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 التنوَد

 يمحِمه الرّحْم اهلل الرّسْبِ
ؿ بيتو الطاىرين ومن آمجعُت زلمد و أشرؼ خلقو أوصلى ا على  ،واحلمد  رب العادلُت

 .ذل يـو الدينإسار على دربو 

 :( البد من الوقوؼ على ثبلثة نقاط مهمةصحابالصحبة واألذل حبث )إقبل الدخوؿ 

 صحاب.معٌت الصحبة واأل.ٔ 
 البخاري وصاحبو.معرفة منزلة صحيػح .ٕ 
 .منزلة ادلكذب باحلديث لشريف.ٖ 
 :صحابمعنى الصحبة واأل

؛ وىي على معنيُت ،أي رافق وساير ،من صحب متأتيةصحاب وادلصاحبة كلها الصحبة واأل
اجلانب اللغوي فكل من ساير ورافق   فأما ،اصطبلحي :والثاين ،ليوإشرنا أوىو ما  ،لغوي :وؿاأل

 .نسافإو أو حيواف أكاف صاحب سواء كاف ادلصاحب مجاد 

كما ذبد لفظ صاحب   ،فتقوؿ صاحب الدار وادلعمل فكوهنا مرتبطة بو صاحبتو وىو صاحبها
 .الدابة واحليواف وغَت ذلك

 ،ؽلافو ارباد درجة ادلعرفة واإلأتشًتط وحدة العقيدة  نساف الف ادلسايرة وادلرافقة بُت اإلأكما 
وىذا واضح  ،يضاً أف يصحب الكافر والفاسق أف يصحب ادلؤمن ادلؤمن شلكن أفكما ؽلكن 

 :منها ،بكتاب ا يف موارد متعددة

 .[ٖٚ]الكهف:  قَاَؿ َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ػُلَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقكَ ﴾﴿
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﴿ أَودلَْ يَػتَػَفكَُّروا َما : قاؿ تعاذل ،صحاب رسوؿ اأف مسى الكفار آنا وجدنا القر إبل 
﴾  [.ٗٛٔ :عراؼاأل] ُتٌ ِبَصاِحِبِهْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْف ُىَو ِإالَّ َنِذيٌر ُمبِ 

ذل إذا وصلنا إف ،فبل قدسية وال كرامة فيها، وضمن ىذا الفهم للصحبة )بادلعٌت اللغوي(
تقصر عن  الديٍت ففيها من القدسية والكرامة منزلة عظيمة جداً  االصطبلحيالصحبة دبعناىا 
 .مجعُتأعظم خلق ا أ ةعظم من مساير أشرؼ و أي فضل أو  ،بلوغها الكرامات

 .فتبُّت  ،والذي استعملناه يف ىذا البحث ادلعنيُت )اللغوي واالصطبلحي(

 :البخاري وصحيحه

ىػ  ٜٗٔنة س ،ولد يف مدينة خبارى من نواحي مسرقند ،مساعيلإزلمد بن  :ىو ،البخاري
 .موأفربتو  يتيماً  أنش ،تقريباً 

ىو  لو عدة مؤلفات منها ما ،والشاـ ومصر والعراقُتتنقل يف طلب احلديث بُت مكة وادلدينة 
بر  ،ماـالقراءة خلف اإل ،رفع اليدين يف الصبلة ،دب ادلنفرد)األ، موجود مطبوع ومنها ادلفقود

جل أوىو من  .التاريخ الكبَت ...( ،التفسَت الكبَت ،ادلسند الكبَت ،فعاؿ العبادأخلق  ،الوالدين
 .لكثَتيف مدحو ا اعظم الرواة عند السنة واجلماعة قالو أو 

ثٌت عليو ادلتقدموف أفقد  ،امتاز بكتابو )اجلامع الصحيح( ادلعروؼ بصحيح البخاري
وعليو من الثناء وادلدح ما ؼلرج   ،صح كتاب بعد كتاب اأنو أبل وصفو بعضهم ب وادلتأخروف،

 .كامبلً   كتاباً 

بناء العامة( يقولوف بصحة مجيع أغلب من ة )األنف السنو مسي بالصحيح ألأوالذي يهمنا ىنا 
خرجت ىذا الكتاب اجلامع من ضلو ستة مائو أ) :حيث قاؿ ،وىذا ما صرح بو نفسو ،ما ورد فيو

لف حديث وصنفتو يف ستة عشر سنة وجعلتو حجة يف ما بيٍت وبُت ا عز وجل ما ادخلت فيو أ
 .(ٔ) (ال .....إالطوؿ وما وضعت فيو حديثا  ألجلال ما صح  وتركت من الصحاح إ

                                                           

 .7طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: ص -1
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فاالستدالؿ بو  ،صح كتب احلديث عند رلموعة كبَتةأف البخاري أالذي يهمنا ىنا ىو 
ف بقية كتب احلديث دل تذكر ىذه أيعٍت ىذا  وال ،صح حديثأاستدالؿ و  بأصحيكوف 

ث لصحيح البخاري كاف على نسق وترقيم )ابن حجر حاديف ترقيم األأكما   ،حاديثاأل
رقاـ الصفحات  أونصوص البخاري و  ،العسقبلين يف كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري(

محد أىػ يف رللد واحد قاـ بتحقيقو  ٖٔٗٔفاعتمدت على طبعة دار الكتاب العريب بَتوت لبناف 
 محد عناية.أزىوة و 

 :منزلة مكذب الحديث

ف إوعليو ف ،قرب خلق ا أو  ،كوافسيد األ (لوآا عليو و  ىصل)ف زلمد أالبد من معرفة 
عظم ذنب يف أويعد ىذا الذنب  ،خلق ا ألعظمحديث رسوؿ ا ىو تكذيب يف التكذيب 

فمن كذب يف حديث رسوؿ ا ، و تفصيلأف جزاءه جهنم من غَت أي قيد إوذلذا ف ،الوجود
 ازبذ شفيعو خصمو والعياذ با. ألنو ؛فبل شفاعة لو( لوآ عليو و ا ىصل)

وال تتصور عزيزي  ،(مقعده من النار فليتبوأمن كذب علي ) :كوافوقد تواتر عن سيد األ
بل  كل من كذب حبديث ورد  ،ذا احلديث ؼلص من وضع احلديث الكاذب فقطف ىأالقارئ 

ا عليو  ىصل)كذب على رسوؿ ا بنفي حديثو   ألنو ؛هبذا احلديث عن رسوؿ ا فهو مشموؿ
ـ أعمى على التكذيب على رسوؿ ا سواء بوضع احلديث عليو فبل ػلملك التعصب األ (،لوآو 

ا عليو  ىصل) ذل رسوؿ اإبو  ألتقربين ما كتبت ىذا اال أوا يشهد  ،بنفي حديث عنو
 (.لوآو 

وا من وراء القصد ىو  (،لوآا عليو و  ىصل)مة زلمد رزقٍت ا قربو وطلب اذلداية أل
ؿ زلمد الطيبُت الطاىرين آا على زلمد و  ىوصل ،واحلمد  رب العادلُت ،حسيب ونعم الوكيل
 .سلم تسليماً وصحبو ادلنتجبُت و 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املقدمة

عمى أعمى ومن يقوده أف كاف الشخص إولكن  ،الدرب رأىنساف سليم البصر ذا كاف اإلإ
 (.عليو السبلـ)كما قاؿ عيسى بن مرمي   ةحفر  سقط االثناف يف

من  ف ينظر دلا وافق كتاب ا وسنة ادلعصـو الذي ال ؼلرج الناسأكل ما يطلبو طالب احلق 
ف ينصف ما ورد فيو أ ،وىذا ما يطلبو البحث من القارئ الكرمي ،ىدى وال يدخلهم يف ضبلؿ

ف كاف يتعلق بشخصيات عظيمة إو  (،لوآا عليو و  ىصل) ف وقوؿ الرسوؿآي القر آومعرفة 
 ف ترى وتقف على قولو وفعلو ؟!أف نقوؿ عظيم من غَت أوىل يكفي  ،)كالبخاري(

ىذا ىو  (،لوآا عليو و  ىصل)عظم ف والرسوؿ األآال من وافق القر إما من عظيم  ،يها الناسأ
ف يف موضوع معُت ومعرفة آوعليو فبلبد من معرفة آي القر  ،سبلميلديٍت اإلالعظيم يف ادلفهـو ا

ومن ٍب يكوف  ،و اجملتمع الفبلينأنساف الفبلين ٍب معرفة فعل وتصرؼ اإل ،والً أقوؿ الرسوؿ فيو 
ف كانوا يف  إمن كاف و  نساف كائناً إوال يشذ من ىذه القاعدة أي  ،و اجملتمعأنساف احلكم على اإل
وقد اتفقت كلمة ادلسلمُت على  ،مور الواضحةوىذا من األ (،لوآا عليو و  ىصل)زمن رسوؿ ا 

 .ف الكرميآوقد ذكرىم ا تعاذل يف غَت موضع من القر  ،ف يف الصحابة منافقُتأ

موي الوىايب وىي اليت تشارؾ سبلـ األف ينشرىا اإلأف نظرة عجيبة غريبة ػلاوؿ أواحلق 
 يف زلاولة ىدـ الدين من الداخل.مَتكي سبلـ األاإل

لسنة )ابناء مدرسة الصحابة أبصار الناس من أف يعش أسبلـ الوىايب ػلاوؿ اليـو اإل
 نشر ثقافة فكما وػلاولو   ،فكارىم لكي ال يستبينوا الطريقأوينشروف الضبابية يف  ،واجلماعة(

 .مساعكم عن قوؿ الروافض(أ)صموا 

﴿ ُقْل َمن يَػْرزُُقُكم مَِّن السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اللَُّو َوإِنَّا أَْو إِيَّاُكْم َلَعَلى  :ف دل يقلآوكأف القر 
 [.ٕٗ]سبأ:  ُىًدى َأْو يف َضبَلٍؿ مُِّبُتٍ ﴾
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و الروافض )كما ػللو ذلم أف الشيعة أوكذلك من القواعد اليت يؤسس ذلا ىذا الفكر 
 ربعة.أفيستثنوف  االستثناء اأرادو ف إويسبوهنم و التسمية( يطعنوا يف كل الصحابة 

قاطبة  الشيعةف أحاف ا ترى من يصدقهم مع وسب االفًتاء،وف من ىذا ؤ ف الشيعة بريأواحلق 
اللهم صل على زلمد خاًب ): يـو الثبلثاء هبذا النص (عليهم السبلـ)بناءه أماـ السجاد و تزور اإل
 .(ٔ) (صحابو ادلنتجبُتأو  ،ؿ بيتو الطيبُت الطاىرينآوعلى  ،وسباـ عدة ادلرسلُت ،النبيُت

ماـ احلسُت ذل زيارة اإلإودع ىذا وانتقل  ،ة او الصحابة ادلنتجبُت زلل لصلىنا النص غلعل 
ف ىذه الزيارة اليت يزور هبا مبليُت الشيعة أفنجد  (،عليهما السبلـ)يب الفضل العباس أخيو أو 

نك مضيت على ما مضى عليو البدريوف واجملاىدوف يف سبيل ا أشهد ا أشهد و أ) :تقوؿ
 .(ٕ) (وئولياأ ةو ادلبالغوف يف نصر ئعداأادلناصحوف لو يف جهاد 

ومن ىم  ،الكلمات كلهم زلل لغضب ا عند الشيعة فما معٌت ىذه  الصحابةف كاف إف
با الفضل العباس مضى على ما أف إحىت  ،(ادلبالغوف يف النصرة ،ادلناصحوف)ومن ىم  ،البدريوف

 :مضوا عليو ولكن

 ولكن ال حياة دلن تنادي           مسعت لو ناديت حياً لقد أ

وىو على ثبلث  ،و قل دلن كاف يف زمن النيب، أصحابةيضاح معتقد الشيعة يف الإوالبد من 
 صناؼ:أ

عليهم صلوات من  وىؤالء ،و نالوا شرؼ الشهادةأمن وردت يف حقهم ادلدح والفضل .ٔ 
 رهبم ورمحة.

و االنتقاص منهم أو السب أالطعن  الءىؤ فيحـر حبق  ،من دل يرد يف حقهم مدح وال قدح.ٕ 
 .(لوآا عليو و  ىصل)ة ادلصطفى ومن خاؼ ذلك فقد فارؽ يف ىذه النقطة سنّ 

                                                           

 ِفبر١ؼ اٌغٕبْ: ص٠بسح ٠َٛ اٌضالصبء. -1
. ٚالثذ ِٓ االٌزفبد إٌٝ أْ ٘زٖ ٟ٘ اٌض٠بسح اٌٛؽ١ذح إٌّفظٍخ (ػ١ٍٗ اٌغالَ) ِفبر١ؼ اٌغٕبْ: ص٠بسح أثٟ اٌفؼً اٌؼجبط -2

 ٔزجٗ.باٌّفبر١ؼ أٞ أْ اٌزٞ ٠ش٠ذ اٌض٠بسح ٠مشأ٘ب، ففٟ 
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وا البدع عن علم ة ادلصطفى وسنّ لوا وخالفوا سنّ و بدّ أمن ورد يف حقهم القدح والذـ .ٖ 
 .وادلؤمنُتفأولئك عليهم اللعنة من ا تبارؾ وتعاذل ورسولو  ،وقصد وىم ادلنافقوف

 ة.اإلماميىذه عقيدة الشيعة 

 واذل بعض صحابة رسوؿ ا )صلى ا عليو وآلو( ادلنتجبُت أشار السيد أمحد احلسن )عليو
 بقولو: (ٔ)السبلـ( يف فقرة االستبداؿ من كتاب )العجل( 

 اليهود وعلماءُ  مدينتو وأىلُ  وعشَتتُوُ  ( قوُموُ صلى ا عليو وآلو) ا رسوؿَ  َكذَّبَ ] 
، ورؤساء الشيوخ بو يؤمن ودل والنصارى،  الطيبة ينةادلد أىل الغرباء وقبلو بو آمن ولكن القـو

 ورؤساء الدين علماء ا استبدؿ وىكذا والشباب، وفوادلستضعف الفقراء بو وآمن يثرب، ادلباركة
 أصحاب ىم بآخرين (صلى ا عليو وآلو) زلمد بعث ينتظر أنّو يدعي كاف من وبعض القـو

 حياتو يف معظمهم وقُتل اجلنة، إذل أمامو قدمهم الذين ( ادلنتجبوفصلى ا عليو وآلو) زلمد
ُهمْ  َعَلْيوِ  اللَّوَ  َعاَىُدوا َما َصَدُقوا رَِجاؿٌ  ِنُتَ اْلُمْؤمِ  ِمنَ : ﴿تعاذل قاؿ زلتسبُت، شهداء  َقَضى َمنْ  َفِمنػْ

ُهمْ  ضَلَْبوُ  ُلوا َوَما يَػْنَتِظرُ  َمنْ  َوِمنػْ   .ٖٕاألحزاب:  ﴾تَػْبِديبلً  بَدَّ

اءُ  َمَعوُ  َوالَِّذينَ  اللَّوِ  َرُسوؿُ  زُلَمَّدٌ : ﴿تعاذل قاؿ نَػُهمْ  ُرمَحَاءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّ  ُسجَّداً  رُكَّعاً  تَػرَاُىمْ  بَػيػْ
 التػَّْورَاةِ  يف  َمثَػُلُهمْ  َذِلكَ  السُُّجودِ  أَثَرِ  ِمنْ  ُوُجوِىِهمْ  يف  ِسيَماُىمْ  َوِرْضَواناً  اللَّوِ  ِمنَ  َفْضبلً  يَػْبتَػُغوفَ 
يلِ  يف  َوَمثَػُلُهمْ   ِغيظَ لِيَ  الزُّرَّاعَ  يُػْعِجبُ  ُسوِقوِ  َعَلى فَاْستَػَوى فَاْستَػْغَلظَ  َفآَزرَهُ  َشْطأَهُ  َأْخرَجَ  َكَزرْعٍ  اأْلِصلِْ

ُهمْ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّوُ  َوَعدَ  اْلُكفَّارَ  هِبِمُ    .ٜٕالفتح:  ﴾َعِظيماً  َوَأْجراً  َمْغِفَرةً  ِمنػْ

 دجانة وأبو طالب، أيب بن جعفر اإلنسانية، وجو وبيضوا التاريخ وجو غَتوا ثلة ىؤالء
 وعمار، وادلقداد، رواحة، بن ا وعبد حارثة، بن وزيد ادلبلئكة، غسيل وحنظلة األنصاري،

 التاريخ يذكر دل ردبا غَتىم، وكثَتوف األصل الفارسي امدي وسلماف جنادة، بن وجندب
 يف معروفوف األرض، يف علواً  يطلبوا ودل وادلفسدين، الفساد حاربوا شلن رمساً  وال امساً  لبعضهم
 خَت وادلسلمُت اإلسبلـ عن ا وجزاىم مآب وحسن ذلم فطوىب األرض، يف رلهولوف السماء

                                                           

 (.ػ١ٍٗ اٌغالَِبَ اٌّٙذٞ )ٔظبس اإلأطذاساد إ(، أؽذ ػ١ٍٗ اٌغالَؽّذ اٌؾغٓ )أ، اٌغ١ذ 1وزبة اٌؼغً: ط -1
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 عليهما وعلي زلمد األوصياء وسيد األنبياء لسيد ونصرهتم أرضو، يف ا دين لنصرىم اجلزاء
 .[وسبلمو  ريب صلوات آذلما وعلى

 ،ساساً أذل التشيع إبل ال ؽليل  ،و مؤلف شيعيأولكن كبلمنا ىنا ليس مع كتاب شيعي 
وقد  ،فالبحث ىذا تناوؿ الشيخ البخاري صاحب كتاب اجلامع الصحيح )صحيح البخاري(

ؼلرج عن كبلـ ا  فهو ال ،ف يكوف ىذا البحث عن صحيح البخاري حصراً أحرصنا على 
ىل  معرفةٍب  ،رواه البخاري يف الصحابة ومعٌت الصحبة ف يعرؼ ماأفمن شاء  ،وصحيح البخاري

يف  (لوآا عليو و  ىصل)يقولو رسوؿ ا  نظر مالي و ال ؟!أعدوؿ ف الصحابة كلهم أصحيح 
 .ة البخاريرواي

من صحيح ( لوآا عليو و  ىصل)ة رسوؿ ا ىذه دعوة دلعرفة سنّ  فّ إ :قوؿأويف اخلتاـ 
ف احلمد أخر دعوانا آو  ،صحاب وا من وراء القصدالبخاري يف مفهـو الصحبة وبياف من ىم األ

واللعنة  ،ُتصحابو ادلنتجبأزلمد الطيبُت الطاىرين و  ؿآوصلى ا على زلمد و  ، رب العادلُت
 ذل يـو الدين.إمجعُت من بدء اخللق أ أعدائوالدائمة على 
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 :ًلاملبحث األ

 صحابالصحبة ًاأل

حاديث رواة األىم  (لوآا عليو و  ىصل)عظم وذل الناس بالتزاـ تعاليم الرسوؿ األأف إ
 وكاف شلن يتكلموف وينقلوف ما ال ،مسى من ادلنافقُتأف فقد الراوي االلتزاـ هبا إال فإو  ،الشريفة

 .سفل من جهنميعملوف ويعتقدوف، وادلنافقوف يف الدرؾ األ

يف نفوس  الناس  (لوآا عليو و  ىصل)وىي ترسيخ سنة ادلصطفى  ،ادلهمة الثانية للرواة تأٌبٍب 
 .ونشرىا بينهم

﴿ َها َمبَلِئَكٌة ِغبَلٌظ شِ  قاؿ تعاذل: َداٌد اَل ُقوا أَنُفَسُكْم َوأَْىِليُكْم نَاراً َوُقوُدَىا النَّاُس َواحلَِْجاَرُة َعَليػْ
 [.ٙالتحرمي: ] يَػْعُصوَف اللََّو َما أََمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ ﴾

ُهْم طَآئَِفٌة لَِّيتَػَفقَُّهوْا يف قاؿ تعاذل: ﴿  َوَما َكاَف اْلُمْؤِمُنوَف لَِينِفُروْا َكآفًَّة فَػَلْواَل نَػَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّنػْ
يِن َولِيُنِذُرواْ قَػْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ػَلَْذُروفَ ﴾  [.ٕٕٔ]التوبة:  الدِّ

 ،صحاب(الصحبة واأل)ف لننظر سوية كيف تعامل البخاري يف صحيحو مع ما رواه يف واآل
ف الراوي للشيء إ) والعقبلء عموماً  ماـ البخاري يف ما تعارؼ بُت ادلسلمُت خصوصاً فهل التـز اإل

 وذل الناس بالتزاـ دبا روى(.أىو 

فالتشرؼ بصحبة  ،بل وعظيم جداً  ،سبلميوللصحبة معٌت عظيم دبفهومها االصطبلحي اإل
 ال: )فيهم (لوآا عليو و  ىصل)رلد حىت قاؿ ادلصطفى األ ،بعده شرؼ كواف شرؼ ماسيد األ

 .(ٔ)( نصيفو حدىم والأبلغ مد  ما حد ذىباً أحدكم مثل جبل أفلو انفق  ،صحايبأ اتسبو 

                                                           

. الثذ ِٓ اٌزٕجٗ ٕ٘ب أْ إؽالق وٍّخ 745ص 3673ػ  34طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة فؼبئً أطؾبة إٌجٟ ثبة  -1
ٌٝ إ فٙب١ٔظٚٔؾٓ ٌّب ٔطٍمٙب  ،ثٕبء ِذسعخ اٌظؾبثخ ثظؾخ ع١ّغ ِب عبء ف١ٗأ٘ٛ الػزمبد عّغ وج١ش ِٓ  ()طؾ١ؼ
  .خٚهلل اٌؾّذ ٚإٌّ ،ِب سٚاٖ صبثذ ػٕذٞ ال ف١ٍظ وًإأٞ اٌظؾ١ؼ ثبػزمبد اٌجخبسٞ ٚ ،اٌجخبسٞ
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فهل ىذا ادلدح العظيم من رسوؿ ا يشمل كل من كاف يف زمن الرسوؿ من الصحابة حىت 
ال إو  ،يشمل ادلنافقُت نو الأ واجلواب قطعاً  ؟ ـ ىو سلصوص بادلؤمنُت منهم فقطأ ،ادلنافقُت

