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  "1"رضي اهللا عنها .. أم املؤمنني 
 
 
  

ــاءِ   ــوحي مس ــا ب براء ــاءت   ج

   
ــا  ــا أم الرضـ ــشهد أـ   اهللا يـ

   
  زوج الــنيب وبنــت أول مــؤمنٍ  

   
  هــى خــري آيــات النــساء طهــارةً

   
  هى من تـصاعد جنمهـا حنـو العـال         

   
  قــول منــافٍق.. ملــا أتــى باإلفــك 

   
  مـرتال .. جاء األمـني مـن الـسماء        

   
ــات اهلــدى  ــا بآي جــاءت براء..  

   
ــرا  ــك ش ــسبوا باإلف ــه.. ال حت   إن

   
  ..فإذا انـربي باإلفـك بعـد بيانـه          

   
  ..فــدعوا احلــسود لنــارِه وضــرامِه 

   

ــاِء ؟   ــن العظم ــا م ــن ذا يعادهل   !م

    
ــؤمنني  ــصاِء.. واملـ ــة اخللـ   وزينـ

    
ــالم  ــة اإلسـ ــاِء.. وفقيهـ   واخللفـ

    
ــضيلةُ  ــى الف ــضالِء.. وه ــع الف   منب

    
ــها  ــواء .. وبدين ــى األن ــسمو عل   ت

    
ــساءِ  ــى مل ــاألفعى عل ــساب ك   وان

    
ــاحلق  ــدخالِء.. ب ــبهة ال ــضح ش   يف

    
ــا   ــل وجهه ــورا يكل ــضياِء.. ن   ب

    
ــم   ــري لك ــداءِ .. خ ــشر لألع   وال

    
 ــد ــاءِ  .. أح ــة اخلبث ــك طبيع   فتل

    
ــصماءِ  ــسرية العـ ــستظل بـ   ولنـ

  . 
  

 
  
  
  
  
  

                                                
 صائد حممد جاد الزغيب ـ شبكة العز الثقافية ـ بشبكة اإلنترنتــ جمموعة ق 1
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  مقدمة
  

  إن احلمد هللا نستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده              
اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه                     

مـن تـبعهم    وأشهد أن حممد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه و            
  .بإحسان إىل يوم الدين 

لـه  دي هدي حممد صلى اهللا عليه وعلى آ      أما بعد فإن أصدق احلديث كتاب اهللا وخري اهل        
  .وسلم وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

  
ميتدح نفسه بسرية الطاهرة املطهرة عائشة أم املؤمنني رضي اهللا          فهذا الكتاب يتشرف بأن     

    .ضية اإلعتداءات اليت تطال الـمـثل العليا يف اإلسالم عنها  عرب التعرض لق
وليس هذا الكتاب تأريخ هلذه الشخصية العظيمة بقدر ما هو حماولة متواضـعة لبـسط               

 وال يزال   -  وأعىن ا قضية العداء لإلسالم والىت محل رايتها         ، القضية الكربي أمام القراء     
   .المى وداخله  أهل الضالل والزيغ يف خارج العامل اإلس-

 يطـول فيهـا احلـديث       ، املستعرة منذ أربعة عشر قرنا       وهذا املوضوع أو هذه احلرب    
 غري أىن أحـاول  ،ويتشعب وميتلئ بعشرات التفاصيل اليت تعترب خافية على عامة املسلمني    

 مث يكـون التخـصيص      ،جهدى يف حماولة إلقاء الضوء على تلك العداوات بصفة عامة           
 األنبياء والرسل   والنحل الباطلة على أشرف رموز البشرية بعد      فرق الزائغة   لقضية اعتداء ال  
  .عليهم السالم 

 املتكرر على حشمة أمهـات املـؤمنني        باالعتداءحيث اختصت فرق الروافض من قدمي       
والصحابة وآل البيت رضوان اهللا تعاىل عليهم ضمن منهج معروف مستمر منذ أن انبثقت              

   .سالم هذه الفتنة يف تاريخ اإل
 ،وملا كان املسلمون يف مشارق األرض ومغارا غائبةٌ عنهم التفاصيل وطبيعة تلك الفرق              

 فكان من الالزم والضرورى أن نتعرض       ،ال سيما يف البالد اليت محاها اهللا من تلك الفتنة           
أوال وباختصار لنشأة الرفض وانتحال التشيع آلل البيت حىت يكون القارئ على بينة من              
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 عندما يصادف اإلعتداءات واللمز والغمز حبق هؤالء األطهـار وعلـى رأسـهم أم           أمره
   .املؤمنني عائشة بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما 

   ..ومعرفة العلة هى الطريق الذهيب للعالج 
 ال سيما بعـد أن      ،فإذا عرفنا طبيعة العدو كان إدراك سبيل املواجهة معه سهال ميسورا            

م من ليس منه بغرض النيل من داخله أمـام أجيـال جديـدة مل    اندس حتت عباءة اإلسال  
   .يئا تتعرض بعد لتارخيها أو تعلم عنه ش

 بل هى   ؛واألمر ال ميكن فهمه على أنه جمرد اعتداء قام به بعض املوتورين ضد أم املؤمنني                
ء   فتفرع عن هذا العدا    ،منهجية هلا تاريخ طويل هدفها النيل من اإلسالم كعقيدة ورسالة           

   .مهات املؤمنني وآل البيت نقلة هذا الدين اء مطلق للصحابة وأعد
  ..وهو اهلجوم الذى تفرع عنه حماولة إسقاط أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهم 

حـديثنا عـن     جيب تناولـه يف       فاحلديث عن اهلجمات اليت يتعرض هلا هذا اجليل جزء        
 ألن هذه اهلجمة فرع من فروع هلـا         اهلجمات اليت تتعرض هلا أم املؤمنني رضي اهللا عنها        

   .أصل بعيد يف جذور التاريخ
من هنا كان لزاما أن نتعرض أيضا ملختلقات اإلخباريني والروايات الشيعية والرافضية اليت             

ومعرفة األساس الذى انبثقت منه هذه الروايات الـيت يكـافح           نالت من هذا اجليل كله      
  !يها يف كتب األقدمني العلماء لردها رغم وجود الرد األصيل عل

 مـن منطلـق أن      ،وتأتى خطورة هذه اهلجمات على أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها            
القائمني على كربها يقدمون أنفسهم على أم من علماء املسلمني وخاصتهم وأم مـن              

من هنا جاء التركيز على شرح البـدايات         -برأهم اهللا تعاىل     -أشياع آل البيت األطهار     
هلذا املنهج املندس الذى يعمل وفق برنامج ال يكل وال ميل لتشويه صورة الرموز            صول  واأل

  . اليت محلت الدعوة اإلسالمية إىل أقطار األرض وإىل أجياهلا عرب العصور 
 فـسيكون هـذا     ،ألنه إذا أدرك القارئ حقيقة الغرض الذى يقف خلف هذه اهلجمات            

وكيف أا حمض افتراء وحقد شعويب دخيل على        طريقا كاشفا له عن حقيقة هذه األقوال        
   .وعداء ممنهج جتاه اإلسالم والسنة على وجه التحديد ، اإلسالم واملسلمني 
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فنظرة واحدة إىل طبيعة املهامجني ومناهجهم تكشف لنا جبالء أم يستهدفون اإلسـالم             
هذه احلضارة  ن ا   السىن ويستهدفون أى نداء للعودة إىل األصول األوىل اليت أقام املسلمو          

   .الباذخة 
  .. أما املبتدعة 

ففضال على مسامهتهم يف هدم النداء األصوىل فإم حيظون بالرعاية والتأييد من الـدوائر              
اليت تستهدف التوجه السلفي الذى يعترب الشغل الشاغل ألعـداء اإلسـالم يف الـشرق               

   .والغرب
  

رة واألسباب خلف هذه اهلجمات احلاقدة      وبعد شرح البدايات التارخيية والنهايات املعاص     
م الذى ال حيتاج لَ وهى الع، يأتى دور التعريف بفضل أم املؤمنني رضي اهللا عنها          ،املوتورة  
    .تعريفا 

غري أن القلم سيحاول استخراج كنوز الفضائل اليت خفيت عنا وغابت عن واقعنا عـن               
بأا نورانية   شرفت    رضي اهللا عنها والىت    طريق التأمل يف احلياة احلافلة ألم املؤمنني عائشة       

فالفضائل تـستحى أمـام     ،  يعطى القيمة واملثل للفضيلة نفسها      العفاف جاء نور عفافها     
 ،حقيقة صفاا رضي اهللا عنها وأرضاها 

 
   :وهى قرآنية اإلنصاف  

ـ                ه حيث شرفها اهللا تعاىل بأن جعل إنصافها مترتال بالوحى املبني على سيد املرسـلني علي
 عندما نزلت آيات الرباءة يف سورة النور تفضح اإلفـك القـدمي    ،أفضل الصالة والسالم    

  .  وتعطى العربة لإلفك اجلديد وأذنابه ،وأهله 
 ألنه يعلم بعلمـه     ،واقتضت حكمة العليم اخلبري أن تكون الرباءة يف آيات القرآن الكرمي            

 فأراد  ،فك وتشكك يف أدلة الرباءة      احمليط أن أقواما ستأتى يف آخر الزمان تعيد حديث اإل         
  !اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل الرباءة يف الوحى املرتل مقرونا مبحو صفة اإلميان عمن كذبه 

الطاهرة املطهرة ورفيقة النيب عليه الـصالة    ويكفي أمنا أم املؤمنني شرفا ذه اآليات وهى         
  .والسالم وزوجته يف الدنيا واآلخرة 
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  :يقول تعاىل 
نَّ الَِّذين جاُءوا ِباِإلفِْك عصبةٌ ِمنكُم لَا تحسبوه شرا لَكُم بلْ هو خير لَكُم ِلكُلِّ امِرٍئ ِإ[

ِظيمع ذَابع لَه مهِمن هرلَّى ِكبوالَِّذي تاِإلثِْم و ِمن بسا اكْتم مه11:النور{] ِمن {  
  .. وهكذا 

   وما كانت ذات ضري على املؤمنني       ،مي أن أحاديث اإلفك ما كانت شرا        يقرر القرآن الكر  
ويكفي من آثارها هذا التشريف ألم املؤمنني يف آيات القرآن الكرمي وهذا التبصري من اهللا               

وحديث اإلفك القدمي واملعاصر إمنا هو بشري        ،عز وجل لقيمة ومقام سيدات بيت النبوة        
  .. للمؤمنني من وجهني 

 ،أنه حيفز أهل الغرية واإلميان كى تصدع سيوف أقالمهم ملواجهة هذه اهلجمات             : األول  
وحيفز سائر املسلمني على التماس الكتب ومصادر العلم حبثا عن هذه الشخصيات الـيت              

 فكان هذا الفعل حتريضا هلم على مهة البحث وغرية          ،رأوا من عداوة املغرضني هلا الكثري       
  ؛الدفاع 

 وزكاة  ،غفل كثري من املسلمني من أصحاب موهبة القلم عن زكاة القلم            ال سيما بعد أن     
القلم والعلم أداؤه للناس واستخدامه يف رفعة قضايا اإلسالم واملسلمني لنيـل الـدرجات             

  .العال يف اآلخرة 
كما حفز املؤسسات واجلامعات وسائر أهل اإلسالم الختاذ الـسبل لتبـصري املـسلمني              

  ..هذا يصب يف خدمة املعادلة الكربي لرفعة املسلمني والىت مؤداها بتارخيهم العظيم وكل 
  ) أنه لن تصلح هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا ( 

فمع كل قـذف   ،أن اهللا عز وجل أراد هلؤالء األطهار أن ميتد عملهم بعد وفام          :الثاىن  
ن ارتكبوه يف الدنيا     ويتعس الذي  ،يناهلم من أهل اإلفك يرفعهم اهللا تعاىل شرفا فوق شرف           

  .واآلخرة 
  .. نسأل اهللا تعاىل أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن وجيعله خالصا لوجهه 
  .. وصلي اهللا على سيدنا حممد وآله وصحابته صالة دائمة إىل يوم الدين 

  حممد جاد الزغيب
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  ..فصل متهيدى 

  أساسيات الصراع واحلرب على اإلسالم
 
 

 "2"ىلسنكتب كى نذود عن املعا
      

  سنكتب كـى نـذود عـن املعـاىل        

ــا      ــن أنن ــاىل .. ونعل ــن نب   ال ل

    
  سنكتب كى يكـون العـذر  منجـى        

ــسؤالِ     ــات ال ــاء ميق ــا ج   إذا م

    
ــومٍ   ــن عل ــك ع ــبنا املالئ   وحاس

  بأيـــدينا غـــواىل.. وأقـــالٍم    

    
ــا   ــأس يوم ــس الي ــيوف ال مت   س

ــاِل    ــات الرج ــت أمان ــد محل   وق

    
ـ           رٍبفكيف أغيـب عـن مـضمار ح

  وىل قلــم متــرس ىف اجلــدالِ     

    
ــدرٍ   ــض غ ــٍة أو بع ــشية فاق   أخ

   أم خشية مـن سـوء حـالِ        :ترى     

    
ــا  ــوف ج ــا اخل ــا عرفن ــئن يوم   ل

  كاحملـالِ .. ألصـبح كـل سـهٍل       

    
ــبٍ  ــق قل ــصعاب رقي ــج ال ــال يل   ف

يـد تبـاىل    .. وال  ترمى اللـهيب         
“      
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  ..فصل متهيدى 

   واحلرب على اإلسالمأساسيات الصراع
  

  ..اإلسالم 
 جاء باهلدى والنور على يد النيب عليـه         ،هذا الدين الذى ختم به اهللا عز وجل الرساالت          
 بأعظم ما ترتل على نيب من األنبياء        بشر  الصالة والسالم حامال مشاعل اإلميان والنجاة لل      

   .وقد جرت سنة اهللا يف الناس على سنة الدفع ، عليهم السالم 
 ويدركه كل عاقل ، ويظهر اهلدى من الضالل ،عند املواجهة يتمحص اإلميان عن الكفر   و

بالعلم والتفكري  .. والطرق إليه متعددة    .. فاحلق واحد    .. شريطة أال يشوب عقله اهلوى      
  .. لكن الطريق إليه واحد وهو اتباع اهلوى .. اخل والباطل متعدد ..... واجلهاد و 

   .وحسن اإلدراك  ،ة اإلنصاف فاهلوى قيد على قدر
  :يقول تعاىل 

يا أَيها الَِّذين َآمنوا كُونوا قَواِمني ِبالِقسِط شهداَء ِهللا ولَو علَى أَنفُِسكُم أَِو الواِلديِن [
ا اهلَوى أَنْ تعِدلُوا وِإنْ تلْووا أَو واَألقْرِبني ِإنْ يكُن غَِنيا أَو فَِقريا فَاُهللا أَولَى ِبِهما فَلَا تتِبعو

  } 135:النساء{] تعِرضوا فَِإنَّ اَهللا كَانَ ِبما تعملُونَ خِبريا
 ، وليس يف ذلك غرابة أو دهشة ، العداوات هدفا ملختلف - وال يزال -واإلسالم كان 

فال زال بعض املسلمني  ، إمنا الدهشة احلقيقية جيب أن تكون من املسلمني  ال من اإلسالم
  ! هل هناك عداء وترصد لإلسالم ؟،إىل يوم الناس هذا يتساءلون 

ألوان وهذا سؤال بالغ الغرابة بعد أربعة عشر قرنا من الصراع املستميت بني اإلسالم وبني 
 فضال على غرابته إذا تأملنا آيات القرآن الكرمي اليت حذرتنا هذا ،العداوات عرب العصور 

   .ء املستميت واملستمر إىل أبد الدهر العدا
] ِمن فُِسِهمِد أَنِعن ا ِمندسا حكُفَّار اِنكُمِد ِإميعب ِمن كُموندري اِب لَوِل الِكتأَه ِمن كَِثري دو

]  ِإنَّ اَهللا علَى كُلِّ شيٍء قَِديربعِد ما تبين لَهم احلَق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأِْتي اُهللا ِبأَمِرِه
  } 109:البقرة{
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 ونعىن به عداء ،بقه من رساالت كان العداء التقليدى الذى ورثه اإلسالم عما سسواء 
   أو العداوات املتجددة اليت انفرد ا اإلسالم من خصوم اهلداية ، واجلن  شياطني اإلنس
اطل هو اإلطار الذى جيب أن حيكم نظرتنا إىل  إطار الصراع بني احلق والب؛وهذا اإلطار 

 من اعتداءات املغرضني على النيب ، يه اليوم من هجمة شرسة على الـمثل العلياما نعان
 فضال على علماء األمة وجمددى دينها عرب ،عليه الصالة والسالم وزوجاته وصحابته 

  ..العصور 
 ألن الفهم السليم للمرض هو الطريق ،وبغري هذا اإلطار لن نتمكن من الرد ومن احلماية 

بكرا  ليست ، واهلجمات الشنيعة اليت تتعرض هلا الدعوة اإلسالمية اليوم ،الذهيب للعالج 
 بل هى حلقة يف سلسلة طويلة ممتدة ارتبط ا املغرضون يف كل ،يف غرضها وال طريقتها 

ن الغرض واحدا وكا ،وهى طريقة واحدة وإن تعددت أسنة رماح اهلجوم فيها  ،جيل 
ذه األمة من حيفظ هلا دينها عرب  ولكن اهللا قيض هل،وهو الطعن وحماولة إاء هذا الدين 

   .العصور عرب أهل التجديد وأهل التوحيد 
التجديد احلقيقي مبفهومه األصلي وهو إعادة صفاء العقيدة على ما كانت عليه يف العهد 

العلمانيون والعصرانيون وورثة املعتزلة وهو يه  وليس التجديد املعلب الذى يدعو إل،األول 
فالتجديد يف اإلسالم ليس معناه إعادة البناء بل ؛ حيمل بني طياته معاىن اهلدم ال التجديد 

..  وىف هذا جاء حديث النيب عليه الصالة والسالم ،إزالة الرتوش اليت علقت بالبناء األول 
   -ح  وهو حديث صحي-كما جاء يف حديث أيب داوود 

  ) من جيدد هلا دينها على رأس كل مائة سنة إن اهللا يبعث هلذه األمة ( 
 وكان اإلسالم يكتسب عدوا جديدا كلما تقدمت ،وقد تعددت العداوات بتعدد العصور 

  .. الدعوة خطوة إىل العامل 
فبداية وقف كفار قريش باملرصاد للدعوة وحاربوها بشىت السبل وعندما جنحت الدعوة 

نتقال اجلوهرى للمدينة املنورة ظهر ىف املدينة عداء اليهود واملنافقني مث خطا اإلسالم ىف اإل
خطوته األخرية الكتمال التشريع بفتح مكة ودانت جزيرة العرب عقب طرد اليهود من 

  .املدينة وإخراج املشركني من جزيرة العرب 
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على ظهر العدو الثالث وهم وعندما انتقل رسول اهللا عليه الصالة والسالم إىل الرفيق األ
بقية قبائل الشرك الىت أرادت إستغالل وفاة الرسول عليه السالم هلدم الدولة الناشئة مث 
توسعت الدولة اإلسالمية فأسقطت اإلمرباطورية الفارسية والرومية معا فظهر منهما العدو 

ى يد القبائل اخلامس والسادس من أبناء تلك اإلمرباطوريات الىت رأت دولتها تنهدم عل
 مث ظهرت الفنت وأصحاب األهواء والطامعني ليظهر العدو السابع ،الوافدة بدين جديد 

  .وهلم جرا .. والثامن 
 وجه القوة املسلحة والذى جنح ىف ،وكانت مواجهة اإلسالم لتلك العداوات على وجهني 

ىت اكتملت إسقاط سائر الدول املناهضة ورد سائر الغزوات الىت استهدفت اإلسالم ح
 اإلسالمية على رقعة هائلة من األرض أيام الدولة األموية الباذخة فحكم الوليد بن الفةاخل

 وكان موسي بن نصري على ،عبد امللك دولة متتد من الصني شرقا حىت األندلس غربا 
وشك أن يواصل إمتام ما فتحه طارق بن زياد فيفتح سائر بالد أوربا حىت بالد الترك مث 

قر عاصمة اخلالفة األموية دمشق من الناحية األخرى ليصبح البحر املتوسط حبرا يعود مل
 لوال عدة أسباب سياسية جعلت الوليد بن عبد امللك مث خليفته سليمان ،عربيا خالصا 

  "3 "يعدالن عن ذلك
 - حماربة اإلسالم بالقوة املسلحة العداوات عدم جدوىوعندما اتضح ملختلف أصحاب 

 جلئوا إىل ابتكار -لعباسية ىف العصر العباسي الثاىن عف الذى اعتري اخلالفة احىت بعد الض
هدم الدين ذاته من داخله ألن العقيدة السليمة هى الىت وقفت خلف هذه اإلجنازات الىت 

  .ما حتققت لدولة على مدار التاريخ اإلنساىن قط إال للدولة اإلسالمية  
 من بعض املنتسبني لإلسالم أو ابتكار الشبهات عن طريق دعم التوجهات املنحرفةوذلك 

 بعد أن تالقت أغراض الفرق املختلفة مع الغرض الغريب ..املنتظمة كما فعل املستشرقون 
  .. وهذه النقطة هى نقطة الفصل يف األمر كله ، يف عداء اإلسالم ومنهج السنة حتديدا 

لى اإلسالم الصحيح املبىن حيث أن احلرب على اإلسالم يف الداخل واخلارج اقتصرت ع
 بينما مل تعان ،على منهج أهل السنة واجلماعة والذي يرجع يف أصوله إىل السلف األول 

                                                
  وما بعدها ـ 180ـ البداية والنهاية  ـ اإلمام بن كثري  ـ اجلزء التاسع ـ ص  3
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 بل على العكس تلقت خمتلف صنوف الدعم ،بقية الفرق املنحرفة من تلك العداوات 
  .. لتعمل كرأس حربة ضد أى دعوة سلفية حقيقية 

 فقد أيقنوا بالتجربة أن العقيدة ،سالم لإلسالم وهذا يدل على براعة تشخيص أعداء اإل
فعملوا على تفتيتها عن طريق  ،الصحيحة هى اليت وقفت خلف كل هذا اإلجناز احلضاري 

   ،الدس والتخريب الفكرى بإقحام الفلسفة وإقحام العقائد الوثنية يف اإلسالم 
 وهكذا ،فسهم بني املسلمني أنوقد ساعدهم على ذلك خروج املنتسبني لإلسالم من 

 ، أعداء اإلسالم عن النيل منه مباشرة فقاموا بذلك عن طريق ضعاف النفوس بيننا عجز
  .  فجاء التخريب من الداخل

بدأت حرب هدم الدين من داخله مبكرا جدا ومل يكن مضي على وفاة الرسول عليه قد و
بد اهللا بن سبأ  اليهود برجلهم ع أقل من أربعني عاما عندما تدخلالصالة والسالم إال

 وإظهار الطعن والتشكيك يف الصحابة ورموز البتكار فتنة التشيع والقول بالرجعة والبداء
  " 4 "اإلسالم 

وكان أخطر ما جلأت إليه خمتلف الفرق الىت تبطن الكفر وتظهر اإلميان هو وضع وتلفيق 
شكيك بالقرآن أحاديث منسوبة للرسول عليه الصالة والسالم بعد أن عجزوا متاما عن الت

الكرمي املروى بالتواتر والثابت مبصحف واحد اجتمع عليه املسلمون ىف عهد اخلليفة 
   .الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

فكان الطريق مفتوحا أمامهم لرواية األحاديث املكذوبة املنسوبة للنيب عليه الصالة والسالم 
 ويكفي إلدراك مدى خطورة هذا ،لتحقيق ذات الغرض وهدم أركان الشريعة الصحيحة 

 وهو وضع مؤسس للشريعة يأتى بعد القرآن ،األمر أن نعرف وضع السنة ىف التشريع 
الكرمي مباشرة كمصدر مفسر له باإلضافة إىل كون السنة مصدرا مستقال مشرعا ىف 

  .األحكام الىت مل يتناوهلا القرآن مفصلة 
مؤامرة منسوجة ومنتظمة وإما بدأت بشكل ومل تكن كارثة تزييف األحاديث ىف بدايتها 

حمدود انتبه إليه التابعون ىف حياة بعض الصحابة عقب تفجر الفنت فقرر األئمة ضرورة 
 وجاء ىف مقدمة صحيح مسلم ،التيقن من رواة األحاديث مجيعا قبل اعتمادها صحيحة 

                                                
 م الظاهرى ـ اجلزء الثاىن ـ الفصل ىف امللل واألهواء والنحل ـ اإلمام بن حز 4
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الفنت قالوا مسوا  فلما ظهرت ،مل يكونوا يسألون عن اإلسناد { أن اإلمام بن سريين قال 
   }لنا رجالكم

   ."5 "وكانت هذه اخلطوة هى اخلطوة األوىل للتيقن من صحة احلديث
مث تعددت اجلهات الىت تزيف األحاديث وانتشرت كالنار ىف اهلشيم وتنوعت بني دس 

 وكل منهم ،خارجى من اليهود والفرس وبني دس داخلى من أصحاب املصاحل واحلكم 
 وألن الصحابة رضوان اهللا عليهم انتقلوا بني ،فرقته أو طائفته يضع احلديث يؤيد به 

خمتلف األقطار فقد تعددت منقوالت احلديث ىف شىت أحناء البالد اإلسالمية من اليمن 
 فاختلط الصحيح بالزائف وأصبح األمر كجبل ،للشام ومن خراسان للشمال اإلفريقي 

 يبدو جمرد التفكري ىف تنقيته االتساعع جيثم على صدور العلماء والفقهاء إزاء مناخ شاس
 ال سيما مع ظروف العصر الىت جتعل العامل احملقق ،ضرب من ضروب الوهم واملستحيل 

  !رمبا يقضي بضع سنوات راحال بني أحناء اخلالفة ليتيقن من صحة حديث واحد 
 ،ل لكن من قال إن هذا الطراز من الرجال ىف ذلك العصر الذهيب كان يعرف املستحي

ففور ظهور أبعاد األزمة اجتمعت كلمة األمة حكاما وحمكومني مع احملدثني ىف سائر 
 علم احلديث وأخذوا امسهاألقطار ووضع كل منهم لبنة ىف علم جديد مبتكر غري مسبوق 

ىف وضع تصانيفه وأسسه وقواعده الىت ساروا عليها فتحولت مع الوقت وجهد العلماء 
متعددة للعلم األم وهو علم احلديث واختص كل مجاعة منهم طبقة وراء طبقة إىل علوم 

 فقسم خيتص بالتحرى الشديد عن ،بفرع أشبه باألقسام احلديثة ألجهزة املخابرات 
صفات وترمجة كل راوى أو ناقل للحديث ويضع آراء معاصريه فيه وهل هو ثقة يؤخذ 

ألق حييي بن معني والذهيب حديثه أم ال وفق قواعد علم اجلرح والتعديل الذى برز فيه وت
 وقسم ثان اهتم مبصطلح احلديث حيث ،والرازى وبن عساكر واحلافظ املزى والبخارى 

تناول فيه احملدثون شرح مدلوالت األلفاظ ىف رواية احلديث مبنتهى الدقة حتريا لعدم اخللط 
الفاصل احملدث { وأول من صنف ىف هذا اال القاضي أبو حممد الرامهرمزى ىف كتابه 

   }بني الراوى والواعى

                                                
 حممد أبو شهبة . ـ مقدمة ىف علوم احلديث ـ د 5
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وقسم آخر اهتم بتصنيف احلديث نفسه وأفرد لذلك كتبا مستقلة حتوى الصحيح الثابت 
 وهى كتب نشأت جبهد احملدث عن طريق حتريه ،فقط من سنة النيب عليه الصالة والسالم 

ومن هذه  شخصيا للحديث املروى والتيقن من عدالة وأمانة كل راوى ىف سلسلة السند
   صحيح البخارى وصحيح مسلم وصحيح بن حبان وصحيح بن خزميةالكتب املرجعية 

فضال على الكتب األخرى الىت تناولت احلديث بأشكال معاجلة خمتلفة كاملسانيد وهى أن 
تسند األحاديث إىل الصحايب الذى رواها فيفرد العامل ىف مسنده الصحابة على شكل 

  .حايب مع ذكر السند أبواب وىف كل باب يسجل أحاديث كل ص
 وأشهر املسانيد ،وعلة ذكر السند أن يترك ملن بعده طريقة التحرى عنها مبصادر أخرى 

  ،هى مسند اإلمام أمحد بن حنبل 
  .وقسم آخر اهتم بتصنيف األحاديث على أبواب الفقه ككتب السنن 

ة تشوب وقسم ثالث جعل مهه البحث خلف وضع القواعد الىت تعاجل أى تناقض أو غراب
األحاديث النبوية لشرحها وبياا فتفرع من هذا القسم علم غريب احلديث وعلم خمتلف 

 وأشهر من تصدى ملختلف احلديث كان ،احلديث وعلم الناسخ واملنسوخ ىف احلديث 
 الذى اهتم مبحو التناقض الظاهرى بني كتابه تأويل خمتلف احلديث ىف اإلمام بن قتيبة

  اإلمام بن األثري وأشهر من صنف ىف غريب احلديث هو ،وية دالالت األحاديث النب
 وكان اإلمام الشافعى هو أول من ،)  النهاية ىف غريب احلديث واألثر( بكتابه الشهري 

  .أسس وبني أصول الفقه كما بني أصول احلديث وبيان الناسخ واملنسوخ فيه 
 ومل يقتصر ،للتوفيق بينها فوضعوا للتنسيق بني األحاديث املتعارضة مائة وواحد وجه 

 بل إم قرنوه مبعاجلة كل تناقض متت إثارته وحىت التناقضات الىت مل ،األمر على ذلك 
  !تظهر قاموا هم بابتكار ما قد يظهر من تناقضات وضعوا هلا احللول 

وقسم آخر اهتم باألحاديث املوضوعة الشهرية حيث تفاىن بعض احملدثني ىف تصنيف 
ة على أشهر األحاديث املوضوعة واملكذوبة ليقطعوا الطريق على انتشارها الكتب احملتوي

  .بن اجلوزى وأشهرها الالئئ املصنوعة ال
باإلضافة لعشرات الفروع األخرى الىت تأسست مبرور الزمن وكل جيل من العلماء 
يضيف ملن سبقه ضابطا آخر يزيد من دقة التحرى ىف احلديث ويشدد ىف قبول الصحيح 



  وقرآنية اإلنصاف.. ف نورانية العفا السيدة عائشة رضي اهللا عنها
 

18

لضعيف حىت انقشع غبار األزمة ائيا وجاء العصر احلديث حامال معه آثار جهد ورد ا
عمالق قلّ أن جتده مثيله ىف إصراره فشربت األجيال اجلديدة السنة النبوية صحيحة ال 

 بعكس احلضارة الغربية الىت فشلت ىف احلفاظ على تراثها ،تشوا شائبة من لغط أو غلط 
 بينما احلضارة ،مشوها ومنوعا ليس فيه كتاب واحد صحيح الديىن والتارخيى فورثته 

اإلسالمية قرآنا وسنة وتارخيا ليس فيها رواية واحدة ـ ال أقول كتابا كامال ـ بل رواية 
 وحفل تاريخ ،واحدة ضعيفة أو موضوعة مل يتصد هلا عامل أو أكثر بالبيان والتحقيق 

اء ىف خمتلف العصور على صحة رواية السلف بعشرات اإلختالفات واملناقشات بني العلم
  .أو بطالا ومل تنته املناقشات إال بالوصول إىل القول الثابت فيها 

  .. من هذا نستطيع أن نقول بيقني دامغ 
 ،أن علماء اإلسالم طبقوا تعاليم القرآن والسنة الصحيحة يف ضرورة التثبت والتحرى 

األهم من ذلك أم زرعوها كعامل  و،فجعلوا هذه املزية خصيصة من خصائص األمة 
 أن - إن أرادت إعادة اد القدمي - وعلى األجيال املعاصرة ،تفوق يف مواجهة التشكيك 

  تقف عند هذا العامل إذا أرادت إدراك كنه التفوق القدمي وسر العجز املعاصر 
  .. وهنا 

ضل توفيق اهللا لعلماء األمة     تنبه أعداء اإلسالم  إىل مدى احلصانة اليت متتع ا هذا الدين بف            
فكان لزامـا علـيهم      ،يف القيام ذا العمل الغري مسبوق للحفاظ على أساسيات الرسالة           

   .البحث عن أسلوب آخر حيقق الغرض
 ،فهى التأمل يف أساسيات الدعوة اإلسـالمية        .. أما الكيفية اليت اتبعها هؤالء املغرضون       

ناقل الوحى عليه عتمد عليها دعوة اإلسالم تتمثل يف     ومن هذا التأمل وجدوا العناصر اليت ت      
 وىف نقلة هذا العلم إلينا وهم       ، وىف مضمون الوحى وهو القرآن والسنة        ،الصالة والسالم   

  .  الصحابة وأمهات املؤمنني 
فهناك من اختار اهلجوم على شخص النيب عليه الصالة والسالم يف صدقه وىف عرضه 

  تشكيك يف الوحى نفسه عرب إثارة الشبهات يف القرآن والسنة الشريف وهناك من اختار ال
 من الصحابة وآل ثل العليا الذى اختار اهلجوم على امل هو الفريقوكان الفريق األخري
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وهذا األسلوب هو أكثر أساليب اهلجوم ضراوة  ،البيت وأمهات املؤمنني رضي اهللا عنهم 
   ،وانتشارا 

 متاما كما ،بالتبعية إسقاط أمانتهم يف نقل هذا الدين يقتضي ألن إسقاط هؤالء الرموز 
  :عرب اإلمام أيب زرعة الرازى احملدث الشهري عن هذا األمر فقال 

وسلَّم؛ فاعلَم أنه  ينتِقص أحدا من أصحاِب رسوِل اهللا صلى اهللا عليه الرجلَ إذا رأيت(
حق، وإنما أدى إلينا  م عندنا حق، والقرآنُصلى اهللا عليه وسلَّ ِزنِديق، وذلك أنَّ الرسولَ

يجرحوا  اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم، وإنما يريدون أن هذا القرآنَ والسنن أصحاب رسوِل
ِطلُوا الكتاببنا ِليلَى وهم شهودم أَو ةَ، واجلَرحنناِدقَة والس6 " )ز"  

 هل كان من املمكن ،ملعاصرة وضعت بأذهاا هذه احلقيقة ولنا أن نتخيل لو أن األجيال ا
  !أن تؤثر فيها شبهة مغرضة يلقيها أصحاب الفرق أو غريهم ؟
 وبرز منهم فئة الرافضة اليت ،ولقد تطاولت فرق خمتلفة عرب العصور على سائر الرموز 

والذين  ،للفرس تكن للصحابة وأمهات املؤمنني حقدا شخصيا نابعا من الفكر الدخيل 
وجدوا يف إسقاط هذه الرموز مدخال حقيقيا لإلنتقام من اإلسالم الذى قوض نريان 

 ومل ييأس الرافضة عرب التستر خلف التشيع ودعوى حمبة آل ،كسري بني عشية وضحاها 
 وال زال أذنام حياولون لليوم أن ينالوا من خرية هذه األمة ـ ليس فقط هلدم ،البيت 

م واملسلمني ـ ولكن للتنفيس عن حقد أجياهلم املعاصرة هلذا اجليل العالقة بني اإلسال
   .الرائد الذى جعل من دولتهم الكربي حطاما وركاما 

وهنا تالقت أهداف أعداء الداخل واخلارج فاختذ اهلجوم على املثل العليا شكال منهجيا 
  !مل يستح أصحابه أن يظهروه للعامة على أنه من الدين .. منتظما 

ذ قيام الدولة الصفوية كشوكة يف ظهر اخلالفة العثمانية سارع الغرب إىل التحالف ومن
 ،العسكري والفكرى معها بغرض إسقاط اخلالفة وإسقاط العامل الرئيس خلف وجودها 

 فظهرت عشرات الكتب واملطبوعات واألقالم اليت قام ؛وهو عامل العقيدة الصحيحة 
دمي اإلسالم يف صورة معكوسة مشوهة ملا عليه صورة عليها عمالء الفكر الدخيل دف تق

وحتالفت خمتلف قوى الفكر الغريب مع  ،اإلسالم النقي الذى رعاه وأسسه الرعيل األول 

                                                
 97ـ الكفاية ىف علم الرواية ــ اخلطيب  البغدادى ـ ص  6
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مفكري التغريب يف العصر احلديث الذى انضموا إليهم من األوطان اإلسالمية والعربية 
 ..اإلستعمارية وينشرها وجعلوا من أنفسهم خملب قط من الداخل حيمل أهداف القوى 

وقام اإلعالم املغرض بتضخيم الذاتية يف أعماق هذه الزمرة من محلة األقالم ووصفوهم 
بألفاظ العمادة والريادة حىت يغلقوا أمامهم فرصة العودة إىل رشدهم أو حماولة اإلفاقة من 

  !األسر احلداثي 
امة اليت ال هم هلا وال منهج إال فظهرت مفاهيم احلداثة والتنوير واملذاهب اإلنسانية اهلد

   .الطعن يف ثوابت اإلسالم وىف املثل العليا اليت نقلت هذا الدين كامال إلينا
الغرب كعدو خفي بينما يظهر بالسالح هلذا فاإلسالم يواجه اليوم هجمات يربز فيها 

 احلقيقية الفكرى اهلدام مفكرو التغريب بني ظهرانينا بنداءات براقة ختفي وراءها األغراض
  .حتت زعم حرية الفكر 

  ! ونظرة واحدة إىل الواقع احلديث واملعاصر تكشف لنا بوضوح حقيقة هذا التحالف 
 والغرب هو من قام ،فمعظم الشبهات واهلجمات تأتينا على أيدى املغرضني بدعم غريب 

ى بدعم هذه التيارات على اختالف أشكاهلا وتزويدها مبختلف أنواع الوصول اإلعالم
  . سواء يف فترة اإلستعمار أو ما بعدها 

 ،الشخصيات الشاذة عن الطريق القومي حتت زعم دعم حرية الفكر واحتضن الغرب هذه 
يف نفس الوقت الذى يتصدى الغرب نفسه ألى قلم جاد يقوم بنقد تيارات العنصرية 

وابت  حيث يعاقب كل كاتب أو مفكر جيرؤ أن يتعرض للث،كالصهيونية والعلمانية 
وكل هذا يف ظل حرية الفكر املزعومة والىت ال يتم تطبيقها إال يف حالة واحدة  ،الغربية 

  !فقط وهى حالة اهلجوم على الثوابت اإلسالمية 
 من ، اإلسالم باحلماية والرعاية قام الغرب مبحاكمة مفكريه أنفسهم مهامجووبينما يتمتع 

  ملفكر الفرنسي املسلم روجيه جارودى أولئك الذين تصدوا خلرافات الصهيونية مثل ا
 فقد استغلوا جهل العامة وعزوف أهل ،وملا كان مفكرو التغريب مفلسون كعادة املبطلني 

 فأخذوا ينقبون يف كتب الفرق القدمية ويستخرجون ،القلم عن الفكر اإلسالمى الصحيح 
  .لمني أن ردوا عليه عشرات املرات من ركامها ما سبق لعلماء املس
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ن هذه الفئة املضللة كانت واثقة من عزوف الناس عن البحث والتنقيب وأن جتديدهم لك
هلذا الضالل قد يؤدى للنفع املطلوب يف تشكيك الناس بعقيدم ورموزهم اعتمادا على 

 عندما يعمدون إىل تكرار الشبهات القدمية واستقدامها من ،عدم اإلدراك واملطالعة 
والذي يتأمل ه على إبطال فعاليتها بالردود العلمية املقترنة ا دون التنبي.. متحف التاريخ 

 سيالحظ ،الشبهات املثارة اليوم من أهل األهواء ضد الرموز وضد السنة وضد السلف 
مبقارنة سريعة أن هذه الشبهات تكرار حريف ملا سبق أن كرره املعتزلة وفرق الشيعة 

    .والروافض والقدرية وغريهم من أهل الزيغ 
لإلمام ) شرح خمتلف احلديث ( وكمثال بسيط على ذلك لو أننا تأملنا كتابا مثل كتاب 

بن قتيبة لوجدنا فيه ردودا علمية وافية وكافية على عشرات الشبهات احلديثية املثارة ضد 
وهذه الشبهات هى بعينها نفس الشبهات اليت أثارا  ،بعض أحاديث الصحيحني وغريمها 

 االاماتتوت على نفس يف القرن املاضي واحلاىل واح يف عاملنا املعاصر كتابات العلمانيني
  ! قرنا كاملة 12بالتناقض رغم أا اامات مردودة يف كتب األئمة منذ 

وقس على ذلك الشبهات على التاريخ اإلسالمى وحماولة إظهار التناقض يف القرآن وهلم 
  جرا 

العلم الذى انفردت  ،علم احلديث .. سالمية وكلها شبهات مت دحضها بأشرف العلوم اإل
 وبقية العلوم اإلسالمية الشارحة واملبينة ألوجه اإلختالف ،به األمة حلفظ وتنقية تراثها 

  والشذوذ 
 لكن جهل أجيالنا املعاصرة ،بذل العلماء عرب القرون جهودا جبارة يف ردع أصحاا قد و

  . ثر البعض ا باألساس التارخيى هلذه اهلجمات وقف خلف تأ
 - وهى املربأة من فوق سبع مساوات -وقد تعرضت السيدة عائشة رضي اهللا عنها 

 وهدفهم يف ،ملختلف هذه اهلجمات وخصها املغرضون بكثري من الشبهات واإلفتراءات 
فعن طريق الطعن فيها رضي اهللا عنها يتصور هؤالء املغرضون  ،ذلك يعترب هدفا مزدوجا 

 واهلدف اآلخر فإن التشكيك فيها ،النيب عليه الصالة والسالم نفسه أم ينالون من 
يضمن هلم التشكيك يف السنة ملا متيزت به أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها من فضل يف 
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يف كتب الصحاح الستة مروياا عن النيب عليه الصالة والسالم بلغ هذا اال حيث ت
   ."7 " حديثا5965ًتب التسعة هي ، وعدد رواياا يف الك  حديثا 2210

  !فإذا مت إسقاط شخصية فذة مثلها فكيف مبن هم دوا من نقلة احلديث 
عندما يتصورون أم هذا باإلضافة ملا حيققه هلم هذا اهلجوم من تنفيس حلقد مكبوت 

 يهدمون القيمة اليت متثلها عائشة رضي اهللا عنها بشخصيتها املنفردة أو لكوا زوجة النيب
 أو باعتبارها الصديقة بنت الصديق رضي اهللا ،عليه الصالة والسالم يف الدنيا واآلخرة 

  عنهما 
وألن اهلجوم املستعر على السيدة عائشة رضي اهللا عنها مل يتخذ شكال منهجيا إال عند 

حيث يعتربون أن مفهوم آل البيت حمصور  ، باعتباره من أدبيات دينهم ،طائفة الرافضة 
 باخلالف ملا ،ل الكساء وخيرج منه أمهات املؤمنني وبنو هاشم وبنو عبد املطلب فقط بأه

فيلزم لنا أن نتعرض لنشأة التشيع والرفض ملا ميثله هذا من أمهية لدى القارئ ، عليه السنة 
 ال سيما مع قلة املطالعة وعدم اإلحتكاك يف ،الذى ال يعرف عن الشيعة والتشيع شيئا 

  . من هذه الفتنة األقطار اليت ختلو
وعدم معرفة أساسيات التشيع وتارخيه هى اليت تدفع بالشبهات إىل عقول وقلوب من ال 

 ومعرفة تلك احلقيقة كانت ـ وال زالت ـ توفر كثريا من ،يعرفون حقيقة هذه الفرق 
اجلهد يف رد الشبهات عندما يثبت للقارئ أن مصدر اإلفتراءات مصدر مغرض يتصيد 

   .. هلؤالء الرموز
 ينظر لعلماء الفكر الدخيل على أم ،فأغلبية العامل اإلسالمى الغري حمتك بالعقيدة الرافضية 

 نظرا لعدم معرفة اهلدف ،ذا هو ما يتسبب يف بعض التأثري من زمرة علماء اإلسالم وه
  .واخللفية اليت  تقف وراء هذه اإلعتداءات 

 م من ولو توافرت لدى اجلماهري املعرفة اليقينيةذه التيارات ملا أعطاها املستمعون آذا
  األصل 

  

                                                
ـ رواية السيدة عائشة للحديث ـ حبث للدكتور حممد عبده  مياىن ـ صحيفة الشرق األوسط ـ العدد  7
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  !عداوة أربعة عشر قرنا 

  
  
  
  
  
  



  وقرآنية اإلنصاف.. ف نورانية العفا السيدة عائشة رضي اهللا عنها
 

24

   "8" إىل كل متهجم على اإلسالم 
  
  

  أنا ىف دفـاعى عـن أصـول شـريعىت         

ــٍر راقِ      ــل فك ــسان بك ــر الل   ح

    
  فالــدين أكــرم مــن متــاجرة اهلــوى

ــواقِ      ــق األس ــه مبنط ــى حتتوي   ك

    
ــا  ــا عادي ــرةً.. ي ــِة م ــد للحقيق ع  

ــراقِ     ــت األع ــٍن ثاب ــدى دي ىف ه  

    
  فكتـــاب ريب ال ينـــاقَش منطقـــا

ــع األوراقِ     ــه مـ ــىت تعادلـ   حـ

    
ــا   ــصب مسومه ــواق ت ــرِب أب   للغ

ــراقِ     ــتم ىف اإلش ــسيل الع ــرا ي   فك

    
  أفهــل تــصم األذن عــن حــق النــدا

  !وتفــر مــستمعا إىل األبــواق ؟     

    
  تـستحق عـدواتى  .. ومـا   ما كنـت ي   

  بــل تــستحق  مبــا تــرى  إشــفاقي   

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ـ املصدر السابق) إىل كل مغرور بعقله ( ـ من قصيدة  8
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  :الفصل الثاىن 
  !عداوة أربعة عشر قرنا 

  
من أعظم األخطاء الىت يقع فيها املثقفون بل وبعض الباحثني املتخصصني أم يعـاجلون              

د ضـمن  مسألة فرق الشيعة املختلفة دون أن يفصلوا بني التشيع اإلسالمى العريب املعـدو      
 وبني الشيعة كفرقة رئيسية تفرعـت إىل نيـف          ،املناهج اإلسالمية السياسية ال العقدية      

وسبعني فرقة فيما بعد منها الفرق الىت كفرت جهرة باهللا ومنها من وقف علـى الكفـر                 
  .ومنها من بلغ حد الفسق 

والتـشيع  والتفرقة ىف هذا األمر ضرورية للغاية ألن التشابه بني التشيع كمنهج سياسـي              
 فالتـشيع كحركـة     ؛ فقط ال عالقة له بالواقع العملى        االسمكفرقة ما هو إال تشابه ىف       

سياسية ال عالقة له مبفهوم التشيع كفرقة ومل خيرج التشيع السياسي عن كونه مناصـرة               
سياسية لإلمام على رضي اهللا عنه ىف اخلالف والفتنة الىت قامت بعد استشهاد ذى النورين               

عنه حيث انقسم املسلمون ىف عهده إىل ثالثة اجتاهات سياسية ال شـأن هلـا               رضي اهللا   
  .ال تغيري ب بنفس مفهوم الصحابة   هو كماباإلنتماء العقائدى الذى ظل

  
  :  فاإلجتاه األول

اختذ جانب اإلمام على ورأى أنه على جانب الصواب ىف خالفه مع معاوية رضي اهللا عنه                
كـان  رضي اهللا عنه     السنة الذى مل خيالف فيه أحد أن معاوية          وهذا االجتاه هو اجتاه أهل    

  . رضي اهللا عنه واحلق كان جلانب اإلمام علىخمطئا يف اجتهاده 
  :واالجتاه الثاىن 

باعتباره وىل الدم ىف مسألة قتل عثمان       رضي اهللا عنه    هو االجتاه الذى اختذ جانب معاوية       
رضـي اهللا   لقصاص كشرط لبيعة اإلمام على      رضي اهللا عنه ورأوه على حق ىف مطالبته با        

  . وهو اجتاه ضعيف مل يناصره كثري من الصحابة،عنه 
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   :واالجتاه الثالث
 كان االجتاه الذى اعتزل الصراع كله ورفض اخلوض فيه تنفيذا لوصية النيب عليه الصالة              

    أى جانب بوضوح والسالم ىف حال الفتنة بأن يتجنبها املسلم متاما إذا مل يتبني له احلق إىل
  

من هنا خنرج إىل نتيجة وهى أن التشيع كان مفهوما ونشاطا سياسيا ىف خالف وصـراع         
وقع بني اإلمام على وبني معاوية وال عالقة هلذا الصراع بالعقائد حيث ظل اجلميع حتـت         

