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٢٣١٦: ٢٠١٣رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 

٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٧٧٩: الرقم الدولي

.ـ     مــــ١٩٦٥، نبيل،الحسني

نبيـل  تحليليـة وتحقيـق   دراسـة  / حديث سـد األبـواب أنموذجـاً    : ظاهرة االستقالب في النص النبوي والتاريخي   
.م٢٠١٤=.ق١٤٣٥، قسم الشؤون الفكرية والثقافية. العتبـة الحسينية المقدســــة: كربالء-.الحسني

).١٢٧قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(ـــ. ص١٤٤

.؛ وكذل في الحاشية١٣٣-١١٩ص : المصادر

األحاديـث  . ٤. دراسـة وتحقيـق  –لوبـة  أحاديـث مق . ٣). سد األبـواب (األحاديث الخاصة   . ٢. أحاديث مقلوبة  .١
تعقيــب –. ق١١-هـــ . ق ٥٣، نبــي اإلســالم، )ص(محمــد بــن عبــد اهللا . ٥. جــرح وتعــديل–الــرواة –الموضــوعة 

العنوان. ب . السلسلة. ألف. دفع مطاعن–أحاديث الشيعة . ٦. وإيذاء 

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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م٢٠١٤-هـ١٤٣٥

العتبة الحسينية المقدسة- كربالء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

Web: www.imamhussain-lib.com 
E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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اإلهداء

وقد مسنا الضر فامنن ببضاعتنا يا أيها احلبيب جئناك 

.من فضلك إنك باملؤمنني رؤوف رحيمعلينا 

خادمكم وولدكم نبيل
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مقدمة الكتاب
الحمد هللا على ما أنعم، والشكر بما ألهم، والثناء بمـا قـدم، مـن عمـوم نعـم            «

جم عن اإلحـصاء عـددها، ونـأى    وتمام منن أوالها،   سداها،ابتدأها، وسبوغ آالء أ   

.)١(»اإلدراك أبدهاندها، وتفاوت عمعن الجزاء أ

.والصالة والسالم على خير األنام وعلى آله الهداة إلى اإلسالم

:وبعد

لــم يــزل الــنص التــاريخي هــو المــادة التــي تغــذي مراحــل النمــو الحيــاتي    

ة للحضارة اإلنسانية منـذ أن عرفـت اإلنـسانية     للمجتمعات وبناء المنظومات الفكري   

أهمية المعلومة؛ ومن ثم احتاجت إلى تدوينها أو روايتها بحسب صدورها الزماني     

والمكاني والشخصي فكانت بذاك قد حرصـت علـى الـنص التـاريخي وأدركـت               

.خطورته في عنصري البناء والهدم والصالح والفساد

واألشـخاص مـان والمكـان والحـدث    إذ لوال هذا الـنص الـذي أرخ معـه الز     

)١(
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بواب أمنوذجاًظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األ...................................................٨

هـا مـن    ءواألقوال لما عرفت البشرية صنّاع الحيـاة مـن هـدامها، ولمـا عرفـت علما               

.ها من فسادهاءجهالها، وال صلحا

:ولذا

حرص أرباب السلطات في كل زمان ومكان على صـياغة الـنص التـاريخي              

ربـة مـا   وبذل كل اإلمكانيات في حصره فيما يتناسب مـع مقتـضيات الـسلطة ومحا     

يعارضها من النصوص فأرهب النص التاريخي في فم القائـل بـه، وقتـل فـي صـدر       

راويه، وأجهض في رحم الحدث كـي يتحقـق للـسلطات مرادهـا فـي والدة نـص              

جديد يترعرع في كنف المـصالح الشخـصية وينمـو علـى موائـد األهـواء النفـسية              

فكرياً تترسـم  بعد جيل ومعطىعليه الناس جيالً   ليغدو في النهاية واقعاً حياتياً يحيا     

.معه الهوية الثقافية للفرد

:من هنا

ة عـن واقـع الـنص      يـ ومن خالل كثير مـن الـشواهد التـي تنقـل صـورة حقيق             

التاريخي وآلية التعامل معه السيما النص اإلسالمي المؤرخ ببعث رسول اهللا صـلى     

سلمين وغيـرهم  اهللا عليه وآله وسلم إلى الناس أجمعـين ليكـون مـادة التـاريخ للمـ          

ن هذا النص قد تعرض بفعل طلبات الـسلطة إلـى   أممن أراد معرفة اإلسالم وجدنا   

القلب أو االقالب لما وقع زماناً ومكاناً وقوالً وفعالً وأدوات حتـى أصـبح الـشاهد            

لما تم تاريخه أو أرخ عرضة للمالحقة والمحاسبة والمحاربة والتهجير أو التـشهير             

مع سيول السلطة التي كتبت نصوصاً ال اًعن الحدث وذائبكي يصبح الشاهد غريباً

.ها في محل تسلطها فكان االستقالب في كثير من النصوصءتنفع إال بقا
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٩............................................................................................................الكتاب مقدمة

ي له فـإن كـان   وإن النص التاريخي مرهون بين الشاهد للحدث والرا : بمعنى

لطوي الشاهد مأموراً في قلب النص فيسعى لروايته ونقله بفعل هذا الطلب واألمر الس

بغير واقعه فيقلب القاتل مقتوالً والظالم مظلوما فيصبح حينها هذا النص وبفعل هذه 

األوامر السلطوية مستقلباً وهي ظاهرة تكـشف عـن المـرارة لمـا تعـرض لـه الـنص             

التاريخي اإلسالمي فضالً عن كونه السبب المباشر في تفرق هذه األمة إلى ثـالث           

.امة إالّ فرقة واحدةوسبعين فرقة كلها هالكة يوم القي

تهدف إلى إثبات هذه الظاهرة التي كانت أحد أهـم األسـباب       هذه الدراسة   

ت له النصوص من مغايرة للواقـع       ضفي بناء مدارس فقهية وعقائدية وذلك لما تعر       

الفتيـا فيهـا     كانـت بطلب من السلطات سـواء كانـت شخـصية أو سياسـية أو دينيـة                

.الالعب األساس؛ وهذا أوالً

فــرد المـسلم أو علــى  تحريـك الــوعي المعرفـي ســواء علـى مـستوى ال    : اًثانيـ 

.مستوى الجماعة

ــاً ــشكل عــام    : ثالث ــاريخي ب ــنص الت ــات ال ــع جزئي ــي جمي ضــرورة البحــث ف

رض أوتمحيصه وإعادة كتابته لغـرض بنـاء منظومـة فكريـة جديـدة متجـذرة فـي          

يما يختص بحياة ة القول أو الفعل السيما فأالواقع الذي شهد الحدث سواء على هي     

.رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وما تبعها من مراحل قيام اإلسالم

فيه أن هـذا العمـل عـسير جـداً إن لـم يكـن لـدى الـبعض مـن              كومما ال ش  

المحال؛ وذلك لما يرتبط بهذا العمل من حيثيات كثيرة فضالً عما رسخ في أذهان      

الوارثـون ولعـل مـن بـين هـذه      الناس مـن ترسـبات وموروثـات يقاتـل مـن أجلهـا             
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بواب أمنوذجاًظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األ.................................................١٠

الموروثات هو عنوان هذه الدراسة، وذلك أن أصـل المـصطلح جديـد فـي أروقـة       

.اللغة واألدب والفكر فهو مخالف لهذا الموروث الفكري

ذلك فـ لظـاهرة االسـتقالب     أما لماذا تم اختيار حادثة سد األبواب أنموذجـاً          

نت األولى فـي بنـاء المـسجد،      لكونها الحادثة التي تكررت في الوقوع مرتين، فكا       

وكانت األخرى فـي آخـر حيـاة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فاسـتقلب              

           الحدث بطلب من الساسة، وأدمج في الوقوع الزمـاني وأبعـد أميـر المـؤمنين علـي

بكر ليتم بنـاء أسـاس عقـدي مرتكـز علـى هـذه الحادثـة        وعليه السالم منه وقدم أب  

.سلطةالمستقبلية بأموال ال

ونحن بإذن اهللا تعالى نعيد المشهد إلى واقعه الحقيقي وترميم ما أتلفه الرواة             

.بطلب من الساسة واألهواء والمصالح وغيرها

P...ِفيِقي ِإّالا َتوموِه ُأِنيبِإَليو كَّْلتِه َتوَليِباللَِّه عO)١(.

- الحسنيالسيد نبيل بن السيد قدوري بن السيد حسن بن السيد علوان
.١٦/٤/٢٠١٣-كربالء المقدسة-من حرم سيد الشهداء عليه السالم

)١( 
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املبحث األول

تقعيد مصطلح االستقالب
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١٣

إن الرجوع إلـى كتـب المفـسرين والفقهـاء واألصـوليين واللغـويين لمعرفـة               

أصله االستفعال وهـو    ) االستقالب(مفهوم مصطلح االستقالب يفيد بأن هذا اللفظ        

.طلب الفعل

وللوقوف على هـذه األقـوال والخـروج بمفهـوم االسـتقالب وداللتـه وبيـان         

عـرج أوالً إلـى مـا ورد    نحقيقة ثبوته في الواقع الحياتي السيما في النص التاريخي         

.ن صيغة االستفعالمفي القرآن الكريم 

ستقالبصيغة االستفعال َّـ القرآن الكريم وداللته االلتزامية لال: اِّـسألة األوُّـ

إن صيغة االستفعال قد جاءت فـي آيـات عديـدة فـي محكـم التنزيـل وقـد             

:أفادت كلها على معنى واحد وهو طلب الفعل؛ فكانت كاآلتي

:قال اهللا تعالى-١

Pا َأَضاءا َفَلمَنار َقدَتوَثِل الَِّذي اسَكم مَثُلهم وِرهِمِبن اللَّه بذَه لَهوا حم ت

َتروونِصرباٍت ال يِفي ُظُلم مَكهO)١(.

)١( 
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ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا.................................................١٤

في بيـان معنـى اسـتوقد       ) هـ٤٦٠المتوفى سنة   (وقد ورد عن الشيخ الطوسي      

:فقال

: الحطب والوقود : أوقد ناراً كما يقال استجاب بمعنى أجاب؛ الوقود       : معناه(

.)١()طلب الوقود: واالستيقادمصدر وقدت النار وقودا، 

:قال تعالى-٢

Pَتسقُِلي ِفي اْلكَالفُْتوَنك ْفتِيكُمي اللَّه لَهو لَدو لَه سلَي لَكه ؤرَلةِ ِإنِ ام

أُخت فََلها ِنصف ما تَركَ وهو يرُِثها إِن لَم يُكن لَها وَلـد َفـِإن كَانََتـا       

ونِساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ إِخوة رِجاًالوإِن كَانُوااْثنتَينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ مِما تَركَ

ِليمءٍ عيِبكُلِّ ش اللَّهَتضِلُّوا و أَن َلكُم اللَّه نيبنِ ييظِّ األُنْثَيحO)٢(.