  :منها، بل وصرحوا فيو يف مواطن كثَتة ،وىذا شلا فهمو الصحابة ،ف الكرميآخلالف القر 

، وجرير بن عبد ا البجلي ،شعث بن قيسفقد قصده األ ،جاء عن سلماف الفارسي ما
 ،فسلما عليو وحياه فأتيا ،يف ناحية ادلدائن )أي على سلماف امدي(دخلنا عليو ) :قاالحيث 

 ،دريأال  :قاؿ؟ نت صاحب رسوؿ ا أ :قاال ،نعم :قاؿ ؟ نت سلماف الفارسيأ :ٍب قاال لو
رأيت رسوؿ ا  ،نا صاحبكما  الذي تريدافأ :قاؿ ذلما .نت الذي نريدألعلو ليس  :فارتابا وقاال
 .(ٔ)( ظلا صاحبو من دخل معو اجلنة فما حاجتكما ........إوجالستو و 

لقيت الرباء ) :اؿق ،بيوأعن  ،ومن ذلك ما رواه البخاري يف صحيحو عن العبلء بن ادلسيب
 يا :فقاؿ ،وبايعتو ربت الشجرة (لوآا عليو و  ىطوىب لك صحبت النيب )صل :فقلت ،ابن عازب

 .(ٕ) (حدثنا بعدهأتدري ما  نك الإ ،خيأبن 

)ال تكونوا مفادىا:  ،قاعدة لشيعتهم وزلبيهم( عليهم السبلـ)ىل البيت أىذا وضع  وألجل
)  .سبابُت ولكن اذكروا فعاؿ القـو

فعاؿ فهو منهاج ما ذكر األأ ،والفرؽ بُّتٌ دلن عقل، فالسباب ىو الطعن والتشهَت لبلنتقاص
و ربط أنو أف ترفع من شأنساف منزلتو من غَت إكل   إلعطاءو قل ميزاف أ اخلطأ،صواب من لبياف ال

ا وطاعة رسولو ال بطاعة إوال مقدس  ،ال للمقدسإمن قدره. أي عدـ اكساء ىالة القدسية 
 مرا بطاعتهم.أومن 

من ) فقد عرفو يف صحيحو فقاؿ: ،بةذل ما قدمو لنا البخاري يف مفهـو الصحاإ ف لننظرواآل
 .(ٖ) (صحابوأو راه من ادلسلمُت فهو من أ (لوآا عليو و  ىصل)صحب النيب 

                                                           

 َ. 1225/ 2، رؾم١ك اٌغٍفٟ ِطجؼخ اٌّٛطً ؽ 6556ػ 212ص 6ٌٍطجشأٟ:ط -اٌّؼغُ اٌىج١ش  -1
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 الصحابة،النيب وتشهد الشهادتُت فهو من  رأىف يدخل كل من أفنجد البخاري ىنا يريد 
فاجلميع يدخلوف  ،نو ال يشًتط سوى رؤيا النيب وتلفظ الشهادتُتأوىو كما ترى تصريح واضح ب

  .(ٔ) (ف كاف تلفظ بالشهادتُت نفاقاً إ)الصحابة عند البخاري و  هبالة قدسية

حيث يقوؿ عز  ،لكبلـ ا تعاذل ف البخاري يف تعريفو ىذا للصحابة دل يقم اعتباراً أواحلق 
﴿ ؽلَاُف يف قُػُلوِبُكْم َوِإف قَاَلِت اأْلَْعرَاُب آَمنَّا ُقل دلَّْ تُػْؤِمُنوا َوَلِكن  وجل: ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإْلِ

 [.ٗٔ]احلجرات:  ُتِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو اَل يَِلْتُكم مِّْن أَْعَماِلُكْم َشْيئاً ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِّحيمٌ ﴾

يف حُت صلد ذكرىم يف موضع  ،ف يكونوا مؤمنُتأعراب مساىم ا مسلمُت ورفض وىؤالء األ
﴿ رًا َونَِفاقًا َوَأْجَدُر َأالَّ يَػْعَلُموْا اأَلْعرَاُب َأَشدُّ ُكفْ : وقد وصفهم ا بالكفر رغم كوهنم مسلمُت ثافٍ 

ُحُدوَد َما أَنَزَؿ الّلُو َعَلى َرُسولِِو َوالّلُو َعِليٌم َحِكيٌم * َوِمَن اأَلْعَراِب َمن يَػتَِّخُذ َما يُنِفُق َمْغَرماً 
﴾ يٌع َعلِ  َوائَِر َعَلْيِهْم َدآئَِرُة السَّْوِء َوالّلُو مسَِ  [.ٜٛ - ٜٚ]التوبة:  يمٌ َويَػتَػَربَُّص ِبُكُم الدَّ

﴿ َوِمَن اأْلَْعرَاِب َمْن : عراب مؤمنُتف من األأكما   ،احلصر وىذا بُّت  ال كأظلوذجعراب  األ
 ﴾  .[ٜٜ]التوبة:  .......... يُػْؤِمُن بِاللَّوِ 

فكيف  ،مجعت كلمة ادلسلمُت على ىذاأوقد  ،ف الكرمي مسى ادلنافقُت مسلمُتآفالقر  فذإ
ف ؽليز بُت أشرؼ الصحبة( من غَت )اجلميع يف ىذا الشرؼ العظيم  ف يدخلأجاز للبخاري 
  ؟ ادلؤمن وادلنافق

(   لى ا عليو وآلوصف ادلنافقُت يف زمن النيب )أف ادلسلمُت قاطبة اجتمعت كلمتهم على إٍب 
ال ا ورسولو والقلة القليلة ومن الذين يعلموهنم حذيفة بن اليماف إيعلمهم  متسًتين وال اكانو 

وحذيفة بن اليماف كاف  ،صحاب السَت والتاريخأمساه أ)صاحب سر رسوؿ ا يف ادلنافقُت( كما 
 .قل يف نفوس بعض الصحابة كعمر بن اخلطابأؽلاف من النفاؽ ال مقياس اإل
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 ْ ٠ىْٛ طؾجٗ طؾجخ ٠ؼزذ ثٙب(.أثٙب )
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وتارة  ،( امسو مع ادلنافقُتلى ا عليو وآلوصفنجد تارة يسأؿ حذيفة ىل ذكر رسوؿ ا )
ف صلى عليو حذيفة صلى عمر إحد الصحابة فأذا مات إفة بن اليماف خرى نراه يراقب حذيأ

 .حد ادلنافقُتأنو أف دل يصل عرؼ إو  ،عليو

﴿ َذِلَك بِأَنػَُّهُم اتػَّبَػُعوا َما َأْسَخَط اللََّو وََكرُِىوا ِرْضَوانَُو َفَأْحَبَط أَْعَماذَلُْم : وقد قاؿ ا تعاذل لرسولو
ـْ َحِسَب الَِّذيَن يف قُػُلوهِبِم مََّرٌض َأف لَّن ؼُلْرَِج اللَُّو َأْضَغانَػُهْم *  َوَلْو َنَشاء أَلَرَيْػَناَكُهْم فَػَلَعَرفػْتَػُهم * َأ

  [.ٖٓ - ٕٛ]زلمد:  ِبِسيَماُىْم َولَتَػْعرِفَػنػَُّهْم يف حلَِْن اْلَقْوِؿ َواللَُّو يَػْعَلُم َأْعَماَلُكمْ ﴾

ف أفهل يقبل عاقل  ،فادلنافقوف يف داخل اجملتمع ادلسلم بل ىم شلن امتزجوا بو وتداخلوا فيو
 قل من ذلك. أؽلاف ال يًتؾ شرط اإل

ف يصدقو الناس كما ازبذ عمر بن اخلطاب حذيفة أف يتخذ مقياس ؽلكن أمر قل ما يف األأ
لكن البخاري يغض الطرؼ عن أي شرط ليجعل معٌت الصحبة  ،مقياس (ٔ)ابن اليماف 

ليو ع) ف قتلوا احلسُتإو  لؤلمويُتمر يدخل فيو اجلميع ليستقيم األ ( معٌت عاماً )اصطبلحاً 
ف ضربوا الكعبة ادلشرفة بادلنجنيق إو  ،(لى ا عليو وآلوصباحوا مدينة رسوؿ ا )أف إو  ،(السبلـ

 حرقوىا.أو 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ّم١بط الثذ ِٓ ِؼشفخ أْ ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ وبْ ِٓ أرجبع ػٍٟ ثٓ أثٟ ٌّؼشفخ عجت اػشاع اٌجخبسٞ ػٓ ٘زا اٌ -1
( ٚشٙذ ِؼٗ ِؼبسوٗ ٚاعزشٙذ ِؼٗ فٟ ِؼشوخ طف١ٓ، فّم١بط اإل٠ّبْ ٚإٌفبق لبرً األ١٠ِٛٓ ٚوبْ ػ١ٍٗ اٌغالَؽبٌت )

 ِٓ عٍّخ ِٓ لزٍٗ األ٠ِْٛٛ.



 :املبحث الثانُ

 مع ما رًاي البخارِ

رواه يف  ذل ماإ -وقد سبق  -نتقل يف ىذا ادلبحث من معتقد البخاري يف الصحبة أو 
لى ا عليو ص)لنرى مدى التطابق بُت ما يعتقده وما يرويو عن رسوؿ ا ، صحيحو ربديداً 

 (.وآلو

قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ،عن عبد ا ،يب وائلأوؿ ما نقف عنده ما رواه يف كتاب الرقاؽ عن أو 
 يا فأقوؿجن دوين منكم ٍب ليختل نا فرطكم على احلوض ولَتفعن رجاالً أ) :(لى ا عليو وآلوص)

 .(حدثوا بعدؾأتدري ما  نك الإ :صحايب ؟ فيقاؿأرب 

نا أ: )(لى ا عليو وآلوصعن رسوؿ ا ) ،عن حذيفة بن اليماف (ٔ)ىذه الرواية  تٍب تكرر 
أي  فأقوؿ: ،اختلجوا دوين ألناوذلم ذا اىويتإمنكم حىت  رل رجاالً إفرطكم على احلوض لَتفعن 

 .(ٕ)( حدثوا بعدؾأفيقوؿ: ال تدري ما  ،صحايبأرب 

صحابو يعرفهم أف رجاؿ من أب (لى ا عليو وآلوص)ىنا صلد نص صريح من رسوؿ ا 
 .(ا عليو وآلولى ص)ويعرفونو يكوف مصَتىم النار وال يردوف حوض رسوؿ ا 

و وتعاذل عن ف ا ظلمهم سبحانإىل  ،فماذا يقوؿ البخاري هبذا الكبلـ من رسوؿ ا
ـ ىم أ ،- استغفر ا من ذلك -كذب عليهم   (لى ا عليو وآلوص)ف رسوؿ ا أـ أ ،ذلك

 .(ٖ) مستحقو النار

                                                           

 .1334ص 6576ٔغذ اٌشٚا٠خ ثغٕذ٠ٙب فٟ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌشلبع، ثبة فٟ اٌؾٛع، ػ -1
 .1422ص 7542طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌفزٓ، ثبة )ٚارمٛا فزٕخ ....(، ػ -2
 ٠ؼشف ِٓ ؽبٌغ ػٍُ اٌغشػ ٚاٌزؼذ٠ً إْ ِزٓ ٘زا اٌؾذ٠ش ِٓ أطؼ اٌّزْٛ ػٕذُ٘ فٙٛ ؽذ٠ش ِزؼّٓ ث١بْ اٌؼٍخ. -3



 Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات................. ............................... 00

ويا ليت البخاري وقف  ،حدثوا بعدؾ(أنو بُت العلة )ما أ اجلزاء كما ف احلديث بُّت أواحلق 
حاديث ألكنو عاد لينقل لنا  ،و ادلعرفةأو وجدنا لو احتماؿ عدـ العلم أا لكنا عذرناه عند ىذ

ين إ: )نو قاؿأ( لى ا عليو وآلوصعن رسوؿ ا ) ،ما جاء عن سهل بن سعد :منها ،خرىأ
عرفهم أقواـ أ. لَتدف علي بداً أفرطكم على احلوض من مر علي شرب ومن شرب دل يظمأ 

 .(ٔ) (ويعرفونٍت ٍب ػلاؿ بيٍت وبينهم

لى ا عليو صعن رسوؿ ا ) ،يب سعيد اخلدريأعن  ،يب عياش هبذا احلديثأوحدث ابن 
 سحقاً  فأقوؿ: ،حدثوا بعدؾأ نك ال تدري ماإ :فيقاؿ ،هنم مٍتإ فأقوؿ................ : )(وآلو

 .(ٕ) (دلن غَت بعدي سحقاً 

ٍب االلتفات  ،(قواـأ): ذلإ ثانياً  توااللتفا ،(عرفهم ويعرفونٍتأ) :ذلإود من القارئ االلتفات أو 
 غَتّ ) :(لى ا عليو وآلوصذل كلمتو )إ خَتاً أو  .األعظممن قوؿ الرسوؿ  (سحقاً  سحقاً ) :ذلإ ثالثاً 

 .(بعدي

وىذه  ،ف وما يرويو البخاري يف صحيحولكن لنستمر اآل ،لفاظ ومداليلهاتفكر يف ىذه األ
يرد علي يـو القيامة رىط من : )نو قاؿأ (لى ا عليو وآلوص) عن رسوؿ ا ،يب ىريرةأادلرة عن 

حدثوا أعلم لك دبا  نك الإ :فيقوؿ ،صحايبأرب  يا فأقوؿ: ،صحايب فيحلؤوف عن احلوضأ
 .(ٖ)( دبارىم القهقريأهنم ارتدوا على إ ،بعدؾ

حديث رسوؿ يف من التعمق يف البعد اللفظي للمفردات اليت جاءت  للقارئالبد  يضاً أوىنا 
 عليو وآلوصلى ا صلى فيحلؤوف) :ومنها علة البناء للمجهوؿ يف مفردة (،)ا  )تو ومنها عبار  ،(

 :وعبارة ،(حدثوا بعدؾأ) :وادلزاوجة بُت عبارة، (دبارىم القهقريأهنم ارتدوا على أ) :(عليو وآلو ا
 شاء ا على ىذا. فإوسنقف  ،(ارتدوا)

                                                           

 .1335ص 6563اٌجخبسٞ: وزبة اٌشلبق، ثبة فٟ اٌؾٛع، ػطؾ١ؼ  -1
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صلى ا  حاديث سلتلفة عن رسوؿ ا )ف كبار الصحابة رووا ىذا ادلعٌت ألأ لنا ذل ىنا تبُّت إ
ف سعيد أف ىذا ادلعٌت من احلديث الشريف كاف مستفاضاً بُت الصحابة لنجد أواحلق  ،(عليو وآلو

صلى ا عليو وآلو : (صحاب النيب( لشهرتو فيهم عن النيب )أبن ادلسيب وىو تابعي ينقلو )عن 
نك ال علم إ :فيقوؿ ،صحايبأرب  يا فأقوؿ: ،صحايب فيحلؤوف عنوأيرد علي احلوض رجاؿ من )

 .(ٔ)( دبارىم القهقرىأهنم ارتدوا على إ ،حدثوا بعدؾألك دبا 

صلى ا عليو وآلو ف من إمن باب  () حاديث كلها نصوص صرػلة عن رسوؿ اوىذه األ
صلى ا عليو وآلو ( )بادلعٌت اللغوي( كما تقدـ يف التمهيد من يكوف مورده النار ) صحاب النيبأ

ذل إىذه ال تنكشف  االرتدادف حركة إبل  ،هنم ارتدو بعده(أبينو رسوؿ ا ) وذلك بسبب ما
ين فرطكم على احلوض إ) :انتبو للحديث السابق ،ال بعد ورودىم على احلوضإالناس عامة 

 ال :فيقوؿ ،صحايبأرب  يا فأقوؿ:اختلجوا دوين  ألناوذلمذا ىويت إرل رجاؿ منكم حىت إلَتفعن 
 .(ٕ)( عدؾحدثوا بأتدري ما 

 :حاديثولنقف وقفة قصيرة لبيان بعض دالالت األ

ليها إوىذه ادلبلحظة غلب االلتفات  ،حاديث الشريفة جاءت بالبناء للمجهوؿف األإ.ٔ 
ودلاذا جاء البناء  ،ومن ىو الفاعل اذوؼ ،ومعرفة ما ادلقصود منها ،ومبلحظتها

 ؟ للمجهوؿ وحذؼ الفاعل
صلى ا عليو .ٕ  حاديث ىم )رلمل الصحابة( بعد وفاة النيب )ف ادلشمولُت هبذه األإ

حاديث الرسوؿ اليت ألفاظ أىذا بدليل  ،بعضهم أهنم فئة قليلة كما يتوىم ال (وآلو
صحايب أهنم من أ الروايات مثبلً  تأتفلم  ،صحايب(أ) منها مشولية كلمة ،مرت علينا

ومنها ما دؿ صراحة على العمـو  ،و ما شاكل ذلكأصحايب أو قلة من أهنم فرد أو أ
 .قواـ( مجع قـوأمثل لفظ ) ،والكثرة

 

                                                           

ٔٗ وبْ ٠ؾذس ػٓ أطؾبة إٌجٟ(، إ. ٚف١ٗ )1335ص 6566طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌشلبق، ثبة فٟ اٌؾٛع، ػ -1
 ٚؽذ٠ش أثٟ ٘ش٠شح ثؼذٖ ِجبششا .

 .1422ص 7542طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌفزٓ، ثبة ٚارمٛا فزٕخ ال رظ١جٓ اٌز٠ٓ ظٍّٛا ِٕىُ خبطخ، ػ -2



 Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات................. ............................... 01

من  وىذا تعبَت دقيق جداً  ،أف الرسوؿ قاؿ مجاعات مجاعاتأي ك ،والقـو اجلماعة من الناس
 .(ارتدوا)ف كاف غلمعها كلمة إعدة و  ألسبابف ورودىم جهنم  كاف وذلك أل ،الرسوؿ

الصحابة  ىؤالءف أأي  ،و )ارتدوا(أ ،حدثوا(أو )، أبدلوا()وىذه ادلبلحظة حوؿ كلمة .ٖ 
حدثوا بدذلا سنة أو  (صلى ا عليو وآلوادلصطفى ) ةاستحدثوا بدعة وطمسوا سنّ 

  .()غَتوا ،حدثوا(أ)، )بدلوا( ليو التعابَت النبوية السابقةإ تشار أ وىذا ما ،ابتدعوىا
حداث وواضح معٌت اإل ،وكذلك التغَت يف ىذا ادلوضع ،خرآ يءمكاف ش يءفالتبديل وضع ش

صلى ا عليو وآلو مر دل ف ىذا األأ( وال ػلتمل ) حديث دل يعرؼ يف زمن رسوؿ ا يءش بإغلاد
﴿صلى ا عليو وآلو  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَػْوـَ  :بعد قولو تعاذل ()و يقنن من رسوؿ ا أيسن 
﴾ ْسبلـَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  ْيُكمْ َعلَ  َوأسَْبَْمتُ   [.ٖ]ادلائدة:  ِديًنا اإْلِ

صلى ا عليو وآلو.ٗ  من ): (وىي يف قوؿ رسوؿ ا ) ،خَتةاأل ادلبلحظةوىذه ىي 
بل  ،وؽلكن انفتاح النص على مداليل مستقبلية ونفسية نفاقية من جهة ثانية ،(بعدؾ

 وترتيب تصاعدي يف العمل النفاقي من جهة ثالثة.
 ،وردىا البخاريأحاديث اليت لسابقة  على األف لنرتب حصيلة ىذا ادلبحث وادلبلحظات اواآل

غلبهم سَتتد بعد وفاة  أف أنا وجدنا أل ؛ورده البخاري من تعريف الصحبةأوذلا عدـ صحة ما أ
صلى ا عليو وآلو ويكوف سبب االرتداد  ال القليل.إ( وال ؼلرج من ىذا العمـو ) رسوؿ ا

صلى ا صلى ا عليو وآلو ) ( ودخوذلم جهنم ىو تبديل سنة ادلصطفى) دلصطفىمن دين ا
صلى ا عليو وآلوعليو وآلو وىذا التبديل يكوف  .()( واغلاد بدعة يسنوهنا بعد رسوؿ ا 

صلى ا عليو وآلو ( ال ػلتمل ف رسوؿ ا )أبل  ،السبب بعدـ مشوذلم بشفاعة ادلصطفى
 (.سحقاً  سحقاً ) :بل صلده يقوؿ ذلم ،قرهبم

ا عليو صلى  الرتداد الصحابة بعد رسوؿ ا ) ىذه السنة ادلماتة اليت تكوف سبباً  فّ إ خَتاً أو 
ال بعد وفاة رسوؿ إحيز الوجود العملي  تأخذف ألكنها ال يكتب ذلا  ،زلدداً  ( زبص رجبلً وآلو

صلى ا عليو وآلو   .(بعدؾو )أ ،(من بعدؾ)السابقة: ليو الروايات إوىذا ما تشَت  (،)ا 
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صلى ا عليو وآلو ( ىو رجل صحاب ادلرتدين وبُت حوض رسوؿ ا )فالذي ػلوؿ بُت األ
وذلذا  ،(ليو السبلـعيب طالب )أنو علي بن أوسيتضح  ،صاحب حق يغتصب حقو بعد رسوؿ ا

صلى ا عليو وآلو ( صراحة يف ىذه ولو ذكره رسوؿ ا ) ،جاء التعبَت بالبناء للمجهوؿ
فهؤالء الذين  ،يشفي الغليل يف بياف ىذه النقطة بالتحديدما  وسيأتينا ،ليناإحاديث دل تصل األ
 .وا سنة ادلصطفى مكروا مكرىمغَتّ 

ُر اْلَماِكرِينَ ﴾﴿  [. ٖٓ]األنفاؿ:  َوؽَلُْكُروَف َوؽَلُْكُر اللَُّو َواللَُّو َخيػْ