  .راية واحدة ىف الدين وهى راية اإلسالم األول بال تغيري 
لىت اختلفت مع السنة ىف األصول واخترعت هلـا ىف الـدين   أما التشيع كفرقة من الفرق ا     

عقائد غري موجودة كاإلمامة النصية وأن اإلمام على وأبناؤه أوصـياء منـصوص علـى               
خالفتهم بالنص من القرآن والسنة إىل غري ذلك من االعتقادات فهذه ليست هلا عالقـة               

لى نفسه وىف زمان األئمة مـن       بالتشيع العريب السياسي الذى كان قائما ىف زمان اإلمام ع         
أبنائه حيث كانوا مجيعا من أهل السنة ومل يعرفوا شيئا مما ادعته الفرق الباطنية الىت ظهرت          

  .ىف العراق بعد وقوع الفتنة 
 والتشيع العريب   ،ويلزم لنا معرفة أصل التشيع العريب أوال قبل العروج على التشيع العقدى             

 والىت بدأت باستشهاد أمري املـؤمنني       ،اث الفتنة الكربي    أو التشيع السياسي نشأ ىف أحد     
عثمان بن عفان رضي اهللا وجتددت بعد توىل أمري املؤمنني على بن أيب طالب رضـي اهللا                 

 كمـا   - وهى الفترة الىت تعرضت ألقصي قدر من التشويه ىف التاريخ اإلسـالمى              ،عنه  
ى الروايـات امللفقـة للطعـن ىف         باإلضافة إىل أا كانت البذرة اخلصبة لواضع       -سنبني  

الصحابة رضي اهللا عنهم وتصوير اخلالف فيما بينهم على أنه صراع دنيا أو صراع حكم               
وهو األمر الذى يعترب إفكا مبينا نوضحه ىف املعاجلة التالية املوثقة ألحداث الفتنة الكـربي             

  من أوثق مصادرها 
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   وأمهات املؤمننينظرة إىل قيمة الصحابة 
  

  أا استجابت نوعا ما لدعوة أهل الطعن ىف الصحابة         ،مصائب األمة اليوم دون شك      من  
ونظرت إىل الروايات التارخيية املزيفـة الـىت رواهـا رواة     ،وآل البيت وأمهات املؤمنني    

التاريخ غري العدول على أا روايات صحيحة رغم أا حتمل مطاعن ىف أشـرف جيـل                
الرسالة وكان وسيلة إيصاهلا ألقطـار األرض وإيـصاهلا         لإلسالم وهو اجليل الذى محل      

   .لألجيال وراء األجيال
 ففي البداية مثل هذه املطاعن كيف ميكن قبوهلـا          ،واألمر ال خيلو من محاقة وغباء مطلق        

 ،واإلخباريني ومن رواها هم الكذابون املعروفون حبقدهم ضد هذا اجليل مثل رواة الشيعة        
م أننا غفلنا عن القرآن الكرمي الذى ميثل الثبوت املطلـق والـدليل            باإلضافة إىل ما هو أط    

 تزكيتهم وقبلنـا دليـل       فأمهلنا دليل القرآن ىف    ،املنفرد بذاته على تزكية هذا اجليل كله        
  !الزنادقة 

والطعن ىف جيل الصحابة قدمي وموجود ىف كتب التاريخ الىت نقلت لنا الروايات مجيعهـا               
تحقيقهم وبينوا زيفها غري أن اجلهل العام ىف عاملنا املعاصر دفـع            وأخضعها أهل التحقيق ل   

العلمانيني والشيعة ومن تابعهم ىف حرب اإلسالم إىل استغالل رواج تلك الروايات ليصلوا             
 ، والتشكيك م يعىن التشكيك ىف الدين الذى نقلـوه            ..إىل أغراضهم ىف التشكيك م    

  .وأمهات املؤمنني حابة وهذا هو اهلدف الوحيد لكل طاعن بالص
تاب واملفكرين ومعظم العوام ذهبوا إىل تلك املرويات فقبلوهـا  لكن املشكلة أن بعض الكُ   

وهم ليسوا من أهل الـصنعة وال   ،وكتبوا عن تلك االامات املوجهة للصحابة ونشروها  
   .اخلربة حىت مييزوا بني الروايات الصحيحة والروايات العرجاء

عن منهج أهل السنة ىف كتابة التاريخ واعتربوا جمـرد ورود الروايـة ىف              كما أم غفلوا    
  ! شهادة بصحتها ،كتاب تارخيى 

واألهم من ذلك أم غفلوا عن جاللة هذا اجليل وتعاملوا معهم كما كانوا من أرباب هذا      
 بينما الصحابة عاشوا ىف عهد النبوة حيث كان وال زال جيلـهم          ،العصر الذى نعاىن منه     

 فال يوجد ،هادة اهللا عز وجل ونبيه عليه السالم أفضل أهل األرض بعد األنبياء والرسل      بش
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مثيلهم أبدا ال ىف الزهد وال ىف اإلميان وال ىف التقوى وأمثاهلم رب منهم الذنوب وتتنافر                
 وهم وإن كانوا غري معصومني فهذا ال يعىن إطالقا أن نتصور ىف أحـدهم               ،مع طبيعتهم   
  .ذنب عامدا متعمدا ألجل دنيا إقدامه على 

فلما نظر هؤالء املفكرون إىل الصحابة نظرم إىل أى جيل وعاجلوا عصرهم كما كـان               
 تسربت بناء على ذلك ،عصرا عاديا من السهل أن جتد فيه أطماع احلكم وشهوات الدنيا          

  .إىل النفوس تلك النظرة اخلاطئة عن هذا اجليل الفريد 
    ذه الروايات وأصبح من قبيل الثقافة العامة أن جتد تلـك املطـاعن             فازداد تعلق العامة

 رغم أن فنت احلكم ومطالب الدنيا مل تكن متثل ىف عرف الصحابة شـيئا               ،منتشرة بينهم   
و إذا نظرنا للقـرآن الكـرمي       ،  ذكر وال يوجد دليل أو شبهة دليل صحيح تقول بذلك           ي

ه تزكية هؤالء األطهار لعلمنا أن األخبـار        وتأملنا بالعقل وحده كيف انتشر ىف ربوع آيات       
 وهذا ما ينبغي لكل عاقل أن يدركه ألننـا  ،املنقولة خبالف ذلك إمنا هى من اإلفك املبني     

نقارن هنا بني الدليل من القرآن والدليل من مروجى األخبار فكيف ندع األول ونأخـذ               
  !الثاىن 

   ،يقول عز وجل 
ِذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم وأَمواِلِهم يبتغونَ فَضلًا ِمن اِهللا وِرضوانا ِللْفُقَراِء املُهاِجِرين الَّ[

  } 8:احلشر{] وينصرونَ اَهللا ورسولَه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ
واآلية قطعية الوضوح والصراحة ىف أن املهاجرين مجيعا هم من نصر اهللا ورسوله عليه 

سالم وشهد هلم اهللا تعاىل الذى يعلم سرائرهم أم هم الصادقون فهل من الصالة وال
  !املمكن أن نقبل بعد هذا بتشكيك مشكك ىف عدالتهم ؟

  :ويقول أيضا 
] مهناُهللا ع ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصاَألنو اِجِريناملُه لُونَ ِمناِبقُونَ اَألوالسو

روِظيمالع زالفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها اَألنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عض [
  } 100:التوبة{

وهذه اآلية مجعت اجليل كله املهاجرون واألنصار ومن تالهم من بعد الفتح فأسبغ عليهم 
  اجلنة والرضوان اهللا تعاىل اإلحسان وشهد هلم بأم أصحاب 
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  :ويقول أيضا 
لَقَد تاب اُهللا علَى النِبي واملُهاِجِرين واَألنصاِر الَِّذين اتبعوه ِفي ساعِة العسرِة ِمن بعِد ما [

ِحيمر ُءوفر ِبِهم هِإن ِهملَيع ابت ثُم مهفَِريٍق ِمن ِزيغُ قُلُوبي 117:وبةالت{] كَاد {  
وهذه اآلية الكرمية تتحدث عن غزوة تبوك الىت خرج فيها النيب عليه الصالة والسالم بكل 

 فأنزل اهللا تعاىل حبقهم هذه التوبة ومعىن ، ومل يسمح ألحد بالتخلف ،صحابته للقتال 
 عشر ألف صحايب خرجوا مع النيب عليه الصالة والسالم من املهاجرين اثينهذا أا مشلت 

 حىت الثالثة من ،لمة الفتح ومل يستثن القرآن الكرمي أحدا منهم قط سنصار ومواأل
 أنزل اهللا توبته ومغفرته عليهم لينضموا إىل إخوام فقال ،الصحابة الذين ختلفوا بال عذر 

   :جل شأنه
ما رحبت وضاقَت علَيِهم وعلَى الثَّلَاثَِة الَِّذين خلِّفُوا حتى ِإذَا ضاقَت علَيِهم اَألرض ِب[

ِحيمالر ابوالت ووا ِإنَّ اَهللا هوبتِلي ِهملَيع ابت ِه ثُماِهللا ِإلَّا ِإلَي أَ ِمنلْجوا أَنْ لَا مظَنو مهفُسأَن [
  } 118:التوبة{

ى بعدهم ومل يقتصر القرآن الكرمي على وصف هؤالء األطهار بل وصف حال من سيأت
من أجيال وجعل اإلميان رهنا فقط بالذين اتبعوهم بإحسان فاستثىن بذلك اهللا عز وجل 

   : حيث يقول تعاىل،كل إنسان خاض لسانه ىف هذا اجليل 
ِن ولَا تجعلْ والَِّذين جاُءوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننا الَِّذين سبقُونا ِباِإلميا[

ِحيمر ُءوفر كا ِإننبوا رنَآم ا ِللَِّذينا ِغل10:احلشر{] ِفي قُلُوِبن {  
أى أن وظيفتنا حنن الذين تبعناهم أن نقول ربنا اغفر لنا وهلم وال جنعل ىف قلوبنا غال ألحد 

 يتحقق لو مل يصمد  وهذا هو األمر الطبيعى البدهى ألن إمياننا ما كان له أن،منهم قط 
هؤالء النفر مع النيب عليه الصالة والسالم وحيملوا أمانة الرسالة ويبذلون الدم والنفس 

 وىف ذلك يقول اإلمام على رضي اهللا عنه ،واألهل واملال ىف سبيل إعالء كلمة احلق 
    عتمدة  ـ وهو أحد مصادر الشيعة املخماطبا شيعته من على منرب الكوفة كما ىف ج البالغة

ولقد رأيت أصحاب رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فما رأيت أحدا يشبههم (:يقول 
منكم ولقد كانوا يصبحون شعثا غربا ويقبضون على مثل اجلمر من ذكر معادهم كأن بني 

   )- يعىن عالمة السجود -أعينهم ركب املعزى 
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السالم ورفيقته ىف الدنيا أما أمهات املؤمنني وعلى رأسهم حبيبة النيب عليه الصالة و
 فقد جاء القرآن الكرمي وساوى ىف احلكم بني ،واآلخرة عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها 

زوجات النيب عليه الصالة والسالم وبني األنبياء والرسل عليهم السالم ىف مسألة التعرض 
  .. هلم أو حماولة إسقاط حشمتهم 
  :قال عز وجل عن اإلفك املبني 

  } 17:النور{] كُم اُهللا أَنْ تعودوا ِلِمثِْلِه أَبدا ِإنْ كُنتم مؤِمِننييِعظُ[
هلذا احلديث ينفي اإلميان ىف املطلق ألنه فجاء النص القرآىن كاشفا على أن التعرض 

تكذيب هللا ورسوله عليه الصالة والسالم وهذا كفر بإتفاق املسلمني ـ كما نقل اإلمام 
صارم املسلول ـ وما ينطبق على السيدة عائشة رضي اهللا عنها ينطبق أيضا ال بن تيمية ىف

   ،باعتبارهم سواسية ىف فضل أمومة املؤمنني على بقية زوجات النيب عليه الصالة والسالم 
  : يقول تعاىل 

اَألرحاِم بعضهم أَولَى ِببعٍض ِفي النِبي أَولَى ِباملُؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو [
ِكتاِب اِهللا ِمن املُؤِمِنني واملُهاِجِرين ِإلَّا أَنْ تفْعلُوا ِإلَى أَوِلياِئكُم معروفًا كَانَ ذَِلك ِفي الِكتاِب 

  } 6:األحزاب{] مسطُورا
أمهات املؤمنني نصوصا غري وقد أنزل اهللا عز وجل هذه اآليات احملكمات حبق الصحابة و

 - عز وجل-فليس بعد قول اهللا،  وهو الذى يعلم السر وأخفي،قابلة للنقض واملراجعة 
  قول 

   هكذا أمر اهللا ،وقد أمرنا أن نستغفر هلم وحنبهم ونفدي سريم العطرة بالنفس واملال 
 هذا  األجيال بعد ذلك وحتت خمتلف األغراض حتمل الطعن والتشكيك ىف بعضفجاءت

 ،اجليل الفريد بل وىف حق أعالمهم كأيب بكر وعمر وعثمان وعلى رضي اهللا عنهم 
 والذين ارتضوا ألنفسهم ،والعاقل ال حيتاج ردا على تلك الشبهات الىت يثريها املغرضون 

أن يقفوا ىف خندق واحد مع العلمانيني واملستشرقني أعدى أعداء اإلسالم لكى ميارسوا 
  . الطعن واللعن على أصحاب النيب عليه الصالة والسالم معهم نفس الفعل ىف

فالعاقل البد له أن يقرن هذه األقوال بآيات القرآن الكرمي لكى يطرح عن نفسه أى حاجة 
   . فليس بعد قول اهللا قول،لتفنيد أى شبهة حبق أى صحايب 
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م يكفي وحده باإلضافة ملا هو أهم وهو أن النظر إىل هؤالء الطاعنني ممن يدعون اإلسال
 ألم ـ كما قلنا ـ وقفوا ىف خندق واحد مع أعداء اإلسالم وجمرد ،الكتشاف هويتهم 

   .االحتاد ىف الغرض والفعل يكفي لرفض أى قول هلم حبق أى صحايب
   :وما أصدق قول اإلمام أيب زرعة الذى قال

 ذلك ، زنديق إذا رأيت الرجل يطعن ىف أصحاب النيب عليه الصالة والسالم فاعلم أنه( 
أن الدين عندنا حق وإمنا أداه لنا هؤالء الصحابة والذين يطعنون فيهم أرادوا أن جيرحوا 

  )شهودنا واجلرح م أوىل وهم زنادقة 
وكعادة مجيع األفاكني يأتون بشبهات عرجاء وبأحداث ملفقة ليتمكنوا من التشكيك ىف 

ىف املنافقني فيسقطوا على  أصحاب  فيأتون آليات القرآن الكرمي الىت نزلت ،الصحابة 
  !النيب عليه الصالة والسالم ؟

  :ومن ذلك 
] نحن مهلَمعفَاِق لَا تلَى النوا عدرِة مِل املَِدينأَه ِمناِفقُونَ وناِب مراَألع ِمن لَكُموح نِممو

  } 101:التوبة{] نَ ِإلَى عذَاٍب عِظيٍمنعلَمهم سنعذِّبهم مرتيِن ثُم يردو
 فنعم كان هناك ،والسؤال املنطقي أين وجه الداللة ىف اآلية لكى يطعنوا ا على الصحابة 

أما الذين ، منافقون باملدينة يعلم النيب عليه السالم بعضهم والبعض اآلخر ال يعلمهم 
لمهم فهؤالء هم جيل املرتدين  وأما الذين مل يع،علمهم فهم عبد اهللا بن سبأ وشيعته 

 ونلفت النظر إىل أننا جئنا بآيات ،الذى منعوا الزكاة فحارم أبو بكر رضي اهللا عنه 
حمكمات واضحات ىف تزكية املهاجرين واألنصار وسائر الصحابة فلو كان بينهم استثناء 

  .لبينه اهللا أو بينه النيب عليه الصالة والسالم 
لسالم شدد ىف الوصية على مدح أصحابه سواء فرادى بأمسائهم أو بينما جند النيب عليه ا

ىف حديث البخارى من رواية أيب سعيد اخلدرى مبجموعهم ومن ذلك قوله عليه السالم 
  :رضي اهللا عنه  

  ) ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ، ما بلغ مد أحدهم وال نصيفهأصحايبال تسبوا (
  :ر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال وىف صحيح البخارى من حديث جاب
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وكنا ) . أنتم خري أهل األرض : ( قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية (
مسع ساملا : تابعه األعمش  . الشجرةألفا وأربعمائة ، ولو كنت أبصر اليوم ألريتكم مكان 

  ) .ألفا وأربعمائة: مسع جابرا : 
  ..  حتصي واآلثار ىف ذلك أكرب من أن

خبالف األحاديث املستفيضة ىف مدح أعيان الصحابة مثل العشرة املبشرين زعماء الصحابة 
وأيضا بقيتهم مثل جليبيب وعمار واملقداد وأبو ذر وأبو هريرة وخالد بن الوليد وعمرو 

ومن األدلة العقلية الصرحية أن اهللا ،    وعشرات غريهم رضي اهللا عنهم بن العاص ومعاوية
  وجل قال ىف كتابه عز 

] لَوونَ ِباِهللا وِمنؤتكَِر وِن املُننَ عوهنتوِف ورونَ ِباملَعرأْماِس تِللن تِرجٍة أُخأُم ريخ متكُن
  } 110:آل عمران{] َآمن أَهلُ الِكتاِب لَكَانَ خيرا لَهم ِمنهم املُؤِمنونَ وأَكْثَرهم الفَاِسقُونَ

 ،فهذا املدح العظيم لألمة اإلسالمية ورد أول ما ورد ىف حق الصحابة وجيلهم الفريد 
وقد صح عن النيب عليه الصالة والسالم أنه مدح ثالثة أجيال أوهلا جيل الصحابة وتابعيهم 
من بعدهم ومن بعدهم وهى القرون الثالث األوىل خري القرون لألمة اإلسالمية والىت 

   .كلمة اهللا هى العلياصارت فيها 
  :ففي صحيح البخارى من حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه 

فال أدري أذكر بعد قرنه : قال عمران - الذين يلوم ، مث الذين يلوم ، مثقرينخري أميت (
 مث إن بعدكم قوما يشهدون وال يستشهدون ، وخيونون وال يؤمتنون ، -قرنني أو ثالثا 

   )ن ، ويظهر فيهم السمنوينذرون وال يوفو
ومبجموع هذه النصوص واألدلة أدركت األجيال األوىل لإلسالم ـ حيث كانت دولة 

فتتابعت أقوال كبار  ،اإلسالم العظمى ـ أن عنوان اهلداية إمنا يرتبط مبا كان عليه أوهلا 
 العلماء كمالك والشافعى وبن حنبل وأيب زرعة وكافة علماء املسلمني ىف التحذير من

فلو مل تكن هذه ، كون هذا اجليل هو خري األمة طيلة تارخيها انتهاك حشمة هذا اجليل  
  !الزمرة هى خري أمة فمىت كنا خري أمة إذا ؟
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 عجز األفاكون أمام النصوص الصرحية الصحيحة ذهبوا سريعا إىل الروايات املكذوبة فلما
لكشف عنها وجهلهم مبنهج املوضوعة مستغلني جهل الناس مبصداقية الروايات وكيفية ا

   .كتابة التاريخ اإلسالمى ىف املصادر األصلية كما سنرى
  

  :كيف انتشرت األباطيل التارخيية 
املعاصـرين   اجلرمية الكربي الىت متت حبق التاريخ اإلسالمى أن بعض املؤرخني واملـثقفني 

واعتـربوا جمـرد     )تاريخ األمم وامللوك    ( أخذوا عن تاريخ اإلمام الطربي املعروف باسم        
يعتقد صحتها وهذا غري صحيح حيث نص الطربي  ورود الروايات فيه معناها أن الطربي

ومصادرها وترك   الىت أتت إليه وبني إسنادها     على أنه مجع كل الروايات     ىف مقدمة تارخيه  
   ."9" وتلخيصها للمحققني من بعده النظر ىف صحتها

تحقيـق  خضع لل ريخ مثله مثل احلديث النبوىوهذه جرمية تتابعت على مر الزمن ألن التا
   ..تفنيد ونقد املصادر األوىل ، والتصحيح والتضعيف عن طريق

مرويات الكذابني من  ولو أخذنا تاريخ الطربي مثاال وهو املرجع األم األكرب ىف جماله فإن
ثالثة آالف   فزادت عن ــأحصاها الدكتور خالد كبري عاللــ الشيعة اإلخباريني 

واملـشكلة   ، فيهم اية باطلة سندا ومتنا وأصحاا أربعة فقط من رواة الشيعة املطعونرو
التاريخ اإلسالمى وهى الفتـرة   الكربي أن تلك الروايات تعاجل الفترة األكثر حساسية ىف

  ."10 "احلسني رضي اهللا عنه من وفاة النيب عليه الصالة والسالم إىل استشهاد اإلمام
   ،املثقفني املعاصرين باعتبارها من يات املغلوطة بني العامة وبني أقالموانتشرت تلك الروا

   بينوا مدى بطالا املسلمات التارخيية رغم أن العلماء قدميا وحديثا
  
  
  
 

                                                
 ـ تاريخ األمم وامللوك ـ املقدمة ـ طبعة دار بيت األفكار  9

 ـ روايات الكذابني ىف التاريخ اإلسالمى ـ حبث قيم للدكتور خالد كبري عالل ـ بالشبكة العنكبوتية  10
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  :وما حدث ىف الفتنة ميكن تلخيصه ىف اآلتى
  

لـصديق  تولية أيب بكـر ا  أمجع املسلمون بعد وفاة النيب عليه الصالة والسالم على : أوال
عليه السالم عند مرضـه   رضي اهللا عنه لسابقته وفضله وواليته أمر الصالة ىف حياة النيب

ىف ذلك حديثا شهريا ورد  حيث أصر النيب عليه السالم على أن يتوىل أبا بكر الصالة وقال
وقد روى البخـارى   )اهللا واملؤمنون إال أبا بكر يأيب ( بعدة طرق منها كما ىف البخارى

عنها مبايعة الصديق بالرواية الصحيحة حيث مت االتفاق علـى   لسقيفة الىت جنمتحادثة ا
  البيعة بال منغصات

 مجيع الصحابة فيما بعد بالشورى حيث أن النيب عليه الصالة والسالم ترك األمر ىف وقبلها
  .والعصمة املسلمني وانتهى بذلك عصر النبوةاحلكم واخلالفة شورى بني 

أن  حييـي األزدى  كأيب خمنف لوط بن ملزيفة الىت تروى عن رواة الشيعةفالروايات ا وعليه
هؤالء اإلخبـاريون   هناك خالفا وصراعا دب على السلطة كلها عبارة عن ترهات دسها

ونقلها بعضهم وهى   وقد جلأ املؤرخون لرواية الطربي،قطعا بأى سند صحيح  ومل تثبت
   ."11"أهل الكذب   احملدثون على أنه منرواية منقولة عن الشيعي أيب خمنف الذى أمجع

 سواها والرواية الصحيحة الواردة ىف البخارى تغىن كل طالب حق عما
 فيكفيه أنه كان    ،وفضائل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أكرب من أن يسعها مقام الكالم              

م ال تكـاد    ثاىن إثنني إذ مها ىف الغار وخصاله وفضائله الىت بينها النيب عليه الصالة والسال             
 حيث شهد له النيب عليه الصالة والسالم بأنه ،حتصي وقد نصر اهللا به اإلسالم أوال وآخرا    

  .الوحيد الذى مل يكن ىف إميانه تردد وال تلعثم 
ولقبوه الصديق يوم أن كان الذى بادر إىل تصديق النيب عليه الصالة والسالم ىف رحلـة                

 وهو الذى دعا أساطني الصحابة فيما بعد لإلسالم         ،اإلسراء واملعراج مع إنكار القوم هلا       
كما نصر اهللا به املستضعفني حيث بذل ماله كله ىف سبيل اهللا وىف ذلك يقول النيب عليـه                 

  )ما نفعىن مال مثلما نفعىن مال أيب بكر (  :الصالة والسالم 

                                                
ة اإلمام ـ مرويات أيب خمنف ىف تاريخ الطربي ـ رسالة ماجستري للدكتور  حييي إبراهيم اليحيي ـ جامع 11

 بالسعودية 
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ني ما بني   وعندما توىل اخلالفة وبدأت أحداث الردة وارجتفت األرض نارا من حول املسلم           
  . طمع الروم ىف حرب املسلمني أيضاردة القبائل داخل اجلزيرة وبني

 صاحب العزمية الىت ال تلني والثقة الىت ال تنـضب فحـارب             ،ولكن كان هناك أبو بكر      
املرتدين ىف نفس الوقت الذى نفذ فيه أمر النيب عليه الصالة والسالم ىف إنفاذ جيش أسامة                

 رغم ما يعنيه هذا من خطورة عندما تبقي املدينة بـال            ،دعهم  بن زيد إىل حدود الروم ور     
   : وقال ىف ذلك كلمة تكتب مباء الذهب،جيش ىف مواجهة املتربصني 

واهللا لو لعبت الكالب بأرجل أمهات املؤمنني ىف املدينة ما تركت أمر رسول اهللا عليـه                ( 
  )الصالة والسالم 

ار الفتنة ىف اجلزيـرة ومل يتـوان بعـدها أو    مث شكل القيادات والسرايا والبعوث وأمخد ن   
 فكانت البداية الىت تواتر عقدها      ،يستريح بل شكل اجليوش اإلسالمية لفتح فارس والشام         

وتويف رضي اهللا عنه ودفن إىل جوار الـنيب عليـه الـصالة         ،   بعد ذلك ىف عهد الفاروق    
لة تشويه صورته بأسلوب والسالم طاهرا مطهرا  وقد لعبت الروايات الشيعية دورا ىف حماو         
   ."12 "ساذج فأثاروا الشبهات حوله وتكفل العلماء بالرد عليها تفصيال

أوصي بعد استشارة أصحابه على تولية عمر بـن   قبيل وفاة أيب بكر رضي اهللا عنه : ثانيا
فناقشه ىف ذلك بعض الصحابة ملا يعرفـون مـن    اخلطاب رضي اهللا عنه خليفة للمسلمني

يترك عليهم خري خلق اهللا ىف زمانه كما هـو ىف   ق فأقنعهم أبو بكر بأنهشدة عمر ىف احل
  ."13 "رواية بن سعد ىف الطبقات الكربى

مجيعا  وخرج كتاب البيعة لعمر مع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وقرأه على الناس وهم
سقطت ىف  حيث ؛ حاضرون فقبلوه وتوىل الفاروق أمر األمة فكانت أزهى عصور اخلالفة

 اجلبـهتني معـا    كانت اجليوش اإلسالمية حتارب علـى     عهده دولىت فارس والروم معا و     
 فسقطت فارس ىف يد كبار جماهدى اجلبهة مثل املثىن بن حارثة وخالد بن الوليـد قبـل  

  وغريها  انتقاله جلبهة الشام وأيضا سعد بن أيب وقاص قائد جبهة الفرس ىف موقعة القادسية

                                                
 ـ حقبة من التاريخ  ـ خالفة أيب بكر ـ ـ الشيخ عثمان اخلميس  12
 ـ الطبقات الكربي ـ ترمجة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ــ  بن سعد الواقدى   13
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الـشام بقيـادة     املقدس على يد جمموع اجليوش اإلسالمية ىفوسقطت الروم وافتتح بيت
سـفيان ومعاويـة    خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن اجلراح وعمرو بن العاص وزياد بن أيب

  . رضي اهللا عنهمشقيقه
متس األفق ىف عدله  أما ىف العدل فحدث وال حرج حيث ال زالت سرية عمر بن اخلطاب

إىل الغرب حيـث   العدل واإلنصاف حدود دولة اإلسالم بل جتاوزت مسعته ىف ،وورعه 
 "14"أنــصفه األوربيــون فوضــعوه ضــمن أعظــم مائــة شخــصية ىف اإلســالم 

  وأنشأ عدة أنظمة إدارية للعطاء واخلراج فحققالدواوينالتنظيم اإلدارى قدم للخالفة  وىف
 ) يفري فريهعبقريا مل أر  (: فيه قول النيب عليه الصالة والسالم ىف احلديث الصحيح

وفضائله ومآثره كثرية جدا وكلها تشي بفرط عدله وحياديته ىف احلكم وتبجيله وتـوقريه         
 وأيضا تناولته الروايات الشيعية بالتنقص وخصته بكثري من هذا     ،للصحابة رضي اهللا عنهم     

الغثاء والسبب الرئيسي إمنا يعود ألنه كان اخلليفة الذى فتح اهللا على يديـه إمرباطوريـة                
  .فارس وأطفأ نار اوس فلم تقم هلم قائمة بعدها 

 وال ننسي أن نشري إىل رواية غري صحيحة تداولتها كتب التاريخ قدميا وحديثا وهى رواية     
 وهى قصة إسالم عمر بن اخلطاب حيث تقول القصة الشهرية أنه أتى يريد قتل               ،ال تثبت   

فاطمة بنت اخلطاب أسلمت وزوجهـا  النيب عليه السالم ىف دار بن األرقم فسمع أن أخته  
فحول وجهته إىل بيتها وضرا على وجهها فلما سال الدم رق هلا وطلب منها أن يـري                

    وعندما رآها وقرأ ما فيها دخل ىف اإلسالم،صحيفة القرآن 
هذه الرواية ال تصح ومل تثبت سندا رغم شهرا الواسعة ألن عمر بن اخلطاب رضي اهللا                

 اء مكة عند الكعبة على يد النيب عليه الصالة والسالم بعد حوار قصري عنه أسلم ىف بطح
   ."15"بينهما 

ونلفت النظر هنا إىل نقطة هامة للغاية وهى أن الشيعة استغلت هذه الرواية الشهرية عـن                
ضرب عمر لفاطمة شقيقته لكى تسقط الرواية على فاطمة الزهـراء رضـي اهللا عنـها                

                                                
 ــ العظماء مائة أعظمهم حممد ـ مايكل هارت ـ ترمجة أنيس منصور 14
  عثمان اخلميس ـ قناة صفا الفضائية ـ للشيخ) حقبة من التاريخ ( ـ برنامج  15
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ب الباب على فاطمة رضي اهللا عنها وكسر ضلعها وذلك          فاخترعوا أسطورة أن عمر ضر    
   ..إلجبار على بن أيب طالب على البيعة أليب بكر

وكأن عمر وأبا بكر وغريمها من الصحابة أعضاء ىف حكومة ثورية كالىت يشهدها عاملنـا           
  املعاصر 

افـضة  وحنن ال حنتاج قطعا إىل أن نثبت زيف هذه األسطورة الىت متثل عارا على جبني الر               
إىل اليوم حيث أا أظهرت على رضي اهللا عنه بصورة العاجز عن الدفاع عن زوجته أمام                

  !اعتداء مباشر  
ومن املالحظ أن عددا من مراجع الشيعة اليوم مثل حممد حسني فضل اهللا املرجع الشيعي               

ر رضي  اللبناىن شعروا خبزى هذه الرواية الىت ينشروا بني عوامهم رد تشويه صورة عم            
  .اهللا عنه مبا ال يقبله العقل وال يقره النقل فأنكروها إنكارا شديدا 

وكما قلنا سابقا أن احلقد الشيعي على عمر متأجج بشكل فادح بسبب دوره ىف إسـقاط    
فارس وهلذا لعب الفرس الذين تستروا بالتشيع لعبتهم ىف اختالق هـذه الروايـات الـىت      

تنايف حىت مع أخالق العرب ىف اجلاهلية فـضال عـن   تناسب طبيعتهم وجمتمعهم ولكنها ت   
  .اإلسالم

 لؤلـؤة اوسـي   عمر بن اخلطاب واستشهاده رضي اهللا عنه بيـد أيب  بعد اغتيال:  ثالثا
أوصي قبيل موته بأن يكون األمر شورى ىف الستة الباقني من العشرة  .. الفارسي لعنه اهللا 

  .  اخلليفة الثالث فيما بينهميتداولوا األمر ويرتضون بشرين باجلنة امل
رغم أنـه مـن    سعيد بن زيد أن يدخل ىف الشورى صهره ومن فرط عدله رضي اهللا أيب

وذلك تالفيا للمجاملة الىت قد تكون نظرا للقرابة بينه وبني عمر بن اخلطاب رضي  العشرة
غم أن  فـر ، فتخيلوا أى حيادية وأى عدل كان ميثله الفاروق رضي اهللا عنـه   عنهما اهللا

سعيد بن زيد من العشرة وفضله معروف وحيق له الدخول ىف الشورى واالختيـار إال أن                
  .جمرد قرابته من عمر وشكه أن الناس قد جتامله لذلك قام باستبعاده على الفور 

ومن اإلشاعات املغرضة الىت روجتها الروايات الباطلة أنه أمر بقتل أصحاب الـشورى إذا       
 فكيف جيرؤ ،دل على الغباء ىف التزوير قبل أن يدل على خبث الطوية          مل يتفقوا وهذا مما ي    

 وما هو هدفه  من ذلك وهو على ،عمر رضي اهللا عنه على هذا األمر حبق كرباء الصحابة    
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والرواية الصحيحة الثابتة أنه اختار أهل الشورى وأمرهم أن جيمعوا أمرهم            ؛   فراش املوت 
 وكان أصحاب الشورى ستة هـم  ، ام درء للفتنة بينهم على خليفة قبل مضي ثالثة أي

وىف أول اجتماع تنازل عبـد   وسعد وعبد الرمحن بن عوف عثمان وعلى وطلحة والزبري
 فارتضي به اخلمسة حكمـا  ،يكون حياديا دون تزكية أحد  الرمحن بن عوف وفضل أن

  بينهم
 ، وبقي اخليار بينهما وسعد لصاحل الصحابيني اجلليلني عثمان وعلى وتنازل طلحة والزبري

 الفة الىت ما رأت من قبل انتخـاب بن عوف بأوسع استفتاء شهدته اخل فقام عبد الرمحن
 ألن اخلالفة كانت تتم بالتشاور ،القاعدة الشعبية بأكملها قبل ذلك  خليفة على مستوى

تـشكل   الىت كانـت  والعقد ىف املدينة مث تطرح هذه الزمرة الفاضلة ــ بني أهل احلل
املدينة وبـاقي األمـصار     اسم اخلليفة وتعلنه بني العامة ىف لسا أشبه بالس التشريعيجم

   فيتوىل اخلالفة
الرمحن بن عوف بيوت أهل املدينـة مجيعـا    أما ىف أمر أصحاب الشورى فقد جاب عبد

 ،فاختاروا عثمان بن عفان رضي اهللا عنه إمجاعا  لثالثة أيام يستفىت الناس ويري اختيارهم
ىف شعبيتها وذلك ألنه ما من أحد اختلف على تقدميه  فكانت بيعته البيعة األوىل من نوعها

 . لسابق فضله
على مع املبايعني وال إشكال وعمل كعادته وزيرا مع اخلليفة الراشد عثمـان   وبايع اإلمام

ـ  كما كان من ع قبل وزيرا أليب بكر وعمر وأصبح من املتعارف عليه بني الصحابة واتم
العشرة املبشرين هم أسياد الصحابة وأفضلهم األربعة األوائل بالترتيـب مث   اإلسالمى أن

الستة الباقون مث يتبعهم ىف الفضل أصحاب بدر مث أصحاب أحد مث بقية املشاهد  يتساوى
  وىف هذا املعىن قال عبد اهللا بن مسعود ىف روايـة ،يتساوى امليزان مع سائر الصحابة  مث

  :يخ اخللفاءالسيوطى بتار
مث عثمان مث على مث سائر العشرة مث أهل املـشاهد مث   كنا نفضل الناس بأيب بكر مث عمر(

  )بينهم نترك الناس ال نفاضل
بكر وعمر رضي اهللا  وكانت سنوات خالفة عثمان امتدادا للعظمة الراشدة الىت أقرها أبو

إفريقية وبلـغ   مشل سائرعنهما فاستمرت الفتوحات شرقا وغربا واتسعت إىل مدى هائل 
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السنوات علـى    ومضت،وتوسعت املعيشة وازداد الرغد بسبب تدفق الغنائم ،  خراسان
العجم فيهم ما  عهد النيب عليه الصالة والسالم واتسعت دائرة املسلمني فشملت أقواما من

  .فيهم سواء من النفاق أو الصالح
نة عمياء ىف مصر والعراق تف ضـد  أقرانه من الفرس فت وافتعل عبد اهللا بن سبأ وبعض

عليه وخلعه ىف مفاهيم كانت جديدة على العامل اإلسـالمى   اخلليفة الراشد وتدعو للثورة
 . النبوة الذى كان ال يزال يعيش مشكاة

الروايات عن مطاعن متس عثمان رضي  ومارس رواة الشيعة دورهم املعتاد فألفوا عشرات
ملموسا وأثبت احملدثون وعلماء األخبـار   ر مل تكن واقعااهللا عنه وتروى الفتنة بوجهة نظ

  ."16 "كذا مجيعا
على عثمان ثورة كما صورها هؤالء املؤرخون بل كانت شـغبا قادتـه    ومل تكن الثورة

وتتبعها طبقات من اجلهالء والعوام اجتمعـوا ىف املدينـة املنـورة     شراذم تعد بالعشرات
  .زلهاخلليفة مطالبني بع وجتمعوا حول دار

العصابات والدفاع عـن اخلليفـة ال    هنا ثار الصحابة إىل السالح لتطهري املدينة من تلك
 مث تطـورت األمـور بعـد    ،أثر واقع  سيما وأن شيئا مما عابه الثوار على عثمان مل يكن

إىل املدينة زاعمـني أن عثمـان    رحيلهم واستجابتهم لتهديد الصحابة ليعودوا مرة أخرى
الثوار وأبرزوا كتابا مفترى على  ى مصر عبد اهللا بن سعد بأن يقتل هؤالءأرسل لعامله عل

أبعاد املؤامرة عندما سأهلم اإلمام على بن أيب طالب كيـف   واتضحت عثمان ال أصل له
 ،أهل العراق باجتاه العراق وذهب أهل مصر باجتاه مـصر   اجتمعتم مرة أخرى وقد ذهب
  !؟  يعودوا ىف نفس التوقيت مع أهل مصرالكتاب حىت كيف عرف أهل العراق حبكاية

أن األمر مدبرا بليل فلبس اإلمام على سالحه وطلب من عثمان أن  وكان واضحا للجميع
فأيب عثمان بإصرار شديد تورعا من تبعات الدماء وراجعـه مجيـع    مينحه اإلذن بالقتال
يتـون حولـه   مث طلب عثمان من أوالد الصحابة الذين يب  ،الرفض الصحابة فأصر على

 فاستغل الثوار الفرصـة ووثبـت   ،منازهلم وأقسم عليهم بطاعته  حيرسونه أن خيرجوا إىل
  .اخلليفة فقتلوه وهو يقرأ ىف املصحف شرذمة منهم إىل دار

                                                
 حممد أحمزون . ـ حتقيق موقف الصحابة من الفتنة ـ رسالة دكتوراة مطبوعة ـ د 16
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سائر أهل املدينة لكوم مل يفكـروا ىف أن   وكانت حادثة االغتيال غري متصورة ىف عقول
لكن ما مل حيسبه الصحابة أن قادة الفتنة كانوا قد  رميةاألمر سيصل ؤالء إىل مثل تلك اجل
واهتزت املدينة للحادث اجللـل      وكلهم من الغوغاء   انتظموا وصارت هلم أتباع باآلالف    

 الناس  استجاب اإلمام على للبيعة فخرج للمسجد وبايعه       وكاد زمام األمور يفلت لوال أن     
  .الصحابة  وأوهلم

  
 ىف عدة روايات اختلقها الرواة الشيعة وكلها مطعون فيها    أما اإلفك املبني فكان متمثال    

   : ومنها على سبيل املثال،بال جدال 
  
 وهذا ،أن الصحابة رضي اهللا عنهم من ثاروا على عثمان إلنكارهم عليه بعض تصرفاته              * 

من الكذب بال جدال فلم يكن بني املشاغبني صحايب واحد وال حىت عامى من أهل املدينة         
رب اإلفك أن من روجوا هذه الشائعة جعلوا سبب ثورة الصحابة أن عثمان رضي              ومن أك 

اهللا عنه ساوى بني الصحابة ىف العطاء وكان عمر رضي اهللا عنه قد فرق ىف العطاء بـني                  
   .الصحابة القدماء وبني الذين أسلموا بعد الفتح 

ىف ذلك العهد وهـوان     وهذا املطعن يسقط مبجرد النظر إليه ألنه يتنايف وأخالق الصحابة           
شأن الدنيا عليهم إىل احلد الذى جعلهم يبذلون ما يأتى إليهم من أموال ىف سبيل اهللا وال                 

 هذا باإلضافة خللو كتب     ،فكيف يثور أمثال هؤالء على املال       ! حيتفظون ألنفسهم بشيئ    
هـذا  التاريخ املوثقة من أى ذكر صحيح لو برواية واحدة تشري إىل اشتراك الـصحابة ىف      

  األمر 
بل الروايات جتزم بأن من وقف للفتنة دفاعا عن عثمان هم الـصحابة أنفـسهم وعلـى          

   ."17"رأسهم على وطلحة والزبري وبن عمر وغريمها 
والفتنة كانت سببها املؤامرات الىت قادا تلك الشراذم بعد أن انتشرت أموال الفتوحـات         

اء العوام ىف تأليبهم على اخلليفة تطبيقا        فاستغل مروجوا الفتنة غوغ    ،وعاش الناس ىف رغد     
   ."18 "،كون سببا ىف البطر وعدم الرضا للنظرية الواقعية وهى أن انتشار املال ي

                                                
  ـ املرجع السابق ـ خالفة عثمان رضي اهللا عنه  17
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  : وقد روى عن عروة بن الزبري قال 
  "19")أدركت زمن عثمان وما من نفس مسلمة إال وهلا حق ىف مال اهللا ( 
 ،رضي اهللا عنه كان ضعيف الشخصية       ومن املطاعن الساذجة أيضا أن عثمان بن عفان         * 

وهذا قول استغل املرجون له ما اشتهر عن حياء عثمان رضي اهللا عنه ومل يفرق هؤالء بني           
  .خلق احلياء وبني الضعف 

والثابت من قراءة تاريخ خالفة عثمان رضي اهللا عنه أنه كان ال يقل حزما وقدرة عن عمر        
قوف أمام انقالب الـروم والفـرس علـى         بن اخلطاب وأول مظاهر حزمه جناحه ىف الو       

 فثارت بعض واليات العراق وكذلك عاد الـروم مـرة           ،الواليات الىت فتحها املسلمون     
أخرى ملصر بعد أن أخرجهم عمرو بن العاص وتعرضت اخلالفة هلزة مشاة لتلك الـىت               

  حدثت ىف عهد أيب بكر
لتمرد وقضي عليهـا مجيعـا      فقام عثمان رضي اهللا عنه بتجهيز اجليوش ووجهها  لنقاط ا          

   .وأحكم قبضة اخلالفة على أراضيها 
ومل يكتف بذلك بل قام بإنشاء أول أسطول حبري للمسلمني رغم أم كعـرب كـانوا                

 ىف قتال البحر وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بالرغم من قوة قلبه مل يتخذ               ةمنعدمى اخلرب 
حر خلوفه من هالك اجليوش أمام      ب ال قرار تكوين أسطول حبري للمسلمني وغزو الروم من       

   .خربة الروم
ـ       ذات (طول ووجهـه إىل املعركـة الـشهرية         فجاء عثمان وبشجاعة القائد كون األس

كما أنه كان حازما ىف حـسابه       ،وكان انتصار املسلمني ساحقا بكل املقاييس       ) الصوارى
بة وهو أحد والته    للوالة والعمال على عكس ما نشره األفاكون فقد بلغه أن الوليد بن عق            

شرب اخلمر وجاء للشهادة شاهدين فعزله عثمان على الفور وأقام عليه احلد بـال تـردد           
 بالرغم من أن مة شربه للخمر مل تثبت         ،رغم أنه من أقربائه إال أنه مل حيابيه ىف دين اهللا            

                                                                                                                                       
 أكرم ضياء العمرى . عصر اخلالفة الراشدة ـ د 18
 ـ مصنف بن أيب شيبة ـ اجلزء الثالث ـ املوسوعة الشاملة  19



  وقرآنية اإلنصاف.. ف نورانية العفا السيدة عائشة رضي اهللا عنها
 

42

ذلك أصال بشاهدين عدل ألن الشاهدين كانا من املطعون فيهما من أهل الكوفة كما بني              
  ."20 ) "العواصم من القواصم( ه اهلام القاضي أبو بكر بن العريب ىف كتاب

 ورددتـه   ،ومن أشهر ما اشتهر عن عثمان رضي اهللا عنه هو موضوع توليته ألقاربـه               * 
   : فإذا نظرنا إىل أقارب عثمان رضي اهللا عنه فهم،األلسنة بغري حتقيق لألمر 

  الوليد بن عقبة وسعيد بن زيد وعبد اهللا بن عامر معاوية وعبد اهللا بن سعد بن أيب سرح و
   ، بينما أقاربه مخسة ، واليا 17أما بقية والة عثمان فهم من باقي الصحابة وبلغ عددهم 

 17فكيف ميكن أن نعمم اإلام عليه رضي اهللا عنه ومن توىل من أقاربه مخسة ىف مقابل                 
   .واليا من غريهم

رضي اهللا عنه مل حيابيهم ألنه ببساطة وضعهم ىف نفـس        وحىت هؤالء الذين والهم عثمان      
األماكن الىت وضع فيها النيب عليه الصالة والسالم وعمر وأبو بكر رضي اهللا عنهما أمثاهلم         
من بىن أمية ألم أهل عزة وكرم وشرف وسؤدد ومل يتول منهم أحد اإلمـارة إال أدى                 

 للوالية وسبقه إىل ذلك مـن سـبقه         فلم يبتدع شيئا جديدا وهؤالء كانوا أكفاء       ،حقها  
  "21"للحكم 

هذا فضال على أن هؤالء اخلمسة مل يوهلم عثمان ىف وقت واحد بل والهم على مراحـل             
وعزل منهم الوليد بن عقبة كما تقدم وعندما تويف عثمان مل يتبق من أقاربه أحد ىف سدة                 

   . بن عامراإلمارة إال ثالثة فقط وهم معاوية وعبد اهللا بن سعد وعبد اهللا
 فمعاوية رضي اهللا استقر له أمر الشام        ،والثالثة قاموا بواجب اإلمارة على أحق ما يكون         

  .رغم جماورته للروم وعبد اهللا بن سعد هو الذى فتح إفريقية 
 ،باإلضافة ملا هو أهم وهو أن على بن أيب طالب وىل أقاربه أيضا ألم استحقوا التوليـة             

ضي اهللا عنه من هو أفضل من والة عثمان إال عبد اهللا بن عباس              ومل يكن بني والة على ر     
   .رضي اهللا عنهما

وكما سبق أن بينا أن هذا اجليل مل تكن فيهم احملاباة والدليل على ذلك ما فعله عثمان مع                  
  الوليد بن عقبة رغم أنه من أقاربه 

                                                
 ـ العواصم من القواصم ـ القاضي أبو بكر بن العريب  20
 حقبة من التاريخ ـ خالفة عثمان رضي اهللا عنه ــ عثمان اخلميس ـ  21
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ب إليهـا مثـل     أما فضل عثمان بن عفان ففيه من السرية العطرة ما يشرف أى أمة تنتس             
 فيكفيه شرفا قول النيب عليه الصالة والسالم أن عثمان تستحي منـه             ،الشخصية الفريدة   

 ويكفيه أنه كان زوج ابنىت النيب عليه الصالة والـسالم           ،املالئكة كما ثبت ىف الصحيح      
رقية وأم كلثوم وهذا نقطة تشري إىل مكانته الفريدة حىت يرتضيه النيب عليه السالم زوجـا              

  نتني من بناته لب
 ففـي خالفتـه     ،وأعز اهللا به اإلسالم سواء ىف بداية الدعوة أو ىف املدينة أو بعد خالفته               

 وقبل اخلالفـة كـان      ،أشرقت البالد بالرغد وانتشر اإلسالم إىل مزيد من أقطار األرض           
مناصرا للنيب عليه السالم بنفسه وماله وكان هو الذى اشتري للمسلمني بئر رؤمـة الـىت     

انت ملكا ليهودى باملدينة استخدمها للضغط على املسلمني وابتزازهم فاشتري عثمـان           ك
   .منه نصف البئر مث اشتراه كاملة بعد ذلك ووهبها للمسلمني بال أجر

 فهـرع   ،وىف أحد أعوام ااعة باملدينة أقبلت إحدى قوافله التجارية للمدينة تسد البصر             
 شراء بضائعه فأيب بيعها ووزعها كاملة ىف سـبيل اهللا  إليه التجار من كل ناحية يرغبون ىف  

 وىف غزوة العسرة تلك الغـزوة       ،وأعلن أنه ال يتاجر ىف القوت والناس على جوع وفاقة           
   :الشريفة الىت قال اهللا عنها ىف كتابه

