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مقدمة

التع�دد المذهبي في األمة قائم على أس�اس اختالفات عقدية
وفقهية ،وحدوث هذه االختالفات ليس طارئ ًا وال جديد ًا ،بل تمتد
جذوره إلى العقود األولى من القرن األول في تاريخ اإلسالم.

وق�د اجتهد علم�اء كل مذهب في تبيي�ن معتقداتهم وآرائهم،
وف�ي ع�رض أدلته�م وبراهينه�م عل�ى صحته�ا ،ومناقش�ة اآلراء
المذهبية المخالفة والر ّد عليها وإثبات خطئها.
وال مشكلة في االختالف ضمن هذا اإلطار العلمي المعرفي،
ف�كل مس�لم يأخذ بم�ا اقتن�ع ب�ه ،واطمأن إلي�ه ،من خلال بحثه
واجته�اده ،وه�و معذور ومأجور عن�د الله تعالى ،م�ا دام قد بذل
جهده ،وأخلص قصده ،في طلب الحق والصواب.

لك�ن المش�كلة تكم�ن ف�ي خ�روج االختلاف ع�ن مس�اره
العلم�ي ،وتحوله إلى خالف وصراع اجتماعي وسياس�ي ،وذلك
بس�بب تدخ�ل األغراض المصلحي�ة ،وظهور نزع�ات التعصب،
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ومحاوالت فرض الرأي على اآلخرين.

وم�ن أس�وأ اف�رازات هذه الحال�ة تب�ادل االتهام�ات الكاذبة،
واالفتراءات الزائفة ،بين أتباع المذاهب ضد بعضهم بعض ًا.

فمثالً :بين السنة والشيعة هناك اختالف حقيقي في قضايا عقدية
وفقهية ،هي محل بح�ث ونقاش بين الطرفين ،لكن هناك اختالف ًا
مفتع ً
لا ال حقيقة ل�ه ،حيث ال يكون هناك اختلاف حقيقي حول
قضية من قضايا العقي�دة أو الفقه ،لكن طر ًفا ينبري التهام الطرف
اآلخر ،وتقويله رأي ًا لم يقله ،ومع تكرار ذلك االتهام يصبح وكأنه
حقيقة يصعب إنكارها ،وقد يكون منش�أ االتهام قوالً ش�ا ًذا ألحد
اتباع المذه�ب يرفضه أعالم المذهب وجمهوره ،ونجد عدد ًا من
الشواهد لذلك في االتهامات المتبادلة بين السنة والشيعة ،كاتهام
الش�يعة بالقول بتحري�ف القرآن ،وأن لهم قرآن� ًا آخر هو مصحف
فاطم�ة ،وقد تبرأ كب�ار علمائهم الس�ابقين والمعاصري�ن من هذا
الق�ول الش�اذ ،وكتبوا كت ًبا مخصصة ل�ر ّده ورفضه ،وهم يتلون في
إذاعاته�م ويتداولون بينهم ذات المصح�ف الكريم ،ويقرأون منه
في صلواتهم ،ويس�تدلون بآياته في أبحاثهم العقدية والفقهية ،مع
تصر على تثبيت هذا
كل ذل�ك ال تزال بعض الجهات واألوس�اط ّ
االتهام وترويجه ضد الشيعة.
في المقابل هناك من يتهم أهل السنة ببغض أهل البيت ونصب

ةمدقم
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الع�داوة له�م ،م�ع أن أحد ًا م�ن أهل الس�نة لم يجرؤ عل�ى القول
بمعاداة أهل البيت ،بل كتب علماؤهم الس�ابقون والالحقون كتب ًا
كثي�رة في فضائل أهل البيت ،Bوروت مصادرهم األحاديث في
محبتهم وفضلهم ،ويلتزم كل سني في تشهد صالته بالصالة على
النبي وأهل بيته ،أما النواصب فهم اتجاه ش�اذ ال يم ّثل أهل الس�نة
والجماعة.
صحيح أن أهل الس�نة ال يوافقون الش�يعة ف�ي ما يعتقدونه من
إمام�ة أهل البيت وعصمته�م ،لكن محبة أهل البي�ت واحترامهم
فريضة دينية يجمع عليها السنة والشيعة.

وم�ع تصاع�د وتي�رة الخلاف الطائف�ي ف�ي اآلون�ة األخيرة،
لدوافع وأغراض سياس�ية ،أصبحت أجواء األمة مشحونة بالتعبئة
والتحري�ض الطائف�ي المتب�ادل ،وفتح�ت كل ملف�ات االختالف
بين الس�نة والش�يعة ،وأثيرت مجدد ًا االتهام�ات واالفتراءات بين
الجانبين ،عبر الفضائيات ووس�ائل التواصل االجتماعي ،ليعيش
جمه�ور األمة م�ن الس�نة والش�يعة حالة غير مس�بوقة م�ن التوتر
والتش�نج الطائفي ،ومن مشاعر الكراهية المتبادلة ،ترافقها أعمال
عنف وتدمير في أكثر من بلد إسالمي ،بعناوين وشعارات طائفية.
إن عل�ى العلماء الواعي�ن ،والدعاة المخلصي�ن ،أن ال يتركوا
جماهير األمة فريسة لهذا التضليل والتحريض الذي يصب الزيت
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على نار الفتنة ،ويزيد الصراع اش�تعاالً ،وال يخدم إال أعداء الدين
واألمة.

عليه�م ف�ي مقاب�ل ه�ذه الجه�ود الش�يطانية إليق�اع الع�داوة
والبغضاء بين أبناء األمة ،أن ينشروا ثقافة المحبة والتسامح وروح
االلف�ة واألخوة بين المس�لمين ،وأن يثيروا وع�ي الناس ليتعرفوا
عل�ى بعضهم بعض� ًا بموضوعية وانص�اف ،بعيد ًا ع�ن االتهامات
وسوء الظنون.
ق�ر اتهام� ًا كاذب� ًا ف�ي أذهان
إن عل�ى العال�م والداعي�ة أن ال ُي ّ
جمه�وره عل�ى اتباع المذهب اآلخ�ر ،ولو بصمته وس�كوته على
ترويج ذلك االتهام.

إن الق�رآن الكريم والعترة النبوية الش�ريفة هما الثقالن اللذان
أوصى بهما رسول الله Aوتركهما لألمة من بعده ،بنص الحديث
ال�ذي أجمعت األمة على صحته وه�و قوله Aفي غدير خم عند
منصرفه من حجة الوداع« :أنا تارك فيكم ثقلين ،أولهما كتاب الله،
فيه الهدى والنور ،من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ،ومن
أخطأ ضل ،فخذوا بكتاب الله واستمس�كوا به ،فحث على كتاب
الل�ه ،ورغب فيه ثم ق�ال :وأهل بيتي ،أذكركم الل�ه في أهل بيتي،
أذكركم الله في أهل بيتي ،أذكركم الله في أهل بيتي»(((.
((( صحيح مسلم ،باب فضائل الصحابة حديث  /2408سلسلة األحاديث الصحيحة
ج ،4ص ،355حديث .1761
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وأول واجب�ات األمة تج�اه هذين الثقلين حف�ظ مكانتهما في
نف�وس أبناء األم�ة ،وتنزيههما عن أي تجريح أو تش�كيك ،وذلك
يعني رف�ض تبادل االتهام�ات حول تحريف الق�رآن وبغض أهل
البيت ،Bالجماع الس�نة والشيعة على مكانة الثقلين وحرمتهما،
دون التفات إلى اآلراء الش�اذة الت�ي ال تع ّبر إال عن أصحابها ،وال
تخدش إجماع األمة.

وه�ذا ال يعني االتفاق على كل التفاصيل والجوانب المرتبطة
بالق�رآن الكريم وبأهل البيت ،Bحيث تختلف اآلراء في تفس�ير
كثي�ر م�ن آيات الق�رآن الكريم ليس بين الس�نة والش�يعة فقط ،بل
بين العلماء ضمن الطائفتي�ن ،كما تتعدد القراءات حول دور أهل
البيت Bوتحليل تاريخهم وسيرتهم.
لكن هناك قاس�م ًا مش�ترك ًا تجمع عليه األم�ة يتمثل في صيانة
الق�رآن ومرجعيته ،ومودة أهل البي�ت واحترامهم ،وهذا ما يجب
التأكي�د علي�ه واالنطلاق من�ه لتعزيز وح�دة األمة ،وحف�ظ أمنها
واستقرارها ،وحماية المصالح العامة لإلسالم والمسلمين.

وبين ي�دي الق�ارئ الكريم ،صفح�ات متواضع�ة تحمل هذه
الرس�الةّ ،
وتبش�ر بهذا المب�دأ ،وهي تحري�ر لمحاضرتين :األولى
ألقيتها في مجلس الش�يخ محمد صال�ح المبارك بالقطيف بتاريخ
 2مح�رم 1428ﻫ ،والثاني�ة ألقيته�ا ف�ي مس�جد المصطف�ىA
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بالقطيف بتاريخ  1محرم 1434ﻫ ،وقد بادر األخ األس�تاذ حسين
منصور الشيخ لكتابتهما وإعدادهما للنشر ،اعتما ًدا على التسجيل
وأوراق التحضي�ر الت�ي أحرص على تدوينه�ا قبيل كل محاضرة،
فجزاه الله خير الجزاء على جهوده المشكورة.

وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذه الصفحات وأن يجعلها خالصة
لوجهه الكريم.
حسن الصفار

 6ربيع اآلخر 1437ﻫ
 16يناير 2016م

ّ
حب أهل البيت Bفي نفوس المسلمين
{ ُق ْل ال َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِلاَّ

ِ

م َو َّد َة في ا ْل ُق ْر َبى}[سورة الشورى ،اآلية]23 :
ا ْل َ

األصل الديني لحب أهل البيت

الفائدة األس��اس م��ن المودة ف��ي القربى هي

للمسلمين ،وليست للنبي األكرم .فاألمة حينما
تحب أهل البيت ،Bوترتبط بهم ،فإن ذلك في

مصلحة األمة نفسها ،ولخير األمة نفسها.

آيات القرآن الكريم ،واألحاديث الواردة عن رس�ول ال ّله،A
التي اعتبرها المس�لمون في مختلف مذاهبهم صحيحة ثابتة ،هي
التي تدفع كل مسلم لكي ينعقد قلبه على حب أهل البيت.
وم�ن اآليات الكريمة الت�ي تدعو لحب أه�ل البيت ،Bقوله
تعالىُ ﴿ :ق ْل ال َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِالَّ ا ْل َم َو َّد َة فِي ا ْل ُق ْر َبى﴾.

األنبي�اء حينم�ا يبلغون رس�االت ال ّله فإنم�ا يقوم�ون بالتبليغ
اس�تجابة ألمر ال ّله تعالى ،فهم ال يريدون من أحد ـ مقابل تبليغهم
ٍ
خمس�ة من األنبياء :نوح،
أجرا ،لذلك ورد على لس�ان
للرس�الة ـ ً
وهود ،ولوط ،وصالح ،وش�عيب ،وفي خمس�ة مواقع من س�ورة
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�ر إِ ْن َأ ْج ِ
﴿و َم�ا َأ ْس َ�أ ُلك ُْم َع َل ْي ِه ِم� ْن َأ ْج ٍ
�ري إِالَّ َع َلى َر ِّب
الش�عراءَ ،
ِ
ن﴾ [سورة الشعراء ،اآليات.]180-164-145-127-109:
ا ْل َعا َلمي َ
أج�را أو يتوقع منهم
إ ًذا ال أح�د م�ن األنبي�اء يري�د من الن�اس ً
ذلك ،في مقابل تبليغه رس�الة ال ّله .وكذل�ك النبي محمد Aأمره
ال ّله تعالى أن يقول للمس�لمينُ ﴿ :ق ْل َما َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر َو َما
َأنَا ِم ْن ا ْل ُم َت َك ِّل ِفي َن﴾[سورة ص ،اآلية.]86:
بينم�ا نجد أن ال ّله س�بحانه وتعالى يأمر نبي�ه Aأن يطلب من
أجرا ،كما ه�و صريح قوله تعال�ىُ ﴿ :ق ْل ال َأ ْس َ�أ ُلك ُْم َع َل ْي ِه
الن�اس ً
َأ ْج ً�را إِالَّ ا ْل َم َو َّد َة فِي ا ْل ُق ْر َبى﴾ ،فكيف ُيمكن التوفيق بين هذه اآلية
الكريم�ة ،وبين قوله تعالىُ ﴿ :ق ْل َما َأ ْس َ
�أ ُلك ُْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر َو َما َأنَا
ِ
ِ
أجرا من المس�لمين
م ْن ا ْل ُم َت َك ِّلفي َن﴾؟ ،وكيف أن النبي Aيطلب ً
على تبليغ الدعوة اإللهية بعكس سائر األنبياء؟

ه�ذا التنافي الذي يبدو ألول وهل�ة تجيب عنه آية أخرى ،هي
قوله تعالىُ ﴿ :ق ْل َما َس َ�أ ْل ُتك ُْم ِم ْن َأ ْج ٍر َف ُه َو َلك ُْم إِ ْن َأ ْج ِري إِالَّ َع َلى
ال ّله َو ُه َو َع َلى ك ُِّل َش ْي ٍء َش ِهيدٌ ﴾[سورة سبأ ،اآلية.]47 :
الفائدة األساس من المودة في القربى هي للمسلمين ،وليست
للنبي األكرم .فاألمة حينما تحب أهل البيت ،Bوترتبط بهم ،فإن
ذلك في مصلحة األمة نفسها ،ولخير األمة نفسها.
وح�ول اآلية الكريمةُ ﴿ :ق ْل ال َأ ْس َ�أ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ً�را إِالَّ ا ْل َم َو َّد َة
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فِ�ي ا ْل ُق ْر َب�ى﴾ وردت رواي�ات وأحادي�ث كثي�رة نقلته�ا مص�ادر
المسلمين ،كما في تفسير الكشاف والصواعق المحرقة وغيرهما
من المصادر اإلسلامية المعتبرة ،أن الصحابة س�ألوا رسول ال ّله:
يا رسول ال ّله من قرابتك هؤالء الذين أوجبت علينا مودتهم؟ قال:
«هم علي وفاطمة وابناهما»(((.
أيضا :أن اإلمام الحس�ن Eخط�ب في الناس بعد
وم�ن ذلك ً
استش�هاد أبيه أمير المؤمني�ن Eوقال« :أنا من أه�ل البيت الذين
افترض ال ّله مودتهم على كل مسلم»(((.

