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 تصدير

  

 السااااايد كتبهاااااا مقدماااااة األصااااال فااااا  هاااااو(  الوالياااااة حاااااول بحاااااث)  كتااااااب إن 

(  الشااااااي ة مااااان أسااااا فهم و اإلمامياااااة تاااااااري )  لكتااااااب الصااااادر باااااا ر محماااااد

ااااااب فاااااا  لمقدمااااااةا ُطِب اااااا  و,  فيااااااا  هللا عبااااااد للاااااادكتور  ساااااانة مسااااااتقل ُكتيِّ

ااااااا   إضاااااااافا  عليهاااااااا مؤلِّفهاااااااا أضااااااااف ثااااااام,  هجااااااار  1231  ب ااااااا  وسَّ

 . هجر  1233 سنة ثانية طب ة فُطِبع فيها البحث جوانب

 عااااان عباااااار  هاااااو(  الوالياااااة حاااااول بحاااااث كتااااااب علاااااى هاااااوامش)  كتابناااااا و 

 ال التااااا  الثانياااااة طب تااااا  فااااا (  الوالياااااة حاااااول بحاااااث)  كتااااااب علاااااى ت ليقاتناااااا

 جااااااوهر تماااااا  ال التاااااا  اإلضااااااافا  فاااااا  إال األولااااااى طب تاااااا  عاااااان لاااااافتخت

 . لها تأكيد ه  بل الكتاب أفكار

لنا  ااااد و   فياااا  جااااا  لمااااا النقديااااة م حظاتنااااا الكتاااااب علااااى ت ليقاتنااااا فاااا  سااااج 

 المؤلااااف ذكرهااااا التاااا  الفلساااافة خطااااأ بيااااان هااااو الهاااادف كااااان و,  أفكااااار ماااان

 الخلاااااال أوُجاااااا  علااااااى الضااااااو  تسااااااليط و,  الشااااااي ة و التشاااااايع والد  لتفسااااااير

 . الفلسفة هذه على اإلستدالل ف 

 مااااااتن علااااااى هااااااوامش بصااااااور  النقديااااااة ت ليقاتنااااااا ُنخااااااِر  أن ارتأينااااااا  ااااااد و 

اااااار كاااااا ,  الكتاااااااب   را تاااااا  أثنااااااا  للكتاااااااب نقاااااادنا متاب ااااااة القااااااار  علااااااى ُنيسِّ

 نقاااااادها علااااااى الكتاااااااب مااااااتن فاااااا  الفكاااااار  يقاااااارأ هااااااو و فيت اااااارف,  للمااااااتن

ل  . عليها تهميشا المسج 
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 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إمامناا و نبي ناا و سايدنا علاى السا م أتام   و الصا   أفضال و,  نال المي ربِّ  هلل الحمد

 . الميامين صحب  و الطاهرين آل  على و محمد المصطفى

 حااين أظفااار  ن ومااة الااى يرجااع حيااات  فاا  تاااري (  الواليااة حااول بحااث)  لكتاااب  

 ِباَنَهم أ ارأه - ا تنائا  الاى ت االى هللا رحما  والاد  باادر إذ - األولاى طب تا  فا  تلَقَّفُت 

 الفكار  و الروحا  إنصاهار  أوال ذلا  الاى يادف ن ,  مشااعر  و ِبلُب ا  عليا  ُمقِب 

 إخا   و ب ما  الي  تنتم  أسر  و بيئة ف  علي  عين    فتح ُ  الذ  التشيع ف  آنذا 

 الى يدف ن  و,  ال اطفة مستوى على الفنا  و لفكرا مستوى على الذوبان حد   يص ن

ة رغبت  و لل لم حب   و للم رفة تَطل    ثانيا ذل   ثقافياا و فكرياا ذاتا  بناا  فا  الُملِح 

 علياا  أحااَر ُ  و باا  أهااتم   كناا ُ  الااذ  ال قائااد  ببنااائ  يتصاال موضااو  فاا  ساايما ال

 ال لاوم طلاب الاى مياول  بحكام و حياتا  باكور  ف  الدين الى انجذب  د فتى   بوصف 

 يادف ن  و,  الطريا  هاذا سلو  الى بقليل ب د فيما ب  أد   الت  و الحوز  ف  الدينية

 الو ا  ذلا  مناذ اماتت  التا  نفسا  فا  الصادر المؤلاف مكاناة عما ُ  ثالثاا ذلا  الى

 . ب  ت ل قا و ل  إكبارا

 ليس  كتب صفِّ  الى د ال قائ بنائ  ف  أساسي ا دورا الكتاب هذا ل ب فقد بالف ل و  

:  مقاادمتها فاا  أذكاار الُ ماار ُمقَتَباال ماان الفتاار  تلاا  فاا  عليهااا أنكااب   كناا ُ  بالقليلااة

 شارف الحساين عباد للسايد,  المهماة الفصاول و,  اإلجتهااد و الان    و,  المراج ا 

 أميار حياا  و,  الغطاا  كاشاف حساين محمد للشي  أصولها و الشي ة أصل و,  الدين

 ثام  ,  الحدياد أبا  البان الب غاة نها  شار  و,  الصادر صااد  محماد دللساي المؤمنين

ع ا ا  ب اد فيماا األمر توسَّ  لكننا .  المقدماة هاذه فا  وصاف  فا  التوساع يسا ن  التوس 

 غيار محاولاة بوصاف  -(  الوالياة حاول بحث)  كتاب ظل   فقد ت م ق ُ  و توس   ُ  مهما

 اإلمامياة الشاي ة يراهاا كماا تشايعال أطروحاة علاى ال قلا  اإلستدالل نمط ف  مسبو ة

 مسايرت  فا  يرافقنا  - الحاديث ال صار ف  اإلمامية للشي ة دينية  مة أعلى بها تقوم

 ع ئمهااآناذا   الح  الت  للمرج ية رش َحتن  مكانة فيها بلغ ُ  الت  الدينية و ال لمية

 . بالف ل تتحق  م المها طفق  و

 و المنطقاة و ال را  ف  باألوضا  عصَف  فظرو ظل   ف  - ل  ت الى هللا شا  ُثم    

قاة فكرياة مراج ة على أنكفئ أن - أيضا ف َّ  َعصَفها أحدث   و و تا  مان أخاذ  م م 

ل الى  ادتن  و,  ص بة سنوا  جهد  و فكر   المحاال الى أ رب كان جوهر    تحو 

  ناعااة الااى م طيااا  ماان هااو الموجااود لمااا طبقااا باا  انتهاا  و,  اإلمكااان الااى مناا 

 مدرسااة صاحة و,  منهجاا  و أسسا  فاا  الماذهب  التشاايع بابط ن راسااخة ضاوعيةمو



 هوامش على كتاب بحث في الوالية
 

 
4 

ى الاذ  األمار,  منهجهاا و أسساها ف  الجماعة و السنة أهل  عان اإلنكفاا  الاى با  أد 

 . الجماعة و السنة أهل مدرسة الى اإلنتما  و التشيع

 بناائ  فا  دور لا  كاان ماا الى الفكرية المراج ة فتر  ف  أرجع أن الطبي   من و   

ل كنا ُ  نا اد   ارا   عبر المر  هذه النظر في  ألعيد ال قائد   م حظاات  أثنائهاا أُساجِّ

ينِ  تفكير و بحث ب د  و السانة أهال مدرساة الاى تحاولِّ  ب اد رأي ُ   د و.  عميقين جادَّ

 لكتااب النقدياة منا شاات  أُخاِر  أن( ,  السائل إتحاف)  كتاب  صدور ب د و الجماعة

 فيهاا كاان التا  الثانياة مسايرت  فا  لا  الثاان  هاو كتااب   فا (  الوالياة حاول بحث) 

 هااذا رافقناا  فقااد,  مختلااف بنحااو لكاان أيضااا حاضاارا(  الواليااة حااول بحااث)  كتاااب

 و,   الَِبا  فا  عقيادت  فيهاا يصوغ و بصمات  عليها يطبع األولى مسيرت  ف  الكتاب

 لا  منتقادا عقيادت  فيهاا أصاوغ ت ليقاات  علي  ألطبع الثانية مسيرت  ف  اليوم يحضر

 فا  صااد ا كنا ُ  فقاد,  الحاالتين ف  الصد  و اإلخ   أجانب أن دون,  عن  ُمنَقلِبا

 . القصد ورا  من هللا و,  رفض  ف  صاد  اليوم أنا و,   بول 
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بوصاف  ظااهر  طارئاة فا   علاى دراساة التشايع (1)جرى ب   الباحثين المحادثين,

القطاا  الشااي   فا  جسام األمااة اإلسا مية بوصااف   المجتماع اإلسا م , والنظاار إلاى

م ينااة أد  إلااى  اجتماعيااة تكااون علااى ماار الاازمن, نتيجااة ألحااداث وتطااورا   طاعااا

 ل  الجسم الكبير ثم اتسع الجز  بالتدري .بجز  من ذ تكوين فكر  ومذهب  خا 

ف  تلا  األحاداث والتطاورا  التا   وهؤال  الباحثون ب د أن يفترضوا ذل , يختلفون

 الظاهر  ووالد  ذل  الجز . أد  إلى نشو  تل 

هااو ( 3)السياساا  المزعااوم  فماانهم ماان يفتاار  أن هللا عبااد هللا باان ساابأ هللا ونشاااط 

 األسا  لذل  التكتل الشي  .
                                                           

 لاادى السااائدو ال ااام اإلتجاااه أن حقيقااة علااى بوضااو  يقااف أن الُمَتتِبااع يسااتطيع ( 1)

 ظااهر  التشايع بأن القول هو,  حديثاو  ديما الِفَر  عن الباحثينو المؤرخينو ا ال لم

 الموضااوع  ال لماا  البحااث يفرضاا  مااا هااو هااذاو , اإلساا م  المجتمااع فاا  طارئااة

ن فلاام.  ت ااالى هللا شااا  إن ساايأت  كمااا الاادليل الااى المسااتند  ال ااام اإلتجاااه هااذا يتكااوَّ

 . اعتباطا

 , نفساها اإلس مية الرسالة من المنبثقة األطروحة أن  على التشيع الى النظر أماو    

 فهاذا,  ياده علاىو سالمو عليا  هللا صالى هللا رسول عهد على كان  التشيع والد  أنو

اارو يجهااد مااا ,  ترويجاا و تأصاايل  ماان أجاال – المؤلااف ماانهمو - اإلماميااة الشااي ة ُمَنظِّ

 . الشأن هذا ف  السائدو ال ام لإلتجاه خ فا

 تفساير باأن آخارو بنحاو اإلمامياة علماا  كباار ب ا  في  اعترف الذ  الو   ف و   

,  ال اام اإلتجاه يخالف تفسير هو اإلمامية الشي ية المدرسة ُتقدم  الذ  بالشكل التشيع

 ُمحااَدث رأ  أناا  علااى إظهااارهو , ال ااام اإلتجاااه هااذا تحجاايم علااى هنااا المؤلااف ي ماال

 هااذا فاا و . للحقيقااة مغااايرا تصااورا ر  للقااا في طاا ,  عبارتاا  باا  تشاا  كمااا محادود

 نقاول أن لناا بال.  التاريخيةو ال لمية األمانة تقتضي  ماو , ال لم  المنه  عن خرو 

 واجا   اد نشاأت و التشايع والد  عان اإلمامياة الشي ية المدرسة ُتقدم  الذ  التفسير إن

 . تهاذا المدرسة الى ينتمون ُمحَدثين أكاديميين باحثينو مؤرخين من رفضا
 

اار  ماان الُمحااَدثين لاادى عااام اتجاااه ماان الاارغم علااى (3)  رأ  لقطااوا - التشاايع ُمَنظِّ

 غيار مانو حساين طا  كالادكتور الشاي ة غيار مان أكاديميون باحثون ارتآه مما خيط 

 بان هللا عباد بإسم شخ  وجود إنكار على - فلهاوزن األلمان  كالمستشر  المسلمين

 علما  تحقيا  الاى يساتند ال اإلنكاار هاذا أن إال,  مختلَقاة وهمياة شخصاية أن و , سبأ

 هاا و , ونشاااط  وجااوده تؤكااد التاا  القاارائنو الشااواهد ماان الكثياار هنااا و , ُمااتَقن

 . لإلثبا  كمستند علميا صالحة - األ ل على - بمجموعها
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عل  علي  الصا   والسا م, وماا  م من يرد ظاهر  التشيع إلى عهد خ فة اإلمامومنه

سياساا  واجتماااع  علااى مساار  األحااداث. وماانهم ماان  هيااأه ذلاا  ال هااد ماان مقااام

التسلساال التاااريخ   أن ظهااور الشااي ة يكماان فاا  أحااداث متااأخر  عاان ذلاا  فاا  ياازعم

 للمجتمع اإلس م .

هاذا االفتارا  واالعتقااد:  البااحثين إلاى (1) والذ  دعا فيما أظان كثيارا مان هاؤال 

المجتماع اإلسا م , هاو أن الشاي ة لام يكوناوا يمثلاون  بأن التشيع ظاهر  طارئاة فا 
                                                                                                                                                                      

 الفتنااة أحااداث فاا  ساابأ الباان السياساا  النشاااط عاان يقااال أن يمكاان أو  ياال مهماااو    

 عقيااد  ُتساامم منحرفااة أفكااار بااث مسااتوى علااى نشاااط  هااو الثاباا  نأ إال,  الكباارى

 التا  الواحاد  األماة ثقافاة فا  عقيد  طابع ل  انشقا  إحداث على ت ملو , المسلمين

 ُيَفااارِّ و المساالمين وحاااد  يضاارب,  اإلساا مية األماااة أساسااها علاااى ُبنياا و تكوناا 

 الو . آناذا  الفتنة ثت أحد الذ  السياس  اإلنقسام صد  رأب دون يحولو , جماعتهم

 . المذهب  التشيع لوالد  األساسية ال وامل من كان النشاط هذا أن ف  ش 
 

 الاذين البااحثين مان كثيار نظار ُيرجاع فاالمؤلف. شايئا الحا  مان يغنا  ال الظنو (1)

 يصاف  افتراضا  تحليال الى اإلس م  المجتمع ف  طارئة ظاهر  بأن  التشيع وصفوا

 القاار   ذهن الى يتسلل أن يريد كأن و . التحليل هذا على يرد ثم عنده ظن  بأن  هو

 , وجياا  سابب مان للتشايع نظارتهم فا  ينطلقااوا لام البااحثين هاؤال  باأن ي تقاد ليج لا 

 ب اد ثم,  كأسا  ال ددية النسبة مجرد على اعتمد  سطحية م اينة من انطلقوا إنماو

 الاى نظاروا الاذين البااحثين مان اآلخر الفري  ُيهِمل القضية بهذه(  الكثير)  يرم  أن

  اد  ولا  حساب البااحثين هاؤال  مان كثيار كاان فاإذا,  طارئاة ظاهر  أن  على التشيع

 منهم اآلخرين منطل  هو فما,  التشيع عن فكرت  تكوين ف  ال ددية النسبة من انطل 

 أساساا ياةال دد النسابة باعتمااد يارمهم لم أن  دام ما التشيع الى نفسها النظر  لهم ممن

 . ؟ النظر  هذه ف 

,  القضااايا تحلياالو النظريااا و األفكااار مااع الت اااط  فاا  الطريقااة هااذه أن أعتقااد    

 أساساا ال ددياة النسابة اعتمااد فرضاية كان  فإذا,  ش   ف  ال لم  المنه  من ليس 

 الساابب تحلياال مقااام فاا  ُتطاار  ألن  ابلااة فرضااية,  كاسااتثنا  التشاايع الااى النظاار فاا 

 إحادى تكاون أن ت دو ال فه ,  طارئة ظاهر  بوصف  التشيع الى النظر ورا  الكامن

 الماانه  فيقتضاا ,  الدراسااةو المنا شااة بساااط علااى توضااع التاا  المحتملااة الفرضايا 

 المحتملاة الوجاوه كال بدراساة القضاية تحليالو , لوحادها عليهاا التركياز عادم ال لم 

 . شخصية ظنون على القائمة سيما ال يةاإلنتقائ بهذه يت امل ال ال لم  فالمنه .  لها

 فا  تارى التا  النظار وجهاة ب ار  بحثا  بادأ حينماا المؤلف أن ف  ه  المفار ةو  

 ف  تكون  د الشي   القطا  أن يرون الباحثين هؤال  أن ذكر,  طارئة ظاهر  التشيع
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فقااد أوحاا  هااذه  صاادر اإلساا م إال جااز  ضاائي  ماان مجمااو  األمااة اإلساا مية. فاا 

يع هاو هو القاعد  ف  المجتمع اإلس م , وأن التشا الحقيقة ش ورا بأن ال  تشيع كان

 والظاهر  الطارئة الت  يجب اكتشاف أسبابها من خ ل االستثنا 

 تطورا  الم ارضة للوضع السائد.

لتميياز القاعاد  واالساتثنا  أو ( 1) ولكن اتخاذ الكثر  ال ددية والضئالة النسبية أساساا

منطقيااا, فماان الخطااأ إعطااا  اإلساا م الاا  شااي   صاافة  األصاال واالنشااقا  لااي  شاايئا
                                                                                                                                                                      

 طبقااو . خاا  فكار  تكوين الى أد  تطورا و أحداث نتيجة اإلس مية األمة جسم

 النسابة م ايناة الاى طارئاة ظااهر  بوصف  التشيع الى النظر إرجا  فإن ال ر  ذاله

 طبقااو الباحثين هؤال  ألن,  ال ر  هذا مع تتناسب الت  الفرضية يكون لن ال ددية

ار ماا اإلعتباار بنظار أخذوا  د,  لفكرتهم المؤلف ذكره الذ  لل ر   التشايع عنا  ي بِّ

 الفرضاية فتكاون,  اإلس مية األمة ثقافة ف  اموجود يكن لم خا  مذهب  تكوين من

 الااى نظااروا الباااحثين هااؤال  أن - شخصاا  ظاان علااى بنااا  لااي و - علميااا األ اارب

,  التطاورا و األحاداث بف ال المسالم المجتمع على طرأ فكريا انشقا ا بوصف  التشيع

 . ال ددية النسبة أسا  على لي و , األسا  هذا على طارئة ظاهر  فاعتبروه
 

 ظااهر  التشايع العتباار كسابب يظن  أن  ذكر ما على مبن  المؤلف من الرد هذا (1)

 بهااذا التشاايع ياارون الااذين الباااحثين ماان كثياار لاادى اإلساا م  المجتمااع فاا  طارئااة

  تحليلياة زاوياة من يستند ال طارئة ظاهر  بوصف  التشيع الى النظر أن إال.  الوصف

 هاذا فا  مفكارونو بااحثون  دمها دراسا و اثأبح من ُتفَهمو نراهاو تقديمها يمكن -

 إنمااو , اإلساتثنا و األصال باين للتميياز م ياارا بوصافها ال ددية النسبة الى - المجال

 . الواحاد  األماة ثقافاة عن انشقا  إال ه  ما التشيع ثقافة أن أسا  على التمييز يقوم

 اكتسااب و اإلساا مية مااةُ األ هااداها علااى ُبِنَياا  التاا  الثقافااة هاا  الواحااد  األمااة ثقافااةو

 ان قاد  ممااو جال  و عاز   هللا كتااب بي ناا  من مسَتَمد  الثقافة هذهو , أصالَتهاو هويَتها

 تحركاا   اادو , ساالمو علياا  هللا صاالى محمااد المصااطفى نبياا  ساانة وعماا   ااوال علياا 

 عهاادو األكاارم النباا  عهااد فاا  الثقافااة هااذه إطااار فاا  ت ااالى هللا أخرجهااا التاا  األمااة

 جغرافيااةو اإلساا م ر  ااة اتساا   كلماااو , عاانهم ت ااالى هللا رضاا  الراشاادين الخلفااا 

 الثقافاة هاذه الاى ينتماون الاذين المسالمين أعاداد ازداد  كلماا ال هاد ذلا  فا  الرسالة

 حينمااو . الادين و الرساال  مضامون  الثقافاة هاذه ت تبار الاذ  لإلسا م انتمائهم بحكم

نا  مناذ الماذهب  التشيع انفردو , الواحد  األمة ثقافة عن اإلنشقا  حصل  نشاوئ و تكو 

 تماساكها علاى األماة حافظا  فقاد,  الواحد  األمة ثقافةو تتف  ال الت  الخاصة بثقافت 

 لها يكن لم الت  المنشقة الثقافة رفض و , تكون  أساسها على الت  بالثقافة تمسكهاو

 الو , عاانهم هللا رضاا  الراشاادين عهاادو ساالمو علياا  هللا صاالى النباا  عهااد فاا  وجااود
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)علااى أسااا  الكثاار  ال دديااة,  األصااالة
1

الظاااهر   وإعطااا  اإلساا م الشااي   صاافة( 

 مع طبي ة االنقساما  ال قائدية. الطارئة ومفهوم االنشقا , فإن هذا ال يتف 

) واحااد  إننااا كثياارا مااا ن حااظ انقساااما عقائااديا فاا  إطااار رسااالة
3
تقااوم علااى أسااا   (

يكااون القساامان ال قائااديان تلاا  الرسااالة و ااد ال  ب اا  االخاات ف فاا  تحديااد م ااالم
                                                                                                                                                                      

 التاا  المنشااقة الثقافااة تااتمكن لاامو . األمااة ثقافااة منااابعو مصااادر فاا  رصاايدا تمتلاا 

 فا  ملحوظاة عددياة نسابة حيااز  مان داخلهاا مان نفساها على تنقسم بدأ  ما سرعان

 انشاقا  أنا  باعتباار طارئاة ظااهر  أنا  علاى المذهب  التشيع الى النظر فجا  . األمة

 مضامون مان لا  بماا فالتشايع,  تماساكها علاى حافظا  التا  الواحاد  األماة ثقافة عن

 عان اساتثنا  شاك ل,  الرساالة فجار مناذ األماة ضاوئها فا  صايغ  التا  للثقافة مغاير

 األصااال باااينو اإلساااتثنا و القاعاااد  باااين التميياااز تااام األساااا  هاااذا علاااىو , القاعاااد 

 الثقافااة كاون وها,  للشاي ة ال دديااة الضاآلة فا  ال وامال أهاام أحاد إن بال.  اإلنشاقا و

 اإلنشااقا  هااذا يااتمكن فلاام,  عنهااا انشااقا او الواحااد  األمااة ثقافااة علااى طارئااة الشااي ية

ن أن الواحد  األمة لثقافة لمغايرت   الاذ  األماة جمهاور مقابال ف  واس ا جمهورا يكوِّ

 ياد علاى األمة ضوئ  ف  صيغ  الذ  الدين  بالمضمون تمسك و تماسك  على حافظ

 . سلمو علي  هللا ىصل األعظم النب   

 الظااااهر  صاافة الشااي   اإلساا م إعطااا  أن السااابقة الت ليقااة فاا  أوضااحنا  ااد( 1)

 , ذلا  مان أعم  هو ما على يقوم إنماو , ال ددية النسبة م اينة على يقوم ال الطارئة
 انشااقا ا جااا  الااذ و , الواحااد  األمااة لثقافااة المغاااير الشااي   الفكاار  المضاامون هاوو

 . عنها
 

 مصادا ا الفكار  لهذه أجد ال أكادو , الفكر  هذه ب  يدعم مثاال المؤلف يضرب مل( 3)

 اإلنقسااما  فا  مصدا  ثمة يكون  د ن م.  الجوهرية ال قائدية اإلنقساما  تاري  ف 

 سابيل علاى األرثوذكسايةو الكاثوليكياة الاى المسايحية فا  فاإلنقساام,  الجوهرياة غير

 , الفاريقين عناد واحاد  التثلياث ألن  عقياد ,  جوهريا انقساما كون  عدم بحكم,  المثال

 مااو تنظيمياةو إدارياة ناوا    الاى مضاافا,  الطقو  ب   الى بينهما الفوار  ترجعو

 واحاد  بدرجاة م بارين الفريقين ك  يكون أن يمكن فلذا,  الكنيسة ف  بالسلطة يتصل

 علاى تقاوم أنهاا مان غمالار على البروتستانتية أن تجد أن و . المتداولة المسيحية عن

 لإلنجيال الخاا  التفسايرو الكنس  التقليد اعتبار لرفضها لكنها,  أيضا التثليث عقيد 

 مان مباشار  اإليمان الستمدادهاو , ذات  اإلنجيل ف  جا  لما األهمية حيث من م ادال

 الكنيساااة ت تااارف ال ذلااا  ألجااال أ اااول,  اإلنجيااال لنصاااو  الاااذات  التفساااير خااا ل

 ال السااامريين اليهااود أن تجاادو . البروتسااتانتية بشاارعية األرثوذكسااية الو الكاثوليكيااة

ففاا  .  ذاتهاا النظاار  اليهاود بااا   يباادلهمو , اليهاود بااا   عليا  مااا بشارعية ي ترفاون
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ولكنهماااا متكافئااان فاا  أصااالتهما وم بااران بدرجاااة  ماان الناحيااة ال دديااة. متكااافئين

أن نبنا  تصاوراتنا  عن الرسالة المختلف بشأنها, وال يجوز بحال من األحوال واحد 

الرسالة اإلس مية إلى شي ة وغيارهم علاى الناحياة  عن االنقسام ال قائد  داخل إطار

 ال ددية.

فا  إطاار الرساالة اإلسا مية  كما ال يجاوز أيضاا أن نقارن والد  األطروحاة الشاي ية

)بااوالد  كلمااة هللا الشااي ة هللا 
1
واساام خااا  لفر ااة محاادد   هللا التشاايع هللا كمصااطل   أو (

                                                                                                                                                                      

 ُي بِّار م ا الفريقين من كل يكاد ال جوهر  عقائد  أسا  على تقوم الت  اإلنقساما 

 فا  الو , ال قائد  خصم  نظر ف  ال,  ك هما اليها ينتم  الت  المدرسة أصالة عن

 علاى منهاا الساماويةو األدياان مجاال فا  سيما ال,  االنقسام دائر  خار  هو َمن نظر

 الوضاا ية الماادار  فاا  مصاادا  المؤلااف لكاا م يكااون ربمااا ن اام . الخصااو  وجاا 

 ماان الاارغم علااى الماويااة الماركساايةو اللينينيااة فالماركسااية,  محاادود نطااا  علااىو

 , الماركسااية عاان ت بيااره علااى يحااافظ منهمااا كاا  أن إال,  متغااايرين  ساامين نهماااكو

 نجد لم أننا ه  الخ صةو  . جوهريا االنقسام كون عدم الى أيضا ي ود السبب ل لو

 فيا  يحاافظ,  الساماوية باألدياان يتصل فيما سيما ال جوهر  عقائد  النقسام مصدا ا

 المسالمين انقساام هال -:  تساأل  ادو . الرسالة عن ت بيرهو أصالت  على القسمين ك 

 فا  يشاتركون,  القبلاة أهال مان الفريقاان لاي  أ ؟ القبيال هذا من هو شي ةو سنة الى

 , اآلخار بااليوم اإليماانو , سالمو عليا  هللا صالى محماد النبا و , ت االى بااهلل اإليمان

 . ؟ الكريم بالقرآن التمس و , اإلس م بأركان القولو

 لاي  الفاريقين باين االنقسام أن ت ن  ال الجملة ف  المشتركا  هذه إن - اب:الجوو   

 يتفار  مااو لهاا الشاي   المفهاوم حساب باإلماماة القاول الاى الشي ة فذهاب.  جوهريا

 أن فاا  شاا  فاا .  فكريااا يلتقيااان ال متغااايرين منهجااين أمااام أننااا ي ناا ,  ذلاا  علااى

 السااانة أهااال ي تبااارون حياااث,  همأنفسااا الشاااي ة ياااراه ماااا هاااذاو , جاااوهر  الخااا ف

 م املااة اآلخاار  فاا  ُي اااَملونو , بمااؤمنين ليسااواو , الظاااهر فاا  باإلساا م محكااومين

 . الكفار

 
 طارئاة ظااهر  التشايع كاون علاى االساتدالل علاى المقطاع هاذا فا  المؤلاف يرد( 1)

 عليا  الرساول زمن عن المذهب  التشيع على كمصطل (  الشي ة)  كلمة والد  بتأخر

 األطروحااة وجااود ينفاا  ال المصااطل  هااذا تبلااور عاادم إن فيقااول,  الساا مو صاا  ال

 . الرسالة زمن ف  كمحتوى الشي ية

 -: ذل  على ن حظو   

 بالسااببين ينحصاار ال طارئااة ظاااهر  أناا  علااى التشاايع الااى النظاار مرجااع إن -:  أوال 

   - المصاطل  د وال تاأخرو ال ددياة النسابة هماو - عليهما ردو المؤلف ذكرهما اللذين
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المحتااااوى أو  ونشااااو   شاااا المساااالمين, ألن والد  األسااااما  والمصااااطلحا   ماااان

 آخر.  ش األطروحة 

حيااا  الرسااول ) ( أو ب ااد  فاا  اللغااة السااائد  فاا فااإذا كنااا ال نجااد كلمااة هللا الشااي ة هللا 

فبهاذه الارو   األطروحاة واالتجااه الشاي   لام تكان موجاود . وفات , ف  ي ن  هذا أن

 على السؤالين التاليين: بونجي , يجب أن ن ال   ضية التشيع والشي ة

 كيف ولد التشيع؟.

 وكيف وجد الشيعة؟.

 كيف ولد التشيع

فاانحن نسااتطيع أن ن تباار التشاايع  ألول )كيااف ولااد التشاايع؟(أمااا فيمااا يت لاا  بالسااؤال ا

 ألطروحة كان من المفرو  للدعو  اإلس مية أن وممث  , نتيجة طبي ية لإلس م

 تتوصل إليها حفاظا على نموها السليم.

من الدعو  الت  كان الرساول  (1) ويمكننا أن نستنت  هذه األطروحة استنتاجا منطقيا

بحكاام طبي ااة تكوينهااا والظااروف التاا  عاشااتها, فااإن  ادتهااااألعظاام ) ( يتاازعم  ي

شااملة للمجتماع وأعرافا   كان يباشر  ياد  دعو  انق بية, ويمار  عملية تغييار النب 

الطرياا   صاايرا أمااام عمليااة التغيياار هااذه, باال كااان  وأنظمتاا  ومفاهيماا . ولاام يكاان

واإلساا م,  اهليااة الج طااوي  وممتاادا بامتااداد الفواصاال الم نويااة الضااخمة بااين طريقااا
                                                                                                                                                                      

 التشاايع كاون ماان ذكرنااه مااا هاوو , شاواهدهو أدلتاا  لا  وجياا  سابب الااى يرجاع إنمااو

 ُيِشار لامو السابب هاذا يتناول لم المؤلفو . الواحد  األمة ثقافة عن انشقا  عن عبار 

 التشايع الاى نظاروا الاذين المحققين نظر ف  الرئي  السبب كون  من الرغم على الي 

 . ئةطار ظاهر  بوصف 

 التشايع بكاون القاول الاى بالبااحثين حادا إنماا الشاي ة مصطل  والد  تأخر إن -: ثانيا 

 الرسااالة إطااار فاا  وجااود لهااا كااان إذا التشاايع أطروحااة أن باعتبااار,  طارئااة حالااة

 كماا مباشار  تا ه مااو الرساالة عصار مناذ األر  على وجود لها كانو , اإلس مية

 وجاود مان محالاة فا ( ,  الشي ة ُوِجد كيف)  لسؤا على جواب  عند المؤلف سيدع 

اار كلمااة  عاان للت بياار ُتطلَاا  كاناا  كلمااة الباااحثون ي اارف لاامو , الهويااة هااذه عاان ت بِّ

 مصااطل  أول أن وجاادوا إنماااو , الشااي ة كلمااة  باال تيااارا  و محتااوى   المااذهب  التشاايع

خروجا  ب اد  الشاي ة مصاطل  هاو الماذهب  التكاوينو المحتاوى هاذا على كَ لَم تبلور

 عهاد عان متاأخر  فتار  فا  إال كمصاطل  يتبلاور لام هاوو ,عن مفاده اللغو  البح  

 الشاي ةو التشايع  ضاية م الجاة م ا  يمكن ال الذ  األمر,   صير غير بزمن الرسالة

 . الم الجة ف  تَبنِّيها الى المؤلف يدعو الت  بالرو 

 

  . مغالطة عن إال منطقيا ي بِّر الو , منطقيا خاطئ االستنتا  هذا أن سيظهر (1)
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تبادأ بإنساان الجاهلياة فتنشاؤه إنشاا  جديادا,  فكان على الدعو  الت  يمارسها النب  أن

كاال جااذور  اإلنسااان اإلساا م  الااذ  يحماال النااور الجديااد وتجتااث مناا  وتج اال مناا 

خطوا  مدهشة فا   و د خطا القائد األعظم ) ( ب ملية التغيير الجاهلية ورواسبها.

أن تواصال طريقهاا الطويال حتاى ب اد وفاا   على عملياة التغيياربرهة  صير , وكان 

ذل  بوضاو   الذ  أدر  منذ فتر   بل وفات  أن أجل   د دنا, وأعلن( 1) النب  ) (

 مفاجئة. ف  هللا حجة الودا  هللا ولم يفاجئ  المو 
                                                           

رو استدل لقد( 1)  علاى المقطع هذا ف  المؤلف يذكرها الت  القضية بهذه التشيع ُمنظِّ

 مواصاالة إن أ ااول:و الساا م.و الصاا   علياا  النباا    ب ااد المنصااوبة اإلمامااة ضاارور 

ناة زعاماة وجاود بالضرور  تستدع  ال التغيير عملية  ال جال ,و عاز   هللا ِ َبال مان ُمَ يَّ

 الكثيار ماار  فقاد.  السياساية اإلماماة مساتوى علاى الو الدينية اإلمامة مستوى على

 يكان لامو , إنق بياة دعاو   اادواو , جوهرياة تغييار عملياة السا م علايهم األنبياا  من

 الاذ  الوا اع باين الم نوياة الفواصال كانا و ,  صايرا الهادف الاى للوصاول شوطهم

 فا  ب ضاهم فتار  كانا و , ضاخمة بهاا ُب ثاوا تا ال الرساالة  ايم باينو لتغييره جاؤوا

 سالمو عليا  هللا صالى محماد الرساول عاشاها التا  الفتار  مان أ صار الرساالة زعامة

 مماثلاة أطروحاة أياة رسااالتهم عن تنبث  لم ذل  كل معو , اإلس مية للرسالة زعيما

  صاير   فتر عاش,  المثال سبيل على الس م علي  المسي  فالسيد.  التشيع ألطروحة

,  رئيساين مساتويين علاى يتحار  أن علي  كانو , المسيحية للرسالة زعامت  ف  جدا

 . اليهااود  المجتمااع بهدايااة الثااان  يتصاالو , الوثنيااةو الشاار  بمحاربااة األول يتصاال

 إنمااو , الناا  باين واس ا امتدادا حيات  ف  الس م علي  المسي  السيد رسالة تمتد لمو

 فا و , جادا حرجاة ظاروف ف  السما  الى ص وده جا و , محدود نطا  على كان 

 السايد يتجا  لام كلا  ذلا  ماعو , جادا خطيار عقائاد  انحاراف الى أد  التباسا  ظل

 عملياة مواصالةو ب ده من النا  إلمامة م ين شخ  نصب الى الس م علي  المسي 

 علايهم ر يابال أنا  كنا َ  تاوفيتن  فلماا فايهم دما ُ  ماا شهيدا عليهم كن ُ و , ) التغيير

 مماثلااة أطروحااة المساايحية الرسااالة عاان تنبثاا  فلاام( ,  شااهيد شاا   كاال علااى أناا و

 . التشيع ألطروحة

ا  أن هناا أريادو السا م. عليا  موساى هللا كلايم فا  يقاال أن يمكن نفس  الش  و     أنبِّ

 كاان ناون بان يوشاع أن الشاي ة باين يتاردد حياث الشاي ية الثقافاة فا  شاائع خطأ على

 أطروحااة أفاارز   ااد الموسااوية الرسااالة فااإن بالتااال و , الساا م علياا  سااىلمو وصاايا

 وصاايا يكاان لاام نااون باان فيوشااع,  تمامااا خاطئااة الفكاار  هااذه إن.  اإلمامااةو الوصاااية

 بإمااام النااا  ُيَبلِّاا  لاامو لاا  وصاايا ُيَ اايِّن لاامو موسااى تااوف   اادو , الساا م علياا  لموسااى

 ,الس م علي  موسى صحابة أبرز من ننو بن يوشع كان إنماو , ب ده الرسالة يتزعم

 هللا اختاار السا م عليا  موساى وفاا  ب ادو , لموساى خادماا كاان بأنا  التاورا  تصف و
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مساتقبل الادعو  ب اده, حتاى إذا لام  وهذا ي ن  أن  كان يمل  فرصة كافية للتفكيار فا 

االتصااال الغيباا  والرعايااة اإللهيااة للرسااالة عاان طرياا   المو ااف عاماالناادخل فاا  

أماماا  ثاا ث  وفاا  هااذا الضااو  يمكننااا أن ن حااظ أن النباا  ) ( كااان (1) الااوح .

 الدعو . طر  باإلمكان انتهاجها تجاه مستقبل
                                                                                                                                                                      

 الو , النبااوا  ت اادد الااى يرجااع أماار هااذاو , نبيااا الساا م علياا  نااون باان يوشااع ت ااالى

 ىت اال هللا ب اث  ادو . الموساوية الرساالة طبي اة تساتدعيها إماماةو وصاية الى يرجع

 الحقباة تل  تاري  من يظهر كما - الظرف أن باعتبار نبيا الس م علي  نون بن يوشع

 ال,  نباا    مسااتوى علااى إساارائيل لبناا  القياااد  تكااون أنو , نباا    ب ااث يقتضاا  كااان -

 لامو , اإلمامةو الوصاية أطروحة انبثا  منطقيا تستلزم الموسوية الرسالة أن باعتبار

 . سياسيةو عسكرية مهمت  كان  إنماو , الس م علي  يوشع مهمة الدينية اإلمامة تكن

 بالضاارور  تسااتلزم ال التغييريااة مهمتهاااو الاادعو  انق بيااة أن الااى نخلاا  هكااذاو  

 . جل  و عز   هللا ِ َبل من الم ينة اإلمامة صفة يأخذ لها دين  امتداد انبثا 

  

 للطرياا  بياناا  عناد ال اماال هااذا أدخال  ااد هناا افترضاا  لمااا وخ فاا المؤلااف لكان (1)

 شخصاا ت االى هللا مان باأمر يختاار سالمو عليا  هللا صالى النبا    أن ذكر حيث الثالث,

 عامال إدخاال عادم أن الحقيقةو .الربان  التدخل تفيد ال بار  هذهو ب ده, الدعو  لقياد 

 ال فرضاية تكاون أن ت ادو ال الس مو الص   علي  الرسول عمل ف  الغيب  االتصال

 عليا  النبا    ينتهجهاا أن يمكن محتملة طر  عن نتحدث إذ فنحن,  لها وج  الو م نى

 ماا الغيبا  االتصاال عامال نلغا  أن يمكان ف ,  الدعو  مستقبل تجاه الس مو الص  

 بشااؤون يتصال فيمااا يتصارف الو ينطاا  ال نبا    ساالو ِ و مو افِ  عاان نتحادث أنناا دام

 ماع االنسايا  ي نا  ال هاذاو . الساما  عان منقط ة غير م رفة عن إال الدعو و الدين

 باأمر للناا  ينصاب أن ساوى النبا    أماام خياار وجاود عدم من المؤلف الي  يذهب ما

 هااذا سااقوط سنوضاا  أننااا ذلاا ,  ب ااده للنااا  إمامااا مناا  إمضااا  أو ت ااالى هللا ماان

 إمساا  إن نقول أن نريد إنماو , َتَ ي ن  من المؤلف الي  ذهب ما خ ف على اإلحتمال

 , الساما  عان منقط اا سالوكا يكان لام لا  خليفة ت يين عن الس مو الص   علي  النب   

 يفترضاا  فمااا علياا و , الساالو  هااذا عاان الغيباا  اإلتصااال عاماال ُنلغاا  أن يصاا  الو

 هااو أناا  يفتاار و للمو ااف تقاادير ماان منا شاات و األول للطرياا  بياناا  عنااد المؤلااف

 مان يج ال الاذ  األمار السا مو الصا   عليا  هللا رساول عناد كاان الذ  ذات  التقدير

 خليفاة ت يين عن فيمس  الدعو  مستقبل من سلبيا مو فا الرسول يقف أن الممكن غير

 الشاأن هاذا فا  المؤلاف يفترضا  ماا أ ول,  محدد خيار الى المسلمين توجي  عنو ل 

 هللا رسااول ذهاان فاا  حاضاارا كااان أناا و يااذكره الااذ  التقاادير بساا مة جاادال ساالمنا لااو

 يريااد التاا  النتيجااة الااى بنااا ينتهاا  لاان اإلفتاارا  هااذا أن إال,  ساالمو علياا  هللا لىصاا
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 الطري  األول

 بممارسااة دوره فاا   ياااد  الاادعو  أن يقااف ماان مسااتقبل الاادعو  مو فااا ساالبيا, ويكتفاا 

 ويتركها ف  مستقبلها للظروف والصدف. وتوجيهها فتر  حيات 

إنمااا تنشااأ ماان أحااد أماارين  وهااذه الساالبية ال يمكاان افتراضااها فاا  النباا  ) (, ألنهااا

 ك هما ال ينطبقان علي .

ال تاؤثر علاى مساتقبل الادعو , وأن  )األمر األول( االعتقاد بأن هذه السلبية واإلهمال

و   اااادر  علاااى التصااارف بالشاااكل الاااذ  يحياااى الااادع األماااة التااا  ساااوف تخلاااف

 ويضمن عدم االنحراف. الدعو 

  (1) وهذا االعتقاد ال مبرر ل  من الوا ع إط  ا,
                                                                                                                                                                      

 هللا ألن الشاأن بهاذا توجيا  بياان عن النب    يمس  أن إلمكان,  اليها يقودنا أن المؤلف

ر كماا,  جل  و عز  هو  يقدرها لمصلحة بذل  أمره ت الى  عليا  للمساي  يكاون ال أن  اد 

 الادعو  عليهاا كانا  الت  الحالة ندر  حين للمو ف تقديرنا أن مع,  ل  خليفة الس م

 المساي  للسيد يكون أن بضرور  القول الى يقودنا آنذا  المجتمعو أتباعهاو المسيحية

 . ذل  غير كان و ع ما لكن  ,  الدعو   ياد  ف  يخلف  َمن
 

 -:  ل ي ما اإلعتبار بنظر أخذنا إذا ذل  يتض و , تماما ال ك  على األمر بل (1)

 الاى الرساالة إبا غ فا  مهمتا  أدى  اد سالمو عليا  هللا صلى هللا رسول إن -:  أوال  

 علايهم جاب مااو , الادين هاذا أصاول من ب  اإليمان عليهم يجب ما لهم بي نو , النا 

مو ت االى هللا حا ل لهام أحال  و , أحكام و فروع  من ب  اإللتزام  , حراما  علايهم حار 

 المحجاة علاى تركهااو األماة نصا و الرساالة فاأدى,  ت اليما و الادين مفااهيم عل مهمو

 ت االى هللا أراد مماا شايئا يتار  لامو , هالا  إال عنهاا يزيا  ال كنهارهاا ليلهاا البيضا 

 فا  ت االى  ولا  نزلو , منقو  غير كام  الدينَ  فأبل ,  بي ن و إال النا  الى إيصال 

 اإلسا م لكام رضاي و ن متا  علايكم أتمما و ديانكم لكام أكملا  الياوم)  الودا  حجة

 هللا أماركم مماا شيئا ترك ُ  ما:   ال أن  سلمو علي  هللا صلى النب    عن وردو ( . دينا

 وردو , عنا  نهياتكم  ادو إال عنا  هللا نهااكم مماا شيئا ترك ُ  الو ب  أمرتكم  دو إال ب 

 شا   لاي و با  أمارتكم  ادو إال هللا من يقربكم ش   لي :  سلمو علي  هللا صلى عن 

:  سالمو عليا  هللا صالى  ول  رواية استفاض و , عن  نهيتكم  دو إال النار من يقربكم

 شاا   لااي و باا  أماارتكم  ااد إال النااار ماان يب اادكمو الجنااة ماان يقااربكم شاا   ماان لااي 

 بان ال رباا  حاديث فا و , عنا  نهياتكم  اد إال الجناة مان يب ادكمو الناار مان يقربكم

 ال يااون منهااا ذرفاا  موعظااة ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول وعظنااا:   ااال سااارية

 ؟ اليناا ت هاد فمااذا ُماَودِّ  لموعظاة هاذه إن هللا رساول ياا:  فقلناا القلوب منها وجل و

 صاحي  فا و . هالا  إال عنهاا يزيا  ال كنهارهاا ليلهاا البيضاا  على تركتكم  د:   ال
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 أناتمو : أصاحاب  مخاطباا الاودا  خطباة فا   اال سالمو عليا  هللا صلى النب    أن مسلم

 فقااال نصااح َ و أدياا َ و بلَّغاا َ   ااد أناا  نشااهد:   ااالوا ؟  ااائلون أنااتم فمااا عناا  ُتساائلون

 . مرا  ث ث اشهد اللهم النا  الى ينكتهاو السما  الى يرف ها السبابة بإصب  

 كياناا لتماةو ألصاحاب و للرساالة سالمو عليا  هللا صالى األعظام النب    أوجد -:  ثانيا 

 عادمو بسااطتها مان الارغم علاى دولاة لإلسا م أ اام فقاد,  المناور  المدينة ف  ياسياس

 ج لهامو , األر  علاى  او  المسالمينو الرساالة مان   اد الكيان هذا أن إال,  ت قيدها

 . الكيان هذا وا ع من اآلخرين مع الت املو المواجهة على  ادرين

 جيال هاو المسالمين مان طلي ياا جاي  ىرب    د الس مو الص   علي  النب    إن -:  ثالثا 

 يحميهاااو يحتضاانهاو بالرسااالة يااؤمن جياال هااوو , عاانهم ت ااالى هللا رضاا  الصااحابة

 , للناا  أخرجا  أماة خيار بأنا  الجيال لهاذا ت الى هللا شهد  دو , أجلها من يضح و

 هاامو المفلحااون هاامو الصاااد ون فهاام,  علاايهم الثنااا  فاا  الكريمااة اآليااا  تضااافر و

 فاساتغلظ فاآزره شاطأه أخار  الذ  الزر  همو رضواناو هللا من فض  غونيبت الذين

 عمن رض و اتباعهم على ت الى هللا حثَّ   دو , التقوى أهل همو سو   على فاستوى

 فا  الجناةو المغفر و الدنيا ف  النصرو بالفت  هللا وعدهم الذين همو , بإحسان اتب هم

اااادو األشااااو  الفرساااانو المحنكاااون القااااد و الفقهاااا  ال لماااا  فااايهمو , اآلخااار   الُ بَّ

 , هللا رساول لسانة الحاافظونو هللا كتااب َحَملَة همو , المنفقون الخير اهلو الناسكون

 سااائر بأصااحاب  ورنااوا إن,  تاريخهااا فاا  البشاارية عرفتاا  جياال أكماالو أفضاال هاامو

 كماا نالقارو خيار هامو , الرساالة فا  انصهاراو نضجاو وعياو إيمانا فا وهم األنبيا 

 . الشريف الحديث ف  جا 

 ممااا كثياار علااى ت ااالى هللا أطل اا   ااد ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول إن -:  راب ااا 

 سالمو عليا  هللا صالى أخبار  ادو , القياماة ياوم الاى وفات  منذ أمت  على ب ده سيجر 

 عليا  هللا صالى هللا رساول كاان  ادو , األحاداث مان بكثيار عانهم هللا رضا  أصحاب 

 عليا  هللا صالى أنا  حتاى,  دينا  ساُيظِهر ت االى هللا أنو ساتبقى دعوت  بأن ي لم مسلو

 وبار الو مادر بيا  األر  ظهار علاى يبقاى ال:  عنا  المرو  الحديث ف   ال سلمو

 فا  سالمو عليا  هللا صالى  اال  اد و. ذليل ذلِّ و عزيز ب زِّ  اإلس م كلمة هللا أدخل  إال

 هاذه أرضاكم فا  ُي َبادَ  أن يائ   اد الشايطان فإن نا ال أيها:  الودا  حجة ف  خطبت 

 فاحاذروه أعماالكم مان ُتحقِّارون مماا با  رض  فقد ذل  سوى فيما ُيَطع إن لكن و أبدا

 . دينكم على

 الخاوف الاى النبا    تادفع ال المتقدماة النقااط بحكام األشايا  طبي اة أن يتض  هكذاو   

 خا ل مان األماة  يااد  تادبير فا  عملا  مو اف اتخااذ الاى الو , الدعو  مستقبل على

 أن ينبغا  التا  اإلجارا ا  سالمو عليا  هللا صالى النبا    يتخاذ لام لهذاو , بنفس  تدخل 

 . الثالث الطري  على المؤلف ك م عند بيان  سيأت  كما خ فت  أمر تدبير ف  ُتَتخذ
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كونهاا عما  تغييرياا  طبي ة األشيا  كان  تدل علاى خ فا , ألن الادعو  بحكام بل إن

منهااا, واستئصااال كاال الجااذور الجاهليااة  يسااتهدف بنااا  أمااة (1) انق بيااا فاا  بدايتاا ,

فهنال  األخطاار  األخطار إذا خل  الساحة من  ائدها دون أ  تخطيط تت ر  ألكبر

دون أ  تخطايط سااب , وعان الضارور  اآلتياة  الت  تنبع عن طبي ة مواجهة الفاراغ

الرسااول إذا تاار   مو ااف مرتجاال فاا  ظاال الصاادمة ال ظيمااة بفقااد النباا . فااإن التخاااذ

واجااا  األماااة وألول مااار  مساااؤولية فساااوف ت السااااحة دون تخطااايط لمصاااير الااادعو 

مفهاوم مساب    ائدها تجاه أخطار مشااكل الادعو , وها  ال تملا  أ  التصرف, بدون
                                                                                                                                                                      

 ماةاأل اساتطاع  فقاد,  األشايا  طبي اة تقتضاي  ما صد  األحداث تسلسل أثب   دو  

 السياسا  الفاراغ تمات أنو , السا مو الصا   عليا  النب    وفا  صدمة على تتغلب أن

 بمساتقبل ي صاف أن كااد الاذ  الارد  خطار لمجابهاة هب ا و , فتنة دون منو بسرعة

 هللا رضا  الصادي  بكار أبا  بزعاماة فاستطاع ,  ال رب جزير  ف  نفسها الرسالة

تِ و المرتدين من مو ف  ص بةو عن   الصاحابة و اوفو الارد  حركاة مواجهاة ف   هم 

 أجال مان بجهادها األمة شرع و , الحركة هذه إخماد من جانب  الى عنهم هللا رض 

 الكفار  اوى مقارعاةو , األمام الاى ناوره إيصاالو اإلسا م كلمة إع  و الرسالة نشر

 األماة أثبتا و . األر  فا  امتدادهو اإلس م حركة أمام عائقا تقف الت  اإلستكبارية

 األماة فا  يحادث لامو , الدين  التزامهاو ال سكريةو اإليمانية  وتهاو السياسية كفائتها

 فا  الرساالة وها  علاى األماة حافظا و , سالوكها أو عقيادتها فا  دينا  انحراف أ   

و  الرساالة  ايم فيا  تسامو,  اإلسا م بت االيم متمساكا صاالحا مجتم اا فكاان,  المجتمع

 عان ينهاونو باالم روف ياأمرون الت االيمو القيم هذه بف ل لمونالمس يتحر و , ُمُثلُها

 عاادل الااى مطمئنااين,  األمااة بوحااد  متمسااكين,  هللا حاادود علااى يحااافظونو المنكاار

 حاجااا  يغطاا  أن الشاارع  اإلجتهاااد اسااتطا و , الساانةو بالكتاااب عملهاامو رعاتهااا

 هللا رضاا  عماارو بكاار أباا  عهااد كااان هكااذا.  القانونيااة متطلباتهاااو التشااري ية األمااة

 النبا    وفاا  ب اد الادعو  مساتقبل علاى يخشاى خطار ثماة يكان فلم,  أرضاهماو عنهما

 لام فإنهاا متفر اة حاوادثو م بسا  من المتنط ون يذكره ماو . سلمو علي  هللا صلى

 كاان التا  ال اماة الصاور  ف  لتخدش - بشأنها ينقل ما منا شة من الرغم على - تكن

 ال الاذ  السا مو الصا   عليا  النبا    عهاد علاى نظيرهاا دثحا  ادو , المجتمع عليها

 . نموذجيت و نصاعت  ف  ُيَش 

 
 المجتماع فا  النباو    ال مال تأثير عم  يغفل الذ  التهويل هذا عن الجواب يتبيَّن1) )

ااز  التا  التجرباة غازار و  الت ليقااة فا  تقادم مماا عاانهم هللا رضا  الصاحابة جيال مي 
 . السابقة
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تصارفا ساري ا آنياا, باالرغم مان خطاور   بهذا الصدد, وساوف يتطلاب منهاا المو اف

السااريع فاا   الفااراغ ال يمكاان أن يسااتمر, وسااوف يكااون هااذا التصاارف المشااكلة ألن

بفقادها لقائادها الكبيار. هاذه الصادمة  ى بها األمة, وه  تشا رلحظة الصدمة الت  تمن

 سااير التفكياار وتب ااث علااى االضااطراب, حتااى أنهااا ج لاا  التاا  تزعااز  بطبي تهااا

 يم  ولن يمو . أن النب  ) ( لم (1) صحابيا م روفا ي لن بف ل الصدمة
                                                           

 خاا ل ماان يحاااول أخاارى لاا  مقاااطع فاا و المقطااع هااذا فاا  المؤلااف أن ن حااظ( 1)

م أن فردية حاال   هاذاو , اليها الوصول يريد الت  النتيجة سيا  ف  يوظف  حكما ُيَ مِّ

 رضا  الخطااب بن عمر سيدنا الى المقطع هذا ف  يشير هوو . ال لم  للمنه  مناف  

 يرياد المؤلافو . يما  لام سالمو يا عل هللا صلى هللا رسول إن للنا   ال إذ,  عن  هللا

 وضاع الاى تحول و انته  ما سرعان الت  المؤ تة الفردية الحالة هذه من يقتن  أن

 بوفاا  الصدمة أن للقار  ليصور الصحابة مجمو  على ي مم  عاما حكما,   إيجاب 

 علاى تاؤثرو اضاطرابهم علاى تب اثو الصاحابة ساُترب  السا مو الصا   عليا  النب   

 . صرفهمت صوابية

 ذل  غير الحقيقة أن مع  

 الاذ  الرجال ذلا ,  ذا  مو فا  فا  يكان لام عنا  هللا رض  عمر سيدنا إن -:  أوال  

 ذلا  الاى دعااه ماا عناده حصال  اد إنماو , طوره عن خر و نفس  على السيطر  فقد

 اعتقاد سالمو عليا  هللا صالى هللا رساول وجا  عان كشف حين جهة من فهو,  المو ف

 ماا غشايا وا:   اال لاذاو , األولى للوهلة رؤيت  من موت  ُيشخِّ  لمو لي ع مغش  أن 

  ول  تفسير ف  يظن كان ثانية جهة منو , سلمو علي  هللا صلى هللا رسول غش  أشد

 علايكم الرساول يكاونو النا  على شهدا  لتكونوا وسطا أمة ج لناكم كذل و ) ت الى

 رضا   الا  كماا أعمالها آخر عليها يشهد حتى أمت  ف  سيبقى هللا رسول أن(  شهيدا

 هللا رساول إن حينهاا يقاول أن علاى حملا  الذ  السبب ل  شارحا عبا  البن عن  هللا

 . يم  لم سلمو علي  هللا صلى

اار   ااد الصاادمة كاناا  إذا -:  ثانيااا    مااا ساارعان محاادود  لفتاار  صااحاب  علااى أث 

 ساد   فا  إيجابياا دورا يل ابو ساليم بمنطا  يفكارو عليهاا يتغلابو يحتويها أن استطا 

 علاى كاان عنا  هللا رضا  الصادي  بكر أبو هوو آخر صحابيا فإن,  السياس  الفراغ

 مان) المشهور   ولت  فقال الحدث توجي و المو ف تقدير على القدر  من عالية درجة

 هاذه(  يماو  ال حا    هللا فاإن هللا ي باد كاان مانو ماا   د محمدا فإن محمدا ي بد كان

 المقولاة ها و , مساتمر  المساير و با ية الرسالة أن على ركز  الت  ال ظيمة القولة

 األمار,  الصاحابة م هاا تجااوبو , البوصالة للمسلمين حدد و الصدمة احتو  الت 

 . الصدمة مواجهة ف  التصرف على  درت و المجتمع وع  على دلل الذ 
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بدرجاااة النبااا  ) ( ( 1) وهناااا  األخطاااار التااا  تااانجم عااان عااادم النضااا  الرساااال 

وانسجام  مع اإلطاار الرساال  للادعو  وتغلبا   عية التصرف الذ  سوف يقع,موضو
                                                                                                                                                                      

 انتهاا  مااا ساارعان التاا   تااةالمؤ الفرديااة الحالااة تلاا  عاان النظاار  ط نااا إذا -:  ثالثااا 

 عليا  النبا    وفاا  حاول خا ف أ  يحصال لام أنا  نجاد,  إيجااب  وضاع الاى تحول و

 غياار تصاارفا  أيااة تباارز لاامو , المجتمااع فاا  بلبلااة تحاادث لاامو , الساا مو الصاا  

 فانشاغل طبي يا سيرا األمور سار و , النا  بين مر و هر  يحدث لمو , منضبطة

  ضاية فا  بانسايابية األماور جار و , السا مو الصا   ليا ع النبا    بتجهيز الصحابة

 مان بمباادر  كاان الاذ  سااعد  بنا  ساقيفة اجتما  ان قاد حتىو , دفن و علي  الص  

 الفاراغ موضاو  لتدار  جا  إنماو , المألوف عن خارجا تصرفا يكن لم,  األنصار

 . سيأت  كما فتنة دون من انتهىو , مته كيفيةو السياس 

م طالاب أبا  بان ل ل    يذكر واحد ن  على ن ثر لم أننا المستغرب من ل ل و  هللا كار 

 توجيا و الصادمة احتاوا  فا  يساعد الس مو الص   علي  النب    وفا  ف  مو فا وجه 

 أن هاو الحاال بطبي اة الاذهن الاى يقفاز الاذ  الساؤال بل,  البوصلة تحديدو المسلمين

اا نصاب  اد كاان إذا سالمو علي  هللا صلى النب     مان خليفاةو إماماا وجها  هللا كارم علي 

 علااى فيخاار  المبااادر  زمااام علاا    يأخااذ لاام فلماااذا,  ذلاا  المساالمون عاارف  اادو ب ااده

 بهااذا ُيَساالِّيهم , ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول وفااا  م لنااا فاايهم يخطاابو النااا 

 النبا    وفا  إثر المو ف يتطلب  ما بمقدار لوو دوره بممارسة يبدأو يوجههمو المصاب

 كاان لاو األشايا  طبي اة تقتضاي  الاذ  هاو األمار هاذا إن بال,  السا مو الصا   علي 

م علاا     هااوو , لخ فتاا  الساا مو الصاا   علياا  النباا    ِ َباال ماان منصااوبا وجهاا  هللا كاار 

 لحااكم خليفاة أو عهد ول    أ    يسلك  الذ و الحاال  هذه مثل ف  المت ارف التصرف

 . ت يين  تم  د

ااا إن:   ياال إنفاا   م علي   علياا  هللا صاالى هللا برسااول المصاااب شااغل   ااد وجهاا  هللا كاار 

 . ذل  عن سلمو

اا أن هذا م نى:   لنا    التصارف عان أذهلاتهمو الوفاا  صادمة أربكاتهم ممان كاان علي 

 ساااير الصااادمة زعزعااا  الاااذين الصاااحابة عااان يتمياااز فلااام,  المو اااف يتطلبااا  الاااذ 

 ت املا و للمو اف تقاديره فا  الجمياع أفضال عن  هللا رض  بكر أبو كان بل, تفكيرهم

 . المؤلف يريده ما ُخلف هذاو , الحدث مع

 
 تاااري و البشاارية تاااري  عرفاا  جياال أطهاار الااى بالغااة إسااا   الت بياار هااذا فاا ( 1)

 ماا أن علاى دليال أدل  و , الوا  يةو بالصد  ال يتصف ذل  الى مضافا هوو ,النبوا 

 آنااذا  المساالمين نفااو  فاا  ت اايش كاناا  التاا  امنااةالك بالتنا ضااا  المؤلااف يساامي 

 بكار ألبا  الصاحابة مباي اة هاو,  دورو وجاود لهاا يكان لام,  المؤلاف يزعما  حسبما
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المسالمين, علاى  الكامنة الت  كان  وال تزال ت يش ف  زواياا نفاو  على التنا ضا 

 أو  ريش وسائر ال رب, أو مكة والمدينة. أسا  االنقسام إلى: مهاجرين وأنصار,

باإلسا م والاذ  كاان يكياد لا  فا   روهنا  األخطار الت  تنشأ لوجاود القطاا  المساتت

 وهو القطا  الذ  كان يسمي  القرآن هللا بالمنافقين هللا. حيا  النب  ) ( باستمرار,

استسا ما لتمار الوا اع ال انفتاحاا  وإذا أضفنا إليهم عاددا كبيارا ممان أسالم ب اد الفات 

 وها  (1)أن نقدر الخطر الذ  يمكن لهذه ال ناصر أن تولاده,  على الحقيقة, نستطيع

فلام  السااحة مان رعاياة القائاد. تجد فجأ  فرصة لنشاط واسع ف  فراغ كبيار ماع خلاو

شاايئا يمكان أن يخفااى علاى أ   ائااد  تكان إذن خطاور  المو ااف ب اد وفااا  النبا  ) (
                                                                                                                                                                      