]          وهعبات اِر الَِّذينصاَألنو اِجِريناملُهو ِبيلَى الناُهللا ع ابت ـا       لَقَدِد معب ِة ِمنرسِة العاعِفي س
ِحيمر ُءوفر ِبِهم هِإن ِهملَيع ابت ثُم مهفَِريٍق ِمن ِزيغُ قُلُوبي 117:التوبة{] كَاد {  

 فجاء عثمان رضي اهللا عنه فجهز جـيش  ،ملا حفلت به تلك الغزوة من مشقة ىف التجهيز   
  :ه النيب عليه الصالة والسالم فقال العسرة كله من خالص ماله وانبهر ب

   )ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم( 
 ،كما شهد له النيب عليه الصالة والسالم باجلنة وبشره ا على بلوى تصيبه وهى الفتنـة                 

وبسبب هذه البشارة وهذا العهد امتنع عثمان رضي اهللا عنه من فض الثـوار والغوغـاء                
 وفدى األمة بنفسه رضي اهللا عنه ومل يقبـل أن يقتـل          بالقوة وأمر أصحابه بترك السالح    
   .بسببه صحايب واحد ىف الدفاع عنه

القائمة وكان أهم ما يشغله أن يطهر املدينة  توىل اإلمام على ىف ظل ظروف الفتنة : رابعا
 ال ،ىف البحث والتحقيق عن قتلته للقـصاص   من الشراذم الىت شاركت ىف القتل مث يبدأ



  وقرآنية اإلنصاف.. ف نورانية العفا السيدة عائشة رضي اهللا عنها
 

44

وكل ما عرفه اإلمام على أم شراذم من البصرة  علني كانوا جمهولني بأعيامسيما أن الفا
  .واضحا والكوفة ولكن الرأس املدبر مل يكن

ىف حتقيـق   وأرسل اإلمام على بوالته لألمصار طامعا أن تستتب األمور أوال قبل الشروع
األمور  انفالتولكن طلحة والزبري طالباه بسرعة القصاص خوفا من أن يتكرر  القصاص

   . ويفلت اجلناة بفعلهم أو حيتموا بقبائلهم كما حدث فعال بعد ذلك
 ، اإلمام على التعجل ال سيما وأنه كان يفتقد القوة العسكرية الالزمة لتطهري املدينة فرفض

تشكيل  فاستأذن طلحة والزبري رضي اهللا عنهما للخروج إىل مكة وخرجا فعال ومها ينويان
مع أم  ه القصاص من الذين فروا بفعلتهم إىل الكوفة والبصرة وهناك التقواجيش يأخذون ب

أن تزلـزل   املؤمنني عائشة الىت وافقتهم الرأى على ضرورة األخذ بثأر اخلليفة الشهيد بعد
تشويه اخلليفة   وبعد أن زج املنافقون بأمساء الصحابة ىف مؤامرة،كيام من الفعل الشنيع 

   ،إىل قتال عثمان  ت بأمساء على وطلحة والزبري وعائشة تدعو الناسالراشد فزوروا خطابا
والزبري والـسيدة   وخرج جيش طلحة  ،وهذا مما زاد من غضب الصحابة رضي اهللا عنهم

إىل أن رءوس الفتنة  عائشة إىل العراق دف إدراك حق عثمان من الذين فروا ومل ينتبهوا
ووردت  ، ىف تـشكيله  ش الذى شرع اإلمام علىال زالوا مندسني باملدينة وىف قلب اجلي

لريي األمر وأدركهم هنـاك   أنباء جيش طلحة والزبري لإلمام على فشد الرحال إىل العراق
على احتاد اجليشني والعمل  بعد أن خاضوا جولة أو جولتني وتفهم الطرفان املوقف واتفقا

   .حتت قيادة واحدة
ألوفة من أصحاب الفنت من أن جيش أم املـؤمنني        ومن أعظم اإلفك ما رددته الروايات امل      

 وكيف يكون ذلك وقد خرج اجلـيش        ،خرج بنية اخلروج على اإلمام على ونقض بيعته         
  ! بينما اإلمام على ىف املدينة ،إىل العراق أساسا 

وباإلضافة لتلك الروايات زاد الرواة إشاعة شهرية وهى أن طلحة والزبري شهدا شـهادة              
املؤمنني عند ماء احلوأب وهذا من اإلفك املبني الذى ال أصل له ىف نقـل وال     زور أمام أم    

   ."22"عقل 

                                                
 ـ املصدر السابق  22
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 ونعود للقصة احلقيقية حيث التقت أطراف التفاوض لتسوية األمر وهـو مـا مت فعـال                
  "23 ") بات املؤمنون خبري ليلة وبات املنافقون بشر ليلة( وكما يقول بن كثري

  الطرفني آذان عبد اهللا بن سبأ وزمرته أدركوا على الفور أنبلغت أنباء التفاهم بني فعندما
هذا التصاحل سيمنح الفرصة لإلمام على ىف كشف األمر واستخراج القتلة مـن جيـشه               

 وعملت كتيبة منهم على اقتحام جـيش  ،فما ضيعوا وقتا   ،بعد استقرار األمور بسهولة
 ال ونادوا بأن جيش على غدر م وىفوالزبري ليال وهم نيام وأعملوا فيهم طعنا وقت طلحة

 جيش اإلمام على ىف نفس التوقيت فعلت كتيبة أخرى املثل واشتعلت املعركة على حني
  غرة
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  وهذه كل الروايات املثبتة ىف شأن وقعة اجلمل من كتب التاريخ احملققة 
   :)223التمهيد ىف الرد على امللحدة ـ ( يقول الباقالين * 
جلة من أهل العلم إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غري عزمية على احلرب بـل   قالو

وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقني عن أنفسهم لظنه أن الفريق اآلخر قد غدر  فجأة،
األمر كان قد انتظم بينهم ومت الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان من  به، ألن
 علـى أن  آراؤهم م ، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، مث اتفقت منهم واإلحاطة التمكن
  . املعسكرينوا باحلرب سحرة يف ويبدء يفترقوا

 ، ويصيح الفريق اآلخرغدر طلحة والزبري :وخيتلطوا ويصيح الفريق الذي يف عسكر علي
ذلك على ما دبروه، ونشبت احلرب،  غدر علي، فتم هلم: الذي يف عسكر طلحة والزبري

من اإلشاطة بدمه، وهذا صواب من  ان كل فريق منهم مدافعاً ملكروه عن نفسه، ومانعاًفك
على هذا السبيل، فهذا هو الـصحيح   الفريقني وطاعة هللا تعاىل إذا وقع، واالمتناع منهم

  ..املشهور، وإليه منيل وبه نقول
   :) 159العواصم من القواصم ص( ابن العريب ىف  يقولو* 

يتركهم أصحاب األهواء، وبادروا بإراقة الـدماء،   ، فلمليتراءواة وتدانوا وقدم علي البصر
يقع برهـان، وال   على البغواء، كل ذلك حىت ال واشتجر بينهم احلرب، وكثرت الغوغاء

  وإن واحداً يف اجليش يفسد تقف احلال على بيان، وخيفى قتلة عثمان،
 تدبريه فكيف بألف

 ) 239-4/238واألهواء والنحل امللل  الفصل يف(يقول ابن حزم  *
 ومن كان معهم فما أبطلوا قط إمامة -عنهم   رضي اهللا-وأما أم املؤمنني والزبري وطلحة 

ال إشكال فيها أم مل ميضوا إىل البصرة  فقد صح صحة ضرورية... علي وال طعنوا فيها
وا ومل يقتتلوا وال وبرهان ذلك أم اجتمع ... حلرب علي وال خالفاً عليه وال نقضاً لبيعته

 والتدبري عليهم، فبيتوا عسكر طلحة غارةعثمان أن اإل حتاربوا، فلما كان الليل عرف قتلة
فدفع القوم عن أنفسهم فرِدعوا حىت خالطوا عسكر علـي،   والزبري، وبذلوا السيف فيهم

 طائفة تظن وال تشك أن األخرى بدأا بالقتال، فـاختلط  فدفع أهله عن أنفسهم، وكل
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على أكثر من الدفاع عن نفسه، والفسقة من قتلـة عثمـان،    األمر اختالطاً مل يقدر أحد
  احلرب وإضرامها لعنهم اهللا ال يفترون من شب

 الفريقـان مـن   واصفاً الليلة اليت اصطلح فيها )7/5البداية والنهاية (ويقول ابن كثري  *
  : الصحابة

يتشاورون، وأمجعوا علـى أن   يلة، وباتواوبات الناس خبري ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ل
  .  يثريوا احلرب من الغلس

  :)723ص( احلنفي ـ شرح العقيدة الطحاوية ويقول ابن أيب العز *
وال من طلحة والزبري، وإمنا أثارها املفسدون  فجرت فتنة اجلمل على غري اختيار من علي

ا،وقد أمرها اهللا باالستقرار فيـه  القول يف أا خرجت من بيته أما ، بغري اختيار السابقني
  : تعاىل قولهيف 
 }يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األولـى وقرن{

 إمنا خرجت للصلح بـني املـسلمني، وجلمـع    -اهللا عنها رضي-أن عائشة  : فالرد عليه
اهللا ا اخلالف بني املسلمني ملكانتها عندهم، ومل  كلمتهم، وملا كانت ترجو من أن يرفع

بعض من كان حوهلا من الصحابة الذين أشـاروا   ن هذا رأيها وحدها ،بل كان رأييك
 عليها بذلــك
 : يقول ابن العريب

وأما خروجها إىل حرب اجلمل فما خرجت حلرب، ولكن تعلق الناس ا وشكوا إليها  (
 صاروا إليه من عظيم الفتنة وارج الناس، ورجوا بركتها يف اإلصـالح وطمعـوا يف   ما
 :ستحياء منها إذا وقفت للخلق، وظنت هي ذلك، فخرجت مقتدية باهللا يف قولهاال
  )خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس ال (

 ) وإن طائفتان من املؤمنني أقتتلوا فأصلحوا بينهما(  : تعاىل وبقوله
اخلروج عن اإلسالم أو الفسق حيث أن نفسها ترد على من ام أحد الطرفني ب هذا واآلية
بينهما فَِإنْ بغت ِإحـداهما   وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن املُؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا{: يقول نص اآلية

بينهما ِبالعدِل  واتبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اِهللا فَِإنْ فَاَءت فَأَصِلح علَى اُألخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي
املُقِْسِطني ِحبأَقِْسطُوا ِإنَّ اَهللا ي9:احلجرات} [و[ 
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اإلسالم وهـذا أمـر    أى أن القتال بني طوائف املسلمني ال ينفي عنهما اإلميان فضال عن
 على احلق منطقي ىف حالة اقتتال طائفتني حتسب كل منهما باجتهاد املخلص أا

أكثر من  ا بأن هذا هو سبب خروجها، كما ثبت ذلك عنها يفوقد صرحت عائشة نفسه
 .ما رواية مناسبة ويف غري

   :عنه  رضي اهللا-فروى الطربي أن عثمان بن حنيف 
 عنـد  -عنها رضي اهللا-وهو وايل البصرة من قبل علي بن أيب طالب أرسل إىل عائشة ( 

باألمر املكتوم،   مثلي يسريواهللا ما: ( قدومها البصرة من يسأهلا عن سبب قدومها، فقالت
غزوا حرم رسول اهللا  وال يغطّي لبنيه اخلرب، إن الغوغاء من أهل األمصار، ونزاع القبائل،
واستوجبوا فيه لعنة اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ، وأحدثوا فيه األحداث، وآووا فيه احملدثني،

ر، فاستحلوا الـدم احلـرام   عذ ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام املسلمني بال ترة وال
والشهر احلرام، ومزقـوا األعـراض    فسفكوه، وانتهبوا املال احلرام، وأحلوا البلد احلرام،
ضارين مـضرين غـري نـافعني وال     واجللود، وأقاموا يف دار قوم كانوا كارهني ملقامهم،

هؤالء املسلمني أعلمهم ما أتى  متقني، وال يقدرون على امتناع وال يأمنون، فخرجت يف
  :يف إصالح هذا، وقرأت القوم وما فيه الناس وراءنا، وما ينبغي هلم أن يأتوا

 }إصالح بني الناس ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو{
اهللا عليه وسلم الـصغري   فنهض يف اإلصالح ممن أمر اهللا عز وجل ، وأمر رسول اهللا صلى

وحنضكم عليه، ومنكر ننهاكم  ذا شأننا إىل معروف نأمركم بهوالكبري والذكر واألنثى، فه
  ..انتهى  ) عنه وحنثكم على تغيــــريه

  
 وهكذا ومن خالل اتفاق أهل التحقيق نفهم أن القتال شجر على غري إرادة الطرفني فيـه                

حىت انتهت املعركة بـسقوط   وعبثا حاول على وطلحة والزبري تدارك األمور فلم يفلحوا
بـصعوبة وقـام بتـأمني أم     القتلى بني الفريقني وسيطر اإلمام على على األمورعشرات 

إىل جيشه واختذ الكوفة عاصمة له  املؤمنني عائشة وردها ساملة إىل املدينة املنورة مث التفت
  .بعد ىف أكرب خطأ ارتكبه اإلمام وندم عليه فيما



  وقرآنية اإلنصاف.. ف نورانية العفا السيدة عائشة رضي اهللا عنها
 

49

من أهل الكوفـة    العظمى منهمل يكن جيشه حيوى من الصحابة الكثري بل كانت الغالبية
ىف رأس اإلمام  وفيهم من شارك بنفسه ىف قتل عثمان رضي اهللا عنه وهؤالء مثلوا صداعا

على أكمل وجـه   على لكوم أهل نفاق فضال على أن رءوس الفتنة بينهم تقوم بواجبها
 اجلمل ومحلـت  وقد تشوهت وقائع معركة  ،فعاش اإلمام على بينهم أسوأ سنوات عمره

  .الباطلة اامات عديدة ألم املؤمنني وطلحة والزبري وهلا من روايات الشيعة
وخذالم ألمره وهـم   وثبتت أقوال اإلمام على حبق الكوفة وأهلها وسبه هلم لعصيام له

  .يزعمون أم شيعته وأحبابه
 أن الفترة بالذات بدأت جذور فكرة التشيع الفارسي العقدى حيث أعلن بن سبأ ىف تلك
على كانت له اخلالفة حصرا بعد النيب عليه الصالة والسالم وأنه وصيه كما كـان   اإلمام
كما كان بن سبأ أول من أظهر السب والطعن   ؛بن نون وصي موسي عليه السالم يوشع

 أيب بكر وعمر ونشره بني أهل الكوفة فبلغ هذا الكالم مسامع اإلمام على فصعد املنرب حبق
  :بدايته  حليته ودموعه تسيل على خديه وتبللها وقال خطبته الشهرية الىتوهو يقبض على 

 ) وصاحباه ورجلى اإلسالم ما بال أقوام تتناول حبيبا رسول اهللا عليه وسلم( 
  :على املنرب كما ثبت عنه من مثانني وجها أنه قال

   ) من يفضلىن على الشيخني جلدته حد املفترى ( 
 ،ذلك عن طيش فتركه   لوال أن أقنعه بعض أصحابه أنه من قالوهم بقتل عبد اهللا بن سبأ

اإلمامة والوصاية بالوراثـة   فذهب هذا امللعون ينشر أول أقوال عقيدة التشيع وهى عقيدة
ذلك من األفكار الىت وجدت  على الدين وأن األئمة حمددين نصا وأم معصومون إىل غري

  .ىف البيئة الفارسية مرتعا كبريا
 وهى املسألة الىت حظيت بأكرب قدر ،أمر معاوية رضي اهللا عنهما  اإلمام على ىفمث دخل 

التاريخ اإلسالمى حيث حفلت باألكاذيب الىت حققها احملـدثون   من التشويه على مدى
  وبينوها

معاوية طيلة حيـاة   وأصل اخلالف بينهم مل يكن على اخلالفة من قريب أو بعيد ومل جيرؤ
 بيعة اإلمام علـى  ب لنفسه اخلالفة بل وضع شرط القصاص أمام قبولهاإلمام على أن يطل

يطلب القصاص باعتباره وىل  ورفض اإلمام على هذا الشرط وأصر على أن يبايعه أوال مث
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وكان معاويـة أيـضا     وكانت وجهة نظر واجتهاد اإلمام على هى الصواب،دم عثمان 
والقتال بينهما احتوتـه   ،   كان مع علىجمتهدا فيما ذهب إليه وإن مل يكن احلق معه كما

 : اآلية الكرمية
بغت ِإحداهما علَـى اُألخـرى    طَاِئفَتاِن ِمن املُؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ وِإنْ{ 

وأَقْـِسطُوا ِإنَّ   صِلحوا بينهما ِبالعدِلِإلَى أَمِر اِهللا فَِإنْ فَاَءت فَأَ فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء
املُقِْسِطني ِحباَهللا ي  {  

 الوصـف  وقوع القتال بني جبهتني أن أحدمها فاسق أو كافر بل جعـل اهللا  فليس معىن
  ،املؤمنني والبغي املذكور ىف اآلية ال يعىن التكفري من قريب أو بعيـد  للفرقتني هو وصف

 ما ورد عن النيب عليه الصالة والسالم عن اإلمام احلسن الذى صاحل أيضا يدل على ذلك
   : بعد فبشر النيب عليه السالم بذلك وقال معاوية فيما

  )اهللا يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني إن ابىن هذا سيد ولعل   (
  :والسالم عن الفئتني أيضا وقال النيب عليه الصالة

 ) املسلمني تقتلهم أدىن الطائفتني إىل احلق رقة منمترق مارقة على حني ف ( 
هى اخلوارج الذين خرجوا على اإلمام على ىف حـرب صـفني    والفرقة املارقة املقصودة
النهراون وهزمهم والنيب عليه الصالة قال أن الذى يقتلـهم أدىن   فقاتلهم على ىف معركة

ومعاوية كان جيتهدان لبلوغ احلق ال معىن هذا أن كال الطائفتني على  ،احلق الطائفتني إىل
   ."24 "والدنيا وأن اجتهادمها مأجور واألقرب للصواب هو جانب اإلمام على احلكم

   :والتلفيق فأول التزوير
ما يثبت من أى وجه وىف أى رواية أنه مسـى    كان ىف اام معاوية أنه سعي للحكم وهو

لعكس وهو إقراره بفضله ولكنه طلب ثبت ا نفسه أمريا ىف مواجهة على بن أيب طالب بل
 .دماء عثمان أوال

   :وثاىن أوجه التزوير
كانا يلعنان بعضهما وهـو كـذب وزور    متثل ىف أن رواة الشيعة أوضحوا أن الطرفني 

ظهور فسقهم فكيف بأهل  مفضوح حيث رفض اإلمام على سب اخلوارج أنفسهم رغم

                                                
 ـ حقبة من التاريخ ـ خالفة اإلمام على رضي اهللا عنه ـ عثمان اخلميس 24
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قولوا اللهم ( يقول  شه عن سبهم وكان وكان يراهم متأولني وينهى أصحابه وجي،الشام 
  ـ وهو ثابت ىف مراجع الشيعة كنهج البالغة ـ )أصلح ذات بيننا وبينهم  

  :ىف التزوير  األسايف وثالثة
األلسن وهى من رواية لوط بـن   هى انتشار قصة التحكيم املكذوبة الشهرية الىت تداولتها

األشعري وعمرو بن العاص وما   موسيحييي الكذاب املشهور وحتمل طعنا ىف معاوية وأيب
باالحتكام لكتاب اهللا فقبل علـى   فقد نادى معاوية فريق على  ،جرى منها ىف الواقع شيئا

هلم أبا موسي ومعه عبد اهللا بـن   على الفور ومل جيادل كما صورته كتب الشيعة وأرسل
طويال حىت اتفق يستغرق النقاش  عباس وتقابل عن جبهة الشام معهم عمرو بن العاص ومل

ـ  ال أمر اخلالفـة ـ ىف يـد     الطرفان عمرو وأبو موسي على أن يكون أمر قتلة عثمان 
  . جبهة مستقلة من الصحابة الذين مل يشاركوا ىف القتال

 العريب ىف وهذه هى الرواية الصحيحة الىت رواها الدارقطىن ونقلها عنه القاضي أبو بكر بن
والىت قالوا فيها  دى االفتراء ىف الرواية الباطلة للتحكيم م نوبي ) العواصم من القواصم( 

وأنه كان مغفال وأما كان يناقشان أمر اخلالفة إىل غري ذلـك   أن عمرو خدع أبا موسي
  ."25"  من األكاذيب املشتهرة

اإلمام على بيد عبد الرمحن بن ملجم اخلارجى وتوىل بعده اإلمام احلسن الذى  استشهدو
أبيه تلك املشاهد ولقي من أهل الكوفة اإليذاء مبا فيه الكفايـة فـرفض   حاضرا مع  كان

 وملا علم الشيعة من حوله بذلك طعنوه ىف فخذه وأهـانوه  ،وأرسل ملعاوية للصلح  القتال
 مذل املؤمنني فصمم على البيعة ملعاوية وهو ما مت بالفعل بعد ذلك لتجتمع األمة ىف ومسوه

   ."26" وية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهم مجيعااجلماعة على البيعة ملعا عام
  
  
  
  

                                                
 حييي إبراهيم ـ جامعة اإلمام . ـ مرويات أيب خمنف ىف تاريخ الطربي ـ د 25
 ـ الشيعة وصكوك الغفران ـ الشيخ حممد مال اهللا اخلالدى  26
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وقد راجت عدة أكاذيب حول موقعة صفني وحبق الصحابيني اجلليلني عمرو بن العاص       
  : ومعاوية بن أيب سفيان منها

  
 وهذا مـن    ،طلب اخلالفة مقابل والية مصر        أن عمرو بن العاص حتالف مع معاوية ىف       * 

 معاوية باخلالفة ما ثبت من أى وجه فكيـف يتفـق       الكذب الغري سائغ ألن أصل مطالبة     
معاوية مع عمرو على شيئ مل يتحقق أصال وال كان معاوية طالبا إياه ىف حياة اإلمام على                 

  .أبدا 
  :وعن أيب مسلم اخلوالىن أنه دخل على معاوية فقال له 

  ) أنت تنازع عليا أأنت مثله ( 
  :فقال معاوية 

 أحق وأفضل باألمر ولكن ألستم تعلمون أن عثمـان قتـل            ال واهللا إىن ألعلم أن عليا     ( 
مظلوما وأنا بن عمه وأنا أطلب بدمه فاتوا عليا فقولوا له أن يدفع ىل قتلة عثمان وأسـلم               

  )إليه األمور 
فأتوا عليا فكلموه فأيب عليهم ـ أى رفض عرض معاوية ـ ومل يـدفع    ( وتكمل الرواية 

  "27") القتلة 
ية مل يبدأ بقتال أبدا ومل خيرج على اإلمام على بسيفه ولكن رهن     هذا مع ملحوظة أن معاو    

  البيعة بتنفيذ مطلب القصاص وهو حق مشروع كفله اهللا تعاىل لوىل الدم ىف قوله تعاىل 
يِه سـلْطَانا فَلَـا   ولَا تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم اُهللا ِإلَّا ِباحلَق ومن قُِتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا ِلولِ         [

  } 33:اإلسراء{] يسِرف ِفي القَتِل ِإنه كَانَ منصورا
   وهذا ثابت حبق معاوية ومل جيادل به أحد ،أى أن لوىل الدم سلطان ىف مطالبته حبق القتيل 

أما إن قيل أن معاوية ليس هو وىل دم عثمان على اعتبار أن أبان بن عثمان على قيد احلياة          
هو أحق بدم أبيه فريد عليه بأن التشريع اإلسالمى ىف القصاص جعل والية الـدم رهنـا        و

 وبالتعبري الدارج أن وىل الدم هو كبري العائلة الىت ينتمى إليهـا             ،بالقدرة ال بقرب القرابة     
  .القتيل وهذا باتفاق الفقهاء كما نقل بن قدامه وغريه 

                                                
 ـ رواها الذهيب ىف تاريخ اإلسالم بإسناد صحيح  27
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و أحد املهاجرين وأسلم طوعا وينسحب عليه  أما بشأن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه فه  
 وقد مدحه النيب عليه الصالة والـسالم ىف  ،من الفضائل ما ينسحب على سائر املهاجرين      

   )نعم املال الصاحل للعبد الصاحل( قوله 
  )ابنا العاص مؤمنان ( وقال فيه ويف أخيه سعيد بن العاص 

ان والصحبة والفضل لعمرو بن العـاص       فهذا شهادة املعصوم عليه الصالة والسالم باإلمي      
 وتلك الشهادة ال تنقضها روايات الكذابني الىت ادعت أنه باع دينـه             ،فاتح الشام ومصر    

  بدنياه 
ومن املختلقات والكذب أيضا أن على بن أيب طالب طلب من معاوية املبارزة فأيهما قتل               

نه ينازع بالقتـال علـى      وهذا طعن ىف على رضي اهللا عنه أ        ،صاحبه صارت اخلالفة إليه     
 هذه الروايات من الزنادقة مل ينتبهوا أم يسيئون إىل على بـأكثر ممـا               فواضعو ،اخلالفة  

 وتكمـل الروايـة   ،يسيئون ملعاوية حيث جعلوه ىف معرض املنافسة الدنيوية على اخلالفة        
 أحـس  املختلقة أن عمرو بن العاص هو الذى برز لإلمام على وقاتله اإلمام وهزمه فلمـا      

  ! كشف عن عورته أمام على ليتركه عمرو باهلزمية
  ..وهذا كله كذب صراح 

وتلك الروايات تناسب أخالق األعاجم الذين وضعوا أمثـال تلـك األسـاطري دون أن         
يدركوا طبيعة اتمع العريب والذى كان ىف اجلاهلية فضال على اإلسالم ميوت دون كرامته      

   وال يفقدها
 ولو جاز لنا أن نتصور حدوث مثل هـذا          ،م تلك األخالق واملكارم     فلما جاء اإلسالم مت   

الفعل من حمارب عتيد مثل عمرو بن العاص لكنا بذلك نطعن ىف شهادة النيب عليه الصالة                
 باإلضافة إىل أن هذا الفعل ما كان ليفعله عبد رقيق وليس رجـل مبـروءة                ،والسالم فيه   

فضال على أن اإلمام على مل يطلب مثل هـذه          هذا   ،   عمرو بن العاص وكرامته واعتزازه    
  .املبارزة من األساس وهى من خمتلقات أيب خمنف 

من املختلقات أيضا أن معاوية بن أيب سفيان أمر بسب على بن أيب طالب على املنـابر                 * 
وزادوا ىف الرواية أن بىن أمية ظلوا مدة خالفتهم يسبون عليا رضي اهللا عنه سبعني عامـا                 

   .ر بن عبد العزيز فأبدل ذلك األمرحىت جاء عم
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وهذا من ناحية السند ساقط ال أصل له وأورده الشيعي املعروف أبو الفرج األصفهاىن ىف               
 وهو كتاب مسامرات ال كتاب تاريخ يعتد به فضال علـى خلـوه مـن          ،كتابه األغاىن   

   .األسانيد املتصلة أو الصحيحة باإلضافة لشيعية صاحبه
   ، أما من ناحية املنت

 فالذى ينظر إىل صحاح ،فمشكلة تلك الروايات أا تتفق مجيعا ىف ضحالة فكر من ألفها 
أو السنة جيد فضائل على بن أيب طالب رضي اهللا عنه ملئ السمع والبصر وهى مكتوبة 

مروية ىف العهد األموى فكيف يسبونه على املنابر ويشجعون العلماء على إبراز تلك 
  املرويات 

لى أن الطاعنني بتلك الروايات يتجاهلون أن اإلمام احلسن بايع معاوية هذا فضال ع
باخلالفة راضيا وعهد إليه معاوية بوالية العهد فكيف جاز للحسن أن يسلم أمر املسلمني 

وثبت حىت من كتب الشيعة أنفسهم أن   !لرجل غري صاحل فضال على أنه يسب أباه ؟
دان على معاوية كل عام فيستقبلهما باإلعزاز احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما كانا يف

مث أين بنو هاشم وأين  "28"، فكيف يستقيم هذا مع أمره بسب أبيهما ،واإلكرام 
الصحابة من هذا الفعل وهم اجليل الذين امتدحهم اهللا تعاىل ألم يأمرون باملعروف 

  !وينكرون املنكر 
من جهة النواصب الذين ختلفت إمنا الثابت الصحيح أن السب كان من جهة اخلوارج و

أما ما يستشهد به الشيعة اليوم من رواية صحيح مسلم أن معاوية أمر سعد ، عنهم الفتنة 
فهذا كذب والرواية ىف صحيح مسلم ال حتمل أمرا من معاوية  ، بن أيب وقاص بسب على

   ) ما منعك أن تسب أبا تراب(  :بالسب بل حتمل استفسارا حيث يقول معاوية لسعد 
فأجابه سعد بترديد فضائل على بن أيب طالب وانتهى احلوار إىل هذا احلد فاألمر كان 

 متاما كما نسأل ،استفهاما من معاوية عن إنكار سعد لسب السبابني فجاء جوابه بالسبب 
  )ما الذى دفعك لإلسالم ؟ (  :حنن ىف عصرنا احلاىل أى داخل جديد ىف اإلسالم 

ال كان هذا السؤال بناء على مقاييس الرافضة حيمل أمرا فالغرض معرفة السبب وإ
  !للمهتدى بالردة عن اإلسالم 

                                                
 ـ الشيعة وآل البيت ـ العالمة إحسان إهلى ظهري  28
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ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه صحايب ثابت الصحبة ويثبت حبقه من الفضائل ما * 
يثبت لسائر لصحابة فضال على أنه كان من كتبة الوحى بني يدى النيب عليه الصالة 

  ."29") اللهم اجعله هاديا واهد به  ( ل عن معاويةوالسالم وصح عنه أنه قا
وقد حكم بالد املسلمني عشرين عاما متر كالبلسم ىف تاريخ اإلسالم ازدادت فيه 

من أفضل معاوية أم عمر بن (  وقد قيل لعبد اهللا بن املبارك ،الفتوحات واستقر أمر الدولة 
  )العزيز 

رسول اهللا عليه الصالة والسالم خري من تراب ىف منخرى معاوية مع ( فقال بن املبارك 
  )عمر بن عبد العزيز 

  وهذا ملا ىف فضل الصحبة من مكرمة جعلها اهللا سبحانه وتعاىل حقا هلذا اجليل الفريد
 ، فكان منها أن أخذ البيعة ليزيد من بعده وكان يظنه صاحلا وكفؤا لألمر ،أما أخطاؤه 

 بل عرض البيعة له فقبلها من قبلها ورفضها من ،ولكنه ما أجرب خملوقا على البيعة لولده 
ويزيد كان ىف حياة أبيه خيتلف عن فترة ؛  رفضها وكان الرافضون أقل فانعقدت ليزيد 

 حيث ،حكمه كما ثبت من شهادة حممد بن على بن أيب طالب املعروف بابن احلنفية 
فة ظهر منه نزوعه  بيد أنه بعد توليه اخلال،كان يظهر التقوى والصالح وله سداد رأى 

بعكس أبيه الذى ثبت فضله من أكثر  ،  وهو من والة األمر الفاسدين ىف اخلالفة،للدنيا 
 بعيدا عن روايات التزييف ، فهذه هى قصة الفتنة من وقائع مصادرها احملققة ،من وجه 
وموقف أهل السنة واجلماعة من خالف على ومعاوية رضي اهللا عنهما هو  ،املعهودة 

 كان احلق فيه لعلى بن ،قف الواضح أن ما جرى بينهما قتال بني طائفتني من املؤمنني املو
  .أيب طالب ومعاوية كان خمطئا ىف اجتهاده 

 ووضع ما بدر منهم ىف ،وأصل عقيدة السنة أيضا هو السكوت عما شجر بني الصحابة 
ملقابل نرفض  فنحن ال ندعى فيهم العصمة لكن با،الفتنة من أخطاء موضعها الصحيح 

وواليته ضمن  ، تلويث هذا اجليل بروايات خمتلقة ختالف الواقع وختالف صريح القرآن
 النيب عليه الصالة والسالم ىف حكم املسلمني حيث كان معاوية أول امتدحهاالفترة الىت 

  :فاحلديث الصحيح يقول  ، ملوك اإلسالم
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   )كون حكما وجربيةتكون اخلالفة بعدى ثالثون عاما مث تكون ملكا مث ت( 
   .فاملمدوح هنا كان اخلالفة الراشدة وامللك والذم أحلق فقط باحلكم التاىل على ذلك

من تلك األحداث نستنتج أن التشيع كمفهوم سياسي كان ال عالقة له بعقيدة أو بدين بل 
 وهذا اإلجتاه حتول أوال إىل اجتاه فقهى ـ ال عقدى ـ ، كان اختاذ جانب اإلمام على

نتج فرقة الزيدية وهى القائمة اليوم ىف اليمن والىت تتبع فقه اإلمام زيد بن على وال ختتلف أ
عن أهل السنة إال ىف أا تقدم عليا ىف الفضل على أيب بكر وعمر ولكنها تقول بشرعية 

   وفضل اخللفاء
 امل من وفرقة الزيدية ال يعترب تسميتها بالفرقة أا شذت ىف شيئ من العقائد بل هم ىف

أهل السنة وهلم ىف الفقه مؤلفات خاصة م ختضع مليزان التحقيق العلمى سواء ىف فقه 
فالزيدية البترية ليست موضع خالف هنا وال ؛ اإلمام زيد بن على أو املسند املنسوب إليه 

ختضع للقالب الذى احتوى بقية فرق الشيعة عدا اجلارودية من الزيدية والىت خرجت على 
 أما فرق الشيعة الىت مجعتها مظلة العقائد املبتدعة فقد ،يدية وتشبهت بعقائد الرافضة الز

ظهرت من خالل اختاذ جانب اإلمام على اندس املتآمرون من السبئية ومن تابعهم من 
الفرس الذين توطنوا الكوفة منذ إنشائها وكونوا فيما بينهم تلك العقيدة الباطلة القائلة 

 وكانت السبئية هى أول فرق ، تطورت خالل األزمنة ومل تثبت عند حال باإلمامة والىت
  .الشيعة العقدية ظهورا تبعتها بعد ذلك باقي الفرق 
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  العقائد العامة لفرق الشيعة
 واإلمامة الىت يعتقدون ا ال عالقة هلا        ،تتفق فرق الشيعة مجيعا ىف القول بوجوب اإلمامة         

 لغة العرب بل هى مسمى وثقافة يهوديـة ممزوجـة بالعبـادات             باملسمى الذى نعرفه ىف   
 وأول من   ،الفارسية قائمة على تقديس بيت الدين واعتبار بيت الدين وامللك أمرا واحدا             

 وقالوا بأن اإلمامة أصل من أصول       ،أظهرها عبد اهللا بن سبأ الذى سيأتى ذكره بالتفصيل          
ة منصوص عليهم من الـنيب علبـه الـسالم          الدين ال يكون الدين كامال إال ا وهم أئم        

ومعصومون وهلم القدرة على نسخ القرآن ونسخ السنة إىل غري تلك األقوال الشنيعة الىت              
 وجنم على القول باإلمامة وفق هذا املفهوم تكفري الـشيعة لبقيـة             ،ختالف صريح القرآن    

م حيث شـرعوا ىف      وهم ىف أصوهلم خيتلفون عن دين اإلسال       ،املخالفني هلا من املسلمني     
الدين ما مل يرتل به سلطانا واتسموا بالغلو الفاحش ىف أمساء أئمتـهم الـذين اختلفـوا                 

 ما دل على أن القول بوجود نص ووصية مسبقة على أمساء األئمة هى              ،باختالف الفرق   
 وإخفاءدعوى باطلة ال أصل هلا ألن الشيعة رغم قلتهم واختاذهم سبيل الشذوذ عن األمة               

هم الناس إال أم اختلفوا على سبعني فرقة تقريبا وكل فرقة منهم تكفـر وتلعـن                عقائد
  .صاحبتها وتعترب نفسها الفرقة الناجية 
ئمة اليوم ومل الفرق املندثرة للتركيز على أصـل         وسنتعرض ىف البحث ألهم الفرق القا     

 وأمهـات    وهى الفرق اليت اختذت صحابة النيب عليه الصالة والسالم         ،موضوع البحث   
  ..املؤمنني غرضا من بعده 

وأكرب وأهم الفرق الىت ال زالت هلا جذور اليوم هى الفرقة اإلثناعشرية الىت تفرعت عـن                
إماما يبدءون بعلى بـن أيب طالـب وينتـهون          12الفرقة اإلمامية وقالت أن عدد األئمة       

   .باملهدى الغائب املنتظر
شراذم الفرقة النصريية وهى واحدة من الفرق ومل تتبق من فرق الشيعة اليوم إال هم وبعض   

            ا على تأليه اإلمام علىوهناك أيضا بعـض     ،الغري معدودة من فرق اإلسالم تقوم عقيد 
اإلمساعيلية وهم الذين توقفوا ىف اإلمامة على إمساعيل بن جعفر الصادق وتفرعـوا عـن               

سوا دولتهم ىف البحرين وسلبوا الفرقة اإلمامية أيضا وهؤالء ينتمى إليهم القرامطة الذين أس       
احلجر األسود من الكعبة وقتلوا احلجاج ودفنوهم ىف زمزم وظل احلجر األسود معهـم ىف     
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وينتمى إليهم كذلك أفراد ومؤسسي الدولة العبيديـة الـىت           ،   موطنهم قرابة سبعني عاما   
 قامت ىف املغرب وادعت أا تنتمى إىل الفاطميني وهم من أصل يهـودى وجنحـوا ىف               

   ."30 "االستيالء على مصر ومساها املؤرخون الدولة اخلبيثة
ملا فعلوه مبصر منذ فتحها هلم جوهر الصقلي فنشروا سب وتكفري الصحابة على جـدران           
املساجد وقتلوا خلقا كثريا من كبار علماء األمة ونشروا اإلحلاد والكفر حـىت اقـتلعهم               

 فطهر صالح الـدين     ،لذى ثار عليهم    صالح الدين بعد عدة معارك بينهم وبني الشعب ا        
أرض مصر والشام منهم وجنحت فرقة بسيطة ىف الفرار وهم الدروز الـذين يـستوطنون          

  لبنان اآلن ويعتقدون بألوهية احلاكم بأمر اهللا أشهر خلفاء العبيديني ىف مصر
علوه ومن آثارها أم أسسوا اجلامع األزهر كمعهد للعلوم الشيعية جنح املصريون ىف أن جي             

   .منارة للسنة منذ تاريخ طردهم للعبيديني  وحىت الوقت احلاىل
  

  :الفرقة االثناعشرية ومعتقداا 
 التاريخ الذى اختلـف   ، هجرية   255مل تكن تلك الفرقة موجودة ذا االسم قبل تاريخ          

   ،.ومل ينجب  من يصفونه باإلمامة فيه الشيعة اإلمامية بعد أن تويف احلسن العسكري آخر
فافترقوا أربعة عشر فرقة كانت منهم الفرقة االثناعشرية الىت تدعى اليوم أا كانت قائمة              

  !منذ النيب عليه الصالة والسالم 
والذى يتأمل كتب الفرق الىت سجلها املؤرخون قبل هذا التاريخ لن جيد لالثناعشرية أثرا              

 اختلفوا ىف عدم وجود إمام      وال عينا حيث أم كانوا مجيعا حتت لواء الفرقة اإلمامية حىت          
فقال قائل منهم أن احلسن العسكري أجنب ولدا ىف السر وهـو            ،  بعد احلسن العسكري    

  .املهدى الغائب الذى سيعود ىف آخر الزمان وهو غائب من اثىن عشر قرنا تقريبا 
 ومعتقداا تطورت عرب الزمن حيث اقتصرت ىف البداية على القول باإلمامة وما ارتبط ا             
من أفكار وتكفري سائر املسلمني وعلى رأسهم الصحابة عدا سبعة أو مخسة أو ثالثة منهم               

وكان أكرب تطور عربت به االثناعشرية ىف جمال العقائد هـو            ،حسب اختالف الروايات    
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عهد الدولة الصفوية الىت نشرت بالقوة املذهب الشيعي على إيران السنية وقتلوا من أهلها              
   .لف نفس رفضوا هذا املعتقدما يتجاوز مائة أ

وكان كبري الطائفة عامل امسه باقر السي يعتربونه الشيخ األعظم ىف جماهلم وتعترب عقائدهم   
احلالية هى دين السي الذى ألف هلم ىف العقيدة بعض األفكار الكفرية الىت سـامهت ىف                

  ."31"زيادم ضالال على ضالل
 التشيع العقدى مل خيف الغلو والكفر فيه مبـرور          خنرج من هذا إىل حقيقة مهمة وهى أن       

الزمن كما يعتقد البعض بل إن الزمن كلما تقدم كلما ازدادوا احنرافا عن اإلسالم وعـن                
وقد جاء اخلوميىن فأضاف أيضا للعقيدة الشيعية االثناعـشرية بعـض            ،أى مفهوم ديىن    

  ."32"طباعة كتب السي وأحياها وجدد مبتكراته وأعاد اكتشاف بعض األفكار امللحدة 
  
   :لتتبلور العقيدة الشيعية اليوم ىف العناصر التالية 

اعتقادهم بأن اإلمامة مكملة للدين والرسالة عندهم مل تتم وفق املفهوم القرآىن بإكمال             * 
الدين بوفاة النيب عليه الصالة والسالم بل جاء بعده ـ ىف معتقدهم ـ أئمة يرتفعون على   

   .والرسل مجيعا وآخرهم املهدى الغائبمقام األنبياء 
غلوهم الرهيب ىف تفضيل األئمة إىل حد القول بأم يعلمون الغيب ويعلمـون مـىت               * 

ميوتون وأوكل اهللا هلم أمر الكون وهلم والية تكوينية أى قدرة على اخللق وإحياء املـوتى               
 أقوال النـصاري    والرزق واحلساب واحلضور عند املوت إىل آخر تلك األقوال الىت فاقت          

وجعلوا هذا من ضروريات مذهبهم كما صرح بذلك اخلـوميىن ىف            ،   ىف عيسي بن مرمي   
  كتابه احلكومة اإلسالمية

تنقسم الشيعة االثناعشرية إىل فرقتني ىف داخل وعاء واحد أوهلما اإلخبارية الىت تقبـل              * 
ال حيـضره الفقيـه     بكل األخبار املوجودة ىف كتبهم املعتمدة وهى الكايف والوايف ومـن            

                                                
 ـ هذا التعبري أطلقه العالمة ااهد أبو منتصر البلوشي ىف مناظرات املسنقلة  31
ـ حملمد جاد ) اخلميىن ـ كبريهم الذى علمهم السحر ( ـ ملراجعة دور اخلميىن ـ يرجى مراجعة كتاب  32

 الزغيب ـ مكتبة صيد الفوائد 
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والوسائل ومستدرك الوسائل وحبار األنوار وغريها على اعتبار أن ما ورد فيها كله صحيح      
   .وهؤالء كفار باإلمجاع لكوم يسلمون بأن القرآن حمرف

والفرقة الثانية وهى األصولية الىت اخترعت االجتهاد ىف زمن غيبة املهدى وتلك تقول بأن              
  .لضعيف لكنهم يسلمون بأخبارها ىف جمملها ا الكتب فيها الصحيح وفيها

اعتقاد حتريف القرآن انفردت به االثناعشرية ىف عصرنا احلاضر على مستوى علمائهـا             * 
  . القدماء واملعاصرين

يعتقدون أن القرآن الكرمي وحده ليس حبجة إال إذا كان معه تفسري اإلمام املعصوم وال               * 
   .حكام منه مباشرة بغري قول املعصومجيوز النظر ىف القرآن واستنباط األ

يعتقدون بعقيدة البداء وهى جتويز وتصور اجلهل باهللا عز وجل ـ تعاىل اهللا عن ذلـك   * 
ـ والبداء مفهومه أن اهللا عز وجل ال يعلم احلوادث قبل وقوعها وقد جلئـوا إىل تلـك                  

ث كانوا يكذبون املقولة حىت ميكنهم اخلروج من مأزق ادعائهم علم الغيب على األئمة حي  
على أئمة آل البيت وينسبون هلم نبوءات ال تقع فكان احلل أن يقولوا أن اهللا عز وجـل                  

  .يقرر الرأى مث يرجع عنه والعياذ باهللا 
اعتقادهم ىف التقية وهى ستر معتقدهم والتعامل بالنفاق والتزلف مع اتمع احملـيط ال              * 

ان الدين كى ينجحوا ىف اهلروب من املواقف     سيما أهل السنة وجعلوا التقية من أعظم أرك       
الصعبة الىت يضطرون فيها إلخفاء معتقدهم أمام الناس وعامة شيعتهم وإعالنه فيما بينهم             

  .فقط 
من ضروريات مذهبهم أن الصحابة مجيعا كفار مرتدون ألم ارتضوا أبا بكر رضي اهللا              * 

 والية أهل البيت وفـق مفهـومهم      عنه خليفة للمسلمني والوالء والرباء عندهم يتمثل ىف       
  .والرباءة من الصحابة 

من ضروريات مذهبهم أن مجيع املسلمني ما عداهم حىت الشيعة الغـري منـتمني مـن                * 
لالثناعشرية هم كفار مستحقون للخلود ىف النار كما نقل املفيد امللقب بـشيخ الطائفـة           

نواصب ىف نظرهم أى أعداء وليس هذا فقط بل إن قتل السنة وهم ال،  إمجاعهم على ذلك    
أهل البيت هو أقرب القربات إىل اهللا تعاىل ألن دماءهم وأمواهلم حـالل زالل والـسنة                

   .عندهم أكفر من اليهود والنصاري
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طبقت الشيعة االثناعشرية هذه العقيدة بالفعل عندما سطر تارخيهم القـدمي والقريـب             * 
كو وافتخارهم بذلك حيث مت هذا على يد خيانتهم ألمة اإلسالم منذ تسليمهم بغداد هلوال      

الوزير الشيعي بن العلقمى الذى كان وزيرا للخليفة العباسي إبان هجوم التتار ومبناصـرة              
 وفعلوا نفس األمر ىف الشام على يد الكنجـى الـشيعي            ،.الطوسي أحد كبار شيوخهم     

   ."33" للفرصة الذى كان يتستر مبذهب الشافعى إلخفاء اعتقاده عمال بالتقية وانتظارا
 82وىف العصر احلاىل تعاونت حركة أمل الشيعية الىت أسسها موسي الصدر ىف لبنان عام               

 وأيـضا مارسـتها     ،مع اليهود لقتل الفلسطينيني وجريهم من لبنان باعتبارهم نواصب          
كمـا طبقهـا الـشيعة     ، "34"ميلشيات حزب اهللا الذى تشكل من رحم أمل بعد ذلك       

ر احلاىل على يد ميلشيات الصدر وجيش املهدى وفيلق بـدر الـذين             املعاصرون ىف العص  
متكنوا من ممارسة هذه األعمال حبق أهل السنة ىف العراق جنبا إىل جنـب مـع قـوات                  

  .االحتالل وتزعمت الشيعة رياسة العراق 
كما أن اخلوميىن مشي من قبل على نفس النهج فأعلن احلرب على العراق لثماىن سنوات               

فها رغم احلاح العراق ىف ذلك ووعد أنه سيحرر العراق من نظامه رغم أنـه               ورفض إيقا 
  ."35" عاما عندما كان هاربا من الشاه 14عاش ىف كنف هذا النظام 

العنصر األخري وهو ما يعنينا بالضرورة ىف هذا البحث أال وهو اعتبار مفهوم آل البيت               و* 
 ، تقييد من دليل أو شـبهة إثبـات   حمصورا على أهل الكساء واألئمة اإلثناعشر دون أى     

وعليه فقد أخرجوا أمهات املؤمنني من زمرة أهل البيت رغم ثبوت هذه الصفة هلم نـصا                
ومن أصول ولوازم عقيدم  ، على تكرمي اهللا عز وجل هلم بأمهات املؤمنني    ضال ف ،وعقال  

فك القدمي الذى أيضا كيل اإلامات والسب ألم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها وجتديد اإل      
والتركيـز   ،دحره القرآن الكرمي ىف حماولة إلسقاط هذه الشخصية لألسباب السابق بياا            

على مهامجة أم املؤمنني رضي اهللا عنها اختذ ىف تاريخ هذه الفرقة شكال منهجيا منتظمـا                

                                                
 ناصر القفاري.  أصول مذهب الشيعة اإلثناعشرية ـ دـ 33
 عبد اهللا الغريب .  ـ أمل واملخيمات الفلسطينية ـ د 34
 موسي املوسوى . ـ الثورة البائسة ـ د 35
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ري  وقد عرب عن هذا التوجه عاملهم الكب،حيث يعتربه علماء الطائفة من ضروريات املذهب     
 :حيث يقول .. السي ىف كتابه حق اليقني 

