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 بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِرياً لِّلْمُجْرِمِيَ  رَبِّ
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حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَُهمْ أَوْ   تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوِْم الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ لَا

 وَأَيَّدَُهم بِرُوحٍ مِّنْهُ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِميَانَ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِريَتَهُمْ  أَبْنَاءَُهمْ أَوْ

أُوْلَئِكَ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

 أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ُهمُ الْمُفْلِحُونَ  زْبُ اللَّهِحِ
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 اهداء 

 وسلم  وآله عليه اهلل صلىلى من قال فيه النبي إ

 "اللهم انصر من نصره "
 

 لى من قالت إو 
 غواليا الزمان مدى يشم أال * أحمد تربة شم من على ماذا

 لياليا ِصرن األيام على ُصبَّت * ََّّأنها لو مصائب عليََّّ ُصبَّت
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ذي قال  ال  عليه السالم إن قولي هو مثل قول ابراهيم 
 ة االصنام دَ بَ لعَ 

يَدّن َأْصَناَمُكم َوتَاَلّله "  "ََلَكه
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 حساب المستبصرون  ةــدمـقـم
 

التاريخ اإلسالمي هي                      في  المستبصر خالل بحثه  أكبر عقبة يواجهها  إن 
اآلخرين  الصحابة ومنعهم  "السنة" حول  المخالفين  علماء  التي جعلها  الحمراء  الخطوط 
من تخ طي هذي الخطوط وتحريمهم البحث حول ما ارتكبوه من أفعال منافية للشرع لئال   

الهالة المق د  د سة التي أضفوها على هؤالء وال سي ما من أسموهم بالخلفاء الراشدين.  تتبد 
الرحمن أقتحم هذي العقبة ولم يسمح لتلك الخطوط الحمراء أن تمنعه   ولكن  الدكتور عبد
 المنصف في التاريخ اإلسالمي. الموضوعي و من البحث الحر و 

عبد        الدكتور  تعر ف  المنطلق  هذا  حقائق  ومن  على  إلى    الرحمن  دفعته  مذهلة 
الراشدين   بالخلفاء  سموا  من  وخصوصا   الصحابة  في  نظرته  وتجديد  الفكري ة  رؤاه  أعادة 

زمام الحكم بعد رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( عن طرق غير مشروعة    استلموا الذين  
دخل   التي  البوابة  هو  األمر  هذا  فكان  وآله(.  عليه  هللا  )صلى  وصيته  على  باالنقالب 

الرحمن في رحاب التشي ع العظيم ألنه وعي بعد هذا البحث الحر الذي   لدكتور عبدمنها ا
به كسر تلك القيود والخطوط الحمراء عظمة أهل البيت )عليهم الصالة والسالم( وأدرك  

 المكانة التي جعلها لهم رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( بأمر هللا سبحانه وتعالى.
وتدقيق   مراجعة  اإلنستغرام: تمت  على  المستبصرون  حساب  برعاية  الكتاب  وطبع 

(@mostabsron) 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل النيب صىل هللا عليه وآ هل وسل 

 الكاتب ةــدمـقـم
 
 

باهلل                      إال  قوة  وال  حول  وال  هللا  شاء  والصالة    تعاىلما  العالمين  رب 
آله  النبي محمد وعلى  الطاهرين.  والسالم على  ين   "﴿  تعاىليقول هللا    الطيبين  ال ذ  ا  أ يُّه  ي ا 

ع   م ن ُيط  ي ْغف ْر ل ُكْم ُذُنوب ُكْم و  يدا  * ُيْصل ْح ل ُكْم أ ْعم ال ُكْم و  د  ُقوُلوا ق ْوال  س   َّللا   آم ُنوا ات ُقوا َّللا   و 
ُسول   ر  يما  و     (.71-70)االحزاب: ﴾ُه ف ق ْد ف از  ف ْوزا  ع ظ 

 اخي القارئ،  
  سرة فقيرة تعمل في الزراعة في منطقة القولد أفي    1964في عام    ولدتُ لقد            

؛  جنوب مدينة دنقال تقع على شاطئ النيل  قرية    . وقرية القولد هيشمال السودان  ُقْبل ي؛
( حافظا لكتاب  ورحمه له هللا  بي الشيخ محمد يدي )غفرأوكان  .عاصمة الوالية الشمالية

في تكوين الوجدان الروحي  دور كبير    تعاىليات هللا  آبالدائم    هكان لصدحولذلك    تعاىل  هللا
دواخلي كما  في  القر .  وقراءة  تعلم  المدرسة  آبدأت  دخولي  قبل  خلوة  ن  الشيخ  في  عمي 

جهة تعليمية خاصة  كالُكت اب في مصر،  والخلوة هي؛    (. ورحمه  لههللا    حسن يدي )غفر 
. إذ كان يذهب اليها  ومبادئ الكتابة والقراءة  طفال بعض القرآناأل  حفيظوفردية تقوم بت

مبادئ الكتابة   ن ن ويتعلمو آجزاء القر أطفال قبل دخولهم المدرسة ويحفظون فيها بعض  األ
 .والقراءة

ذلك             المدرسة  وبعد  عام  االبتدائية  دخلت  ُقْبل ي  1973في  القولد  وبعد .  في 
التعليم  6-1إكمال المرحلة االبتدائية ) الثانوي العام  ( انتقلت إلى المرحلة الالحقة وهي 

؛ شمال القولد ُقْبل ي. وبعد ذلك انتقلت إلى المرحلة الالحقة وهي  ي ر  حْ ( في القولد ب  7-9)
) مرحلة   العالي  م12-10الثانوي  مدرسة  في  بُأمدرمان(  حجوج  الضو  أن  وسى  وبعد   .

سالمية مدرمان اإلأجامعة  الدراسة في  ب  1986في عام    التحقتأكملت المرحلة المدرسية  
. إذ كانت لي رغبة جامحة غب في التخصص في التاريخأر لم  . إال أنني  قسم التاريخ  -

لى  إغادرت  و تركت جامعة أمدرمان اإلسالمية  لذلك    في دراسة اللغة اإلنجليزية وآدابها.
اإل اللغة  لدراسة  بونانالهند  جامعة  في  وآدابها  فأجليزية  والماجستير .  البكالريوس  كملت 
 . 1997وحتى  1987وآدابها وتدريسها في الفترة من نجليزية والدكتوراه في اللغة اإل

تتوج بالحصول على الدكتوراه في مجاٍل أحببته   قدكاديمية  حبي للدراسة األإن            
بالصيغة    ها،ر انتشا وصدور أعمالي العلمية المتخصصة في وقت مبكر من عمري و كثيرا  

العديد    ،الورقية واإللكترونية العالم وكذلك في  أكثر من مائة وخمسين جامعة حول  في 
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  . من المكتبات الوطنية مثل مكتبة الكونغرس األمريكي والمكتبة الوطنية الروسية وغيرها
جوانب    هنأ  إال الدينيةفي  مفرغفإنني    ،العلوم  نشأت  ومستحمرا    ا  قد  ومستبغال     بل 

واإلومستحمقا    والمنبر  التعليم  شيئا     معالبمنظومة  منها  نتعلم  لم  التي  والضال  الكاذب 
األكاذيب   ال.  ا  دينسموها    يالتسوى  فيف  ،حقيقةفي  نشأُت  التي  الدين  نسخة  هي   هاإن 

إال تضليال  وخباال .    شخصال تمتلك سوى طقوسا  ال تزيد الو نسخة قذرة وسقيمة وكئيبة  
تلقيت من تلك المنظومة جرعات االستحمار واالستبغال واالستحماق العقائدي والديني إذ  

سوى  تنشر  ال  التي   المجتمع  سوى  تحقن  ال  و والتدليس  التضليل  في  الناس  التزوير  في 
المختلفة والتحريف   الضاللية  وسائلها  ال  عبر  النشء  مكالمقررات  تمأل  التي  درسية 

الضرارباأل تعيد  كاذيب، ومنابر مساجد  الملهية والتي  االعالم  بلهاء، ووسائل    ، بطريقة 
المقررات المدرسية الدينية والتاريخية التي يطبخها ويقدمها حرفلدين م  تدوير  . فالمادة 

والتدليس  تعج بالتزييف والكذب  المعتوه  عالم  واإلالتضليلي  التعليم  نظام  و الضال  المنبر  
عقول   واألكا  بالترهات  النشءوتحقن  ما .  التاريخيةذيب  والخرافات  إن  نعتقد  كنا  وقد 

اهلل صل النبي محمد    نزل على يحقنوننا به هو الدين الذي   و  ى  وسلمآعليه    لكن لم يكن له .  له 
ب اإلعالقة  الصحابة  هتميكان  بل    األصيل.سالمي  الدين  يسمونهم  المنقلبين   بمن  من 

كان  في الحقيقة، فإنه    .عليه وآلهصلى اهلل    نبيهو   تعاىلهللا  دين  كثر من اهتمامه بأ  والمنافقين
حتى   والمنقلبين  المنافقين  لتلميع  فقط  را   المنافقين  أُمسخ  الصحابة  هو  الدين  صبح 

 . انقلب الحق الى باطل والباطل الى حقنتيجة لذلك  و  والصحابة المنافقون هم الدين 
واقع  هكذا  و            في  دينيا  منبري  عشنا  وعته  يقوم  حيث    .متخلف  بالدعاء  ببالهة 

كان  ه  رغم انوكأنه حي وما زال يحكم    "الحميد  عبد"سلطان  مستعمر العثماني الظالم اللل
تُ  الزمانقبل    يف  وُ قد  من  قرٍن  التاريخيين .  قرابة  الظالمين  تمجد  بيئة  في  نشأنا  وهكذا 

هتد  إلى سواء السبيل. يمجد طغاة المستقبل إذا لم  ذلك المجتمع يظل  يوس  .والمعاصرين
على مسامعنا   يلقيها  التي  االستحمار  لمصادر  لنستمع  وبالهة  بعته  نجلس  أولئك  وكنا 

ن يتخيل أويمكن  .  ممن علموهم  األكاذيبشربوا  أمهاتهم و اثداء  رضعوا الجهل من  الذين  
كم   يمكن    الشخص  الذي  و أ الدين  كهذه  خطبة  تنتجه  ذلك  ن  لتديُّ ا نوعية  ن  عن  الناتجة 

ولألسف   ترهات!الواقع الديني المتخلف الذي يستخف بالناس وينشر الكذب والتدليس وال
عليه شرذمة جاهلة من الفاقد التربوي او اشباه الفاقد  صعد  تمام منبر  أ  جلسنا طويال  فقد  

بمعلومات أولئك ر يحمى أئمة الجهل وال تغذ. وقد الجوفاء تهااوتتقيأ قمامة جمجم التربوي 
دينية   فغير  بالدونيةحاولوا من خاللها تغطية  وضحلة  بالدتهم   اءخفإو   العقلية  شعورهم 

والوراثية المنبر  وجلسوا    .التاريخية  ال  حقنوايعلى  باألكاذيب   بسطاءعقول    والعامة 
وصبغوا عقولهم    لى عمق التضليل التاريخيوأنصاف العقول إ بالجهلة    فأبحروا والترهات  

فشلوا  الجهل و وهم بالمزيد من  شحنبل  الناس    تنويرفشلوا في  لذلك    .زية باألكاذيبالشمبان
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. فتلك الشرذمة  وأكل أموال الناس بالباطل  جداالمس  مننعال  الفي منع الناس من سرقة  
المنابر    ؛الجاهلة  الُحم ْير قد    ،الضراريةفئران  إرث  من  مزيفا   دينا   قرن   اء؛أحضروا 

نتنة لحاهم ال طلقواأقصروا ثيابهم بطريقة ممسوخة ومخزية و وأعرابها المنافقين ف  الشيطان،
األحاديث   بعض نهم لم يحفظوا سوى أكملوا علم الدين بالرغم من  أ  ، بذلك، نهمأاعتقدوا  و 

وسلم للنبي    ورا  زُ بركاكة مخلوطة بكم هائل من المرويات المفبركة والمنسوبة   واله  عليه   صل 
ا رضاعة  من كمرويات  وغيرها  المبشرة  والعشرة  عاشوراء  وصيام  القبر  وعذاب  لكبير 

الحميراء؛  إرث تتنا من أنجدية صفراء أعرابية و سوى كتيبات   يقرأواولم المرويات المفبركة 
الشيطان مفتينإ فتحولوا    ، قرن  المزمنيمجتمع  ل  شيطانيين  لى  الجهل  ركانه  أفي    قبع 

المزمنةوال  األربعة   الكامل  عالج ألمراضه  فإن من    ولألسف.  الموعود  سوى االستبدال 
المتعلمة؛    أنفسهم  ُيسمون  العلم    واأخذولم يالجهل المستنير  يحتضنون  الذين  الطبقة  من 

مجذوم  عقلي في قارض  خواء  يجلسون تحت تلك المنابر الضالة ويحملقون بإال قشوره،  
يستمعون له وال    حيث  . يقرض ما تبقى من كوامن الوعي الفطري فيهمالوجه قذر الدقن  

دوا عليها تعو    وا طقوسا  دُّ أنفسهم انهم  أقناع  إبشيء سوى  من المسجد الضراري  يخرجون  
  العقلي   من التخلف إنقاذهم  لم تنجح في  ها  لكهم الجهلة و ئورثوها من آبا  وأمنذ صغرهم  

التي  الديني  والجهل   الموبقات  بها  يوكل  المنبر  العج  ظل  هكذا  والمنظومة مجتمع. 
واإل يالتعليمية  يتجاهلونها  عالم  أو  الحقائق  اتح ويجهلون  فيناضنون  ويحقنونه  . لتزييف 

يريدون  فهم   و أال  الحقيقة  يدركوا  و أدركوها  أذا  إن  العامة  عن  العامة  لذلك  خفوها  ظل 
و  ال يلدون  ال  مستحمرين  جيل  جيال    ؛مستحمرينسوى  المغتصبون  .  بعد  نجح  لذلك 

  والحق مكبوتا    والكذب حاكما    بقاء على الدين مزيفا  في اإلالكذابون  التاريخيون وكهنتهم  
الحق م الجهالء    كسوفينوأهل  لة من جانب  التاريخيين مبج  للمغتصبين  الزائفة  والصورة 

و  العقول  المستنيرحملة  وأنصاف  باألكما  .  الجهل  مليئة  التاريخ  كتب  كاذيب  ظلت 
وإلى اليوم. وظل  لتهندس الخنوع للجبت والطاغوت الذي حكمنا منذ السقيفة    اتلتناقضوا

عليه وآله النبي    استشهاد  بعدمر  األ  سدة  تربع على حقيقة أن من  يجهلون  العامة   صلى اهلل 
لهي وانغمسوا في جهد شيطاني لتحريف  االختيار اإلرفضوا    نهمأل  تعاىل  عداء هللا هم أ   وسلم

محتوياته تحت سيف االرهاب فكانت النتيجة ما نراه  باستبدال تعاليمه والتالعب بالدين  
 ولألسف فإن ُأمة اقرأ ال تقرأ ابدا !صيل. األ االسالميكامل للدين  غيابفي شكل اليوم 

ف لذلك  دينا  إونتيجة  والتحريف  بالتزييف  ارتضت  قد  الناس  غالبية  حاكما    ن   .والتضليل 
ومن ذرية   ون لل  ض  مُ م  نهأ  واكتشفألنهم ال يرغبوا في أن ي  في القراءةفالجمهور ال يرغب  

محقون  وال يعلم أنه  وفي مثل هذه الظروف يخرج الجهل المستنير منتصرا   لين.  ل  ض  مُ قوم  
بل فإن الفاقد التربوي الذي لم يقرأ كتابا   مات.  ل  القناعات المزيفة التي يعتبرها من المس  ب

واحدا  في كل حياته مستعد أن يجادل العلماء بما امتلكه من الحس العام الذي تغذى من  
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في    الناس. لذلك فشل  فقط   جهلبالفاض لكنه فاض  الجهل المحيط به وتشر ب به حتى  
واهلل    ىصلورسوله    تعاىل  نهم بعيدون عن المنهج الذي ارتضاه هللاأ  أن يدركوا وسلمآعليه   له 

 وهكذا أصبحنا.  تعاىلهللا  عند  من    ىتأكما    االسالم   ن على فهميغير قادر   واظللذلك  و   همل
 ا  مستحمر يظل الفرد  حيث    .ض علينار  الذي فُ   المتشعب  والتجهيلالمتنوع  ضحايا الخداع  

ن في جحر  و متوغل  نهمأل  مدى حياته حتى يهلك  عليه  ا  ومضحوك   ومستحمقا  ومستبغال  
اهلل صلالضب الذي حذرهم النبي   و  ى  وسلمآعليه   تلقىوفي تلك الحفرة يمن الدخول فيه!    له 

دين  ب  شخصتشبع الفياإلسالم  ي صورة مشوهة عن  عط  يُ كهنوتي  دين  جرعات    د شخصال
من فيفي نفسه وال    مخترقة بالتزييف والتحريف فال يرى دينا    ا  يمارس طقوس. كما  مزيف

انكحوا ما طاب لكم سالم إال  ال تعرف من اإل  قذرة  ودقونا    مستشريا    حوله بل يرى نفاقا  
 طغاة بالط ال تطفل فيستعيش إال بالنهب والسرقة واليال و  مثنى وثالث ورباعمن النساء: 

وكل ذلك يوحي بقبضة النفاق   .جوفاء والمنافقةالمعتوهين والمساطيل ورفع الشعارات ال
تحويله إلى وجدان أنعامي وبهيمي ال من أجل    والمنافقين على كل مناحي الوجدان العام 

أن  .  بدا  أيعق ل   يعني  التوهذا  قد  واإلدينية  والعليمية  المنظومة  سالم اإلغي بت  عالمية 
بأنه دين    تعاىلهللا    دينت كذبا  وزورا  وبهتانا   وصور   ا  حرفم  ا  سالمإاستحضرت  و صيل  األ

اهللصلنبي  ال  والرجم وقتل المرتد كما صو رت  الغزوات والحروب و  ى  وسلمآعليه  كمسحور   له 
ويشرب الخمر ويرغب خرين  ويعبس في وجوه اآلويسمل العيون  يقتل من دون وجه حق  

حيضها أثناء  زوجته  ويعاشر  القرآن  وينسى  االنتحار  لق  أحاطو هكذا  و   .في  الخ  سيد  ا 
بكوم من المرويات المزورة التي  الطاهر والرؤوف والرحيم    له وسلمآعليه و  ى اهلل صلواألخالق  

 الذي نزل رحمة للعالمين.   صيلاأل لإلسالموتسيء السامية و تشين صورته االلهية 
أن             الديني  كما  يعطني  واالجتماعي  والتعليمي  الواقع  لم  فيه  نشأت  أي  الذي 

 عيصدي  ذلهي والمقامهم اإلفضائلهم و عرف  أ كن  ألم  .  عليهم السالمالبيت    أهلعن    شيء
القرآن   النبويةالسُّ و به  لم  كامال    تغييبا  عن حياتنا  كانوا مغيبين  بل    ،نة  في  عرف  أ كن  أ. 

وبغيضة  مملة  بطريقة    "الصحابة"و  "الصحابة"و  "الصحابة"و  " الصحابة"سوى  الدين  
هم الدين نفسه وليسوا من    "الصحابة"كأن    . عقلمسكة  من له    هاال يقبلوسمجة ومبتذلة و 

الحقيقيون  الدين  الدين وأتباع أهل  أتباع  البيت  أ الذين هم    المفترض أن يكونوا  عليهم  هل 
ولم  السالم الدين  عرف  أ كن  أ.  في  شيء  المرويات  أي  من  مجموعة  المزيفة سوى 

أولئك الذين  بي قحافة وابن صهاك وابن عفان و أحول عائشة وابن  فبركة  الموالقصص  
السقيفي وكأن الجنة تحت بالط  كهنة ال  " ولم يبشرهم سوى جنةة بالبشر المالعشرة  "ن  وْ م  س  يُ 

 .والتضليل   اقطاب التدليس والتزوير ؛تصرف كهنة البالط السقيفي
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التي كانت موجودة  إال أن             الوحيدة  تتمثل في في زمن طفولتنا كانت  المحمدة 
وهذا نابع من إرث مجتمع كان في أصله شيعيا  ومواليا  االحتفال بالمولد النبوي الشريف. 

الطاهرة؛   السالمالبيت    اهلللعترة  األيوبي  عليهم  االستهداف  بسبب  عنه  تقهقر  لكنه   ،
واألنظمة المشابهة له والتي أتت فيما بعد فاتخذ التصوف تقية ودأب على ذلك خوفا  من  

يوالي   من  كل  استهدف  تاريخيا   الذي  والطاغوتي  الجبتي  السالمالبيت    أهلالظلم   عليهم 
التقية تلك  تحولت  فقد  لألسف  لكن  اعدائهم.  من  ك  ،ويتبرأ  ان  التي  المفترض  من  انت 

مع مرور الزمن واالجيال الى منهج ديني ثابت في شكل تصوف ال يعرف  تكون مؤقتة،  
النبي   وسلم سوى  وآله  علية  اهلل  للنبي    صلى  أن معرفته  وآله  وحتى  علية  اهلل  كانت معرفة صلى 

النبي    سطحية أن  رغم  وسلمفقط  وآله  علية  اهلل  بالكتاب   صلى  يتمسكوا  بأن  الناس  أمر    قد 
السالموالعترة   الكتاب   عليهم  بالثقلين؛  يتمسك  ال  من  مصير  سيكون  الضالل  فإن  وإال 

اهلل  في ذكرى مولد المصطفى    ذ كان يجتمع الناس في مسجد القرية ليال  والعترة. إ صلى 
وسلم وآله  الرجال  أ كبار  كان  و .  عليه  القرية من  العالمين؛  تعاىلرحمة هللا    وامدحيهل    على 

وسلمصلى  النبي   وآله  عليه  القرآناهلل  في  والممدوح  العظيم  الخلق  صاحب  منهج   ،؛  والقرآن 
نتبعه.   أن  السنوي  و يجب  البرنامج  ذلك  ر  نحض  به  نستمع  و الرائع  كنا  ونستمتع  له 

ْوحن من خالله.  تتفتح كانت  . حيث ليلة روحية ال ينساها من حضرهابالفعل وكانت ونتر 
البركة السماوية على األ ذلك في اإليجابي ل  ثراأل وكنا نلمس    بدان واألرزاق.بها أبواب 

حياتنا   جوانب  في  كل  والعافية والمتجسدة  والضرع  الزرع  على  تتنزل  التي    البركات 
المحاصيل مباركة وال و  تعاىلاألرض تنتج نباتها طيبا  بإذن هللا كانت قد فوالتوفيق اإللهي. 

لسنوات. تخزينها  تم  ولو  حتى  فإن ه  نأبيد    تفسد  الوهابي    ولألسف  الناصبي  و الزحف 
، قد الذي لم يخلق كرامة لمنتجها  عقاب حقبة النفط النجديأ في    ،على السودانالبغيض  

بية السلفية البغيضة  ا. فقد زحفت الدقون الوهبذل كل الجهود لمسخ فطرة أهل السودان
الشيطانوالقذرة؛   قرن  ال  ،أحفاد  الضالة    اوكوادرهالصفراء    كتبهاووجدت    سودانعلى 
عتبة، والمضلة بنت  هند  اخوات  أبناء  التربوي    ؛  الفاقد  في عقول  واسعا   والسواقط  مكانا  

ومعروف   .وتقيئوا جهلهم في وسط جاهل  منابر المساجد الضرار على    ا و سيطر ف  ؛ةعقليال
كامن  بحث عن متبل و   ، في البيئة الجاهلة  إالال تنشط  الوهابية والسلفية  الطفيليات  أن  

فيها سمومها  الجهل الوهابية والسلفية  بدأت.  لتحقن  الطفيليات  زقومها  شجرة  تزرع    تلك 
الدين من  مفرغة  عقول  الن  فأوقفت  .بالُنْصب  وتعبئها  االصيل  في  اإلذلك    لهيشاط 

لهي  اإلالنشاط  قول  أو   ؛ صلى اهلل عليه وآله وسلمالمتمثل في االحتفال بذكرى مولد المصطفى  
هللا  أل وتعاىل ن  النبي  قد    سبحانه  وسلممدح  وآله  عليه  اهلل  الوهابي  صلى  التدخل  لذلك  ونتيجة   .
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وتغلغله في عقول الجهلة غابت ثقافة االحتفال السنوي بميالد خير الخلق وسيد الناصبي 
محمد   النبي  وسلمالعالمين؛  وآله  عليه  اهلل  على    صلى  عن  أفغابت  والبركة  العافية  ذلك  ثر 

تُ المجتمع   األرض  تعد  بشريا  خر  ولم  أو  كان  ماديا   انتاجها  نواحي  كل  في  نكدا   إال  ج 
اآل أموال  وأكل  كذبا   والحلف  والنهب  السرقة  على  قائما   المادي  الكسب    خرينوأصبح 

ذلك    .بالباطل إلى  الذي  عقلي  التربوي و الفاقد  لاخر  تفيومع  العنز وصعد  جمع عفطات 
. مجتمع بائس أحاطه الجهالء والبؤس من كل جانبفي  بكل الوسائل الملتوية  المقدمة  

عن    صعدف العقول  اصحاب  تغييب  وتم  ومنصبيا   وماديا   اجتماعيا   والمجرم  الجاهل 
العقول  كل  ألن    الساحة لن  من يرفض أصحاب  فإنه  العقول  التاريخيين  يقبل أصحاب 

 .المعاصرين
إال أنه ومن  المتخصصة في اللغة اإلنجليزية وآدابها.    لهند للدارسةإلى ا ذهبت            

للقراءة حبي  عن فقد  العامة    منطلق  و   قرأت  ذلك  المختلفة  هب  ا المذاألديان  في  ما  بما 
اطلعت  . فقد  في الهند  عليهم السالمالبيت    أهلولى معرفتي بمدرسة  اكانت  و .  ة"نيسُ "سمي  ت

الشيعي الفكر  الكثير من كتب  اكتشفتُ االثنا عشري   على  في   . وهنا  وجود شرخ كبير 
صغار   ونحن  لنا  جرعوها  التي  الدين  إمنظومة  من  اءخفبسبب  الدين    الكثير  جوانب 

األاإل هللا  سالمي  كتاب  حقيقة  في  المتمثل  وسلمنبيه  و   تعاىلصيل  واله  عليه   ةسنالو   صل 
و  اإل  النقيةالصافية  المؤمنين  أمير  خليفته  في  المتمثلة  علي  واإلمامة  السالممام   عليه 

هل  ووجوب واليتنا ونصرتنا له وأل  صل عليه واله وسلمخليفة للنبي  كأول    تعاىلالُمع ي ن من هللا  
عليه واله وسلمالخلفاء الشرعيون للنبي  ؛  عليهم السالم  البيت من كل  براءتنا من اعدائهم و و   صل 

 .ظلمهم
مطهري  لمرتضى  . فقرأت  في الهندفأكثرُت في االطالع والقراءة أثناء وجودي            

. فقد عليهم السالمالبيت    أهلوباقر الصدر وعلي شريعتي وعدد من علماء ومفكري مدرسة  
العقيدة والتوحيد والنبوة   ىلعتعرفت . كما عليهم السالمالبيت   أهلمدرسة عن الكثير تعلمت 

لمدرسة   وفقا   السالمالبيت    أهلواإلمامة  أقطاب  أحيانا    أتناقشوكنت  .  عليهم  أتباع  مع 
طرح مثل  ميولي إلى  ولذلك فإن    .يعرفونهاونوا  بعض الحقائق التي لم يكحول    ،السقيفة

اإلإما  إنني في طريقي  أ  ظنواحفزهم على استبيانها بل  تلم  مواضيع  التلك   و  ألحاد  لى 
فيه  !الجنون  تربينا  الذي  المجتمع  طبيعة  من  نابع  حيث  وهذا  يضع .  من  كل  يعتبر 

ل م اتما يظنونها من  أمام  عالمات استفهام     ، الترهات والتزوير والتدليس الموروث  ؛الُمس 
مفارقةبأ عتبة  على  ظهر    "الجماعة"  القطيع  نه  أو    "الجنون "أو    "الضالل"وركوب 
صيل الذي ال األ  االسالميوكأن ما تم حقننا به هو  هم الخاطئ.  حسب اعتقاد  "اإللحاد"
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خلفه من  وال  يديه  بين  من  الباطل  لهو  إ  وحقا    .يأتيه  هذا  واالستحماق    االستحمارن 
المبين و والمقيم  واالستبغال  للقر أ.  حافظ  ابن  بأنني  ويذكرني  يلومني  البعض    !نآخذ 

تدبر  ن شيء و آن حفظ القر إ رد عليهم  أ. فكنت  أجدادناتبع ما وجدنا عليه  أن  أونصحوني  
  تعاىل إن هللا  . كما كنت أقول لهم  خرآشيء  منه  صيل  سالم األمعرفة اإلالقرآن وتدارسه و 

ونتدارس   ونتعقل  نتدبر  أن  منا  طلب  بل  القرآن  نحفظ  أن  ابدا   منا  يطلب  معانيه  لم 
فوتعاليمه الجه.  ذلك  من  حفظ  نشأ  فإن  إذا  وإال  وبركة  خير  فهو  والمتدارس  المتدبر  د 

حفظ القرآن مجر دا  ال فائدة منه أبدا  وال يجب علينا أن نقع في مفهوم مشابه لتنظير ابن  
ث ت األمة القرآن مجردا  من التبيان  صهاك الذي اد عى "حسبنا كتاب هللا" ونتيجة لذلك ور 

 .فلم ترث بذلك سوى الضالل المبين. كما أن الدين ال يتم توريثه  لوي النبوي والتأويل الع
الحقيقيين الدين  العلم. ولذلك    ؛بل يتم تعلمه من أهل    ن نتعبد أال يمكننا  الراسخين في 

ابموروث اآل الكثير من جوانب  الذي كان ينقصه  التعتيم   . حيثصيلاأل  سالمالباء  تم 
ال علم حقيقي    باهتا    تعليما  إعطاءنا  رفت على  شأعليه بواسطة المنظومة التضليلية التي  

 صيل في محتواه.  أفيه وال دين 
أكنت  كما             الهند  ستمع  أيضا   العربيةإالى  في  باللغة  طهران   وعشقتها  ذاعة 

؛ ليست فقط في غربتي الجغرافية أو  سلوايمصدر  هي  تلك اإلذاعة الرائعة    تكان  .كثيرا  
الدين  غربتي  في  بل  أيضا  المكانية  والعقائدية  ل.  ية   والتنويرية  التربويةذاعة  اإل  تلكوكان 

ت  زرع. فعليهم السالمالبيت    أهلو   صلى اهلل عليه وآله وسلمدور كبير في تعريفي بالنبي  الرائعة  
عليه وآله وسلمونبيه    تعاىلهللا    الحب في قلبي تجاه  اإلذاعة   تلك  .عليهم السالم  وعترته  صلى اهلل 

هللا   من  الخوف  ل  وكأنه ،  تعاىلفتحو  فيه  نشأنا  الذي  الثقافي  النظام  لنا  صوره  الذي 
بل وعشق له. فأدركت أن    له،  إلى حب   ، سوى العقاب والعذاب  شيء امبراطور ليس له  

  ون أعظم تجليات اللطف والرحمة اإللهية كانت في بعثة أرحم وأرأف الخلق نبيا  والراسخ
  صلى اهلل عليه وآله وسلمعرف النبي  أ كن  أقبل ذلك لم  . فهادية    ا  نجومو   ونعمة    ياء  ولأفي العلم  

السالمالبيت    أهلوال   حقيق  عليهم  تشوبها  يمعرفة  معرفة  كانت  بل  السطحية  إة.  و  أما 
التي  المناق   والكذب    حقنوهاص  البهتان  طريق  عن  عقولنا  والتزوير  في  مثل والتدليس 

التي في حقيقة األعسورة  يات  آل  البهتانيالتفسير   ابن عفان؛ حم ال  نزلت  مر  بس  في 
نه على خلق عظيم  أن  آالذي وصفه القر   صلى اهلل عليه وآله وسلملم تنزل في النبي  و   الخطايا

بالمؤمنين   أن  رحيم  رؤوفوانه  إال  المنحرفة    ةمنظومال.  والناصبية  التعليمية  والبغيضة 
صلى اهلل عليه    النبي  تعريض  تتردد فيلم تكن  و   البشرية  كانت حريصة على حماية االصنام

لذلك أخبرتنا تلك المنظومة    .من اجل حماية اصنامها البشرية  هانةواإللإلساءة    وآله وسلم
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ال خلق شائبة  . وكان دافعها  لق العظيمنها نزلت في نبي الرحمة والخُ أناصبية  التعليمية 
وسلمصلى    ؛ النبيشأنهفي انطباعاتنا تجاه ذلك المعظم   وآله  عليه  على    تعاىل. فلعنة هللا  اهلل 

تلك األكاذيب   حقن و   صلى اهلل عليه وآله وسلموقلل من مقام النبي  البشرية  من بج ل االصنام  
سيد   مقامفي عقولنا وقادنا إلى طريق الضالل ونشر تلك الترهات في المجتمع ليقلل من  

اجمعين النبيالخلق  وسلم  ؛  وآله  عليه  اهلل  التي ال  فقط  واحد  مثال    وهذا   .صلى  االمثلة  من 
الدين  تصو   والتي  ر  حص  تُ  النبي  الدينرموز  و ر  وسلم؛  وآله  عليه  اهلل  البيتو   صلى  عليهم    أهل 

الدينو   مشينةبطريقة    السالم من  ينفر  القلب  في   رموزو   تجعل  االنسان  وتضع  الدين 
 .  طريق العلمانية او االلحاد

برامج        طهران  أحببت  التوعويةالعربية    اذاعة  المرحلة  .  وبرامجها  تلك  كنت وفي 
حمد الوائلي وفاضل المالكي  أ و كمال الحيدري  يقدمها أمثال  مميزة  لى محاضرات  إستمع  أ

الكوراني   وعلي  المقدسي  الشيعة.  ا  كبير   ا  وعدد وباقر  علماء  بشير  للمرحوم  وكان    من 
  الشيقو لحديثه الرائع المستمع  في جذب    كبيرا    دورا    ؛ المذيع المخضرم رحمه هللا، الجزائري 

العربية طهران  اذاعة  خالل  ال وكانت    .من  تلك   لحظاتأكثر  علي   كنت   تأثيرا   التي 
حداث الطف  ألى  إستمع  أكنت  إذ    يام عاشوراء.وأ  االستماع ألحداث الطففي  قضيها  أ
الحسين  اإل  استشهادو  السالممام  حرمات    عليه  السالمالبيت    أهلوسبي  سرد    عليهم  مع 

وأنتحب  بكي  أ وكنت  .  همحزانأو   هممآسي واجهها  أعندما  بل  التي  المآسي  اإلمام سمع 
فساهم ذلك في    .الذين كانوا معه  عليهم السالمالبيت    أهلمع بقية افراد    عليه السالمالحسين  

الذي ُصب     ظلملاوإدراك    عليهم السالمالبيت    أهلة  مواالنحو    الديني  وجداني  تشكيلعادة  إ 
أعليهم وكنت  لم  .  لماذا  نفسي:  فيها  ذالمحيطنا    خبرنايسأل  تربينا  المآسي  ي  تلك  عن 

 سئلة الدينية التي الكثير من األالن هناك  أشعرت بف؟  عليهم السالم  البيت  أهلالتي مر بها  
عليهم البيت    أهل الجناة الحقيقيين الذين ظلموا  لكي أعرف من هم    أجوبة زالت تحتاج إلى  

 . السالم
لى دولة  إكملت دراساتي الجامعية وما فوق الجامعية وجئت بعد أادرت الهند غ           

علمت عن الظلم الذي ُصب  على  في تلك المرحلة قد  ة. وكنت  االمارات العربية المتحد
وآذوهم او    ظلموهم المجرمون الذين  من هم   عرف جيدا  أ نني لم  أإال    عليهم السالمالبيت    أهل

عليهم  البيت    أهل. فقد زرع في  االطالع العام واالستماع السابق حب  معاناتهمتسببوا في  
لمأف على حقيقة  والتعرُّ والتعاطف معهم بشدة    السالم عرف  أ   نهم تعرضوا للظلم لكنني 

الظالم فاألساسيون    ن و من هم  فبالتحديد.  السياق،  اإلحتى  ي هذا  الوسائل   شيعيةعالم 
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المواراة تتحدث عن الظالمين بطريقة فيها الكثير من  كانت  ليها  إستمع  أكنت  التي  نفسها و 
الكامل    التحفظو الجبانة   للحق  الالكاتم  قد  تالمغلوطة  والتقية  الشيعي  تي  ألنه    صال  أنفع 

ستحمرين من نفع مع المت ال    انهأإال    ،طرق مختلفة منذ صغرهمن خالل  يعرف الحقيقة  
ف سنية.  انها  تدعي  التي  و المذاهب  الجبانة  والتقية    التحفظالمواراة  الكامل  للحق  الكاتم 

تتبعها   التي  الشيعية  المغلوطة  اإلعالم  لم  وسائل  الشيعة  في  توالمعممين  النقلة    خلق 
هي   التي  فقط  المطلوبة  السالمالبيت    هلألالوالء  ليست  أيضا     عليهم    همئاعدالعن  بل 
ظلمهم ممن  و والبراءة  ي.  أن  هذا  المنقوصة  وضح  ف ظ ة  الحقيقة  والُمت ح  ترفع والمبتورة  ال 

ن من قرآنيا أل  ةالمطلوب  ةالحقيقي  ةودمال  مستوى لى  إ  عليهم السالمالبيت    هلسقف الحب أل
يوادد وإال فإنها ليست مودة عداء من  أ يتبرأ من  أن  ة يجب عليه  يمودة حقيق  حدا  أ  ديواد

المودة  .قرآنية يكن  المستمع  تجعل  ال  دينية  إعالمية  منظومة  البيت   هلأل  القرآنية  وان 
السالم منظومة    عليهم  فهي  اعداءهم  من  ومدل  سة  و بترية  ويتبرأ  العقائدية  الحرية  ملجومة 

وهدفها من كل ذلك    بشكل كامل  تنشرهاو تعلنها    نأحول الحقيقة من دون  فقط  تحوم  و 
  .  سياسي أكثر من ان أن يكون عقائدي

هناك  أشعرت  لذلك  و             التي  ن  المبتورة  والحقيقة  الكاملة  الحقيقة  بين  مسافة 
هناك   أن  شعرت  بل  المرحلة.  تلك  حتى  أليها  عنا    شيئا  وصْلُت  يخفيه  من  بعض  ما 

السالم  البيت  لأهإلى مدرسة  أنهم ينتسبون  يزعمون  و علماء  نفسهم  أيسمون   . إذ أن  عليهم 
السالمأهل البيت  علماء  الذين يسمون أنفسهم  أولئك   بل   كامال    بالحق  ون يصدحال    عليهم 

وكأنهم بطريقة أو أخرى تحت تأثير المنظومة   هناكتقية وبترا   هنا و   ا  تحفظنالحظ فيهم  
ت التي  الناصبية  السيطر  السقيفية  الساحل  الفارسيل  يغربعلى  هذا  .  لخليج  كان  وقد 

يحيط الحق بكثير من الغموض التي تعيق وضوحه خاصة للباحث عن  المداهن  الواقع  
والحقيقة دوائر  .  كاملة  الحق  مقاومة  على  عكفت  و لذلك  الجبانة  الكاتم   التحفظالمواراة 

المغلوطة والتقية  الكامل  في  و   للحق  اباشرت  مراكز    الديني   والتضليل  لكذبمقارعة 
المتدبر  بالعقائدي  و  العقل  المستبصر ألبحث عن  والباحث والناقد  االعتماد على  والقلب 

  أو مواربة أو تقية  وجل  أو  و خوفأمن دون تردد    اليهإنتمي  أو الكاملة  الحق والحقيقة  
جنة أو نار وال مجال للمساومة  إما  أمر دين نحيا به ونموت له. واألمر امر  األمر  ألن  

علمية ومعرفية دقيقة   ن عملية سبر التاريخ ودراسته دراسةأ  وأدركتُ أو المتاجرة هاهنا.  
الى نور الحق من بين كوم من   شخصحتى يصل الضروري  ومحققة وموثقة لهي عمل  

في الحقيقة ، لكنها  سالمنها تتبع اإل أركام الباطل الذي يسود في وسط مجتمعات تدعي  
فعكفت .  المعممة  الُبتريةاسالم  السقيفية و سالم  اتتمثل في    سالمتتبع نسخ مزيفة من اإل

قراءة   المحققة بطريقة علمية رائعة من    كبيرٍ   عددٍ على  المستبصرين  مصادر  من كتب 
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الذين   السنة"أ   نفسهمأيسمون  أولئك  المحامي األردني   أمثالباحثين من  لذ قرأت  إ.  "هل 
والشيخ التونسي محمد الرصافي  التيجاني السماوي  الشيخ التونسي  حمد حسين يعقوب و أ

الحسيني   ادريس  المغربي  والكاتب  المصري  و المقداد  الشيخ  و   هري    بوأمحمود  الشيخ 
والسيدة السورية لمياء حمد راسم النفيس  أصالح الورداني والشيخ المصري د.  المصري  

الشيخ  و   دسيد أحممعتصم  الشيخ السوداني  و حمادة والدكتور الفلسطيني أسعد وحيد قاسم  
حسن  السوداني   عبدالمنعم  والشيخ  السيد  المعتصم  علي  محمد  أم  السيدة  والسودانية 

السوداني   والشيخ  عوض  ناصر  قرون  السوداني  أبو  العلماء  النيل  من  كبير  وعدد 
كانوا  والباحثات  والباحثين   الذين  لى  إينتمون  الذين  الأولئك  "أهل  انفسهم    نةسُّ يسمون 
وأثروا المكتبات بأعمالهم العلمية الُمحققة والُموثقة التي تصدح بكٍم  قرأوالكنهم    والجماعة"

الذين أولئك كتب تلك الحقائق من . وقد استخلصوا هائٍل من الحقائق التي لم نكن نعرفها
وبذلك .  من مصادركم نحاججكم""يدعون أنهم "أهل الُسنة والجماعة" من منطلق قاعدة  

السالمالبيت    أهلأصاب  حول ما    استزدت علما  فقد   لم أكن  نني  أمن ظلم وأدركت    عليهم 
المستبصرين كتب  حتى  انه  إال  الحقيقيين.  الدين  أهل  لم    الجدد،   ن و المتشيع  ؛اعرف 

من علنية  براءة  اتبرأ  تجعلني  والتي  الوجدانية  ابعادها  بكامل  الحقيقة  لم    الذين  تعطني 
فقد وجدت أن كتب معظم المستبصرين الدين.  حرفوا  فقط، بل ايضا   الدين  أهل  ظلموا  ي

من خالل  تبدو بحس ووجدان ُبتري يكبت ويكتم جوانب جوهرية في كمالية الدين والتديُّن  
 . ءلبراءة والوالا األصيل الذي ال يمكن ان يتم من دون اعالن االسالم 

و و           واالستزادة  لذلك  البحث  الشأن.  اصلت  هذا  في  استماعي  العملية  فكان 
التي وفرت على  و   سماحة الشيخ ياسر الحبيبل  غير مسبوقةالللسلسالت العلمية الرائعة و 

القديم الذي قد ال يكون في و الضخم  الماليين من الباحثين جهد الدلف في داخل اإلرث  
سماحة الشيخ  بواسطة  وحقيقة أن تلك السلسالت العلمية  متناول الجميع في كل مكان.  

الحبيب االول  حول  وتنويري وتحقيقي    علميكنز  فضل  أ   هي  ياسر  اإلسالم  ال  و   تاريخ 
دراسفي    الهمعاصر  نظير   لتلك .  اإلسالمتاريخ    ةمجال  يستمع  ال  من  فإن  وحقيقة 

. وكل من يرغب في احراز مستوى تعمق  كبيرة  علمية  نعمة السلسالت فهو محروم من  
ن يستمع بل يستمر في  أتوثيقي وتقيمي استثنائي في مجال تاريخ اإلسالم األول فعليه  

الرائعة.   السلسالت  لتلك  الرائعةاالستماع  السلسالت  تلك  زيف    ومن  "كيف  سلسلة 
وبطريقة ُمحققة وكأننا نعيش زمن النبوة  تاريخ  ال  شرحسلسلة غير مسبوقة توهي    سالم"اإل

كما ان  عن مقارعتها او دحضها. عجزوا بالط السقيفي قد مردة كهنة الأن حتى  .وُموثقة
مثل   رائعة  أخرى  سلسالت  "هناك  السنة  أ سلسلة  الخدعة"أ م  أهل  في    ، هل  "االعتوار 

المبتدعة" الصحابة"  ،المذاهب  يسمون  بمن  تنخدعوا  الخطايا"،  ،  "ال  حم ال  "عثمان 
 اتمجموعهناك  و   "هل كان عمر عادال؟"  و  ية الخروج من ازمة الشرعية""محاوالت البكر 
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العلمية المحققة والموثقة بطريقة وكتبه و ومحاضراته  خرى من سلسالته المرئية  أ كتاباته 
كتب   من  الذي  رائعة  انهم  أولئك  "يدعون  و الاهل  دور  لكل  وكان    . جماعة"الُسنة  ذلك 

في  و المموهة.  أو المبتورة  أغير المنقوصة  التي هي بالحقيقة الكاملة تعريفي  في  ساسي  أ
كامل وزنها العلمي  بعمال سماحة الشيخ ياسر الحبيب الحقيقة  أ وجدت في    د الحقيقة فق

كنت في متاهة تزييف  وأدركت أنني    والضميري.والروحي  والمعرفي والبحثي والوجداني  
األواتاريخي   وسط كومة من  في  والترهاتقبع  والناكثين   ؛والبتر  كاذيب  الظالمين  ل  ابج  

ن  أدركت أ   لشيخ ياسر الحبيبسماحة ااستماعي لوخالل    .والكاذبين والغادرين والخائنين
ر له المخلصون  وسخ   لى من يرغب في الوصول اليهإقد حفظ الحق حتى يصل  تعاىلهللا 

ْكر  و إ ن ا،  تعاىلقال هللا    دقا  . وص  الحقنشر  ون من أجل  ضحُّ الذين ي ْلن ا الذ   ل ُه   ﴿إ ن ا ن ْحُن ن ز 
اف ُظون   التي بحوزة من احقيقة  أدركت  (  كما  9)الحجر:  ﴾ل ح  الروايات والتاريخ  ن كتب 
نسان  دالئل تقود اإلبراهين و تحتوي على ما يكفي من  والجماعة"  نة  سُّ "أهل ال  همأنيدعون  

وبذلك يستطيع المتناول ذلك معرفة الباطل وأهل الباطل  وكهل الحق  أ لى معرفة الحق و إ
الاإلسالمي  للتاريخ    علميوال  الموضوعي الرافضية  ياسر بالطريقة  يتعرف أالرائعة  ية  ن 

إال أن    هل الباطل ويتبرأ منهم.أ يواليهم ويكتشف الباطل و من ثم  هل الحق و الحق وأ   على
الجهد  بالنقد    واعيا    وقلبا    مفتوحا    يتطلب عقال    هذا  التاريخ  .  الموضوعيوالعلمي و يتناول 

نقل العلمية والبحثية  ني  توقد  الحبيب  ياسر  الشيخ  سماحة  المسبوقة و أعمال  الرائعة  غير 
السالمالبيت    أهلنقلة كبيرة نحو والية   ت االعمال  زرعهكذا  و   .همئوالبراءة من اعدا  عليهم 

الحبيب  العميقة  البحثية   ياسر  الشيخ  بمدرسة  لسماحة  قلبي  في  والكامل  النهائي  اليقين 
السالمالبيت    أهل حيث  عليهم  وقيادة  أ.  قادة  الدين  لهذا  ان   صفوة  من  ؛ن و حقيقي دركت 

السالمالبيت    أهلوهم    ،الخلق طه    عليهم  و   تعاىل  هللا  رهمالذين  رجس  كل  عصمهم  من 
راسخين في العلم  ئمة أ  تعاىل هللاجعلهم و  .اليقيني والجازمالتأويل مقدرات الحكمة و  منحهمو 
ْلن ا فيهم، تعاىل هللاهم من قال . فلهية المرسومةللخطة اإل يسي  رون الحق وفقا  و  ع  ْنُهمْ  ﴿و ج   م 

ب ُروا لم ا ب أ ْمر ن ا ي ْهُدون   أ ئ م ة   اُنوا ص  ك    تعاىل جعلهم هللا    . فقد(24)السجدة:  ﴾ُيوق ُنون   ب آي ات ن ا و 
وسلمللنبي    شرعيينال الخلفاء واله  عليه  تشيعت   ولذلك  .لنصوص واضحة ومؤكدة  وفقا    صل 

هم من ذرية   عليهم السالمالبيت    أهلف  خرين.اآلو هم االولين  ئعداا لهم وواليتهم وتبرأت من  
 صلّى "اللّهم  ،في كل صلواتنا ونقول  ن نصلي عليهمأ  تعاىلامرنا هللا    .رةنبوية طاهرة مطه  

محمد، وسلم تكون و   إبراهيم" آل وعلى إبراهيم على  صلّيت كما محمد، آلو  على  ال 
ن ننصرهم ونتبرأ  أن نواليهم و صالتنا مقبولة من دون الصالة عليهم ولذلك يجب علينا أ

السياقهم.  ئمن اعدا الكوفة، ممن يسمون   ،وفي هذا  المعممين؛ بقالي  لكل  اقول  فإنني 
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صبحوا تتبعوا منهج سماحة الشيخ ياسر الحبيب و تن  أإما  عليكم  "  :نفسهم علماء ومراجعأ
ماماتتن أعليكم و أ مثله علماء حقيقيين  " نزلوا من المنبر.تو  كمخلعوا ع 

في هم األحق    عليهم السالمالبيت    أهلن  أحقيقة    إدراكفي    تعاىلقني هللا  وهكذا وفُّ           
النبي   وسلمخالفة  وآله  عليه  اهلل  النهم  أن مذهب من يدعون  أ أدركت  . كما  صلى    نة سُّ "أهل 

مبتدعا مذخليط من  هو    والجماعة" ومتناحرةهب  ومتناقضة  نفسهت  ة  عن  بالكذب   ادافع 
أنها  .  والتدليس األتكما  الطحرس  بواسطة  والبهتان  والتزييف  وتشريعاتهم   غاةكاذيب 
ال  ن أعلمُت  و   . الظالمة "اهل  مذهب  يسمى  لهو    نةسُّ ما  على  والجماعة"  قائم  مذهب 

غييب العقل  عطيل وتوالتخويف من الحجة والبرهان وت  وكتم الحقيقة  ينخر الخوف من اآل
واالستحماق  نشر  و  واالستبغال  في  كهنته  ألن  االستحمار  في  يرغبون  من  أالتحكم  مة 

  ، عن جد  با  أ  ؛مزيفا    ورثوا دينا  تشربوا بالتضليل و الذين    ىل والحمقابغر واليالمعاتيه والحم
 . أو تمحيص استبيانمن دون 

الكذب والتدليس والتزوير وبحثت عن الحق ووجدته وانتميت نني رفضت أوبما           
السالمالبيت    أهلمدرسة  إلى     جاللهجل  امام هللا  ايضا   وليتي  ؤ فانه من منطلق مس،  عليهم 

ساهم في تبيان الحق والحقيقة للناس كافة حتى ال يستمر الباطل يجول أيجب علي  ان  
دور كبير والمستبصرة    ة المستنير النيرة و ل  و ُيْبق ي الناس في ضاللهم القديم. فللعقو ويصول  

األول  تاريخ  تناول  في   او اإلسالم  المغتصبين  لحقائق  اكتشاف  براز  إو للخالفة  وفضح 
هم. لذلك قررت  ئعداأ من    والتبرؤ  عليهم السالمالبيت    أهلالحقيقة للناس ودعوتهم الى والية  

بواجبي  أن  أ الكتاب  قوم  هذا  و بل   أُ و وأكتب  الحقيقة  صيل األ اإلسالم إلى الناس   دعوأغ 
الحسنة  بالحجة والحكمة الناس  أيجب   ذ إ.  والموعظة  مليء    االسالم  ن تاريخا ن يعرف 

 يبحث من لكل ن يغطي الحق ويكسفه. وطوبىأبالتزييف والبهتان والتدليس الذي يحاول  
هللا   عن يعبد  لكي  رحب  بصدر  ويقبلهما  تزمت  دون  من  والحقيقة  بالطريقة   تعاىلالحق 

منه وليس وفقا  للطريقة التي ارادها    له وسلمآعليه واهلل    ىصلورسوله    جل جاللهادها هللا  أر التي  
دخلونا جحر ضب  أ   السقيفي قد  بالطكهنة ال  . علينا أن نتذكر أنالسقيفي  بالطالكهنة  

 .  وعلينا ان نجاهد من اجل الخروج منه األديان االخرى 
صلوات اهلل  علي  مير المؤمنين اإلمام  كتب هذا الكتاب نصرة ألأ  وعليه فإنني          

واهلل    ىصلونبيه    تعاىلالذي جعلتني تعاليمه أعشق هللا    عليهوسالمه   وسلم آعليه   بيتالأهل  و   له 
لهي  المخلوق اإلذلك    :له وسلمآعليه واهلل    ىصلالنبي  نفس  عشقا ل  إذ أنني ممتلئ.  السالمعليهم  

السالم"علي"    سم أنساني. فمجرد  ه في التاريخ اإلل   الذي ال يوجد مثيل يحرك كياني   عليه 
هللا  أويجعلني   ل   تعاىلشكر  خلقه  لم  اإللهي   المخلوق   ذلكعلى  لواله   طعما    تعرف  االذي 
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الدين هللا    لهذا  عشقت  وسلم  النبيو   تعاىل ولما  وآله  عليه  اهلل  السالم  بيتالأهل  و   صلى  . عليهم 
السالم  مير المؤمنين اإلمام عليأوحقيقة أقولها إنه لو أ حب  كل الصحابة   في حياة   عليه 

صلى اهلل    نفسه ول م ا خذلوا النبي  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ألحبوا النبي  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي
صلى اهلل عليه وآله    لنبيوالدين وأهل الدين بعد استشهاد ا  عليهم السالم  بيتالهل  أ و   عليه وآله وسلم

قد وصلوا إلى درجة اإليمان واليقين الذي    "الصحابة". وهذا دليل على أن القليل من  وسلم
با  ألمير المؤمنين اإلمام علي   ومواليا  له وناصرا  له ومعاديا    عليه السالم يجعل اإلنسان ُمح 

عليه وآله وسلم ألعدائه. إذ قال النبي    "ال،  عليه السالمألمير المؤمنين اإلمام علي    صلى اهلل 
يبغضه منافق  عليا   يحب النبي  كما    ".مؤمن   وال  وسلمقال  وآله  عليه  اهلل  أمير  في    صلى 

وهذه النصوص النبوية تحتم    "اللهم انصر من نصره".  ، عليه السالمالمؤمنين اإلمام علي  
بل أيضا     عليه السالم  ليس فقط بأن يحب امير المؤمنين اإلمام علي  مؤمن الحقيقيعلى ال

 أن يواليه وينصره ويتبرأ من اعدائه. 
الزهراء            فاطمة  العالمين  نساء  لسيدة  نصرة  الكتاب  هذا  كتبت  أنني  ا عليهكما 

  الذي تعرض له   ظلمالوالتي موقفها من أقطاب السقيفة جعلني أدرك ابعاد وعمق    السالم
وبكتابة  هم.  و حقهم وآذ  وا هم واغتصبو ظلم  الذين  وتبرأت من  همفواليت  عليهم السالمالبيت    أهل

صل لنبي  جر مودتي وعشقي لأدفع ولو القليل من  أن  أقررت    فإننيهذا الكتاب الصغير  
براءتي من أعلن  و   مواالتي ونصرتي لهماعبر عن  و   عليهم السالمالبيت    هلوأل  عليه واله وسلم

جاللهدعو هللا  أترف بذلك حسنة و عدائهم وأقأ  اذ    .ناسْ ان يتقبلها مني ويزيد لي فيها حُ   جل 
جالله ان هللا   وسلمامر نبيه    جل  واله  عليه  أ ْجرا  إ ال    ،للناس  بان يقول  صل  ل ْيه   أ ْسأ ُلُكْم ع   ﴿ال  

ُحْسنا   ا  ل ُه ف يه  ن ة  ن ز ْد  س  ي ْقت ر ْف ح  م ن  اْلُقْرب ى و  ف ي  ة   د  ُكور   اْلم و  )الشورى: ﴾إ ن  َّللا   غ ُفور  ش 
 حب فقط كما يفهما العامة والبسطاءال تعني الالقرآنية  ية  والمودة هنا في هذه اآل  (23

السالمالبيت    هلألالتامة  . بل هي المواالة  والسذج باعهم ونصرتهم والبراءة من  وات     عليهم 
 هم.  ئاعدا

الظلم وأهله    ويواليهم  وأهله للحق ينتصر هذا كتابوعليه، فإن             من  ويتبرأ من 
 يقبلها أدلة من خالل  الحقيقةهذا الكتاب  . ويوضح  أو تقية  و مواربة أمواراة  خوف أو  دون  

كثر  أيصال الحقيقة بطريقة  إجل  أ. ومن  وموضوعي  وعلميباحث    عقل شخص له   كل
رك   فقد  مراجع  سهولة  في  الموجودة  النصوص  على  االعتماد  على  الكتاب  هذا  في  زت 

الذين  تباع  أومصادر   من  أولئك  والمحاججة  الحجة  تكون  حتى  الخالفة  كتب اغتصبوا 
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السقيفة  أ المستبصرون  نفسهم  أتباع  يفعل  كما  نحاججكم"  مصادركم  "من  قاعدة  على 
الكبت والتزييف  أذ  عامة. إ للحق  واإلخفاء  نه بالرغم من عمليات  تفل  أال  إالمتعمد  ت نه 

ب  تُ الرقابة الجبتية والطاغوتية ليبرز نفسه من بين سطور كُ كهنة    قالم من بين عيون وأ
عداء الحق يخرجون ما كانوا أ يجعل    أنوعده ب  تعاىلوهكذا يحقق هللا    .نفسهمأعداء الحق  أ 

هللا   يمكر  وهكذا  الماكرين.  تعاىلوهللا    تعاىليكتمون  السقيفي    خير  البالط  لم  فكهنة 
التاريخ الهر  ب من الحقائق التي دخلت ومكثت بين سطور كتبهم رغم و يستطيعوا عبر 

يتحقق الوعد االلهي الذي  وهكذا  والمغتصبين  المنقلبين والظالمين  ين  د  تُ تلك الحقائق    ان
َّللا ُ ُمْخر ج  م ا ُكنُتْم ت ْكُتُمون   ،يقول ﴿إ ن  َّللا   ُمْخر ج   ،يضا  أ تعاىلويقول هللا  (72)البقرة: ﴾.﴿و 

ق    ،يضا  أ  تعاىلويقول هللا  (  64)التوبة:  ﴾.ت ْحذ ُرون   م ا ق  اْلح  ر ه    ﴿ل ُيح  ل ْو ك  ل  و  ل  اْلب اط  ُيْبط  و 
هللا    (8)االنفال:  ﴾.اْلُمْجر ُمون   يقول  ر ه  ،  تعاىلكما  ك  ل ْو  و  ُنور ُه  ُيت م   أ ن  إ ال   َّللا ُ  ي ْأب ى   ﴿و 
براءة:  ﴾.اْلك اف ُرون   الحقيقة    (32)  يسمون  ُكُتب  ن  إ فففي  السُّ "أ نفسهم  أمن  نة  هل 

الباحثوالجماعة"   لتنوير  حقيقة    المعرفي  كافية  السالمالبيت    أهلحقية  أعن  في   عليهم 
عليه وآله وسلم خالفة النبي   على    ن السقيفة كانت انقالبا  أ حقيقة    كشف. كما أنها تصلى اهلل 

ال  الدين  تلك  على  اعتمدُت  ولذلك  الدين.  لتبيان    ُكُتبواهل  الرئيسية  المصادر  وجعلُتها 
والحقيقة و أو   .الحق  الكتاب  هذا  كتابة  في  عليها  اعتمدت  التي  للمصادر  مدين  قدم  أنا 

 وناشريها.  مؤلفيهاكل شكري ل
في            استخدمتها  التي  واالستشهادات  االقتباسات  تحكيم  على  حرصت  لقد 

حكيمها فان ذلك قد يكون إما بسبب لم يتم ت  اقتباساتذا كانت هناك  إالكتاب. إال أنه  
في  قد بذلت جهدي في تحقيق النصوص المقتبسة  في الحقيقة ف  .و سقطت سهوا  أتكرارها  

هي غير  . بكلمة أخرى، فلتصبح مصادر ثانوية في هذا الكتاب ةعامبطريقة كتاب هذا ال
الصفحات.   أو  المجلدات  بأرقام  فمفصلة  النمط  هذا  تلك  وبإتباع  تكون  أن  قصدت  قد 

طبعات    االقتباسات ذات  مصادر  في  موجودة  ألنها  الكتاب  هذا  في  ثانوية  خامات 
أ إذ  و متعددة.  العلماء  من  الكثير  والباحثو المتخصصالكتاب  ن  اعماال  و ن  قدموا  قد    ن 

ممتا   وموثقة    مة  محك   المجال  أ و زا   توثيقا   هذا  من  تفصيل  وال  توثيقوال   حكيمبالتشبعوا 
المعتبرة لمن يسمون   السُّ "  أنفسهمالمصادر  الكثير من كُ أ. كما  والجماعة"  نةاهل  ب  تُ ن 

تحقيقا   قدمت  اتها    رائعا  و مفصال     علميا    وتحكيما    المستبصرين  وطب ع  المجلدات  بأرقام 
منهجية وتجنبت الكتابة بالوقد  بحثية غير مسبوقة.  منهجية  ت الحقائق ببرز  أو وصفحاتها  

لالتقليدية المحكمة والموثقة تفصيليا   منهجيتي هذه اتبعُت    . فقد؛ التوثيق والتحكيم المفص 
  .في هذا الكتاب  والتحكيملتوثيق  افي كتابة هذا الكتاب ألنني لم آت بجديد فيما يختص ب

االقتباسات تلك  من  اآلأ  فالكثير  لألجيال  صبحت  المتجددة  الثقافة  في  معروفة  ن 
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بين الناس  اآلن  بسبب انتشارها  محبي القراءة  عرفها الكثير من  كما    .واعيةمستبصرة والال
  بتحليل وتقييم ونقد   أكثرأهمية  عطى  عبر وسائل التواصل االجتماعي. فهذا الكتاب قد ا 

التي   االقتباسات وطرح    تعكسهاالوقائع واألحداث واألقوال  ذلك  تلك  اسئلة منطقية بعد 
حولها   الخاصةيصل،  العادي  القارئ  ليجعل  وموضوعية  استنتاجات    ،بطريقته  الى 

إما كبتها واخفاءها أو توضح الحق والحقيقة التي حاول كهنة واستنباطات خالصات ستاو 
ل والمتهرب الذي يلعق   احاطتها بكم هائل من الكذب والتحريف المنظم والتفسير المتمح  

كهنة البالط السقيفي من قد كان دافع  أحذية االصنام البشرية وأولياء االصنام البشرية. و 
ذلك   المتعمد  وراء  عن  إ هو  التضليل  الناس  الحقالواهل    االصيل   دين البعاد  يقيين. دين 

أخرى،   عمدت  فبكلمة  االاال  إلىقد  تلك  من  واالستشهادات  ستفادة  طرح  في  قتباسات 
لى الحقيقة  إ وتحفيزه ليقود نفسه    الحصيف  خلق عصف عقلي لدى القارئ أسئلة منطقية و 
ته  وضوعيةومبتلقائية علمية   صحيحة  وأحاديث نبوية    قرآنيةبآيات  . فقد دعم الكتاب ُحج 
يوتاريخ موثق   الغائبةالقارئ    كتشفحتى  فبطريقة واضحة وجلية  الحقيقة  إ.  جابات إن 

المطروحة في  ا المنطقية  القارئ يمتلك   إذاحقيقة  الحق والالكتاب تنتج  هذا  ألسئلة  كان 
و  ناقدا   وقلبعقال   سليمة  الحق  مفتوحا     ا  فطرة  مال   فقطوالحقيقة  يستهدف  حيثما  ويميل 

أفعى  المنطق البسيط الذي اتبعته أمكثيرا  من  ستفدت  اقد  الخصوص، ففي هذا  . و الدليل
عنها العبدية اهلل  الجمل. إذ  هزيمتها بعد فتنة  في أعقاب    عائشة عندما دخلت على  رضي 

 صغيرا ابنا قتلت امرأة  في تقولين ما  "....   ،عائشة  رضي اهلل عنهاسألت أم أفعى العبدية  
أسئلتها   رضي اهلل عنهاأفعى العبدية   أم  فواصلتلها النار"   ْت ب  "وج    قائلة  عائشةأفتت  ف لها؟"

عائشة   مستدرجة  وذكاء  ت  إبلباقة  ان  الى  على  حكُ ما  حكمت  بما  نفسها  على  قاتلة  م 
ت  أاو    صغيرها وتكشف  خرُ ن  طورها  من  للناسمكنونات  ج  للناس    نفسها  أمرها  فيتضح 

 امرأة  في تقولين "فما  ،لعائشة  رضي اهلل عنهاأفعى العبدية   أمعامة وكذلك فعلت. إذ قالت  
الذكي  اللبق و ألفا في صعيد واحد؟" فشكل هذا التلميح   عشرين األكابر أوالدها من قتلت

العبدية  والقوي   أفعى  أم  عنهامن  اهلل  ل  رضي  ت  قدفف  .عائشةمحاصرة موضوعية ومنطقية 
!  هللا" اللعينة عدوة بيد "خذوا   ،وقالتصرخت فيمن حولها  و التحكم في اعصابها  عائشة  

عائشة   وصفت  العبدية   أم وهكذا  عنهاأفعى  اهلل  والرضي  الحق  عن  الباحثة  في  ؛  جريئة 
لم    رضي اهلل عنهاأفعى العبدية   أمبينما    تعاىل، بأنها لعينة وعدوة هللا المجرمين  جريمةاثبات  

الحق والحقيقة للناس لتظل محاصرتها المنطقية لعائشة برهانا    بي  ن إالتقل إال حقا  ولم ت 
الف ومازالت التي تسببت في قتل اآل  حقيقة عائشة وفتنتها الدامية  ،عبر التاريخ  ،يوضح
فقد  الى يومنا هذااألبرياء  تقتل   الفي  اعتمدت  . ولذلك  الفطري هذا  المنطق  كتاب على 

الذي ي الثابتة  تدبر  البسيط  التاريخ  النبوية ديث  احن واألآللقر والمتواترة ويخضعها  أحداث 
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نة النقية نقدا  وتقييما  و   م احداث التاريخ على ضوءقي   يُ بذلك  و   ةالصحيح يطرح  القرآن والسُّ
علمية واستنباطات  استنتاجات واستخالصات  رز  بحول أحداث التاريخ ويسئلة منطقية  أ

يتبرأ  فوأهله  الباطل  يكتشف القارئ  في نفس الوقت  و   .الى الحق واهله فيواليهمرئ  القاتقود  
منطقية ويطرح اسئلة تأصيلية و يناقش الكتاب احداث التاريخ الثابتة بطريقة  وهكذا    .هممن

نتج  له يوجعْ   الكامنذو الفطرة السليمة واإليمان الفطري  الواعي  لعصف عقل القارئ  كثيرة  
استنتاجات وخالصات اجاباته   نفسها يصلها من خالل  الحقيقة  لن تكون إال هي   التي 

جانبا   والمذهبي  الطائفي  الوالء  يضع  ان  االول   بعد  هدفه  هو  والحقيقة  الحق    ويجعل 
للناس   تعاىلالذي رسمه هللا  الصحيح  ليقرر مصيره في هذه الدنيا ويختار الطريق  واالخير  

ان  وعلى كل قارئ ان يتذكر  .  عليهم السالم  بيتالأهل  و    عليه واله وسلمصلى اهلل من خالل نبيه  
كل امرئ سُيسأل يوم القيامة عن طريقه الذي اتبعه وأن  طريق الحق واحد وليس متعدد  

متناقضة مذاهب  حقيقة في ال ألنهانية مذاهب سُ اآلن ى سم  ن يؤمن بما تُ أوال يمكن لعاقل 
  من عند هللا  لم تأت  ألنها  كبيرا    اختالفا    فيما بينها  وُمعت و ر ة ومختلفةومتشاكسة ومتنافرة  

 ال نجد فيه تناقضا  أو اختالفا  ابدا    تعاىلأن ما يأتي من عند هللا  . علينا أن نتذكر  تعاىل
الُسنية  بينما   بالمذاهب  ُتسم ى  بالما  إال  نفسها  تدافع عن  والال  والتدليس    كذبتناقضات 

والتدجيل وال  والتحوير  واألحالم  واالفتراء  التي  المتمحلة  والتبريرات    ترهاتوالتزييف 
الثكلى المذاهب  ف.  تضحك  اشجار خبيثة ال   في الحقيقة  هيالتي تدعي أنها سنية  تلك 
منسجم    طريق  عليهم السالمالبيت    أهل  طريق. بينما  عميقا    واختالفا    وتناقضا    تثمر إال خبثا  

وال  ومتو  اختالف  وال  تناقض  فيه  يوجد  وال  محتواه  في  من    ترهاتافق  ينبع    القرآنبل 
القر النبوية  نة  والسُّ  مع  المتوافقة  على  آالنقية  دليل  وهذا   معليهالبيت    أهل  طريقن  أن. 

فإن  لذلك  صلى اهلل عليه وآله وسلمعلى النبي  تعاىل  نزله هللاألهي الذي امتداد للمعين اإل السالم
فقد  لذلك  .  صلى اهلل عليه وآله وسلموالنبي    تعاىلع هللا  ن نبْ م    هي  السالم معليهالبيت    أهلأقوال  

صلى  رسول جدي حديث أبي وحديث أبي، حديث "حديثي، السالم عليهالصادق  اإلمامقال 
وسلم واله  عليه  جدي   اهلل  يقول.تعاىل هللا قولوحديث  كما  ،  السالم عليه الصادق  اإلمام " 

 أبيه وحديث أبيه، حديث وحديث جدي جدي، حديث أبي وحديث أبي، حديث "حديثي
 وحديث ،صلى اهلل عليه واله وسلمهللا   حديث رسول  علي  وحديث طالب، أبي بن  علي  حديث
 نقول ما  "وهللا  ،ايضا    السالم عليه الصادق اإلمام   قالكما  "  .تعاىل هللا قول  هللا  رسول

 رسول عن فهو ءبشي فيه أجبتك قال ربنا، فمهما ما إال نقول وال برأينا، نقول وال بأهوائنا
عليهم  البيت    أهلفي مدرسة    الموجود  االنسجامكان هذا  ". و ءشي من برأينا نقول لسنا هللا،
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هو الذي زاد اقتناعي    المعتورة   في المذاهب  ةمريعال  اتلتناقض  والذي يقف مقابال    السالم
ل هان التشيع أل  وأدركتهم.  ئوتبرأت من اعدافتشيعت لهم    عليهم السالمالبيت    أهلبطريق  
 ونبوي.  إلهيهو امر  عليهم السالمالبيت 

للناس هي ان تقرأ، ثم تقرأ، ثم تقرأ!              حول  الفهم المغلوط  ن  إ لذلك فنصيحتي 
وامتالء  ا يسمى  لدين  ترسخ  باألالسني  الموروث  ما  التي  وتجب  أكاذيب  الباطل  ر  ركان 

ن يراجعوا ما ورثوه من  أ  والطاغوت هو الذي يحتم على الناس تالناس على الخنوع للجب
و  الحُ أمعتقد  يخترقوا  وضعها  جُ ن  التي  الكثيفة  ويخفوه الب  يكبتوه  لكي  الحق  على  كهنة 

  ما ألنهبالتحريف والتدليس والخلط والتشويه والكذب  والروايات مليئة  عن الناس. فالتاريخ  
لى متاهة تضل الذي ال  إوالرواية  ل التاريخ  ولذلك تحو  .  مغتصببواسطة كهنة ال  انمكتوب

فصل   عن  يستطيع  الجاهل  فيالقشرة  البذرة  للكهنوت  سهلة  فريسة  يحقنه  الذي  صبح 
نرى ذلك . و عليهم السالمبيت  ويبعده عن طريق أهل البالزبالة ويشحنه بالترهات واالكاذيب  

  طغاةفي بالط ال  يعيشون الكهنة  ن  أ ذ  أ لى يومنا هذا.  إالسقيفة و سائدا  في مجتمعاتنا منذ  
تم  ن ما  أهم ال يعلم الحقيقة ويعتقد  بعض عجل السامري السقيفي. فال  نشر كذبمن خالل  

و  أزائلة    نفوذإطالة مدة  جل  أهم يعلم الحقيقة لكنه يكتمها من  بعضهو الحق و   هبحقنه  
  يعيش بها كما تعيش األنعام   طعامو منصب ديني منافق او لقمة  أمقام اجتماعي زائف  

العال م  إال أن  .  ا  معان  حتى يهلكوعلى المجتمع    يه عل  ا  مخيماإليمان بالباطل  ظل  يبينما  
فإنه    الحقيقي ولذلك  االنبياء  وريث  ابدا  هو  يستسلم  والتللت  ال  والكذب حريف  زييف 
فهو  والتدليس البحث.  ال  العلمي  ينتهج  اآلعبر  يو   رفيعموالتمحيص  التضليل  سنة  بحار 

الى   األ  ساحل ليصل  مهما  الحق  الطغاة  أموارتفاع  قوة    تكنبلج  ورياح  الباطل  واج 
ذلك  ال وبعد  ويلقوحشية.  للناس  الحق  هللا  يبرز  ذلك خالصا    تعاىلى  لوجهه    مخلصا    في 

نبياء واالنبياء هم حملة حق صاف ال يأتيه الباطل  صحاب العقول هم ورثة األأ . فتعاىل
ام ركام  أميستسلموا  على أصحاب العقول أن  من بين يديه وال من خلفه. وعليه فال يجب  

الدين اإلسالمي فيخلق الزيف والتدليس والدس والكذب والتزوير الذي يجسم على صدر  
شهادة الحق  وا من أن يشهدوا  ن يخشغشاوة عليه. كما ال يجب على أصحاب العقول أ 

زاح كل صنم أل وبقلب  ن ومحل   د ومقار  ن يسبروا التاريخ بعقل ناق  أبل يجب عليهم  .  بدا  ا
الحق  عن جنبتيه ليصل ا الأنقي من بين شبكة و اللى  الكذب والتضليل  يصبغ ي  ذتون 

التاريخ. اخرى،    سطور  يفتحوا  بكلمة  أن  العقول  اصحاب  على  التاريخ يجب  صفحات 
 .  ا بين الناسهوينشرو الحقيقة  منها واستخلصيو 

واجبة             المنصفة  فالقراءة  ألننالذلك  إنسان  كل  هللا  ؤ مس  على  امام  .  تعاىلولون 
من كنت  أنا  و المتوارث  واقع الموروث  فيبي  أنني وجدت  إقول  أيوم القيامة ال يمكن ان  ف
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 بل يجب عليه أن  .يستسلم لترهات كهنة الضالل الأ نسانإكل   على يجب  .ينبعاتال
يجب   ويتبعه.  الحق  عن  شعارنا  ن  أيبحث  أ"يكون  الدليلأننا  مال  أ  .بناء  الدليل  ينما 

  عي من يد  كل  ف.  فالدين ليس بالوراثة  .تقليد دين تحقيق وليستدبر و   دين . فاإلسالم"نميل
فهو    أن بالوارثة  والتدين  ويحتضن شخص  الدين  تدينه  مظاهر  من  يسترزق  جاهل 

ر وتمحيص وبحث ر وتفكُّ . فالدين تدبُّ هتدٍ نه مُ أبوالناس من حوله  التضليل ليقنع به نفسه  
 ووالء وبراءة. بيعة   وعمل  واستجالء واحتجاج ودليل

يقبل  منهألالناس  بعض    نبحناي وقد           والصر استنتاجاتنا    ون ال  حة  يالواضحة 
النصوص   على  ال    والنبوية  القرآنيةوالمستندة  الذي  والثابت  والمتواتر  المحقق  والتاريخ 

معاند او  مكابر  اال  ينكره  ان  و يستطيع  هو  .  الكتابأ حقيقة  بسبب  نباحهم   يخالف ن 
أن    .صنامهمأويفضح   موروثاتهم الحق  توجهات  الكما  تحمل  ئما ادفإنها  وتنشره  التي 

قال   حيث  الحق.  يكرهون  من  بواسطة  فة  ُمست هد  ق    ،  نآالقر تكون  ل ْلح  ُكْم  ﴿أ ْكث ر 
بالحق مهما   واعصدين  قوى التنوير والمستبصرين ا( لكن البد ل78)الزخرف:  ﴾.ك ار ُهون  

﴿ل ن    ،هكانت التكاليف. وأقول للمعترض على ذلك كما قال من آمن من سحرة فرعون ل 
ل ى   ع  م ن  نُّْؤث ر ك   اء ن ا  ج  ن ا م ا  ف ط ر  و ال ذ ي  ق اضٍ  اْلب ي  ن ات   أ نت   م ا  ه    ف اْقض   ه ذ  ي  ت ْقض  إ ن م ا 
ْني ا   الدُّ ي اة   أ ْكر ْهت ن ا*  اْلح  م ا  ط اي ان ا و  ل ن ا خ  ل ي ْغف ر   ب  ن ا  ْحر   إ ن ا آم ن ا ب ر  ل ْيه  م ن  الس   ْير    ع  َّللا ُ خ  و 

ا و ال  ي ْحيى  إ ن ُه م ن ي ْأت   *و أ ْبق ى  ن م  ال  ي ُموُت ف يه  ه  ب ُه ُمْجر ما  ف إ ن  ل ُه ج  م ْن ي ْأت ه  ُمْؤم نا   * ر  و 
ات  ف ُأْول ئ ك  ل ُهمُ  ال ح  اُت اْلُعل ى   ق ْد ع م ل  الص  ر ج  ا  * الد  ن اُت ع ْدٍن ت ْجر ي م ن ت ْحت ه  ارُ   ج   اأْل ْنه 

ا ين  ف يه  ال د  ز اُء م ن ت ز ك ى خ  ذ ل ك  ج  الحقيقة    من عرفيصمت  كيف  ( ف76-72)طه:  ﴾.و 
 ولو كان الحق "قل،  صلى اهلل عليه وآله وسلم لم يقل النبي  أموبقات التاريخ؟  بعد أن يكتشف  

عقل الحق  ال يرفض صاحب  أ  جل جاللهدعو هللا  أ"؟  و مرا   كان ولو الحق وقل على نفسك
من يعطلون    تعاىلصف هللا  قد  و   .منتفيا  في االنسان  العقل  وجود  يجعل  رفض الحق  ن  أل

ْر    ،القرآنن تتذكر قول  أ. على الناس  كاألنعامنهم  عقولهم وأبصارهم وأسماعهم بأ ﴿ف ب ش  
ب اد    ي ْست م ُعون    *ع  ين   ن هُ  ال ذ  أ ْحس  ف ي ت ب ُعون   ال ذ   اْلق ْول   َّللا ُ ُأْول ئ ك   اُهُم  ه د  ُأْوُلوا   ين   ُهْم  و ُأْول ئ ك  

المستنير    (18-17)الزمر:  ﴾.اأْل ْلب اب   العقل  ويقبل أفعلى  الدليل  مال  حيث  يميل  ن 
ن  آوصفهم القر من أولئك الذين يحبون الناصحين وليس  أولئك الذين النصيحة ويكون من

ين    ،قائال   ح  بُّون  الن اص  ل ك ن ال  ُتح  ن أمستنير  العقل  العلى صاحب    (79)االعراف:  ﴾.﴿و 
للباطل   بالمرصاد  الباطلأ و يكون  شرعي  هل  اهل تهم  ويبطل  ر  وُيظه  الحق  رايات  ويرفع 

 ن. و اس الهداية وممثلوها الحقيقيحر  ؛ عليهم السالم بيتالأهل  ؛الحق
كنتُ إف           ف  الذعا  و   صريحا    ذا  نقدي  واقع    ة لدغن  إفي  تجاه  المطلوبة  هي  النقد 

فعلته   ما  يستحق  الزهراء  نا!  أتاريخي  فاطمة  بضعة  ذلك  ل ْت  ف ع  السالموقد  وأمير    عليها 
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فهي لغة ذا كانت لغتي حادة  إف.  عليهم السالمالبيت    أهلو   عليه السالمالمؤمنين اإلمام علي  
فترة طويلة لعلى عقلي    ا  ثماجكان  الذي  لتضليل  تها ورفض لكهناألصنام و   التمرد على

ن  أ فقد علمُت  .  بعد أن كادت شمس العمر أن تغيبلم أعرف الحقيقة إال  مري و من عُ 
و  وانقالبات  ومؤامرات  مخازي  يسرد  السماء  أالتاريخ  في  الشمس  وضوح  واضحة  كاذيب 

ي والمؤامرات  عرضوا تلك المخاز   فييقسبالط الن كهنة الأال  منتصف النهار. إالصافية  
وفرضوا قبولها على    وتخرُّصية وتلُّمصية  كاذيب بطريقة تمجيدية وتبريريةواالنقالبات واأل

مهام  أوكل  هذا الدين و   أمراغتصب    عجلالناس تحت سلطان    ظلوذلك حتى يغبياء  اال
وقد حدث كل  .  خائنين والناكثين والكاذبينوال  الظالمين والمجرمينتباع  انقالبه أل  ةساحر 

السالم عليهم    بيتالاهل  و   صلى اهلل عليه وآله ونبيه    تعاىلهذا الدين دين هللا  ذلك بالرغم من أن  
ل يحق  وال  آخر.  شخص  دين  يفرضالضالين  لكهنة  وليس    م وتبريراته  مقراءته  واأن 

الناس  موتمحُّالته فعلى  أن  .  يدركوا  أن  الصحيحة  عليهم  النبوية  والنصوص  القرآن 
والتاريخ المتواتر موجود. وكل ذي عقل يستطيع أن يعرف الحق والحقيقة ويؤمن بهما. 

تفهم  ف لن  صحيحا   الدين  الناس  وال فهما   المظالم  عن  التي موبقات  بالسكوت  التاريخية 
و الظالمون  ارتكبها   الدين  الدينضد  صحيحا     .أهل  فهما   الدين  تفهم  لن  الناس  أن  كما 

أ  بتبرير التاريخية  ل    والموبقات  شأنهاوالتخرُّص  الت محُّ يجب  في  بل  أصحاب  .  على 
من    عالصدالعقول   والتضحية  ليأ جل  أبالحق  واضحة  الحقائق  تكون  الناس ن  ستطيع 

وسلمطريق الصحيح. فقد ضحى النبي  ال  اريختا وآله  عليه  اهلل  السالميت  الب  أهلو   صلى   عليهم 
  رضي اهلل عنه وأبي ذر الغفاري    رضي اهلل عنهالمقداد بن األسود  أمثال    المخلصون الصحابة  و 

رضي اهلل  وعثمان بن مظعون    رضي اهلل عنهوعمار بن ياسر    رضي اهلل عنهوسلمان الفارسي  
عنهوعثمان بن حنيف االنصاري    عنه اهلل  الخزاعي    رضي  الحمق  عنه وعمرو بن  اهلل    رضي 

عنهوح جر بن عدي   اهلل  عنه  ومالك االشتر  رضي  اهلل  عنهوجابر بن عبدهللا    رضي  اهلل   رضي 
عنهوخالد بن سعيد بن العاص   عنهوعمرو بن سعيد بن العاص    رضي اهلل  وأبان   رضي اهلل 

عنه  بن سعيد بن العاص ن  أويجب  سابقين  ال  جل هذا الدين وكانوا ثلة منأمن    رضي اهلل 
نحن   هللا    يضا  أنضحي  اآل   تعاىل ليتقبلنا  من  ثلة  مجموعة  هللا  في  وندعو    تعاىلخرين 

فانه سيأتي من   دينال  "الصحابة"من يسمون  غالبية  خذل  منهم. فاذا    يجعلنان  أمخلصين  
وفقا  أهو   منهم  القر   فضل  يقولآللنص  الذي  ل ين     ،ني  اأْل و  م  ن   م  ن     *﴿ُثل ة   ُثل ة   و 

ر ين   األ(  40  -39)الواقعة:  ﴾.اآْلخ  من  هم  فثلة  اولين    ن يالمخلصلصحابة  أمثال 
  بإخالص وقفوا  حتى خاتمة حياتهم و   البيعةوالتزموا بوفوا بالعهد  أالذين  المذكورين اعاله  

وسلمى جانب النبي  إل وآله  عليه  اهلل  السالمالبيت    أهلو   صلى  جل  أوا بحياتهم من  وضحُّ   عليهم 
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أو يغتصبوا حق له أهيخونوا الدين و ينكثوا بيعتهم او من دون أن وصايا وتوجيهات الدين 
وسلملنبي  ل  ينوالظلوا مبل    .اآلخرين وآله  عليه  اهلل  السالمالبيت    أهلو   صلى  نصروهما و   عليهم 

بأن عددهم    صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي  قال عنهم  وم ْثل أولئك االصحاب قليلون جدا  كما  
وأهل   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    انصرو خرين فهم من ي ما ثلة من اآل. أ"همل النعم"كعدد  

السالمبيت  ال العليهم  وسلمللنبي  شرعيين  الخلفاء  ؛  وآله  عليه  اهلل  . أعدائهمويتبرؤوا من  ،  صلى 
عنه    وافعا ديو الحق    نصرواليخيار  صحاب األولئك األأمثل    مسيأتي من ههذا يعني أنه  و 
صلى  تى به النبي  أالحقيقي هو قبول كل ما    اإليمانوهذا يعني أن    .ينشروهبه و   واعصديو 

مهما  ى االعقاب  االنقالب علمن دون  به وتبليغه    علدفاع عنه والصداو   اهلل عليه وآله وسلم
  كانت التبعات.

القارئ              من  يتمنى  أنريد  مرحلة  الى  يصل  موجودا  انه  لو  فيها  ن  يام أ  كان 
وسلم  النبي وآله  عليه  اهلل  السالمالبيت    أهلو   صلى    مخلصا    لقالينصرهم و أن    الستطاع  عليهم 

فوزا  ،  همل فنفوز  معكم  كنا  قائلين  .عظيما    "ياليتنا  هتفنا  فاذا  السالم  البيت  هلأل "  ، عليهم 
ق هذا القول بقول الحقائق من دون " فيجب ان نصد  عظيما    "ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزا  

لما  في قلبه  أن من ال تأتيه غصة في حلقه و أ ذ  إوال غموض.  وال بتر  مواربة وال تقية  
ن يراجع أهم فعليه  ئوالبراءة من اعداتهم  واليل  ويكون مستعدا    عليهم السالمالبيت    أهل  آسيلم

 أهل ن من ال يتبرأ ممن ظلم  إفي الحقيقة، ف.  برمته  سالمهإن يراجع  أبل عليه    عقيدته
السالمالبيت   وسلموبرسوله    تعاىلفعليه مراجعه عالقته باهلل    عليهم  وآله  عليه  اهلل  وبالدين   صلى 

وفي    بالبساطة وادعاء الحب لهم شفاهة    عليهم السالمالبيت    أهلمر  أخذ  أبرمته. فاألصيل  
ظلم   من  على  الترضي  الوقت  السالمالبيت    أهلنفس  حقهم    عليهم  يأتي واغتصب  لن 

هل الحق  أ ن في واقع مشابه للواقع الذي واجه فيه  على الناس. فنحن اآل  تعاىلبرضى هللا  
أولئك الخونة    تعاىلفابتلى هللا  وهم.  الن من يسمونهم "صحابة" قد خذلمآسي  نواع الأكل  

نبي  أبطواغيت   لم  فإذا  الفراعنة.  من  فسوأ  الحقيقة  للناس    مقهورة   ستظلمجتمعاتنا    ن إن 
ا واللطغاة  ويحكمها  الضميرية  وستظل    قتلةالفاسقين  الجرعة  من  محرومة  الشعوب 

 والفطرية السوية.  
فإننا ال            التنويري  الجهد  حرية من أحد وال نسمح  أو نستجدي  نطلب  وفي هذا 

بأن يكون الباطل حاكما  ومستحكما  في اعتقاد الناس ونحن صامتون. فقد ولدتنا أمهاتنا 
لن  لذلك  جنة أو نار و إنه أمر  بالحق ما دمنا أحياء. فاألمر أمر دين و   عأحرارا  وسنصد

 واألكاديمي العلمي  سوى العلم والتحقيق والتوثيق    العقليةسالحنا في هذه المعركة  يكون  
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يفضح الباطل وأهل الباطل مهما في نفس الوقت  الذي يبي ن الحق وأهل الحق و الخالص  
من تناقضات المذاهب المبتدعة   نقذهمن للناس الحقيقة ونبي   ذا لم نُ إذ أنه إ  التكلفة.تكن  

اإلإف سيستمر ن  والعلمانية  وسي  انلحاد  االنتشار  الذين بين  نزاع  الستمر  في  أولئك 
فا  لتضنون  يح   من جهةوالوهابية  الالمسلمون  اإلخوان  هو الحال مع  كما  لدين  فهما  محر 

لى  إالوصول  عوا  ي ستطللدين لكنهم لم ي  محر فتمردوا على ذلك الفهم الأولئك الذين  وبين  
  فهذا الكتاب انقاذ للشباب.  الردة أو اإللحادإلى  مالوا  ولذلك    من جهة اخرى   بلجالحق األ

واالرتداد  المسلم والكفر  االلحاد  الخبال    من  سوى  الدينية  المؤسسة  في  يجدوا  لم  ألنهم 
لكهنة الدين ونعقهم بدينهم المحرف قد جعل الشباب    ضلل. فالسلوك الموالوبال والبالهة

يجب مخاطبة مثل هؤالء ولذلك  ينفر من كلمة الدين رغم وجود الدين االصيل.  المسلم  
و  ألحاد  سن قوانين ضد اإل  منفال فائدة  بالعقل والحكمة والعلم وتبيان الحقائق.  الشباب  

واإلساءة للذات  التحريف  ب ئة  مليالموروثات  بينما    "صحابةمن يسمون "ساءة لاإلأو  الردة  
والنب والدين  سوى  و   وةاإللهية  ذلك  يفعل  "  عصابةلم  يسمون  أن  .  "الصحابةممن  يجب 

أ أن  الباطل  وحراسة  والتمويه  التضليل  دوائر  لن  تدرك  العقول  يظل قبليصحاب  بأن    وا 
ليس هناك قانون  فكما أنه  .  بينما تزداد اعداد الملحدين والمرتدين  التزييف والتحريف دين

هناك قانون سيقف فليس    الردة  وألحاد  لى اإلإ  ن وينزعو   حريفمام من سئموا التاسيقف  
الذين  امام   التأولئك  الحق  ن و ينو و   حريفسئموا  في    .تبيان  العقول  اصحاب  فسيستمر 

منهعلمية  ال  اتدراسالانجاز   التبروء  يستحق  ومن  الموالة  يستحق  من  تبي  ن  ن  لف .  التي 
التي   نطقيةيقف في طريق البحث العلمي واستنتاجاته العلمية والمأن  قانون  يستطيع أي  

لن تجدي  الظالمية  اوروبا في عهودهأ قوانينمثل ف. تكن التكلفةسيتم إنتاجها حتما  مهما  
المجتمعات  فنحن نرى اآلن    .التمرد على الدين برمتهاآلن ألنها لم تنتج في النهاية سوى  

. ويستمر الكهنة في تتهاوى ويتنازع طغاتها ويتناقض كهنتهاوالسلفية واالخوانية    ةوهابيال
و أحذية  لعق   وشيوخهم  و   ورؤساءهم  سالطينهمملوكهم  والفاسدين  الفاسقين  الظالمين 

أو إخفاءه عن  مصارعة الحق  لقد فشل أعداء الدين االصيل أن  .  والداعرين والمنشاريين
يحدث اآلن في  كما    حرفالملى تمرد على الدين  إؤدي  يبل    طويال  زمنا   دوم  ي  الالعامة  

لك فإن  ذ. لمهلكة آل سعود التيمية الوهابية البغيضة وبيئة اإلخوان المنافقين أينما حكموا
فضل من ترك الواقع يرزح  أ سبر التاريخ بطريقة علمية ومنطقية وتوضيح الحقيقة للناس  

لحاد واالرتداد.  مهد الطريق لإلالتي توالكذب واالفتراء والتناقضات  حريفالتضباب تحت 
ن هي نتيجة اآل  اتوالعلمانية والتي تسود المجتمع  واالرتدادلحاد والكفر  إلليست نزعة اأ

للقر  المتعمد  للهجر  السالم  البيت    أهلو ن  آحتمية  التعليهم  من  هائل  كم   حريف ووجود 
الدينية الموروثات  كتب  في  والتناقضات  التربوي  الجهلة  صعود  و   والتزييف  على  والفاقد 

التي نراها   واالرتدادوالكفر  االلحاد    ت موجةليسأ؟  االصنامة  وحمايلتضليل الناس  المنبر  
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الحرب  نتيجة حتمية لسيطرة  اآلن   الطرق ومجرمي  الحمير  قطاعي  الزنى  وتجار  وأبناء 
الصدع بالدين االسالمي االصيل  ن  و العلماء الحقيقييس من واجب  ل؟ أعلى نظام الحكم

أجل   والعلمانيينأ تقليص  من  والمرتدين  الملحدين  تزيمن    عداد  علمية  دراسات    لخالل 
يس من واجب  أل  بشرية؟دين نزل على الوأجمل وأروع  كمل  أالذي يغطي وجه  حريف  الت

الحقيقي الحق    ن و العلماء  الحقتبيان  أهل  بمنهج  ينتج   والصدع  أفضل  مجتمعا   ليخلقوا 
ضمائر لهم  وانسانية  حكاما   نبي   واخالق  لم  فإذا  ونصد؟  الحقائق  سنظل   عن  فإننا  بها 

ضمير. و جيال لها أخالق  أاد  دنعاني من جهل المؤسسات وظلم الطغاة ولن نستطيع إع
هلل  وعليه   المخلصين  العلماء  مهام  من  األ  تعاىلفإن  ورثة  هم  الحقيقة الذين  تبيان  نبياء 

وتحمُّ  تحم  للناس  ما  االنبياء  ل  واالوصياءله  السالم  واألئمة  العالم    عليهم  هذا  ليصلحوا 
أمير المؤمنين اإلمام علي  على العلماء الحقيقيين أن يتذكروا قول    . المتردي في الضالل

السالم م ْظُلوم، ،  عليه  غ ب   س  و ال  ظ ال م،  ك ظ ة   ل ى  ع  وا  ُيق ارُّ أ ال   الُعل م اء   ل ى  ع  هللُا  ذ   أ خ  م ا  و 
ر ه ا ب   ق ْيُت آخ  ل س  ا، و  ل ى غ ار ب ه  ا ع  ْبل ه  ْند ي ال لق ْيُت ح  ه  أ ْزه د  ع  ْيُتْم ُدْني اُكْم هذ  ل ها، و ال لف  ْأس  أ و  ك 

فالعلماء الذين ال يجعلون المبدأ العلوي اعاله منهجا  للتعامل مع الحق    ".م ْن ع ْفط ة  ع ْنز
مر نبوة ووالية وبراءة. أ و   تعاىل  مر هللاأهو  االصيل  . فأمر الدين  فهم علماء ضالل فقط

 فقد حاد عن سواء السبيل. الواضحة ومن حاد عن هذه الخطوط 
الانه بسبب  إف  تعاىل  وبحمد هللا           السنوات األ  علمينتشار االطالع  فقد في  خيرة 

المجتمع    تبدأ و   دركتصفو ة  صدر  تالحقيقة  برحابة  والطاغوت  من  تبرأتو قبلها    الجبت 
البيت  تو  السالم لجأ الى أهل    ين ذالشباب الواعي الفي اوساط    تشيعانتشر الحيث    .عليهم 

مفتوحو بقل  ون يقرأ علمية  و وعق  ةب  وي  ون ويبحث ل  بالدليل  الحقيقة    ون هدميو   هاونقبلعن 
بين جنبتيهاأل التي  اآلفإن    تعاىل  وبحمد هللا.  مصنام  في  و   موجودة  نالمراجع والمصادر 

الت من مكب     واحرر الناس الحقيقة وتالكثير من  . لذلك عرف  الحقمتناول كل باحث عن  
في  إلى  وا  وصل و التصنيم   المتمثل  الصافي  االلهي  عليهم  البيت    أهلالفيض  اهلل  صلوات 

صن  المن    تبرأوافقد  .  امجعني التي  الضالة  كهنة  رموز  الناس  يالسقيفالبالط  مها  بدأ   .
النبي    السالم معليه البيت أهلجعل  قد    تعاىلن هللا  أيدركون   وسلم خلفاء  وآله  عليه  اهلل   صلى 

الالحقة الدين االصيل  معلمية و وحفظ اإلسالمية الرسالة  وحملة قد طهرهم . و لألجيال 
  ة يقينيبث الحق بطريقة  قادرين على  معصومين و   أصبحوارجس وبذلك   من كل  تعاىل  هللا

 .ةجازمو 
الحقائق التي يجب على  بعض  ن  ن يبي   ألكتاب  اهذا  يحاول    سياقفي هذا الو            

الكهنةيخرجوا من ظالم    لكيالناس معرفتها   الى نور    تضليل  البيت  أ ويهتدوا  عليهم هل 



 

 

 

xxxvii 

 

 

ونبيه  أوا من  أويتبر   السالم الدين  انقلبوا على  الذين  السقيفة  وسلم قطاب  وآله  عليه  اهلل   صلى 
قد  إنه يكون  فتوضيح هذا الموضوع  ذا نجح الكتاب في  إ. فعليهم السالم  أهل البيتوظلموا  

شكر هللا  أو   .ونصرة لهم  عليهم السالمالبيت    هلخدمة أل  ؛جله أمن  ُكت ب   ى الغرض الذي  د  أ
وف  أعلى    تعاىل و لقني  ن  الحق  مخلصا  أمعرفة  اتباعه  أ  دعوه  في  يوفقني    اتباعا    يضا  أن 

 ويلحقني بالصالحين.  ويرحمني ي ويغفر لي ذنوبي ن   يتقبل هذا العمل البسيط م  و  كامال  
عبد           علي  إلبني  وتقديري  شكري  أقدم  التنقيحية   كما  قراءته  على  الرحمن 

( سنه  صغر  رغم  قراءته   14للكتاب؛  ساهمت  حيث  القيمة.  التنقيحية  واقتراحاته  سنة( 
للكتاب    فيالتنقيحية   اللغوي  والنص  الصياغة  جوانب  من  الكثير  إصداره  تحسين  في 

 األخير.
 له الطيبين الطاهرين آوصل هللا على سيدنا محمد و             
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 تعيين إلهي للمصلح : الخالفة النبوية
 

  عليه السالمفي قول موسى   كما الغير عن النيابة ن الخالفة هيإ                    
فبما  وعليه    1﴾.َقْوِمي َوَأْصِلْح َواَل َتتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ  ﴿اْخُلْفِني ِفي  ، ألخيه هارون 

ن الخالفة يتصدى لها  إفالقرآنية  ان الخالفة هي عملية إصالح كما تقول اآلية  
ووفقًا للمعايير اإللهية، فإن عملية اإلصالح في المجتمع  المصلح وليس المفسد.  

كان أمر  في حقيقة األمر، فقد  وتجنب سبيل المفسدين ال يقوم بها سوى األعلم.  
صلى    . لذلك قال النبياإللهية   أمر النبوة والرسالة  الخالفة دائمًا ال يختلف كثيرًا عن

إلى نهاية الحديث.    2، "ما بعث هللا من نبي وال استخلف من خليفة ..." اهلل عليه وآله
يقوم به أي شخص من عامة   الذي   سهلال  مراألبلخالفة النبوية ليست  ن افاوعليه،  
وأهم  .  ذي يؤديهاي وتتطلب مواصفات إلهية في الشخص اللهإ مر  هي أبل  الناس. 

يعتريه   وال  عليه  للشيطان  سلطان  ال  المؤمن  ألن  االيمان  هي  المواصفات  تلك 
صلى  رتياب في نبوة النبي  االشيطان ابدًا. باإلضافة إلى ذلك فإن المؤمن ال يعتريه  

حاول القيام  ل   سهالً   مراً أ كانت الخالفة النبوية    إذافورسالته ابدًا. ولذلك،    اهلل عليه وآله
لو   ىتمنَّ الذي ي و أمستتفه لنفسه أو الالمرتاب في النبوة  و أن يعتريه الشيطان ها مب

نقاذه  إ لو ال    نه كان سيكون هالكاً أبالذي يِقرُّ  و  أجسم عبد مؤمن    علىكان شعرة  
عقله   وقصور  جهله  حتى    وأمن  يعتبر  البيوت من  منه.أ  ربات  هذا    فقه  ومثل 

له بالدين الذي أنزله    النبوية سيخلق واقعًا منحرفًا ال عالقة  للخالفةالتصدي الجاهل  
ية القدسية والمكانة  ار عن موقع في غتعب ِ   ن الخالفة اصطالحاً إوهكذا ف.  تعاىلهللا  
باستثناء النبوة )في   صلى اهلل عليه وآلهن الخليفة هنا يقوم بكامل مقام النبي لهية ألاإل

الدين  تأويل  ال وهو مقام تبليغ  أ(  اهلل عليه وآله   صلىحالة مرحلة ما بعد النبي محمد  
هللا يريده  كما  وجازمة  يقينية  وإعمار    تعاىل   بطريقة  الصحيحة  العبادة  عملية  في 

القرآن  قد أنزل    تعاىلهللا  إن  فلذلك  هي الرسالة الخاتمة    سالم ن اإلأرض. وبما  األ
من خالل النبي  بالتبيان  ين  على كل صغيرة وكبيرة وبي ن الد  محتوياً   تاماً   كتاباً الكريم  

مم النعمة بالوالية العلوية وحذر من  أتوأكمل الدين بختم الكتاب و   صلى اهلل عليه وآله
 و االعراض عنه.أو التولي أو التبديل  أ عقاباالنقالب على األ

على  أوبما             فيجب  للدين  والجازم  اليقيني  التأويل  بمهام  يقوم  الخليفة  ن 
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صدق  ال و  شجاعةوال الكمال في صفات زمانه أهلبين   فضلاألالخليفة ان يكون  
ن يكون الخليفة الشرعي  أ. وال يمكن  والرشد  حكمةالعقل و التدبير و الخلق و العدل و الو 

بالدين وقادر على توضيح    وآلهصلى اهلل عليه  علم بعد النبي  لم يكن هو األ  إذا كذلك  
بطريقة    صلى اهلل عليه وآله وسلم  لهي وأحاديث نبيه اإل تبيان  لل  أحكام الدين للناس وفقاً 

 فقط  مرتبة استثنائية في العلم وليس   لخليفةن تكون لأولذلك يجب    .جازمةو   يقينية
ن  أ. يجب بسهولة  ن يستوعبها الكثير من العامةأوالحرام التي يمكن   الحالل معرفة
سبقه  و من الخليفة الذي  أ  صلى اهلل عليه وآلهالخليفة الشرعي علمه من النبي  يتلقى  

وكل هذه المؤهالت لها قدر من االتصال    وأن يكون له مقدرات التأويل اليقيني الجازم 
وان   عليهم السالم بيتال  أهل ال في إنطبق ت ال باإللهام االلهي. بيد أن هذه المؤهالت 

همية من  أ قل  أقوم بمهام ليس  يلهمه ل أو   تعاىل  الذي صنعه هللااإللهي  هو الخط  هذا  
  . وليسن اقذفيه في اليمأ  تعاىلوحى اليها هللا  أعندما    عليهما السالم موسى    أم مهام  

عسالً أ قل  أ ليصنع  النحل  يتلقاه  الذي  الوحي  من  ف  .للناس   شفاءً   همية  إن  وبهذا 
لذلك    . لهيويتلقون اإللهام اإل  تعاىلباهلل    استثنائياً   مرتبطون ارتباطاً الخلفاء الشرعيين  

لمعلم   يحتاجون  ال  العامة  فهم  كافة.  من  الناس  يعلمون  من  هم  هذه    لكلو بل 
عملية  منذ صغره ل  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  خضع  المتطلبات اإللهية فقد  

  ن و يكون وذريته الطاهر تأهيله ل ل  صلى اهلل عليه وآلهالنبي    لهية خاصة عبرإ صناعة  
 . صلى اهلل عليه وآله الخلفاء الشرعيين للنبي  السالم معليه

لهيا هي الخالفة المعينة  إوعليه فإن الخالفة القادرة على القيام بالمطلوب            
قصى  أمن  الحياة،  نسانية منذ فجر التاريخ قد جربت كل مناهج  اإل. فتعاىلمن هللا  
تجعلها في    حياةن تعيش  ألكنها فشلت في    ، قصى يسارها وما بينهماألى  إيمينها  

نات ألقوامهم  قد أرسل الرسل بالبي ِ   تعاىل ن هللا  ألهية بالرغم من  نسانية اإلمستوى اإل 
لوا نعمة هللا  ديانهم وبدَّ أ فوا نهم انحرفوا وطغوا وحرَّ أال إ وخاطب كافة جوانب حياتهم  

رسل  أحلوا قومهم دار البوار. لذلك  أفمنه    تعاىلوعادوا الى ما حذرهم هللا    كفراً   تعاىل
انتهجت    إذامة أتكون خير  مة وسطاً أليصيغ   صلى اهلل عليه وآله  اً نبيه محمد تعاىلهللا 

،  تعاىل   هللا  . يقولصلى اهلل عليه وآله  من خالل النبي  تعاىلغه هللا  لهي الذي بلَّ المنهج اإل
النَّاسِ  َعَلى  ُشَهَداَء  لِ َتُكوُنوْا  َوَسطًا  ُأمًَّة  َجَعْلَناُكْم  َعَلْيُكْم   ﴿َوَكَذِلَك  الرَُّسوُل  َوَيُكوَن 

من    تاماً   باعاً تا وأوامره  صلى اهلل عليه وآلهتباع النبي إالناس ب تعاىلمر هللا  أو   3﴾.َشِهيداً 
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من خالل    ايةطريق الهد  صلى اهلل عليه وآله صاغ النبي  . لقد  وال انحراف   عنه ميل  دون  
نةنعمة خالفة شرعية علوية نص عليها القرآن و   النبوية.  السُّ

صلى اهلل  ن من يأتي بعد النبي محمد  إسالم فففي الخالفة الشرعية في اإل          
وة.  في كل شيء سوى النب  صلى اهلل عليه وآلهللنبي    ن يكون امتداداً أيجب    عليه وآله

النبي   يمثل علم  الشرعي  العامة على  .  صلى اهلل عليه وآلهفالخليفة  الوالية  كافة وله 
يقوم بكافة المهام الشرعية بكل جدارة  وهو    . الناس فيما يختص بشؤونهم ومصالحهم 

  ومرشداً   ومن دون أي قصور في أي جانب من جوانب فهم الدين وبذلك يكون هادياً 
  في سعادتهم يصنع   ما إلىويوجههم    ويبعدهم من الفساد والمفسدين  للناس  حقيقياً 

 اآلخرة.  في  و  لدنيااهذه  
األوكما ذكرنا سابقًا،             هو  الشرعي  بالدين فالخليفة  القرآن  إ  .علم  يؤول  ذ 

 الدين حكامه ويقيم العدل ويصون أالتأويل اليقيني والجازم ويبي ن كل جوانب الدين و 
  .واالختالف رقةالفُ ضد  الناس  يحصن  و لحقوق ضد الظلم  ويحمي ا التحريف من

كل مهامها   للنبوة في  وامتداداً   لهياً إ   صيل منصباً سالم األ وبذلك تكون الخالفة في اإل
يمكن   باستثناء ووظائفها فهل  خليفة  أالنبوة.  يكون  الشورى  إن  نتاج  كهذا  لهيا 

لهي يصون  إ هل تستطيع جموع الناس ان تنتخب خليفة  واالنتخاب بين العامة؟  
  4﴾َكاِرُهونَ  ﴿َوَأْكَثُرُهْم ِلْلَحق ِ   ،قائالً   تعاىلهل يمكن لمن وصفهم هللا  الحق والحقوق؟  

 ؟  والصراط المستقيم ان يختاروا من يسوقهم على درب الحق
الذي يقول، "ما    صلى اهلل عليه وآلهين االعتبار حديث النبي  أخذنا في ع  إذاو          

بعث هللا من نبي وال استخلف من خليفة ..." فإن الحديث يوضح أن أمر االستخالف  
لهي مثله مثل أمر بعث األنبياء والرسل كما هو واضح من نص الحديث  إهو أمر  

ختيار أو  االو  أ  يخضع آللية الشورى   أن امر االستخالف ال. وهذا يعني  النبوي 
يمكن أن نوكل مهام اختيار خليفة النبي    ال االنتخاب بواسطة الناس. بكلمة أخرى،  

يمكن أن تكون مليئة بالمنافقين وكارهي الحق.  من الناس  لمجموعة    صلى اهلل عليه وآله
كثرية الناس كارهة للحق بينما منصب الخالفة تتمحور حول  أن  أعلينا أن نتذكر  

  تعاىلن يكون تعيين من هللا  أكهذا يجب    ن منصباً إوالحقوق والعدل. وعليه فالحق  
  هللا   . إذ قالديننفسها  ن دنيا الناس  أمر دين و أمر  ن األ أل  صلى اهلل عليه وآلهونبيه  

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدونِ ،  تعاىل   ، ن يقولأنسان  اإل   تعاىلهللا  امر  كما    5﴾.﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
اْلَعاَلِمينَ  ِإنَّ ﴿ َوَمَماِتي هلل ِ َربِ   َوَمْحَياَي  َوُنُسِكي  ن يضبط  أال يمكن  ف  6﴾.َصاَلِتي 
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ال من اختاره هللا  إتلك الحياة العابدة لإلنسان ويبقيها على طريق الهداية واالستقامة  
  مرما يختص بأفيوعليه فإنه  على الناس.  ه  يصوو   صلى اهلل عليه وآلهخليفة للنبي    تعاىل

  أوو االنقالب  أن نخلط بين نتاجات االختيار البشري  أال يجب  الخالفة النبوية ف
المزيفة   . فنتاجات  من جهة اخرى لهي والنبوي  وبين التعيين اإلمن جهة  الشورى 

والشورى   يخترقهااالنقالبات  والعرقي    غالبًا  والقبلي  والجاهلي  الشخصي  الهوى 
هواء التي تحرف المسار الذي خطه  األ  وغيرها منوالتحريفي والتزييفي  والسلطوي  

الشورى  إن مخرجات  فباإلضافة الى ذلك  للناس.    صلى اهلل عليه وآلهونبيه    تعاىل  هللا
دارة الخليفة الشرعي وبذلك تشرف الشورى  إتحت مراقبة و أيضًا  ن تكون  أيجب  نفسها  

القرآن   في  هي  اختيار  على  المذكورة  من  أ جوانب    الخالفة مقام  مستوى  دنى 
و  القرآن  في  نة المنصوصة  الخلعليه  و   السُّ اختيار  اختصاصات  يففإن  من  ليس  ة 

االنتخاب   الشورى  تكون  أذ  إ .  أو  التي  المناصب  تلك  حتى  منصب  أ نه  من  دنى 
و ولي  أشراف ومراقبة وتقرير الخليفة الشرعي  إ ن يتم ملؤها تحت  أالخالفة يجب  

ب من جانب هللا  األ خ الحق    صلى اهلل عليه وآلهيه  ونب  تعاىلمر الشرعي المنص  حتى يرسِ 
ُمْثَلى من الشورى  أيمكن  بهذه الطريقة  و   .والعدل اإللهي بنتاجات  الناس  ن يخرج 

صلى اهلل عليه  ه  ونبي    تعاىلن من هللا  عيَّ المُ او الوصي  التي هي تحت اشراف الخليفة  
صلى  نبي مارسها القد نصوص الشورى في القرآن و  منلهي وهذا هو القصد اإل وآله

كان يستشير  . حيث  تعاىل مر الشرعي المعين من هللا  باعتباره ولي األ  اهلل عليه وآله
على التعرف على الحق    ناسجل تأهيل الأمور وذلك من  صحابه في بعض األأ

  لألنبياءن  و ن الخلفاء الشرعيإ. وعليه فواالنضباط به  ومواالته وااللتزام به وتطبيقه
و وفاة  أألنهم هم القادرون على سد الفراغ الناتج عن غياب    تعاىل  يتم تعيينهم من هللا 

  نْ ن الشورى مع مَ و ويمارس الخلفاء الشرعي.  عليهم الصالة والسالماألنبياء    استشهاد و  أ
حولهم إلشراكهم في حركة استيعاب الحق وقبوله وااللتزام به وتطبيقه حتى ينتشر  

 .  عليهم الصالة والسالمواألنبياء  تعاىلرادها هللا ا رض بالصورة التي في األ
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لخلفاء  للهي بيئة التبليغ تحتم ضرورة التعيين ال 
 صلى اهلل عليه وآله   الشرعيين للنبي 

 
لوا على العناد  بِ عراب جُ أ وسط    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  عاش  لقد                      

واجهوه  قومه  فإن    ،بتبليغ الرسالة  تعاىل عندما امره هللا  ف.  والنفاق  صيةوالمع  والكفر
شخص    200كثر من  أم  لم يسلِ أنه  شرسة. والدليل على ذلك  و عنيدة    عارضةمب
صلى اهلل  كثر من نصف فترة الدعوة النبوية والتي قضاها النبي  أمرور    الرغم منب

"  .له اال هللا محمد رسول هللا إ "ال    ،في مكة يدعو فيها الناس ليقولوا فقط   عليه وآله
ذهب  متعدد الجوانب    يواجه استهدافاً   صلى اهلل عليه وآله وفي كل تلك الفترة كان النبي  

بالهجرة. وحتى    صلى اهلل عليه وآلهنبيه    تعاىلمر هللا  أ. لذلك  حياتهالى مدى استهداف  
سالم ووجوده  معظم وقته يدافع عن اإل   صلى اهلل عليه وآلهقضى النبي  فقد  بعد الهجرة  

سالم والمسلمين  استهداف قريشي ويهودي ومشرك غاشم ظل يطارد اإلمواجهة  في  
قصى  أكانت    التنزيل تبليغ  كمال  إن عملية  إ. وعليه فمؤامرات نواع الحروب والأ بشتى  

  ومعاداةً   وال يقل عناداً   ومشاقق ومشاكس  عرابي متحجرأ ن يحدث في واقع  أما يمكن  
  . دياناألنبياء والرسل وقتلوهم وحرفوا  للدين من واقع بني اسرائيل الذين عاندوا األ 

لم يلتزم من يد عون    إذا في الماضي وحتى قيام الساعة    ه ويتطابق معههَ بل يشبَ 
َخْيَر ُأمٍَّة   ﴿ُكنُتمْ القرآنية التي تقول،  اآلية  أنهم مسلمون بشروط الخيرية المذكورة في  

   1﴾.اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباهلل ِ  ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعنِ 
  تبليغ فقط  كان    صلى اهلل عليه وآلهمهام النبي  ة لكل هذه العوائق، فإن  ونتيج        

النبي    .الرسالة  يتحمل  عدم    صلى اهلل عليه وآلهوال  او  للدين  الناس  رفض  مسؤولية 
  2﴾.اْلَباَلُغ اْلُمِبينُ  ﴿َفِإن َتَولَّْيُتْم َفِإنََّما َعَلى َرُسوِلَنا  ،تعاىلذ يقول هللا  إ .  استجابتهم له 
  3﴾.ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَباَلغُ  ﴿َفِإْن أَْعَرُضوا َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً ،  تعاىل كما يقول هللا  

توضح   نإ السابقة  النبي  أاآليات  فق  صلى اهلل عليه وآلهن  الرسالة  يجبر  و   ط يبلغ  ال 
اإل  على  هللا  إ.  بها  يمانالناس  يقول  َكاِرُهونَ   ، تعاىل ذ  َلَها  َوَأنُتْم    4؟ ﴾.﴿َأُنْلِزُمُكُموَها 

إلى الطريق القويم.    ي  وهاد  ومبشر    ومنذر    هو مبلغ    صلى اهلل عليه وآلهوعليه فالنبي  
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لهية  اإلمن يقوم بمهام مد خيوط تلك الهداية    صلى اهلل عليه وآلهوسيأتي بعد النبي  
األ  الدين  عبر  وتأويل  التحريف  من  الرسالة  وحفظ  والجازم  جيال  اليقيني  التأويل 

الحضاري الذي ينقل    اهكلش  وإعطائهافي المجتمع    الهداية   وهداية الناس وتأصيل 
 ﴿ِإنََّما َأنَت ُمنِذر    ، تعاىلقول هللا  وهذا دليله  الناس نقلة تغطي كل جوانب حياتهم.  

َقْوٍم َهادٍ  علي  المؤمنين اإلمام    ألمير   صلى اهلل عليه وآلهولذلك قال النبي    5﴾.َوِلُكلِ  
   6."علي، بك يهتدي المهتدون بعدي  انت الهادي يا"  ،السالم عليه

البشر  لم يكن هناك بين    إذاال تكتمل  كمال الرسالة  إوعليه فإن فائدة تبليغ و          
  ويحافظ على الهداية بين ميها من التحريف  ويحؤولها التأويل اليقيني الجازم  من ي
مؤهلون    وتأويلياً وعمليًا    ية الهداية بمن هم علمياً ا. فمن دون استمرارية حمل ر الناس 

  ، تعاىلبالتحريف والتزوير كما حدث لألديان السابقة. يقول هللا    مهدداً   اإلسالم   كون يس
ْنُهمْ ﴿َأَفَتْطَمعُ  ُفوَنُه ِمن   وَن َأن ُيْؤِمُنوْا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريق  مِ  ِ ُثمَّ ُيَحرِ  َيْسَمُعوَن َكاَلَم ّللا 

ولتجنب ما تم ارتكابه بواسطة أتباع األديان السابقة    7﴾.َيْعَلُمونَ  َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهمْ 
فإن   للدين  المهتدين  حافظ على هديالخليفة الشرعي  من تحريف وتزييف  من  اية 

فساد  الدين من التحريف واإلمي  يزرع الهداية في عامة الناس ويصلحهم ويحالناس و 
مام مثله يقوم بنفس المهام وهكذا فان لكل  إيخلفه في ذلك  في هذا السياق فإنه  و 

  ﴿َيْوَم َنْدُعو  ، تعاىلذ يقول هللا  إ مام إلى يوم القيامة ويوم القيامة ُيْدَعْون بإمامهم.  إ  أمة
 إمام  يعرف ولم  مات "من  ،صلى اهلل عليه وآله كما قال النبي    8﴾.ُكلَّ ُأَناٍس ِبِإَماِمِهمْ 

اهمية كبيرة   تعطا  ؛ اإلسالم،الرسالة الخاتمةفإن  لذلك   9".ميتة جاهلية زمانه مات
الشرعية   والخالفة  االمامة  تبليغأمن  وذلك  لمهام  استمرارية  صالح  إ و   الدين  جل 

من خالله    صلى اهلل عليه وآلهالدين بعد رحيل النبي  توضيح  والقيام بأمر    الناس   وهداية 
صلى اهلل عليه  ونبيه    تعاىلين هللا  لى يوم القيامة. وقد ع  إمة منهم الدين  ئمة تأخذ األُ أ

إلى الحق    المطهرة عناصر تهديالصفوة    أولئك   تعاىلئمة وجعل هللا  األأولئك    وآله
اتباعهم ألنهم هم من يهدون  أو  الناس  .  باالتباع حق  هم األفلذلك  و لى الحق  إ لزم 

َي ِإالَّ َأن ُيْهَدى ﴿َأَفَمن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِ  َأَحقُّ َأن ُيتََّبعَ   ،تعاىليقول هللا    َأمَّن الَّ َيِهدِ 
بعد استشهاد    ة الشرعي قد بدت واضحمام  وآثار إبعاد اإل  10﴾.َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُمونَ 

عهد  صلى اهلل عليه وآله النبي   اثناء  وعهد    ابن ؛  قحافة  غرق    ابنابي  فقد  صهاك. 
  أمير نحراف الديني والذي ارتكباه بأنفسهما ونتيجة لذلك فقد التجآ إلى  في االكالهما  
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نفسهما من طاماتهما وحوبهما. ولذلك قال  ألينقذا    السالم  عليهعلي  المؤمنين اإلمام  
"لوال علي لهلك    ابن ابي قحافة، "لوال علي لهلك ابوبكر." كما قال    ابن  صهاك، 

ولذلك فقد تصرفا في ذلك الموقع  عمر." وهذا يوضح انهما احتال موقعا ليس لهما 
أبي    ابنهد تصرف المفلس الذي ال يعلم شيئًا من الدين. وكما سنرى الحقًا، فإن ع

نحراف عن طريق الدين وتحريفه ايضًا.  صهاك كانا محملين باال  ابنقحافة وعهد  
  ابن وعليه ال يمكن لشخص عاقل يبحث عن الهداية واالنقاذ من الضالل ان يتبع  

الديني. بل يجب  فلسهما  صهاك النهما اقرا بقصورهما العقلي و   ابنابي قحافة او  
المنقلبو    أمير ن انه منقذ من الهالك والضالل؛ اال وهو  ان نتبع من اعتبره حتى 

اإلمام   و السالم  عليهعلي  المؤمنين  خالل    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  فإن  لذلك  .  ومن 
نهايته التنزيل وحتى  بداية  منذ  نبوية عديدة  بإتباع    نصوص  البيت  أمر  عليهم  آل 

ألمرهم.   السالم واالمتثال  هللا   وطاعتهم  امر  بوالي  تعاىل  بل  المؤمنين    أميرة  الناس 
ّللا ُ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن   ﴿ِإنََّما َوِليُُّكمُ ،  تعاىل . إذ يقول هللا  السالم  عليهعلي  اإلمام  

اَلةَ  َكاَة َوُهْم َراِكُعونَ  ُيِقيُموَن الصَّ وقد أجمع كل المفسرون ان هذه    11﴾.َوُيْؤُتوَن الزَّ
. حيث رتبت هذه اآلية  عليه السالم لمؤمنين اإلمام علي  اآلية القرآنية نزلت في أمير ا 

صلى ونبيه    تعاىلبعد هللا    عليه السالمموقع الوالئي ألمير المؤمنين اإلمام علي  القرآنية ال
وليًا    اهلل عليه وآله النصوص  ثالثًا  وتوَّجته  من  الكثير  الحقًا  وسنرى  الناس.  على 

 المعنى. القرآنية والنبوية التي تدعم هذا 
فالمجتمع الذي  كثر الناس للحق كارهون.  أإن االسالم دين الحق ولكن            

 العظمى ةغالبيتظاهرت فيه ال  كان مجتمع    استشهاده قبل    صلى اهلل عليه وآلهتركه النبي  
استسلموا ولكنهم لم يعتنقوا اإلسالم.  . في الحقيقة فإنهم  نهم مسلمين من الناس بأ

.  صلى اهلل عليه وآلهالنبي    حياةواخر  أفي  قد كان هذا  لشهادتين و تلفظوا بافإنهم فقط  
الصنمية  و ادعوا خروجهم من واقع كانت تسود فيه أ  قد خرجوا تواً هذا يعني أنهم و 

والنكوث  على االعقاب  المعاندة التي تحمل كل كوامن االنقالب  الجاهلية  الصارخة و 
كانوا في السابق  فإنهم  .  يق القويمعن الطر   والتقهقر  الى الشرك  واالنتكاسعن الدين  

حاط هللا  أ وحتى  تنزيل  منذ بداية ال  صلى اهلل عليه وآلهنتاج واقع جاهلي صاَدَم النبي  
يحتاجون لوالية  الناس بصفة عامة    كان  قد ي الحقيقة، ففبهم في فتح مكة.    تعاىل

صلى اهلل عليه  النبي  و  تعاىلهللا  مر أعقابهم. ولذلك أ خاصة تحميهم من االنقالب على 
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  صلى اهلل عليه وآله جعل النبي  . حيث  عليهم السالمالبيت    أهلوالية  إتباع  الناس ب  وآله
  وةمنذ بداية الدع سسهاأ اإلسالمية التي   الهداية جوهر عليهم السالم  البيت  ألهل الوالء

نهايتها وقد  وحتى  ل  صلى اهلل عليه وآله النبي  بذل  .  الجهود  هذا  كل  ونشر  توضيح 
 . كما سنرى في سياق الكتابمواقف كثيرة  فياالستخالف العتري 
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صلى    هم الخلفاء الشرعيون للنبي  عليهم السالم البيت   أهل
 اهلل عليه وآله 

 
إلهيًة ومعصومًة.  مجموعة  إن القيام بأمر الخالفة النبوية يتطلب                     

.  ؛ كل انواع االخطاء والذنوب الرجس  من  عليهم السالمآل البيت   تعاىلر هللا  طه  ولذلك  
َرُكْم َتْطِهيرا  ﴿ِإنََّما ُيِريُد ّللاَُّ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِ ْجَس   ، تعاىل ذ يقول هللا إ   1﴾.ً أَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِ 

  القرآنية   لهي لهذه اآليةيعلمون المغزى اإل  صلى اهلل عليه وآلهوقد كان الناس حول النبي  
ترفع   الالتي  ليكونوا  مقام  وتجهزهم  الناس  عامة  مستوى  فوق  األأعترة  مر  ولياء 
عن    صلى اهلل عليه وآلهالنبي    قال. وقد  صلى اهلل عليه وآلهبعد النبي    مر الدينأوالقائمين ب

ذلك  ح  النصوص التي توضِ  ومجموعة من باقة من الفضائل    عليهم السالمالبيت  أهل
  عليهم السالمهل البيت  أ ن  ألهي في المجتمع ليعرف عامة الناس  مقام القيادي واإل ال

. حتى  صلى اهلل عليه وآلهبخصائص تؤهلهم ليكونوا خلفاء النبي    تعاىل قد خصهم هللا  
جعلها ُتْخِرج    تعاىلفإن هللا    عليهم السالم هل البيت  والتي كانت تبغض أ   عائشة نفسها

ذ  إفي المجتمع.    عليهم السالمل البيت  المقام القيادي واإللهي ألهببأن تقر  ما تكتمه  
 بن  الحسن فجاء  أسود،  شعر من مرط مرحل  هالنبي غداة وعلي "خرج   ،تقول عائشة 

أمير   جاء ثم فأدخلها فاطمة ثم جاءت  معه، فدخل الحسين جاء  ثم  فأدخله،  علي
 البيت  أهل  عنكم الرجس  ليذهب  هللا يريد قال: إنما  فأدخله. ثم  علي  المؤمنين اإلمام 

 "أن يقول،    عليهارضوان اهلل تعاىل    سلمة أم  ام المؤمنين  وحديث  2".تطهيرا  ويطهركم 
والحسين  جلل   صلى اهلل عليه وآله النبي   الحسن  اإلمام و  على  المؤمنين   علي  أمير 

 وطهرهم عنهم الرجس أذهب وحامتي، بيتي أهل هؤالء اللهم  وقال:  كساء وفاطمة
 ى روَ ويُ   3".على خير فقال: إنك هللا؟  رسول يا معهم  سلمة: وأنا أم  . قالت تطهيراً 

 الدخول في  عليهم السالم   البيت أهل  شاركوا عليهما السالمايضًا    وميكائيل  جبرائيل أن
 بباب  يمر  وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى   النبي  كان القرآنية  اآلية نزول  تحت الكساء. وبعد 

 إنما البيت أهل  يا  "الصالة   ، ويقول  صالة الفجر  إلى خرج  إذا   عليها السالم  فاطمة
من   حتى يتبين للناس  4".تطهيراً  البيت ويطهركم أهل الرجس عنكم ليذهب  هللا يريد 
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التكرار  البيت  أ من هم    خالل  المقام اإل  عليهم السالم هل  الناس  والرباني    لهي ويفهم 
ون الناس  ئ ليقوموا بأمر الدين وش  صلى اهلل عليه وآلهلعترة النبي    تعاىل   الذي رتبه هللا

أن    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  باإلضافة الى ذلك فقد أراد  .  صلى اهلل عليه وآلهبعد النبي  
. وبذلك فإن  البيت  أهلمن يعنيهم بهؤالء وذريتهم فقط هم   أن  على  يوضح للناس 

صلى اهلل عليه  ح النبي وضَّ   هكذاو ليسوا مشمولين فيه.   صلى اهلل عليه وآلهزوجات النبي  
فاطمة، الحسن والحسين   علي،  أمير المؤمنين اإلمام وهم: المطهرين   بيته أهل  وآله

م  ل . بينما  السالم عليهم  هل البيتوفي موضع آخر اضاف سبعة من ا .  السالم عليهم
  صلى اهلل عليه وآله النبي    ألنبينهم    صلى اهلل عليه وآلهمكان لزوجات النبي  يكن هناك  

من الدخول تحت الكساء وقال لها    رضوان اهلل تعاىل عليهام سلمة  أم المؤمنين أمنع  
رضوان اهلل  م سلمة  أ   الخاص والمميز ألم المؤمنين   مقام العلى خير" وكلنا يعلم    كِ إن"

رضوان اهلل تعاىل م سلمة  أ . فأم المؤمنين  صلى اهلل عليه وآلهبين زوجات النبي    تعاىل عليها
واأل  عليها للعهد  وفية  والوالئي  ظلت  النبوي  و مكثت  و مر  بيتها  لظهر  في  الزمت 

صلى  النبي  بالرغم من علم  و   َيتوفِ حتى تُ الحق واهله    غادربرج ولم تلم تتحصيرها و 
 عليهمالبيت    أهللى قائمة  إمع ذلك لم يضمها  بحسن خاتمتها لكن    اهلل عليه وآله

رضوان اهلل تعاىل  م سلمة  أم المؤمنين أاإللهي. بل كانت  التطهيري  في معناه    السالم
النبي    أمرالتي ت  القرآنية  ياتاآل  ضمن  عليها   االنضباط ب  صلى اهلل عليه وآلهزوجات 

من مقام  التطهير  آيات    ترفع. فبينما  الحصير   التزام وعدم التبرج والوقر في البيوت و 
القرآنية  عنهم الرجس وطهرهم كانت اآليات    تعاىل   بعد هللاأ الذين    عليهم السالم بيت  ل ال أه

الإاألخرى توجه خطابها   نساء  الوقوع في    صلى اهلل عليه وآلهنبي  لى  وتحذرهن من 
صلى اهلل عليه   زوجات النبي   تأمر  كانت اآليات األخرى .  و الخضوع بالقولأالفاحشة  

  كانت اآليات األخرى .  ولىال يتبرجن تبرج الجاهلية األأن يقرن في بيوتهن و بأ وآله
منه.    تعاىل حتى ال يقعن فيما حذرهن هللا    تعاىلهلل  نفسهم بالقنوت  أ ن يزكين  أمرهن بتأ

َن النِ َساِء ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْولِ  ﴿َيا ِنَساَء النَِّبي ِ   ،تعاىل يقول هللا    َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مِ 
نَّ َواَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج  َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتكُ  َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرض  َوُقْلَن َقْواًل مَّْعُروفًا *

اأْلُوَلى َوَأِطْعنَ  اْلَجاِهِليَِّة  َكاَة  الزَّ َوآِتيَن  اَلَة  الصَّ َوَرُسوَلهُ  َوَأِقْمَن  لهن    موجهاً   5﴾.ّللاََّ 
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ثم يقول   اتقيتن"، "تخضعن"،    كما في الكلمات "لستن"، التوجيهات بضمير التأنيث،
َرُكْم َتْطِهيراً  ُيْذِهَب َعنُكُم الرِ ْجَس ﴿ِإنََّما ُيِريُد ّللاَُّ لِ   ، القرآن ل  في  6﴾.أَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِ  حو 

َرُكْم" وبذلك ال يكون  ،   "َعنُكُم"   :كما في الكلماتخطابه مرة أخرى للذكور   "َوُيَطهِ 
ألنه لو    يةالتطهير القرآنية  في قصد اآلية    صلى اهلل عليه وآلههناك مكان لنساء النبي  

ت اآلية القرآنية  اآلية مشموالت بالتطهير لقال في  صلى اهلل عليه وآله النبي نساء كانت
التحذيري والتنبيهي الموجه لنساء    القرآني  وكل ذلك االعالم  .""يطهركن عنكن"، "

اآل  صلى اهلل عليه وآلهالنبي   تلك  المقام  القرآنية  يات  في  على  الحفاظ  اجل  من  هو 
  الزهراء  علي وفاطمة؛ )امير المؤمنين اإلمام  عليهم السالم   البيت   هلأل  السامي  الديني

و اإلمام  و  و اإلمام  الحسن  ال الحسين    ، ( عليهم السالمالالحقة  المطهرة    ةذرياألئمة من 
صلى اهلل عليه  المطهرين من الرجس الذي يقع فيه عامة الناس بمن فيهم نساء النبي 

الطاهرة  ية العترة  اهي لحمالقرآنية  آلية  لهية في تلك اإل اوكل تلك الصياغة    وآله
نساء  القرآنية  اآلية    حذرتمن حولهم لذلك  التي  الدائرة الضيقة  ذنوب  من    عليهم السالم

سالمية  خالق اإلدب واأل طر األ أقامة في  سبل اإل  نله  ت وبين  صلى اهلل عليه وآلهالنبي  
ليقوموا بأمر الدين    عليهم السالمهل البيت  ا   صلى اهلل عليه وآلهونبيه    تعاىلهللا  بينما يجهز  

ُيبيِ ن من هم  الى ذلك، فإنه من اجل ان    باإلضافة.  صلى اهلل عليه وآله وخالفة النبي  
هم  أ  ومن  البيت  فقد  أولئك  هل  النبي  المطهرون  امير  في    صلى اهلل عليه وآلهقال 

 أهل بيتي  هؤالء "اللهم   ،السالم عليهموالحسن والحسين   وفاطمة علي،  المؤمنين اإلمام 
يروين   صلى اهلل عليه وآلهنساء النبي   توكان 7".تطهيرا  وطهرهم  عنهم الرجس  فأذهب

القرآنية  وهكذا فإن اآلية    .السالم  عليهم  البيت   أهل نهن منأ  بداً إكل ذلك ولم يدعين  
الذنوب واآلثام    ؛الرجسمن   السالم عليهمالبيت    طهر أهل  تعاىل   توضح ان هللااعالها  

معصومون عصمة   السالم عليهمالبيت    أهليكون  هذا المعنى،  وب  .صغيرها وكبيرها
منسجم ومتوافق  الديني ن خطهم  أ  الرباني وسيتضح الحقاً   هم تامة وهنا يتجلى مقام

  للناس.   تعاىل  راده هللاألهي الذي  الخط اإل  فعالً وأنه    صلى اهلل عليه وآلهنبي  ال مع القرآن و 
يقدم نفسه انه  الديني  يختلفوا ولم يقاتلوا بعضهم البعض. بل ظل خطهم  حيث لم  

تقياء  لصادقين والمؤمنين واأل الديني لخط  الفهو    .صلى اهلل عليه وآله  والنبي  تعاىل  خط هللا
المستقيم.اهل  و  يسمون    الصراط  من  تقاتل  البعض  الصحابة"  "بينما  بعضهم  مع 
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البعض  مع بعضهم البعض وقتلوا بعضهم  وتنازعوا   البعض وسبوا نساء بعضهم 
امهات المؤمنين مع بعضهن البعض وهجروا بعضهن    تاختلف كما سنرى الحقًا. كما  

  لم تضم تلك اآليات وهكذا    البعض بل وسبن بعضهن البعض كما سنرى الحقًا.
  بل حذرتهن من   .في القائمة المطهرة   صلى اهلل عليه وآله نساء النبي    القرآنية أعالها

المحافظة على الصورة  المعايير والمواصفات المطلوبة في  نتهك  فعال تأي أ  ارتكاب
صلى اهلل    وأي  من زوجات النبي .  عليهم السالم ته  عتر و   صلى اهلل عليه وآلهاإللهية للنبي  

و تنتهك تلك التوجيهات اإللهية فإنها تتحول إلى أحد من  أي ال تتقي  تال  عليه وآله
َن النِ َساءِ ، "تعاىلهللا  إطار قولعوام النساء وتخرج من   ." الن بعد هذا  َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مِ 

". ومن شروط ذلك التقوى وفقًا  ِإِن اتََّقْيُتنَّ لهي أال وهو "إالنص القرآني هناك شرط  
يقلن المعروف وان يقرن في بيوتهن واال   القرآني اال يخضعن بالقول وان  للنص 

صلى   ورسوله  تعاىل الصالة وإتاء الزكاة وطاعة هللا  ة  . كما انه يجب عليهم إقاميتبرجن
  صلى اهلل عليه وآله  التزمت بها نساء النبي  إذا . فهذه هي الشروط التي  اهلل عليه وآله

هل  وعلينا ان نسأل:  يحصلن على مقام اعلى من مقام بقية عَوام النساء.  فإنهن س 
ابدًا. لم تلتزم    ،القرآنية؟ ال بتلك الشروط    صلى اهلل عليه وآله  التزمت كل نساء النبي

فعلى سبيل المثال نجد عائشة قد كذبت على النبي  بعضهن بتلك الشروط االلهية. 
  عندما تآمرت مع حفصة ضد النبي كما في حديث المغافير    كثيراً   صلى اهلل عليه وآله
النبي  صلى اهلل عليه وآله تتبعت  ال  صلى اهلل عليه وآله. كما  بقيع  لياًل وهو يزور مقابر 

صلى  فوجدها النبي    .ليترحم على شهداء ُأُحد وعندما رأته عائدًا ركضت الى البيت
عائشة  تجرأت  ! كما  "فقالت، "ال شيء  .مرتفعة النفس فسألها عن السبب   اهلل عليه وآله

للنبيبوقاحة   أنك رسول هللا ألست "،  صلى اهلل عليه وآله  وقالت    8"فهال عدلت؟  تزعم 
مؤمن ابدًا. بل يشبه كالم المنافق ذو الخويصرة الذي  مثل هذا الكالم ال يقوله  و 

فبقول، "تزعم أنك رسول هللا"، ُتظِهر عائشة    9.صلى اهلل عليه وآله  شكك في عدالة النبي
النبي " تشكك عائشة في  فهال عدلت؟ وبقول، "  صلى اهلل عليه وآله  عدم ايمانها بنبوة 

ما أرى  "  ، صلى اهلل عليه وآله  للنبي  عائشة أيضاً   قالت . كما  يه وآلهصلى اهلل عل  عدالة النبي
ومع مقام  نفسه    تعاىلوهذا كالم قليل األدب مع هللا    10".هواك  ربك إال يسارع في

اهواء بينما القرآن ينفي ذلك    صلى اهلل عليه وآله   ولنبيه  تعاىل يجعل هلل  . حيث أنه  النبوة
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ئشة  اكما أن ع  11!﴾﴿َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحي  ُيوَحى ،  تعاىل بقوله  
عنها أنها   صلى اهلل عليه وآلهسبت صفيه )إحدى نساء النبي( بلغة سيئة قال النبي  

بماء البحر للوثته. كما وصفت أم المؤمنين أم سلمة رضي هللا عنها    12ُمِزَجت  إذا 
أمير المؤمنين اإلمام  )صماء( لعنادها واصرارها على محاربة    13عائشة بأنها "حائط"

  صلى اهلل عليه وآله للنبي    ة عائشةمثلة كثيرة تعكس مشاققهناك أو .  عليه السالمعلي  
منها    عليه السالم أمير المؤمنين اإلمام علي  ؛  لهصلى اهلل عليه وآنبي  الشرعي لل   خليفةلول

وتسببها    ته محاربل  تجييشها جيشاً و   عليه السالم بغضها ألمير المؤمنين اإلمام علي  
في تلك الحرب التي كانت هي وراءها وإقرارها بأنها    الف من الناسفي قتل اآل

الحسن   اإلمام  بعد ذلك    .عليه السالمتبغض  أن  يدعي أي شخص  ن  أفهل يمكن 
فإين التقوى في كل تلك التصرفات المنحرفة؟  في آية التطهير تلك؟    ةعائشة مشمول

ال مكان لهن في آية التطهير التي    صلى اهلل عليه وآله  ن نساء النبيأوبذلك يتضح  
الرجس  من  التطهير  اإلمام  أمير على    اقتصرت  والحسن    المؤمنين  وفاطمة  علي 

  ،هو  فالتطهير كما يقول الزمخشري   .عليهم السالمبقية األئمة المعصومين  والحسين و 
 عنكم  ن معنى "ليذهبإالمعاصي والذنوب" ويقول الرازي   ألوان  كل من "التنزيه
 عنكم ليذهب هللا يريد "إنما  ، ويقول الطبري   14الذنوب(" عنكم يزيل أي(  الرجس 

 معاصي أهل في يكون  الذي الدنس من محمد ويطهركم  بيت أهل يا والفحشاء السوء
 وعلى  والعذاب اإلثم  على  يقع اسم  "والرجس  ،عطية ابنويقول   15".تطهيرا هللا

لتوضيحات  ل  ووفقاً   16". البيت  أهل عن جميع ذلك هللا فأذهب والنقائص، النجاسات
عصمهم   قد   تعاىل معصومون وان هللا    السالم   معليهالبيت    أهلان   ن اآلية تفيدإأعالها ف
 عما  بداً أ  ال تتخلف ُمَتَحقََّقة    تعاىل وإرادة هللا    .واألخطاء  المعاصيو  الذنوب   من كل

  أهل وبالفعل يرى كل من يدرس التاريخ عصمة    ألنها إرادة تكوينية.  تعاىل  يريده هللا
في  انسجام  ك  أن هناو واألخطاء  نواع المعاصي والذنوب  أ من كل    عليهم السالمالبيت  

خلو من التناقضات واالنحرافات التي رأيناها  كما أنه ي   عليهم السالم البيت    أهلخط  
و  الخالفة  اغتصبوا  من  وخط  سلوك  المذاهب  كذلك  في    ي والتالتي  الدينية  في 

في شأن تطهير    بداً أتحققت ولم تتخلف    تعاىلرادة هللا  إ ن  أالمغتصبين. وهذا يثبت  
ومن الطبيعي    .تعاىل  لى طريق هللاإ   هم معصومين وهادينتوجعل  عليهم السالم  البيت   أهل

ولي أمر وقائد على  خليفة و أن يقبل اإلنسان أن يكون المعصوم والراسخ في العلم  
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، "أقضاكم علي"؛ أي ال يخطأ في  صلى اهلل عليه وآله طريق الهداية. لذلك قال النبي  
ّللا ُ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن   ِإنََّما َوِليُُّكمُ ﴿ حكمه ابدًا. ولذلك كله قال القرآن،  

اَلةَ  َكاَة َوُهْم َراِكُعونَ  الصَّ   17﴾.َوُيْؤُتوَن الزَّ
أمير    في  عليهم السالمالبيت    أهل  تسمية  ن آية المباهلة تبين انحصارأكما            

  ، القرآنية  ذ تقول اآليةإ .  عليهم السالم  حسينعلي وفاطمة والحسن والالمؤمنين اإلمام  
اَءُكْم َوِنَساَءَنا  ابناَءَنا وَ ابن  ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدعُ  ﴿َفَمْن َحآجَّكَ 

 وقد أجمع  18﴾.لَّْعَنَة ّللا ِ َعَلى اْلَكاِذِبينَ وَأنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل   َوِنَساَءُكْم َوَأنُفَسَنا
الكساء وهم  أولئك الذين كانوا تحت   فيالقرآنية   اآلية هذه نزول على القرآن  مفسرو
المؤمنين اإلمام ،صلى اهلل عليه وآله   محمدالنبي   الزهراءعلي   أمير  فاطمة  السيدة   ،  ،

النبي  السالم عليهم والحسين   الحسنواألئمة   دعا  نصارى    صلى اهلل عليه وآله  عندما 
لذلك    عليهم السالم البيت  هل  لهية أليعلم الخصائص اإل  تعاىلن هللا  نجران للمباهلة. وأل

معه   أهل بيتهاصطحاب تلك الثلة الطاهرة والمؤمنة من  ب  صلى اهلل عليه وآلهالنبي    أمر
  اهلل عليه وآله صلى  النبي   ذخ أ. فاالسالمي  ليساهموا في إثبات حقيقة الدين  للمباهلة

عليهم   الحسن والحسين االئمة  و   الزهراء  فاطمةالسيدة  علي و أمير المؤمنين اإلمام  معه  
هو امير    القرآنيةفي اآلية    صلى اهلل عليه وآلهفكانت "أنفسنا" على لسان النبي  .  السالم

  ه صلى اهلل عليه وآلاءنا" على لسان النبي  ابنوكان "  عليه السالمالمؤمنين اإلمام علي  
وكانت "نساءنا"    صلوات اهلل عليهمهما االمامين الحسن والحسين    القرآنيةفي اآلية  

وال يغيب  .  عليها السالمهي فاطمة  القرآنية  في اآلية    صلى اهلل عليه وآلهعلى لسان النبي  
 . لذلك أدرك أسقفالطاهرة والمطهرة عن عين بشر الخصائص الربانية لتلك الثلة

 لهية التي معه فقالوتلك الثلة اإل  صلى اهلل عليه وآلهلنبي  د اته ضنجران خطورة مباهل
 جبالً  يزيل أن هللا شاء لو  ألرى وجوها إني النصارى  معشر "يا  ،اعهبَ تْ أل  االسقف

 إلى نصراني األرض وجه يبقى على وال فتهلكوا، تباهلوا بها. فال ألزاله مكانه من
صلى اهلل عليه    للنبي  المباهلة وقالوالذلك تراجع نصارى نجران عن     19".القيامة يوم

  20".ديننا على ونثبت دينك على نقرك نباهلك، وأن ال أن رأينا القاسم، أبا "يا ،وآله
  " المقربون "و  "السابقون " هم  بيت  ال  أهلوبتراجع نصارى نجران عن المباهلة يكون  

صلى    ن محمداً أو   تعاىل سالم دين منزل من هللا  ن اإلأشاركوا في تثبيت حقيقة  الذين  
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سالم وزنه الروحي والقدسي الواضح  ن لإل أو   تعاىلمن هللا    مرسل    نبي    اهلل عليه وآله
. لذلك  مهامًا مقدسًا في حركة الدين والهداية   عليهم السالم هل البيت  وأن أل  لكل متدبر 

صلى   أقروا النبي ولذلك تجنبوا المباهلة و هاب نصارى نجران قدسية الموقف وربانيته  
النبي  أخذ  . وهكذا  المحرفقرروا البقاء في دينهم    بعنادعلى دينه لكنهم    اهلل عليه وآله

جعله  فصد الباطل  مجابهة و معه في    عليهم السالماالطهار  أهل البيت    صلى اهلل عليه وآله
يمثلون مع   عليهم السالمطهار األ صلى اهلل عليه وآلهالنبي  أهل بيت. فنسحبوي  يتراجع
. وهكذا  الذي يمثله نصارى نجران  الحق في مواجهة الباطل  صلى اهلل عليه وآلهالنبي  

فاطمة  السيدة  علي و   أمير المؤمنين اإلمام ن  أللناس كافة    صلى اهلل عليه وآلهبي ن النبي  
أولئك الذين  هم  من بعدهم    عليهم السالممة المعصومين  وبقية األئالحسن والحسين  و 

يحملون مهام تثبيت الدين وتبليغه وتبيانه وتأويله وقيادة الناس على طريق هللا  س
  عليهم السالم البيت    أهلفأصبح  طريق الحق والهداية بعيدًا عن طريق الضالل.    ؛تعاىل

ن يتقدموا في  أللحق في مواجهة الباطل. ولن يستطيع الناس    سالم ورموزاً اإل   ممثلي
خلفاء  ؛  عليهم السالم  ل البيتقبلوا أهلم ي   إذاعلى التقهقر    سالمعداء اإل أ دينهم ويجبروا  

 أولياء لهم.  ، صلى اهلل عليه وآله للنبي 
  عليه وآلهصلى اهلل على نبيه   تعاىلنزله هللا  أن القرآن هو الكتاب الذي أوبما           

مرتبطين بالكتاب لذلك    عليهم السالمالبيت  هلأ  تعاىل لتبليغه على الناس فقد جعل هللا
  ؛ المصدرين المقدسين،"الثقلين"   صلى اهلل عليه وآلهعلى لسان نبيه    معاً   تعاىلسماهما هللا  

لى يوم  إ ال ينفكان وال ينفرطان عن بعضهما البعض  . ف وربطهما ببعضهما البعض
ومعناه وتأويله  ى عن القرآن  فقد تخل    عليهم السالم البيت    أهل ى عن  فمن تخل  القيامة.  

اإللهي اليقيني والجازم ووقع في براثن التفاسير المتناقضة والكاتمة للحق والموالية  
هم عدل    عليهم السالمالبيت    أهل ن  ألالنكوث والظلم والغدر والباطل.  الكذب و هل  أل

  أهلن يكون  أللمعنى اليقيني والجازم للقرآن من دون  آخر  نسان  إ القرآن وال يصل  
نةالقرآن و   على  مرجعه في ذلك. فالكتاب يشتمل  م ه  عليهم السالمالبيت     .النبوية   السُّ

معاً   عليهم السالمالبيت    اهلن  أو  خزنتهما  فاومن  هم  علمهما.  أن  إذابع  نأخذ    أردنا 
نةآن و )تبيان القر ؛  التبيان  صلى اهلل عليه  النبي  على    تعاىلهللا  من    المنزَّلالنبوية(،    السُّ
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صلى اهلل  النبي    "نفس"  عليه السالم  عليا  أمير المؤمنين اإلمام  تعاىلهللا  فقد جعل  ،  وآله
صلى  يقول ما يقوله النبي    عليه السالم علي    أمير المؤمنين اإلمام وبذلك فان    عليه وآله

 صلى اهلل عليه وآلهالقرآن والتبيان والتبليغ والتنزيل في حياة النبي    حول  اهلل عليه وآله
الطاهرة  علي وذريته    المؤمنين اإلمام  أميرإن  فبكلمة أخرى،  .  استشهاده ايضاً وبعد  

في   . لذلك فان كلمة "أنفسنا" صلى اهلل عليه وآلهأفضل من يمثلون النبي    السالم  همعلي
اَءَنا  ابن ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدعُ  ﴿َفَمْن َحآجَّكَ   ، القرآنية  اآلية

  ﴾. وَأنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَة ّللا ِ َعَلى اْلَكاِذِبينَ  اَءُكْم َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم َوَأنُفَسَناابنوَ 
 صلى اهلل عليه وآله  نبيال  من يمثل  خير   لسالم عليه ا علي  أمير المؤمنين اإلمام جعلت 

صلى اهلل عليه  ن النبي  أ"أنفسنا" توضح  ؛  ن تلك الكلمةإ . بل  استشهاده  وبعد في حياته
  رغم غياب جسده  عليه السالم  اً علي  أمير المؤمنين اإلمامحاضر بنفسه من خالل    وآله

كمن يقف    عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام لذلك فمن يقف في وجه  الشريف.  
و  أ  اً علي  أمير المؤمنين اإلمام ن من يحارب  إبل  .  صلى اهلل عليه وآلهفي وجه النبي  

ومن يحارب النبي    صلى اهلل عليه وآلهكمن يحارب النبي    عليهم السالم  البيت  أي من أهل
يحشره في   ىلتعاهللا  فإن    تعاىل ومن يحارب هللا    تعاىليحارب هللا    نكم  صلى اهلل عليه وآله

 نار جهنم. 
ن  أمن  شخص    أيقد حذر    صلى اهلل عليه وآلهن النبي  إ ف  ، الحقاً وكما سنرى            

تقدم على  من ي   انكما    . علم بالدينهم األ  همنأل  عليهم السالم  البيت  أهليتقدم على  
  لذلك أمر .  مجتمعتسبب في ضالل وهالك اليهلك نفسه وي   عليهم السالمالبيت    أهل

يتبعوا    صلى اهلل عليه وآله النبي   ان  و   عليهم السالمالبيت    أهل الناس  ال  أوينصرونهم 
رث  إالذي يحمل كل    عليهم السالمالبيت  هل  هي ألليخذلونهم. وهذا يوضح المقام اإل

  النبوية  تأهيلهم لتولي الخالفةلهو    عليهم السالمالبيت    هلأل  تعاىل النبوة. وتطهير هللا  
 . صلى اهلل عليه وآله بعد النبي 
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خليفة للنبي   عليه السالم علي  مير المؤمنين المام أتعيين 
 منذ بداية الدعوة صلى اهلل عليه وآله 

               
 

ا                       خاصة    يةسالماإل   الرسالةعطت  لقد  أمير  بتعيين  اهمية 
اإلمام  السالم  علي  المؤمنين  النبي    عليه  وآلهخليفة  عليه  اهلل  بداية  صلى  الدعوة    منذ 

بداية الدعوة نزلت علاالسالمية آية انذار العشيرة    صلى اهلل عليه وآله  ى النبي. ففي 
  خليفةً   عليه السالم علي    أمير المؤمنين اإلمام . وقد عيَّنت هذه اآلية القرآنية  قربيناأل

تأكيد تعيين  ل ية الدعوة  اية التبليغ في نه. كما نزلت آصلى اهلل عليه وآله  للنبي  ووصياً 
على الناس.    وولياً   صلى اهلل عليه وآله  للنبي  خليفةً   عليه السالم  علي  أمير المؤمنين اإلمام 

 علي   أمير المؤمنين اإلمام بوالية  اإلسالمية  قد افتتح الدعوة    تعاىل وبذلك يكون هللا  
. وهناك الكثير  يضاً أ  عليه السالم  علي  أمير المؤمنين اإلمام واختتمها بوالية    عليه السالم

غ  يل خالل تب  صلى اهلل عليه وآلهمن النصوص الداعمة لهذين النصين وقد أكدها النبي 
  رسمياً   تأكيداً   نصوص واضحة،من خالل  ت الرسالة اإلسالمية؛  كدأ  الدين. وهكذا
في بداية الدعوة وفي نهايتها.    عليه السالم علي    أمير المؤمنين اإلمام على خالفة  

بين   الفترة  تلك  بوالية    بدايةوخالل  اإلمام الدعوة  المؤمنين    عليه السالم علي    أمير 
بوالية   اإلمام واختتامها  المؤمنين  من  ،  عليه السالم علي    امير  بالكثير  الوحي  نزل 

عليهم    علي وذريته المطهرة   أمير المؤمنين اإلمام التي تؤكد اصطفاء  القرآنية  اآليات  
بالكثير    يضاً أ  صلى اهلل عليه وآلهالنبي  نطق  . كما  صلى اهلل عليه وآلهلخالفة النبي    السالم

وواليتهم على   صلى اهلل عليه وآلهلنبي لمن النصوص الثابتة التي تؤكد على خالفتهم 
 الناس.  
  عليهعلي    أمير المؤمنين اإلمامفآية االنذار التي افتتحت الدعوة بوالية            

صلى اهلل  نفاذ النبي  إ حداث  وتوضح األ  1﴾.اأْلَْقَرِبينَ   ﴿َوَأنِذْر َعِشيَرَتكَ   ،تقول   السالم
عليا    مير المؤمنين اإلمام ألج  يتتو و قربين  لذلك االمر االلهي وهو انذار األ  عليه وآله

ذ جمع إ عليه.    ولياً   صلى اهلل عليه وآلهعلى كل من كان النبي    ووصياً   خليفةً   عليه السالم 
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 . ووضعتقريباً  أربعين رجالً  ذاك إذ  قربين وكانواعشيرته األ صلى اهلل عليه وآلهالنبي 
 جميعهم حتى كلوا أومع ذلك   منهم، الواحد يكفي طعاماً  صلى اهلل عليه وآله لهم النبي

وتجليات   حتى يستشعروا مقام المناسبة وقدسية الموقف  تعاىلشبعوا ببركات من هللا 
 ياقائاًل، " وخطب فيهم   صلى اهلل عليه وآله النبي قام فرغوا،  أن  وبعد  .القدرة االلهية

سوى أمير المؤمنين    أحد  يجبه فلم هذا؟  أمري  على يؤازرني  منكم من هاشم!  بني
  صلى اهلل عليه وآلهفكرر النبي    "أؤازرك.  هللا، رسول يا  أنا  :السالم عليه علي اإلمام 

امير   يجيب مرة  كل السؤال ثالث مرات حتى يقيم الحجة وتتمايز الصفوف. وفي 
اإلمام  يا رسول"  ،السالم عليه  علي  المؤمنين  النبي    ."هللا أنا    صلى اهلل عليه وآلهفقال 

وطلب    " بعدي. من وخليفتي وصيي، أنت "   ، السالم عليه علي  المؤمنين اإلمام   ألمير
وه. وقد كان ذلك صدمة للعقلية القبلية التقليدية  طيعيله و  ن يسمعوا أمن الحاضرين  

تلك  صالح  التي لم تستوعب النقلة العقلية والحضارية الكبيرة التي يريدها الدين إل 
النار حفرة من  كانت على شفاه  والتي  المنحطة  القبلية  ايضًا  المجتمعات  . وكان 

هداف الرسالة  أ عب  ولم تستو   لم تنتقل حضارياً   ليات ذلك الواقع الذي تقوده عقصدمة ل 
  ؛ عم النبيطالب ألبي ويقولون  يضحكون يسخرون و وهم  لذلك قام القوماإلسالمية  

والذي كان عمره آنذاك    السالم عليه علي  امير المؤمنين اإلمام ووالد  صلى اهلل عليه وآله
   2".وتطيع  كبنال تسمع أن ركمأ قد" اقل من عشر سنوات،

أمير    اإلسالمية  منذ بداية الدعوة   صلى اهلل عليه وآلهوبذلك فقد نصب النبي            
. باإلضافة  رسمياً  له تنصيباً اواًل    ووزيراً   ووصياً   خليفةً   عليه السالم  علياً   المؤمنين اإلمام 

  وولياً  اإلسالمية  على األمة  إماماً النصوص النبوية الالحقة جعلته    إلى ذلك فإن 
ن االقربين قاموا وهم  أ . وبما  صلى اهلل عليه وآله  النبي  على كل مسلم ومسلمه من بعد

في جعل الدين  السامية  لهية والنبوية  يستهزئون ويضحكون من الخطة اإلببالهة  
  بعد األ  ، الحقًا،على ذلك   ن يعترضأمن خالل االعلم دينيا فمن الطبيعي    حاكماً 

صلى اهلل  . وقد كان النبي  ي لم يتشرب باإليماننسبًا في واقع قريشي وقبلي وعشائر 
ل  عليه وآله قريش  معارضة  والنبوية  تزكياتليعلم  ألمير  االلهية  المؤمنين    المتتالية 

لذلك  .  صلى اهلل عليه وآلهوالتي تجعله الخليفة الشرعي للنبي    عليه السالم علي    اإلمام 
بذل  . وقد تلك التزكيات معارضة قريش لثار  آ يحذر من   صلى اهلل عليه وآله كان النبي  

ل  صلى اهلل عليه وآله النبي   الجهود  اإلمام تزكية  كل  المؤمنين    عليه السالمعلي    امير 
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  والهدائية   همية العقلية والدينية األ  ناس ر العحتى يستش  ة لهياإل  فضائلحاطته بال إو 
 . صلى اهلل عليه وآله  بعد النبي ةلمهام الخالفة الشرعي

الدعوة ف           نهايات  ال اإلسالمية  في  خضم ذلك  معارضة  بالنبوي    علم ؛ وفي 
مر  أ  عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمامركان النفاق والجاهلية لخالفة  أقطاب وأ

ن يقيم الحجة على كل الناس من  أفي غدير خم    صلى اهلل عليه وآله النبي    تعاىل  هللا
صلى اهلل عليه للنبي    خليفةً   عليه السالمعلي    اإلمام أمير المؤمنين  عالن تعيين  إ خالل  

 وقد حضر هذه المناسبةبعد حجة الوداع.    ؛على كافة الناس في غدير خم   وولياً   وآله
  ، القرآنية  نزلت اآليةشخص. حيث    ألف ةئم عن  يقل ال  ما  صلى اهلل عليه وآلهمع النبي  

ِإَليْ  ﴿َيا ُأنِزَل  َما  َبلِ ْغ  ِرَساَلَتهُ  َك ِمن رَّبِ كَ َأيَُّها الرَُّسوُل  َبلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل  لَّْم  َوّللا ُ   َوِإن 
  صلى اهلل عليه وآله   على النبي  3﴾ِإنَّ ّللا َ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرينَ  َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 

نزلت في نهايات  القرآنية  وهذه اآلية  .  عليه السالمعلي    في شأن أمير المؤمنين اإلمام 
لها قصد خاص يترتب عليه التبليغ  القرآنية غ" في هذه اآلية  وكلمة "بل   فترة التنزيل. 

والنعمة غير تامة  الدين غير ُمَبلَّغ    ال لظل  إو   والذي به تتم النعمة  كامل للدين متال
وهذا يوضح انه من دون  التنزيل.  فترة  نزلت في نهايات    القرآنية  ن هذه اآليةأرغم  

على الناس فليس    عليه السالموالية أمير المؤمنين اإلمام علي  خالفة وإمامة و غ  تبلي
هناك تبليغ كامل للرسالة اإللهية وال إتمام للنعمة. فوالية امير المؤمنين اإلمام علي  

يظل الدين ناقصًا من  بينما  على الناس هي نعمة الهية يكتمل الدين بها    عليه السالم
على الناس وخالفته   عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام ة ن لواليإولذلك فدونها. 

أمرت    اأعالهالقرآنية  الدين من دونها. فاآلية    يكتملبالغة ال    إلهية همية  أ   معليه
يبلغ    صلى اهلل عليه وآله النبي   المؤمنين اإلمامتعيين  ال بأن  عليه  علي    اإللهي ألمير 
على كل مؤمن ومؤمنة. وتلك  ونهم(  )له التحكم الكامل في الناس وشئمولى   السالم

على كل مؤمن ومؤمنة ال ينفصل   صلى اهلل عليه وآله الوالية العلوية تماثل والية النبي
عنها او يتمرد عليها اال من كان منافقًا أو كافرا. لذلك ارتبط النص بالوالية العلوية  

فكما أن    بالمؤمنين والمؤمنات ومن لم يدخل تحت مظلتها لم يكن من المؤمنين.
بأن يعلن    تعاىلهللا    ه مولى على كل مؤمٍن ومؤمنٍة فقد امر   صلى اهلل عليه وآلهالنبي  

المؤمنين اإلمام علي   تعاىل   ن هللا أليسمعه كل الناس و   اً عالي  عليه السالم  والية أمير 
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النبي   به    صلى اهلل عليه وآلهسيعصم  المعارضين لوالية  المنافقين    قلوب مما تختمر 
اإلمام  المؤمنين  االلهية  عليه السالم علي    أمير  الوالية  لهذه  فالمعارضون  تابعون  . 

صلى اهلل عليه  . لذلك جمع النبي  هم اهل النكوث والغدر . بل  دوائر الصراع الجاهليل
مر  نفذ األأ سمى غدير خم. و ي  مكانفي  العائدة من الحج  تلك الجموع الغفيرة    وآله
 واضحة  طريقةب  آية االنذار ر في غدير خم مضمون  في الناس وكر    لهي وخطب اإل

  خالفة علن  أ و وسع دائرة الوالية العلوية  . حيث  آخر معنى أي تحتمل ال وصريحة 
ونص وسياق    .كل مؤمن ومؤمنةعلى  وواليته    عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام

على المسلمين    عليه السالم  الخطبة النبوية يوضحان خالفة امير المؤمنين االمام علي
بطريقة جلية وواضحة ومن دون مواربة او غموض. وال يصرف معنى الخطبة عن  

ل او مضلِ ل.    عليه السالم  أمير المؤمنين االمام علي  الذي يتوجقصدها   خليفة اال متمحِ 
نفسهم؛ يعني انه  أولى بالمؤمنين من  أ  صلى اهلل عليه وآلهن النبي  الن الخطبة اعلنت ا

الحقيقي اال أن يطيع   المؤمن الحقيقي وما على المؤمن  يتحكم ويوجه كل كيان 
للنبي  صلى اهلل عليه وآله النبي   مطيعًا  كان  فمن  وبذلك  ان    صلى اهلل عليه وآله.  فعليه 

ذلك فهو عاص  لتزم ب. ومن ال يالسالم عليه  مير المؤمنين االمام علييكون مطيعًا أل
ومن    تعاىلفإنه يعصي هللا    صلى اهلل عليه وآله ومن يعصي النبي    صلى اهلل عليه وآلهللنبي  

 الناس،  أيها"   ،صلى اهلل عليه وآله  ذ قال النبيفي النار. إ   تعاىليكبه هللا    تعاىليعصي هللا  
  : قالوا  قائلون؟  أنتم  ماذاف ،مسئولون وأنتم   مسئول وإني فأجيب، أدعى أن أوشك إني

:  صلى اهلل عليه وآله قال النبي  .خيراً  هللا فجزاك ونصحت وجاهدت، بلغت قد أنك نشهد
 وناره  حق، جنته وأن ورسوله،  عبده  وأن محمدا هللا، إال إله ال أن  تشهدون  ألستم
 القبور؟ في من يبعث هللا وأن فيها،  ريب ال آتية وأن الساعة حق، الموت وأن  حق،
صلى  قال النبي   ثم  اشهد"،  "اللهم   صلى اهلل عليه وآلهقال النبي   .نشهد بذلك بلى  : قالوا

 فإني:  صلى اهلل عليه وآله  قال النبي  .نعم   :قالوا  تسمعون؟  أال الناس، "أيها  اهلل عليه وآله
 الثقالن وما  :فنادى مناد.  الثقلين في تخلفوني كيف فأنظروني الحوض على فرط

األصغر   واآلخر هللا، كتاب األكبر الثقل:  صلى اهلل عليه وآله  هللا؟ قال النبي رسول يا
فال   الحوض، يَّ عل يردا حتى يتفرقا لن أنهما نبأني الخبير اللطيف وإن عترتي،

وفي    4". منكم  أعلم  فإنهم  تعلموهم  فتهلكوا وال  عنهما تقصروا  وال فتهلكوا،  تقدموهما
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 واردون  وأنتم  فرطكم، إني الناس "أيها صلى اهلل عليه وآله وسلميقول النبي رواية أخرى 
 تخلفوني كيف  فانظروا الثقلين،  عن عليَّ  حين تردون  سائلكم  وإني الحوض، علي

 بيد  طرفه سبب هللا كتاب األكبر هللا؟ قال: الثقل رسول يا الثقالن وما فيهما. قالوا:
 أخذ  ثم   . بيتي أهل  وعترتي  تبدلوا،  وال  تضلوا  وال  به فاستمسكوابأيديكم   وطرف  هللا،
 يردا حتى يفترقان ال علي  مع والقرآن  القرآن،  مع علي هذا   :فقال فرفعها علي   بيد 

 من بالمؤمنين أولى من الناس، أيها فقال: أجمعون  القوم  الحوض. وعرفه علي  
 وأنا أولى  المؤمنين، مولى وأنا موالي، هللا إن  :قال  . أعلم ورسوله هللا  :أنفسهم؟ قالوا

 من والِ  اللهم   - مرات ثالث قالها - مواله  فعلي مواله  كنت فمن أنفسهم، من بهم 
 نصره، من أبغضه، وانصر من  وأبغض أحبه، من وأحب عاداه،  من وعادِ  وااله، 

 5".الغائب  فليبلغ الشاهد أال دار، حيث معه الحق وأدر  خذله،  من واخذل 
ن يبلغه في شأن والية  أ   تعاىل   مره هللاأما    صلى اهلل عليه وآلهغ النبي  وهكذا بلَّ           

.  صلى اهلل عليه وآله  على الناس وخالفته للنبي  عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام 
للقيام بكل    عليه السالموكان هذا تتويجًا صريحًا ومعلنًا ألمير المؤمنين اإلمام علي  

تجاه الناس عدا النبوة. وهذا المهام هو   صلى اهلل عليه وآلهمهام كان يقوم به النبي  
لم تكن كل هذه    إذامهام اإلمام والخليفة وولي االمر والقائم بشؤون الناس كافة. و 

اكم فما هي مهام الحاكم؟ فكلمة مولى هنا ال تقبل تأوياًل آخر  المهام هي مهام الح
اوساط   في  معروفًا  مولى  كلمة  معنى  كان  وهكذا  والقيادة  واإلمامة  الخالفة  غير 

أن   كهنة   ابنالعرب. حتى  لكن  المعنى  لذلك  وفقًا  استخدمه  نفسه الحقًا  صهاك 
وتخرصوا تأويالت مضللة   البالط السقيفي حاولوا تأويلها تأوياًل غبيًا. حيث تمحلوا

في معنى مولى من اجل حماية اصنامهم المنقلبة وتبرير االنقالب الذي حدث بعد  
في غدير خم    نين حاضر يقطاب المهاجر أوقد كان  .  صلى اهلل عليه وآله  استشهاد النبي

  صلى اهلل عليه وآله مر النبي  أف  مامًا وقائدًا على كل الناس. وشهدوا تتويج عليًا خليفة وإ
فتقدم الناس وقدموا البيعة    عليه السالم  اً علي  امير المؤمنين اإلمام ن يبايعوا  أالناس  

ألمير  صهاك الذي قال   ابنوكان من بينهم    عليه السالمعلي    ألمير المؤمنين اإلمام 
 ومولى  أصبحت موالي الحسن،  أبا يا لك بخ ، "بخعليه السالم علي    المؤمنين اإلمام 

به ان    تعاىل   مره هللا أما    صلى اهلل عليه وآله غ النبي  ن بلَّ أوبعد    6".ومؤمنة مؤمن كل
على    عليه السالم علي    أمير المؤمنين اإلمام خالفة وإمامة وزعامة  يبلغه في شأن  
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  عليه السالم علي  مير المؤمنين اإلمام بعد ان اعلن الناس والئهم وطاعتهم ألالناس و 
اآلية   ﴿اْلَيوْ القرآنية  نزلت  تقول،  َوَأْتَمْمتُ التي  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ِنْعَمِتي   َم  َعَلْيُكْم 

 على أكبر  "هللا  صلى اهلل عليه وآلهالنبي   حينها فقال   7﴾.َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً 
  موقفاً وقد كان    8لعلي" والوالية الرب برسالتي  النعمة، ورضى وإتمام الدين،  إكمال
  بعده.   عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام م خالفة  ا قاحيث    بالمعاني الوالئية   مليئاً 

 لي أتأذن هللا، رسول يا "،ثابت وقال  بن فقام حسان  الوالئية  لذلك جاشت القرائح
 :حسان فقال تعاىل ببركة هللا قل : له النبي فقال ؟ أبياتاً  أقول  أن
 

 مناديا  بالنبي وأسمع بخم     *    نبيهم  الغدير يوم  يناديهم              
 التعاميا هناك يبدوا ولم فقالوا      *   ووليكم  موالكم فمن وقال            
 عاصيا  لألمر الخلق  في تجدن  وال     *     ولينا  وأنت  موالنا إلهك             
 وهاديا  إماما بعدي من  رضيتك      *  فإنني علي يا قم  له: فقال            
 9مواليا صدق  أنصار له فكونوا      *  وليه فهذا مواله  كنت فمن            

               
  أمير المؤمنين اإلماملخالفة    والنبوي   لهيوهكذا كان ذلك التنصيب اإل           

وبها    وبها تصبح نعمة الدين تامًة وبها أيضًا يكون الدين إسالماً   عليه السالم علي  
وقفه النبي     الهياً غدير خم كان موقفاً   أن  وبهذا يتضح جلياً .  الناس مسلمين   يكون 

خالفة  الجل تعيين خليفته الذي سيقوم بأمر  أمن    تعاىلبأمر من هللا    صلى اهلل عليه وآله
  اً علي  أمير المؤمنين اإلمام ن ذلك النص يجعل  إ. بل رحيلهالناس بعد   ة علىواليوال

ونهم ليس  ئدارة كافة شإ في والية الناس و   صلى اهلل عليه وآلهالنبي    مشاركاً   عليه السالم
صلى اهلل  الن النبي  ته  ثناء حياأفي  أيضا  بل    صلى اهلل عليه وآلهالنبي    رحيلفقط بعد  

مواله   عليه وآله فعلي  مواله  كنت  "من  امير    10".قال،  والية  يؤجل  لم  النص  وهذا 
بل    صلى اهلل عليه وآلهحتى رحيل النبي  اس  على الن  عليه السالمالمؤمنين اإلمام علي  

صلى  بدي. ألن من يقر ويقبل ان النبي أجعلهما معًا والة على شئون الناس وبشكل  
عليه  علي    مواله فيجب عليه ان يقر ويقبل ان أمير المؤمنين اإلمام  اهلل عليه وآله

ل مؤمن ومؤمنة مولى ك  صلى اهلل عليه وآلهبي  ص يوضح أن النفالنايضًا مواله.    السالم
في حياة النبي    عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام صبح  أ لى يوم الدين وكذلك  إ



 25                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

القيامة ولي كل مؤمن ومؤمنة. وكل ذلك واضح من  إو   صلى اهلل عليه وآله  لى يوم 
فهذا دليل واضح للتعيين اإللهي والنبوي  .  صلى اهلل عليه وآلهالنصوص التي قالها النبي  

وضع  . حيث  خليفة على كل مؤمن ومؤمنة  عليه السالم علي    ألمير المؤمنين اإلمام 
حان واختبار حقيقي. حيث ان  بهذه الخطبة الناس امام امت   صلى اهلل عليه وآله النبي  

من التزم بتوجيهات هذه الخطبة يظل مؤمنًا ومن لم يلتزم بها فهو إما منافق او  
 كافر.

جله  أفي خطبة غدير خم قد لمَّح بقرب    صلى اهلل عليه وآله ن النبي  اوبما             
ذلك كانت  ل  ل مؤمن ومؤمنةعلى ك  ولياً   عليه السالم  اً علي   أمير المؤمنين اإلمام   وعين  

الخطبة تأسيساً  بعد  ناً معلَ   هذه  الحكم من  أصلى اهلل عليه وآله  النبي  لنظام  فقد  مر  . 
  عليه السالم علي    أمير المؤمنين اإلمام يطيعوا  يوالوا و ن  أالناس    صلى اهلل عليه وآله  النبي

. ففي بداية  وان ينصروه وحذرهم من ان يخذلوه   كل شؤونهم على  كون قائمًا  الذي سي
ر   صول الدين  أيمان و ركان اإلأالمسلمين ببعض    صلى اهلل عليه وآله  النبيالخطبة ذك 

اآلخر. وهي المحاور الهامة التي يجب   : التوحيد والنبوة واليوم كالتالي  وهيالهامة  
يح لها. وبعد ذلك  ويظلوا متمسكين بالفهم الصح   ن ينتبهوا لها دائماً أعلى الناس  

ال وهي "الثقلين". والثقلين هما الكتاب والعترة  أفي الدين    ساسيةٍ أو   جوهريةٍ   نطق بكلمةٍ 
بالقرآن وقرن القرآن بهم   السالم معليه أهل البيت   صلى اهلل عليه وآلهوبذلك قرن النبي  

  النبي ن  أن القرآن معصوم و أحتى يردا عليه الحوض. وبما    بداً أنهما لن يفترقا  أ كد  أو 
قد قرن العترة بالقرآن فهذا يوضح ويؤكد عصمة العترة المقرونة    صلى اهلل عليه وآله 

يتضح   وبذلك  الثقلينأبالقرآن.  والعترة،ن  القرآن  اهمية  إهما    ؛  ولهما  الناس  ماما 
  قرنهما بالحوض حيث سيسأل هللا   صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  خروية ألأدنيوية و 

  عليهم السالم   البيت بأهل  يضاً أالناس عن مدى تمسكهم ليس فقط بالقرآن بل    تعاىل
به   اآلالمربوطين  واليوم  والنبوة  التوحيد  فهم  يمكن  وبقية  وال  اإل أخر  يمان  ركان 

  نفرِ ق ال  وأ  من دون التمسك بالثقلين معاً   اً صحيح  اً والجوانب األخرى لإلسالم فهم 
وأية محاولة لتناول التوحيد او النبوة او غيرها من جوانب الدين من دون  بينهما.  

نةألن من يسمون أهل  الرجوع لفهم العترة تظل محاولة منحرفة ومنقلبة. و  قد    السُّ
البيت   أهل  يأخذوا من  أن  والتشبي،  عليهم السالم رفضوا  التجسيم  نجد  للذات    هلذلك 

نازاًل الى السماء الدنيا كل صباح    تعاىلي تصور هللا  الت االلهية في مذاهبهم المعتورة  
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بتصوير النبي  ونجد فيها ايضًا الحط من مقام النبوة  أو أن له اصابع وارجل، الخ.  
لتعاليم    صلى اهلل عليه وآله وسلم  مناقض  ذلك  وكل  االنتحار!  محاواًل  او  للقرآن  ناسيًا 

نةالقرآن و  كثير من التحريف للدين في تلك  نجد الالنبوية االصيلة. حتى أننا    السُّ
. ويقر علماء كانوا سلفية  السالم  معليه  نها رفضت الرجوع للعترة المذاهب المعتورة أل

بعد    السالم  معليه  وهابية بأنهم فهموا القرآن الفهم الصحيح بعد أن رجعوا الى العترة 
فهمًا مغلوطا. يقول الشيخ حسن فرحان المالكي أنه فهم التوحيد  حتضنون  أن كانوا ي

فقط بعد ان رجع   صلى اهلل عليه وآلهورسوله  تعاىلحب هللا أوالنبوة الفهم الصحيح بل و 
 . السالم  عليهوقرأ لهم خاصة امير المؤمنين اإلمام علي  السالم معليهلفهم العترة 

امير المؤمنين اإلمام    الشامل لوالية  وبعد ذلك التوضيح النبوي بيد أنه            
  معنى  ن يفسر كهنة البالط السقيفيأنه من الغباء  إوربطه بالقرآن ف  السالم  عليه علي  

ن  حتى ان قارئًا حسيًا عاديًا يملك نصف عقل ل.  فقط   "مولى" بالمحب والنصير
مة يرضى بمثل هذا التفسير الضحل والتافه والخبيث الذي يختزل المعنى الشامل لكل

 صلى اهلل عليه وآله وسلم   فهل يمكن ان يقول النبي  ! "مولى" الى فقط "محب" و "ناصر"
محب    عليه السالمعلي    انه من كان هو محبًا وناصرًا له فإن أمير المؤمنين اإلمام 

لهو تفسير يضحك الثكلى  هذا  ن تفسير كهنة البالط السقيفي  إ  حقاً وناصر له؟!!  
في حقيقة األمر    م. ة راسخة فيهكَ لَ مَ   والُعْته  كان الغباء  هؤالء الذين   ال منإوال يخرج  

ألن    ومستحمراً   ن يكون حماراً أال من رضي  الكهنوتي إال يقبل ذلك التفسير  فإنه  
تي تحاول  ال  المعتورة  مثل هذه التفاسير   وراءعادي يالحظ القصد السيئ    قارئ اي  
والحقيقة.  تأن   الحق  السقيفي  الفكتم  البالط  كهنة  لكلمة  تفسير  ل  "مولى"  المتمحِ 

"ب حقيقة    " النصير" و  " المحبمعنى  من  هروب  الدالالت  هو  تحمل  الكلمة  ان 
صلى اهلل  للنبي  خليفة األول  الهو    عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام الواضحة أن  

  "مولى" لكلمة  البالط السقيفي  كهنة  ذي فبركه  ال. كما ان التفسير الضال  عليه وآله وسلم
لهية والنبوية  وامر اإل األ   واخالفولئك الذين  ألية  امحاولة لتغبيش وعي العامة وحمهو  

لها.    هل  م يكونوا أ ل  بالرغم من أنهم ها  و الخالفة من اهلها الشرعيين وتقمص  واواغتصب
من  إن  الناس في صعيد مشمس ليقول لهم    صلى اهلل عليه وآلهذ كيف يجمع النبي  إ

أ ف  " نصيره "و  "حبيبه" كنت اإلمام إن  المؤمنين   " بيبهح "ايضًا    عليه السالم علي    مير 
اإلسالمية  منذ بداية الدعوة    مسلمينكافة ال  صلى اهلل عليه وآلهالنبي    لم يدعُ أ؟  "نصيره "و
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ض في الحق؟  ونصرة بعضهم البع  تعاىل  وحتى نهايتها لحب بعضهم البعض في هللا
فإن   السقيفي  لذلك  البالط  كهنة  هو  تفسير  إنما  والنصير  بالمحب  "مولى"  لكلمة 

وإبعاد الناس عن  الحق  وكتم  يستهدف محاصرة  ومتمحل  ومتخرِ ص     تفسير باطل  
على  ا و بل  وتضليل  الحق    حملة تمحُّالت    البسطاء. لضحك  محاوالت  فرغم 

السقيفي في تناولهم لمعنى وقصد كلمة "والية" وصرفها   وتخرُّصات كهنة البالط 
انفسهم  على اعقابهم  ٍن ال توجد حتى في معاجم اللغة فإن اقطابهم المنقلبين  المع

صهاك    ابناقروا ضمنًا في تصريحاتهم ان الوالية تعني الخالفة النبوية. حيث يقول  
"ثم توفى    ،صهاك قائالً   ابن"انا ولي رسول هللا." وواصل    ،قحافة قال  ابي  ابنان  

لم يصرف ارباب التحريف والتزوير    ماذا لوعليه،    11ابوبكر وانا ولي رسول هللا."
صهاك الى ما زعموه في نصوص نبوية اخرى انه يعني   ابن معنى "ولي" في قول 

ريقة واضحة الخالفة النبوية؟  صهاك به وبط  ابن"المحب" و"الناصر" فقط بينما َقَصد  
معنى والقصد الحقيقي للنصوص النبوية من أجل  الب  والكاذب  هذا التالعب الوقح  ما

ال تجر؟   صلى اهلل عليه وآله وسلم صهاك تجر بينما "باء" النبي  ابنتحريفها؟ فهل "باء" 
و تتحقق  أهل يعتقد كهنة البالط السقيفي ان كل الناس ال عقول لها ولن تبحث  

كهنة البالط السقيفي من معنى "ووليه" في إعالن    هو رأي عرف الحقيقة؟ وما  وت
والذي يعلن    صلى اهلل عليه وآله وسلم  في حياة النبي   عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام 

عباس ان    ابن"عن    ،؟ حيث تقول الرواية صلى اهلل عليه وآله وسلم  نه ولي ووارث النبيأ
 ن مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلىإ﴿َأف  ،ان هللا يقولرسول هللا    عليًا كان يقول في حياة

ا بعد إذ هدانا هللا تعالى. وهللا إلن مات او قتل  ابنوهللا ال ننقلب على اعق  ﴾.أَْعَقاِبُكمْ 
عمه ووارثه فمن    ابنقاتل عليه حتى اموت. وهللا إني ألخوه ووليه و   قاتلن على ماأل

  كلمة "ووليه" في النص معنى  سيفعل كهنة البالط السقيفي ب  ماذا ف  12به مني؟"  أحق
كتبهم؟  أعاله امهات  في  يوجد  بتعبير    ماذا  والذي  السقيفي  البالط  كهنة  سيفعل 

  ع اجتماصهاك في    ابنابي قحافة و   ابن به مني"؟ بينما ادعى    أحق "ووارثه فمن  
حقًا لقد تالعب كهنة البالط  .  صلى اهلل عليه وآله وسلمالسقيفة زورًا انهم اولى بالنبي  

من اجل  قيقية  والحالسقيفي بأبجديات المعاني اللغوية وجردوها من معانيها الشرعية  
الذين  اثبات شرعية   الواضحة عن  أولئك  اللغوية  المعاني  ال شرعية لهم وصرف 

  خلفاءالذين هم ال  عليهم السالممقاصدها الشرعية من اجل ابعاد الناس عن أهل البيت  
 . االسالمية  الشرعيين لألمة

عليه  علي    أمير المؤمنين اإلمام مر تبليغ خالفة  أن  أ ننسى  يجب ان  وال            
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وواليته على الناس في آية التبليغ قد ُألِحَقت به    صلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي    السالم
شرطية ِرَساَلَتهُ   تقول،  جملة  َبلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل  لَّْم  يوضح    13﴾﴿َوِإن  مر  أن  أوهذا 

على    صلى اهلل عليه وآلهخليفة للنبي    عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمامتنصيب  
جلل وهام وحجر زاوية في كمال االسالم يكون به الدين  وديني  لهي  إ مر  أ  هو  لناس ا

صلى ذ كان جوهر قول النبي إ . غيابًا تاماً  يغيب الدين من دونهبينما   وحاضراً  مبلغاً 
علي    المؤمنين اإلمام الناس ألمير  مواالةيتمحور حول "مولى" ليجعل    اهلل عليه وآله

مواالة    صلى اهلل عليه وآله  جعل النبي  ، كما ذكرنا سابقًا، فقدبل  .كمواالتهم له  عليه السالم
اإلمام  المؤمنين  السالمعلي    أمير  ينقطع    عليه  ال  هلل    لمواالة امتداد    تعاىل الناس 

ّللا ُ   في آية الوالية، ﴿ِإنََّما َوِليُُّكمُ   تعاىلكما قال هللا    صلى اهلل عليه وآلهللنبي  تهم  ومواال
اَلةَ  ُيِقيُموَن الصَّ َراِكُعونَ  َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن  َكاَة َوُهْم  وهذه    14﴾.َوُيْؤُتوَن الزَّ

  ي ذ يقر حتى مفسر إ.  عليه السالم علي    أمير المؤمنين اإلمام نزلت في  القرآنية  اآلية  
الذي يوالي   السقيفة  أالخط  المؤمنين  نزلت في  القرآنية  ن هذه اآلية  إقطاب  أمير 

مفروضة.   غير في صالة ركوعه أثناء بخاتمه تصدق  عندما  عليه السالمعلي    اإلمام 
علي    المؤمنين اإلمام  ألمير   صلى اهلل عليه وآلهن الوالية التي أعلنها النبي  فإوبذلك  

عالن  إ لهية نزلت في القرآن قبل غدير خم بزمن طويل وكان  إ لهي والية    عليه السالم
في    صلى اهلل عليه وآلهعلى لسان النبي    عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلماموالية  

تأكيد  إ غدير خم     أمير المؤمنين اإلمام بوالية    لهيوترسيخ لألمر اإلوتذكير  عادة 
على اعادة    صلى اهلل عليه وآلهي  وقد دأب النب  في القرآن.   مذكوروال  عليه السالم علي  

من خالل نصوص متنوعة النه   عليه السالمعلي  تأكيد خالفة أمير المؤمنين اإلمام 
ذلك التحالف  أن  و ضد ذلك األمر االلهي والنبوي كان يعلم بوجود تحالف معارض 

الدين. هدم  الى  يهدف  ف  المنافق  اإلإوبهذا  لخالفة  اإل  عدادن  والنبوي  أمير  لهي 
واالعالن عنه بصفة متكررة من خالل نصوص    عليه السالمعلي    ن اإلمامالمؤمني

بداية التنزيل  آية االنذار في  مد طويل بل وكما رأينا من  أكان منذ  وسياقات متعددة  
يوم  التنزيل في  نهاية  أيضًا وحتى بعد    ثناء التنزيلاستمر ذلك اإلعداد واالعالن أو 

  ألمير المؤمنين اإلمام الطاعة الحكمية والوالئية    تعاىل  سس هللا أ. وبذلك  رزية الخميس 
  عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام ليقوم    خم  حتى قبل يوم غدير  عليه السالمعلي  
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صلى اهلل  ن النبي  أوبما  وبعد رحيله.    صلى اهلل عليه وآله  بأمر الناس في حضور النبي
  وبغضاً   كرهاً   نتجأقد  ه للحق  رْ ذلك الكُ ن  أو   ون كثر الناس للحق كارهأن  أيعلم    عليه وآله

لذلك طلب النبي    ،منذ بداية التنزيل  عليه السالمعلي    ألمير المؤمنين اإلمام   وعداءً 
ويوالوه    عليه السالم علي    أمير المؤمنين اإلمامن يحبوا  أمن الناس    صلى اهلل عليه وآله

صلى اهلل  نجز النبي  أن  أ و يخذلوه. وبعد  أيعصوه    والال يبغضوه  أويطيعوه وينصروه و 
التي تقول، ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت  القرآنية  نزلت اآلية    ،في غدير خم  تعاىلمر هللا  ا  عليه وآله

ر عن رضا هللا  تعب ِ ل  ﴾ َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً  َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمتُ 
هللا    تعاىل دينا  تعاىل فأتمَّ  االسالم  ورضي  هللا  .  نعمته  أعتبر  فقد  أمير    تعاىل وهكذا 

ونعمة الهية    لناس ل   تعاىلرسالة هللا  جزءًا ال يتجزأ من    عليه السالم علي    المؤمنين اإلمام
  خالفةبتبليغ    صلى اهلل عليه وآلهالنبي    تعاىل هللا    مر ألذلك    . كذلك   وكمال لدين االسالم

اآلية  فلناس.  إلى كافة ا صلى اهلل عليه وآله للنبي السالمعليه  علي    المؤمنين اإلمام  أمير
غ والية  وبلَّ   تعاىلمر هللا  أ   صلى اهلل عليه وآلهالنبي    أنجز ن  أمباشرة بعد  قد نزلت  القرآنية  

علي    أمير المؤمنين اإلمام وانتهى من تنصيب    عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام 
عليه  علي    المؤمنين اإلمام   ن ألميرإن  اوبذلك توضح اآليت.  وخليفة  ولياً   عليه السالم

بالتبيان    لى الناسإثناء التنزيل وتم تبليغها  أ والية على الناس تأسست بالوحي    السالم
 وَلَما كان الدين مبلغا من دونه.  صلى اهلل عليه وآلهثناء حياة النبي  أ  النبوي 

قتصر فقط  تلم    عليه السالمعلي    مامالمؤمنين اإل  بأميرلعناية اإللهية  ن اإ          
في غدير    وأقربين  نذار األإآية    من خالل   صلى اهلل عليه وآلهبتنصيبه خليفة للنبي  

اإلمام ن  إبل    .خم المؤمنين  دائماً   عليه السالمعلي    أمير  هللا    كان  عين    تعاىل في 
ترب    لنفسه.   عليه السالمموسى    اصطنع كما    لنفسه نعه  ط يص المؤمنين  أمير  ى  فقد 

 صلى  الرسول يفارق  ولم   صلى اهلل عليه وآلهالنبي    تحت رعاية  عليه السالمعلي    اإلمام 
 كان  ، شديدة معيشية   قريش أزمة عندما أصابتف.  ته حيا أثناء وسلم وآله عليه اهلل
أمير المؤمنين    صلى اهلل عليه وآلهخذه النبي  فأ  .العيال كثير  رضي اهلل تعاىل عنه  طالب أبو

 العبء  ليخففالعباس  رضوان اهلل تعاىل عليه جعفرا  أخذبينما   عليه السالمعلي  اإلمام 
أمير المؤمنين  لهي جعل من  إ هذا ترتيب  كان  و .  رضوان اهلل تعاىل عليهطالب    أبو  عن
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 بعثه  عندما صدقه ي و   صلى اهلل عليه وآله تبع النبي  شخص ي  أول  عليه السالم علي    اإلمام 
أميرإذ  .  نبياً   تعاىلهللا   اإلمام   يقول  صحبته ورفقته   في  عليه السالم علي    المؤمنين 

 بالقرابة  هللا  رسول من موضعي علمتم "وقد  ،وِقَيمها وأخالقهاوتشربه بعلم النبوة  
والمنزلة ي الخصيصة القريبة   صدره،  إلى يضمني ولد، وأنا حجره  في ضعني. 
 وما فيلقمنيه، الشيء يمضغ وكان عرفه، ويشمني جسده،  ويمسني ويكنفني فراشه

 اتباع  أتبعه كنت  "ولقد  ،إلى قوله  15".فعل في خطلة وال  قول في  لي كذبة وجد
 ولقد  به،  باالقتداء علما ويأمرني أخالقه من يوم  كل في لي يرفع أثر أمه، الفصيل 

 في يومئذ  واحد  بيت  يجمع ولم  غيري،  يراه  وال  فأراه  بحراء،  سنة كل يجاور في  كان
الوحي   نور أرى  ثالثهما، وأنا وخديجة، وآله وسلم عليه اهلل صلى هللا رسول اإلسالم غير

،  أيضاً  عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام ويقول    16".النبوة وأشم ريح والرسالة
وحفظته سألته إال شيء ذلك من بي  يمر ال "وكان تمتع    17". عنه  أمير  وهكذا 

بتشرب علم النبوة وحكمتها وعدلها ورحمتها وصدقها    عليه السالمعلي    المؤمنين اإلمام 
نبي  حب ال و   تعاىلله وحبه هلل    تعاىل  لى درجات التمتع بحب هللاإيمانها حتى ارتقى  إو 

بعد ذلك كله  فمن الذي يحق له  .  صلى اهلل عليه وآله   للنبي  له وحبه   صلى اهلل عليه وآله
  ألمير  تعاىل ؟ وداللة حب هللا  عليه السالم  علي  أمير المؤمنين اإلمام ن يتقدم على  أ

اإلمام النبي  إ  عليه السالمعلي    المؤمنين  خيبر  أ   صلى اهلل عليه وآلهن  في    هنأعلن 
ورسوله    تعاىل  ويحبه هللا  صلى اهلل عليه وآلهورسوله    تعاىلية لشخص يحب هللا  ا سيعطي الر 

عليه    اً علي  أمير المؤمنين اإلمامولم يكن ذلك شخص آخر سوى  .  صلى اهلل عليه وآله
  حب هللا   صلى اهلل عليه وآلهن في حديث الطير المشوي يوضح النبي  أ. كما  السالم

حادثة الطير    تكشف وفي نفس الوقت    عليه السالم علي    المؤمنين اإلمام  ألمير   تعاىل
 "اللهم ،  صلى اهلل عليه وآله  . يقول النبيهونحسدالمشوي أن الكثير من الناس كانوا ي

 نفسي: اللهم  في يقول الراوي: فقلت  .هذا من يأكل معي إليك،  خلقك بأحب ائتني
 من فقال الراوي:  خفيًفا، قرًعا الباب  فقرع  فجاء علي، نصار،األ  من رجالً  اجعله
 فرجعت   :قال حاجة. فانصرف،  هللا على إن رسول  فقال الراوي:  فقال: علي،  هذا؟
 هذا  من معي يأكل إليك  خلقك بأحب اللهم ائتني :الثانية  يقول وهو هللا رسول  إلى

 فقرع  علي   فجاء قال: نصار،األ من رجالً  اللهم اجعله نفسي: في فقلت  .الطير 
 إلى فرجعت   :قال  فانصرف، حاجة؟ على هللا  أن رسول أخبرك ألم فقلت:  الباب، 
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ائتني  : الثالثة يقول وهو هللا رسول  هذا من معي يأكل إليك خلقك  بأحب اللهم 
 وإلي،  فتح اللهم : اهللا فقال رسول شديًدا، ضرًبا فضرب الباب علي   فجاء  .الطائر 

 رسول مع فجلس فتح قال:ا فتح، ا قال هللا،  رسول إليه  نظر  فلما قال: وإلي اللهم 
مثلة التي توضح  هائل من األ  مثلة قليلة من كم  أوهذه    18".الطير من فأكل معه هللا،

. كما أن الحادثة  تعاىلعند هللا    عليه السالمعلي    المؤمنين اإلمام   لهي ألميرالمقام اإل
مع  و .  صلى اهلل عليه وآلهتوضح أن اعدائه ومبغضيه كانوا يحاولون حجبه عن النبي  

حتى  والتقوى  يمان  في سلم اإل  عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام قد ارتقى  ذلك ف 
وصل ذروته فأصبحت تزكيه السماء له واضحة في كل وقت وحين إما باآليات  

  عليه السالم علي    أمير المؤمنين اإلمام و األحاديث النبوية والتي بيَّنت تمتع  أالقرآنية  
 .  لصناعة وتربية وصياغة الهيةبالفعل  أنه قد خضع  ثبت ت  بفضائل سماوية

عليهم  طاعة ألهل البيت  ال أهمية  ح  يوضفي تالوحي القرآني والنبوي  ستمر  إ           
اأَلْمِر   َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا ّللا َ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي يقول القرآن، ﴿َياإذ  .  السالم
كما  . فالحياتية   مر الدين الذي ينظم كافة شؤون الناس أفاألمر هنا هو    19﴾.ِمنُكمْ 

النبي   المهام    صلى اهلل عليه وآلهكان  بذلك  حياته  في  على  يقوم  اولى  جعله  والذي 
ئمة الطاهرين  واأل  عليه السالم  اً علي  أمير المؤمنين اإلمام ن  إفنفسهم  أ المؤمنين من  

  عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام يقومون بنفس المهام. فقد سأل    عليهم السالم
. فقال له  اآلية القرآنية اعالهااأَلْمِر" المذكور في  عن "ُأْوِلي وآله صلى اهلل عليه النبي 
قد   السالم عليه الباقر محمد اإلمام أن    ي وِ أولهم" ورُ  "أنت ،  صلى اهلل عليه وآله النبي  

 فقال، "نزلت  ﴾ .منكم  األمر وأولي الرسول وأطيعوا  هللا ، ﴿أطيعواتعاىل  قوله ل عنئِ سُ 
  علياً  يسمي أن منعه "فما  ،يقولون  الناس فقيل له، "إن "  .طالب  بن أبي علي في

 الصالة رسوله على أنزل  هللا لهم إن  الباقر، "قولوا االمام   فقال في كتابه؟" بيته وأهل
 ينزل طوفوا فلم  الحج  وأنزل ذلك،  يفسر  هللا  رسول كان حتى  أربعا ثالثا وال  ولم يسم

 األمر الرسول وأولي وأطيعوا  هللا  وأطيعوا وأنزل   هللا،  رسول ذلك  لهم  فسر  حتى  سبعاً 
  أن  هللا  سألت إني بيتي، وأهل بقوله، "أوصيكم بكتاب هللا هللا رسول ففسرها منكم 

  تعاىليمان باهلل مر اإلأ ف 20".فأعطاني ذلك  الحوض،  علي   يردا  حتى بينهما يفرق  ال
االسالم على    تعاىلعلى الناس. فكما لم يفرض هللا    تعاىلوالنبوة والوالية ال يفرضه هللا  

فانه ال يفرض الوالية على    ﴾﴿َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأنُتْم َلَها َكاِرُهوَن؟   ، وقال في ذلكالناس  
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  . تلك الوالية اإللهيةو رفضهم لأالناس لكنه يترك الناس ليتحملوا مسؤولية قبولهم  
ينزل في القرآن في كل فترة البعثة النبوية في  لم   صلى اهلل عليه وآلهكما ان اسم النبي 

  تعاىلاهل مكة ان يطلبوا من هللا  عَقل من  بل نزل في الفترة المدنية. فهل كان يُ   .مكة
في القرآن في ذلك الحين ليتأكدوا من نبوته؟    صلى اهلل عليه وآلهان يذكر اسم نبيه  

ذكر هللا   لو  انه حتى  النبي    تعاىلكما  القرآن     عليهم امجعنيصلوات اهللاسم عترة  في 
ذكر القرآن أسماء    إذا. و كثر شراسة مما استهدفوهمأ الستهدفهم النواصب بطريقة  

آيات القرآن التي تحتوي على أسماءهم خاصة    النواصب   سقطأل  عليهم السالم العترة  
ك  ن هناالدعاء بأكذبًا با  تعاىل  وان الخط السقيفي لم يوفر جهدًا ابدًا لالفتراء على هللا 

التي تحث  القرآنية  صالة العصر" في اآلية  تعبير "و آيات للرجم ورضاعة الكبير و 
المحاوالت  من . باإلضافة الى كثير  على المحافظة على الصالة والصالة الوسطى

   تحريف الدين. المتعمدة ل 
المؤمنين  أمير  ن  أنهم سيدركون  إلهي للخالفة فالمفهوم اإل   عامةفهم ال  إذاف          

حاديث الصحيحة  أل آليات القرآنية وال  نه وفقاً هو االحق بها أل  عليه السالم   اً علي  اإلمام 
  أمير المؤمنين اإلماممع الحق والحق مع    عليه السالم  اً علي  أمير المؤمنين اإلمام ن  إف

ق  المتمسكون بالحيناله  بل    .اً بد ا ال يناله الظالمون    تعاىل  ن عهد هللا إو   عليه السالمعلي  
صلى    وفقًا لنص الرسول  قضىهو األ  عليه السالمعلي    ة وأمير المؤمنين اإلماملا والعد

و   اهلل عليه وآله قضاء  الناس  امر  كافة  األلذلك  وان  له  يتصدى  ان    قضىيجب 
فقه منه حتى  أكل الناس يقر أن وليس ذلك الذي يعتريه الشيطان او الذي  قضائياً 

  عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام   م يكنل  النساء في خدورهن؛ الذين لهلكوا لو
  اءهموخلف اءنبياأل يختارالذي    تعاىل  نه هللالذلك فاموجودًا حسب اقرارهم بأنفسهم.  

صلى  وقد قال ذلك النبي    . حقلل مر حق وتبليغ  أنه  أل  حداً أ مر  وال يتدخل في هذا األ
تولي الخالفة من  ن تأومناصرتها له  سالمها  للقبيلة التي اشترطت إل  اهلل عليه وآله

يجعله حيث يشاء.    تعاىلمر هللا  أمر الخالفة  أن  أ  صلى اهلل عليه وآلهبعده. فرد النبي  
لى الناس  إ   تعاىلهللا    مايقدمه  ةلهيإع  ير امشوالخالفة هي  ع النبوة  ير امشوهكذا فإن  

هللا يختاره  من  خالل  خلقه.    تعاىل   من  هللاأذ  إ من  النبوي    تعاىل   ن  مشروعه  يبلغ 
ليوصله  واالتقى  علم  باألواالستخالفي   خلقه  الإمن  معانيه    خالصاً   ناس لى  بكل 
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لهي في معاني مشروعه الديني للناس.  اليقينية والجازمة التي ال تحيد عن القصد اإل
ال من  إالتأصيلي بطريقة جازمة ويقينية  و لهي  اإلو نجاز المشروع الديني  إ وال يستطيع  
عطاهم الحق  أ و   ، المعصومين العادلين ؛  لهي الكبيرلهذا المهام اإل  تعاىل  اختارهم هللا 

في انحراف  غارقة  مة  ي اغتصاب لذلك الحق يجعل األأ  إال أن .  في القيام بذلك 
جعل  جل  أ. ومن  ولألسف فقد حدث ذلك في السقيفة  وعبث وتيه وضالل مبين 

  تعاىله هللا  الديني الكبير نب  ذلك المهام  نجاز  لهي إلبهذا االختيار اإليلتزم  نسان  اإل
 من خالل قوله، ﴿َوَربُّكَ حتمي  لهي  إ هو اختيار    هنسان ووضح له بان اختيار اإل

نسان عمن اختارهم  حتى ال يحيد اإل  21﴾اْلِخَيَرةُ  َلُهمُ  َكانَ  َما َوَيْخَتارُ  َيَشاء َما َيْخُلقُ 
و ينقلب عليهم. وبذلك  أو يتقدم عليهم  أو يقف في طريقهم  أو يرفضهم  أ  تعاىل  هللا

يجعل عليهما ما يختاره    تعاىلن هللا  أن النبوة وخالفتها من الدين و أ  تعاىل ح هللا  وضَّ 
نةهل  أ نهم  أ عون  تعج كتب من يد  و بنفسه.   ونبيه    تعاىل هللا    التي تؤكد أن   راهين الب ب  السُّ

ن يدلف في  عليه أوكل ذي عقل . عليهم السالمالبيت قد اختارا أهل   صلى اهلل عليه وآله
لى تلك الحقيقة التي  إ بصرة وعقل متدبر وقلب واع وسيصل  ست تلك الكتب بعين م

 وأشرف  هم أكمل  عليهم السالم  المطهرون هل البيت  أفكالشمس في السماء الصافية.  
اهل  الخالئق فهم  والصفاء.  والنقاء  والعدل  اإليمان   وقوة  العقل  رجاحةو  الطهارة 

والتق الدين.  وى  والصدق  بالعلم    تعاىل  ذ عصمهم هللاإوعلم  كل رجس وسلحهم  من 
العدل. وبما  أوالحكمة والعدل وجعلهم   نه ال ينال عهده  إقد قال    تعاىلن هللا  أئمة 

يمكن ألفالن  و الظالم السقيفة    ان    صهاك(   ابنبي قحافة و   ابن )   الظالمين قطاب 
  اوسنرى هذه الحقيقة عندما نتمعن في تاريخهم تعاىلعالقة مع عهد هللا   ايكون لهم

 المليء بالظلم. 
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عليه  خليفة كهارون    عليه السالم  عليأمير المؤمنين المام  
 ا  ال انه ليس نبيإ،  السالم 

               
 

والية                      تبليغ  يقتصر  اإلمام  لم  المؤمنين  السالم   عليأمير    عليه 
ناس من خالل آية االنذار وآية التبليغ وآية  إلى ال  صلى اهلل عليه وآله نبي  وخالفته لل

أمير المؤمنين  خالفة    صلى اهلل عليه وآلهقد دعم النبي  فمر فقط بل  ولي األأطاعة  
عليه    عليأمير المؤمنين اإلمام  حاديث كثيرة تؤكد والية  أب  عليه السالم  علياإلمام  

 صلى اهلل عليه وآلهنبي  ذ جعل الإ.  صلى اهلل عليه وآله  على الناس وخالفته للنبي  السالم
  عليهما السالم   منه كمنزلة هارون لموسى  عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام  منزلة  

صلى اهلل  النبي    جعل. فعندما  اً ليس نبي  عليه السالمًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أال  إ
  المدينة وهمَّ   فيقائمًا على امر الناس    عليه السالمًا  عليأمير المؤمنين اإلمام    عليه وآله

إلى تبوك اإلمام    ، بالخروج  المؤمنين  أمير  مرافقته الى  في    عليه السالم  عليرغب 
،  عليه السالم  علي المؤمنين اإلمام    ألميرقال    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  تبوك. إال أن  

وهذا    1".بعدي  نبي  ال أنه إال موسى، من هارون  بمنزلة مني  تكون  أن "أال ترضى
 الرسول من عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام    ألمير كانت التي المرتبة يعني أن

التي وسلم وآله عليه اهلل صلى نفسها   السالم عليهما موسى من لهارون  كانت هي 
النبوية لهارون من موسى   باستثناء المرتبة غير   عليهماالنبوة. وعندما نستقصي 

الخالفة واالصالح والعدل وتجنب سبيل المفسدين كما و خوة  نجدها هي األ  السالم
َقْوِمي   التي تقول، ﴿َوَقاَل ُموَسى أَلِخيِه َهاُروَن اْخُلْفِني ِفيلقرآنية  اة  اآلي في سياق 

لموسى   هارون  ن كل مسلم يقر بخالفةأوبما    2﴾.ِبيَل اْلُمْفِسِدينَ َوَأْصِلْح َواَل َتتَِّبْع سَ 
ن يقر بخالفة  أيجب على مسلم  فإنه وفقًا للحديث النبوي أعاله  فكذلك    السالم عليهما

للنص    . فوفقاً صلى اهلل عليه وآلهللنبي محمد   عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  
أ  فالنبوي  كماإعاله  موسىآو  عمران بيت لآ في والخالفة النبوة اجتمعت   نه   ل 

صلى   ي محمدالنب  أهل بيتالخالفة في  النبوة و اجتمعت   فكذلك  عليهم السالموهارون  
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النبوي    . ووفقاً اهلل عليه وآله الحديث  النبي    ، عالهأ لمعنى  قد    صلى اهلل عليه وآلهفان 
  موسى من هارون  كمنزلة منه  عليه السالم   علي أمير المؤمنين اإلمام  منزلة   جعل

  موسى النبي   من  السالم عليه هارون النبي   منزلة هي مامستثنيًا النبوة. ف السالم عليهما
، ﴿َقاَل َربِ   السالم عليه موسى نبيال  لسان على ويقوليجيبنا   القرآن ؟ السالم عليه

ْر ِلي َأْمِري    *اْشَرْح ِلي َصْدِري     * َيْفَقُهوا َقْوِلي    *ُعْقَدًة مِ ن لِ َساِني   َواْحُللْ   *َوَيسِ 
ْن أَْهِلي  َواْجَعل لِ ي َوِزيراً    * ِفي َأْمِري  َوَأْشِرْكهُ  * اْشُدْد ِبِه َأْزِري  * َهاُروَن َأِخي  * مِ 

ُسْؤَلَك َيا  َقاَل َقْد ُأوِتيَت    * ِإنََّك ُكنَت ِبَنا َبِصيرًا   * َوَنْذُكَرَك َكِثيرًا    * َكْي ُنَسبِ َحَك َكِثيرًا  
ُهَو َأْفَصُح ِمنِ ي ِلَسانًا   ، ﴿َوَأِخي َهاُرونُ السالم عليه موسىالنبي  كما قال    3﴾.ُموَسى

ُقِني ِرْدءًا ُيَصدِ  َمِعَي  ُيَكذِ ُبوِن   َفَأْرِسْلُه  َأن  َأَخاُف  َسَنُشدُّ   *ِإنِ ي  ِبَأِخيَك   َقاَل  َعُضَدَك 
  ووفقاً  4﴾.اْلَغاِلُبونَ  ِبآَياِتَنا َأنُتَما َوَمِن اتََّبَعُكَما َن ِإَلْيُكَماَوَنْجَعُل َلُكَما ُسْلَطانًا َفاَل َيِصُلو 

  السالم عليه  هارون النبي  من  السالم عليه  موسىالنبي  فقد طلب القرآنية  اآليات لهذه  
﴿اْخُلْفِني    السالم عليه  موسىالنبي  ذ يقول النص على لسان  إ قومه.   يخلفه في أن
، ﴿َقْد ُأوِتيَت  قائالً  السالم عليه  موسىالنبي   طلب  تعاىل  لبى هللابعد أن   ﴾َقْوِمي ِفي

 ماعليه موسى وهارون  ؛ النبيَّانالعالقة بين  اعالهأ وتبين اآليات  ﴾.ُسْؤَلَك َيا ُموَسى
  هي منزلة الوزارة   السالم عليهموسى  النبي   من السالم عليه   هارون النبي   . فمنزلةالسالم

 والخالفة وكذلك النبوة.  
طلبه    صلى اهلل عليه وآله  محمد  لتلك اآلية القرآنية التي بنى عليها النبي  ووفقاً          

مكانة النبي  نفس  في    عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن يجعل  أ  تعاىلمن هللا  
علي  أمير المؤمنين اإلمام  وجه الشبه بين  أ ن  إباستثناء النبوة ف  عليه السالمهارون  

قد   صلى اهلل عليه وآله   محمد  ن الرسولأذ  إكثيرة.    عليه السالمهارون  النبي  و   عليه السالم
  التي منحها النبي موسى  منازلال جميع عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام   منح

  محمد   فة لكن استثنى النبيالوزارة والخال  ؛عليه السالم  النبي هارون  إلى  عليه السالم
 أن  . فكماصلى اهلل عليه وآله محمد النبي   بعد  نبي نه الأ ذ  إ النبوة    صلى اهلل عليه وآله 

هارون  موسى خليفة  عليه السالم  النبي  المؤمنين   قومه في   عليه السالم النبي  فأمير 
 وكما قومه. في  صلى اهلل عليه وآله خليفة النبي محمد  يضاً أ عليه السالم علي  اإلمام  

فأمير المؤمنين  في قومه    عليه السالم النبي موسى وزير  عليه السالم النبي هارون  أن
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نه  أوكما   .في قومه  صلى اهلل عليه وآلهيضا وزير النبي محمد  أ   عليه السالم علي  اإلمام  
  عليه السالم في غياب النبي موسى    عليه السالممن النبي هارون    حقأ لم يكن هناك  
  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  من    حقأ فكذلك لم يكن هناك  ليشغل مكانه  

 ليس هناك أفضل أنه وكماليشغل مكانه.    صلى اهلل عليه وآله  في غياب النبي محمد
 لم يكن هناك فكذلك  ، عليه السالم  النبي موسى من بعد عليه السالم النبي هارون  من

صلى اهلل عليه    النبي محمد من بعد  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام   من أفضل
 كان فكذلك  ،السالم  عليه موسى  للنبيًا أخ عليه السالم . وكما كان النبي هارون وآله

ذ روي  إ.  وسلم وآله عليه اهلل صلى للرسول  اً اخ عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
أمير   جاء واألنصار، المهاجرين بين وسلم وآله عليه اهلل  صلى آخى رسول عندما أنه

 وبين  بيني تؤاخ أصحابك ولم ، "آخيت بينقال لهو  عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام  
وهناك    5".الدنيا واآلخرة  في أخي أنت:  وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي له فقال .أحد 

عليه  علي  المؤمنين اإلمام    قال ألمير  صلى اهلل عليه وآلهن النبي  إرواية أخرى تقول  
  في اآلية   ﴾وَأنُفَسُكمْ  ، ﴿َوَأنُفَسَناتعاىلهذا مصداق لقوله    6".منك  وأنا  ، "أنت مني السالم

كَ القرآنية اَءُكْم  ابناَءَنا وَ ابن ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدعُ  ، ﴿َفَمْن َحآجَّ
فكلمة   ﴾ .وَأنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَة ّللا ِ َعَلى اْلَكاِذِبينَ  اَءَنا َوِنَساَءُكْم َوَأنُفَسَناَوِنسَ 

صلى اهلل    للنبي  خاً أليس فقط   عليه السالم  اً عليالمؤمنين اإلمام   أمير  جعلت "أنفسنا"
أمير المؤمنين  وبذلك يكون    .وروحه  صلى اهلل عليه وآلهنفس النبي    ضاً أي بل    عليه وآله
 وبعد  تهحياأثناء   صلى اهلل عليه وآله  الرسول من يمثل خير  عليه السالمعلي  اإلمام  
  صلى اهلل عليه وآله ن النبي  أنفسنا" توضح  أن كلمة "وكما ذكرنا سابقًا فإبل    رحيله.

ل البيت  باقي أهو   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  من خالل    "بنفسه" حاضر  
من  إنه معلوم بالضرورة أن  لذلك ف  الطاهر.  رغم غياب جسده   عليهم السالماالطهار  

عليهم االطهار  باقي أهل بيته  و   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  يقف في وجه  
  ومن يحاربهم كمن يحارب النبي   صلى اهلل عليه وآلهيقف في وجه النبي  أنما  ك  السالم

  خليفةً   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ومما يؤكد تنصيب  .  صلى اهلل عليه وآله
جبريل  أ  الدين  وتأصيل وتأويل  تبليغ    بأمر  وقائماً   صلى اهلل عليه وآلهللنبي   أخبر  ن 
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بي قحافة من مهام تبليغ سورة  أ   ابنبخلع  قد أمره    تعاىلبأن هللا    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  
بي قحافة  أ   ابن   صلى اهلل عليه وآلهخلع النبي  ونتيجة لذلك فقد    .ل رجل منه براءة وارسا

اإلمام  وأرسل   المؤمنين  براءة.    عليه السالم  اً عليأمير  سورة    قولن  إفوعليه  لتبليغ 
عليه    اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أ"رجل منك" يؤكد    صلى اهلل عليه وآلهجبريل للنبي  

ابي قحافة ليس اهاًل لتبليغ دين هللا   ابنوأن   عليه وآلهصلى اهللهو نفس النبي   السالم
خرجهم معه للمباهلة، "اللهم  أفيمن    صلى اهلل عليه وآلهقال النبي    كما رأينا فقد و .  تعاىل

القرآنية  ن المعاني الواضحة في آية المباهلة والنصوص  إ" وعليه فتي.ي ب هلأ هؤالء 
الكذلك  و  هارون  أتوضح    سابقةالنبوية  للنبي  كان  ما  السالمن  وزارة   عليه   من 

قد أعطيت    عليه السالم لنبي موسى  عالقة مع اخوة بالأ فضلية و أو ووالية   واستخالف 
صلى اهلل عليه  لنبي محمد  عالقة مع ابال  عليه السالمعلي  ألمير المؤمنين اإلمام    يضاً أ

موسى    وآله النبي  طلب  وكما  النبوة.  هللا عليه السالم باستثناء  يأ  تعاىل   من  جعل  ن 
 ﴿واجعل   ،عليه السالم   لسان موسى  على تعاىل هللا   لقولوفقًا    له وزيراً   عليه السالم هارون 

 فكذلك  ﴾مري أوأشركه في   * أزري  به اشدد * أخي هارون  أهلي من وزيراً  لي
﴿َوَأنِذْر  ،  القرآنية  عند نزول اآلية أقاربه العون من  وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي طلب

 ويؤازرني  بي يؤمن "أيكم  لهم،  صلى اهلل عليه وآلهالنبي  قال  . حيث  ﴾ اأْلَْقَرِبينَ  َعِشيَرَتكَ 
أمير  فيكم؟" وتصدى للمهام   وخليفتي  ووصيي  أخي أن يكون  على األمر هذا  على

أمير   يد   وسلم وآله عليه اهلل  صلى الرسول   رفعوحده ف عليه السالمعلي المؤمنين اإلمام 
اإلمام   السالمعلي  المؤمنين  فيكم،   وخليفتي ووصيي أخي هذا "إن   ،وقال عليه 

ة وظفها  قليمهارات عيمتلك    عليه السالملنبي هارون  ا  " وكما كان.وأطيعوا له فاسمعوا
الدين في غياب النبي  تثبيت ونشر  للقيام بأمر    عليه السالمونبيه موسى    تعاىل هللا  

  وكذلك قال النبي   ﴾َقْوِمي َوَأْصِلحْ  يقول له، ﴿اْخُلْفِني ِفي  الذي كان  عليه السالمموسى  
وآله  محمد عليه  اهلل  اإلمام    ألمير   صلى  السالمعلي  المؤمنين  "يا عليه   أنت  علي ، 

 ونهيك  أمري  أمرك وبعد موتي، حياتي في أمتي على وخليفتي لديوُ  وأبو وصيي،
النبي  .يينه قال  كما  اإلمام    مخاطباً   صلى اهلل عليه وآله "  المؤمنين  عليه    اً عليأمير 

 ن هارون أوكما    7".لديوُ  وأبو  ووارثي  ووزيري  وخليفتي وصيي  أنت علي ، "يا السالم
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مير المؤمنين  أل كان غيبته كذلك في السالم عليه موسى يحل محل كان السالم عليه
  فقاً في غيبته و و  وآلهصلى اهلل عليه  النبينفس المهام بحضور    عليه السالم  اً علياإلمام  

 ينبغي ال "إنه،  عليه السالم  علي  مير المؤمنين اإلمام أل   صلى اهلل عليه وآلهلقول النبي  
صلى اهلل عليه  كما قال النبي    8".من بعدي مؤمن  كل في  خليفتي  وأنت  إال أذهب  أن

كان وكما    9". عليكم  وخليفتي بعدي، إمامكم  طالب أبي بن مسعود، "علي  بنال  وآله
كان فرضًا على الناس، بمن    فكذلك ،السالم عليه هارون   فرضًا على الناس طاعة

أمير المؤمنين   عفان وعائشة، طاعة    ابن صهاك و   ابن أبي قحافة و   ابنفيهم مثل  
كافة الناس    بيعة  صلى اهلل عليه وآله  والنبي      تعاىل   خذ هللاأ. وقد  عليه السالم علي  اإلمام  
وارتضوا به خليفة  يوم غدير خم فبايعه الناس    عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام    ألمير

 عليه لموسى شريكاً  السالم  عليه هارون كان  عليهم. وكما    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  
فكذلك في السالم الناس  على  واليته  اإلمام   أمر  المؤمنين    عليه السالم علي  أمير 
 باستثناء النبوة.  ته على الناسوالي أمر في وآله  عليه اهلل  صلى  النبي شريك

أمير   فكذلك  السالم  عليه موسى  قوم أعلم كان السالم عليه  ن هارون أوكما            
قال النبي   ذ إ.  وآله  عليه اهلل  صلى  النبيأمة  هو أعلم    عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام  
صلى اهلل  وقال النبي    10".طالب  أبي علي بن بعدي  من أمتي ، "أعلم صلى اهلل عليه وآله 

كما قال    11".الباب  فليأت العلم أراد  نا مدينة العلم وعلي بابها فمنأ "  ، أيضاً   عليه وآله
حرك أصحاب الدوافع  فت   ".علي  باب  إال  األبواب  هذه "سدوا ،  وآله عليه اهلل  صلى   النبي

 تعاىل  هللا  فحمد وآله عليه اهلل  صلى اإللهي والنبوي فقام النبي  مرالجاهلية ضد هذا األ
 فيه فقال علي باب  إال  األبواب  هذه بسد أمرت  فإني بعد  "أما  :قال ثم عليه وأثنى 
وفي    12".فاتبعته ءبشي أمرت  ولكني  فتحته وال شيئاً  سددت  ما وإني وهللا قائلكم

ال أخرى  النبي   عباس بنرواية  فقال قام وآله عليه اهلل صلىأن   أنا  "ما  :يومئذ 
 مأمور، عبد أنا وتركه إنما أخرجكم  هللا ولكن تركته، أنا وال نفسي قبل من أخرجتكم 

 في  يجنب أن ألحد  يحل  علي ال  إلي يا  يوحى ما إال  أتبع أن  فعلت  به أمرت ما
المؤمنين    ألميرتنصيبه    صلى اهلل عليه وآلهواصل النبي    13". وغيرك غيري  المسجد
  ألمير   صلى اهلل عليه وآله   خليفة له وسرد فضاءله. إذ قال النبي  عليه السالمعلي  اإلمام  
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  14".بعدي  فيه من  ما اختلفوا ألمتي تبين  "أنت   ،عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
كان  قد  و   .قد نهل من بحر العلم النبوي   عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أل

اإلمام    أمير مهارات استثنائية في استيعاب علم  يمتلك    عليه السالمعلي  المؤمنين 
يقول  إ .  صلى اهلل عليه وآله  النبي اإلمام  ذ  المؤمنين   "علمني   عليه السالم علي  أمير 

باب   كل  لي من وتشعب العلم،  من  باب  ألف  وسلم وآله  عليه  اهلل صلى  هللا  رسول
  امتداد  لبحر علم النبي  عليه السالم اً عليوبما أن أمير المؤمنين اإلمام  15".باب  ألف
نزلت   ما وهللا   ...تفقدوني أن قبل يقول، "سلونيفقد كان    وسلم وآله عليه اهلل صلى
يقول أمير المؤمنين    آخر  قول وفي  16".نزلت وأين نزلت فيما علمت وقد إال آية

في   أم  بنهار أم نزلت أبليلٍ  أعلم  وأنا إال آية من ما "فوهللا  عليه السالمعلي  اإلمام  
عنوِ ورُ   17".جبل  في أم  سهل "لم أنه  المسيب بن سعيد ي  من قال،  أحد   يكن 

عمق  وهذا يبيِ ن    18".علي  سلوني إال يقول وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي أصحاب
اإلمام  علم   المؤمنين  السالمعلي  أمير  يسمون  و   عليه  من  معظم  علم  ضحالة 

زاخرًا  الذي كان    عليه السالمعلي  الصحابة" امام بحر علم أمير المؤمنين اإلمام  "
له ُمزَعة عقل أن يستغرب سبب تقدم  شخص    كلبعد ذلك يجب على  وعميقًا. و 

. إال أنه عندما  عليه السالمعلي  الصحابة" على أمير المؤمنين اإلمام  " الذين يسمون  
  عليه السالمعلي  يدرك أن أمير المؤمنين اإلمام  في التاريخ  ويتدبر  الشخص  يبحث  

ايضًا كان يعيش في واقع كواقع اليوم حيث يرزح المسلمون تحت حكم كل منافق  
 على الخيار اإللهي والنبوي. في السقيفة جاهل وكل ذلك بسبب االنقالب و 

 موسى بعد النبي   ثانيالشخص ال  كان السالم  عليه  هارون النبي  ن  أكما  و           
اإلمام   فكذلك قومه في السالم عليه المؤمنين  الشخص    عليه السالمعلي  أمير  هو 

 السالم  عليه هارون النبي  ن  أوكما    .أمته في صلى اهلل عليه وآله  محمد   بعد النبيثاني  ال
 السالم عليه موسى وعند نبيه تعاىل هللا عند  السالم عليه موسىالنبي   قوم  أفضل كان

 عليه اهلل  صلى محمد النبي  أمة أفضل  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام   فكذلك 
لكل ذلك استحق أمير  و   .وآله عليه اهلل صلى رسوله محمد وعند تعاىل هللا عند  وآله

ّللا ُ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن   آية، ﴿ِإنََّما َوِليُُّكمُ أن تنزل فيه    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
اَلةَ  َكاَة َوُهْم َراِكُعونَ  آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ      .﴾َوُيْؤُتوَن الزَّ
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 وإلى تعاىل هللا إلى شخص أحب كان السالم  عليه هارون النبي  ن  أوكما            
 اهلل  صلى  محمد  ونبيه  تعاىلهللا    شخص إلى  حبكان أفكذلك   السالم عليهموسى  نبيه  

اإلمام    وآله عليه المؤمنين  أمير  اإلمام  وكان  .  عليه السالمعلي  هو  المؤمنين  أمير 
وقد رأينا ذلك    .عليه وآله اهلل صلى محمد ورسوله تعاىل هللا ايضًا يحب    عليه السالمعلي  

 اهلل  صلىونبيه    تعاىل بان هللا    وآله  عليه  اهلل  صلى ح النبي  خيبر عندما صر  معركة  في  
  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  وان    عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  يحبان    وآله عليه

انهزم  أن تجبَّن و . ففي خيبر وبعد وآله عليه اهلل  صلىونبيه   تعاىل يحب هللا    عليه السالم
،  وآله عليه اهلل صلى  النبييقول    من ارض المعركةفهربا    صهاك  ابن بي قحافة و أ   ابن

  :فقال كرار ليس فرار...  هللا ورسوله ويحبه ورسوله  هللا  يحباًل  رج الراية  "ألعطين
 على  هللا ففتحإليه   الراية ودفع عينه في العين فبصق  أرمد به تيعلًيا: فأُ  لي ادعوا 
وا    صهاك  ابنبي قحافة و أ   ابن"كرار ليس فرار" تعريض ب  ، وقول  19".يديه  ومن فرُّ

دائمًا كذلك في معظم المعارك    صهاك  ابنبي قحافة و أ  ابنمن المعركة وكان ديدن  
 عليه  اهلل صلىولذلك عرَّض النبي    وآله عليه اهلل صلىاالسالمية التي خاضها النبي 

 صراحة بهما ووسمهما بالفرارين.    وآله
 اهلل  صلى ع الكامل للنبي  بِ تَّ ال المُ إال يحب    تعاىل ن هللا  أن نتذكر  أويجب            

، ﴿ِإن  وآله عليه اهلل صلى  على لسان النبي  التي تقول القرآنية  وفقا لآلية    وآله عليه
ُيْحِبْبُكُم ّللا ُ  ُكنُتمْ  َفاتَِّبُعوِني  أمير المؤمنين اإلمام  ن  أوهذا يوضح    20﴾.ُتِحبُّوَن ّللا َ 
فاز بحب هللا  ولذلك    وآله  عليه  اهلل صلىللنبي  فضل المتبعين  أكان    عليه السالم  اً علي

للنص النبوي    االيمان كله وفقاً   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    ذلك كانلو   تعاىل
عندما خرج لمبارزة عمرو بن    عليه السالمعلي  امير المؤمنين اإلمام  الذي قال في  

 الشرك  إلى كله يماناإل  "برز،  وآله عليه اهلل صلى  قال النبيفي تلك اللحظة  .  عبد ود
عمرو بن عبد ود قال    عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  ل  تَ وعندما قَ   21".كله

 لعمرو "وضربته ،  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  في    وآله  عليه  اهلل  صلى النبي  
وبعد ذلك كله فمن   22".يوم القيامة إلى األمة عمل من  أفضل العامري  ود  عبد  بن

 صلى  ليكون خليفة للنبي  عليه السالمعلي هو األعلى مقامًا من أمير المؤمنين اإلمام 
 ؟وآله  عليه اهلل
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 هارون النبي   ؛ بأخيه السالم  عليه  موسى نبيه  أزر  شدَّ  قد   تعاىل ن هللا  أوكما            
أمير   ؛بأخيه  وآله عليه اهلل  صلى محمد نبيه أزر  تعاىلهللا    فكذلك شد ،  السالم  عليه

أمير المؤمنين اإلمام  رك عندما جاهد  افي المع،  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
عليه    قال جبرائيلولذلك    وآله عليه اهلل صلىليحمي النبي    بإخالص  عليه السالمعلي  
هللا،    "يا،  السالم هللاإرسول  رسول  فقال  المواساة.  من ِ   ،نها  و إنه  مِ أي  فقال  هُ نْ نا   .

  23".ال علي إال ذوالفقار وال فتى  إال سيف    - نا منكما. فسمعوا صوتا يقول  أجبرائيل: و 
وأمير المؤمنين   وآله عليه اهلل  صلى الى تحالف النبي عليه السالم  جبرائيلضم إنوهكذا 
اتبع المسلمون    إذاوذلك التحالف مازال قائمًا وسيعطي ثماره  .  عليه السالم علي  اإلمام  

 . عليه السالم علي وأمير المؤمنين اإلمام  وآله عليه اهلل صلى النبي
العصيان   معصوماً  كان السالم  عليه هارون النبي  ن  أوكما             ارتكاب  من 
 م  معصو  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام   والزلل والنسيان فكذلك الخطأوالذنب و 

التي شملت   والنسيان  الخطأ من التطهير  بآية  والعصيان  عليهم  البيت    أهل والزلل 
المؤمنين اإلمام  ن  أ كما  كما رأينا سابقًا.    السالم النبي  مثل    عليه السالمعلي  أمير 

 السالم عليه هارون النبي  . فقد مات  بداً أ   لم يعبد صنماً   عليهما السالمويوشع  هارون  
 نون  بن يوشع  ، في القرآن ذكر كما  ،محله  وحل   عليه السالم موسىالنبي   حياة  في
كان مع موسى    عليه السالم. فيوشع  عليه السالم لموسى كوصي  عليهما السالم اليسع  أو

 أن عليه السالم  موسى نبيه  تعاىل  هللا وأمر . فقد العجل يعبد  ولم جبل في  عليه السالم 
أمير   تربى ايضًا  بعده على بني إسرائيل وكذلك   من  وصياً   عليه السالم ين يوشع يع  

وقد كان معه .  وآله عليه اهلل صلى النبي في كنف عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
 قط.   صنماً  يعبد  ولم  غار حراء في

النبي  أ كما              الكثير من النصوص التي تثبت    وآله  عليه اهلل صلىضاف 
اإلمام    ةخالفمقام   المؤمنين  ا   عليه السالمعلي  أمير    وآله  عليه اهلل صلىلنبي  بعد 

المؤمنين    ألمير   وسلم وآله  عليه  اهلل صلى النبي على الناس. إذ قالالنبوية  وواليته  
هنا يتجلى هذا التصريح النبوي  "  .واآلخرة الدنيا في وليي "أنت  عليه السالمعلي  اإلمام  

 صلى  جعل النبيوالذي    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام    ألمير  العظيم بمقام كبير 
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 كان النبي  و وليًا له.    عليه السالم   اً عليالمؤمنين اإلمام    أمير   عيِ ن ي  وسلم وآله  عليه  اهلل
 مؤمن كل ولي  وهو منه،  وأنا مني  علياً  "إن   ،قالقد    وسلم  وآله  عليه  اهلل صلى

  للنبي   عليه السالم   اً عليامير المؤمنين اإلمام  ة  دَ يْ رَ عندما شكا بُ كما وإنه    24."بعدي
 في تقع ، "المحذراً   ة دَ يْ رَ بُ على    وآله عليه اهلل  صلىالنبي    رد   وسلم وآله عليه  اهلل صلى

وأيًا كان معنى ولي وأيًا كان فهم    25".وليكم بعدي وهو منه،  وأنا  مني فإنه علي، 
فإن   الجدلي،  المصطلح  لهذه  وكهنتهم  السقيفة  أعالها  أقطاب  النبوية  النصوص 

 ولي  وهو منه، وأنا مني علياً  "إن  ،وكذلك   واآلخرة" الدنيا  في وليي "أنت  ،وبالتحديد 
  وليكم بعدي"  هو"و  ،لبريدة  وآله عليه اهلل صلى" وأيضًا قول النبي  بعدي مؤمن كل

 اهلل صلى  أبي قحافة بأنهما اولياء النبي  ابنصهاك و   ابندعاءات  ادحض  فكلها ت
"انا ولي رسول هللا ..."   ،أبي قحافة قال  ابنأن صهاك  ابن. حيث يدعي وآله عليه

" فالنصوص  ."ثم توفى ابوبكر وانا ولي رسول هللا  ،صهاك أكاذيبه قائالً   ابن ويواصل  
أية فرصة    األغبياء   صهاك أو كهنتهم   ابنأبي قحافة أو    بنالنبوية أعالها لم تعِط ال 

 اهلل صلى صهاك أولياء النبي  ابنبي قحافة وال أ  ابنفال   لتضليل اصحاب العقول. 
نصوص النبوية الواضحة  وبال  وآله  عليه اهلل  صلى  إنما الولي الحقيقي للنبي  وآله عليه
ح النبي  .  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام    أميرهو     وآله عليه اهلل صلىوبذلك وضَّ

فكأنما اتخذ موقفًا ضد    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام    أمير ان من اتخذ موقفًا ضد  
لهي  المقام اإلعلى  وآله عليه  اهلل  صلى ولكي يحافظ النبي . وآله عليه اهلل  صلىالنبي  
الهية  ة انَ َص ويجعل له حَ  المؤمنينفي قلوب   عليه السالمعلي المؤمنين اإلمام  ألمير

 فقد  بنيومن س   بني،فقد س    علياً  سبَّ  "من  ، أيضاً  وسلم وآله عليه اهلل صلى قال  هافي
 بديني،  يتمسك  أن أحب   ، "منوآله عليه اهلل صلىكما قال النبي    26".تعالى هللا سب  

 ؛أمتي  على وخليفتي وصيي  فإنه أبي طالب، بن بعلي فليقتد  النجاة  سفينة ويركب
 أقدمهم "عليأيضًا،    وآله عليه اهلل صلى رسولال وقال  27مماتي" وبعد حياتي في

وهنا نالحظ أن هذا    28".والخليفة اإلمام وهو (...قال أن إلى...)علماً  وأكثرهم  ،سلماً 
تقلل من شأن  تحاول أن القول النبوي يدحض ادعاءات كهنة البالط السقيفي التي  

وهو صغير حتى ال يشملوه في  المبكر    عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام    أمير  إسالم 
مفهوم "السابقين السابقين" والذي يفهمه كهنة البالط السقيفي  فهمهم المغلوط حول  
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يدخلوا اقطابهم المنافقين في حيزه وكأن السبق هو إعالن وإظهار  فهما مغلوطًا ل
النبي يزكي  بينما  السقيفة  أقطاب  فعل  كما  فقط  في    وآله عليه اهلل صلى  اإلسالم 

بل أيضًا    عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام    أمير  أعالها ليس فقط اسالم   وص النص
َ  ا  َوٱتَّقُو﴿. حيث يقول القرآن،  ال يعلِ م إال التقي   تعاىل ألن هللا  وعلمه  يثبت تقواه   ٱَّللَّ

 ُ كُم ٱَّللَّ بعد    شخص   اعلم  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام    أمير وقد كان    29﴾َويُعَلم ِّ
. وكل ذي عقل يعلم ان أمر الدين وادارة شؤون الناس وفقًا  وآله عليه  اهلل صلى النبي  

المؤمنين اإلمام    أمير  وآله  عليه  اهلل صلى  عين النبيك  لتعاليمه يحتاج الى االعلم ولذل 
كهنة    إمامًا وخليفًة من بعده. فمن هم هؤالء المنافقون الذين يحاول  عليه السالم علي  

هو    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام    أميراثبات السبق لهم بينما ان  البالط السقيفي  
  قال كما  ؟  وآله عليه  اهلل صلى لنبي نص اوفقًا لاسبقهم" لالسالم  بذلك يكون "اقدمهم و 

 إسالمًا،  أقدمهم زوجتك  ، "قد عليها السالم  الزهراء   لفاطمة  وآله عليه  اهلل صلى  النبي
  عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام    أمير فمن يفوق    30". خلقاً  وأحسنهم  حلمًا، وأعظمهم 

النبي بها  نطق  التي  اإللهية  المواصفات  تلك  كل  فهي  وآله عليه اهلل صلى  في  ؟ 
للنبي    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  تثبت بوضوح وصراحة خالفة   نصوص 

يبعدها عن ذلك  يحاول أن  و تحويرأ ألي تأويل غير قابلة وهي  وآله عليه اهلل صلى
النبيالمعنى الصريح   البالط  يمهما    وآله عليه اهلل صلى  الذي وضحه  حاول كهنة 

ل وتََّخرُّص أو محاولتهم  مثل "المحب" أو "النصير"    معاني تضليلية  السقيفي َتَمحُّ
 تفسير  يمكن الإذ    .لتالعب باللغة من اجل التملص من معناها الحقيقي اليائسة ل

  اً علين اإلمام  أمير المؤمنين  أكان المعنى    إذا ألنهوالنصير   بالمحب هنا  "الولي"
محب   عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام   هو المحب فهذا يعني أن  عليه السالم

تأويل   وهذا !!فال حياته في أما ، وآله عليه  اهلل صلى  النبي بعد  للمسلمين  وناصر 
" يوضح بجالء  .ال عليإفتى    الفقار وال   ال ذوإن نص، "ال سيف  أل  .يضحك الثكلى 

و أكثر  أ  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  قوى من  أنه لم يكن هناك ناصر  أ
فتلك    .لهيةفي رحلة تبليغ الرسالة اإل  وآله  عليه اهلل صلى حول النبي    ه من  حضوراً 

 عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام   خالفة تها علىداللفي  النصوص قطعية  
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خذنا  أ   إذا . و بداً أخر غير ذلك  آ  مباشرة وال تحتمل تأويالً   وآله عليه اهلل  صلى النبي بعد
 صلى وتمعنا في قول النبي    ﴾.اأَلْمِر ِمنُكمْ  اآلية، ﴿َأِطيُعوْا ّللا َ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي

 ومن هللا عصى  فقد  ومن عصاني هللا،  أطاع فقد  أطاعني ، "منوآله عليه  اهلل
 اهلل صلى نبيال وقول  31عصاني" فقد  علياً  عصى ومن أطاعني فقد علياً  أطاع

 التي الخلد موتي ويسكن جنة ويموت حياتي يحيى أن يريد  "من  وسلم وآله عليه
 في يدخلكم ولن من هدى يخرجكم لن  فإنه طالب أبي بن علي ربي فليتول  وعدني
عليه    اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أن تلك االقوال االلهية والنبوية تبين  إف  32". ضاللة

. وهذا  وسلم وآله  عليه اهلل صلى  ورسوله  تعاىل   مر كل من يؤمن باهللأهو ولي    السالم
من   وسلم وآله عليه اهلل صلىخليفة للنبي   عليه السالم اً علي أمير المؤمنين اإلمام يضع  

 وآله  عليه اهلل صلى ورسوله  تعاىلفقد كفر باهلل  الخالفة  دون منازع. فمن ينازعه حول  
 وانقلبوا عليه من عذاب يوم عظيم.  هذا. فويل للذين كفروا بوسلم

خصائص القيام  يمتلك   عليه السالمعلي المؤمنين اإلمام  أمير  وهكذا كان          
لذلك نال استحقاق    وأخوه وروحه    وآله  عليه  اهلل صلىبأمر الخالفة ألنه نفس النبي  

الذي لم يبلغه والتقوى  يمان  بكمال اإل  وسلم وآله عليه اهلل  صلى  لنبيلفة  ي خلأن يكون  
ن كل من يتمعن أ  ،حقيقةي ال ف  .وآله  عليه  اهلل صلىخر ممن هم حول النبي  آشخص  

يدرك المقام    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  لهية والنبوية في  في النصوص اإل 
والذي    عليهم السالمطهار  بيته األ  أهلو   عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  لهي ألميراإل

ن االنبياء والرسل كان مهامهم التبليغ  أنبياء والرسل. ودليل ذلك  لم يبلغه حتى األ 
بينما  المباشر من  شراف  اإلتحت    رسالة وتبيان ال المؤمنين  ن مهام  إالسماء  أمير 

وقيادة الناس    النص  هو تأويل   عليهم السالم االطهار    ذريته و   عليه السالمعلي  اإلمام  
للنصوص   وفقًا  المستقيم  الطريق  و على  الهداية    النبويةالقرآنية  على  والمحافظة 

مرحلة   من  وحتى  اكتمال  المكتسبة  القيامةالتبليغ  المربوطالع  ألنهم   يوم  ن  و ترة 
منحا  التأويل والمحافظة على الهداية لم يُ   ان بالحوض. فمهامو بالرسالة والموصول

ثناء  أالتبليغ والتبيان  فقط ن مهام الرسل كان أل ابدًا.   و رسول من الرسلألنبي  معاً 
الذي يعرض العلم    مر يدركه من يقرأ نهج البالغةهذا األفي الحقيقة، فإن  التنزيل.  
أمير المؤمنين  ن من يستوعب علم  أذ  إ.  عليه السالمعلي  ير المؤمنين اإلمام  مالديني أل
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.  صلى اهلل عليه وآلهنبيه  لو   تعاىلهلل    هفي نهج البالغة يزداد حب  عليه السالمعلي  اإلمام  
.  لإلله   تشبيه أو تجسيمأي شوبه  يال ؛ توحيد  التوحيد الخالصحول   هعلميزداد  كما  

بلها ويدرك حقيقة  ويتذوق طعم حالوة الرسالة ونُ .  هاوُّ كنه النبوة وسمُ ايضًا    يدركو 
 مخلوق استثنائي بين البشر.           عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام ن أ
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 يمان معيار ال: عليه السالمعلي  امير المؤمنين المام  
 

أمير المؤمنين اإلمام    وآله عليه  اهلل صلىونبيه    تعاىللقد جعل هللا                       
من    لإليمان   معياراً   عليه السالم  اً علي المؤمن  تصنيف  عمليه  تتم  خالله  من  الذي 

بعضهم بينما ظل    وآله عليه اهلل صلىر ويعلم النبي  ثُ المنافق.  فقد كان المنافقون كُ 
هللا  اآل المنافقون   علم  في  َحْوَلُكمتعاىل   هللا   قالإذ  فقط.    تعاىلخرون  ﴿َوِممَّْن  مِ َن   ، 

َنْعَلُمُهمْ  َمَرُدوْا َعَلى النِ َفاِق اَل َتْعَلُمُهمْ  َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنةِ  اأَلْعَراِب ُمَناِفُقونَ    1﴾. َنْحُن 
خفاء  إالتخفي و النفاق ولذلك يتميزون في  مهنيين في    أصبحوا وكلمة مردوا تعني انهم  

مستدرجًا    تعاىللذلك ظل هللا    تعاىل ال هللا  إ  ون فق انأحد بأنهم منه ال يعلم  أنفاقهم لدرجة  
المنافقين    ن للناس خصائص بي ِ وليُ لهم حتى يقعوا في المهالك وبالفعل قد وقعوا فيها.  

  ن الحب الخالص ألميرأان يخبر الناس    وآله  عليه اهلل صلىللنبي    تعاىل هللا    وحىأ   فقد 
المؤمنين اإلمام    غض ألميري بأن  أيمان و عالمة اإل  عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام  

رضوان اهلل    سلمة أم  أم المؤمنين   عنفلنفاق. لذلك  واضحة لعالمة    عليه السالمعلي  
 وال يبغضه  منافق  علياً  يحب "ال  ،قال وسلم وآله عليه اهلل صلى أن النبي  ،تعاىل عليها

 من المؤمنون  ما ُعِرف يا علي ، "لوالكوآله عليه اهلل صلىكما قال النبي  2".مؤمن  
 - المنافقين لنعرف كنا  ، "إنارضي اهلل عنه   األنصاري  سعيد أبو لذلك قال  3".بعدي
 الغفاري  ذر  وأبقال أيضًا  و   4".طالب  أبي  بن علي ببغضهم  - معشر األنصار نحن 

 الصلوات  عن والتخلف ورسوله هللا  بتكذيبهم  إال نعرف المنافقين كنا "ما،  رضي اهلل عنه
  ، قائالً   عليه السالمعلي  أكد امير المؤمنين اإلمام  و   5" .طالب  أبيبن   لعلي والبغض

 ال أن إليَّ  األمي  وآله عليه اهلل صلى النبي إنه لعهد النسمة وبرأ الحبة فلق "والذي
 وسلم وآله  عليه اهلل صلى نبيال وقال   6". منافق إال يبغضني وال مؤمن إال يحبني
  7".فيك  وكذب أبغضك لمن فيك، وويلوصدق   أحبك لمن طوبى علي "يا   ، أيضاً 
"يا  مخاطباً   ايضاً   وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  قال  كما    المهاجرين واألنصار، 

 تضلوا بعدي لن به تمسكتم  إن ما على أدلكم  أال واألنصار، المهاجرين معاشر
 وخليفتي  ووارثي  ووزيري  ووصيي  أخي علي  هللا قال: هذا  رسول  يا  بلى  ؟ قالوا:أبداً 

فأحبوه  واكرموه وإمامكم    إذا و   8". لكم  أقوله أنه أمرني جبرائيل فإن بكرامتي بحبي 
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  عليه السالمعلي  ألمير المؤمنين اإلمام    وسلم وآله عليه اهلل  صلىتفحصنا حديث النبي  
فإننا نجد أن    9".بعدي من لك إال  يبدونها ال  أقوام، صدور في  ضغائن"   ، الذي يقول

اقطاب السقيفة لم يظهروا كامل انطباعاتهم الحقيقية التي كانوا مردة في إخفائها  
 عليه  اهلل صلى  إال بعد  استشهاد النبي   عليه السالمعلي  تجاه أمير المؤمنين اإلمام  

صهاك مع أمير المؤمنين اإلمام علي    ابنأبي قحافة و   ابن. وكان تصرف  وسلم وآله
مناقضًا لما قااله له في غدير    صلى اهلل عليه وآله وسلمد استشهاد النبي  بع  عليه السالم

إلى    عليه السالمعلي  خم. إذ تحول سلوك اقطاب السقيفة تجاه أمير المؤمنين اإلمام  
صهاك ضغائنهما ألمير المؤمنين    ابن أبي قحافة و   ابن مئة وثمانون درجة وأبرز  

. وهذا  صلى اهلل عليه وآله وسلم رد استشهاد النبيوبقية العترة بمج  عليه السالم اإلمام علي  
ح أن قول النبي    يبدونها ال  أقوام،  صدور في ضغائن ، " صلى اهلل عليه وآله وسلميوضِ 

فقد مرد اقطاب السقيفة على اخفاء ضغائنهم تجاه  قد حدث.    بعدي" من لك إال 
. بعد  صلوات اهلل عليه وآلهحتى استشهاد النبي    عليه السالمأمير المؤمنين اإلمام علي  

طفحت ضغائن مردة النفاق الى السطح وتجلت    صلى اهلل عليه وآله وسلم استشهاد النبي
  جمة بيت أهل البيت في أشكال عديدة مثل احداث انقالب على الدين ورموزه ومها 

 كبر من ذلك؟  أوالتهديد بحرقه بمن فيه. فأي ضغائن وأحقاد   عليهم السالم
والقرآن. يقول   الحق هو عدل  عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  إكما            
 حتى يردا عليَّ  يتفرقا لن علي مع والقرآن القرآن مع ، "عليوآله عليه اهلل صلىالنبي  

 "عليمخاطبًا الناس من حوله:   وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي    وقال  10".الحوض 
 اهلل  صلى الرسول وقال  11".دار  حيث معه يدور الحق ،علي  والحق مع الحق مع

 على  ي القرآن( كما قاتلتُ أتأويله )  على يقاتل من منكم "إنايضًا    وسلم وآله عليه
 صلى الرسول  فقال وعمر. بكر أبو : فقامرضي اهلل عنه  الخدري  سعيد أبو  تنزيله" قال

علي  أمير المؤمنين اإلمام  وكان    12".النعل خاصف ، "ال، ولكنوسلم عليه وآله اهلل
وبذلك اركس النبي   .وآله عليه اهلل صلىفي ذلك الحين يصلح نعل النبي   عليه السالم

صهاك ورفع من قدر أمير المؤمنين    ابن ابي قحافة و   ابن  وسلم  عليه وآله اهلل  صلى
ابي قحافة    ابن . فأي تأويل يطمح  ألنه راسخ في العلم  عالياً   عليه السالم  اً علياإلمام  

وأي تأويل    ! الشيطان وليًا فساء وليا؟يتخذ  يعتريه الشيطان ومن  بينما  ان يقاتل عليه  
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فقه منه حتى  أكل الناس    بنفسه أنهو  صهاك التصدي له بينما يقر    ابن يطمح  
التي تقول، ﴿َوَما َيْعَلُم  القرآنية  وهنا يكمن فهم اآلية  النساء في بيوتهن افقه منه؟  

نا مدينة العلم  أ"  ، الذي يقول  وأيضًا الحديث 13﴾.َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ  َتْأِويَلُه ِإالَّ ّللا ُ 
عليه  علي  المؤمنين اإلمام    أميرفمن هم الراسخون في العلم غير    14".وعلي بابها

 فإنهم تعلموهم  وال"  ،وآله  عليه اهلل صلى الم يقل النبي؟ عليهم السالم  أهل البيتو   السالم
مخاطبًا الناس في    وآله عليه  اهلل  صلى قال النبي  باإلضافة الى ذلك فقد    "؟منكم  أعلم

  ابنبذلك المنقلبان  ويقر    15".قضاكم عليأ، "عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
عليه  علي  . حيث تدخل أمير المؤمنين اإلمام  بهذه الحقيقة  صهاك  ابن ابي قحافة و 

صهاك في البت فيها    ابنأبي قحافة و  ابنفي الكثير من القضايا التي فشل  السالم
هؤالء    نصافإل   عليه السالمعلي  او َبتَّا بطريقة ظالمة. فتدخل أمير المؤمنين اإلمام  

األفضل في  صهاك. فمن يستطيع ان يكون    ابن ابي قحافة و   ابن حكم  تأذوا بالذين  
أمير المؤمنين  ن  إوعليه فشريع اإللهي؟  تلم يكن هو االعلم بال   إذا  مجال القضاء

شارت  أهم الراسخون في العلم الذين    عليهم السالمالبيت  أهل  و   عليه السالمعلي  اإلمام  
يصال القرآن بمعانيه وتأويالته  إالوحيدون القادرون على    وهم القرآنية  إليهم اآلية  

في    "مرأولي األتعبير، " وبذلك يكون هم المقصودون ب  الى الناس.  اليقينية والجازمة
  ﴾ .اأَلْمِر ِمنُكمْ  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا ّللا َ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي ، ﴿َيا القرآنية  اآلية

لهية  بالتعاليم اإل  التزاماً فهمًا و كثر  األ  مالطاعة ه  ون يستحق   نمر الذيولي األأن  أل
لها  والنبوية  تطبيقًا  يأمر    تعاىل  اهللف.  واالفضل  بطاعة من يعصيه.  الناس    بداً أال 

  كثر اتباعاً كان األ  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام    فأمير أعالها  للنصوص    ووفقاً 
والية الناس وخالفة    تعاىل  واله هللاأ بالدين لذلك    التزاماً األكثر  و   وآله عليه اهلل صلى  للنبي
الناس من خالل القرآن والنصوص النبوية    تعاىلوامر هللا    وآله  عليه اهلل  صلى  النبي

 . عليه السالمعلي المؤمنين اإلمام  أمير الواضحة والصريحة بطاعة
 

 مراجع: 
 101التوبة: سورة  .1
 تاريخ مدينة دمشق  .2
 المتقي الهندي في كنز العمال .3
 الحاكم في المستدرك .4
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سنده، الطبراني في المعجم الهيثمي في مجمع الزوائد، أبو يعلي المصلي في م .9
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 الحافظ الطبراني في المعجم الصغير واألوسط .10
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الهيثمي في الفوائدفي    المستدرك،  الزوائد ومنبع  البداية  في    كثير  ابن،  مجمع 
النسائياوالنه الكبرى  في   ية،  شيبة   ابن،  هصحيح  في  حبان  ابن  ،السنن    أبي 

، االصبهاني في معرفة الصحابة وفي  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار في
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:  صلى اله عليه وآله وسلمللنبي   عليهم السالم البيت   أهل خالفة 
 مةلهي لصياغة األإهدف 

 
حاديث التي  أللكثير من ابا  وآله  عليه اهلل صلىالنبي    علقد صد                   

وذلك    وآله  عليه  اهلل  صلى للناس وخالفتهم للنبي    عليهم السالمالبيت    أهل تثبت والية  
لهي والنبوي التعيين اإل   فأهميةسالمية الكاملة في المجتمع.  حداث النقلة اإلأجل  أمن  

 صلى تي قضاها النبي  ن الفترة ال أتتجلى في حقيقة    عليهم السالم البيت    أهلإلمامة  
لتبليغ  وآله عليه اهلل كافية  كانت  الناس  و   الرسالة  بين  كافية لكنها  فقط  تكن  لم 

كان على شفاه حفرة  عرابي  أ للصياغة الدينية والثقافية والوجدانية الكاملة لمجتمع  
لهية  الصياغة اإل ف.  كامالً   في ثقافة الجاهلية انغماساً   اسه نغمإفي  من النار بل وظل  

من خالل بوتقة    تاليةجيال المت األ اثناءها    ُمرطول تَ أ المتكاملة تتطلب فترة زمنية  
الدينية الحياة    ةجازم  ةيقينيبطريقة  لة  المؤوَّ و   المؤصلة  التعاليم  جوانب  وتغطي 

شراف خلفاء اصطفاهم  إ المتجددة لتصيغ االنسان وحياته في مدرسة الدين وتحت  
الصياغة الوجدانية والضميرية والثقافية    نجز لرباني الذي يلمثل هذا المهام ا  تعاىل  هللا

للتعاليم االلهية. لذلك    جيال وفقاً واالجتماعية واالقتصادية والنفسية للمجتمع عبر األ
هللا   اوكلها  قد  الصياغة  هذه  العن  تعاىلفان  بهم  اعتنت  ممن  محددة  ية  المجموعة 

ليكونوا  اإل العلم و لهية  النبي  راسخين في  ؛ أال وهم عترة  وآله عليه اهلل لىصخلفاء 
 .  صلوات اهلل عليهم امجعنيالنبي 

عليه  علي  ألمير المؤمنين اإلمام    وآله عليه اهلل  صلىوكان تعيين النبي            
ن غالبية  أل  بل جوهرياً   ضرورياً   مراً أله    خلفاءً   عليهم السالموبقية العترة الطاهرة    السالم

  كانوا خليطاً   استشهادهبعد    وآله عليه اهلل  صلىالناس في المجتمع الذي تركه النبي  
ذ ظلت  إ.  قليلة  قليةا  كان المؤمنون حقاً بينما  والمسلمين    *من المنافقين والطلقاء

التي أظهرت أو أعلنت  كثرية الناس  أالعادات القبلية والجاهلية متأصلة في العقلية و 
  منهم وإزالتهاالثقافة الجاهلية  العقلية و تلك  وإزالة  تحتاج عملية اقتالع    بينما  إسالمها  

هية أعدها  إل  اتية قيادا جيال تحت رعإلى فترة تأصيلية طويلة المدى تمر عبرها األ
اإل  تعاىل  هللا النقلة  الثقافة  و يمانية  لعملية  جوانب  تغطي  التي  المتكاملة  النوعية 
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جيال  أ ساسية إلنتاج  القيم المتكاملة التي تكون القاعدة األبقية  و   واألخالق   ضميروال
جت للناس  خرِ أُ مة  أوتصبح بذلك خير    وعلمياً   عملياً   سالم تمسكاً متمسكة بروح اإل

ن يتصدى لها  أفان الخالفة يجب   وعليهتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ألنها 
دينية الناس    صفوة  مستوى  لفي  فوق  والحكمة.  والعدل  كان العلم  صياغة  ت  ذلك 

من الرجس تأهيل وترتيب لهم ليقوموا بهذا المقام    عليهم السالم البيت  أهل    وتطهير
كبيرها    وأ صغيرهاكان    إذا الرسالي والذي يتطلب العصمة من الزلل والخطأ والرذائل  

لنبي  االلهي لجعل"  ال"القرآن حول  أخبرنا به  بطن. وهذا ما   ما  وأ منها وما ظهر
إماماعليه السالم    إبراهيم الناس  على  هللا  ذ  إ .  ليكون    ، عليه السالم  إلبراهيم   تعاىليقول 

كانت تلك    إذا   ما  عليه السالموعندما استفسر إبراهيم    1﴾.﴿ِإنِ ي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماماً 
﴿اَل َيَناُل َعْهِدي    ،عليه قائالً   تعاىل  رد هللا أيضًا  ستكون في ذريته  والقيادة  مامة  اإل

  نبياء ن مهام خالفة األو ن ينال الظالمأ  بداً أ ال يمكن  وهذا يعني أنه    2﴾.اِلِمينَ الظَّ 
القيام ب  عليهم السالم  بعد االنبياءمهام  او  الناس من  وكل  .  عليهم السالم   إمامة وقيادة 

وقد قال    ناس. تجاه ال  و ظالماً أنفسه  تجاه    ما ظالماً إ انواع الخطايا تجعل مرتكبها  
كان للناس او لنفسه. وَمن ِمن الناس العاديين    إذا القرآن انه قد خاب من حمل ظلمًا  

  عليهم السالم  نبياءخلفاء األ  تعاىلهللا  يحيط  لذلك    من ال يحمل ظلمًا للناس او لنفسه؟ 
عليهم  البيت    أهلمع    تعاىلوكذلك فعل هللا    كامالً   تطهيراً بعناية الهية خاصة ويطهرهم  

ن معنى الرجس في اآلية، ﴿ِإنََّما ُيِريُد ّللاَُّ ِلُيْذِهَب َعنُكُم  إف  ينا سابقاً أ . وكما ر مالسال
َرُكْم َتْطِهيراً  الرِ ْجَس  كان    إذاالزلل والخطأ والرذائل    هو كل انواع  ﴾أَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِ 

و كبر  أ صغر مهما ذنب ن أيبطن. أل ما  وأ منها كبيرها وما ظهر  وأ صغيرها
ظلم تجاه  الويجعله على درجة من    في مرتكبه لنقص موجب و بطن فإنهأظهر  

قال هللا   بينما  أنه ال يوكل أمر اإلمامة أو الخالفة    تعاىل النفس أو تجاه اآلخرين 
  عليهم السالم البيت    أهلتطهير  هي    تعاىل هللا  إرادة   لذلك فإن  . ظالم لشخص الاإللهية ل 

 يوجب  ما  كل عن  عليهم السالمالبيت    أهله  نز    تعاىلن هللا  أالذنوب. وهذا يعني   كل من
تقياً ليس مجرد  القرآنية  اآلية    تلك فيهم. فالتطهير في    نقصاً   أن يكون الشخص 

 وإنما هو السالم عليه البيت بأهلفقط   يختص ال ن هذا المعنىالنواهي. أل باجتناب
َوَلـِكن ُيِريُد   ﴿َما ُيِريُد ّللا ُ ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم مِ ْن َحَرجٍ   القرآنية،كما في اآلية   الناس لعموم 

َلَعلَُّكمْ  َرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم  التطهير المقصود في  وعليه يكون    3﴾َتْشُكُرونَ  ِلُيَطهَّ
َرُكْم َتْطِهيراً  ﴿ِإنََّما ُيِريُد ّللاَُّ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِ ْجَس   القرآنية،  اآلية   ﴾.أَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِ 



 55                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

كبيرها    وأ صغيرهاكان    إذا  ؛ نواع الزلل والخطأ والرذائلأ هو تطهير كامل من كل  
من كل    عليهم السالمالبيت    أهل  تعاىل   بطن وبذلك يعصم هللا ما  وأ منها وما ظهر

أبدًا الناس بطاعة    تعاىلهللا  بينما ال يأمر    الناس بطاعتهم  تعاىلالذنوب ولذلك أمر هللا  
ولياء االمر  أ  عليهم السالمأهل البيت    تعاىل  هللا  جعلوهكذا  .  عاص أو مذنب إنسان  

أولي  تعبير ". فوآله  عليه اهلل  صلى  ورسوله  تعاىلالمفروض طاعتهم كطاعة الناس هلل  
 َأِطيُعوْا ّللا َ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِليَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا   ، ﴿َياالقرآنية   في اآلية  "مراأل

ون الناس  ئمؤهلون على تسيير شالذين هم  المعصومون  يشير إلى    ﴾اأَلْمِر ِمنُكمْ 
عتريهم  أن يومن دون  انحراف عن ذلك  أي  لهي والنبوي من دون  للنهج اإل   وفقاً 

صهاك على شرب    ابنابي قحافة ويؤز    ابن كان الشيطان يعتري  الشيطان بينما  
طاعة لشخص  ال يفرض    تعاىلفإن هللا    مر الوالية والخالفة الشرعيةأ. ففي  الخمر

  إذا ال  إ  وآله عليه اهلل صلىولرسوله    تعاىل  تكون طاعة الناس له امتداد لطاعتهم هلل
بكفاءة تعصمه    لهيإلقامة الدين اإل  هالً مؤ من الذنوب و   كان ذلك الشخص معصوماً 

واآلثام االخطاء  هللا    العظيمة. والموبقات    عن  يأمر  ال  بطاعة    تعاىل وعليه  الناس 
 ﴿َوُأْوِلي  ،نإلذلك ف  .والحوب كانوا عرضة الرتكاب الخطأ والظلم    إذامر  ولياء األأ

ِمنُكمْ  االثنا  هم  أعاله   ون المذكور   ﴾اأَلْمِر  معايير  ألن    السالم عليه  عشر األئمة 
اإل  إلمؤهالتهم  تؤهلهم  اإلهذا  نجاز  لهية  معصومون المهام  ألنهم  دين    لهي  واهل 

هم البعض وان محتوى دينهم منسجم. حيث لم  مع بعض  حقيقيين وظلوا منسجمين 
يكونوا مثل من يسمون "الصحابة" الذين قاتلوا بعضهم البعض واراقوا دماء بعضهم  

 ونبيه  تعاىل لذلك فإن هللا    .البعض وأن محتوى دينهم مليء بالتناقضات والتحريفات 
الناس بإتباع الصحابة ألن الصحابة انقسموا بسبب  ال يأمران    وآله عليه  اهلل لىص

المصالح الشخصية المتناقضة بينما الدين واحد وال يحتوي على رؤى متعارضة وال  
  شرطٍ  أو قيدٍ  يأ من دون   مر الطاعة جاء مطلقاً أن  أ وبما    هواء شخصية.يخضع أل

 معصيةً  السالم معليه  ل البيتهأ أعضاء    أحد ن يرتكبأنه لو كان هناك احتمال  إف
طاعة لهم  السيجعل  تعاىل وما كان هللا بداً أبطاعتهم  الناس  تعاىل هللا أمر لما  او إثماً 

له  الطاعة  مع  واحد  خط  فوآله عليه اهلل  صلى   ولنبيه  تعاىل  في  عامة  وبصفة  ن  إ. 
لخطأ  مسوؤلين الذين يتجنبون ارتكاب الذنب والطاعة ال  كثر ميالً أالطبيعي    شخصال

عليهم  نبياءه وخلفاءهم الشرعيين  أ تعاىلن يجعل هللا  أمن الطبيعي  والظلم. ولذلك فإنه  
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اء والذنوب والظلم  خطنواع األ أ ن من كل  يمعصوم  يضاً أ  نبياءِ من غير األ  السالم
عليهم  البيت    أهلطهر  قد    تعاىل  ن هللاأيتبعهم المؤمنون. وبما  فنبياء  ليقوموا بمهام األ 

  تعاىل اعتبر هللا  فقدوعليه  وآله عليه اهلل صلىمن الرجس وجعلهم خلفاء النبي  السالم
 عليه اهلل  صلىللنبي    لخلفاء الشرعيين الذين اصطفاهم ليكونوا خلفاءً الناس لطاعة  

 األمر تسلسل  من   جلياً  يظهر كما  وآله  عليه  اهلل  صلى ورسوله تعاىل كطاعة هللا   وآله
   القرآنية السابقة.اآلية  في

والتي  المتكاملة في المجتمع   واإليمانيةوإلحداث تلك النقلة االسالمية بل            
خليفة من    ةعشر   ياثن  وآله  عليه  اهلل صلىن النبي  عي  تتطلب فترة زمنية تمتد لقرون  

  4".اثنا عشر أميراً  بعدي "يكون ،  وآله  عليه اهلل صلىذ قال النبي  إذريته الطاهرة.  
 ما ماضياً  أمر الناس يزال "ال،  وآله  عليه اهلل صلىوفي رواية أخرى يقول النبي  

وهنا توجد داللة واضحة على أن نهوض الدين الحقيقي    5..."رجالً  عشر  اثنا وليهم
. وأي انحراف عن  عليهم السالمواستمراريته في نهجه النبوي يعتمد فقط على العترة  

ذلك يعني انحراف الناس عن النهج االلهي والنبوي. والرواية التالية ايضًا تؤكد هذه  
حيث   النبي  الحقيقة.   تقوم حتى قائماً  الدين يزال "ال،  وآله عليه اهلل صلىيقول 

 اهلل  صلى  النبي   رواية أخرى أن  وفي   6خليفة ..." عشر  اثنا ويكون عليهم الساعة 
وهذا     7خليفة...." اثنا عشر يمضي حتى ينقضي األمر ال هذا "إن  ،قال وآله عليه

الَِّذيَن آَمُنوْا  َأيَُّها   ﴿َيا  ، في اآليةاالمر" هو الدين كما أشار اليه القرآن  "يوضح ان  
في الوجدان    هبيد أنه ال يكتمل نهج  ﴾.اأَلْمِر ِمنُكمْ  َأِطيُعوْا ّللا َ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي

  الحقيقي اال من خالل الخلفاء الذين عيَّنهم النبي  ه يعطي ثمرته وتأثير ال  والقلوب و 
 عزيزاً  الدين هذا يزال ، "الوآله عليه اهلل  صلىما قال النبي  . كوآله  عليه اهلل  صلى

انه يجعل االتباع الحقيقيين  في  فعزة الدين ومنعته    8".خليفة عشر اثني إلى منيعاً 
اشداء على الكفار ورحماء على المؤمنين. فهل رأينا ذلك    وآله عليه اهلل صلىللنبي  

؟ ام شاهدنا الهجوم البغيض  وآله  عليه اهلل صلى  التوازن والرشد بعد استشهاد النبي
نزال الظلم عليهم وقتل المؤمنين؛  إوالوحشي على بيت ائمة المؤمنين والتهديد بحرقه و 

عليهم  اإلرهابي ضد طريق أهل البيت  ، واستمر هذا النهج  عليهم السالمأهل البيت    اتباع 
الذي حدث  و بكامل مظاهره وتطبيقاته وآثاره؟ فمنذ ذلك الحين اليوم الى هذا   السالم
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زالت عن الدين عزته  في سقيفة بن ساعدة    فيه االنقالب على الخيار االلهي والنبوي 
 ومنعته ولم يبق من االسالم اال مظاهره وقشوره.  

النبي             الشرعيين. حيث    وآله  عليه  اهلل لىصويستمر  الخلفاء  في وصف 
مام  وعن اإل  9".خذلهم  من  يضرهم ال قيما،  خليفة  عشر اثنا األمة لهذه "يكون   يقول، 

 عشر اثنا بعدي "األئمة  ،قال  وآله  عليه اهلل صلى النبي  ان    عليه السالمالصادق  
  وآله  عليه اهلل  صلىوقال النبي  10".خلفائي وأوصيائي هم  القائم، وآخرهم  علي أولهم

ومن ركبها من نوح  سفينة مثل فيكم بيتي  أهل  "مثل ايضًا،   عنها نجا،   تخلف 
 فيكم بيتي أهل مثل "إنما ،  وآله  عليه اهلل صلىقال النبي  وفي رواية اخرى    11غرق"

وقال النبي    12".غرق  عنها ومن تخلف نجا ركبها من قومه،  في  نوح سفينة مثل
 من إسرائيل بني في حطة باب مثل فيكم  بيتي أهل مثل ، "وإنماوآله عليه اهلل صلى

﴿َوَلَقْد َأَخَذ    ،تعاىل  هللا  إسرائيل في قول  بني كما ذكر القرآن نقباء  13".غفر له  دخله
 عليه اهلل  صلىالنبي  فقال  14﴾.َعَشَر َنِقيباً  ّللا ُ ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َوَبَعْثَنا ِمنُهُم اْثَنيْ 

  15".إسرائيل  بني نقباء كعدة   عشر ثنا"ا،  من بعده   الخلفاءذلك أن  بخصوص    وآله
 علي أولهم اثنا عشر بعدي أوصيائي   "إن،  وسلم وآله عليه اهلل  صلى النبي    كما قال

،  وآله  عليه اهلل  صلى أخرى يقول النبي رواية وفي  16" قائم.ال وآخرهم طالب، أبي بن
 وآخرهم  أخي  أولهم عشر اثنا  بعدي الخلق  على  وحجج هللا وأوصيائي  خلفائي "إن

ولدك؟   قيل: فمن طالب. أبي بن علي قال:  أخوك؟ ومن  هللا، يا رسول قيل: ولدي.
قسطاً  الذي المهديقال:   األرض  والذيوجوراً   ظلماً  ملئت  كما  وعدالً   يمألها   . 
 اليوم ذلك هللا  واحد، لطول يوم  إال  الدنيا من يبق لم  لو  ونذيراً   بشيراً  بالحق  بعثني
 وتشرق  خلفه فيصلي  بن مريم  عيسى هللا روح  المهدي، فينزل ولدي فيه يخرج  حتى

والتي تعطي    ثالثة رواية وفي  17".المشرق والمغرب سلطانه ويبلغ ربها بنور األرض
 والحسين وتسعة والحسن وعلي   "...أنا ،  وآله عليه اهلل صلى النبي  قال  ،توضيحا أكثر 

يجدها براهين واضحة   واألحاديث  النصوص في هذه   المتأمل  إن  18".الحسين  ولد  من
خطهم ومسارهم ومنهجهم   واتباع عليهم السالمالبيت ألهل تثبت وجوب طاعة الناس 

النبي   حذر  وقد  عليهم.  االنقالب  او  التقدم  من    وآله عليه اهلل صلىوعدم  الناس 
 صلىبالرغم من أن النبي  او التقدم عليهم    هي والنبوي لاالنقالب على االختيار اال

. اذ  وتنقلب عليهالخيار اإللهي والنبوي  كان يعلم ان "االمة" ستغدر ب  وآله عليه  اهلل
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"إن    ،قائاًل له  عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام    أمير  وآله عليه  اهلل صلىالنبي  خبر  أ
 أحبك من سنتي،  على وتقتل ملتي، على تعيش وأنت  بك بعدي ستغدر األمة

أبغضك أحبني غدروا  أولئك  فمن هم    19أبغضني..." ومن  المؤمنين  الذين  بأمير 
عليه   عليالمؤمنين اإلمام    أمير  الذين سماهم   أولئكومن هم  ؟  عليه السالم   علياإلمام  

عليه    عليأمير المؤمنين اإلمام  فارقوا نهج    الذين   أولئكومن هم  "الغادرين"؟    السالم
وهل عاش  ؟  لهوآ عليه اهلل  صلى وبذلك يكونوا مفارقون لملة ونهج وسنة النبي  السالم

 صلى  النبي  ونهج وسنةملة    ىعل  عليه السالمًا  عليامير المؤمنين اإلمام  من خالف  
  عليه السالمًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ؟ وهل كانت خاتمة من خالف  وآله عليه اهلل

ال يعتقد محقق علمي له عقل ذلك  ؟  وآله عليه اهلل صلى   النبي  ونهج وسنةعلى ملة  
الرحمن بن عوف من أمير المؤمنين اإلمام    عندما طلب عبدودليل ذلك أنه  ابدًا.  
 عليه اهلل صلىبشرط ان يتبع القرآن وسنة النبي  ه  ان تتم البيعة ل  عليه السالم  علي

  ابن الرحمن بن عوف بسيرة الشيخين )ويعني بالشيخين    وكذلك ما سماه عبد  وآله
وافق برحابة    عليه السالم  عليصهاك(، فإن إن أمير المؤمنين اإلمام    ابنافة و ابي قح

ما  ولكنه رفض بشدة اتباع    وآله عليه اهلل  صلىصدر على اتباع القرآن وسنة النبي  
ما تسمى "بسيرة الشيخين"  هناك أية عالقة بين  كانت    إذا سيرة" "الشيخين"! فتسمى "ب

رفض أمير    ماذالمن جانب آخر ف  وآله  عليه هلل ا صلىالنبي قرآن وسنة  من جانب وال 
اإلمام   في  ما    اتباع   عليه السالم  عليالمؤمنين  اليس  الشيخين"؟  "بسيرة  تسمى  ما 

اتباع ما تسمى "بسيرة الشيخين" داللة    عليه السالم  عليرفض أمير المؤمنين اإلمام  
 اهلل  صلى قاله النبي  ماوأن    وآله  عليه اهلل  صلى   أنهما لم يتبعا سنة النبي  واضحة على

 بك بعدي ستغدر إن األمة"  ، من  عليه السالم  علي ألمير المؤمنين اإلمام    وآله عليه
" قد تحقق؟ اليس في هذا داللة واضحة  سنتي على وتقتل  ملتي، على  تعيش وأنت 

المؤمنين   بأمير  غدروا  من  فهل  برمته؟  االسالمي  بالدين  غدروا  قد  الغادرين  ان 
هل كان  صبحوا خارج الملة االسالمية؟  أ مسلمين ام  ظلوا    لسالمعليه ا  علياإلمام  

 ه كما امره النبييحبكان    عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام    ضدانقلب  ذلك الذي  
ال  أحد يحبه؟ أشخص على  هل ينقلب  بذلك أم كانوا يبغضونه؟  وآله عليه اهلل  صلى

عليه    عليالمؤمنين اإلمام    أميرواضحًا تجاه    تصرفات بعض الصحابة بغضاً   ظِهرتُ 
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 صلى بغض للنبي عليه السالم عليألمير المؤمنين اإلمام ؟ اليس بغضهم ذلك السالم
أقطاب  صدور  في  تي كانت تغلي  الضغائن ال تلكفإن    ،في الحقيقة   ؟وآله عليه اهلل

الخالفة اإللهية والنبوية  وهدمت  لية  السقيفة هي التي حر كت صراع الدوافع الجاه
 وصنعت االنحراف الديني الذي نراه اليوم من حولنا.  
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المنافقة  األعرابية و عراض االنقالب وصراع الدوافع أ
 والجاهلية  

 
 

خلفاء    عليه السالمالبيت    أهلتجعل  التي  بالرغم من كثرة النصوص                      
البيت    أهلطاعة    مسلم وكثرة النصوص التي توجب على ال  وآله عليه اهلل صلىللنبي  

نه عندما  أال  إو االنقالب عليهم  أاعهم ونصرتهم وواليتهم وعدم التقدم  بَ ت ِ إ و   عليه السالم
مستعدون لتحمل طريق    مسلمون غلبية الأ كن  تلم    وآله عليه  اهلل صلىالنبي    استشهد

المجتمع اإل الذي يقيم نموذج  األالحق الطويل  جيال من خالل  مثل عبر األلهي 
خليف  ي االثن النبي  عليهم السالم   ةعشر  عينهم  كانت    . وآله عليه اهلل  صلى   الذين  فقد 

الناس تحكما كامالً  كانوا  ن  أ. حتى  الجاهلية وثقافتها مازالتا تتحكمان في  الناس 
  عليالمؤمنين اإلمام    ن يقبلوا بأميرأسالم على  اإل  وهدم أعمدة ن لتفكيك  يمستعد

بذلك    أقر  . فقد  وآله عليه  اهلل صلى  كخلفاء للنبي  عليهم السالموبقية العترة    عليه السالم
إن    عباس  بنعندما قال البكل صفاقة وخسة ونذالة    ،ممثل االنقالب   ؛صهاك  ابن

  1".النبوة والخالفة  )بني هاشم(   ن يجمعوا لكمأ"كرهوا    على دربها قد قريشًا ومن سار  
  للنبي  عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام   في شأن خالفة أمير  يضاً ونذالة أ  وقال بحقدٍ 

 وليها . ولوأبداً  قريش عليه تجتمع ال  البنية هذه  ورب ، ".... الوآله عليه اهلل  صلى
صهاك كان أول من    ابن في الحقيقة فإن    2أقطارها..." في عليه العرب النتفضت 

في يوم رزية    عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام    ميرخالفة الشرعية ألال انتفض ضد  
الخميس كما سنرى الحقًا. فالجاهلية والبغض النفاقي هما اللذان ال يجتمعان لنصرة  

صهاك    ابنأعالها من  البغيضة  . والتعابير  عليه السالمأمير المؤمنين اإلمام علي  
صهاك قد عبر عن القريشية الجاهلية والنفاق المارد ودوافع االنقالب    ابنوضح أن  ت
صهاك تكشف بوضوح    ابن. فتصريحات  ي كانت كامنًة في قلوب أقطاب السقيفةتال

حتى قبل استشهاد    عليه السالم  علي المؤمنين اإلمام    أميرخططهم لإلطاحة بوصراحة  
التي طفحت  اقطاب السقيفة    ايضًا ضغائنكشف  . كما توآله  عليه اهلل  صلى النبي  
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صرح به    وهذا ما  وآله عليه اهلل  صلى الى السطح بطريقة جلية بعد استشهاد النبي  
   قبل رحيله كما اتضح ذلك من خالل النصوص السابقة. وآله عليه  اهلل صلى النبي 

آية الوالية وآية الطاعة  لهية والنبوية مثل  ل النصوص اإل كإن  وعليه، ف           
المنزلة وحديث السفينة وحديث باب  حديث يوم و   الغدير وحديث الثقلين وحديث 

 د  سَ حديث  سورة براءة و  تبليغ  وحديث المؤاخاة وحديث  العلم مدينة  حطة وحديث 
  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام   في قتل  وآله عليه اهلل صلىاألبواب وقول النبي  

في   عليها السالملفاطمة    وآله عليه اهلل صلى العامري وقول النبي   ود  عبد  بن لعمرو
  :وآله عليه  اهلل صلىالنبي    وقول عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  زواجها من  

 تضلوا  بهما لن تمسكتم إن  ما بيتي،  أهل وعترتي  هللا كتاب  الثقلين:  فيكم  تارك "إني
 فيكم  تارك وإني فأجيب، أدعى أن أوشك "إني  ،وفي رواية أخرى   3".أبدا  بعدي

وجل،  هللا كتاب الثقلين:  إلى السماء من ممدود  حبل هللا كتاب وعترتي، عز 
 حتى  يفترقا  لن  أنهما بهما أخبرني الخبير اللطيف  وإن أهل بيتي،  وعترتي األرض،

نع  تق يلم  النصوص أعالها  كل  ف  4".فيهما تخلفوني كيف فانظرواالحوض،   علي يردا
للنبي   عليه السالم  حول خالفة أهل البيت  ورعاعهم، ؛ مردة النفاققطاب السقيفةأ ابه

 في  ا وبغيره ابه  عقد صد  وآله عليه  اهلل صلىبالرغم من ان النبي    وآله عليه اهلل  صلى
 الطائف،  من انصرافه بعدو  الوداع، في حجة يوم عرفة خم، غدير يوم  شتى: مواقف
 الحجرةبينما    مرضه أثناء  المباركة حجرته وفي المدينة المسجد في    في منبره وعلى

 بي،  فينطلق سريعاً  قبضاً  أقبض أن يوشك  الناس قال "أيهاعندما   بأصحابه غاصة
 وعترتي وجل عز هللا كتاب فيكم  مخلف  إني أال إليكم، معذرة  إليكم القول قدمت وقد
 والقرآن القرآن،  مع علي هذا   :فقال فرفعها،  السالم عليه  علي بيد  أخذ  بيتي ثم أهل
فكل تلك االحاديث الكثيرة الصحيحة    5".الحوض  عليَّ  يردا حتى يفترقان ال علي مع

لهي  اإل  عليهم السالموأهل البيت  عليأمير المؤمنين اإلمام والثابتة التي توضح مقام 
تقنع   االلهي والنبوي لخالفة  رعاعهما  صهاك و   ابنبي قحافة و أ  ابنلم  باالختيار 

بي  أ   ابن. بل كان  وآله عليه اهلل صلى  للنبي  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  
وأتباعهما، وبوقاحة وقلة ادب، يعتبرون كل تلك األقوال النبوية    صهاك ابن قحافة و 

ليست إال هجرًا وهذيانًا حتى قبل    عليه السالم  عليفي خالفة أمير المؤمنين اإلمام  
  ابن بي قحافة و أ  ابنيوم رزية الخميس ويستحيل لهم أن يقبلوا بها. حيث لم يكن  

  يوحى   تعاىلوحي من هللا    وآله عليه  اهلل صلىان قول وفعل النبي  ان  يعتبر   صهاك
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الاليه القديمة  القناعات  نابع من  يعتبرانهما شعرًا وسحرا. وكل ذلك  كانا  تي  . بل 
ألقطاب السقيفة  الجاهلية والتركيبة العقلية المتشككة    في التركيبة النفسية   كانت تتجدد

لنبي  اوكل اليه اشخص  بل وتعارض كل    وآله عليه اهلل صلىتشاقق النبي  كانت  التي  
 عليه  اهلل صلى   صهاك قد شاقق النبي  ابنمهامًا الهيًا. وبما أن    وآله عليه  اهلل صلى

فإنه    وآله  عليه  اهلل  صلى  الحديبية وتسبب في عصيان الناس للنبيأثناء اتفاقية    وآله
 عليه اهلل  صلى سالح ضد اتفاقية الحديبية لو اوكل النبي  حمل ال يصرح بأنه كان سي

اإلمام    وآله المؤمنين  ألمير  وتوقيعها  االتفاقية  فإن  عليه السالم  عليإنجاز  لذلك   .
 صلىيوم رزية الخميس بأن النبي    وآله  عليه اهلل  صلى  صهاك الوقح للنبي  ابناتهام  

من القناعات القديمة والراسخة  هجر وهذيان كان نابعًا  كان في حالة    وآله عليه اهلل
السقيفة أقطاب  السطح    لدى  الى  طفحت  الخميسولذلك  رزية  عنها  يوم    فعبَّروا 
  عليأمير المؤمنين اإلمام  على  بعد ذلك  انقلبوا  جرأٍة سمجٍة و ببصراحٍة ووضوٍح و 

.  بأكمله هلها فحرفوا الدينأوتقمصوها وهم ليسوا بمنه  واغتصبوا الخالفة    عليه السالم
 عجلٍ  عبادة  على عليه واتبعت السامري وعكفوا السالم عليه موسى كما انقلبت أمةف

على   وآله عليه اهلل صلىمحمد النبي  فكذلك انقلبت أمةوحرفوا دينهم خوار  له جسدٍ 
 صلى  النبي  كان خاويي العقول    صاشخأخليفته الشرعي وعكفوا على طاعة مجرد  

ة  سامريعجول  صبحوا  ا السامري و   لعبوا دورط إال أنهم  فقصاهرهم  قد    وآله  عليه  اهلل
نةوحرق    القرآن والتبيان ة  حاربفي ماإلسالمي وانغمسوا  المجتمع  في   وطمس    السُّ

قطاب السقيفة هللا  أ  عصىوبذلك  كما سنرى الحقًا.    وآله عليه اهلل صلى  تعاليم النبي
لهي والنبوي فكان ما نرى  وانقلبوا على االختيار اإل   وآله  عليه اهلل  صلى ورسوله    تعاىل

 . صيل  أ  سالم  ء من الناس أنه إ سالم المزيف الذي يعتقد الجهالاليوم من اإل
النبوية  أن معارضة  إ           العترة  السقيفية لخالفة  وحربهم    عليهم السالمقطاب 

انتهاكهم لتعاليم  و   عليهم السالموعترته    وآله  عليه  اهلل  صلى  هنبيو   تعاىلهللا  على  المعلنة  
مشروع حركة النفاق وصراع الدوافع الجاهلية التي  تجسيد ل  كل ذلك   كاناالسالم  

المجتمع    رفضت تترك  يستقيم  أبأن  في   االلهي  الدينوفقًا  ن  مكانه  الدين  ويأخذ 
االثن خالل  من  مؤسسية  بطريقة  حدث  عليهم السالم  ماماً إعشر    ي المجتمع  لذلك   .

 اهلل صلىمخالفة للنبي  ذلك  وكان    وآله عليه اهلل صلىالنبي    استشهادنقالب بعد  الا
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 اهلل صلىونبيه    تعاىلوال يخالف هللا    تعاىلوهذا يعني أنه كان مخالفة هلل    وآله عليه
حدى  إكانت حركة النفاق هي  وهكذا  و الكافر.  أو المنافق  أال العاصي  إ  وآله عليه

. حيث  دت الى االنقالب على الدين أ نتجت صراع الدوافع الجاهلية و أ العوامل التي  
ي لم  لكن  الدعوة  بداية  منذ  قوية  الحركة  هذه  أكانت  بها  االنقالب  عترف  قطاب 

انقالبهم  كانوا  نهم  أل  والتحريف  انجزوا  حتى  الشيطانية  نواياهم  اخفاء  في  مردوا 
الدين  عبَّد من خالل  مكثنا نتلذلك  اليوم الحاضر.  الى    هالسقيفي المشؤوم الممتدة آثار 

السقيفي  الشيطان  من خالل دين    عبدون يت  عليميوسيظل الجهالء والفاقد الت  . المزيف
ن يعرف الحق وجب عليه  أ. لذلك فكل من يريد  مادام االستخفاف بالعقول حاكماً 

عاصي  البالط السقيفي الذين برروا م  كهنةن يضرب بعرض الحائط كل تخرصات  أ
اختلقوا عدالة للمنافقين  ف  سار على دربهم قطاب السقيفة ومن  أوانقالبات وانحرافات  

من   بالرغم  واالنقالبيين  هم  ويفضحكان    وآله عليه  اهلل  صلى   النبين  أوالمنحرفين 
 هل الباطل.  أ هل الحق و ا معرفة للهية ضح المقاييس اإل ويو 

فإنه             سابقًا  رأينا  النفاق  وكما  حركة  كوادر  وانحرافات  معاصي  تبدأ  لم 
بل كانت    وآله  عليه اهلل صلى النبي    استشهاد صراع الدوافع الجاهلية بعد  أعضاء  و 

منذ زمن حياة  وجودة  منظورهم الجاهلي م   احتضن قطاب السقيفة ومن  أ  انحرافات 
ف.  وآله عليه  اهلل صلىالنبي   بعد للدين    عاديةمال  هملفعاأن  إلذلك  ارتكبوها    والتي 

المنحرفة التي  ميولهم  امتداد طبيعي لمنتجات    يه  وآله عليه اهلل صلىالنبي    استشهاد
 عليه اهلل  صلىثناء حياة النبي  أ حتى  الكامنة  الجاهلية والنفاقية    دوافعهاكانت تبرز  

لكنها    سالم اإل  يعد  وت  وآله عليه اهلل  صلىالنبي  تحوم حول  بطانة  بينما كانوا  ؛  وآله
عالم  عطى اإلأ فقد    لألسفلكن  تخطط لهدمه عندما تجد الفرصة المناسبة.  كانت  

ن معاصيهم  بالرغم م  "صحابة"كبار ال سموهم  يمن  لالكهنوتي السقيفي صورة وردية  
فمن هم    .كتب التاريخ سجلها القرآن والحديث النبوي و وذنوبهم التي ارتكبوها والتي  

ومن هم الذين حاولوا  مردوا على النفاق؟  و ن  و اولئك الذين وصفهم القرآن بأنهم منافق
مجيد قريش الجاهلية  بت والمؤمنين قبيل موقعة بدر    وآله  عليه  اهلل صلىتثبيط النبي  

عنهم وعن    وآله عليه اهلل  صلىمنهم فأعرض النبي    وآله عليه اهلل صلىوتخويف النبي  
باإلفك حتى    عليهاتعاىل  رضوان اهلل  القبطية    اماري  تهمواا ن هم الذين  مقولهم الخبيث؟ و 

انسلخوا عن  و   وآله  عليه اهلل  صلى ؟ ومن هم من خذلوا النبي  مما قالوا  تعاىل أها هللا  ر ب
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غزوة أحد؟ ومن هم    ذاهبًا إلى   وآله عليه اهلل صلى  عندما كان النبيرجعوا  الجيش و 
ومن هم  من تبوك؟  بينما كان عائدًا    وآله عليه اهلل صلىمن حاولوا اغتيال النبي  

من وراء الحجرات فوصفهم القرآن بأنهم    وآله عليه اهلل صلى  الذين كانوا ينادون النبي
 عليه  اهلل  صلى أناس ال يملكون عقاًل للفهم؟ ومن هم الذين رفعوا اصواتهم عند النبي

 عليه اهلل صلىومن هم من قال عنهم النبي  وجهروا له بالقول فهددهم القرآن؟    وآله
م  سال يدخلون الجنة حتى يلج الجمل من    عشر منافق    ياثنأصحابي  ن في  "إ  وآله

  اً عشر منافق  يمر فان اثنفي حقيقة األ  ! كثر  هم  و   ؟ومن هم   ،ومن هم   6؟ "الخياط
 صلىالذي عينهم النبي    ماماً إعشر    ياالثنن  أ! فكما  ماماً إيتوازى مع اثني عشر  

  ةعمد أ هم    عشر منافقاً   يعمدة الدين وبهم يقوم الدين فكذلك االثنأ هم    وآله عليه  اهلل
ثرهم  أعراه. وسنجد    ون فتتي الدين و   ون الكفر واالنقالب واالنحراف وهم من سيهدم

التاريخية  في األ  اً واضحوتأثيرهم   بالتي  حداث  النبي  نهم هم من عناأ تصنفهم  هم 
 ﴿َوِممَّْن َحْوَلُكم  ، وهم من عناهم القرآن بقوله   عشر منافقاً   ي باالثن  وآله  عليه  اهلل صلى

ُمَناِفُقونَ  اأَلْعَراِب  َن  اْلَمِديَنةِ  مِ  أَْهِل  النِ َفاقِ  َوِمْن  َعَلى  في    7﴾. َمَرُدوْا  تميزوا  ألنهم 
فكان تصنيفهم في قائمة  وأقوالهم  محاوالت إخفاء نفاقهم لكنها تجلت في أفعالهم  

  ياالثن  التجاه معاكس    اتجاهيتحركون في    عشر منافقاً   ين االثن. ألالنفاق أمرًا سهالً 
صنفهم كمنافقين  يو   عشر منافقاً   ي االثن  عرف أن يوبذلك يستطيع المتدبر    ماماً إعشر  

النبيكانوا مند  اذ  وآله عليه اهلل صلى  سين ومتحلقين خفية حول  نسمي من    ماذا. 
من كتابة وصيته التي كانت ستحافظ على هداية    وآله  عليه اهلل  صلى منعوا النبي  

نسمي أولئك الذين    ماذاالنفاق؟    سادة لم يكونوا من    إذا مة وتبعدها من الضالل  األ
لم نسمهم    إذااألمة ترث الضالل االبدي بعد أن حرموها من الهداية األبدية  جعلوا  

 عليه  اهلل صلىتعيين النبي  الذين رفضوا  أولئك  ومن هم  منافقين بل ومردة النفاق؟  
لعنهم النبي  ته للجيش ولذلك  تحت قياد  على الجيش فرفضوا التعبئةقائدًا  سامة  أ  وآله
بيت فاطمة   هاجموامن مردة النفاق؟ ومن هم من    لم يكونوا   إذا  وآله عليه اهلل صلى

لم يكونوا من مردة    إذا لهي والنبوي  يعرفون مقامها اإل   بالرغم من أنهم  عليها السالم
  بالرغم من أنهم  الشرعية  من حقوقها  عليها السالمالنفاق؟ ومن هم من حرموا فاطمة  

المادية والمعن يعرفون مقامها اإلكانوا   لم يكونوا من    إذاوية  لهي والنبوي وحقوقها 
حاديث والتبيان النبوي ومنعوا الناس من التحدث  مردة النفاق؟ ومن هم من حرقوا األ



 65                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

لم يكونوا من مردة النفاق؟ ومن    إذا  دينيةأهميتها ال أنهم يعرفون  رغم  وتداولها  بها  
كانوا من    هم سالمإ ظهروا  أن الكثير ممن  أفكل ذلك يبين    !كثر  هم  و   ؟هم ومن هم

و  كارهين  للحق  وكانوا  النفاق  القرآنلذلك  مردة  ِجْئَناُكم  ،يقول  َوَلِكنَّ   ﴿َلَقْد  ِباْلَحقِ  
ويقول    9﴾.﴿َواَل َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِرينَ   ،يضاً أ وقال القرآن    8﴾. َأْكَثَرُكْم ِلْلَحقِ  َكاِرُهونَ 

كُ   في سياق آخر،القرآن   ِعَباِدَي الشَّ ْن  القرآن اإل  10﴾.ورُ ﴿َوَقِليل  مِ  يمان  وقد ربط 
 اهلل صلىونبيه    تعاىلهللا  على    وربط عدم الشكر باالنقالب  تعاىلبالشكر الكامل هلل  

 ﴿َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ   في هذا السياق،  يقول القرآنحيث  .  وآله عليه
اِكِرينَ  َوَسَيْجِزي ّللا ُ الشَّ المنقلبين على هللا    11﴾.ّللا َ َشْيئًا  بي ن القرآن جحود  وبذلك 

أمير  للنعمة التي تمت بوالية    الجاحدون   وعدم قبول   وآله عليه اهلل  صلىونبيه    تعاىل
  تعاىل عدم قبولهم باإلسالم الذي ارتضاه هللا  بذلك  و   عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  

 لعباده. 
التي    القرآنية  لمنافقين في اآليةا   ضخامة عدد ر القرآن  وَّ صقد  كما رأينا فو           

َن اأَلْعَراِب ُمَناِفُقونَ  تقول، ﴿َوِممَّْن َحْوَلُكم  ﴾  .َمَرُدوْا َعَلى النِ َفاقِ  َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنةِ  مِ 
ُيْؤِمُن ِباهلل ِ   عراب حينما قال، ﴿َوِمَن اأَلْعَراِب َمنال القليل من األإلم يزكي القرآن  

ِعندَ  ُقُرَباٍت  ُينِفُق  َما  َوَيتَِّخُذ  اآلِخِر  الرَُّسولِ  َواْلَيْوِم  َوَصَلَواِت  لَُّهْم   ّللا ِ  ُقْرَبة   ِإنََّها  َأال 
ن" في  ن "مِ أننسى  يجب أن  وال    12﴾.ِإنَّ ّللا َ َغُفور  رَِّحيم   َسُيْدِخُلُهُم ّللا ُ ِفي َرْحَمِتهِ 

هذا يعني  غلبيتهم. و أ السابقة تذم  القرآنية  اآليات    خيرة تبعيضيه بينمااألالقرآنية  اآلية  
. وهذا دليل  وآله عليه اهلل  صلى  حول النبي  كانوا غلبية من  كان خاصية أ النفاق  أن  

.  من هؤالء الذين ُيسَمْون صحابة  الغالبية العظمىواضح بأن اإليمان لم يدخل قلوب  
حتى ولو كان  ُحكمًا    يعتبر مسلماً   اإلسالم كان  نطق شهادة   شفهياً ظهر  أفكل من  

. بل هم  ن جداً ليكان المؤمنون الحقيقيون قلي في الحقيقة، فق  .   يخفي الكفر منافقاً 
  " سالم الظاهري اإل القرآن ". وليفضح  كما وصفهم حديث الحوض  همل النعم عدد  ك
القرآن ل قال  آَمنَّا  ،لمنافقين  اأْلَْعَراُب  َوَلِكن   ﴿َقاَلِت  ُتْؤِمُنوا  لَّْم  َأْسَلْمَناُقل  َوَلمَّا   ُقوُلوا 

يَماُن ِفي ُقُلوِبُكْم َوِإن ُتِطيُعوا ّللاََّ َوَرُسوَلُه اَل َيِلْتُكم ْن أَْعَماِلُكْم َشْيئاً  َيْدُخِل اإلِْ ِإنَّ ّللاََّ   مِ 
لنفاقهم    وفضحاً   حاً دوق  عراب نقداً غلبية األأ ز القرآن على  وهكذا ركَّ   13﴾.َغُفور  رَِّحيم  

للقرآن  ومع ذلك حاو  المخالفون  لما حَ إ ل  القرآن.    مَ كَ عطاء صورة مغايرة  على  به 
موجهًا  يقول  . حيث  عراباألكل  صهاك القرآن ويمجد    ابن  ناقض ي  سبيل المثال، 

وهنا    14اإلسالم"! ومادة  العرب أصل فإنهم  ،خيراً  باألعراب حد رجاله، "وأوصيهأ
عراب هم مادة  ن األأصهاك    ابنن يسأل: كيف يحكم  أيحق لكل متدبر في القرآن  
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 م أ ال القليل منهم؟  إعراب هم في الحقيقة مادة النفاق  االسالم بينما القرآن يعتبر األ
صهاك    ابنالم يسمع    ! ن يصرح به؟ أصهاك ما ال يستطيع    ابنجندة  أ كان في  هل  

القرآن   والذاأل  بخصوص بحكم  اآليات عراب  في  يتجسد  والتي    السابقة  القرآنية   ي 
الذي  الغبي  صهاك بذلك التقييم    ابن تى  أ ين  أ ؟ فمن  توسم أغلبيتهم الساحقة بالنفاق 

األ ألكثرية  القرآني  التقييم  هللا  أ عراب؟  يخالف  يقل  األإ   تعاىل لم  كفراً أعراب  ن    شد 
لنفاق؟ هل هذا  م مادة الكفر واأ سالم  نهم مادة اإل أصهاك    ابن؟ هل يقصد  ونفاقاً 

عرابية البلطجية التي  لى قبيلة أسلم األإ صهاك    ابن دليل على رد الجميل من جانب  
صيل؟ ما هذا  سالم األصهاك إلنجاح االنقالب السقيفي على اإل   ابناستعان بها  

المريب   جانب  الدفاع  األصهاك    ابن من  تتجه  عن  القرآنية  المعاني  بينما  عراب 
عراب أصل العرب لذلك  ن األأنه بسبب  إف  ، حقيقةال ي  عكس ذلك وتقدح فيهم؟ ف

يتقاتلون   البعض  كان العرب    وكانوا دائماً   جملبسبب  سنة فقط    ألربعين بعضهم 
ولذلك   النار  من  حفرة  شفا  كانوا    اإلسالم   رسالة  جاءتعلى  لو  وتهديهم  لتنقذهم 

 فالطبيب ال يذهب إال إلى حيث المريض.  يهتدون!
على كشف المنافقين وتشخيصهم    اركز والحديث النبوي  ن القرآن  أورغم            

أهملوا التعاليم القرآنية  ن كهنة البالط السقيفي  أال إح مواصفاتهم  يوضتوتوصيفهم و 
والتي كانت  اختزلوا حركة النفاق والنبوية في توصيف المنافقين ونتيجة لذلك فإنهم  

  شخص   في فقط    لهوآ عليه  اهلل صلىفي زمن النبي  بصورة واسعة  منتشرة  نشطة و 
لى كثرة  إبينما القرآن يشير    بي سلول وكأنه لم يكن هناك غيره منافقاً ا عبد هللا بن  

ونرى ذلك في قول القرآن الذي ال يقصد فقط من هم حول المدينة بل    . المنافقين
نفسهم. فعلى سبيل المثال اعترض كبار االنصار ومنهم  أ ﴿َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة﴾    يضاً أ

رؤساء العرب من قريش وغيرهم    وآله  عليه  اهلل  صلى عبادة على تألف النبي    سعد بن 
النبي   من  التأليف  ذلك  على  يعترضون  انهم  بصراحة    وآله  عليه  اهلل صلىوقالوا 

! ولم يدركوا او رفضوا ان يدركوا ان كل  تعاىل لم يكن أمرًا من هللا    إذا لرؤساء العرب  
او يقوله إنما هو وحي يوحي كما نص على ذلك    وآله عليه اهلل  صلىما يفعله النبي 

القرآن الحكيم. وبعد ذلك فإن دور غالبيتهم في سقيفة بني ساعدة وخذالنهم ألهل  
نفاق في  منهم يوضح رسوخ كوامن ال   عليها السالموامتعاض فاطمة    عليهم السالمالبيت  

إ الأال  قلوبهم.  التاريخ  األ  مزور ن  وكأن  ذلك  قد تناسى  منافقة  كانت  التي    غلبية 
 صلى وكأن حياة النبي  مباشرة    وآله عليه اهلل  صلىالنبي    استشهاد بعد  اصبحت مؤمنة  
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المزور  ! لقد تناسى التاريخ  الحقيقي  يمان ول بينهم وبين اإلكانت تحُ   وآله  عليه  اهلل
  خونوا لى السلطة لي إ هم من صعدوا  المنافقون    نن المنافقين ألعايضًا  ذلك وغفل  كل  

الدين أ الدين ويحرفوه ويستهدفوا   البيت  هل  فقد  عليهم السالم   الحقيقيين؛ أهل  . وهكذا 
من    ومردة المنافقين   مع المنافقيندائمة  في مواجهة    وآله عليه اهلل  صلى كان النبي  

  آيات إن  .  الشريفة  خر لحظة من حياتهآوحتى  االسالمية  حوله منذ بداية الدعوة  
  "الصحابةيسمون " تصرفات الكثير من    واإلرث النبوي والتاريخ المتواتر يكشف   القرآن 
الدوافع    يعكسو   وآله عليه اهلل صلىالنبي    استشهادبعد   الجاهلية  األعرابية  صراع 

 . لهي من اصحابه الحقيقيينالذي اغتصب الحق اإلوالمنافقة  
الصحابة  من يسمون  و عراب  غلبية األأ يمان كانت بعيدة عن  فمعايير اإل           

ن الكثير من اآليات القرآنية خالل التنزيل  أودليل ذلك    .بشقيهم المهاجرين واالنصار
فعلى  أوفي   المنافقين وخصائصهم ومواصفاتهم.  تركزت على  التنزيل  واخر عهد 

َلْم َيْرَتاُبوا المثال يقول القرآن، ﴿ِإنََّماسبيل    اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباهللَِّ َوَرُسوِلِه ُثمَّ 
اِدُقونَ  َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل ّللاَِّ    ايضًا،   وقال القرآن  15﴾ .ُأْوَلِئَك ُهُم الصَّ

َواْلَيْوِم اآلِخرِ َيْسَتْأِذُنَك الَِّذينَ  ﴿ِإنََّما  ِ ُيْؤِمُنوَن ِباهلل  َفُهْم ِفي َرْيِبِهْم    اَل  ُقُلوُبُهْم  َواْرَتاَبْت 
ُدونَ  فهذه اآليات القرآنية توضح ان ابرز خصائص المنافقين والذين لم    16﴾.َيَتَردَّ

يؤمنوا هو االستئذان ساعة البالء والهروب أثناء المعركة واالرتياب والتشكك في  
قر  أأبي قحافة. حيث    ابن صهاك و   بنكانت هذه الخصائص مالزمة ال  وقد النبوة.  