 باالقو  لاي و الحاوار خا ل ومان األنصاار َ بال فقاد,  عنا  ت الى هللا رض  الصدي 

 مضااعفة أضا اف هامو أرضاهم علاى  ائماة الدولة أن مع مهاجر مك    رجل بمباي ة

 , تيم من أن  ي لمون همو بكر بأب   ِبلواو , المهاجرين مجمو  الى بالنسبة ال دد ف 

 .  َبلا    الو منااطق  تفكيار ماع إذن ينسا وا فلم,   ريش  بائل ف  المبرز  ليس  ه و

 فا  لا و البطاون أرفاع الاى  اريش مان ينتما  مان فيهمو بكر أبا المهاجرون بايع  دو

.  تشاا   و منافساة فا  يادخلوا لامو ,  َبل    تفكير مع ينسا وا فلم,  سب و سابقة اإلس م

 تنا ضاا  أل  م ا  مكاان ال الاذ  الرسال  النض  على واضحة داللة ذل  ف  ألي 

 . ؟ موهومة مفترضة

 فارد  بمو اف لاي و الوضاع, وب ماوم األماور بساير ال بار  أن على التأكيد أريدو  

 مان هاو الاذ  االنف ال بدافع تكون أن يمكن رحوا أثنا  تقال بكلمة الو , هنا  أو هنا

 . سلوكهمو المجمو  تصرف على ذل  ُيحسب أن يمكن ف ,  البشر طبائع

 

 النبا    فاإن,  الادعو  مستقبل على خطر تشكيل على  ادر  ال ناصر هذه تكن لم  (1)

 الاادين هااذا بحفااظ تكفاال  ااد ت ااالى هللا أن ُياادر  كااان ساالمو علياا  هللا صاالى األعظاام

 لهام يكان لام المنافقين أن الى مضافا,  كل  الدين على بإظهاره وعدو مستقبل  نضمو

 اآلياا  مان الكثيار ب اد سايما ال تحفاظو بقل  يتحركون كانواو المدينة ف   و    وجود

 مضاافا,  إزا هام الصاحابة لادى كان  الت  الوع  حالةو , فيهم تنزل  الت  الكريمة

 الت  الغنية التجربةو الس مو الص   علي  النب    يد على تربى الذ  الجيل نوعية الى

  ادو , األماة فا  دورهااو , الرسالة  يمة ب م  ُيدر  جيل هوو , الجيل ذل  يكتنزها

اار نااا  ااوم نحاان:  الم روفااة بقولتاا  عناا  هللا رضاا  عماار ساايدنا ذلاا  عاان عب   هللا أعز 

 . هللا أذلنا بغيره ال ز  ابتغينا فإذا باإلس م

 خطاار مواجهااة علااى الصااحابة ماان الطلي اا  الجياال  اادر  ال ملاا  لوا ااعا أثباا   اادو 

 بجزيار  أحااط الاذ  الارد  لخطار حادث الذ  التصد  ف  الرسالة, أعدا و المنافقين

 اإلس م . الفت  نحو الشجاعة االنط  ة ف  ثم علي , القضا و إخمادهو ال رب
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وإذا كاان أباو بكار لام يشاأ أن يتار   فض  عان خااتم األنبياا . مار  ال مل ال قائد 

االحتيااط  ابياا فا  ضامان مساتقبل الحكام بحجاةيتدخل تدخ  إيج دون أن( 1)الساحة 

 ااائلين:هللا يااا أمياار  (3) وإذا كااان النااا   ااد هرعااوا إلااى عماار حااين ضاارب لتماار.
                                                           

 أن علياا  أن يجااد,  ح الااو عاان منقطااع بشاار عناا  هللا رضاا  بكاار أبااا ألن ذلاا و (1)

 الس مو الص   علي  النب    بينما,  األمةو الدين على حرص  علي  يملي  بما يتصرف

 تقاديره لمجارد اإلساتخ ف يتار  فلام,  الاوح  مان مساتمد  م رفاة عن إال يصدر ال

 هللا رضاا  ل مار بكار أبا  اساتخ فو , إذنا  أو ت االى هللا أمار عان بم ازل للمو اف

 هاو ذلا  أن رأى لكونا  إنمااو , ماثلاة لمخااطر تقادير عان لضارور با يكان لم عنهما

 ضاا يفة مناا  يتخااوف مااا احتماااال  كاناا  إنو التخااوف مجاارد أن رأى أو,  األصاال 

 بالقياام مخاوفا  يباددو مساتقبلهما علاى يطمئن أن األمةو الدين على من  حرصا يدف  

 تدف اا  الااوح  عاان منقطااع شااخ  ماان ذلاا  يقتضااي  بمااا فتصاارف,  باإلسااتخ ف

 حصال  التا  التطاورا  أن علاى.  الغيبياة غيار للحساابا  طبقا للتصرف مسؤوليت 

,  مختلفاة حساابا  يستدع  جديدا عنصرا ت تبر الس مو الص   علي  النب    وفا  ب د

 المسالمين جياوشو  ائماة الفتوحاا  ثم,  الرد  حركة إخماد على طويلة فتر  تمر فلم

 التاآمر الاى يادف هم الفتوحاا  مان باالخطر اإلس م ا أعد ش ورو , القتال جبها  ف 

 اخاات ف أ  يتحماال يُ ااد لاام الوضااعو , اإلساا م  الكيااان ضااد الوسااائل بكاال ال ماالو

 ضاارور  هاا  الااداخل  الوضااع تماساا  علااى المحافظااةو ,  الصااحابة بااين محتماال

 يت امالو , لتمار يحتااط أن عنا  هللا رضا  بكار أبا  مان يتطلاب ذلا  كال.   صوى

 صاانع هكااذاو , ساالب  محَتَماال أ  بوجاا  الباااب يساادو الضاا يفة اإلحتماااال  مااع حتااى

 . خيرا المسلمينو اإلس م عن ت الى هللا جزاه

 

 بااالوح  المساادد النباا    بااين الفااار  اإلعتبااار بنظاار يأخااذ ال المؤلااف أن المشااكلة (3)

 افيةإضا عناصار ُتادخل الت  األحداث تطورا  اإلعتبار بنظر يأخذ الو , غيره بينو

 , السا مو الصا   عليا  النبا    عهاد على كان الذ  الوضع عن مختلفا الوضع تج ل

 وفاا  مان عقاد ب اد الادعو  بلغتا  الذ  اإلجتماع و السياس  التركز من الرغم علىو

 مااا المخاااوف ماان تحماال األحااداثو التطااورا  أن إال,  الساا مو الصاا   علياا  النباا   

 ال كياف أدر  الو , التطاورا  هاذهو تتناسب حسابا  يتطلبو الحيطة أخذ يستدع 

 جا   مجوسا  بهاا يقاوم اغتياال عملياة الناا  شهد  دو اإلعتبار بنظر ذل  كل يؤَخذ

 , الو ا  ذلا  المنطقاة فا   اوتين أهام أساقط و المسالمين جياوش فتحتها ب د من ب 

 رائحاااة الصاااحابة يشااامو , الفاات  حركاااة فااا  تنااادفعو تقاتاال تااازال ال الجياااوش هااذهو

, كيان أو مملكة أ  ف  ذل  مثل حدث لو برب  ل   ل,  اإلغتيال عملية ف  ؤامر الم

 الاذ  الوضاع هذا مثل يقا  هلو , ؟ التطورا  مع بالتناسب تتخذ إجرا ا  نجد أال
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الاذ  يخلفا   (, خوفاا مان الفاراغ5/36تااري  الطبار : المؤمنين لو عهد  عهادا هللا )

الاذ  كانا  الادعو   اد بلغتا  ب اد  الخليفة, بالرغم مان التركاز السياسا  واالجتمااع 

 الرسول ) (... قد من وفا ع

 اآلخرين بالخطر... وإذا كان عمر  د أوصى إلى ستة تجاوبا مع ش ور

 باإلمكاانوماا كاان  (1) الساقيفة وإذا كان عمر يدر  ب م  خطور  المو ف فا  ياوم

 بشكلها المرتجل من مضاعفا , إذ يقول هللا إن بي ة أب  أن تؤد  إلي  خ فة أب  بكر

 (...2/31تاري  الطبر : و ى شرها هللا ) كان  فلتة غير أن هللا

وتحمال المساؤولية  (3) الحكام وإذا كان أبو بكر نفس  ي تذر عان تسارع  إلاى  باول 

 -وضارور  اإل ادام الساريع علاى حلهاا إذ يقاول:  الكبير  بأن  ش ر بخطور  المو اف
                                                                                                                                                                      

 كالوضع حد كبير  إلى مستقر بوضع طوار  حالة تدابير الى اليوم عرف ف  يحتا 

 . ؟ الس مو الص   علي  النب    عهد على كان الذ 

 فا  كاان الاذ  التخاوف يكون أن بالضرور  لي  أن  ذل  عن ب  يجاب ما أول  (1)

 التبااينو , السا مو الصا   عليا  هللا رساول عناد موجاودا عنا  هللا رضا  عمر نف 

 اتصال اإلعتبار بنظر أخذنا إذا خاصة,  المنط  يقبل  طبي   أمر الموا ف تقدير ف 

 عمار إدرا  بالضارور  ت نا  ال( ,  شرها هللا و ى)  عبار  أن على,  بالسما  النب   

 اليا  نقال ما على ردا الك م بهذا تكلم إنما هوو , السقيفة  ضية ت ب  كان  لمخاطر

 فااأراد,  عناا  هللا رضاا  عماار ب ااد يشااغلها ماانو الخ فااة حااول تاادور أحاديااث أن ماان

 الظاااروف ينباااو بينهاااا الفااار  ليباااين الساااقيفة م بساااا و ظاااروف يشااار  أن عمااار

 مان محصانا كاان الوضاع أن علاى يحمال أن يمكان شارها هللا و اى فقول ,  الحاضر 

 مماااو , مختلفااا ج لتاا  تطااورا  حصاال  حيااث الحاضاار الوضااع بخاا ف المخاااطر

 تشارئب مان فايكم لاي و : الجملاة هاذه ب اد  ال  د عن  هللا رض  أن  الفهم هذا ي زز

 . بكر أب  مثل الي  األعنا 

 ذا  الروايةو , ض يفتين روايتين ف  إال يرد لم المؤلف ب  أتى الذ  دالشاه إن( 3)

 فا  بكار أبا  رفيا  الطاائ  رافاع عان مسانده فا  أحماد اإلمام يرويها الصحي  السند

 تكلما  عماا يحدثا  هاوو فقاال بي اتهم مان  يل عما سألت و :  ال الس سل ذا  غزو 

 مان با  ذكارهم مااو األنصاار طاابالخ بن عمر ب  كلم ماو ب  كلمهم ماو األنصار ب 

  بلتهااو لذل  فباي ون :  مرض  ف  سلمو علي  هللا صلى هللا رسول بأمر إياهم إمامت 

 ماا الاى مضاافا هاذا علاى الجاوابو . رد  ب ادها تكاون فتناة تكاون أن تخوفا و منهم

 هللا رضا  بكار أبا  عناد كاان الاذ  التخاوف يكاون أن بالضارور  لاي  أنا  من تقدم

 فاا  المااذكور التخااوف أن هااو,  ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول عنااد داموجااو عناا 

 جماعو األنصاار باين الجدل رأى حين بكر أب  نف  ف  حصل  د يكون ربما الرواية

 يحصال أن يمكن تخوف وهو,  النقاش احتدامو السقيفة ف  حضروا الذين المهاجرين
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عهااد بالجاهليااة  حااديثو هللا إن رسااول هللا  ااب  والنااا  -عوتااب علااى الساالطة  و ااد

شااار  الااانه  البااان أبااا  الحدياااد: حملونيهاااا هللا ) أن يفتتناااوا وإن أصاااحاب فخشاااي  

6/13...) 

ونبيهاا  (3) يكاون رائاد الادعو  فمن الباديه  أيضاا أن (1) إذا كان كل ذل  صحيحا,

 وأكبر إدراكاا وأعما  فهماا لطبي اة المو اوف ومتطلباا  أكثر ش ورا بخطر السلبية,

 على حد ت بير أب  بكر. عهد بالجاهلية ال مل التغيير  الذ  يمارس  ف  أمة حديثة

القائد تجاه مستقبل الادعو  ومصايرها  الذ  يمكن أن يفسر سلبية (2) )األمر الثان (:

الادعو  ضاد  بالرغم من ش وره بخطر هذه السالبية ال يحااول تحصاين ب د وفات , إن 

ليهاا ماا مصلحية, فاذا يهما  إال أن يحاافظ ع ذل  الخطر, ألن  ينظر إلى الدعو  نظر 

 ب د وفات . ليستفيد منها ويستمتع بمكاسبها, وال ي ن  بحماية مستقبلها دام حيا

حتاى إذا لام ت حاظ بوصاف  نبياا  وهذا التفسير ال يمكن أن يصاد  علاى النبا  ) (,

رساااليا  وت االى فا  كال ماا يارتبط بالرساالة, وافترضاناه  ائادا ومرتبطاا بااهلل سابحان 

فاا  إخ صاا  لدعوتاا  وتفانياا  فيهااا  ياارا للقائااد الرسااول,كقاااد  الرساااال  ال يملاا  نظ

 آخر لحظة من حيات , وكل تاريخ  يبرهن على ذل . وتضحيت  من أجلها إلى

وهاو يحمال هام م ركاة كاان  اد  و د كان ) ( على فراش الماو  و اد ثقال مرضا 

أسااامة,  هللا أسااامة هللا, لخوضااها, فكااان يقااول: هللا جهاازوا جاايش خطااط لهااا وجهااز جاايش

ويكاارر ذلاا  ويغمااى علياا  بااين الحااين  أسااامة, أرساالوا ب ااث أسااامة هللا انفااروا جاايش

 (.تاري  الكامل البن األثير وغيرهوالحين )
                                                                                                                                                                      

 الاذ  ال اام الوضاع مجماو  تقدير غير هذاو , الوضع هذا مثل ف  الحال بطبي ة آنيا

 ت ياين فا  التادخل السا مو الصا   عليا  النبا    مان يقتضا  كان أن  المؤلف يفتر 

 . وفات  ب د القياد 

 .صحي  غير أن  اتض   دو  (1)

 مااا أن ذلاا  علااى أضااف. مااا تقاادم كاال بم حظااة هااذا علااى الجااواب اتضاا   ااد( 3)

 كاان إذا سالمو عليا  هللا صالى با   الن أن ذلا ,  حقيقياة مشكلة يواج  المؤلف يفترض 

 التا  اإلجارا ا  مان مجموعاة اتخاذ  اد لكاان المؤلاف ُيَ بِّر كما السلبية بخطر يش ر

 كاا م عنااد بيانهااا ساايأت  التاا و , الحالااة هااذه مثاال فاا  جاادا ضااروريا اتخاذهااا ي تباار

ااا يتخااذ لاام لكناا ,  الثالااث الطرياا  علااى المؤلااف  الااذ  األماار,  اإلطاا   علااى منهااا أي 

 ال فكار  نسا  مجارد عان إال ت بِّار الو وا  ياة غيار فرضاية المؤلاف فرضاية ج لي

  . بالقبول جدير  علمية نتائ  الى يقود

 لامو , إال لاي  التقسايمو السابر مانه  على جريا المؤلف ذكره فر  مجرد هذا( 2)

 . ال ق   من غيرهمو المسلمين من أحد الفر  هذا يدَّ ِ 
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ال ساكرية يبلا  إلاى هاذه الدرجاة  فإن اهتمام الرسول ) ( بقضية من  ضايا الدعو 

فاااراش الماااو  وال يمن ااا  علمااا  بأنااا  سااايمو   بااال أن  وهاااو يجاااود بنفسااا , علاااى

وهاااو يلفاااظ  ة عااان تبينااا  لهاااا, وأن يكاااون همااا  الشااااغلثماااار تلااا  الم ركااا يقطاااف

أن النباا  ) ( ال ي ايش همااوم مسااتقبل  األخياار ... فكيااف يمكان أن نتصااور أنفاسا  

وأخيرا, فإن فا  سالو   يخطط لس متها ب د وفات  من األخطار المتر بة. الدعو  وال

 ر ما واحدا يكف  لنف  الطري  األول. الرسول ف  مرض  األخير

عان فرضاية المو اف السالب  تجااه  ل على أن القائد األعظم كان أب د ما يكاونوللتدلي

أجم اا   الشاا ور بااالخطر أو عاادم االهتمااام بشااأن  وهااذا الاار م مسااتقبل الاادعو  وعاادم

ما ــااااـأن الرسااااول ل صااااحا  المساااالمين جمي ااااا ساااانة وشااااي ة علااااى نقلاااا , وهااااو

: هللا ايتاون  باالكتف بن الخطااب  اال وف  البي  رجال فيهم عمر (1) الوفا  حضرت  

, وصااحي   1/211مسااند أحمااد: كتابااا لاان تضاالوا ب ااده أباادا هللا )  والاادوا  أكتااب لكاام

 (كتاب الصل  1البخار :    ف  آخر / الوصايا, وصحي   3مسلم:   

تدل بكل وضاو   (3) وصحتها, فإن هذه المحاولة من القائد الكريم المتف  على نقلها

لتحصاين  قبل, ويادر  ب ما  ضارور  التخطايطأخطاار المسات على أن  كان يفكر فا 

واالنهيار, فلي  من الممكن افتارا   األمة من االنحراف, وحماية الدعو  من التميع

 (2) بحال من األحوال. المو ف السلب 
                                                           

 مساتوى علاى حتاى منا شاة محال   ها  الخماي  برزياة ي ُسامِّ  التا  الحادثاة هذه( 1)

(  الساائل إتحااف)  كتابناا فا  بالتفصيل بحثناها  دو , علي  روي  الذ  بالنحو ثبوتها
 مساتقبل لتحصاين شا   كتاباة بصادد كاان سالمو عليا  هللا صالى هللا رسول أن لوو ,

  باالو صااحت  فاا  ذلاا  الااى لبااادر,  بهمااا تحياا  بأخطااار مناا  شاا ورا األمااةو الاادعو 
 . األعلى الرفي  الى انتقال   رب ي لم كان أن و السيما مرض 

 تشاهد  ارائنو دالئال هناا و , آحااد أخباار نقلتهاا إنمااو , باالتواتر تثب  لم لكنها( 3)

 . علي  نقل  الذ  بالنحو الحادثة صحة عدم على
 فهااذا,   الثااان األماار فاا  المؤلااف ذكااره مااا الساالب  بااالمو ف المقصااود كااان إذا( 2)

 علااى ي ماال ال أن ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول حاا  فاا  يحتماال ال إذ,  صااحي 

 ت االى هللا مان باأمر إمسااك  يكاون أن إال السالبية لمخاطر إدراك  مع الدعو  تحصين

 , م قولاة احتمالياة  يماة اإلساتثنا  لهاذا ُت طا  ال المؤشارا  كالو , ي لمهاا لمصلحة

 تحدياد فا  المباشار التادخل عان اإلمساا  هاو السلب   فبالمو المقصود كان إذا أماو

,  الادعو  مستقبل على سلبا يؤثر لن ذل  أن سلمو علي  هللا صلى العتقاده األمة  ياد 

 اإلفتارا  بخ ف وا    اإلفترا  هذا أنو ذل  افترا  الممكن من أن اتض  فقد

 . ل  وا  ية ال فر  مجرد هو الذ  الم اك 
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 (1) الطري  الثان 

ب اااااد وفاتااااا  ويتخاااااذ مو فاااااا  أن يخطاااااط الرساااااول القائاااااد ) ( لمساااااتقبل الااااادعو 

الاادعو  و ياااد  التجربااة لتمااة الممثلااة علااى أسااا   ىفيج اال القيمومااة علاا إيجابيااا, 

المهااجرين واألنصاار,  الشورى ف  جيلها ال قائد  األول, الاذ  يضام مجماو  نظام
                                                           

 أطروحاة فلسافة الى يهدف(  التشيع ولد كيف)  سؤال عن إجابت  ف  المؤلف إن( 1)

 ماان منبثقااة األطروحااة هااذه أن إثبااا  محاولااة عباار أصااالتها علااى البرهنااةو التشاايع

 فا  كحركاة حاجتهاا الاى مضاافا دينياة إماماة الاى الدعو  حاجة بلحاظ نفسها الرسالة

 . ت الى هللا ِ َبل من ت يينها يتم سياسية زعامة الى الوا ع

 ألن,  الدينيااة لإلمامااة المفترضااة الطاار  ماان ليساا  الشااورى أن الواضاا  ماانو    

 توكال أن يمكان ال عشارية اإلثنا  الشاي ية للمدرسة المتبنى بالم نى الدينية المرج ية

 للناا  السا مو الصا   عليا  الرساول يبلغهاا لام التا  األحكاام فتبليا ,  الشاورى الى

 المساتمد  م رفتا و أحكاما و ت اليما و بمفاهيما  اطاةاإلح بحكام الدين على القيمومةو

 حفظا  مساؤولية الادين على  ي ما بوصف  متحم  اإلمام كونو , مباشر  ت الى هللا من

 م رفااةو , الاادين أخاذ فاا  المنحصار  المرج يااة كونا و , الياا  البشار هدايااةو تبليغا و

 الدينياة اإلماماة تضاي تق ماا بال,  للوا اع مطابقاة صاائبة م رفة السنةو بالكتاب اإلمام

 ت االى هللا باختياار طريق  ينحصر بل,  الشورى الى يوكل أن يمكن ال,  ال صمة من

 تتصاور أن يمكانو , السياس  للنظام  اعد  تكون أن يمكن فالشورى,  اإلمام ت يينو

 , المصالحة تقتضاي  حسابما اإلجتهادياة البادائل تارجي  مستوى على الدين  ضايا ف 

 م نااى ال الدينيااة فاإلمامااة.  نفسااها الاادين بأحكااام يتصاال فيمااا تتصااور أن يمكاان الو

  يااام بم نااى الو , اإلمااام لشااخ  الشااورى ت يااين بم نااى ال,  الشااورى عباار لتحققهااا

 المفهااوم فاا  الدينيااة اإلمامااة طبي ااة إنماااو , الدينيااة اإلمامااة بوظااائف نفسااها الشااورى

 , بهاا الخاصاة سايا اتها لهاا ونفتكا,  اإللها  الت ياين تقتضا  عشار  اإلثنا  الشي  

 . هذه سيا اتها من ليس  الشورىو

 خااطئ افترا  هو الدينية اإلمامة ي م بما الطري  هذا افترا  أن يتض  هكذاو    
 موضااو  فاا  المفترضااة الطاار  أحااد يكااون أن إال يباا َ  فلاام,  المنهجيااة الناحيااة ماان

 الطريا  هاذا تفنياد مقاام فا  المؤلاف حاول  ما أن سيتض  حينئذو , السياسية اإلمامة
 ألجاال,  الساا مو الصاا   علياا  النباا    ِ َباال ماان اعتمادهااا المفتاار  الطاار  كأحااد

 حلقاة ف  الدوران  بيل من هو,  ب  النب    سلو  حصرو الثالث الطري  الى الوصول
 لشاخ  رباان  ت ياين الى بحاجة تبقى اإلمامية الشي ة نظرية حسب فاألمة.  مفرغة
,  الشااورى الااى السياسااية اإلمامااة إيكااال صاا  لااو حتااى الدينيااة إلمامااةا بمهااام يقااوم
 الادعو  لقيااد  الشورى اعتماد على المؤلف يذكرها الت  المآخذ ب   أن الى مضافا
 سايأت  كما فقط السياس  للنظام  اعد  بكونها الشورى مهمة حصرنا إذا وارد  ليس 
 . ت الى هللا شا  إن بيان 
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سيكون  اعد  للحكم ومحاور  يااد  الادعو  فا  خاط  فهذا الجيل الممثل لتمة هو الذ 

 نموها.

ساول ) ( والادعو  عان الر وهنا ي حظ أن طبي اة األشايا  والموضاع ال اام الثابا 

واتجا   الفرضاية وينفا  أن يكاون النبا   اد اناته  هاذا الطريا  والدعا , يدح  هاذه

فا  جيلهاا الطلي ا  مان المهااجرين  إلى ربط  ياد  الدعو  ب ده مباشر  باألمة, ممثلاة

 نظام الشورى واألنصار على أسا 

 وفيما يل  ب   النقاط الت  توض  ذل :

ب د مو فا إيجابيا يستهدف وضاع  تخذ من مستقبل الدعو لو كان النب  ) (  د ا - 1

الادعو  إلاى القيااد   موضع التطبيا  ب اد وفاتا  مباشار  وإساناد زعاماة نظام الشورى

من أبده األشيا  التا  يتطلبهاا هاذا المو اف اإليجااب   الت  تنبث  عن هذا النظام, لكان

الشااورى  علااى نظااام  والاادعا  يقااوم الرسااول القائااد ) ( ب مليااة توعيااة لتمااة أن

 وإعطائ  طاب ا دينيا مقدسا, وإعداد المجتمع وحدوده وتفاصيل 

وهو مجتمع نشاأ مان مجموعاة مان  اإلس م  إعدادا فكريا وروحيا لتقبل هذا النظام,

 (1) الشااورى, عاشاا   باال اإلساا م وضاا ا سياساايا علااى أسااا  ال شااائر لاام تكاان  ااد
                                                           

  باال ال رباا  المجتمااع فاا  مألوفااة غياار أو م روفااة غياار الااةح الشااورى تكاان لاام (1)

 فاا و ال رباا  اإلنسااان عقليااة فاا  وجودهااا لهاااو , راسااخة حالااة كاناا  باال,  اإلساا م

 . ممارسةو فكرا اإلجتماعيةو السياسية حيات  ف  حضورها لهاو , النفس  مزاج 

ا  إذا  اريش فكان ,  بمكة الندو  دار أمر اشتهر  دو      أو رأياا أراد  أو باأمر همَّ

.  القارار تتخاذو األمار تتاداولو , النادو  دار فا  تجتماع,   ارار اتخاذ المو ف تطلَّب

 كاان هكاذاو . بالشورىو جماع  بحكم ُتحكم كان  إنماو , فرد حاكم لمكة يكن لم بل

 فلام, القبائال فا  ساائدا أمارا الشاورى كانا  بل نجران.و يثربو الطائف ف  الوضع

 فيهااا. الاارأ  أهاال هاامو ( ماات)   بيلااة لكال إنماااو ا,مطلقاا حكمااا لقبيلااةا ساايد حكاام يكان

 , الجاهليااة فاا  ال اارب تاااري  بدراسااة القضااية هااذه عاان واضااحة فكاار  أخااذ يمكاانو

( اإلسا م  بال ال ارب تااري  فا  المفصل)  كتاب الى الصدد هذا ف  الرجو  يمكنو

 تااري  علاى أضاا  تخصصا  مصادر أجاودو أهام - اط ع  حدود ف  - ي تبر الذ 

 . تفاصيل  أد  ف  اإلس م  بل ال رب

 ظااهر  كانا  إنمااو , الو ا  ذلا  فا  المجتماع علاى طارئة تكن لم إذن فالشورى   

 تقاوم الو ا  ذلا  فا  لل ارب ساير  بوجاود يقاال أن يص  بحيث,  في  متأصلة عامة

 فأمضاى ماإلسا  جاا   ادو . اإلجتماعياةو السياساية الحياا  فا  الشاورى اعتمااد على

 لامو . تشاري ية صافةو دينياة شارعية أعطاهاو أكدهاو ,  ائمة كان  الت  السير  هذه

 ألنهام,  الشاورى نظاام علاى خاا  ناو  مان توعية الى بحاجة آنذا  المسلمون يكن



 هوامش على كتاب بحث في الوالية
 

 
26 

بليااة وعشااائرية تااتحكم فيهااا القااو  زعامااا    وإنمااا كاناا  ت اايش فاا  الغالااب وضااع

 ونستطيع بساهولة أن نادر  أن النبا  ) ( لام وعامل الوراثة إلى حد كبير. والثرو 

أو مفاهيمااا   (1) يماااار  عملياااة التوعياااة فااا  نظاااام الشاااورى وتفاصااايل  التشاااري ية

أنجاز  لكاان مان الطبي ا  أن تان ك  وتتجساد  الفكرية, ألن هذه ال ملية لو كان   د
                                                                                                                                                                      

 ي رفااونواإلجتماعيااة فاا  الجاهليااة و السياسااية حياااتهم فاا  الشااورى يمارسااون كااانوا

 . الو   ذل  ف  المجتمع طبي ة مع يتناسب ما بحسب ممارستها كيفية

 فاا  مارسااهاو , الشااورى مباادأ ساالمو علياا  هللا صاالى األعظاام النباا    اعتمااد  اادو    
  ولا  فا  باذل  الكاريم القارآن أمرهو , الشريفة النبوية السير  بها حفل  مهمة  ضايا
 ) ت ااالى  ولاا  فاا  واضااحا الشااورى مباادأ جااا و ( , األماار فاا  شاااورهمو ) ت ااالى

 بحكام جيادا آناذا  المسلمون يفهمها بليغة موجز  عبار  ه و ( بينهم شورى أمرهمو
 اإلسا م اهتماام بلا و , ناوره انبثاا  ب ادو اإلسا م  بل حياتهم ف  للشورى م ايشتهم
ي   ااد الكااريم القاارآن سااور ماان سااور  أن بالشااورى  ماان بلاا و , الشااورى باساام ساامِّ
 ث ثاة كاانوا إذا:   اال أن  الحيا  ف  ورىالش لمبدأ الس مو الص   علي  النب    ترسي 
 داللاة أيضاا فيا ,  القيااد  على داللة في  كما الحديث هذاو . أحدهم فليؤمروا سفر ف 
 الشاورى ي تماد اإلسا م كاان إذاو . الشاورى اعتماادو النا  الى إسناد إفرازها على
 فا  الحاديث تركا ي انطباا  هذاو , الكبرى بالقضايا بال  فما الجزئية القضية هذه ف 
 . عصر كل ف و ال صر ذل  ف  النا  ذهن
, آناذا  المجتماع فا  دارجاةو مألوفة تكن لم الشورى أن تصور من المؤلف ينطل  (1)

 الفاراغ لساد الشاورى اعتماد  اد كاان لو الس مو الص   علي  النب    أن ذل  على فُيرتِّب

 حيث, و تفاصيل و الشورى نظام لبيان مكثفة توعية عملية يمار  أن علي  لكان,  ب ده

 . المفترضة البدائل ضمن يكن لم الشورى خيار أن فنستكشف,  بذل  يقم لم أن 

 كاناا , و آنااذا  ال رباا  المجتمااع فاا  عامااة ظاااهر  كاناا  الشااورى أن أوضااحنا لقااد   

 اإلجتماعياةو السياساية الحياا  فا  الساير  عليا  اساتقر  الاذ  الحاد الى دارجةو مألوفة

 الصاا   علياا  النباا    يكاان لاام هنااا ماان, و باااديتهمو حضاارهم اإلساا م  باال ربال اا لاادى

 هللا صالى النبا    عمال إنماا, و الشاورى أصال علاى توعياة ممارساة الى بحاجة الس مو

. عما و  اوال باذل   اام  اد, و دينية شرعية منحهاو السير  هذه إمضا  على سلمو علي 

.  لهاا اإلسا م تبنا و الشاورى مشاروعية يانب ف  جدا كافية الوارد  الشرعية الشواهدو

 اإلساا م ألن,  الشااورى لتطبيقااا  تفاصاايل رساام فاا  يتاادخل أن يشااأ لاام اإلساا م أن إال

 اإلنساانية الحياا  تطاورا  علاى منفتحاة شري ت  تبقى أن بد ال, لذا  الخالد الدين بوصف 

 مصاالحها تقتضاي  حسابما األماة الاى التطبيقاا  يوكال أن فأراد,  لمتغيراتها مستوعبةو

 ال ريضااة خطوَطاا و إطاااره لاا  وَضااعَ , و علياا  التأكياادو المباادأ بااإ رار فاااكتفى,  الو تيااة

 إ ارار مجاال فا  غنياة شاواهدو نصاو  لادينا, و لا  محادد بشاكل الناا َ  ُيلِزم أن دون

 . الشرع  المو ف تحديد ف  يكف  ما لها ال ريضة الخطوط وضعو تأكيدهاو الشورى
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أو علاى أ ال تقادير فا   ديث الماأثور  عان النبا  ) ( أو فا  ذهنياة األماة,األحا ف 

يضاام المهاااجرين واألنصااار بوصااف  هااو المكلااف  ذهنيااة الجياال الطلي اا  منهااا الااذ 

) ( أ  صااور   نظااام الشااورى, مااع أننااا ال نجااد فاا  األحاديااث عاان النباا  بتطبياا 

 تشري ية محدد  لنظام الشورى.

ف  نجد فيها أ  م ما  أو ان كاساا   الجيل الطلي   منها,وأما ذهنية األمة أو ذهنية 

 ذا  القبيل. محدد  لتوعية من

 (1) فإن هذا الجيل كان يحتو  على اتجاهين:

 أحدهما: االتجاه الذ  يتزعم  أهل البي .

  ام  ف   ب د وفا  النب  ) (. واآلخر: االتجاه الذ  تمثل  السقيفة والخ فة الت 

واإلمامااة, ويؤكااد علااى  ول: فماان الواضاا  أناا  كااان يااؤمن بالوصااايةأمااا االتجاااه األ

 (3) بفكر  الشورى. القرابة, ولم ين ك  من  اإليمان
                                                           

 الصاحابةو , غيرها ف  الو القضية هذه ف  ال موضوع  وا ع التنويع لهذا لي ( 1)

 اتجاهااا  الااى ينااوعهم مسااتوى علااى انقساااما  بياانهم تكاان لاامو , واحااد  أمااة كااانوا
 طبي ا  ش   هوو , األحداثو القضايا إزا  نظر وجها  هنا  كان  ن م.  تيارا و

 الصا   عليا  النبا    عهاد فا  ساوا  الو   ذل  ف  المجتمع أن إال,  البشر علي  جبل
 باروز يشاهد لام عانهم ت االى هللا رضا  عثماانو عمارو بكر أب  عهد ف  أو الس مو

 المجتماع فا  متماايز  اتجاهاا و تيارا  شكل على تتبلور دينية أو سياسية انقساما 
. 
 , اإللهياة اإلماماةو بالوصااية يؤمناون عانهم ت االى هللا رضا  البي  أهل يكن لم( 3)

م عل    اإلمام يطر  لم لهذاو  عليها يرتكز لمو , حيات  طيلة القضية هذه وجه  هللا كر 

 الحساينو للحسن بالنسبة الحال هكذاو , ذل  تستدع  كان  الت  المهمة المفاصل ف 

 عانهم ت االى هللا رضا  الحساين بان عل  بن زيد  ام حينو , عنهما ت الى هللا رض 

 اعتمااد  اادو . الساانةو الكتاااب علااى لبي تاا  الإ يااد ُ  لاامو , إلهيااة إمامااة عاان يتحاادث لاام

 عناا  ورد و , بي تهاااو األمااة رضااا عباار الحكاام تااول  و الشااورى ماانه  علاا    اإلمااام

 ذلا  علاىو , السالطة لتاولِّ  كأساا  البي اةو الشاورى اعتمااد فا  واضاحة نصو 

 التاا  حركتاا  فاا  الحساين الساابط دعااا هاذا الااىو , الحكاام اساتلمو الحساان الساابط ساار

 . عن  ت الى هللا رض  باستشهاده انته 

 علياا  هللا صاالى هللا رسااول مان القرابااة علااى البيا  أهاال ماان تأكياد هنااا  كااان ن ام   

 لطرحهااا مسات دين كاانواو البيا  أهاال يتبناهاا رؤياة هناا  كاناا و , سالمو آلا  علاىو

 أولاويتهم علاى اإلستداللو بالحكم المطالبةو الرأ  إبدا  مقام ف  الشورى بساط على

 القرابااة علااى ت تمااد الرؤيااة هااذهو , المنا شااةو للبحااث  ابلااة نصااو  نقلتهااا,   فياا

 . اإللهية اإلمامةو الوصاية على لي و , األعلميةو
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وتطبيقاا  ال ملاا  تاادل  فكاال األر ااام والشااواهد فاا  حياتاا  (1) وأمااا االتجاااه الثااان :

يؤمن بالشورى ولم يبن ممارسات  الف لية علاى  بصور  ال تقبل الش  على أن  لم يكن

عاصر وفا  الرساول  نفس  نجده ف  سائر  طاعا  ذل  الجيل الذ   والش  أساسها,

 األعظم من المسلمين.

اشتد  ب  ال لاة, عهاد إلاى عمار  ن حظ بهذا الصدد للتأكد من ذل , أن أبا بكر حينما

هاذا  يكتب عهده, فكتاب:هللا بسام هللا الارحمن الارحيم. فأمر عثمان أن (3) بن الخطاب
                                                                                                                                                                      

و أما النصو  التا  يستشاهد بهاا الشاي ة علاى إيماان أهال البيا  رضا  هللا ت االى  

 دودحاا فاا  - يوجااد الو , خدشااةو منا شااة محاال فكلهااا عاانهم بالوصاااية و اإلمامااة ,

 باال.  الاادعوى هااذه علااى باا  الشااي ة الحتجااا  يصاال  م تباار واحااد ناا  - اط عاا 

 غيار متاأخر و ا  فا  إال تتبلاور لام اإللهياة اإلماماةو الوصااية فكر  أصل أن الثاب 

 . أنفسهم البي  أهل  بل من عنها الحديثو طرحها يكن لمو ,  صير

 
 بكار أبا  عهاد فا  سياسايةال الحياا  فا  الشاورى اعتمااد علاى تؤكاد الشواهد بل( 1)

 فا  الراشادين الخلفاا  ساير  علاى اطلع منو , عنهم ت الى هللا رض  عثمانو عمرو
 . فيها حقيقياو بارزا حضورا للشورى يجد المجتمعو الحكم شؤون تسيير

 الو ااائع دراسااة فاا  ال لماا  الماانه  يقتضاايها التاا  الطريقااة المؤلااف يساال  لاام   (3)

 للمشااهد الكاملااة الحقيقيااة الصااور  يقاادم الو الو ااائع ختاازلي فتااراه,  النتااائ  ا تنااا و

 عهدا يكتب أن عثمان أمر عن  هللا رض  الصدي  بكر أبا أن على فيركز,  القضيةو

 سايا   مان عوف بن الرحمن عبد مع بكر أب  ك م ُيخِر  ثم,  الخطاب بن عمر الى

 ياؤمن لام مان ور بصا الصاحابة هاؤال  فيظهار,  يادعيها التا  الفكار  لصال  ليوظف 

 للصاور  تشاوي و للحقيقاة غماط هاذا ف و . عليها ال ملية ممارست  يبنِ  لمو بالشورى

 . الوا  ية

 -:  يل  ما الى النظر من بد ال الحقيقة لبيانو   

 فيهاا الهدف يكون الت  األمور ف  لذاتها مطلوبة ليس  بنفسها الشورى إن -:  أوال  

 إنمااو , عليهاا الجماود يجاب غاياة الاى الوسايلة هاذه تتحاول ف ,  األمة رضى كسب

 األماة رضاي  فاإذا,  الفر اةو النازا  تجُنابو األماة رضى الى للوصول أسلوب ه 

 عن اسُتغِن  إذاو . الشورى عن اإلستغنا  أمكن خ ف يحدث أن دون  رار أو برأ 

 , ورىالشا بمبادأ تاؤمن تكان لام األمة أن ذل  ي ن  ف ,  ما  ضية ف  حينئذ الشورى

 .  رار الى للوصول كوسيلة اليها بحاجة تكن لم أنها ي ن  إنماو

 فالديمقراطيااة,  الم اصاار  الحيااا  وا ااع ماان بساايط بمثااال الفكاار  تقريااب يمكاانو  

ف  حااال  م يناة مان  ما شخ  فاز فإذا,  النزي و الحر اإلنتخاب خ ل من تمار 
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 اعتماادُ  ي نا  الو , الشارعية لا  فستكون,  اإلنتخاب عبر لي و التزكية عبرالتزكية 

 . للشرعية أساسية وسيلة اإلنتخاب ت تمد الت  بالديمقراطية اإليمان عدمَ  التزكية

 مبادأ ها  إنمااو , تاو يف  طاابع لهاا يكاون كا  عبادياا طقسا الشورى ليس  -:  ثانيا 

 الفتناةو النازا  تجُنبو األمة رضى الى للوصول عق ئية طريقةو , اجتماع  عرف 

 فحاين,  الشاورى ماع الت امال فا  عقليتا و المجتمع طبي ة على تطبيقها ف  ت تمدو ,

 تقبال أو تفوضا   اد فإنهاا,  جادا عاال   مستوى على ما بشخ  النا  عامة ثقة تكون

,  اإلساتجابةو الرضاى منهاا ال اى القارار هاذا منا  صادر فاإذا,  بها يتصل  رارا من 

 تكاون  ادو , ذاتهاا الطريقاة اعتمااد تطيعيس ف  آخر شخ  ف  يتحق  ال الذ  األمر

 ظاروف فا  ال اماة رضاى تحصايل فا  كافياة محادود نطاا  علاى الشاورى ممارسة

 الشااخ  أصاادر فااإذا هااذا علااىو . أخاارى ظااروف فاا  كافيااة تكااون ال بينمااا,  م ينااة

 أو بالشاورى اإليماان عادم ذلا  ي نا  فا ,   ارارا اساتجابتهاو األماة ثقة على الحائز

 ذلا  لكفاياة ما ظرف ف  محدود نطا  على الشورى تمار  حينماو , اعتمادها عدم

 . ل  ت طي  أو الشورى لمبدأ انتهاكا ذل  ي ن  ف ,  الهدف الى الوصول ف 

 األماة رأ  يصاادرا أن عنهماا ت االى هللا رضا  ل مر الو بكر ألب  يكن لم -:  ثالثا 

 راضاية األماة تكان لام لاو مةاأل على الحاكم ت يين مستوى على  رارا عليها يفرضاو

 النها و بالم روف األمر كانو , ثقل من ل  ما بكل موجودا الصحابة جيل كان فقد, 

 فهال,  كقطياع يساا  أن ليقبال آنذا  المجتمع يكن لمو , المجتمع ف   ائما المنكر عن

 لا   ام الذ و , بسيوفنا لقومنا  اعوجاجا في  رأينا لو:  ل   يل الذ  ل مر يمكن كان

 فياأت  اآلخارين حلال مان أطاول ألنهاا لبسها الت  الحلة على ي تر  من المسجد ف 

 ألبا  كاان هال أ اول,  لا  ثوباا لتكاون حلتا  الاى حلتا  ضم أن  على ليشهد بابن  عمر

 كااان إذاو ,رضاااها؟ دون بقيادتهااا يتصاال  اارارا األمااة علااى يفرضااا أن عماار أو بكار

 فهال,  أنكروهاا أحاداث علاى نقماوا  اد عنا  ت االى هللا رضا  عثماان عهاد ف  النا 

 هامو عنهماا ت االى هللا رضا  عمارو بكار أبا  علاى ينقمون  لقرار سيخض ون كانوا

 األشاايا  طبي ااة منطاا  أن نجااد هكااذاو . ؟ َوَهجااا أشاادو عهاادا أ اارب الو اا  ذلاا  فاا 

 الحااكم ليكاون للساتة عمار ترشاي و ل مار بكار أبا  اساتخ ف باأن القول الى يدعونا

 . األمة رضى غير عن يكن لم,  ئرتهمدا ف  ب ده

 ت االى هللا رضا  ل ثماان عمار مانو ل مار بكار أبا  مان السالطة انتقال س سة إن   

  ارار ارتضاى  اد,  األكثرياة بمساتوى لاوو فيا  الارأ  أهالو المجتماع أن تؤكد عنهم

 هاذا فا  بنفساها ليس  فالشورى,  ُحب    بشكل ذل  كان لو حتى عمر  رارو بكر أب 

 األمااة رضااى الااى للوصااول أساالوب هاا  إنماااو , علياا  الجمااود يجااب هاادفا لالمجااا

 اُساغِن َ  فاإذا,  عنهاا اإلساتغنا  أمكان دونهاا مان المقصاود حصال فإذا,  الفتنة تجُنبو

 الحاجة عدم على يدل إنماو , بها اإليمان عدم على ذل  يدل لم,  الحالة هذه ف  عنها
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 اسااتخ ف فاا  الشااورى عاان اإلسااتغنا  أن ذلاا  علااى أضااف.  الوا  ااة تلاا  فاا  اليهااا

 يكوناوا لام الصاحابة أن ت نا  ال,  دائارتهم ف  الحاكم ليكون الستة ت يين ف  أو عمر

 اإلستخ ف  ضية غير ف  ألن  ذل و , عليها ممارساتهم يبنوا لمو بالشورى يؤمنون

 شاؤون تسايير فا  الشاورى اعتمااد علاى يادل بماا حافلاة الراشادين الخلفاا  سير  فإن

 . المجتمعو لحكما

 األشايا  طبي اة منطا  أيضاا يادعمها التا و الموثو اة الشاواهدو النقول إن -:  راب ا 

 يفكار يكن لم الخليفة أن)  بقول  المؤلف يقدمها الت  بالصور  يكن لم الخليفة أن تؤكد

 يفار  الت ياين هاذا أنو الخليفاة ت ياين حقا  مان يرى كان أن و الشورى نظام ب قلية

 ( . الطاعة مينالمسل على

 لا , خليفاة ت ياين بصادد بمشااورات  عنا  ت االى هللا رضا  الصادي  بكر أبو  ام لقد  

 أو الناا  تفوي  على اعتمد ثم الصحابة, كبار من عدد مع المشاورا  هذه جر و

 الشواهد تدل كما الفرضين هذين عن األمر يخر  ف ,  رضاهم أحرز

 عمار أن رافاع أبا  عان صاحي  بساند مسانده ف  حنبل بن أحمد اإلمام أورده ما منها

 اعلماوا:  فقاال زياد بان سا يدو عمار ابان عنادهو ال باا  الى مستندا كان الخطاب بن

 مان وفاات  أدر  مان أنا و أحادا ب اد  مان أساتخلف لامو شايئا الك لة ف  أ ل لم أن 

 شار أ لاو أنا  أماا:  زيد بن س يد فقال,  جل  و عز   هللا مال من حر فهو ال رب سب 

 النقاولو . الناا  ائتمنا و بكار أباو ذلا  ف ال  ادو الناا  الئتمنا  المسلمين من برجل

 الوهلاة فا  يشاأ لام عنا  هللا رضا  الصادي  بكار أباا أن تاذكر البااب هاذا ف  الوارد 

 عارفو يساتخلف باأن عليا  أشااروا الصحابة من جم ا لكن أحدا يستخلف أن األولى

 كاو  مان أشارف أنا  علاى النقل استفا  بل,  بذل  الرضا النا  من عن  هللا رض 

 الااذ و . باذل  الناا  رضاى لا  باانو اإلسااتخ ف  ضاية علايهم طار و الناا  علاى

 رضا  عمار مباي ة على إجماعهم اإلستخ ف بهذا الصحابة رضى على أيضا يشهد

 . أحد ذل  ف  يخالف فلم عن  هللا

 أن من  طلبواو النا  الي  هر  نأ ب د إال الستة ت يين الى يبادر لم فإن  عمر أماو   

 عماار الااى هرعااوا النااا  إن تقااول التاا  الروايااة نفساا  المؤلااف أورد  اادو , يسااتخلف

 بساند مسانده فا  أحماد اإلماام أوردو , عهادا الينا عهد  لو المؤمنين أمير يا:   ائلين

 المنبار علاى  اام الخطااب بان عمار أن الي مار  طلحاة أبا  بن م دان رواية صحي 

 أباا ذكارو سالمو عليا  هللا صالى هللا رساول ذكار ثام عليا  أثنىو هللا فحمد جم ةال يوم

 - نقارتين ينقرنا  ديكاا رأيا ,  أجلا  لحضاور إال أراهاا ال رؤياا رأي :   ال ثم بكر

 خ فتا و دينا  ليضايع يكن لم هللا إنو أستخلف أن يأمرونن  النا  إنو -  ال أن الى

 فا  الشاورى فاإن أمار با  ي جال إنو , سالمو ليا ع هللا صالى نبيا  بهاا هللا ب ث الت 
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سا م علايكم, إنا  أحماد  رساول هللا إلاى الماؤمنين والمسالمين. ر خليفةما عهد أبو بك

 وأطي وا هللا. عمر بن الخطاب, فاسم وا أما ب د, فإن  است مل  عليكم إليكم هللا.

أصابح  ياا خليفاة رساول هللا؟  فقاال: كياف (1) ودخل علي  عباد الارحمن بان عاوف

مانكم,  اسات مل  رجا و اد زدتماون  علاى ماا با , ورأيتماون   فقال: أصبح  مولياا

 - 3/131تااري  الي قاوب : يطلبهاا لنفسا  ) فكلكم  د أصب  ورما أنف , وكل  د أصب 

136.) 

للم ارضااة أن الخليفااة لاام يكاان يفكاار  وواضاا  ماان هااذا االسااتخ ف وهااذا االسااتنكار

 وأن  كان يرى من حق  ت يين الخليفة, وأن هذا الت يين ب قلية نظام الشورى

فلااي  هااو مجاارد  ن الطاعااة, ولهااذا أماارهم بالساامع والطاعااة,يفاار  علااى المساالمي

ون حظ أيضا أن عمر رأى هو اآلخر أن مان  ترشي  أو تنبي , بل هو إلزام ونصب.

أشاخا , وأو كال أمار  فار  الخليفاة علاى المسالمين, ففرضا  فا  نطاا  ساتة حق 

 أن يج ااال لساااائر المسااالمين أ  دور حقيقااا  فااا  الت ياااين إلاااى الساااتة أنفساااهم دون

 االنتخاب. 

االساتخ ف التا  انتهجهاا عمار كماا لام  إن عقلية نظام الشورى لام تتمثال فا  طريقاة

الناا   سالكها الخليفاة األول, و اد  اال عمار حاين طلاب منا  تتمثل فا  الطريقاة التا 

سااالم  لج لاا  هااذا األماار إلياا  لوثقاا  باا  هللا لااو أدركناا  أحااد رجلااين (3) االسااتخ ف:
                                                                                                                                                                      

 بااي تم فمان را  عانهم هاوو سالمو عليا  هللا صالى هللا نبا    ماا  الذين الستة هؤال 

 . أطي واو ل  فاسم وا منهم

 يكان لام عنهماا ت االى هللا رض  عمرو بكر أبو صن   ما أن على تدل النقول فهذه   
 رضاىو ماوافقتهمو الصاحابة بارأ  انكا إنمااو , األماة لارأ  مصاادر و استبداد عن
 . تقدم كما ذل  يقتض  الذ  األشيا  طبي ة بمنط  مدعومة النقول هذهو . األمة
 أمر ف  عنهما هللا رض  الصدي  استشاره ممن كان عوف بن الرحمن عبد إن  (1)

 الروايااة فاا  ورد  اادو , اإلسااتخ ف هااذا علااى وافقاا  مماان كااانو , عماار اسااتخ ف

 أمار  فا  الناا  إنما:  عنهما هللا رض  بكر ألب  عوف بن الرحمن عبد  ول نفسها

 عليا  مشاير فهاو خالفا  رجال أو,  م ا  فهاو رأيا  ماا رأى رجل إما,  رجلين بين

 ال أنا و مصالحا صاالحا تازل لمو , خيرا أرد  إال ن لم  الو , تحب كما صاحب و

 أو الارأ  فا  الموافا  ا ساو الناا  أن ُيَبايِّن القاول فهاذا.  الدنيا من ش   على تأسى

 . عن  هللا رض  بكر أب  بقرار راضون المخالف

 يسااتخلف أن عنا  هللا رضاا  عمار مان طلبااوا  اد الناا  أن هنااا المؤلاف ي تارف (3)

 المسالمين. علاى الخليفاة فار  حقا  مان أن اآلخار هاو رأى عمر إن يقول:و عليهم,

 علاى خليفاة عمار  يفار فكياف,  ظااهر تنا   من الك مين هذين ف  مما أعجبو

 . ؟ ذل  من  طلبوا  د النا  أن فتجل استخلف إن هوو , المسلمين
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طبقاا  ج لتهاا شاورى ) الجرا , ولو كان ساالم حياا ماا وأب  عبيد  حذيفةمولى أب  

 (.2/312ابن س د: 

علاى فاراش الماو : هللا ودد   (1) و ال أبو بكر ل بد الرحمن بن عاوف وهاو يناجيا 

تاااري  لااو أناا  كناا  سااأل  رسااول هللا ) ( لماان هااذا األماار فاا  ينازعاا  أحااد هللا )

 (1/53الطبر : 

 اال مانهم  ائال: هللا إن أباا   (3) عبااد وحينماا تجماع أنصاار الساقيفة لتاأمير سا د بان 

المهااااجرون ونحااان عشااايرت  وأوليااااؤه,  الااا  طائفاااة  مهااااجر   اااريش فقاااالوا: نحااان
                                                                                                                                                                      

 
 النبا    إن.  ؟ الصاحابة عناد تكان لام الشاورى عقلياة أن علاى هاذا ف  داللة أ   ( و1)

 خليفتا  أطااعواو نبايهم أطااعواو ب  النا  لرض  أحدا عي ن لو الس مو الص   علي 
 مااد  حسمو األمة رضى هو الذ  الشورى مقصد ق تح  د لكانو , منازعة غير من

 مطلوباة ليسا  عرفا  كماا ألنهاا,  للشاورى حاجاة حينئذ تكون ف ,  الفتنةو الخ ف
 أو يماثلها بما المقصد تحق  فإذا,  الفتنة  معو األمة لرضى وسيلة ه  إنماو , بذاتها
 . بها ماناإلي عدم ذل  ي ن  أن غير من عنها اإلستغنا  أمكن,  من  بأفضل

 باينو الشورى بذهنية التفكير عدم  ضية بين يميز فلم األمر المؤلف على اختلط (3)

 فاالحوارا ,  الخ فاة منصاب يساتح  مان فا  الصحابة لدى النظر وجها  اخت ف

 فا  الصاحابة اخات ف علاى إال تادل ال,  المؤلاف ينقلها الت و السقيفة ف  جر  الت 

 المنا شااة ساايا  فاا  حااواراتهم كاناا   اادو ,  فااةالخ يسااتح  ماان فاا  النظاار وجهااا 

 وجهاا  تاداول إال الشورى هلو , الشورى صميم من هذاو , النظر وجها  تداولو

 . ؟ الجل أو الكل علي  يتف  رأ  الى للوصول النظر

ر حينمااا أناا  الواضاا  ماانو    أن ذلاا  م نااى فااإن,  للحكاام  اعااد  الشااورى أن ُيقاارَّ

 فتكااون,  الحاااكم ت يااين عاان الجاادل احتاادامو را اآل تااداول ب ااد الشااورى تااتمخ 

  ااد نقاااشو مختلفااة آرا  ماان علياا  تنطااو  بمااا الشااورى عباار أتاا   ااد لتمااة زعامتاا 

 بي اة إن.  حسامو تفاهم الى أفضى  د ذل  لكن,  محتدما يكون  د جدلو ساخنا يكون

 ط ا مقا ب ا  فا  احتادم نقااشو تاداول ب اد إنمااو , باالقو  ماأخوذ  تكان لم بكر أب 

 . األمة رضى هوو الشورى مقصد تحق   دو , ا تنا و تفاهم الى أفضى لكن 

 دليل دل فإذا,  الشرعية الضوابط إطار ف  الشورى تتحر  أن الطبي   من إن ثم   

 ضارب ي نا  ال بالقرشيين الترشي  فحصر,   رشيا الخليفة يكون أن لزوم على مث 

 لام الحكام فا  األنصاار مشااركة فاإن إالو , واضا  هاو كماا الحاائط عر  الشورى

 هذا.  عن  هللا رض  بكر أبو لهم  ال كما الوزرا  فهم,  خ ف عليها يكن

 ماان يظهاار حساابما هنااا المؤلااف مناا  يساالم لاام شااائع خطااأ الااى هنااا أنااوه أن أرياادو  

 عباااد  باان ساا د لمباي ااة ساااعد  بناا  سااقيفة فاا  اجتم ااوا األنصااار أن هااوو ,عبارتاا 

 مخااالف الكاا م هااذا أن الحقيقااةو . المهاااجرين علااى بااذل  بدينمساات عناا  هللا رضاا 
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وحينماا خطاب أباو  إذا نقول منا أمير ومنكم أمير لان نرضاى بادون هاذا أبادا هللا منهم:

والنا  لناا فا   والمهاجرين أول النا  إس ما, هللا كنا م اشر المسلمين بكر فيهم  ال:

 أنسابا هللا عشير  رسول هللا وأوسط ال رب تبع, ونحن ذل 

المهااجرين واألنصاار, رد أباو  وحينما ا تر  األنصار أن تكاون الخ فاة دورياة باين

 ) ( لما ب ث عظم على ال رب أن يتركوا دين آبائهم, بكر  ائ : إن رسول هللا

م أول مان عباد بتصديق , فه فخالفوه وشا وه, وخ  هللا المهاجرين األولين من  وم 

وعترتاا  وأحاا  النااا  باااألمر ب ااده, وال ينااازعهم فياا   هللا فاا  األر , وهاام أولياااؤه

 ظالم. إال

التمسا : هللا املكاوا علايكم أياديكم,  و ال الحباب بن المنذر وهاو يشاجع األنصاار علاى

فارد عليا  عمار  وظلكم, فإن أبى هؤال  فمنا أمير ومنهم أمير هللا. إنما النا  ف  فيئكم

غمد, من ذا يخاصامنا فا  سالطان محماد وميراثا   هيها , ال يجتمع سيفان ف  ائ : 

راجااع فاا  وعشاايرت  بباطاال أو متجااانف إلثاام أو متااورط فاا  هلكااة هللا ) ونحاان أولياااؤه

 (3-6/6نصو  يوم السقيفة شر  النه : 

ل ساتخ ف, وعادم اساتنكار  إن الطريقة الت  مارساها الخليفاة األول والخليفاة الثاان 

التااا  ساااد  علاااى الجنااااحين المتنافسااين مااان الجيااال  يقاااة والاارو  ال اماااةتلاا  الطر

باادا لاادى  هللا المهاااجرين واألنصااار هللا يااوم السااقيفة, واالتجاااه الواضاا  الااذ  الطلي اا 

وعدم مشااركة األنصاار فا  الحكام,  المهاجرين نحو تقرير مبدأ انحصار السلطة بهم

 النبا  ) ( أولاى ال ارب الوراثياة التا  تج ال مان عشاير  والتأكيد علاى المباررا 

وإعا ن أبا  بكار الاذ   بميراث , واست داد كثير من األنصار واآلخر من المهااجرين

ل اادم السااؤال ماان النباا  عاان صاااحب األماار  فاااز بالخ فااة فاا  ذلاا  اليااوم عاان أسااف 

 ب ده...؟
                                                                                                                                                                      

 صالى هللا رساول مكاانو مكاانتهمو ساابقتهم للمهااجرين ي رفاون فاألنصار,  للتحقي 

 علااى فيفرضااوا ب ياادا األنصااار يااذهب أن المحتماال غياار ماانو , فاايهم ساالمو علياا  هللا

 لان األمار أن جيادا ونُيادرك فهام,  مشااركة أدناى فيا  لهم لي  وا  ا أمرا المهاجرين

 ب ما  األنصاارو , فتناة الاى ياؤد   اد خا ف غير من يمرَّ  لنو , الطريقة بهذه يبرم

 , الرساالة مساتقبلو اإلسا م علاى حريصين كانوا الدين أجل من تضحياتهمو إيمانهم

 مانهم خليفاة مباي اة األنصاار نياة عادم يؤكاد ما الصدد بهذا تاريخية نقول من يظهرو

 , الخ فاة أمار ليتاداولوا السقيفة ف  األنصار اجتمع إنماو , مهاجرينال على فرض و

 . الحكم ف  مشاركتهم نحوو , منهم الخليفة يكون أن الى تفض  الت  السبيلو
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الطلي ااا  مااان األماااة  أن هاااذا الجيااال (1) وكااال ذلااا  يوضااا  بدرجاااة ال تقبااال الشااا 

لام يكان يفكار بذهنياة  -الحكام ب اد وفاا  النبا   في  القطاا  الاذ  تسالمبما  -اإلس مية 

يمكاان أن نتصااور أن  ولاام يكاان لدياا  فكاار  محاادد  عاان هااذا النظااام, فكيااف الشااورى,

الشاااورى تشاااري يا وفكرياااا, وأعاااد جيااال  النبااا  ماااار  عملياااة توعياااة علاااى نظاااام

لادى  ام, ثم ال نجادلتسلم  ياد  الدعو  ب ده على أسا  هذا النظ المهاجرين واألنصار

 محددا عن ؟!! هذا الجيل تطبيقا وا  يا لهذا النظام أو مفهوما

الرساول القائاد ) ( وضاع هاذا  كما أنناا ال يمكان أن نتصاور مان ناحياة أخارى, أن

 ب ... ومفهوميا, ثم ال يقدم بتوعية المسلمين علي  وتثقيفهم النظام وحدد تشري يا

  

 د طر  الشورى كنظام بديل على  ب  ) ( لم يكنوهكذا يبرهن ما تقدم على أن الن

ثام تختفا   الممكن عاد  أن تطر  بالدرجة الت  تناسب مع أهميتها, األمة إذ لي  من

 اختفا  كام  عن الجميع وعن كل االتجاها .

 ومما يوض  هذه الحقيقة بدرجة أكبر أن ن حظ:

 

الت  لم تكان  اد  (3) البيئة على تل  أوال: إن نظام الشورى كان نظاما جديدا بطبي ت 

ومركااز   للحكام, فكاان ال باد مان توعياة مكثفاة مكتمالنظاام  مارسا   بال النباو , أ 

 علي  كما أوضحنا ذل .