  ... و عائشة وحفصة .... نا نتربأ من األصنام األربعة إن( 
  "36" ) شر خلق اهللا على وجه األرض وأنه ال يتم اإلميان باهللا إال بعد التربؤ منهم  وأم

مهات فهذه هى األصول اليت حكمت أولئك املرجفني مثريي الشبهات واإلفتراءات على أ           
   .املؤمنني 

ويتضح للقارئ العزيز ـ بعد هذا العرض ـ أن أمر هذه اهلجمات املعاصرة ليس غريبـا    
 بل هو منـهج     ، كما أنه ليس عفو اخلاطر أتى به زنديق كتصرف فردى            ،وال مستغربا   

   ،وأنظمة وتقوم على رعايته مؤسسات كاملة كامل حتكمه حزبيات 
 بقدر ما هو موجـه للنيـل مـن       ،ؤمنني يف حد ذاته     كما أن اهلدف ليس النيل من أم امل       

  .. اإلسالم كعقيدة ودين وتاريخ 
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 :الفصل الثالث 
  شخصية أسرت النبوغ.. أم املؤمنني 

  
 
 
 

 "37" هكذا علمىن أيب
 
 

ــهِ  ــم جاللــ ــأله باســ   اهللا أســ

ــم    ــل اس ــان .. وبك ــى ببي ــا أت   م

   
  أن أرتــوى مــن ذكــر آل حممــدٍ   

ــصحاب    ــن ال ــانِ وم ــابقي اإلمي   ِة س

   
  ويكــون حبــهمو لقلــيب موطنــا   

ــستوى معــه      هــوى األوطــاِن.. ال ي

   
  فهــم الــذين حتملــوا ومتاســكوا   

ــاآلذانِ     ــار ب ــصدح األقط ــى ت   ك

   
  تفـي .. يف احلـق واحـدةً      .. كانوا يـدا    

ــسانِ    ــاق واإلحـ ــد وامليثـ   بالعهـ

   
  قـــد ألّـــف اهللا القلـــوب بنـــورِه

ــة الرضـــ    ــوا يف بيعـ   واِنفتجمعـ

   
 ـــه ــاخر خلـقَ ــرش ف ــوق الع   واُهللا ف

ــو    ــانِ  .. م ــدهم بأم ــم عه   ومت

   
ــا رب  ــهم.. ي ــاق بركب ــألك اللح   أس

ــانِ    ــالّن والركبـ ــث اخلـ   يف مبعـ

   
  

                                                
 ـ مصدر سابق) هكذا علمىن أيب (  ـ من قصيدة 37
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 :الفصل الثالث 
  شخصية أسرت النبوغ.. أم املؤمنني 

  
 الـدنيا  زوجة رسول اهللا صلي اهللا عليـه وسـلم يف  .. أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها  

وسيدة بيت  ،وفقيهة اخللفاء   ،وقرآنية اإلنصاف   ،ونورانية العفاف   ،واآلخرة منبع الفضائل    
  .. رضي اهللا عنها وأرضاها ،النبوة 

  ،ووصف ا ومل توصف به ،تصاغر النبوغ بني يديها فأسرته ومل يأسرها 
بن تيم بـن    هى عائشة بنت أيب بكر بن أيب قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد                 

أبوها هو الصديق رضي اهللا عنه خليفة رسوله اهللا عليه الـصالة            ،مرة بن كعب بن لؤى      
  .وصاحبه وصاحب هجرته .. والسالم 

  "38"وأمها هى أم رومان بنت عمري بن عامر بن دمهان بن غنم بن مالك بن كنانة 
املؤمنني الكربى   أمولدت بعد البعثة بأربع سنني أو مخس وتزوجها النيب بعد وفاة الصديقة

بنت ست سـنني وقيـل    خدجية بنت خويلد وذلك قبل اهلجرة ببضعة بثالث سنني وهي
اهلجرة منصرفة رضـي   سبع ودخل ا وهي بنت تسع سنني يف شوال يف السنة الثانية من

  ،  اهللا عنها من غزوة بدر ومل يتزوج صلى اهللا عليه وسلم بكرا غريها
عن حممد بن سعد بسنده إىل عائشة رضـي         ) نساب األشراف   أ( وقد أورد البالذرى يف     

  :قالت .. اهللا عنها 
تزوجىن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يف شوال سنة عشر من النبوة قبل اهلجرة بثالث                ( 

سنني وأنا بن ست سنني وهاجر رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فقدم املدينة يوم اإلثـنني     
وأعرس يب على رأس مثانية أشهر من املهاجر        ،شهر ربيع األول    الثنىت عشرة ليلة خلت من      

  "39) "وكنت يوم دخل يب تسع سنني 
وقد تكنت بأم عبد اهللا كما ذكر حممد بن سعد بسنده إىل عبد اهللا بن الزبري عن عائـشة                   

  :رضي اهللا عنها أا قالت 
                                                

  وما بعدها بتصرف يسري 56كربي ـ بن سعد الواقدى ـ اجلزء العاشر ـ صـ الطبقات ال 38
 57 ـ ص 10ـ املصدر السابق ـ ج  39
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فكانت . اكتىن بأم عبد اهللا     : ؟ فقال النيب عليه الصالة والسالم       .. يا نيب اهللا أال تكنيىن      ( 
  "40 ) "تكىن بأم عبد اهللا

  ،وفضائلها ومآثرها يضيق ا احلصر واملقام 
وفـضائل  ،وهلذا فإن الصفحات تتسع فقط لبعض فضائلها العامة اليت شاركها فيها غريها     
  ،أخرى جاءت خاصة ا وحدها رضي اهللا عنها مما متيزت به على األمة مجيعا 

  :والىت ميكن أن جند بني كبار شخصيات اإلسالم من يتمتع ا معها ،امة فمن فضائلها الع
فضائل أمهات املؤمنني وخاصة عائشة رضي اهللا عنـها زوجـات نبينـا           تلك الواردة يف    

  :وحبيبنا عليه أفضل الصالة وأمت التسليم، وقد أنزل اهللا عز وجل يف حقهن قوله 
كَأَح نتلَس ِبياَء النا ِنساِء﴿ يسالن 32: األحزاب[ ﴾ ٍد ِمن[،  

  وقال عز وجل
 ﴿ مهاتهأُم هاجوأَزو فُِسِهمأَن ِمن ِمِننيؤلَى ِبالْمأَو ِبي6: األحزاب[ ﴾ الن.[  

  :ومن فضائلها دخوهلا ىف مفهوم قوله تعاىل 
  ﴾ تطِْهريا ويطَهركُم الْبيِت أَهلَ الرجس عنكُم ِليذِْهب اللَّه يِريد ِإنما ﴿

  :وقوله تعاىل 
  .﴾ خِبريا لَِطيفًا كَانَ اللَّه ِإنَّ والِْحكْمِة اللَِّه آياِت ِمن بيوِتكُن ِفي يتلَى ما واذْكُرنَ ﴿

مـا  على حنـو    ،ومن فضائلها العامة أيضا دخوهلا ىف حديث أفضل نساء األمة وأكملهن            
  : أخرجه البخارى من حديث أيب موسي األشعري رضي اهللا عنه قال 

كثري، ومل يكملْ من النـساء إالّ   كَملَ من الرجال«قال رسولُ اللِّه صلى اهللا عليه وسلم (
وفضلُ عائشةَ على النساء كفضل الثَِّريِد على سائر  .مرمي بنت ِعمرانَ وآِسيةُ امرأةُ ِفرعونَ

  )الطعام 
ن فضائلها العامة أيضا أا كانت واحدة من األفئدة العلمية الىت وى إليها أكباد طلبة               وم

فكان كبار الصحابة رضي اهللا عنهم يرجعون إىل مجع مميز منهم للمعضالت كعمر             ،العلم  
حىت قال فيها أبو     ,وعلى وبن عباس ومعاذ بن جبل وكانت عائشة رضي عنها من بينهم             

  .. هللا عنه فيما أخرجه الترمذى وصححه موسي األشعري رضي ا

                                                
 64 ـ ص 10 ـ املصدر السابق ـ ج 40
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ما أشكل علينا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثاً قط فسألنا عنه عائشة إال                (
  )وجدنا عندها منه علماً 

  :وأيضا روى الدارمى 
  كانت عائشة حتسن الفرائض؟ : سألت مسروقاً: عن مسلم بن صبيح قال(

األكابر من أصحاب حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم           والذي ال إله غريه لقد رأيت       : قال
  )يسألوا عن الفرائض 

 ومن فضائل علمها الغزير أا أعطت ملن بعدها علما حاز ربع شريعة األحكـام تقريبـا                
وهى واحدة من كبار رواة احلديث الشريف وأسانيدها هى أعلى األسانيد صحة كمـا              

  .عند البخارى ومسلم 
  ) .. سري أعالم النبالء (وقال اإلمام الذهيب يف 

ومسلم هلا على مائـة   اتفق البخاري. مسند عائشة يبلغ ألفني ومائتني وعشرة أحاديث (
 ) مسلم بتسعة وسـتني  وأربعة وسبعني حديثاً ، وانفرد البخاري بأربعة ومخسني وانفرد

"41"  
 جـوار  وهكذا شهد هلا املسلمون والعلماء عرب العصور بكافة فضائل العلم والعلمـاء إىل     

ومل تكن   ،فضائل زوجات النيب عليه الصالة والسالم وموقعهن املتفرد ىف األمة اإلسالمية            
بل قسم اهللا عز    ،أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها وأرضاها تتمتع بالصفات السابقة فقط            

فجاءت هذه الصفات عنوان كمـال   ،وجل هلا من الصفات املتفردة الشيئ الكثري والنابغ  
 ،ة هذه الشخصية املتفردة ىف حيا

  
  
  
  
  
 

                                                
  139ـ سري أعالم النبالء ـ اإلمام الذهيب ـ اجلزء التاسع ـ  41
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 :الفضائل والصفات الىت انفردت ا رضي اهللا عنها 
انفردت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها بعدد من الفضائل والـصفات الـىت جيهلـها                

رغـم أن   و رغم تواتر جميئها عن السلف بسبب اشتهار صفاا األخرى          ،الكثريون عنها   
إال أن أم املؤمنني رضي اهللا عنها مل تعتز ومل تذكر           ،ة وكثرية   هذه الفضائل املتفردة متعدد   

  ،وحتدثت عنهن بنفسها ،عن نفسها أفضل من صفاٍت عشر وردت حبقها رضي اهللا عنها 
  : فقد أورد حممد بن سعد بسنده إىل القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت 

  . فُضلت على نساء النيب بعشر ( 
  ! ا هن يا أم املؤمنني ؟وم: قيل 

ومل يـنكح إمـرأة أبواهـا       ،مل ينكح النيب صلي اهللا عليه وسلم بكرا قط غريي           : قالت  
وجاءه جربيل بصورتى من الـسماء      ،وأنزل اهللا تعاىل براءتى من السماء       ،مهاجران غريي   
فكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد ومل يكـن          ،تزوجها فإا إمرأتك    : يف حريرة وقال    

وكان يصلي وأنا معترضة بني يديه ومل يكـن يفعـل      ،صنع ذلك بأحد من نسائه غريي       ي
 وكان يرتل الوحى وهو معى ومل يكن يرتل وهو مع أحد نسائه غـريي              ،ذلك مع غريي    

ودفن ،ومات يف الليلة اليت كان يدور فيها على ،وقبض اهللا نفسه وهو بني سحرى وحنرى    
  "42 ) "يف بيىت

لصفات بتناوله واحلديث عنه هو نزول براءا رضي اهللا عنـها مـن             وأقوى وأبرز هذه ا   
والىت أنزل اهللا فيها مثانية عشر آية لتربئتها وتزكيتها وذم املنافقني           ،السماء يف حادثة اإلفك     

فكانت أعظم خصائصها اليت تفردت ا رضي اهللا عنها ومبعث فخرها           ،وأصحاب اإلفك   
بينما هى رضي اهللا    ،بآيات بينات تتلى إىل يوم القيامة       واعتزازها أن ينصفها اهللا عز وجل       

  ،عنها مل تكن تطمح إال يف ظهور براءا برؤيا يراها النيب عليه الصالة والسالم 
  :وكانت البداية مع قوله تعاىل 

]خ ولْ هب ا لَكُمرش وهبسحلَا ت كُمةٌ ِمنبصاُءوا ِباِإلفِْك عج ِرٍئ ِإنَّ الَِّذينِلكُلِّ ام لَكُم ري
ِظيمع ذَابع لَه مهِمن هرلَّى ِكبوالَِّذي تاِإلثِْم و ِمن بسا اكْتم مه11:النور{] ِمن {  

  ،ولندع أم املؤمنني تعطر الصفحات ذه القصة من روايتها 

                                                
  وما بعدها 63 ص 10ـ الطبقات الكربي ـ بن سعد ـ اجلزء  42
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  :أورد بن كثري يف تفسريه 
  :قال  الزهري ، عن معمر دثناح عبد الرزاق ، حدثنا : أمحد وقال اإلمام(

وعبيد اهللا بن عبد اهللا  وعلقمة بن وقاص ، وعروة بن الزبري ، بن املسيب ، سعيد  أخربين
زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، حني قال هلا  عائشة عن حديث بن مسعود ، بن عتبة

هللا ، وكلهم قد حدثين بطائفة من حديثها ، وبعضهم كان ما قالوا ، فربأها ا أهل اإلفك
اقتصاصا ، وقد وعيت عن كل واحد منهم احلديث الذي  أوعى حلديثها من بعض وأثبت

  :حدثين ، وبعض حديثهم يصدق بعضا 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه  : زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت عائشة  ذكروا أن

ج سفرا أقرع بني نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج ا رسول اهللا إذا أراد أن خير وسلم
  صلى اهللا عليه وسلم معه ،

بيننا يف غزوة غزاها ، فخرج فيها سهمي ، وخرجت مع رسول  فأقرع : عائشة قالت 
يف هودجي وأنزل فيه  وذلك بعدما أنزل احلجاب ، فأنا أمحل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،

 املدينة ، غزوه وقفل ودنونا من  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منمسرينا  حىت إذا فرغ
جاوزت اجليش ، فلما  آذن ليلة بالرحيل ، فقمت حني آذنوا بالرحيل ، فمشيت حىت

فلمست صدري ، فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع ،  قضيت شأين أقبلت إىل الرحل
 الذين كانوا يرحلون يب وأقبل الرهط. فالتمست عقدي ، فحبسين ابتغاؤه  فرجعت

 قالت - وهم حيسبون أين فيه -كنت أركب  فحملوا هودجي فرحلوه على بعريي الذي
. العلقة من الطعام  وكان النساء إذ ذاك خفافا مل يهبلهن ومل يغشهن اللحم ، إمنا يأكلن: 

ا فبعثو فلم يستنكر القوم ثقل اهلودج حني رحلوه ورفعوه ، وكنت جارية حديثة السن ،
عقدي بعدما استمر اجليش ، فجئت منازهلم وليس ا داع  ووجدت  اجلمل وساروا ،

. فريجعون إيل  كنت فيه ، وظننت أن القوم سيفقدوين وال جميب ، فتيممت مرتيل الذي
مث  صفوان بن املعطل السلمي  وكان-فبينا أنا جالسة يف مرتيل ، غلبتين عيين فنمت 

مرتيل ، فرأى سواد إنسان نائم ،   فادجل فأصبح عند-يش الذكواين قد عرس من وراء اجل
فاستيقظت  وقد كان يراين قبل أن يضرب علي احلجاب ،. فأتاين فعرفين حني رآين 

باسترجاعه حني عرفين ، فخمرت وجهي جبلبايب ، واهللا ما كلمين كلمة  وال مسعت منه 
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، فانطلق يقود يب  كبتهااسترجاعه ، حىت أناخ راحلته ، فوطئ على يدها فر كلمة غري
فهلك من هلك يف شأين ، . موغرين يف حنر الظهرية  الراحلة حىت أتينا اجليش بعدما نزلوا

فاشتكيت حني قدمنا  املدينة فقدمت . اهللا بن أيب بن سلول عبد وكان الذي توىل كربه
 يف والناس يفيضون يف قول أهل اإلفك ، وال أشعر بشيء من ذلك ، وهو يريبين شهرا ،
عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حني  أين ال أعرف من رسول اهللا صلى اهللا وجعي

" ؟ كيف فيكم: " يقول  اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيسلم ، مث أشتكي ، إمنا يدخل رسول
قبل  أم مسطح نقهت وخرجت معي فذلك يريبين وال أشعر بالشر ، حىت خرجت بعدما

 خنرج إال ليال إىل ليل ، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من وال -  وهو متربزنا-املناصع 
. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها يف بيوتنا  وأمرنا أمر العرب األول يف الترته ، بيوتنا ،

ابنة صخر  وأمها  وهي ابنة أيب رهم بن املطلب بن عبد مناف ،-مسطح  وأم فانطلقت أنا
فأقبلت  - مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب نهاواب بكر الصديق ، أيب خالة بن عامر ،

" يف مرطها فقالت  أم مسطح ، فعثرت قبل بييت حني فرغنا من شأننا وابنة أيب رهم أنا
أي : قالت  بدرا؟ شهد] قد [ بئسما قلت ، تسبني رجال : فقلت هلا  . " مسطح تعس

هل اإلفك ، فازددت فأخربتين بقول أ وماذا قال؟: هنتاه ، أمل تسمعي ما قال؟ قلت 
فسلم  فلما رجعت إىل بييت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مرضا إىل مرضي 

وأنا حينئذ أريد أن :  قالت -أتأذن يل أن آيت أبوي؟ : قلت " كيف تيكم؟ " ، مث قال  
 فأذن يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجئت أبوي فقلت -قبلهما  أتيقن اخلرب من

أي بنية هوين عليك ، فواهللا لقلما كانت امرأة : فقالت  يا أمتاه ما يتحدث الناس؟: ي ألم
سبحان اهللا : فقلت : قالت . أكثرن عليها  قط وضيئة ، عند رجل حيبها ، وهلا ضرائر إال

يرقأ يل دمع وال  فبكيت تلك الليلة حىت أصبحت ، ال: أوقد حتدث الناس ذا؟ قالت 
وأسامة بن  عليا فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. صبحت أبكي أكتحل بنوم ، مث أ

فأشار  أسامة بن زيد فأما : حني استلبث الوحي ، يستشريمها يف فراق أهله ، قالت زيد
براءة أهله ، وبالذي يعلم يف نفسه له  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالذي يعلم من

 علي بن أيب طالب وأما . م أهلك ، وال نعلم إال خريايا رسول اهللا ، ه: من الود ، فقال 
. تسأل اجلارية تصدقك اخلرب  مل يضيق اهللا عليك ، والنساء سواها كثري ، وإن: فقال 
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هل رأيت من  بريرة ، أي: " فقال  بريرة ، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت 
ثك باحلق إن رأيت عليها أمرا قط بع والذي : بريرة له فقالت " عائشة؟ شيء يريبك من

 تنام عن عجني أهلها ، فتأيت الداجن أغمصه عليها ، أكثر من أا جارية حديثة السن ،
 . اهللا بن أيب بن سلول عبد فتأكله ، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستعذر من

شر املسلمني من يا مع: " عليه وسلم وهو على املنرب  فقال رسول اهللا صلى اهللا: قالت 
علمت على أهلي إال خريا ، ولقد  بلغين أذاه يف أهل بييت ، فواهللا ما يعذرين من رجل قد

سعد  فقام" . على أهلي إال معي  وما كان يدخل ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا ،
 ضربنا عنقه ، األوس رسول اهللا ، إن كان من أنا أعذرك منه يا: فقال  بن معاذ األنصاري

 -سعد بن عبادة  فقام : قالت. أمرتنا ففعلنا أمرك  ، اخلزرج وإن كان من إخواننا من
 : لسعد بن معاذ  فقال-احتملته احلمية  وكان رجال صاحلا ، ولكن وهو سيد اخلزرج ،

 - أسيد بن حضري وهو ابن عم سعد بن معاذ فقام. لعمر اهللا ال تقتله وال تقدر على قتله 
فتثاور . املنافقني  لعمر اهللا لنقتلنه ، فإنك منافق جتادل عن! كذبت : ةلسعد بن عباد فقال

قائم على [ اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حىت مهوا أن يقتتلوا ، ورسول واخلزرج األوس احليان
رسول اهللا  خيفضهم حىت سكتوا وسكت] عليه وسلم  فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا. املنرب 

 يل دمع ، وال أكتحل بنوم ، يرقأ وبكيت يومي ذلك  ال: لت صلى اهللا عليه وسلم ، قا
،  أبكي فبينما مها جالسان عندي وأنا: قالت . وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي 

فأذنت هلا ، فجلست تبكي معي ، فبينا حنن على ذلك  األنصار ، استأذنت علي امرأة من
ومل جيلس عندي :  قالت -جلس   مثعلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلم إذ دخل

فتشهد :  قالت -وقد لبث شهرا ال يوحى إليه يف شأين شيء  ما قيل ،] يل [ منذ قيل 
فإنه قد بلغين  عائشة ، يا أما بعد: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني جلس ، مث قال 

غفري اهللا اهللا ، وإن كنت أملمت بذنب فاست عنك كذا وكذا ، فإن كنت بريئة فسيربئك
فلما قضى : قالت . اهللا عليه  تويب إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنب مث تاب ، تاب مث

 : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقالته قلص دمعي حىت ما أحس منه قطرة ، فقلت أليب
. واهللا ما أدري ما أقول للرسول : فقال . أجب عين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهللا  واهللا ما أدري ما أقول لرسول: فقالت . عين رسول اهللا  أجييب : فقلت ألمي



  وقرآنية اإلنصاف.. ف نورانية العفا السيدة عائشة رضي اهللا عنها
 

71

واهللا ] إين  : [ -كثريا من القرآن   وأنا جارية حديثة السن ، ال أحفظ-فقلت :  قالت 
لكم إين  لقد عرفت أنكم قد مسعتم ذا ، حىت استقر يف أنفسكم وصدقتم به ، ولئن قلت

ولئن اعترفت لكم بأمر واهللا عز . بذلك [  ال تصدقوين -  واهللا يعلم أين بريئة-بريئة 
 يوسف أبو ولكم مثال إال كما قال ، وإين واهللا ما أجد يل] أين بريئة تصدقوين  وجل يعلم

مث حتولت فاضطجعت على : قالت  .  ] ( مجيل واهللا املستعان على ما تصفون فصرب :(
ولكن واهللا ما  بريئة ، وأن اهللا مربئي برباءيت ، وأنا واهللا حينئذ أعلم أين: فراشي ، قالت 

اهللا يف  يتكلم كنت أظن أن يرتل يف شأين وحي يتلى ، ولشأين كان أحقر يف نفسي من أن
أرجو أن يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم رؤيا  ن كنتولك. بأمر يتلى 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جملسه ، وال خرج  فواهللا ما رام: قالت . ا  اهللا يربئين
يأخذه من الربحاء عند  أنزل اهللا على نبيه ، فأخذه ما كان من أهل البيت أحد ، حىت

القول  العرق يف اليوم الشات ، من ثقل  اجلمان منالوحي ، حىت إنه لينحدر منه مثل
وهو يضحك ،  وسلم قالت  فلما سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه. الذي أنزل عليه 

: يل أمي  فقالت. عائشة أما اهللا فقد برأك  أبشري يا: " ا أن قال  كان أول كلمة تكلم
هو الذي أنزل براءيت  اهللا عز وجل ،واهللا ال أقوم إليه وال أمحد إال : فقلت . قومي إليه 

فأنزل اهللا . آيات  عشر ( جاءوا باإلفك عصبة منكم إن الذين ) : وجل وأنزل اهللا عز
 مسطح على  وكان ينفق-رضي اهللا عنه  ، أبو بكر فقال: هذه اآليات يف براءيت قالت 

  اهللا عز فأنزل . لعائشة الذي قال واهللا ال أنفق عليه شيئا أبدا بعد : -لقرابته منه وفقره 
النور ) ( حتبون أن يغفر اهللا لكم أال(قوله إىل ( أولو الفضل منكم والسعة وال يأتل ( وجل 

اليت   ، فرجع إىل مسطح النفقةواهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل : أبو بكر ال ق ) 22: 
  .. انتهى كالم بن كثري   .. 43 "). ال أنزعها منه أبدا: وقال . كان ينفق عليه 

فهى ،وهذه اآليات الكرميات فوق أا مزية وفضيلة عظمى ألم املؤمنني رضي اهللا عنها 
فوق ذلك حكم شرعى نزل بسببها رضي اهللا عنها فكانت فضيلتها بذلك أكرب 

  ها أوجب وختصيص
  وقد أورد بن تيمية رمحه اهللا كالما نفيسا عن طبيعة هذا احلكم الشرعي يف كتابه

                                                
  وما بعدها22قرآن العظيم ـ اإلمام بن كثري ـ اجلزء السادس ـ ص ـ تفسري ال 43
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  :حيث قال ) الصارم املسلول  ( 
  وروى أمحد بإسناده عن أيب اجلوزاء يف هذه اآلية ( 
]ا وينوا ِفي الداِت لُِعنِمناِفلَاِت املُؤاِت الغنصونَ املُحمري ِإنَّ الَِّذين ذَابع ملَهِة واَآلِخر

ِظيم23:النور{] ع {  
وروى أمحد بإسناده عن الضحاك يف هذه اآلية أنه ،هذه ألمهات املؤمنني خاصة : قال 

إمنا عىن ذه اآلية : وقال معمر بن الكليب  ،قال  هن نساء النيب عليه الصالة والسالم 
مرأة من املسلمني فهو فاسق كما قال فأما من رمى إ،النيب عليه الصالة والسالم  زوجات

  .اهللا تعاىل أو يتوب 
ووجه هذا ما تقدم من أن لعنة اهللا يف الدنيا واآلخرة ال تستوجب مبجرد القذف فتكون 

  ،لتعريف املعهود ) احملصنات الغافالت املؤمنات ( الالم يف قوله 
صة اإلفك ووقوع من واملعهود هنا زوجات النيب عليه الصالة والسالم ألن الكالم يف ق

  "44) "وقع يف أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها 
  :مث يضيف شيخ اإلسالم بن تيمية 

  واعلم أن هذا القول تكون اآلية فيه حجة أيضا موافقة لتلك اآلية وهى قوله تعاىل ( 
]ا لَكُمرش وهبسحلَا ت كُمةٌ ِمنبصاُءوا ِباِإلفِْك عج ِرٍئ ِإنَّ الَِّذينِلكُلِّ ام لَكُم ريخ ولْ هب 

ِظيمع ذَابع لَه مهِمن هرلَّى ِكبوالَِّذي تاِإلثِْم و ِمن بسا اكْتم مه11:النور{] ِمن {  
لُعن ىف الدنيا ،ألنه ملا كان رمى أمهات املؤمنني أذى للنيب عليه الصالة والصالة والسالم 

  ليس فيها توبة :  عباس وهلذا قال بن،واآلخرة 
ألن مؤذى النيب عليه الصالة والسالم ال تقبل توبته إذا تاب من القذف حىت يسلم إسالما 

وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النيب عليه الصالة والسالم أو ،جديدا 
  "45) "قط أذاهن بعد العلم بأن أزواجه ىف الدنيا واآلخرة فإنه ما بغت امرأة نيب 

ومدى الفداحة ،وهذا يوضح لنا مدى فداحة اجلرم الذى وقع فيه أصحاب اإلفك القدمي 
األكرب اليت يتصف ا فعل الذين جيددون أحاديث اإلفك اليوم بعد أن تولوا كرب هذا 

                                                
  48ـ الصارم املسلول ـ بن تيمية ـ ص  44
  ـ بتصرف يسري 49ـ املصدر السابق ـ ص  45
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وقد قام شيخ اإلسالم بتفصيل حكم السب والطعن يف السيدة عائشة  ،الفعل الشنيع 
  :ونقل يف ذلك إمجاع علماء املسلمني بال خالف حيث قال ،ؤمنني رضي اهللا وأمهات امل

فأما من قذف عائشة : فأما من أزواج النيب عليه الصالة والسالم فقال القاضي أبو يعلى ( 
بعد أن برأها اهللا تعاىل فيكفر بال خالف وقد حكى اإلمجاع على هذا غري واحد وصرح 

  "46) "غري واحد من األئمة ذا احلكم 
  :قد بني شيخ اإلسالم حكم السب ىف غري عائشة رضي اهللا عنها وفيه قوالن و

 أنه كشتم سائر األصحاب ويرتب فسق الساب إال أن يكون الرمى بالكفر ال :أحدمها 
  بالسب 
 وهو األصح ـ كما نقل شيخ اإلسالم ـ أن قذف واحدة من أمهات املؤمنني :ثانيهما 

يذاء النيب عليه الصالة والسالم واحد ىف مجيع فهو كقذف عائشة رضي اهللا عنها وإ
  زوجاته 

وكانت عائشة ،ومن هنا اتضح احلكم الفقهى الذى أنزله اهللا تعاىل مصاحبا حلادثة اإلفك 
وقيست على إثرها سائر أمهات املؤمنني رضي اهللا ،رضي اهللا عنها هى عنوان احلكم فيه 

  عنهن مجيعا 
  : ضي اهللا عنها وثاىن أبرز الصفات املتفردة هلا ر

حيث جاء جربيل عليه السالم ،ما أخرجه البخارى ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة 
  ،بصورة عائشة رضي اهللا عنها للنيب عليه الصالة والسالم يف كساء من حرير 

  ونص احلديث 
 ) ا قَالَتهةَ أَناِئشع ناِم » : قال صلى اهللا عليه وسلم: عنِك يف الْماَءِني أُِريتاٍل جثَالَثَ لَي 

أَنِت هي  فَأَكِْشف عن وجِهِك فَِإذَا. ِمن حِريٍر فَيقُولُ هِذِه امرأَتك  ِبِك الْملَك يف سرقٍَة
  "47" ) فَأَقُولُ ِإنْ يك هذَا ِمن ِعنِد اللَِّه يمِضِه

أم املؤمنني عائشة رضي اهللا  ما ورد يف حديث الشيخني أيضا من أن جربيل أقرأ :وثالثها 
  ،عنها السالم 

                                                
 473ـ الصارم املسلول ـ بن تيمية ـ ص  46
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)ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نماً  : عوذَا « : قال صلى اهللا عليه وسلم يه ، اِئشا عي
. رى ، ترى ما الَ أَ وعلَيِه السالَم ورحمةُ اللَِّه وبركَاته: فَقُلْت . » السالَم  ِجبِريلُ يقِْرئُِك

  "48" ) تِريد رسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم
 ما ورد يف أا رضي اهللا عنها كانت دائما سببا يف تفريج الكروب عن املسلمني :ورابعها 

  :قالت .. فقد أخرج الشيخان من حديثها رضي اهللا عنها ،
ِقالَدةً فَهلَكَت ، فَأَرسلَ رسولُ اللَِّه  عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها أَنها استعارت ِمن أَسماَء( 

اساً ِمنِر صلى اهللا عليه وسلم نيا ِبغلَّوالَةُ ، فَصالص مهكَترا ، فَأَداِبِه يف طَلَِبهحوٍء ،  أَصضو  
فَقَالَ أُسيد بـن  . لتيمِم فَنزلَت آيةُ ا فَلَما أَتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم شكَوا ذَِلك ِإلَيِه ،

ِمنـه مخرجـاً ،    خيراً ، فَواللَِّه ما نزلَ ِبِك أَمر قَطُّ ِإالَّ جعلَ اللَّه لَِك جزاِك اللَّه: حضيٍر 
  "49 " )وجعلَ ِللْمسِلِمني ِفيِه بركَةً

حيث أخرج البخارى   ،هللا عنها    ما رواه البخارى عن تواضعها وتقواها رضي ا        :وخامسها  
  :يف صحيحه 

: عباٍس قَبلَ موِتها علَى عاِئشةَ ، وهي مغلُوبةٌ قَالَت  استأْذَنَ ابن: عن ابن أَِبى ملَيكَةَ قَالَ (
ـ  ابن عم رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسـلم : فَِقيلَ . أَنْ يثِْنى علَى  أَخشى ن وجـوِه  وِم

 ِلِمنيسقَالَِت . الْم : وا لَهفَقَالَ . ائْذَن :فكَي  ِك ؟ قَالَتِجِدينت : تقَيٍر ِإِن اتيقَالَ . ِبخ :
ِبكْراً غَيرِك   زوجةُ رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ولَم ينِكح-ِإنْ شاَء اللَّه  - فَأَنِت ِبخيٍر

زناِء ، ومالس ِك ِمنذْرلَ ع .نلَ ابخدو  فَقَالَت ِر ِخالَفَهيبالز :لَىى عاٍس فَأَثْنبع نلَ ابخد 
  "50" ) ووِددت أَنى كُنت ِنسياً منِسيا

                                                
 وأخرجه مسلم ـ كتاب فضائل . 5/36خاري ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضل عائشة الب أخرجهـ  48

 211 -15/210صحيح مسلم بشرح النووى . الصحابة ـ باب فضل عائشة
. وأخرجه مسلم ـ كتاب احلـيض ـ بـاب التـيمم      . الكتاب والباب السابق  أخرجه البخاري ـ نفس ـ  49

  60-4/59النووى  صحيح مسلم بشرح
ـ  أـ  50 أَن  ولَولَا ِإذْ سِمعتموه قُلْتم ما يكُـونُ لَنـا  {تفسري سورة النور باب  خرجه البخاري ـ كتاب التفسري 

 ِظيمانٌ عتهذَا به كانحبذَا سِبه كَلَّمتن {  
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وقد ، مكانتها الغري مسبوقة عند النيب صلي اهللا عليه وسلم وهو أشرف األمة              :وسادسها  
واآلثار كثرية ومستفيـضة يف     ،اهللا تعاىل حبيبته وخليلته وزوجته يف الدنيا واآلخرة         جعلها  

  ومن ذلك ،مكانتها عنده عليه الصالة والسالم 
  :ما أخرجه الطرباىن يف املعجم الكبري قول النيب عليه الصالة والسالم 

  )يا عائشة إنه ليهون على املوت أين قد رأيتك زوجيت يف اجلنة(
وأى مكانة أعلى من تلك املكانة السامقة حىت جيعلها         ، أعظم من تلك البشارة      فأى بشارة 

  ،اهللا عز وجل سببا ىف وين املوت على أشرف خلقه عليه أفضل الصالة والتسليم 
  :ومن ذلك أيضا 

  ،أن الناس كانوا يتحرون يوم عائشة ليقوموا بإهداء هداياهم إليه عليه الصالة والـسالم             
عليه الصالة والسالم وهو بني سحرها وحنرها وىف اليوم الذى كان دورها            كما مات النيب    

  ،قائما فيه وقد كانت البكر الوحيدة بني مجيع نسائه عليه السالم 
كذلك فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم مات يف بيتها ودفن يف بيتها وقد حفـت املالئكـة       

  بيتها وقبض ومل يشهده غري عائشة واملالئكة 
  ،أيضا شهادته بأا أحب الناس إليه من النساء ومن ذلك 

  :فقد أخرج البخارى ومسلم من حديث عمرو بن العاص قال 
: عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه تعاىل عنه أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                 (

عمر : قلت مث من؟ قال   . أبوها: قال فمن الرجال؟ قال   . أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة     
   ) اخلطاب، فعد رجاالًبن

  : ومن ذلك أيضا 
اعتزاز النيب عليه الصالة والسالم ا أمام نسائه حيث أخرج الشيخان من حديث أم سلمة              

  :رضي اهللا عنها قوله 
  ) .. ال تؤذيين يف عائشة فإن الوحي مل يأتين وأنا يف ثوب امرأة إال عائشة(

ب عائشة وقرنه حبب أبيها عليه الـصالة        وقد نصح ابنته فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها حب        
  والسالم كما عند البخارى 
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وقد كان ىف أيام مرضه األخرية عليه الصالة والسالم يتحرى وينتظر اليوم الذى يأتى فيه               
  سهم عائشة كى يكون عندها 

  :وروى البخاري 
   .)  فأذن لهأنه ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استأذن أزواجه أن ميرض يف بييت،( 

وهذا يدل على سبق عائشة عند النيب عليه الصالة والسالم كما يدل على الفضيلة الـىت                
متتعت ا أمهات املؤمنني وهم يؤثرا على أنفسهن كى حيققن للنيب عليه الصالة والسالم              

  ما يرغب 
  : ومن ذلك أيضا 

وقد  أخـرج    .. ومداعبتها  شفقته الشديدة عليها صلي اهللا عليه وسلم وكثرة احتفائه ا           
  .. البخارى من حديثها رضي اهللا عنها 

صلى اهللا عليه وسلم يقوم على  لقد رأيت رسول اهللا:  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت(
يسترين بردائه لكـي أنظـر إىل    باب حجريت واحلبشة يلعبون باحلراب يف املسجد، وإن

   حىت أكون أنا اليت أسأم "لفظ  ويف" رفلعبهم، مث يقف من أجلي حىت أكون أنا اليت أنص
! يا رسول اهللا: أا قالت  وروى البخاري يف صحيحه من حديث عائشة رضي اهللا عنها
شـجرة مل يؤكـل منـها     أرأيت لو أنك نزلت وادياً فيه شجرة قد أُِكل منها، ووجدت

 فأنا هي، تعين أن :، قالت)منها الشجرة اليت مل يؤكل: (فأيّتهما كنت ترتع بعريك؟ ، فقال
  غريها، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يتزوج بكراً

   ..   إىل غري ذلك من األدلة الناطقة حببه صلى اهللا وسلم هلا
سواء يف األحاديـث  ، شهادة النيب عليه الصالة والسالم هلا باجلنة أكثر من مرة        :وسابعها  

  ،ا يف اجلنة أو يف غري ذلك اليت بشرها النيب عليه الصالة والسالم برفقته هل
من حـديث عائـشة     ووافقه الذهيب   ،ومن هذا ما أخرجه احلاكم يف املستدرك وصححه         

  :أا قالت  رضي اهللا عنها
  من ِمن أزواجك يف اجلنة؟! قلت يا رسول اهللا (

   )فخيِّل إيلَّ أن ذاك؛ ألنه مل يتزوج بكراً غريي: ، قالت)منهنّ أما إنِك: (قال
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 وقد شهدت هلا الصحبة النبوية الكرمية وسائر أعالم األمة من آل بيت النيب عليـه                :ثامنا  
  ،ومن علماء األمة قدميا وحديثا ،الصالة والسالم 

  عليٍّ رضي اهللا عنه فذكر عائشة  انتهينا إىل: عن عاصم بن كليب عن أبيه قال ف
  ) خليلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (فقال
  : ب  أن رجالً نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال عمر بن غال وعن

  حبيبة رسول اهللا صلى عليه وسلم  اغرب مقبوحاً، أتؤذي
  :وهذا أبو موسى األشعري يقول 

حممد صلى اهللا عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إال وجدنا  ما أشكل علينا أصحاب( 
   )عندها علما

اهللا بن عباس يزورهـا يف   أن عبد) ليه السالم أزواج النيب ع( وروي الصاحلى ىف كتاب 
  : مرض موا فيقول 

نصٍب، وتلقي حممد صلى اهللا عليـه وسـلم    أبشري فواهللا ما بينك وبني أن تفارقي كل
    :واألحبة إال أن تفارق روحك جسدك ، مث يقول

آية   نزولكنِت أحبّ نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم إليه ومل يكن حيب إال طيبا مث ذكر( 
   )التيمم بسببها

ليس مسجد من مساجد  مث أنزل اهللا تعاىل براءتك من فوق سبع مسوات؛ فأصبح(  مث قال 
   ) يذكر فيها اهللا إال براءتك تتلى فيه آناء الليل والنهار

  :وأخرج البخارى ىف صحيحه شهادة أخرى هلا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
يا أُم املؤمنني، تقْدمني على فَرِط صدق، على : بن عباس فقالا أنَّ عائئشةَ اشتكَت، فجاء(

   )صلى اهللا عليه وسلم وعلى أيب بكر رسوِل اللَِّه
  : الزهري يقول   وهذا

   ) لو مجع علم عائشة إىل مجيع النساء لكان علم عائشة أفضل( 
ا عـن  مد األكابر يـسألو لقد رأيت مشيخة أصحاب حم:( بن األجدع  وقال مسروق

  )الفرائض
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  "51 " حدثتين الصدِّيقة بنت الصدِّيق حبيبة حبيب اهللا:  حدّث عنها قال وكان إذا
أمي املؤمنني رضي اهللا عنهما أيهمـا       : وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن خدجية وعائشة       

  أفضل؟
  – رمحه اهللا تعاىل –قال 

 الدين مل تـشاركها فيـه       سبق خدجية، وتأثريها يف أول اإلسالم، ونصرها، وقيامها يف        ( 
وتأثري عائشة يف آخر اإلسالم، ومحـل الـدين،         . عائشة، وال غريها من أمهات املؤمنني     

وتبليغه إىل األمة، وإدراكها من العلم ما مل تشاركها فيه خدجية، وال غريها مما متيزت بـه                
  "52 ) "عن غريها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ـ الطبقات الكربي ـ مصدر سابق  51
 )4/393(جمموع الفتاوى ـ  52
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  :ضي اهللا عنها عض اجلوانب اخلافية ىف شخصية أم املؤمنني رب
أا كانت شخصية متعددة    ،من احلقائق شبه اهولة ىف تاريخ أم املؤمنني رضي اهللا عنها            

  ،مل يقتصر نبوغها على ااالت الىت تقدم ذكرها فقط ،األبعاد واجلوانب 
بل امتد ملوهب أخرى متعددة حازت فيها أيضا قصب السبق وعدها معاصـروها مـن               

  . الت النوابغ ىف هذه اا
خبـالف الفـضائل   ،ومن اجلوانب اخلافية عن كثريين ىف السيدة عائشة رضي اهللا عنـها       

  . نبوغها ىف األشعار واآلداب واألنساب رواية ودراية ،
  ومنها ،وبلغت ىف هذا اال سبقا تسجله شهادات العلماء 

  :قال احلافظ ابن حجر 
مثانية عشر عاما ، وقـد   لم وهلا حنوالصديقة بنت الصديق مات النيب صلى اهللا عليه وس( 

فأكثر الناس األخذ عنـها ،   حفظت عنه شيئاً كثريا وعاشت بعده قريبا من مخسني سنة ،
ربع األحكام الشرعية منقـول    حىت قيل إنونقلوا عنها من األحكام واآلداب شيئاً كثريا

  "53")عنها
  :عن عروة قوله ) الزهد ( وقد نقل البيهقي يف كتاب 

   )كانت عائشة رضي اهللا عنها أروى الناس للشعر: ال عروةق(
  ،فكانت رضي اهللا عنها منبعا للشريعة واحلكم وألوان األدب 

وقد أخرج الترمـذى حـديثا ىف      ،ومنها أيضا متيزها بالفصاحة حىت عرفت بني الناس ا          
  )ما رأيت أحداً أفصح من عائشة(ذلك وصححه عن موسي بن طلحة قال 

 يث عنها وفقيه املدينة وهو ابن شقيقتها وأحد كبار رواة احلد( بن الزبري قال عروة و
  :)املعروف 

وال بفقه، وال بطب ما رأيت أحداً أعلم بالقرآن، وال بفريضة، وال باحلالل وال باحلرام،            ( 
  ) وال بشعر وال حبديث العرب وال بنسب من عائشة

  صديق رضي اهللا عنه وأرضاه وليس هذا بغريب على بنت نسابة العرب أيب بكر ال
  : وعن معاوية رضي اهللا عنه قال 

                                                
  134لبخارى ـ بن حجر العسقالىن ـ اجلزء السابع ـ ص ـ فتح الباري بشرح صحيح ا 53
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   ) . وال أفصح وال أفطن من عائشةما رأيت خطيباً قط أبلغ( 
كذلك من جوانب شخصيتها الفريدة أا ـ رغم مكانتها املذهلة ـ مل تكن تزيـد إال    

م وعنـد   تواضعا وخشية هللا عز وجل رغم جاللة مقامها عند النيب عليه الصالة والـسال             
  ،املسلمني ومن قبلهم عند رب العاملني 

  :فقد روى بن سعد ىف الطبقات بسنده إىل عروة بن الزبري عن أبيه عن عائشة أا قالت 
   ) وددت لو أنىن كنت نسيا منسيا( 

وروى بن سعد كذلك بسنده إىل أسامة بن زيد رضي اهللا عنه عن بعض أصـحابه عـن            
  :عائشة أا قالت 

  "54 ) "يا ليتىن كنت شجرة أسبح وأقضي ما على، مل أُخلق يا ليتىن( 
  :وبلغت ىف الزهد أعظم مبلغ تنفيذا لوصية النيب عليه الصالة والسالم عندما قال 

وإيـاك وجمالـسة     ,يا عائشة إن أردت اللحوق يب فيكفيك من الدنيا كزاد الراكـب             ( 
  "55 ) "وال تستخلفي ثوبا حىت ترقعيه،األغنياء 

وليلة انتقاهلـا إىل الرفيـق      ،ضي اهللا عنها تقرأ القرآن وتبكى حىت يبتل مخارها          وكانت ر 
  : األعلى روى بن سعد بسنده إىل عثمان بن أيب عتيق عن أبيه أنه قال 

ورأيت النساء بـالبقيع  ،رأيت ليلة ماتت عائشة محل معها جريد ىف اخلرق فيه النار ليال      ( 
  "56 ) "كأنه يوم عيد

  ..  عن أم املؤمنني وجزاها اهللا عنا خريا رضي اهللا تعاىل
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  :عمق العالقة بني أم املؤمنني وعلى وفاطمة وأبناءمها رضي اهللا عنهم 
  

أننا جند أنفسنا ىف اضطرار إليضاح      ،ىف زمننا احلاىل    ،والعقل حتريا   ،ومما يزيد القلب تعجبا     
 أهل بيت واحد هـو بيـت   وكانوا ،مدى عمق عالقة الود بني قوم ألف اهللا بني قلوم       

النبوة وعالقتهم مجيعا بالصحابة على نفس املستوى وال يوجد ىف نقل صـريح أو عقـل            
وهذا األمر مما أمجـع      ،صحيح مثة تعكري هلذا الصفو الذى ساد العالقة ىف مجيع مراحلها            

ـ            عليه املؤرخون قدميا وحديثا    سيدة بل إن املفاجأة الكربي تتمثل ىف أن قوة العالقة بني ال
عائشة رضي اهللا عنها وبقية أهل البيت والصحابة رضي اهللا عنهم ثابتة ىف كتب الـسنة                

  !!وكتب الشيعة معا 
ونظرا ألن دعاوى الفتنة جتـد      ،فهذه احلقائق ال يغفلها باحث لد قدر حبة من اإلنصاف           

اهلمـة  ىف أزماننا هذى آذانا مصغية حتت خمتلف التأثريات وأمهها قلة املطالعـة وافتقـار               
وحنـن ال حنتـاج ىف    ،للبحث فإنه كان لزاما التعرض هلذه العالقة وتقدمي أقوى براهينها          

إثباا اجلهد الكبري وطلبا لإلختصار سنشري إىل شواهد عمق العالقة من كتب الفـريقني              
  !ىت ال يكون أمام قارئ منصف عذر وبأنصع األدلة ح

  .. ففي البداية 
  وأمهات املؤمنني مع على وفاطمة صـنوان بيـت واحـد            السيدة عائشة رضي اهللا عنها    

وقد أثبت القرآن هذه    ،فكلهم مع أبناء عمومة النيب عليه الصالة والسالم أهل بيت النبوة            
فكان وصف آل البيت منصرفا إىل أمهات املؤمنني مع كرامة التطهري   ،العالقة بصريح آياته    

 نزوهلا ىف زوجات النيب عليـه الـصالة         مبوجب آية التطهري الذى اتفق النقل والعقل على       
  ،والسالم 

  :يقول تعاىل 
وقَرنَ ِفي بيوِتكُن ولَا تبرجن تبرج اجلَاِهِليِة اُألولَى وأَِقمن الصلَاةَ وَآِتني الزكَاةَ وأَِطعن اَهللا [

الر كُمنع ذِْهباُهللا ِلي ِريدا يمِإن ولَهسراوطِْهريت كُمرطَهيِت ويلَ البأَه سج [
  } 33:األحزاب{
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وسياق اآلية واضح لكل عاقل كيف أن آية التطهري وردت ىف منتصف اخلطاب لزوجات 
النيب عليه الصالة والسالم وذا تسقط سائر دعاوى الشيعة حبصر وصف اآلل ىف 

  .أصحاب الكساء وحدهم دون أدىن دليل 
ؤمنني أثبت النيب عليه الصالة والسالم وصف آل البيت والتطهري مبوجب ومع أمهات امل

حديث الكساء والدعاء الذى دعا به النيب عليه الصالة والسالم لعلى وفاطمة واحلسن 
وقد فصلنا هذا القول بسائر عناصره ىف إحدى املناظرات  ،واحلسني رضي اهللا عنهم 