 .(ٔ) ف مكرىم ينقلب عليهمأوىم ال يعلموف 

﴾قاؿ تعاذل: ﴿  [.ٕٔ]يوسف:  يَػْعَلُموفَ  ال النَّاسِ  َأْكثَػرَ  أَْمرِِه َوَلِكنَّ  َعَلى َغاِلبٌ  َواللَّوُ 

﴾وقاؿ تعاذل: ﴿  [.ٓٔ]فاطر:  يَػُبورُ  ُىوَ  أُْولَِئكَ  َوَمْكرُ 

* * * 

 

 

 

 

 

                                                           

إلِبَ أؽّذ ٌ - (اػبءاد ِٓ دػٛاد اٌّشع١ٍٓ)ٚ (وزبة اٌّزشبثٙبد)ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِؼشفخ ٘زٖ ا٠٢خ اٌّجبسوخ ساعغ  -1
 (.ػ١ٍٗ اٌغالَاٌؾغٓ )



 :املبحث الثالث

 هل مـن مزٍد

فهل من عاقل ؼللص نفسو من  بأجسادىم، وغداً  ،العباد بأعماؿف نار جهنم مستعرة اآل
﴾تنفس جهنم ﴿  [.ٖٓ]ؽ:  َمزِيدٍ  ِمنْ  َىلْ 

و أف قربت حلمتو إ( مورده جهنم لى ا عليو وآلوص) كل من خالف رسوؿ ا  ،يها الناسأ
و ال، فشريعة سيد ادلرسلُت جارية على أ( لى ا عليو وآلوصكاف شلن عاصر رسوؿ ا ) بعدت،

لى ا ص) ف تسَت بطاعة رسوؿ اأال بالتقوى. والتقوى إعجمي أاجلميع وال فرؽ بُت عريب و 
 ،ىبأال من إميت يدخلوف اجلنة أكل ) :(لى ا عليو وآلوصقاؿ رسوؿ ا ) .ال فالنارإ( و عليو وآلو

 .(ٔ)( ىبأومن عصاين فقد  ،طاعٍت دخل اجلنةأمن  :؟ قاؿ يأىبومن  ،يا رسوؿ ا :قالوا

ف قلت إبالغ أبل ال  ،( ىذهلى ا عليو وآلوصوالصحابة ال يشذوف عن قاعدة رسوؿ ا )
( ذلم مباشرة ٍب لى ا عليو وآلوص) ف اخلطاب من رسوؿ األ ؛وذل الناس هبذه القاعدةأىم 

 .ذل يـو القيامةإذل من جاء بعدىم إيتحوؿ 

 .مسى موردىم النار ال احلوضأفكوهنم بدلوا  ،وضحت ىذه القاعدةأوالروايات السابقة 
لروايات اليت ذكرىا البخاري يف يضاح كي ال يبقى عذر دلعتذر نسَت يف سرد اودلزيد من اإل

وىذه ادلرة عن سعيد بن  ،بعادىا عن باب احلوض الذي مر علينا سابقاً إف حاوؿ إو  ،صحيحو
نكم زلشوروف حفاة عراة إ: )قاؿ (،لى ا عليو وآلوص)عن رسوؿ ا  ،عن ابن عباس ،جبَت
وؿ من يكسى يـو القيامة أو  "،نا كنا فاعلُتإعلينا  نعيده وعداً  وؿ خلقاً أنا أكما بدأ: "ٍب قر  ،غرالً 

هنم إ :فيقاؿ ،صحايبأصحايب أ فأقوؿ: ،ات الشماؿصحايب يؤخذ هبم ذأمن  ناساً أف إو  ،براىيمإ

                                                           

 .147ص 7265طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة االػزظبَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ، ػ -1
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عليهم ما  وكنت شهيداً  :كما قاؿ العبد الصاحل  فأقوؿ ،عقاهبم منذ فارقتهمأدل يزالوا مرتدين على 
 .(ٔ)( ذل قولو احلكيمإ... دمت فيهم ...........

قاؿ وقد  (،عليو وآلولى ا ص)عن رسوؿ ا  ،عن ابن عباس وبسند ثافٍ  ويف حديث ثافٍ 
وؿ أنا أكما بد" :ٍب قاؿ ،ذل ا حفاة عراة غرالً إنكم زلشوروف إ ،يها الناسأ) :خطب الناس

وؿ اخلبلئق يكسى يـو أف أال و أٍب قاؿ:  اآلية،خر آذل إ "نا كنا فاعلُتإعلينا  خلق نعيده وعداً 
 أصحايب،رب  يا فأقوؿ: ،ميت فيؤحذ هبم ذات الشماؿأنو غلاء برجاؿ من أال و أ ،براىيمإالقيامة 

ما دمت  وكنت عليهم: "كما قاؿ العبد الصاحل  فأقوؿ ،حدثوا بعدؾأتدري ما  نك الإ :فيقاؿ
عقاهبم منذ أيزالوا مرتدين على  ف ىؤالء دلإ :فيقاؿ "،نت الرقيب عليهمأفيهم فلما توفيتٍت كنت 

 .(ٕ)( فارقتهم

( عليو وآلو لى اصويف رواية ثالثة عن ابن عباس بسند مغاير دلا تقدـ عن رسوؿ ا )
 وؿ خلق تعيده وعداً أنا أكما بد" ،ذل ا حفاة عراة غرالإنكم زلشوروف إ) :خطب النيب فقاؿ

ميت أنو غلاء برجاؿ من أال أ ،براىيمإوؿ من يكسى يـو القيامة أف إٍب  "،نا كنا فاعلُتإعلينا 
كما   فأقوؿ ،حدثوا بعدؾأتدري ما  ال :فيقاؿ ،صحايبأرب  يا فأقوؿ: ،فيؤخذ بو ذات الشماؿ

ف ىؤالء دل  إ :فيقاؿ "،شهيداً " :ذل قولوإ "ما دمت فيو وكنت عليهم شهيداً " :قاؿ العبد الصاحل
 .(ٖ)( عقاهبم منذ فارقتهمأيزالوا مرتدين على 

نو إبشكل مستفيض وكرره حىت  (لى ا عليو وآلوص)احلديث مشهور ومروي عن النيب 
مر ادللفت للنظر يف ىذه ألولكن ا ،ف كل الصحابة يف اجلنةإخطب هبم لكيبل يقوؿ قائل 

 :حاديث الثبلثة ىو قولواأل

  .(ف ىؤالء دل يزالوا مرتدين منذ فارقتهمإ)

  (.عقاهبمأهنم دل يزالوا مرتدين على إ)
                                                           

 .665ص 3342طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة أؽبد٠ش األٔج١بء، ثبة لٌٛٗ رؼبٌٝ: "ٚارخز هللا إثشا١ُ٘ خ١ٍال "، ػ -1
 .236ص 4625طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌزفغ١ش، ثبة ٚوٕذ ػ١ٍُٙ ِب دِذ ف١ُٙ، ػ -2

 .274ص 4745ثبة وّب ثذأٔب اٚي خٍك ٔؼ١ذٖ، ػطؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌزفغ١ش،  -3
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حدثوىا كما مر علينا أ( و لى ا عليو وآلوصف ىذه البدعة اليت سنوىا بعد رسوؿ ا )إأي 
هنا أخر آأي دبعٌت  ،( يزالوا ............... منذ فارقتهمدلدل يتوبوا منها ودل يًتاجعوا عنها ) سابقاً 

ف يتوبوا منها وال تكشف أبل ومن معتقداهتم اليت ػلافظوف عليها ال  ،مست سنة عندىمأ
ذا إحىت ) كثر من مكافأوقد مر علينا يف  ،ال بعد صدىم عن احلوضإللجميع بصورة علنية 

 .شاء ا ذلذه النقطة فإٌب البياف الشايف أوسي ،(ٔ) (ألناوذلمىويت أ

 ،وىذه ادلرة عن عطاء بن يسار ،ذل رواية جديدة رواىا البخاري يف صحيحوإف ولننتقل اآل
ذا إذا زمرة حىت إنا قائم أبينا ) :نو قاؿأ( لى ا عليو وآلوصعن رسوؿ ا ) ،يب ىريرةأعن 

وما  :ذل النار وا. قلتإ :ين. قاؿأفقاؿ: ىلم. فقلت:  ،عرفتهم خرج رجل من بيٍت وبينهم
ذا عرفتهم خرج رجل من إذا زمرة حىت إٍب  .دبارىم القهقرىأم ارتدوا بعدؾ على هنإ :قاؿ ،هنمأش

هنم ارتدوا إ :قاؿ ،هنمأوما ش :ذل النار وا. قلتإ قاؿ: ين.أقلت:  ،ىلم :بيٍت وبينهم فقاؿ
 .(ٕ) (مال مثل علل النعإراه ؼللص منهم أفبل  ،دبارىم القهقرىأبعدؾ على 

فهو يتقلب  ،ية واضحة جامع لكل ما تقدـآف ىذا احلديث أذل إ ئلفات القار إوالبد من 
 يلي: وؽلكن مبلحظة ما ،كثر ادلواطن وبُت التلميحأبُت التصريح يف 

ف أوؽلكن  ،زمراً  و زمراً أوف مجاعات مجاعات ف خروج الصحابة عن دين ا بعد النيب يكإ.ٔ 
 ذلك. وسيأٌب بياف ،ذليةالعدالة اإل (زمراً  زمراً )يلحظ يف ىذا التقسيم اجلماعي 

صل أهنا يف أحدثوىا لوجد أو ىذه البدعة اليت أنساف بنوع ىذا الذنب لو تفكر اإل.ٕ 
فكاف جزاىم  ،مسوا مرتدينأف جزاء ىذا الذنب خروجهم عن الدين و أل ؛العقيدة قطعاً 

بة صل العقيدة ودل ينكر الصحاأيسأؿ كيف بدلوا يف  القارئولعل  ،(ذل النار واإ)
واجلواب  ،و ادلعاد وتفاصيل يـو القيامةأو النبوة وما يلحقها أذلية وصفاهتا الذات اإل

 ٌب.أسي

                                                           

 ساعغ اٌّجؾش اٌغبثك. -1
 .1336 – 1335ص 6567طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌشلبق، ثبة فٟ اٌؾٛع، ػ -2



 04........................... ..............وقفات مع صحيح البخاري / الىقفة األوىل  ...

 

فبدؿ البناء للمجهوؿ الذي  ،لفاظ احلديثأسلوب البياين بتبديل نبلحظ ىنا تبدؿ األ.ٖ 
فبدؿ  ،ف كاف مبهماً إو  ثر ربديداً أذل استعماؿ إحاديث السابقة انتقل ىنا رأيناه يف األ

نساف إنو أدل ػلدده رسوؿ ا صحيح لكنو بُت  (رجبلً )وجدناه ىنا  اً اختفاء الفاعل مطلق
  .(ٔ)مثل علل النعم  الإفبل يسلم منو  ،ذل النارإرجل زلدد ىو الذي يسوؽ الصحابة 

 

وقعت حركة ارتداد مجاعية   (وآلو عليو ا صلىبعد وفاة رسوؿ ا ) :قوؿأمن البياف  ودلزيد
أي  (بعدؾ)وربديد  ،ال مثل علل النعمإفبل يسلم منهم  ،حاديثكما يقوؿ رسوؿ ا هبذه األ

وذلذا جاء يف  ،ال بعد وفاة رسوؿ اإتكوف  هنا الأل ،نو يتعلق بأمر اخلبلفةأل ؛بعد رسوؿ ا
مرىا متعلق بو وذنبهم الذي ارتكبوه يكوف مع أو  وهنا حقأل ؛ذل النارإيسوقهم  ف رجبلً أالروايات 

 زبلو من: ف ذنوب العباد الأودبا  ،ىذا الرجل ربديداً 
 لنفسو. اً ف يكوف الذنب بُت العبد وربو فيكوف ظادلأ: والا أ

 لغَته. اً خر فيكوف ظادلآنساف إف الذنب بُت العبد و ف يكو أ: ثانياا 

تقع فيو  ما النوع الثاين فبلأ (،لى ا عليو وآلوص)وؿ تقع فيو شفاعة رسوؿ ا والنوع األ
وذلذا دل  ،هنا من النوع الثاينأحاديث السابقة قل ما يقاؿ يف األأو  .نو متعلق دبظلـوأل ؛الشفاعة

 سحقاً  سحقاً ) : يقوؿ ذلمتقع شفاعة ادلصطفى ذلم بل على العكس من ذلك وجدنا رسوؿ ا
 .(دلن بدؿ بعدي

 :(لى ا عليو وآلوصحاديث ادلصطفى )أمن ف لنجمع خبلصة ما مضى واآل

 .(لى ا عليو وآلوص) ف حركة االرتداد وقعت بعد النيبإ.ٔ 
حداث سنة ابتدعوىا دل يسنها إثر تبديل سنة ادلصطفى و أف حركة االرتداد كانت على إ.ٕ 

 .فرفعوا سنة وثبتوا بدعة ،(لى ا عليو وآلوص) رسوؿ ا
 .صل العقيدةأف حركة االرتداد كانت يف إ.ٖ 

                                                           

ِٚؼٕٝ ًّ٘ إٌؼُ اٌٛاسدح فٟ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف رؼٕٟ األٔؼبَ ٚاٌّٛاشٟ اٌزٟ رخشط ػٓ لط١ؼٙب فزؼً ؽش٠مٙب، ٌٚه  -1
( ٕ٘ب ٠مٛي إْ اٌز٠ٓ ٠غٍّْٛ ِٓ االسرذاد ثٕغجخ ًّ٘ إٌؼُ أٞ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗي هللا )أْ رزظٛس لٍخ ٔغجزٙب، ٚسعٛ

 ثٕغجخ اٌّٛاشٟ اٌزٟ رؼً ػٓ لط١ؼٙب ٟٚ٘ ألً ِٓ اٌم١ًٍ.
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بل ال  ،زمراً  و زمراً أفَتتدوف مجاعات مجاعات  ،كثر الصحابةأف حركة االرتداد تشمل إ.ٗ 
 .مثل علل النعم الإيسلم من االرتداد 

الرتدادىم  عم دل يتوبوا من ىذا الذنب الذي كاف سبباً أمة بشكل ف الصحابة عامة واألإ.٘ 
 .(دل يزالوا مرتدين منذ أف فارقتهم)
بل قاؿ فيهم  ،هنم استحقوا السخط والطرد من رمحة ا وال تناذلم شفاعة ادلصطفىإ.ٙ 

 (.سحقاً  سحقاً )
ف الذنب يتعلق خبليفتو وىو الشهيد إأي  (،عليهم وكنت شهيداً )ف رسوؿ ا يقوؿ إ.ٚ 

 مة عامة والصحابة بصورة خاصة بعد النيب.على األ
ذل إ الذي يسوؽ الذين ارتدوا (الرجل)و الشهيد ىو أو الورل أو الوصي أف ىذا اخلليفة إ.ٛ 

  .النار
ي ذنب وقع أف ذبمع ىذه النقاط يف ذنب زلدد دلعرفة بأيها القارئ أحاوؿ : وبعد ىذا نقوؿ

فبل نقع  ،ف ال نقع هبذا الذنبأفكاف االرتداد عن الدين ورجوع القهقرى لكي ؽلكننا  الصحابة
 لةأال مسإبالنتيجة اليت وقعوا هبا. ولن ذبد ذنب زلدد غلمع ىذه النقاط اليت ذكرىا رسوؿ ا 

لى ا عليو صاليت بلغ هبا رسوؿ ا ) (عليو السبلـ)مَت ادلؤمنُت أو والية أ )خبلفة رسوؿ ا(
 .يف غدير خم علنها على ادلؤلأ( و وآلو

 ،(لى ا عليو وآلوصال بعد النيب )إفبل تكوف  ،ال بعد ادلستخلفإال تكوف ادلطلقة فاخلبلفة 
واليت بدذلا  ،(ذليةالوالية اإل)( لى ا عليو وآلوص) وضحها رسوؿ اأذلية اليت وىي السنة اإل

ماتوا سنة أا وهبذ، الشورى واالنتخابات() حدثوا بدعةأ( و لى ا عليو وآلوصالصحابة بعد النيب )
فكاف  ،(تواالنتخاباحدثوا بدعة )الشورى أ( )الوالية االذلية( و لى ا عليو وآلوص) رسوؿ ا

 .ذل يـو القيامةإعليهم وزرىا ووزر من عمل هبا 

ف إلشيعة و وىذا شلا اتفق عليو السنة وا ،صل العقيدةأف منصب الوالية العامة من أومعلـو 
وىذا الذنب الذي وقع فيو ، ىل النارأصل العقيدة ومرتكبها من أشخاص فهي من اختلفوا باأل

ف فؤل زمراً  و زمراً أما ارتدادىم مجاعات مجاعات أ .ال من عصم اإمجيع الصحابة بعد النيب 
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ذلية اقتضت عدـ ادلساواة بُت ادلؤسسُت ذلذا االرتداد وبُت الساعُت فيو وبُت الراضُت العدالة اإل
ودل تقل  ،وىذا ىو سبب احلشر على دفعات جلهنم ،عنو وبُت الساكتُت غَت ادلعًتضُت عليو

  .وا العادل واحلاكم ،(ٔ)ذل جهنم دفعة واحدة إهنم يساقوف أحاديث األ

اليت شرعها ذلم ىؤالء  ةمسى اعتقادىا ىذه البدعأمة ف األما من ناحية النقطة السابقة فؤلأ
 والشورى واالنتخابات ىو الذي سن أف مبدأتعتقد  (ٕ)بناء العامة( أمسى )أف ،ادلرتدين بعد الرسوؿ

هنا البدعة اليت تسببت بارتداد أغلب عم األ( وال يعلموف يف األلى ا عليو وآلوصرسوؿ ا )
 هنم دل يتوبوا.أوذلذا  ذلية(ماتوا السنة الصحيحة )الوالية االأهنم أالصحابة و 

ف ىذا الكبلـ أكرر عود ألأوىنا  ،مرف الذي يطالع النقاط السابقة يقطع هبذا األأعتقد أو 
مساعيل البخاري يف كتاب اجلامع الصحيح ادلعروؼ بػ إحاديث من كتاب زلمد بن وىذه األ

 .)صحيح البخاري( فقط

 (لى ا عليو وآلوصمة زلمد )أف حركة االرتداد مستمرة يف أود التنبيو أويف ختاـ ىذا ادلبحث 
 .ذليةداموا سائرين على بدعة الشورى ومعرضُت عن سنة الوالية اإل ما

ورد أفقد  ،لةأذل ىذه ادلسإو ( دل ينبّ لى ا عليو وآلوصف رسوؿ ا )أيها القارئ أوال تظن 
نا على احلوض انتظر أ)( قاؿ: لوآا عليو و  ىصل)ف النيب أمساء أعن  ،يب مليكةأالبخاري عن 

 .(ٖ)( ال تدري مشوا على القهقرى :فيقوؿ ،ميتأ :قوؿأف ،من يرد علي فيؤخذ بناس من دوين

 ،مة زلمد(أذل النار ىي )إف الذي يساؽ أىنا يف ىذا احلديث اختلف التعبَت الرسارل ب
رينة متصلة على ىذا يف ف ىناؾ قأكما   ،ونبذ السنة ةمة بالبدعوالسبب ما قدمنا من اعتقاد األ

 .(مشوا على القهقرى) :احلديث ىي قولو
                                                           

 خ.ط( إال أْ ٘زا اٌّؾً ِخزض ثٙزٖ إٌمطٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚإٌٓٗ٘بٌه إشبساد أخشٜ فٟ ٘زٖ اٌىٍّخ ِٓ سعٛي هللا ) -1
ِٓ اإلٔظبف أْ ٔش١ش إٌٝ أْ ِب ٚلؼذ ف١ٗ أِخ اٌغٕخ فٟ أٚي اٌضِبْ ٘ٛ إٔىبس ٚط١خ سعٛي هللا ٚأٌُٚٙ ٘ٛ ػٍٟ ثٓ  -2

أثٟ ؽبٌت فأِغٛا ِشرذ٠ٓ ػٓ د٠ٓ هللا اٌّظطفٝ ٘ٛ ٔفغٗ ِب ٚلؼذ ف١ٗ أِخ اٌش١ؼخ فٟ آخش اٌضِبْ فمذ أٔىشٚا اٌشطش 
ٟ إلشاس اٌّٙذ١٠ٓ ِٓ رس٠خ اإلِبَ اٌّٙذٞ ٚأٌُٚٙ ع١ذٔب اإلِبَ أؽّذ ( فطٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗاٌضبٟٔ ِٓ ٚط١خ سعٛي هللا )

 (.ػ١ٍُٙ اٌغالَاٌؾغٓ )
طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌفزٓ، ثبة ِب عبء فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: "ٚارمٛا فزٕخ ال رظ١جٓ اٌز٠ٓ ظٍّٛا ِٕىُ خبطخ"،  -3
 .1422ص 7546ػ
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 مة جاء التعبَتف التعبَت ىنا ؼلص األفؤل ،تبلؼ اخلطابف اختبلؼ ادلخاطب يستلـز اخإ
حاديث السابقة واليت كاف وجدنا التعبَت يف األنا أيف حُت  ،(مشوا على القهقرى) الرسارل

فالصحابة بعد النيب انقلبوا  ،(دبارىم القهقرىأارتدوا على ) ادلخصوص هبا الصحابة كاف التعبَت
ما أ ،(ارتدوا) ولذا كاف التعبَت ،حدثوىا(أعلى حكم الرسوؿ فيهم وبدلوه بسنة )ابتدعوىا و 

هنم دل يباشروا مساع الرسوؿ أل ؛هنم ارتدواأمة بعد الصحابة فبل ؽلكن التعبَت عنهم بذل األإبالنسبة 
هنم أبل يكوف التعبَت عنهم ب ،(ليو السبلـع) يب طالبأمامة علي بن إ( يف لى ا عليو وآلوص)

مشوا على ): الؼ التحية والسبلـآو حسب التعبَت النبوي على قائلو أ ،ساروا على خط االرتداد
ف البناء للمجهوؿ عاد إذل التكرار إوال حاجة  ،وىذا ىو الذنب الذي يوردىم النار، (القهقرى