الأحاديث ال�شريفة ودعوتها لحب �أهل البيت
أم�ا على صعي�د األحادي�ث والنصوص ال�واردة ف�ي مصادر
الحديث فهي كثيرة ،ومنها الحديث الوارد عن رس�ول ال ّله Aأنه
قال« :أحبوا ال ّله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب ال ّله وأحبوا
(((
أهل بيت�ي لحبي»((( ،وفي حديث آخر صححه الش�يخ األلباني
ع�ن النبي Aأنه قال« :والذي نفس�ي بي�ده ،ال يبغضنا أهل البيت
أحدٌ إال أدخله ال ّله النار» ،وهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن أفراد
((( عل�ي ب�ن أبي بكر الهيثم�ي .مجمع الزوائ�د ،ج ،7طبع�ة 1406ﻫ ،دار المعارف،
ص.106
((( محم�د ب�ن عبد الل�ه الحاكم النيس�ابوري .المس�تدرك على الصحيحي�ن ،الطبعة
األولى 1997م( ،القاهرة :دار الحرمين) ،ج ،3ص ،189حديث. 4802
((( المستدرك على الصحيحين .ج  ،3ص  ،162حديث .4716
((( سلسلة األحاديث الصحيحة .ج ،5ص ،643حديث.2488
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أه�ل البيت ،فمثلاً عن الصديقة فاطمة الزهراء أن رس�ول ال ّلهA
قال فيها« :فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني»(((.
أم�ا ف�ي حق عل�ي ،ففي صحيح اب�ن ماجة عن عل�ي Eقال:
إلي النبي األمي Aأن�ه ال يحبني إال مؤمن وال يبغضني إال
«عه�د َّ
منافق» (((.قال الشيخ األلباني( :وهذا حديث صحيح).

حق الحس�نين Cفاألحادي�ث كثيرة ،ومنها قوله:A
وأما في َّ
«م�ن أحب الحس�ن والحس�ين فق�د أح ّبن�ي ،وم�ن أبغضهما فقد
أبغضني»(((.

ه�ذه عينات من نصوص ش�رعية ،تؤصل لمبدأ ديني يدفع كل
مسلم للوالء ألهل البيت ولمحبتهم.

((( محمد بن إس�ماعيل البخاري .صحيح البخاري( ،بي�روت :دار الكتب العلمية)،
1420ﻫ ،ج ،2ص ،470حديث.3714
((( محمد ناصر الدين األلباني .صحيح سنن ابن ماجه ،ج ،1الطبعة األولى1417ﻫ،
(الرياض :مكتبة المعارف) ،ص  ،56حديث.92
((( المصدر نفسه .ج ،1ص  ،64حديث.117

مكانة أهل البيت في األمة

أغلبي��ة الن��اس ال يعرف��ون الح��ق ف��ي غي��ر
مذهبهم ،فهم قد عاشوا في بيئة وأصبحوا
ضمن نهج تلك البيئة مذهبياً ،وبس��بب القصور
لم تتضح لهم الحقيقة ،وليس من أحد يريد أن

يدخل النار ،وهو يعرف طريق النجاة ويتركه

انطال ًق�ا م�ن ه�ذه النص�وص ،وم�ن ك�ون ش�خصيات أه�ل
البي�ت Bق�د فرض�ت نفس�ها بعلمها وفضله�ا ،فإن األم�ة كانت
وال ت�زال تحترم أهل البيت وتحبهم ،فق�د اتفقت األمة في جميع
عصوره�ا على محبة أهل البي�ت وتعظيمهم .صحيح أن هناك فئة
قليل�ة كانت تظهر العداء والبغض ألهل البيت ،أطلق المس�لمون
عليه�م مصطلح النواصب ،وهذا المصطل�ح يعني تلك الفئة التي
تبغض أهل البيت.
في بداية األمر كان هناك نوع من الصراع السياسي ،فالحاكمون
رأوا في أهل البيت منافس�ة لهم ف�ي حكمهم وفي نفوذهم ،ورأوا
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أن األمة تنجذب وتنشد إليهم ،لذلك أقصوا أهل البيت وجفوهم.

وهن�اك رأي للس�يد الخوئ�ي :Dعندم�ا يتح�دث ع�ن معنى
النواص�ب ـ الذين ينصبون الع�داء آلل البيت ـ يقول كال ًما مؤداه:
أن�ه ليس بالض�رورة أن الخلفاء الحاكمي�ن ـ الذين كانوا في عصر
أه�ل البي�ت ـ نواص�ب ،نعم ،هم ي�ؤذون أهل البي�ت ،لكن طلب
المصلح�ة والع�رش والحكم والس�لطة جعله�م يؤذونهم ،ولكن
داخ�ل قلوبهم ليس لديهم عداوة أله�ل البيت ،بل ربما كان هناك
إعج�اب ومحب�ة لهم ،كما ق�ال هارون الرش�يد لولده ف�ي القصة
المنقولة لما رآه يحترم اإلمام الكاظم Eفي ذلك الكالم الطويل:
«إن الملك عقيم ولو نازعتني فيه أنت ألخذت الذي فيه عينيك»،
ه�ذا ليس ناصب العداوة لولده ،ولكن إذا اقتضت المصلحة يقتل
ول�ده .وق�د نقل ه�ذا الرأي عن الس�يد الخوئي الش�يخ نص�ر ال ّله
الخلخالي في تقريره لدرسه بعنوان دروس في فقه الشيعة.
حول هذا الصراع السياس�ي إلى دين،
والمش�كلة أن هناك من ّ
وه�ؤالء مغرضون ،حصل ذلك منهم تمل ًقا إل�ى الحكام ،أو غفلة
حول�وا الجفاء ألهل
منه�م ،أو م�ن أجل مصلح�ة عندهم ،حي�ث ّ
البي�ت إلى دين ،وص�اروا يبغضون أه�ل البي�ت ويناوئونهم بتأثير
األجواء السياسية .ومن نتائج ذلك ُشتم أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب Eسبعين سنة على منابر المسلمين ،وهذا نوع من التضليل،
والناس بطبيعتهم يتأثرون باألجواء اإلعالمية المصنوعة.
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والتاري�خ ينق�ل لن�ا بع�ض القص�ص والش�واهد عل�ى ذلك،
ومنه�ا ما قاله أحد أعالم المس�لمين عن أحد الرواة وهو حريز بن
عثم�ان الحمصي ،أنه :ش�امي ثق�ة وكان يحمل عل�ى علي((( ،ويا
عج ًب�ا فكيف يكون هذا الراوي ثقة ،وهو يحمل على علي بن أبي
طال�ب Eويصرح ببغضه ألمي�ر المؤمنين ،قال عم�ران بن أبان:
س�معت حري�ز بن عثمان يق�ول :ال أحبه قتل آبائ�ي ـ يعني عل ًّيا ـ،
و ُينقل في ترجمته أنه «وكان يلعن علي بن أبي طالب (رضوان الله
عليه) بالغداة سبعين مرة ،وبالعشي سبعين مرة»(((.
وم�ن طريف م�ا نقله التنكابن�ي في قصص العلم�اء أن نجيب
باش�ا والي بغداد ذهب إلى النجف األش�رف ،وطلب من الش�يخ
محم�د حس�ن (صاحب الجواه�ر) ،أن يأخذه إلى زي�ارة قبر أمير
المؤمني�ن علي بن أبي طالب ،وعند وصولهم�ا وقف الوالي أمام
ضريح اإلمام ثم رفع رأس�ه إلى السماء وقال :اللهم بحرمة لحيتي
البيض�اء تج�اوز عن ذن�وب اإلمام عل�ي إذ أهرق الكثي�ر من دماء
المسلمين(((.
خالص ًة ،هناك فئة محدودة من األمة كانت تظهر العداء ألهل

((( أحمد بن علي بن حجر العسقالني .تهذيب التهذيب ،ج ،2الطبعة األولى1325ﻫ،
(الهند :دائرة المعارف النظامية) ،ص.238
((( تهذيب التهذيب .ج ،2ص.209
((( المي�رزا محم�د بن س�ليمان التنكابني ،قص�ص العلماء ،الطبع�ة األولى1413ﻫ،
(بيروت :دار المحجة البيضاء) ،ص.119
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البي�ت ،ولكن أغلب األمة ُيعلن�ون حبهم ألهل البيت ،صحيح أن
المحبة أله�ل البيت درجات ،وأن أغلب المس�لمين يحبون أهل
البي�ت في قلوبه�م ،لكنهم ال يعتق�دون بأنهم قي�ادة األمة ،وأنهم
خلف�اء رس�ول ال ّل�ه Aوأن أقوالهم واجب�ة االتباع ،فه�ذه عقيدة
اختص بها شيعة أهل البيت.

فأص�ل محبة أه�ل البيت يتف�ق عليها المس�لمون ،أما دورهم
ومكانته�م فه�ي مح�ل نق�اش ،وكم�ا يق�ول الس�يد الخوئي:D
«الض�روري م�ن الوالية إنما ه�ي الوالية بمعنى الح�ب والوالء،
وه�م ـ أي أه�ل الس�نة ـ غي�ر منكرين له�ا ـ بهذا المعن�ى ـ بل قد
يظهرون حبهم ألهل البي�ت .Bوأما الوالية بمعنى الخالفة فهي
ليس�ت بضروري�ة بوج�ه ،وإنما ه�ي مس�ألة نظرية ،وقد فس�روها
بمعن�ى الحب والوالء ،ولو تقليدً ا آلبائه�م وعلمائهم ،وإنكارهم
للوالية بمعنى الخالفة مس�تند إلى الشبهة كما عرفت ،وقد أسلفنا
أن إن�كار الض�روري إنم�ا يس�تتبع الكفر والنجاس�ة فيم�ا إذا كان
عالما بأن ما ينكره مما ثبت
مستلز ًما لتكذيب النبي Aكما إذا كان ً
من الدين بالض�رورة ،وهذا لم يتحقق في حق أهل الخالف لعدم
ثب�وت الخالفة عنده�م بالضرورة أله�ل البيت ،Bنع�م الوالية
ـ بمعن�ى الخالف�ة ـ م�ن ضروري�ات المذهب ال م�ن ضروريات
الدين»(((.
((( الس�يد أبو القاس�م الخوئي .التنقيح في ش�رح العروة الوثقى ،كتاب الطهارة ج،2
الطبعة الرابعة 1417ﻫ( ،مؤسسة أنصاريان) ،ص.86
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وق�ال اإلم�ام الخمين�ي« :Dإن اإلمام�ة بالمعن�ى ال�ذي عند
اإلمامية ،ليس�ت من ضروري�ات الدين ،فإنه�ا [أي الضروريات]
عبارة عن أمور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمينّ ،
ولعل
الض�رورة عند ٍ
كثير على خالفها ،فض ً
ال ع�ن كونها ضرورة ،نعم،
هي من أصول المذهب ،ومنكرها خارج عنه ،ال عن اإلسالم»(((.
فالمعن�ى واضح :وهو أن إمامة أهل البيت Bوقيادتهم لألمة
م�ن ض�رورات المذهب الجعفري ،وه�و ما اقتنع وآمن به ش�يعة
أه�ل البيت ،أما بقية المس�لمين عندهم قناع�ة ورأي آخر ،بالطبع
المج�ال مفتوح للنقاش وللحوار ،فنحن لنا أدلتنا وبراهيننا ،وبقية
تأول لهذه النصوص.
المسلمين عندهم ّ

وأئمتن�ا Bم�ا كان�وا ي�رون أن م�ن كان ل�ه رأي آخ�ر ح�ول
لتأول أو لش�بهة يكون خ�ارج الدين ،وإنم�ا تجري عليه
إمامته�م ّ
أح�كام اإلسلام ،بل إن�ه ورد عن اإلم�ام جعفر الص�ادق Eعن
آبائ�ه Bع�ن علي Eق�ال« :إن للجن�ة ثمانية أب�واب باب يدخل
من�ه النبيون والصديقون ،وباب يدخل منه الش�هداء والصالحون،
وخمس�ة أبواب يدخل منه شيعتنا ومحبونا ،وباب يدخل منه سائر
المس�لمين ممن يش�هد أن ال إل�ه إال ال ّله ولم يكن ف�ي قلبه مقدار
((( روح ال ّله الخميني ،كتاب الطهارة ،ج ،3طبعة1970م( ،النجف األشرف :مطبعة
اآلداب) ،ص.441
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ذرة م�ن بغضنا أهل البيت(((» ،يعني أن المس�لمين من غير ش�يعة
أهل البيت Bوالذين ال يبغضون أهل البيت Bمؤهلون لدخول
الجنة.