بل واعترض على    سالم سالم ونبي اإلنه كان يرتاب في اإلأببنفسه  صهاك    ابن
في عدم حمل    وآله عليه اهلل صلىالنبي    من  صهاك  ابن. كما استأذن  اتفاقية الحديبية 

في    ية له هناك اعدم وجود حم  بادعاء لى قريش  إ  وآله  عليه اهلل  صلى رسالة النبي  
قائدًا    أسامة  عيينورفض ت  وآله عليه اهلل صلىصهاك النبي    ابن. كما عصى  مكة

خلعه  ن  أ  بعد السنح  منطقة  لى زوجته في  إ بي قحافة للذهاب  أ  ابنواستأذن    . للجيش
 عليه  اهلل صلىمن إمامة الناس في الصالة. كما أن النبي  وآله عليه اهلل صلىالنبي 

سامة. وكل تلك التصرفات  أ جيش    الذين لم يلتحقوا فيالمتخلفين  اولئك    لعنقد    آلهو
عصية واضحة  نهم من كبار الصحابة كانت مأرهم لنا التاريخ  من جانب من صو  

تلك التصرفات التي تخالف  مثل  نشأوال ت. وآله عليه اهلل  صلى والنبي تعاىلهلل ومعلنة 
ِبَأنَُّهُم   ، ﴿َذِلكَ تعاىل  قال فيهم هللاكان قد  ال ممن  إ  وآله عليه اهلل صلىونبيه    تعاىلهللا  

َأْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم    *أَْعَماَلُهْم   اتََّبُعوا َما َأْسَخَط ّللاََّ َوَكِرُهوا ِرْضَواَنُه َفَأْحَبطَ 
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ِبِسيَماُهْم َوَلَتْعِرَفنَُّهْم   َنَشاُء أَلََرْيَناَكُهْم َفَلَعَرْفَتُهمْ  ِرَج ّللاَُّ َأْضَغاَنُهْم * َوَلوْ ُيخْ  مََّرض  َأن لَّن
في خانات  مرتكبها  تصرفات تصنف  ه الهذإن    17﴾.َوّللاَُّ َيْعَلُم أَْعَماَلُكمْ  ِفي َلْحِن اْلَقْولِ 

اإل النبي  كان كيمان! فهل  بعيدة عن خانة    وآله  عليه اهلل  صلىل من كانوا حول 
 صلىيهموا بقتال بعضهم البعض ألسباب قبلية حتى في حضور النبي  ؟ ألم  مؤمنون 

  عكس المهاجرين من رجالً  "إن  ، نقول في الرواية التي تقولس  ماذا؟  وآله عليه  اهلل
 للمهاجرين،  يا المهاجري: وقال  لألنصار، فقال األنصاري: يا  األنصار، من رجالً 

 رجل كسح هللا رسول يا الجاهلية قالوا:  أهل دعوى  بال  ما:  فقال النبي   ذلك  فسمع
لى  إ علينا أن ننظر    18منتنة"؟  فإنها  دعوها:  األنصار، فقال  من  المهاجرين رجالً  من

وكوامن النفاق بين    والنزعة الجاهلية  هذا النص الذي يوضح عمق الشرخ القبلي
الذين   النبي  ف!  يسمون صحابةهؤالء  ان مكث  لفترة    وآله  اهلل عليه صلىبعد  بينهم 

  . طار االسالمإلوك خارج  ما ارتكبوه هو سن  إيعلموا    إال انهم فشلوا في أن طويلة  
أين احترامهم وتوقيرهم وتبجيلهم للنبي  سالم حتى تلك اللحظة؟  اكتسبوا من اإل  ماذاف

الحضارية التي تزيل    ين القيم االسالمية وهو حاضر بينهم؟ أ  وآله عليه اهلل  صلى
اإلسالمي الذي    ؟ اين التسامحسيطرة النزعة القبلية على الوجدان والضمير والعقل

الفتن العنصرية وكوامن  القبلي والنزعة  اإلسالمي   حسان ين اإل أ ؟  يزيل االحساس 
اإلسالمي الذي    الصبرين  أ ؟  آذوهأولئك الذين  مع  حتى  الذي يجعل المؤمن يتسامى  

ي نوع من العقول تلك التي كانت  أعفو عنه؟  يالمسيء و عن  تجاوز  يجعل المؤمن ي
هموا بقتال  قد   و صالً أ ؟ هل كان لمثل هؤالء عقول  وآله  عليه اهلل صلىتحيط بالنبي  

لقد  حقًا    نفسه؟   وآله عليه اهلل  صلى بعضهم البعض في المسجد النبوي وأمام النبي  
الذين فشلوا في االنتفاع من    من أمثال هؤالء  اً كثير   وآله  عليه اهلل صلى النبي  أذى  ت

"ما  نفسه قال،    وآله عليه  اهلل صلىلنبي  فإن ا لذلك  .  قربهم من منبع النور والهداية
أولئك  ومع ذلك صور لنا كهنة البالط السقيفي كل    19".يتوذِ أكثر مما  أنبي    يَ وذِ أُ 

ي كانوا  النو تحلقالذين  حول  يالحظ    وآله  عليه  اهلل صلىبي  ن  بينما  وردية.  بصورة 
ن بذرة السقيفة كانت  أ  القرآنية والنبوية والتاريخية  الباحث من خالل تلك النصوص

ن شجرة  أو   وآله عليه  اهلل صلى النبي    استشهادغير مرئي قبل    مزروعة بل ونابتة نبوتاً 
  قبيل السقيفة الملعونة كانت تنتظر من يرفع عنها الغطاء النفاقي وقد حدث ذلك  

 وبعده مباشرة.  وآله عليه اهلل  صلىالنبي    استشهاد
يسمون  ن  محد عأ  أي  ن يتحدثأومع ذلك ال يرضى كهنة البالط السقيفي            
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 صلى نبيه و   تعاىلهللا    ين الصحابة وليس ديند وكأن هذا الدين    وتقييماً   الصحابة نقداً 
بفهمهم    باءغبويتعلق كهنة البالط السقيفي    . عليهم لسالمبيت  أهل ال و   وآله عليه اهلل

شجرة  بيعة  الآلية    ئخاطال يريدون  تحت  ال  وهم  يدركوا  أالرضوان.  بيعة  أن  ن 
أولئك الذين بايعوا  بين  من  من المؤمنين فقط بينما كان    تعاىللها هللا  الرضوان قد قبِ 

ل  الذين قبِ حتى    تعاىل  . كما حذر هللاين منافقعلى الطاعة ووعدوا بعدم نكث العهد  
لهي من المؤمنين  الستمرار ذلك الرضى اإل  تعاىلاشترط هللا    حيث  .بيعتهم من النكوث 

ناهيك  الوفاء بذلك الميثاق والعهد الخاص بتلك البيعة.  أن عليهم أن يستمروا في  
بيعتهم  اوفوا  و في تلك اللحظة  على ايمانهم    ن و المؤمنكل  هل استمر  قين، فعن المناف 

م  أ لهي الستمرار رضوانه  وفقا للشرط اإل  وآله عليه اهلل صلىورسوله    تعاىلوعهدهم هلل  
أبي قحافة   ابن؛ )قطاب السقيفةأن  أاعتبرنا   إذاوحتى  انهم نقضوا بيعتهم وعهدهم؟

، بالرغم من ان سجل التاريخ يشير الى عكس كانوا من المؤمنين  صهاك(،  ابنو 
كل ما له عالقة  عن    عن بيعة الرضوان ونكوثاً   كامالً   نكوثاً   ة السقيفليست  أ  ذلك،

البيعة م للنبي    ثل بتلك  التزم    ؟وامره أنفاذ  إو   وآله عليه  اهلل صلىطاعة  قطاب  أهل 
م انقلبوا عليه؟ فمن  أشأن الخالفة  في    وآله عليه اهلل صلىالسقيفة بما امر به النبي  

  فقد نقض بيعته هلل فيما يختص بالخالفة،    وآله عليه اهلل  صلى وامر النبي  لتزم بأي م  ل
ن  أل . لها  منتهكاً  أصبح و طار تلك البيعة إوخرج من   وآله  عليه  اهلل صلىنبي  ولل تعاىل
  وا نكثالمبايعين ان يوفوا بالبيعة وأال ي  ه يجب علىبأنه  ءاشترط بقاء رضا  تعاىل  هللا

عليه  لذلك فقد سمى أمير المؤمنين اإلمام علي  .  وآله عليه  اهلل  صلى   وأال يشاققوا النبي
أمير المؤمنين االمام  علينا ان نتذكر ان  . و للبيعة  اقطاب السقيفة بالناكثين  السالم
أمير المؤمنين اإلمام  ال يقول  بذلك  اقضاهم وفقًا للنص النبوي و   عليه السالم علي  
ناكثون للبيعة وعلينا ان    اقطاب السقيفة  إال حقًا وحكمه فيهم أن   عليه السالمعلي  

 ." أنفسهمفهم نكثوا على  " ؛نرى مصيرهم وفقًا للقرآن 
كما تجلت دالالت سيادة النفاق وسيطرة صراع الدوافع األعرابية والجاهلية           

التي  في أ الرواية   من  : قال  وسلم وآله عليه  اهلل  صلىهللا   رسول تقول، "إنحداث 
 أنا هللا، رسول فقال: يا معاذ بن سعد فقام   .في أهلي ه إذا  رجل بلغني من يعذرني

 الخزرج  من إخواننا من كان وإن عنقه،  األوس ضربنا من كان إن منه، أعذرك وهللا
 رجالً  ذلك قبل  وكان الخزرج،  سيد  وهو بن عبادة  سعد فقام  أمرك،  فيه ففعلنا  أمرتنا
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 ذلك،  على تقدر وال تقتله ال هللا، لعمر كذبت :فقال الحمية، احتملته ولكن صالحاً 
 عن  تجادل منافق فإنك لنقتلنه وهللا هللا، كذبت لعمر فقال: الحضير،  بن أسيد فقام 

 اهلل صلىهللا   ورسول يقتتلوا أن هموا حتى األوس والخزرج يانالح   فثار المنافقين،
يخفضهم  فلم المنبر على  وسلم وآله عليه سكتوا يزل  يا    20".وسكت حتى  فانظروا 

وأمام    الصحابة يتهمون بعضهم البعض بالنفاق من ُيسمون  لى  إصحاب العقول  أ
! انظروا يا أصحاب العقول إلى النزعة الجاهلية والقبلية  وآله عليه اهلل صلىالنبي  

أدنى من االقتتال في  "يسمونهم  هؤالء الذين  التي تجعل   أنصارًا" قاب قوسين أو 
 عليه اهلل صلىونبيه    تعاىل يعتمد هللا  سفهل  !  وآله عليه اهلل صلى  المسجد وأمام النبي

؟  وحمايته  حفاظ على الدينة، لل أصحاب العقول القبلية والدموي  اولئك؛ على مثل    وآله
ُأذي  منهم النصرة بعد    وآله عليه اهلل صلىنه بينما يطلب النبي  أ مر  والغريب في األ

بعرض    وآله  عليه  اهلل صلىالنبي    كوى ش  ا ضربو ولألسف  ك الرجل اال انهم  من ذل 
اصطفُّوا الى جانب بعضهم البعض بقبلية جاهلية صارخة من اجل ان  و   طالحائ
  وآله  عليه اهلل  صلىشكوى النبي    ا يعيرو   م ذلك ل بينهم ول فيما  قديمة  حسابات    او يصفُّ 

شكوى    إنفي حقيقة االمر ف!  أي وزناً   وآله  عليه اهلل صلى ولم يقيموا للنبي  اهتماماً 
ليتجنب زيادة  قول  معن فيما يعبادة يت  ابن لم تجعل سعد    وآله عليه اهلل  صلى النبي  

"الصحابة" في تلك  من ُيسَمْون  ن عراك  أ. كما وآله عليه  اهلل  صلى االذى على النبي  
  ضاعفيوتهميشهم له    وآله عليه اهلل صلىكهم لشكوى النبي  اللحظة فيما بينهم وترْ 

بالنبي   الذي لحق  من يسمون  وبقية    ر سعداً ظهِ ويُ   وآله عليه  اهلل صلىمن الجرح 
ما   يهمهم  ال  وكأنهم  النبي  أالصحابة  يدافعون    وآله عليه اهلل صلىصاب  وكأنهم 

غطاء    لهويجعلون    وآله عليه اهلل  صلىآذى النبي    ذلك الذيعن    بطريقة غير مباشرة 
عراكهم    دفاعياً  خالل  لب    اإلنصرافيمن  عن  انتباههم  صرفوا  فقد  وبالفعل  ذلك 

قبلي    صراعوانغمسوا في    وآله عليه  اهلل صلىلحق بالنبي    ذى الذيوهو األ   ؛ الموضوع
لتعامل مزدوج في ا  فيه معيارمتحامل و ن قول سعد بن معاذ  أ. كما  شيطاني نتنو 

 صلى   تظر حكم النبيينعليها و االعدام    عقوبةجهة بتطبيق  يظلم  ألنه  مع الواقعة  
رحيم ولن    وآله عليه اهلل  صلى  وهو يعلم ان النبي  ى خر األالجهة  في    وآله عليه اهلل

  تجاوز وبوقاحة  ن طوره  ع  عبادة  ابن  خرج سعد أوهذا هو الذي  يذهب الى ذلك الحد  
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معاذ في  سعد بن  ن يصادم  أجل  أوداس عليها من    وآله عليه  اهلل  صلى مشاعر النبي  
بطريقة غير  بن معاذ وسعد بن عبادة  وبذلك دافع سعد    .ازدواجية معيار حكمه

. فهذه االنطباعات ال  وآله  عليه  اهلل صلىآذى النبي    ذلك الرجل الذي   مباشرة عن 
ولم يسمحوا لإلسالم بأن    صدورهم بآثار الجاهلية   تمتلئ  هؤالء الذين  ال منإتخرج  

سيد بن حضير على سعد  أرد  كما أن  .  عليها  صالحية الكاملةفعلته اإلها  يفعل في
بابن عبادة واته المناف يدافع  و   أنه منافقمه  الهوة  عن  يزيد من وضوح  القبلية  قين 

المترسخة  العميقة   الجاهلية  والقبائلاأل  فيوآثار  ال   فراد  لها  إلشعال  قابلية  والتي 
حتى   القبلية  النبي  أالحرب  هذه    والحقاً   نفسه.  وآله عليه اهلل صلىمام  نفس  نجد 

  ابي عبادة  ابنفسعد  التوجهات والوجوه هي التي ساهمت في صنع السقيفة وفتنتها.  
وطمحوا في الخالفة. كما    عليهم السالم حد الذين نكثوا البيعة وخانوا أهل البيت  أهو  
مر مطالبته بالخالفة وشارك  أسعد بن عبادة في    عاقا ممن  كان  أسيد بن حضير  أن  

وجميعهم من الذين نسوا غدير خم   عليها السالم الزهراء في الهجوم على بيت فاطمة
يختلط االتهام بالنفاق مع فعل . وهكذا  عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام وخذلوا 
في واقع لم يشرب من  مختلطًا  مر  األصبح  ق وتضيع الفواصل بينها ويانفمردة ال

ى  عل  تعاىليعتمد هللا  سبه فقط. فهل  وتمظهر  تسمى  لكنه  ه  عطش  سالم شربة تروي اإل
هل    ؟ ونشر الهداية بين الناس   ية الدين وقيمهاحمهذه المكونات الهشة دينيًا لمثل  

المقدرة على ابراز الصيغة العالمية لالسالم بينما لم  القبليون الجاهليون لمثل هؤالء 
 قبائلهم؟  اتيستطيعوا الخروج من قوقع

يتضح             النزعة    ثقافةن  أوبذلك  قبلية  في  متجسدة  فقط  تكن  لم  الجاهلية 
حاضرة    متجذرة ال كانت  بل  الصحابة  يسمون  من  قلوب  تركيبتها  بكل  ايضًا  في 
في كل جوانب الحياة بالرغم  القطيعي  تناطح  الو الدموي  تنازع  ة المتمثلة في المؤسسيال

هذا  وكل  .  قد حذرهم من ذلك كان بين ظهرانيهم و   وآله عليه اهلل  صلى ن النبي  أمن  
إنهم  في الحقيقة ف.  وآله عليه اهلل صلى يعطي إرهاصات لما سيحدث بعد رحيل النبي

اإل على  بعد  داسوا  جاهلية  إورجعوا    وآله  عليه اهلل  صلىالنبي    استشهادسالم  لى 
عليهم  أهل البيت  حتى    وإبادة قتل  ل مستعدة  ، لكنها كانت  اإلسالم تتظاهر بصارخة  

يمانية تعصمهم  إدرجة  على  لم يكونوا    ألنهم   ذلك  او فعل. وقد  سالموتحريف اإل   السالم
العهد  والوفاء ب  وآله  عليه اهلل صلى لنبي  لطاعة  ال  من  درجة على  م يكونوا  من ذلك ول 
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ن يسأل  أوبذلك يمكن    .والدين   صلوات اهلل عليهم مجيعاانتهاك حرمات النبي  تجنب  و 
يعتمد  سليون والقبليون؟ وهل ي اسالم كان يؤمن به هؤالء الصحابة الجاهأالسائل: 

 ؟ونشر الهداية اإللهية بين الناسية الدين احمذا الغثاء ل على مثل ه تعاىلهللا 
،  في تشكيل صراع الدوافع الجاهلية  كبير    كان لحركة النفاق دور  وهكذا            

،  . فكل من يدقق بعين فاحصة وعقل متدبر في التاريخ الظاهرة والكامنة  كالهما:
 اهلل صلىحياة النبي  زمن  رادات جاهلية منذ  إنه كانت هناك مطامع  أ يدرك  فإنه س 

وكانت حركة النفاق تعطي لصراع الدوافع    .سالميةبل ومنذ بداية الدعوة اإل  وآله عليه
ذ كانت تلك المطامع والدوافع تختمر ثم  إبل وصورة كاملة.   وشكالً  الجاهلية صوتاً 

  .وسنرى الحقاً   رأينا كما   بأشكال وصور متعددة   ةقطاب الجاهليأتطفح في تصرفات  
.  عليهم السالمأهل البيت و  وآله عليه اهلل  صلىنبي  الو  تعاىل تمرد ضد هللاتنم عن وكلها 

لدعوة اإلسالمية ووالية  اعارض  ذي يبرزت مطامع الدوافع الجاهلية وجهها ال أوقد  
.  استشهاده وبعد    وآله عليه اهلل  صلىعديدة في زمن حياة النبي    مراتالخلفاء الشرعيين  
بني هاشم    وآله  عليه اهلل صلىنذار عندما جمع النبي  حداث آية اإل أفقد رأينا ذلك في  

 أنه  له إال   وخليفةً  ووزيراً  وسألهم من منهم يكون مؤازراً وطلب منهم النصرة نذرهم أو 
وعندما  .  السالم ماعليهمام علي بن ابي طالب  مير المؤمنين اإلأسوى  منهم  لم يتقدم  

له قاموا ضاحكين ومستهزئين.    ومؤازراً   وخليفةً   وزيراً   وآله  عليه  اهلل صلىبه النبي  نص  
بني  بشن حرب ناعمة على    قريش  قامت  مطامع الدوافع الجاهلية عندما    ظهرتكما  

ب مكة. كما ظهرت مطامع الدوافع الجاهلية  افي شععليهم  حصار  بفرض  هاشم  
  تعاىل   مره هللافي مكة فأ   وآله عليه اهلل صلىفي محاولة قريش استهداف حياة النبي  

المدينة الى  فبالهجرة  الجاهلية    ظهر.  الدوافع  صراع  بشكٍل جديٍد. حيث  بعد ذلك 
 صلى  وب ضد النبين يشعلون الحر و مشركون الى المدينة بينما كان المنافقهاجر  

الذي كان يتحلق حول  تجسد صراع الدوافع الجاهلية في رؤى النفاق  ف.  وآله عليه  اهلل
وقد رأينا ذلك في    .المشركينمن    وإخافته  ه تثبيط  ويحاول  وآله  عليه  اهلل صلىالنبي  

على سبيل  . فوآله عليه اهلل  صلى تحلق حول النبي ي كان الطابور الخامس الذي راء  آ
مر مواجهة أله في  و من كانوا ح  وآله عليه اهلل صلىعندما استشار النبي  المثال،  

نها قريش  إ، "يا رسول هللا  بخبث   بي قحافة أ   ابن المشركين قبيل معركة بدر قال  
  21".هبة الحرب أ ن كفرت وال ذلت منذ عزت ولم تخرج على  أمنت منذ  آوخيالؤها، ما  
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فهل هذه  أبي قحافة!    ابنالقول الخبيث الذي قاله  ان يتدبر هذا    ئ فعلى كل قار 
مكان؟ وهل يقول هذا القول    وأزمان    أي استشارة يطلقها مستشار لقيادة عليا في  

  يمان قلبهد جاهلية قريش شخص زار اإلمج ِ يو   وآله  عليه  اهلل  صلى لنبي  اثبط  ذي يال
.  بي قحافةأ بما قاله    شبيهاً   تصريحاً   يضاً أصهاك    ابن؟ وقال  حتى ولو للحظة واحدة

 اهلل  صلىلنبي  ثبط ا  صهاك فهو ايضاً   ابن   وآله عليه اهلل  صلى ستشار النبي  ا فعندما  
 قريش  هللانها وإ"يا رسول هللا،    ،بخبث  صهاك  ابنذ يقول  إريش.  قد  جَّ مو   وآله عليه

ن كفرت. وهللا ال تسلم عزها  أمنت منذ  آن عزت. وهللا ما  أذ  ن وعزها وهللا ما ذلت م
فتأهب لذلك    بداً أ شخص  " فهل هذا كالم يقوله  . عد لذلك عدتهأ هبته و أ ولتقاتلنك 
والرسالة؟  ي بالنبوة  استنتاج  ؤمن  القحافية  لالقارئ  به  يخرج  أي  االستشارة  تلك 

كانوا يجلسون  من يحملون الرؤى الجاهلية  أن  تلك المقاالت  شير  ال تأوالصهاكية؟  
لكنهم  بأنهم مسلمين  ن  و دع ويحوله    ون قتحلي و   وآله عليه اهلل صلىالنبي    بالقرب من

  كانت تصريحاتهم وثقافتهم   كذلك ؟ و ينشركممناصرين للشرك والكانوا  في الحقيقة  
نهم كانوا يتظاهرون بأنهم مع النبي  أ رادة الجاهلية رغم  اإلتعبر عن  وافعالهم التي  

"ما بعث هللا من ،  صلى اهلل عليه وآله وسلموهذا مصداق لقول النبي .  وآله عليه اهلل صلى
بطانة تأمره بالمعروف وتحضه    بطانتان:  نبي وال استخلف من خليفة إال كانت له

ثبطوا  هؤالء الذين  فمن اية بطانة كان    22عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه."
 وحاولوا تخويفه بقريش وجاهليتها؟  صلى اهلل عليه وآلهالنبي 

  هاخذالن  من خالل هلية تبرز وجهها المنافق  واستمرت مطامع الدوافع الجا          
في الكثير من المواقف والحروب بالهروب من حول النبي    وآله  عليه اهلل  صلىلنبي ل

حد وحنين وخيبر ومحاولتهم استهداف حياة النبي  أمعركة  في    وآله عليه اهلل  صلى
ف وجود  ثناء عودته من تبوك وغيرها من المواقف التي تكشأفي    وآله  عليه  اهلل صلى

النبي  متجمعين  المنافقين  مردة  ثلة من   محيطه في  بل    وآله عليه اهلل صلىحول 
ان في  "،  وآله عليه اهلل صلىوكما قال النبي  الدوائر.  وبدينه  الضيق ويتربصون به  

." فمن  م الخياطس ال يدخلون الجنة حتى يلج الجمل من  اثنا عشر منافقاً صحابي  ا
هم أولئك االثنا عشر منافقا؟! فقد ذكر مصدر من مصادر كهنة البالط السقيفي  

إال انه  بينما كان عائدًا من تبوك    وآله عليه اهلل صلى  غتيال النبيا اسماء من حاولوا  
اباد كان  تمت  جميع،  بن  وليد  الراوي؛  ان  من  بالرغم  المصدر  ذلك  الرواة  أة  حد 

كتاب المحلى  ! ففي  صادر الرئيسية لكهنة البالط السقيفيالثقات الذين تأخذ عنهم الم



 74                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

  ابنصهاك و   ابنابي قحافة و   ابنحزم االندلسي، ان ينفي اشتراك    ابنحاول مؤلفه؛  ي
 عليه اهلل صلىغتيال النبي  ا عفان وطلحة وسعد بن ابي وقاص وآخرون في محاولة  

الرواية عن حذيفة  بالرغم من أنه روى هذه  الوليد بن جميع  صدق  بتشكيكه في    وآله
اليمان   الثقات  و   رضوان اهلل تعاىل عليه بن  الرواة  جميع من  الوليد بن  ان  بالرغم من 

لمسلم والبخاري. ووفقًا لمقاييس التوثيق في المدرسة السقيفية فإن مسلم والبخاري  
البالط    وبقية كهنةاالندلسي  حزم    ابن حاول    إذا ثقة. فمصدر  ال يرويان إال عن  

تلك الرواية التي تثبت اشتراك اقطابهم في محاولة اغتيال النبي  صحة  نفي    السقيفي
فعليهم اسقاط كل الروايات التي عن طريق الوليد بن جميع من    وآله عليه  اهلل صلى

 مصادرهم واولها ما يسمى بصحيح مسلم وصحيح البخاري.         
حول  مع المنافقين في الدائرة الضيقة    يضاً أوبعد فتح مكة تجمع الطلقاء           

ليضم  اتسعت دائرة مطامع وصراع الدوافع الجاهلية  هكذا  و .  وآله عليه  اهلل صلىلنبي  ا
نهم مسلمون  أن بو تظاهر جميعًا كانوا ي  فهؤالءليس فقط المنافقين بل ايضًا الطلقاء.  

وقد    .الدين هل  أ و الدين  خلق مواجهة نهائية مع  ل ن  و تربص يلكفر والنفاق و ان  و خف يو 
لهية والنبوية وجهزوا لإلجهاز  استجمعوا دوافعهم ومطامعهم المعارضة للخيارات اإل

تجلى صراع الدوافع الجاهلية بوضوح في العداء المبكر من  يذ  إ على الدين برمته.  
نجد  ف ه.  ئأولياذريته و و   عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام  قطاب الجاهلية تجاه  أ

  وآله عليه اهلل صلىلنبي  تجاه االقلوب الجاهلية كانت تحمل ضغينة مكبوتة ومزمنة  
عليه   عليالمؤمنين اإلمام   السافر ألمير هاوبغضها ها من خالل عداء تتنفس ولكنها 

حيث ال يمكن  .  أنصارهم و   عليهم السالم  بقية أهل البيتو   عليها السالمفاطمة  و   السالم
حراقهم فيه إال من يحمل ضغينة  إوَيُهم  ب  عليهم السالمة  ن يهاجم بيت العتر لشخص أ

تجاه أهل  تلك الضغينة  . فعليهم السالم   وعترته  وآله عليه اهلل صلىعميقة تجاه النبي  
السالم   البيت أقطابمن    نابعة    عليهم  الجاهلية.    قلوب  الدوافع  لذلك  صراع  ونتيجة 

إال أنهم كانوا  يتناجون في المسجد  البغض للدين واهل الدين فإن المنافقون كانوا  
  عليأمير المؤمنين اإلمام  و  أ  وآله عليه اهلل  صلىدخل النبي  أن ي يصمتون بمجرد  

لى المسجد. كما نرى  إ  عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام    و الموالين ألميرأ  عليه السالم
  عليهم السالمالبيت    أهلبي قحافة حقوق  أ  ابنالضغينة عندما يغتصب  ذلك العداء و 

  عليهم السالموتلك الضغينة تجاه أهل البيت    ُكْرهوكل ذلك ال.  هم وَيُهم  بحرقهويهاجم بيت
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"ال    ،صهاك بحنق  ابنصرح  قد برز الى السطح من خالل اقوال المنافقين. إذ ي 
 البنية  هذه  ورب ".... ال  يضاً أ   ال بحقدٍ وق  23".تجتمع النبوة والخالفة في بني هاشم 

كما   24أقطارها..." في عليه العرب  النتفضت وليها أبدا. ولو  قريش عليه تجتمع ال
موقفه  في    عليه السالم   عليالمؤمنين اإلمام    صهاك ألمير  ابن نرى ذلك العداء من  

عفان    ابن استهداف  ايضًا في  السقيفة. ونرى ذلك العداء  فتنة  رزية الخميس و يوم  
ايضًا  في مواقف كثيرة. ونرى ذلك العداء    عليه السالم   عليالمؤمنين اإلمام    ألمير

ي  أمثال اب  عليه السالم   عليألمير المؤمنين اإلمام  عفان الموالين    ابن استهداف  في  
وسنرى تفاصيل كل ذلك الحقًا.    . رضوان اهلل تعاىل عليهم  ذر الغفاري وعمار بن ياسر 

إلى السطح وبذلك  الدين    ألهلعداء الدين كل تلك الضغائن والعداء  أ ج  خرِ وهكذا يُ 
كد القرآن  فقد أ  25﴾.أَْعَماَلُهمْ  ﴿َما َأْسَخَط ّللاََّ َوَكِرُهوا ِرْضَواَنُه َفَأْحَبطَ   ،عداء الدين اتبع أ 

هللا  أ وعد  لذلك  مرض  قلوبهم  في  يخرج  أب  تعاىلن  ل أن  خالل  ضغانهم  من  يظهر 
فأحداث السقيفة وما تالها  . كل االزمنةلنفاق في سلوكهم وأفعالهم أوضح مظاهر ا

التي تلت عبور موسى  شبه  ت البحر مع قومه  عليه السالماألحداث  وظهور    خالل 
 . السامري 

الجاهلية من  حجم صراع الدوافع  ل   اً دركم  وآله  عليه  اهلل صلى   وقد كان النبي           
  علي أمير المؤمنين اإلمام  تعارض خالفة  كان يدرك أن تلك الدوافع الجاهلية  حوله و 

اإلسالم. لذلك كما على    يدرك آثارها. كما كان  وآله عليه اهلل صلى  للنبي  عليه السالم
أمير  والية  خالفة و مر  أبتبليغ    وآله  عليه اهلل  صلىنبيه    تعاىل أمر هللا  رأينا سابقًا فقد  

ليكون األللناس في مناسبة    عليه السالم  عليؤمنين اإلمام  الم مر حجة  غدير خم 
 صلى   النبي  تعاىلووعد هللا    .و رفضهاأيتحملون مسؤولية قبولها  بعد ذلك  على الناس و 

وهذا يوضح المدى الخطير الذي وصلت    .أنه سيعصمه من الناس  وآله عليه اهلل
وتيرة صراع الدوافع    زادت ونتيجة لذلك  إليه المعارضة في أمر الخالفة الشرعية.  

خالفة   وآله  عليه  اهلل  صلىن بل غ النبي  أومطامعها بعد والمنافقة الجاهلية األعرابية و 
في    خطيرة  ةذرو   تبلغ. وقد  في غدير خم  مله  عليه السالم  علي أمير المؤمنين اإلمام  

على  سامة  أفي مسألة تأمير    وآله عليه اهلل صلىقطاب الجاهلية النبي  أمعارضة  
  والمسير الى الشام.   سامةأ   الجيش. وكان دافعهم الحقيقي هو رفض االلتحاق بجيش 

حادثة رزية الخميس عندما    في  وآله  عليه اهلل  صلىانت ذروة التمرد ضد النبي  وك
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من كتابة وصيته التي تحافظ على هداية    وآله  عليه  اهلل  صلى صهاك النبي   ابنمنع  
تكالب  في عن الضالل. كما نرى صراع الدوافع الجاهلية ومطامعها  اوتبعده مةاأل

إمامة  في مهام  بيها  ألتثبيت    ،بائسة ويائسةو   مريبة وغريبةفي محاولة    ، بيهاوأ عائشة  
  . لكن هيهات! فقد كان هللاوآله  عليه  اهلل  صلى مين في الصالة ضد رغبة النبي  المسل

ذ خرج  إ .  إلفشال مخطتهما الخبيث   بالمرصادلهما    وآله عليه اهلل  صلىونبيه    تعاىل
مهام إمامة  بي قحافة من  أ ابنخلع  ل ،الصحية حالتهرغم ، وآله  عليه اهلل  صلى النبي  

بالناس  موقع اإلمام وصلي  بنفسه    وآله  عليه  اهلل صلىأخذ النبي  و الناس في الصالة.  
أبي قحافة    بنا قبل ذلك قد خلع    تعاىلهللا  . كما كان  رغم مرضه ووهن جسده الشريف

لمن يختزن مطامع  وردعًا  حجة  . وكان ذلك الخلع المتكرر  تبليغ سورة براءةمهام  من  
أبي قحافة من إمامة الناس    ابنفإن خلع  وعليه  .  الحقيقية  راتهتتجاوز مقدودوافع  

تبليغ    مهام   بي قحافة منأ   ابنتطابق مع التوجهات السابقة التي خلعت  في الصالة ي
 بي قحافة الى أهلأ  ابن  وآله  عليه اهلل  صلى هللا   رسول  حادثة بعث تلك ال الدين. ففي  

 اهلل صلىلنبي  وقال لنزل    عليه السالمن جبريل  أال  إ.  سورة براءة   مكة ليقرأها عليهم 
 ﴿َوَأنُفَسَنا   ،وهذا يعطي آفاقا تطبيقية لقول القرآن   .هال رجل منإ  هيبلغ عنأنه    وآله عليه

  عليه السالم ًا  عليامير المؤمنين اإلمام    وآله عليه اهلل صلى النبي   فدعا   26﴾.وَأنُفَسُكمْ 
أمير  فلحق   .ى أهل مكةعل اقرأهيف منه سورة ال  خذيأو  أبي قحافة  ابن دركوأمره بأن ي

وتوجه    منه سورةوأخذ ال  بالجحفةأبي قحافة    ابن  ه السالمعليالمؤمنين اإلمام علي  
 عليه  اهلل صلى النبي بي قحافة إلىأ  ابن رجع قرأها على الناس هناك.  و الى مكة  

 السالم عليه جبريل جاءني ولكن قال: ال،في شيء؟   أنزل هللا رسول يا"   ،فقال وآله
هو مر السماوي كان األفقد وبذلك  27".رجل منك أو أنت إال عنك يؤدي لن وقال:

 صلىال رجل من نفس رسول هللا  إبليغ هذا الدين  قيادة ت ال يتصدى لالذي شرع بأ
ابي قحافة من مهام    ابن  وآله  عليه  اهلل صلىونبيه    تعاىل. ولذلك خلع هللا  وآله عليه  اهلل

الدين ونصب  بأمرالقيام   المؤمنين اإلمام    ا تبليغ  قيادة  لمهام    عليه السالم ًا  عليأمير 
قد    وآله  عليه  اهلل  صلىورسوله    تعاىلهللا  فإنه من الواضح أن  تبليغ الدين. وهكذا  و 

لك  ذ كان  قد  القيام بأمر الناس والدين. و مهام خارج دائرة  من  بي قحافة  أ ابنأخرجا 
. وقد  مةفي األاو تبليغي  قيادي    دور ي  أبي قحافة من القيام بأ  بنال   ناً لَ عْ مُ   خلعاً 
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المزدوج   الخلع  جندٍي عادٍي في جيش  كثر من  أليس    بي قحافةأ  ابن جعل ذلك 
  وآله  عليه اهلل  صلى ونبيه   تعاىلكل ذلك يوضح ان هللا  . و المسلمين تحت قيادة اسامة
بي قحافة  أ  ابنن  ألنا تلك الواقعة    وأثبتت .  أبي قحافة  ابنكانا في صراع مفتوح ضد  

 صلىن خالفة النبي  أل  وآله  عليه  اهلل  صلىن يكون خليفة للنبي  أيصلح  م يكن ابدًا  ل
بي قحافة من ذلك المهام  أ   ابن تم خلع  فقد  ذلك  . ولتبليغ الدين عني  ت  وآله  عليه  اهلل

  . وآله عليه  اهلل  صلى   على النبي  عليه السالم لهي الذي نزل به جبريل  مر اإلبواسطة األ
  وآله عليه اهلل صلىهو من النبي    عليه السالم  اً وقد وضح ذلك االمر اإللهي أن علي

ناس في  بي قحافة ال أ  ابنن يؤم  بأ  يسمحلم    تعاىل  ن هللاكما أ  ابي قحافة!  ابنوليس  
بي قحافة بأمر تبليغ الدين. لذلك  أ  ابنوم  ن يق أفي    تعاىليسمح هللا  لم    فكذلك  الصالة

قيادة  قاله من مهام أكذلك فبي قحافة عن مهام تبليغ الدين أ  ابن تعاىلهللا  قالأفكما 
أي مهام  بي قحافة  أ  بنال  وآله  عليه  اهلل صلى  النبيُيوِكل  الصالة. وهكذا لم  الناس في  

غير  بي قحافة  أ  ابنأن  ن  سامة. وكل ذلك يبي ِ أ سوى مهام الجندي العادي في جيش  
لى  صمن النبي    أبي قحافة  ابنسمع    إذا. فاو قيادة الناس   للقيام بأمر الدينمؤهل  

"ال يؤدي عنك  ،  لى اهلل عليه وآلهص  قد قال للنبي  عليه السالمبأن جبرائيل    اهلل عليه وآله
أمير المؤمنين  مر من  األأبي قحافة    ابن   غتصب ا   ماذا لف"  .و رجل منك أنت  أال  إ

مر هو الدين والتبليغ ووالية  األأبي قحافة أن    ابنم يفهم  أل  ؟عليه السالم  علياإلمام  
 ؟لى اهلل عليه وآلهص ك انقالبًا واضحًا ضد الدين ونبيهم يكن ذل ال   الناس؟ 

  والمنافقة   الجاهليةاألعرابية و ن ينحسر صراع الدوافع  أ وكان من المفترض            
بي قحافة من مهام تبليغ سورة براءة  أ  ابن  وآله عليه اهلل  صلىرجع النبي  أن ابعد  

كان    إذا . فةصالناس في ال مامة ال إمهام  من    وآله عليه اهلل صلىن خلعه النبي  أوبعد  
  نفسهد  بعِ يُ ن يفهم وينضبط و مؤمنًا حقيقيًا فكان من المفترض عليه أبي قحافة  أ   ابن 

. إال أنه من الواضح  ستهدف الدينكانت تعن دائرة صراع الدوافع الجاهلية التي  
قحافة أ   ابن أن   لتلك    بي  قائدًا  االسالم كانت  التي    المؤامرات كان  فقد  .  تستهدف 

لتلك الصراعات    وظهر قائداً   وآله عليه  اهلل صلى  ونبيه   تعاىل هللا  أبي قحافة    ابنعصى  
كما هل الدين.  أ اغتصب السلطة وانقلب على الدين و . فقد  السقيفةفتنة  في  الجاهلية  

عملية تحييد الدين وإفراغه  أسس  نفذ  ا و   عليهم السالمالبيت  أهل  بي قحافة بأ  ابننكل  
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فال الداخل.  كانتلم    مؤامرة من  بل  الخالفة  الغتصاب  فقط  الدين  ت  تكن  ستهدف 
يعلمون  الذين يمثلون صراع الدوافع الجاهلية والمنافقة  و ي قحافة  أب  ابن قد كان  فوأهله.  

كان   تعاىلن هللا  التنزيل ألعملية  يقاف  إ   وأ  وآله عليه اهلل  صلىلنبي  ا  ةاستحالة هزيم
يعصمه من الناس حتى يكمل تبليغ التنزيل. لذلك استمروا في التظاهر باإلسالم  

جاءتهم الفرصة  المناسبة إلحداث االنقالب. فيجدوا الفرصة  تربص بالدين حتى  الو 
نفاقهم الى السطح.    ظهروحينذاك    .وآله عليه اهلل صلىالنبي   استشهاد عندالمناسبة  

  وآله  عليه اهلل  صلى أنه بعد استشهاد النبي  عليها السالمفاطمة    متحدثة عن ذلك تقول
 خامل ونبغ الغاوين  ونطق كاظم الدين جلباب  وسمل النفاق  ، "حسكةفقد ظهرت

وهكذا    28".رأسه الشيطان عرصاتكم وأطلع في فخطر المبطلين فنيق وهدر األقلين
كامل    تعاىلخرج هللا  أ  فقد  وآله عليه اهلل صلىالنبي    استشهادبعد  فإنه من الواضح أنه 

ن ما فعلوه  بأنفسهم أقروا  أحتى أنهم   .عليهم السالمالبيت    أهلعداء أ مكنونات صدور  
  عليهم السالمالبيت    أهلبأحقية  أيضًا  وأقروا    . بالخالفة الشرعية في السقيفة كان فلتة

أبي    ابنلم يكن    إذان نسأل هنا:  أ. وعليه يمكننا  وآله عليه اهلل صلىة النبي  في خالف
النبي    ماذا لقحافة منافقًا، ف  نزلت آيات    إذا مستفسرًا عما    وآله  عليه  اهلل  صلى سأل 

أبي قحافة؟ الم يصف القرآن حال    ابنذلك الحذر من جانب    ماذالقرآنية تدينه؟  
اْلُمَناِفُقوَن   ﴿َيْحَذرُ   ،المنافقين وحذرهم من نزول سورة تكشفهم وتدينهم؟ الم يقل القرآن

ِفي  ِبَما  ُتَنبِ ُئُهْم  ُسوَرة   َعَلْيِهْم  ُتَنزََّل  مَّ  ُقُلوِبِهم  َأن  ُمْخِرج   ّللا َ  ِإنَّ  اْسَتْهِزُئوْا   اُقِل 
نفاقهم    إخفاءعلى درجات  أ النفاق ووصلوا    ةمردكانوا  من هم الذين    29؟ ﴾ .َتْحَذُرونَ 

َن اأَلْعَراِب ُمَناِفُقونَ  ﴿َوِممَّْن َحْوَلُكم   بقولها،القرآنية  كما وصفتهم اآلية   َوِمْن أَْهِل   مِ 
َنْحُن   اْلَمِديَنةِ  َتْعَلُمُهْم  اَل  النِ َفاِق  َعَلى  نفاق  ؟  ﴾َنْعَلُمُهمْ َمَرُدوْا  أبي    ابن وكاشفة عن 
 جلباب  وسمل النفاق حسكة  ظهرت، "سالمعليها الصهاك، الم تقل فاطمة    ابن قحافة و 

 في فخطر المبطلين فنيق  وهدر األقلين  خامل ونبغ الغاوين  ونطق كاظم  الدين
 ؟ رأسه" الشيطان عرصاتكم وأطلع

التي تظهر جليًا    همخصائصل   وفقاً المنافقين   ن يكشفأب  تعاىل د هللا  لم يعِ أ           
؟ الم يقل  ﴾، ﴿َوَلَتْعِرَفنَُّهْم ِفي َلْحِن اْلَقْولِ تعاىل  لم يقل هللاأ ؟  من خالل افعالهم واقوالهم

نه سيخرج ما يكتمون؟  إ  تعاىل  د هللام يعِ ألضغانهم الى السطح؟  أنه سيخرج  إ  تعاىل  هللا
هجوم اقطاب السقيفة على بيت    نظرنا إلى   إذا ؟ فتعاىل  ن حدود هللاو وهل يراعي المنافق
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  عليهم السالم   البيت  أهليعلمون مقام    اقطاب السقيفة  بالرغم من ان  عليهم السالمالعترة  
نهم، ﴿َأَشدُّ  أفمن هم الذين وصفهم القرآن ب،  وآله  عليه اهلل صلى  ونبيه  تعاىلعند هللا  

  30؟ ﴾َوّللا ُ َعِليم  َحِكيم    ُحُدوَد َما َأنَزَل ّللا ُ َعَلى َرُسوِلهِ َوَأْجَدُر َأالَّ َيْعَلُمواْ  ُكْفرًا َوِنَفاقاً 
التي    وأوامره وتعاليمه    تعاىل حدود هللا    هؤالء الذين أتوا كمخرجات للسقيفةهل راعى  

في كل االتجاهات ومن    تعاىلحدود هللا    انتهكوام  أ  وآله  عليه اهلل  صلىبلغها النبي  
  ، التي تقول في المنافق القرآنية  لمعنى اآلية    لم يكن كل ذلك تجسيداً أ دون حدود؟  

َواِئرَ    كمخرجات للسقيفة هؤالء الذين أتوا  ال تفسر تصرفات  أ 31؟ ﴾﴿َوَيَتَربَُّص ِبُكُم الدَّ
والمؤمنين    عليهم السالم عترته  و   وآله عليه اهلل  صلىبالنبي    ون بالفعل يتربص  وا كان  منهأ

وعد    لكن  مردة النفاق وتميزوا في إخفاء نفاقهمالذين كانوا  وعليه فمن هم    الدوائر؟ 
 بأن يكشفهم من خالل تصرفاتهم الضغائنية؟ تعاىلهللا 

نهج  أ ومن    والحقاً            استمرارية  المدى  أجل  على  الجاهلية  الدوافع  قطاب 
ن النبي  أن كل الخلفاء من قريش بالرغم من أادعى كهنة البالط السقيفي   ،الطويل 

تجاوز دائرة قريش الواسعة وتجاوز حتى دائرة بني هاشم واقتصر    وآله عليه اهلل  صلى
المطهرين    وآله عليه اهلل  صلى لهية المرتبطة فقط بذرية النبي  الخالفة في دائرتها اإل 

النبي  ي  م ل ف  . من الرجس    . فوفقاً بداً أن الخالفة في قريش  إ  وآله عليه اهلل  صلىقل 
 وأهل تعالى هللا "خلقني،  وآله  عليه اهلل صلىفيه النبي    للحديث النبوي الذي يقول

 في صلبه من نقلنا ثم  عام، آالف بسبعة هللا آدم  خلق أن قبل نور واحد من بيتي
هللا:   رسول  "يا  يقول،   على سؤال  اً ورد    32".أرحام الطاهرات  إلى الطاهرين أصالب 

 مخلوقات  "كنا،  وآله عليه  اهلل صلىالنبي    قال  33كنتم؟" شأن أي وعلى كنتم؟  وأين
 "لما ،  وآله عليه اهلل صلى  النبي  قال كما  34".هللا ونقدسه نسبح العرش تحت نور من

 حبيبي فقلت: يا  .عني جبرئيلودَّ  المنتهى سدرة  إلى وبلغت السماء إلى بي عرج
 هذا أجتاز ال  إني محمد "يا  ، جبريل  فقال  35تفارقني؟" المقام هذا مثل في جبرئيل 

 من النور بي زج "ثم ،  وآله  عليه اهلل  صلى   فيقول النبي  36". أجنحتي فتحترق  الموضع 
 اطلعت إلى محمد: إني يا’إلي:   تعالى هللا فأوحى تعالى،  هللا شاء ما النور إلى

 منها علياً  فاخترت  ثانيا  اطلعت  ثم  ،نبياً  وجعلتك  منها  فاخترتك  اطالعة  األرض
 الطاهرة أصالبكم الذرية من وأخرج  بعدك، من وإماماً  علمك ووارث وصيك وجعلته
 الجنة وال  وال اآلخرة،  الدنيا  خلقت  ما هم ولوال علمي، خزان  المعصومين  واألئمة
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 ، ‘ رأسك ارفع محمد  يا ’ فنوديت، ،‘ رب  يا نعم’ فقلت:    ‘تراهم؟ أن  أتحب  النار، وال
 ومحمد الحسين،  بن وعلي والحسين، والحسن،  علي، بأنوار أنا إذا ف رأسي فرفعت

علي،   بن ومحمد موسى، بن وعلي جعفر، بن وموسى محمد، بن علي، وجعفر بن
 كأنه كوكب بينهم  من يتألأل الحسن بن والحجة علي، بن والحسن محمد، بن وعلي

 فقال  ‘هذا؟ ومن هؤالء من رب  يا’ والسالم. فقلت:   الصالة أفضل  دري عليهم 
 الحجة وهذا هو صلبك،  من المطهرون  بعدك  من األئمة هؤالء’وتعالى:   سبحانه

  ‘ .مؤمنين صدور قوم  ويشفي  وجوراً  ظلماً  ملئت  كما وعدالً  قسطاً  األرض  يمأل الذي 
 من وأعجبالنبي، ’ فقال  ‘.عجباً  قلت  لقد  هللا رسول يا أنت وأمهاتنا بآبائنا’ فقلنا: 

 ويؤذونني هللا هداهم إذ  بعد  يرجعون على أعقابهم  ثم  مني  هذا يسمعون  أقواماً  أن  هذا
التشريف وال  هذا  قد خرجت من    ن قريشاً إوعليه ف  37‘"شفاعتي  هللا أنالهم  ال فيهم 

بل كرر النبي    بداً أالخالفة    ألمرلإلشارة    وآله عليه اهلل صلىن يذكرها النبي  أيمكن  
لكن    قتصرها فيهم فقط. او   عليهم السالمذكر خالفة ذريته الطاهرة    وآله عليه  اهلل صلى

ضيفوا عليها أو يحذفوا  يد التحوير والتزوير والتزييف طالت األحاديث الشريفة لي 
ناس  في الخالفة النبوية حتى يبرروا لل   ختلقوا مرويات تحشر اسم قريشٍ منها أو ي
ال  فرضمسار  الذي  صراع    نفسه  تاريخ  حركة  قادت  التي  هي  فمن  الناس.  على 

ومألت  ه منذ بداية الدعوة وحتى نهايتها  ضد  الدوافع الجاهلية وآذت الدين وحاربت 
سوى قريش وأقطابها؟ ومن هي التي    وآله عليه اهلل صلىالدائرة الضيقة حول النبي  

سنته  حرقت  وحاربت قرآنه و   استشهادهبعد    وآله  عليه اهلل  صلى بت على النبي  انقل
بيته قال  سوى قريش وأقطابها؟    عليهم السالماالطهار    وظلمت أهل  التي  ومن هي 

معبرًا عن مدى االذى    ،"مالي وقريش"   عليه السالمعنها أمير المؤمنين اإلمام علي  
االرادة الجاهلية    أهدافورعوا  الذين تبنوا    وأقطابها  قريش  إنها  فالذي لحقه من قريش؟  

 صلىيحاربون النبي    وأقطاُبها تحقيقها وتنفيذها. اذ كانت قريش  اجتهدوا لو والمنافقة  
  ةخر لحظة من حيا آوحتى  اإلسالمية  منذ بداية الدعوة    تآمروا ضده وي   وآله عليه اهلل

 صلىهل هناك من آذى النبي  ف.  استشهادهوكذلك فعلوا بعد    وآله عليه اهلل  صلىالنبي  
 صلى  النبي  يجعلوهل يمكن بعد ذلك أن    ؟ كثر من قريش وأقطابهاأ  وآله عليه اهلل
عليهم الصالة  وأهل البيت  النبي  أخرى  لم تؤذ جهة  إذ    ؟ قريش   خلفاءه من   وآله  عليه  اهلل

ومع    .كثر من قريش من خالل إراداتها الجاهليةأ  أو مواتاً   حياءً كانوا أ  إذا  السالم
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 صلىيدعي كهنة البالط السقيفي ان النبي    أحداث التاريختبرير  محاولة ل وككله  ذلك  
م  أ هي    ن قريشاً إمر فففي حقيقة األ  !ه من قريشئقال ان كل خلفا  وآله  عليه اهلل
وحتى  اإلسالمية  منذ بداية الدعوة    وآله  عليه  اهلل  صلى المشاكل التي واجهها النبي  كل  

يعطي  و بنص كهذا بطريقة معممة    وآله  عليه  اهلل  صلىفكيف سينطق النبي  .  نهايتها
كان ادعاء    إذا مر والدين من بعده؟ و وأخالفة  الو يوليها  أفضيلة    قريشاً من خالله  

أمير المؤمنين اإلمام  هل كان سيشتكي  فنهم "كلهم من قريش" حقيقة  أ كهنة السقيفة  
 38أعانهم...."؟  ومن قريش على أستعينك إني "اللهم،  بقول من قريش    عليه السالم  علي

ليبرروا انقالب    روياتواختلقوا الم  اهو حرفو   وصلكن كهنة السقيفة تالعبوا بالنص
نه لم يسمع كامل النص من النبي  أ  ىدعا بيه و أقطاب السقيفة. فهناك من كان مع  أ

ن  أوك  ! كامل النصنه لم يسمع  أ  ىدعإ كان مع عمه و من  وهناك  .  وآله  عليه  اهلل صلى
"كلهم من    ،نهما سمعاأ   باألكذوبة االمام ليخرجا لنا    منأقرب  كان  أو العم  االب  

فهل   ي   هناكقريش"!  له عقل  اإلقبل  شخص  هذا  ثقافة  مثل  فقريش  الغبي؟  خراج 
بنص    وآله  عليه  اهلل  صلى ن يأتي النبي  أوال يمكن    .واسم جاهلي وجسم عرقيجاهلية  

بطريقة  والقبلية والعرقية  حمل الثقافة الجاهلية    إسم بطهرين  الميربط خلفاءه الشرعيين  
 مزمنة.

بعد    يضاً أنصار  دخل األومن منطلق الجاهلية والقبلية الكامنة فيهم فقد            
وامر  أفي خضم ذلك الصراع الجاهلي الذي خالف    وآله عليه  اهلل صلى النبي    استشهاد 

ل في الدين تبديالً أمر  في شأن    وآله  عليه  اهلل صلىالنبي   . ورغم  كبيراً   الخالفة وبدَّ
وهذا يعني    39."استوصوا باألنصار خيرا "  ، كان قد قال  وآله عليه اهلل  صلىن النبي  أ
المهاجرين  معظم  ن  أال  إ  ، منهم   ليس  خليفةأن الخليفة الشرعي و الية  انهم تحت رعأ

  مؤهالً   شرعياً   ووصياً   خليفةً   لهي الذي يجعل لكل نبيٍ واألنصار لم يقبلوا االختيار اإل
عليه  ًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  وبرفض قريش واألنصار    رحيله. بعد    هليقوم مقام

والقبلية  رادة الجاهلية  اإل  ، خرجتوآله عليه اهلل  صلىالخليفة الشرعي للنبي    ؛ السالم
الدين منتصرة   ه. وكان كل ذلك بسبب  ئه وصفائنقا؛  لكن كان ذلك على حساب 

وضمت بين صفوفها    وآله عليه اهلل  صلىكثافة حركة النفاق التي كانت تحيط بالنبي  
   من المهاجرين واألنصار. قطاباً أ

حدثت             التي  االنحرافات  كافة  وتبرير  عليهم  والتمويه  المنافقين  وإلخفاء 
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سموهم   من  لكل  عدالة  السقيفي  البالط  كهنة  كثرة  ب  "صحابة" اختلق  من  الرغم 
والمنحرفين وكانبينهم  المنافقين  ا .  األا هدت  تبرير  السقيفي  البالط  كهنة  حداث  ف 

وتزكية من ال يستحقون تزكية وتمرير المخططات الموضوعة لتحريف  التاريخية  
الدين و سذ كيف  إ الدين.   يتم اختالق    إذاالتحريف    ذلك  تبريريتم  يتم تحريف  لم 

لم يؤلهوا المنقلبين    إذا  ر المزو  تسويق الدين  يتم  سللمنحرف؟ كيف  زائفة  قدسية وعدالة  
المفبركة   العدالة  تلك  وبسبب  المفبرك؟  التلميع  من  مزيفة  بهالة  التي  ويحيطوهم 

الناس غير قادرين على التمييز    صبح ألمنافقين والمنحرفين والمنقلبين  الصقوها با
االباطلبين الحق و  السقيفي  لصق  . حيث  البالط  بكل  كهنة  رأى    شخص العدالة 

 اهلل  صلى كل من رأى النبي  بذلك  وا  ولو لساعة واحدة وحول  وآله عليه اهلل  صلى النبي  
. لكن االطالع  وال من خلفه  لى مخلوق نبوي ال يأتيه الباطل من بين يديهإ   وآله عليه

وقياس تلك  المتواتر  حداث التاريخ  ا تناول  القرآن واألحاديث الصحيحة ومن ثم    على
وفقاً األ الصحيحة    حداث  واألحاديث  القرآن  انحراف  س لمعايير  من  يكشف  غالبية 

الصحابة   التي  يسمون  العدالة  التضليل ويوضح  أ ويجردهم من  كهنة  بهم  لصقها 
 زيف وكذب كهنة البالط السقيفي المنقلب على الدين.  

متعم ِ           بحثية  يدعون  فقراءة  من  كتب  في  نة  هلأ ’نهمأقة  لهدم    ‘ السُّ تكفي 
حقيقي عن  الاحث  البينتقل  علمي ونتيجة لذلك  الباحث الالبشرية من عقل  االصنام  

والية  إالحق   اعدا  عليهم السالمالبيت    أهللى  من  يتضح  هم.  ئوالبراءة  يتضح  كما 
على الدين    كان انقالباً   وآله عليه اهلل  صلىن ما حدث بعد النبي  أللباحث العلمي  

داري الجاهلي والقبلي الذي هدمه رجاع النظام اإلإمن استهدفوا ليس فقط  ارتكبه  
ن يكون  أهدم وتحريف الدين برمته. فهل يمكن    يضاً أبل    وآله عليه اهلل صلىالنبي  

بينما كانوا في  سالم ن اإلو دعيم كانوا أ مسلمين  االنقالب ضد الدين  من قاموا بذلك 
ن  أالدوائر؟ وهل يمكن    الدين واهلهمتربصين بالذين كانوا  الحقيقة من مردة النفاق  

ية الدين  احملالصحابة المنحرفين  على مثل هؤالء    وآله  عليه  اهلل صلىيعتمد النبي  
 ؟هوصيانته وتبليغ

 اهلل  صلى النبي    استشهادحداث التي حدثت قبل  فعندما نتناول بعض األ         
  الحقيقيين   والمؤمنين  عليهم السالم   البيتهل  أ صاب  أوما    استشهادهوبعد    وآله عليه
  في ذلك الوقت،   سالميحال الدين اإلبعد ذلك  تفحص  ن عامة بالتفصيل و   مسلمينوال

  .هئه ونقا ئثار النفاق وصراع الدوافع الجاهلية على الدين وصفاآ هول  جليا  لنا    يتضح
لى تحريف الدين وتضييعه. فقد  إدى أقد الدوافع الجاهلية ن صراع الحقًا أوسيتبين 
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لهية والنبوية في  بالنصوص اإل  ، صراع الدوافع الجاهليةأقطاب    ؛ هل النفاقأ   رمى
حداث التاريخية  . فلننظر لبعض األمزيفاً   ديناً   جعلوا األمة ترثللرياح و مر الخالفة  أ

 عليه  اهلل صلى النبي  تشهاد اسبيل قُ  بعض من يسمون صحابةومخالفات ومعاصي 
نوالي  الحق و   على  عرف. والهدف من ذلك هو أن نتونتمعن فيها  استشهاده وبعد    وآله

 هله ونتعرف على الباطل ونتبرأ من اهله. أ 
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يوم رزية   وآله  عليه  اهلل  صلى صهاك للنبي   ابنمشاققة 
 * الخميس

 
صراع الدوافع الجاهلية    في سلسلةن رزية الخميس كانت حلقة  إ                    
. وقد وصلت وقاحة تلك  وآله عليه اهلل صلىسالم ونبيه  تآمر على اإلالتي كانت ت

ن  أ  وآله  عليه  اهلل  صلى  راد النبيأ التي  المؤامرات الى مستوى إعاقة كتابة الوصية  
  ن يترصدو ألنهم كانوا  سامة  أ جيش  ب  االلتحاق  " صحابة" ون  مُّ سَ من يُ   رفضيكتبها. فقد  

يدرك حجم    وآله عليه اهلل  صلى كان النبي  كما رأينا سابقًا فقد  يغتصبوها. و ل الخالفة  
للنبي    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  خالفة  ب قطاب قريش وتربصهم  أمعارضة  

أمير المؤمنين  ثبت خالفة  ت رغم كثرة النصوص والمواقف التي    وآله عليه اهلل  صلى
في    وآله عليه اهلل صلى. فأراد النبي  وآله عليه اهلل صلى  للنبي  عليه السالم  علياإلمام  

  ته خليف   عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن يكرر عملية تنصيب  أامه  أيخر  آ
مام هللا  أحجة على الناس  يعيد تثبيت ال ل  ومكتوبة  على الناس ولكن بطريقة موثقة

 كتاباً  لكم  ودواة حتى أكتب "أتوني بكتف، وآله عليه اهلل  صلىقال النبي لذلك . تعاىل
 بعده تضلون  ال كتاًبا  لكم أكتب  ئتوني ا "  ، " وفي رواية أخرى .بداً أبعدي   تضلوا  لن
تضلوا"  . أحد يظلمكم  وال اثنان منكم  يختلف وال "لن  كلمة  ارتباط  نتذكر  وهنا   "

أمير المؤمنين  ن  أفيها   وآله عليه اهلل صلى النبيأكد  بالنصوص النبوية األخرى التي  
ج الناس من  رِ خْ والذي ال يُ الذي يهتدي به الناس هو الهادي  عليه السالم ًا علياإلمام 

وأنه مع القرآن وأن القرآن  ن الحق معه  أنه مع الحق و أى ضاللة و إلهدى وال يقودهم  
عليه    عليأمير المؤمنين اإلمام  قد ربط    وآله عليه اهلل صلى. وهكذا كان النبي  معه

  لهداية الناس   مييمان والحالى يوم الدين وجعله معيار اإلإ بالحق والهداية    السالم
بالهدى وقيادة األمة على طريق    السالم معليهكما يوضح ارتباط العترة . من الضالل 

لبيت  اهل ألوالمبغضين    عليه السالم  علي أمير المؤمنين اإلمام  عداء أ ن  أال  الهدى. إ
أدركوا  دية للدين. حيث  اعلى مصالحهم المعاستشعروا خطورة الموقف    عليهم السالم

يضع   تعاىلمامهم حجة موثقة من هللا  أن يكتب  أيريد    وآله عليه اهلل صلىن النبي  أ
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مع مباشرة  في مواجهة    عليه السالم  علي أمير المؤمنين اإلمام  كل معارض لخالفة  
هل  من هم أ هل الحق و من هم أ   مةليكشف لأل  وآله عليه  اهلل صلىونبيه    تعاىلهللا  

معه عصابة فوضوية واعترض على  أحضر  صهاك    ابن إال أن  .  والنفاق  الباطل 
النبي  صهاك أن    ابنللناس من الضالل. وبوقاحة إدعى  تي تحمي  اللوثيقة  اكتابة  

لى  إصهاك    ابنوبذلك فقد ذهب    .و ال يدري ما يقول أيهجر   وآله عليه اهلل صلى
لنبي هللا   العقلية  التشكيك في السالمة  صهاك هذا االتهام    ابن أطلق    !تعاىل مدى 

 عليه اهلل صلىن النبي  أبالرغم من    وآله عليه اهلل صلىلنبي  ضد ا والمسيء  المشين  
فقد  المهين  ففي ذلك الموقف  .  بداً أأن يتحدث من دون وعي   يمكن معصوم وال   وآله

هل  فبعيدًا.    ذلك   وذهب في  وآله عليه اهلل صلىصهاك في عصيانه للنبي    ابنغاص  
يقول القرآن    ماذاصهاك يعرف    ابنالقرآن؟ هل كان  على معرفة بصهاك    ابنكان  

في    ية التي تقوللقرآنا اآلية  صهاك من    ابن؟ أين كان  وآله  عليه اهلل صلى عن النبي
حتى   1﴾َينِطُق َعِن اْلَهَوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحي  ُيوَحى﴿َوَما ، وآله  عليه اهلل صلى النبي

صهاك    ابن بالهجر ويشكك في سالمته العقلية؟ وأين  وآله عليه  اهلل صلىيتهم النبي  
َوَمن َتَولَّى َفَما   ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع ّللا َ  مَّنْ وأتباعه من اآلية القرآنية التي تقول، "

حتى يذهب ذلك المذهب المتعمق في معصيته الحوبية    2."َحِفيظاً  َعَلْيِهمْ َأْرَسْلَناَك  
  صهاك وانصاره من معاني اآليات   ابن ؟ أين  وآله عليه اهلل  صلى  ونبيه  تعاىل الكبيرة هلل  

 ؟القرآنية اعالها
  عباس متظاهراً   ابنحداث المؤسفة كما يرويها هذه األتفاصيل تجري إذ            

حتى   بكى ثم  الخميس يوم  وما الخميس "يوم   ،ع قائالً ائ بالتأسف في سياق سرده للوق
عباس تتوافق مع ما يريده اقطاب    ابن." ثم نرى صياغة  الحصباء دمعه خضب 

صهاك في تشكيكه في السالمة    ابن السقيفة وكهنة البالط السقيفي ليتم دعم موقف  
ال ينطق عن    وآله  عليه اهلل  صلى  من أن النبيبالرغم   وآله عليه  اهلل صلى العقلية للنبي

هو وحي يوحى كما وضحت    وآله عليه اهلل صلىبل أن كل ما ينطقه النبي    ى الهو 
 وآله عليه اهلل  صلى هللا برسول  اشتد "   ، عباس  ابن . إذ يقول  اآليات القرآنية اعالها

 بعده  ا تضلو  لن  كتاباً  لكم ئتوني بكتف ودواء ألكتب’ا ، الخميس، فقال يوم وجعه
" فتمعن  .عليه فذهبوا يردون  !‘استفهموه  أهجر؟؟  شأنه ما ’ وقالوا:  .  فتنازعوا  ‘ . أبداً 

  يخلق تنازعاً و   وآله عليه اهلل صلى  الذي يسيء للنبيصهاك    ابنفي سلوك  يها القارئ  أ
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ن القرآن قد  أبالرغم من  وآله عليه  اهلل صلىلألصوات في حضرة النبي   ورفعاً ولغطًا  
اليس    .ه عمالأ ن تحبط  أمن يرتكب ذلك    ةوجعل عقوبمثل هذا السلوك  حذر من  

  صهاك في هذه الحادثة كافيًا بأن ُتحُبط اعماله؟ خاصة انه لم ير النبي   ابن تصرف  
  ابنتوبة  علن  نزل آية قرآنية لتتبعد ذلك ولم يطلب منه العفو ولم    وآله عليه اهلل صلى

ونبيه   الدين  ارتكبه في حق  الذي  العظيم  الحوب    وآله عليه اهلل صلىصهاك من 
االبدية. هول   حدى إ  فرأت   والهداية  ارتكبه  عصيالالنسوة  الذي  صهاك    ابنان 

 عليه اهلل  صلىوسمعت قلة ادبهم مع النبي   وآله عليه اهلل صلى ضد النبي وعصابته  
ة  ءببذا صهاك  ابن " فانتهرها!إليكم هللا رسول هدع م كُ حَ "ويْ   ،فقالت لهم غاضبةً  وآله

"اسكتيشوارعية   بوقاحة،  لها   إذا  يوسف،  إنكن صويحبات لك،  عقل ال ! وقال 
  من له عقل! انظر  يا  ! " فانظر.عنقه ركبتن  صح إذا و  عصرتن أعينكن النبي مرض

  وآله  عليه  اهلل  صلى وهو يصف احدى زوجات النبي  صهاك    ابن   الى  ئ ايها القار 
غاويات  الب وآله عليه اهلل صلىلى جانب النبي إ ه من وقفت يشب ِ بأنها من دون عقل و 

مع النبي  في التعامل  صهاك    بندب ال أ ي  أ!  عليه السالم   يوسفالئي حاولن غواية  ال
  وآله  عليه اهلل  صلىومع تلك الزوجة التي وقفت إلى جانب النبي  وآله عليه اهلل  صلى

 صلىساءة لزوجة النبي  ؟ كيف يجرؤ بن صهاك على اإل في تلك اللحظة التاريخية
ِصمها  وي   عليه السالم   يوسف الئي حاولن غواية  غاويات الالويشبهها ب  وآله  عليه  اهلل
 صلىي بأن زوجة النبي  صهاك يملك برهان قانون  ابن  كان  هلال عقل لها؟    بأنها
في  ليس  أصهاك كان قذفًا،    ابناتفقنا أن قول    إذا و تلك كانت غاوية؟    وآله  عليه اهلل

 ولزوجته التي سعت مخلصة إلى تلبية أمر النبي  وآله عليه اهلل صلىلنبي  لذى  أذلك  
باآلية    ابن لم يسمع  أ ؟  وآله عليه  اهلل صلى الَِّذيَن    ،التي تقول القرآنية  صهاك  ﴿ِإنَّ 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوأََعدَّ َلُهْم َعَذاباً  ُيْؤُذوَن ّللاََّ َوَرُسوَلهُ  لم يسمع أ  3؟ ﴾ مُِّهيناً  َلَعَنُهُم ّللاَُّ ِفي الدُّ
َما   ﴿َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيرِ  ،التي تقول القرآنية صهاك باآلية   ابن

َوِإْثمًا مُِّبيناً اْكَتَسبُ  ُبْهَتانًا  اْحَتَمُلوا  َفَقِد  نه كان  أ صهاك    ابنال تدل تصرفات  أ  4؟ ﴾ وا 
من يحب  إن كل  ورسالته؟  اإلسالمية  ودعوته    وسلم وآله عليه اهلل صلىيبغض النبي  

التي  القرآنية  اآلية  ويتبع دينه فإنه يلتزم بمعنى  ويطيعه    وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  
َوّللا ُ َغُفور    ُذُنوَبُكمْ  ُتِحبُّوَن ّللا َ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم ّللا ُ َوَيْغِفْر َلُكمْ  ﴿ُقْل ِإن ُكنُتمْ   ، تقول
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أم شاققوه    وسلم  وآله عليه اهلل صلىصهاك ومن معه النبي    ابنفهل اتبع    5﴾.رَِّحيم  
اليوم هو تصرُّ   ابنتصرُّف  كان  وهل    وآذوه؟  شخص  ف  صهاك وأتباعه في ذلك 

مرأة  ودافع عن ال  وسلم وآله  عليه اهلل صلىل النبي  له؟ تدخَّ   تعاىل   ن يفغر هللاأرغب في  ي
 دعوهن لكم، أحالم  ال "أنتم   ،صهاك وعصابته قائالً   ابنتي قالت الحق ورد على  ال

  موقف تلك المرأة ضد   وسلم  وآله عليه اهلل  صلىزكى النبي    هكذا " و . منكم  خير  فإنهن
 "بل قربوا يكتب  ، يضاً أ الصحابة   بعض  صهاك وعصابته. فقال   ابن   ؛ الغوغائيين

صهاك وعصابته على موقفهم    ابن أصر  لكن  " و .بعده تضلوا ال  كتاباً  النبي  لكم
 عليه اهلل صلىنبي  لل  هوواصل اتهام  وآله عليه اهلل صلى المعارض والمشاقق للنبي  

التشكيك في السالمة العقلية  صهاك في    ابنبذلك انغمس  الهذيان. و بالهجر و   وآله
صهاك وعصابته في رفع صوتهم    ابن . وعندما استمر  وآله عليه  اهلل صلىللنبي  
 صلىقال النبي  بالهجر،    وآله عليه  اهلل صلىلنبي  اتهام او   ة غوغائيطبيعتهم الوإبراز  

 تدعونني  مما خير فيه أنا فالذي "دعوني  المؤمن،  بألم يتفطر له قلب  وآله عليه اهلل
يام حياته! يا  أخر  آمته في  أبحسرة على    وآله عليه اهلل  صلىإليه" هكذا تكلم النبي  

صهاك    ابنوشناعة قول  بذاءةمألت إذ   !صهاك  ابنمن مصيبة كبيرة احدثها   اله
. إنه ألمر يتقطع منه وغضباً   وحزناً   غماً   وآله عليه اهلل  صلىوعصابته قلب النبي  

اإلن الخلق  قلب  خير  ضد  ذلك  كل  الجاهلية  الدوافع  أقطاب  أيفعل  المؤمن.  سان 
 ورسول خير دين لإلنسانية في آخر أيام حياته؟

  وسلم وآله  عليه  اهلل صلى ن النبيأوفي رواية أخرى ألحداث رزية الخميس            
لوا ال كتاًبا لكم  أكتب "هلم   ،قال حضر  أوقد    صهاك موجوداً   ابن" وكان  .بعده  تض 

 الوجع وعندكم عليه غلب  قد النبي "إن  ،صهاك  ابن فقال معه مجموعة من الناس.
ن يخففوا  أن كهنة البالط السقيفي حاولوا  أهللا" ونالحظ هنا   كتاب حسبنا . القرآن

ن  أبادعائهم   وآله عليه اهلل صلىسيء للنبي ي هين و ذي يويلطفوا التعبير الصهاكي ال 
"  .هللا  كتاب حسبنا  القرآن الوجع وعندكم عليه غلب  قد  النبي صهاك قال، "إن  ابن

؛  بالهذيان والهجر  وآله عليه اهلل  صلىصهاك اتهم النبي    ابن ن  أمر  بينما في حقيقة األ
. فحدث هرج ومرج  وآله عليه اهلل صلى  يعني التخريف وغياب السالمة العقلية للنبي

.  وآله  عليه اهلل صلى  للنبية  حضرة المقدسالصوات في  ولغط واختصام وارتفاع في األ 
  ابنقال   ما  آخريوقل  "  .بعده تضلوا  ال كتاًبا  النبي لكم  يكتب  من يقول، "قربوا  فمنهم 
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 هم، لل  قا وآله عليه اهلل صلى النبي عند واالختالف واللغط  اللغو أكثروا صهاك. فلما
ا حدث  مَ لِ   عباس يظهر تحسراً   ابنالتنازع" وكان   ينب   عند ينبغي عني، وال "قوموا
 الكتاب  ذلك لهم يكتب وبين أن  هللا رسول بين  حال ما الرزية  كل   "ان الرزية  ،ويقول 

 " .ولغطهم  اختالفهم  من
قول  إ  فانظروا            وآله  عليه اهلل صلىللنبي    وإساءتهصهاك    ابنلى شناعة 

رفض الكتاب الذي  كل ذلك من اجل    . وقد كانعندما اتهمه بالهذيان وغياب الوعي
ويحميها من الضالل الى يوم الدين. السنا اليوم ضحايا  مة  يحافظ على هداية األ

صهاك    ابن الغريب في االمر، أن  و صهاك في حق المسلمين؟    ابنجريمة وحوب  
  ليدعي تمسكًا ظاهريًا بالقرآن هللا"   كتاب حسبنا...  "   ،البديل قائالً أتي بن يحاول أ

لم  ! أعندما اغتصب السلطة وصعد عليهاحد المنتهكين االساسيين له  أبينما كان  
ن يكتب  أراد  أومع ذلك    تعاىليعلم بوجود كتاب هللا    وآله عليه اهلل صلىيكن النبي  

من الضالل من خالل تعيين أمير المؤمنين اإلمام علي    مةوصيته التي تحفظ األ
جازم  كتابًة؟ هل يمكن أن تكون هناك هداية من دون تبيان وتأويل يقيني    عليه السالم

أمر التأويل ألمير المؤمنين اإلمام    وآله عليه اهلل صلىللكتاب الُمَنزَّل؟ ألم يوكل النبي  
التنزيل؟ ألم يقل    تبليغ   أمر   وآله عليه اهلل  صلى   بعد أن أنجز النبي  عليه السالمعلي  
 التأويل  على تقاتل" عليه السالم ألمير المؤمنين اإلمام علي  وآله عليه اهلل صلى النبي

النهج اإللهي  صهاك بالقول الذي يعطل   ابنيأتي  ماذال 6"؟ التنزيل على قاتلت كما
والنبوي في حفظ األمة من الضالل من خالل تنصيب أمير المؤمنين االمام علي  

  ؟ وعندما قالت احدى نساء النبيوآله عليه اهلل  صلى  النبي  خليفة من بعد  عليه السالم
"أال،  وآله  عليه اهلل  صلى   ابن   هاجمهاهللا؟"   رسول يقول ما يسمعون  وهي زينب، 

  ابن بعد أن شكك " وهكذا .لك عقل ال فإ نه  "اسكتي  ، وقلة أدب قائالً   صهاك بوقاحة
  النبي أيضًا زوجة    هاجم فإنه    وآله عليه اهلل  صلى  صهاك في السالمة العقلية للنبي

 صلى أنها ساندت النبي    ووصفها بأنها ال عقل لها بالرغم من  وآله عليه اهلل صلى
عن الضاللة! وزاد    وإبعادهم في سعيه لتثبيت هداية الناس  ودعمته    وآله  عليه  اهلل
 صلىزوجات النبي    شبهام  وآله عليه اهلل صلىصهاك على ذلك في حضرة النبي    ابن

إنكن  ...  "   ،قائالً ،  عليه السالم يوسف الالئي حاولن غواية ل ؛بالفاسقات   وآله عليه اهلل
"  .عنقه  ركبتن  صح  إذاو  أعينكن، عصرتن هللا  رسول مرض إذا  يوسف،  صويحبات 
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صهاك بنبرة الشفقة على النبي    ابنن يصبغ جريمة  أن الراوي حاول  أوهنا يبدو  
!  وآله عليه اهلل صلى  صهاك للنبي  ابنمن أجل إخفاء عصيان    وآله عليه اهلل صلى

  كهنة البالط السقيفي ال محل له في السياقتبرير الذي أتى به  ال تأويل  ن هذا ال أل
المرأة حديث  ألن   يكن    تلك  ادعى كهنة  لم    ابنن  أ  يالسقيفالبالط  في سياق ما 

التي    وآله عليه اهلل صلى النبي    اتلزوجحقيقي  صهاك قد قاله! فهل يقول مؤمن  
،  من الضالل   االمة  حفظت  في توجهه لكتابة وثيقة   وآله عليه  اهلل صلىدافعت عن النبي  
على    وآله  عليه  اهلل  صلىالنبي    ه كما رأينا فقد رد نأ ال  إيوسف"؟   "إنكن صويحبات 

النبي  هكذا دافع " و .منكم  خير فإنهن دعوهن  ،لكم أحالم  ال "أنتم   ،صهاك قائالً   ابن
من    مةاألحماية  جل كتابة كتاب  أ لى جانبه من  إ من وقفت  ع  وآله  عليه  اهلل صلى

صهاك    ابنمعصية    وآله  عليه  اهلل  صلى   ثبَّت النبيفي نفس الوقت فقد  الضالل و 
 .  بوقوفهم ضد حماية األمة من الضالل عصابته  و 

 عليه اهلل صلىحاولوا استدراج النبي  قد  صهاك وعصابته    ابن ن  ويبدوا أ           
صهاك وعصابته يخططون    ابن كان  مواجهة  إدخاله في  جل  أمن    أ لى االسو إ   وآله

يام حياته.  أ خر  آفي    تعاىلكافة الخطوط الحمراء مع نبي هللا  من خاللها بتجاوز  
  د اللغط وخلق زوبعة ورفع الصوت عن اثارة  صهاك وعصابته    ابنواصل  فعندما  
صهاك    ابن  أعاقهكذا  و يام حياته.  أ خر  آ في   بيته من  وآله عليه  اهلل صلىالنبي  

شجرة التي زرعها النبي  ثمار الهداية من ال   حصاد اإلسالمية من  مة  ألوعصابته ا
. حيث  خالل سنوات من مجاهداته ومجاهدات المؤمنين معه  وآله  عليه  اهلل  صلى

  وثقييخط و ن  أبمنعه من    وآله عليه  اهلل صلى صهاك جهد النبي الهادي    ابن عتقل  ا 
أدرك بعض  وعندما  تقوم بأمر الحفاظ على الدين.  للناس طريق الهداية العلوية التي  

متأخرًا،    ، الحاضرين ارتكبها  لكن  التي  الجريمة  قال   ابن هول   صهاك وعصابته 
  يمتلئ وقلبه  وآله عليه اهلل صلىوكتف؟" فرد النبي  بدواة  نأتيك  الصحابة، "أال بعض
ورثنا  أقلتم؟" يا للمصيبة التي   الذي "أبعد ،لمن حوله قائالً   ولوماً   واسىً وألمًا    حسرةً 

  صهاك وعصابته  ابنحاط ب أصهاك وعصابته! ويا لخزي الدنيا واآلخرة الذي    ابن لها  
طرده  ف  وآله عليه اهلل  صلىصهاك النبي    ابن غضب  أ ! فقد  ومن اتبعهم الى يوم الدين

  هوآل عليه  اهلل صلىالنبي    تذكر أن ن ن أ. وعلينا  مجلسه من    وآله  عليه  اهلل صلىالنبي  
. حيث  من الرسل  ليس بدعاً   وآله عليه  اهلل صلىألن النبي    أبداً   ال يطرد المؤمنين 
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كما قال القرآن   7﴾.﴿َوَما َأَنْا ِبَطاِرِد الَِّذيَن آَمُنواْ  على لسان أحد الرسل،القرآن يقول 
ن يصنف  أوعليه يجب   8﴾.اْلُمْؤِمِنينَ  ﴿َوَما َأَنا ِبَطاِردِ لسان أحد الرسل، أيضا على 

  خارج إطار المؤمنين يضعه  بتصنيف    وآله عليه  اهلل صلى طرده النبي    نْ مَ   القارئ 
الى    وآله عليه اهلل صلىويجب معاملته كالحكم بن العاص الذي لعنه وطرده النبي  

  ابن   وآله عليه اهلل  صلىهل اعتبر النبي    وهنا يجب علينا ان نسأل:   ! خارج المدينة
  يوم رزية الخميس؟  بيتهمعه مؤمنين عندما طردهم من  وأولئك الذين كانوا  صهاك  

النبي سيطرد  هللا    وآله عليه اهلل صلى  وهل  وصفه  عظيم  ذو  بأنه    تعاىل الذي  خلق 
؟  تعاىلتجاوز ذلك الشخص كل الحدود التي يسمح بها هللا    إذا شخصًا من بيته إال  

!  تعاىلبل أيضًا هللا    وآله عليه  اهلل  لى صصهاك لم يطرده فقط النبي    ابن وهذا يعني أن  
 فليتمعن في األمر اصحاب العقول! 

ذ يبدو  إ ؛  والباحث عن الحق والحقيقة  صاحب العقل  ،القارئ يها  أ فانظر            
لمن كان حوله    وآله عليه اهلل صلىالنبي    أدانه الصحابة من  ال القليل من  إنه لم ينج  أ
وكتف؟"   بدواة  نأتيك  "أال   ، ن بعضهم قالأمره. فبالرغم من  أنفاذ  إ في    سبب فشلهم ب
ن  أ" وهذا يعني  ؟ قلتم الذي "أبعد   ،قائالً   همرد علي  وآله عليه اهلل صلىن النبي  أال  إ

و اعتبرهم  أ  وآله عليه اهلل صلىمر النبي  أنفاذ  إالحضور كانوا مقصرين في    غالبية
وكل  الوصية الهادية.  في طريق كتابة    واوقفهؤالء الذين  في مواجهة    بأنهم فشلوا

جر األمة إلى  فق لياأل  علىت ومنقلب وفلتوي يلوح  ذلك يعطينا صورة لواقع متفل ِ 
االنحراف الضاللإ   اويقوده  طرق  الحقيقي  صهاك    ابن كان  .  لى  الجاني  هو 

العظيم و كل  والمرتكب ل المعصية الكبيرة التي حرمت األذلك الحوب  من مة  تلك 
. وبالتأكيد سيكون لتلك  هذا اليوم لى  مدمرة إغمرته في آثار  و ضالل  الحماية من ال

 اهلل صلىعلى قلب النبي    مؤلمأثر    وآله عليه اهلل صلى المشاققة الصهاكية للنبي  
من هذه الدنيا ألن اقطاب الصراع الجاهلي قد شحنوا  خيرة  يامه األأفي    وآله عليه

  ابن وكسروا خاطره الشريفة. فما فعله    وغضباً   حزناً   وآله  عليه اهلل  صلىالنبي  قلب  
الوحي من السماء    اي يأتيه تالمقدسة ال  الرسالة لساحة  اً واحتقار  هانةإ صهاك كان  

صهاك    ابن ن ما قام به  إالهداية.  و لى النور  والضالل إخرج الناس من الظلمات  تل
ن يدرك  . حيث انه لم يستطع ان يدرك او لم يرغب في أللوحيسامرية  كان مشاققة  

  ابن وبما ان  وحى.  هو وحي يُ ويفعله ويقره    وآله عليه اهلل  صلى كل ما يقوله النبي  أن  
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من تحصين االمة من الضالل    وآله عليه اهلل صلىصهاك وعصابته قد منعوا النبي  
او ظلم تتعرض ي ضالل  هم المتسببون ألصهاك وعصابته   ابنوالظلم وعليه فإن  

 لى يوم القيامة.  إمة هذه األلهما 
ال           انداح  افتعله  عصيان  لقد  الذي  صهاك وعصابته على كل    ابنواللغط 

بعد كمون طويل بين ثنايا النفاق والجاهلية   علناً آثار ذلك التمرد ظهرت المجتمع و 
  وآله  عليه اهلل صلىة نفسها والمتحلِ قة حول النبي  خفيوالم سالم  اإل  عباءة المتسربلة ب

  لحظات مصيرية من حياته وِبعثِتهفي    وآله عليه اهلل صلىالنبي  واجهت  أخيرا لكنها  
  لهية يحافظ على منظومة الهداية اإلساسم من  بطريقة موثقة،    ،ن يكتبأمن    منعتهف

الضالل األمة من  النبي  ويحمي  لم يصر  لذلك  كتابة    وآله عليه اهلل  صلى .  على 
قد  الوصية   كان  في  بيَّ ألنه  شيء  كل  للناس  الخالفة  أن  خالل  مر  من  الشرعية 

بينة ويهلك من هلك   عن ليحيا من حيا صهاك وأشباهه   ابن نصوص كثيرة سمعها 
الكرة في ملعب الناس ليراهم كيف    وآله عليه اهلل صلىعن بينة. وبذلك رمى النبي  

جيدًا    يختارواس يعلمون  انهم  أدرك  أن  هو  أن  بعد  والنبوي  اإللهي  أمير  الخيار 
أمير المؤمنين اإلمام  وادي    الناس  هل سيختارف!  عليه السالمالمؤمنين اإلمام علي  

البعد بين الواديين  . فوشتان ما بين الواديين؟  ه لالمعارضين  وادي  م  أ   عليه السالم علي  
رضي  لعمار بن ياسر    وآله  عليه  اهلل  صلى ألم يقل النبي    المغرب.و المشرق  بين  بعد  الك

 فاسلك غيره وسلك الناس وادياً  وادياً  سلك قد علياً  رأيت إذا عمار "يا  ،اهلل عنهما
   9؟ هدى"  من يخرجك  ولن ردى، على يدلك لن  فإنه الناس ودع علي، مع

صهاك هو    ابن ن  أوالمتفحص لكل الروايات في هذا الموضوع يكتشف           
  ة د ياقواصل  يس الشخص الذي  اسم  توثيق  من    وآله  عليه  اهلل  صلى  النبي عاق  أ   الذي 

حسبنا  ..."   ،صهاك  ابنفحين قال  نهم من الضاللة.  حصِ  الهداية ويُ   على طريقمة  األ
 بينما كان يعلم انه بديل غير كاف بل يمكن  ن يقدم بديالً أحاول  فإنه  كتاب هللا"  

صهاك    ابن . فعليهم السالماهل البيت   لم يكن برفقته عدله؛  إذا ان يكون بدياًل مضاًل  
  كتاب قدم الهداية المتكاملة المتمثلة في القد  وآله  عليه اهلل صلى نبي الأن  جيداً  لميع
 ا وقد سماهممن خالل نصوص عديدة وفي مواقف عديدة    عليهم السالم اهل البيت  و 

لم    وآله عليه اهلل  صلى  وفي هذا السياق، فإن النبي. "الثقلين "  وآله  عليه اهلل  صلى  النبي
كثر شمواًل من "القرآن" ألنه يحتوي  أيقل "القرآن" بل قال "كتاب هللا" ألن "كتاب هللا"  



 93                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

نةعلى كل من "القرآن" و"التبيان" وأيضًا " نة "التبيان" و"  النبوية" ألن  السُّ النبوية"    السُّ
صهاك    ابن كالقرآن ولهما دور تشريعي كالقرآن. فرفض    تعاىل   ايضًا وحي من هللا

يعني رفضه ليس فقط التأويل اليقيني الجازم للقرآن الذي    عليهم السالم ألهل البيت  
نةبل ايضًا رفض  التبيان و   عليهم السالميقدمه أهل البيت     وبذلك يكون واضحاً .  السُّ

الهداية المتكاملة وفصل   ورفض  وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  من عارض   ن أولأ
نةبادة التبيان و أيضًا إل وتآمر عليهم السالمبين القرآن وأهل البيت    ابن  النبوية هو السُّ

 صهاك.  
وعصابته  صهاك    ابنال يعلم  أن يسأل:  أوهنا يحق للباحث في التاريخ            

أولئك الذين  صهاك و   ابن "؟ أال يعلم  َينِطُق َعِن اْلَهَوى ال "   وآله  عليه  اهلل  صلى ن النبي  أ
ليس  أ  َوْحي  ُيوَحى"؟ هو، " وآله عليه اهلل صلى ساروا على دربه أن كل ما يقوله النبي

 اهلل صلى  على نبيه  تعاىلنزله هللا  أ كتابته هو وحي    وآله عليه اهلل صلىد النبي  ار أ  ما
 اهلل  صلى النبيصهاك وعصابته ان القرآن يقول على لسان   ابنلم يعلم  أ   ؟ وآله عليه
صهاك القرآن الذي قدمه    ابن هل تدبر    10؟ ﴾ ِإَليَّ ﴿ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيوَحى  ،  وآله عليه

  ابن   صهاك؟ أين إتِ باع  ابن تقوى   أينكتابته؟    وآله عليه اهلل  صلىبدياًل لما اراد النبي  
 َعْنُه َفانَتُهوا  ﴿َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكمْ صهاك لآلية القرآنية التي تقول، 

؟  وآله عليه  اهلل  صلى صهاك للنبي  ابن طاعة  ين  أ   11؟ ﴾ ّللاََّ َشِديُد اْلِعَقابِ   ِإنَّ  َواتَُّقوا ّللاََّ 
ّللاََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َفِإن   ﴿َوَأِطيُعواصهاك باآلية القرآنية التي تقول،    ابنألم يسمع  

َرُسوِلَنا َعَلى  َفِإنََّما  اْلُمِبينُ  َتَولَّْيُتْم  على    ابن ين  أ   21؟ ﴾ اْلَباَلُغ  والمعترضون  صهاك 
َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة   ﴿َوَمااآلية القرآنية التي تقول،  من    وآله عليه اهلل صلىالنبي  

َوَمن َيْعِص ّللاََّ َوَرُسوَلُه   َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهمْ  َقَضى ّللاَُّ َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن   إذا 
﴿َوَربَُّك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر   لقرآن،ين هم من قول اأ 13؟ ﴾ اَلاًل مُِّبيناً َض  َفَقْد َضلَّ 

اْلِخَيَرةُ  َلُهُم  َكاَن  تُ أ  14؟ ﴾َما  األصن ِ ال  السابقة  ف    بأنهم  وأتباعهصهاك    ابنحداث 
ألم يسمعوا باآلية القرآنية التي تقول،  ؟  وآله عليه اهلل صلى  ورسوله  تعاىلن هلل  و عاص

لم يسمعوا باآلية القرآنية التي  أ  15؟ ﴾ َشِديُد اْلِعَقابِ  ﴿َوَمن ُيَشاِقِق ّللا َ َوَرُسوَلُه َفِإنَّ ّللا َ 
َيْعصِ   ، تقول ِفيَها ﴿َوَمن  َخاِلدًا  َنارًا  ُيْدِخْلُه  ُحُدوَدُه  َوَيَتَعدَّ  َوَرُسوَلُه  َعَذاب    ّللا َ  َوَلُه 

  16؟ ﴾ِهين  مُّ 
التي    صيةمن كتابة الو   وآله عليه اهلل صلىلنبي  لصهاك    ابنليس منع  أ          
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إلى األبد   مةتحفظ األ الضالل  بأوامر    قائمةفي  اك  هص  ابن  يضع   من  الكافرين 
في    تعاىلين عن سبيل هللا  الصاد ِ و   وآله عليه اهلل صلى  النبي الواقع    جعلوالراغبين 

وْا   ﴿ِإنَّ الَِّذينَ   ،لم يقل القرآن أ ؟  بعيداً   وضالالً   مبيناً   ضالالً  ً ضاالو   عوجاً أ  َكَفُروْا َوَصدُّ
ِ َقْد َضلُّوْا َضاَلاًل َبِعيداً  صهاك وعصابته باآلية    ابنلم يسمع  أ   17؟ ﴾َعن َسِبيِل ّللا 

وَن َعن َسِبيِل ّللا ِ   ، التي تقولالقرآنية   َتْقُعُدوْا ِبُكلِ  ِصَراٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّ َمْن   ﴿َواَل 
النبي    شاققةصهاك وعصابته على م  ابنيجرؤ   كيف  18؟ ﴾آَمَن ِبِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوجاً 

وحمايتها  مة  مره وتعطيل مسعاه في تثبيت هداية األأومخالفة    وآله عليه اهلل  صلى
القرآنية  باآلية  ومن كان معه  صهاك    ابن لم يسمع  أ ؟  م الدينمن الضالل إلى يو 

تقول  َوِإَلى  إذا﴿و   ،التي  ّللا ُ  َأنَزَل  َما  ِإَلى  َتَعاَلْوْا  َلُهْم  اْلُمَناِفِقيَن   ِقيَل  َرَأْيَت  الرَُّسوِل 
وَن َعنَك ُصُدوداً  ن  مصهاك و   ابن القرآنية  هذه اآلية  وتشخص  ال تصنف  أ  19؟ ﴾ َيُصدُّ

كافر فعل ال  صهاك هو  ابنأليس فعل  ؟  بل، ومن مردة النفاق   ،ينمنافق   بأنهم ه  اتبع
ِ َوَيْبُغوَنَها  ، اآلية القرآنيةكما تقول    بيوم الدين  وَن َعن َسِبيِل ّللا  ِعَوجًا   ﴿الَِّذيَن َيُصدُّ

مة الضالل  نه يريد لألأصهاك    ابنال يوضح تصرف  أ  20؟ ﴾َوُهم ِباآلخرة َكاِفُرونَ 
صهاك    ابن  نأصهاك دليل على    ابن  عصية التي ارتكبهاماليست  لأ واالعوجاج؟  

 اهلل صلىللنصوص القرآنية ما هو مصير من يخالف النبي   اتبع أهواءه؟ ووفقاً   قد
هواه؟    وآله عليه القرآن أ ويتبع  يقل  َلكَ   ،لم  َيْسَتِجيُبوا  لَّْم  َيتَِّبُعوَن   ﴿َفِإن  َأنََّما  َفاْعَلْم 

ِبَغْيرِ  أَْهَواَءُهمْ  َهَواهُ  اتََّبَع  ِممَِّن  َأَضلُّ  ّللاَِّ  َوَمْن  مِ َن  اْلَقْوَم   ُهًدى  َيْهِدي  اَل  ّللاََّ  ِإنَّ 
  ماذالصهاك وأتباعه؟    ابن فمن هو الذي أكثر ضالاًل من  وعليه،    21؟ ﴾ الظَّاِلِمينَ 

 اهلل صلى صهاك من النبي    ابن ألم يسمع  صهاك، "حسبنا كتاب هللا"؟    ابن يقول  
 عليه اهلل  صلىأن القرآن يحتاج إلى من يقاتل على تأويله كما قاتل النبي   وآله عليه
ورسوله    تعاىلصهاك مؤهل لتأويل القرآن أم اختار هللا    ابنعلى تنزيله؟ هل    وآله
ما    ،وعليهمن هم مؤهلين لتأويل القرآن التأويل اليقيني الجازم؟    وآله عليه اهلل صلى

؟  وآله عليه اهلل صلى  وامر النبيأرفض    بعد أنالقرآن  و صهاك    ابنبين  عالقة  الهي  
والخضوع    وآله  عليه  اهلل صلى ن القرآن نفسه يأمره بطاعة النبي  أصهاك    ابن لم يسمع  أ

 صلىوامر النبي  أ  "الصحابة"ولئك  أهل اتبع  يجب علينا أن نسأل:  هنا  و   ألوامره؟ 
كبديل  القرآن  قدموا  ن يالم يفعلوا ذلك كيف لهم    إذانبوا نواهيه؟ و ت جا و   وآله عليه اهلل

 ؟  بينما هم يخالفونه 
يجرؤ             على    ابن كيف  وعصابته  ورفع  إصهاك  والفوضى  اللغط  ثارة 
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الذين  أولئك  صهاك من    ابن ؟ هل  وآله  عليه  اهلل صلى صوات في حضرة رسول هللا األ
ت  اصو صهاك باآلية التي تمنع رفع اال  ابنلم يسمع  أ قلوبهم للتقوى؟    تعاىل   امتحن هللا

صهاك    ابنو الجهر له بالقول؟ هل سمع  أ  وآله عليه اهلل صلىالنبي  فوق صوت  
الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِ    ﴿َيا َأيَُّهااآلية القرآنية التي تقول، 

أَْعَماُلُكْم َوَأنُتْم اَل َتْشُعُروَن *    َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأن َتْحَبطَ َتْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهرِ  َوالَ 
ونَ  ِ ُأْوَلِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن ّللاَُّ  ِإنَّ الَِّذيَن َيُغضُّ  ُقُلوَبُهْم ِللتَّْقَوى  َأْصَواَتُهْم ِعنَد َرُسوِل ّللاَّ

صواتهم  أ يغضون أولئك الذين    صهاك م  ابن فهل كان   22﴾.َلُهم مَّْغِفَرة  َوَأْجر  َعِظيم  
لهي  صهاك لذلك االمتحان اإل  ابن قلب  م لم يخضع  أ   وآله عليه اهلل صلى  النبيعند  

كجهره لعامة   وآله  عليه اهلل  صلى صهاك بالقول للنبي    ابن الم يجهر  ؟  بل وفشل فيه
ية  القرآن  آليةل   وفقاً   ،عمالهم أ حبطت    اولئك الذين  صهاك من  ابنليس  الناس؟ وبذلك أ 

  ،التي تقول   نيةآ اآلية القر صهاك من    ابن   وأين ؟  لو كان له اعمال صالحة  ،اعالها
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا   *  آَمُنوا َأِطيُعوا ّللاََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواَل ُتْبِطُلوا أَْعَماَلُكمْ  ﴿َيا َأيَُّها الَِّذينَ 

ِ ُثمَّ   وا َعن َسِبيِل ّللاَّ   ابن وبعد أن صدَّ    23؟﴾ ُكفَّار  َفَلن َيْغِفَر ّللاَُّ َلُهمْ  َماُتوا َوُهمْ َوَصدُّ
وصيه التي تحمي األمة من الضالل،  المن كتابة   وآله عليه اهلل  صلىصهاك النبي  

عليهم  صهاك بعد أن أعاد األمور إلى نصابها وأنصف اهل البيت    ابنفهل هلك  
  ابن أن  أن يذكر اسمها في الوصية أم    آلهو عليه اهلل صلى  الذين أراد النبي  السالم

صهاك من دون أن يفعل ذلك    ابنهلك    إذاهلك من دون أن يفعل ذلك؟ و صهاك  
 أعالها؟القرآنية فما هو مصيره وفقًا لآلية 

  وآله  عليه  اهلل  صلى غضاب النبي  إ كيف يجرؤ بن صهاك وعصابته على             
ذى  أ  وآله عليه اهلل صلىغضاب النبي  إ ليس  أ؟  وآله عليه اهلل صلىالنبي    م حتى يطرده

القرآنية  صهاك وعصابته باآلية   ابن لم يسمع  أ ؟ تعالىاليس أذى النبي أذى هلل له؟  
َوَرُسوَلهُ  ُيْؤُذوَن ّللاََّ  الَِّذيَن  تقول، ﴿ِإنَّ  َلُهْم   التي  َوأََعدَّ  َواآلخرة  ْنَيا  الدُّ ِفي  َلَعَنُهُم ّللاَُّ 

النبي ؤ يلعن كل من ي  تعاىلوبما أن هللا    24؟ ﴾مُِّهيناً  َعَذاباً  ،  وآله عليه  اهلل صلى  ذي 
  ماذا لأحد فروض الدين؟ من  صهاك واتباعه سنة الهية بل    بن اليس لعن المؤمن ال
  وسلم  وآله عليه اهلل صلىمنع النبي  صهاك قد    ابنن  السقيفي أ يدعي كهنة البالط  

من اإلشفاق ذلك الذي  أي نوع  ؟  عليه  صهاك  ابن   إشفاق من كتابة وصيته بسبب  
  ابن صهاك من بيت النبوة؟ إن ادعاء كهنة البالط السقيفي بأن    ابن يؤدي إلى طرد  
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لهو فرية عظيمة    وآله عليه  اهلل صلىصهاك كان مشفقًا على اإلسالم وعلى النبي  
للناس.   للعقول واستحمار  واستخفاف  باطل  من يشفق على اإلسالم    فهلوادعاء 

  وآله عليه اهلل صلىمن يشفق على النبي    لضالل؟ وهليمنع تحصين األمة من ا
وبما أن كل مؤمن  بالهجر والهذيان وغياب العقل؟    وآله عليه اهلل  صلىالنبي    يتهم

 صلى هل سيطرد النبي  هو سيد الحلم والصبر ف  وآله عليه اهلل صلىيعلم ان النبي  
  وآله  عليه اهلل  صلىفهل كان النبي    ؟ وعلى اإلسالم  من يشفق عليه   وآله  عليه اهلل

 ذروته؟   وآله عليه اهلل صلىهم للنبي  إذا لم يصل    إذاصهاك وعصابته    ابنسيطرد  
ال يقبل ذلك  صهاك بينما    بنيحاول التمحل والتبرير الما هذا الهراء الكهنوتي الذي  

حمار؟  تم تحويله الى  رضى بأن ي يو كان ال يملك عقاًل  التمحل والتبرير إال من  
 صلى صهاك وعصابته ويتركون النبي    ابنيدافع كهنة البالط السقيفي عن    ماذالف

هل نبي كهنة البالط السقيفي هو محمد  دفاع؟    أوية  ا حمية  أ  دون من    وآله عليه اهلل
م  أ صهاك    ابنأيتبع كهنة السقيفة  صهاك؟    ابنأم    وآله  عليه  اهلل صلى هللا    بن عبد 

 ؟وآله  عليه اهلل  صلى  يتبعون النبي
من كتابة وصيته التي هي   وآله  عليه اهلل  صلىلنبي  صهاك ل  ابن  منع   اليس          

 صلىمشاققة للنبي    كما هي حق لكافة الناس  وآله عليه اهلل صلىحق شرعي للنبي  
صهاك وعصابته    ابنلم يسمع  أ لى النار؟  إ   صهاك وأتباعه  ابن  تقودوس  وآله عليه اهلل

﴿َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم    ،ن مرتكبيهإمثل هذا التصرف وتقول  حذر من  التي ت  القرآنية  باآلية
التي  القرآنية  صهاك اآلية    ابنلم يسمع  أ  25؟ ﴾ُهُزواً  ِبَما َكَفُروا َواتََّخُذوا آَياِتي َوُرُسِلي 

َفِإنَّ ّللا َ   ،تقول َوَرُسوَلُه  ُيَشاِقِق ّللا َ  اْلِعَقابِ  ﴿َوَمن  صهاك    ابنليس فعل  أ   ؟ ﴾ َشِديُد 
وأن ذلك    وآله عليه اهلل صلى وفي عمل النبي    تعاىل  في آيات هللا   خوض  وعصابته  

القرآنية  صهاك وعصابته باآلية    ابن؟ هل سمع  صهاك وعصابته   ابنسيحبط اعمال  
َوُأْوَلِئَك   َواآلخرة  ُأْوَلـِئَك َحِبَطْت أَْعَماُلُهْم ِفي الُّدْنَيا ﴿َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضواْ   ،التي تقول 

 26؟ ﴾ ُهُم اْلَخاِسُرونَ 
الغوغائية    ابن تحول  لقد             وعصابته  الإ صهاك  حمى  حماة  تضليل  لى 

النبي  و  على  االنقالب  المجتمع   الغواية وزارعي    وآله عليه  اهلل  صلى ممهدي  في 
من    وآله  عليه  اهلل صلىطردهم النبي  ولذلك    ومضللي األمة إلى يوم الدين   سالمياإل
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 عليه اهلل  صلى النبي من بيت صهاك   ابن ليس طرد  أ ولذلك يمكننا أن نسأل:  بيته.
ليس  أ ؟  تعاىل صهاك من قرب هللا    بن هو طرد ال  استشهادهيام من  أقبل ثالثة    وآله

؟ هل رجع  تعاىل   من رحمة هللا  مطروداً   وآله عليه  اهلل  صلى نبي  ال   هطرد ذي يال الشخص  
له    تعاىلطلب منه ان يستغفر هللا  و    عليه وآله صلى اهللصهاك بعد ذلك الى النبي    ابن

يرضى  س صهاك ذلك فكيف    ابن لم يفعل    إذاالذي فعله يوم رزية الخميس؟ و من  
 صلىصهاك أو يواليه بينما النبي    بن ال  تعاىلهللا  بأن يترضى    تعاىل مؤمن يخاف هللا  

هذا  ؟  بيتهطرده من  و   اك بل هص ابن قد استشهد وهو غير راض عن  وآله عليه اهلل
ألم يقل  صهاك.  ابنعلى امثال  تعاىليعني أنه ليس جائز شرعًا لنا ان نترضى هللا 

وَن َمنْ  ﴿الَ   ، القرآن ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّ   72؟ ﴾َحادَّ ّللاََّ َوَرُسوَلهُ  َتِجُد َقْومًا ُيْؤِمُنوَن ِباهللَّ
صهاك المسلمين من الحماية النبوية من الضالل ظلم لهم وجريمة    ابن أليس حرمان  

رضى  طلب  ي وأصهاك   ابن كبرى في حق األمة؟ فكيف يركن مؤمن بعد ذلك الى 
ُكُم النَّاُر َوَما َلُكم   ﴿َوالَ   ،؟ ألم يقل القرآن عنه  تعاىلهللا   َتْرَكُنوْا ِإَلى الَِّذيَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ
ِ ِمْن َأْوِلَياَء ُثمَّ اَل ُتنَصُرونَ  مِ ن لم    إذا الشخص مؤمنًا    ى بل كيف يبق 82؟ ﴾ ُدوِن ّللا 

  ابن تبيِ ن أن    معاصرةكل الوقائع الالحقيقة، فإن  ؟ فجرائمهصهاك و   ابنيتبرأ من  
دعي تلك  ي الضالل الذي يسود األمة اآلن. ولألسف  في  سبب  الذي تصهاك هو  

في الحقيقة  في حين أنها    وآله عليه  اهلل صلىاالسالم   األمة الصهاكية إنها تتبع نبي
 السامرية. جرائمهصهاك و  ابن تتبع 

  صاغةالم  لغتهبالبكاء ليغطي على خلل  يتظاهر  عباس    ابن الغريب أن  و           
  النبويةاإللهية و وعدو الهداية    وآله  عليه اهلل  صلى صهاك عدو النبي    ابن لما قاله    وفقاً 

والتضليل الضالل  فونصير  نص    إذا.  في  يقول   ابنتمعنا  الذي   "اشتد  ،عباس 
ن  بأكهنة البالط السقيفي  و مذكور في كتب  هلما    وجعه" نجده موافقاً  هللا برسول

راد بهذه الصياغة ليس التأسف  أ عباس    ابنن  أصهاك قد قاله! وهذا يوضح    ابن
  !نها تبل الحصباءإقال  دموعه التي يُ ن يشير اليه من خالل ألما حدث كما يحاول  

صهاك    ابن خرين تثبيت ادعاء  عباس وكهنة البالط السقيفي اآل   ابن  دافعبل كان  
  اء عطبذلك فإنهم يحولون ا قد غلبه الوجع و   وآله عليه اهلل صلىن النبي  أتباعه بأو 

اال لتصديق  ب  دعاءانطباع  وفقد    وآله عليه اهلل صلىالنبي  أن  الصهاكي  هجر  قد 
أراد    وآله عليه اهلل  صلىن النبي  أي تأويل بأبطال  بذلك يحاولون إ و المة العقلية  الس
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. وارادوا ان يدعوا  كتابة كخليفة له عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام ق اسم  ي وثت
َتخُرج الرواية بهذه  بذلك  يقول. و كان  لم يكن يعي ما    وآله عليه اهلل صلىالنبي  أن  

م تو الصياغة   معي   حتى للقارئ  قبولة  كون  الكاذبة    صهاك   ابن   اتادعاء  تعايش 
استيعاب  بينما يفشل القارئ في    وآله  عليه  اهلل صلىللنبي  التي تسيء  وتبريراته الوقحة  

صن األمة حتي ت ال  قةيتلك الوثمن كتابة    وآله عليه اهلل صلىكنه وروح هدف النبي  
كما أن هناك محاوالت مستميتة من جانب كهنة البالط  يوم الدين.    ىلمن الضالل إ

وتبرير جرم    وآله عليه اهلل  صلىصهاك تجاه النبي    ابنلطيف فظاظة  السقيفي على ت 
العادي  لقارئ  اإال أن محاوالت كهنة البالط السقيفي قد فشلت ألن  .  صهاك   ابن وإثم  

 عليه اهلل  صلىلنبي  ا  قد عصى صهاك    ابن أن  بحقيقة  عباس    ابنمن نص  يخرج  
 . وآله عليه  اهلل صلى النبي ه طرد ونتيجة لذلك فقد  وآله

  وآله عليه اهلل  صلىصهاك في السالمة العقلية للنبي    ابنوبعد أن شكك            
حتى  كتابة وصيته   وجود الدين برمته يحتم عدم  إن  وآله عليه اهلل صلى   النبيأدرك  

 األهم  تقديم وكان هذا اإلجراء على قاعدة    .الناسالذي وصل    تبليغال  علىيحافظ  
  وآله  عليه اهلل  صلىمادامت قد شككت في وعي النبي    ن قريشاً إف  وإالالمهم   على

ن تشكك في كامل الدين باختالق  أبإمكانها    ا نهفإيام حياته  أ خر  آفي  وسالمته العقلية  
السقيفي ذلك ب  مؤيدو أقطابقد فعل  بالفعل فو   .اتهامات أخرى  اتهموا  أالبالط  ن 

تأثر  وأنه  والرغبة في االنتحار  القرآن  نسيان  أنه اصيب بب  وآله عليه اهلل  صلىالنبي  
اتهام  .السحرب يشبه  ذلك  للنبي    ابن  اتوكل  بالهجر    وآله عليه اهلل صلىصهاك 

يمان  وهدم اإلتشكك فيه  جعل الناس تو والغرض من كل ذلك اضعاف الدين  والهذيان  
 .  وآله عليه اهلل  صلى وسنة نبيه وبكتابه وآله عليه  اهلل صلى  نبيهوب تعاىلباهلل 

حداث بالطريقة  كهنة البالط السقيفي تأويل تلك األ  ت حاوالوبالرغم من م          
﴿َوّللا ُ ُمْخِرج  مَّا ُكنُتْم  ،  يقولإال انهم نسوا أن هللا    صنامهم أ التي تحمي مجرميهم و 

بكلمة اخرى، فقد    30﴾ .َتْحَذُرونَ  ﴿ِإنَّ ّللا َ ُمْخِرج  مَّا  ، تعاىل هللا    قالكما    29﴾.َتْكُتُمونَ 
  هو مخفي في ما    ا ويخرجو   ائمهمبجر   ا يعترفو أعداء الدين  ن يجعل  أب  تعاىل   وعد هللا 

والمنحرفة  قلوبهم التي    ابن خرج  أ قد  ف .  الزائغة  الحقائق  من  الكثير  كانت  صهاك 
وأحداث  ورزية الخميس    صلوات اهلل عليهم امجعني أهل بيته  تنضح في دواخله عن النبي و 

وقف في    بأنه  صهاك الحقاً   ابن فيما يختص برزية الخميس يقر  فالسقيفة وغيرها.  
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وعطلها.  خليفة  عليه السالمبتنصيب أمير المؤمنين اإلمام علي وجه الخطوة النبوية  
د اعادة  ار أ  وآله  عليه اهلل صلى ن النبي  أصهاك على علمه ب  ابن قرار  إيحتوي    حيث 

اإلمام  التأكيد   المؤمنين  أمير  السالمعلي  على  دوائر  أ  ،خاصة  ، خليفة  عليه  ن 
 صلىتنصيب النبي  جعل  يام ل قد نشطت في تلك األ  الجاهلية  شيةي المعارضة القر 

زخمه  يفقد  خليفة في غدير خم    عليه السالمعلي  نين اإلمام  المؤم  ألمير   وآله عليه  اهلل
يروجون    وأال يريد الخالفة  عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام يدعون ان    وبدأوا

أبي قحافة لبريدة    ابنبل فقد قال  سينسخ قوله.    وآله عليه اهلل صلىن النبي  أ  زوراً 
"غبت وشهدنا  ،  وآله عليه اهلل صلى  النبيالذي استغرب انحراف المسار بعد استشهاد  

أبي قحافة على السائل المستغرب    ابن وهكذا رد    31".أن األمر يحدث بعده األمر
صهاك    ابنيقر  كما  !  وآله عليه اهلل صلى  لتغير مجرى األمور بعد استشهاد النبي

بالخالفة   لعلي يكتب أن مرضه  في أراد  النبي أن  علمت لما  "إني عباس قائاًل،    بنال
  32".له لبغضها عليه تنقض العرب بأن لعلمي ذلك، من فمنعته إليه، بها ويعهد

كان يريد    وآله  عليه اهلل صلى  ن النبيبا مسبقاً  كان يعلم  صهاك  ابن  ن أيبرهن   وهذا
ه  ولكنه حسب اعتقاد على وصيته   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  أن يذكر اسم  

المؤمنين  بعاد  إفي    كان األمة مصلحة أن  ادعى  صهاك  ابن   فإن  ئالخاط أمير 
خوفاً   عليه السالم علي  اإلمام   الخالفة  انتقاض  عن  عليه من  ومعارضتهم   العرب 

هنا علينا ان نطرح بعض االسئلة:    .عليه السالم  البيت أهل في واإلمامة جتماع النبوة ال
 صلىالنبي  بينما    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  كان "العرب" تبغض    إذاف

ع  لم يطِ  ماذا لف ، عليه السالم أمير المؤمنين اإلمام علييوصي بخالفة   وآله عليه اهلل
والي أمير  ويقف في وجه "العرب" ويساند وي  وآله  عليه اهلل  صلىصهاك النبي    ابن 

ليس من يبغض  أفي وجه من يبغضونه؟  وينصره    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
؟  سابقاً   قرأناه للنص النبوي الذي    وفقاً   منافقاً   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  

علي  أمير المؤمنين اإلمام  صهاك في صف المنافقين ونصرهم ضد    ابنوقف    ماذا ل
في  الجاهلية التي اختمرت  المؤامرة  عباس ب بن صهاك ال  ابن يقر  كما  ؟  عليه السالم 

قومكم   منع ما أتدري  عباس،  بن "يا،  صهاك   ابنذ يقول  إ.  وأمثاله  صهاك  ابنعقول  
 أدري  أكن  لم إن  فقلت:  أجيبه،  أن  فكرهت  وآله؟ عليه هللا صلى  محمد  بعد  منهم 
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فتبجحوا   والخالفة النبوة  لكم  يجمعوا أن كرهوا عمر: فقال يدريني، فإن أمير المؤمنين 
 أمير يا  :فقلت  ووفقت،  فأصابت لنفسها قريش فاختارت ، بجحاً  بجحاً  قومكم على

 قلت:   تكلم،   :قال تكلمت،  الغضب  عني وتمط الكالم  في لي  تأذن  إن  المؤمنين 
 قريشاً  أن فلو فأصابت ووفقت،  ألنفسها قريش المؤمنين: اختارت أمير يا قولك أما

 محسود،  وال مردود  بيدها غير الصواب لكان لها هللا اختار حيث  ألنفسها اختارت 
 قوما وصف  وجل عز فإن هللا  والخالفة، النبوة  لنا تكون  أن أبوا قولك: إنهم  وأما

 عمر: هيهات  فأحبط أعمالهم. فقال هللا  أنزل ما كرهوا بأنهم فقال: ذلك  بالكراهة، 
 فتزيل  عليها أقرك  أن كنت أكره أشياء   عنك  تبلغني  كانت  قد  عباس،  ابن يا  وهللا

 أن  ينبغي فما حقاً  كان فإن المؤمنين  أمير يا فقلت: عباس: ابن  مني. قال منزلتك
 بلغني : عمر  .نفسه  عن الباطل  أحاط  فمثلي  باطالً  كان وإن  مني،  تزيل منزلتك 

 يا  قولك  أما فقلت: عباس ابن قال   .وظلماً  وبغياً  حسداً  عنا  صرفوها تقول:  أنك 
 حسد، آدم  فإن حسداً  قولك وأما والحليم،للجاهل   تبين  فقد ظلماً  المؤمنين أمير

 هاشم بني  يا  قلوبكم وهللا أبت  هيهات هيهات، :عمر فقال  .نيالمحسود  ولده ونحن 
 قوم أذهب  قلوب  بهذا تصف  ال  مهالً  فقلت:  عباس: ابن  يزول. قال ال حسداً  إال
النبوة   بأن  صهاك   ابن دعاءافان    وحقيقةً   33تطهيرا" وطهرهم  الرجس  عنهم  هللا

عليهم  لبيت  تجاه أهل احسد  عالمة  هو    عليهم السالمالبيت    أهلفي   تجتمعان ال والحكم 
هللا    السالم آتاهم  الفضل  تعاىلالذين  اليه  هذا  القرآنواصطفاهم  يقول  اذ  ﴿َأْم    ،. 

َواْلِحْكَمَة  ْلِكَتابَ َفَقْد آَتْيَنا آَل ِإْبَراِهيَم ا  َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آَتاُهُم ّللا ُ ِمن َفْضِلهِ 
  إعاقة وصول كانت وراء    صهاك ان قريشاً   ابن وهكذا يقر   34﴾َوآَتْيَناُهم مُّْلكًا َعِظيماً 

 اهلل  صلى   الخلفاء الشرعيين للنبي؛  عليهم السالم البيت    أهل ع  مة ومنْ لهية لألالهداية اإل
وبعد ذلك كله يدعي كهنة السقيفة في مصادرهم الصفراء  مة.  من قيادة األ  ،وآله عليه

!  عليهم السالم صهاك نفسه يقر بأنها في أهل البيت    ابنان الخالفة في قريش رغم ان  
صهاك ومن كان على شاكلته ليكون ذلك    ابنما كان يكتم    تعاىل ج هللا  خرِ وهكذا يُ 

  ابن م محاولة  . فرغتحصين أمة كاملة من الضالل  منعحجة للناس للتبرؤ ممن  
لذين  اولئك  ورغم مواالته أل  عليهم السالم بيت  الهل  أ فراد  أ أحد    بأنهعباس تصوير نفسه  
تجاه   بين  أال  إ  عليهم السالمالبيت    أهلكانوا ظالمين  المحاورة  و   ابنن    ابن صهاك 

و  حقد  عن  تكشف  تجاه    ابن  وبغض  ةخس عباس    عليهم السالم البيت    أهلصهاك 
رمانهم من حقوقهم الشرعية التي نصت عليها النصوص  سروره الداخلي العميق بحو 
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 أن "كرهوا  ،صهاك  ابن قول  يس  لأ ن يسأل:  أالقرآنية والنبوية. وهنا يحق للباحث  
ضمني من   النبوة  لكم  يجمعوا اعتراف  ما  أصهاك    ابنوالخالفة"  قطاب  أ  فعلهن 

 صلى  ورسوله  تعاىلراد هللا  أ ومخالفتهم لما    تعاىلنزل هللا  أ لما    هم كرهنتيجة لالسقيفة كان  
بالتكبر    عليهم السالمالبيت    هلأ   زوراً   صهاك  ابن ال يتهم  ألهذه األمة؟    وآله  عليه اهلل

صهاك    ابن يسيء  ؟ حيث  بجحا" بجحا قومكم  على  "فتبجحوا   ، والتجبر عندما يقول
  ابنيس قول  أل   .بالعدل والطهر من الرجس  ين موصوفال  عليهم السالم  أهل البيتالظن ب

  ابنلم يسمع  أ ضاها؟  التي ال تُ و   عليهم السالمالبيت    أهلصهاك يعكس نكرانه لفضائل  
ه  أنب  عليه السالمعلي  ألمير المؤمنين اإلمام    وآله عليه اهلل  صلىصهاك بقول النبي  

ن  ألنفسها  اختارت  ن قريشاً أصهاك ب ابنقرار  إال يعني  أالحق معه؟  أن مع الحق و 
ال تعني تلك  أ؟  وآله عليه اهلل صلى ورسوله  تعاىل  اختيار قريش لم يكن هو اختيار هللا

  وآله  عليه اهلل  صلىورسوله    تعاىلن اختيار هللا  صهاك أ  ابنطلقها  أقرارات التي  اال
  ابنكان  ، و قطاب السقيفةأبينما اعترض    وآله عليه اهلل صلى  أهل البيتكان هو  

أن يكون لها  تقمصت قريش االمر من دون  ونتيجة لذلك  على ذلك  حدهم،  أصهاك  
؟ وهل  تعاىل نزل هللا  أ  طاب السقيفة قد كرهوا ماأقن  أ ال يعني ذلك  أ؟  حق في ذلك

م تنتج السقيفة الفتن والفرقة والنزاع  أل؟  تعاىلنزل هللا  أيفوز عمل قائم على كراهة ما  
؟  وتؤسس إرثًا يؤذي األمة إلى يومنا هذا  ورة الدينص  ؟ الم تشوه السقيفةوالحروب

وأعمال من رضي بهم    عمالهم أ أحبط  قد    تعاىلن هللا  أ على  واضح  دليل    هذا يس  أل
  ؟وآله  عليه اهلل  صلى  ورسوله  اىل تع  على أمر هللا وترضى عليهم أو سكت عن انقالبهم

أمير المؤمنين اإلمام  وهذا ما كان  بالظلم    باءواقطاب السقيفة قد  أن  أال يدل ذلك  أ
السقيفة كانت فلتة  نفسه بأن  صهاك    ابنعترف  لم يأ  قد حذرهم منه؟  عليه السالم علي  

 إال  وتمت،  فلتة بكر أبي  بيعة كانت  إنما يقول أن امرؤ يغترن  "فال   ، عندما قال
 35كذلك..."؟  كانت وإنها قد 

صهاك معنى كل النصوص النبوية التي نصت بصراحة    ابن كما ينكر            
انه فهمها يدعي  لكنه  .  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  ووضوح على خالفة  

 وال حجة يثبت  ال قول من ذرو أمره  في النبي من كان "لقد   ، بطريقة أخرى قائالً 
 باسمه  يصرح أن مرضه في أراد ولقد ما، وقًتا في أمره  يربع كان ولقد عذًرا، يقطع

 عليه تجتمع  ال البنية  هذه  ورب ال  سالم، اإل على إشفاًقا وحيطة ذلك  من فمنعت
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 علمت أني هللا  رسول فعلم أقطارها،  من  العرب عليه النقضت  ولو وليها أبًدا!  قريش
فهذا التصريح يكشف عن    36". حتم  ما إمضاء إال هللا  وأبى فأمسك، نفسه في ما

ويعيق    وآله  عليه  اهلل صلى صهاك التي جعلته يجابه النبي    بنالنفسية المتعجرفة ال 
ر نفسه كشخص يدرك مصلحة االسالم   كثر من  أوصول الهداية للناس. فهو يصوِ 

صهاك احرص على اإلسالم ومصلحة    ابنفهل  نفسه!    وآله عليه اهلل  صلى   النبي
صهاك اآليات القرآنية التي    ابن ؟ وهل ينكر  وآله  عليه اهلل  صلى   اإلسالم من النبي

الناس؟ و  وليًا على  المؤمنين  أمير  ينكر  تجعل  ال  ابن هل  من    كبير العدد  صهاك 
خليفة للنبي    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ب  األحاديث النبوية التي تنصِ  

 "لقدصهاك كاذبًا عندما يقول،    ابن ؟ اليس  على الناس   وولياً   وآله  عليه  اهلل صلى
"؟ هل كان  ...عذًرا  يقطع وال  حجة  يثبت  ال قول  من ذرو  أمره في   النبي  من كان
النبوية  القرآنية و نكر كل تلك النصوص  يكان  نه  أم  أصهاك يفهم اللغة العربية    ابن

يدعي    كفر بها؟ كيف ي و   عليه السالم علي  الواضحة في خالفة أمير المؤمنين اإلمام  
أمير المؤمنين اإلمام   في أمر  كان يربع   وآله عليه اهلل  صلىن النبي  أصهاك    ابن 

النصوص التي  يكرر    وآله عليه اهلل صلىالنبي  ما بينما كان   وقًتا  عليه السالمعلي  
منذ  بطرق مختلفة    وولياً   خليفة ووصياً   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  تنصب  

  ابن خميس؟ كما يقر  ال بعد رزية  حتى  وحتى رزية الخميس و اإلسالمية  بداية الدعوة  
إشفاًقا   ذلك  من  فمنعت باسمه يصرح أن  مرضه في أراد  ولقد ..."   ، صهاك قائالً 

ن يكتب  أراد  أ  وسلم وآله عليه اهلل  صلى النبيف ! حقاً  غريب وهذا   ! سالم"اإل  على وحيطة
  دعي بينما ي بعد ذلك ابدًا  اثنان   هم من يختلف ن لو مة من الضالل  األ  ميسيح  كتاباً 
 وآله  عليه اهلل صلى ورسوله  تعاىل ى من اختاره هللاعل تجتمع البأن قريشًا    صهاك ابن
من كتابة   وآله  عليه  اهلل صلى النبي    صد ، أنه  بجرأة سمجةصهاك، و   ابن   دعي وي  !وسلم

سالم أكثر من النبي  صهاك يعلم مصلحة اإل  ابن الفتنة! فهل كان   من  خوًفاالكتاب  
سالم  إ ي  أ؟  ؟ وهل الفلتة التي هندسها أقطاب السقيفة لم تكن فتنةوآله  عليه  اهلل صلى

عليه   المحرَّ   ابن حافظ  نسخته  سوى  قد  صهاك  التي  والممسوخة  خاللها  فة  من  م 
للمزورات ومعصيته هلل   للنصوص وفبركته   عليه اهلل  صلى   ولرسوله  تعاىلانتهاكاته 

والمريبة؟  وآله الغريبة  الصياغات  هذه  انتجها    ما  محاوالته    ابنالتي  في  صهاك 
صهاك    ابن؟ أال تتوافق تلك الصياغات مع قول  وآله عليه اهلل صلى  لمجابهة النبي
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الحديث عن رسول هللا ظاهرًا"؟  يكون  أن  صهاك كشف    ابن ويواصل    37"كرهُت 
مير  أفي تعيين    وآله عليه اهلل  صلىونبيه    ىل تعاجندة قريش التي ظلت تعارض هللا  أ

صهاك    ابن ذ يقول  إ.  وآله عليه اهلل  صلى خليفة للنبي  عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام  
 ورب ".... ال،  وآله عليه  اهلل صلىبنبرة الكافر والناكر والرافض لما جاء به النبي  

وليها أبًدا! قريش عليه تجتمع ال  البنية هذه   من العرب عليه النقضت ولو 
؟  وآله  عليه اهلل صلىوالنبي    تعاىلال تجتمع قريش على من زكاه هللا    ماذالأقطارها..."  

أمير المؤمنين اإلمام    ضدفضت  ت ان  إذا والطريق المستقيم  الهداية    ين ستجد قريش  أ
نويت االنقالب  كانت قد  صهاك اعاله ان قريشًا    ابنأال يوضح قول  ؟  عليه السالمعلي  

 وبالفعل انقلبت عليه؟ وآله عليه  اهلل صلى لى الدين حتى قبل استشهاد النبي ع
يقر  آوفي موقف             رغم    ابنخر  والنبوي  االلهي  االختيار  صهاك برفض 

أمير المؤمنين   أن ي وِ ذ رُ إ لهي.  اإل   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  اعترافه بمقام  
.  المسجد أناس  في صهاك  ابنكان في المسجد وكان مع   عليه السالم  اً علياإلمام  

  .والعجب التيه إلى هبَ ونسَ  عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام ر كْ بذِ  واحد ضعر  ف
أقضى   بعد  وهو الدين، عمود قام  لما سيفه لوال يتيه، أن  "لمثله  ،صهاك   ابن  فقال

 المؤمنين أمير يا منعكم  فما:  القائل  ذلك له فقال .شأنها وذو سابقتها، وذو األمة،
 وحمله سورة  المطلب، عبد  لبني وحبه  سنه، حداثة على إال كرهناه  منه؟ فقال: ما

نفسه في أمير المؤمنين    صهاك  ابنلى قول  إ  ئ أيها القار   فانظر  38مكة" إلى براءة 
فسيف أمير المؤمنين اإلمام  "  . الدين عمود قام  لما سيفه "لوال،  عليه السالم علي  اإلمام  
يش على الخضوع لكنهم  ر قطاب قأالمنافقين مثل  جبر  أ هو الذي    عليه السالمعلي  

بي قحافة  أ  ابنمتجسدة في    ن قريشاً أصول الدين وفروعه! فهذا يعني  أانقلبوا وتركوا  
عليه  علي  ألمير المؤمنين اإلمام    تعاىلصهاك ومن واالهم كرهوا اختيار هللا    ابنو 

مير المؤمنين اإلمام  بأبي قحافة  أ   ابن لتبليغ سورة براءة وبذلك كرهوا تبديل    السالم
  في قلوبهماقطاب السقيفة  اختزن  . حيث  المقدسإلنجاز ذلك المهام    عليه السالمعلي  

خلع  لعم فاب  ابن ية  المقدس  المهام  ذلك  من  قحافة  من  اي  الحقًا  االختيار  نتقموا 
والنبوي اإل ان    لهي  من  و   ابنبالرغم  قحافة  ألمير  أ صهاك    ابن أبي  بيعتهما  علنا 

أمير المؤمنين اإلمام  اعتبرهم  لذلك    في غدير خم.   عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
صهاك في غدير    ابنلم يقل  أ  39".الدبر  وولوا العهود "نقضوابأنهم   عليه السالم علي 
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 طالب أصبحت أبي ابن يا لك بخ "بخ  عليه السالمعلي  ألمير المؤمنين اإلمام  خم  
قد فهما  صهاك    ابني قحافة و أ  ابنوهذا دليل على أن    ؟ مسلم" كل ومولى موالي

  السالم عليهم    أهل البيتألن    عليهم السالم  أهل البيتلهي والنبوي من سيادة  المراد اإل
 صلى  ونبيه تعاىل مر هللا أ كرها صهاك ابن بي قحافة و أ  ابنإال أن  . علم بالدينهم األ

عن حياة الناس. لقد    عليهم السالم   أهل البيت   ابعاد على     معاً وعمال  وآله عليه اهلل
ابي قحافة ما استطاعا في هذا الشأن وأوكال الباقي لمن    ابن صهاك و   ابنأنجز  

 .  اتى بعدهما
أمير المؤمنين  صهاك للنصوص الواضحة في خالفة   ابن ال يدل نكران أ          

  فضلوا البقاء شكلياً رفضوا جوهر اإلسالم و ن اقطاب السقيفة  أ  عليه السالمعلي  اإلمام  
بم االسالمتسربلين  راية  كذبًا  ورافعين  االسالم  حاول  إ ؟  قفطان  القبائل  أذ  قطاب 
الذي  الديني  استغالل البناء    مع األعراب والقريشيين   نسيق والمستلحقة بالت  همشةمال

.  عليهم السالم  أهل البيت  قيادة وجمع فيه الناس تحت    وآله  عليه اهلل صلىالنبي    أسسه
يمان جوهر اإل و روح الدين  وجردوه من   ديني البناء ال ذلك  اقطاب السقيفة   فاغتصب 

و عنصر  و  الالهدى  ال و   ةنعم كمال  لإلسالم  الطبيعة  فيحضارية  أمير    المتمثلة 
تسيير نظام حكم  . كان دافع اقطاب السقيفة هو  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  

اإل المنظومة  استغالل  خالل  بقفطايسالم من  متسربل  شكلي  بتدين  والتظاهر  ن  ة 
وتضليل   الناس    بسطاءالاالسالم  بثوب  من  جديدة  جاهلية  تحت  إوبناء  سالمي 

أال    ؛وآله عليه اهلل صلىشراف كهنة التحريف والتزوير لينجزوا ما حذر منه النبي  إ
 اهلل صلىإذ كان النبي    .مم السابقةدخول جحر األاالنقسام وضرب الرقاب و وهو  

 رقاب بعضكم يضرب كفاًرا  بعدي ترجعون  "العرفنكم   ،قائالً قد حذرهم    وآله عليه
وبعد ذلك يحتج الناس من اشباه الحمير عندما يقول بعض الباحثين ان    40بعض"!

  هؤالء غالبية من يسمون الصحابة قد انحرفوا عن االسالم. حيث يتهم اشباه الحمير  
في تغيير من يسمون    وآله عليه اهلل صلىالباحثين بأنهم يشككون في نجاح النبي  

االساسية لم تكن تغيير    وآله عليه اهلل صلىصحابة جميعًا بينما أن مهمة النبي  ال 
انتكس غالبية من يسمون الصحابة من بعده فهذا ال    إذاالناس بل تبليغ الرسالة. ف

بل أن من يسمون الصحابة فشلوا في قبول    وآله عليه اهلل صلىيعني فشل النبي  
من كل االمم السابقة اتباع انبياءهم والنبي    طلب  تعاىل الرسالة واتباعها. ألن هللا  
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ليس بدعًا من الرسل في هذا السياق. فهل اتبع من يسمون    وآله عليه اهلل  صلى محمد  
بعاد  أيدرك    وآله عليه اهلل صلىوقد كان النبي  ؟  وآله عليه اهلل  صلى  الصحابة النبي

في قلوب المنافقين والطلقاء ولم يخمد    ذلك الصراع الجاهلي الذي مازال متقداً كوامن  
فيز لهم على قبول  على سبيل التح،  وآله عليه اهلل صلىلذلك قال لهم النبي    .بداً أ

 "وإن  ،ن يقبلوا بذلك أرغم استبعاده    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  خالفة  
إال    41"المستقيم الطريق بكم يأخذ  مهدياً  هادياً  تجدوه فاعلين، وال أراكم  عليا  تؤمروا

طريقها    وآله عليه اهلل صلى انهم رفضوا قبول الهداية واالستقامة الذي وضح النبي  
ومن واالها لم    فقريش  فقط.    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  بأنها من خالل  

 رسول "فعلم   بعجرفٍة،صهاك    ابن  مع ذلك يقولهال للصراط المستقيم! و أ   صالً أتكن  
وأبى نفسه  في ما  علمت ننيأ  هللا   ابنليؤسس    حتم" ما إمضاء إال هللا فأمسك، 

فيها   يعتقد  التي  الجبرية  على  القائم  الضالل  للناس  وقريش  صهاك    ابنصهاك 
  تعاىلويحاول اقناع االغبياء ان ما اختارته قريش الجاهلية كان امضاء لما حتمه هللا  

جندة قريش  أكان يعلم    وآله عليه اهلل  صلى  ن النبيأبل  صهاك.    ابنحسب ادعاء  
يعلم    وآله عليه اهلل  صلىالنبي    . وكان االسالميةالدعوة    منذ بدايةالخبيثة  ومخططاتها  

جوهر الدين ونعمته  فقط لكنه يرفض  الدين  ى تبليغ  تلغَّ   ترك مجتمعاً سينه  ايضًا أ
في   نصَّ المتمثلة  التي  هللا  الوالية  للنبي    تعاىلبها  خليفة    وآله عليه اهلل صلىلتكون 

الناس   هداية  على  نهوتحافظ  الضالل    م وتحصِ  التأويلضد  بمهام  اليقيني    وتقوم 
من  كان يعلم المعارضة الشرسة    وآله عليه اهلل  صلىن النبي  أ. وبما  للدين  الجازم

اإلمام   المؤمنين  والجاهلية ألمير  النفاق  أهل  أ  عليه السالمعلي  جانب  فضل  فكان 
كتابة الكتاب    وآله  عليه اهلل  صلىالنبي  ن يطلب  طريقة للتعامل مع الموقف هو أ

عندما رفض رموز النفاق كتاب النبي  و ضد المنافقين وقريش.  يقيم عليهم الحجة  ل
وتخلى عن كتابة    طردهم من بيته  الذي يحفظ األمة من الضالل  وآله عليه اهلل صلى

 صلى ن النبي أفي ذلك الحين. وبالرغم من  العام  االسالم  إطارعلى  حفاظاً الكتاب  
في أضعف  و ن الناس بذلك سيكونون منتكسين ومنقلبين  أكان يعلم    وآله  عليه  اهلل

بأمره ووعده    وسيأتيسيحفظ الدين    تعاىل ن هللا  أ  يضاً أحاالتهم الدينية ولكنه كان يعلم  
فقد كان    42﴾ُثمَّ اَل َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكمْ  َرُكمْ ﴿َوِإن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغيْ   تعاىل   اذ يقول هللا
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أن  وآله عليه  اهلل صلى النبي   الصحابةم  أغلب يعلم  يسمون  بأمير  لن ن    يرضوا 
اإلمام   المستقيم    وولياً   وخليفةً   إماماً  عليه السالم  عليالمؤمنين  الطريق  إلى  وهاديًا 

 اهلل صلىلذلك نطق النبي    .ذلكالخاصة بلهية والنبوية  بالرغم من النصوص اإل 
 عنبالكثير من النصوص التي تصور واقع األمة بعد استشهاده. ف  وسلم وآله  عليه
عليه   عليألمير المؤمنين اإلمام   قال وسلم وآله عليه اهلل  صلى النبي أن عباس ابن

المؤمنين اإلمام   قالكما    43"بعدي جهداً  إنك ستلقى "أما،  السالم عليه    عليأمير 
  44بعدي" بك من  ستغدر األمة أن  وسلم  وآله عليه اهلل صلى  النبي  إلي  "عهد  السالم

ونحن   بيدي  آخذ  هللا رسول "بينماأيضًا  عليه السالم  عليوقال أمير المؤمنين اإلمام 
  .باكيا  أجهش ثم  اعتنقني الطريق له خال فلما   ...سكك المدينة  بعض في نمشي
 لك إال يبدونها ال  أقوام،  صدور  في  ضغائن  : قال يبكيك؟ ما هللا،  رسول يا قلت: 

النظر عن كتابة الوصية    وآله عليه اهلل صلىالنبي    قد صرف " وعليه ف.بعدي من
على قبول نبوة    حداً أعلى عبادته ولم يجبر    حداً ألم يجبر    تعاىل ن هللا  أكان يعلم  النه  

هللا    وآله  عليه  اهلل  صلىالنبي   يجبر  ال  والية   حداً أ  تعاىل وبالتالي  قبول  أمير    على 
يمان  عن اإل  واإليمانيةالتي ال تقل اهميتها العقائدية    عليه السالم علي    المؤمنين اإلمام 

وتتحصن األمة لهية  بل وبها تبقى الهداية اإل  وآله عليه اهلل  صلىونبوة النبي    تعاىلباهلل  
  ومن دونها ال يبقى سوى الضالل المغلف بالطقوس والشكليات بها من الضالل  

يترك هللا  المزيفة  واالدعاءات  لكن  بأمره    تعاىل .  يأتي  حتى  الحر  الناس الختيارهم 
 فيحاسبهم بعد ذلك على ذلك االختيار والكسب المترتب عليه. 

صهاك    ابنأبي قحافة و   ابن لك االعترافات الصهاكية تكشف مؤامرة فكل ت         
  عليأمير المؤمنين اإلمام    ؛ كتابة اسمه وآله  عليه  اهلل صلى  يريد النبي  كان  ضد من

  أبي قحافة  ابنمة من الضاللة. وعليه فان  في الكتاب الذي يحفظ األ  ، عليه السالم
  بعاداً أ  سس تلك األ  وأخذتمة  تضليل األ  ُأسسول من وضع  أ  ماصهاك ه  ابنو 

الهجوم  و السقيفة  وفلتة  سامة  أ جيش  رفض االلتحاق بحداث مثل  أأخرى بعد ذلك في  
أهل  حداث التي فاقمت إبعاد  وغيرها من األ   عليها السالم  الزهراء  على بيت فاطمة

  مة نحو الضاللت األجرف االصيل و سالم  مة وحرفت اإلعن األ  عليها السالم  البيت
 .  اسالمية اليوم تسمي نفسها لذي تعيشه المجتمعات التي ا
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تالزم العترة والكتاب وقد سمع في يوم رزية    كان يعلم جيداً   صهاك  ابنف         
"...أكتب  القول " بعده.  تضلوا لن كتاباً  لكم  الخميس  هذا    ابن ى  عل  النبوي   ووقع 

المشابهة كما  وآله عليه اهلل صلىل النبي  اقو أوقع الصاعقة ألنه يتطابق مع    صهاك
يقول،    الثقلين  حديث في الكتاب والعترة. حيث  بإتباع  الناس  يأمر   إن  "ماالذي 

  ابنالجدير بالذكر هنا أن    45هل بيتي"أ فلن تضلوا كتاب هللا وعترتي   بهما تمسكتم
يوم غدير خم    عليه السالمعلي  منين اإلمام  المؤ   المبايعين ألميرأحد  صهاك كان من  

صهاك لم يتعلم    ابن  ورأى الحجر الذي نزل من السماء وقتل معارض البيعة لكن
سم  يوم رزية الخميس في توثيق ا   وآله عليه اهلل  صلىرغبة النبي    مسألة. فمن الدرس 

يقر بها    الضاللذي يحمي من  كتاب الالفي    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
 نفسه  النبي "وكان ،الغزالي . يقول محمدكهنة البالط السقيفي ايعرفهصهاك و   ابن
وإقرار الغزالي هذا يوضح    46".الحكم في الطامعين شغب  يمنع عهد بكتابة هم قد

 .من يريدون اختطاف السلطةان ذلك الشغب لم يصطنعه سوى 
  ابن االحداث التاريخية بحقائق حول معدن ن الباحث يخرج من تلك  أكما          
بل    . له في حله وترحاله  صهاك ومرافقاً   بن ال  وزيراً   عباس كان دائماً   ابن عباس. ف

شامت ألب  اً كان  حدث  اإلمام  ما  المؤمنين   لطعامه   ومسترزق   عليه السالمعلي  مير 
  ابن وبين  بينه  الوثيقة  وهذا واضح من العالقة  .  عليهم السالمالبيت  أهل  سم  ستغالل إ با

ألمير    بصفة عامة ومبغضاً   عليهم السالم البيت    أهلعلى    صهاك الذي كان حاقداً 
  ابن صهاك و   ابن بصفة خاصة. فنوعية العالقة بين    عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام  

عباس    ابنف  .ف بخليلهعرَ يُ ص  خش عباس. فال  بنالطبيعة الطابورية ال  كشفعباس ت
ن  أو   عليه السالم علي  ألمير المؤمنين اإلمام  ن يسترزق من ذلك الواقع المكايد  أراد  أ

بحبر  " عباس وسموه    ابن د كهنة البالط السقيفي  لذلك مجَّ   ه يسحب البساط من تحت
ألن    والدين السقيفي ككل  صهاك  ابنوحقًا فقد كان "حبرًا" التباعه واتباع  !  "مةاأل

بثها  كثر من االسرائيليات التي  أين االسالمي  لد بثها في ااالسرائيليات التي  كمية  
  تطابقت وبالفعل  فكالهما ساهما في تزييف االسالم.  ابوهريرة.  في االسالم رفيقه  

امثاله بعد  عباس و   ابنسرائيلية التي تشرب بها  مع الثقافة اإل "حبر االمة"    تهتسمي 
اليهود  تتلمذوا على احبار    حباراأل  كعبتالميذ  أحد    كانعباس    ابنن  أذ  إ.  ان 

  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  عباس بالمقارنة مع   ابن من يكون  ف  اليهودي. 
عقل    فلسعباس ثغرة    ابنلم يسد    ماذال؟ و وآله عليه اهلل  صلىباب مدينة علم النبي  
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دائمًا وبمقدرات    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  صهاك والذي كان يسده    ابن
ويمكن  ؟  وجهله في الدين   صهاك  ابن ليحمي الناس من ظلم  مرجعية منقطعة النظير  

أمير المؤمنين اإلمام  صهاك هي عالقة مع عدو    ابنعباس ب  ابنعالقة  ن الإالقول  
عباس المريبة والشامتة تجاه   ابنصهاك انطباعات   بن . وقد راق العليه السالم علي  

؛ الذي كان من  صهاك  ابن ال لما اقترب  إو   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
صهاك    ابن تخذه  ا لما  و بني هاشم،  قبيلة  ؛ الذي كان من  عباس   ابنمن  قبيلة عدي،  

كان يستخدم  صهاك    ابنن  أبل يبدو  فالطيور على اشكالها تقع.  له.    ومالزماً   خليالً 
على سبيل  .  لسالمعليه اعلي  أمير المؤمنين اإلمام  عباس في ترصد تحركات    ابن

علي  أمير المؤمنين اإلمام  عباس عن مكان    بن صهاك ال  ابنفي سؤال  المثال، ف 
  ابن  ةشماتعكس  نه تركه يسقي بعض نخيل اليهود يأعباس    ابنورد    عليه السالم

والصعاب الحياتية التي يواجهها   عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام  عباس تجاه
. وفي نفس الوقت  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  خبار بمكان  مجرد إأكثر من  

تحركات  كان يتابع  صهاك    ابن  صهاك تكشف   ابنعباس و   ابن المناقشة بين    فإن
وهكذا ساد  عباس.    ابنمن خالل    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ونشاطات  

فأيهم كان األولى أن يقوم بأمر الناس؛ من وصفه النبي  ن على المؤمنين.  المنافقو 
باألقضى أم من يصف نفسه بأنه االكثر فلسًا في الفقه؟ لكن    وآله عليه اهلل صلى
الدين برمته وانحطت المجتمعات  نقلب افسارت األمور بطريقة مقلوبة  سف، فقد  لأل

. فبينما كان  االصيل  عن جوهر الدين ة  ؛ بعيد االسالمية الى المستوى الذي نراه اآلن
ليرتكب االنحرافات عن الدين    وآله عليه اهلل صلىصهاك يجلس على منبر النبي    ابن

علي  كان أمير المؤمنين اإلمام  ويكسب من وراء ذلك االنحراف قوته وقوت اسرته،  
وما    !يسقي نخيل اليهود ليكسب قوته وقوت ذريته المطهرةيقرأ القرآن و   عليه السالم

عباس    ابنهاشم سوى  قبيلة بني  خر من  آصهاك الجرأة في سؤال شخص    بنكان ال
في قلبه بمطالبه   ضنمازال يحت  عليه السالمعلي كان أمير المؤمنين اإلمام  إذا عما 

التي اغتصبتها السقيفة.  مال هذا  صهاك في    ابنعلى سؤال  عباس    ابن رد  و حقة 
علي  لم يكن مهتمًا بحقوق أمير المؤمنين اإلمام عباس   ابن   ن كشف أي الخصوص 

المواقف ليرفع من مقامه  مثل هذه  عباس يستغل    ابنبل كان  المغتصبة.    عليه السالم
وسط   في  نفسه  لي  عليهم السالمالبيت    أهلويحشر  معيشته  س كوذلك  خالل  ب  من 
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  ابن قيفة  قطاب السأ. وهكذا استغل  عليهم السالمألهل البيت  لهي  مقام اإلالمتاجرته ب
  ابن عباس ليخترقوا البيت النبوي المطهر ويتتبعوا تحركاتهم ونشاطاتهم. ولم يكن  

بحبر  "لهية ومع ذلك يسميه كهنة البالط السقيفي  إمسؤولية  ية  أل   هالً أ ابدًا  عباس  
  ابن خالفته ب  أثناءقد استعان    عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أذ  إ .  "مةاأل

البصرة على  فإن    .عباس  اختلس    بن اولألسف  وفر  أ عباس  البصرة  الى  موال 
نتيجة  قل مما يستحق! و أموال  أن ما اختلسها من  أعباس    ابنبل واعتبر    الطائف.

   .عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام   تعاىلباء بغضب ولي هللا لذلك 
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في    وآله  عليه  اهلل صلى قطاب السقيفة للنبي  أمشاققة 
 زيد بن أسامة أمارة شأن

 
 

بينما  رأسها  قرنيها و جندة االنقالب السقيفي في البروز ب أ   ت تواصل                   
! فعندما يقرأ المتفحص للتاريخ حول معارضة زال حياً ي  ما وآله عليه اهلل  صلىالنبي  

دركوا  أقطاب السقيفة قد  أن  أن للباحث  د يتبيَّ يْ سامة بن زَ أ قطاب الصحابة لتأمير  أ
النبي أ ير ر أ   وآله عليه اهلل صلى  ن  أن  لإسلهم  اد  المدينة  خارج  موضوع  لى  تسهيل 

هذه  و .  السالم   عليهعلي  أمير المؤمنين اإلمام  لى  إسلس للخالفة الشرعية  ال نتقال  اال
في الشهور    وآله  عليه اهلل  صلىتمرد خطير ضد النبي  الخطوة النبوية تشير الى جود  

،  مرفي حقيقة األ.  لكن سكت التاريخ المزور عنهالشريفة  خيرة من حياته  األواأليام  
 عليه اهلل صلىن االنقالب على النبي  أ  فإن الخطوة النبوية إلخالء المدينة توضح

ن فصول  أخاصة  بفترة طويلة.    وآله عليه  اهلل صلىالنبي    استشهاد قد حدث قبل    وآله
رزية الخميس  قد رافقتها حادثة  ألسامة    وآله عليه  اهلل  صلى تلك المعارضة لتأمير النبي  

حزنوا قلبه حتى  أالشريفة و   وآله عليه اهلل  صلىخاطر النبي  جرح فيها المنافقون  التي  و 
 صلىن النبي أوكل ذي عقل يعلم  .سابقاً  كما رأينا بيتهغضب عليهم وطردهم من  

   !بداً أال يطرد المؤمنين  وآله  عليه اهلل
تأمير  حداث  أن  إ           الى  اسامة  معارضة  متوجهًا  كان  الذي  الجيش  على 

األ الشام   بوحيثيات  الخاصة  لل  ذلكحداث  ترتيبات  بجالء  النجاز  تكشف  منافقين 
صرار  إ  وسلم وآله  عليه اهلل  صلى عندما استشعر النبيفنقالب السقيفي على الدين.  الا

االختيار  ها  ورفض  وسلم وآله عليه  اهلل صلىونبيه    تعاىلمر هللا  أقريش على مخالفة  
وضح  ين  أراد  ، أعليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  لهي المتجسد في خالفة  اإل

المنافقون على    صر  أ. حيث  لهيةلألوامر اإلمنافقين  ال  رفضجيال  للناس على مر األ
و  أر  مْ عُ   شترطلمفاهيم الجاهلية التي تل   ال يسير وفقاً   تعاىلمر هللا  أن  أاال يفهموا  

يسير اإلسالم الحياة  بل  محددة لتسيير شؤون المجتمع،  اجتماعية  مكانة  قبيلة أو  
  واالعدلواألقضى    األعلم و تقى  األ الشخص    متجسدة في توظيفلهية  إلمعايير    وفقاً 
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نقذت األعراب من جاهليتهم المقيتة وقبليتهم  ا ليعطي اإلسالم صبغته الحضارية التي  
البدائية  وعقليتهم  المعارضة  المتزمتة  تلك  ولمجابهة  و .  لالختيار  القبلية  الجاهلية 

الخالفة  اإل شأن  في  والنبوي  تولية  لهي  في  لإلسالم  الحضاري  المفهوم  وتعزيز 
المهامات    األنسب في بعثة   ،بيومين  وفاته قبل   ، وآله عليه اهلل  صلى   هيأ النبيكل 

 زيد  بن  أسامة السرية هذه  على  وآله  عليه اهلل صلى النبي  وأمَّر  . الروم  ردعل عسكرية
 صلى النبي فَعقد .   او اقل بقليلعاماً  عشر آنذاك ثمانية عمره قد كان  و  حارثة بن

  ابنك واألنصار  المهاجرينشيوخ  مر  أالشريفة و  بيده  أسامة لواء  وسلم وآله اهلل عليه
أمثالهم  و والمتمارض سعد بن عبادة بن الجراح عبيدة  صهاك وأبي  ابن بي قحافة و أ
  قال تحت قيادة أسامة بن زيد. إذ  نحو الشام   حاالً لتحاق بذلك الجيش والتحرك االب

 اهلل  صلى مَّر النبي  أوقد    1"سبيل هللا وفي هللا باسم "اغز  ،ألسامة  وآله عليه  اهلل  صلى
دارية الحضارية  كجزء من المنظومة اإلعلى الجيش رغم صغر سنه  سامة  أ  وآله عليه
وفقاً اإل الكوادر  على  تعتمد  التي  و   سالمية  العقلية  وفقاً   مهارتهم لمؤهالتهم    وليس 

المدينة لكنه  قائدا جيشه الى خارج  سامة  أ عراقهم. خرج أ و  أو قبائلهم  أألعمارهم  
المدينة  بالجرف   عسكر يُقْرب  التوجه  ولم  في  الكثير من  ته ألهنحو وجستمر  ن 

كان هناك  واعتبروه صغير السن وال يصلح للقيادة بينما  قيادة أسامة  عناصره رفضوا  
الكثير من كبار السن في الجيش. إال أن السبب الحقيقي وراء رفضهم االلتحاق  

أمره له  لذلك الجيش و   وآله عليه اهلل صلىالنبي    تكوين  دركوا أنأ بجيش أسامة أنهم  
منذ بداية الدعوة  لترتيبات الخالفة والوالية المعلنة    اً امتداد   نحو الشام كانتحرك  بال

بيعتهم ألمير المؤمنين  عندما قدم الناس  في غدير خم اإلسالمية والتي تم تتويجها 
نصار  ُيخِرج وجهاء األأن    وآله عليه اهلل صلى  النبي  . حيث أرادعليه السالم اإلمام علي  

س المجتمع أب ر صِ  نَ ة الجاهلية التي تُ يدار ثقافة اإلااليمان بال  والمهاجرين الذين مازال
.  المتحجرة  على مفاهيمهم  اً فيهم ومسيطر   اً و االنتماء القبلي مترسخألكبر العمر    وفقاً 

يار القائم  لمفهوم االسالم في اخت   ترسيخاً لذلك الجيش    ميراً أسامة  أ جاء اختيار  بينما  
ن  ينفسهم محاصر أهر. وهكذا وجد المعارضون للخالفة العلوية  امالو كفء  على ال

 عليه اهلل  صلىسيخلف النبي    عليه السالمعلي فأمير المؤمنين اإلمام  ؛بين اختيارين 
المهاجرين واألنصار  بش  مقارنةرغم صغر سنه    وآله   واالعدلعلم  نه األأال  إيوخ 
الذي  ت ألسامة  لَ وكِ أُ ما قيادة الجيش فقد  أللنصوص النبوية الثابتة.    قضى وفقاً واأل

بدأوا  المهاجرين واألنصار  إال ان شيوخ  خليق بها.    وآله  عليه اهلل  صلى النبي  اعتبره  
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مثل   اعذارًا  بيقدمون  يلتحقوا  ال  حتى  أسامة  سن  يغادروا    سامةأ جيش  صغر  أو 
يعمل على تثبيت خالفة أمير المؤمنين    وآله عليه اهلل صلى المدينة بينما كان النبي  

 عليه اهلل  صلىالذين يِعدُّون لالنقالب على النبي   قدم . وهكذا  عليه السالمعلي  اإلمام  
أمير المؤمنين  خالفة  ل   تهم عارضخفون وراءها ميكانوا  مثل هذه االعذار التي    وآله

ُقوها كانت عليه السالمي  علاإلمام   عملية  إعاقة  جل  أمن    . وكل تلك االعذار التي سوَّ
 اهلل  صلى. فاتكأ المخالفون للنبي  بسالسة وهدوء  وترسيخهاالشرعية  تأسيس الخالفة  

 صلىاعترضوا على تعيين النبي  و  والمنافقة شية الجاهلية يعلى ثقافتهم القر  وآله عليه
 نبات ال شاب علينا يؤمر "كيف  ،قالواحيث    .قائدًا للجيش  سامةأل وآله عليه اهلل

 فغضب .  وآله  عليه اهلل صلى   وهكذا طعن من يسمون بالصحابة في النبي  2بعارضيه"
"سلوك    من ا  "الصحابةمن يسمون  اختيار  الذي رفض  هو  الذي  النبوي  الختيار 

بين   يتهادى  و محموماً ، و الرأس  معصب وآله  عليه اهلل صلىالنبي    خرج. لذلك  لهيإ
 صلىالنبي   فصعد .المرض شدة  األرض من في تخطان رجاله . وقد كانت  رجلين 

 بلغتني مقالة ما  الناس "أيها   ،قال  ثم عليه وأثنى   تعاىل هللا حمدو المنبر   وآله  عليه  اهلل
 تأميري  في طعنتم  فقد أسامة في تأميري  طعنتم  ولئن أسامة، تأمير  في بعضكم  عن
  3".بها لخليق بعده من هابن وإن  باإلمارة،  خليقاً  كان إنه  هللا  وأيم  قبله،  من أبيه 

بااللتحاق بالجيش والتحرك   والتعجيل المبادرة  على  وآله عليه اهلل صلىالنبي   وحضهم 
ويمكن    4".أسامة بعث أرسلوا  أسامة،  جيش  "انفذوا   ،ً قائال  نحو الشام. حيث خاطبهم 

 صلى النبي    ضد  التاريخ حجم وضخامة التمرد الذي كان سائداً ن يتخيل الباحث في  أ
الناس    وآله  عليه اهلل  صلى . فبالرغم من حث النبي  استشهادهحتى قبل    وآله عليه اهلل

ال أن المتمردين كانوا يتثاقلون  إوالتحرك نحو الشام،  سامة  أعلى االلتحاق بجيش  
استأذن كما يستأذن    عندمابي قحافة  أ   ابن لى بيوتهم كما فعل  إ ويتسللون  الى األرض  

 صلىن خلعه النبي  أالسنح بعد    منطقة  لى زوجته في إ ولي الطول منهم للذهاب  أ
صبح يوم االثنين؛ يوم استشهاد    مامة الناس في صالة إ  مهام   من  وآله عليه اهلل

حافة هناك في السنح ولم  ق بي  أ   ابن   ونتيجة لذلك اختفى   . وآله عليه  اهلل صلى  النبي
 صلى  لنبي بذلك ألمر ا  اً مخالف  وآله  عليه اهلل  صلىالنبي    استشهاد ال بعد  إمنها  يخرج  

 صلىجعل النبي  هكذا ! و نحو الشام  تحركلتحاق بجيش أسامة والباال وآله  عليه اهلل
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ويخرجوا  سامة  أ جيش  أن يلتحقوا ب بمن يسمون "الصحابة"  ل  مر يكرر األ  وآله  عليه  اهلل
.  وآله عليه اهلل صلىمر النبي  أويرفضون الى األرض  يتثاقلون  كانوا  بينما  الى الشام 

"الصحابة"كرر  حيث     الى األرض التي فعلوها في السابقتثاقالتهم    من يسمون 
دهم  و التي بايعوها ونكثوا بعه  اتكرروا نقضهم للبيع  . كما أنهمالتي انتقدها القرآن و 

لى ضواحي  إنهم خرجوا  أهو  صهاك وابوعبيدة    ابنأمثال  ما فعل بعضهم    لَّ وجُ 
لهم    وآله عليه اهلل صلى  لنبيبذلك أمر امخالفين    ،الجرفهناك؛ ب  المدينة وعسكروا

في  الى األرض    وتثاقالً   نه كان هناك تسيباً أوكل ذلك يوضح    !مسير نحو الشام بال
 عليه  اهلل صلى لى النبي  إسامة يعود  أمما جعل    وآله عليه اهلل صلىمر النبي  أنفاذ  إ

 "اغدُ   ،له قائالً  مسيريأمره بالبينما كان    وآله عليه اهلل صلىمرات والنبي    عدة   وآله
شراسة الجبهة التي    وآله عليه اهلل  صلىدرك النبي  أ وعندما    5تعالى" بركة هللا  على

 عن تخلف  هللا من  "لعن   ، ولعنهم قائالً هم  وامره غضب منأنفاذ  إتعصيه وترفض  
وبما أن األمر النبوي للناس كان هو االلتحاق بجيش أسامة والمسير    6أسامة" جيش

، وبذلك فإن كل من لم  وآله عليه  اهلل صلىنحو الشام حااًل وفي أثناء حياة النبي  
يكون    وآله  عليه  اهلل  صلىيلتحق بجيش اسامة ويسير نحو الشام اثناء حياة النبي  

نةومن  له قائم الى يوم القيامة    وآله عليه اهلل صلىلعن النبي   ان يقتدي كل مؤمن   السُّ
 صلىألن  النبي   وآله عليه اهلل  صلى ويلعن من لعنهم النبي وآله عليه اهلل  صلىبالنبي 

البشرية  لم يرفع لعنه عنهم حتى استشهد! كما ال يمكن حماية االصنام    وآله عليه اهلل
  سامة الى الشام بعد استشهاد النبي دعاء ان المغتصبين سيَّروا جيش أا من اللعن ب

 اهلل صلىألن هؤالء الذين تخلفوا عن الجيش اثناء حياة النبي    وآله عليه  اهلل  صلى
السلطة وفرضوا    وآله عليه الناس والجيش  أ واغتصبوا  هم  نفسهم كقيادة عليا على 

في   ي و نبفكل من لم ينفذ امر ال لهم.  وآله  عليه اهلل صلى  أيضًا مشمولون بلعنة النبي
 .  وآله عليه اهلل صلىمن النبي  ابدية بلعنة  ءبا  ذلك الخصوص فقد

فإن  و            لم يسيروا الى  عبيدة   وأبو صهاك   ابن و  أسامةالغريب في االمر 
 اهلل  صلىالنبي    استشهاديوم   الجرف الى المدينة فيمعسكرهم ب   رجعوا منالشام بل  

بالرغم من انهما  المدينة  رجعان  يعبيدة   ا بأصهاك و   ابن جعل  ! فما الذي  وآله عليه
 عليه  اهلل صلىالنبي    بيت   لىإوعندما وصلوا  ؟  سامةأكانا جنديين عاديين في جيش  
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ربط  الباحث ي  . وهذا يجعلالشريفة  بنفسه يجود  وآله عليه اهلل  صلىكان النبي    وآله
بما حدث  و   وآله  عليه  اهلل صلىستشهاد النبي  بترصدهم ال   ظهورهما في تلك اللحظة 

السقيفة ا ا ان  ذ يوضح سلوكهما هذا  إ   ! الحقاً   في  ختلج في  ي  لسقيفية كانجتماع 
مسبقاً   صدورهما ترتيبًا  مرتبًا  "الصحابة"  وهكذا  .  وكان  كبار  يسمون  من  استمر 

النبي   استشهد ويرفضون المسير الى الشام. وقد    وآله عليه اهلل صلى  يعصون النبي
مثل  الصحابة"  من يسمون "ويبدوا جليًا ان غالبية    .لعنهم بعد أن    وآله عليه اهلل صلى
صهاك وابوعبيدة وسعد بن عبادة وغيرهم من اقطاب المهاجرين    ابن ابي قحافة و   ابن

عليهم    وآله عليه  اهلل  صلىوباءوا بغضب النبي  جيش أسامة    واالنصار قد تخلفوا عن 
   ولعنه لهم.
القراء  أ فانظروا            العقول  أيها  يسمون  إصحاب  من  المعصية  هول  لى 

هم    وآله عليه اهلل صلىلنبي  ل   " صحابة"ال  هؤالء  ألمره!  يسمون  ومخالفتهم  من 
بهم    " الصحابة" رؤوسنا  السقيفي  البالط  كهنة  صدع  ما  لى  إينتمون    بأنهمالذين 

صحابة" هم إما  "غالبية من يسمون  بينما    ين خير القرون هنا أ خير القرون!  يسمى ب
ملعون  او  النبي  مطرودون  بواسطة  أوآله  عليه اهلل  صلىون  هلل  ؟  طاعتهم    تعاىل ين 

ين استنفارهم للجهاد؟  أين خضوعهم لألوامر النبوية؟  أ؟  وآله عليه اهلل صلى  ورسوله
ألسامة   وآله عليه اهلل صلىاعترضوا على تأمير النبي    ماذالرض؟  لى األإتثاقلوا    ماذال

 عليه اهلل  صلى معارضة النبي  " صحابة" وألبيه من قبل؟ هل كان ديدن من يسمون 
ط  يثب ت المنافقون    عندما حاولبدر  معركة    قبيلفي كل خطوة يخطوها كما فعلوا    وآله

يضًا فقد  أوفي الحديبية    فقط؟   ورغبوا في غير ذات الشوكة  وآله عليه اهلل صلىالنبي  
كما وصفه القرآن    مبيناً   نجز فتحاً أ نه  أ رغم    وآله عليه اهلل صلىالنبي  ى  اعترضوا عل

تفاقية  ا علنوا انهم كانوا سيحاربونه لو أوكل امر انجاز  أ بل    عليهتمردون  وكادوا ي
عصوا  و صهاك.    ابن كما اقر بذلك    عليه السالم الحديبية ألمير المؤمنين اإلمام علي  

يوم رزية الخميس عندما منعوه من  في  ايضًا    وآله  عليه اهلل  صلى النبي  وتمردوا على  
ال األتي  تالوثيقة  كتابة  هداية  الضالل تمة و حافظ على  فهناك  حميها من  . وهكذا 

" في حق النبي  صحابة" من يسمونهم  التي ارتكبها  مشاققات  والمعارضات  الكثير ال
ال  أسامة ملعون؟ االلتحاق بجيش أ كل من رفض وعليه، اليس  .وآله عليه اهلل  صلى
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سامة خارج  ألمن تخلف عن جيش    وآله  عليه  اهلل  صلىه النبي  هيجعل اللعن الذي وج
  ذلك رفض للنفير   "الصحابةمن يسمون "قطاب  أليس تصرف  أ ؟  تعاىل   طار رحمة هللاإ

من  مستحقون لعذاب المتثاقلون الى األرض  ؟ وبذلك اال يكون مثل هؤالء العسكري 
ْبُكْم َعَذابًا َأِليماً   ،التي تقوللقرآنية  اوفقا لآلية    تعاىلهللا   ليس ذلك  أ  7؟ ﴾﴿ِإالَّ َتنِفُروْا ُيَعذِ 

  تعاىل   ليس ذلك معصية هللأ؟  وآله عليه اهلل صلى  ورسوله  تعاىل على هللا  متهورة  كله جرأة  
نهم مسلمون؟ كيف  أمثال هؤالء  أن يدعي  أ؟ هل يستطيع  وآله عليه اهلل صلى  ولرسوله

العسكري  المتثاقلين والرافضين للنفير   تعاىل هللا    يهددلم  أ؟ ذلك مسلماً نسمي من فعل 
كيف يترضى    8؟ ﴾﴿َوَيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكمْ   ،التي تقول القرآنية  لآلية    باالستبدال وفقاً 

ذلك  المسلم   شابعد  من  اوامر   وآله عليه  اهلل  صلى النبي    ققعلى    بالنفير   هورفض 
ليس  أ ؟  وآله عليه اهلل صلى؟ كيف يترضى المؤمن على من لعنهم النبي  العسكري 

طلب  ذ كيف يترضى المؤمن على من  إ ؟  تعاىل  رحمة هللاطرد الملعون من  اللعن هو  
اليس طلب الرضى اإللهي    ته؟ رحمطردهم من    تعاىلمن هللا    وآله عليه اهلل  صلى النبي  

 لعنه النبي لشخص الذي  الشخص تودد الى ذلك الشخص؟ هل يصح شرعًا مودة  
َتِجُد َقْومًا ُيْؤِمُنوَن   ﴿الَ   ،لم يقل القرآن ؟ أ تعاىلمن رحمه هللا    طرده و   وآله عليه اهلل صلى

وَن َمنْ  ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّ الملعونين  ليس الترضي على  أ   9؟ ﴾َحادَّ ّللاََّ َوَرُسوَلهُ  ِباهللَّ
ن  أ؟ كيف للمؤمن الباحث عن الحقيقة  وآله عليه اهلل صلى  هلرسولو   تعاىلعناد هلل  

 "قل  وآله  عليه  اهلل صلىلم يقل النبي  أيكتشف مثل هذه الموبقات وبعد ذلك يصمت؟  
ليست تلك الحوادث تعطي أ  10مرا"؟  كان ولو الحق وقل على نفسك ولو كان الحق

  وآله عليه اهلل  صلىللنبي    "الصحابة"بمخالفة من يسمونهم    وجلياً   واضحاً   تصريحاً 
  " الصحابة"من  االيمان لم يزر قلوب مثل هؤالء  من الواضح أن  وعصيانهم ألمره؟ ف

ن القرآن يأمر  أذ  إ.  وال يعصيه  وآله عليه اهلل صلىالنبي   ن المؤمن يمتثل ألمرأل
آَمُنوا   ﴿َيا َأيَُّها الَِّذينَ   . حيث يقول القرآن،ً وآله عليه اهلل صلى  المؤمن بطاعة النبي

﴿َوَأِطيُعوْا ّللا َ  القرآن،    كما يقول  11﴾َأِطيُعوا ّللاََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواَل ُتْبِطُلوا أَْعَماَلُكمْ 
ُكنُتم ِإن  أ ويقول    12﴾مُّْؤِمِنينَ  َوَرُسوَلُه  َلَعلَُّكْم   ﴿َوَأِطيُعوا  ،يضاً القرآن  الرَُّسوَل 

هؤالء  فهل أطاع    14﴾ ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع ّللا َ  ﴿مَّنْ ويقول القرآن،    13﴾ُتْرَحُمونَ 
كان من رفضوا    هل؟ و وآله  عليه اهلل صلى  النبيو   تعاىليسمون "الصحابة" هللا  الذين  
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  نكان هؤالء الذي؟ وهل  حقيقيين  مؤمنين  وآله عليه اهلل صلىوالرسول   تعاىل طاعة هللا  
 اهلل صلى   ونبيه  تعاىل وامر هللا  أل  احترامأدنى  يمتلكون  سامة  أرفضوا الخروج في بعث  

ي اعتبار لغضب النبي  أ  " الصحابة"من يسمون  أولئك الذين  عطى  أ ؟ هل  وآله عليه
هللا    وآله عليه اهلل صلى غضب  هو  ا تعاىل الذي  هل  أول؟  يسمون  ئك  عطى  الذين 

يوم رزية الخميس    وآله عليه  اهلل  صلى بالحالة الصحية للنبي  أي اهتمام    " الصحابة"
  !! ول؟القرن األ  أهل؟ هل هؤالء هم  طردهم من بيتهجبروه على  أ أغضبوه و ومع ذلك  

لم يسمع  أ ؟  وآله عليه اهلل  صلىنبي  الو   تعاىل هللا  حربًا على   شنالذي  هذا  ول  أي قرن  أ
الذين   تقول القرآنية  باآلية    "الصحابة "ُيَسمُّون  هؤالء  َواَل   ﴿َوَما  ،التي  ِلُمْؤِمٍن  َكاَن 

َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهمْ  َقَضى ّللاَُّ َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن   إذا ُمْؤِمَنٍة   َوَمن َيْعِص ّللاََّ   َيُكوَن 
َفَقْد َضلَّ    نهم أولئك الذين يسمون "صحابة" أ   لم يدركأ  15؟ ﴾َضاَلاًل مُِّبيناً  َوَرُسوَلُه 

  تعاىل   وضح تجليات معصية هللا أ يمارسون    فإنهم سامة  أجيش  لتحاق ببرفضهم اال
القرآنية  ن هذا لهو الضالل المبين؟ هل سمعوا باآلية  أو   وآله عليه اهلل  صلىورسوله  

تقول َيَودُّ   ، التي  ِبِهُم   ﴿َيْوَمِئٍذ  ُتَسوَّى  َلْو  الرَُّسوَل  َوَعَصُوْا  َكَفُروْا  َوالَ الَِّذيَن   اأَلْرُض 
ن مؤامرة السقيفة كانت على نار هادئة وتنتظر  أمن الواضح    16؟ ﴾ َيْكُتُموَن ّللا َ َحِديثاً 
ولذلك كانوا مستعدين لفعل    عن هذه الدنيا الفانية  وآله عليه اهلل صلىفقط رحيل النبي  

يفي  ؟ فقد حاول كهنة البالط السق األسوأ من أجل إكمال طبخ تلك المؤامرة االنقالبية 
" يوم  صحابة"من يسمون  الذي ارتكبه  الفعل المشين    ذلك تبرير    قرون على مر ال

  غادرهموقد    17﴾﴿َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ   ،يعلم  تعاىل لكن هللا    رزية الخميس
لم  لمن    والعن  عليهم وطارد  لهم من عنده    وهو غاضب    وآله عليه اهلل صلىالنبي  

قاد  الشخص الذي  تصيب  س ن اللعنة  أدراك  إ . ومن الضروري  سامةأ جيش  يلتحق ب
  وآله  عليه  اهلل  صلى النبي    مبادرة تأمير اسامة وعبأ الناس ضد  تي عارضت  الحملة ال

من االلتحاق بجيش أسامة  لكتابة الوثيقة وحماية األمة من الضالل وثبَّط الناس  
صهاك    ابن. وقد كان  الشاموجعلهم يعسكرون في الجرف ويرفضون المسير نحو  

 صلىالنبي ليس فقط في أثناء حياة للجيش  قائدًا  سامة  أتعيين من المعترضين على  
على تعيين    معترضاً صهاك    ابنوبذلك يكون    .استشهادهحتى بعد  بل    وآله عليه اهلل

ر  يتصو   كهنة البالط السقيفيحاول  لذلك المهام! وقد    تم اختياره لهي ونبوي لشخص  إ
  ابنعلى  ، بطريقة ماكرة،  عندما رد   وآله  عليه اهلل  صلىللنبي    قحافة مطيعاً بي  أ  ابن
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واقتراحه باستبداله بشخص    سامةأعلى قيادة    االخير  صهاك في مسألة اعتراض
 صلى   المنسوب اليه وتظاهره بطاعة النبي  بي قحافةأ  ابن لى لحن قول  إ! انظروا  آخر
 أعزله أن  أتأمرني الخطاب.  ابن يا  أمك  "ثكلتك   ،صهاك  بن البقوله  وآله  عليه  اهلل
لم تثكلك  أ:  أبي قحافة  ابن   ن يسألأوهنا يحق لكل ذي عقل    18"!؟ هللا  رسول واله  وقد

وخلعته من   عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام وقد عزلت أبي قحافة  ابنيا مك أ
أبي    ابن جانب    ما هذه الطاعة المصطنعة من؟  لهيوالنبوي واإلمنصبه الشرعي  

ما هذه النصوص التي ال  االمر؟    هبعد ان استتب ل  وآله عليه اهلل  صلى  قحافة للنبي
 عليه  اهلل صلىللنبي  منه    حقيقية  بي قحافة وال تجعل له فضيلة طاعةأ  ابنتبرئ  

واقع  إنها  بل  ،  وآله مكنونات  عن  و تكشف  وخبيث  وناكث  منقلب  وخائن  مخادع 
أمير المؤمنين  خرين  السقيفة اآل  وأقطابصهاك    ابنبي قحافة و أ   ابن لم يعزل  أ  وظالم!
قد    هنأبالرغم من    وآله عليه اهلل صلىنبي  لا  ةخالفوظيفة  من    عليه السالم  اً علياإلمام  

نصوص واضحة  له من خالل  فة  ي خل  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ولى  
عليكم ولست    يتُ ل ِ "وُ   ، الً ائقخاطب الناس  بي قحافة عندما يأ  ابنيعترف بها حتى  

أبي قحافة يصعد على منبر النبي    ابن فما الذي جعل    19وفيكم علي"؟   فضلكم اب
يكن أهاًل لذلك بينما كان هناك أمير المؤمنين اإلمام  م  وهو ل   وآله عليه اهلل صلى

األقضى والهادي إلى الطريق المستقيم واألرسخ علمًا؟    كانالذي    عليه السالمعلي  
فتحت أي راية  بينما الخالفة مغتصبة؟    سامة قائداً أبي قحافة أ  ابنبقاء  إ ما فائدة  

الشرعية  العلوية  تحت سدة الخالفة  للجيش    اً ال قائدإ سامة  أاليس  سيقاتل أسامة؟  
بي قحافة القتراح  أ  ابنلم يكن رفض  لذلك  ؟ و وآله عليه  اهلل صلىنها النبي  التي عي  

  وآله عليه  اهلل صلى  للنبي  تهعن طاع   نابعاً بشخص آخر  سامة  أصهاك بتبديل    ابن 
ذلك  لو   صالحهمر قد استتب لن األبل ألابي قحافة ان يتظاهر بها.   ابن كما حاول  

  ن عارضو يالذين  زيد من عدد  ن ذلك سيألبشخص آخر  سامة  أ فال فائدة من استبدال  
بي  أ  ابن ن  أ. كما  عليه السالمعلي  وخلعه ألمير المؤمنين اإلمام    للخالفة  اغتصابه

الجاهز إلنفاذ  أراد  أقحافة   الجيش  يستغل ذلك  ركان  أوتثبيت  السقيفية    أجندتهن 
سامة  أ  تركحداث ب على األبخبث  بي قحافة  أ   ابن . ولذلك استدار  الفلتوية  سلطته

رايته ألسامة في ظل    وآله عليه اهلل صلى  قائدًا على الجيش الذي عقد النبي  يبقى 
وجعل النبي    عليه السالم علي  وأمير المؤمنين اإلمام    وآله  عليه اهلل  صلى والية النبي  



 120                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

. حيث  صهاك جنودًا عاديين في ذلك الجيش  ابنابي قحافة و   ابن  وآله عليه اهلل صلى
الجيش    ابي قحافة، من خالل تثبيت قيادة أسامة للجيش، توظيف ذلك   ابن اراد  

سامة فقد استمر أ لألسف  سلطة التي اغتصبها من اصحابها الشرعيين. و اللتثبيت  
العمل   قيادة  في  الجيش    ذلك  تسخير من    بدالً   ،ابي قحافة  ابن المغتصب؛  تحت 

ومحاربة النفاق    تثبيت الوالية العلويةو   عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  ناصرة  لم
  وآله  عليه اهلل  صلىألم يقل النبي   .والكفر والنكوث والخيانة والظلم في المدينة نفسها

؟ أليس من يعص هللا  باهلل"  كفر من وقاتلْ  سبيل هللا  وفي  هللا  باسم "اغز   ،ألسامة
  ويرفض الوالية العلوية قد كفر وضل ضالاًل مبينًا؟ أال  وآله عليه اهلل  صلى ونبيه  تعاىل

القرآن،   َضلَّ يقول  َفَقْد  َوَرُسوَلُه  ّللاََّ  َيْعِص  مُِّبيناً  ﴿َوَمن  القرآن    ؟ ﴾َضاَلاًل  يقل  ألم 
ألم يقل    20؟ ﴾َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبداً  ﴿َوَمن َيْعِص ّللاََّ َوَرُسوَلُه َفِإنَّ َلُه َنارَ ايضًا،  

َوَلُه َعَذاب    َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َنارًا َخاِلدًا ِفيَهاّللا َ   ﴿َوَمن َيْعصِ القرآن كذلك،  
لم يوجه أسامة    ماذا لفهل يكون خالدًا في النار إال الكافر والمنافق؟    21؟ ﴾مُِّهين  

االنقالب مدبري  لمحاربة  الخالفة   جيشه  االنقالب  ومغتصبي  مدبري  يكُفر  ألم  ؟ 
رغم انهم    االلهي والنبوي واغتصبوا السلطة وتقمصوها ومغتصبي الخالفة بالخيار  

لها الذي  لم يكونوا مؤهلين  النبوي  الجيش  الواضح أن ذلك  فإنه من  ؟ في حقيقة 
مير  ليكون جيشًا تحت القيادة العليا ألقبيل استشهاده    وآله عليه اهلل صلىأسسه النبي  

ه بعد استشهاد النبي  قد أسيء استخدامه وتوجيه   عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
. بل تم  وآله عليه  اهلل صلى  كما أمر النبي  ؤدي الواجب لم ي. حيث  وآله عليه  اهلل  صلى

ألمير المؤمنين اإلمام    وهو العمل تحت القيادة العليا   تحييده عن مهامه المقدسة
 صلى   . فبعد استشهاد النبيوآله عليه اهلل صلى؛ الخليفة الشرعي للنبي  عليه السالمعلي  

وحدوث انقالب السقيفة ألم يكن واجبًا على جيش أسامة مقاتلة مدبري    وآله عليه اهلل
االنقالب في المدينة نفسها قبل المسير إلى الشام؟ ألم يكن األولى بالمقاتلة آنذاك  

داخل المدينة وليس    وآله عليه اهلل  صلى  ورسوله  تعاىلهم من "كفروا" بتوجيهات هللا  
إلى    مسير ذلك الجيش لل  وآله عليه اهلل صلىنعم، فقد أسس النبي  الروم في الشام؟  

قبل    سيرإال أنه لم ي  وآله  عليه اهلل  صلىالشام لمقاتلة الذين كفروا وفقًا لنص النبي  
سار  . بينما أن  وآله عليه  اهلل صلىكما اراد النبي    وآله عليه  اهلل صلى  استشهاد النبي

ورسوله    تعاىلعكس خيار هللا    وآله عليه اهلل صلىاألمر في االمة بعد استشهاد النبي  
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 ونتيجة لذلك، فإن الكثير ممن يسمون "الصحابة" عصوا النبي،  وآله عليه اهلل صلى
مدبري  كان يجب ذلك الجيش إعادة توجيه قوته ضد  ولذلك فقد .  وآله عليه  اهلل صلى

خالفة الشرعية إلى صاحبها الشرعي أمير المؤمنين  االنقالب في المدينة ويعيد ال
واإلسالم الذي ارتضاه هللا    تعاىلويثبت النعمة التي أتمها هللا    عليه السالمعلي  اإلمام  

المؤمنين اإلمام    تعاىل مدبري  . إال أنه يبدو ان  عليه السالم علي  للناس بوالية أمير 
االنقالب كانوا مستعدين لكل االحتماالت ولذلك أدخلوا قبيلة أسلم المسلحة ليسيطروا  

االنقالب. إال ان جنود  مدبري  حاول اسامة مقاومة    إذاحتى على أسامة وجيشه  
 عليه اهلل صلىجيش اسامة كانوا يتسربون الى داخل المدينة حتى منذ حياة النبي  

مسير  ن أسامة محاط بالمتثاقلين؛ الرافضين لل. وكان أقطاب السقيفة يعلمون أوآله
مواليًا    رافضيًا؛   . فعمل اقطاب السقيفة على محاصرة أسامة الذي كاننحو الشام

اغتصاب  اعترض على  لذلك  ، في بادئ األمر و عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
ل فيه، "من  أبي قحافة كتابًا إلى أسامة يقو   ابنأبي قحافة للخالفة. فقد أرسل    ابن

أتاك كتابي فاقبل   إذا أبي بكر خليفة رسول هللا إلى أسامة بن زيد. أما بعد: فانظر  
تتخلفن    إلي   فال  أمرهم  وولوني  علي  اجتمعوا  قد  المسلمين  فإن  معك.  ومن  أنت 

أبي قحافة ردًا رافضيًا   ابنرسل أسامة بن زيد الى أف  22فتعصي ويأتيك ما تكره..."
ح فيه الكث   ،أبي قحافة  بنير من الحقائق. إذ قال أسامة في كتابه الصاعقًا وضَّ

"من أسامة بن زيد عامل رسول هللا على غزوة الشام. أما بعد: فقد أتاني منك كتاب  
ينقض أوله آخره. ذكرت في أوله إنك خليفة رسول هللا وذكرت في آخره أن المسلمين  

ومن   إني  فاعلم  بك.  ورضوا  أمرهم  فولوك  عليك  اجتمعوا  جماعة قد  من  معي 
المسلمين والمهاجرين فال وهللا ما رضينا بك وال وليناك أمرنا. وانظر أن تدفع الحق  
إلى أهله وتخليهم وإياه فانهم أحق به منك. فقد علمت ما كان من قول رسول هللا  
في علي يوم الغدير. فما طال العهد فتنسى. انظر بمركزك وال تخالف فتعصي هللا  

ا  من  وتعصي  حتى  ورسوله  يعزلني  ولم  صاحبك  وعلى  عليك  هللا  رسول  ستخلفه 
   23".قبض رسول هللا وإنك وصاحبك رجعتما وعصيتما فأقمتما في المدينة بغير إذني

يوضح الفهم العام والسائد آنذاك أن  هذا  ابي قحافة    بنوكتاب أسامة ال          
 اهلل  صلىكان النبي  سواء إن  سامة  أ مجرد جنود في جيش  كانوا  أقطاب السقيفة  

وفقًا  سامة يصنفهم ملعونين  أ ن تخلفهم عن جيش  إوعليه ف   .و ميتاً أ  حياً   وآله عليه
النبي ل أن أسامة يوضح أن من استخلف  .  وآله  عليه  اهلل  صلى   نص  أبي    ابن كما 
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بينما  وال كل المسلمون    وآله عليه  اهلل صلىالمسلمون وليس الرسول  بعض  قحافة كان  
م  ول   عليه السالمقد استخلف أمير المؤمنين اإلمام علي    وآله عليه اهلل  صلىأن الرسول  

  ابن أبي قحافة وكتاب معاوية لمحمد    بنأبي قحافة. فكتاب أسامة ال  ابنيستخلف  
التي دونها  المسرحيات  تلك  زيف  ، كما سنراه الحقًا، يكشف  رضي اهلل عنهأبي بكر  

ن كل تلك  قحافة لكرسي الخالفة. إأبي    ابنوصل  حول كيف  كهنة البالط السقيفي  
جزء من صراع الدوافع الجاهلية  كاذيب بل و حزمة من األكانت المرويات الكهنوتية  

ن  ع  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  شي على السلطة إلبعاد  يوالتهافت القر 
وأن    اىلتعبأمر من هللا    وآله عليه اهلل صلىللمسلمين عينه النبي    ماماً إو   مهامه كخليفةً 

الجاهلية الدوافع  هي    صراع  السقيفة  الدين  االنحرافات  ومخرجات  جرت  التي 
 . اإلسالمي نحو طريق التحريف والتزييف القريشي

  
 مراجع: 
ل*     يوالستشهادات  القتباسات  بالنسبة  أسامة  بجيش  )المغازي مراجعة    رجىالخاصة 

ال الكبرى  الطبقات  السيرة    بنللواقدي،  بهامش سعد،  الدحالنية  النبوية  السيرة  الحلبية، 
محمد رضا المظفر في السقيفة،    ،الحلبية، شرح النهج بتحقيق أبو الفضل، كنز العمال

نةشراف، المسند للحميدي، شرح  أنساب األ مجمع ،  مجمع البحرين،  وسط، المعجم األالسُّ
كبرى للبيهقي، مشكاة  حمد، سير أعالم النبالء، السنن الأ البخاري، مسلم، مسند  ،  الزوائد

نةاألساس في  ،  بي عوانه، جامع المسانيد والسننأالمصابيح، مرقاة المفاتيح، مسند   ،  السُّ
 (المعجم الكبير

 عساكر  بنتاريخ مدينة دمشق ال .1
 سعد، السيرة الحلبية، تاريخ الطبري، تاريخ بن األثير  ابنطبقات  .2
 نفس المصادر السابقة  .3
 نفس المصادر السابقة  .4
الكبرى الراجع   .5 الطبقات  للواقدي،  السيرة   بنالمغازي  الحلبية،  السيرة  سعد، 

  النبوية الدحالنية بهامش الحلبية، شرح النهج بتحقيق أبو الفضل، كنز العمال، 
 محمد رضا المظفر في السقيفة

سعد، السيرة الحلبية، عيون األثر    بنعساكر، الطبقات الكبرى ال  ابنتاريخ   .6
تاريخ  بنال الناس،  واآلثار    سيد  النبوية  السيرة  للواقدي،  المغازي  الطبري، 

النبوية  السيرة  الحلبية،  السيرة  بهامش  دحالن  زيني  بن  ألحمد  المحمدية 
الدحالنية بهامش الحلبية، الشهرستاني، الملل والنحل، كنز العمال، الكامل  



 123                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

رضا    بنال محمد  الفضل،  أبو  بتحقيق  النهج  شرح  الحلبية،  السيرة  األثير، 
 ر في السقيفة المظف

 39سورة التوبة:  .7
 38 سورة محمد: .8
 22سورة المجادلة:   .9

السيوطي وصححه األلباني في الجامع، المقاصد الحسنة فيما اشتهر على   .10
نةاال  لسُّ

 33سورة محمد:  .11
 1سورة األنفال:  .12
 56سورة النور:  .13
 80سورة النساء:  .14
 36سورة األحزاب:  .15
 42سورة النساء:  .16
 74سورة النمل:  .17
 سعد، تاريخ الطبري  بنالكبرى الالطبقات  .18
 هشام بنالسيرة النبوية ال .19
 23سورة الجن:  .20
 14سورة النساء:  .21
 االحتجاج للطبرسي .22
 نفس المصدر .23

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 124                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

بحشر   وآله  عليه  اهلل  صلىبي قحافة للنبي  أ  ابنمشاققة 
 للصالة كإمام نفسه 

 
 

اإل  مؤامرةكجزء من                      الشرعية  النبي  ألهية  سرقة   صلىثناء حياة 
 ان يحشر نفسه اماماً   ،بترتيب من عائشة  ،بي قحافةأ  ابن فقد حاول  وآله عليه اهلل

. حيث أن  التصرف  ذلك   وآله عليه  اهلل  صلى النبي    يرضبالناس. لكن لم    يصلي ل
صهاك وكل كبار الصحابة    ابنبي قحافة و أ  ابنمر  كان قد أ  وآله عليه اهلل صلىالنبي  

 اهلل صلىقد لعن النبي  كما رأينا فالشام. و   نحو  تحركواسامة ويأ ن يلتحقوا بجيش  أ
قد عصى  بي قحافة  أ  ابن  مع ذلك فإنمن تخلف عن ذلك الجيش. لكن    وآله عليه

المدينة وظهر صبيحة االثنين؛ يوم  وظل    وآله عليه اهلل صلىالنبي     استشهاد في 
يتقدم ليؤم الناس في صالة الصبح. فسمع النبي    نوحاول ا  وآله عليه اهلل صلىالنبي  

 اهلل صلىخرج النبي ولذلك  بالناس  يصلي بي قحافة يكب ر لأ ابن وآله عليه اهلل صلى
المؤمنين اإلمام   بين  يتهادى  وآله عليه العباس  الفضل بن  و  عليه السالم   عليأمير 

مامة الناس في صالة صبح  إ مهام   بي قحافة من أ  ابن  وآله عليه  اهلل صلىفخلع النبي  
رغم مرضه وضعف جسمه   ذلك  وآله عليه اهلل صلىالنبي  فعل  وقد  .  استشهادهيوم  

األأوهذا يوضح   النبي  أو   جلالً كان  مر  ن  خطورة    دركأقد    وآله عليه اهلل صلى ن 
. في الحقيقة فإن ما وآله عليه اهلل صلىللنبي  و   تعاىلهلل    ةالمشاقق  ةشيي القر مؤامرة  ال

  وآله  عليه اهلل صلىكبيرة بين النبي    سياسية  حدث في ذلك اليوم كانت مواجهة دينية
فيجب على االجيال على مر    . ابي قحافة واتباعه من جهة اخرى   ابنمن جهة و 

العصور ان يتفكروا ويتمعنوا في معاني ومغزى تلك المواجهة الدينية الكبيرة التي  
وهذه  .  كبر من ذلك ألكنه كان    اقتصرها كهنة البالط السقيفي في مجرد صالة صبح

بعد موضوع انتقاده  والمنافقين    وآله  عليه  اهلل  صلى بين النبي  الثانية    واجهةهي الم
. ففي هذه الحاثة  وعدم التحاقهم به  خه ولعنه لهم على تخلفهم عن جيش أسامةوتوبي
  اً مريضبالرغم من أنه كان  ليخرج    وآله عليه اهلل صلى قطاب السقيفة النبيأجبر  فقد أ 
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يعلم    وآله عليه  اهلل صلى . وقد كان النبي  وعصيانهم ألوامره   معارضاتهم له يواجه  و 
جزء من معارضة    كانتنفسه كإمام لصالة الصبح  قحام  إببي قحافة  أ  ابن  مؤامرة ن  أ
من رفضهم  أيضًا  وجزء    عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام  قطاب قريش لخالفة  أ
ن يسجل النبي  أراد أ لذلك  جيش أسامة بحجة رفضهم قيادة أسامة لهم و مسير مع  ال

على  ان يتقدم  بي قحافة  أ  نابحاسمًا ُيبِطل به محاوالت    موقفاً   وآله عليه  اهلل  صلى
يخلق لنفسه شرعية مزيفة.  موقعه و   حتل وي  عليه السالم  علي أمير المؤمنين اإلمام  

 صالة موقع االمام في  بي قحافة من  أ  ابن وآله  عليه اهلل  صلى  النبي  ولذلك عزل 
صالة لم  موقع االمام لتلك ال بي قحافة لأ ابنم  قدُّ ن تَ واضح أ وهذا دليل  الصبح ذلك  

  كما ادعت عائشة وكهنة البالط السقيفي  بداً أ   وآله عليه اهلل  صلىيكن بأمر من النبي  
من عائشة    خسيسة وخبيثة  مؤامرة بل كانت    وحشروه في عقولنا بينما كنا صغارًا.

بدعم من اإل ا  ابن ليفرض   التي  بي قحافة نفسه    عائشةونشرتها    اختلقتهاشاعات 
.  لناسكون إمامًا ل أبي قحافة لي ابن قد أمر   وآله عليه اهلل  صلى بًا أن النبيمدعية كذ

كانت  و  دفْ هكذا  مؤامرة  من  قحافة  أ   ابن   عْ عائشة جزء  منبر  إبي  الناس  إلى  مامة 
 بالصالة، يؤذنه بالل جاء هللا ثقل رسول "لما ،ذ تدعي عائشة كذباً إللصالة بهم.  

 يف، س أ رجل بكر أبا إن هللا. رسول يا فقلت:.  بالناسفليصل   بكر أبا فقال: مروا
 فليصل بكر أبا مروا فقال: عمر. أمرت فلو الناس لم يسمع مقامك يقم  متى وإنه

 مقامك  يقم متى  وإنه أليف،  رجل  بكر  أبا  إن  له قولي فقلت لحفصة  قالت: بالناس.
 يوسف صويحبات ألنتن إنكن :هللا  رسول فقال  !عمر فلو أمرت الناس  يسمع ال

انظر    ! فانظر  1بالناس" يصلي بكر أبا فأمروا قالت بالناس.  أبا بكر فليصل  مروا
ن عائشة تفبرك هذا المروية ليس فقط من  أكيف  صاحب العقل! انظر   ئ ايها القار 

ن يؤم الناس في  أبي قحافة  أ  ابن مر  ا  وآله عليه اهلل صلى ن النبي  أجل االدعاء  أ
ال يمكن   ن تنسب له كالماً أب  وآله عليه اهلل صلىتشين صورة النبي    يضاً أ الصالة بل  

  ، لزوجاته  وآله  عليه اهلل صلىيقول النبي  س. فهل  بداً أ  وآله عليه اهلل صلىن يقوله النبي  أ
هل   صويحبات ألنتن  "إنكن النبي  س يوسف"؟  زوجاته    وآله  عليه اهلل صلى يشبه 

 صلى ؟ وكيف يأمر النبي  عليه السالمية يوسف  ا بالداعرات والعاهرات الالئي حاولن غو 
كافة    وآله عليه  اهلل  صلىمر النبي  أبي قحافة ليصلي بالناس وقد  أ  ابن  وآله  عليه  اهلل

سامة  أجيش  لتحاق ب بوعبيدة باالأ صهاك و   ابن بي قحافة و أ   ابن الصحابة بمن فيهم  
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أبي قحافة لم يكن من المفترض أن يكون موجدًا أصاًل    ابن ف  والتوجه نحو الشام؟
امامة  مهام  ابي قحافة من    ابن   وآله  عليه  اهلل صلى في المدينة! وكيف يخلع النبي  

حقًا بأن يؤم الناس في    ه قد امر  وآله  عليه  اهلل  صلى كان النبي  إذا الناس في الصالة 
فإنه    نفسه؟  وآله عليه اهلل صلى  يناقض النبيهل سالصالة بذلك كما تدعي عائشة؟  

 من الواضح ان عائشة كذابة! 
في  ن يفرض نفسه على الناس  حاول أبي قحافة  أ  ابنن  إيمكن القول    لكن          

 بي قحافةأ  ابنبعد ان رتب  وآله  عليه اهلل صلى خير من حياة النبيم األو الي صبيحة
المؤامرة!ابنمع   تلك  حاول  إ  ته  اسامة  ن  أذ  تخلفه عن جيش  الى  يبرر  بالتسرب 

ن يأمره  ألصالة من دون  يقود الناس في ابتقدمه ل منطقة السنح وحاول تنظيم دعاية  
بي قحافة داخل المدينة حتى  أ  ابنوجد  أ ما الذي  فبذلك.    وآله  عليه  اهلل صلىالنبي  

هاجرين  منذ أيام شيوخ األنصار والم  وآله  عليه  اهلل  صلىأمر النبي  ذلك الحين وقد  
 صلىالنبي  هم يعلمون أن بااللتحاق جنودًا بجيش أسامة والتحرك حااًل نحو الشام و 

سامة؟ اليس ذلك استهانة بأوامر النبي  أ من تخلف عن جيش  قد لعن    وآله عليه اهلل
عن    واتخلفذين  ل لئك او واستهتار بتوجيهاته واستخفاف بلعنه أل  وآله عليه اهلل صلى

داخل  الحقيقي، المأمور بااللتحاق بجيش اسامة، سامة؟ كيف يبقى المؤمن  أ جيش  
 عليه اهلل  صلىن النبي  أقد سمع  بالرغم من أنه كان  المدينة وال يلتحق بجيش اسامة  

ألم يكن من الواجب آنذاك أن يتقاطر  سامة؟  أ قد لعن من تخلف عن جيش    وآله
  إذاسامة ويتحركوا نحو الشام  ليلتحقوا بجيش أكل المهاجرين واألنصار    نافس ويت

بي  أ   ابن ن عناد  ؟ إوآله عليه اهلل  صلى   ورسوله  تعاىل ويطيعون هلل    كانوا حقًا مؤمنين 
صراع الدوافع  سيناريوهات    كشفي  تهواستعداده لمخالف  وآله عليه اهلل صلىقحافة للنبي  

النبي    استشهادالصراع على السلطة التي كانت نشطة حتى قبل  الجاهلية والمنافقة و 
 "وإن  ، الذي قال ذات مرة  وآله  عليه اهلل  صلىصدق النبي  حقًا . و وآله عليه اهلل  صلى

إنه  " ف.المستقيم الطريق بكم  يأخذ  مهدياً   هادياً  فاعلين تجدوه أراكم وما  علياً  تؤمروا
ومن والها قد كرهوا    اً قريش " أن  فاعلين أراكم  ومايبدو واضحًا من التعبير النبوي "

  علياً المسلمون    رأمَّ   إذا   وآله عليه اهلل صلىلهية التي ضمنها لهم النبي  الهداية اإل
  ابن حاول  لذلك  و   .الهداية والحماية اإللهية من الضالل  م يرغبون في كنهم ل نهم لأل

دمهم على أهل  اصطناع مهام امامة الناس في الصالة ليبرروا تق أتباعه  أبي قحافة و 
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 واغتصاب الخالفة وتقمصها.   عليهم السالمالبيت 
ليؤم الناس في الصالة    شخص مان مجرد حشر  أفهل اعتقدت عائشة            

فشتان ما بين اإلمامة في الصالة  ؟  وآله عليه  اهلل  صلىيؤهل الشخص لخالفة النبي  
 صلى   خالل حياة النبيفي الصالة  لم يؤم عدد من الصحابة الناس  أ  !واإلمامة العامة

 صلىالنبي  وا شغل وظيفة خلفاء طلبأن يفي  هذالم يؤهلهم مع ذلك و  وآله عليه اهلل
 صلى  خالل حياة النبيفي الصالة لم يؤم عدد من الصحابة الناس أ؟  وآله عليه  اهلل
يؤهلهم    وآله  عليه اهلل يفي    هذاولم  وظيفة  طلبأن  شغل  على  اإلوا  العامة  مامة 

 ! فهل جعل ذلك عبد بالناس   عوف  بن  الرحمن صلى عبد حدث أن    فقد المسلمين؟  
بتلك الخالفة؟    مطالباً   وأ  وآله  عليه  اهلل صلىخالفته للنبي    عوف مدعياً  بن الرحمن

 صلىفة النبي  ي خلوظيفة  مامة عبد الرحمن بن عوف للناس تؤهله للمطالبة بإوهل  
مامة عبد الرحمن بن عوف للناس على الناس تقديم  إ؟ وهل فرضت  وآله  عليه  اهلل

 اهلل  صلى   لى عبد الرحمن بن عوف واتخاذه خليفة لهم بعد النبيإ صكوك الطاعة  
بي  أ   ابن  وآله عليه اهلل صلىنه حتى ولو لم يخلع النبي  إفايضًا  ؟ وهكذا  وآله عليه

 صلى  النبي  استشهادمامة الناس في صالة الصبح صبيحة يوم  إمهام  قحافة من  
الناس  . فإمامة  على الناس العامة  ابي قحافة    ابنة  وجبت خالف أما    وآله عليه اهلل

  وآله عليه اهلل صلىالنبي  العامة بعد  والوالية واالمامة  خالفة  الفي الصالة شيء و 
والخالفة  مؤهالت ومواصفات الوالية    وآله عليه اهلل صلىعطى النبي  أ وقد  .  خرآشيء  

علي  أمير المؤمنين اإلمام  ال  إالعامة بطريقة واضحة وليس هناك من هو مؤهل لها  
 اهلل صلىنهم النبي  من بعده. فالوالة الذين عي    عليهم السالمة  ر هذريته المطو   عليه السالم

فلم    وأمصارهمكانوا يصلون بالناس في والياتهم    واألمصارعلى الواليات    وآله عليه
النبي  كما أن  !  وآله عليه اهلل صلى  و خالفة النبيأية العامة  يؤهلهم ذلك لطلب الوال 

صهاك    ابنبي قحافة و أ   ابن على العاص بن عمرو قد استعمل  وآله عليه اهلل صلى
وكان وجماعة واألنصار  يؤمهم  بن عمرو المهاجرين   مدة الصالة  في العاص 

عمرو بن العاص  هذه ان يطلب  وجبت  أفهل    2السالسل ذات واقعة في عليهم  إمارته
لعمر بن العاص على    عطت فضالً أ و  أ  وآله عليه اهلل صلىللنبي    بأن يكون خليفة

يفة  خل في أن تجعله  بي قحافة للناس في الصالة  أ  ابنمامة  إالناس؟ فكيف توجب  
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ن النبي  جداًل او تنزاًل، أ  ،او قبلنا  حتى ولو كان صحيحاً   وآله عليه اهلل صلىالنبي  
لم يحدث  بالرغم من أن ذلك  مره بإمامة الناس في الصالة  أقد    وآله عليه اهلل صلى

 موضع األولون العصبة المهاجرون  قدم  "لما  ،قال نهإعمر    ابن ي عنوِ ؟ كما رُ بداً أ
أن  نه كماإوعليه ف  3حذيفة"  أبي مولى سالم  يؤمهم  هللا كان رسول مقدم  بقبا قبل

عامة   مامةً إ م تعطهول فضالً  له توجب األولين في الصالة لم  سالم للمهاجرين إمامة
فكذلك يجب ان    وآله عليه  اهلل صلىفة للنبي  يخلم تجعله يطالب بأن يكون  ول عليهم 
 اهلل  صلى  حتى ولو لم يخلعه النبيو بي قحافة للصالة بالمسلمين  أ  ابن إمامة تكون 

 عليهم وال تؤهله لإلمامة العامة على الناس عليهم   فضالً توجب له  إنها  ف  وآله عليه
 أسيد  بن ن عتابأ. كما  وآله  عليه اهلل صلىفة للنبي  ي خل تجعله يطالب بأن يكون  وال
 عليه اهلل صلى  النبي  فتح  عندما بالناس ليصلي وآله عليه اهلل  صلى نبيال  قدمه قد

 بي قحافةأ   ابنمكة وكان   في مقيم   وآله عليه اهلل صلى وقد كان النبي    4مكة وآله
 يصلي  وآله  عليه اهلل صلى هللا  رسول أسيد. فقد كان بن  عتاب حينذاك خلف يصلي
 الثالث  بالناس  يصلي  أسيد  بن  عتابر بينما كان  والعص الظهر صالة  بالناس 

  سيد مؤهالً أ . فهل جعل ذلك عتاب بن  عليه المؤرخين  جمعاالخرى وهذا أ  صلوات
 عليه اهلل  صلىالنبي  جعله يطالب بأن يكون خليفة    و ألإلمامة العامة على الناس  

 عظم أ  ومكة المدينة مسجد  منفي مكة أعظم    الحرام  المسجد بالرغم من أن    وآله
مكة ليصلي بالناس   في وآله عليه اهلل صلى النبيعينه    ن منإوعليه ف المدينة من

كان ادعاء    إذا دون مسجد مكة   مسجد  في  وآله  عليه  اهلل صلى   يعينه النبي أفضل ممن
  ن يصلي بالناس صحيحاً أبي قحافة  أ   ابن امر    وآله عليه  اهلل صلى ن النبي  إعائشة  

ان يؤم  من عائشة  وتخطيط وتآمر  بترتيب    ابي قحافة  ابنمحاولة  . وعليه فان  صالً أ
مامة شرعية إل  ال تعطيه  وآله  عليه اهلل  صلى   من دون إذن من النبيالناس في الصالة  

وال الصالة  في  شرعية  الناس  للنبي   تعطيه  خليفة  يكون  .  وآله  عليه اهلل صلى  ألن 
كونه جنديًا عاديًا في جيش    باستثناءمن كل شرعية    ابي قحافة  ابن  ودالئل تجريد

  مامة الناس في الصالةإمهام  من    وآله عليه اهلل صلىالنبي  بوسطة    هخلعن  فإاسامة،  
جرده  لكن    على المشهد السياسي  فرض نفسهأن يلشخص حاول    مهيناً   خلعاً   كان

وهو خلع مشابه لحادثة الخلع التي ارجع  . كل شرعيةعن  وآله عليه اهلل صلىالنبي 
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  مكة.هل من مهام تبليغ سورة براءة ألابي قحافة  ابن وآله عليه اهلل صلىالنبي   فيها
ن  أبي قحافة لم يفهمه هو  أ   ابنن  أالشيء الذي يبدو  وعليه فإنه من الواضح أن  

التأويل اإللهي اليقيني  لى تبليغ  إ مباشرة  يتحول    وآله عليه اهلل  صلى مر بعد النبي  األ
  وآله  عليه اهلل  صلىابي قحافة لم يكن مؤهاًل لذلك. فقد اوكل النبي  ابن وأن   والجازم

  وكما رأينا في النص النبوي أن  .عليه السالم علي  مير المؤمنين اإلمام  هذا المهام أل
وأن ذلك    ال رجل منهأنه ال يبلغ عنه إ  وآله عليه اهلل صلىالنبي  قد ابلغ    تعاىلهللا  

منبر  ولذلك فإن  .  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  الرجل لم يكن أحدًا سوى  
يل ومهام  يشهد مرحلة التأو   وآله  عليه اهلل  صلى  بعد النبي   وآله  عليه  اهلل صلىالنبي  

يقوم به   المؤمنين اإلمام  التأويل  العترة  و   عليه السالمعلي  أمير  عليهم ة  طهر مالبقية 
ابي قحافة لم يكن مؤهاًل للقيام بمهام التأويل ذلك كما اقر هو بنفسه    ابنو   . السالم

قال وعلي    ،عندما  بخيركم  من  فيكم"  "لست  مقر  تصريح  لكنه    ابن؛  قحافة  ابي 
! فكيف يكون  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    يحتضن عالمات التآمر ضد

للنبي    ابن الناس أو خليفة  الذي يعتريه    وآله عليه اهلل صلىابي قحافة خير  وهو 
الشيطان وال يعتري الشيطان مؤمنًا ابدًا؟ كما أنه اقر بفشله العقلي والفقهي مرات  

 عديدة وقال، "لو ال علي لهلك ابوبكر". 
مهام  من  أبي قحافة    ابن  وخلع  وآله عليه  اهلل صلىخرج النبي  كله  لذلك            

كان جزء من صراع  ته عائشة ابنو قحافة  بيأ  ابنمؤامرة مامة الناس في الصالة. فإ
القر  والتهافت  الجاهلية  السلطة  المنافق  شي  يالدوافع  إلبعاد  والثروة  على  ومحاولة 

الحق   اإلمام  صاحب  المؤمنين  السالمعلي  أمير  كخليفة  ع  عليه  مهامه    وإمامن 
بعد    هأن. ونالحظ  تعاىلبأمر من هللا    وآله عليه  اهلل صلىنه النبي  عي    والذي   للمسلمين

لذلك  و محبطًا وحانقًا وشعر بالخزي  بي قحافة  أ  ابن  صبحفقد أ حادثة الخلع هذه  
  لتحاق له باال  وآله عليه اهلل  صلىمر النبي  وبذلك رمى أ  بالسنح   تهلى زوج تسرب إ

 عليه اهلل صلىالنبي    استشهادبعد    ال  إولم يرجع من السنح    للرياح سامة  أ في جيش  
  يضاً أ ن  يعبيدة اللذي  صهاك واب  ابن ه  يرفيق ضم الى  لين حافة  ابي ق  ابن. عاد  وآله

  عبيدةي  صهاك واب  ابنلم يسيرا الى الشام. بل كان  و   وآله عليه  اهلل  صلى  خالفا النبي
كجزء من    وآله عليه اهلل  صلىليتتبعا حال النبي  من المعسكر في الجرف  قد عادا  
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معصيتهم   وا برهن. فقد  بطريقة مسبقة  إلنفاذ انقالب السقيفة الذي كان معداً الترتيب 
واثبتوا    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    خالفةورفضهم    وآله عليه  اهلل  صلىللنبي  
. في الحقيقة،  لهي والنبوي لى مصادمة ذلك الخيار اإلإن المهاجرين متوجهون  أبذلك  

 . سالمعليه الدين موسى في السامري  هما فعلالدين اإلسالمي في  فعلوا فقد 
أقطاب           رفض  اإلاقريش    وهكذا  شأن  ألمر  في  والنبوي  الخالفة  لهي 

من    وآله عليه اهلل صلىالنبي    واسامة ومنعأااللتحاق بجيش    وارفض  الشرعية. حيث
ولذلك    في الصالة   لناسل   مامليفرض نفسه كإبي قحافة  أ   ابن تآمر  كتابة وصيته و 

 عليه اهلل  صلىذ غضب النبي إ .وآله عليه  اهلل صلىذلك فراق بينهم وبين النبي  كان  
وأمر جميع شيوخ  ه  بيتمن    وآله عليه اهلل  صلىصهاك وطرده النبي    ابنعلى    وآله

ولعن المتخلفين  والتوجه نحو الشام  سامة  أجيش  لتحاق باال المهاجرين واألنصار ب
ه  هكذا يتبين أنمامة الناس في الصالة و إبي قحافة من  أ  ابنسامة وخلع  أ عن جيش  

من لم يخرج    في آخر أيام حياته.  وآله عليه اهلل صلى  كان هناك تمرد عام ضد النبي
ويتضح جليًا ان انطباعات    . لهم  ن بلعن النبي يمن المشمولفي جيش أسامة فهو  

صهاك    ابني قحافة و اب   ابن في آخر ايام حياته الشريفة عن    وآله عليه اهلل صلىالنبي  
ه عندما  وكل باحث علمي في التاريخ االسالمي يستطيع ان يجزم ان.  لم تكن ايجابية

صهاك،    ابنابي قحافة و   ابنفإنه لم يكن راض عن    وآله عليه اهلل صلىالنبي    استشهد
 بل كان ساخط عليهما.  

النبي  تخذها  ألم تكن االجراءات والترتيبات التي انسأل،  يحق لنا أن  وهنا           
وتكوين  تبليغ سورة براءة  مهام  أبي قحافة من    ابنمثل إرجاع    وآله عليه اهلل صلى

صن األمة من الضالل إلى يوم الدين وخلع  كتابة الوصية التي تح و سامة  أ جيش  
هي من  صهاك من بيته    ابنوطرد    أبي قحافة من إمامة الناس في الصالة  ابن

الدوافع  اجل   لصراع  حد  و كان  الذي    والقبلية  الجاهليةوضع  الدين  هل  أ يستهدف 
ن يكرر فيها ذكر اسم  من كتابة الوصية أ  وآله عليه اهلل  صلى النبي  قد اراد  الدين؟ ف 

موثقًة من هللا    ةً قي وثالوصية    جعلخليفة وي   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
ن   تعاىل جيش    وآله  عليه  اهلل  صلى النبي    حتى تكون حجة ضد المعارضين. كما كوَّ

ستثني أحدًا  ولم ي من المهاجرين واالنصار  المدينة  كل من كان في  سامة ليضم  أ
  ابن   وآله عليه اهلل صلى  كما خلع النبي.  عليه السالم  اً علي أمير المؤمنين اإلمام    سوى 
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تبليغ سورة براءة ليجرده من أي نزعة أو محاولة لتقمص الدين  مهام  أبي قحافة من  
مامة المصلين  إبي قحافة من مقام  أ  ابن   وآله عليه اهلل صلىالنبي  غه. وخلع  يلو تب أ

كما   .ليس الشخص المؤهل ليؤمهم في الصالةابي قحافة    ابن  ن أليوضح للناس  
لل  ابن   وآله عليه اهلل  صلى  النبيطرد   ليوضح  بيته  بأنه ال صهاك من  مكان    ناس 

هذه االجراءات  وكل  لرافضي الوالية العلوية.    وآله عليه اهلل  صلى  النبيبالقرب من  
أمير  جل توضيح وتصريح خالفة  أ من  كان    وآله عليه اهلل صلى   التي اتخذها النبي

من اي مهام  صهاك    ابن و ابي قحافة    ابن وتجريد    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
 عليه اهلل  صلىلقد فعل النبي  يكونا جنديان عاديان في جيش اسامة.  ان    باستثناء 

في شأن الخالفة    ةوالنبوي  ةلهياإل  اتالترتيب  ضدكل ذلك لمواجهة المعارضة    وآله
  . سالم الجاهلية التي نسخها اإلاإلدارية  الصيغة    تجديدقريش على  أقطاب    وإصرار 

  وآله عليه  اهلل صلى  ول النبيًا ومن خالل كوادرها المزروعة حقريشهذا يعني أن  و 
لهي والنبوي الذي  الجاهلية مخاِلفة بذلك الترتيب اإلاإلدارية  الصيغة    بعثارادت  

لأ االدارة   حضاري منهج  سس  مكان    في  االنتماءات  ل  فيهال  الختيار على اساس 
االعتماد على األكثر  على  هو قائم  بل  .  و عامل العمرألقبلية والعرقية والطبقية  ا

مقدرة على هداية الناس وكل ذلك    واألكثرقضى  واأل  واالعدلعلم  األايمانًا واألتقى و 
ب  ار ألعن وقوف اإ.  عليهم السالمعترة  أمير المؤمنين اإلمام علي وال  ائصصكان من خ

  وآله عليه اهلل صلىونبيه    تعاىللهي وعصيانهم هلل  في وجه االختيار اإلوالقريشيون  
اأيوضح   كرهوا ا ر ألع ن  قد  هللا  أ  ب  وعصوهما    وآله عليه اهلل  صلىونبيه    تعاىلمر 
والقريشيون    اإلعراب  قاد . فقد  لهية والنبويةعلى االنقالب على الترتيبات اإل  وأصروا
 ه الحضاري. ئوصفا ونقائهمنظمة الستهداف الدين االسالمي سامرية حركة 

 صلىخيرة من حياة النبي  حداث التي حدثت في الفترة األمن األ  ن كثيراً إ          
لنبي  ضد ا  بل وتمردًا معلناً   شرسة نها كانت هناك معارضة  إتوضح    وآله  عليه  اهلل

فقط    قبلوا اإلسالم شكالً   قد وهذا يوضح أن قريشًا واالعراب  .  وآله  عليه اهلل  صلى
وأن شكلية  . ا قفطانه فقط  وروحًا وخططوا على ان يتقمصو مضموناً رفضوه لكنهم و 

ي قبلوا بها هي التي سيستغلونها إلعادة تقوية نفوذهم وسيطرتهم الجاهلية  االسالم الت
ن اعتراضهم  إو   ته.والرافض لنعم  تعاىلعلى الناس وبسط سلطانهم المرتد عن دين هللا  

مضمون   النبي  وروح االسالم  على  فهمه  قد  أدرك  الذي    وآله عليه اهلل صلىكان 
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كرارًا ومرارًا  مر  ظل يعالج األاالسالمية ولذلك فقد  منذ بداية الدعوة  أبَعاده الخطيرة  
االلهي ألمير المؤمنين اإلمام  مقام  الكثير من النصوص التي توضح  من خالل ال

بالرغم  لكن  .  وآله عليه اهلل صلىبعد النبي    عليهم السالمالبيت    أهلو   عليه السالمعلي  
هدد بإنتاج  ي  اً عنيد   وتمرداً   اً كبير   ك صداً كان هنامن كل هذه الجهود النبوية، فقد  

ي شيء وارتكاب  أللقيام ب  قريشاستعداد    وضحمضامين خطيرة ت  كساألسوأ ويع
ولعب    لهي والنبوي في سبيل الوقوف في وجه االختيار اإلوإثم وحوب  كل حماقة  

القرآنية التي    في هذا الواقع المصادم اآليةكانت قد نزلت  . و دور سامري اإلسالم
 َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتهُ  َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِ ْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبِ كَ  ﴿َيا  تقول، 

على   وآله عليه اهلل صلىالنبي  تعاىل هللا  فيه يحضوالذي  ﴾َوّللا ُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 
بكلمة اخرى،    .المعارضةالجاهلية  تلك القوى  مام  أ  وصريحاً   مر واضحاً وضع األ

اآلية  فقد   ال   القرآنية مجابهةكانت هذه  الللقوى  والخالفة  جاهلية  معارضة لإلمامة 
ه من ية لاوضامنة الحم  وآله عليه اهلل صلى  ومتحدية لعنادهم ومطْمِئَنة للنبيالشرعية  
 اهلل صلىلى اختيارات تستهدف النبي  المتمردة إ في حالة ذهاب المعارضة  "الناس"  

﴿َوّللا ُ َيْعِصُمَك  ،  وآله عليه  اهلل صلى  للنبي  تعاىلقال هللا    لذلك   التنزيلي.  ووجوده   وآله عليه
قد انحنت لرياح  لحق ا صادم ت و التي تتمرد الجاهلية ن تلك القوى أ الإ . ﴾ِمَن النَّاسِ 

 اهلل صلىهي بتقديم الحماية للنبي  تلويح االلامتصت ال اإلمر االلهي واالنفاذ النبوي و 
 عليه اهلل  صلى نها تعلم الوعد االلهي للنبي  أل  بلحن القول ورضخت نفاقًا    وآله عليه
ومن تجليات    بالناس وليس بالمؤمنين!  تعاىلبالحماية من هؤالء الذين سماهم هللا    وآله

،  عليه السالمعلي  قال ألمير المؤمنين اإلمام    صهاك  ابن ذلك الرضوخ النفاقي أن  
قدم  وهكذا    .ومؤمنة" مؤمن كل ومولى أصبحت موالي الحسن، أبا يا لك بخ "بخ

علي  ألمير المؤمنين اإلمام  كانوا مؤمنين أو منافقين، بيعتهم بالوالء    إذا كل الناس،  
 صلى  رحل النبييحتى  جندتهم  أ على تنفيذ    هم عزمأخفى مردة النفاق  و .  عليه السالم

 خاصة أنهم رأوا ما فعل الحجر السماوي بمن اعترض على النبي  وآله  عليه  اهلل
  وآله عليه  اهلل صلىمر فقد ظل النبي  . في حقيقة األفي غدير خم   وآله  عليه اهلل  صلى

ألمير وبغضهم  عداءهم  اإلمام    يقرأ  السالمعلي  المؤمنين  الدعوة    عليه  بداية  منذ 
ما    وآله عليه اهلل  صلىالنبي  لذلك قال    يوم من حياته الشريفةخر  آوحتى  االسالمية  

مؤمن  ال  لتصنيف  اً معيار   جعلهو   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    فضائلقال في  
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عليه علي  ألمير المؤمنين اإلمام    وآله عليه اهلل صلىحيث قال النبي    من المنافق.
 عليه اهلل صلىوقد علم النبي   5".ال منافق إال مؤمن وال يبغضك  إ"ال يحبك ، السالم

ضد أمير المؤمنين    الحقاً   الناكثة والغادرة والظالمة  حداثاأل  إليهما ستؤول    وآله
هو    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ن حرب  إلذلك قال    عليه السالمعلي  اإلمام  

 صلىراد النبي  هكذا أ سلمه و هو    لسالمعليه اعلي  أمير المؤمنين اإلمام  حربه وسلم  
ن يوضح للمسلمين الخطوط الحمراء التي ال  أكل ذلك  خالل  من    وآله عليه اهلل

لقيام  ل  عليه السالمعلي  ألمير المؤمنين اإلمام  الطريق  يجب عليهم تخطيها ويمهد  
كما  عاتية تنتظره.  نكوث وخيانة وظلم  عاصير  أ مواجهة  من بعده  االلهي  باألمر  

  تعاىل  نفاذ وحي هللا إفي يوم رزية الخميس على    يضاً أ  وآله عليه اهلل  صلى بادر النبي  
وجعلها موثقة    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  قة لخالفة  عليه بكتابة وصية موث ِ 

ما  لُيخِرج  المعارضة    تعاىل يدي الناس. وبذلك استدرج هللا  أكتوثيق القرآن الذي بين  
و  قلبها  في  يعتمل  الحجةقِ ليُ كان  عليها  قد  وبالفعل    .يم  رأينا  كما  المعارضة  فإن 

معارضتها ألمر هللا  تمردها و بطريقة علنية    وأظهرتخرجت المعارضة عن طورها  
علي  أمير المؤمنين اإلمام  خالفة    توثيقمن    وآله عليه اهلل صلىالنبي  ومنعت    تعاىل

فصل  قد  شي  يالقر   تمردالتلك الفعلة الشنيعة فإن  وب  .الناسالذي يهتدي به    عليه السالم
غضب النبي  كل مؤمن يعلم أن  و   وآله  عليه  اهلل صلى غضب النبي  . فالقرآن عن عدله 

،  وآله عليه اهلل صلىفطردهم النبي  .  تعاىل يترتب عليه غضب هللا    وآله عليه اهلل صلى
  تعاىل يطرده هللا    حولهمن    وآله عليه  اهلل صلىمن عنده ومن يطرده النبي  كما رأينا،  

لتبيان كل ذلك  و .  تعاىل  ة هللاويكون المطرود بذلك خارج  عن رحم  رحمتهمن    يضاً أ
ما يجعل الحجة على المعارضة  بأن يكتب    وآله عليه اهلل  صلىلنبي  ا  تعاىلهللا    مرأ
عقل    التاريخ ليستبين من لهو الناس  كل  مام  أ  ةضحاويكشفها بطريقة و ضوحًا  و كثر  أ

 .  والمنافقين ويتبرأ منهم  الغاوينو المجرمين المشاققين والظالمين و سبيل 
ن النبي    كما          سامة من كافة الصحابة بمن  أ بعث    وآله عليه اهلل صلىكو 

تجاه الشام    بالخروج فوراً  وأمرهم بوعبيدة وغيرهم  أ صهاك و  ابن بي قحافة و أ ابن فيهم  
لهي والنبوي  بعاد هذا الترتيب اإلأدركت  أ  الجاهلية  ن المعارضةأال  إلمقابلة الروم  

لخالفة  كذلك    إنفاذيهلهي لما حدث يوم رزية الخميس وخطوة  إنه عالج  أ وعلمت  
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  وآله عليه اهلل صلىعصوا الرسول  . إال انهم  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
اخرى  ال   مرة  الشام   خروجورفضوا  و نحو  هللا  .  اراد  من  اليكشف  أن    تعاىل قد  مزيد 
النبي  ا  قريش. حيث أقطاب  مؤامرات   بي قحافة من  أ  ابن  وآله عليه اهلل صلىزاح 

الناس في الصالة عندما  إ نفسه في مقام  حاول االخير  مامة  مامة صالة  إحشر 
  وآله عليه اهلل  صلىلكي يخلق شرعية مزيفة لنفسه. وبعد أن صدمه النبي  المسلمين 

هناك  زوجته    الى حضن لى السنح  مخزيًا إمدحورًا و بي قحافة  أ  ابنانسحب  بخلعه  
والتحرك  سامة  أ جيش  ب بااللتحاق  قد أمره    وآله عليه اهلل  صلىالنبي  ن  أبالرغم من  
هؤالء  جندة ونية  أات التي تكشف  من الخطو الخطوة النبوية  وكانت هذه  نحو الشام.  

ن يكشفهم  أ  تعاىلراد هللا  أوقد  .  وآله عليه اهلل صلىورسوله    تعاىل  الذين يخالفون هللا
بحث  ي تدبر في التاريخ و ذي يالمؤمن ال يتخذكي  زمان للعامة المسلمين على مر األ

لهي  االختيار اإلي  ويوالالجاهلية  لتوجهات تلك المعارضة   مغايراً   موقفاً   عن الحقيقة
كان موقف االغلبية الساحقة  ولألسف فقد  .  عليهم السالم عترة  الوالنبوي المتمثل في  

تجاه    عليه السالمتباع موسى  أ كموقف  تجاه اقطاب السقيفة    " الصحابةيسمون " ن  مم
ل انحرافات   واالستسالم  االنقالب  ألجندة  الخضوع  التزييف  السامري؛  حركة 

خضوع  وا كان  وقد  "الصحابة"  ملتحريف.  يسمون  سريعاً دوائر  لى  إ ن    االنقالب 
لهية  لتجليات اإل ا بالرغم من رؤيتهم  للسامري    عليه السالمقوم موسى  خضوع  كسرعة  

من يسمون  ولألسف فإن    وغرق فرعون من فرعون    أمامهم وإنقاذهم   انشقاق البحر   في
  وآله عليه  اهلل  صلى على النبي  قطاب قريش وتمردوا  ايضًا قد خضعوا أل   ة" صحابال "

تت لتنقذهم من  أ قد    االسالم ن  أن القرآن قد وضح لهم  ألهي بالرغم من  واختياره اإل 
التي كانوا على حافتها النار  لقوم سامري  .حفرة  بي لكن هيهات  قناعاتهم وقبليين  ن 

لهي والنبوي في ذلك االختيار  واللطف اإل  ن يدركوا الُهدىأعراب بثقافتهم  أ و بوجدانهم  
سنن تتكرر  األ  التاريخ  وهكذا  ترتيب  المتعاقبة  قوام  في  عمليات  حالة  وتتشابه 

 "لتتبعن عندما قال،    وآله  عليه اهلل صلىالنبي  وهو ما حذر منه    دياناالنحراف في األ 
  6". لسلكتموه  ضب جحر  سلكوا لو  حتى وذراًعا بذراع شبًرا بشبر قبلكم  كان من سنن

شي على السلطة في رزيات كبيرة  ي قر التهافت  ال وهكذا تجلى صراع الدوافع الجاهلية و 
التخلف عن جيش  يوم  مثل رزية   بي  أ   ابن سامة ورزية محاولة  أالخميس ورزية 

ليبحث عن شرعية تمكنه من استعادة    حشر وفرض قحافة   نفسه ليصلي بالناس 
الجاهلي مشاقق   الواقع  ال   ة كبير   اتفارتكبوا  خر  آفي    وآله عليه اهلل صلىنبي  ضد 
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  وآله  عليه  اهلل صلى النبي   ستشهادولى الاللحظات األ 
 المريبة  السقيفةقطاب  أوتصرفات 

 
 

أبي   ابنعلى    اً غاضبقد كان  و .  وآله  عليه اهلل صلىالنبي   استشهد                   
ابي صهاك من بيته.    ابن  وآله عليه اهلل صلىالنبي  . فقد طرد  صهاك  ابنقحافة و 

. كما  مهام تبليغ سورة براءةبي قحافة من  أ   ابن   وآله عليه  اهلل صلىالنبي  كما ارجع  
من محاولته فرض نفسه في مقام    بي قحافةأ  ابن  وآله  عليه اهلل  صلىالنبي    خلع

ابي قحافة بأن يصعد على منبر    بنصبح غير مسموح الأ الصالة بالناس. وهكذا  
بي  أ  ابن  وآله عليه اهلل صلىفقد جرد النبي    بكلمة اخرى،.  وآله  عليه اهلل صلى  النبي
ستثناء ان يكون جنديًا عاديًا في جيش  ا ب  ون العامةؤ ي مهام يخص الش من أ  قحافة

التاريخ الموقع الهرمي الذي اعطاه    ئ يمكن ان يتخيل قار .  أسامة وتحت قيادة أسامة
صبح  أأبي قحافة في هيكل الوظائف العامة. حيث    بنال   وآله عليه اهلل صلىالنبي  

ضافة الى ذلك  كثر من جندي عادي في جيش اسامة. باإل أأبي قحافة ليس    ابن
ولم يسير الى    سامةأمن تخلف عن جيش  كل    وآله عليه  اهلل  صلى لعن النبي  فقد  

الذين تخلفوا  صهاك من    ابنابي قحافة و   ابنالشام اثناء حياته الشريفة وقد كان  
 اهلل صلىجيش اسامة. وال يجب ان ننسى النصوص الكثيرة التي قالها النبي  عن  

عليهم    أهل البيتو   عليه السالمعلي  ام  في شأن خالفة أمير المؤمنين اإلم  وآله عليه
 . على الناس وواليتهم  السالم
يوم رزية    بيتهصهاك من    ابن  وآله عليه اهلل صلىطرد النبي  وبعد ان             

 صلىصهاك ليطلب العفو من النبي    ابن الخميس ولم يحدث بينهما لقاء ولم يرجع  
 عليه اهلل  صلىلنبي  لصهاك الطريد الثاني    ابن ن نسمي  أولذلك يمكن    وآله  عليه اهلل
يتنزل  ما يزال  كان هناك قرآن    إذا . و ابو الوزغو ؛ الوزغ  العاص  ابن بعد الحكم    وآله

التي  تلك السورة  صهاك ك  ابنتدين  قرآنية  يات  آ  تعاىل  هللا  ألنزلفي تلك اللحظات  
  ابن يترك أمثال    تعاىلوطلبت منهما التوبة، لكن هللا    عائشة وحفصةدانت وهددت  ا

ستفعل    ماذاى ويختبر األمة ويرى  يبتلل كما ترك السامري  صهاك    ابنأبي قحافة و 



 137                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

؟ هل  قحافية وصهاكية  سامريةام اسالمية بحق فهل ستكون تلك األمة  .تلك األمة
الباطل واهله وتؤمن  م أنها ستتبع  أستشغِ ل االمة عقلها وتعرف الحق واهله وتواليهم  

وتخرصات  ب وتزويرات  اولئك  وتمحالت  اكاذيب  ضالل  في  وتظل  السقيفة  كهنة 
مما ارتكبته عائشة    ةح ا فدال يقل  صهاك كان    ابن ن ما ارتكبه  أذ  الكهنة تعمه؟ إ

ما وتذمهما التي تدينهمن سورة التحريم  القرآنية  يات  ي نزول تلك اآلوحفصة وتسبب ف
 اهلل صلىالنبي    استشهد. كما  وتهددهما وتطلب منهما التوبة من انحراف القلوب 

منه أو بحث عن  تسرب  و  أسامة  أ من تخلف عن جيش  كل  عن  بعد أن ل  وآله  عليه
  ابن و بي قحافة  أ  ابن وقد كان    .خروج معهلتحاق به والأو سبب ليتجنب اال عذر  

  تحت وتسربا الى داخل المدينة  سامة  أفي جيش   والم يخرجاولئك الذين صهاك من  
 عليه اهلل صلىوهكذا استشهد النبي  .  وآله عليه اهلل صلىالنبي    واهية وعصياذرائع  

وانقلبت  وعصته  صادمته  قريشية  دائرة  شر وأذى بطانة و من    ن عانى كثيراً أبعد    وآله
 تقمصت ادوار ليس مناسبة معها.و على االسالم  

 
 ابي قحافة المنبر  ابن صهاك و  ابنتقمُّص 
حضر  ف  وآله  عليه اهلل صلىالنبي    استشهادصهاك ب  ابنسمع                       

  ابن ذ تظاهر  أ.  خفاء اجندة مطبوخة مسبقاً إوانغمس في تصرفات مريبة تنم عن  
 اهلل صلىن النبي  أرغم    وآله عليه اهلل  صلىالنبي    استشهادنكر  أبالصدمة و صهاك  

. لكن بدأ  وسمعوا ذلك جميعاً   جلهأ  نهاية قد نعى نفسه وصرح لهم بقرب   وآله عليه
من معه التي    وأجندةجندته  أيخفي فيه    ليخلق واقعاً   ذيانهتظاهر بالصهاك ي  ابن

  وا بايعقد    واألمةنه  أنه كان يعرف حق المعرفة  أ رغم  بامتياز  كانت سقيفية وانقالبية  
ما تكفي من  أيضًا  هناك  أن  في غدير خم و   عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  

 صلى لنبي  هو خليفة ا   عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  ؤكد أن  النصوص التي ت
بوجود تلك  عباس    بنيام عهده ال أ في    صهاك الحقاً   ابن بها    قر  أوقد  .  وآله عليه اهلل

أمير المؤمنين    خالفةإال أنه شكك في مصداقيتها بالنص على  النبوية    النصوص 
كان يعلم  صهاك    ابنوبما أن  .  رفض أن يؤمن بهالذلك  و   عليه السالم علي  اإلمام  

 اهلل صلى خليفة للنبي    عليه السالم  اً عليأن الناس قد بايعت أمير المؤمنين اإلمام  
امير المؤمنين اإلمام  ن الواقع المتيقن بخالفة  أيشعر  صهاك    ابن كان  لذلك    وآله  عليه
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ل   عليه السالمعلي   اليحتاج  من  من  اإلتشويش  نوع  تقبل    جعلجل  أعالمي  الناس 
السقيفي   كان  االنقالب  وفقًا  مسبقاً   اً معدالذي  ليكون  أن    الدعاء  السقيفة  اقطاب 

على منبر مصطنع.  ظهر  صهاك أن ي  ابن"األمر يحدث من بعده األمر". لذلك أراد  
بينما  واقع تمويهي حتى تتم التدابير االنقالبية بسالسة  في خلق  صهاك    ابن  انغمس
لقد  .  وآله  عليه اهلل صلى  مشغولة بمصابهم الجلل؛ استشهاد النبي  عليهم السالمالعترة  
 هللا، وليبعثنه  هللا،  رسول مات  ما "وهللا    وقال، كذباً   تعاىل صهاك باهلل    ابن   حلف 

  وآله  عليه اهلل صلىصهاك ان النبي  بنقال الفمن  1وأرجلهم"!  رجال أيدي فليقطعن
َميِ ت  َوِإنَُّهم   ﴿ِإنَّكَ صهاك باآلية القرآنية التي تقول،    ابن يمت؟ الم يسمع  و لن  لم أ

يسمع    2؟ ﴾مَّيِ ُتونَ  تقول،    ابنالم  التي  القرآنية  باآلية  َنْفٍس  صهاك   َذآِئَقةُ ﴿ُكلُّ 
ن هللا  إصهاك    بن قال المن  صهاك على معرفة بالقرآن؟    ابن هل كان    3؟ ﴾ اْلَمْوتِ 

  ابن ادعى    إذاو صهاك؟    ابنليفعل ما يدعيه    وآله عليه  اهلل صلى  سيبعث نبيه  تعاىل
من قال له أن  يقول "ليبعثنه"؟    ماذاللم يمت ف  وآله عليه  اهلل  صلىن النبي  أصهاك  

ادعى الناس    إذا ؟ و عنه شيءقال  رجل من  أيدي و أقطع  سي وآله عليه اهلل  صلىالنبي 
 صهاك ان النبي  ابن قد مات فهل هذا اسوأ من ادعاء    وآله  عليه  اهلل صلى  ان النبي

التي تشبه  ال مسرحية صهاكية  إكل ذلك ما هو  يهزي؟ إال أن    وآله  عليه اهلل  صلى
في أكثر جوانبه    ال معنىمسرحيات صمويل بكيت السوداء التي تجسد الال شيء وال

صهاك    ابنوفي تلك الحالة الصهاكية كانت رمزيتها تتجلى في محاوالت    .الرمزية
التمويه على الناس وإلهائهم بسيناريوهاته المفبركة حتى يتم إنفاذ األجندة االنقالبية  

كانت    ت صهاك في تلك اللحظا  ابنإن ما انغمس فيها  .  القريشية الموضوعة مسبقاً 
وذلك  لهاء الناس  إ و وتقمص القيادة  اختالق منبر واحتالله   دافعهاصهاكية مسرحية 

قدماً  السقيفية. ظل  نفاذ األ إ في    للمضي  الحال حتى    ابنجندة  صهاك على هذا 
ايضًا   بي قحافةأ ابنحاول   . السنح في منطقة    "مضجعه"بي قحافة من  أ   ابن وصل 

من خالله  ليعلن    مفبركاً   دوراً لنفسه  ويخلق  الصهاكي  على نفس المنبر  تسلق  ن ي أ
. والغريب  رحلقد    وآله عليه اهلل صلىن النبي  ألدى العامة  أصاًل  ما هو معروف  

النبي  رحيل  بي قحافة بأ  ابنبقول    صهاك قد اقتنع سريعاً   ابنن  أمر  في األوالمريب  
الناس  ًا من  موجودمن كانوا  تنمر على  صهاك    ابنالرغم من أن  ب  وآله عليه اهلل صلى
  موهددهالوا انه مات منافقين  قالذين    سمىو   وآله عليه اهلل صلىفى رحيل النبي  ون
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سُيبَعث فُيقطِ ع ايدي وارجل من    وآله عليه  اهلل صلى النبي  بل وافترى كذبًا بأن  بالقتل
السنح  منطقة    "مضجعه" في  بي قحافة منأ   ابن ن مجرد وصول  أال  إ  قالوا بموته. 

لحاصل قد جعل    تحصيالً اعالنًا  الذي كان  و   وآله  عليه اهلل صلى"وفاة" النبي    وإعالنه
 يب وغريب! ر رحل! حقًا إنه ألمر مقد    وآله عليه اهلل صلىن النبي  أصهاك يقتنع    ابن

"مخبأه" في منطقة    بي قحافة الذي وصل منأ   ابن نتفحص كالم  دعنا             
.  مامة المصلين إمن    وآله  عليه  اهلل صلى ن نزعه النبي  أي اختبأ فيه بعد  ذالو السنح  

 اهلل صلى النبي    رحيل  نافياً   صهاك وهو يحلف كذباً   ابن بي قحافة  أ   ابن وقد رأى  
ساخراً ولذلك    وآله عليه حلْ   قال  الكاذب   ابن ف  من  الحالف   ، صهاك   على "أيها 

بي قحافة أ  ابن  قالوبعد ذلك  ابي قحافة!    ابنصهاك    ابنحااًل، اطاع    4".رسلك
 "أال   ينم عن خلل في عقيدته. حيث يقول،   ،المغزى المعنى و غريب    ؛اً مشبوه  قوالً 
  5يموت" ال حي هللا فإن هللا يعبد ومن كان مات، قد محمداً  فإن محمداً  يعبد كان من

السقيفي   البالط  التي    تال بعد ذلك اآلية   بي قحافةأ  ابنن  إويدعي كهنة  القرآنية 
َقْد َخَلْت ِمن  تقول،  ُقِتَل انَقَلْبُتْم   َقْبِلِه الرُُّسلُ  ﴿َوَما ُمَحمَّد  ِإالَّ َرُسول   َأْو  َأفأين مَّاَت 
اِكِرينَ َوَسَيْجِزي ّللا ُ   ّللا َ َشْيئاً  َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ  أَْعَقاِبُكمْ  َعَلى   ﴾ .الشَّ

القرآنية  أبي قحافة بنص اآلية    ابن ذكر  أليس هذا دجاًل؟ والغريب في األمر أن ي 
القرآنية  لم يسمع بتلك اآلية    بأنهح  صر ِ ي   صهاك  ابنالتي تتحدث عن االنقالب بينما  

صهاك    بنفهل كان العن وجودها في القرآن!    مستفسراً بالهة  سأل بقد  و   . من قبل
ق؟ ف  عالقة بالقرآن؟ ما  المسرحي المنسَّ العمل  لم يكن هذا دجاًل فما هو    إذا هذا 

نه  أصهاك رغم    ابنبرزه  أستعباط واالستحماق  لهاء واإلكل ذلك االالدجل إذن؟ ف
يها  أنظر أ   !فانظر   جيب.ن ُيدعى فيُ أنه شارف  أ  وآله عليه اهلل صلىسمع من النبي  

  بن ! فمن قال اليضاً أبي قحافة أ  بن لى الصياغة اللغوية المريبة والغريبة الإ  القارئ 
؟ وهل كان من بين  ؛ حسب تعبيره "محمد"يعبد    نه كان هناك شخصاً إ بي قحافة  أ
  ماذالو بي قحافة يجهل عقيدة المسلمين؟  أ  ابن م كان  أ  ا" محمد"من يعبد  حاضرين ال

من  "محمد" ويجرده    وآله عليه اهلل  صلى سم الرسمي للنبي  أبي قحافة اال   ابن يقول  
ابي قحافة هذا    ابن عليه وعلى آله؟ أال يشبه قول  ال يصلي  صفته اإللهية والنبوية و 

النبي  ابنقول   في  يهجر"؟   وآله عليه اهلل صلى  صهاك  الرجل  من   6"ان  كان  هل 
  ماذال؟ بهذه الطريقة؟  وآله  عليه اهلل صلىيسمون "كبار الصحابة" يحترمون النبي  

كما يختفي القاتل من    وآله عليه اهلل  صلى ابي قحافة اثناء استشهاد النبي    ابن فى  اخت 
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صهاك المتأخر    ابنأبي قحافة و   ابن  مجيءموقع الجريمة ويظهر الحقًا؟! أم أن  
صحبة  ما تسمى  ين  الجريمة؟! فأ   سرح يشبه ظهور الجناة كعادتهم متأخرين في م

وعالقة المصاهرة بينه وبينهم؟    وآله  عليه  اهلل صلىللنبي  صهاك    ابن و بي قحافة  أ  ابن 
على الفراش   اً ممددالطاهر  صلى اهلل عليه وآلهقطاب السقيفة جسد النبي أترك   ماذالو 

خلسة أ  وخرجوا  السقيفة؟  النبلنحو  الوفاء  ين  و أ و   وأين  العشرة  الصحبة  أين  ين 
التي صدعنا بها  أ  بنالمزعومة ال  السقيفي،بي قحافة  البالط  المنابر  كه  كهنة  نة 

أي نوع من    عالم الضالة والمضلة؟غبياء ووسائل اإلساتذة المدارس األأ  ،الضالين 
 اهلل صلى للنبيأبي قحافة    ابن ة  حبكهنة البالط السقيفي لمين ادعاء  أ  البشر هؤالء؟ 

ن خلع  أم أ ؟  وآله  عليه اهلل  صلى النبيرحيل  على    أبي قحافة  ابن  ن زْ ين حُ أ؟  وآله عليه
الذهاب  ؛  خر خيار لهقد جعله يلتجئ آل في الصالة  مامة الناس  إبي قحافة من  أ   ابن 

  يضاً أمريبة    بخططمنها    ة عود النية مريبة و محتضنًا  لسنح  امنطقة  إلى مضجعه ب
 صلى  لعائشة وحفصة رغم أن النبي  وآله عليه اهلل  صلى   بعد أن ترك أمر "لد" النبي

في   ئ فتمعن ايها القار  !!!!؟ فصة أال يفعلن ذلك طلب من عائشة وح  وآله  عليه اهلل
وليس فقط  بالعقل    تعاىلنسان يعرف هللا  االحداث لتكتشف الحوب والموبقات! فاإل

الختالق منبر    منه  بي قحافة في الناس هو محاولةأ  ابن   ن خطاب أم  النص! أ ب
والتحدث من موقع الواقف على منبر القيادة التي جردها  لحدث  اعالمي واختطاف  إ 

مرتين وحرمه أيضًا من أية تزكية مستقبلية عندما قال   وآله عليه اهلل صلىمنه النبي  
  ماذا في شأن ضمانه الجنة لشهداء ُأحد بأنه ال يعلم    وآله عليه  اهلل  صلى   ه النبيل

فان    اً من كان يعبد محمد"  ، بي قحافةأ   ابن   قولهل كان في    !! ؟سيفعلون من بعده 
وأحاديث  وتبيان  ن  آبكل جوانبه من قر "  محمد"رث  نبوة وإقد مات" تمهيد إلزالة    اً محمد

من  بالتنكيل  و هم  بعن حقهم الشرعي والتنكيل    عليهم السالمالبيت    أهلنبوية وإبعاد  
ن  أفي ركضهم نحو السقيفة حتى قبل    تجلى واضحاً   قد لى جانبهم؟ وهذا  إ يقف  

 الطاهر الثرى.   وآله عليه اهلل  صلى  يشاركوا في مواراة جثمان النبي
النبي  إ           االنقالب على  تجليات  والمؤامرة على    وآله عليه اهلل  صلىذ نرى 

عبيدة لمراسيم الصالة  ي  صهاك وأب  ابنبي قحافة و أ   ابن سالم في عدم حضور  اإل
مواراة جسده الطاهر الثرى. في  غيابهم عن مراسيم  و   وآله  عليه هلل ا صلى على النبي  

  احتفالو   كان يوم فرح  وآله  عليه اهلل  صلىالنبي    استشهادن يوم  أالحقيقة فانه يبدو  
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المفي ذلك اليوم  عقدوا  نهم  ألقطاب السقيفة أل السلطة  القبلية  ساومة  جلسة  على 
ها  ر وسنرى فلتويتها وشر نفسه  صهاك    ابن فلتة كما وصفها  واغتصابها والتي انتجت ال 

 اهلل  صلىصهاك وابو عبيدة النبي    ابنأبي قحافة و   ابنلقد ترك  .  المتطاير الحقاً 
المشبوه يتقاطرون  ركضهم  فمسجى على السرير وركضوا نحو السقيفة.    وآله عليه

جندتهم النفاقية  أ يوضح البداية العملية إلنفاذ  كتقاطر الكالب البرية خلف صيدها  
كما نرى تجليات    يعتريهم الشيطان.  لئك الذينأو بين الشيطان و   ائتالفاالتي كانت  

  . لشورتهم المزعومة  مكاناً   وآله  عليه اهلل  صلى نهم لم يجعلوا مسجد النبي  أاالنقالب في  
مصبوغ  القبلية والتي كانت  مكان عقد اجتماع محاصصتهم  ت السقيفة هي  بل كان
السقيفة رمزاً قبلية صا  ةبصبغ النفاق وظالم الضالل  القبلية و لسيادة    رخة لتصبح 

زالة ظالم الضالل  إعلى    وآله  عليه اهلل  صلىن جاهد النبي  أالجاهلي والقبلي بعد  
للناس لكن هيهات    عليهم السالموعمل على تبيان نور سفينة عترته    الجاهلي والقبلي

 . تعاىلللجاهلية أن تخضع لنور هللا 
 

 مراجع: 
 البخاري  .1
 31سورة الزمر:  .2
 185سورة آل عمران:  .3
 البخاري  .4
 المصدر السابق .5
 البخاري، مسلم، مسند احمد .6
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 لى السقيفة إقطاب السقيفة أتسرب 
 
 

وأبو عبيدة لم   صهاك  ابنبي قحافة و أ  ابنكما ذكرنا سابقًا، فإن                      
لى  إا  و تسربألنهم    الطاهر الثرى   وسلم وآله عليه صلى اهلل النبي مواراة جسديشهدوا  

إذ  ا!  و يرجع أن الثرى قبل  وآله عليه  اهلل صلىالنبي    يَ رِ ووُ بينما  سقيفة بني ساعدة  
 األعلى  الرفيق إلى عليه هللا صلى الرسول انتقل "عندما  ،سعد  ابن طبقات في جاء

 يبق  ولم  من المهاجرين  جماعة وتبعهم  ساعدة بني سقيفة  في  األنصار اجتمعت
 والعباس  وهم: علي وتكفينه غسله الذين تولوا أقاربه إال  عليه هللا صلى الرسول حول

 وأوس عليه هللا صلى  هللا رسول  مولى  زيد وصالح  بن  وأسامة وقثم الفضل  اه ابنو 
ن  يمنشغل   عليهم السالمالبيت    كان أهلبينما    يوضح لنا أنه  وهذا   1".خولي األنصاري  بن

بي قحافة  أ  ابنبل وتسرب  انسحب  مواراته الثرى  ل  وآله عليه اهلل صلىبتجهيز النبي  
و   ابنو  النبي  أصهاك  بيت  حول  من  حيث  ومسجده  وآله عليه  اهلل صلىبوعبيدة   .

الخائنون  الكاذبون و جاذبها  جعلها قصعة يتو خالفة  ال نحو السقيفة الغتصاب    انطلقوا 
ن كل المجتمعين حول بيت  أبالرغم من  من الناس  والمنقلبون والناكثون والظالمون  

ن الخليفة الشرعي  أوفي المسجد النبوي يعلمون حق العلم   وآله  عليه اهلل  صلى النبي 
  الم عليه الس  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن أو   عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام  هو  

يحتاج   ألإال  بيعة  فيهم  لى  بمن  المسلمين  كل  الذين    ابنن  من  وغيرهم  صهاك 
أمير المؤمنين اإلمام  لف قد بايعوا  أكثر من مئة  أحضروا غدير خم والذين كانوا  

وكان النبي    وآله عليه اهلل  صلىعلى الناس وخليفة بعد النبي    ولياً   عليه السالم   اً علي
للغائبينمر  أقد    وآله عليه اهلل صلى البيعة  بتبليغ تلك  حتى يظل أمر    الحاضرين 

سحب البساط  بذلك  تكليف تبليغ بيعة غدير خم باقيًا في الناس إلى يوم القيامة و 
 . الى يوم الدينللخالفة  من تحت كل طامع ومتقمص  

مر الخالفة الشرعية  أن يسأل كل من بحث وعرف تفاصيل  أوهنا يجب           
نة القرآن و كما نص عليها    بوعبيدة أ صهاك و   ابنبي قحافة و أ   ابن ترك ماذال:  السُّ

عليه    صالة ان يشاركوا في ال   الطاهر من دون  وسلم وآله عليه  اهلل صلىنبي  ال جسد 
السقيفةا   تهوموارا  بالنهار نحو  بالليل وساربين   لثرى وركضوا كمن هم مستخفين 

نةحسم القرآن و ليتنازعوا الخالفة التي   أمير المؤمنين  نها من حق  أيعرفون  امرها و   السُّ
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وذلك االجتماع    الشيطانية  تلك الفلتة ورتَّب  ز  ؟ من الذي جهَّ عليه السالم علي  اإلمام  
هل الدنيا والخيانة والنكوث والظلم  وأ االنقالب  مدبري  و السامريين    المريب الذي جمع 

 خرين؟  حق اآلين ل تقمص الو 
كمفاجأة             جاء  السقيفة  اجتماع  ان  القرشيين،    ألقطابوليظهروا  السقيفة 

صهاك باجتماع    ابنخبروا  أ نصار  من األ  مجموعةن  إيدعي كهنة البالط السقيفي  
السقيفة.   معًا نحويتراكضان  صهاك    ابن بي قحافة و أ  ابن هرعونتيجة لذلك  السقيفة!  

بقية   األمر إخفاء أرادا أنهماوك السقيفةاجتماع  بأمر    حداً أ  يخبرا لم  ولكنهما عن 
األمر  إنجاز  حتى يتم   وآله عليه اهلل  صلىجمعين حول بيت ومسجد النبي تالمأولئك  
من  نصار في السقيفة  صهاك بخبر اجتماع األ  ابن  ما  كيف يخبر شخصغيلة.  

صهاك حتى يخبره    ابنمن هو  كان وراء األمر؟    ماذايخبر بقية الناس؟  دون أن  
صهاك    ابنذلك الشخص حول اجتماع كهذا؟ الم يكن هناك شخصًا أكثر أهمية من  

 بين  من فقط  بي قحافةأ  ابنو  صهاك  ابنذلك الشخص   اختار ماذالو بين الناس؟  
المؤمنون   السابقون و   عليهم السالمالبيت  بينما كان هناك أهل   باألمر مهماعلِ ليُ  الصحابة

رضوان  المخلصين أمثال عمار وابي ذر والمقداد وسلمان وجابر    حابةوكبار الص
م كانت على  أانه ال بيعة بعد بيعة غدير خم  اقطاب السقيفة    علم يلم  أ  ؟ اهلل تعاىل عليهم

ولى بالخالفة  أ   وغاصباً   نحو السقيفة طامعاً   قلوبهم اقفالها؟ هل كان من ركض ملهوفاً 
الطاهر يجهزه للصالة عليه    وآله عليه اهلل صلىلى جانب جسد النبي  إ م من وقف  أ

 ومواراته الثرى؟  
عبيدة التقى    با أ ن  أ  والمفبرك  ريدعي التاريخ المزوَّ باإلضافة الى ذلك،            

و أ  ابنب قحافة  ورافقهما  ابن بي  الطريق  في  غريب    !صهاك  لشيء  هذا  إن  حقًا 
لم يكن له    إذاعبيدة من الطريق  وبأرافقهم  كيف يوسيناريو مريب ومصادفة شاذة! 

لى مراسيم  إ! أ هابو عبيدة يقصدأن أي وجهة كان  لم يبي ِ   تاريخن المعهم ترتيب؟ أل
؟ وكيف  واالنقالب  م إلى السقيفةأالثرى  الطاهر    وآله عليه اهلل صلىمواراة جسد النبي  

من  و   عليهم السالمل البيت  أهمصاب  فكر في  ي  من دون أنعبيدة ورافقهم  و وافقهم اب
لى مثواه األخير؟  إ   وآله عليه  اهلل صلىلى حضور تشييع النبي الطاهر  إيتوجه  دون أن  

والصالة عليه    وآله عليه اهلل صلىم تجهيز النبي  أعبيدة    يبأ هم عند  أ هل السقيفة  
ن  أيدرك    حدثفي الالدقيق  خيرة عليه ومواراته الثرى؟ والمتفحص  وإلقاء النظرة األ

كان    بي عبيدة لم يكن صدفة بل عن سابق ترتيب وتخطيط ألنه الحقاً أقاءهما بل
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موقع خاص    بي عبيدة السقيفة وكان ألاجتماع  في    هاماً   سقيفياً   ألبي عبيدة خطاباً 
ابا   نوالجدير بالذكر أ. صهاك وعائشة ايضاً  بنابي قحافة و أ ابن ب كل منفي قل

النبي   ابن عبيدة كان عاد مع   ليجد  الجرف  يجود    وآله عليه اهلل  صلى   صهاك من 
على بيت  الشنيع  كان من المشاركين في الهجوم    أن أبا عبيدةكما  بروحه الطاهرة!  

نه لو كان  أ صهاك  ابنتمنى    والحقاً  عليها السالم  الزهراء فاطمةسيدة نساء العالمين 
في  عبيده    بوأوهذا يوضح المصداقية التي تمتع بها  !  تهلجعله خليف  عبيدة حياً   بوأ

من كل  و أ   ابن  قلب  قحافة  النقالب    ابنبي  مسبق  ترتيب  في  واشتراكهم  صهاك 
تعدهم    عروضنصار با األ و ن خدعأبعد    عليهم السالمالبيت    أهليغتصب الخالفة من  

  عليهم السالم البيت    أهلعن نصرة  ذلك من اجل إبعاد األنصار  مر و بنصيب من األ
عبيدة    با أن أمع المهاجرين. فالواضح السلطوية  في الخالفة والمحاصصة غريهم  وت

  ، عبيدة للخالفةا  بأ و  أصهاك  ابن  إما ح  بي قحافة رشَّ أ ابنن  كان على شاكلتهما أل
لكن يرشح  السقيفة! و اجتماع لى إورافقهم   "بالصدفة"عبيدة الذي قابلهم   بوأويالحظ  
بي قحافة الذي  أ  ابنبي قحافة للخالفة ويالحظ  أ  ابنصهاك وابوعبيدة    ابنكل من  

يضحك  أ صهاك!    ابنله مع    با عبيدة في الطريق فأصبح مناصراً أ   "بالصدفة"قابل  
بهائم ومعتوهين    ناسن كل ال أن من كتبوه يعتبرون  أم  أقون  ذعلى الالمزور  التاريخ  

  ماذا ل مر الخالفة محسوم  ألم يكن  إذاف؟ الذين ال عقول لهم  جالفعراب األ ألمثل ا
وبما  لى السقيفة؟  إمعه  كانوا  ومن    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  لم يذهب  

تلك الركضة القحافية والصهاكية الخسيسة والمتآمرة   ماذالف  مر الخالفة محسوم  أن أ
صهاك    ابنابي قحافة و   ابنرث النبوة وتحريفه؟ من هما  إنحو السقيفة لسرقة ونهب  

مسلمين  دارة شؤون الإمر  أسالمي حتى يتدخال في  لدين اإلل  ةلهيقيادة اإلالفي هيكل  
من  و من مهام تبليغ سورة براءة  مخلوعًا  بي قحافة  أ   ابنلم يكن  أ؟  دنيوياً   و ا  دينياً 

 صلى  بيت النبيمن    صهاك مطروداً   ابن في الصالة؟ ألم يكن    مامة الناس مهام إ
ابي    ابنوالطرد  خلع  ال؟ اال يضع ذلك  ته الشريفةخر لحظات حياآفي    وآله عليه اهلل

المسلمينصهاك    ابن قحافة و  ابي    ابنأال نعرف جميعًا أن    ؟في مؤخرة صفوف 
خر لحظات حياته؟  آفي    وآله عليه اهلل صلىباءا بغضب النبي  ك قد  صها  ابنقحافة و 

في الغار،    وآله عليه اهلل صلىبي قحافة كان رفيق النبي  أ   ابنن  أحد  أادعى    إذا و 
  ابن كان هو حقًا    إذا   ذلك "الصاحب"؛ فيها    تعاىل فهل مجرد تلك الرفقة التي حرم هللا  

لم  أالحقيقيين؟    أهلهرث النبوة من  إمن السكينة تؤهله الغتصاب وسرقة  ابي قحافة،  
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ذلك  فقط وليس على  وآله  عليه  اهلل صلىسكينته في الغار على النبي    تعاىل ينزل هللا 
حوج للسكينة من النبي  أ الذي كان    ،بي قحافةأ  ابنكان حقًا هو    إذا"الصاحب"؛  

هللاإ ؟  وآله عليه اهلل صلى يقول  َوَأيََّدهُ ﴿،  تعاىل  ذ  َعَلْيِه  َسِكيَنَتُه  ّللا ُ  لَّْم   َفَأنَزَل  ِبُجُنوٍد 
لم    تعاىلوبما ان هللا ؟ ذلك "الصاحب" سكينته على   تعاىللم ينزل هللا  ماذا لف 2﴾َتَرْوَها

هل اعتبر هللا  ، فبي قحافةأ   ابن كان حقًا هو    إذاينزل السكينة على ذلك "الصاحب"،  
سكينته على كل من هب ودب ام    تعاىل هل ُينِزل هللا  ؟  مؤمناً ذلك "الصاحب"    تعاىل

لم يقل  أسكينته على المؤمنين فقط؟    تعاىل ل هللا  نزِ ال يُ ينزلها على المؤمنين فقط؟ أ
موضع    تعاىلهللا   القرآن آ في  في  َوَعَلى  ،خر  َرُسوِلِه  َعَلى  َسِكيَنَتُه  ّللا ُ  َأَنزَل   ﴿ُثمَّ 

اْلَكاِفِرينَ اْلُمْؤِمِنيَن   َجَزاُء  َوَذِلَك  َكَفُروْا  الَِّذيَن  َوعذََّب  َتَرْوَها  لَّْم  ُجُنودًا  هل    3؟ ﴾َوَأنَزَل 
م  أبشيء من تلك الرفقة في الغار  من حضروا فلتة السقيفة  بي قحافة  أ  ابن جادل  

سكت ولم    بي قحافةأ  ابن؟ أم هل لو كان حقيقية رفيقًا في الغار خطرت على باله
أبي قحافة    ابن كما ألم يعبد    !!؟فضحه وبيَّن عدم إيمانه  تعاىليتطرق اليها ألن هللا  

؟ أليست الخالفة  تعاىلاألصنام؟ أليس ذلك ظلم للنفس؟ فهل ينال الظالمون عهَد هللا  
هللا   عهد  تمثل  هللا    تعاىل إمامة  السالمإلبراهيم    تعاىلوقال  عهده    عليه  ينال  ال  إنه 

أبي قحافة الذي عبد في الماضي    ابن فمن هو المؤهل للخالفة؛  وعليه،    الظالمون؟ 
صلى اهلل عليه  الذي قال عنه النبي    عليه السالماالصنام أم أمير المؤمنين اإلمام علي  

واتخذ    حدنا قط لصنم. فاتخذني نبياً أ لم يسجد    لى علي  إو   "انتهت الدعوة الي  ،  وآله
   4؟ " وصياً  اً علي
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  والشورى المزعومة  نقالب السقيفيأحداث ال 
 
 

نت                     التي  ناول  دعنا  السقيفة    ت حدثالمسرحية  توضح  والتي  في 
قطاب  أذ انطلق  إ.  ووصيه  وآله عليه اهلل صلىورسوله    تعاىل تفاصيل االنقالب على هللا  

جل االلتفاف  أسقيفة بني ساعدة من    فيإلى اجتماعهم السري  القريشيون  السقيفة  
 اآلخر  بويع لخليفتين فاقتلوا  إذا "  ، الذي يقول  وآله عليه اهلل صلىعلى حديث النبي  

وبسرعة ومن ثم تسخير    والً أ  لسلطة الستحواذ على اا كانت دوافعهم هي  و   1".امنهم
استغاللي    خدام من خالل است  تعاىلهل هللا  أ لى قتل  إالنص لخدمة مصالحهم واللجوء  

ال  قد  . فشرعي ال نص  لنفس  النبوي كان  النص  هم يدركون أو ال يدركون ان ذلك 
خليفة ولم يكن يستحق القتل    عليه السالم أمير المؤمنين االمام علي    تعيين صدر بعد  

بي  أ  ابنلى  والخائنين والناكثين للعهد والظالمين. وانضم إ   للخالفة  سوى المتقمصين 
سعد بن    مثلالنصار  من ا إلى مجموعة  صهاك وابي عبيدة في السقيفة    ابن و قحافة  

 .  وآله عليه اهلل  صلىونبيه  تعاىلالخاذلين هلل و  للعهد  الناكثينمن عبادة وكانوا جميعًا 
نصار كانوا مجتمعين لينتخبوا خليفة  ن األأالسقيفة    قطاب أيدعي كهنة             
بين غالبية من يسمون  نه كانت هناك توجهات عامة  أ نه واضح  أإال    . من بينهم 
محاصصة  اتفاقية  و خلق  ألالستحواذ على الخالفة  أنصارًا ومهاجرين،    ، الصحابة

. وقد نشأ  من حقوقهم الشرعية عليهم السالمالبيت  أهلقبلية كأقل سقف التفاق يحرم  
أن غالبية المهاجرين ضد خالفة أمير    أدركوامثل هذا التوجه بين األنصار بعد أن  

االم لم  .  عليه السالم  ام عليالمؤمنين  انه  قيادات االنصار تؤمن بكل ما تكما  كن 
النبي   او يفعله  كما حدث ذلك في معركة حنين عندما    وآله عليه اهلل  صلىيقوله 

لتأليف قلوب قيادات قريش حيث فرقوا    وآله عليه اهلل صلى  النبيمبادرة  اعترضوا على  
 صلى  كان ما فعله النبي  إذاعندما قالوا انه    وآله عليه اهلل صلىورسوله    تعاىلبين هللا  

  تعاىل إعطاء قيادات قريش بعض األموال لتأليف قلوبهم، من هللا  ،  وآله عليه اهلل
كان فهم يعترضون! كما    وآله عليه اهلل صلىكان من النبي    إذايقبلون، أما  س فإنهم  

األنصار   إيمان  وهمستوى  المشرف  بالمستوى  ليس  الحين  ذلك  تجلىفي  في    ذا 
النبي البعض في مسجد  لقتال وقتل بعضهم  وأمام    وآله  عليه  اهلل  صلى   استعدادهم 
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نفسه! فهل يمكن االعتماد على مثل هؤالء لحماية هيكل    وآله عليه اهلل صلى  النبي
 ؟  وآله عليه اهلل صلى ورسوله تعاىلإدارة امر الدين وشؤون الناس كما امر به هللا 

إلى   نصار سعداً أخرج األ. حيث  ساعدة بني سقيفة في األنصار اجتمع          
ولم يحضروا تشييع  .  ًا او يتظاهر بالمرض مريض. حيث كان سعد بن عبادة  الخيمة
بل تجمعوا في السقيفة لالنقالب على    ه.رحيلولم يكترثوا ب  وآله عليه اهلل صلىالنبي  

.  وينازعوا المهاجرين على الخالفة  لهيةاإل  وآله  عليه اهلل صلىتوجيهات وأوامر النبي  
وفتاوى القتل  الجاهلي  شابه الكثير من نزعات التناطح واالختالف    تنازعاً   وقد كان

واإلساءات الشخصية مما يجعلنا نشبهها بالبرلمانات الحالية التي ال تمثل الناس  
ش المشتبكة  وحو بعضهم البعض كال  ضد  ون يشتبكألن نوابها    بداً أوال دين الناس  

في االستحواذ    طامحاً  الخزرج عبادة زعيم  بن نصاري سعداأل وكان  .على صيدها
.  في الخالفة  كذلك  حضير يطمح بن أسيد األوس . وكذلك كان زعيمفي الخالفة
ان ينجح  وال يريد له    الخالفة تولي  محاولته  يحسد سعد بن عبادة على  حيث كان  

بين من ينتمون    شرارات التنازع المدفونة تحت الرماد. وهذا يوضح  تلك المحاولةفي  
تشتعل    وقد  سلمنا".أ آمنا" بل أن يقولوا ""القرآن بأال يقولوا    االى النوعية التي خاطبه

إطفاءها    على  وآله عليه اهلل  صلىي لحظة رغم اجتهاد النبي  أفي    شرارات التنازع تلك 
  عراب كانت هي الغالبة والمنتكسةن الطبيعة القبلية لألإثارها إال  آ زالتها ومحو  وإ

نرى ذلك إلى يومنا هذا خاصًة في . حيث  ومليئة بالشر   نتنةملى ما هي  إ   دائماً 
والتلموديين  والمضلين  الضالين  وكهنتها  سعود  آل  فقد  .  مهلكة  خرجت  وبالفعل 

الى  القديم  الجاهلي  التنافس والتحاسد  طفح  شرارات التنازع المدفونة تحت الرماد و 
وتسربلهم به ذلك التحاسد والتباغض    الظاهري لإلسالم  إعالنهم   فى خأ السطح. حيث  

األنصار    فيبن عبادة  سعد  خطب ف  .نهائياً ختفي  نه لم ي أإال  تجاه بعضهم البعض 
حاول توظيفها  حيث    له.   ونصرتهم  اإلسالم  وفضيلتهم في الدين فيتهم  سابقتاجر ب و 

"استوصوا باألنصار    ، أكثر من قوله  وآله ليه ع اهلل صلى في تجارة لم يعطها النبي  
ن  ولخالفة العلوية  قمة هرم ال رعاية  سيظلون تحت    األنصار   نأ" وهذا يعني  . خيراً 

قمتهايكونوا   سعد  ابداً   على  حاول  لكن  عبادة  .  ل بن  "السابقة"  تلك  لقدح  توظيف 
دهللا بن  يألمثال عبالسابقية"  "فعلت    ماذاف.  نفسها  الستحواذ على القمةبالمهاجرين وا

جحش الذي ارتد في الحبشة وتنصر رغم أنه كان من السابقين وفقًا للفهم القاصر  
الكهنة  من  فهمه  حمل  ومن  عبادة  بن  سعد  يختزنها  والتي  "السابقية"  لمعنى 

؟ فخطاب سعد بن عبادة هو خطاب قبلي  المعتوهينوأتباعهم    غبياءالمعاصرين األ
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ويتغاضىو  باآلخر  يقدح  إ   جاهلي  الحق.  عبادةعن  بن  قال سعد   معشر "يا  ،ذ 
 العرب، من لقبيلة ليست اإلسالم  في الدين، وفضيلة في سابقة لكم  إن األنصار،

 وخلع الرحمن،  عبادة إلى يدعوهم  سنة،  عشرة  بضع في قومه لبث  رسولال إن
الكرامة،   إليكم  وساق الفضيلة،  لكم  هللا أراد حتى...قليل إال آمن به فما األوثان، 
 لدينه،  له وألصحابه واإلعزاز والمنع  وبرسوله به اإليمان ورزقكم  بالنعمة، وخصكم 
 راض وهو هللا  العرب، وتوفاه  له بأسيافكم  ودانت  قوله:  إلى - ألعدائه والجهاد 
وهذا    2".به  وأوالهم الناس أحق  األمر، فإنكم بهذا  أيديكم  فشدوا العين، قرير عنكم، 

ب   خطاب غريب ومريب وكأن سعدًا لم يسمع بالنصوص اإللهية والنبوية التي ُتَنصِ 
سعد    لَ واَص   !وآله عليه اهلل صلى  خليفة للنبي  عليه السالماإلمام عليًا  مير المؤمنين  أ

 األمر بهذا  "استبدوا  ، نصار قائالً لتعبئة األُمعَتِورة العين    ةالقبلي  دعايتهبن عبادة  
 وفقت قد  "أنببالهة قبلية،    فأجابوه   ستبداد! يعني االوكأن اإلسالم    3الناس" دون 
يتداولون    وبدأوا  4".األمر هذا نوليك رأيت، ما نعدو ولن القول، في وأصبت الرأي في

نفعل لو قال    ماذا منهم  ذ قال قائل  إ مر فيما بينهم وظهر التوجس بينهم.  في األ
المهاجرون "  ،قريش  مهاجرة   عشيرته ونحن األولون  هللا رسول  وصحابة نحن 
اعتبره البقية   رأيًا بينما  خر مقترحاً آفرد    5بعد؟" األمر تنازعوننا هذا فعالم  .وأولياؤه 

 منا : إذا "نقول  ال،ق  . حيث مرنصار لالستحواذ على األثغرة في جدار سعي األ
والمتنازل  عبادة بهذا التوجه المحاصصي   فلم يرض سعد بن   6".أمير ومنكم  أمير

كان    7الوهن" "أول  ،واعتبره وبداية  أوبالفعل  الوهن  و ول  لقافلة  تقهقرهم  خنوعهم 
بل    عليهم السالم ليس فقط بأهل البيت  المتربص  والجاهلي    والقبلي   شي ياالنقالب القر 

كان ذلك    المرعبة. فقد فعل الحقًا في موقعة الحرة باألنصار فعلته  .يضاً أ باألنصار  
 عليه  اهلل صلى جزءا من نتاجات خذالنهم للنبيالذي دفعه األنصار كان  الدم العبيط  

واعطى الفرصة السانحة للجاهليين والقبليين ليتحكموا    عليهم السالم وأهل البيت    وآله
ين ويسوقوا الناس إلى طريق الضالل الذي  ويحرموا الدين من أهله المهدي  ناسفي ال 

 !  معه يوم رزية الخميسأولئك الذين كانوا صهاك و   ابناختاره للناس  
أولئك الذين    وأقوال  ،سعد بن عبادةكبير األنصار؛  والمتفحص لخطاب             

وال إلى خالفته    عليه السالمإلسم أمير المؤمنين اإلمام علي    ثراً أمعه ال يجد  كانوا  
العديد من النصوص النبوية  من خالل    وآله  عليه  اهلل صلى   ي نص عليها النبي الت

كثرية  أن  أوهذا يبين   وحتى نهايتها.   االسالمية  المتضافرة والثابتة منذ بداية الدعوة
 عليه  اهلل صلىونبيه    تعاىلالناس كانوا قد عقدوا العزم على االنقالب على اختيار هللا  
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  عليهم السالم البيت    أهلحق  ينكر    قوياً   سرياً   ن تحركاً أ  جليةهذا يوضح بطريقة  و .  وآله
  وآله عليه  اهلل صلىالنبي    استشهاد قبل  سائدًا في المجتمع حتى  ن يكونوا خلفاء كان  أ
ألحقية    وأقوالهنتبه في خطابه  ي ال  كان  ي  ذالكبير ال حراف الديني  ناال   اهذ   دى إلىأو 

وال إلى النصوص اإللهية والنبوية الواضحة في    لخالفةفي ا  عليهم السالم البيت    أهل
بخالفة    بداً أ سلِ موا  كانوا كالمهاجرين لم يُ   يضاً أنصار  ن اال هذا أيوضح  كما  .  ذلك 

المؤمنين  أ النبي  عليه السالماإلمام علي  مير  الغريب في  ف.  وآله عليه اهلل صلى  بعد 
إمتالك  من دون    سالم والتظاهر به إعالن اإل سبقية الجماعية في  مجرد األ األمر أن  

  وا ليتنازع  ناسالمؤهالت التي تقود ال   ى حدإ  ت صبحأ لم في الدين  عِ إيمان حقيقي و 
النبوية ويحاول الخالفة  والم   وا على  النبيتفحص  االستحواذ عليها!   صلى  لنصوص 

 "فشدوا   ، سعد بن عبادةفي اقوال    دقق بعد ذلك في شأن الخالفة والم  وآله  عليه  اهلل
 دون  األمر بهذا  "استبدوا  وقوله،   به"  وأوالهم  الناس  أحق األمر، فإنكم  بهذا أيديكم

ورسوله    تعاىل  نصار كانوا من المنقلبين على هللا األ  ن غالبيةأالى حقيقة    يصل الناس"  
نعمته  تجرد الدين من    للحكم   قبلية جاهليةين على صيغة  صر ِ والمُ   وآله عليه اهلل صلى

طلب أمير المؤمنين اإلمام  األنصار عندما    الحقًا في ردة فعل سنرى ذلك  و رحمته.  و 
 منهم النصرة!   عليهما السالمعلي وفاطمة الزهراء 

دراك األنصار  إ " يوضح  قليل إال  آمن به فماكما أن قول سعد بن عبادة، "         
صلى اهلل  وعاكست النبي    في البداية  للطبيعة المعاندة للقريشيين التي رفضت اإلسالم 

!  بمجرد اعالنهم لالسالمصار ان يمن وا على الناس  بينما يحاول األن   عليه وآله وسلم
كما قال القرآن،    ناسفي قلوب أغلبية ال عميقًا  وهذا يوضح ان اإليمان لم يرسخ  

يَماُن ِفي ُقُلوِبُكمْ  ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا آَمنَّاَقاَلت األْعَراُب  ﴿  َوَلمَّا َيْدُخِل اإلِْ
ْن أَْعَماِلُكْم َشْيئاً  ا ّللاََّ َوَرُسوَلُه اَل َيِلْتُكم َوِإن ُتِطيُعو  اْلُمْؤِمُنوَن   ِإنََّما*    ِإنَّ ّللاََّ َغُفور  رَِّحيم   مِ 

  ُأْوَلِئكَ  َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل ّللاَِّ  الَِّذيَن آَمُنوا ِباهللَِّ َوَرُسوِلِه ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبوا
اِدُقوَن   َماَواتِ  ُقلْ *  ُهُم الصَّ  َوَما ِفي اأْلَْرضِ  َأُتَعلِ ُموَن ّللاََّ ِبِديِنُكْم َوّللاَُّ َيْعَلُم َما ِفي السَّ

َبِل ّللاَُّ   ُقل الَّ َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْساَلَمُكم  َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا َيُمنُّونَ   *َوّللاَُّ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليم   
سقيفة يوضح الغياب  ال فاجتماع    8﴾.ِلإْلِيَماِن ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ  َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكمْ 
نصار  كان األ! باإلضافة لذلك فقد  وآله  عليه  اهلل صلى والنبي  تعاىل الكامل لطاعتهم هلل  

جيالهم الالحقة  أ مستشعرين لخطر احتكار الخالفة بواسطة جهات تظلمهم وتظلم  
في  ا من القبائل  من قريش وغيره  اً كبير   اً عددقد قتلوا  نفسهم أ يعتبرون  األنصار    نأل
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والغريب في األمر أن األنصار    واالسالم.   وآله عليه اهلل صلىالنبي  الدفاع عن  سبيل  
للسلطة ويظلمهم لكنهم غضوا الطرف عن نصرة  ما  توجسوا من أن يأتي شخص  

الذين كانوا سيكونون    عليهم السالم ته الطاهرة  يوذر   عليه السالمأمير المؤمنين اإلمام علي  
حرزًا لهم وألجيالهم الالحقة من الظلم. والغريب في األمر ايضًا أن األنصار توجسوا  

ظلم الذي وقع  من أن يأتي شخص للسلطة ويظلمهم لكنهم غضوا الطرف عن ال
نصار لم يقبلوا بالصيغة االسالمية في الحكم  فاأل !  عليها السالمعلى فاطمة الزهراء  

وهو حي  فإنه لن يطيع وصيته    وآله  عليه  اهلل صلىالن من يعترض على فعل النبي  
هم كانوا  نصار. لكنجندة األأهم  أ حد  أ لذلك كان االستحواذ على الخالفة وهو ميت! 

نصار  بين األوالتنافس الداخلي  طفح الحسد    وقلوبهم شتى. حيث  ممن تحسبهم جميعاً 
إأ ويُ نفسهم  السطح.  األ إ قال  لى  حسد  لن  ورفضهم  بينهم  فيما  طموحات  نصار 

ن من  يقاد اثن   وآله عليه اهلل صلى  بأن يكون خليفة للنبيالخزرجي سعد بن عبادة  
لى  إ   اجتماع السقيفة  يصال اخبارإساعدة إلى   بن وعويم   عدي بن وس هما معناأل

بي  أ   ابن لتبرئة ساحة    ن هذا الكالم يبدو مفبركاً أال  إ  .صهاك  ابني قحافة و أب  ابن
لم يكونا  أصهاك ب  ابنقحافة و  بأمير  نهما  جزءًا من مؤامرة معدة مسبقًا لإلطاحة 

رب  صهاك في الناس قُ   بن ال  المريب   خطابال ن  أل.  عليه السالم المؤمنين اإلمام علي  
النبي   ن  أثبت  أبي قحافة  أ  بن المريب الخطاب  ال  والحقاً   وآله  عليه اهلل  صلى بيت 

بأمر مريب وأن كانتا مختلجتان  النبي    نفسيهما  السريعة من حول بيت  مغادرتها 
مسبق  من ترتيب    اً كانا جزءنحو سقيفة بني ساعدة توضح انهما    وآله عليه  اهلل  صلى

تمعوا وتوافقوا على االنقالب على الخيار  ويبدو ان جميعهم قد اج   نصار. مع األ
   االلهي والنبوي. 

بالخيانة  تمتلئ  صدورهم  كانت  ناس  أ كانت السقيفة مواجهة متناطحة بين            
لحظة    وآله عليه اهلل صلىواالنقالب والنكوث والنزعة القبلية وكأنهم لم يصحبوا النبي  

ذلك الواقع االنقالب الحقيقي  ويعكس  ولم يتعلموا شيئًا منه.  من لحظات حياتهم  
﴿َوَما ُمَحمَّد  ِإالَّ َرُسول  َقْد َخَلْت    تعاىلالناس من الوقوع فيه بقوله   تعاىلهللا    حذرالذي 

َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن   أَْعَقاِبُكمْ  َأفأين مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َقْبِلِه الرُُّسلُ  ِمن
اِكِرينَ  َيُضرَّ  لهم وعقولهم وقلوبهم وما  ا قو أبعد  ألكن ما    ﴾.ّللا َ َشْيئًا َوَسَيْجِزي ّللا ُ الشَّ

قربها إلى االنغماس في  ألهي وما  دراك هذا التحذير اإلأاختلجت به صدورهم من  
عماق االنقالب الجاهلي مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك. فانظروا إلى اللغة  أ 
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أبي    ابن ؛  ن الثالثة و . وصل المهاجر في اجتماع السقيفة   التي سادت بينهمالجاهلية  
نفسهم كمتحدثين نيابة عمن تركوهم  أفرض  وحاولوا    صهاك وابو عبيدة،   ابنقحافة و 

 تحدث ن  و ن يتحدث المهاجر أقبل  . إال أنه و وآله عليه اهلل  صلىالنبي  بيت  حول  
 "أما بعد،   في االسالم. حيث قال،  نصاراألدور    المهاجرين مزكياً  عبادة  بن  سعد

 من دافة وقد دفت رهط، المهاجرين معشر وأنتم  اإلسالم، وكتيبة هللا أنصار فنحن
يبين  إذ    9األمر" ونا منغصبي وأن  أصلنا، من يختزلونا أن  يريدون  هم  إذاف قومكم،

يتنازعوا في  اقول سعد بن عبادة هذا   ن القلوب كانت مختلجة منذ زمن بترتيب 
ويكشف عن    " رهطمجرد "  مبأنهذ يقلل سعد من شأن المهاجرين ويصفهم  إ  شأنه.

وهنا يدرك الباحث في    .مرنصار من أي نصيب في األحرمان األلدراكه لخططهم  إ
يتجاذبون    وبدأواالخالفة التي قتلوها  على  التنازع الوحشي والشرس  طبيعة  التاريخ  

على سعد   يرد  أن صهاك  ابن حاول  اطرافها ليقتطع كل جانب نصيبه البائس منها.  
وراق بلغته  صهاك حتى ال يخلط له األ  ابن وقف  أبي قحافة  أن بن  أبن عبادة إال  

بي قحافة السيطرة  أ   ابنر الوضع بطريقة ال يستطيع  غير المنضبطة ويفج ِ المعتوهة و 
  ذي صهاك بينما كان يه  بن بي قحافة قوله السابق الذي قاله ال أ   ابن ر له  عليه. فكرَّ 

  رسلك". "على ، صهاك  بن ذ قال الإ .  وآله عليه اهلل  صلى لقرب من مسجد رسول هللابا
ابي    ابنصهاك يطيع    ابن وهكذا نجد   ابي قحافة!   ابنصهاك    ابن وهنا ايضًا اطاع  

  ابن . ففي كثير من المواقف شاقق  وآله عليه اهلل صلى  كثر من طاعته للنبيأقحافة  
ابي    ابنمع    بانسياب وعصاه إال انه كان يعدو    وآله عليه  اهلل صلى  صهاك النبي

صهاك لم    ابنالفرس بكل انسجام وتنسيق. وهذا يدل على ان  و قحافة كَعْدو المهر 
والحقًا سنرى المزيد من الدالئل    وآله عليه اهلل صلىيكن يعطي اعتبارًا لمقام النبي  

 اهلل صلى لنبي ابي قحافة عنده اعلى بكثير من مقام ا   ابنبل كان مقام  على ذلك.  
ال  واستجلب امتيازات وفضائل للمهاجرين   بي قحافة وخطبأ   ابنفقام  .  وآله عليه

با  اإلمام علي  ستثناء  تؤهل أي منهم،  المؤمنين  الخالفة. وهكذا    ،عليه السالمأمير 
  ،ن المهاجرينأبي قحافة أ  ابنيدعي إذ  لذات.  بغيضٍة ل  انغمس الجانبان في تزكيةٍ 

 الناس  وعشيرته وأحق هؤ أوليا وهم  . بالرسول وآمن األرض في هللا عبد  من أول "هم 
وبهذا الخطاب المختطف للسان   10".ظالم إال  ذلك ينازعهم  وال بعده  من األمر بهذا
باسمهم    عليهم السالم البيت    أهل "والمتحدث  مثل  "ه ؤ أوليا بكلمات  والتي  عشيرته"   ،"

ن  أ  يضاً أ . وإدعى  نصاربي قحافة األأ ابنجادل تالعب بها كهنة البالط السقيفي،  
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سالم بعد المهاجرين  نصار دخلوا اإلن األإويقول    !تباع للمهاجرينأ هم   عامة الناس 
ويبدو أن    . في الخالفة  نصار ليفبرك من ذلك ميزة للمهاجرين ويحجم طموحات األ 

غلوا هذا االدعاء وأطَّروه بالسابقية المذكورة في القرآن  كهنة البالط السقيفي قد است
روا المعنى اإللهي للسابقية التي ال تعني بأي حال من األحوال قصد كهنة   ليحوِ 

بالوالء  البالط السقيفي المغلوط. بل تعني السابقية اإليمان الثابت على العهد والبيعة  
واالتباع   والمتسا والطاعة  الخاتمة  بحسن  عرضها  والمتوج  جنة  إلى    السماوات بق 
نقض للعهد والبيعة أو نكوث عن البيعة والعهد او مطاردة  أي  واألرض من دون  

من السابقين من ارتد ومنهم المنافق ومنهم    ه كما رأينا سابقًا فإنلعرض الدنيا. ألن
  تعاىل   نزل هللاأ بي قحافة بتصريحات ما  أ  ابنتى  أ وقد    غير المؤمن. منهم  المسلم و 
عقليته  ب . محتجاً . حيث انها ال تدعم حجته لالستحواذ على الخالفةسلطانبها من  

ليست   أنساباً  العرب أوسط ذلك مع "نحن  نصار،لأل  بي قحافةأ  ابنيقول    ةقبليال
  11".آووا ونصروا الذين  وهللا  أيضاً  وأنتم والدة فيها  لقريش إال  العرب  قبائل من قبيلة 

 عليه  اهلل صلىالنبي  ت  عذبوقريش هي التي  بي قحافة  أ  ابنشية يتكلم عنها  يفأي قر 
أ  .بقتله  توهمُّ   وآله بعد  قريش  ه  تجبر فقد  الهجرة  له  أعلى  قل من مئتين  أن آمن 

االسالمية  من الدعوة  تقريبًا  شخص من قريش في فترة امتدت لثالثة عشرة سنة  
النبي   خاللها  عانى  من    وآله عليه اهلل صلى التي  وليس  قريش  اخرى؟من    قبيلة 

لم    همن الدين لم يرسخ في قلوب غالبية الناس بل انأحداث السقيفة تدل على  أو 
وبيعاتها  كملوا تخرجهم من مدرسة النبوة ولم يمتلكوا وفاء لها ولعهودها  أيكونوا قد  

في غدير خم ولم يتذكروا ما سمعوها مرات  و وفي العقبة التي قدموها تحت الشجرة  
في    عليه السالماإلمام عليًا  مير المؤمنين  أمن النصوص النبوية التي جعلت    عديدة

أبي    ابن ضافة الى ذلك، فإن  باإل. عليهم جميعاً   ولياً ؛ وآله  عليه  اهلل  صلى مقام النبي  
ل  العاطفة و قحافة  اللعب على وتر  ينس  القولاستخدام  م  يب  دجاًل،  ،لحن  ذكر  أن 

األ اإل فضيلة  في  األ نصار  ليستميل  وذلك  لسالم  ويستدرجهم  البيعة يقدموا  نصار 
 "فليس   ، ملحون ومعسول مثلدجلي و بي قحافة بقول  أ   ابن ذ يتحدث  إ لمهاجرين.  ل

  ، والمح بوعد كاذب لألنصار قائالً   12".عندنا بمنزلتكم  أحد األولين المهاجرين بعد
  أبي قحافة  ابن  نأمر  والغريب في األ  13".هللا رسول ووزراء الدين، في وزراؤنا "أنتم 

أال يكونوا    االنصار  حذرحيث     ن يتمظهر بمظهر المحذر من االختالف. أحاول  
أي  لى السقيفة ال يمثل  إ صهاك    ابنن ركضه مع  أفي االختالف بالرغم من    سبباً 
 الناس "وأنتم أحق   نصار،لأل  بي قحافةأ  ابنقال    حيث.  نفسه  سوى االختالف   ءشي
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 على خير إخوانكم  تحسدوا أن  عن وأبعد أيديكم، على اختالفه األمر هذا أال يكون 
 قد رضيت  وكالهما عمر،  أو عبيدة  أبي إلى أدعوكم  وإنما إليهم، تعالى هللا ساقه

بي قحافة التي اختطف  أ   ابنفانظروا الى لغة    14أهل" له وكالهما األمر، لهذا لكم 
حضروا السقيفة    ن الذيالقالئل  وعين المهاجرين    عليهم السالمالبيت    أهلسان  فيها ل

الخالفة على اساس  أبي قحافة    ابنيحتكر    لكي  وآله عليه  اهلل صلى  لنبي كأقرباء ل
قدام  أويسحب البساط من تحت    وآله عليه اهلل صلىنبي  القرابة  دعاء الكاذب بأنهم  اال

  ابن ابي قحافة و   ابن من    عليه اهلل  صلى  الذين هم اقرب للنبي  عليهم السالم البيت    أهل
نصار من خالل صيغة عشائرية وقبلية  يهمش األصهاك وابوعبيدة. كما أراد أن  

بي قحافة قد  أ  ابنن  أوهذا يوضح بجالء  المختل والمعوج.  تقبل مثل هذا المنطق  
بتفعيله وقام  القديم  والجاهلي  والقبلي  العشائري  الواقع  اجتهاد  استغل  من  بالرغم  ا 

ن الموقف والمنبر االنتهازي  أال  إزالتها  إخمادها و إعلى    وآله عليه اهلل صلىالنبي  
يتصف    يذال بي قحافة كان يحتاج لمثل هذا التوظيف واالستغالل المنقلب و أ  بنال
  ضد كل شيء  وخبث ودجل بدناءة  النزعة القبلية الوصولية والهالمية التي توظف  ب

جل تحقيق المصالح الشخصية والجاهلية.  أمن    وآله عليه  اهلل صلى  ورسوله  تعاىلهللا  
عبيدة  ي  و ابأصهاك    ابن  إما  نصار مبايعةبي قحافة على األأ  ابنوعندما عرض  

و  أصهاك    ابن ؛  أولئك يعلم ان  بينما    ةكمحاولة منه إلظهار عدم رغبته في الخالف
 نبايعك "بل  ،بي قحافةأ  بنصهاك ال  ابنقال  عندها  ، لن يرضوا بذلك و عبيدة و  اب

وهنا في هذه الصياغة الصهاكية    15".هللا  رسول إلى وأحبنا  وخيرنا سيدنا أنت، فأنت 
"البخاري"   اإلخراج  اإلذات  العديد من  التي توضح  نجد  األأيحاءات  برمته  ن  مر 

بين الحاضرين من المهاجرين في طبخة تاريخية استهدفت الدين  مسبقًا مخطط له 
  ابن على  بي قحافة سيداً أ  ابنوجوده الصافي النقي. فمتى كان ونعمته و سالمي اإل

 صلى  النبيلى  إحبهم  أبي قحافة  أ  ابنومتى كان  من الذي سيَّده؟  و غيره؟  أصهاك  
في   وآله عليه اهلل صلىلم تقر عائشة وهي ترفع صوتها على النبي  أ ؟ وآله  ليهع اهلل

أ القرآن  ألوامر  واضحة  المؤمنين  أن  مخالفة  عليًا  مير   وفاطمة  عليه السالم اإلمام 
هذا    مابي قحافة؟  أ  ابن   ؛بيهاأحب الناس اليه منها ومن  أ  سالم اهلل عليهما  الزهراء

  دعائيةحملة  تنظيم  جل  أ في القول من  الصهاكي الكهنوتي  هذا التزوير    ماذالالدجل و 
جل الوصول بطريقة خبيثة الى غايات  أر من  قذرة اجازت استخدام كل تعبير مزوَّ 

كبار   أحد وهو ، المنذر ؟ وعندئذ تقدم الحباب بنأو تبريرها  شخصية وقبلية وانقالبية
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،  وآله عليه اهلل  صلى عبادة خليفة للنبيبن   سعد لتأمير ومن الجناح المؤيد  األنصار 
مما  نشفق  ولكنا ...إليكم  هللا ساقه خير  على نحسدكم ال  "فنحن  ، وقال للمهاجرين

نه عبر  أال  إ  16منكم" وال منا ليس من األمر هذا على يغلب أن ونحذر اليوم، بعد
ن  إألنصار بطريقة علنية وواضحة  ابي قحافة  أ  ابن  خبرأالتأكيد على العشائرية فقد  

نصار وزراء فقط. وقد كان هذا  األ النه اعتبر    نصارلألن يؤول  أمر ال يمكن  األ
قدم  لألنصار  حجيم  ت قحافةأ  ابن وقد  شفهي  بي  شرب  لألسف  و لهم  كاذبًا    اً وعدًا 

الثمالة ولم يتحقق منه شيء الحقاً األ ف منه  ما تخوَّ   حدث بل    نصار منه حتى 
والتي انتقم فيها القريشيون  من االحداث    الحرة وغيرهاحادثة  ذلك في  نصار وكان  األ

دفع األنصار دمًا عبيطًا  ودماءهم وممتلكاتهم فمن األنصار واستباحوا أعراضهم  
الزهراء   فاطمة  بيت  على  الهجوم  عن  سكوتهم  عن    عليها السالمبسبب  والسكوت 

القريشيين بواسطة  الخالفة  بعيدة  االنعكاسات  من  ذلك  كان  و .  اغتصاب وتقمص 
 فيما بعد وذاقوا  دفعوا ثمنها غالياً بل فقد    درأهانصار  األستطع  لسقيفة ولم ي لالمدى  

 .  ما باء به القريشيون من ظلم 
  طالتفرياالختالف و لهم من    محذراً و نصار  األ  واصل الحباب قوله مخاطباً           

 في فإن الناس أمركم  عليكم أملكوا األنصار معشر "يا  حيث قال،   فرصة.في ال
 رأيكم،  عليكم  تختلفوا فيفسد وال خالفكم  على مجترئ  يجترئ  ولن ظلكم، وفي فيئكم 

فلو    .أمير  ومنهم فمنا أمير سمعتم ما إال هؤالء أبى فإن  .  أمركم عليكم  وينتقض
 اخترنا آخر  هلك  إذا  أنه  على  ورضينا،  بايعنا  منكم  ورجالً  منهم رجالً  اليوم جعلتم 

ال  إ  17هذه األمة" بقيت ما أبداً  المهاجرين من آخر اخترنا  هلك إذاف األنصار، من
المهاجرين في االستحواذ  أ الطامعين من  المحاصصية لم تعجب  ن هذه الصيغة 

وركب صهوة   صهاك  ابن األصوات. فقام  اللغط، وارتفعت مر كله. فكثرعلى األ
و  الد  إالعشيرة  اهلل  نبي  لل قرابة  عى  امجعنيصلوات  لمصلحة    هاتوظيفوحاول    عليهم 

  ابن ذ يقول  إ مير"  أم  همير ومنأ"منا    ، على قول الحباب بن المنذر  المهاجرين رداً 
 أن  العرب يرضى  ال وهللا إنه  !واحد  غمد  في سيفان أن يجتمع "هيهات  ،صهاك
 كانت من إال األمر هذا تولي أن ينبغي ال العرب ولكن من غيركم، ونبيها تؤمركم 

 الظاهرة الحجة العرب من خالفنا  من على بذلك لنا منهم، األمر فيهم، وأولو  النبوة
 إال وعشيرته أولياؤه وميراثه ونحن  محمد  سلطان ذا ينازعنا من والسلطان المبين. 

وهنا نالحظ اللغة المصادمة    18".هلكة في متورط أو إلثم متجانف  أو  مدل بباطل
نصار على  جبار األإك والتي حاول فيها  صها  ابنوالمهددة لألنصار من جانب  

هكذا،  و   عقولهم. و حتى المحاصصة من  أمارة  و اإلأمر الخالفة  أي تفكير في  أخلع  
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 عليه اهلل  صلى صهاك الخالفة صبغة قبلية صارخة ترجع بجهد النبي    ابن أعطى  
والتحاسد  عيد الضغائن  يجاهلي بحت    إطارمر في  لى الخلف وتضع األإ سنوات    وآله

سائداً  كان  الذي  بأن  وبذلك    .سالماإل بزوغ  قبل    والتنازع  القول  قد  يمكن  السقيفة 
ال وهي النزعة  أماتتها  إعلى    وآله عليه اهلل  صلىحياء ما اجتهد النبي  إساهمت في  

ن يبعدهم من النار التي كانوا  أجل  أالقبلية والعنصرية في نفوس الناس وذلك من  
ورسالته الحضارية    صلى اهلل عليه وآلهبفضل نبيه الكريم   تعاىل  نقذهم هللاأعلى حافتها ف

والجهوية وكل ألوان الفوارق الجاهلية بين    السمحة التي تتسامى فوق القبلية والعرقية
صلى  النبي  عاليم  لت  معاكساً وعنصريًا    وجاهلياً   قبلياً   كانت السقيفة توجهاً   لقد.  البشر

ركانه  أسالم و في هدم عرى اإل ت السقيفة  بدأ . حيث  مةفي األ  ةالحضاري  اهلل عليه وآله
نسانية السمحة وتوجهها الحضاري الذي ال يوجد فيه للقبلية والعنصرية  وقيمه اإل

لوان  أ سف، فقد عقد اقطاب السقيفة اجتماعهم الجاهلي وصبغوه بكل  لكن لأل .  مكاناً 
في  و .  صلى اهلل عليه وآله النبي  الثقافة الجاهلية وجعلوه الدستور الذي يحكم الناس بعد  

وضع  : من الذي  هذا السياق، يجب على كل باحث في التاريخ االسالمي ان يسأل
و   ابن  قحافة  عبيدة  صهاك    ابنأبي  قائمة  وابو  النبي  أفي    صلى اهلل عليه وآلهولياء 

  ماصهاك يجعله  ابنأبي قحافة و   بنال  صلى اهلل عليه وآلهوعشيرته؟ وهل مصاهرة النبي  
عن أكثر من سبعة ممن صاهرهم النبي    ماذاف؟  صلى اهلل عليه وآله  عشيرة النبيمن  

إلى    صلى اهلل عليه وآله و   ابن باإلضافة  قحافة؟    ابنصهاك  كانت    صالً أ وهل  أبي 
لالحتجاج    العشائرية مصدراً القرابة و كانت    إذا و   ؟ سالميةفي الدعوة اإل   العشيرة محوراً 

بي قحافة  أ  ابنولى من  أ  عليهم السالمن اهل البيت  إالخالفة فجل االستحواذ على  أمن  
 ! في ذلك  صهاك  ابنو 

صهاك الرافض للحلول الوسط وكأثبات على مقدرات    ابنعلى لغة   ورداً           
لوح    . حيثنصار من التنازلالمنذر األ بن الحباب  حذرنصار على المواجهة  األ

 أمركم عليكم  أملوا األنصار، معشر "يا  ، قائالً   المهاجرين  ضدوهدد بالمواجهة  بالقوة  
 أبوا  فإن  األمر، هذا  من بنصيبكم فيذهبوا الجاهل وأصحابه، هذا مقالة وال تسمعوا
ما أولى   وهللا  فأنتم  عليهم،  األمر هذا  وتولوا  بالدكم،  عن فأجلوهم سألتم، عليكم 

 جزيلها أنا بأسيافنا. له يدين يكن لم  ما األمر لهذا دان فإن منهم، األمر بهذا
 أحد  ي  علَ  يرد ال جذعة، وهللا لنعيدنها شئتم لو وهللا أما المرجب.  يقهاذ وع المحك 

  20". هللا يقتلك  إذا "  ،صهاك بلغة مرتجفة ابن فرد عليه   19".بالسيف أنفه  حطمت  إال
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  تعاىل   ن هللا با  هدده  بل  . الحباب بأنه سيقتلهصهاك لم يهدد    ابن ن  أونالحظ هنا  
صلى اهلل عليه  نبي  ال على الدين و أقطاب المهاجرين    يقر انقالب تعاىلوكأن هللا  سيقتله  

المهاجرينوي  وآله المنذر !  عمل لصالح اقطاب  الحباب بن  صهاك    ابن على    فرد 
تمعنوا في هذه المواجهة الشبه دموية التي تم عقدها   21".يقتل  إياك "بل  ،بقوله له

شورى هذه؟  نوع من الفي السقيفة ولكن كهنة البالط السقيفي سموها شورى! اي  
صهاك    ابن ؟ حيث نالحظ ان الحباب قد وصف  معتوهينيضحكوا على دقون الأ

بالجهالء والمغتصبين والسارقين واللصوص  أبي قحافة وابي عبيدة(    ابن) وصاحبيه  
 هذا  من بنصيبكم فيذهبوا الجاهل وأصحابه، هذا مقالة وال تسمعوامن خالل قوله، " 

والمجادالت  ".  األمر التصريحات  هذه  مثل  والمعاكسات  وتوضح  والمشاققات 
الناس    أن  طبيعتها الهزليةو   مداوالتها  بين من حضروا السقيفة ومجريات  والتهديدات 

نهب  جل أشيء من  كلاستعداد لفعل أنهم على ولى و جاهليتهم األقد انتكست إلى 
النبوة  انظر  ارث  القارئ أ.  بين  إ   ،يها  الهابطة  اللغة  نوع  الذينلى  يسمون    أولئك 
!  اسموه شورى وماهي بشورى بل صراع انقالبي على السلطةاجتماع    وفي   بالصحابة

يإ المنذر  شتم  ذ  بن  ! وهكذا  همنوفأ بتحطيم    هم ويهددورفيقيه  صهاك    ابنالحباب 
  . نوف بالسيوفالقتال وتحطيم األ   حافةلى  إ  "صحابة"ال سمون  السقيفة من يوصلت  أ

نتكسوا اليه من بعده؛  ال ي أ  صلى اهلل عليه وآلهفإنهم قد وقعوا فيما حذر منه النبي    وحقاً 
ذ يصر الحباب بن المنذر على  إ   .يضرب رقاب بعضهم البعض  اً كفار أن يرجعوا  

رض تحت  رين من المدينة وإشعال األبإجالء المهاجواال فإنه يهدد  المحاصصة  
األمر. وهكذا كان حال من كامل  بينما يصر المهاجرون على االستحواذ ب  هم قدامأ

  وهكذا كان حال ما  بلحظات  صلى اهلل عليه وآلهالنبي    استشهاد بعد    " صحابة"يسمون  
نةيسميها "علماء   الموقف    بوأ. وعندما رأى  المزعومين" شورى   السُّ عبيدة خطورة 

خروجه عن السيطرة لعب على وتر العاطفة الدينية وتحدث بلحن القول  واحتمال  
ة والملحونة،  المغلف  لغتهب  ، ن يهدم أاستطاع  . فنصار السابق تجاه الدينعن جميل األ 

  ، عبيدة بوأذ يقول  إوس والخزرج.  األ االنصاريتين؛    نقبيلتي ال بقية التماسك الهش بين  
 نصر من أول  كنتم إنكم  األنصار، معشر "يا   ، نصارر األخد ِ بلحن القول ليُ   العباً 

عبيدة يتحدث عن    بوأن  أمر  والغريب في األ  22وغير" بدل من أول  فال تكونوا  زرآو 
جسد  قد تركوا  قطاب المهاجرين  أن  أنصار منهما بينما  حذر األويالتبديل والتغيير  

على السرير ولم يشاركوا في مراسيم مواراة الجسد الطاهر    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  
ثبت  وكل تلك السلوكيات واالفعال تلينهبوا ارث النبوة.  لى السقيفة  الثرى وركضوا إ



 157                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

   .للدين  تزييف"ال "وتبديل" ال التغيير" و" "من مردة كانوا  يضاً أ اولئك المهاجرون  نأ
الذين فشلوا  نصار  جدار األ  في  صدعاً عبيدة    ألبيخلق القول الالحن            

القائمة على مبدأ  المحاصصة    ؛حتى على ذلك القدر من التنازلوا  صمدفي أن ي
رفض  أ بعد    ،" أميرومنكم    أمير "منا   واجهوا  المهاجرين    ابنن  واستغالل  صهاك 

ذ  إ .  احقيتهم بالخالفة على االنصارليبرروا    صلى اهلل عليه وآله للنبيقرابتهم المزعومة  ل
األ أ جناحأار  نصن  كانوا  متحاسدينفسهم  ومتباغضين  لبعضهما    ققينمتشاو ن  ين 

كان  كما    وتهدمت مقدرتهم على مقاومة المهاجرين.  تهم لذلك خارت عزيم البعض  
لذلك  في األنصار  طار الجناح الواحد  إفي  ومنافسة هدامة  تحاسد وتباغض  هناك  

مام المهاجرين  أوحدتهم وهدم صمودهم  والتنافس الهدام  هز هذا التحاسد والتباغض  
المداهنة  في  جناح من األنصار  نصار نابع من رغبة  شقاق بين األشرخ وإن فحدث  

  نصيب ن يأتي ذلك لهم ب. فقد اعتقد ذلك الجناح من األنصار أوالتودد للمهاجرين 
من دون أن يحصل حتى على  المولد  خر من  الجناح اآلوُيخِرج    اً الحق  في السلطة

  رغبة  ،منافس لسعد بن عبادة  ؛الخزرجي سعد بن بشير نه عندما رأىأذ  إ .  حمص
قام  لذلك  حسد نظيره في القبيلة و  ، فإنهعبادة بن عمه سعد ابن تأمير  الخزرج في

 وسابقة المشركين،  جهاد في فضيلة أولي كنا لئن  إنا وهللا األنصار  معشر "يا   ،قالو 
 لنا ينبغي فما ألنفسنا والكدح  نبينا وطاعة ربنا إال رضا به أردنا ما الدين، هذا في
 النعمة ولي هللا فإن عرضا  الدنيا من به نبتغي بذلك وال الناس  على نستطيل أن

أنازعهم  يراني ال هللا  وأيم  وأولى،  وال  تخالفوهم  وال هللا فاتقوا أبدا  األمر هذا هللا 
أعلن بشير 23".تنازعوهم  انسالخه عن جبهة الخزرج     الخزرجي سعد  بن وهكذا 

األ وجبهة  خاصة  و بصفة  عامة  بصفة  للمهاجرينأبدى  نصار  عن  و  تأييده  عبر 
 وإن كنتم إنكم األنصار  معشر  "يا ، عبيدة   بو أادعى  حينئذ  لمبايعة احدهم.   استعداده

عبيدة  ا  بأن أ هنا  نالحظ  و   24".وعلي وعمر بكر أبي مثل فيكم  فليس فضل  على
ليترآى لألنصار بأنه    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ُيدِخل بطريقة خبيثة اسم  

عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام    ضدشيء  الذين هم في السقيفة  ليس للمهاجرين  
  وقال قوالً هذا قام األرقم  ابن  المنذر وعندما سمع  وأنهم ال يهضمون حقوقه.  السالم

 ذكرت، من فضل  ندفع "ما  ، رقم ذ قال المنذر بن األإ م.  صدم المهاجرين وأرعبه 
أمير المؤمنين  ويعني بذلك    25أحد" ينازعه فيه لم  األمر هذا طلب لو لرجل   فيهم  وإن

وهذا نص يلتف حول الحقائق بطريقة تضليلية وخبيثة حيث  .  عليه السالم علي  اإلمام  
.  صلى اهلل عليه وآله  حسمه النبيم ياالمر" ل"" وكأن  األمر هذا طلب لويستخدم تعبير، "
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البيت    أهلن محور وجوهر مرافعة المهاجرين تركزت على اختطاف لسان  أوبما  
السالم للنبي    الدعاءالتجاري    ستغالل ال وا  عليهم  وآلهالقرابة  عليه  اهلل  جل  أمن    صلى 

نصار للقرابة التي يتمتع بها  االستحواذ على منصب الخالفة فقد انتبه بعض األ
في مقابل تلك القرابة    صلى اهلل عليه وآلهللنبي    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  

ي و   ابن  هازعمالتي  قحافة  عليه وآلهللنبي    صهاك  ابنأبي  استغلها    صلى اهلل  والتي 
 نبايع "ال  القالئل،   االنصار  أولئكفقال    األنصار. إلقناع    ن كثيراً و ومضغها المهاجر 

ولذلك  االنصار بصفة عامة    يديأمر قد خرج عن  ن األ أدركوا  أألنهم    26"علياً  إال
حد من المهاجرين  مبايعة أوليس    عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  فضلوا مبايعة  

معايير   مادامت  السقيفة  في  ا الحاضرين  منصب  ا شغل  قد  على  عتمدلخالفة  ت 
  ة وصعق  ةصدمكعالن  . وهنا نزل هذا اإل اهلل عليه وآلهصلى  لنبي  من ا   ةباقر ال ادعاء  

ساربين بالنهار الغتصاب الحق  و الذين أتوا راكضين  خبثاء  المهاجرين ال   هؤالءعلى  
  ارتفع.  صلى اهلل عليه وآلهلنبي  ا  ةقرابانهم    ادعاءوتقمصه تحت  الشرعيين  هله  أ من  

ذ شعر  إ "  .اً ال علي"ال نبايع إ  بعض األنصار،   قولالمهاجرون    ن سمعأاللغط بعد  
االنصار  بين    اتنقسامااليديهم بسبب  أعن    مر قد يصبح متفلتاً ن األأن  و المهاجر 

ا و  قد  بعضهم  على  لنتبه  أن  الذي    وا وغض،  عليهم السالم البيت    أهل  ؛ شجرة اللثمر 
. وهكذا  بطريقة يائسة وبائسة  الطرف عن فروع الشجرة التي يتعلق بها المهاجرون 

لى وبال على المهاجرين عندما قال  إ   صلى اهلل عليه وآلهتحولت محاججة القربى للنبي  
  خيراً أ نصار  ذ تذكرت تلك المجموعة من األ إ"  ًا.نصار "ال نبايع إال عليبعض األ 

عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام  فقرروا مبايعة    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
آثار  ليتدارك    ودناءة بي قحافة بخبث  أ   ابن تحرك  . ف شخص آخر   وليس   فقط  السالم
في ذلك الموقف الذي    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    السم نصار  األ   تذكر

اإلمام    وإبعادلتهميش    صالً أ   المهاجرون   صنعه المؤمنين    عليه السالم علي  أمير 
 "هذا   ، لألنصاربي قحافة  أ ابنقال    هلع بذهول و   .لهي والنبوي وحرمانه من حقه اإل 

بي قحافة  أ  بنصهاك ال  ابنفقال    27". فبايعوا شئتم  فأيهما  عبيدة، أبو وهذا عمر،
بي قحافة  أ  ابن مد  ف  28" .عليك ..... ابسط يدك ألبايعك  األمر هذا  نتولى  ال  "وهللا
بي  أ  ابنوبايع    مسرعاً خزرجي  بن سعد ال  قام بشيرحينئذ    .صهاك  ابنبايعه  يده ف

  بي قحافةأ  ابننه كان له ترتيب مسبق مع  أ بسعد بن عبادة. ويبدو    كيداً قحافة  
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حيث ان  .  عليها السالمالنه، الحقًا، كان من أولئك الذين هاجموا بيت فاطمة الزهراء  
خزرجي ان يتظاهر بها من خالل كالمه في  بن سعد ال  بشيرالتقوى التي حاول  

. فشخص  عليها السالماطمة الزهراء  السقيفة تتناقض مع انطباعاته وهو يهاجم بيت ف
فقال  مهما تكن الذرائع.    عليها السالممؤمن وتقي حقًا لن يهاجم بيت فاطمة الزهراء  

 عمك على  ابن "حسدت  ، باستنكارالخزرجي  بن سعد   المنذر لبشير  بن  الحباب 
  لسعد بن عبادة. رواية أخرى الخزرجي  ويقصد بذلك كيد بشير بن سعد    29اإلمارة؟"

 على أنفست  .عقاق عققت  بن سعد! بشير "يا  ،قال  المنذر بن الحباب   ن إتقول  
 وهللا،  "ال   ،بقول   ذلك  نافياً   الخزرجي سعد   بن  فيحلف بشير   30اإلمارة؟" عمك  ابن

كيف  إذ  !  غريبحقًا انه لشيء    31". لهم  هللا جعله حقاً  قوماً  أنازع أن كرهت ولكني
لهذه المجموعة الغاصبة    تعاىلن ذلك الحق جعله هللا  الخزرجي أسعد   بن  بشير عرف

فت المهاجرين؟  الصحابة  أا  معنو من  كبار  هم  القراء! هؤالء  ي يها  كهنة  دعي  الذين 
بأيهم  اصحابي كالنجوم،  ، " قال فيهم  صلى اهلل عليه وآلهكذبًا أن النبي   البالط السقيفي

الكهنة   ألكاذيب  وفقًا  اهتديتم"  أولئكاقتديتم  ابليس!!  بلسان  كبار    المتحدثين  هم 
ولم يفهموا    تعاىل نزله هللا  أ ن يفهموه كما  أو رفضوا  أالصحابة الذين لم يفهموا الدين  

و رفضوه ولم يفهموا الحق الذي يتحدثون  أ صلى اهلل عليه وآلهورسوله  تعاىلاختيار هللا 
والتباغض والتنازع    ن التحاسدألكل ذلك. وبما    او تنكرو أصاحبه    ايعرفو   م عنه ول 

قال فيه هللا    مراً أو يفهموا  أن يتذكروا  أفمن المستحيل    فيهم جميعاً ومتفش  متأصل  
نفسهم سمعوا  أن  ين هؤالء السقيفيأبالرغم من  و قولهما    صلى اهلل عليه وآلهورسوله   تعاىل

ب  صِ  ُتنَ كلها  و   غدير خمآخرها  كان  في مواطن كثيرة    ةوالنبوي  ةلهياإل تلك االقوال  ب
أمير المؤمنين  بل وبايعوا  خليفة على المسلمين    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  

عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام  بفضائل    ويعلمون جيداً   ايضاً   عليه السالم  اً علياإلمام  
  وتكراراً   مراراً   صلى اهلل عليه وآله علنها النبي  أ الدينية والقيادية والشخصية التي    السالم

ادعوا انهم،  . إال ان القرشيون اقطاب السقيفة  من بعده خالفة  حقيته بالأ ن لهم  ليبي ِ 
ح معناها القرآن  صلى اهلل عليه وآله   "اولياء" النبي ؛ تلك الكلمة االلهية والنبوية التي وضَّ

. فقد أحاط  إال ان الكهنة خاضوا فيها تحويرًا وتبدياًل وتحريفاً   صلى اهلل عليه وآله  والنبي
من اجل تضليل  المضللة  بالترخصات والتأويالت  لبالط السقيفي كلمة "ولي"  كهنة ا
ولكن ثبت المنقلبون معناها القرآني والنبوي  وإبعادهم عن الحق وأهل الحق،  الناس  
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الجدير بالذكر    نفسهم في قالبها. أحاولوا تثبيت  بعد أصبحت السلطة في أيديهم و 
كان الحسد  كما    صلى اهلل عليه وآله لنبي  الحسد كان أحد أسباب رفض قريش لنبوة افإن  
كما صرح    عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  سباب رفض الناس لخالفة  أمن  

وكذلك كان الحسد سبب  صهاك وقد رأينا الحديث بينهما.    بن عباس ال  ابن بذلك  
صلى   لتفتت جبهة األنصار وفقدانهم كل شيء؛ الخالفة والخير الذي وصى به النبي

وآله عليه  تجاه   اهلل  بين    األنصار.  الناس  والتفتت  االنسالخ  عمق  إلى  فانظروا 
قتاًل وسفكًا للدماء   صلى اهلل عليه وآلهفي حياة النبي    نفسهم والذي كان كامناً أنصار  األ

  األنصار   م ومعرفته بما قد  وحفظه للجميل  كان يسيطر عليه بحلمه ورحمته  ولكنه  
يمان  يتقدم في اإل   ؛زلنسان منذ األ لكن هكذا كان اإلصلحوا.  ن ين ألالسالم وأمله في  

بل يتبختر    .العاقبةحسن  لى الخلف وال يهتم بإ جع خطوة  ار تمام وي لى األإ خطوتين  
  انحدر أسفل سافلين   حتى ولو مل التزكية  ابكسبه في الماضي ويجعله مصدر ك

َتْقِويٍم * ُثمَّ َرَدْدَناُه   نَساَن ِفي َأْحَسنِ ﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ   ،تعاىل. وهذا مصداق لقول هللا  الحقاً 
  إنهم  ؛منوا وعملوا الصالحات آمن ذلك الذين    تعاىلواستثنى هللا    32﴾َأْسَفَل َساِفِلينَ 

  يمانوختموا حياتهم وهم على ذلك اإل  عليهم السالمالبيت    أهلأولئك الذين وقفوا مع  
 و ظلم.   أو خيانة  أو نكوث أمن دون انقالب   الثابت

  زعيمفإن   سعد الخزرجي،  بن صنعه بشير ما األوس قبيلة  رأت عندماو          
فبايع    نصارترسيخ وتعميق االنشقاق بين األ سعى إلى  حضير   بن أسيد قبيلة األوس

بخطوة بشير بن سعد    في زعيم الخزرج سعد بن عبادة وتيمناً  حسداً  ابي قحافة ابن
وابوعبيدة كوامن النزاع بين  بي قحافة  أ  ابن استثمر  هكذا  المكايدة لسعد بن عبادة. و 

لصالح استحواذ المهاجرين على الخالفة وخانوا لألنصار    ه األوس والخزرج ووظفا 
وهكذا  بال االجتماع.  ذلك  لعقد  الفريقين  بين  كان  أنه  يبدو  الذي  الترتيب  من  رغم 

وسي الخزرجي ثماره مما  على وتر الشقاق األوابوعبيدة  بي قحافة  أ  ابنعطى لعب  أ 
  ن الخزرج ذاآ عين و أ مام  أ  وس علناً يخاطب جمع األاألوسي  سيد بن حضير  أجعل  

 جعلوا وال الفضيلة،  عليكم بذلك  لهم زالت  ال عليكم،   سعداً  وليتموها "لئن  ويقول،
 بي قحافةأ  ابنوس إلى  فقامت األ 33".بكر أبا فبايعوا فقوموا  أبداً  فيها نصيباً  لكم 

كما تخوفوا من    نصار من جور بعضهم لبعض الحقاً وبايعته. وهكذا تخوف األ
هذه هي آثار رفض والية أهل البيت عليهم السالم  .  جور المهاجرين عليهم الحقاً 

وتصفية    واالعتماد الدنيوية  بالرغبات  المحملة  الضيقة  السياسية  الحسابات  على 
بي قحافة من خالل فلتة مفبركة في  أ  ابنلى  إل االمر  آ  ه الطريقةهذوبالحسابات.  
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  بروح االنقالب والنكوث والخيانة والتحاسد والتباغض والقبلية  ةمشحونكانت  بيئة  
كذبًا   ابليس،  بلسان  الناطقين  السقيفي؛  البالط  كهنة  وسماها  األولى  والجاهلية 

متشاكس  مشاقق و نية لمؤتمر  ن تكون المخرجات السياسية والدي أفهل يمكن    !"شورى" 
في    باإلسالم؟ هذا ما سنراه الحقاً   صالً أ و لها عالقة  أومتنازع كهذا نافعة لإلسالم  

 بي قحافة. أ ابن ؛ول للخالفة المغتصب األ هاصدر أ والقرارات التي مراسيم ال
. وقد  أبي قحافة  ابن ن يبايعا  عبادة ا بن  وسعد  المنذر ابن الحباب   رفض          

 حتى  أرضاً  ُطِرحلكنه   بي قحافةأ  ابنمنع الناس من مبايعة سعد بن عبادة حاول 
 أصحاب من أناس فقال  34"قتلتموني"  ،فصرخ سعد بن عبادة  .عليه يطأوا أن كادوا

وهكذا    36هللا" "اقتلوه قتله  ،صهاك  ابن فقال  35تطأوه" ال سعدا سعد بن عبادة "اتقوا 
  استشهاد القتل وسفك الدماء بعد    مراسيم صدر فتاوي  أ ول من  أصهاك    ابن كان  

فقط    "الصحابة"حد كبار  أ بقتل    وأفتى تحت سقف السقيفة    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  
ألنه رفض تلك البيعة الفلتوية والتي خانت ليس فقط سعد بن عبادة ومن كان يطمع  

صلى اهلل عليه  خالفة الشرعية التي ثبتها النبي  ال  يضاً أنصار بل خانت  فيها من األ 
واخذ لها البيعة في غدير خم ودعمها    عليه السالم علي  ألمير المؤمنين اإلمام    وآله

منذ بداية    صلى اهلل عليه وآلهانتجها النبي  من خالل العديد من النصوص الثابتة التي  
رأس   صهاك على   ابن قام . ثمالدعوة اإلسالمية وحتى آخر لحظات حياته الشريفة

أال يوضح هذا    37!عضوك" تندر  حتى أطأك أن هممت "لقد  ،سعد بن عبادة وقال
اقطاب قريش كانوا يكنون حقدًا عميقًا على األنصار ان  ؟ هل كان ذلك  التهديد 

ومع ذلك كله سمَّى كهنة   ليهم؟ إعندما هجر    صلى اهلل عليه وآله   تهم للنبيبسبب نصر 
يا للعجب! فهل تتم    !الناطقين بلسان ابليس، السقيفة كذبًا "شورى" البالط السقيفي؛  

العملية الشورية بهذه الطريقة؟ هل تتم العملية الشورية من خالل وصف اآلخرين  
مع  و اعادتها جذعة أو اإلفتاء بقتل اآلخرين؟ و أأو التهديد بتحطيم األنوف    ةبالجهل

بلس  ذلك  الناطقين  السقيفي؛  البالط  كهنة  الصحابة  يدافع  جميع  عن  ابليس،  ان 
اشداء على الكفار رحماء بينهم"! هل هذا الحال يعكس  " ويدعون انهم كانوا جميعًا 

ذرة من الرحمة بين مثل هؤالء الصحابة؟! هل ما كان سائدًا بينهم نابع  مثقال  وجود  
 ّللاَِّ  ﴿مَُّحمَّد  رَُّسولُ ،  القرآنية التي تقول  من سلوك الركع السجد الذين تقصدهم اآلية

اُء َعَلى اْلُكفَّارِ  دًا َيْبَتُغوَن َفْضاًل مِ نَ  ُرَحَماُء َبْيَنُهمْ  َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ّللاَِّ   َتَراُهْم ُركَّعًا ُسجَّ
  فقط   هل أنتج ركوع وسجود أقطاب السقيفة رحمة فيما بينهم أم كان  38؟ ﴾َوِرْضَواناً 

روح؟ هل هذا سلوك من يبتغون فضاًل   أيركوعًا وسجودًا جسديًا من دون إمتالك 
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فضل من والية أمير المؤمنين اإلمام  أ  تعاىل؟ وهل هناك فضل من هللا  تعاىل من هللا  
وعترته   المعية  عليهم السالمعلي  يعكس  ذلك  السقيفة  اقطاب  سلوك  هل  االلهية  ؟ 

؟  صلى اهلل عليه وآله  التي تقصدها اآلية القرآنية أعالها للذين هم حقًا مع النبيوالنبوية  
القرآن المعية الجسدية التي تشمل حتى المنافقين أم هي معية   أيمكن ان يقصد 

مة أمام النبي   تعاىلتقوى وإيمان وثبوت على عهد هللا  صلى اهلل  والتزام بالبيعات المقدَّ
أيها القارئ، هذا مقياسًا    خذ، ؟ و تحقيق حسن الختاموعدم النكوث عنها حتى    عليه وآله

للسقيفة  ل الالحقة  به كل األحداث  أن    المشؤومةتقيس  ليتبين لك  وإلى يومنا هذا 
وعندما  الضالل الذي نعاني منه إلى يومنا هذا!    عمدة السقيفة كانت هي إحدى أ 

بن عبادة   سعد بن قيسبيه أخذ  صهاك أل  ابنتهديد  بن عبادة   سعد بن قيسسمع  
 فيك وفي ما رجعت عرهش منه حصصت لو "وهللا  له،  قالو   صهاك  ابن بلحية

صهاك بالتحطيم والتشويه    ابن بن عبادة وجه   سعد  بن وبذلك هدد قيس  39".واضحة 
بي  أ ابن خل فتد   ه! سنانإلى أهله فاقدًا، كالهما، معالم وجهه وأ صهاك  ابن وبإرجاع 

السارق  المشتعل  الموقف  وتدارك  قحافة   الدجالين  بخبث    حايل المت دهاء  و ودجل 
نها  أالتي حصل عليها والتي يعرفها  والفلتوية  الحريص على البيعة الصورية  دناءة  و 

السيطرة   بي قحافة محاوالً أ ابن قال حيث   هناك. ها منه ويمكن ان تتفلت ليست له
صهاك    ابنوجد االروى  ف  40".أبلغ هنا ها الرفق عمر. يا "مهالً   المتأزم،  على الوضع

 أعرض بأس قيس بن سعد ابي عبادة ف ب بهنابي قحافة مخرجًا يتج ابن في كالم 
بنبرة  و   سعد بن عبادة غاضباً  قالحينئذ    .بن عبادة سعد  بن  صهاك عن قيس  ابن

 النهوض على  بها  أقوى  قوة بي  أن  لو  وهللا  "أما   وأصحابه، صهاك    بن ال  تهديد 
أقطارها من ألسمعت بن    سخر و   41".وأصحابك  يحجرك  زئيرا  وسككها في  سعد 

تابعاً  كنت بقوم  أللفينك إذا وهللا "أما  ، قائالً   صهاك   ابن   منعبادة    غير  فيهم 
عن كرهه   معبراً و !  ة!! والعائلي  ةوالعرقي  ةالقبليه  سماتصهاك ب   ابن  مذكراً ؛  42متبوع"

  اضاف سعد بن عبادة قائاًل،   التآمري االنقالبيالفلتوي  لمخرجات ذلك االجتماع  
تجمعاً أويمكن   43".المكان هذا من "احملوني القارئ  يتخيل  تم    متنازعاً   ن  كهذا 

يضج باللغط والنزاع واالختالف والتهديد والوعيد    . انه كان تجمعاً اختالقه في السقيفة
فتاوى القتل لكبار الصحابة! فأي واقع ديني وسياسي يمكن   سيمها مر ولى  أوتكون  

 جتماع فتنوي وفلتوي كهذا؟ال اً ن يكون نتاجأ
صهاك. ومن شدة    ابن يَ ل ِ وُ  حتى للغاصبين  مقاطعاً سعد بن عبادة  وظل             
  بنذ قال الإ صهاك قرر سعد بن عبادة ترك المدينة والذهاب إلى الشام.    بنكرهه ال
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  ئ قار ن يتخيل ال أويمكن    44لجوارك" كارهاً  أصبحت  "إني ، ل خروجه للشاميصهاك قب
ليس هناك كبير  ، و الصحابة  رجة التباغض وكوامن التناحر بين من يسمونهم كبارد

فقد  الحق   بعد أو    الحقعلى   الكهن.  جميع   ةادعى  بأن  ابليس  بلسان    الناطقين 
فقد فشل الكهنة الناطقين    عدول وأن جميعهم رحماء تجاه بعضهم البعض!الصحابة  

  ماذاف﴿  القرآن يقول،   ن أذ  إ   ضااًل. الحق يكون    رفضمن  أن يدركوا أن    بلسان ابليس
اَللُ َبْعَد اْلَحق ِ    غدراً  لتِ قُ  بن عبادة  سعد  أن التاريخية تقول المصادر  45﴾ ِإالَّ الضَّ

وما أدراك ما الجن الذي توظف عند الطغاة والخائنين    !الجن" " يد  على  الشام في
بهذه  وأصبح ينجز لهم مهماتهم القذرة. و والناكثين والظالمين والغادرين  والمنقلبين  

نهايةالطريقة   معارضة  أصبح  الذي  عبادة    ابن سعد    كانت  ضحايا  لسقيفة  اأحد 
 . . حيث تمت تصفيته بواسطة فرق التصفية السقيفية الدمويةوأقطابها

  . بي قحافةأ   ابن لى إ مر  مآل األكيفية  تحاول عائشة بطريقتها الخاصة تبرير         
لبعضهم    األنصار  تحاسد  يكن لم ألبيها البيعة إعطاء في  الحاسم  العامل فتدعي أن 

. ولكن أن هذا كذب واضح من  صهاك  ابن بي قحافة و أ  ابن خطبة  البعض بل هو  
بل    لألنصار.قناع  إاي  بي قحافة لم تحمل  أ   ابن ن خطبة  أرأينا  عائشة. حيث أننا  

صلى اهلل عليه    مستغلة الدعاء القرابة للنبيو   عليهم السالم  أهل البيتخاطفة للسان  كانت  
ابي    ابنلم يجادل  كما  وس والخزرج.  األقبيلتي  الشقاق بين    والعبة على وتر  وآله

قحافة او اتباعه االنصار ابدًا بالمرويات التي خلقتها السياسة الحقًا والتي تدعي  
".  وبكر"معاذ هللا ان يختلف المؤمنون على اب  ، قد قال  صلى اهلل عليه وآله كذبًا ان النبي

أبي قحافة جيدًا البتالع منصب    ابنا  كانت مثل هذه المروية صحيحة الستغله  إذاف
لم يكن يعرفها  الخالفة.   وقد اختلقتها عائشة الحقًا من اجل    . ابي قحافة  ابنبل 
ما شرعية    تبرير  من اجل دعم  السقيفي الحقًا  البالط  كهنة  وتناقلها  حدث سابقًا 

ال  ومفقودة  بل  ومهزوزة  خط    بنمتضعضعة  من  بعده  من  جاء  ومن  قحافة  ابي 
 فردهم لنفاق   فيهم  وأن ف الناس،صهاك "خو    ابنن  أا تدعي عائشة  كمالسقيفة.  