 .على احلديث من الضياع دل يذكر الرجل )الوصي( حفاظاً  ألنو ؛ىنا يف احلديث

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :املبحث الرابع

 من هٌ الٌلُ

ف البخاري جانبو الصواب بصورة واضحة أوتبُت  ،ف خطوط البحث اتضحتأال شك 
 ؛مسوا مرتدينأ -بشكل عاـ ال مطلق  - (لى ا عليو وآلوص)النيب  ف الصحابة بعدأو  ،جلية

وىنا نطالب بادلزيد  ،(ليو السبلـع) يب طالبألتعرضهم دلا حـر عليهم من سلب خبلفة علي بن 
ليو عيب طالب )أأي والية علي بن  ،يضاح من صحيح البخاري على ىذه النقطة بالتحديدمن اإل
لى ا عليو صا )عن رسوؿ  ،بيوأعن  ،اجلواب منو دبا رواه مصعب بن سعد ليأتينا( السبلـ

نو ال نيب أال إف تكوف مٍت دبزلة ىاروف من موسى أال ترضى أ) :(ليو السبلـع( قولو لعلي )وآلو
 .(ٔ)( بعدي

ما أ) :(لى ا عليو وآلوصينقل عن رسوؿ ا ) ومن صحيح خرآف البخاري دبوضع إٍب 
وىذا النص ادلقدس حامل من انفتاحية االػلاء  ،(ٕ) (ف تكوف مٍت دبنزلة ىاروف من موسىأترضى 

ذل الوقفة الثانية مع إمؤجلُت استعراض القسم الثاين  ،ذل بعضهاإسنشَت ىنا  ذل درجة عالية جداً إ
شارات التالية وؽلكن مبلحظة اإل ،ف شاء اإ (وصية رسوؿ ا يف صحيح البخاري): البخاري

 من احلديث:

فيكوف ىاروف  ،يب طالب وىذا واضحأ( لعلي بن لى ا عليو وآلوص) وصية رسوؿ ا .ٔ
 .نكارىاإال ؽلكن  وقرآنيةثابتة كحقيقة تارؼلية  ووصي موسى ووزيره وخليفتو يف قوم

﴿ ﴾: قاؿ تعاذل  تَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ َوقَاَؿ ُموَسى أَلِخيِو َىاُروَف اْخُلْفٍِت يف قَػْوِمي َوَأْصِلْح َواَل تػَ 
 [.ٕٗٔ]االعراؼ: 

                                                           

 .662 – 666ص 4416طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌّغبصٞ، ثبة غضٚح رجٛن، ػ -1
 .753ص 3756طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة فؼبئً أطؾبة إٌجٟ، ثبة ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت، ػ -2
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*  * َىاُروَف َأِخي َواْجَعل رلِّ َوزِيرًا مِّْن أَْىِلي(: ﴿عليو السبلـ)وقاؿ تعاذل حكاية عن موسى 
*  * ِإنََّك ُكنَت بَِنا َبِصَتاً  * َوَنْذُكَرَؾ َكِثَتاً  * َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثَتاً  * َوَأْشرِْكُو يف أَْمرِي اْشُدْد بِِو أَْزرِي

 [.ٖٙ – ٜٕ]طو:  قَاَؿ َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك يَا ُموَسى﴾

حاديث أف من طالع كتب أواحلق  .(وما معٌت )واجعل رل وزيراً  ،خلفٍت يف قومي(أ) فما معٌت
( قطع بورود ىذين اللفظُت منو يف علي ومعهما يف ىذا الورود لى ا عليو وآلوص) رسوؿ ا

)وزير( ، )وصي(، )خليفة( :لفاظ الثبلثفمن كتب احلديث روى ىذه األ ،يضاً أ( لفظ )وصي
والًتمذي يف  ،محد بن حنبل يف مسندهأو  ،كم يف ادلستدرؾ على الصحيحُتساطُت الرواة كاحلا أ

 .وغَتىم ،واذلندي يف كنز عمالو ،والطرباين يف معجمو الكبَت سننو،يب داود يف وأ سننو،

ثَت يف  وابن األ ،صحاب التاريخ كالطربي يف تارؼلوألفاظ الثبلث وتظافر على رواية ىذه األ
وابن عساكر يف  ،واخلطيب البغدادي يف تارؼلو ،واليعقويب يف تارؼلو ،وادلسعودي يف مروجو ،كاملو
 .وابن كثَت يف بدايتو ،تارؼلو

لى ا عليو ص)حاديث رسوؿ ا ألفاظ الثبلثة يف ف صلد ىذه األأصحاب السَت ؽلكن أومن 
 .واحلليب الشافعي يف سَتتو ،كابن ىشاـ يف سَتتو  (ليو السبلـع)يب طالب أحبق علي بن  (وآلو

وكذا يف علـو  ،كالطربي والثعاليب والسيوطي وابن كثَت  بادلأثورف الكرمي آالقر واحلاؿ ذاتو يف تفاسَت 
 .(ٔ)سباب النزوؿ وغَتىا أف و آالقر 

 باإلؽلافال إال يكوف  (لى ا عليو وآلوص)ؽلاف برسوؿ ا ف اإلأشارات احلديث إومن  .ٕ
ف الكرمي ذلاروف بٍت آثبتو القر أوىذا ما  (،ليو السبلـع)يب طالب أمة علي بن هباروف ىذه األ

 .سرائيلإ

﴿ َربِّ  * قَاُلوْا آَمنَّا ِبَربِّ ٱْلَعاَلِمُتَ : سرائيل الذين فهموا ىذه النقطةإ بٍتؿ تعاذل حكاية عن قا
 [.ٕٕٔ - ٕٔٔ]األعراؼ: ُموَسٰى َوَىاُروفَ ﴾

                                                           

أػشػٕب ػٓ روش اٌّظبدس ِغ رٛفش٘ب ثإرْ هللا؛ ألْ اٌجؾش ِخظٛص ثبٌجخبسٞ فمؾ، ٚإال فإْ اٌٛلٛف ػ١ٍٙب  -1
 ١ِغٛس إْ شبء هللا.
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نا صلد إبل  ،قرار بذكر ىاروف جهراً بل البد من اإل (ليو السبلـع)فلم يكتفوا بذكر موسى 
﴿  [.ٓٚ]طو: َوُموَسى ىاَُروفَ  بِّ ِبرَ  آَمنَّا قَاُلوا ُسجَّداً  السََّحَرةُ  َفأُْلِقيَ  ﴾ :تقدمي لذكر ىاروف

يعرفو من عرؼ كيف يكوف ولعل أحد وجوه احلكمة فيو  ،وىذا التقدمي السم ىاروف لو سر
ذل ادلدينة إال كيف يكوف الدخوؿ إو  ،ذليالدخوؿ دلدينة رضى ا وكيفية االنتهاؿ من الفيض اإل

وعليو فبلبد  (،ليو السبلـع)موسى  ( ىو باب الدخوؿ لطاعةليو السبلـع) فهاروف ،لبابال من اإ
حاديث السابقة وذلذا وجدنا األ .برسوؿ ا لئلؽلاف (ليو السبلـع)يب طالب أؽلاف بعلي بن من اإل
 ،من حديث بأكثرىذا ادلعٌت  (لوآو  ا عليو ىصل)كد رسوؿ ا أو  ،هنم ارتدوا عن الدينإتقوؿ 

تتم  عة لرسوؿ ا الف البيإبل ، (ٔ) (نا مدينة العلم وعلي باهباأ) (:لوآا عليو و  ىصل)ومنها قولو 
 ٌب ىذا من صحيح البخاري.أوسي ،يب طالبأحبق علي بن  باإلقرارال إ

السابق ىو وجوب طاعة علي بن  (لوآا عليو و  ىصل)شارات حديث رسوؿ ا إمن  .ٖ
كما فرض ا   (ليو السبلـع)بو علي  يأٌبمة طاعة بكل ما على كل األ (ليو السبلـع)يب طالب أ

﴿ ﴾ :متوأطاعة ىاروف على  ٍُبَّ ﴿ ٙٗ]طو:  نٍَِّت َمَعُكَما َأمْسَُع َوأََرىقَاَؿ اَل زَبَافَا إِ  بَػَعثْػَنا ِمن بَػْعِدِىم [،
]األعراؼ:  َوقَاَؿ ُموَسى أَلِخيِو َىاُروَف اْخُلْفٍِت يف قَػْوِمي ....﴾[، ﴿٘ٚ]يونس:  مُّوَسى َوَىاُروَف.....﴾

ٕٔٗ.] 

قواؿ رسوؿ ا يف علي بن أبناء العامة من ألنقل لنا معشار ما نقلو   ولو كاف البخاري منصفاً 
فنجد البخاري ينقل لنا من حيث ال  .ف يتم نورهأال إا  يأىبولكن  (،ليو السبلـع)يب طالب أ

بو ىريرة عن رسوؿ ا أما رواه  (ليو السبلـع) يب طالبأوجب ا يف طاعة علي بن أيشعر ما 
طاع أومن  ،ومن عصاين فقد عصا ا ،طاع اأطاعٍت فقد أمن ): قاؿ (،لوآا عليو و  ىصل)
 .(ٕ) (مَتي فقد عصاينأومن عصى  ،طاعٍتأمَتي فقد أ

ما الداللة أ ،ػلائية وداللة لفظية يف ىذا احلديث الشريفإذل داللة إشارة والبد ىنا من اإل
ال إو  اخلطأ،( معصـو عن لوآا عليو و  ىصل) ف رسوؿ اأذل إار شأف احلديث أػلائية ىي اإل

                                                           

 .127 – 126ص 3، اٌّغزذسن ٌٍؾبوُ ا١ٌٕغبثٛسٞ: ط357اٌزٛؽ١ذ ٌٍظذٚق: ص -1
 .1443ص 7137طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة االؽىبَ، اٌجبة األٚي، ػ -2
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 (:لوآا عليو و  ىصل)قاؿ رسوؿ ا  .منهي عنو بصورة واضحة جلية اخلطأمر يف ف طاعة األإف
مر دبعصية فبل مسع وال أذا إف ،دل يؤمر دبعصية حب وكره ماأالسمع والطاعة على ادلرء فيما )

ظلا إ بداً أخرجوا منها  ما لو دخلوىا) بادلنكر ؼللدوف يف النار يأمرىمطاعوا من أبل لو  .(ٔ) (طاعة
 .(ٕ)( الطاعة يف ادلعروؼ

( ومعصيتو معصية لوآ عليو و ا ىصل) ف يكوف الذي طاعتو طاعة رسوؿ اأولذا فبلبد 
حبيث ال ؼلرج الناس من  اً،ف يكوف معصومأ( بشكل مطلق البد لوآا عليو و  ىصل) رسوؿ ا

 (.ليو السبلـع) ىدى وال يدخلهم يف ضبلؿ كما كاف ىاروف النيب

لرسوؿ ا  االنتسابمَتي( ليكوف أفاتصاؿ الياء يف لفظ ) ،ما من حيث الداللة اللفظيةأ
ا  ىصلشلن نصبو رسوؿ ا ) ف يكوف زلدداً أواالرتكاز الذىٍت يقضي ب ،(لوآا عليو و  ىصل)

كاحلاكم يف ادلستدرؾ على   ،حاديث السنةأعبلـ رواة أوىذا ما رواه ) ،مَت بعينوأأي  ،(لوآعليو و 
ليو ع) يب طالبأورد احلديث بالنص على علي بن أفقد  ،والذىيب يف التلخيص ،الصحيحُت

ومن عصاين  ،طاع اأطاعٍت فقد أمن  (:صلى ا عليو والو)فقد رويا عن رسوؿ ا  ،(السبلـ
 .(ٖ) (فقد عصاين عصى علياً ومن  ،طاعٍتأفقد  طاع علياً أومن  ،فقد عصا ا

فعلي  وليو)من كنت  :ليو بقولوإشار أومنها ما  ،ليو الرسوؿ يف مواطن كثَتةإشار أوىذا ما 
ف أما ترضى أ)شارات التضمينية حلديث رسوؿ ا لعلي من اإل الثالثةوىذه ىي النقطة ، (ٗ)( وليو

 (. تكوف مٍت دبنزلة ىاروف من موسى
نساف إطوع أطوع سللوؽ لسيد ادلرسلُت كما كاف ىاروف أيب طالب كاف أف علي بن إ .ٗ

﴿ليو السبلـعدلوسى الكليم )  َربِّ  اؿَ قَ  :ال ذكر ىاروف معوإوذلذا كاف ال يذكر نفسو باستغفار  ،(
﴾  [.ٔ٘ٔ]األعراؼ:  الرَّامِحُِتَ  أَْرَحمُ  َوأَْنتَ  َرمْحَِتكَ  يف  َوأَْدِخْلَنا َوأِلَِخي رل  اْغِفرْ 

                                                           

 .1444ص 7144ٌأل١ِش ِب ٌُ ٠أِش ثّؼظ١خ، ػ اٌغّغ اٌطبػخطؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة االؽىبَ، ثبة  -1
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 ١خ١ٓ ِغٍُ ٚاٌجخبسٞ ٌُٚ ٠خشعبٖ.شششؽ اٌ
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 (:عليهما السبلـ)راد أقر دبلك ىاروف وفناء ىاروف دبوسى يتصرؼ فيو كما أف موسى إبل 
﴿﴾ نَػَنا فَافػُْرؽْ  َوَأِخي نَػْفِسي ِإال أَْمِلكُ  ال ِإينِّ  َربِّ  قَاؿَ   [.ٕ٘]ادلائدة:  اْلَفاِسِقُتَ  اْلَقْوـِ  َوبَػُْتَ  بَػيػْ

كثر من أيف  ادلؤمنُت تلميحاً  ألمَت الفضيلة( ىذه لى ا عليو وآلوصثبت رسوؿ ا )أوقد 
  .(نزلة ىاروف من موسىدب) :مورد منهما احلديث الذي ضلن بصدده

البخاري قوؿ ذل التصريح كما ينقل لنا إ( بالتلميح ويعمد لى ا عليو وآلوصبل وال يكتفي )
 .(ٔ) (نا منكأنت مٍت و أ) :الرسوؿ لعلي

نا أنت مٍت و أ :)وقاؿ لعلي :( يف حديث طويل عن الرباءلى ا عليو وآلوصؿ الرسوؿ )وقا
 .(ٕ)( منك

بعد أو  كثر عمقاً أ( لى ا عليو وآلوص) ف تعبَت رسوؿ اأاللغة العربية  ألصحابومعلـو 
رجوع حادي اجلانب بأ اآليةف ادلسَت واالذباه يف أل السابقة؛ اآليةمن منزلة ىاروف دلوسى يف  غوراً 

 لرسوؿ ا( وعلي )( فاذباه تبادرل لى ا عليو وآلوص) ما حديث رسوؿ اأ ،ىاروف دلوسى
 شاء ا. فإوسنقف يف احللقة القادمة على ىذا احلديث  .)رسوؿ ا لعلي(

ادلؤمنُت  ألمَتثبات منزلة وصي موسى إفيو الفصل وبو القطع يف  ف شئت عرجنا على ماإو 
 .عظمأبل و  ،(لى ا عليو وآلوص) ( من رسوؿ االسبلـليو ع) علي

﴿  َوأَبْػَناءُكمْ  أَبْػَناءنَا َندْعُ  تَػَعاَلْواْ  فَػُقلْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاءؾَ  َما بَػْعدِ  ِمن ِفيوِ  َحآجَّكَ  َفَمنْ  :قاؿ تعاذل
﴾  [.ٔٙ]آؿ عمراف:  اْلَكاِذِبُتَ  َعَلى اللَّوِ  َلْعَنتَ  فَػَنْجَعلْ  نَػْبَتِهلْ  ٍُبَّ  َوأَنْػُفَسُكمْ  َوأَنْػُفَسَنا مْ َوِنَساءَكُ  َوِنَساَءنَا

يب طالب ىو أف علي بن أىذه شهادة من ا ذلم: الذين يؤمنوف بكتاب ا فقط نقوؿ 
 ! نتم مؤمنوفأفهل  ،نفس رسوؿ ا

                                                           

 .752طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة فؼبئً أطؾبة إٌجٟ، ثبة ِٕبلت ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت، اٌؾذ٠ش األٚي ص -1
 .656 – 657ص 4251طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌّغبصٞ، ثبة ػّشح اٌمؼبء، ػ -2
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 فأو  ،ذل )احلسن واحلسُت(إمنصرفة  اآليةبناءنا( يف أ)ف أمجعت كلمة ادلسلمُت على أ
ذل )علي بن إنفسنا( منصرؼ أف لفظ )أو  ،)الصديقة الطاىرة فاطمة الزىراء( ذلإ)نساءنا( منصرفة 

()  ! نبتهل فنجعل لعنة ا على الكاذبُت تعاؿ :قوؿ لوأودلن ينكر ذلك  ،يب طالب(أ

من   نساف كائناً إف يقدـ ويفضل أوبعد ىذه الشهادة من ا كيف ؽلكن لعاقل ػلًـت عقلو 
 ،(لى ا عليو وآلوصف نفس رسوؿ ا )آوىو بشهادة القر  ،يب طالبأكاف على علي بن 

﴿ َوقَاَؿ الرَُّسوُؿ يَا َربِّ ِإفَّ قَػْوِمي ازبََُّذوا َىَذا اْلُقْرآَف اآلية: ف تكونوا شلن يدخل هبذه أفاحذروا 
 [.ٖٓ]الفرقاف:  َمْهُجوراً ﴾

ف سبب ارتداد الصحابة )وقد مر علينا نصوصها من أشارات احلديث الشريف ىو إومن  .٘
وقد قص  ،( وىو ما ضلن بصددهليو السبلـع) يب طالبأالبخاري( كاف سبب معصية علي بن 

هنم عصوا ىاروف أل ؛دبارىمأسرائيل ارتدوا على إف بٍت أف الكرمي دبا ال يقبل الشك آعلينا القر 
: وصي موسى بعد غياب موسى 

َعن قَػْوِمَك يَا ُموَسى * قَاَؿ ُىْم أُواَلء َعَلى أَثَرِي َوَعِجْلُت إِلَْيَك َربِّ لِتَػْرَضى * َوَما أَْعَجَلَك ﴿
فاً قَاَؿ يَا قَاَؿ فَِإنَّا َقْد فَػتَػنَّا قَػْوَمَك ِمن بَػْعِدَؾ َوَأَضلَُّهُم السَّاِمرِيُّ * فَػَرَجَع ُموَسى ِإذَل قَػْوِمِو َغْضَباَف َأسِ 

ـْ أََردًبُّْ َأف ػلَِلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب مِّن رَّبُِّكْم قَػْوـِ َأدلَْ يَِعدْ  ُكْم َربُُّكْم َوْعدًا َحَسنًا أََفطَاَؿ َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأ
َناَىا ْوـِ فػَ َفَأْخَلْفُتم مَّْوِعِدي * قَاُلوا َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَؾ دبَْلِكَنا َوَلِكنَّا مُحِّْلَنا َأْوزَارًا مِّن زِيَنِة اْلقَ  َقَذفػْ

فَػَنِسَي * َفَكَذِلَك أَْلَقى السَّاِمرِيُّ * َفَأْخرََج ذَلُْم ِعْجبًل َجَسداً لَُو ُخَواٌر فَػَقاُلوا َىَذا ِإذَلُُكْم َوإِلَُو ُموَسى 
قَاَؿ ذَلُْم َىاُروُف ِمن قَػْبُل يَا قَػْوـِ أََفبَل يَػَرْوَف َأالَّ يَػْرِجُع إِلَْيِهْم قَػْواًل َواَل ؽَلِْلُك ذَلُْم َضرّاً َواَل نَػْفعًا * َوَلَقْد 

َا فُِتنُتم بِِو َوِإفَّ َربَُّكُم الرَّمْحَُن فَاتَِّبُعوين َوَأِطيُعوا أَْمرِي * قَاُلوا َلن نػَّبػْرََح َعَلْيِو َعاكِ  َنا ِإظلَّ ِفَُت َحىتَّ يَػْرِجَع إِلَيػْ
ّـَ اَل ُموَسى * قَاَؿ يَا َىاُروُف َما َمنَػَعَك ِإْذ رَأَيْػتػَ  ُهْم َضلُّوا * َأالَّ تَػتَِّبَعِن أَفَػَعَصْيَت أَْمرِي * قَاَؿ يَا اْبَن ُأ

 - ٖٛ]طو:  ﴾تَْأُخْذ بِِلْحَييِت َواَل ِبرَْأِسي ِإينِّ َخِشيُت َأف تَػُقوَؿ فَػرَّْقَت بَػُْتَ َبٍِت ِإْسرَائِيَل ودلَْ تَػْرُقْب قَػْورل 
ٜٗ.] 