العالقة مع الآخر بح�سن الظن
مهمة ينبغي تس�ليط األض�واء عليها ف�ي العالقة
وهن�ا مس�ألة َّ
بي�ن المس�لمين عل�ى تن�وع مذاهبه�م ،إذ ينبغ�ي أن يك�ون هناك
حس�ن ظن بين المس�لمين ،وال يفترض الواحد م�ن أتباع مذهب
بأن أتب�اع المذهب اآلخر معاندون جاح�دون ،يعرفون الحق وال
يتبعونه ،هذا االعتقاد خطأ ،فأغلبية الناس ال يعرفون الحق في غير
مذهبهم ،فهم قد عاش�وا في بيئة وأصبح�وا ضمن نهج تلك البيئة
مذهب ًيا ،وبس�بب القصور لم تتضح له�م الحقيقة ،وليس من أحد
يريد أن يدخل النار ،وهو يعرف طريق النجاة ويتركه.
صحي�ح هن�اك بع�ض األش�خاص يتضح له�م الح�ق لكنهم
يكاب�رون ويجح�دون ،وه�ذا ال ينطبق على معظ�م الناس .لذلك
ينبغي أن يتعامل المس�لمون فيما بينهم على أس�اس حس�ن الظن
بعضا ،وال يفترض الس�ني أن الشيعي يسير على طريق
في بعضهم ً
يعل�م أنه خطأ ،بل عليه أن يعتقد أن الش�يعي يس�ير على طريق هو
((( الش�يخ الص�دوق .الخصال ،الطبع�ة األولى 1429ﻫ( ،بي�روت :دار المرتضى)،
ص.432
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مقتنع أنه صحيح وإال لما س�ار عليه .وال يعتقد الش�يعي أن السني
يس�ير عل�ى طريق يعل�م أنه باطل ،كال! فالس�ني يس�ير على طريق
يعتقد أنه حق ،ولو اتضح له أنه باطل لما س�ار عليه .وهذا الكالم
ال ينف�ي وجود أش�خاص في ه�ذا الطرف وذاك الط�رف مكابرين
جاحدين.

تاريخ الأمة ومحبة �أهل البيت
وتعظيم�ا
تقدي�را
إذا قرأن�ا ف�ي تاري�خ األم�ة ن�رى أن هن�اك
ً
ً
واضح�ا عند المس�لمين ،في كل عصر وجيل أله�ل البيت ،حتى
ً
عن�د الحاكمين الس�ابقين المناوئين ألهل البيت ،نع�م منعوا أهل
البي�ت Bمن حقه�م في إدارة األم�ة ،ولكن في أعماق نفوس�هم
يعرفون مكانة أهل البيت ،وهناك رواية تنقل عن المأمون العباسي
أنه قال :إنما تع ّلم فضل أهل البيت من أبيه هارون ،وذلك أنه رأى
أباه وهو يجل ويقدر اإلمام موسى بن جعفر فتعجب من ذلك.
يق�ول :وكنت أجرأ و ِ
ل�د أبي عليه فلما خلا المجلس قلت يا
ُ
أمي�ر المؤمني�ن :من هذا الرجل الذي قد أعظمت�ه وأجللته وقمت
من مجلسك إليه فاس�تقبلته وأقعدته في صدر المجلس وجلست
دون�ه ثم أمرتن�ا بأخذ الركاب ل�ه؟ ...قال :والله ي�ا بني إنه ألحق
بمقام رس�ول ال ّله Aمن�ي ومن الخلق جمي ًع�ا ووال ّله لو نازعتني
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هذا األمر ألخذت الذي فيه عيناك فإن الملك عقيم(((.

فاألمة تعرف مكانة أهل البيت السامقة ،وهنا نماذج من تقدير
أئمة المذاهب ألهل البيت.

�أئمة المذاهب واحترام �أهل البيت
نموذجا أئمة المذاهب األربعة ،وقرأنا حياتهم وسيرتهم
لو أخذنا
ً
لوجدن�ا أنه�م كان�وا يعلن�ون أم�ام الن�اس احترامهم وحبه�م ألهل
البيت ،Bوتعظيمهم للمكانة الرفيعة التي يتسنمونها في األمة.

الإمام مالك
يتح�دث اإلمام مالك عن اإلم�ام جعفر بن محمد الصادقE
فيقول« :ما رأت عين ،وال س�معت أذن ،وال خطر على قلب بش�ر
علما وعباد ًة وور ًعا»((( ،وقال
أفضل من جعفر بن محمد الصادق ً
أيض�ا ـ اإلم�ام مالك ـ في وصفه لإلمام جعف�ر الصادق« :Eكان
ً
كثي�ر الدعابة والتبس�م ،فإذا ذكر عنده رس�ول ال ّل�ه Aأص ّفر ،وما
رأيته يحدث عن رسول ال ّله Aإال على طهارة ،ولقد اختلفت إليه
صائما
زمانً�ا ،فما كنت أراه إلاّ على ثالث خصال :إما مصل ًيا وإما
ً
((( الش�يخ الص�دوق ابن بابوي�ه ،عيون أخب�ار الرضا ،ج ،1الطبع�ة األولى 1404ﻫ،
(بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.84
((( أس�د حيدر.اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ،المجلد ،4ج ،8الطبعة الخامس�ة
وأيضا تهذيب التهذيب البن حجر.
1422ﻫ( ،بيروت :دار التعارف) ،صً .371
ج ،2ص.88
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وإما يقرأ القرآن»(((.

الإمام �أبو حنيفة
لإلم�ام ألبي حنيف�ة كلمة معروفة ومش�هورة« :لو ال الس�نتان
لهل�ك النعم�ان»((( أي ل�و ال الس�نتان اللت�ان كان يحض�ر فيهم�ا
مجلس اإلمام جعفر الصادق.

وحينم�ا ألزم�ه المنصور العباس�ي ب�أن يناظر اإلم�ام الصادق
تحدث عما جرى واعتبرها فرصة لإلش�ادة باإلمام الصادق ،قال:
دعان�ي أب�و جعفر المنص�ور حينما كان ف�ي الحيرة وق�ال لي :إن
الن�اس ق�د فتنوا بجعفر بن محمد ،فهيئ له من المس�ائل الش�داد.
إلي أبو جعفر وهو بالحيرة
يقول فهيأت له أربعين مسألة .ثم بعث ّ
فأتيت�ه فدخل�ت عليه ،وجعفر ب�ن محمد جالس عل�ى يمينه ،فلما
بص�رت ب�ه دخلتني م�ن الهيب�ة لجعفر ب�ن محمد الص�ادق ما لم
يدخلن�ي ألب�ي جعفر المنصور ،ث�م يكمل ـ أبو حنيفة ـ بأنه س�أل
اإلم�ام Eواإلمام يجيبه فيق�ول :أنتم تقولون ك�ذا وأهل المدينة
يقول�ون كذا ونحن نقول كذا ،فربم�ا تابعهم وربما خالفنا جمي ًعا،
حتى أتيت على األربعين مس�ألة ،و ُيضيف أبو حنيفة :ألسنا روينا:
وأيضا:
((( اإلم�ام الص�ادق والمذاهب األربع�ة ،المجل�د  ،4ج ،8ص ً .372-371
وأيضا :سبل الهدى والرشاد .ج ،12ص.395
مناقب الزواوي ،ص33ـ ً .34
((( عبدالحلي�م الجندي ،اإلم�ام جعفر الص�ادق ،الطبعة األول�ى1977م( ،القاهرة:
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية) ،ص.252
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إن أعلم الناس أعلمهم باختالف الناس(((.

الإمام ال�شافعي
ُع�رف اإلمام الش�افعي بحبه ألهل البيت فهو صاحب الش�عر
المعروف:
يا آل بيت رسول ال ّله حبكم
يكفيكم من عظيم الفخر أنكم

فرض من ال ّله في القرآن أنزله
من لم ِّ
يصل عليكم ال صالة له

يا راك ًبا قف بالمحصب من منى
سحراإذافاضالحجيجإلىمنى
ً
رفضا حب آل محمد
إن كان ً

وأهتف بقاعد خيفها والناهض
فيض ًا كملتطم الفرات الفائض
فليشهد الثقالن أني رافضي

وهو الذي يقول:

(((

(((

الإمام �أحمد بن حنبل
ف�ي مس�ند اإلم�ام أحمد ع�دد كبي�ر م�ن الروايات ف�ي فضل
أه�ل البي�ت ،ولعله ليس في كت�ب الصحاح والمس�انيد كتاب فيه
م�ن فضائ�ل أهل البي�ت ما في مس�ند اإلمام أحمد ب�ن حنبل ،وله
وأيض�ا :تذك�رة
((( اإلم�ام الص�ادق والمذاه�ب األربع�ة .المجل�د  ،1ج ،1صً .56
الحفاظ للذهبي ،ج ،1ص.157
وأيضا :سليمان بن
((( اإلمام الصادق والمذاهب األربعة .المجلد  ،4ج ،8صً .416
إبراهيم القندوزي .ينابيع المودة ،ج( ،2بيروت :مؤسسة األعلمي) ،ص.343
((( محمد بن أحمد الذهبي .تاريخ اإلسالم ،ج ،14الطبعة الثانية 1409ﻫ( ،بيروت:
دار الكتاب العربي) ،ص.338
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كت�اب أفرده في فضائل علي ب�ن أبي طالب ،وله كلمات ومواقف
تنق�ل على ه�ذا الصعيد :منها م�ا نقله ولده عبد ال ّل�ه بن أحمد بن
حنبل يقول :حدث أبي بحديث سفينة ،فقلت :يا أبت ما تقول في
التفضي�ل؟ قال :في الخالفة أبو بكر وعمر وعثمان .فقلت :وعلي
ب�ن أبي طال�ب! قال :يا بن�ي ،علي بن أبي طالب م�ن أهل بيت ال
يقاس بهم أحد(((.

�صالة الم�سلمين ت�شهد بمحبة �أهل البيت
هذا بالنس�بة ألئمة المذاهب ،والمس�لمون بمختلف مذاهبهم
قرون بمحبة أهل البيت ،ويشهدون لهم بالفضل ،فكل المسلمين
ُي ّ
في تشهدهم في الصالة يقولون« :اللهم ّ
صل على محمد وعلى آل
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»(((،
وهذا واجب عند الش�افعي ،وعند أحم�د بن حنبل على قول ،قال
ابن قدامة« :وظاهر مذهب أحمد رحمه ال ّله وجوبه ،فإن أبا زرعة
الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال :كنت أتهيب ذلك ،ثم تبينت ،فإذا
الصالة واجبة .فظاهر هذا أنه رجع عن قوله األول إلى هذا»(((.
((( القاضي الس�يد نور الله الحس�يني المرعش�ي التس�تري .ش�رح إحق�اق الحق ،ج
وأيضا :مناق�ب أحمد البن
( ،15بي�روت :دار الكت�اب اإلسلامي) ،صً .699
الجوزي ،ص.163
((( الموس�وعة الفقهية .الطبعة األولى1992م( ،الكويت :وزارة األوقاف والش�ؤون
اإلسالمية) ،ص.97
((( عبدال ّل�ه ب�ن أحمد المقدس�ي ب�ن قدام�ة .المغن�ي ،ج ،2الطبعة الثاني�ة1412ﻫ،
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والمالحظ هنا لم ُيذكر أحد في إطار الصالة على رس�ول ال ّله
في التش�هد س�وى أهل البيت ،وهذا يدل على ما استقر في نفوس
األمة من خصوصية ألهل البيت ولما ورد عن رس�ول ال ّله Aفي
كيفي�ة الصالة عليه ،فحينما ن�زل قوله تعالى﴿ :إِ َّن ال ّل�ه وم ِ
الئ َك َت ُه
َ َ
ِ
ِ
ِ
ُي َص ُّل َ
يما﴾،
ون َع َلى النَّبِ ِّي َيا َأ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْيه َو َس ِّل ُموا ت َْسل ً
ُس�ئل :كيف نصلي عليك؟ فعلمهم هذه الصيغة التي تشمل النبي
وآل�ه ،قال« :قولوا :اللهم ّ
صل على محم�د وعلى آل محمد ،كما
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»((( ،لذلك فإن عدم ذكر
اآلل ف�ي الصالة يجعلها بت�راء فقد روي عن النبي Aأنه قال« :ال
تصل�وا عل�ي الصالة البتراء» .قال�وا :وما الصالة البتراء يا رس�ول
ال ّله؟ قال :تقولون« :اللهم صل على محمد وتسكتون ،بل قولوا:
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»((( ،واقتصار الصالة على
النبي وآله في التشهد دون ذكر اآلخرين ميزة واضحة.

كتب العلماء تزخر بف�ضائل �أهل البيت
أم�ا الكتب فقد أفرد كثير من علماء الس�نة كت ًب�ا في فضل أهل
البي�ت ،وأكتفي بذكر نماذج معاصرة ،مع العلم أن الماضي يحفل
(القاهرة :هجر للطباعة) ،ص.229
((( مسلم بن الحجاج النيسابوري .صحيح مسلم ،الطبعة األولى1998م( ،الرياض:
دار المغني) ،ص ،216حديث« ،66باب الصالة على النبي بعد التشهد».
((( ينابي�ع الم�ودة ،ج  ،1ص  .6ابن حجر الهيثم�ي .الصواعق المحرقة .ج ،2الطبعة
األولى1417ﻫ( ،بيروت :مؤسسة الرسالة) ،ص.430
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بكت�ب كثيرة ،كنور األبصار للش�بلنجي ،وذخائر العقبى للطبري،
وينابيع المودة للقندوزي ،والمناقب للخوارزمي وغيرها.
كتاب لعالم معاصر
أما الكتب المعاصرة فكثيرة ً
أيضا ،ومنهاٌ :
م�ن علم�اء الحدي�ث المعروفي�ن وهو الش�يخ محمود س�عيد بن
محم�د ممدوح من علماء مصر ،ويعتبر ضمن المدرس�ة الس�لفية
ف�ي مجال الحدي�ث ،وهو م�ن المحدثين ويعت�رف جميع علماء
الحدي�ث بمكانت�ه العلمية ،وله كتب تباع ف�ي المملكة ،وكتبه من
الكت�ب العلمية ف�ي مجال الحدي�ث ،هذا العالم قبل س�نتين طبع
مهما ج�دًّ ا ،قدّ م له مستش�ار رئي�س دولة اإلم�ارات العربية
كتا ًب�ا ًّ
المتح�دة الس�يد علي الهاش�م ،والكتاب مطبوع من قبل مؤسس�ة
الفقيه في أبو ظبي عام 1425ﻫ ،وهو كتاب جميل ورائع ،عنوانه:
(غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل) ،يقع في ( )314صفحة.

