ؛فسىىمعت وأطعىىت، وأحىىق بىىه منىىه

، ثم بايع الناس عمر وأنا وهللا أولى باألمر منه وأحق به منىه، رقاب بعص بالسيف

فسىىمعت وأطعىىت مخافىىة أن يرجىىع النىىاس كفىىارا يضىىرب بعضىىهم رقىىاب بعىىص 

 " !.. ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان ..بالسيف
( )

  فعىدم مطالبىة اإلمىام علىي 

 .عدم االختالف واالقتتاللبزعم القوم هو  ،للخالفة رغم يقينه بأحقيته

ي أ - قىىد اتفقىىت عليىىه": أنىىه قىىالومىىن األقىىوال المنسىىوبة زورا إليىىه  .3

ولقد شاورت في ذلك أهىل ، والكاذبة على ربها، األمة التاركة لقول نبيها -الصديق

وألهىل  ا يعلمون من وغىر صىدور القىوم وبغضىهم هلل بيتي فأبوا إال السكوت لم

وهللا لىو فعلىتم ذلىك لشىهروا سىيوفهم ، وإنهىم يطىالبون بثىارات الجاهليىة، ..بيت نبيه

مسىىتعدين للحىىرب والقتىىال كمىىا فعلىىوا ذلىىك حتىىى قهرونىىي وغلبىىوني علىىى نفسىىي 

 
 

 .لم أجد له أصل في كتب الحديث المعتمدة (1)

 (.247ص)تحقيق باقر  االنصاري : كتاب سليم بن قي  (2)

، ونهىج (29/635)المجلسىي : ار األنىواربحى( 221ص)محمىد بىن طىاهر القمىي : كتاب األربعين (3)

( 42/434)ابىن عسىاكر : تىاريخ مدينىة دمشىق: ، ومىن كتىب السىنة(1/136)المحمودي : السعادة

ضىىعفاء : ، وانظىىر1/283هىىذا حىىديث موضىىوع ال أصىىل لىىه، الموضىىوعات )قىىال ابىىن الجىىوزي 

 (.1/211العقيلي، 
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، ن نفسىيفلىم أجىد حيلىة إال أن أدفىع القىوم عى !!بايع وإال قتلناخ: ولببوني وقالوا لي

إن القىوم  !يا علي": -صلى هللا عليه وآله وسلم  -وذاخ أني ذكرت قول رسول هللا 

فعليىك بالصىبر حتىى ينىزل هللا ، واستبدوا بها دونىك وعصىوني فيىك، نقضوا أمرخ

، وإنهم سيغدرون بك ال محالة فال تجعل  لهم سبيال إلى إذاللك وسىفك دمىك، األمر

"فىىإن األمىىة سىىتغدر بىىك بعىىدي
( )

تبىىارخ -مىىن ربىىي  كىىذلك أخبرنىىي جبرئيىىل  ..

" .-وتعالى
( )

علىيهم  - همهىا أن آل البيىتأ، وهىذه الروايىه تجلىي كثيىرا مىن األمىور

ن هىىذا الىىبغص عائىىد إلىىى ثىىارات أو، يعلنىىون للمىىأل بغىىص الصىىحابة لهىىم- السىىالم

.الجاهلية
 ( )

مر متىوارث فىي آل البيىت أويرى اإلمامية أن البغص الكامن للصحابة 

 -كل حقد حقدته قريل علىى رسىول هللا " : قوله علي إلى به فينسبون  ومأمور

" .وستظهره في ولدي من بعدي، أبهرته في -صلى هللا عليه وآله وسلم 
( )

  

ودعىوة النىاس ، باإلمامىة  ومن النصوص التىي تصىرح بمطالبىة علىي .4

 -آلىىه وسىىلمصىىلى هللا عليىىه و-لمىىا تىىوفي رسىىول هللا ": إليىىه مىىا نسىىب إليىىه كىىذبا أنىىه قىىال

اشىتغلت بغسىله وتكفينىه والفىراغ مىن شىأنه ثىم آليىت يمينىا أن ال أرتىدي إال للصىىالة 

عليهمىىا -ثىىم أخىىذت بيىىد فاطمىىة وابنىىي الحسىىن والحسىىين ، حتىىى أجمىىع القىىرآن ففعلىىت

فدرت على أهل بدر وأهل السابقة فناشدتهم حقي ودعوتهم إلى نصرتي فما  -السالم

فىىانطلقوا  ..سىىلمان وعمىىار والمقىىداد وأبىىو ذر: ممىىنه، أجىىابني مىىنهم إال أربعىىة رهىىط

 -صىلى هللا عليىه وآلىه وسىلم-بأجمعكم إلى الرجل فعرفوه ما سىمعتم مىن قىول رسىولكم 

وال تدعوه في الشبهة من أمره ليكون ذلك أوكد للحجة وأبلىل للعىذر وأبعىد لهىم مىن 
 
 

َعىْن ، َعىْن أَبِىي إِْدِريىَ  األَْوِديِّ : )الهيثمىيلم أجد له أصل في كتىب الحىديث المعتمىدة، إال مىا ذكىر  (1)

ىىول  هللاِ : قَىىالَ : قَىىالَ  َعلِىىي   ىىةَ َسىىتَْغِدر  بِىىَك ِمىىْن بَْعىىِدي: "َرس  زوائىىد الهيثمىىي، ". )إِنَّ هَىىِذِه األ مَّ

 .(11/552)، وهذا الحديث ضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة (2/915

 (.28/219)علي أكبر الغفاري، بحار األنوار : وتعليق تصحيح( 462 ص)للصدوق : الخصال (2)

 .حاشا آل البيت والصحابة ذلك وقد جعلهم هللا رحماء بينهم، وجعل اإلسالم يجب ما قبله (3)

 .(21/328 ):شرح نهج البالغة (4)
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ى أحىدقوا بمنبىر فسار القىوم حتى .إذا وردوا عليه -صلى هللا عليه وآله وسلم-رسول هللا 

"...-صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم-رسىىول هللا 
( )

فالسىىبب الىىذي منعىىه مىىن البيعىىة هىىو ، 

-حسب زعمهم-االعتقاد بحقيته في اإلمامة
( )

. 

لمىا انصىرف إلىى  ن علي بىن أبىي طالىب أ »: يروي ابن أبي الحديد .5

عىادوكم إن قىومكم  !مطلبعبىـدال يىا بنىي" : قال لبني أبيىه( بعد بيعة عثمان)رحله 

صىلى هللا عليىه وآلىه  -كعداوتهم النبي  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -بعد وفاة النبي 

ووهللا ال ينيب همالء إلى الحىق ، وإن يطع قومكم ال تممروا أبدا، في حياته -وسلم 

، قد سىمع الكىالم كلىه،  بن عمر بن الخطاب داخل إليهموعبدهللا: قال ."إال بالسيف 

، أسكت" : فقال   أتريد أن تضرب بعضهم ببعص !الحسن يا أبا: فدخل وقال

ما نازعني ابن عفان وال ابن ، فوهللا لوال أبوخ وما ركب مني قديما وحديثا !ويحك

«. فخر عبـدهللا فقام"  ..عوف
( )

 . وهذه الرواية  تربط العداء منذ حياة النبي 

 صىىلى هللا -فلمىىا مضىىى  ..": إلىىى أهىىل مصىىر المزعىىوم وفىىي كتابىىه  .6

، فوهللا مىا كىان يلقىى فىي روعىي، تنازع المسلمون األمر من بعده-عليه وآله وسلم 

صلى هللا عليه وآلىه وسىلم  -أن العرب تزعج هذا األمر من بعده ، وال يخطر ببالي

فمىا راعنىي إال انثيىال النىاس علىى ، وال أنهم منحوه عني من بعىده، عن أهل بيته -

" ..فىىالن يبايعونىىه
( )

لموقىىف  تحكىىي اسىىتنكارا مىىن علىىي  يىىة المفتىىراةفهىىذه الروا 

 .الصحابة الذين بايعوا أبا بكر 

بعىىد أن جعىىل عمىىر األمىىر  - وقولىىه ويىىروون كىىذلك السىىخط مىىن علىىي  .7

، لىىئن عمىىر لىىم يمىىت ألذكرتىىه مىىا أتىىى إلينىىا قىىديما، أمىىا وهللا" : -شىىورى بىىن السىىتة 
 
 

 (.28/213)، بحار األنوار (1/115)الطبرسي : االحتجا  (1)

 .-يئة هللا تعالى شبم - كما سيأتي ي بكر الثابتة ألب هذا ينقضة بيعة علي  (2)

 (.31/357)وراجع بحار األنوار ( 9/54)ابن أبي الحديد: شرح نهج البالغة (3)

 (.33/568)، بحار األنوار (17/151)شرح نهج البالغة  (4)
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" .وألعلمته سوء رأيه فينا وما أتى إلينا حديثا
( )

   

كنت فىي أيىام رسىول " : قوله ا التسخط يتكرر فيروون عن علي وهذ .8

-صلى هللا عليه وآله وسلم  -كجزء من رسول هللا -صلى هللا عليه وآله وسلم  -هللا 

ثىم غىص الىدهر منىي ، ..ينظر إلى الناس كما ينظر إلى الكواكب في أفىق السىماء، 

واذفىىراه: تفقلىى، عثمىىان أمىىثلهم بخمسىىة قرنىىت ثىىم ..فقىىرن بىىي فىىالن وفىىالن
( )

 لىىم ثىىم !

النابغة وابن هند البن نظيرا فجعلني حتى أرذلني بذلك لي الدهر يرض
( )

 اسىتنت لقد ،

القرعى حتى الفصال
( )

"
( )

. 

هللا هللا  ال  !يىىا معاشىىر المهىىاجرين واألنصىىار" : قولىىه وينسىىبون إليىىه  .9

بيتىه  ال تخرجىوا سىلطان محمىد مىن داره وقعىر و تنسوا عهد نبيكم إليكم في أمىري

يىىا معاشىىر ، إلىىى دوركىىم وقعىىر بيىىوتكم وتىىدفعوا أهلىىه عىىن حقىىه ومقامىىه فىىي النىىاس

إن هللا قضىىى وحكىىم ونبيىىه أعلىىم وأنىىتم تعلمىىون  إنىىا أهىىل البيىىت أحىىق بهىىذا   !الجمىىع

المضىىطلع بىىأمر ، الفقيىىه فىىي ديىىن هللا، أمىىا كىىان منىىا القىىارئ لكتىىاب هللا، األمىىر مىىنكم

وتفسىدوا ، فال تتبعوا الهوى فتزدادوا من الحىق بعىدا، وهللا إنه لفينا ال فيكم  الرعية

".قديمكم بشر من حديثكم 
 ( )

 

 
 

 (.9/51)  ابن أبي الحديد: شرح نهج البالغة (1)

ة  رائحِة الشيِء َخبيوَ  (2)  .(1/319الزبيدي، : تا  العروس) .ثاً كان أَْو طَيِّباً اَذْفراه، وهو ِحدَّ

، قىىىال (33/152)المجلسىىىي : بحىىىار األنىىىوار: ابىىىن النابغىىىة أرادوا بىىىه عمىىىرو بىىىن العىىىاص، انظىىىر (3)

 .(1/253( ).لشهرتها بالزنا، ابن النابغة: عمرو بن العاص)الطريحي في مجمع البحرين 

وأصىله أن الفصىال إذا اسىتنت صىحاحها نظىرت إليهىا يضرب مثال للرجل يفعل ما لي  له بأهل،  (4)

واالستنان هاهنا العدو، والقىرع بثىر يخىر  بالفصىال ، فسقطت من ضعفها، القرعى فاستنت معها

إذا نزعىت عنىه : قرعت الفصيل إذا فعلت به ذلك، كما يقىال قردتىه: فتجر على السباخ فتبرأ، يقال

م، دار 1988 -هىـ 1418، 1/119هالل العسىكري، الشيخ األديب أبو : جمهرة األمثال. )القردان

 .(بيروت -الفكر 

 (.21/326)، وبحار األنوار  (21/326)شرح نهج البالغة  (5)

 (.1/96)الطبرسي : ، واالحتجا (1/317) إبراهيم بن محمد الثقفي: الغارات (6)
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فىىي الخطبىىة الشقشىىقية و .11
( )

أمىىا وهللا لقىىد تقمصىىها " : المنسىىوبة لعلىىي  

ينحىدر عنىي ، منهىا محىل القطىب مىن الرحىى يوإنىه لىيعلم أن محلى، ابن أبي قحافىة

وطفقىت ، ويىت عنهىا كشىحاوط، فسىدلت دونهىا ثوبىا، وال يرقىى إلىي الطيىر، السيل

أرتئي بين أن أصول بيد جذاء
( )

أو أصبر على طخية عمياء 
( )

، يهرم فيها الكبير، 

فرأيىت أن الصىبر علىى ، ويكدح فيها مىممن حتىى يلقىى ربىه، ويشيب فيها الصغير

"  ..أرى تراثي نهبا، وفي الحلق شجى، فصبرت وفي العين قذى، هاتا أحجى
( )

 

لما أتى أبو بكر وعمر إلىى منىزل  »: ئه قالالرضا عن آباويروون عن  .11

إلى المسجد  خر  أمير المممنين ، وخطباه في أمر البيعة أمير المممنين 

 ..فحمد هللا وأثنى عليىه بمىا اصىطنع عنىدهم أهىل البيىت إذ بعىث فىيهم رسىوال مىنهم

إن فالنا وفالنا أتياني وطالباني " : ثم قال ..وأذهب عنهم الرج  وطهرهم تطهيرا

وأخو ، والصديق األكبر، وأبو بنيه، أنا ابن عم النبي، بالبيعة لمن سبيله أن يبايعني

وأسىلمت ، ال يقولها أحد غيىري إال كىاذب، -صلى هللا عليه وآله وسلم  -رسول هللا 

وأنىىا وصىىيه وزو  ابنتىىه سىىيدة نسىىاء العىىالمين فاطمىىة بنىىت ، وصىىليت قبىىل كىىل أحىىد

صىلى  -وأبو حسن وحسين سىبطي رسىول هللا  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -محمد 

وبنىا اسىتنقذكم مىن ، بنىا هىداكم هللا، ونحن أهىل بيىت الرحمىة، -هللا عليه وآله وسلم   
 

يىا ): مىن حيىث أفضىيت لو اطردت مقالتىك: العلوية لقوله البن عباس لما قال له: الخطبة الشقشقية (1)

أخرجىىه : شىقه فتشىىقق والكىالم: وشىقق الحطىىب (.ابىن عبىىاس هيهىات تلىىك شقشىقة هىىدرت ثىم قىىرت

أخىذ شىق الشىيء : واالشىتقاق. تفىرق األمىر: وانشىقت العصىا. واد أو مىاء: أحسن مخر  وكمعظىم

: والمشىىاقة والشىىقاق. واألخىىذ فىىي الكىىالم وفىىي الخصىىومة يمينىىا وشىىماال وأخىىذ الكلمىىة مىىن الكلمىىة

الفيىروز أبىادي، : القىاموس المحىيط) .صىوت: هىدر والعصىفور: وشقشق الفحل. الخالف والعداوة

1/1161). 

 (.3/479لسان العرب، ) .يد مقطوعة، كناية عن عدم النصير: الجذاذ المقطع، والمعنى (2)

 (.15/6لسان العرب، ) .و أن أصير على بلمة ال يهتدى فيها لحقأ: الطخية السحابة، والمعنى (3)

، واإلمام علىي فىي (82 - 7/85) األميني: ، والغدير(1/151) ابن أبي الحديد: شرح نهج البالغة (4)

 (.171ص)علي عزيز اإلبراهيم : مالحم نهج البالغة
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وأنا صاحب يوم الىدوح، الضاللة
( )

وأنىا الوصىي ، وفىي نزلىت سىورة مىن القىرآن، 

ء وأنىا بقيتىه علىى األحيىا، -صلى هللا عليه وآله وسىلم  -على األموات من أهل بيته 

.«ثم رجع إلى بيته ."فاتقوا هللا يثبت أقدامكم ويتم نعمته عليكم ، من أمته
 ( )

 

طلقىىوا عليهىىا الطالوتيىىة زورا خطبىىة طويلىىة أ ون إلىىى علىىي وينسىىب .12

في  وأنزل هللا ، وعلى عداوتي عداوة هللا، فكانت على واليتي والية هللا": وفيها

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ): ذلىىىىىىك اليىىىىىىىوم

وأنزل هللا تبىارخ ، فكانت واليتي كمال الدين ورضا الرب جل ذكره، [0:املائدة] (ڎڌ

صىلى هللا  -وتعالى اختصاصا لي وتكرما نحلنيه وإعظاما وتفضيال من رسول هللا 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ): وهىىو قولىىه تعىىالى، منحنيىىة -عليىىه وآلىىه وسىىلم 

و ذكرتهىا لعظىم بهىا االرتفىاع لى، في مناقب، [٢0:األنعام] (ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

ونازعاني فيما لىي  لهمىا بحىق ، ولئن تقمصها دوني األشقيان، فطال لها االستماع

 "فلبئ  ما عليه وردا ولبئ  ما ألنفسهما مهدا ، واعتقداها جهالة، وركباها ضاللة
( )

. 

صىىلى هللا  -تىىوفي رسىىول هللا " : قولىىه عىىن علىىي الىىبالذري  ويىىروي .13

" ..وأنا أحق بهذا األمر -عليه وآله وسلم 
( )

.  

فقد بهر من تلك األخبىار  ": يقول المجلسي بعد أن سرد جملة من الروايات

إي  - مىع أنىه كىان، ن عمر كان يبىذل جهىده فىي منىع أميىر المىممنين عىن الخالفىةأ

كانىا -صلى هللا عليه وآله -وأن هللا ورسوله ، يعترف مرارا أنه كان أحق بها -علي

 
 

 .يوم غدير خم: أي (1)

البحرانىىي : ، وحليىىة األبىىرار(28/248) المجلسىىي: ، وبحىىار األنىىوار(568ص)أمىىالي الطوسىىي  (2)

(2/316.) 

 (.31/619)المجلسي : ، وبحار األنوار(8/27)الكليني: األصول من الكافي (3)

 (.2/177: )أنساب األشراف  (4)
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."يرتضيانه لها 
 ( )

 

 
 

 (31/76) المجلسي : بحار األنوار (1)



 

 

 الباب الرابع

584 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 ممما زعمممه اإلماميممة مممن إعممالن علممي: ثانيمما   إكممراه الصممحابة إيمماه

 : على البيعة

واإلكىراه علىى البيعىة تبىالل كتىب ، صورة رفص آل البيت لمبايعىة الصىحابة

 : هم هذه الروايات ما يليأ، في سردها ماميةاإل

فاطمىة  فلما أن كان الليل حمل علىي  ": جاء في كتاب سليم بن قي  .1

فلىم ، -عليهمىا السىالم-على حمار وأخذ بيدي ابنيه الحسن والحسين  -لسالمعليها ا-

يدع أحدا من أهل بدر من المهاجرين وال من األنصىار إال أتىاه فىي منزلىه فىذكرهم 

فىأمرهم  .فما استجاب له منهم إال أربعة وأربعىون رجىال، حقه ودعاهم إلى نصرته

فأصىبحوا  .ايعوا علىى المىوتأن يصبحوا بكرة محلقين ر وسهم معهم سالحهم ليبى

فقلىىت .فلىىم يىىواف مىىنهم أحىىد إال أربعىىة
( )

أنىىا وأبىىو ذر : فقىىال  مىىن األربعىىة: لسىىلمان 

) : فقىالوا، من الليلة المقبلة فناشدهم ثم أتاهم علي  .والمقداد والزبير بن العوام

علىي  .ثم أتاهم الليلة الثالثة فما أتاه غيرنىا .فما منهم أحد أتاه غيرنا( .نصبحك بكرة

  يجمع القرآن ويعرضه على الناس فلما رآى غدرهم وقلة وفائهم له لىزم بيتىه

فلىىم يخىىر  مىىن بيتىىه حتىىى جمعىىه وكىىان فىىي ، وأقبىىل علىىى القىىرآن يملفىىه ويجمعىىه

الصحف والشظاب
( )

واألسيار 
( )

والرقاع 
( )

فلما جمعه كله وكتبه بيده على تنزيله  .

فبعث إليه علىي  .أبو بكر أن اخر  فبايع بعث إليه، وتأويله والناسخ منه والمنسوخ

 : ( إنىىي لمشىىغول وقىىد آليىىت نفسىىي يمينىىا أن ال أرتىىدي رداء إال للصىىالة حتىىى

 
 

 .أي سليم بن قي  (1)

 (.7/445ابن منظور، : لسان العرب)األشظاب بمعنى العيدان المتفرقة  (2)

: خزانىىة األدب ولىىب لبىىاب لسىىان العىىرب.) مسىىتطيلة األسىىيار جمىىع السىىير وهىىو قىىدة مىىن الجلىىد (3)

، 1اميىىل بىىديع اليعقىىوب، ط/محمىىد نبيىىل طريفىىي: ، تحقيىىق3/251عبىىـدالقادر بىىن عمىىر البغىىدادي، 

 (.بيروت -م، دار الكتب العلمية 1998

 (.275المنجد في اللغة واألعالم . ) الرقاع جمع رقعة وهي القطعة من الورق التي تكتب (4)
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ثىم خىر  ، فسكتوا عنه أياما فجمعه في ثوب واحىد وختمىه .(أ لف القرآن وأجمعه 

 فنىىادى علىىي  .إلىىى النىىاس وهىىم مجتمعىىون مىىع أبىىي بكىىر فىىي مسىىجد رسىىول هللا

لئال تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلىى : ثم قال لهم علي  .....: بأعلى صوته

فقىال  .ولم أدعكم إلىى كتىاب هللا مىن فاتحتىه إلىى خاتمتىه، نصرتي ولم أذكركم حقي

".بيتىه  ثىم دخىل علىي ، ما أغنانا ما معنا من القرآن عما تدعونا إليىه: عمر
( )

 

ململىىه وتعىىذرة بجمىىع فهىىذه الروايىىة تبىىين رفىىص علىىى بىىن أبىىي طالىىب للبيعىىة وت

وإعالنه للمأل أحقيته بالخالفة وتنكص الصىحابة عىن نصىرته ، المصحف المزعوم

 .إال نفر قليل

 - صلى هللا عليه وآلىه وسىلم -ولو كان لي بعد رسول هللا " : وزعموا أنه قال .2

ولكننىىي بليىىت  بىىرجلين حىىديثي عهىىد ، عمىىي حمىىزة وأخىىي جعفىىر لىىم أبىىايع كرهىىا

، فأغضيت عيني على القذى، فضننت بأهل بيتي الهالخ، يلالعباس وعق: باإلسالم

" ..وتجرعت ريقي على الشجى
( )

 .كناية على اإلكره على البيعة وعدم الناصر 

لما   »: يقول الطبرسي  وتمكد بعص روايات اإلمامية عدم بيعة علي .3

أقىىام فىىي  - صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم -مىىن دفىىن رسىىول هللا  فىىرغ أميىىر المىىممنين 

واجتمىع إليىه جماعىة مىن ، - صىلى هللا عليىه وآلىه وسىلم -منزله بما عهد إليه رسىول هللا 

، والمقىداد، والزبيىر، كالعبىاس -بني هاشم واألصىحاب مىن المهىاجرين واألنصىار 

وأرادوا التحيىز ، فإنهم غضبوا مىن بيعىة أبىي بكىر -وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة

فذهب إليهم عمر في . مير المممنين وأن يبايعوا أ، عنه وإبهار الخالف عليه

فقىالوا ، وسلمة بن سالمة فألفوهم مجتمعين، جماعة ممن بايع فيهم أسيد بن حضير

 
 

: االحتجىىا : ، وانظىىر(148 - 146ص)تحقيىىق محمىىد بىىاقر األنصىىاري : م بىىن قىىي كتىىاب سىىلي (1)

 (.22/329)المجلسي : ، وبحار األنوار(1/117)للطبرسي 

السيد ابن طاووس أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بىن : كشف المحجة لثمرة المهجة (2)

المجلسىي : جف، وبحار األنىوارالن -هـ، المطبعة الحيدرية 1371طبعة عام  ( 181ص)طاووس 

(31/15.) 
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علىيكم : فقىال عمىر، فوثىب الزبيىر إلىى سىيفه !فقد بايعىه النىاس !بايعوا أبا بكر: لهم

فأخىذه عمىر ، فبادر سىلمة بىن سىالمة فىانتزع السىيف مىن يىده ..بالكلب فاكفونا شره

وأحىىدقوا بمىىن كىىان هنىىاخ مىىن بنىىي هاشىىم ومضىىوا ، ضىىرب بىىه األرض فكسىىرهف

وأيىم ، فقىد بايعىه النىاس !بايعوا أبا بكر: فلما حضروا قالوا، بجماعتهم إلى أبي بكر

فلمىا رأى ذلىك بنىو هاشىم أقبىل رجىل رجىل  ..هللا لئن أبيىتم ذلىك لنحىاكمنكم بالسىيف

بايع أبىا : فقال له طالب حتى لم يبق ممن حضر إال علي بن أبي ، فجعل يبايع

أخىذتم هىذا ، أنا أحق بهذا األمر منه وأنتم أولى بالبيعىة لىي" : فقال علي ، بكر

صىىلى هللا عليىىه وآلىىه  -واحتججىىتم علىىيهم بالقرابىىة مىىن رسىىول هللا ، األمىىر مىىن األنصىىار

ألسىىتم زعمىىتم لألنصىىار أنكىىم أولىىى بهىىذا  ! وتأخذونىىه منىىا أهىىل البيىىت غصىىبا -وسىىلم

، فىىأعطوكم المقىىادة - صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم -م لمكىىانكم مىىن رسىىول هللا األمىىر مىىنه

أنىا أولىى ، وأنا أحتج علىيكم بمثىل مىا احتججىتم علىى األنصىار، وسلموا لكم اإلمارة

، وأنىىا وصىىيه ووزيىىره)  .حيىىا وميتىىا -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم  -برسىىول هللا 

وأحسىنكم ، ن آمىن بىه وصىدقهأول مى، وأنا الصىديق األكبىر، ومستودع سره وعلمه

وأعلمكىم ، وأفقهكىم فىي الىدين، وأعرفكم بالكتىاب والسىنة، بالء في جهاد المشركين

(  ! ..فعىىالم تنازعونىا هىذا األمىىر، وأثبىتكم جنانىا، وأذربكىم لسىىانا، بعواقىب األمىور

واعرفوا لنا من األمر مثل مىا عرفتىه ، من أنفسكم -إن كنتم تخافون هللا  -أنصفونا 

وإال فبو ا بالظلم وأنتم تعلمىون، ر لكماألنصا
( )

بتلىك   هكىذا وصىفوا عليىا ".. 

مىىدعيا حقىىه فىىي اإلمامىىة بنىىاءا علىىى الىىنص ، الصىىورة التىىي يثنىىي فيهىىا علىىى نفسىىه

 .األمر الذي دفعه لرفص البيعة -المزعومة -والوصية

أن أميىر المىممنين علىي  ": يرى صاحب كتاب الهجوم علىى بيىت فاطمىة .4

عليهىا -كىر فىي حيىاة فاطمىة وبنو هاشىم جميعىا لىم يبىايعوا أبىا ب بن أبي طالب 

."-السالم
( )

  
 

 (.28/184)المجلسي : ، وبحار األنوار(1/95)الطبرسي : االحتجا  (1)

 (.86ص)عبـدالزهراء مهدي: الهجوم على بيت فاطمة (2)
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اشىدد ، احلب حلبا لك شطره" : نه قال لعمر عند إكراهه لبيعتهأويروون  .5

"وال أبىايع  ..وال أحفىل بمقامىك، إذا وهللا ال أقبىل قولىك، له اليوم ليرد عليك غىدا
( )

 

.وهو إصرار على عدم البيعة
 ( )

  

 ثالثا:
 

ما
 

والدعاء على من ، ظلم الصحابة له  زعموه من إعالن علي

 : ظلمه

واعلىم أنىه قىد »: قىال ابىن أبىي الحديىد ،ن تحصىىأكثىر مىن أنصوص التظلم 

ما زلىت مظلومىا منىذ " : نحو قوله، بنحو من هذا القول تواترت األخبار عنه 

نهىا منعتنىي اللهىم اخىز قريشىا فإ" : وقولىه ."قبص هللا رسوله حتى يوم النىاس هىذا 

فىإنهم بلمىوني ، فجزى قريشا عنىي الجىوازي" : وقوله ."وغصبتني أمري ، حقي

أنا مظلوم : وقد سمع صارخا ينادي -وقوله  ."واغتصبوني سلطان ابن أمي ، حقي

وإنىه لىيعلم أن  ..": وقولىه ."فىإني مىا زلىت مظلومىا ، هلىم فلنصىرخ معىا" : فقال -

" : وقولىىه ."أرى تراثىىي نهبىىا " : قولىىهو"  ..محلىىي منهىىا محىىل القطىىب مىىن الرحىىى

إن لنا حقا إن نعطه نأخىذه وإن " : وقوله ."أصغيا بإنائنا وحمال الناس على رقابنا 

، مىا زلىت مسىتأثرا علىي" : وقولىه ."نمنعه نركب أعجاز اإلبل  وإن طال السىرى 

 «"مدفوعا عما أستحقه واستوجبه 
( )

.  

ومىن ، علىى غصىب الخالفىة عىانهمأهذا غيىر الىدعاء علىى قىريل وكىل مىن 

 
 

المنسىوب : ، اإلمامىة والساسىة(28/185) المجلسىي : ، وبحىار األنىوار(5/371)االميني : الغدير (1)

 (.1/18)البن قتيبة الدينوري 

فقىد سىموا فىي تعىاملهم فيمىا  باإلضافة إلى إساءة التعامل الذي يترفع عنه الصىحابة وآل البيىت  (2)

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ) : فيهم -تعالى-بينهم حتى قال هللا 

 .[9: الحشر] (ىئ   ىئ     ی    یی   

: الجمىىل( 2/768) محمىىد الثقفىىي إبىىراهيم بىىن : الغىىارات: وانظىىر(.9/316: )شىىرح نهىىج البالغىىة (3)

 (.8/486)الحر العاملي : ، ووسائل الشيعة(351ص)الطوسي  : واألمالي( 171ص)للمفيد 
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 : ذلك

اللهىىم إنىىي أسىىتعديك" : قولىىه يىىروون عىىن علىىي  .1
( )

علىىى قىىريل ومىىن   

وأجمعوا على منىازعتي حقىا كنىت ، وأكفموا إنائي، فإنهم قد قطعوا رحمي، أعانهم

، أال إن فىىي الحىىق أن تأخىىذه  وفىىي الحىىق أن تمنعىىه: وقىىالوا ..أولىىى بىىه مىىن غيىىري

نظرت فإذا لىي  لىي رافىد وال ذاب وال مسىاعد إال ف .فاصبر مغموما أو مت متأسفا

وجرعىت ريقىي علىى ، فأغضىيت  علىى القىذى، فضننت بهم عن المنية ..أهل بيتي

 "الشجى وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم وآلم للقلب من وخىز الشىفار 
( )

. 

وال تدع مظلمتي ، فخذ لي بحقي منها، اللهم فإني أستعديك على قريل"و .2

، فىىإن قريشىىا صىىغرت قىىدري، بحقىىي فإنىىك الحكىىم العىىدل -يىىا رب  -البهم وطىى، لهىىا

وقهرتني على ميراثي من ، واستخفت بعرضي وعشيرتي، واستحلت المحارم مني

"ابن عمي
( )

. 

"فإنهم بلموني في الحجر والمدر ، اللهم إني أستعديك على قريل"  .3
( )

 . 

ز قريشا عني اللهم فاج ..": إلى أخيه عقيل-المزعوم  علي وفي كتاب .4

وسىلمت ، وسىلبتني سىلطان ابىن عمىي، وباهرت علىي، فقد قطعت رحمي، بفعالها

 "ذلك لمن لي  في قرابتي وحقي في اإلسالم وسابقتي 
( )

. 

: فقىىىال، وهىىىو فىىىي المسىىىجد روى أن أعرابيىىىا أتىىىى أميىىىر المىىىممنين  .5  
 

 .أستعينك لتنقم لي: أي (1)

 (.31/15) المجلسي: بحار األنوار: وانظر(. 4/114) ، ( 11/119: ) شرح نهج البالغة (2)

 (.2/46)ابن شهر آشوب : مناقب آل أبي طالب (3)

، (211ص)الطوسىىي : االقتصىىاد: ، وانظىىر(1/381)ابىىن شىىهر آشىىوب : المناقىىب آل أبىىي طالىىب (4)

 (.41/51)المجلسي : وبحار األنوار

 (.29/628)المجلسي : ، وبحار األنوار(1/51: )اإلمامة والسياسة (5)
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"  ما بالمتىك": قال، فدنا حتى وضع يديه على ركبتيه" ..ادن مني": قال، مظلوم

بلمني المىدر والىوبر ولىم  !أنا أعظم بالمة منك !يا أعرابي": فقال، فشكا بالمته

زلىت مظلومىا حتىى قعىدت ومىا ، يبق بيت من العرب إال وقد دخلت مظلمتي عليهم

"مقعدي هذا
( )

وأنىا وهللا مظلىوم  !ويحىك": فقال له اإلعرابي إنه دعا: وفي رواية ،

"هات فلندع على من بلمنا ..أيضا
( )

. 

 
 

 (. 42/187)المجلسي : بحار األنوار (1)

 (.28/373)المجلسي : بحار األنوار: وانظر( 4/116) ابن أبي الحديد : شرح نهج البالغة (2)
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 ممما: ابعممار
 

نسممبه
 

اإلماميممة
 

مممن
 

طعممن
 

علممي
 


 

فممي
 

الصممحابة
 

الغاصممبين
 

لإلمامة
 

 : بزعمهم

ينسىبون ، فىي محىور الطعىن فىي الصىحابة  من األقوال النسوبة إلى علىي

 : إليه ما يلي

ويطىمون ، يخضىمون الىدنيا باسىمنا !مىا لنىا ولقىريل" : نه قالأيزعمون  .1

" !ذليلفيا هلل وللعجب من اسم جليل لمسمى ، على رقابنا
( )

. 

 قال أمير المممنين  ": قالأنه أبي جعفر  رواية أخرى ينسبونها إلى .2

فىىي المسىىجد والنىىاس مجتمعىىون  - صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم -بعىىد وفىىاة رسىىول هللا 

فقىىال لىىه ابىىن   [4:حممــد] (ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ  ): -بصىىوت عىىال 

قىال لقىد قلتىه ، ا مىن القىرآنقىرأت شىيئ: قىال ! لم قلت ما قلت !يا أبا الحسن: عباس

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ): كتابه إن هللا يقول في، نعم" : قال، ألمر

أنىىه اسىىتخلف  -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم-أفتشىىهد علىىى رسىىول هللا  [٣:احلشــر] (ہہ

: قىال، أوصى إال إليىك -صلى هللا عليه وآله وسلم-ما سمعت رسول هللا : قال"  ! فالنا

: فقىال أميىر المىممنين ، اجتمع الناس عليه فكنىت مىنهم: قال ! "فهال بايعتني"

ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  )ومىثلكم ، هاهنا فتنتم ..كما اجتمع أهل العجل على العجل"

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

 "[4١-4٣:البقرة] (ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
( )

. 

بالصىىحابة ووصىىفهم  ن نسىىبوا إلىىى آل البيىىت الطعىىنأتفىىاقم الوضىىع  إلىىى  .3

- أمىىا بعىىد فىىإن هللا" : أنىىه قىىال  ومىىن ذلىىك مىىا نسىىب إلىىى علىىي، صىىراحة بالنفىىاق

، وعصىبته، قلنىا نحىن أهىل بيتىه -صلى هللا عليه وآله وسىلم -لما قبص نبيه  -تعالى  
 

 (.21/318: )شرح نهج البالغة  (1)

 (.29/19) المجلسي: ، وبحار األنوار(2/311) تفسير القمي (2)
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فبينا نحن على ذلىك ، ال ننازع حقه وسلطانه، وأحق الخالئق به، وأوليا ه، وورثته

فبكىت وهللا لىذلك العيىون ، زعوا سلطان نبينا منىا وولىوه غيرنىاإذ نفر المنافقون فانت

"  .وخشنت له الصدور وجزعت النفىوس، والقلوب منا جميعا معا
( )

فوصىف مىن  

 .انتزع الخالفة واغتصبها بالنفاق

 !يا أخىا الىيمن" : ويروون أنه قال لرجل من اليمن يسأله عن الخلفاء قبله .4

 -وال علىى فتنىة خشىيا ، وال علىى ديىن مضىيا، وال على إصىابة أقامىا، ال بحق أخذا

وكىذلك " : إلىى أن قىال"  ..اليىوم نتواقىف علىى حىدود الحىق والباطىل -يرحمك هللا 

سىىبقني إليىىه التيمىىي والعىىدوي كسىىباق الفىىرس احتيىىاال  ...فعىىال بىىي مىىا فعىىال حسىىدا

"...وخدعة وغلبة، واغتياال
 ( )

 

روى جابر الجعفي .5
( )

ما " : علي  قال: قال عن محمد بن علي  

لقىد أخىافتني قىريل ، رخىاءا -صلى هللا عليه وآله وسىلم-رأيت منذ بعث هللا محمدا 

ڑ  )، حتىى قىبص هللا رسىوله فكانىت الطامىة الكبىرى، وأنصبتني كبيرا، صغيرا

 .( ) [4١:يوس ] "(ک    ک  ک  ک

-بعد استخالف عثمان  -رحمن بن عوف لعبدال أنه قال ونسبوا إليه  .6

فصىىبر جميىىل وهللا المسىىتعان علىىى مىىا ، أول يىىوم تظىىاهرتم فيىىه علينىىاهىىذا لىىي  ": 

".تصفون
( )

  

ولعمىىىري يىىىا  ..": إلىىىى معاويىىىة  علىىىي وفىىىي كتىىىاب أميىىىر المىىىممنين  .7

وما أنت وطلحة والزبير بأحقر جرمىا وال أصىغر ذنبىا وال أهىون بدعىة  !...معاوية  
 

 (.32/111)المجلسي : بحار األنوار (1)

 (.29/561) المجلسي: بحار األنوار (2)

 .سبق ترجمته (3)

 (.34/339)، وبحار االنوار (4/118) ابن أبي الحديد: شرح نهج البالغة (4)

 (.12/264) ابن أبي الحديد: شرح نهج البالغة (5)
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بلمنىىا أهىىل ووطئىىا لكمىىا ، ولصىىاحبك الىىذي تطلىىب بدمىىه!  .وضىىاللة ممىىن اسىىتنالك

البيت وحمالكم على رقابنا 
( )

).   

أن إبلىي   إلىى علىي بىن أبىي طالىب  -زوراً وكىذباً -ونسبوا فىي كتىبهم  .8

إلهىي وسىيدي مىا ": اللعين أخبره أنه لمىا أهىبط بخطيئتىه إلىى السىماء الرابعىة نىادى

بلى قد خلقت من هو : أحسبك خلقت خلقاً هو أشقى مني  فأوحى هللا تبارخ وتعالى

السالم يقرأ عليك : فقلت، فانطلقت إلى مالك، يريكه( مالك)فانطلق إلى . منك أشقى

فىانطلق بىي مالىك إلىى النىار فرفىع الطبىق ، أرني من هو أشقى منىي: السالم ويقول

، اهىدئي: فقىال لهىا، فخرجت نار سوداء بننت أنها قد أكلتني وأكلت مالكىاً ، األعلى

رجت نار هي أشد مىن تلىك سىواداً وأشىد ثم انطلق بي إلى الطبق الثاني فخ، فهدأت

إلىى أن انطلىق بىي إلىى الطبىق السىابع وكىل نىار ، اخمىدي فخمىدت: فقال لهىا، حمى

فخرجىت نىار بننىت أنهىا قىد أكلتنىي وأكلىت ، تخر  من طبق هي أشىد مىن األولىى

مرهىا يىا مالىك أن : فوضىعت يىدي علىى عينىي وقلىت ،مالكاً وجميع ما خلقه هللا 

إنك لن تخمىد إلىى الوقىت المعلىوم فأمرهىا فخمىدت فرأيىت : قالف، تخمد وإال خمدت

رجلىىين فىىي أعناقهمىىا سالسىىل النيىىران معلقىىين بهىىا إلىىى فىىوق وعلىىى ر وسىىهما قىىوم 

أو مىا قىرأت : مىن هىذان  فقىال! يا مالىك: فقلت، معهم مقامع النيران يقمعونهما بها

ال إلىه  -ألفي عىاموكنت قبل قد قرأته قبىل أن يخلىق هللا الىدنيا بى-على ساق العرش  

هىىذان مىىن أعىىداء أولئىىك : فقىىال، أيدتىىه ونصىىرته بعلىىي، إال هللا محمىىد رسىىول هللا

 "وبالميهم
( )

: إنهمىا اللىذان بلمىاه أي): وعلق المجلسي علىى هىذه الروايىة بقولىه .

 
 

 (.33/153) المجلسي: ، وبحار األنوار(194ص: )كتاب سليم بن قي  (1)

وفيه انقطاع كبير بين محمد بن علىي بىن . نسبه المفيد إلى جعفر الصادق يرويه عن أبيه عن علي (2)

علىي بىن أبىي طالىب، أضىف إلىى ذلىك مىا تسلسىل بىه مىن الىرواة الحسين بن علي بن أبي طالب، و

  .وهذا االنقطاع وارد في جميع رواياتهم (119-118ص)االختصاص للمفيد . الكاذبين
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 (أبي بكر وعمر
( )

. 

ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ): فىي قولىه  وروى الكليني عىن أبىي عبىدهللا  .9

نزلت فىي فىالن بىن فىالن : قال [93:آل عمـران ] (ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 - فىي أول األمىر وكفىروا حيىث عرضىت علىيهم -صلى هللا عليه وآله-آمنوا بالنبي 

(مىن كنىت مىواله فعلىي مىواله): -وسلم صلى هللا عليه وآله-الوالية حين قال النبي 
 ( )

 ،

صىلى هللا -ثم كفروا حيث مضى رسىول هللا  ،ثم آمنوا بالبيعة ألمير المممنين 

ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعىة لهىم فهىمالء ، فلم يقروا بالبيعة -عليه وآله

".لم يبق فيهم من اإليمان شيء
( )

 
 

 ما نسب إلى علي: خامسا  من اعتزاله مجتمع الصحابة : 

البيعىة وإعىالن أحقيتىه   مر عند اإلمامية أن ادعوا رفص علىيأللم يقف ا

إلىى أن ادعىوا عزلىة آل البيىت مجتمىع الصىحابة ، ها فىي آل البيىتباإلمامة وتسلسىل

 . وعلى رأسهم علي

بعىد  واتصىل الخبىر بىأمير المىممنين »: جلسي هذا الخبر فيقىولالم ينقل

فقام خطيبىا فحمىد ، ودفنه -صلى هللا عليه وآله وسلم  -فراغه من تجهيز رسول هللا

وإن ال ، في قريل فأنا أحق قىريل بهىا إن كانت اإلمامة" : ثم قال، هللا وأثنى عليه

«.ثىم اعتىزلهم ودخىل بيتىه ..تكن في قريل فاألنصار على دعواهم
( )

وهنىا رفىص  

   .حقية بالخالفة ثم اعتزال المجتمع كلياوتصريح باأل
 

أوجىز الخطىاب فىي بيىان موقىف الشىيعة مىن : ، نقال عن(فارسي ()511ص)حق اليقين للمجلسي  (1)

 .ن، نشر موقع البرها(52ص)أبو محمد الحسيني : األصحاب

 .سبق تخريجه (2)

 (.1/421) األصول من الكافي (3)

 (.28/318)بحار األنوار  (4)
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صلى هللا عليىه -وهللا ال أدخل إال لزيارة رسول هللا ": قوله ويروون عنه 

صىىلى هللا  -ال يجىىوز لحجىة أقامىىه رسىىول هللا  فإنىىه ،أو لقضىىية أقضىيها -وآلىه وسىىلم

 "أن يترخ الناس في حيرة  -عليه وآله وسلم 
( )

. 

أن اإلمىام علىي ( اإلمام علىي مىن المهىد إلىى اللحىد)لذلك يرى صاحب كتاب 

هىىىـ مسىىىلوب 23حتىىىى وفىىىاة عمىىىر عىىىام  كىىىان جلىىىي  البيىىىت منىىىذ وفىىىاة النبىىىي 

،اإلمكانيىىات
( )

وش المسىىلمين تىىدق أبىىواب آسىىيا بينمىىا كانىىت جيىى-علىىى حىىد تعبيىىره - 

 .القصوى وإفريقية الشمالية
 

فهنىاخ روايىة لليعقىوبي تبىين  أما مواقف بقية آل البيمت كالعبماس والفضمل

جىىاء البىىراء بىىن ": اليعقىىوبييقىىول ، ردة فعىىل آل البيىىت عنىىد مبايعىىة أبىىي بكىىر 

 !بويع أبىو بكىر ..!يا معشر بني هاشم: فضرب الباب على بني هاشم وقال، عازب

، ونحىن أولىى بمحمىد ، ما كان المسلمون يحدثون حدثا نغيب عنىه: فقال بعضهم

وكىىان المهىىاجرون واألنصىىار ال يشىىكون فىىي  .ورب الكعبىىة، فعلوهىىا: فقىىال العبىىاس

: فقال، وكان لسان قريل، فلما خرجوا من الدار قام الفضل بن العباس، علي 

وصىاحبنا ، ونحىن أهلهىا دونكىم ،إنه ما حقت لكم الخالفة بالتمويىه، يا معشر قريل

 مىا كنىت أحسىب أن األمىر منصىرف: وقام عتبة بن أبىي لهىب فقىال .أولى بها منكم

عىىن هاشىىم ثىىم منهىىا عىىن أبىىي الحسىىن عىىن أول النىىاس إيمانىىا وسىىابقة  وأعلىىم النىىاس 

."ن والسنن وآخر النىاس عهىدا بىالنبيبالقرآ
( )

فروايىة اليعقىوبي هىذه تمكىد السىخط  

 .كالفضل ابن العباس، بل رفص البيعة ت غير علي الكامل من آل البي
 
 

 - 75ص)الطبرسىىي : ، واالحتجىىا (465 - 461ص)ابىىن بابويىىه القمىىي الصىىدوق : الخصىىال   (1)

 (.213 - 28/189)، عنه بحار األنوار (81

هىـ، منشىورات 1413، 2ط( 237ص) محمىد كىابم القزوينىي : اإلمام علىي مىن المهىد إلىى اللحىد (2)

 .لبنان -بيروت  -ممسسة النور للمطبوعات 

 (.2/124)تاريخ اليعقوبي  (3)
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وتخلىىف عىىن بيعىىة أبىىي بكىىر قىىوم مىىن المهىىاجرين واألنصىىار ": ويقىىول أيضىىا

، والفضل بىن العبىاس، مطلبعبدالبن  منهم العباس، ومالوا مع علي بن أبي طالب

وأبىو ، وسىلمان الفارسىي، والمقىداد بىن عمىرو، وخالد بن سىعيد، والزبير بن العوام

". .وأبي ابن كعب، والبراء بن عازب، وعمار بن ياسر، غفاريذر ال
 ( )

  

: قىال ،إن أبىا بكىر لمىا بويىع افتخىرت تىيم بىن مىرة ": ويقول ابن أبىي الحديىد

وكان عامة المهاجرين وجىل األنصىار ال يشىكون أن عليىا هىو صىاحب األمىر بعىد 

 !يا معشر قريل :فقال الفضل بن العباس، -صلى هللا عليه وآله وسلم  -رسول هللا 

ولىو ، ونحىن أهلهىا دونكىم ،إنكىم إنمىا أخىذتم الخالفىة بىالنبوة !وخصوصا يا بني تيم

طالبنا هذا األمر الذي نحن أهله لكانت كراهة الناس لنا أعظم من كىراهتهم لغيرنىا 

."وإنا لنعلم إن عند صاحبنا عهدا هو ينتهي إليه، حسدا منهم لنا وحقدا علينا
 ( )

  
 

فقىد أكثىر القىوم فىي ذكىر مواقىف وأقىوال لهىا  >اطمة الزهراء ف ما السيدةأ

نهىم أ، واألمر بالخرو  على الغاصبين وقتىالهم ومىن ذلىك، تستنكر غصب الخالفة

أصىىبحت وهللا  "»: -كمىىا يىىروون فىىي كتىىبهم- نهىىا قالىىت فىىي مىىرض وفاتهىىازعمىىوا أ

، ن سىبرتهموشىنئتهم بعىد أ، لفظىتهم قبىل أن عجمىتهم، قالية لرجىالكم، عائفة لدنياكم

بىئ  مىا قىدمت لهىم أنفسىهم أن  و ،وخطىل الىرأي، وخىور القنىاة، فقبحا لفلىول الحىد

ال جرم لقد قلىدتهم ربقتهىا وشىننت علىيهم  ،سخط هللا عليهم وفي العذاب هم خالدون

أنىىى زحزحوهىىا عىىن  !ويحهىىم"  ."فجىىدعا وعقىىرا وسىىحقا للقىىوم الظىىالمين ، غارهىىا

والطبىىين، ط الىىوحي األمىىينومهىىب، وقواعىىد النبىىوة، رواسىىي الرسىىالة
( )

بىىأمر الىىدنيا  

وهللا منىه نقمىوا  ..!أال ذلك هو الخسران المبين  ومىا نقمىوا مىن أبىي الحسىن والدين

 
 

 (. 2/124) تاريخ اليعقوبي  (1)

 (. 6/21) شرح نهج البالغة  (2)

 (.13/71ابن منظور، : لسان العرب.)هو الفطن الحاذق العالم بكل شص (3)
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وهللا لو تكافوا عن ، وتنمره في ذات هللا ، ونكال وقعته، وشدة وطئه، نكير سيفه

بهىىم سىىيرا إليىىه العتلقىىه ولسىىار  -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم-زمىىام نبىىذه رسىىول هللا 

.«"..سجحا
 ( )

 

فجىىاء إليهىىا قىىوم مىىن وجىىوه المهىىاجرين واألنصىىار  »: خىىرىأوفىىي روايىىة 

لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا األمر مىن قبىل أن  !يا سيدة النساء: وقالوا، معتذرين

إلىيكم " : -عليهىا السىالم  -فقالت  .لما عدلنا عنه إلى غيره، نبرم العهد ونحكم العقد

"وال أمر بعد تقصيركم ، د تعذيركمفال عذر بع، عني
( )

. 

واتبعىوا عتىرة ، أمىا وهللا لىو تركىوا الحىق علىى أهلىه" : نهىا قالىتأكما ادعوا 

حتىى ، وخلىف بعىد خلىف، ولورثهىا سىلف عىن سىلف، لما اختلف في هللا اثنان، نبيه

وأخىروا مىن قدمىه ، ولكىن قىدموا مىن أخىره هللا ..يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين

اختىىاروا بشىىهوتهم ، وأودعىىوه الجىىدث المجىىدوث، حتىىى إذا ألحىىدوا المبعىىوث ،هللا

."!تبا لهم، وعملوا بآرائهم
 ( )

 

حينمىىا  -عليهىىا السىىالم  -أن فاطمىىة الزهىىراء  -زعمهىىم- بىىل أعظىىم مىىن ذلىىك

خطبت الناس في المسجد دعتهم إلىى محاربىة الهيئىة الحاكمىة بىأبلل الوجىوه وقالىت 

" قاتلوا أئمة الكفر" : صريحا
( )

. 
 

على عمر بن الخطاب صعوده  -وفق النظرة اإلمامية-ينكر ف و أما الحسين

 
 

) ، وبحىىىىىار األنىىىىىوار ( 119 - 118) يالطبرسىىىىى: ، واالحتجىىىىىا ( 1/384: )أمىىىىىالي الطوسىىىىىي (1)

43/158.) 