االستفتاء، السؤال عن الحكم، وهو استفعال من الفتيـا،         : (قال الشيخ الطوسي  

.)٣()فتوى وفتيافي المسألة إذا بين حكمها أفتى: ويقال

:وقال تعالى-٣

Pآالْقُر أْتِجيِمفَإِذَا قَرَطاِن الريالش تَِعذْ بِاللَّهِ مِنَفاس نO)٤(.

.)٥(استفعال من العوذ والعياذطلب المعاذ، : واالستعاذة

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥( 
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١٥..................................................................................االستقالب مصطلحتقعيد: املبحث األول

:قال تعالى-٤

P...وا بِاألَْزالوتَْقسِمتَس أَنقِفس ِم َذِلُكم...O)١(.

اإلستقــسام، االســتفعال مــن قــسمت أمــري أي قلبتــه (:يخ الطوســيقــال الــش

:ودبرته، قال الراعي

 
 

 )٢( 

:قال تعالى-٥

Pَئسَتيتَّى ِإَذا اسَناحرَنص مهاءوا جُكِذب َقد موا َأنَّهَظنُل وسالر...O)٣(.

إن يــأس واســتيأس بمعنــى وال يبعــد أن يقــال إن (:الطباطبــائيقــال العالمــة 

ة االستفعال وهو مما يعد أاس هو االقتراب من اليأس بظهور آثاره لمكان هيئاالستي

.)٤()يأسا عرفا وليس باليأس القاطع حقيقة

:قال تعالى-٦

P...ْلفِهِمخ ِمن ُقوا ِبِهمْلحي َلم ِبالَِّذين ونِشرَتبسيال أَّالوو هِملَيع فوخ

ُنونزحي مهO)٥(.

:قال الفخر الرازي

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥( 
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ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا.................................................١٦

ــ ( ــسرور الحاص ــشار ال ــل،   لاالستب ــب الفع ــتفعال طل ــل االس ــشارة، وأص بالب

.)١()فالمستبشر بمنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة

:قال تعالى-٧

Pُلدال َتَتبو ماَلهوى َأمَتامآُتوا اْليالوا اْلوبِ وِبالطَّي إِلَى َخِبيث ماَلهوتَأكُلُوا َأم

.)٢(Oَأمواِلُكم ِإنَّه َكان حوبا َكِبريا

وال تـستبدلوا األمـر الخبيـث وهـو اختـزال أمـوال اليتـامى،         (:قال الزمخشري 

فاألمر الطيب وهو حفظها والتورع منها؛ والتفعل بمعنى االستفعال، غيـر عزيـز منـه             

:عنى االستعجال، والتأخر بمعنى االستئخار، قال ذو الرمةالتعجل بم

 
 

 )٣( 

:قال تعالى-٨

P َـــــةٍ ألُِكـــــلِّ أُمال   و ـــــملُهأَج ـــــاءـــــلٌ فَـــــإِذَا ججَتْأِخرـــــسال يةً وـــــاعس ون

ونَتْقِدمسيO)٤(.

:قال أبو السعود

يستأخرون عن ذلك األجل ساعة، أي شيئاً قليالً من الزمان فإنها مثل في           ال  (

غاية القلة منه، أي ال يستأخرون أصـالً، وصـيغة االسـتفعال لإلشـعار فـي عجـزهم                   

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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١٧..................................................................................االستقالب مصطلحتقعيد: املبحث األول

.)١()وحرمانهم عن ذلك مع طلبهم له

:قال تعالى-٩

Pهوا ِمنَئسَتي ا اسَفَلم...O)٢(.

:قال أبو سعود

وإجابته لهم أشد يأس بداللة صيغة االستفعال، وإنمـا    أي يئسوا من يوسف   (

حصلت لهم هذه المرتبة من اليأس لما شاهدوه مـن عـوذه بـاهللا ممـا طلبـوه الـدال             

على كون ذلك عنده في أقـصى مراتـب الكراهـة وأنـه ممـا يجـب أن يحتـرز منـه                 

:ويعاذ به باهللا عزّ وجل ومن تسميته ظلما بقوله

P...ِإنَّا ِإًذا َلَظاِلونمO)٣(.

وغيرها من اآليات المباركة التي وردت فيهـا صـيغة االسـتفعال، فـضالً عـن          

ذلك لم يقتصر األمر على اآليات المباركة فقد وردت صيغة االسـتفعال فـي كثيـر           

:من األحاديث النبوية الشريفة، فكان منها ما ستعرض له في المسألة اآلتية

َّـ الحديث النبوي الشريفورود صيغة االستفعال : اِّـسألة الثانية

يمكن لنا أخذ بعض الشواهد من الحديث النبوي الشريف لالستدالل علـى            

ورود صيغة االستفعال في هذه األحاديث والتي تنص جميعها علـى طلـب الفعـل،           

:فكان منها

)١(
)٢( 
)٣( 
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سمعت أبا زرعة يحدث عن : روى أحمد في المسند عن ابن مدرك قال-١

يا جرير : (عليه وآله وسلم قال في حجة الوداع جرير وهو جده عن النبي صلى اهللا      

.)١()استنصت الناس

ــي  ــال العين ــصات، أي   : (ق ــن االن ــتفعال م ــصات، اس ــن االستن ــر م ــب : أم طل

.)٢()السكوت

أن رسـول اهللا  ) عليه الرحمـة والرضـوان  (روى أحمد عن عمار بن ياسر    -٢

:صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

ستنشاق، وقص الـشارب، والـسواك، وتقلـيم     إن من الفطرة المضمضة، واال    «
.»األظافر، وغسل البراجم، ونتف اإلبط، واالستعداد؛ واالختتان، واالنتضاح

إن أصـل االسـتحداد، واهللا العـالم، إنمـا هـو االسـتفعال مـن          (:قال ابن سـالم   

.)٣()الحديد، يعني االستحالق بها، وذلك عن القوم لم يكونوا يعرفون النورة

طلق ابن عمـر    : بخاري عن يونس بن جبير، سألت ابن عمر فقال        روى ال -٣

:امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

.»مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها«

:ليقة؟ قالطبتلك التدتأفتع: قلت

.)٤(»ن عجز واستحمقإأرأيت «

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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مق بما فعله من تطليق امرأته استحمق، إشارة إلى أنه تكلف الح(:قال العيني

.)١()وهي حائض

وآلـه -قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه : روى البخاري عن أبي هريرة قال   -٤

:وسلم-

.)٢(»من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثماً ليبر«

:قال العيني

قوله من استلج من باب االستفعال، والسين فيه للتأكيد، وذكر ابن األثير أنه       (

.)٣()من استلجج: في روايةوقع

:روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني-٥

وسـلم عـن اللقطـة، فقـال     -وآلـه -إن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه   (

:وسلم-وآله-رسول اهللا صلى اهللا عليه

هــا وعفاصــها، ثـم اســتنفق بهــا، فــإن جــاء ربهــا   ء، ثــم اعــرف وكانةعرفهـا ســ «
.)٤()»دها إليهأف

:عظيم آباديقال ال

د بعـد التعريـف حـوالً، فاسـتنفقها مـن      حـ وإن لم يـأت أ    : ثم استنفق بها أي   (

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤(
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االستنفاق وهو استفعال، وباب االستفعال للطلب، لكن الطلب على قسمين صـريح     

.)١()وتقديري، وهنا ال يتأتى الصريح فيكون للطلب التقديري

يهـا وهـي كمـا      فهذه األحاديث الشريفة تنص على ورود صيغة االسـتفعال ف         

.أسلفنا تفيد الطلب، سواء الطلب الصريح أو الطلب التقديري

بقي أن نورد في هذا المبحث بعض الشواهد من أقـوال الفقهـاء فـي أبـواب                

الفقه كي يتضح للقارئ الكريم أن األصل في صيغة االستقالب هـو طلـب القلـب             

وأصله الفعل الثالثي قَلَب.

الستفعال َّـ أقوال الفقهاءورود صيغة ا: اِّـسألة الثالثة

إن لفـظ االسـتفعال أن يطلـب منـه         : (قال الـشيخ الطوسـي فـي الخـالف        -١

.)٢()الخدمة هذا موضوعها في اللغة

غالبـاً   ةإن صـيغة االسـتفعال موضـوع      : (قال الـشهيد الثـاني فـي الروضـة        -٢

استخرج الماء اسـتوطن البلـد، أي طلـب خـروج المـاء، وطلـب              : للطلب كما يقال  

.)٣()توطن في المدينةال

إن االسـتفعال حقيقـة فـي طلـب الفعـل فـال يـصدق بـدون          (:وقال أيضا -٣

.)٤()الطلب

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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:وقع االستفعال بمعنى الفعل لغة كما في قوله تعالى(:وله أيضاً-٤

P...اَنار َقدَتواس...O)١(.

.)٢()بمعنى أوقد

ــرازي -٥ ــر ال ــال الفخ ــشار: (ق ــل ب : االستب ــسرور الحاص ــل  ال ــشارة، وأص الب

).االستفعال طلب الفعل، فالمستبشر بمنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة

االستصحاب في أصل اشتقاقها مـن كلمـة الـصحبة          : (قال الشيخ المظفر  -٦

من باب االستفعال، فتقول استـصحبت هـذا الـشيء، أي حملتـه معـك وإنمـا صـح            

ألصـوليين، فبـأي اعتبـار أن    إطالق هذه الكلمة على هـذه القاعـدة فـي اصـطالح ا          

.)٣()العالم بها يتخذ ما يتقن به سابقاً صحبيا له إلى الزمان الالحق في مقام العمل

وينبغي التمهيد  : (قال السيد محمد سعيد الحكيم في معنى االستصحاب       -٧

.له بذكر أمور

االستــصحاب لغــة اســتفعال مــن الــصحبة ومــن الظــاهر مناســبة البقــاء   : أوالً

رار الذي هو مفاد االستصحاب للمادة وهي الصحبة بنحو يصحح إطالقهـا    واالستم

.في المقام

تفيــد طلــب المــادة، كمــا هــو فــي : تــارة: ألــف:ة االســتفعال فهــيأوأمــا هيــ

االستغفار، واالستشارة واالسترفاد، واألخرى تفيد جعلها وتحقيقها خارجـاً بوجـه،           

)١( 
)٢( 
)٣( 
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.كما في استعمال الشيء واالستكثار من الخير

ــةوث ــي       : الث ــا ف ــا كم ــاء عليه ــا والبن ــم به ــا والحك ــد ادعاءه ــتكبارتفي االس

.)١()واالستحسان واالستقذار

: قال السيد محمد الشيرازي-٨

فإن هناك جماعة من اللغويين يقولون بجواز اختـراع ألفـاظ وكلمـات فـي            (

اللغة العربية علـى وزن األلفـاظ والكلمـات الموجـودة فيهـا، كمـا يقولـون بجـواز                   

يادة والنقيصة فيها على حسب الزوائد أو النقائص اللغوية األخرى، مثل صـرف          الز