مهمة من
في ه�ذا الكتاب يؤك�د المؤلف عل�ى حقائق كثي�رة َّ
أبرزه�ا ه�ذه الحقيق�ة ،يق�ول ف�ي(ص :)36م�ا نق�ل ع�ن اإلمام
رو في فضائل أحد من الصحابة باألس�انيد
أحمد بن حنبل أنه لم ُي َ
أيضا حقيقة
الحسان ما روي في فضائل علي بن أبي طالب ،ويقرر ً
أخرى :أن الذين يرون أفضلية الخلفاء الثالثة على اإلمام عليE
فيه نق�اش ،فالتقدم في الخالفة تقدم زمني ال يدل على األفضلية،
يقول في (ص :)67وفد يحتج أو يس�تأنس بعضهم على األفضلية
بترتيبه�م ف�ي الخالف�ة ،فيق�ال :أبو بكر ،ث�م عمر ،ث�م عثمان ،ثم
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عل�ي ،كترتيبهم في الخالفة ،وهذا التالزم في�ه نظر ،فبعد االتفاق
عل�ى أنه ظني ،فإنه ال يصلح دليلاً على تفضيل متقدّ م في الخالفة
عل�ى متأخر؛ ألن الخالفة بعد انتق�ال النبي ،والناس ال يتفاضلون
بالمناصب بل بكثرة الفضائل والخصائص.

ويأتي ب�آراء بعض الصحابة حول أفضلي�ة علي بن أبي طالب
على جميع الصحابة ،ويذكر منها هذا الحديث ويصححه ،يقول:
س�ئل أبو ذر صاحب رس�ول ال ّله ،الذي قال فيه« :ما أق ّلت الغبراء
وال أظ ّل�ت الخضراء من رج�ل أصدق لهجة من أبي ذر»((( ،يقول
ف�ي (ص« :)129ج�اء رجل أبا ذر وهو في مس�جد الرس�ولA
فق�ال :ي�ا أب�ا ذر أال تخبرني بأحب الن�اس إليك ،فإن�ي أعرف أن
أح ّبه�م إلي�ك أحبهم إلى رس�ول ال ّل�ه؟ ق�ال :إي ورب الكعبة إن
إلي أح ّبهم إلى رسول ال ّله Aوهو ذاك الشيخ ،وأشار بيده
أحبهم َّ
إلى علي Eوهو يصلي أمامه».

وذك�ر ف�ي (ص  :)135ع�ن عبدال ّله بن مس�عود أنه ق�ال :كنّا
نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب.
والجمي�ل أن المؤل�ف أف�رد ف�ي كتاب�ه فصًل�اً ح�ول فاطم�ة
الزه�راء Fتح�ت عن�وان :تنوير األفئ�دة الذكية بتفضي�ل البضعة
النبوي�ة ،يق�ول فيه :ومنه�م ـ أي العلم�اء ـ من يفض�ل فاطمة ابنة

((( صحيح سنن ابن ماجه .ج ،1ص  ،68حديث.127
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النبي Aعلى الجميع باعتبارها بضعته الشريفة المنيفة.

وذك�ر أن هذا مذهب أم المؤمنين عائش�ة ،فق�د صح عنها أنها
قال�ت :ما رأي�ت أفضل من فاطمة غير أبيها ،ثم يذكر قول رس�ول
ال ّل�ه« :Aفاطم�ة بضع�ة من�ي» ويق�ول :ال نع�دل ببضعة رس�ول
ال ّله Aأحدً ا ،ثم يذكر قول األلوسي :إن فاطمة من حيث البضعية
ال يعدله�ا أح�د ،ويضي�ف ف�ي (ص )96أن اإلمام مال�ك قال :ال
أفضل على بضعة رسول ال ّله Aأحدً ا(((.
ِّ
نموذج ٍ
ث�ان نذكره ألحد العلماء الس�لفيين في المملكة ،وهو

ٍ
قاض في المحكمة الكبرى بالقطيف الشيخ صالح الدرويش ،فقد
أ ّل�ف كتا ًبا حول اإلمام الصادق ،نختل�ف معه في بعض الجوانب
المذك�ورة في الكت�اب باعتبار رؤيتنا وعقيدتن�ا حول اإلمام ،لكن
م�ن حيث المجمل فإن الكتاب يتضمن اإلش�ادة باإلمام واإلقرار
بأفضليت�ه ف�ي زمانه ،يق�ول« :اإلمام المبجل إم�ام زمانه جعفر بن
محم�د الملق�ب بالص�ادق ،أم�ا وال�ده فهو إم�ام زمانه ف�ي العلم
واألدب والدي�ن :اإلم�ام محم�د الملق�ب بالباقر ،وه�و ابن إمام
التابعين في زمانه زين العابدين علي بن الحسين»(((.
((( محمود س�عيد بن محمد ممدوح .غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل ،الطبعة
األولى1425ﻫ( ،أبو ظبي :مكتبة الفقيه) ،ص.96
((( الشيخ صالح بن عبدال ّله الدرويش ،اإلمام جعفر الصادق ،الطبعة األولى 1426ﻫ،
(الدمام :دار ابن الجوزي) ،ص.15
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هك�ذا يق�رر ه�ذا العال�م الس�لفي أن كل واح�د منه�م Bهو
إم�ام زمانه ،وماذا يعني ذلك س�وى أنه األفضل ف�ي زمانه؟ ونقل
نصوصا كثي�رة عن العلماء ومن التاريخ في فضل اإلمام جعفر بن
ً
محمد الصادق.

ٍ
قاض س�لفي آخ�ر وهو الش�يخ عبدالعزي�ز العمير في
وهن�اك
أيض�ا ،أ ّل�ف كتا ًب�ا تحت
المحكم�ة الش�رعية الكب�رى بالقطي�ف ً
عنوان :نجي كربلاء ،Eيعني اإلمام زين العابدين Eوفي كتابه
الكثير م�ن التعظيم والتجليل في اإلمام ،يق�ول في مقدمته :اللهم
إني أشهدك على محبتي ألهل بيت نبيك(((.
أقول :هذا ال يعني أننا نتفق معه في كل ما ذكره في الكتاب من
آراء ،فمعروف أن هناك خال ًفا بين الش�يعة وغيرهم فيما يرتبط في
مق�ام أه�ل البيت ومكانتهم ،لكن نريد اإلش�ارة إلى أن فضل أهل
البيت وعظمتهم ال يستطيع أن ينكرها أحد.

ونح�ن نتحدث ع�ن كتابات أهل الس�نة في محب�ة أهل البيت
وفضله�م ،ال يمكننا أن نتجاوز ذكر الكتاب الجميل الذي أصدره
الدكت�ور الش�يخ محم�د عب�ده يمان�ي وزي�ر اإلعالم األس�بق في
المملك�ة ،تحت عن�وان (علم�وا أوالدكم محبة أه�ل بيت النبي)
وصدرت الطبعة األولى منه سنة 1410ﻫ( ،ونفذت قبل أن يمضي
((( عبدالعزي�ز بن أحمد العمير ،نجي كربالء ،Eالطبعة األولى 1427ﻫ( ،الرياض:
المؤلف) ،ص.7

�������������������������

35

على صدورها شهر واحد ،واشتد الطلب على الكتاب) كما كتب
مؤلف�ه في مقدمة الطبعة الثانية ،ثم توالت طبعات الكتاب ،وبيدي
نس�خة منه الطبعة العاش�رة لس�نة 1427ﻫ ،مما يكشف عن إقبال
أبناء األمة واهتمامهم بما يرتبط بشأن أهل البيت.B

مسؤولية التعريف بأهل البيتB
أهل البي��ت Bكان��وا يريدون من ش��يعتهم أن
يكونوا بسلوكهم نموذجاً في التعريف بهم

ف�ي أزمن�ة س�ابقة كان هن�اك حظ�ر عل�ى الحدي�ث ع�ن أهل
البيت Bواإلش�ادة بمكانتهم ،والتعريف بعلومهم للناس ،لذلك
كبيرا م�ن األمة ال يعرف�ون فضل أه�ل البيت ،Bولم
ف�إن
قس�ما ً
ً
تصله�م معارفهم .ونحن اآلن نعيش ف�ي عصر أصبح المجال فيه
مفتوح�ا م�ن أجل أن تتعرف األمة أكثر إل�ى أهل البيت ،Bوهذه
ً
مسؤولية على عاتق كل عالم وا ٍع من السنة والشيعة؛ ألن التعريف
بأهل البيت جزء من محبتهم ومودتهم المفروضة على كل مسلم،
بحكم القرآن الكريم واألحاديث الواردة عن رسول ال ّله.A

وتخت�ص الش�يعة بمس�ؤولية أكب�ر للتعريف بأه�ل البيتB
ألنه�م أتباعهم ،فعليه�م أن يوصلوا صوت أهل البيت Bإلى كل
العالم اإلسالمي بل العالم اإلنساني.
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والس�ؤال :كي�ف ُيمكن لنا أن نقوم بواجبن�ا في التعريف بأهل
البيت B؟

ف�ي الرواي�ات ال�واردة عن أهل البي�ت هناك ثالث�ة توجيهات
أس�اس ف�ي تحم�ل المس�ؤولية لنش�ر مع�ارف أه�ل البي�تB
والتعريف بهم:

� اً
أول� :إي�صال معارفهم للنا�س
فف�ي الرواية عن عبدالسلام ب�ن صالح الهروي قال س�معت
عل�ي بن موس�ى الرضا Eيق�ول« :رحم ال ّل�ه عبدً ا أحي�ى أمرنا،
قلت :كي�ف يحيي أمركم؟ ق�ال :يتع ّلم علومن�ا ،ويع ّلمها الناس،
َّ
فإن الناس لو علموا محاسن كالمنا التّبعونا»((( ،وفي هذه الرواية
أمر من اإلمام أن نحيي أمرهم بإيصال معارفهم للناس ،وعلينا أن
نعت�رف بالتقصير على هذا الصعيد ،حيث إننا لم ِ
نول هذا الجانب
االهتمام المطلوب ،فعلى صعيد الطباعة والنش�ر ،كم من النس�خ
نُش�ر من الصحيفة السجادية ونهج البالغة؟ وإلى كم لغة تُرجما؟
أمر في غاية الس�هولة ،ناهيك عن الجوانب األخرى التي ما
وهذا ٌ
زال العالم الشيعي متجاهلاً لها.

((( محمد بن الحس�ن الحر العاملي .وسائل الش�يعة .ج ،27الطبعة األولى1993م،
(بيروت :مؤسسة آل البيت Bإلحياء التراث) ،ص.92
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ثان ًيا :التحذير من تعري�ض �أهل البيت للإ�ساءة
تحذيرا لشيعتهم من أن يرووا
فنجد في روايات أهل البيتB
ً
عنهم ما يسيء لهم .فقد ورد في عيون أخبار الرضا Eعن اإلمام
علي بن موسى الرضا Eأنه قال« :يا ابن أبي محمود إن مخالفينا
أخبارا في فضائلن�ا وجعلوها على ثالثة أقس�ام ،أحدها:
وضع�وا
ً
الغل�و ،وثانيه�ا :التقصي�ر ف�ي أمرن�ا ،وثالثه�ا :التصري�ح بمثالب
أعدائن�ا ،فإذا س�مع الناس الغلو فينا كفروا ش�يعتنا ونس�بوهم إلى
الق�ول بربوبيتن�ا ،وإذا س�معوا التقصير اعتقدوه فينا ،وإذا س�معوا
مثالب أعدائنا بأس�مائهم ثلبونا بأس�مائنا ،وقد قال ال ّله عز وجل:
ِ
�ون ِم�ن د ِ
ون ال ّله َف َي ُس� ُّبوا ال ّله عَ�دْ ًوا بِ َغ ْي ِر
{وال ت َُس� ُّبوا ا َّلذي� َن َيدْ ُع َ ْ ُ
َ
ِع ْل ٍم﴾[سورة األنعام ،اآلية.(((»]108:

ثال ًثا :الدعوة لأهل البيت بال�سلوك الإيجابي
أهل البيت Bكانوا يريدون من ش�يعتهم أن يكونوا بسلوكهم
نموذج�ا ف�ي التعري�ف بهم ،وق�د ورد عن اإلمام الص�ادق Eأنه
ً
قال« :كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم»(((.
وق�ال« :Eإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث

((( عيون أخبار الرضا .ج  ،2ص .272
((( محم�د ب�ن يعقوب الكليني .الكاف�ي ،ج ،2الطبعة الثالث�ة 1405ﻫ( ،بيروت :دار
األضواء) ،ص ،78حديث.14
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وأدى األمانة وحس�ن خلقه مع الناس قيل :هذا جعفري فيس�رني
علي منه الس�رور ،وقيل :ه�ذا أدب جعفر ،وإذا كان
ذلك ويدخل َّ
علي بالؤه وعاره وقيل :هذا أدب جعفر»(((.
على غير ذلك دخل َّ
وف�ي رواي�ة أخرى عنه Eأن�ه قال للمفض�ل :أي مفضل ،قل
لش�يعتنا« :كون�وا دع�اة إلين�ا بالكف ع�ن مح�ارم ال ّل�ه واجتناب
معاصي�ه ،واتباع رض�وان ال ّله ،فإنهم إذا كان�وا كذلك ،كان الناس
إلينا مسارعين»(((.