 ف شاء ا.إذل ادلبحث السابع إونؤجل الكبلـ 

 



 :املبحث اخلامص

 سـبب االرتـداد ًرجٌع القوقرى

رجوع القهقرى( )ف سبب )االرتداد( وأوىنا نستمر يف استعراض ما قدمنا يف البحث السابق 
هنا كانت أوقد اتضح جانب منها  ،هبا الصحابة (وآلو عليو ا صلىاليت وصف رسوؿ ا )

خذىا أاليت ( عليو السبلـ)يب طالب أخذ عليهم بالوالية لعلي بن أبسبب نقض العهد الذي 
 .(ٔ)رسوؿ ا عليهم يف مواطن كثَتة مجعها يف يـو غدير )خم( 

 :قالوا ؟ نفسكمأوذل بكم من ألست أ) (:لوآا عليو و  ىصل)حيث قاؿ ذلم من مجلة كبلمو 
 اللهم وارل من وااله وعادي من عاداه ،من كنت مواله فهذا علي موالهف :قاؿ ،بلى يا رسوؿ ا

 )......(ٕ). 
ذلك وجدنا روايات احلوض ول ،بناء العامةأف ىذه الرواية من الروايات ادلتواترة عند أ علماً 

 .(هنم ارتدوا بعدؾإ) :ىي قوؿ ،السابقة جاءت بقرينة لفظية متصلة

ال بعد وفاة إفهي ال تكوف  ،(لى ا عليو وآلوصتتعلق خببلفة رسوؿ ا ) ألهناوكما تقدـ 
نك ال إ) :ليو القرينة اللفظية يف روايات احلوضإشارت أوىذا ما  ،(لى ا عليو وآلوصرسوؿ ا )

خذ عليهم العهد يف حياتو أ( لى ا عليو وآلوصف رسوؿ ا )وذلك أل ،(حدثوا بعدؾأتدري ما 
سسوا أهنم أل ؛وىذا ىو الذنب الذي دل يتوبوا منو ،وىم من خالف العهد بعد وفاة رسوؿ ا

 (:لوآا عليو و  ىلص)ليو كلمة رسوؿ ا إ شارتأو  ،الشورى واالنتخابات دببدأ لسلب للخبلفة
 (.ارقتهمف فأهنم دل يزالوا مرتدين منذ إ)

                                                           

ٌىُ وٍّذ أا١ٌَٛ "غذ٠ش خُ: ٘ٛ ِبء ٠زغّغ ػٕذٖ ؽشق اٌؾغ١ظ، ٚوبْ رٌه فٟ ؽغخ اٌٛداع ٚف١ٙب ٔضي لٌٛٗ عجؾبٔٗ:  -1
 وّب أعّغ ػ١ٍٗ اٌّفغشْٚ فخزّذ ثغذ٠ش ٌّٓ أساد اٌششة.رّّذ ػ١ٍىُ ٔؼّزٟ ........" أد٠ٕىُ  ٚ

٠ٚأرٟ ث١بْ اٌشثؾ ثٙزا اٌّٛػٛع رفظ١ال ، ٚف١ٙب ٠زؼؼ اٌؼاللخ ثشٚا٠بد  ،ع١أرٟ ً٘ سٜٚ اٌجخبسٞ ٘زا أَ ال -2
اٌمبدِخ )ٚط١خ سعٛي هللا فٟ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ( إْ ( فٟ اٌٛلفخ ٌٗآطٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚاٌؾٛع ٚسعٛع اٌمٙمشٜ ثؼذ إٌجٟ )

 شبء هللا رؼبٌٝ.
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بُت من  - بل وجدنا االختبلؼ بينهم ،مة زلمد بعد النيب ليسوا سواءأف أوتبُت شلا سبق 
صحايب أ) :( دلا يقوؿلى ا عليو وآلوص) فنجد رسوؿ ا - مةسس لبلرتداد وبُت سائر األأ
هنم ارتدوا من بعدؾ على إ) :حيث صلد ،من احلديث نفسو سبب االرتداد معلبلً  ، يأتينا(صحايبأ

خذ عليهم العهد أو  (لى ا عليو وآلوص)فهم الذين مسعوا كبلـ رسوؿ ا ، (ادبارىم القهقرى
 فنقضوا عهدىم و )بدلوا( )من بعدؾ(.

 أذل الذين ساروا على هنج الذين بدلوا أي الذين ساروا على مبدإمر ما حينما يصل األأ
 ،ميت(أ ،)يا رب :( يقوؿلى ا عليو وآلوص) االرتداد )الشورى واالنتخابات( فنجد رسوؿ ا

 (. هنم مشوا على القهقرىإ) :ف االرتداد غَت الذي سبق صلد علتو ىيإصلد 

لى صمة رسوؿ ا )أقصد أ ،ال مثل علل النعمإهنم ال يسلم منهم أواحلاصل من ىذا وذاؾ 
 .(لى ا عليو وآلوص( بعد النيب ادلصطفى )ا عليو وآلو

و مؤلف أف ىذا كلو جاء يف صحيح البخاري ال من كتاب شيعي إالقوؿ  لتأكيدعود أو 
بل ىي  ،و روايتُتأ ةهنا ليست رواية واحدأكما   ،ذل التشيع لكي يسهل الطعنإو ؽليل أشيعي 

ف الرسوؿ  إحىت  ،هنا مشهورة يف الصحابةأنا وجدنا إفبل ؽلكن الطعن هبا بل  ،متظافرة يف البخاري
 ،صحاب رسوؿ اأف سعيد بن ادلسيب يقوؿ كنا ضلدث عن أووجدنا  ،كاف ؼلطب يف الناس

 ذل غَت ذلك.إ

طاعة إمة موسى الكليم يف عدـ أمة سيد ادلرسلُت وبُت أذل ىنا وجدنا جوانب الشبو بُت إ
 .ومة سيد ادلرسلُت قاطعة هبذا الشبأف إبل  ،الوصي

مة أيف مجع ادلبحثُت الثالث والرابع لنقف على التفصيل بُت الشبو بُت ىاروف  ف لنسَتواآل
لنخرج دبدى تطابق ارتداد الصحابة  ؛سرائيلإوبُت ىاروف بٍت  ،يب طالب(أعلي بن سيد ادلرسلُت )
وؿ ما يطالعنا بالشبو أو  .مة موسىأ( كما ارتدوا عن ىاروف ليو السبلـعيب طالب )أعن علي بن 
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لنفسو يف  نصار واصطفى علياً بُت ادلهاجرين واأل ىخآ( لى ا عليو وآلوصف رسوؿ ا )أىو 
 .(ٔ) (ليو السبلـع) ال عليإودل ينل ىذا الشرؼ  ،ادلؤاختُت

نو دلا سئل عن تسمية احلسن أعلى ىذا الشبو  (وآلو عليو ا صلىرسوؿ ا ) تأكيداتومن 
فقاؿ  ،لساين عريب ،يا حبييب يا جربائيل :قاؿ لو .مسو شرب على اسم ولد ىاروف :قاؿ لو جربائيل

 .(ٕ) والد ىاروفأوكذا احلاؿ يف تسمية احلسُت يقابل شبَت من  .مسو حسن :لو

فموسى الكليم دل تكن لو  ،بناء ىاروفأف ذرية موسى الكليم كانت من إالشبو وجو أومن 
( لى ا عليو وآلوصوىذا ما صلده يف ذرية رسوؿ ا ) ،خيو ىاروفأن صلب ال مإذرية وامتداد 
، (ف ابٍتإ)، (ف ابٍت ىذاإ): ( يؤكد دائماً لى ا عليو وآلوصوذلذا صلد رسوؿ ا ) ،من ذرية علي

بناء رسوؿ أهنما أذلما  وغَت ذلك الكثَت شلا أعرضنا عن ذكره لشهادة ا سبحانو ،(ولداي ىذاف)
﴿ ﴾ :ا حُت قاؿ  [.ٔٙ: عمراف آؿ] َوأَبْػَناءُكمْ  أَبْػَناءنَا َندْعُ  تَػَعاَلْواْ  فَػُقلْ 

عٍت حديث ادلنزلة أ -( لى ا عليو وآلوصوؿ ا )وجو الشبو للحديث السابق من رسأومن 
صحابو أد رسوؿ ا ترسيخ ىذه العقيدة يف نفوس راأومن ادلوارد اليت  - الذي رواه البخاري

مساء بنت أحيث يقوؿ برواية  ،ىي الدعاء الذي دعاه رسوؿ ا ،مة بصورة عامةخاصة واأل

                                                           

 هللا رسول ورد لما قال عنهما هللا رضً عمر ابن عن)روى الحاكم النٌسابوري بسنده عن: على سبٌل المثال:  -1
 بٌن آخٌت هللا رسول ٌا فقال عٌناه تدمع عنه هللا رضً علً فجاء أصحابه بٌن آخى المدٌنة وسلم وآله علٌه هللا صلى

(  واآلخرة الدنٌا فً أخً أنت علً ٌا وآله علٌه هللا صلى هللا رسول فقال أحد وبٌن بٌنً تواخ ولم أصحابك
 .14ص 3المستدرك: ج

 ٌٚذد ٌّب: لبي ،(اٌغالَ ػ١ٍٗ) اٌؾغ١ٓ ثٓ ػٍٟ أث١ٗ ػٓ ػٍٟ، ثٓ ص٠ذ ػٓ .... - 3/  252 سٜٚ اٌش١خ اٌظذٚق: ) -2
 هللا سعٛي فغبء. هللا سعٛي ثبعّٗ ألعجك وٕذ ِب: فمبي. عّٗ(: اٌغالَ ػٍٝ) ٌؼٍٟ لبٌذ ،(اٌغالَ ػ١ٍّٙب) اٌؾغٓ فبؽّخ

 ٚأخز ثٙب سِٝ صُ طفشاء،[ خشلخ] فٟ رٍفٖٛ أْ أٔٙىُ أٌُ: فمبي طفشاء، خشلخ فٟ إ١ٌٗ فأخشط ،(ٚآٌٗ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ)
 ػ١ٍٗ هللا طٍٝ) فمبي ؟ ثبعّٗ ألعجمه وٕذ ِب: فمبي ؟ ع١ّزٗ ً٘(: اٌغالَ ػ١ٍٗ) ٌؼٍٟ لبي صُ ف١ٙب، فٍفٗ ث١ؼبء خشلخ
 ٚالشئٗ فب٘جؾ اثٓ ٌّؾّذ ٌٚذ لذ أٔٗ عجشئ١ً إٌٝ ٚرؼبٌٝ رجبسن هللا فأٚؽٝ ، ٚعً ػض سثٟ ثبعّٗ ألعجك وٕذ ِٚب(: ٚآٌٗ

( اٌغالَ ػ١ٍٗ) عجشئ١ً فٙجؾ. ٘بسْٚ اثٓ ثبعُ فغّٗ ِٛعٝ، ِٓ ٘بسْٚ ثّٕضٌخ ِٕه ػ١ٍب إْ: ٌٗ ٚلً ٕٚ٘ئٗ، اٌغالَ
: لبي. شجش: لبي ؟ اعّٗ وبْ ِٚب: لبي. ٘بسْٚ اثٓ ثبعُ رغ١ّٗ أْ ٠أِشن ٚعً ػض هللا إْ: لبي صُ ٚعً، ػض هللا ِٓ فٕٙأٖ
 لذ أٔٗ عجشئ١ً إٌٝ ٚعً ػض هللا أٚؽٝ( اٌغالَ ػ١ٍٗ) اٌؾغ١ٓ ٌٚذ فٍّب. اٌؾغٓ فغّبٖ اٌؾغٓ، عّٗ: لبي. ػشثٟ ٌغبٟٔ
 فٙجؾ: لبي. ٘بسْٚ اثٓ ثبعُ فغّٗ ِٛعٝ، ِٓ ٘بسْٚ ثّٕضٌخ ِٕه ػ١ٍب إْ: ٌٗ ٚلً ٕٚ٘ئٗ، إ١ٌٗ فب٘جؾ اثٓ، ٌّؾّذ ٌٚذ

 ِٚب: لبي. ٘بسْٚ اثٓ ثبعُ فغّٗ ِٛعٝ، ِٓ ٘بسْٚ ثّٕضٌخ ِٕه ػ١ٍب إْ: لبي صُ ٚرؼبٌٝ، رجبسن هللا ِٓ فٕٙأٖ عجشئ١ً
 .126األِبٌٟ: ص( اٌؾغ١ٓ فغّبٖ اٌؾغ١ٓ، عّٗ: لبي. ػشثٟ ٌغبٟٔ: لبي. شج١ش: لبي ؟ اعّٗ

( ع١ش ٚشج١ش شجش ٘بسْٚ اثٕٟ ثبعُ ٘ز٠ٓ اثٕٟ ع١ّذ إٕٟٔ ( لٌٛٗ: )طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗٚسٜٚ اٌز٘جٟ ثغٕذٖ ػٓ إٌجٟ )
 .247ص 3أػالَ إٌجالء: ط
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 :دعا رسوؿ ا ربو وقاؿ "ىليأمن  اللهم اجعل رل وزيراً " :مسعت رسوؿ ا دلا قاؿ) :عميس
 .(ٔ) ("زريأاشدد بو  ىلي علياً أمن  اللهم اجعل رل وزيراً  :خي موسىأقوؿ كما قاؿ أين إاللهم "

﴿ ﴾ اآلية:ذه ى تما حينما نزلأ لى ص) قاؿ رسوؿ ا ،[ٜٕ]طو:  أَْىِلي ِمنْ  َوزِيرًا رل  َواْجَعلْ 
كما روى ذلك السيوطي يف ،  ذل ذلكإ فأجابو ،(علي بأخيزري أاللهم اشدد ): (ا عليو وآلو

 .ذل تعليقإوىو كما ترى ال ػلتاج  ،(ٕ)لآلية تفسَته 

دبثاؿ ومن صحيح البخاري على ترسيخ ىذه العقيدة يف نفوس  نأٌبيضاح ودلزيد من اإل
نبأ وفاة  يأتيوف أفبعد  ،وىو عمر بن اخلطاب ،بناء العامةأالصحابة بل كبار الصحابة عند 

بل يقسم  ،ف رسوؿ ا ماتإ( نراه ينهر ويضرب ويهدد كل من قاؿ لى ا عليو وآلوصالرسوؿ )
سرائيل يف إفهو اختبار كما دخل بٍت  ،( سيعود من غيبتو ودل ؽلتلى ا عليو وآلوصف الرسوؿ )أ

ف عمر إبل  ،رجل ادلنافقُتأيدي و أف الرسوؿ سيعود ويقطع إو  ،(ليو السبلـعاختبار غيبة موسى )
 .كثر من مرةأيب بكر عندما انتهره أذل إدل يصغ 

مة سيد ادلرسلُت وبُت أال لًتسخ عقيدة التشابو والتداخل بُت إقف من عمر دل يكن ىذا ادلو 
وؿ من وقف أالشورى وعقيدة الشورى فهو  أسس دلبدأىو من  عمرف أا سرائيل، ودبإمة بٍت أ

 بأوجوفهو على علم ودراية كاملة  ،(لى ا عليو وآلوصوصي زلمد ) و قلأذلية( بوجو )الوالية اإل
 .(ٖ) (عليو السبلـ) الشبو ودبوقف علي

﴿﴾  [.ٜٗ]طو:  قَػْورل  تَػْرُقبْ  ودلَْ  ِإْسرَائِيلَ  َبٍِت  بَػُْتَ  فَػرَّْقتَ  تَػُقوؿَ  َأف َخِشيتُ  ِإينِّ 

                                                           

 .465ص 1شٛا٘ذ اٌزٕض٠ً ٌٍؾغىبٟٔ: ط -1

 .265ص 4الدر المنثور: ج -2

هللا ػض ٚعً، فُٙ ٠ؼشفْٛ ؽك اٌّؼشفخ ؽك  ٍٝاٌز٠ٓ ٠غٍجْٛ اٌخالفخ ػٍٝ ِش اٌذ٘ٛس ػ حعشأِٚٓ ػغ١ت األِٛس  -3
اٌٌٟٛ، ثً ٟ٘ ِزشعخخ فٟ ٔفٛعُٙ وّب ِش ِٛلف اٌخ١ٍفخ اٌضبٟٔ، ٚلذ ػب٠ٕذ شخظ١ب  أؽذُ٘ )أػٕٟ ؽ١ذس ِشزذ(، فجؼذ 

، فمبي ؽ١ذس ِشزذ صٍخ ِٓ عّبػزٗ( ِغ ػ١ٍٗ اٌغالَأْ أشك ػٍٝ إِبَ ػظشٖ )أؽّذ اٌؾغٓ( لبثً اٌغ١ذ أؽّذ اٌؾغٓ )
ٌٍغ١ذ لشة ِغغذ اٌغٍٙخ ثً لشة ثبة اٌّغغذ: "أٔذ وغذن ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت، فبعٍظ ثذاسن ٚالفً ثبثه ػ١ٍه وّب 

 ٔٛسٖ ٌٚٛ وشٖ اٌىبفشْٚ. ٠ٚأثٝ هللا أْ ٠زُ". ٌٚىٓ ١٘ٙبد ١٘ٙبد، فٙزا ٠َٛ هللا األوجش، ػ١ٍٗ اٌغالَفؼً 
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 ،يب طالب حقوأوىنا سُيسلب علي بن  ،ع كلمتوسمَ لب حقو ودل تُ ب ىاروف وسُ صِ فقد غُ 
احتواءىا على حاديث احلوض أف من تلميحات إ فقد خطط لسلب اخلبلفة منو. وكما قلنا سابقاً 

 مداليل وترتيب تصاعدي يف العمل النفاقي.

لى ا عليو ص) لو يف زمن رسوؿ ا وسلططاً  عداد لسلب اخلبلفة كاف معداً ف اإلإخر آودبعٌت 
وكاف  ،جلوأ( من لى ا عليو وآلوصخذ بالتصاعد يـو بعد يـو كلما اقًتب رسوؿ ا )أٍب  ،(وآلو

 اختتم التخطيط خَتاً أو  ،حد حلقاتوأدخلهم رسوؿ ا فيها أسامة بن زيد اليت أالتخلف عن محلة 
 (.لى ا عليو وآلوص) بالتنفيذ وسلبت خبلفة رسوؿ ا

ذل البخاري وصحيحو لنعرؼ ىذا الكبلـ منو دبا رواه عن عائشة زوج النيب وابن عباس  إولنعد 
 :سوية

بو أفتشهد  فأىب، ،فقاؿ: اجلس فأىب، ،فقاؿ: اجلس ،ف ابا بكر خرج وعمر يكلم الناسإ)
 .(ٔ) (بكر فماؿ اليو الناس وتركوا عمر

 ؟ بو بكرأؿ ماذا كاف يقوؿ عمر واسكتو أولنس

بو أف رسوؿ ا مات و إ) :ننظر احلديث الذي رواه البخاري عن عائشةدلعرفة ىذا الكبلـ ل
ال إف يقع يف قليب بكر بالسنح فقاـ عمر يقوؿ وا ما مات رسوؿ ا قالت وقاؿ عمر وا ما كا

 .(ٕ) (يدي رجاؿ وارجلهم ....أ ذلك وليبعثنو ا فليقطع

، (ليبعثنو ا)، (وا ما يقع يف قليب غَت ذلك)، (مات رسوؿ ا ما): واآلف ركز على
عرضنا أذل دالالت عميقة نفسية وعقائدية إف كل مجلة تشَت إواحلق  ،(رجلأيدي و أليقطع )

بو بكر بالصمت والسكوت يف حُت أمره أعرضنا عن سبب سكوت عمر عندما أكما   ،عنها
ف استعراضها ؼلرجنا عن صفوة أل ؛يب بكر يف سقيفة بٍت ساعدةأوؿ من عدـ سكوتو لؤلمر األ

 البحث.
                                                           

 1242 – 1242، ػئض، ثبة اٌذخٛي ػٍٝ ا١ٌّذ ثؼذ اٌّٛد إرا ادسط فٟ اوفبٔٗطؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌغٕب -1
 .25 – 252ص
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زبد أكثر و ألنجده دلا  (لى ا عليو وآلوص)ذل عمر بعد وفاة رسوؿ ا إولنعود من جديد 
 :بو بكر وىو يقوؿ لعمرأقاؿ لو  ،دل ؽلت وسيعود (لى ا عليو وآلوص)ف رسوؿ ا أ باإلؽلاف

 .(ٔ) (يها احلالف على رسلكأ)

مة موسى يكوف يف أكاف يف  تشابو ما )عقيدة وىنا تبُت لنا ترسيخ العقيدة يف نفس عمر
ف آنو جاىل بآي القر إال فإو  ،ف ػلمل عليو عمرأفضل زلمل ؽلكن أف ىذا إواحلق  .مة(ىذه األ
ودل  ،ريعة سيد ادلرسلُتبل وجاىل بش ،يتُتآو أ بآيةال اجلهل  ،فآالقر  أنو دل يقر أأي وك ،الكرمي

ال إرى أما ) ،(فأجيبف ادعى أيوشك ): رسوؿ ريب يأٌبف أيكن معو حُت كاف يكرر يوشك 
سامة كذبة أف عذره وعذر من اعتذر عن ادلسَت يف محلة إبل  ،وغَت ذلك الكثَت .(جليأقرب 

 وال نود الدخوؿ فيو. ،وغَتىا الكثَت

فبل رلاؿ  ،يب بكر اخلبلفةأف كبلـ عمر بن اخلطاب كاف قبل استبلـ إ :ولرب سائل يقوؿ
وذلا أ ،مور كثَتةأوالشواىد على بطبلنو  ،ما سبق عرؼ بطبلف ىذا الكبلـ ألبلستدالؿ. ومن قر 

ذل سقيفة بٍت ساعدة وتركا إ (لى ا عليو وآلوص)با بكر وعمر اذبها مباشرة بعد وفاة النيب أف إ
 رسوؿ ا مسجى دل يدفن بعد بل دل يغسل.