الباب الثالثي إلى باب االنفعال، أو التفعيـل، أو المفاعلـة، أو االسـتفعال، وكـذلك            

.)٢()أبواب الرباعيات ونحوها

نستدل بما ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وأقـوال    :وعليه

صيغة االستفعال ترتكز على إرادة الطلب سواء كـان هـذا الطلـب             الفقهاء أن أصل  

.اًأو تقديرياًصريح

وإن أصل مصطلح االستقالب نابع من الفعل الثالثي قَلَب وبما أن الـنص    

لـى  التاريخي قد تعرض ومن خالل الساسة وأربـاب الـسلطة والفتيـا واألهـواء إ         

لب هذا النص بفعل تلـك      الحدثي فقد استق   طلب قلب النص وتغييره عن واقعه     

.الطلبات بقسميها الصريح والتقديري

.وهو ما سنعرض له من خالل المبحث القادم

)١( 
)٢( 
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املبحث الثاني

التأسيس لظاهرة االستقالب يف النص 

التارخيي منذ القرن األول للهجرة
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٢٥

األمم ظاهرة االستقالب يعرضها القرآن ضمن السنن التاريخية عند  : اِّـسألة األوُّـ 

السابقة

في النص التاريخي ورد في القـرآن  إن أول الشواهد على ظاهرة االستقالب   

ن القرآن قد تناول جانباً كبيراً من حياة األمم الـسابقة السـيما حيـاة    أالكريم وذلك  

مـن آدم  غ في تلك الـساحات البـشرية ابتـداًء        األنبياء عليهم السالم ومجريات التبلي    

.بالمصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلمعليه السالم وانتهاًء

ولو تأملنا في القرآن الكريم وفيما قدمـه مـن شـواهد تاريخيـة علـى ظـاهرة            

االستقالب لدى األمـم الـسابقة الحتجنـا إلـى بحـث مـستقل يتنـاول أسـباب هـذه                  

الظاهرة ودواعي نـشوئها وإفرازاتهـا وتأثيراتهـا علـى سـير التبليـغ الرسـالي لألنبيـاء              

فضالً عن النتائج التي انتهـت بهـا هـذه األمـم فكانـت سـنة تاريخيـة                 عليهم السالم 

.على المتأملين والباحثين بخزينها اإلرشادي واالجتماعي والسلوكيتفضي

ولعل حوادث وسيرة بنـي إسـرائيل تكفـي لعـرض هـذا األنمـوذج الحيـاتي               

جعله والسلوكي وما نتج عنه من آثار سلوكية وعقدية في مجتمع بني إسرائيل مما 

.مادة خصبة للبحث االجتماعي والسلوكي والتاريخي

يعرض القرآن الكـريم أنموذجـاً مـن هـذه الظـاهرة فـي مجتمـع بنـي          :وعليه
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فـي الـسلوك اإلنـساني وهـي دائمـة بـدوام          ةإسرائيل ليرشد إلى أنها ظاهرة متأصـل      

.التجاذبات النفسية والمصالحية والعقدية في كل زمان ومكان

ق وتبديل األفعال واألقوال هي أكثر ما نـشاهده اليـوم فـي             ولعل قلب الحقائ  

ف المجتمعات اإلنسانية وعلى اختالف معطياتها الفكرية ومكوناتهـا الثقافيـة         لمخت

إال أنها ال تنسلخ عن ظاهرة قلب األمور وتبـديلها بحـسب مـا ينـساق مـع رغباتهـا                   

.ومصالحها

ن المجتمعـات اإلنـسانية     فما يظهره القرآن في بني إسرائيل ينطبـق فـي غيـره مـ             

وعلى اختالف األزمنة واألمكنة سواء كان هذا التغيير في الحقائق بطلـب تقـديري أو               

:صريح كما ورد في قوله تعالى

P        ابلُوا اْلبخادا وغَدر شِْئتُم ثيا حهةَ فَكُلُوا مِنيذِهِ اْلقَرلُوا هخا ادإِْذ قُْلنو

دلَ َفبـ ) ٥٨(ٌة نَْغفِر لَكُم خطَايـاكُم وسـنزِيد اْلمحـسِنِني     سجدا وُقوُلوا ِحطَّ  

َغير الَِّذي ِقيَل َلهم َفَأْنزْلنا عَلى الَِّذين َظَلموا ِرجزا ِمن     الَِّذين َظَلموا َقوًال  

ُقونْفسا َكاُنوا ياِء ِبممالسO)١(.

:ليه اآلية المباركةوال شك أن هذا الفعل الذي أشارت إ

.}َغير الَِّذي ِقيَل َلهمَفبدَل الَِّذين َظَلموا َقوًال{

ال يمكـن أن  : بمعنـى لم يكن بدون مرجعية ضمت تحتها هـذه المجموعـة،       

يكون هذا التبديل في القول عفوياً أو محض صدفة وإنما بطلب من بعض الرمـوز        

)١( 
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ي لنبي اهللا موسى عليه الـسالم       لتصدلرض  التي كانت تسعى لتبديل سنة اهللا في األ       

).إلى كلمة أخرى) حطة(فتم الطلب من بني إسرائيل باستبدال كلمة 

، )١()حطـا سـمقانا  (إلـى  ) حطـة (ظهور االستقالب في القول من    : بمعنى أدق 

أي حنطة حمراء، وفي لفظ آخر أخرجه الترمذي أنهم اسـتبدلوا مـا أمـرهم اهللا بـه             

.)٢()شعيرةحبة في(إلى ) حطة(من 

هـم اسـتهزاءاً   كارين علـى أو فحزواستبدلوا السجود بأن دخلوا على أستهم مت 

وا األمر اإللهي وغيروا شريعة اهللا التـي أنزلهـا علـى نبيـه موسـى      ببما أمروا به فاستقل  

.الكليم عليه السالم

وأمر هذه األمة ليس ببعيد عن مجريات بني إسرائيل فقد طلب الساسة وأربـاب     

ح وأهل البدع تبديل الحقائق وقلب األمور كي يتسنى لهـم الحكـم والجلـوس        المصال

:على كرسي اإلمارة والتسلط على الناس، وهو ما سنتناوله في المسائل اآلتية

التأسيس الستقالب النص َّـ عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : الثانيةاِّـسألة 

الظاهرةلهذهمرحلة النمووسلم فكان 

اهر استقالب النص، السـيما الـنص النبـوي، أي قـول رسـول اهللا               إن أول مظ  

صلى اهللا عليه وآله وسلم كان فـي حيـاة النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ضـمن          

ة لـدى اقـالب المجتمـع    يسلسلة من الشواهد المتعددة مما يكشف عن رغبة حقيق      

:نهاالمسلم بتسيير األمور بحسب ما يتوافق مع أهدافها ومصالحها، فكان م

)١( 
)٢( 
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:روى الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان في مجريات غزوة تبوك، قوله

)   ن السبي جاريـة، فبعـث    عليه السالم قد اصطفى م     وكان أمير المؤمنين علي

:خالد بن الوليد بريدة األسلمي إلى النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وقال له

علمه ما فعـل علـي مـن اصـطفائه الجاريـة مـن الخمـس                أتقدم الجيش إليه ف   

.لنفسه وقع فيه

فسار بريدة حتى انتهى إلى باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم فلقيـه                

حال غزوته وعن الذي أقدمه، فأخبره أنه إنما جاء ليقع نه ععمر بن الخطاب فسأل

.ه الجارية من الخمس لنفسهءفي علي، وذكر له اصطفا

.امض لما جئت له، فإنه سيغضب البنته مما صنع علي: فقال له عمر

فدخل بريدة على النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ومعه كتاب من خالـد بمـا     

ووجه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يتغيـر،         أرسل به بريدة، فجعل يقرؤه    

يا رسول اهللا، إنك إن رخصت للناس في مثل هذا ذهب فيؤهم؟: فقال بريدة

:فقال له النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

إن علــي بــن أبــي طالــب يحــل لــه مــن    !أحــدثت نفاقــاً-يــا بريــدة -ويحــك«
نـاس لـك ولقومـك، وخيـر     الفيء ما يحل لي، إن علي بن أبي طالـب خيـر ال        

من أخلف من بعدي لكافة أمتي، يا بريدة أحـذر أن تـبغض عليـاً فيبغـضك           
.»اهللا

:أن األرض انشقت بي فسخت فيها، وقلتتقال بريدة فتمني
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أعوذ باهللا من سخط اهللا وسخط رسوله، يا رسول اهللا، استغفر لي، فلن أبغض   

.وال أقول فيه إال خيراً،علياً أبداً

.)١()له النبي صلى اهللا عليه وآله وسلمفاستغفر 

لـى طلـب خالـد بـن الوليـد مـن بريـدة األسـلمي            إوالحادثة ترشـد بوضـوح      

اإليقاع في علي بن أبي طالب عليه الـسالم فـي محـضر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                  

.وآله وسلم

وإن هذا الطلب كان صريحاً في خلق ظاهرة االستقالب وهـي تغييـر صـورة       

لب عليه السالم أمام رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فكانـت          علي بن أبي طا   

.لتأسيس قلب الحدث بطلب من بعض الرموزمحاولة

إالّ أن الجواب النبوي قلب الصورة وأعادهـا بأجمـل ممـا كانـت عليـه فقـد             

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لبيان حكم الفيء لعلي فله ما لرسول اهللا             لَأصّ

.عليه وآله وسلم؛ فضالً عن النص على خالفته لألمة من بعدهصلى اهللا



 

ك وحسبتعد رزية يوم الخميس من الحوادث المشهورة في كتب المسلمين

منها ما أخرجه البخاري ومسلم لها في الصحيحين بتفاوت في األلفاظ وباتّفاق فـي     

:المضمون والداللة، وهي كاآلتي

)١( 
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أبـي أخرج محمد بن إسماعيل فـي الجـامع الـصحيح عـن سـليمان بـن                 -١

:مسلم األحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس، يقول

.دمعه الحصىيوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل(

يا ابن عباس ما يوم الخميس؟: قلت

:اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وجعه، فقال: قال

.»أئتوني بكتف أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده أبداً«

:فقال!استفهموه؟!! ما له أهجر: ، فقالوافتنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازع

.»تدعوني إليهذروني، فالذي أنا فيه خير مما «

:فأمرهم بثالث، قال

ــزوا الوفـــد بنحـــو مـــا كنـــت        « ــن جزيـــرة العـــرب، وأجيـ ــشركين مـ ــوا المـ أخرجـ
.»أجيزهم

.وثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها

.)١()هذا من قول سليمان، هذا من قول سليمان: قال سفيان

:أخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال-٢

اشـتد برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه           !؟وم الخمـيس  يوم الخميس، وما يـ    (