   ."57"املطبوعة الىت تناولت هذا اجلانب 
وأما أبناء العمومة فقد ثبتت حبقهم أوصاف بيت النبوة مبوجب حديث زيد بن أرقم الذى 
أخرجه اإلمام أمحد وحدد فيه آل بيت النبوة الذين حرموا الصدقة بعده عليه الصالة 

  والسالم 
ومن قبل كتب السري أثبتها ،فهى كالشمس ىف كتب السري ،وأما قوة العالقة مع الصحابة 

ىف كتابه ىف حديثه عن جمتمع الصحابة الذى ضم آل البيت واملهاجرين اهللا عز وجل 
  :واألنصار ىف قوله تعاىل 

] اَهللا أَلَّف لَِكنو قُلُوِبِهم نيب ا أَلَّفْتا مِميعِض جا ِفي اَألرم فَقْتأَن لَو قُلُوِبِهم نيب أَلَّفو
ِكيمح ِزيزع هِإن مهني63:نفالاأل{] ب {  

وحنن ال حنتاج إىل اإلغراق ىف ذكر األدلة مع هذه اآلية الكرمية قطعية الداللة والثبوت 
  !؟ فعن أى دليل نبحث يعد ذلك ،والىت أثبتت أن هؤالء القوم ألف بينهم اهللا تعاىل بقدرته ،

بيت من جيل الصحابة وآل ال،ومن الدليل العقلي أننا ننظر إىل ما فعله هذا اجليل الكرمي 
وأقاموا دولتهم الراشدة ىف بضع سنوات هى ،الذين نشروا اإلسالم ىف أصقاع األرض 

  !كالثواىن ىف عمر احلضارات 
فهل هذا العمل اجلليل املوفق بتوفيق اهللا كان له أن حيدث من قوم مل تتآلف قلوم إىل 

  .. وإذا كان اهللا عز وجل قال عن هذه األمة  ،الدرجة القصوى 
]تكُن لَوونَ ِباِهللا وِمنؤتكَِر وِن املُننَ عوهنتوِف ورونَ ِباملَعرأْماِس تِللن تِرجٍة أُخأُم ريخ م

  } 110:آل عمران{] َآمن أَهلُ الِكتاِب لَكَانَ خيرا لَهم ِمنهم املُؤِمنونَ وأَكْثَرهم الفَاِسقُونَ

                                                
 ـ املناظرة الكربي مع الشيعة اإلثناعشرية ـ حممد جاد الزغيب ـ مكتبة صيد الفوائد اإلسالمية  57
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  !ينطبق على جيل الصحابة وآل البيت األوائل ؟ذا كان هذا الوصف النا خري أمة إفمىت ك
وكيف كانوا خري أمة لو أن ما بينهم كانت البغضاء والشحناء كما حاول املومهون أن 

  !يبثوا وينشروا ؟
وقد ركز الرافضة ومن لف لفهم على إثبات املستحيل وهو حماولة تشويه العالقة بني أم 

وهو األمر الذى ينايف الواقع الثابت ، على وفاطمة وأئمة آل البيت املؤمنني والصحابة وبني
تلك الىت حتدثت عن املصاهرات الىت متت بني بيوت الصحابة وآل ،ىف كتب سائر الفرق 

وقد  ،البيت فضال على تسمية األبناء بأمساء عائشة وأيب بكر وغريهم رضي اهللا عنهم 
لضرب العالقة بني اإلمام على وبني عائشة ) مل اجل( حاول الرافضة استغالل فتنة موقعة 

رضي اهللا عنهما وهو األمر الذى ثبت كذبه وزوره باألسانيد الصحيحة الىت نقلها العلماء 
  .الثقات وتناولناها ىف الفصل الثاىن من هذا البحث 

كانت وال زالت ،فضال على أن املعاملة بني اإلمام على والسيدة عائشة رضي اهللا عنها 
وعائشة ،فعلى رضي اهللا عنه من أمراء املؤمنني ،منوذجا لإلحترام املتبادل والعالقة الوثيقة 

  ،فكيف نتصور قادحا ىف تلك العالقة الىت أثبتها القرآن الكرمي ،رضي اهللا عنها أم املؤمنني 
  !وهل يتنكر اإلبن ألمه ؟

 بأيب بكر وعائشة رضي اهللا ومبثل هذا ينطبق القول على سائر أئمة آل البيت الذين اقتدوا
وقد كانت العالقة بني السيدة عائشة وفاطمة رضي اهللا عنهما عالقة املودة العظمى ،عنهم 

 قلب النيب عليه الصالة اجتمعت حمبة عائشة وفاطمة ىف،ففوق عالقة أمومة املؤمنني ،
يزة املتساوية وهذه املكانة املم ،فكانتا أحب النساء إليه عليه الصالة والسالم  والسالم

لكليهما هى الىت جعلتهما على تلك العالقة املتينة الىت تربطها مودة وحب النيب عليه 
  ،الصالة والسالم نفسه 

وقد زادت حمبة فاطمة لعائشة رضي اهللا عنهما وتأكدت بطلب النيب عليه الصالة والسالم 
  :قالت .. كما ىف حديث مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها 

صلى اهللا عليه وسلم إىل  فاطمة بنت رسول اهللا اج النيب صلى اهللا عليه وسلمأزو أرسل( 
هلا  فأذن اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي يف مرطي رسول
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وأنا  قحافة أيب أزواجك أرسلنين إليك يسألنك العدل يف ابنة فقالت يا رسول اهللا إن
  : هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساكتة قالت فقال

حني مسعت  فاطمة فقامت قالت بلى قال فأحيب هذه أي بنية ألست حتبني ما أحب فقالت
أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم  ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرجعت إىل

 هلا ما نراك وسلم فقلن فأخربن بالذي قالت وبالذي قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه
أزواجك  أغنيت عنا من شيء فارجعي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقويل له إن

  "58" ) واهللا ال أكلمه فيها أبدا فاطمة فقالت أيب قحافة ينشدنك العدل يف ابنة
ونص احلديث أوضح من الشمس حيث امتثلت فاطمة ألمر النيب عليه الصالة والسالم 

وجود بالفعل ـ ولكن ىف توثيق تلك احملبة لعائشة رضي اهللا عنها ليس ىف احلب ـ فهو م،
حبب ،وكيف أن النيب عليه الصالة والسالم ربط حب ابنته الزهراء رضي اهللا عنها له 

  .وهذا احلديث وحده يغىن عن أى كالم ىف هذا الشأن ،عائشة رضي اهللا عنها 
 رضي اهللا عنها تجله وحتفظ له أما اإلمام على رضي اهللا عنه فقد كانت السيدة عائشة

  ،مكانته كرابع اخللفاء ورابع أفضل من بعد النيب عليه الصالة والسالم 
وقد أورد احلافظ العسقالىن ىف فتح الباري رواية صرحية عن عائشة رضي اهللا عنها ذا 

  :املعىن فقال 
تأمراىن فإىن ما : فقلت ،لقيت طلحة والزبري بعد حصر عثمان : قال األحنف بن قيس ( 

  أراه مقتوال ؟ 
  .. عليك بعلى : قاال 
  ما تأمريىن ؟: فقلت ،فلقيت عائشة بعد قتل عثمان ىف مكة : قال 

59 ) "قالت عليك بعلى"  
وهذا ما نفذته أم املؤمنني رضي اهللا عنها وطلحة والزبري رضي اهللا عنهما وبايعا اإلمام 

 أو إقالال لقيمته ومقداره ومل حيدث قط أن تفوه أحدهم حبرف ضده ،على،  
 ومن ناحية اإلمام على ..  

                                                
  وما بعدها 1892اجلزء الرابع ـ ص  ـ صحيح مسلم ـ 58
  38 ـ فتح الباري ـ مصدر سابق ـ اجلزء الثالث عشر ـ ص  59
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وقد أوفدها بعد فتنة اجلمل إىل املدينة ،فلم بكن رضي اهللا عنه أقل إجالال هلا وال أكرم 
 محايتها حىت وأرسل ىف،معززة مكرمة بصحبه أخيها حممد بن أيب بكر رضي اهللا عنهما 

جلمل ـ وقد فصلنا وقائعه ورأينا كيف ومل يكن ما حدث ىف فتنة ا،وصلت إىل املدينة 
وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم عليا ،فتنة بن سبأ ـ إال قدر من اهللا مقدور  انبثقت

  ،ذا املعىن وكان تصرفه يوم اجلمل منبعثا من نبوءة النيب عليه الصالة والسالم 
   أنه قال لعلى رضي اهللا عنه فقد أخرج اإلمام أمحد ىف املسند عن النيب عليه الصالة والسالم

  .. سيكون بينك وبني عائشة أمر ( 
وهذا القول من اإلمام على { فأنا أشقاهم إذا يا رسول اهللا : فقال على رضي اهللا عنه 

 }.. يربهن على مدى إكبار اإلمام على ملقام أم املؤمنني رضي اهللا عنها 
 ) ا كان ذلك فارددها إىل مأمنها ولكن إذ،ال : فقال النيب عليه الصالة والسالم 

بل جاءت الوقائع مبا يثبت عمليا مدى عمق العالقة بني على وفاطمة , وليس هذا فقط 
  ..وأبنائهما وبني عائشة رضي اهللا عنهم مجيعا 

إذ كانت هي اليت روت حديث الِكساء يف فضل عِلي وفاطمة، واحلسن واحلسني، 
  .واحلديث أخرجه مسلم

 رضي - للحسن بن علي - صلَّى اهللا عليه وسلَّم -ت عن محبة رسول اهللا وهى من أخرب
  . واحلديث أخرجه مسلم-اهللا عنهما 

 وكانت كثريا ما تحيلُ السائل على عِلي ليجيبه، فقد أحالت شريح بن هانئ  لَما سألَها 
الب فسلْه؛ فإنه كان يسافر عن املسِح على اخلُفَّني  على عِلي، وقالت له عليك بابن أيب ط

   صلَّى اهللا عليه وسلَّم  واحلديث رواه مسلم-مع رسول اهللا 
وقد دوا أهل السنة ىف ،واملواقف ىف هذا الشأن اجلامع بني الطرفني كثرية ومتعددة 

  ،صحاحهم ومسانيدهم وتوارخيهم تصديقا للقرآن الكرمي 
أمثال تأكيد عالقة املودة واإلخاء الىت من ،فضال على ما احتوته كتب الشيعة أنفسهم 

  ،مجعت بني الصحابة وآل البيت وبني آل البيت وبعضهم البعض رضوان اهللا عليهم 
ألن واقع كتب الشيعة يقول أم كرروا ما نقله أهل السنة من ،وهذا ما سنركز عليه 

  .. ومنها ،تفاصيل العالقة الربانية بني طريف اإلسالم 
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عن اإلمام على رضي اهللا عنه ىف ج البالغة ـ وهو أصح مصادرهم على  ما نقلوه :أوال 
  :اإلطالق ـ قوله 

إمنا الشورى للمهاجرين واألنصار فإذا اجتمعوا على رجٍل ومسوه إماما كان ذلك هللا ( 
فإن أيب قاتلوه على ،رضا فإن خرج عليهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إىل ما خرج منه 

كما قال ىف نفس املصدر ـ من خطبة طويلة ىف أهل  "60) "منني اتباع غري سبيل املؤ
  الكوفة ـ 

كانوا يصبحون شعثا ،فما رأيت أحدا يشبههم منكم ،ولقد رأيت أصحاب رسول اهللا ( 
كأن بني أعينهم ركب املعزى من طول ،ويقبضون على مثل اجلمر من ذكر معادهم ،غربا 

  .... )سجودهم 
على جلموع الصحابة أكدا روايات متواترة كثرية ىف كتب وهى تزكية شاملة من اإلمام 

حياة ( القوم ومنها ما نقله الطوسي ـ أحد كبار علمائهم ـ وأورده السي ىف كتابه 
  : حيث نقل قول اإلمام ) القلوب 

فإم أصحاب ،ال تسبوهم ،أوصيكم ىف أصحاب رسول اهللا عليه الصالة والسالم ( 
نعم ،ومل يوقروا صاحب بدعة ،ين مل يبتدعوا ىف الدين شيئا نبيكم وهم أصحابه الذ

  "61) "أوصاىن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ىف هؤالء ،
فعلى من ،ووصايا اإلمام على رضي اهللا عنه ،فهذه هى وصايا النيب عليه الصالة والسالم 

  يزعم اتباعه أن يتدبرها 
فقد أثبت الشيعة ىف كتبهم ،هللا عنه  وىف ضوء آل بيت أيب بكر الصديق رضي ا:ثانيا 

  ،الشيئ الكثري عن عمق العالقة بينهم وبني آل بيت النيب عليه الصالة والسالم 
فقد كان الذى غسل فاطمة رضي اهللا عنها أمساء بنت عميس زوجة أيب بكر رضي اهللا 

ى أنه فضال عل،عنه وهى ذاا الىت تزوجها بعد ذلك اإلمام على نفسه رضي اهللا عنهما 
  ،كفل حممد بن أيب بكر وظل له رفيقا وربيبا حىت استشهد معه 

                                                
 ـ ج البالغة ـ حتقيق حممد عبده ـ الطبعة املصرية الكاملة  60
  ـ إحسان إهلى ظهري) الشيعة وآل البيت (  ـ نقال عن 241 ـ ص 2ـ حياة القلوب للمجلسي ـ ج  61
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أما ىف ،وقد شهد اإلمام على أليب بكر خبري الشهادات مبثوثة ومنثورة ىف كتب الشيعة 
  ،كتب السنة فحدث وال حرج 

ـ وهو أحد مصادرهم ) الشايف ( ومن شهادات الشيعة على أنفسهم ما جاء ىف كتاب 
  :قال ،األصلية 

ما أوصي رسول اهللا : فقال ،أال توصي ؟ : عن أمري املؤمنني عليه السالم ملا قيل له ( 
ولكن إذا أراد بالناس خريا استجمعهم على خريهم كما ،صلي اهللا عليه وسلم فأوصي 
  "62) "مجعهم بعد نبيهم على خريهم 

شهد ،السالم عن خري الناس بعد النيب عليه الصالة و،وملا سأله حممد بن احلنفية ولده 
كما ثبت عنه من مثانني وجها رضي اهللا عنه أنه رقي ،اإلمام على أليب بكر بالسبق مث عمر 

كما ثبت ىف ج البالغة غضبه العنيف وبكائه على ،أعوادا بالكوفة فقال مبثل ذلك وأكثر 
دة بقية وشها" 63"املنرب عندما بلغه أن أقواما تتناول أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما بالسوء 

  ،وقد أثبتها الشيعة أيضا ،أئمة آل البيت رضي اهللا عنهم للصديق فوق احلصر 
كان واهللا ،رحم اهللا أبا بكر :( فهذا عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما يقول عن أيب بكر 

وعن املنهيات زاجرا ،ومن اهللا خائفا ،وعن املنكر ناهيا ،وللقرآن تاليا ،بالفقراء رحيما 
  "64) "وسادهم زهدا وعفافا ،فاق أصحابه ورعا وكفافا ،وبالنهار صائما ،ائما وبالليل ق

 جعفرا الصادق رضي اهللا ويعترف الشيعة كذلك وينقلون ىف كتبهم املوثوقة عندهم أن
وهذا ىف إشارة إىل أن أم جعفر وجدته تنتسبان إىل أيب  ، ولدىن أبو بكر مرتني عنه قال 

وقد اعترف الشيعة بصحة ،ان جده الصديق وهو الصادق فك،بكر الصديق رضي اهللا عنه 
  "65"هذه الرواية وصحة هذه املصاهرات عالنية ىف مناظرات املستقلة 

لو تأملها أهل الفتنة ،وقد جاءت عن اإلمام على زين العابدين رضي اهللا عنه رواية بليغة 
  ،لثابوا إىل رشدهم 

                                                
 ) آل البيت والصديق (  ـ إحسان إهلى ظهري ـ فصل ـ الشيعة وآل البيت 62
 ـ ملزيد من التفاصيل ـ املناظرة الكربي مع الشيعة اإلثناعشرية ـ حممد جاد الزغيب ـ مكتبة صيد الفوائد  63
  ـ إحسان إهلى ظهري) الشيعة وآل البيت (  ـ نقال عن 5ـ ناسخ التواريخ ـ ج  64
ـ اجلزء األول ـ موقع فرسان ) تراث اإلمام جعفر الصادق (  بعنوان ـ مناظرات قناة املستقلة ـ مناظرة 65

 السنة 
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  د مصادر الشيعة املعتمدة ـ ما يلي فقد أورد اآلربلي ىف كتابه كشف الغمة ـ وهو أح
جاء نفر من أهل العراق إىل اإلمام على زين العابدين فقالوا ىف أيب بكر وعمر وعثمان ( 

  :رضي اهللا عنهم فلما انتهوا قال هلم 
  .. أهل أنتم ممن قال اهللا فيهم ،أال ختربوىن من أنتم 

]و اِجِريناملُه لُونَ ِمناِبقُونَ اَألوالسو مهناُهللا ع ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصاَألن
ِظيمالع زالفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها اَألنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو [

  } 100:التوبة{
  هؤالء هم املهاجرين .. ال : فقالوا له 

  .. فهل أنتم ممن قال اهللا فيهم : م فقال هل
]كَِرمي قِرزةٌ وِفرغم ما لَهقونَ حِمناملُؤ مه وا أُولَِئكرصنا ووَآو الَِّذين74:األنفال{] و {  

  .. بل هؤالء هم األنصار .. ال : فقالوا 
  .. وأنا أشهد أنكم لستم ممن قال اهللا فيهم : فقال اإلمام 

ين جاُءوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننا الَِّذين سبقُونا ِباِإلمياِن ولَا تجعلْ والَِّذ[
ِحيمر ُءوفر كا ِإننبوا رنَآم ا ِللَِّذينا ِغل10:احلشر{] ِفي قُلُوِبن {  

  "66) "مث طردهم ووخبهم .. قوموا عىن 
 شة رضي اهللا عنها هى بنت أيب بكرفعائ، أما عمق العالقة من حيث املصاهرات :ا ثالث

وأمساء بنت عميس كانت زوجة جلعفر بن أيب ،تزوجت من النيب عليه الصالة والسالم 
وهو ابن عم النيب عليه الصالة والسالم فلما مات عنها تزوجها أبو ،طالب رضي اهللا عنه 

  . اإلمام على رضي اهللا عنه بكر رضي اهللا عنه مث تزوجها
 وحفيدة الصديق كانت متزوجة من حممد الباقر بن على زين العابدين رضي اهللا عنهما 

مولد جعفر ( وقد ذكر ذلك الكليىن ـ أشهر علمائهم وصاحب الكايف ـ حتت عنوان 
  ) الصادق 

                                                
 ـ الشيعة وآل البيت ـ مصدر سابق  66
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 وأمها وأم جعفر الصادق رضي اهللا عنه هى أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر
أمساء بنت عبد الرمحن بن أيب بكر وهلذا السبب قال اإلمام جعفر الصادق قولته املشهورة 

  ) ولدىن أبو بكر مرتني ( 
  ،والسؤال الذى جيب أن يسأله كل عاقل لنفسه 

وكلها متت بعد واقعة ،كيف متت هذه املصاهرات بني آل على وفاطمة وبني آل أيب بكر 
وليست عنوان ،ث ىف اجلمل عنوان خالف بني هؤالء القوم لو كان حقا ما حد،اجلمل 

  !فتنة حدثت رغما عنهم ؟
  :قول على رضي اهللا عنه ) الدرة النجفية ( وروى النبلي الشيعى ىف كتابه 

  "67) "إن حممدا ـ يعىن حممد بن أيب بكر ـ ابىن من ظهر أيب بكر ( 
ناءهم بأمساء الصحابة وأمهات هذا فضال على أن أئمة آل البيت رضي اهللا عنهم مسوا أب
  ,املؤمنني فكان من أبنائهم أيب بكر وعائشة وعمر وعثمان 

 وذكر األربلي ىف كشف الغمة أن اإلمام أيب احلسن موسي عليه السالم كان له من األبناء 
سبعة وثالثون ولدا ذكر وأنثي وذكر من بينهم ابنته الىت مساها باسم أم املؤمنني عائشة 

وكذلك مسى جعفر الصادق رضي اهللا عنه ابنته باسم عائشة رضي  "68"،نها رضي اهللا ع
  ،وأيضا على اهلادى مسى ابنته بعائشة ،وكذلك على الرضا مسى ابنته بعائشة ،اهللا عنها 

أى أن اهللا عز وجل شاء أن يكون اسم عائشة بالذات هو الشائع املتداول ىف أمساء آل 
  شف عما حياول املغرضون إبطاله لعل هذه التسميات تك،على وفاطمة 

مما يدل على عمق العالقة ومدى اإلعتزاز الذى كان يكنه هؤالء الناس الذين شرفهم اهللا 
  .. لبعضهم بعضا 

فكيف جاز أن تظل العالقة على ،فلو كان هناك مسحة غبار على تلك العالقة الوطيدة 
  !ووصوال إىل األحفاد ؟خري ما فيها من احملبة واإلكرام من اآلباء حىت األبناء 

  ،ونرجو أن يتدبروه ،وقد عرض لنا أن نسأل الشيعة سؤال بسيطا ذات مرة 

                                                
 ـ املصدر السابق 67
  ـ املصدر السابق 68
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فقد رأيناهم يصفون العالقة بني آل بيت النيب عليه الصالة والسالم والصحابة بغري ما 
رغم أننا كشفنا ىف التاريخ مدى زيف هذا اإلدعاء ومل جند ،كانت عليه من املودة والرمحة 

والىت بلغت أقصي مداركها باملصاهرات املتكررة وتسمية ،ا يدل على قوة العالقة إال م
وهى عالقة ظلت على قوا أجياال وراء أجيال  ،األبناء بأمساء أعالم الصحابة وآل البيت 

   عاما حفلت باملصاهرات فيما بينهم 150طيلة 
 أعني وشيطان الطاق ووجدنا الشيعة كذلك تزعم آلل البيت أصحابا من عينة زرارة بن

رغم أننا مل نعثر على بادرة واحدة توحى ذه الصحبة بل على العكس ،وجابر اجلعفي 
امتألت كتب الشيعة بالشهادات السلبية من أئمة آل البيت جتاه هؤالء الرواة الكذابون 

ومل نعثر على مصاهرة واحدة تؤكد هذه الصحبة أو تسمية أو تيمن بأمساء هؤالء عند ،
  !ء ؟هؤال

  !فكيف وعلى أى وجه من املنطق بنت الشيعة أقواهلا ىف هذا الشأن ؟
ونكتفي ذا القدر للتدليل على مكانة وقوة العالقة بني السيدة عائشة رضي اهللا عنها وبني 

  ..على وفاطمة وأبناءمها رضي اهللا عنهم مجيعا 
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 ..الفصل الرابع 
  تب الشيعةاالفتراءات على أم املؤمنني يف ك

  
  

  ..من أهم العناصر اليت جيب توافرها يف أي قضية 
أن تتم املعاجلة بالنظر إىل أصل املوضوع وعدم االنشغال بالفروع ، ووفقا هلذا املقتـضي               
فإن قضية التعرض والتهجم ألم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ، من جانب علماء الفكـر        

  .. الدخيل وأعوام تتخذ أشكاال ثالثة 
وكل هذه األشكال تعتمد اعتمادا مطلقا على فكرة واحدة ، وهى جهل العامة أو غـري                
املتخصصني مببادئ علم احلديث والرواية ، هذا العلم الذي حتمل عبء نقل الشريعة مـن        

  .قرآن وسنة إىل األمة جيال بعد جيل 
ة لعلم احلديث لـدى     وهلذا يعتمد علماء األمة ودعاا اليوم مبحاولة تبسيط املفاهيم األولي         

العامة واملثقفني حىت يكونوا على بينة من أمر الشبهات واالفتراءات اليت ينثرها املبطلـون              
وهم على ثقة من أن رد هذه الشبهات واملفتريات يتطلب جهدا ووعيا ليس من الـسهل                

  " .69"توافرمها على الدوام 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ـ حممد جاد الزغيب ـ مكتبة صيد الفوائد اإلسالمية ) اجلزء األول ( ـ شرح تلبيس إبليس البن اجلوزى  69
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  :ص فيما يلي وأشكال اهلجوم الثالث ـ اليت نوهنا عنها ـ تتلخ
املفتريات اليت توجد يف مصادر كتب الشيعة األصلية والفرعية ، وهـى             :  الشكل األول 

الروايات املفتراة الواردة يف كتب القوم منذ خروج التصانيف األوىل لعلمائهم من أمثـال              
أول وأعظم جماميعهم احلديثية وبقية كتبـهم  ) الكايف ( وكتاب  ) سليم بن قيس    ( كتاب  

  .للنورى الطربسي ) مستدرك الوسائل ( نية اليت تنتهي بكتاب الثما
وهذه املفتريات هى ما تضلل عوام الشيعة الذين يثقون يف كوا تراث أهل العلم ، فضال                

  .على أا تساهم يف تضليل أهل السنة أيضا ممن ال مييزون املصادر من حيث التوثيق 
االفتراء يف كوا تتعلق بفهم سقيم حلادثة شبهات ـ والشبهة ختتلف عن   : الشكل الثاين

صحيحة ـ وردت يف مصادر أهل السنة وهى أحاديث صحيحة ولكن اآلفة من الفهـم   
السقيم املتعمد الذى يستخدمه املغرضون يف يل أعناق النصوص للخـروج مبـا يعـضد               

  .اامام ألعالم األمة 
وهى تشمل بعـض األحاديـث      مفتريات أوردها أهل السنة يف كتبهم        : الشكل الثالث 

الضعيفة واملوضوعة والىت ال أصل هلا ، حيث يعمد هؤالء القوم إىل االحتجـاج مبجـرد                
 التنبيه على حكم أهل الـسنة يف        - عن عمد  -ورودها يف كتب السنة الكربي متجاهلني     

تلك الروايات بالوضع ، حيث انفرد أهل السنة مبباىن علم احلديث وبالنقد احلديثي للتراث       
اإلسالمى ومتييز الصحيح من السقيم يف تصانيف بديعة كانت ـ وال زالت ـ عنـوان    

  . شرف ألهل السنة وأمة اإلسالم 
  

  وببساطة ، 
فإن التصدى ألشكال اهلجوم السابقة يتلخص يف نشر املبادئ البسيطة لعلوم احلديث وفن             

الشيعة والرافضة يف احتراف    املصطلح حىت يتنبه العامة والقراء إىل حقيقة املنهج الذى يتبعه           
الكذب الذى يعترب من أصول دينهم ، وبالنسبة للشكل األول ـ والذي نفرد لـه هـذا    
الفصل ـ فالتصدى له ال يعىن االهتمام باملفتريات والرد عليها باعتبارها من الشبهات ألن  

تـاج  الشبهة تتطلب أصال صحيحا وهو ما يفتقده االفتراء بطبيعة احلال ، والـشبهات حت           
  . شرحا وبيانا بعكس املفتريات اليت يكفي فيها إظهار عوار التزييف والتزوير 
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وهلذا فالواجب على العلماء والدعاة ومحلة األقالم أال يضيعوا الوقت يف شرح االفتراءات             
الواردة يف كتب الشيعة ، ويكتفوا فقط ببيان اخلواء اهلائل الذى تعانيه كتب الشيعة مـن                

  علم احلديث 
هذا البيان وحده كاف هلدم االحتجاج واالقتناع بأى مصدر شيعي مهما كانت قيمتـه              ف

عند الشيعة ، إذ أن هدم البنيان الفكرى لكتب األصول معناه بالتبعية إسقاط كافة علماء               
  . الشيعة قدامى ومعاصرين ألن املعاصرين يستقون ممن سبقهم 

 املصداقية والتوثيق وأمانة النقـل يف       وهلذا فسنخصص هذا الفصل لتعريف القارئ بانعدام      
كافة مصادر الشيعة الكربي ، وإقامة األدلة العلمية الكافية على ذلك ، وهو مـا يكفـي        

  .إلسقاط أى افتراء يتصدره استشهاد بإحدى كتبهم 
أما بالنسبة للشكلني األخريين من أشكال الصراع ـ وسنخصص هلما فصال مستقال ــ  

ء الشيعة يف االستشهاد بكتب أهل السنة وبيـان تعمـدهم ىل   فسيحتوى على منهج علما 
أعناق النصوص الصحيحة ، والكذب الصريح يف النصوص املوضوعة اليت يستشهدون ا            
على أهل السنة بينما أهل السنة مجعوا تلك النصوص وأسقطوها عن اإلعتبار ونصوا على              

  ذلك صراحة 
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  :اإلفتراءات يف كتب الشيعة 
ج كتب الشيعة األصلية ، وبقية كتب معاصريهم بعشرات من أوجه التهجم واإلـام              تع

والبذاءات املوجهة ألم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها وغريها من أعالم اإلسالم ، بل تعج               
 إن صـدقت  -تلك الكتب مبا هو أفدح ، وهو ما يتمثل يف الروايات اليت تسقط االعتبار   

 شـرفهم اهللا    -يدعون فيهم العصمة واإلتباع ، بينما آل البيـت           عن آل البيت الذين      -
 كانوا مجيعا من أهل السنة ما مسع أحدهم قط بتلك العقائد الـيت مت بلورـا يف                  -تعاىل

  . العهود الالحقة عليهم 
  إمنا يعتمدون أمام أتباعهم على ما ترويه كتبهم          - أصحاب اإلفك اجلديد   -واملعاصرون  

 على تـراث األئمـة      - كما يزعمون    - الرئيسي للتشريع حيث حتتوى      باعتبارها املصدر 
اإلثناعشر وهى أحاديث فاق عددها مئات األلوف حتتوى خمتلف تلك التجنيات كأحـد             

  . األسس الرئيسية عند الشيعة 
وعن الكتب الثمانية املعتمدة جاءت الكتب األخرى اليت اختذا مصدرا رئيـسيا ، أى أن        

ى الدائرة األصلية لسائر كتب وأفالك الشيعة فيما بعدها ، وهذا التراث            الكتب الثمانية ه  
الذى تظن عامة الشيعة أنه موجود وحمفوظ بكتب علمائهم ، يعترب هو املصدر واحملـك               
الذى يعتمد عليه علماؤهم املعاصرون فيما يدعون إليه العوام الغائبني عن حقيقة مذهلـة              

لثمانية الكربي والىت هى أساس العقيدة الـشيعية        بشأن تلك الكتب ؛ وهى أن األصول ا       
والرافضية ، هى أصول خمتلقة بالكامل ، بل إن املذهب اجلعفري مل تعرفه كتب الـشيعة                
أصال ومل تنقل عن جعفر الصادق شيئا من تراثه احلقيقي احملفوظ واملبثوث يف كتب أهـل      

  ".70"السنة باألسانيد الصحيحة 
 ينسبوا إىل النيب عليه الصالة والسالم واألئمـة ـ وأبـرزهم    فتلك املرويات اهلائلة اليت

جعفر الصادق رضي اهللا عنه ـ مكذوبات وموضوعات دون أدىن شك ، فإذا ثبت أمام  
القارئ هذا األمر ، كان من السهل عليه أن يدرك من أين أتى الشيعة بروايـات الـسب         

 عنها ، وهى واحدة من ثـالث        والطعن واإلنتقاص من فضل أم املؤمنني عائشة رضي اهللا        

                                                
ـ إصدارات موقع ) أسطورة املذهب اجلعفري ( ة الدكتور ااهد طه الدليمى ـ ىف كتابه  ـ أثبت هذه القضي70

 القادسية 
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شخصيات حازت قصب السبق عندهم يف كثرة وغزارة اإلامات واإلسـاءة والـتكفري             
  .واألحقاد 

والعامل املشترك بني هؤالء العظماء أن كل منهم كان ركنا يف هدم إمرباطورية الفـرس               
اا وهـم   وإقامة دولة اإلسالم ، فال شك أن الروايات اليت متسهم مصدرها فارسي كرو            

مجيعا من الفرس ، وعن الفرس تورطت بعض مجاهري املسلمني يف هـذا الـشرك الـذى        
يستهدف أبطال ومؤسسي دولة اإلسالم أوهلم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وثانيهم أبو              

 ثالثتهم ؛ فعمر رضـي  - رضي اهللا عنها-بكر الصديق رضي اهللا عنه وكانت أم املؤمنني         
ارس ومقوض نار اوسية ، وأبو بكر هو خليفة النيب عليه الـصالة             اهللا عنه ، هو فاتح ف     

والسالم وهو أول من بدأ حبمل املعول يف هدم إمرباطورية فارس ، وعائشة رضي اهللا عنها           
هى بنت أيب بكر وزوج النيب عليه الصالة والسالم وهى اليت محلت للمسلمني ربع شريعة               

  !األحكام دفعة واحدة 
كم النيسابورى يف املستدرك وذكر العلماء أن أحاديث األحكام اليت روا           فكما ذكر احلا  

  "71! "السيدة عائشة رضي اهللا عنها تبلغ ربع مجلة أحاديث األحكام مجيعا 
  

ومن خالل التمثيل ببعض تلك املفتريات اليت تناولت الطاهرة املطهرة عائشة رضـي اهللا              
 إىل النيب عليه الصالة والـسالم وأئمـة آل          عنها ، سيثق القارئ أن هذا الكالم املنسوب       

  ..البيت إن هو إال إفك مفترى عليهم وهم مجيعا منه براء 
إذ أن ثبوت اإلفتراء الذى حتدثنا عنه ال يتضح فقط يف انعدام املصدر واألصل الـصحيح                
املسند إىل األئمة ، بل يتبدى أيضا لكل عاقل أمام املتون اليت تعـج بأمثـال البـذاءات                  

رافات اليت ال تصدر عن مسلم فضال عن كوا تصدر من أحد أمـراء ووجهـاء آل          واخل
  :البيت رضي اهللا عنهم ، ومن هذه املتون اليت تقشعر هلا جلود املؤمنني هذه األمثلة 

 أورد الطربسي ـ واحد من كبار علماء الرافضة ـ يف كتابه اإلحتجـاج روايـة     :أوال 
الب رضي اهللا عنه عن طريق جعفر الصادق رضـي اهللا   طويلة نسبها لإلمام على بن أيب ط      

                                                
   ـ حرب خاسرة ضد أم املؤمنني ـ فيلم وثائقي لقناة صفا الفضائية مبشاركة مجع من العلماء 71



  وقرآنية اإلنصاف.. ف نورانية العفا السيدة عائشة رضي اهللا عنها
 

96

عنه وبرأمها من هذا اإلفك ، وفيها يرتع فضل أمومة املؤمنني عن عائشة رضي اهللا عنها ،                 
  :وجاء يف آخر تلك الرواية قوله 

وآله جعل طـالق   صلى اهللا عليه إن رسول اهللا: موالنا وابن موالنا روي لنا يا: فقلت( 
  :اجلمل رسوال إىل عائشة وقال حىت انه بعث يوم  ؤمنني،نسائه إىل أمري امل

أوالدك يف  على اإلسالم وأهله بالغش الذي حصل منـك، وأوردت  اهلالك  انك أدخلت
  .طلقتك موضع اهلالك باجلهالة، فان امتنعت وإال

 صلى اهللا عليه وآله إىل حكمه رسول اهللا يا موالي عن معىن الطالق الذي فوض  فاخربنا
امسه عظم شأن نساء النيب صلى اهللا عليـه   إن اهللا تقدس:املؤمنني عليه السالم؟ فقال أمري

هذا  يا أبا احلسن ان :االمهات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وآله فخصهن لشرف
بعدي باخلروج عليك فطلقهـا مـن    فأيتهن عصت اهللا شرف باق مادمن هللا على طاعة،

  "72 ") ة املؤمننيأمي وأسقطها من شرف األزواج،
وهذا جمرد منوذج للحقد الدفني الذى يرغب فيه أصحاب هذه الرواية يف نزع الـشرف               
الثابت بأمومة املؤمنني عن عائشة رضي اهللا عنها ، رغم ثبوته بالقرآن ، وكون النيب عليه                

  !الصالة والسالم تويف عنها وهى زوجته 
 وأن هذه املتون سنرى كيـف أـا   وأمارات الوضع أوضح من أن نتعرض هلا ، ال سيما     

مفتراة بالكامل ، وبنظرة واحدة إىل ألفاظ الرواية تشي بأا ليست من لغة العرب حيـث         
وهذا خطأ لغوى   ) األمية  ( الفصاحة واجلزالة ، فقد جاء وصف األمومة بوصف آخر هو           

  !ال يقع فيه طالب علم فضال عن جبل اللغة على بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
 جاء يف حبار األنوار للمجلسي ـ وهو أحد املصادر املعتمدة ـ اام صريح للسيدة   :انيا ث

عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما أما سقتا النيب عليه الصالة والسالم مسا تسبب يف وفاته               
  "73! "وأما وأبويهما ـ رضي اهللا عنهما ـ من شر خلق اهللا 

  :ا رواية نصها  جاء يف حق اليقني للمجلسي أيض:ثالثا 

                                                
 )شيعي (  ـ مركز األحباث العقائدية 272 ـ اإلحتجاج للطربسي ـ اجلزء الثاىن ـ ص  72
  ـ برنامج املعجم الفقهى للشيعة504 ـ ص 6ـ حبار األنوار ـ السي ـ اجلزء  73
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 أيب بكر وعمر وعثمان ومعاويـة ،  : أننا نتربأ من األصنام األربعة: وعقيدتنا يف التربئ (
وأم  ، عائشة وحفصة وهند وأم احلكم ومن مجيع أتباعهم وأشياعهم: النساء األربع ومن

التـربئ  ئمة إال بعد واأل باهللا ورسوله شر خلق اهللا على وجه األرض ، وأنه ال يتم اإلميان
  ".74")من أعدائهم

 وصف الطوسي وهو عمدم ىف العلماء أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها بالكفر              :رابعا  
  "75! "والنفاق واإلصرار على حرب اإلمام على رضي اهللا عنه 

  "76" نقل السي ىف واحدة من مفترياته تلك الرواية البغيضة :خامسا 
 حلاف هللا عليه وسلم ليس له خادم غريي وكان لهصلى ا قال علي سافرت مع رسول اهللا(

علينا ثالثتنـا   عائشة ليس عائشة وكان رسول اهللا ينام بيين وبني ليس له حلاف غريه ومعه
 عائشة حىت ميس اللحاف من وسطه بيين وبني فاذا قام اىل صالة اليل حيط بيده حلاف غريه

  )اللحاف الفراش الذي حتتنا 
ات األخرى اليت حتمل اإلفك املبني ما حتمل وتعج ا كتـب            هذا خبالف عشرات الرواي   

  القوم األصولية ، 
وعن هذه املصادر استقي املعاصرون كافة مفتريام ، فصنف حافظهم رجـب الربسـي              
كتابا كامال يف قدح أم املؤمنني حشاه مبختلف هذه الروايات ، كما أفرد اخلوميىن ـ إمام  

 فقرات كاملة حتدث فيها عن أم املؤمنني رضي اهللا عنها العصر عندهم ـ يف فتاواه وكتبه 
  " .77"وعن طلحة والزبري وغريهم من كبار أصحاب النيب عليه الصالة والسالم 

ومن هذه املصادر اعتمد الباحثون املعاصرون من الرافضة يف إصدار عـشرات الكتـب              
تلف املطاعن ضد أم    والكتيبات واملقاالت والبحوث وتوزيعها باان وهى حتتوى على خم        

املؤمنني مستقاة من مصادرهم ، وكان توزيعهم لتلك النشرات كثيفا يف األقطار اإلسالمية           
اليت مل حتتك بالعقائد الرافضية وجتهل مجاهريها بل ومثقفوها حقيقة هذه املصادر ويظنوا             

  ! ..صادر من مؤلفات علماء اإلسالم اعتمادا على التشابه أو اجلرس املوسيقي ألمساء امل
                                                

  ـ املكتبة اإلليكترونية 519 ـ حق اليقني ـ السي ـ ص  74
  وما بعدها 361ـ اإلقتصاد فيما يتعلق باإلعتقاد ـ الطوسي ـ ص  75
 2 ـ ص 40ـ حبار األنوار ـ مصدر سابق ـ اجلزء  76
  ـ حممد جاد الزغيب ـ مكتبة صيد الفوائد) ريهم الذى علمهم السحر كب( ـ اخلميىن  77
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وقد عانت مصر ودول املغرب العريب كثريا من تلك النشرات والكتيبات اليت تنقل عـن               
مصادر الشيعة وال توضح كنه شيعيتها وال تبني شيئا من ذلك ، بل تتعمد أن تذكر أمساء                 
كبار علماء الرافضة على أم من أهل العلم والسنة ، فضال على جهل العوام يف األصـل                 

  "78"شيعة وطبيعة كتبهم  مبرجعية ال
وال شك أن هذا األمر له أثره الفادح على معظم الذين ال يعلمون شيئا عـن مرجعيـات      

خاصة واملكتبات املصرية الكربي تورد بعض الطبعات       ! الرفض وطبيعتها وميزاا العلمى     
اب للكتب األصولية عند الشيعة مثل مكتبة اإلسكندرية على اإلنترنت اليت حتتوى على كت            

  !الكايف يف طبعة إلكترونية وأخرى مطبوعة وتصنفها باعتبارها من الكتب الدينية 
وآخرون من أصحاب املكتبات حسىن النوايا يقومون بتوزيع بعض تلك الكتب ال سـيما       
تلك اليت تتعرض ملأساة آل البيت واململوءة بالروايات احملرفة عن هذا املوضوع ، حيـث               

ـُمولو هذه الكتب     على خلط عامة املثقفني بني علماء وكتب أهل السنة وبـني            يراهن م
غريهم ، باإلضافة إىل رهام األكرب على أن عامة املثقفني والقراء جيهلون أساسيات املنهج      
احلديثي ويعتربون أن جمرد ورود رواية أو رأى يف كتاب هو اعتراف مباشر من العامل ـ  

  !صاحب الكتاب ـ بصحة هذه الرواية 
 أن يقع عوام املثقفني يف هذا املرتلق ،         - مع عدم اإلهتمام بالثقافة احلديثية       -غريبا  وليس  

بعد أن وقع كبار مفكرينا يف نفس املأزق عندما اعتمدوا يف كتبهم املعاصرة على روايات               
مصادر التاريخ األوىل وأخذوا منها بال متييز بني صحيح وضعيف ؛ فكانت النتيجـة أن               

طاعنة يف أم املؤمنني رضي اهللا عنها ومت تضخيم موقعة اجلمل وتضمينها          راجت الروايات ال  
العديد من اإلفتراءات اليت انتشرت يف هذه املؤلفات ذات األمساء الالمعة يف عامل الثقافـة               

  !والفكر 
فامتألت كتب املفكر الكبري عباس العقاد والدكتور حممد حسني هيكل وخالد حممد خالد           

 خمنف وجابر اجلعفي واليعقويب واألصـفهاىن ـ صـاحب مقاتـل     وغريهم بروايات أيب
  .الطالبيني ـ وغريهم من عتاة الشيعة 

  

                                                
 ـ حبث حملمد جاد الزغيب ـ شبكة العز الثقافية ) حقيقة املرجعيات الشيعية املعاصرة ( ـ سفراء جهنم  78
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  .. ومن هنا 
جاءت الضرورة يف التنويه عن أصل املنهج الرافضي وأصل مصادره األوىل اليت سـنثبت              

ما للقارئ الكرمي أا مصادر مفتراة ال أصل هلا وال توثيق وال نقل صحيح ، بالذات عنـد            
نقارا بالدقة املذهلة اليت متيزت ا علوم اإلسناد عند السنة ، كى ال يقع أحـد يف ظـل             
تلك الشبهات فيما ال يرضي اهللا ورسوله عليه الصالة والسالم ، وهو حيسب أنـه يقـرأ        
لعلماء اإلسالم الثقات ، خاصة بعد أن أصبح اإلمهال هو القاعدة بالنسبة لعلوم اإلسـالم               

  !ريق وتارخيه الع
  

  نظرة إىل علوم اإلسناد عند أهل السنة 
أورد هنا بعض شواهد الدقة ىف التحقيق لبيان مدى اجلهد واملعاناة الىت تكبدها السابقون 
والىت ال زلت أصر على أا جهد مستحيل حىت لو مت بعصرنا احلاىل الذاخر بوسائل 

  اإلتصال العاملية ، 
تصال مسموعة ومرئية ووجود شبكة اإلنترنت ففي العصر احلديث وىف وجود أدوات اإل

الىت ربطت العامل من سائر أطرافه لو أننا كلفنا باحثا للقيام مبهمة حبثية ختص موضوعا 
واحدا ـ كما حيدث ىف الرسائل العلمية لدرجة املاجستري والدكتوراه ـ ووفرنا له سبل 

 ليصل لنتيجة البحث ويقدمه املعاونة املوجودة فإنه يستغرق فترة ال تقل عن أربع سنوات
كامال ، وغالبا ما يكون البحث رغم اجلهد قاصرا مبوضع معني تبينه مناقشة الرسالة ، 
وهناك بعض البحوث يف جامعات األزهر واجلامعات اإلسالمية تستغرق عشرات السنني 

  .ليتم إكماهلا على أفضل وجه 
يتمكن من إخراج كتاب واحد ، وهناك من أمضي عمره كله تقريبا ىف البحث باملراجع ل

مثال ذلك املؤرخ املعروف حممد عبد اهللا عنان الذى قضي قرابة أربعني عاما ليتم مؤلفه 
  . } دولة اإلسالم ىف األندلس{  اجلامع عن األندلس 

كل هذا الوقت ىف ظل خدمات التكنولوجيا ودعم العلم التقىن اخلادم لتلك األغراض ، 
علماء السنة ىف العصور اإلسالمية األوىل بتأليف كتبهم ووضع فلنا أن نتخيل كيف قام 

   } علم اجلرح والتعديل{ القواعد املوثقة لعلم احلديث ال سيما ىف الفرع املسمى 
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والذى كانت مهمة العامل فيه أن يقوم بالتحرى الدقيق عن كل حمدث أو راو أو ناقل 
فته وكنيته وما انتهت إليه حلديث أو قول صحايب أو تابعى ويسجل اسم الراوى وص

التحريات بشأنه ليكون هذا الكتاب مرجعا ملن أراد التحقق من صحة أى رواية مبعرفة 
  .مستوى هذا الراوى 

للعالمة بن ) تاريخ دمشق ( ونعطى فكرة عن أحد أهم املؤلفات ىف هذا اال وهو 
 جملدا، وقد 93حواىل عساكر ، فقد متت طباعة هذا الكتاب بأسلوب الطباعة احلديثة ىف 

  ..احتوى هذا املرجع على ترمجة لشخصيات دمشق على ثالثة مستويات 
   ترمجة كل رجال احلديث والرواية يف  دمشق واملقيمني فيها :األول 
 ترمجة كل من استقر بدمشق وكان وافدا إليها من بلد آخر ، عندئذ يقوم بن :الثاىن 

  رى عنه ووضع صفته وحكمه عليه عساكر بالرحيل إىل بلده األصلي والتح
   ترمجة لكل من مر بدمشق جمرد مرور وهو ىف رحلة إىل غريها من البالد :الثالث 

للحافظ املقدسي  الذى اعتىن برواة احلديث وقام احلافظ ) الكمال ( وهناك أيضا كتاب 
تنقيحا وجاء من بعده الذهيب فزاده ) ذيب الكمال ( املزى بتهذيبه ىف كتابه املعروف 

وجاء من بعد هؤالء احلافظ العسقالىن فزاد عليه ) ذيب التهذيب ( وأخرجه باسم 
  )يب التهذيب ذ( وقدمه حتت اسم 

الضعفاء ( هذا خبالف كتب الرجال املتخصصة الىت اعتنت بالضعفاء فقط مثل كتاب 
رجال الىت للعسقالىن وهناك كتب ال) ميزان االعتدال ( البن حبان ومثل ) واملتروكون 

وغريها وهناك من مجع بني االني ) سري أعالم النبالء ( ختصصت ىف الثقات فقط مثل 
  .مثل كتب تاريخ بن معني والبخارى وغريهم 

ومقاييس اجلرح والتعديل الىت اعتمدها علماء السنة لقبول رواية الراوى صنعت حاجزا 
 لصحة احلديث كما هو ىف صلبا أمام دخول أى مكذوبات ىف احلديث ألم اشترطوا

  " :79"تعريف احلديث الصحيح 
  )أن يكون بنقل العدل الضابط عن مثله إىل مجيع الطبقات من غري شذوذ وال علة ( 

                                                
 أكرم ضياء العمرى .  ـ حبوث ىف تاريخ السنة املشرفة ـ د79
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واشتراط عدالة الراوى هو الشرط الذى مل يكن يتهاون فيه علماء اجلرح والتعديل عمال 
  .مببدأ النظر عمن نأخذ الدين 
لنقطة بالذات ألا نقطة الفصل بني السنة والشيعة ، أما عن وينبغي التركيز على تلك ا