ذل سقيفة بٍت ساعدة إازة رسوؿ ا واذباىم سامة وتركهم جنأولو مجعنا رجوعهم من محلة 
كواف فسيد األ ،التضحت لنا الصورة (ةيب عبيدأيب بكر وعمر و أبُت )وتنازعهم بشكل صوري 

 وتؤثر االمارة عليو ! ُيًتؾ

ف اخلبلفة يف زمن رسوؿ ا دل إ ،رببس نفسك عن الفتحوال  يأٌبومع ىذا فاستمع دلا 
ف سلبها دل يقع لكنو حبكم إخر آودبعٌت  ،صحيح لكنها كانت مستلبة فعبلً  ،تسلب عملياً 

 :كوافوىذا ىو ما دعى عمر أف يقوؿ للنيب سيد األ ،لو وسلططاً  مر مبيتاً فقد كاف األ ،ادلسلوبة
 .(ٕ) ف النيب يهجر(إ)

                                                           

 .3667طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: ػ -1
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ولنتناوؿ جانب ثاين يكشف لنا سلطط سلب اخلبلفة  ،ذل رلاؿ تفصيلوإاحلديث ولندع ىذا 
ف يكوف من أوكما شرطنا  ،(لى ا عليو وآلوصال بعد وفاة النيب )إاليت دل يكتب ذلا التنفيذ 

 :نقلو لصلتو بادلوضوعأصحيح البخاري يف حديث طويل 

ومن كاف  ،قد مات ف زلمداً إف من كاف يعبد زلمداً  :ثٌت عليو وقاؿأبو بكر و أفحمد ا )
وما زلمد اال " :وقاؿ "،انك ميت واهنم ميتوف: "وقاؿ  تعاذل ،ف ا حي ال ؽلوتإيعبد ا ف

رسوؿ قد خلت من قبلو الرسل افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيو 
 :فنشج الناس يبكوف قاؿ :قاؿ ،ٗٗٔآؿ عمراف: " شيئا وسيجري ا الشاكرين فلن يضر ا
 "مَتأمَت ومنكم أمنا : "ذل سعد بن عبادة يف سقيفة بٍت ساعدة فقالواإنصار واجتمعت األ

بو أ فأسكتوبن اجلراح فذىب عمر يتكلم  بو عبيدةأبو بكر وعمر بن اخلطاب و أليهم إفذىب 
ف ال أقد اعجبٍت خشيت  كبلماً   ىيأتين قد أال إردت بذلك أوا ما  :بكر وكاف عمر يقوؿ

 .(ٔ) (بلغ الناس فقاؿ يف كبلمو ......أبو بكر فتكلم أبو بكر ٍب تكلم أيبلغو 

وغَت مستقر  لنجده منفعبلً  ـ عمر ربديداً ذل ما تقدـ من البحث وكبلإف لنعود خطوة واآل
 كثر من مرة.أو بكر بأسكتو أو  ،ساساً أسبلمي إويتفوه بكبلـ غَت صحيح وال 

صلى ا عليو وآلو  !!! ()ف ىذا كاف من وقع مصيبة وفاة النيب إولنقل 

 !!! فقده صوابو وتلفظ دبا تلفظأعليو ف ف واقع ادلصيبة كاف شديداً إولنقل 

 .(عجبٍتأ كبلماً   ىيأتين قد إال إ): لكنو اآلف يفاجئنا بكبلـ جديد انتبو لقولو

 ؟! ـ قبلها، أثناء ادلصيبة وصدمتوأىل  ،عجبتوأعد عمر خطبتو اليت أف مىت ؿ اآلأولنس

ف عمر بن اخلطاب أليتضح لنا ، (عجبٍتأ) :د اللغوي لكلمةولنقف على البع ،ودع عنك ىذا
ف أحىت ؽلكن  ،مور اليت يريد استعراضهامها ووقف على األفراجعها وقوّ  ،عمل على ىذه اخلطبة
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وىذا واضح لكل من  ،عجبٍتأف تطلق عليو كلمة أال فبل ؽلكن إو  ،(عجبٍتأكبلـ تطلق كلمة )
 .فهم كبلـ العرب

ال ظلمة إووا ال ينكر ىذا احلق  ،ريد اخلوض فيهاأال  مور عجيبةأف يف ىذا احلديث إواحلق 
 :تلو عليكم كبلـ ريب سبحانوأف أال إوبعد ىذا ليس رل  .يو نصيبو كاف للشيطاف فأ 

ـْ َعَلى قُػُلوٍب أَقػَْفاذُلَا﴿ َ  أََفبَل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َأ * ِإفَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى أَْدبَارِِىم مِّن بَػْعِد َما تَػبَػُتَّ
اُف َسوََّؿ ذَلُْم َوأَْمَلى ذَلُْم * َذِلَك بِأَنػَُّهْم قَاُلوا لِلَِّذيَن َكرُِىوا َما نَػزََّؿ اللَُّو َسُنِطيُعُكْم يف ذَلُُم اذْلَُدى الشَّْيطَ 

ُهْم اْلَمبَلِئَكُة َيْضرِبُوَف ُوُجوَىُهْم َوأَدْ  ْم * َذِلَك بَاَرىُ بَػْعِض اأْلَْمِر َواللَُّو يَػْعَلُم ِإْسَراَرُىْم * َفَكْيَف ِإَذا تَػَوفػَّتػْ
ـْ َحِسَب الَِّذيَن يف قُػُلو  هِبِم مََّرٌض َأف بِأَنػَُّهُم اتػَّبَػُعوا َما َأْسَخَط اللََّو وََكرُِىوا ِرْضَوانَُو َفَأْحَبَط أَْعَماذَلُْم * َأ

 [.ٜٕ - ٕٗ]زلمد:  لَّن ؼُلْرَِج اللَُّو َأْضَغانَػُهمْ ﴾

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :املبحث الشادض

 خري الربٍة

 ﴿ َوَما قاؿ تعاذل: ،ف الكرمي واحلديث الشريف قاضياف بارتداد الصحابةآف القر أ شلا سبق تبُّت 
يَنَقِلْب  زُلَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمن قَػْبِلِو الرُُّسُل أَفَِإف مَّاَت َأْو قُِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن

﴾  [.ٗٗٔ]آؿ عمراف:  ّلَو َشْيئاً َوَسَيْجزِي الّلُو الشَّاِكرِينَ َعَلَى َعِقبَػْيِو فَػَلن َيُضرَّ ال

لى صقاؿ الرسوؿ ) :قاؿ ،يب ىريرةأرواه البخاري عن  ما نأخذحاديث احلوض الكثَتة أومن 
 فقاؿ: ىلم. ،ذا عرفتهم خرج رجل من بيٍت وبينهمإذا زمرة حىت إنا قائم أبينا ) (:ا عليو وآلو

 .دبارىم القهقرىأتدوا بعدؾ على ار  قاؿ: ؟ هنمأوما ش :قلت ذل النار وا.إقاؿ:  ؟ ينأ :فقلت
ذل النار إ :قاؿ ؟ ينأ :قلت .ىلم :فقاؿ ،بيٍت وبينهم ذا عرفتهم خرج رجل منإذا زمرة حىت إٍب 
ال إراه ؼللص منهم أفبل  ،دبارىم القهقرىأهنم ارتدوا بعدؾ على إ :قاؿ ؟ هنمأوما ش :قلت ،وا

 .(ٔ) (مثل علل النعم

فرغم عمـو لفظ  هم،الصحابة بعد النيب ال كلمن  األعم األغلبف ىذا يف أوكما قدمنا 
راه ؼللص أفبل ) :وضحها احلديث الشريفأوقد  ،ثرة الكاثرةذل الكإفهي تشَت انقلبتم( ): اآلية

 (.ال مثل علل النعمإمنهم 

ضابط  من ىم خَت برية زماهنم ؟ وما :خرآمن ىم الفائزوف ؟ وبتعبَت  :ؿأف نسأف لنا واآل
 وما الدليل عليو ؟ ،ىذا الفوز

وبعد رسوؿ ا ىو نفس  ،لربية يف كل زماف من يتبعوف من فرض ا ورسولو طاعتوخَت ا
وىذا ما قطع بو  (،ليو السبلـع)يب طالب أعٍت علي بن أنفسنا( أف )و آ كما شهد القر رسوؿ ا

﴿لى ا عليو وآلوص)رسوؿ ا  ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت : الكرؽلة اآليةحينما نزلت  (
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ُر اْلرَبِيَّةِ ﴾  وشيعتك، أنت ىم) :لعلي (لى ا عليو وآلوص)قاؿ رسوؿ ا [، ٚ]البينة:  أُولَِئَك ُىْم َخيػْ
 .(ٔ)( مقمحُت غضاىب عدوؾ ويأٌب مرضيُت، راضُت القيامة يـو وشيعتك أنت تأٌب

نو خَت أل ؛(ليو السبلـعيب طالب )أال من تابع علي بن إفبل ينجوا من ىذا االرتداد  ،ذفإ
 ،ال من ختم لو هبذا الوالء واالعتقادإوال فوز  ،وقد تقدـ ما يدؿ على ذلك ،الربية ىو وشيعتو

 . (ٕ)( اصربوا حىت تبلقوين على احلوض)(: لى ا عليو وآلوص)ولذا قاؿ رسوؿ ا 

ف إومر علينا يف الروايات السابقة عن احلوض حىت  ،احلوضورسوؿ ا ىنا يركز على 
ف أل ؛ دلاذا ىذا الًتكيز على احلوضوقد تبُّت  ،البخاري مجع بعضها ربت عنواف )يف احلوض(

فمن جاز ىذه العقبة فاز ومن  ،ذلية ػلوؿ بُت احلوض وبُت من سلب الواليةصاحب الوالية اإل
 (.لى ا عليو وآلوص)عثر هبا ىلك واستحق السحق واللعن من رسوؿ ا 

ف لو يف ىذا أعاـ وال ش (اصربوا حىت تبلقوين على احلوض) :ف حديثإمن يقوؿ  ولعل ىناؾ
 .ال تعجل وسيوافيك التفصيل :ونقوؿ .(ذليةمورد الوالية اإل)ادلورد 

لى صقاؿ رسوؿ ا ) :قاؿ ،ذل حديث رسوؿ ا الذي رواه سهل بن سعدإولكن لنعود ىنا 
 ،بداً أبعده  يظمأنا فرطكم على احلوض من ورده شرب منو ومن شرب منو دل أ) (:ا عليو وآلو
يب أفسمعٍت النعماف بن  :بو حاـزأقاؿ  .عرفهم ويعرفونٍت ٍب ػلاؿ بيٍت وبينهمأقواـ ألَتدف علي 

يب أشهد على أنا أو  :قاؿ ،نعم :فقلت ؟ ىكذا مسعت سهبلً  :فقاؿ ،حدثهم ىذاأنا أعياش و 
 سحقاً  فأقوؿ: ،نك ال تدري ما بدلوا بعدؾإ :هنم مٍت فيقاؿأ :سعيد اخلدري لسمعتو يزيد فيو

 .(ٖ) (دلن بدؿ بعدي سحقاً 

                                                           

 .26أظش: اٌظٛاػك اٌّؾشلخ: ص -1
ٚاٌؼغ١ت أْ اثٓ ؽغش ٌّب سٜٚ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ طٛاػمٗ اٌّؾشلخ ٚاػزشف ثظؾزٗ ٌُ ٠جك ػ١ٍٗ إال أْ ٠ٛعٙٗ ثغ١ش 
رٛع١ٙٗ، فمبي ِب ِؼّٛٔٗ: ٚش١ؼخ ػٍٟ ١ٌظ اٌشٚافغ ثً ُ٘ أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ، ٚال أػٍُ و١ف رٌه ٚش١ؼخ ػٍٟ فٟ 

٠فؼٍٛٔٗ ٠ٚمذِٛٔٗ ػٍٝ وً إٔغبْ وّب ٘ٛ ؽبي عٍّبْ اٌّؾّذٞ ٚأثٛ رس  (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)صِٓ سعٛي هللا ٚثؼذٖ 
 اٌغفبسٞ ٚاٌّمذاد ٚػّبس  .... اٌخ.
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﴿ يَػْوـَ تَػبػَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُهْم ف موعد قولو تعاذل: أوىنا تبُت 
وُقوْا اْلَعَذاَب دبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَف * َوأَمَّا الَِّذيَن ابْػَيضَّْت ُوُجوُىُهْم َفِفي َرمْحَِة الّلِو َأْكَفْرًُب بَػْعَد ِإؽلَاِنُكْم َفذُ 

 [.ٚٓٔ – ٙٓٔ]آؿ عمراف:  ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ ﴾

ذا مجعنا ىذا دبا سبق إو  ،حقو فلقاء احلوض ينكشف للجميع وبشكل علٍت كل من نازع علياً 
﴿ ف أل ؛الَِّذيَن ابْػَيضَّْت ُوُجوُىُهمْ ﴾على ﴿ فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُهمْ ﴾علة تقدمي ينكشف لنا 

ناظرة حلجم انطباقها يف اجملتمع  فاآلية ،غلبية سقطت هبذا االختبار والقلة القليلة ىي من صلتاأل
 ،ىلو ارتد عن الدين وكانت ميتتو ميتة جاىليةأمر ف من نازع األأتبُت  ،ادلسلم وا العادل واحلاكم

 .وقد تبُت جانب من ذلك ،د معهود من رسوؿ اوىذا بعه

دخلت على عبادة بن الصامت وىو ): قاؿ ،ميةأيب أونضيف دلا تقدـ حديث جنادة بن 
 ،(لى ا عليو وآلوصلحك ا حدثنا حديث ينفعك ا بو مسعتو من النيب )صأ :قلت لو ،مريض
ع ف بايعناه على السمأخذ علينا أفقاؿ فيما  ،( فبايعناهلى ا عليو وآلودعانا النيب )ص :فقاؿ

 بواحاً  ف تروا كفراً أال إىلو أمر وأال ننازع األ ،الطاعة يف منشطنا ومكرىنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا
 .(ٔ) (عندكم من ا فيو برىاف

 ،وال ؼلفي على القارئ اللبيب ما يف احلديث من الداللة النفسية واللفظية على حٍد سواء
فاختار  ،(حدثنا حبديث ينفعك ا بو) :ؿ عبادة بعبارةأف جنادة سأارئ لفت نظر القأفقط 

كما   ابتداءً يث ف عبادة بن الصامت كاف يصرح هبذا احلدإبل  ،خرتوآعبادة ىذا احلديث لصبلح 
( على السمع لى ا عليو وآلوبايعنا رسوؿ ا )ص): خر رواه البخاري قاؿ فيوآيف حديث 

و نقوؿ باحلق حيث ما كنا ال أف نقـو أو  ،ىلوأمر ف ال ننازع األأو  ،والطاعة يف ادلنشط وادلكره
 .(ٕ)( طلاؼ يف ا لومة الئم

با عليكم ما معٌت قوؿ الرسوؿ  :قوؿأرسوؿ ا  ف زلمداً أذل الذين يقوؿ ويعتقدوف إو 
وال  متصلة،واحلديث سلصوص دبن ؼللف رسوؿ ا بقرائن  ،(ىلوأ مروال تنازعوا األ) :باحلديثُت
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ماـ ي هبذا ادلعٌت وذكرىا يف باب )كيف يبايع اإلف فهمها البخار ألنا باستعراضها بعد  ةحاج
 .صحاب احلديث كذلكأودل يكن البخاري وحده بل و  .الناس(

و أ - ذليةاالقرار بالوالية اإل - ف رسوؿ ا يقرف االقرار بالنبوةألنجد  ٍب ُعد للحديث ثانياً 
و قل أ ،مة كما تقدـقرار هباروف ىذه األ( اإللى ا عليو وآلوصقرار دبحمد رسوؿ ا )ف اإلإقل 

ف عدـ إو قل أ ،ىلو( خروج عن النيب وال شهادة لوأمر )تنازعوا األ نكار الوصي ربديداً إف إ
 .. و .. و .. ( ولى ا عليو وآلوص) يعٍت ال تأخذ منو بيعة لرسوؿ ا قرار بالوصي ربديداً اإل

 اخل.

 :علا ؛مرينأعظم ال ؼلرج عن سبلمي بشقو األمامة يف ادلفهـو اإلمر اإلأف

 .ذل شخص معُتإمر ف يكوف األأأي  ؛التنصيب.ٔ 
 .رادوا وضعوهأين ما أمر للمسلمُت ف يكوف ىذا األأأي  ؛الشورى.ٕ 
 .بناء العامة )السنة(أليو إمر الثاين ذىب واأل، الشيعة(بناء اخلاصة )أليو إوؿ ذىب مر األواأل

 يف الوقفة الثانية مع البخاري. وقد ناقشنا ىذا تفصيبلً 

ىلو( أمر ف )ال ينازعوا األأنو )رسوؿ ا( أورسوؿ ا ىنا يف ىذين احلديثُت يشًتط يف بيعتو 
 فمن دل يقبل الشرط ال بيعة لو.

ف إف ،اخًت ما شئت ؟ مر شورىـ ترؾ األأ( لى ا عليو وآلوصوصى رسوؿ ا )أف ىل واآل
 .قرار بنبوتوخذ الشرط يف اإلأرسوؿ ا 

خر من رسوؿ ا رواه لنا البخاري يف صحيحو عن جابر بن آولندع ىذا لنقف على تفصيل 
 ،مسعهاأفقاؿ كلمة دل  .مَتأيكوف اثنا عشر ): نو قاؿأ( لى ا عليو وآلوصعن رسوؿ ا ) ،مسرة

 .(ٔ)( كلهم من قريش  :نو قاؿإ :يبأفقاؿ 
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و أ (ماـإاثنا عشر ) و ،(ىلوأمر ال تنازعوا األ) :ولو مجعنا احلديث السابق مع ىذا احلديث
 ،ف قلناإ( ومن صحيح البخاري كما سبق و لى ا عليو وآلوص( يتضح لنا مراد رسوؿ ا )مَتأ)

على ىذا ادلعٌت يف الوقفة الثانية مع صحيح  وسنقف تفصيبلً  ،ادلؤمنُت وولده بأمَتزلدد  وفه
  .يب طالب يف كتابوأمامة علي بن إالبخاري رغم حرص البخاري على عدـ ذكر 

( دلا سيكوف لى ا عليو وآلوصخرب رسوؿ ا )أىل  :سأؿأسَت مع القارئ و أف أود أوىنا 
 وض ؟يف روايات احل رأيناهبعده بشكل واضح صريح من غَت استنتاج كما 

ف رسوؿ ا بُت ذلك بشكل واضح صريح إ ،نعم .اجلواب من البخاري يف صحيحو ويأتينا
نكم سًتوف إ) :(لى ا عليو وآلوصقاؿ رسوؿ ا ) :قاؿ ،عن عبد ا ،دبا رواه زيد بن وىب

 .(ٔ)( مور تنكروهناأبعدي اثرة و 

 ،)بعد( رسوؿ ا اإلمامة بأمروىي ىنا االستئثار  بأمر،ف )االثرة( ىي االستئثار أومن ادلعلـو 
حاديث السابقة ( فيو جواب السؤاؿ وانفتاح نص األبعديوتركيز رسوؿ ا ىنا على كلمة )

ذل معٌت قليب وفعل إنو يشَت أل ؛( دقيق جداً تنكروهناف تعبَت رسوؿ ا )أكما   ،حاديث احلوض(أ)
 و، أ)ستنكروهنا( :نكار القليب والعملي كما قد تشَت لو قاؿ مثبلً ذل حيز اإلإباطٍت دل ؼلرج 

و النار على أجهنم  ف ورودأوىذا ما يؤكد ما سبق من القوؿ ب ،كشابو ذل و ماأ ،)تستنكروهنا(
 .هنم غَت متساووف بالذنبأل ؛دفعات

بل )تكوف اثرة( وىي  ،ىلوأمر هنم سينازعوف األأوىو  ،وىذا احلديث واضح بُّتٌ يف ادلطلوب
فهذا احلديث تبياف  ،هنم )ينكروهنا( وال يعًتضوف عليها عملياً أل ؛ليست مطابقة لسنة رسوؿ ا

ف ىذا احلديث إ( لى ا عليو وآلوص) بل احلق واحلق واضح يف قوؿ رسوؿ ا ،حاديث احلوضأل
 عن رسوؿ ا ،حاديث احلوض حسب ما رواه البخاري عن عبد ا بن زيد بن عاصمأمن 

 .(ٕ)( نكم ستلقوف بعدي اثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوضإ): (لى ا عليو وآلوص)
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اليت مرت علينا  (فاصربوا حىت تلقوين على احلوض) :ف عد لقراءة حديث رسوؿ اواآل
حاديث اليت رواىا البخاري يف صحيحو وتوضيح ىذه ولنستمر يف مسلسل عرض األ .سابقاً 

وىذه ادلرة جاء عن  ،احلقيقة وىي ما جاء يف حديث شريف ػلمل من رقة التعبَت ما ال ػلملو غَته
نكم ستحرصوف على االمارة. وستكوف ندامة يـو إ) :نو قاؿأيب ىريرة عن رسوؿ ا أطريق 
 .(ٔ)( فنعم ادلرضعة وبئس الفاطمة ،القيامة

 :ذل ثبلث فقراتإ( ىنا لى ا عليو وآلوصوينقسم كبلـ رسوؿ ا )

 احلرص على االمارة بعد النيب..ٔ 
 ىذا احلرص ندامة يـو القيامة..ٕ 
 وبئس الفاطمة(. ،صفة االمارة )نعم ادلرضعة.ٖ 

بغَت  ف يكوف حرصاً أما إو  ،ف يكوف احلرص حبقأ فإما :سبلميواحلرص نوعاف يف ادلفهـو اإل
ال دلا كانت ندامة وال  إو  ،نو من النوع الثاين )بغَت احلق(أُت ومن ادلقطوع بو ىنا يف احلديث .حق

 كانت بئس الفاطمة.