:وسلم وجعه، فقال

.»تضلوا بعده أبداًئتوني أكتب لكم كتاباً لن ا«

!استفهموه؟!! أهجر! ما شأنه: فتنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا

:فذهبوا يردون عليه، فقال

)١( 
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.»دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه«

:ثالث، قالوأوصاهم ب

ــزوا الوفـــد بنحـــو مـــا كنـــت        « ــن جزيـــرة العـــرب، وأجيـ ــشركين مـ ــوا المـ أخرجـ
.»أجيزهم

.)١()فنسيتها: وسكت عن الثالثة، أو قال

أخرج مسلم عن الزهـري عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة عـن ابـن           -٣

لما حضر رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، وفـي البيـت رجـال                  (:عباس، قال 

:وسلم-وآله-عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى اهللا عليهفيهم 

.»ههلم أكتب لكم كتاباً ال تضلون بعد«

إن رسول اهللا قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب  : فقال عمر 

اهللا، فاختلف أهل البيت، فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسـول اهللا               

ما قال عمر، فلمـا  : كتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول صلى اهللا عليه وآله وسلم      

:ف عند رسول اهللا قال صلى اهللا عليه وآله وسلمختالالأكثروا اللغو وا

.)٢()»قوموا«

:وهذه النصوص تدل على ما يلي

تأسيس ظاهرة االستقالب في قـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        - ١

لـك فـي محـضره المقـدس وبمـسمع منـه ومـن            األعظـم مـن ذ    : وهو حـي يـرزق، بـل      

)١( 
)٢(
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الحاضرين عنده، ولم يرعوا حرمة هللا وال لرسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم وال لمـسلم    

!ونبيهم في حالة االحتضار

ومع كل هذا جرت ظاهرة االستقالب بطلب من عمر بن الخطاب فاستقلب            

م كتابا لن تضلوا لكبائتوني أكت«حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من 

.)عمرهما قالالقول (: ، إلى قول بعضهم»بعده أبداً

فكان طلب عمر في منع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مـن أن يكتـب          

.)حسبنا كتاب اهللا(لهم طلباً تقديراً فاستقلب إلى 

تكشف هذه األحاديث عند المقابلة بينهـا بـأن االسـتقالب فـي روايتهـا            -٢

:وهو في المواضع اآلتيةواضح جداً 

إخفاء اسم القائل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ووصفه بـالهجر   : ألف

من األحاديث على الرغم من كثرتها وقلب الـنص مـن الفـرد إلـى الجماعـة فجـاء            

.)ما له أهجر استفهموه: فقالوا(: الحديث بلفظ

ى اهللا عليـه وآلـه      تعمد سليمان بن أبي سالم بقلب وصية رسـول اهللا صـل           : باء

:وسلم في الحديث فقال

وكـشف سـفيان   )ن قالها فنسيتهاأما إن سكت عنها، و  أما  إوأما الثالثة   (

إن هذا القـول لـم      : ، أي )هذا من قول سليمان   (: لهذا االقالب في الحديث بقوله    

.يكن لعبد اهللا بن عباس الذي روى لنا النص النبوي ومجريات رزية يوم الخميس

ريح سـفيان لهـذا التالعـب وكـشفه     البخاري ومـسلم بحـذف تـص      قيام  : جيم
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.لفعل سليمان بن أبي سالم بقلب الحديث

وهذه الشواهد تنص على أن هذا التغيير والتالعب والقلب في النصوص في          

أصح كتب أهل السنة والجماعة إنما يكـشف عـن ظـاهرة االسـتقالب فـي الـنص              

قـع إال بفعـل طلـب بعـض الجهـات      النبوي والتاريخي وإن هذا العمـل لـم يكـن لي          

.لذلك؛ كما سيمر في المسألة القادمة

بدء العمل َّـ ظاهرة االستقالب َّـ عهد أبي بكر وعمر: الثالثةاِّـسألة 

بعد مرحلة التأسيس لظاهرة االسـتقالب فـي أيـام رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         

اهللا وآله وسلم وذلك من خالل الطلب التقـديري لقلـب حـديث رسـول اهللا صـلى          

عليه وآله وسلم كما مر بيانه من خالل الـشواهد؛ تبـدأ مرحلـة جديـدة بعـد وفاتـه         

صلى اهللا عليه وآله وسلم وتحديـداً فـي خالفـة الـشيخين أبـي بكـر وعمـر؛ وهـي                   

:مرحلة العمل في هذه الظاهرة وذلك من خالل ما يلي

.حرق أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-١

التحديث بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم          منابة  حمنع الص -٢

.بطلب صريح من أبي بكر

.حرق الكتب التاريخية ومنع اقتنائها بطلب صريح من عمر بن الخطاب-٣

إلى جميع   وجههإمحاء السنة النبوية بطلب صريح من عمر بن الخطاب          -٤

.المسلمين في عصره

اب اهللا بطلب صريح مـن عمـر بـن     تكتفاء بك المنع كتابة السنة النبوية وا    -٥
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.عليه الصحابة بكتابة السنةرالخطاب بعد أن أشا

وهذه المرحلة العملية من الطلبات الصريحة والسيما من عمـر بـن الخطـاب      

كفيلة في دفع الصحابة للعمـل باالسـتقالب فـي الـنص النبـوي والتـاريخي وذلـك              

وسـيرة  ،وسـيرته ،النبويـة األحاديـث  ومنـع التحـديث ب  ،محـاء إو،وتضييع ،بإتالف

مما يعني ضياع وتضييع األدلة والشواهد على ما هو صحيح منها ومـا هـو         ؛أصحابه

.شف عن الواقع للحدث وعينه الصادقةكا

ومن ثـم إخـراج أحاديـث مقلوبـة ومخالفـة للواقـع فـضالً عـن تقـديم سـنة                

الى؛ ومن ثم ضياع جديدة قائمة على االجتهادات واالستحسانات في كتاب اهللا تع     

.األصل وكل ما هو صحيح عن اإلسالم

وال يخفى على الباحثين وأهل المعرفة أن القرآن وحـده وبـدون رسـول اهللا           

صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يمكـن معرفـة أحكامـه بـل ال يمكـن معرفـة اإلسـالم             

.الذي جاء به المصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ وذلك لألسباب اآلتية

إن القرآن جاء باألصول وترك الفروع وبيانها للنبي صلى اهللا عليه وآلـه              -١

:وسلم كقوله تعالى

Pالوا الصَأِقيموَكاةآُتوا الزو ة...O)١(.

كيفية الصالة ومقدماتها وشـرائطها وصـحتها وغيـر ذلـك مرهـون بيانـه        لكن

رائض كالـصوم  ول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم، كـذلك بقيـة الفـ           وتوضيحه برس 

.والحج والجهاد وغيرها

)١( 
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إن القرآن الكـريم فيـه آيـات متـشابهات وأخريـات محكمـات هـن أم              -٢

.الكتاب فقد يعمل بالمتشابه ويعرض عن المحكم

.وهم أهل الذكر،إن القرآن ال يعلمه إالّ أهله-٣

.اهللا ورسوله والراسخون في العلمال يعلم تأويله إالّ-٤

ل الذكر والراسخون في العلم قد بيـنهم رسـول اهللا صـلى اهللا      وهؤالء، أي أه  

عليه وآله وسلم للناس وأوصى األمة بالتمسك بهم من بعـده كـي ال يـضلوا، وهـم      

عترته أهل بيته، وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين والتسعة المعصومون من ذرية 

.يهم أجمعينالحسين عليه السالم آخرهم قائمهم المهدي صلوات اهللا وسالمه عل

االستقالب في النص النبـوي والتـاريخي       : تم العمل بهذه الظاهرة أي    :وعليه

عمر بن الخطاب بشكل أساس وهو مـا دلـت عليـه النـصوص              أبي بكر و  في حكم   

:والشواهد اآلتية

 

:روى الذهبي عن عائشة أنها قالت-١

وكانت خمس مائة حـديث، فبـات ليلتـه     جمع أبي الحديث عن رسول اهللا     (

:لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قالأتتقلبيتقلب كثيرا، قالت فغمني، فقلت 

.»، هلمي األحاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار فحرقهاةأي بني

!لم أحرقتها؟: فقلت

خشيت أن أموت وهـي عنـدي فيكـون فيهـا أحاديـث عـن رجـل قـد                «: قال
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.)١()ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك) به(ثقت ائتمنته وو

:إن أبا بكر جمع النـاس بعـد وفـاة نبـيهم فقـال         (:عن ابن أبي مليكة قال    -٢

أحاديث تختلفون فيها -صلى اهللا عليه وآله وسلم   -إنكم تحدثون عن رسول اهللا    

وآلـه وسـلم   والناس بعدكم أشد اختالفاً، فال تحدثوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه          

ــوا     ! شــيئاً ــه وحرم ــاب اهللا، فاســتحلوا حالل ــنكم كت ــا وبي ــوا بينن فمــن ســألكم فقول

.)٢()حرامه

بكر من الصحابة بتـرك الحـديث   يوالحديثان يكشفان بوضوح عن طلب أب  

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم وقلـب الحكـم الـشرعي النبـوي باعتمـاد                    

.كال حسب هواه فاستقلبت السنة النبويةاآلراء في فهم آيات القرآن الكريم 

 

: عـن القاسـم بـن محمـد    ) هـ٤٦٣المتوفى سنة  (روى الخطيب البغدادي    -١

ن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب، فاسـتنكرها وكرههـا،      أ(

ت في أيـديكم كتـب، فأحبهـا إلـى اهللا     أيها الناس، إنه قد بلغني أنه قد ظهر   : (وقال

).أعدلها وأقومها، فال يبقين أحد عنده كتاب إال أتاني به فأرى فيه رأيي

فظنوا أنه يريد أن ينظـر فيهـا، علـى أمـٍر ال يكـون فيـه اخـتالف، فـأتوه             : قال

.)٣()أمنية كأمنية أهل الكتاب: بكتبهم فأحرقها بالنار ثم قال

)١(
)٢( 
)٣( 
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ر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة، ثـم بـدا           ن عم أ: عن يحيى بن جعدة   -٢

.)١(له أن ال يكتبها، ثم كتب في األمصار من كان عنده شيء فليمحه

ن عمر بن الخطاب أراد أ: روى الحافظ الصنعاني عن الزهري عن عروة      -٣

عليه أن يكتبها، فطفق يستخير اهللا فيها شـهراً، ثـم أصـبح       أن يكتب السنن، فأشاروا     

:اهللا له، فقاليوماً وقد عزم

إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبـاً         

.)٢(فأكبوا عليها، فتركوا كتاب اهللا تعالى، وإني واهللا ال ألبس كتاب اهللا بشيء أبداً