قواعد اعتماد اجلرح والتعديل فلم يكن األمر يؤخذ بال تسبيب فالبد أن يكون اجلرح 
موافقا لعيب واضح يقره العلماء ، واألهم من ذلك أن قول العلماء ىف شخص معني أنه 

بل يؤخذ احلكم على الراوى من ثقة أو أنه ضعيف أو كذاب ال يؤخذ من عامل واحد 
جمموع أقوال علماء اجلرح والتعديل وهذه داللة إضافية على دقة التحري ، فإن خدع 
أحد الرواة واحدا من علماء اجلرح والتعديل بادعاء التقوى فلن يستطيع خداع بقية 

  .العلماء الذين سيتولون أمره 
لراوى وعدم األخذ بروايته لوجدنا ولو ألقينا نظرة على األحوال الىت يتم فيها جرح ا

حذرا بالغا غري مسبوق بالذات ىف هذا العصر الذى مل ينتشر فيه الكذب أو النفاق ، 
  فالراوى ال يتم رد روايته رد إثبات كذبه ىف رواية حديث ، بل يتم جرحه رد التدليس 

ن يقول الراوى والتدليس ىف مصطلح احلديث ليس معناه اخلداع والكذب بل هو جمرد أ
مسعت من فالن وهو شيخه بينما مسع احلديث من زميل له عن نفس الشيخ أو شيخ آخر 
ليس يف ثقة األول فيقوم بالتدليس خمافة رفض حديثه ، هنا يجرح الراوى بالتدليس ألجل 

  .هذا 
بل إن أحد علماء احلديث مل يقبل حديث أحد الرواة عندما رآه خيدع بعريه فيضم ثوبه 

ركه للبعري حىت يظن أن ثوب صاحبه مملوء بالشعري لكى يأتى البعري فال يهرب ، وحي
  .فرفض العامل أخذ روايته ألنه ثبت له كذبه على بعريه فاعتربها جرحا له 

ومل تقتصر العناية عند الوقوف على أحوال الرواة فحسب ، بل كانت أحوال الرواة جمرد 
نصوص احلديث نفسه مبنتهى الدقة ، فال يوجد فرع من فروع التحقيق الىت امتدت إىل 

عند أهل احلديث التسيب الذى نعرفه اليوم من نقل دون وعى أو ذكر دون تدبر بل إن 
الراوى إذا خلط حرفا حبرف وهو ينقل روايته وليس كلمة مكان كلمة  ، جرحه علماء 

 بل إم الرجال باعتباره ضعيف احلفظ حىت لو حافظ على معىن احلديث ومضمونه ،
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يتتبعون مراحل حياة  الراوى أو العامل الواحد فيقال مثال أن روايته ىف سنه الصغرية كانت 
   .أوثق من روايته بعد أن كربت سنه ويسجلون هذا ىف مراجعهم 

ولكى يتم قبول احلديث صحيحا جيب فيه أن تتوافر شروط احلديث الصحيح وهو أن 
مثله  إىل منتهاه بسند متصل من غري شذوذ وال يروي احلديث الثقة العدل الضابط عن 

علة ، فهذا التعريف البسيط أمجل شروط صحة احلديث بضوابط تعجز أعلى املؤسسات 
  !عن تطبيقها 

فإن سقط فرد واحد من سلسلة السند يتم تضعيف احلديث وإن كان أحد الرواة ضعيفا 
 إذا كان الضعف نامجا عن قلة وباقي الرواة على أشد الثقة مت تضعيف احلديث أيضا ، إال

  .حفظ ومت ضم هذا الراوى لغريه فيتم وضع احلديث ىف مرتبة وسطية وهى مرتبة احلسن 
  باإلضافة ملا هو أهم ، 

وهو أن احملدثني على خمتلف طبقام كانوا يتابعون فحص ما انتهى إليه سابقيهم من 
ديث مل تكن تقبلها األجيال العلماء  مبعىن أن كتب غريهم ونتائج حبوثهم ىف علم احل

التابعة من العلماء قبوال تلقائيا  بل كانت تتحرى عنها بنفس الطريق أو بطرق أخرى ، 
وهلذا فإن كتاب مثل صحيح البخارى أو صحيح مسلم برزا  بروزا شديدا بني الصحاح 

ا فيه ألن سبعة  أجيال من العلماء على األقل تعاقبت على فحصه مبنتهى الدقة فلم يتركو
حديثا واحدا دون فحص جديد ، وهذا رغم جاللة مقام البخارى كإمام أهل احلديث بال 
منازع وما عرف اإلسالم مثيله ىف دقة احلفظ والوعى والتحرى حىت أنه كان ال يضع 
حديثا ىف صحيحه قبل أن يصلي ركعتني عقب إمتام فحصه والتحرى عنه ، وقام بتصنيف 

 ألف حديث كان 600و أربعة آالف حديث من فحص أحاديث صحيحه البالغة حن
  !حيفظها بأسانيدها وأحواهلا عن ظهر قلب 

ولذا قبلت األمة صحيح البخارى ومسلم وأمجعت على صحتهما عقب احلكم عليهما من 
أجيال العلماء املتتابعة  ، ولذا عندما جند من يطعن ىف صحة حديث بالبخارى ـ بعد كل 

صاحب الطعن سخرية ، فهو ال يشكك ىف البخارى وحده بكل هذا ـ حيق لنا أن منأل 
دقته وعلمه بل يتجاوز إىل قرابة سبعة أجيال من العلماء تتابعت على كتابه بالفحص 

  .واعتمدته 
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ال سيما أننا لو عرفنا كنه األحاديث املطعون فيها بني احلني واآلخر بالصحيحني وغريمها 
 نسبتها للنيب عليه الصالة والسالم ، هى كلها من األحاديث الىت أقر العلماء بثبوت

أحاديث توقف عندها العلماء وناقشوها بالفعل قبل قرون ، وليس يف ما يذكر من طعون 
أى جديد يلفت النظر فقد استوفاها العلماء معاجلة وردا ، لكن املشكلة احلقيقية أن من 

 على مدى عصور يطعن على تلك األحاديث ال يكون جاهال فقط بإمجاع العلماء
بصحتها بل يكون جاهال أيضا بأن شبهاته تلك مت الرد عليها ىف كتب مل يكلف نفسه 

  ".80"مطالعتها أو البحث فيها عند أهل اإلختصاص 
  

ومن نافلة القول أن نؤكد على جهود فحص السنة زيادة التثبت فيها مل يقف حىت يوم 
  الناس هذا ، 

دث مصر األملعى واعتىن مبسند أمحد بن حنبل ففي العصر احلديث برز أمحد شاكر حم
  .وأخرجه بشرح استغرق عمره وتلقاه العلماء بالقبول 

كذلك جهود حمدث العصر العالمة األلباىن ىف كتب السنن وجهده العظيم ىف علم 
التخريج الذى ذيل به عشرات بل مئات من الكتب واملراجع الدينية املختلفة ىف شىت فنون 

  علوم الشريعة
وتقوم اآلن جلنة من كبار العلماء بالسعودية على مشروع ضخم وجبار هو مجع السنة 
النبوية اعتمادا على الوسائل احلديثة ىف احلفظ والتصنيف ليكون مرياث األمة واجناز 
علمائها حمفوظا حبفظ اهللا على يد هذه الزمرة الطيبة برياسة العالمة احملدث عدنان عرعور  

ذى قارب اإلنتهاء سيقدم خدمة جليلة ال تقدر بثمن الحتواء التراث ، وهذا املشروع ال
  احلديثي الفياض بوسائل مطالعة ميسرة لطلبة العلم 

هذا فضال على اجلهود اجلبارة اليت بذلتها املواقع اإللكترونية املتخصصة وقام ا رجال 
عطت للباحثني الدعوة لتيسري الوصول إىل أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم ، فأ

  .خدمة ال تقدر بثمن 

                                                
تيبة عدد كبري من األحاديث الىت أثار الطاعنون عليها نفس أوجه البن ق) تأويل خمتلف احلديث (  ـ ىف كتاب 80

  !االعتراض القدمية رغم توافر الرد الكامل عليها ىف كتاب بن قتيبة الذى مت تأليفه منذ عشرة قرون وأكثر 
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هذه إطاللة خمتصرة للغاية على تراث أهل السنة ىف علم احلديث ومرياثها فيه ، وكيف 
أم أسسوه من الصفر منذ عهد بعض الصحابة وحىت تصنيف الكتب املعتربة ىف السنن 

  والصحاح واملسانيد ، 
 عليه الصالة والسالم بنقل العدول ورأينا كيف أم جعلوا مههم الرئيسي مجع تراث النيب

بانتهاء السند إىل الصحابة رضي اهللا عنهم وكل هذا مبنهج تثبت ال مزيد عليه ، ومل يدعوا 
فنا ىف هذا اال مل يطرقوه ، وها هى األحاديث النبوية حمققة وجمموعة ومفندة وال غبار 

ة ومفهومهم للسنة عندهم عليها ، واآلن فنلق إطاللة سريعة على موقف الشيعة من السن
وكيف أخذوها وممن أخذوها ، وطبيعة تلك السنة اليت حتتوى خمتلف املطاعن على أمهات 

  .املؤمنني والصحابة رضي اهللا عنهم 
  

  اإلسناد عند الشيعة ومصادرهم األصلية 
سبق أن بينا كيف أن أهل السنة اهتموا بوقت مبكر وىف حياة أغلب الصحابة وىف عصر                

تابعني أثناء وبعد الفتنة الكربي بالتحقيق والتدقيق ىف طلب اإلسناد فيما خيص توثيق كبار ال
السنة النبوية الشريفة ، هذا خبالف أم طوروا التدقيق ىف اإلسناد إىل ميدان ضخم فسيح               
وهو ميدان علوم احلديث الىت عاجلت شىت مناحى النقل والرواية عن النيب عليه الـصالة               

وا وأصلوا لذلك قواعد متينة حازت فيما حازت من اإلعجاب على تقدير   والسالم واعتمد 
املستشرقني أنفسهم ، وهو قسم من العلوم ما سبقت إليه أمة من األمم وال قامت أمة نيب                 
من األنبياء حبفظ تراثه ونقله بتلك الدقة عرب القرون كما قامت أمة خري األنبيـاء عليـه                 

  . الصالة والسالم 
ة إىل إعادة بيان أمهية علوم احلديث بالذات بني سائر علوم الشريعة قاطبة ،              ولسنا ىف حاج  

فعلوم احلديث هى القسم اخلادم الذى له منة وفضل على سائر علوم الشريعة من تفـسري                
وفقه وأصول وليس عليه منة من أحد العلوم ألن هذه العلوم مجيعها دانت لعلوم احلديث               

 عليه الصالة والسالم ومن قبلها القرآن الكـرمي ، ومهـا          بفضل النقل الصحيح لسنة النيب    
املصدران الذى بذل ىف نقلهما أهل النقل والرواية جهودا تفوق طاقة البشر لتقدميـه إىل               
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أجيال األمة جيال بعد جيل بشكل مأمون من املكذوبات واملوضوعات ، فاستقامت علوم             
  . ية األخذ عنها الشريعة ألصحاا فعرفوا املصادر واطمئنوا إىل حج

ولنا أن نتخيل لو أن علوم احلديث أصاا أى خلل عرب القرون ، كيف كانـت األمـة                  
  !تستمر إىل اليوم مطمئنة إىل ثبات نسبة املصادر التشريعية إىل منابعها األصلية ؟

ال شك أن النتيجة كانت ستفضي إىل كارثة حمققة وهى ضياع الدين كله بضياع أصوله               
نحو الذى جرى ىف األمم السابقة الىت مل تعرف اإلسناد والتوثيق ودقة النقل             ، على نفس ال   

كابرا عن كابر فأضاعت رساالت رسلها ومت حتريف التوراة واإلجنيل وأفـضي هـذا إىل       
  .ضياع عقيدة تلك األمم فقالت النصاري بألوهية عيسي وقال اليهود بألوهية عزير 

لسنة ىف علوم احلديث والنقل واملرويات ليـست        وال شك أن امليزة الكربي لتفوق أهل ا       
قاصرة فقط على تنوع أساليب النقل واملعاجلة والفحص والتحرى ، بل امليزة الكربي هى              
أن تلك العلوم نشأت ىف وقت مبكر جدا مبجرد ظهور فتنة وضع األحاديث وىف حيـاة                

ا أعطى أهل الـسنة  قسم كبري من الصحابة رضي اهللا عنهم وهم نقلة التشريع والسنة ، مم            
ميزة اليقني فيما نقلوه ، ال سيما وأن تطور علوم احلديث وتدوين السنة بدأ مبكرا أيـضا           
مبصنفات مسدد بن مسرهد ومالك واألوزاعى على سبيل املثال ، بل ومل تكتمـل املائـة       

ما الثانية للهجرة إال وكتب األصول احلديثية املعتمدة ألهل السنة قد اكتمل تأليفها وهو              
  يتضح بالنظر إىل تواريخ ميالد هؤالء األئمة أصحاب الكتب الستة واملسانيد األوىل 

  هـ ) 164( مولود سنة - رمحه اهللا-اإلمام أمحد بن حنبل 
  هـ  ) 194( مولود سنة - رمحه اهللا -اإلمام البخاري 
  هـ ) 200( مولود سنة - رمحه اهللا-اإلمام الترمذي 
  هـ  )202(  مولود سنة -هللا رمحه ا-اإلمام أبو داود 

  هـ  )206( مولود سنة - رمحه اهللا-اإلمام مسلم 
  هـ  ) 209(  مولود سنة - رمحه اهللا-اإلمام ابن ماجه 
  هـ )215( مولود سنة - رمحه اهللا-اإلمام النسائي 

كما ظهرت ىف وقت مبكر نسبيا معاجلات العلماء للكتب املنقولة وتـصنيفهم ألسـس              
 احلديث ومنها علم مصطلح احلديث وهو واحد من أخطـر علومـه            وقواعد علم أصول  
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حيث خيتص مبعاجلة املصطلحات العلمية الىت تعارف عليها أهل الصنعة لتمييز األحاديـث         
ونقدها ، فقسم علماء السنة احلديث إىل عدة تقسيمات أصولية تتفـرع إىل تقـسيمات               

  .متعددة 
   للهجرة  360مة الرامهرمزى املتويف عام     وكان أول مصنف ىف هذا اال هو مصنف العال        

  .وتتابعت بعده املصنفات ىف هذا اال وغريه عرب العصور 
ومن قبلها ظهرت علوم الرجال وكتب النقد احلديثي وامتدت فيما بعد هذه الفترة أيـضا    
كتب النقاش حول األحاديث املختلف فيها وبلغوا من الدقة أم أفردوا مصنفات كاملـة         

ا برحالت مضنية رد إثبات حديث واحد ، هذا فضال على عنايتهم بإبراز ناسـخ             وقامو
  . ومنسوخ احلديث وكان أول من تكلم ىف ذلك اال اإلمام الشافعى

  فماذا سنجد ؟ية إىل جمال السنة عند الرافضة ،فإذا محلنا هذا التاريخ وتلك املعجزات العلم
عمون أم تلقوه عن أئمة أهـل البيـت ، ىف           وكيف حفظ هؤالء السنة والدين الذين يز      

 ال علم هلم باحلديث واإلسناد علـى        -ـ كعادة أهل البدع مجيعا    -البداية الشيعة قاطبة    
طول اخلط ، وليس هذا احلكم من قبيل احلكم الذى قرره عليهم أهل السنة بل هو مـن                  

  . قلب كتبهم مشهور ومتواتر 
       م اعتربوا الصحابة رضوان اهللا عليهم مجيعا عدا        هذا فضال على الطامة العظمى ، وهى أ

ثالثة أو مخسة أو سبعة ، منافقون كفار ، وبالتاىل رفضوا منقـول احلـديث عنـهم ،                  
وتكفريهم لعموم أصحاب النيب عليه الصالة والسالم مقرر ىف أمهات كتبـهم بـل وىف               

  أعظمها بعدة أبواب ـ ال أحاديث منفردة ـ  
  ".81"حديثي لديهم ومنها الكايف أهم مرجع 

وبالتاىل فقد اختصوا أئمة آل البيت اإلثناعشر بأم مصدر التشريع الوحيد وهلـذا فهـم               
يرفضون السنة املنقولة عن طرقنا حنن أهل السنة وال يعتربون الصحابة مـسلمني أساسـا          
فضال على أن يعتربوهم عدوال يؤخذ الدين عنهم ، وليت أم ما قبلوا توثيقنا حنن أهـل                

لسنة للصحابة بل رفضوا إقرار عدالة الصحابة الىت أنزهلا اهللا عز وجل ىف كتابـه العزيـز       ا
  .بآيات حمكمات سبق أن عرضنا بعضها 

                                                
  ! ـ بوب الكليىن ىف الكايف بابا كامال ذا املعىن 81
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فماذا كانت النتيجة ؛ النتيجة أم ىف البداية فقدوا القرآن الكرمي الذى هو املصدر األول               
 ينقلوه ال بالتواتر وال حـىت       هذا فضال على أم مل    ريع نظرا ألنه ىف عقيدم حمرف ،      للتش

وليس لديهم أى إسناد بالقرآن من أى وجه ،         اد من طرق املعصومني االثناعشر ،     بسند آح 
  وهذا األمر بالذات كان من األمور الىت فضحت عالنية حقيقة اعتقادهم ىف القرآن الكرمي              

ـ             م ال يأخـذون    ألن القرآن الكرمي منقول بالتواتر من طرقنا وحنن كفار عندهم بدليل أ
  !بسنتنا فكيف يقبلون القرآن منا ويرفضون السنة ؟

  
وأما عن السنة وهى املصدر الثاىن للتشريع بعد القرآن الكرمي فلم يقصروها على النيب عليه               
الصالة والسالم وحده بل جعلوها خمتصة باملعصومني االثناعشر مجيعا ، فكلهم عنـدهم             

 املرسل وأصحام كصحابة الـنيب عليـه الـصالة      أهل عصمة وتبليغ وكلهم مبرتلة النيب     
والسالم بل أفضل ، ألن أصحاب األئمة مل يكفروا عندهم بينما كفروا أصحاب الـنيب               
عليه الصالة والسالم ، وليت أن األمر اقتصر على ذلك ، فلو أم نقلوا سنة النيب عليـه                  

ئمة إىل النيب عليه الـصالة      الصالة والسالم نقال صحيحا بطريق العدول من الرواة إىل األ         
والسالم بسند متصل هلان األمر ، لكن الكارثة أم مل ينقلوا من سنة النيب عليه الـصالة                 

  !والسالم شيئا قط 
وقد طالبهم العديد من العلماء عرب املناظرات أن يأتوا هلم من كتبهم حبديث واحد صحيح           

  .عليه الصالة والسالم فعجزوا  من كتبهم متصل السند إىل النيب - على شروطهم هم -
  !؟يت عليها مدار الدين عند الرافضةمن أى مصدر جاءت الكتب األصلية الوالسؤال اآلن ،

وإذا وجهنا السؤال سنجد اإلجابة بأم أخذوا الدين عن األئمة ، وسنجاريهم ىف هـذا               
يئا ، فهل متكنوا    القول رغم فداحة املصيبة ىف أم ال ميلكون من تراث النيب عليه السالم ش             

  !من نقل سنة املعصومني وأقواهلم نقال صحيحا ؟
  هذا ما سنراه بعد قليل 
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  علوم احلديث عند الشيعة ، 
  )لوال اإلسناد لقال من شاء مبا شاء (  عندنا ىف علوم احلديث قاعدة ذهبية تقول 

، اع الدين وضأنه لوال اإلسناد والتوثيق لقال كل صاحب هوى ما أرادوتفسريها ببساطة ،
فمن السهل على أى مدعى أن يقول قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ، مث خيترع من                  

  رأسه أى حديث
فما الذى مينع ذلك ، ال شك أن املانع الرئيسي هو اإلسناد والسؤال من أين لـك هـذا                   

  .احلديث ومصدره 
 باألسانيد الـصحيحة    فهل استطاعت الشيعة االثناعشرية أن تصل لتراث األئمة اإلثناعشر        

املتصلة ، بداية ـ وهى املفاجأة الكربي ـ مل تعرف الشيعة االثناعشرية عرب عـصورها    
  !شيئا من علوم احلديث إطالقا قبل القرن العاشر للهجرة 

  : ـ اجلزء الثالث 73يقول شيخهم احلائري ىف ذلك ، بكتابه مقتبس األثر ـ ص 
يف دراية احلديث من علمائنا قبـل   د أنه مل يصنفومن املعلومات اليت ال يشك فيها أح( 

  ) الشهيد الثاين 
  ! للهجرة 975والشهيد الثاىن هو أبو احلسن العاملى املتويف عام 

  !هل تدركون ما معىن هذا الكالم ؟
معناه ببساطة أن الشيعة كانت ىف نوم طويل فاق نوم أصحاب الكهف منذ عهد األئمـة                

وحىت القرن العاشر دون يصنفوا أو يعاجلوا شيئا من علوم           للهجرة   250الذي انتهى عام    
  !احلديث الىت عليها معول وضمان صدور الروايات املنقولة عن األئمة 

أما األنكى ، وهو ما يعد ىف حد ذاته مأساة مبكية ، أم مل يصنفوا ىف ذلك التاريخ شيئا                   
رويات الرهيبة املوجـودة ىف  من علوم احلديث حتت ذريعة تنقية تراث األئمة أو لتحقيق امل       

كتبهم املنقولة دون إسناد أو حتقيق ، بل كان السبب الوحيد الذى دعاهم إىل تـصنيف                
الكتب هو تاليف تعيري أهل السنة هلم بأن الشيعة ال يعرفون اإلسناد وينقلون الروايات دون         

  .أى إثبات 
ف تلك الكتـب الـىت   ألجل هذا السبب فقط ولدفع كف النقد عنهم قام علماؤهم بتألي    

تتخذ من جانب املظهر فحسب علوم احلديث لكنها ىف الواقع جمرد ألفاظ يظهـر منـها                



  وقرآنية اإلنصاف.. ف نورانية العفا السيدة عائشة رضي اهللا عنها
 

109

اإلسناد لكنه ليس إسنادا حقيقيا له أرضية من الواقع ، ودليل ذلك ما نقله احلر العـاملى                 
  ) : 258 / 30( وسائل الشيعة أحد حمدثيهم الكبار عن هذا األمر فقال ىف 

أنه طريق إىل رواية أصل الثقة الذي نقل احلديث منه ،  لم ذلك منه ، يعلموالذي مل يع ( 
باتصال سلسلة املخاطبة اللسانية ، ودفع تعيري العامة الشيعة  والفائدة يف ذكره جمرد التربك

  ) معنعنة ، بل منقولة من أصول قدمائهم  بأن أحاديثهم غري
  :وممن نقل هذا اإلقرار أيضا 

   ) : 86الرجالية ص  متهيدية يف القواعددروس (  ىف كتابه   واينالشيخ باقر األير
املخالفني للشيعة بأنه السلف هلم  مجاعة من السبب يف تأليف النجاشي لكتابه هو تعيري(

  ، ) وال مصنف
 :وقال احلر العاملي ىف املصدر السابق 

طاوس ، كما زمان العالمة ، أو شيخه ، أمحد ابن  ، يف أن هذا االصطالح مستحدث( 
  )  هو معلوم ، وهم معترفون به

بل اعترف احلر العاملى مبا هو أفدح فقد صرح أم ليسوا فقط ال علـم وال لعلمـائهم                  
القدامى باحلديث ونقله ، بل اعترف أن اإلصطالح اجلديد وهو علوم احلديث والعنعنـة              

  !مأخوذ من قلب كتب أهل السنة 
  ) : 259 / 30( وسائل الشيعة (   قال احلر العاملي

اجلديد موافق العتقاد العامة  طريقة املتقدمني مباينة لطريقة العامة ، واالصطالح( 
وكما يفهم من كالمهم  واصطالحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع

، ويقصد بطريقة املتقدمني علماؤهم األوائل أصحاب الكتب ) الشيخ حسن وغريه 
وا يوردون ىف كتبهم كل ما يصل إليهم فيتلقاه عنهم من بعدهم بالقبول املعتمدة الذين كان

  .هكذا بال مرجعية أو ضابط 
  :أما سرقام من كتب أهل السنة 

" 82"فهذا ما يؤكده مصنفوا اإلمامية ىف مصطلح احلديث وكشفه الشيخ عثمان اخلميس             
   الشيعة وبني كتاب ىف مناظرات قناة املستقلة عندما قارن بني أحد كتب املصطلح عند

                                                
  ـ موقع فرسان السنة ) مام جعفر الصادق تراث اإل( ـ مناظرات املستقلة ـ مناظرة بعنوان  82
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أحد أشهر كتب املصطلح عندنا فإذا بالكتاب الشيعي نسخه شبه          ) مقدمة بن الصالح    ( 
  متطابقة ىف أبوابه ومعاجلته 

  
هو ) وهو اإلسناد ( أى أن كل الفائدة الىت وقفت وراء وضع أسلوب العنعنة ىف املرويات             

إىل األئمة ودفع تعـيري أهـل الـسنة    فقط اختاذ مظهر اإلسناد رد التربك بإسناد الرواية        
للراوفض أن يروون املكذوبات غري املسندة ، ففعلوا مثل الذى كان يطمح أن يكون عاملا               
باألزهر ، لكنه عجز عن جماراة طلبة العلم ىف ذلك ، فماذا فعل ، اشترى اللباس األزهرى                 

  ! املميز للعلماء وقدم نفسه باعتباره عاملا وظن بذلك أنه اكتفي وويف
فاإلسناد ليس أن تورد الرواية بالعنعنة ، بل أن توردها بسندها الفعلى وأن يكون هـؤالء                
الرواة هم فعال من قاموا بروايتها هذا فضال على أن يكون الرواة مـن الثقـاة العـدول                  

  املأمونني ىف نقل املرويات ، 
 الروايـات مل    لكن هذا كله ال جتده ىف مذهبهم بل إم عندما اشترطوا شروطا لقبـول             

  يطبقوها على كتبهم ، 
  :فاحلديث الصحيح عندهم كما عرفه احلر العاملى 

  )هو احلديث الذى يرويه الضابط اإلمامى عن مثله إىل منتهاه ( 
مثلـه  هو احلديث الذى يرويه العدل الضابط عن     ( :بينما تعريف احلديث الصحيح عندنا      

  )ىف مجيع الطبقات من غري شذوذ وال علة
  

  :قارنة بني التعريفني تكشف عن كثري وامل
، مبعىن أم يقبلون رواية الكافر وفاسد املـذهب         !  أم مل يشترطوا عدالة الرواة       :األوىل  

واملطعون ىف عدالته ، وهذا ما نص عليه صراحة احلر العاملى ىف وسائل الشيعة حيث قال                
  ىف توثيق رجال الشيعة 

ومبثل ذلك صرح املرجـع      ! )وفسقه وفساد مذهبه    فتراهم يوثقون من يعتقدون كفره      ( 
املعاصر اخلوئي زعيم مرجعية النجف السابق ىف كتابه الرجال حيث صرح بقبول روايـة              
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الشخص بغض النظر عن اعتقاده بل صرح بقبول رواية النواصب والنواصب عندهم كفار      
  .أجناس وشر من اليهود والنصاري  

ديث الصحيح ضرورة خلوه من الشذوذ أو العلل ، ومعىن           أم مل يشترطوا ىف احل     :الثانية  
الشذوذ عدم مصادمة الرواية الصحيحة ملا هو أصح منها أو خمالفة الرواى الثقة ملن هـو                
أوثق منه وعند التصادم يتم رد الرواية األقل صحة إذا استحال اجلمع بينهما ، ومعىن العلة                

اعدة أساسية ىف الشرع أو مضاربتها للعقـل        أال حتتوى عيبا ظاهرا كمنافاا الواضحة لق      
  .والنصوص أو العلة اخلافية قادحة اإلسناد 

وهلذا امتألت كتب الشيعة بآالف الروايات الىت ال يقبلها العقل قبل النقل وتعتـرب مـن                
 وهو أعظم كتبهم -اخلرافات الىت خيشي التفوه ا انون قبل العاقل ويزخر كتاب الكايف  

وايات ىف هذا الباب ، هذا فضال على التصادم املروع الذى جيمـع بـني                بعشرات الر  -
أحاديث األئمة وبعضها البعض بل بني أحاديث اإلمام الواحد منهم ، فترى اإلمام يقـول       
بقول معني مث ينقضه ىف قول آخر ومع ذلك فكال الروايتني معتمدة ، ومل جيدوا حال هلذه                 

  ! أن الرواية املتضاربة هى رواية على التقية اإلشكاالت إال الذريعة اجلاهزة وهى
ومل يبينوا أو يؤصلوا قاعدة واحدة متكنهم من متييز الروايات أيها على التقية وأيها علـى                
احلقيقة بل جعلوا األمر مطلقا مما أدى م ىف النهاية إىل إراحة أنفسهم من الصداع فقالوا                

 مرهون بقول فقيه أو جمتهد بل هو أمر         بأن احلكم على األحاديث بالصحة والبطالن غري      
  !مطلق 

مما أدى بالتبعية إىل عشرات اآلالف من التناقضات بني علمائهم ىف تصحيح وتـضعيف              
األحاديث وبالتاىل أدى إىل خراب كامل ىف أصول الدين الىت تعتمد الفتاوى فيها علـى               

  .صحة املرويات الىت جعلوا تصحيحها رهنا باملزاج 
  :لشأن الفيض الكاشاىن صاحب أحد كتبهم املعتمدة ىف الوايف يقول ىف هذا ا

بل لـو   !! راهم خيتلفون يف املسألة الواحدة على عشرين قوال أو ثالثني قوال أو أزيد              ت( 
  )مل تبق مسألة فرعية مل خيتلفوا فيها أو يف بعض متعلقاا:شئت أقول

  !خيتلفون ىف املسألة الواحدة على عشرين أو ثالثني قوال 
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بل وال توجد حىت ىف الفرعيات عندهم مسألة واحدة حمكومة بقول نافذ قطعى هذا فضال               
  !على اختالفهم ىف األصول 

وهلذا ظهرت عند الشيعة مدرستان كفّرت كل منهما صاحبتها رغم أم حتـت مظلـة               
عقيدة واحدة ، ومها مدرسىت اإلخباريني واألصوليني ، فاإلخباريون يقولون أن الكتـب             

يثية الثمانية املعتمدة كلها صحاح ال لبس فيها وليس فيها رواية وحيدة باطلة مبـا يف                احلد
  ذلك األلفي رواية الواردة ىف حتريف القرآن

واألصولية تقول أن مضامني تلك الكتب هى املقطوع بصحتها والكتب نفسها حتتـوى             
مد عليه دينهم فيمـا     أحاديثا ضعيفة لكنهم ما وضعوا القواعد لتنقيه هذا التراث الذي يعت          

  يزعمون ، 
  .أما سبب عدم إخضاعهم الكتب األصلية للتحقيق النهائي فسنعرفه بعد قليل 
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  األزمة الكربي 
كتب احلديث الىت نقلت تراث األئمة عند الشيعة اإلثناعشرية مثانية كتب معتمدة وهـى              

، وهذه الكتاب منها أربعة كتب      أصول املذهب والطائفة وعليها مت بناء أساسه وعقيدته         
وحممد الطوسـي ،   حممد الكليين، وحممد الصدوق،: للمحمدين الثالثة متقدمة ، وهى 

   وهي

  ) االستبصار ، ومن ال حيضره الفقيه ، والكايف ، والتهذيب( 
صاحب كتاب فـصل اخلطـاب ىف   (  للمجلسي والنورى الطربسي  وباقي االربعة هي

والفيض الكاشاىن ،   ) وهو غري النورى األول     ( والطربسي  ) حتريف كتاب رب األرباب     
 :وكتبهم هى 

 )حبار االنوار و مستدرك الوسائل اإلحتجاج والوايف ( 
هذه الكتب الىت أطبق علماء الشيعة على صحة مضامينها ، ومعىن صـحة مـضامينها أن     

ـ             ديثا مليئـة  احملتويات واملعارف الواردة فيها كل مقطوع بصحتها ، وكتبهم قـدميا وح
باإلشادة لتلك الكتب واإلعالء من شأا لدرجة مذهلة ، ال سيما كتاب الكايف للكلـيىن           
الذى ألفه صاحبه ىف الغيبة الصغري للمهدى املزعوم ، وذكر ىف مقدمته أن هذا الكايف مت                

  وهذا معناه أن الكايف صحيح حتما وإال كيف ) كاف لشيعتنا ( عرضه على املهدى فقال 
  !املعصوم ؟وثقه 

وقد شهدت للكايف ولغريه كبار مرجعيات الشيعة وآخرهم عبد احلسني شرف الدين وهو           
واحد من أعالمهم ىف القرن املاضي حيث قال ىف كتاب املراجعـات أن هـذه الكتـب               
مقطوع بصحة مضامينها وأن الكايف أعظمها وأشرفها وأعالها ومل يصنف ىف اإلسـالم             

  !كتاب يوازيه أو يدانيه 
بعد هذه الشهادات الكربي من املعصوم وإمجاع علماء اإلمامية على توثيق مضامني تلك             و

الكتب ، جند أم خرجوا علينا ىف العصر احلديث بقول بالغ الغرابة ، هذا القول مؤداه أن                
  !الشيعة ال متلك كتابا واحدا صحيحا 

اته كلها ، وهو قول وأن كل كتبهم ليس من بينها كتاب واحد بلغ درجة الصحة ىف حمتوي
  على التقية وللمراء واخلداع بطبيعة احلال ،  ملاذا ؟
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ألم لو أقروا بأقوال وشهادات علمائهم حبق الكتب الكارثية الفتـضحوا ىف مـشارق              
األرض ومغارا ، فالكايف أصح الكتب عندهم فيه من الباليا والطامات ما يستحى منـه               

هم ، من أول التواتر ىف روايـات حتريـف القـرآن            اليهود والنصاري أن ينسبوه ألنبيائ    
واإلعتقاد اجلازم ا ، ومرورا بعقائد الرجعة والبداء وأن األئمة يسيطرون علـى الكـون         
وأم أمساء اهللا احلسىن وأن اهللا فوض أمر اخللق إليهم ووصـوال إىل الـتكفري اجلمـاعى            

  .ألصحاب النيب عليه الصالة والسالم 
ة مفرا من إنكار صحة كل ما بالكايف حىت ال يلزمهم أهل الـسنة بـل                هلذا مل جيد الشيع   

وعوام الشيعة بتلك اإلحنرافات فيسقط مذهبهم ىف طرفة عني ، غري أن قوهلم هذا يـسقط   
  مع سؤال منطقي واحد

  !ملاذا مل تموا بتراث األئمة املبثوث ىف تلك الكتب فتميزوا الصحيح من الضعيف ؟
حده يكفي وزيادة لبيان احلقيقة ، ألم ىف واقع األمـر يـصدقون   هذا السؤال املفصلي و  

بتلك الكتب وبكل ما ورد فيها وينكرون ذلك تقية ، وىف نفس الوقت ال يستطيعون أن                
يطبقوا منهج النقد والتمحيص واحلكم النهائي على األحاديث بالصحة والضعف وبيـان            

 أهل السنة ألم ساعتها سيكونون موقفها ألم لو فعلوا النكشف عوارهم دون جهد من   
  :أمام خيارين أحالمها مر 

إما أن يضعفوا كل األحاديث الىت يعتقدون مبحتواها وال جيرءون علـى القـول              : األول  
بصحتها وعندئذ سيضطرون إىل مواجهة إسقاط مذهبهم بأيدى عوام الشيعة أنفـسهم ،             

ن تكفري الصحابة والقول بالتقيـة      ألن تلك األحاديث حتتوى ما يتاجر به علماء الشيعة م         
  .الواجبة وحنو ذلك 

تصنيف األحاديث إىل صحيح وضعيف والقول بصحة األحاديث الىت يبنون عليها           : الثاىن  
عقائدهم الباطلة وعندئذ سيقعون بني خمالب أهل السنة ببساطة ، فساعتها سيتضح أمـام              

قية فيسقط املذهب كله ، والدليل      اجلميع حقيقة معتقدهم الذى يدارونه بالتقية وتسقط الت       
وسائل الشيعة  على أن الشيعة تعتقد بصحة ما ورد ىف تلك الكتب ما نقله احلر العاملى ىف                

 )30 / 259( 
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زمن األئمة عليهم السالم ، ويف  االصطالح اجلديد يستلزم ختطئه مجيع الطائفة احملققة يف( 
  ) زمن الغيبة كما ذكره احملقق يف أصوله 

ستخدام اإلصطالح اجلديد عليهم ـ وهو التصحيح والتضعيف ـ يستلزم منـه    أى أن ا
  !ختطئة وإمهال كل كتب الشيعة الرئيسية الىت عليها معتمد املذهب 

هلذا سارع علماء الشيعة إىل إنكار حماوالت عاملهم البهبودى ـ رغم جاللة قدره ـ على   
يلزمه وحده وال يلزم الطائفة     تصنيف كتاب صحيح الكايف وقالوا بأن تصحيحه وتضعيفه         

ألن ) مـرآة العقـول     ( ، ومبثل ذلك تعاملوا مع حتقيق السي لكتاب الكايف ىف كتابه            
السي صحح ىف مرآة العقول أحاديث حتريف القرآن وتكفري أم املؤمنني الـىت ختفيهـا               

  .الشيعة بالتقية 
  !فهل رأينا أصل مشكلة تلك املصادر ؟

التحقيق سيسقط كل تلك املكذوبات الىت نقلـها الكبـار عـرب            جمرد استخدام أسلوب    
 إىل النيب عليه    - على شروطهم هم     -العصور ألنه ال يوجد لديهم حديث واحد صحيح         

الصالة والسالم أو إىل أحد األئمة ، وهذا ما صرح به احلر العاملى نفسه حيث قال عـن           
ئل الشيعة اجلزء الثالث ـ  حتقيق األحاديث ومسألة إخضاعها للفحص حيث قال ىف وسا

  260ص 
يستلزم ضعف أكثر األحاديث، اليت قد علم نقلها من األصول امـع   أنه: الرابع عشر(

عليها، ألجل ضعف بعض رواا، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا، بل              
 املعصوم ويلزم بطالن اإلمجاع، الذي علم دخول. زورا وكذبا حمرما، وشهادم بصحتها

بل يستلزم ضعف األحاديث كلها . واللوازم باطلة وكذا امللزوم . كما تقدم- أيضا -فيه 
 ما رواه العدل، اإلمامي، الضابط، يف مجيـع ( :- عندهم - عند التحقيق ألن الصحيح

نادرا، وإمنا نصوا على التوثيق، وهو  و مل ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إال .)الطبقات
كما صرح به الشهيد الثـاين وغـريه    زم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه،ال يستل

  :ودعوى بعض املتأخرين
وكيـف ؟ و هـم   . بدليلـها  ممنوعة وهو مطالـب  .)العدل، الضابط) مبعىن (الثقة(  أن

  ! مذهبه ؟ مصرحون خبالفها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد
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عادة، والتتبع شاهد به وقد صـرح   ق خبربه ويؤمن منه الكذبمن يوث :بالثقة وإمنا املراد
: -الذي ال ريب فيه عند منـصف   - و من معلوم. بذلك مجاعة من املتقدمني واملتأخرين

الراوي   يف-و أصحاب االصطالح اجلديد قد اشترطوا  .الكفر  أن الثقة جتامع الفسق بل
  )نـادرا   العلم بعدالة أحد منـهم إال  العدالة فيلزم من ذلك ضعف مجيع أحاديثنا لعدم -

 .انتهى كالمه 
ويكفينا كالم العاملى الذى حيمل ىف طياته ما يغىن عن غريه هلدم مجيع مصادرهم الـيت ال      
جيرءون على إخضاعها للتحقيق ألنه لو أم طرقوا هذا الباب فمعناه علـى حـد قـول           

  .العاملى إسقاط مجيع أحاديثهم 
  مل نتعرض لكتبهم ىف علم الرجال والىت حتمل نفس النتيجة وحنن طلبا لإلختصار ، 

فعلم الرجال وهو العلم الرئيسي ىف علوم احلديث الذى يعتمد على بيان حال الرواة وبناء               
عليه يعتمد العلماء صحة روايته أو ضعفها ، مل تعرف الشيعة هذا العلم إال ىف املائة الرابعة                 

ار عليها منهج أهل السنة بل جاء أبو عمرو الكـشي           للهجرة ، ومل تعرفه بأصوله الىت س      
  !عمدم ىف مرجع الرجال فصنف هلم كتابا ىف غاية اإلختصار 

وقد سبق أن نوهنا عن طبيعة الكتب الرجالية ومثلنا بكتاب تاريخ دمشق البن عـساكر               
والذى على هول مقامه ال ميثل إال كتابا واحدا من عشرات الكتب ىف هذا الفن ، وليت                 

  أن األمر اقتصر على أنه كتاب خمتصر فحسب ، 
فالطامة الكربي ىف انعدام فائدته ألنه مصنفه أخرجه ىف املائة الرابعة ومل يعاصـر راويـا                
واحدا من أصحاب األئمة أو ينقل عن كتب غريه ممن سبقوه أحوال هؤالء الرواة ألنـه                

در صريح ميكنه مـن     فمن أين سيأتى بسند صحيح ومص      !كان أول من طرق هذا الباب       
  ! احلكم على الراوى باجلرح أو التعديل ؟

ال سيما وأنه كان مكثرا ىف الرواية عن الضعفاء كما صرح بذلك عـاملهم النجاشـي ،                 
  !فكيف يكون عاملا ىف الرجال ويصنف ىف هذا الفن كتابا مليئا بالرواية عن الضعفاء ؟

بعده احتوى على تناقض حقيقي     هذا فضال على أن كتاب الكشي ككتاب غريه ممن جاء           
  !حيث ترى توثيق الراوى وجرحه ىف نفس الكتاب 

  !فبأى شيئ سيأخذ عامل احلديث عند التحقيق بتجريح الراوى أم بتوثيقه ؟
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مقدمة الـوايف ـ ص   ( ويقول الفيض الكاشاىن ىف الوايف عن حال كتب الرجال عندهم 
25: (   

ترتفع مبا  ت وتناقضات واشتباهات ال تكادفإن يف اجلرح والتعديل وشرائطه اختالفا(
  ) تطمئن إليه النفوس كما ال خيفى على اخلبري ا

وال خيتلف حال هذا الكتاب عن ثاىن أهم كتبهم ىف اجلرح والتعديل وهو رجال النجاشي              
   

  وكمثال على تلك املهازل الواقعة ىف كتاب النجاشي 
  : زة اجلعفريذكر النجاشي يف ترمجته حملمد بن احلسن بن مح

) سادس شهر رمضان ، سنة ثالث وستني وأربع مائة  مات رمحه اهللا  يف  يوم السبت ،(
  ) 404، ــ  رجال النجاشي ص 

  .  هـ450مؤلف الكتاب تويف سنة  والنجاشي
  !؟  سنة13هل يعقل أن ميوت هذا الراوي بعد النجاشي مؤلف الكتاب بـ 

لصحيح ىف اجلرح والتعديل النتفاء األسانيد الصحيحة       واألمر مل يقف عند انتفاء املصدر ا      
  . ىف ذلك فحسب 

بل جتاوز ذلك إىل مرحلة لو وقعت حبق أى كتاب من الكتب الرجالية ألسقطته بالضربة               
  القاضية ، 

أال وهى مرحلة اخللط وعدم التمييز بني الرواة ىف األمساء والكىن واأللقاب ، ولو عـدنا                
ا اال سنجدهم وضعوا تلك النقطة ىف بؤرة اإلهتمام ألن تشابه           لقواعد أهل السنة ىف هذ    

الكىن واأللقاب واألمساء قد يوقع اخللط بني الرواى الصحيح والراوى الضعيف مما يؤدى             
  .إىل إسقاط حديث صحيح أو تصحيح حديث ضعيف 

املسألة هلذا صنف علماء السنة كتبا مستقلة ىف تلك األمور ، ومل يكتفوا فقط بإبراز تلك                
ىف كتب الرجال الرئيسية ، فهذا الذهيب ألف كتابا كامال باسم املشتبه خصـصه كلـه                

  .لألمساء والكىن الىت وقع فيها التشابه ونقل فيها كيفية التمييز بينهم 
 بكتابه تنقيحبينما الشيعة خلطوا على عادم احلابل بالنابل وىف ذلك يقول عاملهم املامقاىن 

  ) :177 / 1( رجال املقال يف علم ال
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جال وآبائهم أو كناهم أو غلط واشتباه يف أسامي الر إنه يف كثري من األسانيد قد وقع(
  ) ألقام

 : يف الفائدة الرابعة) حبوث يف علم الرجال ( حممد احلسيين يف كتابه املسمىويقول عاملهم 
 

صحاب النيب صلى اجلرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغريمها مل يعاصروا أ إن أرباب  (
وسلم وأمري املؤمنني عليه السالم ومن بعدهم من أصحاب األئمة عليهم  اهللا عليه وآله

أقواهلم يف حقهم صادرة عن حس مباشر وهذا ضروري وعليه فإما أن  السالم حىت تكون
وتضعيفام مبنية على أمارات اجتهادية وقرائن ظنية أو منقولة عن واحد  تكون تعديالم

تنتهي إىل احلس املباشر أو بعضها اجتهادية وبعضها اآلخر منقولة وال شق  احد حىتبعد و
مجيع التقادير ال حجية فيها أصالً فإا على األول حدسية وهي غري حجة  رابع ، وعلى

بنا العقالء القائم على اعتبار قول الثقة امنا هو يف احلسيات أو ما يقرب منها  يف حقنا إذ
 بعيدة وعلى الثاين يصبح أكثر التوثيقات مرسلة لعدم ذكر ناقلي التوثيقال احلدسيات دون

  انتهى ) اجلرح يف كتب الرجال غالباً واملرسالت ال اعتبار ا
وهذا اعتراف صريح وواضح بأن مصنفات علم الرجال والىت هى عمود علوم احلـديث              

ت أو بطالا ، هى عند      والنقل والرواية والطريقة الوحيدة للتيقن من صحة صدور الروايا        
الشيعة عبارة عن أقوال مرسلة بال معىن وبال إسناد صحيح وأول مؤلفام ا جاء مليئـا                
بالعيوب فضال على أنه مصنف بعد مائة ومخسني عاما من أقرب الرواة إىل عمر املؤلـف                

 .الذى يعاجل أحواهلم واملفروض أنه يبني موقفهم من اجلرح والتعديل 
 إىل أحوال أوثق رواة الشيعة وهم الرجال الذين متيزوا  بـني آالف الـرواة           هذا باإلضافة 

بالتوثيق املتواتر عند الشيعة ويعتربون عندهم بنفس مكانة أصحاب النيب عليـه الـصالة              
  !والسالم عندنا 

وهؤالء الرواة منهم زرارة بن أعني وجابر بن يزيد اجلعفي وشيطان الطاق وبريـد بـن                
ريهم ، هؤالء الرواة عندنا حنن أهل ىف حكم كتبنا الرجاليـة كلـهم              معاوية العجلى وغ  

  " 83"زنادقة وأمجعت كلمة احملققني على ذلك ، 
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بينما هم عند الشيعة أوثق الرواة ال سيما زرارة بن أعني وجابر اجلعفي ، ورغـم هـذا                  
ـ              ن االعتقاد بالتوثيق فقد أوردت كتبهم الرجالية األصلية مثل رجال الكشي روايـات ع

جعفر الصادق وحممد الباقر تقول بلعن زرارة بن أعني عدة مرات علـى لـسان اإلمـام               
  الصادق بعد اكتشافه كذبه الصريح عليه 

وىف نفس الكتاب نقل الكشي عن جابر بن يزيد اجلعفي أنه روى عن حممد الباقر عليـه                 
  !السالم سبعني ألف رواية 

  أكرر ،
ر ومثلها تقريبا عن جعفر الصادق وعندما سـؤل         روى سبعني ألف رواية عن اإلمام الباق      

 -عنه الصادق وعن مروياته أفاد بأنه مل يره عند أبيه الباقر إال مرة واحدة وما دخل عليه                  
  !! قط -على جعفر الصادق 

  !فمن أين أتى جابر اجلعفي مبائة وأربعني ألف حديث حدث ا عن الباقر والصادق ؟
بنا اإلشارة إليها أن األئمة من آل البيت املفترى عليهم مثل        باإلضافة إىل حقيقة هامة جيدر      

على زين العابدين وحممد الباقر وجعفر الصادق كلهم مدنيون ىف املولد والوفاة ومل حيدث              
أن أقام أحد منهم بالعراق أو الكوفة مطلقا ، وال ثبت شيئ من هذا ال ىف كتب السنة وال      

  الشيعة 
د أيب جعفر املنصور ببغداد ، بينما الرواة الشيعة الذين تعتمد        والصادق زار العراق ونزل عن    

  !الشيعة اليوم على مرويام ويتخذوا دينا كلهم بال استثناء من الكوفة 
فمىت وكيف ومن أين استقي هؤالء الكذابون مئات اآلالف من الروايات املوجودة بقلب             