طرحاا  وهكااذا, إلمكااان وضاا    ال يكفاا  (2) ثانيااا: إن الشااورى كفكاار مفهااوم غااائم

تفاصااااايل  وموازينااااا  ومقاااااايي  التفضااااايل عناااااد  موضاااااع التنفياااااذ ماااااا لااااام تشااااار 
                                                           

 وفا  تتحار  ال شابها  إال لي  المؤلف أورده ما كل أن ت ليقاتنا من اتض  لقد( 1)

 أن نجاد أنناا هاو للنظار الُملِفا و .الموضاوع  للوا اع مخالفاة ه  بل, ال لم  المنه 
 ب باار  - اليهاا القاار  إيصاال يرياد التا  - للنتيجاة عرضا  مان الارغم على المؤلف
 لي ار  ثانياة مر  يرجع أن  إال,  الش  تقبل ال بدرجة واضحة أنها في تبر,  حاسمة
 دياد ج بنقااط يأت  أن من بدال لكن و , أكبر بشكل النتيجة هذه توض  إنها يقول نقاطا
ر ي ود فإن ,   . يريد الت  النتيجة على للبرهنة ذكره أن سب  ما ليكرِّ

 , البيئاة تلا  علاى جديد  تكن لم الشورى أن علم  بشكلو بالشواهد أوضحنا  د( 3)

 السياساية الحياا  فا  - ممارساةو منهجاا - حاضر  كان و , فيها متأصلة كان  إنماو
 نصااا أكاادهاو اإلساا م أمضاااها  اادو , رهفجاا باازوغ ب اادو اإلساا م  باال اإلجتماعيااةو
 . عم و

 لمو , اإلس م  بل ال رب سير  علي   ام  منهجا كان  الشورى أن على ع و  (2)

 ممارساة علاى  ائمة كان  السير  أن مع,  ممارستها ألشكل  إالو , غائمة فكر  تكن

 علاى عا و  ولأ ,  آنذا  اإلجتماعيةو السياسية الحيا  ف  منهجا اعتمادهاو الشورى

 ذلا  طبي اة ماع تتناساب كانا  التا  مقاييسها آنذا  الم تمد  للشورى كان  فإن  ذل 
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والكام, أو علاى أساا   الشورى, وهل تقوم هذه المقايي  علاى أساا  ال ادد اخت ف

مماا يحادد للفكار  م المهاا ويج لهاا صاالحة للتطبيا   الكياف والخبار , إلاى غيار ذلا 

 فور وفا  النب  ) (.

بشكل وآخاره للسالطة عان  (1) ثالثا: إن الشورى ت بر ف  الحقيقة عن ممارسة لتمة

الحكم, فه  مسؤولية تت ل  ب ادد كبيار مان الناا  هام  طري  التشاور وتقرير مصير

شاارعيا يجااب وضاا    الااذين تشااملهم الشااورى, وهااذا ي ناا  أنهااا لااو كاناا  حكمااا كاال

لكااان ال بااد ماان طرحاا  علااى أكباار عاادد ماان  موضااع التنفيااذ عقيااب وفااا  النباا  ) (
                                                                                                                                                                      

 علاى أخارى تاار و , و التوافا  اإل ناا  علاى تاار  ت تماد كانا  فالشاورى,  المجتمع

 األغلبياة رأ  علاى تار و , رأي  أرجحية على خ ف ال بمن القبول خ ل من الحسم

 باين ي هد لمو , الشورى علي  تدور الذ  للموضو  متفاوتةال الحاال  حسب ذل و ,

 خاار  أو عطلاا   ااد الشااورى كاناا  إذاو . للحاال بابااا تفاات  لاام الشااورى أن ال اارب

 المانه  فيهاا خولاف شااذ  حااال  عان إال ي بِّار ال فهاو,  الي  أفض  ما على الب  

 . اإلجتماعيةو السياسية الحيا  ف  السائد

 , التو يفيااة ال باديااة الطقاو  نحااو علاى كطقاا  الشاورى مااع اإلسا م يت اماال لامو   

 ماا بحسب ممارست  نحوو شكل  يتحدد اجتماع  كمنه  إطارها ف  م ها ت امل إنماو

 اإلسااا مية الشاااري ة أنو سااايما ال,  ال اماااة المصاااال و المجتم اااا  طبي اااة تقتضاااي 

 لكاون,  شايةالم ي الناا  بحياا  تتصال التا  التشاري ا  فا  المروناة عنصر تستبطن

اادهم أن يشااأ فلاام,  األجيااال مااع با يااا دينااا اإلساا م  مااع ينسااجم ال  ااد محاادد بتشااريع ُيَقيِّ

ااز,  الزمكانيااة النااا  ظااروف  ال امااة الخطااوطو المباااد  وضااعو المقاصااد علااى فركَّ

 . الثواب  إطار ف  للمتغيرا  التفاصيل تر و , كثواب 

 مانهجهم كانا  إنمااو , آناذا  ناا ال علاى جدياد  تكن لم الشورى أن اتض  لقد  (1)

 لمروناة لكنا و , عما و نصاا أكدهاو السير  هذه أمضى اإلس م إن    لناو , سيرتهمو

 فا و . ال ريضاة الخطاوطو بالمبااد  اكتفاى إنمااو , التفاصايل ف  يتدخل لم التشريع

 نطااا  علااىو عامااا البيااان كااان للشااورى, ال ريضااة الخطااوطو المباااد  بيااان مجااال

 الساا مو الصاا   علياا  النباا    ممارسااة شااهدواو نصوصاا  النااا  ساامع  اادو واسااع,

 للشورى.

 , اإلسا م ظهاور  بال المجتماع فا  جارياة كان  ممارسةو منهجا الشورى أن بماو  
 أن بمااو , الو ا  ذلا  مقتضيا  حسب ممارستها بنحوو بها م رفة للنا  كان   دو

 صالى النبا    عهاد طاول ف و اإلس م ظهور ب د عليها يطرأ لم آنذا  المجتمع طبي ة
 ممارساة طريقاة تطاور يقتضا  االجتماعياة التركيباة جوهر ف  تطور سلمو علي  هللا

 الصا   عليا  النبا    يكان فلام,  ذاتهاا بالطريقاة تماار  الشاورى كان  لذا,  الشورى
 المبااد  بياانو تأكيادها غيار الشورى عن خاصة توعية ممارسة الى بحاجة الس مو

 . خا  إعدادو مكثف جهد الى تحتا  ال الت  ال ريضة الخطوطو ةال ام
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مااان  ألن ماااو فهم مااان الشاااورى إيجااااب , وكااال مااانهم يتحمااال  ساااطا أولئااا  الناااا ,

 ة.المسؤولي

تبنيا  لنظاام الشاورى كباديل لا   وكل هذه النقاط تبرهن على أن النب  ) ( ف  حالاة

وبإعاداد  أن يطار  فكار  الشاورى علاى نطاا  واساع وب ما , ب د وفاتا  يتحاتم عليا 

التفاصاايل التاا  تج اال الفكاار  عمليااة,  نفساا  عااام, وماات لكاال الثغاارا  وإبااراز لكاال

 وعمقااا, ال يمكاان أن يمااار  ماان  باالهااذا المسااتوى كمااا وكيفااا  وطاار  للفكاار  علااى

المسالمين الاذين عاصاروه إلاى  الرسول األعظم ) (, ثم تنطم  م الم  لدى جميع

 حين وفات .

بالصااور  ال زمااة  (1) الشااورى و ااد يفتاار  أن النباا  ) ( كااان  ااد طاار  فكاار 

 كمااا وكيفااا, واسااتوعبها المساالمون, غيااران الاادوافع وبااالحجم الااذ  يتطلباا  المو ااف

على النا  كتماان ماا سام وه مان  ية استيقظ  فجأ  وحجب  الحقيقة وفرض السياس

 وأحكامها وتفاصيلها. النب  فيما يتصل بالشورى

مهماا  يال عنهاا فها  ال تشامل  غير أن هذا االفتارا  لاي  عملياا, ألن تلا  الادوافع

ا  وف الصحابة الذين لم يساهموا ف  األحداث السياسية عقب المسلمين االعتياديين من

مو ف المترسل وهاؤال  يمثلاون  النب  ) ( وال ف  بنا  هرم السقيفة, وكان مو فهم

فلاو  من الناحية ال ددية مهما طغى الجانب السياسا  عليا . ف  كل مجتمع جز  كبيرا

خات  االساتما  أبالحجم المطلوب لماا  كان  الشورى مطروحة من  بل النب  ) (

بصاور   سم ها مختلف النا , والن كسا تل  الدوافع, بل ل إلى نصوصها بأصحاب

كماا ان كسا  ف ا  النصاو  النبوياة  طبي ية عن طريا  االعتيااديين مان الصاحابة,

لام تحال  عان طريا  الصاحابة أنفساهم, فكياف (3) علا  ووصاايت  على فضل اإلماام

األحاديث عان طريا  الصاحابة عان النبا   الدوافع السياسية دون أن تصل إلينا مئا 
                                                           

 المحادود تصاوره علاى مبن   ,  اإلفترا  على جواب و المؤلف افترا  من كل( 1)

 حااول إضاااف  ت لياا  الااى نحتااا  فلاان,  علياا  الجااواب تقاادمو تقاادم الااذ  الخاااطئو
 . ذات  الموضو 

 ل ادم ذلا و , اإلماماةو ايةالوصا علاى داللاةو ساندا م تبار  نصاو  تان ك  لم (3)

 النصاو  أمااو , اإلسا م ف  - اإلمام  الشي   بالمفهوم - اإلمامةو الوصاية وجود
 لمو , واسع نطا  على روي و ان كس  فقد,  منا ب و عل    اإلمام بفضل تتصل الت 

 لام الاذين الصاحابة مان االعتيااديين بالمسالمين المؤلاف يساميهم بمان روايتها تنحصر
 رواهاا إنمااو , السا مو الصا   علي  النب    وفا  عقب السياسية األحداث ف  يساهموا
 رضا  الراشادون الخلفاا  جملاتهم مانو منهم ال قدو الحل أهل وجوهو الصحابة كبار
 فاا  رويا  فقاد,  منا با و علا    اإلماام فضاائل فا  نصاو  رويا  كمااو . عانهم هللا

 عان هللا رضا  الصاحابة بااركو الراشادين الخلفاا  فضاائل فا  نصو  نفس  الو  
 . الجميع
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ذلا  ماع  لا  ) ( ووصاايت  ومرج يتا , علاى الارغم مان ت اار ع ) ( ف  فضل

من ذل  فيما يتصل بفكر  الشورى. بل  ملحوظ  ش االتجاه السائد و تئذ, ولم يصلنا 

األحياان يختلفاون  الذين كانوا يمثلون االتجااه الساائد, كاانوا فا  كثيار مان حتى أولئ 

ا  أن يرفااع شاا ار مصاالحة هااذا الفرياا  أو ذ فاا  الموا ااف السياسااية, وتكااون ماان

هاذا الشا ار  الفري  اآلخار, وماع ذلا  لام ن هاد أن فريقاا مانهم اسات مل الشورى ضد

سبيل المثال مو ف طلحة من ت يين أبا   كحكم سم   من النب  ) ( ف  حظوا على

لم يفكار علاى الارغم  واستنكاره لذل  وإع ن  السخط على هذا الت يين فإن  بكر ل مر

ويشاجب مو اف أبا  بكار,  (1) بور اة الشاورى, ا الت ياينمن ذل  أن يل ب ضاد هاذ

 ما هو المسمو  من النب  عن الشورى واالنتخاب. بأن  يخالف

 اإلسا م  الرائاد الاذ  ضام  ارر أن يج ال مان الجيال إن النب  ) ( لو كان  اد -3

ومسااؤوال عاان مواصاالة  (3) صااحابت   يمااا علااى الاادعو  المهاااجرين واألنصااار ماان
                                                           

 ,اإلساتخ ف بهذا الصحابة على يستبد لم بكر أبا أن يدر  كان طلحة ألن ذل و (1)

 ممااو . المجماو  رضاا أحارز أن ب اد ذلا  ف ال إنما أن و , أمرها األمة يغصب لمو
 بهذا الصحابة رضا عدم عنهما هللا رض  بكر ألب  يذكر لم طلحة أن هو لذل  يشهد
 - المؤلاف يادع  كماا - التشاريع فا  وجاود للشاورى يكان لام أنا  فهب,  ستخ فاإل
 أو الصاحابة رضا ب دم بكر أب  على اإلحتجا  طلحة يتر  أن المنطق  من هل لكن

 أوَ  ؟ عمار فا  رأيا  ببياان اإلحتجاا  مقاام فا  يكتفا و اإلساتخ ف هاذا ف  اخت فهم
 اإلساتخ ف بهاذا الصاحابة من   طا رضا عدم أدر   د طلحة كان لواألحرى  لي 
,  ذلا  ياذكر لام أنا  ماع,  ؟ اعتراضا  فا  أبل و حجت  ف  أ وى ليكون ذل  يذكر أن
,  اإلساتخ ف بهاذا الصاحابة علاى يستبد لم بكر أبا أن ي رف كان أن  على يشهد مما

 . الشخص  اعتراض  ببيان فاكتفى
 الص   علي  النب    فإن,   يمومة الى بحجة تكن لم رسال  كمضمون الدعو  إن  (3)

 الصاحابة مان جماع يديا  على تربىو , اإلس مية الرسالة كامل األمة بلَّ   د الس مو

 بشكل الشرعية الحاجا  تغطية بإمكانهم كانو , الشر  ف  فقها  بالدين علما  كانوا

 , اإلجتهاااد عباار مباشاار غياار بشااكل أو,  الساانة مفااادو الكتاااب مضااامين عباار مباشاار

 األماار ولاا    فيقااوم,  ال امااة اإلجتماعيااةو السياسااية بالقضااايا المتصاالة األحكااام أماااو

 . الشري ة مقاصد إطار ف  المصلحةو السنةو للكتاب طبقا فيها بالحكم

 عاشاوا عانهم ت االى هللا رضا  الصاحابة فاإن,  األر  علاى كحركاة الادعو  أماو  

 النباا    مااع عااانواو , ربااةمحا محاصاار  دعااو  كاناا  منااذو , انط  تهااا منااذ تجربتهااا

 تجربااة خاضااواو نشاارهاو الاادعو  حمايااةو المشااركين مواجهااة ساالمو علياا  هللا صاالى

 الاى الهجار  ثام غيرهااو الحبشة الى ت الى هللا سبيل ف  الهجر و الوطن عن التغرب

 اجتمااع و سياسا  كياان لهاا صاار حينماا الادعو  تجربة عاشوا ثم,  المنور  المدينة

,  أشاااكالهاو حاالتهاااا بتناااو  الم اااار و الحاااروب خاضاااواو , ور المنااا المديناااة فااا 
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الجيال ت بئاة رساالية  فهذا يحتم على الرسول القائد ) ( أن ي بئ هذا التغيير. عملية

بالنظريااة ب ماا  ويمااار  التطبياا  علااى ضااوئها  وفكريااة واساا ة, يسااتطيع أن يمساا 

الرساالة  للمشاكل التا  تواجههاا الادعو  باساتمرار الحلاول الناب اة مان بوع , ويضع

سارى و يصار ي لاام بشار بساقوط ك خصوصاا إذا ال حظناا أن النبا  ) ( كاان الاذ 

فا  غاد  فتو  عظيمة, وأن األماة اإلسا مية ساوف تانظم إليهاا بأن الدعو  مقبلة على

مسااؤولية توعيااة تلاا  الشاا وب علااى   ريااب شاا وب جديااد  ومساااحة كبياار  وتواجاا 

ماااان أخطااااار هااااذا االنفتااااا , وتطبياااا  أحكااااام الشااااري ة  اإلساااا م وتحصااااين األمااااة

الرائد من المسلمين كاان  من أن الجيل األر  المفتوحة وأهل األر  وبالرغم على

للتضاااحية, ال نجاااد فيااا   الااادعو  وأكثرهاااا اسااات دادا  أنظاااف األجياااال التااا  توارثااا 

الواسااع ال مياا  علااى  ذلاا  اإلعااداد الخااا  للقيمومااة علااى الاادعو , والتثقيااف م ماا 

اساااتي ابها فااا  هاااذا  النفااا  كثيااار  ال يمكااان  مفاهيمهاااا, واألر اااام التااا  تبااارز هاااذا

 الصاحابة مان نصاو  ويمكننا أن ن حظ بهاذا الصادد, أن مجماو  ماا نقلا  المجال.

ال يتجااوز بضاع مئاا  مان األحادياث, بينماا  عن النب  ) ( ف  مجال التشريع (1)
                                                                                                                                                                      

 سالمو عليا  هللا صالى هللا رساول وفا  ب د منها أفادوا  دو , بالخبر  زاخر  فتجربتهم

 الساسااانية اإلمبراطوريااة إسااقاطو , األر  آفااا  فاا  الرسااالة نشاار فاا  نجحااواو ,

 الهزيمااة إلحااا  فاا  نجحااواو , آنااذا  ال ااالم فاا  الكباارى القااوى أهاام ماان هاا  التاا و

 فانحسر ,  أيضا ال الم ف  الكبرى القوى أهم من األخرى ه و الروم بإمبراطورية

 , مصر فتحواو الشام ب د على سيطرواو القد  مفاتي  فاستلموا,  شاس ة أ اليم عن

 ورا  مااا الااى باإلساا م يبلغااوا أن أيضااا اسااتطاعواو , اإلفريقاا  الشاامال فاا  امتاادواو

 نجحاواو . عقاود ث ثة تناهز لم الزمن عمر ف  جدا  صير  فتر  ف   ذل كل,  النهر

 عادلو اإلسا مية الرساالة  يماة الناا  عرفو , األطراف المترامية الدولة إدار  ف 

 ال قياد  فا  منهاجاا لهام فصاار باإلسا م تشب واو أفواجا هللا دين ف  فدخلوا المسلمين

 . السلو و

 الكاريم القارآن لخصاها التا  الربانياة بمساؤوليت  سا مالو الصا   عليا  النبا     ام لقد

 الكااريم القاارآن وصااف  جااي  أنشااأ ممياازا إعاادادا يسااتبطنان هماااو , الت لاايمو بالتزكيااة

 . القرون بخير الس مو الص   علي  النب    وصف و , للنا  أخرج  أمة بخير

 ال لماا . التحقياا  فاا  مكانتاا  مااع يتناسااب الو جاادا غريااب المؤلااف يقولاا  مااا (1)

 -:  التالية النقاط فلن حظ

 , التشاري ية بالنصاو  ينحصاران ال الرساالية الت بئاةو الفكار  اإلعداد إن -:  أوال

 األخ  ياااةو ال قائدياااة المجااااال  فهناااا  بكثيااار ذلااا  مااان أوساااع ُب ااادا يأخاااذان إنمااااو

 جمياااع فااا  سااالمو عليااا  هللا صااالى هللا رساااول عااان رو  ماااا مجماااو و , التربوياااةو
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 نقصار أن يصا  فا ,  الت بئاة هاذه فا  يسااهم كلا و , المؤلفة باآلالف ُيَ د    المجاال

 . األخرى الجوانب عن نغفلو جانب على النظر

 الكاريم القارآن عليهماا تضاافر أماران الرساالية الت بئاةو الفكار  اإلعاداد إن -:  ثانيا

 اإلعااداد عاان دثنتحاا نحاانو بااد فاا ,  بهمااا النبويااة الساانة تنفاارد لاامو , النبويااة والساانة

 أنو ساايما ال نصوصاا و الكااريم القاارآن دور اإلعتبااار ب ااين فيهمااا نأخااذ أن الت بئااةو

 للقارآن شاارحا جاا  السانة مان كبيرا  سطا أن حتى األول المصدر هو الكريم القرآن

 . آليات  مفسراو ل  ومبيِّنا

 أنهاا إال,  حيا ال مناح  لكل استي ابها من الرغم على اإلس مية الشري ة إن -:  ثالثا

 صا وبة البادياة إنساان يجاد لام سامحا  ساهلة شري ة ه  إنماو , م قد  شري ة ليس 

 الر ا و السامو جواناب مانو . الحضر إنسان بس سة م ها انسا و م ها الت امل ف 

 كثار  ذلا  يساتدع  أن دون التشاري ية الفراغا  سد   تستطيع أنها,  الشري ة هذه ف 

 الجملتينو الجملة على يزيد ال  د واحدا نصا أن نجد أننا حتى,  النصو  من كاثر 

 , ال ملاا و التشااري   الوا ااع فاا  واساا ة مساااحا  تغطاا  فاارو و أحكااام مناا  ُتسااتمد

 مانو األر  هللا يارث أن الاى اإلسا مية األمة دستور هوو الكريم القرآن فإن لهذاو

 بكفاياة جال  و عاز   هللا ل لام,  التشريع باب ف  اآليا  من مئا  على إال يحتوِ  لم عليها

 النصااو  فاا و . القيامااة يااوم الااى النااا  يحتاجاا  الااذ  التشااري   البنااا  فاا  ذلاا 

 تغطياة فا  المجتهاد يسا ف ماا,  التقريريةو الف ليةو القولية النبوية السنة مع القرآنية

 أن ذلاا  الااى أضااف.  النااا  حيااا  تطااور خاا ل ماان تباارز التاا  التشااري ية الحاجااا 

 ال اإلباحاةو , اإللزام جانب من بكثير أوسع هو اإلس مية الشري ة ف  حةاإلبا جانب

 بنظاار يؤخااذ أن بااد ال ال اماال هااذاو , اإللاازام بخاا ف تفصاايلية نصااو  الااى تحتااا 

 . المروية التشري ية النصو  كمية الى النظر مقام ف  اإلعتبار

 مااان آلالفا باااين ي ااايش كاااان السااا مو الصااا   عليااا  النبااا    أن صاااحي  -:  رابعاااا

 تلكام كال مان النصو  من الغفير الكم وصول نتو ع يج لنا ال ذل  أن إال, الصحابة

 السا مو الصا   عليا  بالنب    مباشر يوم  اخت ط اآلالف تل  لكل يكن فلم,  اآلالف

 اآلالف تلا  كال مان يتو اع الو , المناور  المدينة مركز ف  ي يش جمي هم يكن لمو ,

 علام طلباة الاى تتحول أن المختلفة بمستوياتهاو اليومية حياتها تفاصيل ف  المستغر ة

ا روايت و الحديث تحم ل ف  الصحابة تفاو  لذاو , األكاديم  بالم نى  . كيفاو كم 

 سااد   فاا  كافيااا كااان نصااو  ماان الصااحابة نقلاا  مااا أن الوا ااع أثباا  لقااد -:  خامسااا  

 , الصاحابة عصار مناذ حار يت اإلجتهااد أخذ حيث,  أيامها مستقبل ف  األمة حاجا 

 لام الذين عن فض  اإلستحسانو بالقيا  يقولوا لم الذين أولئ  حتى الفقها  استطا و

 الارغم علاى اإلمامياة أن نجد نحنو . التشري ية الحاجا  إشبا  من,  فيهما يتوس وا

 علاى  يماومتهمو الدينياة بإماامتهم  االوا إماماا عشار اثنا  نصاو  الاى رجوعهم من
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وكاان النبا   الصحابة يناهز اثنا  عشار ألفاا علاى ماا أحصات  كتاب التااري  كان عدد

احاد صاباحا ومساا , واحاد وفا  مساجد و ) ( ي يش مع اآلالف من هؤال  فا  بلاد

 نجد ف  هذه األر ام م م  اإلعداد الخا ؟ فهل يمكن أن

  (1) ابتدا  النب  ) ( بالسؤال, والم روف عن الصحابة أنهم كانوا يتحاشون من
                                                                                                                                                                      

,  األحكااام باااب انسااداد مشااكلة فاا  و  ااوا اإلجتهاديااة تجااربتهم فاا  أنهاام الإ,  الشاار 

 . الظن مطل  بحجية القول الى باإلنسداد القائلين دعا الذ  األمر

 من لتمة ُبلِّغ   د بتمامها الرسالة أنو أُكِمل  د الدين أن بيان ف  تقدم  د -:  سادسا 

 علاى الرساالية الت بئاةو الفكار  اإلعاداد بمهماة  اام  د النب    أن على يدل   ما الشواهد

 ُيَبلَّا  لام ما استيداع و م ي ن شخ  إعداد عبر لي و مباشر  األمة مع األكمل الوج 

 . ب د فيما ببث  ليقوم لتمة

 اإلعاداد م ما  وجاود عادم دعاوى علاى الطريا  تقطع المتقدمة النقاط م حظة إن  

 . عنهم ت الى هللا رض  الصحابة جيل ف  الرسالية الت بئةو الفكر 

 
 ابتادا  عن التحاش  من عنهم ت الى هللا رض  الصحابة الى المؤلف نسب  ما إن( 1)

 للحقيقاة مخاالفو صاحي  غيار,  الدين أمور عن بالسؤال الس مو الص   علي  النب   

 ُيكِثاارون كااانواو , الاادين ت اااليم تفاصاايل م رفااة علااى حريصااين الصااحابة كااان فقااد, 

  ادو , غيرهااو لتحكاام بياَنا  بالساؤال يساتبقونو , سالمو عليا  هللا صلى  من السؤال

 حاادا أساائلتهم كثاار  بلغاا  باال( ,  يسااألون )  ت ااالى بقولاا  ُمفَتَتَحااة عديااد  آيااا  نزلاا 

   ت االى  ولا  أيضاا نازلو , أسائلتهم مان للتقليال المناجاا  عناد الصد ة آية بشأن  نزل 

 حاين عنهاا تساألوا إنو تُساؤكم لكام ُتبادَ  إن أشايا  عان تساألوا ال آمناوا الاذين أيها يا) 

ل :  فقاال ساؤال  كثر  عن سلمو علي  هللا صلى النب    نهاهم  دو ( . لكم ُتبدَ  القرآن ُيَنزَّ

 بشاا   أماارتكم فاإذا أنبيااائهم علاى اخاات فهمو ساؤالهم بكثاار   ابلكم كااان َمان هلاا  إنماا

:  سالمو عليا  هللا صالى  االو , تنبوهفااج شا   عن نهيتكم إذاو استط تم ما من  فأتوا

مو ت تاادوها فاا  حاادودا َحاادَّ و ُتضااي وها فاا  فاارائ  فاار  هللا إن  فاا  أشاايا  حاارَّ

 عنا  هللا رضا  سالمان عانو . عنهاا تبحثاوا ف  نسيان غير من أشيا  تر و تقربوها

 فا  هللا أحالَّ  ماا الحا ل:  فقاال أشايا  عن سلمو علي  هللا صلى هللا رسول سئل:   ال

م ما الحرامو كتاب   . تتكلفاوا فا  عنا  عفاا مماا فهاو عنا  ساك  مااو كتابا  ف  هللا حرَّ

 بالمسااألة أحفااوه حتااى ساالمو علياا  هللا صاالى النباا    سااألوا الصااحابة أن البخااار  فاا و

 إال شا   عان تساألون  ال:  فقاال المنبار ياوم ذا  سالمو عليا  هللا صالى النب    فص د

 رأسا  رجل كل فإذا شماالو يمينا أنظر فج ل  عن : هللا ض ر أن  يقول.  لكم َبيَّن ُ 

 سؤالهم. كثر  من غضب النب    أن عرفوا أنهم ي ن  يبك  ثوب  ف 
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ماان خااار  المدينااة يسااأل  (1) أعراباا   مجاا فرصااة  حتااى أن أحاادهم كااان ينتظاار

 (3) حكم  ضايا لم تقاع ب اد.الجواب, وكانوا يرون أن من الترفع السؤال عن  ليسمع
                                                                                                                                                                      

 الادنياو الادين أماور م رفاة فا  الصاحابة رغباة على بوضو  تدل الشواهد هذهإن    

 سائلةاأل مان إكثاارهم بال,  الساؤال الاى نازوعهمو , السا مو الصا   عليا  النبا    من

 عان مانهم عزوفاا لاي و , لرساول و هلل طاعاة فاامتثلوا الساؤال عان ُنهوا أنهم لدرجة

 أمار هاو السا مو الصا   عليا  النبا    مان الساؤال الاى النازو  إن بل.  الت لمو التفق 

 عان أسالموا إنمااو , كرهاا اإلسا م فا  يادخلوا لم فالصحابة,  األشيا  طبي ة تقتضي 

 عان التغاربو الحرماانو ال اذاب مان غالياا ثمناا يدف وا أن ااست دوو , ا تنا و إيمان

 يكونااوا أن باد فا ,  اآلخار بااليوم يؤمنااون هامو , ال شاير و األهال م اادا و األوطاان

 , التضااحية أجلاا  ماان يقاادمون يفتااؤوا لاام الااذ  دياانهم أمااور م رفااة علااى حريصااين

 هاذا فا  اإلهماالو  التقااع حقهام فا  ُيحتمال فا ,  القيامة يوم منجاتهم أن  ي لمونو

 . المجال

 الصااحابة ُيااتَّهم أن الواضااحة الشااواهد هااذه كاال ب ااد اإلنصااافو ال اادل ماان فهاال   

 أنهام للناا  أخرج  أمة خير همو عنهم يقالو الدين أمور عن السؤال عن بالتحاش 

 . ؟ المسؤولية حمل بمستوى يكونوا لم

 صاور  لتقاديم سايا ها عان اإخراجهاو الرواياا  اجتازا  ال لمياة األمانة من لي ( 1)

 فالصاحابة.  عانهم ت االى هللا رضا  األبارار الصحابة جيل عن حقيقية غيرو مشوهة

 أن لاو - الم رفاةو الات لم على منهم حرصا - يودون كانوا,  السؤال عن ُنهوا أن ب د

 عليا  هللا صلى النب    جوابو سؤال  من فيستفيدون,  ليسأل المدينة الى وفد األعراب 

 نسااأل أن ُنِهينااا كنااا:   ااال عناا  هللا رضاا  أناا  عاان الشاايخان أخاار  فقااد.  لاا  ساالمو

 مان ال ا ال الرجل يج   أن ُي جبنا كانو , ش   عن سلمو علي  هللا صلى هللا رسول

 اإلماام أخرجا  ماا الم رفاةو للتفقا  تشاو هم بلا  بال.  نسامع نحنو فيسأل  البادية أهل

 ال آمناوا الذين أيها يا)  نزل  لما:   ال عن  هللا رض  أمامة أب  عن مسنده ف  أحمد

,  سالمو عليا  هللا صالى نساأل  أن اتقيناا  اد كناا(  تُساؤكم لكم ُتبدَ  إن أشيا  عن تسألوا

 . سلمو علي  هللا صلى النب    سل:   لناو بردا  فرشوناه أعرابيا فأتينا

 عان ب يادا لافالمؤ يقادمها التا  المشاوهة الصاور  باين الشاساع الباون هناا ن حظو  

 كماا نقرأهاا حينماا الشاواهد تلكام مان نساتفيدها الت  الصور  بينو , التحقي و األمانة

 . السيا  عن إخرا و ا تطا  دون منو ه 

 

 هللا صالى هللا رساول ألمار امتثااال إنمااو , المؤلاف يازعم كماا ترف ا ذل  يكن لم( 3)

 ت جلاوا ال:   اال سالمو ليا ع هللا صالى النبا    عان م ااذو سالمة أب  ف ن,  سلمو علي 
 ُوِفا  أو ُسادد  اال إذا مان المسالمين فا  يازل لام تف لوا لم إن فإنكم نزولها  بل بالبلية
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على رجل سأل عما لام يكان,  على المنبر: هللا أحر  باهلل (1) ومن أجل ذل   ال عمر

 (1/51سنن الدارم : كائن هللا . ) فإن النب  فد بين ما هو

  د  ضى فيما هو كائن هللا. و ال: هللا ال يحل ألحد أن يسأل عما لم يكن, إن هللا

لا  ابان عمار: ال تساأل عماا لام  شائ, فقاال وجا  رجل يوما إلى ابن عمار يساأل  عان

نف  المصدر الساب  الخطاب يل ن من سأل عما لم يكن ) يكن, فأنى سم   عمر بن

 (والصفحة.

أكاان الاذ  ساألتن  عنا ؟  اال: ال.  وسأل رجل أب  بن ك ب عن مسألة,  ال: ياا بنا 

 (1/56سنن الدارم : حتى يكون. )  ال: أما ال * فأجلن 

 فانتهى إلى  ول  ت الى:هللا فأنبتنا فيهاا حباا وعنباا و ضابا. (3) القرآن,و رأ عمر يوما 

فقاال: كال هاذا عرفنااه  (23-32عاب : وأبا هللا. ) وزيتونا ونخ  وحدائ  غلبا وفاكهة

هللا هاااو التكلاااف, فماااا عليااا  أن ال تااادر  ماااا األب,  فمااا األب؟ ثااام  اااال: هاااذا ل مااار

وهكاذا  فكلاوه إلاى ربا . وما لم ت رفاوه ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا ب , اتب وا

حادود المشااكل  إال فا   (2) الساؤال ن حظ اتجاها لدى الصاحابة إلاى ال ازوف عان
                                                                                                                                                                      

  ضايا حكم عن السؤال و و  الحديث هذا من يستفادو . السبل بكم تشت  عجلتم إنو
 , موجاود  كانا  حالة على ف ل كَرد   السؤال عن النبو  النه  جا  بحيث ب د تقع لم
 عنهاا تساألوا إنو ) ت االى  ول  فيها ورد الت و المتقدمة اآلية من أيضا يستفاد ربماو

ل حين  . ب د تقع لم أمور عن السؤال و و (  لكم ُتبدَ  القرآن ُيَنزَّ
 األجاادر أن رأى إنماااو , الترفااع باااب ماان ذلاا  عناا  هللا رضاا  عماار يقاال لاام( (1

 بماا اإلنشاغال,  ب اد تقاع لام التا و اضايةاإلفتر بالقضاايا اإلنشغال من بدال بالمسلمين

م:   ال لذاو , وا  هم ف  ت الى هللا أمام عن  مسؤولون هم  عماا تساألوا أن عليكم أحرِّ

 صالى هللا رساول أن الساابقة الت ليقاة مان عرف   دو . شغ  كان فيما لنا فإن يكن لم

 . المنه  هذا صاحب هو سلمو علي  هللا

 
 الاى تدف ا  عملياة ضارور  الحظاة تلا  فا  يجاد لم ن ع هللا رض  عمر أن هب( 3)

 هااو فمااا,  تكلفااا ذلاا  ياارى كااان الخااا  طب اا  بحسااب أناا  أو,  الكلمااة م نااى م رفااة

 ؟ الصحابة لدى اتجاها تمثل بأنها اإلدعا و الحالة هذه لت ميم المسوغ

 المارور يكفا ,  أ اول لماا تأكيادا أضايفو , اإلدعاا  هاذا صاحة عدم اتض   د  (2)

 علااى كااان للصااحابة ال ااام اإلتجاااه أن لناارى أحمااد اإلمااام كمسااند الحااديث كتااب علااى

 عانهم هللا رضا  الصاحابة أن ألجل كان فقد عن  خر  ماو , المؤلف يقول  ما عك 

ا للسؤال سلمو علي  هللا صلى هللا رسول حددها الت  األطر ف  تحددوا  . نوعاو كم 

ر إذ المؤلفو    لا  يجاد لان مركاز  ساؤال عان غفال  اد الوضاع بهذا الصحابة يصوِّ

 فهال,  ضايقة حادود فا  إال الساؤال عان عزفوا الصحابة أن هب:  هوو وا  يا جوابا
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 (1) هااو الااذ  أدى إلااى ضااالة النصااو  التشااري ية المحاادد  الوا  ااة. وهااذا االتجاااه

 إلاى مصاادر أخارى عن الرسول ) ( وهو الذ  أدى ب د ذل  االحتيا  الت  نقلوها

والقيا , وغيرهماا مان ألاوان االجتهااد التا   ير الكتاب والسنة, كاالستحسانغ ( 3)

شخصااية اإلنسااان  ال نصاار الااذات  للمجتهااد األماار الااذ  أدى إلااى تساارب يتمثاال فيهااا

وهذا االتجااه أب اد ماا يكاون عان عملياة  (2) بذو   وتصورات  الخاصة إلى التشريع.
                                                                                                                                                                      

 لاو حتاى األماة تحتاجا  ماا بيان عن سلمو علي  هللا صلى هللا رسول ي زف أن ُيحتَمل

 المنادوبا  حتى بل المحرما و الواجبا  بيان ضمن يدخل أن  دام ما,  عن  ُيسأل لم

 أن ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول ينتظاار هاالو ؟ اإلساا م دياان فاا  مكروهااا الو

 الاى الشار  بإيصاال مكلَاف كنبا    با  المفارو  لي  أوَ  ؟ حكمها ليبيِّن وا  ة تحدث

 وا  اة تقاع أو الكباائر عان ُيساأل أن ماث  ينتظار فهل ؟ دينهم بأحكام يبلغهم أن النا 

 تحاذيرو الكباائر ببياان باألساا  مكلاف أنا  وأ,  حكمهاا ياذكر كا  كبير  فيها ُترتكب

 . ؟ منها النا 

 ذكااره مااا علااى ت ليقنااا ماان عرفاا  أناا  كمااا, اتجاااه هكااذا وجااود عاادم عرفاا   ااد (1)

 بضاع تتجااوز ال الصاحابة نقلهاا التا  التشاري ية النصاو  أن مان ذلا   بل المؤلف
 .النصو  كمية  ضية عن الجواب, مئا 

 , أنفساهم السانة أهال عناد فيهاا مختلاف مصاادر شااكل اماو اإلستحساانو القيا ( 3)

 الفراغاا  يغطا و الفقها  اجتهااده بادونها يمار  أن استطا  فقد حجة يرها لم َمنو
 ي ياا  نصااو  ماان يدياا  بااين مااا فاا  عااوزا يجااد لاامو , شاارع  حكاام الااى المحتاجااة
 . األندلس  حزم كابن مبدعون فقها  هؤال  ف  برز بل,  اإلجتهادية ممارست 

 شخصاية مانهجهمو اإلمامياة الشاي ة طريقاة علاى اإلجتهااد فا  تتسرب أال لكن( و2)

 اآللياةو الوا  اة فهام أو النصاو  فهام فا  ساوا  الخاصاة تصورات و بذو   المجتهد

 طريااا  فااا  تقاااع التااا  للقواعاااد اختيااااره فااا  أو الحكااام اساااتنباط فااا  تناسااابها التااا 

 أبحاثا و ( إ تصاادنا)  ككتااب  كتبا ب ا  فا  نفسا  المؤلف  د اعترفو ,اإلستنباط؟

 شخصاية بتسارب الت اار  أساباب عان الكا م عناد األدلة ت ار  كبحث األصولية

 باإلنساداد القائال الشاي   المجتهاد عان عادا  هاذا,  اإلجتهادياة ممارسات  ف  المجتهد

,  حجيتهماا علاى الادليل  ياام يارى اإلستحساانو بالقياا  القائال إن ثام.  الظن حجيةو

 تسارب مان نحاو فيا  كاان إنو الضاوابط إطار ف  بالرأ  ال مل أن ي ن   الذ األمر

 مصاادر الى فالحاجة,  اإلجتهاد ل ملية الشار  أعطاها فسحة هو,  المجتهد شخصية

 تسارب مان اإلجتهادياة ال ملياة فا  يحصال  اد ماو السنةو الكتاب على ع و  أخرى

 . أص  مأخذا ت تبر أن يص  ال,  المجتهد شخصية

ه أن المناسبة هذه ف  أودو    أهال أن أثب  ال مل  الوا ع أن هو للنظر الملف  بأن أنوِّ
 النبوياة السانةو بالكتااب بالدين ال لمو للتشريع الرئيسة المصادر حصروا الذين السنة
 الصاا   علياا  النباا    ابتاادا  عاان بالتحاشاا  الصااحابة ماان نا ليهااا المؤلااف يااتهم التاا و
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وتوعياة لا  علاى  فا واس ا لذل  الجيلالخا  الت  كان  تتطلب تثقي اإلعداد الرسال 

 عبر  يادت . حدود الشري ة للمشاكل الت  سوف يواجهها

أمساكوا عان تادوين آثاار  كاذل  (1) وكما أمس  الصحابة عن مباادر  النبا  بالساؤال

من أنها المصدر الثان  من مصاادر اإلسا م  على الرغم (3) الرسول األعظم وسنت 
                                                                                                                                                                      

 تادوين عان باإلمساا و تقاع لام  ضية حكم عن السؤال عن عبالترفو بالسؤال الس مو
 مجاال فا  حتاى محادد  لتصاورا  امات كهم ب ادمو وسالم عليا  هللا صالى النبا    آثاار

 اإلشاكاليا  هاذه كل مع السنة أهل إن أ ول,  المرا  مئا  الممارسة الدينية القضايا
 الفكااار صااا يد ىعلااا منهاجاااا األباااينو إنتاجاااا األغااازر كاااانوا المؤلاااف يزعمهاااا التااا 

 الادين يؤخاذ بحياث,  م ارفا و اإلسا م علاوم كال فا  جهابذ  منهم برزو , اإلس م 
 أنهام فايهم يفتار  الاذين الشي ة بينما,  عنهم اإلس م ف  الباحث يستغن  الو , منهم
 تمساكواو النجاا  سفن الى رج وا أنهمو بابها من النب    علم مدينة دخلوا يزعمون كما

 مماا الكثيار فيهاا أفكاار ذا  ِفاَر  الى الغريبة انقساماتهم الى مضافا همنجد,  بالثقلين
 علاوم ُجالِّ  فا  الجماعاةو السانة أهال علاى عياال هم,  السخافةو الغرابة غاية ف  هو
 لي و . طويل شوط ب د إال ال لوم هذه من ب   ف  يستقلوا لمو , اإلس م م ارفو

 فا  إنمااو , مدرساتهم الاى اإلنتماا  الشي ة يدع  الذين البي  أهل ف  هللا م اذ ال يب
 . إال لي  انتحاال المذهب  التشيع كون
 باال,  بالسااؤال الساا مو الصاا   علياا  النباا    مبااادر  عاان ُيمسااكوا لاام أنهاام إتضاا ( 1)

 عليا  هللا صالى لا  طاعاة فأمساكوا الساؤال عان نهااهم حتاى سؤال  من يكثرون كانوا
 . المو ف يصور أن المؤلف اوليح كما السؤال عن عزوفا لي و سلمو
ر إنماااو , الباطلااة الاادعوى بهااذه المؤلااف ينفاارد لاام( 3)  ماان المشاان ون يااذكره مااا كاار 

 الط ان ساهام موجهين أخرىو عام بشكل تار  القضية هذه أثاروا طالما الذين الشي ة

 النقاااط الااى بااالنظر الحقيقااة تتجلااىو . خااا  بشااكل عناا  هللا رضاا  عماار ساايدنا الااى

 -:  التالية

 هللا صالوا  نفسا  األكارم الرساول هاو الحاديث تدوين من منع من أول إن -:  أوال  

 دخال ثابا  بان زياد أن صاحي  بسند مسنده ف  أحمد اإلمام روى فقد,  علي  س م و

 هللا صالى هللا رساول إن:  زياد فقاال يكتاب أن إنساانا فاأمر حاديثا فحد ث م اوية على

 . فمحاه حديث  من شيئا نكتب أن نهى سلمو علي 

 هاو الشاائع كاانو , الو   ذل  ف  مألوفا أو شائ ا أمرا يكن لم التدوين إن -:  ثانيا  

 أو تضاايي ا أو إهماااال التاادوين تاار  ُيَ ااد   فاا ,  ذاكاارتهمو حفظهاام علااى النااا  اعتماااد

 الحفااظ ماان الو اا  ذلاا  فاا  النااا  علياا  دأب مااا علااى جاار  هااو إنماااو , تقصاايرا

 . اكر الذ على اإلعتمادو

 ساالمو علياا  هللا صاالى النباا    ألماار لِحفِظهااا ضااروريا الساانة تاادوين كااان لااو -:  ثالثااا 

 , أمااره الصااحابة المتثاالو , ت ااالى هللا كتاااب بتاادوين أماارهم كمااا بتاادوينها صااحابت 

 كماا للسانة ُكت ااب هناا  لكاانو , سالمو عليا  هللا صالى عهاده فا  السنة تدوين لشا و
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 لبانا  إالو , األمار هاذا صادور علاى يادل ماا هناا  لاي و , للوح  ُكت اب هنا  كان

 حديثا  تادوين عان نهى  د سلمو علي  هللا صلى هللا رسول أن عرف   د بل,  شواهده

 مان مجموعاة أنهاا علاى الشاريفة النبوياة السانة الاى النظار الخطاأ مان إن -:  راب ا. 

 الادين  الت لايم عملياة  يماار كاان السا مو الصا   علي  فالنب   ,  المتناثر  األحاديث

 فا  للتفقا  الصاحابة لادى عاام اتجااه هناا  كاانو , عاام نطا  على اإليمانية التربيةو

 هللا رسااول عاان يصاادر مااا كااان لقاادو , الكااريم القاارآن فاا  باا  األماار ورد باال,  الاادين

 عليهااا تن قااد عملياة حالااة الاى يتحااول الادين بااأمور يتصال فيمااا سالمو علياا  هللا صالى

 هللا كتااب مان ينازل ماا أساا  علاى  ائماا كاان الحياا  نظاام ألن,  عملياا النا  سير 

 الساانة إطاا   جااا   اادو , ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول ماان يصاادر ماااو ت ااالى

 عليا  ان قاد ماا ها  النبوية فالسنة,  السير و الطريقة هوو اللغو  م ناها مع منسجما

 باين  ائماا كان الم نى هذاو . الس مو الص   علي  النب    عن صدر مما ال ملو ال لم

 فاإن,  تدوينها عدم بمجرد السنة تضيع لن بالتال و , عنهم ت الى هللا رض  الصحابة

 . حيااتهم فا  عملياا يمارساونها فاإنهم صادورهم فا  لها حفظهم الى مضافا الصحابة

 لام ينحا اإلعتباار ب اين النبا    أخاذها التا  الرئيساة األسباب من األمر هذا أن أعتقدو

  اال حاين باتباعهاا أمار بال,  ضاياعها هااج  نفسا  ف  يكن فلم,  السنة بتدوين يأمر

 األمار وردو , ب اد  مان الراشدين الخلفا  سنةو بسنت  عليكم:  سلمو علي  هللا صلى

وه)  ت الى  ول  ف  كما ت الى هللا كتاب ف  باتباعها  كاذل و ( , الرسولو هللا الى فُرد 

 علياا  النباا    إرجااا و الرسااول الااى الكتاااب فإرجااا ,  الرسااول عااةبطا اآلماار  اآليااا 

,  ضاياعها عادمو السانة بوجود إال عمل  وا ع ل  يتحق  ال سنت  الى الس مو الص  

ن لام لاوو محفوظاة ستبقى أنها على يدل بتدوينها األمر عدم مع اليها فاإلرجا   , ُتاَدو 

 الصاحابة صادور فا  محفوظاة فها ,  السانة ضايا  الاى ياؤد  لن التدوين عدم أنو

 الصاا   علياا  النباا    ثقااةو الصااحابة عدالااة علااى يشااهد مااا ذلاا  فاا و , ساالوكهم فاا و

ن القرآن أن حيث,  بهم الس مو نة غير السنة بينما مدو   عناد محفوظاة ها  إنمااو مدو 

 هللا صاالى النباا    ألماار للحفااظ أهاا  يكوناوا لاام فلااو,  عملهاامو صاادورهم فاا  الصاحابة

 . لها حفظا تدوينهاب سلمو علي 

,  سانت و النبا    آثاار تادوين عان الصاحابة إمساا  يادع  حين المؤلف إن -:  خامسا 

 الو تهااااونهم ألجااال ذلااا  عااان إمسااااكهم أن هااال هاااوو , المركاااز  الساااؤال سااايواج 

.  ؟ ضاياعها الاى يفضا  لان التادوين عادم باأن لتقديرهم أو,  السنة حفظ ف  مباالتهم

 منطاا  يقتضااي  مااا بحسااب واردا لااي و , حقهاام فاا  حتمااليُ  أن يمكاان فاا  األول أمااا

 المهاااجرين ماان الجياال هااذا أن ماان تقاادم لمااا,  اإلحتماااال  حسااابو األشاايا  طبي ااة

 مان دف اواو , إيماانو عقياد  عان أسالموا إنمااو , كرهاا اإلسا م يدخلوا لم األنصارو

 الياومو بااهلل منونيؤ أنا  همو , الم انا و التضحيا  من غاليا ثمنا اإلنتما  هذا أجل
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الضاايا   وب الوحيااد للحفاااظ عليهااا وصاايانتها ماانكااان هااو األساال وماان أن التاادوين

طري  يحيى بان سا د عان عباد هللا  فقد أخر  الهرو  ف  ذم الك م عن  والتحريف 

يؤدونهاا  الصاحابة وال التااب ون يكتباون األحادياث إنماا كاانوا بان ديناار  اال: لام يكان

ظال  (1) علاى ماا فا  طبقاا  ابان سا د لفظا ويأخذونها حفظا. بال إن الخليفاة الثاان 
                                                                                                                                                                      

 , السا مو الصا   عليا  نبيا  سانةو ت الى هللا بكتاب ال مل الى ذل  يدف همو , اآلخر

 منهاا الشخصاية حتاى خصوصيات  بنقل اهتموا  دو , ُيِجل ون و النب    يحبون كانوا  دو

 أن يحتماال فاا  الثااان  أماااو . حقهاام فاا  الساانة حفااظ فاا  التهاااون احتمااال يتااأتى فاا  ,

 موضاوع  مبارر ثماة هناا  يكاون أن باد فا ,  خاطئ تقدير الى الكل أو الُجل   يستند

 ساو  أو التهاون وجود هب ثم.  تدوينها ُتِر  إن السنة ضيا  عدم من يأمنون ج لهم

ااا  الو ساالمو علياا  هللا صااالى هللا رسااول يسااك  فكياااف,  الصااحابة لاادى التقاادير  ُينبِّ

 األمارو للمسالمين النصا  بااب مان ت سان حفظ ف  عليهم الواجب هو ما الى صحابت 

 النصاا  تاار  ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول حاا  فاا  ُيحتماال فهاال,  بااالم روف

 . ؟ بالم روف األمرو للمسلمين

 هاذه ف  ذكرناه ما على اإلضا   ف  أبلغها فما,  الرواية بهذه الت ليقة هذه أختمو     

 الخاادر  ساا يد أباا  الااى عكرمااة مااوالهو عليااا ابناا  عبااا  اباان أرساال فقااد,  الت ليقااة

 فأتينااه,  حديث  من اسم او الخدر  س يد أب  الى انطلقا:  فقال عن  ت الى هللا رض 

 عليا  هللا صلى هللا رسول بوصية مرحبا:  فقال الينا  دم رآنا فلما,  ل  حائط ف  هوو

 الو نحفاظ كناا كماا احفظاوهو تكتباوا ال:   اال نكتاب رآنا فلما,  يحدثنا أنشأ ثم,  سلمو

ال علاى الصاحابة بحار  ُتشاع الرواياة فهاذه.   رآنا تتخذوه  اساتقرارو ,  السانة تحم 

 تاار  فاا  ساالب  باادافع ال التاادوين علااى لااي و الحفااظ علااى اإلعتماااد علااى ساايرتهم

 . التدوين

 السانن يكتاب أن أراد عمر أن الزهر  عن الروايةو س د ابن طبقا  ف  الوارد( (1

 عليا  فاأ بلوا كتاباا كتباوا  وماا ذكار ُ  فقاال: ل  ُعِزم  دو صب أ ثم شهرا هللا فاستخار

 مرسالة فها ,  علمياا بشا   لاي  الرواياة بهاذه المؤلاف اساتداللوهللا.  كتاب تركواو

 لاي و منا  يسمع لمو عن  ت الى هللا رض  الخطاب بن عمر ي اصر لم الزهر  ألن

,  المؤلاف مارام علاى أبادا تادل ال ها و , يرويهاا الت  القضية على مباشر اط   ل 

 مو  ا  مان يتصادَّ  لام إنمااو الحاديث كتابة من يمنع لم الرواية هذه حسب عمر فسيدنا

 جميااع يشاامل ال أخاا  عنااوان السااننو - الساانن فاا  كتاااب إعااداد لمشاارو  كخليفااة

 , األحاديااثو الساانة تضااييع بقصااد أو إهماااال ذلاا  عاان ُيمِساا  لاام هااوو , - األحاديااث

 إال يمتناع لامو , اإل ادام مان تمن ا  شابهةو نظار وجهاة ل  كان  د و نزي  بقصد إنماو

 . ل  هللا خارو ت الى هللا استخار أن ب د
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تجاااه ساانة الرسااول واسااتمر باا  التفكياار شااهرا ثاام أعلاان  يفكاار فاا  المو ااف إال فضاال

التا  ها  أهام مصادر  مان ذلا  وبقيا  سانة الرساول األعظام  ش عن تسجيل  من  

ياتحكم فيهاا النسايان تاار  والتحرياف  (1) القادر لإلس م ب د الكتاب الكريم, فا  ذماة

 وخمسين سنة تقريبا. ومو  الحفاظ ثالثة طيلة مائة  أخرى,

التسااجيل والتاادوين منااذ  فااإنهم دأبااوا علااى (3) ويسااتثنى ماان ذلاا  اتجاااه أهاال البياا ,

بااأن عناادهم كتابااا  (2) رواياتنااا عاان أئمااة أهاال البياا  ال صاار األول, و ااد استفاضاا 
                                                           

 الصاحابة جيال باال  فقاد,  ذلا  من ال ك  على بل,  القدر ذمة ف  الُسنة تب َ  لم (1)

 أحيال أن ثقاة بكل أستطيعو , نشرهاو حفظهاو بالسنة اإلهتمام ف  تاب يهمو التاب ينو
 ال قال ُتبهارو الساليم الصادر تشار  ذلا  علاى شاواهد مان البااب هذا ف  كتب ما ىال

 بقادر األدياان فا و اإلسا م فا  مدرساة تهاتم لامو , الساقيم الغر  ذا تُرد  و , الحكيم
  سانت و السا مو الصا   علي  النب    آثار حفظ ف  الجماعةو السنة أهل مدرسة اهتمام

 ماان الضااخمة الحديثيااة الجوامااع تااأليف ماان الحااديث أهاال تمكاان لمااا ذلاا  لااوالو ,
 . المسانيدو السننو الصحا 

و  اكتساابيا لاي  علمهم ألن التدوين عن غنى ف  الشي ة عقيد  حسب البي  أهل( 3)

 علياا  هللا صاالى هللا رسااول حااديث دونااوا أنهاام الماادعى كااان فااإن, ألنهاام م صااومون 
 رساول مان البيا  أهل سم   ماف,  الشي ة عقيد  يخالف فهذا,  أنفسهم أجل من سلمو
 اليا  يحتااجون مااو , صادورهم فا  استقر  دو يحفظون  فهم سلمو علي  هللا صلى هللا
,  غيارهم أجال مان دوناوه كاانوا إنو . اكتسااب غيار مان يجدونا  فهم يسم وه لم مما
 ماا هاذاو , عانهم الغيار فيأخاذه با  التحاديث يكفايهم إنمااو , تدوينا  الاى يحتااجون ف 

 أو,  ليستنساخوه كتاباا ي طاونهم يكوناوا لامو الناا  يحدثون كانوا فهم,  يف لون  كانوا
 حفاظ أجال مان كاان إنو . اإلساتفاد و لإلفااد  محاورا يكاون متناا أياديهم بين يض ون
 أن الا زم فاإن,  تشاتب  ال كا  تمييزهااو تخاتلط ال كا  ضابطهاو تضيع ال ك  السنة
 , السانة حفظ طري  هو فهذا,  ظهرانيها بين يج لوهو لتمة المدون األثر هذا يقدموا

 مااو , إذن التادوين فائاد  فماا,  ذلا  يف لاوا لام أنهام عليا  المجماعو با  المقطو  منو
 ؟ التدوين هذا ف  ميزتهم

 ت نا  إنهاا ثام,  الشي ة لغير اإلثبا و اإلحتجا  مقام ف  تصل  ال الروايا  هذه (2)

 الرسالة بتبلي  المأمورو كافة للنا  المب وث هوو سلمو علي  هللا صلى هللا رسول أن

 فا  ليبقاى أمتا  علاى الحارامو للحا ل جاامع كتااب إما   مان بادال -  اام كافاة للنا 

 فاأملى كلهاا األماة دون مان علا    باختصاا  - هاديااو لهاا مرشدا أجيالها عبر األمة

 تاها  إنمااو , األماة الاى الكتااب هاذا يصال لامو , الحارامو للحا ل جام ا كتابا علي 

 فا  يكان لام ماا منهااو , الان   باال ف  هو ما منها اجتهادا  ف بزعم الشي ة  األمة

 تاها و ال ماىو الضا لة فا  لذل  األمة فو   ,  خاطئ أو نا   لكن  الن  مقابل

 هااو الااذ  الاادين اضااطربو , الملااة انتكساا و الساانة ُضاايِّ  و , الهاادىو الرشااد عاان

 القاائم لهام يظهار حتاى التيا  فا   رونااو  روناا الناا  يساتمرو , السما  أديان خاتمة
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جمياع سانن  بإم   رسول هللا ) ( وخط عل  بن أبا  طالاب ) ( فيا  ضخما مدونا

 رسول هللا ) (.

 

  (3) أن ذل  االتجاه الساذ  (1) برب  فهل ترى

 باال حاادوثها  الااذ  ينفاار ماان السااؤال عاان وا  ااة( 2)  -المسااألة سااذاجة  إن كاناا  -

لزعامااة الرسااالة الجديااد    صاادورها كفااؤ وياارف  تسااجيل ساانن النباا  ) ( ب ااد
                                                                                                                                                                      

 الناا  يت ارف حينذا و , األئمة آبائ  عن وراثة الي  وصل الذ  الكتاب ذل  فُيخِر 

 فيكااون,  م اادود  ساانين غياار يمكااث ال اإلمااام هااذاو , الساانةو الاادين صااحي  علااى

 عاماا عشارونو ث ثة ه و النب    زمن ف  األولى,  فقط فترتين ف  الصحي  اإلس م

 ضا لو انحاراف فهاو بينهماا مااو , عاماا سب ون ه و المهد  زمن ف  األخرىو ,

 بهاذا يقناعو , التصاوير بهاذا يقبال أن يمكان مستقيم فكرو سليم عقل أ  فبرب .  تي و

 ؟ التحرير

 
  ااد فاسااد  مقاادما  عباار الياا  القااار  يوِصاال أن المؤلااف يحاااول اسااتنتا  هااذا( 1)

  . يروم  ما إنتاجها عدمو فسادها أوضحنا
 ط ن هذا ف و ,بالسذاجة سلمو علي  هللا صلى هللا رسول صحابة المؤلف يصف( 3)

 للوا ااع مغاااير  صااور   اادمو ,الحقيقااةو الحاا  المؤلااف فياا  خااالف,  واضاا  تجااري و
 ابتادا  عان الصاحابة تحاشا  مان ادعااه ماا الى التوصيف هذا ف  يستند هوو . تماما
 عاان ال اازوفو النفااورو بااالترفع وصااف  ماااو , بالسااؤال الساا مو الصاا   علياا  النباا   
 سانت و النبا    آثار تدوين عن إمساكهمو , الوا  ة المحدد  األمور إطار خار  السؤال
 صايانتهاو السانة لحفاظ الوحيد الطري  هو زعم  حسب التدوين كون من الرغم على
 ماا ساقوط بالتاال و , المؤلاف دعاوى بطا ن أوضاحنا  ادو . التحريافو الضايا  من

 كياف إذ,  واض  تنا   ف ب   نفس  المؤلف أو ع الذ  التوصيف هذا ف  الي  استند
 عنهاا الدفا  ف  خا و احتضنهاو بالرسالة آمن الذ  الطلي   الجيل يكون أن يمكن
 عينيا  فات  الت  البيئة  يود من متحررا,  التضحيا  سبيلها ف   دمو م ار و حروبا
 باالنبو  مصاد ا,  الضا لو الكفر ربقة من منخل ا,  تربيتها على شأنو جاهليتها على
 أفاا  اليهااا ليصاال يكاان لاامو حواساا  تاادركها ال غيبيااا  ماان علياا  تنطااو  مااا بكاال

 , بالساذاجة الجيال هاذا يوصاف أن منطقياا يمكان كياف أ ول,  اإلس م  بل تصورات 
ره الذ  بالنحو السذاجة تجتمع كيفو  خيار باأنهم لهام آنالقار وصف مع المؤلف صو 
 عظماة يارى هاوو ل ا ال كيافو , األلبااب باذو  لهام وصاف و , للناا  أخرجا  أمة

 فحساب السا مو الصا   عليا  النبا    حياا  ف  لي  الجيل هذا بها  ام الت  اإلنجازا 
 أو فيصاف الساذاجة مان هاابط مستوى الى يصل أن ل قل  يرضى أن وفات  ب د إنماو

 . سذاجةبال الجيل هذا بوصف يقتنع
د هنا (2)  ُمقن اا الساذاجة وصاف يجاد لام أن ب اد الط انو الغماز درجة المؤلف ُيَص ِّ

,  الساا مو الصاا   علياا  النباا    صااحابة بهااا اتهاام التاا  الباطلااة الماادعيا  تفسااير فاا 
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أن الرساول  وأصا ب مراحال مسايرتها الطويلاة. أو هال تارى بربا  و يادتها ف  أهم

ضاابط وتسااجيل مااع أناا  يااأمر  باادون (1) ن يتاار  ساانت  مب ثاار األعظاام ) ( كااا
                                                                                                                                                                      

ا  أب اد مدى الى فذهب   ضاية ليسا  القضاية باأن مشايرا النواياا الاى الغماز  ناا  فوجَّ
 . أردأو ساابق  مان أشاد ط ان هاذاو , للدين تنكرو خيانة  ضية ه  ما بمقدار سذاجة

 عاادمو بالسااذاجة الصااحابة توصاايف علااى الاارد ماان السااابقة الت ليقااة فاا  ذكرناااه ماااو
 , هناا المؤلاف ياذكره الاذ  الغماز علاى الارد فا  ب ينا  يأت ,  التوصيف هذا منطقية

 , صاحت  عادم الاى مضاافا الخياناةو باالتنكر الجيال هذا مجمو  اتهام بأن علي  نزيدو
 منطا  ماع منساجم غيار فإنا ,  الجيل هذا تزكية ف  الكريم القرآن لشهادا  مخالفت و

 هااذا لمجمااو  الخيانااةو بااالتنكر لإلتهااام ي طاا  أن يمكاان ال الااذ  اإلحتماااال  حساااب
 . علميا بها ُي تد   إحتمالية  يمة الجيل

 النبا    عان صادر مماا ال مالو ال لام عليا  ان قاد ماا ها  النبوياة السنة أن تقدم  د( 1)

 كاناا  النباا    آثااارو ,مب ثاار  غياار الم نااىو الشااأن بهااذا هاا و الساا مو الصاا   علياا 

 .بها عارفون فقها و علما  فيهمو الصحابة من الطلي   الجيل صدور ف  محفوظة

 -:  مهمين نقضين يستدع  هنا المؤلف ك م إن ثم   

م عل    اإلمام ك م ف  ورد -:  األول   الاى اإلرجاا  ماورد من أكثر ف  وجه  هللا كر 

 تاار و تاار  الناا  ل ماوم منا  صادر توجيا  هاذاو , السا مو الصا   علي  النب    سنة

 ماا التوجيا  هذا ف  يرد لم الحاال  كل ف و , نصبهم الذين كالوال   المسؤولية لذو 

 اإلماام أ  - اليا  باالرجو  هاو السا مو الصا   عليا  النبا    سنة م رفة أن على يدل

 علاى هاوو السا م علي  وصيت  فف .  البي  أهل من محددين أشخا  الى أو - عل   

 آلا و عليا  هللا صالى محمادو , شايئا باهلل ُتشركوا أال   لكم وصيت :   ال المو  فراش

 , ذم خ كامو المصاباحين هاذين أو ادواو ال ماودين هاذين أ يماوا,  ُسانت  ُتضي وا ف 

 , كتابا  بمحكام األخذ هللا الى فالرد  :   ال الرسول الىو هللا الى الرد لم نى بيان  ف و

 . المفر ة غير الجام ة بُسنت  األخذ الرسول الى الرد  و

 عنا  ت االى هللا رضا  عل    يوص  كيف,  المؤلف  ال  ما نحو على نقول حينئذو    

 يوصا  كياف بال,  ؟ ضابط دون مان  مب ثار  ه و بها التمس و السنة الى بالرجو 

ن لم هوو عنده مودعة ه و اليها بالرجو   . ؟ السنة هذه في  يضبط كتابا للنا  ُيَدوِّ

 و اع فيماا يو  ناا ال واضاحا محاددا جواباا عليا  لناا فإن النق  هذا نذكر إذ نحنو   

 النبا    إرجاا  فهام فا  سوا  واحد حد على ب  نجيب متوازن جواب هوو المؤلف في 

 هاوو , السانة الاى باالرجو  للنا  عل    وصية ف  أو,  بها لتمس با أمرهو السنة الى

 . سااابقة ت ليقااة فاا  مفصاا  ذكرناااهو , الت ليقااة هااذه مطلااع فاا  ذكرناااه الااذ  الجااواب

 أن يساتطيع بحياث هناا اليا  وجهنااه الاذ  الانق  علاى جواباا يملا  ال المؤلاف لكنو

 . هو متَبَنيات  مع منسجما يبقى
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 مان الضارور  إذا كاان يمهاد لفكار  الشاورى حقاا أن يحادد بالتمس  بها, أو لام يكان

منهااا  ثاباا  محاادد ال  للشااورى دسااتورها ويضاابط ساانت  لكاا  تسااير الشااورى علااى

 تت عب ب  األهوا .