ن هذه المرحلة قد أثرت بشكل أساس في ظهور االسـتقالب فـي        أوال شك   

ة الحـديث والتـدوين،   ظاهرة متجذرة في روايـ النص النبوي والتاريخي مما جعلها   

فاستقلبت السنة النبوية في خير األزمنة كما يروى، فكانت هـذه الـسنة المحمديـة                

بين اإلمحاء والحرق ومنع التحديث بها من جهة، ومـن جهـة أخـرى حـث النـاس                

وأمرهم بالرجوع إلى القرآن في أخذ الحكم منه بدون الرجـوع إلـى بيـان رسـول                  

اهللا عليه وآله وسلم، وما كـان يعلـم النـاس مـن أحكـام جـاء بهـا القـرآن           اهللا صلى 

فكثرت اآلراء واالجتهادات الشخصية وكثرت البدع واستقلبت شريعة المـصطفى          

الطلبات التي كان يصدرها أبو بكر وعمر إلى     هصلى اهللا عليه وآله وسلم بفعل هذ      

.الناس في جميع المدن

)١( 
)٢(
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علي عليه السالم بما عمله الـوالة مـن قبلـه           ولعل الرجوع إلى شكوى اإلمام      

بيان اعتماد لعلى قلب النصوص وطلبهم الصريح حيناً والتقديري حيناً أخرى يفي          

هذه الظاهرة كمنهج عملي يرافق النص وهو ما سنعرض له الحقاً، أي بعد عرضـنا        

لشكوى اإلمام علي عليه السالم فيما أحدثه الوالة مـن اسـتقالب فـي الـنص فـسار         

.الطلباتلرواة على تلك ا

عـن علـي بـن إبـراهيم        (فقد أخرج الشيخ الكليني عليـه الرحمـة والرضـوان           

القمي عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمـان، عـن سـليم بـن قـيس          

خطب أمير المؤمنين عليه السالم، فحمد اهللا وأثنـى عليـه، ثـم صـلى               : الهاللي، قال 

:وسلم ثم قالعلى النبي صلى اهللا عليه وآله

تبـاع  إأمـا  ،تبـاع الهـوى وطـول األمـل    إأال إنّ أخوف ما أخـاف علـيكم خلتـان      «
الـدنيا قـد   نّإمـل فينـسي اآلخـرة، أال    وأما طـول األ  ،فيصد عن الحق  الهوى

واحدة بنـون، فكونـوا مـن    لاآلخرة قد ترحلت مقبلة ولك  ترحلت مدبرة وإن  
وإن ،إن اليــوم عمــل وال حــساب فــ؛أبنــاء الــدنياأبنــاء اآلخــرة وال تكونــوا مــن 

من أهواء تتبـع وأحكـام تبتـدع،    وإنما بدء وقوع الفتن،غدا حساب وال عمل  
لـو خلـص لـم    يخالف فيها حكم اهللا يتولى فيهـا رجـال رجـاال، أال إن الحـق     

يكـن اخـتالف ولـو أن الباطـل خلـص لـم يخـف علـى ذي حجـى لكنـه يؤخــذ          
يعـا فهنالـك يــستول  مـن هـذا ضـغث ومــن هـذا ضـغث فيمزجـان فــيجلالن م      

ــى  ــسنى، إنـــي     الـــشيطان علـ ــن اهللا الحـ ــبقت لهـــم مـ ــذين سـ ــا الـ ــه ونجـ أوليائـ
ــه وآلــه يقــول     أنــتم إذا لبــستم فتنــة   كيــف: ســمعت رســول اهللا صــلى اهللا علي

سـنة  يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، يجري الناس عليهـا ويتخـذونها    
.يءفإذا غير منها ش

الذريـة  ناس منكرا ثم تشتد البليـة وتـسبى  قد غيرت السنة وقد أتى ال : قيل
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وتدقهم الفتنة كما تدق النار الحطب وكما تدق الرحـا بثفالهـا ويتفقهـون         
.»لغير اهللا ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بأعمال اآلخرة

:ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقالثم أقبل بوجهه وحوله

رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه     فيهـا قد عملت الوالة قبلي أعمـاال خـالفوا    «
متعمدين لخالفه، ناقضين لعهـده مغيـرين لـسنته ولـو حملـت النـاس علـى        
تركها وحولتها إلـى مواضـعها وإلـى مـا كانـت فـي عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا             

حتى أبقى وحدي أو قليـل مـن شـيعتي الـذين     عليه وآله لتفرق عني جندي 
عـز وجـل وسـنة رسـول اهللا صـلى      عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب اهللا 

.اهللا عليه وآله
الموضــع الــذي  أرأيــتم لــو أمــرت بمقــام إبــراهيم عليــه الــسالم فرددتــه إلــى       

.وضعه فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
.ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عليها السالم

ــا كـــان    اهللا ورددت صـــاع رســـول   ــه وآلـــه كمـ وأمـــضيت قطـــائع  ،صـــلى اهللا عليـ
.ول اهللا صلى اهللا عليه وآله ألقوام لم تمض لهم ولم تنفذأقطعها رس

.ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد
تحــت رجــال بغيــر حــق    قــضايا مــن الجــور قــضي بهــا، ونزعــت نــساًء     ورددت

واستقبلت بهن الحكم في الفروج واألرحـام، وسـبيت   فرددتهن إلى أزواجهن  
.ذراري بني تغلب
رض خيبـر، ومحـوت دواويـن العطايـا وأعطيـت كمـا كـان        من أورددت ما قسم  

ــول اهللا  ــرسـ ــة بـــين       صـ ــا دولـ ــسوية ولـــم أجعلهـ ــه يعطـــي بالـ ــه وآلـ لى اهللا عليـ
المنــاكح وأنفــذت خمــس الرســول  األغنيــاء وألقيــت المــساحة، وســويت بــين  

.كما أنزل اهللا عز وجل وفرضه
دت مـا  رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه إلـى مـا كـان عليـه، وسـد       ورددت مسجد 

وحرمـت المـسح علـى الخفـين،     فتح فيه مـن األبـواب، وفتحـت مـا سـد منـه،          
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بـــالتكبير علـــى   وأمـــرت ،حالل المتعتـــين إوأمـــرت بـــ  ،وحـــددت علـــى النبيـــذ  
، وألزمت الناس الجهر ببسم اهللا الرحمن الـرحيم    ،الجنائز خمس تكبيرات  

وأخرجــت مــن أدخــل مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه فــي مــسجده ممــن   
وأدخلـت مــن اخـرج بعـد رســول    رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وآلـه أخرجـه،    كـان  

ــه       ،اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه ممــن كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه أدخل
ــت ــذت        وحملـ ــرآن وعلـــى الطـــالق علـــى الـــسنة، وأخـ ــاس علـــى حكـــم القـ النـ

.وحدودهاالصدقات على أصنافها
ــ    ــا وشــ ــى مواقيتهــ ــسل والــــصالة إلــ ــعهاورددت الوضــــوء والغــ .رائعها ومواضــ

.ورددت أهل نجران إلى مواضعهم
نبيــه صــلى اهللا عليــه ورددت ســبايا فــارس وســائر األمــم إلــى كتــاب اهللا وســنة 

.إذا لتفرقوا عني، وآله
،فريـضة واهللا لقد أمرت الناس أن ال يجتمعـوا فـي شـهر رمـضان إال فـي       

فتنـادى بعـض أهـل عـسكري    ،وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة      
ينهانـا عـن الـصالة    ،سـالم غيـرت سـنة عمـر    يـا أهـل اإل  : معـي ممن يقاتـل  

أن يثــــوروا فــــي ناحيــــة جانــــب ولقــــد خفـــت ،فـــي شــــهر رمــــضان تطوعــــا 
عــسكري مــا لقيـــت مــن هـــذه األمــة مـــن الفرقــة وطاعـــة أئمــة الـــضاللة       

.والدعاة إلى النار
:وأعطيت من ذلك سهم ذي القربى الذي قال اهللا عز وجل

P... تُمكُن اْلَتَقـى            إِن مـوَقـاِن ياْلُفر مـوـِدَنا يب َلـى عا عْلنا َأْنزمِباللَِّه و ُتمنآم

.)١(O...اْلجمعانِ

القربــى الــذي قرننــا اهللا بنفــسه وبرســوله صــلى اهللا   فــنحن واهللا عنــى بــذي
:فقال تعالى،عليه وآله

)١( 
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P...  ــ ــى والْيتَـــ ــِذي اْلُقربـــ ــولِ ولِـــ ــهِ وِللرســـ ــساِكِني وابـــــنِ  َفِللَّـــ امى واْلمـــ

.)١(O...السِبيلِ

كم الرسـول فخـذوه   اومـا آتـ  فينا خاصة كيال يكون دولـة بـين األغنيـاء مـنكم          
العقـاب وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اهللا في ظلم آل محمد إن اهللا شـديد    

لمـن ظلمهـم رحمــة منـه لنــا وغنـى أغنانـا اهللا بــه ووصـى بــه نبيـه صــلى اهللا         
لنــا فــي ســهم الــصدقة نــصيبا أكــرم اهللا رســوله صــلى  لــه ولــم يجعــلعليــه وآ

النـاس، فكـذبوا اهللا   اهللا عليه وآله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوسـاخ    
فرضـه اهللا  وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب اهللا النـاطق بحقنـا ومنعونـا فرضـا       

ه وآلـه  لنا، ما لقي أهل بيت نبي من أمته ما لقينا بعـد نبينـا صـلى اهللا عليـ      
ظلمنــــــا وال حــــــول وال قـــــوة إال بــــــاهللا العلــــــي  واهللا المـــــستعان علــــــى مـــــن  

.)٢()»العظيم

 

من الحوادث التي تكشف عن التأسيس لظاهرة االستقالب في النص النبوي 

ألول للهجـرة، حادثـة وفـاة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه        والتاريخي في القـرن ا    

وسلم وذلك من خالل نفي عائشة لوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم فـي    

فكان نفيها يؤسس لطلب تقديري مـن الـرواة وأي سـائل يـسأل           ؛علي عليه السالم  

ي عليـه  عن وصية رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بقلبهـا وإبعادهـا عـن علـ          

.وذلك بنفي وقوعها من األساس؛السالم

)١( 
)٢(
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فما كان من الرواة إال االمتثال لهذا الطلب ونـشر قولهـا بـين النـاس وروايتـه            

.وتدوينه منذ زمانها وإلى يومنا هذا

والنفـسية التـي   العقائدية ولوال أن عبد اهللا بن عباس يكشف عن نوع العالقة     

لي بن أبي طالب عليه السالم لضاع معها كانت تتحكم بأفعال عائشة وأقوالها في ع    

الكشف عن السبب فـي نفيهـا لوصـية رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم مـن                    

.األساس

فلننظر أوالً إلى ما روي عنها في وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله     :ولكن