وع�ن س�ليمان بن مه�ران ،ق�ال :دخلت على الص�ادق جعفر
بن محمد Cوعنده نفر من الش�يعة وهو يقول« :معاش�ر الشيعة،
كونوا لنا زينًا ،وال تكونوا لنا ش�ينًا ،قولوا للناس حس�نًا ،واحفظوا
ألسنتكم وكفوها عن الفضول ،وقبيح القول»(((.
اجتر
ورواي�ة أخرى عن اإلم�ام الصادق« :Eرحم ال ّل�ه عبدً ا ّ
إلي وإلى نفس�ه»((( ،وج�اء في نص آخر« :حببونا إلى
مودة الناس َّ
الناس وال تب ّغضونا إليهم»(((.

((( الكافي .ج  ،2ص  ،636حديث.5
((( القاضي أبو حنيفة المغربي النعمان .دعائم اإلسالم .ج  ،1الطبعة األولى 2005م،
(بيروت :مؤسسة األعلمي) ،ص .58
((( الشيخ الطوسي .األمالي ،الطبعة األولى1414ﻫ( ،قم :دار الثقافة) ،ص .440
((( جامع أحاديث الشيعة .ج  ،18ص  ،411حديث.25423
((( وسائل الشيعة .ج  ،12ص .8
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موقعية الإمام الح�سين Eفي الأمة

واض�ح م�ن خالل البحث كيف أن األمة كان�ت تنظر إلى أهل
ٌ
البيت نظرة إجالل وتعظيم ،واإلمام الحسين بن علي Eكانت له
موقعيت�ه المميزة بين األصحاب ،حيث كان�وا يجلونه ويحترمونه
ويقدرون�ه ،ورد ف�ي اإلصاب�ة ع�ن اإلم�ام الحس�ين Eأن�ه دخل
مس�جد جده رس�ول ال ّله Aوه�و صغير يقول« :أتي�ت عمر وهو
يخطب على المنبر فصعدت إليه فقلت :انزل عن منبر أبي واذهب
إلى منبر أبيك .فقال عمر :لم يكن ألبي منبر ،وأخذني فأجلس�ني
معه أقلب حصى بيدي فلما نزل انطلق بي إلى منزله ،فقال لي :من
علمك؟ قلت :وال ّله ما علمني أحد»(((.
أيضا أن عمر قال لإلمام الحسين« :Eإنما أنبت
وفي اإلصابة ً
ما ترى في رؤوسنا ال ّله ثم أنتم»(((.

وفي التاريخ أن عمر ألحق الحس�ن والحس�ين بفريضة أبيهما
مع أهل بدر لقرابتهما برسول الله صلى الله عليه وسلم(((.
وهذا ابن عباس يزجر مدرك بن زياد أو ابن عمارة بسبب لومه

((( ابن حجر العس�قالني .اإلصابة في تمييز الصحاب�ة ج  ،2الطبعة األولى 1412ﻫ،
(بيروت :دار الجيل) ،ص .77
((( اإلصابة في تمييز الصحابة .ج  ،2ص .78
((( ش�مس الدي�ن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .س�ير أعلام النبالء ،ج ،2طبعة
 ١٤١٣ﻫ إش�راف وتخريج :شعيب األرنؤوط  /تحقيق :حسين األسد (بيروت:
مؤسسة الرسالة) ،ص.266
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إياه على مسكه الركاب وتس�ويته الثياب للحسن والحسين ،قائلاً

ل�ه« :ي�ا لكع أتدري من ه�ذان؟ هذان ابنا رس�ول الله  Aأو ليس
هذا مما أنعم الله علي به أن أمسك لهما وأسوي عليهما»(((.
وي�روى أنه بينما عبد الله ب�ن عمرو بن العاص جالس في ظل
الكعب�ة إذ رأى الحس�ين مقبلاً فقال :هذا أح�ب أهل األرض إلى
أهل السماء اليوم(((.
وه�ذا أب�و هريرة يحتف�ي باإلمام الحس�ين ،كما ج�اء عن أبي
المهزم ،ق�ال :كنا مع جنازة امرأة ،ومعنا أبو هريرة ،فجيء بجنازة
رج�ل ،فجعل�ه بينه وبي�ن المرأة ،فصل�ى عليهما ،فلم�ا أقبلنا أعيا
الحس�ين فقعد ف�ي الطريق ،فجعل أب�و هريرة ينف�ض التراب عن
قدميه بطرف ثوبه ،فقال الحس�ين :يا أب�ا هريرة وأنت تفعل هذا ؟
قال أبو هريرة« :دعني فوال ّله لو يعلم الناس عنك ما أعلم لحملوك
على رقابهم»(((.

((( عل�ي ب�ن الحس�ين بن هبة الله الدمش�قي المش�هور بابن عس�اكر .ترجم�ة اإلمام
الحسين ،الطبعة األولى1400ﻫ (بيروت :مؤسسة المحمودي) ،ص .147
((( اإلصابة في تمييز الصحابة .ص.78
((( ترجمة اإلمام الحسين ،ص  ،149حديث.191

قيادتك في الدنيا تقودك في اآلخرة
{ َي ْو َم نَدْ ُعو ك َُّل ُأن ٍ
َاس بِإِ َم ِام ِه ْم َف َم ْن ُأوتِ َي ِكتَا َب ُه بِ َي ِمينِ ِه َف ُأو َل ِئ َك
ون ِكتَابهم وال ي ْظ َلم َ ِ
ون َفتيالً}[سورة اإلسراء ،اآلية]71:
َي ْق َر ُأ َ َ ُ ْ َ ُ ُ

بع�د أن يخطو اإلنس�ان خطوات�ه األولى في ه�ذه الحياة ،يبدأ
مكونات شخصيته الفردية ،فيكتسب اللغة والعادات
في اكتس�اب ّ
والتقاليد والثقافات الموروثة ،وذلك فيما يتل ّقاه من بيئته المحيطة.
وألنّ�ه في عالم الطفولة ي�رى في والديه النموذج الذي يحتذيه في
القي�م والس�لوكيات ،تراه ينطبع بما يتل ّقاه عنهما .لكنّه س�رعان ما
يب�دأ في مرحلة المراهقة ببناء ش�خصيته المس�تق ّلة ،حيث يحاول
الحرية في
في تلك الس� ّن االس�تقالل عن األس�رة ،ويعطي لنفسه ّ
المحيط الذي يتل ّقى ويأخذ عنه ،فيكون األصحاب والرفقاء مؤ ّث ًرا
مهما في تكوين الشخصية آنذاك.
ًّ
وعندم�ا يتجاوز مرحلة المراهقة ،ويس�لك لنفس�ه طري ًقا فيما
يتع ّل�ق بالحق�ل العلمي ،أو الطبيع�ة المهنية ،أو النش�اط العملي،
غال ًب�ا م�ا يك�ون هناك ش�خصيات ب�ارزة يتأث�ر بها ،ويأخ�ذ عنها،
توجه واهتمام .وال
ويعدّ ه�ا النماذج الفضلى في تمثيل ما يراه من ّ
يشق اإلنسان طريقه في الحياة دون نماذج يحتذيها ،فما يعتنقه من
ّ
قي�م ،وما يطمح إليه من من�ازل علمية أو اجتماعية ال تكون عائمة
في الفراغ ،وإنما تم ّثلها قيادات ونماذج بشرية بارزة.
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ونظ�را ألهمي�ة وموقعية القيادة في بناء الش�خصية اإلنس�انية،
ً
ترك�ز النص�وص الدينية على حس�ن اختي�ار هذه القي�ادة ونماذج
االقتداء .بد ًءا من مرحلة الطفولة وس�نوات التنشئة األولى ،حيث
ترشد النصوص الدينية الرجل والمرأة إلى حسن اختيار كل منهما
لش�ريك الحياة وف ًق�ا للضوابط القيمي�ة والدينية ،وذل�ك لموقعية
الوالدين في تنشئة وتربية األبناء وتأثرهم بشخصية كل منهما.

ّ
وألن اختي�ار األس�رة والوالدي�ن خ�ارج ع�ن إرادة اإلنس�ان،
كان�ت األح�كام والنص�وص الش�رعية مرتبط�ة بالقائمي�ن عل�ى
بمجرد أن يصل إل�ى المرحلة العمرية التي
التربي�ة ،لك ّن اإلنس�ان
ّ
يبدأ فيها باالس�تقالل الش�خصي ،تخاطبه تل�ك النصوص بصورة
مباش�رة ،وتجعل من مس�ؤولياته اختيار القيادة ونموذج االقتداء،
وف ًق�ا لضوابط ومعايير قيمية صحيح�ة .ومن تلكم النصوص قول
الل�ه تعالىَ ﴿ :ي ْو َم نَدْ ُعو ك َُّل ُأن ٍ
َاس بِإِ َم ِام ِه ْم َف َم� ْن ُأوتِ َي ِكتَا َب ُه بِ َي ِمينِ ِه
ون ِكتَا َب ُه ْم َوالَ ُي ْظ َل ُم َ
َف ُأ ْو َل ِئ َك َي ْق َر ُؤ َ
ون َفتِيلاً ﴾[سورة اإلسراء ،اآلية.]71 :

أهمية القيادة الدينية

إن تأثي��ر وفاعلي��ة القيادة الدينية في تش��كيل
ش��خصية الف��رد المتدي��ن ،ال ينحصر ف��ي الحياة
الدني��ا ،وإنم��ا ينتق��ل ذل��ك التأثي��ر إل��ى المصي��ر

األخروي

رئيسا في نفس اإلنسان ،فهي
تم ّثل الحالة الدينية نزع ًة
ِّ
ومكونًا ً
أمرا طارئًا أو مكتس ًبا نتيجة لبعض الظروف االجتماعية ،أو
ليست ً
كثيرا ما يكون المس�اس بالدين
لبعض الموروثات الثقافية .لذلك ً
نوع من الحساسية التي ينفعل المتد ّين تجاهها،
أو ما يرمز إليه فيه ٌ
ّ
التجذر للمش�اعر الدينية في نفس اإلنس�ان المتد ّين،
ونتيج ًة لهذا
فإنه يتأ ّثر في س�لوكه وفكره المرتبطين بالشأن الديني بتلك الجهة
الت�ي يرى أنه�ا تم ّثل الدي�ن والمعتقد ال�ذي ينتمي إلي�ه .ذلك أن
كثيرا ما تؤخذ تعاليمه وقيمه فيما يراه اإلنس�ان من تطبيقات
الدين ً
المدونة.
ُمارس في الواقع العملي ،أكثر من تلكم التعاليم والقيم
ّ
ت َ
لذلك فإن للقيادات الدينية دورها في رسم معالم الدين في أذهان
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الش�ريحة المتد ّينة الت�ي تأخذ عنهم تعاليم الدين من خالل س�يرة
تل�ك القي�ادات ومواقفها .كما أن الخطاب الص�ادر عنهم غال ًبا ما
وتوج ًها في المجتمع.
تيارا فكر ًّيا
ّ
يشكّل ً

وهذا ما يش�اهد في الواقع االجتماعي ،فإذا اتّبع اإلنسان قيادة
منفتحا
دينية ذات انفتاح في آرائها وتوجهها الفكري ،يكون إنسانًا
ً
ف�ي عالقاته م�ع اآلخرين وف�ي تحليل�ه لألح�داث .ويقابله ذلك
المتّبِع لقيادة دينية تتّس�م بالتش�دّ د واالنغالق ،فإن التش�دّ د يصبح
منهج�ه وطريق�ه العا ّم .وفي مث�ال آخرّ ،
يلت�ف حول قيادة
فإن من
ّ
متحركة ،ينش�أ ش�خصية حركي�ة في مجال�ه العلمي
ديني�ة نش�طة
ّ
متأثرا بقيادة محافظة راكدة من حيث
والعملي ،بخالف ما لو كان ً
النش�اط والفاعلية ،حيث ينعكس ذلك على سلوكه العام ،فيكون
الركود والمحافظة طابعه ومنحاه.
وانعكاس�ا لهذا الدور الذي تقوم به القيادات الدينية ،ليس من
ً
المس�تغرب ما يروج اليوم من حركات متشدّ دة ،يظهر فيها العديد
ً
لتوجه�ات قياداتها
م�ن الفئة الش�ا ّبة الت�ي تزهق أرواحه�ا
تنفي�ذا ّ
الدينية المتطرفة.

انعكا�س الت�أ ّثر بالقيادة على الم�صير الأخروي
إن تأثي�ر وفاعلي�ة القي�ادة الديني�ة في تش�كيل ش�خصية الفرد
المتد ّي�ن ،ال ينحص�ر في الحي�اة الدني�ا ،وإنما ينتقل ذل�ك التأثير

���������������������
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إل�ى المصير األخروي؛ ذلك أن القرآن الكريم يش�ير في آياته إلى
أنه يحش�ر اإلنس�ان مع قياداته التي كان يتّبعها ،وتأخذ بيده فيس�ير
ٍ
صالح وهدً ى،
خلفه�ا في الدنيا .ف�إذا كانت تلكم القيادات أئم�ة
كان مصي�ر أولئكم األتب�اع معهم في جنّات النعيم .وإن كانوا أئمة
يقودون إلى النار ،كان مصير أتباعهم إلى ما يقودون إليه.