أنا  كاان  اد أعاد اإلماام علياا  النبا  أولي  التفسير الوحيد الم قاول لهاذا المو اف مان

 ال لم. التجربة ب د  وأودع  سنت  كاملة وعلم  ألف باب من للمرج ية وزعامة

المهاجرين واألنصار, لام يكان  أن جيل (1) و د أثبت  األحداث ب د وفا  النب  ) (

كثيار مان المشااكل الكبيار  التا  كانا  مان المفارو   يمل  أ  ت ليما  محادد  عان
                                                                                                                                                                      

 سالمو عليا  هللا صلى األكرم الرسول أن األحاديث من كثير من الثاب  إن -:  الثان  

 فا  الشاي ة روىو , منها كثير عن أخبرو , حوادث من ب ده سيجر  ما ي رف كان

 أن ي لام كاان السا مو الصا   عليا  فالنب    بالتال و , الروايا  من كثيرا المجال هذا

 لهام تكاون لانو , اليد مبسوط  نوايكو لن بيت  أهل أنو , ب ده الخ فة يستلم لن علي ا

 صالى النبا    إيادا  أن ي ن  الذ  األمر,  سياسية الو دينية زعامة الوا ع أر  على

 الادعو  مساتقبل ضامان فا  جادوى ذا يكاون لان علا    اإلمام عند ُسنت  سلمو علي  هللا

 اشار المب المسؤولية إلقا  يستلزم بهذا القولو . االنحرافو الض ل من األمة و ايةو

 الحال الي  تؤول بما علم  مع ألن ,  ُسنت  ضيا  ف  الس مو الص   علي  النب    على

 بجريار  تؤخاذ كا  لهاا ذناب ال التا  أمتا  ألجياال با ياة ليحفظهاا ُسانت  بضابط يقام لم

 ساليم ل قال يمكان فهال.  النبا    أطروحة عن بالتخلف الشي ة يتهم  الذ  األول الجيل

 الم قاول من فهل,  ؟ سلمو علي  هللا صلى النب    الى بالتقصير اماإلته بتوجي  يقبل أن

ن لام النب    إن نقول أن منطقيا  علا    عناد أودعهاا ألنا  للناا  يضابطها لامو ُسانت  ُياَدوِّ

 لان أنا  إال للمهماة إعاداده مان الارغم علاى علي ا بأن علم  مع,  عن  ت الى هللا رض 

 . الفكرية الزعامة مستوى على حتى ل  التمكين ل دم أدائها على  ادرا يكون

 
 بالصاحابة غنياا كاان األنصاارو المهااجرين فجيال,  صاحيحة غير الدعوى هذه  (1)

,  سالمو علي  هللا صلى المصطفى نبي  سنةو ت الى هللا بكتاب ال ارفين ال لما  الفقها 

 الخادر  سا يد أبا و مسا ود بان هللا عبادو ثابا  بان زيادو جبال بان م ااذ هنا  فكان

 مراتاب فا  تناوعهم علاى غيارهمو  هللا عباد بان جاابرو الادردا  أب و ك ب بن أب   و

 كاان عاام بشاكلو , الزبيار بان هللا عبدو عمر بن هللا عبدو عبا  بن هللا عبد ثم ال لم

 تاوف  لماا عباا  ابان وعان,  الادين فا  المتفقهاين من األنصارو المهاجرين جيل كل

 رساول أصاحاب نساأل هلم:  األنصار من لرجل  ل  سلمو علي  هللا صلى هللا رسول

 أتارى عباا  ابان ياا لا  عجباا وا:  فقاال,  كثيار الياوم فإنهم سلمو علي  هللا صلى هللا

 مان سالمو عليا  هللا صالى هللا رساول أصاحاب مان الناا  فا و اليا  يحتاجون النا 

 . ترى
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من األر  الت  امتد إليها  لدعو  ب د النب  ) ( حتى أن مساحة هائلةتواجهها ا أن

الخليفاة والوساط الاذ  يسانده أ  تصاور محادد عان  لم يكن لادى (1) الفت  اإلس م 

علااى المساالمين  الشاارع  وعمااا إذا كاناا  تقساام بااين المقاااتلين أم تج اال و فااا حكمهااا

 عموما.

أنهم ساوف يفتحاون أر   للمسلمين أن النب  ) ( يؤكد (3) فهل يمكننا أن نتصور

هاذا  جيل المهااجرين واألنصاار القايم؟؟؟ والمساؤول عان كسرى؟؟؟ صر ويج ل من
                                                                                                                                                                      

 يجتهادون انواكا,  السنةو الكتاب من ن  فيها لي  الت  الو ائع ف  الصحابة إن ثم  

 اإلجتهااد سابيل لصاحابت  َنَها َ  الذ  فهو,  سلمو علي  هللا صلى هللا رسول علمهم كما

 علياا  هللا رسااول كااان  اادو , الساانةو الكتاااب رساامها التاا  ال امااة الخطااوط ضااو  فاا 

 فقاد,  عاشاروه الاذين الصاحابة كل نميرها من نهل حل   أينما مدرسة الس مو الص  

:  ت االى  اال الكريم القرآن بذل  نط  كما  يام خير الت ليمو التزكية بوظيفة النب     ام

 يازكيهمو آياتا  عليهم يتلو أنفسهم من رسوال فيهم ب ث إذ المؤمنين على هللا َمنَّ  لقد) 

 هاو: )  ت االى  االو ( , مبين ض ل لف   بل من كانوا إنو الحكمةو الكتاب ي لمهمو

 الكتاااب ي لمهاامو ياازكيهمو آياتاا  علاايهم تلااوي ماانهم رسااوال األميااين فاا  ب ااث الااذ 

 مساتوى علاى صاحابت  يكان لام لاوو ( , مبين ض ل لف   بل من كانوا إنو الحكمةو

 لكانهم,  الغاياة هاذه لتحقيا  الايهم النبا    إرساال فا  فضال يكان لام,  الت لايمو التزكياة

  فااواو,  النبيااين ب ااد الناا  أفضاال فصاااروا ارتقااوا بهاذاو , ذلاا  مسااتوى علااى كاانوا

 تحا و سالمو عليا  هللا صالى هللا رساول ظال فا  ال مالو ال لمو اإليمان على حياتهم

 مناا الرجال كاان:  عنا  رو  فيماا عنا  هللا رضا  مسا ود بن هللا عبد يقول,  رعايت 

 عباد أباو حاد ثو , بهان ال ملو م انيهن ي رف حتى يجاوزهن لم آيا  عشر ت لم إذا

َثنا:   ال السلم  الرحمن  أنهام سالمو عليا  هللا صالى النب    أصحاب من يقرؤنا من حد 

 ال شار يأخاذون فا  آياا  عشار سالمو عليا  هللا صالى هللا رساول مان يقترؤون كانوا

 . ال ملو ال لم فَ لََّمنا:   الواو ال ملو ال لم من هذه ف  ما ي لموا حتى األخرى

 هللا رساول زمان فا  ذلا  حدث  دو الفت  أراض  حكم الصحابة ي رف ال كيف( 1)

 , عليهاا صاال  أخارىو عناو  النبا    أخاذها أرا    هناا  فكان  سلمو علي  هللا صلى

 خيبار فا  السا مو الصا   عليا  للنبا    سانة هنا و , الغنيمةو الف   ف  آيا  هنا و

 يكان لام أنا  علاى بوضاو  يقاف الفات  أراضا   ضية ف  جرى ما يقرأ منو , مكةو

 هااو بمااا الاارأ  اسااتقرو الفهاام فاا  تنااو  هنااا  انكاا إنماااو حكمهااا يجهلااون الصااحابة

 . للن  مخالفة دون األوف 

 تفقا و تربى  د جيل األنصارو المهاجرين جيل ألن,  ذل  نتصور أن يمكننا ن م( 3)

 ت ااالى هللا كتاااب أيااديهم بااينو , الساانةو بالكتاااب عااارفون علمااا  فياا و النباا    يااد علااى

 هللا صالى النبا    سير  على مطل ون همو , الاألنفو الف  و الغنيمة آيا  في  ي رفون
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علاى تلا  المسااحة الهائلاة مان  الفت  ثم ال يخبره بالحكم الشرع ؟؟؟ يجاب أن يطبا 

 اإلس م؟ الدنيا حتى سوف يمتد إليها

ل ) ( لاام يكاان يملاا  للرسااو باال إننااا ن حااظ أكثاار ماان ذلاا , أن الجياال الم اصاار

فاا  مجااال القضااايا الدينيااة التاا  كااان النباا   محاادد  حتااى (1) تصااورا  واضااحة

وناذكر علاى سابيل المثاال  وعلى مرأى ومسمع مان الصاحابة يمارسها مئا  المرا 

 فإنها عباد  كان النب  ) (  د مارسها ع نية مئا  (3) لذل , الص   على المي ,
                                                                                                                                                                      

 النبا    لهام فات و , مكاة فات  فا و خيبار فات  فا  عملا  شااهدواو , سانت و سلمو علي 

 يحتااجوا أن غير من الشري ة حكم ي رفون فهم,  اإلجتهاد باب الس مو الص   علي 

 هال المقابال فا  لكان,  ب اد فيماا ساتفت  التا  الشاسا ة األراض  ف  خا  ن  الى

 ب اده األماور زماام يأخاذ لان علي ا بأن ت الى هللا أعلم   دو النب    أن نتصور أن يمكننا

 النبا    إمساا  نتصاور أن يمكنناا هال أ اول,  غياره سايتوالها المسالمين شؤون أنو ,

 التا و ب اده المسالمون سايفتحها التا  األراضا  حكام بياان عان الس مو الص   علي 

م عل    عند بإيداعها يكتف و , بت صحا فيها الفت  على سيقوم  ي لام هاوو وجها  هللا كر 

 م قولياة أكثار هاو هالو , أصا  م قاول التصور هذا فهل,  بيده تكون لن األمور أن

 . ؟ ذكرناه الذ  التصور من

اا  الااذ  الباطاال اإلدعااا  هااذا أصااف بماااذا أدر  ال إناا  هللا( و1)  السااليم المنطاا  يُمج 

ه ما سابقة ت ليقا  ف  تقدم  دو , بصلة عالوا  الى يم    ال الذ و  فا  سأكتف و , يرد 

 موضاو  هاوو لا  با  يستشاهد مثااال المؤلاف ج لا  ماا بتفنياد اإلدعاا  هاذا زيف بيان

 . أصل  من سقوط و اإلدعا  زيف يتض  سوف تفنيده منو , المي  على الص  

 مااو الميا  يازتجه تفاصايل عن تصور   عنهم ت الى هللا رض  للصحابة كان لقد (3)

 أخااذهاو فرووهااا,  المطلوبااة السااننو المندوبااة األعمااال ذلاا  فاا  بمااا,  بااذل  يتصاال

 هاا و المياا  علااى الصاا   كيفيااة عاان تصااور   لهاام يكااون ال فكيااف,  عاانهم المساالمون

 الصا   عليا  للنبا    متااب تهم علاى اعتمادوا إنهم يقال أن يص  كيفو , واجبة ص  

  ادو , الادين فا  بالتفقا  ماأمورون هامو , الكيفياة طلضب ضرور  يجدوا لمو الس مو

 هللا صالى هللا رساول عان رووا الذين همو , الدين أحكام ضبطو بالتفق  مهتمين كانوا

 ماان جمهاار  فاايهم كااان  اادو , ضاابطوهو ت ااالى هللا كتاااب حفظااواو ساانت  ساالمو علياا 

 ضارور  يجادون الو الميا  علاى كالصا   سهلة  ضية يضبطون ال كيفو , الفقها 

 كاانو , النبا    زمان فا  اإلسا م ر  اة اتسا   أن ب اد ابات   محال ها و , لضبطها

 التا  تلا  سايما ال الادين أحكاام الناا  لت لايم مانهم أعدادا يرسل سلمو علي  هللا صلى

 يخرجاون كاانواو , الميا  علاى الصا   مقادمتها ف و , بها اإلبت   لكثر  يحتاجونها

,  بيانهم سلمو علي  هللا صلى هللا رسول فيها يكن لم وا غز ف  المدينة خار  للجهاد

 لاامو مكاناا  فاا  يدفنوناا  ألنهاام علياا  الصاا   ماان لهاام بااد الو ب ضااهم ماانهم فيستشااهد
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 تقتضااي  ممااا الو المنطقاا  ماان فلااي ,  المنااور  المدينااة الااى الشااهدا  ينقلااون يكونااوا

لين ذلاا  ضاابط الصااحابة يهماال أن األشاايا  طبي ااة  علياا  للنباا    هممتاااب ت علااى م ااو 

 . الس مو الص  

 يقرأهاا لام أنا  فيبادو,  ادعائا  علاى شااهدا لتكاون المؤلاف ساا ها الت  الرواية أماو  

 هللا رساول  ُاب )  عبار  إال عيُن  ترَ  فلم,  الباب هذا ف  ورد ما سائر يقرأ لمو بد ة

ر( ,  الجناز  على التكبير ف  مختلفون النا و  لام أنهام هاوو , خااطئ بفهام ذلا  ففسَّ

 أو خما  أو تكبيارا  سابع باين التردياد بيانهم و اعو التكبيارا  عادد ي رفاون يكونوا

 عليا  هللا صالى هللا رساول أن هاو الوا اع إنمااو , كاذل  ليسا  القضية أن مع,  أربع

 الماوتى ب ا  علاى ُيكب ار كاان إنماو , واحد حد على الجنائز على يكب ر يكن لم سلمو

 ب ا  علاى كب ار ربمااو , أرب اا ب ضاهم علاىو خمساا ضاهمب  علاىو تكبيارا  سبع

 ضابط ساب ا يكب ر رآه فمن,  رأى ما كل   ضبط  دو , تكبيرا  سبع من أكثر صحابت 

,  رأى ماا روى هاذه مان كا  رأى مانو , األربع ضبط أرب ا يكب ر رآه منو , السبع

 ت بيار القضية لهذه الحاكية الروايا  ب   ف  ورد لذاو , ضبطهم ف  د يقين فكانوا

 علياا  هللا صاالى هللا رسااول ماان ساام   مااا ماانهم كاال   نقاال أ (  ساامع مااا  ااال فكلهاام) 

 الاى ذل  بق و , بالمندوحة ي ملون كانوا إنماو , ال دد ف  ترديد بينهم يقع لمو ,سلمو

 يقاع أن الثا باة بنظرتا  فخشا ,  عنا  ت االى هللا رضا  عمار سايدنا خ فاة مان شطر

 ال كا  ثابا  ب ادد التكبيارا  ُيحادد أن رأى لذا,  النا  يختلفو ال ح  للجيل الوهم

 ذلا  فاأين.  سالمو عليا  هللا صالى هللا رسول عهد يشهد لم لمن اإلخت فو اللب  يقع

 ! .؟ المي  على الص   لكيفية الصحابة ضبط عدم دعوى من

 هللا صالى هللا رساول أن إباراهيم الاى بسانده النميار  شابة البان المديناة تاري  ف و  

 فا  ذلا  علاى الناا  كاانو , تاوف  حتاى أرب ااو خمسااو ساب ا ُيكب ار كان سلمو علي 

:   اال اخات فهم فارأى عنا  هللا رض  عمر ول  فلما,  عن  هللا رض  بكر أب  والية

 َمان ب  يأخذ رأ  على فأجم وا ب دكم النا  اختلف اختلفتم إن محمد أصحاب يا إنكم

 عليا  هللا صالى هللا رساول عليهاا كب ار جنااز  آخار ينظروا أن على فاجتم وا,  ب دكم

 عليهاا كب ار جنااز  آخار فكان ,  ذل  سوى ما يرفضواو ب  فيأخذوا  ُب  حتى سلمو

 . بذل  فأخذوا أرب ا النب   

 ف  بينهم الترديد و و  بم نى الن  هذا ف  التكبيرا  ف  الصحابة اخت ف لي و  

 , أكثار يكب ار من منهمو أرب ا يكبر من فمنهم,  مندوحةبال عملهم بم نى إنماو , ال دد

 كب رهااا التاا  التكبياارا  ب اادد ي لمااون كااانوا ساانين ب اادو أنهاام لضاابطهم يشااهد مماااو

 صالوا  ُيقاَب  أن  بال عليها صلى جناز  آخر على سلمو علي  هللا صلى هللا رسول

 . علي  س م و هللا
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 ف  المشي ين والمصلين,المرا , وأداها ف  مشهد عام 

ضاارور  لضاابط صااور  هااذه  وبااالرغم ماان ذلاا  يباادو أن الصااحابة كااانوا ال يجاادون

 يؤديهااا ومااا دامااوا يتاااب ون فيهااا النباا  فصاا  ب ااد فصاال, ال باااد  مااا دام النباا  ) (

 التكبيرا  ف  ص   المي . ولهذا و ع االخت ف بينهم ب د وفا  النب  ف  عدد

هللا والناا  مختلفاون فا  التكبيار  براهيم  ال:  ب  رساولفقد أخر  الطحاو  عن إ

 تسمع رج  يقول: سم   رسول هللا يكبر سب ا, على الجناز  ال تشا  أن

يقاول: سام   رساول هللا يكبار  واآلخر يقول: سم   رساول هللا يكبار خمساا, وآخار

ا  النا ذل  حتى  اب  أباو بكار فلماا ولا  عمار رأى اخات ف أرب ا, فما اختلفوا ف 

أصحاب رساول هللا ) ( فقاال: إنكام  ف  ذل , ش  علي  جدا, فأرسل إلى رجال من

 رسول هللا! متى تختلفون على النا  يختلفون من ب دكم, م اشر أصحاب

تجتم ااون علياا , فكأنمااا  ومتااى تجتم ااون علااى أماار يجتمااع النااا  علياا , فااانظروا مااا

 أيقظهم, فقالوا: ن م ما رأي 

 (1/133د  القار : عم)  يا أمير المؤمنين

يتكلاون غالباا علاى شاخ   (1) وهكذا نجد أن الصحابة كاانوا فا  حياا  النبا  ) (

بضرور  االستي اب المباشر لتحكاام والمفااهيم ماا داماوا  النب  ) (, وال يش رون

 ف 

 كنف النب  ) (.

وما فيهاا مان أر اام علاى عادم  و د تقول إن هذه الصور  الت  عرض  عن الصحابة

مااا نااؤمن باا  جمي ااا ماان أن التربيااة النبويااة أحاارز   م للقياااد  يت ااار  مااعكفااا ته

 هائلة من النجا , وحقق  جي  رساليا رائ ا! درجة

) والجااواب: إنااا بمااا  اادمناه  ااد حااددنا الصااور  الوا  يااة
3
لااذل  الجياال الواسااع الااذ   (

) أن نجد فا  ذلا  ماا يت اار  ماع التقيايم اإليجااب  عاصر وفا  النب  ) ( دون
2
) 

 بدرجة
                                                           

  .اإلدعا  هذا زيف ظهر  د (1)

 الارد فا  أوضاحناه كماا بصالة الوا اع الاى تم    ال الت  المزيفة لصور ا ه  بل( 3)

 . السالفة التخرصا  على

 -:ركيزتين على يقوم النبوية للتربية اإليجاب  التقييم إن يقول أن يريد فالمؤلف (2)

 الاذ  السالب  الوضاع مساؤولية يتحمال ال السا مو الصا   عليا  النبا    إن -:  األولى

 الصا   عليا  النبا    وفاا  عاصار الاذ  الواساع الجيال لاذل  لوا  ياةا الصاور  حددت 

 فا  لا  المتاا  هاو ماا حساب مهمتا  باأدا   اام فالنب   ,  المؤلف ت ابير حسب الس مو

 . الوضع هذا من أفضل تنت  ال الت و , الم بسا و الظروف تل 
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الشاريفة, ألنناا فا  نفا   عالية للتربية النبوية الت  مارسها الرساول ) ( فا  حياتا 

التربيااة النبويااة كاناا  مااث  ربانيااا رائ ااا وب ثااا رساااليا  الو اا  الااذ  نااؤمن فياا  بااأن

باذل  والوصاول إلاى  ف  تاري  ال مل النبو  على مر الزمن نجاد أن اإليماان متميزا

ونتائجهااا ال يقااوم علااى أسااا  م حظااة النتااائ   ذه التربيااةتقياايم حقيقاا  لمحصااول هاا

م حظااة الكاام  منفصاالة عاان ظااروف التربيااة وم بساااتها, وال علااى أسااا  بصااور 

توضي  ذل  خذ هاذا المثاال, نفتار  مدرساا  بصور  منفصلة عن الكيف, ومن أجل

ريسية, فإنناا  درت  التد من الطلبة اللغة االنكليزية وآدابها, ونريد أن نقيم يدر  عددا

وصاال إلياا  هااؤال  الطلبااة ماان ثقافااة واطاا   علااى  ال نكتفا  بمجاارد دراسااة ماادى مااا

مااار  فياا  الماادر   االنكليزيااة وآدابهااا وإنمااا نااربط ذلاا  بتحديااد الاازمن الااذ  اللغااة

الوضاع القبلا  لهام, ودرجاة  اربهم أو ب ادهم مسابقا  تدريس  ألولئ  الطلبة, وبتحدياد

االسااتثنائية التاا   ة وآدابهااا, وحجاام الصاا اب وال قبااا أجااوا  اللغااة االنكليزياا عاان

الطبي ا , والهادف الاذ  كاان ذلا  المادر   واجه  عملية التدري , وأعا ا  سايره

ل ملياة التادري   تدري  طلبت  آداب تلا  اللغاة ونسابة المحصاول النهاائ  يتوخاه من
                                                                                                                                                                      

 الظااااروف اإلعتبااااار بنظاااار أخااااذ إذ الساااا مو الصاااا   علياااا  النباااا    إن   -:  الثانيااااة

 ُي تَبار كاان م اين هادف علاى النبوياة تربيتا  ف  رك ز فقد,  آنذا  القائمة الم بسا و

 لإللتفااف صاالحة شا بية  اعاد  تكاوين هاوو , إيجاده على النب    ي مل الذ  المستوى

 علياا  للنباا    المرحلاا  فالهاادف,  إساانادهاو الجديااد  للتجربااة القائااد  الزعامااة حااول

 ساوى يكان لام أجلا  مان نبياا الرساالية حيات   ضى الذ  لهدفا هوو الس مو الص  

 ماع اإللتحاامو التفقا و الفهام مان مستوى الى األمة تص يد لي و , القاعد  هذه تكوين

,  مسااتقبلهاو الرسااالة إزا  التاريخيااة مسااؤوليتها تحماال لهااا يتااي  بمااا الرسااالة مفاااهيم

 لاا  يريااد كمااا - تخاار  نأ ذلاا  ب ااد لاا و . ال مليااة الممكنااا  ضاامن يكاان لاام فااذل 

 تهيئاة علاى عاماا عشارينو ث ثة تركز  الت  النبوية للتربية إيجاب  بتقييم - المؤلف

 فا  فشال  ثام,  طالب أب  بن عل    زعامة حول لإللتفاف الصحابة من الواسع الجيل

 يأ ِ  لمو األعوام تل  طيلة النب    جهادو جهد امت  الذ  المرحل  الهدف هذا تحقي 

 الصااحابة تركاا  حتااى الساا مو الصاا   علياا  النباا    تااوف  إن فمااا,  المرجااو  ةبالنتيجاا

 عماره سانوا  كل النب    صرف الذ  عل    فيهمو أهل  من نفر مع الحجر  ف  مسجى

 بااي وه آخار شاخ  بتنصايب انشاغلواو فتركاوه,  لزعامتا  التهيئاة أجل من الرسالية

 . األمة على فرضوهو

 لا  مشاهود مفكر الي  يصل الذ  الهزيل المستوى ورتتص أن القار  عزيز  ل و   

 مقومااا  تملاا  ال فكاار و عقيااد  أن ُيَفلِساافَ  بصاادد يكااون حينمااا كااالمؤلف بال بقريااة

 المسااتوى هااذا الااى عنهااا الاادفا  أو تأصاايلها يااروم ماان فتجاار  ,  النهااو و التماساا 

 . الفكر 
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أن نأخاذ  ففا  مجاال تقيايم التربياة النبوياة, يجاب إلى حااال  تادري  أخارى مختلفاة.

 االعتبار: ب ين

) :  صر الفتر  الزمنية,أوال
1
فيها تربيت , ألنهاا ال تتجااوز  الت  مار  النب  ) ( (

 بالنسبة إلى أ دم ضحية من الق ئل الذين رافقوه ف  تقريبا عقدين من الزمن

بالنسابة إلاى الكثار  الكااثر  مان  بدايا  الطري , وال تتجاوز عقادا واحادا مان الازمن

دخلا   ث ث سنوا  أو أربع بالنسابة إلاى األعاداد الهائلاة التا  ر, وال تتجاوزاألنصا

 إلى حين فت  مكة. اإلس م, ابتدا  منذ صل  الحديبية واستمرارا

) الوضع المسب  الاذ  كاان هاؤال  ي يشاون  ثانيا:
3
الناحياة الفكرياة والروحياة  مان (

 وما كانوا علي  من سذاجةيبدأ النب  بممارسة دوره  والدينية والسلوكية  بل أن
                                                           

 األخاذ مان باد ال إنمااو , عاماة كقاعاد  سلبيا عام  الزمنية الفتر   صر ي تبر ال( 1)

 إذا  صاير  زمنياة فتار  فا  ينضا  ربما مث  فالط ام.  أخرى عوامل اإلعتبار بنظر

 ياتم  اد الكيميااو  التفاعالو , الحارار  مان م يناة درجاة علىو خا   در ف  وضع

 هااذه ماانو . م ينااة ظااروف ظاال فاا و م ااين نااو  ماان المااواد كاناا  إذا وجيااز  بفتاار 

 تراكمااا  ب ااد باازغ فاإلساا م,  ال ظاايم النبااو    ال ماال لااىا ننظاار أن يجااب الزاويااة

 كااان التا  فالتنا ضااا ,  المطلوباة تفاع تهااو التغيياار ل ملياة مساااعدا مناخاا أوجاد 

 , اإلجتماااع  الصاا يد ساايما ال األصاا د  مختلااف علااى الجاهليااة فاا  النااا  ي يشااها

 السايما الناا  مان كثيارا ج ال,  الناا  ي يشاها كاان التا  الهامشايةو الراكد  الحيا و

,  الركاودو الفساادو الظلام مان ت اان  التا  الفئاا و المسحو ة الطبقا و الشباب جيل

 مسااتوى الااى بهاا يرتقاا و بالااذا  الثقاةو الحيويااة اليهاا ي يااد مغاااير وضاع الااى تتطلاع

 القايم هذه تأخذو آنذا  ال رب بها يتصف كان الت  اإليجابية القيم م   تتجلى مرمو 

 ثام.  أهام أدوارا يل ابو أرفاع مكاناة ليحتال يؤهلا و باالمجتمع يانه  إجتمااع  مدى

 التا  اإلنساان شخصاية إنتاا  ي ياد الاذ  الرساال  المضمونو المشرو  طبي ةو نو 

 تمثلاا  التاا  القياديااة الشخصااية نااو  ثاام.  اجتماعياااو روحياااو فكريااا التااأل  لاا  تتااي 

 ارتباطاا  بحكاام النظياار  ااةمنقط كاريزمااا ماان لاا  ماااو الساا مو الصاا   علياا  بااالنب   

 كال إن.  القيااد و التاأثير فا   دراتا و بهاا يتصاف التا  الليا اا  على ع و  بالسما 

 .الزمنية المد   صر  إنو التفاعل من عالية درجة يتي  مناخا أوجد  ال وامل تلكم

, الجاهلية مجتمع ي يشها كان الت  السلبية األوضا و التنا ضا  من الرغم على (3)

 الجزيار  مجتماع فا  كاان فقاد,  الي  النظر يجب الكأ  من مملو  نصفا هنا  أن إال

 دها و الساسة دها نة,  حضريتان منطقتان هماو خصوصا المدينةو مكة ف و عموما

 فا  كان و , الحكما و الش را  من طلي ةو , الرأ   اد و الحرب صناديدو المجتمع

 اليهودياااة مثااال ساااماوية لاااديانا  رأثااو , متنوعاااة فكرياااة ماااذاهبو دياناااا  الجزياار 

 هاذا فا و , الوع و الفكر في  يتحر  ثقاف و أدب  مستوى هنا  كانو , النصرانيةو
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بحاجاة إلاى توضاي  إضااف   وفراغ وعفوية ف  مختلف مجاال  حيااتهم, وال أجادن 

باااذاتها حياااث أن اإلسااا م لااام يكااان عملياااة تغييااار فااا   لهاااذه النقطاااة, ألنهاااا واضاااحة

جدياد  وهاذا ي نا   المجتمع بل هو عملية تغيير ف  الجذور وبنا  انق با  ألماة سط 

المساب  والوضاع الجدياد الاذ  بادأ النبا  ) (  ئال باين الوضاعالفاصل الم نو  الها

 ف  اتجاه . تربيت  لتمة

) ما زخر  ب  تل  الفتر  من أحداث ثالثا:
1
الصارا  السياسا  وال ساكر   وألاوان (

 الذ  ميز طبي ة ال   ة بين الرسول األعظم وصحابت , على جبها  مت دد , األمر
                                                                                                                                                                      

 المجتماع فا  تساود كان  ن م.  ب غت  ظهر و الكريم القرآن إعجاز َتَجل ى المستوى

 فاا  نشااهده  ااد أماار هااوو , جاهليااة مجتمااع مناا  تج اال أفكااارو تقالياادو عااادا و  اايم

 المجتمااع عاان يقااال أن يصاا  فهاال,  الحضااار  الر اا  فاا  شااأوا بلغاا   مجتم ااا

 ال فوياةو الفاراغو الساذاجة ي ايش أنا  الحاضار عصارنا ف  مث  الصين  أو اليابان 

 مسااتوى أ اال لمجتمااع ذلاا  يقااال أن يصاا  هاال باال,  ؟ الحيااا  مجاااال  مختلااف فاا 

 ؟ الحاضر عصرنا ف  الهند  كالمجتمع

 ياراو  كاانو , كبيار عقائاد  فساادو انحاراف ف  غار ا  الجاهل المجتمع كان ن م  

االو الركااود عواماال عناا  تاازي  التاا  الرسااالة الااى يفتقااد ألناا  مكاناا   عواماال فياا  ُتَف ِّ

 يكان لام فهاو,  رائاد مجتماع الاى ليتحاول بياده تأخذ الت  القياد  الى يفتقدو , النهو 

 التاا  الروحيااةو ال قليااة  يمتلاا ال أناا  ي ناا  ال هااذا لكاان,  ناهضااا الو ربانيااا مجتم ااا

ل أن النب    استطا  كيف إالو , اإلس م على بها ينفت   ط ئاع الاى المجتماع هاذا يحاوِّ

 كاان لاوو ؟ الماؤه   تاوفرو اإلسات داد جودو هذا ي ن  أال ؟ را ية لحضار  أسس 

 لتنطلاا  اختياااره لكااان,  األول الرسااالة جياال ليكااون اإلساات داد يملاا  ال المجتمااع هااذا

 . عبثا من  الةالرس

 يواصاالو الت لاايمو التزكيااة عمليااة يمااار  الساا مو الصاا   علياا  الرسااول كااان( 1)

 آيااا  كاناا و , ظروفهااا بمختلااف الرسااالية حياتاا  مراحاال كاال فاا  التربويااة مهمتاا 

 فكاان,  سلوكهم توج و المسلمين لترب  الو ائع مختلف ف  علي  تتنزل الكريم القرآن

  ضايةو يجلسا  مجل  كل ف  الس مو الص   علي  للنب    كانو , نزول شأن آية لكل

 الاذ  الوصاف ماع ينساجم الذ  األمر,  عملية ممارسا و توجيها و بيانا  يشهدها

 الاذ  هاوو , منيار سارا و ناذيرو بشاير فهاو لا  رسمها الت  المهمةو القرآن ب  ن ت 

 هللا رسااول رافقتااا المهمااةو فالوصااف,  الحكمااةو الكتاااب ي لمهاامو  وماا  ليزكاا  ب ااث

 باالرفي  التحا  أن الى ب ث منذ حركت  مفاصلو حاال  كل ف  سلمو علي  هللا صلى

  اادم علااى  ائمااا كااان الجياال ذلاا  إعاادادو تربيااة علااى ال ماال أن نجااد هكااذاو . األعلااى

 الظروف.و المفاصل كل ف  سا و
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تكن ع  اة مادر  ومارب  مسي  وت مذت , فلمعن نو  ال   ة بين شخ  كالسيد ال

هاا  ال   ااة التاا  تتناسااب مااع مو ااع الرسااول كماارب  متفاارغ إلعااداد ت مذتاا  وإنمااا

 حرب ورئي  دولة. و ائد

) : ما واجهت  الجماعة المسلمة نتيجة احتكاكهارابعا
1
بأهال الكتااب, وبثقافاا  دينياة  (

وماا يطرحا   كان هذا االحتكا  صراعها ال قائد  واالجتماع  فقد متنوعة من خ ل

بثقافااا  دينيااة مسااابقة, مصاادر  لاا   علااى الساااحة خصااوم الاادعو  الجديااد  المثقفااين

تسارب بصاور   وكلنا ن رف أن  شكل ب د ذل  تياارا فكرياا إسارائيليا وإثار  مستمر 

مجاااال  التفكياار, ونظاار  فاحصااة فاا  القاارآن  عفويااة, أو بسااو  نيااة, إلااى كثياار ماان
                                                           

 يج لهاا بحياث القضاية لهاذه األهمياة هاذه المؤلاف ي طا  أن جادا المستغرب من( 1)

 عن الس مو الص   علي  النب    صاحب الذ  الواسع الجيل  صور عوامل من عام 

ااال مساااتوى  الصااا   عليااا  النبااا    وفاااا  ب اااد اإلسااا مية الرساااالة إزا  المساااؤولية تحم 

 الرسااول  ااامو , الثقافااا  لااتلكم تصاادى الكااريم القاارآن أن ن اارف أننااا مااع, الساا مو

 ال,  السالبية تأثيراتهااو خطرهاا مان سالمينالم بتحصاين سالمو عليا  هللا صلى األكرم

 فاصالة م اار  خاضاوا سالمو عليا  هللا صالى األكرم النب    بقياد  الصحابة أنو سيما

ا أن ي ن  الذ  األمر,  المدينة ف  اليهود مع  ال   اة علاى يطغاى كاان ال دا  من جو 

 وند يحااول نفساا  حاااجز إيجاااد علااى ي ماال الحااال بطبي ااة هااوو , م هاام الت اماالو

 الفكريااة الحصااانة تلاا  الااى إضااافية حصااانة في طاا ,  ال اادو ثقافااة علااى اإلنفتااا 

 الفتار  تلا  تااري  مان نجد لمو . ال ظيم النب   و الكريم القرآن أوجدها الت  الروحيةو

 تاأثيرا الثقافاا  لتلكم نجد الو , الثقافا  بتلكم المسلمين تأثر على يدل ما الشواهد من

.  رسول و اإلس م مع تفاعلهمو الصحابة سلو  على ين ك  أو مباإلس  اإليمان يثلم

 بالحيطااة م هااا الصااحابة ت اماال التاا  المنااافقين فئااة فاا  التااأثير هااذا نجااد ربمااا ن اام

ل يكاان لاام فئااة هاا  التاا و ,الحااذرو  احتضااانو اإلساا م نصاار  فاا  أصاا  عليهااا يَ ااوَّ

 تادل ال الت  الفردية ال الحا ب   المغر  يلتقط ربما الفئة هذه عدا ماو . الرسالة

 الساا مو الصاا   علياا  الرسااول ت فاهااا  اادو الثقافااا , لااتلكم ف لاا  تااأثير وجااود علااى

 هااذه ب ااد كااان فقااد اإلساارائيليا  تساارب أماااو لهااا. حاادا وضاا   توجيهيااة بموا ااف

 , ُمَقن  اا دخال إنمااو مكشاوفا يادخل لام أنا  منهاا عدياد  عوامل في  ل ب   دو المرحلة

 تسارب فا  المناافقين دور منهااو , الصاحابة نفاو  ف  ل  َمَصد وجود كديؤ ما هذاو

 حقيقياا تأثيرا يتر  أو المو ف سي د يكون أن الفكر هذا استطا  هل لكنو , الفكر هذا

 حقيقااة يؤكااد الااذ  األماار,  بالساالب هااو الجااواب ؟ النااا  يجاارف انحرافااا ياان ك 

 علااى كثياار  شااواهد هنااا و . الثقافااا  هااذه مثاال تااأثير ماان الصااحابة جياال حصااانة

 . الُمحَدثا  تجنبو بالبد  التورط عدمو بالسنة التمس  على الصحابة حر 
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ومادى اهتماام الاوح   كتشاف حجام المحتاوى لفكار  الثاور  المضااد ,تكف  ال الكريم

 برصدها ومنا شة أفكارها.

) ) ( لتحقيق  إن الهدف الذ  كان يس ى المرب  األعظم خامسا:
1
على المساتو   (

إيجاااد القاعااد  الشاا بية الصااالحة, التاا  يمكاان لزعامااة  ال ااام وفاا  تلاا  المرحلااة هااو

وتواصاال عاان طريقهااا  أن تتفاعاال م هااا, -ب ااد وفاتاا  فاا  حياتاا  و -الجديااد   الرسااالة

و تئااذ تصاا يد األمااة إلااى مسااتوى هااذه الزعامااة  التجربااة, ولاام يكاان الهاادف المرحلاا 

والتحاام مطلا   تتطلب  من فهم كامال للرساالة, وتفقا  شاامل علاى أحكامهاا, نفسها بما

أمرا منطقيا  المرحلة بالدرجة الت  ذكرناها كان مع مفاهيمها, وتحديد الهدف ف  تل 

) طبي اة ال ماال التغييار , تفرضا 
3
الهادف إال وفقااا  إذ لااي  مان الم قاول أن يرساام (

                                                           

 هو الذ  النب    دور يختزل فهو,  م ا الخطور و الهزال على ينطو  الك م هذا( 1)

 شاوطها يخاتمو ,  مَتهاا األر  علاى النباوا  بمساير  لَيبلُا َ  جا  الذ و األنبيا  خاتم

 يختازل أ اول,  التكامال ُسالَّم فا  أر اهاو حلقة بآخر الكفا و بالم انا    المل الطويل

ره حاين مشاوهة جاد صاور  عن  في ط ,  ال ظيم الدورَ  هذا المؤلف ك مُ  بهاذا  ُيصاوِّ

 الشكل .

 اإلسا مية الرساالة مكاناة لحقيقاة لمصاادمت  ساقوط  الاى مضاافا اإلختزال هذا إن   

 الساما  أوكلتا  الاذ  الادور لحقيقاةو , للبشارية يمانيةاإل المسير و النبوا  مسير  ف 

 فاا و األنبياا  باين مكانتاا و سالمو عليا  هللا صالى محمااد المصاطفى اإلنساانية لرساول

,  ذلا  كال مع لمصادمت  مضافا أ ول,  مستقبلهاو البشرية ماض  ف  النبوا  حركة

 الاى المؤلاف سا   الت  المغلوطة اإلنتزاعا و الواهية بالمرتكزا  أيضا سا ط فإن 

 النبوياة الساير  شاواهدو القرآنياة بالشاواهد أيضاا ساا ط اإلختازال هاذاو ,التفكيار هذا

 مكل اف هاو بماا  اام فاالنب   ,  غاياتا و النباو  ال مل طبي ة ُتَبيِّن الت  المحمدية السنةو

 بهاذه ماؤمن طلي ا  جيل تربيةو , حيات  ف  النا  الى بكاملها الرسالة إيصال من ب 

 ذلا  ب د لي و , األمم الى مش لها حملو احتضانها على  ادرو بها عارفو رسالةال

 .  رية عبادان ورا 

,  المؤلاف يزعم كما مرحل  هدف على ي مل الس مو الص   علي  النب    كان لوو   
 مان,  النبوياة الساير  با  حفلا  الاذ  ال مال لمانه  تماماا مغايرا منهجا سل   د لكان
 مانو , تحقيقا  الى مفضياو المرحل  الهدف طبي ة مع منسجما منه ال يكون أن أجل

 الاذ  المانه  ماع تماماا يختلاف مرحلا  هادف لتحقيا  ُيتباع الاذ  المانه  أن الواض 
 ذلا  ماع متساقا الاوح  يكاون أن أيضاا ال زم لكانو ,  استراتيج هدف لتحقي  ُيتَبع

 . المرحل  الهدف

 اإلساتناد الاى يلجاأ لاذل و , المنطا  ثاوب ترتد  صور  المؤلف ي ط  أن يريد( 3)

 ي مال التا  الفكار  بمنطقياة القاار  ُيقِناع أن أجال مان ال ملياة الممكنا  أسماه ما الى

 انتزاعااا و واهيااة بمرتكاازا  تشاابث  ااد المؤلااف أن عرفاا   اادو , لهااا التنظياار علاى
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حالاة كالحالاة التا  واجههاا اإلسا م إال ضامن  لممكنا  عملية, وال إمكان عملا  فا 
                                                                                                                                                                      

ادنا أن ب اد لكننااو . ال ملياة ممكناتا  الاى للوصاول مغلوطاة ناااو ا المرتكاز تلكام فن   بيَّ

 عماال تج اال التاا  ال مليااة الممكنااا  عاان الحااديث سااقط فقااد,  اإلنتزاعااا  تلكاام غلااط

  اادمها التاا  الصااور  عاان المنطقاا  الثااوب نزعنااا  ااد نكااون بااذل و ,مرحليااا النباا   

 .المؤلف

 التاا  ال مليااة الممكنااا  عاان المؤلااف يتحاادث حااين نفَساا  يطاار ُ  الااذ  السااؤالو    

 هال هاو, مرحلياا هدَفا  فج لا  إطارهاا فا  السا مو  الصا  علي  النب    عمل حدد 

 أعلاام فااإنن  السااؤال هااذا أطاار  إذ إناا .  ؟ عمليااا ممكنااا المرحلاا  الهاادف هااذا كااان

 فالصاحابة,  لهام تقييما و الصحابة الى نظرت و الشي   الفكر زاوية من عن  الجواب

 مان خليفاة علا    بت ياين مفااتحتهم فا  متارددا السا مو الصا   عليا  النبا    كان الذين

ده حتااى ب ااده  هللاو رسااالت  بل غاا َ  فمااا تف اال لاام إنو ) لاا  تقااول صااارمة بلهجااة هللا هااد 

 هاوو ل لا    اساتخ ف  كتاباة مان النبا    من اوا الاذين الصحابةو ( , النا  من ي صم 

 الصاحابةو , ليهجار النبا    إن:  يقاول ب ضهم ج ل الذ  الحد الى المو  فراش على

 مقاليااد الساات م علاا    فيبااادر النباا    يمااو  أن خشااية أسااامة ب ااث عاان تخلفااوا الااذين

 لام الاذين الصاحابةو ,  دميا  تحا  مان البسااط ساحب فرصاة علايهم تضايعو األمور

 تماردهم خشاية باالسام علا    ت ياين فيا  صاري  نا  إنازال علاى ال المين رب يجرؤ

 النبا    لقتل تآمروا الذين الصحابةو , الكتاب بتحريف  يامهم من تحفظا أو النب    على

 الماااد  ت تباار التاا  اإلفتاارا ا و الترهااا  ماان شاااكل ماااو , الساا مو الصاا   علياا 

 يج ال التقيايم هاذاو النظار  هاذه إن أ اول,  للصاحابة الشاي   الفكر تقييم ف  الرئيسة

 ب يادا عليا  سالمو عليا  هللا صالى النبا    تركياز المؤلاف يادع  الاذ  المرحل  الهدف

 المؤلف سايرنا لو أننا القار  عزيز  ت لم فهل,  ال مل  اإلمكان نع شاس ة بمسافة

 غل فا  الاذ و , للصاحابة الشاي   الفكار تقيايم اإلعتباار بنظار األخاذ ماع يدعيا  ما ف 

 تضاااربو اإلجتماعيااة التنا ضااا و القبليااة ال قليااة ساايطر   بياال ماان بت ااابير المؤلااف

 أ ول,  سلوكهمو الصحابة فكر لىع النفسية اإلنف اال و الماض  رواسبو المصال 

 أ  اليهاا سيصال التا  النتيجاة إن.  ؟ حينئذ اليها سنصل الت  النتيجة ه  ما ت لم هل

 تقاديرا المو اف تقادير علاى  اادرا يكن لم النب    أن ه  المؤلف منه  إطار ف  باحث

 تحقياا  أجاال ماانليكااون  دوره اختاازل  ااد ال مليااة للممكنااا   بتقااديره فهااو,  صااحيحا

, عملياا ممكناا يتصوره كان فما التقدير أخطأ  د يكون أيضا هذا ف و , مرحل  فهد

 النبا    تسديد ف  الوح  دور عن السؤال الى األمر يتطورو , كذل  الوا ع ف  يكن لم

 جوابااا فساايكون الجااواب ساايكون مهماااو , التقاادير فاا  الخطااأ ماان انتشااال  أجاال ماان

 تأصايل أجال مان المنحدر هذا مثل ينحدر فكرا أن هل برب  ذل  ب د ل   لو .كارثيا

 تَبنَّي ؟ عن فض  الي  ُينظر أن يستح  عنها الدفا  أو عقيدت 
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واالجتماااع  بااين  ذكرناهااا, ألن الفاصاال الم نااو  والروحاا  والفكاار  الحاادود التاا 

و تئااذ, كااان ال يساام  باالرتفااا  بالنااا  إلااى  لفاسااد القااائمالرسااالة الجديااد  والوا ااع ا

ونبارهن عان  هذه الرسالة مباشر  وهذا ما سنشرح  ف  النقطة التالية مستوى زعامة

االنق بياة الجدياد  متمثلاة فا  إماماة  طريق  على أن استمرار الوصااية علاى التجرباة

التغييار   ال مال علا  ) ( كانا  أمارا ضاروريا يفرضا  منطا  أهل البي , وخ فة

 على مسار التاري .

) ) ( إن جااز ا كبياارا ماان األمااة التاا  تركهااا النباا  سادسااا:
1
بوفاتاا  كااان يمثاال  (

دخلااوا اإلساا م ب ااد فاات  مكااة وب ااد أن أصاابح   مساالمة الفاات , أ  المساالمين الااذين

 الرسالة

ساول وعسكريا, وهؤال  لم يات  للر الجديد  سيد  المو ف ف  الجزير  ال ربية سياسيا

بقدر ضائيل,  يتفاعل م هم ف  الفتر  القصير  الت  أعقب  الفت  إال األعظم ) ( أن

المرحلة الت  كان  الدولة اإلس مية تمار  وكان جل تفاعل  م هم بوصف  حاكما بحكم

فا  تشاريع  المرحلة برز  فكر  المؤلفة  لوبهم والت  أخذ  موضا ها بها, وف  هذه
                                                           

 لجيال هاو مشا لها حمالو الرساالة احتضاان فا  الارئي  الادور أن على هنا ُننبِّ  (1)

 علااى حااث  و غياارهم علااى ت ااالى هللا  دماا  الااذ  الجياال هااوو , األنصااارو المهاااجرين

 اإلس م حفظ ف  التاريخية مسؤوليت  بالف ل تولى الذ  الجيل هوو , بإحسان اتباعهم

 فايهم بارز  فقد الفت  مسلمة أماو . الس مو الص   علي  النب    وفا  ب د رايت  حملو

 فا  اإلسا م عان الادفا  فا  جليال بادور  اما و إسا مها حسن  دو , شأنها لها نخبة

 وفاا  ب اد األحداث سير على تأثير الفت  مةلمسل يكن لمو , األولين السابقين  ياد  ظل

 ُت او  و , األماةو الادين خدماة فا  جادارتها تثبا  أن همهاا كاان بال,  مباشر  النب   

 . عاانهم هللا رضاا  صااحابت و الساا مو الصاا   علياا  النباا    ماان السااابقة موا فهااا عاان

 ذهاب فقاد,  عن  هللا رض  الصدي  بي ة من سفيان أب  مو ف ذل  على مثال أبرزو

  ااالو , رجاا و خااي  علاايهم ألمتنهااا شاائ  لااو:  لاا   ااالو عناا  هللا رضاا  علاا    الااى

 لامو , صااغية أذناا يلا َ  لم لكن ,  ال رب من ح    أ ل   ف  األمر هذا أرى مال : أيضا

 دورا يل ابو الفات  جايش ماع يخار  ب اد فيماا ناراهو , الحدث على تأثير لمو ف  يكن

 نجادهو , اليرماو  فا  عينا  يفقادو الكاافرين اجهاةمو علاى المسالمين حث ف  إيجابيا

 ب د البلقا و ب لب و دمش  عن  هللا رض  عمر سيدنا واله  دو م اوية ابن  الى يكتب

 ماان الاارهط هااؤال  إن بناا    يااا)  عناا  هللا رضاا  ساافيان أباا  باان يزيااد أخياا  وفااا 

 عليا  هللا صالى رساول و هللا عناد  ادمهمو سابقهم فارف هم تأخرنااو سابقونا المهاجرين

 مان جسايما ول او   ادو أتباعاا صارناو سااد و  ااد  فصااروا تأخيرناا بنا  صرو سلمو

 ( . تخالفهم ف  أمورهم
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الجاز  مان األماة مفصاوال عان األجازا   لم يكن هاذاالزكا , وف  إجرا ا  أخرى, و

 فيها ومؤثرا ومتأثرا ف  نف  الو  . األخرى بل مندمجا

أنتجا  إنتاجاا عظيماا, وحققا   فف  إطاار هاذه األماور الساتة نجاد أن التربياة النبوياة

شا بية  حي  صالحا مؤه  لما استهدف  النب  مان تكاوين  اعاد  تحوال فريدا, وأنشأ 

) صالحة
1
الجدياد  وإسانادها, ولهاذا نجاد أن  ل لتفاف حول الزعامة القائد  للتجرباة (

                                                           

 اتجااهين الاى بانقساامهم الصاحابة يتهم حين نفس  ينا   المؤلف أن سنجد لكننا( 1)

 مان خاا  نطاا  فا  إال الت باد منا  يتطلاب بالدين إيمان  أن يرى ال أحدهما رئيسين

 باالتغيير أساسا  علاى التصارف جاوازو اإلجتهااد بإمكانية يؤمنو الغيبيا و  بادا ال

 , الحياا  مجااال  مان النطاا  ذلا  غيار فا  للمصال  وفقا الدين  الن  ف  الت ديلو

 تحمال  ادو ) الواحد بالحرف  الو , واسع اتجاه بأن  اإلتجاه هذا المؤلف وصف  دو

 .( اإلتجاه هذا بسبب الحاال  من كثير ف  المرار  الرسول

 الصاحابة ياتهم الاذ  الشاي   الفكار ماع يتسا  الاذ  هاوو , الكا م هاذا على بنا و   

 هللا صالى النبا    إن  االوا أنهام حتاى,  المفتارا  الط اون بشاتى عنهم ت الى هللا رض 

 هادده ت االى هللا أن بحياث,  لا  البي اة أخاذو علا    تنصيب ف  مترددا كان سلمو علي 

 إن  اااالواو ( , الناااا  مااان ي صااام  هللاو رساااالت  بلغااا  فماااا تف ااال لااام إنو)  بقولااا 

 ماان عناا  ت ااالى هللا رضاا  علاا    يااتمكن ال كاا  أسااامة ب ااث عاان تخلفااوا  ااد الصااحابة

  ااالواو , سالمو عليا  هللا صاالى هللا رساول تاوف  إذا غيباتهم فاا  األماور زماام اسات م

 مان ل لا    اساتخ ف  كتااب سالمو عليا  هللا صالى هللا رسول يكتب أن دون حالوا إنهم

 إنا  عن   الواو المو  فراش على هوو النب    عند فيها تنازعوا الت  الدرجة الى ب ده

 الاى,  الس مو الص   علي  النب    لقتل خططوا الصحابة من جم ا إن  الواو , ليهجر

 أ اول,  حا اد  نفا و ساقيم عقال عان إال تصدر ال الت  الفاسد  الط ون من ذل  غير

 عظيماا إنتاجاا أنتجا  النبوياة التربياة إن المؤلاف  اول يصا  كياف هاذا كل على بنا 

 يتجساد ال ظايم اإلنتاا  هاذا أن ي تبار الذ  المؤلف  ول حد على فريدا تحوال حقق و

 علاىو إطااره فا  الرساالية حياتا  طيلة النب    تحر  الذ  المرحل  الهدف تحقي  ف 

 ب اادو حياتاا  فاا  القياااد  حااول لإللتفاااف لصااالحةا الشاا بية القاعااد  أنشااأ حيااث مسااتواه

 حااول اإللتفاااف عاان الصااحابة جياال ماان الواسااع اإلتجاااه تخلااف ي ناا  أال,  ؟ وفاتاا 

 المؤلاف مانهمو الشاي ة يادع  كماا ت االى هللا مان بأمر هللا رسول عي نها الت  الزعامة

,  دفهاها تحقيا  فا  فشال   اد النبوياة التربياة أن,  صافحا  ب د بذل  سيصر   الذ 

 . ؟ تقديرات  ف  أخطأ  د سلمو علي  هللا صلى النب    إن بل

 ؟ المتنا   التفكير بهذا يقبلو المهلهل المنط  بهذا يقتنع أن يمكن سليم عقل فأ 
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) دوره ذلاا  الجياال كااان يااؤد 
1
 كقاعااد  شاا بية صااالحة مااا داماا  الزعامااة القائااد  (

الزعامااة أن تأخااذ مسااارها  الرشاايد  كاناا   ائمااة فاا  شااخ  النباا , ولااو  اادر لهااذه

) دورهااا الصااال . الربااان  لظلاا  القاعااد  تااؤد 
3
أن هااذا ال ي ناا  بحااال ماان غياار  (

)التجرباة الجدياد , أنها مهيأ  ف   لكا  تتسالم هاذه الزعاماة وتقاود بنفساها األحوال
2
) 

                                                           

  ادو , النبا    بشاخ  المتمثلاة الزعاماة حول اإللتفاف ف  دوره يؤد  كان كيف( 1)

 فا  واساع إتجااه مان الحااال  مان ثيارك فا  المارار  الس مو الص   علي  النب    ذا 
 كماا الغيبيا  ب  و ال بادا  غير ف  الدين  بالن  بالت بد يؤمن يكن لم الجيل ذل 
 الجماعاة حضاور على مواظبت  بم يار الجيل ذل  التفاف نقي  فهل,  المؤلف يدع 
 يا ف يجادوا لام مااو الغيبياا و ال باادا  ف  للنب    طاعتهم أو ؟ مسجده ف  النب    خلف

 منطقياا يثاار الذ  السؤال أن الى مضافا.  الدين  الن  من الت ديلو للتغيير مصلحة
ااز  ااد أناا  دام مااا الساا مو الصاا   علياا  النباا    أن هااو المؤلااف يقولاا  مااا إزا   فاا  رك 

 الرسااالة زعامااة حااول لإللتفاااف صااالحة شاا بية  اعااد  تكااوين علااى النبويااة تربيتاا 
 عظيماا إنتاجاا تربيتا  أنتجا و الهادف هاذا تحقيا  فا  نجا   اد أنا  دام مااو إسنادهاو
 وفاتا  ب د الدعو   ياد  تستلم الت  الزعامة عي ن  د أن  دام ماو , فريدا تحوال حقق و
 الزعاماة حاول يلتاف أن الادعو  لقيااد  الطاعة على تربيت  ف  نج  الذ  الجيل أمرو

 أمار الجيال ذلا  عصاى ففكيا,  ت االى هللا مان باأمر النب     بل من المنصوبة القادمة
 المتماساا  المنطقاا  التفسااير هااو ماااو ؟ طاعتهااا علااى تربيتاا  فاا  نجحاا  التاا   يادتاا 
 النباا    وفااا  بمجاارد الطاولااة  لباا  التاا  المفاجئااة المأسااا  لهااذه السااليمة لل قااول الُمقِناع
 . ؟ الس مو الص   علي 

 بكار أب  زعامة حول التف  و الصال  دورها أد   د القاعد  هذه أن وجدنا لكننا (3)

 رساالة حملا و الارد  حركاة علاى فقضا ,  عنهماا ت االى هللا رض  عمر زعامة ثم

 الكباارى القااوى إحاادى هاا و الساسااانية اإلمبراطوريااة أسااقط و األماام الااى اإلساا م

 الكبارى القاوى إحادى أيضاا وها  الرومانياة اإلمبراطورياة هزم و , آنذا  ال المية

 , المنطقاة فا  ساتراتيجيةو شاسا ة منااط  عان وذهاانفو وجودها حسر و ال الم ف 

 أصااب و , كبياار ثقاال اإلساا م  للكيااان صااارو , األر  ربااو  فاا  ال اادل أ اماا و

 هللا دياان فاا  ياادخلون النااا  صااارو اإلساا م انتشاارو , مهابااة عظمااى  ااو  المساالمون

 الجيال ذلا  فا   صاور وجاود عادم ي نا  الاذ  األمار,  القارآن كلمة عل و , أفواجا

 ي نا  أفا ,  الجدياد  الزعاماة حول لإللتفاف صالحة ش بية  اعد  كون  مستوى على

 التجاأ و اإللهية اإلمامة افترض  الت  الشي ية النظرية ف  هو الخلل أن منطقيا ذل 

 . ؟ فكرية ورطة ف  أو  تها األشخا و لتحداث موهومة تفسيرا  الى

 الاى مضاافا تتمثال أنهااو , ماةالزعا لطبي اة الشاي   تصاوره من المؤلف ينطل ( 2)

 التا  الدينياة باإلمامة,  إله  بأمرو نبوية بإحالة تكون أن بد ال الت  السياسية اإلمامة

 عليا  تنطاو  بماا بيانا و فهما  فا  المنحصار  المرج ياةو الادين علاى القيمومة ت ن 

 ليفتا خ عناد الرساالة مان مهام لجاز  الس مو الص   علي  النب    إيدا  من الفكر  هذه
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) مان االنصاهار ألن هذه التهيئة تتطلب درجة أكبار
1
الروحا  واإليماان  بالرساالة   (

الحيااا ,  ومفهاهيمهااا ووجهااا  نظرهااا المختلفااة عاان كثياارا بأحكامهااا  وإحاطااة أوسااع

والمؤلفااة  لااوبهم الااذين كااانوا ال  أشاامل لصاافوفها ماان المنااافقين والمندسااين وتطهياارا

ذلا  الجيال لا  أهميتا  ال ددياة وموا  اة التاريخياة كماا أن  يزالون يشكلون جز ا مان

) المناافقين أثاره السلبية بدليل حجم ماا تحادث با  القارآن الكاريم عان ل 
3
ومكائادهم  (

                                                                                                                                                                      

 سالمو عليا  هللا صالى ُيَبي ن  لم ما ببيان النب    وفا  ب د ليقوم ت الى هللا من بأمر الم ي ن