لتبرئ جانب    ن فيمن حضر في السقيفة نفاقاً إعائشة  قول  وبذلك ت   46".بذلك  هللا
بالرغم من أن المعايير الموضوعية لقراءة   النفاقصهاك وابي عبيدة من    ابن أبيها و 

والحديث  األحداث   للقرآن  تصرفات  واخضاعها  كانت  جميعًا  تصرفاتهم  أن  تثبت 
اتهام عائشة لكبار الصحابة امثال   البالط السقيفي  منافقين. فهل سيرضى كهنة 
سعد بن عبادة وغيره من المجتمعين في السقيفة ومن تم خبطهم في شوارع المدينة  

نهم  أابي قحافة ب  ابنوقيادتهم قسرًا ليبايعوا    عليها السالماجهم من بيت فاطمة  واخر 
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الى  منافقون   "نفاقا"  كلمة  ويحورون  عائشة  عن  المروي  بالنص  سيتالعبون  ام 
ناتجاً أ فتخيل    !!"ُتقى"؟  يكون  الذي  السياسي  االنتقال  نوع  الفطن  القارئ  عن    يها 

  ؟ر من يقودها تحت التخويف والتهديدات تختامة هذه التي أالنفاق والتخويف! فأي  
يرضونها؟ ال  بيعة  على  ويجبرهم  الناس  ف  يخوِ  من  سيقودها  دين  اي  هل ف  إلى 

  لهم جميعاً   صلى اهلل عليه وآله حها النبيمة منهجية القيادة التي وضَّ استوعبت تلك األ
ف  بوضوح  خوَّ فهل  اإلمام  ؟  المؤمنين  السالمعلي  أمير  عمر  عبد  عليه  بن  ؛  هللا 

  ابن بعد هالك    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  عندما رفض مبايعة    المنافق، 
ف   خوَّ وهل  اإلمام  عفان؟  المؤمنين  بن    عليه السالم علي  أمير  وقاصأبسعد  ؛  ي 

  ابن بعد هالك    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  عندما رفض مبايعة    المنافق، 
كان يهرب  هو الذي  ف  بداً أنصار  يستطيع تخويف األ  الصهاك    ابنكما ان  عفان؟  

الذي وصفه  لحباب بن المنذر  من المعارك وُيخِرج سهمًا في مبارزة ولم يفعل شيئًا ل
بن سعد بن عبادة بتحطيم معالم  قيس  هدده  ووجد مهربًا ضيقًا عندما    "بالجاهل"

فكيف    !عليه صهاك  ابنرد  لم يمن دون اسنان ومع ذلك    ههلوارجاعه أل  وجهه
صهاك    ابنصهاك قد خوفهم؟ فالتخرصات التي تدعي ان    ابن تدعي عائشة ان  

ف الناس ما هي اال جزء من الدعاية السقيفية من اجل خلق بطل من   روى  أقد خوَّ
 جبل ُأُحد! 
التخويف والنفاق ال  وإن قبلنا جداًل وتنزاًل بأنه كان هناك تخويف فإن            
سالمية نقية وصحيحة  إ نتج مخرجات حكم  تن  أحوال  حال من األ  بأي  يمكن لها
تتهم عائشة من اعترضوا  يام والسنوات والقرون الالحقة.  األ  اثبتتهأ وهذه ما   كما 

صحابة كانوا لهم صورة وموضع جيد  بذلك تتهم  على مخرجات السقيفة بالنفاق و 
النبي قلب  اهلل عليه وآله  في  عمار  صلى  اهلل عنه ذر  ي  واب  اهلل عنهرضي    أمثال    رضي 

  رضي اهلل عنه   ومالك بن نويرة  رضي اهلل عنههللا    وجابر بن عبد   رضي اهلل عنهوالمقداد  
السقيفة  مخرجات  عارضوا  ألنهم    بالنفاق  رضي اهلل عنهوخالد بن سعيد بن العاص  

مام  أمير المؤمنين اإلديدن عائشة في استهداف  إال أن هذا  وأيدوا الوالية العلوية.  
السقيفة قد انقلبت على الدين  إمر فه! ففي حقيقة األو ومن وال  عليه السالمعلي   ن 

  . وحرفت الدين  لبنائه  صلى اهلل عليه وآلهالنبي  جاهد  سالمي الذي  وشرخت الجسم اإل
 .  اليوملى  إبائن للدين السقيفي  تحريف  ن الإ

ه  ئشورى رغم امتالالكاذبون اجتماع السقيفة بال  كهنةال ولألسف فقد سمى            
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كل ما رأيناه في  بالرغم من  فبالتناحر والتنازع والتهديد والوعيد لبعضهم البعض!  
اجتماع السقيفة من تناطح وتنابذ وصراع وفتاوي قتل وتهديد بإزالة معالم الوجوه إال  

س  ر ِ دَ المضلة التي ال تُ الضالة و الكاذبة و   خبرتنا مناهجنا الدراسيةأ لألسف فقد  أنه  
بأن السقيفة كانت اجتماعًا شوريًا! كما كنا نسمع نهيق   ال الغش والكذب التاريخيإ
الكهنوتي  ن علىمعتوهيال و   ؛المنبر  الشيطان  التالناعقين بلسان  ذوي    عليميالفاقد 

اع  تبأ نهم من  أ الذين يدعون    ُمعلَّقة"والجالبيب ال"القذرة  المنافقة والممسوخة و اللحية  
نة ي  ذال  ،المعتوهرسمي  عالم ال اإلأن السقيفة كانت اجتماعًا شوريًا!! كما أن    السُّ

  لصالح حكومات من قطاعي الطرق ومجرمي الحربربوي  عليمي والتيديره الفاقد الت
اإلخوان المتأسلمين الراسي على ساحل بركة من يسمون  والطائفية الجاهلة وغثاء  

  السقيفة قد تم في جو تسوده الشورى بينما التاريخ ن اجتماع  الوهابية اآلسنة، يدعي أ
وكأن تلك الدوائر الضالة    ية صلة. أ ال يمت للشورى ب  كما رأينا يحكي واقعاً   المتواتر

عرابية والرعاعية والهمجية  العقلية األالتعتيم الذي فرضوه على  ن  أوالمضلة تعتقد  
ي فتح العقول على الخامات التي  ذالتنوير ال  إعالم داهمه  ي بد ولن  لى األإستمر  يس

عرفوا الحقيقة حول الشورى المزعومة.  ونتيجة لذلك    لى الناسإكانت ممنوع وصولها  
القبلي والتآمري والفتنوي والخائن  السقيفة  بسط قيم الحوار العقالني في اجتماع  أ   أين

ويعوي بها ائمة نوتي  المنبر الكه   حمير التي ينهق بها  السقيفة  شورى ال  أينوالناكث؟  
من الفاقد التربوي وأشباه المتعلمين   ليضحكوا على دقون من ال عقول لهمالضالل 

ن  أهل يمكن    ؟واحدًا مدى حياتهمدينيًا متخصصًا  الذين لم يقرأوا كتابًا  من الناس  
الحادثة وكأنها  تبدو  ال أعن عامة المسلمين؟    بعيداً   ،مظلة   ؛تتم شورى في سقيفة

في اجتماع سادت  هو  شورى  نوع من ال؟ فأي  سرقة في وضح النهارحادثة  كانت  
كما رأينا في  وقبلية  عرابية وفتنوية وهمجية وبربرية  أ فيه نصوص لغوية رعاعية و 

صلى اهلل  تى به النبي  أي شورى تلك التي ال تحترم الشرع الذي  أاجتماع السقيفة؟  
ب  الشرع اإلهدم  ي  يذال   ذلكي نوع من الشورى  أ؟  عليه وآله لهي والنبوي الذي نصَّ
قطاب السقيفة أنفسهم وشهدوا  ذلك التنصيب أ  سمعقد  و   عليهم السالمالبيت    أهلخالفة  
الذي  و في قدير خم    عليه السالم مام علي  المؤمنين اإل  ألميرلهي  التنصيب اإلأيضًا  

النبوية والقرآنية في  قبل وبعد ذلك  وسمعوا  فيه  بايعوه     لأهالكثير من النصوص 
تزكي    عليهم السالمالبيت   وال   عليهم السالمالبيت    أهلوالتي  لمسلمين  لمر  أ  ة وتعيِ نهم 

اوخل  فأي  صلى اهلل عليه وآله  لنبي فاء  ل ؟  نبوية ال    وجود نصوص مع  شورى  ضرورة 
لمسلمين ليقوم مقام  على اخليفة    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ن  تعي ِ   ُتحَصى
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واإل  صلى اهلل عليه وآلهالنبي   تلك  أ؟  النبوة  باستثناء  مةداري في األالديني  ي شورى 
باب  األكبر  الفاروق  ؛وسلم وآله عليه اهلل صلى  النبي  علم  مدينة التي لم يحضرها 

المحجلين   والصديق األول الغر  مام  مير المؤمنين اإلأ  الغالب   تعاىل   سد هللاأ وقائد 
فيها أقطاب السقيفة    ستغل التي ي ي شورى تلك  أ؟  عليه السالم طالب   أبي  بن  علي

جل تجميع الناس  أمن  والتوظيفي  االستقطاب المالي  يستخدموا  بذور الشقاق القبلي و 
الشورى  بكلمة اخرى،    حولهم والحصول على بيعتهم؟  الفي طريقة  أين  ناس  جر 

فأي شرعية اصطنعها كهنة البالط   بي قحافة؟ أ  ابنجبارهم على مبايعة  وخبطهم إل
البيعة    تقديم   الناس علىألقطاب السقيفة؛ فاقدي الشرعية، الذين أجبروا  السقيفي  

 في كل ذلك؟  الشورى المزعومة  هي فأين ؟ السيوف  تهديد تحت 
لى طريق هللا  إدي الناس  من يه بداً أفالشورى في التاريخ البشري لم تنتج            

من يتمسك    الختيار ولذلك لن يجتمعوا ابدًا معًا    كثر الناس للحق كارهون أن  أل  تعاىل
 عليه اهلل  صلى ختيار خليفة النبي  الالشورى  منهج  ن محاولة توظيف  أ. كما  بالحق 

ونتيجة لذلك    التي خلقت االختالف بعد الرسل السابقين  مناهج ال يختلف عن ال  وآله
لوها   ديانهم وحرفوهاأعن  الناس    انحرف  ن  أن ما حدث في السقيفة ال يمكن  إ.  وبدَّ

  وإستبغالالناس    إستحماررغب في    إذاإال    "شورى "  اسمعاقل  شخص  يطلق عليه  
ومناطحاتها    . فالسقيفة ومساجالتهالإلستحماقمن ال عقول لهم واستحماق القابلين  

سالم بأي  قطابها ال تمثل اإلأومجادالتها ومشاققاتها ومعاكساتها التي دارت بين  
األ من  اجتماعاً شكل  كانت  بل  الصور.  من  صورة  بأي  شورى  تكن  ولم   شكال 

وتأخذ ما ليس  وتتقمصها  خرين  لعصابة خرجت ساربة بالنهار لتغتصب حقوق اآل
والنبوي القرآنية  النصوص  وجود  رغم  لكنهم  حقها  العلوية  الخالفة  في  الواضحة  ة 

الدوافع   صراع  واألعرابية  بسبب  فإنهم  و الجاهلية  القريشية  وجدانهم  في  المترسخة 
وضربوها بعرض الحائط فاختاروا  الحضارية  لهية والنبوية  تنكروا لتلك النصوص اإل 

لم تكن السقيفة    رأينا،، وكما  لذلك   .وآله  عليه اهلل صلى  ورسوله  تعاىلما لم يختاره هللا  
ن  أكهذا  اجتماع حال ل للتناطح والتنازع والتناحر وال يمكن   حظيرةً كانت بل  . شورى 

والناقمة والتي  والمهددة  الشاتمة  تعابير  تلك التستطيع    ينتج الهادي إلى الحق. فهل
و تنتج مخرجات شورى  أن تنتجها شورى  أمن اجتمعوا في السقيفة يمكن  بين  رأيناها  
؟ وهل ينطق بمثل تلك اللغة القبلية والجاهلية  ومعتنقي الدين   الدين وأهل الدين تحمي  

تشرب   من  حقيقيًا  والفتنوية  النبي  تشربًا  اهلل عليه وآلهبأخالق  من    صلى  تخرج  أو 
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يمكن  النبوية؟    همدرست ينأ هل  المستويات    حدرن  تلك  والدنيئة  المتدنية  و إلى 
الحضاوالخسيسة   بالصيغة  ر  َتَحضَّ تقتلع  َمْن  التي  لإلسالم  الجاهلية  أرية  مراض 

أم أن الجاهلية، بكل أبعادها، كانت    من قلوب الناسوالعرقية  والقبلية والعنصرية  
 ؟مازالت مترسخة فيهم

  ذلكلم يعقدوا    ماذا لكانت قلوب المجتمعين في السقيفة على الدين    إذاف          
وا عليه ويحضروا مواراة  ن يصلُّ أبعد    صلى اهلل عليه وآله  النبياالجتماع في مسجد  

الثرى؟   الطاهر  البرية  و تسربوا    ماذالجسده  كالكالب  المدينةركضوا  خارج    ؟الى 
القريشيون   السقيفة  اقطاب  من جانب  الخائن  الفعل  هذا  اختلق  ولتبرير  كهنة  فقد 

  ن اقطاب السقيفة من المهاجرين كانوا وإدعوا أ  الفتنة   (فوبيا )خلق    يالسقيفالبالط  
الذي ال  الغبي  فما هذا التبرير    .صلى اهلل عليه وآله  النبي  استشهاد يخافون الفتنة بعد  

ية  أ و أقطاب السقيفة ذلك الفتنة المزعومة؟    وهل درأ فعل  ؟من ال عقل لهيرضاه إال  
الهثين  ويركضوا    ،جسداً   ؛ على فراشه  صلى اهلل عليه وآلهن يتركوا النبي  أفتنة أكبر من  
  إذا   في الحقيقة فإنه  له؟  هالً أ الذي هم ليسوا    صلى اهلل عليه وآله  لنبي ا   ليتنازعوا موقع

الطاهر   صلى اهلل عليه وآلهحضر اقطاب السقيفة القريشيون مراسيم مواراة جسد النبي  
تسربهم نحو  كبر من الفتن التي تسبب بها  أكانت ستكون هناك فتن  فما  الثرى،  
ن الصحابة  أيدعي كهنة السقيفة    ماذالفي هذا السياق علينا ان نسأل،  . و السقيفة

لى فلتتهم؟ أال يدعي كهنة السقيفة  إقطاب السقيفة  ألم يتحرك    إذاكانوا عرضة للفتنة  
  إذا و  ؟صلى اهلل عليه وآله ونبيه  تعاىل  هل يخرج ضد ما امر به هللا ن الصحابة عدول؟ فأ

السقيفي  كما يدعي كه،  كان الصحابة "عدول"  البالط  تجرأ  يسهناك    هل كانفنة 
على األ  العدول  تلك  في  فتنة  يصبغ    جواءخلق  التي  المخلص  الشخص  الحزينة 
بالفتنة    بادر  ومن الذي؟  صلى اهلل عليه وآله  ها بالحزن على فراق نبيهءأجواوالعادل حقًا  

  طاب السقيفةقأغير    صلى اهلل عليه وآله النبي    بعد استشهادولى  خالل االيام األاواًل  
مراسيم مواراة  ن يشاركوا في  أ؟ فقد كان من واجب من يسمون كبار الصحابة  نفسهمأ

  او التواجد على األقل بالقرب من بيت ومسجد النبي  الثرى   صلى اهلل عليه وآلهالنبي  
كان هناك مرتدون حقًا عن االسالم وتحركوا ضده، ألم    إذا . وحتى  صلى اهلل عليه وآله

 ؟عليه السالمردعهم بجيش تحت قيادة امير المؤمنين اإلمام علي يكن من الممكن 
نوع  ي  أعدول؟  الخونة  ن نسمي مثل هؤالء أهل يمكن  و ة أقطاب السقيفة  فأين عدال

على السرير    صلى اهلل عليه وآلهنبي  ال رك  في تين الوجدان السليم  أعدالة هذه؟  من ال
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في التعامل مع  والوفاء واللياقة    دب خالق واألين األ أ ؟  والركض لمطاردة المناصب
ين المحبة المدعاة  أ؟  قيمتها   ون الدنيائمعه كل شفقد  ذلك الموقف المهيب الذي ت

ن اآلخرين؟  ذاآلسنتهم ويصمون  أ   بنفاق،الكهنة،  وصدق الصحبة التي يلعق بها  
كبار    اتخذ  إذاف كل  موقفاً من يسمون  فعل    خالقياً أ   الصحابة  المؤمنين  أكما  مير 

في تلك اللحظات الحزينة على    الصحابةوالمخلصون من    عليه السالمعلي  مام  اإل
و فتنة  أفلتة  االنغماس في  حد على  ألما تجرأ    صلى اهلل عليه وآلهخير الخلق  غادرة  م
فإنه ما كان سيكون لذلك  تمرد متمرد    إذا وحتى  و رفض لدفع زكاة.  أو تنبؤ  أو ردة  أ

صلى اهلل  التمرد أثر زلزالي على اإلسالم كما كان لتمرد اقطاب السقيفة على النبي  
كانوا    ألن.  وامره وأ  عليه وآله المسلمين  الذي  كل  الشرعي  الخليفة  هو  من  يعلمون 

صهاك    ابن كان    إذا صهاك بذلك. و   ابن وقد اعترف    صلى اهلل عليه وآلهيخلف النبي  
من    يعلم جيداً   النبوة  وأوامرهوجيهات  والمعارض لت   صلى اهلل عليه وآلهنبي  لل   عاصي ال

  كان واضحًا لكل الناس. مر  ن هذا األأهو الخليفة الشرعي ويقر بذلك فهذا يعني  
كما فعل بل كان منهم من هو مستعد لتثبيت الخالفة الشرعية من خالل القتال  

 اخترط قد   الزبيرونحن نعلم أن    . ساده ايام صفاءه االيماني وقبل ف   الزبير بن العوام
في وجه اقطاب    تلك المواجهة أعلنقد  و   47".علي ُيَباَيع أغمده حتى "ال ،وقال سيفه

كسروا  ففقد الوعي  ف   ه بحجر رماه خالد بن الوليد على قفايه  السقيفة لكنهم سيطروا عل 
 سيفه على حجر.  

اقطاب السقيفة القرشيون نحو السقيفة  سرب  كان ت  إذا ف باإلضافة الى ذلك،            
وقد قال النبي    عليه السالممام علي  مير المؤمنين اإلأ لم يفعله    ماذا لفوحقًا    صحيحاً 

والحق   الحق مع "علي،  عليه السالم مام علي  مير المؤمنين اإلأفي    صلى اهلل عليه وآله
اجتمعوا في  هؤالء الذين  دار"؟ فأين كان موقع   حيث معه يدور الحق  ،علي  مع

قد    صلى اهلل عليه وآله  ورسوله  تعاىل ن هللا  أقطاب السقيفة أ  لم يعلمأ السقيفة من الحق؟  
للحق   معايير واضحة  الالحقة و لوضعا  تلك االجيال س تعرفها االجيال    هم دينتُ أن 

مخرجاتها لم تمثل إال  ن السقيفة و مر، فإفي حقيقة األلى يوم القيامة؟ إوتتبرأ منهم 
رتبوا االنقالب ليس فقط    نالذيالناكثون والخائنون،    ن و االنقالبيفقط؛  من حضرها  

  حيث على الدين برمته.   يضاً ابل  ، عليه السالم والوصي  صلى اهلل عليه وآلهعلى النبي 
 . الحتمية لفلتة السقيفة تحريف الدين وتزييفه كما سنرى الحقاً   اتكانت النتاج

صلى اهلل   النبيمواراة جسد  نه حتى عائشة نفسها لم تعلم بمراسم  أوالمأساة           
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بان    عليه وآله لهن  وأمره  اعتراضه  رغم  لدتاه  حفصة  مع  أنها  رغم  للثرى  الطاهر 
 "ما  ،عائشة  ذ تقول اللد التي وضعوها في فمه الشريفه!! إ   مادة  يتجرعوا من نفس 

  48األربعاء"! ليلة الليل جوف من المساحي صوت سمعنا  النبي حتى بدفن علمنا
وهذا يوضح أن أقطاب السقيفة مع عوائلهم كانوا مشغولون بمؤامرات خطيرة ترتب  

صلى  لهم عملية اغتصاب السلطة وتقمصها ولم يكن همهم أبدًا مواراة جسد النبي  
رحيل  وا بقد فرح عليهم السالم البيت هل أ عداء أ ن  أويبدو  الطاهر للثرى.  اهلل عليه وآله 

أنهم احرار  ب  صلى اهلل عليه وآله  استشهاد النبي  شعروا بعد . إذ  صلى اهلل عليه وآلهالنبي  
تآمر علني على  االنغماس بعد ذلك في ق و يثوا العهود والمالبيعات و خيانة ويمكنهم  

   .واالنقالب عليهما الدين وأهل الدين
.  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  لى  إ  مخرجات السقيفة   خبار أ وصلت             

في   صهاك  ابنبي قحافة و أ  ابن أن  عليه السالمعلي  كما علم أمير المؤمنين اإلمام  
  وادعيا   صلى اهلل عليه وآلهبانتمائهما لعشيرة النبي  احتجا  نصار  ألسياق جدالهما مع ا

عليه علي  مام  أمير المؤمنين اإلق  علَّ . فالخالفة منصب  قرابتهما له ليستحوذا على  
  في ذلك معلقاً   شخصوقد قال    49الثمرة" ضاعواأو  بالشجرة "احتجوا  ،ساخراً   السالم

هل الحق واالتكاء  أ صهاك على عقد السقيفة في غياب    بناي قحافة و أب  ابن  وداحضاً 
 : صلى اهلل عليه وآله على ادعاء القربى من النبي
 أمورهم ملكت  بالشورى  كنت فإن

 ب يَّ غُ  والمشيرون  بهذا فكيف
 خصيمهم  حججت بالقربى كنت  وإن

 50وأقرب بالنبي أولى فغيرك
           

  صلى اهلل عليه وآله ليحتجوا بالقرابة للنبي  القريشيون  قطاب السقيفة  أفمن هم            
بي  أ  ابنهل الحق؟ ماهي مدى عالقة الدم التي تربط  أ حتى يسرقوا وينهبوا حقوق  

حقوق    غتصبوا حتى يحتجوا بالقرابة لي  صلى اهلل عليه وآلهصهاك بالنبي    ابن قحافة و 
نفسيهما  صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنم  ؟ هل قدَّ عليهم السالمالبيت    أهل  ؛الورثة الفعليين 

  متزوج  صلى اهلل عليه وآلهيكن النبي  لم  أ؟  متزوج من بنتيهما  صلى اهلل عليه وآلهن النبي  أل
  كان متزوجاً   صلى اهلل عليه وآلهفالنبي  بكلمة اخرى،  ؟  من سبعة عوائل   اتخريأ  لسبعةٍ 
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نه من  أصهاك    ابنبي قحافة و أ  ابن غير  ىفهل ادع  تسع عوائل،تسع زوجات من  
بي  حتى يستحوذ على الخالفة ويتقمصها؟ هل كان الن  صلى اهلل عليه وآلهعشيرة النبي  

تليين قلوب الناس  كان أحد أهدافه من ذلك  م  أ يتزوج لتكوين عشيرة    صلى اهلل عليه وآله
سالم  في اإل  ين صهاك سابق ابن بي قحافة و أ  ابنكانت   إذا جل اعتناقه؟ و أللدين من  

وجمع ال يقل عن    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  سبق لإلسالم من  أ هل هم  
حسب اقرار سعد بن  صهاك    ابنو بي قحافة  أ  ابندخلوا االسالم قبل    خمسين رجالً 

النبوية على المسؤوليات القيادية  لهية و تعيينات اإلال وهل كانت  ؟  هبنال   51ابي وقاص
صلى    ونبيه  تعاىلقائمة على أسبقية اعتناق االسالم أم على معايير إلهية يقررها هللا  

بالرغم    صهاك او انهما رفضاه ابنبي قحافة و ا   ابن ؟ وهذا ما ال يعلمه  اهلل عليه وآله
"ال نبايع    ،نصاربي قحافة قول بعض األأ  ابنعندما سمع  . فمن أنهما كان يعلماه 

  ابن سرع  أ  ماذال  بي قحافة ومن معه من المهاجرين؟ أ   ابنتضايق    ماذال"  اً ال عليإ
لم  أحدهما؟  أنصار مبايعة  صهاك وابو عبيده وطلب من األ  ابنبي قحافة وقدم  أ

من ذاكرة من نطق   عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام خراج إجل أيكن ذلك من 
صلى    قرابة رسول هللاقائم على االحتجاج ب  مرن األأبيعة غيره مادام    باسمه رافضاً 

صهاك او ابا عبيدة،    ابن ابي قحافة،    ابن لم يزكي القريشيون؛    ماذال  ؟اهلل عليه وآله
ت، "ال نبايع إال عليًا" وتحركوا جميعًا إلى المسجد ليبايعوا  قال التي  مجموعة االنصار  

القريشيون؛    ن جوهر سبب وجود أمرة أخرى ام    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام علي
المؤمنين    ابن ابي قحافة،    ابن أمير  السقيفة كان خلع  ابا عبيدة، في  صهاك او 

 من موقعه الشرعي؟ عليه السالم اإلمام علي
عبيدة في السقيفة ممثلين  اصهاك واب  ابن ي قحافة و أب  ابن فمن الذي جعل             

مر خالفة  أجاز لهم البت في  أ ؟ ومن الذي  صلى اهلل عليه وآله النبيأقرباء  للمهاجرين و 
بقاء  أ ؟  صلى اهلل عليه وآله النبي   و أ   ابنليس  قحافة  واب  ابنبي  في  ي  صهاك  عبيدة 

لم يأمرهم  أ؟  صلى اهلل عليه وآلهخالفة للنبي  سامة مأ جيش  ب   االلتحاق   رفضهمالمدينة و 
لم  أسامة ولعن من تخلف عنه؟  أ بااللتحاق بجيش    جميعاً   صلى اهلل عليه وآله النبي  
سامة وتحت  أ عاديين في جيش    بوعبيدة جنوداً أصهاك و   ابن ي قحافة و أب  ابن يكن  

أبي    ابنصهاك من بيته ويخلع    ابن  صلى اهلل عليه وآله  ألم يطرد النبيسامة؟  أمرة  إ
حياته؟   لحظات  آخر  في  الصالة  في  الناس  إمامة  من  جعلهم  قحافة  الذي  فما 
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من تخلف عنه؟ اال يدل ذلك على    صلى اهلل عليه وآلهيتخلفون عن جيش لعن النبي  
من   صلى اهلل عليه وآله النبي  استشهاد ل  بْ من قَ حتى تة من مؤامرة مبيَّ  اً نهم كانوا جزءأ
االأ على  االنقالب  اإلجل  عيَّ ختيار  الذي  للخالفة  والنبوي  ألمؤمنين  ن  لهي  امير 

ي  صهاك واب  ابن بي قحافة و أ  ابن نه لو كان  أعليها؟ كما    عليه السالم  اً علياإلمام  
نهم  إف  والكاذبة  كتب التاريخ المزيفة  والقريشيين كما تدعيعبيدة يمثلون المهاجرين  

  خالفاً   صلى اهلل عليه وآلهمن كتابة حديث النبي    وبن عمر هم من منعوا عبد هللا    إذا
صلى اهلل  ما يقوله النبي  وتدوين  الناس بكتابة  عامة  يأمر    كان   للتوجه النبوي الذي

نفس الشيء بعد    أقطاب السقيفة  فعلبالفعل فقد  و   .ألنه ال يقول اال الحق   عليه وآله
نة تصابهم الخالفة منعوا تداول  نهم بعد اغأ ذ  . إ صلى اهلل عليه وآلهالنبي    استشهاد   السُّ

التبيانية التي ال يمكن من دونها   سالم الصحيح.  و معرفة اإلأالقرآن    فهم النبوية 
نةفي منع تداول  اليس توجههم   مطابق الدعاء كتب كهنة السقيفة التي  النبوية    السُّ

هي   صلى اهلل عليه وآله حاديث النبيأ من كتابة  هللا بن عمرو    عبد   تن من منعإقالت  
وابو    صهاك   ابن بي قحافة و أ  ابن   ؛ قطابهاألم يكونوا    إذا   اً إذمن هي قريش    !!قريش؟ 

الستار خلف  وبالفعلعبيدة وآخرون  السقي   نفذأ   فقد  ؟  تداول    فةاقطاب  نة منع    السُّ
أال يثبت ذلك    . رث النبوة في السقيفةإأن نهبا  بطريقة واضحة ومعلنة بعد  النبوية  

نةانا يحاربان الدين بصفة عامة و صهاك ك  ابنأبي قحافة و   ابنأن   النبوية بصفة    السُّ
 ؟صلى اهلل عليه وآله خاصة حتى قبل استشهاد النبي 

لذلك االجتماعأفترتيب             السقيفة  السريع كان  والمباغت و   المُبيَّت   قطاب 
مام  مير المؤمنين اإلأالى صاحبها الشرعي  سلطةجل منع االنتقال الطبيعي للأمن 

صلى اهلل  النبي    تعاىل هللا  خاطب    عندما والتي قد تم تتويجها عليها    عليه السالمعلي  
َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت   َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِ ْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبِ كَ  ﴿َيا  قائاًل،   عليه وآله
وعندها أعلن النبي    ﴾ّللا َ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرينَ   ِإنَّ  َوّللا ُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ  ِرَساَلَتهُ 

عليه    اً مام عليمير المؤمنين اإلأن  أ   في غدير خم على الناس جميعاً   صلى اهلل عليه وآله
النبي    .على كل مؤمن ومؤمنه  ولي    ؛ مثله  السالم مير  أيد    صلى اهلل عليه وآلهورفع 

وبايع كل    . على كافة الناس  له ولياً   باً منصِ    عالياً   السالمعليه  مام علي  المؤمنين اإل
  ابن قطاب قريش مثل  أبمن فيهم    عليه السالم  اً مام عليمير المؤمنين اإلأالحضور  

هللا    أتم ووليًا  خليفة    عليه السالم  اً مام عليمير المؤمنين اإلأ  . وبتتويجصهاك وغيرهم 
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به وعند ذلك فقط    تعاىلرضي هللا  و   أصبح بذلك دين اإلسالم مكتمالً النعمة و   تعاىل
تقول،  القرآنية  يةاآل   نزلت  َوَأْتَمْمتُ   التي  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ِنْعَمِتي   ﴿اْلَيْوَم  َعَلْيُكْم 

 . صلى اهلل عليه وآله على النبي ﴾َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً 
السقيفي فان               هو    وروحياً   الحق بكامله مادياً فرغم تضليل كهنة البالط 

كما   هذا  ون يعرفكل الناس  وكان    .لهية والنبويةلألوامر اإل  وفقاً   عليهم السالمالبيت    ألهل
وضوح عندما جاء البراء بن عازب بعد فلتة وفتنة  ذلك  ونرى  يعرفون آباءهم وامهاتهم  

  52بكر" أبو بويع هاشم  بني معشر "يا  ،وقال بني هاشم  على الباب السقيفة فضرب 
 أولى ونحن  عنه نغيب حدثاً  المسلمون يحدثون  كان "ما  ،من بني هاشم  بعض فقال

من    53بمحمد." أهل  وفقاً   "مسلمين "السقيفة  فلتة  حدث  أفهل  نطقه  عليهم    البيت  لما 
امتنع الكثير من المسلمين دفع    ماذا لأبي قحافة "خليفة" حقًا ف   ابن كان    إذا و   ؟السالم

إال أنه وكجزء من كوم الكذب الذي انتجه    ؟ له   لما ليس حقاً   صباً واعتبروه مغت ه  الزكاة ل
السقيفي،   البالط  سم  كهنة  الذين    وافقد  قحافة   ابن انقالب  عارضوا  المسلمين  ابي 

بينما كان ابي قحافة    ابن  هم بواسطةوبرروا قتلمرتدين  بأنهم  دفع الزكاة له    وارفضو 
يعترفوا بخالفة  رفضوا أن  و   عليهم السالم البيت    هلنصار الخالفة الشرعية ألأ من  أولئك  

 . عليهم السالمغير خالفة أهل البيت ي شخص آخر أ
ساقها            التي  المبررات  تلك  كل  السقيفةقطاب  أورغم  اجتماع  في    قريش 

الخالفة   كاذيب  واأل  المزيفة  والتلميعات  الواهية  والتبريراتوالتَّخرُّصات  الغتصاب 
ن  إالسقيفة فمخرجات  آثار  االحداث و السقيفي مجريات    حاط بها كهنة البالطأ التي  

  ابن ذ يقول  أ .  ممتلئة بالشر  سقط بورصة السقيفة واعتبرها فلتةأصهاك نفسه قد    ابن
 هللاولكن    كذلك كانت قدوتمت أال وإنها    فلتة بكر أبي بيعة ما كانتصهاك "إن

  ابن جرد    قد  صهاك  ابن فإن  هكذا، فإنه بهذا التصريح االعترافي  و   54".شرها وقى
شر    تعاىل فهل وقى هللا   . صلى اهلل عليه وآلهخالفة النبي ه ب ية شرعية لأبي قحافة من أ

  في الحقيقة فإن فلتة   ؟ م ترسخت شرورها وتطايرت في كل االتجاهاتأ تلك الفلتة  
ثارها  آ الناس    يواجهلذلك  دين و أسس االنحراف واالنقالب على ال قد وضعت  السقيفة  

هذا الوخيمة   يومنا  الصحابة  لم  أ  .الى  كبار  يسمون  من  واللليمهد  طلقاء  منافقين 
صلى  والنزو عليه رغم تحذير النبي    صلى اهلل عليه وآلهصعود منبر النبي  ونين  علوالم

 ؟من ذلك  اهلل عليه وآله
بالكذب والتلفيق    مليءالسقيفة وما جرى فيها    تاريخ الذي يتحدث عنفال         
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والتبرير غير المقبول. بل يشعر كل صاحب عقل باحث أن هناك احداث  والتزوير  
فظيعة ورهيبة لم يذكرها كهنة السقيفة بل وتم دفنها ولذلك ال يعرف الناس عنها  

التاريخ المزور وز وتناقل كهنة البالط السقيفي  شيئًا.   ادوا  على مر العصور ذلك 
بطريقتهم    المقلوبة وتبرير ما حدث القبيحة و جل تلميع الصورة  أ من  عليه بهاراتهم  

بي قحافة  أ  ابنن  السقيفة يدرك أمداوالت اجتماع  فمن يتدبر في أحداث و .  الخاصة
صهاك لم يتفاجآ باجتماع السقيفة كما ادعى كهنة البالط السقيفي. بل كان    ابنو 

بي قحافة  أ  ابن ن  وتدل األحداث والمداوالت أ  .االجتماع  ذلكهناك ترتيب مسبق ل
األنصار  ممن رتبوا لهذا االجتماع بالتنسيق مع  جزءا  عبيدة كانوا   وصهاك واب  ابنو 

نصار يعلمون  كان األكما    . صلى اهلل عليه وآله  وذلك في الفترة االخيرة من حياة النبي
  عليه السالم علي  مام  مير المؤمنين اإلأمعارضة المهاجرين لخالفة  منذ زمن طويل  

مام  مير المؤمنين اإلأل   خذ البيعة منهم جميعاً أ قد    صلى اهلل عليه وآله ن النبي  أرغم  
الجاهليةحيث  .  عليه السالم علي   المقولة  على  المهاجرون  النبوة    ،اتكأ  تجتمع  "ال 

لى نظام قريب من النظام الجاهلي في االدارة  إوالخالفة في بني هاشم" وارتأوا العودة  
المستلحقة    كوادر من خالله  عطى  تُ  قيادية  لى قريش  إ القبائل  نه  عوُيبَعد  وظائف 
الكبرى  أ القبائل  الوقتقطاب  الظاهري لالسالم  .  مثل بني امية لبعض  فإعالنهم 

ة الركض خلف السلطة حتى ولو كلف االمر بيع الدين من اجل  كان يحتضن غريز 
  ها من قبل قبيلة بني عامر تالفكرة التي طلبتبنوا  نصار قد  ن األأبينما يبدو  الدنيا.  

 صلى الرسول دعا لما  أنه   هشام ابن  سيرة في  جاء. فقد  صلى اهلل عليه وآله  من النبي 
 لإلسالم عند حضورهم للحج في مكة فقالعامر   قبيلة بني وسلم وآله عليه اهلل

 أيكون  خالفك، من على هللا  ثم أظهرك أمرك على  بايعناك نحن إن  أرأيت "  ، رئيسهم
فالنص النبوي    55يشاء" حيث يضعه هلل، األمر ،النبي فقال بعدك؟  من األمر لنا

ليس أمر شورى بين الناس  هو  و .  تعاىل يوضح جليًا أن أمر "الخالفة" هو أمر هللا  
 اهلل عليه صلى النبي  يوضحه من خالل نبيه  تعاىلإن هللا    وال شروط قبلية مسبقة. 

. ويبدو أن األنصار قد تبنوا ذلك الطلب "العامري" المرفوض من جانب  وسلم وآله
فجعلوه  لكنه  و   وسلم آله و اهلل عليه  صلىالنبي   نفسوهم  في  أجندة  جزءًا  اختمر  من 

مام  مير المؤمنين اإلأخالفة  ضد  كانت هناك معارضة كبيرة  هذا يثبت أنه  و السقيفة.  
. حيث  نصارمن جانب األ  يضاً أليس فقط من جانب المهاجرين بل    عليه السالمعلي  

في شأن الخالفة النبوية. ولذلك يبدو أن المهاجرين    "الرؤية "العامرية  تبنوا جميعاً 
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على محاصصة    صلى اهلل عليه وآلهالنبي    استشهاد حتى قبل    سراً   ا اتفقواألنصار قد  
اإلأبعاد  إعلى    صر ت المؤمنين  علي  مير  السالممام  الخالفة.    عليه  ن  أال  إمن 

أنفسهم   وفرضوا  باألنصار  غدروا  االمهاجرين  دعوى  على  العائلية    لقرابةباللعب 
النبي   المحاصصة  . أصر األصلى اهلل عليه وآلهوالعشائرية والقبلية من  نصار على 

المهاجر  كله  و وأصر  باألمر  االستحواذ  على  بجعل  نفسهم  ألن  كاذب  وعد  مع 
  عليه السالم مام علي  مير المؤمنين اإلولألسف لم يأت ذكر اسم أنصار وزراء.  األ

حضر من المهاجرين الذين تعلقوا بدعوى    إال كيدًا من جانب بعض األنصار بمن 
بعد أن فقد األنصار األمل في االستحواذ باألمر    صلى اهلل عليه وآله  القرابة من النبي

  مخططةن السقيفة وأحداثها كانت  إوعليه فأو الحصول على محاصصة منصفة.  
والحاضرين  أبين   المهاجرين  النفر من  األنصار  ولئك  قبل  من  السقيفة حتى  في 

لكن تم االنقالب بواسطة المهاجرين على الخطة  .  صلى اهلل عليه وآله النبي    شهاد است 
  . داخل انقالب  ن السقيفة كانت انقالباً إيمكن القول  نصار وبذلك  المتفق عليها مع األ

" مما  أَْعَقاِبُكمْ  انَقَلْبُتْم َعَلى"  ية القرآنية التي تقول،اآل  هذا الواقع تم تصويره من خالل
. وهكذا  وأن معظم من يسمون "الصحابة" شاركوا فيه  االنقالب كان عاماً يؤكد أن  

عليه  مام علي  مير المؤمنين اإلوأ  صلى اهلل عليه وآله ن النبي  و لم يخن هؤالء المهاجر 
من خالل  تباع المكر السياسي واالستدراج الكاذب  انصار با األو بل خان  فقط،  السالم

اعتمدوا على المجادلة من منطلق  م  . ثفي بادئ األمرالمحاصصة على السلطة  
للنبي  ال الطريقة    . الحقاً   صلى اهلل عليه وآلهقرابة    عشائريةالالمهاجرون  وظف  وبهذه 

بيعة هشة مصطنعة حصلوا على  وضاع و على األ  واسيطر فالجاهلية والوعود الكاذبة  
اب  وبذور االنقسام واالنتقام. فأقط ات شوبها الكثير من الصراعتومخادعة وإجبارية 

نصار فحسب بل زرعوا وسقوا بذور الصراع بين  السقيفة من المهاجرين لم يفتتوا األ
يقف   من  كل  وجه  في  والسبي  والحرق  بالقتل  والتهديد  السيف  ورفعوا  المسلمين 

المهام    إلنجاز سلم  أعراب من بني  وقد استجلبوا بتنسيق مسبق رعاع األ  . ضدهم 
أو  المقاومة مثل تحرك األنصار أو جيش أسامة    القذرة ومواجهة كافة احتماالت

البيت   فاجبروا    عليهم السالمأهل  وضربضدهم.  البيعة  على  هو    واالناس  من  كل 
ليجبروه  هو ضد تلك الفلتة    منكل  ه  من  واخرجأو الطاهر  بيت النبوة    واوهاجم  رددالمت

 .  بيعة للمنقلبين قدم العلى أن ي
المسلمين  أوهكذا             السقيفة  مخرجات  األإرجعت  الجاهلي  المربع  ول  لى 
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لكن ظل اهل  لى المدينة.  إ  من مكة  صلى اهلل عليه وآلهالنبي    هجرة الذي تسبب في  
من  فقد جاء اقطاب السقيفة  النفاق والكفر يطاردون اإلسالم األصيل حيثما ذهب.  

طالئع قريشية متقدمة كونوا  يلبل    تعاىل   ليسوا كمهاجرين الى هللا لى المدينة  مكة إ
وتخترقه رض المهجر  أ حيط بالدين في  ت و   صلى اهلل عليه وآله حول النبي  وبطانة تتحلق  

التحفت  وإلكمال أجندة السقيفة االنقالبية فقد  ول.  لى المربع األإ رتب إلرجاعه  تو 
اإل  سربال  السقيفية  حتى  القيادات  و سالم  ويتجنبوا  يوهموا  العامة    نهوض يموهوا 

بنفس الروح التي ناصروا بها    عليهم السالم  لينصروا اهل البيتنصار مرة أخرى  األ
ن يجتمع أذ كان اقطاب السقيفة يتوجسون من  إ من قبل.    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  

البيت    اهلحول    صلى اهلل عليه وآلهالمهاجرون المخلصون واألنصار المخلصون للنبي  
قطاب  أن المكر المحبوك والمطبوخ بواسطة  أبيد    .ليواجهوا االنقالبيين   هم السالمعلي

ت  البي   أهلالسقيفة من المهاجرين تسربل بالدين ويبدأ في استقطاب من هم حول  
  يضاً أسارع    . كماوالمناصب  و العطاياأبطرق كثيرة منها التهديد بالقتل    عليهم السالم

نهم يهددون مناصب اقطاب  ليس ألالمناصب  بإعطائهم    في التقرب من الطلقاء
النهم   بل  فإن  السقيفة  جميعًا،  نعلم  كما  الدين.  لتحريف  المستقبليون  المنجزون 

يناصروا  ليس من المتوقع مطلقًا أن  و   عليهم السالمالبيت    أهلالطلقاء هم الد أعداء  
تعيين يزيد بن  صهاك على   ابن بي قحافة و أ ابنلذلك سارع  . عليهم السالمالبيت    أهل

وهذا واضح    .لبني امية لدفن اإلسالم   الطريق  وذلك ليمهداسفيان على الشام    يأب
صهاك على باب الطليق الملعون ابوسفيان واقوال    ابن ابي قحافة و   ابنمن تهافت  

حاوال تفكيك البيت الهاشمي  ه الملعون ذي اإلست. كما  بنله وال  ة صهاك الممجد  ابن
صهاك    ابنوبالفعل نرى اهتمام    . س وجعله على عقبهعباربوي البعرض نصيب لل

 . كان من ثمار ذلك االختراق عباس واتخاذه له رفيقًا وخليالً   ابنب
ن السقيفة قد أجبرت اإلسالم األصيل ليسير في مسار هجرة  إيمكن القول            

زيًا  ولذلك أصبح خط السقيفة موا. عليه السالم ثانية يعود بعدها مع المهدي المنتظر 
أبدًا الى يوم الدين. فبينما كان أقطاب السقيفة  لتقيان  وال ي   السالم  معليه  لخط أهل البيت

بمهام    مشغوالً   عليه السالم مام علي  مير المؤمنين اإلمشغولين بنهب إرث النبوة كان أ
صلى  لوصية النبي    الثرى وفقاً   ته لموارا  صلى اهلل عليه وآلهتجهيز النبي    ؛ ومقدس  نبيل 

يا علي! ال يلي غسلي وتكفيني  "،  عليه السالممام علي  المؤمنين اإل   ألمير  يه وآلهاهلل عل
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التاريخية لتبليغ   حاورمجموعة من الم  صلى اهلل عليه وآله وهكذا جعل النبي 56غيرك."
لوالية العلوية. وكان من تلك المفاصل  وفقًا ل أمر الوالية وضبط سلوك المسلمين  

أمر تجهيز  التاريخية   مهام  أل  صلى اهلل عليه وآلهالنبي  جعل  إلى  الثرى  مير  مواراته 
حتى يكون قائدًا آلخر مراسم الحضور النبوي وأول    عليه السالم مام علي  المؤمنين اإل

المقدس. الحضور  ذلك  بعد  ما  أ  مراسم  على  وعليه  الواجب  من  يكن  ب  قطاألم 
وبيته حتى تتم مواراته    صلى اهلل عليه وآلهقل حول مسجد النبي  السقيفة التموقع على األ

الذي    يال يتعجب كل ذأالثرى؟   المخزي  السقيفي  الموقف  ضمير حي من ذلك 
المجتمع فيه  السقيفة  و خذل  في  اإلأن  التصرف  متطلبات  واألخالقيبسط    نساني 

الُص   الالئق  تحتمه  أن  يد؟  والوفاء  ةبَ حْ الذي  الكذابون  السقيفي  البالط  كهنة  عي 
السقيفة   الفتنة!  أ اقطاب  الى السقيفة ألنهم تخوفوا من  كان في  الذي  فمن  سرعوا 

  صلى اهلل عليه وآلهم المجتمعين حول دار النبي  أقطاب السقيفة  اأ   ؛ فعالً   موقف الفتنة 
بي قحافة انه عمل على تجنبها  أ   ابنية فتنة يدعي  أ وا عليه ويواروه الثرى؟  ليصلُّ 
صلى اهلل عليه    عامة المسلمين الذين اجتمعوا حول المسجد وقرب بيت النبيكان  بينما  

ن فارق دنياهم  أالثرى بعد    تعاىلكانوا في وجوم وحزن على مواراة خير خلق هللا    وآله
ى  إل  يتقاودون   ينالهثوابو عبيدة ناكثين و صهاك    ابنابي قحافة و   ابنبينما ركض  

هل الحق؟ هل كان هناك عاقل سيتحدث عن  أ   وا خوني على الحق و   وا نقضُّ ي السقيفة ل
ال يبين موقف  أالثرى؟    شريفال  صلى اهلل عليه وآلهالخالفة قبل ان يواري جسد نبيه  

النبي من حضروا   يعلمون أ  الثرى   صلى اهلل عليه وآله  مواراة  كانوا  المسلمين عامة  ن 
ن السقيفة  أو   صلى اهلل عليه وآلهللنبي    عليه السالم علي  مام  مير المؤمنين اإلأبخالفة  

صحاب الحق من حقوقهم؟ وقد  أ لحرمان هناك  كانت لصوصية ارتكبها من اجتمع 
وفي   قذى، العين وفي "فصبرت  ،في ذلك  عليه السالممام علي  مير المؤمنين اإلأقال  

 فالن إلى  بها  فأدلى لسبيله،  األول مضى حتى ، نهباً  تراثي أرى  شجا،  الحلق
عليه  مام علي  مير المؤمنين اإلأفأقطاب السقيفة لصوص كما وصفهم    57بعده...."

الفلتوي..  السالم والنهب  اللصوصية  دواهي  من  هم  تراث بل  نهبوا  مير  أ  حيث 
  والدين هبيت  الشرعية هي بيت الدين و فالخالفة    .عليه السالم   اً مام عليالمؤمنين اإل

البيت بالالثقل األصغر وهم    ألنهم  السالم  معليه  اهل  األكبر مربوطون    القرآن،   ؛ثقل 
من بابه    بيت الدينقطاب السقيفة لم يدخلوا  أن  أ  الإ   .حوض التهما  هوجكالهما  و 
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يدخل  فموعليه،  الشرعي.   اللص  إ بوابهاأالبيوت من غير  ن غير  يقول  ؟  مير  أذ 
 واألبواب. والخزنة،  ، واألصحاب الشعار،  "نحن ،  عليه السالممام علي  المؤمنين اإل

وبذلك    58".سارقا سمي أبوابها، غير من أتاها فمن من أبوابها،  إال البيوت تؤتى ال
ألنهم    اقاً قطاب السقيفة ومن واالهم سرَّ أ  عليه السالممام علي  مير المؤمنين اإلأ  اعتبر

 .   وقد اثبت التاريخ ذلك جلياً خذوا ما ليس لهم وعاثوا فساداً أ
إن من سكت على مخرجات السقيفة قد فعل ذلك إما خوفًا من أقطاب            

ن  بينما أ  السالم  معليههل البيت  حسد ألبسبب الالسقيفة أو طمعًا بما في أيديهم أو  
  لخالفة اغتصاب ابسبب اعتراضهم على تمردهم على السقيفة كان  تمردغلبية من أ 

.  لكن سماهم كهنة البالط السقيفي كذبًا وتضلياًل مرتدين أبي قحافة    ابنبواسطة  
وسلمان   رضي اهلل عنه وخالد بن سعيد بن العاص رضي اهلل عنه مالك بن نويرة  كانوقد 

وطلبوا    أبي قحافة في هذا الشأن  بنممن قالوا قواًل واضحًا ال   رضي اهلل عنه الفارسي  
غلبية من ُقِتُلوا في تلك المعارك كانوا من الموالين  أ ن أ  كما. هلهمنه تسليم الحق أل

  سموهم جميعاً أ لكن كهنة البالط السقيفي    عليه السالممام علي  المؤمنين اإل  ألمير
  بداً أ لم يأمر  . وفيما يختص باالرتداد فإن اإلسالم  قليةأمرتدين بينما كان المرتدون  

القتل والتنكيل    رتكب اقطاب السقيفةاكن  للم يقاتل االسالم والمسلمين.    إذا ل مرتد  ابقت
  جزءاً   وكان كل ذلك   . مقابر الجماعيةحرقوا الناس ودفنوهم في    . كما أنهم والسبي

مام  مير المؤمنين اإلبخالفة أجندة السقيفية التي استهدفت ليس فقط المؤمنين من أ
  قطاب السقيفةاألساسي ألالدافع  ن  من سموهم المرتدين أل  يضاً أ بل    عليه السالم  اً علي

ة بالنسبة  ولويأ ولم يكن بقاء الناس في الدين  هم  انقالب  ةخضاع الناس لسلطإكان  
السقيفة؟ فحقيقة  أل قاله  أقطاب  ما    بن ابي سفيان   معاويةالطليق    ابن الطليق  ن 

فلتة السقيفة كان جزءًا من اجندة السقيفة.  كثر من عقدين ونصف من  أبعد    الحقاً 
 لتصلوا  قاتلتكم  ما وهللا "إنية بن ابي سفيان بعد ان استلم السلطة،  حيث قال معاوي

كان    59وأنتم كارهون" ذلك  هللا  أعطاني  وقد  عليكم،  ألتأمر قاتلتكم وإنما وال لتصوموا، 
لكنهم  ايضًا  قطاب السقيفة  أفي صدور    سائداً والناس  مثل هذا االنطباع تجاه الدين  

ي ا لم  سفيان  معاوية  الطليق  علنه  أ كما  صراحة  نه  عال ستطيعوا  أبي  نهم  أرغم  بن 
إما إهمال او  وبالفعل فقد تم  .  والدين   في الناس   وأفعالهم برزوه من خالل سلوكهم  أ

وتحريف طريقة  عندما كان في الشام.    تحريف الصالة كما اقر بذلك انس بن مالك
  . فكيف ستكون صالة المسلمين واجب أساسي في الدينأداء الصالة يعني تحريف  

صهاك عشر سنوات بالرغم من انه لم يكن يعلم حكم    ابن صحيحة وقد حكمهم  
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الماء.   وجود  الجنابة في عدم  اقطاب  الطهارة من  جهل  نتخيل مدى  ان  ويمكننا 
نفسهم  أقطاب السقيفة  أ ن  إوعليه فالسقيفة ومع ذلك اغتصبوا السلطة وحكموا الناس.  

من  جزءًا  ه. فتحريف الدين كان  من المؤامرة التي تستهدف الدين نفس  كانوا جزءاً 
ذلك التحريف  خططون على انتاج  كانوا ي  هم جندة االساسية ألقطاب السقيفة لكناأل

 . صلى اهلل عليه وآله  ورسوله تعاىل هللا  تمردة ضدبطريقتهم الخاصة وتحت سلطتهم الم
اكتمل فيه  و  طرياً  غضاً الدين كان  صلى اهلل عليه وآلهفعندما استشهد النبي           

  وآله  عليه اهلل  صلىالنبي  عيَّن  لذلك    .جانب التأويل والتأصيل   بقي جانب التبليغ و 
يقوموا بمهام تأصيل وترسيخ  حتى  له    اءخلفمن ذريته الطاهرة  إمامًا  عشر    ياثن

ك  تر ال ت  تحت قيادة ربانيةفي المجتمع    واقتصادياً   واجتماعياً   وثقافياً   الدين وجدانياً 
مير المؤمنين  أالسقيفة بخالفة    أقطاب   علملم يفي المجتمع. وعليه، أ   للجاهلية  ثراً أ

صهاك    ابن لم يبايع  أ؟  من بعده  السالم  معليهواالئمة الطاهرين    عليه السالم مام علي  اإل
على كل مؤمن ومؤمنة؟    في غدير خم ولياً   عليه السالم  اً مام عليمير المؤمنين اإلأ
  ههل عرضف  ،موضوع الخالفة كان ُمخَتَلَفًا فيهإدعى كهنة البالط السقيفي ان    إذاو 
صلى    لحديث النبي  وفقاً   عليه السالممام علي  مير المؤمنين اإلأب السقيفة على  قطاأ

 ألمتي تبين "أنت  ،عليه السالممام علي  مير المؤمنين اإلالذي يقول أل  اهلل عليه وآله
انتزعوها واغتصبوها من   ألنهم ! لم يفعلوا ذلك  بداً أ ال،    60بعدي"؟  فيه من ما اختلفوا

اإلأ المؤمنين  علي  مير    صلى اهلل عليه وآله النبي    ن سيطيعو فكيف  .  عليه السالم مام 
اإلأعلى    الخالفة  مرأ  ن يعرضو و  المؤمنين  علي  مير  يسمع  أ؟  عليه السالممام  لم 

النبي   حديث  السقيفة  قال  واله  لى اهلل عليهصاقطاب  على   ، الذي  ولى  الناس    "من 
وهل    61علم منه فقد خان هللا ورسوله وسائر المؤمنين"؟ أ وهو يرى من هو    شخصاً 

هللا   الخائنين؟    تعاىليهدي  واقعاً مخرجات  تنتج    م ل أكيد  الهُ   بعيداً   السقيفة    ى دعن 
صهاك    ابنم  د ِ قَ لم يُ   ماذالكان امر الخالفة امر حكم وقضاء ف  إذاو لهي والنبوي؟  اإل

؟ الم يسمعوا النبي  للخالفة  عليه السالم مام علي  مير المؤمنين اإلأالسقيفة    وأقطاب
علي"  صلى اهلل عليه وآله "أقضاكم  يقر    62يقول،  بذلك  صهاك    ابنألم    ، قائالً نفسه 

نةاألعلم بالقرآن و  هو  واألقضى  63علي"؟  "أقضانا الشريعة وأحكامها   وكافة قوانين  السُّ
أ  وتأويلها  يكون  المؤموبذلك  اإلمير  علي  نين  السالممام  للحكم    عليه  األصلح  هو 

صهاك المجال    ابنبي قحافة و أ  ابنلم يفسح    ماذالف .  ناسواألجدر بتولي شئون ال 
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صلى   ورسوله  تعاىل   نه عليه هللاعيَّ   مهاماً ليتولى    عليه السالم مام علي  المؤمنين اإل  ألمير
قطاب  أتقدم  ماذالو  وأكدت ذلك الكثير من النصوص االلهية والنبوية؟  اهلل عليه وآله

الدين  في    ينهلاجانهما كانا  رغم    عليه السالممام علي  مير المؤمنين اإل أالسقيفة على  
من  الناس    صلى اهلل عليه وآلهر النبي  لم يحذ ِ أبصفة عامة والقضاء بصفة خاصة؟  

 وال فتهلكوا، فال تقدموهمابقول، "؟  يهم السالم عل  عترته الطاهرة القرآن و م على  تقدُّ ال
وبالرغم من ان اقطاب السقيفة  منكم"؟   أعلم فإنهم  تعلموهم  فتهلكوا وال  عنهما تقصروا 

، مع ذلك فإنهم كانوا  عليه السالم مام علي  مير المؤمنين اإلأقد اغتصبوا الخالفة من  
جهلة بالدين    ألنهم مامها  أعندما يواجهون معضلة فقهية يقفون عاجزين    يه لإيرجعون  

الذي ال    منصب لى ذلك الإالذي قدمهم  ن  ليس لهم. فم  نصب لكنهم جلسوا على م
 يتناسب مع من يجهل الدين واحكامه؟ 

هدموا  منافقين  مؤتمر  و انقالب  كانت  السقيفة  ن  إوعليه يمكننا ان نقول           
ثر  أالذي    الباطلنشروا  الحق و   واوكتمفي الدين  النحراف والتحريف  اوا  نتجوأ الدين  

صهاك ومن    ابن بي قحافة و أ  ابن تشبث    الى هذا اليوم. وقد سلبًا على حياة الناس  
فعيلها  وت في جاهلية ثانية  الجاهلية    حياءأ جل  أالسقيفة من    بمخرجات  ماكانوا معه

النبي  وكل هذا قد حدث بالرغم من أن   .رض فساداً األالدين تحريفًا وفي  لتعيث في  
"لتتبعن سنن من كان قبلكم    حذر من يسمون الصحابة قائاًل، قد    صلى اهلل عليه وآله

رسول هللا:    حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا  ذراعاً   وذراعاً   شبراً   شبراً 
فمن؟"  قال:  والنصارى؟  المهاجرين    اليهود  غالبية  النقالب  رمز  هي  فالسقيفة 

،  صلى اهلل عليه وآلههمالهم لقول النبي  إ وطمعهم في السلطة و   دين واألنصار على ال 
صلى اهلل    الذين عينهم النبيخليفة"   عشر اثني إلى  منيعاً  عزيزاً  الدين  هذا  يزال "ال

فكل من حضر السقيفة وخضع لها لهو ناكر  من ذريته وسماهم بأسمائهم.    عليه وآله
ش  في  والنبوي  االلهي  وبذلك  للترتيب  الخالفة  اإلفهو  أن  للنصوص  لهية  مخالف 

صلى  معارضة النبي    علىقطاب السقيفة  أ  عتاد ا لقد  في الحقيقة،  والنبوية الواضحة.  
جندتهم االنقالبية حتى قبل  أنجاز  إوا في  ألهية وبد في كل الترتيبات اإل  اهلل عليه وآله

. وكل ذلك حدث بسبب سيادة حركة النفاق وصراع  صلى اهلل عليه وآله النبي    استشهاد
 الجاهلية. القريشية واألعرابية الدوافع 
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 صلى اهلل عليه وآله وسلم  لى مسجد النبي إ  ة السقيفلصوص وصول 
صلى جثمان النبي    ة موارا مراسم  طاب السقيفة عن  أقن تغيب  أبعد                       

صلى    رث النبيإقاموا بنهب  السقيفة و   نهم ركضوا إلى ألالثرى  الشريف    اهلل عليه وآله 
مسروق  ال  واإلرث  ضجيجال ب  واوصل،  عليهم السالمالبيت    أهلالذي هو حق    اهلل عليه وآله

سيدة  بقي من عارض السقيفة ومخرجاتها في بيت  بينما  الشريف  لى المسجد النبوي  إ
واقع قبلي  قد كان يسود حول المسجد  . و عليها السالم  الزهراء  فاطمةنساء العالمين  

كان  ذ  إ مشؤوم.    واعرابي  قبليقريشي و صورة قاتمة لمستقبل    هذا  عطيوقد ا متشرذم  
  وقاص وعبد  أبي بن سعد   حول زهرة  وبني  عفان،  ابن مجتمعين حول   أمية وبن

نه كانت هناك مجموعة من الترتيبات القبلية التي  أ الرحمن بن عوف. وهذا يوضح  
ذ  إ جتمعون في السقيفة.  أولئك الذين كانوا ي فشل    إذالخيارات أخرى  كانت مستعدة  

لى المسجد  إ  المنقلبين  السقيفةلصوص  يالحظ الباحث والمدقق لصورة لحظة وصول  
يوحي بتجمعات  كل ذلك  المسجد و حول  كانوا  أولئك الذين  لتجمعات    ةالقبليوالصبغة  

الحضارية النبوية التي تتسامى فوق  لقيم  من باقة اصحبتها  في  متحجرة لم تستفد  
كيف    صلى اهلل عليه وآلهالمتحجرة من النبي  القبيلة  لم تتعلم تلك التجمعات    .القبلية

عقبت  أ يام الحزينة التي  خوة الدينية الحقيقية حتى في تلك األلى مستوى األإترتقي  
 .  صلى اهلل عليه وآلهالنبي    استشهاد

اال           الموقف  لنفسه ولفعله مرة أخرى    ابنعطي  ا   يبنقالوفي هذا  صهاك 
 فبايعوا "قوموا  ،لمجتمعينولئك األصهاك    ابن ذ يقول  إ .  تنفيذياً   قيمة منبرية ودوراً 

  ابن  وسعد عفان  ابن أمثال  *النواصب  فقام   64األنصار" وبايعه بايعته فقد أبابكر، 
 بيده  يحمل كان صهاك ابن  أن ويقال   .فبايعوا  بن عوف الرحمن وعبد أبي وقاص 

يهدد بها الناس حتى يبايعوا وهنا يستشف الباحث في التاريخ معاملة   نخل  عسيب 
وكأنهم  أ للناس  السقيفة  ال قطاب  من  إلدواب  قطيع  بقبول  وذلك  مخرجات  جبارهم 

بعد اغتصابها    والمتقمصة للخالفةسالم  المتآمرة على اإلودخول حظيرتها  السقيفة  
قطاب السقيفة  أدخل  أام نجاح االنقالب فقد  . ولضمان اتممن أصحابها الشرعيين 

ي مقاومة تحاول  أدوا  ي ِ حَ ليُ تسليحًا كاماًل وذلك    عرابية وهي مسلحةسلم األأ قبيلة  
ولى ويجبروا  يام األويضمنوا السيطرة على الوضع في األ  عليهم السالم  ل البيت أهنصرة  

نها كانت  أ. ويبدو  يهم عل   أقطاب السقيفة  الناس على الخضوع لالنقالب الذي فرضه
تحركوا ضد    إذا  وأنصارهم  عليهم السالم   البيت  اهلترتيبات عسكرية مسبقة لمواجهة  
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  مخرجات السقيفةلدعم  سلم  ألقبيلة    مسلح الالدخول    من  ضح ت قطاب السقيفة. وهذا يأ
القبيلة    ؛القبلي المتشرذم   وكذلك الوضع كل  قطب يتجمع حول قطٍب من اقطاب 

 . التي ينتمي اليها
  الجاهلية القريشية والنفاقية و الدوافع    حملةمعارضة  ن  إ ، يمكن القول  وعليه         

وواضحة ولها  ظاهرة  كانت    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  لوالية    واألعرابية
لتلك المعارضة هلل    تتويجاً   تالسقيفة كان   أنويمكن القول ايضًا  .  جذورها التاريخية

لهي والنبوي في الوالية العلوية.  لألمر اإل  بل وعصياناً   صلى اهلل عليه وآلهولرسوله    تعاىل
 ال له، "  صلى اهلل عليه وآلهموقع النبي  بي قحافة  أ  ابنمثل    اً شخصحتل  اذ كيف ي 

دعا لشهداء ُأُحد فطلب    وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  ف  65؟ بعدي" واثُ حدِ تُ  ما أدري 
 صلىدعاء مثل ذلك لكن النبي    وسلم  وآله عليه  اهلل صلى النبي  أبي قحافة من    ابن 

وهكذا    66". شيًئا أجورهم  من يأكلوا لم  هؤالء "ولكنرفض وقال،    وسلم وآله عليه اهلل
ابي    بنالمن أية ضمانة بالجنة وقال  أبي قحافة    ابن   صلى اهلل عليه وآله  النبي حرم  
اجل  قحاف من  بحياتهم  والنبوية وضحوا  االلهية  االوامر  اطاعوا  ُأُحد  ان شهداء  ة 

  إلى سدة الحكم   كيف يأتيالدنيا! وعليه،  الحياة  الدين وانهم لم يأكلوا اجورهم في  
ألم يعلم اقطاب السقيفة    ؟وذوو األفعال المستقبلية الغامضة والعاصون للوحيالجهلة  

أولئك  ال  إلى تأويل يقيني وجازم وترسيخ وتأصيل ال يقوم به  إ التنزيل يحتاج  أن  
صلى  ة النبي  نَّ الراسخون في العلم؟ فهل يقوم بأمر التأويل اليقيني والجازم للقرآن وسُ 

الم  ؟  أو أصحاب مستقبل غامض أو أعداء له لدينون اجهل شخاص يأ   اهلل عليه وآله
عندما    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  هذا األمر ألمير    صلى اهلل عليه وآله  النبيوكل  ي

 على قاتلتُ  كما التأويل على "تقاتل ،  عليه السالمعلي  قال ألمير المؤمنين اإلمام  
﴿َوَما َيْعَلُم  بينما اقتصر القرآن هذا المهام للراسخين في العلم عندما قال،   ؟ التنزيل" 

صلى اهلل   النبيقد مدح    ِمن المعاصرين لهوَمن    ﴾َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ  َتْأِويَلُه ِإالَّ ّللا ُ 
"انا  عندما قال،    عليه السالمعلي  علمه باستثناء أمير المؤمنين اإلمام  كثرة    عليه وآله

علي  ؟ أال يشير ذلك بوضوح إلى أن أمير المؤمنين اإلمام مدينة العلم وعلي بابها" 
أعالها؟  القرآنية  هم من أشارت إليهم اآلية    عليهم السالموبقية العترة الطاهرة    عليه السالم

كيف يكون خليفة  ؟  صلى اهلل عليه وآله  أبي قحافة يتسلق منبر النبي  ابنمن الذي جعل  
كان نه كان شعرة في جسد عبد مؤمن وقد  أمن يتمنى لو    صلى اهلل عليه وآلهللنبي  



 182                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

"َيا َلْيَتِني    ، الذي قالن نربط ذلك  أوعلينا    ؟كون كذلك ن ي الذي تمنى أبي قحافة  أ   ابن 
من يتحسر على عدم معرفته   صلى اهلل عليه وآلهكيف يكون خليفة للنبي    67".بعرة ُكنتُ 

هل يملك مثل هذا الشخص أي شيء في عقله، لو كان هناك    ب وميراث الجدة؟ لأل
يتحسر وهو على فراش  من    صلى اهلل عليه وآلهكيف يكون خليفة للنبي    عقل اصاًل؟

  من فعل   بي قحافة ا   ابن  كان وقد    عليهم السالم الموت على هجومه على بيت العترة  
  صلى اهلل عليه وآله ر؟ كيف يكون خليفة للنبي  حسُّ تحسر والت حين تَ تظاهر بال ذلك و 

حيًا  الفجاءة السلمي  هو من حرق  ي قحافة  أب  ابنكان  وقد    احياء  من يحرق الناس
ر؟ كيف يكون  حسُّ فراش الموت والت حين تَ  ىسر على ذلك وهو علبالتح ظاهر وت

من قتل المسلمين وحرقهم في حظائر ودفنهم في مقابر    صلى اهلل عليه وآلهخليفة للنبي  
وقد   قحافة  أب  ن ابكان  جماعية  مني  االخضر    ذلك  فعل هو  الضوء  بإعطائه 

ليقتل ويحرق وينكِ ل  ي جهل  اب ابنوالمجرم عكرمة  خالد بن الوليد  الفاسق   لإلرهابي
نه لو كان قد  أ من يتمنى    صلى اهلل عليه وآله؟ كيف يكون خليفة للنبي  ويسبي ويزني 

النبي  أس األ أفي ش  صلى اهلل عليه وآلهل  مقام  يفهم  لم  االنصار وكأنه  من  نصار  ن 
  النبيكان    إذا ف..."؟  "استوصوا باألنصار خيراً ،  صلى اهلل عليه وآله  قول النبيخالل  

  االنصار   ناأال يدل ذلك    ن يستوصي الناس باألنصار خيراً أمر  أقد    لى اهلل عليه وآلهص
من   بالرغم  الشرعية  العلوية  للخالفة  الدين  أنتابعين  نصروا  من  هم  من  أهم  كثر 

وخاصة   المهاجرين  و أ  ابنغالبية  قحافة  وحتى    ابنبي  ن  أافترضنا    إذاصهاك؟ 
صهاك ليخلفا النبي    ابنبي قحافة و أ  ابن أتي بن الذي  مر فمفي األ  اً لألنصار نصيب

هذا الدين من غالبية  نصرة  في    نصار الذين هم أكبر كسباً ويبعدا األ  صلى اهلل عليه وآله 
فسيف األنصار هو الذي ساهم  صهاك؟    ابنبي قحافة و أ  ابنالمهاجرين وخاصة  

ن  أفاألمر واضح  !  صهاك سيفًا أبداً   ابنأبي قحافة و   بنفي نصرة اإلسالم ولم نر ال
بي قحافة في شخصيته وكسبه وعقله ال يتناسب  أ  ابن. فكبيراً  السقيفة كانت انقالباً 

فمن يعتريه الشيطان ال يجب ان يصعد على  !  صلى اهلل عليه وآلهنبي  لكخليفة ل   بداً أ
صلى اهلل عليه  قد خلعه النبي  لذلك فو أو أن يقوم مقامه؟    صلى اهلل عليه وآله  منبر النبي

  الصالةإمامة الناس في من مهام تم خلعه ايضًا و سورة براءة من مهام التبليغ  آلهو
ذلك النه كان    صلى اهلل عليه وآلهوقد فعل النبي .  وبذلك تم تجريده من اي مهام ديني 

يعلم    صلى اهلل عليه وآلهكان النبي  يعلم اطماعهم ورغبتهم في اغتصاب السلطة. حيث  
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بالرغم   عليه السالم علي خالفة أمير المؤمنين اإلمام  يرفضون  اومن يواليه ن قريشاً أ
القرآن قد قال في  أمن   الكثير من    عليهم السالمله  آعلي و أمير المؤمنين اإلمام  ن 

علي وأهل بيته  أمير المؤمنين اإلمام  في    صلى اهلل عليه وآلهالفضائل وكذلك قال النبي  
كل ذلك بأخذ   صلى اهلل عليه وآلهج النبي  وَّ الكثير من الفضائل وت عليهم السالم طهار األ

وأقطابها   ن قريشاً أفي غدير خم إال    عليه السالم علي  ألمير المؤمنين اإلمام  البيعة  
بعد    ماذاف.  صلى اهلل عليه وآله نها النبي  لهية التي عيَّ صروا على رفضهم للوالية اإلأ

الضالل؟ إال  االنقال  الحق  ذلك  الى  نتيجة ذلك توجههم  بينما  فكانت  السقيفي  ب 
يُ   صلى اهلل عليه وآلهالنبي   بعد.  لم  الثرى  اإلَواَر  تعاليم  على  وانقلبوا  سالم  فانتكسوا 

النبي   مجتمع  صراع  إ  صلى اهلل عليه وآلهوحولوا  بؤرة  و ال لى  و الجبت    ة ليقبالطاغوت 
قُ   اً حروبذلك  نتج  أ  ة وقد عنصريالو  اآل تِ دامية  فيها عشرات  فيما  ل  الناس  الف من 

والنهروان وصفين والحرة وغيرها وهكذا   الجمل بحروب الردة وكذلك في  سموها زوراً 
؛  صلى اهلل عليه وآلهسالم فيما حذرهم منه النبي لى اإل إ نهم ينتسبون أ وقع من يدعون 

السقيفة  .  بعض رقاب هم بعض يضرب  كفاراً   ال يرجعوا من بعده أب وهكذا وضعت 
صلى اهلل  نبي  لحاربت الخليفة الشرعي ل نها  أل  لدينيتنازع القبلي والعنصري واسس الأ

سالم السقيفي المزيف يضل الناس  ظل اإل.  علي أمير المؤمنين اإلمام    ؛ عليه وآله
قها من خالل مذاهب معتورة  لى يومنا هذاإ نةكهنة هم  يسوِ   . للشياطين السُّ
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أمير المؤمنين المام   والية وخالفةقطاب السقيفة لأ ر تنكُّ 
 عليه السالم   علي

            
 

النبوية  أ  نأ                    الخالفة  إال  أمر  به  يقوم  وال  دين  الدين أ مر    ؛هل 
كما   شخص آخر. او ل   ألنفسهمظلمًا  رتكبوا  ولم ي  الذين لم يعبدوا صنماً   ،المعصومين 

 اهلل صلىللنبي    تعاىل  . لذلك قال هللاأن الخليفة النبوي الحقيقي ال يعتريه الشيطان
ِفيِه ِمن  ﴿َفَمْن َحآجَّكَ . ووفقا لآلية القرآنية،  هإال رجل من  هال يبلغ عنأنه    وآله عليه

 ُكْم َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم َوَأنُفَسَنااءَ ابناَءَنا وَ ابن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدعُ 
عليه  علي  فأمير المؤمنين اإلمام    ﴾ وَأنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَة ّللا ِ َعَلى اْلَكاِذِبينَ 

أمر    وآله عليه اهلل صلىالنبي   نفَّذوقد .  وآله  عليه اهلل صلىهو نفس رسول هللا   السالم
الى أمير  تبليغها  مهام تبليغ سورة براءة وأوكل أمر  بي قحافة من  أ  ابنخلع  ب  تعاىلهللا  

اإلمام   أ  وآله عليه اهلل صلىالنبي  كما أن  .  عليه السالمعلي  المؤمنين  مر  قد حسم 
انتجها أخالفال التي  النصوص  الكثير من  بعده من خالل  الدعوة  فترة  ثناء  ة من 

المؤمنين    عندما اخذ ألمير  استشهاده ل  يْ بَ وقُ   ،منذ بدايتها وحتى نهايتها  ؛االسالمية
 البيعة في غدير خم.    عليه السالم علي  

  دعوا كذباً أ لهي للخالفة النبوية و قطاب السقيفة لالختيار اإلأتنكر  لكن             
هذا الجانب الخطير الذي يمس دين الناس    تركقد    وآله عليه اهلل صلىن النبي  أ

 عليه  اهلل صلىالنبي  فإن  إال أنه في الحقيقة فقد للناس  ومصيرهم في الدنيا واآلخرة 
غ الرسالة كاملة بكتابها الذي يحتوي على القرآن  ن بلَّ إال بعد أالدنيا  لم يغادر    وآله

  تعاىلغدير خم فرضي هللا  العلوية يوم  خالفة  بنعمة البعد ذلك  والتبيان النبوي وأتمها  
  وآله  عليه  اهلل صلى النبييدعي اقطاب السقيفة أن  كيف  وعليه،  .  للناس اإلسالم دينا

يعرف ميراث  لم يكن  بي قحافة الذي  أ   ابن شخص مثل  انتبه له حتى   همل شيئاً أ قد 
 اهلل صلى  النبييدعي اقطاب السقيفة أن  كيف  صهاك خلفًا له؟    ابن فعين  الجدة  

يعرف  صهاك الذي لم يكن    ابن شخص مثل  انتبه له حتى    همل شيئاً أ قد    وآله عليه
ففبرك ما   فقه منه حتى النساء في بيوتهنأن كل الناس  إالذي قال  و   الكاللةمعنى  
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 عليه اهلل صلى  ؟ وكيف يهمل النبيتسمى بشورى الستة اشخاص ليختار خليفة له 
بشورى الستة؟ وكيف يهمل صهاك فيفبرك ما ُسمي    ابن مر انتبه له حتى  أ  وآله

بي قحافة التي ما فتئت  أ   ابن مر انتبهت له عائشة بنت  أ  وآله عليه  اهلل صلىالنبي  
وأدانها القرآن وهددها من    عليهم السالم هل البيت  وأ   وآله عليه اهلل  صلىالنبي    تآمرت

ت خالل سورة التحريم  من سمتهم  ن يستخلف وال يترك  أصهاك ب ابنومع ذلك وصَّ
موضوع خالفته    وآله عليه اهلل صلىن يهمل النبي  أ ؟ هل يعقل  همالً   "أمة محمد"

نفسه    الخالفة  مرأن  أو   تعاىلن من هللا  أمسدد في كل ش  وآله عليه اهلل صلىوالنبي  
ثابتة  جراه سنة الهية أمر  أ  تعاىلهللا    همل؟ هل يتعاىلتى من هللا  أمر الدين الذي  أهو  

بدع  من    وآله عليه اهلل صلىهل النبي  بالخلفاء واألوصياء؟    رسلفي استخالف ال
مسكة من  نسان له  إ يدعي هذا  أبل    ؟ يمان قلبهيدعي هذا مسلم دخل اإلالرسل؟ أ

فخالل فجر التاريخ وإلى اليوم فإن الحاكم يعين خليفته. هذا يحدث حتى في  عقل؟  
لم  أبهذا االمر؟    وآله عليه اهلل  صلى م النبي  جمهوريات الموز اليوم! فكيف ال يهت 

ْن الرُُّسلِ  ﴿ُقْل َما ُكنتُ بأن يقول،    وآله  عليه اهلل  صلى يأمر القرآن النبي     1﴾ِبْدعًا مِ 
مر الخالفة  أفقد كانت هناك نصوص قرآنية ونبوية واضحة في    فكما رأينا سابقاً 

حاول كهنة البالط السقيفي  . فكيف  فيما بعد  قطاب السقيفة أنفسهمأقر بها حتى  أ
النصوص   لتلك  الواضحة  المعاني  من  يخلف  التنصل  بمن  يختص  فيما  النبوية 

أنها    وآله عليه  اهلل  صلىوالنبي   من  الشمس  بالرغم  وضوح  السماء  واضحة  في 
البيت    أهلبحقوق    نفسه  صهاك  ابنقر  فقد أي عهد حلبه لشطر السقيفة  فف الصافية.  
عنها   انال يعرف  ماوكأنهوالتاريخ  بي قحافة  أ  ابنخالفة بينما كتمها  في ال  عليهم السالم

من التفكير بطريقة  جل تغبيش الوعي وتضليل العامة وإبعاد انتباه الناس  أ من  شيئاً 
 مر. األصحيحة حول 

بي قحافة "خليفة" على الناس؟ فالروايات المفبركة  أ ابن فمن الذي اختار            
زوراً  تدعي    وآله عليه اهلل صلى للنبي    والمنسوبة  خالفة  أوالتي  قحافة أ  ابنن  بي 
عنها بينما  ُرِوَيت  أو  عائشة فقط  فبركتها  حاد  آرويات  مما هي إال    اً منصوصة نبوي

 اهلل صلىفي حياة النبي  عدة مرات    وآله  عليه اهلل صلىعائشة كذبت على النبي  
بل وكذبت على   . بذلك ضاً ي أفي حديث المغافير واعترفت هي كما حدث  وآله عليه

.  وآله عليه اهلل صلىفتسببت في طالق احدى زوجات النبي    وآله عليه اهلل صلى النبي
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مرويات مفبركة تعارض برواية    استشهاده بعد    وآله عليه اهلل  صلىالنبي    حولوكذبت  
ق مؤمن عائشة بعد ذلك؟  صد ِ فكيف يُ المنحرفة. وعليه  فعالها  أجل تبرير  أ القرآن من  

في  فليتبوأ مقعده    وسلم وآله عليه اهلل  صلىن من يكذب على النبي  أوكل مؤمن يعلم  
 سألوها عمن قائلة عندما  وآله  عليه  اهلل  صلىعلى النبي  فقد كذبت عائشة    . جهنم

 فقيل  بكر، "أبو  ، فقالت استخلف؟ لو   مستخلفاً  وسلم وآله  عليه اهلل  صلى كان النبي
 أبو قالت: من بعد عمر؟  لها: قيل ثم  عمر، قالت: أبي بكر؟  بعد منثم   لها:

إلى ثم الجراح، بن  عبيدة عفان وموقعه    ابنسيكون مصير    ماذا ف  2".هذا انتهت 
مادام أن عائشة تنتهي إلى ابي عبيدة؟ حيث يبدو أن مثل هذه المروية قد فبركتها  

صهاك. باإلضافة الى ذلك، فقد    ابن أبي قحافة أو بداية عهد  ابن عائشة في عهد  
مرضه لها قال وسلم  وآله عليه  اهلل صلى نبي  ال أن  كذباً   أيضاً  عائشة عت ادَّ   في 

 متمن يتمنى أن  أخاف فإني  ، كتاباً  أكتب  حتى وأخاك أبابكر لي "ادع  ،األخير 
وهكذا إختلقت عائشة    3".بكر  أبا  إال  والمؤمنون  هللا ويأبى أولى،  أنا :  قائل ويقول 

للنبي ن هناك مرويات  أكما  .  وآله عليه  اهلل صلى  مرويات وزورتها ونسبتها بهتانًا 
 فأت تجديني فلم  جئت "إن ،نه قال المرأة أ  دعيت  وآله عليه  اهلل صلىمنسوبة للنبي  

للمرأة أن تأتي إلى    وآله عليه اهلل  صلى  فكيف يقول النبي  4". بعدي من بكر الخليفة أبا
من تبليغ سورة براءة    وآله  عليه اهلل صلىأبي قحافة من بعده وقد خلعه النبي    ابن

الناس في الصالة  إمامة  النبي  ؟ وخلعه أيضًا من    وآله عليه اهلل صلى  فكيف يقول 
له إنه    وآله عليه اهلل صلى  أبي قحافة من بعده وقد قال النبي  ابنللمرأة أن تأتي إلى  

  وآله  عليه اهلل صلى  ابي قحافة من بعده؟ فهل سيوكل النبي  ابنسيفعل    ماذام  ال يعل
من بعد رحيله؟ ومن    وآله  عليه  اهلل  صلى   شؤون الناس لشخص يتناقض مع نهج النبي

أبي قحافة لم يحتج أبدًا بهذه المروية في   ابنعالمات الكذب في مروية عائشة ان  
 صلى كان النبي    إذاو   . صبها وتغمصهاالسقيفة من أجل احتكار السلطة التي اغت

يدي اقطاب السقيفة  أصبح ورقة قوية في  قد قال مثل هذا القول أل  وآله عليه اهلل
يحتجوا بها ضد االنصار. بل كانت مصادر  يشيروا اليها أو  القرشيون لكنهم لم  

قريش  حقية  أ قناع االنصار باحتجاجهم األطر القبلية والعشائرية التي تعلقوا بها إل
 أبو خليفة، عشر اثنا خلفي "يكون   تقول،  ختلقةمكما ان هناك مروية  بالخالفة.  

وعندما يتتبع الباحث أسماء االثني عشر خليفة وفقًا لفهم    5"قليالً  إال  يلبث  ال بكر
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السقيفي   الخط  لخلفاء  السقيفي  البالط  كهنة  النفاق  فإنه  وترتيب  مردة  بينهم  يجد 
وا الخطايا  حمالي  أعاله  والظالمين  النص  مثل  سيكون  فهل  والمجرمين.  لطلقاء 

 فيكم  بقائي قدر ما أدري  ال نيإ" كما ان هناك مروية مختلقة تقول،  صحيحًا؟  
النبي  6".وعمر بكر أبي  بعدي  من  باللذين فاقتدوا  يأمر    وآله  عليه  اهلل صلى  كيف 

يجردهما من كل مهام سوى    بينماصهاك    ابنأبي قحافة و   ابن الناس بأن تقتدي ب
صهاك من بيته في آخر أيام حياته؟    ابنمهام الجندية في جيش أسامة بل ويطرد 

ابي قحافة من مهام تبليغ سورة براءة وامامة الناس في الصالة؟    ابنألم يخلع النبي  
بأنه ال يعلم    بن ال  وآله عليه  اهلل  صلى   الم يقل النبي سيفعلون من    ماذا أبي قحافة 

 اهلل صلىصهاك في آخر أيام النبي    ابن أبي قحافة و   ابن سلوك  كان  وهل  بعده؟  
 اإلمام أمير المؤمنين   إلىألم يرفض  يوحي بأنهما قدوة تقتدي بهما الناس؟    وآله عليه

جعلها  صهاك في الحكم عندما    ابن أبي قحافة و   ابناتباع سيرة    السالم  عليهعلي  
  إذاصهاك؟ ف  ابنعبدالرحمن بن عوف جزءًا من شروط اعتالء الخالفة بعد هالك  

 اإلمامأمير المؤمنين   كانت المروية اعالها صحيحة فهل نستطيع أن ندعي أن
النبي  السالم  عليهعلي   خالف  ما؟  وآله عليه اهلل  صلى  قد  كذلك    زوراً  بسِ نُ  ومنها 
 هللا رسول قبض "لما  ،قال أنه السالم عليهعلي   اإلمام أمير المؤمنين   إلى  وبهتاناً 

 رضي رسول هللا من لدنيانا فرضينا  الصالة،  في بكر أبا  قدم  قد  فوجدنا رسول هللا 
السقيفي من إختالق مثل هذه    7".بكر  أبا  فقدمنا لديننا،  البالط  أال يستحي كهنة 

أبي قحافة    ابن  وآله  عليه اهلل  صلى  النبيالمفبركات التي تضحك الثكلى؟ متى قدم  
ليصلي بالناس أم خلعه خلعًا    وآله عليه اهلل صلى  ليصلي بالناس؟ هل قدمه النبي

و  الصالة؟  في  الناس  إمامة  من  والمنسوبة    إذا مهينًا  المختلقة  المروية  هذه  كانت 
اإلمام    رفض أمير المؤمنين   ماذا لصحيحة، ف   عليه السالم ألمير المؤمنين اإلمام علي  

يبايع    عليه السالمعلي   قحافة؟    ابن ان  جادل  ابي  هذا    ابنوهل  بمثل  قحافة  أبي 
بي  أ  ابن حتى  فهذه كلها مرويات تضحك الثكلى ولم يحتج بها  االدعاء في السقيفة؟  

  ابن حيث كانت كل احتجاجات    . تقمصه للخالفةاغتصابه و لتبرير    يوماً نفسه  قحافة  
كانت    إذاوم السقيفة احتجاجات قبلية وعشائرية و ابي قحافة في مواجهة االنصار ي
بل ولم  ابي قحافة سيترك ِذْكرها يوم السقيفة.    ابنتلك المرويات صحيحة ما كان  

ابي قحافة لسدة    ابن  الذي اقر، وبكل صراحة، ان وصول  بداً أ صهاك    ابنيذكرها  
بشكل تام تلك المرويات    قضاصهاك بما ين  ابن   صرحقد  ف   الخالفة كان فلتة وبذلك 
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أبي قحافة نفسه    ابنأن ما يفضح الطبيعة المفبركة لتلك المرويات أن  المفبركة. بل  
لمن كانت    وآله عليه اهلل  صلىقد تمنى، وهو يحتضر، أنه لو كان قد سأل النبي  

منازع وهذا إقرار منه بأنه نازع في األمر وهذا برهان    صاحبها  الخالفة حتى ال ينازع 
تم إختالقها الحقًا    ختلقةان تلك المرويات العائشية والكهنوتية هي مرويات مواضح  

فهل اعتقد كهنة السقيفة الكاذبون    لدعم مسار التاريخ الذي فرض نفسه على الناس.
المزورة   للتاريخ سوى سطورهم  تكون هناك مصادر  أنه لن  والدجالون والمدلسون 

بالتناقضات؟   والمليئة  يقول والكاذبة  تلك    وآله  عليه  اهلل  صلىالنبي    فكيف  مثل 
صهاك    ابن بي قحافة و أ  ابنمر  أقد    وآله عليه  اهلل صلى بينما كان النبي    النصوص 

  اً علي اإلمامأمير المؤمنين  ال  إولم يترك  الشام  تحرك نحو  وال سامة  أجيش  بااللتحاق ب
منه؟    السالم عليه النبي    إذافبالقرب  تلك    وآله  عليه اهلل صلىكان  بمثل  نطق  قد 

بي قحافة سينزوي في بيت زوجته في  أ   ابنالمرويات العائشية والكهنوتية فهل كان  
بي  ا  ابن كيف يكون  ؟ وعليه  ستشهد ي  وآله عليه اهلل صلى  منطقة السنح بينما النبي

وهو مجرد    لمسلمينعلى اله خليفة    وآله عليه اهلل صلىلتنصيب النبي    قحافة هدفاً 
 اهلل صلىوتحت قيادة أسامة. وعلينا أن نتذكر أن النبي    ةجندي في جيش أسام

  ابنأبي قحافة و   ابنقد لعن كل من تخلف عن ذلك الجيش. وقد كان    وآله عليه
  ؟قد لعنهم  وآله عليه اهلل صلىصهاك وابوعبيدة ممن تخلفوا عنه وبذلك يكون النبي  

  الشرعية   بأمر الخالفة  وآله عليه اهلل صلى  خبار النبيإبقى  كيف ي ضافة الى ذلك،  باإل
تدعي عائشة أن هناك    ماذا لمر يخص كل المسلمين؟ و أعائشة فقط وهو  مقتصرًا ل

صهاك    ابنه بينما  ابنو بي قحافة  أ  بنن يكتبه الأ  وآله عليه اهلل صلىالنبي  كتاب أراد  
اراد أن يكتب اسم أمير المؤمنين    وآله  عليه  اهلل  صلى أن النبي  عباس    بن ال نفسه يقر  

فمن من يجب علينا أن نصدق؛ عائشة أم    ؟ في ذلك الكتاب   السالم عليهعلي   مام اإل
صهاك؟ ما هذه    ابنصهاك؟ من منهم يجب علينا ان نتعبره كاذبًا؛ عائشة أم    ابن

 ولقد ... "عباس،  بنصهاك ال   ابنالم يقل  التناقضات فيما يسمى المذهب السني؟ 
؟  سالم" اإل على إشفاًقا وحيطة ذلك من فمنعت سمهإب يصرح  أن مرضه في أراد

 عليهعلي  اإلمامان يذكر اسمه؛ أمير المؤمنين  وآله عليه  اهلل صلىفمن أراد النبي  
قد أراد حقًا أن يذكر    وآله  عليه اهلل  صلىكان النبي    إذا أبي قحافة؟ ف  ابن ام    السالم

ليس واضحًا أن  أ  صهاك سيمنعه من فعل ذلك؟   ابنأبي قحافة فهل كان    ابن  اسم 
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النبي  ع كتاب  إختطاف  ذلك وكذبت    وآله عليه اهلل  صلىائشة حاولت  بل وفعلت 
التناقضات التي تعج   السقيفة؟  بها  عليه؟ ما هذه  الكهنوتي لبالط  مصادر الخط 

يريد أن يكتب    وآله  عليه اهلل  صلىالنبي  كان    إذا بي قحافة للسقيفة  أ  ابنذهب    ماذا ل
لم    ماذا لف   ،تلك المرويات حقيقية   مثل كانت    إذا ف؟  اسمه على كتاب رزية الخميس

لم    ماذا لفي السقيفة؟    م جادلوه وأتباعه ضد أولئك الذي  بي قحافة  أ  ابنحاجج بها  ي
المن  بوأو  أصهاك    ابنيذكرها   اللغة  تلك  ليتجنبوا  الجراح  بن  التي  حطاعبيدة  ة 

لم يذكرها أحد    ماذال؟  وكادت ان تشعل قتااًل بينهم  نصارتقاذفوها وتبادلوها مع األ 
  ماذا لو   ؟نصار أنفسهمبين األالذي اشتعل    نصار في لحظات الصراع الجدليمن األ

األ يذكرها  اخيراً لم  بعضهم  رضخ  عندما  بعض    ماذا لو للمهاجرين؟    نصار  قال 
اإلمام علي   المؤمنين  فأمير  عليًا"؟  إال  نبايع  "ال  الغائب    عليه السالماألنصار  هو 

  إذا و يريدون أن يبايعوه.  مؤديون  الوحيد الذي تم ِذْكر اسمه في السقيفة وكان له  
بي  أ  ابنتسرب    ماذا لف بي قحافة خليفة  أ  ابنقد عيَّن    وآله عليه اهلل  صلىالنبي  كان  

من ذلك    أتىو فانزوى هناك  زيارة زوجته  أنه يريد    السنح مدعياً منطقة  لى  إقحافة  
تفوه بكالم غريب ومريب وتسرب  و   وآله عليه اهلل صلىالنبي    استشهادفقط بعد  الجحر  

 صلىولم يشارك في مراسيم مواراة جسد النبي   نحو السقيفةوعلى عجالة مرة أخرى 
فالنبي  الثرى   شريفال  وآله عليه اهلل النصوص  صدِ يُ كان    وآله عليه اهلل  صلى ؟  ر 

منذ بداية الدعوة    له  السالم عليهعلي   اإلمامالمؤمنين  ة أمير  الواضحة في شأن خالف
رتبط به  ال تشخصًا    وآله عليه اهلل صلى النبي فكيف يعين  وحتى نهايتها.  االسالمية  

  وآله  عليه  اهلل  صلى ؟ فهل سيناقض النبي  تية صلة من الصال أ تلك النصوص ب
 اهلل  صلىونبيه  تعاىلكهنة البالط السقيفي على هللا و عائشة هذا افتراء من م أ نفسه 

أبي قحافة أن يكون قدوة وهو يصف ُمستفتيًا جاء ليتعلم    ابنفكيف لمثل  ؟  وآله عليه
هذه اللغة الهابطة من أتى يريد أن يفهم الدين؟  هل يستحق  ؟!  8اللخناء  ابنالدين ب

 بكر أبي  بعدي من لذين اقتدوا بالللناس، "   وآله  عليه اهلل صلىوكيف يقول النبي  
بي قحافة  أ  ابنتزكية    وآله  عليه  اهلل صلى النبي  خر يرفض  آ  موقف وعمر" بينما في  

مر  ا وآله عليه اهلل صلىهل سُيوِكل النبي   بعده؟  سيفعلون  ماذا ه ال يعلم إنويقول له 
أنه ال يعلم تصرفاته    وآله  عليه اهلل صلىالنبي  يخبره  أبي قحافة بينما    ابنإلى  الخالفة  
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لشهداء ُأُحد ألم يرفض    وآله عليه اهلل صلى  النبي فعندما دعا  وسلوكياته المستقبلية؟  
عين  فهل سي  9؟ بعدي" تحدثوا ما أدري  الابي قحافة وقال له، "  بن ان يدعو بمثله ال

م سيوكل  أ   المستقبليال يعلم تصرفه  شخص  الخالفة  لمهام    وآله عليه اهلل صلىالنبي  
الخالفة  أ المؤمنين  لى  إمر  واألاألوهو    السالم  عليه علي   اإلمام أمير  قضى  علم 

األمر    وآله  عليه  اهلل  صلىهل سُيوِكل النبي  عدل والهادي والذي يهتدي به الناس؟  واأل
صهاك عندما    ابنوببه    وآله  عليه  اهلل صلىأبي قحافة بينما قد عرَّض النبي    ابن إلى  

إال  عروضهما    وآله عليه اهلل صلىرفض النبي  ف  عليها السالمتقدما للزواج من فاطمة  
  عليها السالمللزواج من فاطمة   عليه السالمأنه عندما تقدم أمير المؤمنين اإلمام علي 

المؤمنين   ألمير  وقال  ياالسالم  عليه علي   اإلمام وافق  لك  "هي  لسَت    ،  علي، 
صهاك   ابنبي قحافة و أ ابنأن السياق يصنف  ويفهم كل باحث علمي ب  10بدجال."

االن و   اهلل صلىثبتت االحداث الحقًا تجسيدهما للدجل. كما قال النبي  أبأنهما دجَّ
  السالم  عليهعلي   اإلمام الكثير من النصوص في فضائل أمير المؤمنين    وآله عليه

ح أن النبي   لم يكن فقط يعلم سلوك وتصرف أمير    وآله عليه اهلل صلىالتي توضِ 
  11اإللهي بل أيضًا جعله أخاه في الدنيا واآلخرة.  السالم عليه علي   اإلمامالمؤمنين  

خالل    السالم عليهعلي   اإلمام وهذه تزكية نبوية لفعل وقول وتقرير أمير المؤمنين  
ية أمير  يجزم للصحابة باستقامة وهدا  وآله عليه اهلل صلى كل حياته. إذ أن النبي  

 وال أراكم  علياً  تؤمروا "وإن عندما يقول للصحابة،  عليه السالمالمؤمنين اإلمام علي 
النبي"  .المستقيم الطريق بكم  يأخذ مهدياً  هادياً  تجدوه  فاعلين،  اهلل  صلى  ويقول 

 سلك قد علياً  رأيت إذا  عمار "ياأيضًا،    رضي اهلل عنهمالعمار بن ياسر    وآله عليه
 ردى، على  يدلك لن فإنه  الناس ودع علي، مع فاسلك غيره  الناس وادياً وسلك   وادياً 
وقيادة  وبعد كل هذه النصوص النبوية الواضحة في إمامة  "  . هدى من يخرجك  ولن

فما  ،  وآله  عليه اهلل صلى  للناس وخالفته للنبي  عليه السالمأمير المؤمنين اإلمام علي  
السقيفة يتقمصون امرًا   الذي جعل  لم يكونوا مؤهلين  الذي جعل اقطاب  له؟ وما 

فكل    ؟ ابي قحافة نفسه يعرفها  ابن الحقًا نصوصًا لم يكن    ختلقون كهنة السقيفة ي
أبي قحافة    ابنفي شأن تقمُّص    تلك   ختلقةادعاءات عائشة وكهنة البالط السقيفي الم

مر الخالفة وجعلها أفي    قد بتَّ   وآله عليه  اهلل صلىن النبي  أقرارهم  إتنم عن  للخالفة  
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  عائشة وكهنة البالط السقيفي  تآمرلكن    السالم عليهعلي   اإلمام ألمير المؤمنين  
أن تلك المرويات  ودليل    ما حدث من انقالب؟لتبرير  على اختالق تلك المرويات  

  ابن بل وقال    السقيفة. بي قحافة نفسه لم يحتج بها في  أ  ابنن  أغير صحيحة هو  
في مرض هالكه ما يناقضها وهذا دليل بأن تلك المرويات العائشية    بي قحافةأ

 والكهنوتية قد صنعتها السياسة الحقًا! السياسة التي تؤيد خط االنحراف السقيفي. 
ب            السقيفي  البالط  كهنة  اجتماعاً أويدعي  كانت  السقيفة  الحل    ن  ألهل 

أ والعقد!   أين  وسيلة  فمن  ليجعلوها  البدعية  اآللية  بهذه  السقيفي  البالط  كهنة  تى 
هو الذي يعين الرسل    تعاىلبينما أن هللا    وآله عليه اهلل صلى  الختيار خليفة رسول هللا

، "ما بعث هللا من نبي وال استخلف  وآله  عليه اهلل صلى  والخلفاء؟ الم يسمعوا قول النبي
ة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره  بطان  بطانتان:  من خليفة إال كانت له 

لهي  إ وعليه، فهل امر تعيين خلفاء االنبياء والرسل مهام    12بالشر وتحضه عليه."؟ 
قطاب السقيفة حتى يتم من خاللهم تعيين  أ  هاعة حل وعقد يمثلاأي جمو ام بشري؟  

الذين يستطيعون  لحل والعقد  اهل  أ أولئك  ؟ من هم  وآله عليه اهلل  صلى  النبي  خليفة  
الراسخون في    يقوم بهلهي التبياني والتأويلي الذي  اإلالخليفة    هام من يقوم بمتعيين  
كلهمفقط  العلم   و أ   ابن   ،بينما  قحافة  و   ابنبي  و أصهاك  كانغالبية  بوعبيدة    وامن 
السقيفة،معهم  ين  مجتمع الديني؟    في  اهل  كانوا غارقين في الجهل  بل هل نجح 

تفاهٍم فيما بينهم أو أن ي السقيفة ف   فاجتماعهمبينهم؟  تجنبوا الصدام فيما  ي خلق 
خونة والمجرمين الذين انقلبوا على الدين وتعاليمه ونعمته  يبيِ ن أنهم كانوا شلة من ال 

السقيفة وجعلوا فعل  بر    قدالضالل    كهنةن  إولألسف فوكماله.   روا ما حدث في 
على  المجتمع اإلسالمي   ووضعواوأضلوا الناس  وبذلك ضلوا    لهياً إ  المنقلبين تشريعاً 

لهي.  هذا المهام اإل الستحواذ على  والقهر ل . بل وأجازوا الغلبةمسار ضالل كبير
ة  نَّ اإلمام سُ   وأ  يفةالخلتعيين  ن  أدراك حقيقة  إو تهربوا من  أن يدركوا  أففشلوا في  

من الرسل    ليس بدعاً   وآله عليه اهلل  صلى نبياء السابقين ونبينا محمد  لهية في األ إ
 وسلم وآله عليه اهلل صلى محمد نبيه لسان على تعاىل هللا لذلك فالخالفة منصوصة من

 صلى نبيه  و   تعاىلهللا   عليها نصَّ  قد ةقَّ حِ مُ ال كما رأينا في النصوص السابقة. فالخالفة
امير   وأصرح العبارات وتتجسد في األدلة أوضح وأوثقمن خالل    وآله عليه  اهلل

ويأتي بعده  الخلفاء الشرعيين    ول الذي هو أ عليه السالم   طالب  أبي  بن  علي المؤمنين  
نسل  من الخالفة واإلمامة تخرج . والالسالم عليهم البيت  أهل من طهاراألئمة األ
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  المنتظر  المهدي اإلمام محمد آخرهم ويكون   آخر الزمانإلى    وآله  عليه اهلل  صلى   النبي
 . فرجه الشريف  تعاىل عجل هللا 

 
 مراجع: 
 9سورة االحقاف:  .1
 المستدرك  الحاكم في مسلم،  .2
 حمد أكتاب السنن، المعجم األوسط، مسلم، مسند  .3
 لمحب الطبري ل الرياض النضرة في مناقب العشرة .4
 الصواعق المحرقة الهيثمي في حجر  ابن .5
 السابقالمصدر  .6
 صفوة الصفوة   في الجوزي  ابن .7
 تاريخ الخلفاء للسيوطي .8
كتاب الموطأ ،  المصنف للصنعاني،  مغازي الواقدي،  شرح نهج البالغة للمعتزلي .9

،  عبد البر  بنال  االستذكار  ،التمهيد  ،اإلمام علي بن أبي طالب للهمداني،  لمالك
 التحفة العسجدية ، فلك النجاة

 سعد في الطبقات الكبرى  ابن .10
 درك الحاكم، الترمذيمست .11
 البخاري  .12
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 عليهم السالم عترة  حساب مع الالات جاهلية لتصفية كر حت
 

 

بشرار نار فتنة   واول من اصطلهم أ  عليهم السالمالبيت    أهلكان                     
. فقد انهال عليهم الشر الذي يمثل الحقد والحنق والبغض  الشريرة  السقيفة وفلتتها

لى الهجمات التي تعرض لها بيت النبوة من  إ شي من كل جانب. فباإلضافة  ي القر 
السقيفة  أ الحقاً   وأتباعهم قطاب  سنتناولها  استهدافهم  إف  والتي  تم  بطريقة    يضاً أنه 

فبعد أن اطمأن أبو سفيان من سيطرة طالئعه القريشية  سفيان.    يخبيثة من جانب اب
األمر   على  نحالمنافقة  الواقع  بتحريك  حرب  باشر  اإلليو  من  و تخلص  هل  أ سالم 

حاول  . االسالم  اإلمام  جر   سفيان أبو  لذلك  المؤمنين  نحو    عليه السالم   اً عليأمير 
صل أبو سفيان من خاللها إلى مآربه الجاهلية  ليقطاب السقيفة  أ  عسكرية مع  مواجهة

.  ولىيستبطن الكفر والجاهلية األبينما كان  خفاها بإعالنه الظاهري لإلسالم  أ التي  
ألمير المؤمنين اإلمام    قال ابو سفيان  ،بي قحافة وقبيلته أ  ابن  متظاهرًا باستحقار

عجاجة   ألرى  إني  وهللا... قريش  من حي أقل في األمر هذا  ما بال "  ، عليه السالمعلي  
 المستضعفان  أين ؟أموركم  من بكر فمن اقام أبو،  مناف عبد آل يا  . دم  إال  يطفئها ال

 ألمألنها شئت  إن وهللا أبايعك يدك أبسط  حسن أبا وقال أبو سفيان: والعباس؟   علي  
  ة وجاهلي  ةقبلي  فكرة على    متكئاً   1". أقطارها عليهم من وألسدنها ورجاالً  خيالً  عليهم 

بالرغم    سالفه بالهاشميينأاتحاد يجمع    شعار  اً فعار كما فعل اقطاب السقيفة من قبل و 
 عليه اهلل  صلى  في السابق وأجبر النبيمن دون رحمة  من انه كان ممن حاصرهم  

علي  أمير المؤمنين اإلمام  ذهب الطليق أبو سفيان إلى    على الهجرة من مكة  وآله
مع  عليه السالم االئتالف  شعار  برفع  أبو سفيان  الطليق  وتظاهر  المؤمنين  .  أمير 

أمير المؤمنين اإلمام  القبلي المشترك مع   نسبال  على قاعدة  عليه السالم علي  اإلمام  
النسب  ن يهتف بذلك  أ بنفاق  أبو سفيان  " حاول  .عند "عبد مناف  عليه السالم علي  

لى مواجهة عسكرية مع إويستدرجه    عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ليستميل  
البيت    أهلدة  باإعلى  بل ويساعدهم قطاب السقيفة  أقطاب السقيفة حتى يؤز بدوره  أ

أمير المؤمنين اإلمام  نصرة  ابدًا  أبو سفيان    دافعذ لم يكن  إوالدين برمته.    عليهم السالم
وخيانة    عليه السالم علي  ة أمير المؤمنين اإلمام  خيان  كان دافعهبل    عليه السالمعلي  
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.  وآله عليه اهلل صلىعقاب رحيل النبي  أ في    عليه مبكراً   واإلجهازصيل  سالم األ اإل
مر مع اقطاب السقيفة  ية األافي نه  ائتالف يخطط على إقامة  سفيان    وفقد كان أب
كان  هل الدين لكنه  أ على الدين و   قل منه حقداً أقطاب السقيفة ليسوا  أن  أألنه يعلم  

أن  رأى  ن الناس في دار االنصار لن تقبل بانفراد بني امية بالسلطة لذلك  أيعلم  
  و بأ. كان  اً جندته كثير أ هم التي ال تختلف عن  قطاب السقيفة إلنجاز اجندتأيدعم  

يعلم   ابادة  أسفيان  هي  كهذه  لمواجهة  الحتمية  النتيجة    عليهم السالم البيت    أهلن 
أمير   . لكنعليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  دعم  تظاهر بلذلك    ،والهاشميين 

اإلمام   ال عليه السالم  اً عليالمؤمنين  القصد  سفيان    خبيثفهم  أبو  والمنافق  للطليق 
الدين   على  المؤامرة  عمق  عد تالو وأدرك  بطرق  تتشكل  بدأت  مخرجات    ة ي  منها 

أمير المؤمنين   فرفض  . ك أبو سفيان المتظاهر بالعداء ألقطاب السقيفةالسقيفة وتحرُّ 
ق مواجهة في اعقاب ال تخإ رادت  أ التي    "السفياني"  عرضال  عليه السالمعلي  اإلمام  

 ليهدمه  رخواً ما يزال  سالم  في ظرف كان فيه اإل  وآله عليه اهلل  صلىنبي  ال  استشهاد 
رد أمير  . فبينما كان الناس رافضين للهداية االلهية لكنهم يتقبلون القرآن في شكله

ردت  أ"هذه كلمة ما    ،على خبث ابي سفيان قائالً   عليه السالم  علي  المؤمنين اإلمام
   2نصيحتك" في لنا حاجة ال .شراً  لإلسالم  بغيت وهللا طالما ...وإنكإال الفتنة   هللا بها

المؤمنين اإلمام علي    ارجعوهكذا             أبو سفيان في    عليه السالم أمير  كيد 
أمير المؤمنين  يجده من  يكن س بي قحافة ما لم  أ   ابن من  وجد  سفيان    أبوإال أن  نحره.  
بما ان اقطاب السقيفة القريشيون كانوا طالئع بطانة قريشية  ف.  عليه السالمعلي  اإلمام  
وبما ان اجندة السقيفة لم تكن تختلف عن    وآله عليه اهلل صلىتحيط بالنبي  منافقة  

  ابن عطى  أ سفيان القبلي فقد    ي لكي يتجنب شر أبو   مثل ابو سفيان  اجندة الطلقاء
قحافة نصيباً أ السقيفية    بي  الكيكة  على  يزيد  ه  ابنبتعيين  سفيان وذلك    ألبي من 
  حيَّدهابي قحافة لفتنة الحقة أكبر من فتنة السقيفة التي  أ  ابنوبذلك اسس    . لشام ا

له وحكمته.    وآله عليه اهلل صلىبنصائح النبي   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
وأصبح  أحاط االسالم به  عندما  ف  .صالً أم  سفيان لم يسلِ   ابأ ن  إمر فففي حقيقة األ

  ،قر ذات مرة قائالً أباإلسالم. وقد  أبو سفيان  تظاهر    يمكن هزيمته،ال    واقعاً   مراً أ
  سفيان الكذب على هللا  يوهنا نرى افتراء أب  3". كاره  وأنا  اإلسالم قلبي هللا  "أدخل

رسوله  تعاىل هللا  أ   . وآله عليه اهلل صلى  وعلى  يقل   لها وأنتم ﴿أنلزمكموها  ، تعاىللم 
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  ،ن فتحها أهل مكة بعد  أ من    حداً أ   وآله عليه اهلل  صلىجبر النبي  أهل  ف  ؟ ﴾كارهون 
نتم  أ"اذهبوا ف جميعا،ً  م قال لهم أسالم  إلااعتناق بما في ذلك ابا سفيان نفسه، على 

.  على اعتناق الدين  اً حد أ  وآله عليه اهلل صلىونبيه    تعاىل ذ ال يجبر هللا  إ  4الطلقاء"؟ 
وأعداء االسالم، فإنها كانت    وآله عليه اهلل  صلىكانت هناك حروب بين النبي    إذا و 

الن اعداء الدين كانوا يقفون في طريق نشر الدين وينظمون الحروب ضد النبي  
ويمنعون الناس من اعتناق الدين ويعذبون اولئك الذين يعتنقونه    وآله عليه  اهلل صلى

هل  أ الكف عن مواجهة الدين و   العدويطلب من    وآله عليه اهلل صلىبي  بينما كان الن
  سلطة، لل   5"أدني حي من قريش"  ،سفيان يعترض على اغتصاب   يكان اب  إذا فالدين.  

  مختلفاً م يكن  ن موقفه ل بذلك فإ و   سلطةكان يفضل عدم تولي بني هاشم لل  يضاً أفهو  
في  كليهما  نه ال يجب ان تكون النبوة والخالفة  إصهاك الذي قال    ابنمن موقف  

  ابن. بل كان أبو سفيان يرجوها لبني أمية كما أقر بذلك الحقًا في عهد بني هاشم 
  حفاد أ رفع شعار يوحد  التظاهر بشعال حرب بإسفيان    ياب  فقد كان دافع  .عفان

نه في حقيقة االمر كان يرغب في  القرشيين ولكقطاب السقيفة  أ"عبد مناف" ضد  
بصفة خاصة ويسترجع سيادته    البيت  أهل و   بصفة عامة  من بني هاشم   والً أتخلص  ال

مع    االئتالف رفع شعار "عبد مناف" و في    كان أبو سفيان صادقاً   إذا ف.  على قريش 
 صلى نبي ال قاتل أبو سفيان بني هاشم و  ماذالف عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام 

  لم يكن أفتح مكة؟    اثناءحيط به  أوحتى  االسالمية  منذ بداية الدعوة    وآله عليه اهلل
أمير المؤمنين اإلمام  ؟ وعندما رد  " بني عبد مناف"في ذلك الحين من  بني هاشم  

"هذه كلمة ما   ،هل  سفيان قائالً   يأبالوالء المزعوم من  على عرض    عليه السالمعلي  
نصيحتك"   في لنا حاجة ال شرا  لإلسالم  بغيت وهللا طالما ردت هللا بها.... وإنكأ
صمت    ماذا لشعال الحرب ضد اقطاب السقيفة لوحده؟  إل سفيان   أبولم يذهب    ماذا لف

عندما وجد نصيبه من المحاصصة القبلية البازغة من السقيفة  أكثر  وزاد صمته  
تعيين  وقد كان    ؟ لشاماعلى    حاكماً بي سفيان  أ   ابنوالتي تمخضت عن تعيين يزيد  
البيت    أهل   وإبعادولى  ترسيخ الجاهلية األ من اجل  يزيد بن ابي سفيان على الشام  

الناسع  عليهم السالم القيام بأمر  . وقد دخل اقطاب السقيفة والطلقاء من امثال  ن 
من خالل تآمر له    معدة مسبقاً ابوسفيان في عملية تقاسم السلطة تلك والتي كانت  

ركان االنقالب  أتمام  إعملية  جزء من  . وقد كان ذلك  لالسالمجذوره في عداء قريش  
.  مزيف   سالم لكن بسربال دين كما كان قبل اإل   مر جاهلياً األ  القريشي وإعادةالسقيفي  
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لتخلص من  وا   ،تلك المحاصصة رد الجميل لقريش الناصبيةبي قحافة بأ  ابنراد  أ
اب   سفيان بعيداً   ياء ابابن ل  ارساو المنافقون    اؤه ابنو سفيان  ي  كيد الطليق والمنافق 

التي    أجندةال يختلف عن    عبون دوراً لية سي افي النهيعلم أنهم    عنه ألنه  السقيفة 
قحافةأ   ابنيطبقها   محاصصةً نفسه  بي  يشكل  ذلك  وكان  الطلقاء   قبليةً   .  منحت 

فيه. وبذلك احتكر األ لهم حق  بكل  الغنية  الشام  والية  مويون  والمنافقين ما ليس 
العضوض    سس ملكهم الناصبيأفي وضع   مبكراً   وبدأوامداخيلها الشرعية ألنفسهم  

بل ان القراءة المتعمقة لألحداث التاريخية ُتبيِ ن أن أقطاب السقيفة القريشيين    الظالم.و 
وا يمثلون الجناح السياسي واالستخباراتي العسكري لقريش الطليقة وكانوا  وأتباعهم كان

لسنوات طويلة. وهم طالئع قريش المتقدمة الذين    وآله عليه اهلل صلى يحيطون بالنبي
 أبدعوا في إخفاء نفاقهم حتى اقتنصوا الفرصة وتقمصوا الخالفة.  

 
         مراجع:
 تاريخ الطبري  .1
 المصدر السابق .2
 فتح الباري، السنن الكبرى للبيهقي، جامع المسانيدالبخاري،  .3
 28سورة هود:  .4
 لبيهقيالكبرى ل السنن .5
 األثير في الكامل في التاريخ  ابن .6
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 عليهم السالم   على بيت العترة همالسقيفة وهجومأقطاب  
 
 

  وآله عليه اهلل صلىلى مسجد النبي  إقطاب السقيفة  أبعد وصول                     
وجود  بي قحافة  أ   ابن ، لم يرض  ؛ المغتصببي قحافةأ  ابنالناس على بيعة    وإجبار

بي  أ   ابن بدأ  . فعليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  في دار  نقالبه  المعارضين ال 
 "إن   ،لهصهاك الى بيت النبوة وقال    ابنبعث  ف  .إلجبارهم على بيعتهتحركه  قحافة  

بي قحافة  أ  ابن التي ارتكبها  والبربرية  لجرائم الفظيعة  وهنا تبدأ سلسلة ا  1".فقاتلهم أبوا 
 أبا "إن  ،في تاريخه قتيبة ابن  . يقولعليهم السالم  أهل البيتصهاك في حق    ابنو 

تفقد   ... فأبوا  علي   دار في  بيعته عن تخلفوا قوما بكر    2".يخرجوا  أن وفاطمة 
  عليهم السالمالبيت    أهلمن   صهاك بالحطب يريد   ابن وببربرية منقطعة النظير دعا

  ابن وقال   و يواجهوا الحرق الجماعي.أبي قحافة  أ  ابن  يبايعوا ومن معهم إما أن
  3".فيها من  على ألحرقنها أو  بيده لتخرجن  عمر نفس "والذي  ،صهاك بنزعة اجرامية 

صهاك باستهتار    ابنفرد    4".فاطمة فيها إن حفص أبا "يا ،ً متحنه شخص قائال اف
ن يتفحص كل ذي  أيجب  وهنا  "وإن"!    عليهم السالم   البيت   اهلوحنق وبغض تجاه  

  ، عليها السالمالزهراء    ن في الدار فاطمةإعندما قيل له  "وإن"  صهاك    ابنعقل قول  
التي يرضى  والقدسية  لهية  المخلوقة اإل   ؟!عليها السالمالزهراء    دراك ما فاطمةأوما  
صهاك "وإن" فإننا نالحظ    ابنقول  في  لغضبها. ف   تعاىلهللا  لرضاها ويغضب    تعاىلهللا  

البيت    الشخصية ألهلسالمة  ل تهديد لقمة االستخفاف بحرمة وعرض وقربى النبوة و 
جرامية تفتقت عن نفسها  إاستهتار بالدين ونزعة  . وكل ذلك يكشف عن  عليهم السالم

من خالل تنفيس ذلك الحقد    وآله  عليه اهلل  صلىلتبدي حقدها وحنقها وكرهها للنبي  
عليها الزهراء    فاطمة؛  وآله  عليه اهلل  صلىالنبي  وبقية  والكره والبغض على بضعة  

من يسمون الصحابة  المتكررة ل   وآله عليه اهلل صلىبالرغم من وصية النبي    السالم
  ةُ يأ  اال تقره  ةووحشي  ة بربري  جريمةالتهديد بالقتل والحرق   ُيعَتبر  الته. أذريبرعاية  
نةو   نة في القرآنبيَّ لهية المُ ناهيك عن التعاليم اإل  ساميةرضية  أتعاليم   ؟  النبوية  السُّ

  الزهراء  ويعلم مقام فاطمة  وآله عليه اهلل  صلىللنبي    وإجاللمن يملك ذرة احترام  إن  
ما  ابدًا  يفعل  ن  ل  تعاىل  عند هللا  عليهم صلوات اهلل وسالمهالبيت    أهلبقية  و   عليها السالم
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  ابن ما قاله ابدًا يقول ن  ول عليهم السالمبيت ال أهلصهاك ب  ابنبي قحافة و أ ابنفعله 
  ابن عطاء  إ عن عدم  كشف  صهاك ي  ابنفعله  قاله و ن ما  في الحقيقة فإ  .صهاك

عاليًا    عليهم السالم   بيت ال   أهلمقام    ع رفالذي    سبحانه وتعاىلعتبار حتى هلل  ا ي  أصهاك  
صهاك قول النبي    ابنبي قحافة و أ   ابن ولياء على كل المسلمين. فهل نسي  أ وجعلهم  

أال    5سلمي"؟   م حربي وسلمك  م "حربك ،  عليهم السالمذريته الطاهرة  ل   وآله  عليه اهلل  صلى
ن في يوم الهجوم  أذ  صهاك فساد في االرض؟ إ  ابنابي قحافة و   ابنُيعَتَبر ما فعله  

  ي حربعمل  صهاك في    ابنبي قحافة و أ   ابنلم يكن    عليهم السالمعلى بيت العترة  
ونبيه    تعاىلهللا    ضدفي حرب  ايضًا  بل كانا    عليهم السالمطهار  البيت األ  أهلفقط ضد  

 ﴿ِإنََّما،  تعاىل قول هللا  صهاك    ابنابي قحافة و   ابن. بل وعصى  وآله  عليه اهلل  صلى
َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرضِ  َوَرُسوَلُه  ُيَحاِرُبوَن ّللا َ  الَِّذيَن  ُيَصلَُّبوْا   َجَزاُء  َأْو  ُيَقتَُّلوْا  َفَسادًا َأن 

ْنَيا   َوَأْرُجُلُهم مِ ْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن اأَلْرضِ  َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهمْ  َذِلَك َلُهْم ِخْزي  ِفي الدُّ
  جرامحياء في بيوتهم هو قمة اإلأحرق الناس  إذ أن    6﴾ رة َعَذاب  َعِظيم  َوَلُهْم ِفي اآلخ 

الذين    وآله  عليه  اهلل  صلى ى النبي  المحروقون قربَ كان    إذا فما بال    في األرض  والفساد 
إن التصرف    ن يحرقوهم.أوهم وليس  دن يواأمن الناس    وآله  عليه اهلل  صلىطلب النبي  

ينم عن    عليهم السالمصهاك ضد أهل البيت    ابنأبي قحافة و   بنالمستخف والمجرم ال
 عليه اهلل صلىوللنبي    تعاىلومعصية هلل    عليهم السالمأهل البيت  بأرواح    همااستهتار 

ال يكون    هالطاهرة وجعلها أجر الرسالة ومن دون  الذي طلب المودة في القربى  وآله
مسلماً  النبي أ. وما  الشخص  قربى  هي مودة  ما  لم    وآله عليه اهلل صلى  دراك  التي 

  فهمها كهنة البالط السقيفي بينما  صهاك ومن واالهما    ابنبي قحافة و أ   ابن يفهمها  
بتعبير  بأنها  فقط   دون  ظاهري  من  من  ومناصر لنهجهم  تباع  أحب  والبراءة  تهم 

ن يدعي امتالك ذرة  أال يمكن    عليهم السالم أهل البيت  ! فإن من يهدد بحرق  اعدائهم؟
  ثيم وظالم والظالم في القرآن ملعون.أ معتد م و مجر مودة لهم بل هو 

.  عليها السالمالزهراء    دار فاطمة بي صهاك باب أ   ابن المجرم    بعد ذلك هاجم         
 قلب كل مؤمن. فلماتزيد من إدماء  حداث التي  األباقي  لى  إيها القارئ  أفانظر  
 أتراك  الخطاب ابن  "يا  ، فقالت  على بابها أصواتهم وقفت   عليها السالم فاطمة   سمعت
جرامية  إوقاحة وبربرية ونزعة  صلف و صهاك بكل    ابن فقال   7بابي؟" عليَّ  محرقا

فيم    ،عقلمن له  يسأل كل  يجب أن  وهنا    8األمة" فيه دخلت فيما تدخلوا  "نعم، أو
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األمة ادعاء    دخلت  األصهاك  ابنحسب  دخلت  هل  تحت  ؟  كلها  عباءة  المة 
  ابن كان ادعاء    إذا؟ و المغتصب للخالفة والتقمِ ص لها  ؛بي قحافةأ   بن المتقمصة ال

  خالفةل كانت كل تلك الحروب على المسلمين الرافضين ل  إذا  ماذا لف   صهاك صحيحاً 
  ت صهاك بإحراق بي  ابن يهدد   ماذالضافة الى ذلك، باإلبي قحافة؟ أ   بنالمزعومة ال

حيث كيف  بي قحافة؟  أ  ابن  وافيه ليبايعالذين كانوا  ج  خرُ لم يَ   إذا  عليهم السالم  عترة ال
لمبايعته؟   عليهم السالمحتى يطالب العترة   عليهم السالمأبي قحافة على العترة    ابن تقدم  

  ابن ؟ بأي حق يهدد  العترة الراسخة في العلمبايعه  ت بي قحافة حتى  أ   ابن من هو  
فيه بعد    باجتياحصهاك   المالئكة تدخل  نبوي طاهر كانت حتى  ن  أوحرق بيت 

 بيده لتخرجن  عمر نفس "والذيفبذلك القول الجرم  تستأذن وبكامل األدب واالحترام؟  
  هل البيت أ صهاك بربريته وإجراميته في حق    ابنيعكس    ،فيها"  من على ألحرقنها أو

في القرآن الذي رفع شأنهم  الطاهرين والمطهرين من الرجس والممدوحين    عليهم السالم
قد  سلطة ن جنون الإولألسف فوالمذَكِيين بالنصوص النبوية التي ربطتهم بالسماء. 

 صلىالنبي    ( عليها السالم )فاطمة  صهاك عمى وجعله يستهتر بأرواح بضعة  ابنزاد  
)أمير المؤمنين اإلمام    نفسهو   (عليهم السالم  المطهرين  اءهابنه ) وأسباط  وآله  عليه اهلل

.  وآله  عليه اهلل صلى  فضل الخلق بعد رسول هللاأالذين هم  (  عليه السالم   علي عليه
يجعل    اً تعبير   عليها السالمفاطمة    قالت   بيتها، متألمة من استهداف اقطاب السقيفة ل

 يا أبت  "يا،  عليها السالمأم أبيها    منادية والدها المستشهد، قالت كل مؤمن ينتحب.  
بكي لنداء يُ   نه حقاً إ  9"؟قحافة أبي ابنو  الخطاب  ابن من  بعدك لقينا ماذا هللا! ولرس

قلبه   ويجعل  الحييُ المؤمن  الضمير  ويهز  األزمان  دمي  مر  فلماعلى   سمع ! 
يبكون  انصرفوا وبكاءها صوتها متفرجون ال بقي  وهم  أتباعه  و  صهاك  ابن  بينما 
األبعناد  ن  و لمجرما ارتكاب  للتاريخ  ينوون  الواعي  القارئ  لم    ماذالسوأ. ويستغرب 

 رسول يا أبت "يا ،عليها السالماطمة فكلمات بصهاك وعصابته المجرمة   ابنيتأثر  
لم تكترث تلك  وهكذا    !؟الحقيقي  مؤمنالالتي يتفطر لها قلب    لقينا بعدك" ماذا هللا

ألبيها    عليها السالم  الزهراء  بنداء فاطمة  ،التي كان يؤزها الشيطان  ،العصابة المجرمة
فاطمة  كانت  بينما    الباب برجله صهاك  ابن فركل.  غضبها أو ب  وآله عليه اهلل  صلى

الباب والحائط  عليها السالم  حامل وهيها  بطن واأصابف خلف الباب وداسوها بين 
العنجهية  مظاهرها  ها الفرعنة بكامل  ! حقًا إناقتحموا دار العترة الطاهرة و  أشهر لستة

سقاط جنينها "محسن"  إ صهاك في    ابن بذلك  فتسبب  الجبتية والطاغوتية.  و والطغيانية  
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عليه اإلمام علي    فنادى أمير المؤمنين.  وآله عليه اهلل صلىالنبي    حفيد  عليه السالم
 ما منها اقبلي ...   فضة "يا  قائاًل،   وآله عليه  اهلل  صلى إلسعاف بضعة النبي السالم

وقال   10".محسنا فأسقطت الباب ورد الرفسة المخاض من جاء فقد النساء، يقبله
 ق  في "محسن"؛ الجنين المقتول، بأنه "الحِ   عليه السالماإلمام علي    أمير المؤمنين 

واقتحمت العصابة المجرمة   11".له فيشكو وسلم وآله عليه صلى اهلل  هللا رسول بجده
العترة عنوة بعد    ابن بقيادة     وقتلوا جنينها  عليها السالمذوا فاطمة  آ ن  أصهاك بيت 

 . الذي لم يولد بعد
  تعاىلصهاك جريمة في حق هللا    ابنبي قحافة و أ   ابنليس ما فعله أوعليه،            

  ابني نوع من البشر كان  أ؟  عليهم السالم  والعترة الطاهرة   وآله عليه اهلل صلى  يوالنب
كل    ماذالي نوع من القلوب القاسية كان في صدريهما؟  أصهاك؟    ابنبي قحافة و أ

  أهل البيتصهاك تجاه    ابنبي قحافة و أ  ابنمن جانب  والبغض ذلك الحنق والحقد 
 عليه اهلل صلىصهاك بيوت النبي    ابنبي قحافة و أ  ابن؟ وكيف يدخل  عليهم السالم

  ،تعاىل مر هللا  أصهاك    ابنبي قحافة و أ   ابنلم يسمع  أ ن لهما؟  ن يؤذَ أمن دون    وآله
  تعاىلمنع هللا    إذا ف  12؟ ﴾ َلُكمْ  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَِّبيِ  ِإالَّ َأن ُيْؤَذنَ  ﴿َيا

عمن دخلوها    ماذا فإال باستئذان    وآله  عليه اهلل  صلىالناس من دخول بيوت النبي  
بين الباب  وضغطوها    عليها السالمفاطمة    رفسوابحرقها و هددوا  مهاجمين ومقتحمين و 

القرآنية  صهاك يعرفان اآلية    ابن بي قحافة و أ  ابنهل كان    ؟جنينها  وأسقطوا   والحائط
َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلِ ُموا   ُبُيوتًا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّىالَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا   ﴿َيا َأيَُّها ،التي تقول 
َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ  َعَلى أَْهِلَها أبي قحافة    ابنفما هذا الذي فعله    13؟ ﴾َذِلُكْم َخْير  لَُّكْم 

هذان اللذان يدعيان  ؟ ما هذا الذي فعله  عليهم السالم أهل البيت  حق  في  صهاك    ابنو 
ي قحافة عصابته  أب  ابن؟ فبأي حق يأمر  وآله عليه  اهلل صلىالنبي  صحاب  أ نهما من  أ

  ؟ فهل يهاجم رجل له شهامة ونبل بيتاً عليهم السالم  عترة المجرمة بالهجوم على بيت ال
مردة    صهاك من   ابنأبي قحافة و   ابنأليس  ناهيك عن بيت النبوة والعترة؟    عادياً 

للعه  المنافقين والمجرمين  أبي قحافة    ابن أليس  ؟  ود والخائنين والظالمين والناكثين 
  صهاك   ابنأبي قحافة و   بنال ؟ هل  وأتباع الشياطين ن  ي طاالشيمن مردة    صهاك  ابنو 

بالفطرة    انمجرم  صهاك  ابنأبي قحافة و   ابنأليس  ذرة من النخوة والمروءة والحياء؟  
كان    إذاال  إ"وإن"    ،"فيه فاطمة" بقول  ، والكروموسومات؟ وهل يرد شخص على قول
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 صلى النبي محمد  على جدهم يضاً أ بل  عليهم السالم البيت  أهل ليس فقط على  حاقداً 
صهاك، الذي لم يكن يتجرأ إال على النساء والصحابة    ابنلم يعلم أ؟  وآله عليه اهلل

 بضعة "فاطمة  ،قال  وآله  عليه اهلل  صلىهم، ان النبي  الذين يأمن جانب ردة فعل
 أغضب  فقد ومن أغضبني أغضبني، فقد  أغضبها ومن ني، ذاآ فقد  هاذا آ من مني،

صهاك النبي    ابنبي قحافة و أ  ابنلم يؤذ  وفقًا للنص النبوي الثابت اعاله، أ  14؟ هللا"
بهجومهما على بيت العترة    وآله  عليه اهلل صلىويغضبان النبي    وآله عليه اهلل  صلى

صهاك    ابنبي قحافة و أ   ابنغضب  لم يوفقًا للنص النبوي الثابت اعاله، أ ؟  عليهم السالم
 ؟  وآله  عليه اهلل صلىلنبي ا بإغضابهما  تعاىلهللا 

قطاب السقيفة وإخفاء جريمتهم  أية  احاول كهنة البالط السقيفي حم  لقد            
لكن كتب  لم يكن مولودًا بعد،    عليها السالم  فاطمةقتل طفل لتسببهما في  البربرية و 

  ، األثير ابن و  يقول الطبري إذ  .  عليه السالم محسن  قتل الآخرون عن جريمة  ُكتَّاب  
 وأنه محسن له يقال آخر  ابن منها )فاطمة( علي( )اإلمام  له كان أنه ركِ ذُ  "وقد

 لعلي فاطمة فولدت   :يقول  إسحاق ابن "سمعت  ،ويقول يونس   15".صغيرا  توفي
القار   16". صغيرا محسن فذهب  .ومحسناً  وحسيناً   حسناً  ايها  كلمة   ئ فتمعن  الى 

نص  فذهب" في  يونس   إسحاق   ابن "  يذُكره   "فولدت  ،إسحاق  ابنويقول  !!  الذي 
صغيرا ومحسناً  وحسيناً  حسناً  لعلي فاطمة   ، األندلسي حزم  ابنويقول    17". مات 
الحسن فولدت  طالب أبي بن علي فاطمة "تزوج  مات والمحسن  والحسين، له 

يستطيع كهنة البالط السقيفي  أ؟  عليه السالمفمتى مات المحسن    صغيرا"! المحسن
 تاج في وجاء " و "مات"؟   فذهبتوضيح ذلك؟ أم سيخفون االمر بكلمات مثل "

 أوالدهعلي   سمى وبها أوالد هارون  هم ومشبر وشبير  "شبر  ، العرب ولسان العروس
المسعودي جريمة    18" .ومحسنا وحسينا حسنا يعني   ابن بي قحافة و أ   ابنويكشف 

 في وجاء  19محسنا"! أسقطت حتى بالباب سيدة النساء "وضغطوا  ،صهاك قائالً 
النظام بن  سيار  بن  إبراهيم  "قال   ،للشهرستاني والنحل  الملل  كتاب   ابن  إن  هاني 

 دارها  احرقوا   : يصيح وكان بطنها من الجنين ألقت حتى فاطمة بطن ضرب صهاك
  وآله  عليه اهلل صلىالنبي    توادون صحاب العقول ويا من  أ فانظروا يا    20".فيها بمن

والدفاع  م  ه قى الى مستوى مناصرتت مودة خالصة ومخلصة تر ؛  عليهم السالم  والعترة
كان   عنهم  من  كائنًا  اعدائهم  من  والبراءة  االمر  كلف  االقتباسات  إ!  مهما  كل  ن 

  وآله  عليه  اهلل صلىالسبط الثالث لرسول هللا    السقيفة قد قتال  ُقْطَبيْ ن  أعالها تدل  أ 
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يكونا قد   الهيةزهقا روحاً أوبذلك  بعد.      الدنيا  لم ترى  ن هذا سلوك بربري  إبريئة 
و  أيمان  له ذرة من اإل كان  من  رتكبه  ال يو   وآله  هعلي اهلل  صلىالنبي  رُتِكب ضد  أُ 

  . ولذلك فان لفاطمةواستشهادها  عليها السالم وقد تسبب في مرض فاطمة    . المروءة 
  اء صهاك والدع  ابنبي قحافة و أ  ابن  ةكامل الحق في مقاطع  عليها السالم  الزهراء

وهذا بالتأكيد كان سيكون موقف    الثرى.مراسيم مواراتها  من حضور    هماعليهما ومنع
هدر دم هبار  أ كان قد    وآله عليه  اهلل  صلى لو كان حيًا النه    وآله  عليه  اهلل صلى  النبي

 عليه اهلل  صلى  نبي؛ بنت العليها السالمزينب  جهاض  بن االسود النه تسبب في ا
سيفعل   كان  ماذاحيًا،   وآله  عليه  اهلل  صلى كان النبي   إذا ف .، بينما كانت مهاجرةوآله

ويمكننا أن  ؟  عليه السالمقتل محسن كانا خلف مصهاك اللذين   ابنبي قحافة و أ  ابنب
أن   ي نؤكد  ال  و أ   ابنمن    عليها السالمالزهراء  فاطمة  موقف  تبع  من  قحافة    ابن بي 

البيتصهاك فهو معهما في جريمتهما ضد   . ولألسف ال يذكر  السالم  معليه  أهل 
وبذلك    عليهم السالمعترة  الكهنة المنبر التضليلي هذه المصائب والمآسي التي واجهتها  

أقطاب  جعل الجهالء يوالون  ي يجهله فأنه  أو  لى فريق يكتم الحق  إ تحول كهنة المنبر  
ن  أ  ،حماة المغتصبين والمعتدين   ؛اعتقد كهنة البالط السقيفي وقد  .  المنافقين   السقيفة

صهاك    ابن بي قحافة و أ   ابن التي ارتكبها  جرائم  ال  تلكريخ سيغض الطرف عن  التا
قال في    تعاىلن هللا  أة لكنهم نسوا  مقَ حَ ستَ ة ومُ لَ بغَ ستَ رة ومُ حمَ ستَ ن الناس ستظل مُ أو 

لناس من بين يدي  الى االحقائق  تسلل  لت  21﴾﴿َوّللا ُ ُمْخِرج  مَّا ُكنُتْم َتْكُتُمونَ   ،كتابه
والطاغوتيوعيون   الجبتي  فاطمة   ؛الرقيب  فمآسي  للناس.  والمضلل  للحق    الكاتم 
الطاهرة   عليها السالم  الزهراء يتحدث عنها عترتها  يقولإ .  عليهم السالم   ومعاناتها   ذ 
 يوم كيوم "وال ،  عليهم السالم  الزهراءفاطمة   حفيد  الصادق محمد بن جعفر اإلمام 
المؤمنين  باب على النار وإحراق السقيفة يوم كان وإن بكربالء، محنتنا  أمير 

بالرفسة وقتل وفضة، كلثوم  وأم وزينب وفاطمة والحسين والحسن  أعظم محسن 
حتى اطلعنا    عليهم السالمالبيت    أهللكن لألسف لم نعرف مأساة    22".وأمر وأدهى

؟  عليهم السالم   البيت   الذي ُأْمِطر على أهلظلم  لخفاء لهذا اإل  ماذالعليها بأنفسنا. ف
 صلىهل هذه هي المودة التي طلبها النبي   هذا اإلهمال لمعاناتهم ومآسيهم؟ ماذا لو 

 ؟عترتهنحو منا   وآله  عليه اهلل
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  عليها السالم   الزهراء  وضربوا فاطمة  عليهم السالمعترة  الن اقتحموا دار  أوبعد            
ضلعها   وكسروا  جنينها  وقتلوا  والحائط  الباب  بين  صهاك    ابن صاح  وضغطوها 

أمير المؤمنين  لسقيفة الذين كانوا مع  مخرجات االمجرمة في المعارضين ل  عصابته و 
علي السالم   اإلمام  لمبايعة    عليه  الخروج  منهم  قحافةأب  ابن وطلبوا  المتقمص    ي 

إال  صهاك ومجموعته المجرمة.    ابنالسيف في وجه   اً طلسم . فتقدم الزبير للخالفة
  س الزبير بحجر من الخلف فسقط مغشياً أضرب خالد ر أن الفاسق خالد بن الوليد  

ف فأين    ابن خذ  أعليه.  وكسره!  بحجر  وضربه  السيف  بصهاك  تسمى  عدالة  ما 
المحق؟  الصحابة ومن  المخطئ  من  هنا؟  الشورى  أ حتى  وأين    المزعومة  عراض 

الصحابة كانوا رحماء بينهم؟ هل  من يسمون  ن  أوأين ادعاء كهنة السقيفة    ؟ هاهنا
"يفعل من كان حقاً مكان أن  باإل لآلية    وفقاً   وآله عليه اهلل  صلىمحمد  النبي    "مع 

اُء َعَلى اْلُكفَّارِ   ،التي تقول القرآنية   ِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ   ﴾ ُهمْ ُرَحَماُء َبْينَ  ﴿مَُّحمَّد  رَُّسوُل ّللاَّ
م  هِ بالصحابة الذين كانوا فيه؟ هل فَ و   عليهم السالم بيت العترة  بما فعله المهاجمون  

ِ َوالَِّذيَن َمَعُه"  يالسقيف  البالطكهنة   البالط  م كهنة  هِ هل فَ ؟  معنى "مَُّحمَّد  رَُّسوُل ّللاَّ
يعني  ؟ هل معنى "َوالَِّذيَن َمَعُه"  المعية المقصودة في اآلية القرآنيةمعنى    السقيفي

 عليه اهلل صلى الكاملة المتبعة للنبي  يمانيةاإليعني المعية  م  أالمعية الجسدية  مجرد 
تلك  أليست المعية الصحيحة هي    ؟والطائعة ألوامره والمتمسكة بالعهد والبيعة  وآله

تلك  الناس ب خذ بيعة  أ هل تتم  و   المعية التي ال يشوبها نكوث وال غدر وال خيانة؟ 
عالقة باإلسالم  له اية صهاك    ابنأبي قحافة و   ابن ارتكبه ما؟ هل الطريقة البربرية 

هل يرضى عاقل أن يقوم حاكم ما بمداهمة منزل اسرة عادية واخذ  ؟  وتعاليمه  وقيمه
  صهاك  ابنأبي قحافة و   ابنافرادها الى البيعة قسرًا؟ ناهيك ان األسرة التي هاجمها  

يصادق    ماذالحاديث النبوية.  مطهرة باآليات القرآنية واأل ومقدسة و كانت اسرة الهية  
 صهاك واتباعهم المجرمون؟  ابنابي قحافة و  ابن  ه المنافقون ويبرر البلهاء ما فعل

 "قم ،  عليه السالم   ألمير المؤمنين اإلمام عليصهاك    ابنوبعد ذلك قال            
أمير المؤمنين اإلمام  . فأخذوا  عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليفرفض   23".فبايع
بي قحافة أ   ابن  تنفيذًا ألوامرعنيًفا   ومن معه بالقوة وساقوهم سوًقا  عليه السالم  علي

 المدينة شوارع  وامتألت  الناس  العنف. واجتمع  بأعنفالتي نصت بان يأتوا بهم  
مير المؤمنين  ألصهاك    ابنبي قحافة. وبوقاحة يقول  أ   ابنلى  . تم احضارهم إ بالرجال

 وأنتما لتبايعان أو وأنتما طائعان لتبايعان "وهللا  ،والزبير   عليه السالم  اإلمام علي
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هذه بيعة؟ هل كان    أصالً   فهل هناك بيعة لحاكم بإكراه؟ وهل تسمى  24".كارهان
و أ   ابن أم إسالم    صلى اهلل عليه وآله  ونبيه محمد  تعاىلذلك إسالم هللا   قحافة    ابنبي 

ه  كرِ يمان به وال يُ ه الناس على اإلكرِ نفسه ال يُ   سبحانه وتعاىلن هللا  أ؟ إذ  المزيف   صهاك
ان يقدموا  صهاك الناس على    ابن ه  كرِ يُ   ماذاليمان بأنبيائه ورسله فالناس على اإل 

ل أمير المؤمنين  هل لها؟ فقال  أ شخص سرق الخالفة وتقمصها وهو ليس  بيعتهم 
 وهللا  إذا"   صهاك،  ابن  فقال له   25فمه؟" أبايع  لم  أنا "إن،  عليه السالم  اإلمام علي

صحاب العقول والدارسين للتاريخ  أ فتمعنوا يا    26".عنقك نضرب  هو إال إله ال الذي 
الحقيقة وتعرفوا الحق فتوالوا أهله وتتبرأوا من أهل  ن تستخلصوا  أجل  أعلمية من  ب

قطاب السقيفة الذين يستحلون دماء أحد أحب خلق هللا  ألى بربرية  إ . انظروا  الباطل 
 وفقاً   صلى اهلل عليه وآله  النبيبل هو نفس    صلى اهلل عليه وآلهورسوله    تعاىللى هللا  إ  تعاىل

  ،عليهم   عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليللنصوص القرآنية والنبوية الثابتة! فرد  
 فنعم،  هللا  عبد  "أما ،صهاك بوقاحة  بن افيقول    27".رسوله  وأخا  هلل  عبداً  تقتلون  إذا"

أمير المؤمنين اإلمام  صهاك بنكرانه ألخوة    ابنوهنا يصرح    28".فال رسوله أخو وأما
إ  صلى اهلل عليه وآلهللنبي  الثابتة    عليه السالم  علي بذلك.  معرفته  يحاول  رغم    ابن ذ 

من خصائص    عليه السالم  ليأمير المؤمنين اإلمام عن يجرد  أصهاك من خالل ذلك  
ح  عليهما السالمهارون لموسى     . حيث أكد النبيصلى اهلل عليه وآلهالنبي    هاوالتي وض 
يحمل كل تلك خصائص    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليأن    صلى اهلل عليه وآله

حديث  الي  كما هو موضح فباستثناء النبوة    عليه السالملموسى    عليه السالم  هارون 
" أليس  . بعدي نبي ال إال أنه موسى من هارون  بمنزلة مني أنت علي "يا  ،الصحيح 
اإلمام علي؟ فكذلك  عليه السالم  خو موسى أ  عليه السالمهارون   المؤمنين  عليه    أمير 

صهاك قول    ابنلم يسمع  أعاله.  أ للنص    وفقاً   صلى اهلل عليه وآلهلنبي  ا  وخأ  السالم
الدنيا   في أخي "أنت  عليه السالم   المؤمنين اإلمام علي  ميرأل  صلى اهلل عليه وآلهالنبي  

فقول   ألمير  ابن واآلخرة"؟  علي  صهاك  اإلمام   أخو "وأما،  عليه السالم   المؤمنين 
بذر  وأهل الدين الحقيقيين  فال" هو محاولة صهاكية خبيثة الستهداف الدين   رسوله

وتغبيش   العيون  في  وتعمية  ا الرماد  الشرعي  ا لوعي  الخليفة  وفصل  أمير  لجهالء 
 وهما نفس واحدة.   صلى اهلل عليه وآلهعن النبي   عليه السالم المؤمنين اإلمام علي

يتكلم. ويبدو   ولم  بي قحافة ظل ساكتاً أ  ابنن  أيدعي كهنة البالط السقيفي            
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لمناصرة  ظل ساكتًا ألنه  بي قحافة  أ  ابنن  أ   أمير كان يتوجس من تحرك الناس 
له على    اً محرضبي قحافة  أ   بن صهاك ال  ابن  فقال .عليه السالم   المؤمنين اإلمام علي

أمير  قتل    ؛ سوأ صهاك ارتكاب األ   ابن يريد    29بأمرك؟" فيه تأمر "أال   ، ارتكاب االسوأ 
يدعي  سالمي مرة واحدة. فللتخلص من الدين اإل ،  عليه السالم  المؤمنين اإلمام علي

 فاطمة كانت ما شيء على أكرهه "ال  ،قالبي قحافة  أ  ابنكهنة البالط السقيفي أن  
ودافع الكهنة الكذابين من ذلك االدعاء انهم ارادوا أن يبرروا لكذبتهم   30".جنبه إلى

  عليه السالم  التي افتروها الحقًا والتي ادعوا فيها زورًا ان أمير المؤمنين اإلمام علي
عليه    أمير المؤمنين اإلمام عليفغادرهم  .  السالم  اعليهتشهاد فاطمة  قد بايع بعد اس 

 ،وقال التعبير الهاروني وآله  عليه اهلل  صلى  النبي  مرقد لى  مباشرة إ وذهب    السالم
أمير المؤمنين  وهكذا تشابه ما لقيه    31يقتلونني" وكادوا إن القوم استضعفوني أم ابن"

من اتباع    عليه السالممن سامريي السقيفة مع ما لقيه هارون    عليه السالم  اإلمام علي
 عليه اهلل صلىالنبي    استشهادوهكذا يتكرر االنحراف السامري بعد  االول  السامري  

 سنن  للناس "لتتبعن  وآله  عليه  اهلل  صلى ويتذكر كل من له عقل تحذير النبي    وآله
" وقد  . لسلكتموه  ضب جحر  سلكوا  لو حتى وذراًعا بذراع شبًرا بشبر  قبلكم  كان من

  ة المنحرفةسنن السابقال تِ باع  اساس  أحجر    المنحرفة،بأفعالهم    ،قطاب السقيفةأوضع  
كثر  أكما سيتضح    وبدأوا جاهليتهم الثانيةمة في جحر ضب السامريين  دخلوا األأو 

 .  الحقاً 
  ابن   يؤزصهاك    ابناستمر  لم يقف اقطاب السقيفة عند هذا الحد. فقد            

أبي    بن . إذ يقول العليه السالم  على استهداف أمير المؤمنين اإلمام عليبي قحافة  أ
 مولى وهو لقنفذ بي قحافةأ  ابن فقال بالبيعة؟  عنك المتخلف  هذا  تأخذ أال " ،قحافة

 ،عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام علي قنفذ إلى فذهب   .علًيا لي فادع اذهب  ،له
 خليفة يدعوك  : فقال قنفذ حاجتك؟  ما:  عليه السالم  المؤمنين اإلمام عليأمير  فسأله  
 رسول  كذبتم على ما لسريع:  عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام علي فقال  .هللا رسول

 صلى النبي الذي هو نفس  ؛ عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليوهنا يؤكد  32."هللا
بي قحافة وأولياءه  أ  ابنن  أ  ،للنص النبوي   ال الحق وفقاً إوال يقول    وسلم وآله عليه اهلل

ن من يكذب على  أ. وكل مؤمن يعلم  وسلم وآله عليه اهلل  صلى النبيقد كذبوا على  
بي قحافة  أ   ابن  قنفذ وأبلغ فليتبوأ مقعده من النار. رجع  وسلم  وآله عليه  اهلل  صلىالنبي  
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  ابن ن  أ. ويدعي كهنة البالط السقيفي  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  ما قاله  
ويذرف    اكىز بي قحافة بكى ليعطوا المعاتيه والمستحمرين صورة خادعة إلجرام يتأ

التماسيح  علي.  دموع  اإلمام  المؤمنين  أمير  فوبيا    ابن يطارد    عليه السالم   وواصل 
أمير المؤمنين   . قاصداً بي قحافة أ  ابن صهاك  ابن للمرة الثانية يحرض . إذ صهاك
 المتخلف هذا تمهل "الابي قحافة،    بنصهاك ال  ابنيقول    عليه السالم  علياإلمام  

 يدعوك هللا  رسول خليفة له: فقل إليه عد: بي قحافة لقنفذ أ  ابن فقال   .بالبيعة عنك
أمره به   ما فأدى،  عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليقنفذ مرة أخرى   فجاء  .لتبايع

 لقد هللا سبحان  :قائالً   عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليبي قحافة. فكرر  أ   ابن
امير المؤمنين اإلمام  بي قحافة ما قاله أ  ابنفأخبر  قنفذ  فرجع 33"له ليس ما ادعى
أخرى  عليه السالم  علي ومرة  السقيفييعتمد  .  البالط  الكاذبة    كهنة  ايقاعاتهم  على 

  ابن بي قحافة بكى وال يعرف المتفحص في التاريخ سبب بكاء  أ  ابنن  أ  ويدعون 
  عليهم السالمالذي هاجم بيت العترة    ؟ اليس هوبي قحافةأ   ابنيبكي    ماذالف  !بي قحافةأ

وقتل جنينها وتسبب في مرضها    عليها السالم   وتسبب في كسر ضلع فاطمة الزهراء
ادعاء من كهنة  هو مجرد  حافة  أبي ق  ابنبكاء  ن  أم  ومعاناتها حتى استشهدت؟ أ 

على من خالف القرآن والحديث  الزائف    يمانبعض الرقة واإلالبالط السقيفي ليضفوا  
حقوق  و النبوي   حقوقهم    عليهم السالمالبيت    أهلاغتصب  من  وحرمهم  الخالفة  في 

وكسر ضلع  وهدد بحرقه    عليهم السالم وهاجم بيت العترة    ميراث النبوي المادية في ال
 وآله عليه  اهلل صلىوتسبب في قتل السبط الثالث للنبي    عليه السالمزهراء  فاطمة ال

يواجه  وكأنه  الظالم  بي قحافة  أ  ابن تصوير  هنا  ذ يحاول كهنة البالط السقيفي  ؟ إ وسلم
كهنة البالط    اختلقه  مر مكذوبأ" لهو  طويالً  "فبكى أبوبكر  ،ن قول النصأذ  إ .  اً ظلم

  ماذا لبي قحافة قلب يبكي بهذه الطريقة فأ  بنكان ال  إذا! فالسقيفي لتضليل الحمير
  ماذا لو  ؟ المسجى على السرير والذي فارق هذه الدنيا  "صاحبه"على لم يقف ويبكي 

ه الثرى؟  يار يو و   وسلم وآله عليه  اهلل  صلى  ى النبي عل  ابي قحافة ويصلي  ابن ينتظر  لم  
العترة وهدد    ماذالي قحافة قلب يبكي بهذه الطريقة فبأ   بن كان ال  إذا و  هاجم بيت 

وتسبب في معاناتها   الوحيدة في هذه الدنيا  وسلم وآله عليه اهلل صلىبحرق بضعة النبي  
سرق    ماذالبي قحافة قلب يبكي بهذه الطريقة فأ   بنكان ال  إذا؟ و حتى استشهدت

كهنة    وهكذا حشر؟  وتقمََّصها  بيت النبوة وق اغتصب حق  ماذالخرين و ونهب حق اآل
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قه على  نْ حِ يمنعوا  للتاريخ و العلمي  ليخففوا من غضب القارئ    ا الكذبالسقيفة هذ
 اهلل  صلى  بضعة النبيبكوا أن  أبعد أقطاب السقيفة   ي قحافة. فأي بكاء ينفعأب  ابن
أقطاب    بكاء ينفعفأي  ؟  عليها السالم  الزهراء  فاطمةسيدة نساء العالمين  ؛  وسلم وآله عليه

ن  مرحلت  نتيجة لذلك  و   عليها السالم  الزهراء  وأغضبوا وآذوا فاطمة  ابعد أحزنو السقيفة  
هدفاً  النبوة  بيت  كان  فقد  لهم؟  والعنة  عليهم  غاضبة  وهي  الدنيا  لإلذالل    هذه 

حرمة. فما فائدة ادعاء كهنة ال   ةواالجتياح والهجوم والتهديد بالحرق واإلبادة واستباح
 ! ؟دموع التماسيح  ذرفو قد بكى بي قحافة أ  ابنأن السقيفي البالط 

قطاب السقيفة  أحنق  الرصين    عليه السالم   أمير المؤمنين اإلمام عليثار رد  أ          
 .السالم  اعليهالزهراء    فاطمة باب  أتوا حتى عصابةومعه   صهاك فمشى   ابن  فقام

 عهد  "ال  ، بألم وحسرة   ، قالت أصواتهم  السالم  اعليه  فاطمة  سمعت فلما . الباب فدقوا
أمركم   وقطعتم أيدينا بين جنازة هللا  رسول  منكم، تركتم محضر أسوأ  حضروا  بقوم لي

  السالم   اعليه  الزهراء  وهكذا سجلت فاطمة  34حًقا" لنا تردوا  ولم  تستأمرونا  لم بينكم 
ي  اً آخر   نصاً  من  كل  قلب  وي يدمي  حيث  ستقرأه  السقيفية.  المؤامرة  تفاصيل  كشف 

  سوأ محضرأ صحاب  نهم أ قطاب السقيفة وعصابتهم بأأ  السالم   اعليهصنفت فاطمة  
للحقوق  وسالبين  للعهود  وناكثين  الوفاء  لكن  وعديمي  لم    ابن .  وعصابته  صهاك 

وال بتصنيفها    السالم  اعليه  الزهراء  فاطمةسيدة نساء العالمين  يكترثوا بحزن وغضب  
  وسلم وآله عليه  اهلل صلىقتحموا بيت عترة النبي  بل ا  سوأ محضرأصحاب  أ هم  نأ لهم ب

ابي قحافة    ابنلى  إ واقتادوه    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليخرجوا  أمرة أخرى و 
  ابن  صنع ما  عليها السالم فاطمة . ورأت رفض  إذاإلجباره على البيعة وتهديده بالقتل  

 إلى  خرجتلذلك    عليه السالم  المؤمنين اإلمام علي  بأميرصهاك وعصابته المجرمة  
 وهللا  هللا! رسول بيت أهل أغرتم على أسرع ما ما أبابكر حجرتها ونادت "يا باب

   35"ربي ....  ألقى  أكلمكما حتى ال
ن  أمرة أخرى    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليوفي المسجد رفض            

قطاب السقيفة عندما  أتجلت براهين السرقة التي قام بها    بي قحافة. وقدأ   ابن يبايع  
قطاب  ا  احاجج بهالحجة التي  بنفس    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليحاججهم  

األنصار؛   القرابةأالسقيفة  وهي  قد  وآله عليه اهلل صلى  للنبي  ال  السقيفة  فأقطاب   !
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لينتزعوا استحقاقهم    وسلم وآله عليه اهلل صلىنصار بادعاء قرابتهم للنبي  حاججوا األ
فقال  ويهزموا طمع األ   خالفة لل فيه.  اإلمام علي نصار  المؤمنين    عليه السالم   أمير 

 وأحق رسوله وأخو هللا  "أنا عبد،  وسلم وآله عليه اهلل صلىقرابته من النبي    موضحاً 
 واحتججتم  األنصار من األمر أخذتم هذا لي، بالبيعة أولى وأنتم  منكم، األمر بهذا

منا من بالقرابة عليهم  وتأخذونه   عليكم  أحتج غصبا؟....وأنا البيت أهل النبي، 
 فأنصفونا ، وميتاً  حياً  هللا برسول أولى نحن  األنصار،  على احتججتم به ما بمثل

البيت،   أهل ألنا به أحق لنحن تعلمون... وأنتم  بالظلم  فبؤوا تؤمنون، وإال كنتم  إن
 دين هللا،  في الفقيه هللا،  لكتاب القارئ  فينا دام  ما منكم  األمر بهذا أحق ونحن
 القاسم األمور السيئة، عنهم  الدافع الرعية، بأمر المضطلع هللا، رسول بسنن  العالم
 عن  فتزدادوا هللا،  عن سبيل فتضلوا الهوى  تتبعوا فال لفينا،  إنه وهللا بالسوية، بينهم 

ذ  إ البليغ هنا.    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليفانظروا إلى قول    36بعدا" لحق ا
كثر! ويصف  أنه  عقطاب السقيفة بالبعيدين عن الحق ويحذرهم من االبتعاد  أيصف  

علي اإلمام  المؤمنين  السالم   أمير  باالغتصاب!  أ  ارتكبهما    عليه  السقيفة  قطاب 
النبي  إبكامل    السالم  معليه البيت    أهلحقية  أويوضح     وسلم  وآله عليه اهلل صلىرث 

ن  أليؤكد    37﴾﴿َوُأْوُلوْا اأَلْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعضٍ   ،هقولبوالقرآن يدعمه في ذلك  
لذلك  خرين. و لحقوق اآل  ونهباً   وسرقةً   واغتصاباً   قطاب السقيفة كان باطالً أما فعله  

كانوا    إذاباإلنصاف  أقطاب السقيفة    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليطالب  
قطاب السقيفة  أن  أفي الظلم. وهذا يؤكد  أنفسهم أكثر  ن يغمسوا  أن وحذرهم من  يمؤمن

ال الحق بنص حديث  إ ال يقول    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام علي ن  ظالمين أل
 حيث معه يدور الحق  والحق معه، الحق  مع "علي،  وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى   النبي

  علي  مع والقرآن القرآن مع "علي  ،يضاً أ  وسلم وآله عليه اهلل صلى " وقد قال النبي  . دار
لعمار بن   وسلم وآله عليه اهلل صلىكما قال النبي    "الحوض.  لن يتفرقا حتى يردا عليَّ 

 سلك  قد  علياً  رأيت  إذا عمار "يا   ، طريق الحق العلوي في شأن    رضي اهلل عنهماياسر  
 ردى، على  يدلك لن فإنه  الناس ودع علي، مع فاسلك غيره  وسلك الناس وادياً  وادياً 
ألقطاب    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليذ يوضح  إ "  . هدى من  يخرجك ولن

بأ  السالم  معليهالبيت    أهلن  إالسقيفة   وتفاصيل  األ   ألنهم الخالفة  حق  بالدين  علم 
 وآله عليه اهلل صلىوتأويله اليقيني والجازم. وهذا مؤكد بنص حديث النبي    تعاليمه
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 قاتلت"بقوله له،  مهام التأويل    عليه السالم  المؤمنين اإلمام علي  ل ألمير وكَ أالذي    وسلم
  سلم و وآله عليه  اهلل صلىلنبي  ن يوكل ا" ول.تنزيله على قاتلت كماتأويل القرآن   على

لم يكن كل ما يقوله هو    إذا   عليه السالم   المؤمنين اإلمام علي   ألمير   مهام التأويل 
وفقًا لألمر اإللهي في   وسلم وآله عليه اهلل صلى  وهو الذي ُيَبلِ غ عن النبي  الحق نفسه

صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنفهل    ذلك والذي رأيناه سابقًا في النص الواضح والثابت.
هو الذي اوكل    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام علي   أن  م أ الدين  على علم  مطلعان  

عليه    أمير المؤمنين اإلمام علي فقد كان  ليه هذا المهام؟  ا  وآله عليه اهلل  صلى  النبي
  كثر دفاعاً في كل خطوة يخطوها وهو األ  وسلم وآله عليه اهلل  صلى مع النبي    السالم
بصفة خاصة    وسلم وآله عليه اهلل صلىالمسلمين بصفة عامة والنبي  اإلسالم و عن  

لذلك فهو مصدر العدل والسوية    بالتشريع االسالمي برمته   علموهو األقضى ألنه األ
قطاب السقيفة من اتباع  أ عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام علي بين الناس. ويحذر 

أمير المؤمنين اإلمام  ن كالم  أ. ومع  تعاىل  عن طريق هللا كثر  أالهوى الذي سيخرجهم  
يرفض  صهاك يصر في البقاء في غيه و   ابن ن  أهو عين الحق إال    عليه السالم   علي

اإلالمن  أي شيء  يفقه    أن اإلمام علي  لهي كالم  المؤمنين  بل    عليه السالم   ألمير 
ضالله  يتمادىو  عليقائالً   في  اإلمام  المؤمنين  ألمير  السالم     لست "أنت  ،عليه 

بالقتل! وهنا    عليه السالم  وهكذا يهدد أمير المؤمنين اإلمام علي  38تبايع" حتى متروكاً 
صهاك    ابنالنزعة الجاهلية المسيطرة على  يدرك المتدبر في أحداث التاريخ تلك  

  أمير المؤمنين اإلمام علي وكان    . وسلم وآله عليه  اهلل صلى   والتي تهدد بقتل نفس النبي
لذلك    ابنلمآرب    مدركاً   عليه السالم المدى  بعيدة  الصهاك  بكل    ،صهاك  بنقال 

 ، وهللا غداً  عليك يردده أمره اليوم  له واشدد شطره،  لك حلباً  حلبا "  ي، شجاعة وتحد
أال يبايع    تعاىل   وهكذا يحلف صاحب الحق باهلل  39".أبايع  وال  قولك  ال أقبل عمر يا

يبايع.   أن من المسجد دون  صهاك ويخرج   ابن وال يرضى بقول    بداً مغتصبي الحق أ
بي قحافة لهو أ   ابن مبايعة    السالم عليه    أمير المؤمنين اإلمام عليرفض    إنَّ لذلك ف

  ن أمير المؤمنين اإلمام علي إقال    وسلم وآله  عليه  اهلل صلى ن النبي  الحق نفسه أل
وانه ال    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليالحق مع  أن  مع الحق و   عليه السالم

ن نلتف  أ  حاولنا  إذامر غير ذلك إال  ن يكون األأال يمكن  .  حدأن يتقدم عليه  أيجب  
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كهنة البالط السقيفي  الغبية لبررات  قبل بالمون  وسلم وآله عليه اهلل  صلى على نص النبي  
 دعم الباطل. التي ت

الفطرة السليمة    ؛يها الباحث أ فانظر            الباحث عن الحق!  العقل  و صاحب 
بربرية  الطبيعة الالعقول إلى    صحابأ . وتمعنوا يا  المتواتر  لى ما يقوله التاريخ إ  أنظر

حدث  ل الذي  النبي  النقالب  استشهاد  الى  وسلم وآله عليه اهلل صلىبعد  أنظروا   .
يتحدى النصوص القرآنية والنبوية ويضربها بعرض الحائط. هل هذا  االنقالب الذي  

الدين ب  الذي  ؟ من  االسالمي  من  الناس  كخليفة  بي قحافة  أ   ابننص  حتى يجبر 
بي قحافة دماء من  أ  ابن ؟ بأي حق يستحل  ويهدد بقتلهم ان لم يفعلوا ذلك  لبيعته

على البيعة؟ هل هذه هي    ناسجبار الإاإلسالمي  رفض مبايعته؟ هل يقبل الدين  
الدين  بالدين حتى    تعاىل جبر هللا  أ هل  بل  ؟  االسالمي  تعاليم  االيمان  الناس على 

  تعاىل لم يعط هللا  أ للقتال والقتل؟    بي قحافة رفض مبايعة الناس له موجباً أ   ابن يجعل 
على    حداً أ نه ال يجبر  أالناس    تعاىل ن هللا  بيَّ ألم ي  ؟ الناس الحرية في اعتناق الدين

يسمع   ألم  الدين؟  و   ابناعتناق  قحافة  ا  ابن أبي  تقولالقرآنية  آلية  صهاك    ، التي 
َلَها َكاِرُهوَن؟  َوَأنُتْم  لم يجبر الناس على  نفسه    تعاىلن هللا  أفمادام    ؟﴾﴿َأُنْلِزُمُكُموَها 

النبي    جبرأبي قحافة الناس على بيعته؟ فهل أ  ابنن يجبر أفهل يصح  به اإليمان 
نتم  أناس على مبايعته بعد فتح مكة ام قال لهم اذهبوا  ال   وسلم وآله عليه اهلل  صلى

أمير المؤمنين  المسلمين على مبايعة    وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي    جبرأ   هلالطلقاء؟  
بطريقة  ويوضح  الوحي    نزللم يأ ؟  رحيله  بعد خليفة على الناس    عليه السالم  اإلمام علي

العشيرة  يات  آعبر    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليراقية للناس والية  و حضارية  
  ابن ن  تمعَّ   هلفي غدير خم؟    وسلم  وآله عليه اهلل  صلىوخطبة النبي    والتبليغ الوالية  و 
مر النبوة  ألالحضاري من جانب الوحي    طبيقصهاك في ذلك الت  ابن بي قحافة و أ

عن التعاليم  هما  نحرافيدل على ا صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنفعل  ف ؟  والخالفة  والوالية
يدل على  صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنِفْعل  كما أن  ؟  تجاه جاهلية ثانيةاب  سالميةاإل

من   وسلم وآله عليه اهلل صلىونفس رسول هللا  رواح  طهر األانهما كانا مستعدين لقتل  أ
  ابن بي قحافة و أ ابنين وعليه، أ .جبار الناس على قبول نهبهم لحق اآلخرينإجل أ

بقسوة  صهاك  ابن بي قحافة و أ   ابن تعاَمل  يمان بتعاليم الدين؟ فعندما  صهاك من اإل 
التي تفرض  القرآنية  اآلية    افهل كانا قد سمع  عليها أفضل الصلوات والتسليمفاطمة  مع  
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البيت مودة    عليه اهلل   على لسان النبي  وتقول  الصلوات والتسليم   أفضلعليهم مجيعا    أهل 
َة ِفي ا ﴿الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ ،  وسلم وآله ي قحافة  أب  ابنهل كان    40؟ ﴾ْلُقْرَبىاْلَمَودَّ

الزهراء   فاطمة هو مودة   وسلم وآله عليه اهلل  صلىالرسول   ن أجر يدركان أصهاك    ابنو 
وذريتها   وبنيها  ونصرتهم  عليهم مجيعا السالموبعلها  هل  واتبعاهم   ومواالتهم  يتطابق  ؟ 

تجاه قربى    قرآنياً صهاك مع معايير المودة المطلوبة    ابني قحافة و أب  ابنتصرف  
صهاك    ابنبي قحافة و أ   ابنهل كان  ام ينتهكها انتهاكًا صارخًا؟    عليهم السالمالنبي  

  الطاهرة  ذريتهماوالحسين و  والحسن وفاطمة نزلت في علي  المودة  ن آيةأيعلمان  
هي    سالمن رسالة اال أ صهاك يعلمان    ابن بي قحافة و أ   ابن؟ هل كان  عليهم السالم

واتباعهم  ومواالتهم    عليهم السالمالبيت    أهلجرها هو مودة  أ ن  أالخاتمة لكل الرساالت و 
  ابن بي قحافة و أ   ابن كانا يعلمان ذلك فهل لبى    إذا ؟ و والتبرؤ من اعدائهم   ونصرتهم 

بي قحافة  أ  ابنلألمر االلهي في القرآن؟ هل سمع    جر وفقاً صهاك متطلبات دفع األ
 ﴿ِإنَّ اأْلَْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها  ،رآنية التي تقولالق   اتصهاك باآلي  ابنو 

ُروَنَها َتْفِجيرًا * ُيوُفوَن ِبالنَّْذِر َوَيَخاُفوَن َيْومًا   َكاُفورًا * َعْينًا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد ّللاَِّ  ُيَفجِ 
َعلَ  َكانَ  الطََّعاَم  َوُيْطِعُموَن   * ُمْسَتِطيرًا  ِمْسِكيناً َشرُُّه  ُحبِ ِه  ِإنََّما   ى   * َوَأِسيرًا  َوَيِتيمًا 

بِ َنا َيْومًا َعُبوساً  ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه ّللاَِّ اَل ُنِريدُ   ِمنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكورًا * ِإنَّا َنَخاُف ِمن رَّ
َوُسُرورًا * َوَجَزاُهم ِبَما َصَبُروا  َنْضَرًة   َقْمَطِريرًا * َفَوَقاُهُم ّللاَُّ َشرَّ َذِلَك اْلَيْوِم َوَلقَّاُهمْ 

َوَداِنَيًة   * اَل َيَرْوَن ِفيَها َشْمسًا َواَل َزْمَهِريرًا   ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اأْلََراِئكِ  َجنًَّة َوَحِريرًا * 
ٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت  َوُيَطاُف َعَلْيِهم ِبآِنَيٍة مِ ن فِ    *َعَلْيِهْم ِظاَلُلَها َوُذلِ َلْت ُقُطوُفَها َتْذِلياًل   ضَّ

ُروَها َتْقِديرًا * َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأساً  َقَواِريَرا * ٍة َقدَّ َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجِبياًل   َقَواِريَر ِمن ِفضَّ
 َتُهمْ َرَأْيَتُهْم َحِسبْ   إذاَوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَدان  مَُّخلَُّدوَن   * َعْينًا ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبياًل * 

َكِبيرًا * َعاِلَيُهْم ِثَياُب ُسنُدٍس ُخْضر    َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت َنِعيمًا َوُمْلكاً   إذاُلْؤُلؤًا مَّنُثورًا * و 
ٍة َوَسَقاُهْم َربُُّهمْ  َشَرابًا َطُهورًا * ِإنَّ َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء   َوِإْسَتْبَرق  َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمن ِفضَّ

  ن هذه اآليات أصهاك    ابن بي قحافة و أ  ابن هل يدرك    41؟ ﴾مَّْشُكوراً  ْعُيُكمَوَكاَن سَ 
 قصة وذلك بمناسبة  عليهم السالم والحسن والحسين وفاطمة علي نزلت فيالقرآنية  
 المسكين بكل طعامهم على  الثالثة  األيام  تلك في وتصدقهم أيام ثالثة صيامهم

إلفطارهم؟ أهناك سمو فوق   الطعام  إلى  الحاجة  أشد  في هم بينما واألسير واليتيم 
  تعاىل هللا  اهذا السمو وكرم فوق هذا الكرم وتضحية فوق هذه التضحية والتي مجده

وجعلها مثااًل ونموذجًا للسمو البشري والتضحية    لى يوم الدينإ   باقياً   قرآنياً   تمجيداً 
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لهي واإلنساني  تعطى خالصة السمو اإلالقرآنية  ؟ فهذه اآليات  على مر العصور 
تجعل من نفسها  القرآنية   اتهذه اآلي. عليهم السالم البيت  أهلواإليماني المتجسد في 

  والقدسية   الربانيةلى كافة جوانب الحياة النورانية و إ نسان  مرآة ينظر من خاللها اإل 
قيمة التفاني والتضحية من اجل  على    تعاىل ولذلك مدحهم هللا    عليهم السالمل البيت  هأل
ن  أصهاك    ابن بي قحافة و أ  ابن درك  أ. هل  التي ُتسعد المجتمع  م الدين وتعاليمهيَ قِ 

 نضرةً مقدمًا    يوم القيامة بل ولقاهم شر  صلوات اهلل عليهم  أهل البيتى  قد وقَّ   تعاىلهللا  
ليس ذلك بإكرام سماوي غير مسبوق  أ ؟  وحريراً  جنةً  صبروا  بما زاهمابل وج  وسروراً 

لهم    ويكون خادماً   يخضع لهم خضوعاً   عليهم السالمالبيت    أهليجعل كل من يعرف  
هذا  ؟ ومن منطلق  ومتبرئاً من اعدائهم   لهم  وامرهم وناصراً ألكل    لهم وملبياً   وموالياً 

فيهم    وسلم وآله عليه اهلل صلىفقد قال النبي    عليهم السالمبيت  ال   هلالتكريم السماوي أل
 الحقائق هذه غابت  هل سمى البشرية جمعاء. فأالكثير من النصوص التي تجعلهم  

ال يوضح  أ ؟كانا حقًا مسِلَمين   إذا  وعصابتهما صهاك  ابنبي قحافة و أ   ابن عقول  عن  
نهما كانا في أصهاك    ابنبي قحافة و أ   نابعلى    عليها السالم  الزهراء  غضب فاطمة

 ؟كان الدين اإلسالمي االصيل برمته في ضفة أخرى ضفة بينما 
أدرك            و أب  ابنهل  قحافة  البيت   مقام الصهاك    ابن ي  ألهل  عليهم   اإللهي 

صهاك باآلية القرآنية التي    ابنبي قحافة و أ  ابنمن آيات المباهلة؟ هل سمع    السالم
اَءُكْم  ابناَءَنا وَ ابن ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدعُ  كَ ﴿َفَمْن َحآجَّ   ، تقول

َوَأنُفَسَنا َوِنَساَءُكْم  اْلَكاِذِبيَن﴾؟   َوِنَساَءَنا  لَّْعَنَة ّللا ِ َعَلى  َفَنْجَعل  َنْبَتِهْل  ُثمَّ  لم  أ وَأنُفَسُكْم 
 اهلل صلىالنبي    بين  مباهلةالتحدي بالفي  ينا سابقًا  القرآنية كما رأتنزل هذه اآلية  

الى    عليهم السالمالبيت    أهل  تعاىلهللا    يضم لم  ؟ أ نصارى نجران وكهنة    وسلم وآله عليه
نصارى  كهنة  مظهرهم  التي تشع نورًا في  نورانية جوهرهم    تأرعب فالمباهلة  تحدي  

ذرية    ؛عز ما يملكمعه ا   وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي    ذخ وكما نعلم فقد أنجران؟  
ة اإللهية ألهل  مكانالتضح  ت  نصارى نجران؟ وبذلككهنة  ليباهل    بضعة، س و فون

التي  القرآنية  يات  واحدة من مجموعة من اآلالقرآنية  وتلك اآلية  .  عليهم السالمالبيت  
 صلىالمذكورة في القرآن والذي جسدها النبي    السالم  معليهالبيت    أهلتوضح فضائل  

كهنة طهار ليباهل  األعترته  ب  في واقعة الكساء عندما خرج  عملياً   وسلم وآله عليه اهلل
باهلوا النبي    إذا لهم    تعاىلمن عقاب هللا    نسحبوا من المباهلة خوفاً افنصارى نجران  
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ا عليهالزهراء  . وعليه فان فاطمة  السالم  معليه  طهاراألوعترته    وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى
رجس وأنهم   كل من والمعصومين  المطهرين  السالم  معليهالبيت    هلأ هي من    السالم
نصارى نجران من  كهنة  تخوف    إذافجمعين.  أ على الناس    تعاىل هللا    حجة  جميعاً 

فهل هان مقام    السالم  معليهطهار  ه األأهل بيتب  وسلم وآله عليه اهلل  صلى مباهلة النبي  
و أ   ابن عند    السالم  اعليهفاطمة   قحافة  و صهاك    ابن بي  بيتها  وكسرا  ذا آفهاجما  ها 

 اهلل صلىنجران أدركوا كنه نبوة النبي    حتى كهنة نصارى ؟ ف ضلعها وقتال جنينها
تلك المواجهة المعنوية  انسحبوا من  لذلك  و   عليهم السالمالبيت    أهلومقام    وسلم وآله عليه

قطاب السقيفة  أن  بينما أبالرغم من أنهم عاندوا ورفضوا اعتناق اإلسالم    (المباهلة)
فقط بل هاجموهم وآذوهم رغم ما ظهر لهم من    عليهم السالمالبيت    أهللم يعاندوا  

النبوة والرسالة وفضائل  التجليات اإل    ماذال. وعليه  عليهم السالم البيت    أهللهية في 
التعامل معهم و   عليهم السالمالبيت    أهلصهاك على ظلم    ابنبي قحافة و أ   ابنتجرأ  

 ؟فعاًل مسلَمْين  صهاك ابن بي قحافة و أ  ابنكان   إذاوحشية  بتلك الطريقة ال 
ظالم ومجرم في حق العترة    ل  عْ صهاك لهو فِ   ابن بي قحافة و أ  ابنل  عْ ففِ            

كبار  يسمون  الذين  موقف أولئك   من مذهوالً  ليقف ن المرء أ . إذعليهم السالم   النبوية
الزهراء   فاطمة  بيت  ن يحرق أعلى   مقسِ يُ  صهاك أن  ابنب األمر الصحابة. أيصل

الذين    عليها السالم المجرمون  فشل   ذلك؟ الشنيع  فعله ون رُّ يقِ   همعكانوا  بينما  هل 
فاطمة  بيت  يدخل ال كان  وسلم وآله عليه صلى اهللهللا   ن يدركوا ان رسول أالمهاجمون  

عندما يهبط في   السالم عليه حتى أن جبريل  ؟االستئذان  بعد  إال السالم  عليهاالزهراء 
 صلى اهللحاط النبي  ألذلك  ذلك البيت المقدس فإنه كان يستأذن قبل الدخول فيه.  

 ذ يقول اإلمامإبالكثير من القدسية واالحترام.    السالم اعليهبيت فاطمة    وسلم وآله عليه
 عليه  صلى اهللالنبي    ن اهتمام يبي ِ قوال ً   السالم  عليه الصادق )الكاظم(   جعفر بن موسى

،  السالم عليه  مام الكاظم ذ يقول اإل إوبيتها.    السالم اعليهالزهراء  فاطمة  بحرمة    وسلم وآله
يا دعا األنصار الوفاة هللا  رسول حضرت "لما  حان لقد األنصار معشر وقال: 

 حجاب هتك  فقد  هتكه فمن بيتي وبيتها  بابها بابي فاطمة إن أال قال:  أن  إلى الفراق 
 وقال: كالمه بقية وقطع طويال الحسن أبو اإلمام الكاظم  فبكى الراوي  " قال.هللا

وهكذا فقد    42". هللا حجاب وهللا ُهِتك هللا، حجاب ُهِتك وهللا حجاب، هللا  وهللا ُهِتك
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ل النبي   ية فاطمة وذريتها  انصار في حمعلى األكثيرًا    وسلم وآله عليه  صلى اهلل عو 
ه لألسف حتى االنصار خذلوا  أنال  إالمهاجرين  غالبية  ولم يعول على    السالم معليه

فاطمة  .  السالم معليه  وعترته  وسلم وآله عليه صلى اهلل  النبي كانت   عليها السالم لذلك 
 . ممتعضة منهم 

اقتحام  إ           الطاهرة    ابنبي قحافة و أ  ابنن  العترة  لدار    السالم  معليهصهاك 
وهتك    السالم معليهلحرمة بيت العترة    نتهاكادخال عصابتهما المجرمة فيه هو  إو 

صالة   كل عند  حلقته يقبض  وسلم وآله  عليه صلى اهلللستر الدار الذي كان النبي  
ليذهب يريد إنما البيت، أهل يا "الصالة   ،ً مناديا  البيت أهل الرجس عنكم هللا 

يقبض بحلقة باب العترة    وسلم  وآله عليه صلى اهلل فبينما كان النبي    43تطهيرا" ويطهركم 
صهاك قد    ابن أبي قحافة و   ابن فإن  عبادي  برفق ولطف لينبههم لواجب    السالم  معليه

جبارهم على  بعنف وبربرية قاتلة إل  السالم م عليه  هاجما واجتاحا وداهما بيت العترة 
قيم  تنفسه كان يوقر الدار الذي    وسلم وآله عليه صلى اهللفالنبي  يعة غير واجبة!  مبا

  وسلم وآله عليه صلى اهلل دار كان النبي  . أنه آخر  بضعته؛  السالم  اعليهفيه فاطمة  
الذي  الوحيد  وهو الدار    .سفارهأ سفاره وأول دار يدخله بعد العودة من  ألى  إ يخرج منه  
بواب  غلق كل األأ ن  أعلى المسجد بعد    مفتوحاً   بابه  وسلم وآله عليه صلى اهللترك النبي  

ون  ئمهام ش   لتولي   لهذا الدارالطريق    وآله عليه صلى اهللالنبي  األخرى وبذلك مهد  
القول  المسلمين.   النبوي  ن  إويمكن  باب بيت  إغالق كل األمن  الهدف  بواب إال 

هو الباب الذي يطرقه الناس    السالم  معليههو جعل باب العترة    السالم اعليهفاطمة  
لدخول  بكل ادب لويستأذنون  ،  وآله عليه صلى اهللة النبي  برفق ولطف، تمسكًا بسن

.  اإللهيةوالحكمة    الدين والهداية والنعمة  السالم  معليهمن أهل البيت  ن ينهلوا  أجل  أمن  
هتك  الحرق و الو  واالقتحام واالعتداءهجوم لل  اً قطاب السقيفة هدفأسف جعله  لكن لأل 

نه  أكرسي الخالفة بالرغم من معرفتهم  اغتصاب  جل  أبكل جرأة سمجة ووقحة من  
الى يوم    جمعينأ منبع الهداية للناس    تعاىلدار التأويل اليقيني الجازم الذي جعله هللا  

 .  الدين
عليها فاطمة  صهاك حرمة وقدسية   ابن بي قحافة و أ   ابنفبالرغم من معرفة           

 صلى اهلليغضب النبي    إذ لهية بل هي رمز الرسالة نفسها  إ مخلوقة    وإنها  السالم
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ن من يؤذيها يؤذي النبي  إلغضبها ويرضى لرضاها ويسخط لسخطها و   وسلم  وآله عليه
ن  أال  إ  تعاىليؤذي هللا    وسلم  وآله عليه صلى اهللبي  ومن يؤذي الن   وسلم وآله عليه صلى اهلل

عليه  سقاط جنينها محسن  إصهاك قد اسخطاها بل وتسببا في    ابنبي قحافة و أ   ابن
يلعن كل    تعاىل هللا  ن  افعالهما ونسيا او تناسيا أثار المترتبة على  وتجاهال اآل   السالم

اآلية   صهاك  ابنبي قحافة و أ   ابن. ألم يسمع  وسلم وآله عليه صلى اهللمن يؤذي النبي  
ْنَيا َواآلخرة َوأََعدَّ   ﴿ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن ّللاََّ َوَرُسوَلهُ   القرآنية التي تقول،  َلَعَنُهُم ّللاَُّ ِفي الدُّ

   ؟ ﴾ مُِّهيناً  َلُهْم َعَذاباً 
حتى ال              الحقائق عنا  هذه  السقيفي  البالط  كهنة  يكتم    ستبين ي ومع ذلك 

بي قحافة  أ  ابن  أن االعتراف من . فالبد والغاصبين والمعتدين   سبيل المجرمين  الناس
وذريتها وارتكبوا    عليها السالمالزهراء  فاطمة    قد آذوا المجرمة  صهاك وعصابتهما    ابنو 

.  عليهم السالم الطاهرة  ضد العترة    ،معنى  بكل ما تحمل كلمة جريمة من  بشعة،جريمة  
 ني ذاآ ومن نيذاآ فقد  فاطمة قد قال من آذى  وسلم وآله عليه  صلى اهللن النبي أوبما  

فت في حق العترة النبوية  رِ التي اقتُ البشعة  ن يدرك الجريمة  أفيجب    تعاىل هللا   آذى  فقد 
ُل اآلَياِت   ﴿َوَكَذِلكَ يقول القرآن،   ويتبرأ منهم.يستبين سبيل المجرمين  و   الطاهرة  نَفصِ 

بي قحافة  أ   ابنعلى    عليها السالمن غضب فاطمة  أل  44﴾َوِلَتْسَتِبيَن َسِبيُل اْلُمْجِرِمينَ 
حرَّم على  قد    تعاىلكلنا يعلم أن هللا  عليهما و   تعاىلصهاك يعكس غضب هللا    ابنو 

الَِّذيَن   ﴿َيا َأيَُّها   ، تعاىلقول هللا  يإذ  عليهم.    تعاىلغضب هللا    ن يتولوا قوماً أالمؤمنين  
   45﴾.آَمُنوا اَل َتَتَولَّْوا َقْومًا َغِضَب ّللاَُّ َعَلْيِهمْ 

أن يجدوا مبررًا لألفعال القحافية والصهاكية  كهنة البالط السقيفي  حاول  وي          
صهاك كانا    ابنبي قحافة و أ   ابنن  بأن يدعوا أ  عليهم السالمالبربرية في حق العترة  

عليهم  فمن هو الدين غير القرآن الكريم والعترة  !حريصين على الدين ويخافان الفتنة
هل يمكن أن نقبل من  فوفقًا للقرآن والنصوص النبوية والصحيحة والمتواترة؟    السالم

فأين حرصهما  شخص ما أن يحرق القرآن ويدعي انه يخاف الفتنة على الدين؟  
صهاك لهي الفتنة    ابنبي قحافة و أ  ابنن ما فعله  إمر ف في حقيقة األ  على الدين؟
  وسلم وآله  عليه صلى اهللحرص من النبي  أصهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنذاتها. فهل  

ي قحافة  أب  ابن يعرف    ماذاسالم؟  على اإل  عليه السالممير المؤمنين اإلمام علي  أو 
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  الخالفة ويتقمصانها  غتصبانسالم حتى يخافا الفتنة المزعومة ويصهاك عن اإل   ابن و 
لم يبايعا  على أال ينكثا؟ أ  وسلم وآله عليه صلى اهللألم يبايعا النبي  ؟  وهما ليسا أهاًل لها

واغتصبا  عهدهما  نكثا    ماذا لفي غدير خم؟    عليه السالمعلي    مير المؤمنين اإلمامأ
  عادياً  مر الناس وقد كان جندياً أبي قحافة أ  ابنمن الذي ولى الخالفة وتقمصاها؟ 

وقد لعن النبي  الى الشام تحت إمرة أسامة  بالخروج فيه    سامة ومأموراً أ في جيش  
بي قحافة  أ  ابنفهل خرج    ؟ جيش اسامة  تخلف عنكل من    وسلم وآله عليه  صلى اهلل

 صلى اهلل النبي    استشهادحتى بعد    بداً ألم يخرجا ال،  سامة؟  أصهاك في جيش   ابنو 
النب لل اهل  فوعليه    وسلم وآله عليه أسامة عنة  جيش  عن  تخلف  من  كل  على  وية 

  ابن بي قحافة و أ  ابنالحرص على الدين من جانب    ؟ فأين أم تشملهما  تستثنيهما
ة  ياالدين وحمهي جوهر  ونصرتهم  وواليتهم    عليهم السالم العترة    حمايةت  ليس أ صهاك؟  

في  صهاك ذلك ام فعال عكس ذلك؟    ابني قحافة و أب   ابن؟ فهل فعل  الفتنة  منله  
  عليهم السالم بعلها وذريتهما  صهاك بفاطمة و   ابنبي قحافة و أ  ابنما فعله  الحقيقة فإن  

حقد دفين وعداوة ضارية واستهداف  ل   تجسيد  هو  لهم بليعكس ذرة من المودة  ال  
و  للدين  الذي    أن  ذإ   .هله أ شيطاني  أ األذى  والدين    عليهم السالمالبيت    هلأصاب 

صهاك.    ابنبي قحافة و أ  بنناتج عن األفعال الشيطانية ال  قرون عبر الاالسالمي  
  عليه السالمالحسن  اإلمام  م  موس  معليه السالمير المؤمنين اإلمام علي  أمن قتل  إن  ف

خلفاء  باقي الوقتل    عليهم السالمنساء أهل البيت  وسبى    عليه السالمالحسين  اإلمام  وذبح  
حد  أصهاك وليس    ابني قحافة و أب  ابنهما    وسلم وآله عليه صلى اهلللنبي  الشرعيين ل 

أنه لو لم يغتصب    غيرهما.   أهل لخالفة وحقوق  ا  صهاك  ابني قحافة و أب  ابنإذ 
إذ أنه لو لم   .تمام االختالف  لكان مجرى التاريخ مختلفاً   ، األخرى  عليهم السالمالبيت  

،  األخرى   عليهم السالمالبيت    أهللخالفة وحقوق  ا  صهاك  ابني قحافة و أب  ابنيغتصب  
ن على منبر الخالفة الشرعية التي كانت  و ن والفاسقو ن والملعونو ا صعد المنافقمَ لَ 

فكيف لكهنة السقيفة المعاصرين بعد ذلك أن    .عليهم السالم  عترة لامقصورة فقط على  
على أقطاب السقيفة بعد أن رأيت ما فعل أقطاب    تعاىلهللا  يطلبوا َمنِ ي أن أترضى  

  ي ف لي أن أوال؟ كي عليهم السالم وأهل البيت    وسلم وآله عليه صلى اهلل النبي  السقيفة ب
؟ كيف لي أن أحترم  عليهم السالمبيت العترة  أهل الو   وآله عليه صلى اهلل  من أهان النبي
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وظلت تلعنهم في صلواتها حتى استشهدت؟    عليها السالملعنتهم فاطمة  أولئك الذين  
؛  إلى يوم الدين  عليها السالمبل يجب أن يكون موقف كل مؤمن هو موقف فاطمة  
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بي قحافة  أ ابن مصادرةلفدك و  عليها السالم   ك فاطمةتملُّ 
     عليهم السالم  حقوق العترةل

 
 

فقط    عليهم السالم صهاك بيت العترة   ابنبي قحافة و أ  ابن لم يهاجم                      
من ميراثها الشرعي من    عليها السالم  الزهراء   فاطمةسيدة نساء العالمين  بل حرموا  

القرآني.    وسلم وآله عليه صلى اهللبيها  أ القرآن  أ   ابنذ خالف  إومن حقها  بي قحافة 
. عليها السالم  قرية فدك من فاطمة  وانتزع ظلماً   وآله عليه  صلى اهلل  وكذب على النبي

.  ونخيل  ماء فوارة عين فيها .  و ثالثةأيومين   المدينة مسير  تبعد عن فدك هي قريةف
نه عندما كان  أفدك هي   عليها السالم اليهود. وقصة امتالك فاطمة  كان يسكنها وقد

وا أو يعاهدوا إال  سلمإما أن يفدك   في خيبر دعا أهل وسلم عليه وآله اهلل صلى  نبيال
هل  أ على    وسلم  عليه وآله اهلل صلى . فلما انتصر النبي  الخيارات النبوية  رفضوا   أنهم

 صلى  رسول إلى سماع هزيمة اليهود في خيبر فبعثوا هل فدك بعدأ خيبر ارتعب  
 صلىالنبي   فقبل   .مالكهم أفي بعض   على التصرف  يصالحونه وسلم عليه وآله  اهلل
 صلى  لنبيل خالصاً   كاً لْ مِ  فدك  نصف  فكان عرضهم بالمصالحة    وسلم عليه وآله  اهلل
 باإلضافة وذلك .ركاب وال  بخيل عليه يوجف المسلمون  لم  ألنه وسلم عليه وآله اهلل
 كاً لْ مِ  كلها هذه  فكانت خيبر. خمس من وسلم عليه وآله اهلل صلى الرسول ملكه ما إلى

. وبذلك يكون  عليهم السالم   الطاهرة   فيها غيره وغير عترته حق ألحد وال  به، خاصاً 
نزلت  وعندئذ  الحق في التصرف الكامل في فدك    وسلم  عليه وآله  اهلل  صلى للرسول  

  ا لهي بإعطاء ذوتلبية لألمر اإل  1﴾.﴿َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّهُ   ، اآلية القرآنية التي تقول
وعليه  فدك.   ومنحها  عليها السالمفاطمة    وسلم عليه وآله  اهلل صلىدعا النبي    ،حقه  القربى 

. وهذا  هال خالصاً   حقاً بذلك  صبحت  فأ   عليها السالم الزهراء لفاطمة ت لَ حِ نُ  قد   فدكاً إن  ف
بل ملك خالص    وسلم عليه وآله اهلل صلى  النبيو تركة  ألم تكن ميراث    يبين ان فدكاً 

عليها  فاطمة عينتلذلك و  وسلم عليه وآله  اهلل صلىمنذ حياة النبي  عليها السالملفاطمة 
 . فيها عمالها ومزارعيها السالم
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أن             فاطمة    ابن إال  فدك من  قرية  قحافة صادر  . وهكذا  عليها السالمأبي 
كانت فدك واحدة من الجبهات التي فتحها أقطاب السقيفة الرتكاب الظلم على أهل  

 تروي باسترجاع فدك الى ملكيتها.    عليها السالم. فطالبت فاطمة  عليهم السالمالبيت  
لها ميراثها   يقسم  أن بكر أبا هللا رسول "سألت فاطمة بنت  ، بقولها الحادثة هذه  شةعائ

 خمس من هللا  ترك رسول عليه. وهو نصيبها مما هللا  أفاء مما الذي تركه رسول 
 منها فاطمة إلى يدفع أن بكر عليها فأبى أبو بالمدينة. وصدقته وفدك،  خيبر،

لم  لفدك بل و   عليها السالمك فاطمة  ن يقر بتملُّ أبي قحافة  أ   ابن وهكذا رفض    2".شيئا 
بي قحافة  أ   ابن. ولكي يشرعن  وسلم عليه وآله اهلل صلى  عتبر فدك من ميراث النبيي

بي  أ  ابنكذب    ،ي و ميراث النبالمن حقوقهم المادية في    عليهم السالمالبيت    أهلحرمان  
بي  أ  ابن ذ ادعى  إمقعده من النار.    أ تبو و   وسلم عليه وآله  اهلل  صلى على النبي    قحافة

  3صدقة" من تركنا ما نورث، "ال  ،يقول   وسلم عليه وآله اهلل  صلىنه سمع النبي  أقحافة  
عليه   اهلل صلىانه سمع النبي    بي قحافة زوراً أ   ابنأخرى يدعي  مزورة  وفي عبارة  

 ما حياتي في هللا طعمة أطعمني إياها هي يقول في مسألة ميراثه "إنما  وسلم وآله
عليه   اهلل صلى  النبيبي قحافة على  أ  ابنيا لهول كذب    4المسلمين" بين فهي دامت

عبارة أخرى    .وسلم عليه وآله اهلل صلىالنبي    استشهادبمجرد    وسلم وآله مزورة  وفي 
 من نورث "ال  ،يقول  وسلم عليه وآله اهلل  صلى النبينه سمع  أبي قحافة  أ  ابنيدعى  
في االمر  والغريب   والمدهش  5المال..." هذا  من محمد آل يأكل إنما صدقه تركناه 

فمن   شيئا،  هللا رسول عن تحدثوا  "ال ،  للناس  يقول بي قحافة  أ ابن ه بالرغم من أن أن
إال أنه هو نفسه    6حرامه" وحرموا حالله فاستحلوا هللا كتاب وبينكم بيننا فقولوا سألكم

  أهل يرويها بمفرده بينما لم يسمع بها  عنه ويفبرك مروية الناس يلتجئ إلى ما نهى 
فهذه المروية القحافية    !ن باألمرو هم المعنيكانوا  بالرغم من أنهم    عليهم السالمالبيت  

ن تلك  أذ  إ .  المعهود والمعروف لهيالشرع اإلالسنن و على   غريبةالمختلقة  حادية  اآل
حيث تفرد  ابدًا.    ولم يسمع بها الصحابة  وحده بي قحافةأ  ابنال  إة لم يروها  المروي

ها كامن في حقيقة تناقضها مع التشريع القرآني فيما يختص بالميراث.  ؤ نتفااأن  و بها  
عليها  يناقض القرآن. ففاطمة    كالماً   بداً أال ينتج    وسلم عليه وآله اهلل صلىن النبي  أإذ  

النبي  زورًا بأن    أبي قحافة  ابنادعاه  لم تسمع  إال أنها  المعنية بأمر ميراثها هي    السالم
قحافة الزج    ي بأ  ابن  ففي هذه الواقعة حاول   كان قد قاله.   وسلم عليه وآله  اهلل  صلى
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  عليها السالم الزهراء  سيدة نساء العالمين فاطمة  حادية المفبركة ليحاجج  بمرويته اآل
 عليه وآله اهلل صلىسمعها عن النبي    الذينه هو فقط  أ كذباً ويدعي    ته الكاذبةبمروي

واأَلْولى    وسلم عليه وآله اهلل  صلىليست ببنت النبي    عليها السالمالزهراء    وكأن فاطمة  وسلم
من    بي قحافة شأناً أ   ابنموجودة! فكيف يسمع    بسماعها لو كانت تلك المروية فعالً 

بي قحافة بميراث  أ  ابنوما عالقة    هي؟   أن تسمعها  قبل  عليها السالمون فاطمة  ئش
  بذلك المقال   وسلم عليه وآله اهلل صلى  حتى يخصه النبي  وسلم عليه وآله اهلل صلىالنبي  

يُ المزعوم  النبي  ؟ فهل  أال يقول  المقال   وسلم عليه وآله اهلل صلىعقل  ُوِجد    ،ذلك  إن 
الشرعي    عليها السالمته  بنالأصاًل،   وخليفته ووريثه  اإلمام  ولوصيه  المؤمنين  أمير 

بي قحافة على الناس  أ   ابن بي قحافة؟ لكن فرض  أ   بنيقوله اللكنه  و عليه السالم  علي  
 عليه وآله اهلل صلىالكذب على النبي    تى بها مفترياً أ تصديق مرويته المفبركة التي  

بي قحافة على  أ  ابن  فرض   إذانه  أ عقل الباحث هو  في  . والسؤال الذي يطرأ  وسلم
 صلىيمنع الناس من تصديق بضعة النبي    ماذا لالناس تصديق مرويته المفبركة ف

المعصومة من  ؛  عليها السالم  فاطمة الزهراء  سيدة نساء العالمين  وسلم عليه وآله اهلل
بي  أ  ابن يرفض   ماذا ل؟ و لرضاها ويغضب لغضبها  تعاىلوالتي يرضى هللا    كل رجس

قد    وسلم  عليه وآله اهلل صلىالنبي  بالرغم من أن    عليها السالمة  ن يصدق فاطمأقحافة  
يغضب لغضبها ويرضى لرضاها؟    تعاىل ن هللا  أبضعه منه و   عليها السالم ن فاطمة  قال إ
 كان أحداً  رأيت "ما  بأن قالت،  عليها السالم  بصدق فاطمةنفسها  عائشة  رت  قأوقد  

لى  إعاقل بعد ذلك  شخص  فهل يقف    .عليها السالم  فاطمة أي ؛ 7"منها لهجة أصدق
ن  أعاقل  شخص  ؟ هل يرضى  عليها السالمبي قحافة في ظلمه لفاطمة  أ   ابن جانب  

والمتجسدة في العصمة    عليها السالمفاطمة  للهية والنبوية  اضى عن المواصفات اإل غيت
بي قحافة أ  ابنيقبل بكذب  سفل سافلين ل أ بعد ذلك ينحدر  والطهارة من كل رجس و 

 المخالف للقرآن؟  
في شأن    وسلم عليه وآله اهلل  صلى بي قحافة ما قاله النبي  أ   ابن لم يسمع  أ           

 "مرضت  ، قال أبيه بن سعد  عن عامر عن  ماجة ابنو  داود ابن  الميراث فيما أخرجه
 لي  إن هللا رسول فقلت: أي هللا  رسول فعادني الموت على أشفيت حتى عام الفتح 

 قلت:  .ال ي:  مالي؟ قال النب بثلثي أفأتصدق  .لي ة ابن إال يرثني وليس كثيراً   ماالً 
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الثلث  قلت:  .ال   :فالشطر؟ قال النبي   ورثتك تذر  إن كثير والثلث  فالثلث؟ قال: 
 صلى  النبي يأمر وعليه، فكيف  8". الناس عالة يتكففون  تذرهم  أن من خير أغنياء

مر على  رثهم لذرياتهم وال يطبق األإالناس بترك ما يكفي من   وسلم عليه وآله  اهلل
 وسلم عليه وآله اهلل صلى؟ وكيف يصيغ النبي بل وينتج ما يناقض أوامره للناس نفسه

 أصحابه  أحد يمنعفي نفس الوقت  مثل تلك المروية القحافية المزورة ويناقض نفسه و 
 أغنياء ورثتك  تذر  "إن  ،ة ويقول لهابنماله بينما له   كبير من  بشطر  يتصدق  أنمن  
 الناس"؟   عالة يتكففون  تذرهم  أن من خير

بي قحافة من أ   ابنعندما يحرمهم    عليهم السالمأهل البيت  ين سيأكل  أفمن            
وهذا السؤال هو الذي    ؟ وسلم عليه وآله اهلل صلى  ميراث النبيالمنحول لهم ومن  حقهم  
الصلوات    أفضلعليهم مجيعا  قلب كل مؤمن ومؤمنة شفقة على أهل البيت  عميقا في  ُيقطِ ع  
الذي  . حقًا يؤلمني كثيرًا عندما يخطر هذا السؤال في ذهني وأتذكر الجهد  والتسليم

في كسب معيشة اسرته حتى أنه كان   عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام واجهه 
قلبي   ألم  فيزداد  نخيلهم  اليهود يسقي  أجيرًا عند  من حرمهم من  كل  ألعن  فيعمل 

يعانون ماديًا بينما    م امجعنيعليه اهللوات  صلهم لعنًا وبياًل. فقد كان عترة النبي  وقحق
.  السالم   عليهمحقوق أهل البيت  ستهالك  اكان آل الوزغ بن الوزغ والطلقاء يتمتعون ب

رث  إمن بعده من دون    عليها السالم فاطمة    وسلم عليه وآله اهلل  صلى كيف يترك النبي  
كيف    ؟ذريتهميراثه ل والد  يترك كل  لعواهن الزمن من دون ان يورثهم كما  كشفهم  وي

النبي   الناس ويجعل    وسلم عليه وآله  اهلل  صلى يترك  يتكففون  رثه شراكة بين  إذريته 
 وسلم عليه وآله اهلل صلىكيف يترك النبي  ؟ بي قحافة كذباً أ ابنالمسلمين كما يدعي 

بي قحافة ان  أ   ابنراد  أوهضم الحقوق؟ هل   من الظلم  واجهست ما يعلم  ته وهوابن 
  المنظم  ن عليهم بما سيعطيهم من مال المسلمين حتى يبقيهم تحت سيطرة نهبهيمُ 

يئًا  ش ترك ن الدين لم يأ بي قحافة أ  ابنال يؤمن أ؟ وسلم عليه وآله اهلل  صلى إلرث النبي
؟ هل  الدين   ن أكملأبعد    استشهد  وسلم  عليه وآله اهلل صلىالنبي  وأن    من دون توضيح

أبي   ابنبينما  عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام علم بالدين من أ بي قحافة أ  ابن
بي قحافة؟  أ ابن لهلك  عليه السالم   نه لو ال علي  أ بنفسه يقر في مواقف عديدة  قحافة  

 صلىعلى ورثة النبي  منطبقة  في القرآن    وضحةقوانين الميراث المكون  فكيف ال ت
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عليه  دعا زكريا    فقد بي قحافة؟  أ  ابن ؟ ما هذا التجديف الذي ارتكبه  وسلم عليه وآله اهلل
  ،القرآنية. حيث تقول اآلية ل يعقوب آمن يرث رثه و ن يهبه من سي أ تعاىلهللا  السالم

مطلق  ا التشريع القرآني في الميراث تشريع  وهذ  9﴾. ﴿َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوبَ 
المسلمين في كل زمان ومكان  دوغير مقيَّ  التشريع على عامة  لم  أ!  وينطبق هذا 

﴿ُقْل َما  ،  وسلم عليه وآله  اهلل صلى بي قحافة قول القرآن على لسان النبي  أ   ابن يسمع  
ْن الرُُّسلِ  ُكنتُ  " ليحرم بها  كذوبةبي قحافة بتلك "األُ أ  ابن تى  أين  أ فمن    10؟ ﴾ ِبْدعًا مِ 

؟  وسلم عليه وآله  اهلل  صلى  من حقوقهم الشرعية في ميراث النبي عليهم السالم  هل البيتأ 
الكذب  نه مفتري  أبي قحافة بأ  ابن محقة عندما صنفت    عليها السالم فاطمة  كن  لم تأ

 ؟وسلم عليه وآله اهلل  صلى ورسوله  تعاىل على هللا
ن بي قحافة  أ  ابنن  أوالشيء المؤسف            جل دعم كذبه على  أمن    تحالفاً   كوَّ

ي  بأ   ابن لصالح مروية    ذ شهدت عائشة وحفصة زوراً إ .  وسلم عليه وآله  اهلل  صلىالنبي  
وبذلك كانتا شاهدتي  واستحضروا اعرابيًا يتطهر ببوله ليشهد معهما    ختلقةقحافة الم

. ويا لهول شهادة الزور التي قدمتها عائشة  عفان ذلك الحقاً   ابن ثبت  أزور كما  
وذلك لتدعما    عليهم السالمطهار  األ  عترتهو   وسلم عليه وآله اهلل صلىوحفصة ضد الرسول  

؟  عليهم السالمأهل البيت  الكاذب! ما هذا التحالف المريب ضد    ؛بي قحافةأ  ابنادعاء  
؟ هل ورث  متلكاته الماديةفي م  وسلم  عليه وآله اهلل صلىن النبي  و كيف يرث المسلم

ن المسلمين  أ؟ فلو  وسلم عليه وآله اهلل  صلىالمسلمون سيف وبغلة وعمامة وخاتم النبي  
سيف وبغلة وعمامة وخاتم النبي  ذهب    ماذالف  وسلم عليه وآله  اهلل  صلىيرثون النبي  

كانت مروية   ؟ فلو عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام لى  إ  وسلم  عليه وآله اهلل صلى
 سيف  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام   مسك  ماذا لف  صحيحة بي قحافةأ   ابن 

أمير المؤمنين   العباس نازع  ماذالوخاتمه و  وعمامتهوبغلته   عليه وآله اهلل صلى النبي
فهل سيأخذ أمير  ذلك؟   على السالم  عليها فاطمة استشهاد  بعد  عليه السالمعلي  اإلمام  

كاذيب  ما هذه االحقًا من حقوق المسلمين؟  لنفسه    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
لهية الواضحة في  النصوص اإل  ليدحضبي قحافة  أ   ابن  طلقهاأي  تال   اتاالفتراءو 

 ؟  يترك ميراثه لذريته  كبقية الرسل وسلم عليه وآله اهلل صلى الميراث والتي تجعل النبي 
يرث    عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  ن  أبي قحافة  أ   ابن اعتقد    إذا ف          
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علي  ين اإلمام  فإن أمير المؤمن  الخالفة ال يرث  ماديًا و   وسلم عليه وآله  اهلل  صلى لنبي  ا
وبذلك    وسلم عليه وآله اهلل صلى  النبي  سيف وبغلة وعمامة وخاتمقد ورث    عليه السالم

.  وسلم  عليه وآله اهلل صلى  لحق المادي لورثة النبيبقية ا ل   بي قحافة مغتصباً أ   ابن يكون  
لنبي  يرث علم ا عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام ن  أبي قحافة أ  ابناعتبر   إذا و 

أيضًا ألن الخالفة تقوم  بي قحافة مغتصب للخالفة  أ  ابنف  وسلم عليه وآله اهلل  صلى
هو    عليه السالمعلي  وأمير المؤمنين اإلمام    وسلم  عليه وآله اهلل صلىعلى علم النبي  

النبي   أبي قحافة قد أثبت فشله    ابنبينما    وسلم عليه وآله اهلل صلىباب مدينة علم 
فالخالفة الشرعية قائمة على العلم الشرعي الذي ال  .  ب كذلك وفقره في هذا الجان

  فالنصوص الواضحة قرآنياً .  عليه السالم علي  يضاهي أحد فيه أمير المؤمنين اإلمام  
نه مغتصب وظالم  أ   ويكشفبي قحافة  أ   ابن حاصر  يمنطق  الو حتى  أو نبوية  أكانت  

عليه  علي  ن اإلمام  وناكث وكاذب وخائن كما وصفه أمير المؤمني  للخالفة  ومتقمص
 . السالم

 وآله  عليه  اهلل  صلى  النبي نحلها التي  دكاً بي قحافة فأ   ابن اغتصب   ماذا لف          
حياته؟ فبأي حق يغتصب   اثناء   عليها السالم لفاطمة    تعاىل  هللا من أمرعلى أساس    وسلم
على محاولة  واضح  ؟ اليس ذلك دليل  عليهم السالم البيت    أهلبي قحافة حقوق  أ  ابن

لهي من المقدرات الحياتية  هل الحق اإل أ بي قحافة تجريد  أ  ابن الغاشم  و المغتصب  
 التي تمكنهم من مقارعة السلطة الجبتية والطاغوتية الغاشمة؟ 

بي  أ  ابن بها تفرد؛  آحاد بي قحافة روايةأ  ابنن المروية التي افتراها  أوبما             
بي قحافة  أ  ابنن  إرث وعليه فوتناقض القرآن والممارسة النبوية في اإل،  فقطقحافة  

ا  كثرو قد  ن الذين يكذبون عليه  أب  وسلم  عليه وآله اهلل  صلى  نبيخبر الأ وقد    .من الكذابة 
بعده من  ما    .وسيكثرون  يعرضوا  بأن  الناس  وأمر  الكاذبة  مروياتهم  من  وحذر 
د كثرت عليَّ الكذابة  ق "،  وسلم عليه وآله اهلل صلىذ يقول النبي  إ .  يسمعونه على القرآن 

أتاكم الحديث    إذاوستكثر بعدي فمن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، ف
عني فاعرضوه على كتاب هللا عز  وجل  وسنتي، فما وافق كتاب هللا وسنتي فخذوا  

 من ستكثر "   ، وفي رواية أخرى   11".به، وما خالف كتاب هللا وسنتي فال تأخذوا به
 خالف  وإن به، فخذوا  القرآن وافق  على القرآن فإن كالمنا فأعرضوا  الكذابة بعدي
في   عليها السالمقد عرضت فاطمة  بالفعل، فو   12".الحائط عرض به فأضربوا القرآن
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الحقاً البليغة،  خطبتها   سنرى  قحافة  أب  ابن مروية    ، كما  القرآن  المفبركة  ي  على 
 .  مبيناً  ودحضتها دحضاً 

 صلىبإرث النبي    عليهم السالمالبيت    أهلكان كل الناس يعلمون بأحقية  و           
  بهتاناً افتراًء و بي قحافة كان  أ  ابنتى به  أن ما  أالمادي والروحي و   وسلم عليه وآله اهلل

ه  ئوليا أ بي قحافة من لسان  أ   ابن . فالكذب عمره قصير واإلدانة باقية في حق  عظيماً 
بي قحافة عندما حضرت  أ   ابنعفان كذب    ابنذ فضح  إ عفان.    ابنمثال  نفسهم أأ

ن طال  أ. فبعد  وسلم عليه وآله اهلل صلىن النبي  متطالبان بإرثهما  اليه  عائشة وحفصة  
في العطاء عائشة وحفصة    عفان   ابنلى سدة الحكم ساوى  إعفان    ابن مد ووصل  األ

كثر من  أن عطاء  اتلقيت  تانان كأبعد    وسلم عليه وآله  اهلل صلىمع بقية زوجات النبي  
النبي زوجات  محسوبية    وسلم عليه وآله اهلل صلى  بقية  ف   ابنبسبب  ذهبت  صهاك. 

غاضبتان   وحفصة  زوجات    ابن لى  إعائشة  ببقية  مساواتهن  على  تحتجان  عفان 
صهاك قد ميزهن بطريقة غير عادلة    ابنن كان  أبعد    وسلم عليه وآله اهلل صلىالنبي  

  ابن . وكل باحث عن الحقيقة يعلم ان وسلم عليه وآله اهلل صلى عن بقية زوجات النبي
نةوانتهك    صهاك قد عاث في العطاء ظلماً  طبقيًا يعيد  ما  نظاواختلق  النبوية    السُّ

 عليه وآله اهلل صلى  النبيمخالفة  كان الدافع من وراء ذلك  ترسخ القبلية والعرقية. و 
عفان ان يواصل ما كان    ابن . فسألت عائشة وحفصةدة الجاهلية الثانيةواعا  وسلم

تمييز  ابنيعطيهن   من  فقال  مادي  صهاك   لكما ذاك ما وهللا "ال  ،عفان  ابن. 
عن بقية زوجات    نه لم يجد في القرآن ما يميزهما مادياً أوصرح لهن    13". عندي
صهاك لم يكن    ابن عفان هذا يوضح ان    ابن وتلميح  .  وسلم  عليه وآله اهلل  صلى النبي  

نةيتبع القرآن و   من هللا رسول من ميراثنا تأتنا، " له فقالتافي هذا الخصوص.    السُّ
شهدتا  تي  بي قحافة المكذوبة وال أ  ابنقد نسيتا مروية    إما   نهنأ ويبدو    14"حيطانه

الى مدى احقيتهن  حد  أطال ولن ينتبه  الزمن قد ن  أنهن اعتبرن  أو  أ  زوراً لصالحها 
ال تعلمان الميراث  هما  ن أ و  أ  وسلم عليه وآله  اهلل صلىفي المطالبة بميراثهن من النبي  

هذه الحاالت  يستحقه وفي كل  الذي  ومن    وسلم عليه وآله اهلل صلىالذي تركه النبي  
يضع الباحث في التاريخ الكثير من   مشبوهاً  ن تحرك عائشة وحفصة كان تحركاً إف

يمامه.  أعالمات االستفهام   المسافة بين شهادتهن زورًا لصالح    الحظإذ  الباحث 
أبي قحافة وبين جهلهن باألحق بميراث النبي    ابنالمروية المفبركة التي أتى بها  
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وهذه هي عائشة التي طلب منا كهنة البالط السقيفي أن  .  وسلم عليه وآله  اهلل  صلى
دين هذا الذي سنأخذه من  نوع من النأخذ منها نصف ديننا! فأين الدين هاهنا وأي  

عائشة؟ كيف تكون عائشة مصدرًا للدين وهي تفبرك مروية جواز رضاعة الكبير  
إل فرصة  وهي  لتجد  للدين  مصدرًا  عائشة  تكون  كيف  عليها؟  الرجال  تعلم  دخال 

الرجال غسل الجنابة وبطريقة عملية حتى ارتبك امثال النووي في شرح وتبرير فعلها  
حمايتها  المخزي   اجل  من  غبية  بطريقة  النووي  افعالهاوافتخرص  من    لتملص 

  صلى اهلل عليه وآله وسلم المخزية؟ كيف تكون عائشة مصدرًا للدين وهي تعصي النبي  
كان قد حج بزوجاته واعتبر حجه    عليه وآله وسلمصلى اهلل  وتخرج للحج رغم ان النبي  

بهن هي آخر حجة لهن وامرهن بالتزام بيوتهن وحصيرتهن؟ كيف تكون عائشة  
للحج بعد   المعصفر عندما كانت تخرج  الذهب والثوب  تلبس  للدين وهي  مصدرًا 

وآله    صلى اهلل عليه  ؟ ألم تسمع عائشة حديث النبيصلى اهلل عليه وآله وسلم  استشهاد النبي
من    وسلم النساء  يحذِ ر  باال"الذي  ابي    حمرين التبرج"  فعن  و"المعصفر"؟  "الذهب" 

انه قال، "ويل للنساء من االحمرين: الذهب    صلى اهلل عليه وآله وسلم  هريرة عن النبي
بها    15والمعصفر" لتصطاد  جاريتها  تزين  بينما  للدين  مصدرًا  تكون  عائشة  كيف 

 اهلل  صلىورسوله    تعاىلوكأن هذا الدين دين عائشة وليس دين هللا    16!فتيان قريش؟
فجلس  .  متكئاً  عفان  ابن وكانالمربوطون بالقرآن!    عليهم السالم والعترة    وسلم عليه وآله

 أعرابي   ومعكما بكر ولفقتما أبي عند شهدتما اللتين  ألستما، "لعائشة وحفصة وقال
 معاشر  إنا قال: أن النبي فشهدتم  الحدثين من الحويرث بن وهو مالك  ببوله يتطهر
 شهادتكما فقد أجزت بحق  شهدتما كنتما فإن صدقة  تركناه ما نورث  ال  األنبياء

 والمالئكة هللا بالباطل لعنة شهد من فعلى بباطل شهدتما كنتما وإن أنفسكما على
وفضحه لهن  عفان    ابن قول  من    عائشة وحفصة  صدمتن اف  17".أجمعين  والناس 

عفان    ابن فرد    81".اليهودي بنعثل هللا  رسول شبهك لقد وهللا نعثل  "يا   ، له قالتا ف
هنا    91".لوط  وامرأة  نوح امرأة  كفروا  للذين  مثال  هللا  "ضرب   ، قائالً   قوياً   عليهن رداً 

نوح ولوط    بامرأة   مثالً لعائشة وحفصة  التي ضربت  القرآنية  آلية  عفان ل   ابن يشير  
بصغو قلوبهن؛ أي زيغها عائشة وحفصة  القرآنية    أدانت تلك اآليات. وقد  الكافرتين 

أخرى تثبت توبتهن. فخرجن  قرآنية  تنزل آية  لكن لم  وطلبت منهن التوبة و وانحرافها،  
  أيها الباحث عن الحق والحقيقة  . فتمعنيجرجرن أذيال الخيبة والخزي وهن    من عنده

 "ألستما  ،بي قحافة وعائشة وحفصه من خالل قولهأ  ابنعفان    ابنفضح  كيف  
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وعليه فإن  ببوله....؟"   يتطهر أعرابي   ومعكما بكر ولفقتما  أبي عند  شهدتما اللتين 
في   تعاىل أبي قحافة وعائشة وحفصة تجسيد حقيقي لسنن هللا   بنعفان ال ابنفضح 

واخلهم ما  من د  تعاىلان يجعل اقطاب الباطل يضربون بعضهم ببعض ليخرج هللا  
 يكتمون من الحق والحقيقة. اكانو 

من حقوقها    عليها السالمصحاب العقول كيف تم حرمان فاطمة  أفانظروا يا            
عفان نفسه وذلك من خالل مؤامرة قحافية   ابن التي كان يعرفها كل الناس بمن فيهم  

  وشهادة الزور دوراً وصهاكية وعائشية وحفصية لعب فيه التلفيق والكذب والتزوير  
من حقوقها الشرعية. ويدرك الباحث العلمي هنا    عليها السالمفي حرمان فاطمة    كبيراً 

  ابن قد بدأها    عليه وآله اهلل  صلىالنبي    استشهادن حركة التزوير والفبركة العلنية بعد  أ
هن عائشة    عليه وآله اهلل صلى النبي    استشهاد بي قحافة وأول شاهدات الزور بعد  أ

ول من كذب على النبي  أبي قحافة  أ   ابنببوله. ف يتطهر الذي  واالعرابي  فصةوح
ا  و من شهد  لو أ  هم واالعرابي    عائشة وحفصةبينما  امام الناس    عليه وآله اهلل صلى

  نسبته للنبي   مثلما زورت عائشة قوالً   عليه وآله اهلل صلى النبي    استشهادالزور بعد  
عليه  اهلل  صلىن النبي  أ عائشة    القول المزور فقد ادعت . وفي ذلك  عليه وآله  اهلل  صلى

الكاذبة  أبي قحافة    ابنن مروية  أيصلي بالناس. كما  أن  بي قحافة  أ  ابنمر  أ  وآله
ته عائشة وحفصة  ابن بي قحافة و أ   ابن التي حاكها  المعقدة  من المؤامرة    تكشف جانباً 

الخال  عليهم السالم البيت    اهللحرمان   في  الشرعية  حقوقهم  امتداداتها  من  وكل  فة 
 .  والمادية المعنويةالقيادية و 

عليه   اهلل  صلى بي قحافة تزوير صريح على النبي أ  ابنن مروية  إوعليه ف           
كل    المنطبقة علىرث والميراث  تعاليم القرآن وتشريعاته في اإل. فهي تناقض  وآله

بي  أ  ابنن  أ  تدل تلك المروية  حيث .  عليه وآله اهلل  صلى المسلمين بمن فيهم النبي  
خالف القرآن ونبذه وراء  أيضًا  بل    عليه وآله اهلل صلىقحافة لم يكذب فقط على النبي  

نةرغم دعوته الناس الى نبذ    لنص القرآنيلم يتصرف وفقًا ل ظهره و  والتمسك    السُّ
  َعَلى"انَقَلْبُتمْ  ، ليس ذلك هو االنقالب بعينه الذي تحدث عنه القرآن قائالً أ بالقرآن! 
 عليها السالم القرآن ونصوصه التي تعطي فاطمة    رفضبي قحافة  أ   ابن"؟ ف؟ أَْعَقاِبُكمْ 

  ابن انتهك  هكذا  و   عليه وآله اهلل صلىالنبي    يضاً أن تتملك حقوقها وترث  أالحق في  
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 صلىوسنة النبي    نة بوضوح في القرآنسالمية المبيَّ التشريعات اإل بذلك  بي قحافة  أ
ويجردهم من حقوقهم الشرعية    عليهم السالم البيت    أهلن يظلم  أجل  أ من    وآلهعليه   اهلل

نةو   قرآنوالمادية والمعنوية المنصوصة في الوالقيادية   تلك  بكلمة اخرى، فإن  .  السُّ
ي ما  عكس  تقول  التي  القرآنية  للنصوص  مخالفة  القحافية  بي  أ  ابن  دعيالفبركة 

بي قحافة وتثبت  أ  ابنراث تدحض مروية  القرآنية الخاصة بالمي  اآلياتن  إبل    .قحافة
بي قحافة أ   ابن مبين. وقد كان تصرف    بهتان  افتراء و بي قحافة  أ   ابن ن ما ادعاه  أ

  عليه وآله  اهلل  صلى نبي  الوسنة   تعاىل كتاب هللا    ضد هذا بداية لتطبيق اجندة االنقالب 
 بي قحافةأ  ابن . وهكذا استولىوالعودة الى الجاهلية الثانية  وتهويده   سالم وتحريف ال 

  وآله عليه اهلل صلى النبي أموال ونهبها وصادر  عليهم السالمالبيت    أهلحقوق   على
أعطاها  عليها السالم الزهراء فاطمةوحرم    وآله عليه  اهلل صلىونبيه    تعاىل  هللا مما 

وحرمها من حقها في الخمس    هامن عمالها وأخرج  اً فدك بي قحافة منهاأ بنا صادرف
 من إرثها  عليها السالم فاطمة أبي قحافة  ابن  وبذلك منعوالذي نص عليه القرآن  

غيره    شخص رواه هو فقط وال  آحاد  خبر  توظيف  ب  عليه وآله اهلل صلى النبي ؛ أبيها
 جل دعم كذبه. أر شهود الزور من وسخَّ 
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عليها   فاطمةالصادقة المعصومة بي قحافة ُيكذ ِّب أ  ابن
 عليها السالم  حقوق فاطمةالكذابة ك عائشة  ل ِّ م  ويُ  السالم 

 
 

 عليها السالمفاطمة    المعصومةن  أن كل مؤمن يعلم حق اليقين  إ                    
وال يأتيه الباطل من  نفسه  صدق  هو ال على كل مؤمن ومؤمنة وقولها    نفسها حجة  

 صلى  النبي  أن عليها السالمفاطمة  المعصومة . فقد ذكرتبداً أبين يديه وال من خلفه 
ومن اجل انفاذ اجندته السقيفية    بي قحافةأ  ابن فدكًا. إال ان  نحلها وآله  عليه  اهلل

  النبي بضعة    عليها السالم  الزهراء   فاطمة  المعصومةأن   مع ذلك  فيعمد الى تكذيبها  
  تعاىلفمن كان غضبها يعني غضب هللا  .  ن تكذب ابداً أال يمكن    وآله عليه اهلل صلى

بي قحافة  أ  بنيق المنحولة ال د ِ فأين هو ادعاء صفة الِص ال يمكن أن تكذب ابدًا.  
فاطمة   المعصومةليست  أ لم يتم تفعيلها هنا؟    ماذا لبواسطة كهنة البالط السقيفي؟  

 صلى  هل يمكن لمن هي بضعة النبي؟  وآله  عليه  اهلل صلى   بضعة النبي  عليها السالم
المعصومة،    ؛ سيدة نساء العالمينبي قحافة  أ  ابنفهل اعتبر  ان تكذب؟    وآله  عليه  اهلل

يصدق    عليها السالمالزهراء  فاطمة   ال  كيف  باهلل؟  والعياذ  قحافة  أ   ابن كاذبة  بي 
بي قحافة أ   ابنومع ذلك يسمي كهنة البالط السقيفي    عليها السالمفاطمة  المعصومة  

ن يقبل قولها ويصدقها لكنه عاند  أبي قحافة  أ  ابنيقا؟ وكان من الواجب على  صد ِ 
  هالقرآن ونبذه وراء ظهره فاناالحتكام إلى  بي قحافة  أ   ابنورفض. وهكذا كما ترك  

  ، حق في ركابهمالذين يسير ال  ؛ استتفه مقام الطاهرين المطهرين من الرجس  يضاً أ
قحافة ال يعتقد بصدق قول    أبي   ابنكان    إذارفض قولهم. فبي قحافة  أ  ابنولكن  

  ؛ عليها السالمالزهراء  فاطمة  لم يفهم مقام    هنإ فان ذلك يعني    عليها السالمالزهراء  فاطمة  
العالمين ورفيقة مريم بنت عمران   عليها سيا بنت مزاحم  آ و   عليها السالم سيدة نساء 

بشرها    وآله عليه اهلل صلىن النبي  أفي الجنة و   عليها السالموخديجة بن خويلد    السالم
  ابن فهل كان  ول من ستلحق به في الجنة!  أنها  أ ول من تلحق به وهذا يعني  أبأنها  

هل يمكن لمن هي ليست فقط  ؟ و وآله  عليه اهلل  صلىبي قحافة يؤمن بما يقوله النبي  أ
خرين بالباطل؟  ن تكذب وتأخذ حق اآلأبيها في الجنة أ مبشرة بالجنة بل مؤكدة مع 
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كانت   بحقوقها؟  عليها السالمفاطمة    المعصومةفهل  يمكن    جاهلة  تطالب  أهل  ن 
لرضاها    تعاىلحق وهي التي يرضى هللا   فيه لها ليس  بشيءٍ   عليها السالمالزهراء  فاطمة  

لغضب شخص جاهل بحقوقه ام    تعاىل لغضبها؟ وهل يغضب هللا    تعاىل   ويغضب هللا 
ل هللا  عْ ليس جَ أ ؟  بداً ا  أنملة  لغضب شخص ال يحيد عن الحق قيد  تعاىل  يغضب هللا 

ل من  رضاه يجعَ ل  اً غضبه ورضاها سببل  اً سبب  عليها السالم  الزهراء  غضب فاطمة  تعاىل
ن فاطمة أبي قحافة  أ  ابنيعلم    لم أ لهي؟  للحق اإلومعيارًا    ميزاناً   عليها السالمفاطمة  

نواع الذنوب صغيرها وكبيرها وفقا  أمطهرة من الرجس والرجس هو كل    عليها السالم
َرُكْم   ﴿ِإنََّما ُيِريُد ّللاَُّ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِ ْجَس   ،التي تقولالقرآنية  لآلية   أَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِ 
عليهم  البيت    أهل ن يظل  أفي    تعاىل   هللا  رادة إتعبِ ر عن  القرآنية  ية  اآل  ذه ؟ وه﴾َتْطِهيراً 
  ، التي تقولالقرآنية  يعلم اآلية    مسلم معصومين ومطهرين من الرجس وكل    السالم
متحققة ال    تعاىل هللا   إرادةوان   1﴾َأَرْدَناُه َأن نَُّقوَل َلُه ُكن َفَيُكونُ  إذاَقْوُلَنا ِلَشْيٍء  ﴿ِإنََّما
يشهد بسموهم وعصمتهم واستقامتهم وإيمانهم    عليهم السالميخ أهل البيت  وتار   محالة

  تناقض وال تناحر وال اقتتال. أي  وانسجام خطهم اإللهي الذي ال يوجد فيه    عميقال
عن   االبتعاد  ليس فقط من النجاسة الظاهرية ألن اعالهالقرآنية أ اآلية   فالتطهير في

التطهير من ارتكاب    وهكل مسلم بل  منها واجبة على   النجاسة الظاهرية والطهارة
وقد أكد القرآن ذلك من خالل النص    والمعاصي واآلثام واالخطاء  الذنوب كافة أنواع  

َرُكْم َتْطِهيراً  ، التأكيدي الذي يقول  . ﴾﴿َوُيَطهِ 
فاطمة    المعصومة  بي قحافة بمستوى شرعي يمكنه من تعليمأ   ابن هل  ف          

وأقرب    وآله عليه اهلل صلى علم الميراث القرآني النبوي وهي بنت النبي    عليها السالم
بي قحافة لو  أ   ابنبي قحافة ما ادعاه  أ  ابنم قبل  حق بان تعلَ المقربين اليه وهي األ 

  الزهراء   فاطمة  المعصومة  بي قحافة من الدين أكثر من أ   ابن م  ؟ فهل يعلَ كان حقاً 
  ؛ته بنن يقول ال أمن دون    وآله عليه اهلل  صلىالنبي  يرحل    هل يمكن انو ؟  عليها السالم

فاطمة علي  عمه  ابنو ،  عليها السالم  المعصومة  اإلمام  المؤمنين    عليه السالم   أمير 
هو باب مدينة علم    عليه السالم  أنهما ال يرثانه بينما أن أمير المؤمنين اإلمام علياً 

ستثناء  ا ال يعلِ مه أحد من البشر بالذي يعلِ م الناس و أنه هو  و   وآله عليه اهلل  صلى النبي
أبي قحافة عن شئون ميراث أهل    ابن يعلم  ن  أ؟ هل يمكن  وآله  عليه  اهلل صلىنبي  ال
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النبي  عن ذلك بالرغم من أن    عليهم السالم  بينما ال يعلم أهل البيت  عليهم السالم  البيت
وقريب منهم طوال حياته؟ كيف    عليهم السالم  أهل البيتمع  كان    وآله عليه اهلل صلى

  أهل البيت يقول شيء يخص ميراث    وآله عليه اهلل صلى  بي قحافة النبيأ  ابنيسمع  
، ال  الصالة والسالم  أفضلعليهم مجيعا    بينما المعنيون باألمر؛ وهم ذرية النبي  عليهم السالم

 صلىبخصوص ميراث النبي    بي قحافة حتى يسمع شيئاً أ  ابن يعلمون به؟ فمن هو 
  ولم تسمعه فاطمة   عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليلم يسمعه    وآله عليه اهلل

هما   عليها السالموفاطمة    عليه السالم   أمير المؤمنين اإلمام عليليس  أ ؟  عليها السالم
بي قحافة بتلك المروية  أ   ابن تى  أين  أبي قحافة؟ من  أ   ابن المعنيان باألمر أكثر من  

 اهلل  صلى ميراث النبي  شأن  ؟ فهل يخرج  أي شخص سواه   المزورة التي لم يسمعها
الذي هو باب علم    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام عليمن نطاق معرفة    وآله عليه

من مجاورته    يءشأي  ي لم يتعلم  ذبي قحافة الأ   ابنلى  إ  وآله عليه اهلل  صلىالنبي  
أبي قحافة جهله عندما كان يلجأ إلى أمير    ابنوقد أثبت    ؟وآله عليه  اهلل صلى  للنبي

أبي قحافة    ابن لينقذه من جهله الديني بل وقد أقر   عليه السالم المؤمنين اإلمام علي
  ون ويفبرك  ون ببي قحافة كان ممن يكذ ِ أ  ابن ن  أال يدل ذلك  أ  بذلك اثناء احتضاره.

 الجاهلية؟السقيفية   م الشخصية وأجندته م المرويات المزورة لخدمة مطامعه
 ي قحافة فقد جاءت بأم أب  ابن الحجة على    السالم  اعليهولكي تقيم فاطمة            

مر حجة  ليشهدوا لها حتى تجعل األ وسلم وآله  عليه اهلل صلى  النبي ورباح مولى أيمن
بامتالكها   لهاكالهما    . فشهد ابي قحافة  ابن لى يوم الدين ضد  إ شرعية وقضائية باقية  

انطالقاً فدك لكن  تجريد    .  على  وإصراره  معاندته  من    عليهم السالم البيت    أهلمن 
 ن هذا أ  ى دعإ  . حيثيمن ورباح أم  أ بي قحافة شهادة  أ  ابنحقوقهم المادية رفض  

تجوز األمر وفي رجل شهادة  إال فيه ال  شهد رواية وامرأتين.  أمير   لها أخرى 
 أم لها خر فشهدت آ بي قحافة شاهداً أ   ابن فطلب    السالمعليه   المؤمنين اإلمام علي

امرأة  أم ايمن    نأعلى دعوى    بي قحافة شهادتهما متكئاً أ ابنأيمن. ومع ذلك رفض  
بي  أ  ابن  لقوهكذا تع  .هو زوجها   عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام علياً ن  أواحدة و 

سيدة نساء  ؛  سالمعليها الفاطمة  المعصومة  رجاع حق  إقحافة بعلل واهية ورفض  
 وروحه ونفسه.   وآله عليه اهلل صلىالعالمين وبضعة النبي  
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عليها فاطمة    المعصومةهل تحتاج  أبي قحافة:    ابن دعنا نسأل المنافق             
ن تأتي بشاهد لكي تثبت حقها وهي المطهرة من الرجس؟ فما هذا  أب  صالً ا  السالم

 المعصومةن يطلب من  أبي قحافة؟ فهل يتجرأ مؤمن  أ   ابنالتصرف الجبتي من  
من الرجس    ة طهر أنها مشهد لها ببالرغم من أن القرآن قد  شهوداً   عليها السالمفاطمة  

  ماذال؟  تعاىل   هللاوغضب  بالجنة وبأنها معيار رضا   شهد لها وآله عليه اهلل صلى النبيو 
التي عمالها على    عليها السالمفاطمة    المعصومةتأتي    صالً أ رضها  أبشاهد وهي 

  وآله  عليه اهلل صلىفهي واضعة يدها على حقوقها الممنوحة لها من النبي    وقانونياً 
فدك  يعني أن  وهذا  ؟  وآله عليه اهلل صلىالنبي    استشهادكثر من سنتين قبل  أمنذ  

 اهلل  صلىالنبي  استشهادألكثر من عامين من قبل    عليها السالمفي يد فاطمة  كانت  
ي  أب  ابنوبذلك فهي من النواحي القانونية واضعة يدها على فدك ويعلم    وآله عليه

يأتي بمن يشهد له ألنه هو المدعي! ولكن  أوكان عليه هو    قحافة ذلك جيداً  ن 
يجسد روح وجوهر االنقالب السقيفي  هذا  و   على عقب  رأساً   مقلوباً لألسف كان الواقع  

عليها بي قحافة من فاطمة  أ  ابن. فقد طلب  الجاهلي الذي يعادي الدين وأهل الدين 
هي سيدة  بالرغم من أنها  ن تأتي بشهود  أالمعصومة والمطهرة من الرجس    السالم

  تعاىل هي التي يغضب هللا  وروحه و   وآله عليه اهلل صلىنساء العالمين وبضعة النبي  
التاريخ مدى االنحألغضبها ويرضى لرضاها. ويمكن     طاط ن يتخيل الباحث في 

لم يدرك  أمور نحوه! بي قحافة األأ ابنالمريع الذي ساق   والعدلي  خالقي والديني األ
عليها   الذي يقول عن فاطمة  وآله عليه  اهلل صلى بي قحافة داللة حديث النبي  أ  ابن

ن فاطمة  هذا يؤكد أو   ؟2" ليرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها"إن هللا ،  السالم
  تعاىل  ن يربط هللاأفهل يمكن  .تعاىل معصومة وال تفعل إال ما يرضي هللا  عليها السالم

ومنزه    العصمة الكاملة  لم يكن ذلك المخلوق معصوماً   إذاغضبه ورضاه بمخلوق  
غضبه ورضاه بمخلوق يمكن    تعاىل ن يربط هللا  ا؟ هل يمكن  الذنوب عن المعصية و 

هواء والظلم والخطأ والزلل والباطل؟ أال يعني حديث النبي  ن يحكم من منطلق األأ
جل  أ ورضاها كله في الحق ومن    عليها السالمن غضب فاطمة  أ  وآله عليه اهلل  صلى

الحق؟   النبي  أالحق وال يميل عن  يقول   وآله عليه اهلل صلىال يدل حديث    ، الذي 
كالنبي    عليها السالمن فاطمة  أ  3"هاإذا  ما يؤذينيو ما رابها   يريبني مني بضعة "فاطمة
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وذلك النص النبوي يوضح  ؟  وظلم  تتأذى من كل باطل ورجس  وآله عليه اهلل صلى
عليها  ففاطمة  مهامًا مقدسًا لتنجزه وعلى الناس ان يطيعونها.    عليها السالمان لفاطمة  

ن تطالب إال  أنواع الرجس ال يمكن  أالمعصومة الطاهرة والمطهرة من كل    السالم
إليها في   بحق. ولذلك فمطالبتها بفدك هي مطالبة بحق خالص لها آلت ملكيته

 .  وآله عليه اهلل صلىحياة النبي 
ن يرى هول الجريمة القحافية في حق  أفكل باحث في التاريخ يستطيع            
  ل البيتهبي قحافة ألأ   ابناستهداف    دوافعويستجلي    يهم السالمعلل البيت  أهفاطمة و 

فقد  عليهم السالم و أ   ابن  تعمد.  ظلمهم  قحافة  حقوقهم.  أبي  من  حرمانهم  على  صر 
للباحث   يأويمكن  قحافة  أ  ابناستهداف    الحظ ن  من    عليهم السالم البيت  ألهل  بي 

  بر بن عبد هللابي قحافة في حادثة جاأ  ابنازدواجية معايير حكم وقضاء  خالل  
  رضي اهلل عنههللا   عبد بن  من جابر   ي قحافة شاهداً أب  ابن ذ لم يطلب  إ .  رضي اهلل عنه 
من    ن يعطيه قدراً أ  استشهاده،قبل    ،وعده  وآله عليه اهلل  صلىن النبي  إالذي قال  

تصل  ال عندما  البحرين  أمال  النبي  أال  إموال  قبل    استشهد  وآله عليه اهلل  صلىن 
كان   إذابي قحافة أ ابنموال البحرين سال أموال البحرين. وعندما وصلت أوصول 

رضي اهلل  هللا   عبد بن  خبر جابر أف.  وآله عليه اهلل  صلى  النبي ألي شخص عهد عند  
ن  أبي قحافة بأ  ابن له. فأمره    وآله  عليه اهلل  صلى بي قحافة بما قاله النبي  أ   ابن   عنه

،  رضي اهلل عنه   هللا عبد بن  جابر ذ يقولإبه.    وآله عليه اهلل صلىيأخذ ما وعده النبي  
  ابن فقال  الحضرمي، بن  ل العالءبَ قِ  من بي قحافة مالأ   ابن  النبي جاء مات "لما

جابر:   قال . عدة فليأتنا قبله له  كانت  النبي دين أو على له كان من  بي قحافة:أ
جاءنا   قد لو:  وسلم قال وآله عليه هللا النبي صلى إن فقلت: أخرى: فقمت رواية في

لي:   قال ثم مرة،  بي قحافةأ  ابن  فحثى .  وهكذا وهكذا هكذا  أعطيتك  البحرين  مال
 صهاك قِبل  ابن نأكما    4".مثليها فقال: خذ خمسمائة.   هي إذاف فعددتها  .عدها
ث  ور ِ  أن كتب إليه وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي عن أن سفيان بن الضحاك برواية

  كان وفقاً   إذاف  5.ذلك  على بينه منها يطلب زوجها ولم دية من الضبابي أشيم  امرأة 
  ابن   نرَ  لم  ماذالف  عادي، شخص شهادة  تجوز  أنه  صهاك ابنأبي قحافة و  ابن لرأي

  لم يتخذ   ماذال؟  السالم عليهاالزهراء  فاطمة   قضية  مر فييطبق نفس األ بي قحافةأ
فاطمة  كون عاداًل مع  قانونيًا له وي   الضبابي مرجعاً  قضية امرأة أشيم   أبي قحافة  ابن
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فاطمة    بي قحافة شهوداً أ  ابنن طلب  أ  ؟ عليها السالم وعدم طلبه    السالم عليهامن 
كان ذو  بي قحافة  أ  ابن ن  أ  يوضح جلياً   رضي اهلل عنهمن جابر بن عبد هللا    شهوداً 

رضي  استخدم المال في حالة جابر بن عبد هللا  ة. إذ أنه  مزدوجة وُمعَتلَّ   ءمعايير قضا
لتجريدهم    عليهم السالمالبيت    أهلليه واستخدم المال ضد  إالستمالة الناس    اهلل عنه

.  قيادة المجتمعوابعادهم عن    من حقوقهم المادية وتعطيل مقدرات حركتهم الدينية
والدين برمته   عليهم السالميت الب  هلجندة مضادة ألأبي قحافة ينفذ أ ابن لم يكن    إذاف
 عليها السالملفاطمة    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  شهادة  قبول  رفض    ماذالف

كان القرآن قد    إذا؟ و رضي اهلل عنههللا    قِبل بما قاله جابر بن عبدبينما    بامتالكها فدك
ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم   ﴿َفاَل َوَربِ َك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكِ ُموكَ   ،قال

مِ مَّا َتْسِليماً  َحَرجًا  َوُيَسلِ ُموْا  قال    وآله عليه اهلل صلىالنبي  كان    إذاو   6﴾َقَضْيَت  قد 
أبي قحافة أمير المؤمنين    ابنلم يجعل    ماذا لللصحابة جميعهم، "أقضاكم علي"، ف

أبي قحافة أن أمير    ابن ُمَحكِ مًا في قضية فدك. ألم يعلم    عليه السالم  علياإلمام  
أليس تصرف  ؟  وآله عليه اهلل صلىهو نفس النبي    عليه السالمًا  عليالمؤمنين اإلمام  

فهل يمكن  وتقريره؟    وآله عليه اهلل  صلى أبي قحافة هذا ضرب بحكم وقضاء النبي    ابن
المؤمنين اإلمام  ن يشهد  أ أنه    زوراً   عليه السالم  عليأمير  المطهر من بالرغم من 

بي  أ   ابنبي قحافة نفسه؟ أيجادل  ا   ابن الرجس بنص اآلية القرآنية الذي سمع بها  
بأحقيتها    عليها السالمالذي شهد لفاطمة    عليه السالمًا  عليمام  أمير المؤمنين اإلقحافة  
المؤمنين اإلمام  شهادة  ويرفض  لفدك    صلىبينما قال النبي    عليه السالم  عليأمير 

أنه مع  و أبدًا   الحق يفارق  ال  عليه السالم ًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  إ  وآله  عليه  اهلل
  عليه السالم   عليامير المؤمنين اإلمام  بي قحافة  أ  ابن؟ أيجادل  والقرآن معه القرآن

"؟ فعندما جادل  ...بابها وعلي العلم  مدينة "أنا،  وآله عليه اهلل صلىوقد قال النبي  
  عليهم السالمالبيت    أهلن  أثبت  ي ي  ذال القرآن  ب  عليه السالم  علي أمير المؤمنين اإلمام  

النبي    "هو  ،بعجز وتعنت  بي قحافة أ  ابنقال  ،  وآله عليه اهلل صلىيرثون ميراث 
على    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  فرد    7".أعلم ما مثل تعلم  وهللا وأنت هكذا
  ماذا لف ابي قحافة وانصرف.    ابن فسكت  "  .ينطق هللا  كتاب "هذا   ، قائالً أبي قحافة    ابن 

بي قحافة  أ  ابنن  أ  ..."هكذا  "هوقول  أال يدل    . وأنصرفحينئذ  بي قحافة  أ   ابنسكت  
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لكنه تمسك بعناده    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام    مناظرة فشل في  قد ُبِهَت و 
راد تحجيمهم  أ م  أ  عليهم السالمالبيت    أهل بي قحافة يجهل مقام  أ  ابنهل كان    ؟وانصرف

بي  أ   ابن يس تصرف  ألفي قلوب الناس وتصغير شأنهم وسن معصية الناس لهم؟  
عليهم  البيت    أهلفي    وآله  عليه  اهلل صلىورسوله    تعاىلما قاله هللا  برب  قحافة هذا ض

  وآله عليه اهلل صلىليس هذا استخفاف بقول وفعل النبي  أبعرض الحائط؟    السالم
بي قحافة لم يكن يعطي  أ   ابنن  أالذي قوله وفعله وحي يوحى؟ ان كل ذلك يوضح  

والنبي   كان  أ  عليهم السالمطهار  األ  العترة و   وآله عليه  اهلل صلىللقرآن  بل  وزن.  ي 
الخاص  ا   يدحض  والنبوي  القرآني  والقيم  يو   باإلرثلتشريع  الفضائل  تلك  كل  نكر 

اجتبى بها هللا التي  عليهم    طهاراأل  عترتهو   وآله عليه اهلل  صلى نبيه    تعاىل  السماوية 
بي قحافة  أ  ابنوهذا يجعل المدقق الحصيف في التاريخ االسالمي يجزم ان    . السالم

سلطة ذات أجندة  األساسي  لم يكن له عالقة بالدين االسالمي ابدًا. بل كان همه  
 جاهلية ثانية. 

  رضي اهلل عنه موضوع جابر بن عبد هللا  أبي قحافة مع    ابنفطريقة تعامل           
برهان واضح أن  وخزيمة ذي الشهادتين   الضبابي أشيم امرأة وتقاضيه عن سابقة  

وازاله تأثيرهم    عليه السالمالبيت    أهللإلجحاف على  أبي قحافة كان مبيتًا النية    ابن 
أمير  ليست شهادة  نفاذ اجندة الجاهلية الثانية. أ الديني والقيادي على الناس تمهيدًا إل

 التي خزيمة شهادة  من  أولى  عليها السالم لفاطمة    عليه السالم  علي المؤمنين اإلمام  
بي قحافة على  أ  ابنقد  حِ هل    8عدلين؟  كشهادة وسلم وآله اهلل عليه صلى  الرسول جعلها

أ   عليه السالم البيت    أهل لهم  المعايير  وبغضه  رؤية  عن  في  و  اإللهيةعماه  النبوية 
ُمعَتل  بمعيار قضائي    عليها السالم  فاطمةالمعصومة  عامل  ولذلك  تصنيف الناس  

له اجندته الخفية  خر  آ بمعيار قضائي    رضي اهلل عنهجابر بن عبد هللا  تعامل مع  و 
خزيمة    سابقةو  الضبابي أشيم  قضية امرأة لمرجعية  الطبيعة ال وغض الطرف عن  

 يطلب  لم  ماذا لحقاق الحق فإعلى    بي قحافة حريصاً أ  ابنكان    إذا ذي الشهادتين؟ و 
 ؟لم تقسم يرفض طلبها  إذاعطاها فدك و أ   حلفت فإن اليمين  معليها السالفاطمة   من

عباس   ابن ي عن  وِ كما رُ  واليمين بالشاهد  الحكم  شرعيةبي قحافة  أ   ابن أال يعلم  
لم    بي قحافةأ  ابنأن  ال يوضح هذا  أ  9وشاهد"؟  بيمين هللا  رسول "قضى   ، الذي قال

نةلى  إ الرجوع  في    يرغب أصالً  للنبي    معصيتهفضح  ت ستحاصره و ألنها  النبوية    السُّ
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  ابنال يعلم  أ؟  عليهم السالم   أهل البيت  تجاهكشف حقده وبغضه  تو   وآله  عليه اهلل صلى
 بشاهدين،  الحق في"   ،قد قضيا  وآله عليه اهلل صلى  ورسوله  تعاىلان هللا  بي قحافة  أ

بي  أ   ابنم لم يكن  أ  10معه"؟  حلف بشاهد واحد جاء وإن حقه أخذ بشاهدين جاء فإن
  عليهم السالم البيت    أهلو   السالم  اعليهالزهراء  نصاف فاطمة  إ في    صالً أ قحافة يرغب  

 ؟  حقوقهم الشرعية اغتصابا على رَّ ِص وكان مُ 
﴿لِ لرِ َجاِل َنصِيب  مِ مَّا َتَرَك    ،التي تقول القرآنية  بي قحافة اآلية  أ  ابنال يعلم  أ          

 َواأَلْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثرَ  َواأَلْقَرُبوَن َوِللنِ َساِء َنِصيب  مِ مَّا َتَرَك اْلَواِلَدانِ  اْلَواِلَدانِ 
النص    من هذا   وآله عليه اهلل  صلىهل استثنى القرآن النبي  م  أ  11﴾َنِصيبًا مَّْفُروضاً 

سيفعل    ماذا   ؟وآله عليه اهلل  صلى  المسلمين بما فيهم النبي  كلالصريح في التوريث ل
كما هو منصوص    ﴾﴿َنِصيبًا مَّْفُروضاً أبي قحافة مع االمر القرآني الذي يقول،    ابن 

أعالها؟  القرآنية  اآلية  يسمع  أ  في  باآلية  أ   ابن لم  قحافة  تقول القرآنية  بي    ،التي 
ّللا ُ   األُنَثَيْينِ  َأْواَلِدُكمْ  ِفي﴿ُيوِصيُكُم  َحظِ   ِمْثُل  اآلية    12؟ ﴾ِللذََّكِر  هذه  استثنت  فهل 

القرآنية  من قانون التوريث؟ هل تختلف هذه اآليات    وآله  عليه  اهلل صلىالنبي  القرآنية  
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن   ، التي تقولالقرآنية  عن اآلية   َقْبِلُكْم   ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ 

  ابنسمع    إذاو وكل المسلمين؟    وآله عليه اهلل صلى  والتي تشمل النبي  13﴾َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ 
م  أ  وآله  عليه  اهلل صلىلنبي  اتلك اآليات   تستثنيفهل القرآنية  بي قحافة تلك اآليات  أ
بي  أ   ابن ؟ فما هذه الحراثة التي فعلها  مسلمين ولسائر ال  وآله  عليه  اهلل لىصنها للنبي  أ

  عليها السالم فاطمة  ان  حرم  أليسونكرانه لمعناها الواضح؟    تعاىل  قحافة في آيات هللا
  ةليمل عيتسه ل   كانحادية  آمروية    إختالق من حقها المنصوص عليه في القرآن ب

أبي قحافة القرآن بمروية   ابن يحاجج    ماذا ل  ؟ الجاهلية  االنقالبيةالسقيفة   ةجند أنفاذ إ
 عليه اهلل صلى آحادية ليبطل أحكام التوريث المنصوصة في القرآن؟ هل ينتج النبي

القرآن؟    وآله القرآن يسيطر ويحكم على  أبي قحافة أن    ابن درك  أ هل  ما يناقض 
نة نةوأن    السُّ بي  أ   ابنن  أال يوضح ذلك  أ  ؟ وال تناقضه ابداً   متوافقة مع القرآن  السُّ

شن  ستهدف ضرب الدين في مقتل بيقحافة كان يتحرك من منطلق معاد للدين و 
انجاز  و ومحاصرتهم سياسيًا    هدمهم مادياً ل  عليهم السالمالبيت    أهل  على  حرب شاملة

يخبر    ن القرآنبي قحافة يجهل القرآن فاأ   ابن كان    إذا؟ فعملية اعادة الجاهلية الثانية
ثوا ليس فقط خالفتهم وعلمهم لألوصياء  قد ورَّ   عليهم السالمنبياء السابقين  ن األأالناس  
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كل  في    عليه السالمداود    عليه السالملم يرث سليمان  أثوا المال.  يضا ورَّ أوالخلفاء بل  
الكذابون  كهنته  بي قحافة و أ   ابن يدعي    إذا جوانب ملكه المادي والروحي والمعنوي؟ و 

ال ينطلق قول فاطمة أ ثوا العلم فقط لذرياتهم  ورَّ   عليهم السالمنبياء  ن األأ  م من واالهو 
 صلى ومطالبتهما بميراث النبي    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  و   عليها السالم

والذي كان    وآله عليه اهلل  صلىه من النبي  امن العلم النبوي الذي ورث  وآله عليه اهلل
تعامل  ى أوامرهبي قحافة طاعته والنزول علأ  ابنيجب على   بي  أ  ابن ؟ هل في 

فاطمة   مع  و   عليها السالمقحافة  خاصة  عامة    عليهم السالم البيت    أهل بصفة  بصفة 
 تمسكتم إن  ما فيكم تارك "إني  ، الذي يقول وآله عليه اهلل  صلى تطبيق لحديث النبي  

م انتهاك وضرب لهذا النص  أبيتي"   أهل وعترتي هللا كتاب  بعدي من تضلوا لن بهما
ه كان يجب على  النبوي أعاله أننص  ال ال يعني  أالنبوي الشريف بعرض الحائط؟  

سيدة نساء العالمين  و  عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن يطيع  أبي قحافة  أ   ابن
أهل  ن التمسك بأبي قحافة  أ   ابن لم يعلم  أ   ويقبل قولهما؟   عليها السالم  الزهراء  فاطمة
قطاب السقيفة يستهدفون اضالل  أم كان  أ مان له من الضالل  أ  عليهم السالمالبيت  

 اهلل صلى صهاك النبي    ابن منع  بعد أن  مة خاصة بعد رفضهما للسنة النبوية و األ
صهاك أن    ابنوقد علم    مة من الضاللمن كتابة وصيته التي تحصن األ  وآله عليه

 ؟  عليهم السالم كتابًة على خالفة العترة أراد أن ينص   وآله عليه  اهلل صلى النبي 
استأذنا عائشة  فيما بعد  صهاك    ابنبي قحافة و أ   ابن ن  أمر  والغريب في األ         

  ابن ي حق يطلب  أبف. وآله  عليه اهلل  صلىرسول الفي بيت  النتنة    يفتيهمان تدفن جأب
 صلى رسول  الفي بيت    قبرا يُ تسمح لهما بأن  ن  صهاك من عائشة أ  ابنو ة  بي قحافأ

حقها في   عليها السالم  فاطمةصهاك    ابني قحافة و أب  ابن ؟ كيف يحرم وآله عليه اهلل
النتنة بجوار    يفتيهماوبعد ذلك يستأذنا عائشة بدفن ج  وآله عليه اهلل صلىبيها  أرث  إ

في    محقاً بي قحافة  أ  ابن كان   إذاو   ؟وآله عليه اهلل صلى المرقد الطاهر والمقدس للنبي
 اهلل صلى استأذن عائشة ليدفن في بيت النبي    ماذا لنبياء ال يورثون ف ن األأه  ئادعا

تقبلنا جداًل وتنزاًل مروية    إذا؟ و وآله  عليه اهلل صلى  ؟ فهل ترث عائشة النبيوآله عليه
صدقة لعامة المسلمين    وآله عليه اهلل  صلىأبي قحافة المزورة أن ما تركه النبي    ابن
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قد ووِري الثرى في بيته باعتباره المكان الذي كان    وآله عليه اهلل صلىوأن النبي  
 أبي قحافة أن يدفن في أرض صدقة لعامة المسلمين؟!   بنيسكن فيه فهل يحق ال 

و حتى الحجرة التي كانت تسكن  أهل عائشة مالكة لتلك الحجرة النبوية  و          
كيف  ؟ فوآله عليه اهلل صلىالنبي    استشهاد نها استحوذت على الكل بعد  أم  أفيها  

  اسكنها فيهأي  تال   غرفتهاواستحوذت على    وآله عليه اهلل  صلى ورثت عائشة النبي  
 صلى وال ترث من النبي    زوجات   تسعبينما هي واحدة من    وآله عليه اهلل  صلىالنبي  

خريات  ألها من بين حقوق ثمان زوجات  ال مساحة ضيقة تخرج  إ  وآله عليه اهلل
عطاء  إ ليس  أن تعطي ما ال تملك؟  أهل يحق لعائشة  ف؟  وآله عليه اهلل صلى  للنبي

اآل الحقحقوق  بصاحب  وظلم  الجاهلية  عمل  من  نوع  يستحقها  ال  لمن    خرين 
 اهلل  صلىن تتملك عائشة غرفة كاملة بينما هناك ورثة النبي  أال يمكن  إذ    ؟ االصيل 

ال    ُثْمن الزوجة وعليهخريات يشاركن في  أالشرعيين باإلضافة لزوجات    وآله عليه
ن؟ فكم  مُ كثر من تسع الثُّ أن. هل تملك عائشة  مْ ع من الثُ سُ التُّ أكثر من  عائشة  تملك  

بنت    عليها السالمال ترث فاطمة   ماكن يرثن بين  إذان  مْ ع من الثُ سُ تكون مساحة التُّ 
مرويته المفبركة؟  من خالل  بي قحافة  أ  ابن  هاحرمبعد أن    صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي  

  ؟م ورثته عنهأ عبر هبه    وآله عليه اهلل صلىكت عائشة غرفتها من النبي  فهل تملَّ 
 لم يهب تلك الغرف لزوجاته.   وآله  عليه اهلل  صلىفالنبي  

ن يكون لها  أكيف تمتلك عائشة الغرفة التي كانت تسكن فيها من دون            
 عليها السالمبينما ال تمتلك فاطمة    وآله عليه اهلل صلىو وثيقة من النبي  أ  فيها نصاً 

الذي     والمتجسد في فدك وسهم ذي  وآله عليه اهلل  صلى لنبيه    تعاىل تاه هللا  آ الفيء 
  ابن طالب    ماذالأبي قحافة يعتبر ان عائشة تتملك غرفتها، ف  ابن كان    إذاالقربى؟ و 

أبي    ابنلم يطالب    ماذالعلى تملكها فدك.  بالبينة    عليها السالمبي قحافة فاطمة  أ
  ستئذانها اومع ذلك  لك الغرفة  من عائشة على تملكها ت بينة  ب   صهاك   ابن قحافة أو  

  وآله عليه اهلل صلىبينما يقول القرآن انها بيوت النبي    فيها؟لدفن جيفتيهما النتنة  
 اهلل  صلى  لنساء النبي  تعاىل ن قول هللا  أو   وآله عليه اهلل صلىوليس بيوت نساء النبي  

﴾ ،  وآله عليه  عليه اهلل  صلىالبيوت التي اسكنهن النبي  يقصد    14﴿َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ
 .  فيها وآله
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التسع من الثمن وهي مساحة ضيقة من بين  كان ن   إذا و            صيب عائشة 
ي  أب  ابن طلب    ماذا لن وال يكفي لدفن شخص واحد فمُ نصيب بقية النساء من ذلك الثُّ 

ومن    ؟ وآله عليه اهلل صلىبجانب النبي    ان يدفنأذن من عائشة  األصهاك    ابنو قحافة  
 اهلل صلىصهاك حتى يدفنا بجانب المرقد المقدس للنبي   ابن أبي قحافة و  ابن هما 

يخلق فضيلة من ال شيء؟    وآله  عليه اهلل  صلىلى جانب النبي  إ هل الدفن  ؟ و وآله عليه
فكما لكل مادة خصائصها    الناس باألعمال وليس بمكان الدفن!  تعاىل ذ يعامل هللا  إ

إن خصائص كل انسان نابعة من عمله. ألم يسمع  النابعة من عناصرها فكذلك ف
َيْلَتِقَياِن  صهاك باآلية القرآنية التي تقول،    ابن أبي قحافة و   ابن    * ﴿َمَرَج اْلَبْحَرْيِن 

صهاك باآلية القرآنية    ابن أبي قحافة و   ابن ألم يسمع    15؟ الَّ َيْبِغَياِن﴾ َبْيَنُهَما َبْرَزخ  
نُّوِرُكْم   اِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا انُظُروَنا َنْقَتِبْس ِمناْلُمنَ  ﴿َيْوَم َيُقولُ التي تقول،  

َبْيَنُهم  َفُضِرَب  ُنورًا  َفاْلَتِمُسوا  َوَراَءُكْم  اْرِجُعوا  الرَّْحَمُة   ِقيَل  ِفيِه  َباِطُنُه  َباب   لَُّه  ِبُسوٍر 
 َقاُلوا َبَلى َوَلِكنَُّكْم َفَتنُتْم َأنُفَسُكمْ  ُيَناُدوَنُهْم َأَلْم َنُكن مََّعُكمْ   * اْلَعَذاُب   َوَظاِهُرُه ِمن ِقَبِلهِ 

ْتُكُم اأْلََماِنيُّ َحتَّى َجاَء َأْمرُ  ِ اْلَغُروُر﴾ َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ فمجرد    16؟ ّللاَِّ َوَغرَُّكم ِباهللَّ
لن يغفر للمنافقين نفاقهم ونكوثهم وغدرهم    ه وآل عليه  اهلل  صلى   الدفن بالقرب من النبي

وتحريفهم للدين وقتلهم    عليهم السالموأهل بيته    وآله عليه اهلل صلى  ورسوله  تعاىل هم هلل  ذا أو 
 للمسلمين؟      

الغرباء   َيف حتى تأذن بدفن جِ   وآله  عليه اهلل  صلى ورثت عائشة النبي    كيف         
 عليها السالملتحرم فاطمة    ة زور مشهادة    اعطتبينما    وآله  عليه اهلل صلىبجوار النبي  

الذي ال تحبه    ،الطاهر  عليه السالمالحسن  اإلمام  جسد    مواراة   الحقاً   منعت من حقها و 
إذ ادعت أن البيت بيتها ومنعت مواراة  ؟  وآله عليه  اهلل صلى   بجوار جده   ، الثََّرى عائشة

تصرفت عائشة    ماذا ل.  وآله عليه  اهلل  صلى   الثََّرى بجوار جده  عليه السالماإلمام الحسن  
تملك   ب حيث    شيء؟   كلوكأنها  قحافة  أ   ابن  يفتيج دفن  سمحت  صهاك    ابنبي 

النبي  النتنتين   مرقد  ومنعت    وآله عليه اهلل صلى جوار  اإلمام  الطاهر  جسد  مواراة 
على  حتى  واعترضت  ،  وآله عليه اهلل  صلىالطاهر بجوار جده    عليه السالمالحسن  

أن ُيدَفن    عليه السالمطلب اإلمام الحسن    إذا! و صلى اهلل عليه وآلهه على النبي  دخالإ
فقد طلب ذلك بموجب قربى الدم وأن األرض هي   وآله عليه اهلل صلىبجوار جده  

يملك فيها أكثر مما تملك    عليه السالم وأن اإلمام الحسن    وآله عليه اهلل  صلى  بيت جده 
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عليها    فاطمة  مهأيرث من خالل    عليه السالم  ن حسمام الفاإلعائشة وحفصة معًا.  
  ابن و بي قحافة  أ   ابن   ْقَبر حق يُ   فبأي   .وحفصة معاً أكثر مما ترث عائشة    السالم

بينما    وآله عليه اهلل صلىلى جانب النبي  إ  عليهم السالمبيت  ال هل  أل  انالظالمصهاك  
  زهرته العطرة، و   وآله  عليه اهلل صلىالنبي    بُّ حِ ؛  عليه السالمالحسن    اإلمام  م عائشةتحرِ 

بي  أ   بن؟ هل الوآله عليه اهلل صلى  جده؛ المصطفى  لى جانب رقد بسالم إن يمن أ
إلمام  ليس لبينما    وآله عليه اهلل صلىصهاك نصيب في ميراث النبي    ابنقحافة و 

ذ يقول التاريخ في  إنصيب فيه؟    وآله  عليه  اهلل صلى  سبط النبي  عليه السالم لحسن  ا
 قبر رسول  به يراد .... نعشه جخرِ أُ  "ثمالثرى،    عليه السالمالحسن  اإلمام    مواراة حادثة  

 عائشة أن حتى ذلك فمنعا من  العاص بن  وسعيد  الحكم،  بن مروان فركب  هللا،
فإن بغض    17" .حبأمن ال   فيه ال آذن بيتي وقالت: شهباء، بغلة ركبت وهكذا 

ال تحب عائشة    ماذالقد فاض في ذلك اليوم. ف  صلوات اهلل عليهمعائشة للنبي وعترته  
وا  حبأن يبكل الناس    وآله  عليه اهلل  صلىلنبي  ؟ ألم يأمر ا عليه السالم اإلمام الحسن  
 ؟عليه السالماإلمام الحسن 

البيت الذي ووِرَي فيه الثََّرى إليه وليس    وآله  عليه  اهلل صلى لقد نسب النبي            
غسلتموني وكفنتموني فضعوني    إذا، "وآله عليه اهلل صلى إلى عائشة. إذ يقول النبي  

وهذا النص يؤكد أن المكان الذي    18على سريري في بيتي هذا على شفير قبري."
البيت الذي    الطاهر الثََّرى هو بيته وليس  وآله عليه اهلل  صلىووِرَي فيه جسد النبي  

تم اسكان عائشة فيه. وهذا يتوافق مع ما ُرِوي في ُكُتب البخاري ومسلم أن النبي  
وهكذا    19قال، "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة."  وآله عليه اهلل صلى

البيت الذي ُووِري فيه الثََّرى بأنه بيته وليس بيت    وآله  عليه اهلل صلىنسب النبي  
 نه بيتها؟  إك عائشة البيت النبوي حتى تدعي فمن الذي ملَّ عائشة. 

  وآله عليه اهلل  صلىالنبي    قربىصهاك من    ابن بي قحافة و أ  ابنهل استأذن           
وأمير المؤمنين    عليها السالم: فاطمة  " ومنهمبيتي  هلأ "اللهم هؤالء    ، للنص النبوي   وفقاً 

ن  أن قبل  و الحقيقياالساسيون و الورثة  ؛  عليهم السالم ما  وذريته  عليه السالمعلي  اإلمام  
بي  أ   ابن؟ هل سمع  وآله  عليه اهلل صلىرض النبي  أفي    ْقَبَرايُ يطلبا من عائشة أن  

َتْدُخُلوا ُبُيوَت  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل   ﴿َيا   القرآنية التي تقول،   صهاك اآلية   ابن قحافة و 
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ات القرآنية التي  صهاك اآلي  ابنبي قحافة و أ   ابن هل سمع    ؟ َلُكْم﴾  النَِّبيِ  ِإالَّ َأن ُيْؤَذنَ 
َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلِ ُموا َعَلى   الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوتًا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّى ﴿َيا َأيَُّها  تقول، 
َخيْ   أَْهِلَها َتَذكَُّرونَ َذِلُكْم  َلَعلَُّكْم  لَُّكْم  َتْدُخُلوَها َحتَّى   َفِإن*    ر   َفاَل  َأَحدًا  ِفيَها  َتِجُدوا  لَّْم 

ال  أ  َوّللاَُّ ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليم ﴾؟  ُهَو َأْزَكى َلُكمْ  َوِإن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُيْؤَذَن َلُكمْ 
ن  فِ وهل دُ   وليس لنسائه؟   وآله عليه اهلل صلى  نبيالبيوت لل القرآنية  ُتنِسب تلك اآليات  

م  أفي غرفته النبوية التي كان يستقبل فيها الوفود والزوار    وآله عليه اهلل  صلىالنبي  
  ،مرُيْسِكن فيها عائشة؟ في حقيقة األ  وآله  عليه  اهلل صلى في الغرفة التي كان النبي  

غرفته النبوية التي كان يستقبل فيها الوفود  ن في  فِ قد دُ   وآله  عليه اهلل  صلىن النبي  إف
بين غرفة االستقبال التي دفن فيها    يل الحاجز الحقاً زِ أُ لكن  ويتهجد فيها  ار  والزوَّ 

ُأسِكَنت  غرفة  الو   وآله  عليه  اهلل  صلىالنبي   واحدة    فيها   عائشة التي  كغرفة  فبدت 
جل االستحواذ  أصهاك من    ابنو بي قحافة  أ  ابنِجَيف كل من    فيها الحقاً   تانحشر 

  لهماعجلية سامرية زائفة  واختالق فضيلة    عليهم السالمالبيت    أهلعلى المكان من  
وسرقة    عليهم السالم البيت    ألهل  اً استهدافكان  ذلك  فكل    . وتضليل االمة الى يوم الدين 

ممنهج جرى في دم اقطاب  شيطاني  عمل  وترتيبًا لتضليل الناس دينيًا وهذا  حقوقهم  ل
   . السقيفة

ُأزيل الحاجز الذي كان بين الحجرة والنبوية    ماذال  وعلينا أن نسأل هنا:          
التي ُأسِكَنت فيها عائشة و  ن  دفَ ليُ   غرفتهامن    صالً أ خرجت عائشة    ماذالوالحجرة 

،  وآله عليه  اهلل صلىلنساء النبي    لم يقل القرآن أصهاك؟    ابن بي قحافة و أ   ابن   افيه
 ﴾ بينما ال ترثه    وآله عليه اهلل صلى كانت عائشة ترث النبي  إذا و   ؟ ﴿َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ

  ابن رفض    ماذا لأبي قحافة المزدوجة ف   ابن وفقًا لمعايير    عليها السالم فاطمة الزهراء  
عندما طالبتا بذلك؟    وآله عليه  اهلل صلى  عطاء عائشة وحفصة من ميراث النبيإ عفان  

  أبي قحافة  ابنضح كذبهن وكذب  عفان في زاوية ضيقة عندما ف   ابن لم يضعهن  أ
عائشة    شهدتف  زوراً   وآله  عليه اهلل صلىللنبي  من نفسه ونسبها  الذي فبرك المروية  

  عفان؟  ابنحسب تعبير  زورًا    ، الحدثين من ببوله يتطهر ،ومعهن أعرابي  وحفصة  
أبي قحافة    ابنجعل قبور  محبوكة هدفها  شيطانية  جندة  أ ليس هذا دليل على وجود  أ
عليه  صهاك تضل الناس إلى يوم القيامة كما أضل عجل السامري قوم موسى    ابنو 

صهاك بالقرب من النبي    ابنأبي قحافة و   ابنوعلى كل حال، فإن دْفن   ؟ السالم
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أمة النبي    تعاىلسيظل مظهرًا مفروضًا كعجل سامري ابتلى به هللا    وآله  عليه اهلل  صلى
وسيضل الجهالء والمستحمرين بقبور الصنمين إلى يوم    وآله عليه اهلل صلى  محمد

دليل    لهو  وآله عليه اهلل صلى  صهاك بجوار النبي   ابنابي قحافة و   ابنالدين. فدفن  
  ابن أبي قحافة و   ابن تهدف لجعل قبور  محبوكة  شيطانية  جندة  أعلى وجود  واضح  

موسى   قوم  السامري  عجل  أضل  كما  القيامة  يوم  إلى  الناس  تضل  عليه  صهاك 
؟ أال يجعل هذا الحال المحلل الذكي ألحداث التاريخ يصل إلى حقيقة أن  السالم
صهاك تقف في تباين حاد مقابل الوصية التي أراد النبي    ابن أبي قحافة و   ابنمقابر  

صهاك    ابنأن يكتبها يوم رزية الخميس إال انه تم منعه بواسطة    وآله عليه اهلل  صلى
تمت كتابتها، ستحمي   إذا ،  وآله عليه اهلل  صلى واتباعه؟  فبينما كانت وصية النبي  

صهاك ستبقى    ابنأبي قحافة و   بنا الناس من الضالل إلى يوم الدين، فإن قبور  
 عوامل تضليل للناس إلى يوم الدين. 

وحشر فيها نفسه    عليهم السالمأبي قحافة حقوق أهل البيت    ابنوهكذا انتزع          
وتسبب في وصولها إلى اعداء اإلسالم. وسنرى الحقًا أن فدك قد وصل إلى ملكية  

صهاك    ابنأبي قحافة و   ابنالوزغ، واحفاده وفي هذا الخصوص فإن    ابنالوزغ؛  
 . عليهم السالم تالبيكانا السبب وراء آالم ومعاناة أهل 
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 بي قحافة أ بن ال عليها السالم  دحض فاطمة
 
 

الزهراء                    دحضت  كيف  نرى  السالم  دعنا  قحافة  أ   ابن  عليها  بي 
بينما    به  ن يتمسكواأبي قحافة انه يدعو الناس  أ   ابنوحاججته بالقرآن الذي يدعي  

صلى اهلل  حارب القرآن والنبي  أبي قحافة قد    ابن فإن  نه منذ البداية  أ الواقع يوضح  
نةواستغل    ن بالقرآنيالمربوط  عليهم السالم  وكذلك العترة   عليه وآله النبوية بطريقة    السُّ

 .  مزدوجة وفقًا لمصلحته في انجاز الظلم
الغتصاب فدك   بي قحافةأ  ابن بمؤامرة   عليها السالم  علمت فاطمة فعندما         

ودخلتمنها   بعضاً .  صلى اهلل عليه وآله  النبيمسجد    ذهبت  في    فأجهش  كان  من 
البيت    أهل ن مجرد العاطفة تجاه  ألتاريخ باحث في اوهنا يالحظ ال المسجد بالبكاء.  

المسجد لكن    عليها السالم بكى هؤالء الناس عند دخول فاطمة  أهو الذي    عليهم السالم 
ن المودة المطلوبة  لى مستوى المودة المطلوبة قرآنيا. ألإ تلك العاطفة لم تكن ترقى 

والدفاع عنهم وعن حقهم المعنوي والمادي    السالم  همعلية أهل البيت  نصر تحتم  قرآنيا  
كان للذين بكوا في المسجد عند دخول    إذا هم وظالميهم. فئوالوقوف في وجه اعدا

لثاروا على من ظلم    عليهم السالم البيت    هل مودة قرآنية حقيقية أل  عليها السالمفاطمة  
البيت ورفعوا عنها وعن    عليها السالم  فاطمة ذلك الظلم واإلجحاف    عليهم السالم   أهل 
. لكن كانت تلك العاطفة عاطفة عاجزة ومستسلمة ال تستطيع  والطاغوتي  الجبتي 
الباكون  والحق الذي يمثلونه. ولذلك فقد كان    عليهم السالمالبيت الطاهرين    أهلنصرة  

  عن الباطل ورموزه ونبذ للحق وأهل الحق. كوت  للدنيا وزخرفها وسفي حالة استسالم  
العا هذه  الفارغة  ومثل  البيتطفة  أهل  ال  عليهم السالم  تجاه  يدعي  يوم نراها  حيث   .

يحبون   انهم  ُعون  البيت  المدَّ يترضون    عليهم السالمأهل  يضًا على أعداءهم  ألكنهم 
ولذلك مازالت حالة    وظالميهم وقاتليهم. وهذا يشير إلى أن السقيفة مازالت تحكمهم 

 جول سامرييهم. ع  حب  العجز تسيطر عليهم بسبب ما ُأشِربوا من
السالمفاطمة   افتتحت             عليه والثناء وجل عز هلل بالحمد كالمها  عليها 

ي  أب  ابن   عليها السالمالزهراء  فاطمة  ثم خاطبت  .  صلى اهلل عليه وآله النبيعلى   والصالة
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واألنصار.  أقحافة   المهاجرين  من  جمع  الزهراءإمام  تقول  موضحة    عليها السالم  ذ 
المصطفى   والدها  ومقام   محمد بنت فاطمة "أنا،  صلوات اهلل وسالمه عليهمامقامها 

 حريص  عنتم ما  عليه عزيز   أنفسكم  من جاءكم رسول  لقد  بدء،  على  عوداً  أقول
 دون  عمي ابن  وأخا آبائكم دون  أبي تجدوه تعزوه رحيم فإن رءوف بالمؤمنين  عليكم

صلى اهلل  انقالب الحال بعد استشهاد النبي    عليها السالم  فاطمة  وصفت  ثم  1". رجالكم 
 فيكم ظهرت  أصفيائه،  ومأوى  دار أنبيائه  لنبيه هللا اختار "فلما  ،قائلة   عليه وآله وسلم 

 وهدر  األقلين خامل ونبغ  الغاوين ونطق كاظم الدين جلباب  وسمل النفاق حسكة
 . بكم  هاتفاً  مغرزه  من رأسه الشيطان عرصاتكم وأطلع في فخطر المبطلين فنيق

فيه مستجيبين،  لدعوته فألفاكم   ، خفافاً  فوجدكم  استنهضكم  ثم .  مالحظين  وللغرة 
 قريب  والعهد هذا  .مشربكم  غير وأوردتم إبلكم غير  غضابا فوسمتم  فألفاكم  وأحمشكم

  عليها السالم   فاطمة  واسترسلت  2".ر يقب لما والرسول يندمل لما رحيب والجرح والكلم 
 تبغون؟ الجاهلية أفحكم  ،لنا  ال إرث تزعمون  اآلن وأنتم ...  "   ، قولها إلى  خطبتها في

 كالشمس لكم تجلى قد  تعلمون؟ بلى أفال يوقنون؟  لقوم حكماً  هللا من أحسن  ومن
أ أيها ته،ابن  أني  الضاحية  أفي ؟ قحافة أبي ابن يا  .إرثي على غلبأ المسلمون. 

أبي قحافة وتعتبره    ابن  عليها السالموتخاطب    3"أبي؟  أرث  وال  أباك  ترث  أن  هللا  كتاب
 . فرياً   شيئاً  جئت لقدأبي قحافة، "  بنال  عليها السالمكاذبًا ومفتريًا. إذ تقول فاطمة  

  عليها السالموتؤصل فاطمة    4"ظهوركم؟  وراء ونبذتموه  هللا كتاب تركتم  عمد  أفعلى
 فيماالقرآن   وقال  .داوود نوورث سليما"إن القرآن قال:    ،خطابها من القرآن فتقول

الذي خبر من اقتص  وليا  من  لي فهب   :قال زكريا   آل من  ويرث يرثني لدنك 
وقال هللا   .هللا  كتاب ببعض في أولى بعضهم األرحام  وأولو: تعاىل وقال هللا . يعقوب 

  . المتقين  على  بالمعروف حقا  واألقربين للوالدين  الوصية خيرا  ترك إن  :ايضاً   تعاىل
 أم  منها؟ أبي أخرج  هللا بآية  أفخصكم.  أبي من إرث وال  لي حظوة  ال  أن وزعمتم
 أعلم أنتم أم واحدة؟  ملة من أهل وأبي  أنا أولست يتوارثان؟  ال  ملتين أهل إنا تقولون 

 تلقاك مرحولة مخطومة عمي؟ فدونكها ابنو  أبي  من وعمومه القرآن  بخصوص
والموعد والزعيم  هللا  الحكم  نعم  حشرك. يوم  يخسر الساعة وعند القيامة محمد 

   5".تندمون  إذ  ينفعكم  وال  المبطلون 
قلب كل مؤمن حقيقي وال    عليها السالمالزهراء  فاطمة  وهكذا تدمي خطبة            

في    تعاىل ال الناصبي الذي لم يقذف هللا  إثر المبكي لهذا الخطاب  يتغاضى عن األ 
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هم. فمن الذي له  ئالبراءة من اعداو   السالم  معليهالبيت    أهلونصرة  قلبه مودة ووالية  
 عليها السالم  بل وينتحب عندما يقرأ خطبة الزهراء  يمان في قلبه وال يبكي ملياً من إذرة  

التي    عليها السالمفاطمة  الذي ال يغضب لمظلومية  هو  بي قحافة؟ فمن  أ  ابنفي وجه  
الذي  هو  مرضوها وتسببوا في استشهادها؟ من  أصهاك و   ابنقحافة و بي  أ   ابن ظلمها  

ن يقرأ  أبعد  والبراءة من اعداءهم  عليهم السالمالبيت  أهلبمناصرة  قويًا  ال يتخذ موقفاً 
من   اويتخذ موقفه عليها السالم الزهراء  الذي ال يقتدي بفاطمةهو هذه الخطبة؟ فمن 

  ابن ذه الخطبة؟ ومن الذي ال يتبرأ من  ن يقرأ هأصهاك بعد    ابن بي قحافة و أ  ابن 
ن يقرأ هذه  أبعد  فن يطلع على هذه الخطبة؟  أصهاك بعد    ابن بي قحافة ومن  أ

رموز  الخطبة من  يتبرأ  ال  الذي  هو  من  النفاق  ،   وخامل الغاوين  وكاظم حسكة 
يعقوب  ابنفكما تسبب  ويلعنهم جميعًا؟    المبطلين  وفنيق  األقلين  في    عليه السالم اء 

يعقوب  معاناة ق كذلك تسبب    عليه السالملب  بي  أ  ابنووضعوه على حافة الهالك 
المعنوية والجسدية    صلى اهلل عليهما وسلمصهاك في معاناة بضعة النبي    ابنقحافة و 

والمتواتر الذي    . فليدلف كل ذي عقل وفطرة سليمة في التاريخ الثابتتتشهدفاس
السقيفة أقطاب  كهنة  حتى  ينكره  انتحاب    ال  من    عليها السالم  الزهراءطمة  فاليرى 

السقيفة ويتخذ  أعن ظلم    صلى اهلل عليه وآلهوألبيها    تعاىلالداخل وشكواها هلل   قطاب 
 من كل ذلك.   موقفاً 

  والناكث،   ظالم ال  ؛بي قحافةأ  ابن  عليها السالمم فاطمة الزهراء  حِ فْ وهكذا تُ            
نبذه   الذي  ظهره  أ   ابن بالقرآن  وراء  قحافة  الجاهلية بي  حكم  في احضان    وارتمى 

فاطمة  أ .  الشيطاناعتراء  و  خطبة  تثبت    عليها السالمليست  قوية  هذه حجة شرعية 
الزهراء   موقف  فاطمةأ ؟  عليها السالمصحة  قول  بالقرآن،    عليها السالم  ليس  المعتق 
 كتاب  أفي ...."﴾،  ُيوِقُنونَ  مٍ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن ّللا ِ ُحْكمًا لِ َقوْ   ﴿َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغونَ 

 هللا كتاب  تركتم  عمد أعلى  ...شيئا فرياً  جئت لقد أبي؟  أرث وال أباك  ترث هللا
  تعاىل قطاب السقيفة لكتاب هللا  أنبذ  يجسد  " وصف حقيقي  ؟ظهوركم  وراء ونبذتموه

ن يتمسكوا به؟  إبدعوى الناس بتظاهرًا  لووا السنتهم  وراء ظهورهم بالرغم من أنهم  
أال تكشف هذه الخطبة العصماء أن اقطاب السقيفة قد بدأوا انجاز جاهلية ثانية؟  

مرويته    فيث وارتكس  لميرافي ا   تعاىلبي قحافة نصوص كتاب هللا  أ   ابنرفض    ماذالف
الناس من   بينما يمنع  النبي  تناول  المفبركة  ويشن على    صلى اهلل عليه وآلهأحاديث 
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نة طلقها أقطاب السقيفة  أ ة التي  دعو ال م هل كانت  أال هوادة فيها؟    النبوية حرباً   السُّ
نة  ضدمؤامراتهم  لتمسك بالقرآن دعوة ظاهرية فقط تخفي  باللناس   والتي    النبوية  السُّ

بمروياتهم  إلحاللها    تمهيداً وذلك    عليهم السالمالبيت    أهلفضائل  صدع بت تبيِ ن القرآن و 
تحرف القرآن وتضلل الناس؟ فمن خالل تلك الكلمات البليغة تصف  ة التي مفبركال

 استشهاد بعد جرى  الذي الكامل على الدين و  االنقالب  عليها السالمفاطمة الزهراء  
ح  قد وضَّ  وسلم وآله اهلل عليه صلىن النبي أبالرغم من  وسلم وآله اهلل عليه صلى الرسول

واضحة  أ بنصوص  الخالفة  باو مر  القرآن  فضائل  دعمها  وبتبيان  أمير  آليات 
النفاق   هذه األمه؛ رموز حسكة  ابى سامريأ . لكن  عليه السالماالمام علي  المؤمنين  

نبذا القرآن وراء  ي و   وآله عليه اهلل صلىونبيه    تعاىلأوامر هللا   يخالفا أن والباطل، إال 
ثار  آمن  نا هذا  يوم  ىلإمة  هذا تعاني األلضال الناس و ي على الدين و ينقلبا  و   اهميظهر 

 انقالبهم على الدين. 
فاطمة            خاطبت  على  قد  و   .نصار األ  عليها السالمكما  سكوتهم  استغربت 

  ودورهم في نصرة الدين   صلى اهلل عليه وآلهرتهم بمناصرتهم للنبي  وذكَّ   .هضم حقوقها
ن يتحركوا  أنصار بمن األ عليها السالمطالبت فاطمة حيث  . وحثتهم أال ينكثوا العهد 

عليها يمان لهم. تقول فاطمة  إئمة الكفر وال  أاعتبرتهم  الذين  قطاب السقيفة  أويقاتلوا  
ما هذه    . اإلسالم  الِملَِّة وَحَضَنةَ  وأعضادَ  البقية يا معشرَ "  ، نصارمخاطبة األ  السالم

نةفي حق ي و  الَفتَُّة عن ُنصرتي والَوْنَيُة عن معونتي والَغْمَزةُ  ، أما  عن ظالمتي السُّ
هللا رسول  وآله كان  عليه  اهلل  أحدثتم   صلى  ما  ُسرعان  ولده؟  في  يحفظ  المرء  يقول 

أمتم دينه! ها أنَّ موته لعمري خطب  جليل  ف ما أتيتم، اآلن مات رسول هللا  وَعجالن
راِتُقه استوسع وُفِقد  فتُقه،  واستْبَهَم  الجبال،   .وهُنه،  وخشعت  له،  األرض  وأظلمت 
َع بعده الحريم، وُهِتكت الحرمة، وأذيلت المصونة، وتلك نازلة  اآلمال، ُأضي واكدت

َوَما ُمَحمَّد  ِإالَّ َرُسول  َقْد  ﴿أعلن بها كتاب هللا قبل موته، وأنبأكم بها قبل وفاته فقال 
َيْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه  َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم َوَمْن  

اِكِرينَ     6﴾.َفَلْن َيُضرَّ هللَا َشْيًئا َوَسَيْجِزي هللُا الشَّ
فاطمة  و            األنصار   عليها السالمتضيف  َقْيلة.  ، مخاطبة  بني  أُْهَتَضم   "أيها 

ة والَعد  د  تراَث أبي وأنتم بمرأى ومسَمع، تبلُغكم الدَّعوة ويشَمُلكم الصوت، وفيكم الُعدَّ
ولكم الدار والُجَنن، وأنتم نخبة هللا التي انتخب، وخيرته التي اختار، باديُتم العرَب  
وَخَبت   َحَلُبه،  بكم َرحا اإلسالم، ودر   الُبَهم حتى دارت  وباَدهتم األمور، وكافحتم 
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رتم   رك، وهدَأت دعوة الَهَرِج واستوثق نظام الدين، أفتَأخَّ نيراُن الحرب وسكنت فورُة الشِ 
جاعة عن قوم نكثوا أيماَنهم من    بعد ة، وَجَبنُتم بعد الشَّ دَّ اإلقدام، وَنَكْصُتم بعد الشِ 

  7"...بعد عهدهم "َوَطَعُنوا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتُلوا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّهْم اَل َأْيَماَن َلُهْم َلَعلَُّهْم َينَتُهونَ 
يمان من  إلصهاك ناكثان ل  ابنة و أبي قحاف  ابن   عليها السالم  وهكذا اعتبرت فاطمة

نةو بعد عهد وطاعنان في الدين برفضهما تشريعات القرآن   الواضحة. بل وتوضح    السُّ
خطبتها تقهقر االنصار أنفسهم عن نصرة الدين واهل الدين في مواجهة الظالمين  
انذرتهم من تركات ذلك التقهقر والنكوث. حيث   واالنقالبيين والناكثين ولذلك فقد 

أال وقد أرى أن قد أخلدتم  "  ، في خطابها لألنصار قائلة  عليها السالماطمة  تضيف ف
َعة، فجحدُتم الذي َوَعيُتم وُسْغُتم الذي ُسوِ غُتم ِإْن َتْكُفُروا   إلى الَخْفض وركنُتم إلى الدِ 

قلت على  أال وقد قلت لكم ما    .َأْنُتْم َوَمْن ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا َفِإنَّ هللَا َلَغِنيٌّ َحِميد  
فدونكموها فاحتووها  معرفة مني بالِخْذلة التي خاَمَرْتُكم، وَخْور القناة وضعف اليقين

الظهر الُخف   ُمْدَبرة  العار ناِقَبَة  عار باقيَة  الشِ  الموقدة   موسومة  هللا  بنار  موصولًة 
ظلموا   الذين  وسيعلم  تعملون،  ما  هللا  فبعين  األفئدة،  على  تطلع  منقلب  أالتي  ي 

حال    8".ن ينقلبو  كان  ُيسمْون  وهكذا  باإل من  مليئًا  الحين  ذلك  منذ  دبار  مسلمين 
خذلون أهل  ذين ي أولئك ال   عليها السالم ولذلك حذرت فاطمة    والتقهقر والظلم والعار. 

َأَما َلَعمري، َلقد ُلقِ َحْت، فنظرة ريثما  على مر التاريخ وقالت لهم، " عليهم السالم البيت 
ثم   َعبيطاً ُتنِتُج،  دمًا  القعب  ِملَء  ُمْعَتٍد    ...احَتقُبوا  بسيٍف صارٍم، وسطَوِة  وأبشروا 

 9".، َيَدُع َفيَئُكم َزِهيدًا، َوجمَعُكم َحصيداً الظالمين  غاشم، واستبدادًا ِمن
حنقاً أ  ابنفامتأل            قحافة  و   .بي  فاض  ألحيث  المبغض  محتواه  هل طفح 

ومن يقفون  عراب والطلقاء  باأل  تحرك ضده. مستأسداً وتخوف من  .  عليهم السالمالبيت  
  ابن   قال . إذ  بي قحافة الناسأ   ابن خاطب  واالنصارية،  خلفهم من التعبئة القريشية  

أْين كانت هذه األماني    ؟أيها الناس ما هذه الرِ عة إلى كل قالة"   ،بوقاحة  ،بي قحافةأ
  ابنقال  بعد ذلك  و   10."أال من سمع فليقل ومن شهد فليتكلم  ؟ في عهد رسول هللا 

  هلوقلة احترام ألنحطاط خلقي او  مشينةأبي قحافة بنذالة منقطعة النظير وبوقاحة 
وها  ، "عليهم السالمالبيت   إنما هو ُثعالة شهيُده َذَنُبه ُمَرب  لكل فتنة، هو الذي يقول ُكرُّ

َعَفة ويستنِصرون بالنساء  أبي    ابن ص  وغا  11."َجَذَعة بعد ما هِرمت، يستعينون بالضَّ
  نت وهبط اسفل سافلين في التفحش واإلساءة إلى بفي وحل تعابيره الفاحشة  قحافة  

بأنها    عليها السالممشبهًا فاطمة الطاهرة المطهرة    صلوات اهلل عليهم مجيعاالنبي واخ النبي  
هاهنا عند هذه النقطة، ال يملك الباحث  و   21."أمِ  َطحال أحبُّ أهِلها إليها البغيمثل، "
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، ويلعن كل من ظلمها عليها السالمالتاريخ خيارًا إال أن يقف الى جانب فاطمة    في
أال إني لو أشاء  أبي قحافة تهديدًا بقوله، "  ابنطلق  أ. وبعد ذلك  ها بقوٍل او فعلٍ ذا آو 

بي قحافة أ  ابنكما يهدد  31."أن أقول لقلت، ولو قلت لبحت، إن ي ساكت ما ُتِركتُ 
النبي  أنصار ويحذرهم من  األ أبي    ابنتفت  يل ث  حي  . عليهم السالمن ينصروا عترة 

قد َبَلَغني يا معشر األنصار مقالة سفهائكم وأحق من  ويقول، "إلى األنصار  قحافة  
أنتم فقد جاءكم فآويتم ونصرتم أال إن ي لست باسطًا يدًا وال لسانًا   لزم عهد رسول هللا

  41". على من لم يستحق ذلك منكم
أمير المؤمنين  بي قحافة من طوره ويتهم  أ  ابن يخرج  في الخطاب أعاله،           

باالستعانة    عليه السالم   ابي طالب أسد هللا الغالب   ابنًا  علي وقائد الغر المحجلين اإلمام  
صلى    ه بضعة النبي يشبفي مزيد من االنحطاط بت بي قحافة  أ   ابننحدر  وي   .بالنساء

العالميناهلل عليه وآله نساء  سيدة  الرجس   ؛؛  من  المطهرة  الطاهرة  الزهراء    فاطمة 
بمن يسترزق   عليه السالم علي أمير المؤمنين اإلمام ويشبه  ةبداعر   صلوات اهلل عليهما

َعَفة ويستنِصرون  "  ،بي قحافة بوقاحةأ  ابن ذ يقول  ! إمن وراء داعرة يستعينون بالضَّ
أبي قحافة إلى قاع    ابنفقد سقط    وحقاً   ! "ل أحبُّ أهِلها إليها البغيبالنساء، كأمِ  َطحا

فهذا كالم  .  والبذاءة والتفحش   والسفه واالنحطاط والجاهلية  العقلي  فالساإلالعجز و 
وهكذا    .عليهم السالمهل البيت  أ في حق  أبي قحافة    ابنطلقه  أ. حيث  يقشعر منه البدن

  عليها السالم فاطمة  و   لى اهلل عليه وآلهصبي قحافة في شرف عرض النبي  أ  ابن يخوض  
سيدة نساء العالمين  بينما   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام   ؛وكرامة نفس النبي

تطالب بحقها الشرعي وتدحض    عليها السالم   الزهراء   فاطمة بي قحافة  أ   ابن كانت 
 .  وتركه وراء ظهره  بالقرآن وتبرهن انحرافه عن القرآن

االنصار بااللتزام بعهدهم  بي قحافة  أ  ابن  يطالبوالمفارقة  ولسخرية القدر            
ب  صلى اهلل عليه وآلهلنبي  ل التزم  للنبيهعوكأنه  وآله  ده  عهد    .صلى اهلل عليه  كان  فهل 

حركون  تُيظَلمون وال ي   عليهم السالمان يروا عترته    صلى اهلل عليه وآلهالمسلمين للنبي  
كان القرآن    إذا ف  ؟ صلى اهلل عليه وآله ابي قحافة لعهد النبي  ابن و فهم  لنصرتهم؟ فما ه

للنبي   قال  ُيَحكِ ُموكَ ،  صلى اهلل عليه وآلهقد  َحتََّى  ُيْؤِمُنوَن  اَل  َوَربِ َك  َشَجَر   ﴿َفاَل  ِفيَما 
  ابن ليس رفض  أ ،﴾َوُيَسلِ ُموْا َتْسِليماً َقَضْيَت   َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجًا مِ مَّا

يمان  إ نفي  ي حقية الميراث  ألى القرآن في تثبيت  إ  عليها السالم  بي قحافة احتكام فاطمةأ
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يكن ذلك  لم  ألهي؟  فض للتشريع والقضاء اإليؤكد ر و بحكم القرآن  بي قحافة  أ   ابن 
نةذ  ب نو القرآن  االكتفاء ب  دعيا الناس  صهاك اللذان  ابنبي قحافة و أ   بناختبارًا ال   السُّ

نةبالتمسك  يأمر الناس بالقرآن  بالرغم من أن  النبوية     ابن فعندما شعر    ايضًا؟  السُّ
رفض النصوص القرآنية  أبي قحافة أن النصوص القرآنية تدحض ادعاءاته فإنه  

صلى اهلل عليه   هرب من حصار القرآن واختلق مروية خاصة به ونسبها الى النبيو 
البيت    أهلتدمير  ي قحافة من كل هذا اللف والدوران هو  أب  ابن  وكان دافع  .وآله

وحرمانهم من َدورهم القيادي والتبياني والتأويلي واإلصالحي    اقتصادياً   عليهم السالم
 في المجتمع؟  

الغريب في األأكما              الناس قبول  أ  ابن مر ان  ن  بي قحافة فرض على 
لنصوص القرآنية تعطي  بالرغم من أن امرويته المفبركة والمخالفة للنصوص القرآنية  

تلك النصوص    عليها السالم  وضحت فاطمةحيث    .ذرياتهم أن ترثهم  نبياء الحق في  األ
ب  من اجل اتمام االنقال  عليهم السالمالبيت    أهل  كان يتآمر ضد  هنأ ابي قحافة إال    بنال

فبركة لحرمان رويته الموتمسك بم  يةلقرآن ولذلك رفض النصوص االتام على الدين  
القرآنية التي    النصوصبي قحافة  أ   ابن. تجاهل  من حقوقهم   عليهم السالمأهل البيت  

في شأن    عليهم السالم  نبياءاأل   مختلفًا عن بقيةليس    صلى اهلل عليه وآلهن النبي  إتقول  
مسبقًا  ن المؤامرة السقيفية كانت مدروسة  قحافة ذلك أل  بيأ   ابن وقد فعل    الميراث.