وسلم حينما ذكر عنـدها علـي بـن أبـي طالـب عليـه الـسالم وأنـه منـصوص عليـه                       

، فقد أخرج البخاري، ومسلم، وابن سعد، والنسائي، وأحمد، عن األسود،          بالوصية

:قال

: فقالتأوصى إلى علي النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم     ذكر عند عائشة أن   (

.)١()!من قاله؟

.)٢()متى أوصى إليه؟: (وفي رواية

-حجري فدعا بالطست : لقد رأيت النبي وأنا مسندته إلى صدري، أو قالت        

؟)٣(فخنث فمات فما شعرت به، فكيف أوصى إلى علي-فيهاليبول

؟)٤()فمتى أوصى إلى علي: أو

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٣..................................للهجرة  األولالقرن منذ التارخييالنصيفاالستقالبلظاهرة التأسيس:  املبحث الثاني

وهـذه الحالـة النفـسية والعقديـة التــي تكـشفها الروايـات تـنص علـى طلــب         

تقديري لقلب الحدث وتغييره لدى الحاضرين عندها وقد ذكروا وصية رسول اهللا    

لظـاهرة االسـتقالب   اًن فعلها مؤسسصلى اهللا عليه وآله وسلم لعلي عليه السالم فكا  

.جرى عليه قلم الرواة ومدادهمفي النص التاريخي وهو ما

أما كيـف كـشف لنـا عبـد اهللا بـن عبـاس هـذا التالعـب وبـث طلـب تغييـر                        

النصوص النبوية والتاريخية السيما فيما يتعلق بعلي بن أبي طالب وأهل بيته خاصة  

:فمن خالل الرواية اآلتية

: عن الزهري قالروى ابن سعد

-ن عائشة زوج النبي صلى اهللا عليهع: أخبرني عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة(

وسلم اشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له خرج بين    -وآله

.رجلين تخط رجاله في األرض بين بن عباس تعني الفضل ورجل آخر

:اس بما قالت، قالبن عبفأخبرت عبد اهللا: قال عبيد اهللا

تدري من الرجل اآلخر الذي لم تسمي عائشة؟لفه

.ال: فقلت: قال

: قال ابن عباس

.)١()هو علي؟ إن عائشة ال تطيب له نفساً بخير

:وفي لفظ آخر عن ابن عباس أنه قال

)١( 
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.)١()إنها ال تقدر على أن تذكره بخير وهي تستطيع(

عها من أن تذكر مـا قالـه رسـول اهللا    وهذه الحالة النفسية والعقدية لعائشة تمن     

صلى اهللا عليه وآله وسلم في علـي عليـه الـسالم علـى مـر حياتهـا فـضالً عـن أنهـا                   

أسست لظاهرة االستقالب في النص النبوي والتاريخي بطلب تقديري يرشد الرواة 

.إلى قلب النصوص واألحاديث فاستقلبت بفعل هذا المنهج

ني أمية االسـتقالب كمـنهج َّـ التعامـل مـع الـنص      اعتماد حكام ب : الرابعةاِّـسألة  

النبوي والتاريخي

إن تلك المرحلة التي استمرت خالل حكم الوالة بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا                

عليه وآله وسلم، وكما بين اإلمام علي بن أبي طالـب عليـه الـصالة والـسالم وبلـغ             

لمعنـوي والنفـسي   عنها قدمت تبريراً فأقام به حكـام بنـي أميـة فـضالً عـن الـدعم ا           

ــوي       ــنص النب ــع ال ــل م ــي التعام ــنهج ف ــتقالب كم ــاد االس ــي اعتم ــاعي ف واالجتم

.والتاريخي

وبـذلوا مـن   وقد وفر بنو أمية كل المستلزمات لتحقيـق العمـل بهـذا المـنهج             

المالية والسلطوية والعقدية واالجتماعية، وهـو مـا كـشفت    أجله جميع اإلمكانيات    

ه اإلمكانيات المبذولة ولتظهر بذاك أن ال قدرة عنه النصوص التي غلبت جميع هذ 

.على طمس الحقيقة وقتلها مما جهد الظالمون في ذلك

إن ال جريمـة مغلقـة وبـدون أدلـة     : وكما قيل فـي العلـم الجنـائي والقـضائي      

.الجناة، وطال الزمنهاتوصل إلى معرفة المجرم وأن جهد في

)١(
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ستقالب في الـنص النبـوي   فكان من الشواهد على اعتماد حكام بني أمية اال   

:والتاريخي ما يلي

 

يروي ابن أبي الحديد المعتزلي كيفية اعتماد معاوية لالستقالب فـي الـنص           

هم فيهـا  األوامر إلى الناس كافة يطالبنالنبوي وذلك من خالل توجيهه مجموعة م    

وبصورة صريحة رواية األحاديـث المكذوبـة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى قلـب             

:األحاديث والنصوص الواردة في علي بن أبي طالب وأبنائه عليهم السالم، فيقول

ن برئـت الذمـة   أ: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمالـه بعـد عـام الجماعـة            (

.فضل أبي تراب وأهل بيتهفيممن روى شيئاً 

يلعنـون عليـا ويبـرأون منـه     وعلـى كـل منبـر   خطباء في كـل كـورة    فقامت ال 

أهل الكوفة لكثرة من بها من ويقعون فيه وفي أهل بيته وكان أشد الناس بالء حينئذ

وضم إليه البصرة فكان يتتبع فاستعمل عليهم زياد بن سمية،شيعة علي عليه السالم

لسالم فقتلهم تحت كل حجر االشيعة وهو بهم عارف ألنه كان منهم أيام علي عليه

وصلبهم على جذوع النخـل  ومدر وأخافهم وقطع األيدي واألرجل وسمل العيون    

.وطرفهم وشردهم عن العراق فلم يبق بها معروف منهم

ال يجيزوا ألحد مـن شـيعة علـى         أوكتب معاوية إلى عماله في جميع اآلفاق        

ة عثمان ومحبيه وأهـل   شهادة وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيع        وأهل بيته 

كرموهم واكتبوا  أيروون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهم وقربوهم و      واليته والذين 

.كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرتهلي بكل ما يروى
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ففعلوا ذلك حتى أكثـروا فـي فـضائل عثمـان ومناقبـه لمـا كـان يبعثـه إلـيهم            

فيضه في العـرب مـنهم والمـوالي    من الصالت والكساء والحباء والقطائع وي معاوية

أحد مردود مـن  يءكل مصر وتنافسوا في المنازل والدنيا فليس يج      فكثر ذلك في  

ال كتـب اسـمه   إفـي عثمـان فـضيلة أو منقبـة         يعمال معاوية فيرو  الناس عامال من  

.بذلك حيناوقربه وشفعه فلبثوا

وفـي  ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مـصر           

وجه وناحية فإذا جاءكم كتـابي هـذا فـادعوا النـاس إلـى الروايـة فـي فـضائل               كل

تـراب  يوالخلفاء األولين وال تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أب الصحابة

دحض لحجة أوأقر لعيني وين هذا أحب إلإبمناقض له في الصحابة فال وتأتونيإ

.ثمان وفضلهوشيعته وأشد عليهم من مناقب عترابيأب

خبار كثيرة في مناقـب الـصحابة مفتعلـة ال          أفقرئت كتبه على الناس فرويت      

هذا المجـرى حتـى أشـادوا بـذكر ذلـك      يلها وجد الناس في رواية ما يجر حقيقة

إلى معلمي الكتاتيب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثيـر  يعلى المنابر وألق  

القـرآن وحتـى علمـوه بنـاتهم ونـساءهم      وتعلموه كما يتعلمـون الواسع حتى رووه 

.ما شاء اهللاوخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك

ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان انظـروا مـن قامـت عليـه           

البينة انه يحب عليا وأهل بيته فامحوه من الـديوان وأسـقطوا عطـاءه ورزقـه وشـفع       

فلـم  فنكلـوا بـه واهـدموا داره   ذلك بنسخة أخرى من اتهمتوه بمواالة هؤالء القـوم  

شـيعة  يكن البالء أشد وال أكثر منه بالعراق والسيما بالكوفة حتـى إن الرجـل مـن               
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٤٧..................................للهجرة  األولالقرن منذ التارخييالنصيفاالستقالبلظاهرة التأسيس:  املبحث الثاني

خادمـه  إليه سـره ويخـاف مـن   يعلي عليه السالم ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلق  

يمان الغليظة ليكـتمن عليـه فظهـر حـديث    ومملوكه وال يحدثه حتى يأخذ عليه األ    

وبهتان منتشر ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والوالة وكان أعظـم   كثير موضوع   

فــي ذلــك بليــة القــراء المــراءون والمستــضعفون الــذين يظهــرون الخــشوع  النــاس

األحاديث ليحظوا بذلك عند والتهم ويقربوا مجالسهم ويـصيبوا       والنسك فيفتعلون 

يـث إلـى أيـدي      والمنازل حتـى انتقلـت تلـك األخبـار واألحاد         به األموال والضياع  

الكذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حـق         الديانين الذين ال يستحلون   

.)١()رووها وال تدينوا بهانها باطلة لماأولو علموا 

تم بواسـطته التعامـل      اًأساس اًوالحديث يكشف عن اعتماد االستقالب منهج     

الصريحة التي قـام  مع النص النبوي والتاريخي وذلك من خالل جملة من الطلبات         

:بها معاوية لقلب النص، فكانت كاآلتي

كتب إلى جميع عماله أي الوالة علـى المـدن اإلسـالمية بقـرار وطلـب                -١

.ن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته عليهم السالمأ: واحد

ا ن هذا األسلوب أول من أسس لـه أبـو بكـر وعمـر حينمـ         أوقد أسلفنا سابقاً    

طلبا من الصحابة منع الحديث وامحائه وحرقه ومحاسبة من يتحدث به، أي تضييع 

وب والمقلـوب فينـسب مـا    كـذ النص الصحيح كي يحل محله الـنص الم       همحاءإو

ستقلب يـ قاله النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم من الفضائل في أهل بيته إلى غيرهم ف      

.بذلك النص

)١(
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إلـى جميـع والتـه     -ملية االستقالب في المرحلة الالحقة من ع    -كتب-٢

.ال يجيزوا ألحد من شيعة علي وأهل بيته شهادةأ: على المدن

والتنكيل بالقائل مما يؤدي إلى انحسار اهوفوتأثير هذا القلب كان تكميم األ

الرواية في علي وأهل بيته وأدها في مهدها، فإن كتب ألحدها بالظهور فإن القائـل      

ث كـي يتحقـق   مما يعني عدم األخـذ بمـا يـروي، ويحـد           عدالته ومنكل به  ة  ساقط

.قلب النص فاستقلب بهذه المرحلة من طلبات معاوية إلى والته

في المرحلة الثالثة، طلب روايـة األحاديـث المكذوبـة علـى رسـول اهللا               -٣