 قليلة.ثلة ال إغلبية دبا سيحرص عليو ال دلا عم األإو  لؤلغلبيةخر مشولية احلديث آومن جانب 

ثر أنو ترتب على أ وكما مر علينا سابقاً  ،مامة )االمارة(مر اإلأنو ستكوف اثرة يف أواحلاصل 
سيتنعموف هبا يف الدنيا بعد الرسوؿ فهي )نعم  ،نعم .زمراً  ىذا احلرص اخلروج من الدين زمراً 

ىلها وال ػلق أسلصوصة ب ألهنا ؛يـو القيامةلكن ستكوف عليهم حسرة  ،داموا فيها ادلرضعة( ما
ف يكوف أف الذي يستلمها غلب وكما تقدـ أل ،ىلهاأف ينازعها أرسوؿ ا  ف زلمداً أدلسلم يؤمن ب

ف إولذا وجدنا رسوؿ ا يقوؿ  ،حبيث ال ؼلرج الناس عن ىدى وال يدخلهم يف ضبلؿ ،معصوماً 
ف يكوف أ وأمَت يغضب للباطل فلو كاف ىذا األ ،مَتيأَتي ويغضب لغضب مأا يرضى لرضى 
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وٌب أرضاه لغَت احلق دلا كاف ىذا الوصف يليق بو وال وصفو رسوؿ ا هبذا الوصف وىو الذي 
 .(ٔ)رلامع الكلم كما روى البخاري 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(: "ٔظشد ثبٌشػت ِغ١شح شٙش"، ٚآٌٗ ػ١ٍٗ هللا طٍٝٚاٌغ١ش، ثبة لٛي إٌجٟ )طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌغٙبد  -1
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 :املبحث الشابع

 هــاطبوة ًرّد

 (:لى ا عليو وآلوص) ومر علينا قوؿ النيب ،ف يكوف معصوماً أماـ غلب ف اإلإمر علينا قوؿ 
ومن  ،طاعٍتأمَتي فقد أطاع أومن  ،ومن عصاين فقد عصى ا ،طاع اأطاعٍت فقط أمن )

 . (مَتي فقد عصاينأعصى 

ف رسوؿ ا إـ دل يقع فأمَتي( أوسواء وقع التبلعب يف رواية البخاري وبالتحديد دبفردة )
ومن عصاين فقد  ،طاع اأطاعٍت فقد أمن ) :قاؿ يف حديث صحيح (لى ا عليو وآلوص)

 .وقد مر علينا سابقاً  ،(فقد عصاين علياً  ومن عصى ،طاعٍتأفقد  طاع علياً أومن  ،عصى ا

ولكن كيف ؽلكن دفع شبهة  ،حاديث كثَتة رواىا البخاريأف يلتمس ىذا ادلعٌت يف أوؽلكن 
مَته أمن كره من ) :يف قوؿ رسوؿ ا الذي رواه البخاري عن ابن عباس اخلطأماـ يف وقوع اإل

 .(ٔ)( مات ميتة جاىلية نو من خرج عن السلطاف شرباً إفليصرب ف شيئاً 

فكرىو  مَته شيئاً أمن  رأىمن ) :خرآ( يف حديث لى ا عليو وآلوصوقاؿ رسوؿ ا )
 .(ٕ)( ال مات ميتة جاىليةإفيموت  حد يفارؽ اجلماعة شرباً أنو ليس إفليصرب ف

مر رسوؿ ا بالصرب عليو وبُت العصمة اليت أالذي  ماـفكيف ؽلكن اجلمع بُت خطأ اإل
 ؟ حلديث السابق بالتحديدويف ا، حاديث سابقة من البحثأناىا يف أقر 

نا ال نقر كل ما جاء يف صحيح البخاري فهو غَت ملـز لنا إالكبلـ  ءنا قلنا يف بدإواجلواب 
مَت بكل ما ينطق ومن قرا وجوب طاعة األأف ىذين احلديثُت إومع ذلك ف ،ف كاف ملـز لغَتناإو 
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صحاب احلديث ىذا أروى  ،نعم .ميتة جاىلية وىذه ىي العصمة خرج عن طاعتو فمات مات
 ماـ زمانو مات ميتة جاىلية(.إن مات ودل يعرؼ )م: قرهبا لفظأاحلديث بطريقة ثانية 

لى ا ص) عن رسوؿ ا ،عن عبد ا ،رواه مسلم يف صحيحو عن نافع ب من ىذا مايوقر 
ومن مات وليس يف عنقو  ،من خلع يدا من طاعة لقي ا يـو القيامة ال حجة لو): (عليو وآلو

 .(ٔ) (بيعة مات ميتة جاىلية

اثنا عشر كما روى  ةئمواأل ة،جاىلي ةمات ميت إلماـ ةفمن مات وليس يف عنقو بيع ،ذفإ
 ىلو.أمر ىلو كما مر علينا من رواية البخاري وال ينبغي منازعة األأوىو زلدد ب ،البخاري ومسلم

 مَته شيئاً أمن كره من ): شكاؿ يف لفظ حديث رسوؿ ا الذي رواه البخاريولكن اإل
 (.فليصرب

نفسية بعض  ةليو ىذا احلديث مراعاإة ما يشَت يفغا ،غَت صحيحواحلق إف ىذا اإلشكاؿ 
ف آوالقر  (لى ا عليو وآلوص)سلوب الذي سار عليو رسوؿ ا اؽ واأليالصحابة وىو الس

 .(ٕ)الكرمي
ليو )ع يب طالبأمَت ادلؤمنُت علي بن أمن الصحابة كانوا ال يطيقوف ذكر اسم  ف قسماً إف

حالسبلـ لة مًتسخة يف نفوس بعض أبل لو دل تكن ىذه ادلس ،على ذلك جداً  والشواىد كثَت ،(
ومن الصحابة من كاف يصرح ببغض علي يف  ،هناراً  على ادلنابر جهراً  الصحابة دلا وجد لعن علياً 

لى ص) :ومنها ما رواه البخاري نفسو ،زمن رسوؿ ا بيو بعث النيب )أعن  ،عن عبد ا بن بريد
ال ترى أ :وقد اغتسل فقلت خلالد بغض علياً أذل خالد ليقبض اخلمس وكنت إ ( علياً ا عليو وآلو
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لبي رؼبٌٝ: "ٌٚٛ وٕذ فظب  غ١ٍع اٌمٍت الٔفؼٛا ِٓ ؽٌٛه"، ٚلبي رؼبٌٝ: "ِٚٓ ٠ذع ِغ هللا إٌٗ آخش ال ثش٘بْ ٌٗ  -2

ؽزٝ ٠ّىٓ أْ ٠أرٛا ثجش٘بْ ػٍٝ ٚعٛد إٌٗ ِغ هللا ٚؽبشبٖ. ٌٚٛ ثٗ"، ًٚ٘ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن إٌٗ ِغ هللا )اعزغفش هللا( 
ٔظشٔب ٌؾذ٠ش عبثك فٟ اٌّجؾش اٌغبدط "اال أْ رشٚا وفشا  ثٛاؽب  ِٓ هللا ف١ٗ ثش٘بْ"، ٚال ٠ؼٕٟ ٘زا أْ اٌّؼظَٛ ٠ّىٓ 

ٗ اٌمشآْ فٟ أْ ٠أرٟ ثٙزا اٌىفش اٌجٛاػ ٌٚىٓ اٌشعٛي ٠ؼغ ػبثطخ ٚإْ وبٔذ غ١ش ِّىٕخ اٌؾذٚس ٚاٌٛلٛع وّب سعّ
 ا٠٢خ اٌغبثمخ.
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 ؟اتبغض علياً  يا بريد :فقاؿ ،( ذكرت لوالنيب )ذل ىذا ؟ فلما قدمنا علىإ ،لى ا عليو وآلوص 

 .(ٔ)( كثر من ذلكأف لو يف اخلمس إال تبغضو ف :قاؿ ،فقبلت: نعم

عّينٌة من كثَت من أمثاؿ ىذا، بل وجدنا أف من أزواج النيب من ىكذا صفتها وكاف ذلا  وىذا
مواقف أشهر من أف تذكر، نأخذ منها ما رواه البخاري، فعن عمرة بنت عبد الرمحن وكانت يف 

 ألصحابورجبًل على سرية وكاف يقرأ  ف النيب بعثإ: )حجر عائشة زوج النيب فقالت عن عائشة
(، فقاؿ: لى ا عليو وآلوصكروا ذلك للنيب )يف صبلتو فيختم "قل ىو ا أحد" فلما رجعوا ذ 

قرا هبا. فقاؿ النيب أف أحب أنا أو ألهنا صفة الرمحن سلوه ألي شيء يصنع ذلك. فسألوه. فقاؿ: 
 .(ٕ)( ف ا ػلبوإخربوه أ لى ا عليو وآلو(:ص)

 فمن ىذا الرجل ؟!

( إف ا ػلبو كيف ال يذكر امسو، وىل ؽلكن أف لى ا عليو وآلوصا )رجل يقوؿ فيو رسوؿ 
 ينسى ؟! 

 احلديث دل يذكر لنا أف عائشة نست االسم بل دل يذكره، فلماذا ؟! 

تذكر احلديث كلو وتذكر كلمة  ًـت عقلو ؽلكن أف يصدؽ أف عائشةوا ما من عاقل ػل
 وال تذكر اسم ىذا الرجل.( ف ا ػلبوإرسوؿ ا )

نعم، تنساه أو تتناساه وال تذكره؛ ألنو علي بن أيب طالب، وكأف عائشة تقوؿ إين ال أطيق أف 
 أذكر ىذه الفضيلة لعلي.

بل إف البخاري روى بشكل أكثر صراحة تعمد عائشة زوج النيب حذؼ اسم علي بن أيب 
دلا ثقل ت: )طالب )عليو السبلـ(، فقد روى عن عبيد ا بن عبد ا أف عائشة زوج النيب قال

فأذفاستأذفص لو فخرج  ف ؽلرض يف بييت أزواجو أ ( واشتد بو وجعو لى ا عليو وآلورسوؿ ا )

                                                           

 .676 – 675ص 4355طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌّغبصٞ، ثبة ثؼش ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت ٚخبٌذ، ػ -1
 7375طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌزٛؽ١ذ، ثبة ِب عبء فٟ دػبء إٌجٟ ألِزٗ إٌٝ رٛؽ١ذ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ، ػ -2

 .1466ص
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وىو بُت الرجلُت زبط رجبله يف األرض بُت عباس بن عبد ادلطلب وبُت رجل آخر، قاؿ عبيد 
، فقاؿ رل عبد ا بن عباس: ىل تدري من الرجل عبد ا بالذي قالت عائشة ا: فأخربت

عائشة ؟   .(ٔ)( ىو علي بن ايب طالب :قاؿ ابن عباس ،ال :قلت :قاؿي دل تسمو اآلخر الذ

عددة كلها متحدة يف مسألة ىي حذؼ اسم وجاءت ىذه الرواية بطرؽ سلتلفة ويف موارد مت
ف أوتعمد عائشة عدـ ذكره فكيف يرذبى بعد ىذه الرواية  (،عليو السبلـعلي بن أيب طالب )

 ؟ ةالسابقةف ا ػلبو يف الروايإاسم من ورد يف حقو  تقوؿ عائشة 

خبَت( كما يف  ال تطب لو نفساً  ةف عائشإصل احلديث وقوؿ ابن عباس )أعرضنا عن أو 
زوج النيب فكيف ال يكوف  ةذا كاف ىذا حاؿ عائشإف د بن حنبل.الطبقات البن سعد ومسند امح

وكيف ال يؤثر ىذا يف قلوب الضعفاء فتكوف ذلم ،-كما مر علينا  - فيهم من غلهر ببغض علياً  
سوداء  ةلساف والسناف وحرب اجلمل لطخلبا ذا كانت زوج النيب تقاتل علياً إف ،كراىية حلكم علي

والشواىد   ،مَت ادلؤمنُتأخر حياة آذل إ ف عائشة دل تكف عن ىذاإمة سيد ادلرسلُت بل أيف تاريخ 
ة) طلتار منها ما رواه مسروؽ حيث قاؿ:ة كثَت   - من قتل ذا الثدي :فقالت ،كنت عند عائشة

 ،يب طالبأعلي بن  :قلت - خر حياتو وقتلهمآمَت ادلؤمنُت يف أىو كبَت اخلوارج الذين قاتلهم و 
باإلسكندريةة ال  نوأال إ نو قتلو أ يننو كذب علًي ؼلرب إلعن ا عمرو بن العاص ف :فقالت عائش

لى ا عليو وآلوص فيو مسعتو يقوؿ: يقتلو  ،(قوؿ ما مسعتو من رسوؿ ا )أف أؽلنعٍت ما يف نفسي 
 .(ٕ)( خَت أميت بعدي

 (،ال ؽلنعي ما يف نفسي)( :لى ا عليو وآلوصنظر ذلذا النص الصريح من عائشة زوج النيب )أ
أأإأ، مَت نصفت ف عائشة ىذا احلديث يقوؿ  ولعل من يقر  دقق يف احلديث ترى التناقض بنفسو

 ادلؤمنُت بذكر ىذا الفضل العظيم لعلي.

                                                           

؛ وزبة 56ص 126روش٘ب اٌجخبسٞ فٟ ِٛاؽٓ وض١شح ِٓ طؾ١ؾٗ فبٔظش وزبة اٌٛػٛء: ثبة اٌغغً ٚاٌٛػٛء، ػ -1
؛ 516ص 2566؛ وزبة اٌٙجخ: ثبة ٘ذا٠خ اٌشعً ألِشرٗ، ػ142األراْ: ثبة ؽذ اٌّش٠غ أْ ٠شٙذ اٌغّبػخ، ص

: ثبة ِشع إٌجٟ ٚٚفبرٗ، ؛ وزبة اٌّغبص626ٞص 3522وزبة فشع اٌخّظ: ثبة ِب عبء فٟ ث١ذ أصٚاط إٌجٟ، ػ
 .1166ص 5714؛ وزبة اٌطت: اٌجبة اٌضبٟٔ ٚاٌؼششْٚ، ػ626ص 3522ػ
 .266ص 2ششػ ٔٙظ اٌجالغخ الثٓ أثٟ اٌؾذ٠ذ اٌّؼزضٌٟ: ط -2
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أأ اخلبلفة وبالتارل يب طالب وىو ما سبب سلب ف كبلمنا حوؿ احلقد وبغض علي بن واحلق 
( على علي ىذا ىو الذي راعاه رسوؿ ا ما يف نفسي)ارتد الصحابة، كبلمنا حوؿ كلمة عائشة 

أ،إ،أ مجع ودلعرفة احلقيقة  ابتداءً  ف عائشة دل تنصف علياً ومع ذلك ف وؿ ىذا ادلبحثيف حديثو يف 
 أحبهم ومن ولدي من إنك: عائشة رل قالت :قاؿ ،عن مسروؽ: )احلديث السابق هبذا احلديث

 ألعبله يقاؿ هنر على طالب يبأ بن علي قتلو نعم،: فقلت ؟ ادلخدج من علم عندؾ فهل إذل
 شهدوا رجاالً  فأقمت بينة، ذلك على أبغٍت: قالت وطرفاء، خلاقيق بُت النهرواف، وألسفلو تامرا

صلى ا ) ا رسوؿ من مسعت الذي ما القرب، بصاحب لتكسأ ذلا فقلت: قاؿ بذلك، عندىا
 اخللق خَت يقتلهم واخلليقة، اخللق شر إهنم: يقوؿ مسعتو، نعم: فقالت ؟ فيهم(  عليو وآلو
 .(ٔ)( وسيلة ا عند وأقرهبم واخلليقة،

َت اخللق خ)و ( ،ميت بعديخَت أ) و (،ػلبو افمن جهة ) فما ىذا التناقض العجيب،
أ،واخلليقة ة،قرهبم عند ا وسيلة) و ( أ، ومن جهة ثاني ( ماـ والتصريح  قيادة حرب اجلمل عليو

أ،ال ؽلنعٍت ما يف نفسيالناس ومن يعتقدوف هبا ) فيو  ما علي فلست قائلةويف غَت ىذا ) ( عليو
إاإإ.شيء  ليو راجعوف. ننا  و ف (

أأ صلى ا عليو وآلولنيب )زوج ا ذا كانتفإ يب مَت ادلؤمنُت علي بن وحرب تصرح بكره (
،أعليو السبلـ)طالب  فماذا نقوؿ دلن  نكره ارتد( وىو اخلليفة ادلنصوص عليو كما مر علينا ومن 

أ،إآأ بطاؿ علي كاف قاتل ف يف جهاده بُت يدي رسوؿ ا وأبنائهمخواهنم بائهم و وترىم علي يف 
،أ العرب، بل وصل حد  و باطنةيف صدور الناس من علي بصورة ظاىرة  الضغينةوىذا ما ولد 

،أإ جل فؤل مويوفيب طالب وسبو على منابر ادلسلمُت كما فعل األحد تكفَت علي بن  ذلالبغض 
  مَته شيئاً أمن  رأىمن (: )صلى ا عليو وآلو)بعاد الناس عن مسببات الضبلؿ قاؿ رسوؿ ا إ

 ،.)  فليصرب مَته شيئاً أمن كره من كرىو فليصرب

.إصلى ا عليو وآلووكأف رسوؿ ا ) وقد قاؿ  مَتف العيب فيك ال يف حكم األ( قاؿ 
 الشاعر:

                                                           

 ، 252رٕض٠ٗ االٔج١بء ٌٍشش٠ف اٌّشرؼٝ: ص -1
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 ياولكن عُت السخط تبدي ادلساو       وعُت الرضا عن كل عيب كليلة    

 وقاؿ الشاعر: 

 وقد ينكر الفم طعم ادلاء من سقمِ        قد تنكر العُت ضوء الشمس من رمدٍ   

أاإأصلى ا عليو وآلو)راد رسوؿ اف أ و دة ر ف البغض ادلًتسخ يف النفوس بيف ىذا الكبلـ ( 
،إإ  رسوؿ ا ىذا اجلانب. ىفراع صدار قراراتوومؤثر يف  رادة يكوف ىو ارؾ لئلنسافبغَت 

أأإ ومن فارقو دخل يف مورد ما  ،مَت ادلؤمنُت ومن سار على دربوف خَت الربية ىو  ذل ىنا تبُّت 
 دخلوا فيو.

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :املبحث الثامن

 ما ٍقٌلى القـرآن

إأأ ال من مة سيد ادلرسلُت ف حركة ارتداد مجاعية حصلت يف ل من ادلباحث السابقة ربصّ 
 يصفهم كهمل النعم. (لوصلى ا عليو وآ)عصم ا وقليل ما ىم حىت وجدنا رسوؿ ا 

وسبب ىذا  (،صلى ا عليو وآلو)ف ىذه احلركة االرتدادية تكوف بعد وفاة الرسوؿوعلمنا  أ
أ ووجدنا رسوؿ  (،عليو السبلـ) يب طالبمر علي بن االرتداد منازعة صاحب احلق يف والية األ

،أأأ فمن نكث ىذا  ىلومر ف ال ينازعوا األصحابو يف بيعتهم لو صلوات ا عليو ا يشًتط على 
إلوصلى ا عليو وآ) الشرط نكث بيعة رسوؿ ا ف شاء ا على ىذه النكتة وسنقف  (،

تفصيبلً  .

إ،أأأ ف ونعيد القوؿ  مر ىم )اثنا عشر( وكلهم من ) قريش(صحاب األف  يضاً وعلمنا شلا سبق 
إ أ  .ذل التشيعكتاب شيعي وال ؽليل وال من كاتب  ىذا كلو من صحيح البخاري حصراً 

آأآإ ف ف يكوف من القر خر جديد وعلى ضوء شرطنا السابق ذل دليل وبعد ىذا كلو لننتقل 
،أ ، صلى ا عن رسوؿ ا ) يب ىريرةروي عن والدليل ىو ما الكرمي ومن صحيح البخاري حصراً 

 .بشرب وذراع بذراع القروف قبلها شرباً  بأخذميت أخذ أحىت ت ةال تقـو الساع)قاؿ: ( ،عليو وآلو
 .(ٔ)( ولئكأال إومن الناس  :فقاؿ ؟ كفارس والرـو  ،يا رسوؿ ا :فقيل

،أ تتبعن ل: )قولو (لوآصلى ا عليو و )عن رسوؿ ا   سعيد اخلدرييبٍب يروي لنا رواية ثانية عن 
يا رسوؿ  :قلنا .ب تبعتموىمحر ضج بذراع حىت لو دخلوا وذراعاً  شرباً  ف قبلكم شرباً سنن من كا

( .(ٕ) فمن :اليهود والنصارى ؟ قاؿ ،ا

                                                           

 .1476ص 7312طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة االػزظبَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ، ثبة ٌززجؼٓ عٕٓ ِٓ وبْ لجٍىُ، ػ -1
 .1476ص 7325طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة االػزظبَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ، ثبة ٌززجؼٓ عٕٓ ِٓ وبْ لجٍىُ، ػ -2
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بشرب  تتبعن سنن من كاف قبلكم شرباً ل: )ٍب يروي لنا البخاري رواية ثالثة بنفس ادلضموف
 :اليهود والنصارى ؟ قاؿ ،يا رسوؿ ا :قلنا .ضب لسلكتموه جحردخلوا  بذراع حىت لو وذراعاً 
 .(ٔ) (فمن

القر  وافق شلا ادلعٌت ىذا ف واحلق ،أآ فمن ادلذاىب مجيع ومن عليو الرواة كل مجعتو  الكرمي فإ
كثَتة آيات فالقر  موافقة ﴿وضحها آ ] [.ٜٔ: االنشقاؽ لَتَػرَْكُُبَّ طَبَػًقا َعْن طََبقٍ ﴾: أ،

،إ،أأ العرؽ ذل نظر وؿاأل فاحلديث الثبلث حاديثاأل يف وقع اختبلفاً  ف حد يتوىم وال
.وادلذىب االعتقاد ذل نظرا والثالث الثاين واحلديثُت  إ

كاف يف األمم السابقة كي نعرؼ ما حدث يف أمة سيد ادلرسلُت، بل وما إذف، علينا معرفة ما  
:السابقة  ممقوؿ ربنا وىو قص علينا قصص األ ، وخَت القوؿسيحدث أيضاً 

َرٌة أِلُورل اأْلَْلَبابِ ﴾﴿ ] [.ٔٔٔ: يوسف َلَقْد َكاَف يف َقَصِصِهْم ِعبػْ

،آأأ عن رجؼل لن وذلذا الكرمي فالقر  قصص يف ورد ما بصحة يقطع ال اً مسلم ف عتقد وال
إآ ال ادلكذبُت يزيد ال لكن منو اذلداية طلب دلن ىادياً  ليكوف ا بإذف الكرمي فالقر  قصص
 .خساراً 

] [.ٕٛ: اإلسراء َونُػنَػزُِّؿ ِمَن اْلُقْرآِف َما ُىَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِنَُت َوال يَزِيُد الظَّاِلِمَُت ِإالَّ َخَساراً ﴾﴿

:  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  الّلوِ  نِْعَمةَ  اذُْكُرواْ  قَػْوـِ  يَا لَِقْوِموِ  ُموَسى قَاؿَ  َوِإذْ ﴿إسرائيل بٍت عن حكاية تعاذل قاؿ
  اأَلْرضَ  اْدُخُلوا قَػْوـِ  ايَ * اْلَعاَلِمُتَ  مِّن َأَحداً  يُػْؤتِ  دلَْ  مَّا َوآتَاُكم مُُّلوكاً  َوَجَعَلُكم أَنِبَياء ِفيُكمْ  َجَعلَ 

َقدََّسةَ 
ُ
 ِفيَها ِإفَّ  ُموَسى يَا قَاُلوا*  َخاِسرِينَ  فَػَتنَقِلُبوا أَْدبَارُِكمْ  َعَلى تَػْرَتدُّوا َوالَ  َلُكمْ  الّلوُ  َكَتبَ  الَّيِت  ادل

َها ؼَلُْرُجواْ  َحىتََّ  نَّْدُخَلَها َلن َوِإنَّا َجبَّارِينَ  قَػْوماً  َها ؼَلُْرُجواْ  فَِإف ِمنػْ  ِمنَ  َرُجبَلفِ  قَاؿَ *  َداِخُلوفَ  فَِإنَّا ِمنػْ
 فَػتَػوَكَُّلواْ  الّلوِ  َوَعَلى َغالُِبوفَ  فَِإنَُّكمْ  َدَخْلُتُموهُ  فَِإَذا اْلَبابَ  َعَلْيِهمُ  اْدُخُلواْ  َعَلْيِهَما الّلوُ  أَنْػَعمَ  ؼَلَاُفوفَ  الَِّذينَ 

 ِإنَّا فَػَقاِتبل َوَربُّكَ  أَنتَ  فَاْذَىبْ  ِفيَها َداُمواْ  مَّا أََبداً  نَّْدُخَلَها َلن ِإنَّا ُموَسى يَا قَاُلواْ *  مُّْؤِمِنُتَ  ُكنُتم ِإف

                                                           

 .756ص 3456طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة أؽبد٠ش األٔج١بء، ثبة ِب روش ػٓ ثٕٟ إعشائ١ً، ػ -1
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نَػَنا فَافػُْرؽْ  َوَأِخي نَػْفِسي ِإالَّ  أَْمِلكُ  ال ِإينِّ  َربِّ  قَاؿَ *  قَاِعُدوفَ  َىاُىَنا  قَاؿَ *  اْلَفاِسِقُتَ  اْلَقْوـِ  َوبَػُْتَ  بَػيػْ
 - ٕٓ: ادلائدة] ﴾اْلَفاِسِقُتَ  اْلَقْوـِ  َعَلى تَْأسَ  َفبلَ  اأَلْرضِ  يف  يَِتيُهوفَ  َسَنةً  أَْربَِعُتَ  َعَلْيِهمْ  رََّمةٌ زلَُ  فَِإنػََّها

ٕٙ.] 