  عليهم السالمالبيت    أهلحة بطالخطة استراتيجية متكاملة تستهدف اإل  وتتحرك وفقاً 
من كل النواحي وتجريدهم من كل حقوقهم المادية والمعنوية والدينية  واإلحاطة بهم 

قيفة من تزييف الدين  حتى يتمكن أقطاب الس  وتدميرهم بطريقة ممنهجةوالقيادية  
صلى اهلل    النبييها بالرغم من أن  لإ وتزويره وانجاز الجاهلية الثانية والتي كانوا يحنون  

"بعثت بين جاهليتين ألخراهما شر من أوالهما."  عليه وآله وسلم   51قد حذرهم قائاًل، 
ل  الشريفةأ  ابنيرضخ    م ولذلك  النبوية  للسنة  للقرآن وال  أتالنقية  بي قحافة  ى  . بل 

ابي قحافة    ابنوهكذا شن    .بمفبركته ليبدأ تفعيل المشاريع التضليلية للجاهلية الثانية 
صلى    وهذا يذكرنا قول النبي  .الحرب على العلم الديني االصيل ووضع لبنات ازالته 

ولذلك على كل شخص    61، "ال تقوم الساعة حتى ُيقَبض العلم."اهلل عليه وآله وسلم
أن يحرص على   لفضح  يملك عقاًل  وينشرها  المتواتر  التاريخ  البحث عن حقائق 

فاطمة   فخطبة  اإلسالم.  ورموز  اإلسالم  على  تآمروا  الذين  السقيفة  عليها أقطاب 
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 اهلل عليه وآله صلى    بي قحافة لسهم الرسولأ ابن اغتصاب 
 
 

لفدك                      اغتصابه  من  أ  ابن تحرك  وبعد  المزيد  لتطبيق  قحافة  بي 
وتحرمهم من كل    اقتصادياً   عليهم السالمالبيت    أهلة التي تحاصر  يجندة السقيفاأل

وتُ  الخِ طبِ حقوقهم  عليهم  االقتصاديق  من    ناق  الناس  من  الدنيويون  ينفض  حتى 
  ، فقط فدك  عليها السالمبي قحافة لم يغتصب من فاطمة أ ابن   ن وهذا يعني أ.  حولهم

من سهم ذوي القربى الذي ليس من    عليها السالمخالف القرآن وحرم فاطمة    يضاً أبل  
  ول،القرآنية التي تق لآلية    وفقاً   صلى اهلل عليه وآله حق خالص للنبي    هوالميراث بل  

لهذه    ووفقاً   1﴾هلل ِ ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى ﴿َواْعَلُموْا َأنََّما َغِنْمُتم مِ ن َشْيٍء َفَأنَّ 
يرثه من بعده أهل البيت    صلى اهلل عليه وآلهللنبي  سهم هو حق  ناك  فهقرآنية  اآلية ال 

صلى اهلل عليه  وصادر سهم النبي    بي قحافة اغتصب فدكاً أ  ابنن  أال  إ.  عليهم السالم
ن يسأل: ما هذا  أالمنصوص عليه في القرآن. وهنا يحق لكل باحث عن الحق    وآله

؟ فمن  عليهم السالم   البيت  أهلبي قحافة ضد  أ  ابن االستهداف االقتصادي من جانب  
بي قحافة من  أ   ابن عندما يحرمهم    عليهم مجيعا الصلوات والتسليم   أهل البيتين سيأكل  أ

ن يمن عليهم بما سيعطيهم من مال المسلمين؟  أبي قحافة  أ   ابنراد  أم  أ هم الشرعي  حق
شرعاً  يصح  يُ أ  وهل  البيتطعم  ن  والتسليم  أهل  الصلوات  مجيعا  مال    عليهم  بيت  من 

؟ ما  عليهم السالم  أهل البيت موال مختلطة بالصدقات المحرمة على  أالمسلمين وهي  
  ابن بي قحافة؟ فقد َتَصرَّف  أ   ابنارتكبه    الذياإلسالمي  هذا التجاوز على الشرع  

ميراث  أ في  قحافة  البيت بي  نفسه  أ   ابن وكأن    عليهم السالم   أهل  قحافة  الوارث  بي 
بي قحافة أ  ابن  عليها السالمولذلك سألت فاطمة  .  صلى اهلل عليه وآلهللنبي  األساسي  

  . أهله بل  ال،  :بي قحافةأ   ابن أهله؟ فقال   أم  هللا رسول وارث  نت أ"أ   ، قائلةبتهكم  
فاطمة اآلية   رسول  سهم فأين:  عليها السالم  فسألت  عليه  وقرأت  التي  القرآنية  هللا؟ 

اعتمد  ف  ﴾.هلل ِ ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى  ﴿َواْعَلُموْا َأنََّما َغِنْمُتم مِ ن َشْيٍء َفَأنَّ   ، تقول
قحافة على  أ   ابن وقالبي  القول   والطاعة السمع وأمي أنت "بأبي  بخبث،  لحن 

 منه، تقرئين  هللا الذي  كتاب من أقرأ  وأنا قرابته  وحق هللا  رسول  هللا ولحق  لكتاب
 فقالت فاطمة  .  إليكم كامالً  مسلم الخمس من السهم  هذا  أن  منه علمي يبلغ ولم 
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قحافةأ  ابنقال   وألقربائك؟  هو فلك:  عليها السالم  منه عليكم  أنفق بل ال،  :بي 
 حكم هذا  ليس :  عليها السالم  فقالت فاطمة  . المسلمين مصالح  الباقي في وأصرف 

 بكر أبا  أتت هللا رسول بنت  فاطمة "إن   ،هاني  أم تقول  وفي رواية أخرى   2هللا"
 هللا رسول ورثت بالك فما قالت: وأهلي، ولدي قال: مت؟  إذا من يرثك  فقالت:

بخيبر   سهمنا فقالت: فضة، وال  ذهباً  أبوك  ورث ما هللا  رسول  بنت  يا  دوننا؟ قال: 
 جعله  الذي هللا "فسهم ، عليها السالمية أخرى قالت فاطمة  اوفي رو  3".فدك وصافيتنا

 بنت يا فعلت ما، "بي قحافةأ   ابنوفي رواية أخرى ادعى    4".بيدك  وصافيتنا لنا
فاطمة .هللا  رسول إنك .  عليها السالم  فقالت   صافية وكانت  فدك إلى  عمدت  بلى 
هذه    5".عنا فرفعته السماء من هللا أنزل ما إلى وعمدت  فأخذتها، هللا لرسول

فاطمة   أن    عليها السالمالتصريحات من  بالشرع    ابنتوضح  قد ضرب  قحافة  أبي 
أهل  لهية عرض الحائط وخالف القرآن وارتكب مظالم كبيرة في حق  والنصوص اإل

هللا".   حكم  هذا  "ليس، عليها السالم لذلك قالت له فاطمة المعصومة عليهم السالم  البيت 
أبي قحافة أن ينصف بضعة النبي    ابن رفض    إذا! فتعاىلوحقًا أنه ليس حكم هللا  

اهلل وسالمه عليهما سينصف    صلوات  قح  ابن فهل  الناس؟  أبي  عامة  هذا    ماذالفافة 
جندة التي اتكأ  ؟ ما هي تلك األ عليهم السالماالستهداف الجبتي الغاشم لعترة النبي  

جزء من  أليس كل ذلك  ؟  اجندة الجاهلية الثانيةهي  لم تكن    إذابي قحافة  أ   ابنعليها  
أم  بالقرآن  علينا أن نلتزم  هل الدين؟ فهل  أ جندة السقيفية التي تستهدف الدين و األ

وأجندة بادعاءات   للقرآنأ  ابن  واكاذيب  المنتهكة  قحافة  الواضحة   بي  ؟  ونصوصه 
م  ، أ المطهرة من الرجس المعصومة و ؛  عليها السالم  بقول فاطمةعلينا أن نؤمن  وهل  

وفقًا    صلى اهلل عليه وآلهإلرث النبي  الناهب    ؛ بي قحافةأ   ابن وأكاذيب  ادعاءات    صدقن
أبي قحافة والمفتِري والحاِكم    بنال  عليه السالملتصنيف أمير المؤمنين اإلمام علي  

الزهراء    تعاىلبغير حكم هللا   المعصومة فاطمة  أبي    بنال  عليها السالموفقًا لوصف 
يس تصرف  أل؟  أبي قحافة نفسه لنفسه  ابن وفقًا لتوصيف    قحافة والُمعتَرى بالشيطان 

فاطمة  لو   تعاىلهلل  معصية  بي قحافة  أ   ابن    عليها السالمكتابه وتعاليمه؟ فهل كانت 
؟ هل  عليها السالم  بي قحافة القرآن أكثر من فاطمةأ   ابن جاهلة بحقوقها؟ هل يعلم  

 رث الجدة؟  إلم يفشل في فهم أ؟  صالً أرث بي قحافة يفهم في اإلأ  ابنكان 
بين ركام الظلم    يبحث عن الحقيقة من  عندمايقول الباحث النزيه    ماذاف         
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نفسهم ويعلم الظلم الذي  أ والكذابين  القابع في كتب الكهنة السفلة    والتزوير السقيفي
عليها  ال يقول كل ذي فطرة سليمة قول فاطمة  أ؟  عليهم السالموقع على أهل البيت  

بي قحافة في موضوع فدك وسهم  أ ابن ؟ هل ما فعله  "هللا  حكم  ليس  هذا " نإ  السالم
صلى اهلل عليه ومارسه النبي    نزله في القرآنأالذي    تعاىل  هو حكم هللاكان  ذي القربى  

انتهاك لتعاليم    عليهم السالم   بي قحافة في حق العترةأ  ابن كل تصرفات    ت ليسأ؟  وآله
هللا   ل و   تعاىلكتاب  النبيتهميش  جلياً أ؟  صلى اهلل عليه وآله  سنة  يتضح  ومنذ    نهأ   ال 

قطاب السقيفة قد انقلبوا على القرآن بانتهاكه أن  أولى من عهد السقيفة  اللحظات األ
نةودحضه وتالعبوا ب   وممارسة النبي  فبركة وتزوير ما يناقض القرآن من خالل    السُّ

ب فقد كفر بما  تكذ ِ   عليها السالم  ن فاطمةأبي قحافة  أ  ابناعتبر    إذا؟ فصلى اهلل عليه وآله
بي  أ   ابن اعتبر    إذا . و عليها السالم   فاطمة  عن  صلى اهلل عليه وآلهالنبي  و نص به القرآن  

وال نحلة    صلى اهلل عليه وآلهلهم من النبي  ال ميراث    عليهم السالم   البيت  أهلقحافة ان  
نه يكون قد  إف  صلى اهلل عليه وآلهمن النبي  يرثوها  وال حقوق مادية    تعاىل من هللا  لهم  

النبي   وبفعل  بالقرآن  فقد  صلى اهلل عليه وآلهكفر  ولهذا  بفرية  أ  ابنتى  أ.  قحافة  بي 
أهل  في حق   كبيراً   ب ظلماً ورتَّ   صلى اهلل عليه وآله سالم وتعاليمه ونبيهعظيمة على اإل

ولى لالنقالب  وضع اللبنات األقد    بي قحافةأ  ابنبهذا يكون  و .  عليهم السالم   البيت
 . احياء الجاهلية القديمة في شكل جاهلية ثانيةباشر في و  ى هذا الدينالكامل عل
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الزهراء   لمقام االلهي لفاطمةا ون تجاهلي قطاب السقيفة أ
   عليها السالم 

 
 

بالرغم    عليها السالمفاطمة  االلهي ل  مقام البي قحافة  أ  ابنلقد تجاهل                     
  عليهم السالم   أهل البيتن اآليات القرآنية واألحاديث قد صدحت بطهر وعصمة  أمن  

دل القرآن. ورغم  الحق ووقوف الحق معهم وأنهم عِ من الرجس وصدقهم ووقوفهم مع  
نه واستغشى  ذاآصم  أبي قحافة    ابن  نألهية إال  اإل  عليها السالممعرفته بفضائل فاطمة  

جل  أبي قحافة ذلك من  أ   ابن . وقد فعل  وزناً   العترة النبوية  ثيابه وأصر أال يقيم لمقام
  جل البقاء متمسكاً أائم من  الرتكاب أفظع الجر   السلطة التي تشبث بها وكان مستعداً 

اغتصبها  بالسلطة فاطمة  التي  فمقام  الناس   عليها السالم.  كل  يعرفه  كان    االلهي 
 "فاطمة،  صلى اهلل عليه وآله . فقد قال النبي  وسيظل يعرفه عبر التاريخ كل من له عقل

  لفاطمة   يضاً أ  صلى اهلل عليه وآلهوقال النبي    1".فمن أغضبها أغضبني مني بضعة
صلى اهلل عليه  وقال النبي    2". لرضاك ويرضى لغضبك يغضب هللا  "إن،  عليها السالم

صلى اهلل  كما قال النبي    3أسخطني" فقد   عليها السالم  فاطمة أسخط  "من   ، كذلك  وآله
عائشة    ركما تق  4".ما رابها ويريبني هاذا آ  ما يؤذيني مني بضعة "فاطمة،  عليه وآله

 تمشي فاطمة "أقبلت  ، عائشة تقول  ذ  إ  االلهي وعظمتها.  السالمعليها  فاطمة  بمقام  
 عن  أو يمينه عن أجلسها ثم  تي ابنب  مرحباً   : النبي مشية النبي فقال مشيتها تخرم ما

 فضحكت  حديثا  إليها أسر  ثم لم تبكين؟ لها فقلت  فبكت حديثا  إليها أسر ثم شماله
 ألفشي كنت ما فقالت: قال، عما فسألتها من حزن  أقرب فرحا  كاليوم رأيت ما فقلت 

 يعارضني  كان جبرائيل أن  إلي   أسر فقالت: فسألتها النبي  قبض حتى هللا رسول سر
 أجلي. فبكيت.   حضر أراه إال وال مرتين العام عارضني وأنه مرة  سنة كل بالقرآن

 أهل  نساء لذلك وقال لها انها سيدة  فضحكت بي، لحاقا  بيتي أهل أول فقال: وإنك
   5الجنة"؟ 

قالت عائشة            النبي  إ كما    ، يقول  وسلم وآله عليه اهلل  صلى نها سمعت عن 
 بنت  وخديجة محمد،  بنت  وفاطمة عمران،  بنت مريم  أربع الجنة نساء أهل "سيدات 

  عليها السالم فاطمة ترَ كِ ذُ  إذا  كانت  أنها  وعن عائشة   6". مزاحم  بنت خويلد، وآسيا
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 إال منها لهجة أصدق  كان أحداً  رأيت "ما ،قالت  وسلم عليه وآله اهلل صلى النبي بنت 
 إلى بي سري أُ  لما  :هللا  رسول  قال ، "يضاً أ وقالت عائشة    7الذي ولدها"؟  يكون  أن

 أحسن الجنة في أر لم الجنة أشجار من شجرة  على فوقفت الجنة السماء أدخلت
نطفة   فصارت فأكلتها ثمرتها من ثمرة  فتناولت ثمرة  أطيب  وال ورقا أبيض منها وال

 أنا اشتقت  إذاف بفاطمة فحملت خديجة واقعت األرض إلى هبطت فلما صلبي في
عليها نها قالت في فاطمة أ  عائشة عنو  8".تي فاطمةابن ريح شممت الجنة ريح  إلى

 إذا وكانت  ....من فاطمة  هللا  برسول  وهدياً  ودالً  سمتاً  أشبه أحداً  "ما رأيت ،  السالم
 عليها دخل إذا  وكان النبي  مجلسه  في وأجلسها  وقبلها إليها قام النبي  على  دخلت 
في حقيقة االمر  ن عائشة  إوهكذا ف  9".مجلسها في فقبلته وأجلسته مجلسها من قامت

  عليهم السالم  وذريتها المطهرين من الرجس  عليها السالمعن فاطمة    جديداً شيئًا لم تقل  
  عليهم السالم ولم تتكلم عائشة بهذه الفضائل الفاطمية من منطلق حبها ألهل البيت  

انطقها بالحقائق    تعاىلبل وصارخًا لكن هللا    ألن بغضها لهم كان متجليًا وواضحاً 
. إذ  المنافقين   ما في قلوب  تعاىلُيخِرج هللا  مع المنافقين؛ حيث    تعاىلكما يفعل هللا  

نة  تعاىل يجعل هللا   مقام    تعاىل مثل هؤالء تنطق بالحق الذي يرفضونه. فقد رفع هللا    السُّ
لكن قول    عليهم السالموبعلها وذريتها الطاهرة    وسلم وآله عليه اهلل صلىبضعة النبي  
عندما حرما فاطمة   ارتكبا جريمة مريعةصهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنن  أعائشة يثبت  

السالم واغضباها.    عليها  حقوقها  كان  من  و أ  ابنأين  قحافة  من  صهاك    ابنبي 
ت تلك النصوص  م كانأ   عليها السالمفاطمة  النصوص القرآنية والنبوية في فضائل  

 صهاك؟     ابنبي قحافة و أ  ابن حرقها أمن النصوص التي  اً جزءالنبوية  
 وآله عليه اهلل صلى "أتيت النبي،  رضي اهلل عنهكما يقول حذيفة بن اليمان           

 صوتي  فسمع فتبعته انفتل العشاء ثم  صلى حتى فصلى المغرب معه فصليت وسلم
 إن قال: ثم  وألمك؟  لك  هللا  حاجتك غفر قال: ما نعم  قلت: حذيفة؟ هذا من فقال:

 ويبشرني علي يسلم أن  ربه الليلة استأذن هذه قبل قط األرض ينزل لم  ملك  هذا
  10".الجنة أهل شباب سيدا الحسن والحسين وأن الجنة أهل نساء فاطمة سيدة  بأن

 عليها السالم  فاطمة عهده آخر جعل سافر  إذا  وسلم وآله  عليه  صلى اهلل  النبي   وكان
. فهل يكسر مؤمن  عليها السالم  فاطمةمن سفره هي   قدم   إذا ا  عليه يدخل  من وأول

 عليه  صلى اهللالتي أحاطها النبي    عليها السالم  كفاطمةوقدسية  خاطر مخلوقة سماوية  
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صلى  ن النبي  أصهاك    ابنبي قحافة و أ   ابنلم يسمع  بتلك الرعاية النبوية؟ أ  وسلم وآله
 سالمكم  لمن سلم  "أنا،  عليهم السالم   والحسنين  وفاطمة قال لعلي  وسلم وآله عليه اهلل

 صلى اهلل صهاك قول النبي    ابنبي قحافة و أ  ابنفهل سمع  11حاربكم"؟  لمن وحرب
 بطنان من مناد نادى القيامة يوم  كان إذا "،  عليها السالمفي فاطمة    وسلم وآله عليه

نكسوا أهل يا .  العرش  بنت فاطمة تمر حتى أبصاركم  وغضوا رؤوسكم  الجمع 
  12"؟ .البرق  كمر العين الحور من  جارية ألف  سبعين  فتمر مع الصراط  على  محمد

 دعا األنصار الوفاة  هللا رسول حضرت "لماوكما رأينا سابقًا الرواية التي تقول،  
 بابها بابي فاطمة إن أال  قال:  أن  إلى  الفراق  حان لقد األنصار معشر وقال: يا 

الى  هذه النصوص    تعاىلهللا  وحي  لم يُ أ "  .هللا  حجاب هتك  فقد  هتكه فمن  بيتي وبيتها 
  عليهم السالمالبيت    أهللضبط انطباعات الناس تجاه    وسلم وآله  عليه اهلل  صلىنبيه  

ن هللا  أال توضح تلك النصوص  أبصفة خاصة؟    عليها السالمفاطمة  بصفة عامة و 
عليها  بما ستواجهه فاطمة    وسلم وآله عليه اهلل صلىلسان النبي  من خالل  ح  لمَّ   تعاىل

صهاك من    ابن ة و بي قحافأ ابن؟ فهل احترس واإلجحاف  من الظلم والحيف   السالم
 ؟  تعاىل وتجنبا غضب هللا  عليها السالمفاطمة اغضاب 

توضح  ف           النبوية  النصوص  تلك  هللا  أنكل  صنع  كما  عليه    موسى  تعاىل ه 
صناعة خاصة تجعلها أعظم    عليها السالمقد صنع فاطمة    تعاىللنفسه فان هللا    السالم

عليها  ن غضب فاطمة  أبي قحافة  أ  ابن  علم هل  فرض.  امرأة مشت على سطح األ
ة  والصريح  ةالواضح  ة النبوي  وصللنص   عليه وفقاً   تعاىليعني غضب هللا    منه  السالم
  ونصوصه  وسلم وآله عليه  اهلل صلىبي قحافة يعطي قيمة للنبي  أ   ابنكان    إذا  أعالها

عليها   الزهراء   ن غضب فاطمةأبي قحافة  أ  ابن وتعاليمه؟ هل أدرك    وللقرآن  الحديثية 
ينتج غضبا    السالم فاطمة كمخلوقة    لهياً إالذي  ة  أنها  وقدسية و لهية  إيصنف  ُحجَّ
بي قحافة  أ  ابنفأين هم    طاعتها واالمتثال ألمرها وتوجيهاتها؟ على الناس  يجب  

التي    عليها السالمصهاك من هذه النصوص النبوية الواضحة في مقام فاطمة    ابنو 
  عليها السالمن يطيع فاطمة  أية خاصة تفرض على كل مسلم  اها السماء برعتحاطأ

  عليها السالمألن فاطمة  ؟  وسلم  وآله عليه  اهلل صلىنبي  الو   تعاىل   كما يطيع المسلم هللا
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ة على الناس كالنب لم يهتك  . أعليهم السالم وبقية عترته    وسلم وآله  عليه  اهلل صلى   يُحجَّ
  عندما  عليها السالم فاطمة الزهراء  االلهي لمقام  القدسية و ال صهاك    ابن بي قحافة و أ  ابن

و  بيتها  جنينها  أهاجموا  ضلعها  سقطوا  وحرموها  وكسروا  بابها  حقها  من  وحرقوا 
نةو   المنصوص عليه في القرآنالشرعي   واغتصبوا إرث أمير المؤمنين اإلمام    السُّ

ن غضبها كان على  إف   عليها السالمالزهراء  فاطمة  ؟ وعندما غضبت  عليه السالم علي  
 الدين وتعاليمه ونصوصه.   عن اً ن من حرمها حقها كان منحرفأحق و 

عليها صهاك جاللة وقدر وعظمة فاطمة    ابن بي قحافة و أ  ابن فهل أدرك             
بي  أ  ابنيسوي   ماذا؟ وسلم  وآله عليه اهلل صلىنبي الو  أهل السماء  قدسهايالتي  السالم

ويتسببوا  ويؤذوها  يصادموها  ومع ذلك    عليها السالممام فاطمة  أصهاك    ابن قحافة و 
استشهادها؟   و أ   ابنعامل    ماذالفي  قحافة  اإل   ابنبي  المخلوقة  هذه  لهية  صهاك 

الجبتية والطاغوتية حتى    واإلهانةالقسوة والعجرفة  الوحشية و بتلك  والقدسية والنورانية  
  عليها السالم ليس فقط من قلب فاطمة  الحزن  األسى و ذلك  تدفق  ف   حزناً أسًا و ها  و مأل

الى يوم  ويناصرهم    عليهم السالمالبيت    أهل  دمن قلب كل مؤمن يواد المؤمن بل أيضًا  
صهاك    ابني قحافة و أب  ابنال الى عقل كل مؤمن: هل كان  القيامة؟ وهنا يطرأ سؤ 

  شخصاً   ؟ أيفعل من يحب ويواد وسلم  وآله عليه  اهلل  صلىللنبي    حباً   وأ  مودةً   ةيأيكنان  
صهاك في حق    ابنبي قحافة و أ  ابنا فعله  يعبر مالأ بذرية ذلك الشخص؟  شراً ما 

؟  وسلم وآله عليه اهلل صلى لنبي  لعن حقدهما وبغضهما    عليها السالمالزهراء  فاطمة  
جرائم    عليها السالم الزهراء  فاطمة  صهاك في حق   ابنبي قحافة و أ ابنليس ما فعله  أ

هل البيت  كل مؤمن يكن في قلبه مودة ألويتبرأ منها  يدينها  يستنكرها و ن  أتستحق  
حق فاطمة الزهراء  صهاك في    ابنأبي قحافة و   ابنوبما أن ما فعله  ؟  عليهم السالم
ومن ثم  ن نستبين سبيل المجرمين ألم يطلب منا القرآن أ جريمة مريعة،  عليها السالم

لى اتخاذ موقف  إ  عليها السالمال يدعونا غضب الزهراء  أ نتبرأ منهم؟  وننبذهم و نتجنبهم  
صنام  ؟ هل األ تعاىلن غضبها هو غضب هللا  من تسببوا في غضبها ألضد  حازم  

 اهلل صلى ونبيه    تعاىلهم عندنا من هللا  أ صهاك    ابنابي قحافة و   ابنالبشرية مثل  
عالمة فارقة في   عليها السالميس غضب الزهراء أل ؟ عليهم السالم وذريته وسلم وآله عليه

قد غضب على كل المنقلبين على هذا الدين وعلى    تعاىلن هللا  أتوضح  و تاريخ االمة  
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من  ن  حداث المأساوية التي نراها اآللى يوم الدين؟ أال تدل األلمنقلبين إ الموالين ل
عليهم  البيت  الذين ظلموا أهل  ون أولئك  يوال الذين  غاضب على    تعاىلن هللا  أحولنا  
وبما أن هللا   يتولى الظالمين إلى إهالك أنفسهم بأنفسهم؟  كل منيسوق  ه وأن السالم

  عليها السالم صهاك النهما أغضبا فاطمة    ابنأبي قحافة و   ابنغاضب على    تعاىل
هللا  ،  وسلم وآله عليه اهلل  صلى  والنبي يلعن  اغضبوه  ال   تعاىلأال  جهنم    ويعد  ذين  لهم 

لى مؤمنين  إالناس    عليها السالمالزهراء  فاطمة  ؟ أال ُيَصنِ ف غضب  وساءت مصيراً 
من وحشي    موقفاً   وسلم وآله عليه اهلل صلىتخذ النبي  ا  إذالموقفهم منها؟ ف  ومنقلبين وفقاً 

علن  رغم أن وحشيًا قد أ ه وجهه مرة أخرى  نَّ يَ رِ أال يُ   أمرهو   رضي اهلل عنه الذي قتل حمزة  
 عليه اهلل صلىسيكون موقف النبي    ماذافوأن اإلسالم يجب ما قبله،  نفسه مسلمًا  

ظلموا    وسلم  وآله حقها    السالمعليها    الزهراء فاطمة  ممن  من  وحرموها  وأغضبوها 
  وشحنوها حزناً وكسروا ضلعها  وهاجموا بيتها وهددوا بحرق بيتها وأسقطوا جنينها  

هبار  من  حازمًا    موقفاً   وسلم وآله عليه اهلل  صلىاتخذ النبي    إذاو حتى استشهدت؟    وألماً 
يكون  س  ماذافوتسبب في اسقاط جنينها    رضي اهلل عنها  رعب زينبأ بن االسود الذي  

وأغضبوها   عليها السالم  الزهراءفاطمة  ممن ظلموا    وسلم وآله عليه اهلل صلىموقف النبي  
وكسروا ضلعها وحرموها من حقها وهاجموا بيتها وهددوا بحرق بيتها وأسقطوا جنينها  

 وآله  عليه اهلل  صلى  مام النبيأفلنضع أنفسنا    حتى استشهدت؟   وألماً   وشحنوها حزناً 
 صلى  غير موقف النبي  ا موقفاً نَّ مِ   شخص  أي  وهو يشهد ذلك كله. فهل سيتخذ    وسلم

عليها الذي هو بالتأكيد وبالنصوص النبوية هو موقف فاطمة    وسلم وآله  عليه  اهلل
 صهاك حتى استشهدت؟      ابن بي قحافة و أ  ابنمن  السالم

كل    اتجاوز   قدصهاك    ابنو بي قحافة  أ  ابنن  أحداث التاريخ  أ أال توضح            
عليها ؟ ففاطمة الزهراء وسلم وآله عليه  اهلل صلىنبي الالقرآن و  االخطوط الحمراء وخالف

غضبها  ن  أالجنة. و  نساءمن سيدات   سيدة  وهي العالمين نساء هي سيدة   السالم
و   ابنعلى   قحافة  يبين    ابنأبي  ومنتهكان  أ صهاك  النبوي  للحق  مغتصبان  نهما 

لم تبايع فاطمة كله  . لذلك  وظالمان للعترة النبوية  وناكثان لعهدهمالألوامر النبوية  
  ،الذي يقول  النبوي   خذنا في عين االعتبار الحديثأ  إذا و أبي قحافة.    ابن  عليها السالم

  الزهراءفاطمة  ليس رفض  أ   13جاهلية" ميتة مات زمانه إمام  يعرف ولم  مات "من
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صهاك    ابن ابي قحافة و   ابن بي قحافة ووعدها بالدعاء على  أ   ابن مبايعة    عليها السالم
لدين  قد نبذا اصهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنأن  حقيقة    كشفيفي كل صالة تصليها  

أبي قحافة الذي اغتصب حق   ابنلم ترفض فقط مبايعة    عليها السالمالحق؟ ففاطمة  
قاطعته  ايضًا  بل    ،"خليفةزورًا "سمى نفسه  تقمص الخالفة و و   عليهم السالمالبيت    أهل

  .ئمة الكفر ودعت الناس لمقاتلتهماأ صهاك واعتبرتهما من    ابن بل ولعنته ولعنت  
هل ماتت فاطمة  أبي قحافة، ف  ابن قد رفضت أن تبايع    عليها السالم بما أن فاطمة  ف

والمعيار    وسلم وآله عليه اهلل صلىهي بضعة النبي  بينما  ميتة الجاهلية    عليها السالم
  عليها السالم لم تمت فاطمة    إذا؟ و وسيدة نساء أهل الجنة  وغضبه   تعاىللرضى هللا  

  تعاىل والمعيار لرضى هللا    وسلم  وآله عليه اهلل  صلىبضعة النبي  نها  ميتة جاهلية أل 
  هدمت بموقفها ذلك قد    عليها السالم ن فاطمة  إعليه فف  وسيدة نساء أهل الجنة   وغضبه
  تعاىل   احيا هللا  إذاف.  سار على طريقهم إلى يوم الدينة ومن  قطاب السقيفأشرعية  

صهاك سيكون    ابنو   أبي قحافة  ابن، فإن موقفه من  وسلم  وآله عليه اهلل  صلى النبي  
فقد استشهدت فاطمة   .صهاك  ابنو   أبي قحافة  بنامن    عليها السالمموقف فاطمة  ك

صهاك بينما كل من هو متدبر    ابنأبي قحافة و   ابنوهي غاضبة على   عليها السالم
وغضبها هو    وسلم وآله عليه اهلل  صلى ن رضاها هو رضاء النبي  في الحق يعلم أ

صهاك هي    ابنأبي قحافة و   ابن ن ريبتها من  أو   وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى   النبي  غضب 
هي   عليها السالمن فاطمة  إف  وعليهمن الصنمين    وسلم وآله عليه اهلل  صلىريبة النبي  

صهاك    ابن أبي قحافة و   ابن بينما    وسلم وآله  عليه اهلل صلىونبيه    تعاىل في جنب هللا  
  .وسلم وآله عليه اهلل صلى   ونبيه  تعاىللريب والمنتهكان ألوامر هللا  المحتضنان لهما  

صهاك هما أولياء الشيطان بينما أمر القرآن بمقاتلة    ابن أبي قحافة و   ابنوعليه فإن  
ْيَطانِ اولياء الشيطان بكل الطرق. يقول القرآن،   14﴾.﴿َفَقاِتُلوْا َأْوِلَياَء الشَّ
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 عليها السالم الزهراء  استرضاء فاطمة  لمنقلبينمحاوالت ا
 
 

حاول اقطاب    عليهم السالم  أهل البيتبعد كل تلك الجرائم في حق                     
  مزورة   ليصبغوا نهبهم إلرث النبوة بشرعية  عليها السالمالسقيفة انتزاع رضاء فاطمة  

و  لحقوق    ثيقةويجعلوه  ونهبهم  اغتصابهم  لهم  البيتتشرعن  في    عليهم السالم  أهل 
النبي   وميراث  وآلهالخالفة  عليه  اهلل  فاطمة  أال  إ.  صلى  السالمن  لهم    عليها  كانت 

وكسر    عليها السالمن قتل جنين فاطمة  أبعد    ؛واند فوات األنه بعأ ذ  إبالمرصاد.  
 عليها السالم إلى فاطمة بي قحافة أ  ابنجاء   ومعنوياً  ها جسمانياً ذا آ و ضلعها وظلمها 

   !ليه من ذريتهإ نها أحب ى كذبًا إدعوالحن القول وصاغ   الندم تظاهر بو 
 عليها السالم قطاب السقيفة متوددين لفاطمة  أن يصور  أقتيبة    ابنيحاول             

لها.   يُ إومستسمحين  قال ال  ابن ن  إ  القذ  "انطلقأ   بن صهاك   إلى بنا  بي قحافة 
ذ لم  إ لهما.   تأذن  فلم فاطمة على فاستأذنا  جميعا فانطلقا قد أغضبناها، فإنا فاطمة،

 علًيا فكلماه، فأتيا  هما عندما طلبا الدخول واالعتذار لها.ئترغب الزهراء في لقا
لما عليها الحائط،  إلى  وجهها حولت عندها قعدا  فلما  عليها،  فأدخلهما  ترد فلم فس 

لم ترد    ماذا لوهنا يسأل القارئ للتاريخ صاحب العقل الحصيف،    1". السالم  عليهما
رد    تعاىل لم يجعل هللا  أ صهاك؟    ابنبي قحافة و أ  ابنعلى سالم    عليها السالمفاطمة  

لهية والنبوية وهي  وامر اإلاأل  عليها السالم م فرض؟ هل انتهكت فاطمة  سالم المسل 
م هل  ألغضبها ويرضى لرضاها؟    تعاىل الطاهرة المطهرة من الرجس ويغضب هللا  

؟  ومتعديين   نيْ مَ صهاك غير مسلِ   ابنبي قحافة و أ  ابنن  أ  عليها السالم اعتبرت فاطمة
فاطمة  أ و أ   ابنالرد على سالم    عليها السالمليس في رفض  قحافة  صهاك    ابنبي 

  صالً أقرارها  إاشارة واضحة بعدم    مواراتها الثرى ومنعهما من حضور الصالة عليها و 
عليها ن فاطمة  أ؟ وال ننسى  واعتبارهما معتديين  صهاك  ابن بي قحافة و أ  ابنبإسالم  

الكفر  ئمة أصهاك من    ابن بي قحافة و أ  ابن مسجد اعتبرت  الفي خطابها في  السالم
عليها   من فاطمة موقفهذا ال يوضح الأ .ايمان لهما وطالبت المسلمين بقتالهمإوال 

ئمة أصهاك ليس فقط كافرين بل من    ابنبي قحافة و أ  ابنن  أنها اعتبرت  أ  السالم



 267                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

ْم  ﴿َفَقاِتُلوْا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّهْم اَل َأْيَماَن َلهُ   رأت، ق حيث    ؟ الكفر وطلبت من الناس قتالهما
في بدايتها توضح  القرآنية  واآلية   2﴾.* َأاَل ُتَقاِتُلوَن َقْومًا نََّكُثوْا َأْيَماَنُهمْ  َلَعلَُّهْم َينَتُهونَ 
اعتبرت    عليها السالموهذا يعني أن فاطمة الزهراء  . من ينكث عهده كل وجوب قتال 

عتبرت أن سالمهما ا أقطاب السقيفة ناكثين لعهدهم، لذلك، اوجبت قتالهم. كما أنها  
 يأخذ  لهياً إ تصنيفا    عليها السالمفقد صنفتهم المعصومة فاطمة  وهكذا  .  ال يستحق الرد 

ال    عليها السالم لزهراء  إن افبذلك  و .  الى يوم الدين والُهدى  به من يريد ُسُبل االيمان  
الخاصة في رد السالم.    صلى اهلل عليه وآلهتعاليم القرآن وأحاديث النبي    ابداً تنتهك  

القول والكالم المعسول كما فعل مع أبي قحافة  أ   ابن وهنا حاول   ن يوظف لحن 
 رسول "يا حبيبة  ، ومكرٍ بي قحافة بخبثٍ أ  ابنذ يقول  إاالنصار في يوم السقيفة.  

 عائشة من إلي   ألحب وإنك قرابتي، من إلي   أحب هللا رسول قرابة وهللا إن .هللا
 وأعرف فضلك أعرفك أفتراني بعده، أبقى وال مت أني أبوك مات يوم  تي، ولوددت ابن 

- هللا يقول   أباك رسول  سمعت أني  إال هللا،  رسول من وميراثك  حقك وامنع وشرفك
قاله    !وهذا حرث قحافي واضح  3".صدقة فهو  ما تركناه  نورث،ال بي  أ  ابن فما 

ليه من ذريته لهو من  إ أحب    عليهم السالم  بيت ال هل  أ ن  إ  عليها السالمقحافة لفاطمة  
أل القول  على  لحن  فعله  يخالف  قوله  وقالأن  الواقع.  يقولون   تعاىل رض  فيمن 

 َوِإن َيُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهمْ  َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهمْ   إذا ﴿و   ، فعلهم مع  ويتناقض قولهم  
َأنَّى   َقاَتَلُهُم ّللاَُّ  ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهمْ  َيْحَسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهمْ  َأنَُّهْم ُخُشب  مَُّسنََّدة  كَ 

فاطمة    4﴾.ُيْؤَفُكونَ  التي تثبت بغض    مليئاً   عليها السالموجاء رد  بي  أ  ابنبالحجة 
على    هماواصرار   عليهم السالم  البيتأهل  و   صلى اهلل عليه وآلهصهاك للنبي    ابنقحافة و 

  ، صهاك  ابنبي قحافة و أ  البن   السالم عليها    ذ قالت فاطمةإ .  عليهم السالم  البيت   أهلظلم  
فقالت   نعم.   : قاال به؟ وتفعالن تعرفانه هللا  رسول  عن حديًثا حدثتكما إن  "أرأيتكما 

 وسخط رضاي من فاطمة  رضا-هللا يقول   رسول تسمعا ألم  هللا نشدتكما:  فاطمة
 فقد فاطمة أرضى  ومن أحبني  فقد تي ابن أحب فاطمة فمن سخطي،  من فاطمة

هللا. قالت   رسول  من سمعناه نعم،   : أسخطني؟ قاال فاطمة فقد أسخط  ومن أرضاني
ولئن  وما أسخطتماني أنكما ومالئكته هللا  أشهد فإني:  فاطمة  لقيت  أرضيتماني 
 هللا ن  دعوَ أل "وهللا  ،قائلة  عليها السالم  فاطمةكما قصفتهم    5".إليه الشكونكما النبي

ليها كل صالة  في عليكما  من باهلل عائذ "أنا  ، ي قحافة بخبثٍ أب  ابنفيرد    6". أص 
عليها فاطمة    في سخط   ي قحافةأب  ابن قد غرق  هكذا فو   7".فاطمة يا وسخطك  سخطه
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بي  أ   بنبقولها ال  عليها السالمرادت فاطمة  . فأين سيذهب؟ لقد أتعاىلوسخط هللا    السالم
 وتعمالن تعرفانه هللا عن رسول حديثا حدثتكما إن صهاك "أرأيتكما  ابنقحافة و 

اكتراثهما بمقام أهل البيت    ن تقيم الحجة عليهماأ  ،"... به؟  وتثبت عدائهما وعدم 
على هول الجريمة التي ارتكبها    نايدل   عليها السالم  ن هذا الكالم من فاطمةأذ  إ .  اإللهي

قحأ   ابن و بي  حق    ابنافة  في  البيتو   عليها السالمفاطمة  صهاك  .  عليهم السالم   أهل 
  ابنبي قحافة و أ ابنعلى  وسخطها  عمق غضبها    عليها السالم وهكذا وضحت فاطمة

بي قحافة في صلواتها. فشكوى  أ  ابن تلعن    عليها السالم  فاطمةلذلك بدأت  صهاك و 
لهو شكوى   صلى اهلل عليه وآلهصهاك للنبي    ابن بي قحافة و أ  ابن  عليها السالمفاطمة  

 ينصف المظلوم ويلعن الظالم.  سالذي  تعاىللى هللا إ
ها.  اغضبأ و   عليها السالمفاطمة  على  صهاك    ابن و بي قحافة  أ  ابنى  وهكذا جنَ           

أبي قحافة    ابن  وهو قد سمع  عليها السالم بي قحافة بضعة النبي  أ ابن غضب  أ   ماذا لف
  فمن أغضبها أغضبني"؟...   مني بضعة "فاطمة  قال،  صلى اهلل عليه وآلهالنبي    أن

 هللا  "إن،  عليها السالم  في فاطمة  صلى اهلل عليه وآلهبي قحافة قول النبي  أ  ابنلم يسمع  أ
 أغضب "من  ،صلى اهلل عليه وآلهلم يقل النبي  أ  لرضاك"؟  ويرضى لغضبك  يغضب 
  ،صلى اهلل عليه وآلههللا"؟ الم يقل النبي   أغضب فقد أغضبني ومن قد أغضبني فاطمة

 بضعة "فاطمة  ،صلى اهلل عليه وآلهلم يقل النبي  أأسخطني"؟   فقد فاطمة أسخط  "من
ن األحاديث  أبي قحافة وطغمته السقيفية  أ  ابنلم يدرك  أ  ما رابها"؟  يريبني ...مني

  ونفسه  ى اهلل عليه وآلهصلجزء ال يتجزأ من كيان النبي    عليها السالم عالها تجعل فاطمة  أ 
صلى اهلل  النبي  ونفس  صهاك اعتبار لكيان    ابنبي قحافة و أ   ابنعطى  أ ؟ فهل  وروحه

م جعلوا  أ   عليها السالمفاطمة  بضعته  المتجسد في    صلى اهلل عليه وآله النبي    عليه وآله
الضالل  مة من  األحمي وتحصن  للوصية التي تمعارضتهم  معاملتهم لها امتداد ل

النبي   لخاطر  تأمير    يوم   صلى اهلل عليه وآلهوكسرهم  الخميس ورفضهم  سامة أ رزية 
ومع النبوي  الجيش  وآله  للنبي   صيتهم على  عليه  اهلل  االختيار    صلى  على  باالنقالب 

النبيالخالفة  شأن  في  لهي والنبوي لألمة  اإل الكامن تجاه  صلى اهلل عليه    وبغضهما 
صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنيبقى غير غاضب على  قلب مؤمن  أي  ؟ هل هناك  وآله
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بي قحافة  أ   ابنضد    هاالقو ويقرأ ا  عليها السالمبالمعصومة فاطمة    ه يرى ما فعالن  أبعد  
أيرضى    ابنو  عقل شخص  صهاك؟  الفاطمية  ،له  النصوص  تلك  قراءة  ن  أ  ،بعد 

فاطمة  الذين لم يحترما النبي وال    صهاك   ابن و  أبي قحافة  أ بنيحتفظ بذرة احترام ال 
حق  بي قحافة لهو قول  أ  بنال   عليها السالمن قول فاطمة  إ؟ وعليه فعليهما الصالة والسالم

وسيدة  ؛  صلى اهلل عليه وآلهالنبي  بضعة  التي ُأرتكبت ضد  بدية  ر المظلومية األ هِ ظْ يُ 
العالمين   و عليها السالم نساء  نصرة  ،  المؤمنين  قلوب  فقط  ليس  تحرك  ستظل  التي 

 الضمير الحي الذي يأبى الظلم. توقظ   يضاً أبل  عليها السالملفاطمة 
عليهم  لحقوق المادية والشرعية والمعنوية للعترة  ومصادرتهما لفباغتصابهما           

على  هما  ئواعتدا  عليهم السالم  عترة وبهجومهما البربري المتوحش على بيت ال  السالم
بي قحافة  أ   ابن  فقد كشف  عليهم السالمأهل البيت  واستهتارهما بحياة  من كانوا فيه  

أ صهاك    ابنو  االنقالبية  عن  تستهدف  جندتهم  التي  وتلك  الجاهلية  برمته.  الدين 
  عليهم السالم البيت  أهلالبداية السقيفية البربرية كانت بذرة لكل المآسي التي واجهها 

آثارها   المسلمون  ويواجه  التحريفية والتزييفية والبربرية  على مر العصور والتاريخ 
فموقف  إ هذا.  يومنا  وحتى    عليها السالمالزهراء  فاطمة  لى  السقيفة  في  حدث  مما 

الى    وأهلهويفضح الباطل    وأهلهالحق    وضحهو شعاع نور ي  عليها السالم  استشهادها
صهاك    ابنبي قحافة و أ  بنبمواجهتها ال  السالم  عليهاقيام الساعة. لقد كانت فاطمة  

االسالمية   المعارضة  ضداألالرافضية  تمثل  والجاهلية    االجندة  صيلة  السامرية 
بلباس   المتسربلة  والصهاكية  ومختلق  سالمإ والقحافية  فاألمزيف  ال .  جاهلية  جندة 

صيل  االعمدة الدين  أ القحافية والصهاكية السامرية قد استحوذت على االمر لتهدم  
. فكانت  على الدين   نفاذ االنقالبإجل  أمن    شؤون الناسسيطرت على مفاصل  ف

الذي نبه الناس على  الرافضي    اإلسالمي الرساليتمثل االعالم    عليها السالمفاطمة  
ولذلك فإن  على الدين.  السامري القحافي والصهاكي  هول االنقالب  بزمان  مر األ

الدين  ينقلب على  الديناالصيل    من  يمكن  الحقيقيين    وأهل  يمثل  أال  خالفة  الن 
أسوأ  في شكل جاهلية ثانية  ولى  قامة الجاهلية األإعادة إ . بل هو يمثل  بداً أ الشرعية  

بكل تفاصيلها العقائدية والسلوكية  الجاهلية األولى. وقد تجسدت الجاهلية الثانية    من
في عهود المنقلبين. وبذلك كانت  والقبلية والعرقية  والثقافية واالقتصادية واالجتماعية  

سالمية التي تقف في وجه  اإلالرافضية  للمعارضة    رمزاً   عليها السالم  الزهراء  فاطمة
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لغتص لما و إل بين  للالمسالم  انق ة خالفتقمصين  السقيفة  كانت  فقد  وعليه  على    الباً . 
اعترف  . حيث  مدمرةفتنة  كانت السقيفة  بل و   .وعلى الدين   صلى اهلل عليه وآلهالنبي  

  ابن ن  أ" وبالرغم من  ."فلتة  ت ن السقيفة كانإ  صهاك بنفسه بهذه الحقيقة قائالً   ابن
سس وتسبب  أن شرها هو الذي  أال  إ"فلتة وقى هللا شرها"    بأنهاصهاك يصف السقيفة  

ف االسالم  وحرَّ  عليهم السالمالبيت  التي ُصبَّت على أهل  ومية  مظلالمآسي و الفي كل  
التيمية والوهابية واإلخوانية  في شكل  ظهرت نفسها  أف  ات ك التحريفتلوخلق امتدادات ل 

من   وغيرها  والمالكية  والشافعية  والحنفية  والحنبلية  والزيدية  واالباضية  والصوفية 
التي يعاني    آسيمكل هذه الالتي تدعي أنها إسالمية لكنها صنعت    االجسام الضالة

 يوم. ناس ال المنها 
صهاك ووعدت    ابن بي قحافة و أ  ابن  عليها السالم  الزهراء  وقد قاطعت فاطمة          

ن  أنت لهما ى وبيَّ رَ بلعنهما في كل صالة تصليها ومنعتهما من حضور مواراتها الثَّ 
القيامة. لذلك ظلت  إ في رقبتيهما    سيظل عالقاً   عليهم السالم   ظلمهما للعترة لى يوم 

تلقاه يوم    عليها السالم  مرحولة" كما وصفتها فاطمة بي قحافة "مخطومةأ  ابن جريمة  
وهو يحتضر  ظهر  أبي قحافة الذي  أ   ابن ففعلت تلك الجريمة البربرية فعلتها بحشره.  

عليهم  عديم الفائدة على فعلته البربرية والنكراء والظالمة بحق العترة الطاهرة    تحسراً 
 مخطومة مرحولة "فدونكها  ، مر وقالت لهقد حسمت األ  عليها السالم  ن فاطمةأل  السالم
وإبقائهم    تغبيش الوعي وتضليل المستحمرينمن أجل  و إال أنه  "  . حشرك يوم تلقاك 

قول فاطمة بي قحافة  أ   ابن  ه عندما سمعنأ يفي  يدعي كهنة البالط السق في الظالم  
بي قحافة  أ   ابنكان    إذا! فمن يقيلوه بيعتهأالناس    بكى طالباً ذلك له فإنه    عليها السالم

فاطمة  أقد   قول  الجد    عليها السالمخذ  محمل  البالط  على  كهنة  يدعي  كما  وبكى 
ع  جِ رْ ل نفسه ويُ قِ يُ لم    ماذا لفالسقيفي الكاذبون والمدلسون والناطقون بلسان الشيطان  

بل عاند  أ لى  إ الحقوق   ينم على    عناداً   وأظهراصهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنهلها؟ 
النبي    على صرارهما  إ .  عليهم السالم  وعترته   صلى اهلل عليه وآلهمواصلة حربهما على 

من العناد    مزيدٍ ؤزهما إال إلى  التي لم تجريمتهما    ن ينفكا من آثارألذلك لم يستطيعا  
لذلك ظل   الحق.  مشحوناً أ  ابن ومقاومة  قحافة  ولن    بي  لم  التي  واألسى  بالحسرة 

ذ يعترف  إ .  لهيإبأي حال من االحوال الن من حمل ظلمًا فقد خاب وهذا وعد    تنفعه
 الدنيا من شيء على آسى ال "إني  ،قائالً   هالكبي قحافة وهو على فراش الأ   ناب

 فعلتهن وثالث  أني وددت تركتهن وثالث تركتهن أني وددت فعلتهن ثالث إال على
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 فوددت  تركتهن أني وددت  الالتي فأما الثالث هللا، رسول  عنهن سألت أني وددت
وفي رواية    8". حرب على  غلقوه قد  كانوا  وإن  شيء عن  فاطمة بيت  أكشف لم أني

وأدخله   هللا  رسول  بنت فاطمة بيت  أفتش  لم  "وليتني   ،بي قحافةأ   ابن أخرى يقول  
  واألسى لكن هيهات ان ُتْجِدي تلك الحسرة  9".... حرب على أغلق كان ولو الرجال

فاطمة  أ  ابن على    نفعاً  وقد غادرت  قحافة  الفانية وهي    عليها السالمبي  الدنيا  هذه 
لم  بينما  صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنعلى    كذلك  مشحونة بالحزن وساخطة وغاضبة

لى نصابها بإرجاع الخالفة  إمور  صهاك ولم يرجعا األ  ابن بي قحافة وال  أ   ابن يتب  
  عليهم السالممن حقوق العترة    اً يأ ولم يرجعا    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  لى  إ

بي قحافة  أ   ابنن تأسف  إ. ولذلك فعليهم السالم العترة  ا  المادية والمعنوية ولم ينصف
ال    وشكلي  عاجز  هو تأسف  بل  لهو تأسف عديم الجدوى وقد جاء متأخراً   الحقاً 

ن من  بالعناد اإلبليسي للحق أل  ل  مَّ حَ مُ   هو تأسف  بالندم.حقيقي  أي شعور  يحمل  
بي  أ ابنفهل فعل    .يحق الحق وُيْرِضي الَمظلوم ويرفع الظلم من يتوب  يندم يتوب و 

  سلسلة   في ي قحافة كان حلقة  أب ابنن ما فعله  أل  بداً أقحافة ذلك؟ ال، لم يفعل ذلك 
  صلى اهلل عليه وآله نبيه  كتابه وال  وال    تعاىل ال يضع هللا  ولذلك فإنه    الدين  ضد نقالب الا

ي قحافة  أب  ابن ن نوعية عناد  االعتبار. ألعين  في    عليهم السالم   ة عتر الوال  وال سنته  
  اليهود  تشبه نوعية عنادسالم الحقيقيين  أهل االسالم االصيل و ال ضد اصهاك    ابنو 

  دوافع ق من  ألنه منطلِ   التوبة الحقيقيةال يعرف  إبليسي  أنبيائهم. فهو عناد  ضد  
  ابن . فقد تسبب  صلى اهلل عليه وآله  ورسوله  تعاىل  هللاعصية  التحريف والتبديل للدين وم

و أ قحافة  استشهاد    ابن بي  في  حز فاطمة  صهاك  البدن    ةفيوضع   ةنيالزهراء وهي 
 صهاك.   ابنبي قحافة و أ  ابنلت مقهورة وغاضبة على  رحمريضة ونتيجة لذلك فقد  و 

  وخالعاً   بيته صهاك من    ابن  طارداً   صلى اهلل عليه وآلهالنبي    استشهد فكما            
سامة فقد  أ من تخلف عن جيش    مامة الناس في الصالة والعناً إبي قحافة من أ ابن

، ونتيجة  صهاك  ابنبي قحافة و أ   ابن وهي غاضبة على    عليها السالماستشهدت فاطمة  
احاطة تامة. فاألمر كان   تعاىل   احاطة قطبي السقيفة بغضب هللالذلك، فقد تمت  

اغتصاب لقطعة    مجردو  أ  ها السالم عليدار فاطمة  ل و "تفتيش"  أ"كشف"  مجرد  أكبر من  
السقيفي أ البالط  كهنة  وتعابير  صياغات  طته  بسَّ كما  وا  رض  لمدلسين  الكاذبين 

أ إذ  السفلة.  حاولوا  والمضللين  السقيفي  البالط  كهنة  و ن  الحقائق  تلطيف  حجب 
  عتيمالناس وتالبسطاء من  بمثل تلك العبارات التمويهية لتضليل  البربرية  حداث  األ
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وتشكيكه   صلى اهلل عليه وآله صهاك للنبي    ابن   وشتم حالة إساءة  الوعي كما فعلوا مع  
بالهذيان وغياب    صلى اهلل عليه وآلهللنبي    ماة الخميس واتهيوم رزيفي سالمته العقلية  

العقل فصاغ كهنة البالط السقيفي  نطاق  الوعي والتحدث خارج   الضالين  سيطرة 
صلى اهلل عليه  ن النبي  إصهاك قال    ابنن  إفة قائلين  مة وملطَّ عبارات معوَّ المضلين  

صلى  لنبي  ضد ا صهاك    ابنبي قحافة و أ   ابنن ما فعله  أذ  إ   !قد "غلبه الوجع"   وآله
على    كبيراً   وظلماً   وبربرياً   وحشياً   كان هجوماً   عليهم السالمبيت  أهل ال و   اهلل عليه وآله 

الطاهرة  فاطمة  الصلوات والتسليم  أفضلعليهم    العترة  فقد ظلت  كل   عليها السالم.  تبكي 
على    ،لستة أشهر  والتي امتدت  صلى اهلل عليه وآلهالنبي  استشهاد  بعد    ،بقية حياتها

ذهب ظلمهم لفاطمة  صهاك. وقد    ابني قحافة و أب  ابن مطرها عليها  أالمآسي التي  
من  للخالفة  والمغتصبين والمتقمصين    هل الباطل أ ضاق  إلى مستوى أن    عليها السالم

شعورهم   عليه السالم  عليمير المؤمنين اإلمام  أل رواظهِ ليُ   مرتزقتهم فأرسلوا  ها.  بكاء
بالكف   مرهان يأبأ وهبوطال .  عليها السالم الزهراء  فاطمةالبضعة   بكاء من نزعاج باال
المؤمنين   أمير لها فبنى.  فقط  نهاراً  أو فقط  ليالً  البكاء بين  تخييرها  أو  البكاء عن

فواصلت فيه حزنها   10األحزان"  "بيت  يَ مِ سُ  المدينة خارج بيتا  ه السالمعلي  األمام علي  
نتيجة ما    وهنتها مأساتهاأو   ها السالمعلي  فاطمةوقد مرضت   وبكاءها على مأساتها.

 إلى  تخرج  حياتها أيام  في أواخر . وكانتأصابها يوم الهجوم على دارها الطاهر
  ، تشكو اهتضامها وتقول وهناكالمقدس   ، وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول ؛أبيها مرقد
  ثم تأخذ   11معرضين" عنا  الناس  وأصبحت المستضعفين، من بعدك  أمسينا "أبتاه 

 في لوعة:  وتنشد  فتشمه المرقد المقدس تراب من
 غواليا  الزمان مدى يشم  ال أن * أحمد تربة شم  من  ىعل ماذا

 12لياليا صرن  األيام على صبت   *أنها  لو مصائب علي   صبت   
 

القرآن و            العقل الذي يتدبر  فضائل العترة فيه  ينظر في  ويمكن لصاحب 
غضاب  إ فيها وأثر    عليهم السالم  البيتأهل  األحاديث النبوية ويدرك مقام  فحص  ويت 

صهاك!    ابنبي قحافة و أ  ابنعلى    تعاىل   ن يدرك مدى غضب هللاأ  عليها السالمفاطمة  
  النبيحاديث  أ والقرآن و  صلى اهلل عليه وآلهنبي  ال و  تعاىلهلل باأنه يومن  فمن الذي يدعي  
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  فاطمةعلى البضعة  ال يمتلئ حزنا ً مع ذلك  حداث و يقرأ هذه األ ثم   صلى اهلل عليه وآله
أنه  صهاك؟ فمن الذي يدعي    ابنبي قحافة و أ  ابن من    وغضباً   عليها السالم  الزهراء
ثم    صلى اهلل عليه وآله   حاديث النبيأ والقرآن و   صلى اهلل عليه وآله نبي  الو   تعاىلهلل  بايومن  

صهاك؟    ابنبي قحافة و أ  ابنلى ساخط على  إ ال يتحول  مع ذلك  حداث و أليقرأ هذه ا
صلى اهلل عليه  هي بضعة النبي    عليها السالمالزهراء    ن فاطمةأدراكهم  إ هل فقد الناس  

يقة المعصومة والمطهرة من كل    عليها السالم. فاطمة  وآله نواع الرجس  أ هي الصدِ 
بي  أ  ابن سيكون مصير    ماذا لغضبها ويرضى لرضاها وعليه    تعاىل   لذلك يغضب هللا 

والحوب العظيم  بعد ارتكابهما لذلك الظلم المقيت    تعاىلهللا    أمام صهاك    ابنقحافة و 
  ابن بي قحافة و أ   ابن؟ فهل كان  عليهم السالمأهل البيت  في حق  والطامات المهولة  

بي  أ   ابنعال؟ هل سمع  ومع ذلك فعال ما ف  عليها السالم  مقام فاطمة  انصهاك يعرف
  عليه السالموبعلها  عليها السالم التي تقول في فاطمةالقرآنية صهاك اآلية   ابنقحافة و 

َرُكْم َتْطِهيراً  ﴿ِإنََّما ُيِريُد ّللاَُّ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِ ْجَس   ،عليهم السالم   وبنيها ؟  ﴾ أَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِ 
من    اً نا يدركان كل ذلك لكن كان ما فعاله جزءصهاك كا  ابنبي قحافة و أ  ابنن  أم  أ

أهل  و   صلى اهلل عليه وآله  النبيسالم و النقالبهما على اإلالسامرية  جندة الشيطانية  األ
بما ارتكبا من جرائم  صهاك   ابنبي قحافة و أ   ابن ؟ لذلك لم يكترث  عليهم السالم   البيت 

وعترته    صلى اهلل عليه وآله لنبي  ضد ا بل اكتسبا صالبة العناد اليهودي  في حق العترة  
صبح  أ أبي قحافة قد انغمس في االفك واالثم فإنه    ابنوبما ان   . عليهم السالم  الطاهرة 

تحت السيطرة الكاملة للشيطان. وكلنا يعلم أن الشياطين تتنزل على كل أفاك واثيم.  
َياِطيُن  ﴿َهْل ُأَنبِ ُئكُ حيث يقول القرآن،   ُل َعَلى  *ْم َعَلى َمن َتَنزَُّل الشَّ ُكلِ  َأفَّاٍك َأِثيٍم   َتَنزَّ

ْمَع َوَأْكَثُرُهْم َكاِذُبونَ   * أبي قحافة نفسه يقر    ابني هذا السياق فإن  فف  13﴾ُيْلُقوَن السَّ
 زغت إذاف يعتريني،  شيطانا لي "إن أبي قحافة،    ابنأن الشيطان يعتريه. إذ يقول  

صهاك كانا يبذالن كل الجهود    ابنأبي قحافة و   ابنفي الحقيقة، فإن    14".فقوموني
وإغضابهم. وفي هذا السياق علينا ان تذكر    عليهم السالم من أجل خيانة أهل البيت  

لن يموت    عليه السالمن أمير المؤمنين اإلمام علي  إقد قال    صلى اهلل عليه وآلهأن النبي  
غيظًا وغدرًا بالرغم من أنهما كانا يعلمان    صهاك   ابنأبي قحافة و   ابن حتى يمأله  

النبي   هذه    صلى اهلل عليه وآلهأن  على  نظرة  نلقي  دعنا  بعده.  من  خليفته  عينه  قد 
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فثقل. فجلست   المروية الصحيحة التي تقول، "عن أنس بن مالك قال: مرض علي  
متأل البيت. فقمت من مجلسي. فجلس  اعند رأسه. فدخل رسول هللا ومعه الناس. ف

فيه رسول هللا. فغمز ابوبكر عمر. فقام وقال: يا رسول هللا، إنك كنت عهدت الينا  
في هذا عهدا وإنا ال نراه إال لما به. فإن كان شيء فإلى من؟ فسكت رسول هللا فلم  
يجب. فغمزه الثانية فكذلك ثم الثالثة فرفع رسول هللا رأسه ثم قال: إن هذا ال يموت  

فأنظروا وتمعنوا فيما قاله النبي    15غدرا وتجداه صابرا."حتى تملياه غيظا وتوسعاه  
 صهاك!    ابنأبي قحافة و  ابن في  صلى اهلل عليه وآله
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دانة باقية ألقطاب  إ السالم عليها    الزهراء  طبة فاطمةخ  

 السقيفة 
 
 

خُ إ                    في  المتمعن  فاطمةن  السالم  طبة  والتي    عليها  المسجد  في 
تأصياًل إلهيًا وشرعيًا  بي قحافة يجدها تؤصل علم الميراث الشرعي  أ   ابنفحمت  أ

لمدى    واضحاً   ن الخطبة تعطي وصفاً أو تجاهله. كما  أوتعلِ م هذا العلم من جهله  
الا السقيفة عن  اقطاب  اإل يشر تنحراف  ذلك  ع  في  بما  كل شيء  ل  الذي فصَّ لهي 

قطاب السقيفة وتكشف فريتهم  أالميراث. فالخطبة تفضح اجندة االنقالب الذي قام به  
هكذا  و .  وسلم وآله عليه اهلل صلىوتعاليم نبيه    تعاىلشرع هللا  وافترائهم على  الدين    ضد

دانة واضحة وباقية  إصهاك    ابنبي قحافة و أ   ابنتدين    المعليها السفإن خطبة فاطمة  
 عامة هي آيات   عليها السالمالتي ذكرتها فاطمة  القرآنية  لى يوم الدين. فكل اآليات  إ

 فكيف   أبدًا.  وسلم وآله عليه اهلل  صلى وال ُيسَتْثَنى منها النبي    في ميراث كل الناس
؟  آيات الميراث في القرآن   من حكم  وسلم وآله  عليه  اهلل صلى بي قحافة النبي  أ   ابن ج  خرِ يُ 

؟" وعليه،  منها  أبي أخرج  هللا بآية أفخصكم "   ،قائلة  عليها السالمفقد سألتهم فاطمة  
وذريته    وسلم وآله عليه اهلل  صلىج النبي  خرِ بي قحافة تُ أ  ابن حادية يفبركها  آهل مروية  ف

في  بطريقة واضحة  لهي في الميراث والمنصوص عليه  من التشريع اإل  عليهم السالم 
 اهلل  صلى؟ هل النبي والذي هو منطبق على كل الناس في كل زمان ومكان   القرآن

 مختلف في هذا السياق عن سائر الناس؟ وسلم وآله عليه
 بي قحافةأ   ابن  عليها السالم فاطمة الزهراء   العالمين نساء سيدةأدانت   لقد           

نفسهتلك  على   عند  من  فبركها  التي  حيث  المروية  مروية.  قحافة    ابن  أن  أبي 
 اإلنسان.  تعاىل  هللا  ن خلقأ منذ البشري  والعرف األنبياء القرآن وسيرة تخالف  المفبركة

فاطمة   السقيفة    أن ن  تبي ِ   عليها السالم فخطبة  رموا  اقطاب  خلف  قد  القرآن  تعاليم 
ونبيه    سالم ن يدعموا مؤامرتهم على االأ  جل أمن  المزورة  لمرويات  وا ا ظهورهم وفبرك

. كما تبين الخطبة الفاطمية توجه  عليهم السالم  البيت  أهلو   وسلم وآله عليه اهلل صلى
 صلىونبيه    تعاىل ولى التي أنقذ هللا  سوأ من الجاهلية األأقطاب السقيفة إلى ما هو  أ
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 .  حافة حفرة نارها   منالناس  وسلم وآله  عليه اهلل
النبي  أ  ابنلقد كان فعل               وسلم وآله  عليه  اهلل صلىبي قحافة بفدك وسهم 

  ابن . وقد اعتمد  ينغتصب لمق واارَّ سُّ هو فعل ال   عليهم السالمالبيت    أهلوبقية حقوق  
  على الكذب والفبركات المنسوبة زوراً واالغتصاب  نجاز ذلك النهب  إبي قحافة في  أ

بي قحافة ذلك  أ   ابنقد كان تصرف  في الحقيقة، ف.  وسلم وآله عليه اهلل صلى  للنبي
 عليه  اهلل  صلى النبي    استشهادمن قبل  حتى  من مؤامرة مدروسة وجاهزة    نابعاً   تصرفاً 

معادية  تي كانت قطاب السقيفة كانوا جاهزون بأجندتهم ال أن  أن . وهذا يبي ِ وسلم وآله
مقتل في  الدين  ضرب  وتستهدف  كما  للدين  السكان  .  خلف ألقطاب  اجهزة    قيفة 

ديان السابقة في  عداء األ أ التي تستقي من تجارب  الشيطانية  تمدهم بالفكرة    الستار 
بل أنه يبدو ان الشهور بل السنوات االخيرة من حياة    . ههل الدين وتحريفأ   محاربة

وأن ذلك الصراع قد  قد شهدت صراعًا معلنًا على السلطة    وآله عليه اهلل صلى  النبي
حيًا بينهم    وآله عليه اهلل صلى  النبي  كان  ن القريشيون واالنصار بينماقادته غالبية م

صب المزيد من االدانة  لكن سكت التاريخ عن الكثير منه بل ودفنه دفنًا النه سي 
التي  على   .  وتزيينها   حرص كهنة البالط السقيفي على تلميعهاي االصنام البشرية 

ذلك الصد  السبب وراء  وإال ال يمكن ان يستوعب الباحث العلمي والمدقق المعرفي  
النبي توجيهات  والخذالن    وآله عليه اهلل صلى  عن  االهمال  وذلك  ايامه  آخر  في 

 اهلل  صلى  بعد استشهاد النبي  عليهم السالمالذي واجهه أهل البيت  والهجوم الوحشي  
يقي قد تم كتمه ولم يتم تدوينه ابدًا. وهذا يوضح  . فالكثير من التاريخ الحقوآله عليه

سلم االعرابية المسلحة للسيطرة على  أاستجالب  لقبيلة  تعبئة و ن االمر لم يكن فقط  أ
كاماًل   يكون  يكاد  وانصاريًا  قرشيًا  انقالبًا  الدين  على  االنقالب  كان  بل  المدينة. 

دعوا  ا زيرة العربية الذين  الجشبه  ومدعومًا دعمًا كبيرًا من طلقاء مكة وضعاف نفوس  
ثروة  وقد تم استقطابهم واسكاتهم بمنهوبات    .صبحوا مسلمين ولكنهم لم يؤمنواأانهم 

نصار الحق وأهله لكنهم  أوأن اقلية قليلة جدًا ظلت من    . السلطة ووعودها الدنيوية
 كانوا مستضعفون. 

  عليها السالم  أهل البيت بي قحافة قد اغتصب حقوق  أ  ابن ن  أوبالرغم من            
حاول كهنة البالط  ، فقد  وسلم وآله  عليه اهلل صلىللنبي  بتها كذبًا  نسو بفبركة مروية  

رث النبوة  إيرثون علم النبوة فقط وليس    عليهم السالمالبيت    أهل ن  أالسقيفي ادعاء  
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أن  كهنة البالط السقيفي  ألم يدرك  وحقًا أن هذا لهو ادعاء يضحك الثكلى.  المادي.  
العلميإجزء من    اً يضأالخالفة   النبوة  ألم يسمع  رث  السقيفي؟  البالط  قول    كهنة 

 فليأت العلم  أراد فمن  "انا مدينة العلم وعلي بابها،  وسلم  وآله عليه اهلل صلىالنبي  
األعلم  قوم بها  لم تكن مرجعية علمية يجب أن ي إذالخالفة النبوية ما هي ا  ؟ الباب"

الم يدرك كهنة البالط السقيفي   ؟وسلم وآله  عليه اهلل  صلى وسنة النبي  تعاىل بكتاب هللا 
الناس   فمن هم  يجب أن يقوم بها األقضى؟  ولذلك  أن الخالفة قضاء وحكم بين 

الذي قال عنه النبي    عليه السالم   علي أمير المؤمنين اإلمام  الراسخون في العلم غير 
أن يجلس في   بي قحافةأ بنمكن ال فكيف ي  ؟قضاكم علي"أ"  وسلم  وآله عليه  اهلل  صلى

 عليه اهلل صلى  النبي  في حضور الحامل إلرث   وسلم وآله عليه اهلل صلىمقام النبي  
؟ اليس في  عليه السالم  علي أمير المؤمنين اإلمام  هو  و العلمي والقضائي    وسلم وآله

بعد  أ   ماذا لو في مجال تولي المناصب؟    وآله  عليه  اهلل صلى  ورسوله  تعاىل ذلك خيانة هلل  
  ساساً أعن الخالفة التي تعتمد    عليه السالمًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  بي قحافة  أ   ابن

؟ فالخالفة حكم  والقرآني  العلمي والقضائي  وسلم وآله عليه  اهلل صلىرث النبي  إعلى  
نةبالكتاب و وقضاء    عليه اهلل  صلى نبي  سنة الو القرآن  ال األعلم بإ  به  ال يقوم و   السُّ

وسنة    تعاىلعلم بدين هللا  هو األ  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  وكان    وسلم وآله
هو األقضى    عليه السالم   علي . فأمير المؤمنين اإلمام  وسلم وآله عليه اهلل  صلى   نبيه 

أبي قحافة رفض تحكيم القرآن في شأن حقوق    ابنصهاك نفسه بينما    ابن بإقرار  
الب  البيت    عليهم السالم يت  أهل  أهل  ليحرم  كاذبة  مروية  فبرك  السالم بل  من    عليهم 

وفلسه العقلي قال،    ه بعجز في لحظة اقرار  أبي قحافة نفسه و   ابنحقوقهم. كما أن  
أبي قحافة في مسألة    ابن مكن الوثوق بفكيف ي  1".فيكم   قيلوني فلست بخيركم وعلي  أ"

 عليه اهلل  صلىلم يقل النبي  أ   ما فعل؟  عليهم السالم   بعد أن فعل بالعترة   ناس حقوق ال
أمير المؤمنين  أن    منذ بداية الدعوة االسالمية وحتى نهايتها،و   اً وتكرار   مراراً ،  وسلم وآله

ل كهنة  فس    إذا وصيه ووريثه وخليفته؟ فحتى  هو    عليه السالم   علياإلمام   البالط  ر واوَّ
أ   السقيفي  والمدلسين  العلم  الكاذبين  هو  الميراث  يعطيالأن  الحق      ألمير  ذلك 

  وفقاً   وسلم وآله  عليه  اهلل صلىللنبي  ن يكون خليفة  أ  عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  
" الذي يقول  النبوي  النبي  أضاكم علي"؟ وبما  أق للنص   وسلم وآله عليه اهلل صلىن 
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فأ"   ، يقول بأمر  القياهذا يعني أن  قضاكم علي"  اليقينية  م  المعرفة  يتطلب  القضاء 
نة و والجازمة بتأويل القرآن   نةو علم بالقرآن  فمن هو األ  . وعلم الشرع   السُّ والشرع    السُّ

أمير المؤمنين  جدر غير  ومن هو األ؟  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  أكثر من  
أبي    ابن ألم يقر  ؟  وسلم وآله عليه اهلل  صلى   للنبيليكون خليفة    عليه السالم  علياإلمام  

القرآن في  ن في  ن الميراث المبيَّ أكما  قحافة بأنه ال يعلم البت في ميراث الجدة؟  
نواعها  أ هو ميراث مطلق يضم العلم واألموال بكل    عليه السالم سليمان  النبي  شأن  

 كان الميراث علماً   إذا ن الميراث علم ونبوة فقط. وحتى  أ  القرآنية  ولم تخصص اآلية
  ابن يس هناك ما يخول  لخالفة ولل  عليهم السالم   البيت  أهليؤهل    هذا ن  إفقط ف  ونبوةً 

ويجب أن نتذكر  .  وهو ال يعلم البت في ميراث الجدة   ب الخالفةاغتصالبي قحافة  أ
عليهم  قد أمر الناس أال يتقدموا على أهل البيت    وسلم وآله  عليه اهلل صلىأن النبي  

 عليه  اهلل  صلى ن النبي  المفبرك أبي قحافة  أ   ابن اء  ادعقبلنا جداًل وتنزاًل    إذا و .  السالم
قرأ   تركناه ما (نورث)  ال ...."   ، قال  وسلم وآله فكيف  قحافة ذلك  أ   ابن صدقة"  بي 

هل كلمتي " ال نورث"  م بكسره؟ أ ث" ورَ في "نُ كما النص؟ هل تتم قراءته بفتح الراء 
ه صدقة" أم ُتقَرأ الجملة كلها مع بعضها مفصولة بفاصل عن باقي النص "ما تركنا 

مختلفاً  معنى  تعطي  السابقة  الحاالت  من  حالة  كل  في  ألنها  فهل    .البعض؟ 
 وآله عليه اهلل صلى  الصياغات النبوية غامضة؟ وهل يقصد النص أن ورثة النبي

م  أصدقة؟    عليهم السالمأو العترة    وسلم وآله عليه  اهلل صلى  ال يرثون ما تركه النبي  وسلم
تتحول    وسلم وآله عليه اهلل صلىهل النص يقصد أن كل األموال التي تركها النبي  

كان كذلك أال يعلم أهل البيت    إذا؟ و عليهم السالم   إلى صدقة وعليه ال يرثها أهل البيت 
بي قحافة في امر  أ  ابنحقيقة أنهم ال يأخذون صدقة فكيف سيجادلون    عليهم السالم

الخاصة    وسلم وآله عليه اهلل  صلىوكيف تتحول كل أمالك النبي    هم يعلمونه جيدًا؟ 
 اهلل  صلى النبي  موال التي تركها  إلى صدقة؟ وهل هذا النص ينطبق فقط على األ

 عليه  اهلل صلىصدقة لفقراء المدينة أم على كل أمالك وحقوق النبي    وسلم وآله عليه
سيفعل بالنص القرآني    ماذافبفتح الراء  بي قحافة  أ  ابننطقه    إذاو الشرعية؟    وسلم وآله

بي قحافة بالنص القرآني  أ  ابن سيفعل    ماذا ؟  ﴾داوود سليمان  ثالذي يقول ﴿وورِ 
نبياء  بقية األعن  ؟ هل قال القرآن ذلك  ﴾ يعقوب آل من ويرث  ﴿يرثني  ، الذي يقول
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  منه؟ هل يختلف حكم هللا   وسلم وآله  عليه اهلل  صلى   محمد  واستثنى النبي  عليهم السالم
ُق َبْيَن َأَحدٍ   أن نقول،  تعاىلهللا  أمرنا  لم يأ في الميراث بين نبي وآخر؟    تعاىل  ﴿اَل ُنَفرِ 
ْنُهمْ  يأ  2؟ ﴾مِ  نقول،أمرنا  لم  أن  آخر  موضع  في  مِ ن    القرآن  َأَحٍد  َبْيَن  ُق  ُنَفرِ  ﴿اَل 
ُق   القرآن في موضع آخر أن نقول، أمرنا  لم يأ  3؟ ﴾رُُّسِلهِ  ْنُهمْ ﴿اَل ُنَفرِ    4﴾َبْيَن َأَحٍد مِ 

ْلَنا َبْعَض النَِّبيِ يَن    قوله، ل  بينهم في التفضيل وفقاً   تعاىل هللا  فرق    إذا وحتى   ﴿َوَلَقْد َفضَّ
من ميراث    عليهم السالمالبيت    أهلفهل ذلك التفضيل يختص بحرمان    5﴾َعَلى َبْعضٍ 

بأن    وسلم وآله عليه اهلل صلىألم يأمر القرآن النبي    ؟وسلم  وآله عليه اهلل صلىالنبي  
ْن الرُُّسلِ  ﴿ُقْل َما ُكنتُ  ، يقول  ؟  ﴾ِبْدعًا مِ 

أبي قحافة قد كذب    ابنإن كل النصوص أعالها توضح، بشكل جلي، أن            
من حقوقهم    عليهم السالملكي يحرم أهل البيت    وسلم وآله  عليه اهلل  صلىعلى النبي  

صهاك بالرغم من    ابنبي قحافة و أ  ابن   غضب على ن من ال ي إليه، فالشرعية. وع
إنه ليس بمسلم  يمان له، بل  إ عليهما فانه ال    عليها السالمالزهراء  فاطمة  علمه بغضب  

بيوم الحساب  يؤمنون  وال    تعاىلمن المنافقين الذين ال يؤمنون باهلل  إنه  بل  اصاًل،  
وال يرتاح مؤمن    تعاىلهو بمثابة غضب هللا    عليها السالمن غضب فاطمة  أل  .والعقاب 

ال يغضب على من  أغاضبة عليه وال يمكن لمؤمن    عليها السالم ن فاطمة  أعلم    إذا 
  بنَّى وِلُي المؤمن وأن المؤمن الحقيقي يت   تعاىلفاهلل  .  عليها السالم  غضبت عليه فاطمة

الذي تسبب به    ذىليس األ. أعليها السالم  الذي يغضب لغضب فاطمة  تعاىل  موقف هللا
نهما يستهتران  أدليل واضح على    عليها السالمفاطمة  لصهاك    ابنبي قحافة و أ  ابن

ال  تعاليم  ويتحديان  والعقاب  الحساب  معنى  أاإللهية؟   واإلرادة   دينبيوم  تنطبق  ال 
ْنَيا  َلَعَنُهُم ّللاَُّ  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن ّللاََّ َوَرُسوَلهُ   ،التي تقول القرآنية  وداللة اآلية    ِفي الدُّ

 صلى النبي قول و  صهاك؟   ابنبي قحافة و أ  ابنعلى  ﴾ مُِّهيناً  َواآلخرة َوأََعدَّ َلُهْم َعَذاباً 
رابها" كان   ويريبني ها ذا آ   ما يؤذيني مني بضعة "فاطمة،  وسلم وآله  عليه  اهلل ما 

كانوا  يترصد   الذين  اإل  تآمرون ي هؤالء  و أ   ابنفمؤامرات    .سالم ضد  قحافة    ابن بي 
او اغتصاب الخالفة فقط بل    عليها السالملم تكن غايتها أخذ حقوق فاطمة  صهاك  

لم تحتج من    عليها السالمن فاطمة  إلذلك فكانت تستهدف وجود اإلسالم األصيل.  
كان احتجاجها  بل  .  عفطة عنز  عندها أكثر منن فدك ال تساوي  جل قيمة مادية ألأ
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السقيفة  أن  أدراكها  إ بسبب   البيت  قطاب  أهل  من    اقتصادياً   عليهم السالميستهدفون 
نقاض الجاهلية األولى التي  أ وبناء جاهلية ثانية على  جل هدم الدين كله الحقاً أ

هو    عليهم السالم  أهل البيتيدي  أفي  أي مال  ن  إ  .وسلم وآله عليه اهلل  صلى   هدمها النبي
، وهكذا كانت  على الطريق الصحيحضعه  يالدين و ؛ يدعم  تعاىل بمثابة مال في يد هللا  

وهكذا كان إفطار    وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى التي نفعت النبي  عليها السالم أموال خديجة  
  عليها السالم وبدفاع فاطمة  الذي نفع المسكين واليتيم واألسير.    عليهم السالم أهل البيت  

  عليها السالمفاطمة    فإن لذلك  و .  سالم مي حمى اإل تحكانت  إنها  ف  ، عن حقوقها المادية
سالم  عداء اإلأ وائل من استهدفهما  أكانا من    عليه السالمعلي  وأمير المؤمنين اإلمام  

ة  قتصاديالذي يجردهما من حقوقهما االالذي يغتصب الخالفة والنهب  باالنقالب  
 . وأخيراً  والً أ سالم كانوا يستهدفون الدين عداء اإلأ ن أل

عليهم  أهل البيت    ضداقتصادية    ا حرباً و قيفة قد شنقطاب السأن  فإوهكذا            
قطاب السقيفة تعطيل  أراد  أوبذلك  حتى ال يستطيعوا القيام بدورهم اإللهي    السالم

  عليها السالمن لفاطمة  إ قطاب السقيفة يعلمون  أالدين بأكمله في فترة وجيزة. فقد كان  
 عليهافاطمة  لكن كان لحرمانهم    وسلم وآله عليه  اهلل صلىمادية ترثها عن النبي    حقوقاً 

سياسي  هدف ال . فالواالجتماعية  منها السياسية واالقتصادية  هدافاً أ من حقها    السالم
السقيفة    هو أن  تالي ال اليوم  في  السالم عليهافاطمة   تأتي تخوفوا من أناقطاب 

  ابن صدقها    إذاف.  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    ؛ لزوجها بالخالفة وتطالب 
ستعادة  اطلبها ب  في بهايكذ ِ  أن  هل يمكن حقها المادي فالمطالبتها ب بي قحافة في  أ

بي قحافة من خالل أ  ابن وهكذا حاول    .عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  خالفة  
إلى حجم شخص عادي بل    ها من حقها المادي تحجيم  عليها السالم حرمان فاطمة  

أبي قحافة صدَّق    ابن تبارها من النوع الذي يكذب الن وأقل من عادي بل وحتى اع
أبي   ابن وكان دافع  .ولم يطلب منه شاهداً في دعواه  رضي اهلل عنههللا  جابر بن عبد 

وراء   من  هذاقحافة  الظالم  ي   وه  تصرفه  المؤمنين  أن  ألمير  القيادي  الدور  بطل 
المالية حتى ال يشكال   ماقلص مقدراتهوي عليها السالموفاطمة   عليه السالمعلي اإلمام 

جتماعي ضعيف في دينه ومتهافت حول  ا في واقع    على الكرسي المغتَصب  خطراً 
.  التقليدية ومستعد لبيع دينه بأبخس االثمانوالقبلية  مراكز القوى السياسية والمالية  
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 ببغداد مدرسة الغربية مدرس الفارقي بن علي "سألت  ، شرحه في الحديد ابن  يقول
 فدك بكر إليها أبو يدفع  لم  مفلِ  قلت:  نعم قال:  صادقة؟  فاطمة أكانت له:  فقلت 
 لجاءت دعواها،  بمجرد فدك اليوم  أعطاها لو  قال ...:  ثم فتبسم  صادقة؟ عنده وهي
االعتذار   يمكنه يكن ولم مقامه عن وزحزحته الخالفة لزوجها وادعت  غداً  إليه

ما   كائنا تدعي فيما صادقة  بأنها نفسه على سجل قد  يكون  ألنه بشيء، والمدافعة
الج  6". شهود وال  بينة  إلى  حاجة غير  من كان بخصوص  االقتصادية  و أما  انب 

اقطاب السقيفة كل الجهود  بذل  واالجتماعية، فهما مربوطان بالجانب السياسي وقد  
 . عليهم السالملتفريق الناس من حول أهل البيت 

  ابنتجاه    عليها السالم  وقد تالعب كهنة البالط السقيفي بردة فعل فاطمة          
قحافة  أ يتعبصياغتها  بي  ال  حتى  ملطفة  للتاريخ  اطفبلغة  المتناول  عبر    معها 

إ.  التاريخ  التاريخية.  بالحقائق  شيطاني  تالعب  الكهنوتيوهذا  البخاري  يقول    ، ذ 
 في بكر أبي على فوجدت فاطمة شيئاً  منها فاطمة إلى يدفع أن بكر أبو "فأبى
 توفيت  فلما أشهر ستة  بعد النبي وعاشت  . توفيت حتى تكلمه ولم  فهجرته ذلك 

لطف  ي  كيف فانظروا  7". بكر أبا  بها يؤذن  ولم وصلى عليها ليالً  علي   زوجها دفنها
يسميها  و   عليها السالم   الزهراء   نطباعات فاطمةاالمنحرف مواقف و التاريخ الكهنوتي  

ولعنته ولعنت    عليها السالم "فوجدت" بينما في الحقيقة فقد غضبت عليه فاطمة    ، فقط
تَّاب التاريخ الكهنوتي مستعدون للتالعب بالتاريخ  ن كُ أال  إ  صهاك(.   ابن ) صاحبه  
صهاك    ابن ساءة  إكما فعلوا في شأن  البشرية  صنامهم  أية  اجل حمأ من    وأحداثه

السالمة  في  صهاك    ابن  شككيوم رزية الخميس عندما    وسلم وآله  عليه اهلل  صلى للنبي  
قد فقد    وآله  عليه اهلل صلىالنبي    وإدعى أن  وسلم وآله عليه اهلل  صلى لنبي  ل   العقلية

خفف كل  تاريخ الكهنوتي  ال أن الإ  .وعي ال  خارجتحدث من  السيطرة على عقله و 
م يقول  تعبير ستخدام  ابصهاك    بن هذه المقاصد اللغوية الوقحة والدنيئة ال ن  إ  معوَّ

صهاك!    ابن" وذلك من اجل حماية  غلب عليه الوجع، " وسلم وآله عليه اهلل  صلىالنبي  
عليها   ن فاطمةأ  ويقر   في كتابه تفاصيل الواقعة  ؛ الكهنوتي،مسلمتناول المدعو  يكما  

ولم يقل مسلم كما قال البخاري ان فاطمة    . بي قحافةأ  ابنقد غضبت من    السالم
 عليها السالم فاطمة ردة فعلفي تصوير  ةقد "وجدت" بل كان أكثر واقعي عليها السالم

  تعاىل وبما أن هللا  .  عليهما  بت" نها "غِض إصهاك وقال    ابن بي قحافة و أ  ابن تجاه  
فاطمة   لغضب  فاطمة  ف  عليها السالميغضب  ستغضب  سيد   عليها السالمهل  ة  وهي 
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حديث  النص  وفقًا ل لغضبها    تعاىلهي التي يغضب هللا  و نساء العالمين من فراغ بينما  
فاطمة  يناه؟ أالذي ر   ي و النب نتيجة  أ من فراغ  عليها السالم  هل ستغضب  م ستغضب 

 هم على والنصوص القرآنية والنبوية؟  ئافتراكِذبهم و قطاب السقيفة و أباطل 
ن هللا  أ  ناسالكهنوتي طمس الحقائق حتى ال يعلم ال حاول التاريخ  كما            

  عليها السالم بالرغم من أن فاطمة    صهاك  ابن بي قحافة و أ   ابن ب على  قد غِض   تعاىل
 وسلم  وآله عليه اهلل صلىن النبي أن افي ركن ضيق عندما جعلتهما يقر  هماقد وضعت

أي مؤرخ  وال يستطيع ن هللا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاء فاطمة" إ" ،قال
أن   ينكر  السالمفاطمة  ان  على  قد    عليها  و أ  ابنغضبت  قحافة  صهاك    ابنبي 

 تعاىلهللا  عليه، فوفقًا للنص النبوي فإن  . و استشهدت  حتى تكلمهما ولم  قاطعتهماو 
 . صهاك  ابنبي قحافة و أ  ابنعلى غاِضب  

لهي الذي  تلك هي السقيفة ومخرجاتها التي عمدت إلى رفض االختيار اإل           
 وآله عليه اهلل صلىللنبي   شرعياً  خليفةً   عليه السالم اً عليأمير المؤمنين اإلمام ب نصَّ 
أهل البيت   بعادإلقطاب السقيفة الحق وأهله بكل عوامل الحصار أذ حاصر إ. وسلم

ى األعقاب  نقلب علتالتي  ة  جند أللالطريق    د ي هوتمعن الناس  وتأثيرهم    عليهم السالم
ن  أذ هيهات  إ منذ البداية.    ن يجعلوها عوجاُ أقطاب السقيفة  أراد  أ تحرف الدين! لقد  و 

   لحق كارهين. . بل كانوا دومًا للعدل وا قطاب السقيفة العدل والحق أترضى قوالب  
  عليها السالمفاطمة  على  صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنالذي صبه  ظلم  الن  إ          

 عليه اهلل صلى لنبي  ا   اصي التي ارتكبوها في حق تلك المعشبه  ي  مريعاً   كان ظلماً 
لذلك ظلت    الخيار اإللهي والنبوي.  وانقالبهما على الدين وانحرافهما عن  وسلم وآله

. ويمكن  صهاك حتى استشهدت  ابن بي قحافة و أ  ابنى  عل  غاضبةً   عليها السالمفاطمة  
على بيت العترة  الوحشي  والهجوم   وآله عليه اهلل  صلى  النبي  فدك وسهمن  إالقول  

 . عليهم السالم أهل البيتالذي تم صبُّه على  هي رموز أبدية للظلم   عليهم السالم
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  وسلم وآله عليه اهلل  صلىالنبي فدك وسهم  اغتصاب 
م الذي  ظلللأبدي رمز  :عليهم السالم والهجوم على بيت العترة

 عليهم السالم   البيت  أهل ُصبَّ على
 
 

مادية    ا ياليست قض  وآله عليه  اهلل صلى  النبي  فدك وسهم  ايان قضإ                   
قيمة   لها  و تبيانية  بل  اإلأيضًا  التبيان  دور  يلهي  تلعب  المنافقين  كشف  الذي 

نة فالقرآن و .  والظالمين  قد أعطيا مواصفات المنافقين والظالمين. حيث بيَّن هللا    السُّ
ذلك من خالل نصوص واضحة وبذلك أصبح    وسلم وآله عليه اهلل صلىوالنبي    تعاىل

ي والتبيان النبوي معيارًا يفحص السلوك البشري ويتصنف الناس  هذا التنزيل اإلله
وغيره من   وآله  عليه اهلل صلى  النبي ففدك وسهم منافق. إما مؤمن أو وفقًا لذلك إلى 

  عليها السالم   الزهراء  سوى عفطة عنز لفاطمةي المادية ال    عليهم السالم البيت    أهل حقوق  
يبي ِ  هللا  لكن  خالله  تعاىل ن  العترة  ممن  بيت  على  الهجوم  خالل  ومن    عليهم السالم ا 
 صلىوسنة النبي   وسلم وآله عليه  اهلل  صلى قطاب السقيفة على القرآن والنبي أانقالب  

،  عليهم السالم   البيت  ألهلية  ا. ففدك والسهم في حد ذاتهما لم تكن غوسلم وآله عليه اهلل
االسالمي    ل معاول هدم الدينقطاب السقيفة في تشغيأثبتوا من خاللهما بدء  أ لكنهم  

لم تكن   وآله عليه اهلل صلى  النبي  . ففدك وسهم والمباشرة في بناء الجاهلية الثانية
وينفقون    تعاىل لى هللا  إ البيت االلهي الذين يوظفون كل مادة للتقرب    أهلفي عالم    شيئاً 

ى  لَ تْ ن يُ آقر في    تعاىل  لمساكين واليتامى واألسرى لذلك مدحهم هللاعلى ا  م كل ما عنده
جمعين.  أتجعلهم من أسمى الخلق  قرآنية  آيات  من خالل  الى يوم الدين ورفع شأنهم  

من  فدك  إن  فوعليه،   المادة  جوانب  وغيرها  شيئاً عوالم  تسوي  ال  ذاتها  حد    في 
اإل والنورانية  لهية  للمخلوقات  للمسكين والقدسية  طعامها  بكل  تجود   واليتيم التي 

فوقاهم هللا    اً قمطرير   اً عبوس  اً يوم تعاىلألنهم يخافون من هللا  ،  اىل تعلوجه هللا   ؛واألسير 
  عليها السالم. لكن من خالل مطالبة فاطمة  وسروراً   شر ذلك اليوم ولقاهم نظرةً   تعاىل

اتضح ظلم الظالمين وافتراء المفترين وكذب   ،وآله عليه اهلل  صلى   النبي   بفدك وسهم
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الباغين وباطل المبطلين وشهادة زور المزورين.  الكذابين ونكوث الناكثين وبغي  
  والهجوم على بيت العترة  وآله  عليه اهلل  صلى  النبي  فدك وسهم اغتصاب    فقد كشف 

في التعامل مع    والقرآن وراء ظهورهم وانهمكقد نبذوا ا اقطاب السقيفة  أن    عليهم السالم
  دك وسهم ف فإغتصاب  .   له  وتزويرًا وتزييفاً وتحريفاً   فبركةً أو  له    التبيان النبوي منعاً 

ظلم    مقدمات  يكشف  عليهم السالم  والهجوم على بيت العترة   وآله عليه اهلل صلى  النبي
فدك  اغتصاب  لالنقالب على الدين برمته. وعليه فان  الطريق  ي مهد  ذالظالمين ال 

العترة   وآله  عليه اهلل  صلى  النبي  وسهم بيت  على  رمزي  عليهم السالم   والهجوم    اتهي 
 وآله  عليه اهلل صلى والقرآن ونبي القرآن  تعاىلسرعة انقالب المنقلبين على هللا    فضحت

عندما خاطب    ، كالمعتاد، محقاً   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  . لذلك كان  وسلم
قائالً أ   ابن ما كذبتم على الرسول"ي"لسر   ،بي قحافة  فاطمة  وك  1ع   عليها السالم قول 

  له داللة  ايضًا  العلوي    تعبير هذا ال ه، فإن  القرآن وراء ظهر بأنه نبذ  بي قحافة  أ   بنال
لرَ عميقة وكان  فاطمة  .  فعل  و أ   ابنعلى    عليها السالمدة  قحافة  عليه  البي  غضب 

عليها    هومقاطعت الصالة  حضور  من  ومنعه  سالمه  رد  الثرى    وأوعدم  مواراتها 
الناس    ة عميقدالالت   على  يتدبروا  يجب  سبيل    ومعرفةفهمها  ل   عميقا   ها فيأن 

ن  إ.  وسلم وآله عليه اهلل صلى  سامريي وعجول قوم النبي محمد  منوالتبرؤ  المجرمين  
للظالمين والناكثين والغادرين    مبكراً   عطت تصنيفاً أ قد    عليها السالممظلومية فاطمة  

ففاطمة   الشرعية، بمطالبتها    عليها السالموالمجرمين.  بي  أ   ابن   تنما جرد إ  حقوقها 
 صلى   النبي   فدك وسهم  كشف فقد    ه. تقمصو قحافة من المنصب الذي أقحم نفسه فيه  

العترة    وسلم وآله  عليه  اهلل بيت  على  قحافة  أ  ابنجندة  أ   عليهم السالم والهجوم  بي 
بي  أ   ابن  اي افتراهتب الي ذاكن األإ.  قطاب السقيفة للتاريخ أ  يضاً عرَّى أ االنقالبية و 

بطريقة منظمة    والمفترين  المكذبين والمفبركين  حدبي قحافة كأأ   ابنجعلته  قحافة قد  
الروحية والمعنوية  القيادية و خرين  حقوق اآل   على  ذ استحو االجل  أ وذلك من    في الدين 

والهجوم على بيت العترة    وآله  عليه  اهلل صلى النبي  والمادية. ووضعت فدك وسهم  
صوص القرآنية واألحاديث النبوية  بي قحافة في موقع الرافض للن أ  ابن  عليهم السالم
وبذلك    وسلم وآله عليه اهلل صلى  والمفبرك للكذب على النبيلتعاليم اإلسالمية  والمنتهك ل

نةعلى  بفبركة األكاذيب  انقالبه ليس فقط    قد دعم بي قحافة  أ   ابن يكون     ، النبوية  السُّ
لى التمسك  نفاقًا إ عى تمسكه بها ودعا الناس  تعاليم القرآن التي اد    ض دحب   يضاً أ بل  
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حساب   على  نة بها  رفض  النبوي  السُّ الوقت  نفس  وفي    عليها السالمفاطمة  دعوة  ة 
بي قحافة االنقالب  أ  ابنو   عليها السالمفاطمة  بين  مواجهة  القد كشفت  ل.  لتحكيم القرآن 

َأفأين   َقْبِلِه الرُُّسلُ  ْد َخَلْت ِمن﴿َوَما ُمَحمَّد  ِإالَّ َرُسول  قَ   ،بقوله  تعاىل الذي حذر منه هللا  
ومن باكورة االنقالب على االعقاب األكاذيب    ﴾أَْعَقاِبُكمْ  مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى

قد وصفتها  بي قحافة  أ   ابنأبي قحافة. إن األكاذيب التي فبركها    ابنالتي فبركها  
بي قحافة بما يرفضه  أ  ابن جاء    حيث ".  فرياً   "شيئاً   ا نهأببحق    عليها السالمفاطمة  

إنسانية في دواخله ألنه ليس هناك دين يحرم ذرية  حتى الكافر الذي يحمل قيمة  
ممتلكاته  توفىالم كما  من  فاطمةأ .  سؤال  اعقابهم،    للمنقلبين  عليها السالم  ن  على 

بطريقة واضحة  ظهوركم" يجيب على نفسه   وراء ونبذتموه  هللا كتاب  تركتم عمد  "أعلى
 وآله عليه اهلل صلىوسهم النبي  ع فدك  الدين. فنزْ نبذت    تيجندة االنقالب ال أليوضح  

إذ  تعاىل  على دين هللا  االنقالبجندة  أ  أهم كان من  الشرعيين  صحابه  أمن    وسلم  .
نة ضد و  القرآن دحضاً  ضد تمرد  كشف أبعاد ال  عليها . ولذلك فعلت فاطمة افتراءً  السُّ

بي قحافة  أ  ابن تجاه    لو كان حياً   وسلم وآله  عليه  اهلل صلىما كان سيفعله النبي    السالم
من ينتهك القرآن ويرفض نصوصه الواضحة وينقلب عليه  كل  ن  إصهاك. ف  ابنو 

  تعاىل  هل هللاأ ويظلم   وسلم وآله عليه اهلل صلىوينسبها للنبي  المزورة ويفبرك المرويات 
. وهذا يتوافق مع التصنيف   كانوامواتاً أو  أ  حياءً أالناس  على  فال مكان له في الصالة  

ضع عالمات استفهام  و التزكية و ة  ي  أ بي قحافة والذي جرده من  أ   بن النبوي المبكر ال
المستقبل.  أ  ام مأ ففعاله في  قد رفض    وسلم وآله عليه  اهلل  صلى  لنبيا  نإوكما نعلم 
 عليه  اهلل  صلى   عطاها النبيأ التي  تلك  بي قحافة تزكية نبوية تضاهي  أ  ابن عطاء  إ 

  ابن حاول  حينذاك    2لهم. ...." أشهد  "هؤالء  ،حينما قال فيهم حد  لشهداء أُ   وسلم وآله
 وجاهدنا  أسلموا،  كما أسلمنا ؟ بإخوانهم ألسنا"   ،بقولبي قحافة انتزاع تزكية لنفسه  أ

 أدري  ال  "ولكن  ،قائالً رد عليه  وسلم وآله  عليه اهلل  صلىالنبي إال أن  3"؟جاهدوا كما
 وآله عليه اهلل صلىن النبي  إوفي رواية أخرى هناك زيادة تقول    بعدي"! ثواحدِ تُ  ما

هذا يعني انه  " و .شيًئا  أجورهم  من يأكلوا لم  هؤالء "ولكن  أبي قحافة،   بنال  قال  وسلم
  وسلم  وآله عليه اهلل صلىمع النبي    بي قحافةأ  ابنالتي قضاها  خالل كل تلك الفترة  

ي ألم يستطع   ايمانه كما فعل   نبويةتزكية    بسك يصعد في سلم االيمان و ن  تؤكد 
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اإلمام    وسلم وآله  عليه  اهلل صلىالنبي   المؤمنين  أمير  وعمار    عليه السالم علي  مع 
رضوان  واباذر وحجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي وحذيفة بن اليمان    وسلمان

، في شأن أمير المؤمنين اإلمام  وسلم وآله عليه اهلل صلى  . حيث قال النبياهلل تعاىل عليهم
  4".وسلمان وعمار علي إلى لتشتاق  الجنة "إن   ،وعمار وسلمان  عليه السالمعلي  

صهاك ايمانيًا ولم يكن لهم سوى إعالنهم الظاهري    ابن ابي قحافة و   ابنفشل    ماذا لف
مامة إبي قحافة من  أ  ابن   وسلم وآله عليه اهلل صلى  النبيخلع  لالسالم؟ وهذا يبرر  

بي  أ  ابن  تعاىل  ف هللاكما لم يشر ِ   ة.الناس في الصالة ونزعه من مهام تبليغ سورة براء 
ففي  .  عندما استشهداوبضعته    وسلم وآله عليه  اهلل صلى قحافة بالصالة على النبي  

أبي قحافة ركض    ابنفقد رأينا أن  الثرى    وسلم وآله  عليه  صلى اهلل حالة مواراة النبي  
في حالة  أما ساس لتحريف الدين. ضع االالهثًا نحو السقيفة لينقلب على عقبيه وي

ممنوعًا من الصالة عليها أو المشاركة فقد عرفنا أنه كان    عليها السالم فاطمة الزهراء  
اإلسالمي  الجسم  في    بي قحافة ومن وااله نشازاً أ   ابنوبذلك ظهر  في مواراتها الثرى.  

 وآله عليه صلى اهلل لنبي  موقف ا  يجسد  عليها السالم  فاطمةموقف  كما أن  االيماني.  
بي قحافة  أ   ابن صهاك من بيته ونزع    ابن طرد    قد   وسلم وآله عليه صلى اهلل لنبي  ا. فوسلم

الدين   تبليغ  مهام  جيش    وإمامةمن  كل من تخلف عن  ولعن  الصالة  في  الناس 
من أولئك الذين تخلفوا عن جيش أسامة.  صهاك    ابنو   بي قحافةأ  ابن  وكانسامة.  أ

عليهم  والهجوم على بيت العترة    وسلم وآله  عليه صلى اهللوسهم النبي  وهكذا توضح فدك  
عملية    السالم على  مباشرة  و بطريقة  االنقالب  في  القدامى  الدواعش  عقابهم  أ دور 

يمان إ وانهم ال  ئمة الكفر"  أ "  عليها السالم   سمتهم فاطمةأ لذلك    . عمدة الدينأ   اف هداستو 
  علميصهاك. وهكذا يفهم الباحث ال  ابن و   بي قحافة أ   ابن ا  ن يقاتلو أوأمرت الناس  لهم  

  وسلم وآله عليه صلى اهلل  سهم النبيمصادرة  و فدك  اغتصاب  الدافع وراء    تاريخفي ال
كل  ضد    عليها السالم  فاطمةمجاهدات  ومغزى    السالم  معليهوالهجوم على بيت العترة  

السقيفية   واالنتهاكات  الخروقات  ا تلك  استهدفت  أن  .  وتعاليمه  لدين التي  حيث 
صهاك من كل شرعية    ابن أبي قحافة و   ابنجردت    عليها السالممجاهدات فاطمة  

 عليها السالم  فاطمةأسامة الن  حتى من شرعية ان يكونا جنديان عاديان في جيش  
 اعتبرتهما من أئمة الكفر وال إيمان لهما وأمرت الناس بقتالهما.
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مجرد حق مادي    وسلم وآله عليه  اهلل صلى  النبي  لم تكن فدك وسهم وهكذا           
هما إنبل كانت تمثل الخالفة بكاملها.    الصلوات والتسليم   أفضلعليهم مجيعا  النبي  هل  أل

  .السالم   معليهالبيت  هل  أل   والقيادي والمعنوي والروحي المغتصب   للحق الماديرمزان  
 اهلل صلىبي قحافة على هدم نصوص الدين والكذب على النبي  أ   ابنأصر    دفق

.  الصلوات والتسليم   أفضلعليهم مجيعا    البيت  أهلمن اجل انتزاعها من فاطمة و   وسلم وآله  عليه
وسهم ف لمطامع    انرمز   وسلم لهوآ عليه اهلل صلى  النبي  فدك  وليس  مغتصبة  لخالفة 

لم يكن    عليهم السالم فالعترة  .  الصلوات والتسليم  أفضلعليهم مجيعا    البيت  أهل مادية من جانب  
 نهج في السالم عليه عليأمير المؤمنين اإلمام  يقول  همهم ابدًا اكتناز مال او دنيا.  

 غنائمها من ادخرت وال تبرا، دنياكم  من كنزت ما "فوهللا  ،عن فدك   البالغة متحدثاً 
 السماء، أظلته ما كل من فدك  أيدينا في كانت  بلى  ،أرضها شبراً  من حزت  وال ،وفراً 

  5هللا....." الحكم  ونعم  آخرين، قوم  نفوس عنها وسخت نفوس قوم، عليها فشحت
له مطالبه الشرعية التي    يضاً أ   السالم عليه  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أوهذا يعني  
سيقاضيهم    السالم عليه عليأمير المؤمنين اإلمام    إال أن  قطاب السقيفةأحرمه منها  
لفدك    عليهم السالم كما نجد حقيقة تملُّك أهل البيت  يوم القيامة.    تعاىل هللا    في محكمة

  السالم عليه  الكاظم   جعفر بن موسى اإلمام  وسلم وآله عليه اهلل صلىحفيد النبي  من  
البيتو  ألهل  الشرعية  للسلطة  رمز  فدك  السالم   ان  فعليهم  الرشيد .  عرض   عندما 

اإلمام   له قال،  فدك  أخذ  عليه السالمالكاظم   جعفر بن موسى اإلمام على     العباسي
الرشيد: بحدودها، إال آخذها "ما،  عليه السالمالكاظم   جعفر  بن موسى  وما قال 

 الثاني والحد عدن األول الحد  :عليه السالمالكاظم   جعفر  بن موسى قال حدودها،
 فقال  وأرمينية الخزر  يلي مما البحر سيف الرابع والحد إفريقية والحد الثالث  سمرقند

اإلسالمية   بالرقعة طالبت  إنك أي - مجلسي من فتحول شيء لنا يبق فلم له الرشيد،
  6".تردها لم  حددتها إن أني أعلمتك اإلمام: قد فقال - بكاملها العباسي العصر في

هيهات   يرضى  ألكن  و أن  الباطل  فدكتباعه  أ رباب  رد  الكاملة  على  بأبعادها  ؛ 
ألن  ابنفالقوم  الحقيقيين.    اصحابهأ لى  إ  والمتكاملة،  القوم!  سيعني  اء  رجاع  إهذا 

اختارهم هللا  إالخالفة   خلفاء    وسلم وآله عليه اهلل  صلىورسوله    تعاىللى من  ليكونوا 
لكن كان أهل الباطل مستعدون ان يتقاذفوا فدك كالكرة فيما    شرعيين على الناس.
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  ، مروان بن الحكملوزغ بن الوزغ؛  ل  فدكاً   ؛ حمال الخطايا،عفان   ابن د اقطع  بينهم. فق
قطعها أللد  ألكنه  ،  عليه السالمالبيت    اهلحق من حقوق    اً ن فدكأيعلم    كان  نه أرغم  

هل هللا  أ كثر  أانتزاع فدك من يد  وعليه، فإن    .وسلم وآله  عليه  اهلل لىص  النبيعداء  أ 
وهم  وكفرًا    ظلماً األرض  هل  أ كثر  أألحد    ، وإعطاؤهام السالم عليهعترة  ال  ؛عدالً   تعاىل

ان اقطاب السقيفة ومن سار  لهو داللة واضحة   ،مروان بن الحكم لوزغ بن الوزغ؛ ا
. فكما كان اغتصاب فدك وسهم  م السالم عليه  والعترةدين  وا ال استهدفعلى خطهم قد  

هل  أ لظلم الذي انصب على  ل  الحقيقيين رمزاً   أصحابهمن   وآله عليه  صلى اهللالنبي  
كذلك يجب أن يكون  لينقلبوا على الدين برمته ف   الظالمون عتمد عليها  الحق ووسيلة ا 

هله  وأ األصيل  للدين  ينير للناس للعودة  نبراسًا   وآله عليه  صلى اهللالنبي  هم  فدك وس
 . والبراءة منهمأهل الباطل معرفة و أهل الحق ومواالتهم الحقيقيين من خالل معرفة 

  وسلم وآله  عليه  صلى اهللوسهم النبي  فدك  إغتصاب  قضية  في الحقيقة فإن           
حلقة   سلسلة  كانت  و   اجراءاتفي  المنقلبين  انقالب  الغا ترسيخ  وظلم  ر دغدر  ين 

بي قحافة  أ   ابن لم يصر    إذا ف.  محرفينواغتصاب المغتصبين وتحريف الالظالمين  
فاطمة المادية    عليها السالم  على حرمان  حقوقها  القرآن و و من  نة ضرب  النبوية    السُّ

طاولة  الى  ستكون عل  عليهم السالم   البيت   هلأل  حقوق األخرى ال ن  إبعرض الحائط ف
نةبي قحافة بالقرآن و أ   ابنلذلك ضحى   رسيخ  جل تأمن  مزيفات  وتعلق بالالنبوية    السُّ

.  من حقوقهم في امامة االمة  عليهم السالم هل البيت  أ وتجريد    الباطلة   السقيفية   خالفته
لقرآن  ا ودحض    عليها السالمفاطمة  تجاه  بي قحافة هذا الموقف الظالم  أ ابنوقد اتخذ  

ن يتخذ مواقف شبيهة في سياق تثبيت نفسه على كرسي  أجل  أمن    المرويات وزور  
عليها حرمته وهدد فاطمة   وانتهك   عليها السالم الخالفة المغتصب. فهاجم بيت فاطمة

إلنفاذ ذلك وفي    بالحرق وتحرك فعالً   عليهم السالموبنيها    عليه السالم  وبعلها  السالم
صهاك وتسبب كل    ابنبي قحافة و أ  ابنمن    السالم  عليهات فاطمة  ذسياق ذلك تأ 

 واستشهادها.   عليهم السالمذلك في مرض فاطمة 
والهجوم على    وسلم  وآله عليه  صلى اهلل  ومصادرة سهم النبيفاغتصاب فدك            
نجاح االنقالب  إجل  أقطاب السقيفة من  كانت جرائم ارتكبها أ  عليهم السالمبيت العترة  

نة  لذلك فإنهم أمروا بتجريد القرآن ومنعوا تداول  .المتكامل على الدين  النبوية    السُّ
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و ل للقرآن و ت  مروياتبابتداع    ئهمل من ثم  خلق فراغ عقائدي وتشريعي  نة خالف    السُّ
د وممجَّ إ   نتاجمزورات األديان السابقة إل  يرادالنبوية واست س  سالم مزور ومحبَّر ومهوَّ

  عليهم السالم   والهجوم على بيت العترة   ومصادرة السهمفدك  فإن إغتصاب  بالكامل.  
 نفذوا اجندة السقيفة. لي  عليهم السالم ضد أهل البيت  طها المنقلبون  سلحة سلَّ أ كان يمثل  
فإن            النبيفدك  إغتصاب  وهكذا  السهم    وسلم  وآله عليه صلى اهلل  ومصادرة 

الجوانب  متعددة  مؤامرة  من    اً ال جانبإما كان    عليهم السالموالهجوم على بيت العترة  
  دورهم ممارسة  الذي يمكنهم من  هل الدين عن  أ قطاب السقيفة إلبعاد  أاتكأ عليها  

ن فدك  إولذلك فالدين وتعاليمه وتشريعاته.  على  ظ  احففي قيادة االمة واللهي  اإل
المُ البة و المغتَص  العترة  ادَ َص سهم  تفضح    ياتز رم  عليهم السالمر والهجوم على بيت 

فدك  استرجاع  ب  عليهم السالمن مطالبة فاطمة  كما ألخالفة.  أبي قحافة ل   ابناغتصاب  
غضب فاطمة  تمثل هجوم على بيتها الادانتها و  وسلم وآله عليه اهلل  صلى وسهم النبي 

  السالم  اعليهحزن فاطمة  بينما يمثل    تعاىل يمثل غضب هللا  ن غضبها  . إالسالم  اعليه
مقاطعة فاطمة  . إن  قطاب السقيفةأعلى ما فعله    وسلم وآله عليه اهلل  صلىحزن النبي  

قطاب السقيفة وتبيان دمار عالقتهم  أألقطاب السقيفة يمثل نسف شرعية    السالم  اعليه
أما  وسلم وآله عليه اهلل صلىوبرسوله    تعاىلباهلل   قطاب  أل  السالم  اعليهفاطمة    لعن. 

صهاك ومن اتباعهما    ابنابي قحافة و   ابن ؤمن من  ة كل ميمثل براءفإنه  السقيفة  
  ا عليهن غضب فاطمة  إقد قال    وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  أن  فبما    .الى يوم الدين

فان ذلك يعني بوضوح    تعاىلورضاها هو رضاء هللا    تعاىل هو غضب هللا    السالم
هؤالء الذين  فما هو مصير  وعليه،  ظلمها وهاجم بيتها.  ها و ذا آوجوب البراءة ممن  

بل    عليه السالم وزوجها    السالم   اعليهها  ئا ابنحرقها وحرق  ظلموها وهددوا باغضبوها و 
وكسروا ضلعها    هاو ها ولطمو نفاذ ذلك التهديد وفي سياق ذلك رفسإ باشروا في  حتى  و 
ل ذلك ال يمثل  فك  .دوسها بين الباب والحائطب وذلك    هارحمقتلوا طفلها وهو في  و 

على   اعتداء  نفسه  وممتلكاتهم    عليهم السالم  البيت  هلأ فقط  الدين  على  اعتداء  بل 
بل  .  ليهم القيام بشئون المسلمينإ  وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  اوكل  ورموزه الذين  

قال للعترة   وآله عليه اهلل صلىنفسه النه   وآله عليه اهلل صلىعتداء على النبي  إ إنه  
 عليها السالم  ن رد فعل فاطمةأ  علميويستنتج كل باحث  أن حربهم حربه.    عليهم السالم
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 عليه اهلل صلى ألنها بضعة النبي وسلم وآله عليه  اهلل صلى بالضبط رد فعل النبي  وه
ؤمن بيوم  من ي. وهذا يدعو كل  وامواتاً   حياءً أ كانوا    إذا أحكامهما  وتتوافق    وسلم وآله

ن يتخذ  أ  تعاىلهل هللا  أ والبراءة من أعداء    تعاىلالحساب وفروض الوالية ألهل هللا  
بي  أ   بن اوهو البراءة من    ؛صهاك   ابن بي قحافة و أ  ابنضد    عليها السالمفاطمة    موقف

و  عليهما  ابنقحافة  والدعاء  أل  صهاك  تلبية  القتال  طرق  بشتى  وقتالهما  وامر  بل 
 عليها السالم.فاطمة 

س           قطاب  أغتصاب  ال  السالم  اعليهالزهراء  فاطمة  معارضة  ظل  تولذلك 
التاريخ.    مدويةً   صرخةً للخالفة  السقيفة     السالم  اعليه  الزهراءفاطمة  ستظل  و عبر 

ويجرد    لى الحقإيهدي    ونوراً   مشتعلةً   رافضيةً   قطاب السقيفة شعلةً أل  تهامعارضو 
عن الحق  االصنام البشرية من شرعيتها المزيفة. ويجب على كل شخص يبحث  

 .  وينُبذ األصنام البشرية عليها السالموالحقيقة أن يتَِّبع فاطمة 
 

 مراجع: 
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 أبي الحديد في شرح نهج البالغة  ابن .5
 شهراشوب في كتاب أخبار الخلفاء، الزمخشري في ربيع األبرار ابنمناقب  .6
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يستنصر الصحابة     السالم عليه  عليأمير المؤمنين المام  
 هم له وخذالن

 
 

لم    السالمعليهم  البيت    أهلقطاب السقيفة حقوق  أعندما اغتصب                     
اإلمام  يصمت   المؤمنين  مناصري بداً أ   السالم  عليه  عليأمير  لتعبئة  سعى  وقد   .  

 علي فاطمة حمل الليل كان أن  "فلما،  رضي اهلل عنه   الفارسي سلمان لحق. يقول ا
من أهل من أحداً  يدع فلم  والحسين الحسن يهابن بيدي وأخذ حمار على  بدر 

 إلى نصرته ودعاهم  حقه فذكرهم  .منزله في أتاه  إال األنصار من وال المهاجرين
 بكرة محلقين  يصبحوا أن فأمرهم  ،رجالً  وأربعون  أربعة إال  منهم له استجاب فما

 أربعة: إال منهم أحد يواف  فلم فأصبحوا الموت على ليبايعوا سالحهم معهم  رؤوسهم 
 وقلة غدرهم  وعندما رأى  مرتين ذلك فعل العوام،  بن والزبير والمقداد ذر  وأبو أنا

   1".يبايع  أن .... ورفض بيته لزم له وفائهم 
 على هللا  رسول  فاطمة بنت  يحمل علي  ".... وخرج   ،قتيبة ابن يقول و           

 هللا رسول بنت يا يقولون: فكانوا النصرة، األنصار تسألهم  مجالس في ليالً  دابة
 بكر،  أبي  قبل إلينا سبق  عمك ابن و  أن زوجك  الرجل ولو لهذا  بيعتنا  مضت  لقد 
 الناس  أنازع  أدفنه، وأخرج لم  بيته في هللا  رسول أدع علي: أفكنت  فقال به  عدلنا ما

 ما صنعوا  ولقد له كان ينبغي ما إال  الحسن  أبو  صنع ما فاطمة: فقالت  سلطانه؟
 هللا رسول  بنت  يا األنصار الذي قال، "لى تبرير إفانظروا   2".وطالبهم حسيبهم هللا
على عذرهم األقبح   السالم عليهفردت فاطمة الزهراء   ."الرجل  لهذا بيعتنا  مضت لقد 

  3من ذنبهم قائلة، "ويلكم! أنسيتم غدير خم؟ وهل ترك أبي ألحد يوم غدير خم عذرًا؟"
مناصرة  أنهم ال يرغبون في  واه ينم عن    األنصار هو تبرير  تبرير وهذا يوضح أن  

  على حقيقة إما أن األنصار لم يسمعوا قول النبي   أيضا ويدل  هل الحق.  أ الحق و 
أو    عليهم السالم أنه خلَّف وراءه الثقلين وهما الكتاب والعترة    وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى

الشرعيين.    وسلم وآله  عليه اهلل  صلى   أنهم نكثوا البيعة ونقضوا العهد ورفضوا خلفاء النبي
  وسلم وآله عليه اهلل صلىمن يسمون أنفسهم بالصحابة النبي  غالبية  وهكذا فقد خذل  

اللهم انصر من نصره واخذل  " ،  السالم  عليه علي أمير المؤمنين اإلمام  الذي قال في  
   ".من خذله
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 "أبتاه  ،باالستضعاف لذلك قالت   عليها السالمالزهراء  فاطمة  وقد استشعرت            
أمير المؤمنين  ن  " وأل.ضين معرِ  عنا الناس وأصبحت المستضعفين،  من بعدك أمسينا
نه لم يرفع على المنقلبين السيف. فقد التزم  إف  لم يجد نصيراً  السالم عليه علياإلمام  

لم يجد العدد الكافي من    إذا ال يقاتلهم  أله    وسلم  وآله عليه  اهلل  صلى بوصية النبي  
اليعقوبي يقول  اإلمام  وافى   لوإنه   المناصرين.  المؤمنين   السالم عليه اً عليأمير 

أمير   يجد لم  ولكن 4." آخر حديث الخالفة ألمر لكان "  المخلصين من أربعون 
 خالد  "وكان  قائاًل،   اليعقوبيضيف  ذ ي إيعينه.   من  السالم عليه  عليالمؤمنين اإلمام  

 أولى أحد  الناس في ما فوهللا هلم أبايعك، فقال علياً  فأتى فقدم غائباً  سعيد  بن
اإلمام  إلى   جماعة واجتمع  5".منك  محمد بمقام  المؤمنين    السالم  عليه عليأمير 

 إال  عليه يغد فلم  محلقين الرؤوس غداً  عليَّ  أغدوا"  لهم فقال  له،  البيعة إلى يدعونه
   6نفر" ثالثة

العدد الكافي من    السالم عليه  عليأمير المؤمنين اإلمام  وهكذا لم يجد            
المناصرين المخلصين. ورغم وجود عدد كبير من مؤيدي الوالية العلوية في داخل  

المستوى التصادمي مستعدون لالرتقاء الى ذلك  نهم لم يكونوا  أال إالمدينة وخارجها  
في مواجهة    السالم عليه عليأمير المؤمنين اإلمام  ل  ن يعو ِ أالمخلص الذي يمكن  

عراب والمنافقين والطلقاء والدوائر اليهودية وغيرها التي تدعم  ألقاعدة كبيرة من ا
 عليه  اهلل صلى حتى منذ حياة النبي هل الدين الحقيقيينأ الدين الحق و  ضدالمنقلبين 

المنقلبين بذلك العدد القليل    السالم عليه عليألنه لو واجه أمير المؤمنين اإلمام  .  وآله
بل  مازال فيه االسالم ضعيفًا  جديدة في واقع    لتحولت المدينة الى مكةمن أنصاره  

بل أيضًا على الدين نفسه.    عليهم السالم وألنقض المنقلبون ليس فقط على أهل البيت  
جل  ألم يكونوا مستعدين للجهاد من    عليهم السالم البيت    أهلفغالبية المتعاطفين مع  

ة الناس الى مستوى  غلبيأ صيل يشغل بال  سالم األ بل لم يكن اإل  . هلهأ الحق و نعمة  
الذين يدعمون المنقلبين على    يجعلهم مستعدين لمواجهة الطلقاء والمنافقين اليهود 

 وآله  عليه اهلل  صلىعصوا النبي  صيل هو همهم لما  . فلو كان االسالم األ اعقابهم
 عليه اً يعلأمير المؤمنين اإلمام  سامة ولما خذلوا  أ جيش  لتحاق ب رفضوا االلما  و   وسلم

 عليه اً عليأمير المؤمنين اإلمام    السقيفة والصطفوا خلفانقالب  عقاب  أ في    السالم
فاطمة    السالم ولناصروا  السقيفة  مخرجات  وجه  السالمفي  الظلم    عليها  وجه  في 
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ن معظم من كانوا يدعون  أقطاب السقيفة وهذا يوضح  أوالهجوم الذي واجهته من  
 صلىنبي  الو  تعاىل  هللا أمر قد كرهوا  وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي "أصحاب" نهم من أ

بينما غالبية من يسمون  مر الحق  أألنه    عليهم السالم  أهل البيت و   وسلم وآله عليه اهلل
ن ما حدث  إفي الحقيقة ف  .﴾ َكاِرُهونَ  القرآن ﴿َوَأْكَثُرُهْم ِلْلَحق ِ "الصحابة" تجسيد لقول  

ن النبي  أيوضح  وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  استشهادبعد   عليهم السالم البيت ألهل
  من يسمون بالصحابةفي قلوب اغلبية  عظيم  لم يكن له مقام    وسلم  وآله عليه  اهلل  صلى

. فلو كان للنبي  كفرا  تعاىل   وبدلوا نعمة هللا   بل نبذوه ونبذوا رسالته وتعاليمه وأوامره 
في  عظيم مقام  عليهم السالمولرسالته وتعاليمه وأوامره وعترته  وسلم وآله عليه اهلل صلى

انقلبوا على  لما  و  وسلم وآله  عليه اهلل  صلى لما خالفوا النبي   من يسمون صحابةقلوب 
بل    عليهم السالمعترته   السرير.  على  مسجى  مازال  صحابة ن  إوهو  يسمون    من 
  عليهم السالم وعترته    وسلم وآله  ليهع اهلل  صلىتلك كانوا يتربصون بالنبي  الخاذلة  بفعلتهم  

لذلك تنفسوا ذلك الكره من خالل ظلم    وسلم  وآله عليه اهلل  صلىالنبي  أمر  يكرهون  و 
الدنيا التي    وه  " صحابة" . وكان َهم  غالبية من يسمون  الحقاً   عليهم السالم لعترة  قتل او 

لى المدى  إ القبلي والمادي الصارخ المتجذر فيهم  الجاهلي و ينظرون اليها بالمنظار  
 .  الذي انساهم الدين وتعاليمه

الصحابة عندما  من يسمون بين كان عامة  أ  :فالباحث في التاريخ يستغرب         
  طهاربيت األال   أهلو   عليها السالم لزهراء  على فاطمة االوحشي    الهجوم حدث كل ذلك  

ن هؤالء الذين ُيسَمون الصحابة قد تخرجوا  أص  ن يتخيل شخأ؟ هل يمكن  عليهم السالم
ين هم من النصوص النبوية الواضحة  أ ؟  وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى من مدرسة النبي  

بصفة عامة    عليهم السالمالبيت    أهلبصفة خاصة و   عليها السالمالزهراء  فاطمة  في حق  
ونصرتهم  ومواالتهم  و أ؟  لهم   ومودتهم  فقه  و أي  اجتهاد  تفسير  أي  جعلهم  ي  ديني 

هل  أ يتخذون ذلك الموقف الخائن والمتخاذل والناكث الذي منعهم من نصرة الحق و 
قطاب السقيفة  أغلبية المهاجرين كانوا على قلب  أ ن  أاعتبرنا    إذاالحق؟ و   تثبيتالحق و 

فأين هم   فاطمة  األ اغلبية  المنقلبين  بمقاتلة    عليها السالمنصار من دعاء  ئمة  ألهم 
بي وأنتم بمرأى  أث  اهضم تر أ يهًا بني قيله! أإ "  ،نصار قائلةاأل  الكفر عندما خاطبت

قدام عن قوم ﴿نََّكُثوْا َأْيَماَنُهم  وبمسمع؟ ..... فأنى حرتم بعد البيان ونكصتم بعد اإل
ِديِنُكمْ  ِفي  َوَطَعُنوْا  َعْهِدِهْم  َبْعِد  اْلُكْفرِ  مِ ن  َأِئمََّة  َلهُ  َفَقاِتُلوْا  َأْيَماَن  اَل  َلَعلَُّهْم  ِإنَُّهْم  ْم 
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  ، التي تقول القرآنية  تلك مع تعاليم اآلية    عليها السالم  ال تتوافق دعوة فاطمةأ؟  ﴾ َينَتُهونَ 
ُكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِ ن ﴿َوالَ  ِ ِمْن َأْوِلَياَء ُثمَّ اَل   َتْرَكُنوْا ِإَلى الَِّذيَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ ُدوِن ّللا 

سالمهم من هي فاطمة إ ظهروا  أحضر تلك الحقبة و هل كان عرف من    ؟﴾ُتنَصُرونَ 
ثاروا على    بي قحافة ولكنهم الحقاً أ  ابنلم يثوروا على    ماذال؟ فعليها السالمالزهراء  

عفان مس من يسمون بالصحابة فتحركوا بينما ظلم    ابنن ظلم  عفان؟ هل أل  ابن 
يعنيهم بأي    يئاً ولم يكن هذا ش   عليهم السالمالبيت    أهل  قد ُصبَّ علىبي قحافة  أ   ابن

  والناكث   حقخائن لل ن موقف من يسمون بالصحابة الفإ؟ فحقيقة  حال من األحوال
ا والراكن    للعهد  لنفسية  إلى  تجسيد  اال  هو  ما  ظلموا  السقيفةألذين  لذلك    . قطاب 

غلبية الساحقة ممن يسمون بالصحابة  ن األأق في التاريخ يعتبر  متعباحث الذي ي فال
و صامتين عن  أللباطل    لى جنودٍ إ   وسلم وآله  عليه اهلل صلىبي  الن  استشهاد تحولوا بعد  

بل   عليهم السالمالبيت   أهلوخاذلين له لذلك خدموا االنقالبيين ولم ينصروا  بل   الحق 
هله.  أ هله وخذلوا الحق و أ غلبية الساحقة ممن يسمون بالصحابة الباطل و ناصر األ

لعمار    وسلم وآله عليه اهلل  صلىفهل سمع اغلبية من يسمون بالصحابة بقول النبي  
 وسلك الناس وادياً  وادياً  سلك قد علياً  رأيت إذا عمار "يا،  رضي اهلل عنهمابن ياسر  

؟  هدى"  من  يخرجك ولن ردى،  على يدلك  لن فإنه الناس ودع  علي، مع فاسلك  غيره 
النبي  أ هل سمع   المؤمنين  في    وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى غلبية الصحابة قول  أمير 

  7؟ القيامة" يوم  الفائزون  لهم  وشيعته هذا إن بيده  نفسي "والذي ،  السالم   عليه اإلمام علي  
،  السالم   عليهالمؤمنين اإلمام علي    ألمير  وسلم وآله عليه اهلل صلى  هل سمعوا قول النبي

مر  أالتي تالمقدسة  ين هم من هذه النصوص  أ  8البرية"؟ علي وشيعتك خير    "انت يا 
ألنه يمثل الحق؟    السالم  عليهأمير المؤمنين اإلمام علي  ن يجتمعوا حول  أالناس ب

كان موقفهم تجاه    ماذا ل؟  عليهم السالمالبيت    أهلصحابة  ال لم ينصر من ُيسَمون    ماذا ل
ان   سلبياً موقفًا    عليهم السالم البيت    أهل يتم  هل  أ   وإهانةالدين  قدسية  تهاك  بينما كان 

يسمون  فهل  عينهم؟  أ مام  أالدين   من  بصفة  كان  واألنصار  عامة  بصفة  صحابة 
الذي لم يطلب    صلى اهلل عليه وآله وسلم  جر للنبيأك  عليهم السالم  البيت  خاصة يوادون أهل 

  أهل أن يوادوا    هممن  صلى اهلل عليه وآله وسلم  وعندما طلب النبي  ؟ كثر من ذلك أ  هم من
يستهدف    عليهم السالم البيت   يكن  وعواطف  ألم  ووجدان  مشاعر  صياغة  من  كثر 
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وناصرين    عليهم السالمالبيت  هل  التي تجعلهم حماة أل  الصياغة الفطرية السليمةالناس  
عليهم  يت  الب  أهل  دمن يوادإن  .  لهم ومتبرئين من أعدائهم وبذلك يكونوا مع الدين

  مودة حقيقية   عليهم السالمالبيت    أهل   من يوادد إن  و   . ال يؤذيهم مودة حقيقية فإنه    السالم
ستعيد  يفإنه    مودة حقيقية  عليهم السالمالبيت    أهل  من يواددإن    . من يؤذيهم اجه  و يُ فإنه  

فإنه يتبرأ    مودة حقيقية  عليهم السالم البيت    أهل  ن يوادد إ   .د الظلم عنهمبعِ لهم حقهم ويُ 
  عليها السالمالزهراء    هذا؟ ففاطمةكل  من    من يسمون صحابةين  أولكن  .  عداءهممن أ 

سكت الناس الذين قيل لنا انهم  بينما  وعصابتهم    صهاك  ابن أبي قحافة و   ابنظلمها  
أهل القرن األول، وظل أتباع أقطاب السقيفة ساكتين عن  ؛ من يسمون  "صحابة"

من    من يسمون الصحابة فأين    الى يومنا هذا!   عليها السالم  الزهراءمظلومية فاطمة  
هم من غضبها الذي هو    وأين   عليها السالمعلى فاطمة الزهراء    ُصبَّ الظلم الذي  

لى الذين ظلموا  إ ركنوا    ماذال؟ و تعاىلوغضب هلل    صلى اهلل عليه وآله وسلمغضب للنبي  
أبي    بناللم يقولوا قول حق    ماذالنار؟  ن تمسهم الأ لم يخافوا  أ؟  عليهم السالمعترة  ال

صلى اهلل عليه وآله  م للنبي  لْ هو ظُ   عليها السالمهم لفاطمة  مَ لْ ن ظُ أب  صهاك  ابنقحافة و 
صلى اهلل عليه  ن من يؤذي النبي  أو   صلى اهلل عليه وآله وسلم  نهم بذلك يؤذون النبيأو   وسلم

ن من  أالتي تعتبر  القرآنية  ية  من اآل   الظالمون   لم يخاف أ  ؟ تعاىل يؤذي هللا    وآله وسلم
ين كانوا هم  أملعون في الدنيا واآلخرة؟    تعاىلوهللا    صلى اهلل عليه وآله وسلميؤذي النبي  

ن تمسكتم  إ"تركت فيكم ما    ،الذي قال   صلى اهلل عليه وآله وسلمباع حديث النبي  من ات ِ 
  عليهم السالم البيت    أهللم  هل ظُ   9"؟ يهل بيتأ كتاب هللا وعترتي    -بداأ به لن تضلوا  

و قبول الظلم عليهم أو التزام الصمت تجاه ذلك الظلم الذي يقع عليهم يمكن أن  أ
عامة الذي ضرب  الغريب والمريب  ذلك الوجوم   ماذال م؟ يتبعه  حبهم أو يفعله الذي ي 

المنقلبون  ، في اعقاب السقيفة بينما كان  تعاىل   ال من رحم هللاإ  ،المهاجرين واألنصار
مة وهي ترى  أ؟ هل ترتاح  ويهددون بحرقهم وقتلهم  عليهم السالم  يهاجمون بيت العترة 

من يسمون صحابة    لم يرسم أ؟  وساخطة   حزينة وغاضبةمظلومة و   عليها السالمفاطمة  
عليها  فاطمة  يرون    ووجدانهم بينما كانوا  عقلهم في    صلى اهلل عليه وآله وسلمانطباع النبي  

صلى اهلل عليه  لم يتذكروا انطباع النبي  أ ؟  وساخطة  حزينة وغاضبةو مظلومة    السالم
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كان سيكون موقف النبي    ماذا؟  أعلن أنه مسلمن  أوحشي حتى بعد    حول   وآله وسلم
حدث    وعرف ما  عليه السالم  عاد موسىأ كما    تعاىلعاده هللا  أ لو    صلى اهلل عليه وآله وسلم

ما فعله اتباع السامري بدينه    ه السالمعليكما عرف موسى    عليهم السالم عترته  دينه و ل
صلى اهلل  نوا عودة النبي  مِ أقد  من يسمون صحابة    كان  إذا؟ و عليه السالم وأخيه هارون  

في ذلك    نوا عذاب يوم القيامة والخزي الذي سيحيط بهم مِ أبنفسه هل    عليه وآله وسلم
  صلى اهلل عليه وآله وسلمألم يحذروا من أن يكونوا من ضمن من سيقول النبي  ؟  اليوم

  تعاىل  ما هذه الجرأة على هللاعنهم، "أصحابي أصحابي" بينما ُيساقون الى النار؟  
ن  أن كل الدالئل تشير  إ  ؟ عليهم السالم   وعترته الطاهرة  صلى اهلل عليه وآله وسلمورسوله  
  وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي    اجر  دفعوالم ي   ةحابصال يسمون  أولئك الذين  غالبية  

ن  المدعين إال في دينه وال في قرباه. وهذا يدحض قول بعض    ؛جميلهولم يردوا  
أو ما يسمى بجيل    وسلم وآله عليه اهلل صلىتربية النبي  ثمار  كل جيل الصحابة هم  

بل كان .  ويجسد جهاًل مزمنا بالتاريخ المحقق  القرن األول. وهذا قول غير حقيقي
والكاذب والظالم والمفتري والناهب والمتقمِ ص  فيهم المنافق والطليق والخائن والناكث  

. وهذا يوضح  وأن معظمهم لم يستفيدوا من البعثة النبويةً   لما هو غير مناسب له
نه القرآن. فقد جعل  يَّ كان التبليغ فقط كما ب   وسلم  وآله عليه اهلل  صلىن مهام النبي  أ

فقط بينما رفضت حقبة    اً ومبلغ  اً ومنذر   اً مبشر   وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي    تعاىل  هللا
كان  سف  لألو   . عليه السالمأمير المؤمنين اإلمام علي    ؛ القائم بالتأويل وة  بعد النب  ما

خذ من ذلك البالغ  أ. فمن  ه سس القوية لتحريفضعت األو ضربة قاصمة للدين   ذلك
عدلااللهي   ووالى  أحسنه  السالم عترة  الالقرآن؛    واتبع  من    وناَصَرهم،  عليهم  وتبرأ 
عرض عن ذلك  أ من  أما  فضل فهو من المؤمنين  لى األإر من نفسه  وغيَّ أعدائهم  

باإلسالم   و وتظاهر  الظالمين  والمنافقين وتولى  والخائنين  والغادرين  فهو   الناكثين 
 .  منهم 

  وسلم  وآله عليه  اهلل صلىونبيه    تعاىلعهود هللا    صحابةغلبية ال أ هكذا تناسى  و          
خيرة من حياة فاطمة  وكانت الشهور األ   . همو ولم ينصر   عليهم السالم البيت    أهلا  و وخذل

فاطمة    ترحل. وهكذا  هل الدين أ للدين و صحابة  تعج بمشاهد خذالن ال   عليها السالم
النبي    التي حملها  نطباعاتاال   تلك   انطباعات تشبهمعها  هي تحمل  و   عليها السالم
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خيرة. بل ان الواقع بعد  يامه األأ عن غالبية من هم حوله في    وسلم وآله عليه اهلل  صلى
النبي    وسلم  وآله عليه اهلل صلىالنبي   لقول  مصداق  ،  وسلم  وآله عليه اهلل صلى هو 
 ضب  جحر سلكوا لو حتى وذراًعا بذراع شبًرا بشبر  قبلكم كان من سنن  "لتتبعن

ًا آخرًا اطلقه  تحذير هملوا  أ ضافة الى ذلك فإن من يسمون الصحابة قد  باإل   " .لسلكتموه 
 كفاًرا بعدي ترجعون  "العرفنكم   حينما خاطبهم قائاًل،  وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  

حقًا لقد فعل من يسمون الصحابة كل ما حذرهم منه    ".بعض رقاب بعضكم  يضرب
كشعب السامري    لقد أصبحوا   .نتهكوا الدين وحرفوه إ قد  ف .  وسلم وآله عليه اهلل صلى  النبي

باحث والمتدبر  . لذلك يرى ال ال عالقة لها بالدين االصيل   فقط وطقوس  دينيبمظهر  
؛  تباع السامري كأ  صبحواأ  سالميةقوا الرسالة االلن غالبية من تأ  ناآلفي التاريخ  

دون  كثرية من  أن  إ  وسلم وآله عليه  اهلل صلى. وهكذا تحقق قول النبي  مسلمون متهوِ 
وأن منهم من لن يقابل    الذين حرفوا دينهم   مم السابقةتلقى التبليغ سيدخل جحر اال

 صلىسيبقون مع النبي  أولئك الذين  أبدًا وأن    مرة أخرى   وسلم وآله عليه اهلل  صلىالنبي  
هم    وسلم وآله  عليه  اهلل ذلك  النعمكهقليل؛  بعد  اعتراف    . مل  اآلن  نرى  وبالفعل 

ن من حكموا الجزيرة العربية خالل العقود الماضية لم يعادوا  أالقيادات الصهيونية  
أبدًا. وها نحن اآلن نرى مهلكة آل  المسلمين  المغتصبين ولم ينصروا  الصهاينة 
سعود القريشية الجاهلية البدوية النجدية تركض "ركض قريش" لتقيم تجمع أحزابي  

مدني متحضر حتى    جديد يعادي الدين وأهل الدين وهي قد فشلت في إقامة مجتمع
بعد أن كانت ومازالت من أكبر منتجي النفط ألكثر من خمسين سنة. بالفعل فإن  

 وآله عليه  اهلل  صلى من آذوا النبي  احفاد  مثل هؤالء البدو األعراب الجاهليون هم  
 وآله  عليه اهلل صلىأذًى لم يتأَذ بمثله نبي من قبله ومازالوا يؤذون أتباع النبي    وسلم
 لم ينج منه حتى االطفال. وتفجيرًا ومنا هذا تنكياًل وقتاًل إلى ي وسلم

صلى اهلل  مة التي تركها النبي  ن غالبية األأحقيقة  لوكل ذلك كان نتيجة             
أصبحوا  أكانت    عليه وآله وسلم لذلك  واالستحماق.  واالستبغال  االستحمار  سهلة  مة 

فمبدأهم    زل كذلك.راب منذ األع وقد كان األواالستخفاف الى يومنا هذا  سهل التعمية  
انهم مع من غلب حتى ولو كان   فإنهم خذلوا الحق  مخطئاً السياسي هو  لذلك   .

الذين حضروا  صحابي  فأين أكثر من مئة ألف  ونصروا باطل اقطاب السقية وإال  
  خليفة للنبي   عليه السالمأمير المؤمنين اإلمام علي وتنصيب    وغدير خم  حجة الوداع
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هل الحق؟ كيف يسيطر على الحق  أ ين موقفهم من الحق و أ؟  آله وسلم صلى اهلل عليه و
ويضعوا لبنات االنقالب    األعرابية   حفنة من المهاجرين وخمسمائة من قبيلة أسلم

قام   هل  وتحريفه؟  الدين  يسمون  على  بمسؤولياتهم من  بما  أوهل    ؟الصحابة  وفوا 
هللا   عليه  كانصلى اهلل عليه وآله وسلم   ونبيه  تعاىلعاهدوا  هل  يسمون    ؟  الذين  اولئك 

كانوا  ليه لكنهم  إكثرهم كان يستمع  أن  أم  أ  صلى اهلل عليه وآله وسلميفهمون النبي  صحابة  
فاطمة  ؟ كيف ُيهاَجم دار  صلى اهلل عليه وآله وسلم  متلكون عقواًل تفهم ما يقوله النبيال ي

؟  لنصرتهاحرك أحد  تي   لم مع ذلك  مهبط الوحي و وهو دار النبوة و   عليها السالمالزهراء  
  ه سكت عنقد    هوبعد  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    استشهادن الواقع الذي ساد ُقَبيل  إ

ضخامة حجم التمرد واالنقالب على  كشف  ي  غريبالتاريخ ولذلك يحيطه غموض  
ائق!  الكثير من الحق  كتب التاريخ فإنه استطاع حجب . وبما أن المنقلب قد  الدين

مانة وكان أكثر المستهدفين من الصحابة  ن غالبية الصحابة خانوا األأفهنا نرى  
قطاب  أعمد  .  عليهم السالمالبيت    هل تأييد ألال  ،و بأخرى أبطريقة    ، ظهرواأهم من  
في حروب    عليهم السالمالبيت    هلألمثل هؤالء الصحابة الموالون    لى قتلإالسقيفة  
السقيفةافتعلها   طالئع الجاهلية الثانية من أمثال خالد بن الوليد  بتحريك    اقطاب 

عليهم    غيرهم لقتل المؤمنين الموالون ألهل البيتكرمة بن ابي جهل وزياد بن لبيد و وع
بادة الناس في تلك الحقب  إ قطاب السقيفة افتعال الحروب و أ. فقد استطاع  السالم

اإل لمحاربة  فقط  والمسلمين  ليس  بين    اً يضأبل  الحقيقيون  سالم  نفسية  لخلق هوة 
المسلمين اإل وغير  التي    .سالم  الجهود  تلك  نجحت  عائشة  ولذلك  فيها  ساهمت 
حيث كانت  .  وروبا والبالد األخرى ألى  إ سالم  جها الطليق معاوية بصد تقدم اإلتوَّ و 
لذلك  و   .الحقاً   الجاهلية الثانيةجندة السقيفة تهيئ الطليق معاوية ليكون على سدة  أ
لمن رسخ البغي  الطريق  مهدوا    ن و بغاة وناكث  هم أقطابها ومن ناصرها  لسقيفة و إن اف

العلمانية الحاكمة على المسلمين  الطليق معاوية  أكمل  فقد    . الحقاً  الدولة  تأسيس 
الغرب اآلأساسها  أوالتي وضع   لذلك يرى  السقيفة.  ن لمعاوية وجذوره  أن  قطاب 
فبنفس  وهكذا  لى الغرب.  إصيل  سالم األ وصول اإلحجب  في    كبير    السقيفية دور  

النبي   معاصرو  سكت  الذي  االنحرافي    صلى اهلل عليه وآله وسلمالقدر  االنقالب  على 
تغييب الحقائق عن الناس على مر  أيضًا  ن  يالمنقلباتباع  استطاع  فقد  والتحريفي  

  مر الدين ال يعنيهم.أن عما حدث وكأن يالتاريخ ليظل الناس ساكت
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والمغزى الوجودي من   السالم عليها  الزهراء  استشهاد فاطمة
 مقدسمكان مرقدها الغياب 

 
 

من أثر اعتداء    عليها السالمحاصر المرض والوهن والحزن فاطمة                     
،  عليه السالم  الصادق اإلمام  . يقولفي رحمها  جنينهاقْتلهم ل قطاب السقيفة عليها و أ

 في السبب  هو ذلك وكان   1."شديداً  مرضاً  ذلك من ومرضت محسناً  "فأسقطت 
  ،قال عليه السالم  الحسين أبيه عن العابدين  زين عليه السالم اإلمام  ويقول استشهادها. 

 أمرها يكتم أبي طالب أن  بن علي أوصت  هللا  رسول بنت فاطمة "لما مرضت 
 طلبت  الذين  المدينة أهل من ألنها يئست   2".بمرضها أحداً  يؤذن  وال  خبرها  ويخفي 

عليه  امير المؤمنين اإلمام علي  بل خذلوها كما خذلوا   لكنهم لم ينصروهانصرتهم  
 فلم ترغب في رؤيتهم.   السالم

مؤلمة           سطور  التاريخ  األ  وحزينة  ويسرد  ولحظات  لليوم  حياتها  من  خير 
يَ  الثرى  أنينًا وحزنًا دائماً يمو   بكي بها كل من يقرأهامواراتها  قلبه  فقد رأت  تلىء   .

 اهلل  صلىها النبي  ابأخر يوم من حياتها  آفي منامها في    عليها السالمالزهراء  فاطمة  
 ألشد  إني وهللا فقالت: مشتاق! فإني إليك  بنية إلي   "هلمي ، يقول لها وسلم وآله عليه

تستعد لالنتقال   وبدأت وقامت من غفوتها 3". عندي الليلة  أنت لها: فقال إليك شوقاً 
ولكنها مشفقة  ئه بلقا وهي تحمل بين جنبتيها فرحاً  وسلم وآله عليه اهلل صلىلى أبيها  إ

عليه  امير المؤمنين اإلمام عليًا وصت زوجها  أعلى صغارها الذين ستفارقهم. لذلك  
أمير  وصت  ألولدها مثلها. كما   مامه ألنها ستكون أختها أُ  ةابنن يتزوج بأب  السالم

ويجهزها   من دون أن يكشف جسدها  يغسلها أن  عليه السالمالمؤمنين اإلمام عليًا  
عليهما  تدعو كانتالتي  صهاك و   ابنبي قحافة و أ  ابنوأال يصلي عليها    ويدفنها ليالً 

 .  وال يحضرا مواراتها الثرى  صالة تصليها في كل
وانتقلت    العمر  ربيع  في مظلومة،  مقهورة  عليها السالم هكذا استشهدت فاطمة         

قال  ممتلئًا بالحزن. ف   صلوات اهلل وسالمه عليهبيها أ لى جوار  إ   عليه السالم الزهراء  فاطمة
 إنها .... اللهم محمد؟ بنت  يا  العزاء  "بمن ،  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
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كما    4".الحاكمين  أحكم  يا لها فاحكم ت مَ لِ وظُ  فصلها،  فآنسها، وهجرت  أوحشت  قد
 وخيرتك رسولك  وبنت  أمتك إنها "اللهم ، عليه السالمأمير المؤمنين اإلمام علي قال 
اللهم من  وبين بينها  وأجمع درجتها،  وأعل  برهانها وأعظم  حجتها،  لقنها  خلقك، 

بعض المخلصين من   الليل جاء وعندما جن  5".وسلم وآله عليه صلى هللا  محمد
رضوان اهلل تعاىل   ذر الغفاري  وأبو   رضوان اهلل تعاىل عليه  سلمان الفارسي  مثال أالصحابة  

أمير المؤمنين اإلمام  وصلوا مع    رضوان اهلل تعاىل عليه وعمار بن ياسر   والمقداد   عليه
ثم   عليه السالمعلي   اإلمام علي    نزلهاأ  عليها  المؤمنين  اللحد   عليه السالمأمير    في 
 عبد بن  محمد هللا رسول ملة وعلى وباهلل بسم هللا الرحيم،  الرحمن هللا "بسم  ،وقال
 هللا رضي بما لك  ورضيت مني،  بك  أولى من هو  إلى الصديقة  أيتها سلمتك  هللا، 
 وفيها نعيدكم  خلقناكم "منها،  عليه السالمأمير المؤمنين اإلمام علي    قرأ  ثم   6".لك

  عليه السالم أمير المؤمنين اإلمام علي   ن وضعهاأوبعد    7".أخرى  تارة  نخرجكم  ومنها
 صلى النبي  مرقد إلى العميق فتوجه  الحزن  به هاج التراب،  عليها وأهال لحدها في

 جوارك،  في النازلة تكابن  وعن عني هللا رسول يا عليك السالم، " يقول  وآله عليه اهلل
اللحاق فإنا أن  إلى بك، والسريعة   استرجعت فلقد راجعون، إليه وإنا هلل يقول: 
 هللا  يختار أن  إلى  فمسهد،  ليلي وأما فسرمد، حزني أما الرهينة. الوديعة، وأخذت

السؤال،   هضمها، على أمتك بتفاخر تكابن وستنبئك مقيم، بها أنت دارك التي لي
 عليكما سالم  والسالم الذكر، منك  يخل  ولم العهد يطل ولم هذا  الحال، واستخبرها

  مرقدحول  كتمويه   من القبور  عدداً  البقيع  في  سوى  ثم  8"...سئم  وال قال ال  مودع
وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم. حيث ان هذا يعكس واقع    عليه السالم الزهراء

 االرهاب السقيفي الداعشي الذي يستهدف حتى القبور. 
من الحزن    هائالً   هذه الدنيا وهي تحمل كماً   السالم  اعليهوهكذا فارقت فاطمة           

الدين. وقد فارقت هذه الدنيا وهي لم  مصير  على    واإلشفاقوالشعور بالظلم    واأللم
العشرين من عمرها.   المغادرةدل  ت ال  أ تتجاوز  ا ل  ةالسريع  هذه    اعليهلزهراء  فاطمة 

نة والنكوث  نها واجهت مآسي قاتلة ومميتة تحكي هول الخياأمن هذه الدنيا    السالم
 النبي كبد ؟ ففلذة "صحابة"  هم ن يسمونأولئك الذيقطاب السقيفة و أوالمظلومية من  

 وزوجة الجنة أهل نساء نساء العالمين وسيدة وبضعته وسيدة وآله  عليه اهلل  صلى
  الحسين اإلمام  و  عليه السالم  الحسناإلمام   وأم عليه السالمأمير المؤمنين اإلمام علي  
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 بضعة سوى   وآله عليه اهلل صلى النبي  والدها بعد تعش ولم  تموت مظلومة  السالمعليه  
  ؟صهاك   ابن بي قحافة و أ   ابن وهي غاضبة من    عليها السالمفاطمة  تمت  ألم  أشهر!  

في الصالة    ةمشاركمن ال  صهاك  ابنبي قحافة و أ  ابن عليها السالمفاطمة    منعألم ت
نسان  وال يعرف اإلفي قبر غير محدد    ليالً ؟ ألم ُتواَرى الثرى  تشييع جثمانهاأو  عليها  

ألم  !  مرقدها الطاهر اآلن؟ مكان    وآله عليه اهلل  صلىتباع النبي  أ أنه من  الذي يدعي
؟  وآله عليه  اهلل صلىأال نزور النبي  أنها قطعة منه؟    وآله عليه اهلل صلىيقل النبي  

  إذا حتى نزورها؟ ف  وآله عليه اهلل لىصمن النبي    ةفكيف ال نعرف مكان مرقد القطع
 عليها السالم أليست فاطمة    وآله عليه اهلل صلىكنا حريصون على زيارة مرقد النبي  

بهذه الطريقة    عليها السالم  قطعة منه وتستحق الزيارة؟ كيف يمكننا ان نهجر فاطمة
صهاك    ابن أبي قحافة و   ابن عامل    ماذالالقاسية؟ من الجاني الذي صنع هذا الحال؟  

الثرى    عليها السالمبهذه الطريقة الوحشية البربرية؟ إن مواراة فاطمة    عليها السالمفاطمة  
مآسي المرعبة واجهها أهل البيت  اللياًل وجهل الناس بمكان مرقدها الطاهر يبيِ ن  

وأهملها!    عليهم السالم الكهنوتي  التاريخ  عنها  سكت   أهل شاعر إلى  ع  مِ فاستَ لكن 
لقربى النبي  حقيقيًا    ي قلب كل من يحمل وداً بكِ األزري الذي يُ  السالم عليهم البيت

 :يقول   . حيثوآله عليه اهلل  صلى
 

 ثراها ويعفى المصطفى بضعة             *    ال ــيــل نــدفـت ورـــاألم أليـف     
 جواها  من غصة الدهر فم  في     *      او جش الناس  أعظم  وهي فمضت     

 9ا ــواهــثــم  هــمـــيض دسـق أي          *   الناس مثوى  لها  يرى  ال  وثوت      
 

دعشنة  صهاكية و فتحركوا ب  السالم اعليهقطاب السقيفة بدفن فاطمة  أ  مَ لِ عَ            
فأي صالة يريد الناكثون  بادعاء الصالة عليها.  مرقد الطاهر  وبربرية مقيتة لنبش ال

بعد    السالم اعليهفاطمة  والخائنون والظالمون والكاذبون واآلثمون أن يصلونها على  
أئمة الكفر وال    عليها السالمأن ينبشوا قبرها ويخرجوها من سترها بينما سمتهم فاطمة  

وهو    غاضباً  بذلك خرج  السالم عليهي  علأمير المؤمنين اإلمام  فلما سمع إيمان لهم؟  
وقد   الفقار  ذو  فاطمةأيحمل  مرقد  مكان  من  شخص  اقترب  إن    السالم اعليه  قسم 
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ألمير المؤمنين اإلمام    صهاك بدعشنة مقيتة  ابنقال  ف .  سقين األرض من دماءه لي
 فقال  10".عليها ونصلي لننبشن قبرها الحسن أبا يا وهللا لك، "ما،  السالم عليهعلي  

 يرتد أن  مخافة فتركته حقي "أما  ،ضب بغ   السالم   عليهعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
 ألسقين حجر منه لَ و ِ حُ  لئن  بيده  نفسي  فوالذي  فاطمة قبر  وأما عن دينهم، الناس 

من و   ابن فتراجع    11". دمائكم  األرض  الصهاك  أمير  من    خوفاً   يةدواعشعناصره 
مير المؤمنين  أل  صهاك ابن وفي رواية أخرى قال .  السالم عليهعلي  المؤمنين اإلمام  

عليها."السالم  عليه علي  اإلمام   والصالة  بنبشها  هممت  لقد  "وهللا  أمير    12،  فرد 
اإلمام   وذو    السالم  عليهعلي  المؤمنين  جوانحي  بين  قلبي  مادام  وهللا،  "أما  بحزم، 

أمير المؤمنين  خوفًا من    13الى نبشها، فأنت أعلم."الفقار في يدي إنك ال تصل  
صهاك، "اذهب فإنه أحق بها منا،    بنأبي قحافة ال  ابن قال  ،  السالم   عليهعلي  اإلمام  

وكل ذلك يجسد مستوى االستهداف المقيت والعنيد الذي تعرض   14وانصرف الناس."
 وهكذا غادرت صهاك.    ابنأبي قحافة و   ابنمن جانب    عليهم السالمله أهل البيت  

  تشكو بثها . وقد كانت  هذه الدنيا الفانية وهي مظلومة ومقهورة  السالما  عليهفاطمة  
في قلب كل مؤمن    فتوحاً م  ممن ظلموها لتبقى قضيتها جرحاً   أتبر ت و   تعاىل  هللا  الى

الحقيقة التي  الحق و سئلة من يريد استجالء  أ  صدر الحاضر م / ويبقى قبرها الغائب
 .يمانإجلية لمن كان له عقل متدبر وقلب فيه ذرة و ا واضحة  متركته

بي  أ   ابن على   غاضبة وهي  عليها السالم الزهراء   فاطمة استشهدت وهكذا           
وهو موقف هللا    عليها السالم  الزهراء  موقف فاطمةن هذا هو  وأ  .صهاك   ابن قحافة و 

هو   عليها السالم  الزهراء  ن غضب فاطمةأونبيه بنص األحاديث التي توضح    تعاىل
  عليها السالم  الزهراء  فاطمة  هالم يكن هناك غضب من جانب  إذاو   .تعاىل غضب هللا  

عل  ماذا لف تدعو  و أ   ابن ى  كانت  قحافة  تصليها  صهاك    ابن بي  صالة  كل  في 
أن   وأمرت الصالة عليها ومواراتها الثرى  رو حضأنها منعتهما من  حتى تقاطعهماو 

هو  ن هذا  أ  ؟ وحقاً هامرقدلى يومنا هذا مكان  إوال يعرف أحد    الثرى ليالً تتم مواراتها  
ويجعله    عليهم السالمصاب أهل البيت  ِلما أقلب المؤمن ويمأله ألمًا وحسرًة  دمي  ما ي

 . عليهم السالميستشعر هول المأساة التي عايشها أهل البيت 
يهفوذال  عليها السالم  الزهراء  فاطمة  مرقد  فأين           مؤمن إ  ي  كل  قلب  ليه 
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  دانةإ  عليها السالم  الزهراء  فاطمة  مرقدليس في عدم معرفة المسلمين مكان  أومؤمنة؟  
ليس في عدم معرفة أ ؟  ى دربهماسار علصهاك ومن    ابن بي قحافة و أ   بن ال  ابدية

ل األ   عليها السالم  الزهراء  فاطمة  مرقد المسلمين  من  العديد  لطرح  عن  مدعاة  سئلة 
 عليه اهلل صلى  النبياستشهاد    بعدخالفة  اغتصبوا الولئك الذين  البربرية ألطبيعة  ال

ليس في عدم معرفة المسلمين اليوم مكان طبيعة الظالمة لحقبة حكمهم؟ أ الو   وآله
العترة  و   وآله  عليه  اهلل صلىن النبي  أداللة واضحة    عليها السالم   الزهراء  فاطمة  مرقد

بواسطة    ماديرثهم الديني والوواجهوا اغتصابًا إلقد مروا بظلم    عليهم السالمطهار  األ
  العرب؛   مةأير  مة أخرى غأي  أفي    االسالمية   منقلبي السقيفة؟ فلو نزلت الرسالة

عليها   الزهراء  فاطمة  مرقدلكان  اء عمومة قتلة االنبياء والرسل،  ابن:  االغبياء  عراباأل
يتجدد به ايمان المؤمنين ويتقربوا بذلك  و   زمنيشهده الناس على مر ال  موقفاً   السالم

صحاب  أقل قدسية من  أليست ب  عليها السالمفاطمة الزهراء    نلى رب العالمين ألإ
بل أعلى مقاما  15﴾﴿َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهم مَّْسِجداً  ،الذين قال المؤمنون في شأنهمالكهف 

أرفع مقامًا حتى من الكعبة التي يزورها    عليها السالمأليست فاطمة الزهراء    منهم.
ويغضب لغضبها؟    عليها السالملرضى فاطمة الزهراء    تعاىلالناس؟ أال يرضى هللا  

ن كانوا  إيوم القيامة    وآله عليه اهلل  صلى   النبي  سألهم  إذا ن  و سيجيب المسلم  ماذا فب
  وآله  عليه اهلل  صلىالنبي    واظب؟ الم يعليها السالمفاطمة الزهراء    مرقديعرفون مكان  

أولئك الذين  ي  ُيبكِ فويقف عليه وَيبكي  ،  عليها السالممنة  آ  ؛مهألى قبر إ على الذهاب
لى ُأُحد ويقف على  إ  على الذهاب  وآله عليه اهلل صلىالنبي  واظب  لم يأ حوله؟  كانوا  

 صلى موقف النبي  سيكون    ماذافويترحم عليه؟  ، سيد الشهداء،  رضي اهلل عنهقبر حمزة  
  الزهراء   فاطمة  مرقدمكان  ون أنهم لم يكونوا يعلمون  المسلمرد    إذا   وآله  عليه  اهلل

ن  و ال يعرف المسلمأليس من العار  كيف سيشرحون سبب هذا الوضع؟ أ ؟  عليها السالم

؟  صلوات اهلل عليهما؛ بضعة النبي  لهيةن مكان دفن تلك المخلوقة السماوية واإلاآل
  هل أ وتشتت مراقد    عليها السالمليس في عدم معرفة المسلمين لمكان دفن فاطمة  أ

عمد  المت  ماوتغريبهوأهله  حول العالم داللة واضحة على غربة الدين    عليهم السالمالبيت  
 ؟سار على دربهمقطاب السقيفة ومن  أبواسطة  
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فاطمة    ماذا ل           الطاهر بإخفاء    عليها السالمأمرت  ليس في  أ؟  مكان مرقدها 
  يواليهما على مر العصورصهاك ومن    ابن بي قحافة و أ  ابن عار كبير على  ذلك  

الذي تسببا فيه لقلب   ؟ وكلنا يعلم  عليها السالمالزهراء    فاطمةوتحكي عمق الجرح 
  وآله  عليه  اهلل  صلى   النبيوكلنا يعلم أن  ؟  عليها السالمالزهراء    فاطمة  يعني غضب   ماذا

 صلى ر غضب النبي  بَ عتَ ال يُ أ" .أغضبني أغضبها فمن مني، "فاطمة بضعةقد قال،  
ل  وآله  عليه  اهلل النبي  ه ايذاء  وُيؤِذي  ُيغِضب  من  يظل  هل    وآله عليه اهلل  صلى؟ 

هل  ؟  تعاىل   وُيؤِذيه بغضب هللا   وآله عليه  اهلل  صلى ال يبوء من ُيغِضب النبي  أ؟  مؤمناً 
﴿َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن    ،التي تقولالقرآنية  اآلية  صهاك يعلمان    ابنأبي قحافة و   ابنكان  

ِ َلُهْم َعَذاب     قولصهاك يعلمان    ابن أبي قحافة و   ابنهل كان    16؟ ﴾َأِليم   َرُسوَل ّللا 
ْنَيا َواآلخرة َوأََعدَّ َلُهْم َعَذاباً  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن ّللاََّ َوَرُسوَلهُ ،  تعاىل  هللا  َلَعَنُهُم ّللاَُّ ِفي الدُّ

يدل  أ  ؟ ﴾مُِّهيناً  اإلمام  خفاء  إ ال  المؤمنين  دفن  عليه السالمعلي  أمير  فاطمة   مكان 
القائمين على األأب  السالم   اعليهالزهراء   كانوا دواعش وبرابرة  ن  الزمن  مر في ذلك 

  خراج الموتى وهتك حرمتهمإ يتوانون عن حفر ونبش القبور و أزمانهم وال  ووحوش  
بالرغم  ونبشه    عليها السالمفاطمة    مرقدصهاك البحث عن    ابنحاول    ماذالف؟  وِسْتِرهم

هي التي   عليها السالمخبره ان فاطمة  أ عليه السالم علي من ان أمير المؤمنين اإلمام 
هو    ىنفاذ وصية المتوفإن  إصهاك    ابنال يعلم  أ؟  منعت حضورهم لمراسيم دفنها 

  عليها السالم مرقد فاطمةنبش في  اكهص  ابنة كانت نيهل م أسالم؟  اإل تعاليم أحد 
يوم    وآله عليه  اهلل صلىكما فعل مع النبي  أن يوصوا  امتداد النتهاكه لحق الناس في  

فاطمة  ابنبي قحافة و أ   ابنلم يفهم  أ رزية الخميس؟   عليها   الزهراء  صهاك موقف 
ايمانهما باإلمنهما    السالم قائلة،عندما  سالم  وحتى من  المسلمين    ﴿َفَقاِتُلواْ   امرت 

  ابن صهاك و   ابنأال نستطيع أن نقول أن ما فعله    ؟ ﴾ َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّهْم اَل َأْيَماَن َلُهمْ 
 ؟عليهم السالم وعترته وآله عليه اهلل  صلى  أبي قحافة كان امتدادًا لكيدهما للنبي

فقد            الحقيقة،  الزهراء    كان المتعمد لمخفاء  كان لذلك اإل في  فاطمة  مرقد 
السالم بمقاطعتها    عليها  وثيقة  األ  ألربابعالقة  عليهم.الدواعش  وغضبها    وائل 

ذلك،  باإل الى  افاضافة  النبيلن  استشهاد  بعد  ساد  الذي    وآله عليه اهلل صلى  واقع 
تحتاج لجراحة    جاهليةو أعرابية    مةأنزلت على  كانت قد  االسالمية  رسالة  يوضح أن ال
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  مراضهاأمن  االسالمية  الرسالة  نعمة  تتعالج ب ها  لعمن دون تخدير  طويلة األمد و 
أنه  مزمن بل و تلك األمة األعرابية مرض    ن مرضألكن اتضح    .الجاهلية واألعرابية 

مزمن   من  أمرض  األأكثر  لذلك  مراض  السابقة  الي لم  مم  االعراب  نعمة  ستوعب 
المؤكد بأهل الثريا    بدالاالست  ون نتظر بل وي   هؤالء االعرابمثل  فال أمل من    .اإللهية

. والواقع على مر العصور يثبت  صلى اهلل عليه وآله والذي وعد به القرآن الكريم ونبيه 
أن تأخذ عليها تلهث وأن  هي كالكالب:  فأمة األعراب  .   وإلى يومنا هذا هذا جلياً 

تتركها تلهث. فمن الذي يوالي أتباع السامري اآلن سوى األعراب الجاهليون مع  
الوهابيون النجديون واإلخوانيون المتسربلون نفاقًا بلباس الدين ليستمروا في    كهنتهم 

و  الناس؟  والكذب  تراث من  إضالل  والمتناقضات  باإلسرائيليات  يعج  الديني  منهم 
سوى   الجاهليون  الوالتدليس  لألعراب  الديني  والنجدية    جسامهم أبتراث  الوهابية 

يتعبدون    واإلخوانية؟  الذين  هم  خالومن  سوى  ل  من  الديني  والتحريف  التزوير 
الوهابيون   كهنتهم  مع  الجاهليون  مما  و األعراب  واإلخوانيون  إلى  النجديون  أدى 

تخلفهم العقلي والعقائدي واألخالقي واالجتماعي والسلوكي فجعلهم كالحمير التي  
عليها؟   االطالع  تستطيع  ال  لكن  ظهرها  على  أسفارها  نتاجات  تحمل  هم  فهؤالء 

ة ومعتورة سقت الناس جرعات التضليل التي ُبِذَرت بذرة شجرتها يوم  مذاهب مبتدع
السقيفة ونظائرها مثل رزية الخميس ومعارضة تأمير أسامة وغيرها من الطامات  

 والموبقات التي ارتكبها االعراب. 
فمن الذي يقارع  ؛  عليهم السالمنظرنا اآلن إلى أتباع أهل البيت    إذا بينما            

البيت   أهل  أتباع  سوى  والحاضر  الماضي  السالمباطل  باقة  عليهم  تزدهر  وأين  ؟ 
عليهم    األخالق والقيم اإلسالمية المتكاملة سوى في المجتمعات التي توالي أهل البيت

مواالة مخلصة وخالصة؟ وأين ازدهار مختلف أنواع العلوم سوى مع أتباع    السالم
شركوا  أاليهود والذين  ستهدفهم  الطالبين للثريا؟ ومن هم الذين ي  معليهم السال  أهل البيت 

البيت أتباع أهل  ؟ فالحق واضح لكل من له مسكة  عليهم السالم   من األعراب سوى 
الفطري  فالعربي األصيل    !! عقل   عليهم السالمهو الذي يوالي أهل البيت  واالنسان 

أتباعهم وسيظلون كذلك ونرى  البيت و   هلبينما األعراب هم األعداء التاريخيون أل
المفروضة من جانب األعراب الجاهليين على كل   ذلك واضحًا اآلن في الحرب 

 . عليه السالم أرض تهتف باسم امير المؤمنين اإلمام علي 
فاطمة    مرقد  يضاً أقطاب السقيفة لم يستهدفوا الخالفة فقط بل  أن  وهكذا فإ          
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  وآله عليه اهلل صلىنبي  لنكوثهم وخيانتهم لل  جسدت موقف الرفضالتي    عليها السالم
كان الناس    إذا على الدين. وفي كلتا الحالتين، فوقفت في وجه انقالبهم  و   ورسالته

عرفون مكان المرقد الطاهر أو ال يعرفونه فإن ذلك يختزن نفس الُبعد الرمزي الذي  ي
األ نفس  الت  جوبةينتج  سكت  ألسئلة  والتبيانية  والروحية  الكهنوتي  التاريخية  اريخ 

ل واقع استشهاد فاطمة الزهراء الدلف فيها لكن تحو  عليها   المزيف عن طرحها أو 
التاريخ    السالم منه  تهر ب  ما  لكل  وتوضيحًا  تبيانًا  الطاهر  مرقدها  موقع  وغياب 

لمؤمنين على البراءة الدائمة ممن ظلم  . ومثل هذا الحال يحث االكهنوتي المزيف 
  الزهراء   فاطمة  ومكان مواراة   توقيت فالوقائع المحيطة ب.  عليهم السالم   وآذى أهل البيت

المسلمين مكان  الثرى    عليها السالم اإل  مرقدهاوعدم معرفة  جرامية  يوضح الطبيعة 
ويدل داللًة واضحة على المعاناة التاريخية التي ُصبَّت على    لمن اغتصبوا الخالفة

  عليهم السالمالمعاصر تجاه اتباع أهل البيت  ن العداء  أ ويوضح    عليهم السالم  أهل البيت
يحاولون فعل ما حاول   عليهم السالمهل البيت  كان سيجعل االعداء المعاصرين أل

كان مكان   إذا  بكلمة اخرى،  .عليها السالم  صهاك فعله؛ اال وهو نبش مرقد فاطمة  ابن
بامتدادات  قيامة  لى يوم الإ   ظل مستهدفاً معروفًا ل  عليها السالم  المرقد الطاهر لفاطمة

ومن اتبع طريقهما كما  صهاك    ابنبي قحافة و أ   ابناتباع  ؛  عليهم السالمعداء العترة  أ 
؛ أتباع الحميراء )قرن الشيطان( وابيها  نواصب العصر النجديين كيف أن  نرى اآلن  

ل الحقد  مقابر  في    عليهم السالمعندما هدموا آثار العترة    ابي قحافة،   ابن البقيع وحو 
في مكة المكرمة إلى مراحيض وال حول وال    وآله عليه اهلل  صلى  بيت النبيالناصبي  

قوة إال باهلل العلي العظيم. كما استهدفوا مراقد األئمة الطاهرين في كربالء والنجف  
ليفهم الناس عبر األجيال امتدادات األذى    أماكن اخرى وسامراء ودمشق والقاهرة و 

.  صلوات اهلل عليهم امجعني نبي وعترته الطاهرين  الجاهلي األعرابي السقيفي المنافق لل 
وجودياً  مغزى  هناك  كان  نفسه من وراء    لذلك  مكان  إ لإلسالم  فاطمة خفاء  مرقد 

حاول    ابنن  أذ  إ .  عليها السالمالزهراء   البإجرام  صهاك  ونبش  الطاهرحفر    مرقد 
بادعاء  وهتك سترها    عليهما الصلوات والتسليم ة المصطفى  ابنخراج جثمان الطاهرة  إو 

وكان سيفعل    .وحامله اإللهي  لهي فيهالفقار اإل  يالصالة عليها لوال خوفه من فعل ذ
بغضًا بأحب  صهاك فعله    ابن ما حاول  أتباع أقطاب السقيفة عبر التاريخ أسوأ م

هللا   الطاهر  مكان  ب  ناسال   جهلن  أو   . وآله عليه اهلل  صلىللنبي    تعاىل خلق  المرقد 
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خالق  الجاهلية أل   نوعيةال لى  إن لهو داللة واضحة  لى اآلإ   عليها السالم   الزهراء  لفاطمة
مستعدين على فعل  ومازالوا  الذين كانوا  ومن سار على دربهم  المغتصبين للخالفة  

رض وتحت االرض من ذاكرة  الذين هم فوق األ  تعاىل  اهل هللا  آثار   ي شيء إلزالة أ
في كل ضمير حي  ومكان مرقدها  وموقفها    عليها السالمالناس لذلك بقيت فاطمة  

الظلم والتنكيل الذي    ظللي  غاب مكان مرقدهاو   عليها السالمحتى ولو غابت فاطمة  
وصمة عار في جبين الظالمين والخائنين والمجرمين    عليهم السالمالبيت    أهل واجهه  

  والناكثين   من اتخاذ الظالمين والخائنين والمجرمين  ير لمن يأتي الحقاً وتحذ والناكثين  
الوقود   ماهالظلم الذي ُصبَّ عليها و  عليها السالمالزهراء فاطمة . ان مأساة أولياء له

اال  عن  للبحث  والضمائر  والقلوب  العقول  يحرك  األ الذي  االسالم  صيلسالم  ؛ 
  عليها السالمالزهراء  آسي على فاطمة  صب الملى  إدى االنقالب عليه  أ االصيل الذي  

 وتحريف الدين برمته.  عليهم السالمطهار األذريتها  و 
فاطمة  ف            على  صبت  التي  البيت    عليهم السالمالمصائب  أهل  عليهم  وبقية 

ي قحافة  أب  ابنيا لهول المصيبة التي ارتكبها  يجعل المتناول للتاريخ يقول:    السالم
 عليه اهلل صلىن النبي  أرغم    وآله  عليه اهلل  صلىصهاك في حق بضعة النبي    ابنو 

تكراراً   وآله في  أ "  ، قال  هللا  بيتيأ ذكركم  كسرو   17". هل  ذلك  ضعة  بِ الخاطر    اومع 
  وآله  عليه  اهلل صلىالنبي    وآذوها وأغضبوها كما كسروا خاطر  حقها اوهضمو الشريفة  

أبي   ابنالشريفة يوم رزية الخميس ويوم ذهب يجر قدميه متكئًا على ساندين لينزع 
قلبه  و جعل دموع المؤمن منهمرة  ا مآسي تانه .قحافة من إمامة الناس في الصالة

  ن كل إ.  عليهم السالم   بيتال  أهلصاب  أ  ام  على  حزناً   يدمي وكبده يتفطر مادام حياً 
ألنه يدرك  ينتحب  و يبكي بل    عليها السالم  فاطمةعن الظلم الذي ُصبَّ على  يقرأ    من

 اهلل  صلىفي أعقاب استشهاد النبي    عليها السالم  فاطمة  أصابتكم المعاناة التي  
كيان كل مؤمن   تهد  السالم عليها فاطمة الزهراء الظلم الذي ُصبَّ على  ف.  وآله عليه

قلب مظلومية    . هوتدمي  يقرأ    ضخامةيدرك    عليها السالم  الزهراء  فاطمةكما أن من 
التضليل الذي حاول أقطاب السقيفة وكهنتهم صبه على قلوب وعقول الناس حتى  

والنهب   التاريخي  للُنْصب  أتباعًا  و تقمَّص  الذي  يصبحوا  الدين  على  عباءة  أصر 
عن الظلم الذي ُصبَّ على  يقرأ    ذيالمؤمن الحقيقي الن  اختيار الضاللة لالمة. إ
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موقفاً   عليها السالم  الزهراء  فاطمة و أ   ابنب  مندداً   يتخذ  قحافة  و   ابنبي    يتبرأصهاك 
صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنيدعو على  ؛  عليها السالمموقف فاطمة    بنَّىمنهما بل ويت 
هو  وهذا    عليها السالمفهذا هو الذي فعلته فاطمة الزهراء  .  ة يصليهافي كل صال 

مؤمن الحقيقي  لإن افكل مؤمن ومؤمنة نموذجًا ويقتدي به.  يتخذه  الذي يجب أن  
فان قلبه يتفطر    عليها السالم  الزهراء  فاطمةالظلم الذي ُصبَّ على  ذي يتعرف على  ال

  ؛ اطفالهمر يختص ليس فقط بطعامها وطعام ان األويشعر بوجوم وحزن عميق أل 
صيل  األ سالمي  بالدين اال   يضاً أبل  وأسباطه،    وسلمصلى اهلل عليه وآله  ريحانات النبي  

قطاب السقيفة على محاصرة  أوقد عمد  . عليهم السالمالذي يقوم بأمره العترة الطاهرة  
للطلقاء  الطريق  قطاب السقيفة  أ  مهدكما    .واجتماعياً   اقتصادياً   عليهم السالم  أهل البيت

البيت  َصفُّو ليَ   وأتباعهم أهل  السالما  الدين    جسدياً   عليهم  ويزيفوا  صورتهم  ويشوهوا 
عليه  واإلمام الحسن    عليه السالملذلك فمن قتل امير المؤمنين اإلمام علي    اإلسالمي.

ابي قحافة    ابنهما    عليهم السالموبقية العترة الطاهرة    عليه السالمواإلمام الحسين    السالم
ق في مدى  ودق ِ   التاريخ  حداثأ في    ئ أيها القار   فتمعنصهاك وليس غيرهما.    ابنو 

ارتكبه  واالذى  الظلم   البيت  صهاك في حق    ابنبي قحافة و أ  ابن الذي  عليهم أهل 
في    ئ تمعن القار   إذافعلى مر العصور.  الذي له آثاره على جميع الناس  و   السالم

  تعاىل  ال لعنة هللاأاحداث التاريخ بقلب وعقل مفتوح، فإنه لن يجد خيارًا إال أن يقول:  
عليهم وبنيها  عليه السالموبعلها  عليها السالم الزهراء على الظالمين الذين ظلموا فاطمة

جعلونا  و االسالم االصيل  حرفوا  و   عليهم السالمالبيت    أهل وتسببوا في مآسي    السالم
ضالل  في ال عشنا  لذلك  نسخة مزورة من اإلسالم السقيفي النجدي الحميرائي و نرث  

 . عقودًا من حياتنا
  فالمؤسف حقًا أنني تربيت في بيئة يسود فيه الكذب والترهات على منبر            

ئة عام فإنه لن يسمع  اعاش االنسان لم   إذا وحتى    ومنظومة التعليم واإلعالم   المسجد
الى   أنهم يقفون هذا السكوت  يوضح  . أال  عن غدير خم وال عن رزية الخميس، الخ 

  عليهم السالمي اخفاء مآسي أهل البيت  يشاركون فو صهاك    ابنو بي قحافة  أ   ابنجانب  
لم   ماذال؟ كانوا يعرفونها  إذا كتموا عنا الحقيقة ماذالف؟  البشرية  لكي يحموا اصنامهم 

جهاًل،    ،أم أنهم  ؟ هل هم جزء من البالط السقيفيكانوا يدركونها  إذا   يصرحوا بها لنا
؟ هل  ن دينًا مزيفاً ورثوا التزييف ويتعبدوا من خالل التحريف وال يعلمون أنهم يتبعو 
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أم نحن    الدينعلى  و   صلى اهلل عليه وآله وسلم   هم جزء من االنقالب الفلتوي على النبي
وال   ساروا  حيثما  معهم  ونسير  الضالين  ونتبع  التاريخ  هامش  على  نعيش  شعب 

 ؟نستطيع أن نستبين سبيل الحق بأنفسنا
الظلم الذي ُصبَّ على    التاريخ   حداث أ ت لي  فَ كشَ   فقد ،  تعاىل بحمد هللا  لكن            
عامة. فقد    بصفة  عليهم السالمبصفة خاصة وأهل البيت    عليها السالمالزهراء  فاطمة  

عليها  تخذ موقف فاطمة  أ ن  أنفسي    عاهدتُ . لذلك فقد  حقائق كنت أجهلهااكتشفت  
، عليها السالمكما فعلت فاطمة    ،لهما  العناً صهاك    ابن بي قحافة و أ   ابنمن    السالم
بلغها بكل ما وسأ   مانة في عنقيأحقائق التاريخ  كما أن  منهما.    بهما ومتبرئاً   ومندداً 

اية  والمشاعري من دون  واألخالقي  تحمل من وزنها التدبري والوجداني والعاطفي  
يمكن  ذلك ال ل األمر أمر دين؛ إما جنة أو نار، و و دوران. فأو لف أو مواربة  أتقية  

أولئك  لى  إركن  أن  أال يمكن    . للمجرمين  كون ظهيراً أن  أال يمكن    .بداً أكتم الحق  أن  أ
صلى  ورسوله    تعاىلمن حاد هللا    ال يمكن أن أواد   .تمسني النارسف   وإالالذين ظلموا  

  تعاىل يأمرنا هللا    .لكل انسان  ك  لْ عناقنا ومِ أ مانة في  أ. والحقيقة  أبداً   اهلل عليه وآله وسلم
    أهلها ونبلغ رساالته.لى  إ مانات ن نؤدي األأ
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قطاب ألم يبايع  عليه السالم  يعلأمير المؤمنين المام  
 بدا  أ السقيفة 

 
 

أصبح  هلها. وبذلك  أ بي قحافة الخالفة الشرعية من  أ  ابن اغتصب                     
أمير المؤمنين اإلمام  له كما قال    اً متقمصكان  بل    بأهله مر هو ليس  أعلى سدة  

قد حذَّر الناس من أن يتقدموا    صلى اهلل عليه وآله وسلموبما أن النبي  .  عليه السالمعلي  
م أقطاب السقيفة و   السالم   معليهعلى أهل البيت   اتبع دربهم  كل موعليه فإن تقدُّ ن 
يجعل عهود أقطاب السقيفة عهودًا باطلًة وال عالقة لها    السالم   معليهعلى أهل البيت  

باطل  واقع  هو  باطلة  ال   تلك العهود وبالتأكيد سيكون الواقع المنبثق من  بالحق أبدًا.  
الحق   يمكن ألهل  لذلك ال  كهنة  أبكل جوانبه  ادعى  لقد  به.  يبايعوه ويرتضوا  ن 

بي قحافة بعد  أ   ابن بايع  قد    الم عليه الس  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أالبالط السقيفي  
الكذب بعينه.  .  عليها السالمفاطمة    استشهاد  علي  فأمير المؤمنين اإلمام  وهذا هو 

ن يبايع الباطل  أ  له   يمكنذلك الن مخرجات السقيفة باطلة ولأعتبر  ا   عليه السالم 
قرآن  وأنه مع الالحق معه  أن  مع الحق و   عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام    . فأميربداً أ

ن يبايع  أ  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام    فال يمكن ألميروأن القرآن معه وعليه  
  عليه السالم علي  قبل أمير المؤمنين اإلمام  الباطل مهما كانت قوة الباطل. فكيف ي 

عندما    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    ويبايعهم. ألم يرفضالسقيفة    بأقطاب
حتى    الخالفة فضحى بكرسي    قطاب السقيفةأمر بشرط اتباع سيرة  عرضوا عليه األ

؟ فهل يمكن صهاك   ابن ابي قحافة و   ابنال يبايع على اتِ باع سيرة منحرفة اسسها  
أُ   عليه السالمعلي  يكون أمير المؤمنين اإلمام  ن  أ بايع  اتباع  الحقًا  رفض    اً ناسقد 

عليه  علي  لك ازدواجية معايير وأمير المؤمنين اإلمام  أليست ت ؟  منحرفة  ألنهاسيرتهم  
؟ ما الذي يجبر أمير المؤمنين اإلمام  أبداً   بريء منها وال يمكن أن يقع فيها  السالم
و من أتى بعده ويرفض بعد ذلك اتباع  أأبي قحافة    ابنعلى مبايعة    عليه السالمعلي  

بي  أ  ابن قد بايع    عليه السالم  اً يعل أمير المؤمنين اإلمام  ن  أمقولة  إن  فولذلك  سيرتهم؟  
عطاء  إ جل  ألهي فبركة وكذب واضح من    عليها السالمفاطمة    استشهادقحافة بعد  
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ل  ألقطابعهود  لشرعية  ومن    الضالة  طريقهم السقيفة  على  أقطاب  .  سار  فكهنة 
صلى اهلل عليه وآله  للنبي  عليه السالم علي السقيفة استغلوا طاعة أمير المؤمنين اإلمام 

لم يجد العدد الكافي من األنصار    إذاوَتْرِكِه مواجهة أقطاب السقيفة عسكريًا    وسلم
قد بايع أقطاب السقيفة. إال أن هذا    عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام    أن فإدعوا  

أبدًا أقطاب    عليه السالم  اً علياالدعاء كذب مفضوح. إذ لم يبايع أمير المؤمنين اإلمام  
ن  أوصياء والخلفاء الشرعيين  يمكن لألنبياء واأل  ، نعم . و الوضع  ادنالسقيفة بل ه

وصياء  لكن ال يمكن لألنبياء واأل  سائدون   الباطلأهل  الوضع الذي يكون فيه  يهادنوا  
يبايعو أوالخلفاء الشرعيين    وهكذا فعل بعض األئمة األطهار بداً ا اهل الباطل أ ن 

ذلك عندما تطلب  نفسه قد فعل     عليه وآلهصلى اهلل  من بعده بل وكان النبي  السالم   معليه
الكعبة تحت سيطرة المشركين في عام   صلى اهلل عليه وآله وسلمترك النبي  . فكما االمر

اإلمام  ا المؤمنين  أمير  ترك  فكذلك  الحديبية  السالم علي  تفاقية  الخالفة    عليه 
ترك  وكما  ليتبيَّن ضالل الذين تقمِ صوها للناس كافة على مر العصور.  غتصبين  للم

أمير  كتابة الوصية رغم طلب الناس منه ذلك فكذلك ترك    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
للنبي    الناس  ثار خذالنآ الخالفة حتى يرى الناس    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  

وسلم وآله  عليه  اهلل  و   صلى  السالمعترة  لاوللدين  أمير    . عليهم  بخالفة  النبوية  فالوصية 
اإلمام   اإللهي    صلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي    عليه السالمعلي  المؤمنين  الميثاق  هي 

أن رفض الناس لذلك الميثاق اإللهي والنبوي يوضح عدم طاعة الناس  بينما  والنبوي  
صيل  م اال سال فهل سيظل اإلوالدين وأهل الدين.  صلى اهلل عليه وآله وسلمونبيه  تعاىلهلل 

ن التظاهر باإلسالم والتسربل بلباس الدين  ام  في غياب الوصية النبوية، أ  سائرًا، 
االنحراف عن  نتائج  مآالت النفاق وآثار االنقالب و   كشفالخالفة سوف ي  اغتصاب و 
السقيفة ألهل الحق  أ  نرى الحقاً وف  ؟ فسالمستقيم  طريق ال اقطاب  ن استضعاف 

نبياء  األو   تعاىل هللا    يغضب   وسيضع واقعاً   ناسال   كلسيكون له مآالته الوخيمة على  
نحراف قومه بعد  اعندما عاد ليجد    عليه السالمكما غضب موسى    عليهم السالموالرسل  

العجل  وفرض    عليه السالمهارون  هدف السامري المنحرف القوم واستضعف  ن استأ
الناس  هارون .  على  السالم   فقال  السالم لموسى    عليه  اْلَقْوَم    ابن "،  عليه  ِإنَّ  ُأمَّ 
َمعَ  اْسَتْضَعُفوِني َتْجَعْلِني  َواَل  األْعَداَء  ِبَي  ُتْشِمْت  َفاَل  َيْقُتُلوَنِني  اْلَقْوِم   َوَكاُدوْا 
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هارون    1".الظَّاِلِمينَ  يكن  الظالمين  عليه السالمولم  القوم  مع  أمير  و   أبدًا  يكن  لم 
قوم الظالمين والناكثين والمنقلبين  أيضا أبدًا مع ال  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  

عليه  علي  ألمير المؤمنين اإلمام    صلى اهلل عليه وآله وسلمفقد قال النبي    .والمتقمصين 
علي  أمير المؤمنين اإلمام  ن  أال  إبالنسبة اليه    عليه السالمبمنزلة هارون  انه    السالم

ن يكون قد اتبع الظالمين وكذلك  أنفى    عليه السالمرون  اليس بنبي. وه  عليه السالم
﴿َربِ  اْغِفْر ِلي َوأَلِخي  ،  عليه السالم  . فقال موسىعليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  

اتََّخُذوْا   ﴿ِإنَّ الَِّذينَ ،  تعاىل  وكان رد هللا   2﴾.َوَأنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ  َرْحَمِتكَ  َوَأْدِخْلَنا ِفي
ْنَيا َضب  مِ ن رَّبِ ِهْم َوِذلَّة  ِفياْلِعْجَل َسَيَناُلُهْم غَ    3﴾.َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْفَتِرينَ  اْلَحياِة الدُّ

أبي قحافة الكذب من خالل مرويته األحادية المفبركة والتي وصفتها    ابنألم يفتري 
أبي قحافة بأنه    ابن  عليها السالمبأنها "فرية" وبذلك صنفت فاطمة    عليها السالمفاطمة  

اْتباع  مفترً  أليس  أبي قحافة اليوم أكثر األمم ذلة وخيبة وخزيًا على سطح    ابن؟ 
نةأبي قحافة   ابناألرض؟ فقد عطل   تناولها أو  النبوية وحرقها ومنع الناس من   السُّ

التحدث بها كما سنرى الحقًا وفي نفس الوقت لم يلتزم بالقرآن وتشريعاته وأحكامه.  
أكثر   السقيفة  اقطاب  انحرافات  من  أليست  اإلسالم  على  عجل    خطورة خطورة 

موسى قوم  على  األ  عليه السالم  فموسى؟   عليه السالم  السامري  رمى  غضباً قد    لواح 
ورأى    بأقطاب السقيفة لو عاد   صلى اهلل عليه وآله وسلم  محمد   كان سيفعل النبي  ماذاف

ذين  ورضخوا للمنقلبين ال   عليه السالمعلي  أن القوم قد خذلوا أمير المؤمنين اإلمام  
ورفضوا أحكام القرآن واستهدفوا سنته وهاجموا    صلى اهلل عليه وآله وسلمذبوا على النبي  ك

صلى اهلل  ؟ الن يقول بئسما خلفتموني من بعدي؟ كما كان النبي  عليه السالم   أهل البيت 
يعلم مآالت انحراف الناس عن الخالفة الشرعية لذلك حذرهم من رفض    وسلمعليه وآله  

 فاعلين،  وال أراكم  علياً  تؤمروا "وإن،  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    . حيث قال أوامره 
ايضًا    صلى اهلل عليه وآله وسلم  وقال النبي"  .المستقيم الطريق بكم  يأخذ  مهدياً  هادياً  تجدوه

وسلك الناس   وادياً  سلك قد  علياً  رأيت  إذا عمار "يا،  هلل عنهمارضي ا لعمار بن ياسر  
 يخرجك من  ولن ردى، على يدلك لن فإنه الناس  ودع علي، مع فاسلك غيره  وادياً 
اإلمام  كان  فكذلك    " .هدى المؤمنين  السالم علي  أمير  مآالت    درك يايضًا    عليه 

قطاب السقيفة على الخالفة الشرعية  أاالنحراف التي ستصيب الدين بسبب انقالب  
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بالكثير    باءوا وبالفعل    الظلمالمزيد من  ب  يبوؤوا ن  ألذلك لم يبايعهم بل حذرهم من  
من كان يعلم أنهم    عليه السالمعلي  من الظلم. فكيف سيبايع أمير المؤمنين اإلمام  

من    عليه السالم   اً عليأمير المؤمنين اإلمام  يبايع  عقل أن  يُ ذ كيف  إ  سيبوؤون بالظلم؟ 
من تمنى   عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام ال يعرف ميراث الجدة؟ كيف يبايع 

عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام  ن يكون شعرة في جسم عبد مؤمن؟ كيف يبايع  أ
من    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  من تمنى لو كان بعرة؟ كيف يبايع    السالم

أمير المؤمنين  وخائنين وناكثين وظالمين؟ كيف يبايعهم  وغادرين  اعتبرهم كاذبين  
ال    تعاىل  ن هللاأوصفهم بالخائنين وهو يعلم  بالرغم من أنه    عليه السالمعلي  اإلمام  

  بداً أ  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام    مكن ألميرنه ال يأيهدي كيد الخائنين؟ كما  
صهاك وبعد ذلك ينقض قسمه    ابنيسمع قول    وأالال يبايع  أ  تعاىل   ن يحلف باهللأ

ب المعصوم  نْ . فهذا مستحيل في جَ عفان  ابنصهاك أو    ابنأو    بي قحافةأ   ابنويبايع  
صلى اهلل عليه  الذي قال عنه النبي  وعدل القرآن واألقضى بين الناس و وحامل الحق  

عليه  علي  المؤمنين اإلمام    ال يمكن ألميرإذ  ن الحق يدور معه حيث دار.  أ  وآله وسلم
  عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام    أمير ولذلك يمكن الجزم أن    مهسَ ر قَ ن يبِ أإال    السالم

أال    عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام قسم أعندما ف . بداً أبي قحافة أ  ابنلم يبايع 
ن  أالباطل و   مع قطاب السقيفة  أن  أالحق و   معقسم ألنه  أنه  إفيعطي البيعة للمنقلبين  

عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام  يتراجع  سفكيف    .هو الحق  ةبيعرفض اعطاءهم ال 
 يه وآله وسلمصلى اهلل علآمنا بنص النبي    إذافعن موقفه الحق ويبايع الباطل؟    السالم

يقول   اإلمام  ن  إالذي  المؤمنين  مع الحق والحق معه يدور    عليه السالم  اً عليأمير 
بي قحافة من الحق خالل تلك الستة أشهر التي لم  أ   ابن حيث دار فما هو موقع  

؟ من منهم حاد عن الحق ومن  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  فيها    هيبايع
لى الحق وتوافقا عليه  إن كالهما ركن  أم  المزعومة أ لبيعة  الباطل بعد ا  معمنهم بقي  

بايع    إذاففهذا كالم ال يقبله العقل أبدًا.  لى الباطل وتوافقا عليه؟  إن كالهما ركنا  أم  أ
بايع وما    ماذالبعد ستة أشهر فأبي قحافة    ابن  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام    همقطاب السقيفة حتى يبايعأالذي تغير في نهج  

ان يبايعهم على محاربتهم    عليه السالممير المؤمنين اإلمام علي  هل يمكن أل؟  السالم
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مغتصبة؟  والذي باشروا فيه بمجرد تقم صهم للخالفة ال  صلى اهلل عليه وآله وسلم  لسنة النبي 
 أبي قحافة  ابن   لم يبايع   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ن  إمر فففي حقيقة األ

  ابنمبايعة على    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    جبر يس هناك سبب ي ًا ولبد أ
أمير    ن أيدعمهم في ادعائهم  برهان  ي  أقطاب السقيفة  أوليس لكهنة    . أبي قحافة

  مع! فأقطاب السقيفة كانوا اقطاب السقيفة  قد بايع عليه السالمعلي المؤمنين اإلمام 
  بداً أ   عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  حتى هلكوا ولم يبايعهم    معهالباطل وظلوا  

أمير المؤمنين  ن  أادعاء كهنة البالط السقيفي بإن  فوعليه  .  ألنه ال يبايع الباطل أبداً 
غير صحيح    اتبع طريقهم و من  أقطاب السقيفة  أقد بايع    عليه السالمعلي  اإلمام  

 . بداً أ
ي بأن أمير المؤمنين اإلمام  السقيفالبالط  ن ادعاء كهنة  إفي الحقيقة، ف          

  ابن بي قحافة هو محاولة إلضفاء شرعية على نهب  أ  ابنقد بايع    عليه السالمعلي  
أمير المؤمنين  . فقد ظل  ةوتقمصهما للخالف  صهاك لميراث النبوة   ابن بي قحافة و أ

منهم  ولى باألمر  أنه  أ مامهم بأللبيعة وظل يصدح    رافضاً   عليه السالمعلي  اإلمام  
بي  أ  ابنما فعله    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  وقد وصف    وبصوت عال.

كيف  وعليه،  وتقمصًا للخالفة،  إلرث النبوة   وسرقةً   صهاك انه كان نهباً  ابنقحافة و 
اإلسالم  عملية النهب للحق الشرعي في    عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  يبايع  

أمير  ي قحافة قال في حق  أب  ابن ن  أ؟ فادعاء كهنة البالط السقيفي  وتقمُّص الخالفة
  ، جنبه" إلى فاطمة كانت ما شيء على أكرهه "ال، عليه السالمعلي المؤمنين اإلمام 

قد تجرد من    عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أي  ال يعنكان صحيحًا،    إذا 
أبي قحافة    ابن كان    إذا ف  . استشهادهالى جنبه من بعد  إ  عليها السالم  وقوف فاطمة
فإنه ما كان سيهاجم بيتها ويهدد بحرقها ويقتل طفلها غير    عليها السالم يحترم فاطمة  

له قوته الرافضيه  والروحية التي   عليها السالم فموقف فاطمة  المولود ويكسر ضلعها.  
رمز بجانب كل مؤمن على مر األزمان وبالتأكيد فإن ذلك الموقف يكون دائمًا مع 

صلوات اهلل  اإلمام علي  نين  مير المؤمأالدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين  
  ، ميتةً   وأ  حيةً كانت    إذا،  عليها السالمفباإلضافة للدعم الشرعي من فاطمة    .وسالمه عليه

ن  بهذا فإلهية والنبوية و له الشرعية اإل   عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام    أمير إن  ف
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يطابق قول    جنبه" إلى فاطمة كانت ما شيء على أكرهه "ال  ، ي قحافةأب  ابنقول  
بي قحافة يحاول  أ  ابنن  أل  . هداف والدوافعفي األ  فال" رسوله أخو  "وأما  ،صهاك   ابن 

  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن ال شرعية تحمي  أن يصور لمن حوله  أبتلك الصيغة  
أمير المؤمنين  صهاك تجريد    ابن بينما يحاول    عليها السالمبعد حياة فاطمة    عليه السالم

وفي نفس الوقت  من فضائل منصوصة في الحديث النبوي.    السالمعليه علي  اإلمام  
عليه عندما يقول    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    ةبأفضلي  بي قحافةأ   ابن قر  ي
   . "فيكم  قيلوني فلست بخيركم وعلي  أ"

آثار             فإن  بين  وعليه،  اإلمام  المواجهة  المؤمنين    عليه السالم علي  أمير 
صهاك من جهة أخرى    ابنبي قحافة و أ   ابنمن جهة و   عليها السالم  وفاطمة الزهراء

يس هناك  ول عليها السالم فاطمة استشهادن تنتفي بألى يوم القيامة وال يمكن إ  ستبقى
على إثر  أبي قحافة    ابن يبايع    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  مبرر يجعل  

العترة  الدين و   بي قحافة في حقأ  ابن ما فعله  ذلك فإن  وب.  عليها السالم  فاطمة  استشهاد
  عليها السالم   فاطمةقالت    إلى يوم الدين. إذ   تههو جريمة معلقة في رقب  عليهم السالم 

أمير  ن شرعية  أ" كما  .حشرك يوم تلقاك  مخطومة مرحولة "فدونكها  ،أبي قحافة  بنال
عليها  فاطمة    استشهاد تنتهي ب مة ال  في األامه  ومق  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  

اإلمام    السالم المؤمنين  أمير  يستجديها  السقيفة    عليه السالم علي  وال  أقطاب  من 
هي   بل  والظالمين.  والخائنين  الناكثين  من  شرعية  الكذابين  مستمد  القرآن  ومقام 

 لى يوم الدين. إوباقية ومدعومة بها حصى والنصوص النبوية الصحيحة التي ال تُ 
الذي خلقته  واقع  لل   معارضاً   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  قد ظل  ل          

شنها   التي  الحروب  في  يشارك  ولم  برمته  يميناً أالسقيفة  السقيفة    ويساراً   قطاب 
جل توسعة رقعات تأمُّرهم على الناس وسيطرتهم  أ من    متسربلين بلباس دين مزيف 

في جوهرها  تلك التوسعات الجغرافية  لم تكن    واستنزافهم واستغاللهم لهم. إذ  عليهم 
نسختهم "المجردة" من القرآن    معهم   احملو االسالمي األصيل بل  جل نشر الدين  أمن  

نةوبعض   كأداة ولباس    ستغلوهافاالمقتصرة على ما ال يمس تقم صهم للخالفة    السُّ
راضي التي  ظاهري وقراطيس يبدون بعضها ويخفون غالبيتها حتى يجذبوا سكان األ

المزورة إ يصلون   لقبول نسختهم  وأن ليها  سينتشر  أن اإلسالم  يعلمون  كانوا  فقد   .  
  تصل العادل المو لهي  النبي اإلو سالم  إلراضي كانوا قد سمعوا عن اسكان تلك األ
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المنظومات    ت سئمتلك الشعوب كانت قد    ن أوبما  .  وسلمصلى اهلل عليه وآله  بالسماء  
صلى اهلل  النبي   منهج الحياة الذي يدعو اليهالتي كانت تحكمهم ورأوا كل الخير في  

قواًل  ن تلك السيرة مازالت تتألأل  أمتمسكون بها و   "أصحابه"ن  أظنوا  و   عليه وآله وسلم
.  لم الذي كانوا يعانون منهزلي الظاذلك الواقع األظالم  تخرجهم من  وأنها س وعماًل  

يقبلون  التوسعية  السقيفية    " الغزوات" راضي التي تصلها  لذلك فقد كان سكان تلك األ 
توطيد قبليتها  من أجل  السقيفة  خط    ا ي وظفهتسالم لكن في نسخته المزورة الاإل

في وقع االمر،  تأمرها عليهم.  تقوية  و والبالد  لناس  ا وانتهازيها واستغالل  وعرقيتها  
بأنه أتاه بقوم ال    عليه السالمعلي قاله الطليق معاوية ألمير المؤمنين اإلمام فإن ما 

واستراتيجيات  دوافع  يفرقون بين األربعاء والجمعة أو بين الناقة والجمل يجسد روح و 
السقيفة وهكذا كان الحال في كل البالد التي وصل إليها أقطاب السقيفة واولياؤهم.  

ستحمارهم واستبغالهم إلى مستوى أن أهل الشام قد  إصل مدى تضليل الناس و وقد و 
اإلمام   المؤمنين  أمير  استشهاد  من  وسألوا    عليه السالمعلي  استغربوا  المسجد  في 

الخط السقيفي الُمَضلِ ل  دعاية  "أيصلي علي؟" وكل ذلك من أثر    :بغباء الُمَضلَِّلين
 .  الخميس  الذين فرض على الناس الضاللة يوم رزية

ظل اقطاب السقيفة يعتبرون منبر المسجد رمزًا للسلطة وليس منبعًا  لقد            
للنهج    معارضاً   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ظل  لذلك  و للدين أو الهداية  

عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام  لذلك لم يتخذ   . له والنحرافاته  السقيفي برمته ومنتقداً 
عندما اشترطوا عليه    الخالفةكرسي  وضحى ببل    هم السقيفية نموذجاً تجربت  السالم

ممارسات   و   ابناتباع  قحافة  المنحرفة  ابنابي  السقيفي  .  صهاك  النهج  ان  كما 
عفان كما سنرى الحقًا بيد أنه يمكن    ابنكثر انحرافًا في عهد  أالمنحرف اخذ ابعادًا  

  بن الطليق ابوسفيان ال  لنا ان نرى ارهاصات الحكم القبلي العضوض في نصيحة
عفان    ابن  جاءعندما  ف اموي خالص.  نظام حكم  عفان بأن يحول نظام الحكم الى  

 أبو به يحلف فوالذي الكرة، تلقف تلقفوها أمية بني "يا  ،بو سفيان أ قال  للسلطة،  
 وال  جنة هناك فما ... وراثة صبيانكم  إلى ولتصيرن  لكم، أرجوها ما زلت سفيان

قطاب السقيفة  أفي قلوب    كان مختلجاً سفيان    ابنوحقيقة فإن ما قاله الطليق    4".نار
ال  إبو سفيان  أ كما صرح به  علنًا  ة لم يصرحوا بذلك  فقطاب السقيأن  أرغم  أيضًا  

 .  ومعاداتهم ألهل الدين  عمالهم التحريفية في الدينأ من خالل   هنهم برهنو أ
  ابن بي قحافة و أ  ابن بشرعية   عليه السالمعلي لم يقر أمير المؤمنين اإلمام           
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  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  اج ذلك من رفض  ت. ويمكن استنابداً صهاك  
سيرة   و أ   ابناتباع  قحافة   عوف بن الرحمن عندما عرض عبد. فصهاك  ابنبي 

  ، توليهالستة  ما تسمى بشورى في ؛ عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  عرض على  
في   صهاك مرجعاً   ابنبي قحافة و أ  ابنسيرة  األخير من  ن يجعل  أشريطة  خالفة  ال

  اً عليأمير المؤمنين اإلمام ن  إال أ  صلى اهلل عليه وآله وسلمقرآن وسنة النبي الحكم مع ال
الشرط    عليه السالم ذلك  و أ  ابنممارسات  يجعل  بأن  رفض  قحافة  صهاك    ابنبي 

. وهذا  صلى اهلل عليه وآله وسلم وسنة النبيالقرآن  في الحكم وأصر على االكتفاء ب  مرجعاً 
  االسالمي  عالقة لها بالدين   م تكن لهاصهاك ل  ابنبي قحافة و أ   ابن ن سيرة  أيدل على  

كيف  ف. وعليه  االسالمي مخالفة صريحة وعلنية  مخالفة للدينأن سيرتهما  بل    بداً أ
قد  يكون  و قطاب السقيفة  أسيرة  أتباع    عليه السالمعلي  مام  أمير المؤمنين اإليرفض  

عالقة    صهاك  ابنأبي قحافة و   ابن ة  كيف تكون لسير اليس في ذلك تناقض؟  ؟  بايعهم 
وارتكبا الكثير من المظالم وانغمسا    وادارياً   كانا فاشلين دينياً بالرغم من أنهما  بالدين  

نةفي كثير من االنتهاكات السافرة للقرآن و  بل وضربا بالنصوص القرآنية  لنبوية  ا  السُّ
معاديين    يضاً أ نهما لم يكونا فقط جاهلين بالدين بل كانا  والنبوية بعرض الحائط أل

 استهدفا الدين في مقتل.لذلك له و 
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نةبي قحافة للقرآن و أ  ابنمحاربة   النبوية السُّ
 
 

نة                     نةو منهج الحياة. و أ نمط أو الطريقة هي لغة السُّ  اصطالحاً  السُّ
 صفة أو  تقرير  أو  فعل أو قول  من صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي ي عن وِ رُ  ما كل هي

نة ن يكون أهلأ  لقية. وبذلك يكون طبيعياً أو خَ  لقية خُ  الحقيقيين هم الذين يتبعون    السُّ
صلى اهلل  بقول النبي   ن ويقتدون بكل ما يتعلق بذلك التعريف االصطالحي ويتمسكو 

 وفعله وآله وسلم صلى اهلل عليه   نبيال  قول ذ أن إوفعله وتقريره وصفاته.   عليه وآله وسلم
ونتقر   دنتعب   وشرع  حجة وتقريره اتَّ تعاىللى هللا  إب به  به  السقيفة  أبع  . فهل  قطاب 

؟ فلننظر للتاريخ نظرة فاحصة ومدققة وباحثة  صلى اهلل عليه وآله وسلمة النبي  نَّ القرآن وسُ 
لنعرف الحقيقة وندرك هول الحرب التي شنها اقطاب السقيفة على    وناقدة  ومحققة 
نةالقرآن و  نة ومع ذلك يدعي من يوالي أقطاب السقيفة أنهم من أهل  النبوية السُّ   السُّ

 ! ويا للعجب 
نةمر، لم تبدأ الحرب على  في حقيقة األ          النبي    استشهادالنبوية بعد    السُّ

صلى  حياة النبي    اثناءبل كانت لتلك الحرب الشعواء جذورها    صلى اهلل عليه وآله وسلم
  اهاسو   خر  آ  حد  أ. وكانت من شنت تلك الحرب هي قريش وليس  اهلل عليه وآله وسلم

الُموَعز إليهم من قريش وأعرابها    ن في المدينةيود جالمو وطالئعها    من خالل أقطابها
ترقوا المسلمين ويكذبوا على النبي  ليخ  صلى اهلل عليه وآله وسلمبأن يتحلقوا حول النبي  

  ، العاص بن عمرو بن هللا  عبد ذ قال إ .  ويرتبوا لتحريف الدين   صلى اهلل عليه وآله وسلم
 سمعته  شيء كل وقالوا تكتب قريش فنهتني رسول من أسمعه شيء أكتب كل  "كنت

 فذكرت الكتابة عن والرضا؟ فأمسكت  الغضب في يتكلم  بشر وهو هللا رسول من
 منه خرج ما بيده نفسي فوالذي  أكتب :  وقال  فيه إلى بأصبعه فأومأ هللا  لرسول ذلك 
ى  . انظر إليها الباحث عن الحق أفانظر    1".لى فمه الشريفةإحق، وهو يشير   إال

.  ال الحقإنطق  يال    ذيال   صلى اهلل عليه وآله وسلمتدوين سنة النبي  تمنع    يوه  "قريش"
واستمروا في ذلك    صلى اهلل عليه وآله وسلم أثناء حياة النبي    وقد كانوا يفعلون ذلك حتى

بعد هي  !  استشهاده  بشراسة  التي ذكرها عبد هللا بن عمرو بن    " تلكقريش"فمن 
صلى  لصالح قريش حتى أثناء حياة النبي  قطاب السقيفة الذين عملوا  أالعاص سوى  
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تشهاده وذلك بمنع تداول  واستمروا في نفس االستراتيجية بعد اس  اهلل عليه وآله وسلم
نة النبوية أو التحدث بها وحتى أنهم ذهبوا الى مدى حرقها ونتيجة لذلك تسببوا   السُّ

متجسدًا في قرآنه وُسنَّته وعترته  من هي التي استهدفت الدين  في تزييف الدين. ف
سوى    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    استشهاد وحتى بعد  اإلسالمية  منذ بداية الرسالة  

نة يتطابق ذلك التوجه الذي نشأ أثناء حياة النبي يش؟  قر    ومع أي توجه معاد للسُّ
نةوعمل على منع تدوين    صلى اهلل عليه وآله وسلم  صلى  النبوية بعد استشهاد النبي    السُّ

الذي قال  صهاك    ابن كما عبر عن ذلك  هل كان جزءا من قريش  ؟  اهلل عليه وآله وسلم 
فمن هي    ".ووفقت  فأصابت لنفسها قريش  ".... فاختارت  ،مر انقالب السقيفةأفي  

؟ والغريب في  واختارت لنفسها وضلت  صلى اهلل عليه وآله وسلم قريش التي خالفت النبي
بأنه مصدر توفيق! وبالفعل  العاصي    صهاك وصف ذلك االختيار   ابناالمر أن  

 كما أخرج !  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ورسوله  تعاىللقد اختارت قريش غير اختيار هللا  
  : قال  وجعه بالنبي  اشتد  "لما   بصياغة مريبة تقول،   عباس ابن عن بخبث   البخاري 

أن"  . بعده  تضلوا  ال كتاًبا  لكم  أكتب بكتاب ائتوني فإنإال  سابقًا  رأينا  كما    ابن   ه 
النبي  كصها عليه وآله وسلم  عصى  في  و   صلى اهلل  التشكيك  مدى  الى  ذهب  بوقاحة 

  صلى اهلل عليه وآله وسلمدعا الناس الى معارضة النبي  و تهمه بالهجر  االعقلية و السالمة  
ومنعه    صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك النبي    ابنعطَّل  وهكذا    ".حسبنا كتاب هللاوقال، "

األجندة  قد أعلن  صهاك    ابنهذا يعني أن  الحماية من الضالل. و من كتابة وصفة  
بتشريعه    ىتأو   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    وتقرير   فض فعل وقولور نة  المعادية للسُّ 

وعليه يمكننا أن نسأل    .والمضل لألمة  الخاص المناقض للدين والهادم لهالصهاكي  
في منع تداول ونشر  صهاك    ابن ة و أبي قحاف ابنسياسة    ت سؤااًل منطقيًا هنا: اليس

هللا بن عمرو بن العاص    عبدالتي منعت  لحديث النبوي متطابقة مع سياسة "قريش"  ا
يأمر بأن    صلى اهلل عليه وآله وسلمكان النبي  في الحقيقة فقد  من كتابة الحديث النبوي؟  

صلى  ي  يكتب ما يقوله النب  عليه السالميكتبوا عنه وكان أمير المؤمنين اإلمام علي  
"قريشًا"    اهلل عليه وآله وسلم أن  إال  القرآن  النبوي على حواشي  التبيان  أيضًا  ويكتب 

تناول  وظلت تنهى عن    صلى اهلل عليه وآله وسلمكانت تنهى عن ذلك في حياة النبي  
نةونشر  علينا أن نسأل مرة أخرى:  ! صلى اهلل عليه وآله وسلم النبوية بعد حياة النبي  السُّ

صهاك ومن    ابنأبي قحافة و   ابن لم تكن أقطاب السقيفة؛    إذا " تلك  من هي "قريش
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صهاك بعد استشهاد    ابنأبي قحافة و   ابن أال يتوافق فعل    اتبع دربهما المنحرف؟
صلى  هللا بن عمرو قبل استشهاد النبي    مع ما واجهه عبد  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  

نةفي شأن تدوين    اهلل عليه وآله وسلم بوية والتحدث بها ونشرها؟ فكل هذا يوضح  الن  السُّ
نةأن أجندة السقيفة المعادية للدين بصفة عامة و  النبوية بصفة خاصة كانت    السُّ

تختمر تلك االجندة  . حيث كانت  صلى اهلل عليه وآله وسلمقبل استشهاد النبي  حتى  جاهزة  
هاد النبي  قبل استشحتى  في دواخل أقطاب السقيفة بل وكانوا يباشرون في تطبيقها  

 .  صلى اهلل عليه وآله 
بشكل  جندة المعادية للسنة النبوية  بي قحافة تلك األأ  ابنوبالفعل بدأ تطبيق            

 وتبعهما النهج الحقاً   صهاك نفس   ابنوواصل  واسع وُمعَلن بعد السقيفة المشؤومة  
القحافي والصهاكي    شعارجواء مبدأ ال أ. وفي  عفان ومن أيد خط السقيفة  ابن في ذلك  
أنفسهم كما رأينا    به أقطاب السقيفةلم يلتزم  الذي  المريب "حسبنا كتاب هللا"  الغريب و 

في ممارساتهم،    وسنرى الحقاً   صلى اهلل عليه وآله وسلم في قضية فدك وسهم النبي  سابقاً 
صبحت هي المسيطرة وسترتكب المزيد من  أ قد    تعاليم الدينيةن البيئة المعادية للإف
نةالنتهاكات ضد القرآن و ا  هل الدين. أ النبوية و  السُّ

نة النبوية ومحاربتهم لها فقد كان  قطاب السقيفة للسُّ أففيما يختص بانتهاك           
  نبيال  استشهادبعد    صلى اهلل عليه وآله وسلمنبي  ول من كذب على ال أبي قحافة  أ  ابن

من ميراث النبي    عليهم السالم  بيتأهل الجل حرمان  أمباشرة من    صلى اهلل عليه وآله وسلم
  ابن ة  مرويلصالح    زوراً عائشة وحفصة  قد شهدت  كما ذكرنا فو .  صلى اهلل عليه وآله وسلم

عائشة وحفصة    تعندما ذهبهذه الحقيقة  عفان    ابنفضح  . وقد  المفبركةأبي قحافة  
  ابن وهكذا فقد بدأ    !صلى اهلل عليه وآله وسلم  يراثهن من النبيا سمْينه مللمطالبة بم  إليه 

نة تزوير   يرة س "  بما يمكن أن نسميه  وفي مستهل عهده   بي قحافة مبكراً أ النبوية"    السُّ
لبَ  . وبذلك  والشهادة عليه زوراً   صلى اهلل عليه وآله وسلمات الكذب على النبي  نَ ووضع 

نة النبوية  لل   نة التحريف العلنيسُّ   ول من سنَّ أبي قحافة  أ  ابنكان   وشهادة الزور  سُّ
من خالل    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    استشهاد بعد  ضد األحكام والتشريعات القرآنية  

 عفان.   ابنحسب تعبير    ؛عرابي الذي يتطهر ببولهعائشة وحفصة واأل
استهدف             قحافة  أ   ابن كما  نةبي  التداول  ةالنبوي  السُّ من  والمنع    بالحرق 
ن  أبعد    صلى اهلل عليه وآله وسلمأحاديث النبي  حرق  بي قحافة  أ   ابنوُيْرَوى أن  .  والنشر
األ  قضى من  مرعبة  كان    . رق ليلة  االرق  ذلك  ان  تلك    أن حقيقة  بسبب  ويبدو 
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قطاب السقيفة. فعائشة تقر  أجندة  أحقائق تسير عكس  قد حوت    النبوية  األحاديث 
 يتقلب  ليله فبات حديث، خمسمائة فكان هللا رسول عن الحديث أبي "جمع  ،قائلة

 قال: أصبح  فلما بلغك؟  لشيء أو  لشكوى  تتقلب  ذلك، فقلت:  فغمني :قالت كثيًرا، 
 خشيت  وقال: فأحرقها، بنار فدعا بها، فجئته عندك، األحاديث التي هلم بنية أي
 يكن ولم  به ووثقت ائتمنته  رجل عن أحاديث فيها فيكون  وهي عندك، أموت أن

فأكون  كما يعلنه    2". ذلك تقلدت  قد حدثني،  الذي  قحافة لحرق  أ  ابنفالسبب  بي 
النبي   مام  أكذب وال يصمد  هو  لهو سبب واهن بل    صلى اهلل عليه وآله وسلمأحاديث 

وظل مقنعًا للبهائم    للمستحَمرين من الناس  لكنه كان مقنعاً   يالتحليل العلمي والنقد
أبي قحافة منع تداول    ابن إذ يدعي كهنة أقطاب السقيفة ان  .  والحمير إلى يومنا هذا

نةونشر   صلى اهلل عليه وآله    النبوية ألنه تخوف من أن يكذب الناس على النبي  السُّ
بي  أ  ابن ن  أكيف يدعي كهنة البالط السقيفي  . لكن يجب علينا أن نسأل هنا: وسلم

؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبين يكذب الناس على  أخوفه من  بسبب  ذلك    قحافة فعل
وال    "عدول"  "الصحابةمن يسمونهم " ن  لياًل ونهارًا أال ينعق كهنة البالط السقيفي  أ

اهتديتم؟  اقتديتم  بأيهم  وبأنه  النَُّسخ  هذ   ما  !!يكذبون  السقيفيةالدينه    ئة الملي  ية 
ول من كذب على  أبي قحافة أ  ابنلم يكن  أ  ؟ التي تضحك حتى الثكلى   بالتناقضات

عفان عندما صد عائشة وحفصة عن    ابنقر بذلك  أو   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
  ابن كان بإمكان  فقد    ؟صلى اهلل عليه وآله وسلممن النبي  "يراثهنم"ا سمْينه  مطالبتهن بم

تلك األحاديث لو كان  عن صحة    صلى اهلل عليه وآله وسلمن يسأل النبي  أبي قحافة  أ
لم يكن   إذا و . ة ونشرهاالنبوي  حاديثالمحافظة على األعلى  بي قحافة حريصاً أ  ابن
معادياً أ   ابن قحافة  لديه  للسُّ   بي  ما  كان سيحرق  ما  نةمن  نة  كان  النبوية    السُّ بل 

عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام    ؛الراسخين في العلمخضاعها لمراجعة  إباإلمكان  
  تعاىل جزء من التبيان النبوي الموحى من هللا  كانت  تحقق من صحتها ألنها  لي،  السالم
وصوله    و منعأدى الذي ال يجب كتمانه  وهو جزء من الهُ   صلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي  

باإلضافة  .  أو أي شكل من االشكال  صورة من الصور   بأي و التخلص منه  أللناس  
ها وتوثيقها لمصلحة البشرية النه،  الى ذلك، فقد كان باإلمكان التحقق من صحت

من  تزال غضة وكل    ال   صلى اهلل عليه وآله وسلمأحاديث النبي  في ذلك الوقت، كانت  
جندة السقيفة كانت غير ما ادعاها كهنة  أ ن  أال  إموجودون!    " لصحابةيسمونهم "ا

في الحقيقة،  !  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيب على  ن الناس قد تكذ ِ أ  ؛البالط السقيفي 
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  هئالسامرية التي تستهدف ضرب صفاء الدين ونقادوافعهم  فقد كان ألقطاب السقيفة  
األديان   مسار  في  الووضعه  تحريفهااألخرى  تم  حرق   .تي  قحافة  أ   ابن  لقد  بي 

نةمحاربة  من أجل   نشرها وذلك  ومنعالنبوية  األحاديث   نكوثه  النبوية التي تفضح    السُّ
. فقد كان  بمكانهللخالفة وجلوسه في مكان ليس    صهوخيانته وظلمه وكذبه وتقم

النبوية  بي قحافة  أ  ابنف  تصرُّ  للسنة  األ   جزءاً المعادي  لمحاربة  من  الخفية  جندة 
  ابن نهج  عفان ومعاوية ومن والوهم    بنا صهاك و   ابن  اتبعهل الدين. وكذلك  أ الدين و 

 . ابي قحافة
  ابن ليس في حرق  أل:  ن يسأأوهنا يجب على كل ذي مسكة من العقل             

استهداف  فيما بينهم  و التحدث بها  أبي قحافة لألحاديث ومنع الناس من تناولها  أ
تمام النعمة؟ فهل إخفاء لكمال الدين و محاصرة لصريح وواضح للوحي السماوي و 

تقول   القرآنية  اآليةتعني   َوَأْتَمْمتُ   ،التي  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ِنْعَمِتي   ﴿اْلَيْوَم  َعَلْيُكْم 
بقرآنه وتبيانه النبوي    م اتمام الدين كله أفقط  اتمام القرآن    ﴾َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً 

؟  والرضا اإللهي بالنعمة التي رفضها أقطاب السقيفة وادعو التمسك بالقرآن فقط 
دينا للناس هو القرآن فقط أم القرآن والتبيان والوالية    تعاىلي رضيه هللا  هل اإلسالم الذ

مة  ن تستغني األأهل تستطيع  في غدير خم؟  تي تم تنصيبها  ال  عليهم السالمللعترة  
على    سالم االدين  ال يشتمل  أتبيانه للقرآن؟  و   صلى اهلل عليه وآله وسلمنبي  ال  ُسنَّةعن  

نةالقرآن و    في التبيان النبوي بكل جوانبه القولية والفعلية والتقريرية  اً النبوية متجسد  السُّ
التي   الغدير  تعاىلتمها هللا  أ والنعمة  النبي  أ؟  يوم   صلى اهلل عليه وآله وسلم ليس حديث 
صلى اهلل عليه    نبيه  تعاىل  مره هللاأتبيان للقرآن الذي  ل   تعاىلوحي من هللا  وفعله وتقريره  

نةن  أبي قحافة ومن اتبعه  أ   ابنلم يعلم  أيانه؟  ب بت  وآله وسلم جزء من القرآن  النبوية    السُّ
النبي   لسان  على  وحي  وسلموهي  وآله  عليه  اهلل  الحياة    صلى  وجوانب  القرآن  لتبيان 

  تعاىلبي قحافة بقول هللا  أ  ابنلم يسمع  أ أوامرها ونواهيها؟  مع تشريعاتها و سالمية  اإل
  ؟﴾﴿َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحي  ُيوَحى،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  في نبيه

نةن  أبي قحافة  أ   ابنلم يدرك  أ ضروري للقرآن وال يمكن للناس فهم  النبوية تبيان    السُّ
حافة ابي ق   ابن ألم يسمع  ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلمة النبي  نَّ سُ الرجوع ل القرآن من دون  

تقول،  القرآنية  باآلية   ِللنَّاسِ التي  ِلُتَبيِ َن  الذِ ْكَر  ِإَلْيَك  َوَلَعلَُّهْم   ﴿َوَأنَزْلَنا  ِإَلْيِهْم  َل  ُنزِ  َما 
يُ أبي قحافة  أ  ابنفهل اعتقد    3؟ ﴾ َيَتَفكَُّرونَ  القرآن  الناس عن  ن ظاهر  نة غني    السُّ

 تختلفون  أحاديث هللا رسول عن "إنكم تحدثون   ،بي قحافةأ   ابنالنبوية عندما قال  



 326                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

سألكم فقولوا   فمن شيًئا،  هللا  رسول عن  تحدثوا فال  اختالًفا، أشد  بعدكم فيها والناس 
الكالم  مثل  يقول  أ حرامه"؟   وحرموا  حالله فاستحلوا  هللا كتاب وبينكم بيننا   - هذا 

واليوم اآلخر؟ هل كان الناس سيكونون    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ورسوله  تعاىل  مؤمن باهلل
جمع   لو  اختالفًا  قحافة    ابناشد  نةأبي  ام    السُّ العلم  اهل  ان  كوحققها من خالل 

نةمحتوى   هذا جعل  أبي قحافة فخاف منه ورغب في كتمانه و   ابن يهدد شرعية    السُّ
  على نبيه   تعاىلنزله هللا  أي  ذالالقرآني  للتبيان    كتم  هذا  ليس  على منعه؟ أ يؤزه  شيطانه  

  لم يسمع أ  ؟بي قحافة بمصير من يفعل ذلكأ  ابنلم يسمع  أ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم 
َواْلُهَدى ِمن َبْعِد   ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيِ َناتِ   ، التي تقولالقرآنية    يةاآلب

ِعُنونَ  ُأوَلـِئَك َيلَعُنُهُم ّللا ُ َوَيْلَعُنُهمُ  ابِ َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكتَ  بي  أ  ابنلم يدرك  أ  4؟ ﴾الالَّ
  صلى اهلل عليه وآله وسلم ة النبي  نَّ بي قحافة ان محاربة سُ أ  ابن  منهجقحافة ومن اتبع  

لهية  يؤدي إلى غموض الكثير من التشريعات اإل ونشرها  ومنع الناس من تداولها  
  يَّنها سالمية المرتبطة بالقرآن والتي ب الكثير من التعاليم اإل ضياع  القرآن و الواردة في  

الحقيقة صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي   في  منع  إف  ،؟  تدوينأ   ابن ن  قحافة  تداول  و   بي 
نة نشر و  نةف  .صلى اهلل عليه وآله وسلم  ورسوله  تعاىل   حرب على هللا لهو   النبوية  السُّ  السُّ

مجمله   ن بي ِ ت و  القرآن  متشابه وضح تإذ انها م في دين اإلسالم.  لها دور عظي النبوية  
نةوبذلك ُتَسهِ ل    . مطلقه دقي ِ ت و  عامه خصصتو  ر  تدبُّ أو التبيان النبوي  النبوية    السُّ

نةفكيف سيتدبَّر الناس القرآن من دون  فرض على الناس.  هو  القرآن والذي     السُّ
يخططون على اجبار الناس على تناول  اقطاب السقيفة  كان  والتبيان النبوي؟ هل  

يناقضون   الذين  المعتورة  المذاهب  مفسري  من  القرآن  ويناقضون  أمعنى  نفسهم 
نةبعضهم البعض؟ أليست     االلهية   مليئة بالتوجيهات والتعليمات والتوضيحات  السُّ

أبي قحافة    ابنسيفعل    ماذافالخير والناهية عن فعل الشر؟  عمل  والنبوية اآلمرة ب
نة  من دون ر في دربه  ساومن   نةكانت    إذاو ؟  النبوية  السُّ   بنغير ضرورية وفقًا ال   السُّ

﴿َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِ ْكَر ِلُتَبيِ َن  ، صلى اهلل عليه وآله وسلم  للنبي  تعاىلقال هللا  ماذا لأبي قحافة ف
َل ِإَلْيِهمْ  ِللنَّاسِ  في خط    تضارب الموجود في تفاسير القرآنال؟ أليس سبب  ﴾ َما ُنزِ 

نهج أقطاب السقيفة الذي عمد على حجب التبيان النبوي للقرآن  هو  أتباع السقيفة  
صهاك وعامة    ابنابي قحافة و   ابنألم يأمر القرآن  من الشرح النبوي؟    القرآن  وتجريد

بي قحافة  أ   ابن لم يسمع  أ ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم الناس بأن يطيعوا كل ما يقوله النبي
 ﴿َوَأِطيُعوْا ّللا َ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم   ، التي تقولالقرآنية  ووااله اآلية    ومن اتبع سياسته 

َنَهاُكمْ   ،ال يقول القرآن أ؟  ﴾مُّْؤِمِنينَ  َوَما  َفُخُذوُه  آَتاُكُم الرَُّسوُل  َفانَتُهوا ﴿َوَما  ؟  ﴾ َعْنُه 
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أبي قحافة وكل من اتبع طريقه توجيهات مثل هذه اآليات القرآنية    ابنكيف سيطبق  
نة من دون المحافظة على   النبوية والرجوع اليها في كل وقت وحين؟ اال تشرع    السُّ

نة   الأالنبوية العديد من التشريعات وبذلك تقوم بدور تشريعي كما يفعل القرآن؟   السُّ
تداول ونشر   تزوير  يو   اً وعقائدي   اً تشريعي  اً فراغية  النبو   نةالسُّ يخلق منع  أبواب  فتح 

ليس من السخرية بعد ذلك  أ   نصير الدين اإلسالمي؟تمجيس وتو   تهويدو وتحريف  
نة   يتبعون نهم  إ بي قحافة  أ   ابن ن يدعي اتباع  أ ة وهم  نَّ ة؟ كيف يكونون سُ نبويال   السُّ

ويترضون   من    تعاىلهللا  يتبعون  ال أعلى  نة  على  حربشعلوا  اليست  ؟  النبوية  السُّ
نةمحاربة   ي على  ؟  تعاىلالنبوية معصية هلل    السُّ الم يمنع القرآن من إتباع أو التَّرضِ 

وَن   ﴿الَ   ،الم يقل القرآن؟  تعاىلمن عصى هللا   ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّ َتِجُد َقْومًا ُيْؤِمُنوَن ِباهللَّ
ليست  أ ؟ ﴾ ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهمْ  اَءُهْم َأوْ ابنَكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َحادَّ ّللاََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو   َمنْ 

نة كما يقبل المسلم  وإتباعها  كالقرآن ويجب القبول بها    ترةاالمتو و الصحيحة  النبوية    السُّ
وصل الذي  يرفض    هالقرآن  من  فإن  الحقيقة،  في  ويتبعه؟  نة بالتواتر  النبوية    السُّ

نةقد كانت  لمتواترة كمن يرفض القرآن نفسه. و ا الصحيحة و  النبوية في أعقاب    السُّ
ليست فقط متواترة، بل غضة وطرية ومن السهل   صلى اهلل عليه وآله وسلماستشهاد النبي  

كانت النوايا سليمة لكن هيهات لنوايا اقطاب السقيفة ان تكون    إذا تحقيقها وتوثيقها  
   ! سليمة
نةيمنع اقطاب السقيفة تداول ونشر  لم    إذاف            اتباع الدين  متلك  النبوية ال  السُّ

ممتلئا   سيكون  كان  وما  ومتَّسق  منسجم  وفقه  وتفسير  تاريخ  له  دينًا  اإلسالمي 
بالتناقضات والتحريفات. إال أنه بسبب محاربة أقطاب السقيفة ومن سار على دربهم  

نة النبوية ن دين كهنة السقيفة  إ فلهي والنبوي  وتجريدهم للقرآن من المعنى اإل   للسُّ
ل إلى   بالمتناقضات  تحوَّ ال  و   القرآن  عارضالتي تواالكاذيب  والمفبركات  دين يعج 

فدين    عقل.مثل هذه االنتهاكات واالكاذيب من كان له مسكة من  رضى بمكن أن يي
النبي  البالط  كهنة يتهم  المزيف  ي  صلى اهلل عليه وآله وسلم  السقيفي  بينما  عد  بالنسيان 

  البالط   دين كهنةو   5﴾. ﴿َسُنْقِرُؤَك َفاَل َتنَسىقائاًل،    صلى اهلل عليه وآله وسلم  القرآن النبي
بأنه مسحور بينما أن السحر من    صلى اهلل عليه وآله وسلم  السقيفي المزيف يتهم النبي

﴿ِإنَُّه َلْيَس َلُه  الشيطان وال يملك الشيطان سلطان على المؤمنين كما يقول القرآن،  
ُلونَ  ُسْلَطان  َعَلى الَِّذينَ  هو سيد    صلى اهلل عليه وآله وسلم والنبي  6﴾آَمُنوْا َوَعَلى َربِ ِهْم َيَتَوكَّ

كهنة  المؤمنين.  النبي   البالط   ودين  يتهم  المزيف  وسلم  السقيفي  وآله  عليه  اهلل   صلى 
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بينما    تعاىليأس من روح هللا  مظهر من مظاهر البمحاولة االنتحار بينما االنتحار  
ْوِح ّللا ِ ِإالَّ يقول القرآن،   تهم مؤمن حقيقي  وال ي  7﴾اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ  ﴿اَل َيْيَأُس ِمن رَّ

صلى اهلل   . كما أن النبيتعاىل بالكفر او اليأس من روح هللا    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
ل وقد قال القرآن في اآلية القرآنية السابقة  الرساألنبياء و ليس بدعًا من  عليه وآله وسلم

﴿اَل َيْيَأُس    بأن يقول،   عليه السالم؛ يعقوب  تعاىلأحد أنبياء هللا  قد امر    تعاىلفإن هللا  
ْوِح ّللا ِ ِإالَّ  ما    صلى اهلل عليه وآله وسلموال يمكن ان يفعل النبي    ﴾اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ  ِمن رَّ
ففي دين أتباع أقطاب السقيفة هناك الكثير والكثير من التناقضات    يخالف القرآن.

  دحض القرآن وتشوه صورة الدين ونبي الدين تي تحاول ان ت والمفبركات والمزورات ال
وال يمكن حصر تلك التناقضات  وخلق شكل في قلوب الناس.  صلى اهلل عليه وآله وسلم

لتناقضات هي التي تكشف التزييف والتحريف الذي تم  تلك ا ، إال أنفي هذا السرد
قطاب  . وال يجب أن ننسى أن أإدخاله عمدًا في الدين اإلسالمي حتى يضللوا الناس 

صهاك    ابنالسقيفة قد رفضوا وصفة الحماية والحصانة ضد الضالل عندما منع  
اآلن  ما يسمى  ن  إف  ،مرففي حقيقة األ  من كتابة وصيته.   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  

نةأهل مذهب " من كان ينضح باألكاذيب والتناقضات التي ال يقبلها  "والجماعة السُّ
إال    عقلله   بها  يتدين  عقلي شخص  وال  ومعاق  تربوي  وفاقد  ومستحمر    .جاهل 

هل ُيعقل ما  انظروا إلى التناقضات المهولة في المذاهب التي تدعي إنها ُسنِ ية! ف
من عند    تٍ آوالمحرفة  أن محتوى تلك المذاهب المعتورة  ي  يقوله كهنة البالط السقيف

ونبيه    تعاىل تى من عند هللا  أالدين الذي  ؟ هل يكون  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ونبيه  تعاىلهللا  
   ؟ات واالختالفاتبالتناقض مليئاً  صلى اهلل عليه وآله وسلم

نةو القرآن  بما أن  و             ي  أ؛  وحي يوحى  القرآن بإتباعها،، التي أمر  النبوية  السُّ
صلى اهلل عليه  ن كل ما قاله النبي ذلك أال يعني  أ،  وواليته الدين بتمامه ونعمته مانهأ

ره    وآله وسلم سيكون مصير من    ماذافعند الحوض يوم القيامة؟  إليه    دْ يرِ وفعله وقرَّ
نةحاصر   نةعندما يجد    نواع الحروبأوحاربها بكل  النبوية وحرقها    السُّ النبوية    السُّ

؟ هل سيكون  صلى اهلل عليه وآله وسلمالتي حاربها أماَمه وقد وَرَدت الحوض إلى النبي  
صلى اهلل عليه وآله  مثل هذا الشخص من أولئك الذين سيتم إبعادهم من حوض النبي  

 أم من أولئك الذين سيبقون معه؟  وسلم
او فهم  القرآن    تناوله من المستحيل  نأ  ون يعلم  اقطاب السقيفةقد كان  ل           
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نةمعناه من دون الرجوع الى   النبوية. كما كان اقطاب السقيفة يدركون انه من    السُّ
.  عليهم السالم   هل البيت أ و فهم معانيه من دون الرجوع الى  أالمستحيل تناول القرآن  

بصفة عامة لحقيقيين للدين  حملة اهم ال   عليهم السالمأن أهل البيت  علينا أن نعلم  
نةو  نةالنبوية بصفة خاصة. فمن دون    السُّ   عليهم السالم النبوية وتأويل أهل البيت    السُّ

القرآن   الخاطئ  يصبح  للتأويل  عداء  عرضة  زاد  ومما  اقطاب  وحقد  والمتهافت. 
نةالسقيفة تجاه   ؛  لهيةاإل  عليهم السالم البيت هلفضائل أ النبوية أنها كانت مليئة ب   السُّ

اقطاب السقيفة حرب شعواء ضد    طلقألذلك  ؟  والروحانية في االمة  القيادية  تهم مكان
نة البيت    النبوية  السُّ أهل  عنهم  و   عليهم السالملتغييب  الناس  وإبعاد  لتأخذ  فضائلهم 

. وبذلك  ديان األخرى لى جحر ضب األإالدين طريقها وتسوق الناس    حريف عملية ت 
اجند فقد   التحريفية  كانت  السقيفة  اقطاب  مة  التحريفية التباع  جندة  األ ع  متطابقة 

نتيجة لذلك  و لهي والنبوي  بسبب تغييب التبيان اإل  تم تحريفهااالديان السابقة التي  
في   الهوى  معاني نصوصها وركوبهم ظهر  بعد في شأن  فيما  من جاؤوا  اختلف 

نةعملية محاربة  ن  إ! ولهذا فعملية تفسير تلك النصوص    النبوية وأهل البيت  السُّ
ت  بَ تِ ن والتي كُ على نقاء النصوص النبوية الموجودة اآل  ثرت سلباً أد  ق  عليهم السالم

محاصرة  بعد انتشار ثقافة  ؛  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    استشهادبعد أكثر من قرن من  
بأن  القرآن    تأويل   على  ثرت سلباً أ نها  أ كما   .عليهم السالمالبيت    أهلقتل  ومحاربة و 

في   السقيفي  البالط  لكهنة  هللا  أسمحت  آيات  في  يخوضوا  األ  تعاىل ن  مم  خوض 
  وا ضر أ و وحرفوه  عمدة الدين  أ فهدموا  خارج النص    تفسيرفي    وادلفوي   ديانهاأ   فيالسابقة  

لى  إ ثارها آنعاني من ارتكبها أقطاب السقيفة و جريمة كبيرة كانت هذه بالمسلمين؟ و 
فإن    يومنا هذا.  انه  ا ما يسمى بومع ذلك  المسلم قد فشل في ان يعرف  لمجتمع 

ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن   ﴿َرب ِ مأمور بأن ال يتبع المجرمين. فالمؤمن الحقيقي يقول،  
لِ ْلُمْجِرِمينَ  َظِهيرًا  الدين جريمة ومن يفعل ذلك فهو مجرم وال    8﴾.َأُكوَن  ألن هدم 

جريمة الشنيعة  البي قحافة  أ   ابنفلو لم يرتكب  يجب اتباعه بل يجب البراءة منه.  
محاربة   في  نةالمتمثلة  البيت  النبوية    السُّ نةلوصلتنا    عليهم السالموأهل  النبوية    السُّ

وتقريراً   صلى اهلل عليه وآله وسلم  نبيال   انتجهاكما    ةً ونقي  ةً صافي وفعاًل  أن.  قواًل  ه  إال 
النبي  نَّ الضروس ضد سُ   السقيفية  تلك الحرب   لألسف فإن    صلى اهلل عليه وآله وسلم ة 

البيت   تشريعي  أدت    عليهم السالم وأهل  فراغ  خلق  الحقاً وفقهي  إلى  ملؤه  تم    كبير 
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وتمجيس  عملية تهويد وتنصير  فأدى هذا الى  سرائيليات  بالمزورات والمفبركات واإل 
كان  . وفي هذا السياق فقد  اً فقهيوافقار المجتمع االسالمي فكريًا و   سالميالدين اإل 

ي الفقر  حيث أنه كان احد الذين تسببوا فالقدح المعلى في ذلك  بي قحافة  أ   بنال
  تعاىل العقلي للمجتمع اإلسالمي فافقروه عقليًا واخرجوه من دائرة التقوى فحرمه هللا  

نة استهداف  ي الحقيقة فإن  ف.  هذا اليومي الى  النوعوالتنوير  من التعليم     النبوية   السُّ
  مه هللا ن هذا الدين يعل ِ أل   وفقهياً   مفلسين عقلياً   اتبع طريقهبي قحافة ومن  أ  ابنجعل  

حيث ال يفعل من    9﴾﴿َواتَُّقوْا ّللا َ َوُيَعلِ ُمُكُم ّللا ُ ،  تعاىلإذ يقول هللا  للمتقين فقط.    تعاىل
وأهل   صلى اهلل عليه وآله وسلمأبي قحافة وأتباعه بُسنَّة النبي   ابنفعله ما  تعاىليتقي هللا 

صلى اهلل عليه    ورسوله  تعاىل لم يطع هللا    إذاوال يكون اإلنسان متقيًا    عليهم السالمالبيت  
صلى  النبي    ةنَّ سُ كل مسلم حقيقي يعلم أن  ف.  عليهم السالموأهل البيت  ويوالي    وآله وسلم

صلى  هي القول والفعل والتقرير اإللهي السديد والذي أنجزه النبي    وسلماهلل عليه وآله  
ي قحافة  أب  ابن فهل كان  لتبيان وشرح القرآن وتبلَّيغ تعاليمه للناس.    اهلل عليه وآله وسلم 

نة ليدرك ذلك ومع ذلك حارب  تقياً    ابن ال، لم يكن كذلك لذلك لم يتعلم ؟  النبوية السُّ
الديني أن أمير المؤمنين    ي قحافةأب  ابنودليل افالس    من الدين شيئًا.  ي قحافةأب

ارتكبها    عديدة وموبقات وطامات  المسلمين من مهالك  نقذ  أقد    عليه السالم علي  اإلمام  
قحافة.  ابن الحقيقة،    أبي  ال في  يكن  من  أ  بنلم  مالذ  قحافة  من  إبي  نفسه  نقاذ 

أمير المؤمنين اإلمام    بااللتجاء إلى ال  إ  والموبقات والطامات   المهالكتلك  ارتكاب  
في القضايا التي    وفقهياً   عقلياً   ون يتورطأقطاب السقيفة  . فعندما كان  عليه السالم علي  

  ون يلتجئ   واكان   لهم صالً أعلى موقع لم يكن    م نفسه أ   وا ن فرضأبعد    م مامهأكانت  
اإلمام  لى  إ المؤمنين  الدين  الذي    عليه السالم علي  أمير  على  للحفاظ  يتدخل  كان 

العباد المجحفين  وحقوق  اجحاف  إلنقاذ    من  موبقاتهم  وليس  من  السقيفة  أقطاب 
 . وطاماتهم الكبرى 

  معاكس التجاه دين هللا المنافقون يسيرون في اتجاه  في الحقيقة فقد كان            
النبي  نَّ وسُ   تعاىل النبي  صلى اهلل عليه وآله وسلمة  وكان  أن  يعلم    صلى اهلل عليه وآله وسلم. 
نةمن خالل استهداف    اإلسالميفقين سيحاربون الدين  المنا النبوية ولذلك حذرهم    السُّ

 وبينكم بيننا  بحديثي، فيقول يحدث أريكته على  متكًئا الرجل "يوشك ،  من ذلك قائالً 
  ،أخرى  رواية وفي  10".حرام حرمناه ومن أحللناه  حالل من فيه وجدناه  فما هللا، كتاب

 فيه كان وما حللناه  حالل من فيه كان ما هللا  كتاب هذا  يقول:  أن "يوشك أحدكم 
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  11".والذي حدثه ورسوله هللا كذب فقد فكذبه حديث بلغه من أال  حرمناه، من حرام 
لهي  الوحي اإلعظمة  . وهذا من تجليات  الحقاً   بي قحافة بالضبطأ   ابنهذا ما قاله  و 

نةسيقوله أعداء  خبر بما  أ الذي    صلى اهلل عليه وآله وسلمعلى لسان النبي     النبوية   السُّ
كان    صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أن  االحديث  انذ يوضح هذ وبالفعل قالوه الحقًا. إ

التبيانية  حاديثه ستكون مستهدفة من بعده ألنها تحتوي على النصوص  أن  أ  علمي
وواليتهم  له    عليهم السالمأهل البيت  ن خالفة  ألحق في شالمبيِ نة لالموضحة للقرآن و 

  ون ستهدفوُيقصونهم وي  عليهم السالميحاربون أهل البيت  سمنافقون  ن الأعلى الناس و 
خفاء الحقائق وطمسها. لذلك نطق  إجل  أ من    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي  حاديث أ

نةعداء  أ الذي سيقوله    أعاله  بالنص  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي   جل  أ من    النبوية   السُّ
هل  أ في شأن الخالفة والوالية والوصية التي في    الشريف  ل النبوي ثار القو آمحو  
يعلم ان المنافقين سيعمدون    صلى اهلل عليه وآله وسلم. وقد كان النبي  عليهم السالم  البيت
إزالة سنته وذلك من أجل افساح المجال امام التالعب بمعنى القرآن والتمهيد  الى  

بما   ونطق  بي قحافة الحقاً أ  ابنقال بذلك  فقد  لجاهلية الثانية. وبالفعل  تأسيس ا ل
النبي   يقولونه.    صلى اهلل عليه وآله وسلمتوقع  ان  المنافقين  بي  أ  ابن أن ُروي  فقدمن 

 عن  "إنكم تحدثون   ،فقال  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    استشهاد  بعد الناس جمع قحافة
 رسول  عن تحدثوا فال اختالًفا، أشد بعدكم  فيها والناس تختلفون  أحاديث هللا رسول

 "  .حرامه وحرموا حالله فاستحلوا هللا  كتاب وبينكم بيننا  - سألكم فقولوا   فمن .شيًئا هللا
النبي              كشف  وسلموهكذا  وآله  عليه  اهلل  سُ أ   استشهاده قبل    صلى  ته.  نَّ عداء 

نةعداء أ وبالفعل برز   وأطلقوا   اهلل عليه وآله وسلمصلى النبي  استشهادبمجرد النبوية  السُّ
نة بالرغم من أن النبيبدأوا في تنفيذ  التصريح أعاله و  صلى اهلل   أجندتهم المعادية للسُّ

الذين  ارحم "اللهمقال،    عليه وآله وسلم  أحاديثي ويروون  بعدي من يأتون  خلفائي 
لمونها عليه وآله    صلى اهللأال يوضح هذا الحديث النبوي أن خلفاء النبي    12!الناس"  ويع 

النبي    والحقيقيين   الشرعيين   وسلم أحاديث  وينشرون  وسلم يبثون  وآله  عليه  اهلل   صلى 
ويعلمونها الناس وال يحاربونها وال يحرقونها وال يمنعون الناس من تداولها أو نشرها؟  

  ابن؟ ال، لم يكن  صلى اهلل عليه وآله وسلم  أبي قحافة خليفًة شرعيًا للنبي  ابن فهل كان  
صهم  جل تغطية لصوصيتهم ونهبهم لميراث النبوة وتقمُّ أفمن  افة أبدًا كذلك.  ابي قح
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بي قحافة  أ  ابنفقد منع    عليهم السالمالبيت    أهلواغتصابهم لحق    بأهلهما هم ليسوا  
  بادة كاملةإ بادتها  بذلوا كل الجهود إل و   صلى اهلل عليه وآله وسلمومن وااله أحاديث النبي  

 .  واالنتقام من كل من يتداولها أو يتحدث بها
  اً على الحديث النبوي جزءومن اتبع طريقه  بي قحافة  أ   ابن فقد كانت حرب           

يدرك المتتبع لحيثيات تلك    .سالمي وكمالهمن حرب تحريفية منظمة ضد الدين اإل
جندة غرف  أ   دوات لتنفيذ أال  إصهاك لم تكونا    ابنبي قحافة و أ   ابن ن عقليتا  أالحرب  

مر تحريف الدين من خاللهما وهما كانا واجهتين فقط إلنفاذ  أخلفية كانت تدير  
مدروسة ومجربة  َحْبِريَّة  لخطة    مؤامرات تلك الغرف الخلفية التي كانت تحركهما وفقاً 

األ األخرى.على  األجندة    ديان  عن  منفصلة  تكن  لم  السقيفة  أقطاب  فسياسات 
 الناس.    الشيطانية األزلية في اضالل

أبي قحافة لمحاربة الدين اإلسالمي وأهله.    ابن تعددت الجبهات التي فتحها            
نة النبوية فإن   أبي قحافة كان يعلم أن من رفضوا دفع    ابنفباإلضافة لمحاربته للسُّ

صلى اهلل  كانوا رافضين لتقمُّصه الخالفة وأنهم قد يتجمعوا حول أهل البيت  له  الزكاة  
و وآله  البيت    سلمعليه  أهل  السالمويناصروا  مشروع    عليهم  قحافة    ابن ويهددوا  أبي 

ووصم    . السقيفي. لذلك انغمس في حرب غير شرعية ضد رافضي دفع الزكاة له
أبي قحافة بالمرتدين بالرغم من أنهم   بنكهنة البالط السقيفي رافضي دفع الزكاة ال 

لكنهم   الزكاة  بشرعية  يقرون  الكانوا  دفعها  وا    بنرفضوا  يِقرُّ لم  ألنهم  قحافة  أبي 
خالفته. كما انغمس في حرب مع المرتدين مسالمهم ومحاربهم على  إغتصابه لل ب

   حد سواء بالرغم من ان المرتد المسالم يكفل االسالم له حرية العقيدة.
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حد  بيسمى  ماجد ال يو لحريات الدينية و يضمن اسالم ال
 ضد المرتد المسالم الردة

 
 

للخالفة؟  غتصب  هل يحل اإلسالم حرب من يرفض دفع الزكاة للم                   
المرتد   لقد  الذي لم يحارب اإلسالم والمسلمين؟  المسالم  هل يجيز اإلسالم حرب 
دخل  أوبذلك   .سموها بحروب الردةأ عما  التضليليةحدثنا التاريخ بطريقته الكهنوتية 

.  في اإلسالم   الردة ما تسمى بفي عقول الناس ع  كهنة البالط السقيفي مفهوما خاطئاً 
مصدر  االستمرار في اعتناقه و   لمن ال يرغب في  أصبح الدين سجناً ونتيجة لذلك  

الدين    يعتنقن من  ألى  إيحاء  إمر وكأنه يعطي  األ  ا فبد  يعتنقه.ن  أراد  أ رهبة لمن  
  سالماإل   يعتنقن  أمن يريد  لذلك يتردد  سالم و قد تحول الى مسجون في اإل  جهالً 

الخطوة بقتل    تعاىل  مر هللاأ: هل  سؤاالً   . وعليه دعنا نسألمن ان يتخذ مثل هذه 
ومن  غادره  اعتناقه وال يعاقب من ي على  أحًدا  هرِ كْ سالم ال يُ ن اإل إ.  بداً أ  ، المرتد؟ ال

فيما يختص بإعتناق  في الخلق والدين. ف  تعاىللم يفهم قصد هللا  فإنه  يقول غير ذلك  
واحدة  القرآنية  وهذه اآلية    1﴾﴿َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأنُتْم َلَها َكاِرُهونَ   ،تعاىل هللا  الدين فقد قال  

الحرية العقائدية التي كفلها هللا    روعةالتي توضح  القرآنية  من مجموعة من اآليات  
يمنعه من مغادرته  و  أ على اعتناق الدين    حداً أ  تعاىلال يجبر هللا  إذ  لإلنسان.    تعاىل

أنتج ذلك اإلنسان ما يهدد    إذا واإلنسان إال    تعاىل وال يحق ألحد أن يتدخل بين هللا  
تتم محاكمته بقدر جرمه.  أمن األفراد وا مر دين وعقيدة  أفاألمر  لمجتمع وعندها 

   . نسان بربهتربط اإل 
ف            القر   نإوعليه  قد  القرآنية  والعديد من اآليات  اعالها  نية  آاآلية  االخرى 

كراه  إو  أكراه الناس على اعتناق الدين  إسس حرية االعتناق ونهى عن  أ  وضعت
ينِ  ِفي  ِإْكَراهَ  ﴿الَ   ، ه. يقول القرآنلرجوع الي الذين يغادرونه على ا  الرُّْشدُ  تََّبيَّنَ  َقد الدِ 

 انِفَصامَ  الَ  اْلُوْثَقىَ  ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  ِباهلل ِ  َوُيْؤِمن ِبالطَّاُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمنْ  اْلَغيِ   ِمنَ 
ينِ  ِفي ِإْكَراهَ  وكلمة ﴿الَ   2﴾َعِليم   َسِميع   َوّللا ُ  َلَها ن  عالها تبي ِ أ القرآنية  في اآلية    ﴾الدِ 

وجلي   واضح  التي  بشكل  المنقوصة  وغير  الكاملة  الدينية  سالم  اإل  كفلها الحرية 
سالم  اإل   عتنقسالم بعقاب دنيوي لمن لم ي. لذلك ال ينص اإل وردةً   اعتناقاً لإلنسان  

االسالم  أ دينه  أو رفض دخول  غيَّر  بعد  أو  بدله وكفر من  يأتي  إو  ومن  يمان. 
  نلهي في االعتقاد والتديُّ بتشريع غير ذلك فهو مبتدع ومخالف للشرع والنهج اإل
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عقاب دنيوي   إذ ال يوجد . المبيَّن بشكل واضح ومكرر في القرآن بنصوص متنوعة 
عل  يج  تعاىلهللا  بيد أن    .عقاب إلى اآلخرةال  تعاىللمن يرتد عن الدين بل يؤجل هللا  

التي  المرتد يرى تبعات ارتداده في الدنيا قبل اآلخرة من خالل تلمس نوعية الحياة  
حيث ال يمكن ان تكون حياة الفاسق    يمان. يمان وعدم اإلبين اإل ة  مقارنواليقودها  

ألعمال الصالحة. وال يمكن لحياة  ذي يعمل االسيئات كحياة والمؤمن ال   حجتر اومن  
وهنا    . وال يمكن لحياة المجرم ان تكون كحياة المسلم.المتقي ان تكون كحياة الفاجر 

االنسان حرًا ليختار    تعاىل يتجلى الفرق بين االيمان والردة او الكفر ولذلك ترك هللا  
 الدين  ن لتبديل اعتناقإوهكذا فبل وليتحرك بينهما بكل حرية ويتحمل المسؤولية.  

  تعاىلنها أخروية يتوالها هللا  أما  إ فالعقوبة  فقط انفاذها.  تعاىلالهية يتولى هللا    عقوبة
  ، المرتد يعيش ويستشعر  تعاىلنها عقوبة دنيوية يجعل هللا  أو  أنسان  بعد محاسبة اإل

سالمية  الفرق بين منهج الحياة اإل  ،في حياته الخاصة والحياة المجتمعية من حوله
عمال  مرتد فرصة إلال  تعاىل يعطي هللا    بذلك. و من جهة اخرى   من جهة وحياة االرتداد 

ل تبعات ذلك  وتحمُّ   و العناد والبقاء مرتداً في اثناء حياته ألى الدين  إ عقله والرجوع  
العقل حتى يجزي به اإلنسان إما    تعاىل ذا الغرض خلق هللا  مثل هوليوم القيامة.  

التي    القرآنية  تبينه اآلية  وجود آثار دنيوية واخروية لالرتداد ودليل  أو عقابًا.    حسنةً 
 ِفي أَْعَماُلُهمْ  َحِبَطْت  َفُأوَلِئكَ  َكاِفر   َوُهوَ  َفَيُمْت  ِديِنهِ  َعن  ِمْنُكمْ  َيْرَتِددْ  ﴿َوَمن   ، قولت

ْنَيا  ن كلمة "َفَيُمْت" توضح  إ  3﴾َخاِلُدونَ  ِفيَها  ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  َوُأوَلِئكَ  َواآلخرة الدُّ
قتله. وليس  المرتد  أن    موت  "َفَيُمْت"  كما  بين لحظة  تكلمة  الزمني  الفارق  وضح 

من دون أن يراجع اختياره ويحسن    حتى يموت  مرتداً   هالرتداد وبقاءاختيار الشخص ل
 .  االختيار
د واختيار االعتقاد وقبوله  ن عملية تقييم المعتقَ أسالم  اعتبر اإل   قد وبذلك ف           

  تهو مغادر أمن خالل ذلك االعتقاد  فعله الشخص  والعمل به وتقييم العمل الذي ي
وحريتهيخص    شخصيمر  أ حساباً و   الشخصية  اإلنسان  في اآلخرة    ُيجَزى عليها 

ما في الدنيا فيكون نتاج  أ. ففي اآلخرة يكون الحساب على المعتقد وفي الدنيا نتاجاً 
ن يبحثوا  أإما  يهم  علف  . نتجه ذلك المعتقد هو الذي يحرك عقول الناسأ الواقع الذي  
إليه  عن الحق و  اإلأبعد  ينتقلوا  الباطل بعد أن  و بالحق  يمان  ن استحسنوا  غادروا 

لكن  ن يرفضوا الحق ولهم كامل الحرية في ذلك  أو  أالباطل  ذلك  جربوا نتاجات  
ن يبتغي ما  أنسان له كامل الحرية في فاإل المسؤولية في اآلخرة.   واتحملعليهم أن ي 
سالم. إذ  اإل عبد من خالل  تالمنه إال    تعاىلكن ال يقبل هللا  األديان لبين  يشاء من  
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القرآن  ِمنَ  اآلخرة  ِفي َوُهوَ  ِمْنهُ  ُيْقَبلَ  َفَلن ِديًنا اإِلْساَلمِ  َغْيرَ  َيْبَتغِ  ﴿َوَمن  ،يقول 
 َوَجاءُهمُ  َحقٌّ  الرَُّسولَ  َأنَّ  َوَشِهُدواْ  ِإيَماِنِهمْ  َبْعدَ  َكَفُرواْ  َقْوًما ّللا ُ  َيْهِدي َكْيفَ  * اْلَخاِسِرينَ 

 َواْلَمآلِئَكةِ  ّللا ِ  َلْعَنةَ  َعَلْيِهمْ  َأنَّ  َجَزآُؤُهمْ  ُأْوَلِئكَ  * الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومَ  َيْهِدي الَ  َوّللا ُ  اْلَبيِ َناتُ 
 الَِّذينَ  ِإالَّ  * ونَ ُينَظرُ  ُهمْ  َوالَ  اْلَعَذابُ  َعْنُهمُ  ُيَخفَّفُ  الَ  ِفيَها  َخاِلِدينَ  * َأْجَمِعينَ  َوالنَّاسِ 

 ُثمَّ  ِإيَماِنِهمْ  َبْعدَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  ِإنَّ  * رَِّحيم   َغُفور   هللا َفِإنَّ  َوَأْصَلُحواْ  َذِلكَ  َبْعدِ  ِمن َتاُبواْ 
آلُّونَ  ُهمُ  َوُأْوَلِئكَ  َتْوَبُتُهمْ  ُتْقَبلَ  لَّن ُكْفًرا اْزَداُدواْ   ُكفَّار   َوُهمْ  َوَماُتواْ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  ِإنَّ  * الضَّ

ْلءُ  َأَحِدِهم  ِمنْ  ُيْقَبلَ  َفَلن  َوَما َأِليم   َعَذاب   َلُهمْ  ُأْوَلِئكَ  ِبهِ  اْفَتَدى َوَلوِ  َذَهًبا األْرضِ  مِ 
  ال يقبل أي   تعاىلهللا    أن عالها توضح  أ الرائعة  القرآنية    اتفاآلي  4﴾نَّاِصِرينَ  مِ ن َلُهم 

  " يمانهإكفر بعد  الشخص الذي "ال يهدي    فإنه  لذلكسالم و معتقد اإلغير  آخر  معتقد  
ل  ألذلك يس  .يفعل عكس الحق الذي آمن به من قبلينغمس في الظلم و ن  أجل  أمن  
اإل  تعاىل هللا   استنكارياً   نسان ذلك  قائالً سؤاال   َبْعدَ  َكَفُرواْ  َقْوًما ّللا ُ  َيْهِدي  ﴿َكْيفَ   ، 

  ﴾ الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومَ  َيْهِدي الَ  َوّللا ُ  اْلَبيِ َناتُ  َوَجاءُهمُ  َحقٌّ  الرَُّسولَ  َأنَّ  َوَشِهُدواْ  ِإيَماِنِهمْ 
الدعوة االبراهيمية والتي  سالم األفاإلسالم هنا يعني اإل الذي له جذوره في  صيل 

األئمة  ين  تعيو دين الخاتم  الب  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي محمد  ببعث    تعاىلهللا  توجها  
بهم االسالم دينًا    تعاىلضي هللا  نعمة وأوصياء وخلفاء وأنهم هم من ر   عليهم السالم

ن  أبعد  و يمانهم  إ بعد  وظلموا  من كفروا    تعاىل. ولذلك ال يهدي هللا  كاماًل ومتكامالً 
وعليه فإن    . خالداً   ويوم القيامة يعذبهم عذاباً   تعاىليلعنهم هللا  . بل  ن لهم الحق تبي  

نبيًا خاتمًا وبأهل البيت    صلى اهلل عليه وآله وسلمالهًا واحدًا وبمحمد    تعاىلااليمان باهلل  
جزءًا ال يتجزأ من االسالم ومن  يعتبر    صلى اهلل عليه وآله وسلمكخلفاء النبي    عليهم السالم 

  م السالم عليهلم يهِد أعداء أهل البيت    تعاىلهللا  إن  دون ذلك يكون االسالم ناقصًا.  
  تعاىل. لكن استثنى هللا  ألنهم كفروا بالوالية وظلموا الناس بعدما تبين الرشد من الغي

ال يعود للكفر مرة أخرى  أووعده بالغفران والرحمة بشرط    .من ذلك من يتوب ويصلح
قد ضل    مرتكبهان  الواقع لن تكون مقبولة ألمن هذا  ن توبة ثانية  أل  يزداد كفراً   وأ

يمان والذي  إ كفر بعد  أي نوع من أنواع ال كما حذر القرآن من الموت ب  .بعيداً   ضالالً 
قدره؛ اي  مهما كان    ء كل فدا  كافرالذلك  من    تعاىلن يرفض هللا  أستكون نتيجته  

توضح ان    ا عالهأ القرآنية  ن اآليات إوعليه ف  حتى ولو كان له ِطالع االرض ذهبا!
ا فيه  لإلنسان ليقرر  تعاىلو مغادرته بعد اعتناقه قد تركها هللا  أمسألة اعتناق الدين  

مالء وفي نفس الوقت  أو  أي قهر  أالكاملة التي ال تشوبها  الشخصية  لحريته    وفقاً 
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  إذا شاء االنسان فليؤمن و   إذاالتبشير للمؤمن والنذير للمرتد والكافر. ف  تعاىلم هللا  قدَّ 
والكفر   5﴾﴿َفَمن َشاَء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاَء َفْلَيْكُفرْ  القرآنية، كفر كما تقول اآليةشاء فلي

سالم  وبذلك يعطي اإل   . يمانإو كفر بعد  أيمان  إ هو كفر قبل القرآنية في هذه اآلية  
الحرية   وااليمان  الشخصية  االنسان  االعتقاد  مجال  في  والعمل والكفر  المطلقة 

. إذ يقول  ما والذي ال يؤثر على حرية وخصوصية اآلخرين عليهالمترتب  الشخصي  
َفَعَلْيهِ   ،القرآن َكَفَر  َيْمَهُدونَ  ُكْفُرهُ  ﴿َمن  َفأِلَنُفِسِهْم  هكذا فإن و   6﴾َوَمْن َعِمَل َصاِلحًا 

لم يرتب على الكفر أو االرتداد عقابًا حديًا بل وضح ان الكافر أو المرتد  االسالم  
 اإللهي.  عقابمهد لنفسه لليتحمل شخصيًا كفره وي

هللا            انزله  قد  فيه  تعاىلفالدين  وتدبره  اإل  وأعطى  الدين  دراسة  حرية  نسان 
وله الحرية    أو رفضه بل  في اعتناقهالكاملة  الحرية  إلنسان  لف واالقتناع به ومن ثم  

ض  ر ن يكون كل سكان األأ  بداً ألهية  وبذلك لم تكن المشيئة اإل   مغادرته. في إعتناقه و 
 ﴿َوَلوْ   ، قائالً   صلى اهلل عليه وآله وسلملنبيه    تعاىلمؤمنين. وهذا واضح في مخاطبة هللا  

  7﴾ُمْؤِمِنينَ  َيُكوُنواْ  َحتَّى النَّاَس  ُتْكِرهُ  َأَفَأنتَ  َجِميًعا ُكلُُّهمْ  اأَلْرضِ  ِفي َمن  آلَمنَ  َربُّكَ  َشاء
كراه الناس على اعتناق الدين ويوضح  إ  تعاىل   يمنع هللا  يضاً أالقرآنية  وهنا في هذه اآلية  

  تعاىلرغم استطاعة هللا    دين واحد ب   الناس كافة  ؤمن  ن يألهية لم تكن  ن المشيئة اإلأ
َماِء آية،  تعاىل   يقول هللاإذ  .  أن يفعل ذلك  ْل َعَلْيِهم مِ ن السَّ َفَظلَّْت أَْعَناُقُهْم   ﴿ِإن نََّشْأ ُنَنزِ 
  عناق لإليمان به بتلك الطريقة خضاع األإ ب  تعاىل لكن ال يعتد هللا    8﴾َلَها َخاِضِعينَ 

االنسان  مع هدفه من خلق  يتنافى  يرضى هللاألن ذلك  لذلك ال  ُيقَتل  أ  تعاىل    .  ن 
أو مغادرته لدين    الخضوع العتقاد معين  هأو رفض  الديني  ه شخص بسبب اعتقاد 

 .معيَّن
في   ومتذبذباً  قتل حتى لمن كان متأرجحاً ال لم يقرر عقوبة  تعاىل ن هللاإبل            

،  تعاىلخره. يقول هللا  آو يؤمن وجه النهار ويكفر  أ  يؤمن اليوم ويكفر غداً   ؛ عقيدته
 النََّهارِ  َوْجهَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َعَلى ُأنِزلَ  ِبالَِّذيَ  آِمُنواْ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  مِ نْ  طَّآِئَفة   ﴿َوَقاَلت

 ُهَدى اْلُهَدى ِإنَّ  ُقلْ  ِديَنُكمْ  َتِبعَ  ِلَمن ِإالَّ  ُتْؤِمُنواْ  َوالَ  * َيْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  آِخَرهُ  ُرواْ َواْكفُ 
ْثلَ  َأَحد   ُيْؤَتى َأن  ّللا ِ  وُكمْ  َأوْ  ُأوِتيُتمْ  َما  مِ   ُيْؤِتيهِ  ّللا ِ  ِبَيدِ  اْلَفْضلَ  ِإنَّ  ُقلْ  َربِ ُكمْ  ِعندَ  ُيَحآجُّ
  9﴾اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوّللا ُ  َيَشاء َمن  ِبَرْحَمِتهِ  َيْخَتصُّ   *َعِليم   َواِسع   َوّللا ُ  َيَشاء َمن
من    وأ  االسالمبقتل من يترك  لم يحكم    تعاىل هللا  توضح أن  عالها  أ اآليات الرائعة  إن  

ناء  آيتأرجح ويتلون في اعتقاده    تعاىل ه حتى على وتيرة يومية. بل تركه هللا  دين يبدل 
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هللا  بل يجعله  وال بغيره  الدنيا بالقتل هذه  معاقبته في    تعاىل لم يقرر هللا    . الليل والنهار
أثمن عطاء لإلنسان أال وهو  مخرجات الحياة الكفرية لعله يحرك  تجليات يرى  تعاىل

ويتعرف  ال خالله  عقل  هللا  من  ان  يوضح  وهذا  به.  ويؤمن  الحق  ترك    تعاىل على 
االنسان   تعاىل. حيث ترك هللا يمان والكفرفي شأن العقيدة والمعتقد واإل نسان حراً اإل

على االنسان أن  كما يشاء لكن    االيمان والكفر  كما يشاء ويتأرجح بين ليختار دينه  
يواجه نتاجات ومخرجات  ذلك  وكيوم القيامة    تعاىلمام هللا  أمسؤولية اختياره    يتحمل

الدنيا على وتيرة يومية. وهذه الحرية الدينية المطلقة    الحياة هذه    الحياة الكفرية في
والذي يقتصر    صلى اهلل عليه وآله وسلمالتي توضح مهام النبي  القرآنية  تقررها اآليات  

البالغ   الناس  و على  على  السيطرة  وليس  فقط  اعتناق  إ   وأالتذكير  على  جبارهم 
 َمن ِإالَّ  * ِبُمَصْيِطرٍ  َعَلْيِهم لَّْستَ  * ُمَذكِ ر   َأنتَ  ِإنََّما ﴿َفَذكِ رْ  ،. يقول القرآنسالم اإل

  10﴾ِحَساَبُهمْ  َعَلْيَنا  ِإنَّ  ُثمَّ   *ِإَياَبُهمْ  ِإَلْيَنا  ِإنَّ   *اأْلَْكَبرَ  اْلَعَذابَ  ّللاَُّ  َفُيَعذِ ُبهُ   *َوَكَفرَ  َتَولَّى 
تولى االنسان    إذا  دنيوياً   دين ولم يقرر عقاباً   إعتناقعلى    حداً أ  تعاىلذ ال يجبر هللا  إ

والرسالة    صلى اهلل عليه وآله وسلم  نبيمهام ال   تعاىلوكفر بما كان يعتنقه بل اقتصر هللا  
. أما من تولى وكفر فإن  والعقاب   بالوعيد التذكير  التبليغ والتبشير واالنذار و على  

كدت  ألذلك  به ويعاقبه.  س افيح  تعاىلحيث سيرجع الكافر الى هللا    . تعاىلامره الى هللا  
عندما  . فتعاىل و المرتد هي من شأن هللا  أن معاقبة الكافر  أالسابقة    القرآنية  اآليات

 .  ويعاقبهم يحاسبهم إنه س ليه فإ  بشريرجع ال
نسان الفسحة الدينية والمعتقدية الواسعة التي  اإلستوعب  ن ي أن  لذلك يمك          

في القول    يضاً أسالم والتي تسودها الحرية ليس فقط في االعتقاد بل  يتمتع بها اإل
و قهرهم  أجبار الناس  إ ن االسالم ال يقر  أوهذا يوضح    .ة الدينيةو والتبشير والدع

فطبيعة الدين واالديان انها    .فيه  يعتقدون سكاتهم عما يقولون بما  إ و  أعلى الدين  
يوضح   ذلك  في ذلك الن  البعض وال ضير  وتنتقد بعضها  البعض  ُتقيِ م بعضها 
الباطل   ذلك  خالل  من  ويعرفوا  ارادوا  إن  فيتبعونه  الحق  للناس  ويبيِ ن  الحقائق 

رسالة    سالمية على تبليغتتكئ المنهجية اإل فيتجنبونه إن أرادوا. وفي هذا السياق  
بالوعيد    االسالم  وتخويفهم  تذكيرهم  مع  تريد  ما  تقول  الناس  يوم  وترك  بالحساب 
يقول القرآن في ذلك  إذ  .  تعاىل   مام هللا أنهم يتحملون المسؤولية  إ شعارهم بإو القيامة  

  11﴾َوِعيد َيَخافُ  َمن ِبالقرآن  َفَذكِ رْ  ِبَجبَّارٍ  َعَلْيِهم َأنتَ  َوَما َيُقوُلونَ  ِبَما أَْعَلمُ  ﴿َنْحنُ 
توضح انه ال يجب ان ُيمَنع أحد من التعبير عن النقد الديني  القرآنية  وهذه اآلية  
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 ألن الدين الحق فيه ما تكفي من حجج وبراهين تدحض الدين المزيف. 
النهي عن  و            القرآن بطريقة واضحة  عتناق  اآلخرين الكراه  إكما يوضح 

ال يجوز    فكذلك الدين  غادر  عمن يرتد وييستغني    تعاىلهللا  ايضًا أن  نه وضح  إالدين ف
. حيث كيف ُيعاَقب  اصالً   استغنى عنه تعاىلألية سلطة ان تعاقب من ارتد الن هللا  

سيأتي بأفضل من ذلك الذي  قد وعد بأنه    تعاىلن هللا  إ بل  عنه؟    تعاىل من استغنى هللا  
 ﴿َيا   ، . يقول القرآنيحبونههم  يحبهم و أنه  سينصر بهم دينه و   هنأالدين و   غادرارتد و 

 َأِذلَّةٍ  َوُيِحبُّوَنهُ  ُيِحبُُّهمْ  ِبَقْومٍ  ّللا ُ  َيْأِتي َفَسْوفَ  ِديِنهِ  َعن ِمنُكمْ  َيْرَتدَّ  َمن  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيَُّها
 آلِئمٍ  َلْوَمةَ  َيَخاُفونَ  َوالَ  ّللا ِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَجاِهُدونَ  اْلَكاِفِرينَ  َعَلى  أَِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى
وهنا يتجلى الكيد االلهي للمرتدين    12﴾َعِليم   َواِسع   َوّللا ُ  َيَشاء َمن  ُيْؤِتيهِ  ّللا ِ  َفْضلُ  َذِلكَ 

خصائص االيمان  لها    . وتلك االمةبها لنصرة دينه   يمة أخرى يأت أن يجعلهم يرون  أب
ن وسلوكهم الحضاري  يالحب المتبادل بين الخالق والمؤمن  مثلوتجلياته الحقيقية  

خرين وموقفهم العزيز تجاه الكافرين وجهادهم وصالبتهم في الحق.  مع المؤمنين اآل
اآلية   تقل  بل  قتل  و  أ بقتال  القرآنية  ولم  أنفسهم  هللا  المرتدين  عنهم    تعاىليستغنى 

لنصرة دينه ويرى من  بها  ويأتي  مة التي سيختارها  األتقوى وسمو  جعلهم يشهدون  وي
حيث توضح االيات القرآنية اعالها  .  ة المجيدة حقبومن يعاصرونهم تلك ال   واارتدُّ 
ذلة على المؤمنين  أ يكونوا  س نه سيأتي بمن يحبهم ويحبونه و قد وعد بأ   تعاىل هللا  أن  

عزة على  أ  ن يكونو . كما س مجتمع الرحمة والتسامح والعفو واإلحسان ايقيمو ولذلك س
  تعاىلالذي فيه كلمة هللا    والقوة والسؤدد واإلباء  مجتمع العزة    ن يقيمو ولذلك  ن  الكافري

. وكل ذلك من نتاجات  رية العقائديةحهي العليا ومع ذلك سيراعي اسس التعايش وال
خلق البشر ويعلم    تعاىلن هللا  سالم ألالكاملة التي وفرها اإل  دينيةمجتمع الحرية ال

خلقهم.  الهدف من  ويعلم  قتل    طبيعتهم  فأين عقوبة  النص  المرتد  وعليه  هذا  في 
قد خلق الناس مختلفين    تعاىل ن هللاأأخرى لتؤكد    الهية  القرآني الذي تدعمه نصوص 

  واجتماعياً  واقتصادياً  ودينياً  ومتباينين في كل جوانب الحياة ومتحولين فيها عقائدياً 
 ة المنصوص عليها في القرآن.     بكامل الحري
ألنه    لم يجبر الناس أبدًا على اعتناق االسالم  تعاىلهللا  وهذا يوضح أن            

ه  لإلنسان في القرآن فان  تعاىل التي كفلها هللا  الكاملة  حتى في ظرف الحرية العقائدية  
ض  ن النفاق مر النفاق لشيء في نفسه ألنوع من أنواع  هناك من يمتهن    سيكون 
يحتاج اإلنسان إلى تزكية مستمرة حتى يرفع من مستوى إيمانه  و   في القلوبكامن  
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قد عانى من بطانة    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  كلنا يعلم أن  و .  وتصفية دواخله من النفاق
امره بأن يعرض عنهم رغم خطورتهم وذلك من منطلق   تعاىلمنافقة حوله إال ان هللا  

وعليه، ففي ظرف يكون فيه نفاق حتى  للناس.    تعاىل  حرية العقيدة التي كفلها هللا
جبار المجتمع على اعتناق  إتم    إذافكيف سيكون الحال  بالرغم من الحرية الدينية،  

فإن اإلسالم منذ ظهوره وإلى  لى الدين بعد ارتداده؟  إ جباره على الرجوع  إو  أالدين  
ألن المنافقين    المنافقين  يومنا هذا قد تأذى من المنافقين أكثر من تأذيه من غير

ُأجِبر الناس على    إذاعلى الدين من الداخل. ولذلك فإنه  يهندسون االنقالب  هم من  
. وهذا هو تعامل  ينلى منافقإ   ون تحوليس منهم  بعضًا  ن  إو البقاء فيه فأاعتناق الدين  

الحق.   مع  الناس  هللا  إ معظم  يقول  َحَرْص ،  تعاىل ذ  َوَلْو  النَّاِس  َأْكَثُر  َت  ﴿َوَما 
َأْكَثُرُهْم ِباهلل ِ ِإالَّ َوُهم ،  تعاىلكما يقول هللا    13﴾.ِبُمْؤِمِنينَ   14﴾.مُّْشِرُكونَ  ﴿َوَما ُيْؤِمُن 

ال نفاق فيه وناتج  مخلصًا و كان ذلك االيمان    إذا ال  إد بإيمان  عتَ ال يُ   تعاىلفاهلل  لذلك  
وال مظهرية    جبار وال خوف وال غصب وال مصلحة دنيويةإعن اختيار حر ال يشوبه  

هو الذي ينبع من حب اإلنسان هلل    تعاىل فاإليمان الحقيقي الكامل باهلل    .وال شكليات 
دليل على أنه ال عقاب لمرتد في الدنيا.  في حد ذاته  أكثر من خوفه منه وهذا    تعاىل

طاعة المحب للمحبوب تنبع من استشعاره باستحقاق  ألن  ع لمن أحب  فالمحب مطي
"ربي ما عبدتك  ،  عليه السالمالمحبوب للطاعة. حيث يقول أمير المؤمنين اإلمام علي  

" وما أروع  .خوفًا من نارك وال طمعًا في جنتك لكني وجدت اهاًل للعبادة فعبدتك
 وأخلص إيمان ينشأ من مثل هذا الشعور. 

نابعًا  كان    دينية حرية الال ن تشريع  إفولذلك    يعلم طبيعة البشر  تعاىل هللا  ن  إ          
هم  واحدًا من أ   حرية العقيدة ولذلك أصبحت  إلنسان  ل   تعاىلتجليات معرفة هللا  من  

الذي أظهر اإلسالم من خاللها روعته واحترامه للعقل    جوانب التشريع االسالمي
الناس على    تعاىل. فكيف سيجبر هللا  سؤوليةالبشري واختياراته الحرة والمستشعرة للم

  ؟و المكوث فيه بينما يوضح القرآن طبيعة بعض البشر الذين ينافقون أاعتناق الدين  
 َلَرُسولُ  ِإنَّكَ  َنْشَهدُ  َقاُلوا اْلُمَناِفُقونَ  َجاءكَ  إذا﴿  الناس،   ذ يقول القرآن في مثل هؤالءإ

 ُجنَّةً  َأْيَماَنُهمْ  اتََّخُذوا  * َلَكاِذُبونَ  اْلُمَناِفِقينَ  ِإنَّ  َيْشَهدُ  َوّللاَُّ  َلَرُسوُلهُ  ِإنَّكَ  َيْعَلمُ  َوّللاَُّ  ّللاَِّ 
وا  َفُطِبعَ  َكَفُروا ُثمَّ  آَمُنوا ِبَأنَُّهمْ  َذِلكَ  * َيْعَمُلونَ  َكاُنوا َما َساء  ِإنَُّهمْ  ّللاَِّ  َسِبيلِ  َعن َفَصدُّ

 ِلَقْوِلِهمْ  َتْسَمعْ  َيُقوُلوا َوِإن  َأْجَساُمُهمْ  ُتْعِجُبكَ  َرَأْيَتُهمْ  إذا و  * َيْفَقُهونَ  الَ  َفُهمْ  ُقُلوِبِهمْ  َعَلى
 َأنَّى ّللاَُّ  َقاَتَلُهمُ  َفاْحَذْرُهمْ  اْلَعُدوُّ  ُهمُ  َعَلْيِهمْ  َصْيَحةٍ  ُكلَّ  َيْحَسُبونَ  مَُّسنََّدة   ُخُشب   َكَأنَُّهمْ 
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عالها ال توضح فقط تأرجح المنافق في اعتقاده بل  أ القرآنية  فاآليات    15﴾.ُيْؤَفُكونَ 
مضايقة  اية  نفاق من دون  مفر والاوالك  المؤمنتوضح حرية تحرك ونشاط وقول    يضاً أ
فأ تضييق.  ي  إذا و  والمنافق  كن  لم  ليالحرية  يمتلكان  الكافر  كانا  ما  عيشا  فإنهما 

ال العقليويكتسبا  وأقوالهم  تي  تال والتعبيرية    ةوالعلمي  ةمهارات  أجسامهم  تثير  جعل 
االنتباه  و عجاب  اإل والمخاطبة.  ببالغتها  تلفت  المجادلة  حرية  في  تتجلى  وهنا 

مفلس  الالرائعة إال  دينية  االعتقاد والتبشير في اإلسالم وال يتخوف من هذه الحرية ال
والخدا  والتدليس  بالكذب  المزيف  دينه  يحرس  الذي  والتزوير.  دينيًا؛  فع  ن  إوعليه 

بإستغالل  . فهناك من يتظاهر باإليمان  تعاىلال هللا  إال يعلمه    مر  أنسان  يمان اإل إ درجة  
يمان الذي  اإل ممتلكًا لذلك  حتى يلفت نظر الناس لكن قد ال يكون  اللغة او المظهر  

النَّاِس َمن  ﴿َوِمَن    ،يقول القرآنيكون احد اعداء الدين.     بل قد.  تعاىل  يرتضيه هللا 
ْنَيا َوُيْشِهُد ّللا َ َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصامِ  ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَياةِ  كما    16﴾.الدُّ

 َرُسوِلهِ  َعَلى  َنزَّلَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ  َوَرُسوِلهِ  ِباهلل ِ  آِمُنواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيَُّها ﴿َيا   ، قرآنيقول ال
 اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  َوُرُسِلهِ  َوُكُتِبهِ  َوَماَلِئَكِتهِ  ِباهلل ِ  َيْكُفْر  َوَمن َقْبلُ  ِمن  َأنَزلَ  الَِّذيَ  اْلِكَتابِ وَ 

 اْزَداُدواْ  ُثمَّ  َكَفُرواْ  ُثمَّ  آَمُنواْ  ُثمَّ  َكَفُرواْ  ُثمَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  ِإنَّ  * َبِعيًدا َضاَلالً  َضلَّ  َفَقدْ 
رِ  * َسِبيالً  ِلَيْهِدَيُهمْ  َوالَ  َلُهمْ  ِلَيْغِفرَ  ّللا ُ  َيُكنِ  لَّمْ  ُكْفًرا  َعَذاًبا َلُهمْ  ِبَأنَّ  اْلُمَناِفِقينَ  َبشِ 
َمَرُدوْا َعَلى النِ َفاِق اَل َتْعَلُمُهْم   ﴿َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنةِ  ،أخرى قرآنية  وتقول آية  17﴾.َأِليًما

وَن ِإَلى َنْعَلُمُهمْ َنْحُن   َتْيِن ُثمَّ ُيَردُّ القرآنية  وتوضح اآليات    18﴾.َعَذاٍب َعِظيمٍ  َسُنَعذِ ُبُهم مَّرَّ
.  وهؤالء هم المنافقون وُيظِهرون اإليمان  الكفر    ون نطب ست اشخاص ي ن هناك  أ  ااعاله

هؤالء  مهام عقاب    تعاىل. وقد جعل هللا  تعاىل  ال هللاإ  ين ال يعلمهم بعض هؤالء المنافق
قد اعتبر النفاق أعظم جريمة من   تعاىلكان هللا    إذاعليه. وعليه ف  يضاً المنافقين أ 

قة المنافق مخرجات نفاقه  إذا حدود ال في إ دنيوياً  الكفر ومع ذلك لم يرتب له عقاباً 
  تعاىل ن هللا  من النفاق. أل  قل جرماً والكفر أن االرتداد  أ فهذا يعني  من خالل سلوكه  

ْرِك اأَلْسَفِل ِمنَ  ،قال نزل  ولم ي 19﴾.النَّاِر َوَلن َتِجَد َلُهْم َنِصيراً  ﴿ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّ
قل  أ. بل هم في وضعية عذاب تلك المنزلة من النارالمرتدين او الكافرين  تعاىلهللا 

 .  ون مما يواجهه المنافق
إن            الحقيقة،  عقاباً في  تشريع  المجتمع  لل  دنيوياً   عدم  لمصلحة  هو  مرتد 
على  الناس  كراه  نشأ من إالذي ياو االرتداد  من النفاق    سيكون خالياً ألنه  المؤمن  
إكراهالدين  اعتناق   وكالهما    همأو  الدين  في  البقاء  أخطر  على  النفاقأ من    نواع 

الو   .تداد ر واال الحرية  النفاق ناشئ ليس من  ة  دينيفي ظرف  الناس  جبار  إسيكون 
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بعاد متعددة منها  أشخصية ذات    دوافعبل من    ،و البقاء فيهأالدين    عتناقإ على  
  يمان.التي ال تتوافق مع كامل اإلدوافع  سلطوية ومادية واجتماعية وغيرها من ال

لذي انقلب  . أنه النفاق المارد اصلى اهلل عليه وآلهنوع النفاق الذي آذى النبي    هذا هو و 
. إال ان هذا النوع من النفاق لم يكن قادرًا على  الحقًا على الخيارات االلهية والنبوية 

ألنه كان هناك من يحملون ايمانًا نوعيًا في المجتمع قادر    اقتالع الدين من القلوب
تكتيكات ضد الدين  على حماية الدين. لقد عمد ذلك النوع من النفاق على اتباع  

لذلك بقي االسالم بسبب الحرية الدينية    ع ازالة الدين عن المجتمع. لكنه ال يستطي
سالم ترفع من  اإل   ضمنهاالتي يدينية  الحرية ال. فصلى اهلل عليه وآله  التي طبقها النبي

  ن المصلحة الشخصيةع النفاق الناتج  بينما أن    يمان الموجود في المجتمعنوعية اإل 
الناس على اعتناق  كراه  إلنفاق الناتج عن  من ا أقل خطورة    والصعود الى ُسدة الحكم

ألن إكراه الناس على اعتناق الدين أو البقاء فيه يقود إلى فساد    .و البقاء فيهأالدين  
اعتناق  انحسار قوة االكراه على  بعد  نفسه  الدين  يتجسد في محاربة وجود    أعظم 

.  أنه ضد الدين  أن يعلنبينما ينتج النفاق المارد انقالبًا على الدين من دون  الدين  
صلى اهلل  ورسوله    تعاىلن يؤمنوا باهلل  أ"المؤمنين"  سماهم ُحْكمًا    نم  تعاىلهللا  أمر  لذلك  

ر من الكفر بهم واعتبر الكفر بهم  والقرآن والكتب المنزلة من قبل وحذَّ   عليه وآله وسلم
القرآنية،  . كما توضح اآلي بعيداً   ضالالً   ُثمَّ  آَمُنواْ  ُثمَّ  َكَفُرواْ  ُثمَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  ﴿ِإنَّ ة 

ماس  غناال  ذا ه   وسيكون مصير  .ان هناك من يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر   ﴾َكَفُروا
  دى إلهيي هُ أَيقَبل  يجعله غير قادر على أن  في الكفر والوصول الى كفر مزمن  

لى  إ ترك حسابهم    تعاىللكن هللا    الكفار  لمثل هؤالء  تعاىل. لذلك ال يغفر هللا  بعد ذلك 
 يوم الدين.  

غير دينه.  ن يو مأمر بقتل المرتد  أي  ألم يذكر في القرآن    تعاىلن هللا  إ          
الحر   بالمجتمع  إلهي  لطف  مناهج  و وهذا  وتتضح  الصفوف  تتمايز  حتى  المؤمن 

يستطيع  حيث   .في ظرف يتمتع فيه المجتمع بحرية كاملةالحياة العقائدية المختلفة  
تشكل  . يبحرية كاملة  معقائده   وا ختار ي و المتمايزة  تلك الصفوف    مييز بين الناس الت

بقية خلقه    تعاىليباهي هللا  . ف اإللهية  الهداية  تجاه   سعيهم لمستوى    وفقاً تدينهم   بهم 
فدرجة  .  ويوضح للمالئكة المغزى من تمييز االنسان بالعقل الذي سجدوا له من قبل

ال فقط  ليس  يفضح  بالدين  المؤمنين  الفاسدة    منافقينتمسك  المجتمعات  ايضًا  بل 
ِفي األَْلَواحِ ،  تعاىليقول هللا  . حيث  المجتمعات َلُه  مَّْوِعَظًة   ﴿َوَكَتْبَنا  َشْيٍء  ُكلِ   ِمن 

 20﴾اْلَفاِسِقينَ َسُأِريُكْم َداَر   َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوْا ِبَأْحَسِنَها َوَتْفِصياًل لِ ُكلِ  َشْيٍء َفُخْذَها ِبُقوَّةٍ 
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الفاسقين   المؤمنين بأمر هللا  وفقاً   ةصبح واضحت فدار  . فكلما  تعاىل  لمستوى تمسك 
  ويصبح ذلك المجتمع مختلفاً   كثر تميزًا.أفإنه يصبح  بتعاليم الدين  ما  تسمك مجتمع  

الدين.  بو تلك التي ال تدين  أبالدين    قل تمسكاً أعن المجتمعات األخرى التي هي  
عتناق الحق الى  إ يتشجع كل من له الرغبة في  ق ظاهرًا والنور تامًا فيكون الحوهنا  

 .  واتباع نوره  اعتناقه
التي وضعت    تعاىلكما يستشعر الباحث القرآني في تلك اآليات رحمة هللا           

  ن يعود اليه مؤمناً أن هناك من يرتد عن الدين لكن من الممكن  أفي عين االعتبار  
لى معرفة الحق ولو بعد حين خالل  إ عمال عقله الذي قد يقوده  إ وذلك من خالل  

  . حيثي وهنا تتجلى الحكمة اإللهية من خلق مخلوق بعقل استثنائحياته الدنيا.  
هللا   مسؤولية    تعاىليحث  وتحمل  الحرية  بكامل  العقل  ذلك  توظيف  على  االنسان 

عن  الحر  ام البحث  لمه  صالً أ خلق العقل    تعاىل فاهلل  نتاجات ذلك التوظيف العقلي.  
لذلك  واآليات القرآنية تركز كثيرًا على توظيف العقل في هذا السياق.  اعه.  بَ ت ِ االحق و 
عطى  أ فقد    . وكما ذكرنا سابقاً حتى يموت  لإلنسان دينية  حبل الحرية ال  تعاىل مد هللا  

باإليمان  اإل  تعاىلهللا   الكاملة  الحرية  وضح هللا  أنسان  لكن  الكفر  لإلنسان    تعاىل و 
العذاب المترتب عليه في  و الحساب  كذلك  ات وآثار ومخلفات الكفر في الدنيا و بعت

 َفْلَيْكُفرْ  َشاء َوَمن َفْلُيْؤِمن َشاء َفَمن رَّبِ ُكمْ  ِمن اْلَحقُّ  ﴿َوُقلِ   ،ذ يقول القرآنإاآلخرة.  
 َيْشِوي  َكاْلُمْهلِ  ِبَماء ُيَغاُثوا  َيْسَتِغيُثوا َوِإن ُسَراِدُقَها ِبِهمْ  َأَحاطَ  َناًرا ِللظَّاِلِمينَ  أَْعَتْدَنا ِإنَّا

َرابُ  ِبْئَس  اْلُوُجوهَ  الدعوة  القرآنية  اآلية  هذه  ف  21﴾.ُمْرَتَفًقا َوَساءْت  الشَّ توضح حرية 
ن  عد العذاب للظالم ألأ قد    تعاىلن هللا  أيمان والكفر. كما نالحظ  لى الدين وحرية اإل إ

الكفر لكن     ، ذ يقول القرآن إ   .الكفر يورث الظلم وهما متداخالنالظلم أخطر من 
اَللُ   ماذاف﴿ ب  ارتككون عرضة الفمن يكفر بالحق يضل وي  22﴾َبْعَد اْلَحقِ  ِإالَّ الضَّ

  . كل انواع الظلم   ألنه ليس على هداية تقوده وتبعده عن  نواع الظلم حتماً أ نوع من  
فعلى سبيل  ه لهم من الكفر.  الناس من الظلم أكثر من تحذير   تعاىل لكن حذر هللا  

  إذا فإن النسخة من إسالم غالبية المسلمين اآلن هي نسخة مزورة ولذلك  المثال  
سالم فهو كافر  بها وفقًا رفض شخص باحث عن الحق هذه النسخة المزورة من اإل

بالرغم من ان الرافض للنسخة المزورة قد ال  البالط  لفقه كهنة   السقيفي الضالين 
ظلمًا بما كفر به وانما مقيمًا له تقييمًا علميًا ولم يرتكب أي اعتداء    قد ارتكبيكون  
االفاإل  ضده.  على  يعاقب  األصيل  الشخصي.  سالم  اإلعتقاد  على  وليس  عتداء 
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 تجاه اآلخر. كثر  أفاالعتداء وليس مجرد االعتقاد الشخصي هو الذي ينتج ظلمًا 
بل ان من رحمة هللا    للناس   الدينية الكاملةسالم لم يعط فقط الحرية  ن اإلإ          

  . حرية التظاهر بالكفر لكل من يستهدف الكفار دينه  اهم على الناس انه اعط  تعاىل
هللا   في    تعاىلالن  واالستهداف  المضايقة  يواجهون  اناس  هناك  سيكون  انه  يعلم 

  للناس. لذلك جعل القرآن فسحة عقائدية للتظاهر  دين مجتمعات ال توفر حرية ال
  دَّ ثار االخروية لمن جاهر بالكفر واعتَ اآل  يضاً أح  بالكفر في ظروف االكراه لكن وضَّ 

أل بصفة  به  البشري  المجتمع  في  يتواجدان  المتضادين  السلوكين  هذين  مثل  ن 
وظالمًا  بكفره    يمانه فهو بالتأكيد يكون مجاهراً إ مستمرة. فمن يضايق المؤمن على  

 ِإالَّ  إيَماِنهِ  َبْعدِ  ِمن ِباهلل ِ  َكَفرَ  ﴿َمن ، في هذا السياق اىل تع. يقول هللا تعاىلهلل  ومعانداً 
 مِ نَ  َغَضب   َفَعَلْيِهمْ  َصْدًرا ِباْلُكْفرِ  َشَرحَ  مَّن َوَلِكن  ِباإِليَمانِ  ُمْطَمِئنٌّ  َوَقْلُبهُ  ُأْكِرهَ  َمنْ 
ْنَيا اْلَحَياةَ  اْسَتَحبُّواْ  ِبَأنَُّهمُ  َذِلكَ  * َعِظيم   َعَذاب   َوَلُهمْ  ّللا ِ   الَ  ّللا َ  َوَأنَّ  اآلخرة  َعَلى اْلدُّ

 َوُأوَلِئكَ  َوَأْبَصاِرِهمْ  َوَسْمِعِهمْ  ُقُلوِبِهمْ  َعَلى  ّللا ُ  َطَبعَ  الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ  * اْلَكاِفِرينَ  اْلَقْومَ  َيْهِدي
 َهاَجُرواْ  ِللَِّذينَ  َربَّكَ  ِإنَّ  ُثمَّ  * َخاِسرونَ الْ  ُهمُ  اآلخرة ِفي َأنَُّهمْ  َجَرمَ  الَ  * اْلَغاِفُلونَ  ُهمُ 
فالمجاهرة    23﴾رَِّحيم   َلَغُفور   َبْعِدَها  ِمن َربَّكَ  ِإنَّ  َوَصَبُرواْ  َجاَهُدواْ  ُثمَّ  ُفِتُنواْ  َما َبْعدِ  ِمن

وحرمان مثل هذا الشخص من    تعاىلتستوجبان غضب هللا    تعاىلبالكفر ومعاندة هللا  
بل   هللا  قد  الهداية.  وال    تعاىل يطبع  الحق  يستدرك  فال  وبصره  وسمعه  قلبه  على 

في الحياة الدنيا واآلخرة.    وخاسراً   غافالً   مثل هذا المجاهر بالكفر  بل يظل  .يستوعبه 
ليس  و   وقوالً   يمان عمالً لى اإلإعلى لمن هاجر  أ قيمة    تعاىليعطي هللا  وفي المقابل  

 بمغفرة ورحمة.   تعاىليعده هللا لذلك وجاهد وصبر و  مكاناً فقط 
يؤجل معاقبة من يكفر    تعاىل عالها ان هللا  أ القرآنية  وتوضح كل اآليات            

يأمر  وال   يمهل وال يهمل تعاىلن هللا  إويرتد إلى ما بعد الحساب يوم القيامة. وعليه ف
ه امن وسالمة  د رتدا اي عقاب عليه ما لم يمس بأل نزا إ او بداً أ بقتل المرتد  تعاىل هللا 

صلى اهلل  ن النبي  أ. لذلك نالحظ  المجتمع او الحريات الفردية والشخصية لآلخرين 
رجاع قريش من يكفر  إالحديبية بعدم    تفاقيةالم يرفض شرط الكفار في    عليه وآله وسلم

هذا خطأ ومخالف للقرآن    كان  إذا. و صلى اهلل عليه وآله وسلم   لى النبيإسالم  ويرتد عن اإل 
صلى اهلل عليه وآله  رجاعهم لمعاقبتهم على ارتدادهم لما وافق عليه النبي  إنه يجب  أو 

  ؛رجاع من يسلم الى قريش إوافق على شرط    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    ن إبل  .  وسلم
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بعد ذلك  ويفر  يظلم اآلخر  و   لقوانين قريش  مخالفاً   مراً أ ن هناك من يرتكب  أل  ،الكافرة
وفي  سالمية لجريمته التي ارتكبها في قريش.  إ تغطية  جد  لي   مسلم   أنه   منهم ويدعي

سالمية في التظاهر  الفسحة اإليعلم    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي هذا السياق فقد كان 
  صلى اهلل رجعه النبي  أسيجعل لمن   تعاىلهللا  وأن  االستهداف والتعذيب  تجنب بالكفر ل 

رجاع  إمن    مانعاً   صلى اهلل عليه وآلهالنبي    لذلك لم ير  .سبيالً   لى قريشٍ إ  عليه وآله وسلم
دد  تقليل لعألن في ذلك اختبار لمن يدعي اإلسالم و   لى قريش أتيه مسلمًا إمن ي

رجعهم النبي  أالمسلمون الذين  فر  . وبالفعل فقد  المنافقين اآلتين من جانب قريش
وبدأوا  من قبضة قريش وتجمعوا مع بعضهم البعض  لى قريش  إ   صلى اهلل عليه وآله وسلم

  صلى اهلل عليه وآله وسلمعلى قريش حتى طلبت قريش من النبي    اقتصاديةً   يشنون حرباً 
نه ال عقوبة على من ارتد  أ  . وبذلك يتضح جلياً والسيطرة عليهم   استيعابهم عنده 

   ! بداً أ
قد قتل    صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أسالمي لم يذكر لنا  ن التاريخ اإلأكما           

بل كان يعاقب الذي يوظف ارتداده في هجوم معاكس على    . المرتد بسبب ارتداده
ولنا  ويقف في وجه الدعوة اإلسالمية. يشن حملة تزوير الدين و اإلسالم والمسلمين 

سف لتشويه صورة  إال انه ولأل مثال.أوضح  بي السرح  أفي موضوع عبد هللا بن  
لما فعله أقطاب السقيفة؛  وخلق مبرر  القيمية    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  

مرويات    كهنة البالط السقيفي  بركقد ف ف   ،الزنديق من يسمونه  و  المسالم أالمرتد    هم قتل
 ابن ذلك فبلغ فأحرقهم، الى علي  بزنادقة تي"أُ   الذي قال،  مثل ما رواها عكرمة

وهذا   24". هللا بعذاب  تعذِ بوا  هللا ال رسول لنهي أحرقهم، لم أنا كنت  لو  فقال:  عباس 
. وهكذا كان يفعل كهنة  عليه السالمعلي  تجني وكذب على أمير المؤمنين اإلمام  

  قيفي . فقد كان كهنة البالط السصلى اهلل عليه وآله وسلمحتى مع النبي  قيفي البالط الس
بالنبي   االكاذيب  ايلصقون  تبرير  بفبركة    هلل عليه وآله وسلمصلى  أجل  من  المرويات 

والطغاة.  االفظائع   سيخالف  نقالبيين  اإلمام  فهل  المؤمنين    عليه السالم علي  أمير 
صلى اهلل عليه  قوال النبي  أ  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  القرآن؟ هل سيخالف 

بنص النبي    عليه السالمعلي المؤمنين اإلمام    نسان؟ فأمير في منع حرق اإل  وآله وسلم
تعاليم االسالم  مخالفا ل  يفعل فعالً ن  ول  هالحق معأن  مع الحق و   صلى اهلل عليه وآله وسلم
أمير  عباس الذي كان يناصب    ابن. فقد حاول  عباس لينتقده   ابنأبدًا ليأتي المتسلق  
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أمير  ابعة ومصادقة من يكره  المكايدة بمرافقة ومت  عليه السالم  اً عليالمؤمنين اإلمام  
ن يفبرك ما  صهاك، أ  ابن ؛  عليهم السالمالبيت    أهلو   عليه السالم   اً عليالمؤمنين اإلمام  

  عباس  ابن  زكيحتى يُ اإللهية    عليه السالمعلي  صورة امير المؤمنين اإلمام  يشين  
للتاريخ  المضللين   نفسه  أولياءه  التي  وُيرضي  المنحولة  المروية  تلك  فان  وعليه   .

ن يوظفها ويستغلها إلظهار مكانة علمية وفقهية تفوق مكانة  أعباس    ابنيحاول  
العلمية والفقهية لهي رواية منحولة وكاذبة    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  

السلميالشنيع والمتمثل في  بي قحافة  أ  ابن لتبرير فعل   الفجاءة  وغيره من    حرق 
بن الوليد  خالد  كان أيضًا لتبرير الجرائم البربرية ل . كما  الرافضين لتقمُّصه الخالفة

من المسلمين ألنهم رفضوا    عدداً   خالد بن الوليد . حيث حرق بي قحافةأ  ابنعهد  في  
هؤالء الذين    كانوقد    .ألنهم اعتبروه مغتصبًا للخالفةبي قحافة  أ  بندفع الزكاة ال 

ن بواليتهم لذلك استهدفهم  يومؤمن  عليهم السالمالبيت  ون ألهل  موالرفضوا دفع الزكاة  
قطاب  أال كهنة  إ  . وتم دفنهم في مقابر جماعية  . وتنكيالً   وحرقاً   بي قحافة قتالً أ  ابن

البيت    أهل مر فإنهم كانوا من شيعة  السقيفة اعتبروهم مرتدين بينما في حقيقة األ
  م السالمعليهالبيت    أهلبي قحافة اغتصابه حق أ  ابن استنكروا على  وأنهم    عليهم السالم

وظلمه لهم. ومن خالل تلك المروية المنحولة والكاذبة حاول كهنة البالط السقيفي  
ُعوا أنه    يضاً أ   عليه السالمعلي  كذبوا على أمير المؤمنين اإلمام  ن يأ زنادقة  قتل  ويدَّ

كما تحاول    لمجرد انهم زنادقة وفقا لتعبير وتسمية كهنة البالط السقيفي.   وحرقهم 
.  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  علم من  أ عباس كأنه    ابنالمروية تصوير  

صلى اهلل عليه وآله  هو باب مدينة علم النبي    عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام    فأمير
عباس حتى يقارن نفسه    ابن. ومن هو  وهو مع الحق يدور معه حيث دار   وسلم

ال نقطة من بحر علم  إعباس    بن ؟ وهل العليه السالم علي  المؤمنين اإلمام    بأمير
ن  أعباس نفسه؟ وهل يمكن    ابنإلقرار    وفقاً   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  

اهلل عليه    صلى  ، العاِلم والوارث لعلم النبيعليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  يقتل  
  ابن فبي قحافة؟  أ   ابنويقع فيما وقع فيه    هم ويحرق  زنادقة لمجرد انهم زنادقة،  وآله وسلم

و لو كان شعرة على جسد  أبي قحافة كان يجهل ميراث الجدة ويتمنى لو كان بعرة  أ
قَ   .عبد مؤمن  المؤمنين اإلمام  ل  تَ وهل  قادة  رَ سَ أَ من    عليه السالم علي  أمير  هم من 

أمير المؤمنين  ن من كان يحارب  ألجمل والنهروان وصفين بالرغم  ا  معاركوجنود  
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صلى اهلل عليه    ورسوله  تعاىل في تلك الحروب كان يحارب هللا    عليه السالم   اً علياإلمام  
حربي    م "حربك،  عليهم السالمة  هر اطعترته الل  صلى اهلل عليه وآله وسلمذ قال النبي  إ؟  وآله وسلم
  وأسرهم  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  " لكن عندما هزمهم  . سلمي  م وسلمك

هل مكة وسماهم طلقاء. وعليه  أ عن    صلى اهلل عليه وآله وسلمعفا عنهم كما عفا النبي  
وتمجيد    عليه السالمعلي  اعالها التي تحاول تسقيط أمير المؤمنين اإلمام  مروية  الن  إف

هنة البالط السقيفي وذلك ليحصدوا من  ك  بواسطةمفبركة من  عباس هي مروية    ابن
 .  هل الدينأ خاللها مجموعة من المكاسب المعادية للدين و 

تقولأ           التي  المروية  يمكن    25فاقتلوه" دينه بدَّل "من   ،ما  تكون  أفال  ن 
صلى اهلل عليه  في ضوء ما قاله القرآن في هذا السياق وال يمكن للنبي    بداً أ صحيحة  

صلى اهلل  النبي قول ن الوحي ال يناقض نفسه و ن ينتج ما يخالف القرآن ألأ وآله وسلم
عبر النبي    تعاىلوكل ما يأتي من هللا  وحى.  كالقرآن وحي يُ وفعله وتقريره    عليه وآله وسلم

ًا كان أو حديثًا أو فعاًل او تقريرًا ال يناقض بعضه البعض  قرآن  صلى اهلل عليه وآله وسلم
ولذلك يظل    تعاىل أبدًا وال يمكن ان نجد فيه اختالفًا ابدًا الن كله أتى من عند هللا  

الذي ترك معتقده ألنه يريد  المسالم  لمرتد  يصح شرعًا قتل ا   ال فمنسجمًا ومتوافقًا.  
الحرية  أعطاه  القرآن  ن  يعتنقه أل آخر لن دين  ع  وروحياً   وعقائدياً   ن يبحث عقلياً أ

بعقله حتى سجدت له المالئكة فكذلك    عليه السالمفكما سما آدم    .ذلك لفعل  الكاملة  
سباب التي أهبطته إلى االرض ألنه ُخِلَق اصاًل للعيش على االرض.  أخذ آدم باأل

ن القتل،  عنه. فاإلسالم ال يدافع عن االعتقاد به من خالل القتل ال  تعاىلفعفى هللا  
به البشر.    تعاىلفي هذه الحالة، سيكون إجهازًا ألهداف وجود العقل الذي كرم هللا  

حيث ان القتل في هذه الحالة سيشير الى افالس عقل القاتل وعدم مقدرته على  
قبل    تعاىل تبرير عوامل االيمان ودحض الكفر واالرتداد. فبالعقل عرف االنسان هللا  

و  أن ال يقف في طريق االنسان الذي يريد تبديل معتقده  فالقرآأن يعرفه بالدين.  
يمان والكفر  ية الناتج عن ارتداده في الدنيا ويدرك الفرق بين اإل ا يتذوق منهج الغو 

في    ارتداده و يتحمل مسؤولية وتبعات  ألى الدين الحق  إ  أراد،  إذابعد ذلك،    ويعود
  مخالفاً   ن يصيغ نصاً أ ال يمكن    وسلمصلى اهلل عليه وآله النبي وهكذا فإن  يوم الحساب.  