 . ألمت 

 ب اد األماة فاإن َثام مانو , بط نهاا أوضاحناو النظرياة هاذه علاى الت ليا  تقادم  دو   

 , رشايد حكامو راشاد   يااد  مان أكثار الاى تحتاا  ال سالمو عليا  هللا صلى هللا رسول

 الرساالة احتضان على  ادر  يج لها اإلخ  و الوع و ال لمو اإليمان من توىمسو

 القيااد  حاول اإللتفاافو األر  ربو  ف  اإلس م بسطو رايتها رفعو مش لها حملو

 بااأن نجاازم أن نسااتطيعو . ال اادلو القسااط إ امااةو الربااان  المجتمااع لتجساايد الرشاايد 

 الوا ااع يشااهدو , باااهرا نجاحااا سااتوىالم هااذا تحقياا  فاا  نجحاا   ااد النبويااة التربيااة

 الساا مو الصاا   علياا  النباا    وفااا  بااين مااا الفتاار  فاا  بوضااو  ذلاا  علااى ال ملاا 

 . األماةو الدعو  مسير  ف  خلل يحدث لمو ثلمة تحصل فلم,  الكبرى الفتنة حصولو

 علاى سانأت  آخار تحليالو حاديث فلهاا ب ادها مااو الفتناة فيهاا نشاب  التا  الفتر  أماو

 .  ليل ب د ملخصا ذكره

 التا  الزعامة ه  ما عرفناو الزعامة عن الشي   التصور بط ن عرفنا أن ب د( 1)

 فقااد,  الرسااالة لمسااير  المطلااوب المسااتوى هااو ماااو , نبيهااا وفااا  ب ااد األمااة تحتاجهااا
 المهااجرين جيال جادار  الوا ع أثب و تم   د المستوى لهذا التهيئة أن واضحا صار
 الاى تحتاا  تكان لام المسير  استمرار متطلبا  أنو , المسؤولية لتحم   ف  األنصارو

  . النبوية التربية أنجزت  الذ  المستوى غير آخر مستوى

 كان إنماو , األنصار ف  الو المهاجرين ف  يكن لم النفا  أن الثاب  الم لوم من( 3)

 لرسااالةا عليهااا  اماا  التاا  القاعااد  هاام كااانوا األنصااارو المهاااجرونو , غياارهم فاا 

 ,الرساالية حركت  ف  الس مو الص   علي  النب    اليها استند الت  الركيز و اإلس مية

 كاان األول:   سامين علاى فهام المناافقون أمااو , الطلي اة هاذه بياد األمور زمام كانو

 بال,  ال مال علاى جارأ  أو ماؤثر مو اع من ل  يكن لمو , ال ام السواد ضمن موجودا

اا  إنماااو , شاا   عماال علااى ال اازم لدياا  يكاان لاام  القااو  بيااده الااذ  الوضااع مساااير  هم 

 يضاامن كاا ,  الموجااود الوا ااع مااع الت ااايشو , الجااارف التيااار مجااارا و , الساالطةو

 هاذا أفاراد مان ب ا  كاان ن ام,  الشااغل شاغل  ه  الت  الم يشية مصالح  استمرار

 مو  ا  مان لكان الحركاة لهاذه صادى ي تبارو الثاان  القسام حركاة ماع يتجااوب القسم

 , عددياة أهمية لها لي  نخبو شخصيا  ف  يتمثل فهو الثان  القسم أماو . الض يف
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)  ااد اسااتطاع  التجربااة أن تبناايهم الجياال ومااوا فهم, وتواجااد أفااراد فاا  ذلاا 
1
بنااا   (

 وغيرهم. رفي ا, وتصهرهم ف  بوتقتها, كسلمان وأب  ذر وعمار رساليا
                                                                                                                                                                      

 الرساالة أعادا  ماع ع  اتهاا بحكامو , المجتماع فا  إربا و  ل  مصدر تشكل لكنهاو

 إذا الخطاور  علاى ينطاو  عنصار فها ,  غيارهمو اليهودو المشركين من اإلس مية

 القاعااد  وعاا و إيمااانو الساا مو الصاا   علياا  لنباا   ا  ياااد  بحكاامو . ال نااان لاا  تاار 

 . السيطر  تح  كانواو أساس  دور ل ب من المنافقون يتمكن لم,  للرسالة األساسية

 غلباة أو  و و المنافقين تأثير  و  ألجل لي  النفا  بمواجهة الكريم القرآن اهتمامو   

 عقائاديا المجتماع نتحصاي علاى القارآن لحار  إنمااو , آناذا  المجتماع فا  وجودهم

 ثاام تسااتفحل ال كاا  المجتماع فاا  الحالااة هااذه تطويا و النفااا  مفاسااد در و اجتماعيااو

 . اإلس م  الكيانو الرسالة على ماث  خطرا تكون

 

 ,باألسا  األنصارو المهاجرين جيل عن يتحدث المؤلف أن الى نلتف  أن يجب( 1)

 حاين المؤلاف كا م عليا  ينطاو  الاذ  التجنا  بل اإلجحافو الظلم مدى ُندر  هناو

 رفي اا رسااليا بناا  تبنايهم أن التجرباة اساتطاع   اد الجيال ذلا  مان أفارادا أن ي تبر

 الدرجاة هاذه على يكونوا لم الذين الجيل هذا من اآلخرين دون بوتقتها ف  تصهرهمو

 كأمثلاة عماارو ذر أبااو سالمان المؤلاف ياذكر هنااو , الرساال  البناا و اإلنصهار من

 . الرسال  بنائهمو انصهارهم ف  البا ين عن تميزوا الذين األفراد أولئ  على

 ت االى هللا رضا  المقادادو ذر أبا و عماارو سالمان شأن من نقلل أن نريد ال نحنو  

 لكننااو , للناا  أخرجا  أماة خيار عمااد هو الذ  الربان  الجيل ذل  من فهم,  عنهم

 الااذ و , القااار  الااى المؤلااف يحملاا  الااذ  المتااوازن غياار التقياايم علااى ألمااا ن تصاار

 النفاار أولئاا  ماان انصااهارهمو بنااائهم فاا  أر ااى يكونااوا لاام إن الااذين البااا ين يغمااط

 األنصااار عاان المؤلااف فااأين.  األحااوال ماان حااال بااأ  عاانهم يقلااون ال فااإنهم, الطااهر

 أنفسااهم بااذلواو , للمساالمين  ل ااةو اإلساا م لكيااان  اعااد  ليكااون بلاادهم  اادموا الااذين

 مان ال الياة الدرجة لوال باإلمكان كان هلو , رسالت و هللا أجل من رخيصة الهمأموو

 هللا  ااول ناازل حتااى ذلاا  األنصااار يحقاا  أن بالرسااالة اإليمااان و الروحاا  اإلنصااهار

 فا  يجادون الو الايهم هااجر مان يحباون اإليماانو الادار تباوؤوا الاذينو ) فيهم ت الى

 ياو َ  مانو خصاصاة بهام كاان لاوو فسهمأن على يؤثرونو أوتوا مما حاجة صدورهم

:  سالمو عليا  هللا صالى هللا رساول فايهم  اال الاذينو ( المفلحون هم فأولئ  نفس  ُش َّ 

 الناا  سال و وادياا األنصاار سال  لاو:   االو , نفاا  بغضاهمو إيماان األنصاار حب

 هالو . األنصاار مان رجا  لكنا ُ  الهجار  لوال:   الو , األنصار واد  لسلك  واديا

(  باإليماان مطمائن  لبا و أكاره مان إال: )  ت االى هللا  ول في  نزل الذ  عمار فضلي

 بادر فا   ام الذ  م اذ بن س دب ل الذ  بق  يقول ) أحد أحد ( , أو على  مثل على
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الواسااع, ال يباارهن علااى أن ذلاا   أ ااول إن تواجااد هااؤال  األفااراد ضاامن ذلاا  الجياال

 الشورى. الدرجة الت  تبرر إسناد مهام التجربة إلي  من أسا  الجيل ككل بل  إلى

رساااليا ماان ذلا  الجياال ال يوجااد فاا     األفااراد الاذين مثلااوا الاانمط الرفياعوحتاى أولئاا

 كفااا تهم الرسااالية لزعامااة التجربااة ماان الناحيااة الفكريااة أكثاارهم مااا يباارر افتاارا 

اإلساا م لااي  نظريااة  والثقافيااة علااى الاارغم ماان شااد  إخ صااهم وعماا  والئهاام ألن

وتتبلور مفاهيم  غبار التجرباة الممارسة والتطبي   بشرية لك  يتحدد فكريا من خ ل

وزود  ربانياا  وإنماا هاو رساالة هللا التا  حادد  فيهاا األحكاام والمفااهيم, المخلصة,

التجربااة, فاا  بااد لزعامااة هااذه التجربااة ماان  بكاال التشااري ا  ال امااة التاا  تتطلبهااا

ومفاهيمهااااا وإال  للرسااااالة بحاااادودها وتفاصاااايلها, ووعاااا  علااااى أحكامهااااا اسااااتي اب

ومرتكزاتهاا القبلياة وأدى ذلا  إلاى نكساة فا   لهام مسبقاتها الذهنياةاضطر  إلى است
                                                                                                                                                                      

 باسام ناطقاا سالمو عليا  هللا صالى هللا لرساول ليقاول ال اددو ال اد  ف   لة المسلمونو

 مان عاادِ و شائ  من سالمو شئ  من ا طعو شئ  من صل,  هللا رسول يا:  األنصار

 تركا  مماا اليناا أحاب مناا أخاذ  ماو شئ  ما اتر و شئ  ما أموالنا من خذو شئ 

 البحاار هااذا بنااا خضاا  لااو بااالح  ب ثاا  الااذ  فااو ألماار  تبااع فأمرنااا باا  أمرتنااا ماااو

 لصابر إناا,  غادا عادونا نلقاى أن نكاره مااو , واحاد رجل منا تخلف ما م   لخضناه

 ( , هللا بركاة علاى فسار عينا  با  تقار ما يري  هللا ل لو اللقا  ف  صد  الحرب ف 

 ألخضاناها البحار ُنخيضها أن أمرتنا لو بيده نفس  الذ و : ليقول عباد  بن س د  امو

 ذر أبااوو ساالمان كااان هاالو . لف لنااا ال ماااد باار  الااى أكبادهااا نضاارب أن أمرتنااا لااوو

 هااجروا الاذين المهااجرينو با ل مثال مان بناا  أتمو انصهارا أكثر عنهما هللا رض 

 رضااواناو هللا ماان فضاا  يبتغااون أمااوالهمو ديااارهم ماان أخرجااوا الااذينو الهجاارتين

 الاذين مان انصاهارا أكثار ذر أبااو سالمانو عماارا أن هلو , رسول و هللا ينصرونو

 سالحينم يكونوا لمو المو  على الشجر  تح  سلمو علي  هللا صلى هللا رسول باي وا

 لقاد)   اائ  بي اتهم صد  هللا زك ى و  د , أبيهم بكر  عن ُيقَتلوا أن المحتمل من كانو

 الساكينة فاأنزل  لاوبهم فا  ما ف لم الشجر  تح  يباي ون  إذ المؤمنين عن هللا رض 

 هالو ( . حكيماا عزيازا هللا كاانو يأخاذونها كثيار  مغاانمو .  ريبا فتحا أثابهمو عليهم

 زيادو جبال بان م ااذ من مفاهيمهاو بالرسالة إحاطة أكثر ذر أبوو ارعمو سلمان كان

 .الخدر ؟ س يد أب و مس ود بن هللا عبدو ثاب  بن

 , عاانهم ت ااالى هللا رضاا  ذر أباا و ساالمانو عمااار شااأن ماان التقلياال نريااد ال نحاان  

 نما المؤلف ب  جا  الذ  التب ي  هذاو اإلنتقائية هذه بط ن على التأكيد نريد لكنناو

 بمجموعا  كاان األنصاارو المهااجرين جيل أن على التأكيد نريدو , بي نة الو علم غير

 الرساال  البناا و بالرساالة اإليماان و الروح  اإلنصهار من المطلوب المستوى على

  . الرفيع
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الخاتمة من رساال   التجربة وبخاصة إذا الحظنا أن اإلس م كان هو الرسالة مسير 

وتت دى كل الحدود الو تية واإل ليمياة والقومياة,  السما  الت  يجب أن تمتد مع الزمن

لكاال ذلاا  االمتااداد    تشااكل األسااا الااذ  ال يساام  بااأن تمااار  زعامتاا  التاا األماار

فيها األخطا  عبر فتر  مان الازمن حتاى تشاكل  تجارب الخطأ والصواب الت  تتراكم

 التجربة بالسقوط واالنهيار. ثغر  تهدد

) ( علاى المساتوى ال اام فا   وكل ما تقدم يدل على أن التوعية الت  مارسها النب 

لبهااااا إعااااداد القياااااد  الواعيااااة بالدرجااااة التاااا  يتط المهاااااجرين واألنصااااار لاااام تكاااان

توعياة بالدرجاة التا   والسياسية لمستقبل الدعو  وعملية التغيير, وإنما كانا  الفكرية

 تلتف حول  ياد  الدعو  ف  الحاضر والمستقبل. تبن  القاعد  الش بية الواعية الت 

يخطااط إلسااناد  ياااد  التجربااة  وأ  افتاارا  يتجاا  إلااى القااول بااأن النباا  ) ( كااان

مباشار  إلاى جيال المهااجرين واألنصاار, يحتاو  ضامنا  قيمومة على الدعو  ب دهوال

) أكبر وأبصر  ائد رسال  فا  تااري  ال ملياا  التغييرياة, اتهام
1
ب ادم القادر  علاى  (

                                                           

 علاى ينطاو  الاذ  هاو هاذا كتابا  ف  المؤلف يتبناه الذ  الطر و المنه  إن بل (1)

 األساسية القاعد  كان الذ  الجيل خلفية عن صور  ي ط  جهة من فهو,  اإلتهام هذا
ن القاار  يج ال بماا,  اإلسا م منهاا انطل  الت  البيئة خلفيةو , للرسالة  انطباعاا يكاو 
 يقادم أخارى جهاة مانو , للرساالة كمنطلا  النا و المكان اختيار صوابية إزا  سلبيا

 , النبوياة السانةو الكاريم لقرآنا م طيا  مع ينسجم ال المطلوبة الزعامة عن تصورا
 الصااور  مااع يتناسااب ال األنصااارو المهاااجرين لجياال مسااتوى يقاارر ثالثااة جهااة ماانو

 ينساب الاذ  المرحلا  الهادف أن نجاد راب اة جهاة مانو , عليهاا كاانوا التا  الوا  ية
ااز  ااد أناا  الساا مو الصاا   علياا  للنباا    المؤلااف  لاام الصااحابة أنو يتحقاا  لاام علياا  رك 
 عانهم المؤلف يرسمها الت  الصور  حسب المرحل  الهدف ذل  مستوى ىعل يكونوا

 مساتمرا يبقاى باالمرار  شا وره ماعو يبقاى ذلا  كال ماع الس مو الص   علي  النب   و
 التا  ال زماة التادابير يتخاذ لمو ال مل منه  ف  يغير لمو نفس  المرحل  الهدف على

ا القار  فُ المؤل يجر   أخيراو , الوا ع سلبيا  تجاوز تضمن  الثالاث الطريا  الاى جر 
 ماان أيااا أن فناارى,  األشاايا  طبي ااة مااع المنسااجم الوحيااد الطرياا  بأناا  يصااف  الااذ 

 أكبار بوصاف  أخاذها  اد السا مو الصا   عليا  النبا    يكاون أن الباد التا  اإلجرا ا 
 ُتَتَخاذ لام,  المؤلاف ت بيار حاد علاى التغييرياة ال مليا  تاري  ف  رسال   ائد أبصرو
 علاى ينطو  هذا كل لي  أ.  الثالث الطري  على المؤلف ك م عند يظهر سوف كما

 نجد الذ  الو   ف ,  ؟ الشورى نظرية إلسقاط كور ة المؤلف ب  يلو   الذ  اإلتهام
 هاوو األشايا  طبي اة ماع المنساجم الم قول اإلختيار هو الثان  الطري  اختيار أن في 

 الساا مو الصاا   علياا  النباا    اتهااام كسااقطة سااقطا  فاا  التااورط يجنبنااا الااذ  الوحيااد
 عاان تصااورا نطاار  ال أننااا ذلاا ,  األمااور تاادبير فاا و المو ااف تقاادير فاا  بالخطااأ
 فنقع عملها ف  للنبو  امتدادا يفترضها سلمو علي  هللا صلى النب    تخلف الت  الزعامة

 الرساالة جيال عان مزيفة صور  نقدم الو , السنةو للقرآن مخالفة عقائدية مطبا  ف 
 ماع صادام فا  فنقاع م هاا تفاعل و بالرسالة تأثره حجمو الثقافيةو اإلجتماعية خلفيت و
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القاعد  الش بية للدعو  والاواع  المطلاوب  التمييز بين الوع  المطلوب على مستوى

 كرية والسياسية. ياد  الدعو  وإمامتها الف على مستوى

وهاا  تكلااف بنااا  أمااة ماان جديااد  إن الاادعو  عمليااة تغيياار, وماانه  حيااا  جديااد, - 2

لام  -ككال  -و األماة اإلسا مية  الجاهلياة ورواسابها مان وجودهاا. وا ت   كل جذور

تقادير,  ظل عملية التغيير هذه إال عقدا واحدا من الزمن على أكثر تكن  د عاش  ف 

) ال قائديااة والاادعوا  التغييريااة اد  فاا  منطاا  الرساااال وهااذا الاازمن ال يكفاا  عاا
1
) 

 ف  كنف الدعو  عشر سنوا  فقط إلى درجة من الوع  الرتفا  الجيل الذ  عاش

لم طياا  الادعو  الجدياد ,  والموضوعية والتحرر من رواسب الماض  واالساتي اب

 التغييااروتحماال مسااؤوليا  الاادعو  ومواصاالة عمليااة  تؤهلاا  للقيمومااة علااى الرسااالة

 بدون  ائد.

) باال أن منطاا  الرساااال  ال قائديااة يفاار  أن تماار األمااة
3
بوصاااية عقائديااة فتاار   (

 إلى مستوى تل  القيمومة. أطول ف  الزمن, تهيؤها ل رتفا 

ي بر أيضا عان الحقيقاة التا  برهنا   ولي  هذا شيئا نستنتج  استنتاجا فحسب, وإنما

أ اال ماان  ل ) ( وتجلاا  ب ااد نصااف  اارن أووفااا  القائااد الرسااو عليهااا األحااداث ب ااد

الدعو  والقيمومة عليها إذ لم يما   خ ل ممارسة جيل المهاجرين واألنصار إلمامة

)  اارن علااى هااذه القيمومااة ربااع
2
حتااى باادأ  الخ فااة الراشااد  والتجربااة الرسااالية  (

                                                                                                                                                                      

 ن مال ال بالجملاةو , األشايا  طبي اة منط و السنةو الكتاب شهادا و الوا ع م طيا 
 ماان نحااوو الت قيااد ماان جااو   فاا  إال تنسااجم ال فرضاايا  لتصااحي  القضااايا ت قيااد علااى

 فا  الملِزماة الم طياا  علاى يتكئو هو كما الوا ع يرى بمنه  يرنس إنماو , الباطنية
  . السليم بالمنط  نصطدم الو السنةو الكتاب

 كشااهد هناا نضايفو , ساابقة ت ليقاة ف  الزمنية الفتر   صر موضو  عن أجبنا( 1)

 بي اة مناذ أنا ,  األخارى ال وامال عان بم ازل الزمنية المد  هو لي  الم يار أن على
 فتار  إال تمار لام المديناة الاى السا مو الصا   عليا  النبا    دخاول الاىو ولىاأل ال قبة
 ذلا  ماعو , اإلجتماعياة الحركاةو اإلجتمااع  ال مار مقياا  فا  تاذكر تكااد ال زمنية
 الرساال  الوع و اإليمان و الروح  اإلنصهار من رفي ا مستوى األنصار ف  وجدنا

 النبا     ضااها التا  السانوا  فا   ذلا كل ت م   دو , الماض  رواسب من التحررو
 . المدينة ف  سلمو علي  هللا صلى

 , القيموماة ناو  منهاا عدياد  عوامال فيها تتحكم إنماو , مطرد   اعد  هذه ليس ( 3)

 . الشا بية القاعاد  مساتوىو الرساالة طبي اةو الرسال  ال مل مناخو القياد  شخصيةو
 جياال أن الااى نصاال آنااذا  لوا ااعا علااى إسااقاطاتهاو ال واماال هااذه مجمااو  بدراسااةو

 علياا  النباا    مارسااها التاا  تلاا  غياار عقائديااة وصاااية الااى بحاجااة يكاان لاام الصااحابة
 . الرسال  عمل  فتر  طيلة الس مو الص  

 ال,  عنهمااا هللا رضاا  الفااارو و الصاادي  خ فااة لحقبااة بإنصاااف الاادار  إن( 2)

 لا  لاي  بال,  لتماة بزعامتهما يتصل فيما اإليجابية عالية بنتيجة يخر  أن إال يمكن
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 النمااوذج  المجتمااعو اإلنجاااز عظمااةو الشخصااية عظمااة أمااام بااذهول يقااف أن إال

 رضا  الشايخين  يااد  ظال ف  األنصارو المهاجرين جيل ل بها الت  األدوار عظمةو

 المهااجرين جيال تاول  فا  يكن لم الخلل أن ي ن  الذ  األمر,  أرضاهماو عنهما هللا

 حاافظ األنصارو المهاجرين جيل بأن نؤكد أن نستطيع بل,  التجربة اد لقي األنصارو

 حاول اإللتفااف فا  ساوا  عن  هللا رض  عثمان سيدنا عهد ف  جدارت و حيويت  على

 . حااادث  التااا  التنا ضاااا  ب ااا  تصاااحي و مواجهاااة علاااى ال مااال فااا  أو,   يادتااا 

 الراشاد  الخ فاة رانهياا مان المؤلاف ذكاره ماا أن هال هو نفس  يطر  الذ  السؤالو

 فا  األنصاارو المهااجرين جيال جادار  عادم الاى سابب  يرجع تداعيا  من حدث ماو

 ؟ التجربة  ياد 

,  موضاوع  تحليلا  بشاكل الفتار  تلا  تاري  فدراسة,  بالنف  هو المؤكد الجواب   

 المهااجرين جيل جدار  عدم بسبب تكن لم حدث  الت  اإلنتكاسة بأن القول الى يقودنا

 اإلنتكاساة تلا  فا  السابب ها  كان  أخرى عوامل لتضافر إنماو , للقياد  ألنصاراو

 الاذ  المنااخ فا  عاشا و األماور تول  لو نموذجية كان  مهما زعامة أ  أن بحيث

 . الراشد  الخ فة م ها انهار و النهار  ال وامل تل  في  تفاعل 

 هاذا سيا  عن خارجة فصيليةت دراسة الى تحتا  الت  الحقيقة هذه نقرر إذ نحنو    

 الشااواهد كاال أن الااى النظاار نلفاا ,  المؤلااف كتاااب علااى الت لياا  إطااار عاانو الكتاااب

 الراشادين الخلفاا  زعاماة فا  ال خلال وجاود عادم تؤكاد ال لم  المنه  بحسب الثابتة

 لشاهدنا م اا فيهماا أو أحدهما ف  الخلل كان لوو , األنصارو المهاجرين جيل ف  الو

 اإلنهياار هذا لحصلو , ب ده لي و الراشدين الخلفا  زمن ف  الراشد   فةالخ انهيار

,  تمامااا ال كاا  سااجل التاااري  بينمااا,  الراشااد  الخ فااة عصاار ماان مبكاار  فتاار  فاا 

 بكاار أبا  عهاد الساايما الراشاد  الخ فاة فتاار  فا  كانا  المساالمين انتصاارا  فاأعظم

 تلاا  فاا  كااان النقاا  ساا م اإل للكيااان الااذهب  ال صاارو , عنهمااا هللا رضاا  عماارو

 القساط إ اماةو , الفتار  تل  ف  كان الصحيحة ال قيد و الدين على اإلستقامةو ,الفتر 

 . الفتر  تل  ف  كان األهل  السلمو اإلجتماع  الوئامو , الفتر  تل  ف  كان ال دلو

 وفاا  ب اد للتجرباة األنصاارو المهااجرين جيال  يااد  باأن القول من منا  ال إذن    

 عان البحاث مان باد ال عليا و , اإلنتكاساة ف  سببا تكن لم الس مو الص   علي  النب   

 . أخرى أسباب

 الااى الزعامااة إسااناد إن هاال هااوو , المقااام فاا  نفساا  يطاار  آخاار سااؤال هنااا  ثاام    

 ؟ األخطار من التجربة لوحده يق  بأن كفيل م ي ن شخ 

 ُب اث نبياا كونا  ماع السا م عليا  فموساى,  أيضاا باالنف  هاو المنطقا  الجواب إن   

 علايهم داعياا عنهم انتحى  د هوو التي  ف   وم و األمر ب  انتهى,  مميز  بمواصفا 

 الو , المسااير  نجااا  فاا  لوحااده يكفاا  ال ربانيااة القياااد  فكااون,  عاانهم را  غياار
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الضااربا  الشااديد   تااولى جيال المهاااجرين واألنصاار  يادتهااا, تنهاار تحاا  و اع التا 

ولكن مان داخال إطاار التجرباة اإلسا مية ال مان    وجهها أعدا  اإلس م القدامى,الت

بالتادري , ويساتغلوا  فاستطاعوا أن يتساللوا إلاى مراكاز النفاوذ فا  التجرباة خارجها,

بكاال و احااة وعنااف تلاا  القياااد , وأجبااروا األمااة  القياااد  غياار الواعيااة, ثاام صااادروا

 عن شخصيت  و يادت ,الطلي   الرائد على التنازل  وجيلها

ويقتاال األبريااا  ويب ثاار  وتحولاا  الزعامااة إلااى ملاا  مااوروث يسااتهتر بالكرامااا 

 الفاا  األحكااام ويت عااب بمقاادرا  النااا  وأصااب   األمااوال وي طاال الحاادود ويجمااد

 صبيان بن  أمية. والسواد بستانا لقريش, والخ فة كر  يت عب بها

ربااع  اارن ماان نتااائ  ياادعم  ناا  ب اادفوا ااع التجربااة ب ااد النباا  ) ( ومااا تمخاا  ع

 أن إسااناد القياااد  واإلمامااة الفكريااة والسياسااية لجياال االسااتنتا  المتقاادم الااذ  يؤكااد

إجاارا  مبكاار و باال و تاا   المهاااجرين واألنصااار عقااب وفااا  النباا  ) ( مباشاار ,

الم قاااول أن يكاااون النبااا  ) (  اااد اتخاااذ إجااارا  مااان  الطبي ااا , ولهاااذا لاااي  مااان

) القبيل. هذا
1
) 

 طري  الثالثال
                                                                                                                                                                      

م علي ا أن بجزم يقرر أن أحد يستطيع     النبا وفاا  ب اد الزعاماة تسانم لاو وجه  هللا كر 

 ربماا تاداعيا  أخارى عوامال بف الو حاين ب د لوو حصل  لما الس مو الص   علي 

 الصاا   علياا  النباا    أن ياارون الشااي ة لااي  أوَ ,  الراشااد  الخ فااة انهيااار الااى أد 

 علاى ترباى الاذ  الجيال ذلا  مان المرار  ذا  الفريد   يادت  من الرغم على الس مو

 التجرباةو األماة أنو , الادعو  زعاماة حاول تلتاف  اعاد  ليكاون النبا    أعده  دو يدي 

 الماانع فما,  سلمو علي  هللا صلى وفات  ب د تداعيا  من حصل ما إثر انتكاسة شهدتا

 الراشاد  الخ فاة انهياار الاى تفضا  م يناة عوامال بف ل تداعيا    حصول من منطقيا

 هاذا إن.  السا مو  الصا  عليا  النبا    ب د الخ فة عن  هللا رض  عل    َتَول ى لو حتى

 الممكنااا  ضاامن فاا  ياادخلو م قااول افتاارا  هااو اإلجتمااا  علاام بمنطاا  اإلفتاارا 

م عل    اإلمام تجربة يدر  من إن أعتقدو . الب يد  غير  فا  زعامت  ف  وجه  هللا كر 

 القناعة. هذه عنده ستت زز خ فت  فتر 

 الصا   عليا  النبا    تخاذي أن جادا الم قول من أن للمؤلف منا شاتنا من ظهر لقد( 1)

 هاذا غيار إجارا  السا مو الصا   عليا  يتخاذ لام بال,  القبيال هاذا من إجرا  الس مو

 الياا  انتهااى الااذ  الثالااث للطرياا  منا شااتنا فاا  أكثاار ذلاا  سيتضاا  كمااا,  اإلجاارا 

 .المؤلف
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) وهو الطري  الوحيد
1
األشايا , وم قاوال علاى ضاو   الذ  بق  منسجما مع طبي اة (

) وساالو  النباا  ) ( ظااروف الاادعو  والاادعا 
3
هااو أن يقااف النباا  ماان مسااتقبل  (

 الدعو 
                                                           

 فا  ذكاره مااو األول الطريا  فا  المؤلاف ذكاره ماا علاى علقنااه مماا اتضا  لقد( 1)

 الصا   عليا  النبا    سالو  انحصاار فا  أص  المقتض  وجود عدم,  لثان ا الطري 
 يرفضا  فار  هاو الثالاث الطريا  أن بياان اآلن سايأت و , الثالاث بالطري  الس مو

  . الس مو الص   علي  النب    سلو  وا عو األشيا  طبي ة منط 

 علاى لحقيقاةا إن بال. المؤلاف مان الادعوى هاذه صاحة عادم ف  الريب ينبغ  ال( 3)

 األشايا  طبي اة منطا  مع يصطدم الذ  هو الثالث بالطري  فالقول تماما, ذل  عك 

 . الس مو الص   علي  النب    سلو  وا ع معو

د مقام ف  و  - مستويين: على سأتكلم المؤلف دعوى على الر 

  الصا  عليا  النب    سلو و الثالث الطري  يقتض  ما وجود عدم -:  األول المستوى

 . إلزامية بدرجة ل  الس مو

 عليا  النبا    سالو  عادم على الوا  ية الشواهدو المنطقية الدالئل -:  الثاني المستوى

 . الطري  لهذا الس مو الص  

 عليا  النبا    سلو  إنحصار على اإلستدالل حاول المؤلف فإن,  األول المستوى أما  

 علياا  هللا صاالى ساالوك  فرضااية ةمنا شاا خاا ل ماان الثالااث بااالطري  الساا مو الصاا  

 أن الطبي اا  ماان حينئااذو , الفرضااية هااذه إسااقاطو المتقاادَمين الطااريقين ألحااد ساالمو

 تلكام أساقطنا أنناا بمااو . الثالاث باالطري  السا مو الصا   علي  النب    سلو  ينحصر

 بوصااف  الثالااث الطرياا  الااى القااار  عبرهااا يسااو  أن المؤلااف أراد التاا  المنا شااا 

 النبا    سالو  انحصاار علاى يادل ماا يبا َ  لم الحال فبطبي ة,  الم قول الوحيد الطري 

 هاذا سلو  النب    على يفر  الذ  المقتض  بل,  الطري  بهذا الس مو الص   علي 

 الدينيااة اإلمامااة الااى النباا    ب ااد الحاجااة  ُنسااِقط فحينمااا.  م اادوما ساايكون الطرياا 

 وعياااو إيمانااا األنصااارو المهاااجرين جياال جاادار  ُنثِباا  حينماااو , الشااي   بااالمفهوم

 زعاماة الاى الحاجة تكون حينماو , مش لها حملو حمايتهاو الدعو  الحتضان كفا  و

ناة الرسالية المسير  مواصلة على  ادر و كفو   سياسية  شخصايا  عاد  بوجاود ُمَؤمَّ

 الفكاار فاا  مترسااخة اجتماعيااة آليااة وجااودو , المسااتوى بهااذا الصااحابة ماان بااارز 

 الااوع  ماان مسااتوى وجااودو , الصااحابة بااين ماان الزعامااة هااذه إلفااراز لممارسااةاو

 نأخاذ حينماا أ اول,  فتناة حصاول مان يمناع األماةو الرسالة على الحر و اإللتزامو

 علاى يفار  مقات    وجود عدم ه  الطبي ية النتيجة ستكون الم طيا  تلكم مجمو 

 ماا هاذاو - يجاد ربماا بال,  لاثالثا الطريا  سالو  وجوبا الس مو الص   علي  النب   

 علاى ترباى الاذ  للجيل المجال سلمو علي  هللا صلى يتر  أن الراج  من أن - حدث
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الو , بنفسا  مات الفاراغ  تجربة ي يش أن بهدي  ب م  تأث رو يدي   ذلا  مساؤولية يتحم 

 القيااد  إفارازو الفاراغ مت ف  بنفس  اإلستق ل على أ درو عودا أصلب ليكون بنفس 

 هاوو تجربتا  تكون ك ,  نفس  النب    على ذل  ف  اإلتكالية من بدال حولها يلتف ت ال

  اادر  تكاونو األماة عليا  تترباى السياس  الفراغ مت ف  للمستقبل درسا  يادت  يفرز

  د السلطة أن نجد هنا منو . الشر  إطار ف و بانسيابية السلطة تداول على ب د فيما

 عمار مانو عمار الاى بكار أبا  مان المنصاب علاى نزا  دونو انسياب  بشكل انتقل 

 . الجميع عن ت الى هللا رض  عل    الى عثمان منو عثمان الى

 التاا  الوا  يااة الشااواهدو المنطقيااة الاادالئل ماان الكثياار فهنااا  الثااان , المسااتوى أمااا و

 -: وه  الثالث, الطري  الس مو الص   أفضل علي  النب    سلو  عدم على تبرهن

 بإساناد وفاتا  ب اد الادعو  لمساتقبل خطاط  اد السا مو الص   علي  النب    كان لو -1 

 ت ااالى هللا ماان بااأمر اختارهااا  ااد شخصااية الااى األمااة زعامااةو الاادعو  علااى القيمومااة

 تثقياف ب ملياة يقاوم أن الا زم لكاان,  للنباو  امتادادا ت تبار الت  المسؤولية بهذه للقيام

 اإلسا مية ال قياد  فا  اإلماماة هاذه ُتمثلا  مااو اماةاإلم مفهاوم علاى مميازتين توعيةو

 الاادعو  مسااتقبل علااى للحفاااظ الوحيااد  األطروحااة بوصاافها الرسااالة فاا  مو  هاااو

 اإلسا م  المجتماع إعاداد مان باد ال كانو , األمة استقامةو الرسالة خط استمراريةو

 م هاا إلنسجاماو بها اإليمانو صحيحا فهما األطروحة هذه لفهم روحياو فكريا إعدادا

 ماع خاا  نو  من إعدادو توعية الى بحاجة المؤلف نظر ف  الشورى كان  لئنو .

 إلهياا مقاماا بوصافها - اإلماماة أطروحاة فاإن,  بحتة اجتماعيةو سياسية ممارسة أنها

 ركنااا بوصاافهاو , شاارع  باان  ُيَ ااي نو يصااطفي و ت ااالى هللا يختاااره ماان إال ينالاا  ال

  يموماة مان عليا  تنطاو  بمااو , اإليماان أصول من أص و الدين أركان من أساسيا

 اإلماام بشاخ  أحكاما و ت اليما و الادين بمفااهيم اإلحاطاة تنحصر بحيث الدين على

 التوعياةو التثقياف الى بكثير أكبر بحاجة - الدين أخذ ف  المنحصر  المرج ية فيكون

 الحجااة إ امااة الااى تطبياا و كمصااادي و عقيااد و كمفهااوم بحاجااة هاا  باال,  اإلعاادادو

 الجياال علااى تقتصاار لاان األطروحااة هااذه أنو ساايما ال,  الخالااد و الدامغااةو الواضااحة

 وفاتا  ب اد الفاراغ لمت إجرا  تكون لنو , الس مو الص   علي  النب    مع عاش الذ 

 بكال األماة علاى يجاب الت  األطروحة ه  إنماو , حسبو علي  س م و هللا صلوا 

 أشد حساسيةو أكبر أهمية القضية على يضف  ما بل.  بها مس تت أن المتتالية أجيالها

 اسااتمراريةو , الساا مو الصاا   علياا  النباا    وفااا  ب ااد للتجربااة السااليم النمااو أن هااو

 هاذه علاى يتو اف المساتقيم الصاراط علاى األماة اساتقامةو , السليم الخط ف  الرسالة

 إعادادو توعياةو تثقياف ىالا يحتا  عظمى أهمية من ل  بما ذل  كل إذن.  األطروحة

زا النبا    يمارسا  روحا و فكر   ها  تكاون بي ناا  آياا و ت االى هللا مان باوح  ُمَ ازَّ

 هاذه تثبيا و لتماة إعادادهو توعيتا و تثقيفا  ف  النب    منها ينطل  الت  الرئيسة الماد 
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 الخالااد محتواهاااو الرساالة مضاامون فاا  إنمااو , فقااط النفااو و ال قاول فاا  ال ال قياد 

 األجياال لكال القط ا  لل لام المفياد  النبوياة نصوصاهاو البي نة القرآنية نصوصها عبر

 النصااو  حااال حالهااا,  داللتهااا فاا  الو سااندها فاا  ال باهتااة تكااون الو تاانطم  فاا 

 . السلوكيةو ال قيدية أركان و اإلس م أساسيا  ف  النبويةو القرآنية

 نجااد ال,  الروحاا و الفكار  ادو اإلعااد التوعياةو التثقيااف هااذا أثار نااتفح  حاينو   

 باالم نى اإلماماة بياان فا  نصاو  الكريم القرآن ف  فلي ,  اإلط   على شيئا من 

  ياااد و الاادعو  زعامااةو الادين علااى القيمومااة فاا  رساالية أطروحااةو كمفهااوم المتقادم

 أو لمصاادا  بيااان الكااريم القاارآن نصااو  فاا  لااي  أناا  كمااا,  الرسااالية التجربااة

 ببقاا  األجيال مع تبقى الت و الدامغةو الواضحة الحجة يقيم بما مامةاإل هذه مصادي 

 فا  نجاد ال كاذل و . الطم و التغيير من محفوظا بقائ  ت الى هللا ضمن الذ  القرآن

 الو , كمحتااوى األطروحااة علااى التثقياف مسااتوى الااى ير اى شاايئا النبويااة النصاو 

 تنطاو  بماا األطروحاة لتلا  مصدا  على التوعية ف  الحجة مستوى الى ير ى شيئا

 . بيان  تقدم محتوى من علي 

 ها ,  تحريفهاا أو طمساها تام أنا  غيار الشاأن بهذا ورد   د نصوصا أن دعوىو   

 سااوا  أشااكال  بكاال التحريااف ماان القاارآن فساا مة,   اط ااا رفضااا مرفوضااة دعااوى

 تشاكي ال فا  ألحاد مجاال ال  ط ا  أمار ه ,  الترتيب ف  تغيير أو نقيصة أو بزياد 

 لبقيا  األجياال لكال القط   ال لم إفاد  بمستوى نبوية نصو  هنا  كان  لوو , في 

 تكون لنو , مب ثر  نصوصا تكون لن ألنها,  طمسها أحد بإمكان كان لماو وصل و

 . مسجل غير بشكلو محدود نطا  على سلمو علي  هللا صلى هللا رسول  الها أحاديثا

 التوعيااةو بااالتثقيف الساا مو الصاا   علياا  النباا     يااام عاادم أن الااى نصاال هكااذاو  

 تتطلبا  الاذ  بالمساتوى مصااديقها علاىو كمحتاوى نفساها األطروحاة علاى اإلعادادو

 عليا  النبا    سلو  عدم على  و  منطق  دليل,  اإلعدادو التثقيف من األطروحة هذه

 . الثالث للطري  الس مو الص  

 متناا أو ساندا الضا ف مان منهاا يسلم فما الشي ة, بها يستشهد الت  النصو  أماو   

 اإلمامااة جانااب خاصااة األطروحااة علااى التثقيااف علااى ياادل ال م ارضااا, أو داللااة أو

 اإلعداد.و التثقيف هذا من المطلوب المستوى على شهادت  عن فض  فيها, الدينية

 نطباا با يخار  الكاريم القارآن نصاو  فا  النااظر بأن بالقول النقطة هذه أختمو    

 القاارآن فاا  ورد فاإلت بااا ,   رآنيااا نفيهااا يسااتطيع بحيااث,  اإلمامااة ألطروحااة م اااك 

 ات بااا و , القاارآن ات بااا و ,النباا    إت بااا :  هاا و لهااا خااام  ال مفااردا  ألربااع الكااريم

 لام اإلعتصاامو . الماؤمنين سابيل ات باا و , األنصارو المهاجرين من األولين السابقين

 بحبال اإلعتصاامو , ت االى بااهلل اإلعتصاام:  همااو لهماا ثالاث ال مفردتين ف  إال يرد

 لهماا ثالاث ال لجهتاين إال يارد لام القارآن فا  با  المأمور الرد  و . اللفظ بهذا ت الى هللا
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 ب اد تجاد فهل.  الس مو الص   علي  الرسول الى الرد  و , ت الى هللا الى الرد  :  هماو

 النبويااة السانة فا  تجاد هاالو ؟ الادعو  زعاماةل وحياد  كأطروحااة لإلماماة مكاناا ذلا 

فا  شاخ  عناد سانت  النبا    إيادا  عن شيئا القط ية  تجاد هالو ؟ الادعو  لزعاماة ي ر 

 هاذا مكاناة الناا  ي ارف ك  القادم الزعيم عند األحكام من جملة إيدا  عن شيئا فيها

 هاوو كاريمال القارآن يساك  لمااذاو ؟ للنبا    امتادادو منحصار  دينية كمرج ية الزعيم

 أصااولو اإلساا م أركااانو الم ااادو النبااو و التوحيااد مجااال فاا  باآليااا  امااتت الااذ 

 ؟ الادعو  زعاماة فا  دورهااو مكانتهاو محتواهاو النب    ب د اإلمامة بيان عن اإليمان

 لهاذه المصادا  بياان عان الكاريم القرآن سكو  يفسر الذ  المنطق  السبب هو ماو ,

 النصاو  فا  يكن لم إذاو . ؟  ماد  الجدل يحسمو النزا  أسباب يقطع بنحو اإلمامة

 محتاااوى المفترضاااة األطروحاااة عااان شااااف   بياااان القط ياااة النبوياااة السااانةو القرآنياااة

 . ؟ أص  بها لإليمان الملِزم هو فما مصدا ا,و

 فا  ل مال,  الثالاث الطريا  سال   اد السا مو الصا   أفضال عليا  النب    كان لو - 3

 فااالنب   ,  األماام  يااادا  ت يااين فاا  المت ااارف بااالنه  تخلفاا  التاا  ةالزعاماا ت يااين مقااام

 ماان تتطلباا  ماااو , األهميااة ماان لهااا بماا كهااذه  ضااية أن ياادر  الساا مو الصاا   عليا 

 غيار بان  الو , هناا  تصاري و هناا بتصري  فيها يكتفى أن يمكن ال تثبي و إحكام

 جاار  هااذا علااى فلااي ,  الجاادل ماااد  يحساامو الناازا  يقطااع أن شااأن  ماان جاا   جلاا   

 بصادد السا مو الصا   عليا  النبا    كاان لاو هناا منو . ال ق   بين المت ارفة السير 

 -:  التالية بالخطوا  لقام تخلف  زعامة ت يين

 فيهاا ينصاب ال اام المات علاىو بخاتما  مو  اة وثيقاة صاحت  حاال فا  يكتب أن - أ  

 . كتبيا الصحابة وجوه عليها ُيشهدو , ب ده من خليفت  فيها لب  ال واضحة ب بارا 

 األزمناااة أنساااب لااا  يختاااار فإنااا  عاااام, خطااااب فااا  التنصااايب إعااا ن أراد إذا - ب 

 التأوياال تقباال ال الداللااة  ط يااة ب بااارا و  اااطع واضاا  ببيااان يتحاادثو , األمكنااةو

 . الجدلو

م أن -     لسالطت  الخاضا ة األمااكن فا   بلا  مان المنصاوبين الوال  على ت يين  ُي مِّ

, أدناى كحاد للنا  الت يين هذا بإب غ بدورهم الوال  ليقوم اليوم بت بيرنا رسم  بب غ

 . األماكن تل  ف  النا  من القادم للزعيم البي ة بأخذ نقل لم إن

 نحانو األماور. هذه من بأ    يقم لم الس مو الص   علي  النب    أن ب  المقطو  لكن   

 الصا   أفضال عليا  النبا    عهاد فا  كتبا  التا  ثاائ الو عان رو  ماا ن حاظ عندما

 ساوا  بكثيار القضاية هذه من أهمية أ ل أمور ف  وثائ  كتب النب    أن نجد,  الس مو

 األطروحاة المؤلاف ت بيار حسبو فيها ترى الت  الشي ة عقيد  زاوية من اليها نظرنا

  يااد  مجارد ليسا  هااأنو , ساليما نماوا ظلهاا ف  تنمو أن للتجربة يمكن الت  الوحيد 

 ُتشاكِّل منحصار  دينياة مرج ية من علي  تنطو  بما للدعو  زعامة ه  إنماو سياسية
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 بأمر مختار  سياسية  ياد  مجرد كونها زاوية من اليها نظرنا أو,  النبو  لخط امتدادا

 يتاادخل أن الساا مو الصاا   علياا  النباا    أراد سياسااية  ياااد  مجاارد أو,  ت ااالى هللا ماان

 أكبار بالغاة بأهمياة القضاية هاذه تحظاى األوُج و األحوال كل فف ,  ت يينها ف  س بنف

,  بخاتما  مختوماةو مكتوباة ت ليماا  للنبا    فيهاا صادر  التا  القضاايا مان كثير من

 صادور مان الشاي ة يدعيا  ماا إن ثام.  ؟ التنصايب مرساوم بكتاباة النبا    يقم لم فكيف

 فاا  عق ئيااا المت ارفااة اإلجاارا ا  مااع ينسااجم ال,  خاام غاادير فاا  التنصاايب خطاااب

 عليا  النبا    يتار  فكياف,  أبلغهااو ال باارا  أجلاىو األزمناةو األمكناة أنساب اختيار

 الو الاودا  حجاة ف  خطاب  فيها ألقى الت و األزمنةو األمكنة أفضل الس مو الص  

 ر يتا لام أنا  علاى المسالمين ُيشاهد بال,  اإلطا   على الخ فة موضو  الى يتطر 

 , خليفتا  عناد مودعاة سانت  باأن الايهم يشاير أن دون لهام بلغا و إال الرساالة مان شيئا

 , القادماة الزعاماة عان اإلعا ن مناسبا  أنسب ت تبر الت  المناسبة تنته  ذل  ب دو

 فضا  أهمياة أياة لا  ليسا  مكاان ف  فيقف المنور  المدينة الى  افلة الركائب تسيرو

 التا و نفساها المديناة أهمياة لا  ليسا  بال,  عرفاة مو اف أو المكرمة مكة أهمية عن

 يقاوم ثام اإلعا ن لهاذا مكانا يختارها أن علي  س م و ت الى هللا صلوا  بإمكان  كان

 المنااور  المديناة فاا  تام  اد التنصاايب إعا ن بااأن الناا  فيسامع خبااره نشارو بت ميما 

 نصاا لي  خم غدير ف  خطاب  أن نجد ثم,  الصحابة مجمعو اإلس م  الكيان مركز

 جاناب فا  ساوا  عليا  تنطاو  الاذ  م ناهاا علاى الداللاةو الزعامة تنصيب ف  جليا

 منا  الماراد ف  األفهام تفاوت  حتى,  لتمة السياسية  يادتها أو الدعو  على  يمومتها

 يتشبثون الشي ة نجد أخيراو .  رائن و م بسات و ت ابيره ضبط ف  النقول تفاوت و ,

 كتاباة بصادد كاان السا مو الصا   عليا  النبا    أن زاعمين الخمي  برزية يسمى بما

م ل ل    استخ ف   الو . ذلا  كتاباة باينو بين  الصحابة كبار ب   حالو وجه  هللا كر 

 إتحااف)  كتااب  فا  بالتفصايل نا شتها ألنن  القضية هذه منا شة ف  أخو  أن أريد

 هال هاوو , منطقياا نفسا  يطار  الاذ  ؤالالسا على أرك ز أن أريد لكنن و ( , السائل

 أيااام فاا  الساا مو الصاا   علياا  النباا    يتاار  أن األشاايا  طبي ااة بمنطاا  الم قااول ماان

 النبا    إن الشاي ة يقاول التا  الغادير مناسابة مثال السايما أفضل مناسبا  ف و صحت 

 اماةللزع اساتخ ف  كتااب ب ده من خليفة عل    بتنصيب فيها  ام الس مو الص   علي 

 حااال فاا  إال ذلاا  بصاادد يكااون الو الموضااو  لهااذا القصااوى األهميااة مااع القادمااة

 ياد و الرساالة بمساتقبل ترتبط  ضية أهم ُيبرم ال ثم المو  فراش على هوو المر 

 . ؟ وفات   بل حال  تحسن ب د حتى نهائيا اإلستخ ف كتابة

 الزعاماة بتنصايب السا مو الصا   عليا  النب     يام من الشي ة يدعي  ما إن الحقيقة  

 ,يطرحونا  الاذ  الموضو  بأهمية موضو  مع طريقت  ف  أبدا ينسجم ال تخلف  الت 

 . موضو  هكذا مع الت امل ف  ال ق ئية الطريقة مع الو



 هوامش على كتاب بحث في الوالية
 

 
76 

                                                                                                                                                                      

 اتخذ  د لكان,  الثالث الطري  سلو  بصدد الس مو الص   علي  النب    كان لو - 2  

 الااى الزعامااة تنتقاال أن يريااد حاااكم أ  يتخااذها أن الطبي اا  ماان إجاارا ا  مجموعااة

 عليا  هللا صالى هللا كرساول بقائاد فكياف,  حساساة ظروف ف  سيما ال م ين شخ 

 يريااد هااوو ساايما ال البشاارية تااأري  عرفهااا  ياديااة شخصااية أعظاام هااو الااذ  ساالمو

 األماة  يااد و الادعو  زعاماة ليسالم  ت االى هللا مان بأمر اختاره  د شخ  استخ ف

 أوَ ,  الاداخل و الخارج  المستوى على الحساسية بالغة ظروف ف  الرسالة قبلمستو

 اإلجاارا  كوناا  عاان فضاا  ضااروريا أماارا ساايكون اإلجاارا ا  هااذه مثاال اتخاااذ لااي 

 اإلجارا ا  ذهـها نـاـمو . ؟ القضاية ذهـــاـه مثال  ــف ذــُيتَّخ أن ينبغ  الذ  الطبي  

 -:  ــيل ما

  اعاد  ها  التا  المديناة أهال بوصافهم األنصاار الاى  محادد ت ليما  ي ط  أن - أ  

 ساب مئة ساوى يكوناوا لام فالمهااجرون,  ال ددياة أغلبياتهم بحكامو , اإلسا م  الكيان

 الطبي ا  فمان,  شاخ  آالف أرب اة األنصار كان بينما,  الحدود هذه ف  أو شخ 

 . دالجدي الزعيم الى السلطة نقل بشأن األنصار الى محدد  ت ليما  توجي 

 عمال أو لفظا  ببياان ساوا  القادماة الزعاماة لترسي  الوفود عام من يستفيد أن - ب 

ف مااا  هااذا مثاال كااانو . اليهااا يشاادهاو بهااا يربطهاااو القادمااة بالزعامااة الوفااود ُي اار 

 هااذه لتمييااع النباا    وفااا  ب ااد محتملااة محاولااة أيااة إفشااال فاا  دورا ساايل ب اإلجاارا 

 . القادمة الزعامة من بساطال سحبو عليها اإللتفافو القضية

 تادريجيا السلطة بنقل مرض  بداية ف و  بل الس مو الص   علي  النب    يقوم أن -   

 ب اا  بإيكااال مااروراو , للصااحابة إمامااا مكاناا  بالصاا   القااادم للاازعيم باإلي اااز بااد 

ا يكلاف أن السا مو الصا   عليا  النبا    بإمكاان كاان فماث ,  اليا  المهماة األمور  اعلي 

م  إدارياة مهماة ها و , عليا  اإلشارافو أساامة ب اث موضاو  بمتاب اة وجها  هللا كر 

, بل لم نجد اهتماما من النب   عليا  الصا   و  علي ا بها ُيَكلِّف لمو بنفس  النب    مارسها

 .الس م بترتيب انتقال السلطة الى عل   بقدر اهتمام  بإنفاذ ب ث أسامة 

 فاا  دخلاا  التاا  األطاارافو القبائاال الااى الساا مو لصاا  ا علياا  النباا    يكتااب أن - د 

 أو,   بلاا  ماان المحاادد القااادم للاازعيم بالطاعااة فيهااا يااأمرهم واضااحة رسااائل اإلساا م

 ُيرسال ألام.  الت ليماا  هاذه مباشار  لي طيهم وجوههمو أشرافهمو ساداتهم الى ُيرسل

 ماان حولاا  َماانو ديااةالبا أهاال الااى مكااة فاات  أراد عناادما الساا مو الصاا   علياا  النباا   

 فليحضاار اآلخاار اليااومو باااهلل يااؤمن كااان َماان:  لهاام يقااول ناحيااة كاال فاا  المساالمين

 صالى ب اده الزعاماة كموضاو  مصاير  موضو  يستح  أف ,  ؟ بالمدينة رمضان

 . ؟ اإلجرا  هذا بمثل يقوم أن سلمو علي  هللا
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وت االى شخصاا يرشاح  عما   ب د وفات  مو فا إيجابياا, فيختاار باأمر مان هللا سابحان 

 ده إعدادا رساليا و ياديا خاصا لتتمثل في  المرج يةفي  وجوده ف  كيان الدعو ,
                                                                                                                                                                      

 كبيار  بمجموعة عي ن  الذ  المستقبل  القائد الس مو الص   علي  النب    ُيحيط أن - ه 

 الصا   عليا  النبا    أوامار تنفياذ تتبناىو لا  بطاناة تكاونو م ا  تتمااهى الصحابة من

 . ب ده من خ فت  بشأن الس مو

 ياأمرهمو عشيرت  وجوهو خاصت و زوجات  الس مو الص   علي  النب    يجمع أن -و 

 مااع لاا  األ اارب الحلقااة امانسااج ليضاامن,  عي ناا  الااذ  القااادم الاازعيم حااول باإللتفاااف

 . األحداث مجرى على كبيرا تأثيرا يتر  الذ  األمر,  القادمة الزعامة

د حصااول ماان تحساابا احترازيااة إجاارا ا  يتخااذ أن - ز   الجديااد  الزعامااة علااى تماار 

 حاين إجارا  الس مو الص   علي  النب    يتخذ ألم.  األمور لمقاليد است م  دون يحول

 لفات  السا مو الصا   عليا  النبا    بقادوم يخبارهم  اريش الاى أرسال  اد كتابا أن بلغ 

 ؟ مكاة الاى الاذهاب مان من ا و الكتااب حامل لرصد بالطري  يقف من فأرسل,  مكة

 ؟ سارية مهام بتنفيذ تقومو باألخبار ل  تأت  عيونا الس مو الص   علي  للنب    يكن ألم

 علاى تمارد حصاول من تحسبا م ينة يرتداب باتخاذ النب    يقوم أن الطبي   من ألي , 

 . ؟ القادم الزعيم

 القاااادم للااازعيم األماااور تمهياااد ب ملياااة السااا مو الصااا   عليااا  النبااا    يقاااوم أن -   

,  اإلداريااةو السياسااية كفائتاا  فيهااا تتجلااى  ياديااة مهااام تسااليم و عمليااا الياا  باإلرجااا 

 ُيبااِرزو نفسااها المدينااة فاا  القياااد  مركاازه ياادعم أنو , ال لماا  اإلرجااا  الااى مضااافا

 . وفات  ب د ل  خليفةو حيات  ف  ل  كنائب مو   

ااا أن مفادهااا بنتيجااة بااالخرو  كفيلااة الفتاار  لتلاا  موضااوعية دراسااة إن     هااذه ماان أي 

 تفساايره يمكاان ال الااذ  األماار,  الساا مو الصاا   علياا  النباا    يتخااذها لاام اإلجاارا ا 

 . الثالث للطري  الس مو الص   علي  النب    سلو  عدم ضو  ف  إال منطقيا

 علياا  النباا    أنو الشااي  , بااالمفهوم اإلمامااة أطروحااة بوجااود القااول أن الحقيقااةو  

 تاأري  عرفا   ائاد أعظام اتهاام علاى ينطاو  الطريا , هاذا سال   اد السا مو الص  

 ال مل متطلبا و الموا ف تقدير ف  الشديد بالقصور السما , بوح  المسددو البشرية

 ل ظمتا  شاهد الاذ  سالمو عليا  هللا صالى هللا رساول حاشااو األماور. تادبيرو قياد ال

 . اإلتهام هذا مثل الي  يتوج  أن الصدي   بل ال دو القيادية

 الو ااائع مجريااا و األشاايا  طبي ااة منطاا  مااع تنسااجم التاا  الوحيااد  الحقيقااة إن   

 بااالمفهوم - امااةاإلم أطروحااة وجااود عاادم هاا  الساانةو الكتاااب م طيااا و األحااداثو

 اإلس م. ف  - الشي  
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وبمسااااند  القاعاااد  الشااا بية  الفكرياااة والزعاماااة السياساااية للتجرباااة, وليواصااال ب اااد 

 ياااد  األمااة وبنا هااا عقائااديا, وتقويتهااا باسااتمرار  الواعيااة ماان المهاااجرين واألنصااار

 المستوى الذ  تؤهلها لتحمل المسؤوليا  القيادية. نحو

باإلمكان أن يضامن سا مة مساتقبل  نجد بأن هذا هو الطري  الوحيد الذ  كان وهكذا

 من االنحراف ف  خط نموها, وهكذا كان. الدعو  وصيانة التجربة

) ولي  ما تواتر عن النب  ) ( مان النصاو 
1
علاى أنا  كاان يماار   التا  تادل (

ئاا  للمرج يااة خاصااا لااب   الاادعا  علااى مسااتوى يهي إعاادادا رساااليا وتثقيفيااا عقائااديا

وزعاماة األماة مان ب اده  والسياسية, وأن  ) (  د عهد إلي  بمستقبل الادعو  الفكرية

ت بيااارا عااان سااالو  القائاااد الرساااول للطريااا  الثالاااث  فكرياااا وسياسااايا, لاااي  هاااذا إال

 عرفنا. كان  ت رض , وتدل علي   بل ذل  طبي ة األشيا  كما الذ 

والقيااد  والمنصاوب لتسالم  د الرساال ولم يكن هذا الشخ  الداع  المرشا  لإلعادا

 فكريا وسياسيا, إال عل  بن أب  طالب علي  الس م الذ  مستقبل الدعو  وتزعمها

األول والمجاهاد األول فا   رشح  لذل  عما  وجاوده فا  كياان الادعو , وإنا  المسالم

كل أعادائها, وعما  وجاوده فا  حياا  القائاد الرساول  سبيلها عبر كفاحها المرير ضد

وتهياأ  لا  مان فار   وأن  ربيب  الاذ  فات  عينيا  فا  حجاره ونشاأ فا  كنفا  ) (

 يتوفر أل  إنسان آخر. التفاعل م   واالندما  بخط  ما لم

علاى أن النبا  ) ( كاان ي اد  والشواهد من حيا  النب  ) ( واإلماام عليا  السا م,

ر ماان كثياار  جاادا, فقااد كااان النباا  ) ( يخصاا  بكثياا اإلمااام إعاادادا رساااليا خاصااا

إذا اساتنفد اإلماام أسائلت .  الدعو  وحقائقها, ويبدؤه بال طا  الفكر  والتثقياف, مفاهيم
                                                           

 نفسا  المؤلاف أن بط نهاا علاى دليال أوضا و , جزما باطلة هذه التواتر دعوى( 1)

 الصاا   علياا  النباا    أن علااى تواترهااا ياادع  التاا  باألحاديااث اإلستشااهاد ماان باادال

م عل    لإلمام خاصا رساليا إعدادا يمار  كان الس مو  الاى التجاأ  اد,  وجها  هللا كار 

 متاواتر واحاد حاديث هناا  كان لوو , سندا ض يف منها كثير آحاد بأخبار اإلستشهاد

 . األضوا  علي  لسل ط الم نى هذا ف 

 لاا  كاناا  ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول أن علااى تاادل عديااد  أحاديااث هنااا  ن اام  

 لاي و , عنا  ت االى هللا رضا  علا    مانهم صحابت  من بجملة خاصان اهتمامو عناية

 للزعاماة ت االى هللا مان باأمر اختيار  اد أنا  باعتباار م ين شخ  إعداد باب من ذل 

 عاام بشاكل كلا  الجيال إعاداد بااب مان إنمااو , السا مو الصا   عليا  النبا    وفا  ب د

 فا  حاكميتهاا ترساي و الادعو  احتضاان مساتوى علاى ليكاون,  خاا  بشاكل نخبا و

 . سلمو علي  هللا صلى النب    وفا  ب د المسير  مواصلةو مش لها حملو المجتمع
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فاا  اللياال والنهااار, يفاات  عينياا  علااى مفاااهيم الرسااالة  ويختلاا  باا  الساااعا  الطااوال

 الطري  ومناه  ال مل إلى آخر يوم من حيات  الشريفة. ومشاكل

)روى الحاااكم فاا  المسااتدر  
1

سااأل  القاساام باان ال بااا ,  إسااحا , بساانده عاان أباا ( 

  ال: ألن  كان أولنا ب  لحو ا وأشدنا ب  لزو ا. كيف ورث على رسول هللا؟

 

) وف  حلية األولياا ,
3
نتحادث أن النبا  ) ( عهاد  عان ابان عباا  أنا  يقاول: كناا (

 ورو  النسااااااااائ  إلااااااااى غيااااااااره إلااااااااى علاااااااا  سااااااااب ين عهاااااااادا لاااااااام ي هااااااااد
                                                           

:  السابي   إساح  أباو يقول الحاكم مستدر  فف ,  اضطراب الرواية طري  ف  (1)

 فا و الطبرانا  م جام فا و شايبة أبا  ابان مصانف فا  لكان,  ال باا  بان  اثم سأل 

:  السابي   إساح  أباو يقاول ال ماال كناز فا و اإلصابهان  ن يم ألب  الصحابة م رفة

 تاااري  فاا و ,  ااثم ماان الكاا م سااماع  علااى ياادل مااا فيهااا لااي و ال بااا  باان لقااثم  ياال

 بان  اثم خالاد بان الارحمن عباد ساأل:  السابي   إساح  أباو يقاول عساكر البن دمش 

 فحتااى مباشار  خالااد بان الارحمن عبااد مان ساامع أنا  علاى ياادل ماا يقاال لامو , ال باا 

 للنسائ  الكبرى السنن  فو , من  سماعا كونها ف  ُيش  هنا الرحمن عبد عن روايت 

:  يقاول أخارىو , ال باا  بان  اثم بان خالاد عان الكا م السابي   إسح  أبو ينقل تار 

 آخار طريا  مان ن ايم ألبا  الصاحابة م رفاة ف و , ال با  بن  ثمَ  الرحمن عبد سأل

 ساماع  أيضا ينقل لمو , ال با  بن  ثم خالد أب  بن إسماعيل سأل:  إسح  أبو يقول

 لكان.  النقال فا  اضاطراب فيهاا فالرواياة.  خالاد أبا  بان إساماعيل مان مباشر  ذل 

 لحو ااا المطلااب عبااد بناا  أول كااان عناا  ت ااالى هللا رضاا  ف لاا   ,  صااحي  المضاامون

ن ,  ب  لزو ا المطلب عبد بن  أشد  و سلمو علي  هللا صلى هللا برسول  أن مان ذل  فمك 

 هاذا لكان,  عما  هاوو ال باا  ينهال لام ماا سالمو عليا  هللا صالى هللا رسول من ينهل

 رضا  ل لا    السا مو الصا   عليا  النب    من خا  إعداد على داللة في  لي  الك م

 ال بااا  يرثاا  لاام مااا علاا    وراثااة لساابب بيانااا  ااثم كاا م جااا  إنماااو , عناا  ت ااالى هللا

 للنبا    عل    صحبة طول بأن  ثم فأجاب,  الس مو الص   علي  النب    آل من ك هماو

 يقال لامو , الصاحبة تلا  لا  تكان لام الاذ  لل با  ُيَت  لم ما ل  أتاح  ب  لزو   شد و

م ل لا    خاصاا إعادادا يماار  كان الس مو الص   علي  النب    إن  ثم  . وجها  هللا كار 

 ال باا  مان سالمو عليا  هللا صالى هللا برساول لزو ا أشد هم من الصحابة من هنا و

 . عن  هللا رض  ال با   ينهل لم ما النب    من فنهلوا

 , الحاال مجهاول هاوو الحماال محماد بان أحماد ففيا ,  ضا يف الرواياة هاذه سند3) )

اا  لاام هااوو رباا  عبااد باان سااهل فياا و  يسااتلزم ال هااوو بالحااديث علماا  ُمااِد  إنماااو يوثَّ
,  الداللاة حياث من أماو . الفرا  بن أحمد مس ود أب  ف  خدشة الى مضافا, الوثا ة
م علي ا أوصى الس مو الص   علي  النب    أن هو عبا  ناب ك م فم نى  ت االى هللا كر 
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) عن ابن عبا 
1
كان  ل  منزلة من رسول هللا ) ( لام تكان  عن عل , أن  يقول: (

يصال  ساب  فادخل ,  الخ ئ , كن  أدخل على نب  هللا كال ليلاة, فاإن كاان ألحد من

 وإن لم يكن يصل  أذن ل  فدخل .
                                                                                                                                                                      

 ,الرساال و الفكر  اإلعداد على في  داللة ال هذاو , لينفذها بأمور الي  أوعزو وجه 
ااا النباا    أماار إنماااو  تت لاا  ربمااا األواماار هااذهو , غيااره أحاادا بهااا يااأمر لاام بااأوامر علي 

 , األمانااا  إيصااالو , النباا    ديااون كقضااا  امااةاإلمو بالزعامااة لهااا ربااط ال بقضااايا
 شااكل مااو السا مو الص   علي  النب    حيا  ف  بمهام القيام أو م ينة ت ليما  إب غو
 ل ال بال,  ساامو عليا  هللا صالى النبا    ب اد لإلمامة إعداده بموضو  ل  ع  ة ال مما
.  غياره الناا  بايع إذا ي ار  ال أن الي  عهد لو كما القضية هذهو ينسجم ال ما فيها

  اد السا مو الصا   عليا  النبا    يكاون أن ينف  ال عبا  ابن ك م إن ذل  الى أضف
 فا  إي اازا  للنبا    كاان أ ,  علا    الاى ي هده لم ما الصحابة من عل    غير الى عهد
 ال أنا  فالحقيقة.  عل    الى إي ازا  ل  كان  كما الصحابة من عل    غير الى ما أمور
 الازعيم بوصاف  ل لا    خاا  إعاداد وجاود علاى اإلستشاهاد الروايا  هذه بمثل نيمك
 . وفات  ب د الس مو الص   علي  النب    يخلف الذ 

 بحاار باان هللا عبااد عاان بساانده رواه مااا هااو للنسااائ  الخصااائ  فاا  الموجااود1) )

 لا  كانا :  عنا  هللا رضا  عل     ال عل    مطهر  صاحب كانو أبي  عن الحضرم 

 كال آتيا  فكنا  الخ ئا  مان ألحاد تكان لام سالمو علي  هللا صلى هللا رسول من لةمنز

 عليا  دخلا  إالو أهل  الى انصرف  تنحن  فإن هللا نب    يا علي  الس م: فأ ول سحر

 هللا رضا  عل    منزلة  رب على دل   إنو فه ,  سندها عن النظر غ    مع ه و .