صلى اهللا عليه وآله وسلم كبديل ثقافي وعقدي لدى المـسلمين عـن تلـك الثقافـة         

.مجتمع اإلسالمي في زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمالتي قام عليها ال

نظروا من شـيعة عثمـان ومحبيـه وأهـل بيتـه والـذين              اأن  : (فكتب إلى الوالة  

).الخ...يروون فضائله ومناقبه وقربوهم وأكرموهم

كتب معاوية إلى الـوالة كتابـاً يطلـب فيـه مـنهم أن           : في المرحلة الرابعة  -٤

لرواية في فـضائل الـصحابة والخلفـاء األولـين وال يتركـوا خبـراً       يدعوا الناس إلى ا   

يرويه أحد من المسلمين في علي بن أبي طالـب عليـه الـسالم إالّ وجـاءوا معاويـة               

.بمناقض لهذا الحديث

:ثم يبين السبب الذين كان هذا القرار والطلب فيقول

علـي بـن   : أي-فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تـراب،         (

).وشيعته وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله-أبي طالب عليه السالم

إالّ أن جميع هذه المراحل لم تكـن لتمنـع روايـة النـاس فـي علـي بـن أبـي                     
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فضائله على الرغم من بذل معاويـة لكـل هـذه األمـوال             طالب عليه السالم وإظهار     

.والترغيب

في علي عليه السالم وبيان فضائله نجده بعد هذا الفشل في منع الرواية     :ولذا

ونجاحه في استقالب النص في فضائل عثمان والصحابة األولين، عمد إلى مرحلة            

جديدة في محاربته للنص النبوي والتـاريخي وهـي القـضاء علـى كـل مـن يـروي                

حديثاً في علي بن أبي طالب كي تمـوت معـه اآلليـة التـي تعـدل اعوجـاج الـنص                

.وقلبه

فـشلها وتأثيرهـا فـي تحقيـق         ىوعلى مرحلتين تظهر األولـ    فكتب إلى عماله    

المنع لرواية النصوص في علي وأهل بيته عليهم السالم، كما تظهر احتياج معاويـة           

.إلى مرحلة جديدة

انظروا مـن  : فقد كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان       : أما األولى 

ه ءه مـن الـديوان وأسـقطوا عطـا        قامت عليه البينة أنه يحب علياً وأهـل بيتـه فـامحو           

.ورزقه

:ثم ألحقه بكتاب آخر

).هدموا دارهامن اتهمتموه بمواالة هؤالء القوم فنكلوا به و(

كيف ال يستقلب الـنص النبـوي والتـاريخي بعـد كـل هـذه الطلبـات              :وعليه

الصريحة والقوانين الطاغوتية التي قام بها معاوية بن أبـي سـفيان، وكيـف سـيكون       

وتداعياتها على الحكام الذين خلفوا معاوية فضالً عن نفاذها فـي الثقافـة       انعكاسها  

!اإلسالمية وتعبد كثير من المسلمين بها؟
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الـنص  عحكام بني أمية مـا أسـسه الـسلف فـي التعامـل مـ               نلم يغب عن ذه   

وا بمراجعـة تلـك األساسـيات    أبـد : البحث، ولذاالنبوي والتاريخي كما مر بيانه في    

التي قامت عليها العقيدة األموية وذلك من خالل مراجعة ومتابعة ما بقي في أذهان    

الناس مـن نـصوص نبويـة أو لعـل بعـضهم تمـرد علـى أوامـر الـوالة فكتـب هـذه                      

النصوص وأخفاها عنهم؛ فخشي أولئك الحكام السيما عبد الملك بن مروان ومـن     

من ظهور هذه النصوص بعد انقضاء حكمهم، ممـا يعنـي عـودة النـاس إلـى                 خلفه  

.إسالم األمويلال اإلسالم المحمدي وإعراضهم عن ا

:وعليه

فقد أرشدنا الـنص الـذي رواه الزبيـر بـن بكـار فـي الموفقيـات إلـى حقيقـة                 

اف إلى الحقائق الـسابقة التـي أجمعـت علـى اعتمـاد حكـام بنـي أميـة              ضجديدة ت 

يسار عليـه فـي معظـم المـدن     اًأساساًفي النص النبوي والتاريخي منهجاالستقالب  

:اإلسالمية، ومما يدل عليه

:قال الزبير بن بكار-١

للهجـرة، فـأمر أبـان بـن      ٨٢قدم سليمان بن عبد الملك إلى مكة حاجاً سنة          (

.ر النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ومغازيهأن يكتب له سيعثمان بن عفان 

: أبانفقال له

هي عندي، قد أخذتها مصححة ممن أثق به، فأمر سليمان عشرة من الكُتّاب 

بنسخها، فكتبوها في رق، فلما صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر األنصار فـي العقبتـين       

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥١..................................للهجرة  األولالقرن منذ التارخييالنصيفاالستقالبلظاهرة التأسيس:  املبحث الثاني

ما كنت أرى لهؤالء القوم هذا الفضل، فإمـا أن يكـون أهـل بيتـي            : وفي بدر، فقال  

!!.ذاغمصوا عليهم، وإما أن يكونوا ليس هك

أيها األمير، ال يمنعنا ما صنعوا أن نقول بالحق، هم مـا وصـفنا لـك    : فقال أبان 

.في كتابنا هذا

ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكره ألمير المؤمنين لعلـه            : فقال سليمان 

يخالفه، ثم أمر بالكتاب فخرق، ورجـع فـأخبر أبـاه عبـد الملـك بـن مـروان بـذلك             

.الكتاب

وما حاجتك أن تقدم بكتاب لـيس لنـا فيـه فـضل، تُعـرف      : (فقال عبد الملك 

.؟!أهل الشام أمورا ال نريد أن يعرفوها

.)١()فلذلك أمرت بتخريق ما نسخته: قال سليمان

:ويدل قول عبد الملك بن مروان لولده سليمان

تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل، تُعرف أهل الـشام أمـوراً ال       نك أ توما حاج (

الطلب على نفي النص النبوي والتـاريخي الـذي يـذكر أمـوراً ال      ) نريد أن يعرفوها  

:يريد عبد الملك أن يعرفها أهل الشام، ومما ال شك فيه أن هذه األمور هي

.حقائق تتعلق بالصحابة والسيما الرموز منهم-١

.حقائق بنفاق أسالف عبد الملك بن مروان-٢

.جرائم معاوية وانتهاكاته لشريعة اهللا-٣

)١(
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ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا.................................................٥٢

.فضائل علي بن أبي طالب وأهل بيته عليهم السالم-٤

.فضائل األنصار-٥

ولعل بعض هذه الحقائق كشفها الحوار الذي دار بين أبان بـن عثمـان وبـين           

سليمان بن عبد الملك، ومن ثم فسليمان بين خيارات إمـا أن تكتـب الـسيرة بهـذه               

الحقائق التي تـضر بالـسلطان   األمور التي يخشاها بنو أمية ومن ثم إظهار الكثير من  

.واإلمارة

ها وتضييعها وطمسها مـن الظهـور؛ وإمـا قلـب النـصوص النبويـة          ؤوإما إخفا 

هم فـي الحكـم متوقـف علـى قتـل      ؤهم في الحكم، وبقـا ءوالتاريخية بما يخدم بقا 

.اإلسالم ومحوه والمجيء بإسالم جديد في عقيدته وأحكامه

ا األمرين معاً، أي تضييع الحقائق وقتلهـا  أمية، فقد اعتمدو   ووهو ما اختاره بن   

.كما فعل سليمان من تمزيقه للسيرة

الطلب مـن الـرواة بقلـب النـصوص النبويـة والتاريخيـة وهـو مـا ظهـر           : وثانياً

صراحة وعلناً مع ابن شهاب الزهري فاستقلب النص، كما ترشدنا النصوص اآلتيـة       

.)ثالثاً(التي سنوردها في 



 

إن من بين أهم المسارات البحثية في تحديد شخـصية ابـن شـهاب الزهـري            

هي عالقته ببني أمية وطلباتهم المتكررة في قلب النص النبوي والتاريخي واعتماد        

.ات منهاجاً وآلية للتعامل مع النصاالستقالب بفعل هذه األوامر والطلب
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٥٣..................................للهجرة  األولالقرن منذ التارخييالنصيفاالستقالبلظاهرة التأسيس:  املبحث الثاني

مـن كتـاب   اختلفت الدراسات التاريخية سواء ما كان منهـا مقـدماً           :ومن هنا 

حركة ابن شـهاب    في  إسالميين أو مستشرقين في بيان دور البالط األموي وتأثيره          

.الزهري العلمية

إيجـاد مـادة دينيـة   (فمنها ما ذهبت إلى امتثاله لرغبـات الـبالط األمـوي فـي         

.)١()تخدم مصالح أسرة بني أمية

:وقد استندوا في ذلك إلى أمرين

أن الزهري كان يجيز للتلميذ أن يروي النص دون سماع على شيخ أو     : ألف

.)٢(قراءة عليه

كنا نكره كتاب العلم، حتى أكرهنـا عليـه        : (ما صرح به الزهري في قوله     : باء

.)٣()نهؤالء األمراء فرأينا أال نمنعه أحدا من المسلمي

ولت بعض الدراسات التاريخية األخرى الدفاع  عن الزهـري وتبرئـة    اوقد ح 

ساحته من االنخراط في رغبات الـسلطة األمويـة ومـساعدتها فـي تثبيـت الحكـم،                 

:فرأت هذه الدراسة

أن ما ذهب إليه جولد تـسيهر فـي كتابـه الدراسـات اإلسـالمية فـي مـساعدة                  ـ١

.)٤(بس في فهم النص سببه الترجمة الخاطئة للنصالزهري لألسرة األموية هو مجرد ل

)١(Goldziher, Muh.