 (.43/161)المجلسي : بحار األنوار (2)

 (.36/354) المرجع السابق (3)

وال يوجد أي مرجع آخر ذكر هذه المقولة (482ص)عبـدالزهراء مهدي: الهجوم على بيت فاطمة (4)

 .عن السيدة فاطمة الزهراء سوى هذا الكاتب المعاصر



 

 

 الباب الرابع

597 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

أن عمىر بىن الخطىاب كىان يخطىب : ": جاء في االحتجا ، المنبر وغصب الخالفة

فىىذكر فىىي خطبتىىه أنىىه أولىىى  -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه-النىىاس علىىى منبىىر رسىىول هللا 

انىزل أيهىا الكىذاب : المسىجدمن ناحيىة  فقال له الحسين  .بالمممنين من أنفسهم

فمنبىر : فقال له عمىر .ال منبر أبيك، -صلى هللا عليه وآله-عن منبر أبي رسول هللا 

 . أبىوخ علىي بىن أبىي طالىب  مىن علمىك هىذا، ال منبر أبي !أبيك لعمري يا حسين

ولىه فىي ، إن أطع أبي فيما أمرني فلعمىري إنىه لهىاد وأنىا مهتىد بىه: فقال له الحسين

- مىن عنىد هللا نىزل بهىا جبرئيىل  البيعة علىى عقىد رسىول هللا  رقاب الناس

قىىد عرفهىىا النىىاس بقلىىوبهم وأنكروهىىا ، ال ينكرهىىا أحىىد إال جاحىىد بالكتىىاب -تعىىالى

صىلى -ماذا يلقاهم بىه محمىد رسىول هللا ، وويل للمنكرين حقنا أهل البيت، بألسنتهم

مىن أنكىر  !يىا حسىين: رفقىال عمى ! من إدامة الغضب وشدة العىذاب -هللا عليه وآله

فقىال لىه ، ولىو أمىروا أبىاخ ألطعنىا، أمرنىا النىاس فتأمرنىا !حق أبيك فعليىه لعنىة هللا

فأي الناس أمرخ على نفسه قبل أن تممروا أبىا بكىر علىى  !يا بن الخطاب: الحسين

فرضىاكم  ! نفسك ليممرخ على الناس بال حجىة مىن نبىي وال رضىى مىن آل محمىد

أما وهللا لو أن  ! أو رضى أهله كان له سخطا، سالم رضىكان لمحمد عليه وآله ال

، وفعال يعينه المممنون لما تخطيت رقاب آل محمد ، للسان مقاال يطول تصديقه

وال ، ال تعىىرف معجمىىه، ترقىىى منبىىرهم وصىىرت الحىىاكم علىىيهم بكتىىاب نىىزل فىىيهم

، زاخفجزاخ هللا ج، المخطص والمصيب عندخ سواء، تدري تأويله إال سماع اآلذان

" ..فنزل عمر مغضبا: قال .وسألك عما أحدثت سماال حفيا
( )

 
 

سىئل عىن أبىي بكىر فيىروي اإلماميىة فىي كتىبهم أنىه   أما زيد ابمن علمي

مىىن  - صىىلى هللا عليىىه وآلىىه وسىىلم -إنىىا كنىىا أحىىق بسىىلطان رسىىول هللا  ": قىىالف -وعمىىر 

."وإن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه، الناس أجمعين
 ( )

.  
 

 (.49-31/48)المجلسي : ، وبحار األنوار(2/14)الطبرسي  (1)

 .برواية أبي مخنف( 4/214)تاريخ الطبري  (2)
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مىن ، -علىيهم السىالم - ذه المواقىف التىي ألصىقها اإلماميىة زورا بىآل البيىته

، واإلعالن باحقية آل البيت باإلمامة وفىق الىنص والوصىية، رفص إمامة الصحابة

وإعىالن ، واعتزال مجتمىع الصىحابة، وعدم البيعة للصحابة إال عن طريق اإلكراه

 .لهممر بقتاودينهم واأل، ذلك للمأل بالطعن في الصحابة

الصىحابة  السىترداد حقىه  قف عند تبرير القوم عدم مقاتلة علىي خيرا أوأ

، فقد وضعوا على ألسنة آل البيت علل واهية مكذوبة، -بزعم اإلمامية - المغصوب

ومىا اجتىرئ عليىه ، إال بعد ستة أشىهر ما بايع علي " : ومن رواياتهم في ذلك

أن همالء خيرونىي أن يظلمىوني  ": وقال  -عليها السالم-إال بعد موت فاطمة 

" فىىاخترت أن أبلىىم حقىىي وإن فعلىىوا مىىا فعلىىوا  ...حقىىي وأبىىايعهم
( )

وفىىي روايىىة  .

فىىإن هىىمالء خيرونىىي أن يأخىىذوا مىىا لىىي  لهىىم أو أقىىاتلهم وأفىىرق أمىىر  ..": أخىىرى

" ..المسىىلمين
( )

كمىىا فىىي ، وسىىفك الىىدماء، مىىر المسىىلمينأ فىىالمبرر هىىو عىىدم تفريىىق 

صلى  -إن هللا لما قبص نبيه " : نه قالأ  إلى علي  -لمنسوبةا- خرىالرواية األ

ودفعتنا عن حق نحن أحق به مىن ، استأثرت علينا قريل باألمر - هللا عليه وآله وسلم

فرأيت أن الصبر علىى ذلىك أفضىل مىن تفريىق كلمىة المسىلمين وسىفك ، الناس كافة

يفسده أدنىى ، لوطبوالدين يمخص مخص ا، والناس حديثوا عهد باإلسالم، دمائهم

."ويعكسه أقل خلف، وهن
 ( )

  

- عن أمير المممنين  ،-عليهم السالم-عن آبائه ، موسى بن جعفروعن 

 
 

المجلسىىىىي : ، وبحىىىىار األنىىىىوار( 244 - 3/243) الشىىىىريف المرتضىىىىي  : الشىىىىافي فىىىىي اإلمامىىىىة (1)

(28/393.) 

علىي بىن يىون  : ، الصىراط المسىتقيم( 244 - 3/243) الشىريف المرتضىى : الشافي في اإلمامة (2)

 (.3/111)ملي العا

) و( 29/633) المجلسىىىي : ، وبحىىىار األنىىىوار( 1/318)ابىىىن أبىىىي الحديىىىد : شىىىرح نهىىىج البالغىىىة (3)

32/62.) 
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وذهب مىن كنىت  ..": قال -عن القعود عن قتال من تقدم عليه في خطبة يعتذر فيها

: وبقيت بين خفيرتين قريبىي عهىد بجاهليىة ،أعتضد بهم على دين هللا من أهل بيتي

."وعباس عقيل
( )

زورا أنىه يعلىل عىدم مطالبتىه   هنا ينسىب اإلماميىة إلىى علىي 

 للحق المزعوم في اإلمامية إلى عدم وجود النصير مىن آل بيتىه إال عقيىل والعبىاس

مور على ن يتفوه بمثل تلك األأ  وحاشاه، الذين وصفهما بقريبي عهد بجاهلية }

 .قرابته، ويرمي باللوم عليهم

تىىدور حىىول اعتقىىاد آل البيىىت بىىأحقيتهم باإلمامىىة دون وخالصىىة الروايىىات 

ن أو، ورفىص البيعىة للصىحابة حتىى تىم اإلكىراه عليىه، الصحابة واالعتىراف بىذلك

دافع آل البيت على عدم المطالبىة باإلمامىة هىو الخشىية علىى المسىلمين مىن التفىرق 

لىى مىن ن ذلك لم يمنع من اإلعالن الصىريح بىذلك الحىق والىدعاء عأ إال، واالقتتال

اغتصىىىبه وإعىىىالن الكىىىره الىىىذي يتحىىىتم توارثىىىة لمىىىن غصىىىب الخالفىىىة بىىىزعم تلىىىك 

بىىىآل هىىىو معتقىىىد  -حاشىىىاهم- والحقيقىىىة أن هىىىذه لىىىي  بمعتقىىىد آل البيىىىت، الروايىىىات

 .والصحابة ، والذي ألبسوه آل البيت ليكون عقيدة بعد ذلك في اإلمامة، اإلمامية

 

 

 
 

 (.22/284) المجلسي: ، وبحار األنوار(1/281)الطبرسي : االحتجا  (1)
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 نقد مرويات الشيعة: المبحث الثاني
 ض آل البيت لخالفة الصحابةفي رف

من إمامة  خرجنا من المبحث السابق بمعتقد اإلمامية في موقف آل البيت 

والتىىي تىىدور حىىول اعتقىىاد آل البيىىت بىىأحقيتهم باإلمامىىة دون الصىىحابة ، الصىىحابة

للصحابة حتى تىم اإلكىراه  ورفص آل البيت البيعة. ودعوى الوصية والنص عليهم

لعىىدم المطالبىىة باإلمامىىة هىىو الخشىىية علىىى المسىىلمين مىىن  ن دافىىع آل البيىىتوأ. عليىىه

الدعاء على من اغتصبه وإعالن الكىره الىذي يتحىتم توارثىة لمىن . التفرق واالقتتال

نفسىهم والعزلىة التىي فرضىها آل البيىت علىى أ.غصب الخالفة بىزعم تلىك الروايىات

 .فترة خالفة الصحابة

ألن مىا ، فىي نقىاط مجملىة البيىت آل وسيكون الرد على تلك اإلفتراءات علىى

مىا نقىد السىند فسىبق أيضىا أ. سبق في الباب الثالث يغني في الرد وال حاجة لتكراره

 .نقده في الباب الثالث

 : مبايعة علي بن أبي طالب ألبي بكر دون إكراه بدليل اآلتي ثبوت

 خطبىىاء قىىام  هللا رسىىول تىىوفي لمىىا ثىىم ": قىىال  الخىىدري سىىعيد أبىىي عىىن

 إذا كان  هللا رسول إن، المهاجرين معشر يا: يقول منهم الرجل فجعل، األنصار

 أحىدهما رجىالن األمىر هىذا يلىي أن فنىرى، منا رجال معه قرن منكم رجال استعمل

، ثابىت بىن زيىد فقىام، ذلىك علىى األنصىار خطبىاء فتتابعىت: قىال، منىا واآلخر منكم

 ونحن، المهاجرين نم يكون اإلمام وإن المهاجرين من كان  هللا رسول إن: فقال

 يىا خيىرا هللا جىزاكم: فقىال  بكىر أبىو فقام،  هللا رسول أنصار كنا كما أنصاره

 بىن زيىد أخىذ ثىم، صىالحناكم لمىا ذلىك لو أما: قال ثم، قائلكم وثبت، األنصار معشر

 علىى بكىر أبىو قعىد فلمىا، انطلقوا ثم، فبايعوه صاحبكم هذا: فقال، بكر أبي بيد ثابت

 فىأتوا األنصىار مىن نىاس مفقىا، عنىه فسىأل، عليا ير فلم القوم وجوه في نظر المنبر

، المسىلمين عصىا تشىق أن أردت، وختنىه  هللا رسىول عىم بىن: بكىر أبىو فقال، به
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."...فبايعىه،  هللا رسىىول خليفىىة يىا- تثريىىب ال: فقىال
 ( )

 علىىى صىىحيح حىديث هىىذا 

«يخرجىىاه ولىىم الشىىيخين شىىرط
( )

 أبىىي مصىىالحة لىىتم ا عليىىا أنفهىىذه الروايىىة تبىىين  

 .بكر

 قىد عسىاكر وابىن البيهقىي فىإن. جىوهرة المحىدثين عنىد يسىاوي الحديث وهذا

خزيمة ابن عن بعده ورووا الحديث هذا رويا
( )

 : يلي ما 

، رقعىة فىي لىه فكتبتىه، الحىديث هىذا عىن فسألني، الحجا  بن مسلم جاءني »

 يسىىوي هىىو بىىل بدنىىة يسىىوي: فقلىىت، بدنىىة يسىىوي حىىديث هىىذا: فقىىال، عليىىه وقىىرأت

بدرة
( )

»
( )

. 

 مبايعىة وهىي جليلىة فائىدة وفيه ،محفوب صحيح إسناد وهذا »: قال ابن كثير

 فىإن حىق وهىذا. الوفىاة مىن الثىاني اليىوم في أو يوم أول في إما: طالب أبي بن علي

 صىالة فىي ينقطىع ولىم، األوقات من وقت في الصديق يفارق لم طالب أبي بن علي

 
 

، سىنن البيهقىي الكبىرى (1/351)البيهقىي : ، االعتقاد(3/81)الحاكم : المستدرخ على الصحيحين (1)

 (.5/243)المتقي الهندي : ، كنز العمال(31/277)ابن عساكر : ، تاريخ مدين دمشق(8/143)

 (.3/81)المستدرخ للحاكم  (2)

هىىو محمىىد بىىن إسىىحاق بىىن خزيمىىة الحىىافظ الحجىىة، شىىيخ اإلسىىالم إمىىام األئمىىة أبىىو بكىىر السىىلمي  (3)

هـ، وعنىي فىي 223 النيسابوري الشافعي، صاحب التصانيف، من أشهرها كتاب التوحيد ولد سنة

( هـ311)حداثته بالحديث والفقه، حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم، واإلتقان، توفي سنة 

 -2/262ابىىن العمىىاد، : ، شىىذرات الىىذهب382 -14/365الىىذهبي، : سىىير أعىىالم النىىبالء: انظىىر) 

261.) 

ان يعىد مىن منحىة كىي  فيىه مىا كى: ويقال هىي التامىة كالبىدر، ويقىال، هي التي تبدر بالنظر: البدرة (4)

 (.4/49ابن منظور، : ، ولسان العرب8/34الفراهيدي، : العين.)عشرة آلف

: ، البدايىة والنهايىة(31/277)ابىن عسىاكر : ، تاريخ مدينىة دمشىق(8/143)سنن البيهقي الكبرى  (5)

 (.5/249)ابن كثير 
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«خلفه الصلوات من
( )

  

بكىر الصىديق بعىد وفىاة  يوهىو يىذكر بيعىة أبى علىي بىن أبىى طالىب  قولي

 -أي انصبابهم من كل وجه كمىا ينثىال التىراب  -عند انثيال الناس ) : رسول هللا

فبايعتىىه ، فمشىىيت عنىىد ذلىىك إلىىى أبىىى بكىىر: وإجفىىالهم إليىىه ليبىىايعوه، علىىى أبىىى بكىىر

ولو امة هللا هي العليىكل"ونهضت في تلك األحداث حتى زاغ الباطل وزهق وكانت 

، واقتصىىد، وقىىارب، وسىىدد، فتىىولى أبىىو بكىىر تلىىك األمىىور فيسىىر، " كىىره الكىىافرون

(.جاهىداً  فيىه  وأطعتىه فيمىا أطىاع هللا، فصحبته مناصحاً 
 ( )

بىايع أبىابكر  فعلىي  .

وهذه البيعة .إما في أول يوم أو ثاني يوم من وفاة الرسول ، بعد وفاة الرسول 

نف ورضا ، بال إكراه
( )

وإذا ثبت ذلك سىقطت دعىوى الىنص والوصىية ودعىوى ، 

 .الغصب من أساسها

مىع عاملىه الىذي اسىتعمله  ،أرسىلها إلىى أهىل مصىر التىيرسىالة ال ويذكر فىي

ثىم إن المسىلمين مىن بعىده اسىتخلفوا . )..: عليها قي  بن سعد بن عبىادة األنصىاري

ثم توفاهمىا  ،يتعديا السنة ولم،وأحسنا السيرة ،عمالً بالكتاب ،امرأين منهم صالحين

(.هللا فرحمهما هللا
( )

 . كانت بإيعاز الرسول ة أبي بكرومعنى ذلك أن خالف 

رداً على أبي سفيان حين حرضىه علىى طلىب  يقول وعلي بن أبى طالب 

وليىتم : فقىال، جىاء أبىو سىفيان إلىى علىي ) : كما ذكر ابن أبىى الحديىد ،الخالفة

فصىيل  يأمىا وهللا لىئن شىئت ألمألنهىا علىى أبى، ريلعلى هذا األمر أذل بيت في قى

، فمىا ضىررتهم شىيئاً ، طالما غششت اإلسىالم وأهلىه:  يفقال عل، خيالً ورجالً 

 
 

 (.5/248)البداية والنهاية  (1)

: ، وبحىىار األنىىوار(1/126)، اإلمامىىة والسياسىىة (1/317)قفىىي إبىىراهيم بىىن محمىىد الث: الغىىارات (2)

 (.33/567)المجلسي 

 (279-254ص)راجع  (3)

 (.28/89)المجلسي : ، وبحار األنوار(1/211)إبراهيم الثقفي : الغارات (4)
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( لوال أنا رأينا أبا بكر لها أهالً لما تركناه، ال حاجة لنا إلى خيلك ورجلك
 ( )

.  

فىي  اميىةشىيعة اإلموأثبتته كتىب ال، كراتوولقد كرره هذا القول ومثله مرات 

لفضىائله ، وأحق الناس بها، وهو أن علياً كان يعده الصديق أهالً للخالفة ؛صدورها

أال : قىرب وفاتىه بعىد مىا طعنىه ابىن ملجىم قيىل لىهالجمة ومناقبه الكثيرة حتى حينما 

إن أراد هللا : ( أي ) ولكىن قىال ، يفأوص ما أوصى رسول هللا : توصي  قال

 .(نبيهم خيراً فيجمعهم على خيرهم بعد
( )

 

وهنىىاخ نصىىوص أخىىرى لإلمىىام فيهىىا وضىىوح وصىىراحة فىىي رغبتىىه عىىن 

، ولكنه كان يعتقد بأنه أحق من غيره بهىا ،وأنه كان يدفعها عن نفسه دفعاً  ،الخالفة

م يىذكر اإلمىام لىف، وفرق بين أن يعتقد أحقيتة بالخالفة وبين إعتقاد النص والوصىية

أن هناخ نصىاً 
( )

وهللا مىا " : يقىول اإلمىام، اً ورد فىي الخالفىةمىن هللا وتشىريعاً إلهيى

ولكىىىنكم دعوتمىىىوني إليهىىىا ، كانىىىت لىىىي فىىىي الخالفىىىة رغبىىىة وال فىىىي الواليىىىة إربىىىة

وأمرنىا ، فلمىا أفضىت إلىيَّ نظىرت فىي كتىاب هللا ومىا وضىع لنىا، وحملتموني عليها

"فاقتديته  -صلى هللا عليه وآله-وما استسن النبي ، بالحكم به فاتبعته
( )

. 

فىأقبلتم إلىي إقبىال العىوذ المطافيىل" : ل في مكان آخىرويقو
( )

 ،علىى أوالدهىا 

 ."...ونازعتكم يدي فحاذيتموها ،قبضت يدي فبسطتموها،البيعة البيعة: تقولون
( )

 

 
 

 (.419ص)الجوهري : ، والسقيفة وفدخ(2/45)ابن أبي الحديد : شرح نهج البالغة (1)

 (.3/91)الشريف المرتضى : ةالشافي في اإلمام (2)

 .وما بعدها( 247ص)راجع  (3)

 (.32/21)المجلسي : وبحار األنوار(732ص)الطوسي : ، واألمالي(2/185)نهج البالغة  (4)

جمىع : والمطافيىل. العوذ بالضم جمع عائىذة وهىي الحديثىة النتىا  مىن الظبىاء واإلبىل، أو كىل أنثىى (5)

-2/21هامل نهج البالغة، : انظر.)فل من اإلن  والوحلمطفل بضم الميم وكسر الفاء ذات الط

21.) 

 (.2/21)نهج البالغة  (6)
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وهذه العبارات الواضحات في اعتقاد اإلمام بأولويته في الخالفة بعد رسىول 

قاله في شرعية الخلفاء الذين سىبقوه  يقابلها ما -صلى هللا تعالى عليه وآله وسلم-هللا

 ألنها" : يقول اإلمام، واعتقاده بصحة وشرعية بيعتهم ،مما يبين مدى إيمان اإلمام

، وال يسىىتأذن فيهىىا الخيىىار الخىىار  منهىىا طىىاعن، بيعىىة واحىىدة ال يثنىىي فيهىىا النظىىر

".والمروي فيها مداهن
( )

بعىد  يقصد أنه بعد عقىد البيعىة ال خيىار ألحىد السىتئنافها  

 .يعد مداهنا منافقا.هو المتفكر هل يقبلها أو ينبذها( والمروي)، عقدها

وثلمىىتم ، أال وإنكىىم قىىد نفضىىتم مىىن حبىىل الطاعىىة" : ويقىىول فىىي موضىىع آخىىر

قىد امىتن علىى جماعىة  فىإن هللا ، حصن هللا المضروب عليكم بأضراب الجاهلية

ويأوون إلى كنفهىا ، في بلهاالتي ينتقلون ، هذه األمة فيما عقد بينهم من حبل األلفة

ألنها أرجح من كل ثمن وأَجلا من كل ، بنعمة ال يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة

وبعىد المىواالة أحزابىاً مىا تتعلقىون ، واعلموا بأنكم صرتم بعد الهجرة أعراباً ، خطر

وال تعرفىىون مىىن اإليمىىان إال رسىىمه، مىىن اإلسىىالم إال باسىىمه
( )

علىىى وهىىذ ثنىىاء  "..

 .خالفتهموثناء على ، اء الراشدين قبلهلخلفا

شىرعية الخالفىة واإلمامىة بعىد أن اجتمعىت األمىة عليهىا  كما يمكىد علىي 

 ةحيث يجب على عامة المســلمين واألكثرية الغائبة إطاعة الخليف ،إجماعاً مصغراً 

لىىئن كانىىت اإلمامىىة ال تنعقىىد حتىىى يحضىىرها عامىىة  ،ولعمىىري" : ، فيقىىولالمنتخىىب

ثىىم لىىي  ، ولكىىن أهلهىىا يحكمىىون علىىى مىىن غىىاب عنهىىا، إلىىى ذلىىك سىىبيلفمىىا ، النىىاس

".للشاهد أن يرجع وال للغائب أن يختار
( )

 

أمىىا مىىن ناحيىىة موقىىف آل البيىىت مىىن دعىىوى الىىنص ، هىىذا مىىن ناحيىىة البيعىىة

 
 

 (.33/79)المجلسي: ، وبحار األنوار(3/8)نهج البالغة   (1)

 (.2/155)نهج البالغة  (2)

 .(2/86)نهج البالغة  (3)
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.ا ال يدع مجال للشك عدم وجود النص والوصيةفقد تبين بم، والوصية
 ( )

 

فهىىي دعىىوى باطلىىة تنىىاقص ، بةمجتمىىع الصىحا أمىا دعىىوى اعتىىزال علىىي 

، على وجه الخصوص بالواقع الذي كان عليه آل البيت عموما وعلي بن أبي طال

وبخاصىىة وأنهىىا فتىىرة ، مىىن المشىىاركة اإلداريىىة والسياسىىية والقضىىائية فىىي الدولىىة

حاسمة في تاريخ المسلمين من انتشار اإلسالم شرقا وغربا يستحيل أن يكون عليىا 

 .مكانيات كما يزعمونجلي  الدار مسلوب اإل

 ؛ينقسىىمون فيمىىا بيىىنهم فىىي مسىىألة العزلىىة إلىىى فىىريقين - كعىىادتهم - واإلماميىىة

 .واألخرى يدعم المشاركة، فريق يدعم العزلة

 :التي تدعم المشاركة ماميةفمن الكتب اإل

 .لكاشف الغطا" أصل الشيعة وأصولها" كتاب -

علي الورديل" مهزلة العقل البشري"وكتاب -
( )

.  
 

  (247ص)راجع  (1)

وعىرف باعتدالىه وموضىوعيته وهىو مىن  ومىمرخ، أستاذ عراقي عالم اجتماععلي الوردي، وهو  (2)

ترخ مقاعىد الدراسىة فىي .م1913عام  الكابميةفي مدينة  بغدادولد في . العراقرواد العلمانية في 

التحىىق بألدراسىىة  1931صىىانعاً عنىىد عطىىار وطىىرد مىىن العمىىل ، وفىىي عىىام ليعمىىل  1924عىىام 

وبعىىد اتمامىىه الدراسىىة الثانويىىة .المسىىائية فىىي الصىىف السىىادس االبتىىدائي وكانىىت بدايىىة لحيىىاة جديىىدة

، حصىىل علىىى المرتبىىة الثالثىىة علىىى العىىراق فأرسىىل لبعثىىة دراسىىية للجامعىىة األمريكيىىة فىىي بيىىروت

ي بعثة أخىرى إلىى جامعىة تكسىاس حيىث نىال الماجسىتير عىام وحصل على البكلوريوس وأرسل ف

فقىد . فىي علىم األجتمىاع ابىن خلىدونكان الوردي متأثرا بمنهج . 1951ونال الدكتورا عام  1948

ته فىىي البحىىث بمشىىاكل كبيىىرة لىىه، ألنىىه لىىم يتخىىذ المىىنهج الماركسىىي ولىىم يتبىىع تسىىببت موضىىوعي

فقد إتهمه القوميين بالقطرية ، القومية فقد أثار هذا حنق متبعي االيدلوجيات( األفكار)األيدلوجيات 

وهذا حسب منطلقاتهم العقائدية إن الشخصية العربيىة ، "يالعراقشخصية الفرد " ألنه عنون كتابه

وكذلك إنتقىده الشىيوعيون لعىدم إعتمىاده المىنهج المىادي التىاريخي . متشابهة في كل البلدان العربية

، وشىن حملىة شىعواء ضىد بعىص العىراقيعتبر علىى الىوردي رائىد علىم اإلجتمىاع فىي .في دراسته

وأتهمهىم بىالوقوف  (مهزلىة العقىل البشىري)و (وعىاب السىالطين)رجال الدين خصوصا في كتابىه 
=  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1913
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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لهادي العلوي" فصول من تاريخ اإلسالم " : وكتاب-
( )

 . 

حسن العلويل"  عمر والتشيع" كتاب و-
( )

. 

 =  
إلى جانب الحكىام وتجاهىل مصىالح األمىة علىى حسىاب مصىالحهم الضىيقة متخىاذلين عىن واجىبهم 

 .الديني

، وطالىب بىالنظر إلىى موضىوع الخىالف بىين والسىنة الشيعةدعا إلى نبذ الخالف الطائفي بين كما  

عوضىا عىن  المسىلمينويجب على ، ي تجاوزه الزمنتاريخاإلمام علي والصحابة على إنه خالف 

وعىاب . البشري العقلمهزلة : ذلك إستلهام المواقف واآلراء من همالء القادة التاريخيين، من كتبه

لمحىىات . هكىىذا قتلىىوا قىىرة العىىين(. أو أسىىرار الشخصىىية الناجحىىة ) خىىوارق الالشىىعور . الطينالسىى

يوليىىو  13وغيرهىىا، تىىوفي فىىي .والعقيىىدة العلىىماألحىىالم بىىين .الحىىديث العىىراقاجتماعيىىة مىىن تىىأريخ 

 .م1995

 .(http://ar.wikipedia.org/wiki: انظر) 

كىىان مهتمىىا . اهىىتم بىىالتراث العربىىي وقىىرأه قىىراءة ماركسىىية عراقىىيهىىادي العلىىوي، مفكىىر شىىيوعي  (1)

كىان كاتبىا غزيىرا ألىف الكثيىر مىن الكتىب التىي تىدور حىول الماركسىية ، بالحضارة الصينية أيضىا

فىي كىرادة مىريم  بغدادعاش متنقال بين الصين ولندن وبيروت ودمشق، ولد في . والتراث العربي

حي العباسية؛ ما بين المجل  الوطني العراقي والقصر الجمهوري فىي المنطقىة الخضىراء حاليىا، 

تىي ضمن عائلة فقيرة ومتعلمة تملك مكتبة ضخمة غنية بكتب التراث والفقه واللغىة والتىاريخ، وال

تعود إلى جده السيد سليمان فقيه الكرادة وإمامها، حفظ القرآن ونهج البالغىة والكثيىر مىن دواويىن 

شخصيات غير قلقة في اإلسالم، موسىوعة معرفيىة فىي مجىاالت سياسىية : من كتبه.الشعر العربي

المرئي  وإجتماعية، من تاريخ التعذيب في اإلسالم، االغتيال السياسي في اإلسالم، ديوان الهجاء،

والالمرئي في األدب والسياسة، فصول عن المرأة، المعجىم العربىي الجديىد، تىوفي هىادي العلىوي 

 .م27/9/1998في مستشفى الشامي بدمشق يوم 

 .( http://ar.wikipedia.org/wiki: انظر)  

عىرف باهتمامىىه بقضىىية تهمىيل الشىىيعة فىىي الدولىىة . حسىن العلىىوي كاتىىب صىحفي ومفكىىر عراقىىي (2)

وصىىعود الشىىيعة فانتقىىد ، العراقيىىة الحديثىىة، ولكىىن كتاباتىىه تغيىىرت بعىىد سىىقوط نظىىام صىىدام حسىىين

بعد أن كان مستشاراً له، ولكنه بقي قومي  صدام حسينكان بعثيا إلى أن انشق عن . طائفية الدولة

لىوي بحسىه القىومي ، اشىتهر حسىن العهىادي العلىويهو شقيق المفكىر الشىيوعي العراقىي . النزعة
=  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
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ذلك لما وجىدوا أن القىول بالعزلىة يسىيء إلىى آل البيىت أكثىر مىن كونىه يثيىر 

ولمىىىىا وجىىىىدوا مىىىىن األدلىىىىة التىىىىي تميىىىىد عنصىىىىر ، الضىىىىغائن المطلىىىىوب تواجىىىىدها

للشىك عىدم وجىود الىنص وال الوصىية  فكيف وقد ثبىت بمىا ال يىدع مجىاال.المشاركة

وثبت أيضا مبايعىة آل البيىت الصىحابة برضىى نفى  وطيىب ، على إمامة آل البيت

 .وتسامي روح األلفة والمحبة واإليثار بين اآلل واألصحاب، خاطر

ويصىىف ، }فىىآل البيىىت شىىاركوا فىىي إدارة الدولىىة زمىىن الصىىديق والفىىاروق 

ثم يقول مستنكرا دعوى ، مستشار الدولةعليا بأنه " عمر والتشيع " صاحب كتاب 

، رجل منكسر، ن لوحة اإلمام علي في خطاب القطعية هي دائما هكذاإ»: المقاطعة

وال يىىدفع عنىىه شىىر ، ال يىىدافع عىىن نفسىىه، مسىىلوب اإلمكانيىىات، ونىىنف  محطمىىة

ويتكىىرر مشىىهده كلمىىا رغىىب صىىانع الخطىىاب ، خصىىومه مىىدة ثالثىىة عشىىر عامىىا

فيجرده مىن عناصىر القىوة  ،البغضاء بين أبي بكر وعمرباستخرا  قيح الكراهية و

لالسىىتدالل علىىى روايىىة يخىىر  منهىىا الفقيىىه رابحىىا جمهىىوره المخىىدوع وإن خسىىر 

«.اإلمام
 ( )

 

فهىي ال تليىق بالشىريك  ،-وإن لىم تكىن محرمىة-إن فكرة االعتزال  »: ويقول
 =  

وهو ضد المرويات التاريخية التىي تسىص لعمىر، والىدليل علىى ذلىك  عمر ابن الخطابودفاعه عن 

العروبة في أيامها األولىى تحملنىي طفىال إلىى أحضىان عمىر قبىل أن " كتاب عمر والتشيعقوله في 

ريخ بتىأ قنىاة العربيىةفىي مقابلىة علىى  صىداموعلىق علىى إعىدام ". يأخذني عمر إلى العروبة الحقىا

عىىدم هىىو صىىدام السىىني ولىىي  صىىدام أن مىىن أإن مشىىهد اإلعىىدام كىىان طائفيىىا و: )م 2117|2|23

 عمر والتشيع: من كتبه.(.الديكتاتور، وأضاف قائال شجاعة صدام حولت ربطة شنقه لربطة عنق

عمىر بىن الخطىاب ر يىة علويىة ، الجىواهري ديىوان العصىرم، 2117نشرت الطبعىة األولىى عىام 

عبىىدالكريم قاسىىم ر يىىة بعىىد العشىىرين، الفتوحىىات ، معاصىىرة، الشىىيعة والدولىىة القوميىىة فىىي العىىراق

: انظىىىىىىىىىىىر. )أسىىىىىىىىىىىوار الطىىىىىىىىىىىين، العىىىىىىىىىىىراق دولىىىىىىىىىىىة المنظمىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىرية، السىىىىىىىىىىىفيانية

http://ar.wikipedia.org/wiki). 

 (.215ص)حسن العلوي: عمر والتشيع ثنائية القطيعة والمشاركة (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki
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«.الممس  حامل أول لقب لفتى اإلسالم
 ( )

 

فهىو افتىراء ، والمبالغىة فيىه مىن قبىل آل البيىت أما دعوى التظلم والىدعاء 

ثىم ، التىى ال تهىدف إال خدمىة مجىال  العىزاء اإلماميىة، شأنه شأن الدعاوى السابقة

، حتىى يغصىب مىن األسىاس في اإلمامىة بطريىق الىنص والوصىيةإنه ال يوجد حق 

ه وآل البيىت يىوال بن وعلى سىبيل التنىزل مىع الخصىم فإنىه لىي  مىن خلىق علىي 

قىال رسىول : فقىال وهو الذي روى حديث الرفىق ، الدعاء واالعتداء فيهعموما 

ويعطىىىي علىىىى الرفىىىق مىىىا ال يعطىىىي علىىىى ، إن هللا رفيىىىق يحىىىب الرفىىىق): هللا 

(العنف
( )

. 

روى أن ، ونهىىى أميىىر المىىممنين علىىى عىىن شىىتم معاويىىة ولعىىن أهىىل الشىىام

أهىىل الشىىام  بلغىىه أن اثنىىين مىىن أصىىحابه يظهىىران شىىتم معاويىىة ولعىىن"لمىىا  عليًىىا

ألسىنا علىى ، يىا أميىر المىممنين: فأتيىا فقىاال، أرسل إليهما أن كفها عما يبلغني عنكمىا

نة: قال. الحق وهم على الباطل  فلم تمنعنا من شتمهم : قاال، بلى وربه الكعبة المسده

ىىانين: ولعىىنهم  قىىال اللهىىم احقىىن دماءنىىا : ولكىىن قولىىوا، كرهىىت لكىىم أن تكونىىوا لعه

وأبعدهم من ضىاللتهم حتىى يعىرف الحىقَّ مىن ، ات بيننا وبينهموأصلح ذ، ودماءهم

."جهله ويرعوى عن الغيه من لجج بىه
 ( )

ن عليىا لىذلك ال يمكىن تصىديق دعىوى أ. 

 .مر بقتالهمأأو ، من آل البيت طعن في الصحابة ووسمهم بالنفاق اأو أحد

وم بقي أن أشير إلى دعىوى أن المىانع آلل البيىت مىن المطالبىة بحقهىم المزعى

فهىي دعىوى واهيىة ، في الخالفة هىو الخشىية مىن االنقسىام واالقتتىال بىين المسىلمين

: فقالخبر به النبي أوهو أمر  }بين علي ومعاوية  لألنه قد حصل بالفعل االقتتا
 
 

 (.211ص) المرجع السابق (1)

البىر : كتىاب >، والحىديث فىي صىحيح مسىلم بروايىة السىيدة عائشىة (1/112)مسند اإلمىام أحمىد  (2)

 (4/2113) .فضل الرفق: ب، بابوالصلة واآلدا

 (.242ص)أبو حنيفة الدينوري : األخبار الطوال (3)
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 (إن ابني هذا سيد وسيصلح هللا به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)
( )

:  وقال، 

(يىدعوهم إلىى الجنىة ويدعونىه إلىى النىار ،تقتله الفئة الباغية عمار ويح)
( )

وأخبىر  ،

أن األمة ستفترق إلى ثالث وسبعين فرق ال محالة
( )

وهىو  فكيف يجهىل علىي ، 

،  يأخبر بها النبىمور التي تلك األ -م اإلماميةبزع—الوصي والشريك في الدين

تىل إال أن ال يكون هناخ حق في اإلمامة بطريق الىنص والوصىية فىال حاجىة أن يقا

  .وقد علم أن الصديق والفاروق أولى باإلمامة

أمر آخر أشد وضوحا وهو أن اإلمامة إذا كانىت بىنص إلهىي وفيهىا أمىر مىن 

لكانىىت كىىل المبىىررات اد بتوليهىىا أو غيىىره، هىىو المىىر (علىىي  )السىىماء سىىواء أكىىان 

والتي تنصىب  - "اإلمامي " وعلماء المذهب  ماميةواألقاويل التي ذكرتها رواة اإل

بىايع الخلفىاء الىذين سىبقوه للحفىاب علىى اإلسىالم مىن " علىي " لها على أن اإلمىام ك

تىىذهب أدرا  الريىىاح  - الضىىياع وخوفىىاً مىىن ارتىىداد النىىاس بعىىد الرسىىول أو للتقيىىة

ألن الخالفة عندما تكون بنص  إلهي وبىأمر مىن هللا ال يسىتطيع ، وتصبح هباًء منبثاً 

إلسىالم أن يقىف ضىدها أو يخالفهىا للمبىررات أحٌد مهما كان مقامىه أو منزلتىه فىي ا

من الصىحابة أن أو غيره   عليفلم يكن باستطاعة  ،التي يتصورها أو يعتقد بها

 .يوقف نصاً إلهياً صدر بالوحي

ال   -صىلى هللا تعىىالى عليىه وآلىه وسىىلم-وهىىو رسىول هللا  (محمىد  )فىإذا كىان 

كما صىرحت بىذلك ،ية أو يخفيهايستطيع وال يحق له أن يتلكأ في أداء الرسالة اإلله

 
 

 .سبق تخريجه (1)

تمىرق مارقىة عنىد "، (1/172)اخرجه البخاري في كتاب الصالة بىاب التعىاون فىي بنىاء المسىجد  (2)

رقتىىان تكىىون فىىي أمتىىى ف: أنىىه قىىال: وفيىىه أيضىىا«فرقىىة مىىن المسىىلمين يقتلهىىا أْولىىى الطىىائفتين بىىالحق

أخرجىىه مسىىلم فىىي كتىىاب الزكىىاة بىىاب ذكىىر .". فتخىىر  مىىن بينهمىىا مارقىىة يلىىي قىىتلهم أوالهىىم بىىالحق

 (.746، 2/745)الخوار  وصفاتهم، 

 (.1/217)للحاكم : ، المستدرخ(3/121)حمد أمسند اإلمام : انظر (3)



 

 

 الباب الرابع

611 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ): اآليىىىىىىة الكريمىىىىىىة

ــدة] (ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک فكيىىىف يسىىىتطيع مىىىن هىىىو دون مرتبىىىة   [٢٣:املائـ

أن يغص النظىر عىن الىنص اإللهىي أو   -صلى هللا تعالى عليه وآله وسلم-الرسول 

ووضىوحاً إلبىالغ الرسىالة والىوحي مىن  وهل هناخ أمر إلهي أكثر صراحة، يخفيه

ڌ  ڎ       ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ): اآليات الكريمات التاليات

ــوت] (ک   ک        گ  گ ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ) [4١:العنكبــــ

ې  ې  ې  ې  ى  ى          ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  ) [1١:الشورى] (ڻ  ڻڻ

 (ېئ     ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی           ی  جئ  حئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ        ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ  

 .[40:هود]

فالخالفة إذا كانت إلهية وسماوية كانت حقاً عاماً للمسلمين ودستوراً سىماوياً 

وأنهىا لىو كانىت بىالنص اإللهىي لىم ، بغص النظىر عىن الشىخص الىذي يتوالهىا ،لهم

أننا أمام فئة  إال،يستطع أحد مهما كان شأنه أن يعمل خالفها أو يتجاهلها أو ينكرها

أويىل ولىذلك ذهبىوا إلىى ت ،وقد أغفلىوا هىذا األمىر ماميكبيرة من علماء المذهب اإل

 .بيعة األمام بالتقية أو الخوف أو أنه أرغم على أمر ال يعتقد به وخالف إرادته

حتىى   علىيإن اإلمامة إذا كانت إلهية كما تذهب اإلمامية وإنها فىي أوالد 

ولكىن الىذي  ،خليفة وإماماً مىن بعىده" الحسن " ر لََعيََّن اإلمام ابنه اإلمام الثاني عش

ن اإلمام عندما كىان علىى فىراش المىوت وذلىك بعىد أاتفق عليه الرواة والممرخون 

أتىىرككم كمىىا تركنىىا " : وسىىئل عىن الشىىخص الىىذي يسىىتخلفه قىال ،ابىىن ملجىىمقتلىه أن 

"-صلى هللا تعالى عليه وآله وسلم-رسول هللا 
( )

. 

بعد وفىاة اإلمىام اجتمىع المسىلمون واختىاروا ابنىه  الحسىن  وبىايعوه خليفىة و 

ولكن اإلمام  الحسىن  صىالح  معاويىة  وتنىازل لىه عىن الخالفىة واإلمىام  ،للمسلمين
 
 

اريخ وتىى( 11/3292)الحىىاكم : المسىىتدرخ علىىى الصىىحيحين( 2/552)البىىن أبىىي عاصىىم : السىىنة (1)

 (.42/542)ابن عساكر : مدينة دمشق
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لىو كانىت الخالفىة منصىباً إلهيىاً هىل كىان ف، علل الصىلح بأنىه لحقىن دمىاء المسىلمين

ة  حقن دماء المسىلمين  فكمىا نعلىم أن يتنازل عنه بذريع" الحسن " يستطيع اإلمام 

وماذا يعني  ،أنه ال مكان لحقن الدماء عندما يكون هناخ دفاع عن أمر هللا وشريعته

إن حقىن ، إذن الجهاد والقتال في سبيل هللا إلرساء دينه وشريعته وأوامره ونواهيىه

ڭ  ۇ  ): -تعالى-قولهالدماء أمام حق إلهي وسماوي يتناقص مناقضة صريحة مع 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ    ۇ

ې  ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  

 [444:التوبة] (حئ

 ،عندما ثار وهو يريد اإلطاحة بخالفة  يزيد بن معاويىة  واإلمام  الحسين

بأنىه يىدافع عىن خالفىة لىم يىذكر قىط  ،واستشهد في كىربالء ومعىه أوالده وصىحابته

إنىه أولىى بالخالفىة منىه وإن مثلىه ال يبىايع  : بىل كىان يقىول ،سماوية اغتصبها  يزيد

الىذي انحىرف  -صلى هللا تعالى عليه وآلىه وسىلم-وإنه ثار إلحياء دين رسول هللا  ،يزيداً 

" الملقىب بىـِ " علىي بىن الحسىين " كما أننا لىم نجىد فىي أقىوال اإلمىام  ،على يد يزيد

يىأتي " السىجاد " وبعىد اإلمىام ، أية عبىارة تىدل علىى كىون الخالفىة إلهيىة" جاد الس

والذي فىي عهىده بىدأ يتبلىور مىذهب أهىل البيىت الفقهىي  ،"محمد الباقر"دور اإلمام 

فنحن ال نجد أثىراً لفكىرة الخالفىة اإللهيىة " جعفر الصادق " الذي أكمله ابنه اإلمام 

 .األخرى حتى الغيبة الكبرىوال في عهد أئمة الشيعة ،في عهدهما

بل وشىاركوهم ، وبهذا يتضح أن آل البيت رضوا بخالفة الصحابة وبايعوهم

بما يضمن أن العالقة قائمة على األلفة والمحبة والتواد ، في سياسة الدولة وإدارتها

 .والتراحم
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 ثانيالفصل ال

 الذين أنكروا  من الصحابة  موقف آل البيت

 .عم اإلماميةحسب زمنزلتهم 
 
 

- :  مبحثـــانوفيه 
 مرويات الشيعة في موقف آل البيت : المبحــث األول

 .ممن أنكر منزلتهم من الصحابة

 نقد مرويات الشيعة في موقف آل البيت : المبحث الثاني
حسب  ممن أنكر منزلتهم من الصحابة

 .زعم اإلمامية

 
 *      *  *** *  *      *  
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في موقف آل  ت الشيعةمرويا: المبحث األول
 ةنكر منزلتهم من الصحابأالبيت ممن 

-زورا مواقىف متعىددة مىن الصىحابة الىذين ينسب اإلمامية إلى آل البيىت 

أنكروا منزاتهم وأخفوا فضائلهم وعصمتهم وحقهم في اإلمامة من النص  -بزعمهم

 .والوصية

دعاء والى، وتتمثل تلك المواقف في التصىريح بهىا وإعالنهىا فىي شىكل خطىب

وكىذلك . وبتلقين ذلك وتعليمه للذرية وألصىحاب المىذهب، واللعن والتظلم المستمر

 .تفسير القرآن وفق منهج العداوة المتبع والذي هو في أصله مفترى على اآلل 

أن  -علىىى ألسىىنة آل البيىىت- إنهىىم يزعمىىونومىىن المواقىىف الدالىىة علىىى ذلىىك 

نسىىاء أكثىىر مىىن ثلثىىه فيىىزعم القىىرآن قىىد أ سىىقط منىىه فىىي موضىىع واحىىد مىىن سىىورة ال

فىىي  - ادقىىةقىىال ألحىىد الزن - بىىرأه هللا ممىىا يفتىىرون - صىىاحب االحتجىىا  أن عليىىاً 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ): وأما بهورخ على تناكر قوله تعىالى).. : - محاورة طويلة

ولىي  يشىبه القسىىط فىي اليتىامى نكىىاح  [0:النسـاء ] (ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

، م فهو ممىا قىدمت ذكىره مىن إسىقاط المنىافقين مىن القىرآنالنساء وال كل النساء أيتا

وبين القول في اليتىامى وبىين نكىاح النسىاء مىن الخطىاب والقصىص أكثىر مىن ثلىث 

ال ـذا المجىرى لطىـرف وبدل ممىا يجىري هىـولو شرحت لك ما أ سقط وح... القرآن

(اره من مناقب األولياء ومثالب األعداءـا تحظر التقية إبهـوبهر م
 ( )

. 

لىو قىرئ القىرآن كمىا أ نىزل ): أنه قال( جعفر الصادق)عبدهللا  زعموا أن أباو

(نا مسمينتأللفي
( )

 .أي لو ترخ دون تحريف لوجدت فيه أسماء األئمة. 
 
 

 (.1/387)الطبرسي  (1)

، والبيان (19/31)المجلسي: ، وبحار األنوار(1/13: )محمد بن مسعود العياشي: تفسير العياشي (2)

 -هىـ، دار الزهىراء للطباعىة والنشىر والتوزيىع 1395، 4ط( 231ص)الخىوئي: في تفسير القىرآن

 .لبنان -بيروت 
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ما  ؛لوال أنه زيد في كتاب هللا ونقص منه): قالوا أبي جعفر  وعلى لسان

(ىخفي حقنا على ذي حج
 ( )

. 

علىى  عونيىده ، وإخفىاء الصىحابة ذلىك، ئمىةثبات دعوى إمامة األإوفي سبيل 

 .أن هناخ كلمات وآيات محذوفة من كتاب هللا -برأهم هللا - ألسنة آل البيت

نىزل جبرائيىل بهىذه اآليىة : قىال -  -روى الكليني بإسناده عن أبي جعفر 

فىأْتوا  - فىي علىي - وإن كنىتم فىي ريىب ممىا نزلنىا علىى عبىدنا): هكذاعلى محمد

(بسورة من مثله
( )

. 

ولو أنهم ): هكذا نزلت هذه اآلية: قال وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر 

(لكان خيراً لهم - في علي - فعلوا ما يوعظون به
 ( )

. 

فىي واليىة علىي  - ومن يطىع هللا ورسىوله): عن أبي عبدهللا في قول هللا و

هكذا نزلت( فقد فاز فوزاً عظيماً  - ووالية األئمة من بعده
( )

. 

فستعلمون من هو في ضىالل مبىين ): في قوله هللا   عبدهللا وعن أبي

واألئمىة مىن - -حيىث أنبىأتكم رسىالة ربىي فىي واليىة علىي  ،أيا معشر المكذبين

هكذا نزلت( بعده من هو في ضالل مبين
( )

. 

واليىة علىي مكتوبىة فىي ): قىال  ويروي الكليني بإسناده عن أبي الحسن

 ووصىية -صىلى هللا عليىه وآلىه-محمىد  بنبىوة إال رسىوالً  هللا يبعث ولن األنبياء جميع صحف

 
 

 (.19/31)النجلسي : ، وبحار األنوار(1/13)محمد بن مسعود العياشي: اشيتفسير العي (1)

 (.1/417)األصول من الكافي  (2)

 (.1/424: )المرجع السابق (3)

 (.1/414: )المرجع السابق (4)

 (.1/421: )المرجع السابق (5)
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 علي
)

( )
. 

كتىبهم تتحىدث اب رسىول هللاـاسدة فىي أصحىـأييد عقيىدتهم الفىـوفي سبيل ت

 .أسقطت،  كلمات وآيات مزعومة تنال من الصحابةأن هناخ ، عن آل البيت

كىىىأني بىىىالعجم ): قىىىالأنىىىه  -بىىىرأه هللا ممىىىا يفتىىىرون-  فنسىىىبوا إلىىىى علىىىي

يىىا أميىىر : قلىىت، فسىىاطيطهم فىىي مسىىجد الكوفىىة يعلمىىون النىىاس القىىرآن كمىىا أ نىىزل

بأسىمائهم ، محي منه سبعون من قىريل، ال: فقال  أو لي  هو كما أ نزل ،المممنين

 -صلى هللا عليىه وآلىه-وما ترخ أبو لهب إال إزراء على رسول هللا ، وأسماء آبائهم

(ألنه عمه
 ( )

. 

ڱ  ڱ  ڱ  ): -تعىىالى- عىىن قىىول هللا سىىئل ~جعفىىر  وكىىذلك يىىروون أن أبىىا

ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

  م يدركىهلىفكيف يممن موسى بعيسى وينصره و [١4:آل عمـران ] (ھ     ھ  ھے

  ينصره ولم يدركهو وكيف يممن عيسى بمحمد 

ولم يزد فيه إال حروف أخطأت بها ، إن القرآن قد طرح منه آي كثيرة: فقال 

وإذ أخذ هللا ميثاق أمم النبيين لما آتيتكم )وهذا وهم فاقرأها ، لكتبة وتوهمها الرجالا

 (.من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتممنن به ولتنصرنه

ت أمة من األمم التي كانت قبل موسى بما أخذ فو هللا ما وفه ، هكذا أنزلها هللا 

ولقىد كىذبت األمىة التىي جاءهىا ،  بعىد نبيهىاهللا عليها من الميثىاق لكىل نبىي بعثىه هللا

ولقد كذبت أمة  ،موسى لما جاءها موسى ولم يممنوا به وال نصروه إال القليل منهم

 .ولم يممنوا به وال نصروه لما جاءها إال القليل منهم عيسى بمحمد 

 
 

 (.1/437: )المرجع السابق (1)

هـ، أنوار الهدى 1422، 1فارس حسون، ط: قتحقي( 333ص)محمد بن إبراهيم النعماني : الغيبة (2)

 .قم-
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من الميثاق لعلي بن أبي  ولقد جحدت هذه األمة بما أخذ عليها رسول هللا  

 يىوم أقامىه للنىاس ونصىبه لهىم ودعىاهم إلىى واليتىه وطاعتىه فىي حياتىه ،طالب 

فىي علىي بىن  فأي ميثاق أوكد مىن قىول رسىول هللا ، أشهدهم بذلك على أنفسهمو

". فوهللا ما وفوا به بل جحدوا وكذبوا  أبي طالب
( )

 

م وأنهى -عليهم السالم-باب أنه لم يجمع القرآن كله إال األئمة  ): وقال الكليني

مىا ادعىى أحىد أنىه جمىع القىرآن : يقول ~ سمعت أبا جعفر»....( يعلمون علمه كله

كله كما أنزل إال كذب وما جمعه وحفظه كما أنزله هللا إال علي ابن طالىب واألئمىة 

«.من بعده
( )

 

كىر وكىتم منزلىة آل أنهذا الموقىف الىذي ألبسىه اإلماميىة آلل البيىت تجىاه مىن 

  .بزعمهم البيت من القرآن

 -كمىا زعمىواما من كتم منىزلتهم والىنص والوصىية لهىم مىن أقىوال النبىي أ

تخلىو منهىا وهىي علىى لسىان علىي  ماميىةفتستوقفنا هذه القصة التي ال تكاد كتب اإل

 وهللا ما خفت أحدا يسمو له وينازعنا أهل البيت فيه " : إذ يقول -برأه هللا تعالى

تىرخ - صىلى هللا عليىه وآلىه وسىلم - وال علمىت أن رسىول هللا، ويستحل مىا اسىتحللتموه

صىلى هللا  -فأنشىد هللا رجىال سىمع النبىي ، وال لقائىل مقىاال، ألحد حجىة غدير خميوم 

اللهىم وال ، مىن كنىت مىواله فهىذا علىي مىواله": يوم غدير خم يقول - عليه وآله وسلم

"واخذل من خذله، وانصر من نصره، وعاد من عاداه، من وااله
( )

 أن يشهد بمىا ..