تقس�م القيادات في
وهو ما تش�ير إليه اآلي�ات الكريمة ،حيث ّ
�م َأ ِئ َّم ًة
﴿و َج َع ْلن ُ
الدني�ا إلى أئمة ه�دى ،كما في اآلي�ة الكريمةَ :
َاه ْ
َي ْه�دُ َ
ون بِ َأ ْم ِرنَا﴾[س�ورة األنبي�اء ،اآلي�ة ،]73 :وأئم�ة ضالل ،كم�ا في قوله
َاه ْم َأ ِئ َّم ًة َيدْ ُع َ
ون إِ َلى الن َِّار﴾[سورة القصص ،اآلية.]41 :
﴿و َج َع ْلن ُ
تعالىَ :
وف�ي ٍ
بيان أكثر تفصيلاً  ،يش�ير تعالى إلى أهمي�ة القيادة الدينية

�و َم نَدْ ُع�و ك َُّل ُأن ٍ
َاس
وتأثيره�ا عل�ى اإلنس�ان ،فيق�ول تعال�ىَ ﴿ :ي ْ
�ك ي ْق�ر ُؤ َ ِ
ِ
ِ ِ ِ
بِإِم ِام ِه�م َفم�ن ُأوتِ ِ
�م َوالَ
ْ َ ْ
ون كتَا َب ُه ْ
�ي كتَا َب� ُه بِ َيمين�ه َف ُأ ْو َلئ َ َ َ
َ
َ
ِ
ُي ْظ َل ُم َ
ون َفتيلاً ﴾.

والحديث في اآلية الكريمة عن اآلخرة ،حيث ُينَا َدى و ُي ْح َش�ر
كل أناس مع قياداتهم الدينية التي اتبعوها في الدنيا ،ف ُينا َدون باسم
رمزه�م الذي كانوا يتبعونه ويطيعونه .ومعنى دعاء الناس بإمامهم
«أن يدع�ى :يا أمة فالن ،ويا أتباع فلان ،مثل :يا أمة محمد ،يا أمة
موسى ،يا أمة عيسى ،ومثل يا أمة زرادشت ،ويا أمة برهما ،ويا أمة
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بوذا ،ومثل يا عبدة العزى ،يا عبدة بعل ،يا عبدة ن َْس�ر»((( .بل حتّى
مم�ا ورد عن اإلمام عليE
على مس�توى العصور ،وهو ما يفهم ّ
حول هذه اآلية ،إذ ورد عنه في تفس�ير فتح القدير للش�وكاني قال:
«وق�ال عل�ي بن أب�ي طالب رض�ي الله عن�ه :المراد باإلم�ام إمام
عصره�م ،فيدع�ى أهل كل عص�ر بإمامه�م الذي كان�وا يأتمرون
بأم�ره وينتهون بنهي�ه ...وقال أبو عبيدة :الم�راد بإمامهم صاحب
مذهبه�م ،فيقال مثالً :أين التابعون للعالم فالن بن فالن»((( ،ذلك
يلتف حولها جماهيرها،
أنه في كل عصر قيادات اجتماعية ودينيةّ ،
ويدينون لها بالطاعة واالتباع ،فيدعون بها يوم القيامة.

وهو معنًى تش�ير إليه الروايات الواردة ،إذ ُيروى «عن بش�ر بن
غالب عن اإلمام الحسين Eأنه سأله عن تفسير اآليةَ ﴿ :ي ْو َم نَدْ ُعو
ك َُّل ُأن ٍ
َ�اس بِإِ َم ِام ِه ْم﴾ ،فق�ال« :Eإمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه،
وإم�ام دعا إلى ضاللة فأجابوه إليها .ه�ؤالء في الجنّة وهؤالء في
ِ
ِ
ِ
الس ِع ِير﴾»(((.
النار ،وهو قوله تعالىَ ﴿ :ف ِر ٌيق في ا ْل َجنَّة َو َف ِر ٌيق في َّ
وف�ي تعليق الش�يخ ناصر مكارم الش�يرازي عل�ى اآلية ،يؤكّد

((( محم�د الطاه�ر ابن عاش�ور .التحري�ر والتنوي�ر ،ج ،14الطبعة األول�ى 1421ﻫ،
(بيروت :مؤسسة التاريخ) ،ص.133
((( محم�د ب�ن عل�ي الش�وكاني (ت1250ﻫ) ،فت�ح القدي�ر ،طبع�ة 1997م (صيدا:
المكتبة العصرية) ،ج ،3ص .307 -306
((( محم�د باقر المجلس�ي .بحار األنوار الجامعة لدرر أخب�ار األئمة األطهار ،الطبعة
الثالثة 1403ﻫ ـ 1983م( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي) ،ج ،44ص .313
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ه�ذا المعن�ى ،فيق�ولّ :
«إن االرتباط بي�ن القيادة واألتب�اع في هذا
العالم س�وف ينعكس بش�كل كامل في العال�م اآلخر ،وطب ًقا لهذا
تستحق العذاب
س�يتم تحديد الفرق الناجية ،واألخرى التي
األمر
ّ
ّ
بالرغم من أن بعض المفس�رين قد حص�ر كلمة (إمام) ب (األنبياء)
والبع�ض اآلخ�ر حصره�ا بمعن�ى (الكت�ب الس�ماوية) والبعض
الثال�ث بـ� (العلم�اء) ،إال أن من الواضح أن كلم�ة (إمام) في هذا
المكان لها معنى أوس�ع ،وتش�مل أية قيادة س�واء تمثلت باألنبياء
أو أئم�ة اله�دى ،أو العلماء،أو الكتاب والس�نة .ويدخل في معنى
الكلمة أيضا أئمة الكفر والضالل ،وبهذا الترتيب فإن إي ش�خص
سيكون في خط نفس القيادة التي انتخبها في هذا العالم.
هذا التعبير واإلشارة إلى دور اإلمامة وكونها من أسباب تكامل
اإلنس�ان ،يعتبر في نفس الوقت تحذيرا لكل البشرية كي تدقق في
انتخاب القيادة وال تعطي أزمة وجودها الفكري والحياتي بيد أي
شخص كان»(((.
ويقول الس�يد محمد حس�ين فضل الله في تناوله لشرح اآلية:
ويأتمون
«إن الل�ه ين�ادي كل قوم بالرم�ز الذي كانوا ينتم�ون إليه،
ّ
تضمن�ه من خطوط
ب�ه في الحياة ،م�ن نبي وكتاب ومرش�د ،فيما ّ

((( ناص�ر مكارم الش�يرازي الش�يرازي .األمثل في تفس�ير كتاب الل�ه المنزل ،الطبعة
األولى 1413ﻫ ـ 1992م( ،بيروت :مؤسسة البعثة) ،ج ،9ص.62- 61
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حجة لهم أو عليهم»(((.
وتعاليم وإرشادات؛ ليكون ذلك ّ

ومهتما في
إن ه�ذه اآلية تؤكّ�د أهمية أن يكون اإلنس�ان دقي ًقا
ًّ
اختيار قيادته الدينية التي يتّبعها ،في أي عصر وفي أي زمان ،فهذه
القيادة كما يكون لها تأثيرها وفاعليتها في حياة اإلنس�ان الدنيوية،
فهي تحدّ د مصيره األخروي.
إن القي�ادة الديني�ة هي تل�ك الجهة التي يعتمدها اإلنس�ان في
أخ�ذ معالم دين�ه ،ويثق بأنها تكش�ف له م�رادات الخال�ق منه في
حياته ،لتش�كل الحج�ة بين اإلنس�ان وربه ،وتكون الق�دوة له في
الس�يرة والس�لوك .فالقيادة الدينية قضية مفصلية حساسة في حياة
اإلنسان المسلم ،يجب أن يختارها انطالق ًا من معايير الدين وليس
من منطلقات المصالح واألهواء.
المطل�وب أن يب�ذل اإلنس�ان كل جهده ف�ي اكتش�اف القيادة
الصالحة ،مسترش�د ًا بقي�م الدين وتعاليمه الت�ي أقرت مواصفات
ومعايير ،ومستعين ًا بعقله.

وأه�م الضواب�ط والصف�ات الت�ي يج�ب أن تتوفر ف�ي القيادة
الدينية ،هي المعرفة بالدين ،وااللتزام به ،والدرجة األعلى توجب
االطمئنان أكثر.
((( محم�د حس�ين فض�ل الله .من وح�ي القرآن ،الطبع�ة الثاني�ة 1419ﻫ ـ 1998م،
(بيروت :دار المالك) ،ج ،14ص  186ـ .187
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س�أل اب�ن الس�كيت اإلمام عل�ي الرض�ا :Eما الحج�ة على
الخل�ق اليوم؟ فأجاب اإلمام « :Eالعقل ،يعرف به الصادق على
الله فيصدقه ،والكاذب على الله فيكذبه» ،فقال ابن السكيت :هذا
والله هو الجواب(((.

يصح أن يكون اعتباط ًّيا أو أهوائ ًّيا أو على أس�اس
االختي�ار ال ّ
االنتم�اءات الفئوي�ة والمحس�وبيات ،وإنما يج�ب أن يكون على
أس�اس القيم والمبادئ والضوابط الش�رعية ،ذلك أن اإلنسان في
اتباع�ه ذاك إنم�ا يقود نفس�ه إما إلى النج�اة يوم القيام�ة ،وإما إلى
الهلاك ،وهو ما يعني أنه اختيار مصي�ري ،يختلف عن اختيارات
اإلنس�ان الحياتي�ة البحت�ة ،كم�ا ه�ي الح�ال ف�ي اختي�ار مم ّثل�ي
المجال�س البلدية أو النيابية ،حيث من الممكن تجاوزه أو تجاوز
تبعاته بطريقة أو بأخرى.
وف�ي هذا الس�ياقُ ،ينق�ل في المص�ادر التاريخي�ة ،عن طلحة
النمري :أنه حينما ظهر مس�يلمة ّ
النبوة ،جاء
الكذاب ،الذي ا ّدعى ّ
إلى اليمامة يس�أل« :أين مس�يلمة؟» ،فر ّد عليه أتباع مسيلمةَ « :م ْه،
فلما ج�اءه ،قال« :أنت
ُق ْل :رس�ول الله» ،فق�ال« :ال ،حتّى أراه»ّ ،
مسيلمة؟» ،قال« :نعم» ،قال« :من يأتيك؟» ،قال« :رحمن» ،قال:
«أفي نور أو في ظلمة؟» ،فقال مسيلمة« :في ظلمة» ،فقال طلحة:
أن محمدً ا صادق ،ولكن ّ
« َأ ْش َهدُ إنّك كذاب ،وأشهد َّ
كذاب ربيعة

((( الكافي .ج  ،١ص  ،٢٥حديث.20
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أحب إلينا من صادق مضر!»(((.
ُّ

إن ه�ذه الحادث�ة أنم�وذج لل�والءات العصبية الت�ي يأخذ بها
اإلنس�ان انطالق� ًا من عاطف�ة ،أو انتم�اء قبلي ،أو مصلح�ة مادية،
عل�ى حس�اب القي�م والمب�ادئ ،فه�و يعل�م أن مس�يلمة ك�ذاب،
وأن محم�د ًا Aصادق ،لكن�ه ينحاز إلى الباط�ل النتمائه القبلي،
ويفضله على الحق ألن داعيه من قبيلة أخرى.
وه�ذا م�ا يجب أن يحذر اإلنس�ان م�ن الوقوع في�ه خاصة في
المسألة الدينية ،لما لذلك من تبعات في الدنيا واآلخرة.

((( أب�و جعف�ر محمد ب�ن جرير الطب�ري .تاريخ األم�م والملوك( ،بيروت :مؤسس�ة
األعلمي) ،ج ،2ص .508

أهل البيت مرجعية األمة في الدين

مس��ألة المرجعي��ة الديني��ة أله��ل البي��ت Bال
تعن��ي حينما تذكر هن��ا بالضرورة إن��كاراً لفضل
ومكان��ة الصحاب��ة ،بق��در م��ا ه��ي رج��وع إل��ى

م��ن له��م األهلي��ة واألولوي��ة في ح��ال وقع

االختالف في أي مسألة من مسائل الشريعة

ظهر اإلسالم على يد مؤسسه والصادع به نبينا األكرم محمد،A
وهو إذ ذاك المرجعية الدينية في المجتمع اإلسلامي الوليد ،فعنه
يأخذ المس�لمون معالم دينهم ،وأحكام ش�رعهم .فرسول اللهA
يتنزل علي�ه الوحي ،وال تزال الرابطة به بين الس�ماء
ال�ذي ال يزال ّ
واألرض موج�ودة ،ه�و المصدر األول للش�ريعة ،والقيادة الدينية
جلي لآلي�ة الكريمة:
الت�ي على المس�لم اتباعها .وذلك مص�داق ّ
الر ُس ُ
عنْ ُه َفانت َُهوا﴾[سورة الحشر ،اآلية:
�ول َف ُخ ُذو ُه َو َما ن ََهاك ُْم َ
َ
{و َما آتَاك ُُم َّ
 ،]7وال خالف بين المسلمين في مرجعية النبي Aتلك.
وخالل العهد النبوي ،أ ّدى النبي Aوظيفته في تبليغ الرسالة،
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وتبيين معالم الدينّ ،
فبث تعاليم وأحكام اإلسالم فيمن حوله ،من
أهل بيت�ه وقرابته ،وبين أصحابه وأتباعه ،الذين كانوا يم ّثلون كثر ًة
عدَ د َّية ونوعية .وقد كان المسلمون يتع ّلمون تطبيق األحكام وفهم
معالم اإلسلام ،وحينما كانوا يختلفون في ٍ
أمر ،فإنهم ير ّدونه إلى
ً
تنفي�ذا ألمره تعال�ىَ ﴿ :ف�إِن َتن ََاز ْعت ُْم فِي
النب�ي Aليحك�م بينهم،
َشي ٍء َفر ُّدو ُه إِ َلى ال ّل ِه َوالرس ِ
ول﴾[سورة النساء ،اآلية.]59 :
َّ ُ
ْ ُ

و ُيفتَ�رض بتل�ك المرحل�ة أن تك�ون كفيل� ًة بإع�داد مرجعي�ة
ّ
ل�زم
مس�تقبلية تم ّث�ل االمت�داد األمي�ن
للخ�ط النب�وي ،بحي�ث ُي َ
المس�لمون باتباعها واألخذ عنها ،بعد تأهيله�ا من قبل النبي،A
باعتباره القيادة األمينة على تبليغ اإلسالم نق ًّيا كما أراده الله تعالى
أن يص�ل إلى الن�اس ،وكذلك باعتباره قيادة حريصة على س�لوك
أتباع�ه الطري�ق القويم الموص�ل إلى نجاته�م يوم القيام�ة .يقول
تعال�ى في وصفه لنب ّيه الكريمَ ﴿ :ل َقدْ َجاءك ُْم َر ُس ٌ
�ول ِّم ْن َأن ُف ِس�ك ُْم
َع ِز ٌيز َع َلي ِه ما َعنِتُّم ح ِريص َع َليكُم بِالم ْؤ ِمنِين ر ُؤ ٌ ِ
يم﴾[س�ورة
ْ
ْ َ ٌ
وف َّرح ٌ
َ َ
ُ
ْ َ
التوبة ،اآلية.]128 :
وما يجده المتت ّبع للمصادر التاريخية والحديثية هو وجود هذا
الح�رص النبوي عل�ى األمة من الضياع والتش�تّت ،وهو ما تذكره
المصادر من أحاديث نبوية عدّ ة يش�ير فيها إلى أهل بيته ،وضرورة
والتمس�ك بنهجه�م ،وهي رواي�ات وأحاديث
أخ�ذ األمة عنهم،
ّ
حكرا على المصادر الش�يعية ،حتّى ُيحتمل وضعها لتأييد
ليس�ت ً
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ط�رف ضدّ ط�رف ،أو لنصرة منهج عل�ى آخر ،وإنما ه�ي متناثرة
ومتواترة في مصادر المسلمين المختلفة.