  المرتد الذي يتخذ من التبديل منهجاً   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    عاقببل    . للقرآن
األظلم  كما فعل  والوقوف في وجه الدعوة االسالمية  سالم بالتحريف  ستهدف اإللي
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والكلب والكاذب  بن    والمفتري  هللا  السرح أعبد  فقد بي  الق  .  النص  يبدل  رآني  كان 
َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى   ﴿َوَمنْ مما ادى الى نزول اآلية القرآنية،  بكلمات من عنده  

ِ َكِذبًا َأْو َقاَل ُأْوِحَي ِإَليَّ  َوَلْو   َوَلْم ُيوَح ِإَلْيِه َشْيء  َوَمن َقاَل َسُأنِزُل ِمْثَل َما َأَنزَل ّللا ُ  ّللا 
اْلَمْوِت َواْلَمآلِئَكُة َباِسُطوْا َأْيِديِهْم َأْخِرُجوْا َأنُفَسُكُم اْلَيْوَم   تِ َتَرى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي َغَمَرا 

ُكنُتمْ  ِبَما  اْلُهوِن  َعَذاَب  آَياِتِه   ُتْجَزْوَن  َعْن  َوُكنُتْم  اْلَحقِ   َغْيَر   ِ ّللا  َعَلى  َتُقوُلوَن 
النبي    استشهاد بعد  مثال ذلك ظهروا  أوهناك  التي تدينه ادانة قوية.    26َتْسَتْكِبُروَن﴾

  وأبووأنس بن مالك  صهاك وعائشة    ابن بي قحافة و أ   ابن مثل    صلى اهلل عليه وآله وسلم
الذين خالفوا النصوص الشرعية وفبركوا ما يدحض النصوص القرآنية  هريرة وغيرهم  

شيطانية من عندهم وادعوا ضياع  كات  مفبر صريحة ب  نبويةوبدلوا نصوص  الواضحة  
  ! وادعوا رفع تالوة بعض اآليات وبقاء حكمهابسبب أكلها بواسطة دابة  آيات قرآنية  

  بداً أ   صلى اهلل عليه وآله وسلمفاقتلوه" لم ينتجها النبي   دينه بدَّل "من  ، وعليه فان مروية
  قد اتخذ موقفاً   وسلم  صلى اهلل عليه وآلهكان النبي    إذاو   .نها مخالفة للقرآن أوداللة ذلك  

أتجاه    عدامياً ا  لم يتخذه من منطلق    ، بي السرحأمثال عبد هللا بن  اناس من  فانه 
المفبركة "من  ل  مغزى نص مثل تلك المروية  ن  أفاقتلوه" بل من منطلق   دينه بدَّ

صلى اهلل عليه وآله  واستهزأوا بالنبي  بي السرح حاربوا الدين وحرفوه وبدلوه  أ  ابنمثال  أ
؛  في جبهة تقاتل الدين عقلياً كانوا  وبذلك فإنهم  استهدفوا اإلسالم في جوهره  و   وسلم

كانوا  بل   .كمن يحملون السالح لمحاربة الدين فهم معتدون على االسالم. لقد كانوا  
له ال    سالم مغادراً ن من يترك اإلإ. وإال فالذين يحملون السالح  ولئك أأخطر من  

لما   لمغادرة   عفان  بناالذن ال  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  اعطى  عقاب عليه وإال 
رضي  عمار بن ياسر  على نقد تلقاه من    احتجاجاً عفان    ابن ظهر  أعندما  ف  االسالم.

قال  النبوي. إذ    مسجد ال ثناء بناء  ه عن العمل وتجنبه الغبار أبسبب ترفع  اهلل عنهما
  النبي رد ف . ليهإ ساء م يسلم معه ليُ نه ل أ صلى اهلل عليه وآله وسلمبوقاحة للنبي   عفان ابن

    27".سالمك فإن شئت فاذهبإ "قد اقلتك عليه قائاًل،  صلى اهلل عليه وآله وسلم
بالدين فقط ويبحث عن البديل  نتج عن عدم االقتناع  ن االرتداد الذي يإ          

في  . و والتبياني للوحي القرآني   عقاب دنيوي وفقاً ليس عليه   الشخص  الذي يقتنع به
يدحض به الوحي القرآني    ينتج قوالً لن    صلى اهلل عليه وآله وسلم  لنبينفس الوقت فإن ا

من خاللها الناس حرية اختيار وتبديل    تعاىل  عطى هللا أ و ينسخ اآليات القرآنية التي  أ
. ففيما يختص باآلثار  المترتبة على ذلكوالدنيوية  خروية  ثار األن لهم اآل الدين وبي  
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تالمؤمنة  لمجتمعات  ا  فإن  الدنيوية بينما  الحياة  مناحي  كل  في  غير  تسمو  نزلق 
بأن يتمسك    صلى اهلل عليه وآله وسلم والشقاء. آمرًا النبي    لى منحدرات الفسوق إالمؤمنة  

بالدين وآمرا له بأن يأمر قومه بالتسمك به وواعدًا بأن يميز المجتمع المؤمن من  
هللا   يقول  المؤمن  غير  ِبُقوَّةٍ ﴿ُخذْ   ،تعاىلالمجتمع  ِبَأْحَسِنَها َها  َيْأُخُذوْا  َقْوَمَك   َوْأُمْر 

الحر   االختيار ع ضد شر ِ وعليه فليس هناك عقاب من المُ  28َسُأِريُكْم َداَر اْلَفاِسِقيَن﴾
   في مجال اإلعتقاد.

 دم  يحل "ال  ،عباس والتي   ابن   يقول فيهاالمروية التي  بخصوص  ما  أ          
 النفس ثالث: بإحدى إال هللا، رسول وأني هللا إال إله ال أن يشهد مسلم، امرئ 

  ابنيوظف    يضاً أفهنا    29".للجماعة التارك لدينه والمفارق  الزاني، والثيب بالنفس،
ساليب اليهود في التحريف بخلط النصوص  أعباس نزعاته الكهنوتية والحبرية ويتبع  

جل حشر  أباطل من  عالها الحق بالأ عباس في المروية    ابنذ خلط  إ .  اتبالمفبرك
  الذين كان يتتلمذ عندهم،  حبار اليهود أالتي تلقاها من    ، التضليليةو التعاليم التلمودية  

  ألنه مشرعوهذا ال خالف فيه    . العباس النفس بالنفس  ابن دخل  أ ذ  إ .  في االسالم 
عباس    ابن لكن حاول    .لى تكرارهإ   صلى اهلل عليه وآله وسلمفي القرآن وال يحتاج النبي  

  ابن لم يذكر    ماذال"الثيب الزاني"! ف  وخبث  و المستمع فضم معه بغباءأقناع القارئ  إ
كانت الصياغة بكلمة "الثيب" وهي كلمة    ماذال؟  يضاً أ عباس الرجل المحصن الزاني  

قبلعني  ت التي تزوجت من  قبل  المرأة  الذي تزوج من  ؟ فهل كانت  وليس الرجل 
و  أو خلل في الصياغة  أية غموض في النص  أتحتوي على  الصياغات النبوية  

؟ ونرى االصطناع  تفريق بين الرجل والمرأة في هذا الخصوص  و أ  في التشريع   نقص 
للنص القرآنية المناقض  "والمفارق   يضاً أ   وص  فكلمة   التارك لدينه في  للجماعة" 

امها في عهد  "الجماعة" توضح الطبيعة التركيبية المفبركة للكلمة التي اشُتِهر استخد
صهاك وبالتالي كان من   ابن عباس من المقربين من  ابن . فقد كان الطليق معاوية

عن معاوية   لم يكن بعيداً . كما  حبار وتعاليمه التحريفية التالمذة المخلصين لكعب األ
عباس جيدًا.    ابنفقد كان معاوية يعرف معدن  !  ورموز الدينالذي استهدف الدين  

"دين"   التي لها صلة  عباس    ابن"جماعة" يقصد    وأيفأي  بمثل هذه الصياغات 
معاوية؟   هو دين  بعهد  بقاء  إ والذي حرص على    مالسقيفة وجماعتهأقطاب  فهل 

دين كعب األحبار  هو  أم    اً عسكريو   طاره حتى يستفيد منهم اقتصادياً إالناس في  
ن المروية هي محاولة  أذ  إ؟  عباس واصطبغ بصبغته العبرية  ابن ذ عنده  الذي تتلم 

  . لها  للسلطة وخادماً  خاضعاً  منافقاً صبح أ و  أسالمه إ ظهر أو  أمن أسلم  كل لجعل 
ن ذلك يؤثر على مدخولهم المادي ووضعهم  لم يسمحوا بارتداد أحد أل  فإنهم ولذلك  
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كما صرح    ايتأمروا عليهل وقة  عة ومسحَض خْ شعبية مُ   دةقاع  . فجل همهم هوالسلطوي 
عفان    ابن صهاك و   ابنبي قحافة و أ   ابن  مارسهومارسه وكذلك  الطليق معاوية بذلك  

عملية قبل  بطريقة  فقد  من  مروية    استقبل.  السقيفي  للبالط  الموالون    ابن الكهنة 
المتدبر والمتكئ  و ن العقل السليم  أال  إألنها تخدم نزعتهم للهيمنة.  بالترحاب  عباس  

نه حتى افتتاح النص بتعبير "النفس  أ ذ  إ .  وتفصيالً   القرآن يرفض المروية جملةً على  
ن ذلك مذكور في القرآن وال يحتاج إلى تكرار من  بالنفس" لهو تحصيل حاصل أل

  كشف ن مهامه التبيان وليس تكرار النصوص وهذا يأل  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
فضح نفسه بصياغته الكهنوتية  يسل لكن  دس السم في العي ي  ذاالختالق الخبيث وال

متدبر  والحبرية صاحب عقل  تخفى على  نهج  التي ال  امتداداته  أ. وهذا  له  موي 
ب  عندما كذَّ   صلى اهلل عليه وآله وسلمالسقيفية التي استهلت عهدها بالكذب على النبي  

  له كما صرح   وشهدت عائشة وحفصة زوراً   عليهم السالم البيت    أهلن يظلم  أجل  أمن  
وكل ذلك كان بهدف السيطرة االقتصادية واالستحواذ    .في عهدهبذلك  عفان    ابن

واإلبقاء   الدين  جوهر  لضرب  اآلخرين  حقوق  والتمظُهر  فقط  على  التسربل  على 
السفلة  الديني  للكهنة  البد  فكان  أحد؟  بارتداد  سيسمحون  فكيف  وعليه    ابن مثل  . 

نةو   انتاج تشريعاتهم الخاصة التي تخالف القرآنعباس   كان  هكذا فقد  و   .النبوية  السُّ
وتأويالت   محامل  ايجاد  االسالمية  غير  التشريعات  هذه  مثل  فبركة  من  الغرض 

 موبقات التي ارتكبها الطواغيت واألصنام البشرية وحمايتهم وتغطية حوبهم. لل
وأن األجيال الالحقة    المسالم   المرتدمعاقبة  ونسبة لمعارضة النص القرآني            

لى  إحناف الوصول  فقد حاول بعض الكهنة السقيفيين من األأصبحت أكثر وعيًا  
وفبركات كهنة البالط  المسالم  المرتد  تعاقب  مسافة وسط بين تعاليم القرآن التي ال  

بي قحافة من  أ  ابنقتل المرتد ليبرروا ما فعله  شرعوا  السقيفي الذين خالفوا القرآن و 
جل الدين  أ حناف ذلك من  أل لم يفعل ا.  ركان سلطته واغتصابه للخالفةأ  رسيخ جل تأ

حوصروا بالقراءات العلمية المتدبرة للقرآن والتي تدحض وجود حد الردة.    ألنهمبل  
 وجبوا قتلأتحارب لكنهم   ال باعتبارها المرتدة،المرأة   قتل حناف بعدم ذ يقول األ إ

نه حتى اجتهاد الحنفية يستبطن  أيوضح  المرتد ألنهم اعتبروه محاربًا. وهذا   الرجل
حناف  ن قول األأسالم. كما  بدأ يحارب اإل  إذال إال  قتَ ن المرتد المسالم ال يُ أحقيقة  

األ بكفر  قبولهم  التبرير لخروج عائشة على  يوضح  كنوع من  المؤمنين  نثى  أمير 
ف  عليه السالم علي  اإلمام   يقتلها.  لم  أ حناف  األوالذي  يحارب  يعلمون  من  أمير  ن 

النبي    عليه السالم  اً عليالمؤمنين اإلمام   وأن من    صلى اهلل عليه وآله وسلمكمن يحارب 
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النبي   هللا    صلى اهلل عليه وآله وسلميحارب  يحارب  ألنه  كافر  اصطدم  .  تعاىلفهو  اذ 
النبي  األ بحديث  أل   صلى اهلل عليه وآله وسلمحناف  يقول  ،  عليهم السالم   البيت  هلالذي 

في محاربتهم    وأتباعهالتصرف عائشة  تفسيرًا  كم سلمي" فلم يجدوا  مبكم حربي وسل"حر 
صلى اهلل  ورسوله    تعاىل  على هللا نه حرب  أسوى    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  

أمير    عدم قتل نهم رأوا في  أ يبدو  و حناف بعدم قتل المرتدة  لذلك قال األ .  عليه وآله وسلم
كفار وطلقاء  عن    عفواً بعد ان هزمهم  هل الجمل  ألليه السالم ععلي  المؤمنين اإلمام  

مزدوج المعايير لكنه يقر    (ديني )حناف هذا اجتهاد  ن قول األ أ. وبالرغم من  جدد
طلب   تعاىلن هللا نواع العقاب. ألأن االرتداد في ذاته ال يوجب أي نوع من أب ضمناً 
يستثني االحناف    ماذا ل؛ فالذكريمان به وليس فقط  نثى والذكر اإل األكالهما  من  

حناف في استشكال كبير  يوقع األ  هذا ايضاً حتى  ولكن    األنثى المرتدة من العقاب؟ 
التحق المرتد   إذانه  إسرى فلى ما يخالف القرآن ونصوصه. فبخصوص األ إ يقودهم  

ن تتم  أنه يجب  إ سره فأ تم  لكن  ل في ميدان المعركة  بجيش يقاتل المسلمين ولم ُيقتَ 
كمحارب  معاملت مع  أه  وينسجم  يتوافق  ما  هو  وهذا  كمرتد.  وليس  حرب  سير 

النصوص القرآنية. فحكم المرتد الذي يحارب في جيش يقاتل االسالم ومن ثم يتم  
كما فعل عبد هللا    وعمالً   سالم قوالً ارتد ويحارب اإل  سره يختلف عن حكم كونه فرداً أ

  المسالم   لم يأمر بحرب المرتد   اىلتع  . وعليه فان هللا على سبيل المثال  بي السرحأ بن  
جبر  ن ي أبال يقبل    تعاىل  ن هللاأذ  إ شكل من االشكال.  أي  الذي ال يحارب الدين ب

مثل هؤالء   غنى عن  تعاىل. فاهلل  رفضوا عبادته  إذااو يقتلهم    ناس على عبادتهال
 . العالمين  غني عن  تعاىل بل هللا المرتدين  
صلى اهلل عليه وآله    بعد النبي  مسالم ارتكبه من أتوا مرتد  على  ي عقاب  أن  إ          

في    وسلم الكاملة  الحرية  يعطي  الذي  القرآني  للنص  هو مخالف  بل  به  اعتداد  ال 
بي قحافة بالمرتد المسالم مخالف للشرع  أ  ابن  هفعلإن ما  .  الكفر بهو  أالدين    إعتناق 

سيدة    قالتكما  ه  بي قحافة قد ترك القرآن خلف ظهر أ  ابنن  ألهي. وهذا يوضح  اإل
بي قحافة أفعال خارجة  أ  ابن   . حيث ارتكبعليها السالم  الزهراء  نساء العالمين فاطمة

صهاك    بنعندما قالت له وال   عليها السالم  الزهراء  قد صَدَقت فاطمةفعن الدين وبهذا  
  ابن فعال  أظهوركم". وال يمكن تبرير   وراء ونبذتموه هللا  تركتم كتاب عمد  أفعلى..."
من  أ قحافة  القرآنية  أبي  للنصوص  صريح  انتهاك  هو  بل  اسالمي  منظور  ي 
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وقال    هالك بي قحافة نفسه ببعض جرائمه وهو على فراش الأ  ابنقر  أالواضحة. وقد  
 نه لم يحرق الفجاءة السلمي.  أ نه يتمنى إ

إجبار الناس على الخضوع  ا  ن ما تسمى بحروب الردة كان هدفهلذلك فإ          
تبرير  جل أ حشر مفاهيم خاطئة في الدين من نتيجة لذلك فقد تم  لسلطة المنقلبين و 

و  المجرمين  تشريعياً   الدين  تحريف جرائم  ضال  مجتمع  دينياً   وتأسيس  .  ومكبوت 
بي قحافة.  أ   ابنلوا فيما تسمى بحروب الردة كانوا معارضون لخالفة  تِ فمعظم من قُ 

ومتقمِ صًا  للخالفة    بي قحافة واعتبروه مغتصباً أ   ابن من الناس مبايعة    ذ رفض الكثير إ
  بن المناهض البيات التالية موقفهم  األ  عكسذ تإ ولذلك رفضوا دفع الزكاة له.  لها  

 بي قحافة: أ
 بكر  ألبي ما هللا لعباد فيا  *  بيننا كان إذ هللا رسول أطعنا             
 30الظهر قاصمة هللا لعمر وتلك      *بعده؟ مات إذا بكرا أيورثها             

          
يقاتلوا    ال يجوز قتالهم ما  يضاً أ نعم كان هناك من ارتد لكن هؤالء             لم 

ما تعميم تسمية االرتداد على  أ.  ويقفوا في طريق الدعوة   سالمالمسلمين ويستهدفوا اإل 
. فحتى مسيلمة والظلم المقيت  دفع الزكاة فهذا هو البهتان المبين  وارفضاولئك الذين  
ن  أه النبوة. كما  ئلمجرد ادعا  جيشاً   صلى اهلل عليه وآله وسلم  جيش له النبيالكذاب لم يُ 

 للنبيلقتال ثعلبة الذي رفض دفع الزكاة    لم يرسل جيشاً   صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي
وسماها بوقاحة  نفسها    الزكاة   وجوببن حاطب  نكر ثعلبة  بل وأ  صلى اهلل عليه وآله وسلم

صلى اهلل عليه وآله  لكن النبي    .لواجب من واجبات الدين  جزية وبهذا كان ثعلبة منكراً 
 تعاىلن الزكاة من الواجبات العبادية هلل  و يأمر بقتله. ألأ  لم يجيش ضده جيشاً   وسلم

و  كالتقوى  عليا  غايات  إلى  للوصول  الوسائل  من  والصبر  وهي  والشكر  اإلحسان 
ن يجيش  أوال يمكن  ترك الواجب ال يستوجب قتاًل  . فوغيرها والتفكر والتذكر والهداية  

سيبدو الجيش وكأنه    وإالضد من يرفض دفع الزكاة    جيشاً   صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي
منهم. فالزكاة    موالهم من دون رضاً أمجموعة من القراصنة الذين يقتلعون من الناس  

  قسر بال وليس    تعاىل  ويخرجها الشخص لمرضاة هللا  تعاىلفي مال هللا    تعاىل هي حق هللا  
. فعلى سبيل المثال ال يمكن ان يجبر اي تشريع الناس  و حاكم أقانون  من خالل  

لم يرسل ذلك الجيش    صلى اهلل عليه وآله وسلم. كما ان النبي  بأن يحجوا الن لهم ماالً 
نهم  أعقاب ادعاء الفاسق الوليد بن عقبه  أ لمحاربة بني المصطلق في  رسله  أالذي  

نهم  أ  ن الفاسق الوليد بن عقبة ادعى كذباً الزكاة له بل أل  وأرفضوا دفع الصدقات  
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كذباً  عقبة  بن  الوليد  الفاسق  صورهم  وبذلك  بقتله  قد    هموا  العهود  كأنهم  نقضوا 
لهم    أرسللذلك    هلل عليه وآله وسلمصلى االنبي    ضد نفسهم في مواجهة قتالية  أوضعوا  و 

وعرف  بأنهم همُّوا بقتله  ذلك الجيش الذي اكتشف كذب نبأ الفاسق الوليد بن عقبة  
 ﴿َيا َأيَُّها الَِّذينَ   ،التي تقولالقرآنية  الحقيقة فنزلت اآلية    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي

ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم   ن ُتِصيُبوا َقْوماً آَمُنوا ِإن َجاَءُكْم َفاِسق  ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا أَ 
   31﴾َناِدِمينَ 

الذي يرفض  ذلك  سالم ال يأمر بقتل المرتد وال الكافر وال  ن اإلإوعليه ف         
و الصالة او غيره. وكل من يأتي بخالف ذلك  أالقيام بواجب ديني كدفع الزكاة  

ساء فهمها  يُ النبوية  كانت هناك نماذج في السيرة    إذافمردود عليه قوله وادعاءه. و 
ن ترجع لها وتعرف الحقيقة وتترك تأويالت وتحويرات كهنة الظالم  أفعلى الناس  

حضرين.  الذي هو أروع دين يجذب إليه المت  األصيل   ساءة لإلسالم الذين يريدون اإل
تبرير  كما أن دافع كهنة البالط السقيفي من التأويالت الباطلة كما ذكرنا سابقًا هو 

نةوانتهكوا القرآن و الى السلطة  توا  أ من    جرائم ن  إعلى سبيل المثال فف.  وية النب  السُّ
قبِ   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي   جماعة   بقتل  وأمر المرتدين، من جماعة توبة لقد 

 إلى بقتلها قد ضمت   صلى اهلل عليه وآله وسلم  مر النبيأ ن هذه الجماعة التي  أخرى أل
مر  أباإلسالم والمسلمين. حيث    واإلضرار  تآمرأخرى مثل المحاربة وال   فعاالً أالردة  

وقتل   يوم  حبابة بن مقيس بقتل  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي   استهدف  ألنه  الفتح 
كما   بأالمسلمين.  بقتل عبدهللا  افترى على هللاأن  مر  السرح  ألنه    كذباً   تعاىل  بي 

لذلك    صلى اهلل عليه وآله وسلم نبيهو  تعاىل على هللا  وحرف القرآن وبدل الدين وهذا حرب
ووصمه بالمفتري    الناسشخص بين    بأظلم بي السرح  أ عبدهللا بن    تعاىل وصف هللا  

ِ َكِذبًا َأْو َقاَل   ﴿َوَمنْ   القرآنية،  عندما قال في اآلية  والكاذب  َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى ّللا 
َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّاِلُموَن   َوَلْم ُيوَح ِإَلْيِه َشْيء  َوَمن َقاَل َسُأنِزُل ِمْثَل َما َأَنزَل ّللا ُ  ُأْوِحَي ِإَليَّ 

َغَمَراتِ  َأْخِرُجو  ِفي  َأْيِديِهْم  َباِسُطوْا  َواْلَمآلِئَكُة  َعَذاَب  اْلَمْوِت  ُتْجَزْوَن  اْلَيْوَم  َأنُفَسُكُم  ْا 
ِ َغْيَر اْلَحقِ  َوُكنُتْم َعْن آَياِتِه َتْسَتْكِبُرونَ  اْلُهوِن ِبَما ُكنُتمْ  ولألسف    32﴾َتُقوُلوَن َعَلى ّللا 

المؤرخين  يدع بعض  أبي  ن  أاالغبياء  ى  بن  الذي  هذا  السرح  عبدهللا  دخل  أ هو 
أبي السرح الى    ابنقيقة فإن اإلسالم الذي أدخله  كان ذلك ح  إذا. و االسالم للسودان 

أبي    ابنيفتخر ويعتقد بذلك من يريد أن يعتقد بإسالم  لكن    السودان هو إسالم مزور
أبي السرح تحكم    ابننماذج    تعاىل السرح السقيفي ويترضى عليه. لذلك جعل هللا  
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البالد   ميزوا إال في  لم يتفي تخلف دائم ونتيجة لذلك  السودان دائمًا وأركس تلك 
ثقافة الكذب والنفاق واكل أموال الناس بالباطل إلى يومنا هذا ولم يحكمهم سوى  
المنافقين ومجرمي الحرب والمعتوهين والمساطيل والمخابيل والفاقد التربوي وتجار  

والدين في  .  الحمير  فشلت  قد  الناس  ألن  ذلك  تولي    إدراك كل  يمنع  القرآن  أن 
ف مجتمع  إذاالظالمين.  فإن  فشل  أولياء  وأتخذهم  الظالمين  معرفة  في  سيظل    هما 

نُكْم َفِإنَُّه  ًا نماذج ظلم اولئك الظالمين. حيث يقول القرآن،  نمحتض  ﴿َوَمن َيَتَولَُّهم مِ 
في حقيقة األمر فقد دخلت مالمح اإلسالم األصيل إلى السودان في فترة    33﴾ِمْنُهمْ 

وشم ومصر  العربية  الجزيرة  لشرق  الفاطمي  سلبًا  الحكم  تأثرت  لكنها  أفريقيا  ال 
الموالون لمالمح اإلسالم األصيل نهج  اولئك  بالحمالت األيوبية الظالمة. فانتهج  

التقية فتولدت الطرق الصوفية وظل اإلسالم في السودان على هذا النهج المتقي  
التقية لتجنب  ممارسة  إلى يومنا هذا. حيث ان استمرت    اللسلطة االيوبية وامتداداته

شر النواصب واصبحت ثقافة دينية بل دينًا جديدًا استمر لينتج لنا من نسميهم اليوم  
في السودان ومازال ما نراه اآلن وهو خليط من الصوفية الجاهلة  فساد  صوفية.  

والنا  قد    تعاىل  ن هللاأيبدو    . ولألسفوكالهما يواليان الظالمين  والوهابية الناصبية
هل الدين  أ من عدم فهم الدين وعدم معرفة    البائسنا في هذا الحال  من تولينا وترك

الواقع  إذ    .الحقيقيين والمنافقين  يحكمنا  سقيفيًا و حولنا  من  نرى  القوم  أراذل  دائمًا 
الذين    ، السرحأبي    ابن حفاد  أ  ؛ اء الحرام اآلكلين للسحت والناشئين عليهابنوالكاذبين و 
 وهم على استعداد إلزهاق األرواح البريئة من  اً ونهار   الكذب ليالً النفاق و يستمرئون  

 أجل استمرار ظلمهم ونهبهم للناس.  
النبوية  الممارسة  خر يتجاوز النصوص القرآنية و آأي تشريع    إنوعليه، ف         

للناس    تعاىلعلى الحريات الدينية التي كفلها هللا  في شأن المرتد لهو باطل واعتداء  
ي تشريع يستهدف المرتد المسالم لهو مخالف  أن  أين. كما  ال يحب المعتد  تعاىلوهللا  

والواضحة الصريحة  القرآنية  إن  للنصوص  يتأسف    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي.  لم 
صلى اهلل    النبيف  .  د ورجعواحُ على المنافقين الذين انسلخوا عن جيشه قبل معركة أُ 

أولئك    نه لم يأمر بقتلأ كما    . ال يحارب بمنافقين وإنما يقاتل بمؤمنين  عليه وآله وسلم
م هذا التصرف وال  ن القوانين العسكرية اليوم تجر ِ أبالرغم من  المنسلخين عن جيشه 

للحرية الدينية  الواضحة  سس  وضع األ  صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أال  إ.  تهاون معهت
مر سلطان كما تفعل القوانين  أمر دين وليس  أمر  ن األ العسكرية للناس ألحتى  و 

صهاك من نفسه في شأن سجن    ابنن التشريع الذي فبركه  أن. حتى  العسكرية اآل
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فقد  .  بداً ألم يقيد الحرية الشخصية للمرتد  . فالقرآن  المرتد لهو تشريع مخالف للقرآن
 فعل ما"  ،صهاك   ابنفسأله   صهاك.    ابن على  فقدم سفر  مالك من بن  عاد انس 

بالمشركين؟ فقال   فلحقوا اإلسالم، عن ارتدوا الذين وائل  بن بكر من الرهط الستة
والغريب   34."بالمعركة قتلوا  بالمشركين،  ولحقوا  اإلسالم،  عن  ارتدوا  قوم ....   : نسأ
 كان هل   :مالك  أنس بن راجعون" فقال إليه وإنا هلل "إنَّا   ،صهاك رد قائالً   ابنن  أ

 اإلسالم عليهم  أعرض كنت  نعم،   :صهاك قائالً   ابن القتل؟" فرد عليه   إلى  إال  سبيلهم
نفسه لم يكن يرى قتل المرتد    صهاك  ابن ن  أوهذا يبين    35".السجن أودعتهم أبوا فإن

خاطئ   هم بي قحافة في قتل المرتد لكنه وقع في فأ  بنالخاطئ الهم  خالف الف  بل أنه
 وائل بن بكر بني  من شأن رهط في   . وفي رواية أخرى اال وهو سجن المرتد  مثله

 إليَّ  أحب  كان ِسْلما أخذتهم أكون  "ألن   ،فيهم  صهاك  ابن   من المرتدين الذي قال
 سبيلهم كان وما  :مالك بن فقال أنس   . بيضاء أو  صفراء من  األرض وجه على مما
 منه، خرجوا الذي  الباب عليهم أعرض كنت   :صهاك  ابنسلما؟ فرد   أخذَتهم لو

بي  أ   ابنصهاك يخالف    ابن ن  أن المروية  بي ِ وهكذا تُ   36".السجن استودعتهم  أبوا  فإن
ن يعرف تبعات ارتداده  أيقول بسجن المرتد وليس قتله. لكن كيف للمرتد  . فهو  قحافة
ن يعيش في المجتمع ويكتسب  أسالم للمرتد  ال يسمح اإلأظل في السجن؟    إذا ه  ئوخط

العقلي والعلمي الذي يظهره بمظهر يثير  مالي و مهارات القول والعيش والكسب ال
صهاك بعدم قتل المرتد يوضح   ابن لكن اقرار لفت االنتباه؟ و يبليغ عجاب وقول  اإل

خر  آ المرتد لكنهم بحثوا عن تشريع  روا قتل  االنحراف السقيفي لم ي  اقطاببعض  أن  
  ابن . وهذا ما عهدناه من  سجن المرتدصهاك    ابن شرَّع  لذلك    المرتد   حد من حريةي

  كفراً   تعاىل ل نعمة هللا  النصوص القرآنية النبوية وبدَّ   الكثير من  صهاك الذي انتهك 
 .كثر شرًا من الجاهلية االولىأواسس للجاهلية الثانية التي هي 

يعلم انه في نهاية المطاف لن يستطيع االنسان ان يتخلى عن    تعاىل فاهلل          
اإلسالم. فعقل االنسان لو كان عقاًل باحثًا عن الحق سيجعله يرسو على شاطئ  

جل ظاهر أ من    عنه تفعل ذلكو ترتد  أسالم  مجتمعات التي ترفض اإلاإلسالم. فال
واقع حياتها الدنيوي الفرق  ترى في  سيا لكنها تغفل عن جوانب أخرى و نمن الحياة الد 

ليها تلك المجتمعات. يصف هللا  إ سالم والتعاليم التي ارتدت  الشاسع بين تعاليم اإل 
ْنَيا   ،مثل هذه المجتمعات بقوله  تعاىل َن اْلَحَياِة الدُّ َوُهْم َعِن اآلخرة   ﴿َيْعَلُموَن َظاِهرًا مِ 

و  أسالم  التي ترفض اإلكما نرى هذا ليس فقط في المجتمعات    37﴾.ُهْم َغاِفُلونَ 
لكنها تمارس الكفر    سالميةإ نها  إفي المجتمعات التي تدعي    يضاً أ ترتد عنه بل  
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  تعاىل لوهية هللا  أفقط نكران معاني ومظاهر كثيرة وال يعني    كفر لل. ف بطريقة أو اخرى 
باع  و رفض ات ِ أو الوالية  أمامة  رفض اإل  يضاً أبل    صلى اهلل عليه وآله وسلم  محمدونبوة  

 .  هو نوع من الشرك سالماإل أوامر وتطبيق 
  ماذا فنه يسأل  أ، وبما  ن أكثر الناس للحق كارهون إن القرآن يقول  أوبما            

حيث  و كفر مستبطن  أ ن يكون هناك ارتداد  أوبذلك يمكن    بعد الحق اال الضالل 
نه أو  قبلوا جانب من الدين ويرفضوا جانب آخر ميفيمان ظاهري فقط  الناس إ برز  ي

وهذا ما تعاني  يحولوا الدين إلى قراطيس يبدون بعضها ويخفون البعض اآلخر.  
  ،بقوله تعاىلهللا  سالمية وهي التي يخاطبهاإ نها أمنه معظم المجتمعات التي تدعي 

 َواْلِكَتابِ  َرُسوِلهِ  َعَلى  َنزَّلَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ  َوَرُسوِلهِ  ِباهلل ِ  آِمُنواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيَُّها ﴿َيا
صلى  ورسوله  تعاىلفكيف يكونوا مؤمنين وهم لم يؤمنوا باهلل  ﴾ َقْبُل.... ِمن َأنَزلَ  الَِّذيَ 

توضح ان  القرآنية  ؟ فهذه اآلية  اب الذي نزل من قبلوالقرآن والكت  اهلل عليه وآله وسلم
؛  عالها قرآنية أ ال اآلية    تصنيفنها مؤمنة تقع تحت  أمن المجتمعات التي تدعي    كثيراً 

ن تؤمن ألنها لم تؤمن بعد رغم  أويأمرها ب  تعاىليخاطبها هللا  يمان. حيث  ُمدَّعين لإل
 يمانها! إاظهار إعالن أو  

وعليه فمن تيقن من صحة دينه ال يتأسف على مغادرة مرتد لهذا الدين           
خطورة    ن ذلك ال يشكلأذ  إ سالم.  ظهار اإل إاو استبطان متأسلم للكفر والنفاق و 

لمعرفة الدينية الصحيحة كما نزلت على النبي  المجتمع ل  على المجتمع بشرط توطيد 
عن كل التحريفات والتزويرات والمفبركات السقيفية التي    بعيداً   صلى اهلل عليه وآله وسلم

ن في  التي نراها اآل  واإللحاد شابت الدين وأدت إلى موجة الشك والريبة واالرتداد  
عيب في  أن هناك  سالم فهذا ال يدل على  ي شخص عن اإلأارتد    إذا فالمجتمعات.  

صوص مختلقة  ن و بسبب  أللدين  ه  عيب في فهمهناك  صيل بل  سالمي األ الدين اإل
الناس يكرهون   يجتهد على جعل  الذي  المزور  السقيفي  أو بسبب سيادة اإلسالم 

. وهناك الكثير من مثل تلك التناقضات والتحريفات التي حشرت في  االصيل الدين
تلك   عليهم  ويفرضوا  الناس  على  ليسيطروا  والسلطة  الكهنة  يحرسها  والتي  الدين 

ع يتمرد  لذلك  والتحريفات  الناس  التناقضات  االليها  إلى  واالباللجوء  حاد  لرتداد 
شحن  الو  فقد  اإلأعلمانية.  الدين  وكهنتهم  السقيفة  التحريفات  بسالمي  قطاب 

صلى اهلل عليه  وكتابه ورسوله    تعاىل   ر الناس عن هللا نف ِ والتزويرات والمفبركات التي تُ 
عند غير    يضاً أوتشوه صورتهم ليس عند المسلمين فقط بل    المطهرة   وواليته  وآله وسلم
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تنظيف   الحقيقيين  المسلمين  على  يجب  لذلك  ن م  يةالدين الموروثات  المسلمين. 
فسيظل التشكيك  تتم تنقية اإلسالم من الموروثات المزيفة  لم    إذا مفبركة. و المرويات  ال

. الن  ستزداد وإعابة غير المسلمين لإلسالم    سترتفعوموجة االرتداد    في الدين قائماً 
ال    تخلق تناقضاً المنسجمة  سالمية  التي اخترقت التعاليم اإل زيفة  المتلك المرويات  

جبار الناس على قبول تلك المفبركات  إيرضاه العقل الباحث عن الحقيقة وال يمكن  
جبار الناس على قبول  إن أذ إ .  أو اعتبار من فبركوها فوق النقد  اعتبارها مقدسة  وأ

ال يمكن    ،عليه. بكلمة أخرى   الدين برمته وتمرداً   من  المرويات المفبركة سيخلق نفوراً 
من بين كوم التزوير    ونقداً   كبت مقدرات الناس على التفكير واستبيان الحقيقة تقييماً 

ن أي  إ.  األصيل والصافي والنقيسالمي على الدين اإل  منذ القرون األولىالمتراكم 
لحق والحقيقة ستجعل  محاولة كبت لتفكير الناس ونزعتهم إلى التمحيص واستبيان ا 

ما  ه  العلميوالحوار  في الدين برمته. فالحرية  تشكك  فيهم ردة فعل تكون عكسية  
من محاورة    بداً أ سالم حق أبلج وواضح ال يخاف  ن اإلأ الباطل خاصة    انيهدماللذان  

 َفَأمَّا َواْلَباِطلَ  اْلَحقَّ  ّللا ُ  َيْضِربُ  ﴿َكَذِلكَ   تعاىل  هللا  خرين ألنه واثق من نفسه. يقولاآل
َبدُ   ّللا ُ  َيْضِربُ  َكَذِلكَ  اأَلْرضِ  ِفي َفَيْمُكثُ  النَّاَس  َينَفعُ  َما َوَأمَّا ُجَفاء َفَيْذَهبُ  الزَّ

ليبين مصير ابليس ومصير اتباعه. كما بليس  إ حتى    تعاىلفقد حاور هللا    38﴾اأَلْمَثالَ 
مخالفيهم    عليهم السالم  نبياءوحاور األ لتطمئن قلوبهم    عليهم السالماالنبياء    تعاىلحاور هللا  

ب نفسه  ذلك األبله و فمن هو  .  وبالبرهان والدليل  برحابة صدر المعتوه الذي ُينصِ 
ليوصم هذا بالكفر ويقتل ذلك ويستحل دماء أولئك؟  على األرض    تعاىلوكياًل هلل  

ين  أ ؟ والدليل والبرهان المحاورة والمجادلة بالحسنى  العقول المسلمة التي تقوم ب فأين
ه بزخم وزحام المفبركات التي استهدفت  ؤ العقول التي تنظف االسالم من تاريخ تم مل

يتجرأ كهنة الظالم وجهلة المنابر    ماذاله؟  ءه وصفاءونقا  صيلسالم االجوهر اإل 
سئلة التي له كامل الحق في  ر األيثي ر في الدين فتدبَّ يط عقله و نش ِ يل و فع ِ ي على من  

و ثارتإ الباطل  من  الحق  ليستبين  على    كافرالمن  المؤمن  ها  الحق  أ ليتعرف  هل 
ذ كيف يستبين الناس  إ ويواليهم ويستبين سبيل الظالمين والمجرمين ويتبرأ منهم؟  

حداث التاريخ ويخضعوها لحكم  أيتمعنوا في  يطرحوا اسئلة و لم    إذاسبيل المجرمين  
نةالقرآن و  ُيَنفِ ر كهنة البالط    ماذال جمة مع القرآن؟  الصافية المنسو النبوية النقية    السُّ

  واإلصرار السقيفي غير المسلمين من الدخول في هذا الدين بابتداع عقوبة الردة  
عنعلى   المفبركة    الدفاع  المرتد المرويات  قتل  تشرعن  كهنة   ماذا ل؟  التي  يصر 

السقيفي على   بالمتناقضاتحماية  البالط  المليئة  المعتورة    تهك ني  ماذال  ؟المذاهب 
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التي   الدينية  الحرية  السقيفي  البالط  وبذلك  سس أكهنة  كثيرة  بنصوص  القرآن  ها 
يجعلون غير المسلمين يبتعدون عن االسالم؟ أفي ما تسمى بعقوبة الردة المفبركة  

ليست لتلك العقوبة المفبركة  أنه؟  م م تنفير غير المسلمين  أية الدين  اعلى حم  حرصاً 
ليست لتلك العقوبة المفبركة أ  ؟ المسالمين لمرتدين  ابي قحافة  أ  ابنمع قتل    تشابهاً 
ليست لتلك  رفضوا دفع الزكاة له؟ أذين  ال لمسلمين  ابي قحافة  أ  ابنمع قتل    تشابهاً 

تشابهاً  المفبركة  تعطيل    العقوبة  قلوبهم    ابنمع  المؤلفة  لسهم  وابتداعه  صهاك 
العطاء   في  والتمييز  و التفاضل  جعله  و العرقية  وأحياءه  طبقيًا  نظامًا  ه  خلقالمالي 

الدين و   بتعد الناس ت  التاريخ  أال توضح  أمنه؟    نفر ت عن  ن عملية محاربة  أحداث 
منها   نجز كل كادر سقيفي قسطاً أالناس عنه كانت مخططة ومنظمة  وإبعاد الدين 

الدين و  تجاه  حقد وحنق  تنم عن  أهل و   صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيبطريقة مخلصة 
  إذاسالم ونتوعده بالقتل  غير المسلم بالدخول في اإل   ندعو ؟ فكيف  عليهم السالمالبيت  

نشره  لهي والنبوي في عرض الدين و اإل لمنهجليس هذا مخالف ل أ؟ كفر به فيما بعد 
 ؟شؤونهتسيير  و 

لم يأمر بقتل    تعاىل   ن هللاأعاله يوضح بشكل جلي  أ ن التناول  إوعليه ف           
صلى اهلل عليه    النبيكما أن  القرآن مليء بآيات حرية العقيدة.    وكما رأينا فإنالمرتد.  
صلى اهلل عليه وآله  النبي    حتى ان .  سالم على اعتناق اإل  حداً لم يجبر ابدًا أ  وآله وسلم

حاربوه    وسلم لمن  مكة  فتح  يوم  الزمن،  قال  من  عقدين  من  أنتم  ألكثر  "اذهبوا 
لم    صلى اهلل عليه وآله وسلمحتى قبل أن يعلنوا إسالمهم. ألن هدف النبي    39"الطلقاء

على   إجبارهم  الدعوة  اعتناق  يكن  وجه  في  وقوفهم  إزالة  هدفه  كان  بل  اإلسالم، 
صلى اهلل عليه وآله  ن النبي  اإلسالمية وكسر أصنامهم ليدحض معتقدهم الباطل. كما أ

لإلسالم    اً محارب  واو معتديًا العهد  ل  اً ناقضخير  األكان    إذاال  إ  لم يحارب كافراً   وسلم
النبي  كان  فقد  سالم  اإلعتنقوا  لم يلكنهم  د و و عهوقعوا الما من سالموا و أوالمسلمين.  

  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  أمر  يتركهم على دينهم وملتهم. ولم ي  صلى اهلل عليه وآله وسلم
صلى اهلل    بي السرح وهؤالء الذين قال النبي أحتى عبد هللا بن    ،كما ذكرنا سابقاً بقتل،  

بل ألنهم حاربوا  نهم ارتدوا فقط  ألولو تعلقوا بأستار الكعبة  حتى  بقتلهم    عليه وآله وسلم
تحريف  واالستهزاء وال والتنزيل باستخدام الكذب والسخرية    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  

صلى  كما لم يحارب النبي  .  تعاىل عن سبيل هللا  اس  النوصد    المسلميناالعتداء على  و 
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لمجرد  بن حاطب  و ثعلبه  أه النبوة  ئمسيلمة الكذاب لمجرد ادعا  اهلل عليه وآله وسلم
 رفضه دفع الزكاة. 

 
 بي قحافة شرعية؟أ  ابنهل كانت كل حروب 

  ابنن ما فعله  ووفقًا للبحث الخاص بحرية الدين في اإلسالم، فإ                    
للقرآن والتعاليم    و رافضي دفع الزكاة كان مخالفاً أبي قحافة بمن سماهم المرتدين  أ

  ابن بي قحافة و أ  بنال  عليها السالملما قالته فاطمة  حقيقي  النبوية. بل هو تجسيد  
وراء ظهورهم وانغمسوا في ظلم    تعاىل   صهاك ومن واالهم بأنهم قد تركوا كتاب هللا 

عندما حذر    عليه السالم وصدق أمير المؤمنين اإلمام علي  ولهم.  كل الناس من ح
بالظلم وقد    سيبوؤافإنهم    عليهم السالملم ينصفوا أهل البيت    إذاأقطاب السقيفة انهم  

.  وغيرها سليم  قبيلة بنيعن الدين مثل  كان هناك من ارتد    ،نعم .  حقاً   بذلك  باءوا
منكان  كما   الكذاب   كمسيلمة النبوة  ادعى هناك  حبيب    خويلد بن وطليحةبن 

ن  أ . لكن هل صحيح شرعاً بنت الحارث التميمية وسجاح واألسود العنسياالسدي 
  ، ال   هي:  ؟ فاإلجابةوالمسلمين  اإلسالملم يحاربوا    إذا  أولئك بي قحافة  أ   ابنيحارب  

ف  السابقة في شأن الحرية الدينية. لكن خال   سالميةللتناول المفصل للتعاليم اإل  وفقاً 
كانوا  له  ن من رفضوا دفع الزكاة  أبي قحافة النصوص الشرعية ألنه شعر  أ  ابن

ن مشروع السقيفة  أبينما    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام    يحملون بذور الوالية ألمير 
عليهم  البيت    هلألوللدين و   صلى اهلل عليه وآله وسلم   معاد للرسولهو مشروع في جوهره  

لذين كانوا  أولئك اوواليتهم على الناس. ف  ى اهلل عليه وآله وسلمصلخالفتهم للنبي  ؛  السالم
بي  أ  ابنكانوا مخالفين الغتصاب    عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام    موالين ألمير

  بداً أبي قحافة لكنهم لم يكونوا  أ  بن ن يدفعوا الزكاة الأ لذلك رفضوا    .قحافة للخالفة
أنكروها فمصيرهم ال يتجاوز مصير ثعلبه الذي    إذا ناكرين لوجوب الزكاة. وحتى  

قاتل    ماذالن ثعلبة سمى الزكاة جزية. فأرغم    صلى اهلل عليه وآله وسلملم يحاربه النبي  
صلى اهلل عليه وآله  دفع الزكاة له؟ هل قاتل النبي    وارفضأولئك الذين  بي قحافة  أ   ابن
ذ لم  إ   ؟في اآلخرة بتبعات أليمة  توعده  تدينه و ت  يةنآ قر آيات  فيه    ت ثعلبة الذي نزل  وسلم

في   تعاىل . فقد قال هللاصلى اهلل عليه وآله وسلمبقتال ثعلبة ولم يقتله النبي  تعاىل يأمر هللا
ثعلبهأ َقنَّ   ، مر  دَّ َلَنصَّ َفْضِلِه  ِمن  آَتاَنا  َلِئْن  ّللا َ  َعاَهَد  مَّْن  ِمنَ  ﴿َوِمْنُهم    َوَلَنُكوَننَّ 
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اِلِحيَن * َفَلمَّا آَتاُهم مِ ن َفْضِلِه َبِخُلواْ  ِبِه َوَتَولَّوْا وَُّهم مُّْعِرُضوَن * َفَأْعَقَبُهْم ِنَفاقًا   الصَّ
ن اآليات  إ  40﴾.َوِبَما َكاُنوْا َيْكِذُبونَ  ُقُلوِبِهْم ِإَلى َيْوِم َيْلَقْوَنُه ِبَما َأْخَلُفوْا ّللا َ َما َوَعُدوهُ  ِفي

صلى اهلل  طلب من النبي   الفقير الذي "الصحابي" ذلك ثعلبة،  عالها تحكي قصةأ 
صلى اهلل  النبي   له فقال حتى يوسع له من الرزق. له  تعاىل هللا يدعو أن  عليه وآله وسلم
ثعلبة  ألحَّ  لكن    .ال تطيقه كثير من خير تشكره  قليل ثعلبة،  يا "ويحك ،  عليه وآله وسلم
ذي   كل ألعطين ماالً  فيرزقني هللا دعوت لئن بالحق بعثك  والذي:  قائالً  على النبي

وكثر ماله.   تعاىل  هللا فرزقه  41."ماالً  ثعلبة ارزق  اللهم :  هللا   الرسول فقال  .حقه حق
 وسمى الزكاة جزية  بخل ،الزكاةمن ثعلبة  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  وعندما طلب

جاء    ،التي نزلت فيه تدينهالقرآنية    اتتلك اآليثعلبة ب ورفض دفعها. وعندما سمع  
ن  أال  ، إصلى اهلل عليه وآله وسلم  يدفع الزكاة للنبيوأراد أن    ،على فعلته  نادماً   ؛راكضاً 
بي قحافة من تلك  أ  ابنفهم  لم يأرفض استالمها منه.    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  

  صلى اهلل عليه وآله وسلمونبيه    تعاىل  كيف تعامل هللا القرآنية وذلك الموقف النبوي    ات اآلي
  صلى اهلل عليه وآله وسلم   ؟ هل استباح النبيالذي نكر واجبًا ورفض ممارسته  مع ثعلبه 

القرآن  معه  كان  ومن  بي قحافة  أ   ابن ترك    عليها السالمم كما قالت فاطمة  أ ة؟  بدم ثعل
 ؟عليه السالم الظلم كما حذرهم أمير المؤمنين اإلمام علي م وباؤوا برهو وراء ظه

لقتال   رأس جيش على الوليد بن خالدالداعشي   بي قحافةأ  ابنأرسل  فقد           
والخطيرة    رهيبةالذين رفضوا دفع الزكاة له. وهنا نرى االنتهاكات القحافية الأولئك  

ال على منظومة إقطاب السقيفة في مواجهتهم لمعارضيهم  ألإلسالم. اذ لم يعتمد  
أعمدة  جل تثبيت  أسالم من  مستعدة لهدم قيم وتعاليم اإل  جاهلية   دارية وعسكريةإ

  صلى اهلل عليه وآله وسلم. فخالد بن الوليد كان منذ عهد حياة النبي  الُمغَتَصبةالخالفة  
صلى اهلل عليه  التي يرفضها النبي  الشنيعة  بوية ويرتكب الموبقات  وامر النينتهك األ

  ةالشنيع الجريمةمن  صلى اهلل عليه وآله وسلمذ تبرأ النبي إ . ة سالمياإل  تعاليم وال وآله وسلم
برياء بينما كان في  خالد بن الوليد عندما قتل األ  اي ارتكبهتالوالداعشية    ةوالبربري

النبي    أبرأ  إني "اللهم   ،خالد وقال  مائ من جر   عليه وآله وسلمصلى اهلل  اليمن. فغضب 
فعل خالد ذلك لم يكن إال لتنفير الناس  في الحقيقة، فإن    42".خالد  مما صنع إليك 

صلى اهلل عليه  من اإلسالم. فقد كان خالد من مردة طالئع قريش التي تحيط بالنبي  
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صلى اهلل  النبي   استشهادبعد    والحقاً وتترصد الدين اإلسالمي لتنقض عليه.   وآله وسلم
وسلم وآله  م  عليه  للدين  انتهاكاته  الوليد  بن  خالد  الدين  االنقالؤيدًا  واصل  على  ب 

العترة    ومهاجماً  بامتياز.وسلوكيات  فعال  أفي    ومنغمساً   عليهم السالمبيت    جاهلية 
بين   وحلفائها  قريش  بواسطة  دسهم  تم  قد  الوليد  بن  خالد  امثال  ان  نقول  ولذلك 

وهذا واضح من أفعاله في زمن حياة    إلسالم من الداخل.تآمروا على االمسلمين لي
بي  أ   ابنن  وأل.  صلى اهلل عليه وآله وسلم  وبعد استشهاد النبي  وسلم  صلى اهلل عليه وآله  النبي

نه  إف  المسلميناإلسالم و وحنقه على    خالد بن الوليد ل بربرية  لطبيعة ال يعرف اقحافة  
ن  أ"فال آلوك   ،بي قحافة لخالد بن الوليد أ   ابن ذ قال إ اعتمد عليه لسحق معارضيه. 

تجاوز خالد  ونتيجة لذلك،    43".يكون نكاال لهمتحرقهم بالنار وهول فيهم القتل حتى  
خصومته   ايضًا  في  بل  اإلسالم  حدود  فقط  اإل ليس  فظائع  حدود  وارتكب  نسانية 

ندما حرق المسلمين في حظائر ودفنهم في مقابر جماعية. وكان ممن تم  عمرعبة 
السلمي.   المعروف بالفجاءة  هللا  عبد  بن إياس  ،سمهأ تداولت كتب التاريخ  و   ، حرقهم 
على  قد اعترضوا  بعض الصحابة  بالرغم من أن  بي قحافة بإحراقه  أ   ابن  أمر حيث 

صلى اهلل عليه وآله    لقول النبيأبي قحافة    ابنكن يكترث  هذا العمل غير الشرعي ول
   44".النار رب إال  بالنار "ال يعذب، وسلم

رافضي دفع  بي قحافة وحروبه المفتعلة ضد  أ   ابن وكان من أبرز ضحايا            
صلى اهلل  كان النبي  . و رضوان اهلل تعاىل عليه مالك بن نويرة    ؛الصحابي الجليل   له  الزكاة 

 لثقته  في مهام شؤون قبيلته  رضوان اهلل تعاىل عليهمالك بن نويرة  قد عيَّن   عليه وآله وسلم
فة  بي قحافة للخالأ  ابنعلى اغتصاب    معترضاً   رضوان اهلل تعاىل عليهكان مالًك  فيه. و 

.  شديد اللهجة في المسجد في اعقاب فلتة السقيفة  خطابٍ ب بي قحافة  أ  ابن قد خاطب  و 
علي  أمير المؤمنين اإلمام  لخالفة من  ا   بي قحافة على اغتصابأ   ابنان  أدحيث  

رضوان  لالنتقام من مالك   الوليد بن بي قحافة خالدأ  ابن أرسل  لذلك    .عليه السالمبن  
عندما  ن  و رفض دفع الزكاة كما يفعل الطغاة اآلأالردة   بذريعة وقومه  اهلل تعاىل عليه

ليضللوا   البهتان بضحاياهم  الوقت يتخلصوا من    ينالمستحمر يلصقون  نفس  وفي 
مر انتقام من المعارضين وإبادتهم  أبي قحافة كان  أ  بنفاألمر بالنسبة ال   .معارضيهم 

دينية وأخالقية تكلفة  بأي  يكن همه  وتثبيت سلطته  لم  إذ  يتبع  .  الدين  أن  تعاليم 
فعال  للقيام بأقذر األ  ينمستعد وجنوده  بي قحافة  أ   ابنحميها. كان  أن يو  أونصوصه  

   .تحقيق دوافعهم االنحرافيةجل  أمن 
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قد  و .  رضوان اهلل تعاىل عليهداهم خالد بن الوليد ديار قبيلة مالك بن نويرة            
نهم صلوا  أمر  والغريب في األ  خالد بن الوليد.  الى  مجموعة من قومهبه وب جيء

البعض.  وتحاوروا    جميعاً  بعضهم  مالك  مع  خالد    رضوان اهلل تعاىل عليهطلب  من 
أصر على قتله بالرغم من    اً ن خالد أال  إمره  أبي قحافة ليحكم في  أ  ابن رساله إلى  إ
خالد بن  ابي قحافة و   بن ومثل هذا النهج المنافق ال.  مع بعضهم البعضنهم صلوا  أ

الذي   هتف "هللا  يبينما    برياءاليوم من يفجر نفسه ويقتل األجعلنا نرى  الوليد هو 
طلب من خالد  و نه مسلم  قال كرارًا أ  رضوان اهلل تعاىل عليه مالك  أن  وبالرغم من  كبر"!  أ
األزور بضرب عنق   بن  ضرار أوعز إلى  اً ن خالدأال  إ  ، ابي قحافة  ابنلى  إ رساله  إ

مالك بن نويرة  قتل  صرار خالد على  إ. وكان سبب  ن اهلل تعاىل عليهرضوا  مالك بن نويرة 
نويرة  أ راد  أ نه  إ  رضوان اهلل تعاىل عليه  بن  مالك  زوجة  يسبي   رضوان اهلل تعاىل عليهن 

رضوان اهلل  المسلمة والتي كانت على قدر كبير من الجمال. وفهم مالك بن نويرة  
الى   رضوان اهلل تعاىل عليهمالك بن نويرة  نظر  قصد خالد غير الشرعي لذلك   تعاىل عليه

طريقة غادرة ضد  خالد ب  تصرف وهكذا    45".خالد! بهذا تقتلني  يا "  ،زوجته وقال لخالد 
س المقطوع كأحد  أوقتله وقطع رأسه بل وجعل الر   اىل عليهرضوان اهلل تعمالك بن نويرة  

سبى خالد  ف   كهذا؟   فهل يفعل مؤمن فعالً   !ثافي التي توضع عليها قدور الطبخ األ
مقتل زوجها بطريقة    يوم بها في نفس    نزى و   رضوان اهلل تعاىل عليهزوجة مالك بن نويرة  

اال  كستع والالطبيعة  و نحطاطية  و يسخسالبربرية  وكوادر  أل نذلة  الة  قطاب  أتباع 
في  مسلمة و كانت    رضوان اهلل تعاىل عليه  زوجة مالك بن نويرة   ن أالسقيفة بالرغم من  
الشرعية  العدة  زوجها  فترة  لمقتل  خالد    . نتيجة  الجدر  كعادته  لكن  هذه  كل  هدم 

نسانية بعرض  وضرب قواعد المشاعر اإل   تعاىل والحدود الشرعية وتعدى حدود هللا  
إذ    بأي صلة. أو اإلنسانية  دين  لل الحائط ووقع في تصرف بربري وحيواني ال يمت  

سالمي الذي يأمر بقضاء حتى غير المسلمة العدة الشرعية.  بالشرع اإلخالد  لم يلتزم  
قتل المسلمين وسبى المسلمات كان  تسبب في  ول داعشي  أ ن  أفتخيلوا ياعباد هللا!  

أمثال خالد بن الوليد  من خالل قيادات داعشية    )أبوبكر(السقيفي  ابي قحافة    ابن
سوى   شيء  لهم  يكن  لم  الذين  جهل  ابي  بن  وهتك  وعكرمة  والسبي  القتل  ثقافة 

سيف هللا  "يسمون خالد  يستحمر كهنة البالط السقيفي الناس و عراض ومع ذلك  األ
فعاًل ونراه  ا أجيااًل من المجرمين مثله عبر التاريخ وهذا قد حدث  خلقو " لي المسلول

السقيفي   اإلسالم  أتباع  المنافقين  الشياطين  وإخوان  الصهيونية  الوهابية  في  اآلن 



 363                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

وباكستانوالدمية  المزور   وليبيا  ومصر  والشام  العراق  في  الناس  يقتلون  ،  الذين 
 ! والسودان ونيجيريا وغيرها وأفغانستان،
  بي قحافةأ   ابن   تظاهر  الوليد فقد   ابن الجريمة التي ارتكبها خالد  بشاعة  ول           
  بن نويرة   ودفع لهم دية مالك  رضوان اهلل تعاىل عليه   بن نويرة   ألسرة مالك  باالعتذار

هلها! وعليه  أ لى  إ  رضوان اهلل تعاىل عليه  بن نويرة   رجع زوجة مالكأو   رضوان اهلل تعاىل عليه
افترضنا    إذا حتى  تم قتله  مرتد  سرة  دية ألال ن نسأل، هل يتم دفع  أيجب علينا هنا  

ال بالطبع.  بسبب االرتداد؟    مالك بن نويره  قتل  شرعية )بالرغم من انه ليس كذلك(
جلد   خالدأ  ابنوهل  قحافة  نويرة    اً بي  بن  مالك  بزوجة    رضوان اهلل تعاىل عليه لنزوه 

أبي قحافة الحدود    ابنبل عطل    .بداً أبي قحافة ذلك  أ   ابن لم يفعل    ،المسلمة؟ ال 
بعد اغتصاب الخالفة من صاحبها  المجتمع  يعكس التخبط الذي ساد  وهذا  الشرعية.  

فقد حذرهم    ، وفعالً .  عليهما السالم  أبي طالب   علي بن أمير المؤمنين اإلمام    ؛ الشرعي
وهم   بالظلم  يبوؤوا من أن    عليهما السالم  ابي طالب   علي بن أمير المؤمنين اإلمام  

  ابن حتى  الظلم الذي اعترف به  بالكثير من    باءوا لم ينصفوه وبالفعل    إذا  يعلمون 
تمنى لو خرته و آكره حياته ومماته و  . حيثوهو على فراش الموتنفسه بي قحافة أ
فمصير    ! لكن هيهاتتسقط من مخرج حيوان  بعرة    وأ ن شعرة في جسد عبد مؤمن  اك

مخطومة   فدونكها"  ،له  عندما قالت   عليها السالم بي قحافة قد بينته فاطمة الزهراء  أ  ابن 
وعند   القيامة والموعد رسول هللا  والزعيم  هللا الحكم  حشرك. نعم يوم  تلقاك مرحولة
   ."تندمون  إذ  ينفعكم  وال  المبطلون  يخسر الساعة

أبي قحافة وكهنته الكذابون حروب    ابنهذه هي البشاعات التي سماها           
فيها   ُأرُتِكَبت  الجرائم في تاريخ  أالردة والتي  صهاك    ابنن  أحتى  االنسانية!  بشع 

رفضوا دفع الزكاة  أولئك الذين بي قحافة لحربه على  أ  ابن على  نفسه كان معترضاً 
على    مصراً  كان بي قحافةأ  ابن ألنهم كانوا مسلمين معصومي الدم والمال. لكن

جبارهم على  إن  لذلك فإو   عليهم السالم   البيت   هلحربهم ألنه كان يعتبرهم موالين أل
من اجل  جندة التوسعية التي يرتب لها  من األجزءًا  كان    المغتصبة  لخالفةالخضوع ل

هذا  . والدليل على  تزوير الدين واعادة الجاهلية االولي بلبوس الجاهلية الثانية  ز نجاإ
  غدراً   رضوان اهلل تعاىل عليه   بن نويرة  تغاضى عن قتل خالد لمالك  أبي قحافة  ابن   نأ

  مالك خالدًا كان يده العسكرية القذرة بينما كان نعقوبة ألية أ ولم يطبق على خالد 
 . عليهم السالمالبيت هل أل موالياً  رضوان اهلل تعاىل عليه بن نويرة 
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تكشف لنا النوعية البربرية لنظام    رضوان اهلل تعاىل عليه مالك بن نويرة    مأساة ف         
يادي المجرمين ليعيثوا  أ وأطلق    صلى اهلل عليه وآله وسلمالحكم الذي اغتصب مقام النبي  

من    اً صغير   اً كان جزء  رضوان اهلل تعاىل عليه. فقتل مالك بن نويرة  رض فساداً في األ
يش خالد  ن بعض المسلمين الذين كانوا في جأالشر المستطير لفلتة السقيفة حتى  

لدماء المسلمة ا سفك  ذي  قد هالهم تصرف خالد البربري ال  األنصاري  قتادة مثال أبوأ
في جيش     يخرج بعد ذلك أال األنصاري   قتادة  قسم أبوأوهتك أعراض المسلمات ف

 .  بن الوليد   يقوده خالد
  صهاك نفسه قد غضب من خالد   ابن نبالط السقيفي أويدعي كهنة ال            
ضد  صهاك لم يكن    ابنن غضب  أال  إ.  و بحرمات اآلخرين ز نتهمه بال وا  بن الوليد 

  صهاك وخالد بن الوليد تناطح وتالسن   ابن بل ألنه كان بين    بن الوليد.  جرائم خالد 
له    منافساً بن الوليد    يعتبر خالدصهاك في قرار نفسه    ابن كما كان    . قديم متجدد 

  في اليوم التاليليه  إبي قحافة ليرده  أ   بنالذي حلبه ال  "شطره "عليه وعلى    وخطراً 
  ابنباإلضافة الى ذلك فقد كان  .  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  كما قال  

الذي باشروا    مويينمن األ  صهاك  ابن  منافس ألسياد  لوليدا بن    خالديعتبر  صهاك  
ل عليهم في اكمال ترسيخ    صهاك  ابن. وقد كان  حكم الشام الجاهلية الثانية.  يعوِ 

صهاك    ابن ه. حيث كان  اءابنألبي سفيان و صهاك ممجد    بن افمن المعروف أن  
أ األيريد  يكون  الحقاً ن  سفيانل  مر  ابي  يجب  ميةأوبني    نسل  وال  ينافسهم  .  أن 

الوليد  صهاك كان يعمل ضد    ابن هذا يعني أن  و .  الهاشميون أو أمثال خالد بن 
صلى اهلل عليه وآله  النبي    ات فبالرغم من تحذير .   وسلم  صلى اهلل عليه وآله   توجيهات النبي

.  على العرب   اء ابي سفيانابنصهاك يمهد لسيادة    ابنكان    ضد معاوية فقد  وسلم
ختطاف  اال   مرتب لهتمشبوه  من خالل دعاية    م يدعمهصهاك يلمعهم و   ابن فقد كان 

صهاك هذه    ابن استغل  . لذلك  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ورسوله   تعاىل   الكامل لدين هللا 
  رضوان اهلل تعاىل عليه في حق مالك بن نويرة  بن الوليد   الحادثة ورأى في جريمة خالد

بي قحافة  أ   ابنصهاك من    ابنفطلب    .بن الوليد  فرصة مواتية للتخلص من خالد
يقيم  أ ل ود  حدالن  خالد  حق على  في  نويرة   جرائمه  بن  عليه  مالك  تعاىل  اهلل   رضوان 

وخالف النصوص القرآنية  القوانين اإلسالمية  بي قحافة عطل أ  ابنن أال  إ وزوجته. 
سيف  "  بن الوليد   ن خالد أ  كذباً أبي قحافة    ابن . وإدعى  ورفض معاقبة خالد بن الوليد

!  " أخطأفاجتهد  "قد  وأن خالد بن الوليد    تعاىل سيفا سله هللا    لن يغمد نه  أو   "هللا المسلول
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يدًا قذرة  األخير  أبي قحافة لخالد بن الوليد بل ألنه وجد    ابنحبًا من    ولم يكن ذلك 
أبي قحافة الكاذب    ابنيدعيه    " جتهادنوع من "االفأي  تنجز له طموحاته السلطوية.  

مسلمة والنزو بها خالل عدتها الشرعية وفي نفس    مرأة امسلم وسبي    شخصفي قتل  
ابي قحافة؟ أيكون    ابناد هذا يا  أي نوع من االجته  ليلة مقتل زوجها وهي مكلومة؟

ارتكاب مثل هذه الطامات الكبرى والحوب الكبير مجرد "خطأ"؟ فهل يعمل مثل هذه  
؟  هبل هل يفعل ذلك من له ذرة انسانية في قلب  األعمال من له ذرة إيمان في قلبه؟

في الحقيقة فإن تصرف خالد بن الوليد ذلك هو تصرف من هو موبوء بالهوس  
بي  أ  ابنفاعتبار  بربرية واإلجرامية المتوارثة والمتفجرة.  نزعة ال عوم بال الجنسي المد

بل    سالمي وتعاليمه.هو فقه مريب ال عالقة له بالدين اإل  قحافة فعل خالد اجتهاداً 
مصادقة األرض    مجرم   هو  في  فسادًا  لُيِعيثوا  المجرمين  أليدي  وإطالق  للجريمة 

والنسل. الحرث  في    فُيهِلكوا  اجتهاد  قُ فك  س فأي  الذين  المسلمين  وحُ تِ دماء  قوا  رِ لوا 
ويرتكبه  ال اجتهاد شيطاني متسربل بالدين  إن هذا ليس  إنوا في مقابر جماعية؟  فِ ودُ 

الشياطين من كل جانب.    م نه اجتهاد من يعتريه إ . بل  من يعتريهم الشيطان فقط 
عنها   يدافع  التي  تلك  بربرية  قحافةأ  ابنفأي  السقيفي   بي  البالط  م  باس   وكهنة 

بي قحافة  أ  ابن االجتهاد؟ أي فقه ديني باسم االجتهاد هذا الذي ابتدعه واعتمد عليه  
والموبقات الكبرى  الدموية  ليبرروا ارتكاب مثل هذه الطامات    ة البالط السقيفي وكهن

ن هذا لهو فقه شيطاني ال عالقة له  إفي الحقيقة،  ويدافعوا عنها؟  والحوب العظيم  
؟   "سيف هللا المسلول"  لوليد ا بن    من الذي سمى خالدو صيل.  األ   سالميبالدين اال 

  هوموبقاتالدموية    هطاماترغم    "سيف هللا المسلول"   بي قحافة خالداً أ   ابن كيف يسمي  
  ابن يكذب    ماذال؟  نفسه  صلى اهلل عليه وآله وسلمالذي ادانه النبي    وحوبه العظيم الكبرى  

هانة هلل  إ التسمية  تلكليست أ  ؟ يه وآله وسلمصلى اهلل عل  ورسوله  تعاىلبي قحافة على هللا  أ
باهلل    تعاىل الجرم  فعل  يمكن    ؟تعاىلوإلصاق  " هل  يكون    ظالماً   تعاىل   هللا   " سيفأن 

  هللا   " سيفيقتل "هل    ؟عراض وشرف الناسوسابيًا أل   وخاطئاً وزانياً   وقاتالً   ومعتدياً 
لم  أ  ؟ وسابي  للمسلمات   هاتك لألعراض  تعاىل  هللا  "سيف" ؟ هل  ظلماً   لمسلمينا  تعاىل

من قبل من بربرية خالد في اليمن؟ هل يبرأ النبي    صلى اهلل عليه وآله وسلميبرأ النبي  
وهل    ؟ تعاىل كان حقًا "سيف" هللا    إذا   تعاىل   هللا   " سيف" من فعل    صلى اهلل عليه وآله وسلم

  " سيف"كبه خالد؟ فكيف يكون  ارت ظالمٍ   ال من فعلٍ إ  صلى اهلل عليه وآله وسلم سيبرأ النبي
  اً نتهكم  تعاىلهللا    "سيف" لألبرياء؟ كيف يكون    لألعراض وقاتالً   وهاتكاً   ظالماً   تعاىلهللا  

قتل  ي والتعاليم الدينية ونازيًا بأرملة مكلومة في شهور العدة بعد ان  للحدود الشرعية
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ويخطئ؟ ما    تعاىلهللا    " سيف"؟ وكيف يجتهد  دورقحد اثافي ال أ زوجها ويجعل رأسه  
  بي قحافة الكذب على هللا أ   ابنعي  يد    ماذا ل؟  وكهنته  بي قحافةأ   ابنهذا الحرث يا  

قل تقدير يستحق  أعلى  بن الوليد  لم يكن خالد  أ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ورسوله  تعاىل
 إني أبرأ  من قبل "اللهم  صلى اهلل عليه وآله وسلمبي قحافة ما قاله له النبي  أ   ابنمن  

وقال    صلى اهلل عليه وآله وسلم  بالنبيبي قحافة  أ   ابناقتدى  خالد"؟ فهل   صنع يك مماإل
نةأين  ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ما قاله له النبي   لخالد بن الوليد أبي    ابن التي اتبعها    السُّ

ن يفعل ما فعله خالد بن الوليد  أن حاكم علماني لقائد جيشه وهل يسمح اآلقحافة؟ 
شرخًا كبيرًا في علمية  مقولة "اجتهد فأخطأ" وهكذا أدخلت  ة؟  ائلن مسويتركه من دو 

قد اعتمد كهنة البالط  للمجرمين. ف الجرائم البربرية    بواب تبريراتتقييم الناس وفتحت أ 
  وجنودهموقوادهم  قطاب السقيفة  أتبرير جرائم  ل   "اجتهد فأخطأ"السقيفي على مقولة  

المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والناس    تعاىلفي حق عباد هللا    المجرمين
تباع السقيفة  أ بعها  هذه التبريرات الواهية سيرة اتَّ مثل  صبحت  . حيث أ بصفة عامة

ليس فقط    تلك الجرائم عاراً   ت صبحأ و   . هم ضد الناسئوكهنتهم ليبرروا جرائم اوليا
ن  أكن لإلنسان  وعليه يم.  سالمياإلبل أيضًا التاريخ  نساني  جبين التاريخ اإلعلى  

وكم االنحراف  مجرمين الذين تقمَّصوا الخالفة  يرى من خالل هذه الحادثة نوعية ال
 هلت بها السقيفة عهدها. عن الدين الذي استَ 

عن    وإزاحته  بن الوليد  وبالرغم من الحرص الصهاكي على معاقبة خالد           
عندما  أ ال  إطريقه   من    ابن خذ  أ نه  نصيبه  المحلو " صهاك  لى  إ وجاء    " بالشطر 

صهاك    ابنن دعوة  إولم يعاقبه وهذا ما يبرهن    بن الوليد   قال خالد أالسلطة فإنه فقط  
زاحته  إجل  أجل الدين بل من  ألم يكن من    لوليدابن    بي قحافة لمعاقبة خالدأ  بنال

  الشرعية   والعقوبات  تعاىلهللا    ن حدودألبني أميه،    ؛اء أسيادهابنوطريق  عن طريقه  
صهاك    ابن ل  لم يقُ أن يسأل:  أال تسقط بالتقادم. وهنا يجب على الباحث في التاريخ  

بن الوليد    خالدقد عاقب بي قحافة أ ابن كان  ؟ فهل ناٍز بأعراض اآلخرين   ان خالداً 
بي قحافة حد القذف  أ   ابن قام أقحافة ذلك هل    أبي  ابنلم يفعل   إذا ؟ و عقوبة شرعية

هل عاقب  ؟  و بأعراض اآلخرينز نبالبن الوليد  لد  صهاك بسبب اتهامه لخا  ابن على  
لم يفعل    إذا ؟ و عقوبة شرعية  صهاك، عندما جاء الى السلطة، خالد بن الوليد   ابن

صهاك بالرغم من انهما    ابنو بي قحافة  أ  ابنكيف نأخذ ديننا عن  أي منهما ذلك ف
في عهود  م  المزعو والرشد  العدل    وانتهكا قوانين الدين؟ فأين   تعاىلهللا    حدود   عطال

؟  النبوية  متمثاًل في قرآنه وسنته  قطاب السقيفة بالدينأتمسك   وأينأقطاب السقيفة؟  
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نةو نبذوا القرآن    ب السقيفة قدا اقط  ن أال يوضح كل ذلك  أ وراء ظهورهم كما    السُّ
  عليامير المؤمنين اإلمام  وا بالظلم كما قال لهم  ؤ وبا  عليها السالم  قالت لهم فاطمة

 ؟عليه السالم
فكل السرد اعاله الذي يجرد اقطاب السقيفة من كل شرعية. ولذلك رفضهم           

ابي قحافة    بن رفض بعض الناس دفع الزكاة الن  إالكثير من المسلمين منذ البداية.  
اء  أد من رفضوا  قد كشف نفاق اقطاب السقيفة وعداءهم للدين واهل الدين. إذ أن  

  ثعلبةكما فعل  لم يكونوا ناكرين وجوبها    رضي اهلل عنهأمثال مالك بن نويرة    منالزكاة  
بي قحافة  أ  ابن لكنهم كانوا رافضين دفعها إلى    صلى اهلل عليه وآله وسلمفي زمن النبي  

. فبأي  وناهبًا لها للخالفة  صاً بل يعتبرونه متقم ِ  اً خليفة شرعيأبدًا  يعتبرونه   م ألنهم ل 
بي قحافة وجنوده كل تلك الموبقات والجرائم التي لو تمعن فيها  أ   ابنكب  حجة ارت

اإل أ القانون  من  العتبرها  اليوم  اإلالمنظمة  الجرائم  شنع  نساني  تاريخ  نسانية  في 
و  حدث  جمعاء؟  الن  قد  ذلك  يتَّ أ   ابنكل  لم  قحافة  معبِ بي  التعامل  في  القرآن   ع 
  عليها السالم بي قحافة القرآن في التعامل مع فاطمة  أ   ابن ما لم يتبع  مثل  معارضيه

القرآن ونظر إلى اآلية  أبي قحافة الى    ابن رجع  لو  ف وباء بالظلم!    فظلمهم جميعاً 
عه  م   صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيتعاُمل  التي توضح موقف القرآن من ثعلبة و القرآنية  

استدرك  أ   ابنلكان   له عل أبي قحافة قد  ى حرب رافضي دفع  ن ال حجة شرعية 
  أبي قحافة  ابنكان    إذانه  أ. كما  المسالمين  الزكاة له وال حتى حربه على المرتدين

ُرُهْم َوُتَزكِ يِهم ِبَها   ﴿ُخْذ ِمنْ   ،التي تقولالقرآنية  اآلية    قد نظر في َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِ 
مر يختص  ن هذا األأم لعلِ  46﴾َسِميع  َعِليم  َوّللا ُ  ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكن  لَُّهمْ  َوَصلِ  َعَلْيِهمْ 

خصه هللا    هو الذي  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي  فقط ألن  صلى اهلل عليه وآله وسلم  بالنبي
ن ذلك مرتبط بصالة  أ و اعالها ة وفقًا لآلية القرآنية زكيالتو  بخصائص التطهير تعاىل

بي قحافة أ  ابنن تلك الصالة سكن لهم. فهل يطهر  أ خذ منهم الصدقة و أمن  لنبوية  
بي قحافة الناس  أ  ابن؟ هل يزكي  صلى اهلل عليه وآله وسلميفعل النبي  كان  الناس كما  

بي قحافة على الناس  أ   ابن ؟ هل يصلي  صلى اهلل عليه وآله وسلميفعل النبي  كان  كما  
بي قحافة على الناس  أ  ابن ؟ هل صالة  صلى اهلل عليه وآله وسلميفعل النبي  كان  كما  

فهل  على الناس سكن لهم؟    صلى اهلل عليه وآله وسلمسكن لهم كما هي صالة النبي  
صلى اهلل    لنبيه  تعاىل   بي قحافة بهذه االمتيازات القرآنية التي اختصها هللاأ   ابن يتمتع  
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  تعاىل   اختصها هللا   قد االمتيازات القرآنية    ففي حقيقة االمر فإن تلك   ؟ فقط   عليه وآله وسلم
 لنبيدفع تلك الصدقة ل أصبح من كان ي  استشهاده فقط وب  صلى اهلل عليه وآله وسلم  لنبيه

صلى    ا او يعطيها لمن هلل نفس المقام الوالئي للنبيفي حل عنه  صلى اهلل عليه وآله وسلم
بي قحافة  أ   ابن ن  إوعليه ف  . سالمعليه ال  عليامير المؤمنين اإلمام    ؛ اهلل عليه وآله وسلم

 ن يؤديهما له. أشرعا بأخذ الصدقة وال الزكاة وال حرب من رفض  لم يكن مخوالً 
وسبي    رضي اهلل عنهقتل مالك بن نويرة  حادثة  يدرك الباحث في التاريخ أن  و           

صهاك؛ تلميذ دروس سبت اليهود،    بن زوجته المسلمة والنزو بها مناسبة مواتية ال
بي قحافة  أ  ابنمن  صهاك  ابن  طلبفي التشريعات اإلسالمية. حيث ر الرجم حشل
.  سالمي وال عالقة له باإلسالمإ ن الرجم تشريع غير  أبالرغم من    بن الوليد   خالد  "رجم "

لكنه يرفض تطبيقه على  وجود الرجم  بي قحافة ب أ   بن الضمني ال  قرار كما نرى اإل
بينهما  منسق و مر  خالد وكأن األ اإلمتفق  التشريع  بالص على صبغ  بغات  سالمي 

حرص كهنة البالط السقيفي على استغالل كل فرصة مواتية لحشر  . كما  التلمودية
  بي قحافة عطل حدود هللا أ   ابن . فالتحريفات اليهودية في داخل التشريع االسالمي

مع سبق اإلصرار والترصد  القتل العمد  حالة  في  وهو القتل قصاصًا  الشرعية    تعاىل
كثر  أالى االغتصاب ويكون بذلك    خالد والذي وصل في حالة  الزنا  حالة  في  جلد  الو 

في اخضاع    ابي قحافة  بنال  يد اليمنىخالد بن الوليد الكان  من مجرد الجلد لكن  
  ابن . وكما ذكرنا سابقًا، فالغريب في االمر أنه عندما جاء  الناس وتقوية سلطانه

ابي    ابن بن الوليد ما كان قد طلب من  خالد  الى السلطة فإنه لم يطبق على  صهاك  
أقال    -اإلعدام   قحافة تطبيقه؛ التزام  .  بن الوليد   خالد)بالرجم(، بل فقط    ابن فأين 

التلمودي )الرجم( صهاك شريعته التلمودية    ابن لم يطبق    ماذال؟  صهاك بتشريعه 
ثر من  أيمكننا رؤية أي  هل  لقتلة والزناة؟  ة اعلى خالد بن الوليد ويرجمه؟ أين معاقب

في الحقيقة، فقد كانت    ؟ في عهود اقطاب السقيفة  بخير القرون كذبا ً آثار ما يسمى  
طالق يد المجرمين والمنافقين وترسيخ حكم الباطل  إقطاب السقيفة  الدوافع الكبرى أل

 وتحريف الدين االسالمي. وهذا ال يفعله سوى اقطاب النفاق. 
نها  ئل كندة، التي كانت مسلمة، ألأبي قحافة حربًا على قبا  ابنشن  كما           

مر بدوا استعدادهم الكامل بأن يدفعوها لمن يقوم باألأ رفضت دفع الزكاة له لكنهم  
أبي قحافة بيعة   بننهم اعتبروا انه ليس الأل  صلوات اهلل عليهم امجعنيمن أهل البيت  

ين  ابي قحافة كانوا مرتد  ابن من حاربهم  ليس كل  في رقابهم. فالشافعي يقر بأن  
باإل وتمسكوا  مسلمين  بعضهم  كانوا  بل  الزكاة  جميعًا.  دفع  رفضوا  انهم  اال  سالم 
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أبي قحافة الحد االرهابيين واسمه زياد    ابن فأوكل    47.أبي قحافة  بن ال  والصدقات 
 48بن لبيد مهام جمع الزكاة والصدقات. وكان زياد بن لبيد ال يريهم اال الصرامة

انتزاع ما امره   الناس.    ابنوذلك من اجل  بإنتزاعه من  أن  ابي قحافة  وهنا علينا 
نةتعاليم القرآن و أين  نسأل:   صلى  ن يأخذ النبي  ؟ فهل كاهذا الشأن النبوية في    السُّ

اموال الناس من دون رضاهم؟ حيث اخذ زياد بن لبيد ناقة شاب    اهلل عليه وآله وسلم
بل  إمن قبائل كندة، ووسمها بوسم    ؛اسمه زيد بن معاوية القشيري من بني قشير 

سادات  أحد  أبي قحافة. فطلب ذلك الشاب تدخل    ابنالصدقة التي يريد توجيهها الى  
قال  حارثة بن سراقة. فتقول الرواية ان زيد بن معاوية القشيري  بني كندة يقال له  

عم، ان زياد بن لبيد قد اخذ ناقة لي فوسمها وجعلها في    بن   ا ثة بن سراقة: "ير حال
ان تكلمه فيها فلعله ان يطلقها ويأخذ    ت بل الصدقة. وانا مشغوف بها. فإن رأيإ

لبيد وقال: أرأيت ان ترد ناقة  غيرها من ابلي...فأقبل حارثة بن سراقة الى زياد بن  
هذا الفتى وعليه وتأخذ غيرها فعلت منعما. فقال له زياد: انها قد دخلت في حق  

وهكذا يحاول زياد   49".حب ان آخذ غيرهاأ هللا. وقد وضع عليها ميسم الصدقة وال 
بن لبيد ان يصبغ منهوباته بصبغة شرعية كما يفعل اللصوص الحاكمين اليوم!  

ابي قحافة تفويضًا او توكياًل ليأخذ    ابنها هنا؟ من الذي اعطي    تعاىل  فأين حق هللا 
من الناس؟ تقول الرواية ان حارثة بن سراقة غضب من ذلك الرد    تعاىل حق هللا  

طلقها وانت  أاللئيم الذي تفوه به زياد بن لبيد. فرد عليه الحارثة بن سراقة قائاًل: "
طلقها حتى انظر من  أ د من ذلك ثم قال: ال  طلقها وانت لئيم. فغضب زياأكريم وإال  

بل الصدقة فاخرج  إ لى  إ يحول بيني وبينها او يمنعها. فتبسم حارثة بن سراقة... اقبل  
كلمك   فإن  اليك  ناقتك  خذ  لصاحبها:  قال  ثم  بعينها  انفه  أ الناقة  فاخطم  حد 

يا، ولو  كان ح  "نحن انما اطعنا رسول هللا إذ  ،ثم قال الحارثة بن سراقة  50بالسيف."
ا طاعة  ابنابي قحافة فال وهللا ما له في رق  ابنقام رجل من اهل بيته ألطعناه، وأما  

بيعة." كانوا    51  وال  العرب  اولئك  ان  يوضح  سراقة  بن  الحارثة  من  النص  وهذا 
صلى اهلل عليه    خليفة للنبي  عليه السالممير المؤمنين اإلمام علي  مسلمين ومبايعين أل

دعاء  وضح أن إابي قحافة خليفة غير شرعي. وهذا ي   ابنروا ان  اعتب. حيث  وآله وسلم
صلى اهلل    خليفة للنبي  عليه السالم صبح أمير المؤمنين اإلمام علي  أ صهاك انه لو    ابن

العرب ضده هو ادعاء زائف ومضلل. بل ان العرب لم  كل  النتفض    عليه وآله وسلم
  عليهم السالموأهل البيت    سالمعليه الأمير المؤمنين اإلمام علي  حد سوى  أ يعرفوا أي  
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انما حدث من اغتصاب  صلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي  خلفاء   العرب يدركون  . وكان 
صهاك نفسه.    ابن  هذاكان فلتة كما اقر ب   بواسطة اقطاب السقيفة  للخالفة وتقمصها

 نشأ حارثة بن سراقة يقول ابياتًا من جملتها: أثم  
 

 اطعنا رسول هللا إذ كان بيننا    *      فيا عجبًا ممن يطيع ابابكر
 قاصمة الظهر  -وبيت هللا   -كان بعده؟      *      فتلك  إذاليورثها بكرًا  

 لذر وإن اناسًا يأخذون زكاتكم اقل   *     ورب البيت عندي من ا
 تمر او احل بفينا من التمر وان الذي تعطونه بجهالة       *     لكل

 هل ان اوفِ ي بها نذر حلفت يمينا غير حنث مشوبة  *     واني أل
 على ما ترجو قريش ودون ما  *     يرجُّون طعنًا بالمثقَّفة االسمر

 الدهر وضرب يزيل الهام عن مستقره *     كما كانت االشياخ في سالف 
 انعطي قريشًا مالنا ان هذه     *     لتلك التي يخَزى بها المرء في القبر 
 فيا قوم ال تعطوا اللئام مقادة   *      وقوموا وان كان المقام على الجمر 
 فكندة مازالت ليوثا لدى الوغى *     وغيث بني حواء في العسر واليسر 

  تلك القبائل من فهروما لبني تيم بن مرة من إمرة  *     علينا وال
 52ألن رسول هللا اوجب طاعة   *      وأولى بما استولى عليهم من االمر

 
  بن فالبيت االول يوضح ان العرب الذين رفضوا دفع الزكاة والصدقات ال         

واختيارهما    صلى اهلل عليه وآله وسلمورسوله    تعاىلابي قحافة كانوا مسلمين ومطيعين هلل  
أريد أن  ابي قحافة مغتصبًا للخالفة.    ابنلكنهم اعتبروا    .ية والخالفة في امر الوال

تم تكفير هؤالء المسلمين وحكموا عليهم باالرتداد؟    ماذالاسأل كهنة السقيفة الكذابين:  
نهم  دماء واعراض واموال هؤالء المسلمين؟ هل أل   هتك  وعلى اي اساس تم استحالل 

نهم  النهم اعتبروه حاكمًا غير شرعي؟ هل ألابي قحافة    بنفقط رفضوا دفع الزكاة ال
لم    ماذا ل؟  عليهم السالم وعهدهم له ولعترته    صلى اهلل عليه وآله وسلمتهم للنبي  عيتمسكوا بب 
الوليد مجتهدًا مخطئًا    ابن ابي قحافة اجتهدوا واخطأوا كما اعتبر خالد    ابن يعتبرهم  

ها في ليلة نفس يوم مقتل  وسبى زوجته ونزى ب  رضي اهلل عنهفي قتل مالك بن نويرة  
نويرة   بن  مالك  مثل  جليل  صحابي  قتل  أفي  زوجته    رضي اهلل عنهزوجها؟  وسبي 

يمكن تجاوزه والسماح    اجتهادًا خاطئاً المسلمة واغتصابها في نفس يوم مقتل زوجها  
  بن في رفض قبائل كندة دفع الزكاة ال  اجتهادًا خاطئاً به والعفو عنه وليس هناك  
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م اعتبروه حاكمًا غير شرعي ومغتصب للخالفة؟ اين نوع من الدين  ابي قحافة النه
  ماذا لالسقيفي السفلة؟ ف   بالطابي قحافة وتماهى معه كهنة ال  ابنهذا الذي اتى به  

ابي قحافة اناسًا يشهدون ان ال اله اال هللا وان محمدًا رسول هللا وان اهل    ابنقتل  
الذين يقومون بأمر الدين والناس من بعد  االطهار هم    صلى اهلل عليه وآله وسلمبيت  ال

استحلل  صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي   فبأي حق  ابي قحافة وبلطجيته دماءهم    ابن؟ 
ابي قحافة النهم اعتبروه مغتصبًا    نواموالهم واعراضهم؟ فهم منعوا الزكاة عن اب

لكنهم  للخالفة النبي ،  خلفاء  الى  لدفعها  استعداد  على  عل  كانوا    يه وآله وسلم صلى اهلل 
 . عليهم مجيعا السالمهل البيت ؛ أ الشرعيين
الذي يتبعه زياد بن لبيد  االستغاللي  اما البيت الثاني فيوضح أن النهج            

يجعل العرب تنتكس مرة اخرى الى الجاهلية وبنيتها القبلية االستغاللية  كان نهجًا  
حارثة بن سراقة   األولى ويحلف  الجاهلية  العرب في عهود  كل  منها  التي عانى 

.  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ونبيه   تعاىلبالبيت الحرام قائاًل ان هذا يناقض ما جاء به هللا  
اض القبائل العربية المسلمة على ما اعتبره  وهكذا تسرد وتوضح بقية االبيات اعتر 

صهاك كذبًا وزورًا ان قريشًا رأت لنفسها اغتصاب الخالفة وكانت مصيبة في    ابن
ابي    ن ابتلك القبائل العربية المسلمة اعتبرت أن    . إال أنرؤيتها االغتصابية تلك

عليهم  لبيت  وعبروا عن استعدادهم لطاعة أهل ا  قحافة وجماعته لئامًا وتجب مقاومتهم 
.  . وهذا يوضح ان قبائل العرب كانت مسلمة؛ اسالمًا اصياًل، ولم تكن مرتدةالسالم

قد اعترضت تلك القبائل على اغتصاب الخالفة من اهلها الحقيقيين؛ عترة النبي  ف
اعادة صياغة    للخالفة  ، واعتبروا ذلك االغتصاب السقيفيالصلوات  أفضلعليهم مجيعاً  

ُظلمها االسالم االصيل. وهكذا تؤكد االبيات جميعها ان تلك  للجاهلية التي ازال  
للنبي   القبائل    .وشرِعه  صلى اهلل عليه وآله وسلمالقبائل كان مسلمة ومطيعة  تلك  وأن 

الذين استوجب    الصلوات أفضلعليهم مجيعاً البيعة والعهد للنبي وأهل بيته ملتزمة بكانت 
 نهم والة االمر الشرعيين من بعده.   طاعتهم أل على االمة صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي

ابي قحافة اصرَّ على قتلهم وسبي نساءهم ومصادرة اموالهم    ابنإال أن             
من وراء  دافع  له. وكان ال   اة ودفع الزكته  نهم رفضوا بيعمن دون وجه حق فقط أل

لعملية  الرضوخ  ابي قحافة و   بن ذلك هو اجبار الناس على تقديم صكوك الطاعة ال
ابي قحافة الدموي   ابنترسيخ الجاهلية الثانية. وهنا نالحظ الفرق الكبير بين منهج  

المؤمنين اإلمام علي   المؤمنين اإلمام علي  . فمنهج  عليه السالم ومنهج أمير  أمير 
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كان قائمًا على رؤية اسالمية تقول حتى تجاه اعداءه: "ال نبغيهم شرًا،    عليه السالم
وهكذا    53فسدوا في االرض قاتلناهم"أوإن تكلموا حاججناهم وإن  إن سكتوا تركناهم  

وهي الحرية التي كفلها    ةحق المعارض  عليه السالم يعطي أمير المؤمنين اإلمام علي  
وحتى آخر التنزيل    عليهم السالمالنهج االلهي والنبوي منذ بدء ارسال الرسل واالنبياء  

  عليهم السالمعترته  منهوشرب  صلى اهلل عليه وآلهالذي نزل على النبي والرسول محمد 
عطي  ابي قحافة ان يكون له مبدأ كهذا ي  ابنعميقًا. ولكن ال يمكن لمغتصب مثل  

لناس حق المعارضة والتعبير عن الرأي اآلخر. لذلك عبأت قريش الذين كفروا  ا
واالعر  من  والمنافقين  واتباعهم  االطهار  ورموزه  االسالم  لمحاربة  واليهود  اب 

أبي قحافة كانوا مسلمين ولكنهم معارضون    ابنفمعظم من حاربهم وقتلهم    المؤمنين.
   54أبي قحافة. بنال

السقيفة ال    وأقطاببي قحافة  أ  ابن وهكذا كانت معظم حروب وتوسعات             
وانصارهم   عليهم السالمالبيت    ضرب أهلة ل . بل كانت في الحقيقسالمعالقة لها باال

نشر النسخة  أقطاب السقيفة هو  . فقد كان دافع  عن الخالفةوإبعاد اصحاب الحق  
.  ومن والوهم على الناس  قطاب السقيفةأر وسلطان  تأمُّ   وإدامةسالم  المزورة من اإل

نة وحرقوا  القرآن وراء ظهورهم  اقطاب السقيفة  نبذوا  ومن اجل انجاز ذلك فقد     السُّ
 وا بالظلم. ؤ وارتكبوا الكثير من الموبقات وباالنبوية 
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بي  أ بنال مزيفة كهنة البالط السقيفي فضائل  إختالق
 قحافة 

 
 

  ختلقةبي قحافة بفضائل مأ   ابن   البالط السقيفي  حاط كهنةأ لقد                     
. وظلت ادعاءات  في الحقيقة كالحبل  ومزيفة حتى يعطوا صورة وردية لواقع معاكس  

قطاب السقيفة وذلك من  أقطاب السقيفة الكاذبة جزء من محاوالتهم لتلميع  أكهنة  
السقيفي  أبي قحافة للخالفة  ابن  جل تبرير اغتصاب أ ر كهنة البالط  . وهكذا سخَّ
من  أ ال  اختالقجل  أقالمهم  مزيفة  المستحمرين  أ  بنفضائل  لجعل  قحافة  بي 

 عرفة المعروف  ابنَدق  يقبلون هذه االدعاءات الكاذبة والواهية. وصوالمعتوهين  
 فضائل  في الموضوعة أكثر األحاديث  "إن  ،الخصوص حين قال هذا  في بنفطويه

 أنوف فيه يرغمون  إنهم  يظنون  إليهم بما تقرباً  أمية بني أيام  في افتعلت الصحابة
نه  أو  بي قحافة كان غنياً أ  ابنن  كذبًا إذ يدعي كهنة البالط السقيفي إ  1".هاشم  بني

النبي   مالياً   صلى اهلل عليه وآله وسلمدعم  والمسلمين  التاريخ  واإلسالم  كتب  وتدعي   .
 ماله أخذ  صلى اهلل عليه وآله وسلم هللا بي قحافة عندما هاجر مع رسولأ  ابن إنالمزيفة  

صلى  وللنبي   له راحلتين اشترى  وأنه   درهم  ستة آالف  أو درهم آالف  خمسة  معه وقدره 
صلى اهلل عليه وآله   درهم. وينسب كهنة البالط السقيفي للنبي بثمانمائة وآله وسلماهلل عليه  

  2".بكر أبي مال نفعني ما مثل  أحد  مال "ما نفعني  ، مفاده   ومزوراً   مفبركاً   قوالً   وسلم
  ابن وليس في    عليها السالمفي شأن خديجة    صلى اهلل عليه وآله وسلموهذا قول قاله النبي  

ابي قحافة في مكان    ابن   لصقواأو ه كهنة التزوير والتحريف  لكن سرقابي قحافة.  
 بي قحافة كانأ  ابن ن  إمثل  كاذبة  تم حقن عقولنا بمفاهيم  وهكذا    عليها السالمخديجة  

 عدداً  أعتق والمسلمين وأنه صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي على ون ماالً نفق الذين ي  من
 .  رقيق ال من

  من خاللها تصنيعالتاريخ  التي حاول    المفبركات من  هو  لكن كل ذلك             
الذي نتج عن    من أجل تلميع الواقع المنقلب   و لذلك أوتوزيعها لهذا    مزيفة   فضائل 

  ابن كان حقيقة أن    إذاف.  صلى اهلل عليه وآله وسلم  بعد استشهاد النبي  اغتصاب الخالفة 
لم    ماذالفكان حقيقة أنه كان غنيًا    إذا أبي قحافة من اوائل من اعتنقوا االسالم و 

أبي   ابن فأين كان موقف  مكة؟   ن في شعابيمحصور   ا و حينما كانبني هاشم   غيثي
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الحصار  قحافة ذلك  من  هاشم   المشرف  بني  له  تعرض  الذي  االنساني  ؟  غير 
نه كان سيكون  إصحاب المال فأ بي قحافة من  أ  ابنكان    إذا ضافة الى ذلك فباإل

أين كان   المحصورون في شعاب مكة!أولئك  صحاب القرار المؤثرين لصالح  أمن  
ها؟  ئبي قحافة من دار الندوة التي كان يجتمع فيها كبار قريش وأغنيا أ  ابنموقع  

  ىوال بن  اً جهز جيشي في مكة لم    صلى اهلل عليه وآله وسلمنه في فترة وجود النبي  أكما  
لم تكن الصدقة تجوز  . كما  لى الحبشةإهاجر  طلب ممن يسلم أن يبل كان ي  اً مسجد 

  مي قحافة عليهأب  ابنحتى يمن    عليهم السالم  أهل البيتو   صلى اهلل عليه وآله وسلم  في النبي
صلى اهلل عليه وآله  ن النبي  واألمر الذي تناساه كهنة البالط السقيفي السفلة أ.  منها
بي قحافة مع أ   ابنن  كا. في الحقيقة فقد  عليها السالمبمال خديجة    كان غنياً   وسلم

كما أن مبلغ    .صلى اهلل عليه وآله وسلم  نصار وعلى النبيبقية المهاجرين عالة على األ
لم يكن  .  صلى اهلل عليه وآله وسلم  كان من مال النبي  رضي اهلل عنهعتق بالل بن رباح  

 كثر من شخص تنفيذي في هذا األمر. أأبي قحافة   ابن
لم يكن يمتلك    ،بي قحافةأ   ابن  ؛ آكلة الذبان  ابنمر فان  ففي حقيقة األ          

غنياً   ماالً  يكن  ماالً   بداً ا  ولم  يمتلك  كان  لو  يعمل    ألنه  كان  الذي  والده  ألعز 
. حيث كان  في فندق يرتاده الناس   ،لذباب عن موائد الغير ل   اً شاه؛ اي  عضروطاً 

عنه الذباب  من بواقي ما يهش  طرد عنه الجوع  ليجد ما ي  يؤدي هذه الوظيفة الحقيرة
باه يعمل ذلك العمل أ ترك    ماذالفبي قحافة ذا مال  أ  ابنكان    إذا و   أو الذباب نفسه!

االستطعام من  من ثم  ليكسب قوته من هش الذباب عن موائد اآلخرين و   الوضيع 
ألعز والده العضروط؛ مجفل    بي قحافة ماالً أ   بنال؟ ولو كان  فتات ما يتركونه له
 !صلى اهلل عليه وآله وسلمن يعز النبي أبل خرين، قالذباب من موائد اآل 

ي  وأمثال اب  بي قحافة وأهل الصفة يتضورون جوعاً أ   ابنكان مال    أين          
أبي    ابنيتهرب منهم أمثال  بينما كان    هريرة يتدحرجون على االرض من الجوع

لهي بتقديم صدقة  مر اإلبي قحافة من األأ  ابنمال  كان  ين  أ ؟!  صهاك   ابنقحافة و 
َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   ﴿َيا ، تعاىل ؟ اذ قال هللا همع ي تناجالعند  صلى اهلل عليه وآله وسلم لنبي  ل

ُموا َبْينَ   إذا  ذ قال  إ  3﴾.َذِلَك َخْير  لَُّكْم َوَأْطَهرُ  َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقةً  َناَجْيُتُم الرَُّسوَل َفَقدِ 
 بها عمل ما  آلية تعاىل  هللا  في كتاب "إن،  عليه السالم ي  علأمير المؤمنين اإلمام  

 بعشرة  فبعته دينار  عندي  النجوى، كان آية ؛بعدي أحد  بها يعمل وال قبلي أحد 
تلك اآلية   تخَ سِ نُ  ثم    4".درهًما نجواي يدى بين  ناجيته قدمت كلما فكنت دراهم، 
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ُموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقاٍت َفِإْذ َلْم َتْفَعُلوا  ﴿َأَأْشَفْقُتْم َأن  ،  تعاىل هللا  بقولالقرآنية   ُتَقدِ 
َكاَة َوَأِطيُعوا ّللاََّ َوَرُسوَلهُ  َوَتاَب ّللاَُّ َعَلْيُكمْ  اَلَة َوآُتوا الزَّ والجدير بالذكر    5﴾.َفَأِقيُموا الصَّ

أمير  إال    هاوامر ألم يطبق  القرآنية. حيث    ي قحافة بهذه اآليةأب  ابن يعمل لم أنه  
بي قحافة وأمواله في وقت  أ  ابنرغم فقره! فأين كان    عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام  

صلى اهلل    بي قحافة مناجاة النبيأ  ابن؟ فهل تجنب  القرآنية  وامر تلك اآليةأتطبيق  
بخل    نهأه كان لديه مال كثير إال  أنم  أ ؛ صاحبه، ألنه ليس لديه مال  عليه وآله وسلم

 فتجنب مناجاة "صاحبه"؟!    تعاىل يق أوامر هللا لم يشأ تطبو 
  بي قحافة تاجراً أ  ابنلم يكن  . إذ  ي قحافة ماالً أب بنفي الحقيقة لم يكن ال          
السوق    ائعًا متجوالً بل كان ب األوالد   م يعل ِ  وتارةً  كتفه على أمتعة يحملهايبيع  في 

لم يكن من الممكن صناعة  وعليه    .محدوداً   ويأخذ مقابل ذلك دخالً  نجاراً يعمل   وتارةً 
مهنة   من  اآلأتدريس  كمال  النجارة.أخرين  طفال  و   ابنمثال  أف  و  قحافة    ابنأبي 

أبي    ابن رسل  أففي أثناء سفر    . صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك كانوا عالة على النبي  
يطلبان منه    صلى اهلل عليه وآله وسلمالى النبي    رضي اهلل عنه صهاك سلمان    ابنقحافة و 

ف  الحقًا.  سنرى  كما  ما   ماذالالطعام  معهما  يحمال  أن  دون  من  سفر  في  خرجا 
االقل؟   على  صفعتيطعمهما  عميس    فقد  بنت  صهاك    ابن   رضي اهلل عنهاأسماء 

 6كان يطعم جائعهم. صلى اهلل عليه وآله وسلمعندما قالت له أن النبي 
للنبي   كهنة البالط السقيفي الكثير من المرويات المنسوبة زوراً  اختلق لقد            

من خالل تلك المرويات المختلقة  حاول كهنة البالط السقيفي  .  صلى اهلل عليه وآله وسلم
البالط  أ   بن المزورة  فضائل  الصاق   كهنة  يدعي  المثال  سبيل  فعلى  قحافة.  بي 
 خليال  األرض أهل من متخذاً  كنت لو"  ،قال  صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أالسقيفي  

 خوخة إال  سدت  إال خوخة  المسجد في  يبقين ، الخليالً  بكر أبا التخذت ربي غير
 سنداً ا  منه أقوى ًا  حديثتعارض  ها  نأ كما   آحاد ه المروية رواية  هذ  إن   7".بكر أبي

 لو تقل "ال،  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي   قولكتب كهنة البالط السقيفي. أنه   وتنقله
 تفتح - لو - كلمة فإن شاء فعل هللا وما قدر قل ولكن كذا  كان كذا فعلت أني

ينه  8".الشيطان عمل "لو"   القول عن  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    ى فكيف  بكلمة 
  ن مروية أوهذا يوضح   بها حديثه؟  يبدأ بينما    الشيطان، عمل إنها تفتح  لنا ويقول 

 المشهور والمتواتر  المؤاخاة  حديث  قابل اختالقها لتمفبركة. اذ يبدو انه قد تم    الخوخة
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 علي "يا  ، عليه السالمعلي  ألمير المؤمنين اإلمام   وآله عليه اهلل  صلى النبي قول وهو
 الثاني ن الشطرأ" كما  .بعدي  نبي ال  إال أنه موسى من  هارون  بمنزلة مني أنت 
خوخة سدت  إال  خوخة المسجد  في يبقين  "ال  ، مرويةال من تم    بكر" أبي إال  قد 

 باب  إال  األبواب هذه  "سدوا   ، الذي يقول  والمتواتر المشهور الحديث قابللي  هوضع
 في شارعة  أبواب وآله عليه اهلل  صلى النبي لجماعة من أصحاب  كان ذ  إ  9".علي

 فتكلم  .علي  باب إال األبواب  هذه  "سدوا،  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  المسجد. فقال  
 أما   :قال ثم عليه  وأثنى تعاىل   هللا  فحمد  وآله  عليه  اهلل صلى  النبي   فقام في ذلك  الناس 

 ما وإني وهللا .قائلكم فيه فقال علي باب إال األبواب هذه  بسد أمرت فإني بعد
 عباس  بنوفي رواية أخرى ال  10".فاتبعته  ءبشي أمرت ولكني فتحته وال شيئا سددت

 وال نفسي قبل من أخرجتكم  أنا "ما  ،يومئذ فقال قام  وآله عليه اهلل صلى النبي    أن
 أتبع أن  فعلت به أمرت ما مأمور، عبد أنا  وتركه إنما أخرجكم  هللا  ولكن تركته أنا
  11".وغيرك  غيري  المسجد  في يجنب  أن  ألحد  يحل علي ال  إلي يا يوحى ما إال

 بن وحذيفة عمر ابنو  عباس ابنو  عازب، بن والبراء وقاص بن أبي سعد وعن
 نبيه إلى أوحى  هللا إن  :فقال المسجد  إلى هللا  رسول "خرج   ،كلهم الغفاري قالوا  أسيد 

 ابن  أن إلي أوحى   هللا وإن وهارون  إال أنت يسكنه ال  طاهراً  مسجداً  ابن أن موسى
السقيفي   وقد وضع  12". عليوأخي   أنا إال يسكنه ال طاهراً  مسجداً  البالط  كهنة 

صلى اهلل  يكون له ايقاع مشابه لقول النبي    تعبيرياً   ليجدوا منفذاً  باب بدل خوخة كلمة
 الصحابة أبواب  بسد وآله عليه  اهلل صلى النبي ذ أمرإ " .في "باب علي عليه وآله وسلم

علي  أمير المؤمنين اإلمام   باب  والجنابة وأبقى عن الجنب له  تجنيباً  المسجد  من
علي  المؤمنين اإلمام    ألمير  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    بل وأباح مفتوحًا    عليه السالم
عليه    لهارون  مباحاً  هذا كان كما حتى يغتسل    في المسجد اً جنبكون  ي أن  عليه السالم

يدخل   فكان علي باب غير المسجد أبواب هللا رسول "وسد  ،عباس ابن. يقول  السالم
أولئك "الصحابة" لتلك  ومعارضة  13".غيره طريق له ليس طريقه وهو المسجد جنباً 

ال باب  إبقفل كافة االبواب    صلى اهلل عليه وآله وسلملهية والتي انفذها النبي  الخطوة اإل 
  " الصحابة" لدليل واضح على معارضة اولئك   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  

حتى ولو كانت من عند    عليه السالمعلي  ألمير المؤمنين اإلمام  رفعة    أليالدائمة  
والمعارضة    آنذاك وهذا ما دعاهم للمعارضة  .  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ورسوله   تعاىلهللا  
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 معاني مرويات ذات    إلختالق واالنقالب عليه وجلس كهنة البالط السقيفي    الحقاً 
عليه  علي  وفضائل أمير المؤمنين اإلمام  ي تصدح بمقام  التالنبوية  حاديث  مشابه لأل 

 قد سرق كهنة البالط السقيفي ألقاباً ضافة الى ذلك، ف باإل لهي والنبوي.  اإل  السالم
  ابن والصقوها ب  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  من القاب    صالً أ أخرى هي  

أبي    بنال  "لصديقا "ق كهنة البالط السقيفي لقب  صذ ال إصهاك.    ابن بي قحافة و أ
عليه علي  أمير المؤمنين اإلمام   أن  بالرغم من صهاك  بن ال  " الفاروق "  لقب و  قحافة
والفاروق  الصديق أنا"  ، قال  السالم  كذاب إال  بعدي يقولها ال األعظم األكبر 
            14". مفتري 

ولئك  كهنة البالط السقيفي في اختالق فضائل ألودين  وهكذا كان ديدن           
لهم   الذين الذينألأو    ال فضائل  أج  ولئك  وانقلبوا    ورهم أكلوا  ونكثوا  أن خانوا  بعد 

  شربنا األكاذيب لذلك  في بيئة جاهلة دينيًا و تمت تربيتنا    ولألسف.  ظلم ارتكبوا الو 
انزل هللا   التي ما  بيئة    تعاىلوالمفبركات  لة  بها من سلطان. ونشأنا في  تتمتع  مغفَّ

األ بها    اوتصديقهب  يذ اكباجترار  والتعبُّد  المقدسات.  ألى  إ   اوتحويلهونشرها  قدس 
واستتفاه عقولنا وتحويلنا الى نسخة ممسوخة  واستبغالنا  تم استحمارنا  بهذه الطريقة  و 

ه باألكاذيب والترهات  ئو الذين انقلبوا على الدين ومل  شبه الجزيرة العربية   من اعراب 
م االصيل ونتيجة لذلك انغمسنا في  االسالاتبعناهم نحن من دون مراجعة لألسف و 

المبين.   و فالكهنة؛  الضالل  البكرية  أغبياء  الديانة  ومعاتيه  وبلهاء  قصاصي 
المتضعضعة، الذين يعانون من انحدار وهبوط وضعف وفلس ال ينشطون إال في  

الفاقد  الممتلئة بوال يثمر حرثهم القميء إال في تربة البور    . الجاهلة والغبيةبيئة  ال
في عهد العلم المنتشر والذي  اآلن  لكن هيهات! فنحن  والُقصور العقلي.    التربوي 
  إذاستنتشر الحقيقة    .في متناول يد كل شخص يريد معرفة الحق والحقيقة أصبح  

  داً أبن نقبل باألكاذيب  أ . فال يمكن  بها  و لم يرضواأبها  قطاب السقيفة  أرضي كهنة  
إال   باألكاذيب  يقبل  اليوم. وال  الذبعد    اتهممهأ  اءثدأالجهل من    وارضعين  اولئك 

بي  أ  ابن ى نَ . فأكذوبة غِ إال الفاقد التربوي والفاشلين عقلياً  ن لدي ال  الئيال ت الجاهال
مام التناول  أن تصمد  أ سالم ال يمكن  قحافة والدعاوي الكاذبة بإنفاقه ماله على اإل 

ية المطاف عكس  االعلمي والمعرفي الباحث والمحقق في التاريخ والتي تثبت في نه
 كهنة البالط السقيفي. مزاعم 

 
  



 380                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

 مراجع: 
 شرح نهج البالغة  في بي الحديدأ ابن .1
 أحمد في مسنده .2
 12سورة المجادلة:   .3
األلوس .4 تفسير  الرازي،  تفسير  السعود،  أبي  تفسير  يتفسير  الثعلبي،  تفسير   ،

 الطبري، تفسير بحر العلوم، تفسير الخازن 
 13سورة المجادلة:   .5
 مسلم .6
 البخاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الحاوي للفتاوي للسيوطي  .7
 مسلم .8
 مسند أحمدسنن الترمذي،  .9

 ، المستدرك للحاكم مسند أحمدسنن الترمذي،  .10
 النسائي في الخصائص، الطبراني في الكبير، البزار .11
 الحنفيللقندوزي  ينابيع المودة، المغازلي الشافعي بنال اإلمام علي مناقب .12
 تهذيب الخصائص .13
 سنن بن ماجة، أحمد في فضائل الصحابة  .14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 381                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

 ؟ بي قحافة راشدا  أ ابن هل كان عهد 
 

 
السقيفي عهد                      البالط  كهنة  قحافة زوراً أ   ابنلألسف يسمي    بي 

ين الرشد في  أيمكننا ان نسأل:  ومن خالل تناولنا السابق،    !خالفة راشدة   وبهتاناً 
بي قحافة كان  أ  ابنن عهد  إبي قحافة؟ ففي الحقيقة فأ  ابنالخالفة التي تقمصها  

. وقد شهد ذلك العهد وضع لبنات تحريف  لرشد التام لغياب  الكبر و عهد الظلم األ
الذي صبه    ظلم الالرشد في    فأين.  وتزوير وتزييف الدين وإطالق الجاهلية الثانية

علي  أمير المؤمنين اإلمام    وق واغتصاب حق   عليها السالمقحافة على فاطمة  أبي    ابن
؟ فهل  القيادية والدينية والمادية   من حقوقهم   عليهم السالم البيت    أهل  وحرمان  عليه السالم 

  علي وفاطمةأمير المؤمنين اإلمام  بي قحافة في  أ  ابنيفعل "الخليفة الراشد" ما فعله  
رشد؟ هل يهدد "الخليفة  النبوية    عترةمن يهاجم بيت ال  عهد ؟ وهل في  عليهما السالم

بحرق   البيت  الراشد"  الراشد"  عليهم السالمأهل  "الخليفة  يحرم  هل  البيت  ؟  عليهم  أهل 
ين  أ من حقوقهم المشروعة ويهددهم بالجوع والتجويع والحصار االقتصادي؟    السالم

ودفن    مات واألعراض وسفك الدماء وانتهاك الحر الناس وحرقهم  الرشد في ظلم وقتل  
لم  أبي قحافة   بن الت بالخالفة الراشدة يَ م ِ ن ما سُ فإ؟ لذلك الناس في مقابر جماعية

فلتة متقدة الشر  هي  حوال! بل  وال عالقة لها بالرشد بأي حال من األ  بداً أ تكن كذلك  
صلى اهلل   النبيهل يحرق "الخليفة الراشد" أحاديث  ف  .واتجاه تنفث شرها في كل مكان  

رضي  ؟ وهل كان في قتل خالد بن الوليد للصحابي الجليل مالك بن نويرة  عليه وآله وسلم
وهل كان    ؟رشد  مقتل زوجها  يوموالنزو بها في نفس  المسلمة  وسبي زوجته    اهلل عنه

التي ارتكبها خالد    تلك الموبقات والطاماتبي قحافة عن  أ  ابنفي تجاوز  هناك رشد  
بي قحافة للحدود التي تعاقب خالد  أ   ابنتعطيل  في  هناك رشد  ؟ هل كان  بن الوليد

  والنزو بزوجته   رضي اهلل عنهبن نويرة    مالكالصحابي الجليل  الوليد على قتل    ابن
ي نوع من الحقوق  أي رشد هذا وفي إطار  أمقتل زوجها؟    يوم في نفس    المسلمة

راد مسخ الدين والتخلص  أ م عمل شيطاني وجاهلي  أسالمي  إهذا؟ أهذا رشد  تأطر  ي
لو كان لهم    القذرة   ما معنى "الرشد" وفقًا لعقول كهنة البالط السقيفيهل الدين؟  أ من  

؟ هل  وكهنتهم   قطاب السقيفةأولياء  أمعايير الرشد عند    صالً أ ما هي   عقول اصاًل؟
بي قحافة بالمسلمين الذين رفضوا دفع الزكاة له  أ ابنيفعل "الخليفة الراشد" ما فعله  
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إال    ؟ كانوا مسالميننهم مرتدين لكنهم  أب  وافُ ِص لذين وُ لو  أألنهم لم يعترفوا بخالفته  
  ودفنهم فيها.   وسباهم وحفر لهم المقابر الجماعيةوحرقهم  قتلهم  ابي قحافة    ابنأن  

الناس ويحرقهم ويدفنهم في مقابر جماعية ألنهم  ي خالفة من يقتل  فهناك رشد  فهل  
صلى اهلل عليه    الخليفة الشرعي؟ فهل قتل النبي عتبروهالزكاة له ألنهم لم ي  أداءرفضوا 
نة باع  ت ِ ا ين  أ؟  بل واعتبرها جزية  له   دفع الزكاة  االخير  ثعلبه عندما رفض  وآله وسلم   السُّ
؟ هل يحرق "الخليفة الراشد" الناس وهل  الموضوع في هذا    هناوالتمسك بها  النبوية  

هل نستطيع أن نقول ذلك للعالم بكل ثقة اليوم؟  في خالفة من يحرق الناس رشد؟  
يركض  و مسجى على السرير    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيهل يترك "الخليفة الراشد"  

من   بالنهار  وسارب  بالليل  مستخف  هو  الى  أكمن  الشرعية  الخالفة  تحويل  جل 
ليس كل  أالوزغ؟    ابنوالوزغ  الطلقاء    ء اابنالطلقاء و وينزو عليها  قصعة يتناهشها  

جندات الشيطان الذي كان يعتريه  أ فعال شيطانية ومن  أبي قحافة  أ   ابن الذي فعله  
بي قحافة؟  أ   بن راشدة تلك التي نحلوها الال خالفة  نوع من القر هو بنفسه؟ أي  كما أو 

الحقيقة،  هي  بل في  شيطانية جلس  ،  ليحارب    عليهاخالفة  الشيطان  يعتريه  من 
موكله  واحدة  جندة شيطانية  أبي قحافة  أ   ابنذ لم يترك  إ .  المخلصين  دينالوأهل    دينال
بي قحافة  أ   ابن ن  أهنا  أن نذكر  ننسى  يجب أن  يه إال ونفذها بإخالص تام. وال  إل

" فهل للشيطان سلطان  . فقوموني زغت  إذا ف يعتريني،  شيطانا  لي  "إن   ،نفسه قد قال 
ليس اعتراء  أ؟  فقط   ولياءه أ  الشيطان  م يعتري أ"الخليفة الراشد"  وعلى المؤمن الحقيقي  

أولئك الذين كانوا  بي قحافة و أ  ابنلم يسمع  الشيطان جزء من سلطانه على اولياءه؟ أ
﴿َلْيَس َلُه ُسْلَطان  َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا    ،ن الشيطانإالتي تقول    ات القرآنيةاآليبحوله  

ُلوَن * ِإنََّما ُسْلَطاُنُه َعَلى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهم ِبِه ُمْشِرُكونَ    1؟ ﴾ َوَعَلى َربِ ِهْم َيَتَوكَّ
أبي قحافة عليها، أنه كان    ابنالقرآنية، عندما نعرض حالة   اتأال توضح هذه اآلي

ويكون للشيطان  يعتريه الشيطان  و يتولى الشيطان  وهل من  ون الشيطان؟  ممن يتول
؟ هل من يعتريه  صلى اهلل عليه وآله وسلم  لنبيراشدًا ل  ن يكون خليفةً أبيصلح  سلطان عليه  

العامة على الناس والتي هي    أو الوالية   الخالفة التي هي اإلمامةالشيطان ينال  
نبياء من صفوة المؤمنين  نبياء وخلفاء األاأل  تعاىل  هللا يصطفي  أال؟  تعاىل عهد هللا  أيضًا  

  انتجهأ على الدين    اً انقالبكانت  السقيفة    فإنممن ال سلطان للشيطان عليهم؟ وعليه  
﴿َوَما ُمَحمَّد  ِإالَّ َرُسول   ،  تعاىل يقول هللا  وهذا ما أخبر به القرآن. إذ  .  اولياء الشيطان 

ن يستجلي  أويمكن    ﴾أَْعَقاِبُكمْ  َأفأين مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َقْبِلِه الرُُّسلُ  َقْد َخَلْت ِمن
ونكوثه وإرتداده عن بيعاته وعهده  بي قحافة على الدين  أ   ابنالباحث تجليات انقالب  
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الحقاً   صلى اهلل عليه وآلهللنبي   يعتريه  أ  وقوله  له شيطان  التي  القرآنية  اآلية    منن 
َل َلُهْم    ﴿ِإنَّ الَِّذينَ   ، تقول ْيَطاُن َسوَّ وا َعَلى َأْدَباِرِهم مِ ن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم اْلُهَدى الشَّ اْرَتدُّ

َلُهمْ  تسويالً أوعليه    2﴾.َوَأْمَلى  ومخرجاتها  السقيفة  يحمل    شيطانياً   ليست  ما  بكل 
  وبالمؤمنين   تعاىل قطاب السقيفة بدين هللا  أفعال  أأليست    ؟التعبير القرآني من معنى

شيطانية تسويالت  أجمعين  وبالناس  وبالمسلمين  و المخلصين  الباحث  أراد    إذا؟ 
بي قحافة  أ  ابنحداث عهد  أن يرى  أعليه  صحة هذا االستنتاج فمن  أن يتأكد  العلمي  
ماعية  والمقابر الجن القتل الجماعي والحرق والتهديد بالحرق والظلم والسبي  أليتأكد  

عمال  أ ألنها كلها كانت   كانت بإمالءات الشيطان وأولياء الشيطانالجرائم األخرى  و 
لم تكن تلك األعمال من    إذاف.  أبي قحافة ومن وقف الى جانبه ابنشيطانية أنفذها 

  ابنن يكون عهد  ألذلك كله فال يمكن يتوقع مؤمن  تسويل الشيطان فمن أين أتت؟  
  ميناً أيكون  بعده من  بي قحافة من  أ   ابنن يستخلف  أوال يمكن    بي قحافة راشداً أ

 له.   على هذا الدين وسنداً 
 الخالفة يحتاج  ن تول ي ألقد فشل اقطاب السقيفة وكهنتهم في إدراك حقيقة            

والرسوخ في العلم  من المعرفة الدينية والتأويلية اليقينية والجازمة   صلبة أرضيةٍ  إلى
لى  إرواح واألعراض. باإلضافة  صون األي حمي الحقوق و يقيم العدل والحق و يي  ذال

ف تحتاج  إذلك  النبوية  الخالفة  الراسخة  إن  العدل  خصائص  له  من  والرحمة لى 
 ستندين  أيستطيع    لى سلوك ثابت حتىتلك الخصائص إ   تحول يجب أن ت االصيلة.  

كاف ة جوانب الحياة   علىطبِ قها  يُ و   النبوية  لهيةللتعاليم اال  الشرعية وفقاً  الضوابط إلى
والسياسية واالجتماعية  يجب  السلوكية  كما  تقياً  أن واالقتصادية.  الخليفة   يكون 

  بداً أال يمكن  أبي قحافة كذلك؟ إذ    ابن فهل كان  .  وحليماً  وكريماً  وشجاعاً  وصابراً 
والحارق للناس    الخائن والناكثالشيطان والظالم و الشخص الذي يعتريه  ن يكون  أ

الشخص  لهي  ن يتصدى لهذا المهام اإلأ. بل يجب  االلهي  لهذا المنصب   مناسباً 
لى  إلى الحق ويعلم كيف يهدي  إيهدي  يقود الناس على الصراط المستقيم و   الذي 

الجرائم التي  الشرعي ال يرتكب    صلى اهلل عليه وآله وسلمنبي  ال الحق. وعليه فان خليفة  
صلى  بي قحافة من جرائم ال يشبه النبي  أ  ابنن ما ارتكبه بي قحافة. ألأ ابن  اارتكبه

صلى اهلل عليه وآله ولطف وعطف وسمو ونبل النبي    ةوال يشبه رحم   اهلل عليه وآله وسلم
هي نتاج الفلتة  والتسويل الشيطاني  فعال القحافية المليئة بالشر  ن تلك األإ. بل وسلم

وهي كلها من ارث الجاهلية المتجذر في قلوب أقطاب    صهاك نفسه  ابنكما سماها  
وقد كان اقطاب السقيفة يِحنُّون الى ذلك االرث الجاهلي الذي وضعهم    . السقيفة
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ليهم. إال  إ  صلى اهلل عليه وآلهث نبيه  لهم ببع  تعاىلحفرة النار لو ال انقاذ هللا    شفاعلى  
ن  أففلتة السقيفة حري بها  ؟  على الدين وحرفوهاقطاب السقيفة انتكثوا وانقلبوا  أن  

ذلك  فلتة السقيفة  وكيف ال تفعل    .الموبقات واألفعال الشيطانية   تلكترتكب مثل  
النبوة وهددت بحرق   بيت  التي هاجمت  وتسببت في    عليهم السالم البيت    أهلوهي 

عليهم    البيت  أهلوظلمت  وكسرت ضلعها    عليها السالم  الزهراء  سقاط جنين فاطمةإ
بيت  على    همو هجعلى  بي قحافة ندم  أ  ابنن  أ؟ ويدعي كهنة البالط السقيفي  السالم

  ابن اعتراف  مضمون  أال يتوافق  .  كب ظلماً نه ارتأبوبذلك يقر    عليها السالمفاطمة  
؟  بعدي"  تحدثوا  ما أدري  ال  "...   ، له  صلى اهلل عليه وآله وسلم  أبي قحافة مع قول النبي 

يرتكب ظلماً   تعاىلفهل يعطي هللا   لمن  يقل هللا  أ؟  خالفة  َعْهِدي    تعاىللم  َيَناُل  "اَل 
على  و   تعاىل  عهد هللا أولئك الذين استحقوا  بي قحافة من  أ   ابن هل كان  فالظَّاِلِميَن"؟  

َيَناُل    ،في القرآن  تعاىللك تربع على منصب الخالفة بينما يقول هللا  اساس ذ  ﴿اَل 
  ابن التي ارتكبها  والجرائم  مام الحقيقي يرتكب المظالم  ؟ وهل اإل﴾ َعْهِدي الظَّاِلِمينَ 

حق  أ في  قحافة  نو   عليهم السالم  البيت  أهلبي  بن  مالك  حق    رضي اهلل عنه  يرة وفي 
أبي قحافة    ابن اال تؤكد موبقات  ؟  المسلمين والناس عامةالفجاءة السلمي و و وزوجته  

بعد الحق إال الضالل؟    ماذا فانه لم يترك الدين فقط بل لم يكن يملك ضميرًا سويًا؟  
شرها كل    بل عم    .صهاك  ابنشرها كما ادعى    تعاىلهللا    ن السقيفة لم يوقِ أكما  

  تعاىل ية هللا  امن شرها فهو يتجسد في حم  اً جزء  تعاىل  وقى هللا  إذازمان ومكان. و 
عندما َهمَّ اقطاب السقيفة بما لم  من القتل    عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام    ألمير
.  سالم تصفية اإلمن اجل    عليهم السالمالبيت    أهلاختالق مواجهة مع  وحاولوا  ينالوا  

هم  تجاه أولئك الذين  بالعداء    السقيفةانقالب  عقاب  أ سفيان في    وبحيث تظاهر أ 
لى  إ   عليه السالم   عليالمؤمنين اإلمام    استدراج ألمير وحاول    من أدنى حي في قريش 

  عليه السالمًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  وقى    تعاىل  لكن هللاوقتله.  حرب غير متكافئة  
لما عينوا  حقيقيًا ألقطاب السقيفة    سفيان عدواً   أبو   لو كانف؟  ومؤامراتهم   شرهم من  

  الطليقين   صهاك يمجد في  ابن ظل  لما  اءه الطلقاء قادة على جيش المسلمين و ابن
امير  صهاك من حاول تحريك    ابن! فهل سيمجد  هلك بي سفيان ومعاوية حتى  أ

اإلمام   السقيفة  ضد  عليه السالم  عليالمؤمنين  ابو  اقطاب  فقد ركب  الحقيقة  ؟ في 
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ألمير المؤمنين اإلمام  ن يشعلها فتنة وذلك بادعائه النصرة  أسفيان الموجة وحاول  
ألمير المؤمنين اإلمام    ، بخبث،أبو سفيان  قال وكما رأينا سابقًا فقد  .  عليه السالم   علي
 خيالً  عليهم  ألمألنها شئت  إن  وهللا  أبايعك يدك  أبسط حسن أبا " ،  عليه السالم  علي

كان    عليه السالم ًا  عليأمير المؤمنين اإلمام   " لكن.أقطارها عليهم من  وألسدنها ورجاالً 
على شعار "عبد مناف"    ، مؤقتاً   ، التي تتكئالخبيثة و سفيان    يونوايا اب  دوافعيعلم  

التعجيل بجعلها   ينوي  لكنه  المرحلة  أمير  لذلك رفض    موية بحتة الحقاً أفي تلك 
اإلمام   السالم  عليالمؤمنين  من  عروض    عليه  أمير  سفيان.    يابالنصرة  رد  إذ 
ردت هللا  أ"هذه كلمة ما  على أبي سفيان قائاًل،    عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  

" فعندما لم  .نصيحتك في لنا حاجة ال شراً  لإلسالم  بغيت   طالماوهللا بها.... وإنك
اإلمام  يجد   المؤمنين  رأى  األ  عليه السالم  عليأمير  المخلصين  يغض  انصار  ن 

يام النبي  أصيل الذي عهدوه  سالم األمر ليرى الناس الفرق بين اإلالطرف عن األ
قد    تعاىلن هللا  أوإسالم المنقلبين والناكثين والغاصبين بالرغم من    صلى اهلل عليه وآله

ولن يضر    تعاىل  كهذا لن يضر هللا  ن انقالباً أحذر الناس من االنقالب ووضح لهم  
لحق والخاذلين  ل ين  مت الكنه سيضر المنقلبين وأولياء المنقلبين والك  تعاىلولياء هللا  أ

 َقْبِلِه الرُُّسلُ  َوَما ُمَحمَّد  ِإالَّ َرُسول  َقْد َخَلْت ِمن﴿  القرآنية،   ذ تقول اآليةإألهل الحق.  
 ّللا َ َشْيئاً  َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ  أَْعَقاِبُكمْ  َأفأين مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى

اِكِرينَ  نعمة الذين تمسكوا بالقلة  أولئك  هم  من الناس  والشاكرين    ﴾َوَسَيْجِزي ّللا ُ الشَّ
النعمة    يه  عليهم السالم  والية أهل البيتن  أألنهم يعلمون    عليهم السالم  أهل البيتوالية  
أمير المؤمنين اإلمام  تمام الدين التي نزلت بعد تنصيب  إبآية    تعاىلتمها هللا  أالتي  
ومؤمنة  ولياً   عليه السالم  علي مؤمن  كل  حيث  على  القرآنية،  تقول .  ﴿اْلَيْوَم    اآلية 

  مر هللا أ  حيث  ﴾َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً  َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمتُ 
صلى اهلل عليه  ن يواجه جبهة المعارضة التي كان النبي  أ  صلى اهلل عليه وآلهالنبي    تعاىل
ويتوجس    عليه السالم   عليمير المؤمنين اإلمام  أبوجودها في طريق والية  علم  ي  وآله

الذين    بأنه سيعصمه من المعارضين وعده    تعاىل هللا    ، لكنمن مآالتها على الدين 
ولم يسمهم    تعاىل سماهم هللا   "مسلمين"""الناس"  تحرك مؤمنين" وال حتى    . وعندئذ 

وآلهالنبي   عليه  اهلل  و و   صلى  اإلمام  الية  بلغ  المؤمنين  كافة  ل  السالم عليه    عليأمير 
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على كل    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  والية    في غدير خم معلناً   الحضور
  علي ألمير المؤمنين اإلمام  منهم البيعة    صلى اهلل عليه وآله خذ النبي  أو   .مؤمن ومؤمنة

  والية أهل تمام النعمة. فإ   آيةوعندئذ نزلت    وأمر الحاضر بتبليغ الغائب  عليه السالم
.  والمتمسكين بهم  واليتهم لهم شاكرين  ال   تعاىل   نعمة للناس يجزي هللا  عليهم السالمالبيت  

. فهل سيتولى غير  تعاىلشكر هلل    عليهم السالم   أهل البيت والية  وهكذا فإن التمسك ب
؟  تعاىل  ؟ وهل سيشكر غير المؤمن هللاعليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  المؤمن  

ُكورُ ،  تعاىل لم يقل هللا  أ ْن ِعَباِدَي الشَّ قطاب السقيفة من تلك  أ؟ فهل كان  ﴾﴿َوَقِليل  مِ 
بالعهد    قطاب السقيفةأ ما فعله    تعاىل ؟ وهل يفعل الشكور هلل  تعاىل هلل    القلة الشاكرة

لم يكن عهد  لذلك    ،بداً أيمكن ذلك  ال    ، ؟ الوالمسلمين  عليهم السالم والبيعة واهل البيت  
أمير المؤمنين  ولذلك ترك  باالنحرافات والموبقات    مليئاً   كانأبي قحافة راشدًا بل    ابن

السالم  علياإلمام   ونكوثهم    عليه  وانقالبهم  انحرافهم  وبال  ليتذوقوا  له  الخاذلين 
. وهكذا  وأولياءهم  وبالفعل تذوقوه وخبروه جيدًا في عهود اقطاب السقيفة  . وخيانتهم 

ابي    ابن  وعهدي رشد بل كان الرشد على ضفة  أبي قحافة  أ   ابند  عهلم يمتلك  
ت في تلك الفترة انتهاكات كبيرة وخطيرة  بَ كِ رتُ وذلك ألنه أُ على ضفة أخرى    قحافة

 لى يومنا هذا من آثارها المدمرة. إ ويعاني الناس   .سالميفي حق الدين اإل
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 بي قحافة أ  بنال صهاك خلفا   ابنتنصيب  
 
 

  خيرة األ  يامهأ . ونرى في  بي قحافة طويالً أ  ابن لم يستمر عهد                      
  الشرعية   من حقوقهم   عليهم السالم البيت    أهلاالصرار السقيفي على حرمان    مظاهر
ورغم    هاحو لهية والنبوية رغم وض إلوامر ارضوخ لألرفضه البي قحافة و أ  ابنوعناد  

الذي    لى َخَلِفهِ إ   ها سلطته ونقل  رسيخفي سبيل توطامات كبرى  ما ارتكبه من موبقات  
السقيفية بنفاذ األسيستمر في إ  التحريفية والتزييفيةجندة  ما  إلى  . فلننظر  أبعادها 

نه التاريخ الكهنوتي السقيفي    الطبري  ذ يدعي إ نستخلص بعض الحقائق منه.  و دو 
 كتبا :له  وقال بن عفان عثمان دعا المرض،  بكر بأبي لنز  "لما  ،نهأ تاريخه  في

 أما المسلمين. إلى أبي قحافة بن بكر أبو به عهد ما هذا  الرحيم،  الرحمن هللا  بسم 
 فإني بعد،  أما أبوبكر:  بدأ بكتابته لما تكملة  عثمان فكتب  - عليه  فأغمي - بعد 

 كتبه ما  وقرأ  بكر أبو أفاق ثم آلكم خيرا. ولم الخطاب بن  عمر  عليكم  أستخلف
   1".بكر  أبو وأقره عثمان...
مخاطباً  كتاب بيده  يحمل صهاك  ابنفخرج            وقال  القحافي    االستخالف 

وفارضاً  وهنا    2".هللا  رسول قول خليفة اسمعوا وأطيعوا الناس "أيها  ، نفسه  الناس 
"خليفة رسول هللا"    أبي قحافة  ابنسمي  صهاك وهو ي  ابننالحظ الفرية التي يقولها  

خليفة   بي قحافةأ  ابنيعيِ ن ابدًا  الذي لم  صلى اهلل عليه وآله وسلمبذلك على النبي  كاذباً 
ابي قحافة من   ابن قد خلع  صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك أن النبي    ابنهل نسي  له.

بإيعاز  فيه نفسه فرض بي قحافة أ  ابنحاول   إمامة الناس في الصالة بعد أنمهام 
من اجل أن تعيِ ن    صلى اهلل عليه وآله وسلمالتي كذبت على النبي    وترتيب من عائشة
  ابنقد خلع    صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك أن النبي    ابنهل نسي    ابيها امامًا للصالة؟ 

في    عليه السالمعلي  بأمير المؤمنين اإلمام    هاستبدلو ن مهام تبليغ الدين  ابي قحافة م
قد    صلى اهلل عليه وآله وسلمأن النبي  صهاك يعلم    ابن الم يكن    ؟ورة براءةمر تبليغ سأ

م   وجعله ليس أكثر من جندي عادي في جيش أسامة وتحت  أبي قحافة    ابنَحجَّ
أمير المؤمنين اإلمام    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  ن  عي  ولم يستخلفه أبدًا؟ بل فقد  قيادة  

هل  خليفة له ووليًا على كل مؤمن ومؤمنة.  ،  تعاىلبأمر من هللا    ، عليه السالم  اً علي
قد طرده من بيته يوم رزية الخميس    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  صهاك أن    ابن نسي  
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من كل مهام  صهاك    ابن و بي قحافة  أ  ابن   صلى اهلل عليه وآله وسلموبذلك جرد النبي  
  ابنيسمي    ماذالف  ؟ وتحت إمرة أسامة  سامةأالجندية في جيش  مجرد  سوى  اعتباري  

  ابنصهاك نفسه و   ابنفتسمية  ؟  أبي قحافة "خليفة رسول هللا"   ابن   نفسه أو   صهاك
المؤمنين اإلمام  قول  نا  ر يذك ِ   أبي قحافة "خليفة رسول هللا" ؛  عليه السالم علي  أمير 

  بي لن ل   لخالفته  ء االخيرمر ادعاأبي قحافة في  أ  بنال  ،الذي مع الحق والحق معه
  " . وسلم  وآله عليه هللا صلى هللا رسول كذبتم على ما "لسريع ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم

اإلمام  ف المؤمنين  أمير  قال  عميق    عليه السالم علي  عندما  فهم  له  كان  القول  هذا 
فقد برهنت األحداث حقيقة قول أمير   المنقلبين. وفعاًل  لمآالت األحوال في عهد 

صلى اهلل عليه  لنبي  الحقيقي ا  "خليفةالهل يترك ". فعليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
يركض كمن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار من  و مسجى على السرير    وآله وسلم

تحو أ الشرعية  جل  الخالفة  و إيل  الطلقاء  يتناهشها  قصعة  والوزغ  ؤ اابنلى  اء  ابنهم 
بأمير المؤمنين اإلمام  بي قحافة  أ   ابنما فعله  الحقيقي  خليفة"  ال هل يفعل "و   الوزغ؟

  م عليه  أهل البيت بحرق بيت  " الحقيقي  خليفةال؟ هل يهدد "عليهما السالم  علي وفاطمة
"   السالم يحرم  هل  فيه؟  البيت  الحقيقي"  خليفةال بمن  من حقوقهم    السالم  معليه  أهل 

؟ هل يحرق  والمعنوي   لجوع والتجويع والحصار االقتصادي عرِ ضهم ل المشروعة وي
" الحقيقي  خليفةال ؟ هل يفعل "صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  أحاديث  " الحقيقي  خليفةال"

فعله   يعترفوا  أ  ابنما  لم  ألنهم  له  الزكاة  دفع  رفضوا  الذين  بالمسلمين  قحافة  بي 
الناس  المسالمينو  أبخالفته   فقتلهم    من  باالرتداد  وصفهم  وسباهم  وحرقهم  الذين 

 مقابر جماعية؟   دفنهم فيو 
باطالً            السقيفي  البالط  كهنة  وعي  أ  ابنن  أ  ويدعي  انتبه  قد  قحافة  ن  بي 

ن ينتبه  أبي قحافة الذي يعتريه شيطان كما يقر هو بنفسه  أ   بنخليفة! فهل يمكن ال
د من الوحي  المسد    صلى اهلل عليه وآله وسلمألمر تعيين خليفة له وال يفعل ذلك النبي  

خليفة شرعي مؤهل وفقًا للمعايير  حتاج ل ي  الدين  ؟ وقد كانلهية والذي بل غ الرسالة اإل
بمهام تأويل الدين وبناء اجيال اسالمية    قومي اإللهية والنبوية وراسخ في العلم وعادل ل

. فهل يمكن  لهية والنبويةلإلرادة اإل   يره وفقاً يس تو ى الهداية في المجتمع  عل  ةحافظوالم
النبي   ينتبه  يعلم    صلى اهلل عليه وآله وسلمأال  كان  وقد  الخالفة  يسمون  أألمر  من  ن 

بعضا؟  ويقتلون بعضهم  المنطق األعو   الصحابة سيختلفون  هذا  يبثه  فما  الذي  ج 
ال ُيقِنع اال الجاهل والفاقد التربوي؛ الذين  لكنه  كهنة البالط السقيفي بين الناس و 
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فهل يمكن صبحوا جماجمًا من دون عقول؟  أ رضعوا الجهل والبالهة من أمهاتهم ف
من دون قيادة تخلفه  أمته همالً  أن يترك المدعوم بالوحيصلى اهلل عليه وآله وسلم لنبي  ل

؟  له  صهاك خلفاً   ابنفيع ين  لهذا االمر  الُمعَتَرى بالشيطان  بي قحافة  أ  ابن  بينما ينتبه
سماه  ابي قحافة و  ابنامر  بطاعةيطالب الناس  صهاك ابنوالغريب في االمر أن 

اإلمام  مير المؤمنين  أ ن الواقع تجسيد لقول  فهل كان كل ذلك أل  خليفة رسول هللا!
 عقدها  إذ حياته في يستقيلها هو بينا عجبا  "فيا  ،الذي وصفه قائالً   السالم عليهعلي  
   3ضرعيها"؟  تشطرا ما لشد بعد وفاته آلخر

تسيير    ابن ن  وأل           تأثير  تحت  كان  وفقاً   مؤامرةصهاك  ألجندتها    السقيفة 
  4". نصحا آلكم  لم "إني  ،لذلك قال وهو يحمل خطاب تنصيبه والجاهلية  االنقالبية  

صهاك يعلم    ابنن أوبالرغم من  5"حفص؟  أبا يا الكتاب هذا في ما" ،رجل له فقال
انه  إمحتوى الكتاب   قائاًل، "ال  ما    6."سمع وأطاع  من أول  ولكني أدرى  الادعي 

شخص!  أ من  كان  حقره  جيداً   ابنبل  يدري  يكذب    صهاك  لكنه  الكتاب  محتوى 
بعقول من حوله  لي لهم  من األعرابستخف  كان  لو  اصاًل!،  كان    عقل  هذا  هل 

يوم    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ول من يسمع ويطيع النبيأ  ،صهاك  ابن  والدنيء؛  الحقير
  صلى اهلل عليه وآله وسلمول من يعصي النبي  أصهاك    ابن كان    ماذالرزية الخميس؟  

ية  سخر ب الرجل  رد عليه  ؟ فويشتمه ويشكك في سالمته العقلية  يوم رزية الخميس
في    7".العام وأم َرك أول، عام  أم ْرته فيه،  ما أدري  وهللا  لكني، " صهاك   ابن   على

فقد   تعيين  الحقيقة  ال أ  ابن واجه  قحافة  خلفاً   بنبي  شديدةً   صهاك  معارضة    له 
بعض    وسخريةً   واستهجاناً  جانب  تحليالً أ الذين    " الصحابة" من    صريحاً   عطوا 

بالفظ    ابن لشخصية   يذكرإالغليظ.  و صهاك والذي وصفوه    حين  أنه  قتيبة ابن ذ 
 دخلوا  بي قحافة،أ   بنالصهاك خليفة    ابن تعيين  خبر ب واألنصار نيالمهاجر  سمع
بي  أ  بنال  الذي، بنبرة عتاب، قال  وكان بينهم طلحة  .محتجين بي قحافة أ  ابن على

 غلظته فينا،  بوائقه؛ بمعنى  وعلمت وقد عرفته عمر، علينا  استخلفت  "نراك   ،قحافة
 أنت  فما فسائلك،  وجل عز  هللا مالق وأنت عنا  وليت  إذا فكيف أظهرنا،  بين  وأنت
 في خيرهم عليهم  ألقولن: استخلفت هللا سألني "لئن  ، بي قحافةأ   ابن  قولفي  قائل؟ 
ابي قحافة ألنه    ابن حصرًا، في نفس    ، صهاك هو خيرهم   ابنوفعاًل فإن    8".نفسي 

بدأها   التي  السقيفة  أجندة  إنجاز  قحافة.    ابنسيواصل  يكون  أبي  ال    ابن وكيف 
  هُ دْ ن يردُ أفالبد   " له شطراً بي قحافة وهو الذي "حلب حلباً أ ابنصهاك خيرهم لنفس 

  جب على كل من له مسكة من عقل أن يسأل: بي قحافة عليه آنذاك! وهنا ي أ  ابن
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 اً رحيمالذي كان    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ن يكون خليفة للنبيأفع الفظ الغليظ  هل ين 
راشدة سينتجها من كانت الخالفة  نوع من الخلق عظيم؟ وأي    اذ وحليمًا و   ورؤوفاً 

صلى   للنبي   تعاىلبي قحافة قول هللا  أ   ابن لم يقرأ  أفظاظته وغلظته ضاربة في اآلفاق؟  
وْا ِمْن َحْوِلكَ ﴿َوَلْو  ،  اهلل عليه وآله وسلم  صرار  إليس  أ  9؟ ﴾ُكنَت َفظ ًا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ

تعيين  أ  ابن على  قحافة  بعض    ابنبي  باعتراف  الغليظ  الفظ    " الصحابة"صهاك 
  االسالم األصيلتنفير الناس من  التي تسعى ل جندة السقيفة  أأنفسهم هو جزء من  

بي قحافة  أ   بن ال  خلفاً   ؛ الفظ الغليظ   ؛صهاك  ابن تعيين  دافع  ليس  أ لينفضوا من حوله؟  
الفظاظة والغلظة القحافية التي حرقت وقتلت الناس ودفنتهم  الظلم و االستمرار في    هو

ن التخطيط  أبي قحافة  أ   ابنلم يدرك  أ المسلمات؟    هتكت اعراضفي مقابر جماعية و 
بأمر    ن يقومأهو عبر االجيال  هذا الدين بين الناس  وانتشار لهي لتوسيع امتداد  اإل

الجانب  ؛  صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي  المسلمين من هو نفس   ذو خلق عظيم ولين 
فظاً  وليس  بالناس  ورحيم  العظيم  ؟  غليظاً   ورؤوف  النبوي  والخلق  الرحمة  أليست 

الدين  جعل  من آليات    صلى اهلل عليه وآله وسلموالطبيعة الرؤوفة للنبي   الناس يحبون 
صلى اهلل عليه وآله  الذي خلعه النبي    ، بي قحافةأ  ابنلم يدرك  ه؟ أنه وينشرو نويعتنقو 

الشخص    ه يجب علىنأ  وأزاحه عن إمامة المصلين،  من مهام تبليغ سورة براءة   وسلم
صلى اهلل عليه  نفسه هي نفس النبي    ن يكون شخصاً أقوم بأمر تبليغ هذا الدين  الذي ي 

بي قحافة  أ ابنن  أوفيته؟ إال ؤ بكل رحمته وحكمته وعلمه وحلمه وعطفه ور   وآله وسلم
لتثبيت وترسيخ  بعيدة المدى  جاهلية  شية  يجندة سقيفية قر أمن    اً صهاك كانا جزء  ابنو 

الدينالجاهلية االولى و    ابنوتزييفه إلنبات الجاهلية الثانية. لذلك رفض    تحريف 
  ى ثنإباستخالف    صلى اهلل عليه وآله وسلمي  لهي للنبمر اإلصهاك األ  ابنبي قحافة و أ

بعيد المدى    إسالميأصيل  جل تأمن    عليهم مجيعا السالمعشر خليفة من ذريته الطاهرة 
المتعاقبة    يقيم واألجيال  الناس  قلوب  في  الدين  وجدانهم    جزءاً ويجعله  هذا  من 

وسلوكهم  وثقافتهم  األولىويزيل  وافعالهم    وضميرهم  الجاهلية  رواسب  ومنع    كافة 
 . ظهور جاهلية ثانية

لتنصيب    كشفوت       المسرحية  ال  ابنالعملية  خلفًا  قحافة  بنصهاك  ن  أ  أبي 
  . ادعاء باطل وكذبصهاك لهو    ابنكهنة البالط السقيفي بشرعية تعيين  ادعاء  

صهاك أثناء    ابن أبي قحافة لم يعين    ابني الحقيقة، فإن  ففاقد الشيء ال يعطيه. ف
أمير  . علينا أن نتذكر أن  قبل ذلك   حتى منتفقين على ذلك  مرض موته، بل كانا م
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" كما "احلب له حلبا لك شطره....صهاك،    بنقال ال  عليه السالم  المؤمنين االمام علياً 
 أول، عام أم ْرته فيه، ما أدري  وهللا لكني"   صهاك،  بنقال الصحابي، ساخرًا، ال

 ".  العام  وأم َرك
الخالفة            باغتصاب  متمسكة  باعوجاج  وأجندتها  السقيفة  سارت  وهكذا 

والدين االسالمي.    صلى اهلل عليه وآلهوالنبي    تعاىلوتقمص المنبر وتنصيب اعداء هللا  
  بنال   وتعيينه الحقاً كما رأينا سابقًا  بي قحافة  أ   ابنحداث السقيفة وتعيين  أ ن  أحتى  

توضح بشكل    كما سنرى الحقاً   "بشورى الستة"  صهاك لما يسمى  ابنصهاك وترتيب  
كلمة    . حيث لم تكنقطاب السقيفةأنفسها لم يعلمها    " الشورى "ن كلمة  واضح وجلي أ

في   اً غارقالذي كان  عرابي  من وجدانهم الثقافي والسياسي األ  جزءاً   بداً أ   "الشورى "
إن اغتصاب الخالفة وإحتكارها بتلك    . الضالل الجاهلي القديم القبلية والعشائرية و 

أتباعهم  يوضح تخلف المنظور الديني والسياسي ألقطاب السقيفة و الطريقة الغبية  
  عليهم السالم   بيتال  أهلو   صلى اهلل عليه وآله وسلماحتالل مقام النبي  على  وا  ؤ الذين تجر 
له    خلفاً صهاك    ابنتعيين  بريره  لذلك المقام. وفي سياق ت   هالً أ ن يكونوا  أمن دون  

خشي  النه  صهاك    بنمر شورى وعين التجنب ترك األ  ه نأبي قحافة  أ   ابن عي  يدَّ 
هو  وهذا  مر يضحك الثكلى!  أن هذا لهو  حقًا إالمسلمون من بعده!  اختالف  من  

الذي   العليل  التبرير  النبيأنفس  تركهم  اعقاب  في  مسجى    صلى اهلل عليه وآله  طلقوه 
ن يروا  أيفة. حيث ادعوا انهم ال يرغبون في  على السرير وركضهم الهثين نحو السق

الناس من دون امام ولو لفترة وجيزة خوفًا مما اسموها الفتنة! وهنا يطرأ سؤال وجيه  
بي قحافة  أ   ابنتعيين  على    صالً أ المسلمون  اتفق  هل  في عقل كل باحث عن الحق:  

الفظ    صهاك  ابن تعيين  يوافقوا على  ؟ فكيف س صلى اهلل عليه وآله وسلمنفسه خليفة للنبي  
. فأي فتنة تلك التي ستكون  اً جَّ عوَ شكاًل مُ ج ال ينتج سوى  عوَ مُ قالب الفه؟ فال ي خل  الغليظ 

هل الحق من حقهم وتمددت تنشر شرها  أ أكبر من فتنة "فلتة" السقيفة التي حرمت  
 في كل االتجاهات واألزمان؟

 ما بين انقحافة فشت  بي  أ  ابنصهاك من وصية    ابنتمعنا في موقف    إذا و          
قحافةأ   ابن من غيبوبة   موقفه يفقد    بي  الوعي    ابنالتي  قحافة خاللها  بين  و أبي 

مرض الموت يغيب  في  بي قحافة  أ  ابنلم يكن  أ   .صلى اهلل عليه وآله وسلممرض النبي  
ب   تأدب    ماذالله؟    صهاك خلفاً   ابن عن الوعي عندما كتب ذلك الكتاب الذي ينصِ 

  ماذا ل  ؟ صلى اهلل عليه وآله وسلملم يتأدب مع النبي  لكنه  بي قحافة و أ  ابنصهاك مع    ابن
ولم يشكك في  الوعي   لوصيته بينما كان يفقد بي قحافة أ ابن صهاك كتابة    ابنَقِبل 
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لكنه    أبي قحافة الُمغَمى عليه  ابن بالرضوخ لوصية  وأمر الناس  سالمته العقلية بل  
كيف يأمر بن صهاك الناس    ؟بفقدان السالمة العقلية  صلى اهلل عليه وآله وسلم اتهم النبي  

أبي قحافة الذي سماه هو زورًا وبهتانًا "خليفة رسول هللا"،    ابن ان يسمعوا ويطيعوا  
يوم رزية الخميس ورفض وصيته وشتمه وشكك    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  لكنه عصي  

أبي قحافة    بنلية الصهاك في السالمة العق  ابنيشكك  لم    ماذالفي سالمته العقلية؟  
صلى اهلل عليه وآله  جة مع النبي  ادب وسمأ يهجر كما فعل ذلك بوقاحة وقلة    عتبرهيو 

الوعي لكنه    فقدانبالهجر و   صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك النبي    ابناتهم    ماذال؟  وسلم
بي قحافة كان بالفعل  أ  ابن ن  أبي قحافة بالرغم من  أ   ابن مر مع  لم يفعل نفس األ

لم يكن    إذا ؟ فيفقد الوعي أبداً   صلى اهلل عليه وآله وسلم  بينما لم يكن النبي   وعي يفقد ال
ن يكتب وصيته يوم  أراد  أعندما    صلى اهلل عليه وآله وسلممن سيوصي به النبي   معروفاً 

وشتمه واتهمه   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي صهاك  ابن عارض ماذالف ،رزية الخميس 
صهاك على النبي    ابنتجرأ    ماذال؟  هكسر خاطر لعقلية و وشكك في سالمته ا   بالهجر

 صلى اهلل عليه وآله وسلم   النبيواجبر    الشريف  هخاطر   كسرحتى    صلى اهلل عليه وآله وسلم
في الحقيقة،    ؟مرة اخرى   صلى اهلل عليه وآله وسلم بالنبي    ولم يلتقِ   بيتهمن  على طرده  

المخزي   الطرد  الحكم    ابنأصبح مقام    فقدبذلك  الذي    ابنصهاك كمقام  العاص 
السقيفي السفلة  يدعي كهنة البالط    ماذا ل.  من المدينة   صلى اهلل عليه وآله وسلم  طرده النبي

  ؟صهاك الشنيع  ابن ليبرروا فعل  صلى اهلل عليه وآله   نبيال  على صهاك أشفق   ابنن  أ
  لم يجعلوصيه لكن  ال يد أن يكتب  كان واعيًا عندما كان ير صلى اهلل عليه وآله  فالنبي  

بي قحافة الذي كان يغيب عن  أ  ابن  على  اشفاقاً   صهاك بنكهنة البالط السقيفي ال
بي قحافة أ   ابن صهاك وصية    ابن ف  غتل  ماذا ل .كان يكتب الوصية  عندماالوعي  

 رسول خليفة قول وأطيعوا "اسمعوا ،وقال للناس  بي قحافةأ  ابنوسمى تلغف الكرة  
والذي أراد  من كتابة وصيته    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  صهاك    ابنهللا" بينما منع  

عليه علي  أمير المؤمنين اإلمام  على خليفته الشرعي    وتوثيقاً   كتابةً فيه  ينص  أن  
أبي قحافة وأراد    ابنفي عهد  جندة السقيفية نافذة  أصهاك    ابن هل وجد  م  أ ؟  السالم

أي   هامواصلة إنفاذ التي تجري وفقاً أ ؟  ضاً في عهده  المعايير  مسار  ل  هي ازدواجية 
للدين  ا المعادي  والتوجه  الشخصية  هأ لمصلحة  آخر؟    وم  حلباً أشيء  ذلك    ليس 

بي قحافة  أ  ابنليه  إليردده    بي قحافة سابقاً أ  ابنصهاك ألمر    ابنمن    اً لشطر وشد 
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 ؟  عليه السالم علي أمير المؤمنين اإلمام كما وصفه  الحقاً 
 :  هذه األبيات قالوصدق من 

  
 البشر سيد يهجر ظل قد      *      قائلهم  فقال النبي أوصى

 عمر إلى  أوصى وقد يهجر     *     ولم  أصاب بكر أبا وأرى   
 

  النبي  عتبرواستطيع ان اجزم ان اقطاب السقيفة ومؤيدوهم لم يأحقًا فإنني             
اكمًا أو َمِلكًا او رجل ذو سلطة فقط.  كنبي قط. بل اعتبروه ح  صلى اهلل عليه وآله وسلم

سيتضح هذا في الفصول القادمة عندما نرى أن عائشة علنًا  لم يؤمنوا بنبوته ابدَا.  
صهاك يقول علنًا ما يشير ان    ابنكزاعم للنبوة وأن    صلى اهلل عليه وآله وسلم   النبيتعتبر  

   كان ُملكًا قد انصرف.   صلى اهلل عليه وآله وسلم  عهد النبي
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 صهاك الكبرى  ابنطامات بعضا  من موبقات و 
 
 

بي  أ   ابن   رفيقهصها كصهاك على مقام الخالفة وتقمَّ   ابن   نزى   لقد                   
للنصوص الشرعية وفبركة لما يخالف    وانتهاكاً   وتهويداً   تحريفاً   في الدينقحافة وعاث  

موبقات  بال  صهاك مليئاً   ابنفي الحقيقة، فقد كان عهد    النصوص االلهية والنبوية.
الكبر وال وتتجرأ على    صلى اهلل عليه وآله وسلم  والنبي  تعاىل   التي تخالف هللا  ياتطامات 

من    بعضًا من جوانب. وهنا نتناول   وتمجيساً وتهويداً   وتزييفاً   وتحريفاً   الدين انتهاكاً 
صلى اهلل عليه  النبي    استشهاداك قبل  صه  ابن طامات التي ارتكبها  لموبقات والتلك ا

  استشهاد صهاك بعد  ابنالتي ارتكبها  والطامات الموبقات  من تلك    وبعضاً   وآله وسلم
وسلم  النبي وآله  عليه  اهلل  مدى    ، الخالفة  صهاك   ابناغتصاب  بعد  أي    ؛صلى  لنعلم 

ة  الخالفسالم نتيجة اغتصاب  صاب اإلأ الذي  تحريف والتزييف والتهويد والتمجيس  ال
 صهاك.   ابنمثال أبأناس من 

 
   وريبته في نبوته  صلى اهلل عليه وآله وسلممشاققته للنبي و صهاك  ابن

في    صلى اهلل عليه وآله وسلمالصحابة للنبي  من يسمون بن معصية  إ                    
مثال  أن  أعالم الصهاكي لهو أكبر دليل على  الحديبية تحت تأثير اإل  تفاقيةا حادثة  

.  أوامره  مخالفةو   صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي  عصيانلوا على  بِ ولئك الصحابة قد جُ أ
 ألف  مع العمرة ألداء  صلى اهلل عليه وآله وسلم فيها النبي    توجه ففي تلك المناسبة والتي  

فقدأصحابه من ئةاربعماو   سيوفهم يضعوا أن  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي أمرهم   . 
 م علِ ليُ  الهدي وقلدوا  الحليفة ذي  تسمى بمنطقة  وأصحابه هو أحرم. فبالقرب منهم

 يرأسه سهيل  بوفد إليه بعثوا ن قريشاً أ. إال  محارباً  وليس معتمراً  جاء أنه إنما قريشاً 
أتى   حيث  من المرة هذه في  يرجع أن منه وطلبوا  العامري  ود عبد  بن عمرو بن

طلب  أيام. وقد ضموا لذلك ال ثالثة ذي يليهال العام في مكة له يتركوا خبروه أنهم س أو 
هداف الرساالت السماوية  أ ال يعلم  و للجاهل الذي  بدت بعض الشروط القاسية التي  

. إال  وانهزاماً   تراجعاً في الدين و   "وطريقة تبليغها إن قبولها يعد "دنيةواستراتيجياتها  
صلى    ل النبيبِ قَ   تعاىل   وبأمر من هللا  المشركين  فاوض  صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أ

وصفها هللا    اهلل عليه وآله وسلم والتي  الشروط  المبين. وكل    الحقاً   تعاىلبتلك  بالفتح 
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  وال يتخذ قراراً   يفعل فعالً يقول قواًل وال  ال    صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أمؤمن يعلم  
إنما هو    صلى اهلل عليه وآله وسلم. فكل ما يفعله النبي  تعاىل إال بأمر هللا    وال يقر شيئاً 

  "صحابة" هم كهنة البالط السقيفي  يممن يسم   اً . لكن بعضتعاىلى من هللا  وحَ وحي يُ 
جعلهم ال يفقهون. وهذا دليل على أن المعترضين    تعاىل الن هللا    لم يدركوا كل ذلك
وحركة مسار الدين   فهم كنه النبوة واألوامر االلهية ن قاصرة ع الً كانوا يمتلكون عقو 

النبي   بطاعة  اإللهي  األمر  أبعاد  يفهموا  لم  عليه وآله وسلملذلك  نهم  أذ  إ .  صلى اهلل 
. حيث  وذلك التمردصهاك تلك المعارضة    ابنقاد    . وقداالتفاقية اعترضوا على بنود  

كل    . وكانورسالته  صلى اهلل عليه وآله وسلمحملة تشكيك في نبوة النبي  صهاك    ابن بدأ  
 .صهاك في النبوة والرسالة بأكملها  ابنذلك ينبع من ريبة 

.  تعاىل  صنام بشرية تقدسونها وتعبدونها من دون هللا أ فانظروا يا من صنعتم           
مر وفي  أفي كل    وآله وسلم صلى اهلل عليهن يطيع النبي  أ كل مؤمن   تعاىلمر هللا  أفبينما 

ن هذا هو الطريق الوحيد الذي يقود  أكل شيء وال يعصيه في شيء وبيَّن للناس  
صلى  لهي وصد النبي  صهاك وقف في طريق الوحي اإل  ابنن  ألعبادة صحيحة إال  

اإلأداء  عن    اهلل عليه وآله وسلم عليهوعصاه  لهي  مهامه  فعل    .واعترض    ابن وقد 
.  رأينا سابقًا وفي مواقف عديدة ُأخرى ية الخميس كما  في رز   نفس الشيءصهاك  

صلى اهلل عليه وآله النبي وافق عليه  صهاك على ما    ابنالحديبية اعترض    اتفاقيةففي  
  صلى اهلل عليه وآله وسلم ونبيه    تعاىلتمرده على هللا  صهاك    ابن وبدأ  ورضي به.    وسلم

وذلك من اجل تضليل بقية    باطلبال حق  يريد من خاللها أن يلبس السئلة  أطرح  ب
   وريبٍة، وقاحةٍ ب،  صهاك  ابنذ يسأل  إ .  صلى اهلل عليه وآله  المسلمين وتعبئتهم ضد النبي

ن فعل  أال يعلم    صهاك  ابن  وكأن  1؟"حقاً  هللا نبي "ألست،  صلى اهلل عليه وآله وسلم   النبي
ه قول عائشة  وهذا يشب  يوحى! كله وحي    صلى اهلل عليه وآله وسلموقول وتقرير النبي  

تشابهت    " فهال عدلت؟  تزعم أنك رسول هللا ألست" ،  صلى اهلل عليه وآله  قليل االدب للنبي
ة  جرأ وب"  . "بلى  ،بصبر   صلى اهلل عليه وآله وسلم فرد عليه النبي  .  المنافقين   قلوب القائلين

 وعدونا  الحق على "ألسنا  ،صلى اهلل عليه وآله وسلملنبي  لصهاك    ابن وصوت عاٍل يقول  
وسلمالنبي    جيبفي  2الباطل؟" على وآله  عليه  اهلل  وواصل  . "بلى  ،بحكمة  صلى    ابن " 

النبي  صهاك   تنم عن  أطرح  و   صلى اهلل عليه وآله وسلمفي رفع صوته على  سئلة ال 
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مناكفة ومشاققة ومشاكسة  وفتنوية و   مستريبة  استنتاج عقلي حقيقي بل تنم عن عقلية
الحق  وأهل  المشرك    .للحق  طرحه  الذي  السؤال  لذلك  مشابهًا  سؤااًل  يطرح  حيث 

  ابن   ذ يقولإ َعْمرو بن عبد ود عندما أراد ان يخلق شكوكًا في قلوب المسلمين.  
  إذاوهنا يسأل كل ذي عقل:    3النار؟" في  وقتالهم الجنة في قتالنا  "أليس   صهاك، 

لم    ماذالالجنة ف  ال ريب فيه بأن قتلى المسلمين في  يماناً إ صهاك يؤمن    ابنكان  
يبقى في الدنيا  ن  أمن    لى الجنة بدالً إ  االخير يخرج لعمرو بن عبد ود حتى يرسله  

،  صهاك  ابن استل    ماذا لمنة على نفسه؟ و لجنة في مثل تلك المواقف اآلسم ا ينعق باو 
من المبارزة المباشرة    في مبارزة ضرار بن الخطاب خوفاً   سهماً   بُجبٍن ال مثيل له،
بالسيف   اضحوكة  أفوالقريبة  بالسيوف تاريخ  في  صبح  يكن  أ ؟  المبارزة  تجنبه  لم 

ضرار بن الخطاب  طلقه على  استالله سهمًا ليوُجْبنا؟ ألم يكن    المبارزة المباشرة خوفاً 
بعيد  دينه؟  " دنية"  من  النبي    في  وهنا    ."بلى"   بحلم عليه    صلى اهلل عليه وآله وسلمفرد 

و ن  أصهاك    ابنول  يحا مفقودة.    للدين  ر غيرة مصطنعةظهِ يُ يفبرك  ذ  إ وشجاعة 
وكأنه انتظر    4وبينهم؟" بيننا هللا  ونرجع ولما يحكم  ديننا في الدنية نعطي "ففيم  ، يقول
فر  رض المعركة ولم يأ بين الفريقين وثبت في    تعاىلحكم هللا  حتى يد  حُ أُ موقعة  في  

لم يكن  أ  )انثى التيس الجبلي(!   روى أصعد الجبل كأنه ي لم من ساحة القتال و  اً رباه
 حد حتى يحكم أُ موقعة  صهاك في    ابن د دنية في دينه؟ هل ثبت  حُ أُ من موقعة  ه  فرار 
فصعد    " نثى التيس الجبلي"أم أطلق أرجله للريح كأنه  أبينه وبين المشركين    تعاىل هللا

  صلى اهلل عليه وآله صهاك حتى يشاقق النبي    ابن في والشجاعة اين الرجولة   الجبل؟!
بكل صبر وحلم    صلى اهلل عليه وآله وسلمح له النبي  فوض    ؟! نبوي ويحاول تعطيل عمله ال

مقامه النبوي من  من عمل هو منطلق    صلى اهلل عليه وآله وسلمن ما يقوم به النبي  أ
أن  صهاك    ابنلم يعتبر    ماذالف.  تعاىل  هللا  من  مرأن ما يفعله هو  أو   تعاىلوثقته باهلل  

من    فراره بينما اعتبر    " مر هللاأ"   كانفي الحديبية    صلى اهلل عليه وآله وسلمما يفعله النبي  
صلى اهلل   صهاك يؤمن بنبوة النبي ابن هل كان  ف؟ "مر هللا"أالمعركة في حنين ارض 

غزى  ن يفهم المأ  في  صهاك   ابنوعندما فشل  م كان في ريبة من ذلك؟  أ  عليه وآله
من  اإل ريبته  أ الحديبية    اتفاقيةلهي  في  واستمر  ذلك  فهم  في  تفاشل  النبوة  في  و 

للدين،   النبي  ومشاققته  إني   الخطاب،  ابن "يا  ،صهاك  بنالصلى اهلل عليه وآله  قال 
صلى اهلل عليه  النبي   قول كان أخرى  رواية وفي   5".أبدا  هللا  يضيعني  هللا ولن رسول
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وهذا النص يوضح أن    6".ناصري  وهو .أعصيه  ولست  .هللا "إني رسول،  وآله وسلم
صهاك يشكك في نبوته. كما يوضح هذا    ابنقد فهم أن    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  

  تعاىلهو امر هللا    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيفعله  ي  ن ما كانصهاك أ  بنالنص ال
النبي كما  صلى اهلل عليه وآله وسلم  الذي ال يعصيه  ما.  صهاك    بنا  حولهجادل  ي  أن 

  تعاىل في هللا    هشكنابعًا من  ليه كان  إ  صلى اهلل عليه وآله وسلميجر النبي  يحاول أن  و 
النبي   از بتز يحاول اصهاك كان    ابنن  أه يبدو  أن. كما  صلى اهلل عليه وآله وسلم   ونبوة 

والتغطية على ما يختلج في دواخله  بالتظاهر بنصرة الدين    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
إلى مواجهة مع    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ويُجر النبي.  تعاىل يعلمها هللا  خفيه  من نوايا  

نه نبي  أ  صهاك  بنال  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ح النبيوضَّ قريش لم يحن وقتها. وهكذا  
ل النبيناصره    تعاىل  ن هللاأو   تعاىلوال يعصي هللا   على نصرة    اهلل عليه وآلهصلى  وال يعوِ 

صهاك   ابن   ، لكن ما كانتظاهر بأنه غيور على اإلسالم ذي يصهاك ال  ابن امثال 
ره النبي  إبعينها!  والمشاققة  المعصية    ما يفعله ويقوله ه أنه  ب  صلى اهلل عليه وآله وسلمذ ذكَّ

  و يعلمها لكنه أصهاك    ابنأو يتجاهلها أو ال يؤمن بها  نبوية يجهلها    ةوظيفؤدي  ي
مع    هلكنله  ذلك    صلى اهلل عليه وآله وسلمح النبي  وض  وقد  يتعمد معاندتها ومشاققتها.  

صهاك بجرأة    ابن سعى  . لقد  ذلك لم يفهم ولم يقتنع بل استمر في عناده ومشاققته
  تصادموال  صلى اهلل عليه وآله وسلموالنبي    تعاىل  هللا  عارضيإلى تكوين حلف  وقحة وسمجة  

حيث  .  قاتلتهم بل وحتى    لهي والنبوي في عمله اإل  اهلل عليه وآله وسلم صلى  النبي    مع
وقحة    ة جرأ وب  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  افتعال مواجهة مع  صهاك على    ابن يصر  

فيقول له النبي   7به؟" فنطوف  البيت  سنأتي أنا تحدثنا كنت "أولست ،سمجة يسألو 
بِ   ابن فيقول    8العام؟" نأتيه أنا  أفأخبرتك"بلى،  ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم   هٍ تْ عُ صهاك 

  9". به ومطوف آتيه "فإنك   ، قائالً   صلى اهلل عليه وآله وسلم"ال" فيوضح له النبي    ،عقلي
صلى اهلل  الصهاكية للنبي    عصيةوتكشف لنا تفاصيل هذه المناكفة الصهاكية شدة الم

.  النبوة ستهتاره بعمل  دب واصهاك لحدود األ  ابنتعكس تجاوز  . كما  عليه وآله وسلم
بل وسيادة الشك والريبة    صهاك  ابنيمان عن قلب  إلالكامل ل غياب  وتوضح ايضًا ال

صهاك لم يسمع قول هللا    ابن. وكأن في قلبه حول النبوة والرسالة اإلسالمية برمتها
صهاك    ابنلم يسمع  أ   10﴾.اْلِعَقابِ َشِديُد   ﴿َوَمن ُيَشاِقِق ّللا َ َوَرُسوَلُه َفِإنَّ ّللا َ ،  تعاىل
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َجَهنََّم   َيْعَلُموْا َأنَُّه َمن ُيَحاِدِد ّللا َ َوَرُسوَلُه َفَأنَّ َلُه َنارَ  ﴿َأَلمْ   ، التي تقول  القرآنية  باآلية
  ، التي تقول القرآنية  صهاك باآلية    ابن لم يسمع  أ   11؟ ﴾ َذِلَك اْلِخْزُي اْلَعِظيمُ  َخاِلدًا ِفيَها

َما   َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِ هِ  ِق الرَُّسوَل ِمن َبْعدِ ﴿َوَمن ُيَشاقِ 
َمِصيراً  َوَساَءْت  َجَهنََّم  َوُنْصِلِه  اآلي  فوفقاً   12؟ ﴾ َتَولَّى  كان    ات لهذه    ابن تبعه  يهل 

  تعاىل يحادون هللا  و الدين  أم سبيل أولئك الذين يشاققون    صهاك هو سبيل المؤمنين 
صلى اهلل عليه وآله  صهاك باختيار النبي    ابن ؟ وهل رضي  صلى اهلل عليه وآله وسلم   ورسوله

َقَضى    إذاَكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة   ﴿َوَما،  تعاىلصهاك بقول هللا    ابن ؟ هل سمع  وسلم
 اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص ّللاََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َيُكوَن َلُهُم   ّللاَُّ َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن

 صهاك في الحديبية ُيَعد  ضالل مبينًا؟  ابنليس ما فعله أ 13؟ ﴾ َضاَلاًل مُِّبيناً 
صهاك    ابن لم يرجع    اوالتوقيع عليه  تفاقيةجراء اإل إن تم  أنه بعد  أحتى            

ثارة  إو والريبة  بل واصل شن حملة التشكيك    .كان هناك رشد اصالً   إذا،  لى رشدهإ
يتثاقلون    "الصحابة"جعلت حملته التضليلية الكثير من  . حيث  "الصحابة"الفتنة بين  
طاع لهم    صلى اهلل عليه وآله وسلملنبي  ل  تهم عن  الهدي.  وأمره  وتقديم  الرؤوس  بحلق 
صلى اهلل عليه وآله  لى مخالفة النبي  إممن كانوا حاضرين    اً صهاك كثير   ابن   وهكذا جر  

ل في تضليل الناس حتى  اعالم الض. وهنا يدرك الباحث في التاريخ دور اإلوسلم
وتوقيع    ةكتاب من  صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي نه عندما فرغأ ذ  إفي حضرة النبوة!  

انوا تحت  كغالبيتهم  ن أال إ 14".احلقوا  ثم  فانحروا "قوموا "،للصحابة" قال المعاهدة،
أث رت في مستوى اسالمهم الضعيف أصاًل  صهاك التضليلية والتي    ابنتأثير حملة  

، لذلك،  صلى اهلل عليه وآله وسلم النبيحول ما فعله  والشك والريبة  صابتهم باإلحباط  وإ
االمر  كرر    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  للحالقة وتقديم الهدي بالرغم من أن  لم يقوموا  

صدع بهم كهنة   ذين ال   " الصحابة" من يسمون  حال غالبية  كان  هذا  مرات. و  ثالث
صلى اهلل عليه وآله  النبي  رؤوسنا وضللونا بهم. دخلالسفلة والكاذبين   البالط السقيفي

الى    اولئك المتثاقلين من لقي ما لها وذكر  رضوان اهلل تعاىل عليهاسلمة   أم  على  وسلم
 ال  ثم  أخرج ذلك؟ أتحب هللا  نبي يا، " تعاىل عليها رضوان اهلل أم سلمة فقالت .االرض

لم  فلم فخرج. فيحلقك  حالقك بدنك وتدعو تنحر حتى  منهم أحًدا  تك لم  منهم  أحًدا  يك 
 الصحابة ذلك  رأى فلما رأسه. فحلق حالقه ودعا نحر بدنة  ؛ذلك  فعل حتى بشيء،

فنحروا    15".بعضاً  يقتل  بعضهم كاد  حتى  بعضاً  يحلق  بعضهم  وجعل قاموا.... 
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 أم سلمة يا  "عجًبا   ، قال   صلى اهلل عليه وآله وسلمأن النبي   الروايات  بعض  في  وجاء
لوا واحلقوا  انحروا قلت للناس: إني وهم   ذلك إلى الناس من  أحد يجبني فلم  مراًرا وح 

  ابن  افتعلها لى كم الفوضى التي  إ فانظر    16".وجهي في  وينظرون  كالمي يسمعون 
من    بين  عاماً   ثار تمرداً أصهاك   ابنن على أ! وهذا يدل  تلك المناسبة  أثناءصهاك  
صلى اهلل عليه وآله  حترام للنبي  إللى أدنى مستويات عدم اهم إوجر   "الصحابة"  يسمون 

ولبعضهم البعض حتى كادوا يقتلون بعضهم البعض بينما كانوا يحلقون لبعضهم    وسلم
ين يمجدهم جميعًا ومن دون استثناء الصحابة" الذ "ين الرحمة بين اولئك أالبعض!  

﴿مَُّحمَّد   ية القرآنية التي تقول، االستغاللي لآل   كهنة البالط السقيفي وذلك باجترارهم 
اُء َعَلى اْلُكفَّارِ  ِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ (  َوالَِّذيَن َمَعهُ أين المعية )  ؟﴾ُرَحَماُء َبْيَنُهمْ  رَُّسوُل ّللاَّ

صلى اهلل   ؟ فهل كان أمثال اولئك "الصحابة" مع النبيالقرآنية يةالمذكورة في هذه اآل
المعية الجسدية" وحدها  مجرد " ام ضده؟ أال توضح هذه اآلية القرآنية أن    عليه وآله

صلى   ورسوله  تعاىلوالمتبعة والطائعة هلل    مؤمنةالمعية ال  تعاىل تكفي وإنما يريد هللا    ال
كادوا يقتلون  ومع ذلك  الصحابة "رحماء بينهم"    ؟ وهل كان امثال اولئك اهلل عليه وآله

االتفاقية   تلك  البعض؟ وهل اعتبروا  لبعضهم  يحلقون  بينما كانوا  البعض  بعضهم 
أم كانت كوامنهم داعشية تتوق الى معصية    تعاىلالتي حقنت الدماء فضاًل من هللا  

الصحابة" العاصين  "وسفك الدماء؟ هل كان اولئك    صلى اهلل عليه وآلهورسوله    تعاىل  هللا
كما تصف بقية اآلية   تعاىلمن هللا  ورضوانًا  والمتثاقلين ركعًا وسجدًا ويبتغون فضاًل  

القرآنية اصحاب المعية الحقيقيين؟ أيفعل من يركع ويسجد ركوعًا وسجودًا حقيقيًا  
  تعاىلوخاضعًا وطائعًا ما فعله أولئك "الصحابة"؟ أيعصي شخص يبتغي رضوان هللا  

التي ارتكبها    والمشاققة  في هول المعصيةأيها القراء  فتمعنوا  ؟  ى اهلل عليه وآله صلالنبي  
! صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك في حق النبي  ابنالصحابة بقيادة  أولئك من يسمَّون ب
وعصوه وعارضوه    صلى اهلل عليه وآله وسلملنبي  الخطوة التي اتخذها افقد اعترضوا على  

صلى اهلل عليه  النبي    وأفعالوإقرارات    وأقوال حركات وسكنات  ن كل  أنهم يعلمون  أ رغم  
  صلى اهلل عليه وآله وسلموبذلك فإنهم لم يعصوا النبي    تعاىل  هي وحي من هللا   وآله وسلم

التي   عصيانًا وخيماً يضاً أ  تعاىلفحسب بل عصوا هللا   الرواية  بقية  في  وانظروا   .
القرآنية  هذا الحال يذكرنا اآلية " ف. وجهي في وينظرون  كالمي "وهم يسمعون  ، تقول
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تقول الَ   ، التي  َوُهْم  ِإَلْيَك  َينُظُروَن  َوَتَراُهْم  َيْسَمُعوْا  اَل  اْلُهَدى  ِإَلى  َتْدُعوُهْم    ﴿َوِإن 
ولم  ؟  القرآنية   فأي نوع من البشر يفعل ذلك وَمن تصف هذه اآلية   17﴾.ُيْبِصُرونَ 

أالصحابة"  "ولئك  أ يدرك   لى  إيقود    لهياً إ  وترتيباً   فتحاً   تكان  االتفاقيةن  العاصون 
عدى  الهُ  سي  اً كبير   اً ددألن  الناس  سلميةاإلسالم    اعتنقو من  أن    . بطريقة  من  إال 

كانوا ال يسمعون رغم    صلى اهلل عليه وآله وسلموخالفوا النبي    تلك اإلتفاقيةاعترضوا على  
وهكذا    ! رؤوس ن لهم  أ م  عين وال يعقلون رغ أ ن لهم  أن وال يبصرون رغم  ذاآن لهم  أ
اإل خبرنا  ت القرآنية  التصنيفات  االنقالب  عن  لهية  بذور  وحاملي  النفاق  على  أهل 

  صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي    حول الذين كانوا لفترة طويلة    ؛ ومواالة االنقالب اعقابهم  
 على شفا جرف هار فانهار بهم.   بقوامع ذلك فإنهم  و بل كانوا بطانة تحيط به  

صلى  صهاك للنبي    ابنليس قول  أسئلة!  وهنا يحق لنا طرح المزيد من األ          
صلى اهلل عليه    في نبوة النبي  اً وارتياب  اً ؟" تشكيكحقاً  هللا نبي "ألست،  اهلل عليه وآله وسلم

  هل  الحقًا. عباس بذلك الشك كما سنرى  بن صهاك الحقًا ال ابن ؟ وقد اقر  وآله وسلم
هللا  لمعنى  صهاك    ابن   نتبهإ ِفي  ،  تعاىلقول  ِريَبًة  َبَنْوْا  الَِّذي  ُبْنَياُنُهُم  َيَزاُل  ﴿اَل 

الباطل؟"   على وعدونا الحق  على "ألسنا  ، صهاك  ابنأال يكشف قول    18؟ ﴾ ُقُلوِبِهمْ 
ذلك لن يعرف أهله ألنه من  صهاك الحق ول  ابن نه حتى تلك اللحظة لم يعرف  أ

شيئًا غير الحق؟ هل اعتقد    صلى اهلل عليه وآله وسلمالمعاند. أيفعل النبي  الباطل    أهل
صهاك    ابنكان    إذايقع في الباطل؟ وحتى    صلى اهلل عليه وآله وسلم  صهاك أن النبي   ابن

االسئلة على مقام النبوة    هعلى حق فطرح مثل هذ  صلى اهلل عليه وآله وسلميعلم ان النبي  
أن يسأل    ر. اذ ليس هناك ما يبر صلى اهلل عليه وآله وسلم  لنبيلى ا وتمرد عهو مشاققة  

صهاك    بنال كان  هل  ! فه االسئلةمثل هذ   صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك النبي    ابن 
فقد كان بينهم صحابة  ن في تلك اللحظة؟  يأكبر من عقول كل من كانوا موجود   عقل  

صهاك    ابن. ألم يقر  عليه وآله وسلمصلى اهلل  يفعله النبي  لهم يقين فيما كان  منتجبون  
الالئي في بيوتهن؟ ف  النساء    ابن صادم    ماذا لالحقًا أن كل الناس أفقه منه حتى 

النبي   وسلمصهاك  وآله  عليه  اهلل  االلهية    كثيراً   صلى  التوجهات  تخالف  ببدائل  وأتى 
صهاك    ابن  ات القتراح  تشريعاته وفقاً   صلى اهلل عليه وآله وسلمر النبي  صدِ ؟ هل يُ والنبوية 

هللا    ن أصهاك    ابنلم يسمع  أ ؟  تعاىل  ليه الوحي من هللا إلما يحمله    م وفقاً أ الضالة  
 ﴿ُقْل ِإنََّما َأتَِّبُع َما ِيوَحى ِإَليَّ ِمنبأن يقول،  صلى اهلل عليه وآله وسلم لنبيقد أمر ا  تعاىل
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ال يمكن أن يسير وفقًا لمشاققات ومعارضات   صلى اهلل عليه وآله وسلم  فالنبي 19؟ ﴾رَّبِ ي
صهاك وانتهاكاته    ابنت  عارضاصهاك وال يمكن أن يستقيم الدين بمشاققات وم  ابن

الدين  في  جهل  األصهاك كان    ابنن  أالتاريخ  خبرنا  لم يلقداسة النبوة وحرمة الدين. أ
حتى النساء    عمر  "كل الناس أفقه من  ، ر قائالً يقالحقًا  وهو بنفسه    فقر عقلياً األو 

بينما    سورة البقرة أكثر من عقد من الزمنل   صهاك  ابنألم يأخذ حفظ    20في بيوتهن"؟ 
لم  صهاك؟ أ  ابنأي نوع من العقل كان يمتلكه    يمكن لطفل أن يحفظها في أيام؟

؟"  ...نا دين في نعطي الدنية "فلم ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ن قوله للنبيأصهاك    ابنيدرك  
صلى اهلل عليه  ورسوله    تعاىل  هلل  لى مستوى الدنية في الدين ويجعله عاصياً إ ينزله هو  

  ابن أال يطعن  صهاك في قاع الدنية في الدين؟   ابن وبتلك المعصية يكون   وآله وسلم
صهاك بقوله    ابن  ظنهل  ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  صهاك بقوله ذلك في نبوة النبي

هللا  به" ان   فنطوف البيت سنأتي أنا تحدثنا كنت "أولست،  ه وآله وسلمصلى اهلل علي  للنبي
صلى اهلل    صهاك النبي  ابن وعد؟ هل فهم  ال  انيخلف  صلى اهلل عليه وآله وسلم   النبيو   تعاىل

ن يسمع بها وال عقل يفقه به؟ هل  ذاآ  لم يمتلك هنأم أ بذلك  وعدعندما  عليه وآله وسلم
للنبي    ابنمعارضات   وسلمصهاك  وآله  عليه  اهلل  الخميس    صلى  ورزية  الحديبية  في 

السلوك من  وغيرها  بدر  في  أرض  فرار كالخزية  الم  ياتوتحبيطاته  المعارك   من 
اآلخرين   ألهي  واغتياب  فعلي  المنافقين  تجسيد  شيئاً أم  أفعال  فعلوا  المنافقين    ن 

صلى اهلل عليه   أال يذكرنا هذا بقول النبي  م تصنيفهم كمنافقين؟ولذلك ت ذلك  من    خطرأ
"أن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسًا من    ،صهاك  ابنأبي قحافة و   ابنفي    وآله وسلم

صلى اهلل عليه  ن النبي  أ ومناسبة هذا الحديث    21المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك"؟ 
صهاك على سلمان الفارسي    ابنأبي قحافة و   ابنقد قاله في اعقاب اغتياب    وآله وسلم

وفي رواية    22".، "إن هذا ليوائم نوم نبيكم هماوسخريتهما من نومه بقول  رضي اهلل عنه
صهاك قد    ابنأبي قحافة و   ابنبهذا القول فإن    23أخرى، "إن هذا ليوافق نوم نبيكم."

الفارسي    إغتابا سلمان  فقط  النبي  اهلل عنهرضي  ليس  نفسه    صلى اهلل عليه وآله وسلم  بل 
صهاك لم يكن يؤمنا بنبوة النبي    ابن أبي قحافة و   ابنكما يتضح جليا أن  ايضًا.  

"نبيكم"!    صلى اهلل عليه وآله وسلم قولهما  خالل    صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي  ليس  أمن 
رضي اهلل  نويرة   ابنمالك  ربطنا ذلك مع ادعاء كهنة البالط السقيفي أن  إذا نبيهم؟ و 
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النبي  عنه الوليد في شأن  لخالد بن  قال  يكن مسلمًا ألنه  ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  لم 
"صاحبكم" ولذلك اعتبره خالد مرتدًا فقتله فهنا أيضًا يمكن اعتبار كلمة "نبيكم" وفقًا  

  هلل عنهرضي اصهاك عندما يقارنا، بسخرية، نوم سلمان    ابنأبي قحافة و   ابنلتعبير  
أبي قحافة    ابنعالمة وجود شك وريبة في قلوب    صلى اهلل عليه وآله وسلم   بنوم النبي

كمنافقين ويؤكد ذلك  صنفهما  بل وي  صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك تجاه نبوة النبي    ابنو 
النبي أناسا من  صلى اهلل عليه وآله وسلم  نص حديث  المنافقين اغتابوا  أناسًا من  "أن   ،

ندرك ان ما فعله  . وبذلك  يوضح نفاقهماالذي  بعثت هذه الريح لذلك"  المسلمين ف
صلى اهلل  صهاك في الحديبية ال يفعله سوى منافق مارد. وعندما فضح النبي    ابن

  رضي اهلل عنه نهما أكال لحم سلمان  إصهاك قائاًل    ابنأبي قحافة و   ابن  عليه وآله وسلم
  صلى اهلل عليه وآله وسلم   وطلبا من النبيوأقسم لهما أنه يرى لحمه بين أسنانهما جذعا  

أن يطلبا  أمرهما  رفض و   اهلل عليه وآله وسلم  النبي صلىإال أن    تعاىلهللا  أن يستغفر لهما  
دليل على أنهما فعال ذلك. وما  يس هناك  ول  رضي اهلل عنهالعفو من سلمان الفارسي  

النفاق في   فيه  ابنأبي قحافة و   ابنأكثر دالئل  الذي نزل  ما قرآن يطلب  صهاك 
ما بين يدي هللا   وأال يرفعا صوتهما    صلى اهلل عليه وآله وسلمورسوله    تعاىلمنهما أال يقدِ 

 ! صلى اهلل عليه وآله وسلم وق صوت النبيف
صلى اهلل عليه    فيما فعل المنافقون بالنبيفتمعن يا صاحب العقل المتدبر             

  ، صهاك  ابنوجود عنصر ك  المدمر في  ثر يا صاحب العقل في األ  ! أنظر  !وآله وسلم
الذي  التام  ين التسليم  أ !  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ونبيه  تعاىل  هلل  مخالف    ،بين المسلمين 

اقوال وافعال  و   تعاىل  وامر هللاأن يلتزموا به في شأن تعاملهم مع  أالناس    تعاىلمر هللا  أ
القرآنأ؟  وسلم  صلى اهلل عليه وآله  نبيهواقرارات   يقل  َحتََّى  ،  لم  ُيْؤِمُنوَن  اَل  َوَربِ َك  ﴿َفاَل 
مِ مَّا ُيَحكِ ُموكَ  َحَرجًا  َأنُفِسِهْم  ِفي  َيِجُدوْا  اَل  ُثمَّ  َبْيَنُهْم  َشَجَر  َوُيَسلِ ُموْا   ِفيَما  َقَضْيَت 

؛  الحادثةصهاك ولمن تأثر به في تلك  بنين االيمان الذي يدَّعونه الأ  24؟ ﴾َتْسِليماً 
  وقاد تمرداً   صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك قد شكك في نبوة النبي    ابن؟ فاتفاقية الحديبية

  تعاىل ضد هللا    غالبية الصحابةوعبأ    صلى اهلل عليه وآله وسلمونبيه    تعاىلوامر هللا  أعلى  
هلل  صلى اشهدوا معجزات النبي    نهم جميعاً أ بالرغم من    صلى اهلل عليه وآله وسلمورسوله  



 403                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

 والبراهين الدالة على نبوته.   عليه وآله وسلم
صلى    ن تشككه وارتيابه في نبوة النبيأيقر    صهاك نفسه الحقاً   ابن ن  أحتى            

صهاك    ابن ن  أالحديبية وهذا يعني    اتفاقيةفي حادثة    كبيراً كان    اهلل عليه وآله وسلم 
الشك كثير  عامة  بصفة  النبي  وككان  نبوة  يقر  إ !  ه وآله وسلمصلى اهلل علي  في    ابن ذ 

ال النبيبأعباس    بنصهاك  نبوة  في  ارتيابه  وسلم  ن  وآله  عليه  اهلل    اتفاقية يوم    صلى 
صلى اهلل  سالم  سالم ونبي اإلمن باقة ارتياباته العامة حول اإل   اً الحديبية كان جزء

صهاك    ابن ذ يقول  إكبر.  الحديبية كان األ  اتفاقيةن ارتيابه يوم  أ  ال إ  عليه وآله وسلم
إقرار  والمتمعن في    25".يومئذ  إال  أسلمت  منذ  أرتبه لم ارتياًبا  "ارتبت   ، عباس  بنال

ن  أإال    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيه كان دائما يتشكك في نبوة  نأ صهاك يدرك    ابن
 أنه صهاك   ابن  عنروى   الخدري  سعيد  أبي كبر! ريبته في يوم الحديبية كانت األ

صهاك في اإلسالم    ابنومما يثبت شك وريبة    26".الشك من يومئذ دخلني "لقد  ،قال
 ما "وهللا  ، قائالً   صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي سالم ونبوة  بشكه في اإل   أقسمقر و أ  هنأ

  ابنإال ان    تعاىل ورغم مناقضته نفسه وحلفه باهلل    27" .يومئذ  إال  أسلمت  منذ  شككت
حضوره  قد المه عدة مرات على تهوكه و   صلى اهلل عليه وآله  صهاك كاذب الن النبي

صلى اهلل عليه    لنبيوعرضها على ادروس اليهود واحضاره منهم مكتوباتهم المحرفة  
؟  ون المنافقيفعل ذلك  م  أ نبي  الالدين االلهي و   الحقيقي فيفهل يرتاب المؤمن  .  وآله

اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباهللَِّ َوَرُسوِلِه ُثمَّ َلْم   ﴿ِإنََّما،  تعاىلصهاك قول هللا    ابنلم يسمع  أ
اِدُقونَ  َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل ّللاَِّ  َيْرَتاُبوا  فهل كان    28؟ ﴾ُأْوَلِئَك ُهُم الصَّ

نية  معايير الموضوعة في اآلية القرآالصهاك مؤمنًا؟ وهل ُيلبي ايمانه المزعوم   ابن 
تصف   شك  خصائص  والتي  يشبه  أال  المنافق؟  من  وتفرزه  الحقيقي    ابن المؤمن 

  في نبيهم إذ قالوا   عليه السالمريبة قوم صالح    صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك في النبي  
صلى    صهاك للنبي  ابنأين طاعة    29؟ ﴾﴿َوِإنََّنا َلِفي َشكٍ  مِ مَّا َتْدُعوَنا ِإَلْيِه ُمِريبٍ   ،له

أ ه وآله وسلم اهلل علي ِإن  ،  تعاىل صهاك قول هللا    ابنلم يسمع  ؟  َوَرُسوَلُه  ﴿َوَأِطيُعوْا ّللا َ 
صلى اهلل عليه وآله    الذي يؤسس طاعته للنبي  صهاك  ناب يمان  إ؟ فأين  ﴾مُّْؤِمِنينَ  ُكنُتم
 هل يجتمع االرتياب واإليمان في قلب إنسان؟  ؟ وسلم

 لذلك  عمل، يوم الحديبية،  عباس بأنه  بنال صهاك    ابن يعترف  كما يقر و           
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أليست  رها؟ كْ صهاك ذِ   ابنيشأ  عمال التي لماألتلك فما هي  يشأ ذكرها!  لم  أعماالً 
بل    صلى اهلل عليه وآله وسلم  تجييش معارضة لمصادمة النبي  من تلك األعمال محاوالته 

 وجدت  "ولو  ،قائالً   عباس  بنصهاك ال   ابنذ بوقاحة يقر  إ  ؟ مرلزم األ  إذاه  ترباحمو 
وفي رواية أخرى يقول    30". لخرجت القضية عن رغبة عنهم  شيعة تخرج اليوم ذلك
 فيه  دخلنا  ما  رأيي مثل على  رجل  مائة  كان لو  نفسي:  في قلت  "حتى ،صهاك   ابن 

صلى اهلل عليه وآله   فتمعن يا صاحب العقل في نوايا التمرد المسلح ضد النبي  31أبًدا"!
صهاك. وكل ذلك يعكس كوامن التمرد الصهاكي   ابن والذي تحرك في قلب    وسلم

صهاك كان يحاول من خالل كل    ابن. ويبدو ان  صلى اهلل عليه وآله وسلمعلى النبي  
ن مترسخ يظهر جليًا عندما  ويبعد عن نفسه جب  شجاعة مفقودة   ستعرضذلك أن ي 

المعارك  ابنيكون   أرض  في  سيفعل    ماذاف  !صهاك  وجد    صهاك   ابن كان  لو 
"انما  ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  لم يقل النبيأ ليست النية كالفعل؟  أ ؟  مناصرين مسلحين 

  اتفاقية ه يوم  تي انتابلت التمرد ا  زعةصهاك بن   ابنوهكذا يقر    32عمال بالنيات"؟ األ
العقل  مبيناً   فتحاً   تعاىلأمر اعتبره هللا    ضد الحديبية   لى هول  إ. فانظر يا صاحب 

ن هذا لشيء  إفي حق النبوة والدين!    ، الخارجي  ؛صهاك ابنالمعصية التي ارتكبها  
فمن من مثل هذه المواقف يستخلص صاحب العقل المتدبر في التاريخ  !  عجيب حقاً 

والعاصين   المنافقين  يمجد  والذي  فيه  غارقين  كنا  الذي  الكذب  هول  االسالمي 
هلل  والمشاققي عمق  حيث    وآله.صلى اهلل عليه  ورسوله    تعاىل ن  العاقل  االنسان  يدرك 

وجعلون السفلة  السقيفة  كهنة  فيه  اقحمنا  الذي  على  الضالل  نترضى  الصحابة  ا 
 عشنا في ضالل مبين. لذلك عنهم و  تعاىلهللا  الذين ال يرضىالعصاة الخوارج 

ابي    ابنمثل الحديبية ورزية الخميس والصالة على  األحداث  ثير من  كالف         
صلى   النبيبالدين و أبدًا  صهاك لم يؤمن  ابنن  أتبرهن  حداثسلول وغير ذلك من اال 

  ال يرتاب أ   هويمان المطلوب شرعاً ن اإل. أليمان المطلوب شرعاً اإل  سلماهلل عليه وآله و
دلياًل  عباس    ابنكما يعطينا  ؟   وال يعصيهابداً   صلى اهلل عليه وآله وسلم اإلنسان في النبي

،  حجهما مع بعضهما البعضفي اإلسالم والنبوة. فأثناء  صهاك  ابنشك عن آخر 
 رأيت  ما فوهللا بيته في  بصري  رفعت "ثم عباس قائاًل،   ابنصهاك على  ابن  قص  

على   فليوسع هللا، رسول يا هللا ادع فقلت: ثالثة، أَهبة  إال البصر يرد اً يئفيه ش
 هللا. فاستوى  يعبدون  ال وهم الدنيا  وأُعطوا عليهم قد وسع والروم  فارس فإن أمتك، 

 طيباتهم عجلت لهم  قوم أولئك  الخطاب؟ ابن يا أنت شك في النبي جالًسا وقال: أو
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صلى   ال نبي قول وعليه فإن  33" ...هللا رسول  يا لي الدنيا: فقلت: استغفر الحياة في
صلى اهلل  هو تعبير لالستنكار والتوبيخ. فال نبي   أنت"  شك في "َأو   ،اهلل عليه وآله وسلم

صهاك فهم    ابنل ولم ينكر  قصده مما قاصهاك و   ابنشك  يعلم   كان عليه وآله وسلم
ن  أ  صلى اهلل عليه وآله وسلممن النبي    بل بادر طالباً   هلشك   صلى اهلل عليه وآله وسلملنبي  ا

أم اعتبره    صهاك  بنال  صلى اهلل عليه وآله وسلم  . فهل استغفر النبيتعاىل  يستغفر له هللا
؟ وهل  صلى اهلل عليه وآله وسلم ورسوله تعاىلمثل ثعلبة الذي طلب نفس االمر وخان هللا 

مع مثل هذه    تعاىلمن خالل آية قرآنية كما يفعل هللا    صهاك  بنال   تعاىل  غفر هللا
  صلى اهلل عليه وآله وسلم صهاك بالنبي  ابنكما أن احدى تجليات عدم ايمان  ؟  الحاالت 

كان  . حيث  لتعاليم اليهود ودروسهم   محباً   صهاك كان  ابنسالمية أن  والرسالة اإل 
صلى  صهاك للنبي    ابنحضر  أذ  إ  .تحت اشرافهم وَيحُضر دروسهم األسبوعيةيتتلمذ  

صهاك بجرأة سمجة    ابن عدة مرات كتابات من كتب اليهود وصرح    اهلل عليه وآله وسلم
صلى اهلل عليه    النبيوجود  ل  عتباراً لم يعط ا . وهكذا  ن تلك الكتب المحرفة تأخذ بعقلهأ

متهوكون فيها  أ"   قائاًل،على ارتيابه    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  فوبخه  بينهم.    وآله وسلم
والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ال تسألوهم عن شيء    ؟ الخطاب   ابن يا  

فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى  
  34كان حيًا ما وسعه إال أن يتبعني."

  قادصهاك    ابن ن  يوم الحديبية توضح أالعاصية  صهاك    ابن إن تصرفات            
صلى اهلل عليه  النبي  استنكر  . فصلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي  دض تمرد وعصيان    ركةح

ليتمعن  ف  35"؟ وتأبى ... رضيت هللا "تراني رسول  ،صهاك وقال له  ابنمرد  ت  وآله وسلم
صهاك وامثاله!    ابنمن    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيفي مدى التمرد الذي واجهه    ئ القار 

آذى   لنفاق جاهلي  كان تجسيد  في  كثيرًا.    صلى اهلل عليه وآله وسلم  بيالن فقد  والغريب 
والتمرد  كل ذلك العصيان  برير  ت ،  بكل جهد   حاولواكهنة المنبر السقيفي  االمر أن  

. فقد حاوال بطريقة يائسة  صلى اهلل عليه وآله وسلم لنبي ضد ا الصهاكيوالريبة والتشكك 
تمجيداً صهاك    ابن معاصي    تحوير  تخلق  وتصويره    بنال   زائفاً   بطريقة  صهاك 

نصوص  ن  أله رغم    زائفةً   اختلقوا شجاعةً . كما  على الدينومشفق  حريص  شخص  ك
  الكذبة!   دحض ادعاء كهنة السقيفةت   في نفس الحادثة  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
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صلى   ويبدو أن كهنة البالط السقيفي لو كانوا موجودون في ذلك اليوم لصادموا النبي
صهاك! إذ كيف يهمل كهنة البالط السقيفي    ابنووقفوا إلى جانب    وسلماهلل عليه وآله  

 "تراني رسول،  والذي قال له فيهصهاك    بنال  صلى اهلل عليه وآله وسلم  توبيخ ولوم النبي
ن  أ؟ هل يعتقد كهنة البالط السقيفي  " ؟ وتأبى ... رضيت )وآله عليه هللا صلى  (هللا

صلى اهلل  ه هم أم أن رد النبي  و صهاك كما فهم  ابن قد فهم    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
، وفقًا لفهم كهنة البالط السقيفي السقيم، ال ينم عن فهم صحيح للنبي  عليه وآله وسلم

صهاك؟ أيخاطب كهنة البالط السقيفي بشرًا لهم عقول    بن ال  صلى اهلل عليه وآله وسلم
ذ  إ صهاك ُجْبَنه؟  بنال  اهلل عليه وآله وسلمصلى ألم يكشف النبي  أم أعرابًا حميرًا وبغاًل؟ 

لال  ابنظهر  أعندما  أنه   معارضته  مزيفة   مستعرضاً   تفاقيةصهاك  شجاعة  بذلك 
ر   "،الدنية في الدين"ما سماه    ورافضاً  مع الكثير    فراره ب  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    ه ذكَّ

راد  أ   عليه وآله وسلمصلى اهللن النبي  أأحد! وهذا يعني    من أرض معركة  "الصحابة"من  
 رك!  ارض المعالذين يثبتون على أرجال  المن  أبدًا نه ليس  أ صهاك   ابنر ك ِ ذَ ن يُ أ

ضده    وحي وخوف من نزول    براز ندم مزيفإ  صهاك الحقاً   ابنويحاول            
 وأتصدق  أصوم  زلت "ما  ،عباس قائالً   بنال  صهاك  ابن  يدعيفي ذلك اليوم. و 

وهنا يجب علينا أن نسأل كهنة    36به..." تكلمت  الذي كالمي وأعتق مخافة وأصلي 
صلى اهلل عليه   صهاك وحاولوا تزيين معصيته للنبي  بنالبالط السقيفي الذين صفقوا ال 

مًا وذلك من أجل حماية  تأوياًل مُ عطوها  وا   وآله وسلم التاريخ    ةصهاك من إدان  ابن عوَّ
شجاعة على مواجهة المشركين  كان ما فعله تجسيد ل  إذا صهاك    ابن له: هل سيندم  

سيفعل    ماذا؟  الكاذبين  وحرص منه على الدين على حد زعم كهنة البالط السقيفي 
ه؟  وراء   صهاك ابراز ندم ال طائل من  ابنكهنة البالط السقيفي الكاذبين بمحاولة  

إيمان   سيْصُدق  هل  ذلك    ابنكما  بعد  وفقًا    إذا صهاك  ونفسه  بأمواله  يجاهد  لم 
اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا   ﴿ِإنََّماانية المذكورة في اآلية القرآنية التي تقول،  للمعايير االيم

َيْرَتاُبوا َلْم  ُثمَّ  َوَرُسوِلِه  ّللاَِّ  ِباهللَِّ  َسِبيِل  ِفي  َوَأنُفِسِهْم  ِبَأْمَواِلِهْم  ُهُم   َوَجاَهُدوا  ُأْوَلِئَك 
اِدُقونَ  فعل    ؟ ﴾ الصَّ النبي    ابن هل  امره  عندما  ذلك  وسلم صهاك  وآله  عليه  اهلل   صلى 

ب باال يحث  لتحاق  ولم  الجرف  أنه عسكر في  أم  الشام  إلى  والتحرك  أسامة  جيش 
صهاك أكثر في تحريف الدين    ابنغمس  انالجيش على التحرك نحو الشام. بل و 

صهاك    ابن لم يندم    سنرى الحقًا؟ في الحقيقةسابقًا و ومحاربة أهل الدين كما رأينا  
صهاك ألرجع الحق إلى أهله وأصلح ما جعله معوجًا    ابن ألنه لو تاب    ب! يتُ ولم  
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ن من يسمون مسلمون اليوم يعانوا من الضالالت التي يغوص فيها اتباع  اولما ك
صهاك    ابنرزايا التي انتجها أقطاب السقيفة بصفة عامة و الالسقيفة بسبب    ذهبم

 بصفة خاصة. 
 

 صهاك   بنوجبن دائم ال  شجاعة مزيفة
ال بالكذب والتلفيق  إلقد نشأنا في بيئة دينية لم تشحن عقولنا                      

  . "الصحابة" صهاك والكثير ممن يسمونهم    ابن في شأن شخصية    والترهات  والتزييف 
أحد أشجع    بأنهصهاك في عقولنا    ابنلقد تم ترسيخ شخصية  في حقيقة االمر ف

عن ادعاءات كهنة البالط    من يبحث ويحقق في التاريخ بعيداً   لكن  تعاىل  خلق هللا 
عنهم التاريخ    بَ تَ صهاك كان أحد أجبن من كَ   ابنن  أ يجد  س   الزائفة والكاذبة  السقيفي

يجد عكس ما حقنوا به عقولنا واستحمرونا  سالتاريخ  ذلك  سالمي. فمن يبحث ويقرأ  اإل
أولئك    والترهات  الكذب والتلفيق والتزييف  ذلكما زال يصدق  واستبغلونا به. ولألسف  

الفاشلين والقاصرين  سوى    نلديلم  الئي  ال  اتهم مهأالجهل من ثدي    وا رضعالذين  
    .عقٍل خاوي ستخدام والمعتوهين الذين يدافعون عن االصنام البشرية بإ عقليًا 

  ابن  عالن إ  حول  التاريخ صهاك التاريخي ما رواه   ابنن ما يثبت جبن  إ          
 ،خائفاً  الدار في عمر بينما، " قال عمر بن هللا عبد فعن  اعتناقه اإلسالم.  صهاك

وائل  العاص جاءه إذ  بالك؟ فقال:    ...السهمي بن   أنهم  قومك  زعم قال: ما 
 ارجاع ذكر ثم أمنت، قالها أن بعد إليك، سبيل قال: ال إن أسلمت،  سيقتلونني

 فرأيت سطح  لعلى  إني، " قال أنه  عمر  ابن  عن  ي أيضاً وِ ورُ   37".عنه العاص الناس
 عليه وائل بن العاص عمر، فجاء عمر صبأ صبأ يقولون  وهم  مجتمعين الناس

 عنه،  الناس  قال: فتفرق  جار، له أنا قد صبأ فمه؟  عمر كان إذا  ديباج، فقال:  قباء
لى  إ ل ن تحوَّ أبعد    ذلك اليوم صهاك   ابنفأين عز  38"!يومئذ   عزه  من فعجبت  قال:

جاره   ويعجب بعزالجاهلي بل فقط وهو يستجير بجاره  ونفسية خوَّارة جسم مرتجف 
في الدين"  الدنية  "ين عدم قبول  أ ؟  الحماية من القتلاألخير  الجاهلي بعد أن وفر له  

  بنالحديبية؟ فأين تلك الشجاعة المفبركة ال  يومفي  الحقًا  صهاك    ابن ي ادعاه  ذال
عالم  ووسائل اإل  يةمقررات التعليمالن كهنة المنبر و أ مر  الغريب في األف  ؟صهاك

. حيث  تلك الفريةصدعت رؤوسنا بصهاك و   بناختلقت شجاعة مزيفة الالسقيفية  
  وحيداً   مام عيون قريش أ  علناً   اجراً نه خرج مهأنه أعلن اسالمه على المأل و أادعوا  
فأين العز في ذلك الموقف الخائف  !  مه ثكلىأن يجعل  أمن يقف في طريقه ب  ومهدداً 

االغبياء  من الموت يا كهنة البالط السقيفي ويا منظومة التعليم التي ال تنتج اال  
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لقد  والمستغَفلين   رينالمستحمَ و  السقيفي  أ؟  البالط  كهنة  أكثرأثبت  ليسوا  من    نهم 
الكاذبة المسرحيات  يفبركون  خياليين  وتأجيل    قصاصين  منافقيهم  وحماية  لتمجيد 

ات على  قو خل المكذب  أ . بل هم  انهيار هيكل دينهم البكري المتهالك واآليل للسقوط
 مة كاملة.أوتسببوا في تضليل األرض 

  زوراً صهاك ادعى كهنة البالط السقيفي    ابنولكي يدعموا أسطورة شجاعة            
  صلى اهلل عليه وآله وسلم كان نتيجة دعاء النبي  سالم  اعتناقه اال  صهاك  ابنإعالن  ن  أ
(،  بو جهل عمرو بن هشام )أ   وأعمر بن الخطاب   :سالم بأحد العمرين ن يعز اإلأب

منسوب    . إنه. وهذا كالم مفبركالمدلسين والكاذبين   وفقًا لتعبير كهنة البالط السقيفي
!  م للنصظاهر من صياغتهكذب كهنة البالط السقيفي  و .  صلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي  

النبي   يخير  ي  تعاىلهللا    صلى اهلل عليه وآله وسلمفكيف  من  بأن  واحد    شخصينعتنق 
صلى اهلل  عو النبي ن يدأسالم؟ هل يمكن ليس ذلك حرمان لآلخر من اإلأ؟  االسالم 

النبي محمد    تعاىل لم يرسل هللا  أ  ن يسلم شخص دون اآلخر؟أب  تعاىلهللا    عليه وآله وسلم
عتنق  لكي ي  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    جتهدم يألرحمة للعالمين؟    صلى اهلل عليه وآله وسلم

  ا عالهأ والروايات    عزاً   لالسالم صهاك    ابنإظهار  ؟ فكيف يكون  االسالم   كل الناس
  ابن إظهار كيف يكون  ؟ ن يتظاهر بأنه مسلمعندما قرر أنه احتمى بجيرانه أ تبين 

صهاك    عزاً لالسالم  صهاك   بن  فر  وقد  فيلإلسالم  المعركة  أرض  غالبية    من 
لنا نظام التعليم وكهنة  ضلَّ ضد أعداء اإلسالم؟ إذ    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  معارك  
  صهاك كان شجاعاً   ابنن  أمدعين  فاقدي العقل؛    ؛مضلِ لال  إلعالم واالضال  المنبر  

النبي    صهاك  ابنإذ خذ ل  كان من أجبن الصحابة.    ه نأ حداث التاريخ تثبت لنا  ألكن  
صهاك رغب في غير    ابنالن    ل معركة بدريْ بَ قُ ثبيطه  حاول تو   صلى اهلل عليه وآله وسلم

ه نفسه بأنثى  وشبَّ في معركة أحد  قر بجبنه  أبل هو نفسه    .من المواجهة  ذات الشوكة
أما في معركة الخندق فقد    ر من العدو وتصعد على الجبل. فالتيس الجبلي التي ت

  أي   من  عمرو بن عبد ود يطلب المبارزةالكافر  عندما خرج    صهاك جبنه  ابناثبت  
 تزعمون  "إنكم  ،استفز عمرو بن عبد ود المسلمين قائالً حيث  واحد من المسلمين.

  39الجنة؟" على يقدم  أن  أحدكم  يحب النار، أفما في وقتالنا الجنة في قتالكم  أن
و   ابنف قحافة    ابن صهاك  حركة وأمثالهم ظلوا  ابي  ساكتين ومنكمشين ومن دون 

النبي  أبالرغم من   كله عمرو بن عبد ود  وصف    صلى اهلل عليه وآله وسلمن  بالشرك 
لم يخرج    ماذالصهاك ذلك اليوم؟    ابنفأين كان    ته.ضمن الجنة لمن يقوم لمبارز و 
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عمرو بن عبد  او لُيرِسل    ليرِسَله االخير إلى الجنة  صهاك لعمرو بن عبد ود   ابن
صهاك حتى تلك اللحظة أن قتلى المسلمين في    ابنألم يكن يعلم  ؟  الى جهنم  ود

حرك  ت لم ي  الجنة وقتلى المشركين في النار كما نعق بذلك في اتفاقية الحديبية؟ ولكن 
أمير المؤمنين اإلمام  ال  شخص آخر لمواجهة عمرو بن عبد ود إ  أي  صهاك وال  ابن

الصحابة" فقد انتظرهم  من يسمون "   صلى اهلل عليه وآله  . وليبتلي النبيعليه السالمعلي  
عليه  علي  بينما كان يكرر أمير المؤمنين اإلمام    عمرو بن عبد ود   لمواجهةليخرجوا  

كن  لإلذن له بالخروج الى عمرو بن عبد ود. ول  صلى اهلل عليه وآله  طلبه للنبي  السالم
ذن من النبي  اإل  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  وعندما طلب  حد!  أ م يخرج  ل

صلى  ذن له النبي  أونتيجة لذلك  تمايزت الصفوف  للمرة الثالثة    صلى اهلل عليه وآله وسلم
صلى اهلل    وصف النبي. حيث  مرو بن عبد ود بالخروج لمواجهة ع  اهلل عليه وآله وسلم

ثبتت الحجة  إليمان كله" بعد أن  نه "ابأ  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    عليه وآله
.  ما في ذلك اليوممثالهأكثير من  الو أبي قحافة    ابنو صهاك    ابنوخوار  في جبن  

لعمر بن عبد ود للمبارزة قال    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ا برز  عندمو 
أمير   قتل  ولما  40".كله الشرك إلى كله يماناإل "برز،  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  

، صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  قال  عمرو بن عبد ود،    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
 أفضل الخندق يوم  علي يوم ضربة ود عبد بن لعمرو طالب أبي بن علي مبارزة "لَ 

 ْالمْؤمنين هللاُ  ﴿وَكفى  القرآنية،   اآلية  نزلت حينئذ    41". القيامة يوم  إلى أمتي عمل من
 الخندق  يوم  القتال هللا كفاهم  "أن  ،عباس ابنمسعود و   ابنعن    يَ وِ ورُ   42﴾.اْلَقتالَ 
  عليه السالم علي  وهكذا فإن ضربة أمير المؤمنين اإلمام    43".طالب أبي بن بعلي

عمال بأنه افضل من مجموع األصلى اهلل عليه وآله  لعمرو بن عبد ود قد صنفه النبي  
أمير المؤمنين اإلمام  عظم عمل قام به  أ ما  المقبولة من كل امته الى يوم القيامة.  

قيمته!  أ وما    عليه السالمعلي   ال عظم  كهنة  وجد  النص  وعندما  هذا  السقيفي  بالط 
عليه  الذي يبيِ ن واحدة فقط من الفضائل العظيمة ألمير المؤمنين اإلمام علي  النبوي  

وتدعي   صلى اهلل عليه وآله  ، فإنهم انغمسوا في فبركة مروية مزورة نسبوها للنبيالسالم
حقا  !  أبي قحافة!   ابن أبي قحافة بإيمان امته لرجح ايمان    ابن انه قال لو ُوِزن ايمان  

  شيء غريب ويثير الضحك!! بل هو نص  يضحك الثكلى! فهل سينتج النبي إنه  
العليا لضربة  و نصًا كهذا يناقض حديثه الثابت في القيمة االلهية    صلى اهلل عليه وآله
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  بذلك  لعمرو بن عبد ود يوم الخندق فيناقض   عليه السالمأمير المؤمنين اإلمام علي 
أبي قحافة لهي مروية مختلقة   بن فضيلة ال  لصاق نفسه؟ فالمروية التي صاغوها ال

 .  صلى اهلل عليه وآله وال عالقة لها بالنبي
فو            سابقًا،  ذكرنا  النبي  أمعندما  كما  صهاك    ابن  صلى اهلل عليه وآله وسلمر 

ليرمي به ضرار    اً انتزع سهمصهاك    ابن بالسيف، فإن  مبارز ضرار بن الخطاب  ب
وقال  صهاك    ابن   جبن وخوفمن  خر ضرار بن الخطاب  فس   . بن الخطاب من بعيد

صهاك    ابن صبح  أف  44ترميني في مبارزة؟"أ،  الخطاب  ابن "ويحك يا    ، مستهزئاً له  
 دعا  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي   التاريخ أنروى  كما    .اضحوكة حتى للعدو بذلك  

  صهاك  ابنإال أن له.  جاء ما قريش زعماء عنه غبلِ مكة فيُ  إلى ليبعثه صهاك  ابن
 بني من بمكة وليس نفسي، على قريًشا أخاف إني هللا، رسول "يا  رفض قائاًل،

ولكن   عليها،  وغلظتي إياها عداوتي  قريش  عرفت  وقد يمنعني، أحد  كعب عدي بن 
  ابن ادعى    وفي رواية أخرى   45".عفان  بن  عثمان مني:  بها أعز  رجل على  أدلك

 يغضب  كعب بني من بمكة وليس أحد أللعنهم إني هللا،  رسول يا صهاك قائاًل، "
 هللا رسول ياصهاك بجبنه وقال، "  ابناعترف  رواية أخرى  وفي 46".أوذيت إن لي

 بني من بها وليس  لها،  عداوتي قريش  وقد عرفت نفسي،  على قريًشا أخاف إني
 هللا رسول ياصهاك بخوفه قائاًل، "  ابنيقر    رواية أخرى  وفي  47".يمنعني من عدي

وهكذا    48".أوذيت  إن لي يغضب بني كعب  من  أحد بمكة وليس آمنهم،  ال  إ ني
النبي  ابن   رفض رسالة  حمل  عن  متعلالً إ   صلى اهلل عليه وآله وسلم  صهاك  قريش    لى 

وِلي الطول  شخصًا من أُ   بخوفه من قريش وبأنه ال ناصر له فيها. وهكذا استأذن
. إال أن  صلى اهلل عليه وآله وسلم  أمر النبينجاز  عن ا بين من يسمون "الصحابة"  من  

صهاك لم يكن يرغب في    ابن ن  أهذا أقبح من الذنب ويوضح  صهاك    ابنعذر  
جوهره   مع  يتناقض  الذي  التبليغي  المهام  بذلك  يملكالمنافق  القيام    خالصاً إ   وال 

فه القيام  صهاك لم يكن يشر    ابن ومن الواضح أن    . تعاىل فثبطه هللا    إلنفاذه  داخلياً 
بينما كان    سالمية إهداف  أ بذلك الحجم له    ن مهاماً أخاصة  الرسالية  بتلك المهامات  

. وعليه  صلى اهلل عليه وآله وسلم  صهاك يلعب دور طالئع قريش المتقدمة حول النبي  ابن
نه ليس له من بني عدي  أ  عذار مدعياً اختلق األ  هنأصهاك يوضح    ابناعتذار  فإن  

يطيع    نم ال  حتى  هناك  النبي  أيحميه  ل صلى اهلل عليه وآله وسلممر    ابن رفض    قد! 
ليس من عادة  ألنه  ما كانت ستفعل له شيئا    ن قريشاً أ  دركنه ي أرغم من    صهاك
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ان  ك  إذاصهاك    ابن  صلى اهلل عليه وآله وسلمفهل سيرسل النبي    . بداً أ العرب قتل السفراء  
عفان ألنه من   ابنوهل ستحمي قريش  جانب قريش؟    بواسطةف  هدَ ستَ سيُ بالفعل  

صلى اهلل عليه  رسالة النبي  بلغها  صهاك وهو ي  ابن  لو قتلت قريش    ماذاو بني أمية؟  
أفضل؛ أ ؟  وآله وسلم يُ   يهم  النبيقتَ أن  لى  إ  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ل وهو يحمل رسالة 
د  ي هدالتو الهادية  من كتابة وصيته    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ويمنع النبي  م البقاء حياً أقريش  

ن    عليهم السالم   العترةبحرق بيت النبوة وقتل   ك  انتهوإ  عليه السالموالتسبب في قتل المحسِ 
؟  وتحريفاً   انتهاكاً تزييفًا و عيث في الدين  الو   بمناقض لهاواإلتيان  النصوص الشرعية  

لى قريش  إ  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ن يحمل رسالة النبيصهاك أ   بنلم يكن شرف ال أ
صهاك على حساب رفض    ابن؟ فأي نفس تلك التي يحفظها  ل هناك شهيداً قتَ ويُ 
وتخوفه    صهاك  ابن  لجبن  مر كاشفاً ؟ وقد كان ذلك األصلى اهلل عليه وآله وسلممر النبي  أ

ي  كان هناك تهديد    إذاوحتى    . تهديد حقيقي لحياتهأي  مر لم يكن فيه  من أ ِجدِ 
  واالرتقاء شهيداً   صلى اهلل عليه وآله وسلممر النبي  أتساوى حياته مقابل تنفيذ    ماذافلحياته  

  اتفاقية صهاك    ابنسمى    ماذا لو لى قريش؟  إ بسبب حمله رسالة نبوية    تعاىل  لى هللاإ
حمل رسالة    رفضلدنية ومع ذلك  اقبل  أنه ال ي   وادعىفي الدين"  دنية  " الحديبية  

رسالة    لعدم تبليغهصهاك    ابن  عذرال يساوي  أى قريش؟  إل  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي
عذر  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي فالمنافقين    لقريش  الحر؟  في  النفير  من  المنافقين 

صلى    سالة النبيتبليغ ر   رفض صهاك    ابن بينما أن  من الحر    ن ينفروا خوفاً رفضوا أ
  رفضالمنافقين و   رفضخوفا من الموت! فما هو الفرق بين    لقريش  وآله وسلماهلل عليه  

   !!؟ ؟صهاك  ابن
أن            االمر  في  "  ابنوالغريب   عداوتي قريش عرفت وقدصهاك يدعي، 

صهاك وغلظته    ابنحقًا إنه ألمر يضحك الثكلى! فأين عداوة    !"عليها وغلظتي إياها
  ماذالف  ، ويلعنهم ة وغلظة تجاه قريش  و اعدحقًا  صهاك    بنالكان    إذاو   تجاه قريش؟ 
أمثال خالد بن الوليد وضرار بن  بعض المشركين  أن  أحد رغم    موقعة  لم يقتلوه في 

م من دون تسهيل  الخطاب ظفروا به في ركن ضيق ولم يكن باإلمكان أن يهرب منه
طريق    إلىليه إ وأشاربالهروب  في موقعة ُأُحد  اقترح عليه من ظفر به  ماذا ل؟ منهم 

!! أال يوضح ذلك أنه كان من طالئع قريش  ن يحتفظ بذلك َدْيَنًا؟ أره بالهروب وذكَّ 
بالنبي كانت تحيط  التي  و صلى اهلل عليه وآله وسلم   السرية  نه  أ صهاك    ابن  يدعي  إذا؟ 
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؟ وهل هذا كسب  صهاك قريشاً   ابن؟ متى لعن  اً لعن قريشي  ه فهل سمعنا  ،يلعن قريشاً 
اكتفى أمير المؤمنين اإلمام    إذاف؟  لعن قريشاً   نه فعالً إ صح    إذاصهاك    ابنيكتفي به  

فليذكر كهنة البالط    فقط بلعن قريٍش ما كان سيقوم لإلسالم قائم!  عليه السالم علي  
 صهاك او اعتقله!   ابنالسقيفي اسم مشرك واحد قتله  

إذ  بي قحافة.  أ   ابن صهاك من معركة ُأُحد، بل ايضًا فر    ابن لم يفر فقط            
 قال: كنت ثم بكى، حد أُ  يوم ركِ ذُ  إذا بكربا  أ نأ"  ، ادعت أنها  عائشة  عن يَ وِ رُ 

قحافة  أبي   ابنوهنا يقر   49". هللا رسول مع يقاتل فرأيت رجال ُأُحد، يوم  فاء من أول
وقد كان    صلى اهلل عليه وآله وسلممع النبي   واحد    نه كان هناك رجل  أعلى لسان عائشة 

  ابنن عائشة على لسان أال إ عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام ذلك الرجل هو 
عليه  علي  االمام    أمير المؤمنينطلحة في مكان    إسم  ن تحشر أبي قحافة تحاول  أ

  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام    منها ألمير   وكرهاً وبغضًا  طلحة  ل  تمجيداً   السالم
دافع عن  الذي ظل ي الوحيد  هو    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  كان  بينما  
تركه  أبعد    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي   و أ  ابنن  قحافة  و   ابنبي  عفان    ابنصهاك 

. حتى أن  مهيناً   فروا فراراً و لسيوف المشركين  من يسمون "صحابة"  وبقية  وطلحة  
النبيب قال  كما  عريضًا  ذلك  في  ذهب  في    صلى اهلل عليه وآله وسلم  عضهم    ابن ذلك 

ن النبي  التي تقول أإشاعات الشيطان    نشرون يأولئك الذين فروا  كان    وقد  عفان!
  صلى اهلل عليه وآله وسلم طلحة يدافع عن النبي    كانوكيف  ل.  تِ قد قُ   ليه وآله وسلمصلى اهلل ع

رضوان اهلل تعاىل   نضر  بن  أنس  عن  ُرِويَ صهاك قد فروا كما   ابن بينما كان طلحة و 
فروا وجلسوا    الذين  واألنصار المهاجرين منوعدد    وطلحة صهاك  ابنرأى    يالذ  عليه

 محمد.  ل تِ قُ  قالوا:  يجلسكم؟ مالهم، "  رضوان اهلل تعاىل عليه  أنس بن نضر  فقال  بعيدًا. 
يقتل،   لم  محمد رب فإن قتل قد محمد كان إن قوم  يا نضر: أنس بن لهم  فقال

 ما على فموتوا  بعده؟ قوموا بالحياة تصنعون  محمد. فما عليه قاتل ما على فقاتلوا
 به جاء مما وأبرأ إليك هؤالء يقول مما إليك عتذرأ  إني اللهم  هللا. عليه رسول مات

وهكذا احتفل من    50".استشهد  حتى  فقاتل  نضر القوم بن  أنس استقبل  هؤالء. ثم 
إلى الجبل بمقتل من اسموه "محمد" وتناقلوا اشاعات الشيطان الذي استذلهم    لجأوا 

  أبي قحافة أنه كان من   ابنحيث يقر    من قبل  ينا أ وكما ر ظهر حقيقتهم المنافقة.  وأ
الذين  الهروب  أولئك  بعد  الشجاعات  .  بعيداً   عادوا  زيف  المعركة  كشفت  وهكذا 
لى موقف  إ  ئ ! أنظر أيها القار صهاك واضرابه. فانظر   بن الوالمزعومة المصطنعة 
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صلى اهلل عليه  الشجاع والمجاهد والمناصر للنبي    رضوان اهلل تعاىل عليهنس بن نضر  أ
صلى اهلل  الخاذل للنبي  وطلحة  بي قحافة  أ  ابنصهاك و   ابنفي مقابل موقف    وآله وسلم

ولئك الرجال من المهاجرين  أوالمتناقل لإلشاعات الشيطانية. فمن هم    عليه وآله وسلم
ن  أن  ؟ لذلك فضحهم القرآن وبيَّ وأمثالهم  صهاك  ابنبي قحافة و أ  ابنلم يكونوا    إذا

يمانهم  إ دم  ذالل الشيطان لهم وسماعهم لإلشاعات الشيطانية وعإ فرارهم هو بسبب  
  يقول القرآنإذ  ناصره.    تعاىل ن هللا  أو   صلى اهلل عليه وآله وسلمثقتهم بنبوة النبي  عدم  و  أ

ْيَطاُن ِبَبْعِض َما   الَِّذيَن َتَولَّْوْا ِمنُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن ِإنََّما ﴿ِإنَّ   عنهم، اْسَتَزلَُّهُم الشَّ
ل  51﴾َكَسُبواْ  كان  الجمعان  فقد  التقى  يوم  َتَوَلْوا  عدم    شيطانياً   كسباً من  في  تسبب 

أولئك  فهل يستزل الشيطان إال أولياءه؟ وهذا يوضح ان يمان في قلوبهم. دخول اإل 
استذلهم الشيطان لم يكونوا مؤمنين النه ال سلطان للشيطان على المؤمنين.  الذين  

ه! ومن يعتريه الشيطان  ييعتر   طاناً ن له شيأبي قحافة  أ   ابنقر  أقد  كما رأينا سابقًا، ف و 
  على المؤمنين   تعاىل  و السكينة التي ينزلها هللاأل له الشيطان فال يفوز باإليمان  يسو ِ 

صلى اهلل عليه وآله  سكينته على النبي    تعاىل فقط كما حدث في الغار عندما أنزل هللا  
وليس على    وسلم الماسة ال  ابنفقط  الحاجة  بالرغم من  أبي قحافة    بن أبي قحافة 

السكينة عليه وينصره بجنود من    تعاىل ن من له ايمان في قلبه ينزل هللا  ! ألللسكينة
في المعارك عليه. فلم تكن في قلوب من فروا    ال يجد الشيطان سلطاناً . كما  عنده 

بسبب  أن تموت  سكينة بل كانت مليئة بالرعب وال تتمنى  ايمانًا لذلك لم تكن فيها  
صلى اهلل عليه وآله  وعندما سمعوا باإلشاعة الشيطانية حول مقتل النبي  ما اكتسبوا.  

لى  إللوصول    كانوا يتلمسون طرقاً كما  وتناقلوها فيما بينهم وافشوها.    هاحملو   وسلم
.  إلى الجاهلية األولى ودتهمعلى اعتناقهم اإلسالم ويعلنوا عالمشركين لتقديم العذر  

روى قال بعضهم  أصهاك كأنه    ابنليها  إ  ي فرَّ بينما هم جالسون على الصخرة التإذ  
 إن  قوم، يا سفيان،  أبي  أمنة من لنا  فيأخذ يبَ أُ  بن هللا عبد  إلى رسوال  لنا "ليت 

فيقتلوكم  أن قبل قومكم  إلى فارجعوا قتل قد محمًدا حال   52". يأتوكم  كان  وهكذا 
لنا  بن المزعومة ال  شجاعةال صورها  التي  الكذابين   صهاك  السقيفي  البالط    كهنة 

ل القصاصين  اقو امن  جزءًا لكن في الحقيقة كان كل ذلك    ُتَضاَهىبأنها شجاعة ال  
الذين لم يتميزوا إال في فبركة القصص الخيالية  والمعتوهين    المدلِ سين و الخياليين  

مازال يصدقهم حاملي جرثومة الحمرنة والتبغُّل من أصحاب    ولألسف   لتضليل الناس 
من  ا العقلي  والتخلُّف  العته  حليب  رضعوا  الذين  التربوي  والفاقد  المستنير  لجهل 
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 . أمهاتهم 
صلى اهلل عليه وآله  رسول هللا   أن ذ ُرِوَي:إصهاك يوم خيبر.    ابن  كما فرَّ           

قد ُهِزم ففر راجعًا الى معسكر بي قحافة  أ  ابنبي قحافة لكن  أ   بنال اللواء أعطى  وسلم
 . وعندما واجهواصهاك  بنال ية  االر   صلى اهلل عليه وآله وسلم  فأعطى النبي.  المسلمين

. وقد  من معهو في الثبات على ارض المعركة ففر    صهاك  ابن فشلوا    أهل خيبر،
وهذا  .  صهاك بالجبن  ابنيتهمهم بأنهم جبناء بينما كانوا يتهمون    صهاك  ابنكان  

النبي     ابن صهاك مرة أخرى إال أن    ابن   قد اختبر   صلى اهلل عليه وآله وسلميعني أن 
صهاك اثبت أنه ليس من أولئك الذين يمتلكون الخصائص الرجولية التي تستطيع  

 فقالالثبات على ارض المعركة وأن لسانه السليط ينشط فقط في الظروف اآلمنة.   
 ويحبه ورسوله هللا  يحب  رجالً  اللواء  ألعطين غدًا  " ،  صلى اهلل عليه وآله وسلمرسول  ال

انهزموا وفروا!  وا و ابنوهكذا عرَّض بأولئك الذين تج  53"... فرار غير  ورسوله كرار  هللا
من دون حياء رغم  ألخذ الراية  صهاك    ابن بي قحافة و أ  ابن  زاحمت  الغد  كان فلما

 صلى اهلل عليه وآله وسلم فرارهم في اليوم السابق ورغم سماعهم نص النبي  انهزامهم و 
صلى النبي    والذي ُيعيِ رهما  فرار"  غير  لشخص "كرار ية  انه سيعطي الر إ الذي يقول  

.  به بسبب فرارهما وتميزهما في الفرار المصحوب بتجبين اآلَخرين   اهلل عليه وآله وسلم
ألخذ الراية مرة  صهاك   ابنبي قحافة و أ  ابن زاحم وال يدري الباحث في التاريخ هل ت

"ك"نتيجة  أخرى   محل    رٍ  ليحل  اليوم   "فرارهم"اكتسبوه    صياغةال في  فالسابق؟    في 
  ابن بي قحافة و أ  ابنلفرارين أمثال  باوتعريض  "كرار غير فرار" هجاء وقدح  وية  النب

صلى اهلل عليه وآله   لم يفهموا قول النبي صهاك ابنبي قحافة و أ ابن. ويبدو أن  صهاك
إخراج  حاوال    لكنهما  صلى اهلل عليه وآله  النبيا  فهمأنهما  و  أإما بسبب قصورهما العقلي  

ومصطنعة ومزيفة ليغطيا    استعراض شجاعة غائبةالفرارين" و "نفسيهما من صنف  
كيف سيقاتل  كما يطرأ هنا سؤال في عقل كل باحث علمي: . خزي فرارهما السابق

وهو معجب بتعاليمهم وهم يمدحونه ألنه  في خيبر  و يقاتلونه  أصهاك اليهود    ابن
دروسهم   بكتاألسبوعية  يحضر  كتبهمبا ويأتي  من    صلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي    ات 

  ابن متهوكون فيها يا  أ "  ،فيقول له موبخاً   صلى اهلل عليه وآله وسلمحتى يغضب النبي  
شيء    ؟ الخطاب  عن  تسألوهم  ال  نقية  بيضاء  بها  جئتكم  لقد  بيده  نفسي  والذي 

سى  فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن مو 
أبي قحافة اليهود وهو ال يلوم    ابن كيف سيقاتل  كان حيًا ما وسعه إال أن يتبعني"؟  
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ترقي عائشة   التي  اليهودية  للمرأة  ويقول  بل  لترقيها  يهودية  عائشة على إحضار 
 "ارقيها بكتاب هللا"؛ أي التوراة المحرفة وليس بالقرآن؟!  

  وأعطاه  عليه السالم اً عليالمؤمنين اإلمام  أمير    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي ادع          
  تعاىل  ن نزع بقدرة هللا أ خيبر بعد    عليه السالمعلي    أمير المؤمنين اإلمام فتح    . اللواء

وقتل    خيبر الذي ال يستطيع تحريكه عدد كبير من الرجالحصن  بيد واحدة باب  
صهاك كان    ابنوكل األحداث أعالها توضح أن . مرحبًا قائد قوات خيبر اليهودية 

صهاك كان   ابن ن  إفي الحقيقة فف  . جبانًا وليس شجاعًا كما ادعى الكهنة األغبياء
أولئك    كالضعفاء أوال على من يأمن جانبهم  إيبدي شجاعة مفتعلة ولم يكن يتجاسر  

و  أصلح الحديبية يوم  كما حدث في   عليه وآله وسلمصلى اهللسيسامحونه كالنبي  الذين  
سلول أو في يوم رزية الخميس أو عندما  بي  أصالة على عبد هللا بن  ال   حادثة    أثناء 
عتبرهم منافقين  يأولئك الذين  يسل سيفه على  صهاك، ممثاًل لبطانة السوء،    ابنكان  

صلى   النبيإال أن    عناقهم ن يسمح له بضرب ا أ  صلى اهلل عليه وآله وسلمويطلب من النبي  
لها    اهلل عليه وآله وسلم صهاك فقط    ابنيجلسه ويرفض الشجاعة الظاهرية التي ُيفعِ 

فقد كان   السياق  نفاقه. وفي هذا  يريد ان يخفي  اتهامه    ابن عندما  صهاك يكرر 
وهنا يحق  نافقين وكأن النفاق كان فوبيا تطارده فيتهم اآلخرين به!  نهم م أ للناس ب

  ؟باتهام الناس بالنفاق  صهاك مشغوالً   ابنكان    ماذال ن يسأل:  أحصيف  للباحث ال 
مين سر  أ  ، اليمان  بن اكان يصر على حذيفة    ماذا لصهاك منافقًا، ف  ابن لم يكن    إذا و 

أال يبين ذلك    ! م ال؟ أ كان هو من المنافقين    إذا ن يخبره  ، أصلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي
باإلضافة الى  اولئك الذين يحسبون كل صيحة عليهم؟  أحد  صهاك كان    ابنأن  

صلى    النبي طلب من  الحريصًا على أتهام الناس بالنفاق و   صهاك  ابنكان    ماذالذلك،  
صهاك يتآمر على جعل    ابنهل كان  تل المنافق؟  بالسماح له بق   اهلل عليه وآله وسلم

اإلسالم؟   من  ينفرون  هللا أالناس  يرسل  رحمة   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    تعاىل  لم 
ان يعرض عن المنافقين؟    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    تعاىللم يأمر هللا  أللعالمين؟  
لهية على  الرحمة اإل  خصائصصهاك تتوافق مع    ابنالقتل على  نزعة    ة هل سيطر 

م كان ذلك  أ  اهلل عليه وآله وسلم  صلى  من خالل دينه ورسوله  تعاىلالتي ينزلها هللا  الناس  
  ابنعلى سالمة    في لحظات آمنة  غائبةٍ   لشجاعةٍ صهاكي  استعراض  مجرد  كله  

صهاك على تلك الشجاعة المصطنعة في كل األوقات؟    ابنال يحافظ    ماذال  ؟ صهاك
صهاك لشجاعته المصطنعة في اوضاع يتخوف فيها    ابنعدم تفعيل  حيث نالحظ  
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صهاك    ابن قيس بن سعد  صهاك مرة أخرى عندما واجه    ابن ونرى جبن  على حياته.  
  يا"   :له  عباده. حيث قال قيس بن سعد  ابنالذي هدد بتحطيم اضالع ابيه؛ سعد  

. لو حركت منه شعرة ما  صهاك الجبان في الحرب والليث في المأل واألمن  ابن 
صهاك تهديده ضد سعد بن عبادة خوفًا   ابنفلم ُينِفذ  54رجعت وفي فيك واضحة."

تأسد على  سحاول أن ي ي كأن  صهاك    ابن من قيس بن سعد بن عبادة! وهكذا فإن  
األقوياء  الضعفاء    بعض مصادمة  يتجنب  من  بينما  بن  والشجعان  ضرار  أمثال 

كما كان  وقيس بن سعد بن عبادة حتى ولو استفزوه!  الحباب بن المنذر الخطاب و 
صهاك يبدي شجاعة استثنائية على من حوله من النساء الستعراض شجاعة   ابن 

في ساحات  مع الرجال  ساعات المواجهة الحقيقية  في    جباناً   اً فرار ظاهرية تخفي  
لم يكن  بينما    ىُيخِرج النساء ليضربهن بسبب بكاءهن على المتوف  حيث كانالوغى.  

 لميت.  ا الشخص البكاء على مجرد من  شرعياً  هناك مانعاً 
حداث التي يأمن  من األيستفيد  صهاك    ابنأن  هناك مثال آخر يوضح  و          

شجاعةً  يستعرض  لكي  سالمته  ففي  مفبركةً   فيها  فاطمة.  دار  على  الهجوم   يوم 
  . وقد كانوالمجرمين والهمج  للرعاع    ضاً صهاك محر ِ   ابنكان    عليها السالم   الزهراء

الذين يشاركونه تلك الفعلة  وكتائب الجاهلية القرشية  باإلعراب  صهاك مستغوياً  ابن
العترة  والتهديد    عليهم السالم  المجرمة والبربرية والشنيعة أال وهي الهجوم على بيت 

زائفة  شجاعة    صهاك استعراض ابنحاول . من خالل ذلك الموقف المشين  هم بحرق
  علي مير المؤمنين اإلمام  أخضاع  إ ر نفسه وكأنه يستطيع  ظهِ ليُ   مفبركش  أورباط ج

 .  صهاك في ذلك وخاب ظنه ابنلكن فشل   لما يريد  عليه السالم
  صطنعوا شجاعة إ ن كهنة البالط السقيفي  أوهكذا يجد الباحث في التاريخ             

مشرك واحد قتله  اسم  تباع السقيفة  ألنا    ذكرن يأصهاك. فهل يستطيع    بنالكاذبة  
لمحافظة على الصورة المختلقة  ول!  و بارزه؟ ال يوجد نهائياً أه  رَ سَ أو  أصهاك    ابن

  !! صهاك قتل الجن!   ابنن  عى كهنة البالط السقيفي أد ا   فقد  صهاك  ابنشجاعة  عن  
تكشف لنا عكس ما قيل  المحقق  حداث التاريخ  أ ن  إ  ! ك الثكلىضحِ نه ألمر يُ حقًا إ 

تماماً  هي  لنا  جانب  الفاقد  من  من  الضالين  المنابر  وكهنة  الجاهلة  التدريس  ئات 
الكذب على    النجدية  المعاهد الكهنوتيةو التربوي خريجي الجامعات   التي تستمرئ 

صحاب  أراذل القوم وأ  ؛المعتوهين إدارة  عالم المعتوهة التي تحت  الناس ووسائل اإل
ن والنواصب، ليحافظوا  والهالميي  سدنة المنافقين و   غير المستحقة والمجرمينالدبابير  

 . على دين إبليس حاكمًا على الناس
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 صهاك للسنة النبوية   ابنمحاربة 
فعله    ابن واصل                      ما  في عهده  بأ   ابنصهاك  قحافة  نة بي    السُّ

نةصهاك الحرب الشعواء على    ابنذ شن  إ .  اإللهي  النبوية والتبيان النبوي  النبوية    السُّ
 "أقلوا   ،صهاك   ابنصرح  ، نة النبويةمعادية للسُّ سمجة و بكل جرأة  النبوي. و والتبيان  

  ، صهاك  ابن وفي رواية أخرى يقول    55".به يعمل فيما إال هللا رسول  عن  الرواية
ن  أوعلينا    56."شريككم  وأنا  وامضوا  هللا  رسول عن الرواية  وأقلوا القرآن جردوا   "...

صهاك؟ هل    بن ال  ل بها وفقاً عمَ بها وأي رواية ال يُ ل  عمَ سأل هنا: أي رواية نبوية يُ ن
صلى اهلل عليه  تى به النبي  أم كان كل ما  أبدين نظري    صلى اهلل عليه وآله وسلمتى النبي  أ

دنياهم    وآله وسلم في  الناس  ينفع  منهج عملي  كل زمان ومكانهو  ؟ وآخرتهم في 
نةا ليست  أ ؟ هل  المتشعبة  كل جوانبهاكلها عاملة ومرتبطة بحياة الناس بالنبوية    لسُّ

نةيفهم  صهاك    ابنكان   ن  أراد  أنه أم  ويعرف كنهها أبطريقة صحيحة  النبوية    السُّ
فقط   نةيفعِ ل  ووالية    النبوية  السُّ بإمامة  تصدح  ال  أهلالتي  عليهم    البيت  وفضائل 

صهاك يتوجس    ابن   صهاك يصر على تجريد القرآن؟ هل كان  ابن كان    ماذال  ؟السالم
القرآن غير المجرد والذي يصدح تأويله اليقيني الجازم بمقام وفضائل آل البيت  من  

التبيان اإللهي الغض   المجرد يحتوي على  ألم يكن القرآن غير  القيادية والدينية؟ 
ويبعد الزمان  مر   على  القرآن  فهم  ل  ُيسهِ  عن    الذي  الشيطانية  الناس  التأويالت 

خالل ل من  المسلمين  أضلت  التي  المتناقضة؟    لمذاهب    ابن جرَّد    ماذا لتفسيراتها 
 صهاك القرآن من التبيان النبوي اإللهي وتسبب في تضليل الناس؟

نةصهاك كل جهده في محاربة    ابنفقد بذل             فقد خدع الناس  النبوية.    السُّ
،  صلى اهلل عليه وآله وسلمأحاديث النبي ة وإباد حرق جمع و جل أمن وغشهم واستدرجهم 

.  ن يأتوه بما لديهم من أحاديث نبوية أناشد الناس ب  حيث   أبي قحافة.  ابنل  كما فع
نةمن    كبيراً   اً كم  جمع  ف  .ن يطلع عليها ويكتبها ويعمل بهاأنه يريد  أحيث إدعى     السُّ

حرق  أ صهاك بالناس و   ابن . وبعد ذلك غدر  الغض من الناس  النبوية والتبيان النبوي 
النبوي  يحتف  الغض  إرثهم  كانوا  وحرم  الذي  به  الوحيبذلك  ظون  نور  من    الناس 

حقًا إنها لجريمة عظيمة في  .  التبياني الذي يقود الناس إلى الفهم الصحيح للقرآن
جندته  أ نفاذ  إ جل  أبهم من    للناس وغادراً   صهاك غاشاً   ابن وبذلك يكون  حق االسالم!  

  ماذا ل  .الجاهلية الثانية وتؤسس    التي تستهدف صفاء الدين ونقاءه الجاهلية  و السقيفية  
يقل    ابنغش   ألم  الناس؟  وسلمالنبي  صهاك  وآله  عليه  اهلل  غشَّ ،  صلى  فليس    "من 

الناس وجمع منهم  أصهاك بعد    ابن  نتميمة يأي  إلى أف  57؟ ".منا نةن غش    السُّ
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صهاك    ابنكيف يدعي أتباع  ؟  وإبادتها  بدعوى االستفادة منها ثم قام بحرقهاالنبوية  
نةمع ذلك يتبعون ويترضون على من حرق واباد  أنهم ُسنَّة و  النبوية؟ هل عِلم    السُّ

الذين   بموقف  أولئك  ُسنَّة  أنهم  تجاه    ابن يدعون  نةصهاك  ولتغطية  النبوية؟    السُّ
  ،جندته المعادية للدين أ والتي تنبع من    النبوي،   لحديثا حرق    الحقيقية وراء  سباب األ

فمن كان أقرب ألهل الكتاب من    58".الكتاب  أهل  "مثناة كمثناة  ، صهاك  ابن قال  
نةصهاك نفسه؟ فمن لم يعرف الفرق بين القرآن و   ابن النبوية وادعى احتماالت   السُّ

يختلط   ان  يمكن  ال  حيث  باالثنين.  جاهل  فهو  البعض  بعضهما  مع  اختالطهما 
بالتبيان   القرآني  و التنزيل  فهواإللهي  اختالطهما  يدعي  ومن  ابدًا  النبوي    الحديث 

نةبمحو  مصار  هل األأ صهاك    ابنمر  أكما  خبيث يريد إبادتهما معًا.   النبوية    السُّ
 ذلك شيء من عنده  كان  "من  ،مصار قائالً هل األأ ذ يخاطب  إ عن الوجود.  وإزالتها  
نةصهاك حربه الشرسة على    ابنهكذا واصل  و   59".فليمحه النبوية ونتيجة لذلك    السُّ

نةضاع كم كبير من   عاصروا  أولئك الذين  لغضة والتي كانت بحوزة  النبوية ا  السُّ
آثار    جيداً   صهاك يعلم  ابن قد كان  في حقيقة األمر، ل  . صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  

التخلص من  أ ذ كان يعلم  إيفعله.  كان  ما   نةن  اإلالنبوية    السُّ ُيجرِ د    لهيوالتبيان 
و  والنبوية  اإللهية  للنصوص  الصحيحة  المعاني  من  جحر  هم  لدخِ يُ المسلمين  في 

بالطريقة التي ُتسهِ ل    لى تحريف الدين والتالعب بالتأويل إ اليهود والنصارى ويقود  
صلى اهلل  رسول  النة  حرقه لسُّ   خبيثةصهاك بطريقة    ابنذ برر  إ .  بناء الجاهلية الثانية

 وإني كتاب هللا، وتركوا عليها، فأكبوا  كتبوا  قبلكم  ن "من كانواإ  قائالً   عليه وآله وسلم
ومن  صهاك بذلك القول؟   ابنتى أ ين أفمن  60"أبداً  بشيء هللا  كتاب أشوب ال وهللا

صلى اهلل عليه وآله  صهاك حتى وب خه النبي    ابن كان المُّنَكب على كتب اليهود سوى  
نة على    سينكبون ن الناس  أصهاك    بنمن قال الكما رأينا سابقًا؟    وسلم النبوية    السُّ

هي    صلى اهلل عليه وآله وسلمنبي  ال نة  ن سُ يدرك أصهاك    ابن ويتركوا القرآن؟ فهل كان  
صلى اهلل عليه وآله   نة النبين سُ أصهاك    ابنهل كان يعلم  و ان ال؟  م كأالتبيان للقرآن  

صهاك يعلم أن القرآن    ابنألم يكن    م كان ال؟ أجزء ال يتجزأ من تعاليم القرآن    وسلم
نةو  ليس في  لنا وليس فقط القرآن؟ أ  تعاىلمعًا ُيسميان "الدين" والذي أكمله هللا    السُّ

نة بعض  ن يأخذوا بأللناس ب  صلى اهلل عليه وآله وسلمرسول  وامر الأالنبوية الكثير من    السُّ
لم  أوتدعوهم الجتنابها؟  أخرى    أمورتنهاهم عن  أخرى  ويتمسكوا بها وأوامر  مور  األ

بذلك  للناس و ليبلغهما    صلى اهلل عليه وآله وسلمنبي  على ال  تبيانهو القرآن    تعاىلل هللا  نزِ يُ 
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نةاحتوت   التي  القرآنية  صهاك باآلية    ابنلم يسمع  أالنبوية على تبيان القرآن؟    السُّ
َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم   ﴿َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِ ْكَر ِلُتَبيِ َن ِللنَّاسِ ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  تقول للنبي َما ُنزِ 

م  هَ فْ يَ فكيف سَ ؟  ﴾ َعَلْيَنا َبَياَنهُ  ﴿ُثمَّ ِإنَّ ،  تعاىلصهاك قول هللا    ابن ألم يسمع    ؟﴾ َيَتَفكَُّرونَ 
نةن القرآن بصفة خاصة ودينهم بصفة عامة من دون تلك  و المسلم النبوية ومن    السُّ

ل للناس ش يبيِ ن و الذي    اإللهيدون ذلك التبيان   الموجودة    ون دينهم ودنياهم ئيفص 
لة عبر   نةفي القرآن او المبيَّنة والمفصَّ على ارث    ه من منطلق حقد ؟ و النبوية   السُّ

محتوى   من  نةالنبوة ورعبه  تبي ِ   السُّ التي  الحق  النبوية  الحق  توضح  و ن  أهل  مقام 
مصار  مر القائمين بأمر األأصهاك    ابنن  إف  وتفضح كل أقطاب السقيفة واوليائهم

صهاك    ابن ذ وجه  إ .  صلى اهلل عليه وآله وسلمنة النبي  سُ و ليها عدم بث تبيان  إوالذاهبون  
كتاب ال وهللا ...هللا رسول عن الرواية "وأقلوا  ،بقوله  الواليات  والة   هللا أشوب 

صلى اهلل    للنبيحِضر  كان يُ   ماذالصهاك صادقًا فيما يقول ف  ابنكان    إذاف  61بشيء"
  صلى اهلل عليه وآله وسلم  كتابات من كتب اليهود المحرفة بينما كان النبي  عليه وآله وسلم

صهاك   ابن اليهود المحرفة حاضرًا بينهم؟ هل كان  كتب  اسخ لالمتصل بالسماء والن
 ؟  تعاىلوأمثاله يؤمنون بأن هناك نبي بينهم مرسل من هللا 

ال           كان  الطريقة  وبهذه  وي   يصيغ   صهاك  ابن منافقة  الحق  قوله  ستهدف 
جاهلية  بالتغييب واإلبادة ويطمح في اعادة الناس على الجاهلية االولى بل ويخلق  

لهم وألهمية  ثانية  محاربة  أ.  نةمر  خارج    ابن  فإن  النبوية  السُّ حتى  خرج  صهاك 
  صهاك  ابن  وقد فعل  .لى الكوفةإ المدينة مع عدد من كبار الصحابة كانوا متوجهين  

ولئك  ألما اعتقده    وفقاً   صلى اهلل عليه وآله وسلمصحاب النبي  أ لهم ألنهم    ذلك ليس تكريماً 
صهاك ما كان    ابن ن  أولئك الصحابة قد نسوا أ يبدو أن    . حيث البسطاءالصحابة  

النبي   حتى  البيتوال    صلى اهلل عليه وآله وسلميحترم  سيحترم  ،  لسالما  عليهما  أهل  فهل 
نهم لن  أ ن يتأكد  أصهاك    ابن  دافع؟ بل كان  صلى اهلل عليه وآله وسلمصحاب النبي  أ

نةيتعاملوا مع   على الدين    طاب السقيفةأق  ما يكشف تآمر   ها تحتوي نالنبوية أل   السُّ
  : وقال معنا  مشى العراق إلى عمر سيرنا "لما  ،كعب بن وأهل الدين. يقول كرظة

 مشيت هللا أصحاب رسول لنا. نحن مكرمة نعم، قالوا:  معكم؟  مشيت لم  أتدرون 
 تبدونهم فال النحل بالقرآن كدوي  دوي  لها أهل قرية تأتون  إنكم  ذلك، ومع قال: معنا.

جردوا  باألحاديث  وأنا  وامضوا  هللا رسول عن الرواية وأقلوا  القرآن فيشغلونكم 
قال:   حدثنا،له الناس، "  قال بن كعب الى العراق  كرظةوصل    فلما  62".شريككم 
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 عنه أروي  بعد، وال حديًثا  عنه رويت ما هللا فو كرظة: الخطاب. قال  ابن نهانا
صهاك    ابن أنظروا إلى حجب    ! صحاب العقولأفانظروا يا    63".أموت  حتى  شيًئا 

  دوي القرآن صهاك أن    ابناعتقد  ! فهل  عن الناس  صلى اهلل عليه وآله وسلمُسنَّة الرسول  
الذي    صلى اهلل عليه وآله وسلموتبيان النبي    ُسنَّةالنحل" يغني عن   دوي والذي شبهه "ب

ا و يوضح  كثير   شرحي لقرآن  اإل  ة جوانب  الناس  حياة  تنعق  أسالمية؟  من  اآلن  ال 
بالطريقة الصهاكية  كثير من الدول المتأسلمة بالقرآن  التلفزيونية لل   قنوات العات و ذا اإل

أنظمة الحكم السقيفية والرعاعية   عاني منبينما مجتمعاتهم ت  رمن دون فهم وال تدبُّ 
ة الناصبية والصوفية البليدة  والهمجية والداعشية البربرية واإلخوانية المنافقة والوهابي

الفاشلة   الفاسقة واليسارية  فوالعلمانية  أن    ماذال؟  اآلن  يدعون  نرى    ُسنَّةنهم  أمن 
عليهم   وإنسانيًا وأخالقيًا بينما من يتبعون مدرسة أهل البيت  وفكرياً   متخلفون علمياً 

يصعدون  ذلك  لأكثر ثراء من النواحي العلمية والفكرية واإلنسانية واألخالقية و   السالم
أليس السبب هو أن من يد عون أنهم ُسنَّة نبذوا  ؟  نحو الثريا لنيل المجد االسالمي

نةحاربوا  أولئك الذين  للُسنَّة النبوية النقية األصيلة وإتِ باعهم   هكذا فإنه  و النبوية؟    السُّ
  ضةالغهل العراق من باقة األحاديث النبوية  أ حرمان    تمَّ   فقد   ذلك الفرمان الصهاكيب

لسان   "الصحابة"صحاب  أ من  يسمون  ال .  من  بقية  في  الحال  كان  واليات  وهكذا 
نةالتي شهدت محاربة متعمدة ضد  اإلسالمية في ذلك الحين و  . كما يجب  النبوية  السُّ

السقيفة في  أممن اعتمد عليهم    ن كثيراً أن نتمعن في حقيقة  أعلينا   إدارة  قطاب 
األئش على  ون  حريصين  يكونوا  لم  على  مصار  نةالحفاظ  يفهموا  النبوية    السُّ ولم 

لها    نصوص الدين ومعارضاً   هو ضد  اً مر أطاعوا  أوإال لما  في تبيان الدين  أهميتها  
نةصهاك في شأن    ابنبي قحافة و أ  ابنصدره  أ كالذي   والذي هدف الى    النبوية  السُّ

نةفهموا وعلموا قيمة  او انهم قد يكونوا  .  إزالتها ومحوها وإبادتها النبوية ورفعها    السُّ
  همبعثكان غالبية من  فقد  لذلك انغمسوا في محاربتها.    عليهم السالم من شأن العترة  

ة أقطاب  جند أ  ون يطيعأولئك الذين  ن  لتسيير شؤون الواليات كانوا مقطاب السقيفة  أ
تلك  الف  من خخلعوا كل  أن أقطاب السقيفة  و وأهل الدين  المعادية للدين    السقيفة

  ؛ ال بالقدر الذي علمهم معاويةإهل الشام من الدين  أ لم يعلم  لذلك  .  ة السقيفيةجنداأل
بل لم يكونوا يفرقون بين الناقة والبعير وبين األربعاء   !والملعون وذا االست الطليق  

ذا االست. وهذا نوع من الضالل الذي أراد    ؛والجمعة حسب تصريح الطليق معاوية
 صهاك والخط السقيفي ان يعم بالد المسلمين.  ابن أبي قحافة و   ابن

نةصهاك على الفرمانات والقرارات فقط في حربه على   ابنلم يعتمد               السُّ
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ذ هدد  إ مر. على العنف والتنكيل بكل من خالفه في هذا األ يضاً أ النبوية بل اعتمد 
 رسول عن الحديث "لتتركن  ،ل له قاو   الدوسي هريرة  وضرب أبي بل  اكصه  ابن
  حولهريرة  و  بأسؤاال على    سلمة  وبفقد طرح أ   64" .دوس  بأرض أو أللحقنك هللا

 تحدث "أكنت،  قائالً النبوية  منع نشر األحاديث  لصهاك    ابنالسياسة التي اتبعها  
 ما مثل عمر زمان في أحدث  كنت لو  :هريرة  بوأ   فقالعمر هكذا؟   زمان في

بمخفقته  أحدثكم  هريرة  و   65".لضربني  الحرب  الدوسي  أبو  هذه  من  استفاد  نفسه 
نةالسقيفية على   نةكان يستخدم  النبوية ف  السُّ ذ  إ ولياء السقيفة.  أبتزاز  النبوية ال  السُّ

نةالموجودة في   عليهم السالم البيت  أهلبفضائل احيانًا كان يصدح  في   ليس حباً  السُّ
ليمطروا عليه  على أولياء أمنه    بل ضغطاً   عليهم السالمالبيت    أهل السقيفة  قطاب 

البيت    أهلفضائل صمت وال يذكر  ي يفعلوا ذلك فإنه كان  ما مصالحه الخاصة وعند
نة الموجودة في    عليهم السالم   ت قايفبرك ألولياء السقيفة ما ر قد كان  و بل  النبوية.    السُّ

للنبي  لهم  وينسبها  مرويات  وسلم   من  وآله  عليه  اهلل  البالط    وهكذا   .صلى  كهنة  تاجر 
أبو  هللا بن عمر وغيرهم    عباس وعبد  ابن هريرة وأنس بن مالك و   السقيفي أمثال 

بالدين وتسببوا في دماره. ولألسف يأخذ من يد عون أنهم ُسنَّة أحاديثهم من البوَّاب  
  أبيه؛ عبد  ابنهريرة، أو من الناصبي و   أبي  ؛أنس بن مالك أو من شيخ المضيرة
هللا بن عباس بداًل من أن يأخذوا    ابيه؛ عبد   ابن هللا بن عمر او من الحاقد والحسود و 

النبي   وسلمُسنَّة  وآله  عليه  اهلل  أهل    صلى  السالم بيت  المن  واألمناء  عليهم  الصادقين  ؛ 
نةالحقيقيين على   بإتباع الصادقين. النبوية بالرغم من أن القرآن قد امرهم   السُّ

نةصهاك كبار الصحابة على تداولهم    ابنكما وبخ وزجر          النبوية.    السُّ
كما قال    66".القردة بأرض أو أللحقنك  الحديث  "لتتركن   ُأَبي،   ابن  اذ قال لكعب 

 رسول عن الحديث هذا "ما  ،ذر  وألبي الدرداء  وألبي  مسعود  بن صهاك ال  ابن
 صهاك. وفي رواية أخرى أن  ابن هلك   حتى المدينةفي   سهمبوقد ح   67هللا؟"
 عن الحديث "قد أكثرتم   ،وقال لهم الدرداء وأبا مسعود ابن حبس صهاك  ابن

 قالوا:  فاق؟ اآل في هللا رسول عن قد أفشيتم  التي حاديث األ ما هذه  .هللا رسول
نأخذ   أعلم فنحن عشت،  ما تفارقوني ال وهللا ال عندي،  أقيموا ال، قال:  أتنهانا؟ 

ظل  68".مات حتى فارقوه  فما عليكم، ونرد الصحابة  وقد  اإل  أولئك  قامة في 
خاصة  مصار  ل األوأه   الناس عامة  بعادأ صهاك عملية    ابن الجبرية حتى يضمن  

  ابن بينما كان    والحق الذي يكمن فيها  صلى اهلل عليه وآله وسلمحاديث النبي  أعن  
شعر العرب واألعراب الذي كان صهاك يسعى بخبث دائمًا إلى ربط الناس ب
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صهاك كبار    ابن   اعتقل. وهكذا  يدعو الناس إلى التمسك به كما سنرى الحقاً 
وينشروا    صلى اهلل عليه وآله وسلم أحاديث النبي  رُووا  الصحابة في المدينة حتى ال ي 

مسعود    ابن صحابة امثال  ال   كبار ايق  قد كان يضو .  عليهم السالم فضائل العترة  
  حديث النبي تبليغ  سوى    نهم لم يفعلوا شيئاً أبالرغم من    ذري  بأالدرداء و   وأبي

صلى اهلل عليه . إذ قال النبي  ن يبلغوا عنهأمر الناس  أالذي    صلى اهلل عليه وآله وسلم
بلغ  "فلي  ،أيضاً   صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيوقال    69" ."بلغوا عني ولو آية،  وآله وسلم

تبليغ ما كان    70". الحاضر الغائب يصدح بآيات  ولم يكن ذلك إال في سياق 
  ابن ن  أفي تلك اللحظة وفي كل لحظة أخرى. وهذا يبين  ها  يقولقرآنية وأحاديث  

  النبوية كما يدعي كهنة البالط السقيفي.   ة األحاديثحَّ صهاك لم يكن همه ِص 
النبوي بشكل    الناس أحاديث   تناول   إذامن حقيقة أنه  يخاف  صهاك    ابن نما كان  إ

مة ودورهم في قيادة األ  عليهم السالم البيت    أهلفضائل  متكرر فإنهم سيدركون  
مساوئ  شرور والصهاك كانت مشحونة بال  ابن بي قحافة و أ   ابن ن عهود  أخاصة  

ن يتحسروا على تفريطهم بأهل الحق وفقدانهم للنهج  أالتي تجبر الناس على  
نةصهاك بحجبه    ابنكما أراد  النبوي في الحكم.   النبوية تعبيد الطريق لتهويد    السُّ

ة  حَّ في ِص   صهاك يشك حقاً   ابن كان    إذا فوتنصير وتمجيس الدين االسالمي.  
مالك    أو أنس بنهريرة    يبرويها الكذابين أمثال أ التي ي النبوية  بعض األحاديث  

النوع  ذلك ليس   رضوان اهلل تعاىل عليهذر  وفأبهللا بن عمر  عباس أو عبد  ابنأو 
لم  أ .  بداً أ  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ورسوله  تعاىل  على هللا  ون ب ذ ِ كَ يُ   نالذيمن الصحابة  

رضوان  بي ذر الغفاري  أفي    صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك قول النبي    ابنيسمع  
 أبي لهجة من أقلت الغبراء أصدق وال الخضراء، أظلت "ما ،هبأن اهلل تعاىل عليه

صلى اهلل عليه  على النبي    رضوان اهلل تعاىل عليهذر   ون يكذب أب أهل يمكن    71؟ ذر"
في الحقيقة،  ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  قول  صهاك    ابن؟ أال يصدق  وآله وسلم

اباذر   صهاك واجندته    ابنهو الذي يمأل    رضوان اهلل تعاىل عليهفقد كان صدق 
بالرغم    رضوان اهلل تعاىل عليهذر  ي  بأ  هو لجم صهاك    ابنبالرعب لذلك كان دافع  

صلى اهلل عليه وآله   النبيعن    ال حقاً إلن يقول    رضوان اهلل تعاىل عليهمن ان اباذر  
من    رضوان اهلل تعاىل عليهذر  ي  بأ مثال  أأكثر    إذاصهاك    ابنفما يضير  .  وسلم

صهاك حريصًا على    ابنكان    إذاف؟  صلى اهلل عليه وآله وسلماول أحاديث النبي  تد
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لم ُيرِجع    ماذالف صلى اهلل عليه وآله وسلم التحقق من صحة األحاديث المنسوبة للنبي
؛  عليه السالملى أمير المؤمنين اإلمام علي  إتلك األحاديث التي يتحدث بها الناس  

صهاك يؤمن بأقوال    ابنكان    إذا، ليحققها  له وسلمصلى اهلل عليه وآباب علم النبي  
م ينقذ  ؟ أل عليه السالمفي أمير المؤمنين اإلمام علي    صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي  

  ابنالمسلمين من الظلم الذي يتسبب فيه  عليه السالمأمير المؤمنين اإلمام علي 
للناس    عليه وآله وسلمصلى اهلل    ألم يقل النبي؟  صهاك بالدين   ابن  صهاك نتيجة لجهل

صلى  ؟ أال يدل كالم النبي  عليه السالمإن أقضاهم هو أمير المؤمنين اإلمام علي  
هو "الصحابي" الوحيد    عليه السالمأن أمير المؤمنين اإلمام عليًا    اهلل عليه وآله وسلم

القادر على فهم الدين بقرآنه وأحاديثه وتبيانهما وتأويلهما ومن ثم التحقق من  
 كل قول آخر يقال في شأنهم؟

وال    عليه السالمصهاك يبغض أمير المؤمنين اإلمام عليًا    ابن كان    إذاو        
هاك  ص  ابنلم يجعل    ماذا ليريد أن يظهر فضائله، وهذا صحيح من دون شك، ف 

مرجعًا لتحقيق األحاديث    رضوان اهلل تعاىل عليه الصحابة الصادقين أمثال أبي ذر  
صلى اهلل عليه وآله   صهاك أصاًل يؤمن بقول النبي ابن كان  إذاالتي يرويها الناس 

ُرواتها؟    وسلم التحقق من صدق  الذي يجعل  وأحاديثه ويحرص على    ابن وما 
يأ صهاك   حتى  المدينة  في  حبسهم  ممن  منهم  علم  حسب  اأخذ  عليهم  يرد  و 

رضوان اهلل تعاىل  بي ذر  أ في    صلى اهلل عليه وآله وسلمقول النبي    ثِبت يُ أاله؟  ئادعا
  صهاك  ابن لم يقر  أصهاك؟    ابنعلم من  أ   رضوان اهلل تعاىل عليهباذر  أ ن  أ  عليه

ن كل الناس أفقه منه حتى ربات  إصهاك    ابنلم يقل  أبجهله الديني؟    بنفسه
صهاك بطريقة خاطئة في شأن الشخص الجنب الذي لم    ابن يفتي  ألم  الحجال؟  

 إال أنه غضب وتكبر واستكبر؟  رضي اهلل عنهمايجد ماء فصححه عمار بن ياسر  
صهاك الظاهري بجانب    ابنبالرغم من وجود  هذا كله يوضح لنا أنه  و         

وسلم  النبي وآله  عليه  اهلل  عديدة    صلى  ويجسدأ  إاللسنوات  يمثل  كان  النفسية    نه 
منذ بداية الدعوة وحتى    صلى اهلل عليه وآله وسلمشية الفتنوية التي قاتلت النبي  ي القر 

يمكن القول  مر  وسماهم الطلقاء. بل في حقيقة األ  وعفا عنهم  ن سامحهم ايوم  
الذين كانوا يعيشون  طالئع  أحد    كان  صهاك  ابن إن   المدينة  الطلقاء  مع  في 
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صهاك نفسية طلقاء لم    ابن قبل فتح مكة. فنفسية    وسلمصلى اهلل عليه وآله  النبي  
بل    خالق وال ذرة سلوك نجيب وال ذرة مروءة!أتأخذ من النبوة ذرة علم وال ذرة  

الدين. وكل    ابنكان   وأهل  للدين  صهاك، مثل عائشة، مشحونًا بعداء سافر 
  ابن أبي قحافة وعائشة و   ابن باحث علمي يبحث عن الحق يصل إلى حقيقة أن  

عفان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص    ابنعبيدة بن الجراح و   اك وأباصه
كانوا من طالئع أبي سفيان في المدينة. في الحقيقة، فقد كان هؤالء يجسدون  

أنها تحيط بكل نبي. إذ قال    صلى اهلل عليه وآله وسلمبطانة السوء التي قال النبي  
من نبي وال استخلف من خليفة إال  ، " ما بعث هللا  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي

بالشر   تأمره  بالمعروف وتحضه عليه وبطانة  تأمره  بطانة  له بطانتان:  كانت 
المسؤول   الشخص  من  يتقربون  الذين  أولئك  هم  فالبطانة  عليه."  وتحضه 

  ابنصهاك وأبوعبيدة بن الجراح و   ابنأبي قحافة و   ابنويحيطون به. وقد كان  
بن العاص من تلك البطانة الشرَّانية والمنافقة التي    عفان وخالد بن الوليد وعمرو

النبي التقرب من  إما من  صلى اهلل عليه وآله وسلم  كانت تحاول  فقد كانوا جميعًا   .
عليه  مهندسي السقيفة او داعميها وقادوا انقالبًا على أمير المؤمنين اإلمام علي  

صهاك نفسه    ابن وقد أقر    . صلى اهلل عليه وآله وسلم؛ الخليفة الشرعي للنبي  السالم
القحافية   االنتهاكات  مدى  سابقًا  رأينا  فقد  بالشر.  مليئة  فلته  كان  السقيفة  أن 
والصهاكية للدين وحقوق أهل الدين. وسنشهد الحقًا موبقات وجرائم عائشة التي  
عانى منها المسلمون قديمًا وحديثًا. ورأينا ايضًا جرائم خالد بن الوليد التي تبرأ  

صلى اهلل عليه  ورأينا جرائمه بعد استشهاد النبي    صلى اهلل عليه وآله وسلمبي  منها الن 
فأصبح خالد بن الوليد مثااًل إرهابيًا عمليًا من العصر القديم لدواعش    وآله وسلم

صلى اهلل عليه وآله  العصر الحديث. أما معاوية وعمرو بن العاص فقد دعا النبي 
  72."دعا  النار  إلى ودعهما ركساً  الفتنة في اأركسهم اللهمعليهما قائالً، "   وسلم

عفان وخالد بن    ابنصهاك وأبوعبيدة و  ابنأبي قحافة وعائشة و   ابنلم يكن    إذاف
صلى اهلل  الوليد وعمرو بن العاص هم التجسيد الحقيقي لبطانة الشر حول النبي  

وضحه  عليه وآله وسلم الذي  الشر  ذلك  معنى  يجسدون  الذين  أولئك  هم  فمن   ،
 ديث النبوي؟الح 

نةصهاك على    ابن وهكذا كانت حرب           النبوية الشريفة حربًا علنية    السُّ
صهاك لم يكن يؤمن بالنبوة    ابن تبرر نفسها بطريقة خبيثة. وهذا كله يوضح أن  
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نةوال بالقرآن وال ب لنا أن نطرح أسئلة تبين حقيقة    السُّ   ابن النبوية. وهنا يحق 
لى  إ  تعاىلوحي موحى من هللا    النبوي   الحديث ن  أ صهاك    ابن لم يعلم  صهاك: أ

﴿َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل    تعاىلصهاك قول هللا    ابنلم يسمع  أ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  نبيه
هو جزء    صلى اهلل عليه وآله وسلمليس قول النبي  أ  َعْنُه َفانَتُهوا﴾؟  َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكمْ 

َواْذُكُروْا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم   ﴿ُخُذوْا َما آَتْيَناُكم ِبُقوَّةٍ ،  تعاىل  هللا لم يقل  أ؟  تعاىل  تانا هللا أمما  
تبيان الذي  الصهاك بتوجيهات القرآن وأوامره وال ب  ابن لكن لم يعبأ    73َتتَُّقوَن﴾؟ 

المختلفة حارب  إ .  يبيِ ن جوانب االسالم  الوحي    كبيراً   صهاك جانباً   ابنذ  من 
  ليهمإى به  تأما  الناس بأن يأخذوا بكل    القرآنأمر  يوكتمه ومنع انتشاره بينما  

نةصهاك رفض    ابنلكن    .صلى اهلل عليه وآله وسلم  الرسول   ه وهذا يضعالنبوية    السُّ
مصير    يقول القرآن في.  تعاىل   نزل هللاأيكتمون ما  الذين يخالفون القرآن و في خانة  

َأنَزْلَنا   ، كتم الحقي  من َيْكُتُموَن َما  الَِّذيَن  اْلَبيِ َناتِ   ﴿ِإنَّ  َواْلُهَدى ِمن َبْعِد َما   ِمَن 
ِعُنونَ  ُأوَلـِئَك َيلَعُنُهُم ّللا ُ َوَيْلَعُنُهمُ  َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتابِ    ابن وهكذا كان    ﴾. الالَّ

ومحاربة أهل الحق  كتم الحق  التي سعت الى  السقيفية    مؤامرة ينجز الصهاك  
األ لعملية  وتجهيز  الالحقة  وتهويد  تلقي  جيال  وإقامة  لدين  ا تزوير  اإلسالمي 

   .الجاهلية الثانية
نة  انتشار  منعفي حقيقة االمر، فقد كان ل          تتمثل  خطيرة    بعاداً أالنبوية    السُّ

في المجتمع. ولملء ذلك الفراغ التشريعي والعقائدي    خلق فراغ تشريعي وعقائدي  في
الذين تظاهروا بأنهم مسلمين أمثال كعب   اليهود والنصارى صهاك كهنة    ابن  استقبل

صلى اهلل  نبي ال مسجد    صهاك لهم البيئة المالئمة وأدخلهم   ابنوفَّر   وأمثاله. االحبار
في تعليم    فبدأوا   سالمي.ليقوموا بعملية تحريف منظم وممنهج للدين اإل  عليه وآله وسلم

هللا بن عمرو    مالك وعبد   ابن أنس  أمثال أبو هريرة و   "صحابة" من يسمونهم  بعضًا م
جل  أمن كتب االديان األخرى وذلك من    عباس ابنهللا بن عمر و   بن العاص وعبد 

نةالناتج عن منع  التشريعي والعقائدي  توظيفهم للقيام بعملية ملء الفراغ   .  النبوية  السُّ
هللا بن    هللا بن عمرو بن العاص وعبد  مالك وعبد  ابنوبالفعل بدأ أبو هريرة وأنس  

صلى اهلل  للنبي    بث المرويات المفبركة والتحريفات المنسوبة زوراً عباس    ابنعمر و 
تهويد  تعبيد الطريق للهي والنبوي و ه اإل ئسالم وصفا وذلك لتعكير نقاء اإل  عليه وآله وسلم

  سالمي.الدين اإلوتمجيس وتنصير 
  ابنإال في عهد    حبار لم يأتِ ن كعب األ أومن الضروري أن نذكر هنا            
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التي    األسبوعية  يحضر دروسهم قد كان  صهاك الذي كان يعشق التعاليم اليهودية و 
بلبه   أنه كان  تأخذ  للنبي  الى مدى  بكتابات من كتبهم    صلى اهلل عليه وآله وسلميأتي 

وة  سالم ونبفي اإلتشكك  مالمتهوك و باليصفه  و   سلمصلى اهلل عليه وآله وب النبي  غَض فيَ 
الود بين    . صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي   ثمر في  أصهاك واليهود    ابنهذا يعني أن 

إعطاءهم مهام تعليم الصحابة  صهاك و   ابناحضار أمثال كعب االحبار في عهد  
غريب    نه لشيءأ  وحقاً  من اجل تحريف الدين االسالمي.المفلسين من كتب اليهود  

حبار ليتعلموا  ككعب األأنه مسلم  مع تابعي تظاهر ب  " صحابة"   نَ وْ سمَ ن يجلس من يُ أ
! فأي نوع  صلى اهلل عليه وآله وسلم  بالرغم من انهم عاصروا النبي  سالميمنه الدين اإل 

األ كان هؤالءمن  العقل  فقد  عراب عديمي  األحبار  ؟  كعب  يتحلقون حول  جلسوا 
صلى اهلل    بالرغم من أنهم قد عاصروا النبي والخيالية  التلمودية ويتعلموا منه قصصه  

يقتدي    .عليه وآله وسلم "اهل  وكيف  أنهم  يدعون  نةمن  الصحابة   "السُّ هؤالء    بأمثال 
عنهم؟   ستقبلواوي فبرك    دينهم  فقد  دينية  شرعية  إعطاءهم  اجل  البالط  ومن  كهنة 

صلى اهلل  . حيث ادعوا أن النبي  صلى اهلل عليه وآله وسلمونسبوها للنبي  مروية  السقيفي  
كالنجوم،  "قال،    عليه وآله وسلم اهتديتم." اصحابي  اقتديتم  الناقدة    بأيهم  العقلية  فأين 

الصحابة محتوًا    ؛ألولئك  الصحابة  ألولئك  كان  فهل  الجوفاء؟  العقول  اصحاب 
إنني  في الحقيقة، فم كانوا اواني فارغة صب فيها كعب االحبار قاذوراته؟  أ إسالمي  

في سماء   "نجوم بالفعل "  كانواولئك الصحابة  أن امثال  ال أملك شيئًا إال أن أقول إ
بل كانوا الذراع الديني لحركة تأسيس الجاهلية الثانية    .هويد الصهاكي لإلسالمالت

اعتبر أيًا منهم نجمًا أو اتخذه    إذافكيف سيهتدي المسلم    التي بدأها اقطاب السقيفة.
 قدوة؟

أفعال  من  و             تبرير  البالط    ابناجل  كهنة  يدعي  للدين،  المعادية  صهاك 
و انشغال الناس  أبالقرآن  النبوي  من اختالط الحديث    تخوفصهاك    ابن  السقيفي أن

الذي ال  جاهل  ال يقوله إال  هذا القول ال  إن مثل  القرآن!    يهملون و النبوي  بالحديث  
  ؟لهياإل  وحيالذي هو جزء من الدور التبيان النبوي  ال يعلم  و   تعاىل  اب هللايعلم كت
النبوي  الحديث  و القرآن  كهنة البالط السقيفي ادعاء اقطاب السقيفة أن  يؤيد  كيف  

النبوي نفسه  الحديث  وأن  القرآن  قد وعد بحفظ    تعاىل  هللاأن  سيختلطان بالرغم من  
للوحي    القرآن وفقاً   صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  بي ِ جزء من الوحي الذي من خالله يُ 

إلى يوم الدين    محفوظاً   يضاً أ   صلى اهلل عليه وآله وسلموبذلك يكون حديث النبي    .االلهي
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ن يحل الحديث محل القرآن إال في عقل  أ. فهل يمكن  عليهم السالممن خالل العترة  
التبريرات الواهية  كل  في الحقيقة، فإن  معتوه؟     كهنوتية إال ادعاءات    يما هتلك 
فأي باحث علمي  أقطاب السقيفة على الدين واهل الدين.  لتغطية على حرب  باطلة ل 

صهاك الحقيقي   ابنبي قحافة و أ  ابنفي التاريخ يستطيع أن يدرك بسهولة أن دافع 
نةالدين كله من خالل محاربة  محاربة  كان   يجردا القرآن  لكي  التبيان النبوي  و   السُّ

و   الطريق  يمهداو   همامن الدين  تحريف  البيتمكانة  ما  يهدلعملية    عليهم السالم  أهل 
 في المجتمع. والدينية القيادية 

نةيحارب للدين أنه بينما كان صهاك   ابن دليل عداء و            والتبيان النبوي    السُّ
  ابن أن الشعر عند  ! وهذا يؤكد حقيقة  لى االهتمام بالشعرإكان يدعو الناس  فإنه  

فقد اتبع  بكلمة أخرى،  !  هلل عليه وآله وسلم صلى االنبي  وتبيان    ُسنَّةأهم من  كان  صهاك  
نةصهاك سياسات تجاه الشعر هي عكس سياساته تجاه    ابن النبوية. إذ يقول    السُّ
وهكذا لم    74". جعدبة، "ما أبرم عمر بن الخطاب أمرًا قط إال تمثل فيه ببيت  ابن

صهاك أبدًا بل كان الشعر والجاهلي    بنمرجعًا ال  صلى اهلل عليه وآله وسلم  تكن ُسنَّة النبي
صهاك يمدح الشعر ويدعي أنه له أثر إيجابي    ابن. فقد كان  مرجعيته االساسية

العرب يسكن به الغيظ وتطفأ به    ،على النفس! إذ يدعي  "الشعر جزل من كالم 
مدة  فبينما كان يحارب أع  75".الثأرة ويتبلغ به القوم في ناديهم ويعطى به السائل

بتعلم    ابنكتب    اإلسالم، فقد صهاك إلى موسى األشعري يأمره بأن يأمر الناس 
، "ُمر َمن ِقَبِلك بتعلم الشعر فإنه  البي موسى االشعري   صهاك   ابن الشعر. إذ يقول  

  عبد ه  ابنأمر  كما    76يدل على معالي األخالق وصواب الرأي ومعرفة األنساب."
لم يحفظ  ...ومن  اسن الشعر يحسن أدبك،  واحفظ مح  ..."يا بني!    ،الرحمن قائالً 

صهاك الشعر لمقام    ابن وهكذا رفع    77".حقًا ولم يقترف أدباً   محاسن الشعر لم يؤدِ 
نةأعلى من مقام القرآن الكريم و  صهاك    ابن النبوية المطهرة. وبوقاحة فقد جعل   السُّ

صهاك ما    ابنبخسة ودناءة صاغ  و   .الشعر بدياًل للتبيان النبوي في تفسير القرآن 
النبي كالم  يدعي    صلى اهلل عليه وآله وسلم  يوازي  إذ  أبدًا.  معه  يتفق  صهاك،    ابن وال 

، "شعر  بخسة ودناءة  ديوانهم قال  و"عليكم بديوانكم ال تضلوا." وعندما سألوه ما ه
صهاك    بنفبالنسبة ال  حقًا إنه لشيء غريب! 78الجاهلية فإنه فيه تفسير كتابكم..."

نةلجاهلي يحصن الناس من الضالل بينما القرآن و فإن ديوان الشعر ا النبوية    السُّ
التي اراد ان يكتبها يوم رزية الخميس ال تحصن   صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي  وصيةو 

صهاك فإن الشعر الجاهلي يفسر القرآن بينما    بنالناس من الضالل! وبالنسبة ال
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كبر  أبالقرآن وال يفسره! فأي ضالل  يختلط    صلى اهلل عليه وآله وسلم  تبيان وحديث النبي
َعَراُء َيتَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ ؟ فبينما يقول القرآن،  هذا   صهاك  ابنمن منهج   ويقول    79﴾﴿َوالشُّ

  :بعدي تضلوا لن بهما تمسكتم  ما إن تارك فيكم  "إني،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي
 حتى  ولن يفترقا بيتي، أهل وعترتي األرض،  إلى السماء من ممدود  حبل هللا كتاب

صهاك أن الشعر    ابنيدعي    80فيهما" تخلفوني كيف فانظروا الحوض،  علي   يردا
الجاهلي هو الذي يفسر "الكتاب" ويحفظ الناس من الضالل! أال يعطي هذا تحلياًل  

صهاك المعادية للدين وأهل الدين؟ فقارن أيها القارئ؛ يا صاحب    ابنواضحًا لنفسية  
نةصهاك على    ابن ، بين الحرب الضروس التي شنها  العقل النبوية وبين دفاعه    السُّ

المستميت عن الشعر ونشره وتعلمه! أليس ذلك تجسيد حقيقي للنفسية الجاهلية بكل  
صهاك    بنا دعا    ماذال ف ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ودينه ونبيه  تعاىلأبعادها المعادية هلل  

صلى اهلل عليه  النبي    ُسنَّةه منعهم من تناول وتداول  لى االهتمام بالشعر لكنإ الناس  
صهاك بصفة خاصة منبعًا   ابنالرحمن بن    وأين سيجد الناس عامة وعبد؟  وآله وسلم

ليتمم   تعاىلالذي بعثه هللا  صلى اهلل عليه وآله وسلم صافيًا لألدب واألخالق إال عند النبي
﴿َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق  ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  في النبي  تعاىل  لم يقل هللامكارم األخالق؟ أ

ِإَلى ِصَراٍط  ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  لنبيه  تعاىل   لم يقل هللاأ   81؟ ﴾ َعِظيمٍ  َلَتْهِدي  ﴿َوِإنََّك 
  صلى اهلل عليه وآله وسلمفضل من قول النبي  أ  صهاك قوالً   ابن فأين سيجد    82؟ ﴾مُّْسَتِقيمٍ 

صهاك الناس    ابنمنع    ماذال؟  يأخالق وصواب الر ي معالي األ فومما نزل عليه  
نةباع  من ات ِ  ت حرب  ليسأ   ؟ الجاهلي  باع الشعرلى ات ِ إ دعاهم  ومع ذلك  النبوية    السُّ

نةصهاك على    ابن تجسيد    النبوية ودعوته الناس الى التمسك بالشعر الجاهلي  السُّ
صهاك باآلية القرآنية التي    ابن ألم يسمع    ؟للناسواضحة  ية  ا ن بل وغو يفعل الغاو ل

َعَراُء َيتَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ   تقول، نةأهل  نهم  أعون  يد  أولئك الذين  ؟ فأين  ﴾﴿َوالشُّ   ابن و   السُّ
نة ول من وقف في وجه  أصهاكهم هو   جعلهم يرثون  و   كتاب هللا"  "حسبنا  ، بقوله السُّ

 هذا التناقض والتحريف الموجود في الدين البكري؟
 

 صهاك لسهم المؤلفة قلوبهم ابن تعطيل 
انتهك                        وممارسة  أصهاك    ابنلقد  القرآني  النص  نةوامر    السُّ

قلوبهم.   المؤلفة  بسهم  يختص  فيما  هللا  أذ  إ النبوية   من سهم  بصرف   تعاىل مر 
سالم  عتناقهم لال علنون إ ي الذين قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم هم  الزكاة للمؤلفة مصاريف
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من  و  ومدفوعة له بظروف مختلفة أضعيفة  أن يكونوا مسلمين  تجاه    نياتهم إال أن  
. يقول هللا  إلى اإلسالم   بذلك العطاء قلوبهم   تعاىلفيؤلف هللا   سالمهم إرجى  يُ الذين  

َدَقاتُ في هذا السياق    تعاىل  اْلُمَؤلََّفةِ ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها وَ  ﴿ِإنََّما الصَّ
َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل ّللا ِ وَ  ِبيلِ  ابنُقُلوُبُهْم َوِفي الرِ  َوّللا ُ َعِليم    َفِريَضًة مِ َن ّللا ِ  السَّ

صه  سهم المؤلفة قلوبهم هو سهم مالي اقتصادي عقائدي  إن  وبذلك ف  83﴾َحِكيم   خصَّ
سالم في االهتمام  اإلمن خالله قيمة    ايدركو للى الكثير من غير المسلمين  إ   تعاىلهللا  

من خالل  سعاد الناس  إو التكافل االجتماعي  واصر  أ ودعم  وتأمينها  نسان  بحياة اإل 
المال للمؤلفة    تعاىل   ع هللا . فقد شرَّ تعاىل العطاء لوجه هللا  البذل و  ذلك النصيب من 

ليروا   اإلمن خالله  قلوبهم  ويدخلوا    سالمسماحة  قلوبهم  وتتألف    اإلسالموعظمته 
. كما يهدف اإلسالم من خالل ذلك السهم  سالم ن يلدوا من يدخل اإلأ  وأ  بصدق

سالم.  اإل   وا حاربي لسالم  عداء اإل أ ن يأتلفوا مع  أمن  قلوبهم    د بعِ يُ و ُيحيِ د المؤلفة  ن  أ
غير المسلمين  قلوب  لى تأليف  إ كان في هذا التشريع االلهي مغزى نبيل يهدف  هكذا  و 

عن  و سيلجمون شرهم  أ  مسالعتنقون اال نهم سيألإلسالم ولمن اتبع االسالم. فإما  
 عمن أسلم.  اإلسالم و 

سالمية العظيمة  اإلو   والتأليفية  صهاك يعلم القيمة التبليغية  ابنوقد كان            
وبما أن    .هذا الدين تجاه    القلوب  تليين ودوره في  العقائدي  و تصادي  لهذا السهم االق 

السقي فقد  فاالجندة  اإلسالم  ضد  كانت  قلوبهم  إ صهاك    ابن منع  ية  المؤلفة  عطاء 
لهي مخالفة  النص اإل صهاك    ابن نصيبهم المنصوص عليه في القرآن وبذلك خالف  

السياق وارتكب انته لفريضة  خطيرًا    اكاً صريحة وخالف الممارسة النبوية في هذا 
جلياً استراتيجية  سالميةإ ويتضح  ي  ابنن  أ  .  كان  تأليف  إعاقة    ريد صهاك  عملية 
األصيل. وكيف نفسر االمر بغير    سالميل انتشار الدين اإل يعطتو قلوب لإلسالم  ال

إال  نصيبهم  أبي قحافة    ابن   يسألون  المؤلفة قلوبهم  نه عندما جاءه بعضأ ذ  إ   ذلك؟ 
اإلسالم   هللا أعز فقد .بكم  لنا حاجة "ال  ،ليهم قائالً رد بفظاظة عصهاك    ابنأن  

صهاك    ابنذا كان فهم  كوه  84".وبينكم  بيننا  السيف  وإال  أسلمتم فإن عنكم،  وأغنى
يحق    يضاً أ. وهنا  الهام في االسالم   من ذلك السهم اإلسالمي  مخالف لمراد الشرع  

حريص على اإلسالم وِقَيمه وتعاليمه أم  فهل هذا قول من هو   : ن يسألأللباحث  
ليس ذلك النص القرآني الخاص بسهم المؤلفة  قول من يحارب اإلسالم من الداخل؟ أ 

النبي  قد   وسلممارسه  وآله  عليه  اهلل  رأي  أ؟  صلى  لألحكام    ابنليس  مناقض  صهاك 
لهي صهاك التدخل في التشريع اإل   بن سالمي وهدم لهما؟ فهل يحق الوالتشريع اإل
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لهي صهاك ذلك تشريع بشري فوق التشريع اإل   ابنليس فعل  أ ؟  تعاىل غيير حكم هللا  وت
سهم المؤلفة    تعاىللم يجعل هللا  أ ؟  تعاىل   حله هللاأوتحريم لما  تعاىلوإلغاء لما شرعه هللا  

صهاك هذه الفريضة مخالفة ظاهرة وواضحة وعلنية؟    ابنلم يخالف  أ قلوبهم فريضة؟  
نهما يكتفيان  إصهاك للقرآن الذي ادعيا    ابن بي قحافة و أ   بن ين الفهم الصحيح الأ

نةعن  به  به ويستغنيان   صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابن؟ أيلعب  التي ُتبيِ نه النبوية    السُّ
نه  أهذا النوع من التصرف ب  صلى اهلل عليه وآله وسلملم يصف النبي  أ؟  تعاىل  هللا بكتاب

  تطليقات في جلسة واحدة   زوجته ثالثرجل  ق  طل  فعندما  ؟  تعاىل   تالعب بكتاب هللا
ب  عَ لْ "أيُ   ، صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  ، قال  هذا الشأن رغم وضوح النص القرآني في  

 بكم  لنا حاجة "ال  ،صهاك  ابن ن قول  أونالحظ    85بين أظهركم؟" وأنا هللا بكتاب
يستبطن  وبينكم"   بيننا السيف  وإال  أسلمتم فإن عنكم،  اإلسالم وأغنى هللا  أعز فقد 

سالم في  سالم وتنفيرهم منه. فهل كان اإلبعاد الناس عن اإلإأخرى وهي    دوافعاً 
لهم ام اراد  العقائدية  حاجة إلى المؤلفة قلوبهم عندما نص هذه الحصة االقتصادية 

شرهم    واو يكفأهدي قلوبهم إلى االيمان ليصلحوا أنفسهم  من عليهم ويان ي  تعاىلهللا  
فمخالفة   والمسلمين؟  االسالم  للنص    ابن عن  الهدف  نزعة  ستبطن  يصهاك  هدم 

السهم لوراء  السامي  اإللهي   قلوبتأدية ذلك  قال اللمؤلفة  ن  إصهاك    بنهم. فمن 
هم؟ هل كان  سالم بإعطاء المؤلفة قلوبهم سهمو تتأثر عزة اإل أ سالم يكون ذليالً اإل
صلى اهلل عليه  والنبي    تعاىل  ع سهم المؤلفة قلوبهم؟ فهل كان هللالذلك شرَّ و   سالم ذليالً اإل

إن هذا  صهاك في غنى عنهم؟    ابنأصبح    في حاجة للمؤلفة قلوبهم والحقاً   وآله وسلم
ن يعز  أبحصة المؤلفة قلوبهم  اإلسالمي  ذ لم يقصد الشرع  لشيء صهاكي عجيب! إ

عندما يعطي ذلك السهم للمؤلفة قلوبهم كما    سالم ذليالً ال يكون اإل و   سالم بهم اإل 
ن يهديهم سواء السبيل  أبهذا العطاء    تعاىل. بل يريد هللا  الجاهلصهاك    ابناعتقد  

قلوبهم   اإلإ ويقرب  اإللى  القيم  مروءة  يستشعرون  ويجعلهم  وكوامن  يمان  سالمية 
في  األ والتكافل  فتعاليمهاخوة  اال   إذا.  خيراً   م سال اعتنقوا  و   كان  ي  إذالهم  عتنقوا  لم 

سالم والمسلمين. فما هو ذلك الفهم الصهاكي المقلوب  هم عن اإل ذا أ كفوا    االسالم 
؟  االستهداف الصهاكي المتعمد للمقاصد االستراتيجية للدين اإلسالميذلك  او    للدين 

المتعمد    مالواإلهالخاطئ للتشريعات والنصوص القرآنية  الصهاكي  الفهم    ذلك ما  
  ذلك ؟ ما  نفسه  من عند  صهاك  ابنتى به  أي  ذوالفي هذا الشأن  النبوي  تطبيق  لل

الخوض الخاطئ من جانب    ذلك   ماذالالحرث الصهاكي في الفروض اإلسالمية؟  
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صلى اهلل   ورسوله  تعاىل م هللاأ علم  أ صهاك   ابنأ ؟  تعاىلصهاك في آيات وأحكام هللا   ابن
كان    . فقدسالم اإلإعتناق  على    اً ونبيه لم يجبرا أحد   تعاىل  ن هللاأكما    ؟ عليه وآله وسلم

يصبحوا مؤمنين  سالم و اإلعتنقوا  ل ليبُ ن يؤلف قلوب الناس بشتى السُ أهدف الشرع  
اإل فالدين  به.  مقتنعون  بالوهم  يمتلئ  دين  اإلسالمي  والتواصل قيم    البيني   نسانية 

  السجية ان يعالج بهذا السهم    تعاىل. وقد أراد هللا  نساني اإل  رابطاالجتماعي والتوالتكافل  
  تعاىل كها هللا  التي لو ملَّ والناصبية  نانية  واالنطوائية  المنغمسة في االعرابية  األ  النفسية

صهاك المؤلفة قلوبهم بقول،    ابن يهدد    ماذاللناس!  ما سمحت بوصوله لوكسجين لاأل
وبينكم" بيننا  السيف  بدعة  "وإال  التعبير  فهذا  واحكامه ؟  للدين  مخالفة  صهاكية 

،  شخصلم يجبر أي    صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي  صهاك أن    ابن اال يعلم   وتشريعاته! 
المؤلفة  صهاك    ابنفهل يجبر  .  االسالم  العتناقغير مسالم    كان مسالما أو  إذا 

ذلك؟    لم صلى اهلل عليه وآله وسورسوله    تعاىللم يفعل هللا  االسالم بينما  اعتناق  قلوبهم على  
؟ من  في االسالم   حرية العقيدة   ضمنالتي تالقرآنية  صهاك باآليات    ابنم يسمع  أل

المنصوص    ن سهمهمبداًل ع ن السيف هو البديل للمؤلفة قلوبهم  أصهاك    بن قال ال
رفع السيف على المؤلفة قلوبهم؟ أال تعني التسمية    تعاىل  ؟ هل حلل هللاعليه في القرآن

؟  فيهاسالم  إللحب  زرع ال راد تأليف قلوبهم و أ   تعاىلن هللا  أ  "بالمؤلفة قلوبهم"لهم  نفسها  
سالم حتى يهدد المؤلفة  جل اإل أمن  صهاك سيفاً  ابنمتى رفع باإلضافة الى ذلك، 

م  أ   هاك تهديده ذلك فعالً ص  ابن نجز  أ لم يدخلوا اإلسالم؟ وهل    إذا قلوبهم بالسيف  
قرآنيا ويستحوذ على حصة المؤلفة قلوبهم ويحرمهم    نصاً   نتهكن ي أراد فقط  أنه  أ

سالم ويزيد من  ويبعد قلوب المؤلفة قلوبهم عن اإل  حفصةلعائشة و عنها ويوجهها  
صهاك؟    ابنبي قحافة و أ   بناألساسي ال  ليس ذلك هو قصدأ حقدهم على المسلمين؟  

قلوبهمالسقيفة  قطاب  أ  تعطيلليس  أ المؤلفة  و   لسهم  القرآني  للنص  نة مخالف    السُّ
الشريفة؟   و   ابنيتجرأ    ماذا لالنبوية  القرآنية  النصوص  مخالفة  على  نةصهاك    السُّ

لهي من النص  النبوية الشريفة ويأتي بآرائه الشخصية التي تخالف روح القصد اإل 
  النساء   متعةبمتعة الحج و صهاك    ابن والفعل النبوي الذي طبق النص كما فعل  

  منتهك لالسالمهذا التصرف الصهاكي الفهم  ن ي ستطيع أوغيرها؟ وكل من له عقل ي
فمن يعترض على هذا  .  أصالً   سالمصهاك لم يشأ دخول المؤلفة قلوبهم اإل   ابنن  أب

ن هناك ما تسمى أادعى أحد    إذا و التأويل فما هي براهينه التي توضح عكس ذلك؟  
فما    "سالميةإفتوحات  " حدثت  بالمدخالت  العسكرية  الغزوات    قيمةقد  تأتي  التي 

والغلمان  المادية   قلوب  والجواري  تأليف  في  المدخالت  تلك  توظيف  يتم  ال  بينما 
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ا هي فائدة الغزوات التي تنشر القرآن مجردًا عن تبيانه  مسالمي؟  الناس للدين اإل
فقد  النبوي وتنشر اإلسالم المجرد من تطبيق النصوص اإللهية المنصوصة فيه؟  

كثيرة وكل منهم نشر نسخته الدينية   اً سبان والبريطانيون وغيرهم بالد األو غزا التتار 
وغزوات  من جهة  هم  ئولياأقطاب السقيفة و أفما هو الفرق بين غزوات    وعليه  المزيفة

  وا ولياءهم كانأقطاب السقيفة و أن  أسوى  من التتار واألسبان واإلنجليز  ولئك الغازين  أ
اإلسالمي    دينهل كان قصد ال فها؟  نشرو يا و هسالم يتسربلو لهم نسخة مزيفة من اإل

لى منهج  إالتوسع الجغرافي فقط على حساب هداية الناس بشتى الطرق وتحبيبهم  
اهتمت    ماذا لللناس؟    صلى اهلل عليه وآله وسلم   ورسوله  تعاىل  لسماوي الذي بي نه هللا سالم ااإل

على حساب استصحاب عوامل  فقط  توسع الجغرافي  غزوات وال بال  وأولياؤهاالسقيفة  
المنصوصة في القرآن الكريم    صيلالدين األ تعاليم وفروض  هداية الناس من خالل  

نةو  االسالمي   في التعامل واولياءهم  لسقيفةاقطاب افشلت  إذا؟ و النبوية الشريفة السُّ
 سالميفي التعامل اإل   وانجحي س  م نهأ مع المؤلفة قلوبهم فهل يضمن أحد    الصحيح 
فقد توسع أقطاب  فواج البشر من سكان التوسعات الجغرافية الجديدة؟  أمع    الصحيح 

واستغاللهم وليس    جل التأمر على الناس واستنزافهم أ من  جغرافيًا  هم  ؤ وأوليافة  السقي
 تعطيالً   لمؤلفة كان معطالً ان سهم  يعني أهذا  من أجل نشر اإلسالم األصيل. و 

؟ لذلك نجد السكان الذين   حتى في البالد التي حكموهاولم يتم تطبيقه نهائياً   كامالً 
ال يتذكرون  . إذ  صحيحةوا هذا الدين معرفة  شملتهم التوسعات الجغرافية لم يعرف

دوات  أمن    اوغيرهوالجواري    واالستعباد  من تلك التوسعات سوى الجبايات والسبي
التي   واالرهاب  والتخويف  والتنكيل  و أاالستغالل  السقيفة  اقطاب  أولياءهم  تبعها 

على  والسبايا والغلمان  موال  قطاب السقيفة ومن واالهم األأبينما امتلك  ف  .وجنودهم 
بالد كالشام وشمال كان  لى عمق الفقر والفاقة. و إخرين الذين انحدروا  حساب اآل

  ن من ذهب إليهم مدعياً هل الدين الحقيقيين ألأ فريقيا ال تعرف جوهر الدين وال  أ
فالفتح   الحق  اإل ونعمة  نسانية  إ حرمهم من  كان ناصبيًا  القرآن وِعْلْم  سالم ورحمة 

يص  لم  سيبداً ألهم  الذي  فكيف  على  هلنا  أ عرف  ت.  السودان    االسالميالدين  في 
والمفتري  صفه القرآن باألظلم  الذي و   ،بي السرح أعبد هللا بن  ليهم  إ صيل وقد جاء  األ

الذهب والعبيد؟    طالباً و   غازياً   ، بالكلب  صلى اهلل عليه وآله وصفه النبي  بينما  والكذاب  
يمكن  هل  ن تأتي بالهداية للناس؟  أ  لسرحهللا بن أبي ا   يقودها عبدهل يمكن لبعثة  

الذي  العظيم    للشخص  الخلق  حامل  لدين  ممثاًل  يكون  أن  والعبيد  الذهب  يطلب 
تى بما يحرر الناس من  أ، الذي  صلى اهلل عليه وآله وسلموالرؤوف والرحيم؛ النبي محمد  

بي  هللا بن أ   العبودية واالسترقاق؟ في حقيقة االمر، فإن تولي الناس إلسالم عبد
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ونتيجة لذلك  يولي عليهم مثل ما تولوا    تعاىلعليه هو الذي جعل هللا    السرح والترضي
أبي السرح مميزين في الكذب والنفاق   ابنهللا  أهل البالد التي اخضعها عبد أصبح

حتى  بالباطل والنباح على بعضهم البعض بل و الناس  وسفك الدماء وأكل أموال  
بن  هللا    عبد استرقاق بعضهم البعض. فانظروا اآلن لسكان تلك المناطق التي غزاها  

  ابن ك أهل األراضي التي أخضعها  يمل  ماذا فابي السرح لتتأكدوا من هذه الحالة!  
أبي السرح غير الكذب واللصوصية واستغالل بعضهم البعض؟ فبداًل من أن يحصل  

ونعمته  الديني  سالم وتكافله  أهلنا على سهم المؤلفة قلوبهم ويتعرفوا على رحمة اإل 
مذلة تحتوي    معاهداتخضاع ل العلوية فإنهم حصلوا فقط على الغارات العسكرية واإل 

مما يمكن أن  واالسترقاق. لذلك تشربوا حتى الثمالة   المفروضة  نود الجبايات على ب 
تذوقوا  تجعل الناس يبالسرحية" التي تتشكل إلى يومنا هذا بطرق مختلفة لنسميها "

تعطيل هذا السهم كان  وعليه فإن  إلسالم األصيل.  جهلهم باوبال توليهم للظالمين و 
هدف الى نشر النسخ السقيفية  . وقد  صيلاألسالم  تعطيل انتشار اإلاجندة  من    اً جزء

وهذا كان  من اإلسالم  القحافية والصهاكية والعفانية والسفيانية والعاصية والسرحية  
األ السقيفية  في صلب  أسسو الجاهلية  جندة  و   ابنه  وضع  قحافة  صهاك    ابنأبي 

 ة النظير. قطعمن نفاقية بجدارة  
  صهاك  ابن فإن  لمنصوصة في القرآن  المؤلفة قلوبهم من حقوقهم ابحرمانه            
هدم  مع    قد  التواصل  التي    "قلوب" جسور  قلوبهم  هللاأ المؤلفة  يؤلفها  أ  تعاىل  راد  ن 

يكن حريصاً   ابن ن  ألإلسالم. وهذا يوضح   لم  الناس بصفة    ةسلما على    صهاك 
حريصًا على االسالم    صهاك  ابنبل لم يكن    بصفة خاصة.  المؤلفة قلوبهم عامة و 
  صهاك المزيف   ابن  لم يقبلوا اسالم  إذا  للمؤلفة قلوبهم صهاك    ابنوبتهديد  برمته.  