وكنت ممن سمع القول ، فشهد اثنا عشر رجال بدريا بذلك: قال زيد بن أرقم" سمع 

 .فكتمت الشهادة يومئىذ فىذهب بصىري -صلى هللا عليه وآله وسلم  -من رسول هللا 
 
 

( 15/179)المجلسىىي : ، وبحىىار األنىىوار(1/181)محمىىد بىىن مسىىعود العياشىىي : تفسىىير العياشىىي (1)

 .بتصرف يسير

 (.1/228)األصول من الكافي  (2)

 .سبق تخريجه (3)
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وكثر الكالم في هذا المعنى وارتفع الصوت وخشي عمر أن يصغى إلى قىول : قال

 -وال يىزال ، ب القلىوب واألبصىارإن هللا تعالى يقل: ففسخ المجل  وقال علي 

( .فانصىىرفوا يىىومهم ذلىىك، ترغىىب عىىن قىىول الجماعىىة -يىىا أبىىا الحسىىن 
 ( )

فيىىدعي  

مىىن كنىىت "استشىىهد الصىىحابة فىىي سىىماعهم حىىديث   ان عليىىأواضىىع هىىذه الفريىىة 

حسىب -  فمىا كىان مىن الصىحابة، من باب أنه دليل على النص باإلمامىة" مواله

فدعا علي علىى مىن ، ث حسدا وبغضا وعداوة آلل البيتن كتموا الحديإال أ -الفرية

 .كتم الشهادة، واستجيبت دعوته

فقىىد ، مىىا منعكمىىا أن تقومىىا فتشىىهدا": وفىىي روايىىة أخىىرى أن عليىىا قىىال لهمىىا

فعمى البراء بن ، اللهم إن كانا كتمهما معاندة فابتلهما: سمعتما ما سمع القوم ثم قال

"عازب وبرص قدما أن  بن مالك 
( )

. 

بىىزعم - مىىن المواقىىف المكذوبىىة علىىى آل البيىىت تجىىاه الصىىحابة الىىذين كتمىىواو

 ،الىىدعاء أيضىىا دبىىر كىىل صىىالة مىىع اللعىىن، األدلىىة علىىى منزلىىة آل البيىىت - اإلماميىىة

يلعىىن فىىي دبىىر كىىل مكتوبىىة أربعىىة مىىن »  (الصىىادق)عبىىـدهللا أن إمىىامهم أبىىو فىىرووا

وفالنىة وفالنىة ، ويسىميهم فالن وفالن وفالن ومعاويىة، وأربعا من النساء، الرجال

«.وهند وأم الحكم أخت معاويىة
( )

أمىا ، والثالثىة الىذين رابعهىم معاويىة معروفىون، 

 .وبنت عمر حفصة، فهما بنت أبي بكر عائشة، الفالنتان

مىن حقنىا علىى »: بهىذا الخيىر فقىال -كما زعموا - أتباعهعبـدهللا وأوصى أبو

: وهىو، الته حتى يدعو بهىذا الىدعاءأوليائنا وأشياعنا أن ال ينصرف الرجل من ص

 
 

: ، بحىار األنىوار(12 - 6/11)ابن أبي الحديد : ، شرح نهج البالغة(1/97)الطبرسي : االحتجا  (1)

 (.188 - 28/183) المجلسي

 (.41/213)المجلسي : بحار األنوار (2)

الحىىىر : وسىىىائل الشىىىيعة( 2/322)الطوسىىىي: ، التهىىىذيب(3/342)الكلينىىىي : األصىىىول مىىىن الكىىىافي (3)

 (.6/426)العاملي
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اللهىىم ... اللهىىم إنىىي أسىىالك باسىىمك العظىىيم أن تصىىلي علىىى محمىىد وآلىىه الطىىاهرين

نىا رسىولك، وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الََّذين كفىرا نعمتىك ، وخوَّ

، ونبىىذا عهىىده فىىي خليفتىىه مىىن بعىىده، وحىىال عقىىده فىىي وصىىيته، واتهمىىا نبيىىك وباينىىاه

وبدءا ، وصغرا قدر حججك، وقلبا دينه، وبدال سنته، وغيرا أحكامه، وادعيا مقامه

قا طريق الغدر علىيهم، بظلمهم وإرهىا  ، والقتىل لهىم، والخىالف عىن أمىرهم، وطرَّ

وإمضاء ، وتثقيف األود، وتقويم العو ، ومنع خليفتك من سد الثلم، الحروب عليهم

اللهىم العنهمىا وابنتيهمىا وكىل . وإقامة حىدود القىرآن، وإبهار دين اإلسالم، األحكام

وتصدر ببدعتهم لعنا ال يخطىر علىى ، وسلك طريقتهم، من مال ميلهم وحذا حذوهم

ودعىا إلىى ، واتبع أمىرهم، والعن اللهم من دان بقولهم، ويستعيذ منه أهل النار، بال

«وشكك في كفرهم من األولين واآلخرين، واليتهم
( )

. 

يقول ، دعاء صنمي قريل، إلى هللا بها ومن أشنع هذه األدعية التي يتقربون

كانىا منىافقين غيىر -أي الصىديق والفىاروق - وممىا يىدل علىى أنهمىا»: أحد علمىائهم

اللهم  صل على : وهو هذا، ما سمع من قنوت موالنا أمير المممنين  ،مممنين

، وإفكيهمىىىا، وطاغوتيهمىىىا، وجبتيهمىىىا، محمىىىد وآل محمىىىد والعىىىن صىىىنمي قىىىريل

، وعصىيا رسىولك، وجحىدا إنعامىك، وأنكىرا وحيىك، ن خالفىا أمىرخاللىذي، وابنتيهما

وأبطىال ، وجحدا آالءخ وعطىال أحكامىك، وأحبا أعداءخ، وحرفا كتابك، وقلبا دينك

وأفسىدا ، وخربا بالدخ، وواليا أعدائك، وعاديا أوليائك، وألحدا في آياتك، فرائضك

فقىد أخربىا بيىت . حبيهمىااللهم العنهما وأتباعهما وأولياءهمىا وأشىياعهما وم. عبادخ

وبىاهره ، وعاليىه بسىافله، وألحقا سماءه بأرضىه، ونقضا سقفه، وردما بابه، النبوة

وأخليىا منبىره مىن وصىيه ، وقىتال أطفالىه، وأبىادا أنصىاره، واستأصال أهلىه، بباطنه

، وخلىدهما فىي سىقر، فعظهىم ذنبهمىا، وأشركا بربهمىا، وجحدا إمامته، ووارث علمه

، وحىق أخفىوه، اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه. ال تبقي وال تذر وما أدراخ ما سقر

 
 

 (.396 - 31/395)المجلسي: بحار األنوار (1)
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وصىىادق ، وطريىىد آووه، وولىىي عزلىىوه، ومنىىافق ولىىوه، ومىىممن آذوه، ومنبىىر علىىوه

، وشر آثروه، وأثر أنكروه، وفرض غيروه، وإمام قهروه، وكافر نصروه، طردوه

وفَىىيء   ،وإرث غصىىبوه، وحكىىم قلبىىوه، وكفىىر نصىىبوه، وخبىىر بىىدلوه، ودم أراقىىوه

ونفىاق ، وجىور بسىطوه، وباطىل أسسىوه، وخم  استحلوه، وسحت أكلوه، اقتطعوه

وعهىىد ، وأمىىان خىىانوه، ووعىىد أخلفىىوه، وبلىىم نشىىروه، وغىىدر أضىىمروه، أسىىروه

وضىىلع ، وجنىىين أسىىقطوه، وبطىىن فتقىىوه، وحىىرام أحلىىوه، وحىىالل حرمىىوه، نقضىىوه

، وحىق منعىوه، وذليىل أعىزوه، وعزيىز أذلىوه، وشىمل بىددوه، وصىك مزقىوه، دقىوه

، وسنة غيروهىا، اللهم العنهم بعدد كل آية حرفوها وفريضة تركوها. وكذب دلسوه

ودعىىوى ، وبيعىىة نكثوهىىا، ووصىىية ضىىيعوها، ورسىىوم قطعوهىىا، وأحكىىام عطلوهىىا

، وعقبىىة ارتقوهىىا، وخيانىىة أوردوهىىا، وحيلىىة أحىىدثوها، وبينىىة أنكروهىىا، أبطلوهىىا

اللهىم العنهمىا فىي مكنىون ، موهىاوشىهادات كت، وأزياف لزموهىا، ودباب دحرجوها

وال نفىاد ، السر وباهر العالنية لعنا كثيرا دائبىا أبىدا دائمىا سىرمدا ال انقطىاع ألمىده

لهم وألعوانهم وأنصىارهم ومحبىيهم ومىواليهم ، ويغدو أوله وال يروح آخره، لعدده

، والمىىىائلين إلىىىيهم والناهضىىىين بىىىأجنحتهم والمقتىىىدين بكالمهىىىم، والمسىىىلمين لهىىىم

اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب : ثم يقول. دقين بأحكامهموالمص

.«العالمين
( )

 

مواقىف ألن فيه إشارات إلى كل ما تقدم مىن ، وإنما ارتأيت أن أسوقه بطوله

، والقول بتحريف القرآن، وتكفير الصحابة ولعنهم للصحابة وآل البيت وعالقاتهم،

 . من ذلكوكل ذلك باسم آل البيت برأهم هللا

كالرامي ، إن الداعي به» : وقال، أنه كان يقنت به، كما ورووا عن علي 

 
 

تحقيىىق سىىيد علىىي أشىىرف، طبعىىة عىىام ( 112 - 111ص)حسىىن بىىن سىىليمان الحلىىي : المحتضىىر (1)

: ، وشىىىرح إحقىىىاق الحىىىق(82/261)المجلسىىىي : وبحىىىار األنىىىوار. هىىىـ، المكتبىىىة الحيدريىىىة1324

 (.1/337)المرعشي 
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«بألف ألف سهم ، في بدر وأحد -صلى هللا عليه وآله-مع النبي 
( )

. 

الكفعميورواه ، ودعاء صنمي قريل مشهور بين الشيعة»: قال المجلسي
( )

  

وهىو مشىتمل ... تهكىان يقنىت بىه فىي صىال أن أمير المممنين ، عن ابن عباس

«ووقع فيه االهتمام والمبالغة في لعنهما بما ال مزيد عليه، على جميع بدعهما
( )

. 

حيث نسبوا علىى  زيىن العابىدين أنىه ، وقد رتبوا على هذا اللعن ثوابا عظيما

كىل غىداة مىرة واحىدة كتىب هللا لىه . اللهىم العىن الجبىت والطىاغوت: مىن قىال»: قال

«ورفع له سبعين ألف درجة، نه سبعين ألف سيئةومحا ع، سبعين ألف حسنة
( )

. 

هذا هو الموقف الذي صوره اإلماميىة فىي كتىبهم عىن اآلل لألصىحاب الىذين 

كمىا بىرأ هللا آل البيىت منىه كمىا ، ونبىرأ إلىى هللا تعىالى منىه، بزعمهم كتموا منزلتهم

 .-بمشيئة هللا تعالى-سيتضح من المبحث التالي 

 

 

 
 

 (.4/415)ميرزا حسن النوري الطبرسي : مستدرخ الوسائل ومستنبط المسائل (1)

أديىىىب، مىىىن فضىىىالء : ينإبىىىراهيم بىىىن علىىىي بىىىن الحسىىىن الحىىىارثي العىىىاملي الكفعمىىىي، تقىىىي الىىىد (2)

أقىام مىدة . بناحية الشقيف، بجبىل عامىل، ومولىده ووفاتىه فيهىا( كفر عيما)نسبته إلى قرية .االمامية

وحياة . الجنة الواقية، يعرف بمصباح الكفعمي: كتابا، منها 49وصنف . له نظم ونثر. في كربالء

أعيىان : انظىر( )هىـ915)ة رب في أمثال العرب، تىوفي سىنرواح ومشكاة المصباح، ونهاية األاأل

 (.1/53الزركلي، : عالم، األ2/184محسن االمين، : الشيعة

 (.31/394)المجلسي: بحار األنوار (3)

 (.51ص)المنسوبة لإلمام زين العابدين : الصحيفة السجادية (4)
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 مرويات الشيعة نقد: المبحث الثاني
بيت ممن أنكر منزلتهم من في موقف آل ال
 حسب زعم اإلمامية الصحابة

يتضىىح لنىىا مىىن الروايىىات السىىابقة أن آل البيىىت فىىي تصىىور اإلماميىىة اتخىىذوا 

 .ا من الصحابة الذين انكروا منزلتهم وكتموهائيموقفا عدا

للمىىأل  وتلقىىين ذلىىك، تتمثىىل تلىىك المواقىىف فىىي الىىدعاء علىىيهم واللعىىن والىىتظلم

ومقابلىىة كتمىىان الصىىحابة ، وبخاصىىة ذريىىتهم مىىن خىىالل التفاسىىير المنسىىوبة إلىىيهم

وعىدم  -غيىر المحىرف بىزعم اإلماميىة - وتحريفهم للقرآن بكتمىان القىرآن األصىلي

 .إبهاره للناس

سواء من القرآن ، ما كتموا شيئا من الدين والوحي وقد ثبت أن الصحابة 

ن هللا تعىالى قىد تكفىل بحفىظ القىرآن أو، زلأنىين كمىا بىل قىاموا بتبليىل الىد، أو السىنة

الكريم
( )

الشىيعة  - كما ثبت عدم وجود أي نىص علىى إمامىة آل البيىت كمىا يىدعي، 

وثبت كذلك عدم عصمتهم  -اإلمامية
( )

فكيىف ، حينئذ تسىقط الىدعوى مىن أساسىها، 

بىت نىه قىد ثأمن آل البيت للصحابة في الكتمان فىي حىين  عدائي يكون هناخ موقف

 .وأن الصحابة أقاموا الدين ولم يحرفوا فيه، عدم وجود ما يكتم من األساس

إن : ومن باب المناقشة الجزئية لتلىك المواقىف المفتىراة علىى آل البيىت أقىول

، وقلىب سىليم عن آل البيت ال يستسيغة عقىل واع مورمجرد تصور صدور تلك األ

عليهم -قية آل البيت وب وسبطي رسول هللا  وبنت الرسول  بشخصية علي 

ووهللا ما يرضى عليٌّ وال أهل بيته بمثل هذا البغي والعىدوان علىى كتىاب  ،-السالم

 .هللا وعلى رسله وأصحابه

الكىريم مىن قبىل الصىحابة إلخفىاء  نفتلك الروايات التىي تمكىد تحريىف القىرآ

 
 

  (522ص)راجع  (1)

 (215ص)راجع  (2)
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 تمكىىد فىىي المقابىىل وعلىىى لسىىان آل البيىىت أن ،مناقىىب آل البيىىت وحقهىىم فىىي اإلمامىىة

التحريىىف وارد وأن الصىىحابة تعمىىدوا ذلىىك حسىىدا وبغضىىاء آلل البيىىت وحتىىى ال 

 .يجتمع في بني هاشم النبوة والخالفة

أمىىا مسىىألة التفسىىير البىىاطني عنىىد اإلماميىىة والىىذي أكىىد بىىه اإلماميىىة دعىىوى 

 كبيىىراً  بعىىداً  أخىىذت قىىد نجىىدها، -علىىيهم السىىالم - التحريىىف علىىى ألسىىنة آل البيىىت

 كتىاب إلىى المعتقىد هىذا بتىأثير عنىدهم هللا كتاب تحول حيث، ميةاإلما عند وخطيراً 

 المبىدأ هىذا تطبيىق وفىي ماميىةاإل شىيوخ ذهب وقد، المسلمين أيدي في ما غير آخر

.. تأويلهىا غير على هللا آيات تمول والتي الروايات مئات الشيعة وقدم، بعيداً  شوطاً 

 قاعىدة لىه وال، ضابط من باطنيال التأويل لهذا ولي . عشر االثني لألئمة ونسبوها

 .أركانه وطم  معالمه وتحوير الدين هذا لتغيير يائسة محاولة ، وهيعليها يعتمد

 علىي بواليىة لكفربىا تىمول والكفر الشرخ وآيات، باألئمة تفسر الدين فأركان

 القىىارئ يخىىر  وهكىىذا، وأعىىدائهم باألئمىىة تفسىىير والحىىرام الحىىالل وآيىىات، وإمامتىىه

 اإليمىان: هما أساسيان ركنان له الدين وهذا. اإلسالم دين غير بدين تالتأويال لهذه

نعىوذ بىاهلل مىن  ،الىذين هىم الصىحابة ألعىدائهم واللعىن والكفىر، عشىر االثني بإمامة

 .ذلك

 بحىىر وهىىو، وإيحاءاتىىه وإيماءاتىىه، ولفتاتىىه أسىىراره العظىىيم للقىىرآن أن شىىك ال

 يتسىع ممىا ذلىك وكل.. إعجازه هيينت وال، عجائبه تنقضي وال كنوزه تنفذ ال عظيم

 غريبىة البىاطنيين أولئىك دعىوى ولكىن ،العىام المعنىى إطار عن يخر  وال اللفظ له

 وال، بمفهومهىا وال األلفىاب بمىدلوالت تتصىل ال  تىأويالت وهىي، المقصىد هىذا عن

 كتىاب فىي البحىث هىو هىدفها، تماماً  القرآني للنص مخالفة هي بل، يالقرآن بالسياق

 هىىذا وحاصىىل، ودينىىه هللا كتىىاب عىىن الصىىد وغايتهىىا، شىىذوذهم يميىىد لأصىى عىىن هللا

 .الدين عن االنحالل هو الشريعة نصوص تأويل في الباطني االتجاه

 فىىي العمىىدة هىىو الكىىالم بىىاهر يعتبىىرون لغىىاتهم اخىىتالف علىىى البشىىر وعمىىوم

 اتخىذ ولىو، البىاطني الفكىر فىي إال لىه وجىود ال واأللغاز األحاجي وأسلوب، المعنى
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 المعىاني ألن بمقىال؛ الثقىة حصىل ولمىا، بحىال التفاهم أمكن لما قاعدة األسلوب ذاه

 .نظام وال لها ضابط ال الباطنية

، القىرآن تفسىير فىي البىاطني االتجىاه هذا خطورة يدرخ المقالة لهذه والمتأمل

 مىا فإن، رسوله وكالم هللا بكالم االنتفاع ويسقط، باأللفاب الثقة بطالن يقتضي وأنه

، الخىىواطر فيىىه تتعىىارض بىل، لىىه ضىىابط ال والبىىاطن، بىه يوثىىق ال الفهىىم إلىىى بقيسى

 هىدم إلىى التوصىل الباطنيىة يحىاول الطريىق وبهىذا، شتى وجوه على تنزيله ويمكن

 التىأويالت تلىك كانىت ولىو. رأيهىم علىى وتنزيلهىا، بواهرها بتأويل الشريعة جميع

 قبيىىل مىىن ولكىىن، اإلعجىىاز هبىى تحقىىق لمىىا ودالالتهىىا، القىىرآن معىىاني هىىي الباطنيىىة

 .الظاهرة معانيه خالل من القرآن تفهم كانت والعرب، األلغاز

 وذلىك ببىاطن علمىاً  أو، باطنىاً  علمىاً  ادعىى مىن»: تيميىة ابن اإلسالم شيخ قال

 وأمىىا... ضىىاالً  جىىاهالً  وإمىىا، زنىىديقاً  ملحىىداً  إمىىا، مخطئىىاً  كىىان الظىىاهر العىىالم يخىىالف

 اإلسماعيلية من القرامطة الباطنية يدعيه ما فمثل، ومالمعل للظاهر المخالف الباطن

ې  ى  ى  ): يفسرون قد الباطنية وهمالء": يقول ثم" وأمثالهم والنصيرية

 أنهىىىم [40:التوبـــة] (ۓ   ۓ  ڭڭ): وقولىىىه.. علىىىي أنىىىه [40:يـــ ] (ائ  ائ      ەئ

«.أمية بنو بأنها [٢3:اإلسراء] (ڃ  چ   چ  چچ)، والزبير طلحة
( )

 

وأمىا بهىورخ علىى ).. : - مع أحد الزنادقة على محاورة علي الرد في و

وإن خفىتم أال تقسىطوا فىي اليتىامى فىانكحوا مىا طىاب لكىم مىن : تناكر قولىه تعىالى

فهو ممىا ،وال كىل النسىاء أيتىام،ولي  يشبه القسط في اليتىامى نكىاح النسىاء النساء

اليتىامى وبىين نكىاح وبىين القىول فىي ، قدمت ذكره من إسىقاط المنىافقين مىن القىرآن

ولىو شىرحت لىك مىا أ سىقط ... النساء من الخطاب والقصص أكثىر مىن ثلىث القىرآن

اره مىن ـا تحظر التقية إبهـال وبهر مـذا المجرى لطـرف وبدل مما يجري هـوح

 
 

 (.237-13/236: ) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (1)
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(مناقب األولياء ومثالب األعداء
 ( )

. 

يقىىول الشىىيخ موسىىى جىىار هللا
( )

لىىم أعلىىم مىىن هىىو هىىذا ): عىىن هىىذه المحىىاورة 

وهل يمكىن أن يكىون  ،لبعص من الزنادقة الذي ينابر عليهاً ويهديه إلى الحق عليا

أحد أشد زندقة ممن يقول فىي القىرآن وفىي جميىع الصىحابة مثىل هىذا القىول  وهىل 

يجد أشد عدو مساغاً أهدم للقرآن وأهدم للدين من مثل هذا القىول الىذي يسىنده أئمىة 

(الشيعة إلى أمير المممنين علىي 
( )

يمكىن أن يصىدر مىن إمىام آل البيىت مثىل  فىال .

 .محص افتراء عليه يفه، التي تهدم أساس الدين وهو القرآن الكريم ،تلك المقولة

ما ادعى أحىد أنىه جمىع القىرآن كلىه ": ~ أما رواية المنسوبة إلى أبي  جعفر

واألئمة من ،إال كذب وما جمعه وحفظه كما أنزله هللا إال علي ابن طالب ،كما أنزل

"هبعد
( )

. 

فأين هو هذا القرآن الكامل الذي ما جمعه إال علي بن أبي طالب واألئمة من 

 !بعده 

وهل فات علياً منه أشياء ثم جمعها بعده األئمة وهل يبقي كل إمام لمىن بعىده 

وهىىل اإلمىىام الغائىىب ال يىىزال ، فنسىىأل متىىى تكامىىل جمعىىه، أشىىياء حتىىى يىىتم جمعىىه

وهىل ! ء األئمىة علىى كتمانىه عىن أمىة محمىد ولمىاذا يتواطىأ هىمال، مشتغالً بجمعىه

أ هللا أبىا! يجوز لهم هذا الكتمىان وهىل يحمىدون عليىه   واألئمىة مىن هىذا عبىـدهللا بىرَّ

والىىذي يسىىيء إلىىى آل البيىىت باتهىىامهم بىىأنهم خونىىة كىىاتمون لكتىىاب هللا تلىىك ، اإلفىىك

 .الخيانة والكتمان واالحتكار

 
 

  .راجع المبحث السابق (1)

 .سبق ترجمته (2)

 (.46ص)الوشيعة  (3)

  .راجع المبحث السابق (4)
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فىإذا كىان ، ا هو عند أهل البيتإن كان المصحف الكامل إنم: ثم هناخ تسا ل

إلى يومنا هذا   هللا أرسل محمداً للعالمين فلماذا يكتمه أهل البيت منذ وفاة النبي 

ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ): وهللا يقىول فىي كتابىه ،فأيا كتمان يفوق هىذا الكتمىان

ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  

 .[4٢9:البقرة] (ڭ

فلو ، متداول بين أيدي الناس ذلك الحينيمتدح القرآن ال وقد ثبت أن عليا 

وأن القىرآن الىذي بىين أيىدي النىاس قىد ، سبق له جمع القرآن من دون الصىحابة 

، أثنىاء جمعهىم لىه -حسىب زعمهىم - عرض للتغيير من قبل صحابة رسىول هللا ت

وسىراجا ال يخبىو ، ثم أنزل عليه الكتاب نورا ال تطفىأ مصىابيحه ": قال...لما مدحه

، وشىعاعا ال يظلىم ضىوءه، ومنهاجىا ال يضىل نهجىه، وبحىرا ال يىدرخ قعىره، توقده

وعىزا ال ، وتبيانا ال تهدم أركانه وشىفاء ال تخشىى أسىقامه، وفرقانا ال يخمد برهانه

وينىابيع العلىم ، فهو معدن اإليمىان وبحبوحتىه .وحقا ال تخذل أعوانه، تهزم أنصاره

 .وأودية الحق وغيطانه، م وبنيانهسالوأثافي اإل، ورياض العدل وغدرانه، وبحوره

وعيىىون ال ينضىىبها المىىاتحون ومناهىىل ال يغيضىىها ، وبحىىر ال ينزفىىه المسىىتنزفون

وأعىالم ال يعمىى عنهىا السىائرون ، ومنازل ال يضىل نهجهىا المسىافرون، الواردون

وربيعىىا لقلىىوب ، جعلىىه هللا ريىىا لعطىىل العلمىىاء .وآكىىام ال يجىىوز عنهىىا  القاصىىدون

ونىىورا لىىي  معىىه بلمىىة ، ودواء لىىي  بعىىده داء، لطىىرق الصىىلحاءومحىىا  ، الفقهىىاء

، وسىلما لمىن دخلىه، وعىزا لمىن تىواله، ومعقىال منيعىا ذروتىه، وحبال وثيقىا عروتىه

وشىاهدا لمىن خاصىم ، وبرهانا لمن تكلىم بىه، وعذرا لمن انتحله، وهدى لمن ائتم به

، ة لمىن توسىموآيى، ومطيىة لمىن أعملىه، وحامال لمىن حملىه، وفلجا لمن حا  به، به

".ضىوحكما لمن ق، وحديثا لمن روى، وعلما لمن وعى .وجنة لمن استالم
 ( )

 

عىن القىرآن الىذي  قىد سىأل عليىا  ويروي سليم بن قىي  أن أبىا طلحىة 
 
 

 (.178 - 2/176) الشريف الرضي : نهج البالغة (1)
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فأخبرني عمىا كتىب عمىر وعثمىان ": بسماله فبادره علي، }كتبه عمر وعثمان 

إن أخىذتم بمىا " : قىال ،آن كلىهبل قىر: قال طلحة"  أم فيه ما لي  بقرآن، أقرآن كله

وفىىىرض ، وبيىىىان حقنىىىا، فىىىإن فيىىىه حجتنىىىا، ودخلىىىتم الجنىىىة، فيىىىه نجىىىوتم مىىىن النىىىار

"أما إذ هو قرآن فحسبي، حسبي: فقال طلحة"طاعتنا
 ( )

. 

أن القرآن الىذي بأيىديهم والىذي جمعىه أبىو  ،هل السنة والجماعةأوتواتر عند 

مىن ، علىى محمىد  -تعالى- هو القرآن الذي أنزله هللا ومن ثم عمر ، بكر 

 .وهي عقيدة آل البيت كذلك في القرآن .و نقصانأدون تحريف بزيادة 

ت عليىىا سىىمع، فعىىن عبىىد خيىىر قىىال، علىىى جمىىع أبىىي بكىىر أثنىىى علىىي  كمىىا

ول أبي بكىر هىو أرحمة هللا على  ،جرا في المصاحف أبوبكرأأعظم الناس ": يقول

"من جمع كتاب هللا
( )

. 

ول أهىو ، رحم هللا أبا بكر" : قال ،عن عبد خير ،السدي خرى عنأرواية بو

"من جمع القرآن بين لوحين
 ( )

. 

سويد بن غفلةومر معنا رواية 
( )

 موقىف فىي هميتهىاأل هنا ذكرها من مانع وال 

 علي
 فيقىول، دلة على منزلة آل البيت المزعومىة، الذي فيه األمن جمع القرآن :

وقىىولكم ، أيهىىا النىىاس وإيىاكم والغلىىو فىىي عثمىىان هللا هللا ": يقىىول سىمعت عليىىا  »

مىا : جمعنا فقال، فوهللا ما حرقها إال عن مإل من أصحاب محمد، حراق المصاحف

ويلقىى ، قراءتىي خيىر مىن قراءتىك: يلقى الرجىل الرجىل فيقىول، تقولون في القراءة

فقلنىا : قىال، وهىذا شىبيه بىالكفر، قراءتىي أفضىل مىن قراءتىك: الرجل الرجل فيقىول  
 

 (.1/225)الطبرسي : ، االحتجا (212)كتاب سليم بن قي   (1)

 .(21/16)العيني : ، وعمدة القاري(9/13)البن حجر العسقالني: فتح الباري (2)

فضىىىائل ( 6/148)المصىىىنف البىىىن ابىىىي شىىىيبة : وانظىىىر( 3/193)ابىىىن سىىىعد : الطبقىىىات الكبىىىرى (3)

 (.1/231)ابن حنبل : الصحابة

 .سبق ترجمته (4)
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

فىىإني أرى أن أجمىىع النىىاس علىىى مصىىحف : قىىال، فىىالرأي رأيىىك يىىا أميىىر المىىممنين

: قلنا ".فإنكم إن اختلفتم اليوم كان الناس بعدكم أشد اختالفا، ال يختلف بعدي، واحد

: فقىال، وسعيد بىن العىاص، فبعث إلى زيد بن ثابت، فالرأي رأيك يا أمير المممنين

ا فارفعىىاه إلىىي قىىال فمىىا اختلفىىا إال فىىي ليكتىىب أحىىدكما ويمىىل اآلخىىر فىىإن اختلفتمىى

إنهىا : فقىال، فرفعىاه إليىه، (التابوه) وقال اآلخر، (التابوت): فقال أحدهما (التابوت)

.«"وهللا لو وليت الذي ولي لصنعت مثل الذي صىنع": وقال علي، التابوت
( )

فهىذا  

ولم   وإقرار كذلك لفعل عثمان، إقرار بعدم وجود أي نقص او زيادة في القرآن

 .المنزلة والمكانةدلة أأو ، نه كتم أدلة اإلمامةأيذكر 

ومىا ، يقىر فيهىا بجمىع الصىحابة للقىرآن فهذه آثىار متفىق عليهىا عىن علىي 

بىىل أثنىىى علىىى ، أو أن معىىه مصىىحف مغىىاير لمىىا مىىع الصىىحابة، اتهمهىىم باإلنقىىاص

 .جمعهم

ممن جمع القرآن مع الصحابة،وجمعه بمعنى حفظه في صىدره،   بل كان

آليت أال آخذ علي ردائي إال ": علي لما مات رسول هللا  قال »: يقول ابن سيرين

.«فجمعه  ."لصالة جمعة حتى أجمع القرآن
 ( )

 

قعىد علىي بىن أبىىي ،لمىىا كىان بعىد بيعىة أبىىي بكر»: عىن عكرمىة قىالكمىا ورد 

  أكرهىت بيعتىي: فقىال ،فأرسىل إليىه ،فقيل ألبي بكر قد كره بيعتىك ،طالب في بيته

فحدثت نفسي أال  ،رأيت كتاب هللا يزاد فيه: قال  ما أقعدخ عني: قال ،ال وهللا: قال

 
 

علي محمد دندل : تحقيق( 2/119)أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري: تاريخ المدينة المنورة (1)

فىتح البىاري : بيىروت، وانظىر -الكتىب العلميىة هـ، دار 1417وياسين سعد الدين بيان، طبعة عام 

(9/21.) 

سىعيد المنىدوب، : تحقيىق( 1/161)جىالل الىدين عبىـدالرحمن السىيوطي : اإلتقان في علوم القىرآن (2)

 .لبنان -هـ، دار الفكر 1416، 1ط
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«..فإنك نعم ما رأيت: قال له أبو بكر ،ألب  ردائي إال لصالة حتى أجمعه
 ( )

. 

هذا األثر ضعيف النقطاعه وبتقدير صحته فمىراده بجمعىه  ": قال ابن حجر

وما تقدم من رواية عبد خير ... حفظه في صدره
( )

 "دفهو المعتم ،عن علي أصح 
( )

. 

لم يكن   بجمع القرآن سوى حفظه، وتبين أيضا أنه  وهكذا لم يرد علي

 . كارها لبيعة أبي بكر

علىى أنى  بىن مالىك والبىراء بىن عىازب وزيىد بىن  أما رواية دعاء علىي 

 فهىيفباإلضافة إلىى سىقوطها كسىابقتها سىندا ، أرقم لكتمانهما الشهادة لعلي بالوالية

، حىق شىهادة يكىتم مىن بمىممن فلىي ، الكىرام الصىحابة عىن مىاعرف مىع تستقيم ال

 هىمالء كىان فلىو، إنكارهىا فىي خير وال إبهارها في ضرر ال معروفة شهادة وهذه

 الجىرم كىان إذا هذا وأنى  الكتمان هذا على يقدمون فلم المممنين من ال نافقوا ممن

 !الصحابة أجالء من وغيرهم عازب نب وبراء أرقم بن وزيد مالك بن ألن  ينسب

 يىدعو أن مىن بىدالً  علىيهم يىدعو أن بخلقهىا وتخلىق النبوة بيت في تربى لمن أنى ثم

 بعىىص تعجىىب -بطالنهىىا وسىىقوطها مىىع- قىىرن لخيىىر االتهامىىات هىىذه ولكىىن !لهىىم

  .وترويجها لتأييدها مصدر أي من فيلتقطونها ماميةاإل

ساسىه ال أفهو باطل مىن ، مي قريلأما ما نسبوه إلى آل البيت من دعاء صن

، باإلضىافة إلىى أن آل البيىت الكىرام، مصدر له إال المراجع اإلمامية منقطعة السند

كانوا أكثر حرًصا من غيرهم علىى التقيىد بىأوامر ، وبخاصة من كان صحابيا منهم

مىن ): قوله فقد روى عن رسول هللا . الشارع الذي نهى عن سباب المسلم ولعنه

 
 

 .(1/177)السيوطي : االتقان في علوم القرآن (1)

 .سبق ترجمته (2)

 .(1/161)السيوطي : ان في علوم القرآنواالتق( 9/13)فتح الباري  (3)



 

 

 الباب الرابع

629 
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(ا فهو كقتلهلعن مممنً 
( )

ان): وقوله ،  ان وال بلعه (لي  المممن بطعه
( )

. 

إنىي أكىره لكىم ": أنكر على من سب معاوية ومىن معىه فقىال  كما أن عليا

كىىان أصىىوب فىىي ، وذكىىرتم حىىالهم، أن تكونىىوا سىىبابين ولكىىنكم لىىو وصىىفتم أعمىىالهم

، ا ودمىىاءهماللهىىم احقىىن دماءنىى: وقلىىتم مكىىان سىىبكم إيىىاهم، وأبلىىل فىىي العىىذر، القىىول

وأصلح ذات بيننا وبينهم
( )

فهذا السب والتكفيىر لىم يكىن مىن هىدى علىى بىاعتراف . 

مر بلعىنهم وسىبهم وقىد نهىى عىن اللعىن فىي أيىفكيف  .اإلماميةأصح كتاب في نظر 

 .برف القتال

فىي مىوقفهم مىن  ،فبالتالي تسقط الصورة التي وضعها اإلمامية عن آل البيت

مية عليهم كتمان أدلة على مكانة آل البيت ومنزلتهم من الصحابة الذين افترى اإلما

 .القرآن والسنة

 

 
 

 (.5/2247) .ماينهى من السباب واللعن: البخاري، كتاب األدب، باب (1)

الطبرانىىي : ، والمعجىىم الكبيىىر(4/351)، وسىىنن الترمىىذي (1/414)مسىىند اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل  (2)

جالىىه رجىىال فيىىه كثيىىر بىىن زيىىد، وثقىىه جماعىىة وفيىىه لىىين، وبقيىىة ر: " ، قىىال الهيثمىىي(12/265)

 (1/571)وصحح الحديث األلباني في السلسلة الصحيحة ( 8/72)مجمع الزوائد ." الصحيح

 (.2/186) نهج البالغة (3)
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 ثالثالفصل ال

موقف
 

آل
 

البيت
 

من
 

الذين منعوا  الصحابة
  .حقوقهم المالية حسب زعم اإلمامية

 
- :  مبحثـــانوفيه 

 مرويات الشيعة في موقف آل البيت : المبحـــث األول
 .لصحابةممن منع حقوقهم المالية من ا

 نقد مرويات الشيعة في موقف آل البيت من : المبحث الثاني
حسب زعم  الصحابة الذين منعوا حقوقهم المالية

 .اإلمامية

 
 *      *  *** *  *      *  
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مرويات الشيعة في موقف آل : المبحث األول

 ن منع حقوقهم المالية من الصحابةالبيت مم

منعوا آل البيت حقهىم  -هللا تعالى عليهمرضوان -ن الصحابة أيعتقد اإلمامية 

، -علىيهم السىالم -ا آلل البيىتا مىن عنىد أنفسىهم وبغًضىفي الخمى  والميىراث حسىدً 

وحتى ال يتقوى آل البيت بذلك المال فيطالبونهم باإلمامة التي هي من حقهىم بىدليل 

 .وسبق مناقشة ذلك بشيء من التفصيل في الباب الثالث، النص والوصية بزعمهم

مىىره أن اإلماميىة يصىورون آل البيىىت بصىورة المظلىوم والمغلىىوب علىى أال إ

فىي مقابلىة الصىحابة الىذين غصىبوهم ، الذين امىتألت قلىوبهم بغضىا وعىداوة وحقىدا

فلىم يجىدوا إال الخطىب فىي بيىان ذلىك الحىال ووصىفه حتىى يشىتعل ، حقوقهم الماليىة

صىبون وبىالمون آل فتيل البغضىاء والمقىت للصىحابة الىذين هىم بىزعم اإلماميىة غا

 .البيت حقوقهم

مىن جهىة الموقىف ، عيىد سىياق القصىة وفىق الكتىب اإلماميىةأ فدخوفي قصة 

 .الذي صورته تلك الكتب آلل البيت في هذه القضية

: فىدكا لمىا نزلىت عليىه -عليهىا السىالم  -أعطىى فاطمىة  فيروون أن النبي 

يىىدها وفيهىىا عمالهىىا وكانىىت ب، -تعىىالى- بىىأمر هللا [0٢:اإلســراء] (وئ  وئ  ۇئ  ۇئ)

وراجعتىه ، ولكن أبا بكر بعد أن أخذ الخالفة واستولى عليها أخر  عمالها من فدخ

، وأم أيمن فشهدا لها في ذلك وجاءت بأمير المممنين  -عليها السالم  -فاطمة 

فلقيهىا عمىر فىي الطريىق فأخىذ الكتىاب وبصىق فيىه ، فكتب أبو بكىر بىرد فىدخ إليهىا

".وخرقه
( )

  

وفىىق -ممىىن منىىع حقهىىا فىىي اإلرث  >لك قفىىد كىىان موقىىف فاطمىىة ونتيجىىة لىىذ

 
 

وشرح نهج ( 4/148)الطوسي : ، وتهذيب األحكام(1/543) الكليني : األصول من الكافي: انظر (1)

 (.48/156)المجلسي : ، وبحار األنوار(16/274) ابن أبي الحديد: البالغة
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الدعاء علىى مىن منىع ذلىك و الغضب والبكاء حتى إبكاء الناس -اإلمامية الروايات 

، هجر مانعي الميراث  ومنعهم من زيارتها والوصىية بعىدم الصىالة عليهىاو ،الحق

 .-بزعمهم-لينتصر لها ممن بلمها  ورفع شكواها إلى النبي 

، فدخجعل لي  إن رسول هللا : قالت فاطمة ألبي بكر ": وح البلدانوفي فت

فسىألها شىاهدا آخىر فشىهدت لهىا أم ، وشهد لهىا علىي بىن أبىي طالىب، فاعطني إياها

انه ال تجوز إال رجلين أو رجل وامرأتين  !قد علمت يا بنت رسول هللا: فقال: أيمن

خالىىد بىىن طهمىىانوفىىي روايىىة  .وانصىىرفت
( )

: قالىىت ألبىىي بكىىر  >إن فاطمىىة : 

لي فسألها البينىة فجىاءت بىأم أيمىن وربىاح  -رسول هللا -فقد جعلها ، أعطني فدخ

إن هىذا األمىر ال تجىوز فيىه إال شىهادة رجىل : فشىهد لهىا بىذلك فقىال مولى النبىي 

."وامرأتين
 ( )

 

 عىن أبىىي": وبشىيء مىن التفصىيل يىىروي شىيخ طىائفتهم المفيىد القصىىة فيقىول

وجلى  أبىو بكىر مجلسىه  -صىلى هللا عليىه وآلىه-ما قبص رسول هللا ل: قال  عبـدهللا

 -عليهىا السىالم-فأخرجه من فدخ فأتته فاطمىة  -صلوات هللا عليها-بعث إلى وكيل فاطمة 

وأنىك بعثىت إلىى وكيلىي  ،يا أبا بكر ادعيت أنك خليفة أبىي وجلسىت مجلسىه: فقالت

صىدق بهىا علىي وأن  -ليىه وآلىهصىلى هللا ع-وقد تعلم أن رسول هللا  ،فدخفأخرجته من 

ال يىورث فرجعىت إلىى علىي  -صلى هللا عليه وآله-إن النبي : فقال لها، لي بذلك شهودا

 ال  -صىلى هللا عليىه وآلىه-زعمت أن النبي : ارجعي إليه وقولي له: فقال، فأخبرته

: فقال عمر  يورث وورث سليمان داود وورث يحيى زكريا وكيف ال أرث أنا أبي

 
 

قال سئل أبي عىن : خالد بن طهمان أبو العالء الخفاف، وهو خالد بن أبي خالد، وعن عبـدالرحمن (1)

رمىي بالتشىيع ثىم ، صىدوق، خالد بن طهمان فقال من عتق الشىيعة محلىه الصىدق، مشىهور بكنيتىه

ابىىن  :، وتقريىىب التهىىذيب3/337ابىىن أبىىي حىىاتم، : الجىىرح والتعىىديل: انظىىر)مىىن الخامسىىة ، اخىىتلط

 (.188حجر، ص 

 (.44ص)أحمد بن يحيى بن جابر البالذري : فتوح البلدان (2)
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: فقىال أبىو بكىر، وإن كنت معلمة فإنما علمني ابىن عمىي وبعلىي: قالت، ةأنت معلم

وهىو يقىول إن  -صىلى هللا عليىه وآلىه-فإن عائشىة تشىهد وعمىر أنهمىا سىمعا رسىول هللا 

فىإن : ثىم قالىت، هذا أول شهادة زور شهدا بهىا فىي اإلسىالم: فقالت، النبي ال يورث

: ولي بذلك بينة فقىال لهىا- عليه وآلهصلى هللا -فدخ إنما هي صدق بها علي رسول هللا 

يىىا أم أيمىىن إنىىك : فقىىال أبىىو بكىىر، فجىىاءت بىىأم أيمىىن وعلىىي : هلمىىي ببينتىىك قىىال

-سمعنا رسول هللا : فقاال  يقول في فاطمة- صلى هللا عليه وآله-سمعت من رسول هللا 

مىن ف: ثىم قالىت أم أيمىن، إن فاطمىة سىيدة نسىاء أهىل الجنىة: يقىول -صلى هللا عليىه وآلىه

وأنىا امىرأة مىن أهىل الجنىة مىا كنىت   كانت سيدة نساء أهل الجنة تدعي ما لي  لها

دعينا يا أم أيمن : فقال عمر، -صلى هللا عليه وآله-ألشهد إال بما سمعت من رسول هللا 

".من هذه القصص
( )

 

تجىاه الموقىف بإضىافة الكثيىر  مىن  >ويبالل اإلمامية في ردة فعىل الزهىراء 

حتىى إذا . "..: وفيهىا، فىدخعنهىا الخطبىة الفدكيىة وهىي للمطالبىة بفيىروون ، الكذب

ونطىىق ، وشىىمل جلبىىاب الىىدين، بهىىرت حسىىيكة النفىىاق، اختىىار هللا لنبيىىه دار أنبيائىىه

، فخطىر فىي عرصىاتكم، ونبىل خامىل األقلىين وهىدر فنيىق المبطلىين، كابم الغاوين

ولقربىىه ، يبينفىىدعاكم فألفىىاكم لدعوتىىه مسىىتج، وأطلىىع الشىىيطان رأسىىه صىىارخا بكىىم

فوسىمتم غيىر ، وأحمشىكم فألفىاكم غضىابا، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا، متالحظين

، والجرح لما يندمل، والكلم رحيب، هذا والعهد قريب ..ووردتم غير شربكم، إبلكم

 .إنما زعمتم ذلك خوف الفتنىة  أال فىي الفتنىة سىقطوا وإن جهىنم لمحيطىة بالكىافرين

، زواجىىره بينىىة، وكتىىاب هللا بىىين أبهىىركم  !كىىونوأنىىى بكىىم وأنىىى تمف !فهيهىىات

بىئ  ، أم لغيىره تحكمىون ..أرغبة عنه تريىدون .وأوامره واضحة، وشواهده الئحة

للظىىالمين بىىدال   ومىىن يبتىىل غيىىر اإلسىىالم دينىىا فلىىن يقبىىل منىىه وهىىو فىىي اآلخىىرة مىىن 

، تسىىرون حسىىوا فىىي ارتغىىاء، ثىىم لىىم تلبثىىوا إال ريىىث أن تسىىكن نفرتهىىا  .الخاسىىرين

 
 

 (.183ص)اإلختصاص للمفيد (1)
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وأنتم اآلن تزعمون أن ال إرث لنا  أفحكىم ، حن نصبر منكم على مثل حز المدىون

أتىرث  !يا بن أبىي قحافىة( " الجاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون 

لقد جئت شيئا فريا فىدونكها مخطومىة !! أباخ وال أرث أبي
( )

مرحولىة تلقىاخ يىوم  

يخسر * ) وعند الساعة ، الموعد القيامةو، والزعيم محمد، فنعم الحكم هللا، حشرخ

" ثم انكفأت إلى قبر أبيها .( * "المبطلون 
( )

. 

وهىو فىي  ،ن فاطمة بنت محمد دخلت على أبى بكىرأ ": وفى بالغات النساء

: نا فاطمة بنت محمد أقول عودا على بدأ: ثم قالت .حشد من المهاجرين واألنصار

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )

، فان تعزوه تجدوه أبىى دون آبىائكم،  (ۇ    ۆ  ۆ  ۈۇ  

أفحكىم الجاهليىة ، ث لناإرن ال أن تزعمون ثم أنتم اآل ..وأخ ابن عمى دون رجالكم

يىا بىن أبىى قحافىة أتىرث أبىاخ وال   ومن أحسن من هللا حكمىا لقىوم يوقنىون، يبغون

فىنعم الحكىم ، فدونكها مخطومة تلقاخ يوم حشىرخ، لقد جئت شيئا فريا !! رث أبىأ

".والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون، والزعيم محمد، هللا
( )

 

ونبىىذتموه وراء ، أفعلىىى عمىىد تىىركتم كتىىاب هللا": ن فاطمىىة قالىىتأ وفيىىه أيضىىا

في  وقال هللا  [4٢:النم ] (ڦ  ڦ  ڦڄ)إذ يقول هللا تبارخ وتعالى ، بهوركم

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ): ما قص من خبر يحيى بىن زكريىا

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ):  وقال [٢-٢:مري ] (ڇڇ

 
 

وخطمىه بالخطىام : الحبل يجعل في طرفه حلقة ثم يقلد البعير ثىم يثنىى علىى مخطمىه، قىال: الخطام (1)

لخطىام كىل مىا وضىع فىي وا: قىال ابىن سىيده. إذا علق في حلقه ثم ثني على أنفه وال يثقب له األنف

وهىو مىن بىاب التخويىف مىن مجىيء ( 12/187ابىن منظىور، : لسىان العىرب)أنف البعير ليقاد به 

 .المظلمة كالناقة المخطومة من عظمها

 .،(4/74)الشريف المرتضى : ، الشافي في اإلمامة(16/251)ابن أبي الحديد: شرح نهج البالغة (2)

 (16/212)ابن أبي الحديد : نهج البالغة ، بدون، وشرح(15 -12) ابن طيفور  (3)
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ــزاب] (ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى گ  گ   گ  )وقىىىىىال ، [٢:األحـــ

ۉ  ې  ې  ې  ): وقىىىىىىىىىىىال [44:النســــــــــاء ] (ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ

ن ال حظىىوة وال أوزعمىىتم ، [4١3:البقــرة] (ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ

هل أأم تقولون ، خر  منها نبيهأأفخصكم هللا بآية ، اوال رحم بينن، رث لي من أبىإ

علم بخصىوص أأم لعلكم ، هل ملة واحدةأنا وأبى من أأو لست ، ملتين ال يتوارثون

".أفحكم الجاهلية تبغون )القرآن وعمومه من النبي 
( )

 

عليهىىا -فاطمىة أن نسىبوا إلىى ، المفتىرينوقىد بلىل ذلىك مىن ، واشىتدت الموجىدة

 ": يروي المجلسي عنها أنها قالىت، صت أن ال يصلي عليها أبو بكرنها أوأ -السالم

-فما بالنا ال نرث النبي ) : قالت، أهلي وولدي: قال(  من يرثك يا أبا بكر إن مت)

وجلىح، واعتىل عليهىا .فلما منعهىا ميراثهىا وبخسىها حقهىا(  -صلى هللا عليه وآله
( )

فىي  

، وقلىة الناصىر، مى  الضىعف أمرها وعاينت التهضم وآيست من النزوع ووجىدت

وهللا ال أكلمىك ): قالىت، وهللا ألدعىون هللا لىك: قىال( وهللا ألدعىون هللا عليىك): قالت

"(أبدا
( )

. 