 علاا    دخااول أن علااى تاادل ال أنهااا إال,  مالساا و الصاا   علياا  النباا    ماان عناا  ت ااالى

 ذلا  الاى يشير ما فيها لي  إذ,  لها الشي   بالمفهوم لإلمامة اإلعداد خانة ف  يندر 

 ُنَجا    بان هللا عباد عان مسانده فا  أحماد رواه بماا استشاهد لاو للمؤلاف أفضال كانو .

 الليال مان سالمو عليا  هللا صالى هللا رساول من ساعة ل  كان :   ال عل    عن يحدث

 لكنهاا,  اإلستشاهاد مقام ف  أوض  فه ,  بها ينف ن  أن شا  بما وجل عز هللا ينف ن 

 الصا   عليا  النبا    أن على تدل ال فإنها,  أيضا داللة للمنا شة  ابلةو , سندا ض يفة

 ورد  بال,  للناا  يبلغا  لام ماا المفااهيمو األحكاام مان علا    عناد يود  كان الس مو

 يكااون أن فيهااا ينفاا  م تباار  بأسااانيد روايااا  عااد  عناا  ت ااالى هللا رضاا  علاا    عاان

 الياا  أفضااى أو النااا  عاان كتماا  شاايئا الياا  أساار    ااد ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول

 عليا  هللا صلى هللا رسول بين يدور فما علي و , النا  ب  يخبر لم الرسالة من بش  

م علا    باينو سلمو  عليا  يصاطل  ماا الاى يرجاع  بشا  يارتبط يكان لام وجها  هللا كار 

 ماا هاوو ال لام فا  ت ما و توساع الاى يرجاع أن يمكن لكن و , الدينية باإلمامة الشي ة

 مان جملاة النبا    إيادا   ضاية غيار هاذا لكانو , عنا  ت االى هللا رضا  علا    با  تمي ز
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ماع النبا  ) ( مادخ ن مادخل  ورو  أيضا عن اإلمام علي  الس م,  ول : كاان لا 

إذا  أيضااا أناا  كااان يقااول: كناا  عاان اإلمااام  وروى النسااائ  باللياال وماادخل بالنهااار.

) سأل  رسول هللا ) ( أعطي ,
1
ابتدأن . ورواه الحاكم ف  المستدر   وإذا سك  (

 صحي  على شرط الشيخين. أيضا, و ال:

) وروى النسائ  عن أم سلمة
3
تحلف ب  أم سلمة أنا  أ ارب  أنها كان  تقول: والذ  (

 : لما كانا  غادا   اب  رساول عل  علي  الس م.  ال النا  عهدا برسول هللا ) (

فج ل يقول: جا  علاى؟ ثا ث  فأرسل إلى رسول هللا, وأظن  كان ب ث  ف  حاجة, هللا

ماان  الشاام , فلمااا أن جااا  عرفنااا أن إلياا  حاجااة, فخرجنااا ماارا , فجااا   باال طلااو 

عائشاة, وكنا  فا  آخار مان خار   البي , وكنا عند رسول هللا ) ( يومئذ ف  بيا 

علاى,  مان ورا  البااب, فكنا  أدنااهم إلاى البااب, فأكاب عليا  من البيا , ثام جلسا 

 فكان آخر النا  ب  عهدا فج ل يساره ويناجي .

) الشااهير  و ااال أمياار المااؤمنين علياا  الساا م فاا  خطبتاا  القاصاا ة
2
وهااو يصااف  (

هللا و ااد علمااتم  النباا  ) ( بإعااداده وتربيتاا , ارتباطاا  الفريااد بالرسااول القائااد وعنايااة
                                                                                                                                                                      

 هللا رضا  علا    عناد سانت  النبا    إيادا  غيارو علا    عناد للناا  يبلغا  لم مما األحكام

 . عن 

 مساا ود باان هللا عباادو جباال باان كم اااذ آخاارين صااحابة مااع هااذا يحاادث كااان  ااد( و1)

 يسااألوه لاام إذاو , أجااابهم الساا مو الصاا   علياا  النباا    سااألوا إذا فكااانوا غيرهماااو
م عل    لشخ  خا  إعداد على للرواية داللة ف ,  ابتدأهم  . وجه  ت الى هللا كر 

 الفكاار  اإلعااداد علااى شاااهدا لروايااةا هااذه يج اال كيااف المؤلااف ماان أسااتغرب( 3)

 الاذ  التنااج  أن ُيحتمل فهل,  عن  ت الى هللا رض  ل ل    الخا  ال قائد  التثقيفو

 الحساسة اللحظا  هذه ف  عن  هللا رض  عل   و الس مو الص   علي  النب    بين كان

 اإلعاداد لجهاة كاان,  األعلاى الملكاو  الى اإلنتقال على النب    فيها يشارف كان الت 

  اد وفاتا  أن بالقصاير  ليسا  ماد  مان ي لام كاان النبا   و ال قائاد ؟ التثقيفو الفكر 

  ااد يكااون أن الطبي اا  فماان اإلعااداد هااذا ممارسااة مهمااة لاا  كاناا  فااإذا,  ا ترباا 

 أن ي لام هاوو سايما ال,  حياتا  مان األخيار  السااعا  الاى شيئا يؤجل لمو , استوفاها

 الوا ااع فاا  ل لاا    يتحقاا  لاان لهااا أعااد    ااد يكااون أن يفتاار  التاا  اإلمامااة ماان شاايئا

 أن المؤلاف يفتار  لام لمااذاو ؟ األخيار  اللحظا  ف  اإلعداد هذا ف  مَ ,  الخارج 

 بوصاايا يتصال أرضااهاو عنهاا ت االى هللا رضا  سلمة أم تروي  الذ  التناج  يكون

 عنااا  هللا رضااا  ل لااا    أو السااا مو الصااا   عليااا  للنبااا    ساااوا  شخصااا  طاااابع لهاااا

 . ؟ أرضاهو

 , صادورها صاحة تساتلزم ال شاهرتهاو , م تبار سند ن لم فيما الخطبة لهذه لي ( 2)

م ل ل    الخصيصة المنزلةو القريبة القرابة ُينكر أن بإمكان  أحد ال لكنو  ت الى هللا كر 
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 ترباى الاذ  ال ام خاصاة  و عما  ابان فهاو,  سلمو علي  هللا صلى هللا رسول من وجه 

 فا  و اف الاذ  ال ام هاو ثام ب اطفتا  غمارهو بيتا  فا  السا مو الص   ي عل الرسول

 , عنا  الاذب  و حمايتا و مؤازرتا  أجل من الم انا  متحم  عن  مداف ا الظروف أحل 

 سالمو عليا  هللا صالى هللا لرساول الحنون كاألم كان  الت  أسد بن  فاطمة ابن عل   و

 تقدما  كانا  أنها حتى ل  رعايتها ف  الجياشة عاطفتهاو حنانها عن يحك  كان الت و

 بيتا  فا  ترباى سالمو عليا  هللا صلى هللا لرسول كاإلبن عل   و , نفسهاو أوالدها على

 أماره طاو  يديا  باين الادوام علاى كاانو ركبا  فا  البداياة منذ سارو هدي  على نشأو

 الجناة أهال نساا  سايد  بأنهاا ت االى هللا مي زهاا التا  ابنتا  زو و صهره هوو , نهي و

 الحسان أباو هاوو , المكيناة مكانتها سلمو علي  هللا صلى هللا رسول  لب ف  لها الت و

 هاوو , الجناة أهال شاباب سايد و سالمو علي  هللا صلى هللا رسول ريحانت  الحسينو

  ريباا يكاون أن جدا الطبي   فمن,  بيت  أهل من جز و النب    ببي  لصي  المدينة ف 

 ع  اة الخلفياة هاذهو المنزلاة هاذه بحكام لا  تكاون أن طبي ا ال مانو , منا   ريباا الي 

 أن عجاب الو اآلخارين م اشار  غيار م اشرت  تكون أن عجب ف ,  متمي ز و ممي ز 

,  نهاار أو ليال فا  غياره دخاول غيار السا مو الصا   عليا  النبا    على دخول  يكون

غ ال كل  ذل  لكن  بمااو الطبي ا  هااإطار عان خاار  هاو بماا ال   اة هذه تفسير يسو 

 التاا  اإلمامااة بموضااو  ال   ااة لهااذه ربااط الو , الطبي يااة الساايا ا  عاان خااار  هااو

 وجودهاا ب ادم اليقاينو للجزم الموجبة الشواهدو الدالئل تنفيها الت و الشي ة يفترضها

 نفتاار  إذن فكيااف,  لهااا الساا مو الصاا   علياا  النباا    تخطاايط عاادمو اإلساا م فاا 

 تخطااايط نطاااا  فااا  يااادخل لااامو للرساااالة أطروحاااة لاااي   لشااا  اإلعاااداد ممارسااات 

 ؟ الرسول

 وجااود ننكاار الو , الفضاالو ال لاام مراتااب فاا  الصااحابة تفاااو  ننكاار ال نحاان ن اام   

ااا أن فاا  شاا  الو صااحابت  ماان لنخبااة النباا    ماان خاصااة عنايااة  ننكاار الو , ماانهم علي 

 بحكام النبا    مان مياةال لو الم نوياةو الروحياة اساتفادت و النبا    مان  رب و عل    مكانة

 غيار يجهادونو الشاي ة يادعيها التا  اإلماماة  ضاية غيار كل  ذل  لكنو , القرب هذا

 . ضوئها ف  األحداثو النصو  لتفسير موفقين

 فإنا ,  داللاةو ساندا المجماو  حياث مان فيهاا ماا مع الشواهد بهذه يأت  إذ المؤلفو  

 ماان ل اادد القريبااةو لمكينااةا المكانااة علااى تاادلل التاا  الشااواهد ماان مجموعااة ُيهماال

 علاى تادل ها و , عانهم هللا رضا  عثماانو عمارو بكار أبا منهم أن ش  ال الصحابة

 أيضاا لفسارناها المؤلاف اليا  انساا  ماا مع ننسا  أن أردنا لوو , أيضا خاصة عناية

 يااتمكن لاانو , شااواهد ماان باا  هااو أتااى مااا إطارهااا فاا  المؤلااف فساار التاا  بالطريقااة

 شاواهده بماؤدى الحيااد طارف علاى يقاف الاذ  الباحاث الو سان ال إ نا  من المؤلف

 النتيجااة لكاان.  الصااحابة ماان آخاار نفاار فاا  شااواهد ماان يقابلهااا مااا هنااا  ألن,  هااو
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فا  حجاره  والمنزلاة الخصيصاة, وضا ن   والقراباة القريباةرساول هللا موض   مان

عرفاا ,  ويمساان  جسااده ويشاامن  إلااى صاادره ويكنفناا  فاا  فراشاا  وأنااا ولااد, يضاامن 

فاا   ااول وال خطلااة فاا  ف اال,  ثاام يلقمنياا , ومااا وجااد لاا  كذبااة  لشاا وكااان يمضاا  

رن  أخ  ا  وياأم أما , يرفاع لا  فا  كال ياوم مان كن  أتب   أتبا  الفصايل ألثار و د

وثام بجماع  بحارا  فاأراه وال ياراه غيار , ولقاد كاان يجااورن  كال سانة باال تدا  ب ,

ناور  وخديجاة وأناا ثالثهماا, أرى اإلسا م غيار رساول هللا ) ( بي  واحد يومئذ ف 

 ري  النبو  هللا الوح  والرسالة وأشم

صاور  عان ذلا  اإلعاداد الرساال   إن هذه الشاواهد وشاواهد أخارى كثيار , تقادم لناا

يمارسااا  فااا  سااابيل توعياااة اإلماااام علاااى المساااتوى القيااااد   لااذ  كاااان النبااا  ) (ا

الرسااول ) (  كمااا أن فاا  حيااا  اإلمااام علاا  علياا  الساا م ب ااد وفااا  القائااد للاادعو ,

اإلعااداد ال قائااد  الخااا  لإلمااام علاا  ماان  باال  أر امااا كثياار  جاادا تكشااف عاان ذلاا 

اإلماام هاو المفاز   ئجا . فقاد كاانت كس  من آثار ذل  اإلعداد الخا  ونتا النب , بما

) والمرجع لحل أ  مشكلة
1
على القيااد  الحاكماة و تئاذ, وال ن ارف  يست صى حلها (

                                                                                                                                                                      

 إعااداد هنااا  يكاان لاام أناا  هاا  المحايااد الباحااث بهااا يخاار  التاا  المنطقيااةو المتوازنااة

 إعااداد ضاامن لنخبااة إعااداد هنااا  كااان إنماااو , سياساايةو دينيااة إلمامااة ب يناا  لشااخ 

 مان فمانهم شخصايت  حسب منها كل ف  للنخبة اإلعداد هذا تجلى  دو , الواسع الجيل

 مانهمو القيااد  الجاناب فا  باروز ل  كان من منهمو ال لم  الجانب ف  بروز ل  كان

 . هكذاو ال باد و النس  جانب ف  بروز ل  كان من

 يكاان لاام أناا  إال,  غبااار الهاا يشاا  ال ال لميااة علاا    اإلمااام منزلااة أن فاا  شاا  ال(1) 

 هناا  كاان إنمااو , المست صاية المشااكل حال فا  اليهاا ُيفاَز  الت  الوحيد  المرج ية

 مانهم,  المجاال هاذا فا  أساسايا دورا يل باون الصاحابة فقهاا و علماا  من عدد أيضا

 عليا  هللا صالى  ولا  الصاحي  الحاديث ف  ورد الذ  جبل بن م اذ المثال سبيل على

 عنا  هللا رضا  الخطااب بان عمار عان ُنِقلو , م اذ الحرامو بالح ل مكمأعل:  سلمو

 فاا  الصااحابة أعلاام عناا  هللا رضاا  علاا    كااانو . عماار لهلاا  م اااذ لااوال:  فياا   ولاا 

 تميازه الاى مضاافا,  علا    أ ضااكم:   ولا  سلمو علي  هللا صلى عن  ورد كما القضا 

 الدينياة إمامتا  باعتباار لاي   لما ال التمياز هاذا لكان,  كلهاا الادين منااح  ف  ال لم 

ه الت   كونا  باعتباار إنماو , الشي ة يزعم كما لها سلمو علي  هللا صلى هللا رسول أعد 

 المجتمااع ركااائز لتكااون الساا مو الصاا   علياا  النباا    بهااا اعتنااى التاا  النخبااة ماان

 فياا  باارز الااذ  ال لماا  المجااال منهاااو المجاااال  مختلااف فاا  وفاتاا  ب ااد اإلساا م 

 الخادر  سا يد أباوو مسا ود بان هللا عبادو جبال بان م ااذو علا    مانهم أج   حابةص

 . غيرهمو ثاب  بن زيدو
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فيهااا  اإلساا مية علااى عهااد الخلفااا  األرب ااة, وا  ااة واحااد  رجااع فاا  تاااري  التجربااة

) اإلمام إلى غيره
1
وطريقاة ع جا  للمو اف, بينماا  لك  يت رف علاى رأ  اإلسا م (

الو ااااائع التاااا  أحساااا  القياااااد  اإلساااا مية الحاكمااااة فيهااااا  ري  عشاااارا فاااا  التااااا

) الرجو  إلى اإلمام بالرغم من تحفظاتها ف  الموضو . بضرور 
3
) 

ي د اإلمام إعدادا خاصا لمواصلة  وإذا كان  الشواهد كثير  على أن النب  ) ( كان

 خطيطاا  هااذاعلااى إعاا ن الرسااول القائااد علااى ت دفالشااواه ,  ياااد  الاادعو  ماان ب ااده

(
2
 الاإلمام عل  علي  الس م  وإسناد زعامة الدعو  الفكرية والسياسية رسميا إلى (

                                                           

 كباار مان ل ادد علمياة اجتهاادا  باروز التجربة هذه تاري  ف  أيضا عرفنا لكننا( 1)

 الرجاو  دون الو اائع مختلاف ف  الناضجة الرؤىو الحلول تقديم ف  تأل ق  الصحابة

 مان غياره اجتهاادا  من لل ديد عل    اإلمام موافقة عرفناو , عن  هللا رض  عل    الى

 اجتهاادا  علاى علمياة اعتراضاا  عرفناو , تحديدا الراشدين الخلفا  منو الصحابة

م علاا    لإلمااام فتاااوى أو ههااا  وجهاا  ت ااالى هللا كاار   فقهااا و علمااا  كبااار ب اا  وج 

 علااى الت اارف فاا  غياارهم الااى يرج ااوا لاام الصااحابة ماان علمااا  عرفناااو , الصااحابة

 وجاود مان المؤلاف اليا  ذهاب ماا ينفا  الاذ  األمار,  جبال بن كم اذ الشرع  الحكم

م عل    اإلمام لشخ  خا  إعداد  ماا يؤكادو , الصحابة من غيره دون وجه  هللا كر 

 فا  ركاائز ليكوناوا الصاحابة مان نخباة إعاداد فا  خاصاة عناياة وجود من الي  ذهبنا

 . جاال الم مختلف ف  المجتمع

 فا  تحفاظ أ    عندهم يكن لم الث ثة الراشدون فالخلفا  صحيحة غير دعوى هذه( 3)

 برحاباة باذل  يقوماون و كانوا , ب  ال ملو رأي  استط   و عل    اإلمام الى الرجو 
 فا  كثيار  الشاواهدو , ذلا  الى يدف هم كان ورعهمو تفانيهمو إخ صهم ألن,  صدر
 الارأ  فا  المقادم وزيارهمو مستشاارهم وجها  ت االى هللا مكر   كان  دو , المجال هذا
 . الفتوىو

 تخطايط تنفا  التا  القاط اة الشواهدو الدالئل بيان ت ليقا  من سب  فيما تقدم  د( 2)

  يااد و الادعو  زعاماة إسناد هوو الثالث للطري  سلوك و الس مو الص   علي  النب   

م عل    اإلمام الى األمة  . وجه  هللا كر 

رو ب  يستدل ما أماو    فهاو,  المزعومين اإلسنادو التخطيط على كشواهد التشيع ُمَنظِّ

 مان عليا  تنطاو  بماا تحتاا  التا  اإلماماة هاذه تثبي  ف  وافيا كون  عدم الى مضافا

 هاذاو , اإلطاار هاذا فا  النبو    لل مل األسا و الماد  ُيشكِّل  رآن  تثقيف الى مفهوم

 الشاواهد فإن ذل  الى مضافا أ ول,  عكس  الحاصل بل اصلح غير القرآن  التثقيف

 فا  أو الماتن فا  أو الساند ف  إما خلل على تنطو  فه ,  ناهضة غير ذكروها الت 

 . الُم اِر  ف  أو الداللة
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) تقل عنها كثر , كما ن حظ ذل 
1
) ف  هللا حديث الدار هللا (

3
 وحديث الثقلين و هللا  (

                                                           

 ياذكر لام بال,  اليهاا يشاير الت  بالنصو  اإلستدالل ساحة ف  المؤلف يدخل لم( 1)

 نحانو . إجمااال بهاا اإلستشاهاد مقام ف  ألن  ناوينهاع بسرد اكتفى إنماو , متونها هنا

 نكتفا  لان لكنناو , النصو  بهذه اإلستدالل صحة ب دم السابقة الت ليقة ف  نوهنا  د

 إنماااو , النصااو  بهااذه اإلسااتدالل إبطااال تفاصاايل فاا  ناادخل لاانو التنوياا  بمجاارد

 , ناا  كاال ماان المو ااف فذلكااة بيااان خاا ل ماان ذلاا  عاان فكاار  بإعطااا  ساانكتف 

 فاا  الغااديرو الثقلااين حااديث  نتناااولو , المنزلااة حااديثو الاادار حااديث هنااا ساانتناولو

 . نصيهما المؤلف سيذكر حيث الحقة ت ليقة

اارو بهااا يتشااد   التاا  اإلسااتدالال  أوهاان ماان إن( 3)  علاا    ت يااين إلثبااا  التشاايع ُمَنظِّ

م  ُيساام ون  مااا هااو ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول ب ااد خليفااة وجهاا  ت ااالى هللا كاار 

 . السنة أهل طر و بطر هم ينقلون  الذ  الدار بحديث

 لاذا,  غيارهم علاى اإلحتجاا  مقاام فا  يصل  ال ألن  بطر هم ينقلون  لما أهمية الو  

 . السنة أهل بطر  ينقلون  ما على نقتصر

ار  أن إال,  متفاوتاة صاي  ب اد  رو  الدار حديث أن الحقيقةو    تشابثوا الشاي ة ُمنظِّ

 . مرامهم على اإلستدالل مقام ف  تنف هم ال الت  الصي  با   دون منها يغةبص

 أناِذرو : ) ت االى  ولا  نزل لما أن  ه  اإلستدالل مقام ف  بها تشبثوا الت  الصيغةو  

  ااالو المطلااب عبااد بناا  ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول جمااع(  األ ااربين عشاايرت 

 الااى أدعااوكم أناااو خاصااة الاايكم ب ثناا و كافااة  الخلاا الااى بااالح  ب ثناا  هللا إن:  لهاام

 لكام تنقادو ال جمو ال رب بها تملكون الميزان ف  ثقيلتين اللسان على خفيفتين كلمتين

 أناا و هللا إال إلا  ال أن شاهاد  النااار مان بهاا تنجااونو الجناة بهاا تاادخلونو األمام بهماا

 وزيار و أخا  يكان  با القياام علاى ياؤازرن و األمر هذا الى يجيبن  فمن هللا رسول

 أناا عنا  هللا رضا  عل    فقال منهم أحد ُيِجب  فلم ب د  من خليفت و وارث و وصي و

 ُيِجبا  فلام القاوم علاى القاول أعاد ثم اجل  فقال األمر هذا على أؤازر  هللا رسول يا

 هللا صالى هللا رساول  اال الثالثاة فا  ذلا  حصال لمااو اجلا  لا  فقاال عل    غير أحد

 مان خليفتا و وارثا و وصي و وزير و أخ  أن :  عن  هللا رض   ل   ل سلمو علي 

 وصااي و أخاا  هااذا إن:  ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول  ااال روايااة فاا و . ب ااد 

 . أطي واو ل  فاسم وا فيكم خليفت و

 بهاذه اإلساتدالل لمنا شة ت الى هللا رحم  تيمية ابن اإلس م شي  تصدى لقد:  أ ول   

 ذكاره ماا علاى أضيف أن أريد لكنن و , أفاد فيما أجاد  دو , الدار ثحدي من الرواية

 -:  ه ,  أخرى منا شا 



 هوامش على كتاب بحث في الوالية
 

 
86 

                                                                                                                                                                      

 لرساول  جال  و عاز   هللا ألمر تنفيذا الرواية ف  ما على حدث  إنما الدار  صة إن -1  

 اآليااة حساابو ( , األ ااربين عشاايرَت  أنااِذرو : ) ت ااالى بقولاا  ساالمو علياا  هللا صاالى

 م ناى هاوو , اإلناذار هاو الس مو الص   علي  النب    الى المتوجِّ  األمر فإن الكريمة

 إمااا الشااي ة بهااا يسااتدل التاا  الاادار حااديث متااون بينمااا,  التحااذيرو التخويااف يسااتبطن

 الدنيوياة المكاناةو بالجااه الوعادو التطمياعو الترغياب على مقتصر  اإلنذار من خالية

 الترغياب علاى فيهاا التركياز كاانو  َعَرضا بشاكل اإلناذار فيها جا  أو,  األخرويةو

ا  األمار يمتثال لام السا مو الص   علي  النب    أن ذل  الزمو . التطميعو ,  اليا  الموجَّ

 فإنا ,  بالضارور  باطل ال زم هذاو , نذيرا يكن لمو بشيرا ل شيرت  دعوت  ف  فكان

 فا  تقصايره أو ت االى هللا ألمار تخطيا  سالمو علي  هللا صلى هللا رسول ف  ُيحَتَمل ال

 مان أ الَّ  ال أو ساقوَطها توِجاب الرواياة فا  ثغر  ت تبر الغريبة القضية فهذه,  امتثال 

 . بها اإلستدالل ص حية عدمو الرواية ف  التو ف إيجابها

 امتناعهاا ب اد عشايرت  السا مو الصا   عليا  النبا    ياأمر أن المنطق  غير من - 3  

 فاااإن,  الرواياااة فااا  المفتاار  لخليفتااا  لطاعاااةاو بالساامع,  لدعوتااا  اإلساااتجابة عاان

,  التوحياد الاى دعوتا  أصال تارف و ت الى هللا من نبي ا ب  القبول ترف  إذ عشيرت 

اا تقبالو بخ فت  ست ترف كيف  الاى النبا    يادعوهم أن ُي َقال كيافو , ؟ لا  خليفاة علي 

 ال جياب مان بال,  ؟ لنبوتا  رفضاهمو دعوت  عن إعراَضهم يرى هوو بخليفت  القبول

 فلام,  نبوتا و بشخصا  يتصال فيماا ي تماده لام لحنو بلغة خليفت  عن م هم يتحدث أن

 ب اد لهام يقول بينما,  أطي ون و ل  فاسم وا نبي كم أنا:  نبي ا ل  يستجيبوا لم إذ لهم يقل

 . أطي واو ل  فاسم وا فيكم خليفت و وصي  هذا:  دعوت  عنو عن  إعراضهم

 حاين - عشايرت  ماع فيا  يتحادث الذ  الو   ف  الس مو   الص علي  النب    إن - 2 

 تلاا  فاا  األماار هااذا عاان يتحاادث لاام,  خليفتاا و خ فتاا  عاان - اإلساا م الااى ياادعوها

 المرحلاة مدى على يِرد لمو , دعوت  ف  المتفانينو ب  المؤمنين أصحاب  مع المرحلة

 الصاا   علياا  النباا    يطلااب أن ُي َقاال فهاال,  القضااية هااذه ذكاار ُيثِباا  مااا كلهااا المكيااة

 يطي اواو لخليفتا  يسام وا أن لدعوتا  الارف و الشر  على همو أ ربائ  من الس مو

  صاة فشا   ادو فكياف,  ل شايرت  ذلا  ذكر  د كان إذاو , ؟ بذل  أصحاَب  يأمر الو

 فيها يصلهم لم,  سلمو علي  هللا صلى هللا رسول أصحاب الى وصل و مكة ف  الدار

م علاا    حاا  فاا  وساالم علياا  هللا ىصاال هللا رسااول  ااول  لااو أناا  باادليل ؟ وجهاا  هللا كاار 

 ذلا  مناذ علا    ماع لت ااملواو عنا  الس مو الص   علي  النب    من الستفسروا وصلهم

 أثار الو عاين ال أنا  مع بصره,و النب    سمع تح  كانوا  دو األسا  هذا على الو  

 . الفتر  تل  أخبار من وصل ما ف  لذل 

 وضا   فكاان حياكتهاا فا  موفقاا يكان لام الادار لحاديث الصايغة هاذه ضعو من إن   

 هذا مفضوحا.
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 خالياة فها  اإلناذار آياة شاأن فا  الم تبرو الصحي  النقل ف  الوارد  الصيغة أماو   

 - فيهااا جااا  كمااا - ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول  ااام فقااد,  المنا شااا  هااذه ماان

فهم,  ل شاايرت  باإلناذار رهمو فخاو   عاان م هام يتحاادث لامو تطمي ااا لهام يااذكر لام,  حااذ 

 . الس مو الص   علي  ل  خليفة الو خ فة

 أنااِذرو ) اآليااة هااذه نزلاا  لمااا:   ااال علاا    عاان مساانده فاا  أحمااد اإلمااام روى ن اام   

 ث ثاون فااجتمع بيتا  أهال سالمو عليا  هللا صلى النب    جمع:   ال(  األ ربين عشيرَت 

 فا  م ا  يكاونو مواعياد و َدينا  عنا  يضامن َمان:  لهم لفقا:   ال شربواو فأكلوا

 كنا  أنا  هللا رساول يا:  شري  ُيسمِّ  لم رجل فقال ؟ أهل  ف  خليفت  يكونو الجنة

 علا    فقاال بيت  أهل على ذل  ف ر   ال,  اآلخر  ال ثم:   ال,  بهذا يقوم َمن بحرا

 جمااع حااين الساا مو صاا  ال علياا  النباا    أن الروايااة هااذه ماان أسااتفيده الااذ و . أنااا

,  اإلس م ف  الدخول  ضية جنب الى عليهم عر  فإن ,  أنذرهمو لينذرهم عشيرت 

 عليا  مرافقتا  هاو ذلا  جازا  أن الس مو الص   علي  ذكرو مواعيدهو بديون  التكفل

 الفهامو الماتن بهاذا الرواياةو . أهلا  ف  خ فت و الجنة ف  درجت  ف  الس مو الص  

 ثغار  الو اإلطاار هاذا فا  م قولاة ه و , الشي ة بها يستدل الت  الصيغة نع مختلفة

 الو الاادين  بم ناهااا ال أصاا  اإلمامااة علااى تاادل ال هاا و , السااابقة الثغاارا  ماان فيهااا

 بهاا الماراد إنمااو , أصا  اإلماماة بم ناى ليس  ه  هنا الخ فةو , السياس  بم ناها

 النبا    ب اد هاشام بنا  عمااد  أ  األهال فا  الخ فاة هاو ظاهرهاا مان واض  هو كما

 هاشام بناو كاان فقاد,  النبا    وفاا  ب اد ل ل    حصل م نى هذاو , الس مو الص   علي 

 . عن  ت الى هللا رض  ال با  وجود مع حتى فيهم المقدم أن  على م   يت املون

 هللا رساول جماع:   اال علا    عان صاحي  بساند أيضا مسنده ف  أحمد اإلمام روىو  

 فايهم المطلاب عباد بنا  سالمو عليا  هللا صالى هللا رساول دعا أو سلمو علي  هللا صلى

ا لهام فصانع:   اال الَفَر  يشربو الجذعة يأكل كلهم رهط  حتاى فاأكلوا ط اام مان ماد 

 رَووا حتااى فشااربوا بُغَماار دعااا ثام ُيَماا    لاام كأناا  هااو كماا الط ااام بقاا و :  ااال شاب وا

 الاىو خاصاة لكام ُبِ ثا ُ  إنا  المطلاب عباد بنا  ياا:  لفقا ُيَم    لم كأن  الشراب بق و

 أخاا  يكااون أن علااى يباااي ن  فااأي كم رأيااتم مااا اآليااة هااذه ماان رأيااتم  اادو ب امااة النااا 

:  فقاال:   ال القوم أصغر كن ُ و الي  فقم :   ال,  أحد الي  يقم فلم:   ال ؟ صاحب و

 الثالثاة فا  كاان حتاى  إجلا:  لا  فيقاول اليا  أ اوم ذلا  كال   مارا  ثا ث  ال إجل 

 كماا أنهاا إال متنهاا, فا  يناا ش أن يمكان عماا النظار بغا و . يد  على بيده ضرب

 . الخ فةو اإلمامة بقضية لها ربط ال واض  هو

 فهاو,  الشاي ة با  استدل الذ  بالمتن اإلستدالل ُيسِقط المتون ف  التفاو  هذا إن ثم  

 وا  ااة تحكاا  هاا و أخاارى صااي ب ُم ااار  منا شااا  ماان فياا  مااا كاال الااى مضااافا

 عليا  النبا    يكاون أن الم قاول مان فلاي  - الصاي  كال باين الجمع يمكن الو , واحد 
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) المنزلة هللا حديث
1
 النبوية األخرى هللا. و هللا حديث الغدير و هللا عشرا  النصو  (

                                                                                                                                                                      

ااا ذكاار  ااد الساا مو الصاا    الصاايغة فاا  الكاا م هااذا ُيهماال ثاام وصااي او لاا  خليفااة علي 

 جمياع  اال النبا    أن فرضانا لاو,  صااحب و أخا  عباار  علاى فيها ُيقتصرو األخرى

 ال  لناا هناا مانو , لا  النبا    ذكار عادم م نااه أ اوىو أبل  هو ما إهمالف,  الصي  تل 

 . فتتسا ط - المتفاوتة الصي  بين الجمع يمكن

 

م ل لاا    الساا مو الصاا   علياا  النباا     ااول هااو المنزلااة بحااديث الماارادو (1)   هللا كاار 

  باا اساتدل  اادو . ب اد  نبا    ال أناا  إال موساى ماان هاارون بمنزلاة مناا  أنا :  وجها 

اارو  السااا م,و الصاا   علياا  النباا    ب ااد ل لاا    اإلمامااة إثبااا  مقااام فاا  التشاايع ُمَنظِّ

 هللا رحما  تيمياة ابان اإلسا م شاي  ناا ش  ادو . ذلا  علاى أدلاتهم أهام من ي تبرون و

 أضاايف أن أريادو , الد ااةو باال م  تمياز  بمنا شااا  الحاديث بهااذا اإلساتدالل ت االى

 -:  ه و , مهمة أنها أعتقد أخرى منا شة

 أن لوجادنا,  موساى مان هاارون منزلاة بايَّنَ  الذ  الكريم القرآن الى رج نا إذا إننا   

 لساان علاى ت االى  اال,  حياتا  فا  موساى وزيار كون  ه  موسى من هارون منزلة

 موساى آتيناا لقدو ) ت الى  الو ( , أخ  هارون أهل  من وزيرا ل  اج لو ) موسى

 مان هاارون بمنزلة الكريم القرآن فصر  ( ,  وزيرا ونهار أخاه م   ج لناو الكتاب

 حديثا  فا  بالمنزلة يقصد لم سلمو علي  هللا صلى هللا رسول أن المؤكد منو . موسى

 أخارى منزلاة أراد لاوو , المنزلاة هاذه يرياد فهاو الكاريم القرآن ب  نط  ما غير شيئا

 ال مجهااول علااى ةإحالاا ك ماا  فاا  صااار إالو يااذكرها أن الاا زم لكااان م روفااة غياار

.  الكاريم القارآن فا  الماذكور بحكام ذهنا  عهاد موساى مان هارون لمنزلة أنو سيما

 فا  موساى وزيار كاان فهاارون.  المنزلاة هاذه يريد الس مو الص   علي  فالنب    إذن

 الس م. عليهما موسى حيا  ف  ما   د هارون أن الم لوم منو موسى, حيا 

ااا أن علااى المنزلااة ديثحاا ياادل تقاادم مااا علااى بنااا و    م علي   وزياار هااو وجهاا  هللا كاار 

 كوناا  علااى الحااديث داللااة فااأين الرسااول, حيااا  فاا  ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول

 . ؟ ب ده من خليفةو إماما

 فاا  أشاارك )   ولاا  الساا م علياا  موسااى عاان حكااى الكااريم القاارآن إن -  ياال: فااإن   

 مان أوسع المنزلة أن على فيدل,  ىموس من هارون منزلة ف  داخل هذاو ( , أمر 

 . حيات  ف  وزيرا كون 

 جواباا جاا  السا م عليا  موساى التماا  فاإن,  النباو  أمر هو األمر هذا إن -:   لنا  

 لماا فاساتمع اخترتا  أنااو )  ائال ِمان عاز    ال إذ نبي ا بج ل  ل  ت الى هللا خطاب على

 ال أنا  إال:  سالمو عليا  هللا صلى ل بقو باستثنائ  المنزلة حديث صر    دو ( , يوحى

 . ب د  نب   
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) ر الدعو  اإلس ميةوهكذا وجد التشيع ف  أطا
1
متمث  ف  األطروحة النبوياة التا   (

 من هللا للحفاظ على مستقبل الدعو . وض ها النب  ) ( بأمر
                                                                                                                                                                      

 ذكرهااا التاا  الخ فااة هاا  المنزلااة حااديث فاا  المقصااود  المنزلااة إن -  ياال: فااإن   

 ألخيا  موسى  الو ) ت الى بقول  هارون ألخي  موسى خطاب حكى إذ الكريم القرآن

 ( . المفسدين سبيل تتبع الو أصل و  وم  ف  اخلفن  هارون

 -:  وجهين من مردود هذا -:   لنا  

 عان لغيابا  موساى حياا  فا  اساتخ ف ها  الكريماة اآلياة فا  الخ فة إن -:  األول 

م عل    خ فة على بها ُيستَدل فكيف,   وم   صالى هللا رساول ماو  ب اد وجه  هللا كر 

 الساا مو الصاا   علياا  النباا     الاا   ااد المنزلااة حااديث أنو ساايما ال,  ساالمو علياا  هللا

 المديناة عان لغياب  النب    حيا  ف  المدينة على عن  هللا رض  عل    استخ ف ةبمناسب

. 

 ذهاب إذ  وما  علاى الس م علي  هارون استخلف  د الس م علي  موسى إن -:  ثانيا 

 ماان بقوماا  ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول خاار  بينمااا,  مفااردا رباا  ميقااا  الااى

 الصاابيانو النسااا  إال المدينااة فاا  يباا َ  لاامو , م اا  خرجااوا  ااد كااانوا فقوماا , المدينااة

م علاا     ااال لااذاو , المتخلفااونو األعااذار ذو و  الصاا   علياا  للنباا    وجهاا  هللا كاار 

 . الصبيانو النسا  ف  تخلفن  أ هللا رسول يا:  الرواية حسب الس مو

 اإلماماااة علاااى دلاااي  يكاااون أن يصااال  ال المنزلاااة حاااديث أن الاااى نصااال هكاااذاو     

 . الخ فةو

 لامو اإلسا مية, الادعو  إطاار فا  لا  وجاود ال الم ناى بهاذا التشيع أن اتض  بل( (1

 أص . الم نى بهذا نبوية أطروحة هنا  تكن

ن لطبي ااة ضاارورية نتيجااة التشاايع يكاان لاام إذاو      ظروفهاااو حاجاتهاااو الاادعو  تكااو 

 التشاايع نيكااو أن بااد ال محالااة فاا ,  التشاايع يلااد أن اإلساا م علااى تفاار  كاناا  التاا 

 مضامون عان خارجاة م بساا و ظاروف بف ل األحداث مسر  على طرأ  ظاهر 

 باال,  عملاا و الساا مو الصاا   علياا  النباا    ساالو  بف اال ليساا و , محتواهاااو الرسااالة

م عل    اإلمام ب   ام نشاط بف ل ليس و  السابطين نشااط بف ال الو وجها  ت الى هللا كر 

 عوامال بف ال التشايع ولاد إنمااو . عنهماا الىت  هللا رض  الحسينو الحسن الطاهرين

 الكثير ت شى ِفَر  الى تطور كاتجاه نمى ثم الراشد  الخ فة تل  مرحلة ف و أخرى

 عان انشاقا  ساوى وا  هاا فا  ليس  مدار  أو مدرسة عن لي ب ر ب ضها بق و منها

 صلى هللا رسول يد على المسلمين جماعة أساسها على ُبنَي  الت  الواحد  األمة ثقافة

نااا  ضااو  فا  ساالمو عليا  هللا  ساانة عماا و علماا علياا  ان قااد  مااو الكااريم القارآن بيِّ

 هاا  مااا بقاادر الشااي ية الثقافااة هااذهو , الساا مو الصاا   أفضاال علياا  المصااطفى النبا   

 ولااد منااذ أوجااد مااا هااذاو , الجماعااة عاان انشااقا  أيضااا هاا  األمااة ثقافااة عاان انشااقا 
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األحاداث, بال كنتيجاة ضارورية  وهكذا وجاد التشايع ال كظااهر  طارئاة علاى مسار 

أن  وحاجاتها وظروفها األصلية الت  كان  تفر  على اإلس م لطبي ة تكون الدعو 

 التشيع.يلد 

أن ي اد للتجرباة  ائادها الثاان ,  وبم نى آخر كان  تفر  على القائد األول للتجربة,

ويااااد خلفائاااا  نموهااااا الثااااور , وتقتاااارب نحااااو اكتمااااال  الااااذ  تواصاااال علااااى يااااده

وبناا  أماة جادير   التغيير  ف  اجتثاث كل رواسب الماض  الجاهل  وجذوره هدفها

 ومسؤولياتها. على مستو  متطلبا  الدعو 

 كيف وجد  الشي ة

الشاي ة ونشاأ االنقساام علاى أساا  ذلا   عرفنا اآلن كيف ولد التشيع, أما كيف ولد 

) إنناا إذا تتب ناا المرحلاة األولاى فهاذا ماا سانجيب عليا  اآلن: ف  األماة؟
1
مان حياا   (

 اد رافقاا  ف  عصر النب  ) ( نجد باأن اتجااهين رئيسايين مختلفاين األمة اإلس مية

السانوا  األولاى وكاناا ي يشاان م اا داخال  اية التجرباة اإلسا مية مناذنش  األمة وبد

االخت ف باين االتجااهين  الوليد  الت  أنشأها الرسول القائد, و د أدى هذا إطار األمة

الرساول ) ( مباشار , شاطر األماة اإلسا مية إلاى  إلى انقساام عقائاد  عقياب وفاا 

أكثرياة المسالمين, بينماا  د ويستوعب در ألحدهما أن يحكم, فاستطا  أن يمت شطرين

لا  أن يماار  وجاوده كأ لياة م ارضاة ضامن  أ صى الشطر اآلخر عن الحكم و ادر

 اإلس م  ال ام, وكان  هذه األ لية ه  )الشي ة(. اإلطار

اإلسا مية فا  حياا  النبا  ) ( مناذ  واالتجاهان الرئيسيان اللذان رافقا نشاو  األماة

 البد  هما:

والتساليم المطلا  للان  الادين  فا   الذ  يؤمن بالت بد بالدين وتحكيما  االتجاه -أوال 

 كل جوانب الحيا .

من  الت باد إال فا  نطاا  خاا   االتجاه الذ  ال يرى أن إيمان  بالدين يتطلب -وثانيا 

 ويؤمن بإمكانية االجتهاد, وجواز التصرف على أساس  من ال بادا  والغيبيا ,
                                                                                                                                                                      

 الوا ااع مسااتوى علااىو النفساا و الااذهن  المسااتوى ىعلاا فجااو  الشااي ة وجاادو التشاايع

 ياازال الو أرباا  الااذ  األماار,  كأمااة الجماعااة بااينو كطائفااة الشااي ة بااين الخااارج 

 وحااد  إعا ااةو , إضاا افها عواماال ماان باسااتمرار كااانو , اإلساا مية األمااة مسااير 

 .كلمتها

 هاو( ,  الشاي ة وجاد كياف)  ساؤال علاى جواباا المؤلاف ياذكره الذ  التحليل إن( 1)

,  المؤلاف كشخصاية علمياة شخصية من صدوره ف  غريبو نفس  ف  غريب تحليل
 يظهار ساوف كماا بصالة الوا اع الى يم    ال طوباويا تحلي  كون  الى مضافا أن  ذل 
 أعطاهاا دعاوى فاأطل ,  ال لما  المانه  بقواعاد يلتازم لام في  المؤلف فإن,   ليل ب د
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ذلا  النطاا  مان مجااال     الدين  وفقا للمصاال  فا  غياربالتغيير والت ديل ف  الن

 الحيا .

) وبااالرغم ماان أن الصااحابة بوصاافهم الطلي ااة المؤمنااة
1
والمسااتنير  كااانوا أفضاال  (

أن تاااري  اإلنسااان لاام يشااهد جااي  عقائااديا أرو   وأوسااع بااذر  لاانش  رسااالية, حتااى

 وأنبل من الجيل الذ  أنشأه الرسول القائد... وأطهر

) اتجاااه واسااع ماان ذلاا , ماان الضاارور  التسااليم بوجااود وبااالرغم
3
منااذ كااان النباا   (

 إلى تقديم االجتهااد فا  تقريار المصالحة واساتنتاجها مان ) ( على  يد الحيا , يميل
                                                                                                                                                                      

 بكاملهاا الادعوى هذه تغط  الت و علميا المقبولة بالشواهد يوث قها أن دون عامة صفة
 . جلي ا ذل  توضي   ليل ب د سيأت و . إط  ها تبررو

,  األر  علاى عملا  كوا اع با  منا  إيمانا الك م هذا يذكر المؤلف أن أعتقد ال( 1)

 السااو  بالغااةو التشااوي  شااديد  كاناا  سااب  فيمااا الصااحابة عاان  اادمها التاا  فالصااور 

 باا  يطاار  الااذ  الثنااا  مااع متنا ضااة فهاا  للوا ااع مخالفتهااا الااى فامضااا أنهااا كشاافنا

 سايئةو مشاوهة صاور  في طا  ذاتها ال ثر  ف  يقع هنا هوو , الصحابة جيل المؤلف

 هاذا ماع تنا ضاها منهاا كبارى إشاكاليا  ف  تو   و الوا ع تخالف الصحابة جيل عن

 تحليلا  أن منهااو ,  دحا و مدحا  بين توفيقيا تفسيرا ي ط  أن دون يذكره الذ  الثنا 

 . الس مو الص   أفضل علي  للنب    اإلتهام أصابع توجي  على سيتض  كما ينطو 

 اتجاهين الى أرضاهمو عنهم ت الى هللا رض  الصحابة انقسام أن المؤلف يدع  (3)

 جواناب كال فا  الادين  للان  المطلا  التسليمو تحكيم و بالدين بالت بد يؤمن أحدهما

 الاادين  الاان  فاا  أساساا  علااى التصاارف جااوازو باإلجتهاااد يااؤمن اآلخاارو , الحيااا 

  ااد,  الغيبيااا و ال بااادا  ماان خااا  نطااا  فاا  إال للمصااال  وفقااا التغيياارو بالتبااديل

 التا  األمة إطار داخل م ا ي يشان كاناو األولى سنواتها منذ اإلس مية التجربة راف 

 السابب هاو اإلنقساام هاذا أن المؤلاف ي تبارو . السا مو الصا   علي  الرسول أنشأها

ر شااطرين الااى األمااة شااطر عقائااد  انقسااام فاا  تساابب ألناا ,  الشااي ة وجااود فاا    ُاادِّ

 أن ب اد,  الشاي ة هامو م ارضاة أ لياة يكاون أن األول اإلتجااه عن ُي ِبر الذ  للشطر

اار الااذ  الشااطر اسااتطا   أكثريااة يسااتوعبو يمتاادو يحكاام أن الثااان  اإلتجاااه عاان ُي بِّ

 . سلمينالم

 طارئاة عوامال بف ل يوجدوا لم الشي ة أن هو للقار  إيصال  المؤلف يريد الذ و    

 الشااي ة وجااد إنماااو , األحااداث مساار  علااى طارئااة كظاااهر  التشاايع بااروز الااى أد 

 التساليمو بالت باد ياؤمن الاذ و الادعو  بداياة منذ الموجود اإلتجاه يمثلون أنهم باعتبار

 باالن  اإلتجااه هاذا التازم فقاد َثامَّ  مانو , الحياا  جوانب كل ف  الدين  للن  المطل 

م عل    على ال الذ و النب    ب د خليفةو إماما وجه  هللا كر    ادمتها التا  األطروحاة يمثِّ

 إمكانيااةو باإلجتهاااد إيماناا  دف اا  الااذ  اآلخاار اإلتجاااه مقاباال فاا ,  لتمااة الرسااالة
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 عباااد  طااابع لهااا لااي  التاا  راألمااو فاا  للمصااال  وفقااا الاادين  الاان  فاا  التصاارف

 الصا   عليا  النبا    لخ فاة غياره إ امةو عل    إمامة على الن  ت طيل الى,  غيب و

 . الس مو

 الشاي ة والد  لظااهر  تفسايره عليهاا أ اام الت  المؤلف دعوى بط ن ف  ريب الو   

 -:  هو الدعوى هذه بط ن على يدل الذ و . وجودهمو

 المكياااة المرحلاااة هماااا رئيساااتين بمااارحلتين مااار   اإلسااا مية الااادعو  إن -:  أوال  

 اسااتغر ,  بالقصااير لااي  زمنااا األولااى المرحلااة اسااتغر    اادو , المدنيااة المرحلااةو

 عشار ث ثاة الس مو الص   علي  النب    بق  فقد,  النبو    ال مل عمر نصف من أكثر

 .لهاا مناصارينو لةبالرسا مؤمنين كسب على ي ملو اإلس م الى يدعو مكة ف  عاما

 يكاونو الادعو  يحتضان كياان السا مو الصا   عليا  للنبا    يكن لم المرحلة تل  ف و

 ياادخل لاامو , اإلساا م  بااالمجتمع تتصاال تشااري ا  للمساالمين تناازل لاامو , لهااا  اعااد 

 فا  التركياز كاانو , الادعو  أعادا  ماع  تالياة حروب ف  الس مو الص   علي  النب   

 الروحياةو اإليمانياة الت بئةو اإلس مية لل قيد  األساسية األركان انبي على الفتر  تل 

 صالى النبا    انشاغل  دو , كثير  المكية المرحلة طيلة أعدادهم تكن لم الذين للمسلمين

 . أذاهمو الكفار مواجهة ف  بالدفا  المرحلة تل  ف  أتباع  مع سلمو علي  هللا

 باين اإلنقساام هاذا مثال تساتدع  المكياة لاةالمرح طبي اة تكان لام,  ذلا  على بنا و   

 كانا  المرحلاة تلا  فا  فالنصو ,  المؤلف ذكرهما اللذين اإلتجاهين الى الصحابة

 ال التا  الغيبياة األماور فا  يادخل هاوو البحا  ال باد و ال قيد  الجانب على تتركز

 سياسايا الحاكمياة دور السا مو الصا   عليا  النب    يمار  لمو , لإلجتهاد فيها مجال

 , الجاناب بهاذا تتصال التا  نصوصا  مان صحابت  لدى المو ف يت دد ك  اجتماعياو

 الصاا   علياا  النباا    مااؤازر و أذاهاام دفااعو المشااركين مواجهااة فاا  اإلنشااغال كااانو

  اعااد  الرساالة فيهااا تملا  ال التاا  الحرجاة الفتار  تلاا  فا  الرسااالة نصار و السا مو

 لتماساا  ماادعا  اإلنشااغال هااذا كااان أ ااول,  كثياار  أعااداد اليهااا تنااتمِ  لاامو لهااا كياناااو

 يكاان لاامو , السا مو الصاا   علياا  الرساول حااول المطلاا  التفافهااو المؤمنااة الجماعاة

 . الموا ف بت ددية يسم 

 الساانوا  منااذ الصااحابة لاادى اإلتجاااهين ذيناا  وجااود ماان المؤلااف يقولاا  مااا إذن   

 دليال با   اول أيضاا هاوو , منطا  با   اول هاو,  الولياد  اإلسا مية للتجربة األولى

 . الفتر  تل  ف  اإلتجاهين وجود على يشهد واحد بشاهد المؤلف يأ ِ  لم حيث

 جاوازو اإلجتهااد بإمكانياة ياؤمن واساع اتجااه الصاحابة باين هنا  كان إذا -:  ثانيا   

 فاا  للمصااال  وفقااا الاادين  الاان  فاا  التبااديلو التغيياار فاا  أساساا  علااى التصاارف

 هااذا وجااود علااى مطل ااا كااان الساا مو الصاا   علياا  النباا    أنو , يااا الح مجاااال 

 كثيار فا  المرار  تحم ل  د الس مو الص   علي  النب    أن المؤلف يدع  بل,  اإلتجاه
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 دعاواه فا  المؤلاف يواجها  الذ  المركز  فالسؤال,  اإلتجاه هذا بسبب الحاال  من

 النطااا  ذا و المااؤثر  الحالااة ههااذ تقااويم عاان النباا    يسااك  أن يمكاان كيااف هااو هااذه

 اإلجاارا ا  يتخااذ لاام أناا  كياافو , م الجتاا  ماان البااد انحرافااا ت تباار التاا و الواسااع

 التا  المصالحة تقاديم من اإلتجاه هذا يتمكن ال بحيث الدعو  مستقبل لضمان المناسبة

 أن الواض  منو , ؟ الخ فة كموضو  حيو  موضو  ف  الدين  الن  على يراها

 عادم لجهاة أو ال مبااال  بااب مان اإلتجااه هاذا مان سلبيا مو فا يقف أن يمكن ال النب   

 الممكان مان الاذ  الادورو للرساالة المساتقبل  المساار على اإلتجاه هذا خطور  تقدير

 السااليم نموهاا ضاامان فا  الوحياد و للرسااالة الطبي ياة األطروحااة إزا  سالبا يل با  أن

 النبا    يتخاذه أن يجب الذ  اإلجرا  أن أيضا الواض  منو , المؤلف افترا  حسب

 مجارد فيا  يكفا  ال,  اإلتجااه هاذا خطار مان الادعو  مساتقبل لتحصاين الحال بطبي ة

 , اإلتجااه هاذا يرتأيهاا التا  للمصالحة وفقاا في  للتصرف سيخضع ألن ,  بن  التفوه

 ماان نجاد الو , للمطلاوب توصال المشاكلة مقتضاايا و تتناساب تادابير مان الباد إنمااو

 الحالاة هاذه م الجاة عان الكاريم القارآن يساك  كياف:  نقاول بال.  أثارا الو عينا  ذل

 القارآن يهاتم أن ال جيب منو , خطور و أهمية أ ل بأمور اهتم أن  مع ناج ة م الجة

 مناادا و , النبا    بيا  فا  الجلاو  إطالةو , النب    صو  فو  األصوا  رفع بقضية

 بادايتها مناذ الادعو  رافا  خطيار اتجااه م الجاةب يهتم الو , الحجرا  ورا  من النب   

ل حتااى ينمااو اسااتمرو  واسااع اتجاااه الااى الساا مو الصاا   علياا  النباا    حيااا  فاا  تحااوَّ

 هللا أرادهاا التا  الوحياد  األطروحة تح  من البساط يسحبو يمتدو يحكم أن بإمكان 

 بهاذه شاكلةم عالجا  التا  الكاريم القارآن آياا  أين.  ؟ الدعو  مستقبل لضمان ت الى

 األشايا  طبي اة منطا  أن المؤلاف يجاد هال.  ؟ الحجام بهاذا واس ا اتجاهاو الخطور 

 . ؟ منطقية غير لوازم من تستلزم  بما الدعوى هذه على يساعد أن يمكن

 باأن يجهلاون يكوناوا أن إماا,  اإلتجاه هذا يمثلون كانوا الذين الصحابة إن -:  ثالثا   

 يصاطدم ال أنا  بتصور سلوكهم ف  م   ينسا ون فكانوا,  انحرافو خطأ التفكير هذا

 بخطاأ ي لماون يكوناوا أن إماو , الس مو الص   علي  النب    يريده ما معو الشر  مع

 يرياده ماا ماعو الشار  ماع يصاطدم سالو  علاى يصرون كانوا ذل  معو اإلتجاه هذا

 غيار مانو حتمالالم غيار مان األول الفار  ف لى.  منهم الس مو الص   علي  النب   

 ألن,  هاذه الجهال حالاة فا  الطويلاة السانين تل  طيلة اإلتجاه هذا يستمر أن الم قول

 يقاوم بال,  الجهال فا  غار ا الواسع اإلتجاه هذا يتر  لن الس مو الص   علي  النب   

 الفار  علاىو , الحالاة هاذه بقاا  مبرر ينتف  حينئذو , الت ليمو اإلرشاد ف  بوظيفت 

 ب اادم رماايهمو الساا مو الصاا   علياا  النباا    أصااحاب فاا  الط اان ي ناا  افهااذ الثااان 

 إنماااو , إكااراه عاان اإلساا م ياادخلوا لاام فهااؤال ,  منطقاا  غياار فاار  هااذاو , التقااوى

 يشاكلون كاانواو , أجل  من للتضحية مست دين الدوام على كانواو , ب  مؤمنين دخلوه
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 مكاناة للنبا    كانا و , السا مو  الصا  عليا  النبا    حاول تلتاف التا  الرئيسة القاعد 

 رسااول و ت ااالى هلل الطاعااة ماان جاادا عاليااة درجااة علااى كااانواو , نفوسااهم فاا  هيبااةو

 إال بش   يأمرهم ما عبا  يا:  لل با   ال سفيان أبا أن حتى,  سلمو علي  هللا صلى

 رأيا ُ  ماا:  فقاال,  ألطااعوه الشرابو الط ام عن نهاهم لو:  ال با  ل  فقال,  ف لوه

 بان عارو  أمااو . األصافر بنا  مل  الو  يصر مل  الو كسرى مل  ال هذا مثل ملكا

  ااال فقااد,  الحديبيااة فاا  ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول الااى  ااريش ساافير مساا ود

 يصاانع مااا رآى  اادو الساا مو الصاا   علياا  النباا    عنااد ماان اليهااا رجااع ب اادما لقااريش