وصححه الش�يخ ناصر
وكنم�وذج على ذلك ،نذكر ما أخرجه
ّ
الدين األلباني في كتابه سلسلة األحاديث الصحيحة ،عن جابر بن
عبد الله األنصاري Nعن رسول الله Aأنه قال« :يا أيها الناس،
إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تض ّلوا :كتاب الله ،وعترتي
أهل بيتي»(((.

والمعنى نفسه يورده صحيح مسلم عن رسول الله Aأنه قال:
بش�ر ُي َ
وشك أن يأتي رسول ر ّبي فأجيب،
«أال أ ُّيها الناس ،فإنما أنا ٌ
ٌ
ت�ارك فيكم ثقلي�ن :أولهما كت�اب الل�ه ،فيه اله�دى والنور،
وأن�ا
ث�م قال« :Aوأه�ل بيتي،
فخ�ذوا بكت�اب الله واستمس�كوا به»ّ ،
أذكرك�م الله في أهل بيتي ،أذكركم الله في أهل بيتي ،أذكركم الله
في أهل بيتي»(((.
واضح في بيان الس�بيل للمس�لم في معرفة المعالم
والحديث
ٌ
التمس�ك باله�دي القرآني ،مع اقت�ران ذلك
الح ّق�ة للدي�ن ،وه�و
ّ
به�دي أه�ل بيت النبي ،Bوهو م�ا يعني أنهما في المنزلة نفس�ها

((( محم�د ناص�ر الدي�ن األلبان�ي .سلس�لة األحاديث الصحيحة وش�يء م�ن فقهها
عمان:
وفوائدها ،الطبعة األولى 1403ﻫ ـ 1983م( ،الكويت :الدار السلفية ـ و ّ
المكتبة اإلسالمية) ،ج ،4ص  ،355حديث .1761
((( صحيح مسلم ،ص  ،1312حديث .2408
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في مرجعيتهما لألمة.

دور ال�صحابة في م�سيرة الأمة
وفيما يتع ّلق بمرجعية أهل البيت Bللمس�لمين ،هناك مسألة
يجب أن تثار ،وهو ما يتع ّلق بدور الصحابة في مسيرة األمة؛ ذلك
أنه�م المس�لمون األوائل الذي�ن نهلوا م�ن نمير رس�ول الله،A
وحملوا أحاديثه ،وعاصروه ،وشهدوا غزواته ،وعايشوا األحداث
المهمة في التشريع وفهم قيم ومبادئ اإلسالم ،أال يكون
التاريخية
ّ
يصح اتخاذهم
ذلك س�ب ًبا كاف ًي�ا لألخذ عنهم واتباع س�بيلهم؟ أال ّ
طري ًقا لمعرفة اإلسالم بالموازاة مع طريق أهل البيتB؟!

في اإلجابة عن هذا التس�اؤل ،ينبغي اإلش�ارة إلى ّ
أن معاصرة
الصحابي لرس�ول الله ،Aوحضوره للعديد من المواقف النبو ّية
الت�ي َ
أب�ان فيها Aاألح�كام والخط�وط العا ّمة للدي�ن ،ال بدّ أنها
تعرف
تنعكس على شخصية الصحابي ،وتجعله
مهما في ّ
مصدرا ًّ
ً
ذلكم العهد النبوي الش�ريف ،بحيث يك�ون الرجوع إلى مرويات
مص�درا من مصادر الحكم الش�رعي ،وطري ًقا
ومواق�ف الصحابة
ً
من طرق معرفة القيم العليا لإلسالم التي ب ّينها النبي Aفي دعوته.
لك� ّن مواقف الصحابة وأقوالهم ال تتّف�ق في جميع المواطن،
حي�ث تتفاوت أفهامه�م ،وأوقات حضورهم عن�د النبي ،Aفقد
يس�مع بعضهم ما لم يس�معه اآلخر ،لذا قد ترد عنهم االختالفات
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ح�ول الموضوع الواحد ،وكذلك بينهم وبين مواقف وأقوال أهل
البي�ت ،Bفمن ه�ي المرجعية اإلسلامية الفاصلة ف�ي مثل هذا
النوع من الخالفات؟
إنه وبس�بب الخالفات السياس�ية التي وقعت في تاريخ األمة،
حصل نوع من االفتراق واالنقس�ام إل�ى فريقين عريضين ،يم ّثالن
خ ّطين متوازيين في األمة اإلسالمية ،فريق يرفع لواء أهل البيت،B
وفري�ق يرفع ل�واء الصحابة .لك ّن مس�ألة المرجعي�ة الدينية ألهل
إنكارا لفضل ومكانة
البي�ت Bال تعني حينما تذكر هنا بالضرورة
ً
الصحاب�ة ،بقدر ما ه�ي رجوع إلى من لهم األهلي�ة واألولوية في
حال وقع االختالف في أي مس�ألة من مس�ائل الشريعة ،حيث هم
المرجع في ذلك ،كما ورد في النصوص الواردة عن النبي.A

ومما ترويه المصادر التاريخية والحديثية عن الصحابي الجليل
ّ
رأيت
عمار ،إن َ
عمار بن ياس�ر ،قوله« :قال لي رسول الله« :Aيا ّ
ّ
عل ًّيا قد س�لك واد ًيا ،وس�لك الناس واد ًيا غيره ،فاسلك مع علي،
ودع الناس ،فإنه لن يد َّلك على ردى ولن يخرجك من الهدى»(((.
نص صريح واضح أنه في حال التمايز في المواقف واآلراء،
فه�و ّ
علي.E
النبي عمار إلى اتخاذ موقف اإلمام ّ
ُيرشد ُّ
لذل�ك ينبغي تمحيص هذه المس�ألة وبيان ما فيه�ا من ضبابية

وأيضا الخطيب البغدادي.
((( كنز العمال .ج ،11ص ،614-613حديثً .32972
تاريخ بغداد ،ج( ،13بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص.187
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غير واضحة ،لدى ش�ريحة واس�عة من األم�ة ،فالحديث حول أن
الش�يعة يتجاهلون الصحابة ،أو أنهم لديهم مشكلة في التعامل مع
األحاديث المروية بطرق الصحابة ،أو أن لدى الشيعة موق ًفا سلب ًّيا
ٍ
معان ،وال عبرة
م�ن الصحابة ،هذا ا ّدعا ٌء غير دقيق فيما يحمله من
متطرفين من الشيعة يتّخذون موق ًفا سي ًئا من الصحابة ،كما
بوجود ّ
ال يم ّث�ل أهل الس�نة وج�ود نواصب يبغضون أه�ل البيت ،Bأما
التطرف تجاه
الموقف العام لمدرس�ة أهل البي�ت Bفهو ال يتبنّى ّ
الصحابة ،وإن كان ال يوافق أهل السنة في القول بعدالة الصحابة،
الر ُس ِل
فها هو اإلمام علي بن الحسين زين العابدين Eيذكر أتباع ُّ
يخص
ومصدِّ قيه�م بالمغف�رة والرضوان ،ويدعو الله س�بحانه أن
ّ
ِ
الص َحا َب� َةَ ،وا َّل ِذي َن َأ ْب َل ْوا
اص ًة ا َّلـذي َن َأ ْح َس�نُوا َّ
�اب ُم َح َّمد َخ َّ
« َأ ْص َح ُ
ا ْل َب َ
ال َء ا ْل َح َس� َن فِي ن َْص ِر ِهَ ،وكَا َن ُفو ُه َو َأ ْس َ�ر ُعوا إ َلى ِو َفا َدتِ ِه َو َس�ا َب ُقوا
ِِ
حج َة ِر َس�االَتِ ِهَ ،و َف َار ُقوا
�م َع ُه ْم َّ
واس�ت ََجا ُبوا َل ُه َح ْي ُث َأ ْس َ
إ َلى َد ْع َوته ْ
�ار ك َِلمتِ ِ
ِ
�هَ ،و َقا َت ُل�وا االب�ا َء َو االبنا َء فِي
ْ
اج َو ْ
االز َو َ
االوال َد ف�ي إ ْظ َه ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َت ْثبِي�ت ن ُب َّوتهَ ،وا ْنت ََص ُروا به َو َم ْن كَانُ�وا ُمنْ َط ِوي َن َع َلى َمح َّبته َي ْر ُج َ
ون
�ه ،وا ّلذين هجرتْه�م الع َش ِ
ِ ِ
تِج�ار ًة َل�ن َتب ِ
�ائ ُر إ ْذ َت َع َّل ُقوا
َ َ ََ ُ ُ َ
ور ف�ي َم َو َّدت َ
ْ ُ َ
َ َ
بِعروتِ ِ
ابات إ ْذ َس� َكنُوا فِي ِّ
ظل َق َرا َبتِ ِه َف َ
ال َتن َْس
�هَ ،وا ْن َت َف ْت ِمن ُْه ُم ا ْل َق َر ُ
ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
�م ا ّل ُه َّم َم�ا ت ََركُوا َل َك َوف َ
يكَ ،و َأ ْرض ِه ْم م� ْن ِر ْض َوان َك»((( ،هكذا
َل ُه ُ
((( صحيف�ة زين العابدين اإلمام علي بن الحس�ين بن أبي طال�ب ،Eالطبعة األولى
1428ﻫ ـ 2007م( ،القطيف :دار أطياف) ،ص .46
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يضمن اإلمام في دعائه االشادة بتضحيات الصحابة وجهادهم في
ّ
الدفاع عن رسول الله ،Aوفي سبيل انتشار الدين .وفي دعاء آخر
ٍ
وارد عن�ه ،Eوهو دعاء ي�وم الثالثاء ،يقول Eفي إحدى فقراته:
«الله�م ِّ
صل عل�ى محمد خات�م النبيين ،وتم�ام عدّ ة المرس�لين،
وعلى آله الطيبين الطاهرين ،وأصحابه المنتجبين»(((.

كم�ا ورد عن اإلمام علي بن أبي طالب Eفي نهج البالغة أنه
اب ُم َح َّم ٍدَ Aف َما
يتحدّ ث عن الصحابة ،فيقولَ « :ل َقدْ َر َأ ْي ُت َأ ْص َح َ
َأ َرى َأ َحد ًا ُي ْش�بِ ُه ُه ْم ِمنْك ُْم َل َقدْ كَانُوا ُي ْصبِ ُح َ
ون ُش� ْعث ًا ُغ ْبر ًا َو َقدْ َباتُوا
ِِ
ِ ِ
�م َو َي ِق ُف َ
�جد ًا َو ِق َيام� ًا ُي َر ِاو ُح َ
ون َع َلى
ُس َّ
ون َب ْي� َن ج َباه ِه ْم َو ُخدُ وده ْ
ِ
ِِ
�ل ا ْل َج ْم ِر ِم ْن ِذك ِ
ِم ْث ِ
َ�ب ا ْل ِم ْع َزى ِم ْن
�م ك ََأ َّن َب ْي َن َأ ْع ُين ِه ْم ُرك َ
ْ�ر َم َعاده ْ
�ول س�ج ِ
ود ِه ْم إِ َذا ُذ ِك َر ال َّل� ُه َه َم َل ْت َأ ْع ُين ُُه ْم َحتَّى َت ُب َّ�ل ُج ُيو َب ُه ْم َو
ُط ِ ُ ُ
اص ِ
ي�ح ا ْلع ِ
ف َخ ْوف ًا ِم� َن ا ْل ِع َق ِ
َم�ا ُدوا ك ََما َي ِميدُ َّ
اب َو
الر ِ َ
الش َ
�ج ُر َي ْو َم ِّ
َر َجا ًء لِل َّث َو ِ
اب»(((.

واإلمام علي Eشارك معه كثير من الصحابة في حروبه ،ففي
حرب ص ّفين وحدها شارك مع اإلمام علي Eمن الصحابة ألفان
وثمانمئ�ة ( )2800صحابي ًا .يقول المس�عودي في تاريخه« :كان
ممن ش�هد ِص ّفين مع علي من أصح�اب ٍ
بدر  87رجلاً  :منهم 17
ّ
م�ن المهاجرين ،و 70من األنصار ،وش�هد معه من األنصار ممن

((( المصدر السابق نفسه ،ص .248
((( نهج البالغة .خطبة  .97من خطبة له  Eفي أصحابه وأصحاب رسول الله.A
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بايع تحت الش�جرة ،وهي بيعة الرضوان من المهاجرين واألنصار
من أصحاب رس�ول الله ،900 Aوكان جميع من ش�هد معه من
الصحاب�ة  .(((»2800وفي المقابل كان الصحابة المش�اركون في
جيش معاوية معدودين على األصابع.