امتنعىت عىن  نهىازعم اإلمامية أ، استيذان الشيخين لعيادة السيدة فاطمةوعند 

" : وقىىت مرضىىها لهمىىا ويىىروون قولهىىا، بىىزعمهم ذن لهمىىا علىىي أو، اإلذن لهمىىا

، فاطمة بضعة منىي): يقول - صلى هللا عليه وآله وسلم -كما باهلل هل سمعتما النبي أنشد

ومىن آذاهىا بعىد مىوتي فكىان ، ومن آذاني فقد آذى هللا من آذاها فقد آذاني، وأنا منها

 
 

: كشىىف الغمىىة: ، وانظىىر(8ص)أبىىو الفضىىل أحمىىد بىىن أبىىي طىىاهر ابىىن طيفىىور : بالغىىات النسىىاء (1)

 (.7/372)العاملي : ، واالنتصار(29/226) المجلسي: ، وبحار األنوار(2/112)األربيلي 

اإلقىدام الشىديد : والتجلىيح. رأسىهركىب : وجلىح فىي األمىر. جلح على القوم تجليحىا إذا حمىل علىيهم (2)

 .(2/425ابن منظور، : لسان العرب.)والتصميم في األمر والمضي

: ، والغىىدير(16/264)البىىن أبىىي الحديىىد: شىىرح نهىىج البالغىىة: ، وانظىىر(29/376)بحىىار األنىىوار  (3)

 (.7/231)لألميني 
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 .نعم: قاال   (ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي، كمن آذاها في حياتي

إنهمىا  -فاشهدوا يا من حضىر  -اللهم إني أشهدخ " : قالتثم ، "الحمد هلل " : فقالت

كلمىة حتىى ألقىى ربىي  وهللا ال أكلمكما من رأسىي، قد آذياني في حياتي وعند موتي

إلىى إيصىائها بعىدم  ثم أشىار  ...فأشكو كما إليه بما صنعتما بي وارتكبتما مني

وهىم ، - عليهىا صىلى هللا -فلما قضىت نحبهىا " : حضور األعداء جنازتها ثم قال 

فلمىا ، في جهازها مىن سىاعته كمىا أوصىته أخذ علي ، في ذلك في جوف الليل

ومشى ، وأشعل النار في جريد النخل، الجنازة أخر  علي ، فرغ من جهازها

"حتى صلى عليها ودفنها ليال ، مع الجنازة بالنار
( )

. 

أن  أبىىي بكىىر فضىىال عىىن أبيهىىا بنىىتنعىىت عائشىىة ومىىن جىىراء تلىىك الموجىىدة م  

ال تىىدخلي : فجىىاءت تىىدخل فمنعتهىىا أسىىماء فقالىىت" تىىدخل عليهىىا لغسىىلها بعىىد وفاتهىىا

هىىذه الخثعميىىة تحىىول بيننىىا وبىىين بنىىت رسىىول هللا : فشىىكت إلىىى أبىىي بكىىر وقالىىت

،مىا حملىىك علىى أن منعىىت أزوا   !يىا أسىىماء: فوقىف أبىىو بكىر علىىى البىاب وقىىال

  لهىىا هىىود  العىىروسوقىىد صىىنعت  ،أن يىىدخلن علىىى بيىىت رسىىول هللا  النبىىي 

".وأمرتني أن أصنع لها ذلك، هي أمرتني أن ال يدخل عليها أحد: قالت
( )

. 

 فيىروون عىن الحسىن ، ووسع اإلمامية تلك الموجىدة إلىى أفىراد آل البيىت

صلى -وأيم هللا ألنا أولى الناس بالناس في كتاب هللا وعلى لسان رسول هللا "»: قوله

ا لىم نىزل أهىل البيىت مخيفىين مظلىومين مضىطهدين منىذ غير أنى، -هللا عليه وآله وسلم

وحمىل ، ونىزل علىى رقابنىا، فىاهلل بيننىا وبىين مىن بلمنىا حقنىا ،قبص رسول هللا 

ومنع أمنا فاطمة ، ومنعنا سهمنا في كتاب هللا من الفيص والغنائم، الناس على أكتافنا

 
 

هىىـ، 1385عىىام  محمىىد صىىادق بحىىر العلىىوم، طبعىىة: ، تقىىديم(1/188)الصىىدوق : علىىل الشىىرايع (1)

 (.216 - 43/211)المجلسي: النجف، وبحار األنوار -منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها 

: ، وبحىىىار األنىىىوار(7/224)المازنىىىدراني: ، وشىىىرح أصىىىول الكىىىافي(7/228)األمينىىىي : الغىىىدير (2)

 (.43/191) للمجلسي
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، ن أقسىم بىاهلل قسىما تاليىاولك ..إنا ال نسمي أحدا"  ."إرثها من أبيها  - عليها السالم -

، واألرض بركتهىا، لو أن الناس سمعوا قول هللا ورسىوله ألعطىتهم السىماء قطرهىا

«"وألكلوها خضراء خضرة إلى يوم القيامة ، ولما اختلف في هذه األمة سيفان
( )

. 

أمىا " : إلىى أشىراف البصىرة -المزعوم  الحسين عبـدهللا وفي كتاب أبي

، وأكرمىه بنبوتىه، علىى خلقىه -صلى هللا عليه وآلىه وسىلم-مدا فإن هللا اصطفى مح، بعد

صىلى هللا -وبلىل مىا أرسىل بىه ، ثم قبضه هللا إليه وقد نصىح لعبىاده، واختاره لرسالته

وكنىىا أهلىىه وأوليىىاءه وأوصىىياءه وورثتىىه وأحىىق النىىاس بمقامىىه فىىي ، -عليىىه وآلىىه وسىىلم

ونحىن ، قىة وأحببنىا العافيىةفرضىينا وكرهنىا الفر، فاستأثر علينا قومنا بىذلك، الناس

"نعلم أنا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تواله 
( )

فهنا اسىتنكار منىه لمواقىف  .

 .ن المانع للثورة هي كراهية الفرقة وحب العافيةأو، متعددة منها منع الميراث

فقىد كىانوا ، إلىى بقيىة اآلل حىزنوللتكتمل الفرية وفق القصىة اإلماميىة؛ يمتىد 

ممىا يظهىر منىه عظىم مىا  -عليها السالم -عند ذكر أمهم الصديقة رون يبكون ويتغي

بن أبي حمزةافقد روى علي ، جرى عليها
( )

 (موسىى بىن جعفىر) عن أبي إبىراهيم 

 إن أذنىىت لىىي حىىدثتك بحىىديث عىىن أبىىي بصىىير عىىن  !جعلىىت فىىداخ: قلىىت: قىىال

الماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في ، أنه كان إذا وعك استعان بالماء البارد، جدخ

: -حتى يسمع صىوته علىى بىاب الىدار  -يراوح بينهما ثم ينادي ، وثوب على جسده

"صدقت": فقال" ديا فاطمة بنت محم"
( )

. 

إنىي أحتمىل قويىا أنىه أثىر الحمىى فىي ": في شرحه للرواية السىابقة قال القمي

ا فكمى، جسده اللطيف كذلك أثر كتمان حزنه علىى أمىه المظلومىة فىي قلبىه الشىريف
 
 

 (.72/155)و (44/63)و ( 11/142)المجلسي: بحار األنوار (1)

 (5/357 )الطبرييخ تار (2)

 .سبق ترجمته (3)

 (.62/112)المجلسي : ، بحار األنوار(8/119) الكليني : األصول من الكافي (4)
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 .يطفىي لوعىة وجىده بىذكر اسىم فاطمىة سىيدة النسىاء، أنه يطفي حرارة جسده بالماء

 -فإن تىأثير مصىيبتها ، وذلك مثل ما يظهر من الحزين المغموم من تنف  الصعداء

وأحىر ، على قلوب أوالدها األئمة األطهار ألم مىن حىز الشىفار -صلوات هللا عليها 

مىن بىاب التقيىة لمىا كىانوا بىانين علىى  -هم صلوات هللا علي -فإنهم ، من جمرة النار

فإذا ذكرت فاطمة صلوات هللا عليها يبدو منهم ، كتمانها غير قادرين على إبهارها

مما كتموه ما يستدل به األريب الفطن بما في قلوبهم من الحزن  -سالم هللا عليهم  -

"والمحن
 ( )

 . 

م من الحمىى تىذكر لما تأل ويحتمل أنه ": المعاصرين اإلمامية حديقول أ

مىن ، مىن تلىك المصىائبومىا قاسىته  -عليهىا السىالم  -ما جرى على أمه المظلومة 

ولىذلك اسىتغاث باسىىمها  ...أو لوعىة المصىاب مىع حمىى المىرض أو.. حىرارة النىار

"الشريف
( )

. 

ن يمتىىد الغضىىب واللوعىىة لكىىل شىىخص يىىذكر تلىىك أوفىىي هىىذا إشىىارة إلىىى 

تقىىف دون ردة فعىىل لمىن تسىىبب فىىي الظلىىم ن تلىىك الحسىرة لىىن والشىىك بىىأ، المصىيبة

وعلىىى هىذا الىىنهج يقىوم المىىذهب اإلمىامي فىىي إقامىة مجىىال  ، حسىب زعىىم اإلماميىة

 .العزاء والحسينيات التي تدور في فلك الظلم والعداوة المختلقة

بشار المكاري ويروى عن 
( )

 جعفىر الصىادق عبـدهللا دخلت على أبي: قوله 

  طىب طبىرزدوقد قدم له طبق ر -بالكوفة
( )

 !يىا بشىار" : فقىال، -وهىو يأكىل  

قىد أخىذتني الغيىرة مىن شىص رأيتىه فىي ، هنأخ هللا وجعلنىي فىداخ: فقلت، "أدن فكل 

فىدنوت : قىال، "بحقي لمىا دنىوت فأكلىت " : فقال لي، طريقي أوجع قلبي وبلل مني

 
 

 .قم -هـ، دار الحكمة 1412، 1، ط(125ص)عباس القمي : بيت األحزان (1)

 (.422ص)عبـدالزهراء مهدي: الهجوم على بيت فاطمة (2)

 .لم أجده (3)

 .(8/118الخليل الفراهيدي، : عينال.)السكر: الطبرزد (4)
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ويسىوقها ، رأيىت جلىوازا يضىرب رأس امىرأة: قلت  " ..حديثك" فقال لي ، فأكلت

 .وال يغيثهىا أحىد ..المسىتغاث بىاهلل ورسىوله: الحب  وهي تنادي بأعلى صوتها إلى

لعىن : فقالىت، إنهىا عثىرت: سىمعت النىاس يقولىون: قال  "ولم فعل بها ذلك " : قال

ولىم يىزل يبكىي  ..فقطع األكىل: قال .فارتكب منها ما ارتكب ..هللا بالميك يا فاطمة

قىم بنىا إلىى مسىجد  !يىا بشىار" : ثىم قىال، حتى ابتل منديله ولحيته وصدره بالىدموع

.. "ونسأله خالص هذه المرأة السهلة فندعو هللا 
( )

. 

كان هذا الموقىف الىذي يصىوره اإلماميىة عىن آل البيىت فىي مقابىل الصىحابة 

ن هىذا المنىع وغيىره جعىل اإلماميىة إال أ، الذين منعوهم حقوقهم المالية كمىا زعمىوا

مىن ، تسيء إلى مقام آل البيت أنفسىهم، صحابةينسبون إلى آل البيت مواقف ضد ال

 : ذلك

 الشهادة للصحابة بالنار: أوال : 

الصىىفارأسىىند 
( )

أنىىه سىىأل مىىن  -زوراً وبهتانىىاً - إلىىى علىىي بىىن أبىىي طالىىب  

إن كىانوا رأوا مىا يىرى  ثىم أخبىرهم أنىه رأى أبىا بكىر وعمىر كىل ": حضر مجلسه

فىال يكلمهمىا ، اسىتغفر لنىا! الحسىنيا أبىا : واحد على ترعة من ترع النار يقوالن له

"ال غفر هللا لهما: وإنما يقول
( )

بالنىار  فهذا شهادة افتراها اإلمامية علىى علىي  .

 
 

هىىـ، ممسسىىة النشىىر اإلسىىالمي قىىم، وبحىىار 1419، 1ط( 137ص)محمىىد بىىن المشىىهدي : المىىزار (1)

 (.97/441)المجلسي: األنوار

ماميىة، لىه مىن عر  القمي الشيعي، من فقهىاء اإلمحمد بن الحسن بن فروخ الصفار، أبو جعفر األ (2)

شربة، كتاب التقية، كتاب الجهاد، كتاب الدعاء، ن، كتاب األبصائر الدرجات فضائل القرآ: الكتب

كتاب الرد على الغالة، كتاب الصالة في عشرين كتابا مىن الفقىه، كتىاب المثالىب، كتىاب المالحىم، 

هديىة العىارفين أسىماء : انظىر(.) هىـ291)كتاب المناقب، كتىاب المىممن، وغيىر ذلىك، تىوفي سىنة 

 (.3/229كحالة، : ، معجم المملفين6/24ل باشا البغدادي، إسماعي: المملفين وآثار المصنفين

هىىـ، مطبعىىة 1414ميىىرزا حسىىن كوجىىه بىىاغي، طبعىىة عىىام : تحقيىىق(441ص)بصىىائر الىىدرجات  (3)
=  
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 .عياذا باهلل من ذلك المعتقد الفاسد }للصديق والفاروق 

أنا أشىهد أنىي ": قال للزبير أن علي بن أبي طالب  -كذباً - ماميةوزعم اإل

"أهل النار سمعت من رسول هللا أنك من
( )

 . 

إن للنار سبعة ": إلى جعفر الصادق أنه قال -كذباً -كما أسند الملقب الصدوق 

."..أبىىىواب؛ بىىىاب يىىىدخل منىىىه فرعىىىون وهامىىىان وقىىىارون
 ( )

مىىىرادهم بفرعىىىون و .

 فقىىد ذكىىرت كتىىبهم أن: (قىىارون)أمىىا المىىراد بىىـ .( ) >أبىىو بكىىر وعمىىر : وهامىىان

رحمن بن عوف قارون هذه األمةعبـدال
( )

 . 

معاوية وعمرو بن العىاص ": إلى جعفر الصادق أنه قال -كذباً -وأسند المفيد 

"ال يطمعان في الخالص من العذاب
( )

 . 
 

 الطعن في أنسابهم: ثانيا : 

- نجىدهم ينسىبون إلىى آل البيىت، لمىا كىان للنسىب أهميىة بالغىة عنىد اإلماميىة

د المجلسىىي أور لمىىز الصىىحابة وطعىىنهم فىىي أنسىىابهم  ففىىي نسىىب عمىىر  -زورا  =  
 .طهران -األحمدي 

 .، بدون(269ص)نور هللا التستري : إحقاق الحق (1)

 (.362-361ص)الخصال  (2)

، حسىىن بىىن -رضىىي هللا تعىىالى عنهمىىا-كىىر وعمىىر ممىىن صىىرح أن المىىراد بفرعىىون وهامىىان أبىىو ب (3)

هىىـ، منشىىورات المطبعىىة 1371، 1ط(191ص)سىىليمان الحلىىي فىىي مختصىىر بصىىائر الىىدرجات 

، وغيىىرهم وهىىمالء  مىىن متىىأخري (2/89)النجىىف، والجزائىىري فىىي األنوارالنعمانيىىة  -الحيدريىىة

 .اإلمامية

جىىىالل الىىىدين الحسىىىيني : ق، تحقيىىى(511ص)زدي النيسىىىابوريالفضىىىل بىىىن شىىىاذان األ: اإليضىىىاح (4)

 (.2/558)فخر الدين الطريحي: هـ، طبعة طهران، ومجمع البحرين1351، 1األرموي، ط

 .،(25/373)المجلسي : ، بحار األنوار(344ص )االختصاص للمفيد  (5)
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 ،منىاف عبىد بىن لهاشىم حبشىيه ةأمى صىهاخ كانىت": رواية عن كتاب المثالب وهي

 جىد بنفيىل فجىاءت ،ريىاح بىن عزىعبىـدال عليهىا وقع ثم ،هاشم بن نفيل عليها فوقع

، بالمدينة -عليهما السالم-إنه روي عند جعفر بن محمد  ": قال ".الخطاب بن عمر

عزى وصىهاخ عبىدالبىن  أن يحىد  بقصىة نفيىل إنىه أشىفق، ال تلمه يا بن أخي: فقال

ۆئ  ): وتال، فإنه لم يعد السنة، رحم هللا عمر: ثم قال، مطلبعبدالبن  أمة الزبير

 ": ثىىىىىم قىىىىىال ( ) [49:النـــــور] (ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی

وسىبب مبالغتىه فىي النهىي عىن التعىرض  ،رداءة نسىب عمىر انظر كيىف بىين 

".ةثم مدحه تقي، لألنساب
 ( )

 

 الطعن في دينهم وأماناتهم: ثالثا : 

خالىد بىن نجىيحوروى الصفار والقمىي والمفيىد بأسىانيدهم عىن 
( )

قلىت : قىال .

 -صلى هللا عليه وآلىه-سمى رسول هللا ! جعلت فداخ»:  جعفر الصادقعبـدهللا ألبي

قال رسول ، حين كان معه في الغار: فكيف  قال: قال. نعم: الصديق  قال: أبا بكر

إنىىي ألرى سىىفينة جعفىىر بىىن أبىىي طالىىب تضىىطرب فىىي : -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه-هللا 

: وإنىك لتراهىا  قىال! -صىلى هللا عليىه وآلىه وسىلم-يا رسىول هللا : قال. البحر ضالة

ثىم ، فىدنى منىه فمسىح علىى عينيىه: قىال. ادن مني: فتقدر أن ترينيها  قال: قال. نعم

ثىم نظىر إلىى ، هىي تضىطرب فىي البحىرفنظر أبو بكر فىرأى السىفينة و، انظر: قال

 
 

 (.31/112)المجلسي : بحار األنوار (1)

 (.31/112)المرجع السابق  (2)

. منكىر الحىديث: قىال ابىن يىون . صىري، مىولى آل الخطىابخالد بن نجيح مصري أبىو يحيىى الم (3)

واألحاديث التي أنكرت على عبـدهللا بن صىالح . كذاب، كان يضع الحديث: وقال أبو حاتم الرازي

الىذهبي، : تاريخ اإلسالم: انظر. )توفي في شوال سنة أربع ومائتين. كان يصحبه. يتوهم أنها فعله

 (. 2/388، ابن حجر: ، لسان الميزان14/138-141
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صىلى هللا -فقىال رسىول هللا ، اآلن صدقت أنك ساحر: قصور المدينة فقال في نفسه

«الصديق أنت: -عليه وآله
( )

 . 

إلىىى أبىىي جعفىىر البىىاقر زوراً وبهتانىىاً أيضىىاً نحىىواً مىىن هىىذه  ماميىىةونسىىب اإل

الحكاية
( )

اً من هذه القصة مىن وزعم سليم بن قي  في كتابه السقيفة أنه سمع نحو. 

علي بن أبي طالب 
 ( )

 . 

عثمىىان بىىن ، صىىهر رسىىول هللا وزو  ابنتيىىه، وأمىىا صىىاحب الجىىود والحيىىاء

فيىىروي الكشىىي، ذو النىىورين ، عفىىان
( )

  جعفىىر الصىىادق عبىىـدهللا عىىن أبىىي 

فمىر ، وعلىي وعمىار يعملىون مسىجداً  -صلى هللا عليىه وآلىه-كان رسول هللا  »: قال

 : ارجز به فقال عمار فقال له أمير المممنين ، يخطر عثمان في بزة له

 يظل فيها راكعاً وساجدا                 ال يستوي من يعمر المساجدا

 عن الغبار ال يزال حائداً                   داــــــــــداً معانـومن تراه عان

نا مىىا أسىىلمنا لتشىىتم أعراضىى: فقىىال -صىىلى هللا عليىىه وآلىىه-فىىأتى النبىىي : قىىال

فنزلت آيتىان ، أفتحب أن يقال بذلك: -صلى هللا عليه وآله-فقال رسول هللا ، وأنفسنا

لعلىي  -صىلى هللا عليىه وآلىه-ثم قال النبىي ، اآلية [4٣:احلجرات] (ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ)

 اكتب هذا في صاحبك.»
( )

بمظىر النفىاق  وهذه محاولة إلبهار الصىحاب  

لعمىار بىأن  ه القصىة إشىارة علىيولكىن الشىاهد فىي هىذ، حتى في زمن النبىي 

  .نعوذ باهلل من الضالل . فيكون طعنا مميدا من النبي، يرجز
 

: بحىار األنىوار: ، وانظىر(19ص )للمفيد : ، واالختصاص(442ص )للصفار : بصائر الدرجات (1)

 (.18/119)المجلسي 

 (.2/344)تفسير الصافي للكاشاني : ، وانظر(442ص)للصفار : بصائر الدرجات الكبرى (2)

 (.349-348ص)كتاب سليم بن قي   (3)

 .سبق ترجمته (4)

 (.141-1/141)رجال الكشي  (5)
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 -صىلى هللا عليىه وآلىه-لما أمر النبي »: ويروون أيضا هذه القصة بوجه آخر

فضىم عمىاراً إلىى ، قسم عليهم المواضىع وضىم إلىى كىل رجىل رجىالً ، ببناء المسجد

وارتفىع الغبىار  ،اء إذ خر  عثمان مىن دارهفبينا هم في عال  البن: قال، علي 

، إذا قلت شيا فرد علىي: لعمار فقال علي : قال، وأعرض بوجهه، فتمتع بثوبه

 : فقال علي 

 يظل فيها راكعاً وساجدا         ال يستوي من يعمر المساجدا

 كمن يرى عن الطريق حائدا                     

ثمان من ذلك فلم يستطع أن يقول لعلي فغضب ع، فأجابه عمار كما قال: قال

أال : أرضىيت بمىا قىال لىك: لعمار فقال علي ، يا لكع، يا عبد: فقال لعمار، شياً 

يىا نبىي هللا إن : فقىال، فأتىاه فىأخبره: قىال، فتخبىره -صلى هللا عليه وآلىه-نأتي النبي 

مىن يعلىم : -صىلى هللا عليىه وآلىه-فقىال رسىول هللا ، يىا لكىع - عثمان قال لي يا عبىد

اذهىب   فقال لعلىي، فقال له كما قال عمار، فدعاه وسأله: قال: ذلك  فقال علي

 فىذهب علىي، يا لكع، أنت القائل لعمار يا عبد، يا لكع، يا عبد، فقل له حيث ما كان

 فقال له ذلك فانصرف.»
( )

  

: و روى الكلينىىي بسىىنده عىىن علىىي بىىن أبىىي طالىىب أنىىه قىىال فىىي إحىىدى خطبىىه

ويىىا ويحىىه لىىو قىىص ، وقىىام الثالىىث كىىالغراب همتىىه بطنىىه وفرجىىه، نسىىبق الىىرجال"

"جناحىىاه وقطىىع رأسىىه لكىىان خيىىراً لىىه
( )

وذكىىر المجلسىىي فىىي شىىرحها أن المىىراد . 

 
 

مر بدفع السيئة هذه الرواية تخالف المفهوم النبوي في خلق المسلم، واأل( 1/141)المرجع السابق  (1)

 الحسنة، ثم  ماذا بعد رد المثل  هل سينقص من مكانة الشخص، أقول ما هىذا بخلىق الصىحابة 

وبىرأ هللا ، اإلماميىة ولي  من التربية النبوية لهم تأييد المخطيء، بل إن السب، والطعن هىو مىنهج

 .الصحابة وآل البيت من ضالالتهم

، وبحىىىار (1/241)المفيىىىد : اإلرشىىىاد: ، وانظىىىر(11/419)المازنىىىدراني : شىىىرح أصىىىول الكىىىافي (2)

 (.28/377)المجلسي : نواراأل
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وأن اللذين سبقاه هما أبو بكر وعمر، عثمان بن عفان: بالثالث
( )

وأي غيبة ولمىز  .

 .وسخرية أعظم من هذا المفترى على أبي السبطين

إن ولىي عثمىان ": إلى جعفر الصىادق أنىه قىال -كذباً -يني أيضاً كما أسند الكل

"ال يبالي أحالالً أكل أو حراماً؛ ألن صاحبه كان كذلك
( )

: (صىاحبه)ومىرادهم بىـ . 

 .وهذا طعن في الدين والخلق واألمانة معا. عثمان بن عفان 

-رضي هللا تعالى عنه-إلى أمير المممنين علي بن أبي طالب  -كذباً -وينسب 

، طلحة والزبير ومعاويىة: أال إن أئمة الكفر في اإلسالم خمسة": زاعمين أنه قال، 

"وأبو موسى األشعري، وعمرو بن العاص
( )

 . 

أن علىى كىل شىعرة : أخبىر سىعداً  بن أبي طالىب ا اأن علي كما زعموا

صبل بن نباتىةفقد أسند الملقب بالصدوق إلى اإل ،لحيته شيطاناً جالساً  من
( )

: قولىه .

فىوهللا ، سلوني قبل أن تفقىدوني: يخطب الناس وهو يقول بينا أمير المممنين "

يىا : فقىام إليىه سىعد بىن أبىي وقىاص فقىال. ال تسألوني عن شيء يكون إال نبىأتكم بىه

أمىا وهللا لقىد : أخبرنىي كىم فىي رأسىي ولحيتىي مىن شىعرة  فقىال لىه: أمير المممنين

أنىك ستسىألني  -صىلى هللا عليىه وآلىه- سألتني عىن مسىألة حىدثني خليلىي رسىول هللا  
 

: مقابلىة وتصىحيح(279-4/278)محمد بىاقر المجلسىي : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول (1)

 .طهران -هـ، دار الكتب اإلسالمية 1325، طبعة عام هاشم الرسولي

 (.41/129)المجلسي : نوار، وبحار األ(8/163)األصول من الكافي  (2)

 (.32/335)المجلسي : ، وبحار األنوار(4/332)للمرتضى : الشافي في اإلمامة (3)

كىان مغيىرة ال يعبىأ : أصبل بن نباتة التميمي ثىم الحنظلىي أبىو القاسىم، الكىوفي، تىابعي، قىال جريىر (4)

لىي  : األصىبل بىن نباتىة وهيىثم مىن الكىذابين، وقىال ابىن معىين: بحديثه، وقىال أبىو بكىر بىن عيىاش

متىروخ : لي  حديثه بشىيء، وقىال النسىائي: لي  بثقة، وقال مرة: يساوي حديثه شيئا، وقال أيضا

كىان يقىول : ل العقيلىيلي  بثقة وقال بن أبي حاتم عىن أبيىه لىين الحىديث، وقىا: الحديث، وقال مرة

ابىىن : الثقىىات: انظىىر.)فىىتن بحىىب علىىي فىىأتى بالطامىىات فاسىىتحق التىىرخ: بالرجعىىة، وقىىال ابىىن حبىىان

 (.1/316ابن حجر، : ، وتهذيب التهذيب5/326حبان، 
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وإن فىي ، وما في رأسىك ولحيتىك مىن شىعرة إال وفىي أصىلها شىيطان جىال ، عنها

بيتك لسخالً 
( )

"-وعمر بن سعد يومئذ يدر  بين يديه-يقتل ابني  
( )

. 

وهو على ، كنت خلف أبي": وزعموا أنه قال، وكذبوا على أبي جعفر الباقر

يىا علىي بىن : ورجل يتبعىه فقىال، و شيخ في عنقه سلسلةفإذا ه، فنفرت بغلته، بغلته

"- وكان الشيخ معاوية-ال سقاه هللا ، ال تسقه: الحسين اسقني  فقال الرجل
( )

 . 

فقال ، أن معاوية سأله أن يستغفر له"وذكروا في الرواية التي نسبوها للباقر 

"ال غفر هللا لك: له الباقر ثالث مرات
( )

، يعىذب  معاويىة وهذا الرواية تفيد أن. 

ويقابىل ، نه يطلب مىن آل البيىت المغفىرة والسىقياأو، وقد اطلع آل البيت على عذابه

 .همها عندهم اإلمامةأآل البيت ذلك بالرفص لما قام به من غضب حقوقهم والتي 

فأي عالقة يريىد اإلماميىة أن يفرضىها بطريىق الكىذب واالدعىاء فىي العالقىة 

خالق صىىورون آل البيىىت الىىذين اتسىىموا بىىاألي حتىىى إنهىىم، بىىين اآلل واألصىىحاب

بثها ونشىرها ،بىل هىي أخىالق يهوديىة ،بصورة ال تصدر ممن هىو دونهىم ،الفاضلة

 -بمشىيئة هللا تعىالى- وفي المبحث التالي .ول لألماميةالمنبع األ  بن سبأعبـدهللا فكر

 .نقد تلك المرويات وتفنيدها

 
 

 
 
 

 (.4/197الفراهيدي، : العين)  .ولد الشاة الذكر: السخل (1)

 (.197ص)للصدوق : األمالي (2)

، وتفسىير (277-275ص )للمفيىد  :، واالختصىاص(317-315ص )ر للصىفا: بصائر الدرجات (3)

 (.4/349)للكاشاني  :الصافي

: ، وبحىىىار األنىىىوار(5/22)هاشىىىم البحرانىىىي : ، مدينىىىة المعىىىاجز(276ص)للمفيىىىد : االختصىىىاص (4)

 (.33/172)المجلسي 
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 نقد مرويات الشيعة في: المبحث الثاني
حابة الذين منعوا موقف آل البيت من الص

 حقوقهم المالية

ن ثبت باألدلة الصحيحة  عقال ونقال عدم غصب الصحابة آل البيىت أوسبق 

إن ردة : ومن باب التنزل مع الخصم وفرض صحة دعوى الغصب أقول، حقوقهم

و غيرهىىا مىىن أالفعىل المفتىىراة علىىى آل البيىىت مقابىىل منىىع الصىىحابة حقىىوقهم الماليىىة 

فكيف يقبل ، يجد النابر فيها ببصيرة أنها مبالل فيها إلى درجة الالمعقول، الحقوق

بىىل  ،عقىىل سىىليم أن يتسىىم آل البيىىت بتلىىك السىىمات مىىن البغضىىاء والحقىىد المتىىوارث

 وهم مىن بيىت رسىول هللا  ،والغمز والسخرية من الصحابة من أجل حطام الدنيا

 .القلب لم ينصرف إلى غيرهالذي علم الناس أن اإليمان إذا خالط شغاف 

الذين افتروا عليها ذلك السخط والغضب من  > لقد كانت حياة السيدة فاطمة

وهى إلى شىظف ، كانت حياتها في غاية البساطة بعيدة عن التعقيد، منعها الميراث

وهللا لقىىد : وحىىدث أن قىىال علىىى لفاطمىىة ذات يىىوم، العىىيل أقىىرب منهىىا إلىىى رغىىده

سىىىنوت
( )

وجىىىاء هللا أبىىىاخ بسىىىبى فىىىاذهبي : قىىىال، ت صىىىدريحتىىىى لقىىىد اشىىىتكي، 

فاستخدميه
( )

مىا : فقىال، فأتيت النبىي ، أنا وهللا طحنت حتى مجلت يداي: فقالت، 

: واستحيت أن تسأله ورجعت فقىال علىى،جئت ألسلم عليك: قالت. جاء بك أي بنية

وهللا  ،يىا رسىول هللا: فقىال علىى، فأتينىا جميًعىا، استحييت أن أسأله: ما فعلت  قالت

قىد طحنىت حتىى مجلىت يىداي: وقالت فاطمىة، لقد سنوت حتى اشتكيت صدري
( )

 ،

وهللا ال أعطيكمىىا وأدع : فقىىال رسىىول هللا ، وقىىد جىىاءخ هللا بسىىبى وسىىعة فأخىىدمنا

 
 

 (.14/414، ابن منظور: لسان العرب.) الدلو سناوة، إذا جررتها من البئر ن أي استقيت: سنوت (1)

 .أي أسأليه خادًما (2)

نفطت مىن العمىل فمرنىت : مجلت يده، بالكسر، ومجلت تمجل وتمجل مجال ومجال ومجوال لغتان (3)

لسان .) وصلبت وثخن جلدها وتعجر وبهر فيها ما يشبه البشر من العمل باألشياء الصلبة الخشنة

 (11/616ابن منظور، : العرب
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ولكنىي أبىيعهم وأنفىق علىيهم ، ال أجىد مىا أنفىق علىيهم، بطىونهم، أهل الصفة تطىوى

أثمىىانهم
( )

 فىىي قطيفتهىىا إذا غطىىت رءوسىىهما وقىىد دخىىالفرجعىىا فأتاهمىىا النبىىي ، 

ثىم ، مكانكمىا: فقىال، فثىارا، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رءوسىهما، تكشف أقدامهما

َما أو أََوْيت َمىىا إلىىى دلكمىىا علىىى خيىىر ممىىا سىىألتما  أال أ) : قىىال إذا أََخىىْذت َما َمَضىىاِجَعك 

َما َوَكبِّىَرا أَْربًَعىا َوثاََلثِىيَن فَه ىَو ، ا َوثاََلثِىينَ َواْحَمىَدا ثاََلثًى، فََسبَِّحا ثاََلثًا َوثاََلثِىينَ ، فَِراِشك 

َما من َخاِدم   .( َخْيٌر لَك 
 ( )

 

كانىت قانعىة  فبنىت رسىول هللا ، هذا هو حال آل البيت من الزهد والتقشف

ول أهىل أنها أ خبرها أأفال تكون كذلك بعد وفاته وقد  ،بالكفاف في حياة أبيها 

بيته لحوقا به
( )

.  

 كىان رسىول هللا ، إن لك ما ألبيك: إن أبا بكر قال لها"كتب اإلمامية وفي 

ولىىك علىىى هللا أن ، ويقسىىم البىىاقي ويحمىىل منىىه فىىي سىىبيل هللا، يأخىىذ مىىن فىىدخ قىىوتكم

".فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به، أصنع بها كما كان يصنع
( )

  

بتلىىك لىىم يعجىىبهم بىىأن ترضىىى فاطمىىة بهىىذا القضىىاء  اإلماميىىة ولكىىن الشىىيعة

وكتبىىوا بخصىىوص ذلىىك كتبىىاً عديىىدة ، فسىىودوا صىىفحات وأوراقىىاً كثيىىرة، السىىهولة

تلىىك الروايىىات أن إال ، يىىرهمفالطعىىن والشىىتائم علىىى أصىىحاب الرسىىول وتك بهىىدف

ن آل البيىت الىذين أوالحىق ، أساءت إلى آل البيت أكثر مىن إسىاءتها علىى الصىحابة

كمىا جىاءت بىه الروايىات ، وال بكثيرال بقليل ، أهل المعاملة والقضية لم يتكلمواهم 

 
 

المتقىي الهنىدي : ، وكنز العمال(1/116)حمد أ، ومسند اإلمام (8/25) ابن سعد: الطبقات الكبرى (1)

(15/214.) 

 (.5/2151) .عمل المرأة في بيت زوجها: النفقات، باب: اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (2)

ىىوَل هللاِ أ >عىن َعائَِشىةَ  (3) هَا، فَبََكىْت ث ىىمَّ َسىارَّ : "ن َرس  هَا فََضىِحَكْت، فقالىىت َدَعىا فَاِطَمىةَ اْبنَتَىىه  فََسىارَّ

ِخ بِىِه رسىىول هللاِ : فقلىىت لِفَاِطَمىىةَ : َعائَِشىة   ِخ فََضىىِحْكِت، قالىىت مىا هىىذا الىىذي َسىىارَّ : فَبََكْيىىِت ث ىمَّ َسىىارَّ

ه  من أَْهلِِه فََضحِ  ل  من يَْتبَع  نِي فَأَْخبََرنِي أَنِّي أَوَّ نِي فَأَْخبََرنِي بَِمْوتِِه فَبََكْيت  ث مَّ َسارَّ أخرجىه " .ْكت  َسارَّ

 . (4/1914.)فضائل فاطمة بنت النبي : ، بابفضائل الصحابة : كتاب، مسلم في صحيحه

 (.7/361)العاملي : االنتصار: نقال عن( 5/117)البن ميثم البحراني : شرح نهج البالغة (4)
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 .الصحيحة

وفيما يلي إبطال مواقف آل البيت المفراة علىيهم مىن اإلماميىة وتفصىيلها فىي 

 : نقاط

 ممما تركنمماه ، ال نممورث)موقممف آل البيممت مممن حممديث أبممي بكممر : أوال

 : (صدقة

  عبىىـدهللا فىىي الكىىافي عىىن أبىىيف، نبيىىاءروى حىىديث عىىدم توريىىث األ علىىي 

من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك : قال رسول هللا ": قال جعفر الصادق 

وفضىل العىالم علىى العابىد كفضىل القمىر علىى سىائر .. …هللا به طريقىاً إلىى الجنىة 

ولكىن ، وإن العلمىاء ورثىة األنبيىاء لىم يورثىوا دينىاراً وال درهمىاً ، النجوم ليلة البىدر

"فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر، ورثوا العلم
( )

. 

وذاخ أن ، إن العلماء ورثة األنبياء":  قالعبـدهللا اية أخرى أن جعفر أباورو

".وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، األنبياء لم يورثوا درهماً وال ديناراً 
( )

 

تميىد هىذه  (القمي)اإلمامية وهناخ روايتان غير هذه الرواية رواهما صدوق 

-بابنيها الحسىن والحسىين هللا أتت فاطمة بنت رسول"" : الرواية وتمكدها وهي

يىا رسىول هللا : فقالىت، في شكواه الذي تىوفي فيىه إلى رسول هللا  -عليهما السالم

ثهما شيئاً قال وأمىا الحسىين  ،أما الحسن فىإن لىه هيبتىي وسىمددي): هذان ابناخ فوره

 
 

ام والحديث مخر  في مسند اإلم(.116ص)للصدوق : واألمالي( 35-1/34)األصول من الكافي  (1)

، (1/81)، وسىنن ابىن ماجىه(3/317)، وسنن أبي داود(1/111)، وسنن الدارمي (5/196)أحمد

 .حسن لغيره، وهذا إسناده ضعيف: ، وقال شعيب األرنموط(5/48)وسنن الترمذي 

 (.1/32)األصول من الكافي  (2)
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(فإن له جرأتي وجودي
( )

. 

هىىذان ابنىىاخ ! يىىا رسىىول هللا: قالىىت فاطمىىة عليهىىا السىىالم"والروايىىة الثانيىىة 

وأمىا الحسىين  ،أمىا الحسىن فنحلتىه هيبتىي وسىمددي: فقىال رسىول هللا ، فانحلهما

"فنحلته سخائي وشجاعتي
( )

. 

رووا عن رسول هللا  -عليهم السالم - فالشاهد من هذه الروايات أن آل البيت

 ممىىا يىىدحص القصىىص ، وعقلوهىىا، وعلموهىىا، أحاديىىث عىىدم توريىىث األنبيىىاء

 هم في موقفهم من الصحابة الذين منعوا عنهم اإلرث بحديث رسول هللاالمفتراة علي

 و رووا ما يوافقها معنى واتفقوا مع الصحابة عليهاأ، رواها آل البيت. 

 إبطال دعوى أن فدكا هبة وهبها النبي : ثانيا لفاطمة : 

 > لفاطمىة -وسىلم وآلىه عليىه هللا صىلى- النبىي وهبها هبة فدخ إن دعوى أن

 .على ذلك غير مقبولة سندا ومتنا موأدلته، اطلةدعوى ب

، أربىع ألن بنىات النبىي ، ما كان ليخص فاطمة دون أخواتها  لنبيا ألن

، الكبيىرة وهىي زينىب ثىم كلثوم أم ثم رقية فاطمة بعد تأتي ثم ،> فاطمة أصغرهن

 هللا صلى- بدر إلى خر  لما الهجرة من الثانية السنة في  النبي بنت رقية توفيت

 -وسىلم وآلىىه عليىه
( )

 فىىي توفيىىت كلثىوم أم ،ذلىىك بعىد توفيتىىا وزينىىب كلثىوم أم لكىىن، 

الهجىىرة مىىن التاسىىعة السىىنة
( )

الهجىىرة مىىن الثامنىىة السىىنة فىىي توفيىىت وزينىىب ،
( )

. .
 
 

وضىعفة ، (6/222)والحديث رواه الطبراني في المعجىم األوسىط(.77ص)للقمي : كتاب الخصال (1)

 (14/1163)األلباني في السلسلة الضعيفة 

 (.77ص) المرجع السابق (2)

 (.14/95) للصفدي : الوافي بالوفيات (3)

 (.24/271)المرجع السابق  (4)

 (.1/79)المرجع السابق  (5)
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الهجىىرة مىن السىىابعة السىنة أول فىىي خيبىرو
( )

 عليىىه هللا فىىتح يىوم  النبىىي فيكىون. .

ومىع ذلىك خىص فاطمىة بهىذه ، كلثىوم وأم نىبوزي فاطمة أحياء بنات ثالث له خيبر

 وأعىدلوا ،هللا إتقىوا) : وهىو القائىل .أن يفعىل ذلىك وحاشىاه ، العطية دون أخواتها

(  أوالدكم بين
( )

 

حول الموقف الذي ألبسىوه آلل البيىت تجىاه ، وإذا ثبت ذلك سقطت شبه القوم

 .الصحابة في مسألة فدخ

 ألبي بكر الصديقإبطال دعوى هجران السيدة فاطمة : ثالثا : 

تكلمىىه حتىىى والقىىول بأنهىىا رجعىىت ولىىم  غضىىب فاطمىىة مىىن الصىىديقوأمىىا 

تكلمه فىي هىذا الموضىوع حتىى ولم ، فدخإنها رجعت عن القول بوراثة ! نعم.ماتت

 .آخر حياتها

وفيىه دليىل ، منازعته بعد احتجاجه بالحديث وبيانه لها وقد تركت فاطمة 

وأمىا منازعىة فاطمىة أبىا بكىر ": قال ابن قتيبة، على قبولها الحق وإذعانها لقوله 

وبنىت ، ألنها لم تعلىم مىا قالىه رسىول هللا ، فلي  بمنكر   في ميراث النبي >

."فلمىىا أخبرهىىا بقولىىه كفىىت، أنهىىا ترثىىه كمىىا يىىرث األوالد آبىىاءهم
 ( )

وألنهىىا ليسىىت . 

 .معصومة

 ائشىةألن روايىة ع، ماتت واجدة علىى الصىديق فغيىر صىحيح >وأما كونها 

 " مىن ميراثها تسأله بكر أبي إلى أرسلت، النبي بنت -السالم عليها- فاطمة أن 

 أبىو فقىال، خيبىر خمى  مىن بقىي ومىا فىدخو بالمدينة عليه هللا أفاء مما   هللا رسول
 
 

 (.4/181)البن كثير : البداية والنهاية (1)

 (.2/914) .في الهبة اإلشهاد: الهبة وفضلها، باب: في كتاب، أخرجه البخاري (2)

محمىد : تحقيىق(. 314/ا)عبىدهللا بىن مسىلم بىن قتيبىة أبىو محمىد الىدينوري : تأويل مختلف الحىديث (3)

 .بيروت -هـ، دار الجيل 1393زهري النجار، طبعة عام 
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 فىي  محمىد آل يأكىل إنمىا صىدقة تركنا ما ،نورث ال): قال  هللا رسول إن بكر

.(المىىال هىىذا
( )

 التىىي حالهىىا عىىن  هللا رسىىول صىىدقة مىىن شىىيئا يىىرأغ ال وهللا وإنىىي 

 فىأبى،  هللا رسىول بىه عمل بما فيها وألعملن  هللا رسول عهد في عليها كانت

 ذلىىك فىىي بكىىر أبىىي علىىى فاطمىىة فوجىىدت، شىىيئا منهىىا فاطمىىة إلىىى يىىدفع أن بكىىر أبىىو

 دفنهىا توفيىت فلمىا أشىهر سىتة  النبىي بعد وعاشت توفيت حتى تكلمه فلم فهجرته

«بكر أبا بها يمذن ولم ليال علي هازوج
( )

. 

وفىي حىديث الشىعبي  > عائشىة علىم دحى علىى كىان مىا هىذا إن: فيهىا يقال قد

 فاطمىة مرضىت لمىا): قىال أنىه الشىعبي عىن بسىنده البيهقي وهو مارواه، زيادة علم

 يسىتأذن بكىر أبىو هىذا فاطمىة يىا: علىي فقىال، عليهىا فاستأذن الصديق بكر أبو أتاها

: فقىال، يترضىاها عليهىا فىدخل له فأذنت، نعم: قال له  آذن أن أتحب: تفقال عليك 

 ومرضىاة، هللا مرضىاة إبتغىاء إال، والعشىيرة واألهىل، والمىال الىدار تركت ما وهللا

(رضيت حتى ترضاها ثم، البيت أهل ومرضاتكم، رسوله
 ( )

 . 

نفىىت  > فعائشىىة، وثبىىوت زيىىارة أبىىي بكىىر لهىىا وكالمهىىا لىىه ورضىىاها عنىىه

ألن ، ومعلىوم لىدى العلمىاء أن قىول المثبىت مقىدم علىى قىول النىافي، عبي أثبتوالش

 .خصوًصا في مثل هذه المسألة، احتمال الثبوت حصل بغير علم النافي

ليسىىت مىىن األحىىداث الكبيىرة التىىي تشىىيع فىىي  > فىإن عيىىادة أبىىي بكىىر لفاطمىة

ي علىى مىن لىم وإنما هي من األمور العادية التي تخفى، ويطلع عليها الجميع، الناس

علىى أن الىذي ذكىره العلمىاء أن ، والتي ال يعبأ بنقلها لعدم الحاجة لىذكرها، يشهدها

 ومثلها ينىزه عىن ذلىك لنهىي النبىي ، أصالً   لم تتعمد هجر أبي بكر > فاطمة

 
 

 .سبق تخريجه (1)

 (.4/1549) .رواه البخاري، في كتاب المغازب باب غزوة خيبر (2)

  (494-493ص)وراجع (.6/311) السنن الكبرى للبيهقي (3)
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وإنما لم تكلمه لعدم الحاجة لذلك، عن الهجر فوق ثالث
( )

. 

شىىرحه لحىىديث عائشىىة  القرطبىىي صىىاحب المفهىىم فىىي سىىياق أبىىو العبىىاسقىىال 

 لىم تلتىق بىأبي بكىر لشىغلها بمصىيبتها برسىول هللا ( أي فاطمىة)ثم إنها ": المتقدم

ال ): وإال فقد قال رسول هللا ، فعبر الراوى عن ذلك بالهجران، ولمالزمتها بيتها

(يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث
( )

أعلىم النىاس بمىا يحىل مىن ذلىك مىن وهىى ، 

وكيف ال تكون كذلك وهي بضىعة ، اس عن مخالفة رسول هللا وأبعد الن، ويحرم

"وسيدة نساء أهل الجنة من رسول هللا 
( )

. 

فمعنىاه انقباضىها  وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر ": وقال النووي

الذي هو ترخ السىالم واإلعىراض عنىد ، ولي  هذا من الهجران المحرم، عن لقائه

أو النقباضىها لىم ، يعنىى فىي هىذا األمىر( فلىم تكلمىه): يثوقوله في هذا الحىد، اللقاء

ولم ينقل قط أنهمىا التقيىا فلىم تسىلم ، تطلب منه حاجة وال اضطرت إلى لقائه فتكلمه

"عليه وال كلمته
( )

. 

 بكىىر مىىر معنىىا أن أبىىا فقىىد، دلىىة علىىى رضىىا الزهىىراء عىىن الصىىديقأمىىا األ

 جىاء ": ي الىذي قىالوهي رواية الشعب ،موتها مرض في عنه فرضيت استرضاها

 فرضىيت وكلمهىا إليهىا فاعتىذر له فأذنت فاستأذن مرضت حين فاطمة إلى بكر أبو

«عنه
( )

. 

 غضىبى خرجىت لمىا -السىالم عليها- فاطمة وكأن »: حجر ابن الحافظ يقول
 
 

للىىدكتور إبىىراهيم بىىن عىىامر ، االنتصىىار للصىىحب واآلل مىىن افتىىراءات السىىماوي الضىىال: انظىىر (1)

 .هـ، مكتبة الغرباء األثرية1318، 1ط( 434ص)الرحيلي، 

 (.5/2312) البخاري في كتاب  االستئذان، باب السالم للمعرفة وغير المعرفة  (2)

 (.12/73)المفهم  (3)

 (.15/21)بدر الدين العيني : عمدة القاريو(. 12/73)شرح النووي على صحيح مسلم  (4)

 (.2/129)، وسير أعالم النبالء (8/27)ابن سعد : الطبقات الكبرى (5)
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 مىع غضىبها سىبب وأمىا، بمرضىها ثىم، بحزنهىا اشىتغالها فىي تمىادت، بكىر أبي من

 مىىا خىىالف علىىى الحىىديث تأويىىل فالعتقادهىىا، رالمىىذكو بالحىىديث بكىىر أبىىي احتجىىا 

 ورأت "نورث ال ": قوله في، العموم تخصيص اعتقدت وكأنها، بكر أبو به تمسك

 بكىىر أبىىو وتمسىىك، عنىىه تىىورث أن يمتنىىع ال وعقىىار أرض مىىن خلفىىه مىىا منىىافع أن

 عىىن انقطعىىت، ذلىىك علىىى صىىمم فلمىىا، للتأويىىل محتمىىل أمىىر فىىي واختلفىىا، بىىالعموم

 يكىون أن بىاألمر وأخلىق االشىكال أزال الشىعبي حديث ثبت فإن ذلكل، به االجتماع

«السالم عليها ودينها عقلها وفور من علم لما، كذلك
( )

. 

وهجرانهىىىا  > وادعىىىاء غضىىىب فاطمىىىة ماميىىىةوبهىىىذا تنىىىدحص مطىىىاعن اإل

فلئن كانت غضبت على أبى بكىر فىي بدايىة األمىر فقىد رضىيت عنىه بعىد ، الصديق

إال أن يرضىي ، وال يسع أحًدا صادقًا في محبته لهىا، ذلك وماتت وهى راضية عنه

تسىىقط فريىىة الىىدعاء ، وإذا سىىقطت دعىىوى الغضىىب والهجىىران، عمىىن رضىىيت عنىىه

 .أولى عليه من باب

  إبطال دعوى عمدم اإلذن لعائشمة فضمال عمن والمدها للمدخول : رابعاا

 : على فاطمة بعد وفاتها

أن تىىدخل عليهىىا  افضىىال عىىن أبيهىى منعىىت أبىىي بكىىر بنىىتعائشىىة أمىىا زعىىم أن 

ال تدخلي فشكت إلىى : فجاءت تدخل فمنعتها أسماء فقالت"بدليل  لغسلها بعد وفاتها

فوقىف أبىو بكىر  هذه الخثعمية تحول بيننا وبين بنت رسىول هللا : أبي بكر وقالت

أن يىدخلن  مىا حملىك علىى أن منعىت أزوا  النبىي  !يىا أسىماء: على البىاب وقىال

هىي أمرتنىي أن ال : قالىت  صنعت لها هود  العروس وقد على بيت رسول هللا 

".وأمرتني أن أصنع لها ذلك ، يدخل عليها أحد
 ( )

  

 
 

 (. 6/212)فتح الباري (1)

 .المبحث السابقراجع  (2)
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الشافعي ملك بن حسينعبـدال يقول
( )

حىديث أسىماء هىذا مضىاد لحىديث أم ": 

."وهللا اعلم ،وفيه من ال يعرف كما ذكره األئمة النقاد، سلمة
 ( )

 

اشتكت فاطمىة بنىت رسىول  ": قالتها حمد أنأورواية أم سلمة ذكرها اإلمام 

فأصبحت يوما كأمثل مىا رأيتهىا فىى ، فكنت أمرضها، هللا شكواها التى قبضت فيها

، يىا أمىه اسىكبي لىي غسىالً : فقالىت، تىهبعص حاجل  يوخر  عل: قالت، شكواها

يىا أمىه أعطنىي : ثىم قالىت، فاغتسىلت كأحسىن مىا رأيتهىا تغتسىل، فسكبت لها غسىالً 

: ففعلىت، وسط البيىت يفرش ييا أمه قدم: ثم قالت، تفلبس، عطيتهافأ، ثيابي الجدد

نىىى إيىىا أمىىه : ثىىم قالىىت، فاضىىطجعت واسىىتقبلت القبلىىة وجعلىىت يىىدها تحىىت خىىدها

فجاء علىي فأخبرتىه ، فقبضت مكانها، وقد تطهرت فال يكشفني أحد، مقبوضة اآلن

حتملهىا فىدفنها فا، وهللا ال يكشىفنها أحىد  فقال علي، وبالذي أمرتني، بالذي قالت

 ."بغسىىلها ذلىىك ولىىم يكشىىفها وال غسىىلها أحىىد
( )

  فهىىذه احىىدى زوجىىات النبىىي، 

 .-رضاهاأرضي هللا عنها و - تمرضها حتى وفاتها

بيها من أومما يدل على عدم صحة ما ادعاة اإلمامية من منع فاطمة عائشة و

بنت  مرضت فاطمةهي التي الدخول عليها  أن زوجة أبي بكر أسماء بنت عمي  

وكانىىت معهىىا حتىىى األنفىىاس ، فىىي مىىرض موتهىىا، -ورضىىي هللا عنهىىا- النبىىي 
 
 

لىه . ولىده ووفاتىه فيهىاعبدالملك بن حسين بن عبدالملك المكي العصامي، ممرخ، مىن أهىل مكىة م  (1)

وائل والتىوالي سمط النجوم العوالي في أنباء األ" ، و"قيد االوابد من الفوائد والعوائد" كتب، منها 

، ومعجىم 158-4/157الزركلىي، : األعىالم: انظىر( ) هـ1111)توفي سنة " الغرر البهية " ، و"

 (2/317عمر كحالة، : المملفين

عبىىـدالملك بىىن حسىىين بىىن عبىىدالملك الشىىافعي : األوائىىل والتىىوالي سىىمط النجىىوم العىىوالي فىىي أنبىىاء (2)

علىي محمىد معىوض، طبعىة عىام  -عادل أحمد عبىـدالموجود: تحقيق(  1/536)العاصمي المكي، 

 .بيروت -هـ، دار الكتب العلمية 1419

والبدايىىة ( 113ص)الىىدوالبي : الذريىىة الطىىاهرة: وانظىر( 2/629)البىىن حنبىىل : فضىائل الصىىحابة (3)

 (.5/329)ابن كثير : النهايةو
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يمرضىها بنفسىه وتعينىه علىى ذلىك  وكىان علىى ، وشاركت في غسىلها، األخيرة

، وقىىد وصىىتها بوصىىايا فىىي كفنهىىا ودفنهىىا وتشىىييع جنازتهىىا، > أسىىماء بنىىت عمىىي 

فعملت أسماء بها
( )

كىل مىا يمىت إليىه امتدت البغضىاء ل، فالشخص إذا ابغص آخر .