 الو بصااا   ابتاادروا إال يبصاا  الو , وضااوئ  ابتاادروا إال يتوضااأ ال النباا    أصااحاب

 ملكا  فا  كسارى جئا   اد إنا   اريش ياا:  فقاال,  أخاذوه إال شا   شا ره مان يسقط

 مثال  اط  اوم فا   ط ملكا رأي ُ  ما هللاو إن و , ملك  ف  النجاش و ملك  ف   يصرو

 . أبدا لش   ُيسلمون  ال  وما رأي ُ  لقدو , أصحاب  ف  محمد

 التسااليم ياارى ال الصااحابة بااين واسااع اتجاااه وجااود ياادع  إذ المؤلااف إن -:  راب ااا  

 ساوى شاواهد مان علي  يدلل ما يذكر لم,  الحيا  جوانب كل ف  الدين  للن  المطل 

,  منا شاة محال كلهااو , أسامة ب ث  ضيةو عن  هللا رض  الخطاب بن ل مر مو فين

 شااواهد  اماات  عاادم مااع الخطاور و الجاارأ  بهااذه عااام حكام إصاادار يمكاان كيااف لكان

 عصار ف  عنهم ت الى هللا رض  الصحابة سلو  درسنا إذا أننا مع,  إثبات  ف  وافية

 ت االى هللا رض  الصدي  بكر فأبو,  المؤلف لدعوى يشهد ملم  أ    نجد لن الرسول

  ااام أو,  ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول فياا  عصااى واحااد مو ااف لاا  ُيااذَكر لاام عناا 

 للنبا    طاعتا ب ُعارف ذل  من ال ك  على بل,  رآها لمصلحة دين  بن  بالتصرف

 هشاام ابان ذكار,  م اروف الحديبياة صال  فا  مو فا و , للنصاو  المطل  تسليم و

 بكار أباا ياا:  فقال الصل  وثيقة كتابة  بل بكر أبا أتى الخطاب بن عمر أن سيرت  ف 

 أليسااوا:   ااال,  بلااى  ااال: ؟ المساالمين ألساانا:   ااال,  بلااى:   ااال ؟ هللا برسااول ألااي 

 عمار ياا:  بكار أباو فقال ؟ ديننا ف  الدنية ن ط  ف  م:   ال,  بلى:   ال ؟ المشركين

 وأماا.  هللا رساول أنا  أشاهد أنااو : عمار فقاال,  هللا رسول أن  أشهد فإن  غرزه إلزم

 غششت  الو عصيت  ما هللا فو سلمو علي  هللا صلى هللا رسول باي  ُ :   ال فقد عثمان

ل هل ثم.  جل  و عز   هللا فاهتو حتى  لم ااذ أو الجرا  بن عبيد  ألب  مو فا التاري  سج 

 هاؤال  أمثاالوأو لسا د بان أبا  و  اا   عوف بن الرحمن ل بد أو لطلحة أو جبل بن

ال السا مو الصا   عليا  النبا    عصر ف  الن  مقابل في  اجتهد األج    الان  ف ط 

 .رآها؟ لمصلحة

 مااا أنو , المؤلااف دعااوى باابط ن تقضاا   اط ااة بنتيجااة  نخاار تقاادم مااا كاال ماان    

 السا مو الص   علي  النب    حيا  ف  عنهم ت الى هللا رض  الصحابة انقسام من ذكره
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الرسول المرار  فا  كثيار مان  الظروف على الت بد بحرفية الن  الدين , و د تحمل

و  فا  سااعات  األخيار  علاى حتى وهاو علاى فاراش الما الحاال  بسبب هذا االتجاه

والتسااليم لاا  والت بااد بكاال  يااأت , كمااا أن هنااا  اتجاهااا آخاار يااؤمن بتحكاايم الاادين مااا

) نصوص 
1
 الحيا . ف  جميع جوانب (

                                                                                                                                                                      

 للان  المطلا  التساليم يارى ال الصاحابة باين واس ا اتجاها هنا  أنو , اتجاهين الى

 . الخيالو الوهم من ضربا يكون أن ي دو ال,  الغيبيا و ال بادا  غير ف  الدين 

م( 1)  اعتبارو , للان  المطلا  التساليم أسا  على اتجاهين الى الصحابةَ  المؤلف  س 

 وجااود علااى شاااهدا الساا مو الصاا   علياا  للرسااول عناا  هللا رضاا  عماار منا شااة أن

 ماان كااان الخطاااب باان عماار أن علااىو , الاادين  للاان  المطلاا  التسااليم ب اادم اإلتجاااه

 هللا رضا  طالاب أبا  بان ك لا    كبيار  شخصاية أن نجاد أننا عم.  اإلتجاه هذا ممثل 

 يج لا  المؤلاف أن ماع,  المنا شاة مجارد مان أ اوى أو مماثل ش   من  صدر  د عن 

م ف لا   ,  الادين  للان  المطلا  بالتساليم ياؤمن الاذ  اإلتجااه  ائمة رأ  على  هللا كار 

 اليا  جاا  المديناة فا  السا مو الصا   عليا  النبا    أبقااه حاين تباو   ضاية ف  وجه 

 النساا  فا  أُتَخلَّفنا  هللا رساول ياا:  الرواياة حساب لا   االو لاذل  متقبلاة غير نفس و

 يمحاو أن سالمو عليا  هللا صالى هللا رساول أمره إذ الحديبية صل  ف و , ؟ الصبيانو

 سالمو عليا  هللا صالى هللا رساول فطلاب امتنعو أبى الصل  وثيقة من هللا رسول كلمة

 ال المؤلاف وضا   الاذ  بالم ياار أنا  ف  ش  الو , بنفس  يمحوها ك  عليها  يدل   أن

.  با  الت بدو الدين  للن  المطل  التسليم مع منسجمتين الوا  تين هاتين اعتبار يمكن

 الت  الشخصيا  كبار لدى متكرر  حالة الدين  للن  المطل  التسليم خر  أن ونجد

 , الشاي ة مان ي تبارهم الاذينو باالن  بالت باد منيؤ الذ  اإلتجاه ف  المؤلف يصنفها

 منا شاات  عن فض  عل    اإلمام على عبا  ابن اعتراضا  المؤلف ُيسم  فماذا إالو

 ب ا  اعتراضاا  ُيسم  ماذاو , عل    لإلمام األشتر مال  مناكفا  ُيسم  ماذاو , ل 

 بب ضاهم بلا  حتاى م اوياة مع الصل  موضو  ف  علي  الحسن اإلمام أصحاب كبار

 علااى الم ترضاين جملاة مان أن الرواياا  ب ا  فا  بال,  الماؤمنين بماذل   يصاف  أن

 المؤلاف يسامي  ماا أن نجاد هكاذاو . نفسا  الحساين اإلماام هاو فيا  المنا شينو الصل 

 المؤلااف صاان ف  الااذ  اإلتجاااه فاا  تكثاارو شااواهده تت اادد,  الاادين  للاان  التسااليم ب اادم

 . بالن  بالت بد يؤمن أن  على

 هااذين الااى الصااحابة تقساايم أن ماان السااابقة الت ليقااة فاا  ذكرناااه مااا هاا  الحقيقااةو    
 الادين  للان  المطلا  التسليم فرو ,  الخيالو الوهم من ضرب إال هو ما اإلتجاهين

 هاا  الطاعااة كاناا و , الصااحابة مجمااو  لاادى السااائد  الاارو  هاا  كاناا  باا  الت باادو
 تحادث التا  المنا شة تكن لمو , الدين  الن  إزا  الصحابة عمل يطبع الذ  السلو 
 بااينو بيناا  النباا    أشاااعها التاا  الشااورى رو  بف االو محاادود  حاااال  فاا و أحيانااا
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) و د يكون من عوامل انتشاار االتجااه الثاان 
1
)االجتهااد ( فا  صافوف المسالمين  (

ويقادرها, بادال  حة يادركهااإلنسان بطبي ت  إلى التصرف وفقا لمصل أن  يتف  مع ميل

) و اد  ادر لهاذا االتجااه ممثلاون جريئاون عن التصرف وفقا لقرار ال يفهم مغازاه.
3
) 

) ) ( الخطاب الذ  نا ش الرسول الصحابة, من  بيل عمر بن  من كبار
2
)   

                                                                                                                                                                      

 ب ا  تصارفا  تكان لامو , لا  اإلنصيا  عدمو الدين  الن  رف  ت ن ,  صحابت 
 عنا  ت االى هللا رضا  عل    امتنا  ذل  منو الن  على التمرد ت ن  أحيانا الصحابة

 تماردا روحا  فا  اإلمتناا  هاذا يكان فلم,  الصل  وثيقة من هللا رسول كلمة محو عن
 النباا    يواجهاا  منكاارا عماا  لكااان إالو ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول أماار علااى

 , عن  هللا رض  عل    مو ف حقيقة فهم  د الس مو الص   علي  النب    لكن,  باإلنكار
 إخ صا  لشاد  الوثيقاة مان الكلماة محاو مارأ مان ي فاوه أن فا  النب    يست طف كأن و
 كااذل و . بنفساا  ومحاهاا فأعفاااه,  محوهااا مان حاار  فاا  تج لا  التاا  إيماناا و تفانيا و

 يكان لام عنا  هللا رضا  ف مار,  السا مو الص   علي  للنب    عمر منا شة الى بالنسبة
 ههاذ إن بال,  الان  علاى التمرد رو  من اإلعترا  حتىو المنا شة هذه ف  ينطل 

 كاان إنمااو , ملازم بن  الموضو  النب    يحسم أن  بل تكون اإلعترا  أو المنا شة
 حاين عمار كاانو , ت االى هلل النصا و الحمياةو اإلخا  و التفاان  مو اع من ينطل 
 إنمااو , الصاحابة عناد ليسا  فالمشاكلة.  ب  المت بدين  ل  الممتثلين من الن  يصدر
 خاطئاة  ارا   مان الناشائة تفسايرات و لخصابا خيالا و المؤلاف ذهن ف  ه  المشكلة
 . لتمور

 ملكاة عنادهم تتحقا  لام عااديين أناا  ف  ال امل هذا فاعلية افترا  يص  ربما( 1)

 باإليمااان تشااب وا الااذين األنصااارو المهاااجرين جياال مثاال فاا  يصاا  ال لكناا ,  التاادين
 فاا  لهاام ت االى هللا خل ااده الاذ  ال ظاايم الثناا  اسااتحقواو بمقرراتهاا اإللتاازامو بالرساالة
 لاديهم كانا  الصاحابة فهاؤال ,  خلف  من الو يدي  بين من الباطل يأتي  ال الذ  كتاب 
 أن نجاد إنناا بال,  المؤلاف ياذكره الاذ  ال امال فاعلياة م هاا تتو اف الت  التدين ملكة
 المؤلاف ي ترف بمن فكيف,  ف ل  ال امل هذا في  يف ل ال دينيا الملتزم ال اد  المسلم

 . من  أنبلو أطهرو أرو  عقائديا جي  اإلنسان تاري  يشهد لم جيل نهمبأ

 لاادى واسااع اتجاااه وجااود المؤلااف دعااوى ماان ُيفَهاام فالااذ ,  ملتبسااة عبااار  هااذه( 3)

 هاذا مان عاام سالو   ياام هاو,  الادين  الان  فا  التصارف بإمكانياة يؤمن الصحابة
 أيان فمن,  ال ام السلو  هذا ىعل شواهد يجد لم المؤلف كان فإذا,  المفتر  اإلتجاه

 فهاو الصاحابة أفاراد ب ا  مان يصادر ماا أن يفتار  أن ال لمية الموازين حسب ل 
 اعتارا  محل الفرد  السلو  ذل  كان إذا سيما ال,  لديهم الواسع اإلتجاه ذل  يمثل
 . البا ين من

 ال , الاان  علااى التماارد رو  ماان تنطلاا  ال التاا و المنا شااة مجاارد أن تقاادم  ااد( 2)

 الصاا   علياا  النباا    أنو ساايما ال,  باا  للت باادو بااالن  للتسااليم خر ااا ت تباار أن يمكاان
 يارى كاان هناا مانو , باجتهااده ال اماة القضاايا مان ال دياد ف  يتصرف كان الس مو

 يباي ن حاين تساليما مطلقاا ُيَسالِّمون نجدهم لهذاو , رأيهم إبدا  من مانع ال أن الصحابة
 . الوح  الى مستند تصرف  أن الس مو  الص  علي  النب    لهم
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) واجتهد ف  مواضع عديد  خ فا للن ,
1
) بأن ل  مثل هذا ألح . أيمانا من  (

3
) 

هللا الحديبيااة هللا واحتجاجاا  علااى هااذا  أن ن حااظ, مو فاا  ماان صاال وبهااذا الصاادد يمكاان 

) الصاال ,
2
) األذان وتصاارف  فياا  بإسااقاط )حاا  علااى خياار ال ماال(, ومو فاا  ماان (

1
) 

                                                           

 المساااحة فاا  تتحاار  عماار اجتهااادا  كاناا  فقااد,  أيضااا باطلااة الاادعوى هااذه( 1)

 ولا    بصا حيا  يتصال ماا سايما ال النصاو  ماع الت امال فا  شارعا بها المسمو 
 . األمر

 ماااع الت امااالو اإلجتهااااد فااا  الحااا  األمااار لاااول    أعطااا  الشاااري ة ألن ذلااا ( و3)

 الم ناى أمااو . الادائر  هاذه عن عمر يخر  فلم,  بها المسمو  الدائر   ف النصو 
 تباي ن كماا الوا اع فا  يحصل لم م نى فهو اإلتهام هذا توجي  ف  المؤلف يقصده الذ 
 . المتقدمة ت ليقاتنا من

 , الان  علاى التمارد رو  مان الحديبياة صل  على احتجاج  ف  عمر ينطل  لم( 2)

ل,  منا  اجتهاادا بالصال   بال  اد الس مو الص   علي  ب   الن أن يحتمل كان  دو  فساج 

 الصاا   علياا  النباا    تصاارف أن علاام لماااو , الصاال  إباارام  باال كمنا شااة رأياا  عماار

 ماا:  يقاول عمار كاانو , النبا    لقرار امتثلو باألمر سل م,  الوح  الى مستند الس مو

 أن رجاو  حتاى با  ما تكل الذ  ك م  مخافة أعت و أصل و أصومو أتصد  زل 

 كانا  لقادو . عمار نفا  فا  الرساولو هلل التساليم رو  علاى يادل فهاذا.  خيرا يكون

 فيهااا يمكاان ال وا  ااة فاا   ضااية الصاال  فيهااا جاارى التاا  األجااوا و الحديبيااة  ضااية

 . عاما مقياسا األجوا  تل  ف  الفردية التصرفا  ب   اعتبار

 ,األذان مان الفقار  لهذه عن  هللا رض  رعم إسقاط على م تبر دليل أ    يوجد ال( 1)

 . م تبر سند ل  لي و القوشج  سوى الدعوى هذه يذكر لمو
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)ومو فاا  ماان النباا  ) ( حااين شاار  مت ااة الحاا ...
1
غياار ذلاا  ماان موا فاا   إلااى (

) االجتهادية.
3
) 

) و د ان ك  ك  االتجاهين ف  مجل  الرسول ) (
2
 خر يوم من أيام حياتا ,ف  آ (

(
1
 صااحيح  عاان اباان عبااا ,  ااال: هللا لمااا حضاار رسااول هللا فقااد روى البخااار  فاا  (

                                                           

 السا مو الصا   عليا  النبا    مان مو اف ل مار يكان فلام,  د يقة غير ال بار  هذه (1)

 يارف  لامو , خ فتا  أياام الحا  مت اة مان عمار مناع إنمااو , الح  مت ة تشريع عند
 عليا  يت اي ن ال فالناائ  لإلجتهااد بهاا المسمو  المساحة ف  اجتهد إنماو , الن  بذل 
 أن األمار لاول    يحا و , اإلفراد ل  يجوز كما ذل  ل  يجوز إنماو , تمتع ح  يح  أن
 عاامرا البيا  يبقاى أن عنا  هللا رضا  عمار أراد فقد,  لمصلحة جائز ش   من يمنع

 يت طال ال كا  التمتع ح  من منعف,  الح  أشهر غير ف  السنة أيام طول بالم تمرين
 علااى ا تصااادياتهم فاا  ي تماادون مكااة أهاال أن الااى مضااافا,  الموساام غياار فاا  البياا 
 سايؤثر ذلا  فاإن,  للزياار  مكة الى القادمين عدد انخف  فإذا,  الم تمرينو الحجا 
 الادائر  فا  منا  اجتهااد عان عمار إجارا  فجاا ,  لمكاة اإل تصاد  الوضع على سلبا

 . باإلجتهاد شرعا يهاف المسمو 

 لوجاادناها عناا  ت ااالى هللا رضاا  ل ماار اإلجتهاديااة الموا ااف جميااع درساانا لااو  (3)

 اإلجتهاادو الان  ت طيال بااب مان ليسا و , شارعا بهاا المسامو  الدائر  ف  تتحر 

 . الن  مقابل ف 

 ,التحقيا و بالادر  المروية الحادثة هذه(  السائل إتحاف)  كتاب  ف  تناول  لقد( 2)

 الحادثاة هاذه و او  ب ادم تقض  الدالئلو القرائن تفرضها منطقية نتيجة الى انتهي و
 علاى دلاي  اتخاذهااو الحادثاة بهاذه اإلحتجاا  يصا  ال هنا منو , روي  الذ  بالنحو
 . المؤلف يدعيهما اللذين اإلتجاهين الى الصحابة انقسام

 أنهاا حتاى,  الخمي  يوم  و   أنها ذكر  الحادثة هذه نقل  الت  الروايا  إن  (1)

 يااوم كاناا  ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول وفااا  أن مااع,  الخمااي  برزيااة ساامي 
 حياا  أياام مان ياوم آخار فا  تكن لم الحادثة أن ذل  م نىو , ال لم أهل باتفا  اإلثنين
 البخاار  رواياة مان ذلا  اساتفاد  اد المؤلاف أن يبادوو . السا مو الصا   علي  النب   
 السا مو الصا   عليا  النبا    حياا  مان ياوم آخار فا  القضاية و او  منهاا ريظها الت 
 الروايااة هااذهو ( . الوفااا  ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول حضاار لمااا)  عبااار  بحكاام
 ساالمو علياا  هللا صاالى فالرسااول,  الحادثااة و ااو  صااحة حااول إضااافية بشااكو  ُتلقاا 

,  كتاباا يكتاب أن أراد إذاو , جاعالو غلب   د يكن لمو , األخير اليوم ف  حال  تحسن 
 أكتاب هلام:  يقاول حتاى المحتضار المساجى كحاال ليسا و , ذل  على تساعده فحال 
 عمار أن علاى تدل روايا  هنا  أن على,  محضره ف  اإلخت ف يقع ثم,  كتابا لكم
 أساامة جايش ماع باالجرف السا مو الصا   علي  النب    حيا  من األخير اليوم ف  كان
 حضاار  ااد يكااون فكيااف,  اليااوم ذلاا  فاا  الاايهم وفاتاا  خباار وصاال أن ب ااد رجااع  اادو

 ماا يو افو  وماوا لهام يقاول باأن الس مو الص   علي  النب    يكتف  كيف ثم.  الحادثة
 تضالوا لان)  سالمو عليا  هللا صالى  ولا  بمستوى األهمية من كان أن  مع كتابت  أراد
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 ال النب : هلم أكتب لكام كتاباا  ) ( الوفا  وف  البي  رجال فيهم عمر بن الخطاب,

القارآن,  عمار: إن النبا  ) (  اد غلاب عليا  الوجاع وعنادكم لن تضالوا ب اده. فقاال

فاختصااموا, ماانهم مان يقااول:  رباوا يكتااب لكاام  تلف أهاال البيا حسابنا كتاااب هللا. فااخ

أكثااروا اللغااو  افلماا , كتابااا لاان تضاالوا ب ااده, وماانهم ماان يقااول مااا  ااال عماار النباا 

  وموا: واالخت ف عند النب   ال لهم:

) دها كافياااةحاااوهاااذه الوا  اااة و
1
ومااادى التناااا    للتااادليل علاااى عمااا  االتجااااهين (

 والصرا  بينهما.

مااا حصاال ماان ناازا   -ورسااوخ   لتصااوير عماا  االتجاااه -يف إليهااا ويمكاان أن نضاا

) حااول تااأمير هللا أسااامة باان زيااد هللا وخاا ف بااين الصااحابة
3
علااى ذلاا , حتااى خاار   (

                                                                                                                                                                      

 بوجااوب يااذكرهمو عنااده إلخاات فا عاان بشااد  يزجاارهم أن الاا زم كااان أمااا( ,  ب ااده
 . ؟ علي  ُيشِهدو الكتاب يمل و , ألمره التسليمو طاعت 

 علاااىو اساااتثنائ  ظااارف فااا  واحاااد  بوا  اااة اإلساااتدالل - علمياااا - يمكااان كياااف (1)

 الصا   علي  النب    بي  ف   ضية عن تحك  ه و , كثير  استفهام ع ما  رواياتها

 علاى سااب  انقسام وجود على,  الحاضرين من محدود ل دد إال عال يس الذ  الس مو

 أن يمكان كيافو , بينهماا؟ الصارا  عما  علاىو اتجااهين الاى الصاحابة بين الحادثة

 ال ميا  الصارا و اإلنقساام مشاكلة م الجاة تر   د الس مو الص   علي  النب    يكون

 . ؟ وفات  من أسب  مرحلة ف  الصحابة لدى اإلتجاهين هذين بين

 لتوضاي و . ساب  فيماا تاورط كماا لتماور خاطئاة  ارا   ف  هنا لمؤلفا يتورط( 3)

 -:  التالية النقاط نذكر أن يجب ذل 

 لامو , أنفساهم الصاحابة باين نازا  زيد بن أسامة تأمير موضو  ف  يقع لم -:  أوال  

 هاو حصال الاذ  إنمااو , الصاحابة مان فاريقين باين حصال اخات ف عان ش   ُيذكر

 النبا    مسامع الاى اإلعتارا  هاذا وصال  ادو , أساامة ميرتاأ علاى جماعاة اعترا 

 . الس مو الص   علي 

 مان المؤمناة الطلي اةو الصاحابة كباار مان اإلعتارا  هاذا صادور يثب  لم -:  ثانيا 

. مانهم صادرا اإلعترا  كون يفيد م تبر دليل أ    يوجد الو , األنصارو المهاجرين

 مان جماعاة كاانوا الم ترضاين باأن يةالقضا رو  كثيار  نقاول فا  التصري  ورد بل

 أساامة تاأمير علاى اعتار  المخزوما  ربي ة أب  بن عياش أن ورد ن م.  المنافقين

 الساا مو الصاا   علياا  النباا َّ  أبلاا و اعتراضاا  علياا  أنكاار الخطاااب باان عماار أنو

اار ال فاارد  اعتاارا  فهااو صاا  إن عياااش اعتاارا و . باعتراضاا   اتجاااه عاان ي بِّ

 الاذ  الخطااب بان عمار هاو عليا  أنكار الذ و , المؤلف عا اد حسب راس و عمي 

 . المزعوم اإلتجاه هذا ممثل  أبرز من بأن  المؤلف يتهم 
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) (  الاان  النبااو  الصااري  علااى ذلاا , حتااى خاار  الرسااول الجاايش, بااالرغم ماان

عان ب ضاكم مان  هللا يا أيها النا  ماا مقالاة بلغتنا  وهو مري , وخطب النا  و ال:

باإلماار ,   بال, وأيام هللا إنا  كاان لخليقاا و لئن ط نتم ف  تأمير أبي  من أمير أسامة,ت

 لخلي  بها هللا. وإن ابن  من ب ده

) النب  ) ( وهذان االتجاهان اللذان بدأ الصرا  بينهما ف  حيا 
1
  د ان كسا على  (

 
                                                                                                                                                                      

 أساامة ماع خرجاواو السا مو الص   علي  النب    أمر امتثلوا  د الصحابة إن -:  ثالثا 

 ر خا  ادو إال أحاد األنصاارو المهااجرين وجاوه من يب َ  لم أن  الرواية ف  ورد حتى

 . يدي  بين الصحابةو رأس  على اللوا و خر  أسامة أن وردو , الجرف الى

 بكر أبا أن الس مو الص   علي  النب    بأوامر الصحابة تمس  عم  بل   د -:  راب ا 

 - الان  علاى اإلجتهااد تقاديم اتجااه يمثال كاان بأنا  المؤلاف يتهما  الاذ و - الصدي 

 ألمار امتثااال أسامة جيش إنفاذ على الس مو لص  ا أفضل علي  النب    وفا  ب د أصر  

 حيااث ماان حينئااذ الظااروف حساساايةو حراجااة مااع ساالمو علياا  هللا صاالى هللا رسااول

 تخطفنا  السابا  أن ظننا ُ  لاو:  عنا  ت االى هللا رضا   االو , الارد  حركة استفحال

 القارى فا  يب َ  لم لوو سلمو علي  هللا صلى هللا رسول ب  أمر كما أسامة ب ث ألنفذ ُ 

 كمااا الجاايش أمياار أسااامة يكااون أن علااى أيضااا الصاادي  أصاارَّ  كمااا.  ألنفذُتاا  غياار 

 فا  بنفسا  عنا  هللا رضا  بكار أبو خر و , سلمو علي  هللا صلى هللا رسول است مل 

 أن أسااامة ماان اسااتأذن أن الاادين  بااالن  ت بااده بلاا و , ماشااياو راكبااا الجاايش تشااييع

 . المدينة ف  ب  يست ين الخطاب بن عمر ل  يتر 

 يجياب أن الخطيارو الكبيار اإلدعاا  هاذا على يصر   هوو بالمؤلف يجدر كان أما (1)

 كااانو , اإلتجاهااان هااذان هنااا  كااان إذا:  هااوو , الحااال بطبي ااة ُيطااَر  تساااؤل علااى

 مان النبا    مو ف هو فما,  الس مو الص   علي  النب    حيا  ف  بدأ  د بينهما الصرا 

 علاى ساتؤثر التا و الخطير  الحالة هذه الكريم القرآن ي ال  لم لماذاو ؟ الصرا  هذا

 لصاال  الصارا  هاذا السا مو الصا   عليا  النبا    يحسام لام لمااذاو ؟ الدعو  مستقبل

 ؟ الحياا  مجااال  كال فا  الادين  للان  المطلا  التساليم علاى القاائم الصحي  المنه 

 المهااجرين جيال فا  راساخاو قااعمي الصارا  هاذا رساول و هللا يتار  أن ي قال كيف

 لم الجاة أثارا نجاد ال لمااذا.  للناا ؟ أخرجا  أماة لخيار الطلي ة هم الذين األنصارو

 الصارا  هذا الس مو الص   علي  النب    يحسم لم كيفو ؟ نبوياو  رآنيا الصرا  هذا

 . ؟ الدعو  مستقبل على خطورت و تأثيره ُينه  بحيث

اارو لهااا يجااد لاان حااائر  سااتبقى ساائلةاأل هااذه بااأن يقااين علااى أناااو    جوابااا التشاايع ُمَنظِّ
 خياال علاىو , الشاي ية النظرياة طوباوياة علاى شااهد  ساتبقى لكنهاا,  موث قااو منطقيا
 . لتحداث  رائت  ف  الخصب المؤلف
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) زعامة اإلمام للدعو  مو ف المسلمين من أطروحة
1
 ب د النب  ) (. (

                                                           

 هاذه الاى الوصاول أجال مان خيالا و فكره أت ب المؤلف أن القضية ف  الطريف (1)

 حاين لكنا و , الصاخر فا  ينحا  كمان نحتهاا عريضاة بادعوى لهاا مه اد الت  النتيجة
 لهاا ياأ ِ  لام كادعوى أيضاا ليقادمها عنادها و اف,  النتيجاة هاذه الى نصل أن لنا أراد
 اتجااه وجود عن المؤلف طنين لكل يجد ال أن القار  ي جب أال أ ولو . واحد بشاهد
 طل بااالم الاادين  للاان  التسااليم ب اادم يااؤمن الصااحابة لاادى راساا و عمياا و واسااع

 مناكفااا يقااف الخااط طاول علااى كااان اإلتجاااه هاذا أنو , علياا  المصاالحة تقااديم إمكاانو
 فا  باالمرار  يشا ر كاان سالمو عليا  هللا صالى أنا  حتاى السا مو الص   علي  للنب   
 فا  المناكفاة هاذه مان شايئا نارى ال ثام,  لا  اإلتجااه هاذ مناكفاة مان األحيان من كثير

 ماان الشااي ة إدعااا  حسااب - عناا  ت ااالى هللا رضاا  علاا    اإلمااام اسااتخ ف موضااو 
 أتيناااا فاااإذا,  السااا مو الصااا   عليااا  النبااا    حياااا  فااا  - اإلساااتخ ف هاااذا حصاااول

م علاا    ت يااين علااى الشااي ة بهااا يسااتدل التاا  بالنصااو   هااذا أن نجااد وجهاا  هللا كاار 
ارو المؤلف ل  طب ل الذ  اإلتجاه  سااكنا يحار  لام النصاو  هاذه أماام خاضا ا,  زم 

 الشاي ة ي تارف كماا عنا  هللا رضا  عمر أن حتى م ها تماهى بل,  عقير  فعير لمو
م ل ل    جا   طالاب أبا  ابان ياا لا  با  با :   اائ  مصاافحا الغادير ياوم وجها  هللا كار 

 بااا   الااى بالنساابة هكااذاو , مؤمنااةو مااؤمن كاال مااولىو مااوال  أمسااي َ و أصاابح َ 
 ماان شاايئا يااذكروا لاام لكاانهم علاا    إمامااة علااى أدلااة الشااي ة ي تبرهااا التاا  النصااو 
 يتصال فيماا ال,  الصاحابة وجاوه مان صادر عليهاا اإلحتجاا و اإلعترا و المنا شة
 فاأين,  الغادير بحاديث يتصال فيماا الو الثقلاين بحديث يتصل فيما الو المنزلة بحديث
 تمسا  التا  النصاو  تلكام كل على ي تر  لم كيفو , ؟ المزعوم اإلتجاه هذا كان

 ماع محادود صال  إبرام علىو , جيش على أسامة تأمير على  تر ي أ,  ؟ بالصميم
 يقا  كتاب كتابة علىو , أصحاب  حيا  الس مو الص   علي  النب    ب  حفظ المشركين

 باازعم ها  التا  اإلساتخ ف  ضاية عان اإلتجااه هاذا يساك  ثام,  الضا ل مان األماة
 هاذا وجاود ادعاى إنماا لافالمؤو . ؟ القضايا تلكم كل من اإلتجاه هذا عند أهم الشي ة
 يوصال أن أجال مان تاأثيره عما و بوجاوده القاار  إل ناا  التنظيار فا  بال و اإلتجاه
 علاى ذكار مماا شا   يان ك  لام أنا  القاار  يكتشاف ثام,  الفار  ماربط الاى القار 
 , اإلسااتخ ف نصااو  ماان الساا مو الصاا   علياا  النباا    حيااا  فاا  الصااحابة مو ااف

 ان كا   اد األطروحاة مان اإلتجااه هاذا مو اف أن ادعاا ب يكتف  أن المؤلف اضطرو
 ماان هاال هااو المنطقاا  السااؤال لكاانو . الساا مو الصاا   علياا  النباا    وفااا  ب ااد ظهاارو

 موا اااف تساااجيل فااا  جريئاااا كاااان الاااذ  المزعاااوم اإلتجااااه هاااذا يساااك  أن الم قاااول
 يسااجل فاا ,  ساالمو علياا  هللا صاالى النباا    حيااا  فاا   ضااايا جملااة علااى اإلعتاارا 

 كانا  إذاو , ؟ م هاا يتمااهى بل المدعى اإلستخ ف نصو  من أ    على تراضااع
 لن كتابا ألمت  الس مو الص   علي  النب    كتابة دون يحول أن على الجرأ  عمر لدى
 عليا  النبا    منا شاة فا  الجرأ  - األ ل على - ل  تكون ف  أ,  يدعون كما ب ده تضل

 علااى نصوصااا الشااي ة ي تبرهااا التاا  نصااو ال تلاا  ماان أ    فاا  الساا مو الصاا  
 . ؟ اإلستخ ف
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) ممثلون ل تجااه الت باد فال
1
علاى هاذه األطروحاة ساببا  وجادوا فا  الان  النباو  (

 ت ااديل, وأمااا االتجاااه الثااان  فقااد رأى أناا  بإمكاناا  أن ملزمااا لقبولهااا دون تو ااف أو

) يتحرر على الصيغة المطروحة
3
أدى اجتهاده إلاى صايغة  من  بل النب  ) ( إذا (

 مع الظروف. أخرى أكثر انسجاما ف  تصوره
                                                           

اار  ماان ُيطلااب حينمااا( 1)  هااذا يمثلااون الااذين الصااحابة عاادد يااذكروا أن التشاايع ُمَنظِّ

 راج نااو الاورا  الاى رج ناا إذاو , جادا محادود عدد على يقتصرون نراهم,  اإلتجاه
 الممكناا  إطاار  فا ي مال كاان السا مو الصا   عليا  النبا    أن مان المؤلاف  الا  ما

 الشا بية القاعاد  إعاداد هاوو مرحلا  هادف علاى عملا  فا  ا تصر فقد لذاو , ال ملية
 فاا  نجاا   ااد أناا و , وفاتاا  ب اادو حياتاا  فاا  الرسااالة زعامااة حااول لإللتفاااف الصاالحة
 طيلاة النباو  ال مال نجاا  حصايلة إن تقاول نتيجاة الاى فسنصال,  الهدف هذا تحقي 
 هاذه فهال,  الت بد  اإلتجاه مث ل الذ  المحدود ال دد ل ذ سوى تكن لم الدعو  عمره
 هاذه هالو , ؟ النباو  لل مال نجاحاا الحصايلة هاذه ُتَ اد هلو , ؟ الحقيقية النتيجة ه 
 , ؟ الشا وبو لتمام السا مو الص   علي  النب    عن تقديمها يمكن الت  الصور  ه 
 عرفتا   ائد أعظم لمينمس غير مفكرون وصف  كما محمد يكون أن استح  بهذا هلو

 أفضا  التا  المقادما  باؤ  علاى النتيجاة بؤ  يدل   أال.  ؟ تاريخها كل ف  البشرية
 . ؟ اليها

 الادعو  لمساتقبل الرسالية األطروحة كان  إذا اإلفترا  هذا منطقيا يص  كيف (3)

 مان المؤلاف يدعيا  ماا ماع فيهاا شاخ  ينساا   اد التا  السياساية بالقيااد  تنحصر ال

 تصاوره فا  انساجاما أكثار أخرى صيغة الى من  إجتهادا المزعوم اإلتجاه هذا ذهاب

 الااذ و الدينياةو الفكريااة اإلماماة جانااب األطروحاة تلكاام تشامل إنماااو , الظاروف ماع

 أودع   د الس مو الص   علي  النب    سنة أن حيث اآلخر  ف  المسلم بمصير يرتبط

 الى مباشر  يبلغها لم األحكام من جملة النب    تر و , المؤلف دعوى حسب عل    عند

 فيكاون,  الادين بتلقا  تتصال  ضاية فهاذه,  الم اين خليفتا  الاى تبليغهاا أوكالو الناا 

 مان اساتثناها  اد االتجااه هذا أن المؤلف أ ر   الت  الغيبيةو ال بادية القضايا حال حالها

 بإمكاناا  أن االتجاااه هااذا رأى كيااف إذن,  الاادين  للاان  المطلاا  التسااليم عاادم نطااا 

 . ؟ الس مو الص   علي  النب     بل من المطروحة الصيغة من التحرر

,  الشاي ةو التشايع لاوالد  تنظياره فا  المؤلاف اليا  ذهاب ما أن القار  يجد هكذاو   

 الحقيقااةو . منطقاا  جااواب دون حااائر  تبقااى االسااتفهام ع مااا  ماان لساايل بابااا يفاات 

 ت ليقاا و منا شاا  مان ذكرنااه ما أمام ينهار ذ ال المؤلف تنظير بط ن ه  الدامغة

 . استفهام ع ما  من - بح  - وض ناهو
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) وهكااذا ناارى أن الشااي ة ولاادوا منااذ وفااا  الرسااول ) (
1
مباشاار , متمثلااين فاا   (

ألطروحة زعامة اإلمام عل  ) ( و يادت  التا  فار   المسلمين الذين خض وا عمليا

 االبتدا  بتنفيذها من حين وفات  مباشر . النب 

) يفةإنكاار ماا اتجها  إليا  الساق و د تجسد االتجاه الشي   مناذ اللحظاة األولاى فا 
3
) 

 اإلمام عل  ) ( وإسناد السلطة إلى غيره. من تمجيد ألطروحة زعامة

) ذكاار الطبرساا 
2
 ااال:  لاا  لج فاار باان محمااد  فاا  االحتجااا  عاان أبااان باان تغلااب, (

هاال كااان أحااد فاا  أصااحاب رسااول هللا أنكاار علااى أباا   الصاااد  ) (: ج لاا  فاادا 

ن المهااجرين: خالاد بان ما ف ل ؟  ال: ن م كان الذ  أنكر علي  اثنا  عشار رجا  بكر
                                                           

 أن ناارى الشااي ةو التشاايع والد  حااول المؤلااف تحلياال بطاا ن ماانو هكااذاو أ ااول( 1)

 باأمر المنصاوبة اإلماماة أطروحاة وجاود أساا  علاى القاائم الماذهب  بالم نى الشي ة
 .سلمو علي  هللا صلى هللا رسول وفا  إثر أص  وجود لهم يكن لم ت الى هللا من

 هاوو ذلا  ص  إن - السقيفة عن  تمخض  ما مع ينسجموا لم الذين الصحابة إن( 3)

 رضا  الصادي  بكار أب  بي ة عن األول  تخلفهم يكن لم - مستقلة دراسة الى بحاجة
 ,  االىت هللا مان باأمر المنصاوبة اإلماماة بأطروحاة تمساكهم مان ناشئا عن  ت الى هللا
م علاا    الااى يميلااون كااانوا ألنهاام إنماااو  مااع انسااجاما أكثاار كااانواو , وجهاا  هللا كاار 

 ,ت االى هللا باأمر منصوبا لكون  ال بالمنصب أح  يرون  كانواو , زعامت و شخصيت 
 تما  التا  الطريقاة على اعترضوا ألنهم ربما أو.  للقياد  األصل  يرون  ألنهم إنماو
 من حول  رار أخذو األمر تداول ف  الجميع إشرا  ضرور  يرون كانواو البي ة بها

 . الس مو الص   علي  النب    يخلف

 الساند ضا يفة جهاة من فه ,  الزائفة الرواية بهذه المؤلف استشهاد ال جيب من( 2)

 ال ها  ثانياة جهاة مانو , أنفساهم اإلمامياة عناد الرجال علم  واعد تقتضي  ما بحسب

 , عنادهم تصا  لامو طار هم من تروَ  لم حيث اإلمامية غير على بها لإلحتجا  تصل 

 فاا  الماذكور اإلنكاار هاذا حادوث عادم علاى يادل بماا م ارضاة ها  ثالثاة جهاة مانو

 على الصحابة هؤال  من اإلنكار وج  الرواية ف  ُيذَكر لم راب ة جهة منو , الرواية

 اإللتاازام لجهااة كااان اإلنكااار أن الروايااة بهااذه ُيثِباا  أن للمؤلااف أياان فماان,  بكاار أباا 

 . ؟ ت الى هللا بأمر المنصوبة اإلمامة بأطروحة

خ أن يمكن هل برب  ل   لو    رساول ب اد اإلس م تاري  ف  حصل انقسام ألهم ُيؤرَّ

 ,ذكرناها؟ الت  الخلل أوج  من فيها ما مع الرواية هذه بمثل سلمو علي  هللا صلى هللا

 بحكام اسات داد لا  يكاون ربماا الاذ  الشاي   إ ناا  بإمكانا  أن يرى المؤلف كان إذاو

 بهاا ُيقِناع أن يمكنا  كياف لكان,  تاد ي  دون مان الرواياة بهاذه للقباول انتمائا و تربيت 

 بااالمنه  ملتزماا الحقيقااة عان باحثاا كااان إذا آخار دياان مان أو كاان ساانيا الشاي   غيار

 . ؟ البحث ف  ال لم 
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الفارساا , وأبااو ذر الغفااار , والمقااداد باان األسااود,  ساا يد باان أباا  ال ااا , وساالمان

التيهان, وعثماان بان  بن ياسر, وبريد  األسلم , ومن األنصار: أبو الهيثم بن وعمار

 الشهادتين, وأب  بن ك ب وأبو أيوب األنصار . حنيف, وخزيمة بن ثاب  ذو

بالن , واالتجاه اآلخر المقابل ل  يمثال  التجاه الشي   يمثل الت بد: إذا كان ايقالو د 

با , ماع أناا  ي ن  أن الشي ة يرفضون االجتهااد وال يسامحون ألنفساهم االجتهاد, فهذا

 نجد أن الشي ة يمارسون عملية االجتهاد ف  الشري ة دائما.

وجوبا كفائيا هاو  جائزا بل واجبا والجواب: إن االجتهاد الذ  يمارس  الشي ة ويرون 

 الحكاام ماان الاان  الشاارع , ال االجتهاااد فاا  رفاا  الاان  االجتهاااد فاا  اسااتنباط

غياار جااائز, واالتجاااه  الشاارع  لاارأ  يااراه المجتهااد أو لمصاالحة يخمنهااا, فااإن هااذا

بهااذا الم نااى ونحاان حينمااا نتحاادث عاان  يااام  الشااي   ياارف  أ  ممارسااة ل جتهاااد

 صدر اإلس م: اتجاهين منذ

 جاه الت بد بالن .أحدهما: ات

 واآلخر: اتجاه االجتهاد.

)ن ن  باالجتهاد االجتهاد ف  رف  الن  أو  بول .
1
) 

تغييرياة شااملة تحااول تغييار  طبي   ف  ظال كال رساالة  ش و يام هذين االتجاهين 

الرواساب  فإنها تتخذ درجا  مختلفة من التأثير حسب حجم الوا ع الفاسد من الجذور

)الجديااد  ودرجااة والئاا  لهااا. الفاارد بقاايم الرسااالة المساابقة وماادى انصااهار
3
وهكااذا  (

                                                           

 عليا  النبا    حياا  فا  ال الصاحابة عناد موجاودا يكان لام اإلجتهااد مان اللاون هذا( 1)

 الاادائر  إطااار فاا  يتحاار  اجتهااادهم كااان إنماااو , وفاتاا  ب ااد الو الساا مو الصاا  

 التا  النصو  بين التمييزو مقاصده فهمو الن  مع الت امل ف  شرعا بها المسمو 

 مااا بااين التميياازو , متغياار  أحكامااا تتضاامن التاا  النصااو و ثابتااة أحكامااا تتضاامن

 عناا  صاادر ماااو إلهاا  لحكاام مبلغااا بوصااف  الساا مو الصاا   علياا  باا   الن عاان صاادر

 اإلتجاهاا  ضاو  فا  نا  فيا  لاي  فيماا اإلجتهااد الاى مضاافا,  لتمر ولي ا بوصف 

 ي نا  ال اإلجتهااد فا  خطاأ فا  الصاحابة ب ا  و و  افترا و , للنصو  ال امة

 هام إنمااو , الن  مقابل ف  اإلجتهادو الن  رف  من انطلقوا  د اجتهادهم ف  أنهم

 فاا  أخطااأوا لكاانهم شاارعا بهااا المساامو  الاادائر  فاا  اإلجتهاااد  ضااية ماان انطلقااوا

 . اإلجتهادية الممارسة

قد ظهر بوضوح عدم صحة دعوى المؤلف , فلم يكن هناك انقسام بينن الحيحابة  (3)

ت رضي هللا عنهم الى اإلتجاهنن اللذين ادعاهما المؤلف , و ظهر فنما تقدم مين تللنقيا

و اإليمياني فيي  الروحيأن جنل المهاجرين و األنحار كان على درجة من اإلنحهار 

الرسييالة بمييا ال يمسيي  مجيياال لرمنيي  بمييا رميياع المؤلييف , و أعنييد الت كنييد هنييا علييى أن 

دراسة سيلوك وجيوع الحيحابة اليذين يحينمهم المؤليف عليى أنهيم مين اإلتجياع اليذ  ال 
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بالرساالة  الذ  يمثل الت بد بالن  يمثل الدرجة ال ليا من االنصهار ن رف أن االتجاه

إطااار الاان  وبااذل الجهااد فاا   والتسااليم الكاماال لهااا وهااو ال ياارف  االجتهاااد ضاامن

 استخرا  الحكم الشرع  من .

ال ي نااا  الجماااود  أيضاااا إلاااى أن الت باااد باااالن  ومااان المهااام أن نشاااير بهاااذا الصااادد

) والتصلب
1
التطور وعوامل التجديد المختلفة ف  حياا   الذ  يت ار  مع متطلبا  (

كااام  دون  الت بااد بااالن  م ناااه كمااا عرفنااا الت بااد بالاادين واألخااذ باا  اإلنسااان فااإن

مسااير  عناصر المرونة والقدر  على  تب ي  وهذا الدين نفس  يحمل ف  أحشائ  كل

 بكل ما يحمل من ألوان التجديد والتطور, فالت بد ب  الزمن واستي اب 

 على الخل  واإلبدا  والتجديد. وبنص  ت بد بكل تل  ال ناصر وبكل ما فيها من  در 

) هااذه خطااوط عامااة عاان تفسااير
3
طبي يااة فاا  أطااار الاادعو   التشاايع بوصااف  ظاااهر  (

وإمامااة أهاال  لتلاا  الظاااهر  الطبي يااة.الشااي ة كإسااتجابة  اإلساا مية, وتفسااير ظهااور
                                                                                                                                                                      

في كل مجياالت الحنيا, , تق يي بي نهم كيانوا عليى يؤمن بالتسلنم المطلق للنص الديني 

درجة عالنة من الوالء للرسول و الرسيالة و اإلنحيهار بقنمهيا و تلالنمهيا , فيت يتي تى 

 في حقهم ما ادعاع المؤلف .

الييذ  كييان يمارسيي   االجتهييادنقييول  ن و ونحيين هنييا نقلييي الق يينة علييى المؤلييف (1)

 نميا و ال يرف ي  ,و   كان يتلامل مي  الينصالححابة ال يلني عدم التلبد بالنص , ألن

 كان يتحرك في الدائر, المسموح لإلجتهاد أن يتحرك فنها .

قد تبنّن بوضوح أن التشن  ال يُلبِّر  طتقا عن ظاهر, طبنلنة في  طيار اليدعو, و  (3)

 أن الشنلة لم يوجدوا كاستجابة لتلك الظاهر, المزعومة.و اإلستمنة ,

 ذا لييم يكيين التشيين  ظيياهر, طبنلنيية فييي  طييار الييدعو,  -ل التييالي   هنييا يرييار السييؤاو   

لم يكن ظهور الشنلة على مسرح التاريخ استجابة لهذع الظاهر, , و اإلستمنة نمسها ,

 فما هو التمسنر الواقلي الححن  لهذع الظاهر, ؟ .

يخيرج و  ن الجواب التمحنلي المدعوم بالتوثنق الللمي , يحتاج الى كتياب مسيتقل ,   

عن حدود التللنق على هذا الكتنّيي اليذ  أجرجي  المؤليف كبحيث مكرّيف لتمسينر والد, 

مكرّمة أي يا بميا و الذ  أردنا لهوامشنا علن  أن تكون مرّكز,و وجود الشنلة ,و التشن 

لليّل هللا تليالى و طبنلة الطرح اليذ  كتيي المؤليف بحري  فيي  طيارع ,و حجمو يتناسي

لكين الجيواب و التوثنيق تمسينر هيذع الظياهر, .و ول بالتمحينليوفقني إلنجاز كتاب يتنا

الذ  يمكنني الت كند علن  ال سنما في ضوء المناقشيات التيي نقيدنا بهيا تمسينر  اإلجمالي

 الشينلة , هيو أن هيذع الظياهر, لنسيل أصينلة فيي وجودهيا ,و المؤلف لظياهر, التشين 

ر عهييد الختفيية تحركييل علييى مسييرح األحييداخ فييي أواجييو  نمييا هييي ظيياهر, ولييدتو

الراشد, بملل عوامل للي بل يها دورا رئنسينا فيي  حيداخ انقسيام عقائيد  فيي األمية 



 هوامش على كتاب بحث في الوالية
 

 
106 

 الظاااااااهر  الطبي يااااااة ت باااااار عاااااان البياااااا  واإلمااااااام علاااااا , التاااااا  تمثلهااااااا تلاااااا 

) ماااااااارج يتين:
1
 ة, واألخاااااااارى المرج يااااااااةــــااااااااـالفكري إحااااااااداهما المرج يااااااااة (

                                                                                                                                                                      

 تماسيكهاو جماعتها ي يرب عليى طيول الخيد وحيدتهاو عبر  يجاد انشقاق عن ثقافتها

 وتحريك الحراع الداجلي فنها . يبقى عنحرا في  قتقهاو

أساسيها و تي هيي جيوهر اللقنيد, الشينلنةيقرر ُمنَظِّرو التشن  في بنانهم لإلمامة ال (1)

أن فييي اإلماميية جييانبنن , يحييطلحون علييى األول عنييوان اإلماميية الديننيية أو بتلبنيير 

يحييطلحون علييى الريياني عنييوان اإلماميية السناسيينة أو و المؤلييف المرجلنيية المكرييية ,

 .االجتماعيو بتلبنر المؤلف المرجلنة في اللمل القناد 

نة أن اإلمام كالنبّي في قنمومت  على الدين , فكما أن النبيّي لي  يريدون باإلمامة الدينو  

بحكيم ملرفتي  و أحكامي  ,و تلالنمي و القنمومة على الدين بحكيم  حاطتي  بممياهنم اليدين

 المسييتمد, ميين هللا تلييالى مباشيير, , فنتحّمييل بوصييم  قنّمييا علييى الييدين مسييؤولنة حمظيي 

المنححر, في أجذ الدين , فكذلك اإلميام  يكون المرجلنةو هداية البشر الن  ,و تبلنغ و

 بالتييالي فاإلماميية هييي امتييداد للنبييو, انيير أن المييارق بيينن النبيييّ و , ليي  هييذع القنموميية ,

اإلمام هو في تلقي الوحي اليذ  ي تني  بوصيم  نبنّيا يتلقيى كيتم هللا تليالى الُمنيزل اليى و

أما ميا عيدا ذليك , و قط  بوفات  ,قد انو يبَلُِّغ  النهم , فهذا األمر جاص بالنبّي ,و الناس

يريدون باإلمامة السناسينة و فنشترك اإلمام م  النبّي في سائر مهمات اإلمامة الديننة .

 الحكم .و منحي قناد, الناس عبر تولّي السلطة

تيينص عقنييد, التشيين  علييى أن اإلماميية بكييت جانبنهييا هييي مقييام  لهييي ال يناليي   ال ميين و  

المقييام , فحييال اإلماميية فييي هييذا الشيي ن كحييال النبييو, , ال تربُييل يختييارع هللا تلييالى لهييذا 

قيد رتّيي ُمنَظِّيرو التشين  و تلننن بنص شيرعي .و للشخص  ال باصطماء من هللا تلالى

أصييل ميين و علييى هييذا المهييم لإلماميية , أن اإلماميية ركيين أساسييي ميين أركييان اإلسييتم

 أصول اإليمان .

السناسييي ثابتية ألشييخاص و اميية بجانبنهيا اليدينيييذهي ُمنَظِّيرو التشيين  اليى أن اإلمو   

ذريتيي  , زاعميينن أن هييذا المقييام و السييتمو محييددين ميين أهييل بنييل النبييّي علنيي  الحييت,

اإللهي قد منح  هللا تلالى لهيم عليى وجي  الخحيوص دون انيرهم , سيواء أ كيان ذليك 

بييوت هييذا أن ثو سييلم أو ميين انييرهم ,و الغنيير ميين قرابيية النبييّي األكييرم صييلى هللا علنيي 

 أسمائهم .و المقام لهؤالء األشخاص المحددين قد تم بالنص الشرعي علنهم بذواتهم

ال شك فيي بطيتن هيذع النظريية التيي ال تُلبِّير عين ُملطيى دينيي  سيتمي بقيدر ميا و   

سنة نبن  المحيطمى و تُلبِّر عن نسج فكر  ال يمتلك رصندا حقنقنا من كتاب هللا تلالى

مينهم المؤليف و -م رام كل المحاوالت التي بيذلها متكلميو الشينلة الستو علن  الحت,

لإلسييتدالل علييى هييذع النظرييية , سييواء فييي ممهومهييا اللييام أو فييي  -فييي كتابيي  هييذا 

 النقلنة على اإلمامة .و محاديقها , مما أسموع باألدلة اللقلنة
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وكلتاااا المااارج يتين كانتاااا تتماااث ن فااا    ,ـــاااـ  ال مااال القيااااد  واالجتماعـــــــاااـف 

) النباا  ) ( شااخ 
1
) -علااى ضااو  مااا درساانا ماان ظااروف  - بااد وكااان ال (

3
أن ( 

لتحمل كلتاا المارج يتين, لكا  تقاوم  يصمم الرسول األعظم ) ( االمتداد الصال  ل 

) بمت الفراغا  المرج ية الفكرية
2
المفهوم  الت   د تواجهها ذهنية المسلمين وتقديم (

حياا , وتفساير ماا  ضاايا الفكار وال المناسب, ووجهة النظر اإلس مية فيما يستجد من

للمرج يااة  م طيااا  الكتاااب الكااريم الااذ  يشااكل الصاادر األول يشااكل ويغماا  ماان

) القيادية االجتماعياة بمواصالة المساير  الفكرية ف  اإلس م, ولك  تقوم المرج ية
1
) 

 اإلس مية ف  خطها االجتماع . و ياد  التجربة

 كااام الظاااروف التااا بح و اااد جم ااا  كلتاااا المااارج يتين ألهااال البيااا  علااايهم السااا م

) درسناها
5
)   

                                                                                                                                                                      

اإلمامية محاولة المؤلف في هيذا الكتياب نميوذج مين نمياذج اإلسيتدالل عليى نظريية و  

قد تبينّن مين مناقشياتنا لهيا بطيتن هيذع المحاولية التيي هيي فيي و بالممهوم الشنلي لها ,

و فييي كتابنييا  والواقيي  الموضييوعي . الواقيي  مجييرد نسييج فكيير  فييي منيي ى عيين الحقنقيية

 ) تحاف السائل ( بحث جاص في نقد نظرية اإلمامة الديننة عند الشنلة اإلمامنة .

 هييي ميين مهاميي  كنبييّي ,و لنيية الديننيية ثابتيية ليي  بحكييم نبوتيي هييذا طبنلييي , فالمرجو( 1)

يقينم شيرع هللا و المرجلنة السناسنة ثابتة ل  بتخويل من هللا تلالى ل  لنحكم بنن الناسو

السيتم بتكلنيف مين هللا و تلالى في المجتم  , فهي مسؤولنة قام بها النبّي علن  الحيت,

ساسيي فيي الشيريلة اإلسيتمنة , جليل هللا تلالى لنشغل مقام الحاكمنة الذ  هيو جيزء أ

 الستم .و تلالى تولن  بتكلنف من  ال عبر الشورى من جحائص نبن  علن  الحت,

 ات   بطتن هذع التبُديّة التي يدعنها المؤلف .و 3))

أبلييا الرسييالة كامليية انيير و السييتم قييد أدى مييا علنيي و بمييا أن النبييّي علنيي  الحييت, (2)

بميا و المقهياء بالشيريلة ,و عّد في صحابت  نخبة من الللماء بالدينأو منقوصة للناس ,

بميا أن و استنلاب تطوراتي  ,و أن الشريلة تحمل في طناتها القدر, على مواكبة الزمن

ك عجليية اإلجتهيياد فييي طريقهييا و فييي اليينص الييديني الممارسيية النبوييية ملطنييات تَُحييرِّ

مرجلنة ديننة ملننة بي مر مين  ضرور, تدعو الى وجود الفتراضالححن  , فت وج  

 نميا تيتم تغطنية و تنححر بهيا القنمومية عليى اليدين ,و هللا تلالى لتكون امتدادا للنبو, ,

بآلنية اإلجتهياد و المقهاء بالشيريلةو حاجة األمة الى الملرفة الديننة عبر الللماء بالدين

 في الوقائ  المتجدد, .

و تبنّتها , فبإمكان األمة أن تُميرزَز هيذع القنياد, لشورى آلنّة أقّرتها الشريلة بما أن ا (1)

و الخطوط التي وضلتها الشيريلة للميل الشيورى , و  المبادئَعبر الشورى في  طار 

يمارس حننئٍذ القائد الذ  وضلت  الشورى في ُسّد, الحكيم مهامي  القناديية فيي المجتمي  

ى أن تكون المرجلنية في  طار شرع هللا تلالى , و ال وج  الفتراض ضرور, تدعو ال

 القنادية اإلجتماعنة منحوبة من هللا عّزو جّل .

 عدم مطابقتها للواق  .و الخلل في دراسة المؤلف أوُج ُ تبنَّنل بوضوح و( 5)
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) الشريفة تؤكد ذل  باستمرار. وجا   النصو  النبوية
1
 والمثاال الرئيسا  للان  (

) النبااو  علااى المرج يااة الفكريااة حااديث الثقلااين
3
)إناا   رسااول هللا ) (: إذ  ااال (

                                                           

قد ات   من مناقشاتنا للمؤلف أن موضوع اإلمامية بيالممهوم الشينلي يحتياج اليى  (1)

بنحييوص و الخييتفو ل الجييدلدامغيية ال تقبييو  قاميية الحجيية بنحييوص قرآننيية واضييحة

الستم بإجراءات لتربنل هيذع اإلمامية و يستلزم قنام النبّي علن  الحت,و نبوية قطلنة ,

النحوص النبوية التي يستدل بها الشينلة ال تينه  و كل ذلك لم يتحقق ,و في الواق  .

 د .السنو لنس فنها نص واحد يجم  ستمة المتن الى قطلنة الداللةو بإثبات مدعاهم ,

ال يحييل  حييديث الرقليينن إلثبييات المرجلنيية المكرييية ألهييل البنييل رضييي هللا تلييالى (3)

 عنهم , ألن حيديث الرقلينن م يطرب الميتن , حنيث ليم يُيرَو عليى وجي  واحيد محيدد ,

  نمييا رو  بلييد, وجييوع فييي بل ييها مييا يغيياير الييبل  اوجيير ميين حنييث الم ييمونو

القاعيد, الللمنية و عليى وجي  مغياير .تار, أجرى و المدلول , فرو  تار, على وج  ,و

في الحديث الم طرب تق ي بلدم صيحة اإلسيتدالل بي  مين الوجي  اليذ  اجتليف فني  

 - ذلك  م مون  . توضن و النقل لمتن 

 ن هذا الحديث رو  تار, على الشكل التالي الذ  ورد فيي صيحن  مسيلم عين زييد     

أال أيها النياس فإنميا أنيا بشير يوشيك  سلم قال  و بن أرقم عن رسول هللا صلى هللا علن 

النيور و أنا تارك فينكم ثقلينن أولهميا كتياب هللا فني  الهيدىو أن ي تي رسول ربّي ف جني

أهيل بنتيي و راَّي فن  , ثم قال  و استمسكوا ب  فحثَّ على كتاب هللاو فخذوا بكتاب هللا

 أذكركم هللا في أهل بنتي أذكركم هللا في أهل بنتي .

الرجيوع و ليزوم اتبياعهمو بهذا الشيكل ال داللية فني  عليى  مامية أهيل البنيلالحديث و  

 نمييا يييدل علييى التوصيينة بهييم فيينُمهَم منيي  وجييوب و اليينهم بوصييمهم أئميية علييى النيياس ,

 اإلحسان النهم .و احترامهمو مودتهم

سيلم قيال    نيي أوشيك و رو  الحديث بشكل آجر هو أن رسيول هللا صيلى هللا علني و  

  ني تارك فنكم الرقلنن كتاب هللا حبل ممدود من السماء اليى األرضو جنيأن أدعى ف 

 ن اللطنييف الخبنيير أجبرنييي أنهمييا ليين يمترقييا حتييى يييردا عليييَّ و عترتييي أهييل بنتييي ,و

 الحوض فانظروا كنف تخلموني فنهما .

الحديث بهذا المتن ال يح  أن يُستدل ب  على  مامة اللتر, , فت ظهور ل  فيي ذليك و  

 نميا الظياهر مني  بيدون تكليف فيي المهيم هيو التوصينة و ال يتلنَّن من  هيذا الملنيى ,و ,

اإلهتميام و سلم في الكتاب هو اللميلو ُحسُن جتفت  صلى هللا علن و اللتر, ,و بالكتاب

اإلحسيان النهيا , فهيو الملنيى و احترامهياو ُحسُن جتفتي  فيي اللتير, هيو مودتهياو ب  ,

 لرجل في أهل  .المنساق عرفا من جتفة ا

سيلم )لين يمترقيا( , ملنيى و لكن المستدزل بهذا المتن يسيتنبزد مين قولي  صيلى هللا علني و

عيدم انمحيال اللتير, عين الكتياب , و اللتير,و اإلمامة , باعتبار أن اإللتقاء بنن الكتاب
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اإلنمحيال و  ال لو ليم تكين اللتير, ملحيومة فسنححيل التباعيدو يلني عحمة اللتر, ,

عحمة اللتر, يجللها المرجلنة الوحند, الحالحة لإلتِّبياع عليى و الكتاب .و ,بنن اللتر

 طول الخد .