كم�ا أن الكثي�ر من المرويات ف�ي فضائل أه�ل البيت Bإنما
رواها ه�ؤالء الصحابة ،وهي أحاديث تب ّين فضائل أهل البيتB
ومكانتهم بين المسلمين.

لذلك فإن إطالق مث�ل هذه التهم مخالف للكثير من الحقائق.
يتمسك به الشيعة أن المرجعية األولى في بيان الدين ووعيه
نعم ،ما ّ
ومعرفة أحكام�ه هم أهل البيت ،Bويس�تد ّلون لهذا الموقف بما
أمر يفرضه التزام الموقف
ورد عن النبي Aفي هذا المجال .وهو ٌ
الشرعي والقيام بالوظيفة الشرعية .وهذا ال يعني موق ًفا سلب ًّيا تجاه
الصحابة .نعم ،ينبغي اإلش�ارة إلى أن هناك موق ًفا يتع ّلق بالمس�ألة
بالنص على اإلمام علي ،Eوهذا موقف
السياسية ،واعتقاد الشيعة
ّ
عما نحن في سياقه.
ُيبحث في مح ّله ،وهو بحث آخر يختلف ّ

�أحاديث ف�ضل ال�صحابة
وقد يتس�اءل البع�ض :أنه في مقابل ما ورد م�ن أحاديث نبوية
((( أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي .مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تحقيق:
محمد محي الدين عبدالحميد( ،بيروت :دار الفكر) ،ج ،2ص.361
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ف�ي فضائل أهل البيت ،وردت أحاديث ُأخر في فضائل الصحابة،
وبخاصة في مصادر إخواننا أهل الس�نة .فلماذا االلتزام برأي أهل
ّ
البيت وترجيحه على رأي الصحابة في مورد االختالف؟!
وإجاب ًة عن ذلك ،تُذك َُر ٌ
نقاط ثالث:

اً
أول:هذه األحاديث وما يقابله�ا في فضائل أهل البيت Bال
عتمد األوثق سندً ا
بد من دراستها من حيث السند ،حتى ُي َ
في معايير علم الرجال والدراية.
صحة السند ووثاقته ،فإنه ال
تم تجاوز مسألة ّ
ثان ًيا:إنه في حال ّ
الكم وال م�ن حيث الكيف ،فال يمكن
مقارن� َة من حيث ّ
للباح�ث المنصف أن يوازي الك ّفتين من هذه النصوص
واألحادي�ث ال�واردة ،إذ لم ِيرد في الصحابة ،س�وا ًء من
حيث المجموع أو ف�ي أحد أفرادهم ،بمقدار ما ورد في
أهل البيت .Bوهو معنً�ى يذكره اإلمام أحمد بن حنبل
فيم�ا نقل�ه عنه الحاكم النيس�ابوري في المس�تدرك على
الصحيحين وابن حجر في الصواعق المحرقة وآخرون،
إذ ُين َق�ل عن�ه قوله« :ما ج�اء ألحد من أصحاب رس�ول
الله Aمن الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب.(((»N

((( المس�تدرك علي الصحيحين ،ج ،3ص  ،116حديث 4572ومثله في :الصواعق
المحرقة ج ،2ص .353
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وج�اء ف�ي في�ض القدي�ر( :كم�ا يذك�ر إس�ماعيل القاض�ي
حق أحد
أيضا« :لم ِير ْد في ّ
والنيس�ابوري والنس�ائي في خصائصه ً
عل�ي»)(((.
حق
م�ن الصح�اب باألحادي�ث الحس�ان ما ورد ف�ي ّ
ٍّ
ولذل�ك صنّ�ف النس�ائي كتابه خصائ�ص أمير المؤمني�ن علي بن
اختص بها اإلمام
أبي طالب ،Eوهو يشير به إلى األحاديث التي
ّ
علي Eولم ترد في أحد غيره من الصحابة.
ويعض�د كالم اب�ن حنبل م�ا يرويه جالل الدين الس�يوطي في
ّ
تاريخ�ه ،إذ يقول« :وأخرج ابن عس�اكر عن ابن ع ّب�اس قوله« :ما
عل�ي»((( ،وأخرج
ن�زل في أح�د من كتاب الل�ه تعالى ما ن�زل في
ٍّ
علي ثالثمئة
ابن عس�اكر ع�ن ابن عباس ً
أيضا أنه قال« :نزل�ت في ّ
آية»(((.
وهذا النوع من الترجيح ّ
مهم يدفع باتجاه القول بأولوية
مؤشر ّ
اتب�اع منهج أهل البي�ت Bفيما يقع من خالف�ات وتباينات حول
المسائل اإلسالمية.
ثالثًا:م�ن حيث الدالل�ة ،ال توجد أحاديث نبوي�ة صريحة في
ٍ
واح�د من الصحابة كما
والتمس�ك بنهج
ضرورة األخذ
ّ

((( محم�د عبد الرؤوف المناوي .فيض القدير ش�رح الجامع الصغي�ر ،الطبعة الثانية
1391ﻫ ـ 1972م( ،بيروت :دار المعرفة) ،ج ،4ص .355
((( جالل الدين السيوطي .تاريخ الخلفاء ،ص .171
((( تاريخ مدينة دمشق .ج  ،٢ص  ،٤٣١رقم .٩٣٤
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حق أه�ل البيت
ه�و الحال م�ع األحاديث الص�ادرة في ّ
 .Bذل�ك أن غاي�ة ما تش�ير إليه بعض المصادر الس�نية
في مقابل حدي�ث الثقلين« :كتاب الل�ه وعترتي» األخذ
بالس�نة بص�ورة عا ّمة ،إذ ورد فيها التعبي�ر بـ« :كتاب الله
وس�نّتي» ،فإن السنة مفهوم جامع ومشترك بين الصحابة
المطهرة.
وأهل البيت ،إذ هما طريقان إلى السنة النبوية
ّ

لذل�ك يمكن إجمال ه�ذه النقطة ب�أن ما تقود إلي�ه النصوص
ممن عايش�وا النبي Aوش�هدوا
النبوية هو أن تؤخذ معالم الدين ّ
مواقف�ه وكلمات�ه ،وهم أه�ل بيت�ه وصحابت�ه ،وفي نق�اط التمايز
ومواط�ن االختلاف فالمرجع في ذلك مس�لك أه�ل البيت.B
وم�ا يرج�وه الحريص�ون من أتب�اع الفريقي�ن أن تتط ّل�ع األمة إلى
ه�ذه الثنائية التي ال تناقض فيها ،بقدر م�ا هي ٌ
حال من التكامل ال
تستدعي كل تلكم الحساسية.

إلى أين يقود اتباع أهل البيتB؟

ق��ال رس��ول اهلل« :Aيا عمار ،إن رأي��ت علياً قد
س��لك وادياً ،وس��لك الناس وادياً غيره ،فاسلك

مع عل��ي ،ودع الن��اس ،فإنه لن يدلَّ��ك على ردى

ولن يخرجك من الهدى

تمت اإلش�ارة في ص�در الحديث إلى خطورة القي�ادة الدينية،
ّ
وذل�ك باعتبارها ما يحدّ د مصير اإلنس�ان األخ�روي ،وهو المعنى
الذي تش�ير إليه مجموع�ة من النصوص القرآني�ة والحديثية ،ومن
تلك�م األحادي�ث ما روي عن رس�ول الل�ه Aفي قول�ه« :أال وإن
أئمتكم َو ْفدُ كم إلى الله عز وجل ،فانظروا من تُوفِدُ ون»(((.
ونظرا لخطورة هذه المسألة على اإلنسان ،أفرا ًدا ومجتمعات،
ً
الحيات�ي العا ّم ،وكذلك فيم�ا يرتبط بالمصير
فيم�ا يتع ّلق بالمس�ار
ّ
األخروي ،يش�دّ د أئمة أهل البي�ت Bعلى موقعية القيادة في حياة

.441وأيض�ا ينابيع الم�ودة ،ج،2
((( الصواع�ق المحرق�ة ،مص�در س�ابق ،ج ،2ص
ً
ص.114
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اإلنسان .واألحاديث المرو ّية في هذا الشأن ،كما تركّز على أهمية
القي�ادة ،ال تغفل ع�ن تحديد معنى االتّباع ال�ذي من المفترض أن
يمارس�ه األتباع والجمهور العا ّم ،حيث ورد في هذا الس�ياق رواية
محمد الصادق Eأنه
يرويها محمد بن حمدان عن اإلمام جعفر بن ّ
ق�ال« :إن كنتم تريدون أن تكونوا معنا يوم القيامة ال يلعن بعضكم
بعض�ا ،فاتق�وا الله وأطيعوه فإن الل�ه يقولَ ﴿ :ي ْو َم نَدْ ُع�و ك َُّل ُأن ٍ
َاس
ِ
الملتزم أدا َء ما
بِإِ َم ِام ِه ْم﴾»((( .فالمتّبِع في مفهوم أهل البيت Bهو
عليه من فروض وأحكام.
وفي رواية أخرى عن اإلمام الصادق Eيخاطب فيها ش�يعته،
فيقول« :أال تحمدون الله إذا كان يوم القيامة ،فدعا كل قوم إال من
يتولونه ،ودعانا إلى رس�ول الله ،Aوفزعت�م إلينا ،فإلى أين ترون
ورب الكعبة! قالها ثالث ًا»(((.
يذهب بكم؟ إلى الجنّة ّ

وق�د أخ�رج الحاك�م في المس�تدرك عل�ى الصحيحي�ن رواية
صحيحة عن زيد بن أرقم عن رس�ول الله Aأنه قال« :أيها الناس
إن�ي تارك فيكم أمري�ن لن تضل�وا إن تبعتموهما وهم�ا كتاب الله
وأهل بيتي عترتي»(((.
والنص�وص في هذا الس�ياق موجودة في كتب المس�لمين من

((( بحار األنوار .ج  ،٨ص .١٤
((( أبو علي الفضلي بن الحس�ن الطبرس�ي .مجمع البيان في تفسير القرآن ،ج ،6ص
.275
((( المستدرك على الصحيحين .ج ،3ص ،118حديث .4577
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الفريقين ،حيث تش�ير جميعها إلى أن أه�ل البيت يقودون أتباعهم
وم�ن يس�ير خلفهم ويأخ�ذ بتعاليمهم ف�ي اآلخرة إل�ى الجنة ،وال
أحد من المس�لمين يجادل ف�ي هذه النتيجة ،فها ه�و اإلمام أحمد
ب�ن حنب�ل يروي في مس�نده أن رس�ول الل�ه Aيأخذ بيد الحس�ن
والحس�ين ،مخاط ًبا المس�لمينّ :
ابني هذين
«إن من أحبني
ّ
وأحب ّ
ويعضده
وأباهم�ا وأمهم�ا ،فه�و معي ف�ي درجتي ف�ي الجنّ�ة»(((،
ّ
الحاك�م في المس�تدرك عل�ى الصحيحين أن رس�ول الله Aقال:
«الحس�ن والحس�ين ابناي ،م�ن أح ّبهما أح ّبني ،وم�ن أحبني أحبه
الل�ه ،وم�ن أحبه الله أدخل�ه الجنة ،ومن أبغضهم�ا أبغضني ،ومن
أبغضني أبغضه الله ،ومن أبغضه الله أدخله النار»(((.
كم�ا أورد ابن حجر في (الصواعق المحرقة) عن ابن الس�ماك
أن ابا بكر قال :س�معت رس�ول الله Aيقول« :ال يجوز أحد على
علي الجواز»(((.
الصراط ،إالَّ من َكت َ
َب له ٌّ
أما فاطمة الزهراء ،Fفقد جاء في المصادر اإلسالمية ٍّ
لكل من
الفريقين عن النبي Aأنه قال« :إذا كان يوم القيامة ،وحشر الناس،
نادى ٍ
غضوا أبصاركم ،ونكّسوا
مناد من بطنان العرش :أيها الناسّ ،

((( مس�ند اإلم�ام أحم�د ب�ن حنبل ،تحقي�ق :محمد عبد الق�ادر عطا ،الطبع�ة األولى
1429ﻫ ـ 2008م( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ج ،1ص  ،235حديث .586
((( المستدرك علي الصحيحين ،مصدر سابق ،ج ،3ص  ،181حديث .4776
((( الصواعق المحرقة ،مصدر سابق ،ج ،2ص  /.369ينابيع المودة .ج ،2ص،162
حديث  / .459المحب الطبري في الرياض النضرة ،ج ،2ص.244
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رؤوسكم ،حتى تجوز فاطمة ابنة محمد Aالصراط»(((.

نسأل الله تعالى أن يعمر قلوبنا جميع ًا بحبه ،وحب نبيه ،وحب
أه�ل بيت�ه الطاهري�ن ،وأصحابه المنتجبي�ن .صل�وات الله عليهم
أجمعين ،وأن يحشرنا معهم يوم القيامة ،ويجمعنا معهم في جنات
النعيم.

((( جالل الدين الس�يوطي .الجامع الكبير أو جم�ع الجوامع ،تحقيق :مختار إبراهيم
الهائج وعبد الحميد محمد ندا وحسن عيسى عبد الظاهر ،الطبعة األولى 1426ﻫ
ـ 2005م( ،القاهرة :مجمع البحوث اإلسلامية بجامع األزهر الش�ريف) ،ج،1
ص  ،3023حديث .2682
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