 فكيىىف تبقىىي، وبخاصىىة إذا كىىان الىىبغص بالصىىورة التىىي رسىىمها اإلماميىىة، بصىىلة

 .وتمنع زوجها وابنتها } بي بكرأأسماء زوجة  -عليها السالم - السيدة فاطمة

، ولما قبضت فاطمة من يومها ارتجىت المدينىة بالبكىاء مىن الرجىال والنسىاء

أقبىل أبىو بكىر وعمىر يعزيىان عليًىا ف، ودهل النىاس كيىوم قىبص فيىه رسىول هللا 

«.ال تسبقنا بالصالة على ابنة رسول هللا، يا أبا الحسن»: ويقوالن
( )

 

: قىال، روى ابن مالك بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسىين

ماتت فاطمة بىين المغىرب والعشىاء فحضىرها أبىو بكىر وعمىر وعثمىان والزبيىر " 

، تقدم يا أبا بكر: قال على، عت ليصلي عليهافلما وض، رحمن بن عوف وعبدال

، فىىوهللا ال يصىلي عليهىىا غيىىرخ، نعىىم: وأنىىت يىىا أبىا الحسىىن  قىال: قىال أبىىو بكىر 

."ودفنت ليالً  فصلى عليها أبو بكر 
 ( )

 

حىوال أن تصىدر تلىك المعاملىة الراقيىة النابعىة عىن ال يمكن بأي حال مىن األ

روايىات  كىذب وهىذا مىا يثبىت. مىاحب ورحمة ممن امتال قلبه غيضا على شخص 

 .وغيرها من المفتريات، اإلمامية في هذه المسألة على وجه الخصوص

  تصرف آل البيت في فدك: خامساا : 

مما بثبت كذب روايات الشيعة اإلمامية حول الموقف التي ألصق بآل البيىت 

 
 

 (.2/122)ابن أبي الفتح األربيلي : ، كشف الغمة(119ص)الطوسي : األمالي (1)

 (.392ص)كتاب سليم بن قي  (2)

البىي جعفىر أحمىد عبىـدهللا : والريىاض النظىرة فىي مناقىب العشىرة( 4/96)البن الجىوزي: المنتظم (3)

 (.1/536)ك بن حسين الشافعي عبـدالمل: وسمط النجوم العوالي( 2/96)الطبري 
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بكىر مضىاه أبىو أأن آل البيىت أمضىوا مىا ، تجاه الصحابة في مسألة الحقىوق الماليىة

 : نفسهمأولم يغيروه بدليل كتب القوم  فدخفي 

يروي المرتضى
( )

إن األمر لما وصل إلى علي بن أبي طالىب كلهىم ": فيقول 

إنىي ألسىتحيي مىن هللا أن أرد شىيئاً منىع منىه أبىو بكىر وأمضىاه : فقىال، في رد فىدخ

".عمر
( )

 

ح بعىص أوالد علىى مىن فاطمىة  وبتصويب أبي بكر  } في اجتهىاده صىرَّ

ءلك لما سئل أبو جعفر محمد الباقر عن ذلىك وقىد سىأله كثيىر النىواذ
( )

جعلنىي هللا " 

ذهبىىا مىىن حقكىىم : فىىداخ أرأيىىت أبىىا بكىىر وعمىىر هىىل بلمىىاكم مىىن حقكىىم شىىيئاً أو قىىال

ال والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً مىا بلمانىا مىن : بشيء  فقال

نعىم ويحىك تولهمىا : داخ أفأتوالهما قىالجعلىت فى: قلىت، حقنا مثقال حبة من خردل

".وما أصابك ففي عنقي، في الدنيا واآلخرة
( )

  

مثىل مىا قالىه جىده  فىدخقىال أيضىاً فىي  ،وأخو الباقر زيد بن علي بن الحسىين

لما سأله البحتري بن حسىان ،األول علي بن أبي طالب وأخوه محمد الباقر
( )

وهىو  

إن أبىا بكىر انتىزع : أهجن أمر أبي بكر وأنا أريد أن قلت لزيد بن علي : يقول

وكان يكىره أن ، إن أبا بكر كان رجالً رحيماً : فقال، -عليها السالم-فدخ من فاطمة 

، أعطىاني فىدخ إن رسول هللا : فأتته فاطمة فقالت ،يغير شيئاً فعله رسول هللا 

 ثىم جىاءت أم أيمىن، فشىهد لهىا فجىاءت بعلىي ، هل لك على هذا بينىة: فقال لها

يعنىي أنهىا قالىت : قىال أبىو زيىد، بلى: ألستما تشهدان أني من أهل الجنة قاال: فقالت

 
 

 .سبق ترجمته (1)

 (.4/252)البن أبي الحديد : ، شرح نهج البالغة(4/76: ) الشافي في اإلمامة (2)

 .سبق ترجمته (3)

  (312ص) راجع (4)

 .لم أجده (5)
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: أعطاهىا فىدخ فقىال أبىو بكىر فأنىا أشىهد أن رسىول هللا : قالىت: ألبي بكر وعمىر

لىو رجىع ! أيىم هللا: ثىم قىال زيىد، فرجل آخر أو امىرأة أخىرى لتسىتحقي بهىا القضىية

" .األمر إليه لقضيت فيه بقضاء أبي بكر
( )

 

ومىن جىاء بعىده   كما نقل أبو العباس القرطبي اتفاق أهل البيت بدًءا بعلي

إنهىم مىا كىانوا ، ثم أوالد العباس الىذين كانىت بأيىديهم صىدقة رسىول هللا، من أوالده

إن عليًا لما ولى الخالفىة " : ~ قال، إنما كانوا ينفقونها في سبيل هللا، يرون تملكها

، ولم يتعرض لتملكها، وعثمان، في عهد أبي بكر وعمرولم يغيرها عما عمل فيها 

، بل كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيها، وال لقسمة شيء منها

ثىم بيىد ، ثم بيد على بن الحسىين، ثم بيد حسين بن على، ثم كانت بيد حسن بن على

ثىم توالهىا ، سىين بىن الحعبىـدهللا ثىم بيىد، ثم بيد زيد بن الحسين، الحسين بن الحسن

وهىم معتمىدون عنىد  -ر ضىي هللا عىنهم- وهىمالء كبىراء أهىل البيىت، ..بنو العبىاس

فلىو ، لم يرو عن واحد منهم أنه تملكها وال ورثهىا وال ورثىت عنىه، الشيعة وأئمتهم

"ألخذها على أو أحد من أهل بيته لما بفروا بها ،كان ما يقوله الشيعة حقًا
( )

. 

وصىارت ، الخالفة بعد ذى النورين عثمان( علىه )ولى قد ت": وقال ابن تيمية

وال مىىن ، ولىىم يعىىط منهىىا شىىيئًا ألحىىد مىىن أوالد فاطمىىة، وغيرهىىا تحىىت حكمىىه فىىدخ

فلو كان بلًما وقدر على إزالته لكان هذا أهون ، وال ولد العباس، زوجات النبي 

ن الشىر أفتراه يقاتل معاوية مع ما جرى في ذلك م، عليه من قتال معاوية وجيوشه

 ."وأمره أهون بكثير، وال يعطي همالء قليالً من المال، العظيم
( )

 . 

 كان فعلي فدخل بالماً  كان وعثمان بالماً  كان وعمر بالماً  بكر أبو كان فإن

  .-رضي هللا عنهم وأرضاهم-حاشاهم من ذلك  ،كذلك بالماً 
 

 (.1/124)تاريخ المدينة البن شبة : ، وانظر(16/219)ابن أبي الحديد : شرح نهج البالغة (1)

 .باختصار (3/564)هم للقرطبي المف (2)

 (.411ص)المنتقى من منها  االعتدال  (3)
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ن بهىىا أمىىا علىىة عىىدم إعطىىاء آل البيىىت حقىىوقهم الماليىىة إلفالسىىهم فىىال يتقىىوو

بهيىر إحسىانفقىد رد عليهىا الشىيخ ، السترداد اإلمامىة المغتصىبة
( )

عجبىاً  ": فقىال 

على القوم وعقولهم هل هم يظنون عليىاً وأهىل بيتىه أمثىال طىالب الحكىم والرئاسىة 

وإن كانت القضية هكىذا ، في هذه العصور المتأخرة بأنهم يطلبونها بالمال والرشى

اإلمىىام  -الكلينىىي يىىذكر ويىىروي عىىن أبىىي الحسىىن ألن  ،فالمىىال كىىان متىىوفراً عنىىدهم

 -عليهىا السىالم-أن الحيطىان السىبعة كانىت وقفىت علىى فاطمىة  -العاشر عند القىوم 
( )

 فهل من يملك العقارات السبعة ينقصه من المال شيء ، 

أنه كان يجعل أموال الدولة أمواله وملكه  وهىذا مىا  ثم وهل يظنون النبي 

وعصىىر الالمبىىاالة ، عصىىر السىىلب والنهىىب، هىىذا العصىىروحتىىى ، ال يرضىىاه العقىىل

ففىي مثىل هىذا العصىر إن الملىوخ والحكىام لىو اسىتولوا علىى ، وعدم التمسك بالىدين

بىل يجعلونهىا ، أو فتحوها ال يجعلونها ملكاً لهم دون غيرهم، بقعة من بقاع األرض

هىل كىان ف، ملكاً للدولة يتصرفون فيها في مصالح الرعية وشئون العامة والخاصىة

فىىىي نظىىىر القىىىوم ممىىىن يىىىمثرون أنفسىىىهم علىىىى  الرسىىىول فىىىداه أبىىىواي وروحىىىي 

والرسول العظيم الر وف الىرحيم بىريء ، الناس سبحان هللا ما هذا إال إفك مفترى

 
 

باكستاني الجنسية ولد سنة . أهل السنة والجماعةإحسان إلهي عالم باكستاني عالم مسلم من علماء  (1)

. بالحديث النبويمن أسرة سنية متدينة أشتهر عنها عنايتها ". سيالكوت"للهجرة في مدينة  1363

أكمل دراسته اإلبتدائيىة فىي ". ججرانواال"كامالً وهو في التاسعة من العمر في مدينة  القرآنحفظ 

الشىرعي علىى أيىدي العلمىاء فىي  اشىتهر عنىه فىي صىغره طلىب العلىم.المدارس النظامية الحكومية

شيخ  -على يد الحافظ محمد جوندلوي  الحديث النبويدرس كتب .المساجد وحلقات العلم الشرعي

، .الشىىىيعة وأهىىىل البيىىىت، الشىىىيعة والتشىىىيع فىىىرق وتىىىاريخ: مىىىن كتبىىىه -العالمىىىة عطىىىا هللا حنيىىىف 

مجلىة ( ) هىـ1417)اإلسماعيلية تاريخ وعقائد، البابية عىرض ونقىد، القاديانيىة تىوفي مقتىوال سىنه 

، مجلىىة الفيصىىل السىىعودية (812)، ومجلىىة المجتمىىع الكويتيىىة (1187)السىىعودية العىىدد الىىدعوة 

(123.) 

 (.7/47)للكليني : األصول من الكافي (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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".ورفيع من هذا
 ( )

 

 إبطال فرية إتهمام آل البيمت بمالطعن فمي ديمن ونسمب وخلمق  : سادسا 

 : والشهادة لهم بالنار والنفاق الصحابة 

وتشىىرب ، هىي دعىىوى باطلىة مىىن أساسىىها ال تصىدر ممىىن عمىىر قلبىه اإليمىىان

وبىه ، والطعن في الىدين والخلىق ونسىب الصىحابة دأب عليىه اإلماميىة، هدي النبوة

فأرادوا ان يجعلوا لهذا الطعن مستندا من آل البيىت فوضىعوا علىى أسىنتهم ، وسموا

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ) ين آمنواوذلك من إشاعة الفاحشة في الذ. كذبا مثل تلك الطعون

َمىْن َسىتََر ): يقىول والنبي  [49:النـور ] (ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی

ْسلًِما (َستََره  هللا يوم اْلقِيَاَمةِ  ،م 
 ( )

.
 

نسىاب ومىدار وما جىدوى التنقيىب والبحىث فىي األ

  ما الشهادة بالنار فهي معارضة بشهادة النبيأ. العلة في القلب وما فيه من إيمان

وعقيدتنا في الصحابة وآل البيت تلزمنا برفص تلك الروايات . هم بالجنة واإليمانل

 .-عليهم السالم - واعتقاد أنها مكذوبة على آل البيت

" همتىه بطنىه وفرجىه": زاعمين أنه قىال عىن عثمىان، أما ما نسبوه إلى علي

نىه كىان إ": مدح عثمان والثناء عليه فقد قال عنىه مىرة والثابت عنه ، فكذب كله

"خيرنا وأوصلنا
( )

ثىم آمنىوا ثىم ، هو مىن الىذين آمنىوا ثىم اتقىوا": وقال عنه أخرى .

"اتقوا
( )

 . 

 
 

 .بدون( 88ص) الشيعة وآل البيت  (1)

، ومسلم فىي (2/862.)ال يظلم المسلم المسلم وال يخذله: المظالم، باب: أخرجه البخاري في كتاب (2)

 .(4/1996)تحريم الظلم : لصلة واآلداب، بابكتاب البر وا

الاللكىىىائي : هىىىل السىىىنةأوشىىىرح أصىىىول اعتقىىىاد ( 1/468) بىىىن حنبىىىل فضىىىائل الصىىىحابة ألحمىىىد (3)

(7/13539.) 

 (.1/474)ابن حنبل : فضائل الصحابة (4)
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 ماميىةوكلها تفند ما نسىبه اإل، وأقواله في مدح عثمان والثناء عليه كثيرة جداً 

وتشىىهد بكىىذب الشىىيعة اإلماميىىة " همىىه بطنىىه وفرجىىه": إليىىه مىىن قولىىه عىىن عثمىىان

 .ون أنه إمام لهموافترائهم على من يزعم

رضىي هللا  -فقد ذكر عنىه، في إمارته ويرد ذلك أيضاً ما ورد في سيرته 

ويأكىل هىو الخىل والزيىت، أنه كان يطعم الناس طعىام اإلمىارة -تعالى عنه
( )

فهىل . 

 يكون مهتماً ببطنه من كان طعامه الخل والزيت 

فكيف يتفق ، هبل هي محرمة علي، ومعلوم أن المنافق والكافر ال يدخل الجنة

 !له بالجنة  على عثمان بالكفر والنفاق مع بشارة رسول هللا  ماميةحكم اإل

عثمىان ابنتيىه الواحىدة تلىو األخىرى وهىو كىافر  ثم كيف يزو  رسىول هللا 

 ! -كما زعم اإلمامية-منافق 

فدل هذا على أن مانسىبه اإلماميىة إلىى آل البيىت فىي كفىر عثمىان كىذب علىى 

الىىذي بشىىر  وأنهىىم قىىد خىىالفوا رسىىول هللا ، إلىىى الحقيقىىة بصىىلةوال تمىىت ، الهىىوى

وزوجه ابنتيه الواحدة تلو األخىرى لمىا عىرف عنىه مىن ديىن وخلىق ، عثمان بالجنة

وهو عنه راض   ومات ، وفضل
( )

. 

 وكذلك مانسبوه إلى آل البيت عن الزبير وطلحة يخىالف بىذلك رسىول هللا 

الجنةالذي أخبر عن طلحة والزبير أنهما في 
( )

بل وجاراه فيها، 
( )

 . 

 
 

عبـدالعلي عبـدالحميد : تحقيق( 129ص)أحمد بن عمرو بن أبي عاصم  الشيباني أبو بكر : الزهد (1)

 .القاهرة -هـ، دار الريان للتراث 1418، 2حامد، ط

 (.1/469.)ما جاء في قبر النبي : باب، الجنائز: كتاب، صحيح البخاري: انظر (2)

والترمىذي ( 4/211)أبىو داود ( 1/193)حديث العشرة المبشرين بالجنة، أخرجه أحمد في مسنده (3)

 .وهو حسن صحيح( 5/647)

 .صحيح اإلسناد: وقال( 3/364)ه أخرجه الحاكم في مستدرك (4)
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لهمىا  قىد ماتىا شىهيدين بشىهادة رسىول هللا  -رضي هللا تعالى عنهمىا-وهما 

 : بذلك

: -رضىي هللا تعىالى عنىه-فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريىرة 

عثمىىان وعلىىي وطلحىىة و كىىان علىىى حىىراء هىىو وأبىىو بكىىر وعمىىر أن رسىىول هللا )

فمىىا عليىىك إال نبىىي أو ، اهىىدأ": قىىال رسىىول هللا ف، فتحركىىت الصىىخرة، والزبيىىر

("صديق أو شهيد
( )

 . 

وعىن  عثمىان وعلىي وطلحىة والزبيىر و فالصديق أبو بكر والشهداء عمر

 .الصحابة أجمعين

بلىه الىدرجات ، وموت طلحة والزبير شهيدين يدل على أنهما من أهىل الجنىة

ن األنبيىاء والصىديقين والشىهداء فاهلل تبارخ وتعالى قىد أخبىر أ، العالية الرفيعة فيها

ڃ  چ  چ  چ  ): فقىىال جىىل وعىىال، والصىىالحين فىىي أعلىىى درجىىات الجنىىة

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   

 .[٢9:النساء] (ژ  ژ

ولىم يىذكر عنهمىا أنهمىا ، قد عاشىا حميىدين وماتىا شىهيدين }وطلحة والزبير 

وهىو عنهمىا  وفي رسىول هللا بىل لقىد تى، في أمىر مىن األمىور خالفا رسول هللا 

 .-فرضي هللا عنهما وأرضاهما - ،راض  

إن فىي ": فىي شىأن سىعد بىن أبىي وقىاص  أما الرواية المكذوبة على علي

"إلخ... وعلى كل طاقة من شعر لحيتك شيطاناً جالساً ، شعرخ ملكاً يلعنك
( )

. 
 
 

 (.4/1881. )الفضائل، باب من فضائل طلحة: صحيح مسلم، كتاب (1)

: قىال عنىه أبىو بكىر بىن عيىاش. رواها أصبل بن نباتة، وهو كذاب متروخ الحىديث يقىول بالرجعىة (2)

. وخمتىر: وقال النسائي وابن حبىان. لي  بشيء: وفي قول آخر. لي  بثقة: وقال ابن معين. كذاب

بىيهن : وقىال ابىن عىدي. ف تِن بحب علىي فىأتى بالطامىات فاسىتحق مىن أجلهىا التىرخ: وزاد ابن حبان

وقىىال الىىدارقطني . كىىان يقىىول بالرجعىىة: وقىىال العقيلىىي. لىىين الحىىديث: وقىىال أبىىو حىىاتم. الضىىعف
=  



 

 

 الباب الرابع

662 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

ي هذه القصة واحدة من القصىص الكثيىرة المكذوبىة علىى أميىر المىممنين على

 ، وهذه القصة إضىافة إلىى نكارتهىا فإنهىا تعىارض مىا ثبىت مىن محبىة علىي 

: منها، قد روى فضائل لسعد تقدم بعضها فعلي ، لسعد وإشادته بفضائله ومآثره

فىدى سىعداً بأبيىه وأمىه يىوم أحىد  -صلى هللا عليىه وآلىه وسىلم-إخباره أن رسول هللا 

 .وغيرها من الفضائل

-ما يناقضىها علىى  -صلى هللا عليه وآله وسلم- ولو كان سمع من رسول هللا

 .ما رواها وال غرر الناس به -حد زعم اإلمامية 

فهىذه المقالىة إنمىا قالهىا ، أضف إلى هذا ما في هذه القصة من تناقص مكىاني

كان قد اعتزل فىي  وسعد  - ماميةكما زعم اإل-وهو على منبر الكوفة  علي 

المدينة
( )

 . الكوفة في ولم يلتق بعلي ، 

وإيىراد ، }أما تمسكهم بكون عمر بن سعد شارخ فىي قتىل الحسىين بىن علىي 

وما حصل إنمىا حصىل ، فأي ذنب كان لسعد في هذا، هذا المطعن في حق أبيه 

بعىىد موتىىه 
( )

: يقىىول وهللا ، للطعىىن فيىىه ماميىىةفىىال ذنىىب لسىىعد وال مسىىوغ لإل، 

 .[4١:فاطر] (ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉې)

إن للنىار سىبعة ": إلىى جعفىر الصىادق أنىه قىال -كىذباً -صىدوق أما ما أسنده ال

وقد تقىدم أن مىرادهم بفرعىون ، "..أبواب؛ باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون

 =  
، وميىىزان 321- 2/319البىىن أبىىي حىىاتم، : الجىىرح والتعىىديل: انظىىر)منكىىر الحىىديث : والسىىاجي

، وتقريىب التهىذيب لىه، 363-1/362ابىن حجىر، : ، وتهىذيب التهىذيب1/271للىذهبي، : االعتدال

 (.619 ص، وراجع 176ص  

 (.3/75)ابن حجر : اإلصابة في تمييز الصحابة: انظر (1)

ابىن عسىاكر، : تىاريخ مدينىة دمشىق: انظىر) .(هىـ61)سنة  ومقتل الحسين ( هـ58)مات سنة  (2)

 (.3/75ابن حجر، : حابة، اإلصابة في تمييز الص14/247
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.رحمن بن عوفعبـدال: (قارون)أما المراد بـ .}أبو بكر وعمر : وهامان
 ( )

 

النىار باباً من أبواب  رحمن لعبدال وهو قوله أن- ماميةوهذا الزعم من اإل

والىذي أخبىر فيىه ، يعارض الحديث الصحيح الثابىت عىن رسىول هللا  -يدخل منه

رحمن بن عوف في الجنةعبـدال أن 
( )

 . 

كىان  مىن أن رسىول هللا  ماميىةويعارض أيضاً ما ذكر في بعىص كتىب اإل

(رحمن من سليل الجنةعبـدال اللهم اسق): رحمن ويقوللعبدال يدعو
( )

 . 

رحمن بىن عىوف عبىـدال أن -صىلى هللا عليىه وآلىه وسىلم-ولو علم رسىول هللا 

لمىا دعىا  - ماميىةكمىا زعىم اإل-يدخل من باب من أبواب جهنم مع فرعون وهامان 

وأخبىر أنىه ، بالجنىة ولمىا بشىره ، هللا له أن يسقيه من صافي شراب الجنة

 . إن هو إال وحي يوحى، ال ينطق عن الهوى سيدخلها فهو 

ممىن حسىن  فىإن ومعاويىة ، لى آل البيت لمعاوية أما الطعون المسند إ

وهىذا أمىر مجمىع عليىه ، على كتابىة الىوحي ولذلك استعمله رسول هللا ، إسالمهم

عند أهل السنة
( )

 . 

 
 

 .المبحث السابقراجع  (1)

( 4/211)أبىىو داود ( 1/193)أخرجىىه أحمىىد فىىي مسىىنده: هىىو حىىديث العشىىرة المبشىىرين بالجنىىة (2)

 .وهو حسن صحيح( 5/647)والترمذي 

هىـ، 1415علي أكبر غفىاري، طبعىة عىام : تحقيق( 243ص )للصدوق : كمال الدين وتمام النعمة (3)

اللهىم اسىق عبىـدالرحمن بىن : )والحىديث .سىالمي التابعىة لجماعىة المدرسىين بقىمممسسة النشىر اإل

الطبرانىىي : ، المعجىىم الكبيىىر(6/299)مسىىند اإلمىىام أحمىىد : أخرجىىه.( عىىوف مىىن سلسىىبيل الجنىىة

صىىح الحىىديث عىىن عائشىىة وأم : وقىىال( 3/51)الحىىاكم : ، المسىىتدرخ علىىى الصىىحيحين(23/288)

 (4/125)، وصححه األلباني }سلمة 

، (3/123)الذهبي : ، وسير اعالم النبالء(4/385)الكامل في التاريخ البن األثير : راجع في ذلك (4)

 (.8/21)البن كثير : والبداية والنهاية
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 ، اللهىىم اجعلىىه هاديىىاً مهىىدياً ): ودعىىا لىىه بقولىىه، وقىىد أثنىىى عليىىه رسىىول هللا 

(واهد به
( )

. 

  لف لنصىوص ثنىاء النبىيمخىا وغيره من الصحابة ، فشتم معاوية 

ويخالف أيضا نصوص الثناء التىي صىدرت مىن اآلل ، هل الجنةأنهم من أوإخباره 

ولي  لذلك سوى تبرير واحد وهي كىذب روايىاتهم التىي ينسىبونها ، إلى األصحاب

 .  آلل البيت في الطعن في الصحابة

تهم وبهذا تسقط الصورة والقناع الذي وضىعه اإلماميىة آلل البيىت فىي عالقىا

المىآتم ومجىال  اللعىن والطعىن علىىى وهىوى بنىاءهم الىواهي إلقامىىة ، مىع الصىحابة

وإثبىىات المنىىافرة والعىىداوة بىىين خلفىىاء النبىىي وأصىىحابه ، غصىىب حقىىوق أهىىل البيىىت

والقصة التي أرادوا أن ينسجوها من ، مهدمة يوم أرادوا بنائهافهي ، وبين أهل بيته

 .كانت هباء منثوراً الوهم والخيال راحت على أدرا  الرياح و

 

  

 
 

هىذا حىديث حسىن : وقىال(5/687)، والترمذي في سننه (4/216)حمد في مسنده أأخرجه  اإلمام  (1)

 .غريب
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 ةــــــالخــــاتم
 

انتهيت من دراستي للعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السىنة والشىيعة 

 : االثنى عشرية، إلى النتائج التالية

 ،اختالف مفهىوم الصىحابي عنىد الشىيعة االثنىى عشىرية عنىه عنىد أهىل السىنة -1

إذ  ،ثنى عشرية يرون أن الصحبة يراد بها المعنى اللغىويحيث إن الشيعة اال

يصدق على كل من الزم شخصا أنه صاحبه وإن لم يكن مثله، أو تابعا له في 

الفكر والعقيدة، بل إن الصحبة عندهم تصىدق مىع الكراهىة والبغضىاء، األمىر 

الىىذي انعكىى  أثىىره فىىي معتقىىدهم فىىي الصىىحابة ومىىا ينبغىىي لهىىم مىىن العدالىىة، 

ق فرية عداوة الصحابة آلل البيىت، فىي حىين أن أهىل السىنة والجماعىة وتسوي

 .مممنا به ومات على اإلسالم  يرون أن الصحابي هو من لقي النبي

 ذرية النبىي -على الراجح من أقوال أهل العلم-يراد بآل البيت عند أهل السنة  -2

  وأقاربه ممن تحرم عليهم الصدقة، وأزواجهون ، أما اإلماميىة فيحصىر

وعلي وفاطمة والحسىن   محمد: آل البيت في أصحاب الكساء الخمسة وهم

وهذا مصادرة ال دليل عليها  ،ثم أضافوا بقية األئمة االثنى عشر  والحسين

 .بل إتباع للهوى

تظهىىر أمىىارات المحبىىة والرحمىىة والتىىواد بىىين اآلل واألصىىحاب بعىىدة دالئىىل  -3

 ،البيت أبناءهم بأسماء الصحابة وتسمية آل ،كالمصاهرات فيما بينهم ،مبدئية

وتسمية الصحابة أبناءهم بأسماء آل البيت، والثنىاء المتبىادل، وهىذا يبىدد حلىم 

 .اإلمامية في وجود البغضاء والعداوة بين اآلل واألصحاب

معتقد اإلمامة عند الشيعة االثنىى عشىرية هىو الىذي أدى إلىى اخىتالق العىداوة  -4

بة وآل البيىت، ذلىك ألن دعىوى غصىب بىين الصىحا - المزعومىة - والبغضاء

ترتىىىب عليهىىىا إنكىىىار الحقىىىوق والمكانىىىة  -المزعومىىىة -اإلمامىىىة مىىىن آل البيىىىت

والمنزلة فيما بين الصىحابة وآل البيت،وبسىقوط معتقىد اإلمامىة تسىقط دعىوى 
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 .العداوة بين الصحابة وآل البيت

آل عند استحقاق آل البيت لإلمامة لىم يقىف الصىحابة موقىف الىرافص لخالفىة  -5

ولىم يتخلىف عنهىا أحىد   بل بادروا بمبايعىة علىي ،البيت كما يزعم اإلمامية

 .  ثم يعقد البيعة لعلي  إال معاوية الجتهاده في الثأر من قتلة عثمان

حىىد مىىن ل فىىي معركىىة الجمىىل لىىم يقىىع بتىىدبير أالتىىاريخ الصىىحيح يثبىىت أن القتىىا -6

بئية، أمىا وقعىة صىفين ن الذي أثار القتىال هىم السىأو ،وال اختيارهم ،الصحابة

 . بل لطلب قتلة عثمان ،الخالفة  فلم تكن لمنازعة علي

حقوق آل البيت باالعتىدال والتوسىط، بعيىدا  -رضي هللا عنهم - أدى الصحابة -7

والغلىو والجفىاء، وهىذا الموقىف هىو مىنهج أهىل السىنة  ،عن اإلفراط والتفريط

أن مىن حقىوق آل البيىت ، كمىا -عليهم السىالم-والجماعة فيما يجب آلل البيت 

الىدفاع عىن آل البيىت، والىذب عىنهم  -رضي    نيم  – التي أداها الصحابة

باإلضافة على اعتىراف الصىحابة  ،تبرئة ساحتهم مما نسب إليهم كذبا وزورا

 .بفضائل آل البيت وروايتها دون كتمان وإخفاء

 النبي بموت من دفاع الصحابة عن آل البيت اعتقاد أن الوحي انقطع -8
 ن أو

ال تشريع لغير و نه ال عصمة وال طاعة مطلقةأالحجة قد قامت على األمة، و

 . النبي

فلىم يخصىوا آل البيىت  - تعىالى- معنى التوحيد الخالص هلل  حقق الصحابة  -9

بىل العتبىار صىالحهم  ،وأن هذا التوسل لم يكىن لىذواتهم أو لجىاههم ،بالتوسل

 . وقربهم من النبي

ولىىم يمتنعىىوا عىىن البيعىىة  ،لنص والوصىىية علىىى إمىىامتهملىىم يقىىل آل البيىىت بىىا -11

بل بايعوهم مع وصيتهم األمة بعدم الخىرو   ،للصحابة الذين رشحوا لإلمامة

 .على اإلمام وشق عصا المسلمين

أمىا  فدافعوا عن عثمان  ،كان آلل البيت وقفتهم الواضحة في أحداث الفتنة -11
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وقىىع مىىع عىىدم رضىىاهم  فىىي صىىفين فىىإن القتىىال لىىم يكىىن برغبىىة الفىىريقين بىىل

 .وإعالنهم الندم على وقوعه ،ومحاولتهم الصلح

حقىوق الصىحابة مىن تىوليهم ومحبىتهم والتىرحم  -عليهم السالم -أدى آل البيت -12

فكىانوا أسىوة  ،االستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم واعتقاد فضىلهم،عليهم

فضىائل وقد روى آل البيت الكثيىر مىن األحاديىث واآلثىار فىي  ،حسنة لغيرهم

 .الصحابة، مما يبدد دعوى العداء والبغضاء من آل البيت للصحابة

وال يستثنون من ذلك إال  ،يعتقد اإلمامية أن الصحابة كلهم كانوا كفرة منافقين -13

خمسىىىة أو سىىىبعة أو بضىىىعة عشىىىر، لىىىذلك تعمىىىدوا الىىىدس والتشىىىويه للتىىىاريخ 

 .اإلسالمي واختالق عداوة الصحابة آلل البيت

فىي اإلمامىة  - المزعىوم - أن الصحابة غصبوا آل البيىت حقهىم يعتقد اإلمامية -14

ثم قام الصىحابة بىإكراه آل البيىت علىى البيعىة، ثىم  ،بناء على النص والوصية

مارسوا ضغوطات على آل البيت مقابل الرضوخ لهم، وهذه المزاعم مكذوبة 

 .على الصحابة وآل البيت وساقطة سندا ومتنا

عىىداوات  -بىىزعم اإلماميىىة - آل البيىىت ترتىىب علىىى غصىىب الصىىحابة إمامىىة -15

وسىىىلب لحقىىىوق آل البيىىىت وتىىىآمر علىىىى إنكىىىار منزلىىىة آل البيىىىت  ،وضىىىغائن

 .وفضائلهم

بعىىداء  ،لهىىم - المزعىىوم - يىىزعم اإلماميىىة أن آل البيىىت قىىابلوا عىىداء الصىىحابة -16

 ،ثم اعتزلوهم وهجروهم ،أشد، فيدعون أن آل البيت رفضوا مبايعة الصحابة

يعلنىىون سىىخطهم للصىىحابة بلعىىن الصىىحابة والىىدعاء  -اميىىةبىىزعم اإلم- وكىىانوا

علىىيهم والطعىىن فىىيهم وغيرهىىا، وقىىد ثبىىت بمىىا ال يىىدع مجىىاال للشىىك أن أدلىىة 

وأنهىا سىاقطة سىندا  ،اإلمامية إلثبىات تلىك المىزاعم أوهىن مىن بيىت العنكبىوت

 .ومتنا وعقال

ة لىىذلك كانىىت النتيجىىة الرئيسىىية مىىن هىىذه الدراسىىة هىىي إثبىىات العالقىىة الطيبىى
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والقوية التي جمعت الصحابة وآل البيت من الصىحابة أو غيىر الصىحابة، وأن كىل 

وهو درجة في سبيل خدمة عقائد باطلة ال  ،ما يثبت خالف ذلك فهو باطل بال دليل

 .تمت للصحابة وآل البيت بصلة

 : وفي نهاية البحث أوصي بما يلي

لروايىىىات كتابىىىة تىىىاريخ الخلفىىىاء الراشىىىدين بأسىىىلوب ميسىىىر صىىىحيح بحىىىذف ا -1

الموضوعة والضعيفة، وتعميمىه فىي المىدارس لمعلمىي التىاريخ، مىع مراعىاة 

عدم وضع معركىة الجمىل وصىفين ضىمن مىنهج المرحلىة االبتدائيىة، وتركهىا 

 .لمراحل أكبر

دعم مشروع مبىرة اآلل واألصىحاب ماديىا ومعنويىا إلثرائىه وتوصىيله ألكبىر  -2

ف بتراث اآلل واألصحاب، التعريفئة ممكنة من المطلعين، ويقوم المشروع ب

وما تركوه من تراث عظيم وهدي كريم، كما تعزز العالقة الحميمة بىين اآلل 

 .عبر تصحيح المفاهيم الخاطئة من الجانب العقدي والتاريخي ،واألصحاب

 ،دراسة عالقة أمهات المىممنين بىآل البيىت وفىق مىنهج أهىل السىنة والجماعىة -3

 .تلك العالقةوإبطال افتراءات اإلمامية على صفاء 

وصىلى هللا علىى سىيدنا  ،وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السىبيل

 .وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،محمد
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 الفهارس
 

 فهرس اآليات القرآنية. 

 فهرس األحاديث النبوية. 

 مترجم لهمفهرس األعالم ال. 

 ماكن والبلدانفهرس األ. 

 فهرس مراجع البحث. 

 فهرس محتويات الرسالة. 
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 

 فهرس اآليات القرآنية 

 
 السورة ورقم اآلية اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رقم 
السور
 الصفحة ة

 554   0:الفاحتة  (پ پ پ پ ڀ)

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
 :البقرة
4٣-4١   591 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ )

  (ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
   401:البقرة

226 ،

227 ،228 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

  (ڄ ڄ ڄڃ
 411، 116   410:البقرة

ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ )

 (ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ 
 626، 558   4٢9:البقرة

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ )

  (ۉ ۉ
 558   4٢3:البقرة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

  (ڈڎ ڎ 

 513   4٣٣:البقرة

ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ )

  (ەئ
 636   4١3:البقرة

 238   4١٢:البقرة  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

 171   490:البقرة  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ)
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رقم 
السور
 الصفحة ة

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )

جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

  (خت
 511   04٢:البقرة

 333، 237   000:البقرة  (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ )

ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 119   0٢0:البقرة

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )

  (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے
 :آل عمران
١4   616 

 :آل عمران  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)
93   594 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

  (ک گ گ گ

 :آل عمران
430   7 ،92 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )

  (ٹ ٹ ٹڤ
 :آل عمران
443   411 

 :آل عمران  (ہ ہ ہ ھ ھ)
40١   255 

 :آل عمران  (ڦڤ ڦ ڦ)
4٢9   461 

 :آل عمران  (پ پ ڀ ڀ)
4١٣   558 

 614   0:النساء  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )

  (ڦ ڦ ڦ ڄ
 513   ١:النساء

 636   44:النساء  (گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ)
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رقم 
السور
 الصفحة ة

پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 

  (ٹ

-0٣:النساء
0١   238 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

  (ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ
 663   ٢9:النساء

 242، 241   4٢0:النساء  (پ پ ڀ ڀڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

 241   4٢٢:النساء ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

  (ڌڎ
 583، 558   0:املائدة

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )

  (ڑ ڑ ک
 237   ٢:املائدة

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )

  (ۇئ ۆئ
 211   ٢٢:املائدة

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )

  (ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک
 611   ٢٣:املائدة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

  (ڀ
 236، 236   93:املائدة

 455   0١:األنعام  (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ)

 583   ٢0:األنعام  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

 229   ١0:األنعام  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

ڻ ۀ ۀ ہ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

  (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
 236   41٢:األنعام

:األعرا   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)
4١١   255 



 

 

 الفهــــــــــارس

675 
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رقم 
السور
 الصفحة ة

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )

  (ڇ
 237   44:األنفال

 229   0١:األنفال  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

  (ڄ

   14:األنفال

67 ،193 ،

469 ،

475 ،

517 ،519 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ )

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

  (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 :األنفال
٢0-٢0   7 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ 

  (ہ ھ

 391   ٣0:األنفال

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )

  (ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ ې ې
 411   ٣1:األنفال

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

  (ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
 363   ٢:التوبة

 363   44:توبةال  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)

 624   40:التوبة  (ۓ ۓ ڭڭ)

 236   0١:التوبة  (ٿ ٿ ٿ)

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )

  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆۈ
 65   0٢:التوبة
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 
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رقم 
السور
 الصفحة ة

 25   13:التوبة  (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

 211   ٣4:التوبة  (ک گ گ گ گڳ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

  (ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
   433:التوبة

389 ،

412 ،457 

 237   430:التوبة  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)

 191   430:التوبة  (ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ)

 237   43١:التوبة  (چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ)

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )

ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ 

  (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ

 612   444:التوبة

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

  (ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
 391   44٣:التوبة

 236   40٢:التوبة  (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

 236 1  433:يون   (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)

 333    0:هود  (ھ ھ ھ ے ے ۓ)

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )

 ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی

  (جئ حئ
 611    40:هود

 231    4١:هود  (ىئ ىئ ىئ ی ی)

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ )

  (ڤ ڦ
 235، 52    ٣0:هود
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رقم 
السور
 الصفحة ة

 533    0:يوس   (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)

 592    4١:يوس   "(ڑ ک ک ک ک)

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک )

  (ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
 236، 52    0٢:يوس 

 391    0١:الرعد  (مب ىب يب جت حت ختمت)

    1٣:احلجر  (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)

142 ،

316 ،318 

 556، 554    9:احلجر  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)

 558    11:النح   (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبيب جت )

  (حت خت مت ىت
 558    ٢1:النح 

 558، 455    ١9:النح   (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)

    0٢:اإلسراء  (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)

481 ،

513 ،632 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ )

  (ھ ھ
 162    00:اإلسراء

 245    ٢٣:اإلسراء  (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)

 624    ٢3:اإلسراء  (ڃ چ چ چچ)

 47    01:الكه   (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب)

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

  (ڃ ڃ چ چ
 47، 41    0٣:الكه 

 312    431:الكه   (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

 635    ٢-٢:مري   (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ)

ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )

  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 235    ٢٢-٢1:مري 
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رقم 
السور
 الصفحة ة

 285    ٣4:مري   (ک ک گ گگ)

 235 1  400:طه  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ)

 294    444:األنبياء  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)

 236    03:احلج  (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ )

ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ 

  (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
 513    0٢:احلج

 661، 642    49:النور  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)

 52    ٣:النم   (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)

 635، 481    4٢:النم   (ڦ ڦ ڦڄ)

 391    ٢9:النم   (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ)

 177    ٢٢:النم   (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

  (ڤ ڤ ڤ ڤ
 235    09:القصص

 154    ١٢:القصص  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ)

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک )

  (گ گ
:العنكبوت
4١    611 

 229    40:لقمان  (ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ )

  (ۉ ې ې ې ې ى
 635    ٢:األحزاب
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رقم 
السور
 الصفحة ة

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ائ ەئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

  (ٺ

0١:األحزاب
-04    234 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )

  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 234، 231    00:األحزاب

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ )

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

  (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
    00:األحزاب

55 ،56 ،

57 ،61 ،

231، 

234، 237 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ )

  (ڱ ں ں ڻ ڻ
 234، 56    01:األحزاب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

  (ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 518    0٢:األحزاب

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ )

  (ې ې ې
 445    09:األحزاب

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ )

  (ڇ ڇ ڇ
 191، 189    ٢٢:األحزاب

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ )

  (ۆئۆئ
 41    1٢:أسب

 664    4١:فاطر  (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې)

 624    40:ي   (ې ى ى ائ ائ ەئ)
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 
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رقم 
السور
 الصفحة ة

ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )

  (ک
:الصافات
440    228 

 346    00:الزمر  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

 41 1  10:غافر  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

 178    00:الشورى  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ)

 461    0١:الشورى  (ں ں ڻ)

 611    1١:الشورى  (ڱں ں ڻ ڻ ڻڻڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )

 591    4:حممد  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 211    44:حممد  (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت)

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )

  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
 412، 35    4١:الفتح

ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ) 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 

  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

    09:الفتح

7 ،99 ،

113 ،

315 ،

389 ،412 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )

  (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
 439    ٢:احلجرات

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ )

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ 

  (ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
 314، 145    9:احلجرات

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې )

  (ې
 314، 9    43:احلجرات

 117    40:احلجرات  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ)
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رقم 
السور
 الصفحة ة

 643    4٣:احلجرات  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ)

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ )

  (حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يبجت
 392، 391    43:احلديد

 367    ٣:اجملادلة  (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)

 367    43:ادلةاجمل  (ۉ ې ې ې)

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ے 

  (ۓ

    ٣:احلشر

67 ،193 ،

518 ،

511 ،591 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )

  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې
 457، 391    ١:احلشر

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

  (ٹ

 :احلشر
9-43    391 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

  (ٹ ٹ ٹ
    43:احلشر

177 ،

331 ،

388 ،412 

 312    4٢:احلشر  (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)

 41    41:التغاب   (ڑ ڑ ک ک ک ک گگ)

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

  (ھ
 484    43:التحري 
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ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

  (ې ې
 497    44:التحري 

 :املعارج  (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)
01-0٢  1 513 

 46    04:املدثر (ژ ژ ڑ ڑ ک کک)

 496 1  ٢:البلد  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)

 496 1  ٢:البلد  (ڑ ک ک ک ک)

 496 1  ٣:البلد  (گ گ گ گ ڳ ڳ)

 534، 496 1  ١:البلد  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)

 534، 497 1  9:البلد  (ڱ ں ں)

 534، 497 1  43:البلد  (ڻ ڻ ڻ)

   4:النا   (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)
 

 554 
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 

 فهرس األحاديث النبوية

 

 الصفحة ـــــــــــــــــثالحديــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 448 ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً   1

 183 أتبغص عليا   2

3  
درون ما ضل األمم من قبلكم إال بما اكتتبىوا مىن الكتىب مىع كتىاب أت

 هللا
561 

 85 أحب األسماء إلى هللا عبـدهللا وعبدالرحمن  4

5  
ين مىىن جزيىىرة العىىرب، وأجيىىزوا الوفىىود بنحىىو مىىا أخرجىىوا المشىىرك

 كنت أجيزهم
448 

6  
ادعي لي أبا بكر وأخىاخ، حتىى أكتىب كتابىاً، فىإني أخىاف أن يتمنىى 

 أنا أولى، ويأبى هللا والمممنون إال أبا بكر: متمن، ويقول قائل
452 

7  
ادعىىى لىىي أبىىاخ وأخىىاخ حتىىى أكتىىب كتابىىا، فىىإني أخىىاف أن يتمنىىى 

 أنا أولى ويأبي هللا والمممنون إال أبا بكر: ويقول قائل متمن،
452 

8  
بن أبي بكر أكتىب ألبىي بكىر كتابًىا ال يختلىف  أدعي لي عبـدالرحمن

 عليه أحد بعدي
271 

9  
إذا َحَكَم اْلَحاِكم  فَاْجتَهََد ث ىمَّ أََصىاَب فَلَىه  أَْجىَراِن، وإذا َحَكىَم فَاْجتَهَىَد ث ىمَّ 

 أَْخطَأَ فَلَه  أَْجرٌ 

315 ،

456 

11  

إذا سىىمعتم المىىمذن فقولىىوا مثىىل مىىا يقىىول، ثىىم صىىلوا علىىي، فإنىىه مىىن 

صىىىلى علىىىي صىىىالة صىىىلى هللا عليىىىه بهىىىا عشىىىراً، ثىىىم سىىىلوا هللا لىىىي 

اد هللا، الوسىىيلة، فإنهىىا منزلىىة فىىي الجنىىة ال تنبغىىي إال لعبىىد مىىن عبىى

 وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة

246 

 178 قالها ثالثا، أذكركم هللا في أهل بيتي  11

 175 هل بيتي، أذكركم هللا في أهل بيتيأذكركم هللا في أ  12
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13  
أرحىىم أمتىىي أبىىو بكىىر، وأشىىدها فىىي ديىىن هللا عمىىر، وأصىىدقها حيىىاًء 

 عثمان
531 

 393 ليلة البعير خمساً وعشرين مرة استغفر لي رسول هللا   14

 354 أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم  15

 272 أبي بكر وعمر: اقتدوا باللذين من بعدي  16

 562 فوالذي نفسي بيده ما يخر  منه إال حق! اكتب  17

 67 آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس  18

19  

َما أو أََوْيت َمىىا  أال أدلكمىىا علىىى خيىىر ممىىا سىىألتما  إذا أََخىىْذت َما َمَضىىاِجَعك 

َما، فََسىبَِّحا ثاََلثًىا َوثاََلثِىيَن، َواْحَمىَدا ثاََلثًىا َوثاََلثِىيَن، َوَكبِّىَرا  إلى فَِراِشىك 

 أَْربًَعا َوثاََلثِيَن فَه َو َخْيٌر لَك َما من َخاِدم  

649 

ل  تَْستَِحي منه اْلَماَلئَِكة  21  531 أال أَْستَِحي من َرج 

 215 أال ت بَايِع وَن َرس وَل هللاِ   21

22  
أال ترضى أن تكىون منىي بمنزلىة هىارون مىن موسىى، إال أنىه لىي  

 نبي بعدي
216 

ة، أو نساء المممنين  23  217 أال ترضين أن تكوني سيهدة نساء هذه األمه

 413 أال ليبلل الشاهد منكم الغائب  24

25  

أال وإنه إلهىىي اختىىارني فىىي ثالثىىة مىىن أهىىل بيتىىي، وأنىىا سىىيد الثالثىىة 

وأتقاهم هلل وال فخر، اختارني وعلياً وجعفر ابني أبي طالب وحمىزة 

لمطلب كنا رقىوداً بىاألبطح لىي  منىا إال مسىجى بثوبىه علىى بن عبدا

 وجهه

68 

 181 أَلِحقوا الفرائص بأهلها، فما بقي فهو ألولَى رجل َذكر  26

 271 بكرإلى أبي   27

28  
أمىىا الحسىىن فىىإن لىىه هيبتىىي وسىىمددي، وأمىىا الحسىىين فىىإن لىىه جرأتىىي 

 وجودي
651 
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29  

رسىول ربىي أما بعد، أال أيها الناس؛ فإنمىا أنىا بشىر يوشىك أن يىأتي 

فأجيب، وأنا تارخ فيكم ثقلين، أولهمىا كتىاب هللا فيىه الهىدى والنىور؛ 

 فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به

215 

31  

أمىىرت أن أقاتىىل النىىاس حتىىى يشىىهدوا أن ال إلىىه إال هللا وأنىىي رسىىول 

متىوا الزكىاة، فىإذا فعلىوا ذلىك عصىموا منىي هللا، ويقيموا الصالة، وي

 دماءهم وأموالهم إال بحقها

363 

 611 إن ابني هذا سيد وسيصلح هللا به بين فئتين عظيمتين من المسلمين  31

32  
إن ابنىي هىذا سىيد، ولعىل هللا أن يصىىلح بىه بىين فئتىين عظيمتىين مىىن 

 المسلمين

215 ،

293 

 85 إن أخنع اسم  عند هللا رجٌل تسمى ملك األمالخ  33

 185 إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا  34

35  

إذا أدخل أهل الجنة الجنة، أمر ريحاً عبقة فلصىقت بأهىل  إن هللا 

دوا ريحىه، المعروف، فال يمر أحد منهم بمأل من أهل الجنىة إال وجى

 هذا من أهل المعروف: فقالوا

354 

36  
إن هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريًشا من كنانىة، 

 واصطفى من قريل بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم
175 

37  
إن هللا رفيىىق يحىىب الرفىىق، ويعطىىي علىىى الرفىىق مىىا ال يعطىىي علىىى 

 العنف
619 

 538 إن أمتي التجتمع على ضاللة  38

39  

هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبىي  إن بني

طالب، فال آذن ثم ال آذن ثىم ال آذن، إال أن يريىد ابىن أبىي طالىب أن 

يطلق ابنتي وينكح ابنىتهم فإنمىا هىي بضىعة منىي يريبنىي مىا أرابهىا، 

 ويمذيني ما آذاها

217 

41  

إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبىل، وايىم 

هللا إن كىىان لخليقىىاً لإلمىىارة وإن كىىان مىىن أحىىب النىىاس إلىىيه وإن هىىذا 

 لمن أحب الناس إليه بعده

446 
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41  

ةً، وإنهىىه كىىان يعارضىىني بىىالق إنه جبريىىل  رآن فىىي كىىله عىىام مىىره

ل  تين، وال أراه إاله قىد حضىر أجلىي، وإنهىك أوه عارضني به العام مىره

 أهل بيتي لحوقًا بي، ونعم السهلف أنا لك

217 

 492 إن رضاها رضاي وسخطها سخطي  42

 271  ...إن عبًدا خيره هللا  43

ِ تِْسَعةً َوتِْسِعيَن اْسًما  44  232 إِنَّ هلِلَّ

 271 أبا بكر إن لم تجديني فأت  45

 493 أن من آذى عليا فهو كافر  46

47  
إن هذه الصدقات إنما هىي أوسىاخ النىاس، وإنهىا ال تحىل لمحمىد وال 

 آلل محمد
191 

48  
إن هىىذه الصىىدقة إنمىىا هىىي أوسىىاخ النىىاس، وإنهىىا ال تحىىل لمحمىىد وال 

 آلل محمد
55 

49  

أنىىا أمنىىة ألصىىحابي، فىىإذا قبضىىت دنىىا مىىن أصىىحابي مىىا يوعىىدون، 

متىىىي، فىىىإذا قىىىبص أصىىىحابي دنىىىا مىىىن أمتىىىي مىىىا وأصىىىحابي أمنىىىة أل