الى    ابن فإن   اتصهاك عمد  الناس من  قيمة حرية  اسالم االصيل وانتهإلنفير  ك 
القرآن في  المنصوصة  وهكذا  العقيدة  القرآنية  أ  رمى.  النصوص  السقيفة  قطاب 

  بطريقة   تعاىلصهاك في شرع هللا    ابنبي قحافة و أ  ابن   خاضد  فق .  للرياحوالنبوية  
صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنن  أ. فكل ذلك دليل على  وذهبا في ذلك عريضاً   ة تحريفي

النص القرآني    ، بطريقة علنية وواضحة  ، إنتهكاو   تعاىلقد تالعبا بأحكام وتشريعات هللا  
النص.  لذلك  النبوي  استهتار    والتطبيق  من  جزء   الكريم  ص  ابن وهذا  بالقرآن  هاك 

صهاك لم يكن يحترم الدين ولم يكن يحترم   ابنف.  صلى اهلل عليه وآله وسلم والنبوة والنبي
الدين.   ُشَرْيحًا عامل  نبي  الى    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  إذ ُرِوَي أن  ُأِتَى    ابن قد 

قومه. فأخذ    قد عيِ نه به مسؤوال عن   صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك بكتاب كان النبي  
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  ك  لْ ال مُ إ"ال، ما هو  بوقاحة،    ووضعه تحت قدمه وقالومزقه  الكتاب  صهاك    ابن
إال َمِلَكا فقط    صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك يعتبر النبي    ابن لم يكن  وهكذا    86انصرف"

صهاك يعتبر نفسه قادرًا بأن    ابنلذلك كان وأن عهده ما هو إال ُمْلك  قد انصرف.  
وتبيانه ألنه    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ويدحض أقوال النبي  تعاىل يشرِ ع في ِقَبالة تشريع هللا  

نفسه زميل  كان صهاك    ابن وقول  .  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    ؛"محمد"  87يعتبر 
عفان    ابن تولي  أعاله يتوافق نصًا وروحًا مع قول أبي سفيان الذي قال في أعقاب  

 ما زلت سفيان أبو به يحلف  فوالذي الكرة،  تلقف  تلقفوها أمية بني "ياالسلطة  
فكالهما،    ".نار وال جنة هناك فما ... وراثة صبيانكم  إلى ولتصيرن  لكم، أرجوها

َمِلك  مجرد  أكثر من    صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك لم يعتبرا النبي    ابنأبو سفيان و 
عبيدة وخالد    صهاك وأبا   ابنأبي قحافة وعائشة و   ابنوليس نبي. ولذلك نقول إن  

صلى   بالنبي  ينسفيان المحيط   وكانوا طالئع اب  امثالهم بن الوليد وعمرو بن العاص و 
صلى اهلل عليه وآله    وهم يمثلون بطانة الشر التي تحدث عنها النبي  اهلل عليه وآله وسلم

 .   وسلم
 
 ة عرقية والطبقيقومية والاك للصه  ابنحياء  إ

  بنجندة الخفية ال األ  بعض   أنيدرك  السقيفي  ن المتتبع للتاريخ  إ                     
قد رأى  صهاك    ابن يبدو أن  سالم وتنفيرهم منه.  بعاد الناس عن اإل إصهاك كانت  

  سمعكما  .  مامهفي الدين يتجلى أ  رضوان اهلل تعاىل عليه  سلمان الفارسيإخالص  مثال  
  ،التي تقولالقرآنية  اآلية  معنى    حول  صلى اهلل عليه وآله وسلمقول النبي    صهاك  ابن

صلى اهلل عليه   وقد قال النبي  88﴾ُثمَّ اَل َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكمْ  ﴿َوِإن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكمْ 
درك  . فأ رضوان اهلل تعاىل عليه   قوم سلمان الفارسي أن اآلية القرآنية تتحدث عن    وآله وسلم

من العرب    كثر تمسكاً توضح أن العجم سيكونون أالقرآنية  ن اآلية  أصهاك    ابن
وأن اآلمال معقودة عليهم في نصرة هذا    لهيةللرسالة اإل  خالصاً إبالدين و واألعراب  

صلى اهلل عليه وآله  فقد قال النبي    يخذلوا الدين.  الدين عندما يتقهقر العرب واألعراب و 
يَماُن ِعْنَد الثَُّريَّا  " ،  رضوان اهلل تعاىل عليهوهو ممسك بيد سلمان الفارسي    وسلم َلْو َكاَن اإلِْ

خالص لهذا  يمان واإلهل اإلوحقًا نرى اليوم في أ   89." َلَناَلُه ِرَجال  َأْو َرُجل  ِمْن َهؤاَُلء
  صهاك كان ممتلئاً   ابنلذلك فمقارعة الباطل إقليميًا ودوليًا.    أسمى تجليات  الدين
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جل وضع  أومن  عليهم  خالص لهذا الدين ومن شدة حنقه  يمان واإلهل اإلأ على    حنقاً 
وضع معايير خاصة  صهاك ب   ابن جدار نفسي بين العجم وبين هذا الدين فقد قام  

 ﴿َيا   ،ن القرآن يقول أالعجمي في العطاء بالرغم من    ىز العربي علي ِ مَ تُ من عنده  
 َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئلَ  ُشُعوباً  َوَجَعْلَناُكمْ  َوُأنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاُس  َأيَُّها
من  90﴾َخِبير َعِليم   ّللاََّ  ِإنَّ  َأْتَقاُكمْ  ّللاَِّ  ِعْندَ    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي  ان   وبالرغم 

 وال ألحمر على اسود وال ألسود على احمر أعجمي على   لعربي فضل "ال ، يقول
النبيلذلك فو   91". بالتقوى  إال الجميع في    صلى اهلل عليه وآله وسلم  قد كان  يساوي بين 

  صهاك   ابنالعطاء وال يفرق بينهم على أسس العرقية أو القبلية أو غيرها. إال أن  
يعتبر عهد النبي  صهاك    ابنن  أوبما  .  صلى اهلل عليه وآله وسلم فعل النبي  ناقض    عادتهك

من منطلق  و "ُمْلك  انصرف"    مجرد  له وتقريراتها بكل أفعاله وأقو   صلى اهلل عليه وآله وسلم
دخل التفاضل في العطاء بين الناس على  أ يزي والعرقي فقد  ي التم  صهاك  ابن  نهج

لقد  وقبلي ساس عرقي  أ   ابنجاهلي وبذلك انتهك  و صهاك قومي    ابن دافع  كان  . 
و  القبلية والقومية والعرقية.  التي حاربت  الدين  القول أن  صهاك تعاليم    ابنيمكن 

نهم  أ ول القوميين العرب الذين سار نهجهم عكس مسير الدين رغم اصبح أصهاك 
ولذلك  عاصرون للوصول لدوافعهم العنصرية كما يفعل القوميون الميستغلون الدين 

وهناك تمايزات طبقية كثيرة اختلقها  !  العرب والعجم يذوقوا شرهم المستطير جعلوا  
العطاء  صهاك  ابن في  ظلمه  المهاجرين  فقد    .بسبب  يعطي أاعطى  مما  كثر 

  صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك تمييزًا حتى بين زوجات النبي    ابن خلق  بل و   االنصار. 
النبي   كان  بينما  العطاء  اعطى    لى اهلل عليه وآله وسلمصفي  فقد  بينهن.    ابن يساوي 

صهاك    ابن حد الصحابة  أ دان  أوقد  صهاك جويرية وصفية اقل مما يعطي عائشة.  
هللا بن عباس ان عيينة بن حصن بن حذيفة    على ظلمه الذي استشرى. روى عبد 

ا  الخطاب وهللا ما تعطينا الجزل وما تحكم بينن  ابن صهاك، "يا    بن بن بدر قال ال
من    92بالعدل." نص  ظلم  أ وهذا  يفضح  الصحابة  العطاء    ابنحد  في  صهاك 

 والقضاء.   
  ثورة لى  إدى  أ في النمو حتى تفاقم و الظالم  وقد استمر مشروم هذا النهج            

  فعالاأل. وكل ذلك له جذوره في  بل وسْحِله  ه لِ عفان وقتْ   ابن الناس عليه في عهد  
  ن الذيصهاك بصفة خاصة. حيث هم    ابن بصفة عامة و قطاب السقيفة  الظالمة أل

اإل القيم  الحضارية  هدموا  النبي  سالمية  أقامها  وأرجعوا    صلى اهلل عليه وآله وسلمالتي 
 متسربلة بلباس الدين. وقبلية  وعنصرية وقوميةجاهلية المجتمع الى حياة 
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 لنصوص القرآنية في زواج المتعة لصهاك    ابنانتهاك 
وَرْفْض الكثير    تعاىل  في الخوض في آيات هللا  صهاك  ابن  استمر                     

نةو   القرآن  ة في نصوصتعاليم الم ال من   قطاب السقيفة  أحيث أن حرب  .  والنبوية  السُّ
نةو   عليهم السالم  أهل البيتلم تكن ضد   ضد القرآن نفسه    يضاً أبل  فقط  النبوية    السُّ
وكان    "كتاب هللا  ناحسب تمسكه به قائاًل، " صهاك يوم رزية الخميس    ابنالذي ادعى  

  ة الهادي  وصيتهمن توثيق    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيدافعه في تلك اللحظة إعاقة  
االبد وتعيِ ن االئمة الذين يشرحون القرآن وفقًا  لى  التي تحفظ الناس من الضالل إ

الن  الصحي للسنة  النبي    ابنة. وبرفض  حبوية  لوصية   صلى اهلل عليه وآله وسلم صهاك 
 . صهاك اختار الضالل للناس  ابن فإن لالمة 

المتعة            زواج  كان  في    ابنلخوض    مجاالً   يضاً أفقد  التحريفي  صهاك 
ن زواج المتعة إن على الناس أن تدرك أرفضه ومنعه.    . حيثالنصوص الشرعية

القرآنأ قد   َمَلَكْت قائاًل،    القرآن  هإذ يشرِ ع  . حله  َما  ِإالَّ  النِ َساِء  ِمَن   ﴿َواْلُمْحَصَناُت 
ِ َعَلْيُكمْ  َأْيَماُنُكمْ  ِبَأْمَواِلُكم مُّْحِصِنيَن َغْيَر   َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َوَراَء َذِلُكْم َأن َتْبَتُغواْ  ِكَتاَب ّللا 

ِبِه   ُمَساِفِحينَ  اْسَتْمَتْعُتم  َفآُتوُهنَّ َفَما  َفِريَضةً  ِمْنُهنَّ  ِفيَما   ُأُجوَرُهنَّ  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َواَل 
توضح  القرآنية  فهذه اآلية    93﴾ِإنَّ ّللا َ َكاَن َعِليمًا َحِكيماً  َبْعِد اْلَفِريَضةِ  َتَراَضْيُتم ِبِه ِمن 

  آله وسلم صلى اهلل عليه ويام النبي  أ  صحابةمارسه القد  و   حله القرآن. أن زواج المتعة  أ
  .والمتقمص للخالفة  عليهم السالم المغتصب لحق العترة    ؛بي قحافة أ   ابن وفي عهد  

صهاك. كما    ابنعهد    فترة منحتى    ة الصحابة لزواج المتعةوقد استمرت ممارس
نةالقرآن و ه بواسطة  عيشر وت بوجود زواج المتعة  نفسهم  أ يقر كبار الصحابة    . عن السُّ

"كن ا نغزو أن ه مسعود  بن  هللا  عبد   أال  فقلنا:  نساء  لنا وليس  هللا رسول  مع  قال 
  94".معين  أجل إلى بالثوب المرأة  ننكح أن  لنا ثم رخ ص ذلك عن  فنهانا نستخصي؟ 

 فنهانا نختصي؟  أال فقلنا:  نساء، معنا وليس النبي مع "كنا  ،عباس  ابنكما قال  
 مهرها، إلى بالثوب؛ يعني المرأة  نتزوج أن  ذلك لنا بعد ذلك، ورخص عن النبي

ُموْا َطيِ َباِت َما َأَحلَّ ّللا ُ  تعالى ﴿َيا قوله النبي قرأ أجل ثم  َلُكْم   َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل ُتَحرِ 
 رسول "إن  ،نادى مناد  أخرى  وفي رواية  95﴾.ِإنَّ ّللا َ اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ  َواَل َتْعَتُدواْ 

   96".متعة النساء يعني تستمتعوا؛ أن  لكم  أذن  قد هللا
صلى اهلل    النبيزمن    ن زواج المتعة كان موجوداً إصهاك بنفسه    ابنويقر             

  حلَّ أصهاك غير الشرعي وتحريمه لما    ابنحتى لحظة تدخل    مشروعو   عليه وآله وسلم
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  ، صهاك على التشريع القرآني وانتهكه ودحضه عندما قال  ابن فقد تجرأ    .تعاىلهللا  
وأحرمهن أنهى وأنا هللا رسول  عهد على كن ثالث   الناس  "أيها  وأعاقب عنهن 

صهاك بوجود زواج المتعة    ابن وبذلك يقر    97".الحج ومتعة النساء متعة عليهن،
  صلى اهلل عليه وآله وسلم نبي  ال و   تعاىل يشاقق هللا    هنأ ال  إ  صلى اهلل عليه وآله وسلم   زمن النبي

الروايات التي تثبت ممارسة الصحابة  بالرغم من أن    القرآنوامر  أويتحرك عكس  
عباس    ابنو   مسعود بن هللا عبد   موجودة كما رأينا من قوللهذا النوع من الزواج  

ويضيف   98".هللا  رسول عهد  على "تمتعنا ،  رضي اهلل عنه  بن عبدهللا  يروي جابروكما 
 يحل لرسوله إن هللا  :ادعى قائالً  عمر قام فلما "  ، قائالً   رضي اهلل عنه جابر بن عبدهللا  

يشاء .... فأِبتُّوا واتقوا نكاح هذه النساء فلئن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إال    بما
أم يحل لعباده من    صلى اهلل عليه وآله وسلم  نبيهل  تعاىل  فهل يحل هللا  99بالحجارة" رجمته

صهاكي للناس؟ ما هذا الحرث  ؟ فما هذا االستحمار الصلى اهلل عليه وآله وسلمخالل نبيه  
  تعاىل أحل هللا  قد  ف ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  وأحاديث نبيه  تعاىل  الصهاكي في آيات هللا

كان   إذاو   .صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيفي عهد    صحابةومارسه ال للناس  هذا الزواج  
،  قال نضره  أبي اختلف في شأنه الصحابة؟ فعن  ماذا لف   صهاك شرعياً   ابن نهي  

 بن لجابر ذلك  فذكر عنها، ينهى الزبير ابن بالمتعة، وكان يأمر عباس ابن  كان"
 هللا يحل   إن قال عمر، قام  فلما هللا رسول مع تمتعنا ...جابر:    فقال   .هللا  عبد

 هذه واتقوا نكاح فأِبتُّوا هللا،  أمركم والعمرة الحج  فأتموا .شاء بما شاء ما  لرسوله
وفي رواية    100".رجمته بالحجارة إال   أجل  إلى  امرأة  نكح  برجل  أوتي  فلئن  النساء

 هللا رسول  عهد  على استمتعنا ، "نه قال إرضي اهلل عنه    هللا عبد بن  جابر أخرى عن 
اآلثار السيئة    عليه السالم أمير المؤمنين اإلمام علي    درك أوقد    101".بكر وعمر وأبي

عليه  لذلك قال أمير المؤمنين اإلمام علي    تعاىللهذا التحريم الصهاكي ِلما أحله هللا  
  ابن   كرروقد    102شقي"؟  إال زنى ما عن المتعة الناس نهى عمر أن "لوال،  السالم

 كانت "ما  ، حيث يقولصهاك عن المتعة.    ابن في شأن نهي    مشابهاً   عباس قوالً 
 إال  الزنا  إلى احتاج  ما عنها نهيه ولوال  محمد  أمة رحم بها هللا  من رحمة إال المتعة

   103".شقي
  اً ومشروع  حالالً كان  ن هذا النوع من الزواج أصهاك    ابن ر ال يقِ أوعليه            

للناس؟    تعاىلصهاك ما أحل هللا    ابنم  يحر ِ   ماذال؟ فصلى اهلل عليه وآله وسلم  في عهد النبي
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يحر ِ  ما    ابنم  كيف  والنبيأصهاك  القرآن  يمارسه   صلى اهلل عليه وآله وسلم  قره  وكان 
النبي  أ   صحابة ال  يمارسونه    صلى اهلل عليه وآله وسلميام  قحافة أ   ابن يام  أ واستمروا  بي 

لخوض  صهاك ذلك ا  ابن؟ ما الذي استجد ليرتكب اكهص ابن  عهد  فترة منوحتى  
  فترةن زواج المتعة هو زواج إلى  أصهاك    ابن ؟ أال يعلم  تعاىل  المنتهك لشرع هللا 

يحتوي   ن لزواج المتعة عقد إصهاك    ابن بمهر معلوم؟ أال يعلم    ةومحدد   ةمعلوم
وال يختلف عن الزواج الدائم إال بتحديد مدته وال   الشرعية الصحة على كافة شرائط 

نه  أصهاك    ابن؟ أال يعلم  ن األم قد أخذت أجرها والده ألالناتج عنه  يرث المولود  
  اتفق  إذا إلى زواج دائم    الزواج المؤقت  بإمكان الزوجين تمديد الفترة بل وتحويل 

  مولودللمتزوجين زواج متعة   د لِ وُ   إذانه  أ صهاك    ابنعلى ذلك؟ أال يعلم    الزوجان
ن  أصهاك    ابنمغزى لصالح األم؟ أال يعلم    هذا الموضوع ألب وفي  ُينَسب لفإنه  

المتعة  عند انتهاء فترة زواج    ةعدخضع لفترة  ن ت أمتمتعة  تي كانت  على الزوجة ال 
 ؟في الزواج الدائمرملة كما تعتد المطلقة واال

في عهد النبي    أقروا بأنهم مارسوا زواج المتعةالصحابة  وكما رأينا، فإن            
  ابن وحتى فترة من عهد  بل  بي قحافة  أ   ابن عهد  ايضًا في  و   لمصلى اهلل عليه وآله وس

 نستمتع بالقبضة كنا يقول هللا عبد  بن جابر "سمعت  ، قال الزبير ابن فعن  .صهاك
 في عمر عنها نهى حتى  بكر أبي  وعهد  هللا  رسول عهد  على والدقيق التمر من

هدد  كل من يعقد زواجًا كهذا. وهذا يعني أنه  د برجم  وهدَّ   104"حريث  بن  عمرو شأن
ونالحظ الخبث هنا    . ديان األخرى كتب المحرفة لألال مستجلبة من    عقوبةبتطبيق  

يضًا يحشر العقوبات المستوردة  أبل    تعاىلما حله هللا  صهاك ال يحرم فقط    ابنأن  
  مفردةن  أنالحظ  من كتب األديان األخرى في تشريعات العقوبات اإلسالمية! ولذلك  

 صهاك فقط!   ابنومن فم أتباع األديان المحرفة ال من فم  إالرجم ال تخرج 
الذي  الحق    ضد زواج المتعة لهو جدال  دائر اآلن ضد  ن الجدل ال أكما            

الخيارات  العديد من  يمتلك  طاهر وعفيف و خلق مجتمع  لعباده ل   تعاىل  ارتضاه هللا 
ه من االنزالق في مهالك الشقاء والشذوذ والسحاق  نفس  لتنفيس طاقاته وإبعاد  الشرعية

حصين الُعزَّاب واالراِمل والمطلقات  توغيرها من الممارسات الجنسية غير الطبيعية و 
المقنن    ان زواج المتعة نوع من الزنإن ادعاء بعض الجهلة  أ. إذ  من الوقوع في الزنا 

صلى اهلل عليه    ونبيه  تعاىلذ كيف يشرع هللا  إالكذب.    ىلتعالهو ادعاء يفتري على هللا  
و مسافحين  أ؟ فهل كان الصحابة زانين ا تحت أي ظرف من الظروف الزن وآله وسلم
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قال عبد    النساء متعة عندما سأله رجل عنف؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيفي عهد  
ستطيع  فهل ي  105".مسافحين وال زانين رسول هللا عهد على كن ا ما "وهللا  ،هللا بن عمر

رتكاب  ابالناس    تعاىل؟ أيأمر هللا  اً فحشكان    تعاىل  حله هللاأ ن ما  إ  دَّعيأي شخص أن ي 
﴿َوُأِحلَّ    ،لم يقل القرآن أ  106؟ ﴾ ﴿ِإنَّ ّللا َ اَل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاءِ   ، لم يقل القرآنأ لفحشاء؟  ا

َتْبَتُغواْ  َأن  َذِلُكْم  َوَراَء  مَّا  ُمَساِفِحينَ  َلُكم  َغْيَر  مُّْحِصِنيَن  ِبِه   ِبَأْمَواِلُكم  اْسَتْمَتْعُتم  َفَما 
؟ فهل رملةأال تعتد المتمتعة كما تعتد المطلقة واال  ؟ ﴾ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضةً  ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ 

صهاك من تغييب ذلك المتنفس    ابنلم يكن هدف  أ  تعتد الزانية؟ وهل للزانية مهر؟
ل في التشريع  تدخُّ   ذلكصهاك    ابن ليس فعل  أ؟  فعالً   زنى الشرعي دفع الناس نحو ال

حتى يخلق خير أمة أخرجت    ناسخالق ال ألاكان يهدف الى تكامل  لهي الذي  اإل
ون  من يسمهل  بعد ان وافقوا على االنتهاك الصهاكي للتشريع اإلسالمي، فف  ؟ للناس 

للناس؟  النواحي األخالقية، خير أمة أخرجت  اليست صناعة    مسلمين اآلن، من 
 ورؤساءالدعارة في الدول التي تسمي نفسها اسالمية، والتي يحكمها شيوخ وامراء  

الذي اسسه   الزنى  نتاج مباشر لشقاء  المتعة    ابنمعرصين،  صهاك بمنعه زواج 
 ومصدر للدخل القومي؟   

عن   نهى قد صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي  أن ن  و الكهنة الكذاب ويدعي بعض            
وهذا االدعاء ما هو إال تبرير لنهي    ! للمسلمين   تعاىلهللا  باحه  أ ن  أبعد  المتعة  زواج  

فبركوها ونسبوها زورًا  على مرويات  كهنة  صهاك عن زواج المتعة؟ واعتمد ال  ابن
النوع    هذا أباحقد    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيمدعية أن   صلى اهلل عليه وآله وسلم لنبيل

إال   ثمومن   الزواج  من التشريعأحرمه.  لطبيعة  مخالف  االدعاء  هذا  اإللهي    ن 
لم يتم التحليل  أ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  شيئًا ويحرمه النبي  تعاىلفكيف يحلل هللا  !  والنبوي 

صلى  ل النبي  فكيف يحل ِ آنية أخرى؟  لم يتم التحريم بآية قر   ماذالاإللهي بآية قرآنية؟  
كما يدعي    مرة أخرى يحرِ مه  له ثم  مه ومرة أخرى يحل ِ ويحر ِ   ئاً شي   اهلل عليه وآله وسلم

من منهج    ذلك  دعي رويات التي تمتلك الموقع  ين  وأ؟  كهنة البالط السقيفي الكذابون 
الطريقة؟    تلكمتناقضا  ب أيمكن ان يكون التشريع االلهي  ؟  النبوة في التحليل والتحريم 

النبي  و  يخالف  وسلمهل  وآله  عليه  اهلل  الواضحة  صلى  القرآنية  ويأتي    النصوص 
؟ هل يتأرجح  متناقضان مع بعضهما البعض ليس التحليل والتحريم أ ؟ بالمتناقضات 

صلى اهلل  ؟ هل يقر النبي  بين قطبي التحليل والتحريم المتناقضين   عدة مراتالتشريع  
أليس هذا هو التناقض واالختالف الكبير الذي برأ  تشريعات متناقضة؟    عليه وآله وسلم
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صلى اهلل عليه    ن النبيأادعى بعض كهنة البالط السقيفي    إذاو التنزيل منه؟    تعاىلهللا  
نه كان  صهاك أ  ابنيقر ؟ الم  صهاك مرة أخرى   ابن  حرَّمه ماذالمه فقد حرَّ  وآله وسلم

م  لم يحر ِ   ماذالف؟  ايضاً   ي قحافةأب  ابنو   ليه وآله وسلمصلى اهلل ع  سا في عهد النبيارَ مَ مُ 
صلى اهلل  م من النبي  حرَّ هل يحتاج المُ   !!مرة أخرى؟   صهاك شرب الخمر مثالً   ابن 

صلى اهلل عليه    ن النبيأصهاك؟ فكل االدعاءات    ابنعادة تحريم من  إ إلى    عليه وآله وسلم
  ابن قرار  إتحت    تهاوى م زواج المتعة لهي ادعاءات واهية وباطلة وت قد حرَّ   وآله وسلم

صلى اهلل عليه  ن هذا النوع من الزواج مارسه المسلمون في عهد النبي  أصهاك نفسه ب
مه كما رأينا في  صهاك هو الذي حرَّ   ابنن  أبي قحافة و أ  ابن وفي عهد    وآله وسلم

 نصه السابق.  
قد    صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي    الط السقيفي بأن دعاء كهنة البكان إ  إذا و           

يعتبرهم  الذين    "الصحابةمن يسمون "كان يمارسه    ماذالف صحيحًا،  م زواج المتعة  حرَّ 
ن وطهر وعفة الصحابة  ين كانت عقول وتديُّ أنهم كلهم عدول؟  أ   كهنة أقطاب السقيفة

الط السقيفي القصاصين  الذين "بأيهم اقتدينا اهتدينا" حسب زعم كهنة الب  "النجوم"
وظلوا يخالفونه    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ؟ هل خالف الصحابة "النجوم" النبيوالكذابين 

؟ وهل  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ومع ذلك سكت عنهم النبي  استشهاده في هذا الشأن حتى  
مر حرام؟ وهل خالف الصحابة "النجوم"  أعن    صلى اهلل عليه وآله وسلم  سيسكت النبي

ومع ذلك سكت عنهم    هالكهبي قحافة وظلوا يخالفونه في هذا الشأن حتى  أ   ابن
قحافة؟  أ  ابن محرمًا؟  بي  شيئًا  يمارسون  "العدول"  "الصحابة"  كان    كان هل  فهل 

ال  أفعلوا ذلك    إذا والرخصة منسوخة؟ ف  "الصحابة" "العدول" يمارسون زواج المتعة
"النجوم"الصحابة" يعد ذلك مخالفة من جانب   اإل   "  وقد  ألهي؟  للتشريع  النسخ  ين 

، مالك  جريج ابنأمثال    " السلفمن يسمون " حتى بعض    به ر  أقو   " الصحابة"مارسه  
انس، احمد بن حنبل،   الباقوري   ابنبن  بتشريعه وبقاء    الحقاً   كثير واحمد حسن 

  شرعياً  حكماً  يلغي أن أحد ؟ فهل من حقصلى اهلل عليه وآله وسلمتشريعه بعد النبي  
هل سيشرِ ع  ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلمومارسه المسلمون في حياة النبي    تعاىل  شرعه هللا 

ضرورة؟    تعاىلهللا   دون  من  بعض  أشيئًا  يحاول  "العدول"  "النجوم"    "الصحابة" لم 
لهم    تعاىلشرع هللا  من ذلك ف  صلى اهلل عليه وآله وسلمفمنعهم النبي  لى التخصي  إاللجوء  

فمنعهم  لى التخصي  إاللجوء    "العدول""النجوم"    "الصحابة"حاول    إذازواج المتعة؟ و 
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لهم زواج المتعة هل اختفى مثل   تعاىل شرع هللا من ذلك ف صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
ل البشر  ؟ فهل تحوَّ وداً أم مازال موجي  البشر المجتمع  من    ، الى األبد،ذلك الظرف

كهنة البالط السقيفي  لمعيار    وفقاً   "العدول" "النجوم"    "الصحابة " فضل من  أنسخة    لىإ
  "العدول""النجوم"    "الصحابة"   صلى اهلل عليه وآله وسلملم يمنع النبي  أ؟  الذين ال عقول لهم 

تحلل  القرآنية  نزلت اآلية  ف  بعد أن كانوا "يختانون أنفسهم"   تخصيلجوء إلى ال من ال
المتعة؟ وعليه،    "العدول"  "النجوم"   "لصحابةل" المتعة  أ زواج  نكاح  ليس في تشريع 

  وضاع يمرون بها وحفاظاً أزمان لعالج  للناس في كل األ  تعاىلعطاها هللا  أ رخصة  
الطهر   للناسوالعفة  على  والبدنية  النفسية  السوية    والعافية  األخالقية  والتركيبة 

والعفة  شرعي يحافظ على الطهر   حكم  بإلغاء صهاك  ابن يقوم ؟ فكيف للمجتمع
ما هو قصد  ؟  والتركيبة األخالقية السوية للمجتمع  والعافية النفسية والبدنية للناس 

الطهر  صهاك مع    بنما هي المشكلة التي كانت الذلك؟!  وراء  صهاك من    ابن 
هل كان   والتركيبة األخالقية السوية للمجتمع؟   والعافية النفسية والبدنية للناس والعفة  

الزنى ليصبح صناعة مرة أخرى    ابن كما كان في الجاهلية  صهاك ينوي ارجاع 
 ؟  عليهم السالمهل البيت وينتج المنقلبين على الدين والمبغضين أل

 استشهاد  قد حدث بعد المتعة زواج   تحريم أن  رظهِ تُ  ن هناك روايات إذ أ          
 آية "نزلت   ، قال حصين  بن عمران قبلها. فعن   وليس صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي

 رسول ينه ولم  قرآن يحرمه ينزل ولم  هللا، رسول مع ففعلناها هللا في كتاب المتعة
ن ما فعله  أب  متحدثوهنا يلمح ال  107".شاء ما برأيه رجل  قال مات، حتى هللا عنه

لهي واإلقرار النبوي.  صهاك كان رأيه الخاص الذي ال عالقة له بالتشريع اإل   ابن
ن الدين قد أكمله هللا  أ بالرغم من  ونزواتهم  بآرائهم  وأمثاله  صهاك    ابنذا افتى  وهك
﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم  ،  تعاىل. يقول هللا  وحالله وحرامه وأتم تشريعاته ونعمته  تعاىل

﴿مَّا َفرَّْطَنا ِفي  ،  تعاىلويقول هللا    ﴾. َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً  َوَأْتَمْمتُ 
ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لِ ُكل ِ ،  تعاىل  هللا  وقال  108﴾.الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ  َشْيٍء َوُهًدى   ﴿َوَنزَّ

وتعاليم    أحكام صهاك تشريعات و   ابنم آراء  بينما تهدِ   109﴾.َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمينَ 
 . تعاىلهللا 

الذي    تعاىلكان هللا    إذان يسأل:  أعقل    يوعلى كل باحث ذ            ل  يحِ هو 
؟ كيف  تعاىل   مه هللال ما حرَّ يحل ِ   وأ  تعاىل ه هللا  حلَّ أم ما  صهاك ليحر ِ   ابن م فمن هو  ويحر ِ 
؟ فحالل النبي  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    وأجازه ه القرآن  حلَّ أصهاك ما    ابن م  يحر ِ 
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،  همايلى يوم القيامة الن كل إلى يوم القيامة وحرامه حرام  إ حالل    عليه وآله وسلمصلى اهلل  
ن يتدخل شخص  ألهي وال يجب وحي من التشريع اإل هما   التحليل والتحريم النبوي، 

  تعاىلصهاك في تشريع هللا    ابنن تدخل  أ. إذ  بداً أ بعد ذلك    ماتغييرهمن أجل  خر  آ
ف كتبهم وتبديل نصوصها وتحريم حاللها وتحليل  سنة اليهود في تحري  راً يجعله مكر ِ 

في الحقيقة، فقد حاول    .كما أخبرنا القرآن الكريم   هم البيناتتن جاءأحرامها بعد  
خالق  من جوانب خاصيته المميزة في بناء األ  واحد  تعاىل فقاد كتاب هللا  إصهاك    ابن

ن  و المسلمونتيجة لذلك لم يستطع    رقى طريقةأكمل وجه و أوالسلوك البشري على  

أخالقيًا    بقوة ليبنوا مجتمعاً   تعاىل تاهم هللا  آن يأخذوا بأحسن ما  ألهم    تعاىل مر هللا  أاتباع  
َوْأُمْر   ﴿َفُخْذَها ِبُقوَّةٍ ، تعاىلويتميزوا عن بقية المجتمعات الفاسقة. يقول هللا  حضارياً و 

زواج  صهاك عن    ابنلم يكن نهي    ﴾. ْم َداَر اْلَفاِسِقينَ َقْوَمَك َيْأُخُذوْا ِبَأْحَسِنَها َسُأِريكُ 
.  في القرآن  تعاىلنزل هللا  أن يأخذوا بأحسن ما  من أالناس  حرمان  المتعة إال نوع من  

أن   يبدو  ويسمو    ابنحيث  يرتفع  ان  يريد  يكن  لم  الناسأمستوى  صهاك    خالق 
المتعة إال    صهاك عن  ابنولم يكن نهي    وحضارية سلوكهم وطهر وعفة مجتمعهم. 

لسعادة    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ورسوله  تعاىلوجده هللا  أنوع من النهي عن المعروف الذي  
صهاك   ابنما ارتكبه  و   .في مقابل الشقاء الذي ينتج عن غياب زواج المتعة  الناس 

 ﴿اْلُمَناِفُقونَ   ، التي تقولالقرآنية  صهاك باآلية    ابن لم يسمع  أ.  بداً أمؤمن  رتكبه  ال ي
َبْعضٍ  مِ ن  َبْعُضُهم  َعنِ  َواْلُمَناِفَقاُت  َوَيْنَهْوَن  ِباْلُمنَكِر  َوَيْقِبُضوَن   َيْأُمُروَن  اْلَمْعُروِف 

  110؟ ﴾ .ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُهُم اْلَفاِسُقونَ  َأْيِدَيُهْم َنُسوْا ّللا َ َفَنِسَيُهمْ 
صهاك هذا تالعب   ابنليس في فعل أ  ن نسأل مرة أخرى:أوهنا يحق لنا          
صلى  لم يصف النبي أوتشريعاته؟    تعاىل  هللا صهاك بكتاب ابن عب  أيل  ؟تعاىل  بكتاب هللا 

عندما غضب    تعاىل  تالعب بكتاب هللا  بأنههذا النوع من التصرف    اهلل عليه وآله وسلم
ذلك  بين أظهركم؟" في شأن   وأنا  هللا ب بكتاب لعَ "أيُ   ،وقال   صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي

ثالث  خطًأ انها  ق  المطل ِ قد  تطليقات في جلسة واحدة واعت  طلق زوجته ثالث الذي  
  يضاً أ قال قولته تلك؟ وهنا  و   صلى اهلل عليه وآله وسلمغضب النبي  ف  )غير رجعية(  طلقات

في   ؟ أليستعاىل بكتاب هللا    اً صهاك متالعب  ابنن يعتبر  أال يحق للسائل والباحث  أ
وإفساح للمجال أمام    للحالل لهي وتحريمتدخل في التشريع اإل  ذلك صهاك    ابن ل  فع

ثاره  آصهاك في هذا التشريع االلهي    ابنليس لتدخل  أ؟  ليسود في المجتمع  الحرام 
  ابن  تحريم م يتسبب لأيوم؟ هذا ال لى  إ المجتمع  وِعْرض وُحْرَمة  خالق  أالوخيمة على 
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له آذى المجتمع    ق تشريع موازٍ لْ لهي وخَ انتهاك للتشريع اإل صهاك لزواج المتعة في  
في   سافلينأالمسلم  أسفل  ينحدر  وجعله  وسلوكه  وقيمه  خصائصه    خالقه  ويفقد 

ج  صهاك من تزوَّ   ابنيعاقب    ماذا ل؟  الحضارية التي وضع اإلسالم األصيل أسسها
صهاك    ابنكان يهدف    ماذا للناس ذلك؟    عاىلتهللا    شرَّعمتعة وقد  من خالل زواج ال

على مصراعيه   ىفتح لباب الزن ذلكصهاك   ابنليس في فعل أمن وراء فعله هذا؟  
؟ هل  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  كما قال    االزن  ةشقاء للناس بممارسإو 

َره اإلسال   ي بها الناسشقِ صهاك يبحث عن وسائل يُ   ابن كان   م  ويحِرَمهم مما يسَّ
رًا على الناس وم  بنا لهم؟ أال يجعل ذلك التصرف    لهم باألغالل  كبالً صهاك معسِ 

حرب على    ذلكصهاك    ابنليس في فعل  ؟ أهم عن  ازاحتهاالتي عمل اإلسالم على  
وزانية    صهاك وزر كل زانٍ   ابنال يتحمل  أسالمي؟  الطهر والعفة في المجتمع اإل 

صهاك كل طفل يولد    ابن ليس في رقبة  ألى قيام الساعة؟  إسالمي  في المجتمع اإل 
صهاك كل عانس    ابنليس في رقبة  أ لى يوم الدين؟  إ  في المجتمع االسالمي  امن زن

مع رجل في بيت مهجور بينما يصطف رجال    امطلقة تقع في الزنارملة أو  و  أ
قت كذبة صيا   ات يحدث في مجتمع  ا آخرون في الخارج انتظارًا لدورهم وهذ م  صد 

زواج  في  المتجسدة  هية  لاإلوالرخصة  لمتنفس  صهاك ل   ابن عاشوراء ورضخت إلزالة  
المتعة فاصطف العاهرون على أعراض وحرمات الناس؟!! أليس االنحراف مركب  
بيوت   في  الخصبة  تربتها  وجدت  التي  وأقطابها  السقيفة  تضليالت  بسبب  هاهنا 

صهاك    ابن ليس في رقبة  وعهرًا؟ أ  أنبتت انحرافاً   ونتيجة لذلك   الجهل والفاقد التربوي 
لقاصر اغتصاب  اإللهية    كل  الرخصة  غياب  بسبب  مجتمعاتنا  في  اكثره  وما 

واناث  صهاك كل مظاهر المثلية    ابن ليست في رقبة  أ ؟  المتجسدة في زواج المتعة
ليست  أ  !التي تنتشر في المجتمع نتيجة النعدام المتنفس الشرعي؟  التيوس الجبلية 

ونتيجة لذلك تحول    كل معاكسة بين الجنسين تقع في المجتمع  صهاك  ابنفي رقبة  
في   الناس  أعراض  البشرية  الذئاب  فيها  تستهدف  غابة  إلى  اإلسالمي  المجتمع 

   !؟ األسواق والشوارع والمناسبات ودور العمل
ُل ِمنَ   ،ن القرآن قد قالأصهاك    ابنلم يدرك  أ           القرآن َما ُهَو ِشَفاء    ﴿َوُنَنزِ 

لِ ْلُمْؤِمِنينَ َورَ  َيِزيُد الظَّاِلِميَن َإالَّ َخَساراً  ْحَمة   صهاك باآلية    ابنألم يسمع    111؟ ﴾ َواَل 
تقول، التي  َوِشَفاء    القرآنية  رَّبِ ُكْم  مِ ن  مَّْوِعَظة   َجاَءْتُكم  َقْد  النَّاُس  َأيَُّها  ِفي  ﴿َيا  لِ َما 

ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمة  لِ ْلُمْؤِمِنينَ  ية التي  القرآن صهاك في اآلية   ابنهل تدبر    112؟ ﴾الصُّ
َوُهَو َعَلْيِهْم   ِنِهْم َوْقر  ذاآوَن ِفي  َوالَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُ  ﴿ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاء    تقول، 
نتيجة  وأمنه  عفته وطهره  أخالقه و في جانب    لم يخسر المجتمع كثيراً أ  113؟ ﴾َعًمى
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الصهاكي؟ و  التحريم  المسلمين أال يوضح هذا  أ  ،جابة بنعم كانت اإل  إذالذلك    ، ن 
التحريم   لذلك  هذه الحالة    ؟ وفيوشقاءً   ال خسارةً إلم يزدادوا  الصهاكي،  بموافقتهم 

مؤيدون للجرائم    تعاىلحل هللا  أ تحريمه لما  صهاك في   ابنيؤيدون  أولئك الذين  ليس  أ
ك الناس طريق الطهر  ترُ ن يَ أل  عقَ ؟ أيُ وللناس وللمجتمع  الجنسية وظالمين ألنفسهم 

الذي   اإلأ والعفة  ويُ سسه  والفحش  سالم  والنجاسة  الرجس  طريق  ألنفسهم  مهدوا 
صهاك؟ هل لمن يتفقون مع ذلك التحريم   ابنالذي وضع لبناته  والسقوط االخالقي  

أم لهم عقول يعقلون    م هل لهم عيون يبصرون بها أ ن يسمعون بها  ذاآالصهاكي  
  ستفعل المجتمعات التي تدعي إنها مسلمة مع ِنَسب   ماذا؟  نعام فقط أم هم كاأل  بها

يوم؟   بعد  يومًا  وتيرتها  تزداد  والتي  العالية  التي    ماذا الطالق  المجتمعات  ستفعل 
تدعي إنها مسلمة مع المطلقات والعانسات واألرامل الالئي لهن الحق في إشباع  

ستفعل المجتمعات التي تدعي إنها مسلمة    ماذاغريزتهن الحيوية بطريقة شرعية؟  
لم تستطع تكرس نفسها لتربية أطفال طليقها  و الجنسية  مطلقة سيطرت عليها الشهوة  ل

في براثن اصطفاف    ورأت أن لها الحق في إشباع غريزتها الحيوية بأية طريقة فوقعت
مشكلة شرفية   وأطفالها في  أهلها ومطلقها  وأدخلت  لها وتورطت جنائيًا  العاهرين 

الفاسق  ك  ستفعل المجتمعات التي تدعي إنها مسلمة مع ذل  ماذاوأخالقية وقانونية؟!!  
تتخوف المرأة من الذهاب إليه  ة لذلك  جي ونتمهنته لهتك أعراض الناس    فظ ِ الذي يو 

ستفعل   ماذالوحدها لَتَلقِ ي خدمات تلك المهنة وكل ذلك بسبب غياب زواج المتعة؟  
  ، اللقطاء  األبرياء حديثي الوالدة؛   طفال المجتمعات التي تدعي انها مسلمة بماليين األ

؟  الغضة   تنهش الكالب أجسادهم نتيجة لذلك  اهرات في المزابل و الذين تقذف بهم الع
مهاتهم في وضع استقرار أسري  أطفال مع ولئك األأن يكون  أفضل  لم يكن من األأ

و في دور يسمونها دور  أن يكونوا في المزابل فتنهشهم الحيوانات السائبة  أمن بداًل  
  ابنمنتوجات البغاء والزنا التي مهد لها  يتام بل هي دور  يتام وما هي بدور األ األ

خالقي مريع  أليس في هذا ضالل مبين وانحدار  أ؟  بتحريمه زواج المتعة  صهاك
شرَّ   تعاىلناتج عن تعطيل شرع هللا   من  الذي  الماليين  أال يسقط  المتعة؟  ع زواج 

الشباب في مخازي الكبت الجنسي والتصرفات الجنسية المنحرفة نتيجة لذلك التحريم  
لرخصة   هللا  أ لهية  إالصهاكي  على    تعاىلعطاها  للمحافظة  النفسية  لعباده  العافية 

ما هو العالج لحاالت  ففراد بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة؟  طهر واستقامة األو 
والزن واالغتصاب  المستشرية  االمثلية  ت   اآلن  والتفحش  التي  المجتمعات  تَِّبع  في 

والبحث  يفعل الشباب وهم في طريق الدراسة  س  ماذازواج المتعة؟  التحريم الصهاكي ل
الثالث  استمر إلى نهيقد  عن عمل والذي   الرابع من العمر من دون  أية العقد  و 
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كايست  لأزواج؟   الجنسية  لالشهوة  مخاطبتها  ت  ماءوال  طعام ل لشهية  وإشباعها  جب 
لمجتمع  ندفن رؤوسنا في الرمال وا  ماذا لمها؟  نظ ِ ها وتُ نُ سكِ بالطريقة الشرعية التي تُ 

البالط    كهنة والغريب في األمر أن    ؟يعج بالغليان الجنسي الواقع في براثن الحرام 
،  "من استطاع منكم الباء فليتزوج   خاطب الشباب،بالمروية التي تينعقون    السقيفي

  114".نه له وجاءإف  وم ومن لم يستطع فعليه بالص   حصن للفرج،أ غض للبصر و أ فإنه  
كانت المروية صحيحة، للشباب فقط وليس للشابات أيضًا؟    إذاهنا الخطاب،   ماذال

هل الشابات حجارة؟ أال يشمل الخطاب الديني دائمًا المؤمنين والمؤمنات؟ الم يكن  
هذه المروية    تكان  إذا نفسهن للزواج من الرجال؟ و أهناك نساء مقتدرات ماليًا يهبن  

جعل الصوم في رمضان  ؟ هل  صحيحاً   فهل فهمها كهنة التضليل فهماً فعاًل  صحيحة  
الصحابة أنفسهم خالل ساعات  من يسمونهم بختان  لم يأالناس ال تفكر في الجنس؟  

َأنُفَسُكْم َفَتاَب   ﴿َعِلَم ّللا ُ َأنَُّكْم ُكنُتْم َتْختاُنونَ   بقوله،   القرآنفضحهم  الصوم وبعدها كما  
ال يربط القرآن  أ  115؟ ﴾ .َلُكمْ  ا َكَتَب ّللا ُ َفاآلَن َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوْا مَ  َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكمْ 

هنا بين الطعام والشراب والجنس؟ هل تنفصل هذه الشهوات عن بعضها البعض؟  
ن  أذ  إ الجنسية؟  لرغبة  االشعور بن الصيام يمنع  كهنة البالط السقيفي أفكيف يدعي  

لها  الرغبة   الكامنةأالجنسية يمكن  الطاقة  "ما    ن تنطلق من  يسمى  في اإلنسان؛ 
فقط من    باالستامينا"،  و ال وليس  البطن.  شراب ال طعام  في  وترتبط    الذي    يضاً أبل 

بقوله،  الصحابة  خاطب القرآن  كما  الجنسي حتى ولو كان البطن فارغًا  بالتفكير  
ورغم النقلة الروحانية من    ماءكل والرغم فراغ بطونهم من األ  ﴾ َأنُفَسُكمْ  ﴿َتْختاُنونَ 

بنقلة  حقًا  يشعرون    يختانون أنفسهم أثناء الصوم أولئك الذين    كان  إذا أثر الصوم  
مع بعض عالها  أ كما جاء في المروية    "وجاء"نعم، قد يكون الصوم    !روحانية فعلية

و التفكير فيها  أرغبة الجنسية  منع اليال  ن الصوم  ألالناس وليس مع جميع الناس  
فالتفكير في الجنس يظل قائمًا على مستويات  َأنُفَسُكْم".   "َتْختاُنونَ   ،تعبيرنا في  رأيكما  

نفسه حتى  على  الصائم  سيطر  ذ قد ي! إ﴾ َأنُفَسُكمْ  ﴿َتْختاُنونَ مختلفة كما وضحت آية  
و الشابة  أكثر من ذلك! فهل سيصوم الشاب  أن يفعل  أيستطيع    قد ال المساء لكنه  

"من استطاع منكم  كانت مروية    إذاو كل سنوات عمره الدراسي؟ هل هذا ممكن؟  
ف بالصيام  فعليه  يستطع  لم  ومن  فليتزوج  وجاء" إالباء  له  فعاًل    نه    ماذا فصحيحة 

الباء"؟    سيكون  ال نرى    ماذالفمصير األرملة والمطلقة التي ال تشملها "استطاعة 
عجالت الجنس الساحقة والقاهرة التي يعاني  الهروب وترك الواقع يرزح تحت  سوى  

هل  فلهي؟  صهاك بتدخله المنقلب على التشريع اإل  ابنمنها المجتمع والتي مهد لها  
﴿مَّا َفرَّْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن    ،مر من دون عالج والقرآن يقول هذا األ  سالم ترك اإل
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القرآن أ   ؟ ﴾َشْيءٍ  يقول  اْلِكَتا  ،ال  َعَلْيَك  ْلَنا  لِ ُكل ِ ﴿َوَنزَّ ِتْبَيانًا  َوَرْحَمًة  َب  َوُهًدى  َشْيٍء 
لم يفرط من    الكتاب ن  أ كان كهنة البالط السقيفي يؤمنون   إذا ف  ؟ ﴾ َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمينَ 

م زواج المتعة تحت  ترزح المجتمعات التي تحر ِ   ماذاللكل شيء ف   شيء بل كان تبياناً 
جهاض وهتك  إ ب وتفحش و الفوضى الجنسية من زنا وشذوذ جنسي واغتصا  عجالت

وكهنة  يقف المجتمع  بينما  في الشوارع    ةوتفكك أسري ومعاكسوزنا محارم  عراض  أ 
مثل المسيار  نماط زواج أخرى أذلك باختالق   ون و يعالجأذلك أمام    ينعاجز الدين 

وقد عجزوا عن كبح جماح    صهاك  ابن   ون تابعي و اإللهي  الشرع    جاوزت والعرفي و 
التي  هذه المجتمعات   تمسكت؟ فهل  الجموح والجنوح الجنسي الذي يسحق المجتمع

كما هي مبينة    هاتت لألهية التي  شرى اإل دى والرحمة والبُ بالهُ تدعي انها إسالمية  
اآليات   اعتبرت  أ م  أعالها  أ القرآنية  في  خرَّ   ابن نها  حتى  وتبعته  نبيها  ت  صهاك 

حريمه لزواج المتعة صهاك بت  ابنت التشريع الصهاكي المنحرف؟ فنحرافاإبصرعى  
قد كان  و لم يكن له دليل لفعل التحريم ذلك وال برهان. بل فعل ذلك لحاجة في نفسه  

المخزية.    آثارهيعلم هو   لى  إ   سقيفيةال   اتالمجتمع  بالفعل فإنه ظل يقود و الحتمية 
   منحدرات الهالك االخالقي والسلوكي.

فزواج المتعة ال يختلف عن الزواج العادي في شيء  ما ذكرنا سابقًا  وك          
خر  آ   وتمتع رجالً   جراً أ ن المرأة تتمتع وتأخذ  أإال في المدة واإلرث. والمغزى في ذلك  

خالل  تراقب المرأة نفسها    . الفراق بينهمابعد ذلك  لى فترة محددة ويحدث  إ مقابل ذلك  
خر لفترة محددة ويحدث الفراق بينهما بعد  آعدة شرعية وبعدها تتمتع مع رجل    فترة 

تبني  فإنها    . ونتيجة لذلكذلك وتراقب نفسها مرة أخرى خالل عدة شرعية وهكذا 
ذريةً  وتنجب  حالل  في    وبهم الحقاً   تعيش معهم   حالالً   ثروة  وتقود حياة طبيعية 

  غرائزها  شباعمنبعًا إل  هذه الرخصة الشرعية  المتمتعةتتخذ المرأة  تالمجتمع. وهكذا  
كمة الحِ تكمن  وهنا    توريثهم وتربيتهم و   ذريتهاوأنجاب  مداخيلها المادية  كسب  الحيوية و 

وهنا الفائدة التي تجنيها   يه بأرث  إالمتعة من    مولود عدم توريث  وراء  والمغزى من  
راد  أ  إذاو  . وهي عجوزها الحقاً نويراعو   وهم صغار  ذرية تنفق عليهم   من امتالك م  األ
يجعأ  زوجانال المؤقت    الن  ذلكالحق    افلهم  دائماً   زواجاً الزواج  و في  كان    إذا. 

المقذوفة في المزابل وتنهشهم    منتجات الزناله فان    تعاىل  المجتمع يمارس ما أحل هللا
يتام"  دور "األ  القابعين في الدور التي نسميها خجالً أولئك  و  أن  الب كما يحدث اآلكال
األمان  بمهاتهم يتمتعون  أف  اكنأكأن على رؤوسهم الطير لكانوا بين  يعيشون هناك  و 

مومة الذي  من نداء األ  نمهاتهم بالقرب منهم مشبعات ألنفسهأولظلت  األم    وحنان 
يكبرن ولم يكن   عندمامهاتهم  عندما يكبرون أطفال  هؤالء األرعى  ول   . بين جوانحهن



 447                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

لى دور  إ  م مهاتهأ  نولما ذهب  ؤهم وآبامهاتهم  أالمجتمع ليوصمهم ويعيرهم بما ارتكبت  
الحقاً  المتعة  وهكذا  .  العجزة  والسلوكي   يزيلفزواج  والضميري  النفسي  الشقاء 

في كبرهن  نساء  الشقاء عن ال  زيل ويشبع غرائزه الحيوية  ن يأواألخالقي عمن يريد  
والبؤس اإلنساني  الكثير من المشاكل المجتمعية    ختفيت هكذا  و   ءولياأن يجعل لهن  أب

ًا علينا أن نتدبر في قول أمير المؤمنين اإلمام  حقالناتج عن الزنا وآثاره المدمرة و 
" وبذلك  .شقي إال  زنى ما  عن المتعة الناس نهى عمر  أن  "لوال ،  عليه السالمعلي  

والمعنوي والجسدي    النفسي  رث الشقاءجعل الزاني يي  ا تختلف المتعة عن الزنا. فالزن
المتعة   والجسدية ألنه  بينما زواج  النفسية والمعنوية  االنسان الصحة  زواج  يورث 

فراق  هو  شهود واتفاق بين الجانبين لفترة مؤقتة وليس فيه طالق بل  يخضع لشرعي  
مثل  وهذه الفترة    . ن تعتد فترة العدة الشرعيةأ  وعلى المرأة   الزواج  بعد انقضاء مدة

ن عدة المتمتعة  أذ إ دائم. و وفاة الزوج في الزواج ال أ حاالت الطالق    دبعالعدة  فترة 
المتوف أكعدة المطلقة  واجبة   تساهم في حفظ  . حيث  دائم زوجها في الزواج ال  ىو 

 نساب من االختالط. األ
فإ           فعله  حقيقة  ما  هدماً   ابنن  كان  في    صهاك  والعفة  الطهر  لُعَرى 

جندة مدروسة  أصهاك لزواج المتعة قد نبع من    ابن. ويمكن الجزم ان تحريم  المجتمع
صهاك كان ينم عن    ابن ن ما فعله  أ. و يسالملمجتمع اإلاألساس األخالقي ل لهدم  

كانتنأ حقيقة   تحركه  أهناك    ه  خفية  كان  جندة  بالوكالة  بينما  بتنفيذها  هو  يقوم 
لم كيف تحرف الدين وتهدم قيمه وتجرده من تعاليمه وتشريعاته.  لصالح جهات تع

  ومعجباً   ليهود ل   مخلصاً   تلميذاً . وكان ايضًا  لليهود   جاراً كان  صهاك    ابنوكلنا يعلم أن  
.  التي كانت تأخذ بعقلهومنتظمًا في دروسهم السبتية  بتعاليمهم وكتبهم المحرفة    كبيراً 

ا اعتبره  وآلنبي  ولذلك  عليه  اهلل  وسلمصلى  له    له  قال  لذلك  نبوته  في    ، موبخاً شاكًا 
والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ال    الخطاب؟   ابن متهوكون فيها يا  أ"

تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحٍق فتكذبوا به أو بباطٍل فتصدقوا به والذي نفسي  
يتبعني."   أن  إال  ما وسعه  كان حي ًا  موسى  أن  لو  واقع  بيده  إلى  الشقاء  فانظروا 

وزره    والذي يتحملسالمية  على المجتمعات اإل   صهاك  ابنالمجتمعي الذي فرضه  
تحليل    آية  األخيرة من جزئيةاله في و صهاك ومؤيد  ابنتمعن    إذا ف  صهاك فقط.  ابن

دركوا ان تشريع  أل ﴾﴿َواَل َتْعَتُدوْا ِإنَّ ّللا َ اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ  ، المتعة والتي تقولزواج 
المتعة يساهم في منع وقوع ال المنهي  العتداء  الجنسية ألن اجرائم  وتطبيق زواج 

ذلك  منع  إن  لكن فو   .نواع الجرائم الجنسية أيشمل كل  عنه في اآلية القرآنية اعالها  
المتعة،شرعيالمخرج  ال زواج  وانتشار    ؛  الى  أدى  الجنسية  قد  مراض  األو الجرائم 
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ذلك  والنفسية  االجتماعية   وكل  الصلة  وقوف  ذات  وجه    ابنبسبب  في  صهاك 
يوم  فعل  بطريقة شرعية كما    نسان الحيوية اإل  تلبي رغبات التي  ة  لهياإلوصفات  ال

من   الناس  يحفظ  الذي  والنبوي  اإللهي  الُهدى  سبيل  قفل  عندما  الخميس  رزية 
 . الضالل

السقيفة كانت تتجاوز مجرد كرسي الحكم  أقطاب    ة جند أن  أوعليه يتضح           
. فقد  جعل الناس سعداء وآمنينلهي وكوامنه  بل كانت تستهدف الشرع اإل  .كهدف

ن يكون  أمنعه من  تو   الدين   فالتي تحر ِ مؤامرات  نواع الأقطاب السقيفة كل  أ  اتبع
لى سعادتهم واستقرارهم المجتمعي واألخالقي  إو يقودهم  أفي حياة الناس    موجوداً 

يوم    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    وصيةن  أقطاب السقيفة يعلمون  أوالنفسي. وكان  
  ها ننواع تلك الجرائم والمصائب والضالالت ألأ نقذ المجتمع من كل  ت رزية الخميس س

  وعامالً   وهادياً   خليفةً   يه السالم عل  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  اسم  توثيقيًا  ثبت  تس   تكان
لذلك  بالنصوص القرآنية والنبوية التي تحمي المجتمع من الضالل والشقاء والفساد.  

النبي  أوقف   في وجه  السقيفة  اسم  توثيق  ومنعوه من    صلى اهلل عليه وآله وسلمقطاب 
األدها و ي  واالنحالل    ضدحصنها  ممة  منظمة    وبدأواالضالل  عملية  لتبديل  في 

الذي  والتضليل  الستقبال مخرجات االفساد والتحريف    واقعالدين وتحريفه وتمهيد ال
طريق خلق مجتمع منحل  في  وكان منع زواج المتعة أحد أهدافهم االساسية    سسوه.أ

 وفاسق.   
الصهاكي            التحريم  هذا  تمردوا على  السقيفة  أقطاب  كهنة  أن بعض  إال 

حد كبار كهنة السلف، الذي  أ  116؛جريج   ابنيته. ومن هؤالء  لزواج المتعة وأقروا بحل
بل ومارسه أيضًا. وكذلك مالك بن أنس الذي أباح المتعة وقال،  اقر بأنه حالل  

وكذلك أحمد    117"هو جائز ألنه كان مشروعًا فيبقى مشروعًا الى أن يظهر ناسخه."
كثير في    ابنن  متعة فإومتحدثًا عن ال بن حنبل وابا حنيفة قد أباحاه حال الضرورة.  

عن   روى  تفسيره  في  عند    ابنتفسيره  اباحتها  في  الصحابة  من  وطائفة  عباس 
الضرورة. العالم األزهري المعاصر أحمد حسن الباقوري الذي كان وزيرًا لألوقاف  

. وبهذا النظر تخيرنا القول بإباحة هذا النوع من  في مصر وناشطًا إخوانيًا قال، "..
السالم( من مشروعيته الدائمة غير    م ما يراه فقهاء أهل البيت )عليه  الزواج، وارتأينا

المنسوخة فإنهم في هذا رضي هللا عنهم، كانوا من سعة األفق، وبعد النظر، بحيث  
 وابتغاءال يملك المسلم المنصف إال أن يسلك طريقهم، ويأخذ برأيهم إيثارًا للحق،  

لو أن رجاًل وقع في  ، "لرفاعي قالكما أن قاسم الشماعي ا  118."لصالح المسلمين 
أمر من األمور، وكاد أن يقع في الزنا، وال يستطيع لشدة غلمته دفع هذا الشبق  
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عن نفسه، ثم ال يجد طريقًا للحل من طريق الزواج الدائم باعتبار وجود النفقة، وما  
فحاالت الضرورة هذه كما قال حبر هذه    ...  يتبع ذلك، فقد نسميها حالة ضرورة

القيامة  ابنمة  األ يوم  إلى  موجودة  حاالت  هي  عبد    119."عباس  إبراهيم  ويقول 
وجهة نظر من    ،يعني الشيعة اإلمامية  ؛ ن و لهؤالء المخالف  وفي الحق أن ، "الحميد

حيث الدليل الشرعي ال تخلو من قيمة، ذلك أنه ال ينكر أحد من علماء األمة أن  
 صلوات هللا عليه، فهذا شيء  نكاح المتعة أبيح في وقت ما على عهد رسول هللا

متواتر يبلغ مبلغ اليقين، ومن زعم أنها حرمت بعد ذلك ونسخ حكم جوازها نسخًا  
مستمرًا، فعليه الدليل، هذا مع أن هللا سبحانه يقول: )فما استمتعتم به منهن فآتوهن  
ليس بمتعة قد   الذي  النكاح  الصداق في  المتعة ألن وجوب  أجورهن( يعني بدل 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى وثالث  :  قوله تعالى أول السورة  سلف في
ورباع، فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة. أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أال  تعولوا، وآتوا  

فما استمتعتم    : نآعباس كانا يقر   ابنيؤيده أن أبي بن كعب و   -النساء صدقاتهن نحلة
أجورهن فأتوهن  مسمى  أجل  إلى  منهن  من  وهكذا    120."به  واحد  أي  يستطع  لم 

اقطاب المذاهب التي تدعي أنها سنية مثل مالك أو احمد بن حنبل أو أبا حنيفة  
النبي   أن  يدعي  جميعهم    صلى اهلل عليه وآله وسلمأن  اقر  فقد  المتعة.  زواج  حرَّم  قد 

وجز  بل  الضرورة.  عند  تلك    ابنم  بحليته  من  يخلو  زمن  هناك  ليس  أنه  عباس 
معاصرون الذين يسمون أنفسهم  الضرورة الى يوم القيامة. كما أنه حتى الكهنة ال

أهل ُسنَّة قد أدركوا المغزى اإللهي من وراء تشريع زواج المتعة. وبعد هذا التناول  
تعة إال  المتعة يمكن ان نجزم أنه ال يصر على تحريمه زواج المالمسهب لزواج  

الفاحشة   وينشر  النهائي  السقوط  من  البشرية  أصنامه  يحمي  أن  يحاول  بين  من 
ودعم    مؤمنين ال الناس  اعراض  وهتك  والمثلية  االغتصاب  انتشار  على  ويشجع 

 صهاك!   ابنصناعة العهر والدعارة التي يديرها بعض الحكام؛ احفاد 
 

 صهاك متعة الحج   ابنتحريم  
 المتخللة المدة  في اإلحرام  محظورات إباحة الحج هين متعة  إ                    

 يكن لم من على فرض الحج داء العمرة قبلأ ن  أذ  إ العمرة والحج.   إحرامي بين
اْلَحجِ    ﴿َفَمن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى،  تعاىل  هللا  قول في كما الحرام  حاضري المسجد أهله

َرَجْعُتْم    إذااْلَحجِ  َوَسْبَعٍة   لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفيَفَمن   َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ 
اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَُّقوْا ّللا َ َواْعَلُموْا   َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن أَْهُلُه َحاِضِري  ِتْلَك َعَشَرة  َكاِمَلة  

لهية  شعائر اإلإحدى ال متعة الحج    تعاىلوبذلك جعل هللا    121﴾.اْلِعَقابِ  َأنَّ ّللا َ َشِديدُ 
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وعن التفكير غير السوي    الناسحرمات  التي تجعل قلوب الحجاج متسامية عن  
المقدسة أ الشعائر  لالحاج  فيكون    ثناء  الشعائرأكثر تعظيمًا    ابن. فهل عظم  تلك 

عرض  بلهية  صهاك الشعائر اإل  ابن. بل ضرب  بداً ألهية؟ ال،  صهاك تلك الشعائر اإل
 "أيها  ، سالمية قائالً وانتهك مسرى الشعائر اإل  الشرعي   الحائط واجتهد مقابل النص 

 عليهن، وأعاقب عنهن وأحرمهن أنهى وأنا  هللا رسول عهد على كن ثالث   الناس
ن  أصهاك عن متعة الحج بالرغم من    ابننهي    ماذالف   ".الحج  ومتعة النساء متعة

ذ  إلى يوم القيامة؟  إقال ان العمرة قد دخلت في الحج    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
كما مارسها الصحابة في عهد    صلى اهلل عليه وآله وسلممارسها الصحابة في زمن النبي  

قحافةأ  ابن األول؛    غتصب الم عهد    ،بي  من  فترة    ابن   ؛الثاني   صب غتالموحتى 
راد  أخالقي الذي  استهداف للسمو األصهاك لمتعة الحج   ابنمنع  ألم يكن صهاك.  

وامر هللا  أصهاك    ابنلم يناقض  ؟ أمن خالل تشريع متعة الحجترسيخه    تعاىل  هللا
ليس ذلك انتهاك صهاكي للتشريع والشعائر  أ؟  لمتعة الحج  بهذا النهي الصهاكي  تعاىل
صهاك    ابن انتهك   ماذا لف ؟  ي تسمو بروح واخالق الفرد المسلمالسامية الت سالميةاإل

من تقوى القلوب؟ فأين تقوى القلب في    تعاىل ليس تعظيم شعائر هللا  ؟ أتعاىل   شعائر هللا
 صهاك تلك؟ ابن تصرفات  

لهية التي تسدد  م اإليَ صهاك مع باقة القِ   ابن ومن خالل تفحص تعامل            
  ابن ن أنجد وترفع من مستواه الِقيمي واألخالقي والسلوكي فراد والمجتمع خالق األأ

في    تعاىلالتي بيَّنها هللا    واألخالق لهية من القيم  لتلك الباقة اإل  صهاك كان معادياً 
عن متعة الحج  نهي  ال بف.  وسلوكياً   خالقياً أمر عباده بالتمسك بها ليرتقوا  أالقرآن و 

صهاك بذلك    ابنلعباده وحرك    تعاىلعطاها هللا  ل رخصة ا صهاك قد عطَّ   ابنفإن  
مشاعر جنسية غير مرغوبة في المشاعر المقدسة وزرع بذرة الخالف واالختالف  

المسلمين.   بين  والفرقة  قالإوالفتنة  بخصوص   رضي اهلل عنه  هللا عبد بن جابر ذ 
 "فعلناهما  ،والحج  النساء متعتي في الزبير بن هللا  وعبد بن عباس هللا عبد  اختالف
وتسبب هذا النهي في   122".لهما نعد فلم  عمر، عنهما نهانا ثم  رسول هللا في زمن

حها  ي وضَّ تاختالق شعائر مختلفة ومتضاربة تسير ضد شعائر المنهج النبوي ال 
نة. وبذلك أصبح هناك منهج  صحابةوفعلها ال  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي   النبوية    السُّ

ظل   بالنواجذ    عليهم السالم  البيت   أهلالذي  عليه  ويعضون  به  يتمسكون  وأتباعهم 
منهج الخط السقيفي الذي يرفع ممارسات  ويبلغونه للناس وفي المقابل كان هناك  
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نة إلى مستوى مصادمة القرآن و المنحرفة  قطاب السقيفة  أ   النبوية بل ويدحض  السُّ
نةالقرآن و   ويحارب  ى روَ يُ إذ    انحرافات أقطاب السقيفة.حماية  من اجل    النبوية  السُّ

المؤمنين اإلمام   نأالمسيب   بن سعيد عن   ابناختلف مع    عليه السالمعلي  أمير 
المتعة؛ متعة بينما كانا بعسفان عفان المؤمنين  قال  . حيث  الحج في شأن  أمير 

بالنهي    ابنفهم  من    مستغرباً   عليه السالمعلي  اإلمام   يتمسك  الذي  الخاطئ  عفان 
نةمر  ألمتعة الحج ويترك    الصهاكي  أمر عن تنهى أن إال تريد "ما  ، النبوية  السُّ

المؤمنين اإلمام  كد  أو   123هللا!" رسول فعله نهج  رْ َض   عليه السالمعلي  أمير    ابن به 
نة  ألدع كنت "ما  ، صهاك بعرض الحائط وتمسكه بالنهج النبوي قائالً   لقول السُّ

  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  وهكذا دحض    .صهاك  ابن يقصد  124"؛أحد 
.  تشبث باالنحراف الصهاكيالذي يعفان    ابنوفضح  صهاك لمتعة الحج    ابن منع  

نةعفان من    ابنصهاك و   ابنفأين كان   عفان، فيما تسمى   ابنالم يتعهد    ؟ويةالنب  السُّ
ن أكما    ؟ وآله وسلم  صلى اهلل عليه  وسنة نبيه  تعاىلبشورى الستة، على اتباع كتاب هللا  

التحريم ألنه كان   هذا في ، صهاك  ابن  ؛ ألبيه  نفسه كان مخالفاً  عمر بن  هللا عبد
 عن الشام سأله  أهل من  أحداً أن   يروى  حيث  . تعاىلمخالفًا لما انزله هللا    تحريماً 
 "إن  ،الشامي " فقال."هي حالل   ،عمر  بن هللا عبد فقال  . الحج  إلى بالعمرة التمتع 

فقال.عنها نهى قد  أباك أبي إن "أرأيت  ،عمر بن هللا عبد "   عنها، نهى كان 
  استنكر وفي رواية أخرى    125هللا؟" أمر رسول أم  اتبع أبي أأمر هللا، رسول وصنعها

  ، ذ قال إ .  صلى اهلل عليه وآله وسلم ورسوله  تعاىل   حله هللا أبيه لما  أتحريم  هللا بن عمر عبد 
نة  تترك هللا، رسول وصنعها عنها ينهى أبي أن كان "أرأيت   126أبي؟" قول وتتبع السُّ

   127".هللا صنعها رسول لقد  :فقال  هللا. رسول أمر "بل  ،الرجل فقال
نها تم ارجاعها  أ نهى عن متعة الحج إال  قد  صهاك    ابن ن  أالرغم من  وب          

المتعة؟  رجاع ممارسة متعة الحج ولم يتم ارجاع ممارسة زواج  إتم    ماذال. فالحقاً 
االستثمارات  السلطة و صحاب  أ ن متعة الحج مصدر مال يصب في جيوب  هل أل
بعاد العفة في زواج  أ  وا ن ُيَقيِ مأ  وايستطعإال أن االعراب لم    ؟ راضي المقدسةفي األ

  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    نسوا أن  وقد   صهاك؟   ابنوفضلوا اتِ باع انحراف  المتعة  
الت مجتمع الطهر والعفة  دخَ أسس لهم مُ ي نفس الوقت  فأنقذهم من وأد البنات و 

واقع داحسهم    إلى ن ينتكسوا  أعراب ومنافقيهم إال  لكن يأبى األ  االخالقي   واالنضباط
اءهم في  ابنوتعنيس بناتهم واشقاءهن واسقاط    هم وقتلهم النفس ووأدهم الطهرئوغبرا 
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المنغلقة  و عرابية  األ  سيةنف رجاع ممارسة زواج المتعة ال إعدم   يوضح  ال أ  . براثن الزنى
لتي تستمرئ الزنا وهو حرام لكنها تستكبر على زواج المتعة بالرغم من  اوالمعقدة  

الخالدية الراسخة  ية واالنحراف والدعشنة  ائمالجر لجنوح و ل ر  ليس ذلك تعبيأ نه حالل؟  أ
 وانضباط؟ وأدبخالق أورفض لكل مصدر في كوامنهم 

علينا  هنا،            نسألأيجب  ت  ن  النفسية  غاسئلة  التركيبة  غور  لتحلل  وص 
صهاك متعة الحج ومتعة النساء    ابناختار    ماذال:  صهاك  بنوالسلوكية واالخالقية ال

يحافظ  التشريع اإللهي الذي    إزالةعلى  حريصًا  صهاك    ابنكان    ماذالهما؟  مَ حر ِ ليُ 
؟ وهنا يسأل كل  البشري   سلوك ال  استقامةطهر و المجتمع و وطهر عفة  أخالق و على  

مور التي لها زاوية  صهاك تجاه بعض األ  ابننطباعات  ال   ومحللحث في التاريخ  اب
كان   هل  والعفة   في  صهاك   ابنمحددة:  الطهر  مع  واالستقامة   صراع    واألخالق 

  ابن هل كان منع  صهاك يشتاق ويحنُّ لقديٍم له؟!!!    ابن هل كان    ! والسلوك القويم؟! 
النغماس في  وا  تعاىللهجر ما أحله هللا  الحج دعوة للمجتمع  الزواج و   متعةلصهاك  

صهاك ذلك وما    ابنفعل  ماذالمنها؟!  تعاىل نواع الفواحش التي أنقذه هللا أ وكل  االزن
صهاك يحرص على    ابن هل كان    ! والنزعات التي كانت كامنة فيه؟!  دوافعهي ال

كل  إ الفأشاعة  المؤماحش  و نواع  الين نبين  لنا  فليفسر  الخط    كهنة ؟  لهذا  الموالون 
الُحْمرة، الصهاكي فاقعة  االضاءات  ذي  تحريم    ؛  وراء  من  الحقيقية    ابن الدوافع 

  ا ن ينظروا إلى الرجس والنجاسة والزنأعليهم    ! صهاك لزواج المتعة ومتعة الحج
  ابن م  كان سيكون الحال لو لم يحر ِ   ماذا   ا والمثلية في المجتمع من حولهم ويتخيلو 

ال الحجصهاك زواج  العفة  ! دعهم  متعة ومتعة    والطهر  واالستقامةيقيسوا معيار 
ذلك التحريم الصهاكي المتغول على  م يحدث الذي كان سيكون عليه المجتمع لو ل 

  فائدةلل  ما جاهالً إصهاك    ابن لهية! فبمنعه زواج المتعة ومتعة الحج كان  الشريعة اإل
الفوائد لكنه حاربها لشيء في    تلك   نه كان يعلم أ و  هما أالطهرية والخلقية والسلوكية ل
والمثلية    اشاعة الفواحش مثل الزنإ جل  أ من    متقصداً   نفسه بل واستهدفها استهدافاً 

 هية!  لتركيز على شعائره اإلنع المجتمع من ال في المجتمع وم
 
 لقرآن ومحاولته حشر فرية الرجم فيهبنقص اصهاك  ابن دعاء ا

كمل الدين  أ  تعاىلن هللا  أ صهاك القرآن بالنقص رغم    ابنلقد اتهم                      
ليثبتوا فرية    مروياتتم النعمة ووعد بحفظ الكتاب. إذ فبرك كهنة التاريخ السقيفي  أو 

  ابنفرية  ب  ر  قِ وكأنه مُ   عليه السالم   اً عليأمير المؤمنين اإلمام  روا  صهاك ويصو ِ   ابن 
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اك للقرآن بالنقص يدل داللة واضحة  صه  ابنإن اتهام  .  صهاك الخاصة بالرجم 
امتالك   لها    ابنعلى  تهويدية  لعقلية  التي  أصهاك  التحريفية    ابن   اجتهدجندتها 
على   اإل إ صهاك  في  سابقًا  سالم.  دخالها  رأينا  كان  وكما  مغرماً   ابن فقد   صهاك 

في  وحاول حشرها فرية الرجم أخذ منها . وقد اليهودية التي اخذت بعقلهساطير باأل
 القرآن باختالق آية من عنده.  

صلى اهلل عليه وآله ن يمثل دور النبي  أ  صهاك  ابن يحاول  وفي هذا السياق،            
خ وَهَمه بأنه "زميل" النبي  وسلم   ! إذ يقولصلى اهلل عليه وآله وسلم  وُيخِرج فريته بطريقة ُترسِ 
قد سننت لكم السنن وفرضت لكم  " ظاهر، منقطع النظر وتصنُّعغباء ب صهاك  ابن

ن ال تضلوا  اال  إالفرائض وتركتم علي الواضحة، وصفق بإحدى يديه علي األخرى،  
ن تهلكوا عن آية الرجم، ان يقول قائل: ال نجد  أياكم  إ، ثم  وشماالً   بالناس يميناً 

ن يقول  أحدين في كتاب هللا، فقد رجم الرسول ورجمنا، واني والذي نفسي بيده: لوال  
زنيا فارجموهما   إذاالشيخ والشيخة  'لكتبتها:    الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب هللا

فانظروا    128".ل عمرتِ قُ   تىح نا قد قرأناها، قال سعيد: فما انسلخ ذو الحجة  إ ، ف'البتة
الشيطانية التي تحاول ان تجعل من  صحاب العقول الى هذه المروية الصهاكية  أيا  
صهاك    ابن ًا الناس على ما اسماها  ركاوت  وفارضًا للفرائض  ًا للسنن ناسصهاك   ابن
اولياءه من    بن حقًا ال  !!! ضحةبالوا  نبيًا على  نفسه  ب  أن ينصِ  صهاك الحق في 

العاقل  المتصهيكين!   المرء  يقينًا ان  الذي  وكل يوم يزداد  التاريخ بدقة    ابن درس 
نةزورًا وبهتانًا اهل    أنفسهمصهاك هو نبي من يسمون   والجماعة وال نبي لهم    السُّ

أي ُسنَّة  و في كمال القرآن!    تشكك ذه المروية الصهاكية  في الحقيقة، فإن ه غيره!  
قة لإلسالم  ة اليهود المخترِ نَّ نها واضحة؟ هل هي سُ أصهاك    ابن تلك التي يدعي  

صلى اهلل عليه وآله    ام هي ُسنَّة النبي  صهاك  ابن تحت قيادة  من خالل كعب األحبار و 
وفروض اإلسالم أن    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    ةنَّ سُ صهاك ل   ابنفهل سمح    ؟ وسلم

  ابنيرتكب  الصهاكي اعاله  ص  النففي  وحرفها؟    رقهاام منعها وحبين الناس  تنتشر  
صهاك القرآن بالنقص ويفتري    ابنذ يتهم  إ.  العظيمة  من الموبقات  حزمةصهاك  
سمجة ووقحة  ز جرأة  ابر إ و قرآنية  نه آية  واالدعاء بأ الكذب بفبركة نص    تعاىل  على هللا 

صلى اهلل عليه وآله   يام النبيأنه قرأه  أ في محاولة حشر ذلك النص في القرآن بادعائه  
لقاها  أ صهاك المفبرك ركيك وواضحة بنيته الشيطانية التي    ابنن نص  أرغم    وسلم

 صهاك وأمثاله.    ابنه على ؤ الشيطان وأوليا
هو سعيد    مروية ن الرواية غريبة في سندها ومتنها. فالراوي األصل للأكما           
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ليؤكد وجود عقوبة الرجم    الناس  صهاك خطب في  ابن ن  إبن المسيب الذي يقول  
! ولكن كواليس  او نسخها  حذفهاصهاك إنها تم    ابن يدعي  القرآن الكريم في آية  في  

ن سعيد بن  أصهاك قد فاتت عليها حقيقة    ابن التحريف التي تتحدث على لسان  
طفل    ي يرو سكيف    . وعليهصهاك  ابنالمسيب كان عمره عامين فقط حين هلك  

  ابنيحبو ممن خطب فيهم  مازال  يكون طفل سصهاك وكيف    ابنيحبو عن مازال  
. ولتأسيس  روايةال  ه لهذ  المسيب راوياً   ابنن يكون سعيد  أذن ال يمكن  إ   !صهاك؟

سالمي الواضح حاول البخاري  التحريف وحشر التشريع الصهاكي داخل التشريع اإل
عباسامثالومسلم و  عبد هللا بن  لحبرهم  للرواية ونسبوها  أخرى  اسانيد  فبركة  ؛  هم 

 .  هاكص  ابنخليل ورفيق 
  ابنن أصهاك اختلق خامة تجعل كل قارئ لها يتأكد من   ابن وعليه فإن           

لى حدوث تالعب  إبطريقة او أخرى    إدعىه  أنصهاك قد اتهم القرآن بالنقصان و 
المرفوع    الصهاكي  التشريع  ذلكصهاك ومن خالل    ابن ن  أوهذا يوضح    . بالقرآن

الحها لم يتهم فقط القرآن بالنقصان  التي كان يعمل لصالمريبة  ليه من الكواليس  إ
ذهب الى مدى  سالمي بل و حاول تثبيت تشريع تلمودي داخل التشريع اإل   يضاً أ بل  

الناس  اعتراض  من  المزعوم  خوفه    دعاءه ا لوال  نفسه  في داخل القرآن  أنه حاول حشره  
ا التحريفية داخل  من اعتراض  صهاك    ابنفعاًل تخوف    إذالقرآن. فعلى اضافته 

صهاك    ابنومتى كان  ؟  في شأن يراه هو حقاً   يخاف من قول الناس  ماذا لف الناس،  
صهاك، علنًا، يشاقق    ابنيخاف من ردة فعل الناس تجاه باطله ومعاصيه؟ الم يكن  

ال يدعي كهنة البالط  ؟ الم يهدد بحرق بيت النبوة علنًا؟ أ صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي
صهاك القرآن    ابنك ال يخاف في الحق لومة الئم؟ فهل يترك  صها  ابنن  أ  السقيفي

  تعاىل  في كتاب هللا  صهاك  ابنويهلك حتى ال يقول الناس زاد    حسب زعمه ناقصاً 
صهاك باآلية    ابنم يسمع  لو كانت تلك الفبركات الصهاكية فعاًل جزءًا من القرآن؟ أل

ِدي   ،التي تقول القرآنية   َلُكْم  َأْكَمْلُت  َوَأْتَمْمتُ ﴿اْلَيْوَم  َلُكُم   َنُكْم  َوَرِضيُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم 
  القرآنيةلم يسمع باآلية  صهاك أن القرآن ناقص؟ أ   ابنيدعي    ماذا لاإِلْساَلَم ِدينًا﴾؟  

ْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ﴿  ،التي تقول  ْلَنا الذِ  صهاك    ابن كيف يتجرأ    129﴾؟ ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
﴿َوَلُيْسَأُلنَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة    ، التي تقول  القرآنيةلم يسمع باآلية  أ  على قول خطير كهذا؟

﴿انُظْر    ،التي تقول  القرآنيةصهاك باآلية    ابنلم يسمع  أ  130َيْفَتُروَن﴾؟  َعمَّا َكاُنوا
الَكِذبَ   ِ َعَلى ّللا  َيْفَتُروَن  مُِّبينًا﴾؟  َكيَف  ِإْثمًا  ِبِه  القرآنية    131َوَكَفى  اآلية  أال تجعل 

  تعاىل   ن االفتراء على هللا أصهاك    ابن لم يعلم  صهاك مرتكبًا إثمًا مبينًا؟ أ   ابن السابقة  
﴿َوَلـِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا    القرآنية،  نسان في خانة الكافرين كما تقول اآليةالكذب يضع اإل
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ِ اْلَكِذَب﴾؟  َيْفَتُروَن َعَلى  ليس  الكذب سوى الكافر؟ أ  تعاىل   من يفتري على هللا  132ّللا 
ويقف في    صلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي    صهاك عدواً   ابنيجعل  صهاكي أعاله  النص ال 

َجَعْلَنا ِلُكلِ  ِنِبيٍ  َعُدو ًا   ﴿َوَكَذِلكَ   القرآنية،  صف شياطين االنس والجن كما تقول اآلية
َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا َوَلْو َشاَء َربَُّك   َشَياِطيَن اإِلنِس َواْلِجنِ  ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى 

  133َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن﴾؟  َما َفَعُلوهُ 
فقط    "الشيخ والشيخة"ن  أصهاك    ابن! هل اعتقد  آخر  وهنا يطرأ سؤال          
الشيوخ والشيخات" يمكن  "الكثير من  أليس هناك  ؟  بالزواج ن  يمحصندائمًا  يكونان  

الكثير من الشباب والشابات يمكن أليس هناك  ؟  بالزواج  ن يكونوا غير محصنينا
لفاظ  أوقد وردت هذه اآلية الصهاكية الشيطانية بعدة    ؟ ن يكونوا محصنين بالزواج أ

وهنا    !من هللا وهللا عزيز حكيم"   زنيا فارجموهما البتة نكاالً   إذا منها "الشيخ والشيخة  
يقاع وصياغة ببالهة إن تحاكي  أحاولت    التيالفبركة البليدة والغبية  الباحث    تكشفي

اِرقُ   ،اآلية القرآنية التي تقول اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل   ﴿َوالسَّ َوالسَّ
َحِكيم   ّللا ِ  مِ نَ  َعِزيز   يبدو    134﴾َوّللا ُ  أنه  الواضح  إال  قدأمن  تلك    نه  فبركة  تمت 

اآلية الصهاكية الشيطانية بنفس طريقة النسخ واللصق التي امتهنها قصاصو البالط  
أحد  صهاك    ابنفهذه المروية المفبركة ذات السند والمتن المختل يجعل    ! السقيفي

اد المشككين في كمال القرآن  رو  أيضا أحد  ويجعله    كذباً   تعاىلاد االفتراء على هللا  رو  
صهاك الختراق التشريعات    ابنجندة  أنها جزء من  إتكشف المروية    . حيثوتمامه

قطاب السقيفة  أ. وقد كان منع  ةالتلموديطريقة  أخرى مفبركة على التشريعات  لهية باإل
ة على  تآمر جندة الخفية المتداول وبث الحديث النبوي جزء من تلك األالناس من  

ذ يذكر البخاري  إ .  من اجل تحريف القرآن  حافةبي قأ  ابن بدأها  والتي    سالميالدين اإل 
ن ال ترغبوا عن  أ  -نا كنا نقرأ من كتاب هللا  إ "ثم    دعي، ت صهاك    ابنرواية عن  

صهاك    ابن  على أنوهذا دليل    135..."- ن ترغبوا عن آبائكم  أنه كفر بكم  إآبائكم ف
إليقاع يحاول من    له وفقاً   ق ما يرو يشكك في القرآن وتمامه وكماله ويفبرك  كان  

 !  وغبية للقرآن لكن بطريقة خرقاء اللغوي خالله محاكاة اإليقاع 
صهاك في محاولة دفاعه عن ذلك القول الشيطاني يحاول    ابنن  أكما            

الناس في حجة الوداع  ته  طباخم عند   صلى اهلل عليه وآله وسلمن يظهر نفسه مثل النبي  أ
ج  خرِ الشيطان له ويُ   هرميما يث الناس بيحد ِ   هنا  صهاك  ابنولكن    استشهاده قبل  
ية  مر اآلأيما يختص بنبئ عن وجود شيء مريب فوبذلك يمسبق  الدفاع  بآلية ال  قوله

لهي  لقرآن والتشريع اإل اخالف  يلى شيء  إ الشيطانية التي تدعو الناس  الصهاكية  
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المحرفة.  و  للكتب  الركيكة  باللغة  الركيكة،  بلغة شبيهة  الرواية  هذه    ابن يبدو  ففي 
  ، ثم يذكر العبارة الركيكةمرويته.  لمنكري    لزوبعة في فنجان ومتصدياً   صهاك مختلقاً 

نها آية قرآنية بالرغم من  إ   صهاك كذباً   ابنعي  زنيا....." ويدَّ   إذا "الشيخ والشيخة  
هللا  أ َوَأْتَمْمتُ ﴿اْليَ   ،قال  تعاىل ن  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  َلُكُم   ْوَم  َوَرِضيُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم 

الناس أنه قد بلغ كامل الرسالة واقر    صلى اهلل عليه وآله وسلم  وأخبر النبي  ﴾ .اإِلْساَلَم ِديناً 
"لوال ان    ،صهاك يناقض نفسه عندما يقول   ابنن  أكما  الناس باستالم كامل التبليغ.  

صهاك    ابنفكيف يعتبرها    !ل الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب هللا لكتبتها"يقو 
فيما يقول    صهاك صادقاً   ابنال يأمر بإضافتها للقرآن لو كان  قرآنية ومع ذلك  آية  

 وليس كمن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار؟
نها ساقطة.  أفمن يتمعن في نص تلك اآلية الصهاكية الشيطانية يدرك           

موجود  لمفاهيمي الواالخلل اللغوي  . كما أن  تتكشف عملية الفبركة في النص حيث  
ايمكن  في النص ال   لتعني    "شيخ" . فكلمة  بداً ألقرآن  ان يرتكبه  القرآن  وردت في 

َوَهـَذا َبْعِلي   ْت ﴿َقالَ   ة القرآنية،الرجل المسن كما في اآلي َوَأَنْا َعُجوز   َأَأِلُد  َوْيَلَتى  َيا 
َأيَُّها   ﴿َقاُلوْا َيا   ، التي تقول  ة القرآنية وكذلك اآلي  136﴾ ِإنَّ َهـَذا َلَشْيء  َعِجيب   َشْيخاً 

  وأيضاً   137﴾ِسِنينَ ِإنَّا َنَراَك ِمَن اْلُمحْ  اْلَعِزيُز ِإنَّ َلُه َأبًا َشْيخًا َكِبيرًا َفُخْذ َأَحَدَنا َمَكاَنهُ 
القرآنيةاآلي َمْدَينَ   ، التي تقول  ة  َماَء  َوَرَد  َيْسُقوَن   ﴿َوَلمَّا  النَّاِس  َن  ُأمًَّة مِ  َعَلْيِه  َوَجَد 

 َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا اَل َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرِ َعاءُ  اْمَرأَتْيِن َتُذوَدانِ  َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهمُ 
تعني رجل كبير السن. أما    "شيخ"ن كلمة  أن  وكل ذلك يبي ِ   138﴾َوَأُبوَنا َشْيخ  َكِبير  

ب اختيار خاطئ من جانب من فبرك ذلك النص    يفه   "شيخة"كلمة  فيما يختص 
النص  ن أن  بي ِ تو  فبرك  ي لم    من  ولم  الذكاء  من  قدر  أقل  يحبك  أستطع  يمتلك  ن 

لي في  بَ ف القَ رْ شرير فاعتمد على العُ ال   دافعهالصياغة بالطريقة التي تتناسب مع  
ب ليأتي  " الصياغة  يختص  لكنه    "الشيخةكلمة  فيما  القرآني  التعبير  يالحظ  في  لم 

السن تُ شارة الى الاال   ى في القرآن "عجوز" كما فيسمَّ مرأة العجوز. فالمرأة كبيرة 
ِإنَّ َهـَذا   َوَأَنْا َعُجوز  َوَهـَذا َبْعِلي َشْيخاً َيا َوْيَلَتى َأَأِلُد   ﴿َقاَلْت ،  قولاآلية القرآنية التي ت 

 139﴾اْلَغاِبِرينَ  ﴿ِإالَّ َعُجوزًا ِفي في اآلية القرآنية التي تقول،  و كما  أ﴾  َلَشْيء  َعِجيب  
ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت   ﴿َفَأْقَبَلتِ في اآلية القرآنية التي تقول،    وأيضاً  اْمَرَأُتُه ِفي َصرٍَّة َفَصكَّ

   140﴾وز  َعِقيم  َعجُ 
و حد  أي تشريع  أعنا في القرآن فهو كفيل بدحض وجود  مَّ تَ   إذاكما وأنه            

ونرى    كان او غير محصن.  محصناً كان الشخص    إذا سوى الجلد للزاني  للزنا خر  آ
ى. حيث يقول القرآن  ن ز تي ترتكب العندما يقول القرآن في شأن الحرة ال  ذلك جلياً 
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الز اِنَيُة َوالز اِني َفاْجِلُدوْا ُكل  َواِحٍد م ْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َواَل َتْأُخْذُكْم  ﴿  الخصوص، في هذا  
ِ َواْلَيْوِم ااَلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطآِئَفة  م   َن  ِبِهَما َرْأَفة  ِفي ِديِن ّللا ِ ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلل 

رة ندرك التشريع  في اآلية التي تتناول زنا غير الحُ   ما ندلف تدبراً عندو   141﴾.اْلُمْؤِمِنينَ 
﴿َوَمن  اآلية القرآنية،  تقول    حيث رجم.  ال يشتمل على أي  لهي فيما يختص بالزنا  اإل
ا لَّمْ  مِ  َفِمن  اْلُمْؤِمَناِت  اْلُمْحَصَناِت  َينِكَح  َأن  َطْواًل  ِمنُكْم  َأْيَماُنُكم مِ ن   َيْسَتِطْع  َمَلَكْت 
اْلُمْؤِمَناتِ فَ  ِبِإيَماِنُكمْ  َتَياِتُكُم  أَْعَلُم  َبْعضٍ  َوّللا ُ  مِ ن  أَْهِلِهنَّ   َبْعُضُكم  ِبِإْذِن  َفانِكُحوُهنَّ 

ُمتَِّخَذاتِ  َوآُتوُهنَّ  َواَل  ُمَساِفَحاٍت  َغْيَر  ُمْحَصَناٍت  ِباْلَمْعُروِف    إذا فَ  َأْخَدانٍ  ُأُجوَرُهنَّ 
َذِلَك ِلَمْن   َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ  َأَتْيَن ِبَفاِحَشةٍ ُأْحِصنَّ َفِإْن  

القرآنية  اآلية هذه  ف 142﴾.َوّللا ُ َغُفور  رَِّحيم   َوَأن َتْصِبُروْا َخْير  لَُّكمْ  َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكمْ 
القرآنية ايضا  وهذه اآلية  .  ُحرَّةالعقوبة  نصف    زنْت تزوَّجت وَ   إذاتجعل عقوبة األَمة  

كالهما،    ، نأعالها  القرآنية أ   اتتؤكد اآلي. كما  تدحض وجود شيء اسمه حد الرجم
يجلدان وان المرأة غير الحرة المتزوجة الزانية تعاقب    محصن وغير الالزاني المحصن  

ون  ن تكأنه ال يمكن  أ   آخر  . وهذا دليلبنصف عقوبة المرأة الحرة المتزوجة الزانية 
بل، إن الموت    ه،في نصمكن تال ي  ،)الموت(   ؛ن الرجمأذ  إ  عقوبة المحصن رجماً 

وهو خمسون    ؛الجلد هو العذاب الذي يقبل التنصيف   إن.  )عقوبة(  عذاب  صالً أليس  
لألَ  نصف    ،ةمَ جلدة  الوهو  م  ؛ةرَّ للحُ   ة مقرر العقوبة  جلدة اوهي    " العذاب"وهو    ،ئة 

اآلي في  قول وهذا    . اعالها  اتالمقصود  أي    إذاف﴿  تعاىل   هللا  واضح من   ﴾ ُأحِصنَّ
ي الحرائر المتزوجات(  أ ﴾ ) من العذاب  ﴿َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناتِ تزوَّجن  

ت  التي  العذاب  لكلمة  القرآن  تكرار  ونالحظ  العذاب.  الى  من  الجلد  شير  عقوبة 
الل والجاريات كالهما،  ي  زنين.   إذا   ، حرائر  العقوبة  شرع  وبذلك  الجلد  و القرآن  هي 

لكن ال    تنصيف الجلد عدداً وهكذا يمكن    . ( للجارية  50  / للمرأة الحرة   100المعدود )
نة  حَص ن والمُ حَص ن الرجم عقوبة المُ أكل من يدعي  ف   (.القتل)   الرجم   يمكن تنصيف

صف  و الموت؟ هل هناك نِ أف الرجم نصَّ ن يفكر كيف يُ أعليه الذين يرتكبان الزنا ف
هللا    عوا معين عقول فقهاء الظالم الصهاكيين الذين شرَّ أيمكن ذلك؟    موت؟ هل 

حلوا قومهم  أو  لواوبد واحرفو دين  الانتهكوا تعاليم ونتيجة لذلك نعمته كفرًا لوا بد  و  تعاىل
البوار؟  بالذِ كر    دار  المُ أن  الجدير  الزنا ال عقوبة  جْ الجارية  ارتكاب  جلد  برة على 

مُ  تملك حرية االختيار برة على  جْ عليها ألنها  وال  القرآن    . ذلك  ينهى  جبار  إ لذلك 
الزنا القرآنالجارية على  اْلِبغَ ﴿   ،. حيث يقول  َعَلى  َفَتَياِتُكْم  ُتْكِرُهوْا  َأَرْدَن  اَواَل  ِإْن  ِء 

ِإْكَراِههِ  ُيْكِرهُهن  ِفِإن  ّللا ِ ِمن َبْعِد  ْنَيا َوَمن  اْلَحَياِة الد  ل َتْبَتُغوْا َعَرَض  نًا  ن  َغُفور   َتَحص 
 صهاك الشيطانية.  ابن يكتشف فرية  اعالها    القرآنية  ياتاآلفمن يتدبر في    143ر ِحيم ﴾
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والزانية            بالزاني  الخاصتين  السابقتين  اآليتين  في  "العذاب"    واألَمةفكلمة 
التي تقرر حد نساء  القرآنية  في اآلية    يضاً أ ونجد ذلك    .عني الجلد تَ   الزانيةالمحصنة  

عقوبة المرأة  ذ تكون عقوبتهن ضعف  إ   .الزنا ارتكبن    إذا  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
تجعل    صلى اهلل عليه وآله وسلم التي تتناول نساء النبي  القرآنية  مئتي جلدة. فاآلية  ؛الحرة

جلد   الزانيان؛  موضوع  والمرأة  أو غير  محصن الرجل    أكثر وضوحاً   ين،محصن ين 
يَا ِنَسآَء الن ِبي  َمن َيْأِت ِمنُكن   ﴿  ، حض وجود رجم في االسالم. اذ يقول القرآنوتد 

  القرآنيةعندما نتمعن في اآلية  ف  144ِبَفاِحَشٍة م َبي َنٍة ُيَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن﴾
  نستزيد يقيناً زنين فإننا    إذاة العقوبة لهن  فاعالها والتي تهدد نساء النبي بمضاع

فهل   .تعاىل  صهاك كان افتراء على هللا  ابنن ما قاله  أ سالم و دم وجود رجم في اإل بع
يُ  كيف  الصهاكي؟  البالط  حمير  يا  الموت  مضاعفة  لنفس  يمكن  الرجم  ضاعف 

  زوجاتمن  رتكب الزنى  ن من تإالشخص؟ وهل يموت الشخص مرتين؟ وعليه ف
تُ تُ   صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي لكن  فقط  الحرةجلد  جلد  جلدات  عدد  مئتي  ؛  ضعف 

صلى اهلل عليه وآله    هي المتوازي فيما يختص بزوجات النبيلنصاف اإلجلدة. ونجد اإل
نات  ضعف ما للمحسِ لهن  في هذه الحالة  . فة صالحعمال ال عندما يعملن األ  وسلم

َأْجَرَها    اِلحًا ُنْؤِتهَ َوَمن َيْقُنْت ِمنُكن  هلل ِ َوَرُسوِلِه َوَتْعَمْل َصا﴿،  تعاىل  هللا  يقول  .من األجر
َتْيِن َوأَْعَتْدَنا َلَها ِرْزقًا َكِريماً  يضا ذكر القرآن كلمة العذاب المذكورة  أوهنا    145﴾. َمر 

يقول القرآن  إذ  الخاصة بجلد الزاني والزانية كما هي مبينة اعاله.  نية  آ القر في اآليات  
تشير  فُيَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن﴾  ﴿ ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  في شأن زوجات النبي

  " العذاب"لجلد بكلمة  ل  يضاً أ   صلى اهلل عليه وآله وسلم   في حالة نساء النبيالقرآنية  اآلية  
دنيوي محدد  أي الجلد وليس هناك عذاب  المذكور في شأن الجارية والمرأة الحرة؛  

 الزنا.  تكب مر في القرآن إال الجلد على 
القول القرآني،  ماء بفي حالة اإل  نصفاً   " العذاب"جعل القرآن ذلك  فقد  وهكذا            

﴾؛ وهو خمسون جلدة وهو نصف  ﴿َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ 
بينما تأخذ زوجة النبي  وهي مائة جلدة،    ا؛ زنتي ترتكب الالحرة ال )َجلدات(    عذاب 

ي مئتي جلدة  أالحرة؛  المرأة  ضعف عذاب  التي ترتكب الزنا    صلى اهلل عليه وآله وسلم 
  صلى اهلل عليه وآله وسلم الزانية ربع عقاب زوجة الرسول  المحصنة  مة  األَ حصل  وبذلك ت 

  ن الرجمأ. وبما  " بالعذاب"كل أنواع الجلد ذلك  وقد وصف القرآن    ارتكبت الزنا  إذا
صلى    ن ُيَضاَعف في حالة نساء النبيأال يمكن    ، و الموتأالقتل  الصهاكي يعني  
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  تي ترتكب الزنا ألن المحصنة ال  مةفي حالة األَ وال يمكن تنصيفه    اهلل عليه وآله وسلم
( الجلد  هو  حاالت  الثالث  في  المكرر  والمرأة  العذاب  و   – الرجل    -   الحرةالحر 

محصنين  غير  او  و ) جلدة(،  100:  محصنين  غير    -  مةاألَ العبد  او  محصنين 
جلدة(. وبذلك وضع القرآن    200زنت:    إذا جلدة(، )زوجة النبي    50:  محصنين

أو غير  جارية محصنة  لعبد وال جلدة ل   50  مخصصاً   افي جريمة الزن  هيكل العقوبات
  200ين، وو غير محصن أ ينمحصنكانوا    إذا والحرة   جلدة للحر  100ومحصنين،  

ن  نه ال يوجد رجم للزاني ألأ . وهذا يوضح  صلى اهلل عليه وآله وسلمجلدة لزوجة النبي  
  اً عاقب أحدن نُ أمكن  ذ هل يُ إ ف!  اعَ َض ن يُ أف وال يمكن  صَّ نَ ن يُ أالموت ال يمكن  

ين عقولكم يا من تدعون  أحد؟  ن نضاعف الموت أل أبنصف الموت؟ هل يمكن  
ليست اآليات القرآنية  أ؟  ادعى ذلك   كم، ربصهاك؛    ابنألن    سالم وجود رجم في اإل

ون على االنحراف الصهاكي على حساب  صرُّ نكم تُ أ م  أر؟  واضحة لكل عقل متدب ِ 
ب االنسان بضعف  عاقَ ن يُ أ؟ فهل يمكن  وذلك حماية ألصنامكم التاريخيين   القرآن
غبياء؟ فالقتل  كهنة البالط السقيفي األ  و نصف قتل؟ مالكم كيف تحكمون ياأقتل  

نه ال رجم  إو الحرابة. وعليه فأليس عذاب بل هو حد قصاص في حالة القتل العمد  
للزاني المحصن  للزاني المحصن  بداً أ سالم  في اإل وعدد  الجلد فقط  هو  . فالعقاب 

و زوجة  أمة  أو  أحرة    امرأة االجتماعي؛ رجل أو    موقعلل  وفقاً الجلدات يتم تحديده  
 . آله وسلمصلى اهلل عليه و للنبي

في انتقال القرآن    ئ قار تدبر ال  إذا أكثر    يصهاككذب االفتراء الويتضح            
الزن حد  تقرير  بال  امن  يختص  فيما  المحصن  للمحصن وغير  والحر بالجلد  ة  رجل 

محصنين، و  غير  او  محصنين  النبي  األمة؛  وسلم  وزوجات  وآله  عليه  اهلل  إصلى  لى  ، 
يسمي القرآن عقوبة الجلد بالعذاب    يضاً أ هذا    و شهادة الزور. وفيأمستوى القذف  

ذ يقول القرآن في الزوج الذي رأى  إ.  بداً أ رجم  جلد فقط وال يُ ن المحصن يُ إيقول  و 
ن يحلف  أن عليه فإربعة شهود  أثبات ذلك بواسطة  إرجاًل يزني بزوجته ولم يستطع 

ات  . تقول اآليكعقوبة زنا من ثم يتم جلدها  ثبت ذلك و لي أربعة أيمان أنه رآها تزني  
ُشَهَداُء ِإالَّ   القرآنية في هذا الشأن، لَُّهْم  َيُكن  َوَلْم  َأْزَواَجُهْم  َيْرُموَن  َأنُفُسُهْم   ﴿َوالَِّذيَن 

اِدِقيَن * َواْلَخاِمَسُة َأنَّ  َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباهللَِّ  َعَلْيِه  َلْعَنَت ّللاَِّ   ِإنَُّه َلِمَن الصَّ
َعْنَها َوَيْدَرُأ  َأْرَبَع َشَهاَداٍت ِباهللَِّ  ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبيَن *  َتْشَهَد  ِإنَُّه َلِمَن   اْلَعَذاَب َأْن 

اِدِقينَ  اْلَكاِذِبيَن * َواْلَخاِمَسَة َأنَّ  ِ َعَلْيَها ِإن َكاَن ِمَن الصَّ وكما توضح    146﴾َغَضَب ّللاَّ
ت الزوجة أيمان الزوج بأن حلفت أربعة أيمان أن زوجها من دَّ ر   إذافات القرآنية  اآلي
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عالها. وهنا يوضح  القرآنية أ   اتكما توضح اآليتم عقابها )جلدها(  الكاذبين فال ي 
عن إثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته ولم يستطع    زوجعجز ال  إذانه  أ القرآن  

يشهد بنفسه أنها زانية  فيمكن أن    ؛ أربعة شهود، إحضار العدد الشرعي من الشهود
عليه إن كان   تعاىلأربع مرات ويؤكد من خالل شهادته الخامسة استجالب لعنة هللا 

وال يعاقب بحد القذف في هذه الحالة ألنه ينتظر اللعنة    كاذبًا وهذه هي حالة اللعان
ويمكن للزوجة المتهمة أن تدفع عن نفسها تهمة الوقوع في    كان كاذبًا.  إذااإللهية  

نفسها   عن  وتدرأ  الجلد("العذاب"  الزنا  أربع    )حد  تشهد  بأن  ذلك  على  المترتب 
ثم تؤكد في شهادتها الخامسة بأن تستجلب    ،بأن زوجها كاذب  تعاىل  شهادات باهلل
أن القرآن قد ذكر  الحظ  علينا أن نعليها إن كان زوجها صادقًا. و   تعاىلغضب هللا  

َوَيْدَرُؤْا َعْنَها اْلَعَذاَب﴾ ولم يقل )َوَيْدَرُؤْا  ﴿ نفس الكلمة السابقة )العذاب( حيث قال  
كما  أخرى ذكر نفس الفعل )درأ( مع الموت قرآنية  نه في آية أعنها الموت( بالرغم  

تقول،    هو التي  القرآنية  اآلية  اْلمَ في  َأنُفِسُكُم  َعْن  َفاْدَرُؤوا  ِإن﴿ُقْل  ُكنُتْم   ْوَت 
هو نفس    السابقة ايضاً القرآنية  وبذلك يكون العذاب المذكور في اآلية    147﴾َصاِدِقينَ 

الز اِنَيُة َوالز اِني َفاْجِلُدوْا ُكل  َواِحٍد م ْنُهَما ِمَئَة ﴿ ،العذاب المذكور في بداية سورة النور 
ِ َواْلَيْوِم ااَلِخِر َوْلَيْشَهْد  َجْلَدٍة َواَل َتْأُخْذُكْم ِبِهَما َرْأَفة  ِفي ِديِن ّللا ِ   ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلل 

اْلُمْؤِمِنيَن﴾  َطآِئَفة  م َن  الجلد مئة جلدة  َعَذاَبُهَما  لكل من الزانيان الحر    أي عذاب 
وكذلك العذاب )خمسون جلدة( المذكور كانا متزوجان او غير متزوجان  إذاوالحرة 

وكذلك العذاب )مائتا جلدة(    كانا متزوجان او غير متزوجان  إذابالنسبة للعبد واأَلَمة  
أن القرآن قد وصف    يضا يتضح جلياً أ. وهنا  صلى اهلل عليه وآله وسلم  بالنسبة لزوجة النبي
ا العذاب بقوله "َوَيْدَرُؤْا  كيف تدرأ المتهمة عن نفسهالقرآن  ن  وبي    .عقوبة الزنا بالعذاب

اب" وهو نفس الوصف الذي وصف عقوبة الجلد بالنسبة للزاني والزانية  ذَ ا العَ هَ نْ عَ 
عالها  أ   القرآنية  ن اآليةأ . وبما  كانوا محصنين او غير محصنين   إذا؛  ة والجاريةرَّ الحُ 

العذاب"  بكلمة "   القرآنية  ليه اآليةإمرأة محصنة وهو الذي تشير  اتتناول موضوع حد  
التي تلي آية العقوبة    القرآنية  ليها في اآليةإ فإنها تتوافق مع كلمة "العذاب" المشار  

﴿َواَل َتْأُخْذُكم ِبِهَما َرْأَفة     ،السابقة التي تقول القرآنية  الحدية المحددة بالجلد في اآلية  
ِ َواْلَيْوِم اآْلِخرِ  ِفي ِديِن ّللاَِّ    ﴾ .اْلُمْؤِمِنينَ   َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفة  مِ نَ ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهللَّ

في حالة    الموت عذاب بل سماه قصاصاً لم يسمي    تعاىلهللا  كما ذكرنا سابقًا فإن  و 
العمد   باألذن  أالقتل  واألذن  بالعين  كالعين  للجريمة  المشابهة  العقوبة  تطبيق  و 

نفسها.  القرآنية هو الجلد الذي قررته اآلية    ا والجروح قصاص. والعذاب في آية الزن
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 صهاك.   ابن   إدعىكما    حيًا وليس مقتوالً يظل    ا ن المحصن مرتكب الزنأفهذا يعني  
ية انحراف  االذين اجتهدتم على حمالحمير  فأين عقولكم يا كهنة البالط الصهاكي  

القر   ابن في  الشيطانية  آيته  بإضافة  ورغبته  بالنقص  للقرآن  واتهامه  آن؟  صهاك 
 والقرآن!   تعاىلصهاك أهم من هللا   ابنبالط الصهاكي، فإن الحمير  بالنسبة ل ف

  مرأة او  أكان رجل    إذا  لحرلحدود )عذاب( متعددة وهو    اوبذلك يكون للزن          
  50مة )األالعبد و   ،جلدة(  200)  صلى اهلل عليه وآله وسلم  زوجة النبي  ،جلدة(   100)

  ةد اشهلقذف اعراض األبرياء او  السابقة حد  القرآنية  ضافت اآلية  أواآلن    ،جلدة(
و شهادة  أوما حوله من قذف    اجلدة( وبذلك يكون التشريع الخاص بالزن  80الزور )

اكتمل قد  كل حالة وهذا يوضح    بالعذاب  العقوبة  وصف . حيث  زور  نه ال  أفي 
لما تناول القرآن  ن  للزاني المحصألنه لو كانت هناك عقوبة رجم    .بداً أعقوبة رجم  

القذف وشهادة الزور التي لها صلة بهما    و أاالشخاص بخلفياتهم االجتماعية    ازن
الجلد  ذلك. بل لصرح القرآن بحد الرجم قبل تصريحه بعند  وتوقف    كما رأينا سابقاً 

بينما    ي والزانيةنا لز الجلد لأدنى من حد    عقوبة   و شهادة الزور التي لهما حد ألقذف  ل
  هُ رَ كَ لذَ   عاً كان الرجم مشرَّ   إذا وعليه ف  . لقتل وهو عقوبة أكبر من الجلد نفسهالرجم هو ا

بين محصن وغير محصن لتكون سلسلة تدرج العقوبة    امرتكبي الزن  فاً القرآن مصن ِ 
عقوبة    .واضحة  تكون  وبهذا  ذلك  القرآن  يفعل  لم  في  بلكن  موجودة  غير  الرجم 

استحضره من ارث الجاهلية التلمودية  صهاك قد    ابن بل يبدو ان  سالم نهائياً اإل
حتى ينتقم من مرارة تاريخ يستشعره في نفسه في ماضي اجتماعي غير اخالقي  

صهاك    ابن. فأين عقولكم يا كهنة البالط السقيفي الذين شاركتم  يقض مضاجعه
نةفي انتهاكاته الواضحة للقرآن و   النبوية؟ السُّ

وجود    إن حقيقة           اإل أعدم  تدعمهي رجم في  أخرى  قرآنية    ات آي  اسالم 
ين  و الالئط محصن أو السحاقية أتعطي البراهين القوية على عدم وجود رجم للزاني 

القرآنية،. تقول تلك اآليينو غير محصن أ  واكان اْلَفاِحَشَة ِمن    ات  َيْأِتيَن  ﴿َوالالَِّتي 
نُكمْ  نِ َسآِئُكمْ  َحتََّى َيَتَوفَّاُهنَّ   َشِهُدوْا َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلُبُيوتِ   َفِإن َفاْسَتْشِهُدوْا َعَلْيِهنَّ َأْرَبعًة مِ 

َفِإن َتاَبا َوَأْصَلَحا   َواللََّذاَن َيْأِتَياِنَها ِمنُكْم َفآُذوُهَما  *اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل ّللا ُ َلُهنَّ َسِبياًل  
أليس معنى اآليات القرآنية أعالها    814﴾.ً ِإنَّ ّللا َ َكاَن َتوَّابًا رَِّحيما َفَأْعِرُضوْا َعْنُهَما

نسان امرأة مرجومة وميتة  فهل يمسك اإلوتفاصيلها واضحة لكل من له مسكة عقل؟  
المقابر؟ وهل األ أ في البيت   " هو القتل؟ وهل  َفآُذوُهَماذى في كلمة "م يدفنها في 

ن يتوب الميت؟ هل يمكن ان يصلح الميت خطأه؟ وهل يعرض الناس عن  أيمكن 
أييد  قالمكم لتأالذين وجهتم  االغبياء  ين عقولكم يا كهنة البالط السقيفي  أالميت؟  
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 ؟  حماية ألصنامكم السامرية لدين االسالميالسقيفي ل حريف  الت 
اآلية             مبالسحاق    جريمةالسابقة  القرآنية  وتتناول  هي  بالكما  كلمة  ينة 

ن القرآن  إفالمرأة السحاقية  من أجل عالج حالة  و ث.  ن لمؤ "الالتي" وهي ضمير جمع ل
مسك في البيوت نوع من  الو تتوب. و أتموت أو تتزوج  إما  منع الناس عنها حتى  

  المشين   ذلك السلوكعن    قلعتو  أالزجر واإلصالح واإلخضاع للمراقبة حتى الموت  
بهأ  تتوبو  يقبل  ما  و  رجل  فكلمة  ةوجكز ا  تعبير ﴿َفَأْمِسُكوُهنَّ .  بعدها    ، ﴾ جاءت 

اْلَمْوتُ  َيَتَوفَّاُهنَّ  الرجم وهذا  ﴾  .﴿َحتََّى  وجود  عدم  على  واضح  في    دليل  )القتل( 
د  جلَ تُ   سحاق ن المرأة المدمنة لل أتوضح  القرآنية اعالها  اآلية    وهكذا فإن .  االسالم 

وهو أحد السبل    بها زوجةقبل  من ي   يو يأتأو تتوب  أ س في البيت حتى تموت  حبَ وتُ 
 ﴾  .﴿َأْو َيْجَعَل ّللا ُ َلُهنَّ َسِبيالً  التعبير القرآني،  التي قصده
حاال عالج  و            اللواط القرآن  الذكور.    ت  هللا  إبين  يقول  َواللََّذاَن  ﴿،  تعاىلذ 

  ﴾ .َفَأْعِرُضوْا َعْنُهَما ِإنَّ ّللا َ َكاَن َتوَّاًبا رَِّحيًماَيْأِتَياِنَها ِمنُكْم َفآُذوُهَما َفِإن َتاَبا َوَأْصَلَحا  
ن التشريع  أوبهذا يتضح    مذكر.نجد كلمة "َواللََّذاَن" وهو ضمير مثنى لل  يضاً أوهنا  

و ما يسمى بالشذوذ الجنسي بين رجلين(.  أيختص باثنين من الرجال ارتكبا )اللواط  
﴾ يوضح ان عقوبة  َتاَبا َوَأْصَلَحا َفَأْعِرُضوْا َعْنُهَماَفِإن   ﴿َفآُذوُهَمافالتعبير القرآني،  

و  أ  للحالة والذي قد يكون جلداً   تلك الجريمة هي االيذاء. ويقرر القانون ذلك وفقاً 
ولكن ليس القتل  مما يراه القضاء  و غير ذلك  أ  نفسياً   و عالجاً أ  شاقاً   و عمالً أ  عزالً 

أنفسهم  ن يتوبوا ويصلحوا  أيمكن    الناس   مثال هؤالءأن  أ توضح  القرآنية    ن اآليةأل  بداً أ
َفِإن َتاَبا َوَأْصَلَحا َفَأْعِرُضوْا َعْنُهَما ِإنَّ ّللا َ  ﴿  القرآنية، ذ تقول اآلية  إ.  يضاً واآلخرين أ 

ب لعله يتوب  عاقَ عرض عن المُ على المجتمع أن ي﴾ وهكذا يجب  .َكاَن َتوَّاًبا رَِّحيًما
حقاد  لى األ إؤدي  بعد العقوبة قد تو التقريع  أو التجريح  أقة  المضاي ألن  !  نفسه  حصلِ ويُ 

لنصوص القرآن ذات   وفقاً )الجلد(  األذى أخف من العذاب  إن   واالنتقام. والضغائن  
لى الرجم في كل  إشارة  اإل  الصهاكيكهنة البالط   . فأين ياكما رأينا سابقاً الصلة  

 مة؟هذه اآليات التشريعية التي تغطي كل جوانب هذه الجري
نه في نفس الوقت يفتح  أ ال  بالجلد إالزاني  عاقب  ن القرآن يأفبالرغم من           

فسد.  أوله فرصة في التوبة وإصالح ما    يظل حياً   ه نأ وهذا يوضح    هباب التوبة ل
ِ ِإَلهًا آَخرَ   ،يقول القرآن الَِّتي َحرََّم ّللاَُّ ِإالَّ  َواَل َيْقُتُلوَن النَّْفَس   ﴿َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع ّللاَّ

َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد   َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأَثامًا * ُيَضاَعْف  َيْزُنونَ  ِباْلَحقِ  َوالَ 
ُل ّللاَُّ سَ  ِإالَّ َمن  *ِفيِه ُمَهانًا   يِ َئاِتِهْم َحَسَناٍت  َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلحًا َفُأْوَلِئَك ُيَبدِ 

ِ َمَتاباً  َوَمن َتابَ   َوَكاَن ّللاَُّ َغُفورًا رَِّحيمًا *   149﴾.َوَعِمَل َصاِلحًا َفِإنَُّه َيُتوُب ِإَلى ّللاَّ
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فاآليات القرآنية اعالها جعلت التوبة واالصالح محاور يعيش عليها الزاني ويطلب  
  القرآنية  اآلياتوهذا يدل أنه ليس هناك رجم )قتل( للزاني ألن    تعاىلالمغفرة من هللا  

.  حسناتوإحاللها بال   سيئات الالتخلص من  لتوبة واإلصالح و لباب  قد فتحت العالها  أ 
 لم يكن الزاني عائشًا في المجتمع ولم يتم رجمه )قتله(!  إذا وكل ذلك غير ممكن 

يثبت  أكما            ما  هناك  ن  ليس  االسالم  رجم  أنه  القرآنالهو  في    يتناول 
  ارتكبت   إذا. فوما أكثر ذلك في المجتمعات المسلمة  موضوع المطلقة التي تزنيل

الزن العدة وهي مازالت في بيت    االمطلقة  فيمكن    ،زوجيةالوهي ال تزال في فترة 
زنا وإال فال يحق  الانها قد ارتكبت  من  ت  تثبُّ ال خراجها من بيت الزوجية بعد  إ للمطِلق  

اَل ُتْخِرُجوُهن   ﴿  ،فترة العدة. يقول القرآن الزوجية قبل اكمال    للمطِلق اخراجها من بيت 
نه  إ وعليه ف  150﴾.ِمن ُبُيوِتِهن  َواَل َيْخُرْجَن ِإال  َأن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة م َبي َنٍة َوِتْلَك ُحُدوُد ّللا ِ 

من البيت وال يسمح لها بإكمال   اخالءهايتم    ُمثَبتا  زنتي ارتكبت  في حالة المطلقة ال
منعها من الزواج مرة  أن ي  ق مطل ِ الوفي نفس الوقت يستطيع   الزوجية   العدة في بيت 

ببعض    ، طلب هو ذلك  إذا  ،، حتى تدفع لهالشرعي  أخرى؛ وهو ما يسمى بالعضل 
اك  ليس هنولكن عند الزواج. و المؤخر الذي خصصه لها أالصداق أو من المهر 

فإن المنع من الزواج مرة  وإال    ، للطرق الشرعية  الزنا وفقاً قبل اثبات حدوث  عضل  
تي  إال في حالة المطلقة ال   غير الشرعي  عضلالواإلسالم يمنع    سيكون عضالً اخرى  

َيا َأي َها  ﴿ ارتكبت الزنا في فترة العدة. حيث يمنع القرآن العضل غير الشرعي بقوله،  
يَ  اَل  آَمُنوْا  الن سَ ال ِذيَن  َتِرُثوْا  َأن  َلُكْم  ماِحل   ِبَبْعِض  ِلَتْذَهُبوْا  َتْعُضُلوُهن   َواَل  َكْرهًا    اَء 

بالطرق الشرعية  اثبات الزنا  تم    إذاإال أنه    151﴾.آَتْيُتُموُهن  ِإال  َأن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة م َبي َنةٍ 
المطلقة  نه لو كان هناك رجم لتلك  أ  فحينئذ يقام عليها حد الجلد. وهنا يتضح جلياً 

خراجها من البيت خالل فترة  إ عطى القرآن للمطلق الحق في  أ الزانية المحصنة لما  
من المهر    اً منعها من الزواج مرة أخرى حتى تدفع جزءولما اعطاه الحق في  العدة  

وال يمكن أن   نسان امرأة ميتةن يعضل اإلأذ ال يمكن إو كله. أ  المؤخر   الصداق   وأ
 و كله!  أ المؤخر  الصداق  و أمن المهر  اً جزءميتة دفع مرأة اطلب من ي

ف باقة منسجمة من العقوبات لجرائم جنسية  وبذلك يكون القرآن قد صنَّ           
جلدة )زوجة    200حيانا  أمختلفة تكون فيها العقوبة ومستويات  ألحوال    متعددة وفقاً 

القذف  جلدة )  80و  أمة(  األالعبد و ) جلدة    50و  أالحرة(  الحر و جلدة )   100و  أالنبي(  
و الطرد من المنزل  أ ( يةللسحاق)الحبس في المنزل   (، للواط )ذى  األ  ،( شاهد الزورو 
في حالة    (الزانية)للمطلقة  داق  صُّ وال   المهر  ما يطلبه المطلق من  وإرجاعالعضل  و 

هي    زانيالمتزوج الن عقوبة  أ  العدة. وبذلك يتبين جلياً فترة  ثناء  أثبوت زنا المطلقة  
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الرجم. و  الحكم في  الجلد وليس  تُ عموميات  السابقة  الزاني والزانية  أن  بي ِ اآليات  ن 
 في المجتمع بعد تلقي الجلد.   اً حييبقى و غير محصن أكان   محصناً 

الز اِني اَل َينِكُح  ﴿ ،  تعاىلسالم قول هللا  رجم في اإلؤكد أنه ليس هناك  ومما ي           
َزاِنيَ  َينِكُحهَ ِإال   اَل  َوالز اِنَيُة  ُمْشِرَكًة  َأْو  َعَلى    اًة  َذِلَك  َم  َوُحر  ُمْشِرك   َأْو  َزاٍن  ِإال  

و الزانية  أف الزاني  وهذه التحصينات العامة للمؤمن والمؤمنة لم تصن ِ   152﴾.اْلُمْؤِمِنينَ 
.  في المجتمع   نهما يظالن حيانأ م غير محصن بل وضحت فقط  كان أ   محصناً 
ن الزاني  وأالمؤمن ال تنكح الزانية حكم أن  عمومياتتوضح  القرآنية السابقة  فاآلية 

  أنهم جميعًا يبقون ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زاٍن أو مشرك و 
يدل على  أ المجتمع. وهذا  في  هناك  حياء  ليس  الرجم  أل  في االسالم  رجمأنه  ن 

اآليات   بينما  الموت  أ ايستوجب  الزنلقرآنية  مرتكبي  بقاء  توضح  اللواط  و   اعالها 
بعد  أ  تعاىل   هللاالحكم العام يوضح أن  بينما  في المجتمع  حياء ليتناكحوا  والسحاق أ

في  ال مكان للرجم  يصبح واضحًا أنه  . وعليه  من هذه السلوكيات  المؤمن والمؤمنة
 .  االسالم 

اآليات            بِ   القرآنية  وكل  بين  تميز  ال  بين  أ كر  السابقة  تميز  بل  ثيب  و 
صلى اهلل عليه وآله    وضاع االجتماعية والشرعية كتناولها الحرة واألمة وزوجة النبي األ

فئة هي عدد جلدات  أن  و   وسلم القرآن  مقررة شرعاً أو عقوبات  عقوبة كل  او    في 
ن القاضي ال  وفي كل األحوال فإن العقوبة ليست رجما )قتل( ال  .يقررها القاضي

للفئات اعالها.أيقرر عقوبة   للزنى  بالنسبة  القرآن  ويبقى    كبر مما هي مقررة في 
حتى ان الجلد ال يجب ان يتسبب    العقوبة. حياء في المجتمع بعد  أالزاني والزانية  

"خذوا عثكااًل فيه   ،ذ يقول الحديثإداة تؤلم وال تجرح.  أفي عاهة دائمة. بل يكون ب
وتعبير "وخلوا سبيله" هنا يعني    153وخلوا سبيله"ضرة واحدة  ه به  مائة شمراخ فاضربو 

و  مضايقة  أ اتركوه  تشوبها  ال  عادية  عيشة  المجتمع  في  يعيش  حتى  عنه  عرضوا 
  ،األَمة يقول حول  حديث ال   نأ. كما يضاً أ وهذا ينطبق على الزانية  هبسبب ما ارتكب

فإن زنت فاجلدوها، فإن  االمة، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها،  زنت    إذا"
وكال الحديثين يصرحان بالجلد وال يقوالن    154".فيرضثم بيعوها ولو ب   زنت فاجلدوها

 بالرجم وال حتى النفي.  
، الحبس  من مرحلة الجلد واللواط والسحاق    اوهكذا وصف القرآن عالج الزن          

العدة،   اثناء  تزني  التي  للمطلقة  البيت  االخالء من بيت الزوجية، منعها من  في 
الزواج مرة أخرى من دون أن تدفع للمطلق مطالبه من المهر أو مؤخر الصداق  
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اإل مرحلة  وهكذا    عراضوحتى  بال عنهم.  الخاص  العقابي  التشريع  جرائم  يكتمل 
بكر    أو و ثيب  أن  صح أو غير م  كان محصناً   إذاما  من دون تصنيف  الجنسية  

قد وضحها  كل تلك العقوبات  سالمي. و ي رجم في التشريع اإلأومن دون وجود  
مروية ظنية الثبوت لها راٍو  القبول بآيات قطعية الثبوت وال يمكن من خالل القرآن 
ومع ذلك تحاول بعد    ، وال تملك تتبعا تاريخياً حادي خبر اآلصهاك، أ  ابنواحد؛  

استفسر الصحابة حول  فعندما    حياة الناس وموتهم بسبب جريمة الزنا. ن تقرر  أذلك  
بل  للزاني،  التخصي ألنهم بعيدون عن زوجاتهم لم يطلبوا ذلك لوجود رجم  إمكانية  

منعهم من فعل   صلى اهلل عليه وآله وسلملعدم رغبتهم في الوقوع في الزنا إال أن النبي  
يق بتشريع  يأتي  أن  للقرآن  يمكن  فكيف  للزاني؟ ذلك.  الرجم  رغم    رر  رجم  ففبركة 

التشريع االسالمي فيما يختص بجريمة الزنا هي الذين  سلوب المحر ِ أ  وضوح  فين 
كان   . وفي هذا الخصوص، فقديضاً أن يحرفوا القرآن  أحرفوا الكتب السابقة وأرادوا 

 .  صهاك أحد أدواتهم المخلصة واتبعه كهنة البالط السقيفي  ابن
"إن    ،دحضوا وجود حد الرجم. يقول فخر الدين الرازي   منن هناك  أكما           

الز اِنَيُة َوالز اِني َفاْجِلُدوا﴾ يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة؛ محصنهم  ﴿ ،  تعاىلقوله  
  و المحصنة، اعتماداً ألى البعض؛ المحصن  الرجم ع  وجوب ن  أوغير محصنهم بينما  

  ،لجهلها بوقت تطبيق الرجم  يضاً أ على خبر الواحد من خالل مروية مهزوزة المتن  
  .يقتضي تخصيص عموم تشريعات وحدود القرآن بمرويات تعتمد على خبر الواحد 

لهي ألن الكتاب قاطع في متنه  في التشريع اإل  ويعد تدخالً   وهذا غير جائز شرعاً 
يكون  بين وعليه  متنها  في  قاطعة  غير  الواحد  خبر  على  تعتمد  التي  المروية  ما 

المظنون  على  راجح  الصهاكية  ن  أكما    155". المقطوع  المرويات  والمرويات  تلك 
صهاك؛ تلميذ    ابنالمشابهة التي تناولت مسألة الرجم في عهد المغتصب الثاني  

؛ تالميذ  كهنة البالط السقيفيدعم  اليهودية، هي مرويات  السبتية  جلسات التعاليم  
ولو  كاذبًا  صهاك    ابنيجعلوا    من خاللها الخط الصهاكي حتى ال   احبار اليهود، 

الذي بلَّغ    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ورسوله  وكتابه  تعاىللى الكذب على هللا  إدى ذلك  أ
 وآله وسلم  صلى اهلل عليه مرويات تنسب للنبيلقد فبرك الكهنة الصهاكيون  . كامالً   دينال

اخرى تصور ان أمير المؤمنين اإلمام علي    انه رجم او هم بالرجم. وفبركوا مرويات
كهنة البالط الصهاكي قد ركزوا على جرائم  فإن  لذلك  يقر بالرجم ضمنًا.    عليه السالم

صلى  على هذه الجريمة في عهد النبي    هم صهاك أكثر من تركيز   ابنالزنا في عهد  
األو   اهلل عليه وآله وسلم المغتصب  قحافة.  أ   ابن ول  عهد  يُ إ بي  البالط    ركثِ ذ  كهنة 
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المثير للسخرية  صهاك و   ابن في عهد    اذات صلة بالزن  في سرد احداثٍ   السقيفي
اسم  ي أنهم   بن  حشرون  طالب  أعلي  السالم بي  حقيق  عليه  زائفة  يليضفوا  على  ة 

حتى  فنية    صهاك في جوانب  بنال  مصححاً ادعاءاتهم ويجعلونه مقرًا ضمنًا بالرجم و 
مفهوم  ن يثبتوا وجود  أيجد كهنة البالط الصهاكي السياق الذي من خالله يمكنهم  

ادعاه   الذي  حيث  صهاك   ابنالرجم  السقيفي  ربط  .  البالط  رجم  المفبركات  كهنة 
جانب القصور القضائي  ل  تهومعالج  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  بتدخل  

  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أيصورون  بذلك  و   .عفان  ابن صهاك و   ابنحكام  أفي  
هذه الفرية  . فقد كان دافع الكهنة القصاصين تثبيت  بالرجم  ا رَّ قِ مُ ن كان  أك  عليه السالم

اإل التشريع  اإلمام  بجعل    سالميفي  المؤمنين  لينقذ    عليه السالم  اً عليأمير  يتدخل 
صهاك    ابنجعل كهنة البالط السقيفي  كما  .  لوجود ثغرة في الحكم  النساء من الرجم 

فكل ذلك تغطية    تزوج زواج المتعة او يؤدي حج المتعة!يرجم لكل من  باليهدد  
الرغم من  ما يسمى بالرجم بوجود  تاريخية لفبركات تحاول تبرير تثبيت  صهاكية أو  

الت  إستجلبوه وكهنته  صهاك    ابن أن   اليهود  وتعاليم  كتب  كان  من  صهاك    ابني 
مير المؤمنين اإلمام علي  أفلى الحكم.  إجندتها عندما وصل  أذ  نفِ وبدأ يُ بها    غرماً م

بوجود تشريع يخالف القرآن. والغريب    ابداً   الذي هو عدل القرآن لن يقر   عليه السالم 
حشروا فيها  قد دونوا الكثير من مفبركات الرجم و في األمر أن كهنة البالط السقيفي  

صلى اهلل   أحاديث النبيرواية  بينما تجنبوا   عليه السالمالمؤمنين اإلمام علي  اسم أمير 
 ! عليه السالمعن أمير المؤمنين اإلمام علي  عليه وآله وسلم

والتاريخ كانت    حديثالمذكورة في كتب ال الرجم  كل روايات  عليه فإن  و           
وكان    سالم. صهاك ليحشرها في اإل   ابن تى بها  أفقط لتبرير اآلية الشيطانية التي  

صورة صهاك    ابن دافع   ل  تشويه  صورة  تقبيح  و   صلى اهلل عليه وآله وسلملنبي  اإللهية 
وضعفه   ه لخطأ   اً نسان ويعطي اعتبار حياة اإل  راعيالذي ي  المجيد   سالميالتشريع اإل

ومع ذلك ليس هناك قتل للمشرك  عدا الشرك    وبة من كافة الذنوبالفرصة للت   منحهوي
لمالك  رواية الرجم في الموطأ  على سبيل المثال، فإن  .  االلهيلكنه ال يتمتع بالغفران  

شهاب الذي روى الحديث    ابنيرويها عن    ن مالكاً أذ  إ ن تكون صحيحة.  أال يمكن  
ية العهد األموي افي نه  شهاب كان من التابعين وعاش  ابنن  أبنفسه بالرغم من  

فإنه  و  النبي  بذلك  ير  وحاول  صلى اهلل عليه وآله وسلملم  ال.  اآل بعض  بكل  رواة  خرين 
حاول البخاري دعم    حيث .  كذباً   تعاىل  ي على هللاالمفترِ   ؛صهاك  ابنية  االسبل حم
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ن أحدهم سأل عبد هللا بن  إتقول    تبريرية كاذبة  برواية  ىفأت.  صهاك  ابنوليه    زعم
"هل رجم رسول هللا؟ قال: نعم، قلت: قبل   ، وهو من الصحابة المتأخرين ى وفأبي  أ

يضا تدخل المروية المفبركة كهوف أوهنا    156".م بعد؟ قال: ال أدري أسورة النور  
  صلى اهلل عليه وآله وسلم بينما ترك النبي    "ال أدري"  ،التشريعي بقولالتاريخي و الغموض  

متصهيكأمت اال  عنها  يضل  ال  كنهارها  ليلها  البيضاء  المحجة  على  واعتمد  ه   .
سطورية مثل ماعز  أ لفه على مرويات متناقضة وذات شخصيات    لفَّ البخاري ومن  

صلى اهلل عليه   وتحتوي على كلمات منحطة ال يمكن ان تصدر من فم النبي األسلمي
محمد الجعفي حدثنا وهيب بن  "حدثني عبد هللا بن    ، تدعي المروية  حيث .  وآله وسلم

عباس قال: لما    ابنبي قال: سمعت يعلي بن حكيم عن عكرمة عن  أ جرير حدثنا  
و نظرت. قال:  أو غمزت  أله: لعلك قبلت  النبي  قال  ف   .ماعز بن مالك النبي   ىتأ

ويا    157".مر برجمهأنكتها؟ ال يكني، قال فعند ذلك  أ:  له النبي  ال يا رسول هللا. قال
صلى اهلل عليه وآله ضرابه الذين ينسبون قول السوء للسان النبي أ دب البخاري و أ لسوء 

للنبي  الذي هو على خلق عظيم   وسلم يتلفظ  أ  صلى اهلل عليه وآله وسلم! فهل يمكن  ن 
الحكمة   تعاىلعطاه هللا  أ الذي    صلى اهلل عليه وآله وسلمبذلك القول الفاحش؟ فهل النبي  

  فإن كان؟  في المحكمة  ال ينطقه حتى قاضي بليد    الذي لك القولبذينطق والبالغة  
ال    ماذالف  الفاحش،   ذلك التعبيرقد قال    صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أيعتقد الجهلة  

المقررة    ونقرأه في كتب المدارسووسائل اإلعالم  على المنابر    نفس التعبيرنسمع  
كرروا ذلك التعبير في تلك المؤسسات  هل يستحيوا من أن ي؟  على التالميذ والطالب

قد قاله؟ أال يدعوا أنه حديث نبوي؟    صلى اهلل عليه وآله وسلمكانوا يدعون أن النبي    إذا 
كنا نستحيي من قول تلك المروية امام العامة بينما نزعم    إذا؟ فإذا االستحياء    ماذالف

للنبي  أنها حديث نبوي، فكيف   ونحن ال    وآله وسلمصلى اهلل عليه  ننسب ذلك التعبير 
كل هذه اإلشانة واإلساءة واالسترخاص لسيد    ماذا لنستطيع أن نتفوه به أمام العامة؟  

العظيم  الخلق  ذي  البشرية  وأشرف  وسلم  الخلق  وآله  عليه  اهلل  القرآن؟    صلى  قال  كما 
عقود  عبر    شفهياً   ةً اليه متسلسل  توردالرواية  يدَّعي أن  و بقصد سيئ  والبخاري يكتب  

نه شاهد الواقعة وهو بجانب النبي  إ عباس يدعي    ابنعباس و   ابن لى  إمن الزمن  
صلى اهلل عليه لم ير النبي  كان من الطلقاء و   عباس  ابن ! بينما  صلى اهلل عليه وآله وسلم

و   وآله وسلم فتح مكة.  بعد  فتححتى  اال  ابيه  مستقرًا  عباس    ابنمكة ظل    بعد  مع 
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في  والحقود  النبي   بينمامكة    البخيل  حيث    ىلإ   صلى اهلل عليه وآله وسلم  رجع  المدينة 
فإن  .  استشهد  الحقيقة  النبي  ابن في  من  يتعلم  لم  إال    صلى اهلل عليه وآله وسلم  عباس 

  عباس من النبي  ابن  العلم الذي تعلمه ن مقدار إالقيم الجوزية   ابن قلياًل. حيث يقر
فكيف يمكن تصديق مروية تناقلها    ! ن حديثا"و "لم يبلغ العشر ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم 

  ابن خاللها  كان    لعقود عديدة شهدت استهداف تهويدي وتحريفي للدين   الناس شفوياً 
عباس    ابنة التهويد والتحريف بينما كان صهاك من أباطر   بناأبي قحافة وعائشة و 

 ؟مالك ومن انتهج نهجهم من ادواته ابنهريرة وانس  وأبو
بنفس المروية بطريقتين  ، فيما يسمى صحيح مسلم،  المدلِ ستى مسلم  أ و           

وحمايته ال الرجم  عن  دفاعه  ففي سياق  أتي    بن مختلفتين.  بمروية  مسلم  صهاك 
"البكر بالبكر جلد مائة    ،. اذ تقول المروية صلى اهلل عليه وآله وسلم  ركيكة ونسبها للنبي

بالثيب جلد مائة ثم والرجم العقل    158".ونفي سنة والثيب  لى  إ فانظر يا صاحب 
حاول أن  عبارة "البكر بالبكر والثيب بالثيب" وتمعنوا في صياغتها وغموضها وهي ت

الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص   ﴿َيا َأيَُّها  ، التي تقول  القرآنية  آية القصاصبشبه  تت
ن  أمر  والغريب في األ  159﴾.َواألُنَثى ِباألُنَثى ْبدِ اْلُحرُّ ِباْلُحرِ  َواْلَعْبُد ِباْلعَ  ِفي اْلَقْتَلى 

تناقض المرويات المفبركة األخرى وتجعل  فيما تسمى صحيح مسلم  هذه المروية  
الرجم   المحصن  الزاني  تالعب  لكن  عقوبة  من  وياله  جلدة!  لمئة  الخضوع  بعد 

لتشريع مقابلٍ  القرآني واصطناع  التقنيات    إستجلبوه   بالتشريع  التي لها  من  العقلية 
 !خبرة في تحريف االديان السابقة

ب           يختص  حول  مرويةالوفيما  با  المزورة  اعترفت  التي  االمرأة  لزنا  رتكاب 
بي  أبيه عن عبد هللا بن  أ ه عن يعقوب بن يزيد عن  ئيقول مالك في موط  تمَ جِ ورُ 

أنها  و   ازنارتكبت النها  إفأخبرته    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    ىلإ تت  أن امرأة  إمليكة  
قال لها اذهبي حتى تضعي فلما   صلى اهلل عليه وآله وسلميدَّعون كذبًا أن النبي  حامل. ف

ف أوضعت   النبي  تته  أن  كذبًا  حتى    صلى اهلل عليه وآله وسلميدَّعون  اذهبي  لها:  قال 
ال لها:  ق  صلى اهلل عليه وآله وسلميدَّعون كذبًا أن النبي  تته فأ رضعته  أترضعيه. فلما  

صلى اهلل عليه وآله  يدَّعون كذبًا أن النبي  اذهبي حتى تستودعيه فاستودعته ثم جاءته ف
ما مسلم فقد  أ. ولم يذكر البخاري هذه المروية.  الرجم   أمر بها فأقيم عليها حد   وسلم

ن  كذبًا أ  الكهنوتية  عي القصةنها من جهينة. وتدَّ إ  يدَّعيسمى تلك المرأة بالغامدية و 
ن  أوتطلب منه    ى تعترف بالزنا وأنها حبل  صلى اهلل عليه وآله وسلم المرأة جاءت للنبي  
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. وتزعم  منحرف  مفهوم مسيحي  "التطهير"   مفهوم  نأبالرجم. وهنا نالحظ    "يطهرها"
تزعم  ن ولدت أن تلد. وبعد أ  ى أمهلها ال  صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  كذبًا أالمروية  

يدعي كهنة  ! ف"ليطهرها"  صلى اهلل عليه وآله وسلم  جاءت بالصبي للنبيالمروية كذبًا أنها  
قال لها اذهبي فأرضعيه حتى    صلى اهلل عليه وآله وسلمالبالط السقيفي كذبًا أن النبي  

جاءت  تدعي المروية كذبًا أنها  ن تم فطامه وبدأ يأكل  أيفطم ويأكل الطعام. وبعد  
صلى اهلل عليه وآله  وتزعم المروية كذبًا أن النبي  .  "اليطهره"   صلى اهلل عليه وآله وسلم للنبي

مر بحفر حفرة  أفكفله رجل من المسلمين ثم    .لطفل ن يكفل شخص ما اباأمر    وسلم
 المفبركة  رويةمصدرها وأمر الناس فرجموها. ولترسيخ الكذب تدعي التحويها حتى  

  ى تطايرت دماؤها عل  ونتيجة لذلك  ن خالد بن الوليد جاء بحجر فرمي به رأسهاأ
صلى   ن النبيكذبًا أوية  مر تدعي الوردًا على شتم خالد لها  وجه خالد فشتمها خالد.  

وهكذا    160".نها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر لهإ"  ،قال  اهلل عليه وآله وسلم
هنة  ن كأتوضح  . انها  وحبك المسرحية التلمودية والكنسيةتمت عملية فبركة القصة  

قصاصون    ي السقيفالبالط   وكنسيون  هم  تلموديون  األشاميون  الدرجة  ولى  من 
وال  الفبركة  من    تأليفويمتهنون  طامات  أالقصصي  تبرير  سقيفتهم  اجل  قطاب 

صول الكتابية للمروية  وتتكشف األ   . ودعمهم في زعمهم بوجود رجم للزاني المحصن
  "صاحب المكس" ن  أذ  إ "  . له"لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر    ،من تعبير 

ُيزَعم  و   ! الجمارك  ضابط ي  أهو من يجمع الضرائب عند المنافذ التجارية في الشام؛  
حيث كان    .و "العشارون"أبظلم "المكاسون"    نجيل مقترناً في اإلوردت  الكلمة  أن  

ن الكلمة أ. وهذا يوضح  توبةالمكس يمثل ظلم القائمين باألمر ويتطلب تطهيره بال
صلى اهلل عليه وآله    يام النبيأولم تكن سائدة    .ومصطلحاتهمدخيلة على العرب ولغتهم  

تُ .  وسلم كانت  يؤكد  ستَ بل  وهذا  الشام  في  حشرها  أخدم  وقد  مفبركة  المروية  ن 
خراج مرويتهم المفبركة إ جل  أ من    الشاميون   السقيفيالقصاصون من كهنة البالط  

 بخصوص الغامدية. 
قطاب السقيفة على حساب  أية  اوهكذا عمد كهنة البالط السقيفي على حم          

ن يدركوا  أواإلسالم. وفشل كهنة البالط السقيفي    صلى اهلل عليه وآله وسلم حمايتهم للنبي
صلى  النبي  كل ما يقوله  أن  بل    نفسهمن  نتج قواًل  ال ي  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ن النبيأ

النبي  بكلمة أخرى، فإن  .  تعاىلمن هللا    يوحى   وحي  هو  ويفعله ويقرره    اهلل عليه وآله وسلم
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ساطير الكتب  أن يعتمد على  أال يمكن  و   يتَِّبع فقط ما يوحى إليه  صلى اهلل عليه وآله وسلم
صيام  ما تسمى   احتفاليًة مثل  و يخلق مناسبةً أ  و يشرع عقاباً أالمحرفة حتى يقرر  

صلى اهلل عليه وآله    ن النبيأ. وهذا دليل  اء الحمير ابنعاشوراء التي يمارسها الحمير  
عليه وهو   تعاىلنزل هللا أ لم يحكم على يهودية بما في كتبهم بل يحكم فيهم بما  وسلم

﴿َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل    قائاًل،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ذ يأمر القرآن النبيإ .  هذامأمور ب
 161﴾.ِلُكلٍ  َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجاً  اْلَحق ِ  َواَل َتتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمنَ  ّللا ُ 

القرآني،   التوجيه  هذا  النبي  وبعد  سيحكم  غير    صلى اهلل عليه وآله وسلمفكيف  على 
إدعاء اليهود في شأن  رواة   ن يسأل سند أمن دون   المسلمين بما في كتبهم المحرفة

امثال الرجم وصيام عاشوراء بينما يعطي كهنة المعبد السقيفي اهتمامًا كبيرًا لسند  
أقل حصافة    صلى اهلل عليه وآله وسلمل للعقل؟ أعْقل النبي  الرواة إلى حد االدمان المعط ِ 

 من عقول كهنة السقيفة االغبياء؟ 
كهنة البالط السقيفي ركزوا على اختالق تاريخ مرتبط بالرجم في    ورغم أن         

إال    من أجل تثبيت مفهوم الرجم الدخيل على التشريع اإلسالميصهاك    ابنعهد  
فكيف ينتبه  قضاء بصفة عامة.  دين والتشريع والبالصهاك    ابنجهل    وافضحأنهم  

صهاك فشاًل ذريعًا في تطبيقها    ابن صهاك آلية "مفقودة" من القرآن بينما يفشل    ابن 
صهاك كان    ابن ن  أإذ يدعي التاريخ  التشريعات اإلسالمية األخرى؟  بالتوافق مع  

أمير  ل  تدخُّ   ، على حد زعمهم، و أدنى من )رجم( مجنونة زنت لوال أاب قوسين  ق
اإلمام   السالمعلي  المؤمنين  ظلم    وإنقاذ  عليه  من  المرأة  صهاك    ابنوجهل  تلك 

التلمودية.   روى إ وتشريعاته   برجمها فأمر زنت  قد  بامرأة  عمر تي "أُ ،  البخاري  ذ 
 ،هذه؟ فأخبروه شأن ما فقال: الطريق في علي فرآهم اإلمام  بها ليرجموها فذهبوا
 السالم:  عليه  رددتها؟ فقال  لم له:عمر  فقال عمر  إلى  جاء ثم  منهم  سبيلها فأخلى
 حتى النائم عن  عن ثالث: فع القلم رُ  هللا: رسول قال وقد فالن،  آل معتوهة ألنها

 علي صهاك: لوال   ابنفقال   يفيق. حتى والمجنون  يحتلم،  حتى والصبي يستيقظ،
   162".عمر لهلك

و أدنى من )رجم(  أقاب قوسين    كان  صهاك  ابنأن  كما يدعي التاريخ           
عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام   تدخلي ، على حد زعمهم،م ل   لو زنت امرأة حامل

فقد السالم .  بالفجور  اعترفت  قد حامل بامرأة  الخطاب بن عمر تي"أُ ،  أنه  يَ وِ رُ  . 
 فردها .برجمها عمر أمر فقالوا: هذه؟  بال ما فقال:  علي فلقيها.  )برجمها( فأمر
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وسال   بطنها؟  في ما على  فما سلطانك عليها سلطانك هذا :عمروقال لمنهم   علي  
 ما أو قال علي:  ذلك، كان قد  : عمرقال   . أخفتها أو  انتهرتها،  : لعلك عمرعلي  

 تهدد أو حبس أو قيد من أنه بالء بعد معترف على حد ال ل:و ق ي هللا سمعت رسول
 أبي  بن  علي مثل تلد  أن النساء عجزت  قال:  ثم سبيلها  عمر  ى له، فخل إقرار  فال

السقيفة على  أقطاب  وهكذا حرص الكهنة اولياء    163".عمر لهلك  علي لوال طالب،
عليه  صهاك فضائل ألمير المؤمنين اإلمام علي    ابناختالق مسرحيات يقرر فيها  

  في المواضيع التي تتوافق مع فبركات التزوير والتحريف التلمودي والكنسي   السالم
في التشريع االسالمي ليبدو التحريف والتزوير إسالمًا ويلبس    التي أرادوا حشرها

 . من الناس االغبياء لباس الحق والحقيقة زورًا ويقبله
ن )يرجم( امرأة وضعت طفلها  أصهاك كاد    ابنن  أ كما يدعي التاريخ             

وتبيان    يه السالمعلعلي  أمير المؤمنين اإلمام  بعد ستة أشهر من الحمل لوال تدخل  
الذي يقول القرآن  له من  َعاَمْينِ  ﴿َوِفَصاُلهُ   ،االمر  ايضًا،   164﴾.ِفي  القرآن    وقال 

  ابنكان    اآليات القرآنية تكشف أن ما  إن هذه  165﴾. َثاَلُثوَن َشْهراً  ﴿َوَحْمُلُه َوِفَصاُلهُ 
وتشريعيًا القرآن  المتخبط قانونيًا  الشخص  تخبطًا؟ فكيف يعِرف  صهاك يفعله كان  

 وسقوط آية منه؟
جميل دليل واضح على اختالل   بأم وزناه شعبة بن المغيرة وفي قصة            

  ابن! فأين عدل  وعدم معرفته بها وتعمده انتهاكها  صهاك  ابنمعايير العدالة عند  
ن المغيرة بن شعبة  المغيرة بن شعبة؟ هل أل  ضد المقدمة  شهادة الشهود    فيصهاك  

  ماذاللذلك عطل العدالة؟  صهاك    ابنمميزة عند  سرية وقبلية  أوذو مكانة  ش  يقر من  
ناس  أمسعود على    ابنخر في حادثة ُحْكم  آصهاك نفس الحالة بمقياس    ابنقاس  

ولئك االناس كانوا ممن ال مكانة لهم مثل مكانة  أن بحد في قضية مشابهة؟ هل أل 
ا  عو صهاك الذي صد    ابنل  شية والعائلية؟ هل هذا هو عديالمغيرة بن شعبه القر 

في التعامل القانوني مع الناس؟  صهاك    بنال ؟ ما هذه المعايير المزدوجة  رؤوسنا به
غضب  قد    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    ن إالمروية التي تقول  صهاك    ابنلم يسمع  أ

صلى اهلل    النبي  وقال  ةسرقارتكبت ال في المرأة التي    سامة بن زيد تشفعاً أتدخل    من
 تركوه الشريف  سرق  إذا  كانوا  قبلكم أنهم من  ضل  إنما الناس  أيها  "يا  ،عليه وآله وسلم

 سرقت  محمد  بنت فاطمة لو أن هللا  وأيم  الحد،  عليه أقاموا  فيهم  الضعيف سرق  إذا و 
  المنتهكة للدين وتعاليمه وتشريعاته   صهاك  ابنممارسات  ين  أ   166يدها"؟  محمد  لقطع
 ؟ صلى اهلل عليه وآله وسلم نبية النَّ سُ من 
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كهنة البالط السقيفي في تلميع ورفع شأن أمير المؤمنين    وهكذا انغمس         
كافة طوائف المسلمين بوجود    بلفقط من زاوية الرجم حتى تق  عليه السالمعلي  اإلمام  

في  كهنة البالط السقيفي    وفي سياق ذلك وقع   .فرية الرجم في التشريع االسالمي
كهنة البالط السقيفي  إال أن  .  وفقيهاً   صهاك كان عادالً   ابنن  أدحض ادعاءاتهم بفخ  

باهلل   بالتضحية  مستعدين  المؤمنين    صلى اهلل عليه وآله وسلم  وبنبيه  تعاىلكانوا  وبأمير 
فات والتزويرات في  صهاك من أجل حشر التحري  ابنوحتى ب  عليه السالمعلي  اإلمام  

فإن   الحقيقة  يكن    ابنالدين. في  لم  الأصهاك  الخلفية  للغرف  مْعَبر  تي  كثر من 
تحريف الدين اإلسالمي وإدخاله  تسعى إلى  متخصصة في التحريف وكانت  كانت  

كانت تلك القصص صحيحة فإن أمير المؤمنين   إذا وحتى جحر األديان المحرفة.  
ألن أمير المؤمنين    قد تدخل ضد ايقاع الجلد وليس الرجم   عليه السالم  اً علياإلمام  
وال يمكن  القرآن    وال يرضى بحكم يخالف  ال يخالف القرآن أبداً   عليه السالم  اً علياإلمام  

جعلوه  السقيفي لبالط  ن كهنة ا أال إ .مع الحق والحق معه  أن يحكم إال بالقرآن ألنه
  د سالم المتهو ِ نسخة من اإللتشكيك الناس في كمال قرآنهم وتشريعاتهم وتأسيس    رجماً 

ر والمتمجِ س   . والمتنصِ 
صهاك قد تالعبوا    ابنكهنة البالط السقيفي ومعهم  أن  وكل ذلك يوضح            

  التالعب   نبالتشريع الذي يمس حياة الناس ودماءهم وأعراضهم رغم تحذير القرآن م
صهاك    ابن لم يسمع  أن يسأل:  أالدماء واألعراض. وهنا يحق لكل صاحب عقل  ب

بين    حاكم ليس قضاء الأهمية القضاء بالعدل؟  أ في    صلى اهلل عليه وآله وسلم قول النبي  
"القضاة ثالثة: قاضيان  ،  صلى اهلل عليه وآله وسلملم يقل النبي  أيورثه النار؟    ظلم الناس بال

. قاض قضى بالهوى فهو في النار وقاض قضى بغير  ةفي الجن  في النار وقاض
الجنة"؟  النار وقاض قضى بالحق فهو في    ابن   قضاءلم يكن  أ  167علم فهو في 

ما  وعليه،  هوى؟  و من القضاء القائم على جهل    خليطاً   اعالهأ صهاك في المسائل  
صلى اهلل عليه وآله    لم يقل النبيألى ذلك المنصب القضائي؟  إ صهاك    ابنتى بأ الذي  

  ى على الناس شخصاً "من ول  ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  لم يقل النبيأقضاكم علي"؟  أ"  وسلم
تقدم    ماذا لف  168علم منه فقد خان هللا ورسوله وسائر المؤمنين"؟ أ وهو يرى من هو  

ابي قحافة هللا    ابن الم يخن    ؟السالم  عليهعلي  أمير المؤمنين اإلمام  على    صهاك   ابن 
السلطة ال  صلى اهلل عليه وآله وسلمورسوله    تعاىل   ابن تقدم    ماذالفصهاك؟    بنبتسليمه 

صلى اهلل عليه وآله    لم يحذر النبيأ؟  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  صهاك على  



 473                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

  ، صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي لم يقل  أ؟  عليهم السالم   البيت  أهلمن تقدم أحد على    وسلم
 أنهما نبأني الخبير اللطيف وإن األصغر عترتي، واآلخر هللا، كتاب األكبر "الثقل

فتهلكوا   عنهما تقصروا وال فتهلكوا، فال تقدموهما الحوض، علي   يردا حتى يتفرقا لن
أمير المؤمنين  صهاك يتقدم على    ابنمنكم"؟ فما الذي جعل   أعلم  فإنهم  تعلموهم  وال

 ؟عليه السالم علي اإلمام 
صهاك    ابنخطاء القضائية والظلم الذي ارتكبه  كل تلك األبالرغم من  و           

ومازال يصدقها الحمير    ك الثكلىضحِ فقد حقن التاريخ عقولنا بأكاذيب وتزويرات تُ 
.  هاتهم الالئي لم يلدن سوى المفلسين عقلياً االستحمار من أمحليب  الذين رضعوا  

ت إ التاريخ  دعي  ذ  أ كتب  إال أن    ! صهاك  ابن ن الوحي كان يتوافق مع قول  كذبًا 
فق معه!  كان يتالوحي    أن و   صهاك كان فقيهاً   ابنن  أفريتهم ب   ت دحضالرجم  فبركات  

حي  لم يتدخل الو   ماذال عالها؟ أ فأين كان الوحي من التخبطات القضائية الصهاكية  
؟ فالتناول العلمي  المريعةصهاك من ارتكاب تلك الخروقات القضائية    ابنية  الحم

أبطأ الناس  من و بل صهاك كان من أجهل الناس في الدين  ابنن أللتاريخ يوضح 
 في  البقرة  سورة  عمر "تعلَّم ، ه عبد هللا بن عمرابن. فقد قال تعاىل  كتاب هللا فهم في 

عشرة   بضع  "في  ، الروايات بعض " وفي.جزوًرا  نحر ختمها فلما سنة،  اثنتي عشرة
البقرة الثنتي عشر سنة من    شخصاً فتخيلوا    169".سنة مع سورة  ن  أجل  أيعترك 

حقيقة فهو كفاقد تربوي  ؟ الشخص هذافي رأس مثل ي نوع من العقول أ  !يحفظها! 
  هابن  وكانلم يستطع أن يتقدم خطوة بعد مرحلة رياض االطفال بل اسوأ من ذلك!  

سنوات ومع ذلك    يذ حفظها في ثمانإ من نفس الطينة    هللا  الناصبي المدعو عبد 
عبأ التاريخ كتبه بما يسميها مرويات وعلم عبد هللا بن عمر بينما لم تسجل لنا كتب  

ودليل فقر    !عليهم السالم البيت    أهلال القليل من أحاديث وفقه  إالتاريخ والمرويات  
صهاك في    ابنعندما دحضت    همتحجَّ العقلي والديني والفقهي أن امرأة  صهاك    ابن

في شأن   فرؤيته  النساء  قائال   ابنقر  أمهور  والديني  الفقهي  بفقره   "كل  ،ً صهاك 
عمر" مع زيادة   من أعلم  الناس "كل ،في رواية أخرى كما و أ عمر" من أفقه الناس

"حتى تقول  بعضها  الحجال"؟! في  جعل    ربات  الذي  ما  أخرى:  مرة    ابن ونسأل 
صهاك    ابنن  إقل  ألم ي  ؟ عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  صهاك يتقدم على  

 أعيش في أن "أعوذ باهلل ، يضاً صهاك أ  ابنألم يقل   ؟ عمر" لهلك علي "لوال ،نفسه 
 إال شدة بي  تنزل ال "اللهم صهاك،  ابن ألم يقل  170؟ الحسن"  أبا يا  فيهم لست قوم 

 هللا  أبقاني ال حسن،  "أبا  ، يضاً صهاك أ  ابن  ألم يقل  171؟ جنبي" إلى وأبو الحسن
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 أبي ابن "يا  ،كذلكصهاك    ابن  ألم يقل  172؟ فيه" بلد لست في وال لها، لست لشدة 
حكم"  وموضح شبهة كل   كاشف زلت فما طالب، يقل  173؟ كل  صهاك    ابن  ألم 

صهاك كل ذلك بسبب إنقاذ    ابنفهل قال  174؟ علي" يا بعدك  هللا  أبقاني "ال  ،يضاً أ
اإلمام   المؤمنين  ظلم    عليه السالم علي  أمير  من  فريته    ابن الناس  من  أم  صهاك 

علي  م أراد كهنة البالط السقيفي حشر اسم أمير المؤمنين اإلمام  أ   ،المختلقة؛ الرجم
قر  صهاك وهو ي ابن فأين علم في هذه المسرحيات التحريفية لشرعنتها؟  عليه السالم

  ابن تت بمثل  أ هي الظروف التي  ما  ؟  والقضائي  بفلسه الديني والفقهي والتشريعي
ن يشغلها الراسخ في  أ جب كان من المفترض  ي يت الشغل تلك الوظيفة  صهاك لي 

أمير المؤمنين  ن يلدن مثل  أكانت النساء قد عجزن    إذافمن يحمل علم النبوة؟  العلم و 
أمير المؤمنين  صهاك على    بنأعطى األولوية ال   فمن الذي  عليه السالم علي  اإلمام  
  ابن المرأة التي ولدت    تلك   بل ومن هي  ون الناسئشليدير    عليه السالمعلي  اإلمام  

ن  يالمولود   عليهم السالمصهاك ويتقدم على العترة االطهار    ابنصهاك حتى يتجرأ  
 !!! ؟ من ارحام طاهرة

ال عالقة له  و اختالق صهاكي  لرجم  ضح أن افإن التناول أعاله يو   ، وهكذا           
ي  أفي    تعاىل ن يشرعها هللا  أال يمكن  بربرية  جريمة    في جوهره،   سالم. فالرجماإلب

لمن يزني.    تعاىل ن يصفها هللا  أقاسية ال يمكن  و   همجية. فهو عقوبة  ُموحىكتاب  
ع  يشر ِ سفكيف  سالم قد اعطى اعتبار حتى للحيوان عند الذبح حتى ال يتألم،  فاال

هو عقوبة  وبربريته  يعذب الزاني بالرجم حتى يموت؟ فالرجم من شدة قسوته    تشريعاً 
من أجل إسكات االنبياء    عليهم السالم   السابقين  تعاىل  نبياء هللا أ هدد بها الكفار  كان ي

ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثيرًا مِ مَّا  ﴿َقاُلوْا َيا  ،ذ يقول القرآنإ   ق.عن المجاهرة بالح  عليهم السالم
وتقول    175﴾.َوَما َأنَت َعَلْيَنا ِبَعِزيزٍ  َوَلْواَل َرْهُطَك َلَرَجْمَناكَ  َضِعيفاً  َتُقوُل َوِإنَّا َلَنَراَك ِفيَنا 

َيْرُجُموُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َوَلن ُتْفِلُحوا   ﴿ِإنَُّهْم ِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكمْ   ،أخرى قرآنية  آية  
َلِئن لَّْم   ﴿َقاَل َأَراِغب  َأنَت َعْن آِلَهِتي َيا ِإْبراِهيمُ وكذلك تقول آية أخرى    176﴾.َأَبداً  إذا

 ا َتَطيَّْرَنا ِبُكمْ ﴿َقاُلوا ِإنَّ   ، أخرى قرآنية  وتقول آية    177﴾ .َواْهُجْرِني َمِلي اً  َتنَتِه أَلَْرُجَمنَّكَ 
نَّا َعَذاب  َأِليم   َلِئن لَّْم َتنَتُهوا َلَنْرُجَمنَُّكمْ  نَُّكم مِ    أخرى قرآنية  آية    يضاً أ وهناك    178﴾.َوَلَيَمسَّ

عالها تشرح للمتدبر  أ واآليات    179﴾.ُعْذُت ِبَربِ ي َوَربِ ُكْم َأن َتْرُجُمونِ  ﴿َوِإنِ ي  تقول، 
المؤمنين.  نبياء و ألليها الكفار في تهديدهم لإي كان يصل  المدى البربري والهمجي الذ

نة كان على طرف    الرجم كما توضح اآليات القرآنية أعالها أن   الكفار وكذلك    السُّ
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 .صهاك  ابنكان على طرف لسان  
سالمي  تشريعات الدين اإل   مؤامرات تحريفجزء من    هيفعقوبة الرجم            
في  كانت خبيرة  لدوائر خطيرة  فقط  كانوا واجهات    الذينقطاب السقيفة  أالتي بدأها  
قطاب  أعهود  شؤون المسلمين في  تدير  . ويبدو أن تلك الدوائر كانت  ديانتحريف األ

بي  أ   ابن جراءات التي اتخذها  والدليل على ذلك اإل  سار على دربهم. السقيفة ومن  
نةلتبيان النبوي و ا حاربة  لم  اصهاك ومن ساروا على دربهم  ابنقحافة و    .النبوية   السُّ

نةالتبيان النبوي و أقطاب السقيفة في شأن  إلجراءات التي اتخذها  فا تبدو    النبوية  السُّ
  ابن  ويمكن القول إن . الزنخ  صهاك ابن بي قحافة و أ ابننتجها عقول  تن أأكبر من  

ا حكامًا كانو   مويون وال من جاء بعدهمعفان وال األ  ابنصهاك وال    ابن بي قحافة وال  أ
والنصارى    حقيقيون. اليهود  كواليس  كانت  التي  بل  المسلمين  هي  شؤون  تدير 

  عملية تحريف اإلسالم مع    كواليس ت تلك التعاملبواجهات تتظاهر باإلسالم. وقد  
توظيف  بكلمة اخرى، فقد تم  ديان.  ر عن سنن التاريخ في تحريف األ بطريقة تعب ِ 
قطاب السقيفة  أوكان  اإلسالم أيضًا    تحريفديان في محاولة  لألالمحرفة  التشريعات  

مر  لتلك الكواليس التي تدير األوبيادق معتوهة  غبياء  أ جنود  هذه العملية مجرد  في  
ن المسلمين قد وقعوا فيما حذرهم  إفي هذا السياق، يمكن أن نقول  من الخلف. و 

. حيث  ى اتباع اليهود والنصار   من الوقوع فيه؛ أال وهو  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
 وذراًعا بذراع شبًرا بشبر قبلكم  كان من سنن "لتتبعن،  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  قال  
   ".لسلكتموه  ضب جحر سلكوا لو  حتى

نفسهم أهل  أونتيجة التباعهم اتباع األديان األخرى، لم يفهم من يسمون            
القرآن.    نةالسُّ  الواضحة في  النصوص  البالط    ىفعلحتى  قال كهنة  المثال  سبيل 

ن القرآن ال يمكن  أل  . بالقطع وليس البتر السقيفي ببتر يد السارق بينما قال القرآن  
غير قادر حتى على    معاقشخص    لىإ ويحوله  لمجرد السرقة  ن يبتر يد السارق  أ
ن سيمأل قصور الحكم ودواوينها  تطبيق بتر اليد اآل. في الحقيقة، فإن  ن يتطهرأ

! وكما لم  اذ كانوا اصاًل يتطهرون! بمبتوري اليد ممن يأكلون ويتطهرون بيد واحدة
ح  و الخاص بل وضَّ أو سارق المال العام  أو الفقير  أد القرآن السارق الغني  يحد ِ 

عامة  العقو  بطريقة  سارق  بة  استثني  الظالمين  للحكام  ُيشرِ ع  الذي  الكاهن  أن  إال 
  إذا أن يصنف ما  الزاني من دون    جلد  د القرآنحدَّ   المال العام من قطع اليد! فكما

فكذلك حدد عقوبة السارق من دون    ننيحص ماو غير  كان الزاني/الزانية محصنين  
إال ان مثل هذا التخصيص والتفريع العقابي سلوك    .و الخاصأأن يحدد المال العام  

 تبعه كهنة البالط السقيفي عبر التاريخ.  إصهاكي له دوافع سياسية وتحريفية و 
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صهاك الذي حول    ابناستمرت الجماهير المستحمرة في تصديق فبركات            
في هذا    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    نهيبذلك    اً لى صالة جماعة ضاربإل  النفلهم  

الحائط.   بعرض  طريق    ابن وضع  فقد  الشأن  على  المستحمرة  الجماهير  صهاك 
ونسبوها  ما يسمى صيام عاشوراء صدقوا مروية لذلك تصديق ترهات الكهنة الحقًا  

ذلك اليوم يوم حزن  عتبار  ا وا الناس عن  ليبعد  صلى اهلل عليه وآله وسلم زورًا وبهتانًا للنبي
  عليه السالم بصفة عامة والحسين    صلوات اهلل وسالمه عليهم امجعني  بيت ال   أهلمآسي  على  

إلى    صلى اهلل عليه وآله وسلم  إذ تدعي المروية إنه عندما هاجر النبي  بصفة خاصة.
صلى   النبيأن  ويدعي كهنة البالط السقيفي  المدينة وجد اليهود صائمين ذلك اليوم.  

يدعي كهنة البالط  سبب وراء صومهم ذلك اليوم. فال سألهم عن    اهلل عليه وآله وسلم
من    عليه السالم انه ذكرى نجاة موسى    صلى اهلل عليه وآله وسلم  أخبروا النبيالسقيفي أنهم  

ر المروية صلى اهلل عليه وآله    النبي  المفبركة  كيد فرعون! وبهذه الطريقة المشينة تصوِ 
قد منع الناس ومن    صلى اهلل عليه وآله وسلم  مع أن النبي    يتعلم من اليهودوكأنه    وسلم

صلى اهلل عليه وآله    هل سينهي النبيف  صهاك أن يتعلموا من أهل الكتاب.  ابنبينهم  
ر كهنة البالط السقيفي النبي  بينما  عن خلق  الناس    وسلم يفعله هو بنفسه؟ حيث صوَّ
وكأنه أصبح تابعًا لتعاليم وشرائع وسنن اليهود المحرَّفة مع أن    اهلل عليه وآله وسلم صلى

أمر  نفسه بأن ي  صلى اهلل عليه وآله وسلمكيف يناقض النبي   اإلسالم قد نسخ ما قبله.
أهل الكتاب وبعد ذلك يتعلم هو بنفسه من اليهود؟ ألم يوبِ خ  أال يتعلموا من  للناس ب

  بن البأن قال  صهاك على حضوره دروس اليهودية    ابن  يه وآله وسلمصلى اهلل علالنبي  
والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء    ؟ الخطاب   ابنمتهوكون فيها يا  أ"صهاك،  

نقية ال تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي  
صلى اهلل    النبي حذر  لم ي؟ أ نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما وسعه إال أن يتبعني"

 سنن  "لتتبعنالمسلمين من محاكاة أْتباع الكتب األخرى وقال في ذلك،    عليه وآله وسلم
فسأله    .لسلكتموه  ضب جحر سلكوا لو حتى وذراًعا بذراع شبًرا بشبر قبلكم  كان من

أليست    فمن؟!"  :اليهود والنصارى؟ فرد النبي قائالً  هللا،  رسول يا:  من كان حوله
موسى   بنجاة  باالحتفال  اليهود  اليهود؟  عليه السالممحاكاة  سنن  اتباع  ما    نوع  إن 

التأثير التلمودي واألموي مؤشرات  يدعيه كهنة البالط السقيفي في هذا السياق هو  
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في    خاضتحبرية    تدوا أ ال  إلكنهم ليسوا  يسمون أنفسهم علماء و هؤالء الذين  على  
  إذاف.   وتنصيراً تهويداً واألغبياء  البلهاء  الدهماء و في عقول  انغمست  و   الدين تحريفاً 

عليه    المسلمين بأن يحتفلوا بنجاة موسى حقًا قد أمر    صلى اهلل عليه وآله وسلم  كان النبي
عليه  باستواء سفينة نوح  ن يحتفلوا  أب  هملم يأمر   ماذا لبصيام عاشوراء ف وذلك    السالم
  عليه السالمشفاء أيوب  ب و  أمن النار    عليه السالم اهيم  بنجاة إبر على الجودي أو    السالم

من    عليه السالمالبئر أو بخروج يوسف  من    عليه السالمخروج يوسف بو  أمن المرض  
عليه  على بلقيس ملكة سبأ أو بخروج يونس  عليه السالمأو بانتصار سليمان   السجن

 ؟نجاته من القتل إلى السماء و  عليه السالممن بطن الحوت أو برفع عيسى  السالم
المروية             فبداية  البعض.  بعضها  تناقض  نفسها  المروية  متن  أن  كما 
النبي  المفبركة   إنه عندما هاجر  استفسر    صلى اهلل عليه وآله وسلم تدعي  المدينة  الى 

  . وتقول نهاية المروية المفبركة ان النبي في لذلك اليوم  اليهود عن سبب صومهم
أن    صلى اهلل عليه وآله وسلم قبل  "ُتوِفَي"  أنه  إال  وعاشوراء  تاسوعاء  يصوم  أن  ر  قرَّ

ومتهافتة  همايصوم مرتبكة  المروية  أن  عقل  مسكة  له  من  كل  يكتشف  وهنا   .
و  يومتناقضة  فالنبيهذا  المفبركة.  طبيعتها  وآله وسلم  ثبت  اهلل عليه  في    صلى  أقام  قد 

صلى اهلل عليه وآله    ي المروية المفبركة كأن النبيالمدينة إحدى عشرة سنة بينما توح
صلى   قد أقام في المدينة سنة واحدة فقط؛ الفترة بين تاريخ السؤال المزعوم للنبي   وسلم

إلى اليهود وموعد تنفيذ نيته بأن يصوم تاسوعاء وعاشوراء إال أن   اهلل عليه وآله وسلم 
!!  هما"ُتوِفَي" قبل أن يصوم  آله وسلمصلى اهلل عليه وتدعي أن النبي  المفبركة  المروية  

النبي المفبركة كأن  المروية  أقام في    صلى اهلل عليه وآله وسلم  وهكذا يبدو من متن  قد 
المدينة سنة واحدة فقط مما يوضح االرتباك والتهافت والتناقض والقصد السيئ في  

السقيم    الدين البكري يتصف بها  . فما هذه التناقضات التي  المفبركة  متن المروية
هو  صيام عاشوراء  لم يدرك هؤالء االغبياء أن ما يسمى  أوالمتضعضع والمتساقط؟  

حتى ال    عليه السالم الحسين  اإلمام  مقتل  ِذكَرى  صرف انتباه الناس عن  موية لل أكذبة  
ويلعنوا اعداءهم منذ    عليهم السالم أهل البيت    أحزانالناس الحقيقة ويحزنوا على    لم يع

 ليوم؟السقيفة والى يوم ا
الدهماء والبلهاء الذين رضعوا  هذه المرويات الكاذبة والمفبركة  ق  وقد صدَّ           

الالئي لم يلدن إال رموز  مهاتهم  أ  أثداء  منوكوامن البالدة  الجهل والبالهة  حليب  
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وكانت وستظل ذرياتهم ممثلين    . خالقيوالسقوط األوالفاقد التعليمي  البالدة والغباء  
العلماء  وجادل    ديناً مثل تلك المرويات المفبركة  اتخذ  لتربوي الذي  لفاقد احقيقيين ل 

من  صر على أن يظل مجتر ًا لحليب الجهل الذي شربه من أمه الجاهلة ويطلب  وأ
الم يسمع هؤالء   !!اآلخرين أن يكونوا اغبياء مثله، حقًا، كل يرى الناس بعين طبعه

تقول   التي  القرآنية  َما  ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي  على لسانباآلية  ِإالَّ  َأتَِّبُع  ﴿ِإْن 
م  تعلَّ ي  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي   أن   ؟ هل يدعي من له مسكة من عقل ﴾ُيوَحى ِإَليَّ 
صلى اهلل عليه    ة النبيجرح في نبو التي ت الكاذبة    تاءدعااال؟ أليس مثل هذه  من اليهود 

 آلية القرآنية السابقة.  معنى ادحض تو  وآله وسلم
التأثير  في سلسلة  وكذلك كانت فرية آية الرجم الصهاكية جزء من حلقة            

  تلك المرأة   معبي قحافة  أ   ابن  تعامل  ونرى ذلك في  التلمودي على اقطاب السقيفة. 
ليهودية  بي قحافة لأ   ابنيجيز    إذ   !ترقي عائشة بكتاب اليهود كانت  ليهودية التي  ا

يرضى هذا التصرف من عائشة التي  كما    !عائشة بكتاب اليهود المحرف بأن ترقي  
و   !لترقيها  اليهوديةتستجلب   بأ   ابنيأمر  بل  اليهودية  قحافة  تر بي  عائشة  أن  قي 

أبي قحافة "كتاب    ابنإذ أن تعبير  ويقصد به كتاب اليهود المحرف!    ؛ "بكتاب هللا"
ته عائشة ما يزاالن يعتقدان فيه!  ابنأبي قحافة و   ابنكان  تاب اليهود الذي  هللا" هو ك

قوة التأثير التلمودي    عكسلقرآن! وهذا يستخدام ا ألن اليهودية ال يمكن لها أن ترقي با
على بعض من سموهم "كبار الصحابة"! ومع ذلك يطلب كهنة البالط السقيفي من  

شة التي ال تعرف كيف ترقي نفسها من  المسلمين بأن يأخذوا نصف دينهم من عائ 
مثلة  أفهذه  ! أي استهتار بالعقول هذا؟!  من كتاب اليهود  القرآن فتأتي بيهودية لترقيها

قطاب السقيفة ومن خاللهم  أقليلة في هيكل الثقافة اليهودية التي كانت تسيطر على  
وا في غرام  ته حفصة كانابنصهاك و  ابنتم اختراق االسالم بالتشريعات التلمودية. و 

صلى اهلل عليه وآله    قد قرأت حفصة ذات مرة على النبي. فمع التعاليم والكتب اليهودية 
صلى اهلل عليه وآله  فغضب النبي    .من مصادر يهودية   عليه السالمقصة يوسف    وسلم
صهاك في نفس الخصوص كما رأينا سابقًا. ويمكن أن    ابنكما غضب من    وسلم

صلى اهلل   عقليات التي كانت في المحيط الضيق للنبييتخيل صاحب العقل نوعية ال 
بل تأتي بمحرفات    .والتي ال تقيم لنبوته ورسالته مكانة وال تستوعبها  عليه وآله وسلم

السابقة   نبي بينهم ومربوط بالوحي وأن  . فقد تجاهلوا أنه  تستفزه وتغضبهو الكتب 
  ابن صهاك و  ابنقحافة و بي أ  ابنوأفعال ن كل قرارات اإلسالم ينسخ ما قبله. كما أ
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نهم يضربون  أ ؛ عاشقي اليهود وأحبارهم؛ كانت تعكس حقيقة  وعائشة وحفصة  عفان
نه كانت هناك غرف خلفية  على أوهذا يدل    .سالمي في مقتلمفاصل الدين اإل 

ومن سار على  قطاب السقيفة  أسالمي وما كان  على الدين اإل  تآمرتدير عملية ال 
تنفيذية   ذون  نف ِ . فقد كانوا يمالئمة ومتسقة مع دوافع المحرفيندربهم إال واجهات 
عليه يمكن لنا ان  و   يتم حبكه في تلك الكواليس الخلفية.بإخالص منقطع النظير ما  

نجزم أن المرأة اليهودية في غرفة عائشة لم تكن لترقي عائشة بل لتجعلها تشرب  
اليهو  اإلرث  من  سامرية  عميقًا  عجول  خلق  تم  وهكذا  الدين  دي  صورة  لتشويه 

 اإلسالمي وأهله االطهار. 
التلمودي  لذلك  و            االختراق  داخل  المتناقض  ظهر  التشريعات  جسم  في 

اإل تجزم  والتعاليم  ال  التي  والغامضة  المشبوهة  المرويات  تلك  خالل  من  سالمية 
"عن عبد هللا بن أبي    ، بخاري ى في ال روَ ذ يُ إ .  محتواها بطريقة منسجمةبتفاصيل  

رجم ماعزا والغامديَّة. ولكنَّنا ال ندري أرجم قبل   صلى اهلل عليه وآله وسلمأوفى أنَّ النبي 
ن يتم  أمن هذا القبيل؟ وهل يمكن  يء  ش صالً أ فهل حدث  180". آية الجلد أم بعدها

لتي ال  هذه الطريقة المريبة ا من خالل  نسان  إ تحديد مصير  اثبات وجود تشريع أو  
ن الراوي نفسه شكك في حدوث الرجم  أذ إ يستطيع التاريخ وكهنته الجزم في شأنه؟ 

بعدها.    أو آية الجلد  نزول  قبل  كان    إذاما    صلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي    كذباً   المنسوب
  هل الرواية وال أ ن الراوي ليس من  أفي التاريخ    الموضوعي  وهنا يستدرك الباحث 

من هذا الراوي  خرين أكثر اعتمادية ووثاقة  آ رواة   يوجد  ال رواه. أبما  يمكن االعتداد  
القرآنية الخاصة    يةاآلمر مصيري كهذا؟ ف حتى يستطيع المجتمع تحديد وتوضيح أ

وصفت الجلد من دون أن تفرق بين الشخص المتزوج  . حيث  واضحةبعقوبة الزاني  
صلى اهلل عليه وآله  ن النبي  بأدعاء  لال مودي  عتماد على تشريع تلالاف.  وغير المتزوج

ن  أ  صلى اهلل عليه وآله وسلمذ ال يمكن للنبي  إ  .قد رجم لهو ادعاء باطل ومفبرك  وسلم
صلى  ن النبي  أل  نسان يهودياً حتى ولو كان ذلك اإل  تلمودياً   نسان تشريعاً إيطبق على  

ن غير المسلمين  أقبلها و   ن رسالته ناسخة لماأرسل للناس كافة و أُ   اهلل عليه وآله وسلم
.  المحرفةاليهود    وليس لقوانين   سالمفي المجتمع النبوي كانوا يخضعون لقوانين اإل

وال يمكن    ه نزل اليأُ حكم عليهم بما  بأن ي   صلى اهلل عليه وآله وسلم  لنبيأمر اي  تعاىل  اهللف
نها محرفة.  إ له    تعاىل   لكتب أخرى اثبت هللا  ن يكون ممثالً أ  صلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي  

  صلى اهلل عليه وآله وسلم ن النبي  إفتم إحضار شخص غير مسلم ارتكب جريمة    إذاف
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  يزهق روحاً   تعاىل ه هللا  يترك ن ول  تشريع بديلتعين بيسن يطبق عليه ما يوحى اليه ول
يكون حتى  ن  أال يمكن    كما  .الزنا بعد االحصان على كتب محرفة بمجرد    اعتماداً 

ا بعد  لمجرد الزن  ه كهذلن يشرع عقوبة بربرية    تعاىل  هللا  الرجم للزاني ألنحكم التوراة  
قد   صلى اهلل عليه وآله وسلم  كما أن النبي.  بداً أ   اً تناقضليس م  تعاىلهللا  . فحكم  االحصان 
ًا من امرأة متزوجة من رجل  ابنالذي يدعي أن له  الزاني    ،رجموليس    ،أمر بطرد 

 لنبيبرجم تلك المرأة. حيث يقول ا  صلى اهلل عليه وآله وسلم  لنبيآخر. كما أنه لم يأمر ا 
الشخص    ن أوهذا يعني    181"."الولد للفراش وللعاهر الحجر  ، قال  صلى اهلل عليه وآله وسلم

ولو    هديتم طر   هفإنمن شخص آخر  متزوجة    من زنى بامرأة   ن له طفالً أيدعي  الذي  
  بكلمة "الحجر". فكيف يقول النبي   صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيوهذا ما عناه  بالحجر  

وال يحكم  من رجل آخر  بطرد مدعي الولد من امرأة متزوجة    صلى اهلل عليه وآله وسلم 
قرر موت  ال يأتي بتشريع من عنده ي  صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أبرجمهما؟ كما  

من خالل القرآن    تعاىلنها محرفة. فالتشريع من هللا  إهو يعلم    بٍ تُ و من كُ أاالنسان  
فالقرآن قد أكد أن الكتب    أو الحديث الذي هو ايضًا وحي لكنه ال يخالف القرآن.

َن اأْلَْمرِ  ﴿َوآَتْيَناُهم  يقول القرآن، لة. مبدَّ و  فةمحرَّ  السابقة َفَما اْخَتَلُفوا ِإالَّ ِمن   َبيِ َناٍت مِ 
َجاَءُهمْ  َما  اْلِقَياَمةِ الْ  َبْعِد  َيْوَم  َبْيَنُهْم  َيْقِضي  َربََّك  ِإنَّ  َبْيَنُهْم  َبْغيًا  ِفيِه   ِعْلُم  َكاُنوا  ِفيَما 

ن التوراة غير المحرفة قد خصصت عقوبة  أن يجزم أحد  أفال يمكن    182﴾.َيْخَتِلُفونَ 
  تعاىل موا حالل هللا  هل التوراة قد حرَّ لقرآن قد أكد لنا أن أ االرجم للزاني المحصن. ف

  أخذي  صلى اهلل عليه وآله وسلمنبيه    تعاىلن يترك هللا  أيمكن  لذلك  .  تعاىل   لوا حرام هللاوحلَّ 
   و موت شخص. أالمحرفة ليقرر حياة اليهود    كتب من نصاً 

فقد  وهكذا يتضح أن كل المرويات الخاصة بالرجم هي مرويات مختلقة.            
القتل في كل  حشروا تشريعات  و   كذباً   تعاىلعلى هللا  تهم  وكهنقطاب السقيفة  أفترى  أ

السقيفة وكهنتهم    لم يحترس.  شيء التي عصمها هللا  أقطاب  الدماء  إال    تعاىلفي 
رافض  و الصالة  فهم لم يشرعوا فقط برجم الزاني بل أيضًا شرعوا بقتل تارك   بالحق.

وكهنتهم  قطاب السقيفة  ألم ينتبه  للمغتصب.    بل ورافض دافع عقال بعيردفع الزكاة  
. يقول هللا  صلى اهلل عليه وآله وسلموالرسول    تعاىلللتحذير القرآني من االفتراء على هللا  

ِ َكِذبًا َأْو َكذ َب ِبآَياِتِه ِإن ُه اَل ُيْفِلُح اْلُمْجِرُمونَ ﴿،  تعاىل   َفَمْن َأْظَلُم ِمم ِن اْفَتَرَى َعَلى ّللا 
ِ َما اَل َيُضر ُهْم َواَل َينَفُعُهْم َوَيُقوُلوَن هَـَؤآلِء ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد ّللا ِ    َوَيْعُبُدوَن ِمن  * ُدوِن ّللا 
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َعم ا  َوَتَعاَلَى  ُسْبَحاَنُه  األْرِض  ِفي  َواَل  َماَواِت  الس  ِفي  َيْعَلُم  اَل  ِبَما  ّللا َ  َأُتَنب ُئوَن  ُقْل 
وعندما لم يستطع   .جدااًل تاريخياً كة المفبر الرجم  اتلقد خلقت مروي 183﴾.ُيْشِرُكونَ 

صهاك وإدعوا    ابنكهنة البالط السقيفي اثبات صحتها فإنهم حاولوا حماية صنمهم  
  ابن  تبرئ دعاءاتهم هذه ال تستطيع أن  ا   تم اختراعها في العهد العباسي. لكنها  نأ

صهاك في نشر هذه الفرية    ابنألن كبتهم التاريخية األساسية تثبت تورط    صهاك
   .ومحاولته تحريف القرآن

 
 تاريخية صهاك والخمر: قصة عشق ابن

.  تعاىل مه هللا  صهاك قصة عجيبة مع الخمر الذي حرَّ   بنكان ال                    
ك شرب الخمر  صها  ابن صهاك في مسألة تحريم الخمر. فقد أحل    ابن ذ تالعب  إ

،  ى وَ رْ ذ يُ إ . بشراهة منقطعة النظير يشربه صهاك    ابنبل وكان   .ره بالماءتم كسْ   إذا 
بأعرابي  الخطاب بن  عمر  أن"  قال:  أعياه فلما  عذًرا،  له فطلب سكر،  قد  ُأتي 

 ثم  فكسر عليه فصبه بماء ودعا بفضله عمر ودعا صحا فاجلدوه،  فإن  فاحبسوه 
 وكان قال: شيطانه، غلبكم إذا بالماء فاكسروه  هكذا قال: ثم  وسقى جلساءه، شرب

نبيذ   من خشيتم  إذا " ، قال صهاك  ابن أنأيضًا  ي  وِ ورُ   184".الشديد يحب الشراب 
  ابن "!! فشيطانه غلبكم  إذاصهاك "  ابنفانظروا إلى قول    185".بالماء فاكسروه  شدته

 المسيب  بن  سعيد  وعن  صهاك يجيز للناس الخضوع لغلبة الشيطان وشرب الخمر!
 فكسره به فدعا كرهه، فيه  قربه إلى فلما به،  فدعا بشراب، عمر ثقيف تلقت، "يقول

صهاك على فراش االحتضار    ابن نه بينما كان  أ حتى    186". فافعلوا هكذا فقال:  بالماء
صهاك    ابن ن  أمر  والغريب في األ  187"أي الشراب أحب  إليك؟ فقال: النبيذ"!  ، قيل له

له خمر   ومُ كان  بالماء.  سكِ خاص  بعد كسره  منه  يشرب  تقول رواية إر   "أن  ،ذ 
 من شربت  إنما  :عرابياأل فقال  الحد،  عمر فجلده عمر شراب  من شرب  أعرابًيا 

 شرب ثم بالماء، فكسره  شرابه عمر نما جلدتك للسكر. فدعاإ فقال عمر   شرابك،
صهاك    ابنكان  وهكذا    188".بالماء فليكسره  شيء شرابه  من رابه من منه، وقال:

لو شرب غيره  . فومن ثم شربهالخمر  تركيبة    التعامل المتخصص معفي    متمرساً 
منظِ رًا واثقًا ومتخصصًا في كيفية تركيب الخمر  صهاك    ابن فقد كان  ر.  منه لسكِ 

ْكر!  أهل إليه شكا الشام، قدم  حينصهاك    ابن أن ي وِ رُ إذ    بطريقة ال تسبب السُّ
اشربوا   عمر:  فقال الشراب، هذا  إال يصلحنا ال، "وقالوا  وثقلها  رضاأل الشام وباء

 أن نجعل لك األرض: هل أهل من رجل فقال  العسل، يصلحنا  ال قال:  العسل، هذا
 وبقي منه الثلثان ذهب حتى فطبخوه  نعم،  قال: يسكر؟  ال شيئاً  الشراب  هذا من لك
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 فقال: يتمطط، يده، فتبعها رفع ثم  صبعهإ عمر فيه فأدخل عمر، به فأتوا  الثلث،
 بن عبادة  له فقال أن يشربوه، عمر فأمرهم  اإلبل. طالء مثل هذا الطالء، هذا

 حرمته شيئا لهم  أحل ال وهللا، اللهم إني  كال عمر: فقال  وهللا،  أحللتها الصامت: 
صهاك بالقول    ابنفانظروا لتالعب    189".لهم أحللته شيًئا عليهم أحرم  وال  عليهم،

ووضع نفسه في موقع المحلِ ل    وامر القرآنية والنبويةمر ومخالفة األبهام األإ جل  أمن  
حول  ورواية  والمحرِ م! شرب  لهم   صهاك  ابنوترخيص   الشام  أهل شراب أخرى 

 المسلمين،  فارزقوا هذا! أطيب ما وقال: أصحابه وشرب "فشرب منه  ،الخمر تقول 
فضربوه   المسلمون  فقام  منه،  خدر  رجال  إن  ثم هللا، شاء ما فلبث  فرزقوهم منه،

 الذي رزقنا إال شربت ما فوهللا تقتلوني، ال الرجل: فقال سكران! وقالوا: بنعالهم
إنه يمجد ما حرمه  صهاك يصف الشراب الخبيث بأنه شراب طيب!    ابنف  190".عمر
النبي  طلقه  أتحذير الذي ل صهاك مصداق ل  ابن ليس هذا الذي صدر من  أ!  تعاىلهللا  

 يكون  اسمها، يسمونها بغير الخمر بعدي  من أمتي "ستشرب،  صلى اهلل عليه وآله وسلم
  191أمراءهم"؟  شرابها على عونهم 

متخصص في تركيبة  خمور    صهاك نفسه كمهندس كيمياء  ابنم  وهكذا قدَّ          
كهنة البالط السقيفي    ي صدعصهاك الذ  ابنللخمر. وهذا هو  خاصة  صهاكية  

الوحي ينزل متوافقًا مع رأيهسنا بتقواه  ؤو ر  أهذا الحال    !"مير للمؤمنين"أنه  أو   وأن 
أهذا الحال يجعله اميرًا للمؤمنين أم أميرًا    يجعله اميرًا للمؤمنين أم أميرًا للخمرجيين؟ 

ر  سكِ قليل المُ ليس  أ؟  االسالمي  صهاك هذا تالعب بالشرع  ابنليس فعل  للمدمنين؟ أ
صلى اهلل عليه وآله   ورسوله  تعاىل معاندة هلل    للم وتحريم المح ليس تحليل المحرَّ أ حرام؟  

يسمع  أ؟  وسلم باآلية    ابنلم  تقول القرآنية  صهاك  َواْلَمْيِسُر    ،التي  اْلَخْمُر  ﴿ِإنََّما 
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوهُ  َواألَنَصابُ  ْن َعَمِل الشَّ لم يسمع  أ  192؟ ﴾ُتْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ   َواأَلْزاَلُم ِرْجس  مِ 

ليس  أ 193؟ " حرام  فقليله كثيره  أسكر "ما، صلى اهلل عليه وآله وسلمقول النبي  صهاك  ابن
ليس  أ ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  لقرآن وقول النبيتشريعات اصهاك مناقض ل   ابن ما فعله  

الفاحشة في    ناسهذا ظلم للنفس ولل  وفساد وافساد في المجتمع وحب ألن تشيع 
   صهاك؟  ابن  استقامةين  أ ؟ المجتمع

بحث لنفسه عن األعذار  يمدمنًا للخمر شديد القوة. وكان  صهاك    ابنوكان            
ا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع  إنَّ "  ، صهاك  ابنقول  ي. حيث  تعاىل نتهك حدود هللا  لي

 194".فليمزجه بالماء  ء شيبه لحوم اإلبل في بطوننا أن تؤذينا فمن رابه من شرابه  
النبيذ    ،ظِ را نَ مُ أيضًا  صهاك    ابنوقال   إال  بطوننا  في  اإلبل  هذه  لحوم  يقطع  "ال 
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البطن أو مسعار البطن وأشرب    ز"إني رجل معجا  ،صهاك  ابنقال  كما    195". الشديد
لحظة من  وكان يشرب النبيذ الشديد إلى آخر   196."ذا النبيذ الشديد فيسهل بطني ه

، اراد الطبيب من  رضي اهلل عنهبعد أن طعنه فيروز النهواندي )ابو لؤلؤة(  ف  حياته. 
صهاك الخمر    ابن صهاك أن يشرب شيئًا حتى يعرف عمق الطعنة. ففضل    ابن

الحليب.   ميمون على  بن  عمرو  "قال  ح،  عمر  طُ شهدت  أُ عِ ين  شديد    يَ تِ ن  بنبيذ 
   197".فشربه

  صبحت من التقاليد التي ُتَورَّث جيالً أصهاك الخمرية    ابن ن ثقافة  أحتى             
 فجعلت عائشة، على حج فدخل أنه الخوالني،  مسلم  ي عن أبيوِ ذ رُ إ بعد جيل.  

 بردها؟  على  تصبرون  كيف يخبرها، فقالت: فجعل بردها،  وعن الشام عن  تسأله
النبي   وبلَّغ  هللا  صدق   :قالت  الطالء،  له  يقال  لهم  يشربون شراًبا إنهم .....  قال:

 وعن  198.اسمها بغير يسمونها الخمر يشربون  أمتي من أناًسا إن:  يقول  وسمعته
 يكفأ كما سالم يكفأ اإل ما "أول  ،قال  صلى اهلل عليه وآله وسلم هللا ن رسولإقالت   عائشة

  صلى اهلل عليه وآله وسلم وهكذا يدين حديث النبي    199".الطالء له يقال شراب في ناءاإل
وي   ابن كواحد  صهاك  هللا  صنفه  يحادون    صلى اهلل عليه وآله وسلم ورسوله    تعاىلممن 

 سالمي. الدين اإل  رتكاب األشياء المحرمة فيبا
 

 صهاك والطالق البدعي  ابن
هو  إ                    البدعي  الطالق  ابتدعه  ن  الذي  .  صهاك  ابنالطالق 

سالمي واخترق نظام  انتهك الشرع اإلصهاك    ابنختالقه الطالق البدعي، فإن  اوب
صهاك    ابنترك عن تجة  ا سرة والمجتمع فأدى ذلك إلى كوارث اجتماعية كبيرة ناأل

القرآن   عليه وآله وسلم النبي    وُسنَّةتعاليم  اهلل  يتالعب    بأيف.  صلى  صهاك    ابنحق 
﴿الطَّاَلُق  ،  تعاىلصهاك قول هللا    ابنلم يسمع  أ لهي الخاص بالطالق؟  ع اإل بالتشري
آَتْيُتُموُهنَّ   َواَل َيِحلُّ َلُكْم َأن َتْأُخُذوْا ِممَّا  َفِإْمَساك  ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريح  ِبِإْحَسانٍ  َمرََّتانِ 

ُجَناَح َعَلْيِهَما    ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد ّللا ِ َفالَ َفِإنْ  َشْيئًا ِإالَّ َأن َيَخاَفا َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد ّللا ِ 
ِ َفاَل َتْعَتُدوَها ِفيَما اْفَتَدْت ِبهِ  ِ َفُأْوَلـِئَك ُهمُ  ِتْلَك ُحُدوُد ّللا  الظَّاِلُموَن   َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ّللا 

َفِإن َطلََّقَها َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما   َح َزْوجًا َغْيَرهُ َتنكِ  * َفِإن َطلََّقَها َفاَل َتِحلُّ َلُه ِمن َبْعُد َحتَّىَ 
ِ ُيَبيِ ُنَها ِلَقْومٍ  َيَتَراَجَعا ِإن َظنَّا َأن ُيِقيَما ُحُدوَد ّللا ِ  َأن الم   200؟ ﴾َيْعَلُمونَ  َوِتْلَك ُحُدوُد ّللا 

النبي  كيف  صهاك    ابنيسمع   الحاالت    صلى اهلل عليه وآله وسلمتعامل  مع مثل تلك 
 ثالثا  زوجته ركانة "طلق ، قال أنه عباس  ابن عن وسط المسلمين؟ فإحدى الروايات  
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:  قال طلقتها؟ كيف :  هللا  رسول  ، فسألهشديداً  حزناً  عليها  فحزن  واحد،  مجلس  في
 فأرجعها واحدة،  تلك فإنماالنبي:  قال    ،نعم:  واحد؟ قال  مجلس  في ل النبي:  قا،  ثالثاً 

 طلق  رجل  عن أخبر صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي وفي رواية أخرى أن  201". شئت إن
فقامجميعاً  تطليقات  ثالث  امرأته   ، قال ثم غضبان،  صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي   . 

واألحاديث  القرآنية  وهكذا تنص اآليات    202أظهركم؟" بين  وأنا هللا  "أيْلعب بكتاب
اثناء العدة  زواج  إما من دون عقد  رجاع  إن الطالق مرتان يعقب كل منهما  أالنبوية  

تزوجت    إذارجاع إال  إحدث الطالق للمرة الثالثة فال    إذا ما  أو بعقد زواج بعد العدة. أ
خر وفشلت مرة أخرى في حياتها الزوجية الجديدة وتطلقت فعندئذ  آ من رجل    طلقة الم

رغبا في    إذابعقد زواج جديد  ج منها مرة أخرى رجاعها بالزواإول بإمكان طليقها األ
بعد طلقتين   الثالثة للمرة  زوجها طلقها إذان المرأة  أ  نه معلوم شرعاً إ. وبذلك فذلك 

من   هافشلت في زواج  إذا ال للمرة الثالثة إإليه بعد ذلك   يجوز رجوعها ال وإرجاعين
يجيز لها الرجوع  هو الذي  وتطلقها منه  خر  آ رجل آخر. وفشلها في زواجها من رجل  

رغبا في ذلك على أال تتم هذه العملية بطريقة مسرحية كما    إذاول  لى طليقها األ إ
اآل تدعي  يحدث  التي  المجتمعات  بعض  في  سُ إ ن  التحايل  نها  وتحاول  على  نية 

فليس هناك في االسالم زواج   ل!بتسمية زواج المطلقة من رجل آخر بالمحل ِ الشرع 
زوج منها  و أن يتأيسمى بالزواج المحلِ ل. فالزوج اآلخر ال يجب أن يدخل في الخط  

كمحلِ ل، بل كزوج جاد يريد أن يتزوج من المطلقة ويستمر معها في حياة زوجية  
دامة  بنية اإل   خر زواجاً آن يكون زواجها من رجل  أيجب  إذ  بكلمة أخرى،  دائمة.  

التحريم القرآني.    في الحياة للتحايل على  الثانية وليس فقط  فشل    إذا ما  أالزوجية 
ول  ن تتزوج من طليقها األأوطلقها زوجها الثاني فعندئذ يمكنها  أيضًا  خر  الزواج اآل

 رغب في الزواج منها مرة أخرى.  إذا 
  بطريقته الخاصة منتهكاً  صهاك فقد خاض في هذا الجانب ايضاً  ابنما  أ          

رسول   عهد في الطالق "كان  ، عباس  ابن. يقول  النصوص القرآنية والنبويةبذلك  
 بن الخطاب: عمر فقال  .واحدة الثالث طالق عمر عهد من وسنتين بكر  وأبي هللا
 أمضيناه عليهم. فأمضاه فلو أناة. فيه لهم  كانت قد أمر في استعجلوا قد الناس إن

قال رواية وفي  203".عليهم  الطالق يكن "ألم   ،عباس  بنال الصهباء ابن أخرى 
 بيأ   ابنو  وسلم  وآله عليه هللا صلى هللا رسول عهد في جلسة واحدة على الثالث

 الطالق  في الناس تتابع عمر عهد في كان فلما كذلك، فقال: قد كان بكر واحدة؟  
  وآله وسلمصلى اهلل عليه  ورسوله    تعاىل  مر هللا أصهاك    ابنوهكذا قلب    204".عليهم فأجازه 
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لقد  . صلى اهلل عليه وآله وسلمة النبي  نَّ انتهك التشريع القرآني وسُ  . حيث على عقب  رأساً 
نه  أ بوفي لحظة واحدة  صهاك حكم الطلقات الثالث في مجلس واحد    ابن  اعتبر

  وفقاً فقط واحدة طلقة نها تعتبر  أالمتفرقات بالرغم من  طلقات حكم الثالث يضاهي 
نة للقرآن و  نةالنبوية. ونتيجة لهذا االنتهاك الصهاكي الكبير للنص القرآني و   السُّ   السُّ

نةالنبوية انحرف الكثير من المسلمين عن تعاليم القرآن و  النبوية المطهرة واتبعوا    السُّ
صهاك فأصبحوا يوقعون الطالق الثالث في جلسة واحدة ويعتبرونها   ابن  تحريف 

ال وهو  طالقات  الذي    لم ظثالثة  لهم  أالفادح  بصفة    صهاك  ابن جازه  المرأة  ضد 
  قد هجرواة  نَّ نهم سُ أ من يدعون    فإن. وهكذا  خاصة والتماسك االسري بصفة عامة

  قول  في بطلقتين ورجعتين كما المسبوقة تلك  هي الثالثة بالطلقةالقرآني   المقصود 
َمرََّتانِ ،  تعاىل هللا ِبِإْحَسانٍ َفِإْمَساك    ﴿الطَّاَلُق  َتْسِريح   َأْو  َأن   ِبَمْعُروٍف  َلُكْم  َيِحلُّ  َواَل 

َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد   آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئًا ِإالَّ َأن َيَخاَفا َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد ّللا ِ  َتْأُخُذوْا ِممَّا
ِ َفاَل َتْعَتُدوَهاِتلْ   ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبهِ  ّللا ِ َفالَ  َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ّللا ِ   َك ُحُدوُد ّللا 

َفِإن   َتنِكَح َزْوجًا َغْيَرهُ  َفِإن َطلََّقَها َفاَل َتِحلُّ َلُه ِمن َبْعُد َحتَّىَ   * الظَّاِلُموَن   َفُأْوَلـِئَك ُهمُ 
ِ ُيَبيِ ُنَها   ن ُيِقيَما ُحُدوَد ّللا ِ َيَتَراَجَعا ِإن َظنَّا أَ  َطلََّقَها َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأن َوِتْلَك ُحُدوُد ّللا 

 في  "طالق  انت  طالق،أنت   طالق، أنت"   :قال الزوج لزوجته  إذا أما  ﴾.َيْعَلُمونَ  ِلَقْومٍ 
صهاك    ابن أن   إال  .اً واحد اً قفتعتبر طالولحظة واحدة وجلسة واحدة  واحدة   جملة

نها قيلت في جملة واحدة وفي لحظة واحدة. وبسبب  أاعتبرها ثالث طالقات رغم  
وفي   واحدة  جملة  في  تطليقات  بثالثة  مطلقة  امرأة  فان  الصهاكي  االنحراف  هذا 

تستطيع   ال  واحدة  إلى  ألحظة  ترجع  لو  مطلقن  حتى  يرجعهاأراد  أ ها  ولذلك    .ن 
الثالثة في الذي أوقع الطلقات  زوج المتهور  نقاذ الزواج المحلِ ل" إل"ظهرت بدعة  

وفقًا لمعنى اآليات  جلسة واحدة بينما وضع التشريع االسالمي وقاية من كل ذلك  
 . حاديث السابقةلها وفقًا لأل  صلى اهلل عليه وآله وسلم  القرآنية السابقة وتطبيق النبي

حيث    .سة النبوية صهاك منتهك للتعاليم القرآنية والممار   ابنوبذلك يكون            
في  ابنساهم   و   صهاك  األتدمير  وضياع  تفكيك  المسلمة  واختالط  ها  ئاابنسرة 

فقد  األنساب.   الحقيقة،  اجتماعية    ابن ض  عرَّ في  طامة  ألكبر  المجتمع  صهاك 
.  مثل الهند سالمية  لى يومنا هذا في بعض المجتمعات اإلإ  وسلوكية ونفسية مستمرة

الصهاكي في أخالقيًا. حيث  المطلقات    انحراف بعض  وتسبب مثل هذا الطالق 
تسبب  كما    وقعن فريسة سهلة في أيدي أولئك الذين يصطفون لهتك أعراض الناس!

مجتمعًا  صهاك في خلق ظلم كبير على النساء في المجتمع الذي يسمي نفسه   ابن
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  ابن بل أصبح ضحية النحرافات    صلى اهلل عليه وآله وسلمة النبي  نَّ لكنه ال يطبق سُ سنيًا  
ة  نَّ لقرآن وسُ قد تركوا ا  أن من يدعون انهم سنة يتجلى    يضاً أ. وهنا  التشريعية   صهاك
  ابن انحراف  قطاب السقيفة بصفة عامة و أبدع    وابعت ِ او   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  

استهدف استقرار  صهاك قد    ابن. حيث لم يدرك الناس أن  صهاك بصفة خاصة
وقد استغل ضعاف النفوس    وتماسكها ومنظومة الزواج والطالق الشرعية.  سرة األ

صهاك    ابن هذه الثغرة التي خلقها  لهي و لشرع اإل نتهاك الصهاكي لوالجهلة هذه اال
ويخلطوا  لنساء ويهدموا البيوت ويشتتوا االسرة  ظلموا افي جدار المجتمع المسلم لي

 ويفككوا المجتمع.   االنساب 
صهاك على منبر    ابنهل صعد    هي:  هنا  اطرح نفسهلة التي تئ سواأل           

ديان األخرى  هم كما يفعل كهنة األئليجاري الناس في اهوا   صلى اهلل عليه وآله وسلم  نبيال
حادوا    إذا النبوي ويعيدهم اليه  و لهي  ن لهم الشرع اإلويبي ِ بالدين  م ليضبط الناس  أ

  صلى اهلل عليه وآله وسلم  الذي طبقه النبيلهي  صهاك بالتشريع اإل  ابنلم يسمع  أعنه؟  
في ذلك    الشريفة   للنص القرآني والممارسة النبوية  صهاك  ابن   ن انتهاكأم  أ  هِ تِ في سنَّ 

قطاب  ألهي المتمثل في القرآن الذي ادعى  جندة محاربة التشريع اإل أ من  اً كان جزء
بين  الطالق من  للتشريع القرآني حول    النبوي تطبيق  كان ال   هلنه حسبهم؟  أالسقيفة  

؟  تداولها ونشرهاومنعوا الناس من    اقطاب السقيفة  هاااألحاديث التي حرقها ومح
البدعي فإن   الطريق ألصهاك    ابن وبتشريعه الطالق  الجهلة وجرى  قد فتح  هواء 

المُ  الفَ متماهيًا  ر  هْ معهم جري  فقد  س رَ مع  الحقيقة،  صهاك مثل    ابنصبح  أ . في 
اآلاألكهنة   األخرى  يلبون  الذ ن  ديان  والسحاقيات  الشاذين  وأهواء  رغبات  ين 

صلى اهلل عليه وآله  صهاك الناس كما فعل النبي    ابنيجمع  ن  أمن    والمنحرفين! فبدالً 
بالتعاليم القرآنية وتشريعاتها و   هم يخاطبو   وسلم نةخطبة تذكرهم  النبوية المطهرة    السُّ

وصادق على ظلمهم للنساء    انحرافهمالناس في    سايرصهاك    ابن وممارساتها فإن  
صلى اهلل  ورسوله    تعاىل  استعجل الناس وانحرفوا عما بيَّنه هللا   إذاوتفكيكهم لألسرة. ف

هل  صلحهم؟  مهم ويُ قو ِ م يُ أن يسايرهم أصهاك  ابن لهم فهل يجب على    عليه وآله وسلم
أولياء األمر بان يصلحوا وال يتبعوا سبيل المفسدين أم أمرهم بمسايرة    تعاىل  أمر هللا

يصلح الناس   صلى اهلل عليه وآله وسلمهل الخليفة الحقيقي للنبي  فالفاسدين والمفسدين؟ 
  نزل هللا أما  يتبع  صهاك هذا    ابن هل نهج  فسدوا أم يساير الناس في فسادهم؟    إذا 

صهاك    ابن؟ هل نهج  همانتهكي م  أ  اهلل عليه وآله وسلمصلى    النبي سنة  تمسك بيو   تعاىل
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 ﴿اْخُلْفِني ِفيلخليفته،    مسالالعليه    آلية القرآنية التي يقول فيها النبيامر اتبع  يهذا  
من التشريعات  صهاك    ابنأم ينتهكه؟ اين    ﴾. َقْوِمي َوَأْصِلْح َواَل َتتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ 

نةالقرآنية و  كيف تسمون أنفسكم  صهاك    ابن بعون  ت  لئك الذين ي و ونقول أل  النبوية؟  السُّ
كانوا يقصدون اإلسالم الحكمي الذي    ذاإإال  ؟  سمون أنفسكم مسلمين ت بل كيف    سنة

أال يعني    بي سلول؟  ابنهللا    عبد ليس فيه إال إظهار نطق الشهادتين فقط وهذا فعله  
 ؟  اهلل عليه وآله وسلم  صلى ورسوله تعاىلاإلسالم االستسالم ألوامر هللا 

المجتمعات التي تدعي انها سنية           ، على سبيل المثال  تعاني الكثير من 
ى هذا  دأ   وقد  .هذه الممارسة الصهاكية الخاطئة للطالقمن    ،المسلمين في الهند 
رهقت المجتمع المسلم هناك  أ إلى بزوغ ضجة تشريعية وقانونية  الطالق الصهاكي  

واظهرت الهندوس وكأنهم  وأظهرت المسلمين وكأن لهم ثغرة في تشريعهم الديني  
هذا  شوه  نقاذهم من هذه الثغرة. وهكذا  يقودون حركة اصالح في دين المسلمين إل

الصهاكي   اإل التشريع  و أسالم  صورة  المسلمين  غير  يعلملألسف  مام  غير    ال 
 سالمي.  الدين اإل له ب  ةتشريع صهاكي وال عالقه  نلهند أ المسلمين بل حتى مسلمي ا 

صهاك    ابننجد قرارات    ماذال  :سئلة التي طرحتها سابقاً كرر تلك األ أوهنا            
التحصن ضد الضالل  في عباده مثل    تعاىل عليا يريدها هللا    قيمٍ لهدم    دائماً عى  تس
وتقييد  ة وتمتع الحج  زواج المتع من خالل االخمر والتحصن من الزن  تجنب شربو 

منفصلة  ب الطالق   طالقات  قلوبهم  وإعطاء  سرة  ألاحفظ  لذلك  و ثالث  من  المؤلفة 
واستقطاب غير  مجتمعي  توسيع دائرة السلم الالمنصوص وذلك من اجل  سهمهم  

  ابنكان    ماذال؟ ف وإبعاد شر المتعنت منهم عن اإلسالم والمسلمين  المسلمين لإلسالم 
و   ضد صهاك   العقل  ووعي  األ الهداية  والسلوك  مفاصل    ستقرارواال القويم  خالق 
لم    إذاف  ؟ شخصية  ؟ هل كان له مع هذه الجوانب مشاكلمجتمعيوالسلم الالعائلي  

صلى    ونبيه  تعاىل  صهاك في هذا الشأن ويعودوا إلى شرع هللا   ابنيترك الناس بدعة  
 . شاكلنواع المأشتى  من  ن المجتمع سيظل يعاني إف، اهلل عليه وآله وسلم

 
 التراويح  صالة ل  صهاك مبتدع  ابن

صلى اهلل عليه مر النبي  أ ن يعصي الناس  أنه ألمر غريب  إ  حقاً                      
نهم  دَّعوا أذلك ي ويصلوا نافلة في جماعة وبعد  صهاك    ابنويطيعوا بدعة    وآله وسلم

صلى اهلل  بينما نهى النبي    صلى اهلل عليه وآله وسلمويتبعون ُسنَّة النبي    تعاىل  يعبدون هللا
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إن هذا يوضح أن المجتمع غارق في  !  صالة النفل في جماعةعن    عليه وآله وسلم
ن صالة نافلة في جماعة واتخاذ ذلك وسيلة  جهل مريع واستحمار ال مثيل له! إ

شهر عظيم وهذا    في فرض صيام كبيرة  هر رمضان لهو حشر لبدعة  د في شتعبُّ 
ية  ال يحصد أصيام في الشهر الفضيل. في الحقيقة فإن المجتمع  ال يهدد صحة  

فكيف يؤدي  .  صهاك  ابنمما تسمى بصالة التراويح التي يؤديها أتباع    روحانية
صلى اهلل عليه    يخلطه بمخالفة أمر النبيمن ثم  الشخص فرض صيام الشهر العظيم و 

أولئك الذين  كل عبادات    ماذا ل؟ أال ُيعد هذا خرابًا لصيام للشهر الفضيل؟  وآله وسلم
انتهاك  أو  يسمون أنفسهم ُسنَّة فيها خلل ما؛ إما زيادة أو نقصان أو مخالفة للقرآن  

من يصلي ما تسمى بالتراويح في جماعة ال  إن  ف؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  لسنة النبي
يؤدي  في الحقيقة  نه  أ و   صلى اهلل عليه وآله وسلم ن صالته تلك قد منعها النبي  أيعلم  

الصالة التي   ن هذه أذ  إ !  صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي  ُسنَّةصهاك وليست    ابن  انحراف
يسميها الناس التراويح والتي يصلونها في جماعة وبهذا العدد الكبير من الركعات  

األ الليلة  ل ومن  لم يشرعها  شهر بدء  ولى  ولم    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي   رمضان 
من يؤدي صالة النفل    ؛د بُ عْ هل يَ   إذا.  بداً أ تراويح    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  يسمها  

صهاك    ابن   هفبركم بما  أ   صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي  فعله  بما    تعاىل   هللا  ،تلك في جماعة
صهاك نفسه لم يصل ما    ابنن  أ؟ إذ  يمارسهصهاك نفسه لم    ابنبالرغم من أن  

 !  تلك   يسمونها التراويح
 في ليالي النوافل بعض صلى  صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  إمر  فحقيقة األ          

صلى اهلل عليه  ن يصلوا خلف النبي  أرمضان في المسجد. فحاول بعض المسلمين  
صلى اهلل    النبي  وأراد لم يرض بذلك.  نه  أال  إبينما كان يصلي تلك النوافل    وآله وسلم

و في بيوتهم لكي  أن تلك النوافل فرادى في المسجد  و ن يصلي المسلمأ عليه وآله وسلم
صرارهم  إ . وعندما رأى  البيوت   وا بيوتهم من واقع المقابر بأداء بعض النوافل فيجُ رِ خْ يُ 

. إال  يصليها في بيته  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    على صالة تلك النوافل خلفه بدأ 
ؤمهم في  الخروج ليه  طلبوا من و   . خلفهتها  صال على    أصروا   " نيالمسلم"أن بعض  

صلى اهلل عليه  النبي    باببعض الصحابة األعراب    وبوقاحة جاهلية حصب  الصالة.
  م يفهم الدين ول م  وغير مؤدب ل  اً جلف  اً عرابيأ   سلوكاً وهذا يعكس    .بالحصى  وآله وسلم
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النبي  أ ذ  إ.  بداً أ   دينياً   يرتقِ  ما ال يرضاه  الباب  .  صلى اهلل عليه وآله وسلمراد حاصبو 
الباحث  أ فتخيل   التاريخ الموضوعي  يها  تخيل في  هؤالء    .  مثل  فهم  تخلف  مدى 

يفهمون  األ ال  الذين  النبي  أعراب  األ إ  صلى اهلل عليه وآله وسلم ن  يضع  في  نما  سس 
صلى اهلل عليه وآله عراب فشلوا في فهم مراد النبي  الشعائر ليقتدي به الناس لكن األ

النبي  أوأرادوا    وسلم يسيِ روا  وسلمن  وآله  عليه  اهلل  وهذ   وفقاً   صلى    ةمخالف  ه ألهوائهم. 
أنصلل والنبوية  القرآنية  النبي  تباع  ا بالناس    تمر وص  وسلمُسنَّة  وآله  عليه  اهلل    صلى 

هؤالء  في الحقيقة، فإن  .  عليه وآله وسلم  صلى اهللي النبي  رِض من ابتداع ما ال يُ   هم توحذر 
 .  ة التراويحصهاك بدع  ابن  االخامة الخصبة التي زرع فيهكانوا عراب األالصحابة  

على هذا المنهج يصلي نفل ليالي    صلى اهلل عليه وآله وسلماستمر النبي  فقد            
العديد   لَّ ظَ  وسلم صلى اهلل عليه وآله  استشهاد النبي. وبعد  استشهدرمضان بمفرده حتى 

  النبي أمرهم  كما  صلون فرادى  ي قحافة ي أب  ابنول  الناس في عهد المغتصب األمن  
صهاك.    ابنمن عهد    فترة و في المسجد حتى  أما في بيوتهم  إ  صلى اهلل عليه وآله وسلم

أن   بأصهاك    ابنإال  الناس  جماعةأمر  يصلوه في  صهاك    ابن وبهذا خالف    ن 
 رمضان في  ليلة بن الخطاب عمر  مع "خرجت ، شهاب ابن يقول  . التوجيه النبوي 

. يصلى الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي  أوزاع متفرقون  الناس إذاف المسجد إلى
 لكان أمثل،  واحد  قارئ  على  هؤالء  جمعت لو أرى  إني عمر:  فقال بصالته الرهط.  

 والناس يصلون  أخرى  ليلة معه خرجت ثم  كعب.   بن أبي على فجمعهم  عزم  ثم 
ان    ابن "رأى"  هكذا  و   205البدعة هذه"! نعمت عمر: فقال قارئهم، بصالة  صهاك 

صهاك   ابنفزينها "بدعة" حد الصحابة أ اسماهعندما يجمع الناس في صالة نفل و 
ودعنا نسأل    .ينتكسون صهاك المسلمين    ابنجعل  وبذلك  بكلمة "نعمت البدعة هذه"  

للمعنى الشرعي للبدعة؟ من    وبدعة سيئة وفقاً هل هناك بدعة حسنة  صهاك:    ابن
البدعة" وقد    تصهاك بمفهوم "نعمت البدعة"؟ فكيف تكون "نعم  ابنتى  أ ي دين  أ

"بئس البدعة"    بل هذهوبالفعل هي "بدعة"  بشدة؟  صلى اهلل عليه وآله وسلمرفضها النبي  
في  في النار.    وبذلك فهي بدعة  صلى اهلل عليه وآله وسلمجازت ما رفضه النبي  أألنها  

بمخالفة النبي  يفخر  صهاك    ابنف  صهاك يتحمل وزر تلك البدعة.   ابنالحقيقة، فإن  
كل    نوعليه فإالبدعة هي"!    ت"نعمبدعة التي اختلقها  ال يعتبر  و   صلى اهلل عليه وآله وسلم

  ابن ها  اقر بيمارس البدعة بعينها كما    صالة التراويح إنما  ما تسمى  من يمارس
  ُسنَّة نه ال يمارس  إن فالتراويح اآلصالة  سمى  تمن يمارس ما  كل  . فصهاك نفسه
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لنبي  كون بذلك مشاققًا لصهاك وي  ابنبل بدعة من بدع    صلى اهلل عليه وآله وسلم  للنبي
  صلى اهلل عليه وآله وسلم   بل يكون بمستوى من حصب باب النبي  صلى اهلل عليه وآله وسلم 

نه يروحن  ع الذي يدعي أنه سني بأمجتميعتقد الوبغباء منقطع النظير  بالحصى.  
بمخالفة  النه ال يمكن ان يتروحن    بداً أنه لم يجد روحنة في ذلك  إ  ،. في الحقيقةنفسه 

ستعراض نفاقهم  اون راحة بدفمن يمارسون هذه البدعة يج   .صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
ابدًا.   الحقيقي  العابد  فيها راحة  فالكثير ممن يؤدون  من خاللها لكنهم ال يجدون 

ويقفون في الصفوف االمامية أمام الكاميرات ويذرفون الدموع إال    صهاك ابنبدعة  
بالباطل  ي  أنهم الناس  أموال  هللاأكلون  حرم  التي  النفس  بالحق    تعاىل  ويقتلون  إال 

الموبقاتمانة و ويخونون األ أنهم يتمظهرون اجتماعيًا ببدعة    يرتكبون  بالرغم من 
   حقا إنه تدين المنافقين ومن صناعة المنافقين!  .صالة التراويح

صهاك حريصًا على دفن سنة النبي    ابنففي كل خطوة خطاها فقد كان           
الحرث   بن لبالل  مصلى اهلل عليه وآله وسل لم يسمع قول النبيوكأنه    صلى اهلل عليه وآله وسلم

 أعلم قال بالل: ما  بالل، يا  قال رسول هللا: اعلم هللا؟ رسول يا أعلم ما  :قال "اعلم، 
 له فإن بعدي، أميتت قد  سنتي  من ُسنَّةأحيا   من قال رسول هللا: إنه هللا؟ رسول  يا

 ومن . شيئاً  أجورهم ينقص من  أن  غير  من بها،  عمل منأجر   مثل األجر  من
 ال بها، عمل آثام من مثل عليه كان ورسوله،  هللا يرِض تُ  ال  ضاللة بدعةً  ابتدع

  ابن موقف كهنة البالط السقيفي من  هو فما  206شيئا" الناس أوزار من ذلك  ينقص 
صلى اهلل  النبي    حرَّمهوأحيا ما    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    ُسنَّةمات  أصهاك الذي  

سار عكس  صهاك الذي   ابن ما هو موقف كهنة البالط السقيفي من  ؟ عليه وآله وسلم
 ؟صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  تعاليمنصوص القرآن و 

من يمارس بدعة التراويح فليس بُسنِ ي بل  ووفقًا للحديث النبوي أعاله فإن             
صلى    كان يريد ان يفتري على النبي  إذاإال    ُسنِ ين يسمي نفسه  أال يحق له  صهاكي و 

النبي    اهلل عليه وآله وسلم حصل  الكذب ي   صلى اهلل عليه وآله وسلمالكذب والمفتري على 
أمير المؤمنين  ن يقول كما قال  ُسنِ ي حقيقي أالنار. يجب على كل  في    مقعد على  

نة ألدع كنت "ما  ،في متعة الحج   عليه السالمعلي  اإلمام   وينأى بنفسه    أحد" لقول السُّ
بدعة   ف  ابنعن  ي  ماذا لصهاك.  الذين  ت ال  أولئك  سُّ بع  أنفسهم  كاهنهم  يسمون  نة 

ويتخذوا موقفًا في شأن بدعة التراويح شبيه بذلك الموقف  عبد هللا بن عمر  الناصبي  
اتخذه الناصبي عبد ن كل  أال يدعون  أهللا بن عمر في شأن متعة الحج؟    الذي 
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ن يقولوا في شأن ما يسمونه  أاقتدوا فقد اهتدوا؟! فعليهم   صحابتهم نجوم وبأي منهم 
 أمر رسول  أم  اتبع أبي "...أأمر  ،عبد هللا بن عمرالناصبي  كما قال    يضاً أبالتراويح  

   هللا؟"
 

 ن ذا صهاك وتحريف ال ابن
صيل والتأسيس لإلسالم  سالم األصهاك في تبديل اإل  ابن استمر                       
  صلى اهلل عليه وآله وسلم. ففي زمن النبي  الذي يمهد الطريق للجاهلية الثانية  السقيفي

الصلوات بصفة عامة    الفجر ن إذاكان   يختلف عما نسمعه بصفة خاصة وبقية 
صهاك    ابنف  حر  . فقد من النوم"  ذ لم يكن يحتوي على عبارة "الصالة خيرإ ن.  اآل
النبي  ذااإل في عهد  كان  الذي  يقول    وآله وسلمصلى اهلل عليه  ن  العبارة.  تلك  بإضافة 

 بصالة يؤذنه الخطاب بن  عمر إلى  جاء  المؤذن  أن بلغه موطئه "...إذ  مالك في
  نداء في يجعلها أن عمر فأمره  النوم. من خير  فوجده نائما. فقال: الصالة الصبح،

صلى    صهاك رأيه الخاص فيما ارتضاه النبي  ابنحشر  مرة أخرى  وبذلك    207الصبح."
  فحشرهث  حدَ صهاك بنص مُ   بن . فمن يكون المؤذن الذي جاء الاهلل عليه وآله وسلم

ليس في قول المؤذن  أ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك في النص الذي َقِبل به النبي    ابن 
خلق  ب  البشرية  للنفس   تحريض ن  ذافي اإلصهاك له وحشره لذلك القول    ابنوإقرار  

صهاك عن القيام لصالة    ابنال يكشف النص عجز  أ؟  والصالة مقارنة بين النوم  
نزل النعاس  أ   تعاىل  ن هللاإيعذر النائم بل    تعاىل   ن هللاأصهاك    ابن لم يدرك  أ ؟  الصبح 

َأنَزَل َعَلْيُكم   ﴿ُثمَّ ،  تعاىلليزيد من طمأنينة المؤمن؟ يقول هللا    انفسه  معركةرض الأفي  
َأَمَنًة نَُّعا نُكمْ  سًا َيْغَشى َطآِئَفةً مِ ن َبْعِد اْلَغمِ   يُكمُ ،  تعاىلويقول هللا    208﴾.مِ   ﴿ِإْذ ُيَغشِ 

َماءً  َماِء  السَّ مِ ن  َعَلْيُكم  ُل  َوُيَنزِ  ْنُه  مِ  َأَمَنًة  ِرْجَز   النَُّعاَس  َعنُكْم  َوُيْذِهَب  ِبِه  َرُكم  لِ ُيَطهِ 
َعَلى  َوِلَيْرِبَط  ْيَطاِن  اأَلْقَدامَ ُقُلوِبُكْم   الشَّ ِبِه  تنفير    ابن د  ار أ  هل  209﴾.َوُيَثبِ َت  صهاك 

ضعف  أ نسانية في  النفس اإلعرف أن  بطريقة ت  اً بدو محبوكيي  ذال  التعبير  بهذا الناس  
من    الصالة   منتنفر  و   تقارن بين النوم والصالة جعلها  و   وهي لحظات النوم   لحظاتها

طالقية معناه أن  إوم" في  أال يمكن لنص "الصالة خير من الن؟  اجل مواصلة النوم
؟ هل يمكن ان يرضى هللا  بصفة دائمة  يضلل الناس فيهجرون النوم لصالح الصالة

صهاك إن الصالة أفضل   بنمعناه؟ من قال ال إطالقيةبنص مفتوح كهذا في  تعاىل
ن  ذاضافة في اإلهل هذه اإل؟  لهي أو نبوي من ذلك النوع من النوم؟ هل هناك نص إ 
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المؤذن  إضافة عفوية   التي كانت تتولى  محبوكة  م  أ من  الخلفية  الغرف  مر  أمن 
  تعاىل هللا  رَّط  ؟ هل فدوافعهاجندة تتماشى مع  أصهاك    ابنسالم وينجز  تحريف اإل

صهاك    ابن حتى يأتي و النوم على  أهمية الصالة  أ تبيان   صلى اهلل عليه وآله وسلم  يهونب
 صهاك إلتمامها؟    ابنفاستدرك  ناقصة عاتهتشري تعاىل هللا هل تركليبيِ نها؟ 

اإل أكما            النبي  ذان  عبارة    صلى اهلل عليه وآله وسلمن زمن  كان يحتوي على 
  ابن الفالح" لكن على قول عبارة "حي بعد تأتي كانت خير العمل" والتي على "حي

عتمد  تن الناس قد  أ  ىدع حيث ا "  .خير العمل على قام بمنع قول عبارة "حي صهاك
ما أغبي ذلك الفقه! فبينما كان النعاس للمؤمنين مصدرًا  ترك الجهاد!  تعلى الصالة و 

صهاك خير من النوم    ابنمن وسببًا للنصر في الجهاد، أصبحت الصالة عن  لأل
بينما انها اقل قيمة من الجهاد! فمن سيجاهد بإخالص سوى الذي يصلي بإخالص؟  

غ  الجهاد  في  سينتصر  هللا  ومن  ينزل  الذي  لتزداد    تعال ير  والنوم  النعاس  عليه 
طمأنينته؟ ومن الذي يفقد الطمأنينة في الجهاد وغير الجهاد غير الذي ال ينوم ابدًا؟  

ألم يكن المؤمنون يجاهدون  الجهاد!  و كنه الصالة  لم يكن يدرك  صهاك    ابن أن  يبدوا  
صلى اهلل عليه وآله  ن خلف النبي  وفي نفس الوقت يصلو   صلى اهلل عليه وآله وسلممع النبي  

ن الجهاد  أصهاك يعتقد    ابن فهل كان  بعد سماعهم "حي على خير العمل"؟    وسلم
أفضل من الصالة؟ هل سيجاهد بإيمان وثبات من ال يعتبر الصالة خير العمل وال  

خير العمل" التي رضي بها   على  بإيمان وتقوى؟ وهل بإسقاط عبارة "حي  هايصلي
الجهاد فوق مقام    عليه وآله وسلم  صلى اهللالنبي   إلى الصالة سيرتفع مقام  في الدعوة 

الصالة كاملة وتؤهل الناس للثبات  صهاك ذلك    ابنتصرف  م هل سيجعل  أالصالة  
الجهاد؟    مخلص ال المنعأفي  هذا  العمل"  ليس  خير  لتعبير "حي على   الصهاكي 

الناس  ليؤديها  صلى اهلل عليه وآله وسلم  استهداف لتمام شعيرة الصالة كما وضعها النبي
صلى اهلل  ليس ما ارتضاها النبي  أ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  كما ارتضاها وأداها  

  ورسوله   تعاىل ليس تعظيم شعائر هللا  أسالمية يجب االلتزام بها؟  إكشعيرة    عليه وآله وسلم
  بن هل يحق الهاك تقيًا؟  ص  ابنفهل كان  من تقوى القلوب؟    صلى اهلل عليه وآله وسلم

؟ هل هذا الدين  صلى اهلل عليه وآله وسلموبمنهج النبي    تعاىل ن يعبث بدين هللا  أصهاك  
؟  عليهم السالموأهل البيت    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ورسوله  تعاىل م دين هللا  أ صهاك    ابن دين  

للناس وأمرهم    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي   اسسهصهاك للمنهج الذي  ابن ين احترام أ
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 نبيهُسنَّة  و   تعاىل   في دين هللا   تبديلياً   صهاك كان خوضاً   ابن ن ما فعله  إن يتبعوه؟  أ
  ُسنَّة ن اليوم من يسمون أنفسهم  ؤذ ِ يُ هل  ل:  أهنا يحق لنا أن نس  .صلى اهلل عليه وآله وسلم

للبدعة التي جاء بها    وفقاً   م أ  صلى اهلل عليه وآله وسلمة التي ارتضاها النبي  نَّ للسُّ   وفقاً 
نة أهل  ون أنفسهم  ن؟ وكيف يسمُّ ذاصهاك في اإل  ابن  وقد غادروا ما ارتضاه    السُّ

 صهاك؟   ابن بعوا ما ابتدعه واتَّ  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي 
صلى اهلل عليه وآله  ما قالها النبي    ه ولي هللا" فهذ   ن علياً أما شهادة "اشهد  أ          

ن  أشهد  أ "ويعتقد الباحث الذي له عقل أن نص  ن يؤمنوا بها.  أوأمر الناس    وسلم
ن وحشر بدعه ويبررها  ذاصهاك لتغيير صيغة اإل  ابنهو الذي دفع  ولي هللا"  علياً 

د على  ليغطي  غبية  الخفي بطريقة  عقل:  افعه  صاحب  لكل  سؤال  يطرأ  وهنا   .
  تعاىل   خصه هللاما  م  عليه السالم   علي أمير المؤمنين اإلمام  على  ستطيعون تجريد  أي

بذلك  و   تعاىل  هللا  من  كان ولي  صلى اهلل عليه وآله وسلمبه؟ فالنبي    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ونبيه
ب  . مولى الناس  يضاً أكان     أمير المؤمنين اإلمام  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    ونص 

ألمير  ض  و مبغأو ناصبي  أفي نفس المهام لذلك ال ينكر إال حاقد    عليه السالم  اً علي
﴿ِإنََّما  القرآن الذي قال،    بنص  تعاىل ولي هللا  انه    عليه السالمعلي    المؤمنين اإلمام 

اَلةَ  َوِليُُّكمُ  َكاَة َوُهْم َراِكُعونَ  ّللا ُ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ   ﴾.َوُيْؤُتوَن الزَّ
اآلية    وسلمصلى اهلل عليه وآله  النبي  صدح  وكذلك   التي تشرح  بالكثير من النصوص 

الصحابة    قال  بل لقد   .ن ذاالمؤمنون يوم غدير خم في اإلالقرآنية اعالها وطبقها  
مر الخالفة يقول الشيخ عبد هللا  أففي كتاب السالفة في  ن؟  ذااألخيار ذلك في اإل

الشهادة  قامة  ن واإلذاذكر في اإل  رضي اهلل عنهن سلمان الفارسي  أالمراغي المصري  
بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبي    عليه السالم  ألمير المؤمنين اإلمام عليبالوالية  

صلى    النبيعلى    فلسفةوال    يبدو أنه صهاكي الرؤية. فدخل رجل  صلى اهلل عليه وآله وسلم 
سمع به من قبل هذا! فقال  أ لم    مراً أ"يا رسول هللا، سمعت    ، فقال  اهلل عليه وآله وسلم 

نه بعد الشهادة بالرسالة بالشهادة  إذا؟ قال الرجل: سلمان شهد في  ذلك  ما هو :  النبي
 يبدو  ن رجالً أ  يضاً أوعن كتاب السالفة    210".بالوالية لعلي! فقال النبي: سمعتم خيرا 

"يا رسول    ،فقال  صلى اهلل عليه وآله وسلمدخل على النبي    قد  نزعة والدافعأنه صهاكي ال
  – ن بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالوالية لعلي ويقول  ذااإلباذر يذكر في أن  إهللا، 
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فقال الرسول "كذلك، أونسيتم يوم غدير خم من كنت مواله    - ولي هللا  ن علياً أشهد  أ
صلى اهلل عليه وآله   النبي  أكد وهكذا   211فعلي مواله؟ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه"

وكل ذلك  يمان والعلم! هل الدين واإل الموالون أل الصحابة األخيار بما هتف به وسلم
فهل من  .  ولي كل مؤمن ومؤمنة  عليه السالم  اً علي  ُيثِبت أن أمير المؤمنين اإلمام

صهاك للشهادة    ابن ال يدل منع  ينكر هذه الحقيقة ويعمل على تغييبها مؤمن حقًا؟ أ
يوم    وصيتهابة  من كت  صلى اهلل عليه وآله وسلمنه امتداد لمنعه النبي  أن  ذاإلالوالئية في ا

فيه اسم أمير المؤمنين  ن يوثق  أ  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  راد  أرزية الخميس والذي  
صهاك لتعبير    ابنليس منع  أ كل مؤمن ومؤمنة؟  على  ولي  ك  عليه السالم اإلمام علياً 

قطاب السقيفة في منع  أصهاك مع    ابن ن عليا ولي هللا" امتداد لمشاركة  أشهد  أ"
ن يقوم بمهام الوالية والخالفة على الناس  أمن    عليه السالم  أمير المؤمنين اإلمام علي

فأين  صلى اهلل عليه وآله وسلم   النبي   استشهادبعد   الذين  ؟  أنيدَّ أولئك  ُسنَّةعون  مما   هم 
رضي  سي  مثال سلمان الفار أوسمعه المؤمنون    صلى اهلل عليه وآله وسلمارتضى به النبي  

رنا هذا  ال أن؟  ذافي اإل  ا به عالياً و عُ وا به وصدَ وأقرُّ   رضي اهلل عنهذر    يوأب  اهلل عنه  يذك 
النبي  بأ ياسر    صلى اهلل عليه وآله وسلممر  كافة    إذانه  إ  رضي اهلل عنهمالعمار بن  اتبع 

المؤمنين اإلمام عليواتبع    الناس وادياً  آدا و   عليه السالم  أمير  فعليه  يًا  يتبع  أخر  ن 
عليه   أمير المؤمنين اإلمام علييجعل  وأن هذا    عليه السالم أمير المؤمنين اإلمام علياً 

الصدح بالشهادة بذلك كما نشهد بالشهادتين؟ ما  علينا  يجب    ونبوياً   لهياً إ  ولياً   السالم
عليه    ألمير المؤمنين اإلمام علي صهاك    ابنه  ن  هذا العداء والبغض الصارخ الذي يكُ 

السقيفة  ؟  السالم أقطاب  وبغض  عليفعداء  اإلمام  المؤمنين  قد    عليه السالم   ألمير 
نةلى هدم كافة جوانب  إعمدوا هم إلى مدى أنهم  تجلى في كل تصرفات من اجل    السُّ

البيت    دفن فضائل و   عليهم السالمأهل  اإلمام عليبصفة عامة  المؤمنين  عليه   أمير 
       بصفة خاصة. السالم

وخاض    سالمي فساداً صهاك عاث في التشريع اإل   ابنؤكد ان  ن كل ذلك يأ          
لم يسمع  أ سالم وتشريعاته وقوانينه وقيمه.  هتك عروة اإل ف  وتبديلياً   تحريفياً   فيه خوضاً 

 فهو منه ليس ما أمرنا في أحدث "من،  صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك قول النبي    ابن
ومنع  زواج المتعة  منع  و من سهمهم  المؤلفة قلوبهم  صهاك    ابنمنع  ليس  أ  212رد؟"
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وتحليل الخمر  الرجم  فبركة  ن و ذااإلتحريف  و   البدعي  الطالق   تشريعو متعة الحج  
  يكون سما ليس منه وبذلك    صلى اهلل عليه وآله وسلم ورسوله    تعاىل  مر هللا أحداث في  إ
والنبوي وخرق  لهي  ليس في ذلك كله خروج عن النص اإلأ ؟  تعاىل فوضًا من هللا  ر م

صهاك من النصوص    ابنين  أ  سالم وتعاليمه؟ وانتهاك لعروة اإل  االسالمي للتشريع
نةلهية و اإل النص اإل  ابن  ومتبع  وأينالنبوية؟    السُّ نةلهي و صهاك من  النبوية    السُّ

  افتراءات م أ هم هو األ  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي وفعل واقرار  النقية الصافية؟ أَقْول 
  تعاىل  الى جنب هللا   صهاك مشرعاً   ابن   أنفسهم ُسنَّةسمون  من ي   جعلأ ك؟  صها  ابن

  قوم النبي محمد صهاك سامري    ابنال يجعل كل ذلك  ؟ أصلى اهلل عليه وآله وسلم  ورسوله
 ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم

          
 الميت  على  البكاء صهاك  ابنتحريم  

له  كالضحك و نسانية طبيعية  إمشاعر   البكاءن  أال ينكر أحد                      
و  أليه  إ و تقرباً أ  تعاىل  من هللا  خوفاً  ؛نسان ألسباب روحيةسباب عديدة. قد يبكي اإلأ

  نسانية متشعبة. فمنها ما تسودها الرحمة والود والحب. ن العالقات اإل أله. كما    عشقاً 
و ضعف  أ  ةو صالبأمر  لعظم األ  و مفرح وفقاً أنسان نتيجة خبر محزن  وقد يبكي اإل 

الخبر    عندصبره  مدى  و   اإلنسان  فقدان  فو مواجهة ذلك الحدث.  أتلقي ذلك  عند 
  صلى اهلل عليه وآله وسلمن يبكي. ولم يمنع النبي أشخص لشخص يحبه فمن الطبيعي  

صلى اهلل عليه وآله  ن النبي  إالبكاء. بل    هم من خاللالناس من التعبير عن مشاعر 
منة  آمه  مرقد أعن حزنه في مرات عديدة عندما كان يزور    قد بكى تعبيراً نفسه    وسلم

يبكي ويتسبب    صلى اهلل عليه وآله وسلم  . فقد كان النبيرضوان اهلل تعاىل عليها بنت وهب  
براهيم  إ ه  ابنفي وفاة    صلى اهلل عليه وآله وسلمفي بكاء من كان حوله. كما بكى النبي  

ن البخاري يروي عن بكاء  أ. كما  تعاىل  رضي هللاإال ما يُ   نه ال يقولإ قال  و   عليه السالم
 ظن. حيث اً ضيمر الذي كان عبادة  بن زار سعد عندما صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي
 قد، "قال  في غاشية  وجدهو عليه   دخل  فلما .مات أنه  صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي

 فقال: أال بكوا،  ه بكاء القوم فلما رأى  النبي  هللا. فبكى رسول  يا  ال  قالوا:  قضى؟
 وأشار بهذا،  يعذب  ولكن القلب، بحزن  وال بدمع العين ال يعذب هللا  إن تسمعون؟ 

  213". لسانه إلى
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صلى اهلل عليه وآله  النبي  ُسنة  مخالفة القرآن و ومن منطلق   صهاك  ابنن  أال  إ          
تى بمروية مفبركة تدعي  أ. حيث  الميت  على البكاء عن ينهى وعناده لهما كان  وسلم
 214".عليه  نيح  بما  قبره في  يعذب  الميت  "إن   ، قال  صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أ  زوراً 

قال:   أفاق، فلما  .عليه فصيح عليه، غميأُ   صهاك  ابن نعِ طُ  نه لماإ ذ تقول الرواية  إ
وهذه فرية    215؟"أهله عليهببكاء   الميت ليعذب إن  قال:  هللا رسول أن علمتم  أما"
ليها من دروس  إتى بها مما كان يستمع  أ صهاك ولعله    ابن تى بها  أضافية كبرى  إ

صلى اهلل عليه وآله  غضاب النبي  إ لى درجة  إ دمنها  أ اليهود التي كان يحب سماعها و 
عذاب الميت بسبب بكاء  حول صهاك  ابن  تدحض قول كانت ! فعائشة نفسهاوسلم

 ما حدث وهللا ".... ال  ، صهاك  ابننافية ادعاء ذ تقول عائشة إ من يبكون عليه. 
القرآن ﴿َواَل َتِزُر َواِزَرة    حسبكم  قالت: .... ثم  أحد، ببكاء يعذب هللا نإالنبي قال  
صلى اهلل  صهاك بهذه الفرية على النبي    ابن تى  أين  أوعليه فمن    216"﴾ِوْزَر أخرى 

لم يقل القرآن ﴿َواَل  أالقرآن؟    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ؟ فهل سيناقض النبيعليه وآله وسلم
ن هناك يوم للحساب؟ فكيف يعاقب هللا  إ  تعاىللم يقل هللا  أ ؟  ﴾ َتِزُر َواِزَرة  ِوْزَر أخرى 

بينما  ليس هذا ظلم  أ ن يحاسبه؟  أنسان بعد موته قبل يوم الحساب ومن دون  اإل  تعاىل
هناك بعد الموت أو  ؟ هل الناس على  نفسه وجعله محرماً  لىالظلم ع  تعاىل هللا  حرم 

ر    الجسد؟ كيف يكون هناك عذاب في القبر بينما القرآنبقايا  في القبر سوى   يصوِ 
وجعله وكأنه ساعة؟    مر زمن طويلمكوث حتى المجرمين تحت األرض حتى ولو  

اَعُة ُيْقِسُم اْلُمْجِرمُ  ﴿َوَيْوَم َتُقومُ   يقول القرآن، أال   َكَذِلَك َكاُنوا   وَن َما َلِبُثوا َغْيَر َساَعةٍ السَّ
َيْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة مِ ن   ﴿َكَأنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن َلمْ   ، أال يقول القرآن  217؟ ﴾ُيْؤَفُكونَ 

لقبر فهل  كان هناك عذاب في ا  إذاف  218؟ ﴾ َفَهْل ُيْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ  َباَلغ   نََّهارٍ 
المجرمون موتى ليست إال ساعة؟ وكيف    خاللهان تكون الدهور التي لبث  أيمكن  

َيْوَم َيَتَذكَُّر   * َجاَءِت الطَّامَُّة اْلُكْبَرى   إذايكون هناك عذاب قبر وقد قال القرآن ﴿فَ 
نَساُن َما َسَعى الكبري  تأتي الطامة  نسان عمله فقط يوم  يتذكر اإل   ماذا لف   219؟ ﴾اإلِْ

القرآن ﴿َأْموات   أ نسان في القبر؟  اإل وذاكرة  حساس  إ ين  أ ؟  وليس في القبر لم يقل 
صهاك يتدبر القرآن؟ فمن    ابن هل كان    220؟ ﴾َوَما َيْشُعُروَن َأيَّاَن ُيْبَعُثونَ  َغْيُر َأْحَياءٍ 

ليس  أ المروية المفبركة التي تناقض النصوص القرآنية؟    تلك صهاك ب   ابن تى  أين  أ
ادعى    إذافجود عذاب قبر فبركة واختراق غريب للوجدان المسلم السليم؟  ادعاء و 

أولئك الذين  قبر فما مصير  في ال   ن أن هناك عذابي كهنة البالط السقيفي التلمودي 
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رمادههم في  ُيرَمى  ُيحَرقون و   أولئك الذينيغرقون في البحار والمحيطات وما مصير  
الذيناألنهار وما مصير   لتأكلها وتكمل الحيوانات  ُتتَرك اجساد  أولئك  هم للنسور 

 بقية اجسادهم؟  
صهاك النهي عن بكاء الميت إلى ضرب من يبكون على    ابنوقد تجاوز             

فقد كان يضربصهاك    ابن  عرض. وهكذا استموتاهم  النساء!  من   رجولته على 
  ابن  هالكبي قحافة عندما كانت تبكي  أ   ابن خت  أ يبكين على موتاهن. وقد ضرب  

بي قحافة ولم يحترم تلك المرأة التي لم  أ  بنصحبته ال عط اعتبار ل بي قحافة ولم يأ
صهاك.    ابنخيها فأصبحت احدى ضحايا ظلم  أتكن تفعل شيء سوى البكاء على  

  لهالكيبكين  الالئي كن  النسوة  اجتمعت مع بقية  صهاك ضرب امرأة    ابن ن  أكما  
قد سقط خمارها. فقال  انها  ا فقالوا له  خالد بن الوليد. بل وضربها حتى سقط خماره

  يقول من يسمونه  ماذايها القارئ  أنظر  اف  221".صهاك "اتركوها فال حرمة لها  ابن
عراض  أ حرمة  حرمها من اية  نه يإ !  " عن أعراض وحرمات الناسمير المؤمنين"أ  بأنه

صهاك    ابنفأين ايمان  سالمية التي تجعل لكل امرأة حرمتها!  وهذا انتهاك للتعاليم اإل
المرأة  أوهكذا  وتقواه؟   القار صهاك.    ابن حدى ضحايا ظلم  إصبحت تلك  ،  ئ فأيها 

و حاكم إلى بيت عزاء ويضرب النساء الالئي يبكين حتى  أن يأتي رجل دين  أتخيل  
سيكون موقف أي    ماذا ف!  "اتركوها فإنها ال حرمة لها"  ، هن فيقول ا حد إ يسقط خمار  

تدخلون  رعن ويأ بأنه معتوه و الناس  يصفه    لن أ التصرف؟  تجاه مثل هذا  عاقل  شخص  
 وقفه؟  ل

 
 الجنابة والتيمم بأحكام صهاك  بن اجهل 

إلسالم من خالل  اصهاك حملة منظمة لتحريف    ابن لقد قاد                       
ثابتة   نصوص  و   فيانتهاك  نةالكتاب  األبي ِ وتُ   . السُّ تدخالته  أ  التاريخية  حداث ن  ن 

سالم وتهويده. ويستشف كل  من حركة منظمة لتحريف اإل  التحريفية كانت جزءاً 
صهاك الدخول فيها    ابنامرئ هذه الحقائق من خالل المحاور الحساسة التي حاول  

  هللا   التيمم في غياب الماء شرعه االسالم من خالل قولإن  .  فاً ومحر ِ   زِيفاً لإلسالم م
ُرواْ ،  تعاىل َأَحد  مَّنُكم   َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاءَ  ﴿َوِإن ُكنُتْم ُجُنبًا َفاطَّهَّ

َن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النِ َساَء َفَلْم َتِجُدواْ  َماًء َفَتَيمَُّموْا َصِعيدًا َطيِ بًا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم   مِ 
رواية تاريخية  ناك  ه. و خر بنفس المعنىآفي موضع  ذلك  القرآن    وكرر  222﴾.َوَأْيِديُكمْ 

 النبي....فلما مع سفر  في  "كناقول،  الذي يأيضًا تخبرنا على لسان أحد الصحابة و 
 فدعا .... النبي، بصوته  استيقظ .... بالتكبير،  صوته ورفع ... عمر استيقظ 
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 هو إذا صالته من انفتل  بالناس، فلما فصلى بالصالة،  ونودي فتوضأ  بالوضوء،
فقال    ؟القوم مع تصلي أن فالن يا  منعك  ما  :فقال القوم، مع لم يصلِ  معتزل برجل
إال    223".يكفيك فإنه بالصعيد  عليك  :فقال النبي   .ماء وال جنابة أصابتني  : الرجل

ا هفهمصهاك قد خالف تلك النصوص القرآنية والنبوية أو فشل في    ابنأننا نجد أن  
  ابن . فأفتى  ان يفشل في فهمهأله مسكة من عقل ال يمكن    اً نسانإ   ن أبالرغم من  

 أجد  فلم  أجنبت "إني ،فقال صهاك ابن أتى ن رجالً أي  وِ . فقد رُ صهاك بما يخالفها
فقال له عمر ل فقال.  تصل   ال  :ماء؟  في   وأنت أنا إذ تذكر.... أما  :عمرعمار 

التراب   في  فتمعكت أنا  وأما تصل،  فلم أنت  فأما ماء، نجد  فلم فأجنبنا  سرية، 
 تمسح ثم  تنفخ ثم  رضاأل بيدك  أن تضرب يكفيك كان إنما  :النبي فقال  .وصليت 

 أحدث  لم  شئت  إن. فقال عمار: عمار يا اتق هللا . فقال عمر،وكفيك وجهك  بهما
صلى اهلل عليه النبي  ونالحظ في النص إن    224".توليت  ما نوليك. فقال علم له:  به

صهاك    ابن لكن في غياب الماء  صهاك طريقة التيمم   ابن للناس و قد شرح    وآله وسلم
قد تضايق  صهاك    ابنومن الواضح أن   لم يجد ماء!عن الصالة ألنه  ينهى المجنب  
تصحيح   ياسر  عمارمن  أ  له!  مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن  صهاك    ابنرهب  ولذلك 

كره على التصحيح والتذكير.  شن ي أمن    بدالً   مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن ياسر   عمار
نه  أم  أ   صلى اهلل عليه وآله وسلم  صهاك يستوعب تعاليم القرآن وتبيان النبي  ابنفهل كان  
سائراً  جسداً   كان  وم  معه  عقل؟  دون  يقول  من  حياء  دون    ، الحقاً صهاك    ابنن 

نة"حسبنا كتاب هللا" ويشن حمالت لمحاربة   صهاك    ابن! فال القرآن فهمه  النبوية  السُّ
نةال  و  صهاك! فمعارضة    ابنانتهكهما    للناس بل  ن القرآنتبي ِ ل  سمح بها  النبوية  السُّ

صرار من  إ في هذا الموضوع لهو    مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن ياسر  عمارلصهاك    ابن
من أجل انتهاك النصوص  صهاك على ركوب صهوة جهله والتشريع من عنده    ابن

 . االلهية والنبوية
 

 الحدود  في إقامة الشرعي الحدصهاك    ابن تجاوز
ال افراط وال  "مبدأ  ؛  على مبدأ االعتدال  ن االسالم وقيمه قائم  إ                    

ذ يقول  إشكال.  فاإلسالم ينهى عن التطرف في أي شيء وبأي شكل من األ  "تفريط.
وأي تجاوز لهذه الوسطية السمحة باتجاه    225﴾﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطاً   تعاىلهللا  
فيحدث الظلم الذي نهى عنه    تعاىل  دي إلى تجاوز حدود هللاؤ التفريط يأو  فراط  اإل
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فراط  جندة السقيفة كانت محملة اإلأ ن  ألعن مرتكبه. وقد رأينا كيف  و بل    تعاىلهللا  
 التفريط واستهداف النص القرآني والقول والفعل واإلقرار النبوي.  و 

تقدم الناس  ن  أوضح لنا  تالخمر  الذي شرب  فحادثة عبد الرحمن بن عمر            
ذ ُيقال  إشكال كثيرة من التفريط واإلفراط.  أ دى إلى  قد أ  عليهم السالمعلى أهل البيت  

 بحلق  العاص بن مصر. فقام عمرو في الخمر شرب ن عبد الرحمن بن عمرإ
  ابننه عندما علم  أبن عمر. إال   هللا عبد أخيه بحضور الشرعي الحد وجلده  رأسه

 بالرغم  وبغلظة  ثانية  مرة " الحد" عليه  أقام ثم المدينة  بإحضاره أمر  بذلك  صهاك
عبد الرحمن   ماتبالفعل  و   226".أبتاه يا وصاح قائال "قتلتني   نه كان مريضاً أ من

  ا ياضحأحد  . وبذلك كان عبد الرحمن بن عمر  العقاب من ذلك  شهر بن عمر بعد
م  أه على السكر  ابنصهاك    ابن  دَ لَ ن نسأل هنا، هل جَ أصهاك. وعلينا    ابن ظلم  

ه سكرانًا في  ابنه على السكر لم يكن ابنصهاك    ابن جلد   إذا فعلى شرب الخمر؟!!  
ه على شراب الخمر فقد ضاعف عليه العقوبة  ابنصهاك    ابنجلد    إذاتلك اللحظة. و 

  ماذافه على الشرب  ابنصهاك    ابن جلد    إذا ه قد جلده عمرو بن العاص. و ابنألن  
حتى  نفسه  صهاك    ابنصهاك برفيقه في السفر عندما شرب من مشروب    ابنفعل  

م على شرب الخمر؟ ما ذلك التالعب  أ على السكر  صهاك    ابن سكر؟ هل جلده  
 لهية وخلق التبريرات النتهاكها؟ بالقوانين والتشريعات اإل 

الواضحة  الصهاكية  في التاريخ وندرك حجم االنتهاكات  بحث  وعندما ن           
نةللنصوص القرآنية و  صهاك    ابنجعل  ن نسأل: ما الذي  أالنبوية ال يبقى لنا إال    السُّ

بالرغم من أنه    يسوس الناس و   صلى اهلل عليه وآله وسلم يصعد ويجلس على منبر النبي  
 عدم واجاز له رآن فأفتى للمجنب الذي لم يجد الماء يعلم آية التيمم في القلم يكن 

  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ليصعد على منبر النبيالشخص  َيْصُلح مثل هذا   الصالة؟ فهل
بينما  مور الدين؟ فهل كان دين الناس بخير  أع اليه الناس في  رجَ ويجلس عليه ليَ 

وأين كان عقل الناس   ؟ صلى اهلل عليه وآله وسلم صهاك جالس على منبر رسول هللا  ابن
تأويله   على يقاتل  من منكم الذي يقول "إن   صلى اهلل عليه وآله وسلممن حديث النبي  

جل التأويل الصحيح  أ صهاك من    ابنتنزيله"؟ هل قاتل   ي القرآن( كما قاَتْلُت علىأ)
المنظم لإلسالم؟  أ م من  أ التحريف والتهويد  ال أ جل  ناس من حديث  ين كان عقل 

 الساعة تقوم  حتى قائماً  الدين أمر يزال "ال  ،الذي يقول  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
صلى اهلل عليه وآله  ين كان الناس من قول النبي  أخليفة ..."   عشر  اثنا  ويكون عليهم
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فهل كان    خليفة"؟ عشر اثني  إلى  منيعاً  عزيزاً  الدين  هذا  يزال  "ال الذي يقول،    وسلم
ين  أ ن يصلي ولم يجد الماء؟  أب الذي يريد  نُ بشخص ال يعلم حكم الجُ   الدين منيعاً 

نا مدينة العلم  أالذي يقول "   صلى اهلل عليه وآله وسلمكانت عقول الناس من حديث النبي  
  صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك بدور باب مدينة علم النبي    ابنهل قام    وعلي بابها"؟

الجهل   أبواب  فتح  فإن  تضليلوال أم  الحقيقة،  في  بأبسط  ؟  الصحابة  معظم  جهل 
آالف  قد كررها    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيجوانب الدين كان عميقًا بالرغم من أن  

ومع ذلك  ، الخ.  الوضوء والتكبير على الميت  ، على سبيل المثال،أمامهم المرات  
باألمور  ختص  فيما يالناس  سيكون حال عقول    ماذا ف  . نجدهم قد اختلفوا في ذلك

صهاك ان يبدل ويغير الدين النه كان    بن لذلك كان من السهل ال  ؟الكبيرة في الدين 
صهاك التقويم االسالمي من ربيع االول الذي    ابن حيث غيرَّ  محاطًا بوسط جاهل.  

صهاك نقله    ابنكبداية للعام اإلسالمي إال أن  جعله  و   صلى اهلل عليه وآله وضعه النبي  
عليه  صهاك مقام ابراهيم    ابنالى محرم الذي كان بداية العام الجاهلي. كما حرَّك  

صهاك الى    ابن مالصقًا للكعبة فنقله    صلى اهلل عليه وآلهالذي وضعه النبي    السالم
الزنى بالفراش    ابن ق  قد الح   صلى اهلل عليه وآلهموضع كان فيه زمن الجاهلية. إن النبي  

  ابن ه وبذلك احيا  ابنصهاك الحقه بالرجل الذي يدعي أنه    ابن إال إن الذي ُوِلد فيه  
اعاد   الممارس  ابن صهاك سنة جاهلية. وهكذا  من    اتصهاك  كثير  في  الجاهلية 

صهاك كان يِحنُّ الى الجاهلية األولى   ابن جوانب حياة الناس.  وهذا يدل على أن  
واصل  بهذه الطريقة  الكثير من جوانبها في حياة المسلمين و وسعى من أجل دمج  

الجاهلية    ابن  وتأسيس  االصيل  االسالم  هدم  الى  الحثيث  السقيفة  سعي  صهاك 
نةصهاك للقرآن و   ابنغيض من فيض انتهاكات  كله مجرد  الثانية. وهذا   النبوية.    السُّ

و  للقرآن  الصهاكية  االنتهاكات  تلك  مع  نةوبالتالزم  ايضًا    النبوية  السُّ استمرت  فقد 
عن مهامهم الرسالي    عليهم السالمالمؤامرات الصهاكية لإلبقاء على إبعاد أهل البيت 

   في األمة حتى ال يتم تصحيح مسار الدين.
 

   عليه السالمعلي أمير المؤمنين المام  مر عن األ  لبعاد صهاك  ابن  مؤامرات
قطاب السقيفة  أب انقالب  اسبأعباس ب  بنصهاك ال   ابن يعترف                      

حدث أقطاب السقيفة ذلك االنقالب  أ. وقد  وأهل الدين الحقيقيين   على الدين الحق 
﴿َوَما ُمَحمَّد  ِإالَّ َرُسول     ، ن ذلك في اآلية التي تقولقد حذر مالقرآن  أن  من  رغم  بال
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ورغم قول النبي    ﴾أَْعَقاِبُكمْ  ْم َعَلىَأفأين مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبتُ  َقْبِلِه الرُُّسلُ  َقْد َخَلْت ِمن
 مهدياً  هادياً  تجدوه  فاعلين، وال أراكم  لياً ع  تؤمروا "وإن  ،لناسل  صلى اهلل عليه وآله وسلم

  عليهم السالم البيت   أهل أن يجمع  ت كره قريشاً  ن إال أ"  .المستقيم  الطريق بكم يأخذ 
 لنفسها  "اختارت ،قريشاً  انصهاك االنقالب ويقول    ابن ولذلك يبرر    . والخالفة النبوة

المبين الذي رأيناه    صابت قريش سوى الضاللأ صابة  إ حسب زعمه. فأي    فأصابت"
  ماذا ل  ؟وأولئك الذين اتبعوا منهجهم  صهاك  ابن ابي قحافة و   ابنواضحًا في عهود  

؟ فهل يمكن أن  عليه وآله وسلم صلى اهلل ونبيه  تعاىل اختارت قريش غير الذي اختاره هللا 
وهي   قريشًا  تصيب  وكيف  الضالل؟  من  العصمة  ترفض  ان  بعد  قريش  تصيب 

تجتمع صهاك،    ابنيقول  يف  ؟ كصلى اهلل عليه وآله وسلم  وللنبي  تعاىلعاصية هلل   "ال 
؟ أليس ذلك هو الضالل المبين؟ هل أمر الخالفة  النبوة والخالفة في بني هاشم" 

صهاك    ابن   من  ذلك التصريحف  صهاك وقريٍش؟   ابنام أمر    تعاىل الشرعية أمر هللا  
الخالفة العلوية  جحدوا بأولئك الذين  صهاك كان من    ابن ن  أعباس يوضح    بنال

  عليه السالم ًا عليأمير المؤمنين اإلمام ن  أ ون يعلمفقد كانوا   .ظلماً أنفسهم  واستيقنتها
للنبي الشرعي  الخليفة  ف صلى اهلل عليه وآله وسلم  هو  العقول كيف  أ يا    تمعنوا.  صحاب 

صهاك ما كان    ابنج  خرِ ذ يُ إ في قلوبهم!  أقطاب السقيفة  ما يكتمه    تعاىل   ج هللاخرِ يُ 
خرين  ر عن انقالبهم واغتصابهم لحقوق األقطاب السقيفة ويعب ِ أ  قلوب يختمر في  
صلى اهلل عليه    ونبيه  تعاىلهللا    ارتضاه  أمروكأن ما فعلته قريش    سمجةٍ   بكل صراحةٍ 

صهاك يعتقد أن الناس قد نسيت أن    ابن . يبدو أن  المخلصون   ن و والمؤمن  وآله وسلم
أبي قحافة    ابن قد طرده من بيته يوم رزية الخميس، وخلع    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  

من مهام تبليغ الدين وإمامة الناس في الصالة. في الحقيقة، فقد رفض الكثير من  
القتل والحرق والمقابر    واواجهات السقيفة وفي سياق رفضهم ذلك فإنهم  جالناس مخر 
 الجماعية.  
ن  أصهاك    ابند من الزمان أراد  وبعد االنقالب السقيفي بأكثر من عق           

  د بعِ يُ اشخاص حتى ما تسمى بشورى الستة فبرك ف .خر آيكرر فلتة أخرى بسيناريو 
يفسح الطريق   صهاك  ابن . فقد كان عن القيام بشئون الناس عليهم السالم أهل البيت 

  أجندة السقيفة التي تمهد بقية  األنسب إلنجاز  ألنه كان يعتبرهم  ن  يالموي ألسياده ا
مويين  سياده األأ صهاك يوالي    ابنذ كان  إ .  إلكمال إقامة الجاهلية الثانية   طريقال
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  صهاك   ابن   ن إف  ،قبيلته  شعوره بدناءة موقعوبسبب  .  عليهم السالمأهل البيت  ب  كيداً 
  . عليهم السالم  ل البيت ألهمويين خير بديل يرث حنقه وحقده وبغضه  كان يرى في األ

كان ويعتبره    لذلك  معاوية  قريٍش.  ابن يمجد  في    ابن يقوص  حيث    سيد  صهاك 
" وأن معاوية قريش سيد   ابن "  ، معاوية بأنهالطليق  صف وشعوره بالدونية فيجاهليته  

توضح  معاوية  فيها  صهاك    ابن  مجدين كل النصوص التي  إو   227"."كسرى العرب 
فقد  وكما رأينا،  .  سالمعليهم ال البيت    أهلو   صلى اهلل عليه وآلهللنبي  صهاك    ابن   بغض
صهاك    ابن فقد كان    مر. صهاك يمجد معاوية ويرتب له لالستيالء على األ  ابن كان  

. وقد  تطويق الدين ورموزه وإخراجهم من موقع قيادة المسلمين بني أمية لينسق مع  
  عليهم السالمكان مستعدًا أن يتبع أقذر الطرق من سم وقتل وذبح وسجن ألهل البيت  

صهاك ما يسمى بشورى الستة    ابنفبرك  لذلك  .  عدهم من الخالفةمن اجل ان يب
الذي    عليه السالم  عليألمير المؤمنين اإلمام    وجعل شلة من الجهلة نظراءً اشخاص 

في  بل كان خمسة من أعضاء شورى الستة    صلى اهلل عليه وآله وسلم.هو نفس النبي  
أمير المؤمنين اإلمام  لى مستوى نعال  حتى إ صهاك وال يرقون    ابنعقلية  مستوى  

أمير المؤمنين  ي  قِص المؤامرة بطريقة تُ   صهاك طبخ  ابن وكان دافع    . عليه السالم  علي
البد. وهكذا فقد  ألى إمر  من األ عليهم السالم المطهرين  وذريته عليه السالمًا علياإلمام 
ال اإلمام    ة ضدالسقيفي  مؤامرة كان  المؤمنين  ًة  منظم  مؤامرةً   معليه السال  علي أمير 

 .  وطويلة األمد
سس  أ ن يضعوا  ألألمويين بصهاك    ابنسمح  وكجزء من اجندة السقيفة فقد            

صحاب  الذين هم أ   عليهم السالمالبيت    أهلملكهم حتى يقفوا بصفة دائمة في وجه  
ن معاوية فرض نفسه  إبي سفيان بالطاعون فأ عندما هلك يزيد بن  ف  . الشرعيين  الحق 
على  نفسه  صهاك    ابنصهاك ولم يعترض    ابنخذ موافقة  أه من دون  اخي  مكانفي  
ولم يكن يعير    ظلمه للناسمع معاوية و   متهاوناً كان  صهاك    ابنبل أن    .أبداً   ذلك

لذلك  . و وال يحاسبه  ال يسائلهأوعد معاوية   ألنه  ظلم معاوية اهتماماً ضد  من يشتكي  
  يقول إنه  إن بوتجاوزات معاوية    لذين يشتكون له ظلمرد على ا صهاك ي  ابن كان  

صلى    صهاك يعلم جيدًا أن النبي  ابن رغم ان    سيد قريش"  ابننه "إ"كسرى العرب" و 
  جيداً يعلم  صهاك    ابنقد لعن معاوية وحذر الناس منه! كما كان    اهلل عليه وآله وسلم

 طالب أبي وعلي بن  آدم ولد  سيد "أنا  ،قالكان قد    صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أ
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يسمع  أ   228". العرب سيد قول سلمان  ابنلم    وان اهلل تعاىل عليهرض  الفارسي صهاك 
فاه   ويلثم  خديه يقبل وهو فخذيه  على الحسين إذا ف النبي،  على دخلت ، "قال الذي 

صهاك    ابن إال أن كل ذلك التمجيد من    229سيد..."؟  أخو سيد ابن  سيد أنت:  ويقول 
بغض من  نابع  النبي    صهاك  ابن  وحقد   لمعاوية   وأهل   صلى اهلل عليه وآله وسلمتجاه 

 .  عليهم السالمالبيت 
كانت             الستة  مؤامرة  لقد  بشورى  تسمى  خالصاً اشخاص  ما  من    جهدًا 

العداء  والقريشي  دهاليز    تطبيق روح   اجلمن    عليهم السالم البيت    هلأل  الصهاكي 
وكأن النبوة    "ال تجتمع النبوة والخالفة في بني هاشم"  المشؤومة التي تقول،  مقولةال

البعض وفقاً أوالخالفة   صهاك    بن القاصر الفهم  لل   مران منفصالن عن بعضهما 
متشعب لنهج  الى خلق امتداد اشخاص شورى الستة مؤامرة   تهدف. وكانت  وقريش

نةلقرآن و ا نتهك  وي  عليهم السالمالبيت    أهلالسقيفة الذي يعادي   لدين.  احرف  ي و   السُّ
"  "سيرةأتي بعد يجب أن يعمل وفقًا لما سماها  ن من يأصهاك   ابن  هدفلذلك كان  

نةصهاك الكتاب و   ابنالى جانب ما ادعاه  ابي قحافة(    ابن )هو و   الشيخين""   السُّ
وكلنا يعلم اآلن  ل من ينتهكهما ويهدما تعاليمهما.  و أبي قحافة  أ  ابنن كان هو و يْ ذَ ل ال

نةمع الكتاب و ان ما تسمى بسيرة الشيخين متناقضة تناقضًا صارخًا   .  النبوية  السُّ
الشيخين هي  الشيخين هي الضالل نفسه. وكيف ال تكون سيرة  بل كانت سيرة 

الذي   ه وسلمصلى اهلل عليه وآلالنبي الضالل نفسه وقد حرما الناس من تطبيق أحاديث 
 هللا كتاب  تضلوا:  لن به إن أخذتم ما  فيكم  تركت إني الناس  أيها "يا   يقول فيها، 

 كتاب  :بعدي تضلوا لن بهما تمسكتم  ما إن تارك فيكم  "إني  ،بيتي"  أهل وعترتي
 يردا حتى ولن يفترقا بيتي، أهل وعترتي األرض،  إلى  السماء من ممدود  حبل  هللا

قطاب السقيفة كانوا  أن  أ   ويتضح جلياً ؟  فيهما"  تخلفوني كيف  فانظروا الحوض، علي  
ولذلك  .  عليهم السالمالعترة  و   تعاىل في كتاب هللا    تتمثلطريق الهداية  أن    يعلمون جيداً 

الشيخين ألنه    ابنأضاف   ابتاع سيرة  المؤمنين  ن  ألم  يعكان  صهاك شرط  أمير 
تعجيزي  لذلك وضعه كشرط  الشيخين  اتباع سيرة  لن يرضى    عليه السالم ًا  علياإلمام  

اإلمام  أل المؤمنين  ي  عليه السالمًا  عليمير  وبذلك  الخالفة.  كرسي    ابن بعد  العتالء 
من خالل تجمع يبدو  خالفة  عن ال  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  صهاك  

 نه ال عالقة له بالشورى في جوهره.  أ يا في الشكل إال ورِ شُ 
عضاء  تة واختياره األي بشورى الس ِ م ِ صهاك لما سُ   ابن ن  طريقة تكويإن            
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مراكز القوى في تلك المجموعة  االدوار و لتلك الشورى المزعومة توضح كيفية توزيع  
وتعيين من يوالي    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  قصاء  إبالطريقة التي تضمن  

الطمع في أعضاء الشورى  صهاك    ابنزرع    . باإلضافة الى ذلك، فقد جندة السقيفةأ
للمطالبة بالخالفة في المستقبل    عليه السالم  عليالمتآمرين على أمير المؤمنين اإلمام  

صهاك العراقيل ليس فقط أمام    ابنوهكذا يضع    .بل وزرع ذلك في ذرياتهم ايضاً 
في   عليهم السالمبل أيضًا أمام ذريته األطهار    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  

لم يطبخ شيئًا وأنه يترك    ابن تظاهر  و المستقبل.   له بأنه  صهاك بخبث ال نظير 
 "وهللا  ل، قاعين من سيكون في مكانه، ن يأعندما طلب منه الناس االمر للناس. ف

 بكر،  أبا يعني مني؛ خير هو استخلف من فقد استخلفت إن ،وميتاً   حياً  أحملكم  ال
وهذه    230"صلى اهلل عليه وآله وسلم. يعني النبي مني؛ خير هو من ودع  فقد  أدع وإن

ليبرروا    توا الحقاً أصهاك عن طريق كهنة البالط السقيفي الذين    بنمروية منسوبة ال
استخلف    صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أقر بأصهاك نفسه    ابن ن  أرغم    انقالب السقيفة 

المؤمنين اإلمام   المؤمنين  صهاك    ابنأن  و   عليه السالم  ًا  عليأمير  نفسه بايع أمير 
تدحض  اعالها    مرويةالن  أالجدير بالذكر  .  في غدير خم   يه السالم  علًا  علياإلمام  
أبي قحافة وقد    ابنقد استخلف    صلى اهلل عليه وآله وسلمبأن النبي  عائشة  وكذب  ادعاء  

عندما اعتبر ان بيعة السقيفة كانت  أيضًا  صهاك نفسه    ابندحض هذا االدعاء  
توضح  لتناقضات الواضحة التي  الكذب البواح و . وهكذا يمتلئ الخط االنقالبي با فلته

 .  مزيفلصاحب العقل أن كل الدين السقيفي هو دين 
 عائشة واستأذنها  إلى ذهبا "  ، هبنال  قال صهاك بالموت  ابن عندما أحس          
عائشة وارثة لذلك البيت!    وكأنَّ   231".بكر أبي ومع هللا رسول مع بيتها في أن أقبر

 حرموا فاطمة   ماذا لف   ،وارثة لذلك البيت كانت  أقطاب السقيفة أن عائشة    اعتبر   إذاف
ن  مُ ؟ وكم يكون نصيب عائشة من الثُّ صلى اهلل عليه وآله وسلمرثها من النبي  إ  عليها السالم

  ابن؟ هل يسع ذلك النصيب قبري  مع عائشة  خرياتأ نساء    ثمانالذي تشترك فيه  
؟  عليهم السالم البيت    أهلرض هي ورثة  أفي    ُقِبرانهما  أ م  أ صهاك    ابنبي قحافة و أ

  ابنادعى كهنة البالط السقيفي أن    إذافي أرض ورثة صهره؟ و   شخصوهل ُيدَفن ال 
ته، فمتى تمَّ تقسيم  ابنصهاك قد ُقِبرا؛ كل  واحد منهم في نصيب    ابنأبي قحافة و 

لى اهلل عليه وآله  ص  وهل يتم دخول بيوت النبيالميراث النبوي العيني حتى يفعال ذلك؟  
بي  أ   ابن  يفةهل دخلت ج فورثته الشرعيين؟  كافة  استئذان من  اخذ  من دون    وسلم
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صلى  ورثة النبي  كافة  ن استأذنت من  أبعد    صلى اهلل عليه وآله وسلم  لى بيوت النبيإقحافة  
أبي    ابن فدْفن    بي قحافة هناك؟ أ  ابنر  بَ الشرعيين؟ فمن الذي قَ   اهلل عليه وآله وسلم

لهو عمل يضاهي    صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك في أرض ورثة النبي    ابنو قحافة  
موسي   أمة  في  السامري  وكذلك    عليه السالمعمل  يعبدونه  عجاًل  لهم  صنع  الذي 

  ضحلةصهاك مصدر تضليل ألصحاب العقول ال  ابنأبي قحافة و   ابن أصبح قبرا  
أبي    ابنلمين. فبسبب دْفن  في العا  تعاىلالتي ال تتعمق في كنه األشياء وُسنَّة هللا  

قد أصبح األمر مضِلاًل    صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك إلى جوار النبي    ابن قحافة و 
لتواليهم   الحق  وأهل  الحق  معرفة  في  األمة  هذه  فشلت  لذلك  ونتيجة  كاملة  ألمة 

   الباطل وأهل الباطل لتتبرأ منهم.كتشاف او 
صهاك وافقت    ابنعائشة بطلب   عمر بن هللا عبد الناصبي  أخبر  وعندما             

 بال و   232".همال  ه امة محمد بعد"   ،تركي ال  أصهاك    ابن ن يبلغ  أعائشة وطلبت منه  
الفتنة وكأن السقيفة لم   تخشى عليهم   اعتقادهاحسب  وأنها    عليهم ن يستخلفأراع و 

صهاك نفسه بذلك لكن عائشة نفسها    ابن قر  أتكن فتنة وفلتة تنضح بالشر كما  
. فقول عائشة اعاله قول خبيث يكشف حقيقة  السقيفة وفلتتها   مؤامرةمن    اً ءكانت جز 

أمير المؤمنين  لى  إ  خالفةال   تؤول  حتى ال  يضاً بذل كل الجهود أ أنها استمرت في  
إال أن كهنة البالط السقيفي ال يتورعون من جعل عائشة  .  عليه السالم علي  اإلمام  

! في الحقيقة، فمن اجل إخفاء الحقائق  صلى اهلل عليه وآله وسلم  كثر حكمة من النبيأ
وتمجيد اصنامهم البشرية فإن كهنة البالط السقيفي ال يتورعون من أن يستهينوا بل  

به  نتعائشة ت  م جعلوا نه أحظ  . حيث نالصلى اهلل عليه وآله وسلمويشوهوا صورة النبي  
قد أهمال   صلى اهلل عليه وآله وسلمونبيه    ىلتعا  هللابينما يدعون ان  همية االستخالف  أ لى  إ

قد اكتملت    ته الصحيحةبالرغم من ان كل جوانب تأسيس الدين واستمراري  هذا األمر
ك أنه  ادر أقد فشل كهنة البالط السقيفي في  و   .صلى اهلل عليه وآله وسلم  في عهد النبي

أسس يضعها   على مر التاريخ والى يومنا هذا بل وحتى في جمهوريات الموز فهناك
يدعي كهنة البالط السقيفي كذبًا أن    لكن  من بعده   الحاكم لالنتقال السلس للسلطة 

بي قحافة التي يأتيها  أ ة  بنهل يمكن اللم يفعل ذلك! ف  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
همية تعيين  أ ن تنتبه ألمر  إلها    صلى اهلل عليه وآله وسلمشيطانها كما كان يقول النبي  

وال يفعل ذلك    همال"  هترك امة محمد بعدباال "ي   لمن يخلفه وتقول لهصهاك    ابن
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صلى اهلل عليه  محمد  النبي  مة  أد من الوحي؟ وكأن  سدَّ المُ   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
 صهاك!  ابنو بي قحافة أ  ابنفي عهدي  لم يصبحا همالً ه ودين وآله وسلم

علي  أمير المؤمنين اإلمام  مبايعة  لمن له نزعة    كلصهاك    ابنبل وحارب            
رضي  عمارًا بن ياسر  ن  أ صهاك    ابنندما سمع  لى سبيل المثال فإنه ععف.  عليه السالم 

يبايع  يتعهد بأنه سفلتة و للسلطة بأنه كان  بي قحافة  أ  ابن  وصولعتبر  ي  اهلل عنهما
  ،حقد بقال  ضب و غ  ، صهاك   ابن   هالكبعد    عليه السالم  اً عليامير المؤمنين اإلمام  

 وقى هللا ولكن وتمت   كذلك كانت  قد وإنها  فلتة   بكر أبي بيعة إن يقولون   رجاالً  نإ"
 وال الذي هو، يبايع فال  المسلمين، من مشورة  غير من  رجالً  منكم بايع من...شرها
ر  وحذَّ كانت فلتة  وتمت    السقيفةأن  بصهاك    ابن قر  هكذا أو   233".يقتال أن تغرة  بايعه

بي قحافة للسلطة  أ   ابنيصال  إ هو في الماضي أال وهو    اهفلتة ارتكب  تكرارالناس من  
 يقول أن  امرؤ يغترن  "فال   ،صهاك   ابن بطريقة غير شرعية. ففي رواية أخرى يقول  

  شرها وقى هللا  ولكن كذلك،  كانت  وإنها قد  إال وتمت، فلتة بكر أبي بيعة كانت  إنما
وقى الناس من   تعاىلن هللا أصهاك    ابنيدعي بوقاحة و  234"لمثله فاقتلوه.   فمن عاد

السقيفة!  شر فاطمة    فلتة  بيت  مهاجمة  وكسر    عليها السالموكأن  بحرقه  والتهديد 
علي  ضلعها وقتل جنينها وحرمانها من حقوقها والتهديد بقتل أمير المؤمنين اإلمام 

لم يكن شرًا!  واغتصابهن  وقتل اآلالف من المسلمين وسبي المسلمات    عليه السالم 
كانت  بل  او شوريا    سالمياً إ   ن السقيفة لم تكن اختياراً أ صهاك بلسانه    ابنوهكذا يقر  

لم يكن ذلك هو الشر فما هو الشر وفقًا    إذا و   .مور الناسوغصبًا أل  فلتوياً   اختياراً 
صهاك استحقاق من يفعل فلتة أخرى القتل وبذلك فقد    ابنبل ويقر    صهاك؟  بنال

قطاب السقيفة باستحقاق القتل! وهكذا  أبي قحافة وبقية  أ ابنحكم على نفسه وعلى  
من خالل السنتهم    تعاىلج هللا  خرِ يُ يث  . ح قطاب السقيفة التي تدينهم أقرارات  إنجد  

الذي اقتصره هللا  للحق اإل  شياً يقر   السقيفة اغتصاباً بأن    أنفسهم   تعاىل لهي والنبوي 
صهاك من فلتة أخرى تأتي    ابنتخوف    لذلكبيت.  ال  وأهل  صلى اهلل عليه وآله وسلمونبيه  

اإلمام   المؤمنين  حذر  للسلطة    عليه السالمعلي  بأمير  كل  لذلك  يهدم  وهذا  وهدد. 
 بل كانت نتاج فلتة مليئة بالشر.   ! ن مخرجات السقيفة كانت نتاج شورى أ ادعاءٍ 

ن عائشة تطلب  أوأخبره   أبيه إلى هللا بن عمر عبدالناصبي   وعندما رجع           
 أبو كان لو أن أستخلف؟  تأمرني "ومن ، صهاك ابن قال ه،خلفيعين من ي ن أمنه 

 سالم كان لوليته ولو  لو كان معاذ بن جبل حياً  .الستخلفته  حياً  الجراح  بن عبيدة 
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  ابن أنظر أيها القارئ لهذا التصريح من    235الستخلفته..."  حياً  حذيفة  مولى أبي 
ر عن  صهاك عبَّ   ابنن  أنالحظ    صهاك والمليء بالخبث والدناءة والخسة. حيث

معاذ بن جبل من  ن  أ رغم    يفةالخل   وظيفة  ن يعين معاذ بن جبل علىأاستعداده  
للاأل مخالف  وهذا  األأصرت  أ التي  القريشية  قناعات  نصار  يتولى  مام  أال  نصار 

النبي   قربى  إال  وسلمالخالفة  وآله  عليه  اهلل  القناعاتواستغلوا    صلى  جل  أ من    تلك 
صهاك    ابنبدأ    الحقاً عنها إال أنه  نصار  بعاد األإ االستحواذ على الخالفة ألنفسهم و 

بي  أبعرض الحائط ويتمنى لو كان حتى سالم مولى  القريشية  ت  قناعايضرب تلك ال 
  .عليهم السالم  ومعاديًا ألهل البيت   ألن األخير كان ناصبيًا مثله  ليستخلفه  حذيفة حياً 

كان  عطاء الخالفة لمن  إ صهاك قائم على    ابن وكل ذلك االنتقال الكبير في مفاهيم  
ن تعيينه من  قد أقر أصهاك    ابنبالرغم من أن  . و عليهم السالملبيت  ا  ألهل  عداءله  

 بعدي "األمر من  ،ادعى قائالً لكنه    ، مشورة  غير من بي قحافة كانأ  ابنجانب  
 علي، وهم: األولين المهاجرين من نفر  ستة شورى إلى أمركم  جعلت شورى وقد

 ودعاهم وقاص، أبي بن  وسعد  عوف، بن الرحمن والزبير، وعبد وطلحة،  وعثمان،
 وإن استقام عنقه،  فاضربوا واحد، وخالف  منكم  خمسة أمر استقام إن  قال:   إليه ثم 

 فاحتكموا واختلف ثالثة ثالثة استقر  وإن همايعنق فاضربوا  اثنان،  وخالف  أربعة أمر
فإن منهم  فالخليفة قضى، الثالثة فألي  هللا، عبد ي ابن إلى  الثالثة أبى وفيهم، 

 بن  هللا عبد بحكم  لم يرغبوا أخرى "فإن رواية وفي  236أعناقهم" فاضربوا اآلخرون 
 يبايع  من يعاهد أن بشرط عوف، ولكن بن الرحمن عبد  فيهم  الذين مع فكونوا عمر

يا    237نبيه" وسنة  هللا العمل بكتاب بجانب الشيخين بسيرة  يعمل بأن له فانظروا 
الداعشي المليء بفتاوي سفك  والدموي و   صحاب العقول إلى ذلك النص الصهاكيأ

والقتل   االختالف  للصحابة  الدماء  بسبب  ي   حول فقط  في    ابنخُلف  من  صهاك. 
أمير المؤمنين اإلمام  لتخلص من  من خالله ايريد    صهاك فخاً   ابنالحقيقة، فقد أعد  

بي قحافة إلى السلطة عن طريق الفلتة كما  أ   ابن لم يكن وصول  أ!  عليه السالمعلي  
صهاك    ابن يشرع    ماذال  ابي قحافة؟  ابن فسه؟ هل وافق الناس على  صهاك ن  ابنقر  أ

  ابن الناس على تنصيب  قِبل  هل    بقتل كل من ال يتفق على خالفة شخص آخر؟ 
بي قحافة في  أ   ابن لم يصادم بعض الصحابة  أله؟    صهاك خلفاً   بن بي قحافة الأ

حرمها هللا    التي  هدر الدماءيله؟ هل االعتراض على بيعة    صهاك خلفاً   ابنتعيينه  
بالحق  تعاىل استرخص  إال  هل  إلى    ابن؟  المسلمين  مثل  صهاك  دماء  الحد  هذا 

الداعشي الذي  الدموي و   مثل ذلك السلوك؟ هل  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  وصحابة  
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 األصيل؟    سالم تعاليم اال صهاك هو من  ابن ختمر في  إ
إلى نصفين وبالفعل    سينقسمون الرجال الستة    ن أصهاك يعلم    ابن كان            
هذا.  التي    ابن وظَّف  ولذلك    حدث  بالطريقة  القوى  مراكز  المؤامرة  صهاك  تجعل 

اعترض    إذازهق روحه الطاهرة  ت بل و   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  تقصي  
يبدو أنه رتب معهم ذلك االنشطار بطريقة متعمدة لذلك  الصهاكية.    مؤامرة على ال

صهاك على ترجيح    ابنعمل    كان مكرًا ُكبَّارًا كمكر السقيفة. فقد نه  إ يمكن ان نقول  
  عبد الرحمن بن عوف ألن  من خالل عبد الرحمن بن عوف    المجموعتين ى  حدإكفة  

ألعفان    بنالُمواٍل   اإلمام  وليس  المؤمنين  العليه السالمعلي  مير  ففي  مجموعة  . 
والمرشح  والزبير.   طلحة  ، عليه السالمعلي  امير المؤمنين اإلمام  هناك   كان ىاالول

اإلمام   المؤمنين  امير  هو  األولى  المجموعة  أما  عليه السالمعلي  في  مجموعة ال. 
أن  و  .عوف  بن الرحمن عفان وعبد  ابنبي وقاص و أسعد بن   تكون منفت   ةالثاني

عفان. وكان من مهام عبد الرحمن بن عوف طرح    ابن هو المجموعة الثانية  مرشح
  إال أنالختيار من يوافق على ذلك.    "صهاك  ابنبي قحافة و أ  ابناتباع سيرة  "شرط  

 هللا بكتاب  "أعمل  ،وقالذلك الشرط  رفض    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
عبد الرحمن بن عوف الشرط    وضعوعندما    238".نبيه اما سيرة الشيخين فال وسنة
إتِ باع التناقض!  عفا  بنا وهكذا بايع    عفان وافق عليه  ابن أمام   فهدد عبد  ن على 

.  النتيجة ض  ااعتر وحذره من    عليه السالم   اً عليأمير المؤمنين اإلمام  الرحمن بن عوف  
 أرهم فلم  الناس في أمر نظرت قد إني علي، "يا  ،ذ يقول عبد الرحمن بن عوف إ

تتجلى    239".سبيال نفسك على تجعلن فال بعثمان، يعدلون  المؤامرة  خيوط  وهنا 
  في جلسة سموها شورى، ويا  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ضد    طبوخةالم

مؤامرة بعيدة المدى  استطاع اقطاب السقيفة ضمان مواصلة سير الوبذلك    للعجب!
البيت   يعلم    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  وقد كان    .عليهم السالم ضد أهل 

القوم    أن  ثبتويُ   قيم الحجة عليهم ي المجموعة ليُ نه ظل فأ صهاك إال    ابن  دوافع
 . عليهم السالم  كانوا يتآمرون على أهل البيت

صهاك    ابن بي قحافة و أ   ابن  " سيرة " تم حشر    ماذالطرأ بعض األسئلة:  توهنا           
نةهل هناك أصل في القرآن و في حكم الناس؟   النبوية يأمر الناس باتباع سيرة    السُّ

صهاك متبعين للقرآن    ابنبي قحافة و أ  ابنكان    إذاصهاك؟ ف   ابنو أبي قحافة    ابن
نةو  ن ما يسمى سيرة  أ  ليس ذلك دليالً أظهر شرط اتباع سيرتهما؟   ماذالالنبوية ف  السُّ
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و أ  ابن قحافة  و   ابنبي  للقرآن  مخالفة  نةصهاك  ينتهك    النبوية؟  السُّ   "الشيخان" ألم 
نةاربا  يحالقرآن و    ابن بي قحافة و أ   ابنلم يقل كل من  ؟ أبقاً النبوية كما رأينا سا  السُّ

من كتابة    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    امنعان يجل  أصهاك "حسبنا كتاب هللا" من  
أ وصيته ي؟  قول  لم  و أ  ابنكن  قحافة  من    ابن بي  جزء  هللا"  كتاب  "حسبنا  صهاك 

نة  مؤامرتهما ضد صهاك من كتاب هللا    ابن بي قحافة و أ  ابنين كان  أالنبوية؟ و   السُّ
حملة  أعهدهما؟    أثناء  تعاىل يشنا  نة ويحرقا    يةالقرآن  النصوص  ضد  شرسةلم    السُّ

أهل    جل حرمانأ لم يفبركا مروية من  أ؟  نشرهاو  أ  تداولهاالنبوية ويمنعا الناس من  
شورى  "   دمجوا "سنة النبي" في  ماذا لمادية؟ ف والمعنوية  ال من حقوقهم    عليهم السالمالبيت  
صهاك يوم رزية الخميس وحسب   ابنولم يكتفوا بالقرآن كما أعلنه    " اشخاص الستة

نةالتي تحارب  و جندتهم المعلنة  أ هل  ؟  بقسوة   و ينشرها أ وتعاقب من يتداولها  علنًا    السُّ
أبي قحافة أن الذي قال فيه للناس أن الذي بينه    ابن صهاك تصريح    ابن نسي  

نةط وليس  فق  تعاىل   وبينهم هو كتاب هللا بي قحافة  أ   ابنكانت سيرة    إذا النبوية؟    السُّ
علي  أمير المؤمنين اإلمام  رفض    ماذالف سالم األصيل  صهاك متوافقة مع اإل  ابنو 

ال يرفض إال    عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام    . كلنا يعلم أناتباعها  عليه السالم 
اتباع    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  رفض    يس الباطل والمخالف للحق؟ أل 

و أ   ابن سيرة   قحافة  لل   ابن بي  ومخالف  باطل  لنهج  هو رفض  نةو قرآن  صهاك    السُّ
وبما أن كهنة البالط السقيفي يدعون كذبًا أن امير المؤمنين اإلمام علي    ؟ النبوية 

،  ها السالمعليشهر من استشهاد فاطمة  أ أبي قحافة بعد ستة    ابن قد بايع    عليه السالم
أبي قحافة    ابنقد بايع    عليه السالمفهل يمكن ان يكون امير المؤمنين اإلمام علي  

بي قحافة  أ  ابن عبد الرحمن بن عوف سيرة    ضم   ماذال  ويرفض الحقًا اتباع سيرته؟
نةمع القرآن و   صهاك  ابنو  ن  أعوف يعتقد    ابن ؟ هل كان عبد الرحمن  النبوية  السُّ

نة تزما بالقرآن و صهاك ال   ابنبي قحافة و أ   ابن  من هو عبد الرحمن بن    النبوية؟  السُّ
عبد    أليس هذا دليل واضح على أنألمر الخالفة؟    مقرراً تم تعيينه  عوف حتى ي

 ؟  عليهم السالمالبيت   أهلمن المؤامرة تستهدف  جزءاً كان  عوف  ابنالرحمن  
ُأشُتِهر    ماذال  علينا ان نسأل:وفي نهاية تناولنا للسيرة المنحرفة الن صهاك            

حرص    ماذا لحد؟  أصهاك بالفظاظة والغلظة وسوء المحضر فال يرغب بوجوده    ابن 
  ماذا لفي كثير من المواقف؟    صلى اهلل عليه وآله وسلمصهاك على مشاققة النبي    ابن

صهاك زواج المتعة    ابن حرَّم   ماذا ل؟ عليهم السالم صهاك يبغض أهل البيت    ابن كان  
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وساهم بذلك  صهاك طالق الثالث في جلسة واحدة    ابن حلل    ماذا لومتعة الحج؟  
صهاك االستقرار االسري؟ ما هذا االستهداف    ابنحارب    ماذا لفكك االسرة؟  في ت

ل  المنظم  اإلسالميةلالصهاكي  والِقَيم  والتوجيهات  صهاك    ابن كان    ماذا ل؟  تعاليم 
هل  االسري ويقيم مجتمع الطهر والعفة واالخالق؟  الترابط  قوي  ل ما ييستهدف ك

اء الزنى؟ حيث  ابنليس كل ذلك من استراتيجيات  صهاك يحن للحرام؟ أ   ابن كان  
خصال لولد الزنا: اولها أنه    أربعن هناك  أ  عليه السالممام جعفر الصادق  قال اإل

البيت   للحرا   عليهم السالميبغض أهل  أنه يحن  بالدين  وثانيها  أنه يستخف  م وثالثها 
صهاك    ابنكهنة البالط السقيفي: هل كان    جيبونا يا أورابعها سوء المحضر للناس! ف 
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 نتاج الخطايا  إعفان و  ابنعهد 
 
 

نةو  كتاب تباع العلى ا   عفان ظاهرياً   ابنبايع                      النبوية وارتضى    السُّ
مع    لم تكن متوافقةً تهما  ن سير أصهاك وهو يعلم   ابنبي قحافة و أ   ابن  سيرة أن يتبع  
نةالقرآن و  نةبل كان القرآن و   .النبوية  السُّ بي  أ   ابن ر  يَ سِ بينما  في ضفة  النبوية    السُّ
  وترسيخاً   عفان امتداداً   ابنكان  في الحقيقة، فقد  صهاك في ضفة أخرى.    ابنقحافة و 
عفان    ابن. فقد كان  صهاك على الدين  ابنبي قحافة و أ  ابنألجندة انقالب    متعمقاً 

النحرافاته الخاصة    صيل بل ومؤسساً األ   سالمالنحرافاتهما عن اال  مخلصاً   عاً بِ متَّ 
عفان    ابنصبغ  أ نحرافا. فقد  كثر إ أأبعاد  لى  إاالنقالب السقيفي    اخذتوالتي    يضاً أ

  اً واقع  وأسست على عقب    القيم المتبقية للدين رأساً   الدين بصبغة قبلية صارخة قلبت
نةفيه تغييب القرآن و   تمَّ  مر فقد كان وصول  . ففي حقيقة األكامالً   تغييباً   النبوية  السُّ

نةاالقرآن و تمهيد إلكمال عملية انتهاك  عفان للسلطة  ابن  النبوية.   لسُّ
 

نة ضد عفان وحربه    ابن  النبوية   السُّ
جندة السقيفة  أ   ارستمر عفان كان تجسيدًا ال   ابن وبما أن عهد                      

نةفقد التزم بمحاربة  ،  المعادية للدين وأهل الدين  بي قحافة  أ  ابنكما فعل  النبوية    السُّ
االعتماد  و من التبيان النبوي تجريد القرآن مثلهم ب عفان  ابنصهاك. كما التزم   ابنو 

سالم لهدمه  الذي تظاهر باإل  حباركعب األى مثل  كهنة االديان االخر على تأويل  
الداخل السياق  .  من  لم   حديثاً  أن يروي  حدأل  يحل "ال   ، فانع  ابن قال  وفي هذا 

ن ما كان  أعفان يعلم   ابنألن  1".عمر عهد على وال بكر أبي عهد على به يسمع
كان مقتصرًا على جوانب ال تعبر  صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنيتم تداوله في زمن  
  ابن اتباع سيرة    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  رفض    لذلك عن شمولية الدين  

الذي يمنع الصدح بأحاديث النبي    فاني فما هذا المرسوم العصهاك.    ابن بي قحافة و أ
حافة  ابي ق  ابن التي ُترَوى في عهد  مرويات  الكانت كل  ؟ فهل  صلى اهلل عليه وآله وسلم

المعادية  واستمرت هذه السياسة  ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  صهاك هي أحاديث النبي  ابنو 
نةليس فقط القرآن و عفان    ابنهجر    . حيثعفان   ابنطيلة عهد  للدين   النبوية    السُّ

أيضًا   وحو  بل  االسالمية  التعاليم  الدين  كافة  ولقبيلتهإ ل  له  مطية  .  وعشيرته  لى 
لتأهيل  فبينما كانت الحرب   الترتيبات جارية  مستعرة ضد اإلسالم األصيل كانت 
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كوادر تعلمت على ايدي أعداء الدين ليقوموا بمهام بث المفبركات والتحريفات التي  
إفتاءات    واتبع  للدين عفان باالنتهاكات الصهاكية    ابنك  تمسَّ تستهدف صفاء الدين. و 

نه  أ ويبدو    .كبيراً   اماً عفان مق  ابنصهاك و   ابنكعب االحبار الذي وجد في عهود  
هللا بن عمر    هريرة وعبد ي  بأمالك و   ابنانس  مثال  أن  إعفان ف  ابنية عهد  افي نه

كملوا تعليمهم وتدريبهم على ايدي  أقد  عباس    ابنهللا بن عمرو بن العاص و   وعبد
  ، ليبثوهصلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي  زورًا    اً ومنسوب  مفبركاً   اً رثإدوائر مشبوهة فجهزوا  

بل و   في المناسب  األنشروا  الوقت  العهود  في  للسقيفةبعضه  حيث  ولى   ستغلا. 
"الصحابةأ المحرفة،  ولئك  األديان  كهنة  تالميذ  والتبياني  "؛  والعقدي  الديني  الفراغ 

  صلى اهلل عليه وآله وسلم لنبي  نسبوا ل الذي نتج عن منع تداول الحديث والتبيان النبوي و 
 الكثير من المرويات المختلقة. 

 
 ي الجاهلي السقيف والتوجهعفان   ابن

جاهلية مظلمة لم تشهد  زدهار  ال  تجسيداً   عفان   ابن عهد  لقد كان                       
بكل ما    الثانية  بناء الجاهليةعلى إكمال  عفان    ابن   عمل. لقد  من قبلمثلها    الناس 

المنقلب في أقبح  الجاهلي  أتم البناء السقيفي  . حيث  تحمل هذه الكلمة من معنى
دارية  للفساد والفوضى اإل   غير مسبوقٍ   عفان نموذجاً   ابنعطى  أ صوره الجاهلية. فقد  

ل  الظلم والبغي والعدوان وقتْ عفان في    ابن. لقد انغمس  والمالية والقبلية والعنصرية
عفان، الذي َصدَّع    ابنبل وبلغ    .موال الناس بالباطل أ ل  كْ أو الصحابة واإلساءة إليهم  

في  والبذاءة  قصى درجات التفحش  البالط السقيفي رؤوسنا بحيائه المزعوم، أكهنة  
  ابن . وهكذا ازدهر مشروم الشجرة السقيفية الخبيثة في عهد  ى الصحابةساءة إلاإل

 لتأذي عامة الناس.  السامة و الشوكية  اغصانهأ عفان وامتدت  
  ، ميةأبني  وقبيلته؛  هله  أ في المحسوبية لصالح    عفان منغمساً   ابنكان            

قِ   اً يمؤسس   وظلماً   فأنتج خطاياً  الم اإل يَ طال  بالهدم  . فعندما  تدميرسالم وتشريعاته 
مية ودخلوا  أاستبشر بنو  الخبيثة،  الصهاكية    المؤامرة نتيجة  للسلطة  عفان    ابن  وصل

  ، منقطعة النظيربوقاحة  الذي قال  سفيان    بوأ عليه يهتفون واستبشر معهم الطليق  
 لكم، أرجوها ما زلت سفيان أبو به يحلف فوالذي الكرة، تلقف تلقفوها أمية بني "يا

  بو أوبالفعل كان الطليق    ". نار وال جنة هناك فما ... وراثة صبيانكم  إلى ولتصيرن 
والمؤمنين    صلى اهلل عليه وآله وسلممية منذ عهود حروبه على النبي  أسفيان يرجوها لبني  

التي كانت  صهاك    ابن  مؤامرة فلتة السقيفة و تت إليهم في طبق من ذهب بفعل  أ وقد  
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سفيان  ي  بأيها الباحث في التاريخ إلى تعبير  أ. فانظر  عليهم السالم  البيت  هلمعادية أل
  ؟سفيان  بوأيحلف الطليق    ماذاسفيان"! فبمن وب أبو به يحلف "فوالذي  ،الذي يقول 

  . حاط الفتح به لكنه لم يسلم في حقيقة األمرأسالم عندما  باإل  تظاهرالذي  وهو  
لم    ماذالشارة فقط؟  لى ما يحلف هو به بضمير اإلإبو سفيان  أ شار الطليق  أ   ماذال

ن  أوالعزى؟ كما  م بالالتأ  تعاىلسفيان باهلل  بو أ؟ هل يحلف الطليق  يصرح به علناً 
الكرة" يوضح قوة النزعة القبلية   تلقف تلقفوها أمية بني "يا  ،سفيان  يبأقول الطليق  

تتربص بالحق منذ فترة طويلة بل  . وقد كانت تلك النزعة القبلية  التي كانت سائدة 
"ما زلت    ،سفياني  بأوهذا يتضح من قول الطليق    سالميةومنذ بدايات الدعوة اإل

ن يستحوذوا على كل  أ لألمويين هو  يرجوه  سفيان    بو كان أالذي  إن  "  .رجوها لكم أ
سفيان بوقاحة وجود    بو أ حساب الحق وحملة الحق. كما ينكر الطليق    شيء على 

بو سفيان هو غير ما يحلف به من  أن ما يحلف به  أو نار! وهذا يبرهن  أجنة  
ق معاوية  يوالد الطل  ؛سفيان  بوأ "والذي نفس محمد بيده"! لكن ذلك هو الطليق    ، يقول
حيث    .بيه أأليديولوجية    وفقاً صهاك فأدلج الشام    ابنيحكم الشام في عهد  كان    الذي

الناقة    ة من الرعاع والعلوج الذين ال يفرقون بين لى شل  إ من يحكمهم  معاوية  ل  حوَّ 
،  مر ية األاإلقرار الطليق معاوية نفسه. في نه  ربعاء والجمعة وفقاً األ  والجمل وال بين

الدين ونبي  آمر ضد ن صرف كل حياته يت أل ابوسفيان بعد  آمر إلى  وصل األ  فقد 
للمسلمين    صلى اهلل عليه وآله وسلم  وأهل الدين رغم تحذير النبي  صلى اهلل عليه وآله وسلمالدين  

  . ولذلك أمرسيتسببان في هالك األمة  ل الحكم بن العاصآسفيان و ي  بأل  آ  أن  من
  ابن أبي قحافة و  ابن فهل اعتزل  .المسلمين أن يعتزلوهما صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي 

عفان آل أبي سفيان وآل الحكم بن العاص؟    ابنسفيان؟ وهل اعتزل  صهاك آل أبي  
عليهم  البيت    أهللتحذيرات النبوية من نكث بالعهد وخذل  لينتبه  ال، أبدًا. ألنه ال  

 . السالم
موية  لى السلطة بداية لظهور الدولة األإ عفان    ابنموي  صول األفقد كان و           

الصارخة   ل و بصورتها  بقاع  توسيعا  والملعونين على كل  والمنافقين  الطلقاء  سلطة 
بي سفيان  أ  ابنلطليق يزيد  ا بتعيين  ها  بنيانالذي أسس  بي قحافة  أ   ابنانه    . المسلمين

يزيد ألخيه  تعيين  ال الموافقة على  إصهاك    ابنلم يملك    والحقاً   .على الشام  حاكماً 
له. لقد    معاوية تجاوز عن  الصهاك في تلميع معاوية وتقويته و   ابنمس  انغخلفًا 

بترتيب حبكة ما يسمى بشورى  الحقًا  الناس ضده وقام    ى شكاو التعامي عن  خطائه و أ
حجازيًا    لى السلطة ليكون امتداداً إ  ؛ األموي، من الوصولعفان  ابن تمكين  الستة ل 
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األ وطمحللسلطة  الشام  في  تجذرت  التي  ا  تموية  كل  على  السيطرة  لحجاز  في 
النبي    أمر  عفان  ابنو   قطاب السقيفةأوبذلك عاند    فريقيا.أوالعراق واليمن وفارس و 

وسلم وآله  عليه  اهلل  و   يبأل  آ  اعتزالبلهم    صلى  وعدم  آسفيان  العاص  بن  الحكم  ل 
قرَّبوا آل أبي  . فقد  صلى اهلل عليه وآله وسلممرهم به النبي  أ فعلوا عكس ما  . وقد  مواالتهم 

عفان    ابنفقد كان عهد  ولذلك    الحكم وجعلوهم على رقاب المسلمين.سفيان وآل  
على  أ لى  إ للفلتة والظلم والشر السقيفي الذي اجتاح كل مناحي الحياة ووصل    اً امتداد 

تنتهك الدين  لالسقيفة  اسستها  موية التي  جندة األعفان في تنفيذ األ ابن بدأ  درجاته. 
الدين.  أ وتهين   فقد  هل  الحقيقة  في عملية    ابنبدأ  في  اعفان  إقامة  لدولة  ترسيخ 

 . والملك العضوض موية العميقةاأل
عفان اشمأز    ابن فإنه بالرغم من ادعاء كهنة البالط السقيفي إن  وبالفعل             

لألجندة    عمل وفقاً ظاهريًا من قول أبي سفيان الكفري إال إنه في واقع االمر فقد  
بعد  أذ إبداع الجاهلي المتمرس.  لمنحرف إاعفان في عمله  ابنأبدع  . فقد السفيانية 

احتكر  . حيث  كما سنرى الحقاً   ل ببعضهم تنكيالً خيار الصحابة بل ونكَّ أعن نفسه  
وكأنه ومن  من الكوادر  لطلقاء والمنافقين والملعونين  ا  من خاللدارة  كل مفاصل اإل 

 من ولي "من ، الذي يحذر قائالً  صلى اهلل عليه وآله وسلم معه لم يسمعوا بحديث النبي 
 وال   حرفاً  منه ال يقبل هللا لعنة  محاباة فعليه  أحداً  عليهم  رفأمَّ  ، شيئاً  المسلمين أمور
   2". جهنم  يدخله حتى عدالً 

أنه ومن أجل              الوالة عفان    ابن عزل  فقد    جعل االمر امويًا خالصاً إال 
عمه الطليق    ابننه لم يعزل  أ ال  إأمية.   بني  من وعين أقاربه  صهاك   ابن  عينهم  الذين

صلى اهلل عليه  عفان حكم وقضاء النبي    ابنضرب  و النه من اعمدة االمويين.    معاوية
ضه بسخاء  وي عتو   بن العاص  الحكم   ، الوزغ  ؛عمه  ةعادبإبعرض الحائط    وآله وسلم

بن العاص  الحكم  بن مروان ،الطريد بن الطريد والوزغ بن الوزغ؛  عمه ابن ريبقتو 
في    صلى اهلل عليه وآله وسلمعفان حكم النبي    ابنله. وبذلك انتهك    منه وجعله معاوناً 

صلى اهلل عليه  النبي    م لعنهأولئك الذين  عفان    ابن ب  وهكذا قرَّ   .لغاهأل الحكم بل و آ
الكوفة   بي وقاص من واليةأعفان سعد بن    ابن. وخلع  م ذريتهحتى  ولعن    وآله وسلم

للنص القرآني.    الفاسق وفقاً  معيط  أبي بن  عقبة  بن ألمه الوليد   ها وعين مكانه أخ
 هللا عبد خاله  ابن وعين البصرة والية عن  موسى األشعري  باأ عفان  ابن قال أكما 

 بالرضاعة ألخيه ووالها مصر حكومة من العاص بن قال عمروأعامر. كما   بن
الناس أبي بن هللا عبد  أظلم  وهو  والكذَّاب   سرح  كان  وقد    . للقرآن  وفقاً   والمفتري 
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  صهاك  ابن خالفةعهد   فيهللا بن ابي السرح    لعبددمشق   والية عهد قد معاوية
هللا    عبدنقل  و   عطى معاوية كل الشام أ  الى السلطة فإنه عفان  ابن  جاء عندماولكن  

وبذلك   حكمهالى  وحمص  فلسطين . فضم معاويةبن ابي السرح الى مصر كحاكم 
لمعاوية    ابند  مهَّ  مُ إكمال  عفان  العلماني  كَ لْ تأسيس  و ه  أنه  البغيض.  العضوض 

عليهم البيت    هلعفان قد أخذ أبعادًا أوسع من مجرد النصب أل  ابن منهج واضح أن  
نةومحاربة تعاليم القرآن و   السالم جندة السقيفة بأن تصل  النبوية. فقد سمح أل  السُّ
 .  صلى اهلل عليه وآله وسلم ولرسوله تعاىل ها وعنادها هلل انغيطقمة 

بما سموها بالخالفة الراشدة    ي السقيفالبالط  عنا كهنة  دَّ قد َص مع ذلك ف و           
وآواه   العاص بن  ليه الحكم إب  عفان الذي قرَّ   ابن عفان! فأين الرشد في عهد    بنال

كان قد لعنه    صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أدرهم بالرغم من   ألف  مئة  ثالث  وأعطاه 
صلى اهلل    نبي  السالم و وسماه الوزغ ونفاه إلى الطائف بسبب حملته المؤذية على اإل 

النبي  إ .  عليه وآله وسلم يؤذي  العاص  بن  الحكم  كان  ويفشي    صلى اهلل عليه وآله وسلمذ 
و  أتصله بطريقة    كانت  والتي  صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي    التي يجريها  مشاوراتال

ولعن من يولد من صلبه ونفاه وأمر    صلى اهلل عليه وآله وسلمبأخرى. لذلك لعنه النبي  
لى المدينة في عهد  إكم بن العاص العودة  ن يهجروه. وقد حاول الملعون الحأالناس  

صلى  للنبي    ليس طاعةً السماح له بالرجوع  صهاك لكنهما رفضا    ابن بي قحافة و أ   ابن 
نةب  و تأسياً أ  صلى اهلل عليه وآله وسلمبحكم النبي    و التزاماً أ  اهلل عليه وآله وسلم ة،  يو النب  السُّ

.  التي تهدد سلطتهما  لسياسيةومطامعه ا  الَحَكم بن العاص  بل ألنهما كانا يعلمان شر
طلحة من الصعود إلى قمة السلطة  هو تميكن  كان طموح بعض من بني تيم  ذ  إ

أن يستحوذ أسياده  صهاك    ابنكما تجلى ذلك في طموحات عائشة بينما كان طموح  
جراء القضائي  تجاوز اإل  الذي   عفان  ابنفأين الرشد في عهد    من بني أمية األمر. 
فتره نفيه    نالحكم بن العاص من منفاه في الطائف وعوضه ع  النبوي وأعاد الملعون 

كان    ابن  وكأن حكم  عفان  وسلمالنبي  وقضاء  يدين  وآله  عليه  اهلل  هما وينقض  صلى 
الذي لم ُيِعد فقط الحكم    عفان  ابنين الرشد في عهد  ويضرب بهما عرض الحائط. أ 

  متصرفاً  وزيراً  الوزغ،، الوزغ بن  مروان بن الحكمبن العاص من منفاه بل أيضًا عي ن  
صلى اهلل   اليس هذا عناد وعصيان ومشاققة للنبيته؟  ابن من  ه  زوجو   ون الناسئفي ش

فهل    حقيقياً   عفان مؤمناً   ابن كان    إذا نه  أوهنا يسأل كل ذي عقل  ؟  عليه وآله وسلم



 524                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

  عفان  ابنين الرشد في عهد  أ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم لعنه النبي  شخصته لابن يزوج  س
  رغمبال   فدكاً   ،صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  عداء  أ ألد  أحد    ،بن الحكم  مرواناعطى    الذي

  ابنين الرشد في عهد  أ ؟  عليهم السالمالبيت    أهلحق من حقوق    اً ن فدكأنه يعلم  أ  من
 ألف مئة أيًضااه  الحكم وأعط بن مروان عمه بنال أرمينيا  مسخُ  عفان وقد وهب 

ذ  ااستحو الذي غض الطرف عن  عفان    ابنين الرشد في عهد  أ المال؟   بيت من
 وأعطاه  من أموال المسلمين بل  ألف مئة  خمسالذي يساوي  مس  الخُ  على مروان

أمير المؤمنين   مثل ،الصحابةبعض    عاتب ألفريقيا؟ ولقد الثاني الغزو مسخُ   يضاً أ
لكن  ابن   ،عليه السالم  علياإلمام   صالفة    أجابعفان    ابن   عفان على ذلك  بكل 

 بكر  ألبي ألم يكن وسألوه: عليه فأنكروا  ورحًما، قرابة لي  إن ووقاحة عشائرية، "
 وأنا منع قرابتهما، في يحتسبان كانا وعمر بكر أبا فقال: إن ورحم؟  قرابة وعمر

  ابن و بي قحافة  أ   بنبل كان ال  3".غاضبين  عنه فقاموا قرابتي، إعطاء في أحتسب
في   من دون أن يتظاهرا بالتغشفانجازها  وال يمكنجندة عقائدية تحريفية  صهاك أ
التباعه الحق اإللهي. فالكثير من   فالتغشف الشخصي للحاكم ليس دليالً   نفسيهما.