الغريي في هذع المقر, هو أن اللتر, ال تُطلق  طتقا حقنقنا  ال على األدننن من وليد و  

السييتم أوضيي  ذلييك حسييي نييص و أن النبييّي علنيي  الحييت,و أقاربيي  , ال سيينماو المييرء

علن  فليدم افتيراق اللتير, عين الكتياب اليى ييوم القنامية و نتي ( ,الحديث بقول  ) أهل ب

بالوفيا, ينمحيل المتيوفى عين الكتياب , ألن و لنس ل  محداق , ألن األدننن سنُتوفون ,

الكتاب حاضر موجود بنن الناس, بننميا أهيل البنيل األدنيون نسيبا سيننتقلون اليى عيالم 

ينقطييي  أي يييا ارتبييياطهم و لييين يكونيييوا موجيييودين حاضيييرين بييينن النييياس ,و اوجييير,

) لين ( تمنيد و ك شخاص بالكتاب, بننما اللبار, فيي ميتن الحيديث تقيول   ) لين يمترقيا (

 اإلستقبال .

سيلم قيال    نيي تيارك و رو  الحديث بوج  ثالث هيو أن رسيول هللا صيلى هللا علني و  

ترتيي عو فنكم ما  ن تمسكتم ب  لن ت لوا بليد  أحيدهما أعظيم مين اوجير , كتياب هللا

 أهل بنتي .

 مامتها , حنث يُمهَم من الحيديث و هذا الوج  هو الذ  فن  داللة على مرجلنة اللتر,و 

اللتير, عاصيم و قد صّرح الحديث ب ن التمسيك بالكتيابو النها ,و اإلرجاع الى الكتاب

 من ال تل .

هيي أن الحيديث قيد أهميل و قد سّجل بل  أهل الم ل متحظة وجنهية فيي المقيام ,و 

 سيينتيو سييلم طبقييا للرواييية   كتيياب هللاو كيير السيينة نهائنييا , فلييم يقييل صييلى هللا علنيي ذ

ل السنةو أقيول م ينما    ن و هي األسياس الرياني بليد الكتياب ؟ .و عترتي . فكنف يُهمز

مرجلنة اللتر, سواء أ كانل في عرض السنة أو في طولها , ال تُلغي السنة . فإنها  ن 

نبهييا , فسييتكون محييدرا ثالرييا , فكنييف يُهَمييل ذكيير الييى جو كانييل فييي عييرض السيينة

  ن كانل في طولها , فهي  ذن متمرعة عنها , فكنف يُذَكر الميرعو المحدر الراني ؟ ,

 -علييى األقييل  -يُهَمييل ذكيير األصييل ؟ , األميير الييذ  يجلييل فييي الحييديث ثغيير, توجييي و

لحديث  ن استُدزل ب  هذع الرغر, قائمة في الوج  الراني الذ  رو  علن  او التوقف فن  .

 على  مامة اللتر, .

 بالرام من كل ما تقدم , فإنك قد وقمل على أن الحيديث ليم يُيرَو عليى وجي  واحيد ,و  

 نمييا علييى و الوجيي  األول فنيي  ال يييدل علييى اإلماميية ,و  نمييا رو  بيي كرر ميين وجيي  ,و

احتمياال عين بما أن الروايات بوجوهها المختلمة تتحدخ جزميا أو و اإلحترام ,و المود,

واقلة واحد, قنل فنها الحديث , لذا بمقت ى القاعد, المتقدمية فيي التلاميل مي  الحيديث 

داللية عين و الم طرب , عدم صحة اإلسيتدالل بي  مين الوجي  اليذ  يختليف م يمونا
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إلاى  هللا حبل ممدود من الساما  وإن  تار  فيكم الثقلين كتاب أوش  أن أدعى فأجيب

أنهماا لان يفتر اا حتاى ياردا  وإن اللطياف الخبيار أخبرنا  عترت  أهل بيتا األر  و

أخار  ذلا  الحااكم فا  مساتدرك  علاى ) عل  الحو  فانظروا كيف تخلفون  فيهما.

وأحمد بان حنبال وغيارهم مان الحفااظ عان أكثار مان  الصحيحين والترمذ  والنسائ 

 (عشرين صحابيا

القيااد  االجتمااع , حاديث  ة ف  ال مالوالمثال الرئيس  للن  النبو  على المرج ي

) الغدير
1
بساند مجماع علاى صاحت  عان زياد بان أر ام  اال:  حياث أخار  الطبرانا  (

أيهاااا الناااا  يوشااا  أن  رساااول هللا ) ( بغااادير خااام تحااا  شاااجرا  فقاااال: خطاااب

 ااالوا نشااهد أناا   مسااؤولون فماااذا أنااتم  ااائلون؟ فأجيااب وإناا  مسااؤول وإنكاام أدعااى

هللا  فجزا  هللا خيرا. فقال: ألاي  تشاهدون أن ال إلا  إال وجاهد  ونصح  بلغ    د

 وأن المو  ح  وأن الب ث وأن جنت  ح  وأن ناره ح  وأن محمدا عبده ورسول 

 يب ث من ف  القبور؟ آتية ال ريب فيها وأن هللا ح  ب د المو  وأن الساعة

 هللا مااوال  وأنااا أيهااا الناا  إن اللهام أشااهد. ثاام  اال: يااا فقاالوا بلااى نشاهد بااذل .  ااال:

-ي نا  علياا  -فهاذا ماواله  من أنفسهم فمن كنا  ماواله مولى المؤمنين وأنا أولى بهم

وحديث الغدير مستفي  ف  كتب الحديث عناد ) عاداه.اللهم وال من وااله وعاد من  

الشااي ة والساانة م ااا و ااد أحصااى ب اا  المحققااين عاادد روا  الحااديث ماان الصااحابة 

عددهم من التاب ين فكانوا أكثر مان ثماانين تاب ياا وعاددهم مان من مائة و فكانوا أكثر
                                                                                                                                                                      

الوج  اوجر الذ  رو  علن  الحيديث . فالنتنجية هيي عيدم صيحة اإلسيتدالل بالحيديث 

 ة .من الوج  الدال على اإلمام

أضف على ذلك , أن الحديث بوجه  الدال على اإلمامة , م افا اليى اإلشيكال اليذ    

فيي الوجي  الراليث مين و ذكرناع على متن  , أ  الرغر, في المتن نمس  في الوجي  الرياني

 ذين الوجهنن لم ترد بطرق صحنحة .روايات  , فروايات  به

اإلماميية يسييتدعي عييد,  ن منطييق طبنليية األشييناء فييي موضييوع بحجييم موضييوع  (1)

قد تقدم فيي مناقشياتنا و  جراءات منها وجود النص الجلّي القاط  الحاسم لماد, الجدل ,

المتليارف و سلم لإلجراءات المطلوبةو للمؤلف عدم اتخاذ النبّي األكرم صلى هللا علن 

علنها عقتئنيا فيي موضيوع بمريل هيذا الموضيوع . ثيم  ن حيديث الغيدير اليذ  اعتبيرع 

كسائر متكلمي الشنلة المريال الرئنسيي عليى المرجلنية السناسينة , قيد تماوتيل  المؤلف

ما عدا جملة ) من كنُل موالع فلليّي ميوالع (  -الروايات في نقل  سواء من حنث المتن 

الحيديث مي  و المتبسيات التيي اكتنمتي  ,و أو من حنث الحدخ الذ  قنيل فني  الحيديث -

ة اعتيرف بهيا بلي  كبيار متكلميي الشينلة . فهيل هيذع حقنقيو كل ذلك لنس نحا جلنّا ,

الخطييور, بيينص انيير جلييّي وقيي  و بهييذع األهمنييةو تقييام الحجيية علييى أميير بهييذا الحجييم

 نقل  ؟ .و اإلجتتف في متبسات 
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 القارن الثاان  فكاانوا  راباة ساتين شخصاا مان حفااظ الحاديث ورجاالتا  وهكاذا حفاظ

 (الحظ كتاب الغدير للشي  األمين .

) عاادد كبياار ماان أمثالهمااا وهكااذا جسااد هااذان النصااان النبويااان الشااريفان فاا  
1
كلتااا  (

 علاايهم الساا م. و ااد أخااذ االتجاااه اإلساا م  القااائم علااى ياا الماارج يتين فاا  أهاال الب

) الت بد
3
المارج يتين وهاو اتجااه  بنصاو  النبا  ) ( بكا  النصاين, وآمان بكلتاا (

كانا  المرج ياة القيادياة االجتماعياة لكال إماام  المسلمين الموالين ألهال البيا . ولائن

مطلقاة ال تتقياد  قيقة ثابتاةللسلطة خ ل حيات  فإن المرج ية الفكرية ح ت ن  ممارست 

ماادلولها ال ملاا  الحاا  فاا  كاال و اا  فمااا دام  بزمااان حيااا  اإلمااام. وماان هنااا كااان لهااا

وحراماا   إلااى فهاام محاادد لإلساا م وت اارف علااى أحكاماا  وح لاا  المساالمون بحاجااة

 الفكرية المحدد  ربانيا المتمثلة ومفاهيم  و يم  فهم بحاجة إلى المرج ية

 ت الىأوال: ف  كتاب هللا  

البيا  التا  ال تفتار  ولان  وثانيا: ف  سنة رسول  ) ( وال تر  الم صومة من أهال

 الرسول األعظم. تفتر  عن الكتاب كما ن 

) وأما االتجاه اآلخر ف  المسلمين
2
بادال عان الت باد باالن ,  الذ   ام على االجتهاد (

لقياديااة التاا  الرسااول األعظاام ) ( تسااليم المرج يااة ا فقااد  اارر فاا  البااد  عنااد وفااا 

ومتحركااة  الساالطة إلااى رجاااال  ماان المهاااجرين وفقااا العتبااارا  متغياار  تمااار 

) ومرنة,
1
السالطة ب اد وفاا  النبا  مباشار  علاى  وعلى هادا األساا  تسالم أباو بكار (

                                                           

ال يوجييد نييص واحييد ميين بيينن النحييوص التييي اسييتدل بهييا متكلمييو الشيينلة علييى 1) )

 الداللة .و المتن قطلنة الحدور السناسي يجم  الى ستمةو اإلمامة بجانبنها المكر 

بشييكل حاسييم عييدم انقسييام الحييحابة الييى اإلتجيياهنن اللييذين و أوضييحنا فنمييا سييبق  (3)

األنحار بمجموع  كان يلتزم بالتلبيد بيالنص و أن جنل المهاجرينو يدعنهما المؤلف ,

ا لم يكن في اجتهادات  جارجا عن الدائر, المسموح بهيو الديني في كل مجاالت الحنا, ,

 شرعا في التلامل م  النص الديني .
 وصف المؤلف اإلتجاع األول باإلتجاع اإلستمي , بننما جّردع هنا عن هذع الحيمة2) )

هيذا يييدلل علييى أن المؤليف يييرى فيي اإلتجيياع الريياني و اعتبيرع اتجاهييا فيي المسييلمنن ,و

دى جنيل كنمما كان فقيد ات ي  عيدم وجيود هيذا اإلتجياع ليو انحرافا عن منهج اإلستم .

 األنحار .و الححابة من المهاجرين

 -في هذا الكتم مواض  للنظر    (1)

االبنيية جنييل الحييحابة قييد ااتحييبوا و يلتبيير الشيينلة أن الخلميياء الراشييدين -أوال     

رتّبيوا عليى ذليك ميوقمهم الشيديد السيلبنة مين و السلطة من علّي كّرم هللا تلالى وجهي  ,

 الخلماء .و الححابة

ييل دعييوى الشييينلة ن درا      سيية موضييوعنة مت ننيية سييتقودنا اليييى قييراء, واقلنيية تُبطز

 -ذلك بالنظر الى ما يلي   و هجومهم انر المبرر على الححابة ,و
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 ن ما يدعن  الشنلة من وجيود أطروحية اإلمامية متمرلية فيي مواصيلة اإلميام عليّي  -1 

 النقنن,و ثبل عدم  بالقط  الستم , أمرو كّرم هللا وجه  للقناد, بلد النبّي علن  الحت,

هيو عليى و ظهر من مناقشاتنا للمؤلف الذ  وض  كتاب  هيذا إلثبيات تلكيم األطروحيةو

اللقليي لهيا , أني  ال يوجيد  الت صينلجتصتز  أرقيى ميا كتبي  الشينلة فيي و صغر حجم 

 طتقا برهان منطقي جدير باإلقناع يُربزل هيذع األطروحية , بيل البرهيان عليى اللكيس 

د علنيي  لييم يكيين هنيياك نييص يُلييززم الحييحابة بمبايليية علييّي و ينمنهييا .و األطروحيية يسييتبلز

 الستم ب مر من هللا تلالى .و رضي هللا عن  كخلنمة منحوب من النبّي علن  الحت,

الستم لم يوكزل الى علّي رضي هللا عن  مهمات قنادية فيي و  ن النبّي علن  الحت, -2 

برزُزع للححابة كمرشي  وحنيد لختفية الرسيول األعظيم اإلدارية تُ و الممارسة السناسنة

 سلم بلد وفات  . نليم كيان يتلاميل ملي  بوصيم  الشخحينة القريبية مني و صلى هللا علن 

لليّل و كلّمي  بمهيام قناديية عسيكرية ,و كان يسلم  الرايية فيي ملاركي و المكننة عندع ,و

نييل هييي تبلنييا بييراء, الييى المهميية المريييد, ذات الطيياب  السناسييي التييي أوكلهييا النيي  كا

لمهميية ذات الطيياب   ذا ثبييل أنيي  كييان أمنيير الحييج فييي تلييك السيينة فهييي او المشييركنن .

 .اإلدار  

 للختفية.و لكن هيذا كلي  ال يكميي فيي  عطياء انطبياع قياط  فيي كوني  المرشي  الوحنيد 

أن عددا مين وجيوع الحيحابة كيانوا أي يا ذو  مكانية مكننية عنيد النبيّي علني  و السنما

كان في الححابة رجال اهيتم النبيّي بهيم و كانوا من أهل مشورت  ,و الستم ,و حت,ال

 كييان هنيياك رجييال كلمهييم بقنيياد, ملييارك مهميية ,و المقهييي ,و علييى المسييتوى المكيير 

 لليل مين الشيواهد الجيدير, بالمتحظيةو استخلف على المدينة انير عليّي انير مير, .و

السيتم فيي األييام و , أن النبيّي علني  الحيت,البلنغة في تقريي الحور, التي ذكرناها و

كيان بإمكاني  و تسارع الني  الميرض ,و,  األجنر, من حنات  قد اهتم بق نة بلث أسامة

أن يوكييل الييى علييّي دورا قناديييا فييي اإلعييداد لبلييث أسييامة ميين اإلشييراف علييى تجهنييز 

ني  صيلى تنمنيذ بليث الجينش , لكو تلبئة الححابة فيي الجينشو ترتني األلويةو الجنش

كييان بإمكانيي  أن ييي مر بيي ن يحييلي علييّي بالنيياس عنييد و سييلم لييم يملييل ذلييك ,و هللا علنيي 

كيان بإمكاني  أن يوكزيل اليى عليّي تلنينن اليوال, عليى المنياطق و مرض  لكني  ليم يمليل ,

 التي دجلل في اإلستم بلد المت  لكن  لم يملل .

ة بتجلّنهييا فييي ثتثيية  ن شخحيينة علييّي رضييي هللا تلييالى عنيي  بييرزت بيينن الحييحاب -3 

أميا لناقاتي  و الزهيد ,و اليورع  المروسينة ,و الشيجاعة  المق  ,و جواني أساسنة   الللم

اإلدارية فلم تُتَ  فرص تجلّنها بنحو يلطي انطباعا واضيحا فيي تموقي  عليى و السناسنة

يموقيي  فييي التجربيية و بيياقي وجييوع الحييحابة الييذين فيينهم ميين يكبييرع كرنييرا فييي السيين ,

اعنة , فللى سبنل المرال لما كيان عليّي رضيي هللا عني  فتيى صيغنرا , كيان أبيو اإلجتم

كيان و قيد عركتي  الحنيا, ,و بكر رجيت قطي  شيوطا طيويت مين شيباب  فيي مجتمي  مكية
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كلميا تقيدم السين و درايية .و عمر رضي هللا عن  سمنرا لقيريش فيي مهيام تتطليي وعنيا

جدمت  كاإلبن الى جاني أبني  يلميل فيي في و بللّي رضي هللا عن  كان الى جاني النبيّ 

اإلدار  , و هييو لييم يوكزييل النيي  مهييام قنادييية علييى الحييلند السناسيييو تحييل ظليي و كنميي 

سيلم و عمير فهميا اليى جانيي الرسيول صيلى هللا علني و بننما كلما تقدم السن بي بي بكير

مين  كاألخ الى جاني أجن  فكان هامشهما في اللمل اإلجتماعي الى جاني النبّي أوسي 

 هامش علّي فن  .

 ن التوازنييات اإلجتماعنيية فييي تلييك المتيير, كانييل بالغيية الحساسيينة , فييالنبّي علنيي   - 4 

قد أعطى بشخحنت  النبويية لبنيي هاشيم ثقيت ليم يليد و الستم من بني هاشم ,و الحت,

قيد يكيون ذليك أميرا و ألحد من قبائل اللرب مجال لموازنت  ف يت عين التميوق علني  ,

وزع فييي مجتميي  ال يقييوم نسيينج  اإلجتميياعي علييى القبلنيية , بننمييا مجتميي  يمكيين تجييا

المترسيخة فيي ح يورها و الجزير, اللربنة قائم عليى القبلنية ال ياربة فيي جيذورها ,

 نمييا حييارب و حيينن جيياء اإلسييتم لييم يحييارب القبلنييةو المييزاج النمسييي ,و فييي اللقييل

ة كان لها ت ثنرها  ذا ليم تحيطدم ملنى ذلك أن التوازنات القبلنو جاهلنتها ,و عحبنتها

كمرييال علييى ذلييك أبقييى و السييتم ,و علييى هييذا جييرى النبييّي علنيي  الحييت,و بالشييرع ,

حمظ مكانة أبيي و ستم  علن  عندما فت  مكة مماتن  الكلبة عند سدنتها ,و صلوات هللا

ن , ئيل تلامل مي  رسسياء القباو سمنان في مكة  ذ قال   من دجل دار أبي سمنان فهو آمز

سيلم   جنياركم و قال صلى هللا علني و مكانتهم ,و في جزير, اللرب في ضوء مواقلهم

 في الجاهلنة جناركم في اإلستم .

علن  كان تقَبُّل تسنم بني هاشم لمنحيي الختفية فيي ضيوء عيدم وجيود نيص ُمليززم و   

فكانيل أن الحكم في اإلستم لنس ملكا يُتلاقيي بالوراثية , و أمرا لنس بالسهل , جاصة

لينس بمقيام ال ينالي  و تترج  فكر, تداول السلطة ما دام أن األمر يتحل بقنياد, سناسينة

  ال من يختارع هللا تلالى ل  .

أف ل جنل عرف  تياريخ و األنحار كانوا أنقىو  ن جنل الححابة من المهاجرين - 5 

 التزاميا باليدينو الستمو حبا للنبّي علن  الحت,و انحهارا في الرسالةو البشرية  يمانا

قد شيهد الواقي  اللمليي لهيم و زهدا في مماتن الدننا ,و ت حنة من أجل الرسالةو قنم و

بييذلك فقييد انحييرف الكرنيير ميينهم بلييد أن اسييتتي األميير ألبييي بكيير رضييي هللا عنيي  الييى 

هيو دلنيل صيارخ عليى زهيدهم و الجهاد لنشر اإلستم واضلنن أرواحهم على أكمهيم ,

عمير رضيي هللا و شهد الواق  أي يا ألبيي بكيرو محال  الرسالة , ذوبانهم فيو بالدننا

 زهييدهماو نكييران ذاتهميياو قييد تسيينم كييلا منهمييا الختفيية علييى مييدى ورعهميياو عنهمييا

أما عرمان رضي هللا عن  فقد آثَير أن و المنحي ,و بُلدهما عن مماتن الجاعو تقشمهماو

قد كانل أمام  لليدفاع عين و وما ,أن ال يريق قطر, دم حتى قُتزل مظلو يبقى في المدينة
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 ن أدى ذليك اليى و الكرسي لو أراد جنارات عديد, , لكن  أراد أن يقَي المسلمنن المتنية

 . جطر قتل   قد كان واضحا لو قتل  ,

بناء على ذلك ال يت تى منطقنا في هذا الجنيل أن يُيتّهَم بإقحياء عليّي رضيي هللا عني  و  

 .نوازع ذاتنة و لمطام  دننوية ,

 لم تكن لدى قطاع واس  من الححابة محلحة ملننة في  قحاء علّي عن الختفة - 6 

قيد كيانوا األكرريية فيي ذليك و تسلنمها اليى أبيي بكير أو عمير أو انرهميا , فاألنحيارو

كيان لهيم منيل و الجنل الطلنلي , كانل تيربطهم عتقيات طنبية بلليّي رضيي هللا عني  ,

قييد أدرك و سييلم ,و رسييول هللا صييلى هللا علنيي  مكانتيي  ميينو الييى علييّي بحكييم قرابتيي 

األنحار في السقنمة أن  لنس لهم حظ في الختفة نمسها فلم يكونيوا يتهميون بجيّر النيار 

عيدد انير قلنيل مين الحيحابة تيربطهم  و أميا المهياجرون فقيد كيان فينهم الى قرصهم ,

فيذوو القزيدم  أما بنيو أمنيةو صحبة ,و سبي أو عتقات صداقةو بللّي  ما عتقات نسي

 هيم بحكيم  يميانهم بالرسيالةو في اإلستم يمنلون الى علّي ألن  األقرب الينهم عشينر, ,

السيتم , ال يجيدون حرجيا فيي صيدورهم مين تيولّي عليّي و حبهم للنبّي علني  الحيت,و

للختفة ,  ذ ال تملل آثار الجاهلنة فللهيا فينهم , فيإذا كيان عليّي قتيل مين أقياربهم , فهيم 

 ذا كانييل هنيياك و كييانوا مسييتلدين لقييتلهم ,و كوا فييي الحييرب علييى أقيياربهمأي ييا شييار

الختفية  ن و فيي وضي  جدييد اونبني هاشم , فهم و منافسة في الجاهلنة بنن بني أمنة

أميا مسيلمة و عدت علنّا فلن تكون لواحيد مين بنيي أمنية , فلينس هنياك للمنافسية محيل .

قولي  و نان على تيولّي أبيي بكير للختفيةالمت  منهم , فالذ  يظهر من اعتراض أبي سم

قولي  للليّي   ليو شيئل و لبني هاشم   ما لي أرى هذا األمير فيي أقيّل حيّي مين الليرب ,

يل أن تكيون الختفية فيي بنيي هاشيمو ألمألنها علنهم جنت يميت  و رجت , أني  كيان يُم ِّ

تمي فيي ظيل بنو هاشم المجال لبني أعمامهم كي ي جذوا مكانة الئقة في المجتم  اإلسي

 الوض  الجديد .

يجييي علييى كييل باحييث موضييوعي أن و - ذا أجييذنا كييّل هييذع النقيياط بليينن اإلعتبييار    

سينجد أن ميا يرّوجي  الشينلة مين احيي الختفية لينس سيوى  -ي جذها بلينن اإلعتبيار 

 نميا كيان هنياك اجتهياد يجيي عليى الشينلة و تهريج ال صيلة لي  بيالواق  الموضيوعي ,

ال الطلين و ال يحيق لهيم بشي ن  محاكمية نواييا الحيحابة, و لموا مل  تمهم  حتى لو اجت

  جتصهم .و في دينهم

تحدخ المؤلف عن قرار جماعة من الححابة تسلنم السيلطة اليى المهياجرين  -ثاننا     

ك ن  يلترض على ححرها بالمهاجرين أو ي   عتمة استمهام على هيذا الححير و ,

ّي رضيي هللا تليالى عني  يتميق مي  هيذا اليرأ  , فهيو , م  أن ما يروي  الشنلة عين علي

ينقيل عني  اإلسيتدالل عليى ذليك بي ن و يرى أن الختفة البد أن تكيون فيي المهياجرين ,



 هوامش على كتاب بحث في الوالية
 

 
115 

) محدود فا  مجلا  الساقيفة أسا  ما تم من تشاور
1
ثام تاولى الخ فاة عمار بان   (

) ماان أباا  بكاار, محاادد
3
) ن باان  غياار محاادد ماان عماار,وخلفهمااا عثمااا (

2
وأد   (

) تسلسال أبناا  الطلقاا  المرونة ب اد ثلاث  ارن مان وفاا  الرساول القائاد إلاى
1
الاذين  (

 مراكز السلطة. حاربوا اإلس م باألم  إلى
                                                                                                                                                                      

رتّييَي علييى ذلييك أن ميين تكييون و السييتم قييد أوصييى باألنحييار ,و النبييّي علنيي  الحييت,

 الوصنة بهم ال يكون األمر النهم .

عية مين الحيحابة قيرروا عنيد وفيا, النبيّي تسيلنم القنياد, يقول المؤلف  ن جما -ثالرا     

ك ن تسلنم السلطة الى رجال مين المهياجرين و السناسنة الى رجاالت من المهاجرين ,

قد قال عمر بين الخطياب    ن و جاء وفق جطة تم تدبنرها , م  أن األمر لم يكن كذلك

نييد وفييا, النبييّي علنيي  مجريييات األمييور عو بنليية أبييي بكيير كانييل فلتيية وقييى هللا شييرها ,

الى أن تمل البنلة ألبي بكر رضي هللا عني  تؤكيد عيدم وجيود جطية و الستمو الحت,

ذهييي ميين ذهييي ميين و مييدبر, , فالمهيياجرون فوجئييوا باجتميياع األنحييار فييي السييقنمة ,

المهاجرين الى السقنمة لنسيتطللوا ميا يرييدع األنحيار دون أن يلرفيوا ميا سيتؤول الني  

بنن األنحيار و جرى حوار بننهمو ستكون علن  الحور, في السقنمة , ال عماو النتنجة

األمير ليم يُحسيم بليد بشيكل و بويي  ألبيي بكير فيي السيقنمةو كاد أن ال يحل الى حسم ,

عام , ثم تمل البنلية اللامية فيي المسيجد . فمجرييات األميور تشيهد عليى أن تسينم أبيي 

 بكر رضي هللا عن  للسلطة لم ي تز بتدبنر جاص .

يرى المؤلف أن قرار هؤالء الحيحابة ق يى بتسيلنم الختفية اليى رجياالت  -رابلا    

هذع أوصياف و المرنة .و المتحركةو من المهاجرين وفقا العتبارات وصمها بالمتغنر,

ضبابنة ال يظهر لي أن المقحود بها تطبنيق مبيدأ تيداول السيلطة فيي  طيار الميؤهتت 

 قحد بها ملنى آجر فلهدت  على مدعن  .على كل حال  ن و الشرعنة للخلنمة .

اللقيد مينهم و لم يكن التشاور محدودا , فبالنسبة لألنحار كانل وجيوع أهيل الحيل  1))

بالنسبة للمهاجرين فقد كان األمر محسيوما عنيد ايالبنتهم ألبيي و حاضر, في السقنمة ,

 .مبادرتهم الى بنلت  في المسجد يؤكد ذلكو بكر ,

 نما صيدر مني  ذليك بليد و ر رضي هللا عن  في النص على عمر,لم يستبد أبو بك  3))

 اللقد.و موافقة من أهل الحلو استطتع للرأ و مشاورات

تشي هذع اللبار, ب ن عمر رضي هللا عن  قد رتّي أمر شورى الستة بنحو يوصيل 2) )

 هذع تهمة لنس علنها دلنل أصت.و عرمان رضي هللا عن  الى الختفة ,

لمؤلييف أصييحاب هييذع المرونيية , هييل هييم الخلميياء الراشييدون , أو جنييل لييم يييذكر ا 1))

األنحار , أو عامة النياس فيي ذليك الوقيل ؟ . أميا الخلمياء الراشيدون فليم و المهاجرين

مكانية جنيل و تهاون , بيل رأينيا فينهم الحيرص عليى محيلحة األميةو تبدر منهم مرونة

 أميييا جنيييل المهييياجرينو أجيييذ الحنطييية لسيييد ذرائييي  المتنييية ,و األنحيييارو المهييياجرين
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وأماا بالنسابة إلاى المرج ياة  هذا فيما يتصل بالمرج ية القيادية الت  تمار  السالطة,

) هاا فا  أهال البيا إ رار الفكرية فقد كان مان الصا ب
1
ب اد أن أدى االجتهااد إلاى  (

ظروف الموضوعية التا   المرج ية القيادية منهم ألن إ رارها كان ي ن  خل  انتزا 

بين المرج يتين, كما أن  كان من الص ب أيضاا مان  تمكنهم من تسلم السلطة والجمع

) األخاارى االعتااراف بالمرج يااة الفكريااة لشااخ  الخليفااة الناحيااة
3
يمااار   الااذ  (

تختلااف عاان متطلبااا  ممارسااة الساالطة  الساالطة, ألن متطلبااا  المرج يااة الفكريااة
                                                                                                                                                                      

وقف في االبنتي  السياحقة مي  و األنحار فلم يكن يمنل الى تولي مسلمة المت  للختفةو

بييالموقف السناسييي أو القتييالي فكانييل األكررييية  سييواءعلييّي فييي صييراع  ميي  ملاوييية , 

اللقيد و أما عامة الناس فشؤونهم بند أهل الحلو تقاتل تحل راية علّي كّرم هللا وجه  ,

ال و الحقنقييةو . ثييم  ن اجتييزال انهنييار الختفيية الراشييد, بق يينة المرونيية ال يتمييق ميينهم

فليل الميؤامرات ضيد الختفية الراشيد, , و المنهج الللمي , فتطورات األحداخو يتسق

 للي أدوارا لها أكبر الت ثنر في الوصول الى هذع النتنجة .

ممهوم الشيينلي بشييقنها يقييوم علييى أسييس جاطئيية , فاإلماميية بييال جيياط هييذا تحلنييل  1))

السناسي ال وجود لها في اإلستم , فلم يكن أهل البنل يمرلون مرجلنة ثبتيل و المكر 

التيزامهم و  ال لرجي  النهيا الحيحابة , نظيرا للميق  يميانهمو لها القنمومة على اليدين ,

أن مجموعية يمكين أن  -فيرض المحيال لينس بمحيال و -لو فرضنا و ورعهم ,و الديني

التزامهييا , فييت يمكيين لنييا أن نمتييرض تخلييف قطيياع واسيي  عيين اإللتييزام تتخلييف عيين 

 لتلالل صنحات اإلنكار على المتخلمنن عنها . و بمرجلنة أهل البنل لو كانل ثابتة ,

نحيين نجييد بوضييوح جييارج ق يينة المرجلنيية المكرييية التييي يمترضييها الشيينلة , أن و    

ليم و احتيرام ,و  وجه  كانل محل تقديراللقلنة الملرفنة لللّي كّرم هللاو المكانة الللمنة

يجد الخلماء الراشدون ف ت عن عموم الححابة حرجا في التليرف عليى فتيوى عليّي 

يتلاملون ملهيا فيي اإلطيار و قد كانوا ي جذون بها في أحنان كرنر, ,و رضي هللا عن  ,

لييى فقهييائهم , ال بوصييم  القيينّم عو الطبنلييي بوصييم  واحييدا ميين أبييرز علميياء الحييحابة

 الدين .

ليم يتلاميل ملي  و لم يطرح أّ  من الخلماء الراشيدين نمسي  مرجليا فكرييا للنياس , 3))

ذلييك للييدم وجييود المرجلنيية المكرييية متمرليية فييي شييخص و الحييحابة بهييذا الوصييف ,

 نميا هنياك المرجلنية المكريية التيي يمرلهيا علمياء و ك طروحة في الرسيالة اإلسيتمنة ,

قيد كيان كيل واحيد مين الخلمياء و هم فيي الدرجية الللمنية ,فقهاسهم مي  تمياوتو الححابة

كانيل لهيم اجتهيادات و الراشدين الذين سبقوا علنّا في الختفة من تلك النخبة الللمنية ,

 فهيم اإلسيتمو السنما في ممارسة والية األمر تدلل على عقلنة ناضجة فيي فقي  الواقي 

هيو بيت شيك مين علمياء و ن مسلودعلى سبنل المرال ُعرزف عبد هللا بو فق  النوازل ,و

 سييقاط مقاصييد و الحييحابة بتيي ثرع بيي منر المييؤمننن عميير فقهنييا فييي مجييال فقيي  النييوازل

 األحكام .و التوفنق بنن المحال و الشريلة على الواق 
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الشاااااخ  لممارساااااة السااااالطة والتطبيااااا  ال ي نااااا  بحاااااال  فاإلحساااااا  بجااااادار 

والسانة النبوياة لفهاام  بإمكانياة نصاب  إماماا فكرياا ومرج اا أعلاى ب اد القارآن الشا ور

 النظرية.

ليااااااة ماااااان الثقافااااااة واإلحاطااااااة تتطلااااااب درجااااااة عا ألن هااااااذه اإلمامااااااة الفكريااااااة

أ  صحاب  بمفارده  النظرية, وكان من الواض  أن هذا لم يكن متوفرا ف  واستي اب

 .-إذا  طع النظر عن أهل البي   -

الزمن, وظل الخلفاا  فا  كثيار  ولهذا ظل ميزان المرج ية الفكرية يتأرج  فتر  من 

فكرياااة, أو علاااى اإلماااام علااا  علاااى أساااا  إمامتااا  ال مااان الحااااال  يت ااااملون ماااع

)  ريب من ذل  أسا 
1
) حتى  ال الخليفة الثان  مرا  عديد : (

3
)لوال علاى لهلا   (

 أبو حسن(. أبقان  هللا لم ضلة لي  لها عمر, وال

المسالمين تادريجا علاى النظار إلاى  ولكن بمرور الزمن ب اد وفاا  النبا  ) ( وت اود

) كاومينبوصفهم أشخاصا اعتياديين ومح أهل البي  واإلمام عل 
2
 أمكان االساتغنا  (

                                                           

لم يتم التلامل م  اإلمام عليّي عليى أسياس  مامتي  المكريية , لليدم كوني  مرجلنية   (1)

 نما كان التلامل مل  يتم بحكم مكانتي  و ن هللا تلالى ,فكرية منححر, منحوبة ب مر م

كما كان ييتم التلاميل و فقهائهم ,و عقلنت  الملرفنة ك حد أبرز علماء الححابةو الللمنة

فقهييائهم . فمييي و مليي  بهييذا الوصييف كييان يييتم التلامييل ميي  انييرع ميين علميياء الحييحابة

ي هللا عن  رأ  جالم  فن  موضوع التلامل م  أراضي المت  كان في البداية للمر رض

قيد قيال ملياذ للمير    نيك  ن قّسيمتها صيار الريي  و ملاذ بن جبيلو علّي بن أبي طالي

اللظنم في أيد  القوم ثم يبندون فنحنر ذلك الى الرجل الواحيد أو الميرأ, ثيم يي تي مين 

 هييم ال يجييدون شيينئا فييانظر أمييرا يسيي  أولهييمو بلييدهم قييوم يسييدون ميين اإلسييتم مسييدا

السيتم حتيى أني  و ظل عمر يشاور نخبة من أصيحاب النبيّي علني  الحيت,و . آجرهمو

 طييرح عليينهم المسيي لةو الخييزرجو أرسييل الييى عشيير, ميين وجييوع األنحييار ميين األوس

ذكر منلي  اليى اليرأ  اليذ  يمني  تقسينم األرض بينن المياتحنن في علنوا ميوافقتهم لهيذا و

نث استوحاع بمهيم فقهيي مقاصيد  الرأ  الذ  رجح  عمر بسلنقت  المقهنة المستقنمة ح

 من آيات الميء .

في حق ملاذ بن جبل , فقد رو  عن  أن  قيال   ليوال ملياذ  المقولةقال مرل هذع و  (3)

 رو  عن  أي ا قول    من أراد المق  فلن تز ملاذ بن جبل.و لهلك عمر ,

طنليية فتيير, اإلمييام علييّي و هيذا الكييتم مخييالف للواقيي  , فليم يُنظيير الييى أهييل البنيل  (2)

الختفة الراشد, التي سبقل جتفت  عليى أنهيم أنياس اعتنيادينن , بيل كانيل مكانتي  فيي 

قيد كيان عمير رضيي و عند الخلماء الراشيدينو طلنلة الححابة محموظة بنن الححابة

ُزع عليى اليدوام , كيان و أنابَي  فيي المدينية حينن جيرج اليى القيدس ,و هللا تلالى عن  يبَرِّ

كانيل للليّي مكانتي  فيي جتفية عرميان و صاحي الرأ  المقيّدم ,و ي يلتبر أبرز مشاور

للمييق مكانيية علييّي فييي و كييان عرمييان حريحييا علييى محييافات  ,و رضييي هللا عنيي  ,

ليم يُنكزير علني  و المجتم  فقد كان علّي جريئا فيي  عيتن آرائي  المخالمية ليرأ  عرميان 
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وهااذا البااديل لااي  هااو  عاان ماارج يتهم الفكريااة أساسااا وإساانادها إلااى بااديل م قااول,

) شخ  الخليفة بل الصحابة
1
 وهكذا وض  بالتادري  مبادأ مرج ياة الصاحابة ككال (

ب ااد تجاااوز المرج يااة  باادال عاان مرج يااة أهاال البياا  وهااو بااديل يستساايغ  النظاار

رافاا  النباا  ) ( وعاااش حياتاا  وتجربتاا   جياال الااذ المنصوصااة ألن هااؤال  هاام ال

 وسنت . ووفى حديث 

) وبهااذا فقااد أهاال البياا  عمليااا امتيااازهم الربااان 
3
يشااكلون جااز ا ماان  وأصاابحوا (

) المرج ية الفكرياة بوصافهم صاحابة.
2
وبحكام ماا  ادر أن عاشا  الصاحابة أنفساهم  (

                                                                                                                                                                      

وا على النظر اليى عليّي عرمان ذلك , فكنف يح  للمؤلف أن يدعي أن المسلمنن تلود

 هل يُنظَر الى كل محكوم على أن  شخص اعتناد  ؟.و بوصم  شخحا اعتناديا ؟ ,

باعتبارها بديت عن مرجلنية أهيل و  ن مكانة الححابة لم تتقرر في فتر, مت جر,  1))

 سييلم ,و  نمييا تبلييورت مكانيية الحييحابة منييذ عهييد رسييول هللا صييلى هللا علنيي و البنييل ,

السنة . فمي الوقل الذ  ال نجد فن  آيية واحيد, تينص عليى اتبياع و كتابتقررت في الو

األنحيار ب لمياظ و أهل البنل , نجد النص على اتباع السيابقنن األولينن مين المهياجرين

نجد في النحيوص النبويية نحوصيا صيحنحة صيريحة فيي و صريحة ال تقبل الجدل ,

نظنيير قوليي  صييلى هللا مكانيية الييبل  علييى الخحييوص و مكانيية الحييحابة علييى اللمييوم

سيلم   علينكم و قول  صلى هللا علن و عمر ,و سلم   اقتدوا باللذين بلد  أبي بكرو علن 

 قول  صلى هللا علني و سنة الخلماء الراشدين من بلد  ع وا علنها بالنواجذ ,و بسنتي

 أصيدقهم حنياء عرميانو أشيدهم فيي أمير هللا عميرو سلم   أرحم أمتيي بي متي أبيو بكيرو

أعلمهييم و أفرضييهم زيييد بيين ثابييلو أقييرسهم لكتيياب هللا أُبييّي بيين كليييو م عليييّ أق يياهو

 .أبو عبند, أمنن هذع األمة و الحرام ملاذ بن جبل أال  ن لكل أمة أمنناو بالحتل

السيتم نخبية مين الحيحابة بيرزوا بوصيمهم و لقد تربّل على يد النبيّي علني  الحيت,   

الستم تُلطي لحياحبها مكانية بينن و   الحت,كانل صحبة النبّي علنو فقهاء ,و علماء

 النيياس حتييى أنهييم  ذا أرادوا تلريييف شييخص قييالوا صيياحي رسييول هللا صييلى هللا علنيي 

 صييحبة النبييّي علنيي  الحييت, -بحييق  -لقييد كييان النيياس منييذ البداييية يلتبييرون و سييلم ,و

هللا  رآع عين رسيولو كانوا ي جذون من كّل صحابّي ما سيمل و شرفا ,و الستم مزيّةو

فقهائهم . فمرجلنة الححابة ليم تي ت و سلم ناهنك عن علماء الححابةو صلى هللا علن 

 سنر, .و سنةو ت صلل كتاباو  نما تقررتو بديت عن مرجلنة أهل البنل,

السناسينة التييي يقيول الشيينلة و يقحيد المؤلييف باإلمتنياز الربيياني اإلمامية المكرييية  (3)

قد ثبل بطتن هذع النظرية , فهذا اإلمتناز ليم و الى ل  .أنها مقام رباني اجتارهم هللا تل

 يربل باألصل لهم كي يقال  نهم فقدوع .

هذا هو الواق  , لكنهم لم يكونوا ك ّ  من آحاد الحيحابة , فالحيحابة متمياوتون و  2))

قيد كيان يُنظير اليى أهيل البنيل فيي رأس و فيي مسيتوياتهم ,و في ف يلهمو في الححبة

 قائمة الححابة .
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مساتوى القتاال,  ن إلاىحاد  وتنا ضا  شديد  بلغ  ف  كثير من األحيا من اخت فا 

وكرامتا  واتهاما  االنحاراف والخياناة. أ اول بحكام  وهدر كل فري  دم الفري  اآلخر

والمرج ية ال قائدياة نفساها,  االخت فا  واالتهاما  بين صفوف اإلمامة الفكرية هذه

) ال قائاااد  والفكااار  فااا  جسااام األماااة اإلسااا مية, نشاااأ  ألاااوان مااان التناااا  
1
) 

 االجتهاد. لتنا   ف  داخل تل  اإلمامة الفكرية الت   ررهاألوج  ا كان كاسا 

) وأود أن أشير  بل ختام الحاديث
3
توضايحها علاى درجاة كبيار   إلاى نقطاة, اعتبار (

 الباااحثين يحاااول التمييااز بااين نحااوين ماان التشاايع: أحاادهما ماان األهميااة, فااإن ب اا 
                                                           

ك نّي بالمؤلف يريد أن يقول  ن اإلمامة المكريية ليو كانيل ألهيل لبنيل لميا نشي ت   1))

المكرييية فييي و وجييدنا الكرنيير ميين التناق ييات اللقائدييية لكننيياهييذع التناق ييات المكرييية , 

ليم تكيين هييذع اإلماميية و صيموف الشيينلة الييذين يؤمنييون باإلمامية المكرييية ألهييل البنييل ,

هكذا ال يحي  و ذع التناق ات , ألنها مللولة للد, عوامل ,المكرية حائت دون بروز ه

أن نمّسر التناق ات المكرية التي ححلل في جسم األمة على أنها مجرد انلكياس عين 

التناق ات داجل المرجلنية المكريية للحيحابة , ال سينما  ذا أدركنيا أن الختفيات التيي 

ان لييم تكيين جتفييات التييي تطييورت الييى قتييال فييي بليي  األحنييو كانييل بيينن الحييحابة

  نما كانل جتفات سناسنة .و عقائدية ,

أميا و أنهننيا التللنيق علني  .و الشنلة ,و لقد أنهى المؤلف بحرَ  حول والد, التشن   (3)

النقطة التيي تناولهيا فيي الختيام فهيي ال تلنننيا كرنيرا , ألنهيا تيرتبد بتحلنيل مينهج أئمية 

ال تييرتبد ب صييل و ة القييائلون بإمييامتهم ,هييو مييا يُلنييى بيي  الشيينلو الشيينلة فييي اللمييل ,

 أطروحة اإلمامة التي فنّدناها في مناقشاتنا للمؤلف .

التشين  السناسيي , فيالمؤلف و لكننا ارت ينا تسجنل نقطة فنما يتحل بالتشن  الروحيي   

قد أنش  بحر  بهدف البرهنة عليى و بطبنلة الحال يلتقد أن التشن  لنس ظاهر, طارئة ,

هييو بالتييالي يييرى أن التشيين  أطروحيية تلنييي اإللتييزام باإلماميية و هييذع ,وجهيية النظيير 

نتنجة لذلك فيالمؤلف ييرى أن مجيرد و السناسنة التي يدعنها الشنلة ألئمتهم ,و المكرية

 الوالء لللّي كّرم هللا وجه  لنس تشنلا ما لم ينطلق من اإلعتقاد بتلكم األطروحة .

ن ات يي  ميين مناقشيياتنا للمؤلييف عييدم وجييود الييذ  أريييد تسييجنل  بهييذا الحييدد بلييد أو  

بالتييالي كييون التشيين  بييالممهوم و أطروحيية عقائدييية للتشيين  فييي الرسييالة اإلسييتمنة ,

اللقائد  ظاهر, طارئة في المجتم  اإلستمي , هو أن الوالء اليذ  كيان للليّي رضيي 

ليوالء هللا عن  سواء من بل  الححابة الذين كيان لهيم رأ  فيي تقديمي  للختفية , أو ا

المسييلمنن الييذين اعتقييدوا جييدار, علييّي رضييي هللا عنيي  و الواسيي  فييي صييموف الحييحابة

 كييذلك الييوالءو لمواصييلة دور الخلميياء الراشييدين بلييد مقتييل عرمييان رضييي هللا عنيي  ,

ألهيل البنيل رضيي هللا عينهم أجملينن و التلاطف الذ  كان في نموس المسلمنن للليّ و

التيراجم , ليم يكين يُلبِّير و تشن  في كتي التياريخفي مقابل األموينن , والذ  وصف بال

 لييذا لييم يكيين ينطييو  علييى الطليين بالحييحابةو عيين اإلعتقيياد باألطروحيية المزعوميية ,
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وحا  أ ادم عهادا مان التشايع الر التشيع الروح , واآلخار التشايع السياسا  وي تقاد أن

أئماااة الشاااي ة اإلمامياااة فااا  أبناااا  الحساااين عليااا  السااا م  اااد  التشااايع السياسااا , وأن

وال بااد  واالنقطاا  عان  ب د مذبحة كرب   السياسية وانصرفوا إلى اإلرشاد اعتزلوا

 الدنيا.

والحقيقة إن التشيع لم يكن ف  يوم من األياام مناذ والدتا  مجارد اتجااه روحا  بحا , 

للقيااد   أحضاان اإلسا م بوصاف  أطروحاة مواصالة اإلماام علا  لد التشيع ف وإنما و

أوضاحنا ساابقا عناد اسات را   ب د النب  ) ( فكرياا واجتماعياا علاى الساوا , كماا

 والد  التشيع. الظروف الت  أد  إلى
                                                                                                                                                                      

لم يكن يتبنيى مميردات الرقافية الشينلنة التيي لينس لهيا وجيود فيي و الخلماء الراشدين ,و

ظِّير  التشين  حينن ليم قد تيورط اللدييد مين ُمنَ و السنة .و ثقافة األمة المتلقا, من الكتاب

نسيبوا و الوالء المجرد , فخبطيوا جيبد عشيواءو يستطنلوا التمننز بنن الوالء اللقائد 

المؤليف و التشن  بالملنى اللقائد  الى كرنر من أعتم األمة صحابة كيانوا أو تيابلنن .

  بسيبي اعتقيادع بوجيود أطروحية التشينو م  أن  نج  في التمننز بنن المريقنن ,  ال أن 

فيي تمسينر وجيود الشينلة , تيورط أي يا  الخياط بمليل تحلنلي  و في الرسالة اإلستمنة

أبيي و سيلمانو في الخط  حنن نسي التشن  اللقائد  الى مجموعة من الححابة كلمار

انييرهم , ميي  أن هييؤالء الحييحابة األجييتء لييم يكونييوا شيينلة بييالملنى و المقييدادو ذر

نؤكد عيدم تبليورع فيي و في الرسالة اإلستمنة , اللقائد  الذ  أثبتنا عدم وجودع أصت

منييل الييى علييّي العتبييارات  لهييم نمييا كييان و تلييك المتيير, التييي عاشييها أولئييك الحييحابة ,

حتييى الييوالء الييذ  تبلييور فييي تلييك المتيير, فييي و جارجيية بييالمر, عيين التشيين  اللقائييد  .

ي اإلعتقيياد اإلعتقيياد ب ف ييلنة علييّي علييى عرمييان رضييي هللا تلييالى عنهمييا , بييل حتييى فيي

ب ف لنة علّي على سائر الحيحابة رضيي هللا عين الجمني  , ليم يكين يُلبِّير عين التشين  

تتيرك أثرهيا و اإلهتمام ,و هذع نقطة تستحق الدراسةو اللقائد  الذ  يقول ب  الشنلة .

 في البحث الللمي في أكرر من ق نة .

ليى لسيان كرنير مين اليذ  يتيردد عو أريد الت كنيد عليى أن محيطل  التشين  الروحييو  

البيياحرنن , ال يييراد بيي  التشيين  اللقائييد  المنطييو  علييى اإلعتقيياد بإماميية أهييل البنييل 

 نما يراد ب  الوالء ألهل البنل مجيردا عين اإلعتقياد بهيذع و بالملنى اللقائد  الشنلي ,

األطروحة , كما أن محطل  التشن  السناسي اليذ  يتيردد أي يا عليى لسيان كرنير مين 

ال يييراد بيي  التشيين  اللقائييد  المنطييو  علييى اإلعتقيياد بإماميية أهييل البنييل البيياحرنن , 

 نما يراد ب  الوالء لهم فيي و بوصمهم منحوبنن ب مر من هللا تلالى لزعامة المسلمنن ,

 الموقف السناسي مجردا عن الممهوم الشنلي لإلمامة .
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أن يفصال الجاناب الروحا   بحكم هذه الظروف التا  است رضاناها باإلمكانولم يكن 

 أطروحاة التشايع, تب اا ل ادم انفصاال أحادهما عان اآلخار تماع  فا عن الجانب االج

 ف  اإلس م.

كأطروحة لحماية مستقبل الادعو  ب اد  فالتشيع إذن ال يمكن أن يتجزأ إال إذا فقد م ناه

 مساااتقبل بحاجاااة إلاااى المرج ياااة الفكرياااة والزعاماااة االجتماعياااة النبااا  ) (, وهاااو

 للتجربة اإلس مية م ا.

الساا م فاا  صاافوف المساالمين    واسااع النطااا  لإلمااام علاا  علياا و ااد كااان هنااا  وال

 بمواصلة دور الخلفاا  الث ثاة فا  الحكام, وهاذا الاوال  هاو باعتباره الشخ  الجدير

لااي  تشااي ا روحيااا وال  الااذ  جااا  باا  إلااى الساالطة عقيااب  تاال عثمااان, وهااذا الااوال 

وخليفاة مباشار للرساول  كباديل عان الخلفاا  الث ثاة اجتماعيا, ألن التشيع يؤمن ب لا 

الحقيقا  الكامال  الواسع لإلمام ف  صفوف المسالمين أوساع نطا اا مان التشايع فالوال 

الكامل داخل إطار هذا الوال  ف  يمكان أن ن تباره  وإنما التشيع الروح  واالجتماع 

 على التشيع المجزأ. مثاال

 

عاادد ماان كبااار وفكاار  ماان  كمااا أن اإلمااام علياا  الساا م كااان يتمتااع بااوال  روحاا 

 وعمر, من  بيل سلمان وأب  ذر وعمار وغيرهم, ولكن الصحابة ف  عهد أب  بكر

االجتمااع , بال إنا  ت بيار عان  هذا ال ي ن  أيضا تشي ا روحيا منفص  عان الجاناب

) بقياد  اإلمام عل  علي  الس م للدعو  إيمان أولئ  الصاحبة
1
 ب د وفا  النب  ) ( (

ماان هااذه القياااد  بااالوال   ان كاا  إيمااانهم بالجانااب الفكاار فكريااا واجتماعيااا, و ااد 

) الروح 
3
 المتقدم. (

لخ فة أب  بكر ول تجاه الاذ   وان ك  إيمانهم بالجانب االجتماع  منها بم ارضتهم

 عن اإلمام علي  الس م إلى غيره. أدى إلى صرف السلطة

منفصالة عان التشايع  الروحا  بصاور  ولم تنشأ ف  الوا ع, النظار  التجزيئياة للتشايع

وانطفاأ   فا  ذهان اإلنساان الشاي   إال ب اد أن استسالم للوا اع االجتماع , ولام تولاد
                                                           

 قد أوضحنا جط  هذع المكر, .  (1)

قيد ثبيل أن هيذا و لبِّر عن اإلعتقاد باإلمامية المكريية ,الوالء الروحي البحل ال يُ   3))

الليدد ميين الحيحابة الييذين ييدعي المؤلييف كيونهم شيينلة بيالملنى اللقائييد  , ليم يكونييوا 

لهييذا كيييانوا و يؤمنييون بالمرجلنيية المكرييية بييالممهوم الشيينلي لللييّي كييّرم هللا وجهيي  ,

لهيم فتياوى مغياير, و سيلم ,و التحديث عن رسول هللا صلى هللا علن و بالمتوىيستقلون 

أهييل البنييل رضييي هللا تلييالى عيينهم , بييل  ن ابيين و تمامييا لمييا يروييي  الشيينلة عيين عليييّ 

عباس الذ  يلتبرع ُمنَظِّروا التشن  من أعتم الشنلة , مرال صارخ عليى عيدم اإليميان 

كيّرس ابين عبياس ذليك فيي و بالمرجلنة المكرية بملناها الشنلي لللّي رضي هللا عن  ,

 قد تقدم نقل  رسال  لولدع الى أبي سلند الخدر  رضي هللا عن  لنتلقى من  .و ع ,ولد
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القياااد  اإلساا مية فاا  بنااا  األمااة  جااذو  التشاايع فاا  نفساا  كصاافة محاادود  لمواصاالة

مجارد  الكبيار  التا  بادأها الرساول الكبيار ) ( وتحولا  إلاى وإنجاز عملية التغيير

 سلوت  وأمل . ن عليها  لب  أو يستمد منهاعقيد  يطو  اإلنسا

السا م مان أبناا  الحساين عليا   وهنا نصل إلى ما يقال من أن أئمة أهل البيا  علايهم

ب ااد أن  االجتماعيااة وانقط ااوا عاان الاادنيا, فاان حظ أن التشاايع الساا م اعتزلااوا الحيااا 

 ناا  إال ممارسااة اإلساا مية ال ي فهمناااه كصاايغة لمواصاالة القياااد  اإلساا مية, والقياااد 

الرسااااول الكااااريم ) ( لتكمياااال بنااااا  األمااااة علااااى  عمليااااة التغيياااار التاااا  باااادأها

السا م عان الجاناب  اإلس م, فلي  من الممكن أن نتصور تنازل األئمة علايهم أسا 

) االجتماع  إال إذا تنازلوا عن التشيع.
1
) 

االجتمااع   وتخليهم عن الجاناب غير أن الذ  ساعد على تصور اعتزال األئمة ) (

 عادم إ اادامهم علاى عمال مسال  ضاد الوضاع القاائم وإعطااا  مان  ياادتهم, ماا بادا مان

 مسل  من هذا القبيل. الجانب االجتماع  م نى ضيقا ال ينطب  إال على عمل

الو اا  دائمااا كااان مساات دا  ولاادينا نصااو  عديااد  عاان األئمااة ) ( توضاا  أن إمااام

ود األنصااار والقاادر  علااى تحقياا  لدياا  القناعااة بوجاا لخااو  عماال مساال  إذا وجااد 

 اإلس مية من ورا  ذل  ال مل المسل . األهداف

القياد  الشي ة المتمثلة فا  أئماة أهال  ونحن إذا تتب نا سير الحركة الشي ية, ن حظ أن

تحقيا  عملياة  تؤمن بأن تسالم السالطة وحاده ال يكفا  وال يمكان مان البي  ) ( كان 

مدعمة بقواعد ش بية واعية ت ا  أهاداف تلا   ه السلطةالتغيير إس ميا, ما لم تكن هذ

وتفسااير موا فهااا  وتااؤمن بنظريتهااا فاا  الحكاام, وت ماال فاا  ساابيل حمايتهااا الساالطة

 للجماهير, وتصمد ف  وج  األعاصير.

) القياااد  الشاا بية وفاا  نصااف القاارن األول ب ااد وفااا  النباا  ) ( كاناا 
3
ب ااد  - (

ترجا  الحكاام بااالطر  التاا  تااؤمن بهااا, باسااتمرار اساا تحاااول –إ صااائها عاان الحكاام 
                                                           

 لكننا وجدنا علنّا رضي هللا تلالى عن  في البداية بلد مقتل عرمان رضي هللا عني   1))

ل أن يكيون وزييراو قد انرال علن  الناس لنبايلوع ي بى التحد  للختفةو أمنيرا  ال يم ِّ

 يقيول لهيم    نيي لكيم وزيير جنير منيي لكيم أمنير ,و اجتنيار انيرع بل يراِّي الناس في

حبلهيا عليى  أللقنيلقنام الحجة بوجود الناصر و وجدناع يقول   لوال ح ور الحاضرو

كتمي  واضي  فيي أن قنامي  بي مر الختفية هيو باعتبيار قنيام الحجية بوجيود و ااربهيا ,

 التلننن .و الناصر , ال لكون الحجة قائمة أساسا بالنص

 

ي تلك المحياوالت المسيتمر,؟ , فهيل هـا الكتم نحني من الواق  , ف ين لنس لهذ  (3)

هيل و حاول علّي رضي هللا عن  استرجاع الحكم بلد وفا, أبي بكر رضيي هللا عني  ؟ ,

 أيين تليك المحياوالت ؟ ,و حاول استرجاع الحكم بليد شيهاد, عمير رضيي هللا عني  ؟ ,
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التوعياة مان المهااجرين  كان  تؤمن بوجود  واعاد شا بية واعياة أو فا  طريا  ألنها

 وب ااد أن لاام يباا  ماان هااذه -ولكاان ب ااد نصااف  اارن  واألنصااار والتاااب ين بإحسااان,

لام ي اد تسالم  -ظل االنحراف  القواعد الش بية الشئ المذكور ونشأ  أجيال مائ ة ف 

المسااند   محققاا للهادف الكبيار, ل ادم وجاود القواعاد الشا بية الشي ية للسالطة الحركة

 بوع  وتضحية.

 وأمام هذا الوا ع كان ال بد من عملين:

أرضاية صاالحة  ئتهياالواعية التا   أحدهما: ال مل من أجل بنا  هذه القواعد الش بية

 لتسلم السلطة.

واالحتفاااظ بالضاامير اإلساا م   واآلخاار: تحرياا  ضاامير األمااة اإلساا مية وإرادتهااا,

مان الحياا  والصا بة تحصان األماة ضاد التناازل المطلا   واإلراد  اإلس مية بدرجاة

 شخصيتها وكرامتها للحكام المنحرفين. عن

وال مال الثاان  هاو الاذ  مارسا   وال مل األول هو الذ  مارس  األئمة ) ( بأنفساهم,

) ثااائرون علويااون
1
 لباساالة أن يحااافظوا علااى الضااميريحاااولون بتضااحياتهم ا كااانوا (

 المخلصين منهم. اإلس م  واإلراد  اإلس مية, وكان األئمة ) ( يسندون
                                                                                                                                                                      

و أيين هيي علّي رضي هللا عن  السيترجاع الحكيم ؟  هي طبنلة الطرق التي سلكها ماو

 .محاوالت  السترجاع الحكم أثناء حكم أبي بكر و عمر ؟

ة اإلمامة بيالملنى الميذهبي عنيد ــلكن هؤالء الرائرين لم يكونوا يؤمنون ب طروح  (1)

الشيينلة اإلمامنيية , ال سيينما فنمييا يتحييل بإماميية التسييلة ميين أوالد الحسيينن رضييي هللا 

 الذين يذهي الشنلة اإلمامنة الى النص على  مامتهم .و عن  ,تلالى 

  مرال على ذليك هيو زييد بين عليي بين الحسينن رضيي هللا تليالى عينهم, فإني  ـأوضو 

ليم يطيرح و كان يحّرح بنمي اإلمامة بملناها اللقائد  المتبنى ليدى الشينلة اإلمامنية ,

أبييى بشيد, الطلين بالخلميياء و نمسي  كممريل إلمامية عقائدييية بيالملنى الشينلي الخيالص ,

سنة نبني  و اللمل بكتاب هللا تلالىو كانل دعوت  تتلخص في  سقاط الظلمو الراشدين ,

 سلم .و المحطمى صلى هللا علن 
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يحدث  عن زيد بن علا  الشاهيد:   ال اإلمام عل  بن موسى الرضا ) ( للمأمون وهو

محماااد ) ( غضاااب هلل فجاهاااد أعدائااا  حتاااى  تااال فااا   هللا أنااا  كاااان مااان علماااا  آل

يقااول: رحاام هللا  سااى بان ج فاار ) ( أنا  ساامع أباااه ج فارولقااد حادثن  أباا  مو سابيل ,

محمد, ولاو ظفار أوفاى هلل مان ذلا  أنا   اال:  عم  زيدا, إن  دعى إلى الرضا من آل

فتاار  األئمااة ) ( إذن  (الوسااائل, كتاااب الجهااادالرضااا ماان آل محمااد ) أدعااوكم إلااى

جانااب ضااد المنحاارفين, لاام يكاان ي ناا  تخلاايهم عاان ال ال ماال المساال  بصااور  مباشاار 

عان اخات ف صايغة  من  يادتهم وانصرافهم إلى ال باد , وإنماا كاان ي بار االجتماع 

الموضااوعية وعاان إدرا  م ماا  لطبي ااة  ال ماال االجتماااع  التاا  تحااددها الظااروف

 وأسلوب تحقيق . ال مل التغيير 
                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

قييد وقيي  المييرا  ميين و اب ) بحييث حييول الوالييية ( .ـييـى كتـييـذا تييتم تللنقاتنييا علـييـبهو

ثتثينن و أربي و أربلمئيةو دى اوجير, سينة أليفالخامس مين جميا االثنننتبنن ها يوم 

ي الباقنيات ـيـيكتبهيا فو يجللهيا هاديية مهدييةو الى أن ينمي  بهياـيـ ل هللا تلــللهجر, , أس

 الحميد   تليالى أوالو توفنق   ن  سمن  مجنيي.و عنايت و يواكبني بتسديدعو الحالحات

 صحب  .و على آل و حمدبارك على سندنا مو سلّمو صلى هللاو باطناو ظاهراو آجراو

 

* * * * * * 

 

 