يوعدون، وال يزال هذا الدين باهراً على األديان كلها، مىا دام فىيكم 

 من قد رآني

352 

 482 إنا معاشر األنبياء ال نورث، أموالنا صدقة  51

، 478 إنا معاشر األنبياء ال نورث، ما تركنا فهو صدقة  51

482 

  66إنهك إلى خير، إنهك من أزوا  النبي   52

 84 إنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم، وأسماء ابائكم فأحسنوا أسماءكم  53

 46 إنكن صواحب يوسف  54

 52 و هاشم وبنو المطلب شيء واحدإنما بن  55

 184 إنه سيد  56

 345 أنه لي  من نبي يموت، إال دفن حيث يقبص  57
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687 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة ـــــــــــــــــثالحديــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 85 أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، والصالحين من قبلهم  58

59  
قىىد  -تعىىالى-إنىىي أبىىرأ إلىىى هللا أن يكىىون لىىي مىىنكم خليىىل، فىىإن هللا 

 اتخذني خليال؛ كما اتخذ إبراهيم خليال
217 

 492 إني تارخ فيكم الثقلين كتاب هللا وعترتي أهل بيتي  61

61  
كتىاب هللا وعترتىي فىانظروا كيىف تخلفىونني : إني تارخ فيكم الثقلين

 فيهما
67 

62  
إنىىىي دافىىىع اللىىىواء غىىىدا إلىىىى رجىىىل يحبىىىه هللا ورسىىىوله، ويحىىىب هللا 

 ورسوله، ال يرجع حتى يفتح له
216 

 663 اهدأ، فما عليك إال نبي أو صديق أو شهيد  63

 521 فأحبي هذه: بلى، قال: أي بنية ألست تحبين ما أحب  فقالت  64

 393 آية اإليمان حبا األنصار، وآية النفاق بغص  األنصار  65

66  
ىْيطَان  سىالَِكاً فَجىا  إْيهاً يا اْبَن الَخطَّاِب والَِّذي نَْفِسىي بِيَىِدِه مىا لَقِيَىَك الشَّ

كَ  اً َغْيَر فَجِّ  قَطا إالَّ سلََك فَجَّ
243 

 216 كما خلف موسى هارون بل خلفتك  67

 58 بلى إن شاء هللا  68

 234، 64 بلى فادخلي في الكساء  69

 68 بلى، أنت أول شهيد من أهل بيتي  71

71  

بنىىي اإلسىىالم علىىى شىىهادة أن ال إلىىه إال هللا وأن محمىىداً رسىىول هللا، 

لىىى وإقىىام الصىىالة، وإيتىىاء الزكىىاة، وصىىوم شىىهر رمضىىان، والحىىج إ

 البيت، ووالية علي بن أبي طالب

361 

 46  ...اختر: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه  72

73  
ضاء، لىـيلها كنـهارهىـا،ال يزيىل عنهىا بعىدي تركتكم عـلى مىـثل الىـبي

 إال هالك
559 

 247 تفترق أمتي على ثالث وسبعين ملة، كلهم في النار إال ملة واحدة  74
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة ـــــــــــــــــثالحديــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 315 ة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحقتمرق مارق  75

76  
جئت أنا وأبو بكر وعمىر، ودخلىت أنىا وأبىو بكىر وعمىر، وخرجىت 

 أنا وأبو بكر وعمر
348 

 216 الحسن والحسين سيهدا شباب أهل الجنهة  77

78  

ل من شعر أسود فجاء الحسن  خر  النبي  غداة وعليه مرط مرحه

بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمىة فأدخلهىا 

 ثم جاء علي فأدخله

57 

79  

كيىىف : مىىن عنىىدي آنفىىاً، فرجلىىت رأسىىه فقىىال خىىر  رسىىول هللا 

كخيىىر الرجىىال، : قلىىت:   قالىىت-عثمىىان : يعنىىي-تجىىدين أبىىا عبىىـدهللا 

  (أكرميه، فإنه من أشبه أصحابي بي خلقاً ): قال

532 

 33 خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم  81

 391 خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم  81

 413 خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  82

 47 دعه؛ ال يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه  83

 354 دعوا لي أصحابي  84

، 448 دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه  85

451 

 448 دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه  86

 271 دعيه، معاذ هللا أن يختلف المممنون في أبي بكر  87

88  

سر إلى موضع مقتل أبيك، فأوطئهم الخيل وأغر صباحاً على أ ْبنىى 

ق علىىيهم، وأسىىرع المسىىير تسىىبق الخبىىر، فىىإن بفىىرخ هللا بهىىم،  وحىىره

 فأقل اللبث فيهم

446 

89  
ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ) الصىىىىالة أهىىىىل البيىىىىت

  (ک  ک   ک
62 
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة ـــــــــــــــــثالحديــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

91  
ىا َسىِمْعَن َصىْوتََك اْبتَىَدْرَن َعِجْبت  ِمى ىنَّ ِعْنىِدي، فلَمَّ الِء الَّالتِىي ك  ْن هىا  

 الِحَجابَ 
243 

91  
ىىىىلََواِت اْلَخْمىىىىِ ،  علىىىىى أَْن تَْعب ىىىىد وا هللاَ،وال ت ْشىىىىِرك وا بِىىىىِه شيئا،َوالصَّ

 وال تَْسأَل وا الناس شيئاً  -لَِمةً َخفِيَّةً َوأََسرَّ كَ -َوت ِطيع وا 
216 

 68 علي بعدي أفضل أمتي، وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي  92

 493 ون من موسىعلي مني بمنزلة هار  93

94  
علىىيكم بسىىنتي، وسىىنة الخلفىىاء الراشىىدين المهىىديين، عضىىوا عليهىىا 

 بالنواجذ
334 

 522 فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني  95

 636 فاطمة بضعة مني، وأنا منها، من آذاها فقد آذاني  96

 269 قدموا أبا بكر يصلي بالناس  97

98  

اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت علىى آل : قولوا

إبراهيم، وبارخ على محمد وأزواجه وذريته، كمىا باركىت علىى آل 

 إبراهيم إنك حميد مجيد

191 

 189، 55 حمداللهم َصلِّ على محمد وعلى آل م: قولوا  99

 562 قَيِّدوا العلم بالكتاب  111

 31 فدعا له كان ال يولد ألحد مولود، إال أتى به النبي   111

 77 كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة، إال نسبي وسببي  112

 183 ال تبغضه وأحببه وازدد له حبا  113

114  
ْنىىىت ْم  ْم ق ب ىىىوراً، َوَحْيث َمىىىا ك  الَ تَتَِّخىىىذ وا قبىىىري ِعيىىىداً، َوالَ تَْجَعل ىىىوا ب ي ىىىوتَك 

ْم تبلغني  فََصلاوا علي، فإن َصالَتَك 
216 

115  
بهوا أحداً من أصحابي، فإن أحدكم لى و أنفىق مثىل أ حىِد ذهبىاً، مىا ال تَس 

 أدرخ مدَّ أحدهم وال نصيفة
391 
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة ـــــــــــــــــثالحديــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

116  
ال تسىىبوا أصىىحابي، فلىىو أن أحىىدكم أنفىىق مثىىل أحىىد ذهبىىاً مىىا بلىىل مىىد 

 أحدهم وال نصيفه
413 

اَلَمَك َربَاٌح وال أَْفلَح  وال يََساٌر وال نَِجيحٌ   117  84 اَل ت َسمِّ غ 

118  
ه  فَق ول ىىوا  ونِىىي كمىىا أَْطىىَرْت النََّصىىاَرى بىىن َمىىْريََم فَإِنََّمىىا أنىىا َعْبىىد  اَل ت ْطر 

 عبـدهللاِ َوَرس ول ه  
215 

، 478 ال نورث، ما تركنا صدقة  119

653 

 271 ال يبقين في المسجد خوخة إال سدت إال خوخة أبي بكر  111

 654 ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث  111

112  
من أصىحاب الشىجرة أحىد الىذين بىايعوا  -إن شاء هللا -ال يدخل  النهارَ 

  ..تحتها
391 

 442 ألبعثن إليكم رجالً أميناً، حق أمين، حق أمين  113

 84 أَلَْنهَيَنَّ أَْن ي َسمَّى َرافٌِع َوبََرَكة  َويََسارٌ   114

 216 لعن هللا اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  115

 319 لكل نبي حواري وحواريه الزبير  116

117  

بي، هللا هللا فىىىي أصىىىحابي، ال تتخىىىذوهم غرضىىىا هللا هللا فىىىي أصىىىحا

بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومىن أبغضىهم فببغضىي أبغضىهم، 

 ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى هللا تبارخ وتعالى

394 

 666 اللهم اجعله هادياً مهدياً، واهد به  118

 665 اللهم اسق عبـدالرحمن من سليل الجنة  119

 393 اللهم اغفر له، وارحمه وعافه وأعف، عنه وأكرم نزله  121

هَاِجَرهْ   121  393 اللهم إِنَّ اْلَخْيَر َخْير  اآلخرة، فَاْغفِْر لأِْلَْنَصاِر َواْلم 

 215 اللههمه إنهي أحبهه فأحبهه  122
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة ـــــــــــــــــثالحديــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

123  

اللهم إني عبدخ، وابن أمتك، ناصىيتي فىي يىدخ، مىاض فىي حكمىك، 

عىىدل فىىي قضىىا خ، أسىىألك بكىىل اسىىم هىىو لىىك، سىىميت بىىه نفسىىك،أو 

أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت بىه فىي علىم 

 الغيب عندخ

232 

 64 اللهم أهلي أذهب عنهم الرج  وطهرهم تطهيرا  124

 55 اللهم َصلِّ على محمد وأزواجه وذريته  125

126  
ه، اللهىىم وال مىىن وااله، وعىىاد مىىن اللهىم مىىن كنىىت مىىواله فعلىىي مىوال

 عاداه
211 

 238 اللهم أذهب عنهم الرج ، اللهم همالء أهل بيتي  127

 532 إال بوحي من السماءلو كن عشراً لزوجتهن عثمان، وما زوجته   128

ان  129 ان وال بلعه  631 لي  المممن بطعه

131  
لي  من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إال كفر بىاهلل، ومىن ادعىى 

 له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النارقوًما لي  
176 

 247 ما أنا عليه وأصحابي  131

132  
ما من عبد مسلم يذنب ذنبًا، ثم يتوضىأ فيحسىن الوضىوء، ثىم يصىلى 

 ن، ثم يستغفر هللا إال غفر هللا لهركعتي
345 

133  
مىا ولىت أمىة رجىال قىط أمرهىا وفىيهم أعلىم منىه؛ إال لىم يىزل أمىىرهم 

 يذهب سفاال، حتى يرجعوا إلى ما تركوا
578 

 217 مرحبًا بابنتي  134

 269 مري أبا بكر فليصل بالناس، فإنكن صواحب يوسف  135

 117 من بطأ به عمله، لم ي سرع به نسب ه  136

 45 مـن جحد عليهاً إمامته من بعدي فإنما جحد نبوتي  137

138  
من سب أصىحابي؛ فعليىه لعنىة هللا، والمالئكىة، والنىاس أجمعىين، ال 

 يقبل هللا منه صرفا، وال عدال
394 
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة ـــــــــــــــــثالحديــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

139  
مىىن سىىب عليىىا فقىىد سىىبني، ومىىن سىىبني فقىىد سىىب هللا، ومىىن سىىب هللا  

 أكبه هللا على منخريه في النار
513 

ْسلًِما، َستََره    141  661 هللا يوم اْلقِيَاَمةِ َمْن َستََر م 

141  

مىىن سىىره أن يكتىىال بالمكيىىال األوفىىى، إذا صىىلى علينىىا أهىىل البيىىت 

اللهىىم صىىل علىىى محمىىد النبىىي، وأزواجىىه أمهىىات المىىممنين، : فليقىىل

 وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد

191 

142  

.. …من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سىلك هللا بىه طريقىاً إلىى الجنىة 

وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البىدر، 

رثىوا وإن العلماء ورثة األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهماً، ولكن و

 العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر

651 

 441 من كذب عليَّ متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار  143

، 211 من كنت مواله فعلي مواله  144

594 

145  
مىىن كنىىت مىىواله فهىىذا علىىي مىىواله، اللهىىم وال مىىن وااله، وعىىاد مىىن 

 عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله
617 

 629 لعن مممنًا فهو كقتلهمن   146

147  

النجوم أمنىة للسىماء فىإذا ذهبىت النجىوم أتىى السىماء مىا توعىد، وأنىا 

أمنىىة ألصىىحابي فىىإذا ذهبىىت أتىىى أصىىحابي مىىا يوعىىدون، وأصىىحابي 

 أمنة ألمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون

392 

 184 نعم من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني  148

 562 نعم، فإني ال أقول فيهما إال حقًا  149

 84 عن التسمية بملك األمالخ  نهى رسول هللا   151

 442 هذا أمين هذه األمة  151

 462 هذا خالي، فليرني امر  خاله  152

 47 هذا صاحبكما الذي تسأالن عنه  153
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة ـــــــــــــــــثالحديــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 447 هلموا أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده  154

 192 هو لها صدقة ولنا هدية  155

، 175 والذي نفسي بيده ال يممنون حتى يحبوكم هلل ولقرابتي  156

178 

157  
لىىذي نفسىىي بيىىده ال يىىدخل قلىىب الرجىىل اإليمىىان حتىىى يحىىبكم هلل وا

 ورسوله
178 

158  

وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من  األولىين واآلخىرين، 

وهىىي بضىىعة منىىي، وهىىي نىىور عينىىي، وهىىي ثمىىرة فىىمادي، وهىىي 

 جنبي، وهي الحوراء اإلنسيةروحي التي بين 

494 

159  
وأهل بيتىي، أذكىركم هللا فىي أهىل بيتىي، أذكىركم هللا فىي أهىل بيتىي، 

 أذكركم هللا في أهل بيتي
215 

 271 ين باب إال سد إال باب أبي بكروال يبق  161

161  
اعملىوا مىا شىئتم فقىد : وما يدريك لعل هللا اطلع على أهل بىدر، فقىال

 غفرت لكم
352 

 611 فئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارويح عمار تقتله ال  162

 269 يمم القوم أقر هم  163

164  

ْم؛ والَ يَْسىتَهْ  ، أنىا محمىد بىن يا أَياهَا الناس؛ ق ول وا بِقَْولِك  ىْيطَان  م  الشَّ ِويَنَّك 

عبدهللاِ، َوَرس ول  هللاِ، وهللا ما أ ِحبا ان ترفعىوني فَىْوَق مىا رفعنىي هللا 

 

215 

165  
بلىى يىا رسىول هللا : يا بريدة ألست أولى بالمممنين من أنفسهم  قلىت

 كنت مواله فعلي موالهفقال من 
183 

166  

إن القىىوم نقضىىوا أمىىرخ، واسىىتبدوا بهىىا دونىىك وعصىىوني ! يىىا علىىي

فيك، فعليك بالصىبر حتىى ينىزل هللا األمىر، وإنهىم سىيغدرون بىك ال 

مىىة محالىىة فىىال تجعىىل  لهىىم سىىبيال إلىىى إذاللىىك وسىىفك دمىىك، فىىإن األ

 ستغدر بك بعدي

579 
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 الصفحة ـــــــــــــــــثالحديــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

167  
يىىىا علىىىى، هىىىذان سىىىيدا كهىىىول أهىىىل الجنىىىة، وشىىىبابها، بعىىىد النبيىىىين 

 والمرسلين
342 

168  
يكم الثنىاء، فمىاذا تصىنعون  إن هللا قىد أحسىن إلى! يا معشىر األنصىار

 نستجني بالماء: قالوا
353 

169  

اشتروا أنفسكم من هللا، ال أغني عنكم مىن هللا شىيئًا، ! يامعشر قريل

! ال أغنىىي عنىىك مىىن هللا شىىيئًا، يىىا صىىفية! يىىا عبىىاس بىىن عبىىدالمطلب

 أغنىىي عنىىِك مىىن هللا شىىيئًا، يىىا فاطمىىة بنىىت ، ال عمىىة رسىىول هللا

 سليني من مالي ما شئِت، ال أغني عنك من هللا شيئًا! محمد

176 

171  
يىىىدخل الجنىىىة مىىىن أمتىىىي سىىىبعون ألفىىىا بغيىىىر حسىىىاب وهىىىم الىىىذين ال 

 م يتوكلونيسترقون وال يكتوون وال يتطيرون وعلى ربه
216 
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 

 فهرس األعالم المترجم لهم

 

 الصفحة اســــــــــــــــــــــــم العلـــــــــــــــــــــــــــــــم م

 431 أبان بن أبي عياش فيروز أبو إسماعيل  1

 418 أبان بن تغلب بن رياح الجريري البكري  2

 79 أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص  3

 161  (ابن ديزيل)سين بن علي الهمداني إبراهيم بن الح  4

 511  (الزجا )إبراهيم بن السري بن سهل   5

 487  (النظام)إبراهيم بن سيار بن هانص البصري   6

 621 إبراهيم بن علي بن الحسن الكفعمي  7

 196 إبراهيم بن يزيد بن قي  النخعي  8

 661 إحسان إلهي بهير  9

 57 أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي  11

 27 أحمد بن حنبل بن هالل الشيباني  11

 26  (ابن تيمية)أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم الحراني   12

 119 أحمد بن عبدهللا بن أحمد المهراني األصبهاني  13

 25 أبو بكر الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت  14

 29  (ابن حجر)أحمد بن علي بن محمد العسقالني   15

 186 أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي  16

 67 أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي  17

 434  (ابن خلكان)أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي   18

 491 أحمد بن محمد بن السري الكوفي  19

 317 أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة الطحاوي  21



 

 

 الفهــــــــــارس

696 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة اســــــــــــــــــــــــم العلـــــــــــــــــــــــــــــــم م

 423  (السلفي)ألصبهاني أحمد بن محمد بن سلفة ا  21

 531  (ابن عبد ربه)أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب   22

 253 أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي  23

 529 أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري  24

 365 أحمد حسين يعقوب  25

 459 العدويأسلم   26

 344 أسماء بن الحكم الفزاري  27

 24 إسماعيل بن حماد التركي الجوهري  28

 56  (ابن كثير)إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي   29

 645 أصبل بن نباتة التميمي الحنظلي  31

 74 بكر الصديق أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي  31

 77 أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  32

 491  (الفجاءة السلمي)إياس بن عبدهللا بن عبد ياليل   33

 418 جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي  34

 528 جرير بن حازم أبو النضر األزدي العتكي  35

 45  (الصادق)بن علي بن الحسين الهاشمي  جعفر بن محمد  36

 147 حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب القرشي  37

 417 الحرث بن عبدهللا األعور الهمداني  38

 134 حرقوص بن زهير السعدي التميمي  39

 134  (ذو الخويصرة)حرقوص بن زهير بن السعدي التميمي   41

 76 حريث بن جابر الحنفي  41

 617 حسن العلوي  42
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 433  (ابن داود الحلي)الحسن بن علي بن داود   43

 25 الحسين بن محمد بن المفضل األصفهاني  44

 331 حفص بن قي  أبو سهل  45

َكيم بن جبلة العبدي  46  136 ح 

 411 حماد بن سلمة بن دينار البصري  47

 633 خالد بن طهمان أبو العالء الخفاف  48

 511 خالد بن عبدهللا بن يزيد بن أسد القسري  49

 642 خالد بن نجيح المصري  51

 92 ربيعة الجرشي الدمشقي  51

 471 روح هللا بن مصطفى الموسوي الخميني  52

 248 الزبير بن بكار بن عبدهللا بن مصعب بن ثابت األسدي الزبيري  53

 419 زرارة بن أعين الكوفي  54

 373 زياد بن كليب التميمي الحنظلي  55

 461 زيد بن أسلم العدوي المدني  56

 77 زيد بن عمر بن الخطاب  57

 81 زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص  58

 117 فع الغطفاني األشجعيسالم بن أبي الجعد را  59

 184 سعيد بن أبي سعيد المقبري  61

 28 سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي  61

 171 سعيد بن جبير األسدي الكوفي  62

 555  (أبوعثمان الحداد)سعيد بن محمد بن صبيح المالكي المغربي   63

 419 سعيد بن مسروق الثوري سفيان بن  64
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 293 سفيان بن عيينة بن ميمون الهاللي  65

 81 سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب  66

 529 سليمان بن بالل التيمي  67

 418 سليمان بن مهران األسدي األعمل  68

 326 عفيسويد بن غفلة بن عوسجة الج  69

 419  (شريك القاضي) شريك بن عبدهللا النخعي الكوفي   71

 63 شهر بن حوشب الشامي  71

 498 صعصعة بن صوحان العبدي  72

 185 ضرار بن ضمرة الصدائي الكناني  73

 156 طليحة بن خويلد بن نوفل األسدي  74

 417 عاصم بن ضمرة السلولي  75

 171 عامر بن شراحيل الشعبي  76

 126 ىعبد خير بن يزيد الخيوان  77

 222 عبدالجبار بن أحمد القاضي أبو الحسن الهمداني المعتزلي  78

 431 عبدالحسين شرف الدين الموسوي  79

 63 عبدالحميد بن بهرام الفزاري  81

 181  (ابن أبي الحديد)عبدالحميد بن هبة هللا بن محمد المدائني   81

 271 عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الخضيري  82

 472 عبدالرحمن بن أبي ليلى األنصاري األوسي  83

 281  (ابن الجوزي)يمي البكري عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي الت  84

 524 عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد األوزاعي  85

86  
ابن )عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي 

  (دونخل
123 
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 275  (ابن ملجم)عبدالرحمن بن ملجم المرادي التد لي   87

 418 عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري  88

 36 عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي  89

 191  (ابن قدامة)عبدهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي   91

 158  (ابن الكواء)عبدهللا بن الكواء اليشكري   91

 411 عبدهللا بن المبارخ المروزي  92

 141 ى الخزاعيعبدهللا بن بديل بن ورقاء بن عبدالعز  93

 159  (أبومسلم الخوالني)عبدهللا بن ثوب   94

 111 عبدهللا بن سبأ اليهودي  95

 417 عبدهللا بن سلِمة الكوفي  96

 421  (ابن عدي)عبدهللا بن عدي بن عبدهللا الجرجاني   97

 529  (ابن عون)المزني  عبدهللا بن عون أرطبان أبو عون  98

 128  (أبو بكر بن أبي شيبة)عبدهللا بن محمد بن إبراهيم الواسطي   99

 521  (أبو العباس السفاح) عبدهللا بن محمد بن علي بن عبدهللا الهاشمي  111

 349  (المأمون)عبدهللا بن هارون الرشيد   111

 656 عبـدالملك بن حسين بن عبدالملك المكي العصامي  112

 121 عبدالملك بن عبدهللا بن يوسف الجويني  113

 82 عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص األموي  114

 27 عبدوس بن مالك العطار  115

 121  (ابن بطة)عبيدالهل بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري   116

 185 الكوفي عطية بن سعد بن جنادة العوفي  117

 524 علوان بن داود البجلي  118
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 616 علي الوردي العراقي  119

 29  (ابن حزم)لي بن أحمد بن سعيد الفارس األندلسي ع  111

 395 علي بن أحمد بن محمد الحسيني الشيرازي  111

 118  (و الحسن األشعريأب)علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق   112

 75 علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي  113

 284  (مرتضى)علي بن الحسين بن موسى بن إبراهيم   114

 53  (المرداوي)علي بن سليمان بن أحمد السعدي   115

 28  (ابن المديني)علي بن عبدهللا بن جعفر السعدي   116

 29  (ابن األثير)علي بن محمد بن محمد الشيباني   117

 125 عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد النميري  118

 88 بن علي بن أبي طالب الهاشمي عمر بن علي بن الحسين  119

 398  (ابن الحاجب)عمر بن محمد بن منصور األميني الدمشقي   121

 145  (عورأبو األ)عمرو بن سفيان بن عبد شم  السلمي   121

 139  (ابن جرموز)عمير بن جرموز المجاشعي   122

 126 عوف بن أبي جميلة األعرابي البصري  123

 554 عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي  124

 74 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التميمي  125

 192 ادة السدوسيقتادة بن دعامة بن قت  126

 37 الطغري أبو الفنادق قزمان  127

 112 قي  بن عباد بصرى المنقري  128

 316  (النواءكثير )كثير بن إسماعيل التيمي   129

 319  (أبوبصير)ليث بن البختري المرادي   131
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 125  (األشتر)مالك بن الحارث النخعي   131

 54 مالك بن أن  بن مالك األصبحي  132

 227 مجاهد بن جبر المخزومي المكي  133

 223 قادر بن صالح الخطيبمحب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبدال  134

 396 محسن بن مرتضى بن فيص هللا الكاشاني  135

 66 محسن عبدالكريم بن علي بن محمد األمين الحسيني  136

 512  (ابن عاشور)محمد الطاهر بن محمد الشاذلي   137

 39 محمد باقر بن محمد باقر المجلسي الثاني األصفهاني  138

 198  (ابن المنذر)محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري   139

 57  (القرطبي)محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري الخزرجي   141

 491  (الدوالبي)محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد األنصاري   141

 123 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي  142

 54  (الشافعي)  بن العباس القرشي محمد بن إدري  143

 27 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري  144

 641  (الصفار)محمد بن الحسن بن فروخ القمي   145

 231 محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي  146

 555  (القاضي أبو يعلى)محمد بن الحسين بن محمد بن خلف   147

 433  (الشريف الرضي)محمد بن الحسين بن موسى العلوي الموسوي   148

 165 محمد بن الطيب بن محمد الباقالني  149

 62 يزيد الطبري محمد بن جرير بن  151

 33  (ابن حبان)محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي   151

 528  (ابن حميد)محمد بن حميد الرازي   152
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 34  (ابن سعد)محمد بن سعد بن منيع الزهري   153

 126 محمد بن سيرين األنصاري البصري  154

 142 ن طلحة بن عبيدهللا التيمي القرشيمحمد ب  155

 394 محمد بن عبدالر وف بن تا  العارفين المناوي  156

 233 محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري  157

 487 محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني  158

 81 محمد بن عبدهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان القرشي  159

 34 محمد بن عبدهللا بن محمد النيسابوري  161

 122  (ابن العربي)محمد بن عبدهللا بن محمد بن عبدهللا المعافري   161

 86 محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي  162

 74 محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي  163

 45 وسى بن بابويه القميمحمد بن علي بن الحسين بن م  164

 451 محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري  165

 219 محمد بن عمر بن الحسين الرازي  166

 414  (الكشي)محمد بن عمر بن عبدالعزيز   167

 29  (الواقدي)محمد بن عمر بن واقد األسلمي   168

 75  (المفيد)مد بن محمد بن النعمان البغدادي مح  169

 121 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي  171

 121 محمد بن مسلم بن عبيدهللا الزهري  171

 51  (ابن منظور)محمد بن مكرم بن علي األنصاري اإلفريقي   172

 94 محمد جواد مغنية  173

 226 محمد حسين آل كاشف الغطاء  174
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 الصفحة اســــــــــــــــــــــــم العلـــــــــــــــــــــــــــــــم م

 545 محمد رضا الجاللي الحسيني  175

 416 المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي  176

 82 مروان بن الحكم بن أبي العاص األموي  177

 531 مسلمة بن محارب الزيادي  178

 89 بن عبدهللا بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي معاوية  179

 418 المغيرة بن سعيد الكوفي  181

 529  (ابن المقسم)مغيرة بن مقسم أبو هشام الضبي الكوفي   181

 413 موسى بن جار هللا التركستاني القازاني  182

 273 موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي  183

 416  (أبوهارون المكفوف)موسى بن عمير القرشي الكوفي   184

 516 ناصر مكارم الشيرازي  185

 211 نافع بن األزرق الحروري  186

 473 نجدة بن عامر الحروري بن عمير اليمامي  187

 364 نعمة هللا بن عبدهللا بن محمد الجزائري  188

 396 نور هللا بن عبدهللا بن نور هللا المرعشلي التستري  189

 222 هشام بن الحكم الشيباني  191

 82 هشام بن عبدالملك بن مروان القرشي  191

 91 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام  192

 82 وليد بن عتبة بن أبي سفيان  193

 282 يحيى بن أبي زيد العلوي  194

 349 يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي  195

 67 يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي األسدي الحلي  196
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 53 يحيى بن شرف بن مري النووي  197

 421  (ابن معين)يحيى بن معين بن عون الغطفاني   198

 76 يزدجرد بن شهريار بن كسرى  199

 419 يزيد بن هارون بن زاذي الواسطي  211

 473 يزيد بن هرمز المدني  211
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 ماكن والبلدانفهرس األ

 

 الصفحة اسم المكان أو البلد م

 446 أ ْبنى  1

 472 أحجار الزيت  2

 566 ربيجانأذ  3

 151، 151 أذرح  4

 566 أرمينية  5

 472 ألهوازا  6

 291 برقة  7

 446، 443 البلقاء  8

 291 جرجان  9

 445، 444، 443 الجرف  11

 291، 291 خراسان  11

 443 الداروم  12

 151، 151 دومة الجندل  13

 422 دينور  14

 491، 337 ذي القصة  15

 299 ذي المروة  16

 317، 134، 133 ذي قار  17

 316 الربذة  18

 499 سجستان  19

 472 السوس  21
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 الصفحة اسم المكان أو البلد م

21  
، 151، 151، 149، 144، 143، 131 صفين

168 ،169 ،214 ،295 ،315 ،311 ،

329 ،464 ،568 

 291 طبرستان  22

 476، 291 طرابل   23

 476 طنجة  24

 194 عين التمر  25

 196، 617، 551، 211، 175 غدير خم  26

27  

، 478، 468، 335، 331، 284، 284 فدخ

478 ،479 ،481 ،481 ،481 ،482 ،

484 ،489 ،496 ،518 ،518 ،521 ،

521 ،632 ،633 ،634 ،651 ،652 ،

652 ،658 ،658 ،659 ،659 

 148 القادسية  28

 293 النخيلة  29

 431 النوبندجان  31
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 

 فهرس مراجع البحث
 

 (.ج  منزله وعال)القرآن الكريم   * 

  المراجع السنية: أوال : 

 فوقيىة حسىين محمىود. د: أبىو الحسىن األشىعري، تحقيىق: ة عن أصول الديانمةاإلبان، 

 .القاهرة - هـ، دار األنصار1397الطبعة األولى، 

 سعيد المندوب: تحقيق، رحمن السيوطيعبدال جالل الدين: اإلتقان في علوم القرآن، 

 .لبنان -هـ، دار الفكر 1416، الطبعة األولى

 واحىىد بىىن أحمىىد الحنبلىىي المقدسىىيعبدال  محمىىد بىىنعبىىدهللا أبىىو: األحاديممث المختممارة، 

مكتبىة النهضىىة ، هىـ1411 بىن دهىىيل، الطبعىة األولىى، عبىدهللا ملك بىنعبىدال: تحقيىق

 .مكة المكرمة -الحديثة 

 نشر موقع صيد الفوائد ،رحمن دمشقيةعبدال: أحاديث يحتج بها الشيعة. 

 بىن محمىد بىن حبيىب البصىري  أبو الحسن علي: األحكام السلطانية والواليات الدينية

 .بيروت -دار الكتب العلمية ، هـ1415طبعة عام ،البغدادي الماوردي

 قادر عطىاعبىدال محمىد: تحقيىق ، ابن العربيعبدهللا أبو بكر محمد بن: أحكام القرآن، 

 .لبنان - دار الفكر للطباعة والنشر

 خالقعبىدال غنيالعبىد: تحقيىق ،عبىدهللا محمد بن إدري  الشىافعي أبىو: أحكام القرآن، 

 .بيروت - هــ، دار الكتب العلمية1411طبعة عام 

 سىىيد . د: تحقيىىق ،علىىي بىىن محمىىد اآلمىىدي أبىىو الحسىىن: اإلحكممام فممي أصممول األحكممام

 .بيروت -دار الكتاب العربي  هـ،1414الجميلي، الطبعة األولى، 

 الطبعة األولىىى،علىىي بىىن أحمىىد بىىن حىىزم األندلسىىي: اإلحكممام فممي أصممول األحكممام ،

 .القاهرة -هـ، دار الحديث 1414
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 عصىام محمىد الحىا  .د: تحقيىق ،أبو حنيفة أحمد بىن داود الىدينوري: األخبار الطوال

 .لبنان-بيروت -دار الكتب العلمية  ، هـ1421علي،الطبعة األولى، 

 دار النفائ ، بيروت، لبنان ،نايف معروف: األدب اإلسالمي في عهد النبوة. 

 أبي السعود محمد بىن محمىد العمىادي: لى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل السليم إ، 

 .بيروت -دار إحياء التراث العربي 

 ملك بىن اإلمىام أبىي عبدال أبو المعالي: اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد

:  بىن يوسىف بىن محمىد بىن حيويىة الجىويني تحقيىقعبدهللا  بن يوسف بنعبدهللا محمد

 .هـ، ممسسة الكتب الثقافية1415ة األولى، أسعد تميم، الطبع

 محمىد : إزالة الدهش والوله، عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب لمه

محمىد ناصىر الىدين األلبىاني، : بن إدري  القىادري، تحقيىق زهيىر شىاويل، وتخىريج

 .بيروت - هـ، المكتب اإلسالمي1414الطبعة األولى، 

 ألبي جعفر محمد بن الحسىن الطوسىي، تحقيىق : اراالستبصار فيما اختلف من األخب

 .طهران -دار الكتب اإلسالمية ،حسن الموسوي: وتعليق

 بر عبىدال  بىنعبىدهللا أبو عمر يوسىف بىن: االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار

محمىىد علىىي معىىوض، الطبعىىة األولىىى، -سىىالم محمىىد عطىىا: تحقيىىق ،النمىىري القرطبىىي

 .بيروت - دار الكتب العلمية، م2111

  فممي تمماريخ الطبممرياستشممهاد عثمممان ووقعممة الجمممل فممي مرويممات سمميف بممن عمممر :

 -دار األنىدل  الخضىراء، هىـ1418طبعىة عىام  خالد بن محمد الغيث،.دراسة نقدية د

 .جدة

 تحقيىق ،برعبىدال  بىن محمىد بىنعبىدهللا يوسف بن: االستيعاب في معرفة األصحاب :

 .بيروت -دار الجيل : هـ، دار النشر1412الطبعة األولى،  ،علي محمد البجاوي

 تحقيىق ، بىن محمىدعبىدهللا بر يوسف بنعبدال ابن: االستيعاب في معرفة األصحاب :

 بيروت - هـ، دار الجيل1412علي محمد البجاوي، الطبعة األولى، 
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 عىىز الىىدين بىىن األثيىىر أبىىي الحسىىن علىىي بىىن محمىىد : أسمد الغابممة فممي معرفممة الصممحابة

 .لبنان - بيروت -العربي الجزري دار الكتاب 

 لندن- دار الحكمة ،مصطفى الشكعة: إسالم بال مذاهب. 

 أحمىىد بىىن علىىي بىىن حجىىر أبىىو الفضىىل العسىىقالني : اإلصممابة فممي تمييممز الصممحابة

 - هىىـ، دار الجيىىل1412الطبعىىة األولىىى،  ،علىىي محمىىد البجىىاوي: تحقيىىق، الشىىافعي

 .بيروت

 حمىىد أ: تحقيق،دادي أبىىو منصىىورقادر بىىن طىىاهر بىىن محمىىد البغىىعبىىدال: أصممول الممدين

 .بيروت - هـ، دار الكتب العلمية1323شم  الدين، الطبعة األولى، 

 تصىىحيح  ،أبىىو جعفىىر محمىىد بىىن يعقىىوب بىىن إسىىحاق الكلينىىي: األصممول مممن الكممافي

 - هىىـ، دار الكتىىب اإلسىىالمية1363علىىي اكبىىر الغفىىاري، الطبعىىة الخامسىىة، : وتعليىىق

 .طهران

 محمىىد األمىىين بىىن محمىىد بىىن المختىىار : قممرآن بممالقرآنأضممواء البيممان فممي إيضمما  ال

هىىـ، دار 1415مكتىىب البحىىوث والدراسىىات، طبعىىة عىىام : الجكنىىي الشىىنقيطي، تحقيىىق

 .بيروت –الفكر للطباعة والنشر

 أحمىد : االعتقاد والهداية إلى سمبيل الرشماد علمى ممذهب السملف وأصمحاب الحمديث

هىىـ، دار 1411ولىىى، لطبعىىة األأحمىىد عصىىام الكاتىىب، ا: بىىن الحسىىين البيهقىىي، تحقيىىق

 .بيروت - اآلفاق الجديدة

 شىم  الىدين محمىد بىن أبىي بكىر بىن عبىدهللا أبىو: إعالم الموقعين عن رب العمالمين 

م، 1973طبعة عىام ،ر وف سىعدعبدال طه: تحقيق ،أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي

 .بيروت - دار الجيل

 سمير جىابر، دار الفكىر للطباعىة علي مهنا و: أبو الفر  األصبهاني، تحقيق: األغاني

 .لبنان -والنشر  

 محمىىد بىىن محمىىد بىىن محمىىد بىىن أحمىىد الطوسىىي الغزالىىي : االقتصمماد فممي االعتقمماد

 .لبنان - م، دار ومكتبة الهالل1993الطبعة األولى، . الشافعي
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 حليم بىن تيميىة عبىدال أحمىد بىن: اقتضاء الصمراط المسمتقيم مخالفمة أصمحاب الجحميم

مطبعىة ، هىـ1369الطبعىة الثانيىة،  ،محمىد حامىد الفقىي: تحقيىق ،باسالحراني أبو الع

 .القاهرة -السنة المحمدية 

 هـ1425 الدرويل، الطبعة األولى، عبدهللا صالح: آل البيت وحقوقهم الشرعية. 

 هىـ، دار المعرفىة 1393الطبعة الثانية،  ،عبدهللا محمد بن إدري  الشافعي أبو: األم- 

 .بيروت

 هـ1417 الدميجي، طبعة عام عبدهللا للدكتور: اإلمامة العظمى. 

 خليىىل : منسىىوب لعبىىد هللا بىىن مسىىلم ابىىن قتيبىىة الىىدينوري  تحقيىىق: اإلمامممة و السياسممة

 بيروت - هـ، دار الكتب العلمية1418طبعة عام ،المنصور

 علىي . د: أبىو نعىيم األصىبهاني، تحقيىق: اسمم المؤلمف ،اإلمامة والرد على الرافضمة

المدينىة  -مكتبة العلوم والحكم  ،هـ1415صر الفقيهي، الطبعة الثالثة، بن محمد بن نا

 .السعودية -المنورة

 الحميىىىد، والشىىىيخ عثمىىىان عبىىىدهللا د سىىىعد: تقىىىريص ،فيصىىىل نىىىور: اإلماممممة والمممنص 

 .اليمن -دار الصديق، هـ1425ولى، الطبعة األ الخمي ،

 ر إبراهيم بن عىامر للدكتو: االنتصار للصحب واآلل من افتراءات السماوي الضال

 .هـ، مكتبة الغرباء األثرية1318الرحيلي،الطبعة األولى، 

 كريم بىىن محمىىد ابىىن منصىىور التميمىىي السىىمعاني، تحقيىىقعبىىدال أبىىي سىىعيد: األنسمماب :

 بيروت، - م، دار الفكر1998 عمر البارودي، الطبعة األولى، عبدهللا

 سهيل زكارن وريىاض : قأحمد بن يحيى بن جابر البالذري، تحقي: أنساب األشراف

 .لبنان - بيروت-دار الفكر للطباعة والتوزيع ،زركلي

 كريم بىىن محمىىد ابىىن منصىىور التميمىىي السىىمعاني، تحقيىىقعبىىدال أبىىو سىىعيد: األنسمماب :

 .بيروت - دار الفكر ،ـم1998 عمر البارودي، الطبعة األولى، عبدهللا
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 مممد بممن حنبمملاإلنصمماف فممي معرفممة الممراجح مممن الخممالف علممى مممذهب اإلمممام أح :

 .بيروت - دار إحياء التراث العربي ،محمد حامد الفقي: تحقيق

 عبىىد هللا بىىن عمىىر بىىن محمىىد بىىن علىىي الشىىيرازي : أنمموار التنزيممل وأسممرار التأويممل

 .بيروت - البيضاوي، دار الفكر

 حميىد األثىري، مراجعىة عبدال  بىنعبىدهللا: أنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع

حمن بن صالح بن محمىود، الطبعىة قادر االرنا وط، وعبد الرعبدال: نالشيخا: وتقديم

 .الرياض -هـ، دار الراية للنشر والتوزيع1422ولى، األ

 نشىر  ،أبىو محمىد الحسىيني: أوجز الخطاب فمي بيمان موقمف الشميعة ممن األصمحاب

 .موقع البرهان

 لمنىىذر أبىىي بكىىر محمىىد بىىن إبىىراهيم بىىن ا: األوسممط فممي السممنن واإلجممماع واالخممتالف

ولىىى، غير أحمىىد بىىن محمىىد حنيف،الطبعىىة األأبىىو حمىىاد صىى .د: النيسىىابوري تحقيىىق

 .الرياض -م، دار طيبة 1985

 دار الكتىب  أحمىد شىاكر،: الباعث الحثيث شر  اختصار علموم الحمديث البمن كثيمر

 .لبنان -بيروت  - العلمية

 الثانيىة، دار  الطبعىة،زيىن الىدين ابىن نجىيم الحنفي: البحر الرائمق شمر  كنمز المدقائق

 بيروت -المعرفة 

 د: خالق البىىزار الوفىىاة، تحقيىىقعبىىدال أبىىو بكىىر أحمىىد بىىن عمىىرو بىىن: البحممر الزخممار .

مكتبىة ، هىـ، ممسسىة علىوم القىرآن 1419ولىى، الطبعىة األ محفوب الرحمن زين هللا،

 .المدينة، بيروت  -العلوم والحكم 

 مىىد بىىن رشىىد القرطبىىي أبىىو محمىىد بىىن أحمىىد بىىن مح: بدايممة المجتهممد ونهايممة المقتصممد

 .بيروت - دار الفكر ،الوليد

 سىىماعيل بىن عمىر بىىن كثيىر القرشىي أبىىو الفىداء، مكتبىة المعىىارف : البدايمة والنهايمة- 

 بيروت
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 سىرا  الىدين : البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعمة فمي الشمر  الكبيمر

 ،بىىابن الملقىىن أبىىي حفىىص عمىىر بىىن علىىي بىىن أحمىىد األنصىىاري الشىىافعي المعىىروف

الطبعىة األولىىى،  ،مصىطفى أبىو الغىىيط وعبىدهللا بىن سىليمان وياسىىر بىن كمىال: تحقيىق

  .السعودية-الرياض -هـ، دار الهجرة للنشر والتوزيع 1425

  الحىىارث بىن أبىىي أسىىامة: (زوائممدالهيثمي)بغيمة الباحممث عمن زوائممد مسممند الحمارث، 

الطبعىة األولىى،  الح البىاكري،حسىين أحمىد صى. د: الحافظ نور الدين الهيثمىي تحقيىق

 .المدينة المنورة -هـ، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 1413

 تحقيىىق، حمىد بىىن أبىي جىىرادةأكمىىال الىىدين عمىر بىىن : بغيمة الطلممب فمي تمماريخ حلمب :

 .سهيل زكار، دار الفكر

 رحمن السىىيوطي، عبىىدال جىىالل الىىدين: بغيممة الوعمماة فممي طبقممات اللغممويين والنحمماة

 .صيدا - لبنان -المكتبة العصرية ،مد أبو الفضل إبراهيممح: تحقيق

 بدون ،أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طيفور: بالغات النساء. 

 ولىىالطبعة األ ،زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي: تاريخ ابن الوردي ،

 بيروت/ لبنان  -هـ، دار الكتب العلمية 1417

  الطبعىىة األولىىى،  ،يحيىىى بىىن معىىين أبىىو زكريىىا: (يروايممة الممدور)تمماريخ ابممن معممين

 .مكة المكرمة -مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ، هـ1399

 صىبحي اليىامرائي، : عمر بىن أحمىد ابىو حفىص الواعظ،تحقيىق: تاريخ أسماء الثقات

 .الكويت -هـ،الدار السلفية1414الطبعة األولى، 

 شم  الدين محمىد بىن أحمىد بىن عثمىان : عالمتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واأل

هىـ، دار الكتىاب 1417الطبعىة األولىى،  ،سىالم تىدمرىعبدال عمر. د: الذهبي، تحقيق

 .بيروت -لبنان - العربي

 محمىىد محىىي الىىدين: تحقيىىق ،رحمن بىىن أبىىي بكىىر السىىيوطيعبىىدال: تمماريخ الخلفمماء 

 .مصر -هـ، مطبعة السعادة 1371حميد،الطبعة األولى، عبدال
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 اريخ الخلفمماء الراشممدين سمميرة أميممر الممممؤمنين علممي بممن أبممي طالممب شخصممميته تمم

 .هـ، بدون1426الطبعة األولى،  ،علي محمد الصالبي: (دراسة شاملة)وعصره 

 بيروت -ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية : تاريخ الطبري. 

 تحقيىق ، البخىاري الجعفىيمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبىدهللا: التاريخ الكبير :

 .بيروت - السيد هاشم الندوي، دار الفكر

 علىي محمىد : أبو زيد عمر بن شىبة النميىري البصىري،تحقيق: تاريخ المدينة المنورة

 بيروت، - هـ، دار الكتب العلمية1417طبعة عام ،دندل وياسين سعد الدين بيان

 عبىىدهللا ادر بىىن شىىيخ بىىنقعبىىدال: تمماريخ النممور السممافر عممن أخبممار القممرن العاشممر 

 .بيروت - دار الكتب العلمية، هـ1415الطبعة األولى، ، العيدروسي

 أحمد بن أبي يعقوب بن جعفىر بىن وهىب بىن واضىح اليعقىوبي، دار : تاريخ اليعقوبي

 .بيروت - صادر

 بيروت - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية: تاريخ بغداد. 

 أكىرم . د: تحقيىق، خليفة بن خياط الليثي العصىفري أبىو عمىر: بن خياط تاريخ خليفة

، دمشىىق  -ممسسىىة الرسىىالة ، دار القلىىم ، هىىـ1397الطبعىىة الثانيىىة،  ،ضىىياء العمىىري

 .بيروت

 أبي القاسم علي بىن : تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل

محىىب الىىدين أبىىي سىىعيد عمىىر بىىن : قيىىق الشىىافعي، تحعبىىدهللا الحسىىن ابىىن هبىىة هللا بىىن

 بيروت -، دار الفكر م1995غرامة العمري، طبعة عام 

 محمىد : تحقيىق ،عبدهللا بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري: تأويل مختلف الحديث

 .بيروت -هـ، دار الجيل 1393زهري النجار، طبعة عام 

 يم عثمىىان، طبعىىة عىىام كرعبىىدال: جبار، تحقيىىقعبىىدال القاضىىي: تثبيممت دالئممل النبمموة

 .بيروت - م، دار العربية والطباعة والنشر1966
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 م، دار سىحنون للنشىر 1997طبعة عام ،محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير

 .تون  - والتوزيع

 رحيم عبىىىىدال رحمن بىىىىنعبىىىىدال محمىىىىد: تحفممممة األحمممموذي بشممممر  جممممامع الترمممممذي

 .روتبي - دار الكتب العلمية ،المباركفوري أبو العال

 محمد أمحزون: تحقيق مواقف الصحابة في الفتن من روايات الطبري والمحدثين، 

 .هـ، دار طيبة، مكتبة الكوثر، الرياض1415الطبعة األولى، 

 رحمن بىىن أبىىي بكىىر السىىيوطي، عبىىدال: تممدريب الممراوي فممي شممر  تقريممب النممواوي

 .الرياض -مكتبة الرياض الحديثة ،لطيفعبدال وهابعبدال: تحقيق

 ولىىى، دار الكتىىب الطبعىىة األ ، شىىم  الىىدين محمىىد الىىذهبيعبىىدهللا أبىىو: رة الحفمماظتممذك

 .بيروت - العلمية

 مجيىد السىلفي، عبدال حمىدي: تحقيق ،ابن الملقن: تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج

 .بيروت  -المكتب اإلسالمي  ، م1994، الطبعة األولى

 مكتبىىىة آيىىىة هللا العظمىىىى هىىىـ1414طبعىىىة عىىىام  ،حمىىىد الحسىىىينيأ: تمممراجم الرجمممال ،

 .قم -المرعشي النجفي 

 قوي المنىىذري أبىىو عبىىدال عظيم بىىنعبىىدال: الترغيممب والترهيممب مممن الحممديث الشممريف

 - دار الكتىب العلميىة، هىـ1417إبراهيم شم  الدين، الطبعة األولى، : تحقيق ،محمد

 .بيروت

 ري، الطبعىىة إبىىراهيم األبيىىا: تحقيق،علىىي بىىن محمىىد بىىن علىىي الجرجىىاني: التعريفممات

 .بيروت - هـ، دار الكتاب العربي1415األولى، 

 أسىعد محمىد : تحقيىق،رحمن بن محمد بىن إدريى  الرازيعبدال: تفسير ابن أبي حاتم

 .صيدا - الطيب، المكتبة العصرية

 طبعىىىة  ،إسىىىماعيل بىىىن عمىىىر بىىىن كثيىىىر الدمشىىىقي أبىىىو الفىىىداء: تفسمممير ابمممن كثيمممر

 .بيروت - هـ، دار الفكر1411عام
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  الشىيخ : محمد بن يوسف الشهير بىأبي حيىان األندلسىي، تحقيىق: البحر المحيطتفسير

( 1: الشىىيخ علىىي محمىىد معىىوض، شىىارخ فىىي التحقيىىق -موجود عبىىدال عىىادل أحمىىد

هىـ، دار 1422طبعىة عىام  ،أحمىد النجىولي الجمىل.د( 2 ،مجيىد النىوقيعبدال زكريا.د

 .بيروت -لبنان - الكتب العلمية

 محسىن : الفىيص الكاشىاني، تحقيىق)المرتضىى الملقىب ب محمد بىن: التفسير الصافي

 .طهران-هـ،دار الكتب اإلسالمية 1416الحسيني االميني،الطبعة األولى، 

 هاشىىم الرسىىولي المحالتىىي، : محمىىد بىىن مسىىعود العياشىىي، تحقيىىق: تفسممير العياشممي

 .طهران- المكتبة العلمية اإلسالمية

 ياسىر : تحقيىق ،جبار السىمعانيعبدال أبو المظفر منصور بن محمد بن: تفسير القرآن

 -هىىـ، دار الىىوطن 1418الطبعىىة األولىىى،  ،بىىن إبىىراهيم و غنىىيم بىىن عبىىاس بىىن غنىىيم

 .السعودية - الرياض

 أبىىو الحسىىن مقاتىىل بىىن سىىليمان بىىن بشىىير األزدي بىىالوالء : تفسممير مقاتممل بممن سممليمان

 -لبنىان - ميىةهىـ، دار الكتىب العل1424الطبعىة األولىى،  ،أحمىد فريىد: تحقيق، البلخي

 .بيروت

 أحمىد بىن علىي بىن حجىر أبىو الفضىل العسىقالني الشىافعي، تحقيىق: تقريب التهمذيب :

 .سوريا - هـ، دار الرشيد1416محمد عوامة، الطبعة األولى، 

 دار  -م 1974الطبعة الثانيىة، ،يوسىف العشىي: تحقيق ،الخطيب البغدادي: تقييد العلم

 .إحياء السنة النبوية

 السىىىيد . د: تحقيىىىق ،رحمن بىىىن علىىىي بىىىن محمىىىد أبىىىو الفىىىر بىىىدالع: تلبممميس إبلممميس

 .بيروت -هـ، دار الكتاب العربي 1415الجميلي،الطبعة األولى، 

 رحمن عبدال جمال الدين أبي الفر : تلقيح فهوم أهل األثر في عيون التاريخ والسير

 .تبيرو - شركة دار األرقم بن أبي األرقم ،م 1997ابن الجوزي، الطبعة األولى، 

 عمىاد : أبو بكر محمىد بىن الطيىب البىاقالني، تحقيىق: تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل

 .لبنان -بيروت -هـ، ممسسة الكتب الثقافية1414الدين أحمد حيدر، الطبعة الثالثة، 
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 بىىنعبىىدهللا أبىىو عمىىر يوسىىف بىىن: التمهيممد لممما فممي الموطممأ مممن المعمماني واألسممانيد  

كبير البكىري، طبعىة عبدال محمد ،ن أحمد العلوي مصطفى ب: تحقيق، بر النمريعبدال

 .المغرب- وزارة عموم األوقاف والشمون اإلسالمية ، هـ1387عام 

 رحمن عبىدال أبو الحسىن محمىد بىن أحمىد بىن: التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع

هىىـ، 1418طبعىىة عىىام ،محمىىد زاهىىد بىىن الحسىىن الكوثري: تحقيىىق ،الملطىىي الشىىافعي

 .مصر -هرية للتراث المكتبة األز

 بدون، السعديعبدهللا عبد الرحمن بن ناصر بن: التنبيهات اللطيفة. 