ابعدوا   دينيا  المنحرفين  كانا  أالحكام  انهما  كما  االقتصادية.  الرفاهية  عن  نفسهم 
ألن الواقع القبلي والثقافي    ميةأن تسودا على بني  أن قبيلتيهما لن تستطيعا  أ  يعلمان

)قبيلة    التي تتحدث عن قبيلة تيم التالية  الجاهلي تجسده األبيات الشعرية الجاهلية  
صهاك( ايضًا. إذ تقول    ابنولكنها تنطبق على قبيلة عدي )قبيلة    ابي قحافة(  ابن

 االبيات: 
 أيت عبيد تيم               وتيم قلت ايهم العبيد وإنك لو ر             

 4ويقضى األمر حين تغيب تيم          وال يستأذنون وهم شهود          
 

ننسى أنه في السقيفة  وحقًا تقول االبيات الحقيقة. حيث ال يجب علينا أن            
إلى قوم كان  عبادة إنه لو كانت به عافية ألرجع بن صهاك    ابن فقد قال سعد  

يشير سعد بن عبادة إلى وضاعة موقع قبيلة عدي في سلم  بذلك  عندهم ذلياًل. و 
ال تسمح  كانت  ما  التي  الجاهلية  ال    بن القبائل  لو  السطح  إلى  بالظهور  صهاك 

النبي أن    صلى اهلل عليه وآله وسلم  مصاهرة  يمكن  كتيم وعدي ال  فقبائل مستلحقة  له. 
سفيان قد سخر لوصول    ابننحن نتذكر أن  و   .يهماتطمحا في استمرار األمر في يد

 ما بالقال أبو سفيان، "  . حيثصهاك  ابنأبي قحافة إلى السلطة بدعم من    ابن
لم يقرِ ب  ؟ قريش من حي أقل في األمر هذا لذلك  صهاك    ابنبي قحافة و أ   ابن" 



 525                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

في  المستلحقة والهامشية  قبيلتيهما للحكم لمعرفتهما حقيقة استحالة صعود قبيلتيهما 
نهما لم  أ صهاك يعلمان    ابنبي قحافة و أ  ابنفقد كان    .سلم قبول القلوب القبلية لهما

صلى اهلل عليه وآله  ال بسبب استغاللهما لمصاهرتهما للنبي  إيتقدما ويتقمصا الخالفة  
و لموس القبلية  بالدونية  شعورهما  احتضنا  لذلك  على  استعرضا  .  فقط  استعالئهما 

دائما  داخليا    احتضنا شعوراً لذلك  و واستعانا باألعراب للسيطرة على األمور  قبيلتيهما  
نجزا  أصهاك    ابنبي قحافة و أ   ابنن  أمويين. كما  بالوالء ألسيادهما التقليديين من األ

  عليهم السالم ل البيت  أهبعاد  إ من االنقالب السقيفي؛    ةقائدي العجندة  االجانبًا كبيرًا من  
نةانتهاك القرآن و الحكم و ن  ع هذا جزء من اجندة بني امية.  . وقد كان كل  النبوية  السُّ

بعد  مباشرة  مر  ن تسيطر على األأنها لن تستطيع  أ مية كانت تعلم  أبني  كما أن  
خر من  ل جانب لصالح الجانب اآللذلك لعب ك  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    استشهاد
الدين و   تجتمعاجندة  أخالل   الدين أ على محاربة  جاهلية  إوالسعي    هل  اقامة  لى 

 . ثانية
ال            معالم  تتشكل  سطوةبدأت  سيطرة  أذ  إ .  االموية  تحت  كانت  الشام  ن 

سالم إال بالقدر الذي حقنها فيها  وأدلجة الطليق معاوية ولذلك لم تكن تعلم من اإل
لونتيجة لذلك فإنه    .معاوية الجفاة الطغام الذين ُجِمعوا من كل أْوٍب وُتُلِقطوا    حوَّ

وبربرية ال  دموية  موية القذرة ب جندة األلى رعاع وعلوج ينجزون األمن كل شوٍب إ
له كانت عملية  مانظير  وقد  و إ.  القرآن  نةزاحة  البيتومقام  النبوية    السُّ عليهم    أهل 

  ابن بعهد    قطاب السقيفة مروراً أن مستمرة منذ بداية عهد  من حياة المسلمي  السالم
فعفان اإل هذا  دى  أ.  وبقإلى زوال روح  الذي    اء سالم  الخير  فما هو  فقط.  اسمه 

 بن هللا الحكم وعبد بن  ومروان عقبة بن والوليد عفان ومعاوية  ابنمثال  أسينتجه  
  صلى اهلل عليه وآله وسلمسرح؟ فمعاوية هو الطليق بن الطليق الذي لعنه النبي  ال  أبي

صعد على منبره. والوليد بن عقبة    إذا مر بقتله  أوحذر الناس منهم و وأخاه  باه  أولعن  
هللا بن أبي السرح اعتبره القرآن أظلم الناس    وعبددانه القرآن وسماه الفاسق.  أقد  

ومروان بن الحكم هو  بالكلب.    صلى اهلل عليه وآله وسلم ومفتري وكذاب بل وسماه النبي
سينتظر الناس من مثل هؤالء؛ عمال    ماذافالوزغ بن الوزغ والملعون بن الملعون.  

 عفان، سوى الظلم والشر والفساد والفوضى؟ ابن
من  الذي ارتد    سرح أبي  بن سعد  بن هللا عبد أن  عفان    ابن  هل نسيف           

 ﴿َوَمنْ   ؟ حيث تقول اآلية القرآنية، تدينه بأشد العبارات قرآنية  آية  ونزلت فيه    االسالم 
ِ َكِذبًا َأْو َقاَل ُأْوِحَي ِإَليَّ  َوَلْم ُيوَح ِإَلْيِه َشْيء  َوَمن َقاَل َسُأنِزُل   َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى ّللا 
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  كثر الناس ظلماً نه أبي السرح بأأوهكذا وصف القرآن عبد هللا بن    ﴾.ِمْثَل َما َأَنزلَ 
و المسلمين  أسالم  . فهل ينتظر اإلحد الوالةأ عفان    ابنإفتراًء وكذبا ومع ذلك جعله  و 

لهي والقضاء  عفان تجاوز الحكم اإل  ابن؟ لكن  من مثل هؤالء ومن على شاكلتهم خيراً 
بي  أبتقريب عبد هللا بن    هلل عليه وآله وسلمصلى اورسوله    تعاىل  هللا  تآمر علىالنبوي و 

 بن سعد بن هللا عبد أعطى  الذيعفان    ابنورشد  يمان وعدل  إليه! فأين  إالسرح  
 سعد بن هللا ن عبدأاالولى ألفريقيا بالرغم من   الغزوة  من الخمس مسخُ  سرح أبي
ر الوحي الذي   أبي بن ،  ارتد، و هيمليه علي  صلى اهلل عليه وآله وسلملنبي  كان اسرح زوِ 

 أريد،  حيث  أصرف محمًدا كنت "إني  لناس قائاًل،قر لأو وهرب من المدينة الى مكة  
صلى اهلل  ن النبي  وإدعى كذبًا أ   'حكيم  عليم'فأقول     'حكيم  عزيز'علي   يملي كان

صلى اهلل  النبي   مرأ وفي يوم فتح مكة     5".'صواب كل نعم'  ،يقول كان    عليه وآله وسلم
صلى اهلل عليه   عصى النبيعفان  ابنالكعبة لكن  تعلق بأستار ولو بقتله ه وسلمعليه وآل

ى عبدهللا بن ابي السرح  خفورمى المرسوم القضائي النبوي الى الرياح وأ  وآله وسلم
م  فتكرَّ   . ليعفي عنه  صلى اهلل عليه وآله وسلماستجدى النبي  به الحقًا و   ثم أتى  في بيته 

   وسماه الكلب. بصرف النظر عنه  وآله وسلمصلى اهلل عليه النبي 
الحكم ما تصدق   بن لحارثاعفان وقد أقطع    ابن ورشد  يمان وعدل  إ فأين             
  ابن كما وهبه؟ المسلمين في سوق المدينةفقراء  على   صلى اهلل عليه وآله وسلمبه النبي 

نها كانت  إتقول  رواية أخرى  المسلمين.   مال بيت من ألف  ومئة الصدقة إبل عفان
ن  أعامر   بن  هللا  مر عبد أ  الذي عفان    ابن   ورشد يمان وامانة  إين  أ   . مئة ألف  ثالث 

كما صادق    ؟ البصرة مال من المال من بيت   مبلغاً  أسيد بن خالد  بن هللا يعطي عبد 
  ابنوأمانة   ورشديمان وعدل  إين أ و   حذيفة.  أبي  بن  لمحمد ألف عفان على مئة  ابن 

  هله وأقاربهأ بين    وجعله دوالً  ظلماً  تعاىلع مال هللا ي انغمس في القبلية ووزَّ عفان الذ
 ألف مئة  الحارث بن  ربيعة كما أعطىدرهم  ألف   مئتي سفيان أبا ذ أعطى إ   فقط؟

عفان    ابن  ورشدين عدل وأمانة  فأدرهم؟   مئة ألف العاص بن سعيد درهم وأعطى
فلم    ؟الكوفة المال في بيت  من درهم ألف  ئة ام عتبة بن خذ وليد أ الذي تجاوز عن  

رفض  ولذلك  هذا التجاوز المتمثل في نهب أموال المسلمين   مسعود  ابن يقبل عبد هللا  
ين عدل وأمانة  أعفان؟    ابنإلى   رجع المفاتيحأشراف على بيت مال المسلمين و اإل

بأن  عفان    ابن  ورشد المدينة  المسلمين في سوق  الذي كان يأمر عامل صدقات 
 بن الرحمن وقد روى عبديعطي الصدقة التي جمعها الى الحكم بن ابي العاص؟ 
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 أتاه أمسى إذا المدينة سوق  على المسلمين صدقات  "رأيت عامل  ،نه قالأ يسار  
 أحًدا  أجاز إذا عفان  ابن  وكان  6العاص" أبي بن الحكم  إلى ادفعها  :له فقال عثمان

  ابن   ورشديمان وعدل وأمانة  إ ين  ا   .المال بيت من فرًضا جعلها بيته بجائزة أهل من
أمية؟ فأين ايمان   بني في ك لها فقسمها العراق  من بأموال موسى  أبو عفان الذي أتاه

مع  عفان    ابن  ورشدوعدل   اقام تسوية  آالف    على  السرح   أبي بن هللا عبدالذي 
ين عدل وإيمان أالحكم؟   لآلى جيوب  إفوجهها    ،أفريقياعلى    بعد حملةر،  نيدناال

ذلك   في منه بل وزاد الناس  المدينة ومنع عفان الذي احتكر بقيع   ابن  ورشدوأمانة  
 المدينة سوق  عفان الذي حمى ابن ورشدين عدل وإيمان وأمانة أالبقيع؟   أضعاف

 ما وكيله يشتري  حتى علفأحد ال منه يشتري  وأمر أال شترى ويُ  باع ما يُ  بعض في
عفان الذي    ابن  ورشدين عدل وإيمان وأمانة  أ إِبله؟   لعلف عفان  ابن إليه يحتاج

عفان في    ابنتجارته؟ واستمر   في إال سفينةومنع ابحار اية    البحراحتكر تجارة  
ن  أ  ال يستحقونه! فهل كان الزبير مستحقاً اولئك الذين  على    تعاىل  توزيع مال هللا

  ابن ن يمنحه  أ  مستحقاً  ألف؟ وهل كان طلحة مئة  ست ذات يوم  عفان  ابنيمنحه  
  يمتلكها طلحة  التي كان  ذهب  ُكَتل الن  أوقد ذكرت كتب التاريخ    ؟ألف عفان مئتي

بسبب سياسيات    غلبية المسلمين فقراء ويتضورون جوعاً أ ر بالفؤوس بينما  كسَّ كانت تُ 
وصلها  أعفان و   ابنالتي مشى عليها  الظالمة  صهاك االقتصادية    ابنبي قحافة و أ   ابن

 قمة الظلم واإلجحاف! 
يعتبر    ابن وكان           أهله  عفان  على  المسلمين  ألموال  العشوائي  التوزيع 

م من  أ عفان رحمه من ماله الخاص    ابنفهل وصل    !صلة رحم  وعشيرته وقبيلته
نه كان  أ لى درجه  إعفان    ابنموال المسلمين؟ بل لقد وصلت القبلية والمحسوبية بأ

 يدخلوا  حتى أمية ألعطيتها بني الجنة مفاتيح  بيدي  أن "لو  ،بصراحة ووقاحة يقول 
عفان!    ابنة مع  يَّ ِض رَ كانت حالة مَ والعشائرية الجاهلية  فالقبلية    7".آخرهم عند من

ن بعض  أ؟ حتى  صلى اهلل عليه وآله وسلمن يقوم شخص مثل هذا مقام النبي  أفهل يمكن  
السقيفي البالط  أقروا  عفان بل و   ابن  ةخفاء فساد وظلم وقبليإ لم يستطيعوا    كهنة 

 بن الحارث تهابن زوج المال بيت من عثمان "منح ، قطب ذ يقول سيد إ بانحرافاته. 
 خازن  ،أرقم  بن زيد جاءه الصباح أصبح فلما درهم، ألف  مئتي يوم عرسه الحكم 

 أن يعفيه فسأله الدموع، عينه في وترقرقت الحزن  وجهه في بدا وقد ،مال المسلمين 
 قال مال المسلمين من لصهره عطيتهه  أن وعرف السبب منه علم  ولما .عمله من

الذي  فرد رحمي؟ وصلت  أن أرقم ابن  يا  أتبكي مستغرًبا:   روح  يستشعر الرجل 
 المال هذا أخذت  ألني أظنك أبكي ولكن المؤمنين، أمير  يا  ال  المرهف: سالم اإل
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 مئة أعطيته لو وهللا ،هللا رسول   حياة في هللا  سبيل في أنفقته كنت  عما عوًضا
 التوسعة هذه ضميره  يطيق ال الذي الرجل على عثمان كثيًرا، فغضب  لكان درهم

  8".غيرك فإ نا سنجد أرقم  ابن يا  بالمفاتيح  َألق  له: وقال أقاربه  على مال المسلمين من
طريقه كل من يقوم بتصحيحه وتبيان  ن يزيح عن  أ  عفان مستعداً   ابنكذا كان  هو 

 !  وذنوبه هئظلمه واخطا
.  خازنه ماليين الدراهم عند له كان ُقِتل يوم نفسه فانه عفان  ابن ثروة  وأما          

كثيًرا.   خيالً  دينار وترك  ألف  مئة  وغيرهما وحنين القرى  بوادي وكانت قيمة ضياعه
 دور سبع عدوا  حتى البنيان عفان في   ابن بالربذة. كما تطاول بعير ألف  وترك
  بن اوعندها قال له عبد الرحمن    . لى حفل افتتاحهإفي المدينة ودعا الناس   بناها

  نه نادم على ترشيحه لخالفةأ عفان و   ابن ن يصدق ما يقوله الناس عن  نه اآلإعوف  
عفان وأصبح    ابنطرده  فدارته ألموال المسلمين.  إ بسبب فساده وسوء    صهاك   ابن 

عفان ولم يحدثه حتى    ابن فقاطع عبد الرحمن بن عوف    . غلمانه ليسبوه يرسل له  
وعليه  وهذا هو حال من يدَّعون انهم مبشرون بالجنة!  مات عبد الرحمن بن عوف.  

  تعاىل   لهية وترسيخ للظلم الذي حرمه هللاهدار للعدالة اإل إ عفان    ابنليس في سياسة  أ
 حابة الحق في الثورة عليه وخلعه؟ فهذه لم يكن للص أ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم ورسوله

بل كان .  يهعل  وغضبهم الصحابة نقمةمباشرًا في    سبًبا  كانت نحرافات العفانية  اإل
 "إن  ،نه قالأ  الخدري  سعيد أبي فعن  .عفان  ابنبعض الصحابة يسبون ويلعنون  

 من بقي أحد  فما  عثمان، بنا  فمر بمكة معهم وأنا عائشة فسطاط  عند  كانوا  أناًسا 
  وا يلعنونه! أكثرية الناس وبدأعفان من قلب    ابنوهكذا خرج    9". غيري  لعنه، إال القوم 

وهذا رد على من يقول إن من يسمونهم "الصحابة" لم يكونوا يلعنون بعضهم البعض.  
رًا بالجنة   رًا بالجنة؟ وهل سيفعل من هو   إذا فهل سيلعن القوم مبشَّ كان فعاًل مبشَّ

ر بالجنة ما يستحق ب  ه اللعن؟ مبشَّ
الى الرياح. وقد  وصلته للحكم  أعفان كل الشروط التي    ابن   رمىوهكذا            
ذ لم يلتزم  إ.  صهاك  ابنعفان ليخلف    ابنالرحمن بن عوف على ترشيح    ندم عبد

نة ال بالكتاب وال ب ما يختص  صهاك في  ابن بي قحافة و أ   ابن وال بسيرة    النبوية  السُّ
في وظائف الحكومة وتظاهرهما بالتقشف من اجل البقاء في    عيين اقاربهماعدم تب

عفان الحلقة    ابننجز  هكذا أ . و صلى اهلل عليه وآله وسلم السلطة في اعقاب استشهاد النبي  
السقيفيأمن    الجاهلية الصارخة  القبلية إذ انغمس العهد العفاني    .جندة االنقالب 

سيطر   و ي  بأ ل  آالذي  عليه  آسفيان  العاص  بن  الحكم  منقطع  ل  قبلي  فساد  في 
.  ل الحكمآمية و أالنظير. وسادت الفوضى نهب حقوق الناس وصبها في جيوب بني  
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على مفاصل االقتصاد    سيطرتي كانت ت ساد الِغَنى المفرط في القلة ال ونتيجة لذلك  
تم ضرب المصالح الشخصية للكثير  ناس. كما  غالبية ال   بين الفقر المدقع  بينما ساد  

 . ة وسنرى ذلك الحقاً عائش مثلمن الناس 
. إال  عفان وعهده  ابناعطونا صورة وردية عن  قد اضلنا كهنة السقيفة و ل            

وفي  فسادًا  رض  عفان عاث في األ  ابنن  أدركنا أالتاريخ وتمعنا فيه    نا عندما قرأناان
ووجه تفحش لسانه الى    ونشر الظلم والقبلية وأدمن العنصرية  انتهاكاً   تعاىلمال هللا  

 وبذيئًا بالرغم من ادعاء  ومتفحشاً   فاحشاً   عفان  ابن  كان لسانالصحابة. إذ    خير
أنه كان رجاًل ذو حياء. وضربوا بحيائه مثاًل جعلوه يفوق   السقيفي  البالط  كهنة 

وسنرى    كاذيب وقصص خيالية.أكل ذلك  إال أن  حياء األنبياء والرسل والمالئكة!  
وبذاءة   في مواجهة   ابنتفحش  الدفاع عن ظلمه  نقرأ عن محاوالته  عفان عندما 

 الظلم.  المعترضين لذلك 
ي  بأو   رضوان اهلل تعاىل عليه  مثال عمار بن ياسر أظل نجباء الصحابة    لقد           

الغفاري   عليهذر  تعاىل  اهلل  االسود  والمقداد   رضوان  عليه  بن  تعاىل  اهلل    و نظيف  رضوان 
. إذ لم يرض مثل  صلى اهلل عليه وآله وسلمتركهم النبي    منذ أنيمان  اإل  ووممتلئ  يادي اال

الص  األهؤالء  ووصل  حابة  ساد  الذي  العفاني  بالوضع  يتطلب  إخيار  درجات  لى 
عفان وطغمته الظالمة. وبدأ    ابنأولئك الصحابة في وجه  ولذلك وقف    .مصادمته

من جهة وبين المعترضين على فساده من جهة    معهعفان ومن    ابن صراع بين  
ء ونفى  جالمن الصحابة األ  عفان عدداً   ابنأخرى. ونتيجة لتلك المصادمة عذ ب  

والمتفحشةآ وشتم    آخرين العنصرية  الكلمات  بأقذع  الجسدي   خرين  .  واالعتداء 
رضوان اهلل    ذر الغفاري و  أبعفان مثل    ابنهم  ذا أ من الصحابة الذين    وسنتناول بعضاً 

هللا بن مسعود في وجه   وقف عبد  كما  .رضوان اهلل تعاىل عليهياسر   بن عمارو   تعاىل عليه
 عفان.   ابن

           
 عفان   ابنمع  في مواجهة  رضوان اهلل تعاىل عليهذر الغفاري و بأ

التاريخ اإلسالمي  باحث  كل                      رضوان  ذر    وبأ يعرف مكانة  في 
. فهو من الصحابة القالئل الذين زكاهم  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    قلب  اهلل تعاىل عليه

بكلمات باقية الى يوم القيامة. إذ يقول النبي  تزكية عالية    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
هل البيت. كما قال  أ نه من  إ  رضوان اهلل تعاىل عليه بي ذر  في أ   صلى اهلل عليه وآله وسلم
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 أمرني هللا "إن ،  ان اهلل تعاىل عليهرضو   بي ذر الغفاري أفي    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
قيل .يحبهم  أ نه وأخبرني أربعة بحب  قال سمهم هللا  يا رسول  "  منهم   "علي  ،لنا. 

صلى  كما قال النبي    10" .يحبهم أنه  وأخبرني وأمرني بحبهم وسلمان،  والمقداد وأبوذر
أقلت الغبراء   وال الخضراء أظلت  "ما،  رضوان اهلل تعاىل عليه  بي ذرأفي    اهلل عليه وآله وسلم

  رضوان اهلل تعاىل عليهباذر الغفاري  أ ن  أوهذا يدل على    ".ذر  أبي لهجة من أصدق
صوت حق    رضوان اهلل تعاىل عليهذر  و بأقد كان  في الحقيقة، ف.  مجبول على الصدق

ذر الغفاري  و بأ كان  حيث  عفان.    ابناقطاب السقيفة و له  ن  في وجه الظلم الذي مكَّ 
الذين صدحوا بمعارضة  من الصحابة األ  واحداً   رضوان اهلل تعاىل عليه  جالء القالئل 

تنكيل بالرغم  التعذيب و المن    وافراً   نال قسطاً ولذلك    .عفان ووقفوا في وجه ظلمه  ابن
  ليه وآله وسلمصلى اهلل ع  النبي  في قلب  رضوان اهلل تعاىل عليهمن المقام الكبير ألبي ذر  

صلى   النبيلى  إال   ال يقيمون وزناً   ومن ساروا على دربهم  قطاب السقيفةأمثال ألكن  
ذ  إ.  المخلصين   االصحابلى  إوال    عليهم السالمأهل البيت  وال الى    اهلل عليه وآله وسلم

انتقد  أنه   الذي أسسه  فساد  ال  رضوان اهلل تعاىل عليهذر    وبأ عندما  عفان    ابنوالظلم 
عفان فنفاه إلى الشام. لكن هناك في الشام    ابن تضايق    . لذلكالحاكمة  وعصابته

وهاجم الظلم  صوت الحق ونشر الحقيقة    رضوان اهلل تعاىل عليهذر    وبأ رفع  فقد    يضاً أ
  معاوية فقض ذلك مضجع الملعون  .  والفساد والضالل الذي رسخه معاوية في الشام

  11قد "أفسد عليه الشام"  رضوان اهلل تعاىل عليهباذر  أ ن  إعفان يقول له    بنكتب ال ولذلك  
عالم الصدق الذي  إ ن  إمعاوية! وهكذا اعتبر الطليق معاوية    ملعون حسب تعبير ال

رضوان اهلل  ذر  ي  بأ رغم أن    فساد للناس إهو    رضوان اهلل تعاىل عليهذر    و بأالتزم به  
من وجدانه    انطالقاً صيل لكن  األاإلسالمي  بالدين    جعل الناس أكثر وعياً قد    تعاىل عليه

ر  وهذا يذك ِ   . اً مفسد   رضوان اهلل تعاىل عليهباذر  أمعاوية قد اعتبر    ملعون المنافق فإن ال
 ﴿َوَقاَل اْلَمأُل ِمن َقْوِم ِفْرَعوَن َأَتَذُر ُموَسى  التي تقول،  كل متدبر في القرآن باآلية
عالم المضلل والكاذب الذي يخرج  وهو شبيه باإل  12﴾.َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوْا ِفي اأَلْرضِ 

والباطل    فيقلب الحق باطالً والمعتوهين والمساطيل    وسائل إعالم الطغاة ن من  اآل
عفان كان    ابن ن  أاء القوم. وبما  ابن. وبالفعل فالقوم   ويشوه صورة حملة الحقحقاً 

رضوان اهلل  ذر    وبأن  فإ في الشام  نافق  من الطليق معاوية ينجز مشروع مسخ  أيعلم 



 531                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

ذر  ي  بأمعاوية بإرجاع    ملعون مر الأفإنه    منافقسيعطل ذلك المشروع ال  ىل عليهتعا
  من دون سرج و جمل مسرع  بربرية؛ على  طريقة  ب  لى المدينةإ   رضوان اهلل تعاىل عليه

ضرار جسدية  ألى  إ دى  أ مما    عفان   ابن كما امره  معاوية  فعل  ف   ! حتى يتفسخ جلده 
يا    طاعناً   رجالً الذي كان    رضوان اهلل تعاىل عليهبي ذر  أ بليغة ب فانظروا  في السن. 

كاذيب  أوتذكروا  وعصابته البربرية  عفان    بنالسادية  الطبيعة ال لى  إصحاب العقول  أ
ن الصحابة كانوا "رحماء بينهم"! فأين الرحمة  أ  ادعتتي  كهنة البالط السقيفي ال 

مسرع   على ظهر جمل  رضوان اهلل تعاىل عليهذر ي في نقل صحابي جليل ومسن كأب
   ؟لى الحجازإمن دون سرج من الشام  

أن             يصمت    رضوان اهلل تعاىل عليهذر    وبأ إال  في    بداً أ لم  استمر  رفع  بل 
. فعانى  الربذة  صحراءعفان منه فنفاه مرة أخرى إلى    ابنالحق. فتضايق    صوت 

 وهبة بن زيد ي . يروِ استشهد هناك و في صحراء الربذة    رضوان اهلل تعاىل عليهذر    أبو
 أنزلك له: ما  فقلت   .ذر الغفاري  بأبي  أنا  إذا بالربذة ف "مررت   ، قائالً  الحادثة هذه

كنتو  بأ قال   هذا؟ منزلك فاختلفت ذر:   القرآنية، اآلية في ومعاوية أنا بالشام 
َة َوالَ  ْرُهم   ﴿َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ ِ َفَبشِ  ذ  إ  ﴾ ِبَعَذاٍب َأِليمٍ ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل ّللا 

 كتب معاوية. فوفيهم  فينا نها نزلتإ نا  أأهل الكتاب بينما قلت   في معاوية: نزلت قال
وقد اتبع الناس    13".فقدمتها المدينة أقدم  عثمان: أن إلي   فكتب يشكوني،  إلى عثمان
قائلين،    والطرقات البيوترفعوا أصواتهم في  و   رضوان اهلل تعاىل عليهذر  ي  بفي الشام أ 

بقية    رضوان اهلل تعاىل عليهذر    وبأ " قضى  .القيامة يوم  نار بمكاو من الكانزين "بشر
بسط مقومات الحياة واستشهد هناك  أمن    الربذة محروماً صحراء  حياته هناك في  

ذر  ي  عفان بذنب قتل اب  ابنوهكذا باء  .  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    خبرهأكما    وحيداً 
أمير المؤمنين اإلمام  السم الذي اعطاه له  ل  الرجل الصالح وفقاً ؛  رضوان اهلل تعاىل عليه

ألبي    صلى اهلل عليه وآله وسلم د تحقق قول النبيق ضافة إلى ذلك، فباإل .  عليه السالمعلي  
فكان منهم مالك    .بأن من سيواريه الثرى فيهم قوم مؤمنون   رضوان اهلل تعاىل عليهذر  

وعمرو بن الحمق    رضوان اهلل تعاىل عليه  وحجر بن عدي  اهلل تعاىل عليه  رضوان  االشتر
فتخيل  رضوان اهلل تعاىل عليه   الخزاعي تصرف  أ.  القارئ  و   ابنيها  مع   عصابتهعفان 

.  رضوان اهلل تعاىل عليهذر الغفاري    يبأمثال  أ  صلى اهلل عليه وآله وسلم  صحاب النبيأخيرة  
ذ ال يفعل ما تم فعله  إ ؟ رضوان اهلل تعاىل عليه بي ذر أعفان كل ذلك ب ابنفعل  ماذا لف
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ال المنافق الذي تعبأ بالعداء للمؤمنين المخلصين.  إ   رضوان اهلل تعاىل عليهبي ذر  أب
الذي  أ  بحثفا السقيفة  امتدادات  وتمعن في منهج  القارئ عن الحق والحقيقة  يها 

ع   لنفي وقتل الصادِ فقد كان خط السقيفة مستعداً   .للناس   فساداً إيعتبر قول الحق  
ذ يبين ما حدث ألبي ذر  إ  !قد زكاه صلى اهلل عليه وآله وسلم  الحق حتى ولو كان النبيب

ا  و في وجه كلمة الحق وصادمقد وقفوا  المنافقين والطلقاء  أن    رضوان اهلل تعاىل عليه
 .   ع بهالصادِ  وا وقتل

 
 عفان   ابنفي مواجهة  مارضوان اهلل تعاىل عليه عمار بن ياسر 

رضوان اهلل  يعلم مكانة عمار بن ياسر  مطَّلع وباحث  كل مسلم                      
وقال    14"."عمار جلدة بين عيني ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم الذي قال عنه النبي    عنهماتعاىل  

"عمار    ،يضاً أ  مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن ياسر  في عمار  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
رواية وفي  باإليمان"  ما "  أخرى،  ممتلئ  عم ار  ودمه.  بلحمه  اإليمان  خلط  عمارا 

منهما األرشد  اختار  إال  أمران  عليه  النبي    15".عرض    صلى اهلل عليه وآله وسلموقال 
عليه    يضاً أ دخل  ياسر  عمارعندما  عليه  بن  تعاىل  اهلل  بالطي ب  ،  مارضوان  "مرحبًا 

  16".ي ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أذنه إيماناً شِ بن ياسر حُ  عم ارالمطيب، إن  
يمان بلحمه "إن عمارًا ملئ إيمانًا من قرنه إلى قدمه واختلط اإل   أخرى،   وفي رواية

  مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن ياسر  في عمار  صلى اهلل عليه وآله وسلموقال النبي    17".ودمه
  بن ياسر  ولعظمة مقام عمار  18".وسلمان وعمار علي إلى لتشتاق الجنة "إن  ،يضاً أ

صلى اهلل عليه    اختصه النبي  صلى اهلل عليه وآله وسلمفي قلب النبي    مارضوان اهلل تعاىل عليه
رضوان    بن ياسر  عمارل  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ذ قال النبيإ بنصيحة خاصة.    وآله وسلم

 فاسلك  غيره  وسلك الناس وادياً  وادياً  سلك قد علياً  رأيت إذا عمار "يا،  مااهلل تعاىل عليه
ل  ذ عوَّ إ   " .هدى يخرجك من ولن ردى، على يدلك لن  فإنه الناس ودع علي، مع

  بن ياسر  العميق في عمارالنوعي و يمان  على ذلك اإل   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
لذلك التعويل    هالً أ   مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن ياسر  وكان عمار  مارضوان اهلل تعاىل عليه

في   عمار  .يمانهإالنبوي  كان  ياسر  ولذلك  أولئك  من    مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن 
 صفين.  حرب  في  عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام المستشهدين بين يدي 
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نه  أذ  إ.  رضوان اهلل تعاىل عليهر أحد اباذر  ن يذكُ أعفان يطيق    ابنلم يكن             
صحراء   رضوان اهلل تعاىل عليه  ذر أبي استشهاد عفان  ابن بلغ لما   ، قال الربذة في 

 عفان  ابنفغضب   أنفسنا. كل من هللا فرحمه ياسر: نعم، بن فقال عمار هللا. رحمه"
ياسر  من عمار له  بن  إير "يا  ، وقال    19تسييره؟" على ندمت أتراني أبيه عاض 

صلى    النبيصحابة    فضلتجاه أحد أعفان    ابنوتفحش  بذاءة    الىيها القارئ  أفانظر  
َص   ابنف!  اهلل عليه وآله وسلم الذي  السقيفي    عدَّ عفان  البالط  بحيائه  كهنة  رؤوسنا 

عمارالمزعوم   الجليل  الصحابي  ياسر   يصف  ول  أ  ابن  مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن 
االسالم في  ياسر  شهيدين  نه  بأ  ارضوان اهلل تعاىل عليه  وسمية  رضوان اهلل تعاىل عليه، 

ضللنا به كهنة البالط السقيفي  عفان الذي    ابنخالق وحياء  أبيه! فأين  أير  عاض أل
؟ وال يمكن لشخص له ذرة  كل من رضي ان يظل حمارًا وبغالبه ضللون مازالوا يو 

رضوان اهلل تعاىل    بن ياسر  عفان لعمار  ابنن يقول ما كان يقوله  أيمان  إو  أحياء  
ياسر    ينالشهيد   ابنو   صلى اهلل عليه وآله وسلملنبي  ل  المخلص والوفي  صاحبال   ؛ماعليه

 ن بالجنة.  يْ المبشرَ ؛ ارضوان اهلل تعاىل عليهسمية و  رضوان اهلل تعاىل عليه
فقام  .  مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن ياسر  عمار  طردبعصابته  عفان    ابنأمر            

  قفاه. وبسبب حنقه على عمار  في  ىل عليهرضوان اهلل تعا اً عفان ودفعوا عمار   ابنزالم  أ
 ذر، فلماي  بأبمكان   لحقا"  ،عفان قائالً   ابن  ه مر أفقد    مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن ياسر

 مر ويثنييتدخل في األ أن  فسألوه علي إلى مخزوم بنو جاء  عمار للخروج،  تهيأ
 صالحاً  رجالً  سيرت فإنك هللا  اتق عثمان يا:  وقال عن قراره. فجاء علي  عفان  ابن
 بينهما وجرى  نظيره!  تنفي  أن  تريد  ناآل نتأ  ثم تسييرك، فهلك في المسلمين من

 أحق  أنت :  عليه السالم عليألمير المؤمنين اإلمام  عفان بوقاحة    ابن حتى قال كالم 
:  فقالوا عفان  ابن  إلى المهاجرون  واجتمع  . شئت إن  ذلك  رم  علي:   فقال  . منه بالنفي

 20".عمار عن فكف يسوغ، ال شيء هذا نإف سيرته ونفيته، رجل كلمك كلما كنت إن
عفان الذي يتصرف كمن يحسبون كل صيحة عليهم!    ابن لى  إيها القارئ  أ   فأنظر
عليه   علي أمير المؤمنين اإلمام    ندما قالعفان ع   ابنفي تكبر    القارئ يها  أتمعن  
"اتق    ، قولدما يأمره أحد ب فيمن يتكبر عن  تعاىل   قال هللا  ماذا "اتق هللا"!    ،له   السالم
 َلُه اتَِّق ّللا َ َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة ِباإِلْثمِ  ِقيلَ   إذا ﴿و   تعاىل عفان قول هللا    ابن لم يسمع  أ هللا"؟  
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 اً عليأمير المؤمنين اإلمام  عفان    ابن د  هدَّ   ماذالف  21؟ ﴾َوَلِبْئَس اْلِمَهادُ  َفَحْسُبُه َجَهنَّمُ 
أمير المؤمنين  ليس قول  أ عفان الناصحين؟    ابنال يحب  أبالنفي؟  نفسه    عليه السالم

لم يصف  أ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلملنص النبي    قول الحق وفقاً   عليه السالم علياإلمام  
رجل صالح؟    بأنه  رضوان اهلل تعاىل عليه  باذرأ  عليه السالم عليأمير المؤمنين اإلمام  

  ابراهيم نبي  الفي مرتبة الصالحين والتي دعا حتى    رضوان اهلل تعاىل عليهذر    و بأ ليس  أ
اِلِحينَ أن يرفعه إلى درجتهم قائاًل،    تعاىل هللا    عليه السالم فكيف    22؟ ﴾﴿َوَأْلِحْقِني ِبالصَّ

للنص القرآني الذي يقول ﴿َوُهَو َيَتَولَّى    وفقاً   تعاىليتواله هللا    عفان شخصاً   ابنينفي  
اِلِحينَ  رضوان اهلل تعاىل  عفان أن يقتل عمارًا بن ياسر    ابن   قد حاولهكذا ف و   23؟ ﴾الصَّ

 . رضوان اهلل تعاىل عليه بنفس الطريقة التي قتل بها أباذر الغفاري  ماعليه
عمار            ياسر  ظل  ومختاراً   مشعالً   دائماً   مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن    للحق 
  بن ال  تهلى مصادمإ. فباإلضافة  صلى اهلل عليه وآله وسلملقول النبي    مور وفقاً ألرشد األ

ه مرة أخرى  فقد صادم  رضوان اهلل تعاىل عليه ذر الغفاري  ي  بأعفان في شأن مصير  
  بن ياسر   عمارهو أن  زاد غضب بن عفان  ومما  في شأن عبد هللا بن مسعود.  

  عفان   ابن ن يخبر  أ دون  ودفنه  مسعود  صلى على عبد هللا بن   مارضوان اهلل تعاىل عليه
سالم  ول شهيدة في اإلأ بن عفان وقال ال ابن. فغضب بذلك  مسعود ابنكما وصاه  

صحاب العقول إلى  أ فانظروا يا    24".السوداء ابن "ويلي على،  رضوان اهلل تعاىل عليها
رضوان اهلل تعاىل  سالم  عفان ألول شهيدة في اإل   ابن ساءة العنصرية من جانب  اإل

رها النبي  والتي    عليها بالجنة.    رضوان اهلل تعاىل عليهوبشر زوجها    وآله وسلمصلى اهلل عليه  بشَّ
سالم والمسلمين أال وهي الشهيدة  أيقول ذو حياء هذا الكالم إلحدى أكرم نساء اإل

ضللنا  عفان الذي    ابن؟ فأين حياء  امرضوان اهلل تعاىل عليه سمية والدة عمار بن ياسر 
؟  ان يظل حمارًا وبغال   كل من رضيبه  ضللون  مازالوا ي به كهنة البالط السقيفي و 

عفان لعمار   ابنالتي وجهها  ساءة العنصرية  يها الباحث في التاريخ في اإلأتمعن  
صلى اهلل عليه  قوال النبي  أعفان لم يسمع    ابنوكأن    مارضوان اهلل تعاىل عليهبن ياسر  

عمارا خلط اإليمان  "  ، "عمار ممتلئ باإليمان"   ،"."عمار جلدة بين عيني،  وآله وسلم
"مرحبًا بالطي ب  ،  ".ه ودمه. عم ار ما عرض عليه أمران إال اختار األرشد منهمابلحم

  ، ".ي ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أذنه إيماناً شِ بن ياسر حُ  المطيب، إن عم ار
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 الجنة  "إن ،".يمان بلحمه ودمه"إن عمارًا ملئ إيمانًا من قرنه إلى قدمه واختلط اإل
كلمات الفاحشة  عفان تلك ال  ابنتخدم  فكيف يس  ".وسلمان وعمار علي  إلى لتشتاق 

رضوان اهلل  شخص رباني مثل عمار بن ياسر  ضد    عنصرية والمشينةوالبذيئة وال
عليه النبي    ابنكان    إذاف؟  ماتعاىل  يحترم  حقًا  وسلمعفان  وآله  عليه  اهلل  الحترم    صلى 

اباذر وعمار    صلى اهلل عليه وآله وسلم  االصحاب االجالء للنبي رضوان اهلل  من امثال 
ظل يحافظ على    مارضوان اهلل تعاىل عليه  ًا بن ياسرإذ أن عمار ويكرمهم.    تعاىل عليهما
اإل بعد  القيم  حتى  والسامية  العالية  الربانية  المكانة  تلك  إلى  رفعته  التي  سالمية 
قطاب السقيفة  أو ينتكس كما فعل  أينقلب  ولم    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي  استشهاد 

رضوان اهلل    بن ياسر  عمار  مواجهةفبالصحابة!    يسمون عفان والكثير ممن    ابنو 
صلى اهلل عليه وآله  لنص النبي    عفان كان هو التصرف األرشد وفقاً   بنال  ماتعاىل عليه

ن  " فأين المنصفو .ال اختار أرشدهم إمرين  أ"ما خير عمار بين    ،الذي يقول   وسلم

لتصنيف النبي    من الصالحين وفقاً   تعاىلهل هللا  أ الذين يتحدثون بالحق وينصفون  
اإلمام  وكذلك تصنيف    صلى اهلل عليه وآله وسلم المؤمنين  الذي    عليه السالم  عليأمير 

في    رضوان اهلل تعاىل عليهذر  ي  بأنظير    مارضوان اهلل تعاىل عليه  ًا بن ياسراعتبر عمار 
 ؟الناسالصالحين من  عفان  ابنو قطاب السقيفة أاستهدف   ماذالفالصالح؟ 
و   ابن استمر             وا  عصابتهعفان  للناس  وظلمهم  غيهم  للمال  ختالسهم  في 

 بيت  في "كان  ،. يقول البالذري منه  و ارتداعأ  تعاىل  خوف من هللاأي  العام من دون  
  25". أهله بعض  به  حلى ما عثمان منه   فأخذ  وجوهر،  حلي فيه سفط بالمدينة  المال

  عفان هي عندما  ابنو   مارضوان اهلل تعاىل عليهعمار بن ياسر  واسخن مواجهة بين  
ياسر   احتجاج    مارضوان اهلل تعاىل عليهحمل عمار بن  وكان    عفان.  ابنالى  كتاب 

. وبينوا في  رضوان اهلل تعاىل عليهالكتاب قد كتبه عشرة من الصحابة من بينهم المقداد  
صلى اهلل  نبي  الالدين و  ضد  عصابتهعفان و   ابن ذلك الكتاب المخالفات التي ارتكبها  

من خاللها  التي  عصابته و عفان و   بن. كما ذكروا االختالسات المالية العليه وآله وسلم
. كما ذكروا في الخطاب  الشرعيةمن حقوقهم  الفقراء واليتامى  رموا  ا القصور وحبنو 
  الصحابة وا  قتلبل و   االجالء  الصحابةوا  شمَّ وهلناس  عفان وعصابته ضربوا ا  ابن  أن

الناس   فخطب  .الصحابة   اجالءعفان لم يرض النصح من    ابن . إال أن  الربانيين 
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فرد عليه    26". أقوام  أنوف رغمتوإن   الفيء هذا من حاجتنا "لنأخذن  ،وقال بعناد
كما   27". وبينه بينك  الحَ ويُ  ذلك من  عمنَ تُ  إذا "،  عليه السالم عليأمير المؤمنين اإلمام  

"  .ذلك  من راغم أول  أنفي  أن  هللا  "أشهد،  مارضوان اهلل تعاىل عليه  ياسر بن  قال عمار
يا   "أعلي ،  مارضوان اهلل تعاىل عليهفقال لعمار بن ياسر    . عفان  ابن ذلك حفيظة    فأثار

متفحشة  عديمة الحياء وال  عفان الكلمات  ابنيطلق  مرة أخرى    28تجترئ؟" المتكأ ابن
رضوان اهلل  وعمار بن ياسر    ارضوان اهلل تعاىل عليه  ؛ سميةاإلسالمأول شهيدة في  ضد  

تركيبة نفسية جاهلية لم  يمتلك    عفان   ابن أن  الباحث في التاريخ  درك  وي  .ماتعاىل عليه
النبي   تعاليم  من  و شيئاً   واإلسالم   صلى اهلل عليه وآله وسلمتأخذ  عصابة  !    ابنتدخلت 

  ؛ طالب مروان بن الحكم . حيث  مارضوان اهلل تعاىل عليه  عفان ايضًا ضد عمار بن ياسر 
ليكون عظة    مارضوان اهلل تعاىل عليهعفان بقتل عمار بن ياسر    ابن   ، الوزغ  ابن الوزغ  

سود.  بالعبد األ  مارضوان اهلل تعاىل عليهبن ياسر    ووصف مروان بن الحكم عماراً   .لغيره 
  ابن   ته عصابة . فأخذ مارضوان اهلل تعاىل عليهعفان بضرب عمار بن ياسر    ابن مر  أف

رضوان  في ضرب عمار بن ياسر  شارك  عفان نفسه    ابن حتى أن  عفان وضربوه و 
 ابن قال.  في الشارع ورموه   عليه. ثم جروه  يَ شِ وغُ  بطنه  حتى فتقوا  مااهلل تعاىل عليه

له ونتيجة لذلك    ي  بطن فتقٍ  تسببوا في  حتى  معهم  عثمان  وضربه "فضربوه  ،قتيبة 
منزلها   بإدخاله  سلمة أم الدار. فأمرت باب على طرحوه  حتى فجروه .  عليه غشي

فحُ  ولم  سلمة أم  منزل به ُأتي حتى لمِ لترعاه.  عليه  مغشي   الظهر يصل وهو 
 يوم أول  هذا ليس  هلل، الحمد -   وقال وصلى  والمغرب. وعندما أفاق توضأ  والعصر 

 بطن  فوطأ بنفسه "أن عثمان قام   ،وتقول بعض الروايات   29".هللا  في فيه أوذينا 
 فاقة، إلا  بعد فقضاها صلوات، أربع  عليه وأغمي الفتق حتى أصابه بن ياسر  عمار
 وغضب   30". الفتق ألجل  التبان لبس من أول وهو ثيابه،  تحت لنفسه تباًنا واتخذ

عفان    ابنووعدوا بقتل    مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن ياسر  عمارلما حدث ل المغيرة  بنو
أمير   من ذلك الفتق. كما غضب   مارضوان اهلل تعاىل عليه  بن ياسر  مات عمار  إذا 

 الصالح العبد  قال كما أقول "فأنا   ، عفان  بنل الوقا  السالم عليه  عليالمؤمنين اإلمام  
  غضبت   عائشةوُيقال أنه حتى    31". تصفون‘ ما على المستعان وهللا ’فصبر جميل

  رضوان اهلل تعاىل عليه  ليست لنصرة ابي ذركانت حانقة عليه  لكنها  عفان. و   ابنعلى  
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سحب التفضيل الصهاكي منها  عفان قد    ابن ن  بل أل  مارضوان اهلل تعاىل عليه  عمارأو  
  ابن ذ كان  إ .  صلى اهلل عليه وآله وسلمبقية زوجات النبي  وساواها في الراتب الشهري مع  

قد   النبي  صهاك  زوجات  بين  مبلغًا    عائشةلخصص  و   صلى اهلل عليه وآله وسلممايز 
صلى اهلل عليه  لى بقية زوجات النبي  إم  دَّ قَ الذي كان يُ ذلك  أكبر من  من المال  ًا  شهري

صلى اهلل  وساواها مع بقية زوجات النبي  ذلك التفضيل  عفان    ابنفأوقف  .  وآله وسلم
 صلى اهلل عليه وآله وسلم ليس إلقامة العدل بين نساء النبي  . وقد فعل ذلك  عليه وآله وسلم

 أحق بها. لذلك كانت وعشيرته  بل ليستحوذ على تلك الزيادة التي شعر بأنه وقبيلته  
من    نطلقتعالمية معادية  إ حملة    ضده تشن    . وكانتعفان  ابنعائشة حانقة على  

وتقول    صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي قميص ذ كانت تحملإل مصالحها الشخصية.  تعطُّ 
نة انتهكا  ن  اصهاك رغم انهما هما اللذ  بن ال ، و افةبي قحأ  ابن  ؛ لم تقله ألبيها  قوالً    السُّ

فقد كانت    عفان.  ابنالظلم الذي ساد كل المجتمع في عهد  سس  أ وضعا  النبوية و 
 لم  النبي "هذا قميص  ،عفان   بنوتقول ال   صلى اهلل عليه وآله وسلمترفع قميص النبي  

سم نعثل اليهودي.  إعفان وسمته ب  ابن " كما أفتت عائشة بقتل  .سنته أبليت  وقد  يبل
   32".فقد كفر  نعثالً  "اقتلوا   ،للناس  قولتذ كانت  إ

إلى درجة أنه    ذو حياءرجل  نه  أعفان الذي قالوا لنا عنه    ابنفهذا هو            
المالئكة لكن بطريقة عكسية؛ بسبب    تستحي منهحقًا  !  حتى المالئكة تستحي منه

كل الفضائل التي فبركها كهنة  ويصل الباحث إلى حقيقة أن وبذاءة لسانه!  تفحش 
عكس ما    عطاء صورة هيإلعفان هي    ابنالبالط السقيفي في أقطاب السقيفة و 

  ماذال  ؟عفان  ابنفأين حياء  .  حقيقة   عفان  ابنكان يتصف بها أقطاب السقيفة و 
رضوان  والمتفحشة لعمار بن ياسر  البذيئة والمتهتكة  بتلك الطريقة  عفان    ابنيسيء  

  ؟ لى النارإه يدعون  ؤ الصحابي الجليل الذي يدعو الى الجنة وأعدا   اماهلل تعاىل عليه
المسيئة والبذيئة   الكلمات فكيف ينطق بمثل تلك ،حياء اذ رجل عفان  ابنكان  إذاف

وكيف  ؟  تعاىل هللا   سبيل  في التعذيب  تحت ت لَ تِ شهيدة قُ  ولأوالفاحشة والعنصرية ضد  
ليست هذه  أ   33سود"؟ "العبد األ  رضي اهلل عنهما  بن ياسر  عمارليقول مروان بن الحكم  

؟ اليس هذا  صلى اهلل عليه وآله وسلمنبي  ال التي حذر منها القرآن و   األولىهي الجاهلية  
نتجوا جاهلية ثانية تعيش بيننا إلى هذا  أ عفان قد    ابندليل بأن اقطاب السقيفة و 

 ؟  اليوم
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ذى للحق وأهل الحق وامتداد  أ  عصابتهعفان و   ابن ف  ليس في مجمل تصرُّ أ          
والمؤمنين بصفة    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  و   تعاىلهللا    يؤذي ظل  لسقيفي الذي  شر ا لل

صلى اهلل عليه وآله    ورسوله  تعاىلخاصة والناس بصفة عامة؟ وما مصير من يؤذي هللا  
  ، القرآنية التي تقول  اتباآلي  عصابتهعفان و   ابن   م يسمعلوكذلك المؤمنين؟ أ   وسلم

ْنَيا َواآلخرة َوأََعدَّ َلُهْم َعَذاباً  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن ّللاََّ َوَرُسوَلهُ  مُِّهينًا *   َلَعَنُهُم ّللاَُّ ِفي الدُّ
؟  ﴾ وا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتانًا َوِإْثمًا مُِّبيناً َما اْكَتَسبُ  َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيرِ 

عفان بالفتنة الكبرى ليستحمروا    ابن   هالكذلك يسمي كهنة البالط السقيفي    معو 
دربهم!  المجرمين الذين اتبعوا  ن أقطاب السقيفة و و ليوا   الناس ويحتفظوا بهم حميراً 

قطاب السقيفة وزاد  أالتي ورثها من    والفلتة  تون الفتنةأعفان نفسه في    ابن   لم يلقِ أ
تت  أ التي    تهاوفلتمن فتنة السقيفة    اً عفان نفسه جزء  ابن م يكن  ل أنيرانها؟ شرِ ها و في  

 ؟  الهبالرغم من انهم لم يكونوا مؤهلين  بأمثاله إلى السلطة  الحقاً 
ما            يقوله  هل  ياسر  عمارلعفان    ابنكان  عنه  بن  اهلل    خالقأ من    رضي 

  بن ياسر عفان تلك التحذيرات النبوية من مغبة سب عمار  ابنالمؤمنين؟ هل سمع  
"،  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  لم يقل  أ  ؟ رضي اهلل عنه  لم  أ  34؟ "من عادى عمارًا عاداه ّللا 

"   ، صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  يقل   صلى  النبي  لم يقل  أ  35؟ "من أبغض عمارًا أبغضه ّللا 
" ،  عليه وآله وسلماهلل  لم  أ  36؟ "من عادى عم ارًا عاداه ّللا  ومن أبغض عم ارًا أبغضه ّللا 
"فإنه من يبغض عمارًا يبغضه ّللا  ومن يلعن عمارًا    ، صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  يقل  

" ،  ،يضاً أ   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  لم يقل  أ ؟  يلعنه ّللا    "من يحق ر عم ارًا يحق ره ّللا 
" ، ومن يبغض عمارًا يبغضه ّللا  صلى  النبي  لم يقل  أ  37؟ ومن يسب  عم ارًا يسب ه ّللا 

صلى اهلل عليه  النبي  لم يقل  أ  38؟ "عمار يزول مع الحق حيث يزول"   ،اهلل عليه وآله وسلم
تسب    "يا خالد: ال،  رضي اهلل عنهما  بن ياسر   عمار لخالد بن الوليد الذي سب    وآله وسلم

، ومن يسب    ، ومن يبغض عم ارًا يبغضه ّللا  عمارًا، إنه من يعادي عم ارًا يعاديه ّللا 
، ومن يحق ر عمارًا يحقره ّللا   في  و   39؟ ".عمارًا يسبه ّللا  ومن يسف ه عمارًا يسفهه ّللا 

أ أخرى  خالد رواية  سبَّ  ن  الوليد  عليه  اً عمار   بن  تعاىل  اهلل  "العبد    ،له  قائالً   رضوان 
تسب  عمارًا، فإن من سب    "يا خالد، ال ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي" فقال  .األجدع 

، ومن لعن عمارًا لعنه ّللا   ، ومن أبغض عمارًا أبغضه ّللا    40".عم ارًا فقد سب  ّللا 
ضد    صلى اهلل عليه وآله وسلمطلقها النبي  أ عفان بكل تلك التحذيرات التي    ابن فهل سمع  
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  يحترم النبيعفان    ابنل كان  ه؟  مارضوان اهلل تعاىل عليه  ياسر  لى عمار بنإساءة  اإل
النبي ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم يحترم  من  أل  صلى اهلل عليه وآله وسلم  هل    صحاب يسيء 

خالق المؤمنين  أساءة للناس العاديين من  فهل اإلاالجالء؟    صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي
لم  أ ؟  رضي اهلل عنهما  بن ياسر  عمار  االجالء مثل صحابة  ال ساءة ألحد  ناهيك عن اإل

فهل    41"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"؟ ،  صلى اهلل عليه وآله وسلم  يقل النبي
 عفان وعصابته مسلمين؟ ابنكان 

سياسة النفي والتعذيب الجسدي التي اتبعها بن عفان توضح قوة  ن  أكما            
نفاذ أبشع العقوبات ضد الصالحين من الناس  إ على    وقادراً   الظلم الذي كان مسيطراً 

وكذلك بأقرب    رضوان اهلل تعاىل عليهماوعمار    رضوان اهلل تعاىل عليهذر الغفاري  ي  بأمثال  أ
  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  مثال  أ  صلى اهلل عليه وآله وسلمالمقربين من النبي 

أمير المؤمنين اإلمام  عفان    ابنذ هدد  إ .  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيالذي هو نفس  
  عليه السالم   اً عليأمير المؤمنين اإلمام  وصف  . بل  يضاً أبنفيه هو    عليه السالم  اً علي

المضل   اإلمام  بالضال  المؤمنين  أمير  ح  وضَّ أن  ل  عليه السالمعلي  عندما  أكل  ه 
ن قولته الكفرية تلك ألمير المؤمنين  عفا  ابن الصيد أثناء اإلحرام حرام؟ وقد قال  

النبي  أ رغم    عليه السالمعلي  اإلمام   قد    صلى اهلل عليه وآله وسلمن  أمير  ن  إقال  كان 
 .همع القرآن والقرآن معه وأنه مع الحق والحق مع عليه السالم  اً عليالمؤمنين اإلمام 

 
 عفان   ابنمع عبد هللا بن مسعود في مواجهة 

لى عبد هللا بن مسعود.  إ   يضاً أ لقد وصل الظلم السقيفي العفاني                       
الكوفة. بينما كان الوليد بن   في المال على بيت  ميناً أمسعود   بن هللا  فقد كان عبد

لى الوراء للتعرف  إ  رجعنا قليالً   إذا . و ى الكوفةعل  والياً   ،ألمه عفان   ابنأخو    ؛عقبة
سالمهم بعد فتح  إظهروا أكان من الطلقاء الذين  أنه إننا نجد  على الوليد بن عقبة ف

جل  أسالمية من  على تفعيله في البوتقة اإل  صلى اهلل عليه وآله وسلمل النبي  فعمِ   .مكة
مع كل    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  صالح شخصيته كما كان يفعل  إ ختبار امانته و ا

 مرة  ذات صلى اهلل عليه وآله وسلم النبي فهذ كلَّ إالناس بمن فيهم الطلقاء والمنافقين.  
.  صلى اهلل عليه وآله وسلم  التي كانت على عهد مع النبي المصطلق  بني صدقات يةا بجب
 لسببرجع  قبيلة بني المصطلق تسكنها التي المنطقة حدود  نه وعندما وصل أ إال 
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 المصطلق  بني  ادعى أن   بأن  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي على كذب و  إلى المدينة،  ما
نقضوا  نهم  أل  صلى اهلل عليه وآله وسلم نبيال فغضب  قتله. رفضوا دفع الصدقات وأرادوا 

 زعماء بني أنإال  لقتالهم.   جيشاً  إليهم  أرسل. لذلك  حد عماله أ العهد واستهدفوا  
صلى اهلل عليه وآله   الرسول ليخبروا المدينةإلى   واؤ جالذلك    باألمر علموا المصطلق

لم  وسلم ولم  أنهم  العهد  لم أحياة أحد و   أبداً   يستهدفوا   ينقضوا  الوليد  ألخذ   يأتهم ن 
آَمُنوا ِإن َجاَءُكْم َفاِسق    ﴿َيا َأيَُّها الَِّذينَ ، تعاىلفنزل على إثر ذلك قول هللا  الصدقات.

وهكذا سمى    ﴾ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمينَ  ُتِصيُبوا َقْوماً ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأن  
 للفسق.   صادقاً   ممثالً  ، كل حياته ،القرآن الوليد بالفاسق وظل الوليد 

مثال الوليد  أون المسلمين على ئعفان في ادارة ش   ابنلكن لألسف اعتمد            
ن القرآن  أفبالرغم من    .صلى اهلل عليه وآله وسلم والنبي  تعاىل  دانها هللا أ وبقية الكوادر التي  

على    واليًا على الكوفة.  هعفان عين  ابن  ن أقد وصف الوليد بن عقبة بالفاسق إال  
عفان لحكم المسلمين!    ابنن يتخيل نوعية هذه القيادات التي اعتمد عليها  أالقارئ  

لمين ولم يرجعها. فاعترض عبد  من بيت مال المس  مواالً أعقبة   بن  خذ الوليد لقد أ
أموال وحقوق المسلمين.  من  ختالسات  اإلعلى  ؛ امين بيت المال،  هللا بن مسعود

أمَّ الناس في صالة  وتحت تأثير الخمر    .للخمر  عقبة كان مدمناً  بن ن الوليدأكما  
التفت ركعات أربع فصالها الصبح "أ الناس إلى وبوقاحة  وهذا    42زيدكم؟"أوقال 

  تعاىل الكلمة منه توضح انه لم يكن فقط شاربًا للخمر بل كان مستهترًا بشعائر هللا  
 من تقوى القلوب.  تعاىل الن تعظيم شعائر هللا  في قلبه ولم يكن له ذرة من التقوى 

أموال    نهبعفان على اعتراض عبد هللا بن مسعود على    ابن لم يرض            
  ، مسعود  بن  هللا  بوقاحة لعبدعفان    ابن قال  . حيث  بةالوليد بن عقالمسلمين بواسطة  

ن  أعفان يطلب من عبد هللا بن مسعود   ابن ن أوهذا يعني  ؛ 43لنا" خازن  أنت "إنما
  وال حق له في معارضة نهب حقوق المسلمين.   ال ضمير له آلي  يكون مجرد خازن  

صلى اهلل عليه   النبي منبر على يخطب عفان ابنالمدينة و  قدم  مسعود ابنن  أ ى روَ ويُ 
 تمشي من سوء دويبة عليكم  قدمت إنه "أال  ،قالمسعود    ابن  رأىفلما  .  وآله وسلم

ويسلح...." طعامه على العقل!    44يقيء  صاحب  يا  يصف    ابنفانظر  عفان 
على    سلح"تقيء و ت "بل ايضًا  "دويبة سوء"  فقط    الصحابي عبد هللا بن مسعود بأنه

م يكن  ول  بالتفحش والبذاءة  عفان كان مسكوناً  ابن لسان ن أ  ئ قار الدرك ! ويطعامها
عفان هذه    ابن. إذ يطلق  عالقة بأي حياء ألصقه به كهنة البالط السقيفي زوراً   له
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ضد  اإل المركبة  ألالصحابي  ساءات  فقط  مسعود  بن  هللا  وجه    هنعبد  في  وقف 
المسلمين بأموال  لصوص  المختلسين والالظالمين و وقال الحق في وجه    التالعب 

 المسجد  عبد هللا بن مسعود من عفان غلمانه فأخرجوا  ابن  أمر . ثممدمني الخمرو 
 تختلفان  ورجاله  ،عفان  ابن  غالم  ؛ يحموم وحمله    .شديداً   وُضِرب ضرباً  عنيًفا إخراًجا

 "فأمر  ، رواية ضلعه. وفيانكسر   ، ونتيجة لذلك، رضاأل به ضرب  حتى عنقه على
 أمر "ثم  ، الروايات وفي بعض  45". ضلعان له كسر حتى  برجله  ر َفجُ  عثمان  به

عبد هللا  قاطع    46".سنين عطائه أربع وحبس حبسه، منزله وجعل مصحفه بإحراق
عفان الصالة    ابن وقبل وفاته وصى أال يحضر    . عفان حتى مات  ابنبن مسعود  

عمار    يهصلى عل   ، عبد هللا بن مسعود  يوفدفنه. وعندما تُ يحضر مراسم  عليه وال  
عفان على    ابن ثار حفيظة  أعفان مما    ابن ن يعلم  أودفنه دون    رضوان اهلل تعاىل عليه 

  ابن ن  أ  عليها السالم. فكما اعتبرت فاطمة  بقاً اكما رأينا س  رضوان اهلل تعاىل عليهعمار  
طالبت الناس بقتالهم  و وأنه ال ايمان لهما  ئمة الكفر  أصهاك من    ابن بي قحافة و أ
عبد    يبدو أن   حضور الصالة عليها ومواراتها الثرى فكذلكما من  منعتهو   قاطعتهماو 

  عفان ومنعه من حضور الصالة عليه ومواراته الثرى.  ابن  قد هجر هللا بن مسعود 
اتبع  من  كل  قطاب السقيفة و االعمال الشيطانية ألفليتفحص الباحث في التاريخ في  

 !نهجهما
يا              ذلك  أ انظروا  لكل  العقول  الجسدي  صحاب  واالستهداف  التعذيب 

ن عبد  عفان كل ذلك؟ هل فقط أل ابنفعل   ماذالوالمادي ضد عبد هللا بن مسعود!  
عفان وعماله ورفض تسليم مصحفه    ابنهللا بن مسعود كان له موقف ضد فساد  

عفان كان يجمع المصاحف ويحرقها ويجبر الناس على اتباع   ابنن  عفان أل بنال
عفان    ابن فعل  ؟ هل  لم يكن يحتوي على التبيان النبوي   ذي ال  ثابت  بن زيد مصحف 

وعماله   الظلم والفساد الذي صبه هو  على وافقط اعترضكل ذلك بالصحابة ألنهم  
"خالفة راشدة"!    وبهتاناً   عفان الذي سموه زوراً   ابن؟ فهذا هو حال عهد  على الناس

 فأي رشد في كل ذلك؟
 
 ان ــفــع ابن الك ـه

  الزنا   ابن و   المنافق الذي جعل  وشرها  السقيفة  كان نتاج  وهكذا                      
غيبوا الدين  مع بعضهم البعض لييئتلفون  الوزغ    ابن والطليق والملعون والمرتد والوزغ  

والقتل    مظاهرأشرس  ويمارسوا   والعنصرية  والعشائرية  والفسوق  و القبلية  الفساد 
فلتة السقيفة. حيث  ه  تنتجا ج الواقع الذي  ن يتخيل القارئ نتاأويمكن  والعصيان.  
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دخل كل بيت في عهد  حتى  ُسمُّه وانحرافه    وا ثار االنقالب السقيفي ونشر وا آعمق
النبي    عفان  ابن بيت  على  مقتصرًا  كان  ان  عهود    وسلم  لهآولى اهلل عليه  صبعد  في 

فة  عفان فتنة السقي  ابنذ ساق  إ .  صهاك  ابن ابي قحافة و   ابنالمغتصبين االولين؛  
عفان    ابنالضالل والفتن. وأصر  لتغرق المسلمين في بحور  تتصاعد  كانت  التي  

و تحذيرهم. وهذا الواقع مآله الطبيعي  أعلى عناده وعدم اكتراثه لنصح الصحابة  
مصر،  من  وفود  فحضرت  عليه.  الثورة  و  والكوفة،  هو  أخرى.  والبصرة  أماكن 

 التفاوض  رفض حتى   عفان  ابن أن  بعزله. إال وطالبوا عفان  ابن بيت  حاصروا  ف
عمر الذي   بن هللا عفان عبد  ابنحكام الحصار عليه استشار  إ معهم. وعندما تم  

بأنه ال يستطيع تطليق زوجته! فأشار عبد هللا بن عمر على    صهاك  ابنه  و وصفه اب
ذ قال عبد هللا بن عمر  إ .  ته عفان بما يخالف الرأي العام الذي يطالب بتنحي  ابن
نة  هذه  تسن  نأ "ال أرى   ،له   47".أميرهم خلعوه  على قوم  سخط كلما اإلسالم، في السُّ

الذي يريد عبد هللا  اإلكان  ين  أ صحاب العقول!  أفتمعنوا يا     ابن  ؛عمر  ابنسالم 
؟ فنصيحة عبد هللا بن  الحكمعلى كرسي  يبقى  عفان    ابن بجعل  ن يحميه  أ  ،بيه أ

كان من أولئك  بل    الضالعفان    بن ا  المنتفعين من عهدكان من    هنأ   تشير الى عمر  
عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام    وإبعاد  فرضه حاكمًا على الناسساهموا في  الذين  
ن تكون استشارة  أعن مكانته الشرعية بين المسلمين. لذلك فمن الطبيعي    السالم

السلطة المقلوبة رأساً   عفان  ابنعبد هللا بن عمر لصالح استمرار   على    في تلك 
تآمر على قتل وفد مصر رجع  بل وال  عفان ورفضه التنحي  ابنونتيجة لعناد  عقب.  

موال وحقوق  أالذي بناه من   عفان  ابن "قصر"    ،مع بقية الصحابة،  الثوار واقتحموا 
في    ه جيفته دفناو  الصالة عليه  . كما منعوا  تكفينه  وأ المسلمين وقتلوه ومنعوا غسله  

يام من دون دفن.  ألمدة ثالثة نبذت على المزبلة  جيفته لذلك فإن   .مقابر المسلمين 
به إلى    عفان وحملوه ليالً   ابن تباع وأهل  أوجاء عدد من   ليدفنوه. وعندما وصلوا 

لنخبرن   هنا دفنتموه  لئن "وهللا قائلين، مازن  بني من قوم  ناداهم البقيع ليدفنوه مقابر 
لوا يفتهوضعوا ج  فلما  48".غًدا  الناس يمنعونهم   نصاراأل من نفر جاء عليها ليص 

 وهللا  "ال  ،عفان   ابنألهل واتباع    يدفنوه في البقيع وقالوا أن ومنعوهم  عليه، الصالة 
وهذا يثير الشكوك في انطباعات المسلمين    49".أبداً  مقابر المسلمين  في يدفن  ال

الصالة عليه    و أعفان    ابن منعوا غسل    ماذا لعفان برمته! ف  ابن سالم  إتجاه  آنذاك  
  ابنخرجت  أ ليس في ذلك مالحظة من الصحابة  أدفنه في مقابر المسلمين؟    وأ

م غير  أ  عاصياً   عفان مسلماً   ابنعفان من قائمة المسلمين؟ هل اعتبر الصحابة  
وهددت   المسجد  بباب سفيان جاءت ووقفت  أبي بنت حبيبة ن أم أمسلم؟ والمصيبة 
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ألكشفن  الرجل  هذا  دفن  وبين  بيني "لتخلن   ، قائلة وهكذا    50".هللا رسول  ستر  أو 
.  وسلم لهآولى اهلل عليه صبكشف ستر النبي  ؛ الطليق والملعون، بي سفيان أ هددت بنت 

لى  صالعائلة السفيانية التي هي مستعدة لهتك حرمة النبي  ليس غريب من هذه  وهذا
 حكيم  طلب  . ثمينلماية الظاجل حمأمن    عليهم السالم أهل البيت  و   وسلم  لهآو اهلل عليه 

التدخل لمنع    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  من   مطعم  بن  وجبير حزام بن
 . فذهب عدد قليل مناعفان وتسهيل عملية دفنه  ابن   يفةجاستهداف  الناس من  

موتاهم   فيه  تدفن اليهود  كانت " كوكب "حش  له  يقال أهله ليدفنوه عند حائط بالمدينة 
 في الطريق له عفان بجنازته لدفنه قعدوا  ابنتباع  أ سمع الناس بتحرك   . فلمافيه

أمير المؤمنين   ذلك فبلغ .من فوق السرير  بطرحه وحصبوا سريره بالحجارة وهموا 
  .يفتهج عفان ب  ابناتباع    يمنعهم من ذلك. فانطلق نفر أرسل ف  عليه السالم  اً علياإلمام  

ليدفنوه   أخرجوه فلما.  جرة  فيًا  مصباحهم تحمل  مع عفان  ابن بنت  عائشة كانت قد  و 
  ، الزبير  ابن لها فقال  عفان.  ابنفي أطراف المقبرة اليهودية صاحت عائشة بنت  

فسكتت وتم دفنه في حش كوكب    51".عيناك  فيه الذي ألضربن  تسكتي لم "وهللا لئن
اليهودي بعد   عندما    مطعم. والحقاً  بن  جبيرو  ن صلى عليه مروان أوهو المدفن 
و  السلطة  معاوية  األأاغتصب  الفرعونية  مملكته  تلك  العضوض  موية  قام  اشترى 

 أن  الناس  البقيع وأمرمقابر  ليلحقه ب الحائط  ذلك  بهدم رض وأمرالرقعة من األ
بمقابر المسلمين. هكذا كانت   ذلك ا تصل عفان حتى  ابنقبر   حول موتاهم  يدفنوا

يوم    ابن ية  انه منذ  بدأت  راشدة  غير  لخالفة  الحقيقية  الصورة  هي  وهذه  عفان! 
ثورة تزدهر في قلوب الناس  فقد كانت    .عفان   ابنالسقيفة وحتى يوم ثار الناس على  

.  صهاك  ابن بينما وسع آفاقه  بي قحافة  أ   ابن مدد الظلم السقيفي الذي بدأه  ت  ضد 
الظلم   ذلك  بيوت  إوعندما دخل  الناس  ألى    يه ثاروا علعفان    ابنفي عهد  كثرية 

في االنتقام اإللهي على من حقر    وسلم  لهآو لى اهلل عليه  ص  وهكذا تحقق قول النبي   وقتلوه. 
ياسر   بن  الجليل عمار  إلهي ال   رضوان اهلل تعاىل عليهماالصحابي  عفان    بن بتحقير 

ومن يحق ر  ، "....  وسلم  لهآولى اهلل عليه  ص  سجله التاريخ على مر األجيال. فقد قال النبي
يحقره ّللا   مقتل    ". عمارًا  أحداث  رأينا سيناريو  على    فتهيعفان ومكوث ج   ابنفقد 

  المزبلة ثالثة أيام حتى تعفنت ودفنه في حش كوكب مع اليهود في نهاية االمر. 
   عفان تجسيد حقيقي لتحقير تاريخي.  بنإن ما حدث ال 

عفان مثل ُحكْيم بن َجَبَلة    ابن لقد شارك عدد من الصحابة في الثورة على            
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االشتر    رضوان اهلل تعاىل عليه  الَعْبدي الحْمق      اهلل تعاىل عليه رضوان  ومالك  بن  وعمرو 
الغفاري وعبدالرحمن بن عديس    رضوان اهلل تعاىل عليهالُخزاعي   والجهجاء بن سعيد 

صح تسميتها بالصحابية.   إذاضافة الى طلحة والزبير بل وايضًا عائشة البلوي باإل 
ومع ذلك يدعي كهنة البالط السقيفي كذبًا بأنه ليس هناك صحابي شارك في قتل  

"كان المصريون    ابن التاريخ،  يقول  إذ  يحدثنا بخالف ذلك.  التاريخ  عفان. ولكن 
الرحمن بن عديس البلوي وكنانة بن بشر    الذين حصروا عثمان ستمائة رأسهم عبد

بن عتاب وعمرو بن الحمق الخزاعي. والذين قدموا من الكوفة مائتين رأسهم مالك  
  52رجل رأسهم حكيم بن جبلة العبدي."االشتر النخعي. والذين قدموا من البصرة مائة  

الذي    وسلم  لهآولى اهلل عليه  ص  وال ننسى ان بينهم مؤمنون كما نص عليه حديث النبي
وكان   53قوم، "مؤمنون"  رضون اهلل تعاىل عليه  قال ان من يشهدون دفن اباذر الغفاري 

عمرو بن الحمق الخزاعي  الصحابي  . وقد قال  رضون اهلل تعاىل عليهبينهم مالك االشتر  
وست أخرى فلما كان في    تعاىلعفان تسع طعنات. ثالث منهن هلل    ابن انه طعن  

   54.عفان ابن   صدره تجاه 
لالنحراف الذي  قد أضاف  عفان    ابن حد ان ينكر أن  أ ال يستطيع  وهكذا           

  صبح أ عفان  ابنانحراف . إال أن  صهاك  ابنبي قحافة و أ  ابنالسقيفة؛   اسسه قطبأ
السقيفة  كل ذلك يوضح أن  . فأمرًا حتمياً   كانت الثورة عليه وقتلهلذلك    لمَ حتَ يُ   ال  اً مر أ

أقطاب   قد دخلفي الحقيقة، فواغتصاب للخالفة. سالم بيت اإلسرقة ونهب لكانت 
أمير المؤمنين  النبوي؛  ن يدخلوه من بابه  أمن    سالم من ظهره بدالً بيت اإل  السقيفة
دارة  إعلى    ن فقهياً يوالن غير قادر األمغتصبان  لذلك كان ال.  عليه السالمعلي  اإلمام  

ت لتنتج  مفتخبطا تخبطات كثيرة تراكالذي سرقاه.    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    ارث
  ابن هلكت  أ الكبرى التي    ثورة بالالظلم السقيفي اخيرًا  تتوج  .  الكامل  فانيالضالل الع

. وهذه نتيجة  عليه السالمعلي  حمال الخطايا كما وصفه أمير المؤمنين اإلمام    عفان؛ 
  ىارتم  ولذلك  .. إذ يؤدي ذلك إلى الغرق والهالكهل المهام أ حتمية لسرقة المهام من  

  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  مام أرجل  أعفان    ابنثاروا على  أولئك الذين  
جبرت  أقد  الشوكية  ن شجرة السقيفة  أداللة واضحة  . وهذه  مرطالبين منه تولي األم

امير المؤمنين اإلمام  مام أرجل  أن ارتماء الناس  أال  أكل زقومها.  أجميع الناس على  
مر لم  األ  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ن يتولى  أجل  أمن    عليه السالم علي  

الصحيح  ساره  الدين إلى م  السالم  عليهعلي  أمير المؤمنين اإلمام    ه أن ُيرِجعيكن هدف
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ت  كان. بل  عفان  ابنصهاك و   ابن بي قحافة و أ  ابن تم تحريفه بواسطة عهود  بعد أن
الناس   عجالت    دنيويةدوافع  سحقتهم  ان  بعد  غير  القبلية  بحتة  والظلم  والعرقية 

الخط    كهنةن بعض  أعفان. حتى    ابن و صهاك    ابنبي قحافة و أ   ابن لعهود  المسبوق  
الهندي  كاتب  الأقر  عفان وانحرافه.    ابنن يدافعوا عن  ألم يستطيعوا  ه  نفسالسقيفي  

 الجانب هذا أن شك "ال  . حيث قال، عفان  ابنبانحرافات  المودودي  أبو األعلى  
 فاعله. أما كان أيا حال أي على خطأ والخطأ خطأ، .... كان سياسة عثمان من

 وال العقل يقتضيه ال أمر فهو وعبثا لغواً  الكالم  باصطناع صحته محاولة إثبات
اإلنصاف،  من صحابي بخطأ االعتراف  بعدم  يطالبنا ال الدين أن كما يرضاه 

   55". الصحابة
واإلعالم الكاذب    المتخلف   التعليمنظام  لنا  ه  ما قالإن  مر ففي حقيقة األ         

عفان كان هو العكس بالضبط.    ابنصهاك و   ابنبي قحافة و أ   ابنوالمنبر الضال عن  
ويهدد بحرقه ويتسبب في  نبوة  بي قحافة وهو يهاجم بيت ال أ   ابن فأين عطف ورقة  

يتسبب في  و   عليه السالممحسن  ؛  صلى اهلل عليه وآله وسلملنبي  غير المولود ل  الحفيد  موت
ولزوجها  عليها السالم  الزهراءفاطمة  كسر ضلع   اليها  لمات بك  عليهما السالم  ويسيء 

ين  أ  ؟ صهاك  ابن عليه وعلى  وهي غاضبة    عليها السالمتستشهد فاطمة  متفحشة و 
نةيمنع الناس تناول  أبي قحافة    ابنالخالفة الراشدة بينما   النبوية ويحرقها ويؤسس    السُّ

لتحريف الدين ويحرك ازالمه من امثال زياد بن لبيد وعكرمة بن ابي جهل وخالد  
  ابن ين شجاعة  أ ؟ و ويغتصبوهن  الوليد ليقتلوا المسلمين ويحرقوهم ويسبوا نساءهم بن  

علن  عندما أ   من الناس  وهو يستجير بآخرين خوفاً وإيمانه وتوافق الوحي معه  صهاك  
لى قريش ويثبط النبي  إ   صلى اهلل عليه وآله وسلمويعتذر عن حمل رسالة النبي    سالمها

في خيبر ويخرج   ابنبدر ويفر من المعارك في أحد ويتجيل  بَ قُ  صلى اهلل عليه وآله وسلم
صلى اهلل عليه وآله    ويمنع النبيالخندق  معركة  في مبارزة ضرار بن الخطاب في    سهماً 

نةمن كتابة وصية الهداية ويحرق    وسلم لها ويواصل  و اويمنع الناس من تد  النبوية  السُّ
المحلَّ  وتحريم  المحرَّم  بتحليل  الدين  وتحريف  هدم  الدين  مشروع  في  والخوض  ل 

لفاظ ضد  عفان وهو الذي تلفظ بأفحش األ   ابن ين حياء  أ و   وانتهاكًا؟  تدنيساً واحكامه  
األجالء الصحابة  و   كبار  الفساد  وآذى بعضهم جسديًا ونشر  بعضهم  الظلم  وقتل 

   ؟ الفوضى في أركان المجتمعو 
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 صلوات اهلل وسالمه عليه مير المؤمنين المام علي  أخالفة 
 
 

  . ال يفرضهم على الناس لكنه  هم  ءن الرسل وخلفاي ِ عَ يُ   تعاىلهللا   إن                   
والقيام    وتطبيقهوتأويله  هم تبليغ رسالته وتبيانه  ئمن الرسل وخلفا   تعاىلهللا    بل يطلب

ال يجبر الناس    تعاىلن هللا  إ. وعليه فبأمر الدين وإرشاد الناس إلى الصراط المستقيم
يتمم  يبلِ غ الرسالة من خاللهم و  إنماالشرعي.  خليفته  و  أو بنبيه  أيمان به  على اإل

الدنيا    هذه  االختيار وتحمل المسؤولية فيبعد ذلك  وعلى الناس  على الناس الحجة
 َشاَء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميعاً  ﴿َوَلوْ ،  تعاىل  هلل  يقولإذ  .  وفي اآلخرة 

َيُكوُنواْ  ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى  التي توضح    ةالواضح  وصفرغم النص  1﴾ُمْؤِمِنينَ  َأَفَأنَت 
أن الناس قد بايعوا أمير المؤمنين  ورغم   صلى اهلل عليه وآله وسلمالخليفة الشرعي للنبي  

ن خليفته  إقال    صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أفي غدير خم إال    عليه السالماالمام علي  
ن خليفته الشرعي أمير المؤمنين االمام  إكما قال    .ُيؤتى وال يأتي للناس  ؛مثل الكعبة

  ألمير   عليه وآله وسلم صلى اهلل النبي  . اذ قالسيواجه معارضة جاهلية  عليه السالم علي  
 أتاك  فإن أتي، تَ  وال ؤتىتُ  الكعبة، بمنزلة "أنت،  عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  

 تأتهم  فال  يأتوك لم  وإن  منهم، فاقبل - الخالفة يعني - فسلموها إليك القوم  هؤالء
كان يدرك مدى اعتراض    صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  وبالرغم من أ  2".يأتوك حتى

ن  أيعلم    كان  هولكن  عليه السالم   علي أمير المؤمنين اإلمام  على خالفة  الجاهليون  
نسان  ن اإل أل  الشرعية  خالفةالناس في يوم ما سيستشعرون ضرورة الرجوع لتلك ال

  اقناع على    بذل الجهودي  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  قد كان  من دونها غريق وهالك. و 
. إذ يقول  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  زهم على قبول خالفة  يحف تو الناس  
 وال أراكم علياً  تؤمروا "وإن   ألولئك الذين ُيَسَمون صحابة،   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  

" وهذا النص النبوي يكشف  .المستقيم  الطريق بكم  يأخذ مهدياً  هادياً  تجدوه  فاعلين،
في شأن خالفة    صلى اهلل عليه وآله وسلمورسوله    تعاىل   واجهها هللامدى المعارضة التي  
هل الحق ولم  أ عن الحق و   الناس  خاذلفقد ت .  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  

في الحقيقة،  .  عليهم السالم  أهل البيت و   عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام ينصروا  
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فإنهم لم يكونوا    عليه السالممنين اإلمام علي  رفضوا خالفة أمير المؤ إن اولئك الذين  ف
ون بوالية النبي هم ألمير المؤمنين  تعن بي أعليهم و   وسلم وآله عليه اهلل صلى  اصاًل ُيِقرُّ

نفاق وكانوا ينتظرون الفرصة  نوعًا من الفي غدير خم كانت    عليه السالماإلمام علي  
السقيفة   انقالب  قد كانالحقيقة، فالسانحة لالنقالب عليه وعلى االسالم برمته. في 

  لى غياهب الجاهليةهم إ رجعأو   النحراف السقيفياق المسلمين طعم  ذاأ  اراً بَّ كُ   مكراً 
لذلك  والعنصرية.  القبلية والعرقية  العقدية و بكل تفاصيلها    االولى وأسس لجاهلية ثانية

ية عهد بن  ابي قحافة وحتى نهأ  ابنالناس منذ عهد    اصابتتلك المعاناة التي  رأينا  
 عفان.  

  ن االنحراف عن أإال  هالكه النهائي  عفان و   ابن ورغم ثورة الناس على           
ترسَّ  قد  كان  شوكة  الدين  وقويت  الدين أ خ  والملعونين    ؛عداء  والطلقاء  المنافقين 

والخائنين.   والناكثين  والظالمين  سابقًا،  والفاسقين  رأينا  تنتج  فإوكما  لم  السقيفة  ن 
مجموعة من اكذب  ها  ت كما صورتها لنا كتب التاريخ المزيفة التي كتبخالفة راشدة  

لحرف    شيطانياً   كانت السقيفة مخططاً في الحقيقة، فقد  .  الناس في التاريخ البشري 
السقيفة حرم المسلمين والبشرية  إنقالب  ن  أذ  إ الدين االسالمي عن مساره الرباني.  

  عليهم السالم خالفة أهل البيت  في  لهي المتمثل  االختيار اإل  أنوار   جمعاء من فيض
َخْيَر ُأمٍَّة   ﴿ُكنُتمْ   ، التي تقولالقرآنية  اآلية  عيش واقع  جعل البشرية ت ت سالتي كانت  و 

. ومما زاد من  ﴾اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباهلل ِ  ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعنِ 
المتمثل في أهل البيت    لهياالختيار اإل   قد خذلتن الناس  أقوة االنقالب السقيفي  

لى  إ. ولم ينتبه الناس  بكل حماسانقالبهم  اقطاب السقيفة  نجز  بينما أ  عليهم السالم
بيت  ال  أهلفقط على    تم َصبُّه ذلك الشر قد  كل  شر فلتة السقيفة في البداية الن  

لم  لكنه  عليهم السالم      ت الى جانب أهل البيتوقفلى اقلية من الناس  وععليهم السالم   
غلبية الناس كانت  أ عقلية  أن  . كما  حق وأهل الحقلى عامة الناس الخاذلين للإ يصل  

 أو الهادي  علماً   رسخوليس األ  كبر سناً األالقبلي  عقلية جاهلية تؤمن بقيادة  مازالت  
في    حقنتي  تال  ةية السقيفيا. وكل تلك الدعالمستقيم الذي سيقودهم إلى الصراط  

يجمع الهاشميون بين النبوة والخالفة  عقول الناس الفكرة الشيطانية التي تقول بأال  
خالفة  بقيمة    لم يعيروا اهتماماً . ونتيجة لذلك فإنهم  عن الحق  جرفت الناس بعيداً قد  

ولم    عليه السالمًا  علين اإلمام  أمير المؤمنيلم ينصروا  لذلك  و   عليهم السالمأهل البيت  
هللا   تركهم  عليهم السالمالبيت   أهلعندما خذل الناس قطاب السقيفة. و أيقفوا في وجه 
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ذ  . إالشريرة   بعادهاأطعم فلتة السقيفة بكل  لُيْحَكموا بما اختاروا وجعلهم يذوقون    تعاىل
وتوسع ودخل    عليهم السالمالبيت    أهلالذي صاب    السقيفي  شرال انتشر  نه عندما  أ

الناسبيوت   عه  غالبية  عفان،  بحلول  بن  آثار  د  الناس  ألمير  خيانتهم  استشعر 
أمير  جعل الناس يلتمسون من عفان  ابنوبهالك . عليه السالم عليالمؤمنين اإلمام 
حكمة التعامل مع   هألنهم رأوا فيتولى االمر  أن ي  عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  

قد  الناس  أن    ال شك   .  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    استشهاد الظروف المتغيرة منذ  
و أ  ابن  عهودخالل  دركت  أ قحافة  و   ابنبي  بين    ابنصهاك  الشاسع  الفرق  عفان 

من جهة أخرى    قطاب السقيفةأومنهج  اإللهي من جهة  المنهجين؛ المنهج النبوي  
أمير المؤمنين  ن التماسهم من  أ  حيث  . هم الشخصيةلكنهم كانوا تحت ضغط مصالح

بت دنياهم ولم ينتبهوا لخراب  خرَّ تن  أكان بعد  مر  بأن يقوم باأل  عليه السالم   علياإلمام  
كانت  دينهم  ولكن  المؤمنين  .  من  عمارأقلة  ياسر  مثال  ومالك    ارضي اهلل عنهم  بن 

عنه  االشتر  اهلل  الخزاعي    رضي  الحمق  بن  عنهوعمرو  اهلل  مازالوا    رضي  الذين  من 
  هويعتبرون  عليه السالم  علي ألمير المؤمنين اإلمام  لهية النبوية  بالبيعة اإلمسكون  يت

 .  صلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي    االول الخليفة الشرعي 
ى أمير المؤمنين اإلمام  لإا  أو لتجا   الذين  ن الغالبية العظمى من الناسأال إ          

دنياهم ومصالحهم    عفان كانوا ممن ُأصيبت  ابنبعد مقتل  ليبايعوه    عليه السالم  علي
المؤمنين اإلمام  الشخصية   ن  أيدرك    عليه السالم    علي بشرور السقيفة. وكان أمير 
الضائعة  الشخصية    هم جل مصالحأمن  تبايعه    كانتمن الناس  الدنيوية      هذه النوعية

صلى اهلل    لنبيخليفة الشرعي ل الالوصي واإلمام و هو    هنأيمانهم بإ وليس من منطلق  
عليه   عليأمير المؤمنين اإلمام فقد توجه الناس الختيار في الحقيقة، . عليه وآله وسلم

لم  من القرآن إال رسمه و لم يبق  في واقع لم يبق فيه من االسالم إال اسمه و   السالم
نةمن  يبق   نةيتبعون  نهم  أن يدَّعوا  أعداء الدين  أ إال ما يستطيع بها    السُّ . فقد  السُّ

يعج بأشجار الفتن    ًا وعنصرياً وقبلي  اً جاهلي  اً واقععفان    ابنرسخ اقطاب السقيفة و 
لذلك يكن هدف    قطاب السقيفة والطلقاء والمنافقين والظالمين.أزرعها  التي  الشوكية  

يقودهم على  الذي  لهي  تطبيق الهدي اإل معظم الناس استعادة اإلسالم المخطوف او  
  بل كان دافعهم الحصول على نصيب من الثروة في العهد الجديد.   مستقيم الطريق ال

  واأتيلم    ه سابقاً و خذلأولئك الذين  ن أيعلم    عليه السالم  علي أمير المؤمنين اإلمام  كان  
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ن  هو أألنفسهم بينما كان يريد  ه  ن يأخذو أكانوا يريدون    . بل جل الدين أ اليه من  
عفان،    ابنيبايعوه خليفة لمن سبقه؛  كانوا يريدون أن  .  تعاىلهللا    طريق  يأخذهم إلى

  الدنيويون   ومثل هؤالء.  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ورسوله  تعاىلمن هللا    وليس خليفة منصباً 
 .  لن يحتملوا النهج العلوي الذي هو امتداد للنهج النبوي 

المؤمنين اإلمام  لذلك اعتذر             البحث    وطلب منهم  عليه السالم   علي أمير 
 "دعوني  ،ذ قال لهمإ.  من يختارونهل  ن يكون مستشاراً أخر ووعد بآ عن شخص  

 تثبت وال القلوب،  له تقوم ال وألوان،  له وجوه  أمراً  مستقبلون  فإنا غيري، والتمسوا 
 أجبتكم  إن أني واعلموا تنكرت،  قد والمحجة قد أغامت، اآلفاق وإن العقول، عليه

أعلم، بكم  ركبت التعبير    3العاتب...." وعتب القائل قول إلى أصغ  ولم  ما  وهذا 
البليغ   أن  العلوي  اإلمام  يوضح  المؤمنين  إ يكان    عليه السالم  عليأمير    اً كادر ملك 

ل  المستقبل  عميقًا  ويقرأ  وقد  مآالت األويستشرف  لهي  إبعقل  لواقع  عطى  أ وضاع. 
للواقع وللتركيبة النفسية والعقدية    عميقاً   تحليالً   عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  

 صيل. فيه معالم الدين األ  اختفت للناس في واقع  
ن اللدغة  ألآخرًا    ن يبايعوه وأنهم لن يقبلوا بديالً أالناس على    صرَّ أ لكن            

أمير   اإلمام  صفضيق من سم الخياط. ي أالسقيفية كانت قد جعلت حياة الناس  
 إال  راعني  فما "  قائاًل،   صرار الناس على مبايعتهإ  معليه السال   عليالمؤمنين اإلمام  

 وشق الحسنان وطئ حتى لقد جانب، كل من علي   ينثالون  الضبع كعرف والناس
أمير  وافق    إصرار الناس، تحت ضغط  و   4الغنم" كربيضة حولي  مجتمعين عطفاي

عدد  ستثناء  امر. وبايعه عامة الناس بللقيام باأل  عليه السالم  علي المؤمنين اإلمام  
  أهلعلى  صهاك  ابن   وناصبية  هللا بن عمر الذي ورث حقد وبغض عبد  مثلقليل 

  بصفةٍ   عليه السالم  عليوعلى أمير المؤمنين اإلمام  بصفة عامة    السالم  معليهالبيت  
أمير  ولم يفعل    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  رفض مبايعة  حيث    . خاصة

 ومحمد وقاص بن أبي سعدرفض  له. كما    شيئاً   عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  
النهما ايضًا    عليه السالم  عليان يبايعوا أمير المؤمنين اإلمام  األنصاري   سلمة بن

 مطامع شخصية.  . كما كان لهما عليهم السالمهل البيت أ كانا يبغضان 
اال            البالد  كل  اإلمام  سالمية  بايعت  المؤمنين  السالم  عليأمير    عليه 

؛ ذي  بي سفيانأمعاوية بن  . فقد كانت الشام تحت حكم الملعون  الشام باستثناء 
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. لذلك فإنه  عند فتح مكةُأِحيط بهما  سالم حتى  ه ضد اإليبأمع  تآمر  الذي    االست،
  عليأمير المؤمنين اإلمام  صعد  أن يمعاوية  الملعون  مثال  أمن الطبيعي أال يقبل  

السلطة.ال  عليه السالم السقيفة    ى  اقطاب  جهزه  سقيفيًا  كادرًا  كان  ليكون  فمعاوية 
اإل  وامتداداً   استمراراً  تعمل على هدم  كانت  التي  المنحرفة  السقيفية  سالم  لألجندة 

 ورعاية شجرة الجاهلية الثانية.  صيل األ
كان الواقع السائد   عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام   بداية عهد   وعند          

 وعباده  دوالً   تعاىل هللا   مال  الظالمون فيه  اتخذ    حيث هو ذلك االرث السقيفي المنحرف  
كان هناك انقالب  بكلمة أخرى، فقد  .  حزباً والفاسدين   والفاسقين   حرباً  والصالحين  خوالً 

أمير المؤمنين اإلمام  لهي الذي سيتبعه  اإل  عدليالتوجه اللذلك فإن  كامل عن الدين.  
ير   عليه السالم  علي االقتصاد  كانوا  الذين    اولئك  ضيلن  مفاصل  على  يسيطرون 

طريق  تحملوا السير على  أن ي ن  و . كما لن يستطيع المظلومناسحقوق الينهبون  و 
طريق  الحق  قامة  إ تضحيات  النه  ويتطلب  ل.  عظيمة طويل  انسلخ  ونتيجة  ذلك 
عليه    عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  علح الشخصية والمطامع الدنيوية  صحاب المصا أ

المنافق.  السالم والقاسطو والناكث  ون وتمرد  والخارجو ن  حروب  عليه  ن  و ن  وافتعلوا 
صالح الشرخ السقيفي المتعدد  هذا يوضح أن عملية إ الجمل والنهروان وصفين. و 

كل    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام    بذلولكن    .شبه مستحيلةكانت  بعاد  األ
 .  بحكمة وصبر معهصالحه والتعامل الجهود إل 

كانت    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  وأولى العقبات التي واجهت            
إلغاء القحافي  أ الذي   العطاء في التفاضل و  التمييز  مبدأ  مسألة  العهد  سسه 

لى مستوى  إ   ا ن يرتقيأ   اعيلم يستط صهاك    ابن و ابي قحافة    ن حيث ان اب  . والصهاكي
عفان    ابنوقد رسخ    ما اثناء حياتهما. جرهأ  كالأو   فأحدثااثناء حياتهما  حد  أُ شهداء  

  عليأمير المؤمنين اإلمام  إال أن  .  عميقاً   بطريقته الخاصة الواقع السقيفي ترسيخاً 
الذي  بدأ في ازالة    عليه السالم   ابنبي قحافة و أ   ابن سسه  أ منهج االنحراف والظلم 

ما  ل  المالي وفقاً والتفاضل  على التمايز  حيث كان منهجهما الظالم قائمًا    .صهاك
طبقي  نظام  اقامة  لى  إ دت  أوالتي    العرقيةلية أو  القبأو    و الصحبةألسابقية  سموها با

خ  و   بطريقة صارخة   الناس  بين القليلى  نَ ر الغِ نشُ ي بغيض بدأ   في    المدقع  الفقر ُيرسِ 
فاقعة. وفيما يختص ب موي  أ  جديداً   انحرافاً فإنه أسس  عفان    ابن االغلبية بطريقة 

فبينما هدم   والطعم.  والنكهة  و أ   ابن التوجه  قحافة    ةلهياإلالمساواة  صهاك    ابنبي 



 554                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

صلى  ليس فقط بين الناس بل أيضًا بين زوجات النبي    المالي  في العطاء  ةالنبويو 
ما تحصل عليه  أكثر م  على عطاءحصلت عائشة  نتيجة لذلك  و   اهلل عليه وآله وسلم

النبي   زوجات  وسلمبقية  وآله  عليه  اهلل  قواعد  عفان    ابن ن  إف،  صلى  على  ذلك  بنى 
لفاسدة والمليئة  او موية العميقة  لدولة القبلية واألااالنحراف القحافي والصهاكي وأسس  

عفان الطاولة على عائشة بأن    ابن قلب  بل فقد    .بالمحسوبية والنهب واالختالس 
عفان    ابن   متعاضًا تجاهاالصهاكي. كل ذلك خلق  والتمييز  من التفضيل  ها  حرم

 .أدى إلى هالكه
عليه    عليأمير المؤمنين اإلمام  أعلن  صالح هذا الوضع المقيت فقد  وإل          

ذ قال  إ والواجبات.   الحقوق  في سواء المسلمين واعتبرهم  المساواة بين  مبدأ   السالم
 ضعيف عندي  والقوي  له، الحق  آخذ حتى عزيز "الذليل عندي   ، قولته المشهورة 

رجاع حقوق  إحقاق الحق و إ الئم في    نه لن تأخذه لومةُ أ   وأكد   5". الحق منه آخذ  حتى
لهية  اللبنات اإل أستعاد و  المظلومين. الناس من مغتصبيها وردع الظالمين وانصاف  

أمير المؤمنين  ذ يقول  إ حقاق الحقوق وإزالة الظلم والفساد.  إب  ةالعامثروة  ال توزيع في
 أال أمره، ما  فيكم  ومنفذ منهج نبيكم  على حاملكم  "وإني ،  عليه السالم   علياإلمام  

 بيت في مردود فهو هللا مال أعطاه من مال وكل عثمان، أقطعها قطيعة كل وإن
موال المغتصبة بواسطة المنافقين  ويقول في األ  6".شيء يبطله ال  الحق  فإن المال، 

 فإن في لرددته اإلماء به  كَ لِ ومُ  النساء به ت جَ و ِ زُ تُ  قد وجدته لو  "وهللا  ،والطلقاء
أمير المؤمنين   ويقول  7".أضيق  عليه فالجور العدل، عليه ضاق ومن سعة العدل

 والياً  عينه عندما  رضوان اهلل عليه األشتر كتابه لمالك  في  عليه السالم  علي اإلمام  
 لك ومن أهلك، خاصة ومن  نفسك،  في  الناس نصفأ و  "إنصف هللا   ، مصر  على
دون   خصمه هللا  كان هللا  عباد ظلم ومن تظلم،  تفعل إال  فإنك  من رعيتك،  هوى  فيه

  صادر لقد    8".العدل في  وأعمها الحق في أوسطها األمور أحب وليكن   ...عباده
من   حفنةل  عفان  ابناالموال التي منحها    كل  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  

على السابقية    ة قائمالكافة االمتيازات   . وبذلك فقد ألغىوالمنافقين   والفاسقينالظالمين  
القبيلة  أو الصحبة  أ اختلقها  أو  التي  العرقية  بي  أ   ابن السقيفة منذ عهد    مؤيدو و 

عهد   وحتى  في    عفان  ابنقحافة  اجورهم  يأكلوا  يقولإ .  الدنياهذه  حتى  أمير   ذ 
 من  المهاجرين واألنصار من رجل  "وأيما  ،ذلك في عليه السالم   عليالمؤمنين اإلمام  

  غداً  النير الفضل لصحبته، فإن على سواه  له الفضل أن يرى  هللا  رسول أصحاب
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  عليه السالم  علي أمير المؤمنين اإلمام  وبذلك هدم    9". هللا على وأجره وثوابه هللا،  عند 
صهاك والذي حاول    ابن بي قحافة و أ   ابنسس له  أالرجاء الدنيوي من الجهد الذي  

ف ما  يوظ وتتزكية أنفسهم  من خالله    يسمون الصحابةن  مالكثير مو اقطاب السقيفة  
 صلىفي السابق في مآربهم الشخصية. وهذا يذكرنا ما قاله النبي  قدموه لإلسالم  

استخالص تزكية  أبي قحافة    ابنقحافة عندما حاول  أبي    بنال  وسلم  وآله عليه اهلل
  وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  بينما كان    وسلم وآله عليه  اهلل صلىمن النبي  لنفسه  

  ، ل الى شهداء أحد وقإ  وسلم وآله عليه  اهلل صلىالنبي    اشارالجنة لشهداء أحد.  يضمن  
 وجاهدنا  أسلموا،  كما أسلمنا بإخوانهم، ألسنا  :بي قحافةأ  ابن لهم. فقال   أشهد  "هؤالء

 تحدثوا ما أدري  ال ولكن بلى : وسلم وآله عليه اهلل  صلى  له النبي  فقال جاهدوا؟ كما
  ، قال  وسلم وآله عليه اهلل صلىن النبي  إوفي رواية أخرى هناك زيادة تقول    بعدي"!

قطاب السقيفة  أوهذا يدل على أن اغتصاب  "  .شيًئا أجورهم  من يأكلوا  لم هؤالء "ولكن
هذه  جورهم في أن يأكلوا أكان هدفه غير اإلسالمي ذلك التفاضل للخالفة وإحداث  

النبي   لغاء مبدأ  إوب.  من فعل ذلك  لهم  وسلم وآله  عليه  اهلل صلى الدنيا رغم تحذير 
الجهد   من  الدنيوي  الرجاء  على  القائم  أمير  التفاضل  أراد  فقد  األفراد  من  المقدم 

وطائعة    تعاىل   متجهة هللتنقية قلوب الناس وجعلها    عليه السالم  علي المؤمنين اإلمام  
ن  أ  عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام  راد  أبه وبذلك  ه وخائفة من عقا ئراجية جزا و 

تأ  اإلاللهية  اإلحقوقية  الو   االقتصاديةمنظومة  الس  يسإعادة  العدل  لهي  قائمة على 
 .  الذي يبني المؤمنين ويزكيهم  والنبوي 

  ابن  عينهم  الوالة الذين  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  كما عزل             
 أمر  يلي أن آسى "ولكني  ،هذا الخصوص اإلسالمية. وقال في   األقاليم عفان على  

  حرباً  والصالحين  خوالً  وعباده   هللا دوالً  مال فيتخذوا  وفجارها،  سفهاؤها األمة هذه 
 منهم وإن اإلسالم  في حداً  وجلد الحرام  شرب فيكم من فيهم  فإن  حزباً  والفاسقين

الى ذلك، فقد    باإلضافة  10".الرضائخ  اإلسالم  على رضخت له حتى يسِلم  لم  من
. إال  ؛ الملعون بي سفيانأ  ابنمعاوية    عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام  عزل  

فيه عملية  أ نفذ  الذي  الشام  التنحي وانشق واستفرد بحكم    ادلجة ن معاوية رفض 
ن ُجِمعوا  الجفاة الطغام الذيسالم حولت  فة من اإلركان نسخة محرَّ أنجحت في تثبيت  

لى علوج ورعاع يرقصون بما يترنم به الطليق  إ   من كل اوب وُتُلِقطوا من كل شوب 
نه عندما تصطدم الرغبات الشخصية  أن رفض معاوية التنحي يوضح  أمعاوية. و 
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ن يكون ذلك النهج  أنه من الطبيعي  إلهي والنبوي فوالجاهلية والقبلية مع النهج اإل 
كل  أالمادي وشارك في  االجرامي و لهي والنبوي غير مقبول لمن حصد حصاده  اإل

  فقد تمرد عفان. لذلك    ابنثناء عهود قطبي السقيفة وعهد  أموال الناس بالباطل  أ
ليس فقط معاوية بل ايضًا اتباع معاوية    عليه السالم   علي أمير المؤمنين اإلمام    ضد 

ُنوا ا الذين    طلحة والزبيرمثل عائشة و    علي لجيوش وحاربوا أمير المؤمنين اإلمام  كوَّ
  سست الدولة المنحرفة العميقة وذهبت بعيداً أ ن السقيفة قد  أ. وهذا يوضح  عليه السالم

أمير المؤمنين اإلمام  . يقول  وسلم  وآله عليه  اهلل  صلىعن النهج الذي رسمه النبي  
هم( والقاسطين  مر خروج الناكثين )عائشة وطلحة والزبير وجيشأفي    عليه السالم  علي

)الخوارج(  والخارجين  اتبعه(  ومن  معاوية  نهضت   ،)الباغي  نكثت  "فلما   باألمر 
الناكث  11".آخرون  وقسط  أخرى  ومرقت طائفة استصعب  والقاسط و لقد  ن  و ن 

ْمُر الحق  أألنه    وسلم وآله عليه اهلل صلىمر النبي  أمر الدين وكرهوا  أقبول  ن  و والخارج
  علي أيضًا قبول أمير المؤمنين اإلمام  للحق كارهون. واستصعبوا    الناس  كثرأن  أل

  أبدًا. التأويل اليقيني والجازم الذي ال يحيد عن الحق    سيقوم بمهام ألنه    عليه السالم
ن التأويل اليقيني  و ن والخارجو ن والقاسطو الناكثو ن  و فكيف سيتقبل الطلقاء والمنافق 

وكله  ألهي والنبوي الذي  رفضوا الخيار اإل  أقطاب السقيفة الذين  ولياءأوالجازم وهم  
 "تقاتل   ، في قوله  عليه السالم  علي ألمير المؤمنين اإلمام    وسلم  وآله عليه  اهلل صلىالنبي  

ن  و ن والقاسطو الناكث انغمس و بعد أن  خاصة  التنزيل"   على قاتلت كما التأويل على
   ناس؟ هب البالد والفي ن ن و خارجوال

ن  أبالرغم من    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  على  تمرد  لذلك، بدأ ال           
"خلفاء" بما    وبهتاناً   سموهم زوراً أنه لم يتمتع أي من  أكل متفحص للتاريخ يدرك  

النواصب  نه ترك  أ كامل حتى  تأييد  من    عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام  تمتع به  
ومحمد بن    بي وقاصأمثال عبد هللا بن عمرو وسعد بن  أه  و لم يبايعالقالئل الذين  

عليه  ًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أألنهم لزموا بيوتهم. كما    أبي سلمة االنصاري 
  طلحة والزبير ،  مثال عائشةأعلى محاربته    واأصرَّ أولئك الذين    لم يحارب إال  السالم

الجملأ ذين  ال النهروان  ، حدثوا حرب  الذين أحدثوا حرب  الذي  و   والخوارج  معاوية 
 أحدث حرب صفين.  

ن  أ  هو  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  على  التمرد    سبب ذلكن  إ          
أمير  عفان وقتلوه كانوا قد رفضوا خالفة االمام    ابن الغالبية العظمى ممن ثاروا على  
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بل ولم    وسلم وآله عليه اهلل  صلىالنبي    استشهادبعد    عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  
. ضد الظلم السقيفي الذي ُصبَّ عليهم.  وسلم  وآله عليه اهلل صلى  ينصروا أهل البيت

. ومن ثم كما  عفان فانهم ثاروا وقتلوه  ابن لم بيوتهم في عهد  لكن عندما دخل الظ
بالرغم من    ن يقوم باألمرأ  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  التمسوا من    رأينا

متمسكًا    ألنه ظل  الشخصيةومطامعهم  لن يخدم مصالحهم    ه نأنهم كانوا يعلمون أ
لبيع دينه بدنياهم    مستعداً كن  أنه لم يو والطريق المستقيم  لحق والعدل والمساواة  با

رحلة العودة إلى  لم يتحملوا فغالبية الناس   عفطة عنز.هي ليست بأفضل من التي 
النه تم افراغهم من الدين.    وسلم وآله عليه اهلل  صلى ورسوله    تعاىل لى هللا  إالدين والهجرة  

،  الدين   قيم وتعاليم باقي  راق  أعفان قد    ابن ن االنحراف السقيفي الذي توَّجه  أحيث  
للنبيلذلك،   الخليفة الشرعي  المؤمنين  وسلم وآله عليه اهلل صلى  تمردوا على  ؛ أمير 
 . عليه السالم  علياإلمام 

 
 الفتنة العائشية وحرب الجمل 

كهنة    مصادر  حسب زعمة  عمر ؤدي التل مكة    الىعائشة  ذهبت                       
"اقتلوا نعثال فقد    ،عفان وقالت لهم   ابنالناس على    ألَّبتن  بعد أ  البالط السقيفي

ن تظل في المدينة لكي تتدخل  أرفضت طلب بعض الصحابة منها  حيث    ".كفر
بين   قتله.    ابنوتُحول  يريدون  الحقيقةعفان ومن  تتمنى هالكفقد    ، في    .هكانت 

من  وقد كفَّرت من يعتبره كهنة البالط السقيفي ثالث  وهكذا كانت عائشة تكفيرية  
الراشدين"يسمونهم عندهم " الكاذبة"و  الخلفاء  مزاعمهم  بالجنة" حسب    إذاف  !مبشرًا 

عفان مبشرًا بالجنة ومع ذلك كفرته عائشة والَّبت الناس على قتله فما هو  ابنكان 
ت والعجائب الذي يمأل  مصير عائشة نفسها؟ ما هذا الفهم الديني المليء بالتناقضا

   صفحات الدين البكري المزيف؟ 
م  أقابلها عبد هللا بن  الى المدينة،  مكة  بدأت رحلة الرجوع من  عندما  و            

. فسألته عن مستجدات االحداث  الى مكة  كالب خارج مكة وهو مقبل من المدينة
. وسالت  عفان ففرحت واستبشرت بذلك  ابنم كالب بمقتل  أفأخبرها عبد هللا بن  

  عليأمير المؤمنين اإلمام  فقال لها ان الناس قد اجتمعت على    .االمر  يَ ل ِ عمن وُ 
األ  عليه السالم على  السماء  انطبقت  لو  وتمنت  بالصدمة  فشعرت    .رضوبايعته. 

 ردوني  األمر لصاحبك،  تمَّ  إن  هذه على انطبقت  هذه  أن  ليت  "وهللا  ه،قالت لو 
يه  عفان وتحريضها الناس عل  بننه بالرغم من معارضة عائشة الأ ذ  إ   12".ردوني
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قد بايعوا أمير  الناس    بأننها عندما سمعت  أال  إصدارها فتاوي قتله  إوتسميته نعثل و 
ألمير المؤمنين  خرجت كامل بغضها  أثارت ثائرتها و   عليه السالم   علي المؤمنين اإلمام  

ألمير المؤمنين اإلمام  اختيار الناس  حيث أن    لى السطح.إ   عليه السالم   علياإلمام  
ولى  فقد كانت ناصبية من الدرجة األ  وقعت كالصاعقة على عائشة.   عليه السالم   علي

المؤمنين  ن تذكر اسم  أالعداء والبغض وال تطيق حتى    أهل البيتتناصب   أمير 
  السالم عليه    علي ألمير المؤمنين اإلمام  وببغضها المزمن  .  عليه السالم   علي اإلمام  

للتصنيف الذي يوضحه النص    وضعت نفسها في خانة المنافقين والمنافقات وفقاً 
"ال يحبك إال مؤمن وال    ، عليه السالم  عليمير المؤمنين اإلمام  الذي يقول أل  النبوي 

السابقة من    مواقفها  منن درجة  يمئة وثمان عائشة  انقلبت  وهكذا    ".يبغضك إال منافق 
بدم  لإ قررت الرجوع  . ف عفان   ابن  المطالبة  جل  أعفان من    ابن ى مكة والبدء في 

  ه وصاحب  ابي قحافة،   ابن ؛  هاو سس له ابأ رجاع الخالفة الى الخط الجاهلي الذي  إ
 صهاك!    ابن

إلى          عائشة  تقولو  مكة  رجعت  مظلوماً  وهللا "قتل  ،بدأت   وهللا  عثمان 
عفان    ابنلت  وهكذا حوَّ .  كفر""اقتلوا نعثال فقد  بعد ان كانت تقول،    13بدمه" ألطلبن

بدمه!  التيمي  ة ابي قحافة  ابنتطالب    لى مظلومٍ إ  عليهمن ضحية تأليبها  األموي  
 أول  إن فوهللا "ولم؟  ، كالب ساخراً  أم  بن هللا    عبد  لها لشيء عجيب! فقال  نه حقاً أو 

فاتكأت عائشة    14"-كفر فقد  نعثال  اقتلوا-كنت تقولين   ولقد  ألنت.  حرفه من أمال
تآمر على قتل  بعد ذلك عفان    ابنن  أ ونسيت  التوبةب عفان    ابن  تظاهرعلى حادثة  
  ابنفي أن تدعي إن   بالتوبة سبباً عفان   ابن تظاهر  عائشة    اعتبرت لقد  وفد مصر. 

عليه    عليأمير المؤمنين اإلمام  التمرد على  بذلك لنفسها  جيز  عفان ُقِتل مظلومًا وتُ 
 األخير وقولي  وقالوا،  قلت  وقد .قتلوه ثم "إنهم استتابوه   ًا، ذبك  ادعت حيث  .  السالم

وهكذا ركبت عائشة رأسها ولعبت باللغة واعتبرت ان قولها    15".األول قولي من خير
ة  ساخر أبياتًا شعرية  كالب   أم  ابن عبد هللا  نظم  فهو الفصل وأصرت على الفتنة.  

 :حول عائشة. هذه مقتبسات منها
 

 المطر ومنك الرياح ومنك   * الغير   ومنك البداء فمنك               
 كفر قد إنه لنا  وقلت  *  اإلمام   بقتل أمرت وأنت               
 16أمر من  عندنا وقاتله    *قتله    في أطعناك  فهبنا                 
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وعند رجوعها إلى مكة توجهت إلى المسجد وبدأت حملة التحريض على           
المؤمنين اإلمام    قتل عثمان إن الناس، أيها "يا  ،بإدعائها  عليه السالم  عليأمير 

أمير    ىتولأن يان عائشة لم تطق    ويتضح جلياً   17" .بدمه ووهللا ألطلبن ،مظلوماً 
بالرغم  عفان    ابنبدأت تتعلق بقميص  لذلك  و الحكم    عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  

التي رأيناها في عائشة كانت    تقلباتالكل  . فمرت بقتلهأرته و كفَّ من أنها هي التي  
وحقدها    وتنفيس بغضها له   عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  جل محاربة  أمن  
بدم  كيف تطالب عائشة  وهنا تطرأ أسئلة الى عقل كل متدبر في التاريخ:  .  عليه
لم تكن حتى قبل مقابلتها عبد هللا  أمرت الناس بقتله؟  أرته و كفَّ   التي  عفان وهي  ابن
تتنادي بقتل من تسميه "نعثل"و عفان    ابن ر  م كالب تكف ِ أ بن   ألم  ستبشر بخبر  ؟ 

  ابن ولياء  أمن  التيمية  م كالب بذلك؟ وهل عائشة  أمقتله عندما أخبرها عبد هللا بن  
السماء انطبقت على  أن  لو  عائشة  تمنت    ماذال  مه؟ حتى تطالب بد  االموي   عفان

هل  ؟  عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام    رض عندما سمعت بمبايعة الناس ألميراأل
  عليوأمير المؤمنين اإلمام   وآله  عليه اهلل  صلىللنبي    عائشة  حقد وكره وبغض أن  

وراق وتوجيه سهام  جعلها تحاول خلط األهو الذي    عليهم السالم  هل البيتأ و   عليه السالم
بدم  عائشة  كيف تطلب  ف؟  عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام  فعال تجاه  ردود األ

شعبية    ابن ثورة  قتلته  وقد  الصحابة وممثلي    شارك  عارمةعفان  الكثير من  فيها 
أولئك الذين قتلوا    نبي  عليه السالم   علي أمير المؤمنين اإلمام  مصار؟ وهل كان  األ

عليه    عليأن الكثير ممن بايعوا أمير المؤمنين اإلمام  ها رأت  نهل أل؟  عفان   ابن
  علي أمير المؤمنين اإلمام  حاولت تلبيس  ولذلك  عفان    ابن شاركوا في قتل    السالم

حداث التاريخ توضح أن عائشة  أ عفان؟ في الحقيقة فإن    ابن عملية قتل   عليه السالم
  إذا   عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  لمواجهة    كانت ضمن منظومة معدة مسبقاً 

منظومة العداء  سخيرها لصالح  حداث لت استغلت األفإنها  لذلك    جاء الى السلطة. 
مسبقاً  المرتب  واألموي  اإلمام  لمحاربة    السقيفي  المؤمنين  .  عليه السالم   عليأمير 

.  يه السالم علًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن معاوية لن يبايع  أنها كانت تعلم  أ خاصة  
من تلك المؤامرة السقيفية طويلة المدى على الدين من    وهكذا كانت عائشة جزءاً 

وصلت إلى أمير المؤمنين اإلمام  قد    فقد أدركت أن السلطةجل تحريفه وتزييفه.  أ
ن يأخذ موقعه الطبيعي  ألى  إ   هفي طريق  صيل، وأنهالدين األحامل    ؛عليه السالم  علي
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د أكثر من عقدين من التغييب المقصود والتزييف المتعمد  بعلُيرِجع الدين األصيل  
عليه  ًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن تحارب أك قررت عائشة لذلوالتحريف الممنهج. و 

 .   السالم
أمير المؤمنين  ومحاربة  مرة أخرى  د للخروج من بيتها  عِ فبدأت عائشة تُ            
تتبرج  تخرج و وأال  القرآن قد امرها بأن تقر في بيتها  بالرغم من    عليه السالم  علياإلمام  

ن تقر  أبامرها  كان قد  أيضًا    صلى اهلل عليه وآله ن النبي  . كما أاالولى  تبرج الجاهلية 
  علي أمير المؤمنين اإلمام    محاربةرها من  حذَّ و   .كالب الحوأبوأال تنبحها  في بيتها  

صلى اهلل عليه  في قوله    لعائشة واضحاً    عليه وآلهصلى اهللوكان تحذير النبي  .  عليه السالم
 وفي   18".*حميراء يا تكونيها أن  وإياك الحوأب  كالب نبحها قد بإحداكن "كأني،  وآله

صاحبة الجمل   أيتكن  شعري، "ليت ،  وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي قال أخرى  رواية
خلق   يمينها وعن يسارها، عن يقتل الحوأب، كالب تنبحها حتى تسير بب األد

 كأني بك  حميراء، "يا، وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي قال ثالثة رواية وفي 19".كثير
 عليه اهلل  صلى ن النبيأ كما    20".ظالمة له وأنت اً علي تقاتلين  الحوأب،  تنبحك كالب

مشيرًا  .  بين المسلمين   دث فتنةحِ ن عائشة ستُ أأخبر في مناسبة أخرى ب  وسلم وآله
رأس الكفر  "  ،الً ئقاالناس   وسلم  وآله عليه اهلل  صلى النبي خاطب  عائشة مسكن نحو

وكل ذلك يوضح    21". الشيطان  قرن  يطلع حيث  من  ، ثالثاقالها    الفتنة،  هنامن ها
ن عائشة ستعادي الدين وأهل الدين  أكان يعلم    وسلم وآله عليه اهلل  صلىن النبي  أ

فخرجت    عيونهاعمى  أ ن بغضها للحق وأهل الحق  أ ذ  إ .  الشيطان لها ولياً ويكون  
 صلىن النبي  أنها تعلم  أبالرغم من    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  لتحارب  

ن سلمهم هو  إن حربهم هو حربه و إ  عليهم السالمهل البيت  قال أل  وسلم وآله عليه اهلل
  هلاقو وال أل  وسلم وآله عليه  اهلل صلىلنبي  سلمه لكن عائشة كعادتها ال تعطي قيمة ل

وبذلك    عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام على محاربة    أصرت لذلك تعاليمهال ل و 
 مام زمانها.  إوخرجت على   وسلم وآله  عليه اهلل صلىورسوله  تعاىل  هللاعائشة حاربت 
أمير المؤمنين  مام الموحدين  إن حرب الجمل كانت حرب الناكثين على  إ          
و   حيث .  عليه السالم   علياإلمام   مصالحهم  وأمثالهم  والزبير  طلحة  طماعهم  أشعر 

الماضية  السقيفية  العهود  في  لهم  تلبيتها  اعتادوا على  تعطلت  التي  بدت  إ .  قد  ذ 



 561                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

 استرد  عليه السالم  عليإلمام  أمير المؤمنين ان  عراض نكث البيعة والعهد ألأ عليهما  
  ان كانتياللت والكوفة واليتي البصرة  إعطاءهما والبحرين ورفض اليمن واليتي منهما

طموحاتهما الكبير  من  خراجهما  أضمرابسبب  لذلك  وطلبا   .  أمير   منالنكوث 
لى مكة ألداء العمرة. علم  إ ن يسمح لهما بالذهاب  أ  عليه السالم   عليالمؤمنين اإلمام  

 "وهللا لهما،  ذن لهما وقال  ومع ذلك أ بنواياهما    عليه السالم  علي أمير المؤمنين اإلمام  
شتركا مع  وا توجه طلحة والزبير إلى مكة    22".الغدرة أرادا  ولكنهما العمرة  أرادا ما

تحت ذريعة    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  عائشة في تحريض الناس على  
عفان    ابنيضا دور مع عائشة في التحريض على  ألهما  كان  ن  أعفان رغم    ابنبدم  

أمير المؤمنين اإلمام    خلعه  الذي  بن عامر هللا وقتله. وانضم إليهم في مكة عبد 
أمير  التمرد على  تمويل  في    اً كبير   اً دور لعب  لذلك  و من والية البصرة    عليه السالم  علي

من    كبيرٍ   تجهيز جزءٍ و  موال البصرةأمن    ابما نهبه  عليه السالم  علي المؤمنين اإلمام  
 جيش عائشة.  

 بمرافقتها  وسلم وآله عليه اهلل صلى  زوجات النبي تقنع أن عائشة حاولت           
رفضن الخروج من    جميعاً فإن أمهات المؤمنين    باستثناء حفصةه  نأال  إالبصرة   إلى

التي   فيها وأال  أب  وسلم وآله  عليه  اهلل صلىورسوله    تعاىل   مرهن هللاأبيوتهن  ن يقرن 
األ الجاهلية  تبرج  ف  . ولى يتبرجن  النبي  ن  إوبذلك   وسلم  وآله عليه اهلل صلىزوجات 

الذي قال    وسلم وآله عليه اهلل صلىطعن النبي  ألخروج مع عائشة قد  ا  نفضالالئي ر 
لكن    23".يتكن اتقت ربها ولزمت ظهر حصيرها كانت زوجتي يوم القيامةأ "  ،لهن

في كل  لعائشة  التقليدية والتاريخية  نها الحليفة  بالخروج مع عائشة ألحفصة    قِبَلت 
سورة التحريم التي تحتوي  كلنا يعلم أن  و .  وسلم وآله  عليه اهلل صلى ضد النبي    ؤامراتها م

اإللهي  اإلدانة    آياتعلى   فيهوالتهديد  نزلت  اآلقد  تلك  تهدد  إذ  القرآنية ما.    يات 
ِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما َوِإن َتَظاَهَرا َعَلْيِه َفِإنَّ  عائشة وحفصة قائلة،  ﴿ِإن َتُتوَبا ِإَلى ّللاَّ

اْلُمْؤِمِنينَ  َوَصاِلُح  َوِجْبِريُل  َمْواَلُه  ُهَو  َذِلكَ  ّللاََّ  َبْعَد  ؤامرات  مف  24﴾َظِهير   َواْلَماَلِئَكُة 
نزل  أ  ولذلك الحدود    ت كلفاق  قد   لى اهلل عليه وآله صالنبي  ضد  عائشة وزميلتها حفصة  

ولكنهما لم يتوبا والدليل    تدينهن وتطلب منهن التوبة ضدهن. إذ    سورة كاملة  تعاىل هللا  
لى  صما ولم يصدر من النبي  بتهتثبت تو قرآنية  لم تنزل بعد ذلك آية    على ذلك أنه

حديثًا يثبت توبتهما وبذلك ظلت اإلدانة اإللهية لعائشة وحفصة قرآنًا    اهلل عليه وآله
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ن تنضم حفصة إلى عائشة لمحاربة  أولذلك من الطبيعي    .ُيتلى إلى يوم القيامة
الى البصرة  وقد همت حفصة بمرافقة عائشة    .عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  

  هو  هنأعائشة رغم    مرافقةمنعها من    ، عبد هللا بن عمر  ؛الناصبيخاها  أن  أإال  
  ؛الناصبي ن  أ. ويبدو  عليه السالم ًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن يبايع  أنفسه رفض  

من  صهاك مع معاوية  ابنكان يعلم باألجندة الخفية التي رتبها   ، هللا بن عمر عبد
. والدليل على  عليه السالم  عليمؤمنين اإلمام  أجل المواجهة المستقبلية ضد أمير ال

ذلك. وأراد معاوية  فعل  عفان رغم مقدرته على    ابنذلك أن معاوية لم يتدخل إلنقاذ  
من    عبد والتخلص  الفتنة  وخلق  المواجهة  تلك  في  عائشة  استغالل  عمر  بن  هللا 

الناصبي    يهما وتفتيت الناس ليتم التمهيد لتوليابنعناصر كبيرة مثل الزبير وطلحة و 
. وهذا قد تجلى الحقًا بوضوح في نتاجات التحكيم  سلطة الحقاً هللا بن عمر ال  عبد 

عائشة   نصحت فقد  رضوان اهلل تعاىل عليها سلمة م المؤمنين أم أ  أمابعد حرب صفين!  
 خليفتي علي  -يقول   هللا رسول سمعت "لقد  ،قالت لعائشةحيث    .الخروج بعدم

 أم  بهذا  عائشة يا أتشهدين  -عصاني   فقد  عصاه  فمن ومماتي في حياتي عليكم
 واحذري  نفسك  في عائشة يا هللا  سلمة: فاتق  أم قالت  .نعم عائشة: اللهم  ال؟ فقالت 

وال  حذرك  ما منه  ورسوله  عائشة  أإال    25".الحوأب كالب  صاحبة تكوني  هللا  ن 
رضوان  م سلمة  أم المؤمنين  أعاندت وأصرت على الخروج بل وخرجت حانقة على  

ت ان تنضم اليها في تمردها على أمير المؤمنين اإلمام  رفضنها  أل  هلل تعاىل عليهاا
تكلم   أال رضوان اهلل تعاىل عليهاسلمة   م المؤمنين أم أ. ولذلك حلفت  عليه السالم   علي

 .  بداً أعائشة بعد ذلك  
لم    هانأ مر  والغريب في األ  . وتوجهت الى البصرة فقادت عائشة عصابتها            

!  ولم يكونوا في البصرة  كانوا في المدينة  عفان  ابنقتلة    رغم أنتتوجه إلى المدينة  
  ولم يكن في البصرة. كان في المدينة  عليه السالمًا عليأمير المؤمنين اإلمام  ن أ كما

ن الموارد  ع البصرة والكوفة لطلحة والزبير ألا تز تتمثل في ان عائشة كانت دوافع وقد 
كما رغبت عائشة    نهبها.قد اسالت لعابهم ورغبوا في  كانت  واليتين  المالية لتلك ال

قد تساعدها  سيرسل لها امدادات  معاوية    وظنت أن   تكون قريبة من الشامفي أن  
المؤمنين اإلمام  في   أمير  الى جيش عائشة    . عليه السالم  علي مواجهة  وقد انضم 

  رَّ فَ . وقد  بن الحكم   طلحة ومروان بن ومحمد  الزبير،  بن هللا وعبد وطلحة الزبير 
ًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أن علم  أمروان بن الحكم من المدينة إلى مكة بعد  
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 عفان.   ابن ثناء عهد  أيطلبه بسبب جرائمه  عليه السالم
نها  إ فقيل لها    .كالب. فسألت عن المكانالنبحتها  وبينما هي على الجمل            

فبئر  منطقة   وصاحتعرت  شالحوأب.  إال ما ردوني. "ردوني،  ،بالذعر   أراني 
 وآله عليه اهلل صلى خبار الرسولأمن  كان ما طلحة بن  محمد أخبرت ثم   26راجعة"

 رحمك "تقدمي  ،طلحة قال لها ابنن  أال  إمن نباح كالب الحوأب لها.    وتحذيره   وسلم
محمد بن طلحة  عن!  يها الباحث في التاريخ وتمَّ أفانظر    27".القول  هذا ودعي هللا،

كما وتتقدم نحو البصرة!    وسلم وآله عليه اهلل صلىن تترك قول النبي  أيأمر عائشة ب
ومن اجل اقناعها    . الحوأبها ليست منطقة  بأن  تعاىل باهلل  الزبير  بن  هللا  حلف عبد 

أال تعود فقد جهزوا مجموعة من الناس ليشهدوا زورًا بأن ذلك المكان ليس الحوأب.  
الزبير.   بن  هللا عبد   ادعاءات لصالح    زوراً  شهدوا   أعرابياً  ينخمس حيث أحضروا  

سالم بعد شهادات الزور  وائل شهادات الزور في اإلأ وكانت شهادة الزور تلك من  
بي قحافة من  أ   ابن مروية المزورة التي فبركها  الالتي شهدتها عائشة وحفصة لدعم  

البيت جل حرمان  أ بشهادة  اقتنعت عائشة    الشرعية. حقوقهم  من    عليهم السالم  أهل 
 لى البصرة. إ وواصلت المسير قائدة جيشها حتى وصلت الزور تلك 

جها من  و خر عن سبب   تساءل الناس  البصرة،  عندما وصلت عائشة إلى          
 ها بو ظهر حصيرها ورك  تهاغادر مو   وسلم وآله عليه اهلل صلى مر النبيأ  تهاومخالف   بيتها

  قالت كل تلك الذنوب العظيمة  ولتبرير    ! ولىتبرج الجاهلية األ  هاوتبرج  ظهر جملٍ 
 نغضب  وغلمانه، وال  عثمان والعصا؛ تقصد سوط  السوط من  لكم  "غضبنا   عائشة، 
 هذا  يرد  ثم به،  فيقتلوا  عثمان قتلة تنظروا إلى أن  الرأي من  وإن القتل؟  من لعثمان
  تمردت نها  أعائشة  قرت  وهكذا ا  28".بن الخطاب عمر جعله ما على  شورى  األمر

في الحقيقة فإن الدافع األساسي لعائشة  .  عليه السالم  عليلتخلع أمير المؤمنين اإلمام  
 هذا يرد  ن "....وأ  عليه السالم  عليكان انتزاع الخالفة من أمير المؤمنين اإلمام  

وتقر  حسب رؤية عائشة الصهاكية.    بن الخطاب"  عمر جعله ما على شورى  األمر
ظهور  كانت  و   الذي كان فيه السوط والعصا سائداً السقيفي  نمط الحكم  ك بكذلعائشة  

  ! مظلوماً قد ُقِتل  عفان    ابن ن  أدعي  ومع ذلك تتضرب بهما  المؤمنين وكبار الصحابة  
  رضوان اهلل تعاىل عليهباذر الغفاري  أ الصحابي الجليل    دم عفان من    ابن أت  بر   ولكنها

رضوان اهلل تعاىل  بطن الصحابي الجليل عمار بن ياسر    الذي تسبب به في  فتقالو 
كل ألموال  أن  عفان مِ   ابن   أت نها بر كما إوكسر ضلع عبد هللا بن مسعود!    ماعليه
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  ي رباشمع  تساهل  ال المحسوبية و ونشر  واحتكار الثروة  وظلم الناس  الناس بالباطل  
والعصا"   في "السوطئشة كل ذلك  ت عاختزل . وقد ا االسالمية  لحدودا الخمر وتعطيل  

م تكن  ل ان السقيفة  ، لكنها تتعامى،  ك جيداً در ت عائشة  إال أن  لتعبيرها!    وفقاً فقط  
صهاك لم يأِت    ابن نفسه وأن  صهاك    ابنقر بذلك  أبل كانت فلتة كما  بدًا  أ شورى  

ابي قحافة فظًا غليظًا على الناس كما صرح    ابن بل لقد فرض  بشورى  الى السلطة  
تسمى بشورى الستة اشخاص    ماصهاك في  ابنن ما فعله  أو نفسهم بذلك  أ الصحابة  

  عليه السالم   علي أمير المؤمنين اإلمام  إلبعاد  مسبقًا  محبوكة  مطبوخة و كان مؤامرة  
ئشة بنفسها تقر أن  وعا.  عفان على المسلمين   ابنوفرض    عليهم السالم  وأهل البيت 

ف الناس وانه كان فيهم نفاقا    ابنى ألنها تقول ان  ر السقيفة لم تكن شو  صهاك خوَّ
  صهاك ترك األمر شورى   ابنكما رأينا سابقًا! بل إن عائشة نفسها لم تطلب من  

كانت  وهكذا  سمته بأمة "محمد" هماًل!  أطلبت منه أن يعين خلفًا له وأال يترك ما  بل  
هله  أ بعد الحق عن  يالذي  القائم على االستخالف  السقيفة  خط  ج  تؤمن بنهعائشة  
ألمير  بي قحافة  أة  ابنفبغض  بكل الطرق.  هل الحق عن حقوقهم الشرعية  أ وإبعاد  

 صلى  له جذورها في بغضها للنبي   تاريخي بغض    عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  
تكنحيث  نفسه.    وسلم وآله عليه اهلل تنطق  عائشة تطيق حتى    لم  أمير  اسم  أن 

ذكرت اسم الفضل  وال يجب علينا أن ننسى أنها  .  عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  
في سياق سردها    عليه السالم  عليبن العباس ولم تذكر اسم أمير المؤمنين اإلمام  

امه على  بينما كان مريضًا في آخر أي  لى اهلل عليه وآلهصحادثة التي اتكأ فيها النبي  لل
ذكر  حب أن ت . وذلك الرجل اآلخر الذي لم تإلى المسجد رجلين بينما كان ذاهبًا  
ولكنها ال تحب    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  هو    اسمه وسمته "رجل" كان 

  عليه السالم   عليان تذكر حتى اسمه! فكيف ستطيق ان يكون أمير المؤمنين اإلمام  
عليها؟   فحاكمًا  عائلذلك  اإلمام  بغض  المؤمنين  ألمير  وأهل    عليه السالم  عليشة 

ذلك فإنها  صهاك أن يعين خلفًا له ول   ابنجعلها تنسى طلبها من    عليهم السالمالبيت  
البصرة    نعقت  والصهاكية  في  السقيفية  الشورى  لم  تال المزيفة  بنمط  سوى  تي  نتج 

األموي وخطها السقيفي و ومع ذلك تنادي عائشة  والمجرمين واللصوص  االنقالب  
  ، وسلم وآله  عليه اهلل  صلىالنبي     علم   مدينة  خر غير بابآ بالشورى الختيار شخص  

مير  ؛ أالغالب   تعاىل  سد هللاأ وقائد الغر المحجلين   يق األولوالصد ِ  األكبر الفاروق 
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ن اجتماع الناس على  أ بالرغم من  ،  عليه السالمطالب   أبي بن مام عليالمؤمنين اإل
بي  أ  ابنكبر من اجتماع الناس على  أكان    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  

وهكذا    هل الحق أ غير  عفان. لكن تريد عائشة غير الحق و   ابنصهاك و  ابنقحافة و 
  فلتوية"  سقيفة" . تريد عائشة  صلى اهلل عليه وآله وسلمكانت هي دائمًا منذ حياة النبي  

  كل الناس ن  أبالرغم من  " مزعومة أخرى  من "ستة رجالأو شورى مزعومة  أخرى  
  عفان باستثناء عددٍ   ابن   هالكبعد    عليه السالمًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  قد بايعت  

ومحمد    بي وقاص أ   ابنهللا بن عمر وسعد    مثال عبد أ اء النواصب  ابنمن النواصب  
 !  بن ابي سلمة

توهكذا              عائشة  بعض  حاولت  وتجييش  الوعي  ضد  أ غبيش  البصرة  هل 
بنما كانت  قد تصرفت عائشة  في الحقيقة، ف.  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  

جملها  تقود   أ إ للمسلمين!    "خليفة"وكأنها  أصحاب  ُيرَوى  الى  ذ  وصولها  عند  نه 
فقد كتبت   فيها   له قالت   رسالة  رضي اهلل عنه   العبدي بن صوحان  زيد  إلىالبصرة، 

 الخالص  هابنا  إلى هللا زوجة رسول بكر أبي  بنت المؤمنين أم عائشة "من  ،بعجرفة
 وليبلغني طالب أبي ابن  عن  الناس وخذل بيتك في فأقم أما بعد  صوحان، بن زيد

العبدي   بن صوحان زيدإال أن    29".والسالم  عندي.  أهلي  فإنك أوثق أحب  ما عنك
 عائشة إلى  صوحان بن  زيد "من إذ كتب لها،    . عقاً ا ًا صردرسل لها  أ  رضي اهلل عنه 

 بيتك،  في  تقري  أن  أمرك بأمر:  وأمرنا  بأمر أمرك فإن هللا . بعد أما .بكر أبي بنت 
 به، هللا  أمرني ما  خالف أصنع أن  تأمريني  كتابك  وقد أتاني  نجاهد، أن  وأمرنا
 غير  عندي  فأمرك أمرني،  به ما أنت  وصنعت  به أمرك هللا ما صنعت  فأكون 

العبدي حجمها الحقيقي   بن صوحان راها زيدأ وهكذا    30".له جواب ال وكتابك مطاع،
. كما أنه لم  "خليفة" العبدي بن صوحان زيد والحجم الحقيقي ألبيها والذي لم يسمه 

شرح لها خطأ  . بل  صلى اهلل عليه وآله وسلميصفها بأم المؤمنين ولم يسمها زوجة النبي  
بيتها   األولى  خروجها من  الجاهلية  تبرج  ليست من  وتبرجها  هي  ألمر  وتصديها 

 هله.  أ 
عاث جيش عائشة    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  وقبل وصول            

غار طلحة والزبير ومروان بن  أ ذ إ.  ونهباً  وسلباً   ولصوصيةً  وفساداً   في البصرة قتالً 
السبابجة  ربعين من حراسه  أوقتلوا   المسلمين في منتصف ليلٍ الحكم على بيت مال  

األنصاري   حنيف بن المخلصين ونهبوا محتوياته واعتقلوا الصحابي الجليل عثمان 
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والياً   رضي اهلل عنه كان  قبل    الذي  اإلمام  من  المؤمنين  على    عليه السالم  عليأمير 
وأحضروه الى عائشة التي تعرف معارضته  كانوا معه  الذين  قتلوا  . حيث  البصرة

مرأة حذرت عائشة من أن أخاه الذي في  ابقتله. إال ان  عصابتها  بيها لذلك أمرت  أل
نتفوا شعر رأسه  بتعذيبه. ف عصابتها  وأمرت  عن قتله    ت لذلك تراجع  . المدينة سينتقم 

 . عينيه رموشولم يتركوا حتى شعر وحواجبه ولحيته وشاربيه  
للتعامل أواًل مع إلى البصرة    عليه السالم  عليير المؤمنين اإلمام  أمتوجه            

تمرد الطليق معاوية   مواجهةن كان يخطط بالتوجه إلى الشام لأبعد  الفتنة العائشية
  عليألمير المؤمنين اإلمام  بيعة المسلمين  بذلك    الذي أعلن نفسه الخليفة متحدياً 

 صحابة من خيرة   عدداً   عليه السالم  عليم  أمير المؤمنين اإلما. وكان مع  عليه السالم
أمير كان    .رضوان اهلل تعاىل عليهما  ياسر مثال عمار بنأ وآله عليه اهلل صلى هللا رسول

راقة الدماء لذلك حاول  إكعادته على عدم    حريصاً   عليه السالم  علي المؤمنين اإلمام  
لهي الحرب. وهنا نرى تجليات سمو المنهج اإل   وا تجنبأن يولئك الناكثين  أن يقنع  أ

والذي يقف نقيضًا لمنهج    عليه السالم  علي أمير المؤمنين اإلمام  النبوي المتجسد في  
أمير المؤمنين اإلمام  ذ خرج  اقطاب السقيفة الدموي في التعامل مع المعارضة. إ

 "يا قائاًل،  م  الزبير بن العوا الى  على بغلة ومن دون سالح ونادى    عليه السالم  علي
سالحه. وعندما أخبروا عائشة بذلك   في شاكاً  الزبير  إليه فخرج  31". إلي   أخرج زبير
وعندما  ختها التي هي زوجة الزبير.  أسماء  أ؛ تقصد  32".أسماء يا "واثكلك   ،قالت

ذهب عنها خوفها  ،  من دون سالح  عليه السالم ًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أخبروها  أ
 والزبير بعضهما البعض.   عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام   . اعتنق الزبيرعلى  
  33"؟ أخرجك  الذي ما زبير،  يا  "ويحك ،  عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام   فقال

 لقيت  يوم أتذكر عثمان، بدم أوالنا  هللا "قتل،  " فقال علي.عثمان "دم   ،فرد الزبير 
يا   معه، وأنت  إليه، وضِحكت هللا، رسول إلي فضحك  ...هللا رسول فقلت أنت: 
 زبير؟  يا  أتحبه  زهو، به فقال رسول هللا لك: ليس زهوه، اً علي يدع ما هللا  رسول
 فقال له،  ظالم وأنت ستقاتله وهللا الرسول لك: إنك  فقال ألحبه،  وهللا إني  :فقلت 

 ارجع.   زبير، له علي: يا فقال خرجت، ما ذكرتها لو وهللا هللا، أستغفر  :الزبير 
 ال الذي  العار وهللا هذا  البطان؟  حلقتا  التفت وقد  اآلن  أرجع  كيف   :الزبير قال

 قبل  بالعار ارجع  زبير للزبير: يا   عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  يغسل، فقال  
لل  34والنار." العار  تجمع أن يمكن  يدعون صحابة  أن يالحظ  أقارئ  وهنا  ن من 
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 صلى  النبيلتحذيرات  لم يعطوا قيمة لما    وسلم وآله  عليه اهلل  صلى وبعض نساء النبي  
فعائشة قد خرجت من بيتها وغادرت ظهر حصيرها وتبرجت  .  وسلم وآله عليه اهلل

 اهلل  صلىتبرج الجاهلية األولى ونبحتها كالب الحوأب رغم تحذير القرآن والنبي  
كون خروجها من بيتها والطريقة التي تبرجت بها من  وبذلك ي  .لها  وسلم وآله عليه

. كما  وسلم وآله عليه اهلل صلى ورسوله  تعاىلمظاهر الجاهلية الثانية ومعصية كبيرة هلل  
 صلىرغم تحذير النبي    عليه السالم   عليالزبير ضد أمير المؤمنين اإلمام    تمردكان  

 وآله عليه اهلل صلى  ورسوله  اىلتعله كان ايضًا معصية كبيرة هلل    وسلم وآله عليه اهلل
إوسلم الزبير بما قاله النبي    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  ر  ك ِ ذَ ذ عندما يُ . 
  خرجت"!  ما ذكرتها لو وهللا هللا، "أستغفر  ،للزبير يقول الزبير  وسلم وآله عليه اهلل صلى

 .  ورجع يدعي كهنة البالط السقيفي أن الزبير انسلخ عن جيش عائشة
فخرج طلحة    .يضاً أطلحة    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  نادى    ثم           

اإلمام  فقال    . ليهإ المؤمنين  السالم  علي أمير  الذي   ما  محمد،  أبا  "يا   ، له  عليه 
 عثمان،  بدم أوالنا هللا "قتل  ،علي فقال عثمان"، بدم  فرد طلحة "الطلب  35أخرجك؟"
 أول  وعاد من عاداه وأنت  وااله من والِ  يقول: اللهم هللا  رسول سمعت أما يا طلحة

 فقال نفسه"؟   على ينكث  نكث فإنما "فمن ،هللا قال وقد نكثت، ثم  بايعني، من
 ذكرتها لو "وهللافتعبير،    !ومريب    غريب    هذا شيء  حقًا ‘ن    36".هللا  أستغفر  :طلحة

عقيدة  من طلحة يعكس هشاشة عقلية و   هللا"  أستغفر"  ، من الزبير وتعبير  خرجت"  ما
تأرجحهم   ينم  الذين  "صحابة"؛  يسمونهم  الذين  وخيانات  أولئك  بعيد  ضالل  عن 

  عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام    أربك في الحقيقة، فقد  تحتضنها قلوب الخونة.  
من  الطبيعة المتأرجحة والعقلية الفارغة لمعظم    كشف! وهذا ي شياطين الزبير وطلحة

التي كانت    حذيراته وت  وسلم  وآله عليه اهلل  صلى فأين تعاليم النبي  ".  الصحابةيسمونهم " 
عائشة    متبرجةالخارجون وامهم الن يتذكرها من يسمون الصحابة  أمن المفترض  

﴿َوَنُسوْا َحظ ًا مِ مَّا  ،  تعاىلمثل هؤالء "الصحابة" من قول هللا  ألم يحترس  ؟  ليالً  و نهاراً 
ْنُهمْ  ُذكِ ُروْا ِبهِ  ْنُهمُ  َواَل َتَزاُل َتطَِّلُع َعَلَى َخآِئَنٍة مِ  أليس مثل هذا النسيان    37؟ ﴾ ِإالَّ َقِلياًل مِ 

 َحظ اً ﴿َفَنُسوْا  ،  تعاىليسمون "صحابة" هو الذي قال فيه هللا  أولئك الذين  من جانب  
   38؟ ﴾ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ  مِ مَّا ُذكِ ُروْا ِبِه َفَأْغَرْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاءَ 

الن ذلك قد    تراجعاللزبير وطلحة بأن ييسمحوا  ن  تباع عائشة لأن  أال  إ          
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العائشي.  ي التمرد  جيش  لقول هللا  فكك  مصداقًا  ﴿َفَأْغَرْيَنا  ،  تعاىل فجاءت األحداث 
عن جيش التمرد    ومبتعداً   بينما كان الزبير راجعاً إذ أنه    ﴾.َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاءَ 

وهكذا تسببت    قتله.ف  ، أنصار عائشة وهو من جرموز، بن عمرو به العائشي لحق 
انسحاب طلحة لم يحتمل   الحكم  بن انمرو  وعندما رأى عائشة في قتل زوج أختها.

 أم ههنا رميت  أبالي  ما  ؟ ويرجع طلحة  الزبير  "رجع  ، قال  . حيث مراأل  يضاً أهو  
 فقتله.   أكحله  بسهم في فرماه  39".ههنا

اإلمام  عائشة    رفضتلقد             المؤمنين  أمير  لتجنب    عليه السالم  عليجهود 
أمير المؤمنين  ليس لها سوى السيف لمواجهة   بأنهااخبرت الوسطاء  الحرب. حيث 

م  عليه السالم   علياإلمام   ن  أال  إالقرآن    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  . فحكَّ
الذيقتل  مرت ب أعائشة   القرآن    الشاب  لم يكن  ليهإ حمل  أنه  قتلوه رغم  ا وبالفعل 

رواح الناس. وكان عمار بن  أعلى الحرب وإزهاق  عائشة    ت. وهكذا أصر مسلحاً 
حد الصحابة، في سياق تشجيعه لهم  قال ألحينما  محقاً  مارضوان اهلل تعاىل عليهياسر 

وال ننسى    40هي!" أم تطيعون  "إياه   ،يرى اراد أن    تعاىلن هللا  أ  على مواجهة عائشة،
النبي   علي  ألقال    صلى اهلل عليه وآله وسلم ان  اإلمام  المؤمنين  أن،  ب  عليه السالممير 

  صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  أ"حربكم حربي وسلمكم سلمي." كما يجب أال ننسى  
ال اختار  إمرين  أر عمار بين  ي ِ "ما خُ أنه،    رضي اهلل عنهماقال في عمار بن ياسر  

في هذا السياق كان    رضي اهلل عنهماوالموقف الراشد بالنسبة لعمار بن ياسر    أرشدهم".
في مواجهة عائشة وبذلك    عليه السالم الوقوف الى جانب أمير المؤمنين اإلمام علي  

يكشف النصان النبويان اعالهما ان عائشة كانت في مواجهة بل وفي قتال ضد  
على    عليه السالم زوجة موسى    تمرد . وهذا يذكر الباحث في التاريخ بقصة  تعاىلهللا  

منها    خلصسنن التاريخ ليست  تعاىل وهكذا يكرر هللا    يه السالمعلخليفة ووصي موسى  
  يوضح جليًا أنَّ   مارضوان اهلل تعاىل عليهأصحاب العقول الِعَبر. فقول عمار بن ياسر  

. كما أنها كانت  بضفة أخرى كانت  الشرعية    تعاىلوامر هللا  أعائشة كانت بضفة بينما  
هللا    ابتالء موسى  تعاىل من  قوم  كانت    السالم  عليه  كابتالء  وأنها  وعجله.  بالسامري 

 كما كان .  عليه السالمبزوجة موسى    عليه السالمبتالء قوم موسى  اك  تعاىلابتالء من هللا  
الشيطان   لى اهلل عليه وآلهصالنبي   بقرن  عائشة  شبه  عائشة  ولذلك    قد  رمت  عندما 



 569                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

وقالت،    عليه السالمبقبضة من التراب في اتجاه جيش امير المؤمنين اإلمام علي  
عليها قائاًل، "وما رميِت إذ    عليه السالم"شاهت الوجوه" رد امير المؤمنين اإلمام علي  

 رميِت ولكن الشيطان رمى وليعودن وباِلِك عليِك إن شاء هللا تعالى." 
أمير  مع بعضهما البعض وفي النهاية كسب    الجيشان  بدأت الحرب والتحم           

ن تسببت  أبعد    هاسر أوُعِقر جمل عائشة وتم  الحرب    السالم عليه    عليالمؤمنين اإلمام  
 بن  مروان بينهم محمد بن طلحة. كما تم أسر   شخص  ألفاً  عشر  في مقتل ثالثة

وفشلت عائشة في    .فراراً   عبد هللا بن الزبير   أمية وفرَّ  بني رؤوس  وبعض الحكم 
وقتله. فجاء    معليه السال  عليتحقيق دافعها وهو هزيمة على أمير المؤمنين اإلمام  

  . الى الهودج الساقط بينما مازالت عائشة فيه عليه السالم عليأمير المؤمنين اإلمام 
فضرب الهودج وقال، "إن حميراء إرم هذه أرادت ان تقتلني كما قتلت عثمان بن  

  ابن هذا فإن دماء    عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  وفقًا لتصريح  و   41عفان."
؛ أمير  صلى اهلل عليه وآلهنها حاولت قتل نفس النبي  وحتى أ   ئشةعفان في رقبة عا

عليه    علي وهنا نالحظ ان أمير المؤمنين اإلمام    .عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  
ي احترام. بل وصفها بكلمة "حميراء" ونسبها الى أمة إَرم  ألم يِكن لعائشة    السالم

ومن    عليه السالم ًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن أال . إتعاىلهلكها هللا  أ ذات العماد التي 
كما منَّ النبي  وجعلهم طلقاء    عنهم جميعاً  روحه النبوية عفاو منطلق نفسه االلهية  

صبح  أ وهكذا    . واعتبرهم طلقاء  دما فتحهاهل مكة بالعفو عن أ على    لى اهلل عليه وآله ص
بعد موقعة الجمل طلقاء بعد    عليه السالمًا  عليمن عفا عنهم أمير المؤمنين اإلمام  

   .لى اهلل عليه وآله ص ورسوله  تعاىلهللا  ضد   ان حاربوا
علىعائشة  حاولت             أخرى  مرة  الناس  لتؤلب  البصرة  في  أمير    اإلقامة 

يعلم    عليه السالم   علي. وكان أمير المؤمنين اإلمام  عليه السالم  علي المؤمنين اإلمام  
نها ال تألوا شرًا ويجب اعادتها الى بيتها في المدينة. لذلك هددها أمير المؤمنين  أ

وحينئذ   .بقول ما تعرفه هي وبإرسال نساء بسنان ِحداد إليها عليه السالم علياإلمام 
ورضخت    عليه السالم عبَّرت عن كرهها لبالد يقيم فيها أمير المؤمنين االمام علي  

وقررت الرجوع صاغرة الى بيتها في المدينة. وهكذا اجبرها أمير المؤمنين اإلمام  
ارسلها تحت حراسة نساء متلثمات  . حيث  على المغادرة إلى المدينة  عليه السالم  علي
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استقر  كرجال.   اإلمام  أميبينما  المؤمنين  واتخذها    عليه السالم   علي ر  الكوفة  في 
 سالمية لقربها من الشام والبصرة وبالد فارس.  عاصمة للخالفة اإل

حدثتها عائشة نابعة أوكل هذه الجرائم والقتل وسفك الدماء والمشاكل التي            
ن  أ. بل  ر عليه تتآمو   لى اهلل عليه وآله صمن نفس دوافعها التي كانت تعصي بها النبي  

مع حفصة    هاهو امتداد لتظاهر   عليه السالم   عليأمير المؤمنين اإلمام  ضد  حربها  
بالتوبة    تعاىلهللا    أمرهماحتى  تراكم  والذي    لى اهلل عليه وآلهصالنبي    ضدوتمردهما  

  "المؤمنين  و"صالحوالمالئكة    عليه السالمجبريل  إلهي فيه    بجيشما  بمواجهتهوهددهما  
القيادة اإل  النبي  إذاوأنه    لهية المباشرة تحت    تعاىل   هللا  فإنه  لى اهلل عليه وآلهص  طلقهن 

الخصائص   تلك  القرآن  وعرض  الخصائص  كل  في  منهن  خيرًا  بزوجات  سيبدله 
بما أن عائشة وحفصة لم تتوبا  . و لتتمعن فيها عائشة وحفصة وترتدعان وتتوبان

نفس  مرة أخرى ضد  العنيد  التظاهر والتمرد  ف عائشة ذلك  ن توظ ِ أمن الطبيعي  فإنه  
نابع من  .  السالم   معليهالشرعي وذريته  ؛ خليفته  لى اهلل عليه وآلهصالرسول   وكل ذلك 

المعاصرون لعائشة    أقرقد  و   . عليه السالمًا  عليبغض عائشة ألمير المؤمنين اإلمام  
عليه  ًا  ليع هللا بن عباس أنها كانت تبغض ألمير المؤمنين اإلمام    أمثال عبدمن  

  اب العصر الحديث تَّ وحتى كُ ال تحب ان تذكر اسمه. بل  الى مدى أنها كانت    السالم
 وصف أحمد حيث  .  عليه السالم ًا  عليألمير المؤمنين اإلمام    ةقد الحظوا بغض عائش

نظم شعري  ب   عليه السالم   عليألمير المؤمنين اإلمام    عائشة وبغض كراهية  شوقي
 :التالية األبيات منه نقتطف

 
 الجمل ربة عليك رمت ماذا   *   حمل   ما الجبال تأبى  جبال  يا            
 شجاها ينتزع لم  غصة أم    * شجاها        الذي عثمان أثأر            
 42الجبال موهن النساء كيد    *بالبال          يكن لم  فتق  ذلك             

 
  ، الف من الناسن تسببت في قتل اآلأبعد  من البصرة   عادت عائشة  ولما           

أم   يا  عليكِ  "السالم  ،وقالت   رضوان اهلل تعاىل عليهاسلمة   أم م المؤمنين أ على   دخلت 
 أنهك؟  ألم  حائط "يا رضوان اهلل تعاىل عليها،سلمة   أم المؤمنين أم  فقالت المؤمنين."  

  " .المؤمنين  أم  يا  كلميني إليه وأتوب  هللا "فإني أستغفر ، عائشة فقالت 43لك؟" أقل  ألم
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من عائشة هو اقرار منها بأنها ارتكبت معصية  والتعبير عن التوبة  وهذا االستغفار  
 أقل  ألم حائط  "يا  ،قولها  رضوان اهلل تعاىل عليهام سلمة  أ فكررت أم المؤمنين   كبيرة. 

كانت قد قررت    عليهارضوان اهلل تعاىل  م سلمة  أ أم المؤمنين  حيث أن     ألم أنهك؟" لك؟ 
  رضوان اهلل تعاىل عليها م سلمة  أتكلم أم المؤمنين   فلم أال تكلم عائشة مرة أخرى ابدًا.  

رضوان اهلل  م سلمة  أن أم المؤمنين  أ. ونالحظ  عائشة  هلكتعائشة بعد ذلك حتى  
 ! "يا حائط"  أسمتهابل أم المؤمنين  هالم ترد على عائشة السالم ولم تسم تعاىل عليها

هنا             علينا  السرد،  مواصلة  األأوقبل  بعض  نطرح  استناداً ن  لى  إ  سئلة 
يحارب  كمن    عليه السالمًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ليس من يحارب  أ  .التعاليم النبوية 

  وفقاً  تعاىل يحارب هللا كمن  لى اهلل عليه وآله ص  ومن يحارب النبي لى اهلل عليه وآله ص النبي
  لى اهلل عليه وآله ص  أن النبي   عليهم السالم في شأن أهل البيت  للنص النبوي الذي يقول  

سالمهم  علىحرب   لمن  وسلم  عائشة  أ   ؟ حاربهم  حرب  المؤمنين  على  ليس  أمير 
لم يقل  وعليه، أ ؟  لى اهلل عليه وآلهص ورسوله  تعاىل  حرب على هللا  عليه السالم  علياإلمام  
َفَسادًا َأن ُيَقتَُّلوْا   الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن ّللا َ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرضِ َجَزاُء  ﴿ِإنََّما ، القرآن

َوَأْرُجُلُهم مِ ْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزي    َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهمْ 
ْنَيا لم ترد أم    ماذالباإلضافة إلى ذلك،    44؟ ﴾ب  َعِظيم  َوَلُهْم ِفي اآلخرة َعَذا  ِفي الدُّ
ليس رد سالم المؤمن  أ السالم على عائشة؟    رضوان اهلل تعاىل عليهام سلمة  أ المؤمنين  

م  أم المؤمنين أ لم تقاطع أ ؟ أيامه المؤمن فوق ثالث ي خأ فرض؟ فهل يقاطع المؤمن 
م  أ؟ هل اعتبرت أم المؤمنين  هلكت عائشةعائشة حتى    رضوان اهلل تعاىل عليهاسلمة  
بل وحتى    أيامٍ عائشة مؤمنة ومع ذلك قاطعتها فوق ثالثة    رضوان اهلل تعاىل عليهاسلمة  

لى  صالنبي    رضوان اهلل تعاىل عليهاأم سلمة  م المؤمنين  أ ؟ فهل ستخالف  هلكت عائشة 
هل    ؟ كثر من ثالثة ايامألالمؤمن  أال يقاطع  أنه يجب على المؤمن  في    اهلل عليه وآله

لى اهلل  صالنبي  قد عصت    رضوان اهلل تعاىل عليهام سلمة  أ م المؤمنين  أ ن تكون  أيمكن  
رنا  يذك ِ الموقف  ا  ذوه  خير"؟   ىعل  كِ نإ"   ،لها  لى اهلل عليه وآلهصقال النبي  بينما    عليه وآله

صهاك عندما    ابنبي قحافة و أ   ابنرد السالم على   عليها السالم  الزهراء  رفض فاطمة
باذهبا   لها متظاهَرين  استشهدت.  العتذار  حتى  لهما  و كل    ومقاطعتها  هذه  تلك 

خرجوا باستنتاجات  لوا التاريخ ويَ حل ِ يُ حتى  عقول  أولئك الذين لهم  عقول  حرك  سئلة تاأل
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  ابن بي قحافة و أ  ابنتجاه    عليها السالممؤمنة كفاطمة  إلهية و حول موقف شخصية  
ر العقول  . كماصهاك حول مواقف شخصية مؤمنة أخرى  أن تلك االستنتاجات تنوِ 
. وال يجب أن ننسى أن  تجاه عائشة   رضوان اهلل تعاىل عليهام سلمة  أ م المؤمنين  مثل أ 
الكفر من ها"قد أشار إلى مسكن عائشة وقال،    لى اهلل عليه وآلهص  النبي  هنارأس 

حذرها من ركوب الجمل  كما    " .الشيطان قرن  يطلع حيث من  ،ثالثا قالها    الفتنة، 
 هامةحقائق  توضح  سئلة  هذه األ مثل  إجابات  االدبب ومن نباح كالب الحوأب. ف

هل  أ يتخذ قرارات صحيحة في مواالة  القارئ العلمي    تختص بالوالء والبراء وتجعل
. إنه أمر  هل الباطل.  أ الحق والتبرؤ من   دين االصيل. إنه  الألن األمر أمر  جلل 

لى اهلل  ص ورسوله  تعاىل نة أو نار. وأن هذا الدين ليس دين أحد بل هو دين هللا  أمر ج 
ال يمكن لصاحب العقل أن يرهن عقله لكهنة ممتلئون باألهواء السقيفية  . إذ  عليه وآله

السقيفي شيئًا سوى  ليضلونه.   البالط  لم نر من كهنة  الناس  حيث  تحنيط عقول 
المركب وذلإفي  إقحامها  و  التي  ك من اجل حماية اصنامهم البشرية  نفاق الجهل 

حدود هللا  أهلو   لى اهلل عليه وآلهصوخالفت رسوله    تعاىل  انتهكت  عليهم  بيت  ال  ظلمت 
صحاب العقول  أحتى ال يحاول  كل الجهود  كهنة البالط السقيفي  بذل  وقد    .السالم

  التي تكشف لهم أن  مثل هذه االستنتاجات الوصول الى  وضع مثل هذه األسئلة و 
و أ  ابن قحافة  وعائشة    ابنو صهاك    ابنبي  منافقين  وحفصة  عفان  وكاذبين  كانوا 

 . وناكثين وغادرين وظالمين
ساهمت    قد    السالمعليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام  عائشة ضد  حرب  أن            

ن عائشة  النهم ظنوا أخلف معاوية  كثير من الناس  تضليل الرأي العام وتعبئة ال  في
السالم  عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام  عائشة ضد  حرب  بل إن  كانت على الحق.  

كهنة  ن بعض كبار  ترسيخ الضالل والتضليل عبر التاريخ. حتى أ  فيساهمت    قد
نةأهل  من يسمون أنفسهم   أمير  عائشة على    تمردأن  لم يستطيعوا كتم حقيقة    السُّ

بو  أ ذ اعتبر  جريمة استهدفت الدولة والدين. إ كان    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
أمير المؤمنين اإلمام   عائشة وطلحة والزبير ومعاوية على تمرد  المودودي  االعلى  

 من ن موقفهم إبقوله   الجاهلية فعل من عفان  ابندم  تحت ذريعة    عليه السالمعلي  
استصوابه الشرعية الناحية "يمكن   يكن لم  العصر فذلك األحوال،  حال بأي ال 
 شاء من فيه المقتول بدم  يطالب حتى الجاهلية المعهود عن القبلي النظام  عصر
 هناك  كانت وإنما وأساليب، طرق  من يروق  ما في ذلك ويستخدم  شاء، وكيف
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  عائشة وطلحة والزبير ومعاويةل  ادانته  المودوديواصل ابو االعلى  وي  45".حكومة
  .اإلسالم قبل  الجاهلية في سائدة كانت التي بالفوضى شبيه ذلك كل "أن  قائاًل،
 الدولة وعمتها نظام واضطراب مسلم، آالف عشرة دم  إهراق عائشة خروج عن فنتج

قانون  في ال   شرعياً  إجراءً  اعتباره  يمكن ال هذا أن فلعمري  الفوضى،  هللا نظر 
وهكذا يجعل ابو    46".الدنيوية القوانين من قانون  أي نظر  في حتى بل فقط، وشرعه

الذين    في رقبة عائشة وأولئكفي تلك الحرب  الدماء التي اريقت    المودودياالعلى  
ح ان كل  ضيو الحكيمات    النساءحدى  إل وبالفعل فإن المنطق البسيط  كانوا معها.  

أفعى   أم دخلتفبعد هزيمة عائشة  عائشة.  تلك الدماء التي اريقت هي في رقبة  
 صغيراً  اً ابن قتلت امرأة  في تقولين  ".... ما  وسألتها،  ى عائشةعل رضي اهلل عنها  العبدية

النار  وجبت   : فقالت عائشة لها؟  العبدية  أم وواصلت    47".لها    رضي اهلل عنها  أفعى 
تلك المرأة  ن تحكم على نفسها بما حكمت على  أما  لكي إج عائشة  استدر ا بذكاء  

  المضطربة  ا وتكشف عن مكنونات نفسهان تخرج من طورهأو  أ  هاقتلت صغير التي  
لعائشة،    رضي اهلل عنهاأفعى العبدية   أم  الدموية. إذ قالت  طبيعتهاليعرف الناس    للناس 

واحد؟" عشرين األكابر أوالدها من قتلت امرأة  في تقولين "فما   48ألفا في صعيد 
عائشة  عائشة فخرجت  محاصرة منطقية لالذكي والقوي  اللبق و فشكل هذا التلميح  

أفعى العبدية   أم   توهكذا تحدث  49".هللا  اللعينة عدوة  بيد "خذوا ،من طورها وقالت
لتدينب  رضي اهلل عنها عائشة  مع  لهاو مباشرة    هاذكاء  دماء    توضح  في  غارقة  أنها 

؟ أتلك التي قتلت  تعاىلهنا: فمن هي عدوة هللا  عائشة  وعلينا أن نسأل  .  ضحاياها
م تلك التي فضحت القاتلة؟ ألم تسمع عائشة باآلية القرآنية التي  أ اآلالف من الناس  

لم تقتل عائشة مؤمنين في  أتقول إن من قتل نفسًا ظلمًا فكأنما قتل الناس جميعا؟  
الذي كان من أصحاب    رضوان اهلل تعاىل عليهتلك المعركة أمثال ُحكيم بن جبلة العبدي  

متعمدًا  الثفنا مؤمنًا  يقتل  من  إن  تقول  التي  القرآنية  باآلية  عائشة  تسمع  ألم  ت؟ 
سيغضب عليه ويلعنه ويعد له عذابًا عظيمًا؟ ألم    تعاىلجزاءه جهنم وأن هللا  سيكون ف

ومن كان معه وحراس بيت    رضوان اهلل تعاىل عليه  يكن قتل ُحكيم بن جبلة العبدي  
مدًا من جانب عائشة التي كانت تقود الجيش  المال من السبابجة وغيرهم عماًل متع

 حتى طلحة والزبير، قبل هالكهما، تحت قيادتها وتوجيهاتها؟ كان و 
مير المؤمنين  وكل أفعال عائشة الدموية اعالها كانت بسبب بغضها أل          

ألمير  وكرهها  عائشة    من شدة بغضالجدير بالذكر هنا أنه  و .  عليه السالم علي  اإلمام  
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المؤمنين اإلمام    المؤمنين  أمير  عندما    فإنها سجدت شكراً   عليه السالم علي  اإلمام 
رجل   استشهاد  أتاها  اإلمام  بخبر  المؤمنين  السالمعلي  أمير  شبهت  عليه  حيث   .

اإلمام   المؤمنين  أمير  اغتيال  بخبر  إمرأة    عليه السالم علي  ارتياحها  عندما  بارتياح 
 : عائشة قالتصل بيتها بعد رحلة طويلة وتتنفس الصعداء. حيث ت
  

 المسافر باإلياب  عيًنا قر كما *   النوى  بها واستقرت عصاها فألقت
 

ر مدى بغض عائشة             الشعري يصوِ  البيت  المؤمنين اإلمام  وهذا  ألمير 
عائشة  فقالت   مراد"، من قيل لها: "رجل قتله؟" . وعندما سألت "منعليه السالم علي  

 فأحرجتها زينب   50". التراب  فيه في ليس غالم  نعاه  فلقد  عياً نا  يك "فان  ،مبتهجة
عليهماسلمة   أم بنت  عائشة    51هذا؟" تقولين  "ألعلي  ، قائلة  رضوان اهلل تعاىل  فُبِهَتت 

بل ومن شدة فرحها اعتقت    52".فذكروني نسيت  إذا أنسى، "إنني  بخبث،ادعت  و 
خرين الملعون عبدالرحمن بن  خادمًا لها وسمَّته "عبدالرحمن" تيمنًا بإسم اشقى اآل

بتهاج افرح و كعالمة  ملجم ووزعت مبلغًا من المال على اولياءها من تيم وعدي  
ليس  أصحاب العقول!  أ فانظروا يا  . عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    باستشهاد 
أمير المؤمنين اإلمام  كله تجسيد لموقف وانطباعات الشيطان من استشهاد  في ذلك  

عائشة؟ وهنا  وقالته  ما فعلته    لى اهلل عليه وآلهص؟ هل ُيْرِضي النبي  عليه السالم علي  
  بي قحافة في عائشة أ   بنال   لى اهلل عليه وآلهصيتذكر الباحث في التاريخ قول النبي  

أبي قحافة   ابنكذبًا أنه ليس هناك طعام في البيت فادعى    عدة مرات  عندما حلفت 
لى اهلل  صكذبًا. فرد عليه النبي    تعاىلأن عائشة قد حلفت وأنه ال تحلف "المؤمنة" باهلل  

قد    لى اهلل عليه وآلهصوهذا يعني أن النبي    53م ال؟"أ"وما يديرك أمؤمنة هي    عليه وآله،
بينما  مؤمنة  عائشة  . فكيف تكون  منةابي قحافة بأن عائشة مؤ   ابندحض إدعاء  

رمز الحق أمير المؤمنين اإلمام  غتيال  إوتفرح بهل الحق  تبغض أ الحق و حارب  تهي  
عندما   لى اهلل عليه وآلهص قول النبي  باحث عن الحقيقة  وهنا يتذكر ال.  عليه السالمعلي  

 حيث من  ،ثالثاقالها    الفتنة، هنارأس الكفر من ها"   ،لى بيت عائشة وقالإ شار  أ
  يقول لعائشة عندما تتجاوز  لى اهلل عليه وآلهصوقد كان النبي    " .الشيطان قرن  يطلع

بوها أ بينما يقر    54"يا عائشة هل جاءك شيطانك؟"،  لى اهلل عليه وآلهص  النبي  حدودال
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في الحقيقة، فإن العائلة    . كما رأينا سابقاً   ن له شيطان يعتريه نفسه أبي قحافة  أ   ابن 
نة دينهم  نهم سُ أ عون  يأخذ من يدَّ ك  مع ذلو يسكنها الشيطان.    القحافية هي عائلة

على  ظل الشيطان يسيطر  وهكذا    ! ن يطاشيكهذه؛ عائشة وابوها، تعتريها السرة  أمن  
الجنابة بطريقة عمليةن  دى بها ألأ عائشة طوال حياتها مما     تعلم الرجال غسل 

لتشين بها صورة    55الكبير"رضاع  إتنتج مرويات متفحشة كمروية "و   الرجال  وأمام 
  لى اهلل عليه وآله صمرويات أخرى مخزية ومشينة ومسيئة للنبي    أنتجت   كمااإلسالم.  

فالم المسيئة التي تخرج من  سالم كل سيناريوهات األدين اإل   ألعداءرت عائشة فَّ فو 
النبي    آلخروقت   اإل   لى اهلل عليه وآلهصضد  صورته  صورة دين    وه وتش  لهيةلتشين 

"إال رسول هللا" بداًل    ، . وال يملك كهنة البالط السقيفي إال أن ينعقوا قائليناإلسالم 
.  من تلك األوساخ والتبرؤ من منتجيهاالقذرة  من ان يعكفوا على تنقية موروثاتهم  

.  لى اهلل عليه وآله صورسوله    تعاىل هللا    دينحدثت في  أنها  أولذلك فقد كانت عائشة تعلم  
ن يتم  أطلبت  عندما علمت قاب قوسين او أدنى من الهالك فقد  لذلك  و قرت بذلك  أو 

فعند هالكها قالت، "إني  !  لى اهلل عليه وآلهص  النبيبالقرب من  وليس    دفنها في البقيع
   56قد أحدثت بعده فادفنوني مع أخواتي، فدفنت في البقيع."

اعتبر    إذا في تناقضات تفضحهم. فالسقيفي  ولألسف يسقط كهنة البالط            
  للخالفة كفار، بي قحافة  أ   ابن اغتصاب    أولئك الذين رفضوا ن  أكهنة البالط السقيفي  

علي  أمير المؤمنين اإلمام  على    ومعاوية  بي قحافة وطلحة والزبير أة  ابنليس خروج  أ
علي  يكون من تمردوا على أمير المؤمنين اإلمام  هل يمكن أن    ؟ كفر     عليه السالم
خطأ فقط بينما أن من لم يعتبروا    رتكبي تلوه "مجتهدين" وموحاربوه بل وق  عليه السالم

هذه    ابن فما  "مرتدين"؟  يعتبرون  له  الزكاة  دفع  ورفضوا  شرعيًا  قحافة خليفة  ابي 
المختلة  لمصلحة  والناصبية   المعايير  فقط  تسويقه  يتم  "االجتهاد"  فمصطلح  ؟ 

القاسطين والخارجين  النواصب والمنقلبين والخائنين والناكثين والظالمين والكاذبين و 
ابي قحافة ويقفون الى جانب    ابن سالح االرتداد ضد من يرفضون  يتم توظيف  بينما  

البيت   كذباً .  عليهم السالم اهل  السقيفي  البالط  كهنة  مع  أ  ويدعي  الدين  نصف  ن 
علم والقائم على  الباب مدينة  حاربت   نْ للدين مَ  ن تكون مرجعاً أفهل يمكن   ! عائشة

عطاها  أ ؟ من الذي  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    ؛ التأويل اليقيني الجازم أمر  
وهو    وسلم  لهلى اهلل عليه وآصلم يسمع كهنة البالط السقيفي قول النبي  أنصف الدين؟  

بإ يشير   الشيطان يخرجان منه؟ فهل يمكن  ألى مسكن عائشة  الفتنة وقرن  ن  أن 
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للدين ب لم  أ  !؟بعد كل الذي حدث منها  حوالاأل  ي حال من أتكون عائشة ممثلة 
يسمع كهنة البالط السقيفي باآليات القرآنية التي قارنت عائشة وحفصة بامرأتي نوح  

صهاك    ابنقر  أعائشة وحفصة وقد  ل  تعاىلؤكد إدانة هللا  ت  القرآنية  تلك اآليات؟ ف ولوط
اآلي  نأنفسه   القرآنية ا تلك  وحفصة؟    ضدنزلت    ت  يقرأأعائشة  ا   لم  لبالط  كهنة 

لِ لَِّذيَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة ُنوٍح َوِاْمَرَأةَ   ﴿َضَرَب ّللاَُّ َمَثالً   ، اآليات القرآنية التي تقولالسقيفي  
ِ َشْيئاً  َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا ُلوطٍ   َصاِلَحْيِن َفَخاَنَتاُهَما َفَلْم ُيْغِنَيا َعْنُهَما ِمَن ّللاَّ

اِخِلينَ َوِقيَل   الدَّ َمَع  النَّاَر  اآليات    57﴾اْدُخاَل  قارنت  وحفصة    اعالهأ وهكذا  عائشة 
كانتا كافرتين متزوجتين بصالحين لكن لم ينفعهن زواجهن    تينبامرأة نوح ولوط الل 

  ذلك كان مصيرهن النار! وفي اآليةلو   جيهماألنهن خانتا زو   شيئاً   تعاىل  نبياء هللا أمن  
قلبيهما قد انغمسا في    نأيخبرهما  عائشة وحفصة و   تعاىل  هللاالتالية يحذر    القرآنية

. حيث  بجيش ال قبل لهن به  ماحذرهي التوبة و   مامنه  تعاىل  طلب هللايو االنحراف.  
ِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما،  تعاىليقول هللا   ّللاََّ ُهَو   َوِإن َتَظاَهَرا َعَلْيِه َفِإنَّ  ﴿ِإن َتُتوَبا ِإَلى ّللاَّ

انه    تعاىلهللا    مابل وهدده  ﴾ َظِهير   َواْلَماَلِئَكُة َبْعَد َذِلكَ  َمْواَلُه َوِجْبِريُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنينَ 
فإنه سيبدله بزوجات خيرًا منهما. يقول هللا    صلى اهلل عليه وآله وسلمطلقهما النبي    إذا 

مِ نُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت   اجًا َخْيراً ﴿َعَسى َربُُّه ِإن َطلََّقُكنَّ َأن ُيْبِدَلُه َأْزوَ ،  تعاىل
َساِئَحاتٍ  َعاِبَداٍت  َوَأْبَكاراً  َتاِئَباٍت  قال "ربه"؛ يقصد    تعاىل  ونالحظ أن هللا  58﴾َثيِ َباٍت 

عائشة وحفصة    تعاىلهللا  هدد  وهكذا  "ربكم"!    تعاىل  ولم يقل هللا  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
منه  هسيبدل  هنإف  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبي  ما قهطل  إذا انه   الزوجات  أو   مابخير  ن 

َساِئَحاتٍ  َعاِبَداٍت  َتاِئَباٍت  َقاِنَتاٍت  مُّْؤِمَناٍت  ﴿ُمْسِلَماٍت  سيكونن  َثيِ َباٍت   البديالت 
هن  ن الزوجات البديالت  أخصائص عائشة وحفصة مادام    إذا فما هي    !﴾ َوَأْبَكاراً 

على أصحاب  ؟  ﴾َثيِ َباٍت َوَأْبَكاراً  ﴿ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاتٍ 
يوالون  التي ستجعلهم الحقائق المغيبة  يكتشفوا  لالقرآنية العقول التدبر في هذه اآلية  

عائشة لم تلتزم بالشروط  أن  أنه من الواضح  من أهل الباطل.    يتبرأون و أهل الحق  
حتى يبقين    وسلم وآله  عليه  اهلل صلىعلى نساء النبي    تعاىل اإللهية التي فرضها هللا  

عليهن التقوى وعدم الخضوع بالقول   تعاىلمختلفات عن بقية النساء. الم يشترط هللا 
  عليهن قول المعروف؟ الم يشترط هللا   تعاىلحتى في تلبية الحج؟! ألم يشترط هللا  

تبرج الجاهلية    عليهن عدم التبرج  تعاىل عليهن الوقر في البيت؟ ألم يشترط هللا    تعاىل
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هللا  األولى يشترط  ألم  هللا    تعاىل؟  وطاعة  الزكاة  وإيتاء  الصالة  إقامة    تعاىل عليهن 
﴿َيا ِنَساَء   ، قرأت عائشة اآلية القرآنية التي تقول  ل؟ هوسلم  وآله عليه  اهلل صلى  ورسوله

َن النِ َساِء ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْولِ  النَِّبي ِ  َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه   َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مِ 
َوَأِقْمَن   َن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اأْلُوَلىَوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َواَل َتَبرَّجْ  َمَرض  َوُقْلَن َقْواًل مَّْعُروفًا *

َكاَة َوَأِطْعنَ  اَلَة َوآِتيَن الزَّ هل التزمت عائشة بهذه الشروط اإللهية    ؟﴾ّللاََّ َوَرُسوَلهُ  الصَّ
قد طلق زوجة من    وسلم وآله  عليه اهلل  صلى كان النبي  إذا القرآنية اعالها؟ ف  ات في اآلي

كان    ماذافزوجاته لمجرد أنها قالت له عند دخوله إليها، "إني أستعيذ باهلل منك"،  
 صلىسيفعل لعائشة التي ارتكبت بعد استشهاد النبي    وسلم  وآله عليه اهلل  صلى   النبي

  كان النبي  إذا منه؟ ف  تعاىل باهلل    ما يستعيذ كل ذي فطرة سليمة  وسلم وآله  عليه  اهلل
قد طلق زوجة من زوجاته لمجرد أنها قالت لو كان نبيًا لما    وسلم  وآله عليه اهلل  صلى

سيفعل لعائشة   وسلم وآله عليه  اهلل صلى كان النبي ماذاف ، عليه السالم ه إبراهيم ابنمات 
ما يستعيذ كل ذي فطرة    وسلم  وآله عليه اهلل  صلى ارتكبت بعد استشهاد النبي  التي  
 ؟منه تعاىلباهلل   سليمة
       
 موقعة صفين  و معاوية   تمرد

نصَّ                     الذي  معاوية،  الطليق  خليفة  كان  نفسه  بذلك  ب  موازيا 
. في الحقيقة فقد ظل معاوية  عليه السالمعلي  الشرعية ألمير المؤمنين اإلمام  خالفة  ال

سالمية  سفيان كذلك منذ بداية الدعوة اإل  و هل الحق كما كان ابأ الحق و متآمرًا ضد 
صلى اهلل عليه وآله  هم الذين أخبر النبي  . فوكما كان أقطاب السقيفة كذلك  وحتى هلك

 أقوام، صدور في ضغائن"   ،قائالً   عليه السالم  اً عليعنهم أمير المؤمنين اإلمام    وسلم
ن يستغل  أحاول  حدهم. حيث  أ  الطليق معاويةكان  إذ  "  .بعدي  من لك إال يبدونها ال

من المدينة    هبعد أن خذله رغم قرب جيشعفان    ابن   حمال الخطايا عمه    ابن قميص  
 في ذلك الحين.  

راقة  إتجنب  لد  و جه  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    بذل  يضاً أوهنا           
، على  هل الحق أ في عناده السفياني للحق و   ،ن الطليق معاوية أصرأال  إالدماء  
 آخر وكان.  عفان  ابنبدم    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  وطالب    الحرب 

 "انصرفوا عني،، عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام  لُرُسل  الطليق معاوية كالم 
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نين  صهاك ألمير المؤم  ابنقاله  وهو قول مشابه لما    59".السيف إال عندي فليس
ابي قحافة. وإنه مشابه    ابن عندما هاجموا بيته واخذوه الى    عليه السالم اإلمام علي  

. وهكذا تشابهت  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  قالته عائشة لرسول  ايضًا لما  
 عائشة ومعاوية. صهاك و   ابنقلوب  

والطليق معاوية  عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام نشبت المعركة بين           
الف  تسبب الطليق معاوية في قتل عشرات اآل.  الفرات  نهر   من بالقرب   ؛ في صفين 

و  أقاب قوسين    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  عندما كان  لكن  من الناس و 
وَ   ى أدن االنتصار  الهروب    همَّ من  على  معاوية  بن    نأ ال  إالطليق  عمرو  خدعة 

وهي دعوة    على الرماح طلبا لالحتكام إلى القرآنرفع المصاحف  انقذته؛  العاص  
وهذا كان نتاج اجتماع معاوية وعمرو بن العاص في مكان ريد بها باطل.  أحق  

جتماع معاوية اال ينتج إال شرًا. ففيما يختص ب  في مكان واحد  واحد. فاجتماعهما
النبي   كان  واحد،  مكان  في  العاص  بن  وسلموعمرو  وآله  عليه  اهلل  نص  صلى  ح  قد 

ال يجتمعان على خير    فإنهمااجتمعا ففرقوا بينهما    رأيتموهما  إذا "المسلمين قائاًل،  
  عفان من هذا التوجيه النبوي؟ وقد أدرك   ابنلكن أين كان أقطاب السقيفة و   60". بداً أ

استغالل لدعوة حق  دعوة تحكيم القرآن هو    نأ  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
أمير المؤمنين  لكن أصر بعض ممن كانوا مع    .اعترض عليهالذلك  جل الخدعة  أمن  

قالوا  و   على قبول عرض التحكيم ، مثل االشعث بن قيس،    عليه السالم علي  اإلمام  
اإلمام   المؤمنين  أعطاك،  عليه السالمعلي  ألمير   إلى ودعاك الحق، معاوية  "قد 

  ا يعلمو من قبلوا بخدعة التحكيم لم يكن  في الحقيقة، فإن    61".منه قبلأف هللا، كتاب
المؤمنين اإلمام    مقامال ارتباطه باإللهام  م يدركوا  ول   عليه السالم علي  اإللهي ألمير 

ولم يؤمنوا بالحديث النبوي الذي    مع الحق والحق معه  لهي الذي يجعله دائماً اإل
مع القرآن وأن القرآن معه وأنهما ال   عليه السالم  اً علييقول إن أمير المؤمنين اإلمام  

دين االصيل تصبح  ال. ومثل تلك االمة التي تركت  عن بعضهما البعض  يفترقان
ضحية سهلة لخدعة امثال عمرو بن العاص وتقع في الفتنة. كما أن وجود مثل  

المؤمنين اإلمام    الناس حولأولئك     هنأيدل داللة واضحة ب  عليه السالم علي  أمير 
جبهات  جميع المن نتاج المؤامرة السقيفية التي عملت على  نافقين  مب  كان محاطاً 

 .  عليهم السالمالبيت  أهلالناس عن    ُيبِعدلخلق انحراف 
مؤمنين  أمير الجيش  صف   تباعه في شق أ قيس و  بن مثال األشعثأتسبب            
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السالمعلي  اإلمام   مجموعتين.   عليه  رفض  إلى  في  المؤمنين  أمير  مع  مجموعة 
  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  حاول  .  يهالتحكيم ومجموعة أخرى توافق عل 

لتحكيم من  إلى اقد التجأ  ن معاوية  أأولئك الذين قبلوا التحكيم على اساس    قناعإ
قيس   بن لكن استطاع األشعث   تنخدع.    الناس أنعلى  يجب  وال    . خدعةأجل ال 
. لذلك  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ن يفرضوا االنشقاق في جيش  أ  وأتباعه
يملك خيارًا سوى انتظار نتيجة التحكيم    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  لم يكن  

للتاريخ  لكن  .  اوسع   الشرخ في جيشهيصبح    حتى القارئ  وجود مؤامرة  ويستشعر 
قاب    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  عداد يتم تنفيذها في حالة كان  مسبقة اإل

 قيس بن األشعثوهذا نالحظه في ترشيح  .  كسب المعركةمن    ىو أدنأقوسين  
من والية    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    الذي خلعه  ،األشعري  موسى يبأل

اإلمام   معسكر عن   ممثالً  ليكون الكوفة،   المؤمنين  السالم علي  أمير   في عليه 
 موسىيعلم ان ابو    عليه السالم  اً عليوكان أمير المؤمنين اإلمام  التحكيم.   مفاوضات 
لذلك  األشعري   ضده  تعيينسيكون  على  وقال  ممثالً   هاعترض   موسى "إن   ، له 

 يس ل وإنه األمويين ومكائدهم،  معسكر  ممثل وهو  عمرو بن العاص؛ عن  ضعيف 
علي  أمير المؤمنين اإلمام  اقترح    62".الجمل يوم  عني الناس لوخذَّ  فارقني وقد بثقة،

في مفاوضات    هاألشتر ليمثل معسكر  مالك عباس أو بن  هللا  عبد إما  تعيين    عليه السالم
علي  أمير المؤمنين اإلمام  جيش    في ونتيجة إلصرار المجموعات المتمردة   التحكيم. 

عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام    قال  ،شعري موسى األ  يعلى اختيار اب  عليه السالم
لتلك    ووفقاً  التحكيم.  الجانبان على ترتيبات  وقَّع  63". ما أردتم "فاصنعوا   ، لهم   السالم

   .نتيجتها وقفا القتال حتى عقد التحكيم وظهورأالوثيقة  
أنه  و            أمير  ْول  مراكز قوى وتأثير حَ هناك  كانت  عليه فإنه من الواضح 

أمير المؤمنين    ُحكمن تتجاوز  أمستعدة  . وكانت  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
لى  صالنبي  قول  وكأنهم لم يسمعوا    يضاً أبل وتخالفه وتقاتله    عليه السالم علي  اإلمام  

 من هدى هم يخرج لن  ، عليه السالمعلي  ام  أمير المؤمنين اإلمأن  لهم    لهآو  اهلل عليه
م  حكِ لى القلوب عندما يُ إن تجد سبيلها  ألكن هيهات للهداية    .ضاللة  في هميدخل ولن

  استشهادبعد    ت انقلبيها. فمثل تلك القلوب هي التي  عل   ماقبضتهوالنفاق  الضالل  
  ة سامري  الى جنود  تل بعجلهم السامري وتحوَّ  ت بمباشرة وتشرَّ   له آو لى اهلل عليهصالنبي 
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من    قبل انتهاء لجنة التحكيم والدليل على ذلك أنه حتى  هل الحق.  أ لحق و اناطح  ت
أمير المؤمنين اإلمام    من بين جنود جيش  المقاتلين من ظهرت مجموعة  ،مهامها

لكتاب    مخالفاً اعتبروه  . حيث  التحكيم  قبول بالندم على  ت  تظاهر و   عليه السالم  اً علي
من  معاوية    ةتلاقمرغبوا في  لذلك  و   كبيراً   ذنباً للتحكيم  بل واعتبروا موافقتهم    تعاىلهللا  

 كافر! فذهبوا   ذلك الذنب  من لم يتب عنأن  اعتبروا  كما  جل محو ذلك الذنب.  أ
ن  أال  إالتحكيم.   وثيقة يطالبونه بنقض  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام   إلى

 وشرطنا وبينهم كتاباً  بيننا كتبنا "قد  ، قال لهم  عليه السالم اً علينين اإلمام أمير المؤم
أمير المؤمنين  جيش   عن وا  وعندئذ انشق  64". ومواثيقنا عهودنا عليها وأعطينا شروطاً 
  عبد تحت قيادة  الكوفة   قرب الحرورية وعسكروا عند قرية  عليه السالمعلي  اإلمام  

النهروان وعسكروا عنده.   يعرف بجسر  مكان إلى انتقلواثم    .الراسبي  وهب  بن هللا
مقاتله   وقرروا  بالخوارج.  ُعِرُفوا  اإلمام  وقد  المؤمنين  نفسه.    عليه السالمعلي  أمير 

 عليه اهلل صلىالنبي  سماهموقد   .بظهورهم قد قال  وآله عليه اهلل صلى الرسولكان و 
 صلىلكثرة سجودهم وبالرغم من ذلك فقد وصفهم النبي   السود لجباه أصحاب ا   وآله

   ...الرمية من السهم  يمرق  كما الدين  من يمرقون  "قوم  ،نهمإ  قائالً   وآله عليه  اهلل
  65". تراقيهم  يتجاوز ال يتلون القرآن

 موسى أبي)الحكمان  جتمعأ ذ إ وفي تلك اآلونة ظهرت نتيجة التحكيم.            
الجندل.   دومة في شهور ثمانية بعد مع مرافقيهما(  العاص بن   عمروو   األشعري 

 األشعري  موسى أبي اقتراح بن العاص عمرو استمرت أليام َقِبل وبعد مفاوضات
 بن  هللا  وتعيين عبد ومعاوية، عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام   من كل بخلع
ن المؤامرة كانت محبوكة  أعقل  مسكة من  خليفة. وهنا يدرك كل باحث له   عمر

عليه  علي  ألمير المؤمنين اإلمام  بيه عدو  أن عبد هللا بن عمر مثل  ألبعيد  منذ زمن  
  ب جداً قرَّ موفي نفس الوقت    عليه السالمولم يبايع أمير المؤمنين اإلمام علي    السالم

أب أمن معاوية و  قام  على   ليعلنا بن العاص األشعري وعمرو موسى وجندته. ثم 
 بن هللا صهر عبد هو الذي    األشعري؛  موسى أبو فقال التحكيم.   الناس نتيجة

 ومعاوية، علياً  أن نخلع وعمرو رأيت  وإني العرب، أكلت قد الفتنة هذه  "إن  ،عمر
 قام  ثم   66."لساناً  وال الحرب يداً  هذه  في يبسط لم  فإنه عمر، بن هللا لعبد ونجعلها
المسلمين، موسى أبو هذا الناس، "أيها  ،بخبث  ،وقال العاص ابنعمرو    شيخ 

  67". معاوية وأنا أثبت علياً  خلع قد بالدنيا،  الدين  يبيع ال ومن  العراق، أهل  وحكم
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  بعض   موسى إلى مكة. ورجع ورجع أبو  بالشام، معاوية تباعه إلىأو  ورجع عمرو
 دثح بما  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام   الكوفة. علم  معه إلى كان ممن

ت مخرجات تحكيم دومة الجندل غير ملزمة  أصبحسبب ذلك الخداع  وب   . دومة في
   بدأ يجهز لقتال معاوية.   ولذلك عليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام  على

المودودي  وكما             األعلى  أبو  معاوية    ابنانتقد  انتقد  فإنه  عفان وعائشة 
عليه  علي  أيضًا. إذ أقرَّ أبو األعلى المودودي برشد خالفة أمير المؤمنين اإلمام  

عليه السالم    ف سيدنا علي  رُّ َص وتَ ، "أحداث صفين . إذ يقول المودودي في  السالم
في    68."ك من الملوك د وملِ وما سلكه في هذه الحرب يظهر الفرق بين خليفة راش 

إ لمعاوية  الحقيقة،  مهد  الذي  هو  السقيفة  أقطاب  انحراف  أن  ن  األعلى  إال  أبو 
المودودي لم يملك الشجاعة الكافية ليدين أقطاب السقيفة الذين هم جذور انحراف  

اسيون، العثمانيون،  ب، عائشة، معاوية، يزيد، الععفان  ابنأولئك الذين اتبعوا خطَّهم؛  
 ية، االخوانية، الخ. الوهاب

 
 حرب النهروان  و تمرد الخوارج  

لى  إ   تحركللاالستعداد    عليه السالم علي  بدأ أمير المؤمنين اإلمام                      
. فقد بدأت  عليه   تمردتي تاستمالة تلك المجموعة ال   ولذلك أراد الشام لمقاتلة معاوية  

  مواجهةفشال مخطط  الجهود البذل كل  وت   رض فساداً تعيث في األتلك المجموعة  
كتب لهم  فقد  معاوية. في بادئ االمر    لتمرد  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
 اللذين  الرجلين هذين فإن بعد، "أما  ،قائالً   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  

 بلغكم إذا ف هللا، من هدى بغير هواهما واتبعا هللا خالفا كتاب قد  حكمين  ارتضيناهما
 الذي األول األمر على ونحن وعدوكم،  عدونا إلى فإنا سائرون  فاقبلوا،  هذا  كتابي

احتوى على ما    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ن خطاب  أورغم    69".عليه كنا
ن الخوارج أصروا  أال  إمحاربة معاوية    أال وهو  فيه  ون رغبدَّعي الخوارج أنهم يكان ي
  يضاً أ نهم هم  أ. وهذا يدل على  عليه السالم علي  ألمير المؤمنين اإلمام    معاداتهمعلى  

عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام  يعمل لصالح معاوية. فقرر استخباراتيًا   كانوا جناحاً 
يشنون غارات على الطرقات   أخذوا  همالشام. ولكن ويسير نحو  ن يتركهم أ  السالم
  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  فقرر    .قتلون الناس ويمثلون بجثثهموي   ن وينهبو 
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اإلمام  وكان  .  ههميواج أن المؤمنين  كالمعتاد حريصًا على    عليه السالم علي  أمير 
إ الدماء  تجنب  ولكنهم وعنه  إ فلذلك  راقة  رشدهم  إلى  ليرجعوا  على   أصروا ظهم 
اإلمام   فقاتلهم  تمردهم.  المؤمنين  كبرى.    عليه السالمعلي  أمير  هزيمة  ذ  إوهزمهم 

تسعة  النهروان  يوم عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام   جيش  من  ُقِتل أنه ُيروى 
  آالف أربعة عددهم  كان  أن بعد عشرة  إال الخوارج من  لكن لم يفلت  فقط  شخاصأ

التي نراها اآلن تتقمص  ك  نهم كانوا عصابات داعشية جبانةأوهذا يوضح    .متمرد
أمير المؤمنين  هذا االنتصار الكبير على الخوارج أراد   . وبعدالدين لتفسد في االرض

 نحو سيربمواصلة المجيشه  العالية لعنويات الميستثمر  أن عليه السالم علي اإلمام 
تحت ذريعة إعادة تسليح  مواصلة المسير نحو الشام   جيشه غالبيةرفض   الشام لكن

يحرص على عدم العودة  كان    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  إال أن    الجيش. 
لكن تحت    فشلوا في التعبئة مرة اخرى.و ي أإلى الكوفة حتى ال تتأثر معنويات جيشه  

 أن  وأمرهم عسكر خارج الكوفةو   عاد بهمالى الكوفة فإنه  صرارهم على العودة  إ
  . عالية  عسكرية بيوتهم لتظل معنوياتهم ال ارةزي من يقللوا  يمكثوا في المعسكر وأن 

علي  امير المؤمنين اإلمام  الكوفة ولم يبق مع   إلى ويتسللون  يرجعون  بدأوا  لكنهم 
أمير المؤمنين    أدرك صحاب المخلصين. وعندما  األ  سوى عدد قليل من  عليه السالم

 إلىالمخلصين    هصحابأ مع   جيشه رجعالنفسية التراجعية ل  عليه السالمعلي  اإلمام  
 الحرب.   إلى نهم كرهوا الخروجأ ال إالكوفة وحاول من هناك تعبئتهم مرة أخرى 

عليه  إن الظروف التي واجهها أمير المؤمنين اإلمام علي  في الحقيقة، ف         
واجهه  ذكرنا ت  السالم الذي  فلى اهلل عليه وآله وسلمصالنبي    بالواقع  الدعوة  .  بداية  منذ 

واقعًا يعج بالمنافقين    لى اهلل عليه وآله وسلمص قد واجه النبيالمية وحتى استشهاده ف االس
بي  أ   ابنحاول  قبل معركة بدر  كما رأينا سابقًا فإنه  فوالجبناء والفرارين من المعارك.  

تصريحات تجعلهم  ب  . فقد عبَّرا لى اهلل عليه وآله وسلمصالنبي    تثبيط  صهاك  ابنقحافة و 
وكشفا عن مودتهما الكامنة تجاه قريش الكافرة واصبحا رمزا  لجاهلية  سفراء الشرك وا 

ُكْم َأْوِلَياءَ  ﴿َيا لمعنى اآلية القرآنية التي تقول،    َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوَّ
اْلَحق ِ  َن  مِ  َجاَءُكم  ِبَما  َكَفُروا  َوَقْد  ِة  ِباْلَمَودَّ ِإَلْيِهم  َوِإيَّاُكمْ  ُتْلُقوَن  الرَُّسوَل  َأن   ُيْخِرُجوَن 

ِ َربِ ُكْم ِإن ُكنُتمْ  وَن ِإَلْيِهم   َخَرْجُتْم ِجَهادًا ِفي َسِبيِلي َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتي ُتْؤِمُنوا ِباهللَّ ُتِسرُّ
ِة َوَأَنا أَْعَلمُ  ِبيلِ  َيْفَعْلُه ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواءَ َوَمن  ِبَما َأْخَفْيُتْم َوَما أَْعَلنُتمْ  ِباْلَمَودَّ   70﴾.السَّ

قواًل شجاعًا    رضوان اهلل تعاىل عليهلمقداد  صهاك، فقد قال ا  ابنابي قحافة و   ابنبعكس  
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  . إذ يقرُّ عبد لى اهلل عليه وآله وسلمص  ورسوله  تعاىل ومشجعًا ينم عن إيمانه العميق باهلل  
المقداد مشهدًا ألن أكون أنا صاحبه أحب إليَّ  هللا بن مسعود قائاًل، "لقد شهدت من  

فارسًا وكان رسول هللا   غضب احمرت    إذامما في األرض من شيء كان رجاًل 
وجنتاه فأتاه المقداد على تلك الحال فقال أبشر يا رسول هللا فوهللا ال نقول كما قالت  

بعثك بالحق  ولكن والذي    -فاذهب انت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون   -بنو إسرائيل
وفي    71لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك أو يفتح هللا لك."

، "امض لما أراك هللا فنحن معك. وهللا  رضوان اهلل تعاىل عليه  رواية أخرى قال المقداد
فاذهب انت وربك فقاتال إنا هاهنا    – ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى  

بنا إلى برك الغماد    فوالذي بعثك  - قاعدون   )موقع بعيد يجاور  بالحق لو سرت 
من    لى اهلل عليه وآله وسلمصفُسرَّ النبي    72لجالدنا معك دونه حتى تبلغه."ساحل اليمن(  
النبي  و   رضوان اهلل تعاىل عليهقول المقداد   أبي    ابن عن    لى اهلل عليه وآله وسلمصأعرض 

ال يعرض إال    لى اهلل عليه وآله وسلمصصهاك وعلينا أن نتذكر أن النبي    ابن قحافة و 
  ابن الخندق تجمعركة  وفي  عن المنافقين ألنه مأمور بأن يعرض عن المنافقين!  

و   ابن  قحافة  ود    مواجهةمن    صهاك  ابن ابي  عبد  بن  هللا  لكن  عمرو    تعاىل كفى 
  عندما قتل عمرو بن عبد ود  عليه السالمعلي  القتال بأمير المؤمنين اإلمام    مؤمنين ال

أبي قحافة    ابن كبارًا في عيون  أولئك الذين كانوا  وعددًا كبيرًا من صناديد الشرك؛  
النبي  ثبَّ القد    صهاك!   ابنو  قحافة و   بنال  لى اهلل عليه وآله وسلمصت  صهاك    ابن أبي 
وآله  لى اهلل عليه  صمر النبي  أوعندما    .أنهما ليسا من أهل الشجاعة والقتال والجهاد ب

ليرمي   صهاك سهماً   ابنأخرج  ،  صهاك بالخروج لمبارزة ضرار بن الخطاب  ابن  وسلم
مرة اخرى    لى اهلل عليه وآله وسلمصالنبي  وهكذا أثبت  .  به ضرار بن الخطاب من بعيد

ُأُحد فروا  معركة  . وفي  صهاك بأنه ليس من أهل الشجاعة والقتال والجهاد   بنال
أمير المؤمنين  لسيوف المشركين يدافع عنه    ليه وآله وسلملى اهلل عصوتركوا النبي    جميعاً 
وصعوده الجبل  في معركة ُأُحد  صهاك فراره    ابنوقد وصف  .  عليه السالمعلي  اإلمام  

النبي    صهاك  ابنفي الحديبية خالف  أما    !نثى التيس الجبلي( أ روى )رار األكفِ   بأنه
بينما    لى اهلل عليه وآله وسلمص سابقًا.  رأينا  كما  يتجبنون  فروا  فإنهم  في خيبر  وشاققه 
علي  حصون خيبر على يد أمير المؤمنين اإلمام    تعاىلاآلخرين ففتح هللا  يجبنون  و 

أبي قحافة   ابن فيه أن    كشفونتذكر ايضًا كتاب أسامة بن زيد الذي  .  عليه السالم



 584                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

المدينة ورفضا   ابنو  إلى  من جيشه ورجعا  تسلال  قد  الشام.    صهاك  الى  الخروج 
ومخالفات  واجه مشاققات    عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  نستطيع أن نقول أن  

عائشة وطلحة والزبير ومعاوية  عفان و   ابنصهاك و   ابن أبي قحافة و  ابن  منمماثلة  
 وهب بن موسى االشعري وعبد هللا  يبأ شعث بن قيس و وعمرو بن العاص واأل
امتدادًا  فاصبحوا  رفضوا التعبئة  الذين    بصرة والكوفةهل الأ الراسبي والقاعدين من  

في   السالم  ماعليهعلي  لذلك الذين لم ينصروا فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين اإلمام  
هجوم الشنيع الذي شنه أقطاب السقيفة على البيت النبوي.  الأعقاب انقالب السقيفة و 

أمير المؤمنين  الخيانة حول  النكوث و االنقالب و انتشار مشروم  يمثل بداية    هذاكل  و 
المؤمنين اإلمام  التخلص من  . ووصلت مؤامرة  عليه السالم علي  اإلمام   علي  أمير 

  الذيقامة الملك العضوض لألمويين  إجل  أخيرة وذلك من  لى مراحلها األإ  عليه السالم
بل   معاوية  ليس  و   ابن أسسه  قحافة  ذل.  صهاك  ابن أبي  مآالت  اآلن  ك  ونحصد 

الشرير   نرى  االنقالب  الحديث  وملوك  شيوخ  حيث  القرن  في  وصبيانهم  قريش 
  العالم يعاني من مصائب ذلك االنقالب المشؤومولذلك مازال  يحكمون أرض الحجاز  

 . للسقيفة
اإلمام  لقد واجه             المؤمنين  مؤامرات متراكمة   آثار  عليه السالم علي  أمير 

أمير المؤمنين    خطب . لذلك  ًا عن الدين االسالميواضحانحرافًا  انتجت    سالماإل   ضد 
 الجهاد باب  فإن  بعد، "أما  ،الذين خذلوه قائالً أهل العراق  في    عليه السالمعلي  اإلمام  

 هللا الحصينة ودرع التقوى  لباس وهو أوليائه، لخاصة هللا فتحه الجنة، أبواب من
 وإني أال ...البالء وشمله الذل ثوب هللا ألبسه عنه رغبة  تركه فمن الوثيقة،  وجنته

أغزوهم  وقلت وإعالناً  سراً  ونهاراً  ليالً  هؤالء قتال إلى دعوتكم  قد  أن  قبل لكم 
 حتى  فتواكلتم وتخاذلتم  .ذلوا  إال دارهم  عقر في قط قوم غزي  ما فوهللا يغزوكم،

 القلب  يميت  وهللا   !عجباً   !عجباً  فيا ...األوطان  عليكم وملكت  الغارات  عليكم شنت 
 لكم اً فقبح ...حقكم عن  باطلهم، وتفرقكم  على القوم  هؤالء اجتماع من الهم  ويجلب

 تغزون،  وال وتغزون  تغيرون، عليكم وال يغار يرمى، غرضاً  صرتم  حين اً وترح
 مألتم  لقد هللا، قاتلكم    ...!وال رجال الرجال أشباه  يا    ...!وترضون  هللا عصىويُ 

وأفسدتم ...غيظا  صدري  وشحنتم  ،قيحاً  قلبي  والخذالن، بالعصيان رأيي عليَّ  ، 
   !...بالحرب  له علم  ال ولكن شجاع رجل أبي طالب ابن إن قريش: قالت لقد حتى
 بلغت  وما فيهم  نهضت لقد  ؟ مني مقاماً  فيها وأقدم  ،لها مراساً  أشد منهم أحد وهل

وهذه    73".يطاع  ال لمن رأي  ال ولكن الستين،  على ذرفت ذا قد أنا  وها العشرين،
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ر حال قاعدة شعبية منتكسة عن الدين تمام االنتكاس ومنقلبة عليه  الخطبة تصو ِ 
  الزهراء  خبرت عنه فاطمةأ   الحال الذي إلى  المجتمع    وصل . حيث  تمام االنقالب 

 هللا  كتاب تركتم  عمد "أفعلى   ،صهاك  ابنبي قحافة و أ  بنحين قالت ال  السالم  اعليه
نةالقرآن و نبذ الناس  ي الحقيقة فقد  " فظهوركم؟  وراء ونبذتموه  النبوية وراء ظهورهم    السُّ

بأمر المسلمين.    السالم  معليهالبيت    أهلالمؤامرة التي تمنع قيام    حلقات كمال  إوتم  
التي تقولفخطبة اإل ،  ...غيظاً  صدري  وشحنتم  ،قيحاً  قلبي مألتم  "لقد  ، مام تلك 

مشتكيا    عليه السالم ُتَذكِ رنا بقول النبي نوح    والخذالن"  بالعصيان  رأيي علي   وأفسدتم
فقد    74﴾ِفَراراً  َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعاِئي ِإالَّ   * َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل َوَنَهارًا   ﴿َربِ  ِإنِ ي ،  تعاىلهلل  

ه وتسببوا في إبعاد  وعصو   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    الناس عنتقاعس  
أمير المؤمنين اإلمام  ن ذلك الواقع الذي واجهه  إ .حقال  نشر أهل الحق عن القيام ب 

.  قوة انتشار ثقافة النفاق عمق و نتج عن  قد  للحق. و   رافضاً   كان واقعاً   عليه السالم علي  
بواسطة تفعيل طاقات    النفاق  ركانأتوطيد  د ل و كل الجهالسقيفة  اقطاب    بذلحيث  

على كل المستويات من مستوى    عليه السالم علي  ألمير المؤمنين اإلمام  المبغضين  
إلى مستوى نشر المرويات المختلقة واحتكار    قاليم االعتماد عليهم في حكم غالبية األ

الدين  يخترقوا  ل   مين سلنهم م أبوا  تظاهر ذين  ديان األخرى ال المنبر للمنافقين وكهنة األ
أمير المؤمنين  لك جعل الوضع الذي ورثه  ويزيلوه من المجتمع. كل ذ من الداخل  

  ابن عهود  فسالم االصيل.  عن اإل  تاماً   انقالباً   منقلباً   وضعاً   عليه السالمعلي  اإلمام  
صيل فارتكس الناس  عفان قد فعلت فعلتها باإلسالم األ  ابنصهاك و   ابن بي قحافة و أ
 المركبة.  القريشية وجاهليتها  وعفطة عنزها  ر همه الدنيا سالم سقيفي مزوَّ إ لى إ

أمير المؤمنين اإلمام  خلف   واتجمعاولئك الذين  ن غالبية إف  وكما قلنا سابقاً         
السالمعلي   الدنيوية  مكانوا    عليه  مصالحهم  تضررت  جاهليةمن  عهود    بسبب 

وعائشة    وأتباعهبي قحافة  أ   ابنشعلها  أ ن تلك الحروب التي  أالثالثة. كما  غتصبين  الم
أمير المؤمنين  والخوارج قد قلصت من عدد المؤمنين حول    وأتباعه وية  ومعا  وأتباعها 
 هذه الحالة الطليق معاوية بالمنافقين لذلك استغل  واحاطته   عليه السالمعلي  اإلمام  
عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام    حكم تحت  وسع اراضيه وذلك باحتالل ما كان  وبدأ ي
 .  السالم
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 مسلمين ال  على معاويةالطليق  غارات 
  ؛ أرسل عميله وثعلبهبدأ معاوية في توسيع ملكه العضوض. ف                    

عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام  لذلك فإن  للسيطرة على مصر. و   ،بن العاص  وعمر 
بي  ألدعم محمد بن   مصر بجيش إلى رضوان اهلل تعاىل عليه  األشتر  أرسل مالك   السالم
 مالك  يغتال بأن بالعريش رجاله أحد  ر مأ ن معاويةأ ال  إ.  رضوان اهلل تعاىل عليهبكر  

رضوان    األشتر مالك مر وعندما  . إلى مصر  يصل  أن قبل   رضوان اهلل تعاىل عليه  األشتر 
وقتله دعاه  بالعريش اهلل تعاىل عليه بإكرامه  وتظاهر  معاوية  ووصل   عميل  بالسم. 

بي  أمحمد بن    عمرو بن العاص إلى مصر وتمكن من السيطرة عليها وقبضوا على 
مثلوا بجسده  ، فعليه السالمعلي أمير المؤمنين اإلمام والي  ؛ رضوان اهلل تعاىل عليهبكر 

رملة وعندما سمعت  .  حياً  يزال ال حرقوه وهوأثم وضعوه في جوف حمار نافق و 
فإنها   رضوان اهلل تعاىل عليهبي بكر  أمحمد بن بالطريقة التي ُقِتل بها  بي سفيان  أبنت 

. وبعد أن سمعت  مشوياً   لحماً لها  حضرت  أبي قحافة و أ   ابنت  عائشة بناغاظت  
بت  ضر ا، فإنها  رضوان اهلل تعاىل عليهبي بكر  أمحمد بن  عائشة بالطريقة التي ُقِتل بها  

بي  أ  ابن خيها محمد  أمن    معادياً   ن لها موقفاً أرغم    هلكت عن اللحم المشوي حتى  
  عليه السالم علي أمير المؤمنين اإلمام كان أحد جنود  ذي  ال   رضوان اهلل تعاىل عليهبكر 
و   أثناء الجمل.  رملة  حرب  أن  االمر  في  سفيان  أ بنت  الغريب  ذلك  بي  فعلت  قد 

  كشف يهذا  و !  عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن عائشة حاربت  ألعائشة رغم  
   التحالفات القبلية السقيفية. حتى  الذي نسي    والعشائري القبلي  و الشرخ القبلي الجاهلي  

سيطرة              تحت  مناطق  على  غارات  شن  معاوية  الطليق  أمير  واصل 
 بشير  بن النعمانمجموعة تحت قيادة  ذ حرك  إ .  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  

مجموعة أخرى  كما حرك معاوية   الكوفة.   غربي ،األنبار من قرية قريبة ؛التمر عين
والكوفة. كما حرك   مكة بين للسيطرة على الطريق الفهري  قيس بن  الضحاك بقيادة 
أمير المؤمنين اإلمام   العراق فقتل عامل  غربي  األنبار لى إ الغامدي  عوف بن سفيان
نهبوا وقتلوا الناس.  . كما  حسان البكري  بن  أشرس المنطقة تلك  على   عليه السالم علي  

رضوان اهلل  عدي   بن رجْ أرسل لهم حِ   عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أال  إ
بجيش هزم عمالء معاوية. كما استهدف الطليق معاوية الحجاز واليمن    تعاىل عليه

على   رطأه الذي أغارأ ال وهو بسر بن  أخلق  ال ونجران من خالل أحد أجرم   ومكة
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ابي قحافة    ابنكالتي ارتكبها  وارتكب فيها مجازر وحشية  بربري  تلك المناطق بجيش  
ف . إال أنه  الناس ودمر بيوتهم  رطأهأنهب بسر بن  في اعقاب اغتصابه للخالفة. 

لها إال في الفظائع    ال نرى مثيالً   نسانيةيندى لها جبين اإل فظائع  في اليمن  ارتكب  
رطأه  أذ قتل بسر بن  إ   . اء القوم ابنالتي يرتكبها آل سعود في اليمن اآلن؛ فالقوم  

 طفلياالطفال    وكان من ضمن. ولم يرحم حتى االطفال.  من الناس  كبيراً   عدداً 
  على اليمن. ونظراً  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام   عامل العباس  بن  هللا  عبيد 

 أمهما، التي  فإنالبريئين   الطفلين بها بسر بن ارطأه  قتل التي الوحشية للطريقة
 في وجهها على وهامت الجنون  ، أصابهاأمام عينيها  بتلك الوحشية  قتلهما رأت 

 مهما:أذ تقول  إ  .ه عبر التاريخؤ يدمي قلب كل من يقر   نشدت شعراً أ والوديان و  الجبال
 كالدرتين تشظى عنهما الصدف    ...      ي اللذين هماابنيا من أحس ب    
 سمعي وقلبي فقلبي اليوم مردهف    ...      ي اللذين هماابنيا من أحس ب    
 مخ العظام فمخي اليوم مختطف      ...     ي اللذين هماابنيا من أحس ب    

 من قولهم ومن اإلفك الذي اقترفوا      ... نبئت بسرا وما صدقت ما زعموا     
 مشحوذة وكذاك اإلفك يقترف       ...    ي مرهفةابنأنحى على ودجي      
 هذا لعمر أبي بسر هو السرف        ...      فاآلن ألعن بسرا حق لعنته     
 75على حبيبين ضال إذ غدا السلف       ...        من دل والهة حرى مولهة   

 
 أبي هدةبعُ  كانت  التي  المدينةالى  رطأه  أجبر بسر بن  أ وعندما وصل            

الذي   أبا  ن عليهمعي    . ثممعاوية مبايعة علىاجبر اهلها   أيوب األنصاري  هريرة 
تكايد  ُعرِ  التي  المفبركة  بالمرويات  البيت ف  كما  السالم  معليه  أهل  بن  أ .  غار بسر 

؛ انصار  كما فعلت داعش  السوق  رطأه على همدان وسبى نساءهم وباعهن فيأ
  وفقاً   نتم تسعيرهيلرجلهن  أ بكشف وكان يأمرفي سورية والعراق.    ،اقطاب السقيفة

هذا جزء من ثقافة النسخة السقيفية المفبركة من االسالم  قد كان  لكبر عظمهن و 
أتباع  نظر  ولذلك لم ي   . التي تستغل الشعوب ذات البشرة البيضاء وتسبي نساءهم 

كانت أرض خصبة لإلسالم  بالرغم من أنها    أقطاب السقيفة العنصريون الى أفريقيا
لم يكن  فهم اتباع خط السقيفة  الطيبة.    رضي اهلل تعاىل عنهكما رأينا في روح النجاشي  
فارس واألمازيغ واألندلس  و بالجاريات الِبِيض من الشام    نشر االسالم. فقد اهتموا فقط

أتباع   يفعل  اآلن    ابنكما  والوهابية  أنه  تيمية  من  في  تتم  بالرغم  المسلمين  إبادة 
افريقيا الوسطى ونيجيريا وغيرها من الدول األفريقية. إال أن كهنة البالط السقيفي  

من النساء ذوي    -مثنى وثالث ورباع    -   ال ينتبهون لذلك وال يعرفون من الدين إال
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ابي قحافة    ابن البشرة البيضاء. وهكذا كان منهج أقطاب السقيفة واتباعهم منذ عهد  
حيث ال يهتمون اال باالشباعات الحيوانية القائمة على النظرة العرقية    الى اآلن.

  هذه هي  . كانتعفان  ابنصهاك و   ابن أبي قحافة و   ابنوالعنصرية التي أسس لها  
. فاالرث  بين الناس والسبي  نهب  القتل و ال ظلم و ووزعت ال  وسعت تالتي ثار السقيفة آ

يفة الشيطاني والدموي على  نهج اقطاب السقفرض و   صيل حرف الدين األ السقيفي 
األف  الناس. قد  االنقالب  األله  أسسول  الديني    نهجمة  ذه    واألخالقياالنحراف 

ال  واالجتماعي  كان  والثقافي  األ  محمالً ذي  وانتهاك  والسبي  الدماء  عراض  بسفك 
ونتيجة لذلك فإن داعش واالخوان قد ورثوا نفس النهج  ودمار المجتمعات المتعايشة.  

 منهم.  
  المجازر هذه بأخبار   عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  علم   عندما           

ن الناس  أال  لمواجهته. إمر بتجهيز جيش  أ  الوحشية التي ارتكبها بسر بن أرطأه
و تثاقلت   األرض  الى  أخرى  في  مرة  ترغب  امثال  لم  المجرمين  بن  مواجهة  بسر 

أمير  فأرسله    .رطأه أالسعدي استعداده لقتال بسر بن   قدامة بن رطأه. فأبدى جاريةأ
 بن عصابة بسر   ألفي رجل فتعقب  من  سرية في عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  

 وطردهم.   أه أرط
عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام    غتيالحاك الذلك كانت المؤامرة تُ   وأثناء          

  مستقالً   كانت ترتيباً   هاكأنخراج المؤامرة  إيحاول كهنة البالط السقيفي  حيث  .  السالم
افراد بين  وشخصيًا   هللا    ثالثة  عبد  بن  والحجاج  ملجم  بن  الرحمن  عبد  هم  فقط 

بينما النتيجة النهائية تشير بأن معاوية واتباعه كانوا    بكر. بن  الصريمي وعمرو
 ضىانق  ... فلما  من الخوارج ناس "حج   ،اذ تدعي كتب كهنة البالط السقيفي  خلفه. 

 في معظماً  البيت هذا  فقالوا: كان بمكة، مجاورين من الخوارج النفر أقام الموسم 
 شروا  منا قوماً  أن فلو حرمته، هؤالء انتهك وقد اإلسالم، في جليل الشأن الجاهلية،

واستحال   األرض، في أفسدا قد ومعاوية اللذين اً الرجلين علي هذين هلل فقتلوا أنفسهم 
بن   الرحمن عبد فقال -إماما لهم  الناس واختار األمة استراحت  البيت، هذا حرمة
 هللا  عبد  بن الحجاج وقال  76".علي أمر أكفيكم "أنا  عليه   هللا لعنة  المرادي  ملجم

 العاص بدونهما، بن عمرو ما بكر "وهللا بن عمرو معاوية" فقال أقتل الصريمي "أنا
 .  يتم فيه قتلهم جميعا واحد  على يوم  واتفقوا ذلك  على فتعاقدوا به" فأنا
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 عليه السالم علي استشهاد أمير المؤمنين المام 
علي  ألمير المؤمنين اإلمام   ملجم ابن  قعد  ، في التاريخ المحددو                     
 لصالة عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام    خرجحتى    الكوفة مسجد في عليه السالم

فأصيب  بسيف  سجوده  أثناء الشريف  رأسه في ضربه ف  .الصبح  أمير   مسموم، 
 . يومين  بعد  استشهد بليغة إصابة ذلك أثر على  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  

 قد وصفه وآله وسلم عليه  اهلل صلى نبي ال كان والذي  اللعين القاتل  من  صتُ قْ أُ  وقد
 وعندما الشام،  إلى انطلق فإنه  الصريمي هللا  عبد بن الحجاج  وأما  .اآلخرين بأشقى 

  ولكن ضربهحاول و  . الصبح لصالة  خرجحتى  لمعاوية جاء اليوم المتفق عليه قعد
التناسلي    معاويةتجنب   القاتلة وأصيب بضربة على جهازه  لذلك  الضربة  ونتيجة 

 يقتله لم  معاوية إن وقيل .الصريمي هللا عبد بن الحجاج بقتل أمر. فصبح عقيماً أ
  ، إال أن بالبصرة  ليقيم الصريمي هللا  عبد بن  الحجاج . فذهب  ورجله يده  قطع وإنما
 عمرو فقصد ،بكر بن عمرو  ،الثالث  . وأماعلى البصرة قتله معاوية والي زياد ابن
لم ولما  . مصر  في  العاص بن المتفق عليه  اليوم  العاص   بن  عمرو يخرج جاء 

 بن عمرو فقصده  .العدوي  حذافة  ابن بالناس فصلى .بطنه في أللم  الصبح لصالة 
 بن عمرو إلى  ُأِخذ عليه،  ُقِبض ولما   .العاص ابن أنه به  ظناً  وقتله التميمي بكر

   خير. األ قتلهف  .العاص
أمير المؤمنين اإلمام  وهكذا يسرد كهنة البالط السقيفي قصة خطة قتل           

العاص   عليه السالم علي   بن  ف ومعاوية وعمرو  قتل  .  فقط عملية  تنجح  أمير  بينما 
. ويشعر المحلل  معاوية وعمرو بن العاص  يبقى  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  

وهكذا فقدت البشرية    .االمر كله كان مؤامرة تشبه تحكيم دومة الجندل  للتاريخ أن
 . وسلم صلى اهلل عليه وآلهنبي  ال أفضل الخلق بعد   عليه السالم اً عليأمير المؤمنين اإلمام 

السقيفة وحتى صفين وما بعدها يرى  إ           المتفحص لظل االحداث منذ  ن 
ضد الدين  يشن حربًا منظمة    ةالسقيفانقالب  رأينا  وقد  ضد الدين.  واضحة  مؤامرة  

  ابن لدين في عهد  لاالنتهاكات  أتباع الدين. فالمخلصين من  و   عليهم السالم البيت    وأهل
الفئة  ولذلك يمكن القول أن   .جداً   كانت واضحةعفان    ابن و صهاك    ابن بي قحافة و أ

ن  أ  ،في الحقيقة  السقيفة.  أقطاب  يضاً أمعاوية بل  عائشة و الباغية ليست فقط فئة  
صهاك، هما اللذين قتال أمير المؤمنين اإلمام    ابنابي قحافة و   ابن ؛  السقيفةاقطاب  

عليه  الحسين  اإلمام  و   عليه السالم الحسن  اإلمام  و   معليها السالفاطمة  و   عليه السالم علي  
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  هما اللذين قتال   صهاك  ابنأبي قحافة و   ابن. وأن  عليهم السالم وبقية األئمة    السالم
وكل المخلصين    رضي اهلل عنهذر    با أو   رضي اهلل عنهعمار  و   رضي اهلل عنهمالك بن نويرة  

فمن الطبيعي   ،هم ر و القرآن وراء ظه  وا نبذقد السقيفة  أقطاب  ن  أمن المسلمين. وبما  
السقيفة كانوا من  قطاب  أن  وعليه فإ.  عليهم السالم  أهل البيت  ؛ن ينبذوا عدل القرآنأ

عليهم  ألن كل تصرفاتهم كانت تجسيدًا لبغضهم وحقدهم على أهل البيت    المنافقين
صلى اهلل  بيه ون  تعاىلأقطاب السقيفة قد كفروا بأوامر هللا  ن  إويمكننا أن نقول    . السالم

   .في شأن الخالفة النبوية عليه وآله وسلم
صهاك نعقوا قائلين "حسبنا كتاب هللا"    ابن بي قحافة و أ  ابنن  أوالغريب            

قلب تعاليم القرآن  عملية  عفان    ابنقد أتم  . و القرآن  ول المنتهكين لتعاليم ألكنهما كانا  
ف القرآن  اولت تحري بل وح  وامره وأتعاليم القرآن    خالفت عائشةو   . على عقب  رأساً 

العصر" اْلُوْسَطى  77بزيادة "وصالة  اَلِة  والصَّ َلَواِت  الصَّ َعَلى  اآلية ﴿َحاِفُظوْا   في 
ِ َقاِنِتينَ   صلى  ال بالنبيبالقرآن و   صالً أ لم يؤمن  كأبيه  ما معاوية فانه  أ  78﴾َوُقوُموْا هلل 

 .  وسلم وآله  عليه اهلل
  ير المؤمنين ممن انسلخوا عن جيش افقط  البالط السقيفي    كهنةويسمي            

بالخوارج لكن في الحقيقة ليس هؤالء فقط هم الخوارج بل هم    عليه السالم علي    اإلمام 
  وخانوا النبي  تعاىلعقابهم ونقضوا عهد هللا  أ امتداد لخوارج السقيفة الذين انقلبوا على 

فأي خوارج هم أكثر خطورة على  .  عليهم السالم بيت  ال هل  أ و   وسلم وآله عليه اهلل صلى
  متقدماً   قطاب السقيفة كانوا فصيالً أن  إيمكن القول  الدين من أقطاب السقيفة؟ بل  

تكن تلك االنتهاكات  لم    إذافالالحقين.  خصائص الخوارج  كل  برزوا  وأالخوارج    من
؟  إذا الدين    الخروج علىمعنى  على الدين فما هو    خروجاً القحافية والصهاكية للدين  

أن اقطاب السقيفة  ذ  إ قطاب السقيفة أنفسهم.  أمر هم  فأول الخوارج في حقيقة األ
نقالبهم  االيوم. فصيل إلى هذا المستوى الذي نراه  سالمي األوصلوا الدين اإلأهم من  

م البشرية من معين إلهي نبوي وعلوي صاف كان سيجعل  حرَ السامري هو الذي  
التي    لهية اإلوالنعمة    ةبركالالرحمة و تجليات  جمع يعيش  أسالمي والعالم  العالم اإل
 .  السؤدد من والعزة  في األ  يضاً أموال بل  ألهل القرى ليس فقط في األ  تعاىل  وعدها هللا 
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 السالم   ما عليه الحسن بن علي  المام   خالفة
 
 

 استشهاده قبل  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام   اإلمام عهد                    
و   وهو  السالم عليه الحسن اإلمام   هبنال بالخالفة بعد  اإلالخليفة  الثاني  أمير  مام 

اإلمام   اإل  عليه السالمعلي  المؤمنين  سلك  وفقاً في  والخالفة  اإل  مامة  مامة لهيكل 
الناس   لناس. بايع ل   وسلم وآله عليه اهلل  صلىونبيه    تعاىل  والخالفة التي ارتضاها هللا 

بغي وتحرك بجيشه ليضم  ال ن معاوية استمر في  أال  إ.  السالم عليه مام الحسن  اإل
الحسن   االمام  ويجبر  سم    السالم عليهالعراق  من  حال  وكان  االستسالم.  وا  على 

مام  في عهد اإل  يضاً أهو الحال    السالم عليه علي  أمير المؤمنين اإلمام  تباع  أ أنفسهم  
  عليهم السالم يدَّعون والية أهل البيت  للذين  ؛ كما هو الحال اآلن  السالم  عليهالحسن  

علي  أمير المؤمنين اإلمام  تباع  أوا أنفسهم  من سم  ويترضون على اعداءهم! إذ كان  
 موي.  األوالترغيب تحت تأثير الترهيب  و ناكثين ومتخاذلين ومرتزقين   السالم عليه

ن ينقلبوا عليه  أهل الحجاز واليمن يمكن  أ ن  أكان الطليق معاوية يعلم            
أمير المؤمنين اإلمام  كان    عندما  الناس   التي ارُتِكَبت في حق   هتباعأ بسبب فظائع  

  نه قاد جيشاً أن معاوية بالرغم من  إ. لذلك فمعاوية  بحرب   منشغالً   السالم عليهعلي  
لى عقد صلح حتى يحيِ د  إل المكر على المواجهة ومال  نه فضَّ أ ال  إليضم العراق  

  السالم عليه الحسن  اإلمام  ن  أفي كل مكان. كما    السالم معليهالبيت  أهل  تباع  أ به  
 صلىلناس عن مناصرة الحق وهو ما عانى منه النبي  التاريخي لتخاذل  ال كان يعلم  

 عليهعلي  وأمير المؤمنين اإلمام    السالم  اعليهوفاطمة الزهراء    وسلم وآله عليه اهلل
لشروطه مع    المصالحة وفقاً أن  رأى    السالم  عليهمام الحسن  ن اإلإلذلك ف.  السالم

صيل كان يفعله  أحقن الدماء وهذا نهج نبوي وعلوي  من أجل  الطليق معاوية أفضل  
يه  ل إويسعيان    السالم عليه علي  وأمير المؤمنين اإلمام    وسلم وآله  عليه  اهلل  صلىالنبي  

 صلىالحكومة لمعاوية كما ترك النبي    السالم عليهوقد ترك اإلمام الحسن  بإخالص.  
  تعاىل الكعبة في يد المشركين باتفاقية الحديبية إلى أن يأتي هللا    وسلم وآله عليه اهلل

الخليفة الشرعي القائم بأمر الدين ألن    السالم  عليهبالفتح. لكن ظل اإلمام الحسن  
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وقد كانت  معاوية نفسه كما سنرى الحقًا جر د نفسه من كل ارتباط أو عالقة بالدين.  
نةن يعمل الطليق معاوية بالكتاب و أ  تفاقية بنود اال مر بعده لإلمام  ن يكون األأو   السُّ
مر  كون األأن ي  جبي  السالم عليهمام الحسن  وفي حالة وفاة اإل  السالم عليهالحسن  

أمير المؤمنين  السب والشتم ضد  معاوية  ن يوقف  أو   السالم  عليهلإلمام الحسين  بعده  
ن  أو   السالم معليهل البيت  هال يتعرض معاوية للموالين ألأو   السالم عليهعلي  اإلمام  

اإل تصرف  تحت  بالكوفة  المسلمين  مال  بيت  الحسنيترك  وافق    .السالم عليه  مام 
 معاوية  سرع أ،  الكوفة مسجد في الفريقان اجتمعولما    معاوية على كل هذه الشروط.

سالم  ول دولة علمانية في اإل أبزوغ    ، بصراحة معادية للدين  أعلن،و  المنبر  وصعد 
ذ يقول  إ .  التي نراها ضاربة أطنابها إلى يومنا هذا   ل معها كل شرور الجاهليةتحمِ 

معاوية النا  الطليق  سمجة،مخاطبًا  بوقاحة  وال   لتصلوا قاتلتكم  ما وهللا "إني  س 
وهكذا    1وأنتم كارهون" ذلك هللا  أعطاني وقد  عليكم،  ألتأمر قاتلتكم  وإنما لتصوموا، 
  الناس والتأمر عليهم  الِعواء وظلم بل كان همه  .  تعاىل  معاوية دين هللا   مُّ لم يكن هَ 

والتآمر على الدين واهل الدين. وبالفعل كان معاوية تجسيد وترسيخ لمعنى اسمه  
  !وقد تمت تسميته كذلك وبئس من سماه .الذي يعني "العواء" وال يعوي غير الكلب

  عندما قال مخاطباً   والباطل حقاً   قد قلب معاوية الحق باطالً باإلضافة الى ذلك،  
 غلب باطلها إال نبيها، بعد  أمة تختلف  لم فإنه بعد، "أما   بوقاحة سمجة، الناس  
وهكذا عرض معاوية   1".باطلها غلب  حقها  فإن األمة، هذه من كان  ما إال  حقها، 

خطه خط الحق  بكل صفاقة  سمي معاوية  الصورة بطريقة مقلوبة على الناس. اذ يُ 
  ن قريشاً أو نفس المنظور الصهاكي الذي اعتبر  ذا هوه   .والخط المقابل خط الباطل

  ابن لمنظور    لذلك وفقاً   .النبوة والخالفة  عليهم السالمبيت  ال   هليجمعوا أل أن كرهت
  ابن قت" على حد زعم  ف ِ ووُ  فأصابت " نفسهاتدبرت ل  قد   ن قريشاً إفالمقلوب  صهاك  

  ةملألالويل  ؛  وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  حذر منه    بدأ يتجسد ماصهاك. وهكذا  
عدا  ن يصبأ  خطهسمحت لمعاوية و   تستطيع أمة. فهل  على المنبر   معاويةصعد    إذا
 ن تتذوق عافية الدنيا او اآلخرة؟  أ وسلم وآله عليه اهلل صلىلى منبر النبي  ع

عليه  الحسن  اإلمام  نكث الطليق معاوية بالعهد الذي بينه وبين   قدوهكذا ف           
 ال هاتين قدمي تحت الحسن شيء عهد أعطيته كل وإن "أال  ،لاقحينما    السالم

ذلك لو ال استفحال ُبْعد الناس  كل  ما كان معاوية ليفعل  في الحقيقة،    2".به أفي
القوى المعادية للدين على كل مفاصل  . فقد تحكمت  السالم  معليه  البيت  وأهلعن الدين  



 597                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

السقيفة.  نتيجة الالحياة   فقد  نقالب  الحقيقة،  اإلمام  مع    معاوية االتفاقيةع  وقَّ في 
يعلم انطباعات الناس السلبية عن بني  كان  ألنه  للمواجهة    تجنباً   عليه السالمالحسن  

الناس من    بعادإو   السالم  معليه  البيت  أهلتباع  ألذلك اعتمد على المكر لتحييد    .ميةأ
معاوية، كما سنرى  به    اقرمية. وهذا ما  أضد بني    السالم  معليه  أهل البيت   مناصرة 
االنتقام من  مامه من اجل أن تحرضه على  اعفان    ابن عندما بكت له بنت  الحقًا،  

 بيها.  أ قتلة 
اإلعندما علِ و            الحسن  م  معاوية  أن    عليه السالممام  بنود  قد  الطليق  نقض 

 هللا إن  الناس  "أيها   ،عن نصرته خاطب الناس قائالً عازفة    اس النأن  و   تفاقية اال
 معاوية وإن ...دول والدنيا مدة، لهذا األمر وإن بآخرنا، دماءكم  وحقن بأولنا، هداكم 

 أولى معاوية. نحن فكذب  أهالً  لها نفسي أر ولم  أهالً  للخالفة رأيته أني لكم  زعم 
 - البيت  أهل - نزل ولم نبيه،  لسان  وجل وعلى هللا عز كتاب  في بالناس  الناس 

 وحمل  ا،ابنرق على وتوثب ظلمنا، من وبين  بيننا فاهلل هللا نبيه، قبض منذ مظلومين
 وأقسم  هللا، رسول لها جعل ما أمنا ومنع الفيء،  من سهمنا علينا، ومنعنا الناس

واألرض   قطرها، السماء ألعطتهم  رسول فارقهم  حين أبي، بايعوا أن الناس لو باهلل
 معدنها، تنازعتها خرجت الخالفة من فلما   ...  معاوية يا فيها طمعت ولما بركتها،

 رسول  وقد قال  وأصحابك.   أنت الطلقاء،  اءابنو  الطلقاء فيها فطمع بينها،  قريش
 سفاالً  يذهب  يزل أمرهم لم إال منه، أعلم  هو من  وفيهم   رجالً  أمرها أمة ولت  هللا: ما

العاوي  إلى   بوجهه  عليه السالمالحسن  اإلمام    دار ثم   3". تركوا ما إلى يرجعوا حتى
 صخر،  وأبوك وأنت معاوية علي، وأبي الحسن أنا ،علياً  الذاكر "أيها  وقال، معاوية

 خديجة وجدتي  ربيعة، بن وجدك عتبة هللا  رسول وجدي  هند،  وأمك فاطمة وأمي
  كفراً  وأقدمنا  وحديثاً ًا  قديم  وشرنا   وأألمنا حسباً  ذكراً  أخملنا  هللا  فلعن فتيلة.  وجدتك 

   4".ً ونفاقا
الكوفة إلى المدينة    عليه السالم  مام الحسنأيام قالئل غادر اإلبذلك   وبعد          

خذ منهم كل  أالكوفة بطاعون   تعاىل  بعد خالفة استمرت لستة أشهر فقط. فابتلى هللا 
من الكوفة. وعاد بعد    خارجاً  شعبة بن المغيرة  على الكوفة معاوية والي  مأخذ وفرَّ 

 .  نتيجة لذلك ومات بالمرض نه أصيبأال  إنا انتهاء الوباء لى الكوفة ظا إذلك  
يتآمر عليه.  عليه السالم   مام الحسن لم يترك معاوية اإل           ذ رتب  إ. بل ظل 

 المعروف  المنافق بنت ،عليه السالم ؛ زوجة االمام الحسن  مؤامرة من خالل جعدة 
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وقد   ،قيس  بن األشعث طعامه  في  السم  بمئة لتدس  معاوية   دينار  ألف وعدها 
في طعامه.  عليه السالملحسن إلمام ايزيد. فوضعت جعدة السم ل هابن من وتزويجها

 مرات عدة سقيت السم "لقد ، فقال رجع ثم لحاجته   عليه السالمالحسن  اإلمام   ولما قام
كان هذا هو الفعل الشنيع ألولياء    5".كبدي من طائفة لفظت لقد هذه  مثل سقيت فما

ن تسقي  أبعد    مة خيراً أأتنتظر    ! وسلم وآله عليه  اهلل صلى  أقطاب السقيفة بسبط النبي
نه ألمر يتفطر منه كبد المؤمن. وعندما  إ؟  اً سم    عليه السالم  سبط نبيها الطاهر المطهر

عطاها معاوية المبلغ أ  السالم عليه الحسن اإلمام  نجزت جعدة المهمة القذرة واستشهدأ
 نحب  "إنا  ،لها. حيث قال  يزيده  بنالكنه غدر بها في شأن تزويجها بالمتفق عليه  

 رسول ابنب  فعلتِ  كما به تفعلي أن بتزويجه...أخشى لك لوفينا ذلك ولوال يزيد حياة
أتاه   لما معاوية ه يزيد الخالفة. وُيروى أن ابنوقد كان معاوية يرتب لتوريث    6".هللا

معه! فلتتمعن   كان من كما سجد فرح وسجد  عليه السالمالحسن  اإلمام   استشهاد  خبر
التي تعبِ ر عن انطباعات    السالم  معليهالبيت    أهلمة في انطباعات معاوية تجاه  األ

 اهلل صلىالنبي    استشهادمنذ    السالم عليه  أهل البيتغدر بظل يالذي  ة  السقيف  خط
 اهلل صلىر عن بغضه للنبي  عبَّ   السقيفة قد فكل شخص اتبع خط  .  وسلم وآله عليه
صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنبطريقته الخاصة. ف  عليهم السالمأهل البيت  و   وسلم وآله عليه

من حقوقهم    عليهم السالم  اهل البيتوحرما    وسلم وآله عليه  اهلل صلى  انقلبا على النبي
نةالمادية والمعنوية والدينية وانتهكا القرآن وحاربا   نةوكل من يوالي    السُّ ووطدا    السُّ

  حرف عفان في نفس النهج السقيفي المن   ابن واستمر    .أعمدة االنقالب على الدين 
اشعلت  . و وقتلوه وتركوا جسده المتحلل على المزبلة لثالثة ايام  حتى ثار الناس عليه

  وسجدت فرحاً   عليه السالم  اً عليالحرب ضد أمير المؤمنين اإلمام  بي قحافة  أة  ابن
.  عليه السالمالحسن  اإلمام  غتيال  اب  فرحاً   يضاً أبي سفيان  أ   ابنسجد  غتياله. كما  اب

الناس ليس   أمرالتي تالنبوية واألحاديث   القرآنية وكل ذلك حدث رغم وجود اآليات
يحبوا  أفقط   بأ   يضاً أبل  ؛  السالم  معليهالبيت    هلأ ن  وينصروهمتأمرهم  يوالوهم    ن 

؟ وهل يسجد  حقاً   ميواددهمن    السالم  معليهالبيت    أهل. فهل َيْظُلُم  ويتبرؤوا من اعدائهم
البيت  د  وُ له  من   وهل يكون ادعاء الحب  هم؟  غتيالا خبر  ب  اً فرح  عليهم السالم  ألهل 

هللا    السالم  معليهالبيت    هلأل يترضى  فأين  ؟  أعدائهمعلى    تعاىل حقيقة من شخص 
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  وواليةً   ووداً   حباً   عليهم السالم  أهل البيت من    وسلم وآله  يه عل اهلل صلى الناس بعد النبي  
 ؟  لهم وبراءًة من اعدائهمونصرةً 

اقطاب  التي أطلقها و على الدين    السقيفي  فصول االنقالب   ت ستمر ا وهكذا           
استمرت  لى يومنا هذا. و إ   وسلم وآله  عليه اهلل  صلىالنبي    استشهاد ش حتى قبل  يقر 

شئون  عن القيام ب   عليهم السالم  أهل البيتجل ابعاد أشية ليست فقط من  ي المؤامرة القر 
واَروا  ن يُ أمن   عليهم السالم  أهل البيتبعاد أيضًا بذلك كل الجهد من أجل إالناس بل  

الناصبية  . فقد منعت عائشة  وسلم وآله  عليه  اهلل صلىبالقرب من جدهم النبي    الثرى 
  النبي   جده مرقد  بالقرب من  الطاهر    عليه السالم  الحسنمواراة جثمان اإلمام  تم  تن  أمن  
جسد أخيه    عليه السالمعندما احضر اإلمام الحسين  فالطاهر.    وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى

،  وسلم  وآله عليه اهلل صلى  ليدفنه بالقرب من جده المصطفى  عليه السالماإلمام الحسن  
آذن أن يدفن فيه  ال  لت بحنق، "البيت بيتي و عائشة على بغل وجاءت وقاركبت  

الثرى    عليه السالم  اإلمام الحسن  مواراة مويين لمنع  من األ  جيشاً عبأت  بل و   7!أحد"
أال يدل قول عائشة ذلك  !  وسلم وآله عليه اهلل صلىجده المصطفى  مرقد  بالقرب من  

المؤمنين اإلمام عليًا  كانت  أنها كما   تبغض  عليه السالمتبغض أمير    فإنها كانت 
؟  عليه السالم الحسن  اإلمام  تبغض عائشة    ماذا ل؟ ف عليهم السالمذريته الطاهرين    أيضاً 

  8؟ ." ي الحسن فأحب من يحبهابناللهم هذا  ، " وسلم وآله عليه اهلل  صلى لم يقل النبي  أ
 االسالمي  النص جعل  ون  وسلم وآله عليه اهلل  صلىورسوله    تعاىلكنا نؤمن باهلل    إذاف

ف تقييمنا  يحكم  ن والعقل  ن كيف  أن  عائشة  صن ِ ستطيع  نعتبرها    إذاف  ناصبية  لم 
ن  أبعد  وسلم  وآله عليه اهلل صلى  ؟ من الذي ملَّك عائشة ارث النبيتعاىل هللا ها بغضوي

  حقها في ارث النبي   من  عليها السالم   الزهراء   فاطمةصهاك    ابن ابي قحافة و   ابن   حرم
 وآله عليه  اهلل صلىرث النبي  إ؟ كم كان نصيب عائشة من  وسلم وآله عليه اهلل صلى
على أرضه    وارى الثرى ن يُ أمن    وسلم وآله عليه اهلل  صلى حتى تمنع سبط النبي    وسلم

رث  إ؟ كم كان نصيب عائشة من  وسلم  وآله عليه  اهلل صلى   النبي  ؛بالقرب من جدهو 
  ُتقبر ن  أالنتنة  صهاك    ابنو بيها  أ   يف حتى تسمح لج  وسلم وآله عليه اهلل صلى  النبي

نة هل من  بالقرب من الجسد النبوي الطاهر؟   أن ُيدفن اإلنسان في أرض صهره؟    السُّ
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بالقرب من    عليه السالم الحسن  لإلمام    مواراة الجسد الطاهرعائشة  منعت  وعندما  
ال  أ  عليه السالم الحسن  اإلمام  ه  وصيَّ   عليه السالمالحسين  اإلمام  ذ  نف  المقدس  ه  د  جَ مرقد  

الثرى.    عليه السالمالحسن  مواراة اإلمام  هرق قدر محجم من الدماء في شأن مكان  يُ 
أبي قحافة في    ابنة  ابن كانا يعلمان ما ستفعله عائشة    عليهما السالموهذا دليل أنهما  

الحسين  هذا   عليه  الجثمان الطاهر لإلمام الحسن    عليه السالمالشأن. فوارى اإلمام 
في البقيع    عليه السالمفمواراة الجسد الطاهر لإلمام الحسن  في البقيع.    الثرى   السالم

  وسلم وآله  عليه  اهلل  صلىمن نكثا العهد وخانا النبي  جيف    قبر ال يقلل من شأنه بينما  
ال يزيد من شأنهما  وسلم وآله عليه اهلل صلى بجوار النبي  سالمال  معليه وظلما أهل البيت

 : بسخرية لعائشة  عباس  ابنال  وقفي شيء. 
 

 كنت  وال كان ال     *    بكر أبي بنت يا
 تفيلت  عشت  وإن     *    تبغلتي  تجملتي 

 9تحكمت وبالكل     *الثمن من التسع لك                    
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 لسقيفةجندة االطليق معاوية امتداد أل
 
 

معاوية هو مرحلة انبثاق الدولة العلمانية والملك  الطليق  ن عهد  إ                     
الذي رتب الجاهلي   منتج خبيث من  السقيفة. فمعاوية هو    أقطاب  له  العضوض 

معاوية جعل  صهاك. وقد حرص أقطاب السقيفة على    ابنأبي قحافة و   ابن  ات نتاج
صهاك    ابنكان  وكما رأينا سابقًا فقد  .  حامًا على المسلمين حتى ولو كان منحرفاً 

له  يقول   يشتكون  يرتكبه  ظلم  الللذين  الناس  معاوية  الذي  معاويةأبضد    هو،   ن 
ن النبي  أ  صهاك كان يعلم   ابنأن    سيد قريش" بالرغم من  ابن"   ،نهأ "كسرى العرب" و 

و   لى اهلل عليه وآله وسلم ص سفيان  أبا  لعن  ومعاويةابنقد  يزيد  أن    يه  من    ابن وبالرغم 
 وعلي بن  آدم  ولد  سيد "أنا  ، قال  صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  صهاك كان يعلم أ

كان نوعًا من المكايدة المتعمدة    صهاك لمعاوية  ابن مجيد  فت  ".العرب  سيد طالب أبي
صهاك أن ُيبِطل    ابن. ومن خالل مثل هذه التمجيدات أراد  لى اهلل عليه وآله وسلمص  للنبي

ُحْكم  . حيث نقض  عفان  ابنوكذلك فعل    .في معاوية  لى اهلل عليه وآله وسلمص  حكم النبي
  عبدو روان؛ الوزغ،  ه مابنو   الوزغ،  ضد الحكم بن العاص؛   لى اهلل عليه وآله وسلمصالنبي  

أن عمارًا بن ياسر    لى اهلل عليه وآله وسلمصالنبي  كما قال  هللا بن أبي السرح؛ الكلب.  
وبذلك يصبح معاوية    . ستقتله الفئة الباغية التي تدعو الى النار  رضوان اهلل تعاىل عليهما

النبي   أن  كما  النار.  إلى  "   لى اهلل عليه وآله وسلمصداعيًا  معاوية على    إذا قال،  رأيتم 
لى  صفعال عكس توجيهات النبي  صهاك    ابنبي قحافة و أ   ابن ن  أال  إ  1منبري فاقتلوه."

وا  يكملكي  والوزغ ليصعدوا منابر اإلسالم لللملعونين  الطريق  مهدا  و   اهلل عليه وآله وسلم
استطاع معاوية  ف  .هل الدينيستهدف أ لدين و حرف االذي يالجاهلي  المشروع السقيفي  

يم  قِ ويُ   شؤون المسلمين عن    عليهم السالم البيت    أهلن يكمل المشروع السقيفي بإبعاد  أ
والدليل على  اإلسالمي.    له بالدين  ةكه الجاهلي العلماني العضوض الذي ال عالقلْ مُ 

 قاتلتكم وإنما وال لتصوموا،  لتصلوا  قاتلتكم ما وهللا "إني  ، الً معاوية قائذلك هو إقرار  
ن معاوية  إ" وبهذا يمكن القول  .وأنتم كارهون  ذلك هللا  أعطاني وقد  عليكم،  ألتأمر

من خالله الدين وقيمه   حاربك جاهلي وعلماني  لْ جندة السقيفية بإقامة مُ أكمل األ قد  
 .  الثانية التي بدأها أقطاب السقيفة  الجاهلية انحرافاتترسيخ   أتم. حيث وأهله

؛  عفان  ابنقطاب السقيفة و أجندة ونهج  أنفاذ  إ ذ واصل معاوية عملية  إ           
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نةالقرآن و حربهم على     ،ذ يقول الطليق معاويةإهل الدين الحقيقيين.  أ النبوية و   السُّ
 حدثتَ يُ  كان  بما فتحدثوا  تتحدثون كنتم   وإن  هللا،  رسول عن الرواية  وا لُّ أقِ  ناس،  "يا
معادية للسنة  تي كانت  عفان ال   ابنوهكذا يكرر معاوية مراسيم    2".عمر عهد في به

نةمحاصرة  لمسيرة  الوكجزء من  النبوية.   النبوية وتحريف الدين وتهويده تحرك    السُّ
يرة  مثل ابوهر المنحرفة  ادر  و قد فعَّل عمل الكجندته. فأنفاذ  إل معاوية على عدة محاور  

هللا بن عباس    هللا بن عمرو بن العاص وعبد  هللا بن عمر وعبد  وانس بن مالك وعبد
تأهيلهم   تم  الذين  االخرى  وعائشة  االديان  وكهنة  السقيفة  اقطاب  لعملية  بواسطة 

التي تم  من المرويات المفبركة    هائالً   اً كمَّ   حيث جهزوا   .سالميالدين اإل   حريف ت
 لسلطة.  ى الإصل معاوية الملعون بن الملعون عندما و في المجتمع  هااطالق

 
   عليه السالم لمام عليالمؤمنين ا أمير يسب معاوية الطليق 

التي    عليهم السالم البيت    أهلبدأ الطليق معاوية محاربة فضائل                      
نةتعج بها   أمير  تحت ضغط مجد  ،  مثل أقطاب السقيفة  ،ذ كان معاويةإالنبوية.    السُّ

  إذا ه  نأ ولذلك اعتبر معاوية    .لى السماءإالذي سما    عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام  
وي  يعادل  اإلمام  سب  لم  المؤمنين  س  عليه السالمعلي  أمير    سقوط ال يعني  فإن ذلك 

للُمْلك االموي  المؤمنين اإلمام    هألن.  الحتمي  المجد اإللهي ألمير  عليه  علي  أمام 
إ  فإن   السالم اسمه.  معنى  مجسدًا  العواء  سوى  يملك  لم  بالرغم من  أ ذ  معاوية  نه 

وآله   عليه اهلل  صلىالنبي  ذكرها  التي    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  فضائل  
هدم ذلك الصرح النبوي المتمثل  قطاب السقيفة ومعاوية كانوا يحاولون  أن  أال إ  وسلم
أمير معاوية في لعن    عاوي ستمر الفقد ا.  معليه السالعلي  أمير المؤمنين اإلمام  في  

 )يعني أبا تراب  أن  "اللهم  بوقاحة،   . حيث يقول عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
بل   3".أليما عذاباً  ، وعذبهوبيالً  لعناً  فالعنه سبيلك، عن وصد دينك، في ألحد (علياً 

بأو  والناس  الوالة  معاوية  ذلك  أمر  يقولوا  يُ   يضاً أ ن    أهل ف على فضائل  كسَ حتى 
علي  أمير المؤمنين اإلمام  امر أيضًا الناس بعدم نشر فضائل  . و عليهم السالم   البيت

 في شيئاً  روى  ممن الذمة برئت "أن  ،قال معاوية في هذا السياق . إذ  عليه السالم
أمير المؤمنين اإلمام  فبدأ كهنته ومن يوالونه يلعنون    4بيته...." تراب وأهل أبي  فضل
ويسبونهم. وشن    مطهرينال  عليهم السالمهل بيته  أ منه ومن   ون ئويبر   السالم   عليهعلي  
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ومنع الناس من قبول    عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  على شيعة    معاوية حرباً 
 شهادتهم.  
السقيفة و   معاوية اختالقأمر  كما            ذ  إ هم.  وااللكل من  فضائل ألقطاب 

 عثمان شيعة من من قبلكم  انظروا  "أن   ، عماله إلى كتب ن الطليق معاوية  أي  وِ رُ 
وأهل  وقربوهم   مجالسهم فادنوا ومناقبه،  فضائله  يروون  والذين واليته،  ومحبيه 

  5".أبيه وعشيرته واسم واسمه منهم رجل كل ما يروي  بكل لي واكتبوا  وأكرموهم،
كان بينما    ،عفان   ابن  ؛لحمال الخطايا   فضائلال  من فبركة  الناسأكثر    نتيجة لذلك،و 

ن المناقب والفضائل المختلقة  أمعاوية    حسَّ أمعاوية يمطرهم بالمال والعطايا. وعندما  
 الحديث  "إن  قائاًل،  عماله قد كثرت وانتشرت كتب إلى  ،عفان  ابن ؛لحمال الخطايا

 كتابي جاءكم  إذاف وناحية، وجه وفي كل مصر كل في وفشا كثر قد عثمان في
 تتركوا وال ولين،األ والخلفاء فضائل الصحابة في الرواية إلى الناس فادعوا هذا

 الصحابة، في له  بمناقض وتأتوني  إال  أبي تراب في المسلمين  من  أحد  يرويه خبراً 
 من إليهم  وأشد وشيعته تراب أبي لحجة لعيني وأدحض وأقر إلي أحب  هذا نإف

بي  أ  بن ال   فضائلال   فبركة  في   الناسانغمس  مرة اخرى    6".وفضله عثمان  مناقب
ونشروا تلك  .  عليهم السالمالبيت    أهلصهاك وغيرهم من الذين يعادون    ابنقحافة و 

كما تفعل مقررات الدين    جيالهم الصغيرةالفاق وعلموها  الفضائل المختلقة في اآل
 اهلل صلىالصحابة وهمَّشت النبي الذين ُيسمون بفي مدارس مجتمعاتنا التي الَّهت 

 "انظروا   ،يضاً ألى عماله  إ. كما كتب معاوية  عليهم السالموأهل البيت    وسلم  وآله عليه
 عطاءه وأسقطوا الديوان من فامحوه  بيته وأهل اً يعل يحب  أنه عليه البينة قامت من

  القوم  هؤالء بمواالة  اتهمتموه  "من  قائاًل،  مر عماله في رسالة أخرى كما أ  7".ورزقه
   8".داره به واهدموا لوافنك ِ  (عليهم السالم)يقصد أهل البيت 

صلى  نه سمع أحاديث النبي  أرغم  رتكب كل هذه الجرائم  وكان معاوية ي          
قد  و .  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  فضائل  التي تصدع ب   اهلل عليه وآله وسلم

أمير المؤمنين  يبغض  ن من  إقد قال    صلى اهلل عليه وآله وسلمكان معاوية يعلم أن النبي  
إال أن العاوي معاوية لم يعر هذه التوجيهات    .فهو منافق    عليه السالم  اً علياإلمام  

صلى اهلل    غير ملة النبيملة  النبوية اهتمامًا ألنه اصاًل لم يكن مسلمًا بل كان من  
عدا   .عليه وآله وسلم في  االستمرار  من  معاوية  ايقاف  الناس  بعض  ألمير  ه  ئحاول 

 قد "إنك  ، معاويةلوا  ذ قالإ.  عليهم السالمهل البيت أ و  عليه السالمعلي المؤمنين اإلمام 



 604                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

معاوية  جعال  الحقد والعداء  إال أن    9".هذا الرجل  عن كففت فلو أملت، ما بلغت
أمير المؤمنين  االستمرار باستهداف ساحة النبوة من خالل استهداف  يصر على  

اإلمام(   )سب  عليه يربو حتى وهللا  "ال  ،معاوية  ملعون . فقال العليه السالم علي  اإلمام  
بهذه الُجَمل ُيِظهر معاوية   10".فضالً  ذاكر  له يذكر وال  عليه الكبير،  ويهرم الصغير

يأكبر من  أجندة هي  أنه كان يطبق  أ استقاها من  . ويبدو أنه  نفسه  هوفهمها  ن 
  ألقطاب السقيفة.   جندة العابرة لألجيالالغرف اليهودية الخلفية التي كانت تضع األ 

النبوية لترسيخ الدين    ستراتيجيةبهذه االستراتيجية الشيطانية حاول معاوية مواجهة اال 
على الناس. كان معاوية يعلم   عليهم السالمعبر االجيال من خالل إمامة أهل البيت 

 اثنا وليهم  ما ماضياً  أمر الناس يزال "ال قد قال،    صلى اهلل عليه وآله وسلمأن النبي  
ايضًا،  و   ..."رجالً  عشر ويكون   الساعة تقوم  حتى  قائماً  الدين أمر يزال "القال 

 يمضي حتى ينقضي األمر ال هذا "إن  قال ايضًا،و   خليفة ..." عشر اثنا هم علي
 ة عشر  اثني إلى  منيعاً  عزيزاً  الدين هذا  يزال  "القال ايضًا،  و   خليفة...."  ةاثنا عشر 

"  .خذلهم من  يضرهم  ال  ، قيماً  خليفة عشر  اثنا  األمة لهذه "يكون قال ايضًا،  و   " .خليفة
الدين اإلسالمي  قد كان معاوية يعلم أن هذه النصوص النبوية تهدف الى ترسيخ  ف

عبر األجيال واقامته كثقافة ووجدان وضمير وسلوك ومنهج حكم يحكم الناس وينظم  
حياتهم ويجعلهم متحضرين بالحضارة اإلسالمية المتميزة واالصيلة. أراد معاوية أن  

صيل ورموزه  سالم األثقافية منظمة ضد اإل   اً حربيصادم تلك النصوص النبوية ويشن  
عبر    الحقيقيين اإلسالمي  الدين  تأصيل  في  والنبوية  اإللهية  الخطة  بذلك  لُيحِبط 

ل المجتمع االسالمي    . األجيال اإلنساني إلى مجتمع  و أراد العاوي معاوية أن ُيحوِ 
ورسخها خطهما  جاهلي يرزح تحت إصر الجاهلية الثانية التي بدأها قطبي السقيفة  

وقد  المنحرف الحرب  أثرت.  المتعاقبة  األ  على  األموية  هذه  سيء  جيال  بشكل 
غبياء  األ  لألسف قدَّسو   .وساهمت في تغبيش الوعي وتضليل الناس على مر القرون 

 .  تعاىلمن عند هللا تت  أ وكأنها مخرجات العهد األموي من الناس والمستحمرون 
في             الباحث  يستنتج  معاوية  أالتاريخ  وبهذا  حرباً   قدن  مضادة    شن 

تاإل  لالستراتيجية  كانت  التي  والنبوية  األإ  ريد لهية  نفوس  في  الدين  جيال  قامة 
الذي وضع  قطاب السقيفة  السيئة لخط أثار  النهج األموي اآلاقم  فقد  . فالمتعاقبة
التأصيل اإلاألسس     . عليهم السالم  هل البيتالُموَكل مهامه ألسالمي  لمجابهة خط 

الجهود لمعاوية    بذل   حيث  لى مرحلة  إمحاربة التعاليم النبوية حتى ال تصل  كل 
هل  أ لدين و ا   حاربمن خاللها يدوات التي  . ووظف المنبر كأحد األالعملي   التطبيق 
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 لعنيُ  منبر ألف سبعين من أكثر بني أمية أيام  في "كان  ،نهأ ى  روَ الدين. ولألسف يُ 
النبي  فبالرغم من أن    11".ذلك من لهم معاوية هسنَّ  بما طالب أبي بن  علي عليها

لكن لألسف    ،ذ صعد على منبره إ ل معاوية قتَ يُ ن أمر أكان قد   صلى اهلل عليه وآله وسلم
األ تنفذهأمة  عصت  ولم  نبيها  نةت  متدالذلك    .مر  والمنافقين    السُّ مثال  أالطلقاء 

عليهم   وأهل البيت   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  لى  إ معاوية ليصلوا    عاوي ال
  ون تحت المنبر يستمع  ين جالس م  من ه  كان هناكومع ذلك  من القول  بالسوء    السالم

ال وعلى  تلك  أقارئ  إليهم  في  مسلمين  أنفسهم  يسمون  كانوا  من  نوعية  تتخيل  ن 
نبي  وال   تعاىل هللا    ن ن الطغاة يلعنو أمن السماء وهي ترى    خيراً   مة  أفهل ترجى    ! العهود

  سلوك هذا ال غضب  أ من على المنابر؟ لقد    عليهم السالم  وأهل البيت  صلى اله عليه وآله وسلم
 أن عماله معاوية أمر  عندما  ذ ُرِوَي أنهإ معاوية كل مؤمن ومؤمنة.  الشيطاني ل

 المؤمنين م  أ كتبت   المنابر ففعلوا،  على عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام   يلعنوا 
ورسوله "إنكم   قائلة،  معاوية إلى رضوان اهلل تعاىل عليها سلمة أم  هللا   على تلعنون 

 أحبه  هللا أن وأنا أشهد أحبه، ومن طالب أبي بن علي تلعنون  أنكم  وذلك  منابركم،
. بل وقد كان  ضالله وعواءهبكالمها واستمر في   ن معاوية لم يهتم أإال    12".ورسوله

عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام  جبار الناس على لعن  إ معاوية ينتزع الوالء عبر  
  ل البيت هالمعادية أل  حملته . كما كان يحاول توظيف كبار القوم ليخدموا  السالم

ل البيت  هنهم لم يكونوا موالين ألأبعضهم لم يكن يوافقه في ذلك رغم ف. السالم معليه
المعادية    حملته  حول  نهم ولشيء في أنفسهم كانوا يختلفون مع معاويةأال  إ  السالم  معليه

 أبي  بن سعدقال للناصبي   معاويةإذ ُرِوَي أن الناصبي  .  السالم  معليه  ل البيت أهتجاه  
رسول   له قالهن ثالثا ذكرت  ما أما فقال سعد:  تراب؟ أبا تسب أن  منعك "ما  ،وقاص

 رسول سمعت  :النعم  حمر من أحب إلي   منهن واحدة  لي تكون  نأل أسبه، فلن هللا
فقال بعض في خلَّفه وقد  النساء مع فتنيخل   هللا  رسول  يا علي: له مغازيه، 

 من موسى هارون  بمنزلة م ني  تكون  أن ترضى أما-هللا   رسول له فقال  والصبيان؟
 هللا يحب رجال  الراية "ألعطين  ،خيبر يوم يقول وسمعته  13بعدي؟" نبي ال أ نه إال

العين   أرمد به علًيا: فأتي لي فقال ادعوا لها، هللا ورسوله. فتطاولنا ويحبه ورسوله
َفُقْل  –. ولما نزلت هذه اآلية  يديه على هللا إليه ففتح  الراية ودفع عينه في فبصق

  عليًا وفاطمًة وحسنًا وحسينًا فقال اللهم هؤالءهللا  دعا رسول    – اَءَنا  ابن َتَعاَلْوْا َنْدعُ 
معاوية بالرغم  الناصبي  بي وقاص مع  أ  ابنسعد  الناصبي  وهكذا اختلف    14"أهلي.
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سعداً أمن   مبايعة    ن  رفض  اإلمام  قد  المؤمنين  كان  !  عليه السالمعلي  أمير  فقد 
هريرة وعائشة يتحدثون أحيانا بفضائل    وأبوالنواصب أمثال سعد بن ابي وقاص  

ستغالل الخالفات فيما بينهم من  اوذلك كيدًا بناصبي آخر و   عليهم السالمأهل البيت  
سعد بن ابي وقاص  م يعجب معاوية رد  لجل الحصول على مصالح شخصية.  ا

ن الطليق معاوية  أوقتله! كما    طعامفي ال  ولذلك تآمر عليه معاوية ودس له السم
  سعد  بن  سهل الحكم  ابن  فدعا مروانحاكمًا على المدينة.    الحكم  ابن  مروان عين

 "أما   ، سهل. فقال مروان فأبى  ، عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام   يشتم أن  أمرهو 
 كان مروان وقد   15".بها دعي إذا  ليفرح  كان إنه  التراب، أبا  هللا  لعن فقل أبيت إذا 
 كانوا الحضور ألن الصالة العيدين على خطبة يقدم  النبوية للسنة وخالفاً  الحكم  بن

  ،مروان   ؛الذي يوجهه الوزغ بن الوزغ  السب والشتم  سماعوا  كرههم  نأل بعدها يتفرقون 
 العيد مع "شهدت  ،قال عباس ابن فعن .عليه السالمعلي  ضد أمير المؤمنين اإلمام  

 أبو  وقال   16".الخطبة قبل  كانوا يصلون  فكلهم  وعثمان وعمر بكر وأبي هللا رسول
 مع خرجت  تقديم الصالة على الخطبة حتى  على الناس  يزل "فلم   ، الخدري  سعيد 

 بناه  منبر إذا أتينا المصلى، فلما فطر، أو أضحى في المدينة أمير وهو مروان
فجذبني.   بثوبه يصلي فجذبتهأن   قبل  يرتقيه  أن  يريد مروان إذا ف الصلت،  بن كثير

فقلت  قبل  فخطب  فارتفع وهللا.   الصالة.  غيرتم  قد فقال له:   ما ذهب مروان: 
بعد  يجلسون  يكونوا  لم الناس إن ...تعلم  قبل الخطبة فجعلت الصالة، لنا 

   17".الصالة
 على  عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام   يلعن شعبة بن مغيرة  وكان           

المؤمنين اإلمام    أن صهاك  ابن أيام  بلغهقد   وكان .الكوفة منبر عليه علي  أمير 
التي ارتكبها.   الزنا  واقعةفإنه سيحده على   شعبة مغيرة بنرأى    إذا بأنه    قال   السالم

في  .  عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام    شعبة يبغض بن  لذلك فقد كان مغيرة
أمير المؤمنين اإلمام  صحاب  أشعبة لم يوفرا حتى   ن معاوية ومغيرة بنالحقيقة، فإ

 مغيرة ذ أمرإلم يطبقوا اجندتهما الشيطانية.    إذاذالل والقتل  من اإل   عليه السالمعلي  
رضوان اهلل تعاىل   عدي بن جرحِ  معاوية لبَ قِ  من الكوفة أمير يومئذ شعبة وهو بن

رضوان   عدي بن رجْ حِ . إال أن  عليه السالم   اً يعلأمير المؤمنين اإلمام   يلعن أن  عليه
رضوان اهلل   عدي بن ر جْ فقام حِ  مغيرة بن شعبة.   فتوعده  . ذلكرفض    اهلل تعاىل عليه
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 فقال فالعنوه، علًيا ألعن أن أمرني إن أميركم الناس أيها، " فقال، المؤمن ؛تعاىل عليه
   18."والقصد بالنية مغيرة  إلى وأعاد الضمير هللا، الكوفة: لعنه أهل

أمير   سب وشتم  يرفض من هي معاقبة كل جندة الطليق معاويةأ وكانت            
معاوية  عصابات    تل ساليب العقاب وعمِ أ. وتنوعت  عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام  

األ المثالفي  سبيل  فعلي  تنفيذها.  على  بسر  ،مصار  أمير   يشتم أرطأه  بن كان 
 أني علم رجالً  هللا  وقال: نشدت البصرة منبر على  عليه السالم  اً عليالمؤمنين اإلمام  

.  كاذباً  إال نعلمك ال بكرة: اللهم  أبو فقال كذبني. إال كاذب أو إال صدقني، صادق
 والي معاوية واعتاد زياد  19.نقذه الناس أوكاد ان يقتل لو ال أن   أرطأة  ابنبه   فأمر
أمير   وينتقص من مقام عفان  ابن  يمدح  ن أ الجمعة يوم خطب عندما ي  العراق على

. وفي  رضوان اهلل تعاىل عليه عدي  بن  رجْ حِ  . فغضب عليه السالمعلي المؤمنين اإلمام 
ر: الصالة،  جْ حِ  له  لى تأخير الصالة. فقالإ دى  أ الخطبة مما   زياد  جمعة أطال

 الصالة ولحقه تأدية وأراد فقام  الصالة  فوات رجْ حِ  خطبته. فخشي في زياد فمضى
 إلى معاوية في كتب بالناس. ثم وصلى من المنبر  ونزل ذلك  زياد الناس. فرأى

بأن يربطهم بالسالسل   زياد  إلى معاوية وصحبه. فكتب رضوان اهلل تعاىل عليه  رجْ حِ  أمر
مبعوث   جاءهم،  دمشق قرب عذراء مرج إلى وصولهم  وعند   .ويرسلهم اليه في الشام 

 فعلتم  له، فإن  واللعن  علي   من  البراءة  عليكم نعرض أن  رنامِ أُ  قد وقال: إنا  معاوية
رضوان    رجْ حِ  وقاموا فصلوا. وقال ذلك،  فاعلي  قتلناكم. فقالوا: لسنا أبيتم وإن  تركناكم 

 وأول  فيها، وار كبَّ  الذين   لمسلميناأول   ينعذراء فإن بمرج قتلتموني إن:  اهلل تعاىل عليه
رضوان   عدي ر بنجْ حِ الجدير بالذكر هنا أن  و   .واديها في هلك المسلمين من فارس

صهاك.    ابن خالل عهد   عذراء مرج منطقة  بفتح  قام  الذي هوكان    اهلل تعاىل عليه
و  أ  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ر وصحبه التبرؤ من  جْ وعندما رفض حِ 

 نقول في  فإنا ،الى معاوية بنا بعثواا منهما:   اثنان معاوية. وقال  عصابةلعنه قتلهم  
أمير المؤمنين   من تبرأ فقد األول . فأمابالحضور اليه  معاوية لهما فأذن.  مقالته علي

 عبد  وهو الثاني وأما .الموصل  إلى معاوية عنه ونفاه  فعفا  عليه السالمعلي  اإلمام  
 اآلمرين  ومن  كثيراً  هلل الذاكرين من كان علياً  أن أشهد  :لمعاوية فقال العنزي  الرحمن

 إلى رده ذلك    معاويةوعندما سمع  الناس.   عن والعافين بالقسط، بالحق، والقائمين
معاوية الصحابي الجليل   وهكذا قتل  20ًا.حي زياد فدفنه .قتلة قتل شريُ  أن وأمر زياد

علي  أمير المؤمنين اإلمام   سب  رفضوا ألنهم  رضي اهلل عنهم وأصحابه عدي بن جرحِ 
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معاوية  لقد ارتكب  ذلك.   فعل منكل   وجه في  ووقفوابل  منه   البراءة  و أ  عليه السالم
الذي روته   لى اهلل عليه وآله وسلمصيعلم قول النبي كان نه  أ بالرغم من كل تلك الجرائم 

 رجال سبعة بالشام بعذراء بعدي يقتل  :يقول هللا  رسول "سمعت  ، عائشة عندما قالت
عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام  مام  كما حذر اإل  21" .لهم السماء وأهل هللا يغضب 

 كمثل لهم بعذراء مثَ  خياركم  هم نفر سبعة منكم  قتلسيُ  الكوفة أهل "يا ،قائالً  السالم
وعمل على جر    نحرافات اال   أنواع  في كل   كان معاوية منغمساً   22".األخدود أصحاب 

على   وأبي أنا "دخلت  ، انه قال  بريدة بن  هللا عبد ي عنوِ . اذ رُ نحرافاتهالى  إالناس  
 فشرب معاوية بالشراب،  أتينا ثم فأكلنا بالطعام  أتينا  ثم الفرش،  على فأجلسنا معاوية

   23هللا"! رسول حرمه منذ شربته أبي فرده قائال: ما ناول ثم 
الدين اإلسالمي  منظمة ضد الحرب  عهد معاوية كان عهد ال  ويتضح أن           

صهاك    ابن بي قحافة و أ  بنمتأل المجتمع بفضائل مفبركة الااألصيل وأهله بينما  
بمرويات مفبركة لصالح    ابنو  الكتب  السقيفة واولياأعفان. فازدحمت  هم.  ئقطاب 

األحادي "إن  ،الخصوص هذا في بنفطويه المعروف عرفة ابن يقول  ث أكثر 
 يظنون  إليهم بما تقرباً  أمية بني أيام  في افتعلت الصحابة فضائل في الموضوعة

 هللا  ن الناصبي عبد أمر إلى حد وصل األو   24".هاشم بني  أنوف  فيه يرغمون  إنهم
 من أيام جمعة أربعين مكثفي مكة، على السلطة   ، عندما فرض نفسهالزبير  بن

وعندما سأله    !وسلم وآله عليه  اهلل صلى النبيعلى   يصلي وال في الناس يخطب حكمه
فانظروا    25بآنافهم"! ذكرته شمخوا   إذا  سوء  أهل  له  "إن   ، ذلك قال سبب  عن الناس  

السليمةأ يا   العقول والفطرة  الذي مأل    ! انظرواصحاب  الحقد  قطاب  أإلى مستوى 
الناصبي عبد هللا  مثال  أحتى سماهم    عليهم السالم البيت    أهل تجاه  وأولياءهم    السقيفة

بالنجوم    وسلم  وآله عليه اهلل صلىفالذين سماهم النبي    !! هل سوء"أ "  ، بن الزبير بأنهم
وااله  ومن  الزبير  بن  هللا  عبد  الناصبي  اعتبرهم  سوء"أ "  ،الهادية  يمكن   !هل  فهل 

  ، دوا لهم الطريق للوصول إلى السلطةومن مهَّ  ، عبد هللا بن الزبيرالناصبي ألمثال 
 ن يهتموا باإلسالم والمسلمين؟ أ

كان معاوية نتاج المحاصصة السقيفية واالنقالب على  في الحقيقة، فقد           
هل الدين.  أ ستهدف الدين و ي و   ظالماً ن يكون معاوية  أ عقاب. لذلك فمن الطبيعي  األ

ال أهكبيرة من    أعداداً معاوية    قتل فقد   الذي كان  سفيان  أبا  باه  أورث  دين ألنه  ل 
  معاوية  نأوبما وقتل اعدادًا كبيرة من المسلمين.  صلى اهلل عليه وآله وسلم  نبيال ض يبغ



 609                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

أمير  فقد سن سب  بطريقة علنية  صلى اهلل عليه وآله وسلم على سب النبي   لم يكن قادراً 
علي  أمير المؤمنين اإلمام  ن سب أيعلم . فإنه كان  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  

صلى  النبي   قالقد ففكما رأينا سابقًا، . صلى اهلل عليه وآله وسلمنبي هو سب لل عليه السالم 
" وهذا السلوك المنافق بل والكافر من  .سبني فقد علياً  سب "من،  اهلل عليه وآله وسلم

 ذ رأىإ.  ابيه ولعنهمأ قد صنفه مع    صلى اهلل عليه وآله وسلمن النبي  معاوية طبيعي أل
 ه اأخ ويزيد  يقود  ومعاوية حمار على  مقبالً  سفيان أبا وسلم صلى اهلل عليه وآله   النبي

وقد    26".والقائد والسائق  الراكب العن "اللهم ،  صلى اهلل عليه وآله وسلمفقال النبي   .يسوق 
في رد له على  الضالة  شخصية معاوية    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  ن  بيَّ 

بضاللك   نمقتها محبرة  ورسالة  موصلة،  موعظة منك  أتتني  فقد بعد  "أما  ، معاوية قائالً 
 وقد دعاه يرشده، قائد وال يهديه بصر له ليس امرئ  وكتاب  رأيك، بسوء وأمضيتها

وبالفعل فقد    27".خابطاً  وضل الغطاً  فهجر فاتبعه الضالل  وقاده  فأجابه،  الهوى 
وبين    واألربعاء الجمعة بين يفرقون  ال أضل معاوية اهل الشام الى درجة انهم كانوا  

علي  أمير المؤمنين اإلمام   للطليق معاوية يقول أخرى  رسالة وفيالناقة والجمل!  
 قدم بغير األمة؟  أمر الرعية ووالة  ساسة من معاوية يا كنت "ومتى،  عليه السالم 

الشقاء لزوم  من باهلل ونعوذ  ؟ باسق  شرف  وال  سابق  تكون  أن وأحذرك .سوابق 
 فدع  . الحرب إلى دعوت ولقد   .والسرية العالنية مختلف األمنية غرة في  متمادياً 
القتال،  الفريقين  واعف  إلي  واخرج  جانباً  الناس   قلبه على المرين أينا لتعلم من 

 .بدر يوم شدخا وخالك وأخيك  قاتل جدك الحسن أبو  فأنا بصره. على  والمغطى
 . نبياً  استحدثت وال ديناً  استبدلت ما . ألقى عدوي  القلب وبذلك  معي، السيف وذلك
طائعين الذي المنهاج لعلى وإني كشف  وهكذا    28".مكرهين فيه ودخلتم  تركتموه 

  تاريخ الب  تُ كُ حتى  و   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  و   صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  
على  شخصية معاوية المنافقة والمصادمة للحق. ف  ، أنفسهم التي كتبها كهنة السقيفة  

فإن   المثال  البصري عندماسبيل  "أربع    ،قال معاوية، عن ُسِئل الناصبي الحسن 
على   انتزاؤه  موبقة: لكانت واحدة  إال منهن فيه يكن لم  لو معاوية في كن خصال

 الصحابة وذوي  بقايا  وفيهم منها مشورة غيرب أمرها ابتزها  حتى بالسفهاء األمة هذه 
 .ويضرب بالطنابير الحرير يلبس  خميراً  سكيراً  بعده  يزيد هابن واستخالفه .الفضيلة
  له ويل  حجراً  وقتله  .الحجر وللعاهر الولد للفراش  هللا رسول  قال  وقد زياداً  وادعاؤه

   29".ومن أصحابه
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النبي              أخبر  المستقبل.    وآله وسلملى اهلل عليه  صلقد  في  معاوية  بما سيفعله 
 عبد أبا فقلنا: يا حذيفة على سعيد الخدري  وأبو أنا "دخلت ،قال العرني خالد  فعن
 هللا: دوروا رسول حذيفة: قال قال الفتنة.   في هللا رسول  من سمعت ما حدثنا هللا
 نظروا ا فقال:   نكون؟  من فمع الناس، اختلف إذا ما دار. فقلنا: ف هللا حيث  كتاب مع

 كتاب مع يدور  فإنه ياسر، فالزموها، بن عمار يعني سمية؛  ابنفيها   التي  الفئة
 لن تموت  اليقظان أبا لعمار: يا يقول هللا رسول سمعت، "قال حذيفة كما   30."هللا

  ، يضاً أ   لى اهلل عليه وآله وسلمصوقال النبي    31".الطريق  عن الباغية الفئة حتى تقتلك
وبالفعل    ".النار  هللا ويدعونه إلى إلى يدعوهم  عمار ،الباغية الفئة تقتله عمار، "ويح

رضي    بن ياسر  عمار . حيث استشهدلى اهلل عليه وآله وسلمصفقد تحققت إخبارات النبي  
ن  أ. وهذا دليل واضح  وأتباعهيقاتل ضد معاوية   وهو في موقعة صفين  اهلل عنهما

إلى النار بينما    داعياً الباغية. وبذلك يكون معاوية    للفئة  وقائداً   معاوية كان باغياً 
  ن معاوية كان مخالفاً أ . كما تعاىل  يدعوه إلى هللا رضي اهلل عنهما بن ياسر عماركمان 

. بل وفعل معاوية  لى اهلل عليه وآله وسلمص ونبيه  تعاىل  إلمام زمانه المعيَّن من جانب هللا
أمير  بي قحافة الخالفة في وجود  أ  ابن   حيث اغتصب  .بي قحافةأ  ابنكما فعل  

النبي    عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام   على    ولياً   لى اهلل عليه وآله وسلم صالذي عينه 
مامة وخالفة  إنفسه خليفة في وجود  ايضًا    فرض معاويةذ  إ.  بعده الناس وخليفة  

لدين  ل  عاصياً كان  معاوية  الجدير بالذكر أن  و .  عليه السالمعلي  ام  أمير المؤمنين اإلم
 ابن نه بعثأ   لى اهلل عليه وآله وسلمصن النبي  أذ ُروي  إ منذ العهد النبوي.    هل الدينأ و 

 لى اهلل عليه وآله وسلم ص النبي فأعاد عباس يأكل،  ابن فوجده  معاوية.  لهيدعوه  لعباس  
 النبي فقال - مرات ثالث  إلى - يأكل مازال  فوجده يطلبه   إليه عباس ابن إرسال  

لى اهلل  صفمعاوية هو الذي قال فيه النبي  32هللا بطنه أشبع ال  :لى اهلل عليه وآله وسلم ص
 غير ملتي؛ فطلع يحشر على من أمتي رجل الفج هذا من "يطلع،  عليه وآله وسلم

  ، بن العاص وشريكه عمرو معاوية في  لى اهلل عليه وآله وسلمصمعاوية." كما قال النبي  
الطليق   على وينطبق  ".دعاً  النار  إلى  ودعهما ركساً  الفتنة  في أركسهما "اللهم 

يدعو   ية عميةار  تحت قتل "من،  وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي قول أيضاً  معاوية
فقد جمع معاوية الناس حوله من    33".جاهلية فقتله  عصبية، ينصر  أو  عصبية،

قبلية وعشائرية و  لتحريف  عبأهم لمحاربة  منطلقات  الجهود  الحق وأهله وبذل كل 
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يو الدين وتغييبه.   السقيفة و أوضح  كل ذلك  ية  ا الر   ون يمثلمن سار على دربها  ن 
 العمية الداعية للعصبية والقبلية.  

 
نة عداء السقيفي تجاه لمعاوية تجسيد ل  عليهم السالم وأهل البيت  السُّ

هل  أ نهم أ  مما يضحك الثكلى أن كهنة أقطاب السقيفة يدَّعون و                    
نة ح حرب  ما رأيناه في هذا السرد التاريخي الذي وضَّ بعد  نة يتبعونها  ! فأي سُ السُّ

نة لهم على    قطاب السقيفة ومن كان موالياً أ قطاب  أ  مؤيدوفهل يتبع  النبوية؟    السُّ
سُ  النبي  السقيفة  سأ  صلى اهلل عليه وآله وسلمنة  على  أة  ير م  سار  ومن  السقيفة  قطاب 

 شيئين  فيكم  "تركت  ، ن هناك مروية تقولأيدعي كهنة البالط السقيفي  إذ  دربهم؟  
بصحة هذه  جداًل وتنزاًل  منا  سلَّ   إذاو   34".وسنتي  هللا كتاب :بهما تمسكتم  ما تضلوا لن

صلى  للنبي   ومنسوبة زوراً   برواية ال سند لها في موطأ مالك  نها مفبركةأالمروية رغم 
فأين  قطاب السقيفة بتوجيهات هذه المروية!  ألى مدى التزام  إفلننظر    اهلل عليه وآله 

صهاك    ابنأبي قحافة و   ابنفي عهود    صلى اهلل عليه وآلهتعاليم القرآن وُسنة النبي  
  الناس عفان ومعاوية    ابن صهاك و   ابن بي قحافة و أ  ابنفقد امر  اوية؟  عفان ومع  ابنو 

نةبعدم تداول   ن  تبياني للوحي السماوي المبي ِ لهي  إ امتداد    هانأالنبوية بالرغم من    السُّ
صلى  النبي  قول    معاويةو عفان    ابنصهاك و   ابنبي قحافة و أ  ابن لم يسمع  أ للقرآن.  

لمونها أحاديثي ويروون  بعدي من يأتون  خلفائي الذين ارحم  "اللهم ،  اهلل عليه وآله   ويع 
حاديث النبي  أعفان ومعاوية    ابن صهاك و   ابن أبي قحافة و   ابن! فهل روى  الناس" 

من هو    حربًا عليها وحرقوها وضيَّقوا على من تداولها؟ شنوا  أم    صلى اهلل عليه وآله
نةالذي كان متمسكًا ب عفان ومعاوية    ابن صهاك و   ابن أبي قحافة و   ابن   :النبوية  السُّ

البيت   أأهلي؛  ن ِ ن يطلق عليه لفظ سُ أحق بفمن يكون األ ؟  عليهم السالمأم أهل البيت  
ومن  عفان ومعاوية    ابنو صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنم  أ اتبعوهم  ومن    عليهم السالم

  ؟ اتبعوهم
نةن استهداف  إمر ففي حقيقة األ           طهار  بيته األ  أهلالنبوية وفضائل    السُّ

السالم األ  عليهم  جوهر  في  يكمن  والقر كان  السقيفية  واألي جندة  لمحاربة  شية  موية 
عفان   ن ابو صهاك  ابنبي قحافة و أ  ابن   ولذلك أصدر  .وإقامة جاهلية ثانيةسالم اإل

نةبعدم تناول    للناس   وامر األومعاوية   لهي.  نجاز كتمان كامل للحق اإل إجل  أ من    السُّ
﴿ِإنَّ  ،  تعاىلعفان ومعاوية قول هللا    ابن صهاك و   ابنبي قحافة و أ  ابنلم يعلم  أوعليه،  
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ُأوَلـِئَك   َواْلُهَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتابِ  الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيِ َناتِ 
ِعُنونَ  َوَيْلَعُنُهمُ َيلَعُنُهُم ّللا ُ   عفان    ابنصهاك و   ابنبي قحافة و أ  ابن لم يدرك  أ   ؟ ﴾ الالَّ

نةومعاوية ان     ابن بي قحافة و أ   ابنلم يدرك  أ؟  بطريقة يقينية وجازمة  تبيان للقرآن  السُّ
نة ن منع  أعفان ومعاوية    ابن صهاك و  نهم يتجنبونه  أ   وا يأتي باالختالف الذي ادع  السُّ

نةبمنع   ه االدعاءات الواهية التي ال تعطي إال مفاهيم مقلوبة وال  ما هي هذ   ؟ السُّ
قها إال المعاتيه من األعراب؟   ن الباحث الموضوعي والعلمي  إوعليه فيمكن أن يصدِ 

فعل عكس ما يريده    وأرادالسقيفة فعل عكس ما كان يعلنه    خط ن  أفي التاريخ يدرك  
نةالقرآن و  ن  التيمي الناصبي اآلو الوهابي  اإلخواني و عالم  النبوية كما يفعل األ  السُّ

في   ويعتقد  باالنغماس  والتضليل  كما  أالكذب  استحماره  يمكن  العالم  يستحِمر  ن 
نةالتيميين والوهابيين. فمحاربة  األعراب واإلخوان و   ويستبِغل تعني محاربة  النبوية    السُّ

ومحاربة    السالم عليهم    أهل البيتو   صلى اهلل عليه وآله وسلمالقدوة الحسنة التي يمثلها النبي  
سوة  باأل ين سيأتي المسلمون  أوعليه فمن  المعاني االلهية للتنزيل والقصد االلهي منه.  

بعد   والمعاني االلهية للتنزيل والقصد االلهي منه صلى اهلل عليه وآله وسلملنبي الحسنة ل
نة  اختفاء وية  عفان ومعا  ابنصهاك و   ابنبي قحافة و أ  ابنلم يسمع  أ ؟  النبوية  السُّ

ِ ُأْسَوة  َحَسَنة  لِ َمن َكانَ ،  تعاىلبقول هللا   َيْرُجو ّللاََّ َواْلَيْوَم   ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل ّللاَّ
نة ليست  أ  35؟ ﴾ اآْلِخَر َوَذَكَر ّللاََّ َكِثيراً  صلى اهلل  لنبي  ل لهي  يعطينا النموذج اإل   اً رثإ  السُّ

  ابن صهاك و   ابن بي قحافة و أ  ابنسمع  لم ي أ؟  السالمعليهم    أهل البيتو   عليه وآله وسلم
  36مني"؟  فليس  سنتي عن رغب "فمن،  صلى اهلل عليه وآله وسلمل النبي  و عفان ومعاوية ق

صيل بعد  سالم األعفان ومعاوية من اإل   ابن صهاك و   ابن بي قحافة و أ   ابن ين موقع  أ
نةن منعوا  أ نة ؟ فبمنعهم  ويةالنب  السُّ   ابن صهاك و   ابن ي قحافة و بأ  ابنن  إفالنبوية    السُّ

ساس االختالف الدائم والذي نعاني منه إلى يومنا هذا.  أ قد وضعوا    عفان ومعاوية
صلى اهلل   نبيلاو  تعاىلنة ومحاربتهم لحملتها كان في الواقع محاربة هلل كهم للسُّ رْ ن تَ أو 

نةبمنعهم  و .  عليه وآله وسلم عفان    ابنو صهاك    ابنبي قحافة و أ   ابن ن  إالنبوية ف  السُّ
  .منها  وا الحق وشوهوه وجعلوه قراطيس يبدون بعضها ويخفون كثيراً أقد جز   ومعاوية
البيت    أهلن  أيعلمون    عفان ومعاوية  ابنصهاك و   ابنبي قحافة و أ  ابن  وقد كان

نةهم حملة    عليهم السالم يتكامل تبليغ الحق    عليهم السالمالبيت    أهلوأنه بالحقيقيين    السُّ
  ضد   عفان ومعاوية  ابن صهاك و   ابن بي قحافة و أ   ابن رت حروب  أثلهي. وقد  اإل

نة  سعيد  قد قال. ف حتى على شعائر الناس الدينية  عليهم السالموأهل البيت  النبوية    السُّ
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قلت:   يلبون؟  الناس  أسمع ال لي  فقال: ما ،عباس بعرفات ابن  مع "كنت   ،جبير  بن
 قد فإنهم لبيك،  اللهم لبيك فقال:   فسطاطه عباس من ابن  معاوية. فخرج يخافون 

نة تركوا صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنمنع  ن  إمر ففي حقيقة األ  37علي" بغض من السُّ
المؤمنين    من بغضهم فقط ألمير  نة النبوية لم يكن نابعاً عفان ومعاوية للسُ   ابنو 

. وهذا ال يفعله  صلى اهلل عليه وآله وسلمنبي  ولل تعاىل  هلل يضاً أ بل  عليه السالم  علياإلمام 
ن النصوص النبوية الثابتة  إ. ففيما يختص بالنفاق فومن مردة المنافقين   ال منافقإ

في الحقيقة،  ال منافق.  إ  عليه السالم ًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  نه ال يبغض  أ توضح  
  وسلمصلى اهلل عليه وآله  ع النبي  بِ يتَّ   تعاىل ن من يحب هللا  أل  تعاىلن المنافق ال يحب هللا  إف

صلى اهلل عليه  ويضع حب النبي    تعاىليحببه هللا    صلى اهلل عليه وآله وسلمبع النبي  ومن اتَّ 
حبًا حقيقيًا فإنه سيحب أمير    صلى اهلل عليه وآله وسلم ومن يحب النبيفي قلبه    وآله وسلم

بي قحافة  أ  ابنوهذا مالم يكن يتمتع به  ويتبعه.    عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  
وبما أن اللعن يعني البراءة فإن  عفان ومعاوية.  ابنو وحفصة صهاك   ابن و وعائشة 

نةكل من استهدف     منه وُيْلَعن. هذا ليس قولأن ُيْبَرأ  نع فإنه يستحق  النبوية بالم  السُّ
 صلى   أن النبي  ئشةعا عن   يَ وِ قد رُ . فوسلم وآله  عليه  اهلل  صلىبل قول النبي    الباحث 

، "ستة لعنتهم ولعنهم هللا وكل نبي مجاب الدعوة: الزائد في  قال  وسلم وآله عليه اهلل
كتاب هللا والمكذب بقدر هللا والمتسلط على امتي بالجبروت ليذل من أعز هللا ويعز  

نةمن أذل هللا والمستحل حرمة هللا والمستحل من عترتي ما حرم هللا والتارك     38"السُّ
عاله الذي يلعن  أ معاوية من النص  و عفان    ابن صهاك و   ابن بي قحافة و أ  ابنفأين  
نةتارك   يلعنون من    تعاىلوهللا    وسلم وآله عليه اهلل صلىكان النبي    إذاف؟  النبوية  السُّ
نةترك   عفان ومعاوية اللعن    ابن صهاك و   ابن أبي قحافة و   ابنستحق  ي  أال   النبوية  السُّ
نةعاله لتركهم  أ للنص    وفقاً    منهيدعون أ أولئك الذي  ومحاربتهم لها؟ فأين  النبوية    السُّ

نة"أهل   كتب  "السُّ في  الموثق  التاريخ  السقيفي  هم من  المؤامرة  تؤكد    االموية ة/والتي 
نةالكبيرة على   تباع  أسمي  كيف يُ عليه،  النبوية بشكل خاص والدين بشكل عام؟ و   السُّ

نةهل  أ " عفان ومعاوية أنفسهم    ابنصهاك و   ابنبي قحافة و أ  ابن قطابهم  أبينما    "السُّ
نةبادة  بذلوا كل الجهود إلالسقيفية قد   ن  إمر فبادة تامة؟ في حقيقة األإالنبوية    السُّ
نةهل  أ ن  يسمون أنفسهم اآل أولئك الذي   شعلوا الحروب  أومع ذلك يتبعون من    السُّ

نةضد   مبتدعة التي ال يقبل من له عقل  المذاهب الأهل  يقة  هم في الحقالنبوية    السُّ
 . من خاللها تعاىلأن يعبد هللا 
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نةمر الناس باتباع  أ  تعاىلفاهلل             ﴿َوَما آَتاُكُم  ،  تعاىل. إذ يقول هللا  النبوية  السُّ
ُتِحبُّوَن   ﴿ُقْل ِإن ُكنُتمْ   ،يضاً أ   تعاىل  هللا   وقال  ﴾َعْنُه َفانَتُهوا الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكمْ 

َلُكمْ  َوَيْغِفْر  ُيْحِبْبُكُم ّللا ُ  َفاتَِّبُعوِني  رَِّحيم   ُذُنوَبُكمْ  ّللا َ  َغُفور     تعاىل   هللا  قالكما    ﴾َوّللا ُ 
األمر باتباع  ن  إوعليه ف  . ﴾ ﴿َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحي  ُيوَحى  ، يضاً أ

نة نة  نبع منه ألني كمن في القرآن نفسه و يالقرآن و مصدره    السُّ لهي  إتبيان    النبوية  السُّ
صلى اهلل عليه وآله  نبيه    تعاىل مر هللا  أوقد    .بصفة خاصة واالسالم بصفة عامة  للقرآن

﴿َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك    ، تعاىلذ قال هللا  إ ليه تبيانه كذلك.  إ   القرآن وأوحىن للناس  ن يبي ِ أ  وسلم
َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّرونَ  الذِ ْكَر ِلُتَبيِ َن ِللنَّاسِ  َقَرْأَناُه    إذا﴿فَ   ،تعاىل  هللا  قالكما    ﴾َما ُنزِ 

  ةوفقا لآلي  القرآن  تبيانمهام ب تعاىلوهكذا تعهد هللا    ﴾َعَلْيَنا َبَياَنهُ  َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه * ُثمَّ ِإنَّ 
ِإنَّ   القرآنية، َبَياَنهُ  ﴿ُثمَّ  أن    ﴾. َعَلْيَنا  يوضح  نةهذا  معاً النبوية    السُّ هما   والقرآن 

إلهي. فالقرآن وحي إلهي مباشر بينما    كالهما وحيو بكامله    "الكتاب" او    "ركْ الذ ِ "
نة وِفْعِله واقراِره وكل    صلى اهلل عليه وآله وسلمعلى لسان النبي  وحي إلهي  النبوية    السُّ

ن يكون التبيان  أيمكن    ذلك الولووعد بحفظه.    تعاىلذلك هو الذِ ْكر الذي أنزله هللا  
يقول  كمله. ألهي بحفظ الدين الذي خارج التعهد اإل الذي هو جزء من الذِ ْكر  النبوي  

ْلَنا الذِ ْكَر َوِإنَّا  ، تعاىلهللا   ن يضيع  أال يمكن  هذا يؤكد أنه  و   ﴾ َلُه َلَحاِفُظونَ  ﴿ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
معاوية و عفان    ابن صهاك و   ابنبي قحافة و أ  ابن   منع  إذا . فبداً أ لهي النبوي  التبيان اإل

نة نةلكن ستظل  و الحجة عليهم    تعاىل   قام هللاأالنبوية فقد    السُّ محفوظة  النبوية    السُّ
.  عليه السالمعبر حجته المهدي  هذا  سيتجسد  . و عليهم السالم  البيت  هل أل  تعاىل  بحفظ هللا 

نة  أتيستو  صلى اهلل عليه  النبي    اعطاهاللناس مرة أخرى صافية نقية كما    النبوية  السُّ
وعلينا أن تذكر أن  خاصة.  بصفة    عليهم السالمبيت  الهل  للناس عامة وأل  وآله وسلم

ن  و الحملة الحقيقي   همان أ. فعليهم السالم قد ربط القرآن والعترة    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  

ن هذا الكتاب في لوح  إ   تعاىل   قال هللاكما    ومنبع التأويل اليقيني الجازم.   النبوية  للسنة
  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ي صدح به النبيذال  تبيان ن هذا القرآن والأمحفوظ وهذا يؤكد  

نور بكل ما حوى من  أو الذكر هو  وهذا الكتاب  .  هما جزء من محتوى لوح محفوظ
فقد كره  نه متم نوره ولو كره الكافرون.  إ  تعاىلهللا  قد قال  و   . نص قرآني وتبيان نبوي 

سيرتق    تعاىلالدين وبتروه لكن هللا    معاوية و عفان    ابنصهاك و   ابنبي قحافة و أ   ابن 
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ن يضيع  أ تعاىلتى من هللا أ ال يمكن للنور الذي ما بتروه ويعيد توضيحه للناس. إذ 
باق    عليهم السالم  ما أهل البيتمثلهي  ، نةن وسُ آقر   ؛بكامله  ! فالحق بداً أ  أي جزءمنه  

معاوية  و عفان    ابنصهاك و   ابن بي قحافة و أ  ابن مثله  يومحفوظ ال محالة والباطل  
تم  أ  فقد  عليهم السالم ستهداف الذي واجهه العترة  اال خضم  وهو زاهق ال محالة. وفي  

نةلكالهما القرآن و   التأويل اليقيني والجازم والكاملمن خاللهم    تعاىلهللا     ةيو النب  السُّ
 . الحوض دا لى يوم الدين حتى ير إببعضهم البعض  انمربوط انهمأو 
 

 معاوية امتداد لفتن السقيفة 
بي قحافة  أ   ابن د  و إنَّ القراءة المتدبرة للتاريخ تبين أنَّ فتن عه                     

فتنة السامري لبني  عن  في خطورتها  كانت ال تقل    معاويةو عفان    ابنصهاك و   ابنو 
 سنن  "لتتبعن ،من ذلك قائالً قد حذَّر    صلى اهلل عليه وآله وسلمبالرغم من النبي   إسرائيل

  ت ليسأ"  . لسلكتموه  ضب جحر  سلكوا  لو  حتى  وذراًعا بذراع شبًرا بشبر  قبلكم كان من
ر بعد  يخالل وقت قص  الم يغير السامري عقيدة الناس  يهودي؟  انحراف  ةالسامري

البحر فعل  عبورهم  فقد  و أ  ابن؟  قحافة  و   ابنبي  نفس    معاويةو عفان    ابن صهاك 
  الذات االلهية   نجد في كتب كهنة البالط السقيفي سوى تجسيم وتشبيه  ماذافالشيء.  