  !كتبهم ؟
  !صحاب األئمة والناقلني الصادقني عنهم ؟واألهم كيف وثق الشيعة أمثاهلم واعتربهم أ

ولو أردنا أن نلقي نظرة إىل منهج أهل السنة ىف أمر معاصرة الراوى ملن ينقل عنه ، سنجد               
أن أهل السنة قرروها كقاعدة صميمة ىف اجلرح والتعديل حيث أن أحد كبـار علمـاء                

اجهوا كذب الـرواة    اجلرح والتعديل عندنا صرح بأن احملدثني وعلماء اجلرح والتعديل و         
  .بالتاريخ 
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ومعىن هذا أم واجهوا إدعاء الرواة بالسماع عن طريق معرفة مواليد ووفيات من يروون              
  عنهم فمن ثبت أنه روى عمن مل يلقه أو يعاصره ثبت كذبه

ومل يقتصروا فقط على شرط املعاصرة بل ضمنوه شروطا أهم تتمثل ىف إمكانية اللقـاء إذ        
ر مل يكن السفر هينا فإذا روى أحد الرواة شيئا عن عامل بالشام بينمـا               أنه ىف تلك العصو   

  .الراوى بالعراق ومل يثبت أنه غادرها تسقط روايته 
أما عن كيفية إثبات أنه مل يغادرها فقد سبق أن شرحنا منهج بن عساكر ىف تاريخ دمشق                 

يـد والوفيـات   وهو نفس منهج بقية علماء الرجال حيث يسطرون تراجم الـرواة باملوال   
  !والرحالت أيضا 

فلنا أن نتخيل كيف قبل الشيعة روايات جابر وزرارة وهم باإلمجاع كوفيون بينما األئمة              
مدنيون ولو افترضنا أن هؤالء الرواة كانوا يرحلون للحج فهل تكفي فترات احلج لينقـل         

  جابر اجلعفي وحده عن اإلمامني الباقر والصادق مائة وأربعني ألف رواية 
  وحىت ندرك استحالة ذلك بأى مقياس ، 

يكفينا أن نعلم أن الصحابة رضوان اهللا عليهم وهم الذين صحبوا الـنيب عليـه الـصالة          
والسالم سنني حياته بعد الدعوة لو أننا أحصينا روايات أكرب املكثرين عنه مـا جتـاوزت     

  !أربعة آالف حديث 
بالنيب عليه الـصالة والـسالم منـذ    وها هو أبو هريرة رضي اهللا عنه الذى كان ملتصقا       

 كما يقـول  -إسالمه وحىت انتقال النيب عليه الصالة والسالم  للرفيق األعلى ، بل وكان          
 مشغوال جبمع احلديث ال صناعة وال هم له إال هذا األمر ، ومع ذلـك مـا                 -عن نفسه   

  .روى عن النيب عليه الصالة والسالم أكثر من أربعة آالف حديث باملكرر 
دد الصحابة رواة األلوف ال يزيد على أصابع اليد الواحـدة بينمـا أكثـرهم روى                وع

العشرات والبعض اآلخر روى املئات الىت ال تتعدى مخسمائة حديث ، كل هذا وفيهم من       
صحبه طيلة سنوات الدعوة قائما وقاعدا جماهدا وعابدا ومل يتركوه طيلة ثالثة وعـشرين              

 روى أكثر من األربعة آالف ، فكيـف روى جـابر    عاما وليس من بينهم صحايب واحد     
  !اجلعفي الكويف عن اإلمامني الباقر والصادق سكان املدينة مائة وأربعني ألف رواية ؟
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ومن املضحكات املبكيات حقيقة أن عاملا من علماء الشيعة مثل عبد احلسني شرف الدين              
 على أيب هريرة رضي اهللا عنه        ينتبه لتلك احلقيقة يف كتبه فصنف كتابا للطعن         ومل مل يستح 

  .وزعم فيه أنه كان يكذب على النيب عليه الصالة والسالم 
ودلل على ذلك بأنه روى أربعة آالف حديث ىف فترة صحبته للنيب عليه الصالة والسالم               

 لو قسناه بالفترة الىت عاشها أبو هريرة مع النيب عليه الـصالة    - ىف نظره    -وهو عدد كبري  
  !ا قرابة عشرين عاما والسالم رغم أ

  
  ..فما هى النتيجة اليت خنلص إليها من حبث تلك النقطة 

النتيجة اليت استبانت أمام القارئ العزيز أن مجيع املفتريات اليت يأتى ا الطـاعنون يف أم                
املؤمنني رضي اهللا عنها يف مطبوعام وبراجمهم وكتبهم وحبوثهم ليس هلا مصدر رئيس إال              

 اليت سبق أن عرضناها وبينا حاهلا وحكم العلم فيها ، فضال على أن تلـك                هذه املصادر 
املفتريات كانت مصدرا للهجمة العلمانية على أم املؤمنني يف الصحف واالت ، والـىت              

  !تزامنت مع اهلجمة الرافضية واختذت نفس أسلوا مما يوحى بوحدة املصدر يف الواقع 
بعض مفكرينا وكُتابنا من حسىن النوايا مل يـدركوا أو          كما ظهر أمام القارئ الكرمي أن       

يتعمقوا يف مبادئ علم احلديث واإلسناد بطبيعته ـ رغم أنه أصل من أصـول حـضارة    
اإلسالم ـ وهو ما تسبب يف أم نقلوا عن منتحلى التشيع بعض املطاعن الـيت تعـاملوا    

وب الدس فيها ما تـضمنتها      معها كأا مرويات حقيقية  ولو أم تبصروا لطبيعتها وأسل         
  معارفهم ،، 
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  :الفصل اخلامس 
  .. رد الشبهات عن أم املؤمنني رضي اهللا عنها 

  
  
  
  
  

  ..ومهما قيل يا رمز الصموِد 
  بشبهات من اإلفك اجلديِد

  ..قوما .. سندرأ عنك بالقرآن 
  "84"أرادوا السوء بالدين الفريِد 
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  :الفصل اخلامس 
  .. بهات عن أم املؤمنني رضي اهللا عنها رد الش

  
يف إدراك كنه وطبيعة تلك األقوال اليت     , ورهاننا على حكمته    , كالمنا هنا للقارئ الكرمي     

  , تثريها أبواق الفتنة من الرافضة وغريهم 
وقد شرحنا يف الفصل السابق مدى أمهية علم احلديث وضرورة التثبت من األخبار الـيت               

يما عندما يتعلق األمر ؤالء األكابر الذين أذهـب اهللا عنـهم الـرجس              ال س , يتم بثها   
  , وطهرهم تطهريا 

وقبل شرح ورد أى شبهة ينبغي على كل مسلم أن يدرك متام اإلدراك أن أى انتقاص من                 
قدر أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ـ بعد أن شرفها القرآن الكـرمي ـ هـو معنـاه      

لصالة والسالم اعتمادا على أراجيف ال تعدو كوا مفتريـات          تكذيب هللا ورسوله عليه ا    
  , تارة أخرى .. أو كوا شبهات عرجاء تسقط مع أول تأمل , تارة 

فال ينبغي أن يسمح ألى شبهة مهما بلغـت         , وهو يقني ضرورى للمسلم أن يتحلى به        
ري أنبيائه ورسـله    قوا أن تتسلل إىل عقيدته يف هؤالء القوم الذين اصطفاهم اهللا تعاىل خل            

  .عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم 
حتما , وعندما يتعرض ملثل هذا ينبغي عليه أن يدرك متام اإلدراك أنه بصدد شبهة عرجاء               

وليس معىن عجزه إزاءها أن تلـك  , لدى علماء املسلمني ومفكريهم ما يردها ويدحضها     
ا حال ال يستطيع عقلـه أو علمـه   بل جيب أن يثق يف أن هل , الشبهة صحيحة فيما تدعيه     

الوصول إليه وينبغي له اإلستعانة عليها بأقوال املتخصصني إذا تركت تلك الشبهة أثرا يف              
  .نفسه 

فهؤالء مربءون  , على أال يكون حبثه هو أسلوب الباحث عن براءة ألم املؤمنني أو غريها              
علم من يريد املسامهة , يئ بل ينبغي أن يكون البحث بغرض العلم بالش  , من اهللا عز وجل     

  !يف الذب عن عرض أم املؤمنني ال علم الذى يشك أو يرتاب 
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والشبهات ـ بسبب غزارا وتنوعها ـ ال ميكن حصرها يف حبث أو كتاب واحد مهما   
وعلينـا  , وهلذا فإن علماءنا يبذلون جهودهم لتفنيد أى شبهات تتراكم يف أذهاننا            , بلغ  

   ,حنن أن نكون يف عوم 
اليت تدرك وتتفهم وتـرى يف حلـول    , وعوم يتمثل يف العقول املتمثلة والقلوب املؤمنة        

  , الشبهات مقياسا تقيس عليه ما يتجدد من أقوال أهل اإلفك 
وذه العقلية لن حيتاج أى مسلم إال أن يطالع بعض أمثلة الشبهات وكيفية تفنيد العلماء               

  , هات جديدة مهما بلغ تعقيدها ليكتسب حصانة تلقائية ضد أى شب, هلا 
ولن يفيد اإلسالم واملسلمني آالف العلماء العاملني على رد الشبهات إذا كانت مجـاهري              

بالشكل الـذى  , املسلمني يف غيبة عن الوعى واحلس اإلسالمى املدرك لعظمة جيل النبوة    
  , يدحض أى حماولة لإلعتداء على هذا اجليل املكرم بالقرآن والسنة 

ي يتأمل آيات القرآن الكرمي جيد هذا املبدأ الساطع ـ مبدأ اشتراط اليقني واإلميان ـ   والذ
  , عالمة وشرط ليفتح اهللا من عنده على عبده بركات هدايته بال حدود 

  :يقول تعاىل 
]ِقنيتى ِللْمدِفيِه ه بيلَا ر ابالِكت 2:البقرة{] ذَِلك {  

  ,بل جعله للمتقني وحدهم  ) هدى للمرتابني أو الكافرين( فلم يقل اهللا تعاىل أن الكتاب 
  :ويقول عز وجل 

] لَكى ِإذَا هتِبِه ح اَءكُما جِمم كِفي ش ما ِزلْتاِت فَمنيلُ ِبالبقَب ِمن فوسي اَءكُمج لَقَدو
  } 34:غافر{] لُّ اُهللا من هو مسِرف مرتابقُلْتم لَن يبعثَ اُهللا ِمن بعِدِه رسولًا كَذَِلك يِض

, وىف قصة سيدنا إبراهيم عليه السالم عندما طلب إىل ربه أن يريه كيف حييي املوتى 
  :اشترط اهللا عز وجل شرط اإلميان فقال 

] ِمنؤت لَمى قَالَ أَوتِيي املَوحت فأَِرِني كَي بر اِهيمرِإذْ قَالَ ِإبو ِئنطْمِلي لَِكنلَى وقَالَ ب
 ًءا ثُمزج نهٍل ِمنبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كِإلَي نهرِر فَصالطَّي ةً ِمنعبذْ أَرقَلِْبي قَالَ فَخ

ِكيمح ِزيزأَنَّ اَهللا ع لَماعا ويعس كأِْتيني نهع260:البقرة{] اد {  
دروس القرآنية البليغة ينبغي استنباط اِحلكَم من القرآن الكرمي واختاذها مثال ومبثل هذا ال

  , ومنهجا



  وقرآنية اإلنصاف.. ف نورانية العفا السيدة عائشة رضي اهللا عنها
 

125

وهلذا فإننا يف تعرضنا للشبهات املثارة ضد أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها سنكتفي 
كى خيربها القارئ فيكتسب , بعرض مناذج ألنواع الشبهات وأسلوا وكيفية الرد عليها 

مة ويثق يف أن كل شبهة قدمية أو جديدة ما هى إال فهم مغلوط لواقعة احلصانة الالز
  , صحيحة أو واقعة مدسوسة أُِريد ا التشكيك والطعن وهلذا اهلدف وحده 

ويكفي القارئ أنه أدرك ـ من خالل الفصول السابقة تفصيال ـ طبيعة خصومه 
ليثق ,  قلوب املسلمني وأهدافهم واحملرك الباعث هلم على بث ورجم تلك الشبهات إىل

  القارئ متاما يف أن هذه األهداف ال ميكن أن ينفذها أصحاا بغري الكذب والدجل 
ونوعى , وسنتعرض لنوعي الشبهات املثارة ومنثل قدر املستطاع بأمثلة على كل منهما 

  :الشبهات مها 
ياا وعدم شبهات وردت يف كتب أهل السنة ولكنها مردودة وباطلة لبطالن روا: األول 
  ثبوا 
لكن تداخلت األفهام املغرضة يف ىل أعناق , شبهات مثارة حول وقائع صحيحة : الثاىن 

  النصوص 
  

  :شبهات مردودة لبطالن رواياا : األول 
ذلك أا مبنية على , حيث أن سندها مهدوم ,  وهى الشبهات اليت ال حتتاج تفنيدا ملتنها 

وبالتاىل كانت روايام مردودة , ق رواا ضعفا أو كذبا أسانيد مظلمة أثبت العلماء حب
  :ومن ذلك , دون النظر يف حمتواها 

ما أثري من شبهات حول خروجها يوم اجلمل وما أحيط ذا احلدث من أكاذيب كنيتها * 
 فهذه , وشهادة الزور يف ماء احلوأب إىل غري ذلك من املكذوبات , حرب اإلمام على
باريني وقد أوضحناها يف تناولنا لتفاصيل معركة اجلمل وردود العلماء كلها دسائس اإلخ

  يف هذا الشأن بالفصل الثاىن من هذا الكتاب
  :ما نسب إىل أم املؤمنني رضي اهللا عنها من أا قالت عن عثمان رضي اهللا عنه * 
  ) ولَما بلَغها قتلُه، فَِرحت بذلك قتلوا نعثلًا، قتلَ اهللا نعثلًا،ا( 

  , الضيب ونصر بن مزاحم  سيف بن عمر فقد جاءت من طريق
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وقال  ضعيف احلديث ، : وابن أيب حامت: فأما سيف بن عمر الضيب ، قال حيىي بن معني 
إنـه  : ، قال وقالوا  يروي املوضوعات عن األثبات: كذاب ، وقال ابن حبان : النسائي 

متـروك  : مـرة  : أيب حـامت   ابن، وقال  متروك : كان يضع احلديث ، وقال الدارقطين
عامة : بشيء وقال ابن عدي  ليس: احلديث ، يشبه حديثه حديث الواقدي وقال أبوداود 

 حديثه منكر 
التشيع ويف حـديثه اضـطراب   كان يذهب إىل(  نصر بن مزاحم قال فيه العقيلـي وأما

  ) 1899(رقم ) 4/300(الضعفاء للعقيلي ) (وخطأ كثـري
كان كذابـاً، وقـال أبـو  : رافضي جـلد، تركوه وقال أبو خيثمة» الذهـيب  وقال
رقـم  ) 4/253امليزان للذهيب (« ضعيف: احلديث، متروك، وقال الدارقطين واهي: حامت

)9046 (.(  
نصر بن مـزاحم  : كان نصر زائفاً عن احلق مائالً، وقال صاحل بن حممد: اجلوزجاين وقال

نـصر بـن   : ل احلافظ أيب الفتح حممد بن احلسنيالضعفاء أحاديث مناكري، وقا روى عن
وعلى ذلك فهذه الرواية ال يعول عليها ) 13/283تاريخ بغداد (« مذهبه  مزاحم غال يف

وخمالفتها أدىن منطق , إضافة إىل خمالفتها للروايات الصحيحة الناقضة هلا  وال يلتفت إليها
 سبق شرحه ىف غضبتها ملقتل      حيث أن موقف عائشة رضي اهللا عنها      , ملن عنده ذرة عقل     

  "85"عثمان رضي اهللا عنه 
العوام أكْره السيدة عائشة على اخلـروج يف معركـة    زعم بعض املؤرخني أنَّ الزبري بن* 

  .. وهو زعم كاذب ال أصل له من الواقع أو احلقيقة , اجلمل 
وهو كتاب  , ) قويب  اليع( ومها تاريخ   , وجاء هذا الزعم من مصدرين كالمها مطعونٌ فيه         
  , تاريخ خال من اإلسناد والتوثيق وعليه فهو كعدمه 

املنسوب لإلمام بن قتيبة السىن وهو منه براء حيث    ) اإلمامة والسياسة   (والكتاب الثاىن هو    
أن هذا الكتاب منحول عليه كما اتفقت كلمة احملققني وصاحبه شيعي رافضي جلد كما              

هى واحدة من مكايد الشيعة حيث كانوا يصنفون        و, يتضح من خالل صفحات الكتاب      

                                                
 ـ شبهات وردود ـ موقع شبكة الدفاع عن الصحابة ـ شبكة اإلنترنت  85
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فـضال  , الكتب وينسبوا إىل كبار علماء السنة بغرض إثارة الشبهات وتأكيد مزاعمهم            
  "86"وعليه فهو قولٌ ساقط , على أن هذا الكتاب خال من األسانيد أصال 

نني كانـت   ومن تابعه من دعاة الفتنة أن أم املؤم       ) بروكلمان  ( زعم املستشرقون مثل    *  
  !شخصية متسلطة على من معها 

فـضال  , وهذا قول ساقط بال شك مل يدعمه صاحبه بإسناد من األصل حىت يعول عليه               
وقـد  , على جمافاته لسرية ومناقب أم املؤمنني الثابتة بأسانيد متواترة يف مصادر أهل السنة     

سرية على ( يف كتابه فصل العلماء يف العصر احلديث هذا الزعم مثل الدكتور على الصاليب       
  )بن أيب طالب 

إدعاء الشيعة أن عائشة رضي اهللا عنها منعت دفن احلسن بن على رضي اهللا عنهما عند                * 
  !جده عليه الصالة والسالم 

وهـذا ممـا    , وهذا من اإلفك والكذب وليس عليه مظنة دليل واحد من عقل أو نقـل               
  . البيت يف كذب وإختالقات الشيعة يستدعى للذاكرة قول علماء املسلمني وأئمة آل 

, ويكفيهم قول بن تيمية بأم أكذب الناس وقول الشافعى أم أشهد النـاس بـالزور                
ويكفيهم تضجر جعفر الصادق وأبيه الباقر رضي اهللا عنهما من كذم كمـا ثبـت يف                

  مصادرهم من رجال الكشي وغريه 
 عائشة بأنْ يدفَن عند جده ثابتـة  احلسني من قصة موت احلسن بن علي واستئذان أخيهو

الصديقة، وركوا على بغٍل، وخروجها إىل الناس، فكل ذلك  يف كُتب السنة، أما ممانعة
  واألكاذيب، من الترهات

 رضي اهللا -احلسن بن علي   متاِنع من دفْن- رضي اهللا عنها -فلم تكن أُم املؤمنني عائشة 
وافقَت على ذلك، وقالت ألخيـه    بل لقد- صلَّى اهللا عليه وسلَّم -ده  عند ج-عنهما 

 كمـا روى   نعم، وكَرامة عني :احلسن  لَما استأذَنها يف دفْن- رضي اهللا عنه -احلسني 
  )387اجلزء األول ـ ص ( طُرق متعددة ىف االستيعاب  ذلك ابن عبدالرب من

 احلكم واىل املدينة وقتها وكاد اإلمام احلسني رضي         ولكن الذى منع الدفن هو مروان بن      
  اله عنه يثري قتاال يف هذا الشأن لوال أن اه اإلمام احلسن نفسه عن ذلك وانتهى األمر 

                                                
 )خمتصر التحفة اإلثنا عشرية ( المة اآللوسي ـ يف كتابه املاتع ـ كشف هذه املكايد الع 86
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   ,  السروج  هي أول من رِكب- رضي اهللا عنها -ادعاء الشيعة أنَّ عائشة * 
وال يثبت من   ,  ما الكلمة من معىن      وقصد الشيعة من تلك الفرية احلقرية قصد حقري بكل        

ومن الغريب أم رووا يف كتبهم ما يناقضه حيث أثبتوا أن           , أى وجه من وجوه اإلثبات      
عليا ـ برأه اهللا تعاىل ـ قاد محارا ركبت عليه فاطمة ـ برأها اهللا تعاىل ـ لتدعو الناس     

  وهذا كله من اإلفك املبني , لبيعته ضد الصديق 
 وحرِبهـا لـه،   - رضي اهللا عنـه  -معاداا لعِلي  ة أنَّ عائشة مل تتب منادعاء الشيع* 

على الندم، بل ألا فَِشلت يف املعركة، ومل حتقِّق مأربها  وبكائها بعد املعركة مل يكن دليلًا
 .عِلي واالنتقاِم منه يف النيل ِمن

ت ندم السيدة عائشة على اخلروج      وهذا كله من اإلفك املبني فقد أثبت بن سعد يف الطبقا          
وأثبت أا كانت تبكى من ذلك رضي       , يوم اجلمل بعد أن تداعت األحداث مبا ال حتب          
  "87"اهللا عنها رغم أن اجتهادها كان بغرض اإلصالح 

  
  :من أمثلة شبهات الفهم املغرض : الثاىن 

حيـث  , يحة  وهذه الفقرات سنضرب فيها األمثلة مبا يفعله الشيعة بالروايـات الـصح           
يعمدون إىل اإلضافة واإلختالق على أصل الرواية أو جيعلون من الرواية دليال علـى مـا              

  يروجون له عن طريق التعسف يف التفسري وحتميل األلفاظ أكثر مما حتتمل 
  :ومن ذلك 

 صـلَّى اهللا  - أذاعت ِسر رسول اهللا -عائشة :  أي-قدميا وحديثا أنها  ة قول الرافض* 
وأنِت ظاملة له، مث  إنك تقاتلني عِليا: ( صلَّى اهللا عليه وسلَّم - وقال هلا النيب -وسلَّم  عليه

 ﴿وقَرنَ ِفي بيوِتكُن﴾   : تعاىل-إنها خالفت أمر اهللا يف قوله 
  , ومن أمجل ما قيل يف هذا الباب 

ذي يعترب حبق منبع الشريعة     وال, ما جاء عن شيخ اإلسالم بن تيمية يف منهاج السنة النبوية            
يف الرد على شبهات الروافض حيث أفحم فيه شيخ اإلسالم أقوال الرافضي بـن مطهـر              

  )منهاج الكرامة ( احللى بكتابه 

                                                
  وما بعدها73 ـ ص 10ـ الطبقات الكربي ـ بن سعد الواقدى ـ ج  87
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 صـلَّى اهللا عليـه   -أما قوله ـ يعىن الرافضي بن املطهر ـ وأذاعت ِسر رسـول اهللا    ( 
  يقول– تعاىل -، فال ريب أنَّ اهللا "وسلَّم

نبأَت ِبِه وأَظْهره اللَّه علَيِه عرف بعـضه   وِإذْ أَسر النِبي ِإلَى بعِض أَزواِجِه حِديثًا فَلَما﴿ :
  ﴾ الْعِليم الْخِبري بعٍض فَلَما نبأَها ِبِه قَالَت من أَنبأَك هذَا قَالَ نبأَِني وأَعرض عن

هماوقد ثبتمر أنفْصة  يف الصحيح عن ععائشة وح. 
ومعاٍص بينة ِلمـن    هؤالء يعمدون إىل نصوص القرآن اليت فيها ِذكْر ذنوٍب :أولًا فيقال

بـل  : التأويالت، وأهل السنة يقولـون  نصت عنه من املتقدمني يتأولون النصوص بأنواع
 .بالتوبة امأصحاب الذنوب تابوا منها، ورفع اهللا درج

فإنْ كان تأويل تلـك   وهذه اآلية ليست بأَوىل يف داللتها على الذنوب من تلك اآليات،
 .فتأويل تلك أبطل سائغا، كان تأويل هذه كذلك، وإنْ كان تأويلُ هذه باطلًا،

يكونَ هناك ذنب لعائشة وحفْصة، فيكونان قد تابتا منـه، وهـذا    بتقدير أنْ :ويقال ثانيا
  تعاىل–اهر؛ لقوله ظ
: ﴿تغص ا ِإلَى اللَِّه فَقَدوبتا ِإن تكُمقُلُوب ﴾  

يظن ما أنهما مل يتوبا، مع ما ثبـت مـن علـو      إىل التوبة، فال- تعاىل -فدعامها اهللا 
 تها، وبني اهللانبينا يف اجلنة، وأنَّ اهللا خيرهن بني احلياة الدنيا وزين درجتهما، وأنهما زوجتا

عليـه أنْ   ورسوله والداِر اآلخرة، فاخترنَ اهللا ورسولَه والدار اآلخرة؛ ولذلك حـرم اهللا 
إباحة ذلك له بعد ذلـك،   يتبدلَ ن غريهن، وحرم عليه أن يتزوج عليهن، واختِلف يف

دم أنَّ الذنب يغفر ويعفى عنـه؛  تق ومات عنهن وهن أُمهات املؤمنني بنص القرآن، مث قد
 .املكَفِّرة بالتوبة، وباحلسنات املاحية، وباملصائب

كاملذكور عمن شِهد له باجلنة من أهل بيته وغريهم من  املذكور عن أزواجه :ويقال ثالثًا
 عليه وسلَّم  صلَّى اهللا-خطَب ابنة أيب جهل على فاطمة، وقام النيب  الصحابة، فإن عليا ملا

  خطيبا،-
مث ال آذنُ مث ال  إنَّ بِني املغرية استأذنوين أن ينِكحوا عِليـا ابنتـهم، وإين ال آذنُ  : ( فقال 

ابنتهم، إمنا فاطمة ِبضعةٌ مني يريبين  آذن، إالَّ أنْ يريد ابن أيب طالب أن يطَلِّق ابنيت ويتزوج
  البخاري،  رواه ) ما أرابها، ويؤذيين ما آذاها
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 بعلي ظناِخلطبة يف- رضي اهللا عنه -فال ي كأنه تر    كَها بقلبه وتـابالظاهر فقط، بل تر
 .فيه بقلبه عما كان طلبه وسعى

، فهذا ال يعـرف يف  )له تقاتلني عِليا وأنِت ظاملة: (وأما احلديث الذي رواه وهو قوله هلا
معروف، وهوشيٍء من كتب العلم املعتمد باملوضوعات املكـذوبات   ة، وليس له إسناد

مل تقاِتلْ ومل خترج لقتاٍل،  أشبه منه باألحاديث الصحيحة، بل هو كَذب قَطعا؛ فإنَّ عائشة
تلقصِد اإلصالح بني املسلمني، وظن أنَّ يف خروِجها مصلحة للمـسلمني،   وإمنا خرجت

 كهلا فيما بعد أنَّ تر نبكي حىت  اخلروج كانمث تبيها، تخروج إذا ذَكَرت لَى، فكانتأَو
 .تبلَّ ِخمارها

 -فنِدم طلحةُ والزبري وعِلـي   وهكذا عامة السابقني نِدموا على ما دخلوا فيه من القتال،
ل وقَع االقْتتا هلؤالء قصد يف االقتتال، ولكن اجلَمل ومل يكن يوم - أمجعني رضي اهللا عنهم

االتفاق على املصلحة، وأم  بغري اختيارهم؛ فإنه لَما تراسلَ علي وطلحة والزبري، وقصدوا
علي غري راٍض بقتل عثمان وال معينا عليه،  إذا متكَّنوا طلَبوا قَتلَة عثمان أهل الفتنة، وكان

ِله، وهو الصادق البار قتلت عثمان، وال ماْألت على قت واهللا ما: كما كان حيلف، فيقول
القَتلَة، فحملوا على عسكر طلحة والزبري، فظن طلحة والزبري أنَّ عِليـا   يف يمينه، فخِشي

 عليهم، فحملوا ِدفاعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم محلوا عليه، فحملَ ِدفاعا عـن  محلَ
وال   راكبة؛ ال قاتلـت، -عنها  رضي اهللا -نفسه، فوقعِت الفتنة بغري اختيارهم، وعائشة 

 .أمرت بقتاٍل، هكذا ذَكَره غري واحٍد من أهل املعرفة باألخبار
بيوِتكُن ولَا تبـرجن تبـرج    وقَرنَ ِفي﴿ :-  تعاىل-قولُه  وخالفت أمر اهللا يف قوله  وأما

  ] ﴾الْجاِهِليِة الْأُولَى
واألمر بالقَرار يف البيوت ال ينايف  ج تربج اجلاهلية األوىل، مل تترب- رضي اهللا عنها -فهي 

والعمرة، أو خرجت مع زوجهـا يف   اخلروج ملصلحة مأموٍر ا، كما لو خرجت للحج
 وقد سـافَر ـن   -صلَّى اهللا عليه وسلَّم  - سفْرة، فإنَّ هذه اآلية قد نزلت يف حياة النيب

 -بعد ذلك، كما سافر يف حجة الـوداع بعائـشة    -  عليه وسلَّم صلَّى اهللا-رسولُ اهللا 
عبدالرمحن أخيها، فأردفَها خلْفَه، وأعمرها مـن    وغريها، وأرسلَها مع-رضي اهللا عنها 

 بأقلِّ مـن ثالثـة   - صلَّى اهللا عليه وسلَّم -وفاة النيب  التنعيم، وحجة الوداع كانت قبل
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 - يحججن - صلَّى اهللا عليه وسلَّم -وهلذا كان أزواج النيب  أشهر بعد نزول هذه اآلية،
معه  كما كن نججحمر -يوكِّـلُ - رضي اهللا عنه - يف ِخالفة عمر يوغريه، وكان ع  

 بقطارهن عثمان أو عبدالرمحن بن عوف، وإذا كان سفَرهن ملصلحة جـائزا، فعائـشة  
 .للمسلمني، فتأولت يف ذلكاعتقدت أنَّ ذلك السفر مصلحةً 

ذنٍب ، فهذا أولًـا كـذب     إا خرجت يف مٍأل من الناس تقاِتلُ عليا على غري :وأما قوله
أيضا طلحة والزبري قصدمها قتال علي، ولـو   عليها؛ فإنها مل خترج لقصد القتال، وال كان

  تعاىل–قوله القتال املذكور يف  قُدر أنهم قَصدوا القتال، فهذا
: ﴿اِن ِمنِإن طَاِئفَتا وماهدِإح تغا فَِإن بمهنيوا بِلحلُوا فَأَصتاقْت ِمِننيؤى   الْمـرلَى اُألخع

طُوا ِإنَّ فَِإن فَاَءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل وأَقْـسِ  فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه
اللَّه قِْسِطنيالْم ِحبونَ * يِمنؤا الْممِإن كُميوأَخ نيوا بِلحةٌ فَأَصوِإخ ﴾ 

املؤمنني، فهم به أَولَى  فجعلَهم إخوةً مع االقتتال، وإذا كان هذا ثابتا ملن هو دون أولئك
  .. انتهى  ) !وأحرى

 النيب عليه الصالة والسالم حني أشار للمـشرق         من أقوى شبهام استخدامهم حديث    * 
حيث يزعم الروافض أنه كان يقصد      ) ها هنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان         ( وقال  

  !اإلشارة إىل بيت عائشة رضي اهللا عنها 
  وقد أخرجه البخارى , واحلديث صحيح ال غبار عليه 

ن يفهم من الرواية أن يكـون       ولكنه بالقطع ال حيتوى على أدىن إشارة تسمح ألى عقل أ          
فقصد احلـديث   , !  قصد النيب عليه الصالة والسالم بيت السيدة عائشة رضي اهللا عنها            

أوضح من أن يوضح حيث يشري إىل حيث يطلع قرن الشيطان ـ كما نص احلـديث ـ    
وهذا هو املعىن , أى املقصود هو اجتاه الشرق ـ كما أوضح بن حجر يف فتح الباري ـ   

حلديث حيث كانت فنت أمة اإلسالم مجيعها من ِقبل املشرق حيث كان قطر العراق              ذا ا 
وظهرت املعتزلة والفرق , وظهرت اخلوارج حبروراء   , الذى ظهر فيه التشيع مبدينة الكوفة       

فاختص املشرق بأنه كان باب الفتنة متاما كما أخرب الـنيب عليـه             , الكالمية من البصرة    
  ,الصالة والسالم 

  ,  ما ثبت أيضا يف فهم الصحابة من احلديث وهذا



  وقرآنية اإلنصاف.. ف نورانية العفا السيدة عائشة رضي اهللا عنها
 

132

  :فقد أخرج البخارى عن بن سامل بن عبد اهللا بن  عمر 
بن عمـر   اهللا  ما أسألكم عن الصغرية وأركبكم للكبرية مسعت أيب عبد          ! يا أهل العراق    ( 

ه جتيء من ههنا وأومأ بيـد     الفتنة   إن   –عليه وسلم   اهللا   صلى   –اهللا  مسعت رسول   : يقول  
  )حنو املشرق من حيث يطلع قرنا للشيطان 

واملضحك يف األمر حقيقة أن الشيعة ال تنتبه إىل أا تسيئ للنيب عليه الصالة والسالم من                
فكيف ميكن أن يكون قول النيب عليه الصالة والسالم يهـدف إىل            , حيث يزعمون حمبته    

هذا فضال على الرد     , عائشة وهى زوجته وظلت كذلك حىت وفاته عليه الصالة والسالم         
املنطقي املمتع الذى أجاب به الشيخ عبد الرمحن دمشقية على هذا الـزعم يف منـاظرات            

وهل تزعم أن النيب عليه الصالة والـسالم دفـن          : املستقلة عندما سأل مثري الشبهة قائال       
  !حيث يطلع قرن الشيطان ؟

  شة رضي اهللا عنها حيث قُبض إذ أن النيب عليه الصالة والسالم تويف ودفن يف بيت عائ
  حول حديث ال غبار عليه وهو , وشبهة أخرى تتصف خببث النية وسوء الطوية * 
دخلت أنا وأخو عائـشة علـى    :مسعت أبا سلمة يقول:  عن أيب بكر بن حفص، قال(

 فـدعت  -صلى اهللا عليه وسلم– فسأهلا أخوها عن غسل النيب -رضي اهللا عنها– عائشة
  )اع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجابمن ص بإناء حنوا

 ، ومـسلم )248(و هذا األثر متفق على صحته؛ فقد أخرجه البخـاري يف صـحيحه   
(320) 

 :التالية ولكي تفهم هذا األثر ال بد أن تقف على النقاط
اجلدل يف الكميـة الـيت     من هذا التصرف هو حسم-رضي اهللا عنها–إن هدف عائشة 

كانوا يستبعدون جـداً أن   سال ا، فكأن هذا اجليل الصاعد من أبناء الصحابةميكن االغت
 .يغتسل الشخص حبوايل صاع فقط من املاء

أقرب ما يكون   أن تبني أنه ممكن بأسلوب-رضي اهللا عنها–وهو أمر أرادت أمنا عائشة 
 .للالغتسا هاتوا صاعاً من املاء، وسترون أنه يكفي: إىل التحدي؛ فكأا تقول

 .)الغسل بالصاع وحنوه باب  (وهلذا جتد أن البخاري جاء ذا األثر حتت عنوان
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وبيننا وبينها : ( جعلت بينها وبينهما حجاباً؛ ففي لفظ البخاري إن األثر صريح يف كوا 
  ) حجاب 

   )وبيننا وبينها ستر( ويف لفظ مسلم  
كانوا يف ذلك الوقـت يغتـسلون    وال غرابة يف اغتساهلا يف الغرفة نفسها، فاملعروف أم

النحاس غالبـاً، جيلـس    تكون من) املخضب(داخل البيوت، ويتخذون لذلك آلة تسمى 
من وجود غـريه   ويف هذه احلالة ال حرج. الشخص فيها يرخي ستارة من حوله ويغتسل

بنـت أيب   معه يف نفس الغرفة، ويشهد هلذا ما يف احلديث املشهور من دخول أم هـانئ 
–بنتـه    وهو يغتسل وفاطمة-صلى اهللا عليه وسلم– على النيب -ي اهللا عنهارض–طالب 

   تستره بثوب -رضي اهللا عنها
 }.(336) ، صحيح مسلم)280(صحيح البخاري { 

  : باإلضافة إىل ذلك 
 أن تعلم هذين الولدين االغتسال خطـوة خطـوة   -عنها رضي اهللا–لقد أرادت عائشة 

 بينـها وبينـهما   -طبعاً–وإن كانا ال يرياا ألا  ،بشكل أقرب ما يكون إىل املشاهدة
روايات هذه القصة اليت ال ختلو من ضعف أا كانت  ، وقد ورد يف بعض)ستارة(حجاب 

 .معلوماما عن اخلطوة املوالية وتصحح ختتربمها بعد كل خطوة بأن تسأهلما
أا سهلة التطبيـق اآلن؛  يف إيصال املعلومات إىل األوالد كما  وتعترب هذه الطريقة رائدة

أحد األوالد، وأجعله يقف خلف الباب وأسأله عند كل خطوة ما  فباإلمكان أن أستدعي
أقوم ا اآلن؛ فأضمن بذلك سالمة فهمـه وتـصوره للعمليـة     هي اخلطوة اليت علي أن

  .التطبيق  ومقدرته على
رضـي اهللا  –ائـشة  القصة أخو ع لقد جاء التصريح يف هذا األثر أن أحد صاحيب هذهو

أيب القيس، وهم حمارم هلا من   من الرضاعة، وقد ورد يف بعض الروايات أنه من بين-عنها
  .الرضاعة كما هو مشهور وذكره البخارى 

رضي – فإن عائشة -رضي اهللا عنه–عبد الرمحن بن عوف  وهو أبو سلمة بن وأما الثاين
: انظـر ( ثوم بنت أيب بكر الـصديق  أرضعته أختها أم كل  خالته من الرضاعة؛-اهللا عنها

وقد يكون يف وقت هـذه   ) 4/288وسري أعالم النبالء  ،7/61التمهيد البن عبد الرب 
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–سنة بضع وعشرين للهجرة، وألن أمه من الرضاعة  القصة صغرياً دون البلوغ؛ ألنه ولد
  "88 " كما هو مشهور-رضي اهللا عنه وأرضاه–والدها   مل تولد إال بعد وفاة-أم كلثوم

ومؤداها أن عائشة وحفصة رضـي اهللا       , وشبهة أخرى ال تصدر إال عن عقل مريض         * 
واستندوا ىف ذلك إىل احلديث     , ! عنهما تآمرتا على قتل النيب عليه الصالة والسالم بالسم          

  ..الذى رواه الشيخان 
  وجعلَ يـشري  يف مرضه،- صلَّى اهللا عليه وسلَّم -لَددنا رسول اهللا : قالت عن عاِئشة(

ألَم أنهكم : ( قال كراهية املريض بالدواء، فلما أفاق،: فقلْنا: ، قالت))ال تلُدوين: ((إلينا
ال يبقى منكم (صلَّى اهللا عليه وسلَّم  - كراهيةً للدواء، فقال رسول اهللا: ، قُلنا)أن تلُدوين 

   ) مل يشهدكمالعباس؛ فإنه أحد إالَّ لُد وأنا أنظر إالَّ
الذي يصب يف أحِد جانيب فِم املريض، أو يدخلُ فيه بأصبع وغريهـا   هو الدواء :واللَّدود

ولسنا ىف حاجة للتذكري بأسلوب الشيعة ىف تلك االستنباطات الشنيعة الـىت    ,وحينك به
ث حيث أن نص هذا احلـدي , يستخرجوا من نصوص األحاديث وحيملوا ما ال حتتمل     
  !ـ كغريه مما تقدم ـ ال حيمل مثقال ذرة توحى ذا اإلام 

وقد وضعت السيدة عائشة وحفصة الدواء للنيب عليه الصالة والسالم فمن أين أتى سـم               
  !الرافضة ؟

واألكثر إثارة للدهشة أن عقول الرافضة عجزت عن التأمل ىف نص احلديث ومعرفة أنـه               
فكيف ميكن هلا ـ لو كانت حقا فعلت ـ أن     , من رواية عائشة رضي اهللا عنها نفسها

 تذيع 
  !سرها ؟

وقد جاءت الرواية صرحية أيضا فيما يكذب ذلك كه دون حاجة هود حيث أمر الـنيب             
عليه الصالة والسالم بالدواء لكل من كان بالغرفة ـ عدا العباس ـ وهذا يعىن أن عائشة   

ثر ىف النيب عليه الصالة والـسالم ومل  وحفصة رضي اهللا عنهما تناولتا ذات لدواء فكيف أ        
  ! يؤثر فيهن ؟

                                                
 ـ شبكة وموقع املنهج ـ إشراف الشيخ عثمان اخلميس ـ قسم رد الشبهات عن أمهات املؤمنني  88
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وأما عن ى النيب عليه الصالة والسالم هلن عن التداوى فقد أوضحه احلافظ بن حجر بن                
ومل يكن  ) ذات اجلنب   ( شرح احلديث وهو أن اللدود ال يفيد مع مرضه املعروف باسم            

  !النهى عن تصور خيانة والعياذ باهللا 
طرحنا عقولنا جانبا ووجدنا أن العقل حباجة لكثري إدراك كى يدرك مدى            هذا بالطبع لو    

  !سخف هذا الزعم وقبحه 
الكتاب والصحفيني أنَّ العمر احلقيقـي   وشبهة أخرى عرجاء خرجت من ادعاء بعض* 

 كان - صلَّى اهللا عليه وسلَّم -رسول اهللا   حني بنى ا- رضي اهللا عنها -للسيدة عائشة 
 فكيف يكـون هلـا   رشادها ورجاحة عقِْلها،  سنني، واتهامها بعدم9وليس  سنة، 18

 !زواج؟
  وقد تعدد القائلون بذلك ىف األيام األخرية

  "89") تنقية أصول التاريخ اإلسالمى ( ولعل أبرزهم الدكتور حسني مؤنس ىف كتابه 
تحديد سن الـسيدة    وقد زعم فيه أنه قام مع جمموعة من زمالئه أساتذة التاريخ باجلامعة ب            

  !!عائشة رضي اهللا عنها بثمانية عشر عاما عند زواجها من النيب عليه الصالة والسالم 
  !وهذا القول ال يصدر من طالب علم فضال على عامل 

بل يقدح يف , ألنه ال يقدح فقط يف األحاديث الصحيحة الثابتة عن عائشة رضي اهللا عنها        
   قام علماؤنا على صيانته كما صانوا األحاديث والنقل         منهج كتابة التاريخ اإلسالمى الذى    

والشك يف قدرم ذا اال ال شك أنه ينصرف إىل مصادر التشريع املنقولة بنفس املنهج               
  !وجاء من بيننا من يضرب به عرض احلائط , الذى حسدنا عليه املستشرقون 

الدليل النقلـي الـساطع ومل      والكارثة أن القائلني بذلك أقحموا اإلستدالل العقلي حيث         
ليصمد أمام أقوى أسـانيد     , يستطيعوا أن يربهنوا على قوهلم بشبهة دليل به شبهة صحة           

  ..البخارى عن عائشة رضي اهللا عنها 
  :فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي اهللا عنها أا قالت 

 وأنا بنت -عليه وسلم  صلى اهللا -تزوجين النيب :  قالت-اهللا عنها   رضي-عن عائشة  (
 أصـابتها : فقَِدمنا املدينة، فرتَلْنا يف بين احلارث بن خزرج، فوِعكْـت؛ أي  ست سنني،

                                                
 31 حسني مؤنس ـ ص. ـ تنقية أصول التاريخ اإلسالمى ـ د 89
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تخريل، فص ي لفي أرجوحة ومعي صواحبومان وإنر ي أُمين أُمى، فأتتمهـا   حيب فأتيت
ألنهج حىت سـكَن   ار وإينال أدري ما تريد يب، فأخذت بيدي حىت أوقفتين على باب الد

أدخلتين الدار، فـإذا   بعض نفسي، مث أخذت شيئًا من ماٍء فمسحت به وجهي ورأْسي، مث
على اخلري والربكة: نسوة من األنصار يف البيت، فقُلْن   ،ين إلـيهنتلَموعلى خري طائر، فأس
 ضحى، فأسلَمتين - صلى اهللا عليه وسلم -رسولُ اهللا  فأصلَحن ِمن شأْين، فلم يرعِني إالَّ

   )سنني  وأنا يومئٍذ بنت تسع-إليه 
  :كما أخرج هلا الشيخان أيضا 

معي،   وكان يل صواحب يلْعبن- صلى اهللا عليه وسلم -كنت ألعب بالبنات عند النيب (
تخفَّين منه، فيسربهن ي : إذا دخلَ يتقَمعن؛ أي- صلى اهللا عليه وسلم -فكان رسول اهللا 
   ) إيلّ، فيلَعبن معي

  , أما فصل القول ومسك اخلتام ىف هذا الباب 
عنها ، لو كان منها ما يوجب الكفر أو النقيصة من أى وجـه              اهللا  عائشة رضي   فهو أن   

عليه اهللا  ى   صل – فال جيوز للمسلم فضالً عن النيب        –وسلم  عليه  اهللا   صلى   –لطلقها النيب   
   أن ميسك الكوافر ،–وسلم 

  :قال تعاىل 
]لَا تو كُمحاِهللا ي كْمح فَقُوا ذَِلكُما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتا أَنأَلُوا ماساِفِر وِم الكَوِسكُوا ِبِعصم

ِكيمح ِليماُهللا عو كُمنيب [  
  :وما كان له أن جيعل يف ذمته الكافرات املشركات لقوله تعاىل 

]وا ِإذَا جنَآم ا الَِّذينها أَيفَِإنْ ي اِنِهنِبِإمي لَماُهللا أَع نوهِحنتاٍت فَاماِجرهم اتِمناملُؤ اَءكُم
نِحلُّونَ لَهي ملَا هو مِحلٌّ لَه نِإلَى الكُفَّاِر لَا ه نوهِجعراٍت فَلَا تِمنؤم نوهمتِلمع [   

يعة عنها رغم أم أثبتوها ىف كتبهم على ومن الغريب أن هذه احلقيقة الساطعة غفل الش
  فكيف بعد هذا يصفون النيب عليه الصالة والسالم خبالفه , سائر املسلمني كحكم شرعي 

  ) سورة املمتحنة ( فقد أورد القمى ـ واحد من كبار مفسري الشيعة ـ القمي يف تفسري 
     } ولَا تمِسكُوا ِبِعصِم الكَواِفِر{  :عند قوله تعاىل 
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من كانت عنده امرأة كافرة ، يعين على غري ملة اإلسالم وهو على : عن أيب جعفر قال 
ملة اإلسالم ، فليعرض عليها اإلسالم ، فإن قبلت فهي امرأته ، وإال فهي بريئة منه ، فنهى 

  "90" أن ميسك بعصمتها اهللا 
وهكذا رأينا أيها القارئ الكرمي كيف أن أسلوب الرافضة ومن شاكلهم ىف النيل من أم 

إما أنه يعتمد على مؤلفام الىت بينا حاهلا ىف , املؤمنني رضي اهللا عنها هو أسلوب واحد 
الفصل الرابع  وأثبتنا ـ باعتراف علمائهم ـ أم ال ميلكون نقال صحيحا من أى وجه 

 لوقائع التاريخ حيث يوثقون من يعتقدون كفره وفسقه وفساد مذهبه على ال للشريعة وال
  !حد قول علمائهم 

وىف اجلانب اآلخر يأتون إىل كتب أهل السنة فيستخرجون املوضوعات واألباطيل الىت 
 - عرضنا سابقا مدى دقته-أثبت بطالا علماء السنة ىف خمتلف مصنفام وفق منهج دقيق

كاذيب على عقول العامة طمعا ىف أن يدخلوا الريبة على نفوسهم حبق ويتاجرون ذه األ
أو يأتون إىل صحاحنا واألحاديث والروايات الثابتة فيتبعون معها , هذا اجليل الكرمي 

فيأتى الشيطان خبرب واحد صادق ,ا كانت تتسمع على املأل األعلى أسلوب الشياطني عندم
  !إىل الكُهان ىف اجلاهلية فيفتنون الناس بذلك ىف غاللة كاملة من األكاذيب كى يبثه 

فجاءوا بنفس األسلوب إىل األحاديث والوقائع الصحيحة فقدموها إىل الناس ىف مؤلفام 
وأضافوا إليها من , وىف كتابام وبراجمهم بغاللة من األكاذيب تبطل احلق وحتق الباطل 

  !عندهم من الزيادات ما اهللا به عليم 
  , ا على الرافضة وليس هذا غريب

فمن يتأمل تارخيهم مع رواية التاريخ اإلسالمى ـ كما عند الطربي مثال ـ سيجد أم 
ويكفينا أن نأخذ مثاال لذبك أشهر , يزيدون ىف احلوادث وينقصون إىل درجة مذهلة 

فمن يتأمل روايته ىف حادثة , روام اإلخبارية وهو لوط بن حييي امللقب بأيب خمنف 
مثال ويقارا بالرواية الصحيحة عند البخارى يكتشف كيف أن أبا خمنف أضاف السقيفة 