 أحمىىد بىىن علىىي بىىن حجىىر أبىىو الفضىىل العسىىقالني الشىىافعي،الطبعة : تهممذيب التهممذيب

 .بيروت -هـ،دار الفكر 1414األولى، 

 بشىار . د: تحقيىق ،يوسف بن الزكي عبىدالرحمن أبىو الحجىا  المىزي: تهذيب الكمال

 .بيروت - هـ، ممسسة الرسالة1411ولى، واد معروف، الطبعة األع

 محمد عىوض مرعىب، : ر محمد بن أحمد األزهري، تحقيق.أبو منصو: تهذيب اللغة

 .بيروت -م،دار إحياء التراث العربي  2111الطبعة األولى، 

 ابىىن ناصىىر : توضمميح المشممتبه فممي ضممبط أسممماء الممرواة وأنسممابهم وألقممابهم وكنمماهم

محمىد نعىيم : تحقيق، بىن محمىد القيسىي الدمشىقيعبىدهللا م  الىدين محمىد بىنالدين شى

 .بيروت - ممسسة الرسالة، م1993العرقسوسي، الطبعة األولى، 

 طبعة  ،عبد الرحمن بن ناصر السىعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان

 .صيدا- بيروت ،هـ، المكتبة العصرية1425عام 

 السيد شرف الىدين : تحقيق ،ن بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيمحمد بن حبا: الثقات

 .بيروت - هـ، دار الفكر1395الطبعة األولى،  ،أحمد

  الحىافظ جىالل الىدين: (الجمامع الصمغير وزوائمده والجمامع الكبيمر)جمامع األحاديمث 

 .بدون ،رحمن السيوطيعبدال
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 تحقيق ،بخاري الجعفيمحمد بن إسماعيل أبو عبدهللا ال: الجامع الصحيح المختصر :

 .بيروت -اليمامة ، دار ابن كثير، هـ1417، الطبعة الثالثة، مصطفى ديب البغا.د

 محمىىد بىىن عيسىىى أبىىو عيسىىى الترمىىذي السىىلمي: الجممامع الصممحيح سممنن الترمممذي، 

 .بيروت -أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي : تحقيق

 هىىـ، دار 1398طبعىىة عىىام  ،بر النمىىريدالعبىى يوسىىف بىىن: جممامع بيممان العلممم وفضممله

 .بيروت - الكتب العلمية

 دار الشىعب، محمد بن أحمد األنصاري القرطبىيعبدهللا أبو: الجامع ألحكام القرآن - 

 .القاهرة

 رحمن بىىن أبىىي حىىاتم محمىىد بىىن إدريىى  أبىىو محمىىد الىىرازي عبىىدال: الجممر  والتعممديل

 .بيروت -راث العربيهـ، دار إحياء الت1271التميمي، الطبعة األولى، 

 محمىد بىن أبىي بكىر : جالء األفهام في فضل الصالة والسالم على محمد خير األنام

قادر عبىىىدال -شىىىعيب األرنىىىا وط : تحقيىىىق، (ابىىىن القىىىيم) عبىىىدهللا أيىىىوب الزرعىىىي أبىىىو

 .الكويت - هـ، دار العروبة1417الطبعة الثانية،  ،األرنا وط

 دار الفكر،م1988 -هـ 1418، العسكريالشيخ األديب أبو هالل : جمهرة األمثال - 

 .بيروت

 (بدون).رمزي منير بعلبكي الطبعة األولى: تحقيق: جمهرة اللغة 

 ألبىىي محمىىد علىىي بىىن أحمىىد بىىن سىىعيد بىىن حىىزم األندلسىىي: جمهممرة أنسمماب العممرب، 

 .لبنان -بيروت  -دار الكتب العلمية ، هـ1424الطبعة الثالثة، 

 علىي : تحقيىق ،ابن تيمية: من بدل دين المسيحالجواب الصحيح  الجواب الصحيح ل

 .مصر -مطبعة المدني ،سيد صبح المدني

 محمد بن أبي بكر االنصاري التلمسىاني : الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة

 .بدون ،المعروف بالبري
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 حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشر  قرة العمين بمهممات المدين :

 - دار الفكىىر للطباعىىة والنشىىر والتوزيىىع، السىىيد محمىىد شىىطا الىىدمياطيأبىىي بكىىر ابىىن 

 .بيروت

 علي بىن : الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شر  مختصر المزني

 -الشىيخ علىي محمىد معىوض : تحقيىق ،محمد بن حبيب الماوردي البصىري الشىافعي

 -دار الكتىىب العلميىىة هىىـ، 1419موجود، الطبعىىة األولىىى، عبىىدال الشىىيخ عىىادل أحمىىد

 .لبنان -بيروت 

 الطبعىىة  ، األصىىبهانيعبىىدهللا أبىىو نعىىيم أحمىىد بىىن: حليممة األوليمماء وطبقممات األصممفياء

 .بيروت - دار الكتاب العربي، هـ1415الرابعة، 

 محمىد : تحقيق،قادر بىن عمىر البغىداديعبىدال: خزانة األدب ولب لباب لسان العمرب

 - م،دار الكتىىب العلميىىة1998لطبعىىة األولىىى، نبيىىل طريفي،واميىىل بىىديع اليعقىىوب، ا

 .بيروت

 الحىافظ الفقيىه صىفي الىدين أحمىد : خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجمال

الطبعىىىة  ،فتاح أبىىىو غىىىدةعبىىىدال: تحقيىىىق،   الخزرجىىىي األنصىىىاري اليمنىىىيعبىىىدهللا بىىىن

 .بيروت - حلب -دار البشائر -هـ، مكتب المطبوعات اإلسالمية 1416، الخامسة

 رحمن، طبعىة عىام عبىدال لطيفعبىدال: تحقيىق، ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل

 .بيروت - هـ، دار الكتب1417

 الحىافظ شىهاب الىدين أبىي الفضىل أحمىد بىن : الدرر الكامنة في أعيمان المائمة الثامنمة

هىـ، 1392الطبعة الثانيىة، ،معيد ضىانعبدال محمد: مراقبة: علي بن محمد العسقالني

 .الهند -در ابادصي -ائرة المعارف العثمانية مجل  د

 حسىىن إسىىماعيل مىىروة: تحقيق،محمىىد بىىن أحمىىد بىىن عثمىىان الىىذهبي: دول اإلسممالم-

 .بيروت -مـ، دار صادر1999محمود األرنا وط، الطبعة األولى، 

 بيروت -هـ،دار الفكر1416الطبعة الثانية، : يوسف العشى: الدولة األموية. 
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 سىىعد المبىىارخ الحسىىن، : حمىىد الىىدوالبي، تحقيىىقأمحمىىد بىىن : ةالذريممة الطمماهرة النبويمم

 .الكويت - هـ، الدار السلفية1417ولى، الطبعة األ

 موقع صيد الفوائد ، الذهبيعبدهللا أبي: رد البهتان عن معاوية بن أبي سفيان. 

 محمىد بىن جعفىر الكتىاني، : الرسالة المستطرفة لبيمان مشمهور كتمب السمنة المصمنفة

هىىـ، دار 1416لمنتصىىر محمىىد الزمزمىىي الكتىىاني، الطبعىىة الرابعىىة، محمىىد ا: تحقيىىق

 .بيروت - البشائر اإلسالمية

 وهاب بىن علىي عبدال تا  الدين أبي النصر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

موجود، الطبعىة عبىدال علي محمد معوض، عادل أحمد: تحقيق،كافي السبكيعبدال بن

 .بيروت -ان لبن -هـ، عالم الكتب 1419األولى، 

 هىـ، دار اإلمىام النىووي1416الطبعة األولىى،  ،محمود سعيد ممدوح: رفع المنارة - 

 .األردن -عمان

 أبىو الفضىل شىهاب الىدين : رو  المعاني فمي تفسمير القمرآن العظميم والسمبع المثماني

 .بيروت - دار إحياء التراث العربي ،السيد محمود األلوسي البغدادي

 بىن محمىد الطبىري أبىو جعفىر، عبدهللا أحمد بن: ب العشرةالرياض النضرة في مناق 

دار الغىرب ، م1996 محمىد مىانع الحميىري، الطبعىة األولىى، عبىدهللا عيسىى: تحقيىق

 .بيروت - اإلسالمي

 هىىـ، 1414رحمن بىىن علىىي بىىن محمىىد الجىىوزي، الطبعىىة الثالثىىة، عبىىدال: زاد المسممير

 .بيروت -المكتب اإلسالمي 

  عبىىدهللا محمىىد بىىن أبىىي بكىىر أيىىوب الزرعىىي أبىىو: العبممادزاد المعمماد فممي هممدي خيممر، 

هىـ، 1497قادر األرنا وط، الطبعة الرابعة عشرة، عبدال -شعيب األرنا وط : تحقيق

 .الكويت -بيروت  -مكتبة المنار اإلسالمية  -ممسسة الرسالة 

 عليعبىىىدال: تحقيىىىق ،أحمىىىد بىىىن عمىىىرو بىىىن أبىىىي عاصىىىم  الشىىىيباني أبىىىو بكىىىر: الزهمممد 

 .القاهرة -هـ،دار الريان للتراث 1418الطبعة الثانية،  ،حامد حميدعبدال
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 محمىىد ناصىىر : سلسمملة األحاديممث الضممعيفة والموضمموعة وأثرهمما السمميء فممي األمممة

 .الرياض - هـ، مكتبة المعارف1412الدين بن الحا  نوح األلباني، الطبعة األولى، 

 هىـ، 1412عىة األولىى، الطب ،محمد ناصر الىدين األلبىاني: السلسلة الصحيحة الكاملة

 الرياض - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

 ملك عبىدال ملك بىن حسىين بىنعبىدال: سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتموالي

علىي محمىد معىوض،  -موجودعبىدال عىادل أحمىد: تحقيىق، الشافعي العاصىمي المكىي

 .بيروت - هـ، دار الكتب العلمية1419طبعة عام 

 عطيىىة .د: تحقيىىق ،ر أحمىىد بىىن محمىىد بىىن هىىارون بىىن يزيىىد الخىىاللأبىىو بكىى: السممنة

 .الرياض -هـ،دار الراية 1411الزهراني، الطبعة األولى، 

 محمىىىىد سىىىىعيد سىىىىالم . د: تحقيق، بىىىىن أحمىىىىد بىىىىن حنبىىىىل الشىىىىيبانيعبىىىىدهللا: السممممنة

 .الدمام -هـ، دار ابن القيم 1416،القحطاني،الطبعة األولى

 باقي، عبىدال محمىد فىماد: تحقيىق، و عبدهللا القزوينىيمحمد بن يزيد أب: سنن ابن ماجه

 .بيروت -دار الفكر 

 محمىىد : تحقيىىق ،سىىليمان بىىن األشىىعث أبىىو داود السجسىىتاني األزدي: سممنن أبممي داود

 .بيروت - دار الفكر ،حميدعبدال محيي الدين

 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكىر البيهقىي، تحقيىق: سنن البيهقي الكبرى :

 .مكة المكرمة- هـ، مكتبة دار الباز1414قادر عطا، طبعة عام عبدال محمد

 فىواز أحمىد زمرلىي : تحقيق،عبدهللا بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي: سنن الدارمي

 .بيروت - دار الكتاب العربي، هـ1417خالد السبع العلمي، الطبعة األولى، ، 

 الغفىار عبىد.د :تحقيىق ،لنسىائيا رحمنعبىدال أبو شعيب بن أحمد: سنن النسائي الكبرى 

 - هـ، دار الكتب العلمية1411ولى، الطبعة األ،سيد كسروي حسن، سليمان البنداري

 .بيروت
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 حبيىىىب الىىىرحمن : سىىىعيد بىىىن منصىىىور الخرسىىىاني،تحقيق: سمممنن سمممعيد بمممن منصمممور

 .الهند - هـ، الدار السلفية1413األعظمي، الطبعة األولى، 

 م، الهيئىة 1986قطىب إبىراهيم محمىد، طبعىة عىام  :السياسة المالية لعثمان بن عفمان

 .المصرية العامة للكتاب

 لإلمام شىم  الىدين محمىد بىن أحمىد بىن عثمىان الىذهبي، تحقيىق: سير أعالم النبالء :

ممسسىة  هىـ، 1413 ،الطبعىة التاسىعة ،محمىد نعىيم العرقسوسىي، شعيب األرنىا وط 

 .بيروت -الرسالة 

 لك بىىن هشىىام بىىن أيىىوب الحميىىري المعىىافري أبىىو معبىىدال: السمميرة النبويممة البممن هشممام

محمد علي قطب و محمىد الىدالي بلطىة، المكتبىة : تحقيق ، هـ1424طبعة عام ،محمد

 .بيروت -العصرية

 حي بن أحمىد بىن محمىد العكىري الحنبلىي، عبدال: شذرات الذهب في أخبار من ذهب

هىـ، دار بىن 1416الطبعة األولىى،  ،قادر األرنموط، محمود األرنا وطعبدال: تحقيق

 .دمشق -كثير  

 شر  أصول اعتقماد أهمل السمنة والجماعمة ممن الكتماب والسمنة وإجمماع الصمحابة :

 ،أحمىد سىعد حمىدان. د: تحقيىق ،هبة هللا بن الحسن بىن منصىور الاللكىائي أبىو القاسىم

 .الرياض - دار طيبة، هـ1412طبعة عام  

 الطبعىىىة الرابعىىىة،  ،حنفىىىيابىىىن أبىىىي العىىىز ال: شمممر  الطحاويمممة فمممي العقيمممدة السممملفية

 .بيروت - المكتب اإلسالمي، هـ1391

 هىـ، دار 1415، الطبعىة الثانيىة ،محمىد بىن صىالح العثيمىين: شر  العقيمدة الواسمطية

 .السعودية - الدمام- ابن الجوزي

 الشىهير بسىعد الىدين التفتىازاني،تحقيقعبىدهللا مسىعود بىن عمىر بىن: شر  المقاصمد  :

 .بيروت -كتبرحمن عميرة، عالم العبدال

 مطبعة السعادة مصر .هـ 1325، الطبعة األولى ،للجرجاني: شر  المواقف. 
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 أبىىو زكريىا يحيىىى بىىن شىرف بىىن مىىري النىىووي: شمر  النممووي علممى صمحيح مسمملم، 

 .بيروت -هـ، دار إحياء التراث العربي 1392الطبعة الثانية، 

 البكىري  ملك بىن بطىالعبىدال أبىو الحسىن علىي بىن خلىف بىن: شر  صحيح البخاري

 مكتبىة الرشىد هىـ،1423الطبعة الثانية،  ،أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق، القرطبي

 .الرياض -السعودية -

 هىـ، 1392يحيىى بىن شىرف بىن مىري النىووي، الطبعىة الثانيىة، : شر  صحيح مسلم

 .بيروت-دار إحياء التراث العربي

 الطبعىة  الثانيىة، دار  ،واحىد السيواسىيعبدال كمال الىدين محمىد بىن: شر  فتح القدير

 .بيروت - الفكر

 شىعيب : تحقيىق ،أبو جعفر أحمد بن محمىد بىن سىالمة الطحىاوي: شر  مشكل اآلثار

 .بيروت -لبنان - ممسسة الرسالة، هـ1418األرنموط، الطبعة األولى، 

 أحمىىد بىىن محمىىد بىىن سىىالمة بىىن عبىىدالملك بىىن سىىلمة أبىىو جعفىىر : شممر  معمماني اآلثممار

هىىـ،دار الكتىىب 1399 ،حمىىد زهىىري النجىىار، الطبعىىة األولىىىم: تحقيىىق ،الطحىىاوي

 .بيروت - العلمية

 بىن عمىر بىن عبىدهللا الىدكتور: تحقيىق ،أبي بكر محمد بن الحسىين اآلجىري: الشريعة 

 .السعودية -الرياض  -هـ، دار الوطن 1421سليمان الدميجي،الطبعة الثانية، 

 محمىىد السىىعيد بسىىيوني : قيىىقتح، أبىىو بكىىر أحمىىد بىىن الحسىىين البيهقىىي: شممعب اإليمممان

 .بيروت - دار الكتب العلمية هـ،1411زغلول، الطبعة األولى، 

 عياض بىن موسىى اليحصىبي، القاضي أبي الفضل : الشفا بتعريف حقوق المصطفى

 .لبنان- بيروت - هـ، دار ابن جزم1423ولى، الطبعة األ

 عبىدهللا محمىد: يىقتحق، شيخ اإلسالم ابن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول 

 دار ابىن حىزم، هىـ1417ولىى، الطبعة األ،محمد كبير أحمد شودري، عمر الحلواني 

 .بيروت -
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 أحمىد: إسىماعيل بىن حمىاد الجىوهري، تحقيىق: الصحا  تاج اللغة وصحا  العربيمة 

 .لبنان-بيروت - هـ، دار العلم للماليين 1417، الطبعة الرابعة،غفور العطارعبدال

  محمىد بىن حبىان بىن أحمىد أبىو حىاتم التميمىي: بترتيمب ابمن بلبمانصحيح ابن حبان، 

 عىن ،بيروت -هـ، ممسسة الرسالة 1414الطبعة األولى، ، شعيب األرنموط: تحقيق

 . بن أبي زكريا عن أبي الدرداءعبدهللا

 هىىـ، 1423الطبعىىة األولىىى،  ،محمىىد ناصىىر الىىدين األلبىىاني: صممحيح سممنن أبممي داود

 .شارع الصحافة -الكويت-زيع ممسسة غراس للنشر و التو

 محمىد : تحقيىق ،مسىلم بىن الحجىا  أبىو الحسىين القشىيري النيسىابوري: صحيح مسملم

 .بيروت - دار إحياء التراث العربي ،باقيعبدال فماد

 أبىىو العبىىاس أحمىىد بىىن : الصممواعق المحرقممة علممى أهممل الممرفض والضممالل والزندقممة

كامىىل  - التركىىي عبىدهللا ن بىىنرحمعبىدال: محمىد بىىن علىي ابىىن حجىر الهيثمىىي، تحقيىىق

 .لبنان - هـ، ممسسة الرسالة1417محمد الخراط، الطبعة األولى، 

 شىم  الىدين محمىد بىن أبىي عبىدهللا أبو: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 

علىي بىن محمىد الىدخيل . د: تحقيق، بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ابن القيم

 .الرياض -دار العاصمة ، هـ1418الطبعة الثالثة،  ،هللا

 معطي عبىدال: تحقيىق ،أبو جعفر محمد بىن عمىر بىن موسىى العقيلىي: الضعفاء الكبير

 .بيروت -هـ، دار المكتبة العلمية 1414الطبعة األولى،  ،أمين قلعجي

 رحمن السىخاويعبىدال شىم  الىدين محمىد بىن: الضوء الالممع ألهمل القمرن التاسمع ،

 .لبنان - منشورات دار مكتبة الحياة

 دار  ،محمىىد حامىىد الفقىىي: تحقيق،محمىىد بىىن أبىىي يعلىىى أبىىو الحسىىين: طبقممات الحنابلممة

 .بيروت - المعرفة

 د: تحقيىىق ،كافي السىىبكيعبىىدال تىىا  الىىدين بىىن علىىي بىىن: طبقممات الشممافعية الكبممرى .

هىىـ،هجر 1413الطبعىىة الثانيىىة، ،عبىىد الفتىىاح محمىىد الحلو.محمىىود محمىىد الطنىىاحي د

 .التوزيعللطباعة والنشر و
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 د: تحقيىق ،أبو بكر بن أحمد بن محمد بىن عمىر بىن قاضىي شىهبة : طبقات الشافعية .

 .بيروت -عالم الكتب ، هـ1417ولى، الطبعة األ ،عليم خانعبدال الحافظ

 خليىل المىي ، دار : تحقيىق ،إبىراهيم بىن علىي بىن يوسىف الشىيرازي: طبقات الفقهماء

 .بيروت - القلم

 دار ، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدهللا البصري الزهريابن سعد : الطبقات الكبرى

 .بيروت - صادر

 علىىي محمىىد عمىىر، : رحمن بىىن أبىىي بكىىر السىىيوطي، تحقيىىقعبىىدال: طبقممات المفسممرين

 .القاهرة - هـ، مكتبة وهبة1396الطبعة األولى، 

  رحيم بىن الحسىيني عبىدال زيىن الىدين أبىو الفضىل: طر  التثريب في شر  التقريمب

مـ، دار الكتىب العلميىة  2111قادر محمد علي،الطبعة األولى، عبدال: تحقيق ،العراقي

 .بيروت -

 سىىليمان بىىن حمىىد : عبممد هللا بممن سممبأ وأثممره فممي أحممداث الفتنممة فممي صممدر اإلسممالم

 .هـ، دار طيبة، الرياض1412الطبعة الثالثة، ،العودة

 حقيىقت، شىم  الىدين محمىد بىن أحمىد بىن عثمىان الىذهبي: العبر فمي خبمر ممن غبمر :

 .الكويت - ـ، مطبعة حكومة الكويتم1984صالح الدين المنجد، الطبعة الثانية، 

 عبقرية الصديق  :بيروت -المكتبة العصرية  ،عباس محمود العقاد. 

 دار ، هىـ1421الطبعىة الثالثىة،  ،حمىد بىن محمىدبن عبىد ربىه األندلسىيأ: العقد الفريمد

 .لبنان-بيروت  -إحياء التراث العربي 

  هىىـ، مكتبىىة 1412الطبعىىة األولىىى، ، علىىي نفيىىع العليىىاني: اإلمممام ابممن قتيبممةعقيممدة

 .الطائف-الصديق

 عزيز بىىن عبىىدال محمىىد بىىن: تحقيىىق، شىىيخ اإلسىىالم أحمىىد بىىن تيميىىة: العقيممدة الواسممطية

 -هىىىىـ، الرئاسىىىىة العامىىىة إلدارات البحىىىىوث واإلفتىىىىاء 1412مىىىانع، الطبعىىىىة الثانيىىىة، 

 .الرياض
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 للىدكتور ناصىىر بىن علىىي عىائص حسىىن : ة فمى الصممحابةعقيمدة أهممل السمنة والجماعمم

 .الرياض -هـ، مكتبة الرشد1413الطبعة األولى، ، الشيخ

 دار إحيىاء  ،بدر الدين محمود بن أحمد العينىي: عمدة القاري شر  صحيح البخاري

 .بيروت -التراث العربي 

 محىىىىب الىىىىدين : للقاضىىىىي أبىىىىي بكىىىىر العربىىىىي، تحقيىىىىق: العواصممممم مممممن القواصممممم

 .بدون،الخطيب

 محمد شم  الحق العظيم آبادي،الطبعىة الثانيىة، : عون المعبود شر  سنن أبي داود

 .بيروت - م،دار الكتب العلمية1995

 د إبىىىراهيم  -د مهىىىدي المخزومىىىي : تحقيىىىق ،الخليىىىل بىىىن أحمىىىد الفراهيىىىدي: العمممين

 .دار ومكتبة الهالل ،السامرائي

 ملك عبىدال خلىف بىن: المسمندة غوامض األسماء المبهمة الواقعة في متون األحاديث

 ،محمد كمال الدين عز الدين، عز الدين علي السيد . د: تحقيق،بن بشكوال أبو القاسم

 .بيروت - عالم الكتب، هـ1417، الطبعة األولى

 أحمد راتىب عرمىوش، : سيف بن عمر الضبي األسدي، تحقيق: الفتة وموقعة الجمل

 .وتبير - هـ، دار النفائ 1391الطبعة األولى، 

 أحمد بىن علىي بىن حجىر أبىو الفضىل العسىقالني : فتح الباري شر  صحيح البخاري

 .بيروت - محب الدين الخطيب، دار المعرفة: تحقيق ،الشافعي

 محمىد بىن علىي بىن : فتح القدير الجامع بين فني الروايمة والدرايمة ممن علمم التفسمير

 .بيروت - دار الفكر،محمد الشوكاني

 عزيز المليبىاريعبىدال زيىن الىدين بىن: عين بمهممات المدينفتح المعين لشر  قرة ال، 

 .لبنان -بيروت - هـ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1418طبعة عام 

 رحمن السىخاوي،الطبعة األولىى، عبىدال محمىد بىن: فتح المغيمث شمر  ألفيمة الحمديث

 .بيروت لبنان - هـ،دار الكتب العلمية1413
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 الطبعىة  ،سىمير أمىين الزهيىري: تحقيىق ،عبىدهللا أبىو نعىيم بىن حمىاد المىروزي: الفتن

 .القاهرة -هـ، مكتبة التوحيد 1412األولى، 

  دار المعارف بمصر، م1966طه حسين، طبعة عام : على وبنوه -الفتنة الكبرى. 

 رضىوان محمىد رضىوان، : تحقيىق ،أحمد بن يحيى بن جىابر الىبالذري: فتو  البلدان

 .بيروت - لعلميةهـ، دار الكتب ا1413طبعة عام 

 قاهر بن طاهر بىن محمىد البغىدادي أبىو عبدال: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية

 .م، دار اآلفاق الجديدة1977الطبعة األولى،  ،منصور

 علي بن أحمىد بىن سىعيد بىن حىزم الطىاهري أبىو : الفصل في الملل واألهواء والنحل

 .القاهرة - مكتبة الخانجي ،محمد

 وصىي هللا محمىد . د: أحمد بىن حنبىل أبىو عبىدهللا الشىيباني، تحقيىق: ةفضائل الصحاب

 .بيروت -هـ، ممسسة الرسالة 1413عباس، الطبعة األولى، 

 مجيىد السىلفي، الطبعىة عبدال حمدي: تحقيق ،تمام بن محمد الرازي أبو القاسم: الفوائد

 .الرياض -هـ، مكتبة الرشد 1412األولى، 

 هىىـ، المكتبىىة التجاريىىة1356 ،وي، الطبعىىة األولىىىو ف المنىىاعبىىدال: فمميض القممدير - 

 .مصر

 زهيىر الشىاويل، طبعىة عىام : تحقيىق ،ابىن تيميىة: قاعدة جليلة في التوسمل والوسميلة

 .بيروت - هـ، المكتب اإلسالمي1391

 بيروت -محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ممسسة الرسالة : القاموس المحيط. 

 بدون ، السعديعبدهللا رحمن بن ناصر بنبدالع: القول السديد شر  كتاب التوحيد 

 حمد بن أحمد أبىو عبىدهللا الىذهبي : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة

هىىىـ، دار القبلىىىة للثقافىىىة 1413محمىىىد عوامىىىة، الطبعىىىة األولىىىى، : الدمشىىىقي، تحقيىىىق

 .جدة - ممسسة علو، اإلسالمية 
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 المكتب ، بىن قدامىة المقدسىي أبىو محمىدعبىدهللا: الكافي في فقه اإلمام أحمد بمن حنبمل

 .بيروت - اإلسالمي

 كريم عبىدال أبىو الحسىن علىي بىن أبىي الكىرم محمىد بىن محمىد بىن: الكامل في التاريخ

 -هىىـ، دار الكتىىب العلميىىة 1415 القاضىىي، الطبعىىة الثانيىىة، عبىىدهللا: تحقيىىق ،الشىىيباني

 .بيروت

 بىىىن محمىىىد أبىىىو أحمىىىد عبىىىدهللا بىىىن عىىىدي بىىىن عبىىىدهللا: الكاممممل فمممي ضمممعفاء الرجمممال 

 -هىىـ، دار الفكىىر 1419الطبعىىة الثالثىىة،  ،يحيىىى مختىىار غىىزاوي: تحقيىىق، الجرجىىاني

 .بيروت

 خليىل محمىد هىراس، طبعىة عىام : أبىو عبيىد القاسىم بىن سىالم، تحقيىق: كتاب األمموال

 .بيروت - هـ، دار الفكر1418

 المعىروف  حمد بن أبي يعقوب بن جعفر بىن وهىب بىن واضىح الكاتىب: كتاب البلدان

 .باليعقوبي، بدون

 م، المكتبىىة العلميىىة 1974ولىىى، الطبعىىة األ ،يحيىىى بىىن آدم القرشىىي: كتمماب الخممراج- 

 .باكستان -الهور 

  كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر وممن عاصمرهم

ار هىـ، د1413ولىى، الطبعىة األ،رحمن ابىن خلدونعبىدال: من ذوي السملطان األكبمر

 .بيروت -الكتب العلمية

  ولىىىى، الطبعىىىة األ ،علىىىي شىىىيري: تحقيىىىق ،أحمىىىد بىىىن أعىىىثم الكىىىوفي: كتممماب الفتمممو

 .لبنان - بيروت -هـ، دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع1411

 بىىن محمىىد بىىن أبىىي شىىيبة عبىىدهللا أبىىو بكىىر: الكتمماب المصممنف فممي األحاديممث واآلثممار 

 - مكتبىىة الرشىىد، هىىـ1419ولىىى، بعىىة األكمىىال يوسىىف الحىىوت الط: تحقيىىق ،الكىىوفي

 .الرياض
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 حليم بىن تيميىة الحرانىي عبىدال أحمىد: كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسمالم ابمن تيميمة

الطبعىىة  ،رحمن بىىن محمىىد بىىن قاسىىم العاصىىمي النجىىديعبىىدال: تحقيىىق ،أبىىو العبىىاس

 .مكتبة ابن تيمية ،الثانية

 تحقيىىق ،ريىى  البىىاهوتيمنصىىور بىىن يىىون  بىىن إد: كشمماف القنمماع عممن مممتن االقنمماع :

 .بيروت - هـ، دار الفكر1412طبعة عام ،هالل مصيلحي مصطفى هالل

 أبىو : اسىم المملىف: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويمل فمي وجموه التأويمل

رزاق المهىدي، دار عبىدال: تحقيىق ،القاسم محمىود بىن عمىر الزمخشىري الخىوارزمي

 .إحياء التراث العربي

  مصطفى بن عبدهللا القسطنطيني الرومي : أسامي الكتب والفنونكشف الظنون عن

 .بيروت - دار الكتب العلمية، هـ1413،طبعة عام (حاجي خليفة)الحنفي

 تحقيىق ،أحمد بن علي بن ثابت أبو بكىر الخطيىب البغىدادي: الكفاية في علم الرواية :

 .لمدينة المنورةا -إبراهيم حمدي المدني المكتبة العلمية ، أبو عبدهللا السورقي 

 عىىالء الىىدين علىىي المتقىىي بىىن حسىىام الىىدين : كنممز العمممال فممي سممنن األقمموال واألفعممال

هىىـ، دار الكتىىب 1419محمىىود عمىىر الىىدمياطي، الطبعىىة األولىىى، : تحقيىىق ،الهنىىدي

 .بيروت - العلمية

 ولىىى، الطبعىىة األ ،كريم بىىن خالىىد الحربىىيعبىىدال: كيممف نقممرأ تمماريخ اآلل واألصممحاب

 .الكويت -اآلل واألصحاب هـ، مبرة1427

 أبىو الحسىن بهيىر الىدين علىي بىن زيىد البيهقىي: لباب األنساب واأللقاب واألعقماب، 

 .الشهير بابن فندمة، بدون

 أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمىد بىن محمىد الشىيباني : اللباب في تهذيب االنساب

 .بيروت -هـ، دار صادر 1411طبعة عام  ،الجزري

 دار ،األولىى: الطبعىة ،بن مكىرم بىن منظىور األفريقىي المصىريمحمد : لسان العرب

 .بيروت -صادر 
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 دائرة المعىرف : تحقيق ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني: لسان الميزان

 .بيروت - هـ، ممسسة األعلمي للمطبوعات1416الطبعة الثالثة،  ،الهند -النظامية 

 هـ،جمعية اإلصالح الخيرية1422حسين الموسوي، طبعة عام : هلل ثم للتاريخ. 

 الطبعىىة الثانيىىة،  ،الشىىيخ محمىىد مرعىىي األنطىىاكي: لممماذا اختممرت مممذهب أهممل البيممت

 .هـ، مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمي1417

 ملك الجىويني، تحقيىقعبدال أبو المعالي: لمعة األدلة في عقائد أهل السنة والجماعة :

 .لبنان - هـ، عالم الكتب1417نية، فوقية حسين محمود، الطبعة الثا

 بىىن أحمىىد بىىن قدامىىة عبىىدهللا أبىىو محمىىد: لمعممة االعتقمماد الهممادي إلممى سممبيل الرشمماد 

 -هىىـ،الدار السىىلفية 1416 البىىدر، الطبعىىة األولىىى، عبىىدهللا بىىدر بىىن: تحقيىىق ،المقدسىىي

 .الكويت

 دة لوامممع االنمموار البهيممة وسممواطع األسممرار األثريممة شممر  الممدرة المضممية فممي عقيمم

رحمن أبىا بطىين، وسىلمان عبىدال: تعليقىات محمىد أحمىد السىفاريني،: الفرقة المرضية

 .بيروت - هـ، المكتب اإلسالمي1415سحمان، الطبعة الثانية، 

 عبىدهللا: مراجعة الشىيخ. جروان الخضير،عبدهللا: ما قاله الثقالن في أولياء الرحمن 

 .صنعاء -لتميز للنشر والتوزيعهـ، دار ا1426رحمن الراشد، الطبعة األولى، عبدال

 عبىدالفتاح أبىو : تحقيىق ،رحمن النسائيعبدال أحمد بن شعيب أبو: المجتبى من السنن

 .حلب -هـ، مكتب المطبوعات اإلسالمية 1416غدة، الطبعة الثانية، 

 هىـ، دار 1417طبعىة عىام  ،علي بن أبىي بكىر الهيثمىي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 .بيروت، القاهرة  -ر الكتاب العربي دا الريان للتراث، 

 فضىيلة الشىيخ : تحقيق، وهابعبدال محمد بن: مجموعة رسائل في التوحيد واإليمان

 .الرياض - إسماعيل بن محمد األنصاري، الطبعة األولى،مطابع الرياض

  عىىىدنان علىىي، الطبعىىىة : تحقيىىق، إبىىراهيم بىىىن محمىىد البيهقىىىي: المحاسممن والمسممماو

 .لبنان -بيروت -ر الكتب العلمية  دا، هـ1421األولى، 
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 بدون ،أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية البغدادي: المحبر. 

 حق بىن غالىب بىن عطيىة عبىدال أبو محمىد: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

هىىىـ، دار 1413الطبعىىة األولىىى،  ،شىىىافي محمىىدعبدال سىىالمعبدال: تحقيىىق ،األندلسىىي

 .لبنان - الكتب العلمية

 د عمىر سىليمان : تحقيىق، أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمىي: المحن

 .السعودية - الرياض -هـ، دار العلوم 1415ولى، الطبعة األ،العقيلي

 أيمىىن : تحقيىىق،تقىىي الىىدين أحمىىد بىىن علىىي المقريزي: مختصممر الكامممل فممي الضممعفاء

 .مصر - هـ،مكتبة السنة1415عارف الدمشقي، الطبعة األولى، 

 قادر عبىىدال مصىىطفى: دراسىىة وتحقيىىق ،الىىذهبي: المختصممر مممن تمماريخ ابممن الممدبيثي

 .لبنان- بيروت - هـ، دار الكتب العلمية1417عطا، الطبعة األولى، 

 للحافظ اسماعيل بن علي بن : المختصر من كتاب الموافقة بين الصحابة وآل البيت

سىىم محمىىود بىىن عمىىر اختصىىره جىىارهللا ابوالقا،الحسىىن ابىىن زنجويىىه الىىرازي السمان

 .دار الكتب العلمية ـ لبنان بيروت، الزمخشري،تحقيق السيد يوسف أحمد

 ألبي الحسن علي بىن الحسىين بىن علىي المسىعودي، : مروج الذهب ومعادن الجوهر

 .بدون

 ولىىىى إبىىراهيم اليحيىىى، الطبعىىة األيحيىى: مرويممات أبممي مخنممف فممي تمماريخ الطبممري ،

 .الرياض -هـ، دار العاصمة1411

 هىـ، 1424الطبعىة السىابعة، ،ناصر القفاري: لة التقريب بين أهل السنة والشيعةمسأ

 .الرياض-دار طيبة للنشر والتوزيع

 محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم النيسابوري  تحقيق: المستدرك على الصحيحين :

 .بيروت -هـ، دار الكتب العلمية 1411الطبعة األولى،  ،قادر عطاعبدال مصطفى

 محمىد: تحقيىق ،محمد بن محمد الغزالىي أبىو حامىد: صفى في علم أصول الفقهالمست 

 .بيروت - هـ، دار الكتب العلمية1413شافي، الطبعة األولى، عبدال سالمعبدال
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 أحمىىد بىىن علىىي بىىن المثنىىى أبىىو يعلىىى الموصىىلي التميمىىي، تحقيىىق: مسممند أبممي يعلممى :

 .دمشق -للتراث  هـ، دار المأمون1414 ،الطبعة األولى ،حسين سليم أسد

 مصر - ممسسة قرطبة ،أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني: مسند اإلمام أحمد. 

 بيىروت  -دار الكتب العلميىة  ، الشافعيعبدهللا محمد بن إدري  أبو: مسند الشافعي-  

 .لبنان

 شىيخ اإلسىىالم وأبيىه شىىهاب : المسمودة فمي أصممول الفقمه لألئمممة الثالثمة ممن آل تيميممة

 - مطبعىة المىدني ،حميىدعبدال محمىد محيىى الىدين: أبىي البركىات، تحقيىق الدين وجده

 .القاهرة

 أحمد بن محمد بن علي المقىري : المصبا  المنير في غريب الشر  الكبير للرافعي

 .بيروت - الفيومي  المكتبة العلمية

 حبيىىىب الىىىرحمن : رزاق بىىىن همىىىام الصىىىنعاني، تحقيىىىقعبىىىدال أبىىىو بكىىىر: المصمممنف

 .بيروت - هـ، المكتب اإلسالمي1413الثانية، األعظمي،الطبعة 

 حىىافظ بىىن أحمىىد حكمىىي، : معممارج القبممول بشممر  سمملم الوصممول إلممى علممم األصممول

 .الدمام - هـ، دار ابن القيم1411عمر بن محمود أبو عمر، الطبعة األولى، : تحقيق

 فثروة عكاشة، دار المعىار:  بن مسلم، تحقيقعبدهللا ابن قتيبة أبو محمد: المعارف- 

 .القاهرة

 خالىىد: تحقيىىق ،عزيز البغىىويعبىىدال  بىىن محمىىد بىىنعبىىدهللا أبىىو القاسىىم: معممالم التنزيممل 

 .بيروت -دار المعرفة : دار النشر،رحمن العكعبدال

 محمىىد بىىن الحسىىين بىىن محمىىد بىىن خلىىف بىىن الفىىراء أبىىو : المعتمممد فممي أصممول الممدين

 .كيةم، المطبعة الكاثولي1974وديع حداد، طبعة عام : تحقيق،يعلى

 هىـ، دار الكتىب 1411ولىى،  يىاقوت الحمىوي، الطبعىة األعبىدهللا ألبىي: معجم األدباء

 .بيروت -العلمية
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 طارق بن عوض هللا : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: المعجم األوسط

 .القاهرة -دار الحرمين ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،بن محمد 

 بيروت- دار الفكر، الحمويعبدهللا ياقوت بن: معجم البلدان. 

 هـ، مكتبة 1421 عامر عبدهللا الفالح، الطبعة الثانية، عبدهللا أبي: معجم ألفاظ العقيدة

 .الرياض -العبيكان

 حمىدي بىن : تحقيىق، سليمان بن أحمد بىن أيىوب أبىو القاسىم الطبرانىي: المعجم الكبير

 .الموصل - لزهراءهـ، مكتبة ا1414عبدالمجيد السلفي،الطبعة الثانية، 

 هىىـ، ممسسىىة الرسىىالة1414عمىىر رضىىا كحالىىة، الطبعىىة األولىىى، : معجممم المممؤلفين - 

 .بيروت

 محمىد النجىار/ قادر عبىدال حامد/ أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى : المعجم الوسيط، 

 .مجمع اللغة العربية، دار الدعوة: تحقيق

  المعجم فمي أصمحاب القاضمي اإلممام أبمي علمي الصمدفي :محمىد بىنعبىدهللا بىوأ  

بيىروت  -دار صادر ، م1885طبعة عام  ،(ابن األبار) بن أبي بكر القضاعي عبدهللا

 .لبنان/ 

 عزيز البكىىري عبىىدال  بىىنعبىىدهللا: معجممم ممما اسممتعجم مممن أسممماء الممبالد والمواضممع

 .بيروت -عالم الكتب ، هـ1413الطبعة الثالثة، ،مصطفى السقا: تحقيق، األندلسي

  سالم محمىد عبدال: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق: اللغةمعجم مقاييس

 .لبنان -بيروت  -دار الجيل ، هـ1421الطبعة الثانية،  ،هارون

  معرفمممة الثقمممات ممممن رجمممال أهمممل العلمممم والحمممديث وممممن الضمممعفاء وذكمممر ممممذاهبهم

 يمعلعبىدال: تحقيىق، بىن صىالح العجلىي الكوفيعبدهللا أبي الحسن أحمد بن: وأخبارهم

 - المدينىىة المنىىورة -هىىـ، مكتبىىة الىىدار 1415عظيم البسىىتوي الطبعىىة األولىىى، عبىىدال

 .السعودية
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 السىيد : تحقيق، الحىاكم النيسىابوريعبىدهللا  محمد بنعبدهللا أبو: معرفة علوم الحديث

 .بيروت -هـ، دار الكتب العلمية 1397الطبعة الثانية، ،معظم حسين

 خليىىىىل : ب بىىىىن سىىىىفيان الفسىىىىوي، تحقيىىىىقأبىىىىو يوسىىىىف يعقىىىىو: المعرفممممة والتمممماريخ

 .بيروت - هـ،دار الكتب العلمية1419المنصور،طبعة عام 

 تحقيىق ،اإلمام شم  الدين محمد بن أحمىد بىن عثمىان الىذهبي: المغني في الضعفاء :

 .الدكتور نور الدين عتر، بدون

 قدسىي  بىن أحمىد بىن قدامىة المعبىدهللا: المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني

 .بيروت - هـ، دار الفكر1415الطبعة األولى، ،أبو محمد

 هـ، دار إحياء التىراث العربىي1422الطبعة الرابعة، ،للفخر الرازي: مفاتيح الغيب- 

 .بيروت

 تحقيق محمىد سىيد ،الحسين بن محمد بن المفضل األصبهاني: مفردات غريب القرآن

 .لبنان -الكيالني، دار المعرفة 

  ألبىي العبىاس أحمىد بىن عمىر القرطبي،تحقيىق: من تلخميص مسملمالمفهم لما أشكل :

 .محيي الدين ديب مستو، يوسف بدوي، دار ابن كثير، بيروت، دمشق

 كىىابم المظفىىر، : تحقيىق ،أبىو الفىىر  األصىفهاني  علىىي بىن الحسىىين: مقاتمل الطممالبيين

 .إيران - قم -هـ، دار الكتاب للطباعة والنشر1385الطبعة الثانية، 

  علىي بىن إسىماعيل األشىعري أبىو الحسىن، : اإلسمالميين واخمتالف المصملينمقاالت

 .بيروت -دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة،هلموت ريتر: تحقيق

 الطبعة الخامسىة،  ،رحمن بن محمد بن خلدون الحضرميعبدال: ابن خلدون: المقدمة

 .بيروت -هـ، دار القلم 1984

 رحمن عبىىىدال أبىىىو عمىىىرو عثمىىىان بىىىن: ديثمقدممممة ابمممن الصمممال  فمممي علممموم الحممم

 - هىـ، دار الفكىر المعاصىر1397نور الدين عتىر، طبعىة عىام : الشهرزوري، تحقيق

 .بيروت
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 محمىد بىن أحمىد بىن عثمىان الدمشىقي: المقدمة الزهرا فمي إيضما  اإلماممة الكبمرى، 

 ،دار الفرقىانعبىدهللا علىي رضىا: تحقيىق(شم  الىدين ،عبدهللا أبو) الشافعي  ،الذهبي

 األردن -عمان  -للنشر والتوزيع

 محمد سىيد : تحقيق،كريم بن أبي بكر أحمد الشهرستانيعبدال محمد بن: الملل والنحل

 .بيروت - هـ، دار المعرفة1414كيالني، طبعة عام 

 أبىىىىو )عبىىىىدالرحمن بىىىىن علىىىىي بىىىىن محمىىىىد بىىىىن علىىىىي : مناقممممب عمممممر بممممن الخطمممماب

 .عة  السعادة، القاهرةم، مطب1941طبعة عام ، المعروف بابن الجوزي(الفر 

 رحمن بن علي بن الجىوزي الطبعىة األولىى، عبدال: المنتظم في تاريخ الملوك واألمم

 .بيروت - هـ، دار صادر1358

 عبىدهللا أبىو: المنتقى من منهماج االعتمدال فمي نقمض كمالم أهمل المرفض واالعتمزال 

 بدون،محب الدين الخطيب: تحقيق ،محمد بن عثمان الذهبي

  محمىد رشىاد سىالم، . د: شيخ اإلسالم ابن تيمية الحراني، تحقيق: النبويةمنهاج السنة

 .هـ، ممسسة قرطبة1416الطبعة األولى، 

 طبعىة عىام ،  المديىد السىويكتعبىدهللا سليمان بىن: منهج المسعودي في كتابه التاريخ

 .بيروت -هـ، ممسسة الرسالة1417

 دار طيبىىة ،السىىلمي محمىىد بىىن صىىامل: مممنهج كتابممة التمماريخ اإلسممالمي وتدريسممه - 

 .الرياض

 محمىىد بىىن إبىىراهيم بىىن جماعىىة : المنهممل الممروي فممي مختصممر علمموم الحممديث النبمموي

 -هىـ،دار الفكىر 1416 ،الطبعىة الثىاني ،رحمن رمضىانعبىدال محيي الدين. د: تحقيق

 .دمشق

 إبراهيم بن علي بن يوسىف الشىيرازي أبىو إسىحاق، : المهذب في فقه اإلمام الشافعي

 .بيروت - دار الفكر
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 توفيىىق : تحقيىىق ،رحمن بىىن علىىي بىىن محمىىد القرشىىيعبىىدال أبىىو الفىىر : الموضمموعات

 .بيروت - دار الكتب العلمية، هـ1415حمدان، الطبعة األولى، 

 محمىىىد فىىىماد: تحقيىىىق ،مالىىىك بىىىن أنىىى  أبىىىو عبىىىدهللا األصىىىبحي: موطمممأ اإلممممام مالمممك 

 .مصر - باقي، دار إحياء التراث العربيعبدال

 لإلمىىام شىىم  الىىدين محمىىد بىىن أحمىىد بىىن عثمىىان : ل فممي نقممد الرجممالميممزان االعتممدا

الطبعىة  ،الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمىد عبىدالموجود: تحقيق ،الذهبي

 .بيروت -م، دار الكتب العلمية1995ولى، األ

 القاهرة -المطبعة السلفية ، هـ1386طبعة عام ، أحمد بن تيمية الحراني: النبوات. 

 أحمىىد بىىن علىىي بىىن حجىىر العسىىقالني تحقيىىق: ي مصممطلح أهممل األثممرنخبممة الفكممر فمم :

 .بيروت -ضمن كتاب سبل السالم، دار إحياء التراث العرب 

 رحمن عبدال جمال الدين أبي الفر : نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر

هىـ، 1414ولىى، كريم كىابم الراضىي، الطبعىة األعبىدال محمىد: بن الجىوزي، تحقيىق

 .بيروت-لبنان  - ة الرسالةممسس

 ليفىي : تحقيىق ، بىن المصىعب الزبيىريعبىدهللا  المصىعب بىنعبىدهللا أبو: نسب قريش

 .القاهرة -بروفسال، دار المعارف 

 أحمىىد محمىىود صىىبحي، طبعىىة عىىام : ثنممى عشممريةنظريممة اإلمامممة لممدى الشمميعة اال

 .مصر -م، دار المعارف1969

 تحقيق،كريم الشهرسىىتانيعبىىدال ح محمىىد بىىنأبىىو الفىىت: نهايممة اإلقممدام فممي علممم الكممالم :

 .لبنان-بيروت  -هـ، دار الكتب العلمية 1425طبعة عام،أحمد فريد المزيدي

 شم  الدين محمد بن أبي العباس أحمد بىن حمىزة : نهاية المحتاج إلى شر  المنهاج

هىـ، دار الفكىر 1414ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، طبعىة عىام 

 .بيروت - اعةللطب
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 أبىو السىعادات المبىارخ بىن محمىد الجىزري ابىن : النهاية في غريمب الحمديث واألثمر

هىـ، 1399طبعىة عىام ،محمىود محمىد الطناحي -طاهر أحمد الىزاوى : تحقيق ،األثير

 .بيروت - المكتبة العلمية

 نمموادر األصممول فممي أحاديممث الرسممول  :عبىىدهللا محمىىد بىىن علىىي بىىن الحسىىن أبىىو 

 - م، دار الجيىىىل1992طبعىىىة عىىىام  ،رحمن عميىىىرةعبىىىدال: مىىىذي، تحقيىىىقالحكىىيم التر

 .بيروت

 محمىىد بىىن علىىي : نيممل األوطممار مممن أحاديممث سمميد األخيممار شممر  منتقممى األخبممار

 .بيروت - هـ، دار الجيل1973الشوكاني، طبعة عام

 طبعة عىام  ،إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

 .بيروت - ـ، دار الكتب العلميةه1413

 أحمىىد األرنىىا وط : تحقيىىق ،صىىالح الىىدين خليىىل بىىن أيبىىك الصىىفدي: المموافي بالوفيممات

 .بيروت - دار إحياء التراث  -هـ1421وتركي مصطفى، طبعة عام  

 هىـ، 1399موسى بن جار هللا التركستاني، طبعة عام : الوشيعة في نقد عقائد الشيعة

 .باكستان -ور ال ه - مكتبة محمد سهيل

 أبو العباس شم  الدين أحمد بن محمد بن أبىي : وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان

 .لبنان - إحسان عباس دار الثقافة: تحقيق، بكر بن خلكان

 عزيز إبىراهيم العمىريعبىدال .د: الوالية على البلدان، في عصمر الخلفماء الراشمدين .