به؟  والتالعب  النص  النبي  كما    وتحريف  وآله  قال  عليه  اهلل   العرفنكم "وسلم،  صلى 
وال يضرب الناس رقاب بعضهم   بعض" رقاب بعضكم  يضرب كفاًرا  بعدي ترجعون 
هل  ا شنوا الحروب ضد  قد ضلوا واختلفوا و بالفعل فضلوا واختلفوا و   إذاال  إالبعض  

ئمة الحقيقيين للناس والدين لذلك ضرب الناس رقاب بعضهم البعض في  الحق واأل
بي  أ  ابنم يختلق ل أمعاوية. و عفان  ابن و  صهاك  ابنبي قحافة و أ  ابنسس لها أ فتن 

البيت  جل محاربة إمامة أهل  أالفتن من  معاوية  و عفان    ابن صهاك و   ابنقحافة و 
كهنة البالط  ن  أضرب رقاب بعضهم البعض؟ حتى  جعلوا الناس تللناس و   عليهم السالم

 لَّ سُ  ما مثل  دينية قاعدة على في اإلسالم سيف   لَّ سُ  "ماالسقيفي يقرون قائلين،  
كان اقطاب السقيفة ومن والوهم من اتباعهم    فقد  39".كل زمان في  اإلمامة على

وكهنتهم ينكرون اإلمامة لذلك كانت االمامة هي القيمة االسالمية االكثر استهدافًا  
فالوالية المؤكدة في القرآن  لم تكن هي اإلمامة؟    إذامن جانبهم؟ فما هي الوالية  

نةو  التي جعلت  السُّ   معاويةو عفان    ابنصهاك و   ابنبي قحافة و أ  ابن  النبوية هي 
و تدوين  أو بث  أتداول   الحقائق من خالل منع   ون كتميو   ون كبتيو   ون حرفي و  هون مو ي

نة النبوية والتالعب بمعاني اآليات القرآنية التي تؤكد والية وإمامة أهل البيت    السُّ
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ملئه من خالل  لذلك فقد بدأوا    وتأويلياً   وتشريعياً   عقائدياً   فراغاً ذلك    فخلق .عليهم السالم
المحرفة    وا ديان األخرى الذين بثاستقبال كهنة األ  في العقول الغبية  تعاليم كتبهم 

. فاخترقت العقائد الفاسدة الدين  ذين جلسوا ليستقبلوا ضاللهم للصحابة االغبياء ال 
  ابن بي قحافة و أ  ابندخل  أ ومقام النبوة. وهكذا  الذات اإللهية  سالمي لتشوه مقام  اإل

و  األ مين  لسمال   معاويةو عفان    ابنصهاك  جحر  نفس  األخرى في    تفانتشر   ديان 
  تعاىل وحال الجاهلية وبدلت نعمة هللا  أمة في  انغمست األو   فهم الدين  في  الفوضى

اغلبية من يسمون أنفسهم مسلمين دار البوار. فاليوم ينظر   تعاىللذلك أحل هللا   كفراً 
بالد   الن  واالستحقار  واالستتفاه  االستصغار  بعين  المتأسلم  إلى  الوثني  حتى 

وسلوكياً المتأسلمين   وتقنيًا  علميًا  بعضه  ، متخلفة  وتذبح  البعض  بعضها  ا  تحرق 
وكل ذلك ال عالقة له باإلسالم األصيل الذي هو    البعض وتدمر بعضها البعض 

  ابن   م قد قسَّ ف .  رحمة للعالمين ويعلم الناس الحكمة والتآخي والتعايش وحسن الُخلق 
إلى مذاهب وطوائف وقبائل  المسلمين    معاويةو عفان    ابن صهاك و   ابنبي قحافة و أ

يما بينها فتحولت بالد المتأسلمين إلى غابة  ى متناحرة ومتقاتلة فشتَّ وطبقات    وأعراق 
نماط حياة  أ للتحضر بل وتمارس    بداً أ غير قابلة  وعنصرية  اجتماعية وعرقية وقبلية  

ح  زاأ نماط الحياة التي كانت تمارسها داحس والغبراء وجاهليتهما. فقد  أسوأ من  أهي  
وي عن  سلطان النباللهي و مر اإلاأل  معاويةو عفان    ابنصهاك و   ابنبي قحافة و أ   ابن

سالم  حكام اإلأبديل  االنقالبيون ومن سار على دربهم ت  لذلك استطاعبيت النبوة  
  ابنصهاك و   ابنأبي قحافة و   ابنفكان لكل قطب من    .صيلوطمس معالم الدين األ

انتهكها و عظيم  ظلم  عفان ومعاوية   لي تحريف  ارتكبه ونصوص  ساهم في  ابتدعه 
الناس  غمس  لذلك انركان الحق.  أ  عن عمد هدم  شاركن  أس بنيان الباطل بعد  يستأ

ذ  واختلقوا المرويات من أجل رفع من شأن قبائلهم الجاهلية. إالقبلي    الصراعفي  
اعين  مزورة على لسان اعرقية  شي المهاجر مروية  ييفبرك الجناح القر  ومنسوبة  لوضَّ

 هذا  وأن لقريش، تبع "الناس  دعي المروية،ت. حيث صلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي    زوراً 
أخرى مفبركة تخلط    ن هناك مروية  أوالمأساة    40".اثنان  بقي منهم  فيهم ما األمر

،  هريرة  بو يقول أ  41".والشر  الخير  في لقريش  تبع "الناس  ،بقولها  خلطاً عرقيًا  مور  األ
اع،   42".وكافرهم لكافرهم  لمسلمهم مسلمهم  الشأن هذا في لقريش تبع "الناس  الوضَّ

  للنبي  بمفبركاتهم ونسبوها زوراً   يضاً أنصار  تى األأوكنوع من حرب المقامات القبلية  
 يبغضهم إال مؤمن وال يحبهم  ال "األنصار  مفبركاتهم،  تقول.  صلى اهلل عليه وآله وسلم

ن  و وهكذا دخل المسلم  43". هللا أبغضه  أبغضهم ومن  هللا،  أحبه أحبهم فمن منافق،  إال
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  ابن بي قحافة و أ ابن بسبب الحرب المنظمة التي شنها  العرقي والقبلي سالم  عهد اإل
  ثانية   جاهليةفي  الناس  فغرق    اإلسالم االصيلعلى    معاويةو عفان    ابن صهاك و 

  .عفان ومعاوية ابنو  هل البغي؛ اقطاب السقيفةأ بسبب   مةاألت ضل و 
ل    البشرية  لحماية اصنامهمو            ن  البالط السقيفي أكهنة  بعض  االولى يؤوِ 

اآلن  . وهذا اعتراف في اآلونة االخيرة ألنهم  معاوية فقط هو الذي يمثل الفئة الباغية
ينهارون امام القراءات الحرة والحديثة للتاريخ والتي تفضح اصنامهم البشرية. في  

ال  بغي هنا  . وال بغاة    يضاً أعفان    ابنصهاك و   ابنبي قحافة و أ  ابنحقيقة األمر ف
يشتمل على مخرجات النكوث    يضاً أعلى حمل السالح بل  فقط  تم حصره  ن ي أيجب  

من أنواع الحروب الناعمة التي    وغير ذلك قصاء والحصار  اإلوالغدر واالنقالب و 
  عليها السالم   الزهراء  فاطمة. أليس الهجوم على بيت  عليهم السالمعانى منها أهل البيت  

ها  حروب متنوعة شنَّ   ؟ فهناك إذا لبغي  لم يكن ذلك بغي  فما هو ا   إذا و   بغي.نوع من ال 
علي  أمير المؤمنين اإلمام  على    معاويةو عفان    ابنصهاك و   ابن بي قحافة و أ  ابن

كل ما حدث لهم  . وأن  بصفة عامة  عليهم السالمالبيت    أهل بصفة خاصة و   عليه السالم
معاوية  و عفان    ابنصهاك و   ابن بي قحافة و أ  ابنالتي فتحها    ات هو من الجبه  الحقاً 

  وأهل البيت   علي أمير المؤمنين اإلمام  به    صَّ لهي الذي اختُ اغتصابهم للحق اإل   بعد
فأقطاب السقيفة بغي متنكر ور ث البغي المعلن ألمثال معاوية ويزيد  .  عليهم السالم

ن  ألذلك يجب علينا  .  الم االسالمي الحاليوالحكام االمويين والعباسيين وحكام الع
من    كادراً   كانقطاب السقيفة. فمعاوية  أمن  أيضًا    ليس فقط من معاوية بلنتبرأ  

عفان ما كان معاوية. لذلك    ابنصهاك و   ابنبي قحافة و أ   ابن كوادر السقيفة ولو ال  
 .نواع البغيأ م كل أفالسقيفة هي 

 
   ن السقيفة كانت اغتصابا  أ اعتراف معاوية ب

لتة وغصبًا  صهاك بأن بيعة السقيفة كانت ف  ابن وكما اعترف                     
ن السقيفة كانت  أبايضًا  اعترف معاوية  منهم كذلك  المر الناس من دون مشورة  

هذه الحقائق    نستجلييمكن أن  .  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  لحق    اغتصاباً 
ففي رسالة  .  رضي اهلل تعاىل عنه  بي بكرأمحمد بن  بين معاوية والرسائل المتبادلة  من  

أمير المؤمنين  د  معاوية ومجَّ   رضي اهلل تعاىل عنهبي بكر  أمحمد بن    هاجم إلى معاوية  
بكر  إ .عليه السالم   اً علياإلمام   ابي  بن  محمد  يقول  كلة  آ  بنال  رضي اهلل تعاىل عنهذ 
بن   معاوية الغاوي  إلى بكر أبي  بن محمد  من الرحيم الرحمن هللا  "بسم   ، االكباد
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 هللا فإن :بعد أما  .هللا والية ألهل مسلم  هو ممن هللا طاعة أهل على سالم  .صخر 
 وال قوته في ضعف  وال  بال عنتٍ  خلقاً  خلق  وقدرته وسلطانه  وعظمته جالله  جل

 وصدق  وآب  للرسول  من أجاب  أول  فكان : قال أن إلى  -   همخلق إلى  به حاجة
 المكتوم،  بالغيب فصدقه أبي طالب  بن  علي عمه ابن و  أخوه  وسلم  وأسلم  ووافق
 حربه،  فحارب خوف، كل في وواساه بنفسه هول كل  فوقاه  حميم  كل على وآثره

 الروع ومقامات الشديد  الضيق  األزل في ساعات لنفسه مبتذالً  يبرح فلم سلمه وسالم 
 تساميه رأيتك وقد  .فعله في  له مقارب  وال  في جهاده،  له نظير ال  سابقاً  برز حتى
 الناس  وأصدق إسالماً  الناس أول .خير كل في المبرز السابق هو وهو !أنت  وأنت

 اللعين وأنت  . عم  ابن الناس وخير  زوجة  الناس وأفضل  ذريةً  الناس  وأطيب  نية
 إطفاء على  وتجهدان  هللا،  لدين الغوائل  تبغيان  وأبوك تزل أنت  لم ثم اللعين  ابن 
 على  القبائل،  فيه وتحالفان المال فيه وتبذالن  الجموع ذلك وتجمعان على هللا نور
 من إليك ويلجأ يأوي  من بذلك عليك والشاهد .خلفته ذلك وعلى مات أبوك، ذلك

 المبين  فضله مع لعلي والشاهد  .هللا  لرسول والشقاق النفاق ورؤوس بقية األحزاب
فأثنى  في ذكروا الذين أنصاره القديم وسبقه  المهاجرين من عليهم هللا  القرآن 

 دماءهم  ويهرقون  بأسيافهم  يجادلون حوله   وكتائب عصائب معه فهم  واألنصار
 نفسك  تعدل الويل يا لك فكيف في خالفه، والشقاء اتباعه في الفضل يرون  دونه،
،  عهداً  به وآخرهم  اتباعاً  الناس وأول ولده، وأبو ووصيه هللا رسول وارث وهو بعلي
 بباطلكاستطعت   ما فتمتع  عدوه؟ ابنو  عدوه وأنت  أمره في ويشركه بسره،  يخبره

 وسوف  قد وهي وكيدك انقضى قد  أجلك فكأن .غوايتك  في العاص ابن لك وليمدد
 كيده، أمنت الذي قد ربك تكايد إنما أنك واعلم  .العليا العاقبة تكون  لمن يستبين
 رسوله وباهلل وأهل غرور.  في منه وأنت بالمرصاد  لك  وهو رحمته  من ويئست 
بي بكر  أ   ابنرسالة محمد    أعطتوهكذا    44". الهدى اتبع من على والسالم  الغناء

لشخصية معاوية المعادية للدين. فرد عليه معاوية    ضافياً إ  تشخيصاً   رضي اهلل تعاىل عنه 
  ابن بي قحافة و أ  ابنوكشف تآمر    عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  قر بخالفة  وأ

ففي رده  واغتصابهما للخالفة.    عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  صهاك على  
 إلى صخر،  بن  معاوية "من ،  يقول معاوية  رضي اهلل تعاىل عنه   بي بكرأمحمد بن  على  
 سوابقه وقديم  طالب،  أبي ابن فيه  بكر.....ذكرت أبي  بن محمد  أبيه على  الزاري 
 وعيبك  علي احتجاجك فكان. وخوف هول، كل في إياه ومواساته رسول إلى وقرابته

 . لغيرك وجعله عنك الفضل هذا صرف ربا فأحمد .بفضلك  ال بفضل غيرك لي
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 فلما .علينا مبرراً  لنا الزماً  وحقه طالب أبي ابن فضل فينا نعرف كنا وأبوك فقد
 هللا حجته، وقبضه وأبلج دعوته،  وأظهر وعده، ما وأتم عنده ما  هللا لنبيه اختار 
 اتفاقا ذلك  على أمره، وخالفه على  حقه،  ابتزه  من أول وفاروقه أبوك  فكان إليه، 

 الهموم  به فهما عليهما، عنهما وتلكأ فأبطأ بيعتهما إلى دعوه  إنهما ثم  .واتساقا 
 حتى سرهما على يطلعانه وال أمرهما في يشركانه ال وأقاما  ....العظيم به وأرادا

 ولوال .شركاؤهونحن  به استبد فأبوك  صواباً  فيه نحن ما يك  فإن  .. ..هللا قبضهما
 فعل أباك ولكن رأينا .إليه وسلمنا طالب، أبي ابن خالفنا  ما قبل من أبوك فعل ما

 من والسالم على ذلك دع أو لك بدا بما أباك فعب بمثله، فأخذنا قبلنا به ذلك
يوضح    رضي اهلل تعاىل عنهبي بكر  أ  ابنوهكذا فان رد معاوية على محمد    45".أناب 

علي  امير المؤمنين اإلمام  صهاك قد اغتصبا الخالفة من    ابن بي قحافة و أ   ابن ن  أ
المتضمنة لمعاني  النبوية  ن كل األحاديث  أ  يضاً أتكشف الرسالة  كما  .  عليه السالم

لى اهلل عليه  صلمسلمين بعد النبي  على ا   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  خالفة  
قول  أ صحيحة.    وآله وسلم في  بكر    ابنلمحمد    معاويةليس  ،  رضي اهلل تعاىل عنهأبي 

  ابنبأن  قرار من معاوية  إأمره"   حقه، وخالفه على ابتزه  من أول وفاروقه أبوك "فكان
أال يتفق ذلك مع قول أمير  لخالفة النبوية؟  هما من نهبا ا صهاك    ابنبي قحافة و أ

 لسبيله، األول مضى حتى ،تراثي نهباً  أرى ، "...  عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  
  بي بكر أليس في قول معاوية في خطابة لمحمد بن  ..."؟ أ بعده فالن إلى بها فأدلى

  ابن بي قحافة و أ   ابنبه" اعتراف صريح باغتصاب   استبد  "فأبوك،  رضي اهلل تعاىل عنه 
من   الخالفة  اإلمام  صهاك  المؤمنين  السالمعلي  أمير  لها    عليه  ن  أو وتقمُّصهما 

 اتفاقاً  ذلك "على  ،ال تعني عبارة الطليق معاويةأالقاصي والداني كان يعلم ذلك؟  
أمير المؤمنين  قا عملية التآمر على  صهاك اتفقا ونسَّ   ابن بي قحافة و أ   ابنن  إ"  واتساقاً 
السالمعلي  اإلمام   السالمالبيت    أهلو   عليه  حق  عليهم  حقوقهم  تقمصا  و   هم واغتصبا 

بي  أ  ابن ن  إالعظيم"   به وأرادا الهموم  به  "فهما  ،ة معاويةال تعني عبار أالشرعية؟  
يغتصبا فقط الخالفة من    ابن قحافة و  لم  المؤمنين اإلمام  صهاك  عليه  علي  أمير 

 يشركانه ال ال تعني عبارة الطليق معاوية "وأقاماأ؟  هقتلخططا ل   يضاً أبل    السالم
و أ   ابنن  إهللا"   قبضهما حتى سرهما على يطلعانه وال أمرهما في قحافة    ابن بي 

  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  بعدا  أو   واإلدارة صهاك استحوذا على كل تفاصيل السلطة  
ش  كامالً   بعاداً إ  عليه السالم الئعن  نالحظ  مسلمين ون  ولذلك  السقيفة  أن  أ؟  قطاب 
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لتي  مور ا ال في األإ  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  اسم  ُيلمِ عوا  وكهنتهم لم  
ظهرونه وكأنه قد  ليفيها    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  يريدون حشر اسم  

حد الرجم وما شابه ذلك  مثل ما يسمى ب اً تلمودي اً و تشريعأ  اً و كذبأ ناً بهتا  أقر وبرر
ليحرفوه ويزيفوه. ألن كهنة البالط السقيفي يعلمون أن أتباع    حشروه في الدينمما  

البيت   السقيفة هم من سيقفوا في وجه    عليهم السالمأهل  أتباع  وليس األعراب من 
اإلمام   المؤمنين  أمير  اسم  حشروا  لذلك  السالمعلي  ترهاتهم.  هذه    عليه  مثل  في 

أمير المؤمنين  الذين يوالون  جعلوه مجيزًا لترهاتهم حتى يضللوا  المواضيع المضللة لي 
ال تعني عبارة  أبصفة خاصة واتباع السقيفة بصفة عامة.    عليه السالمعلي  اإلمام  

 إليه، وسلمنا طالب، أبي  ابن خالفنا  ما قبل  من  أبوك فعل ما "ولوال   ، الطليق معاوية
رأينا هو  أ   ابنن  أبمثله"   فأخذنا قبلنا به  ذلك  فعل أباك  ولكن  قحافة  الجاني  بي 

قول معاوية  أليس  ؟  صحابها الحقيقيين أساسي في حركة اغتصاب الخالفة من  األ
ن على  أ  لك" دليل واضح بدا  بما أباك "فعب   ،رضي اهلل تعاىل عنه  بي بكرأ لمحمد بن  

عن  نحراف  على االبي قحافة  أ   ابنوُيدين  ن يعيب  أ كل مدرك للحق ومدافع عنه  
بالجرائم  حتضار  الاقد اقر أثناء  بي قحافة  أ  ابن رأينا  بما أننا  ؟ و الدين وأهل الدين 

ن السقيفة  أقر معاوية باو   لسقيفةل فلتوية  الطبيعة ال صهاك ب  ابنقر  او التي ارتكبها  
مخرجات  أال نستطيع أن نقول أن  ،  عليهم السالم البيت    اهل لحقوق    ونهباً   كان ابتزازاً 

عفان ومعاوية    ابن صهاك و   ابنأبي قحافة و   ابنأال يستحق  شيطانية؟    عماالً أ السقيفة  
 ؟لى اهلل عليه وآله وسلمص ورسوله تعاىلان يبرأ منهم كل شخص يؤمن باهلل 

 
 ة وراثية يَّ كِّ ل  م  لِّ   يمهد الطريق  معاوية

أمية وذلك   بنيفي يد  ة  يَّ كِ لَ مر مَ يجعل األ أراد معاوية أنلقد                       
المن خالل   لذلك منذ سنوات من    دُّ عِ كان يوقد  .  يزيد  ؛ الفاسق هبنالحكم  توريث 

تبنَّى  المنحرف  هابنأن يبايعوا  لى  م عجبارهاخالل ترويض الناس و  معاوية  . وقد 
في الحقيقة، فقد  .  الملك العضوضمشروع    لتحقيقوالقتل  عدة أساليب مثل الرشوة  

  . عليهم السالم البيت    أهلحول    ى خر أتجمع الناس مرة  أن  من    اً توجسممعاوية   كان
الحسن  اإلمام  لى طابور خامس في دار  إ  عليه السالمالحسن  اإلمام  ل زوجة  لذلك حوَّ 

بي  أالسم. كما كان معاوية يتوجس من سعد بن من خالل    هللتخلص من  عليه السالم
لكنه    عليهم السالم   البيت   هلوالء ألأي  ال يكن  ناصبي و   هنأ نه يعلم  أ وقاص بالرغم من  
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السلطة  أحد أولئك  صهاك و   بنكان يرى سعد من بقايا الموالين ال  الطامعين في 
للسلطة   صهاك  ابنرشحهم   الذين رجال  الستة من الباقي كان الوحيد  هنأ خاصة  

ن معاوية  السقيفي أالتاريخ  قر  باستخدام السم. ويسعد  من بعده لذلك قتل معاوية  
 الحسن أمر من  عليه أثقل  ء  شي يكن"  لم لكن  ، يزيدالفاسق؛   ه بنال  البيعة أخذ  راد أ

   46".فماتا السم إليهما وقاص، فدس أبي بن وسعد  علي بن
للخمر. ومع ذلك عمد معاوية على    ومدمناً  وماجناً   وقد كان يزيد فاسقاً           

ليبايعوا الفاسق  مصار  الوفود من األ معاوية  فاستقدم  .ثناء حياتهه أانتزاع البيعة ل
ذ  إ ه الفاسق يزيد.  بنكما أنه بدأ يتخذ اجراءات ادارية ليضمن تأييد الناس ال.  يزيد 

ولَّ أ سعيدنه  العاص ى  عزلأ بعد المدينة على بن  بسبب   عنها مروان ن  وذلك 
ن مروان نفسه كان يطمح في  أذ يبدو  إ   . الناس للفاسق يزيد  من البيعة بأخذ  تباطئه 

السلطةأ ن  عيَّ   معاوية  . كما انوقد أصبح كذلك الحقًا كما سنرى   ن يكون رأس 
هل خراسان للفاسق يزيد.  أ خراسان ليضمن والء   على عفان  بن  عثمان  بن  سعيد 

الكوفة ليضمن له والء وبيعة   شعبة بن المغيرة معاوية   ت وثبَّ  للفاسق  أ على  هلها 
 والي هللا عبيد بن هل البصرة من خالل زيادأ والء وبيعة  معاوية  كما انتزع    .يزيد 

 "رضينا   ،له   فقالوا  .هل الشام في شأن من يخلفهأ البصرة. واستكشف معاوية نبض  
عبد الرحمن بن  الناصبي  تربص معاوية بلذلك   47".الوليد  بن  خالد  بن  الرحمن بعبد 

عبد  الناصبي  بالقذرة  نجز معاوية مؤامرته  أ خالد بن الوليد ليتخلص منه. وبالفعل  
 طبيبه الخاص  إليه معاوية ذ أرسلإ خير.  وليد عندما مرض األالرحمن بن خالد بن ال 

عبد الرحمن بن خالد  الناصبي أعطى ف . النصراني رثال ابن  هو وقيل   يهودياً  وكان
من   بنفسه للحجاز ومعه ألف معاوية  بحياته. وسافر    دواء مسمومًا أودىبن الوليد  

راضين   والمدينة مكة أهل من البيعة  النتزاعزبانيته   يكونوا  لم  يزيد  الذين  بتعيين 
 وعبد الزبير،  بن هللا ، وعبد عليه السالم  الحسيناإلمام   . وكانالفاسق حاكمًا عليهم

.  اً يزيد الفاسق  ن يبايعوا  أرفضوا   الذين بكر من أبي بن  الرحمن وعبد عمر، بن هللا
 رأس كل على ن معاوية جعلأال  إكلمتهم   المعارضون  وقال الحرم  فاجتمعوا في

  ىمر جنوده بقتل كل من يعترض منهم علأو  بسيفيهما رجلين ولئك األربعةأ من
 هؤالء "إن   ،قال معاوية للناسف قوله في الناس بشأن مبايعة الناس للفاسق يزيد.  

فبايعوا  وبايعوا  رضوا قد وإنهم  وخيارهم المسلمين  سادة  الرهط   اسم  على ليزيد، 
 الناس تحت تهديد السالح.   فبايع 48".هللا

بانتزاع البيعة من الناس وتنصيب يزيد حاكمًا عليهم فقد واصل معاوية  و           
السقيفة   نفس  . فقد استمر يزيد ايضًا في تطبيق  صيلالمعادية لإلسالم األ اجندة 
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 عهد يزيد تتويج ألجندة السقيفة
 
 

اب                    السلطة بعد هالك  الفاسق يزيد على كرسي  معاوية    يهجلس 
يزيد  الفاسق  هل الشام  أ ن بايع  أذ انه بعد  إ من الناس.    الذي انتزع له البيعة قسراً 

الناس  في  نه باشر  إف المختلفة  إجبار  إفي االقاليم  يبايعوه.  الفاسق؛  ذ كتب  حتى 
 بعد،  "أما  ،له  سفيان قائالً  أبي بن  بن عتبة الوليد  المدينة على عامله إلى ،يزيد 
 رخصة فيه ليست شديداً  أخذاً   بن الزبير هللا وعبد عمر بن هللا وعبد ،حسيناً  فخذ

عليه  الحسين  اإلمام  جبار  وعندما تحرك الوليد بن عتبة ال  1".والسالم يبايعوا حتى
 ناإ "  ، عليه السالم عليه الحسين   اإلمام  ردفقد كان  على بيعة الفاسق يزيد،    السالم

النبوة  أهل النفس   وقاتل الخمر شارب فاسق رجل ويزيد ...الرسالة ومعدن بيت 
  عليه السالمالحسين    اإلمام ثم ذهب   2".مثله يبايع ال ومثلي  بالفسق، ومعلن المحرمة

 بيته.   لى مكة ومعه أهلإبعد ذلك 
ن  أمر  الزبير مبايعة يزيد. والغريب في األ بن هللا كما رفض الناصبي عبد          

قد رفض مبايعة الفاسق يزيد ولكن لم يكن ذلك نتاج    الناصبي عبد هللا بن الزبير
طماعه الشخصية واهتماماته الدنيوية.  أجل  أبل من    عليه السالم حسين  مام الوالئه لإل

.  عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام    ألمير  الزبير كان معادياً  بن هللا الناصبي عبدف
  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام    تجاه بيه الناكث الزبير  أر موقف  هو الذي غيَّ ف

 . عليه السالم علي ضد أمير المؤمنين اإلمام ضه  وحرَّ بل 
 حين  المدينة كان خارج فقد ،عمر بن هللا الناصبي عبدفيما يختص ب  أما          

ويبدو    هالك خبر  وصول مؤيداً أمعاوية  كان  ويعتبر    نه  يزيد  مبايعة أن  للفاسق 
ا  حسب ظنه! وقد كان له موقف مشابه لهذ الفاسق يزيد هي لصالح وحدة المسلمين  

م الناصبي  لذلك قدَّ عفان. و   ابن عفان عندما طالب الثوار خلع    ابن فيما يختص ب
  عليه السالم  حسينمام ال لإل  وقالهللا بن عمر صكوك الوالء والبيعة للفاسق يزيد   عبد

قد كان  و   3".المسلمين جماعة بين تفرقا وال هللا "اتقيا ،هللا بن الزبير   وللناصبي عبد
البيت    منع أهلالذي  الناصبي  بيه أ ابنألنه  نهج الناصبي عبدهللا بن عمر  هو  هذا  

 معليه البيت  هل بغضه ألبحر  ه من ابنالمسلمين بل وسقى  من أن يقودوا    السالم معليه
ف.  السالم رأينا  مبايعة  إن  وكما  رفض  قد  كان  عمر  بن  هللا  عبد  أمير الناصبي 
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اإلمام   بايع  عليه السالمعلي  المؤمنين  الفاسق    لكنه  الذي  مجسدًا بذلك  يزيد  الحقد 
طرأ حقائق وأسئلة في  ت وهنا  .  السالم معليه ل البيت تجاه أه  صهاك  ابن  ابيه  ورثه عن

أمير المؤمنين اإلمام  بايع  رفض أن يعمر   بن هللا عبد فعقل كل باحث في التاريخ:  
الفاسق ألنه شرب حتى   بايع يزيد ولكنه   عليه السالمواإلمام الحسين  عليه السالم علي 

كما   . عليهم السالمالثمالة من ِبْركة أبيه اآلسنة التي تفيض بالبغض تجاه أهل البيت 
في صفين    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  رفض عبد هللا بن عمر الوقوف مع  

في الفتنة سقط  حقًا    . تجنب الفتنةالبالط السقيفي، أراد أن يكما يدعي كهنة    ،ألنه
! فكيف يتجنب عبد هللا بن عمر الفتنة عندما يرفض مبايعة  وأمثاله  هللا بن عمر  عبد

"علي    لى اهلل عليه وآله وسلمصالذي قال فيه النبي    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
الحسين  اإلمام  مع الحق والحق مع علي"؟ وكيف يرفض عبد هللا بن عمر مبايعة  

المسلمين باتباع    لى اهلل عليه وآله وسلمصمر النبي بينما أيزيد الفاسق ويبايع    عليه السالم
لى اهلل  صهللا بن عمر قول النبي    ؟ ألم يسمع عبدالسالم  معليهالطاهرة  الكتاب والعترة  

 هللا كتاب  بعدي  من تضلوا  لن  بهما تمسكتم إن  ما فيكم تارك  "إني   عليه وآله وسلم
رغم رفضه    ؛ الجزار، الحجاجحتى  بايع عبد هللا بن عمر  قد  بيتي"؟ بل و  أهل  وعترتي
اإلمام  مبايعة   المؤمنين  كيف  و !  عليه السالمالحسين  اإلمام  و   عليه السالمعلي  أمير 

أمير  بيعة إلمام زمانه بينما كان    بأنها  دعيعبد هللا بن عمر بيعته للحجاج وي   برري
  عليه السالم الحسين  اإلمام  و   السالمعليه  الحسن  اإلمام  و   عليه السالم علي  المؤمنين اإلمام  

،  عليه السالمهللا بن عمر من اإلمام الحسين    كيف يطالب عبدنهم الشرعيين؟  ازم  أئمة
بالتوجه إلى مكة، بأال يفرق من سماهم "جماعة المسلمين" حسب  األخير  عندما َهمَّ  

هل كان هللا بن عمر؟ هل بقي آنذاك من اإلسالم إال اسمه؟    تعبير الناصبي عبد
م  أ  للمسلمينواالستقامة  العزة  الوحدة و من يزيد أن يحقق  عبد هللا بن عمر  نتظر  ي

وليس  بالحجاج الذي مد له رجله    تعاىل ذله هللا  أالفتنة والذلة واالنحراف؟ وبالفعل فقد  
ر عبد هللا بن عمر للحجاج عن  وعندما عبَّ   !ن يده مشغولةأوإدعى  ليبايعه  يده  

أمير المؤمنين اإلمام    كان  إذا بسؤاله ما  امتعاضه لتلك السخرية رد عليه الحجاج  
من  ن عبد هللا بن عمر خاف  أم  ألزمانه عندما رفض مبايعته    ماماً إ  عليه السالمعلي  
 ر عبد هللا بن الزبير الذي صلبه الحجاج على الشجر؟  مصي
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 عليه السالم الحسين المام  ضد السقيفية المؤامرة اليزيدية 
ضحية انقالب السقيفة    يضاً أ   عليه السالمالحسين  اإلمام  لقد كان                       

هل  أ ن  أ. فكل الدالئل تشير  عليهم السالم   بيتال ل  أهو   صلى اهلل عليه وآله وسلمعلى النبي  
عليهم  ل البيت  أهموية ضد  لى امتداد للمؤامرة السقيفية واألإالكوفة والبصرة تحولوا  

في ابتزاز    عليهم السالمل البيت  أههل الكوفة والبصرة  أ قد استغل  . في الحقيقة، ف السالم
تأرجح انطباعاتهم ووالئهم بطريقة  من خالل تلك السياسة القذرة،  و ،  وأبرزوا مويين  األ

ل البيت  أهئمة  تأييدهم أل في البداية    ون ر ظهِ هل الكوفة والبصرة يُ أ قاتلة. فقد كان  
عليهم  ل البيت  أهب  تاجرواهل العراق  أ ن  أوهذا يبين    .لكنهم يخذلونهم الحقاً   عليهم السالم

شام واستجالب  مويين في ال ابتزاز األمن أجل   لهم وذلكء تجاري  بإظهار وال  السالم
كانوا يخونون أهل    ، فإنهم تتم عملية المساومة والقبضعندما    والحقاً   .المال منهم 

الحسن  اإلمام  علي و المؤمنين اإلمام    . فبالرغم من خذالنهم ألميرعليهم السالمالبيت  
السالم بدأال  إ  عليهما  أخرى  مرة  استدراج  أنهم  في  السالم الحسين    اإلماموا    عليه 
يتركوه لمواجهة غير متكافئة مع عدوه.  ومن ثم  ن  يموي األموال من  الاليستخلصوا  

الدنيوية جعلت  نأويبدو   العراق  أهل  األأهم لعبة في  مصالح  المخابرات  موية  يدي 
ووصلت من خاللهم إلى مآربها القذرة وهذا ما نراه اآلن   سوأ توظيفأ التي وظفتهم 

لن يتأذى من مكان   السالم  معليهالبيت    ل أهن منهج  إيضًا. في الحقيقة، يمكن القول  أ
من المدعين للتشيع في كل عصر وحين. فمقتل  األذى الذي يصيبه  آخر أكثر من  

تشيع ألهل البيت  المقاوم قاسم سليماني وفي عاصمة العراق خير دليل على ان ال
العراق  السالم  معليه ُيؤَذى إال من ارض  بفاسدين ودينيًا    لن  ألنها سياسيًا محكومة 

 . يسيطر عليها معممون ليسوا بأفضل من بقالي الكوفة
 واالستعداد والمبايعة ر التأييدظهِ بإرسال الرسائل التي تُ  الكوفة ذ بدأ أهلإ       

عليه  الحسين   اإلمام   إليهم فأرسل  العراق. في  عليه السالم الحسين   اإلمام الستقبال  
نواياهم. وعند وصول   ليتعرف على مدى صدق عقيل بن مسلم  عمه  ابن  السالم
حسين  مام الهل الكوفة له تأييدهم ومبايعتهم لإلأ ظهر  أالكوفة   إلىبن عقيل   مسلم 

 ألفا ٢٠ من  أكثر  "بايعك  ، عقيل الحسين باألمر قائالً   ابن فأخبر مسلم  .  عليه السالم
الكوفة،  من بالمسيرجَّ عَ  كتابي يصلك  عندما أهل  نقارن ولكن    4".ل    الرقم  عندما 

نا ندرك الطبيعة  فإن  عليه السالمالحسين    اإلمام صمدوا مع  الذين  مع عدد  "  ألفا ٢٠"
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هل الكوفة  . فكيف ألفخلم يكن أكثر من    االمر برمته. فاألرضالتآمرية ألهل تلك 
المؤمنين  خانوا  الذين     اإلمامضعفوا شوكته وخذلوا  أ و   عليه السالممام علي  اإل أمير 

عليه  الحسين  اإلمام  انطلق ؟ عليه السالم  الحسين اإلمام ينصروا  أن   عليه السالمالحسن 
 .نحو العراق كبير  مع حشد  السالم

 بن بأن النعمان يخبرونه يزيد إلى  الكوفة في  ب الموالون لألمويينتَ كَ           
يستطيع مواجهة المظاهر الجماهيرية   ال زياد هالك بعد الكوفة تولى الذي بشير

اللإل  ةالمؤيد   سرجون النصراني الذي يعمل كاتباً ُيقال إن  ف.  عليه السالمحسين  مام 
 منه. وكانت  بدالً  زياد بن هللا بعزل النعمان بن بشير وتعيين عبيد نصحه  عند يزيد  

 بلغني "لئن  ، والتخويف القمع بداية حملة في العراق ألهل زياد ابن كلمات ولىأُ 
 وال تسمعوا حتى باألقصى األدنى ووليه وآلخذن وعريفه ألقتلنه خالف منكم  رجل
.  بيته في عقيل بن مسلم  يستضيف  من زياد كل ابنوهدد    5".مخالف  فيكم يكون 

قال  إلينا يرفعه ولم  المؤمنين أمير يةق ب أحد من عنده  وجد عريف "أيما  ، حيث 
 بن عند هانئ عقيل  بن  مسلم بنزول زياد  ابن علم وعندما  6".داره باب على صلب 

 اإلخبار أو  له عقيل  ابن مسلم  تسليم  لرفضه وعذبه هانئ وحبسه ىعروة استدع
الف  آربعة  ألهانئ عبأ   حدث بما عقيل  ابن  علم مسلم  . وعندمااقامته  مكانه عن

 الطريق يتناقصون في  وا أنهم بدأ ال  إزياد.   ابن  قصر من اتباعه وتوجه بهم نحو 
زياد. وهذا يذكرنا تناقص    ابنلى قصر  إعند وصولهم   مئة  ال ثالث إولم يتبق منهم  

د بسبب انسالخ المنافقين وكذلك حدث نفس  حُ في أُ   صلى اهلل عليه وآله وسلمجيش النبي  
خوارج وهم بالتحرك  ن هزم الأبعد    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  مر مع  األ

فالتاريخ الخسيس  .  عليه السالمالحسن  مع اإلمام    مروكذلك حدث نفس األ  نحو معاوية
صلى اهلل عليه وآله  نبي  ن ال أوهذا يوضح  ايضًا سنن متكررة بسيناريوهاته الخاصة.  

يعملون  ن  كانوا محاطين بأعداد كبيرة من المنافقين الذي عليهم السالم  وأهل البيت وسلم
  أهل تكبير حجم جيش  تحقيق األجندات الجاهلية. فقد عمد أهل العراق على  على  

لقمة   عليهم السالم  أهل البيتفي البداية ومن ثم االنسالخ عنه وترك    عليهم السالمالبيت  
 سائقة للعدو.  

 لثَّ ومَ وقتلهما    عروة  بن هانئو بن عقيل  زياد مسلم    ابن أعتقل  ولذلك             
بمقتل مسلم    ،نحو العراق مسيره  أثناء،  عليه السالم الحسين اإلمام   سمع  .بجسديهما
الحسين    اإلمام نه بينما كان  أ ذ  إ ن ما قاله له الفرزدق كان حقيقة.  أفأدرك    .بن عقيل 
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من العراق ومتوجها    قادماً لى العراق قابل الفرزدق في الطريق  إ   متوجهاً   عليه السالم
الوقال لإل .مكة إلى   7".عليك  وسيوفهم معك الناس "قلوب ،  عليه السالم  حسينمام 

 الناس، خذلنا  لقد  "أيها الناس،  ، مرافقيه قائالً  عليه السالم الحسين   فخاطب اإلمام
 ولم   ويساراً   يميناً  من حوله ولألسف تفرقوا  8". فلينصرف االنصراف  منكم  أراد فمن
من الذين أصحابه من ونفر  بيته أهل سوى  معه يبق وبدأ   مكة رافقوه  والمدينة. 

األأ  واضحاً  الن  مراحل  يشبه  مكة.    يلِ وَّ األ  ةالنبوي  دعوة مر  في  قريش  وسط  في 
استحكمت مرة أخرى  صهاك قد    ابنابي قحافة و   ابنالثانية التي أسسها  فالجاهلية  

 عليه السالم  الحسين  اإلمام  لك واصل ولذ  . مربالحق مهما كلف األ  عوالبد من الصد
عليه   الحسين  اإلمام وأجبروا   زياد ابنومرتزقة    اتعصاب  تالكوفة. خرج نحو مسيره 
  اإلمامكربالء. ومنعوا   تدعى الفرات قرب منطقة في النزول ومن معه على  السالم

الفرات   وأصحابه  وأهله  عليه السالم  الحسين نهر  من  الماء  اخذ  كل  من  ورفضوا   .
بالظلم    ليبوئوا حجة عليهم  ظلت  والتي  الحسين    اإلمام عروض التفاوض التي قدمها  

والقلة    عليهم السالمالبيت    أهلفي حق  البشعة  كانوا عازمين على تنفيذ جريمتهم  ألنهم  
 أبي بن سعد بن عمرمثل    زياد  ابن جيش . وطلب قادةالتي كانت معهم  المؤمنة

ولتقوية دافع عمر    .يزيد  ومبايعة االستسالم  عليه السالم الحسين  اإلمام وقاص من  
 بإعطائه سعد  بن  عمر زياد ابنوعد    عليه السالمالحسين    اإلمام بن سعد على قتل  

النهائي قائم  ه  موقف كان فقد عليه السالم الحسين  اإلمام  خراسان. أما في الري  إمارة 
كان    9".برماً  إال الظالمين مع والحياة  سعادةً  إال   الموت  أرى  ال "إني  ،على فقد 

زياد    جيش  من   ن مقاتالً ين عشر إلذلك ف  .ويهز وجدان كل مؤمن  اً الموقف عصيب
أبرز المنضمين لإلمام   من . وكانعليه السالم الحسين اإلمام   لىإانضموا  انسلخوا و 

 ألولى الكتائب  قائداً  كان الذيرضي اهلل عنه   الرياحي يزيد  بن الحر  عليه السالم  الحسين
  ابن كان جيش    .كربالء وصوله قبل عليه السالم الحسين اإلمام   لمواجهة خرجت التي
ولم    صلى اهلل عليهما وسلمهل الكوفة سبط النبي  أ أكثر. وقد خذل   أو آالف أربعة زياد

يوفوا بعهدهم له بنصرته. تقدم جيش من طالبي الدنيا والمجرمين والقتلة بقيادة عمر  
نحو   بسهم سعد رمى عمر بن. فعليه السالم   الحسين اإلمام   معسكر نحو سعد  بن

 إني األمير عند لي "اشهدوا  ودناءة، وقال بخسة عليه السالم الحسين اإلمام معسكر 
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من ف.رمى أول  عصابته"    بالسهام  عليه السالم   الحسين  اإلمام معسكر    اً يضأ  رمت 
سهامهم.   من عليه السالم  الحسين اإلمام   أصحاب منونتيجة لذلك أصيب كل شخص  

 بد  ال الذي إلى الموت هللا رحمكم  "قوموا  ، ألصحابه  عليه السالم الحسين اإلمام   فقال
  عليه السالم  الحسين  اصحاب اإلمام فكرَّ   10". إليكم  القوم  رسل السهام  هذه فإن  منه،

.  عليه السالم الحسين اصحاب اإلمام   من واستشهد العديدعلى جيش زياد  كرة شجاعة  
المستشهدين.  أمن   رضي اهلل عنه  يالرياح يزيد بن  الحر وكان   اإلمام  واستبسلوائل 

زياد.   ابن صحابه في القتال ونتيجة لذلك هلك الكثير من اتباع وأ   عليه السالم   الحسين
بين اتباع زياد،    ىقتلال  كثرة  بالذعر منُأصيب    الذي ، الحجاج  بن  صاح عمرو لذلك

  11".قتلوه إال أحد إليهم  يبرز  ال مستميتين وقوماً  شجعان العرب تقاتلون  "إنكم   قائاًل،
 . وأصحابه  عليه السالمالحسين    نحو اإلمام   الغاشمة  تهو زياد كامل ق  ابنفحرك جيش  

واحداً   الحسين  اإلمام  طفل فيهم بمن  جميعاً  سقطوا  حتى اآلخر تلو فاستشهدوا 
به    سالم اهلل عليهماالرضيع   استعطف  زياد  عليه السالمالحسين    اإلمامالذي    جيش 

  فقتلوه  سهماً  عنقه إلى بوا وَّ َص و وه شربة ماء بل  ن يعطأ نهم رفضوا  أ ال  إ  .ليسقوه الماء
وقطعوا  اتباعه  د  اسأجوب  هبجسد    وا ثَّلوم   عليه السالمالحسين    اإلمامبعد ذلك    وقتلوا 

و  رؤوس  على ورفعوها الرؤوس نساء  أ رماحهم  سبايا    عليهم السالمالبيت    أهلخذوا 
  اإلمامس  أحملوا ر ثم  للحصول على المكافآت.   في الكوفة زياد  ابن إلى وتوجهوا
في الشام.    ،يزيد   ؛لى الفاسقإسبايا   السالم معليه البيت أهل نساءو   عليه السالمالحسين  

سبايا    عليهم السالمالبيت   أهلمع نساء  عليه السالم الحسين  اإلمامس أوعندما وصل ر 
وسبايا    عليه السالمالحسين    اإلمام س  أر   ،يزيد  ؛ استقبل رعاع وعلوج الفاسق  ،لى الشام إ

عن فرحته باالنتقام   ،يزيد   ؛ر الفاسق. وعبَّ واألهازيج بالدفوف  عليهم السالمالبيت  أهل
نفسه    ،يزيد   ؛ذ اعتبر الفاسق إ .  عليهم السالم  وأهل البيت  صلى اهلل عليه وآله وسلممن النبي  

صلى   َدْيَنا من النبي بدر ومستخلصاً معركة  جداده من مشركي مكة في  ألقتلى  منتقماً 
الرماح   على  الرؤوس  ، يزيد  ؛ الفاسق  رأى  نه عندماأ ذ  إ .  اهلل عليه وآله وسلم أطراف 

الخيزران   بعصا  عليه السالم الحسين  اإلمام رأس   ، يزيد  ؛ ضرب الملعون   ،وكذلك السبايا 
 :ثم قال 
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 األسل وقع من الخزرج جزع       *   شهدوا  ببدر  أشياخي ليت          
 تشل  ال يزيد يا قالوا ثم  *          فرحا       واستهلوا ألهلوا        
 فاعتدل  ببدر وعدلناه        *     ساداتهم  من العزم قتلنا  قد        
 نزل  وحي وال  جاء خبر         *      فال   بالملك  هاشم  لعبت         
 12فعل كان ما أحمد بني من       *  أنتقم لم إن خندف  من لست       

 
 على منظرة  في جالس اللعين يزيد وهو أنشدها أخرى  ت شعريةأبيا وفي          

 وينظر الى السبايا والرأس المقطوع، قال الفاسق يزيد:   بالشام  جيرون 
 

 جيرون  شفا على الرؤوس تلك      * وأشرقت    الحمول تلك  بدت لما       
 13ديوني الرسول من قضيت فلقد       *تصح    ال أو فقلت الغراب نعب      

 
ُيقط ِ أ           القلبَ مر  في  .  ع  الناس  أيها  األ فتمعنوا  لحفيد  هذه  الشعرية  بيات 

 الديون  أن الواضح نه منأذ  الملعون! إ   ابن الطليق؛ حفيد الملعون،    ابن  ، الطليق
 أشياخه من العديد  هالك هيالشعرية   األبيات هذه  في يزيدالفاسق   يقصدها التي

بن عبد    وحمزة  عليأمير المؤمنين اإلمام   بسيوف  بدرمعركة    المشركين في وأجداده 
بعض  حتى    ابيات شعرية. وقد هال ما قاله الفاسق يزيد من  عليهما السالم  المطلب

 والتفتازاني  يعلى أبو والقاضي  الجوزي  بن سبط كل من أفتىفكهنة البالط السقيفي  
وجميعهم  والجالل  أنفسهم   أعالم من السيوطي  يسمون  بكفرسُ أهل  من   يزيد  نة 

لما كان   صارخ كشفحواها من   وماالشعرية    األبيات استنادا إلى هذه  لعنه وجواز 
ابآ  حتضنهي ونسله  يل  النبي  ،نيع المال  ؛سفيان    أهلو   صلى اهلل عليه وآله وسلم  تجاه 

 فتى سبطأ  ماذال:  ئلةس انشأ في عقل المتدبر في التاريخ  ت . وهنا  عليهم السالم البيت  
بلعن يزيد ولم يفتوا بلعن معاوية    وأمثالهموالتفتازاني   يعلى  أبو والقاضي الجوزي  بن

  ابنلم يفتوا بلعن    ماذال؟ و عليه السالم علي  امير المؤمنين اإلمام  الذي لعن وسب  
اللذَ   ابنبي قحافة و أ فاطمةيْ صهاك  واغضباها وكسرا    عليها السالم  الزهراء  ن ظلما 

نتيجة لذلك  و   صلوات اهلل عليهما  محسنطفلها غير المولود؛  وتسببا في قتل  ضلعها  
أليست فاطمة  تلعنهما في صالتها حتى استشهدت؟    عليها السالم   الزهراء  ظلت فاطمة

نه يغضب لغضبها، حجة  أ  صلى عليه وآله وسلم، التي قال عنها النبي  عليها السالمالزهراء  



 631                 النورالرحمن محمد يدي   د. عبد                   من ظالم ضالل السقيفة الى نور هداية السفينة

 

 

على   و  يعلى أبو والقاضي الجوزي  بن سبط شرعية  كهنة    مثالهم أوالتفتازاني  من 
أبي   ابن بغاضب على   تعاىل البالط السقيفي السابقين والمعاصرين؟ وعليه أليس هللا  

﴿َوَغِضَب  ،  تعاىللم يقل هللا  من غِضب عليهم؟ أ  تعاىلصهاك؟ أال يلعن هللا    ابنقحافة و 
َوأََعدَّ ّللاَُّ   َوَلَعَنُهْم  َجَهنَّمَ  َعَلْيِهْم  َمِصيراً  َلُهْم  يفْ   ماذالو   14﴾َوَساَءْت   بن سبط  تِ لم 

أمير  والتفتازاني   يعلى  أبو والقاضي الجوزي  بخالفة  يؤمن  لم  من  بلعن  وأمثالهم 
 سبط   تِ لم يفْ   ماذا لو ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلملنبي  بعد ا  عليه السالم المؤمنين اإلمام علي  

وأمثالهم بلعن من َنَهَب إرث أمير المؤمنين  والتفتازاني   يعلى أبو  والقاضي  الجوزي  بن
والتفتازاني   يعلى أبو والقاضي الجوزي  بن سبط  لم يفت  ماذالو ؟  عليه السالم اإلمام علي  

نةصهاك اللذين انتهكا القرآن وحاربا    ابنبي قحافة و أ   ابن بلعن    وأمثالهم  وبذلك    السُّ
 سبط فهل جهل أم استجهل  سالمي؟  تهويد وتنصير وتمجيس الدين اإل  سسُ أُ وضعا  

للدين  والتفتازاني   يعلى أبو والقاضي الجوزي  بن السقيفية  التحريفات  تلك  كل 
 الجوزي  بن سبط   تِ لم يفْ   ماذالو   االسالمي ولن ينتبهوا إال ألبيات يزيد الشعرية؟

كبار  آذى  و   كبيراً   الذي أفسد فساداً عفان    ابن والتفتازاني بلعن   يعلى أبو  والقاضي
نعلم أن  هم؟  قتلصحابة و ال  أننا  السقيفي  إال  البالط  يفتون ضد أصنامهم  كهنة  ال 

لفاسق يزيد  أمثال او اللعن بأيستجمعون بعض الجرأة ويقتصرون اللوم  الكبيرة لكنهم  
ذ  إ ة. في الشجرة السقيفية الملعونصفراء ال ورقة  إن الفاسق يزيد ما هو أفقط بينما  

 الحترم  بدرية جاهلية وأضغان أحقاد  يزيد  قلب في يكن  لم "ولو ، الجوزي  ابنيقول  
فانظر يا صاحب    15" .آل الرسول  إلى وأحسن  ودفنه وكفنه إليه وصل  الم   الرأس

الإ العقل   العائمة  اللغة  هذه  األ  بنلى  واستسهل  استبسط  الذي  برمته  الجوزي  مر 
  ل الرسول آس وتكفينه واالحسان الى  أاحترام الر واقتصر واجب الفاسق يزيد فقط في  

فقط في دفن   صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيلى إحسان  ! أيقتصر اإلصلى اهلل عليه وآله وسلم
؟ حقا لقد  صهاك  ابنأبي قحافة و   ابن ولم يقطعه إال  وسحالً   س المقطوع ظلماً أر ال

هل الباطل منذ السقيفة  أ اطل و ُبِلَينا بكتمة الحق والمعادين ألهل الحق والموالين للب
اقطاب   قلب في يكن لم "ولو الجوزي وأمثاله    ابنلم يقل    ماذال  . الحاضرلى يومنا  إو 

ن من تجرأ  إ  "؟!! السالم  معليه  هل البيتأ نصفوا  أل  بدرية جاهلية وأضغان أحقادالسقيفة  
بقاء النهج المنحرف الذي  إ سيتجرأ وبعناد على   عليه السالمالحسين اإلمام على قتل  
ن ذلك المنهج المنحرف له جذوره السقيفية  . إعليه السالمالحسين  اإلمام  ثار ضده  

و   ابنن من اسساه هما  أو  قحافة  السقيفي  إ . وعليه فصهاك  ابنأبي  االنحراف  ن 
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بقاء على المنهج  اإلفي  أيضًا  متجسد ليس فقط في قتل المعارض لذلك االنحراف بل  
عقاب  أ تباع السقيفة على ترسيخ الباطل في  أعمل  . وبهذه الطريقة  ف السقيفي المنحر 

روح  إ يمثل  زهاق  مأساة  ف  الحق. من  كانت    امتداداً   عليه السالم  الحسين  اإلمام قد 
لى اهلل عليه وآله  صالنبي    استشهادمنذ  ،  الذين لم يجدوا   عليهم السالم  أهل البيتلمآسي  

اشخاص  ال  إلم ينصرهم  .  الحرماتستباحة  وا   سفك الدماءو   يانةسوى الظلم والخ ،  وسلم
 حملته  عليهم السالم الحسين  اإلمام نه عندما بدأ  أذ  إ عدد كهمل النعم منذ ذلك الحين.  ب

المدينة. بل كان الحال  مكة و هل  أ من  حتى    اً دعم  يجد  يزيد لم  للفاسق المعارضة
الكوفة قبل استشهاد  هو نفس الحال الذي كان سائدًا في  المدينة  مكة و السائد في  

كان ذلك  و   عليهم السالمواستشهاد اإلمام الحسن    عليهم السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
كامل على  النقالب  اال  ؛ يامهأخر  آفي    لى اهلل عليه وآله وسلمصامتداد لما واجهه النبي  

كثرية المهاجرين واألنصار  أيعتبر    لمالخالفة. حيث  لهي والنبوي في  االختيار اإل 
دارتها  إلى سدة  إ ن يتسلق أأكثر من تكوين دولة سياسية فقط يمكن الخالفة النبوية  

جاهل  أ شخص  الشيطاني  بعض  أو   . يعتريه  من  أكثر  عندهم  يكن  لم  الدين  ن 
حضارية  بعاده الوأ   اليقيني الجازم الدين وتأويله شمولية  التي ال عالقة لها ب طقوس ال

  في حياة الناس بكافة جوانبه  الدين   حتى يقوم والحفاظ على الهداية وتجنب الضالل  
تمدوا  ن يع أ  ا نهم يستطيعو المهاجرون واالنصار أ  اعتبرقد  بكلمة أخرى، ف.  الحضارية

وقد  .  رث النبوي اإلوظالم وخائن وناكث ومنافق في إدارة  شخص جاهل    على أي 
ن التي ال تعطي للدين قيمة وال تقيم ألهل الدين  رأينا تصريحات اقطابهم المنافقي

 "يا  قال المنافق ابوسفيان، عفان السلطة  ابن  وزنًا. فعندما اغتصب حمَّال الخطايا
 لكم،  أرجوها ما زلت  سفيان أبو  به يحلف  فوالذي  الكرة، تلقف تلقفوها  أمية  بني

معاوية في  المنافق قال " و .نار وال جنة هناك  فما ... وراثة صبيانكم  إلى ولتصيرن 
 وقد  عليكم، ألتأمر قاتلتكم  وإنما وال لتصوموا، لتصلوا قاتلتكم  ما وهللا "إني ،الكوفة

 تختلف لم  فإنه  بعد،  "أما  ،معاوية قائالً وأضاف  "  .وأنتم كارهون  ذلك  هللا  أعطاني
 غلب  حقها فإن األمة، هذه من كان ما إال حقها، غلب باطلها إال  نبيها،  بعد  أمة

صهاك قد    ابن كان المنقلب  في سياق معارضته للهداية اإللهية والنبوية  و   " .باطلها
عليه   النتفضت وليها . ولو أبداً  قريش عليه تجتمع ال البنية هذه  ورب "....ال  ،قال

خذ كامل  أقد كان  ان االنقالب على الدين  كل ذلك يوضح  أقطارها..." ف في  العرب
قطاب السقيفة ومن سار  أمن    قطب ولعب كل  منذ انقالب السقيفة    حتواه شكله وم

ل البيت  هألللدين و   تلك النهايات المأساويةكي ينجز  لالمنحرف  دوره    طريقهم على  
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هما ايضًا الظالمان    عليه السالم ولذلك فإن من قتل الحسينومن واالهم.    عليهم السالم
صهاك وليس فقط الفاسق يزيد.    ابن ابي قحافة و  ابنوالخائنان والكاذبان والناكثان؛  

صهاك وسقيفتهما المشؤومة لما واجه أهل البيت    ابنبي قحافة و أ  ابنإذ انه لوال  
صهاك    ابن بي قحافة و أ  ابن بدأ  ما واجهوها من مآسي. بكلمة أخرى، لقد    عليهم السالم
ليكتمل  حراف.  القوية لذلك االن  واألسسووضعا األجندة  النقالب السامري  كل ذلك ا

وتستمر  حرف الدين  ويُ   عليهم السالم   قتل أهل البيتوالعباسيين ويُ مويين  في عهد األ
 لى يومنا هذا.  آثار االنقالب السقيفي إ 

ية للقلب بالرغم من أن كهنة البالط السقيفي حاولوا كبت  دمِ فالمأساة مُ           
تفاصيل    حولن ما يقوله التاريخ  . حيث أالدموية  اتفاصيلهحقائق التاريخ وإخفاء  

جرائم المجرمين  يشوبه الغموض ليخفي  بل    ليس كامالً   عليهم السالم ل البيت  سي أهآم
هم  غضبحيِ د  يُ لوعة قلوب المؤمنين و ويكبت    عليهم السالمأهل البيت  معاناة  يهمش  و 

  العوامو   وُيغيِ ب الحقيقة عن الجاهلين ثين والخائنين  على المنقلبين والظالمين والناك 
 .  من الناس 

 
 جذور المأساة الكربالئية 

له جذوره في  في كربالء    عليه السالم مام الحسين  إن ما حدث لإل                    
. فقد  لى اهلل عليه وآله وسلمصحول النبي  أولئك الذين كانوا  يمان الكامل لغالبية  عدم اإل

و طلقاء مع قلة قليلة مؤمنة  أو منافقين أما فقط مسلمين غالبية الناس آنذاك إ كان
حداث  الذي حكى الكثير من األ والتاريخ الموثق  همل النعم. وهذا يبرهنه القرآن  بعدد  
ا تثبيط النبي  فقد حاولو .  لى اهلل عليه وآله وسلمص النبيب  يحيطون كانوا   أولئك الذينحول  

وا  ابنتج  خيبري  وف  .في بدر وهربوا من حوله في أحد وحنين  وآله وسلملى اهلل عليه  ص
كما رفضوا الخروج في جيش اسامة ومنعوه من تحصين األمة من  .  وجبَّنوا اآلخرين 

سيبقى بعد ذلك سوى الضالل؟    ماذافلوا إلى السقيفة لينهبوا إرث النبوة.  سل  تالضالل و 
البالإ كهنة  عقولنا  في  حقنها  التي  الصورة  السقيفين  ومنظومتهم    الملعونين  ط 

من  نجوم مزيفة  عالمهم الذي يديره الفاقد التربوي الذي يضع  إ التعليمية المعتوهة و 
األ  لك عقالً ت ن يمأدون   نصار والمهاجرين لهي صورة مزيفة وغير حقيقية.  عن 

يغتصبه  و منصب  أو امرأة ينكحها  أالمهاجرين من هاجر لتجارة يصيبها  بعض  ف
  بالمناصرة فهاجر إليهم النبي  لى اهلل عليه وآله وسلمصصار النبي  ن وعد األ  فقد!  ويتقمصه
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الخندق عندما خرج عمرو  معركة  نصار في  ين كان األأ لكن    لى اهلل عليه وآله وسلمص
المبارزة؟   ويطلب  المسلمين  يهدد  ود  عبد  األأبن  كل  كان  والمهاجرين  نصار  ين 

ولم    أحد وحنينمعارك  في    عليه وآله وسلملى اهلل  صكل الناس من حول النبي    فرعندما  
علي   اإلمام  المؤمنين  أمير  إال  معه  السالميبق  األأ؟  عليه  كل  كان  نصار  ين 

ن  إمر ففي خيبر؟ ففي حقيقة األوا وجبنوا االخرين  ابن وا وتجعندما هربوالمهاجرين  
ناكثي العهود وهم  المنافقين و بعدد هائل من  كان محاطاً  لى اهلل عليه وآله وسلمصالنبي 

نما هي  ُأخِبرنا عنهم إالتي   الوردية  ن الصورةأ. كما  خليط من المهاجرين واألنصار 
لى اهلل عليه ص. لذلك واجه النبي الناضج  العقل  امتجاوزة لحدود ما يقبلهزائفة و صورة  

سامة ومنعوا النبي  أجيش  لتحقوا بن يأرفضوا    منهم. فقد  مرة أخرى الخذالن  وآله وسلم
صن األمة من ن يكتب وصيته التي تحأيوم رزية الخميس من    اهلل عليه وآله وسلملى  ص

اعالها  وكل    .الضالل خم  اللرفض  اتجليات  من    تكانالمعاصي  لغدير  كامل 
  هللا  دين تسيير  في    لى اهلل عليه وآله وسلمصلهي والنبوي لمن يخلف النبي  واالختيار اإل

ذلك    تعاىل كان  بل  له.  وفقًا  الناس  أن  وحكم  كما  برمته.  األصيل  لإلسالم  رفض 
لى اهلل عليه ص  غالبية من يسمون صحابة قد انقلبوا عن الدين حتى قبل رحيل النبي

  حيثيضلوها.    لكي  لألمةالضاللة  ى معظم المهاجرين واألنصار  اشتر   . فقد وآله وسلم
  م عليه األصيل الذي يمثله أهل البيت اإلسالم ضد   م سالمهإ وا ظهر أغالبية من    تكان

كما أن اإلنسانية    رحمة ونعمة داخل دستور القرآن  السالم  معليه  فأهل البيت  .السالم
  أهل البيت رحمة ونعمة داخل الدساتير والقوانين الوضعية. فال ينفع القرآن من دون  

. ولكن كان من دون إنسانيةوالقوانين الوضعية  كما ال تنفع الدساتير    السالم   معليه
وقد كان ذلك الرفض ظاهرًا في المهاجرين  الرفض لالختيار اإللهي والنبوي عامًا.  

شاركوا جميعًا بطريقة او أخرى في االنقالب  لذلك  ومحتضنًا في دواخل األنصار.  
عقلية  التي كانت من مخرجات  المشؤومة  سقيفة  ال وكانت نتيجة ذلك  عن الدين.  

مر  أو   تعاىل  مر هللاأفجميعهم قد كرهوا    . نصارجرين األالمها  غالبيةل  قديمة  ةانقالبي
جندتهم االنقالبية الخاصة المخالفة  أوباشروا العمل إلنفاذ    صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي  

صلى اهلل  النبي    استشهادحتى من قبل    صلى اهلل عليه وآله وسلم  ونبيه  تعاىلوالعاصية هلل  
 .  عليه وآله وسلم
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الدين  أنفاذ  إوهكذا استمرت عملية            الدين واهل  منذ  جندة االنقالب على 
وكان سبب ذلك  .  عليهم السالمأحد عشرة امامًا من أهل البيت    اغتيال السقيفة وحتى  

عن الحق. لذلك    داً ابتعاال  نفسهم إأ أقطاب السقيفة ومن اتبع نهجهم في  نه لم يزدد  أ
  عليه السالم الحسين  اإلمام    معالسقيفة  الجماهير التي كانت من نتاجات    خرج تلم  

 ولم تنصره.  
 

 هم وأعراضئهم دمال يزيد  واستباحةتمرد أهل المدينة 
مرارةأ ذاق   عندما                    المدينة  السقيفيظلم   هل  ضد  ثاروا    النهج 

وقد    .عنه   بيعتهم سحبوا  سفيان والي يزيد على المدينة و  أبي بن محمد بن عثمان
فبعد خذالنهم  .  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنبي    استشهادمنذ  حال أهل المدينة  كان هذا  

ظل أهل المدينة يدخلون في ظلم    عليهم السالم وأهل البيت    صلى اهلل عليه وآله وسلمللنبي 
  هو الذي كان قادراً العلوي الذي رفضوه وخذلوه  و فالعدل النبوي  ويخرجون من آخر.  

الناس    انخعندما  لكن  . و تحت راية إسالمية واحدة   جميعاً   الناس  يجمعن  أعلى  
الفاسق يزيد.  في عهد  تراكم الظلم السقيفي حتى وصل ذروةً  عليهم السالم أهل البيت 

ن  أمويين بعد هل المدينة على األأ لى تمرد إموي وترسخه  دى امتداد الظلم األقد أو 
أنفسهم  أحسوا   الذي  هم  الظلم  منذ    السالم  معليهالبيت    أهل منه    يانعيكان  بمرارة 
 السقيفة. انقالب  

. وكان معاوية قبل هالكه  ثورة أهل المدينة ضد واليهب  علم الفاسق يزيد          
  إذا مسلم بن عقبة لتأديبهم  ه يزيد بأن يرسل إليهم  ابنمتوقعًا تمردهم. ولذلك نصح  

ن يفعله هناك في  أن معاوية قد شحن مسلم بن عقبة بما يجب  أويبدو    ثاروا ضده.
سحبوا بيعتهم  أولئك الذين من أجل أن ينتقم معاوية وهو في قبره ليس فقط   المدينة

صلى اهلل عليه وآله  عن يزيد بل ايضًا ليصفي حساباته الجاهلية مع من ناصروا النبي  
 . عقبة بن مسلم  بقيادة كبيراً  جيشاً  إليهم  فأرسل.  ه يبأبدأ يزيد في تنفيذ نصيحة  .  وسلم

المدينة   بن  مسلم فاجتاح األيام  .  أيام  ثالثة لجنوده  واستباحهاعقبة  تلك  وخالل 
 خمسة عن  يزيد  ذ قتلوا ما إ نسانية.  الجرائم التي يندي لها جبين اإل  أفظع  وا ارتكب
فتاة عذراء.  ألف   من أكثرغتصبوا  األموال وا  حرقوا البيوت ونهبوا أ الناس و  من آالف
زوج.   غير  من  الجرائم بعد هذه  ولدت  المدينة  أهل من امرأة  ألف  أن  رواية  وفي

بن المتبقين الصحابة بعض أن وحتى  سعيد اوأب رضي اهلل عنه  هللا عبد كجابر 
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 أهل بإكراه  عقبة بن مسلم  قام  تلك األيام. ثم  في الجبال كهوف إلى هربوا الخدري 
وكان من  .ذلك على له. اعترض بعض الناس أنهم عبيد  على يزيد ليبايعوا المدينة

ضرب مسلم بن عقبة  ف   16". رسوله وسنة  هللا كتاب على نبايع "بل  ،بينهم رجالن قاال
صلى اهلل عليه وآله  نة نبيه  وسُ   تعاىل  ن كتاب هللا أ  مر جلياً أعناقهما. وبذلك يصبح األ

نة  وسُ   تعاىل  كتاب هللا الغوا  السقيفة الذين  وأتباع اقطاب  كانا خارج اهتمام ورثة    وسلم
وبعد  صلى اهلل عليه وآله وسلمنبيه   الارتكب  ن  أ.  اليزيدي  في  الوحشية  جرائم  الجيش 

 بن  مسلم  لهي فماتكان االنتقام اإل لى مكةإلى مكة. وفي الطريق إ المدينة توجه
 الكعبة  حاصر الذي  السكوني   نمير  بن الحصين شالجي  بعده قيادة عقبة. فتولى

عدو    ؛ الزبير بن هللا عبد . كان الناصبي  الزبير بن  هللا  الناصبي عبد بها الذ  التي 
عليه  الحسين  اإلمام  ن نفسه خليفة على مكة بعد مقتل  عيَّ ،  عليهم السالم  البيت  أهل

بال  نفسه وسمى  السالم نمير   فضرب   حرم. العائذ  بن  الكعبة   السكونيالحصين 
الناصبي عبد  راج  في إخ يزيدي  ال وعندما فشل جيش  .أجزائها معظم وهدم  بالمنجنيق 

  فاحترقت  الكعبة به ورموا رمح، رأس على وضعوا ناراً من الكعبة  الزبير   ابن هللا
لذلك  األ نتيجة  الجيش  محاِص . وظل   خبر سمع حتى شهور عدة الكعبة    راً موي 

يزيد  هالك أهلالشام.   إلىراجعًا  انسحب  لذلك   .الفاسق  والمدينة   مكة فطاردهم 
  . بقتلهم  الزبير  بن مصعب فأمر  .إلى الحرة بالمدينة  وأخذوهممنهم   مئة  سروا أربعأو 

 .فةي خل  ،بن الزبير  هللا عبد ؛الناصبي المدينة أخاه أهل بايع ثم 
 بعده منكم  معاوية صعد على كرسي الحُ  بن  الفاسق يزيد هالك بعد           

 . وقيل سنة  وعشرين ينت اثن أو عشرة  ثماني معاوية الذي كان يبلغ من العمر هابن
 نه تنازلأ ال إه.  ودأبيه وجد بخالف تقوى ال و  صالح بعض ال فيه رجالً  كان إنه عنه

 و ثالثة شهور. يقول بعضأبشهرين   توليته  عن الحكم ألسباب غير معروفة بعد 
 ن عِ " وقد طُ .التنحي  على مكرهاً  كان آخرون "إنه وقال ". كان مريضاً  ن "إنهيالمؤرخ

 بن  هللا . استغل الناصبي عبد مسموماً  لتِ نه قُ إبأيام ويقال   تنازله عن الحكم بعد
 عاماً   قائداً  اً مصعب ه االشام. فعين أخ  والتنافس على الحكم في الفوضى حالة الزبير 

البصرة   توسيع لجيوشه وبدأ في وكذلك   ومصر والكوفةنطاق نفوذه. فبايعه اهل 
الفراغ الناشئ   بن الحكم  الوزغ بن الوزغ مروان  يضاً أ  استغلكما  الشام.   من جزاءأ

ي  الفاسق يزيد    هالكعن    كم وجلس عليهفوثب على كرسي الحُ ه معاوية  ابنوتنحِ 
الوزغ مروان بن الحكم    ابن مبايعته. ولكن لم يدم حكم الوزغ  على الشام أهل  وأجبر 
ثوبه على كرسي الحكم  بعد وُ  طعنته قد  يزيد  بن  خالد  أم ن إذ يقال  إ.  طويالً زمنًا  
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. وقبل هالكه  يضاً أأصابها   فاحش بقول اً خالد هاابن وذلك ألنه سب أشهر بتسعة
.  بن مروان  الملك  الفاجر عبد  هبنال  بعده  بالحكم من عهد الوزغ بن الوزغ مروان 

لماأ ُيرَوى  و  مروان  الملك لعبد  عَ وِيبُ  نه   .مصحف ه رِ جْ حِ  في كان بالخالفة، بن 
  غ نسل الوزغ بن الوز من    مر طبيعيأوهذا    !بيني وبينك" فراق "هذا  ،قالو  فأطبقه

في    ال قرطاساً إ  تعاىل كتاب هللا  ذ لم يكن  إ.  صلى اهلل عليه وآله وسلمالذين لعنهم النبي  
عند    الحكم يبررون به حكمهم على الناس كما كان قرطاساً آل  مية و أبيوت بني  

هذه    .عليها السالم   الزهراء  قطاب السقيفة وقد نبذوه وراء ظهورهم كما قالت فاطمةأ
باعتزال آل ابوسفيان وآل    صلى اهلل عليه وآله وسلمنتيجة حتمية المة لم تطع أمر النبي  

 الحكم. 
 

 صبي عبد هللا بن الزبير ما تسمى بحركة التوابين في مواجهة النا 
 األمويين تحت  ضد  في تلك اآلونة ثورات العراق في اندلعت                     

التوابين ألنهم   .صرد  بن وسليمان الثقفي المختار قيادة  أنفسهم بحركة  وقد سموا 
  مر مضحكاً . وهنا نرى األالسالم عليه الحسيناإلمام   نصرة عدم  على  عوا ندمهم ادَّ 

العراق الذين كل تحركاتهم هي ردود أفعال غير موزونة لألحداث التي  هل  أ في  
التي    الرماح  سنة أ على    قرآنية رفع الادع  ا يا. فقد وقعوا ضحيفتعلها أعداء الدين 

ف معاوية  اإلمام  جبروا  أفعلها  المؤمنين  عرضعلى    السالم عليه  اً عليأمير   قبول 
 عليه علي  أمير المؤمنين اإلمام  ندموا على ذلك وخرجوا على    الحقاً لكنهم  معاوية  

  السالم  عليه  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  وأصبحوا خوارج ذلك الزمن. كما خذلوا    السالم
المال والنفوذ   تأثير  المواقف تحت  موي حتى خاطبهم  األواالختراق  في كثير من 

كما   بأشد لهجة وقال فيهم خطبته المشهورة   السالم عليهعلي  أمير المؤمنين اإلمام  
تحت تأثير نفس العوامل التي    السالم  عليه الحسن  اإلمام  خذلوا    وأيضاً .  رأينا سابقاً 

  الحسين اإلمام  . وكذلك وعدوا  السالم  عليه   اً عليأمير المؤمنين اإلمام  جعلتهم يخذلون  
التي جعل  السالم عليه العوامل  تأثير نفس  أمير  تهم يخذلون  بالنصرة وخذلوه تحت 

فبركوا ما تسمى    . والحقاً السالم عليهالحسن  اإلمام  و   السالم عليه  اً عليالمؤمنين اإلمام  
! وهذا يوضح  السالم  عليه   حسين مام الندم على خذالنهم لإلكعالمة  بحركة التوابين  

  تعاىل وخلفاء هللا    واألوصياءنبياء  لحركات خذالن األ   اً امتداد   كانتالعراق  رض  أن  أ
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ذات النعمة رض الخضراء  من تلك األ  السالم عليهبراهيم  إ ال لما هاجر  إرض و في األ
رض  ألم يجده في    م فيها خيراً ليضع ذريته في صحراء قاحلة في مكة توسَّ الكثيرة  

يَّ   ، في ذلك  عليه السالمما بين الرافدين. وقال ابراهيم   ِتي ِبَواٍد  ﴿رَّبََّنا ِإنِ ي َأْسَكنُت ِمن ُذرِ 
اَلةَ  َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعندَ  ِلُيِقيُموْا الصَّ ِم َربََّنا  اَلةَ وتعبير "  17﴾َبْيِتَك اْلُمَحرَّ "  ِلُيِقيُموْا الصَّ

يوضح أن أهل ارض ما بين الرافدين لم يكونوا من النواحي التاريخية أهل عبادة  
ما بين  ارض هل أ ن  أيبدو . بكلمة أخرى، فقط  ودين بل أهل مظاهر الدين الشكلية

أو قبوله كمنهج حياة  الدين  جوهر    إلقامةقابلية  عبر العصور  الرافدين لم تكن لهم  
ذين  فظهور حركة التوابين توضح التركيبة العاطفية لشعوب تلك المناطق ال   . بداً أ

البيت  لهم   يركنون الى الذين    م لكنه  عليهم السالمارتباط وجداني ظاهري بخط أهل 
في جلوس معمميهم المنافقين؛  منهم اليوم ايضًا  راء المادي وهذا نراه  ظلموا تحت اإلغ

ن نسقوا  أواستالمهم البخور منهم بعد الدمويين مع صبيان آل سعود   ، بقالي الكوفة
مع المحتل األمريكي وسرقوا نفط العراق. ونتوجس من أن يخذل أهل العراق مرة  

كانوا في جيش   عندماوادر ذلك  ينا برأوقد  .أخرى أهل اإلسالم االصيل من حولهم
النبي   ثلة  في  ُقِتل  في خراسان واآلن    صلى اهلل عليه وآله وسلمالهالك صدام يحاربون 

 نقذ حياتهم وشرفهم من دواعش صبيان آل سعود!  أ  الذي  ، قاسم سليماني،عاصمتهم
 وأصحابه السالم  عليه الحسيناإلمام  قتلة   مهمة حركة التوابين َتَتبُّع كانت           
 بن هللا وعبيد  سعد  عمر بن فيهم بما القتلة أولئك  من   كثيراً  فقتلوا منهم. واالنتقام

 نسل الوزغ بن الوزغ في إلى رأسه وُحِمل صرد ابن نه تم قتل سليمانأ ال  إزياد.  
 حرب في من أتباعه واآلالف المختار بمقتل التوابين حركة على ُقِضي كماالشام.  
 برأس  الزبير ابن مصعب  أرسل  ثم  . العراق في الزبير  بن  مصعب  وبين  بينهم نشبت

 مكة.   فيبن الزبير،  هللا عبد ؛ الناصبي أخيه إلى  المختار 
 

 النواصب في مواجهة مع بعضهم البعض 
 أوضاع ترتيب  إعادةفي    ، عبد الملك بن مروانحفيد الوزغ؛    بدأ                    

 ابن  على سلطة ونفوذ الناصبي عبد هللا للقضاءواالعداد    الشام في  البيت األموي 
وقد الحرب الزبير.  نتائج  بين التي خدمته  بن    الثقفي  المختار  اندلعت  ومصعب 

كما خلع أهل  العراق.   يشيعمتو  المختار أتباع  من اآلالف  مقتل لىإ الزبير وأدت  
! لذلك  مروان بن  د الملكلعب هللا بن الزبير وأعلنوا التأييد للناصبي عبد  بيعتهمالعراق  

مصعب بن الزبير.   جيشوواجه    العراق إلىًا وتحرك  مروان جيش بن الملك عبد  قاد
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إلى  وانضموا   جنده من كثيرال شقان  أن بعد مصعب بمقتل   سريعاً  انتهت المعركة
 .العراق أهل هوبايع الكوفة الملك عبد جيش عبد الملك بن مروان فدخل

قيادة لى الحجازإ   جيشاً بن مروان   الملك أرسل عبدوبعد ذلك              تحت 
الناصبي عبد هللا بن   حكم على جل القضاءأالثقفي وذلك من   يوسف بن الحجاج

عنها.   الغذائية لى مكة وحاصرها وقطع اإلمداداتإموي  الزبير. فوصل الجيش األ
أتباع  بن فبدأ  هللا  واالنضمام   عبد  عنه  االنسالخ  في  الحجاج  إالزبير  جيش  لى 

بن   هللا عبد  يابن بينهم  من. وكان  راآلالف محاَص  ذ خرج من مكة عشرةإموي.  األ
 مكة الحجاج لحجاج. وعلى إثر ذلك دخللما ل ستس الذين ا   ، وحبيب حمزة الزبير؛  

 أجسادهم لبومعاونيه وص  الزبير بن الناصبي عبد هللا أهلها وأعدم  من البيعة وأخذ
في الملك عبد إلى الضحايا رؤوس وأرسل الحرم في مروان   وبقي   .الشام  بن 

عبد الملك بان يسير الى   له كتب  حتى سنوات لثالث الحجاز على والياً  الحجاج
 ليقتلهم ألنه قد بلغه منهم ما يكره!   العراقيين 
  خيانةً ظلمًا وشرًا و السقيفية تنفث  فلتة  ظالم ضالل  تراكمت آثار  وهكذا             

خالفة    زوراً السقيفي  كهنة البالط    اهاقاتمة لما سمالصورة  العكس  تل   وانقالباً   نكثاً و 
  اً ونشر   دين االصيلعلى ال   في الحقيقة انقالباً   تكان. فقد  سالميةإ راشدة وفتوحات  

صهاك    ابنو واستمرت في عهود  بي قحافة  أ  ابناسسها  سالم  ن اإلملنسخة مزيفة  
. لكن لألسف فقد  نين والعثمانيين والعباسييمويعفان ومعاوية ويزيد وبقية األ  ابنو 

  يةالوهابتيمية و   ابنط  خ   أتباعاحيت ِحَقب االستعمار الغربي اجسام سقيفية جديدة ك
ليواصلوا   إسالم  نشر الدين السقيفي المزيف وكبت  والسلفية واإلخوانية والصوفية 

د الناس عن سفينة النجاة. لكن هيهات! فالعقول  عاب إو   السالم  معليهالبيت    أهل   باع أت
لى نور  إن تعرف كيف تخرج من ظالم ضالل السقيفة وتصل  أالمتدبرة تستطيع  

 هداية السفينة. 
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لى نور هداية  إمن ظالم ضالل السقيفة  وهكذا خرجتُ 
 السفينة 

  
 

فقد                      األمر،  حقيقة  لعملية  اخضاتم  في  طبخها  عنا   كهنةغش 
اختلق فضائل  مزور  فة والى اآلن. حيث تم إطعامنا بتاريخ  يالبالط السقيفي منذ السق

يمتلكوا  ال لم  الذين  الوقت  فضائل  ولئك  نفس  عناأوفي  الفضائل    خفوا  أصحاب 
دين  التي تحقائق الدينية  الكثير من ال عنا    ى كهنة البالط السقيفيكما اخفلهية.  اإل

  الذين عصوا هللا  وسلم وآله  عليه اهلل صلى  ت النبيوزوجا  الصحابةيسمون  ن  مم  اً عدد 
كل  قد حدث  كان  . و سالمتعاليم اال   لىا ع دو تمر  و   وسلم وآله عليه اهلل صلى  ونبيه  تعاىل

بل واسوأ   ولىبكل تفاصيل الجاهلية األ الثانيةجاهلية  قد انشأت الالسقيفة  ذلك ألن 
محاربة الدين  أبي قحافة انغمس الخط السقيفي في    ابنفمنذ عهد المنقلب  .  منها

حياة الناس لجعل    عن  االصيل   سالم اإل  محوهدف الى  ة كانت ت. فالسقيفاالصيل 
ن الدلف المتدبر  إ.  إللحاد والالدينية والتهويد والتنصيرازراعة  رضية خصبة لأ  واقعال

نةفي القرآن و  من التمييز بين    تعاىلبحمد هللا  نني  قد مكَّ حقَّق  المُ والتاريخ    النبوية  السُّ
النظم    نأدركت  أ بعد اجراء دراسة علمية عميقة لتاريخ اإلسالم، فقد  ف  .الحق والباطل

من   ضللتني وحرمتني  قد  والمتخلفة  والفاسدة  الضالة  والسياسية  والتعليمية  الدينية 
اب السقيفة وواليت  قطأ تبرأت من  الحق والحقيقة. وبعد ان عرفت الحق والحقيقة  

والبراءة من    عليهم السالمهذه الوالية ألهل البيت  أساس  وعلى    السالمعليهم  البيت    أهل
س فإنني  وأموت أ اعدائهم  مغيبة  عرفت  إذ    .عيش  كانت  التي  الحقائق  من  الكثير 

تناواًل   وتناولها  جانبية  عناوين  في  الحقائق  تلك  من  بعضًا  وضع  ويمكن  عني. 
 مختصرًا. 

 
 را  ي انقالبا  شر كانت السقيفة لم تكن شورى بل 

سالمي  الدين اإل   ضد سامريًا    ن السقيفة كانت انقالباً أ  أدركتُ لقد                       
صهاك    ابنوقد رأينا األحداث في اجتماع السقيفة وقرأنا اعتراف    شورى.  ولم تكن

أي شورى تلك  وعليه ف بأنها كانت فلتة وغصب المر الناس من دون مشورة منهم.
أي  و ؟  واالغتصاب   صهاك نفسه بالفلتة  ابن بي قحافة وقد وصفها  أ  ابن تت بأ التي  

عليه مير المؤمنين االمام علي  أبي قحافة وقد وصفه  أ  ابنتت بأ شورى تلك التي  
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بي  أ   ابن تت بأأي شورى تلك التي  و ؟  والناهب إلرث النبوة   ص للخالفة بالمتقم ِ   السالم
  ابنارتكبه    باالبتزاز   رضي اهلل عنه معاوية لمحمد بن ابي قحافة  قحافة وقد وصفها  

م عْبر فلتة معبأة  أبي قحافة بالشورى  أ   ابن تى  أوعليه فهل  ؟  صهاك   ابن ابي قحافة و 
عرابية  أ قبيلة  يستجلب  ؟ هل من يأتي بالشورى  والتقمص واالغتصاب واالبتزاز  بالشر

صهاك؟    ابنيراها ويتيقن بالنصر؟ على من ينتصر    صهاك عندما   ابنمسلحة يرتاح  
؟ هل يعتري الشيطان  صلى اهلل عليه وآله وسلم   للنبي  الشيطان يكون خليفة يعتريههل من  

وهل من يقتل الناس حرقًا ويشبه فاطمة الزهراء  الذين له عليهم سلطان؟    ؛ هئال اولياإ
بي بالداعرة    عليها السالم للنبيأ صلح  خليفة  يكون  من   ؟ اهلل عليه وآله وسلمصلى    ن  وهل 

نة  على   حرب شعل الي ن يكون  أصلح بالنبوية ويحرقها ويمنع الناس من تداولها ي   السُّ
   ؟ صلى اهلل عليه وآله وسلم خليفة للنبي

بي  أ  ابن بواسطة    عيين تالم عبر  أ بالشورى  للسلطة  صهاك    ابن تى  أ هل           
بأنه فظ غليظ القلب  صهاك    ابن ألم يصف طلحة    ؟ رغم احتجاج الصحابةقحافة له  

يقل  صهاك بأنه جاهل؟ ألم    ابن ؟ ألم يصف الحباب بن المنذر  سلطةوال ينفع لل
أبي قحافة ليرث    ابن صهاك بأنه دعم    ابن   عليه السالم أمير المؤمنين اإلمام علي  

  يه وآله وسلم صلى اهلل عل  نبيلل  مناسبًا  خليفةً صهاك    ابن يكون  وهل    ؟ منه الحكم فيما بعد 
أفقه  األ ال يعرف معنى  الكاللة و صهاك    ابن بينما ال يعرف   ب ويقول كل الناس 

ن يكون خليفة  أصلح بي ويهدد بحرقه    عليهم السالممنه؟ وهل من يهاجم بيت النبوة  
النبوية ويحرقها ويمنع    نةالسُّ   على  حربشعل ال وهل من ي   ؟ صلى اهلل عليه وآله وسلم  للنبي

 ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم ن يكون خليفة للنبيأصلح بي  الناس من تداولها
للسلطة؟ أال توضح انها  عفان    ابنتت بأ شورى تلك التي  نوع من ال ي  أو          

أمير المؤمنين اإلمام    األموية إلبعاد صهاك ومراكز النفوذ    ابنمؤامرة بواسطة  كانت  
نةشعل الحرب ضد  المسلمين؟ هل من ي   شؤون من    عليهم السالم البيت    أهلو   اً علي   السُّ

  ن يكون خليفة للنبيأ صلح بالنبوية ويمنع الناس من تداولها ويحرق المصاحف ي 
سس بنيان الُملك القبلي الجاهلي العضوض  أ ؟ وهل من وضع  صلى اهلل عليه وآله وسلم

  قطاعية القبلية التي حولت المسلمين إلى طبقتين واحدة تمتلك كل شيء خ اإلورسَّ 
؟ هل من  صلى اهلل عليه وآله وسلم ن يكون خليفة للنبي أصلح بي   ئاً واألخرى ال تمتلك شي 

  ن يكون خليفة للنبيأصلح ب لألضالع ي   وكسراً   وضرباً   ونفياً   آذى كبار الصحابة قتالً 
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 ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم
بنيان الُملك    تمَّ أ و   عليه السالممام علي  اإلأمير المؤمنين  وهل من بغى على            

و حجهم  أو صيامهم  أنه ال يهمه صالتهم  إالقبلي الجاهلي العضوض وقال للناس  
   ؟اصالً   ن يكون مسلماً أعليهم يمكن  سلطتههمه تنما إو 
  

 االنقالب واالنتكاسة واالنحراف
في شأن الخالفة  لهي والنبوي  السقيفة االختيار اإل لقد رفضت                       

  1﴾.ِإنََّنا َعاِمُلونَ  َبْيِنَنا َوَبْيِنَك ِحَجاب  َفاْعَملْ وِمن  على قاعدة ﴿ وعارضت وتصرفت 
على    نظمت انقالباً الطريق المستقيم و المشؤومة  و وية  ت لالف السامرية    السقيفةورفضت  

  والكاذبون   . فقد رفض المنافقون والناكثون وأرادت األمر ِعوجاً االلهي والنبوي  الدين 
مر به  أمر كما  ن يسير األأوالخارجون والقاسطون والخائنون والظالمون والطلقاء  

من مآالتها  الى يومنا هذا  ولذلك يعاني الناس  .  صلى اهلل عليه وآلهوبلَّغه النبي    تعاىلهللا  
 يمضي  حتى ينقضي األمر ال هذا "إن  النبوي، خذنا معنى الحديثأ  إذافالوخيمة. 
عشر  الوجدانية  إمر  أ وهو    ؛ خليفة...." اثنا  الصياغة  والحضارية  تمام  والثقافية 

جيالً  اإل  للمجتمع  يصبح  حتى  جيل  ثقافةً بعد  حياة  وسلوكًا    سالم  تنساب  و ونمط 
صلى اهلل عليه وآله   مر كذلك بعد النبيل كان األوفقًا لتعاليم االسالم، فهالناس شؤون 

عددًا كبيرًا من  ل فيها  تِ ما تسمى بحروب الردة التي قُ على سبيل المثال  ؟ خذ  وسلم
صلى اهلل  معظم من اجتهد الرسول  نتكسلم ي أ.  قس عليها باقي االحداثو  ينمسلم ال

صلى    النبي  استشهاد لى الثقافة الجاهلية بعد  إ ليهم  إعلى تبليغ الرسالة    عليه وآله وسلم
ى  السيطرة علسمى بحروب الردة  م يكن الدافع االساسي مما ت ل أ؟  اهلل عليه وآله وسلم

ن  أليس في ذلك داللة واضحة  وليس نشر االسالم وتعاليمه؟ أ  المغتصب   الكرسي
الف في  مقتل اآل  أليس ؟  صلى اهلل عليه وآله وسلم  مر الناس لم يمض كما وضح النبيأ

والقبلية    عمدة أ   ترسيخ حروب   والغلظة  الفظاظة  وسيادة    دليل  والعنصرية  السقيفة 
 النبي  فبينما قال؟  صلى اهلل عليه وآله وسلمراد النبي  أمر الناس لم يمض كما  أن  أ  واضح  

إن اإلسالم بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ. فطوبى للغرباء.  "،  صلى اهلل عليه وآله وسلم
شعل  أ   2"ويعلمونها عباد هللا  يحيون سنتيقيل يا رسول هللا ومن الغرباء؟ قال: الذين  

نةعفان ومعاوية الحرب على    ابنو   صهاك بنا أبي قحافة و   ابنأن   النبوية وكل    السُّ
. صلى اهلل عليه وآله وسلم  راد النبيأمر الناس لم يمض كما  أن  أدليل واضح على  ذلك  
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حقيقة   النبي  أوإلخفاء  البيت  قد    صلى اهلل عليه وآلهن  أهل  خلفاءه    عليهم السالمجعل 
قطاب السقيفة مروية  أ ين فبرك كهنة  المنقلبالمنافقين  وإلضفاء شرعية على  الشرعيين  

 "تركت  دعي المروية، ت . حيث صلى اهلل عليه وآله للنبي   وبهتاناً  مفبركة ومنسوبة زوراً 
كذبة كبيرة  " فهذه المروية  .وسنتي  هللا  كتاب :بهما تمسكتم ما تضلوا  لن شيئين فيكم 

 "إني   ،الصحيحة مثل النبوية ليصادموا بها النصوص   يالسقيف  كهنة البالط فبركها  
بيتي"   أهل وعترتي هللا كتاب  بعدي من تضلوا  لن بهما تمسكتم  إن ما فيكم تارك

النبي   البيت    فيها   صلى اهلل عليه وآلهالتي ربط  و ب  عليهم السالمأهل  الناس  أالقرآن  مر 
عن بعضهما لن يفترقا    السالم عليهم  أهل البيت  ن القرآن و أكد  أونصرتهم و   باتباعهم
النبي  البعض   حوض  يردا  حملة  صلى اهلل عليه وآلهحتى  هم  فمن  نة.  النبوية    السُّ

النبوي؟   النص  لهذا  وفقًا  كان  لالحقيقيين  البالط  دافعقد    وراء  من  يالسقيف  كهنة 
تغبيش وعي الناس    صلى اهلل عليه وآلهالمنسوبة كذبًا للنبي    المرويات  تلكفبركة مثل  

 للمسلمين.  صلى اهلل عليه وآلهعن الخط الذي رسمه النبي   وإخراجهم ضليلهم وت
أمير المؤمنين  ن  إقال    صلى اهلل عليه وآلهن النبي  أوكل مسلم حقيقي يعلم            

  عن بعضهما البعض   ال يفترقان  هن الحق معأمع الحق و   عليه السالم   اً علياإلمام  
السقيفة ومخرجاتها  بداً أ بال باطلة  . وبهذا تكون  لها  نة قرآن و وال عالقة  النبوية    السُّ

ورفض    السقيفة  نفسه رفض  عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  ألالصحيحة  
سيرة  ات ِ   الحقاً  و أ   ابنباع  قحافة  اعتبرهما    ابنبي  ألنه  الصهاك  بل  يمثالن  باطل 

أبي    ابنفهل يمكن أن يكون  ن.  ين وظالمين وخائن ين وناكثين وغادر يواعتبرهما كاذب
لسقيفة  إن ا ففي الحقيقة،  صهاك متبعين للسنة بعد ذلك أم منتهَكْين لها؟    ابنقحافة و 

صلى اهلل  ورسوله    تعاىل  . انها قاتلت هللا مشاكسغتصابي وابتزازي و ا و كانت ناد فلتوي  
  اانهبني  وأسست  صلى اهلل عليه وآلهسسها النبي  أالتي    هداية سس الأ  تهدمو   عليه وآله

الدنيوية   واألطماع  العنصرية  والتوجهات  القبلية  النعرات  جرف  والتحريفات  على 
المجتمع  التلمودية في  ليسود  للضالل  الطريق  السقيفة  وعبدت  نتاجات  وكانت   .

نةو ؛ القرآن  صيلمنتكسة ومنقلبة على الدين األو نسانية بل وجاهلية  إبربرية وغير     السُّ
 . لقيادة األمة تعاىلهللا   وأهَّلهم الذين طهرهم  السالمعليهم  أهل البيتدى  وهُ  نبويةال
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 ُمبل ِّغ والخالفة العترية هدف إلهي حضاري  صلى اهلل عليه وآلهالنبي 
مرحلة ما بعد النبوة   ا لم يترك صلى اهلل عليه وآلهونبيه   تعاىل  إن هللا                     

عهد النبوي بكل تعاليمه. فامر الدين لم يكن  المن يواصل  عيِ نا عليه  ن يأمن دون  
  وسلوكيةً   خالقيةً أو   ضميريةً   ونقلةً إسالميًة    وتربيةً أيضًا تأوياًل يقينيًا  فقط بل    تنزيالً 

يتحول  سالمية وحضاريتها وتكملها في المجتمع حتى  تصيغ الثقافة اإل   ومجتمعيةً 
نذارية والتبشيرية  وهذا يوضح الطبيعة التبليغية واإل  .حقيقياً   اهتداءً   إلى مجتمع مهتدٍ 

اال الدعوة  استمرار  وحتمية  خالل  مسالللنبوة  من  عملية  الِذْكر  هل  أ ية  تتم  حتى 
المجتمعسالمية  دلجة اإل اال المتكامل في  والتأصيل االسالمي  فالنبي  الصحيحة   .

  نذار التبشير واإلدلجة المجتمع بل كانت مهمته  الم تكن مهمته    صلى اهلل عليه وآله
﴿َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ    ، ذ يقول القرآنإ .  وتبليغ ما يهدي الناس إلى سواء السبيل

ويقول القرآن    4﴾.﴿وَِّإن َتَولَّْوْا َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَباَلغُ   ،كما يقول القرآن  3﴾.اْلَباَلُغ اْلُمِبينُ 
ضافة إلى ذلك  باإل  5﴾ .َرُسوِلَنا اْلَباَلُغ اْلُمِبينُ  َما َعَلىَفِإن َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُموْا َأنَّ ﴿  ، كذلك

عليهم    الرسل  يقول كما كان    6﴾.﴿ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِ  َبِشيرًا َوَنِذيراً   ، يقولفإن القرآن  
اْلُمِبينُ   ، السالم اْلَباَلُغ  ِإالَّ  َعَلْيَنا  من    ليس بدعاً   صلى اهلل عليه وآلهنبي  فال   7﴾.﴿َوَما 

 ﴿َيا َأيَُّها،  تعاىل هللا   قول في  بوضوح  يظهر  في هذا الشأن. وهذا   عليهم السالم الرسل  
رًا َوَنِذيراً  َوِلُكلِ    ﴿ِإنََّما َأنَت ُمنِذر  ،  تعاىل هللا  قولو   8﴾.النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهدًا َوُمَبشِ 

شخاص  ألى   تحتاج إ ال   مجتمعاتالأن  خيرة توضح  األ  القرآنية   واآلية  ﴾ .َقْوٍم َهادٍ 
وراسخين في العلم  شخاص ربانيين  ألى  إبل    أبي قحافة،  ابن ، مثل  تعتريهم الشياطين

الكاملة  دلجة اإلعملية اال وينجزون    اهيقودو ل الطريقسالمية  القويم    ويهدونها الى 
  ،القرآن وهذا ال يقوم به إال من كان شخصًا إلهيًا. إذ يقول  .  ويحصنونها من الضالل 

ُيتََّبعَ  َأن  اْلَحقِ  َأَحقُّ  ِإَلى  َيْهِدي  ُيْهَدى  ﴿َأَفَمن  َي ِإالَّ َأن  َيِهدِ  وهذه اآلية    ﴾.َأمَّن الَّ 
اتخاذه  اتباعه و طاعته و توضح مواصفات الشخص الذي يجب على الناس  القرآنية  

ًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  نهم سيجدوا  أ للناس    صلى اهلل عليه وآله  النبيوضح  و   . ولياً 
  صلى اهلل عليه وآله   النبي  الحيث ق  . المستقيم  الطريق الى   هم ب يأخذ  هادياً   عليه السالم

وسلك الناس   وادياً  سلك قد  علياً  رأيت  إذا  عمار "يا،  رضي اهلل عنهما  بن ياسر  لعمار
 من  يخرجك ولن ردى، على يدلك لن فإنه الناس  ودع علي، مع فاسلك غيره  وادياً 
قد أمر المؤمنين بإتباع   صلى اهلل عليه وآله وهذا النص النبوي يوضح ان النبي"  .هدى

حتى ولو سلك كل البشر طريقًا آخر    عليه السالمطريق أمير المؤمنين اإلمام علي  
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ألن طريق أمير المؤمنين اإلمام    عليه السالم غير طريق أمير المؤمنين اإلمام علي  
 . تعاىلهو الطريق الوحيد الذي يقود الى هللا  عليهم السالموأهل البيت  عليه السالمعلي 

 
   قطابها وأولياءها انحرافات أرون  يبر ِّ كهنة السقيفة 

التي ارتكبها  لقد سكت كهنة البالط السقيفي على كل الجرائم                      
دراك ما اجتهاد!  أوما    !" اجتهاد"لى  وحولوها إ  بل وبرروهاالسقيفية وأولياءهم  اقطاب  

وَميَّعوا    قطاب السقيفة وكهنتهم اسوأ استغاللأالتي استغلها    الفضفاضة   تلك الكلمة
بي قحافة  أ   ابنقد برر كهنة البالط السقيفي جرائم  ! فمعنى تلك الكلمة اسوأ تمييع

كل تلك الجرائم اعتبروها مجرد    ! خالد بن الوليدجرائم الداعشي  بي قحافة  أ   ابن وبرر  
م  وهكذا  خطاء"!  أ" السقيفي عو  البالط  مجرد    كهنة  واعتبروها  المجرمين  موبقات 

  كهنة البالط السقيفي األجر   زعو و بل  اخطأت طريقها.  ة  ات شرعياجتهادو   أخطاء
وا  المنافقين  و على  والمنقلبين  أنفسهم  نصَّ هكذا  لمجرمين  السقيفي  البالط  كهنة  ب 

من    عون. فكيف يكون مجتهداً مما يدَّ   بريء    تعاىل  وهللاُ   تعاىلعين نيابة عن هللا  مشر ِ 
و  النبوة  بيت  فاطمةأ هاجم  هللا  ب  عليها السالم  الزهراء  غضب  أن  يغضب    تعاىلينما 

  ه ًا تكون نتائجاجتهاد   صلى اهلل عليه وآلهأقر النبي    ؟ فهلعليها السالم لغضب فاطمة  
برياء  في قتل خالد بن الوليد لال  صلى اهلل عليه وآلهارتكاب الموبقات؟ فهل قال النبي  

صلى  من جرائم خالد؟ وهل قال النبي    صلى اهلل عليه وآلهفي اليمن اجتهادًا أم تبرأ النبي  
في قتل أسامة بن زيد لشخص بعد أن نطق الضحية بالشهادة اجتهادًا    اهلل عليه وآله

من    كيف يكون مجتهداً من جريمة أسامة بن زيد؟    صلى اهلل عليه وآله أم تبرأ النبي  
  اىل تعمن افترى على هللا    ؟ كيف يكون مجتهداً عليها السالمفاطمة  هدد بحرق بيت  

م  ر حاعتمد عليها ليو   صلى اهلل عليه وآلهالكذب ونسبها للنبي    صلى اهلل عليه وآله  ورسوله
من    ؟ كيف يكون مجتهداً الشرعية  من حقوقهم   صلوات اهلل وسالمه  عليهمالبيت    أهل

وفي العقبة  تحت الشجرة    اي قدمهتونكث بيعته ال   صلى اهلل عليه وآلهانقلب على النبي  
علي  أمير المؤمنين اإلمام    بإحضارمن يأمر    يكون مجتهداً ؟ كيف  وفي غدير خم

هو نفس الرسول    عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  بينما  العنف    سوأ بأ   عليه السالم
؟ فهل  وينصروه   يتبعوه ان  الناس    صلى اهلل عليه وآلهمر النبي  وقد أ  صلى اهلل عليه وآله

من اعترض على    ؟ كيف يكون مجتهداً "االتِ َباع" و"الُنصرة" مع    " العنف  أسوأ "يجتمع  
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الحديبية    صلى اهلل عليه وآلهالنبي   تمردوعصاه و في  يكون  الناس عليه  أثار  ؟ كيف 
ن يكتب وصيته التي تحافظ على هداية  أمن    صلى اهلل عليه وآلهمن منع النبي    مجتهداً 

صلى اهلل  رض على النبي  من اعت  كيف يكون مجتهداً وتحميها من الضالل؟    االمة
من رفض   كيف يكون مجتهداً بن زيد قائدًا للجيش؟   سامةأعيين  في شأن ت عليه وآله

تل المسلمين  ق من    ؟ كيف يكون مجتهداً والتوجه نحو الشام  سامةأجيش  لتحاق باال
من    ؟ كيف يكون مجتهداً ة له زكاعلى تسليم الوا خالفته عليهم ورفضوا  رفض  ألنهم 
خالف  يمن    دفنهم في مقابر جماعية؟ كيف يكون مجتهداً ي و   قهميحر الناس و يقتل  

والنبوية و  القرآنية  الخاصةيالنصوص  الدين   فبرك تشريعاته  يكون  ليحرف  كيف  ؟ 
من الشام على ظهر جمل    رضوان اهلل تعاىل عليه ذر  ي  بأ من يأمر بإحضار    مجتهداً 

الى    رضوان اهلل تعاىل عليهنفى اباذر  يمن    ؟ كيف يكون مجتهداً ُمسِرع غير ُمسرَّج و 
يصعد على بطن  من    ؟ كيف يكون مجتهداً استشهاده تسبب في  يو صحراء قاحلة  

؟ كيف  ومعاناته  تسبب في غيبوبتهييفتقه و و   رضوان اهلل تعاىل عليهماعمار بن ياسر  
تسبب في موته؟ كيف تكون  يكسر ضلع عبدهللا بن مسعود و يمن    يكون مجتهداً 

عليه    اً علي  اإلمام  مير المؤمنينأتحارب  و من بيتها  خرج  وتخالف القرآن  تمن    مجتهدةً 
القرآن  خالف  تمن    كيف تكون مجتهدةً   مسلمين؟ الف من التسبب في قتل اآلت و   السالم

بيتها  خرج  وت األولى  من  الجاهلية  تبرج  هللا    وتتبرج  تتقي  تكون  ؟  تعاىلوال  وكيف 
؟  صلى اهلل عليه وآله النبي  بجوار جده    السالمعليه الحسن  اإلمام  منع دفن  تمن  مجتهدًة  

أال يجعل كل ذلك عائشة متجردًة من الشروط التي تجعلها ليست كأحد من النساء  
من    كيف يكون مجتهداً وانتهكت األوامر اإللهية والنبوية؟    تعاىلنها لم تتقي هللا  أل
من    مجتهداً   في صفين؟ كيف يكون   عليه السالم   اً عليأمير المؤمنين اإلمام  حارب  ي
 أمير المؤمنين  سبَّ يمن    ؟ كيف يكون مجتهداً رضي اهلل عنهما  قتل عمار بن ياسري

مجتهداً عليه السالم   اً علي  اإلمام  يكون  كيف  اإلمسي من    ؟  الحسن  م    عليه السالممام 
؟ وكيف وكيف وكيف؟  عليه السالمالحسين  اإلمام  من قتل    كيف يكون مجتهداً   ؟قتلهيو 
فما فائدة وجود الدين    ةمأجور   ات اجتهاد مجرد أخطاء و كانت كل تلك الموبقات    إذا و 

هل يقبل هذه الترهات الكهنوتية التي أتى بها كهنة البالط السقيفي من له    برمته؟ 
إذ يحاول كهنة   ذره عقل؟ فهل يخاطب كهنة البالط السقيفي أعرابًا بهائمًا أم بشرًا؟ 

  ةمأجور   ات اجتهادمجرد أخطاء و لى  المجرمين إلسقيفي تحويل كل جرائم  البالط ا 
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فهل يريد كهنة    األرض!على    تعاىل  وكالء هللاكهنة البالط السقيفي    وكأن  تعاىل  من هللا
؟  يعاملون بالطريقة التي يعامل بها الحمار والبغل واالنسان الغبيالبالط السقيفي  

ليجعلهم  السقيفة ومن سار على دربهم  أقطاب  في يد  فما هو المستمسك الشرعي  
كهنة البالط السقيفي  في يد  الف المسلمين وما هو المستمسك الشرعي  آقتل    ا بررو ي
ييل و تلك    ن بررو جعلهم  ُتحَصىالموبقات  الطامات  ال  التي  تكون  والجرائم  كيف  ؟ 
بهذا  ؟  مأجوراً   تأويالً   القرآنية والنبوية  لنصوصلمعارضة الصريحة  ال أتوا  أين  من 
استهتار بحدود  و للناس    ستحمارإ ليس في هذا  لتفكير المريض والضال والُمِضل؟ أا

ي عقل غبي يرضى  أ؟  صلى اهلل عليه وآله   ومعصية للنبي  نآقر التعاليم  انتهاك ل و   تعاىلهللا  
 ؟السماوية  لهية في كل كتبهبمثل هذه التبريرات المخالفة للسنن والتعاليم اإل 

جل  أمن  أتت  جل دين بل  أمن    ن السقيفة لم تأتِ أفكهنة السقيفة يعلمون             
نكث  فقد    عن مهامهم اإللهي.  عليهم السالمإقصاء أهل البيت  ومحاربة الدين و   ةالسلط

عليهم    أهل البيت  واوحارب  صلى اهلل عليه وآلهعلى النبي    وابالعهد وانقلباقطاب السقيفة  
الحديث النبوي وأتوا بما ينتهك ويخالف النص    او رقي وحو التبيان النب  واومنع  السالم

قطاب السقيفة  أ  مشاعرعفان ومعاوية بل ان معاوية توج    ابن وكذلك فعل  اإللهي.  
ب  ةالمعادي صرحأللدين  عنجهية  ، ن  يما  ب  ،بكل  ولم  أختزنه  كان  السقيفة  قطاب 

جميعًا هو  هم  متطابقة. فقد كان دافعن اجندتهم كانت  أرغم  ستطيعوا التصريح به  ي
قطاب السقيفة يكاد ينطق  أحال    إذ كان.  خلص من أهل الدينوالت  ى الدينالتآمر عل

 وإنما وال لتصوموا،  لتصلوا  قاتلتكم ما  وهللا "إني   قال،حين    معاوية  صرح به بما  
وقد أسس اقطاب السقيفة  "  .وأنتم كارهون  ذلك  هللا أعطاني وقد  عليكم، ألتأمر قاتلتكم

التي ارتكبوها   هم جرائمعن سكت كهنة البالط السقيفي  نية لذلك هذه الدوافع الشيطا 
المؤمنين. حيث اراد كهنة البالط السقيفي من الناس أيضًا ان تقبل بتلك  في حق  

  هللا وكأنهم لم يسمعوا قول  موية والعباسية  الجرائم القحافية والصهاكية والعفانية واأل
ُكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِ نَتْرَكُنوْا ِإَلى   ﴿َوالَ ، تعاىل ِ ِمْن َأْوِلَياَء ُثمَّ   الَِّذيَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ ُدوِن ّللا 

البالط السقيفي ينفشون مشاعرهم  تالحظ أيها القارئ أن كهنة  اال    ﴾.اَل ُتنَصُرونَ 
كالقط المذعور عندما يتناول الناس ما حدث بين من يسمونهم "الصحابة" ويتبرؤون  

الظالم أالمن  ومعرفة   ين؟  علمية  بطريقة  التاريخ  دراسة  في  الحق  الناس  يمتلك 
ُل اآلَياِت َوِلَتْسَتِبيَن َسِبيُل   ﴿َوَكَذِلكَ ،  تعاىلالمجرمين والتبرؤ منهم؟ ألم يقل هللا   نَفصِ 

السقيفي    ماذال  ؟ ﴾اْلُمْجِرِمينَ  البالط  كهنة  يجأيحاول  احترام    علىالناس  بروا  ن 
صلى اهلل    ورسوله  تعاىل  هللا   واحادالذين    لناكثين والكاذبين؛ أولئك المجرمين والظالمين وا
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وَن َمنْ  ﴿اَل ،  تعاىل لم يقل هللا  أ؟  عليه وآله ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّ َحادَّ   َتِجُد َقْومًا ُيْؤِمُنوَن ِباهللَّ
لية والسخيفة لجرائم المجرمين  التبريرات التمحُّ و هي تلك التأويالت    ؟ ما ﴾ ّللاََّ َوَرُسوَلهُ 

وتطلب    زلية تمنع الظلم والخيانة وانتهاك الحرمات واألعراض األ  تعاىل أوامر هللا  بينما  
في أن  كهنة البالط السقيفي  يرغب  ؟ هل  من الناس كشف مرتكبيها والتبرؤ منهم

،  عليه السالم وسى  أال يجب علينا أن نقول كما قال م؟  تعاىل مشرعين مع هللا  يكونوا  
لِ ْلُمْجِرِمينَ  ﴿َرب ِ  َظِهيرًا  َأُكوَن  َفَلْن  َعَليَّ  َأْنَعْمَت  البالط   ظن ي  هل  ؟﴾ ِبَما  كهنة 

صهاك وخالد بن    ابنبي قحافة و أ   ابن جرائم   عن  سيتجاوز تعاىل ن هللا  أالسقيفي  
 وبسر سعد  زياد وعمر بن بن هللا عفان ومعاوية ويزيد وعبيد   ابنالوليد وعائشة و 

ليست السقيفة  أ ؟  والمذابح الدموية  أرطأة وغيرهم ممن ارتكبوا الموبقات المهلكة بن
 عليها السالم الزهراء    وفاطمة  صلى اهلل عليه وآلهل النبي  غتياا ولة المباشرة عن  ؤ هي المس

الحسين  اإلمام  و   عليه السالم الحسن اإلمام  و   عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  و 
ليست السقيفة هي  ؟ أ عليهم السالمالبيت    من أهلاالحد عشر  األئمة  ية وبق  عليه السالم

ذر الغفاري وعمار بن ياسر  ي  بأ مثال  أولة المباشرة عن قتل المؤمنين من  ؤ المس
وبقية    ؟  رضي اهلل عنهم عدي  بن وحجروعمرو بن الحمق الخزاعي  شتر  األ  ومالك

؟ إن الحقيقة التي لم يستطع  معليهم السالالمؤمنين الذين كانوا موالون ألهل البيت  
صلى  وللنبي    تعاىل  هلل  كبرى   خيانة  كانتالسقيفة  كهنة البالط السقيفي قولها هي أن  

فالخطبة الشقشقية    لى يومنا هذا.إ نحراف الذي نعاني منه  لال تأسيساً و   اهلل عليه وآله
إلرث النبوة    كانت نهباً التي  السقيفة  تفضح    عليه السالممام علي  ألمير المؤمنين اإل

 .  السالمم  عليهالبيت  أهللحق   واغتصاباً 
 

 األصنام  تفضح السالم  عليه  الخطبة الشقشقية وأقوال أخرى ألمير المؤمنين 
َابى ُقحاَفَة،    ابن َأَما َوهللا َلَقْد َتَقمََّصها  "  الشقشقية،لخطبة  اتقول                      

ْيُل، َوال َيْرَقى ِإَليَّ    . َمَحلِ َي ِمنَها َمَحلُّ الُقْطِب ِمَن الرََّحا َوِإنَُّه َلَيْعَلُم َأنَّ   َيْنَحِدُر َعنِ ي السَّ
َفَسَدْلُت ُدوَنَها َثْوبًا، َوَطَوْيُت َعْنَها َكْشحًا، َوَطِفْقُت َأْرَتِئي َبْيَن َأْن َأُصوَل ِبَيد    .الطَّْيرُ 

ِغيُر، َوَيْكَدُح  َجذَّاَء، َأْو َأْصِبَر َعَلى َطْخَية َعمْ  َياَء، َيْهَرُم فيَها الَكبيُر، َوَيِشيُب ِفيَها الصَّ
ْبَر َعَلى َهاَتا َأْحَجى، َفَصَبرُت َوفي اْلَعْيِن    ِفيَها ُمْؤِمن  َحتَّى َيْلَقى َربَُّه. َفَرَأْيُت َأنَّ الصَّ

لُ   ِلَسِبيِلِه، َفَأْدَلى ِبَها ِإَلى  َقذًى، َوفي الَحْلِق َشجًا، أرى ُتَراثي َنْهبًا، َحتَّى َمَضى ااْلوَّ
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   االعشى: اْلَخط اِب َبْعَدُه. ثم تمثل بقول  ابن
 َشت اَن ما َيومي َعاى ُكْوِرها * و َيْوُم َحيَّاَن أخي جاِبرِ 

َما َتَشطََّرا    َفَيا َعَجبًا!! َبْيَنا ُهَو َيْسَتِقيُلها في َحَياِتِه ِإْذ َعَقَدَها الَخَر َبْعَد َوَفاِتِه ـ َلَشدَّ     
َها، َوَيْكُثُر الِعَثاُر ِفيَها   َضْرَعْيَها! َفَصيََّرَها في َحْوَزة َخْشَناَء، َيْغُلُظ َكْلُمَها، َوَيْخُشُن َمسُّ
َم،   ْعَبِة، ِإْن َأْشَنَق َلَها َخَرَم، َوِإْن َأْسَلَس َلَها َتَقحَّ َوااْلْعَتَذاُر ِمْنَها، َفَصاِحُبَها َكَراِكِب الصَّ

النَّاُس فَ  هللاِ    .ُمِنَي  َواْعِتَراض.   .َلَعْمُر  ن  َوَتَلوُّ َوِشَماس،  ُطوِل    ِبَخْبط  َعَلى  َفَصَبْرُت 
ِة اْلمْحَنِة، َحتَّى   ِة، َوِشدَّ َأَحُدُهم   إذا اْلُمدَّ   ! َمَضى ِلَسِبيِلِه َجَعَلَها في َجَماَعة َزَعَم َأنَّي 

وَرى! َمَتى اْعَتَرَض الرَّ  ِل ِمْنُهْم، َحتَّى ِصْرُت ُأْقَرُن ِإَلى هِذِه  َفَياهلِل َوِللشُّ ْيُب ِفيَّ َمَع ااْلوَّ
َطاُروا؟النََّظاِئرِ  ِإْذ  َوِطْرُت  َأَسفُّوا،  ِإْذ  َأسَفْفُت  لِكنِ ي  ِلِضْغِنه،    . !  ِمْنُهْم  َرُجُل  َفَصَغا 

َناِفَجًا ِحْضَنْيِه َبْيَن َنِثيلِه    َوَماَل ااْلَخُر ِلِصْهرِه، َمَع َهن َوَهن. ِإَلى َأْن َقاَم َثاِلُث الَقْوِم،
َأِن   ِإَلى  ِبيِع،  ِنْبَتَة الرَّ َماَل هللِا َخْضَم ااْلِبل  َيْخَضُموَن  َأِبيِه  َبُنو  َمَعُه  َوَقاَم  َوُمْعَتَلِفِه، 

َراَعِني إالَّ َوالنَّاُس إليَّ  َفَما    اْنَتَكَث َعَلْيِه َفْتُلُه، َوَأْجَهَز َعَلْيِه َعَمُلُه، َوَكَبْت ِبِه ِبْطَنُتُه.
َوُشقَّ   الَحَسَناِن،  ُوِطىَء  َلَقْد  َحتَّى  َجاِنب،  ُكلِ   ِمْن  َعَليَّ  َيْنَثاُلوَن  ُبِع،  الضَّ َكُعْرِف 
ِعْطَفاَي، ُمْجَتِمِعيَن َحْولي َكَرِبيَضِة الَغَنِم. َفَلمَّا َنَهْضُت ِبااْلمِر َنَكَثْت َطاِئَفة ، َوَمَرَقْت  

اُر االِخَرُة َنْجَعُلَها  ﴿   ،وقسط آَخُروَن َكَأنَُّهْم َلْم َيْسَمُعوا هللَا ُسْبَحاَنُه َيُقولُ   ُأْخَرى، ِتْلَك الدَّ
َبَلى! َوهللِا َلَقْد َسِمُعوَها   للَِّذيَن اَل ُيريُدوَن ُعُلو ًا في ااَلْرِض َواَل َفَسادًا َوالَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقين﴾ 

ْنَيا في أَْعُيِنهْم، َوَراَقُهْم ِزْبِرُجَها! َأَما َوالَِّذي َفَلَق اْلَحبََّة، َوَبَرَأ    َوَوَعْوَها، َولِكنَُّهمْ  َحِلَيَت الدُّ
َعَلى   هللُا  َأَخَذ  َوَما  النَّاِصِر،  ِبُوُجوِد  ِة  اْلُحجَّ َوِقَياُم  اْلَحاِضِر،  ُحُضوُر  َلْواَل  النََّسَمَة، 

وا َعَلى ِكظَّ  ِة َظاِلم، َوال َسَغِب َمْظُلوم، اَللَقْيُت َحْبَلَها َعَلى َغاِرِبَها،  الُعَلَماِء َأالَّ ُيَقارُّ
ِلها، َواَللَفْيُتْم ُدْنَياُكْم هِذِه َأْزَهَد ِعْنِدي ِمْن َعْفَطِة َعْنز                 9".َوَلَسَقْيُت آِخَرَها ِبَكْأِس َأوَّ

شيون في  ي طاب السقيفة القر رتكبها اقأوكما رأينا كم الجرائم الهائلة التي            
فباء  األ   واإلسالم والمؤمنين    السالم  معليه  أهلحق   القر أصيل  السقيفة  شيون  يقطاب 

ن  الفشل الديني والفقهي الكامل. وليبي ِ بل ايضًا انغمسوا في  لظلم  رتكاب اباليس فقط  
  عليه علي  أمير المؤمنين اإلمام  الفشل الديني والفقهي المريع ألقطاب السقيفة قال  

 رفعنا  أن ؟ علينا  وبغياً  دوننا كذباً  العلم  في الراسخون  أنهم  زعموا الذين "أين،  السالم
يُ  . وأخرجهم  وأدخلنا وحرمهم، وأعطانا ووضعهم هللا  ستجلىويُ  الهدى  ىستعطبنا 

 سواهم على تصلح ال هاشم، البطن من  هذا  في  غرسوا قريش من األئمة إن  العمى،
اإلمام  فقول    10". غيرهم  في الوالة  تصلح وال المؤمنين  هذا    عليه السالمعلي  أمير 

وال لعوام بني  ال لقريش  ف   فقط  السالم معليهالبيت    أهلفي  منحصرة  ن الخالفة  أيوضح  
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ية السقيفية كانوا يحشرون اسم قريش حتى يبرروا  الكن فقهاء الدع  هشم عالقة بها. 
قول  لتي تمرويات ا فال  . لذلكوالبغال  ويغبشوا الوعي ويضللوا الحمير أحداث التاريخ  

.  كاتمة للحقنصوص    وتقف الى هذا الحد، هي  و الخليفة من قريشأمام  ن اإلإ
ال  عليه السالمعلي  فأمير المؤمنين اإلمام   التي    الهاشمية  بطن قد وضح وخصص 

المقام الرباني    عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام  ن  يبي ِ كما  .  اء الربانيينالخلفنتج  ت
البيت  هالسامي أل  علمه، وعيبة أمره  ولجأ سره موضع "هم   ، قائالً   عليه السالمل 

ارتعاد   وأذهب ظهره،  انحناء أقام بهم  دينه، وجبال كتبه، وكهوف وموئل حكمه،
 وعماد  الدين  أساس  هم .... أحد   األمة هذه في محمد  بآل يقاس فرائصه....ال 
إليهم   وفيهم الوالية حق خصائص ولهم  التالي يلحق وبهم  الغالي يفئ اليقين، 

 "نحن   ، يضاً أ عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  يقول  كما    11".والوراثة الوصية 
 ناصرنا  الحلم،  وينابيع العلم، ومعادن  المالئكة،  الرسالة ومختلف  ومحط  النبوة شجرة

وعدونا ينتظر ومحبنا اغتصاب    12".السطوة ينتظر ومبغضنا  الرحمة،  وليفضح 
 االستبداد  "أما،  عليه السالمعلي  اإلمام  مير المؤمنين أ قطاب السقيفة للخالفة يقول  أ

 أثرة كانت فإنها نوطاً  هللا برسول واألشدون   نسباً  األعلون  ونحن  المقام بهذا  علينا 
عليها يوم   إليه والعود  هلل والحكم آخرين  نفوس عنها وسخت قوم  نفوس شحت 

الذين    السالم  معليه  أهل البيتمام  أقطاب السقيفة  أمن هم  علينا أن نسأل:    13".القيامة
رفع هللا  الذين    السالم  معليه  أهل البيتمام  أقطاب السقيفة  أمن هم    ؟ دهم القرآنمجَّ 

  أهل البيت مام  أقطاب السقيفة أمن هم    ؟ قدرهم وزكاهم   وآله عليه اهلل صلى ونبيه  تعاىل
  ؟بالكثير من الفضائل  وآله  عليه  اهلل  صلى   ونبيه  تعاىلهللا   أحاطهم  الذين  السالم   معليه

ورسوله   تعاىل  اصطفاهم هللا  الذين السالم معليه أهل البيت مام  أقطاب السقيفة  أمن هم 
ية من الضالل؟  اليحملوا الِعلم ويكونوا مشاعل هداية وحم  وسلم وآله  عليه  اهلل صلى

وهم وارثي ِعلم   وسلم وآله عليه اهلل  صلىعلم بعد النبي  هم األ  مالسال معليهل البيت أهف
التبيان اإل  السالم  معليهل البيت  أهف  . وسلم وآله عليه اهلل  صلىالنبي   لهي  هم مصدر 

الجازم  اليقيني  خاللوالتأويل  من  البيت  أه  .  المهتد  السالم  معليهل  ومن  و يهتدي  ن 
 يخالفهم يصبح من الضالين.  

  ن يتقدمو والتي جعلتهم قطاب السقيفة أيحملها  كان  فما هي الفضائل التي           
وهم    هل الحق والحق معهمأ هم    عليهم السالم   أهل البيت ؟ فعليهم السالم   أهل البيت على  
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تكن عاقبتهم  لم  و فضيلة  م تكن لهم  قطاب السقيفة لأن  إبل    اهل القرآن والقرآن معهم.
لدين  رفين لحجوِرهم وموآكلين أل ناكثين وخائنين وظالمين    حسنة ألنهم كانوا اصحاباً 

 المجتمع نحو الهداية؟ منافقون ليقود ان  أفهل يمكن  ال المنافق. إذلك  رتكب وال ي
 

              آثار تدليس وكذِّب الموروث السقيفي
حاولت                     فقد  سابقًا،  ُذِكر  لب  تُ كُ ال  كما  البالط  الصفراء  كهنة 

م  أالسقيفي   بالتركيز على تعبير    وسلم  وآله  عليه  اهلل صلى  الخالفة بعد النبي  مرأن تعوِ 
األ  لتضليل  قريش"  من  ال"كلهم  من  والظالمين  غبياء  الناكثين  خالفة  وتبرير  ناس 

  مجتمع ال  شهد. فهل  السالم  معليه  أهل البيت الذين اغتصبوا حق  والخائنين  والكاذبين  
فهل الهجوم على بيت العترة  ؟  اً صالحإ م  أ   اً فسادإ  وسلم وآله عليه اهلل  صلىبعد النبي  
تسببت  في فتن    الف من المسلمينل اآلتْ وهل قَ   ؟ اً م فسادأ   كان صالحاً   عليهم السالم

نةوهل محاربة  ؟  اً م فسادأ   السقيفة كان صالحاً   بها   ؟ اً م فساد أ   كان صالحاً النبوية    السُّ
بي  أ   ابنن بيعة  أصهاك    ابن قرار إفرغم    ؟ اً م فسادأ  كان صالحاً وهل تحريف الدين  

وقى شرها لكن في  قد    تعاىل ن هللا  أادعى أنه و وغصبًا المر الناس  قحافة كانت فلتة  
فلننظر اليوم    لى يومنا هذا. إشرها بل ظل شرها مستطيرا    تعاىلالحقيقة لم يوق هللا  

سوى    .حولنا  نجد  وضاالً   اً متشرذم  اً مجتمعي  اً واقعفإننا  السقيفة  اجتماع    كتشرذم 
كضالل مخرجات السقيفة ومآالتها. فالواقع المجتمعي في كل مكان يعج بالمنافقين  

ل البيت  هالذين يتبعون شتى الفرق الضالة التي ال تقر بالوالية أل  من المتأسلمين
  سالمياً إ ي نفسه  ن واقع المجتمع الذي يسمِ إلذلك ف .همئمن اعداتتبرأ  وال   السالم معليه

فتركات    صيل وهدايته.عن الدين األ   قطاب السقيفة بعيداً أفرضه    الذي واقع  الهو  
السقيفة التي نعيشها اآلن هي الطخية العمياء التي يهرم فيها الكبير ويشيب فيها  

الواقع الذي يكدح فيه المؤمن حتى يلقى ربه بسبب سيطرة الجبت  . أنه  الصغير
ألهل   بسبب نهب إرث النبوة وتعطيل الواليةف  الطواغيت الُجُدد على امر الناس.

قتل عشوائي وحرق وسبي وفساد واختالس  و وانحراف    نجد انفالت  عليهم السالمالبيت  
المنهار  لمنكر. ومثل ذلك الواقع  ل لمعروف وسيادة  لوغياب  وعنصرية  وقبلية وعرقية  
للخالفة النبوية شخص يقر  فيه  تصدى  للواقع الذي  هو نتيجة حتمية    في كل جوانبه

 وسلم  وآله عليه اهلل صلىخالفة النبي  ال و عندما يتصدى لمهام  أن الشيطان يعتريه  أب
  أهل البيت حتى يوالي الناس  هذا الحال المخزي  . وسيظل  الجاهل ومنتجات الزنى
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 هم وظالميهم. ئعدا أ وا من أويتبر  السالم معليه
 

 ال تأليه لمفهوم الصحبة واالصحاب  
يعج    وسلم وآله  عليه  اهلل صلى بعد استشهاد النبي  واقع  الكان    لقد                     

حماية من سموهم الصحابة وتأليههم  بالمنافقين لكن حاول كهنة البالط السقيفي  
للصاحب    . وتزكيتهم الصحيح  المفهوم  لي  بيَّن  للتاريخ  العلمي  التناول  أن  إال 

فليس هناك مصطلحًا شرعيًا يسمى "صحابة". بل إن هذا المصطلح  .  واألصحاب
السقيفي   البالط  تمت فبركته بواسطة كهنة  البيت  قد  اهل  قبالة  .  عيهم السالمليقف 

لم يسمهم "صحابتي" بل سماهم "اصحابي". وهذه    وسلم  وآله عليه اهلل صلىفالنبي  
مع التعبير القرآني الذي يسمي حتى أصحاب األنبياء من    طابقالتسمية النبوية تت

ن يعرف  أيجب  المرافق أو المعاشر. و   يعني المشركين "صاحب" و "أصحاب" والذي  
أن   هو   لغة في   " الصاحب" الناس  المعاشرالعرب  أو  المرافق  واستخدمه  مجرد   .

ْجنِ   ،القرآن كما في اآلية ﴿َما ِبَصاِحِبِهم    ، كما يقول القرآن  14﴾.﴿َيا َصاِحَبِي السِ 
اآلية القرآنية قد جعلت حتى  هذا يعني أن  و   15﴾.مِ ن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذير  مُِّبين  

﴿َفَقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَنا    ،يضاً أ وقال القرآن  النبي المرسل صاحبًا للكافرين!  
ية القرآنية جعلت المؤمن صاحب الكافر.  اآل هذه  و   16﴾.َوأََعزُّ َنَفراً  َأْكَثُر ِمنَك َماالً 
وهذه اآلية القرآنية جعلت النبي    17﴾.َصاِحُبُكم ِبَمْجُنونٍ  ﴿َوَما  ،أيضاً ويقول القرآن  

﴿َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك  وقال القرآن كذلك،  صاحبًا للكفار.  
ِمن   ِمن ُثمَّ  َرُجالً ُتَراٍب  َسوَّاَك  ُثمَّ  أن  لى  إتشير    القرآنية  اآليات فتلك    18﴾.نُّْطَفٍة 

ِمن "أصحاب"  هناك  حتى أن  الزم.  و المُ أق  يأكثر من مجرد الرف"الصاحب" ال يعني  
﴿ِإنَّا  منحرفين او انحرفوا او حر فوا. فمن هم الذين قالوا،  لكنهم كانوا    الرسل السابقين

ألم    ماذاف؟  عليه السالم "أصحاب" موسى    أليسوا هم  19؟ ﴾َلُمْدَرُكونَ  بعد ذلك؟  فعلوا 
ضوا جوهر التوحيد رغم رؤيتهم للتجليات االلهية  دح يتبعوا سامريهم ويعبدوا العجل وي

ن كهنة البالط السقيفي قد  أال  ؟ إعندما فتح البحر طريقًا لهم وابتلع فرعون بعد ذلك
التي تعني فقط الرفقة والمالزمة اسم الصحبة من تفاصيله وتوضيحاته القرآنية    جردوا 

مرة واحدة  او رأوه    وسلم وآله  عليه اهلل  صلى من كانوا حول الرسول  ومن ثم سموا كل  
كهنة  ولو للحظة قصيرة بل ولو كان طفاًل؛ سموا كل أولئك "صحابة". لقد ذهب  

جعلوا  الضالل   أنهم  مدى  اإلالى  لمعنى  مطابق  المصطلح  والتقوى  هذا  يمان 
والعقاب الحساب  من  والعصمة  بل  وتضليل    !االلهي  والصالح  فادح  خطأ  وهذا 
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.  بداً أ و وصف باإليمان  أحب تزكية شرعية  ا عظيم للناس! فليس في مسمى الص
أو  كفار  الأحد  رأينا أن الصاحب في اآليات القرآنية السابقة يمكن أن يكون  فكما  

العديد من    وسلم وآله عليه  اهلل صلىالنبي    واصحبأولئك الذين  كان بين  المنافقين؟ و 
قاسطين.  الخارجين و الكذابين و المرتابين و الخائنين و الظالمين و الناكثين و المنافقين و ال

كثر  اعدادهمومن  تركيزاً فقد ركَّ   ة  القرآن عليهم  نهاي  واضحاً   ز    التنزيل.   ة عهد في 
يمان لكل  يعطى صك اإل   شرعياً   ليس مصطلحاً   " حبا الص"ولذلك يجب ان نعلم أن  

حيث يهتم القرآن باتباع الناس للدين    و رافقه. أ  وسلم وآله عليه اهلل  صلى النبي  رأىمن  
مرافقتهم له. وقد ربط القرآن "اتباع"  بوليس    وسلم وآله عليه اهلل صلىوطاعتهم للنبي  
د على  يمان والمؤمنين. وهناك العديد من اآليات القرآنية التي تؤك تعاليم الدين باإل

مثل،   وسلم وآله عليه اهلل صلى  أهمية اتباع تعاليم الدين أكثر من مجرد مصاحبة النبي
﴿َفَمن  كما يقول القرآن،    20﴾.َحْسُبَك ّللا ُ َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  ﴿َيا َأيَُّها النَِّبيُّ 

﴿َيا َأَبِت  كما يقول القرآن،    21﴾.َغُفور  رَِّحيم  َوَمْن َعَصاِني َفِإنََّك   َتِبَعِني َفِإنَُّه ِمنِ ي
كما قال القرآن،    22﴾. َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني أَْهِدَك ِصَراطًا َسِوي اً  ِإنِ ي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلمْ 

َجَناَحَك    ﴿َواْخِفْض كما يقول القرآن،    23﴾.﴿َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُرواْ 
 25﴾الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأُلمِ يَّ  ﴿الَِّذيَن َيتَِّبُعونَ ويقول القرآن،    24﴾. ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

ُتِحبُّوَن ّللا َ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم ّللا ُ   ﴿ُقْل ِإن ُكنُتمْ يقول القرآن أيضًا،  وكما رأينا سابق،  
التي تؤكد على اتباع الدين  من اآليات القرآنية  المزيد  وهناك    ﴾.وَبُكمْ ُذنُ  َوَيْغِفْر َلُكمْ 

بتلك التي تتناول الصحبة  القرآنية  وعندما نقارن هذه اآليات  وتجعله امرًا جوهريًا.  
  اهمية اتِ باع تعاليم الدين وليس على مرافقة النبي على فإننا ندرك أن القرآن قد أكد 

 صلى  الناس وفقًا لمستوى اتِ باعهم للنبي  تعاىل . كما ُيَقيِ م هللا  وسلم وآله  عليه اهلل صلى
وليس وفقًا لمصاحبتهم له ألن حديث الحوض يوضح ان أغلبية    وسلم وآله عليه اهلل

بينما أن عدد الذين سيذهبون الى الجنة قليلون كقلة  "الصحابة" سيذهبون الى النار  
  اقتصاره صيل قد تم األاإلسالمي  دين  ن الأمر  الغريب في األهمل النعم. لكن  عدد  
هللا    فأصبحنا  وسلم وآله عليه اهلل صلى   النبي  صحابأفي   كالم  نسمع  وال    تعاىل ال 

نسمع  بل   عيهم السالم   أهل البيت دى  وال هُ   وسلم  وآله  عليه اهلل  صلى  حاديث وتبيان نبيهأ
  وا صمفي الحقيقة، فإن كهنة البالط السقيفي االغبياء قد  ترهات الصحابة الضالين.  

وليس دين    " الصحابة" وكأن هذا الدين دين    " الصحابةترهات " ب اءنا  ابنوضللوا  ننا  ذاآ
 ليجهت لوا لتضليل  فا  ! عيهم السالموأهل البيت    وسلم وآله عليه  اهلل  صلى ونبيه    تعاىل   هللا
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في عقول  بر الضرار واالعالم الكهنوتي  المتعمد الذي تصبه المقررات التعليمية والمن
من    وسلم وآله  عليه اهلل صلىالنبي    صحاب أ هو الذي يجعل الناس تقدس كل  أطفالنا  

لذلك غرق الناس في الجهل .  أعمالهم حتى نهاية حياتهمدون تمحيص لتاريخهم و 
وإبعاد الناس عن  الحقائق التاريخية    وإخفاءللعقول  بسبب التجهيل المتعمد  الديني  

الناس  الدين اإلسالمي األصيل. فاستطاع الكهنة والدجالون والقصاصون تحويل  
لهذا التضليل الكهنوتي    . وقد كانان فيهبْ خاوية تقبل حشر كل تِ َحِميرية  لى رؤوس  إ

اس  النجهل  ،  والً أ :  ثارمن تلك اآل بعضًا  .  مدمرة على وعي الناس   آثاراً والشيطاني  
دراك دور خواتيم األعمال في تقرير مصير  أوعدم مقدرتهم على    األصيل  الدينب

  عيهم السالم  أهل البيت مقدرة الناس على إدراك دور  ، عدم  اً . ثانياإلنسان في اآلخرة 
  عيهم السالم   أهل البيتن  أ  ساالن  ولذلك لم يعلم  الدنيا المقدس في  اإللهي  ومهامهم  

 عليه اهلل  صلى   لنبيولم يدفعوا ل  وسلم وآله  عليه  اهلل  لىصالنبي  الشرعيون  خلفاء  الهم  
الخاصةالرسالة    جرأ    وسلم وآله المودة  البيتأل  والخالصة  وهو  السالم   هل    عيهم 

ثالثئعداأ من    والتبرؤونصرتهم   الصحبة  ،  اً هم.  مفهوم  الناس  يتناول    بطريقة لم 
 اهلل  صلىالنبي    واطاعاالصحاب الذين أ يعرفوا  ة ومتفحصة وناقدة. لذلك لم  صحيح

له ونصروا   وسلم وآله عليه بعهدهم  البيت  واتبعوه ووفوا  نهاية  حتى    عيهم السالم  أهل 
  وسلم  وآله عليه اهلل صلىالنبي    واخذل  الذين  حياتهم. كما لم يعرفوا أيضًا االصحاب

  وافوحرَّ اغتصبوا الخالفة  الدين و أهل  على    واانقلبونكثوا العهد و   عيهم السالم  أهل البيت و 
الجهل  على يقوم مع واقع مفروض    ، انجرف الناس الحقاً سالمي. رابعاً الدين اإل 
واقع طبخ فيه الشيطان ومن يعتريهم الشيطان  إنه في الحقيقة  حقائق.  ال الكامل ب

وفاقد تعليمي  يطعموا منها كل عقل ضال وقلم زائغ  كي  ل  ةهنلكتركوها ل طبختهم و 
   .وحمير المجتمع

 
 وليس دين الصحابة وسلم وآله عليه اهلل  صلى ورسوله تعاىلدين هللا 
 اهلل  صلىونبيه    تعاىل  ن هذا الدين دين هللا أن تعلم أعلى الناس                     

  هنأ يجب علينا ان نعلم  وليس دين الصحابة.    عيهم السالمأهل البيت  و   وسلم وآله عليه
عيهم    أهل البيتو   وسلم وآله  عليه اهلل  صلى  للنبي  اً تباعأن نكون  أكما نحن مأمورون ب

أهل  و   وسلم وآله عليه اهلل صلى  للنبي  اً تباعأ   نكون ن  بأالصحابة مأمورون  فكذلك    السالم
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بمدى ثباتهم على العهد والبيعة حتى  إيمانهم  قاس  يُ   فاألصحاب .  عيهم السالم   البيت 
السابقون  "آية الغار وآية  بمعاني  كهنة البالط السقيفي  لقد تالعب  خاتمة حياتهم.  

الرضوان  السابقون"   بيعة  العقبةوحادثة  وتمحُّ   وبيعة  تخرُِّصيًا    تضليلياً ليًا و تالعبًا 
على الرجال    ون تعرفوا ي صبحأالناس الحق بالباطل و ومتحاياًل، ونتيجة لذلك خلط  

من ثم  و   والً أعلى الحق    واتعرفي ن  أمن    بدالً أواًل ليتعرفوا على الحق من خاللهم  
 عليه اهلل  صلىن يحيد عنه. فالنبي  أمن خالله على من اتبع الحق من دون    واتعرفي

تبعوا أهل  ن ي أصحاب والناس  األ   أمربل    هصحابأ   تبعوان ي أالناس  أمر  لم ي  وسلم وآله
ومن لم يفعل ذلك فليس له من    . ويتبرأوا من اعدائهم وينصروهم    عليهم السالمالبيت  

 . آخراً شخصًا صحابيًا كان أو   الدين شيء
 

 وبراءته من اعدائهم  عليهم السالم   صرته للعترةونُ باعه  قائم على ات ِّ احترامنا للصحابي  
من  نشأ في قلوبنا حب ألي    إذا نه  أن تعلم  أيجب على الناس                      

أهل  و   وسلم  وآله عليه اهلل  صلىن يكون بسبب نصرته للنبي  أنه يجب  إ ف  صحاباأل
فستتمايز  التزمنا بهذا المعيار التصنيفي    إذاو   وبراءته من اعدائهم.   عليهم السالم  البيت

ونصرتهم    وسلم وآله عليه اهلل صلىطاعتهم للنبي  مستوى  ل  وفقاً   صحاباأل صفوف  
  تعاىل   وامر هللاأ  عصىفمن    . بيت النبوة   وبراءتهم من أعداء  عليهم السالم  هل البيتأل

و الونكث    وسلم  وآله عليه اهلل  صلى والنبي   البيتعهد  أهل    عليهم السالم  اغتصب حق 
كانت    عليها السالمفاطمة  . علينا أن تذكر أن  ونلعنه  نبرأ منه   فيجب أن وحر ف الدين  

معيار    عليها السالمصهاك في كل صالة تصليها. ففاطمة    ابنأبي قحافة و   ابن تلعن  
الحقائق يجب  و كنا حقًا مسلمين.    إذالنا     يدراسة تاريخ كل صحابعلينا  لمعرفة 

تصنيفاً  على  ناقدًا    وتصنيفه  البيت  يقوم  أهل  نصرة  جانب  في    عليهم السالم كسبة 
كان    إذاما  نعرف  وهدفنا من هذا هو أن  خواتيم عمله.  والبراءة من اعدائهم حتى  

  للنبي و   تعاىلا هلل  ي قدمهتال  والبيعة  للعهد  خر حياته وفياً آحتى  قد ظل  حب  ا ذلك الص
أهل  حب  اذلك الص  نصرم ال؟ هل  أ   عليهم السالموألهل البيت    وسلم وآله عليه اهلل صلى

  تعاىلطاع هللا  أفقد   عليهم السالمقد نصر أهل البيت  كان    إذام ال؟ فأ   عليهم السالمالبيت  
عن ذلك ولم  حاد    إذاما  أكل مؤمن.  احترام  وسينال    وسلم وآله عليه اهلل صلى  ورسوله
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 عليه اهلل  صلى ورسوله    تعاىلفقد عصى هللا  وظلمهم    عليهم السالم ينصر أهل البيت  
لعن القوم  ي   تعاىلن هللا  حترمه أل أن نن يفرض علينا  أ   على أحد  وال يجب  وسلم وآله

قد    تعاىل   ن هللا علينا أن نتذكر أ.  من الركون الى الظالمين   الظالمين ويمنع الناس
.  وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي  حاد  المجرم والظالم والذي  ن يواد  أمنع المؤمن من  

اباذر وسلمان وعمار و   المقدادمثل    صحابفهناك أ  ،كما رأينا في السرد السابق و 
وخالد بن سعيد بن العاص وعمرو بن سعيد بن العاص وأبان  هللا    وجابر بن عبد 

 حنيف بن  عثمانبن سعيد بن العاص ومالك االشتر وعمرو بن الحمق الخزاعي و 
نهاية  هم حتى ين لوناصر  عليهم السالم  ألهل البيت  متَِّبعين مخلصين  وا األنصاري ظل

صهاك ومن سار في   ابنابي قحافة و   ابنحياتهم. كما أن هناك اصحاب مثل  
حتى  شعلوا حروبًا متنوعة ضدهم أهم و و وظلم عليهم السالم البيت خطهم قد خانوا أهل

عليهم   أهل البيت نهم سيوالون  إالناس هذه الحقائق فأن يعرف  . وبمجرد  م ية حياته انه
.  وحرَّفوا دين االسالم  هم و وحارب  وهم ظلمالذين  أولئك    ون منؤ يتبر و وينصرونهم    السالم

 وآله عليه اهلل صلى  النبي  صحبي فرد ممن الناس ألاحترام  ن يكون أولذلك يجب  
وال  اً قائم  وسلم مدى  الصحابيونصر   ءعلى  من    عليهم السالم   البيتل  هأل  ة  وبراءته 

هو المعيار  والبراءة من اعدائهم ونصرتهم  عليهم السالم هل البيتفالوالية ألاعدائهم. 
ال  لذلك  زمان.  غير المؤمن على مر األو المؤمن    التمييز بينتم من خالله  تالذي  
َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا  ﴿ِتْلَك ُأمَّة  َقْد َخَلْت َلَها    ية القرآنية التي تقول، اآل ن نفهم  أيجب  
َيْعَمُلونَ  َكَسْبُتمْ  َكاُنوا  َعمَّا  ُتْسَأُلوَن  معناه  خاطئاً   فهماً   26﴾َواَل  بغير  له  نحمِ  أن  أو   

بضم    ﴾﴿َواَل ُتْسَأُلونَ " بفتح التاء بل قالت  ْسَأُلونَ َواَل تَ فاآلية القرآنية لم تقل ".  الحقيقي
اتبعنا   إذا التي ارتكبها اآلخرين لكن سيعاقبنا  معاصياللن يعاقبنا ب تعاىل ! فاهلل التاء

منهم. وعليه فإن اآلية القرآنية تعطينا الحق الكامل في أن َنسأل  تبرأ  معاصيهم ولم ن
نتجنبها ونتبرأ منها ونتبرأ ممن فعلها.  فاآلية القرآنية ال  لكي  عن معاصي السابقين  

كما  ونتجنبه.    سبيل المجرمين  سابقين تناواًل ناقدًا لنتعرف علىمنعنا من تناول ال ت
الناس.  السابقين من  عاقبة  كيف كانت  ظر  نلل  تاريخالقرآن على السير في ال حثنا  ي

ألن االمر أمر  مر  مهما كلف األكل صحابي    ن يعرف الناس حقيقةأيجب  لذلك  
وهذا يقوم  تهاون أو مجاملة في ذلك أبدًا. يجب ان يكون هناك دين وجنة ونار وال 

  تعاىلوتشهد شهادة خالصة لوجه هللا   تعاىلال هللا  إقول التي ال تخاف صحاب العأ به  
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 .  بداً أ وال تخاف لومة الئم 
  

 انحراف غالبية األصحاب 
لنا  فبركه  ليس كما ي  صحابأالكثير ممن يسمونهم كبار   تاريخف                     

كما رأينا  بل    . نهم كانوا رحماء بينهمأو حقًا  كهنة البالط السقيفي بأنهم أسلموا وآمنوا  
أن   السابق  السرد  واستبطنا  واعلنأ   تهم غالبي في  والكفر  والنكوث  ق  النفا ا  و إلسالم 

َوَلمَّا   ﴿ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا  ،بقولهاالقرآنية    اآليةفضحتهم  واالنقالب كما  
يَماُن ِفي ُقُلوِبُكمْ  ْن أَْعَماِلُكْم َشْيئاً  َوِإن ُتِطيُعوا ّللاََّ َوَرُسوَلُه اَل َيِلْتُكم َيْدُخِل اإلِْ ِإنَّ ّللاََّ   مِ 

  !ال يسموا أنفسهم مؤمنين بل مجرد مسلمين اآلية القرآنية ا  أمرتهم فقد    ﴾ .َغُفور  رَِّحيم  
هؤالء  أخفى مثل  سم اإلسالم حكمًا.  إنفسهم بأن يسموا  أوهكذا يطلب منهم القرآن  

هللا  لذلك حذرهم  حتى ينفذوا مؤامرتهم ضد االسالم. و انتظروا  المتأسلمين كفرهم و 
َأفأين مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم   َقْبِلِه الرُُّسلُ  ﴿َوَما ُمَحمَّد  ِإالَّ َرُسول  َقْد َخَلْت ِمن قائاًل،    تعاىل
اِكِرينَ  ّللا َ َشْيئاً  َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ  أَْعَقاِبُكمْ  َعَلى   ﴾ .َوَسَيْجِزي ّللا ُ الشَّ

 كفاًرا بعدي ترجعون  "العرفنكم  ه، لو قب   وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  كما حذرهم  
إن  ؟  فهل يضرب المؤمنون رقاب بعضهم البعض  " .بعض رقاب بعضكم يضرب

 اهلل صلى" النبي  اصحاب"لم يفعل  أكفر بالقرآن وبنبي القرآن؟  يفعل ذلك قد  من  
ن  أتنكيل لبعضهم البعض؟ وهذا يوضح  ال تل و القتوغلوا في  ألم ي  ؟ ذلك   وسلم وآله عليه

الذي حذر منه القرآن    الواقع راف إلى ذلك  ج كانوا عرضة لالن"  صحاباأل" غالبية  
 حتى الثمالة.   االنحراف   بل وانحرفوا وغرقوا في وسلم وآله  عليه اهلل  صلىونبي القرآن  

كانوا على ضفة بينما كان الحق  " صحابوهذا يؤكد حقيقة أن غالبية "األ          
لم يتشربوا بنهج النبوة ولم يقتلعوا من دواخلهم كوامن الجاهلية  ألنهم    على ضفة أخرى 

في غالبية    الكفارذ يخبرنا التاريخ بقاء كوامن التشبه بإفيهم.    متجذرة التي كانت  
 واقد  أبي عن  يَ وِ ذ رُ إ   .وسلم  وآله عليه اهلل صلىالنبي    استشهاد حتى قبل  الصحابة  

 يعكفون  للكفار سدرة وكان . يننَ حُ  ىإل هللا رسول مكة مع نم خرجوا  الليثي "أنهم 
لقون  عندها  خضراء بسدرة فمررنا  :قال أنواط، ذات لها يقال أسلحتهم،  بها ويع 

 فقال أنواط، ذات للكفار كما ذات أنواط لنا اجعل هللا رسول يا فقلنا: قال: عظيمة،
 لهم آلهة كما  إلهاً  لنا  موسى: اجعل  قوم قال  كما بيده نفسي  والذي  : قلتمهللا   رسول

 اهلل  صلىالفرق بين هؤالء الذين كانوا حول النبي  هو  فما    27".تجهلون  قوم  إنكم  قال
الذين انتكسوا وعبدوا العجل    عليه السالموأولئك الذين كانوا حول موسى    وسلم وآله عليه
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هل أقطاب السقيفة وانصارهم يختلفون عن اتباع السامري؟  عبروا البحر؟    عد أن ب
  تعاىل   ي كتاب هللا أ  !!!ن ترقي عائشة "بكتاب هللا"؟أبي قحافة اليهودية  أ  ابنلم يأمر  أ

من الكتب اليهودية  صهاك عدة مرات بكتابات    ابن لم يأت  أ  !!بي قحافة؟ أ  ابن قصد  
النبي  حتى   يا  "  ،قائالً ووبخه    وسلم وآله عليه اهلل صلىغضب  فيها    ابن امتهوكون 

شيء    ؟ الخطاب  عن  تسألوهم  ال  نقية  بيضاء  بها  جئتكم  لقد  بيده  نفسي  والذي 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى  

ِهْم  ﴿َأَوَلْم َيْكفِ القرآن قائاًل،  ونتيجة لذلك أدانهم  كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني"؟  
ُيْؤِمُنوَن * ُقْل   ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْومٍ  اْلِكَتاَب ُيْتَلى َعَلْيِهمْ  َأنَّا َأنَزْلَنا َعَلْيكَ 

ِ َبْيِني َوَبْيَنُكْم َشِهيداً  َماَواِت َواأْلَْرضِ  َكَفى ِباهللَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا ِباْلَباِطِل   َيْعَلُم َما ِفي السَّ
ِباهللَِّ َوَكفَ  اْلَخاِسُرونَ  ُروا  ُهُم  اآلي  28﴾ُأْوَلِئَك  هذه  كانوا    اتوتفسير  قومًا  أن  القرآنية 

فمن الذي    29.صلى اهلل عليه وآلهيأتون بكتابات من كتب اليهود ولذلك وبخهم النبي  
اليهود سوى   كتب  من  بكتابات  يأتي  تلك    ابنكان  يقرأ  كان  الذي  صهاك؟ ومن 

ر لون وجهه نتيجة االمتعاض  حتى يتغيَّ   وسلم وآله عليه اهلل صلىبات على النبي  االكت
ال  ابن سوى حفصة وابيها؛   للي كانت تتصهاك؟ ومن  اليهودية سوى  خضع  رقية 

ابي قحافة؟ ووفقًا لآلية القرآنية    ابن سوى    عائشة؟ ومن الذي كان يشجعها على ذلك 
لم يكتفوا بما يتنزل  صهاك وعائشة وحفصة    ابنابي قحافة و   ابنأمثال  اعالها فإن  
ال بالباطل الذي كان بين  إبل كانوا ال يؤمنون    وسلم وآله عليه اهلل  صلىعلى النبي  

 صلى لى النبيلم يشعروا بالرحمة مما يتنزل ع فإنهم  خرى ولذلك هل الكتب األأ يدي  
  القرآنية  لذلك وصفتهم اآلية  تعاىل ألنهم آمنوا بالباطل وكفروا باهلل    وسلم  وآله  عليه  اهلل

  تعاىل حارب اقطاب السقيفة ومن سار على دربهم هللا  فقد  أعالها بأنهم الخاسرون.  
أبي قحافة    ابنلم يحارب  . أ عليهم السالم وأهل البيت    وسلم  وآله عليه اهلل صلى  ورسوله

نة صهاك التبيان اإللهي و   ابن و  النبوية وأمرا بتجريد القرآن من التبيان النبوي   السُّ
لتحريف الدين وشاركا في ذلك بنصيب كبير  الطريق  والتأويل العلوي؟ ألم يمهدا  

 لى يومنا هذا؟إنلمسه  
 وآله  عليه اهلل  صلى  النبي  استشهادالمآسي التي حدثت بعد  كما أن تلك            

قد حدثت تلك المآسي ألن االصحاب المنحرفون  . و االصحاب هي من صنع    وسلم
من  الذي يعيشه  المزري  ن الواقع  أمة.  لأل  تعاىل  راده هللاأ لهي الذي  لنهج اإلا  واخالف

نة"أهل    نفسهمأ  يسمون  المنحرفين ومن سار    األصحاب اليوم هو واقع صنعه    " السُّ
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  حباً ا غبياء كل من ُيسمى صاألاتباع السقيفة    مجد . ومع ذلك يانحرافهمعلى درب  
وعندما ينتقد الباحث    ل. يضل الت جهل و يرث ال المجتمع  من دون تمييز بينهم فجعلوا  

"االصحاب" فإن كهنة السقيفة  العديد من  الجرائم والحوب العظيم الذي ارتكبه  العلمي  
بالفشل    وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  يصرخون ويضجون ويتهمون الناقد بأنه يتهم  

 اهلل صلى فقد فشل كهنة الظالم ان يفهموا أن النبي   !في اختيار وتربية االصحاب 
اولئك  لم يأت مربيًا بل اتى مبلغًا والنصوص القرآنية تثبت ذلك. ف  وسلم وآله عليه

 والمنافق والكافر.  تجمعوا حوله، كل وفقًا لنيته، اسمهم أصحاب وبينهم المؤمن  الذين  
  

 تعاىل الفهم والتأويل المغلوط آليات هللا 
  ، مثل القرآنية آليات ل  خاطئعلى فهٍم  الناس ن يتكئ أال يجب                     

َجَرِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأنزَ  ﴿َلَقْد َرِضَي ّللاَُّ َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنكَ  َل  َتْحَت الشَّ
ِكيَنةَ  اِبُقونَ   30﴾َعَلْيِهْم َوَأَثاَبُهْم َفْتحًا َقِريباً  السَّ اِبُقوَن السَّ او آية الغار    31﴾او آية ﴿َوالسَّ

اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما   َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه ّللا ُ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروْا َثاِنيَ  ﴿ِإالَّ التي تقول،  
ِبُجُنوٍد   َفَأنَزَل ّللا ُ َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدهُ  ّللا َ َمَعَنا َيُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل َتْحَزْن ِإنَّ ِفي اْلَغاِر ِإْذ  

ْفَلى   32﴾َوّللا ُ َعِزيز  َحِكيم   َوَكِلَمُة ّللا ِ ِهَي اْلُعْلَيا لَّْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروْا السُّ
فهم لمقاصد تلك  من دون    وسلم  وآله عليه اهلل  صلى  النبيصحاب  أمجدوا كل  ي  لكي

.  اآليات القرآنية أو دراسة ما قدمه أولئك االصحاب خالل حياتهم وحتى مماتهم 
اِبُقونَ ف اِبُقوَن السَّ م السابقين  أ السابقين لإليمان والعمل به  أولئك  تقصد    ﴾ هل آية ﴿َوالسَّ

اِبُقونَ هل  إلعالن اسالمهم والتظاهر به؟ ف اِبُقوَن السَّ   صحاب األتشمل كل    ﴾ آية ﴿َوالسَّ
الذي  ؟ فهل   بأجسادهم وليس بقلوبهممبكراً   واو هاجر م مبكرًا أ إسالمهظهروا  ا  الذين

حضر"  "أو  العقبة    أو بايع تحت الشجرة أو في  و هاجر مبكراً أ  مبكراً   همسالعلن اأ 
م  لأ ية حياته؟ احتى نهلك  وبقي على ذ تعاىل الى هللا من المقربين صبح أمعركة بدر 

عبي ويتنصر  جحش  د يرتد  بن  الحبش  هللا  من    ةفي  كان  أنه  من    السابقينبالرغم 
بدر أولئك الذين حضروا معركة  لم يكن معتب بن قشير من  أ  ؟ والمهاجرين االوائل

ال بن عنفوة أحد المهاجرين و أ المنافقين؟  أحد  لكنه اصبح   يضًا  أكان  لم يكن الرجَّ
لم يكن عبدهللا بن ابي  أن مسيلمة الكذاب نبيًا؟  أفي الدين لكنه شهد زورًا  متفقهًا  

مجرد السابقية  وعليه فإن  بايعوا تحت الشجرة لكنه كان منافقًا؟  أولئك الذين    سلول من
و حضور بدر  أالمتظاهرة باإلسالم والمتسربلة به أو الهجرة أو البيعة تحت الشجرة  

المذكور في اآلية    القرآني للسابقية أو الهجرة أو الرضوان اإللهي  ال ُتوِفي المعنى
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  ماذا ل.  لم تكن مقرونة باالتباع الكامل للدين حتى نهاية الحياة  إذاالقرآنية اعالها  
آيات االتِ باع في القرآن  م نر كثرة ال   خواتيم االعمال؟ اتباع االسالم و همية أ نتجاهل 

ينغمس كهنة البالط السقيفي في    ماذا للمؤمنين؟ و والتي يرفع المتَّبعين الى درجة ا
آليات القرآن ليحموا اصنامهم من خالل آيات قرآنية   االستخدام المتمحل والمتحايل

اِبُقونَ   مثل اِبُقوَن السَّ أمير المؤمنين  صهاك أن    ابن بي قحافة و أ   ابن فهل قال  ؟  ﴾﴿َوالسَّ
حضروه بأعنف العنف ليجبروه  أ ما  عند  "السابقين السابقين "من    عليه السالما  علياإلمام  

  عليأمير المؤمنين اإلمام  ؟ وهل قال  أبي قحافة  ابن؛  للخالفةغتصب  على بيعة الم
 صلىرفيق النبي  " وكان  السابقين السابقين"من  بي قحافة كان  أ   ابن ن  أ  عليه السالم

ص  النبوة والمتقم ِ   إلرثووصفه بالناهب    هدانأ في الغار عندما    وسلم وآله عليه اهلل
  الغفاري   عفان أن ابا ذر  ابنوهل قال  خائن؟  الظالم و الناكث و ال كاذب و لللخالفة وا 

" عندما أمر بترحيله من الشام على  السابقين السابقينكان من " رضوان اهلل تعاىل عليه
أو عندما نفاه إلى صحراء الربذة ليستشهد    همن دون سرج ليفسخ جسدمسرع و جمل  

وهل قالت عائشة  طأة المعاناة والحرمان من ابجديات الحياة االنسانية؟  هناك تحت و 
بغضته  أ عندما    " السابقين السابقين"من  كان    عليه السالم ًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  إ
  عليه السالمًا  عليأمير المؤمنين اإلمام  ن  أ؟ وهل قال معاوية  ضده  بو حر شنت ال و 

  ؟ وسب ه وأمر الناس بسبهشعل الحروب ضده  أ عندما    " السابقين السابقين"من  كان  
اِبُقونَ آلية    ئكل ذلك االجترار الحيواني لفهم خاط  ماذال اِبُقوَن السَّ وتحميل    ﴾﴿َوالسَّ

غير معناها االلهي؟ أيخاطب كهنة البالط السقيفي األغبياء والبلهاء باآلية القرآنية  
 بشرًا أم حيوانات؟

﴿َلَقْد َرِضَي ّللاَُّ َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ    ،القرآنية  في اآلية  لهي ى اإلهل الرَض و           
ِكيَنةَ  ُيَباِيُعوَنكَ  َجَرِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأنَزَل السَّ   ﴾َعَلْيِهْم َوَأَثاَبُهْم َفْتحًا َقِريباً  َتْحَت الشَّ

هللا    عبد المنافق  بمن فيهم  أولئك الذين قدموا البيعة تحت الشجرة  كل  عن  هو رضى  
على  م مقتصر  أ  تعاىل  ال هللاإالذين ال يعلمهم    المردة  بي سلول وبقية المنافقينأبن  

  ماذا لدم النكوث؟  بعليس ذلك الرضا اإللهي حتى للمؤمنين مشروط  أ ؟  المؤمنين فقط
الرضى اإللهي في تلك اآلية    تأويلاالغبياء والضالين  يحاول كهنة البالط السقيفي  

قد    تعاىل  هللا آلية القرآنية تعلن أن  افحميله معنى غير المعنى الصحيح؟  وت القرآنية  
ذ كان من بين  إ  !كل من بايع تحت الشجرة  نوليس ع  رضي عن "المؤمنين" حصراً 

بي سلول وغيرهم ممن ال يعلمهم  أمثال عبد هللا بن  أمن بايعوا تحت الشجرة منافقين  
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بعض  يعلم    وسلم وآله عليه اهلل صلىبي  النالن  .  وسلم وآله عليه اهلل  صلىحتى النبي  
خصائصهم التي    تعاىلن هللا  لكن بي    تعاىل  ال هللاإالمنافقين ومنهم من ال يعلمهم أحد  

ضعهم في خانة  وتصرفات ت   يات خر في شكل سلوكمن وقت آل لى السطح  إتخرج  
  تعاىل هللا    ىمن نفدعين لإلسالم  منافقين. كما كان من بين المالتصنيف القرآني لل

ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن   ﴿َقاَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا،  تعاىلهللا    . حيث قاليمانعنهم صفة األ 
َأْسَلْمَنا  ُقُلوِبُكمْ  ُقوُلوا  ِفي  يَماُن  اإلِْ َيْدُخِل  َيِلْتُكم َوَلمَّا  اَل  َوَرُسوَلُه  ُتِطيُعوا ّللاََّ  مِ ْن   َوِإن 

َشْيئاً  رَِّحيم  ِإنَّ  أَْعَماِلُكْم  َغُفور   ّللاََّ  ذات  أرادوا  مثبطين    يضاً أهناك  وكان    ﴾ .  غير 
قُ   ابنبي قحافة و أ   ابنقوال  أالشوكة كما رأينا في   عندما  يل معركة بدر  بَ صهاك 

و  المشركين  على  مجدوا  وفضَّ ال اعترضوا  كان  قتال  وكذلك  فقط.  بالعير  الظفر  لوا 
 وآله  عليه  اهلل صلى  النبيبنفسه بأن ما فعله ضد  صهاك    ابن قر  أن كما  يهناك مرتاب 

االرتياب  وأن  .  وسلم وآله عليه اهلل صلى  النبيكان نتيجة شكه في نبوة  في الحديبية    وسلم
بكتابات    وسلم وآله عليه اهلل صلىصهاك يأتي إلى النبي    ابنهو الذي كان يجعل  

اليهود   النبيففضحه  من كتب  ينتج    ماذاو .  وسلم وآله عليه اهلل صلى  القرآن وانتقده 
عفان من    ابنصهاك و   ابن ابي قحافة و   ابن وقد فر    ؟ المعارك  من  الريب سوى الفرار 

  عنهم.   تعاىل مؤمنين وكيف يرضى هللا  الجبناء  المعارك. فكيف يكون مثل هؤالء  
؟ ألم يدينهم ويوبخهم القرآن  تعاىل ب من هللا  مقرَّ من هو سابق و   معاركفهل يفر من ال

ف المعارك؟ بسبب  من  هللا  رارهم  ال  تعاىل  وهل  ويوبخ  باإل ب  مقرَّ يدين    ؟ يمانوالسابق 
  وسلم وآله عليه اهلل صلى  وكذلك كان من بين االصحاب من تآمر على قتل النبي

أن يقتل المتآمرين، قال  ؤمنين  وعندما طلب منه بعض الم  .أثناء عودته من تبوك 
أنه يكره أن يقول العرب إنه يقتل "أصحابه" ولكنه لم    وسلم وآله  عليه اهلل صلى  النبي

للقتل!   استحقاقهم  اآليات  ينِف  من  الكثير  من  القرآنية  وهناك  الكثير  تدين  التي 
ففشلوا في    وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى   النبيصواتهم عند  أمثال من رفعوا  أالصحابة  

دوا    صحابةللتقوى. كما أن هناك  امتحان قلوبهم    عليه اهلل  صلى  لنبيزوجات ا ترصَّ
صحاب القلوب  أ القرآن بالحجاب حتى يبعدهن عن  لذلك أمرهن  وعاكسوهن    وسلم وآله

النبوة؟  !  !! المريضة  في  المرتابين  سوى  المريضة  القلوب  أصحاب  هم  وكل  ومن 
ن يكونوا مؤمنين وهم يحملون كل تلك السلوكيات المناقضة لإليمان.  أهؤالء ال يمكن  

َجَرِة َفَعِلَم َما ِفي   َرِضَي ّللاَُّ َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنكَ  فهل تشمل آية ﴿َلَقدْ  َتْحَت الشَّ
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ِكيَنةَ  السَّ َفَأنَزَل  َقِريباً  ُقُلوِبِهْم  َفْتحًا  َوَأَثاَبُهْم  ؟  المهزوزون عقائدياً   مثل هؤالء  ﴾َعَلْيِهْم 
ظل على    عنه في تلك اللحظة  تعاىل  كان مؤمنًا اثناء تلك البيعة ورضي هللا وهل من  

كان يعلم    تعاىل ؟ فان هللا  ينكث البيعة أو يِخل بالعهد من دون أن    ايمانه طوال حياته
الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن ّللاََّ   ﴿ِإنَّ   ، وجود النكوث والخيانة لذلك قال في القرآن

ِ َفْوقَ   َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه ّللاََّ  ِإنََّما َينُكُث َعَلى َنْفِسهِ َفَمن نََّكَث فَ  َأْيِديِهمْ  َيُد ّللاَّ
من  يفر  من  هناك    ه سيكون بان  القرآنية  يةاآل هذه   تدل  الأ 33﴾.َفَسُيْؤِتيِه َأْجرًا َعِظيماً 

خون  ويعليهم السالم    وأهل البيت    وسلم وآله عليه اهلل صلىعلى النبي  ويتآمر  المعارك  
على  الكذب  ويفتري  على اإلسالم  الخالفة وينقلب  غتصب  وي  ةبيعال ينكث  و العهد  
 ده؟  ويحرف الدين ويهو ِ  وسلم وآله عليه  اهلل صلى النبي 

 
 ال وجود لمفهوم عدالة الصحابة في الدين 

إن مفهوم عدالة الصحابة الذي صدعوا به رؤوسنا ال وجود له                       
"أقضاكم    للصحابة  قد حسم األمر وقال  وسلم وآله عليه اهلل صلىفي الدين. فالنبي  

إليمان هو عمل مخالف  لعدل واووصفهم بااالصحاب    ن تزكية جميع إوعليه فعلي".  
نةو للقرآن   ب واستهتار بعقول  اصحلمصطلح األ ومعتوه  فهم خاطئ  . إنه  النبوية  السُّ

من أجل  كما قلنا سابقًا، فو   ن الفهم الصحيح للدين بمجمله. عبعاد للناس  إالناس و 
  صالح معيار الشرعي لمعرفة ال لل  صحابي  ن يخضع كلأالبد    تصنيف األصحاب 

المنافق.   فإن  من  و   حكم معرفة  ولذلك  النب األالقرآن  السياق    ويةحاديث  هذا  في 
لى يوم  إ   نسان كل ا فقط كل صاحب بل أيضًا    مدى إيمان ليسة لمعرفة  يضرور 

نةالقرآن و فالدين.   هم  من  لى معرفة  إ هما الحق ومعرفة الحق يسوق    ة النبوي  السُّ
ف الحق  عرَ ف الرجال وال يُ عرَ . فبالحق يُ ومن هم الذين تركوا الحق   الحق  وابعتَّ أ الذين  

بينما    صحاباألكل  أو صالح  وعليه فمن هو المعتوه الذي يدعي عدالة  بالرجال.  
و نجد  ا  نأن القرآن  نةأن  قد    السُّ المفهوم    يانفالنبوية  هذا  من  ه  اودحضمثل  بكثير 

بعض  ف  النصوص التي أدانت ووبخت الكثير من األصحاب وحذرت الناس منهم؟
هم نادوه  بعضو   وسلم وآله عليه اهلل صلىرفعوا صوتهم في حضرة النبي  الصحابة قد  

هم تركوه قائمًا وخرجوا من المسجد ليلحقوا بالتجارة واللهو  بعضمن وراء الحجرات و 
هم ارتابوا  بعضهم رغبوا بالظفر بالعير من دون ان يخوضوا ذات الشوكة و بعضو 

ن يكتب  أمنعوه  في نبوته وبعضهم تركوه في ساحة الحرب وفروا هاربين وبعضهم  
وبعضهم رفضوا االلتحاق بجيش أسامة وهناك الكثير من االمثلة  وصيته الهادية  
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حاديث نبوية تعطي  أن هناك  أصحاب. كما  القرآنية والنبوية التي تدين الكثير من اال
  الذي  حديث الحوضصحاب يوم القيامة. ففي  صورة قاتمة لمصير الكثير من اال

لى النار  إاقون  سَ يُ سوف  صحاب  أل غلبية اأ ن  أب  وسلم وآله عليه  اهلل  صلى   يقول فيه النبي
منهم   يبقى  النعمإوال  همل  كعدد  يأتيان    ال  ال  والتقوى  اإليمان  أن  واضح  تبيان 

نةبالصحبة بل بالتمسك بالقرآن و  ونصرتهم    عليهم السالمالنبوية واتباع أهل البيت   السُّ
 اهلل  صلى النبي    ! وحذرحياةوالبراءة من اعدائهم واالستمرار على ذلك حتى نهاية ال

ن النكوث واالرتداد وضرب رقاب بعضهم البعض.  حوله مِ   كانوا   نمَ   وسلم  وآله عليه
  وسلم  وآله عليه اهلل  صلىوقعوا فيما حذرهم منه النبي    ن غالبية االصحاب قدأإال  

عدد  ال كإصحاب  يوم القيامة من األ  وسلم وآله عليه اهلل صلىولذلك لن يبقى مع النبي  
صحاب عدول بينما تثبت  األ كل  ن  أي كهنة البالط السقيفي  عهمل النعم. فكيف يدَّ 

مر  ن المدينة ومن حولها كانت تعج بمردة النفاق؟ والغريب في األأاآليات القرآنية  
كل    وسلم وآله عليه  اهلل صلىالنبي    استشهاد بمجرد    نهأ الكهنوتي  التاريخ  ل  حو 

كهنة    اختلقباإلضافة الى ذلك فقد  مؤمنين وعدول!  أتقياء و   ُأناس  لىإ صحاب  األ
بل    .لجنةاصنام الدين المزيف ل   بعض  تضمن دخولالبالط السقيفي مروية مزورة  

 اهلل  صلى وكأن النبي    وسلم وآله عليه اهلل صلىلنبي  لى ا إ   اً كذبالمروية  تلك  ونسبوا  
عمال الناس.  أ م  يناقض القرآن ويوزع صكوك الجنة دون مراعاة خواتي وسلم وآله عليه
اجازوا  و هل بدر  أ فبركوا مقامات لكل  لى مدى أنهم  إوصل كهنة البالط السقيفي  لقد  

  لهم فعل الذنوب وبهذا فإنهم خالفوا القرآن والتعامل االلهي مع منتهكي اوامره وكأن 
 من يفعل كل شيئ! كل بالغفران للهيًا  إ استصدروا صكًا  كهنة البالط السقيفي قد 

 
 الحق أوال  لمعرفة أهله معرفة 

يدركوا                     أن  الناس  الحق  أ  على  معرفة  هام  أن  نعرف    لكيمر 
لى جانب الحق  إالذين وقفوا  أولئك  هله. ومعرفة الحق يجعلنا قادرين على معرفة  أ 
كان    إذا   عليه السالم   اً عليأمير المؤمنين اإلمام    سأل رجل   الذين خذلوه. فعندما أولئك  و 

له أمير المؤمنين  فقال   باطل على والزبير  وطلحة عائشة ن تكون أمن المعقول  
 فعرِ تَ  الحق ف اعرِ  بالرجال، الحق  فعرَ يُ  رجل! ال يا "ويحك  عليه السالم علي  اإلمام  

جندته المعادية  أوقد رأينا االنقالب الذي حدث في السقيفة وبدأ في تنفيذ    34".أهله
سار على  عفان ومعاوية ومن  ابن صهاك و   ابنة و بي قحافأ  ابنللدين خالل عهود  
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 عليه اهلل صلىالنبي    استشهادن ما حدث بعد  أال يخبرنا التاريخ  أ.  الضال  دربهم 
  من االنقالب الذيسوأ  لم يكن ذلك االنقالب أ أ  ؟ على الحق  اً انقالبكان    وسلم وآله

  ابن بي قحافة و أ  ابنما فعله    أليس؟  السالم  عليهوعيسى    عليه السالمموسى  ضد  حدث  
سامري  ال سوأ مما قام به أ  الضال   سار على دربهمعفان ومعاوية ومن    ابنصهاك و 

عهد   يلعب  أ ؟  عليه السالم  موسىفي  و أ   ابن لم  قحافة  و   ابن بي  عفان    ابنصهاك 
كان  نهج السقيفة  وهذا يكشف لنا حقيقة أن  أخطر من دور السامري؟    دوراً ومعاوية  

أمير المؤمنين    من  طلبوا الحق على ضفة أخرى. لذلك فعندما  كان  على ضفة بينما  
قطاب السقيفة  أ  سيرة ع  بِ ن يتَّ أ  رجال  فيما يسمى بشورى الستة  عليه السالم  علياإلمام  

بالقرآن و  نةفإنه رفض والتزم  اإلمام  وهكذا علمنا    فقط.   النبوية  السُّ المؤمنين  أمير 
تبعوا الحق وبين  أولئك الذين االحق أوالً حتى نميز بين  كيف نعرف    عليه السالم  علي

 باع الباطل. ت ِّ إاختاروا انحرفوا عنه وأولئك الذين  
 

 كاذيب أألهل بدر؛   مستمرالعشرة المبشرة والغفران ال
 وعثمان وعمر بكر ا"أب   وسلم  وآله عليه  اهلل صلىكيف يبشر النبي                     

 زيد  بن وسعيد وقاص أبي بن وسعد  عوف  بن الرحمن والزبير وعبد وطلحة وعلي  
ي واحد  نصار أ وليس هناكمن المهاجرين    كلهم بينما  بالجنة  الجراح"   بن  عبيدة وأبو

عليه  علي  أمير المؤمنين اإلمام  باستثناء  أي من أولئك المهاجرين،    بكسْ   ؟ هلبينهم 
  عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام  استثنينا    إذاو نصار؟  األ، أكبر من كسب  السالم

و  أ  رضي اهلل عنهمن المقدادسمى مقامًا أالقائمة فهل في تلك القائمة من هو تلك من 
رضي اهلل  و سلمان  أ  رضي اهلل عنهذري  و ابأ  رضي اهلل عنه  و حذيفةأ  رضي اهلل عنهعمار

أو   رضي اهلل عنه  و خالد بن العاصأ اهلل عنهرضي  أو االشتر   رضي اهلل عنهأو جابر عنه 
أو عمرو بن الحمق    رضي اهلل عنه أو أبان بن العاص    رضي اهلل عنه عمرو بن العاص  

أو    رضي اهلل عنه أو حجر بن عدي    رضي اهلل عنه أو عثمان بن مظعون    رضي اهلل عنه
يصدع كهنة    ال   ماذال؟ رضي اهلل عنهأو مالك بن نويرة    رضي اهلل عنهعثمان بن حنيف  

من  بالجنة   وسلم وآله عليه اهلل صلىرهم النبي بشَّ أولئك الذين  البالط السقيفي بأسماء  
صحيحة  خالل   علي  مثال  أنصوص  اإلمام  المؤمنين  و عليه السالم أمير    فاطمة، 
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رضوان    ل ياسر آو   عليه السالم  والحسين  عليه السالم   الحسناإلمام  و  عليها السالم  الزهراء
ن الجنة  إ  وسلم وآله عليه اهلل  صلىقال عنهم النبي  أولئك الذين  ين  أ  ؟ تعاىل عليهماهلل  

والمقداد    رضي اهلل عنه  عمار   عليه السالمأمثال أمير المؤمنين اإلمام علي    ليهم إتشتاق  
 عليه اهلل  صلى قال عنهم النبي  أولئك الذين  ين  أ ؟  رضي اهلل عنهوسلمان    رضي اهلل عنه 

  إذا و   ؟ رضي اهلل عنه واباذر    رضي اهلل عنهأهل البيت امثال سلمان  انهم من    وسلم وآله
  ون مبشر وأنهم  ة  يالمهاجرين حقيق  في فقط  المحصورة  المفبركة و كانت تلك القائمة  

بها    ماذالبالجنة ف لحسم موضوع  صهاك وأبوعبيدة    ابنأبي قحافة و   ابن لم يحتج 
  في فقط  المحصورة  المفبركة و كانت تلك القائمة    إذا؟ و المغتصبة في السقيفة  الخالفة

رفض أمير المؤمنين اإلمام علي    ماذالبالجنة ف  ون مبشر وأنهم  ة  يالمهاجرين حقيق
كانت تلك القائمة    إذاو عفان؟    ابنصهاك و   ابنأبي قحافة و   ابنمبايعة    عليه السالم
ف ب  ون مبشر وأنهم  ة  يالمهاجرين حقيق  فيفقط  المحصورة  المفبركة و  لم    ماذالالجنة 

لعدة    قَتل وُيسَحل وُيرَمي في المزبلةأن يُ ليحمي نفسه من    عفان  ابن  ذلكيحتج ب 
وأنهم  ة  يالمهاجرين حقيق  فيفقط  المحصورة  المفبركة و كانت تلك القائمة    إذا؟ و أيام

مبايعة أمير المؤمنين  وقاص   أبي بن  سعد رفض الناصبي    ماذا لبالجنة ف   ون مبشر 
علي   السالماإلمام  القائمة    إذا و ؟  عليه  تلك  و كانت    في فقط  المحصورة  المفبركة 

حقيق  ف  ون مبشر وأنهم  ة  يالمهاجرين  أمير    ماذالبالجنة  على  والزبير  طلحة  تمرد 
علي   اإلمام  السالمالمؤمنين  الأو   عليه  ضده؟  شعال  القائمة    إذاو حرب  تلك  كانت 

تصادم    ماذالبالجنة ف  ون مبشر وأنهم  ة  يالمهاجرين حقيق  في قط  ف المحصورة  المفبركة و 
مبشر  بالجنةيمن يسمونهم  البعض   ن  اآل  ضد بعضهم  قتل  في  من  وشاركوا  الف 

رتكاب مجازر جماعية في حق المسلمين من  ابقواده  بعضهم  بل وامر  المسلمين  
ثناء  أبي قحافة  أ  ابنتأسف    ماذالمقابر جماعية؟  هم ودفنهم في  حرققبائل كندة و 

والفجاءة السلمي    عليها السالمفي حق فاطمة    ثناء حكمهأاحتضاره على جرائم ارتكبها  
تسعة  ثناء احتضاره على  أ بي قحافة  أ  ابنتأسف    ماذال ؟  بالرغم من أنه مبشر بالجنة 

هل  رث النبوة بالرغم من أنه مبشر بالجنة؟  للخالفة ونهبه إل  اغتصابه نقاط تفضح  
صهاك مبشر بالجنة بالرغم من أنه منع النبي    ابنن  أيصدق أي أحد سوى الغبي  

هل يصدق  من كتابة الوصية التي تحمي األمة من الضالل؟    وسلم وآله  عليه اهلل  صلى
حرم االمة من ه  أنصهاك مبشر بالجنة بالرغم من    ابنن  أأي أحد سوى الحمار  

  ابن ن  أهل يصدق أي أحد سوى البغل  الهداية واختار لها طريق الضالل؟  طريق  
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بيته   قد طرده من  وسلم وآله  عليه  اهلل صلىصهاك مبشر بالجنة بالرغم من أن النبي  
صهاك مبشر بالجنة    ابن ن  أهل يصدق أي أحد سوى المعتوه  ولم يلتق بعد ذلك به؟  
عن  للم يأنه ال إيمان له؟  إ قد قال له    وسلم وآله عليه هللا صلىبالرغم من أن النبي  

أولئك الذين رفضوا االلتحاق بجيش اسامة وكان من   وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي  
عفان بينما يدعي كهنة البالط السقيفي انهم    ابنصهاك و   ابن أبي قحافة و   ابن بينهم  

بالجنة بي قحافة مبشر  أ  ابنن  أهل يصدق أي أحد سوى فاقد العقل  ؟  مبشرون 
كما اقرَّ معاوية    عليه السالمابتز حق أمير المؤمنين اإلمام علي    هبالجنة بالرغم من أن

بي  أ  ابنمن كان عقله مليء بروث البقر، أن    هل يصدق أي أحد، سوى بذلك؟  
من  بالجنة    انمبشر   صهاك  ابنو قحافة     عليها السالم  مةفاطغضبا  أ نهما  أبالرغم 

مواراتها  من حضور الصالة عليها و  ماهتومنعلعنتهما في كل صلواتها  و  ماهتقاطعف
ست ؟  الثرى  الزهراء    لعنوهل  الذين    عليها السالمفاطمة  بالجنة  أولئك  مبشرون  هم 

قد  صهاك  ابنبي قحافة و أ  ابنبما أن  و الناس بقتالهم؟  أمروتسميهم بأئمة الكفر وت
  ان مبشر   أنهما  لالمغفَّ   هل يصدق أي أحد سوى ف  عليها السالم  الزهراء  فاطمة  اغضبأ 

بالرغم   أن    وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي  أن  بالجنة  قال  قد  غضب  ي  تعاىل  هللاكان 
  عليها السالم   الزهراء   ؟ وهل ستقول فاطمةهاويرضى لرضا  عليها السالم لغضب فاطمة  
 ولئن أرضيتماني  وما أسخطتماني  أنكما ومالئكته  أشهد هللا  "إني ، لمبشرين بالجنة

يؤذي النبي    عليها السالميؤذي فاطمة  أليس ذلك الذي  إليه"؟    الشكونكما النبي لقيت
ِ َلُهْم َعَذاب    ،القرآن يضًا؟ أال يقول  أ   وسلم وآله عليه اهلل صلى  ﴿َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل ّللا 
وترفض رد    من هم مبشرون بالجنة  عليها السالموهل ستقاطع فاطمة الزهراء    ؟ ﴾ َأِليم  

في شكل  من الناس  جره  أ   وسلم وآله عليه  اهلل صلىطلب النبي  ي  السالم عليهم؟ ألم 
ن يكون  أ؟ وهل يمكن  والبراءة من اعدائهم  عليهم السالمصرة أهل البيت  باع ونُ ت ِ إ و مودة  

ن يخبره  أ  رضوان اهلل عليه  مس من حذيفة بن اليمانيلتبينما  بالجنة    مبشراً   صهاك   ابن 
العشرة المبشرين  "ن تكون قائمة  أوهل يمكن    !!؟ ام ال   قائمة المنافقين  فيكان هو    إذا 

بأن يأتي بأمير  صهاك   بنأبي قحافة امره ال  ابن صدر  يصحيحة ومع ذلك   "بالجنة
العشرة  "وهل يمكن ان تكون قائمة  بأشد العنف؟    عليه السالم  عليالمؤمنين اإلمام  
ًا  عليصهاك أمير المؤمنين اإلمام    ابن يهدد  صحيحة ومع ذلك    "المبشرين بالجنة
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  رفض أنه المسلم المبشر بالجنة لمجرد   يتم قتل لم يبايع؟ فهل  إذا بالقتل  عليه السالم
بالجنة"ن تكون قائمة  أالبيعة؟ وهل يمكن    أن يعطي صحيحة    "العشرة المبشرين 

بالقتل    عليه السالمًا  عليالرحمن بن عوف أمير المؤمنين اإلمام    يهدد عبد  ذلك  ومع
  "العشرة المبشرين بالجنة" ن تكون قائمة  أوهل يمكن    عفان؟  ابنالنه رفض مبايعة  
عفان للوصول الى    بنالرحمن بن عوف على دعمه ال  يندم عبد   صحيحة ومع ذلك

العشرة المبشرين  "ن تكون قائمة  أوهل يمكن  ى فساده وانحرافه؟  أالحكم بعد ان ر 
  علي ألمير المؤمنين اإلمام  عوف   بن  الرحمن  عبدقول  صحيحة ومع ذلك ي   "بالجنة

شئت فخذ سيفك وآخذ سيفي، إنه قد خالف ما    إذا "  عفان،  ابنفي شأن    ،عليه السالم
  صحيحة ومع ذلك  "العشرة المبشرين بالجنة"ن تكون قائمة  أوهل يمكن    35أعطاني."

ن تكون قائمة  أوهل يمكن  الرحمن بن عوف؟    عفان صبيانه ليؤذوا عبد  ابنيرسل  
عفان    ابن الرحمن بن عوف    يقاطع عبد  صحيحة ومع ذلك  "العشرة المبشرين بالجنة"

ون الدين  ئش  "مبشرون بالجنة"يدير من هم  هل  ؟  االول  ويظل كذلك حتى هالك 
المبشرين  أولئك "   من  وطلحة  ن يكون الزبيرأ؟ وهل يمكن  مسلمين بهذه الطريقةوال

  وا ونكثوتسببوا في قتله  عفان ابن ضدالناس   وابالَّ  نالذي ومع ذلك فهما من  "بالجنة
عائشة من بيتها وتسببوا في    واخرجوا  عليه السالم  عليألمير المؤمنين اإلمام   م بيعته

 وأبو  زيد بن  وسعيد   وقاص أبي  بن ن يكون سعد أ؟ وهل يمكن  لمينسالمالف  آتل  ق
 عليه  اهلل صلىللنبي    هم ممن نكثوا عهد  الجراح مبشرين بالجنة وهم جميعاً  بن عبيدة 

اإلمام  وخذلوا    وسلم وآله المؤمنين  السقيفةأبايعوا  و   عليه السالمًا  عليأمير  ؛  قطاب 
؟ وعليه هل كان هؤالء الذين بشرهم كهنة البالط السقيفي بالجنة من  المغتصبون 

؟ فكيف   أم من أهل الباطل وغرقوا فيه حتى الثمالةبداً أهل الحق ولم يحيدوا عنه  أ 
 ؟  والخائنين والقاتلين والظالمين وشاربي الخمر بالجنة ينيتم تبشير الناكث 

مشابهة             محاولة  ال من  ونجد  البالط  مرويتهم  كهنة  خالل  من  سقيفي 
يرتكبوا كل  رخصة ل  بإعطائهم هل بدر وذلك أ المختلقة التي تصنع مقامًا مزورًا لكل 

وضمان الغفران االلهي الدائم لهم! اذ يدعي كهنة البالط السقيفي  شيء يرغبوا فيه  
يضمن لهم غفرانًا    هنأقد اجاز ألهل بدر بأن يفعلوا ما يشاءون و   تعاىلن هللا  أكذبًا  

 اهلل  صلىعاقب النبي    ماذالكان ادعاء كهنة البالط السقيفي حقيقي ف   إذائمًا. فدا
عندما قتل مجذر    ،هل بدرأ بالرغم من أنه كان من    ،الحارث بن سويد   وسلم وآله عليه

صهاك قدامة بن مظعون بسبب شربه الخمر بالرغم من    ابن عاقب    ماذا لبن زياد؟ و 
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من اجل    وسلم  وآله  عليه اهلل صلى االكاذيب على النبي    ههل بدر؟ ما هذ أ أنه كان من  
وإنقاذ أصنامهم البشرية من  والجريمة  اخراج المنافقين المنحرفين من دائرة النفاق  

حقائق لن تفلت ابدًا من اصحاب العقول؛  ! فالفي الدنيا. لكن هيهاتادانة المؤمنين  
 ضحون الباطل وأهل الباطل.  ؛ أولئك الذين يف هل الحق أ الباحثين عن الحق و 

 
 البشرية  المزيد من المفبركات لحماية األصنام 

فبرك                        السقيفي  لقد  البالط  الكهنة  من  التي  مرويات  الكثير 
الثكل مثلتضحك  وجعلوا   اقتديتم  بأيهم  كالنجوم  "أصحابي  ،ى  هذه  اهتديتم"  مثل 

  ختلقوا وقد ا   . صيلاألاالسالم  حل محل دين  لكي ي جديدًا    يناً دِ المرويات المفبركة  
المفبركة يقول  اعالها  المروية  الذي  النبوي  الحديث   ألهل أمان "النجوم   ، ليغيبوا 

عليهم    ومقام أهل البيتويصادموا مكانة    36األرض" ألهل أمان بيتي وأهل السماء
وي   السالم بين  عن  بعدوهم  المقدس  االلهي  القيادة    الناسمهامهم  في  والمتجسد 

حقيقة  ةهدايوال السقيفي عن  البالط  كهنة  تعامى  وقد  البيتن  أ.    عليهم السالم   أهل 
لى  إ نظرنا    إذا . بينما  بداً ألم يتصادم ولم يختلف    الذي  حدلوالهي وااإلخط  اليمثلون  

تجدهم تناطحوا كالوحوش وتقاتلوا فيما بينهم    "هادية"  " نجوم "سموهم  "الصحابة" الذين  
قُت  عقلي وصدَّ   فتُ لَّ غ  إذاو نسانية.  لها جبين اإل   ىند يوارتكبوا الموبقات والجرائم التي  

المفبركة أعاله أنأ   كيفف  االمروية  اإلمام    عُ بِ اتَّ   ستطيع  المؤمنين  عليه    اً عليأمير 
أمير المؤمنين  رفض بينما بي قحافة أ  ابنفي نفس الوقت استطيع أن اتبع و  السالم

ن  أبالرغم من  ن يتبع سيرته  أ  وأبي قحافة  أ  ابن ن يبايع  أ  عليه السالم علي  اإلمام  
عليه    اً عليأمير المؤمنين اإلمام  ع  بِ اتَّ   ستطيع أنأ  ؟ كيف"صحابة"ن  يامَ سَ كالهما يُ 

أمير المؤمنين  رفض  بينما  صهاك    ابن ع  بِ اتَّ الوقت استطيع أن  في نفس  و   السالم
كالهما بالرغم من أن  ن يتبع سيرته  أ  وأصهاك    ابنن يبايع  أ  عليه السالمعلي  اإلمام  

في  و   عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام    عُ بِ اتَّ   استطيع أن  ؟ كيف"صحابة" ن  يامَ سَ يُ 
عليه  علي أمير المؤمنين اإلمام رفض  بينما عفان  ابنع  بِ اتَّ نفس الوقت استطيع أن 

ن  يامَ سَ كالهما يُ بالرغم من أن    "حمال الخطايا"   ه عفان واعتبر   ابنن يبايع  أ  السالم
كيف  "صحابة" أن  ؟  الغفاري    ع بِ اتَّ استطيع  الوقت  و   عنه  رضي اهلل اباذر  نفس  في 

وتسبب في معاناته   رضي اهلل عنهبينما نفى االخير أباذر عفان  ابن ع بِ اتَّ استطيع أن 
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عمرو    عَ بِ اتَّ استطيع أن  كيف    ؟" صحابة" ن  يامَ سَ كالهما يُ بالرغم من أن    واستشهاده 
بينما  عفان    ابن ع  بِ اتَّ في نفس الوقت استطيع أن  و   رضي اهلل عنهبن الحمق الخزاعي  

  هماكالبالرغم من أن  عفان    ابن دم    جاز هدر وا  عفان  ابنفي قتل    ل و االشارك  
في نفس الوقت استطيع أن  عفان و   ابن  عَ بِ اتَّ استطيع أن  ؟ كيف  " صحابة" ن  يامَ سَ يُ 
ن  أ  مالك االشترواعتبر    عفان  ابنخير في قتل  بينما شارك األ  مالك االشترع  بِ اتَّ 

استطيع أن  ؟ كيف  "صحابة"ن  يامَ سَ كالهما يُ بالرغم من أن  عفان حالل الدم    ابن 
  ع خالد بن الوليد بِ اتَّ في نفس الوقت استطيع أن  و   رضي اهلل عنهمالك بن نويرة    عَ بِ اتَّ 

بينما قتل االخير السابق وقطع رأسه وجعله أحد أثافي قدور الطبخ وسبى زوجته  
ة؟  ن صحابيامَ سَ كالهما يُ في نفس يوم مقتل زوجها بالرغم من أن  اغتصبها  المسلمة و 

في نفس الوقت استطيع  و   عليه السالم  اً عليأمير المؤمنين اإلمام    عُ بِ اتَّ   استطيع أن  كيف
  اً عليأمير المؤمنين اإلمام الحروب على معاوية الملعون  شنبينما ع معاوية بِ اتَّ أن 

ن اتَِّبع خطوط  أكيف استطيع    ن صحابة؟ يامَ سَ كالهما يُ بالرغم من أن    عليه السالم
تلتقيمتعارضة   البعض  ومتوازية ال  احدهما على  مع بعضها  الحق    طريق  ابدًا؛ 

هل يقبل  لى الجنة؟  إكيف يكون أهل الباطل هداة    بينما اآلخر على طريق الباطل؟ 
كهنة  عاقل هذ شخص  عقل   انتجها  التي  والمعتوهة  والسقيمة  المريضة  المروية  ه 

من أي مكان أتى هذا  ؟  البالط السقيفي الدجالين والكاذبين واالفاكين والقصاصين 
ِملك لكهنة البالط   الدين  الفهم المقيت والمخبول لكهنة ضالين مضلين؟ هل هذا 

ليقولوا   كمالسقيفي  ودجلهم  حوله  ترهاتهم  قبول  على  الناس  ويجبروا  يرغبوا  ا 
خرين على  ليجبروا اآل   اً م بهائمأ   هل يخاطب كهنة البالط السقيفي بشراً وتدليسهم؟  

لى معنى تلك المروية المفبركة إرجعنا    إذا نه  أذ  إ لمفلس والعاجز؟  قبول هذا المنطق ا 
  .لمن اتبع خط السقيفة  نجد تمجيداً   "ةينجوم الهداأنهم "ب  "صحاب األ "التي تصف كل  

،  مسلم أو كتاب  لبخاري  مثل كتاب ا  ، وما هو بصحيح  ما ُتَسمَّى بكتاب "صحيح"،ف
من خالل صيغ لغوية تجر  التاريخية    االدانةيحمي االصنام البشرية من  يحاول أن  

ُيحرِ ف أحاديث  والمبهم والغامض الذي  ختصر  لى عالم الكالم المبتور والمالباحث إ
كذا  ويسقط ما يدين المنافقين واحاللها بكلمات كمثل " وسلم وآله عليه اهلل  صلىالنبي 

  وسلم وآله عليه اهلل صلىفكيف يقول النبي و"هنا بياض"!!!  !!" فالن وفالن"! و" وكذا
ل النبي  اقو أين  أ ؟  "فالن وفالن"  وسلم وآله عليه اهلل صلى ؟ وكيف يقول النبي" كذا وكذا"

كهنة البالط السقيفي تلك    ىخفأ   ماذالفي تلك النصوص؟    وسلم وآله عليه  اهلل صلى
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يخفون    ماذال؟ ىوحَ وحي يُ   وسلم وآله عليه اهلل صلىليس قول النبي أ التعابير النبوية؟
و  أهل يكون الوحي بصيغة "كذا وكذا"  جزءًا من الوحي وُيظِهرون الجزء اآلخر؟  

إال أنه على كل باحث    مانة العلمية؟ين األأ   ؟الدينيةالمسؤولية "فالن وفالن"؟ فأين 
حاديث المبتورة والمموهة كانت من اجل  كل تلك المرويات المفبركة واألن يعلم أن  أ

 االصنام البشرية من لعن المؤمنين لهم. حماية 
 

 آثار محاربة النصوص الدينية 
  اللغوية  نا كهنة البالط السقيفي في عالم الصياغةقحمَ أوهكذا                     

هل  أ لحق و ا  صادم  ي التي ال عالقة لها بالحق والحقيقة. بل هو عالم طالسم وتهافت  
ادعى كهنة البالط السقيفي أن كتب البخاري  فقد  هل الباطل.  أ لباطل و ا  ن  زيِ يالحق و 

  ةمليئكتب البخاري ومسلم  فإن  لكن في الحقيقة    ومسلم هي أصح الكتب بعد القرآن
والبتر   والتزوير  والكذب  والتضليل  واألسقاط  بالتزييف  أجل  والتمويه  حماية  من 

وأهل البيت    هصلى اهلل عليه وآلنبي  ال وتشويه صورة الدين و الظالمين والخائنين والناكثين  
السقيفي  .  عليهم السالم البالط  كهنة  اعتبر  ما  أفهل  و ن  ومسلم  البخاري  بقية  كتبه 

صحاب  أيضًا أم سيتناوله  أ عديمي العقل    الفاقد التربوي واألعرابسيقرأه فقط  الكاذبين  
 واالستبغال؟ واالستحماراالستتفاه واالستحماق   ون رضيال ذين العقول ال 
وضع  و            الساس  أقد  و أ   ابن   غشذلك  قحافة  و   ابنبي  عفان    ابنصهاك 

نةبالقرآن وال ب  وا لم يلتزموبذلك  رث النبوي  كل اإلوا  رفضحيث  .  معاويةو  النبوية.    السُّ
السقيفة  خط  وضع  بكلمة أخرى، لقد  .  كبيراً   وتأويلياً   وعقائدياً   تشريعياً   خلقوا فراغاً ف

نةساس الستبدال  حجر األ  ديان االخرى من خالل اساطير  بتعاليم اال   ويةالنب  السُّ
  نهلولألسف  .هللا بن سالم وتميم الداري   حبار ووهب بن منبه وعبدمثال كعب األأ

التأ وتعلموا  ُتُرهاتهم  " من  النجوم " ن  وْ مَ سَ من يُ  خلطوها  و   صليبيةوال   لموديةساطيرهم 
. لذلك  االسالم جزء من  نها  أها بين الناس مدعين  و بثإلسالم و مع معرفتهم الضحلة ل

لهية  للذات اإل نجد في االرث السقيفي الذي يسمونه "سنة" المفبركات التي تسيء  
  نسبوا حيث  وتناقض التعاليم القرآنية والنبوية.  الطاهر  السمو النبوي  تشوه  و   وعدالتها

  تعاىل هلل  الحركة والسكون والحيزية  و   التجسيم والتشبيهونشروا مفهوم    تعاىل   هلل  الظلم
لى السماء الدنيا في  إينزل    عز وجلن هللا  أتدعي  ومعتوهة  مرويات مفبركة  بوأتوا  

  ابنبي قحافة و أ ابنترهات  اعتمد الخط السقيفي على  كما  خير من الليل.  الثلث األ
ولذلك   لهية والنبوية.النصوص اإل  نسخت   ةمقدس  وصنصتهما  صهاك واعتبر فبرك
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نشر  وقد   .عن التوحيد والنبوة والقضاء والقدرأتباع السقيفة  خلل في مفاهيم    طرأ
الخلل و  الترهات والسموم  ذلك  أبأرواة  تلك  وعائشة  نس بن مالك  أهريرة و   يمثال 

. وكان لعائشة الدور  عباس   ابنهللا بن عمر وعبدهللا بن عمرو بن العاص و   وعبد
 صلىالسامية للنبي  وتشويه الصورة  النبوة  وقداسة  كرامة وسمو  األكبر في انتهاك  

فوفرت خامات مفبركة استغلها أعداء الدين في رسم الكاريكاتيرات    وسلم وآله  عليه  اهلل
ومع ذلك ال نجد من كهنة البالط السقيفي اال   وسلم وآله عليه  اهلل صلى  المسيئة للنبي

رفع شعارات "إال رسول هللا" بطريقة منافقة لالختباء وراءها بداًل من مراجعة ذلك  
للسقيف القذر  ورموزه    ةاإلرث  للدين  اساءت  التي  أسالفهم  شوائب  من  وتنقيته 

لتبيان  اقرأ  الخط السقيفي وي بيئة  تربى في  الشخص الذي  . وعندما يبحث  الحقيقيين
  عليهم السالم  وأهل البيت  وسلم وآله عليه اهلل صلىنتجه النبي  أ لهي الذي  والتأويل اإل
الفرق  فإنه يرى  سالمية والتوحيد والنبوة والقضاء والقدر  العقيدة اإلمسائل  بخصوص  

البيت سالم  إ بين  الهائل   اإلاألصيل    عليهم السالم   أهل  المزيف  وبين  السقيفي  سالم 
 .  األديان األخرى طير ساأ الذي اخترقته 

انتهاكين  أقد ارتكب  ل           السقيفة  الدين    را سلباً ثَّ أساسيين  أقطاب  نقاء  على 
في القيام    موتعطيل دوره  عليهم السالم  أهل البيت زاحة  إ ول هو  االنتهاك األ  :سالمياإل

االنتهاك  ما  أ.  وحماية الناس من الضالل والمحافظة على الهداية  الدين  تأويلمهام  ب
متمثالً  كان  فقد  نة بادة  إفي    الثاني  تداولها   السُّ ومنع  فراغ فطرأ    . ونشرها  النبوية 

بطريقة    مسخت الفقه االسالميالتي  والكهنة  ه بخامات الحاخامات  ؤ تشريعي تم مل
الذي  حرَّف  مُ الالبديل  كان    الحديث النبوي   تدوينبدأ عهد جمع و ما  وعند  .ممنهجة

والكهنة  توارثت السلطات  لعقود طويلة جاهز.  ب  يَّ غمُ لهي الالتشريع اإل   يحتل مكان
  . على عقب  رأساً مور  رشيف ضخم قلب األ أ  هيزجتواستثمروه ل  حرَّفمُ الذلك البديل  
ي أو فحص أو  تحر ِ رواة وكهنة المذاهب المبتدعة من دون  تمد عليه  ولألسف اع 

  ةوالمنسوب  ةمفبركمرويات البال  الدين القحافي والصهاكي  امتألت كتبف  .تمحيص 
يسمى بالصحاح الممتلئة    نا في شكل مالَ حتى وَص   وسلم وآله عليه اهلل صلىللنبي    زوراً 
  . والتاريخ الذي يتالطم الكذب والحقيقة فيه  ن نَ سُ  ن الممتلئة بالالنَ صحاح والسُّ   بالال 
حناف والحنابلة  ومذاهب وظهرت التشرذمات المذهبية مثل األ   قٍ ر  لى فِ إق الناس  فتفرَّ 

ينهلون  من الذين  وغيرهم  والصوفية  خوان  واإل   نيوالوهابي  نيوالشافعية والمالكية والتيمي
بالمفبركات  بكلمة أخرى، لقد    . واألكاذيب  من معين منقلب ومصدر آسن ومليء 

المنحرفة  ق  رَ الفِ   ظهور تلك  السالمعليهم    أهل البيتكان من نتاج رفض السقيفة لوالية  
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نةال لحنه ومن  إمن القرآن  و ال اسمه  إسالم  التي ال تتبع من اإل  ال ما ال تمس  إ  السُّ
لى حد تكفير  إمتناقضة  السقيفية  ق  رَ الفِ   تلكفالظالمين والناكثين والخائنين والكاذبين.  

موثوقًا    ن ديناً كو ِ ن يُ أالتناقض ال يمكن  تدرك أن   ال  ابينما أنهبعضها البعض  وقتل  
  تعاىلهللا  دين  ن  ألالصافي    تعاىل   هللاه ليس دين  نأعلى    واضح دليل  هو  بل    بداً أ به  

﴿َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد  ،  تعاىلهللا  . يقول  ختالفات أو ا تناقضات  االصيل ال يكون فيه  
ِ َلَوَجُدواْ   37﴾ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثيراً  َغْيِر ّللا 

أن             بعد  واالختالفات  بالتناقضات  مليئًا  السقيفي  الدين  يكون  ال  وكيف 
لم يرِو كهنة البالط السقيفي    حيث؟  عليهم السالمتجنب أخذ التفسير عن أهل البيت  

لكنهم رووا عن الموالين ألقطاب    ،حاديثمن األ  ال القليلإ  عليهم السالمأهل البيت  عن  
اآل تخلطالسقيفة  التي  المرويات  من  بالباطل  الف  بالنابل   الحق  الحابل  .  وتخلط 

 وآله عليه اهلل  صلى  البخاري عن باب مدينة علم النبيالناصبي   ولألسف فقد روى 
 فقط بينما روى   حديثاً  وعشرين "تسعة  السالم عليهعلي  اإلمام   المؤمنين أمير وسلم
 مسلم عن الناصبي  وروى    مروية!  وأربعين وستة ئةم   ربعأ هريرة الكذاب  أبي عن

 أبي  عن حديًثا فقط بينما روى  وستين ثمانية  السالم عليهعلي  اإلمام   المؤمنين أمير
ة ألف صحابي  ئكما كان في غدير خم أكثر من م  !وخمسين حديًثا ألفا هريرة الكذاب

رث  فأين باقي اإل  .فقط  صحابي  1600  ي لكن لألسف فقد روى الرواة عن حوالو 
خليط بين المفبرك والمزور    مروية وحتى هذه النبوي وكيف ُيروى فقط اربعين ألف  

خطبة    500كثر من  أين أالف من األحاديث؟ مئات اآل  ذهبتأين  إلى  والصحيح؟ 
ين  وعلينا أن نسأل: أ؟  وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى   لقاها النبيأ من خطب الجمعة التي  

عن تلك    " صحابة" صمت معظم من يسمون    ماذال  مر النبوي باالهتمام بسنته؟األ
نة جراءات المجحفة ضد  اإل  صلى وا بما سمعوا عن النبي  عدَ لم يْص   ماذال؟  النبوية   السُّ

السنتهم  وسلم وآله عليه اهلل ابتلعوا  هل  وبلعومهم    حفاظاً ؟  على حياتهم وحلقومهم 
ين المسؤولية الدينية؟  أ  ؟ين االمانة العلميةأ  ؟ مانة الدينية فأين األ  ورفاهيتهم ودنياهم؟

وبعد أن رأينا كثرة االكاذيب والتناقضات التي صنعت المذاهب المعتورة في الدين  
وعية مأمونة لحمل  أ  " الصحابةكل من يسمونهم " ن نعتبر  أفهل يمكن  السقيفي،  

   ؟ للناس  شرهالدين ون
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نة"أهل   ؟والكذب  والجماعة" أم اْتباع التحريف السُّ
ليدَّ                      اتِ باعه  السقيفي  الخط  النبل عي  يكون  ةيو سنة  باع  تْ أ ! كيف 

صهاك    ابن بي قحافة و أ  ابنون وقد منع  ي  ن ِ عفان سُ   ابنصهاك و   ابن بي قحافة و أ   ابن 
نةتداول  عفان    ابنو  وعاقبو حرقو   وحاربوها  ويةالنب  السُّ ينشرها؟    واها  من  في  كل 

فضح عيوب وذنوب  األحاديث التي ال تبال  إ  سمحي   لم  الخط السقيفي الحقيقة، فإن  
نة من  لسُّ ًا لعبِ تَّ يكون مكيف  وعليه  .  اغتصابهم للخالفة وظلمهم لآلخرينو اقطابهم  

  سيرة كانوا يقصدون    إذاال  إوالتدليس؟  والتزييف  بواب على مصراعيها للفبركة  فتح األ
 ! ومعاوية ويسمونها كذبًا سنة نبويةعفان  ابنصهاك و  ابن بي قحافة و أ  ابن

نةقطاب السقيفة ويقارنها بأمن يتبعون    سيرة ن من يتفحص  إ           النبوية    السُّ
البيترة  هطمالو النقية   السالم  ألهل  السقيفة  أتباع  أ   سيرة يجد  سفإنه    عليهم  قطاب 

نةللقرآن و ومناقضة  مصادمة   صيل. فأين  سالم األ عالقة لها مع اإلالنبوية وال  السُّ
نة عفان واالمويين والعباسيين ب  ابنصهاك و   ابنبي قحافة و أ   ابن ك  سُّ تمَ  النبوية؟    السُّ

﴿َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما  ،  تعاىلين هم من النصوص الواضحة مثل قول هللا  أ
،  تعاىل  هللا وقول  ﴾ّللاََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ  ﴿َوَأِطيُعوا ، تعاىل هللا  وقول ﴾ َعْنُه َفانَتُهوا َنَهاُكمْ 

التي  والكثير من اآليات القرآنية    ﴾ ﴿َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحي  ُيوَحى
ب  الناس  أمرت نة بالتمسك  و أين  أ النبوية؟    السُّ السقيفة  من  تْ أقطاب    تلك باعهم 

ما هي تلك النصوص؟ ف  في اتجاه مضاد لتعاليم   النصوص التي انتهكوها وعملوا
نةبعفان    ابنو  أصهاك    ابنو  أبي قحافة  أ   ابنعالقة   قطاب  ألم ينتج  النبوية؟ أ  السُّ

  قطاب السقيفة نهجاً أع بِ لم يتَّ أصيل؟ ال عالقة له باإلسالم األمزيفًا  اً سالمإ السقيفة 
نة ن و آيعارض القر   حتى خلقوا واقعاً   وية نة النبسُ  للللقرآن ومضاداً  مضاداً    النبوية   السُّ

من التزوير القابع داخل  المرتزقون  المعاصرون  ما هو موقف الكهنة  في كل شيء؟ ف
الدينية الموروثات  والمنحرفة  كتب  "أهل    المحرفة  يسمون  نةلمن  متى  إ؟  "السُّ لى 

رون  ؟ هل ينتظرشيد   تنقيح اخضاعها الى  من دون  الصفراء  سيتركون تلك الكتب  
لذ  المسلمين  كل  أ الدين    لك مغادرة  بم  المزيف  التعليمي  مكوث  سيكتفون  الفاقد 

 ؟واالكاذيب بين تلك التناقضات والمعتوهين  
نها  أ في المذاهب التي تدعي    ةالموجودكاذيب  صحاب العقول لالأفلينظر          

 "لو ،يقول  الحنفي موسى بن ن محمدإف المثال . فعلى سبيلوالتناحرات بينها نيةسُ 
 متعصبي أحد  وسئل   38".الشافعية الجزية على  ألخذت شيئاً  األمر من لي كان

  39".حنفي أو لكلب  "يرمى  ،نبيذ، فقال  قطرة فيه  وقعت طعام  حكم  عن  الشافعية
 جماعات  أربعفيه  تكان  الذي الزمن عاش أنه كتبه أحد في الغزالي محمد ويروي 
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وتراشقت  مذهبه  حسبكل    منفصلةتصلي   بالمذاهب  تلك  .  المرويات  المعتورة 
المذاهب األخرى  الحط من شأن    وأرجاله  و المذهب  شأن  جل رفع  أ من  ختلقة إما  الم

 على  كذباً   قوالً   األحناف  نسبذ ي إ .  عكاٍظ من الدين المزيف سوق  . فخلقوا  ورجالها
 سراج  حنيفة هو أبو يقال له  رجل   أمتي في "سيكون   يقول،  لهآو   لى اهلل عليهص  النبي
  زوراً  واعُ ن يدَّ أالشافعي ب إدريس  بن بينما تحاول الشافعية رفع شأن محمد  40".أمتي

النبي  أ قريش   ،قال   لهآو  لى اهلل عليهصن   فيرد 41".علماً  األرض طباق  يمأل  "عالم 
.  الشافعي إدريس بن بمروية مفبركة أخرى لالنتقاص من شأن محمد  األحناف عليهم 
 له  يقال  رجل أمتي  في "سيكون   ،قال كان قد    له آو  لى اهلل عليهصن النبي  أيدعو  حيث  
خر  اآل  الحط منوهكذا امتد حبل    42".إبليس  من أمتي على أضر بن إدريس محمد

المرويات و  خر  اآل  وصمالتي تعكس محاوالت كل جهة    ى الفتاو اصدار  باختالق 
الجاهلة.    ى نواع تلك الفتاو أم حتى العصر الحديث من  ولم يسلَ بالجهل واالنحراف.  

المثال أصدر ؛  جبرين بن الرحمن عبد بن هللا الجهول عبد الوهابي  فعلى سبيل 
اتباع   ذبائح أكل تحريم  فتوى في النجدي التلمودي،  السعودي اإلفتاء بمجلس عضو

  دُ وأعتقِ   ".شركون م"الجاهل والقاصر  المعتوه و يه  أحسب ر  ألنهم  عليهم السالم  ل البيتأه
التلمودية المنشارية    مهلكة آل سعودإلى  اللحوم التي تأتي  لى حقيقة أن  إنه لم ينتبه  أ

مثال  أالجديد  / . فكهنة البالط السقيفي القديم عبدة االصنام أيضاً يذبحها  مذبوحة آليا و 
يهاجمون   بن الرحمن عبد  بن هللا عبد  البيتتباع  أجبرين  بينما    عليهم السالم  أهل 

ال مامية اإل  درسةشلتوت بجواز التعبد بم محمود  مثال  أ الناس  واقعيون من  يصدر 
 . االثنا عشرية كما سنرى الحقاً 

  عليهم السالم   أهل البيتتباع من عادى  أفرقة النواصب فهم  فيما يختص ب أما            
السقيفة الفلتة،منذ  و تيمية  ابنو   ؛  الدموي،  الوهاب   ابن؛  واال ؛عبد  خوان  االرهابي 

المنافقين  فالمسلمين؛  األ  ،الدموي و   الناصبي   ؛تيمية  ابن.  الخط  ور يجسد  س  أموي 
والتغطية على    "الخلفاء الثالثة"تلميع من يسمونهم  لد  و جهبذل كل ال النصب الذي  

والغنم والفاقد   نعاجوترسيخ الفضائل المختلقة لهم في عقول الانحرافاتهم عن الدين 
من    عليهم السالم   أهل البيت تجريد  فقد بذل كل الجهود لوفي نفس الوقت  التعليمي  

يتبعهم.  كل  لهية ومحاربتهم ومحاربة  فضائلهم اإل فقد  ت ونمن  كان هذا  يجة لذلك 
القديمة والحديثة  الناصبي والدموي،    ؛التيميالسقيفي واالموي و الخط   خلف الفتن 

   . في السابق والحاضر نيون وغير المسلمالتي عانى منها المسلم
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حبأيدعي              الشافعي  البيت هأل  هم مثال  كتبهم  لكنهم    عليهم السالم  ل  مألوا 
وا بوالية أهل البيت    هلكوا من دون بالمتناقضات و  يتبرأوا  ن  أو أ  عليهم السالم أن يقرُّ
عليهم  ل البيت  هوالتظاهر بالحب أل  العامة  وكجزء من تغبيش وعيمن اعداءهم.  

 :الشافعي يقول السالم
 

 أنزله  القرآن في هللا  من فرض   *   حبكم  هللا رسول بيت آل  يا       
 43له صالة  ال عليكم  يصل لم من     *أنكم الشأن عظيم من كفاكم        

 
نة "هل  أ نفسهم اآلن  أيسمون  من  منهج    شأن منإ           الخط    هو  "والجماعة  السُّ

أما ظهورهم الى العلن فقد كان  صهاك.    ابن بي قحافة و أ  ابنذي بدأه  االنقالبي ال 
الذي   العام  ويلعنوا  الناس على    ، الملعون ؛  معاوية  فيهجبر  أ في  يبايعوه  أمير  أن 
فتمت  حوله  اجتمعوا  و جهلة  نواصب والفأطاعه ال  .عليه السالمعلي  المؤمنين اإلمام  

العام تسمي الحق حول  الجماعة"بعام    ة ذلك  كارهي  فيه  اجتمع  الذي  العام  أي  "؛ 
معاوية شرعيه  الملعون  وكسب  الناس  وعي  ولتمويه  "أ .  أنفسهم  نة هل  سموا    السُّ

نةب  م ال عالقة لهرغم أنهم    "والجماعة أقطاب السقيفة    سيرة يتبعون  هم  بل  ة.  يو النب  السُّ
المدغِمسة  بطريقته  الخط السقيفي  يحاول  وهكذا  .  ر عنها معاوية بشكل علنيالتي عبَّ 
نةهل  "أ اسم  الصاق   صهاك    ابن بي قحافة و أ  ابنيتبعون  أولئك الذين  ب  "والجماعة  السُّ

والجهلة ممن رضعوا  العقول    و. ولألسف يصدق البسطاء ومغيبومعاوية  عفان  ابنو 
نةبأنهم يتبعون    كهنة البالط السقيفي  ادعاءامهاتهم  أثداء  الجهل والغباء من     السُّ

نة حملة    هم  ن الذي  السالم   معليه  أهل البيتتباع  أليستلبوا هذا اللقب من    ةيو النب   السُّ
 ن.  يالحقيقيالنبوية  

نةهل  "أ نفسهم  أ باع الخط السقيفي الذين سموا  ن أتْ أ ك الثكلى  ضحِ وما يُ              السُّ
رس ومجوس بالرغم من  بأنهم فُ   السالم  معليه  أهل البيت يتهمون من يوالون    "والجماعة

 اهلل صلىيسري دم النبي    قحاحاً أ  ئمة عرباً أيتبعون    السالم  معليه أهل البيت  أتباعن  أ
ب  تُ كُ   مؤلفي  على  ن عتمدو تباع الخط السقيفي يأن  أبينما    اجسادهم  في  وسلم وآله عليه

   . وغير عربية صول مجوسيةأمن الذين في معظمهم   "سنن"الو "صحاح "ال مثل 
اإل أكما         الجماعات  من  تنبثق    مسلمين"  خوان "إ   ثل رهابية  وتيمية  ووهابية 

نةأهل  " مما يسمى  جميعها   الناس    وهم جميعاً   "والجماعة  السُّ نتاجات سكوت  من 
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تجسيد حقيقي آلثار  هذه الجماعات الموالية ألقطاب السقيفة  على انقالب السقيفة. ف
لناس  ا به  تن ين ال  لك  وسلم  وآله  عليه  اهلل صلى رسوله  و   تعاىلاالنحراف عن اختيار هللا  

  باءوا أولئك الذين  عون  بَ التضليل التاريخي الذي هم غارقون فيه. فهم يتْ   عمقلى  إ
والتي  والسبي  تدمير  الو والحرق  ذبح  ال قتل و مثل الحداث الجاهلية  ن األ إبالظلم لذلك ف

التي تدعي  تنتشر اآل المجتمعات  لسيرة  إنية ما هي  نها سُ أ ن في  وارث  ال تكرار 
الناس  فإنه من الضروري أن يتمرد  وبذلك    . قطاب السقيفة ومن سار على دربهم أ

.  اإلرهابيةقبل التمرد على هذه الجماعات    والً وإرثهم أوسيرتهم  السقيفة    على أقطاب
.  والتي لها جذورها في السقيفة  لمذاهب المعتورة إلى ا  مي نتت فهذه الجماعات اإلرهابية  

  تعاليم المذاهب المعتورة وإرهاب السقيفة في  قطاب  المنحرف أل سلوك  ال فقد ظهر  
التي ورثوها    ةغلظالو   ةفظاظ ال اإلخوان المسلمين الذين نشروا    نفاقالوهابية و التيمية و 

عن    مجتمعات وأفقروها وزادوا الناس بعداً الدموا  . ونتيجة لذلك هقطاب السقيفة أمن  
بين المسلمين وأعطوا صورة مزيفة    لحاد والكفر وكل مظاهر السوءانتشر اإل و الدين  

في السودان، والجزيرة العربية  . فتجاربهم الدموية  ومقيتة عن اإلسالم لغير المسلمين
رث  إنفاقهم الذي ورثوه من    والشام وليبيا وتركيا والجزائر وتونس ومصر فضحت 

ُتِصيَبُهْم   ﴿َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن  ،القائل هو تعاىل  هللا السقيفة. أليس
نُكْم َفِإنَُّه    ،القائل  هو تعاىل   هللا  أليس  44؟ ﴾ِفْتَنة  َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاب  َأِليم   ﴿َوَمن َيَتَولَُّهم مِ 

الذين  نحرافات التي خضع لها  لى االإ ؟ فانظر  ﴾الظَّاِلِمينَ ِإنَّ ّللا َ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم   ِمْنُهمْ 
  تعاىل   لى يومنا هذا نتيجة مخالفتهم الختيار هللاإن منذ السقيفة و و نهم مسلمأعون  يدَّ 

رهم  ذك ِ ن يُ أن يجب  . فالواقع الذي يرزح تحته الناس اآلوسلم  وآله عليه اهلل  صلى   ورسوله
  الخلفاء الشرعيين ؛  عليهم السالم  أهل البيتى  ثاره على الدين وعلآبانقالب السقيفة و 

ينتبه    إذا و   . وسلم وآله  عليه  اهلل صلى   للنبي الذين  لم  نة هل  "أ نهم  أ عون  يدَّ أولئك    السُّ
ويإ   والجماعة" التاريخ  حقائق  البيت   والوالى  اقطاب  من    ويتبرؤوا  عليهم السالم   أهل 

الذي وعد به هللا    السقيفة االستبدال  القرآن.    تعاىلفسيأتي بعد ذلك  يمكن ففي  ال 
﴿ِإنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا    ،ن تظل خاضعة للمذاهب المبتدعة والمعتورة على قاعدةأللناس  

ن تظل تمارس الدين عبر  أوال يمكن للناس    45﴾َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهم مُّْقَتُدونَ  َعَلى ُأمَّةٍ 
باألخذ   يأمرني  دليل  هناك  ليس  أنه  إذ  التاريخية.  الفلتة  توالي  مبتدعة  مذاهب 

  كاذيب والمختلقات، مليئة باألالربعة  بالمذاهب التي تربينا عليها وهي المذاهب األ
وأخذ الدين    عليهم السالمأهل البيت    تباعإدلة التي تأمرني ببينما هناك الكثير من األ
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مي إليه يجيز كهنته أكل الكالب والثعابين حتى في  فالمذهب الذي كنت أنت  عنهم. 
اقطابهم؛ مدمني  موا  ظروف غير االضطرار وشرب الخمر بكمية غير مسكرة ليح

عبد الخمور.   أنه    ونقل  انس،  بن  مالك  من  أفقه  وهو  سعد؛  بن  الليث  عن  البر 
نة ا أحصى سبعين مسألة يخالف فيها مالك بن انس   شخص  فهل يبقى    46النبوية!  لسُّ

مس أنها  له  زورًا  ُتدعى  والتي  المعتورة  المذاهب  لهذه  متبعًا  عقل  نة "أهل  كة    السُّ
باءنا لن ينفعنا  آ فإهمال البحث عن الحقيقة واالكتفاء بما وجدنا عليه  ؟  والجماعة"

ن  ميقول  ن يوم القيامة يخسر المبطلون و أذ  فاألمر أمر جنة أو نار. إ .  القيامةيوم  
ِبياَل  َدَتَنا﴿ِإنَّا َأَطْعَنا َسا  اتبعوهم، ﴿َربََّنا َأِرَنا الََّذْيِن    ويقولوا،   47﴾َوُكَبَراَءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّ

َنا ِمَن اْلِجن ِ  ِلَيُكوَنا ِمَن اأْلَْسَفِلينَ  َأَضالَّ َأْقَداِمَنا  َنْجَعْلُهَما َتْحَت  نِس    وا، قوليو   48﴾َواإلِْ
﴿َربََّنا َهـؤاَُلِء َأَضلُّوَنا  يقولوا، و  49﴾اْلَعَذاِب َواْلَعْنُهْم َلْعنًا َكِبيراً  ﴿َربََّنا آِتِهْم ِضْعَفْيِن ِمنَ 

َن النَّار َفآِتِهْم َعَذاباً  َوَلـِكن الَّ َتْعَلُمونَ   َقالَ   ِضْعفًا مِ  لن  كل ذلك  و   50﴾ِلُكلٍ  ِضْعف  
من العذاب كما رأينا في اآلية   سيقول لكل ضعف  تعاىل. الن هللا يجدي يوم القيامة

علينا ان تذكر قول  خر لن يجدي يوم الحساب.  ن لوم اآلإوعليه ف.  القرآنية اعالها
  غتصبين لمنتبع ا  ماذالف  ﴾َعْنُه َفانَتُهوا ﴿َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكمْ  ،تعاىل هللا

قبل التزييف واالبتداع واالنحرافات  ن   ماذا لوالناكثين والظالمين؟ و والكاذبين والخائنين  
بالفبركات  نتدين   ماذال و   ؟واالبتزاز هل االنقالب والفلتات  أ  نوالي  ماذا لواالنتهاكات؟ و 

 عليه اهلل صلىونبيه    تعاىل   اذ لم يأمرنا هللااًل تعقل وتتدبَّر؟  و اال نملك عق ب؟  يذاكواأل
المذاهب المعتورة. بينما لدينا الكثير  سقيفة وال الصحابة وال  اقطاب ال باتباع    وسلم وآله

  أهل البيت من النصوص القرآنية والنبوية الصحيحة والمتواترة والتي تأمرنا باتباع  
 . وجعلهم الصادقين والراسخين في العلم  تعاىلالذين طهرهم هللا  عليهم السالم

 
 وسلم  وآله عليه اهلل  صلىالمنافقين والمنافقات في الدائرة الضيقة حول النبي 

 عليه اهلل صلىالنبي    استشهاد بعد  التي حدثت  مآسي  الكل  إن                       
النفاق    ت كان  وسلم وآله مخرجات  المجتمعالمترسخ  من  بالقبلية    في  تمسك  الذي 

لتوه  ى التبليغ النبوي  والجاهلية ورفض الهداية االلهية. فقد كان مجتمعًا منافقًا تلغَّ 
ذلك فإننا نجد أن  ل .  عليهم السالملكنه رفض التأصيل اإلسالمي من خالل أهل البيت  

هم  قد ركَّز على المنافقين تركيزًا ملحوظًا في نهايات عهد التنزيل الن أعدادالقرآن  
هم  حتى ال يعرفيهم  لكن حاول كهنة البالط السقيفي التغطية علكانت كبيرة جدًا.  
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بل وسكت كهنة السقيفة عنهم وكأن المنافقين قد آمنوا بعد  منهم.    الناس ويتبرأوا 
التمييز بين  الناس في  غالبية  ولذلك فشل  !  وسلم وآله عليه اهلل صلى  استشهاد النبي

قد وضع المعيار لمعرفة   وسلم وآله عليه اهلل  صلىي  نبالن  أالمنافق رغم  و المؤمن  
،  عليه السالم   عليالمؤمنين اإلمام    ألمير  وسلم وآله عليه اهلل صلىلم يقل النبي  أ ذلك.  

  ابنبي قحافة و أ  ابن  أفعال  تفهل كان   منافق"؟  إال يبغضك وال  مؤمن إال يحبك "ال
محمل والظلم  بالبغض  ةصهاك  البيت   والحقد  السالم  ألهل  والود أ   عليهم  بالحب    م 

أمير المؤمنين اإلمام  بي قحافة أوامره بإحضار  أ   ابنلم يصدر  أ؟  والنصرة والوالية 
  علي هل يفعل ذلك من يحب أمير المؤمنين اإلمام  العنف؟    شد بأ   عليه السالم  علي

بأم  المطهرة،  ؛  عليها السالمفاطمة    بي قحافةأ  ابن  هب ِ شَ لم يُ أم من يبغضه؟ أ   عليه السالم
أم من يبغضهم؟    عليهم السالمطحال؛ الداعرة؟ هل يفعل ذلك من يحب أهل البيت  

  عليألمير المؤمنين اإلمام    وسلم وآله عليه  اهلل صلىة النبي  خوَّ أُ صهاك    ابن لم ينكر  أ
أمير  صهاك من يحب  ابنبي قحافة و أ  ابنعل  وهدده بالقتل؟ هل يفعل فِ   عليه السالم

  الزهراء   م من يبغضه؟ هل يفعل من يحب فاطمةأ   عليه السالم ًا  علي  المؤمنين اإلمام
م من  أ   م بيته ب صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابنما فعله    عليهم السالم وذريتها    عليها السالم
؟ هل يفعل ذلك  عليهم السالم  أهل البيتبحرق بيت  صهاك    ابنيهدد  ألم  يبغضهم؟  
السقيفة  يحرم ألم  ؟  هم غضبيم من  أ   من يحبهم  البيت  اقطاب  من    عليهم السالم  أهل 

في    يتسبب اقطاب السقيفةألم    ؟ هم غضبي م من  أ   هل يفعل ذلك من يحبهم   م؟ حقوقه
ألم تشن عائشة    ؟ هغضبي م من  أ   ؟ هل يفعل ذلك من يحبهعليه السالمن  س ِ ح  قتل المُ 

المؤمنين اإلمام  على    حرباً  ؟ هل يفعل ذلك من يحب أمير  عليه السالم   عليأمير 
ألم تسجد عائشة فرحًا عندما سمعت  ؟  هغضبيم من  أ  عليه السالم   عليالمؤمنين اإلمام  

هل يفعل ذلك من يحب أمير  ؟  عليه السالم  علي أمير المؤمنين اإلمام    غتيالا بخبر  
مام الحسن  منع عائشة دفن اإلالم ت  ؟هغضبي م من  أ   عليه السالم   عليالمؤمنين اإلمام  

؟ هل يفعل ذلك من يحب أهل  وسلم  وآله عليه  اهلل صلىبالقرب من جده    يه السالمعل
  علي ألمير المؤمنين اإلمام  ليس حب الناس  أم من يبغضهم؟!! أ  عليهم السالم البيت  

  وسلم وآله عليه اهلل صلىمثلما حب الناس للنبي  له  تباعهم  أ فرض عليهم  ي   عليه السالم
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عليه  ًا عليأمير المؤمنين اإلمام  وا حارباولئك الذين  ليس أ؟  هم له اتباعفرض عليهم ي
حربهم ضد أمير المؤمنين  ؟ أليست  وسلم وآله عليه اهلل صلىلنبي  ا   واحاربكأنهم    السالم

 اهلل  صلىلم يقل النبي  أ ؟  هم بل وكفرهملنفاق  واضحة  عالمة  عليه السالمًا  علياإلمام  
؟  "حربك حربي وسلمك سلمي" عليه السالم  عليألمير المؤمنين اإلمام  وسلم وآله عليه

 إنه النسمة وبرأ الحبة فلق  "والذي ،  عليه السالم  عليأمير المؤمنين اإلمام  لم يقل  أ
 يبغضني وال مؤمن   إال  يحبني ال أن  إليَّ  وسلم وآله عليه  اهلل صلى األمي النبي لعهد

 بتكذيبهم  إال  المنافقين  نعرف كنا "ما ، رضي اهلل تعاىل عنه ذر  لم يقل أبو أ  "؟منافق   إال
أليست حروب  طالب"؟   أبي بن لعلي والبغض عن الصلوات والتخلف ورسوله هللا

الجمل وصفين والنهروان ضد أمير المؤمنين اإلمام  معارك  قطاب السقيفة وأهل  أ
كل  ن  أينكر الناس حقيقة    ماذالف ؟  كفرهم عالمة واضحة لنفاقهم و   عليه السالم  علي

بل    قاً منافكان  هم وحاربهم  ذا آو   عليهم السالم  هل البيتأ ة وظلم  من اغتصب الخالف
ألم يكن أولئك المنافقين  ؟  عليها السالم  ين وأئمة الكفر كما قالت فاطمةفقانمومن مردة ال

متظاهرين باإلسالم   وسلم وآله عليه اهلل صلى موجودون في الدائرة الضيقة حول النبي
 ومتربصين لإلجهاز عليه؟

 
لحديث الحوض يُ   النار في  معظم الصحابة  دخِّ

 عليه اهلل  صلىث بعد النبي  دح الذي  واالنحراف  االنقالب    إن                     
  ذلك ال يعني  أ  . القليل إالينجو من أصحابه يوم القيامة    ه لننإقوله    ؤكدي  وسلم وآله

بعدد هائل من المنافقين والمنقلبين    كان محاطاً   وسلم وآله عليه اهلل صلىن النبي  أ
 "ليردن،  وسلم وآله عليه اهلل  صلىوالناكثين والخائنين؟ ونستجلي ذلك من قول النبي  

 فأقول: أصحابي دوني اختلجوا عرفتهم  إذا الحوض حتى أصحابي من أناس علي  
ال  إلى النار وال يبقى منهم  إوبعد ذلك يؤخذون    .أحدثوا بعدك ما تدري  ال فيقال:

في هذا الخصوص،    وسلم  وآله  عليه اهلل  صلى يقول النبي    كما  51".مثل عدد "همل النعم
 قال: هلم،  وبينهم  بيني من رجل خرج عرفتهم  إذا حتى  زمرة، إذاف قائم، أنا "بينا

 على ارتدوا بعدك إنهم  قال: شأنهم؟  وما قلت وهللا، النار إلى قال: أين؟  قلت:
 قال: وبينهم  من بيني رجل خرج  عرفتهم إذا حتى زمرة،  إذا ثم القهقرى،  أدبارهم

 بعدك ارتدوا إنهم  شأنهم؟ قال: وما قلت:  وهللا، النار إلى قال:  قلت: أين؟  هلم، 
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همل إال منهم  يخلص  أراه  فال القهقرى، أعقابهم  على رواية    52".النعم  مثل  وفي 
 أصحابي!  أصحابي فأقول: الشمال، ذات بهم  يؤخذ أصحابي من أناًسا "إن  ،أخرى 

  ، الصالح  العبد قال فأقول كما فارقتهم، منذ أعقابهم  على مرتدين يزالوا لم إنهم  فيقال:
َوَأنَت َعَلى   َعَلْيِهمْ  َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني ُكنَت َأنَت الرَِّقيبَ  ﴿َوُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيدًا مَّا ُدْمُت ِفيِهمْ 

ِإن  * َشِهيد   َشْيٍء  ِعَباُدكَ  ُكلِ   َفِإنَُّهْم  ْبُهْم  اْلَعِزيزُ  ُتَعذِ  َأنَت  َفِإنََّك  َلُهْم  َتْغِفْر   َوِإن 
 ن وْ لَ جْ فيُ  أصحابي  من رهط القيامة يوم علي "يرد   ، وفي رواية أخرى   53"﴾اْلَحِكيمُ 

 بعدك، أحدثوا  بما  لك علم  ال أصحابي فيقول: إنك  رب   فأقول يا  الحوض، عن
أدبارهم  ارتدوا إ نهم   الحوض،  على فرطكم  "أنا  ،القهقرى" وفي رواية أخرى  على 

ليخ  منكم  رجال وليرفعن  ال فيقال: إنك أصحابي! رب يا فأقول:  دوني لجنتثم 
بعدك  ما تدري  أخرى .أحدثوا  رواية  وفي   ممن رجال الحوض علي "ليردن  ، " 

 أصيحابي  رب أي  فالقولن:  دوني، إلي اختلجوا ورفعوا رأيتهم إذا حتى   صاحبني، 
 فرطكم  "أنا   ، " وفي رواية أخرى .بعدك  أحدثوا  ما ال تدري  إنك  لي:  فيقال  أصيحابي!

 فأقول:  دوني، اختلجوا  عرفتهم  إذا حتى منكم  رجال ليرفع لي أنظركم،  الحوض على
  ، وفي رواية أخرى   54" .بعدك  أحدثوا ما تدري  ال إ نك  فيقال:  أصحابي أصحابي!  ربي
فأقول:   عني، رسال فترهقون  بكم  سيؤتى وأنه الحوض على فرط لكم  أنا الناس! "أيها
 على  "إني   ،" وفي رواية أخرى .سحًقا سحًقا فأقول: بعدك،  بدلوا  إنهم فيقال:  أين؟

ربي،   فالقولن: أي رجال دوني ليقتطعن هللا  فو منكم،  علي   يرد من الحوض أنتظر 
 يرجعون على زالوا ما بعدك،  أحدثوا ما تدري  ال إنك  فيقول:  أمتي!  ومن مني

 اهلل صلىأوامر النبي  عهد و ملتزمين بو اوفياء  ظلوا    صحاب فكم من األ  55".أعقابهم
فوفقًا  ؟  و ينقلبوا أولم ينكثوا    عقابهمأ وا على  ولم يرتدُّ   استشهادهبعد  قبل و   وسلم وآله  عليه

يدخل   ال  أنه والمعنى  .؛ قليلون جداً كعدد همل النعم   التاريخ فان عددهم هو ألحداث  
 من "إن ،  وسلم وآله عليه اهلل صلىبل قال النبي    من االصحاب.  القليل إالالجنة  
النبي    لم يعط  ماذالن سبب  وكل ذلك يبي ِ   56أفارقه" أن  بعد يراني ال من يأصحاب

الحصول على    االخيربي قحافة عندما حاول  أ   بنضمانة ال  وسلم وآله عليه اهلل صلى
ر  اشأ ذ  إ د.  حُ الجنة لشهداء أ    وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي    عندما ضمنفضيلة لنفسه  

بي  أ  ابن. فقال  لهم أشهد "هؤالء  ،لاد وقحُ لى شهداء أ  إ   وسلم وآله  عليه اهلل  صلى النبي  
 صلى له النبي فقال جاهدوا؟  كما وجاهدنا أسلموا، كما أسلمنا بإخوانهم، ألسنا  :قحافة

وفي رواية أخرى هناك    " .بعدي ثواحدِ تُ  ما أدري  ال ولكن  بلى :وسلم وآله  عليه اهلل
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 لم  هؤالء "ولكن   ،ابي قحافة  بن ال  قال   وسلم وآله عليه اهلل صلىن النبي  إزيادة تقول  
 وآله عليه اهلل صلى  النبيقطاب السقيفة على  أ" وبانقالب  .شيًئا أجورهم  من يأكلوا

ًا.  سابقأو فضاًل    اً جر أصاًل أجورهم لو كان لهم  قد أكلوا أ قطاب السقيفة أ يكون  وسلم
لى السلطة فإن من  إ  عليه السالم علي  أمير المؤمنين اإلمام    جاءعندما  لذلك فإنه  و 

محاربة  ُأولى   كانت  اتخذها  التي  التي  ال خطواته  السقيفة  ألقطاب  المنحرفة  ثقافة 
أمير المؤمنين   ذ يقولإ جره في الدنيا.  أ ن يأكل  أمحاولة كل شخص  تأسست على  

 أصحاب  من المهاجرين واألنصار  من رجل  "وأيما   ،ذلك  في عليه السالم علي  اإلمام  
سواه  له الفضل أن يرى  وسلم وآله عليه اهلل صلى هللا رسول فإن على   لصحبته، 

أمير المؤمنين اإلمام  وبذلك هدم    ". هللا على  وأجره وثوابه هللا، عند   غداً  النير  الفضل 
صهاك    ابنبي قحافة و أ  ابن  هسسأ الرجاء الدنيوي من الجهد الذي    عليه السالمعلي  

  وسلم وآله  عليه  اهلل  صلىرغم تحذير النبي    وارتكبوا الموبقاتوتشبثوا به  عفان    ابن و 
 عليه اهلل صلىحداث التاريخ تحذير النبي  أهنا يتذكر كل متدبر في  إذ  .  من ذلك 

 رقاب بعضكم  يضرب كفاًرا بعدي ترجعون  "العرفنكم   ،قائالً   ألصحابه  وسلم وآله
سينحرفون لذلك    أن االصحاب  كان متأكدًا من   وسلم وآله عليه اهلل صلى  فالنبي   بعض"!

" لهم،  كفاراً   العرفنكم قال  بعدي  أ ترجعون  يف".  يهددوا    صحاباأل عل  لم  الم  ذلك؟ 
الف من  بي قحافة اآلأ   ابن لم يقتل ويحرق  أ؟  السالم  اعليه  الزهراء  بحرق بيت فاطمة

بينهم   من  نويرة  أجالء  أصحاب  أ المسلمين  بن  مالك  فروة    رضي اهلل عنه مثال  وأم 
لم  نهم  أ بالرغم من  بدعوى االرتداد  والكثير من قبائل كندة    رضي اهلل عنهااالنصارية  

بي  أ   ابن ل  لم يبد ِ أ ؟  فةلخال ه مغتصبًا ل ليه ألنهم اعتبرو إيرتدوا بل رفضوا دفع الزكاة  
 وآله  عليه  اهلل صلىونبيه    تعاىل   ويفتروا على هللاعفان الدين    ابنو صهاك    ابن قحافة و 

نةا  حرقو وي   الدين   وامر ونصوصأوينتهكوا  الكذب    وسلم ويمنعوا الناس من    النبوية  السُّ
 ؟  أو نشرها تداولها
  تعبيراً عنه  ر  عب ِ ت  وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي    استشهاد  حدث بعد  إن ما          

الحوض وحديث تحذير المسلمين من ضرب رقاب  آية االنقالب وأحاديث    واضحاً 
  بعد النبي   بعضهم البعض وغيرها من األحاديث النبوية والتي أخبرت بما سيحدث

 ية مكانةان حمأهو    سيندل ِ المُ   ن ديدن كهنة السقيفةأال  إ.  وسلم وآله عليه اهلل صلى
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 وآله عليه اهلل  صلىوالنبي   تعاىل  هللا  دين يةاحم أهم عندهم من الصحابةمن يسمون 
نةو   وسلم فالصحابة المنحرفين هم عجول كهنة    . عليهم السالموأهل البيت  النبوية    السُّ

كذابون  الكهنة الدجالون وال  رلذلك وفَّ   !تعاىل البالط السقيفي، بل هم أهم عندهم من هللا  
 وآله عليه  اهلل صلى  النبي  ا أنفسهم وجادلو   ا ذين اختانو صحابة الية لل احم  مدلسون وال

لنا كهنة    موقدَّ   . عليهم السالموظلموا أهل البيت    نوهاخاطره وخ  اوكسرو ه  وعارضو   وسلم
  ي وحَ وحي يُ كأنها  أولئك الظالمين والمجرمين والخائنين    إنحرافات  البالط السقيفي

من    اً جزء   بالرغم من أنها كلها كانت   التعاليم القرآنية والنبوية تحل محل  وجعلوها  
الصحابة يتآمرون   قد بدأ من يسمون تحريفه. و من اجل  الدين  ضد االنقالب  اجندة 

المأساوية  حداث  لذلك رأينا األو   وسلم وآله  عليه  اهلل  صلىالنبي  قبل استشهاد  ضد الدين  
 الثرى. جسده الطاهر  قبل مواراته  و بل  ،  وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي    استشهاد بمجرد  

 
 نحراف  ال اقرارات الصحابة با

سموها  ع المنافقين و دَ السقيفي انحرافات وبِ كهنة البالط  لقد برر                      
كهنة البالط السقيفي    دافعوكان    !مقابل ذلكإلهيًا    اً جر أ بل وخصصوا لهم    اجتهاداً 

ن أولئك االصنام  أبالرغم من    هل الحق أ عن الحق و وابعادهم  لناس  هو اضالل ا
نه أحدث وحاول  أ بي قحافة على نفسه  أ  ابن لم يشهد  أ  وا بانهم انحرفوا! نفسهم اقرُّ أ
ينفعه؟  إ الذي لن  فلتة أصهاك    ابن لم يقر  أ ظهار تحسره  السقيفة كانت  مليئة   ن 

عليه ابتزاز لحق أمير المؤمنين اإلمام علي  ن السقيفة كانت  معاوية ألم يقر  أ؟  بالشر 
أنفسهم    وسلم وآله عليه اهلل صلى  النبي  صحابأ لم يشهد  أ  ؟ السالم نهم بدلوا  أعلى 

 بن البراء لقيت قال، " باه  أ  أن بن المسيب العالء قد روى ؟ فتعاليم الدين   رواوغيَّ 
 بن أخي  يا  فقال:  الشجرة!  تحت  وبايعته رسول هللا لك صحبت طوبى فقلت:  عازب

 كان مما شيئاً  عرفت "ما   ،مالك  بن لم يقل أنسأ  57بعده"! أحدثنا  ما تدري  ال إنك 
 ، لم يقل الزهري أ  58منها"؟  ضيعتم  ما  ضيعتم  وقد  الصالة  غير  رسول هللا  عهد  على

 أعرف ال  فقال: يبكيك؟  ما فقلت: يبكي وهو بدمشق مالك  بن أنس  "دخلت على
كانت الصالة ركنًا من اركان    إذا  59"؟ ْت عَ ي ِ ُض  وقد الصالة  هذه  إال أدركت شيئا مما

و  واجبًا  وليست  السقيفي  البالط  كهنة  يزعم  كما  الصحيح    إذاالدين  أداءها  كان 
  أال يعني تصريح انس أعاله أن الدين برمته قد ضاعضروري لقبول بقية العبادات،  

 صلى؟ وبما أن النبي  وسلم  وآله عليه اهلل صلى  خالل سنوات فقط من استشهاد النبي
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قد امر الناس بأن يصلوا كما رأوه يصلي بينما انس يطلق بعد    وسلم وآله عليه اهلل
يعني   فهذا  التصريح  ذلك  العقود  السقي أبعض  خط  بعد  فن  وسيطر  حكم  الذي  ة 

والدليل على ذلك  لم يكن امينًا على الدين.    وسلم وآله عليه اهلل صلى  استشهاد النبي
منين اإلمام  ؤ مير المأالصحيحة مرة أخرى في عهد  أن الناس بدأوا يتعلمون الصالة  

 ما أن صالتهوعمران بن حصين  موسى األشعري    وأب . حيث يقول  عليه السالمعلي  
الصالة التي    ماقد ذكرته  عليه السالممنين اإلمام علي  ؤ مير المأ  خلففي البصرة  

و  أنهم إما نسوها  أ موسى    وويقر أب.  وسلم وآله  عليه اهلل صلىالنبي  ها مع  انكان يصلي
بي  أ  ابن نقلب  اوكيف سيكون خط السقيفة أمينًا على الدين بينما    60.تركوها عمداً 

الدين على  الشيطان  يعتريه  الذي  الصالة    ابنوأدخل    قحافة  في  التكتف  صهاك 
وكان يقرأ "غير المغضوب عليهم وغير الضالين" بداًل عن "غير المغضوب عليهم  

ويغضب عندما  عفان يحرص على أكل الصيد وهو محرم    ابن وال الضالين" وكان  
يصرح معاوية بأنه ليس مهتمًا بينما    عليه السالميصححه أمير المؤمنين اإلمام علي  

وكل هذا يوضح أن "الصحابة"  ن يتحكم فيهم؟  أيام الناس وانما يريد  بصالة وص
ون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بانحرافهم.    أن مالك  بن  أنس   لم يروِ أكانوا يقرُّ

 فاصبروا شديدة  أثرة  بعدي سترون  "إنكم   ،قال لألنصار وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي
الحوض ورسوله  هللا  تلقوا حتى سيجد    61نصبر"؟  "فلم،  أنس أقر"   . على  فممن 

أال ُيَعد عدم  ؟  سقيفة وخطهم المنقلبقطاب الأليس من  أ نصار" "أثرة شديدة"؟  أل"ا
ضاعوا جهدهم  بذلك يعني أنهم أ و   وسلم وآله  عليه اهلل صلى صبرهم أنهم عصوا النبي 

 السابق؟
أ            الواضح  م  ن فمن  يُ معظم  ي  "صحابة"مون  سَ ن  من  لم  تعليم  الشربوا 

 وآله  عليه اهلل  صلىضاعت الصالة التي كانوا يؤدونها خلف النبي    االسالمية. لذلك
ليم االسالمية التي  اكيف سيكون الحال ببقية التعوعليه، عدة مرات في اليوم.  وسلم

عليهم ل البيت  أهواجه  ونتيجة النحراف معظم الصحابة فقد  ؟  تحتاج الى عقل لفهمها
با   السالم والقتل  من  الظلم  النبي  ألرغم    ،ة للصحابقال    وسلم وآله  عليه اهلل صلىن 

 صلىالنبي  بعد    عليهم السالمفكيف كان حال أهل البيت    62خيًرا" بعترتي "أوصيكم 
   !! ؟"الصحابة"  دين أولئككان ين وأ  وسلم وآله  عليه اهلل
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 تعني نصرتهم والبراءة من أعدائهم  عليهم السالمالحب والمودة للعترة 
  هلل   حبالن  إإن الدين االلهي منذ االزل مسألة والية وبراءة.                       

عليه   موسىل حبالوكذلك ال يجتمع    بداً أيجتمعان   ال   الرجيملشيطان  ل حب  الو  تعاىل
والحب   وسلم وآله عليه اهلل  صلى كما أن الحب للنبي  المنقلب.  لسامري  ل  حب الو   السالم

  عليهم السالمهل البيت  ابدًا وكذلك ال يجتمع الحب أل   نيجتمعا  لمسيلمة؛ الكذاب ال 
ألهل  مودة  ال  يضاً أال تجتمع  والحب لمن اغتصب الخالفة. على نحو مماثل فإنه  

ال  مع عليهم السالم  البيت  الذين  على  ترضي  طلب  حقهم    واواغتصبوهم  ظلم أولئك 
الكاذبة    واوفبركوهددوا بحرقها    عليها السالموهاجموا بيت فاطمة الزهراء   المرويات 

نة  واوحرق  وسلم وآله عليه اهلل صلىها للنبي  و ونسب أمير المؤمنين    واوقاتل  ةالنبوي  السُّ
  جدهبالقرب من  ه  دفن  وا ومنع  عليه السالمالحسن  وقتلوا اإلمام    عليه السالم  اً علياإلمام  

عليهم  وبقية األئمة األطهار    عليه السالموقتلوا اإلمام الحسين    وسلم وآله عليه اهلل صلى
لذلك فإن  و   تعاىل مر هللا  أنوح ال يعصم من    ابن فالسقيفة وأقطابها كجبل  .  السالم

إن  فوبذلك  .  الهالك في الدنيا واآلخرة لى إال إال تقود  أقطاب السقيفة الترضي على  
لها معايير يجب االلتزام    عليهم السالمصوفة ألهل البيت  المطلوبة والمو لهية  لمودة اإلا

. ويجب عليه  هل الحق ويواليهمأ ن يواد  أيجب  الحقيقي  . فالمؤمن  بها وبمواصفاتها 
ويتبرأ منهم.  والغدر والكذب    الظلم والنكوث والخيانةالنفاق و هل  أ يبغض  ايضًا أن  

والبغض وال    ودال الية والبراءة و الو لهية في  المعايير اإل  لم يفعل ذلك فإنه لم يلبِ   إذا و 
ولم يتبرأ منهم. فالقرآن  هم  ر ناَص و هل النفاق  ترضى على أ ألنه    مؤمناً نسميه  ن  أيمكن  

والمودة تعني    ".مودة "  كلمة  بل اختار  عليهم السالم  البيت  " ألهلحب"لم يختر كلمة  
ن المودة تعني مواالة المودود ونصرته وحمايته  إمعاني أكبر بكثير من مجرد الحب.  

.  كل من يظلمه ويؤذيه  التبرؤ من  يضاً أومقارعة الظلم الذي يستهدفه وهذا يستوجب  
ظلموهم  أولئك الذين  وبعد ذلك نترضى على    عليهم السالم  أهل البيتن نواد  أفال يمكن  

 اهلل صلىمام النبي  أ  ،ن ُيظهرأ  ما  . فليتخيل شخص وهم وقتلوهم واغضبوهم وعذب
النبي  وقد قال  ،  رضي اهلل عنه؛ الذي قتل حمزة  مظاهر الود لوحشي،  وسلم وآله عليه
نوع من  لن يكون ذلك  ألوحشي أال ُيِرَينه وجهه مرة أخرى!    وسلم  وآله عليه اهلل  صلى

 اهلل صلىسيكون موقف النبي  ماذا ف؟ وسلم وآله عليه اهلل  صلى نبي لضد االمعارضة 
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  وا واغتصب  عليهم السالمأهل البيت    واظلمتجاه من يترضى على من    وسلم وآله عليه
الزهراء  حقهم   فاطمة  بيت  بحرقها    عليها السالموهاجموا  المرويات    واوفبركوهددوا 

ونسب للنبي  و الكاذبة  نة  واوحرق  وسلم وآله عليه اهلل صلىها  أمير    وا وقاتل  ةالنبوي  السُّ
بالقرب  ه دفن  واومنع عليه السالمالحسن وقتلوا اإلمام  عليه السالم  اً عليالمؤمنين اإلمام 

األئمة    من  ثمانية و   عليه السالم  وقتلوا اإلمام الحسين  وسلم وآله  عليه اهلل  صلى  جده من  
السالماألطهار   و عليهم  ف ؟  األإلذلك  من  أكبر  والذي  مر  للحب  السطحي  الفهم  ن 
الذي فقد معناه ووزنه  و ن  و ن والمستحمقو ن والمستبغلو البسطاء والمستحمر يحتضنه  

ولكنه    عليهم السالمهل البيت  حب أ ن يتظاهر الشخص بأ. فال يمكن  نسانفي عالم اإل
التي ظلمت  بشرية  ال   هصنامأية احمهو    ة . فهدفه في هذه الحالال يتبرأ من اعداءهم 

وق  البيتوآذت  أهل  بمودة  عليهم السالم  تلت  يهتف  فالقرآن  البيت .  .  عليهم السالم   أهل 
تعني  و  بأتستوجب  بينما  النصرة  أيضًا  المودة  يكون حُ النصرة  تجاه  كْ ن  أولئك  منا 

البيت  واظلمالذين   البيتكحكم    عليهم السالم  أهل  ف فيهم   عليهم السالم  أهل  بيَّ .  نت  قد 
ابي قحافة    ابن ؛  ذ وعدت بلعن ظالميهاإا بوضوح  حكمه  عليها السالم  الزهراء  فاطمة

عليه  كما رفض أمير المؤمنين اإلمام علي  في كل صالة تصليها.    صهاك،  ابنو 
وبما أن هذا  مبايعتهم بل وسماهم الناكثين والخائنين والكاذبين والظالمين.    السالم

علي   اإلمام  المؤمنين  أمير  موقف  من    عليها السالموفاطمة    عليه السالمهو  تجاه 
عليهم  أهل البيت   عداءأ من  فعلى المؤمن الحقيقي أن يعلن البراءة  اغتصبوا الخالفة،  

مؤمن  يتقرب به ال  قرباناً   جعل هذاوي  عليهم السالم  ويلعن من ظلموا أهل البيت  السالم
  ال يعتلي   نساناإل. علينا أن تذكر أن  وسلم وآله عليه اهلل صلى لنبيه    وأجراً   تعاىل لى هللا  إ

هم. فهل دفع الذين  ئعداأ من  أ بر ت و  عليهم السالم  أهل البيت ادد و  إذاال  إمراقي االيمان  
أين  ذلك بدقة؟  أداء  ب  وسلم  وآله عليه اهلل  صلىجر للرسول  نهم مسلمين األأيدَّعون  

هل يصل االنسان  وقد نشأنا وال نعرف عنهم شيئًا؟    عليهم السالممودتنا إلى أهل البيت  
ألم   والكذب؟  الصدق  بين  الفرق  عرفنا  هل  يعرفه؟  ال  شخص  تجاه  المودة  درجة 

  ماذا لبأن نكون مع الصادقين؟ الم نكتشف أكاذيب اقطاب السقيفة؟ ف  تعاىل يأمرنا هللا  
  إذاسنقول    ماذااذبين بينما لم نعلم عن الصادقين شيئًا؟  فتحتنا مجتمعاتنا تجاه الك
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ال نعرفهم؟ ومن الذي    نناإنقول  س؟ هل  عليهم السالمالبيت    أهلعن    تعاىل  لنا هللا أس
الذي  أجعلنا ال نعرفهم؟     اعن  أبعدهم و   عليهم السالم  البيت   أهلئمة  أنا عن  بعد أليس 

و نار.  أما جنة  إالدين واآلخرة فمر  أنه  إ  !مر جلل ؟ فاألوالتبرؤ منهيستحق اللعن  
أو موقعه الذي    مهما كان موقعه التاريخي  بداً أ   ألحدمر ال يتحمل مجاملة  أوهذا  

نحن نترضى  بينما    عليهم السالم  ألهل البيت  الحقيقية  تنامود  فأين.  اكتسبه بالغصب
ن  يكث ن والناين والغادر ي بالكاذب  عليه السالمعلي  أمير المؤمنين اإلمام  على من وصفهم  

  حب ي نوع من المودة هذه التي بازدواجية شيطانية تدعي  أن؟  ين والظالميوالخائن
  تعاىل   هللا  واحاد  أولئك الذي تترضى على  ومع ذلك    عليهم صلوات اهلل وسالمه  أهل البيت

البيت  وامَظلَ و   وسلم وآله عليه اهلل صلىورسوله   هم  و مهم وسم  و لتَ وقَ   عليهم السالم  أهل 
أن هذه المودة ذات  ما  اعتقد شخص    إذا؟ فتعاىلدين هللا    وافرَّ هم وحَ و بهم وسَ و حبَ وذَ 

 وآله عليه  اهلل  صلى ورسوله  تعاىل  هي مودة يرضاها هللا والمختلة المعايير المزدوجة 
القوم الظالمين والكاذبين والخائنين    نن يرضى عأال يقبل    تعاىل  ن هللافهو واهم أل  وسلم

قلبان في جوف  إ والناكثين والغادرين.   القلب  ذلك  لم يكن    إذا مرئ و اذ ال يجتمع 
سكن فيه ليحمي ازدواجيته  الذي    فقد شغله الشيطان  تعاىل أهل هللا  و   تعاىل هلل    خالصاً 

  تعاىل  الذين حادوا هللا  واد  يلى الذين ظلموا و إ ركن  جعل الشخص يت المعتوهة التي  
  أهل البيتن مواددة  إ .  حقوق المظلومينتنكر ل ي و   وسلم وآله عليه اهلل  صلىورسوله  

هم وظالميهم وهذا فرض  ئهي نصرتهم ونصرتهم تعني البراءة من اعدا  عليهم السالم 
الطريق الوحيد الذي  . إن هذا هو  ال بهإيمان  إ مانية التي ال يستقيم  يمن الفروض اإل 

الم مآسي  من  الناس  تيخرج  التي  والحاضر  الهداة  راكمت  اضي  تغييب  بسبب 
 الناس.   ة ن حيا عالحقيقيين 

 
نة   عليهم السالم النبوية الحقيقية هي في ات ِّباع أهل البيت  السُّ

 ﴿ِإنََّما َوِليُُّكمُ   ية التي تقول،القرآن اآلية  قد رأينا في بداية الكتاب  ل                    
اَلةَ ّللا ُ َوَرُسوُلُه   َراِكُعونَ  َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ َكاَة َوُهْم  وقد    ﴾ .َوُيْؤُتوَن الزَّ

. وتلك  عليه السالماجمع المفسرون على أنها نزلت في أمير المؤمنين اإلمام علي  
ل  هو الخليفة االو   عليه السالماآلية القرآنية كافية لبيان أن أمير المؤمنين اإلمام علي  
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غ  ن يبل ِ أ  وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي  تعاىلمر هللا  أكما  .  وسلم وآله عليه اهلل صلى للنبي
 ﴿َيا   ،للناس عندما قال القرآن   عليه السالمأمير المؤمنين االمام علي    خالفة ووالية

َوّللا ُ َيْعِصُمَك   َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتهُ َوِإن لَّْم   َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِ ْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبِ كَ 
وعلى مسمع  عالياً  وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى النبي   عصدَ قد  فوكما رأينا  ﴾ .ِمَن النَّاسِ 

 من بهم وأنا أولى المؤمنين، مولى وأنا موالي،  هللا "إن   ، الف من الناس قائالً اآل
 وااله، من وال اللهم   -  مرات  ثالث قالها - مواله  فعلي  مواله  كنت فمن أنفسهم،

 واخذل نصره،  من أبغضه، وانصر من وأبغض أحبه، من وأحب عاداه،  من وعاد
اآلية.الغائب الشاهد فليبلغ   أال دار، حيث معه الحق وأدر خذله، من فنزلت   "  

واعتبرها هللا    . بالتبليغ النبوية للوالية العلوية  تعاىل   تعبر عن رضا هللاالتي    القرآنية
ذ  إ .  به للناس   تعاىلوُتمثِ ل كمال الدين واإلسالم الكامل الذي رضي هللا    نعمة  تعاىل

اإِلْساَلَم  َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم   ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمتُ ،  تعاىليقول هللا  
، "إني تارك فيكم خليفتين: كتاب هللا  وسلم وآله عليه اهلل  صلى  كما قال النبي  ﴾.ِديناً 

 يردا حتى يفترقا  لنحبل ممدود ما بين السماء واألرض وعترتي أهل بيتي وأنهما  
 مثل  فيكم  بيتي أهل "مثل،  وسلم وآله  عليه اهلل  صلىكما قال النبي    63".الحوض   علي  

هناك نصوص  كما رأينا أيضًا  " و .غرق  تخلف عنها نجا، ومن  ركبها من نوح سفينة
  عليهم السالم   هل البيتأ ن  أ حد  أرنا بالتمسك بالقرآن والعترة النبوية. وال ينكر  مُ كثيرة تأ

  كهنةيمدحهم المنصفون من  . ولذلك  ومتوافق   م منسج بحال  هم من حفظوا الدين  
قد  . فعليهم السالم بصحة مدرسة أهل البيت  قروا  أو   نهم م   تعلمواو بل  المذاهب المبتدعة  

شيخ أ االثنا   محمود  األزهر صدر  الجعفري  بالمذهب  التعبد  بجواز  فتواه  شلتوت 
"بالمذهب"    عليهم السالمبالرغم من أننا نتحفظ على تسميتهم لطريق أهل البيت    عشري 

فالمذاهب المبتدعة تعتمد على آراء الكهنة  .  او أن يجعلوه صنوًا للمذاهب المبتدعة
 صلى تستقي مباشرة من النبي    عليهم السالموتكون متضاربة بينما مدرسة أهل البيت  

ولذلك فهي صحيحة ونقية ومنسجمة. ولكن مع ذلك فهذه الشهادة    وسلم وآله  عليه  اهلل
  . ال يستطيع اي كاهن من كهنة البالط السقيفي ان يدحضهاشلتوت   محمودمن  

نفسهم "أهل  أحد "علماء" من يسمون  أمن    عليهم السالموهي فضيلة لمدرسة أهل البيت  
نة من خالل البحث  لى الحقيقة  إلباحث الذي يصل  ا ن  أ   من   رغمبال و   والجماعة".  السُّ

ه  نأال  إ  ،حد على الحق الذي عرفه واتبعهأ  أي  ال يحتاج بعد ذلك لتزكية منالعلمي  
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الذي    ضليلجل إزالة الت أ شلتوت هنا من محمود أمثال   ى نورد فتاو ال ضير في أن  
  درسة كهنة البالط السقيفي خالل قرون من الزمن في عقول العامة حول م  حقنه

البيت   فعليهم السالمأهل  اتْ .  على  حجة  هي  الفتاوى  ألنها هذه  السقيفي  الدين  باع 
 صادرة عن أركان وأقطاب الدين السقيفي.  

 
 يفة المعاصرين حول الدين األصيلفتاوى وإقرارات كهنة السق

محملقد                        االزهر  شيخ  شلتوتو قال   الجعفرية، مذهب إن"  ، د 
 ، شرعاً  به التعبد مذهب يجوز عشرية،  االثني اإلمامية الشيعة بمذهب المعروف

نة أهل مذاهب  كسائر اإل  64". السُّ هذا  زكى  الفتوى  قرار  وقد  شيوخ  أو  هل  أ كبار 
شيخ المذاهب   مثل  قال محمد .  د  األزهر المعتورة  الذي   محمود "الشيخ  ،الفحام 

 اللغة من اطالعه وتمكنه وسعة وعلمه وبخلقه به المعجبين  من كنت أنا شلتوت،
 التعبد أي جواز – بذلك أفتى وقد الفقه، ألصول دراسته ومن القرآن وتفسير العربية
في   أساس على مبنية فتوى  أفتى أنه أشك فال - اإلمامية الشيعة بمذهب

 شلتوت  الشيخ هللا "ورحم   ،الفحام قائالً  محمد.  د   األزهر ضاف شيخأ و   65".اعتقادي 
 قال حيث الشجاعة،  الصريحة في فتواه  فخلد  الكريم،  المعنى هذا  إلى التفت  الذي 

 النجار الرحمن ما عبد أ  66".الشيعة اإلمامية بمذهب العمل مضمونه: بجواز  ما
  ، يقر بصحة فتوى الشيخ شلتوت ويقول  يضاً أ بالقاهرة فإنه   للمساجد  مديراً الذي كان  

 األربعة والشيخ بالمذاهب تقييد بال نسأل حينما اآلن بها نفتي شلتوت  الشيخ  "فتوى 
على   ناي وفتاو  تفكيرنا في نقتصر ماذا لالحق.   عين صادف رأيه مجتهد إمام شلتوت 
األستاذ الشيخ المشهور محمد أبو زهرة فإنه  ما  أ  67". مجتهدون  وكلهم معينة مذاهب

 تتعلق تقول ما كل في أنها شك وال ...إسالمية فرقة الشيعة أن شك "ال  ،يقول
 يتوددون  "وهم  ، ويضيف قائالً   68".النبي  إلى  منسوبة أحاديث  أو  بنصوص قرآنية

 تاب ك  إلى رجعنا إذا و "،  كما يقول   69".وال ينافرونهم  السنيين  من يجاورونهم من إلى
نة و  الكتاب يعتمدون على نجدهم  عشرية، االثني إخواننا عند األصول ويقول    70".السُّ

 ترتيباً  عقيدة، ويرتبونها اإلمامة أمر يرون  عشرية االثنا إخواننا كان إذا و  "  ،مضيفاً 
  71."والرسالة المحمدية التوحيد  أصل  في معنا  فهم  ذكروها،  التي بالصورة تاريخياً 

 إخواننا وبين بيننا خالف من يبق لم  إذ:  صادقة كلمة نقولها وأخيراً  "،ويقر قائالً 
 وهو العمل، من موضع له ليس الذي النظري  الخالف ذلك إال االثني عشرية،

الشيخ  فتوى    ى الشيخ الغزالي كما زكَّ   72". التاريخ وقائع في خالفاً  أن يكون  إلى أقرب
 قطعت شلتوت، محمود الشيخ األكبر األستاذ فتوى  أن "وأعتقد  بأن قال،شلتوت  
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 وأهل السلطة أهل  من المخلصين  لجهد  واستئناف السبيل، في هذا  اً واسع اً شوط
 األمة، تأكل سوف األحقاد  أن  من المستشرقون، لما يتوقعه وتكذيب ،جميعاً  العلم 
 الطريق بداية  نظري، في  الفتوى  وهذه  ...ية واحدة ا ر  تحت صفوفها تلتقي أن  قبل

 شرف  ويرون  محمد، برسالة يؤمنون  الشيعة إن"  ،ضاف قائالً أ و   73".العمل وأول
 المسلمين،  كسائر وهم  بسنته، استمساكه وفي  الرسول، هذا إلى انتمائه في علي

 .أما د   74".األمين الصادق من اآلخرين أعظم  في وال األولين  فيرًا  بش يرون  ال
 من  الوحيدان - والزيدية اإلمامية يقصد- المذهبان هما"  ،الرافعي فيقول مصطفى

نة أهل  مذاهب  مع اللذان يلتقيان الشيعة مذاهب  75أحكامهما" وفق التعبد ويصح  السُّ
 جانب إلى الجعفري،  المذهب اعتماد  من يمنع ما أرى  "ولست  قائاًل،ويضيف  

 - صرحوا "وقد ،المحدث السلفي محمد رشيد رضا قائالً   يقر  76".المذاهب األربعة
نة أهل  بها يتعلق مسائل ال في معهم  الخالف ألن الشيعة، يمانإ بصحة - السُّ
 أصاب  إلى ما  نظرنا إذا مسلمة. و  بأي يتزوج أن  له مسلم فالشيعي يمان،إ  وال  كفر

إلى   الحاجة أشد  في وأننا  المذهبية،  العداوة  بسبب  والضعف  التأخر من المسلمين
  77".ضرورية المذهب  في المخالف  مصاهرة أن لنا يتبين واالتحاد  والتعاطف  التآلف 

نة أهل أن اعلموا"  ،اما حسن البنا فيقول  إله ال كلمة تجمعهم  مسلمون،  والشيعة السُّ
نةو  .العقيدة أصل وهذا .هللا  رسول  محمداً  وأن هللا إال  وعليه سواء فيه والشيعة السُّ

ما  أ 78".بينهما فيها التقريب الممكن من أمور في فهو الخالف بينهما أما .التقاؤهم
قائالً  وأبي شلتوت أستاذ  ؛ المصري  بك  أحمد  األستاذ فإنه يصرح  نفسيهما    ، زهرة 

 محمد  به جاء ما وبكل وبالقرآن ورسوله باهلل يؤمنون  مسلمون، اإلمامية "والشيعة
  جداً  عظام فقهاء وحديثاً  قديماً  اإلمامية الشيعة وفي ...وسلم  وآله عليه  هللا صلى 

 تعد  ومؤلفاتهم  االطالع، واسعو  التفكير، عميقو وهم  علم وفن،  كل في وعلماء
 شيخ  - الباقوري  أحمدالشيخ    79".منها الكثير  اطلعت على وقد األلوف،  بمئات
نة قضية"  ،يقول   ،مصر سابق في    أوقاف  ووزير األزهر الجامع  هي والشيعة السُّ

 يقيمان الفريقين  فإن قضية علم،  أنها فأما  ... معاً  وعلم إيمان قضية نظري، في
 على مطلقا ويتفقان اتفاقا رسوله، وسنة هللا بكتاب اإليمان على باإلسالم  صلتهما
 في الفروع ذلك  بعد اآلراء اشتجرت فإن نعلم  فيما الدين  هذا في الجامعة األصول

 أخطأ   أجره  للمجتهد أن في سواء كلها المسلمين مذاهب  فإن والتشريعية، الفقهية
 سنة المسلمين إن "،طنطاوي قائالً  محمد سيد األزهر ويقر شيخ  80". أصاب أم

درجة يقلل ال اآلراء  اختالف  وإن  وبنبيه،  باهلل  مؤمنون  وشيعة  إيمان من 
 األردنية الجامعة في الشريعة كلية عميد؛  السرطاوي  محمودأما    81".األشخاص 
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 الشيعة الصالح:  سلفنا  قاله ما أقول  "إنني   ول، قفي  ، األردن في المفتين  كبار  وأحد 
 علينا، لهم  ما مثل عليهم ولنا األخوة، علينا حق لهم الدين، في إخواننا اإلمامية

 طهيقول  82". الفروع في هي إنما وجهات نظر، اختالف من وبينهم  بيننا يوجد ما
 ما "إن   ،سعود  بن  محمد اإلمام جامعة في  واألصول الفقه أستاذ  ؛العلواني  جابر
 نبياً  الصالة والسالم  عليه  وبمحمد رباً  باهلل يؤمنون  أنهم  ...الشيعة عقائد عن نعرفه

أعرفه .اآلخر  واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل ويؤمنون  . ورسوالً   عن والذي 
نة كإخوانهم  أنهم  الخليج،  ومناطق الجزيرة وفي العراق  في الشيعة المسلمين   السُّ

وجاهدوا   كافحوا  قد  اإليمان. أركان وجميع والقبلة والكتاب  الواحد  باإلله  يؤمنون 
نة كإخوانهم  وتحملوا . والمحتلين الكفار  وطأة  من اإلسالمية  البالد على للحفاظ السُّ
 البالد من كثير تحرير تم  وإخوانهم  علمائهم  وجهاد وبجهادهم  اآلخرون، ما تحمله

 "أما ،خالد  محمد خالد ويقر األزهري  83".وغيره البريطاني االحتالل اإلسالمية من
 من أعالمهم،  ننسى  أن يمكن وال خاص،  تقدير  نفسي  في فلهم  بالذات الشيعة
 غالله،أ من   اإلسالمي الفقه تحرير سبيل في وداعياً  سخياً  جهداً  بذلوا الذين أولئك

 إن  "،ً المقصود قائال عبد الفتاح ويصرح عبد  84".والشوائب  الرواسب من وتنقيته
 ومن أراد . الصافية ومرآته الصحيحة،  اإلسالم  واجهة هم الشيعة أن  عقيدتي  في
 خالل ومن الشيعة عقائد  خالل من إليه ينظر أن عليه اإلسالم، إلى ينظر أن

 ميادين  في الكبيرة الخدمات من الشيعة قدمه ما على شاهد خير  والتاريخ  . أعمالهم 
 لم أدواراً  لعبوا الذين هم األفاضل الشيعة علماء وإن .اإلسالمية عن العقيدة  الدفاع
 من التضحيات، أكبر وقدموا وناضلوا فكافحوا الميادين المختلفة، في غيرهم  يلعبها

تعاليمه اإلسالم  إعالء أجل   85".القرآن إلى وسوقهم  الناس وتوعية القيمة ونشر 
 في هي عشرية االثني للشيعة الفلسفية األفكار إن"  ،النشار  سامي علي د.ويقول  

 االثنا تختلف  تكاد ال أن  أقول،  وأكاد"  ويضيف قائالً ." بحتة إسالمية مجموعها
نة أهل من عقائد الخلف عن عقائدها،  في المعاصرة  عشرية  الخلف ومذهب ،السُّ

نة  أهل  جمهور من  الماليين عقيدة هو  مساعد  أستاذ  ؛الحصري  ويقر أحمد   86".السُّ
 ،جميعاً  نفهم أن يجب "  ، األزهر قائالً  بجامعة والقانون  الشريعة بكلية المقارن  للفقه

نة وأهل اإلمامية بين خالف ال أنه  بينهما خالف ال وأنه  .العقائد أصول في السُّ
نةو  )الكتاب األساسية اإلسالمي الفقه  مصادر  في أيضاً  نة  كأهل فاإلمامية  .( السُّ  السُّ

 ، كما يضيف قائالً   87" . وسلم( عليه  هللا )صلى محمد برسوله  واإليمان هللا  توحيد  في
والصوم   كالصالة ،مثالً  البحتة العبادات  في  اإلمامية: فقه  إلى  نظرنا  إذا  ونحن "

نة أهل وفقه فقههم  بين يذكر خالف  ال أنه نجد والزكاة،   قوالً  نجد ما فكثير  .السُّ
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 - اختالف  ال أنه كما الخ. ...المالكية أو الشافعية ورأي يتفق في العبادات لهم 
 من إال  المال كسب يحلون  ال فهم  البحتة، المالية أحكام المعامالت  في - أيضا
 الخالف  شقة أن لوجدنا والنظر، بالبحث فقههم، لو تتبعنا وهكذا  ...حالل طريق

 شقة توسعة إال  العملية هذه من يقصدون  ال  أفراد هم وسعوها الذين  لكن ضيقة،
د   88".المسلمين  بين الخالف  اإلخوان  مفكري  أحد ؛السباعي مصطفى .ويقر 

"قائالً   ، المسلمين  وفيهم  - الشيعة علماء من للمخلصين  دعوتي فأكرر فأعود، 
 العالم يعانيها  التي  المشاكل نواجه  أن  - المسلمين  كلمة في جمع الراغبون  الواعون 

 قلوب من العقيدة  جذور تجتث التي الهدامة،  انتشار الدعوات في اليوم  اإلسالمي
نة شباب السواء الشيعة وشباب السُّ قائالً   89."على   تنصب أن يجب "،ويضيف 
نة أهل من المخلصين  جهود  إزاء الكلمة، الشتات وتوحيد جمع إلى والشيعة، السُّ

 .ويقول د  90".من أساسها اإلسالمية وبالعقيدة  اإلسالمي بالعالم  المحدقة األخطار
نةو  الشيعة بين ليس أنه :يقال أن الحق ومن "  ،طعيمة صابر  في خالف من السُّ

 خالف  وهو الفروع،  في  الخالف وإنما  التوحيد،  على جميعاً  العامة، فهم األصول 
نة مذاهب   بين  ما يشبه   الدين بأصول  يدينون  ( فهم...والحنفية )الشافعية نفسها  السُّ
نةالكريم و  القرآن  في  وردت كما  به  اإليمان يجب  ما بكل  يؤمنون  كما المطهرة،  السُّ

 الحق  ومن بالضرورة.  الدين من  المعلومة في األحكام منه  بالخروج  اإلسالم ويبطل 
نة أن  وسنة هللا كتاب من يستمدان .  اإلسالم من مذاهب  مذهبان  هما والشيعة السُّ

بدران  91".رسوله  بجامعتي الحقوق  كلية في الشريعة أستاذ  ؛العينين  أبو ويقول 
   ...الرسول  بيت آلل تشيعوا المسلمين من جماعة الشيعة "،وبيروت اإلسكندرية

 إلى  والسعي التسامح روابط بهم  وتربطهم السنية، أهل المذاهب  مع يقيمون  وهم 
   ...والتنافر   بالتباعد يسمح  ال وهللا واحد، الدين جوهرألن   .الخالف  وجوه  تقريب 

نة أهل جمهور عن يفترقون  ال ذلك  مع واإلمامية   92".مسألة عشرة  بضع في إال  السُّ
 الروحي المضمون  إغناء في الفضل  أكبر  للشيعة "،بدوي قائالً  الرحمن عبد ويقر  

 عنيداً  قوياً  البقاء الدين هذا وهبت التي القوية، الحياة الخصيبة وإشاعة لإلسالم،
 لتحجر  ولوالها ، وقلقاً  تمرداً  أشدها حتى للنفوس،  النوازع الروحية إشباع على قادراً 

 أن الغريب فيها؟ ومن أمره  إليه سيؤول كان ماذا ليت شعري،  جامدة،  قوالب  في
 تشكيل في  الدور الروحي ناحية  الناحية،  هذه إلى كافية ية اعن يوجهوا  لم الباحثين 
 الشيعة لفظ إطالق إلى هنا نميل  ولهذا.... الشيعة. به قامت الذي العقيدة مضمون 

 الواحد عبد علي .ويقول د  93".اإلسالم في التيار الروحي من األول المقام  في
نة  أهل مع الجعفرية الشيعة يتفق " ، االجتماع لعلم الدولي  المجمع عضو ؛وافي  السُّ
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 باهلل ويؤمنون  اإلسالم، وأركان يقرون بالشهادتين  فهم  . اإلسالمية العقائد  أصول في
 هذا في عنا يختلفون  وال .  وشره خيره اآلخر، والقدر واليوم  ورسله وكتبه ومالئكته

معتقد  يوهن ال معتقدات  ببعض إال الصدد   .األصول هذه من أصالً  فيها أي 
كالصلوات   بالضرورة،  الدين  من علمت  التي  الفروع جميع يقرون  واإلمامية

واشتراطها،   والقبلة ومكانها، والكعبة  والحج،  وزمانه، والصيام والزكاة، المفروضة،
نةو  القرآن في  الثابتة األمور جميع وكذلك  حفني  حامد.  ما دأ  94".قطعية بداللة السُّ

 اإلسالمية  الدراسات على  والمشرف  بالقاهرة  األلسن  بكلية  العربي األدب أستاذ  ؛ داود
عليكار  أن المتدبر، للقارئ  أجلي أن أستطيع  هنا ومن"  ، فيقول   ، الهند بجامعة 

 أو  محضاً  نقلياً  مذهباً  الباحثين،  من  المخرفون والسفيانيون  يزعمه كما ليس  التشيع 
 مبادئه في مستمدا أو واإلسرائيليات،  بالخرافات واألوهام  المشحونة اآلثار على قائماً 

 في  - التشيع بل  .التاريخ في الخيالية من الشخصيات  وغيره  سبأ ابن هللا عبد من
 المذهب فهو تماما، الخصوم يزعمه على عكس ما – الحديث العلمي منهجنا نظر

 أن واستطاع جميعا، بالمنقول والمعقول  العناية كل عنى الذي األول اإلسالمي
 الشيعة به امتاز ما ولوال  .اآلفاق واسع شامالً  طريقاً  اإلسالمية المذاهب بين يسلك

 في  الروح المتجددة  هذه فيهم  لمسنا لما )المنقول(   و )المعقول(     بين توفيق من
 روح   مع يتنافى ال بما والمكان الزمان مع الفقهية مسائلهم  وتطوير االجتهاد
 الشيعة "،األعظمي حسن  محمد  األستاذ ويقول    95".الخالدة  اإلسالمية الشريعة
 يلد  لم  فرد صمد،  أحد،  واحد  وأنه هللا، إال  إله ال أن  يشهدون  عشرية االثنا اإلمامية

من جاء هللا،  رسول محمداً  وأن ،ءشي كمثله ليس وأنه يولد،  ولم   عنده  بالحق 
بالتقليد،  وال والبرهان بالدليل  ذلك معرفة ويوجبون  المرسلين،  وصدق   يكتفون 

 أن  ويقولون   ...  م ربه عند من  جاء ما  وبجميع ورسله هللا  أنبياء بجميع ويؤمنون 
 له جعل أو نبوة النبي،  في أو وحدانيته، أو تعالى، الباري  وجود  في شك من كل

 الناس من في أحد غالى من اإلسالم وكل دين عن خارج فهو النبوة، في شريكا
 نبوة  له أثبتأو   تعالى، هلل  العبودية درجة  عن وأخرجه غيرهم،  أو  البيت  أهل من
 ويبرؤون  اإلسالم   ربقة عن خارج فهو اإللهية، صفات من شيئاً  أو فيها مشاركة أو

 وطائفة "،الشرباصي فيقول أحمد  .اما د   96".وأمثالهم والمفوضة الغالة جميع من
 إذا و  المجتمع اإلسالمي.  في الكبير  األثر  ذات اإلسالمية، الطوائف  من الشيعة،

 وقائدنا:  سيدنا ورائدنا  بيت  الطهور:   النبوي  آل البيت  بحب  بدأ  قد  التشيع  كان
 هذه  جعلت  وقد  التاريخ،  عصور خالل  متميزة ذلك مسيرة بعد  اتخذ  فقد  هللا، رسول

 ومفكروه  ورجاله وأبطاله أعالمه للتشيع صار وتتسع، حتى تنفسح المميزة  المسيرة 
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 مواقف تاريخهم  خالل للشيعة وكان  ...عنه   إليه، والمدافعون  والداعون  وزعماؤه 
 مصادر في وشماالً  يميناً  وانتشرت تشعبت وتفرقت مرصودة، وبطوالت مشهودة،

الدكتورة   97".المختلفة التاريخ   اإلسالمي العالم  في ينتشر  "،الليثي  سميرة  وتقول 
 اإلسالم، إعزاز  نحو  البارز الملموس،  بدورهم  ويقومون  الشيعة من ماليين  المعاصر
 في ومؤلفاتهم،  ومعاهدهم  بجامعاتهم إيجابياً  يساهمون  وهم.  بحضارته والنهضة

قائلة ح زينبوتصر ِ   98". اإلسالمي الفكري  التقدم " الغزالي   الشيعة أن  أرى  إنني، 
نة األربعة لدى المذاهب  مثل إسالمية مذاهب والزيدية، الجعفرية  عقالء  وعلى ،السُّ

نة نة قيادات وعلى والشيعة السُّ  يتفاهموا  وأن واحد في صعيد يجتمعوا أن  والشيعة السُّ
ويقول    99".ببعض بعضهم  الشيعي والمذهب  األربعة المذاهب  ربط على  يتعاونوا  وأن

 كلية وعميد شمس عين بجامعة اإلسالمي والفكر األدب  أستاذ  ؛الشكعة مصطفى
 بيننا يعيشون  الذين الشيعة جمهور هم عشرية،  االثنا اإلمامية "، السابق اآلداب

نة  أهل نحن بنا  األيام وتربطهم  هذه  المذاهب تقريب  إلى  والسعي التسامح روابط  السُّ
 من ن و يبرؤ  فهم   ...بالتباعد   يسمح وال أصيل، ولبه واحد جوهر الدين ألن اآلن،

ويضيف    100."وضالالً  كفراً  ويعدونها الفرق  بعض لسان على جاءت التي المقاالت 
 الجامدة  البالية األفكار كل وطرحنا  جيدا،  النظر أمعنا إذا و  "،قائالً الشكعة   مصطفى

نة مذهب من كل بين  خالف كبير نجد فإننا لن ظهورنا، خلف   الشيعة  ومذهب  السُّ
تلميذاً  الذي   ...اإلمامية  أو اإلمامية الشيعة رأس الصادق جعفر لإلمام  كان 

 يتوفر لم ما الدينية والثقافة اإليمان من له ،ورعاً  فاضالً  إماماً  وكان الجعفرية،
 الشيعة"يين،  األزهر  أحد   ؛النصر  أبو ويقول فكري   101".معاصريه من آخر  إلمام 

 عن كثير  في والمعامالت العادات  حيث من يختلف ال عظيم إسالمي مذهب
محمد  102".األربعة مذاهبنا    ، دمشق جامعةب  الشريعة بكلية أستاذ ؛  الزحيلي اما 
التي   النبوية واألحاديث  الكريم القرآن  على  الفقهي  اإلمامية مذهب  ويعتمد "،  فيقول
 الشافعي، المذهب من قريب  اإلمامية وفقه  ...آل البيت   من أئمتهم حصراً  رواها

نة أهل فقه عن كثيرا يختلف وال  المذاهب  بقية كاختالف محدودة  مسائل في إال السُّ
   103".بعضها مع

في    عليهم السالموبالرغم من أن االقتباسات أعالها تضع مدرسة أهل البيت            
إناء واحد مع المذاهب المعتورة التي تنتهك التوحيد بتبني مفاهيم التجسيم والتشبيه  

وأنها تشوه صورة النبوة بتبني مرويات مفبركة تسيء للنبي  تنتهك جوهر العقيدة  التي  
هو  األهم  ن شاهدنا  أرِ ف الكثير من تعاليم اإلسالم إال  وتح  وسلم وآله عليه اهلل  صلى

ت  ودحض  االثني عشريةالشيعة االمامية  درسة  بصحة التعبد بمت  قر أن جميعها أ
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صورة  ا تشويه  حاولت  التي  والوهابية  التيمية  جل  أمن    األصيل  سالم اإللشائعات 
  مصادر نه في خضم انتشار  أيبدو  و .  عليهم السالم   مدرسة أهل البيتعن    ناسبعاد الإ

ن  أال  إلم يملكوا    الكهنةن أولئك  إف  العلميالنقد  التحقيق و ومناهج    تاريخيالبحث ال
من  ة  مستنير ال  عقولالنهم رأوا أن  أل  عليهم السالم  أهل البيت  طريق باع  وا بصحة ات ِ رُّ يقِ 

المعتورة وينتقلون    حولهم البيت   دين الى  بأعداد كبيرة  يغادرون مذاهبهم  عليهم   أهل 
 المنحرفة   مذاهبهم   وادحضأن ي  لم يستطيعوارة  عتوِ المذاهب المُ   كهنةإال أن  .  السالم
أولئك    يديأ  علىوالتضليل  الجاهلة التي تغذت بالجهل    مجتمعاتهممن    خوفاً وذلك  
  ومواقعهم  ائفهم وظالكاملة خوفًا على    يقةيكشفون الحق  هم النكما أ.  نفسهمأ   الكهنة

حتى ال يظهروا أمام قواعدهم بأنهم فاشلون  قرارات  االجتماعية لذلك قدموا تلك اإل 
وال يصرخ    )اإلسالم األصيل(   علميًا. بينما يصرخ كهنة آخرون بسبب انتشار التشيع

 دين.  فهمه لل استقامةمن ذلك إال من هو غير واثق من 
صل من أصول  أامة م اإل ونالحظ كذلك عدم مقدرة عقولهم على فهم أن           

البيت  الدين أهل  مدرسة  بين  االختالف  أن  يدعون  ولذلك  ومذاهبهم    عليهم السالم. 
لن يستطيع  فإنه  المعتورة هو في الفروع. ولكن نقول لهم أن من لم يفهم معنى الوالية  

ف ابدًا.  اإلمامة  معنى  يفهم  السقيفي  العب  تأن  البالط  اإل باكهنة  لهية  لنصوص 
وفرض  الحقيقي  ها  عناعن م  لها بعيداً يأو تو   السالم  معليه  أهل البيت   ةوالي  حول والنبوية  
فالناس بدأت اآلن تدرك الحقيقة. فما    . ناس لن يدوم طويالً على ال   الضالة   تأويالتهم 

وليًا على من    وسلم وآله عليه اهلل صلى الم يكن النبي لم تكن اإلمامة؟    إذاهي الوالية  
الوالية أن النبي أوَلى عليهم من    وسلم وآله  عليه اهلل صلى  رضي بواليته؟ اال تعني 

كامل تلك الوالية والصالحيات الى    وسلم وآله  عليه  اهلل صلى   نفسهم؟ ألم ينقل النبيأ
 اهلل صلى ليمارسها ليس فقط بعد رحيل النبي عليه السالمأمير المؤمنين اإلمام علي 

لم تكن    إذاتعني اإلمامة والخالفة    ماذافبل أيضًا في أثناء حياته؟    وسلم  لهوآ عليه
 كذلك؟

نأخذ    ماذال؟  عليهم السالم   دين أهل البيتلى  إ  ال نرجع جميعاً   ماذالوعليه ف         
صلى اهلل عليه وآله ن النبي  عيَّ فقد  موجود؟  مصادر المحرفة بينما األصيل والنقي  من ال

ال  . لذلك  حقاً   ينكرها من كان مؤمناً يستطيع أن  خلفاءه بنصوص واضحة ال    وسلم
وال يجب على    بطريقة تبعد الناس عن الحقيقةتلك النصوص    ن يتم تأويلأيجب  
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صلى اهلل عليه   نبي ال فقد عين    .كهنة البالط السقيفي فرض تأويلهم الضال على الناس 
  بدعاً ليس    صلى اهلل عليه وآله وسلم نبيال  دين من بعده ألنال مهام ب يقوم  من وآله وسلم

بأمر دينه من بعده.   يقوملبنفسه    ةفيخل و  أ هصييعين و وقد كان كل نبي    .من الرسل 
   .بداً أ مته همالً أ صلى اهلل عليه وآله وسلمن يترك النبي أوعليه فال يمكن 

 
 والبراءة من أعدائهم هو السالم الحقيقي   عليهم السالم التشيع ألهل البيت 

هو خيار كل من يريد    السالم  م عليهل البيت  هحقيقة فإن التشيع أل                    
ن  من تزيل  أ. يجب على الناس  صلى اهلل عليه وآله وسلم  ونبيه  تعاىل ن يسلك طريق هللا  أ

التشيع.  عقول المغلوط عن  الفهم    . سالمرسالة اإلبزغت  عندما  بزغ  قد   التشيعفها 
حديث الدار عندما   خالل أسس التشيع منهو الذي  وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي ف
  عليأمير المؤمنين اإلمام  وإتِ َباع    بطاعة  الناس  وسلم وآله  عليه اهلل  صلى مر النبي  أ

أهل  باع  ت ِ صبح ا يسالم ل مع اكتمال اإل ت نصوص الوالية والخالفة  اكتملو   .عليه السالم
ة أهل  ذ ال وجود للدين من دون وجود خالفإ.  قرآن ل تِ باع ابا   مقروناً   عليهم السالمالبيت  
 عليه اهلل  صلى قد جاءت على لسان النبي    "شيعة"كلمة  كما أن  .  عليهم السالم   البيت

 اهلل  صلى النبي عند ا و ناك نهم  أ   قال هلل عنهرضي ا  هللا عبد بن جابر . فعنوسلم وآله
 عليه اهلل  صلى النبي فقال   عليه السالم عليأمير المؤمنين اإلمام   فأقبل وسلم وآله عليه
ت اآلية  القيامة" فنزل يوم الفائزون  لهم وشيعته هذا إن بيده  نفسي "والذي  وسلم وآله

اِلَحاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَّةِ الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿ِإنَّ  القرآنية التي تقول،  104﴾.َوَعِمُلوا الصَّ
اِلَحاِت ُأْوَلِئَك   ﴿ِإنَّ  ،عالت هللا أنزل "لما  ،قال عباس ابن وعن الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 عليألمير المؤمنين اإلمام    وسلم وآله  عليه  اهلل  صلى  هللا  رسول  قال  ﴾ ُهْم َخْيُر اْلَبِريَّةِ 
عدوك   ويأتي مرضيين راضين القيامة يوم تأتون  وشيعتك أنت هم "  عليه السالم

ألمير   وسلم وآله عليه اهلل صلىقال النبي  فقد    ،كما ذكرنا سابقاً    105".مقمحين  غضاباً 
وكما رأينا،  "  .علي وشيعتك خير البرية  نت يا أ" ،  عليه السالم عليالمؤمنين اإلمام  

 إذا  عمار "يا،  رضي اهلل عنهمالعمار بن ياسر    وسلم وآله عليه اهلل صلىقال النبي  فقد  
 فإنه الناس ودع علي، مع فاسلك غيره  وسلك الناس وادياً  وادياً  سلك قد  علياً  رأيت

  استشهادنوا قبل  وَّ " وعليه فان الشيعة تكَ .هدى من يخرجك ولن ردى، على يدلك لن
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أمير  خالفة    وسلم وآله عليه اهلل صلى  النبيوقد جعل   .وسلم  وآله عليه اهلل  صلى النبي  
.  على الناس   وسلم وآله عليه اهلل صلىكوالية النبي    عليه السالم عليالمؤمنين اإلمام  

عليه   عليأمير المؤمنين اإلمام  وخالفة  يمان بوالية  ال ينفع تعبُّد من دون اإلوبذلك  
 رجالً  أن  لو  نبياً  بالحق بعثني  "والذي،  وسلم وآله عليه اهلل  صلىذ يقول النبي  إ .  السالم

 هللا قبل ما البيت أهل من األمر أولي بوالية يلقه لم  ثم  نبي سبعين بعمل لقي هللا
ألمير  البيعة   بأخذذلك    وسلم وآله عليه اهلل صلىوختم النبي    106."عدالً صرفًا وال  منه  

اإلمام   السالم عليالمؤمنين  خم.    عليه  غدير  جماعةكانت  كما  في   من هناك 
ويعلمون شرعية خالفته   عليه السالم علي ألمير المؤمنين اإلمام   يتشيعون  الصحابة 

الغفاري   ذر يوأب رضي اهلل عنه  سلمان الفارسيكان  و .  وسلم وآله عليه اهلل صلىللنبي  
وجابر بن   رضي اهلل عنه األسود بن  والمقداد رضي اهلل عنه وعمار بن ياسر رضي اهلل عنه

رضي    وخالد بن سعيد بن العاص  رضي اهلل عنه ومالك بن نويرة    رضي اهلل عنه هللا    عبد 
رضي    بن سعيد بن العاصوابان    رضي اهلل عنه   بن سعيد بن العاصوعمرو    اهلل عنه 
وحجر    رضي اهلل عنهومالك األشتر    رضي اهلل عنهوعمرو بن الحمق الخزاعي    اهلل عنه

من شيعة أمير    رضوان اهلل تعاىل عليهم امجعنيبة المنتجبين  من الصحا   بن عدي وغيرهم 
اإلمام   الناس  لذلك، يجب  .  عليه السالم عليالمؤمنين  بتدبر  تن  أ على  التاريخ  قرأ 

  تعاىل لى هللا  إجل تبيان الحق للناس والذهاب  أهم من  ؤ ويأخذوا الحق بقوة ويدفعوا دما
 غرور. متاع الال أ  ما هي الحياة الدنيا ألن

فقد             الحقائق  ىخفأولألسف  عنا  السقيفي  البالط  حيث  كهنة  يغذوا  .  لم 
يجد في التاريخ  العلمي  . إن الباحث  واألكاذيب والدجل والتدليس  ال بالترهاتإعقولنا  

  أخفوا عنا كل تلك الحقائق   ماذاللم تكن في متناول العامة. ف  التي  حقائق الكثير من ال
صد  و الناس وكرامتهم    بعقول   خفاف هذا استأليس  ؟  اً بلهاء دينيحتى أصبح العامة  

 عليه اهلل  صلى النبي    ضد االنقالب  الحقائق حول  خفاء  إ ليس  أ لحق؟  ل  هم لنداء قلوب
للناس؟    تضليلتحريف للدين و   السالم  معليه  التي اصابت أهل البيتمآسي  الو   وسلم وآله

اإل   ماذا ل خالل  هذا  من  للناس  المتعمد  مُ إ لهاء  البلهاء  ِض عالم  عليه  يسيطر  ل 
فقد حو  والمساطيل ن  و والتافه الحكام ؟  السقيفي    ؛ل  البالط  مجرمي الحرب، وكهنة 

إإعالمهم  و  البهائم.    مجموعةلى  الناس  سبب  إمن  والعلمي    التخلف ن  العقلي 
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نةالذي يسود في مجتمع ما يسمى أهل  سلوكي  وال د رفضت أن  ق   الناس  نأهو    السُّ
لى  إ من خالله    يدخلوا ن  بأ  وسلم وآله عليه اهلل صلىالنبي    هممر أل من الباب الذي  دخُ ت

النت  . مدينة علمه لذلك هي  ج ائفكانت  العلمي    الحتمية  االنحالل  و والفكري  الخزي 
  ونبيه   تعاىلنساني القابع في المجتمعات التي رفضت اختيار هللا  اإلالسقوط  السلوكي و 

 .  وسلم  وآله عليه اهلل  صلى
وتدبرت أوبعد             بنفسي  التاريخ  قرأت  وعرفت    ن  النبوي  والحديث  القرآن 
االنقالبيين والظالمين والكاذبين واآلثمين والخائنين  بعد ذلك  والي  أفكيف    الحقيقة، 

  تعاىل  هللا   وامرأل  تفاه است  المجرمون   ليست مواالة مثل هؤالءأ   والغادرين والناكثين؟ 
جزء من  المجرمون  ليست مواالة مثل هؤالء  أخرين؟  ولين واآل ته في األنَّ وحكمه وسُ 

  وسلم وآله  عليه  اهلل صلىن كسر النبي  أالبشرية بعد    لألصنام وصناعة    الناس  تضليل
تبع من يكتمون الحق بعد  أ ن  أعاقل  شخص  ي  ن ِ صنام الحجرية؟ فهل يطلب مِ األ

الظروف  ر لي  وفَّ العقل الستوعب و   تعاىلهللا    وأعطانيفي الكتاب    تعاىلنه هللا  ن بيَّ أ
مِ  يطلب  وهل  عقلي؟  لتفعيل  السقيفة    اقطاب تبع  أن  أعاقل  شخص  ي  ن ِ المواتية 

َوُرْهَباَنُهْم   ﴿اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهمْ   فيهم  تعاىلالذين قال هللا  مم السابقة  كون مثل األأو وكهنتهم  
ن  أتبع السامريين بعد أ ن أعاقل شخص ي ن ِ وهل يطلب مِ  107؟ ﴾ َأْرَبابًا مِ ن ُدوِن ّللا ِ 

 ؟البحث العلمي  خالل نات منالبي ِ  وصلُت إلى
 

 وتعرفت على الحقيقة وسأصدع بها 
الى  وقد             فأ   ن ول  هاب  عصدَ أوسيقة  الحقوصلت  الئم.  لومة    الذي خاف 

التي   التشريعات  من  مَ أحمي  ت يخاف  مثل  هو  السقيفة  عاصر  قطاب  قطاب  أن 
على    هل الحق خوفاً أ لى جانب  إلم يقف  بالحق و   عسكت عن الصدْ ، لكنه  السقيفة

والحرص على الحياة والدنيا   قطاب السقيفةأ. وبسبب ذلك الخوف من ودنياه  حياته
ولكننا لن نسمح  . عليهم السالمبيت المآسي بأهل ال وأحاطت هضاع الدين وحقائق  فقد

شوبه تقية وال  تالحق الذي ال  كل  ين بع سنكون صادلهذا بأن يحدث مرة أخرى.  
هم  ئمن اعدا أ  بر نت هل الحق و أ   . بل سنواليالحق كل  ظهار  إخوف وال تهاون في  

حياتنا موجهة  أن كل  و   عليها السالم  الزهراء  هل الباطل كما فعلت فاطمةأ على  و  دعنو 
هم. وبذلك فإنني  ئمن اعدا  والتبرؤومواالتهم ونصرتهم  عليها السالم البيت أهللخدمة  

أمير المؤمنين  و   وسلم وآله عليه اهلل صلىونبيه    تعاىلنصر هللا  أ نني  أ أعلن على المأل  
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  ا بهذ عليهم السالموذريتهما الطاهرة    عليها السالموفاطمة الزهراء    عليه السالم  اً علياإلمام  
قطاب السقيفة  أمن    عليها السالم  الزهراء  موقف فاطمة  ِبعُ تَّ أ   ننيكما أ  . العمل العلمي

.  عليها السالم   الزهراء  ن يدينني فليراجع موقفه من فاطمةأومن يريد  والعنهم لعنًا وبيال  
قد ربط    وسلم وآله ليهع اهلل صلىن النبي  ن يراجع دينه ألأومن ال يقبل ذلك عليه  

  وسلم  وآله عليه  اهلل صلىوأن غضب النبي    عليها السالم  الزهراء  فاطمة  غضبه بغضب
نغضب لغضبها    عليها السالم  الزهراء  . فموقفي هو موقف فاطمةتعاىل يعني غضب هللا  

الزهراء  ونرضى لرضاها   هي    عليها السالم وندعو على من دعت عليهم. وفاطمة 
المطهرين وهم جميعًا سفينة انقاذ    عليهم السالمحجة علينا جميعًا ألنها من أهل البيت  

 سفينة مثل فيكم بيتي أهل "مثل،  وسلم  وآله عليه  اهلل صلى قال النبي  . حيث  زماننا
  ابن اتبرأ من  ن  أله فقد قررت  " لذلك ك .غرق  تخلف عنها نجا، ومن ركبها من نوح

ظالم ضالل  عفان وعائشة وحفصة ومعاوية وأنتقل من    ابنصهاك و   ابنابي قحافة و 
 لى نور هداية السفينة.  إالسقيفة  

 
واعف    ي لوجهك الكريم وتقبله من  خالصاً هذا العمل العلمي    اللهم اجعل          

  . عليهم السالم  أهل البيت و   وسلم  وآله عليه اهلل  صلىمحمد  النبي  بجاه    يواغفر ل  يعن
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد وآله الطيبين  

 . الطاهرين
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 الحقيقة الضائعة: رحلتي نحو مذهب آل البيت حمد أ الشيخ معتصم سيد
م محمد على  أالسيدة 

 المعتصم
 كون شيعيةأن  أمن حقي 

 كنز العمال  المتقي الهندي 
 ؟ الخالفة المغتصبة: ازمة تاريخ ام ازمة مؤرخ ادريس الحسيني

لقد شيعني الحسين: االنتقال الصعب في رحاب  ....................... 
 المعتقد والمذهب

 هكذا عرفت الشيعة: توضيحات وردود ....................... 
   تفسير البغوي  الحسين بن مسعود البغوي  

 تاريخ بغداد  الخطيب البغدادي
 حاديث المقلوبة في مناقب الصحابة األ السيد علي الميالني

 صحابي كالنجوم أرسالة في  ....................... 
 )ع(  تيمية وإمامة علي   ابن ....................... 
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 آيات الغدير ....................... 
 إحقاق الحق وإزهاق الباطل  السيد الحسيني المرعشي 

نةدفاع من وحي الشريعة: ضمن دائرة  السيد حسين الرجاء   والشيعة  السُّ
 عائشة الحميراء الفاجرة وكفرها وزناها ولعنها  السيد سالم الزينبي الطيار

 هريرة  بوأ الحسين شرف الدين السيد عبد
 المراجعات  ....................... 
 النص واالجتهاد ....................... 

 زواج المتعة السيد عالء الدين القزويني
 مامية: عرض ودراسةعقيدة الشيعة اإل السيد هاشم معروف 
نةهل أ السلفية بين  السيد محمد الكثيري   واالمامية السُّ

   نهج البالغة الشريف الرضي 
 لباني ثم شيعني األ عبدالحميد الجاف الشيخ 

   ينابيع المودة لذوي القربى القندوزي الحنفي
 الصحابة في حجمهم الحقيقي  الهاشمي بن علي 

 حوار مع صديقي الشيعي ....................... 
 خصائص أمير المؤمنين  النسائي

 سنن النسائي  ....................... 
 فضائل الصحابة  ....................... 
 نةالسُّ مصابيح  ....................... 

 سالم والدولة اإل قرون أبو النيل عبدالقادر 
 1شفاء الذمم  ....................... 
 2شفاء الذمم  ....................... 
 ومن النهاية كانت البداية باسل محمد بن خضراء

 االمامة عهد هللا  حسن حجازي 
نة االمامة في القرآن و  .......................   السُّ

الصحبة والصحابة بين االطالق اللغوي   حسن فرحان المالكي 
 والتخصيص الشرعي 

 بحث في اسالم معاوية ....................... 
باالسانيد سلسلة مثالب معاوية بن ابي سفيان  ....................... 

 1الصحيحة  
سلسلة مثالب معاوية بن ابي سفيان في االحاديث  ....................... 

 2المرفوعة 
نةحرية االعتقاد في القرآن الكريم و  .......................   والنبوية السُّ
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داعية وليس نبيا! )قراءة نقدية لمذهب الشيخ محمد   ....................... 
 بن عبدالوهاب في التكفير( 

نصيحة لشباب المسلمين في كشف غلو العلماء  ....................... 
 المعاصرين في المملكة العربية السعودية

 نحو انقاذ التاريخ االسالمي ....................... 
 قراءة في كتب العقائد: المذهب الحنبلي نموذجا  ....................... 

 الحياة البرزخية  جعفر السبحاني
   إحياء الميت بفضائل أهل البيت جالل الدين السيوطي 

 تاريخ الخلفاء ....................... 
 صحيح البخاري: نهاية اسطورة  رشيد إيالل

 االمم ابتالءات  يوب أسعيد 
 زوجات النبي )ص(  ....................... 
 1معالم الفتن: الجزء  ....................... 

 في ظالل القرآن   سيد قطب
   كتاب سليم بن قيس سليم بن قيس الهاللي 

 سالم تاريخ اإل شمس الدين الذهبي
 تلخيص المستدرك  ....................... 
  كتاب تذكرة الحفاظ ....................... 
 سير أعالم النبالء  ....................... 

 الوهابية: في صورتها الحقيقية  صائب عبدالحميد
نةتاريخ  .......................   بعد الرسول  ا : ثالثون عامةالنبوي السُّ
 جل التقريب الحقيقيأحوار في العمق: من  ....................... 
 منهج في االنتماء المذهبي  ....................... 

نةالخدعة: رحلتي من   صالح الورداني  لى الشيعةإ  السُّ
 أكاذيب الوهابية ....................... 
 آل سعود  رايةم أسالم اإل رايةفقهاء النفط:  ....................... 
 الخطر الوهابي  ....................... 
سالم النبوي السيف والسياسة: صراع بين اإل ....................... 

 موي سالم األواإل
 الكلمة والسيف: محنة الرأي في تاريخ المسلمين ....................... 
نةأهل  .......................   شعب هللا المختار السُّ

 دفاع عن الرسول  ........ ...............
نةعقائد  .......................   وعقائد الشيعة: التقارب والتباعد   السُّ
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 مدافع الفقهاء: التطرف بين فقهاء السلف  ....................... 
مام مام علي حتى اإلالشيعة في مصر: من اإل ....................... 

 الخميني
 الجمل وقعة  ضامن بن شدقم 

 وقعة النهروان  ....................... 
 وقعة صفين  ....................... 

 دين النواصب عادل كاظم عبدهللا  
 الوهمي والحقيقي في سيرة عمر بن الخطاب  عبدالباقي قرنة الجزائري 
 قراءة في سلوك الصحابة  ....................... 

  القرآنتفسير  عبد الرزاق الصنعاني
 شبهة الغلو عند الشيعة  الرسول الغفار  عبد

 2- 1عظم شفاء الذمم من اتهام المسلمين للنبي األ ....................... 
 المجموعة الكاملة: االمام علي بن ابي طالب  عبدالفتاح عبدالمقصود 

 خزانة األدب عبدالقادر عمر البقدادي 
 الوهابية الى االثنا عشريةرحلتي من  عصام العمادي

التحول المذهبي: بحث تحليلي حول رحلة   عالء الحسون 
 المستبصرين الى مذهب اهل البيت

 و الخوارجأوقعة النهروان  علي بن الحسين الهاشمي
 السيرة الحلبية  علي بن برهان الدين الحلبي 

 حكام األ علي بن حزم األندلسي 
 سنن الدارقطني  علي بن عمر الدارقطني 

  علي بن محمد المالكي
 المكي

 الفصول المهمة في معرفة األئمة 

 في طريقي الى التشيع علي صالح فتاح
 مامة والصالة فلك النجاة في اإل علي محمد الحنفي 

نة مخالفة الوهابية للقرآن و  عمر عبدالسالم   السُّ
 أحكام القرآن    فخر الدين الرازي 

   تفسير الرازي  ....................... 
   األثر في النص على األئمة االثني عشر كفاية ....................... 
  الدر المنثور في التفسير بالمأثور ....................... 

 شرقت الروح أخيرا أ لمياء حمادة 
 يوم انحدر الجمل من السقيفة  نبيل فياض 
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رشيف مقاالت نبيل فياض التي نشرها في موقع أ ....................... 
 الناقد 

 ومن الحوار اكتشفت الحقيقة هشام آل قطيط 
لى هدم  إالشيعة وظلم السالطين: من فتنة السقيفة  ود المنداوي ممحمد مح

 القبتين 
 لى البعث إالحياة البرزخية: من الموت  الظاهر خليفة  محمد عبد

 حوارات في قضايا المرأة، التراث، الحرية  ....................... 
 لى الثقلين إالهجرة  ل اآلمدي امحمد كوز 

 راد الحق الواضح أبرهان الناصح لمن  محمد علي القشعمي
 السقيفة محمد رضا المظفر

 زواج المتعة محمد تقي الحكيم 
عبد الرحمان  محمد بن 

 السخاوي 
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع 

 خالفة الرسول بين الشورى والنص مركز الرسالة 
 البخاري  البخاري  إسماعيلمحمد بن 

 األدب المفرد ....................... 
  مسلم بشرح النووي  محيي الدين النووي 

  لإلمام أبي زكرياالمجموع شرح المهذب  ....................... 
 مسلم مسلم بن الحجاج النيسابوري 

   معرفة علوم الحديث ....................... 
  الموطأ مالك بن أنس

   مناقب آل أبي طالب محمد بن شهرآشوب 
محمد بن عبد الكريم  

 الشهرستاني 
   الملل والنحل

هل البيت أ اخترت مذهب الشيعة: مذهب  ماذال نطاكي محمد مرعي األ
 عليهم السالم 

 نعم لقد تشيعت وهذا هو السبب محمد الرصافي المقداد 
 هريرة: شيخ المضيرة  بوأ ريةأبو محمود 

نةأضواء على  .......................   النبوية  السُّ
 وركبت السفينة  مروان خليفات

 اكرمتني السماء  ....................... 
 اضاءات في الطريق: قراءة في احاديث عقائدية ....................... 

 بلون الغار بلون الغدير  معروف عبدالحميد
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 سلسلة األحاديث الصحيحة   ناصر الدين األلباني
 سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  ....................... 
 لجامع الصغير  صحيح ا ....................... 

 إسالمية ال وهابية ناصر عبدالكريم العقل 
 التعطش للدم عند الوهابية ....................... 
 هذه هي عقيدة الفرقة الوهابية: فاحذروها  ....................... 
 موسوعة الرد على الوهابية  ....................... 
 تحقيق عبدالسالم محمد هارون  -وقعة صفين نصر بن مزاحم المنقري 

 سالم كيف زيف اإل ياسر الحبيب 
 المفصلة  كذوبة عدالة الصحابة أ ....................... 
 المختصرة كذوبة عدالة الصحابة أ ....................... 
 البحوث القرآنية ....................... 
 همئل محمد في اعداآبيان  ....................... 
 الفاحشة: الوجه اآلخر لعائشة  ....................... 
 الليالي العلوية  ....................... 
 الليالي الفاطمية ....................... 
 الليالي الكاظمية ....................... 
 الليالي الغديرية ....................... 
 تحرير االنسان الشيعي  ....................... 
 محاكمة الطاغية الثاني ....................... 
 ليت قومي يعلمون  يا ياسين المعيوف البدراني 
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