  , على الرواية ثالثة أمثاهلا كذبا واختالقا من عنده 

                                                
  344ـ تفسري القمى ـ تفسري سورة املمتحنة ـ اجلزء الثاىن ـ ص  90
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وقس على هذا سائر أخباره الىت تناولت أخطر فترة ىف التاريخ اإلسالمى منذ وفاة النيب 
  , عليه الصالة والسالم إىل حوادث الفتنة الكربي 

ل هلذه األمة للنجاة من براثن أعدائها ـ ال سيما املتلفحني بالنسبة إليها ـ إال فال سبي
بالعلم والسعي خلف تارخينا احلقيقي الذي بذل العلماء عرب العصور جهدهم كى يوصلوه 

  مع الشريعة كامال مكمال 
 فأقل القليل أمام جهدهم ومثابرم أن نتعلم من أوراقهم الىت تلونت بدماء أحبارهم

  وأقالمهم جهادا ىف سبيل اهللا 
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  الفصل السادس
  وانتصار لنا.. هزميةٌ هلم 

  
  "91. ".قال األئمة 

 
 رمحه اهللا.. مالك بن أنس 

  
ــاقى  ــوىن ىف نطـ   إذا مل تعرفـ

   
ــراق ــم امل ــاحب العل ــإىن ص   ف

    
ــاال  ــىن مق ــسمعوا ع ــول لت   أق

   
  يكـون شـهادتى يـوم التالقـي    

    
  عـلٍ بأن القهـر يبطـل كـل ف       

   
ــالقِ  ــر الط ــراه يف أم   وال إك

    
 

 رمحه اهللا.. أبو حنيفة 
 
  

ــدى ــد احلدي ــتم القي ــو أثقل   ول
   

  فغاصت سـنه تـدمى وريـدى      
    

ــإىن ــم ف ــضاء لك ــن أىل الق   فل
   

  إذا جاء القـضاء يكـون عيـدى       
    

  ولن أرضي بـأن ترمـوا برأسـي       
   

  رغـم القيـودِ   .. بنار قـضائكم    
    

                                                
 ـ املصدر السابق) قال األئمة ـ مواقف العلماء شعرا ( ـ من قصيدة  91
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 رمحه اهللا.. الشافعى 
 
 

  بيع عباءتى مـن فـرط فقـري        أ
   

  وأرفض درمهـا مـنكم لعـسري      
    

       وأبغي األجـر إن األجـر حـق  
   

ــأرض مــصر   إذا حــل املعــاد ب
    

  هوان املـال مـذهب كـل حـرٍ     
   

  وعز العلـم مبعـث كـل فخـر        
    

 
 

 رمحه اهللا.. أمحد بن حنبل 
 
  

  رضينا يـا إلـه الكـون جلـدا        
   

  وظهـرى ال يلـني ولـن يــصدا   
    

   منــك قوتــافحــسيب أن ــبىن
   

  يعــني علــى الــبالء إذا اســتبدا
    

  ألجــل جهــادك األعلــى إهلــى
   

  سيرتل مـا لقيـت علـى بـردا        
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  الفصل السادس
  وانتصار لنا.. هزميةٌ هلم 

   )الفوائد واآلثار اإلجيابية حلادثة اإلفك القدمية واملعاصرة( 
  
  

  .. من يتأمل قوله تعاىل يف حمكم كتابه 
] ِرٍئ ِإنَّ الَِّذينِلكُلِّ ام لَكُم ريخ ولْ هب ا لَكُمرش وهبسحلَا ت كُمةٌ ِمنبصاُءوا ِباِإلفِْك عج

ِظيمع ذَابع لَه مهِمن هرلَّى ِكبوالَِّذي تاِإلثِْم و ِمن بسا اكْتم مه11:النور{] ِمن {  
ملؤمنني عائشة وألمهات املؤمنني مجيعا فيما واآلية الكرمية تقرر حكما شرعيا خاصا ألم ا

 وتوضح ،أو اإلعتداء على واحدة منهن بأى صورة من الصور " 92"خيص حكم القذف 
اآليات أن أول من توىل كرب هذا الفعل هو كبري املنافقني عبد اهللا بن أُيب كما ثبت عن 

  :السيدة عائشة رضي اهللا عنها 
، وساق غريه اآلية إىل  أليب ذر كذا جاءوا باإلفك عصبة منكم إن الذين : قوله باب( 

 . وهو أوىل ألنه اقتصر يف الباب على تفسري الذي توىل كربه فقط) عذاب عظيم  ) : قوله
  :قوله 

  . وغريه أيب عبيدة تفسري هو) أفاك كذاب  ( 
من وجه  مردويه ابن ، وقد صرح به الثوري هو ( سفيان حدثنا نعيم أبو حدثنا: ( قوله 

 حديث مطوال يف مجلة معمر عن عبد الرزاق فيه ، ورواه البخاري شيخ أيب نعيم آخر عن
 الزهري أيضا وغريه عن معمر من املغازي من رواية املريسيع ، وقد تقدم يف غزوة اإلفك

 والذي  عائشة يف ذلك قوله عن الوليد بن عبد امللك ، ويف القصة اليت دارت بينه وبني
  يف تفسري ذلك عائشة أي قالت  توىل كربه

                                                
  ـ الصارم املسلول على شامت الرسول ـ بن تيمية ـ مصدر سابق92
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قريبا يف  أي هو عبد اهللا ، وتقدمت ترمجته  اهللا بن أيب ابن سلول عبد قالت: ( قوله 
توىل كربه منهم له  والذي : و املعروف يف أن املراد بقوله تعاىلسورة براءة ، وهذا ه

  "93 ) "عبد اهللا بن أيب وهو عذاب عظيم
  

   ،ر اإلفك خري ليس فيه شر إال للمنافقني وقد جاءت اآليات الكرمية مقررة بأن أم
  :يقول بن كثري يف تفسريه عن هذه اآلية 

مجاعة : أي ) عصبة  )، بالكذب والبهت واالفتراء : أي  ( جاءوا باإلفك إن الذين فقوله(
يف الدنيا : أي  ( خري لكم بل هو ) بكر آل أيب يا: أي  ( حتسبوه شرا لكم ال )منكم ، 

 يف الدنيا ورفعة منازل يف اآلخرة ، وإظهار شرف هلم باعتناء اهللا واآلخرة ، لسان صدق
الباطل  ال يأتيه ) تعاىل براءا يف القرآن العظيم الذي أم املؤمنني ، حيث أنزل اهللا بعائشة

   .) من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد
أبشري : رضي اهللا عنه وهي يف سياق املوت ، قال هلا  ابن عباس ، ملا دخل عليها وهلذا
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان حيبك ، ومل يتزوج بكرا غريك ، زوجة رسول فإنك

  "94) "وأنزل براءتك من السماء
وهكذا فإن اآليات الكرمية نصحت املؤمنني وخففت عنهم وقع حادثة اإلفك القدمية بل 
جعلتها ذات تأثري إجيايب على اتمع اإلسالمى يف تقرير اآليات أن اإلفك خري ألمة 

وبالفعل كانت حادثة اإلفك القدمية خري عميم للمجتمع اإلسالمى وشر عميم  ،املؤمنني 
  :على جمتمع املنافقني من عدة جوانب 

    أا حمصت املؤمن من املنافق حيث فضحت املنافقني وبينت إفكهم بصريح الوحى :أوهلا 
 أن اهللا تعاىل  أا ألقت الضوء على مدى متسك اتمع املؤمن بثقته يف اهللا وكيف          :وثانيها  

 وهو مـا أعطـى      ،مل خييب رجاء املؤمنني فجاءت الرباءة يف آيات تتلى إىل يوم القيامة             
للمسلمني درسا بليغا وتطبيقا عمليا على أن من يتوكل على اهللا فهو حسبه وناصره ولـو        

  .بعد حني 

                                                
 ... )ن جاءوا باإلفك إن الذي(  ـ فتح الباري بشرح صحيح البخارى ـ بن حجر العسقالىن ـ باب 93
  ـ تفسري القرآن العظيم ـ اإلمام بن كثري ـ اجلزء السادس ـ تفسري سورة النور94
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 وبـأعلى    عوض اهللا تعاىل أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها جزاء صربها خـريا             :وثالثها  
 فضال على أا أقررت   ،درجات اإلثابة عندما جاءت براءا بالوحى تدفع قول كل منافق           

 وذلـك يف قولـه      ،حكما شرعيا بكفر من يتناول تلك احلادثة يف مطلق العصور القادمة            
  :تعاىل 

]ِمِننيؤم متا ِإنْ كُندوا ِلِمثِْلِه أَبودعاُهللا أَنْ ت ِعظُكُم17:رالنو{] ي {  
 بل استخدمه ليقرر أن هذا ،واستخدم رب العزة لفظ أبدا هنا ليس للتوكيد فحسب 

 بل ميتد ،احلكم الشرعي اجلديد ال ينصرف فقط إىل عصر املسلمني يف وقت احلادثة 
وهذا التفسري  ،الوارد باآلية ) أبدا (  وهو ما أفاده لفظ ،التحذير والوعيد إىل يوم القيامة 

 يوضح ـ" 95"أمحد الكبيسي .  وهو أحد اجتهادات العالمة العراقي دـغ اللغوى البلي
وهذا ، مدى املكانة اليت تتمتع ا أم املؤمنني عائشة وأمهات املؤمنني مجيعا قياسا عليها 

التشريف وما صاحبه من اخلري العميم ما كان ليحدث لوال حادثة اإلفك اليت برهن القرآن 
 وهلذا كانت أم املؤمنني تفتخر ذا الشرف ،نني وشر للمنافقني الكرمي على أا خري للمؤم

 متاما كما اعتز الثالثة الذين ختلفوا عن ،القرآىن والذي جاءت به احلادثة وكانت سببا له 
  :غزوة تبوك عندما جاءم املغفرة والتوبة بعد ذلك من القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 

]لَى الثَّلَاثَِة الَِّذينعو ِهملَيع اقَتضو تبحا رِبم ضاَألر ِهملَيع اقَتى ِإذَا ضتلِّفُوا حخ 
ِحيمالر ابوالت ووا ِإنَّ اَهللا هوبتِلي ِهملَيع ابت ِه ثُماِهللا ِإلَّا ِإلَي أَ ِمنلْجوا أَنْ لَا مظَنو مهفُسأَن [

  } 118:التوبة{
 وهذا ملا يف اآلية من وعد باملغفرة والرمحة ،ما كنت أحب أا مل ترتل  : فقال أحدهم

  .جاء من قلب االبتالء 
 لوال حداثة اإلفك القدمية وتوثيقها الذى جاء بالقرآن الكرمي معلنا احلرب على من :رابعا 

على  ملا عرفنا حنن األجيال املتتابعة أن أصحاب اإلفك سيتجدد قوهلم ،جيدد اخلوض فيها 
 ذلك أن اهللا تعاىل أنزل يف كتابه حكما بتحرمي اخلوض فيها ،مر األزمان وبأساليب خمتلفة 

 فكان من دالئل اإلعجاز القرآىن أن يوجد يف ،على سائر املؤمنني يف سائر العصور 

                                                
 أمحد الكبيسي ـ قناة ديب الفضائية . ـ د) الكلمة وأخواا ىف القرآن الكرمي (  ـ برنامج 95
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 ، فتطمئن قلوب الذين آمنوا إىل القرآن ،األجيال الالحقة أقوام متارس نفس البهتان 
   ون والذين يف قلوم مرض فيما كذبوا فيه اهللا ورسوله عليه الصالة والسالم وخيوض املنافق

  
  :أما حادثة اإلفك اجلديدة ، فقد نال ا املسلمون خريا عظيما متثل يف عدة وجوه 

 تبني لنا مدى اإلعجاز القرآىن يف نبوءة القرآن الكرمي بتجدد حديث اإلفك :أوهلا 
 وذلك عندما جعل اهللا تعاىل اجلزاء شامال للمسلمني ،مان واخلوض فيه من منافقي آخر الز

   .بسائر العصور 
 متاما كما سامهت ، سامهت حادثة اإلفك اجلديدة يف فضح منافقي العصر احلديث :ثانيها 

 فانكشف للمسلمني يف هذا العصر ،حادثة اإلفك القدمية يف فضح منافقي عصر النبوة 
  .. ومن هو املتمسك به ،م  من هو الكائد لإلسال،بوضوح تام 

 أن هؤالء القوم يدينون ببغض ـ من حسىن النوايا بالفرق اهلدامة ـوظهر للجميع 
اإلسالم وبغض رموزه واتضح للكافة أن هؤالء القوم لبسوا مسوح اإلسالم وهو منهم 

ية  ذلك أم أصروا على ما فعلوا بل وجتاوزا كل احلدود فطافوا على القنوات الفضائ،براء 
  ! والصحف والكتب يروجون هلذا اإلفك يف شهر رمضان املبارك بالذات 

وكانت أفعاهلم تلك هى الدليل القاطع والربهان الساطع على صدق حتذير العلماء والدعاة 
 بعد أن حبت أصوات هؤالء العلماء ليال وارا وهى تدعو األمة للتبصر مبا حياك هلا ،منهم 

   ،! باسم التدين 
  ..اهللا فسبحان 

جاءت جهود األفاكني لتقدم أعظم خدمة للمسلمني بعد أن ظهر للعامة واخلاصة حقيقة 
  منهجهم 

 وهو العامل اإلجيايب العارم الفائدة من وراء اإلفك اجلديد واملتمثل يف يقظة :ثالثها 
 ـ ولو أدرك املغيبون ،املسلمني وانتفاضتهم الغيورة على أم املؤمنني رضي اهللا عنها 

 ما فعلوه وتسببوا فيه من يقظة وجتدد لإلميان يف قلوب املسلمني ـتكبو اإلفك اجلديد مر
  : وذلك مصداقا لقوله تعاىل ،لعضوا أناملهم من الغيظ 

]املَاِكِرين رياُهللا خاُهللا و كُرميونَ وكُرمي30:األنفال{] و {  
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  .. فقد السحر على الساحر 
..  إذا به يوقظ اهلاجع ،لى أم املؤمنني بأثر سليب على املسلمني فبدال من أن يأتى اهلجوم ع

ويطلق احلماسة لنصرة اإلسالم متمثال يف نصرة النيب عليه الصالة .. ويثري املتراخى 
 فصار حال أصحاب اإلفك اجلديد كحال املستشرقني الذين صرفوا ،والسالم وآل بيته 

 وطمعا يف أن تؤثر الشبهات يف ، ضد اإلسالم أعمارهم عرب مثانية قرون يف إثارة الشبهات
 بعد أن انتفض علماء املسلمني من مجيع األقطار ، فإذا ا تؤدى للعكس ،عوام املسلمني 

 فتسببت ،ليبذلوا جهدهم اخلرايف يف رد سائر الشبهات وتنويع مصادر العلم بالشريعة 
رت عرب العصور عبقريات  وظه،الشبهات يف تكثيف العناية بالقرآن والسنة وعلومهما 

كربي يف التفسري واحلديث زادت من ثراء ومعني العلم بشريعة اهللا ودفعت الناس دفعا 
 فارتد السهم إىل صاحبه ،للتأمل يف اإلعجاز املطلق الذى متثله مصادر الشريعة اإلسالمية 

 العلماء باخلسران املبني بعد أن زاد متسك املسلمني بدينهم بعد أن تأملوا بنات أفكار
 وصار حال األفاكني كحال ،وحسن استنباطهم وردودهم املفحمة على كل شبهة 

 فقيض اهللا تعاىل أجياال من ،واضعى األحاديث ومزورى األسانيد الذين أرادوا هدم السنة 
 وتسببت فتنة وضع األحاديث يف ظهور ،العلماء كاجلبال تقف أمام سيوهلم وتصدها 

لم احلديث الذى كان ـ وال زال ـ عالمة منفردة مل تتحقق أعظم علوم الشريعة وهو ع
 وبدال من أن تؤدى فتنة وضع األحاديث إىل ضياع السنة تسببت ،ألمة غري أمة اإلسالم 

 لتتناقلها األجيال جيال بعد جيل متاما كما نزلت على خامت ،يف حفظها بقواعد متينة 
   .الرسل واألنبياء عليه الصالة والسالم 

  .. هذا فبمثل 
قامت الغرية يف أعماق املسلمني على أم املؤمنني ودفعت كل من بيده جهد ـ مهما 
بلغت بساطته ـ إىل التحرك بشىت الوسائل لنصرة أم املؤمنني سواء عن طريق دفع 

 أو املسامهة الفعالة يف ، أو إثراء املكتبات والربامج بسريا العطرة ،الشبهات عنها بالعلم 
 كما ضت عشرات املكتبات ،ريا عرب وسائل اإلعالم املختلفة نشر العلم بس

واملؤسسات تطبع وتدفع لألسواق نتاج العلماء املعاصرين والسابقني لينتشر بني العامة 
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 وتسببت فيه الغرية اليت ، وهو ما مل يتحقق من قبل ،حديث السيدة عائشة والدفع عنها 
   .تصاعدت إزاء العدوان 

 والىت تدور ،سات وأهل القدرة املالية بإقامة املسابقات بشىت أنواعها كما قامت املؤس
 وتنوعت املسابقات بني مسامهات الدفع ،موضوعاا حول السيدة عائشة رضي اهللا عنها 

 أو الدفاع عنها ، أو نشر سريا العطرة وفضائلها املخفية ،عنها عن طريق رد الشبهات 
ت مجوع املسلمني تبذل طاقاا لكى تنشر آالف  وعلى شبكة اإلنترنت هب،بالشعر 

 وتكالبت األيدى يف محاس ،الردود على الشبهات الفردية اليت أثارا أيدى البغضاء 
  .حمموم للمشاركة يف هذا العمل اجلليل 

 ال سيما من شباب الباحثني ـويكفي أمة اإلسالم اليوم أن تستغل هذه الطاقات املتفجرة 
 لكى تضخ الغرية يف قنوات العلم والتعلم وحب مطالعة التاريخ ـ والعلماء واألدباء

وعن طريق هذا املنهج سيتحقق كل ما يتمناه العلماء والدعاة من ، اإلسالمى ونشره 
عودة اجلماهري إىل اإلهتمام بتارخيها وحضارا ورموزها بعد أن استشري التغريب يف كل 

 مهما اختلفت مواهبهم -اب القلم وعن طريق هذا املنهج سيعود أصح،واد وناد 
 ، لكى جيعل كل واحد منهم لقلمه نصيبا من الدفاع عن أم املؤمنني والصحابة -وتنوعت 

 حىت ال يصرف ،وهو ما ميكن تسميته نشر الوعى بزكاة العلم وزكاة القلم وزكاة الثقافة 
دورهم يف أصحاب املواهب جهودهم فيما ال يفيد املسلمني ويعودوا من جديد ألداء 

 فالزكاة معلومة من الدين بالضرورة باعتبارها ركن من ،التوعية والدفاع عن قضايا األمة 
 وما وجد مال خيلو ،أركان الدين اخلمسة وإنكارها خيرج من امللة وإمهاهلا يطيح بالنعمة 

 ومعروف أيضا أن الزكاة ليست ىف املال بل هى ىف كل ، من فريضة الزكاة إال أهلكه اهللا
 وأتى احلديث النبوى مرغبا ىف بقية ،النعم وإن مل يأت النص فرضا إال على زكاة املال 

  :أنواع الزكاة حيث قال رسول اهللا عليه الصالة والسالم 
بينما نحن ِفي سفٍَر مع النِبي صلى اهللا عليه وسلم، إذْ جاَء    : عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري قَالَ    (  

 لٌ عجقَالَ   ر ،اِحلٍَة لَهر االً    : لَىِشمِميناً وي هرصب ِرفصلَ يعولُ اللِّه صلى اهللا     . فَجسفَقَالَ ر
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من كَانَ معه فَضلُ ظَهٍر فَلْيعد ِبِه علَى من الَ ظَهر لَه، ومن كَانَ لَه فَضلٌ ِمن              : "عليه وسلم 
لَىِبِه ع دعاٍد فَلْيزلَه ادالَ ز ن96.) " م"  

والغريب أن املفهوم العام للزكاة يعرفه العامة وميثلون له بأمثلتهم الشعبية فتنتشر عبـارات          
  من أمثلة 

  ) زك عن قوتك ،،زك عن صحتك ( 
  وأشد أنواع الزكاة وجوبا هى زكاة املوهبة الفكرية املتمثلة ىف الثقافة والقدرة على التعبري              

فاملوهبة األدبية أو الثقافية هى نعمة وهبها اهللا         ،   له شأن خاص سنأتيه بعد قليل     أما العلم ف  
رفع قـدره    والثقافة موهبة وهبها اهللا لإلنسان       ،للمبدع كالشعر والقصة والرواية واملقال      

   باملعلومات وفقهها
ـ  ،وبينما اهلجمات املسعورة على ديننا وحضارتنا ال تكف حلظة من ليل أو ار               ا  وبينم

 ، جند أن عاملنا اإلسالمى يذخر باملواهب وطلبة العلـم           ،حيتفي الغرب بأى بوادر ملواهبه      
لكنهم مع األسف الشديد وقعوا رهنا حلبس ضيق الظروف اإلقتصادية واملعيشية فـضال             

   ..على انعدام الفرصة يف نشر أعماهلم رغم جاللة قيمتها وشدة احلاجة إليها
  ..وصدق فيهم قول الشاعر 

   ٌ اهلـم امـرؤ   أشد خلـق اهللا يف      و

  يبلـي بعـيٍش ضـيقِ     .. ذو مهٍة      

    
  

  .. هذا بالنسبة للمثقفني وأصحاب موهبة القلم 
 وال يكفـي  ، فهؤالء ال تغىن عنهم الزكاة ىف بذله ،أما أصحاب العلم أمرهم خمتلف متاما   

 عليه وعهـد أن      فالعلم ملن يؤتاه شرطٌ    ،أن يؤدى الربع أو النصف أو حىت الثالثة أرباع          
يؤديه كله ما وسعه األداء وال يغفر اهللا له حبة خردل من تقصري ىف ذلك إال أن يكـون                    

   .مغلوبا على أمره فيه
وهذا أمر طبيعى دون شك فالعامل مرتبته عند اهللا هى أعظم وأجلُ املراتب بعـد النبـيني                 

اء بسواء يوم القيامة وهو     والصديقني وقد ورد ىف األثر أن دماء الشهداء ومداد العلماء سو          

                                                
 ـ شرح صحيح مسلم للنووى ـ كتاب اللقطة  96
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 وغري ذلك من الفضائل الىت ال تعد وال حتصي فيلـزم  ،ىف جهاد طاملا كان ىف طلب العلم    
  .من ذلك أن تكون الشروط على قدر املكانة 

وقد ورد ىف األثر أن النار ـ نعوذ باهللا منها ـ تسعر ـ أى حتمى وتوقد ـ يوم القيامة     
م عليه أفضل الصالة والسالم أا تسعر بالقاتل بغري حـق            ومل يقل املعصو   ،بعامل وشهيد   

 ومل يقل أا تسعر باحلاكم الظامل       ،رغم الوعيد الشديد ىف كونه ملعونا من اهللا عز وجل           
رغم فداحة أثر الظلم الشخصي من األفراد فضال على احلكام وهم الفئة الوحيدة تقريبـا               

اللهم من وىل من أمر أمىت " هم ىف قوله الىت حظت بدعاء الرسول ـ عليه السالم ـ علي  
أو كما قال  " شيئا فرفق م فارفق به ومن وىل من أمر أمىت شيئا فشق عليهم فاشقق عليه                

  عليه الصالة والسالم
ورغم كل هذا فقد جعل اهللا أبلغ مرتبات التعذيب تلك الىت حيظى ـا العـامل املنـافق                  

د اهللا ومقدار أثرمها ىف اتمع املـسلم ألن العلـم   والشهيد املنافق وهذا جلاللة العملني عن  
  ،بالتحديد هو مناط األمر ومتام الدين وحياة الناس وطريق اجلنة ومعرفة اهللا حق معرفتـه                

 ولوال توفيق اهللا جهود العلماء النتهت رسالة اإلسالم         ،ولوال العلم لقال من شاء مبا شاء        
هلوية الىت بدأت منذ عهد ظهـور الفـرق         من على وجه األرض ىف أزمات التغريب عن ا        

  املختلفة وانتشارها وحىت يومنا هذا 
 ،وال توجد على ظهر األرض فتنة أكثر من فتنة الشبهات وكيد شياطني اإلنس واجلـن                

وهؤالء ال مقاومة هلم إال بكتائب حرس احلدود ـ كما يسميهم احملدث اجلليـل أبـو    
  . النبوة اسحق احلويىن ـ وهلذا كان العلماء ورثة

 ،وهلذا كان وعد اهللا للعلماء إذا بينوا وعدا مفتوحا حىت تنتهى األعذار ويمحى اإلعتذار               
مـا ورد يف    ( ففي كتابـه     ،    أو اختذه وسيلة هلواه    ،ألنه ال يوجد عذر لعامل كتم علمه        

بين احلافظ جالل الدين السيوطى وأخرج حديث بـن مـسعود   ) اإلتيان على السالطني   
  : عنه مرفوعا إىل النيب عليه الصالة والسالم حيث قال فيما معناه رضي اهللا

 من طلبه ليباهى به العلماء أو مياري به السفهاء أو           ،من طلب العلم ألربع فهو ىف النار         ( 
  ) أو يأتى به أبواب السالطني ،يصرف به وجوه الناس إليه 

  ها تقريبا وهذه األربع لو تأملناها ورعيناها لوجدناها حتققت بأكمل
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فهناك من أتاه اهللا علما ووظفه للمناظرات واحملاججة مع العلماء ليبتغي مـن وراء ذلـك        
 لكن املقياس بني هذه وتلك هو النيـة  ، وليست احملاججة مرفوضة بل مفروضة       ،الظهور  

 بل ال مينع    ، فإن كانت لدفع الباطل وليس للظهور فهنا ال متنع أبدا            ،ومدارها وتوجهها   
أو اإلعتزاز بالعلم عند مواجهة أهل البدع والتلبيس على الناس وتعمـد إظهـار              الفخر  

   ."97"جهلهم ألن هؤالء من قاصدى الفتنة الذين جيوز ىف مواجهتهم مثل هذا اإلختيال 
وقد ورد ىف السرية أن النيب عليه الصالة والسالم عندما شاهد أبا دجانة رضي اهللا عنـه                 

إا مشية يكرهها اهللا ورسوله إال      ( :ز قبيل غزوة أحد قال      ميسك سيفه وميشي مشية اعتزا    
  ) ىف هذا املوطن 

وهناك من أتاه اهللا علما فسلطه اراة سفهاء األحالم ممن ال تأثري هلم ىف اتمع وبالتـاىل                 
 وعليه فالدخول ىف جدل مع هؤالء هو من قبيل فتح      ،فكالمهم ودعاويهم ال أثر فعلى هلا       

 فما دام املشكك ال قيمة له وال اعتبار وينظر اتمع إليه            ،لينشروا باطلهم   الطريق أمامهم   
 أمـا الـدخول معهـم ىف        ،نظرة السفه فال معول عليه إن تركه العلماء يهذى مبا يقول            

  .املخاصمات فهذا مما حرمه اهللا تعاىل على أهل العلم 
 وتلك الطريق من أقرب الطرق      ،وهناك من أتاه اهللا العلم فجعله وسيلة جللب األنظار إليه           

 والتحذير منها ال يتنايف وضرورة حمافظة العامل علـى اعتـزاز   ،للوقوع ىف شرك الشيطان   
 واحلفاظ على ،ألن تعمد جلب األنظار شيئ  ،  نفسه أمام الناس احتراما للعلم الذى حيمله        

  ..املكانة شيئ آخر 
 ىف نفسه إال تصغري شأن الناس       فتعمد جلب األنظار يكون بتصرف من العامل ال هدف له         

   . والتكرب عن االعتراف باحلق ىف وقته،من حوله وإبراز نفسه 
أما حفظ العلم حبفظ مكانته فهذا معناه أال يعمد العامل للسكوت على إهانة العلم الـذى                

 على العامل أن يكون تام املروءة ىف اتمع فال يضع نفسه حيث ال              ،حيمله ومن باب أوىل     
  .به حتت ادعاء التواضع أو استجابة لشهوة يليق 

والرابعة واألخرية وهى آفة اآلفات أن يعمد العامل إىل أهل السلطة ليشترى بعلمه شيئا من               
متاع الدنيا  وأهل السلطان ليس من الضرورى أن يكونوا هم السالطني واحلكـام  بـل              

                                                
 ه ـ حممد جاد الزغيب ـ حبث لشبكة العز الثقافية ـ تعلم كيف تناظر وتعلم كيف تواج 97



  وقرآنية اإلنصاف.. ف نورانية العفا السيدة عائشة رضي اهللا عنها
 

150

 أو وزيرا أو رئيسا ملؤسسة      ينطبق هذا األمر على سائر من ملك أمرا من أمور الرعية أمريا           
 فشر العلماء هم من يأتون أبواب السلطان وخري السالطني من يقفون علـى              ،أو خالفه   

  .أبواب العلماء 
من هذا العرض السريع نكتشف أن اهللا تعاىل خص العلم ىف ذاته بأن يكون له وحـده و                  

عتـذار وال شـروط    وحقه مبذول للناس باإلفادة فال كتمان فيه وال ا     ،وىف سبيله وحده    
 وعليه فإن ما نسمعه ىف العادة من أن اتمع يهمل العلماء وطلبة العلـم بينمـا                 ،لتأديته  

 وما إىل ذلك من     ،فرض عني عليه أن حيميهم ويكفل رزقهم ألم حيبسون وقتهم لغريهم            
 ولكن هـل    ، كل هذا صحيح وواقع      ،األقوال حول اضطهادهم وانصراف الناس عنهم       

  ؟كمربر لكتمان العلم أو السكوت واالنطواء والبعد عن أداء رسالة العلم يصلح هذا 
  . ال ،واجلواب 

 فرض عليهم أن ينشروه ،ألن اهللا عز وجل فرض على أهل العلم أن يبذلوه ال أن يوصلوه             
واألمر شبيه ذا األمري األندلسي الذى  خرج ىف كتائب جيـشه            ،  ال أن يستوعبه الناس     

مرضه شديدا ورفض التخلف عن إمارة اجليش وىف منتصف الطريق حان            وكان   ،للجهاد  
أجله فطلب سهما وقوسا فاندهش قواده وطلبوا منه أال يرهق نفسه ألن السهم لن يصل               

 فأصر على طلبه وأطلـق      ،لألعداء مهما بلغت قوته فكيف يصل وهو على حال مرضه           
  السهم ىف اهلواء قائال قبل أن يلفظ أنفاسه 

   .) لكنه سيصل إىل الذى أطلقته ىف سبيله ،ه لن يصل للعدو نعم إن( 
 ملا وصل إلينا علم     ،ولو كان األمر مشروطا بأن يعرف امع حق العامل وحيفظ له رغده             

    بل وملا وصلت إلينا رسالة واحدة عن نيب هللا أو رسول ،قط منذ عهد الصحابة إىل اليوم 
زين ترمجته ـ كما قال احلويىن ـ أزمته وحمنتـه     فما من عامل منذ عهد التابعني إال وت، 

 ، حىت أن الشافعى تأثر من حال مالك رضي اهللا عنهم مجيعا             ،وأغلبهم كان للفقر معانقا     
  : فقال فيه ،بعدما رأى فقره وحاجته وهو يومئذ إمام دار اهلجرة 

  وأشد خلـق اهللا ىف اهلـم إمـرؤ        

  يبلـي بعـيٍش ضـيق     .. ذو مهٍة      
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 أمحد بن حنبل حىت تفتقت أجزاء من حلمه رضي اهللا عنه وحبـسه املـأمون                وقد ضرب 
واملعتصم والواثق زهاء مخس سنوات ىف حمنة خلق القرآن ومل يرضخ وما كـان لـه أن                 

  ."98"يرضخ وهو إن قال قوال تابعه عليه سائر املسلمني يومذاك 
لعلم أو ىف تأديتـه وفـق     وليس للعامل عذر سواء ىف اهلمة املفروضة لعدم توانيه ىف طلب ا           

 وليس هلم عذر أيـضا ىف حمنـة   ،توفيق اهللا له وحسب استطاعته بأى وسيلة تتيسر أمامه     
 فعصر الغربة الذى حذر منه النيب عليـه الـصالة           ،الغربة وعصرها الىت نعاىن منها اليوم       

م ال  والسالم ونصح فيه بإغالق الباب على النفس ومن يعول ال ينطبق أبدا على أهل العل              
من قريب وال من بعيد ألن العلماء يومذاك هم مناط بقاء الدين والدنيا وهم الذين عـرب                 

ال تزال طائفة من أمىت ظاهرين على احلـق   ( :عنهم رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فقال         
  "99 ) "ال يضرهم من خذهلم حىت يأتى أمر اهللا وهم كذلك

 العلماء صراحة من رخصة االعتزال عنـدما        كما أن الرسول عليه الصالة والسالم استثىن      
  قال ـ وهو حديث ضعيف أورده اخلالل ىف السنة لكنه يصلح لالستئناس ـ 

 فعلى العامل أن يظهر علمه وإال فعليـه لعنـة اهللا            ، وسب أصحايب    ،إذا ظهرت الفنت    ( 
  )واملالئكة والناس أمجعني 

مل كما خيتلف ىف شـأن الظـروف   بقي أن نقول أن عصر الفنت خيتلف ىف شأن تقييم العا      
 وقد ،فالعامل قدميا كانت شروط حىت يكتسب هذه الصفة     ؛  الطبيعية الىت تتوافر بكل عصر    

أما ىف ظروف آخـر   ، يقضي عمره كله ىف اجلد والكد وال يستطيع أن يبلغ هذا الوصف         
  ,، فاألمر خمتلف جذرياالزمان 

فئة العلمـاء الـىت     ..  بإظهار العلم    فليس املقصود من احلديث السابق والتكليف اجلربي      
عهدنا شروطها بل ينضم إليها كل من لديه مثقال ذرة من خربة أو معرفة بفتنة من الفنت                 

   ،واألمثلة أكثر من أن حتصي ىف هذا الباب .. وميلك بياا للناس 
  .. وأقرا 

                                                
 ـ البداية والنهاية ـ اإلمام بن كثري ـ ترمجة اإلمام أمحد بن حنبل  98
 599/ 4ـ أخرجه مسلم ـ وأورده العالمة األلباىن ىف السلسلة الصحيحة  99
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ائشة رضي اهللا   حمتوى موضوعنا ىف هذا الكتاب وهو اهلجمة الىت تتعرض هلا أم املؤمنني ع            
  .. عنها وأرضاها 

و مثال ذلك ما حدث من اعتداءات على النيب عليه الصالة والسالم والشريعة والصحابة              
والعلماء األقدمون وما إىل ذلك من فنت شديدة الوقع واألثر على العامة الذين يفتقـدون               

 من خارج بالد     ولست أعىن االعتداءات الىت تأتى     ،أقل مؤهل للتمييز بني الغث والسمني       
املسلمني فتلك أمرها أهون مما يضخمه البعض من ذوى األغراض ألا شـتائم مألوفـة               

  !وطبيعية وإال لكان من احلماقة أن ننتظر من احلاقدين إنصافا 
فاإلعتداءات من اخلارج إمنا تتمثل ىف وجهني سباب فارغ وهذا أمر ال رد عليه وال ينبغي                

  .يؤدى غرضه باإلنتشار أن نرد عليه ألن الرد عليه 
والوجه اآلخر وجه الشبهات الىت تأتى كأمثال شبهات املستشرقني وهذه ردهـا يكـون              

  بالعلم واإليضاح 
ولكن املقصود هنا باإلعتداءات الىت تأتى ممن ينتسبون إلينا وحذر منهم رسول اهللا عليـه               

اوز تراقيهم وهـؤالء مـا   الصالة والسالم وبني أم دعاة إىل النار يتكلمون بالقرآن ال جي    
  .أكثرهم اآلن ىف العامل اإلسالمى وما أكثر ما يفعلون 

واألمر يبدو مثريا لألسي املضحك عندما نتأمل محاسة الشباب جتاه اعتـداءات الرسـوم              
املسيئة من أوربا بينما هم ىف تغييب كامل عما يفعله مواطنون منهم فعلوا أكثر مما فعلـه                 

ه اإلسالم ومل يبلغ الغرب ىف بذاءاته عشر معشار ما فعلته الرافضة            املستشرقون واليهود جتا  
ىف أحناء العامل اإلسالمى من تشنيع وتشويه باسم اإلسالم أو ما فعلته وتفعلـه حركـات                
العلمانية الىت تبث صحفها كل يوم مليئة مبا يندى له اجلبني وجتد هلا بـني النـاس مـن                   

  .يستجيب 
ور منوط دا غري أن هذا ال يعىن أن الز عليه خلطورته السابق بيا   ودور العلماء هنا مت التركي    

ال سيما أن أصحاب الباطل ينـصرون    ،  مبن ميتلك العلم وحسب بل هو دور اتمع كله          
 ويصرفون يف ذلك ماليني الدوالرات على خمتلف الربامج اليت ،باطلهم بأكرب أنواع الدعم     

هلذا فإن هذا الواجب يقع على مجيـع  ؛ الدينية تبث اإلشكاليات والشبهات على الثوابت    
  .. فئات اتمع ككل 
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فهو دور املؤسسات العلمية شريفة القصد مثل املواقع العلمية املتخصصة واملنتديات الـىت             
جهزها أصحاا لتكون منارة ىف رد الشبهات مثل موقع الدرر السنية وموقع فرسان السنة              

 ويتمثل دورهم أيضا ىف املـسامهة       ،التوك وغريها كثري    وموقع أهل السنة وغرفهم على الب     
على نشر وتشجيع املوضوعات البحثية الىت تتناول منهج األمة احلق وطريقهـا الـذهيب              

  . وإعطاء الفرصة لكل باحث كى يساهم ىف البناء بلبنة ،لعودا من الغربة 
ا هـى ىف العلـم وحـده    وهو دور األب األمى أن يدرك متام اإلدراك أن منجاة أبنائه إمن           

 وحيرص أن يعلمهم ال أن يدرم على فن         ،فيدفعهم إليه قبل أن يدفع الطعام إىل أفواههم         
  !اجتياز االمتحانات الدراسية آخر العام 

وهو دور معلم التالميذ والصبية من أى ختصص علمى أو أديب أو غريه أن يبني هلم حقيقة                 
ية إمنا تكون ىف اإلعتزاز بالدين واللغة واحلضارة        حضارة جمتمعنا وكيف أن البطولة احلقيق     

   .والبحث خلف أمثلتها ىف التاريخ إلعادة تطبيقها 
فأى مدرس بسيط جيب عليه أن خيصص من وقته بعض الوقت لبيان تلـك املـسلمات                
وتغذية عقول األطفال ا ىف زمان أصبحت فيه كلمـة بطولـة تنـصرف إىل األفـالم                 

   السينمائية وكرة القدم
ومن أطرف ما وصل ملسامعى حديث إحدى الراقصات لبعض القنوات الفضائية وهـى             

" و " احلمد هللا " تسرد رحلة حياا الفنية ـ كما تسميها ـ فقامت بتكرار كلمات مثل   
 والناس تستمع وفيهم    ،أكثر من عشر مرات ىف أقل من ثالث دقائق          " هذا فضل من اهللا     

 ،عرف ـ خاصة األطفال ـ فيكرب الطفل بتلك املبـادئ    املدرك للتناقض وفيهم من ال ي
ولن يكون غريبا ىف قادم األيام أن يدعو ألمثاهلا بظهر الغيب على ما قدمت من خدمات                

  !!ىف وسط اتمع 
فإن مل يستطع املدرس أن يفعل ذلك فعلى األقل عليه أن يكتفي بعجزه عن اإلضـافة وال                 

 مثلها مثـل أى مهنـة       ،مهنته كوسيلة للرزق فحسب     يصبح مركزا لزيادة احملنة باختاذه      
ومل ينظر ألمانتها فـال  .. أخرى ألن العامل واملعلم واملقاتل إن ربط كل منهم مهنته براتبه        

   .يلومن إال نفسه يوم ال ينفع لوم وال ندم
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وهو دور النجار واحلداد والقصاب والتاجر وكل املهن أن يؤدى اخلدمة تمعه حبـرص              
 ىف ظل عامل أصبحت فيه املخادعة هوايـة بعـد أن            ، تعاىل ال خوف القانون      خوف اهللا 

  .كانت سبيال للطمع املادى 
 وأبرزهم أولئك ، ولو مل يكن هناك أدىن فائدة لذلك       ،فهناك من خيدع رد اخلداع فقط       

الذين اختذوا من أمهات املؤمنني والصحابة موضوعا لكيدهم وحقدهم وبـشكل يـثري             
  !دوافع هذا احلقد وأسبابه الدهشة عن 

وىف ظل هذه الغربة العنيفة الىت نعاىن منها فليس هناك من وسيلة إال أن ينهض أصـحاب                 
الغرية أيا كانت أعماهلم وصفام وميارس كل منهم دورا توعويا ىف حميطه حىت ال خيـرج        

  !اجليل اجلديد واحلبال مقطوعة بينه وبني تارخيه وعقيدته 
 ومن مل يستطع فليكفل طالب علم ويوفر له         ،ة ىف رد الشبهات فليفعل      فمن استطاع الباء  

مصادر التعلم ـ وهو نداء تكفل به كثري من أهل العلم مثل الشيخ أبو اسحق احلويىن ـ   
 فليبادر بتعلم احلد األدىن من املعرفة الـىت تتـيح لـه رد             ،وإن مل يكن له شيئ من ذلك        

   ،الشبهات عن أبنائه وحميط جريانه 
 أو أن ،وإن مل يستطع فليشجع غريه ولو بالكلمة الطيبة أن يستمر ىف هذا الطريق النوراىن               

يهب أحد بنائه لطلب علوم الشريعة ـ كما ينادى احملدث الشيخ عدنان عرعور ـ حىت   
  .. تتغذى عروق هذه األمة بعلمائها ىف املستقبل القريب 

  .. وذا الشكل وحده 
 بعد  ، ىف قلوب املسلمني نستطيع أن نرد األمة لدينها ردا مجيال            وعن طريق استثمار الغرية   
   ،عهود التغريب والتجهيل 

ويكون رد الفعل اإلجيايب على اهلجمات الىت نالت رموزنا يتمثل ىف أننا أعدنا إحياء سـري      
هؤالء الرموز وجعلناهم ىف دمائنا وجعلنا تارخيهم عبقا يثري احلنني إىل هذا الزمن الكـرمي               

  هله بأ
  .. واهللا وىل التوفيق 
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 ..مت البحث حبمد اهللا وتوفيقه 
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  ..املصادر واملراجع 
  

 سري أعالم النبالء ـ اإلمام الذهيب ـ طباعة دار الفجر للتراث  
 البداية والنهاية ـ اإلمام بن كثري ـ طباعة دار الفجر للتراث 
 ي ـ طبعة دار األفكار تاريخ األمم وامللوك ـ اإلمام الطرب 
  تاريخ اخللفاء ـ اإلمام جالل الدين السيوطى ـ دار الفجر 
    الطبقات الكربي ـ حممد بن سعد الواقدى ـ طباعة مكتبة األسرة بوزارة الثقافة

 ـ مصر
 الصديقة بنت الصديق ـ عباس حممود العقاد ـ دار املعارف 
  عبد الـرمحن ـ مكتبـة    عائشة. تراجم سيدات بيت النبوة رضي اهللا عنهن ـ د 

 الس العلمى
      تاريخ بن خلدون ـ عبد الرمحن بن خلدون ـ طبعة سلسلة الذخائر ـ اهليئـة

 املصرية للكتاب
 خالـد عـالل علـى    . خالد كبري عالل ـ موقع د . جمموعة حبوث ومؤلفات د

 اإلنترنت 
 العواصم من القواصم ـ القاضي بن العريب املالكى ـ مكتبة الرحاب 
 لف احلديث ـ بن قتيبة ـ دار التراث شرح خمت 
  الصارم املسلول على شامت الرسول ـ بن تيمية ـ دار العقيدة 
 الفتاوى الكربي ـ بن تيمية ـ طبعة بريوت 
 منهاج السنة النبوية ـ بن تيمية ـ دار احلديث 
  حقبة من التاريخ ـ عثمان اخلميس ـ دار بن اجلوزى 
 حممد أحمزون ـ طبعة إليكترونية .حتقيق موقف الصحابة من الفتنة ـ د  
 حييي إبراهيم اليحيي ـ طبعة إلكترونية . مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي ـ د 
  بسمة أمحد ـ رسالة دكتوراة مقدمة  . أثر الديانات الوثنية يف عقائد الرافضة ـ د

 جلامعة أم القري 
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  ـ طبعـة  ناصـر القفـاري    . ـ د) جزءان ( أصول مذهب الشيعة اإلثناعشرية
 إلكترونية 

 الباعث احلثيث البن كثري ـ شرح أمحد شاكر ـ دار احلديث 
 أكرم ضياء العمري ـ طبعة إليكترونية . حبوث يف تاريخ السنة املشرفة ـ د 
  فتح الباري بشرح صحيح البخارى ـ بن حجر العسقالىن ـ دار املنار 
  احتاف املهرة ـ على إبراهيم حشيش ـ دار العقيدة 
  حممد أبو شهبة ـ دار الفكر العريب . إىل علم احلديث ـ داملدخل 
  الشيعة وآل البيت ـ إحسان إهلى ظهري ـ دار احلديث 
  ـ إحسان إهلى ظهري ـ دار احلديث) فرق وتاريخ ( الشيعة والتشيع 
  الفرق بني الفرق ـ عبد القاهر البغدادى ـ دار احلديث 
 مانع اجلهىن ـ دار  . عاصرة ـ إشراف د املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب امل

 الندوة
  العصرانية ـ حممد الناصر ـ طبعة إلكترونية 
 حممد حامد ـ دار الكوثر بالرياض. العصرانيون ـ د 
 العلمانية والغزو الفكرى ـ حممد جالل كشك ـ منشورات العصر احلديث 
 طه الدليمى ـ موقع القادسية . أسطورة املذهب اجلعفري ـ د 
 عبد الرمحن الزرعي ـ موقع فيصل نور. شيعة يف امليزان ـ درجال ال 
  فضائل معاوية ـ حممد أمني الشنقيطى ـ طبعة إليكترونية 
  جمموعة حماضرات العالمة أيب اسحق احلويىن ـ املوقع الشخصي للشيخ 
      اخلميىن ـ كبريهم الذى علمهم السحر ـ حممد جاد الزغيب ـ طبعة إلكترونيـة

 ية ـ نشر مكتبة صيد الفوائد لدار العز الثقاف
  ـ حممد جاد الزغيب ـ طبعـة   ) اجلزء األول ( شرح تلبيس إبليس البن اجلوزى

 إليكترونية لدار العز ـ نشر مكتبة صيد الفوائد 
     املناظرة الكربي مع الشيعة اإلثناعشرية ـ حممد جاد الزغيب ـ طبعة إلكترونيـة

 لدار العز ـ نشر مكتبة صيد الفوائد 
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   وموضوعات متنوعة على شبكة اإلنترنت مبواقع أهل السنة املتخصـصة يف           حبوث
 رد الشبهات 

   برنامج املعجم الفقهى للشيعة اإلثناعشرية ـ شبكة هجر الثقافية 
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  )عنها
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  129  )وانتصار لنا.. هزميةٌ هلم (الفصل السادس 
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  سيرة ذاتية مختصرة 
  

  محمد جاد الزغبي / اإلسم
   وباحث فى التاريخ اإلسالمى والمعاصر شاعر

  مصر ـ القاهرة / اإلقامة 
  

  مراكز ثقافية 
  وهى متخصصة فى البحوث الثقافية " إليكترونية " رئيس تحرير مجلة العز الثقافية * 
  ن الشبكات والمنتديات الثقافية على شبكة اإلنترنت عضو مجلس إدارة عدد م* 

  باإلضافة إلى عدد من المنتديات والمجالت اإلعالمية على شبكة االنترنت ينشر بها الكاتب 
 ـ  مجلة أقالم ثقافية الفلـسطينية مثل موقع إسالم أون الين ـ موقع مجلة المرابع السعودية ـ   

ديات العز الثقافية ـ شبكة ومنتديات منـابر ثقافيـة    شبكة ومنتديات بوابة العرب ـ شبكة ومنت 
  وغيرها

  اختارته شبكة منابر ثقافية وشبكة العز الثقافية كعميد لمثقفيها * 
 له مدونة فكرية خاصة بعنوان تضم أعماله مسلسلة حسب نوعها* 

com.maktoobblog.alzoghbe://http/ 
 
   له موقع خاص*
 http://alzoghbe.free.fr/  

مؤسس ووكيل مدرسة إحياء الشعر العربي وهى مدرسة أدبية تنتهج الـنهج األصـيل فـى      * 
وتنتشر فـى   الشعر العربي الموزون وتضم فى عضويتها عددا من أنبغ شعراء الوطن العربي          

  عدة منتديات ثقافية على الشبكة العنكبوتية
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