 .بدون

  فهرس المراجع اإلمامية: ثانيا : 

 : المخطوطات -1

 النىىىوري الطبرسىىىي، المكتبىىىة : فصمممل الخطممماب فمممي تحريمممف كمممالم رب األربممماب

 .المدينة المنورة - المركزية بالجامعة اإلسالمية
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 : المطبوعات - 

 بدون ،علي الخليلي: أبو بكر بن أبي قحافة. 

 قم - المسعودي، ممسسة انصاريان: إثبات الوصية. 

 عزيز نىور عبىدال .د: ة فمي القمرن األول الهجمريأثر التشيع على الروايات التاريخيم

 .هـ، دار الخضيري، المدينة النبوية1417الطبعة األولى،  ،ولي

 مكتبىىة  هىىـ،1373الطبعىىة الثانيىىة،  ،حسىىين الموسىىويعبدال: أجوبممة مسممائل جممار هللا

 .صيدا -العرفان

 محمىد : تعليىق ومالحظىات: تحقيق،حمد بن علي بن أبي طالب الطبرسيأ: االحتجاج

 .النجف -هـ،دار النعمان للطباعة والنشر  1386باقر الخرسان،سنة الطبع 

 علىي :  محمىد بىن النعمىان العكبىري الملقىب بالمفيىد، تحقيىقعبىدهللا أبي: االختصاص

هىىـ، دار المفيىىد للطباعىىة 1414 ،الطبعىىة الثانيىىة ،ومحمىىود الزرنىىدي ،أكبىىر غفىىاري

 .لبنان - بيروت -والنشر والتوزيع

  مهىىىدي : أبىىىو جعفىىىر الطوسىىىي، تحقيىىىق: (رجمممال الكشمممي)الرجمممال اختيمممار معرفمممة

 .قم- هـ، ممسسة آل البيت عليهم السالم1414الرجائي، طبعة عام 

 مهىدي : محمد طاهر القمي الشىيرازي، تحقيىق: األربعين في إمامة األئمة الطاهرين

 .نشر المملف.هـ1418الطبعة األولى،  ،الرجائي

 محمىىد بىىن محمىىد بىىن النعمىىان البغىىدادي : لعبمماداإلرشمماد فممي معرفممة حجممج هللا علممى ا

الكوفي الملقب بالشيخ المفيد، تحقيق ممسسة آل البيت عليهم السالم لتحقيىق التىراث، 

 .لبنان -بيروت -هـ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع1414الطبعة الثانية، 

 لطبعىة عىالء آل جعفىر، ا: تحقيق ،محمد حسين كاشف الغطا: أصل الشيعة وأصولها

 .هـ، ممسسة اإلمام علي عليه السالم1415األولى، 
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 ابن بابويه القمي الملقب بالصىدوق محمىد بىن علىي بىن : االعتقادات في دين اإلمامية

هىـ، دار 1414سىيد، الطبعىة الثالثىة، عبدال عصام: ، تحقيق(المفيد) الحسن أبو جعفر 

 .لبنان -بيروت -المفيد لطباعة والنشر والتوزيع

 ممسسىة آل : تحقيق ،أبو علي الفضل بن علي الطبرسي: ورى بأعالم الهدىإعالم ال

هىىـ، ممسسىىة آل البيىىت 1417البيىىت علىىيهم السىىالم إلحيىىاء التىىراث، الطبعىىة األولىىى، 

 .قم - عليهم السالم إلحياء التراث

 هىىـ، دار 1317: حسىىن األمىىين طبعىىة عىىام: محسىىن األمىىين، تحقيىىق: أعيممان الشمميعة

 .لبنان - يروتب ،التعارف للمطبوعات

 محمىد هىادي األمينىي : السىيد ناصىر حسىين الهنىدي، تقىديم: إفحام األعداء والخصوم

 .طهران - مكتبة نينوى الحديثة

 طبعة عىام ،أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي: االقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد

 .قم - طهران، مطبعة الخيام - هـ، منشورات مكتبة جامع چهلستون1411

  علىىىي الفاضىىىل القىىىائيني : تحقيىىىق وتخىىىريج ،حسىىىينعبدال الشىىىيخ: المممدوائرأقطممماب

 .قم - هـ، دار القرآن الكريم1413: النجفي،سنة الطبع

 األلفين في إمامة أمير المؤمنين علي بمن أبمي طالمب  : جمىال الىدين الحسىن بىن

 .الكويت- هـ، مكتبة األلفين1415طبعة عام  ،يوسف المطهر

 هىـ، دار الثقافىة 1414بن الحسن الطوسىي،الطبعة األولىى، أبو جعفر محمد : مالياأل

 .قم - للطباعة والنشر والتوزيع

 الطبعىىة األولىىى،  ،الصىىدوق القمىىي أبىىو جعفىىر محمىىد بىىن علىىي بىىن الحسىىين: األمممالي

 .قم -هـ، مركز الطباعة في ممسسة البعثة1417

 اإلمام جعفر الصادق  :محمىد : هـ، إشىراف1397طبعة عام ،عبد الحليم الجندي

 .القاهرة -توفيق عويضة، المجل  االعلى للشمون اإلسالمية
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 هىـ، 1417الطبعىة األولىى،  ،أحمىد الرحمىاني الهمىداني: اإلمام علمي بمن أبمي طالمب

 .تهران - المنير للطباعة والنشر

  اإلمام علي :(بدون.)حسن السعيد: تقديم،جواد جعفر الخليلي 

 محمىدعلي أسىبر: زيز اإلبىراهيم تقىريظعلي ع: اإلمام علي في مالحم نهج البالغة، 

 .لبنان - هـ، الدار اإلسالمية1416ولى، الطبعة األ

 علىىىي عزيىىىز اإلبراهيم،الطبعىىىة األولىىىى، : اإلممممام علمممي فمممي مالحمممم نهمممج البالغمممة

 .بيروت - هـ،الدار اإلسالمية1416

 هىـ،1413الطبعىة الثانيىة، ،محمىد كىابم القزويني: اإلمام علي ممن المهمد إلمى اللحمد 

 .لبنان - بيروت - منشورات ممسسة النور للمطبوعات

 هىىـ، الغىىدير 1417الطبعىىة األولىىى،  ،محمىىد طىىي: اإلمممام علممي ومشممكلة نظممام الحكممم

 .لبنان- بيروت - للطباعة والنشر

 هىـ، دار السىيرة1422ولىى، زهير البيطار، الطبعة األ: األمامة تلك الحقيقة القرآنية 

 .بيروت -

 هـ، منشورات 1413علي الميالني،الطبعة األولى، : لكالميةاإلمامة في أهم الكتب ا

 .قم -شريف الرضي

 هىىـ، مكتبىىة 1418الطبعىىة األولىىى،  ،محمىىد حسىىين االنصىىاري: اإلمامممة والحكومممة

 .طهران - النجاح

 هىىـ، مركىىز المصىىطفى 1417الطبعىىة األولىىى،  ،أحمىىد عىىز الىىدين: اإلمامممة والقيممادة

 .قم- للدراسات اإلسالمية

 ناصر مكارم الشيرازي،بدون: فسير كتاب هللا المنزلاألمثل في ت. 

 الطبعىىة األولىىى،العاملي: أهىىم منىىابرات الشىىيعة علىىى شىىبكة االنترنىىت: االنتصممار، 

 .لبنان- بيروت- هـ، دار السيرة1422

 النجف -هـ، المكتبة الحيدرية1381الطبعة الثانية،  ،جعفر النقدي: األنوار العلوية. 
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   هـ، 1413عبد هللا شبر، الطبعة األولى، : الزيارة الجامعةاألنوار الالمعة في شر

 .لبنان - بيروت - ممسسة الوفاء

 هىـ، دار 1414الطبعة الثانية،  ،محمد بن محمد بن النعمان العكبري: أوائل المقاالت

 .لبنان - بيروت - المفيد للطباعة والنشر والتوزيع

  جىىالل الىىدين الحسىىيني : قالفضىىل بىىن شىىاذان االزدي النيسىىابوري، تحقيىى: اإليضمما

 .هـ، طبعة طهران1351، الطبعة األولى ،األرموي

 رحيم ، عبىىدالمحمىىد البىىاقر البهبىىودي: محمىىد بىىاقر المجلسىىي، تحقيىىق: بحممار األنمموار

 - بيىروت -هـ، دار إحيىاء التىراث العربىي  1413الرباني الشيرازي،الطبعة الثالثة، 

 .لبنان

 جىواد القيىومي األصىفهاني، الطبعىة : قمحمىد علىي الطبري،تحقيى: بشارة المصمطفى

 .قم- هـ، ممسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين1321األولى، 

 قم - هـ، دار الحكمة1412الطبعة األولى،  ،عباس القمي: بيت األحزان. 

 محمىىد مرتضىىى الحسىىيني الزبيىىدي، تحقيىىق: تمماج العممروس مممن جممواهر القمماموس :

 .دار الهداية: رمجموعة من المحققين دار النش

 د حبيىب أحمى: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسىي، تحقيىق: التبيان في تفسير القرآن

 -بيىىروت -هىىـ، دار إحيىىاء التىىراث العىىرب1419ولىىى، قصىىير  العىىاملي، الطبعىىة األ

 .لبنان

 هىـ، مركىز النشىر 1418محمد رضا الجاللي، الطبعة الثانيىة، : تدوين السنة الشريفة

 .الم اإلسالميالتابع لمكتب اإلع

 العكبىري، عبدهللا محمد بن محمد بن النعمان المعلم أبي: تصحيح اعتقادات اإلمامية 

هىىىـ، دار المفيىىىد للطباعىىىة والنشىىىر 1414حسىىىين دركىىىاهي، الطبعىىىة الثانيىىىة، : تحقيىىىق

 .لبنان -بيروت -والتوزيع
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 طيىىب : تصىىحيح وتعليىىق وتقىىديم،ألبىىي الحسىىن علىىي بىىن إبىىراهيم القمي: تفسممير القمممي

 .مطبعة النجف، منشورات مكتبة الهدى هـ،1387لموسوي الجزائري، طبعة سنة ا

 مدرسة اإلمام المهدي، الطبعة األولىى، : تحقيق: التفسير المنسوب للحسن العسكري

 .قم - هـ، مدرسة اإلمام المهدي1419

 الطبعىىىة الرابعىىىة، ،عبىىىد علىىىي ابىىىن جمعىىىة العروسىىىي الحويزي: تفسمممير نمممور الثقلمممين

 .قم - ة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيعهـ، ممسس1412

 النجف -هـ، المطبعة المرتضوية1348طبعة عام ، الممقانيعبدهللا: تنقيح المقال. 

 تحقيىق  ،ألبىي جعفىر محمىد بىن الحسىن الطوسىي: تهذيب األحكمام فمي شمر  المقنعمة

 - هىىىـ، دار الكتىىىب اإلسىىىالمية1365حسىىىن الموسىىىوي، الطبعىىىة الرابعىىىة، : وتعليىىىق

 .نطهرا

 ولىىىىى، جعفىىىىر السىىىىبحاني، الطبعىىىىة األ: التوسممممل أو االسممممتغاثة بمممماألروا  المقدسممممة

 .لبنان - بيروت-هـ، الدار اإلسالمية1412

 لندن - محمد التيجاني،ممسسة الفجر: ثم اهتديت. 

 أبو جعفىر محمىد بىن علىي ابىن الحسىين ابىن بابويىه القمىي الصىدوق: ثواب األعمال، 

هـ، منشىورات الشىريف 1368، الطبعة الثانية، وحسن الخرسان ،محمد مهدي: تقديم

 قم- الرضي

 صاحب حسين الصادق، وزارة اإلرشاد بجمهورية إيران: الثورة والقائد. 

 هىىـ، نشىىر الملىىف، مطبعىىة 1412طبعىىة عىىام  ،للبروجىىردي: جممامع أحاديممث الشمميعة

 .قم -المهر

 مكتبة المحمدي ،محمد بن علي األردبيلي: جامع الرواة. 

 السىىيد تحسىىين آل شىىبيب الموسوي،سىىنة : شىىدقم المىىدني، تحقيىىق ضىىامن بىىن: الجمممل

 م 1999 - 1421: الطبع

 إيران -قم -مكتبة الداوري ،للمفيد: الجمل. 
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 هـ، دار الهدى1425الطبعة األولى،  ،علي الكوراني العاملي: جواهر التاريخ. 

 دار الكتاب اإلسالمي ،لعبد هللا شبهر: حق اليقين في معرفة أصول الدين. 

 حيمماة السياسممية لإلمممام الحسممن ال  فممي عهممد الرسممول والخلفمماء الثالثممة بعممده :

 .بيروت - ، دار السيرةم1994طبعة عام ، جعفر مرتضى العاملي

 هىـ، ممسسىة آل 1416الطبعىة األولىى،  ،حسين النوري الطبرسي: خاتمة المستدرك

 .قم -إلحياء التراث - عليهم السالم - البيت

 هىـ، 1416صالح الورداني،الطبعىة األولىى، : ة إلى الشيعةرحلتي من السن ،الخدعة

 .ممسسة عاشوراء-لبنان - بيروت -دار  النخيل للطباعة والنشر 

 تصىحيح وتعليىق ،أبو جعفر محمد بىن علىي بىن الحسىين بىن بابويىه القمىي: الخصال :

هىـ، منشىورات جماعىة المدرسىين فىي الحىوزة 1413علي أكبر الغفاري، طبعة عىام 

 .قمالعلمية ب

 أحمىىد حسىىين يعقىىوب، الطبعىىة الثانيىىة، : الخطممط السياسممية لتوحيممد األمممة اإلسممالمية

 .لندن -هـ، دار الفجر 1415

 تحقيىق(الحلي)أبو منصور الحسن بن يوسف بن مطهر األسدي : خالصة األقوال ، :

 هـ، ممسسة النشر اإلسالمي1417الطبعة األولى،  ،جواد القيومي

 (بدون) ،يعقوبأحمد حسين : خالصة المواجهة 

 جىواد  ،علىي الخراسىاني: المحققون،ألبو جعفىر محمىد بىن الحسىن الطوسىي: الخالف

هىىـ، 1414مجتبىىى العراقي،طبعىىة عىىام : المشىىرف ،مهىىدي طىىه نجىىف ،الشهرسىىتاني

 .ممسسة النشر اإلسالمى التابعة لجماعة المدرسين بقم

 م 1978نية، هاشم معروف الحسيني، الطبعة الثا: دراسات في الحديث والمحدثين- 

 .بيروت -دار التعارف 

 محمىىد صىىادق : علىىي خىىان الشىىيرازي، تقىىديم: الممدرجات الرفيعممة فممي طبقممات الشمميعة

 .قم-هـ، منشورات مكتبة بصيرتي1397طبعة عام  ،بحر العلوم
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 الطبىري، طبعىة عبىدهللا محب الدين أحمد بىن: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى 

 .القاهرة -احبها حسام الدين القدسي هـ، مكتبة القدسي لص1356عام 

 الحسن بن علىي بىن داود، تقىي الىدين، المعىروف بىابن داود الحلىي،: رجال ابن داود 

منشىورات ، هىـ1392طبعىة عىام ، السيد محمد صادق آل بحىر العلىوم: تحقيق وتقديم

 .قم- الرضي

 مىد مح: تحقيىق ،أحمد بن الحسنين الغضائري الواسىطي البغىدادي: رجال الغضائري

 .قم -هـ، دار الحديث1422رضا جاللي، الطبعة األولى، 

 ابىىو العبىىاس أحمىىد بىىن علىىي : (فهرسممت أسممماء مصممنفي الشمميعة) رجممال النجاشممي

هىىـ، ممسسىىة 1416موسىىى الشىىبيري الزنجاني،الطبعىىة الخامسىىة، : تحقيق،النجاشىىي

 .قم -النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين

 (بدون)يخ غالم رضا كاردان الش: الرد على شبهات الوهابية 

 الحسىين عبد : ، تحقيقالحلي جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر: الرسالة السعدية

 .قم -هـ، مطبعة بهمن1411ولى، محمد علي بقال، الطبعة األ

 علىىي : شىىاذان بىىن جبرائيىىل القمىىي، تحقيىىق: الروضممة فممي فضممائل أميممر المممؤمنين

 .هـ1423الطبعة األولى،  ،الشكرجي

 قىم- هىـ، مركىز الرسىالة1421، الطبعة األولى ،حميدعبدال صائب: ارة والتوسلالزي 

 .إيران -

 محمىىد : تحقيىىق ،عزيز الجىىوهري البصىىريعبىىدال أبىىو بكىىر أحمىىد بىىن: السممقيفة وفممدك

 - بيىروت - هـ، شىركة الكتبىي للطباعىة والنشىر1413الطبعة الثانية، ، هادي األميني

 .لبنان

 هىـ، ممسسىة 1411حسين الموسىوي، الطبعىة الثانيىة، علي بن ال: الشافي في اإلمامة

 .قم- إسماعيليان

 أبو طالب التجليل التبريزي،شبكة الشيعة العالمية: شبهات حول الشيعة. 
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 أبىىو القاسىىم نجىىم الىىدين بىىن الحسىىن : شممرائع اإلسممالم فممي مسممائل الحممالل والحممرام

 بيىروت - فىاءهـ، ممسسة الو1419صادق الشيرازي، الطبعة الثانية، : تحقيق،الحلي

 .لبنان -

 السىىىيد إبىىىراهيم : تصىىىحيح ،شىىىهاب الىىىدين المرعشىىىي النجفىىىي: شمممر  إحقممماق الحمممق

 .ايران - قم -الميانجي، منشورات مكتبة آية هللا العظمى المرعشي النجفي 

 الميىرزا أبىو الحسىن : مىولي محمىد صىالح المازنىدراني، تعليىق: شر  أصول الكافي

هىىـ،دار  1421عاشىىور، الطبعىىة األولىىى،السىىيد علىىي : ضىىبط وتصىىحيح ،الشىىعراني

 .لبنان - بيروت -إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع 

 محمىد الحسىيني الجاللي،الطبعىة : تحقيىق ،القاضىي النعمىان المغربىي: شر  األخبمار

 .هـ، ممسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم1414الثانية، 

 الطبعىىىة األولىىىى،  ،جىىىواد جعفىىىر الخليلىىىي: ممممة التتريمممةتت ،شمممر  القصممميدة الرائيمممة

 .لندن - بيروت -هـ، اإلرشاد للطباعة والنشر 1422

 عىالم م1996منصور بىن يىون  البهىوتي، الطبعىة الثانيىة، : شر  منتهى اإلرادات ،

 .بيروت - الكتب

 محمىىد أبىىو الفضىىل إبىىراهيم، ممسسىىة : ابىىن أبىىي الحديىىد  تحقيىىق: شممر  نهممج البالغممة

 .يان للطباعة والنشر والتوزيعإسماعيل

 هىىـ، دار التعىىارف 1399محمىىد جىىواد مغنيىىة، الطبعىىة الرابعىىة، : الشمميعة فممي الميممزان

 .لبنان - بيروت- للمطبوعات

 الطبعىىة الثالثىىة،  ،أميىىر محمىىد الكىىابمي القزوينىىي: الشمميعة فممي عقائممدهم وأحكممامهم

 .بيروت -هـ، دار الزهراء1397

 هىـ، دار عمىارة للنشىر 1988، الطبعة األولىى، موسى الموسوي: الشيعة والتصحيح

 .والتوزيع

 د صادق الصدر: الشيعة َحمَّ  .طبعة طهران ،لم 
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 هىـ، 1419 ، مركىز الرسىالة، الطبعىة األولىى: الصحابة في القرآن والسنة والتماريخ

 .إيران - قم -قم، نشر مركز الرسالة  - مطبعة مهر

  الصحيح من سيرة النبمي األعظمم :هىـ، 1415،الطبعة الرابعىة، جعفىر المرتضىى

 - بيىىروت -دار السىىيرة / لبنىىان  -بيىىروت  -دار الهىىادي للطباعىىة والنشىىر والتوزيىىع 

 .لبنان

 السىيد محمىد بىاقر : تحقيق ،لإلمام علي بن الحسين زين العابدين: الصحيفة السجادية

 -هىىـ، ممسسىىة اإلمىىام المهىىدي 1411الموحىىد االبطحىىي اإلصىىفهاني،الطبعة األولىىى، 

 .ايران - قم -ة األنصاريان للطباعة والنشر ممسس

 لىزين الىدين محمىد علىي بىن يىون  العىاملي : الصراط المستقيم إلى مسمتحقي التقمديم

هىـ، عنيىت 1384، األولىىالطبعىة  ،محمد البىاقر البهبىودي: النباطي،تصحيح وتعليق

 .المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية، مطبعة الحيدري: بنشره

 جىالل : تحقيىق ،نىور هللا التسىتري: م المهرقة في جواب الصموارم المحرقمةالصوار

 .هـ، مطبعة نهضت1367الدين المحدث، طبعة عام 

 الشىىيخ آغىىا بىىزرخ : األنمموار السمماطعة فممي المائممة السممابعة/ طبقممات أعممالم الشمميعة

 - دار الكتاب العربىي، م1972، الطبعة األولى، علي نقي فنروي: تحقيق ،الطهراني

 .تبيرو

 الطبعىة األولىى،  ،مهدي الرجىائي: علي أصغر  البرجوردي، تحقيق: طرائف المقال

 .قم -هـ، مكتبة آية هللا العظمى المرعشي النجفي العامة 1411

 (بدون)علي عاشور : طهارة آل محمد عليهم السالم 

 هـ،دار التوحيد1413مرتضى العسكري، الطبعة السادسة، : عبد هللا بن سبأ. 

 حامىىد حفنىىي داود، مطبعىىة انتشىىارات : محمىىد رضىىا المظفر،تقىىديم: ميممةعقائممد اإلما

 .إيران-قم- أنصاريان
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 الطبعىىة األولىىى،  ،صىىالح الىىورداني: عقائممد السممنة وعقائممد الشمميعة التقممارب والتباعممد

 .لبنان - بيروت -هـ،الغدير للدراسات والنشر  1419

 ق بحىر العلىوم، طبعىة محمد صىاد: تقديم ،(الصدوق)ابن بابويه القمي : علل الشرايع

 .النجف -هـ، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها 1385عام 

 جمىىال الىىدين أحمىىد بىىن علىىي الحسىىيني : عمممدة الطالممب فممي أنسمماب آل أبممي طالممب

محمىىد حسىىن آل الطالقىىاني، الطبعىىة الثانيىىة، : تصىىحيح: تحقيىىق ،المعىىروف بىىابن عنبىىة

 .النجف - هـ، منشورات المطبعة الحيدرية1381

 يحيىى بىن الحسىن بىن الحسىين : ة عيون صحا  االخبار في مناقب إمام األبرارعمد

هىـ، ممسسىة النشىر 1497بن علي بن محمد بن البطريق األسدي الحلىي، طبعىة عىام 

 .اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم

 م، 2117حسىىن العلوي،الطبعىىة األولىىى، : عمممر والتشمميع ثنائيممة القطيعممة والمشمماركة

 .لندن -دار الزوراء

 حسىين األعلمىي، طبعىة : تحقيىق،(الصىدوق)البن بابويه القمىي : عيون أخبار الرضا

 .لبنان- بيروت -هـ، ممسسة األعلمي للمطبوعات1414عام 

 سىىيد جىىالل الىىدين، : تحقيىىق ،أبىىو إسىىحاق إبىىراهيم بىىن محمىىد الثقفىىي الكىىوفي: الغممارات

 .مطابع بهمن

 هاشىىم : ن طريممق العممام والخمماصغايممة المممرام وحجممة الخصممام فممي تعيممين اإلمممام ممم

 .علي عاشور، بدون: البحراني الموسوي، تحقيق

 هىـ1422فارس حسون،الطبعة األولىى، : تحقيق ،محمد بن إبراهيم النعماني: الغيبة ،

 .قم- أنوار الهدى

 منعم عبدال: تحقيق ، القميعبدهللا وسعد بن ،الحسن بن موسى النوبختي: فرق الشيعة

 .القاهرة - هـ، دار الرشاد1412حنفي، الطبعة األولى، 
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 م، مركىز 1999هادي العلوي، الطبعىة الثانيىة، : فصول من تاريخ اإلسالم السياسي

 .قبرص -األبحاث والدراسات االشتراكية في العالم العربي

 الطبعىىة  ،جىىواد القيىىومي: تحقيىىق ،أبىىو جعفىىر محمىىد بىىن الحسىىن الطوسىىي: الفهرسممت

 .ميهـ، ممسسة النشر اإلسال1417األولى، 

 سيد جالل الدين محدث األرمىوي، : حقيق ،منتجب الدين ابن بابويه القمي: الفهرست

 .قم- هـ، مكتبة آية هللا العظمى المرعشي النجفي1366طبعة عام 

 هىىـ، ممسسىىة النشىىر 1419محمىىد تقىىي التسىىتري الطبعىىة األولىىى، : قمماموس الرجممال

 .اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم

 ممسسىىة آل : تحقيىىق ، بىىن جعفىىر الحميىىري القمىىيعبىىدهللا بىىو العبىىاسأ: قممرب اإلسممناد

هىـ، ممسسىة آل البيىت 14113ولىى، إلحياء التراث،الطبعىة األ -سالمعليهم ال-البيت 

 .قم - عليهم السالم إلحياء التراث

 رضا استاذي، مكتبة اإلمام أمير المممنين علىي: تحقيق ،أبو الصالح الحلبي: الكافي 

 .أصفهان - العامة -عليه السالم -

 علىي بىن محمىد . د: تحقيىق ،أبو نعيم األصبهاني: كتاب اإلمامة والرد على الرافضة

المدينىة المنىورة  -هـ، مكتبة العلىوم والحكىم 1415بن ناصر الفقيهي، الطبعة الثالثة، 

 .السعودية -

 بدون ،محمد باقر األنصاري: تحقيق: كتاب سليم بن قيس. 

 محسىىن األمىىين، الطبعىىة الثالثىىة، : وهابعبممدال حمممد بممنكشممف االرتيمماب فممي اتبمماع م

 .قم- هـ، مكتبة الحرمين1382

 محمىىد أحمىىد : تقىىديم ،روح هللا ابىىن مصىىطفى الموسىىوي الخمينىىي: كشممف األسممرار

 .عمان- هـ، دار عمار1418محمد البنداري، الطبعة األولى، : الخطيب، ترجمة

 هانصفأ -جعفر كاشف الغطا، انتشارات مهدوي: كشف الغطا. 
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 بىي الفىتح األربلىيأألبي الحسن علي بىن عيسىى بىن : كشف الغمة في معرفة األئمة، 

 .لبنان- بيروت - هـ، دار األضواء1415 ،الطبعة الثانية

 السىىيد ابىىن طىىاووس أبىىو القاسىىم علىىي بىىن موسىىى بىىن : كشممف المحجممة لثمممرة المهجممة

 .نجفال - هـ، المطبعة الحيدرية1371جعفر بن محمد بن طاووس،طبعة عام 

 نصىىير الىىدين الطوسىىي والشىىرح للحسىىين بىىن  - كشممف المممراد شممر  تجريممد االعتقمماد

هـ، 1417آية هللا حسن زاده اآلملي، الطبعة السابعة، : تحقيق ،يوسف المطهر الحلي

 .قم -ممسسة نشر اإلسالمي

 حسىىن زاده : تحقيىىق،ابىىن مطهىىر الحلي: كشممف المممراد فممي شممر  تجريممد االعتقمماد

 .قم - هـ، ممسسة نشر اإلسالمي1417بعة، اآلملي، الطبعة السا

 أبىو جعفىر محمىد بىن علىي ابىن الحسىين ابىن بابويىه القمىي : كمال الدين وتمام النعممة

هـ، ممسسىة النشىر اإلسىالمي 1415علي أكبر غفاري، طبعة عام : تحقيق ،الصدوق

 .التابعة لجماعة المدرسين بقم

 طبعىىىة عىىىام  ،ن الطوسىىىيأبىىىو جعفىىىر محمىىىد بىىىن الحسىىى: المبسممموط فمممي فقمممه اإلماميمممة

 .هـ، المكتبة المرتضوية بإحياء آثار الجعفرية1387

 أحمىىىد الحسىىىيني، الطبعىىىة الثانيىىىة، : فخىىىر الىىىدين الطريحي،تحقيىىىق: مجممممع البحمممرين

 .هـ، دار الثقافة اإلسالمية1418

 أبىو علىي الفضىل بىن الحسىن الطبرسىي، طبعىة عىام : مجمع البيان في تفسير القمرآن

 .لبنان - بيروت - مي للمطبوعاتهـ، ممسسة األعل1415

 سيد جالل الدين الحسيني، طبعة عىام : تحقيق ،حمد محمد بن خالد البرقيأ: المحاسن

 .طهران - هـ، دار الكتب اإلسالمية1371

 علىىىىىي الحسىىىىىيني الميالنىىىىىي، الطبعىىىىىة األولىىىىىى: محاضمممممرات فمممممي االعتقمممممادات، 

 .ايران - قم -هـ،مركز األبحاث العقائدية 1421
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 هىىـ،1421عىىام الطبعىىة األولىىى، ،جىىواد جعفىىر الخليلىىي: خلفمماء وأتبمماعهممحاكمممات ال 

 .لندن - بيروت -اإلرشاد للطباعة والنشر 

 هىـ، 1324طبعىة عىام  ،حسن بن سليمان الحلي، تحقيق سيد علىي أشىرف: المحتضر

 .المكتبة الحيدرية

 هىىـ، 1371 ،حسىىن بىىن سىىليمان الحلىىي، الطبعىىة األولىىى: مختصممر بصممائر الممدرجات

 .النجف -ت المطبعة الحيدريةمنشورا

 عفيىف بعلبكىي، الطبعىة : السيد أمير علىي، نقلىه إلىى العربيىة: مختصر تاريخ العرب

 .لبنان - بيروت -م، دار العلم للماليين1961الثانية، 

 محمد بىن علىي الموسىوي العىاملي هىامل : مدارك األحكام في شر  شرائع اإلسالم

هىىـ، ممسسىىة آل البيىىت إلحيىىاء 1411، ممسسىىة آل البيىىت، الطبعىىة األولىىى: تحقيىىق

 .قم -التراث

 هاشىىم البحرانىىي، : مدينممة معمماجز األئمممة االثنممى عشممر ودالئممل الحجممج علممى البشممر

ممسسىىة المعىىارف اإلسىىالمية بإشىىراف عىىزة هللا المىىوالئي، الطبعىىة األولىىى، : تحقيىىق

 .إيران -قم- هـ، ممسسة المعارف اإلسالمية1413

 مقابلة وتصىحيح،محمىد بىاقر المجلسىي: الرسمول مرآة العقول فمي شمر  أخبمار آل :

 .طهران - هـ، دار الكتب اإلسالمية1325طبعة عام ، هاشم الرسولي

 حسىىىىين : تحقيىىىىق ،العاملي،حسىىىىين بىىىىن شىىىىرف الىىىدين الموسىىىىويعبدال: المراجعمممات

 .بيروت - هـ، الجمعية اإلسالمية1412الراضي، الطبعة الثانية، 

 الطبعىة  ،محمىد بىاقر األبطحىي: المفيىد، تحقيىقمحمىد بىن محمىد بىن النعمىان : الممزار

 .لبنان - بيروت -دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، هـ1414الثانية، 

 هىـ، ممسسىة النشىر اإلسىالمي1419الطبعىة األولىى،  ،محمد بىن المشىهدي: المزار- 

 .قم
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 ميرزا حسن النوري الطبرسي الطبعة األولى: مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، 

 .لبنان - بيروت -هـ، ممسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث 1418

 الطبعة األولىىىىى، علىىىي النمىىىىازي الشىىىىاهرودي: مسمممتدركات علممممم رجممممال الحممممديث،

 .طهران - حيدريهـ،مطبعة 1414عام

 لجنىىة التحقيىىق، الطبعىىة الثانيىىة، : مسممتطرفات السممرائر، ابممن إدريممس الحلممي، تحقيممق

 .شر اإلسالميهـ، مطبعة ممسسة الن1411

  مصادرة حكومة أبي بكر وعمر المصادر المالية التمي خصصمها النبمي ألهمل بيتمه

 .()مركز المصطفى : عليهم السالم

 هـ، مركز األبحاث العقدية1421الطبعة األولى،  ،علي الميالني: مظلومية الزهراء 

 .إيران - قم-

 هىىـ، 1418، الطبعىىة الرابعىىة ،مرتضىىى الرضىىوي: مممع رجممال الفكممر فممي القمماهرة

 .لندن - بيروت -اإلرشاد للطباعة والنشر

 ممسسىة النعمىان  -هىـ1411السيد مرتضى العسكري، طبعىة عىام : معالم المدرستين

 .لبنان - بيروت -للطباعة والنشر والتوزيع 

 الطبعة  ،أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث وتفاصيل طبقات الرواة

 .هـ،بدون1413الخامسة، 

 هىـ، مكتبىة 1424الطبعة الثانية،  ،محمد الجواهري: فيد من معجم رجال الحديثالم

 .قم-المحالتي

 أبو جعفر محمىد بىن علىي ابىن بابويىه القمىي ، الطبعىة الثانيىة، : من ال يحضره الفقيه

 .ممسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم

 صىالح : بن عطيىة، إعىداد وتعليىقمقاتل : المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة

 .لبنان - بيروت -هـ، الغدير للدراسات والنشر 1419ولى، الورداني، الطبعة األ
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 طبعىة عىام ،لجنىة مىن أسىاتذة النجف: ابن شهر آشىوب، تحقيىق: مناقب آل أبي طالب

 .النجف - هـ، المطبعة الحيدرية1376

  مناقممب اإلمممام أميممر المممؤمنين :محمىىد بىىاقر : ، تحقيىىقمحمىىد بىىن سىىليمان الكىىوفي

 .قم - هـ، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية1412ولى، المحمودي، الطببعة األ

  محمد الحسون،طبعة : تحقيق،مولى حيدر الشيرواني: -عليهم السىالم-مناقب أهل البيت

 .هـ، مطبعة منشورات اإلسالمية1414عام 

 المحمىودي، الطبعىة مالىك : تحقيىق، حمد بن محمىد الخىوارزميأالموفق بن : المناقب

 .قم -هـ، ممسسة النشر اإلسالمي1414الثانية، 

 هىـ، مركىز 1419الطبعىة األولىى،  ،مركىز الرسىالة: مودة أهل البيمت علميهم السمالم

 .إيران - قم -الرسالة

 موسمموعة اإلمممام علممي بممن أبممي طالممب  محمىىد : فممي الكتمماب والسممنة والتمماريخ

السىىىيد محمىىىد كىىىابم : سىىىاعدةمركىىىز بحىىىوث دار الحىىىديث وبم: الريشىىىهري تحقيىىىق

هىىىـ، دار الحىىىديث 1425السىىىيد محمىىىود الطباطبىىىائي، الطبعىىىة الثانيىىىة،  ،الطباطبىىىائي

 .قم - للطباعة والنشر

 م 1973، الطبعىة األولىى ،هاشم معروف الحسيني: الموضوع في اآلثار واألخبار- 

 .بيروت -دار التعارف 

 ولىىىى، دار لطبعىىىة األدار الحىىىديث، ا: تحقيىىىق ،محمىىىد الريشىىىهري: ميمممزان الحكممممة

 .الحديث

 منشىورات جماعىة المدرسىين  ،محمىد حسىين الطبطبىائي: الميزان فمي تفسمير القمرآن

 .قم - في الحوزة العلمية

 النص على أمير المؤمنين  :(.بدون)علي عاشور 

 (بدون)الشيخ نجاح الطائي: نظريات الخليفتين. 
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 الطبعىىىة األولىىىى،  ،علىىىي الميالنىىىي: نفحمممات األزهمممار فمممي خالصمممة عبقمممات األنممموار

 .هـ، نشر المملف1414

 ممسسىىة آل البيىىت: تحقيىىق ،مصىىطفى بىىن الحسىىين الحسىىيني التفرشىىي: نقممد الرجممال-

 -علىيهم السىالم-هـ، ممسسة آل البيت1418بعة عام إلحياء التراث، ط -عليهم السالم

 .قم- إلحياء التراث

 ل البيىىت ممسسىىة آ: تحقيىىق ،مصىىطفى بىىن الحسىىين الحسىىيني التفرشىىي: نقممد الرجممال

هىىـ، ممسسىىة آل البيىىت علىىيهم 1418علىىيهم السىىالم إلحيىىاء التىىراث، الطبعىىة األولىىى، 

 .قم- السالم إلحياء التراث

 محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الكوفي الملقب بالشيخ المفيد، : النكت االعتقادية

 هىىـ، دار المفيىىد للطباعىىة والنشىىر1414رضىىا المختىىاري، الطبعىىة الثانيىىة، : تحقيىىق

 .لبنان - بيروت -والتوزيع

  الطبعىة األولىىى،  ،محمىد بىىاقر المحمىودي: نهمج السمعادة فمي مسممتدرك نهمج البالغمة

 .بيروت - هـ، ممسسة التضامن الفكري1387

 الطبعىىىة األولىىىى،  ،مهىىىدي الرجىىىائي: تحقيىىىق ،نعمىىىة هللا الجزائىىىري: نمممور البمممراهين

 .ن بقمهـ، ممسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسي1417

 هـ، بدون1421زهراء مهدي، الطبعة األولى، عبدال: الهجوم على بيت فاطمة. 

 الطبعىىة  ،ممسسىىة الهىىادي: تحقيىىق،للصىىدوق القمي: الهدايممة فممي األصممول والفممروع

 .هـ، ممسسة اإلمام الهادي1418ولى، األ

 الطبعة الثانية، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية: مروان خليفات: وركبت السفينة. 

 تحقيىق : محمد بن الحسن الحر العىاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

أبىي الحسىن الشىعراني، دار إحيىاء التىراث : محمد الىرازي، تعليىق: وتصحيح وتذييل

 .لبنان - بيروت - العربي



 

 

 الفهــــــــــارس

753 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

  الدوريات والمجالت : 

 (1187)العدد  مجلة الدعوة السعودية. 

 (812)العدد  مجلة المجتمع الكويتية. 

 (123)العدد مجلة الفيصل السعودية. 

  المواقــــــع : 

 http: //albainah.net/Index.aspx?function=Printable&id=7163&lang = 

 موقع البينة

 http: //www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic= موقىع  24199

 محاورات المصريين

 http: //www.al-milani.com/sira.php موقع علي الميالني    

 http: //www.saaid.net/Doat/Althahab موقع صيد الفوائد   

 http: //ar.wikipedia.org/wiki .موقع الموسوعة الحرة   

 

 

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=24199
http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=24199
http://www.al-milani.com/sira.php
http://www.saaid.net/Doat/Althahab
http://ar.wikipedia.org/wiki
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 

 فهرس محتويات الرسالة

 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 3 ملخص الرسالة

 6 ـــةــــــــــالمقدمــ

 11 أهمية اختيار الموضوع

 12 صعوبات البحث

 12 الدراسات السابقة

 13 منهجي في البحث

 15 خطة البحث

في تعريف الصحابي وآل البيت عند أهل السنة ) ــدـــــالتمهيــ

 (والشيعة االثنى عشرية، وإمارات المحبة بين الصحابة واآلل 
21 

 23 تعريف الصحابي: الفصل األول

 24 تعريف الصحابي عند أهل السنة:  المبح  األ  

 24 تعريف الصحابي لغة: المطلب األول

 27 تعريف الصحابي اصطالحا: المطلب الثاني

 31 طرق إثبات الصحبة: المطلب الثالث 

 33 طبقات الصحابة: بعالمطلب الرا

 39 الصحابي عند الشيعة االثنى عشرية:  المبح  الثاني

 51 تعريف آل البيت :الثانيالفصل 

 51 تعريف آل البيت عند أهل السنة:  المبح  األ  

 51 التعريف اللغوي: المطلب األول

 52 التعريف االصطالحي: لب الثانيالمط
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 61 تعريف آل البيت عند الشيعة االثنى عشرية:  المبح  الثاني

 71 ابة واآللأمارات المحبة بين الصح :الفصل الثالث

 72 المصاهـــرة: المبح  األ  

 72 مع الصحابة مصاهرات النبي : أوال

 74 وذريته المصاهرة بين آل البيت وأبي بكر الصديق : ثانيا

  77المصاهرة بين آل البيت وعمر بن الخطاب : ثالثا

 79 وذريته المصاهرة بين آل البيت وعثمان بن عفان : عاراب

 84 التسميــــة: المبح  الثاني

  86من تسمى بأبي بكر : أوال

  88من تسمى بعمر : ثانيا

  89من تسمى بعثمان : ثالثا

  89 من تسمى باسم طلحة: رابعا

  89ممن تسمى باسم معاوية : خامسا

من الصحابة الذين سموا أوالدهم بأسماء آل البيت، تسمية : سادسا

 ة من آل البيت الشهداءالزبير أوالده بأسماء الصحاب
91 

 92 الثنــــاء: المبح  الثال 

 111 عند أهل السنةموقف الصحابة من آل البيت : الباب األول

 113 تم يــــــ 

 119 موقف الصحابة من إمامة آل البيت :الفصل األول

وبنيه من  موقف الصحابة من النص على إمامة علي : المبح  األ  

 بعده
111 

  111دعوى النص على خالفة علي : المطلب األول
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 115 موقف الصحابة من خالفة آل البيت: المطلب الثاني

 131 موقف الصحابة من االقتتال والفتنة: المبح  الثاني

 131 موقعتي الجمل وصفينالتعريف ب: المطلب األول

 131 موقعة الجمل: أوال

 143 موقعة صفين: ثانيا

 153 نشأة االقتتال ودوافعه: المطلب الثاني

 153 نشأة االقتتال: أوال

 157 الدافع لالقتتال: ثانيا

 164 مواقف الصحابة من االقتتال: المطلب الثالث

 173 موقف الصحابة من حقوق آل البيت والذب عنهم :الفصل الثاني

 174 موقف الصحابة من حقوق آل البيت:  المبح  األ  

 177 حق المحبة والمواالة: أوالً 

 189 الصالة عليهم: ثانياً 

 191 تحريم الصدقة عليهم: ثالثاً 

م   الخم  من الغنيمة والفيء: رابعاً   192 إعطا هم خ 

 211 موقف الصحابة في الدفاع عن آل البيت:  المبح  الثاني

 219 موقف الصحابة من مكانة آل البيت :الفصل الثالث

 211 حابة من فضائل آل البيتموقف الص:  المبح  األ  

 219  .موقف الصحابة من عصمة آل البيت:  المبح  الثاني

 245 موقف الصحابة من التوسل بآل البيت:  المبح  الثال 
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 257 موقف آل البيت من الصحابة عند أهل السنة: الباب الثاني

 259 تم يــــــ 

 261 موقف آل البيت من خالفة الصحابة :الفصل األول

 262 موقف آل البيت من اإلمامة والوصية:  المبح  األ  

  269موقف آل البيت من خالفة الصديق :  المبح  الثاني

  281موقف آل البيت من خالفة عمر بن الخطاب :  المبح  الثال 

  286موقف آل البيت من خالفة عثمان بن عفان :  المبح  الرانع

  293موقف آل البيت من خالفة معاوية بن أبي سفيان :  المبح  الخامس

 297 موقف آل البيت من الفتن واالقتتال :فصل الثانيال

 298 موقف آل البيت من مقتل عثمان:  المبح  األ  

 314 ي موقعتي الجمل وصفينمواقف آل البيت ف:  المبح  الثاني

 314 موقف آل البيت من حقوق الصحابة :ثالثالفصل ال

موقف: المبح  األ  
 

آل
 

البيت
 

من
 

حق
 

المواالة
 

والمحبة
 

ناءوالث
 

على
 

الصحابة
 
 

315 

والذب  موقف آل البيت من حق الدفاع عن الصحابة: المبح  الثاني

 عنهم
326 

واالقتداء  تأسي بالصحابةموقف آل البيت من حق ال: المبح  الثال 

 بهم
334 

 337 موقف آل البيت من حق نصح الصحابة والمشورة لهم: المبح  الرانع

 341 فضائل الصحابةموقف آل البيت من  :الفصل الرابع

  341موقف آل البيت من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان : المبح  األ  

  352حابةموقف آل البيت من فضائل مجموع الص: المبح  الثاني



 

 

 الفهــــــــــارس

758 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

موقف الصحابة من آل البيت عند الشيعة االثنى : الباب الثالث

 عشرية
356 

 358 تم يـــــ 

 361 موقف الصحابة من إمامة آل البيت :الفصل األول

 361 مرويات الشيعة في غصب الصحابة إلمامة آل البيت: المبح  األ  

كما  موقف الصحابة من إمامة آل البيت قبل وفاة النبي : أوال

 يصورها اإلمامية
365 

  371موقف الصحابة من إمامة آل البيت بعد وفاة النبي : ثانيا

-اعتراف الصحابة بغصب آل البيت حقهم في اإلمامة دعوى :ثالثا

 -بزعم اإلمامية
383 

نقد مرويات الشيعة حول غصب الصحابة إلمامة آل : المبح  الثاني

 يتالب
387 

 388  .فضائل الصحابة في الكتاب والسنةبيان : أوالً 

 395  .وإنكار اإلمامية لها ثبوت عدالة الصحابة: ثانياً 

 397 معنى العدالة         

 415 سقوط السند في بعص تلك الروايات: ثالثاً 

 439 متن في مرويات غصب اإلمامةنقد ال: رابعاً 

 457 قصة السقيفة: رابعاً 

 459 دعوى إكراه الناس وآل البيت على بيعة أبي بكر: خامساً 

 461 قصة الشورى: سادساً 

 463 دعوى عدم مبايعة الصحابة لعلي: سابعاً 
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 466 الصحابة من حقوق آل البيت موقف :الفصل الثاني

منع الصحابة حقوق آل دعوى مرويات الشيعة حول : المبح  األ  

 البيت
467 

 469 ائممنع الخم  من الفيء والغن: أوالً 

 478 منـــــع فـــــدخ: ثانياً 

 486 ضرب الزهراء وكسر ضلعها وإسقاط جنينها: ثالثاً 

قتل زوجته رقية   زعم الشيعة االثني عشرية أن عثمان : رابعاً 

 ابنــة رســول هللا 
496 

 497 دعوى لعن الصحابة آلل البيت: خامسا

منع الصحابة لحقوق آل دعوى نقد مرويات الشيعة حول : المبح  الثاني

 البيت
515 

 515 الرد على دعوى منع الخم : أوال

 518 دعوى منع فاطمة فدكا: اثاني

 525 إبطال دعوى ضرب الزهراء وكسر ضلعها وإسقاط جنينها: ثالثا

  531رقية  إبطال دعوى قتل عثمان : رابعاً 

 534 الرد على دعوى لعن الصحابة آل البيت وسبهم علنا: خامساً 

 541 موقف الصحابة من أدلة غلو الشيعة في آل البيت :الفصل الثالث

 541 مرويات الشيعة حول كتمان الصحابة مكانة آل البيت: المبح  األ  

 553 نقد مرويات الشيعة حول كتمان الصحابة مكانة آل البيت: المبح  الثاني

 554 إبطال معتقد اإلمامية في القرآن: أوالً 

 561  .إبطال معتقد اإلمامية في كتمان الصحابة لألحاديث النبوية: ثانياً 

 565  .نقد معتقد الكتمان والتحريف من جهة التفصيل: ثالثاً 
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 موقف آل البيت من الصحابة عند الشيعة االثنى: الباب الرابع

 عشرية
571 

 573 تم يــــــــ 

 575 موقف آل البيت من خالفة الصحابة :الفصل األول

 576 مرويات الشيعة في رفص آل البيت خالفة الصحابة: المبح  األ  

يعلن فيها أحقيته وآل بيته  ي لما زعموه من تصريحات لع: أوال

 باإلمامة
577 

إكراه الصحابة إياه على  ما زعمه اإلمامية من إعالن علي : ثانيا

 البيعة
585 

ما: ثالثا
 

زعموه
 

من
 

إعالن
 

علي
 


 

بلم
 

الصحابة
 

له،
 

والدعاء
 

على
 

من
 

 بلمه
588 

في الصحابة الغاصبين  ما نسبه اإلمامية من طعن علي : رابعا

 .بزعمهم لإلمامة
591 

 594 من اعتزاله مجتمع الصحابة ما نسب إلى علي : خامسا

 611 نقد مرويات الشيعة في رفص آل البيت لخالفة الصحابة: المبح  الثاني

 611 ثبوت مبايعة علي بن أبي طالب ألبي بكر دون إكراه

الذين أنكروا منزلتهم  موقف آل البيت من الصحابة :الفصل الثاني

 .حسب زعم اإلمامية
613 

مرويات الشيعةفي موقف آل البيت ممن أنكر منزلتهم من : المبح  األ  

 الصحابة
614 

نقد مرويات الشيعة في موقف آل البيت ممن أنكر : المبح  الثاني

 .حسب زعم اإلمامية منزلتهم من الصحابة
622 

:الفصل الثالث
 

موقف
 

آل
 

البيت
 

من
 

الذين منعوا حقوقهم  حابةالص

 .المالية حسب زعم اإلمامية
631 
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  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

مرويات الشيعة في موقف آل البيت ممن منع حقوقهم : المبح  األ  

 المالية من الصحابة
632 

 641 الشهادة للصحابة بالنار: أوال

 642 الطعن في أنسابهم: ثانيا

 642 الطعن في دينهم وأماناتهم: ثالثا

نقد مرويات الشيعة في موقف آل البيت من الصحابة : المبح  الثاني

 .حسب زعم اإلمامية الذين منعوا حقوقهم المالية
648 

نورث، ما تركناه ال )موقف آل البيت من حديث أبي بكر : أوال

  (صدقة
651 

 651 لفاطمة إبطال دعوى أن فدكا هبة وهبها النبي : ثانيا

 652 الصديقإبطال دعوى هجران السيدة فاطمة ألبي بكر : ثالثا

إبطال دعوى عدم اإلذن لعائشة فضال عن والدها للدخول : رابعاً 

 على فاطمة بعد وفاتها
655 

 657 تصرف آل البيت في فدخ: خامساً 

إبطال فرية إتهام آل البيت بالطعن في دين ونسب وخلق   : سادسا

 والشهادة لهم بالنار والنفاق الصحابة 
661 

 667 الخاتمـــــة

 672 الفهـــارس

 674 فهرس اآليات القرآنية

 685 فهرس األحاديث النبوية

 697 فهرس األعالم المترجم لهم

 717 ماكن والبلدانفهرس األ

 719 فهرس مراجع البحث



 

 

 الفهــــــــــارس

762 

  االثني عشريةالعالقة بين الصحابة وآل البيت بين أهل السنة والشيعة 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 756 فهرس محتويات الرسالة

 

 

 