،  لنا يرو ودل البخاري يفوجودىا شرط ىو الروايات عرض يف التفصيلي الوقوؼ من ؽلنعنا
.لبس غَت من الواضح الظاىر عٍت بنفسو احلجة على نقف لكنا اآليات فهم مفتاح البخاري  أ،

الشريفة دل يكونوا سائرين بطاعة نيب ا موسى الكليم وال  اآلياتسرائيل يف ىذه إفخذ بٍت 
ففي حياة  ،مة سيد ادلرسلُتأوصلد ىذا ادلعٌت يف  .قروا بالظاىر بالطاعةأف كانوا إوصيو ىاروف و 

على  عمر اعًتاض، كاف منها صلد الكثَت من االعًتاض على رسوؿ ا (لوآصلى ا عليو و )النيب 
ف ابن عباس كاف كلما إحىت  ،وىذا االعًتاض شلا رواه البخاري ،كتابة الوصية  رفضورسوؿ ا و 
ف الرزية كل الرزية إ): )عمر(بػ  وكاف يقوؿ معرضاً  ،يبكي حىت يبل دمعو احلصى احلادثةيذكر ىذه 

 فإوسنقف عليها يف وقفة قادمة  .(ٔ) (ف يكتب ذلم ذلك الكتابأما حاؿ بُت رسوؿ ا وبُت 
 شاء ا.

﴿ فَاْذَىْب أَْنَت سرائيل إكما يف بٍت   ،وىذه ادلخالفة الصرػلة من )عمر( كانت يف زمن النيب
 .)ال حاجة لنا هبا حسبنا كتاب ا(، [ٕٗ]ادلائدة:  َوَربُّكَ ﴾

صلى )مة زلمد أغلبية أ فّ إعند احلرب ف( عليو السبلـ)قوا عن موسى ذا كاف بنو اسرائيل تفرّ إو 
مسوغ لًتكهم  هناوكأو حسب زعمهم اجملاعة أكل ال احلرب تفرقوا عنو عند األ (لوآا عليو و 

﴿ َوِإَذا رََأْوا ذِبَارًَة أَْو ذَلًْوا سورة اجلمعة يف نزؿ ا أويف ذلك  ،ال عشرة رجاؿإالنيب فلم يبق مع النيب 
َها َوتَػرَُكوَؾ قَاِئًما﴾  [.ٔٔ]اجلمعة:  انْػَفضُّوا إِلَيػْ

 .منهم يستحق صلوات من ا ف كاف قسماً إعظم و أو  أفظعوما كاف منهم يف احلرب 

                                                           

 .624ص 4432طؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌّغبصٞ، ثبة ِشع إٌجٟ ٚٚفبرٗ، ػ -1
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هنم ارتدوا إنكل )أشد و أونتيجتها  ،عظمأمره فأما من ناحية ترؾ وصي ادلصطفى وعصياف أ
ذل قولو تعاذل يف بٍت إانظر  (،عليو السبلـ)كما حدثنا القرآف عن وصي موسى   ،(دبارىمأعلى 

﴿ ﴾: سرائيلإ َقِلُبوا َخاِسرِينَ  ..........  [.ٕٔ]ادلائدة:  تَػْرَتدُّوا َعَلى أَْدبَارُِكْم فَػتَػنػْ

﴿ َوَما زُلَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسُل : مة سيد ادلرسلُتأٍب انظر لقولو تعاذل يف 
َقِلْب َعَلى َعِقبَػْيِو فَػَلْن َيُضرَّ اللََّو َشْيئً  َيْجزِي اللَُّو ا َوسَ أَفَِإْف َماَت َأْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم َوَمْن يَػنػْ

 [.ٗٗٔ]آؿ عمراف:  الشَّاِكرِينَ ﴾

ذل النار مجاعات إحاديث يف ارتداد الصحابة من صحيح البخاري فيساقوف ومرت علينا األ
سرائيل يف إوىذا ىو االنطباؽ الثاين من سنة بٍت  ،ال مثل علل النعمإبل ال ينجوا منهم  ،مجاعات

 .(لو وسلمآا عليو و  ىصلمة زلمد )أ

﴿ ﴾ :مة زلمدأاليت زبص  اآليةعمـو اللفظ يف  فّ إٍب  لفاظ أيقابلو  اِبُكمْ َأْعقَ  َعَلى انْػَقَلْبُتمْ 
﴿ ... َواَل تَػْرَتدُّوا َعَلى أَْدبَارُِكْم ... ِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها  ْوـِ يَا قػَ  :سرائيل ادلتقدمةإبٍت  آياتالعمـو يف 

 [.ٕٗ - ٕٔ]ادلائدة: َبًدا...أَ  ﴾

ف أمة موسى مواجهة حقيقية رجبلف فقط استحقا أف الذي واجو ارتداد أف صرح بآالقر  فّ إ
﴿ ﴾... : دا يف ذكر ا سبحانوؼلل  [.ٖٕ]ادلائدة:  َماقَاَؿ َرُجبَلِف ِمَن الَِّذيَن ؼَلَاُفوَف أَنْػَعَم اللَُّو َعَلْيهِ 

حاديث يف أ ف البخاري دل يروِ وأل (،لوآصلى ا عليو و )مة سيد ادلرسلُت أ من وكذا ما تبُّت 
من صحيح ( باب حطة، قدسةرض ادلاأل: )فبل رلاؿ دلعرفة معٌت( عليهم السبلـ)فضل آؿ زلمد 

 .البخاري

 ال من عرؼ ادلقصود منهماإسرائيل إنو لن ينجو من سنة بٍت أذل إوالبد من االلتفات 
 .باب حطة( ،رض ادلقدسةاأل)

ذل إ االلتفاترجو أف ،وضحوا ادلقصودأو  ،بناء العامة رووا ىذا ادلعٌت عن الرسوؿأواة ف ر أ علماً 
 ىذه النقطة.
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﴿ فَِإنػََّها زُلَرََّمة َعَلْيِهْم أَْربَِعَُت َسَنة يَِتيُهوَف يف  ذل:ذل قولو تعاإادلبلحظات ىنا بالتنبيو  يولنطو 
 [.ٕٙ]ادلائدة:  اأْلَْرض﴾

 ،مة سيد ادلرسلُتأربعُت سنة( يف أ) سرائيل حرفياً إيف ىذا ادلقطع تعاد سنة بٍت  ،وسبحاف ا
 :)ىاروف( ودل يتبعوا قولو تعاذل وا خليفة رسوؿ ا موسىهنم عصسرائيل ألإفهذه العقوبة على بٍت 

﴿﴾ َا فُِتنُتم بِوِ   [.ٜٓ]طو:  ِطيُعوا أَْمرِيَوأَ  َفٱتَِّبُعوين ٱلرَّمْحَٰنُ  رَبَُّكمُ  َوِإفَّ  يََٰقْوـِ ِإظلَّ

ذل إوذىبوا  ،ف الكرميآو علينا القر سرائيل ما كاف من معصية ىاروف شلا قصّ إفكاف من بٍت 
مة موسى أىذا يف  ،ذل زمنإذل قـو ومن زمن إتلفة من قـو شكاؿ سلأوللعجل  ،عبادة العجل

 الكليم فكانت عقوبة ذلك التيو.

صلى ا عليو )مة زلمد أطاعة ىاروف إدـ وع اخلبلفةفبعد سلب  ،مة سيد ادلرسلُتأما يف أ
( يف   ٓٗدراؾ ما كاف يف سنة )أوما  ،ربعُت سنةأكانت عقوبة التيو عليهم وبنفس ادلدة   (لوآو 
ف الكرمي آوكأف القر  (،عليو السبلـ)يب طالب أمَت ادلؤمنُت علي بن أكانت وفاة   ،مة سيد ادلرسلُتأ

وىو  ،ظهركمأربعُت سنة عن صاحب احلق الشرعي وىو بُت أيقوؿ دلن عاش تلك الفًتة تيهوا 
توا نبيو سيد ادلرسلُت أف تأمركم ا أبل  ،مرمركم رسوؿ ا بالتسليم لو وعدـ منازعتو األأالذي 

 عن طريقو.

راد ادلدينة أنا مديػنة العلم وعلي باهبا فمن أ) :(لو وسلمآا عليو و  ىصل)قاؿ رسوؿ ا 
 .(ٔ)( هتا من باهباأفلي

 ال من الباب ؟!!!إوىل ؽلكن دخوؿ ادلدينة 

﴿عليو السبلـ)ادلؤمنُت  مَتأىي سنة وفاة  ،نعم َبْل  :تعاذل وذا مضى لربو دخلوا يف قولإحىت ( 
ا َيْكِسُبوفَ رَاَف َعَلى قُػُلوهِبِْم َما َكانُو  [.ٗٔ]ادلطففُت:  ﴾

                                                           

 .127ص 3اٌّغزذسن ٌٍؾبوُ ا١ٌٕغبثٛسٞ: ط -1
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ذل النار إ) :وعندىا يكوف قوؿ الوصي ،ولو افتدى بو رض ذىباً حدىم ملئ األأفبل يقبل من 
 علينا. ( كما مرسحقاً  سحقاً ) :ويكوف قوؿ ادلصطفى ،( كما مر يف صحيح البخاريوا

 ،رض ادلقدسةف ؽلزج بُت سلب اخلبلفة وبُت دخوؿ األأوؽلكن للقارئ اللبيب بعد ىذا 
 رض ادلقدسة(.لة معرفة معٌت )األصحفيخرج دب

، (لتحذوف)مة زلمد أسرائيل لنعرؼ منها سَتة إوضحت لنا مسَتة بٍت أاليت  اآلياتومن 
بشرب وذراع  شرباً )و أ ،(بذراع وذراعاً  شرباً  شرباً )سرائيل إميت مسَتة بٍت أ تأخذ، حىت (لتتبعن)

 :بذراع(

َوَما أَْعَجَلَك َعن قَػْوِمَك يَا ُموَسى * قَاَؿ ُىْم أُواَلء َعَلى أَثَرِي َوَعِجْلُت إِلَْيَك َربِّ لِتَػْرَضى * ﴿
فَػَرَجَع ُموَسى ِإذَل قَػْوِمِو َغْضَباَف َأِسفاً قَاَؿ يَا قَاَؿ فَِإنَّا َقْد فَػتَػنَّا قَػْوَمَك ِمن بَػْعِدَؾ َوَأَضلَُّهُم السَّاِمرِيُّ * 

ـْ أََردًبُّْ َأف ػلَِلَّ َعَلْيُكْم َغضَ  ٌب مِّن رَّبُِّكْم قَػْوـِ َأدلَْ يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعدًا َحَسنًا أََفطَاَؿ َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأ
َناَىا َفَأْخَلْفُتم مَّْوِعِدي * قَاُلوا َما َأْخَلْفَنا مَ  ْوِعَدَؾ دبَْلِكَنا َوَلِكنَّا مُحِّْلَنا َأْوزَارًا مِّن زِيَنِة اْلَقْوـِ فَػَقَذفػْ

فَػَنِسَي * َفَكَذِلَك أَْلَقى السَّاِمرِيُّ * َفَأْخرََج ذَلُْم ِعْجبًل َجَسداً لَُو ُخَواٌر فَػَقاُلوا َىَذا ِإذَلُُكْم َوإِلَُو ُموَسى 
ِجُع إِلَْيِهْم قَػْواًل َواَل ؽَلِْلُك ذَلُْم َضرّاً َواَل نَػْفعًا * َوَلَقْد قَاَؿ ذَلُْم َىاُروُف ِمن قَػْبُل يَا قَػْوـِ أََفبَل يَػَرْوَف َأالَّ يَػرْ 

َا فُِتنُتم بِِو َوِإفَّ َربَُّكُم الرَّمْحَُن فَاتَِّبُعوين َوَأِطيُعوا أَْمرِي * قَاُلوا َلن نػَّبػْرََح َعَلْيِو َعاكِ  َنا ِفَُت حَ ِإظلَّ ىتَّ يَػْرِجَع إِلَيػْ
ّـَ اَل ُموَسى * قَاَؿ يَا َىاُروُف َما َمنَػَعَك ِإْذ رَأَيْػتَػُهْم َضلُّوا * َأالَّ تَػتَِّبَعِن أَفَػَعَصْيَت أَْمرِي * قَاَؿ يَا اْبنَ   ُأ

﴾ -ٖٛ]طو:  يَل ودلَْ تَػْرُقْب قَػْورل تَْأُخْذ بِِلْحَييِت َواَل ِبرَْأِسي ِإينِّ َخِشيُت َأف تَػُقوَؿ فَػرَّْقَت بَػُْتَ َبٍِت ِإْسرَائِ 
ٜٗ.] 

﴿  ،َقْد فَػتَػنَّا قَػْوَمكَ ﴾ يستخدـ التعميم يف اخلطاب كما مر علينا سابقاً  القرآينوىنا صلد التعبَت 
﴿﴾، ،﴾ ﴿َأَضلَُّهمُ   .فَػَقاُلوا َىَذا ِإذَلُُكمْ ﴾ ﴿يَا قَػْوـِ َأدلَْ يَِعْدُكمْ 

ف ىذا ال يعٍت ألكن كما تقدـ  ،ذليةاإل الواليةو للقـو الذين ضلوا عن اخلطاب يكوف موجّ 
وذلذا قاؿ ىاروف  الضالة،مستضعفة من الفئة الكبَتة  ةف كانوا قلإعدـ وجود ادلؤمن الناصر و 
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﴿عليو السبلـ) ﴿ِإينِّ َخِشيُت َأف تَػُقوَؿ فَػرَّْقَت بَػُْتَ َبٍِت ِإْسرَائِيَل ودلَْ تَػْرُقْب قَػْورل ﴾ (: ّـَ  :وقاؿ ، اْبَن ُأ
 [.ٓ٘ٔ]األعراؼ:  ِإفَّ اْلَقْوـَ اْسَتْضَعُفوين وََكاُدوا يَػْقتُػُلوَنٍِت ﴾

 ةمباشر  ةف الكرمي بصور آة ادلصطفى ترتد بعد الرسوؿ ىو القر مأغلب أف إف من يقوؿ إ ف،ذإ
 فقط. ةالشيعحاديث ال وكذلك البخاري ومن روى ىذه األ ة،وغَت مباشر 

﴿ ﴾ ال يهم أي تاريخ  ،مرقف على حقيقة األتطالع التاريخ ل، اْسَتْضَعُفوين وََكاُدوا يَػْقتُػُلوَنٍِت 
(، وأيضاً عليهما السبلـ)مَت ادلؤمنُت أو  الطاىرةميع رووا ما كاف من زلاصرة بيت الصديقة فاجل

ومن بينهم البخاري نفسو ، ِإفَّ اْلَقْوـَ اْسَتْضَعُفوين وََكاُدوا يَػْقتُػُلوَنٍِت ﴾منعهم حقهم واستضعافهم ﴿
 .يف صحيحو

ف شاء إو  هوا يرمحكم ا.فتنبّ  ،هتدبرت نبّ أف إهت و قبلت شبّ أف إف الفنت إ ،يها الناسأ
من بعد رفعو ليقف على ما فعلو النصارى بشمعوف ( عليو السبلـ)مة عيسى أج على القارئ عرّ 

مم حق لَتى كيف تسلب األ( عليهم السبلـ)نبياء وادلرسلُت ج  على كل األبل عرّ  ،الصفا
 .وصياءاأل

َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنػََّهاَر آيَػتَػُْتِ َفَمَحْونَا آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة النػََّهاِر ُمْبِصَرًة  ﴿وقد قاؿ تعاذل:
 بدءاً وصياء مم اليت مرت انقلبت على األفكل األ، (ٔ) [ٕٔ]اإلسراء: ... َربُِّكمْ  لَِتْبتَػُغوا َفْضبًل ِمنْ  ﴾

 .(ٕ) ذل ابن صاحب الوصياتإمن قابيل 

أُْولَِئَك الَِّذيَن أَنْػَعَم اللَُّو  ﴿قاؿ تعاذل: ،وصياء عموماً مم على األف يصرح بانقبلب األآوىذا القر 
ـَ َوشلَّْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح َوِمن ُذرِّيَِّة ِإبْػرَاِىيَم َوِإْسرَائِيَل َوشلَّْن َىَديْػَنا َواْجَتبػَ  َعَلْيِهم مَِّن النَِّبيُِّتَ  َنا ِمن ُذرِّيَِّة آَد يػْ

َة ِإَذا تُػتػَْلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّمْحَن َخرُّوا ُسجَّدًا َوبُِكيًّا * َفَخَلَف ِمن بَػْعِدِىْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّبَل 

                                                           

 أؽّذ اٌؾغٓ ا١ٌّبٟٔ اٌّٛػٛد. ٌٍغ١ذ -اٌّزشبثٙبد وزبة ٌّؼشفخ عجت ٘زٖ ا٠٢خ ٕ٘ب الشأ رفغ١ش٘ب فٟ  -1
اٌٝ إٌبط )اٌغ١ذ ٚط١ٗ ٚسعٌٛٗ اثٕٗ ٚ(، ٚثّغٟء ػ١ٍٗ اٌغالَ٘ٛ االِبَ اٌّٙذٞ )فٟ صِبٕٔب طبؽت اٌٛط١بد  -2

 ثٓ اٌّفؼً سٜٚ إٌؼّبٟٔ ثغٕذٖ: )ػٓ(، ػ١ٍُٙ اٌغالَخجش آي ِؾّذ )ثإرْ هللا رؼبٌٝ وّب أ٠غزذ٠ش اٌفٍه أؽّذ اٌؾغٓ( 
 ٚاد أٞ فٟ ٍ٘ه، أٚ ِبد: فم١ً اٌفٍه، اعزذاس إرا: لبي ؟ اٌمبئُ ػالِخ ِب(: اٌغالَ ػ١ٍٗ) هللا ػجذ ألثٟ لٍذ: لبي ػّش،
 .151...( الغٌبة: ص عٍه
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نََّة َواَل َواتػَّبَػُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَؼ يَػْلَقْوَف َغّيًا * ِإالَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َفُأْولَِئَك َيْدُخُلوَف اجلَْ 
[.ٓٙ-ٛ٘: ]مرمي ﴾  يُْظَلُموَف َشْيئاً 

ومن شاء ادلغالطة  ،ولن ذبد لسنة ا تبديبلً  ،ذل يـو الوقت ادلعلـوإة ا ىذه ىي سنّ 
من شاء فليؤمن بسنة ا ومن شاء "ال إقوؿ لو أوال  ،ا ورسولواعًتاضو على  فإظلاواالعًتاض 

من شاء فليؤمن حبرص الناس على طوؿ اخلط على االمارة وكما حدث ادلصطفى  "،فليكفر
 .(مور تنكروهناأستكوف بعدي اثرة و ) :(لوآصلى ا عليو و )

مة سيد أجرت يف  السابقةمم وكما جرت يف األ ،ممة ا يف بٍت الدنيا يف كل األىذه ىي سنّ 
فبل ينبغي  ا، ذلا يندبوف أال إفطلبها باطل  ،ف يعصمنا من ذلك وغَتهأؿ ا أنس ،ادلرسلُت
 بنفسو. بئس الفاطمة دلن طلبها ألهنا ؛منازعتو

عمى أ اآلخرةعمى فهو يف أمن كاف يف ىذه  فّ إف ،عمىأال تكن يف ىذه  :قوؿأ وفي الختام
 .ضل سبيبلً أو 

 دلَْ َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّادِلُ َعَلى َيَدْيِو يَػُقوُؿ يَا لَْيَتٍِت ازبََّْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َسِبيبًل * يَا َويْػَلىَت لَْيَتٍِت ﴿
ْذ ُفبَلنًا َخِليبًل * َلَقْد َأَضلٍَِّت َعِن الذِّْكِر بَػْعَد ِإْذ َجاءين وََكاَف  الشَّْيطَاُف ِلئْلِنَساِف َخُذواًل * َوقَاَؿ َأزبَِّ

َن اْلُمْجرِِمَُت الرَُّسوُؿ يَا َربِّ ِإفَّ قَػْوِمي ازبََُّذوا َىَذا اْلُقْرآَف َمْهُجوراً * وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنيبٍّ َعُدّواً مِّ 
 [.ٖٔ-ٕٚ]الفرقاف:  وََكَفى ِبَربَِّك َىاِدياً َوَنِصَتاً ﴾

 ،وصلى ا على رسولو ادلؤيد ادلنصور ادلسدد احلاشر الناشر ،وباطناً  وظاىراً  خراً آو  والً أواحلمد  
طهار ئمة األيب األأوالوصية  باألخوةادلخصوص  اوالسيم ،عبلـ الورى والعروة الوثقىألو آوعلى 

 .وا من وراء القصد ،يب طالبأادلرتضى الكرار علي بن 
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