Stud. 11.38 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا.................................................٥٤

رغبنـا عـن   : (في حين رأى السيوطي وغيره أن معنـى قـول الزهـري هـو         -٢

رواية األحاديث بطريق الكتابة، أي بنسخ النصوص نسخا وروايتها دون أن تكـون        

قد قرئت على شيخ أو سمعت منه حتى أجبرنا هؤالء األمراء على ذكر ذلك فقررنا 

.)١()جب هذا عن أحدأال نح

أن الزهري قد عمـل لـصالح       : في حين أننا وجدنا من خالل بعض النصوص       

البالط األموي، وقد وفر لهم األجواء الدينيـة التـي أسـهمت فـي تثبيـت حكمهـم،         

ة ليــستمــدوتوجـه كثيــر مـن المــسلمين إلـيهم، وأنــه كــوفئ علـى هــذا الـصنيع ل     

.بالقصيرة من حياته

اقبة أحد المسلمين وتعذيبه حتى الموت حينما كـان      ولكنه؛ بسبب قيامه بمع   

عامال لبني أمية؛ انقلب الرجل، وخرج هائما، وترك أهـل بيتـه وصـحبه حتـى لقـي         

اإلمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، فتحـول         

.معن تلك الميول األموية، وتوجه إلى صحبة اإلمام زين العابدين عليه السال

:ومما يدل على هذه الحقيقة ما يأتي

يكشف الزهري عن هذه الحقيقة ويصرح بأعماله التي خدمت البالط       : ألف

األموي على رغم علمه أنها أعمال كانت مخالفـة للـشريعة اإلسـالمية، فيقـول فـي       

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثني عكرمة عن عبد اهللا بن عباس، قال: (حديثه لمعمر

:وسلمعليه وآله

إن اهللا عز وجل منع بنـي إسـرائيل قطـر الـسماء بـسوء رأيهـم فـي أنبيـائهم               «

)١( 
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٥٥..................................للهجرة  األولالقرن منذ التارخييالنصيفاالستقالبلظاهرة التأسيس:  املبحث الثاني

واختالفهم في دينهم، وأنه أخذ هذه األمة بالسنين ومـانعهم قطـر الـسماء     
.»ببغضهم علي بن أبي طالب عليه السالم

الزهري في مرضة مرضها، ولـم أسـمعه يحـدث عـن      ) به(حدثني  : قال معمر 

يـا يمـاني أكـتم    : فلما بل من مرضه ندم فقال لـي  ـه وال بعدها  أحسب-عكرمة قبلها 

ال يعتـذرون أحـداً فـي    -يعنـي بنـي أميـة   -هذا الحديث وأطوه دوني فإن هـؤالء   

!!تقريظ علي وذكره

فما بالك أوعبت مع القوم وقد سمعت الذي سمعت؟        ): فقلت له : قال معمر (

.)١()همئلهم في أهواقال حسبك يا هذا انهم أشركونا في لهاهم فانحططنا 

دفع بعمر -كما صرح بذلك-وانحطاط الزهري ألهواء حكام بني أمية  : باء

عليكم بابن شهاب، فإنكم ال تجـدون أحـدا    : (بن عبد العزيز أن يكتب إلى اآلفاق      

.)٢()أعلم بالسنة الماضية منه

وأنه لم يزل مع عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك، ويزيد بـن عبـد       

.)٣(لملك وكان قد استقضاها

قضاء ديونه التي أعابه الـبعض علـى كثرتهـا، وقـد تكـرر مـن الحكـام           : جيم

سـبعة آالف  (، وأخـرى    )٤()ألـف ألـف   (األمويين قضاء ديون الزهري فبلغ بعـضها        

)١( 
)٢(


 

)٣( 
)٤(
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ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا.................................................٥٦

.)١()دينار

إالّ أن هذا الحال لم يستمر، فقد برهن ابن شهاب الزهـري علـى تحولـه مـن        

م االنقياد ألهوائهم وعدائهم لعلي بـن أبـي طالـب عليـه       خدمة البالط األموي وعد   

.السالم

:ومما يدل عليه

دخـل سـليمان بـن يـسار     : (ما رواه ابن عساكر، والذهبي في السير، قائال   -١

هـو،  : يا سليمان من الذي تولى كبره منهم؟ فقـال   : على هشام بن عبد الملك، فقال     

!كذبت هو علي: عبد اهللا بن أبي سلول، قال

خل ابن شهاب، فسأله هشام؟فد

: كذبت هو علي، فقـال : هو عبد اهللا بن أبي سلول، قال  : -ابن شهاب -فقال

أنا أكذب ال أبالك، فو اهللا لو نادى مناد من السماء، أن اهللا أحل الكذب ما كذبت، 

حدثني سعيد، وعروة، وعبيد، وعلقمة بن وقاص، عن عائشة أن الذي تولى كبـره        

.سلولعبد اهللا بن أبي 

أي هشام بن عبد الملك وحاشيته  -فلم يزل القوم  : -سليمان بن يسار  -قال

إرحـل فـو اهللا مـا كـان     : (إال أنه لم يغر، ولم يرضخ لهم، فقال له هشام        -يغرون به 

).ينبغي لنا أن نحمل على مثلك

اغتـصبتك علـى نفـسي، أو أنـت اغتـصبتني علـى          اوِلم؟ أنـ  : -الزهري-قال

.ينفسي فخل عن

)١(
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٥٧..................................للهجرة  األولالقرن منذ التارخييالنصيفاالستقالبلظاهرة التأسيس:  املبحث الثاني

.ال، ولكنك استدنت ألفي ألف: فقال له

قد علمت، وأبوك من قبلك أنـي مـا اسـتدنت هـذا المـال            : -الزهري-فقال

.عليك وال على أبيك

إنا إن نهج الشيخ يهج  الشيخ، فأمر فقضى عنه ألف ألف؛ فأخبر: فقال هشام

.)١()الحمد هللا هذا هو من عنده: بذلك، فقال-الزهري-

أن اهللا عزّ وجل يؤيد الذين يقفون بوجه الظلـم وينـصرون آل      ومن البديهي   

.بيت نبيهم صلى اهللا عليه وآله وسلم

ومما يدل على تأثر حركة علم السيرة وتطوره من خالل تدخل الـبالط    -٢

:األموي في عمل ابن شهاب الزهري في رواية السيرة وكتابتها، هو ما يأتي

قال لي خالد بن عبد اهللا : (ابن شهاب، قالوأخبرني : قال المدائني في خبره: أ

.أكتب لي النسب، فبدأت بنسب مضر، وما أتممته: -أحد عمال بني أمية-القسري

.كتب لي السيرةااقطعه، اقطعه، قطعه اهللا مع أصولهم، و: فقال

فإنه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالـب صـلوات اهللا عليـه،               : فقلت له 

فأذكره؟

لعـن اهللا خالـدا ومـن    -قال الزهـري -إال أن تراه في قعر الجحيم،   ال،  : فقال

.)٢()واله، وصلوات اهللا على أمير المؤمنين

)١(
 

)٢(
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ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا.................................................٥٨

ولذلك لم يكتب ابن شهاب لبني أمية أحاديث في فضائل أهل البيت عليهم 

السالم، وهذا يدل في الواقع على تقديم الزهري لسيرة ناقصة وغير حقيقيـة، ألنهـا       

ركانها، واختفت معها فصول كبيرة ومهمة مـن حيـاة رسـول اهللا             فقدت أحد أهم أ   

صلى اهللا عليه وآله وسلم التي ارتبطت بأهل بيته والسيما بعلي بن أبي طالب عليـه         

عن االنجازات التي تالزمت مع وجود علي عليه السالم فـي حركـة          فضالًالسالم،  

كرم ربيبا في صـغره يغـدو     التبليغ النبوية في مكة والمدينة، بل منذ اتخذه النبي األ         

عليه ليال ونهارا حتى آخر لحظات عمـره المقـدس حينمـا تـولى غـسل رسـول اهللا         

.)١(صلى اهللا عليه وآله وسلم وتكفينه ومواراته في حفرته

فـأي سـيرة نبويـة يمكـن أن تكتـب لألجيـال المـسلمة التـي خلفـت          : وعليـه 

م، كمـا أراد خالـد   الزهري، وهي تخلو من ذكـر علـي بـن أبـي طالـب عليـه الـسال        

!!القسري وأسياده؟

: روى المعتزلي في النهج، قائال: ب

كان عند الزهري حديثان عن عـروة عـن         : روى عبد الرزاق عن معمر، قال     (

اهللا ! ما تصنع بهما وبحديثهما: عائشة في علي عليه السالم، فسألته عنهما يوما، فقال    

.)٢()أعلم بهما، إني ألتهمهما في بني هاشم

)١(
 

)٢(
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٥٩..................................للهجرة  األولالقرن منذ التارخييالنصيفاالستقالبلظاهرة التأسيس:  املبحث الثاني

: حـدثتني عائـشة قالـت     : ، قـال  -حـدثني -ن عروة بـن الزبيـر     إ: ل الزهري قا

عليـه  -إذ أقبل العبـاس وعلـي     -صلى اهللا عليه وآله وسلم    -كنت عند رسول اهللا   

:فقال-السالم

!ديني: يا عائشة، إن هذين يموتان على غير ملتي، أو قال

عند النبي صـلى    كنت  : ن عروة زعم أن عائشة حدثته، قالت      إ: وقال الزهري 

يا عائشة، إن سرك أن تنظري إلى : اهللا عليه وآله وسلم إذ أقبل العباس وعلي، فقال

رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا، فنظرت، فإذا العبـاس وعلـي بـن                  

.)١()أبي طالب

وفي الواقع لو ذكر أحدنا هذا القول وصرح بأن عـروة وعائـشة متهمـان فـي      

؟ لكـن الحمـد هللا الـذي        !ليه بالتكفير من أهل تكفير المـسلمين      بني هاشم لحكم ع   

.جعل كثيرا من الحقائق تجري على لسان السلف من الصحابة والتابعين

وهكذا يسير ابن شهاب الزهري فـي نهجـه فـي كتابـة الـسيرة النبويـة الـذي                   

ة اعتمد فيه إخفاء ذكر علي بن أبي طالب عليه السالم لعلمه بعدم رضا آل بني أمي           

والحتياجه إليهم لم يستطع الزهري أن يدون كثيـرا مـن الحقـائق التـي كانـت مـن            

أسس السيرة النبوية، ولطالما كان يـصرح بتـدخل أولئـك الحكـام وأشـياعهم فـي               

.تغيير حقيقة السيرة النبوية

)١(
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ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا.................................................٦٠

ولعل من الـشواهد التـي تظهـر تـذمر الزهـري أو سـخريته مـن الـزمن الـذي             

والة على المسلمين، هو مـا يتعلـق بحقيقـة مـن حقـائق         أصبح فيه بنو أمية حكاماً و     

السيرة النبوية، أال وهي صلح الحديبية، حيث ثبت فـي النـصوص التاريخيـة ومـن                

طرق عدة أن كاتب الكتاب في صلح الحديبية هو اإلمام علي بن أبي طالب عليـه             

لـسالم،  ، إال أن هذا األمر لو عرض على بني أمية لقـالوا غيـر علـي عليـه ا               )١(السالم

وهذا يكشف كما قلنا عن تـأثر حركـة علـم الـسيرة وتطـوره فـي العـصر األمـوي                   

.والسيما في دور ابن شهاب فيه

-سـألت عنـه،   : أخبرنا معمـر، قـال    : (فقد روى الصنعاني في المصنف، قائال     

هـو علـي بـن    : ؟ فضحك الزهري، وقـال -أي كتاب صلح الحديبية من الذي كتبه     

.)٢()عثمان، يعني بني أمية: هؤالء، قالواأبي طالب، ولو سألت عنه

فهذه الحادثة، كشفت عن عدة أمـور ارتبطـت بحركـة علـم الـسيرة النبويـة             

:وتطوره خالل العصر األموي وهي كاآلتي

تدخل البالط األموي في رواية السيرة النبوية وكتابتها التي عرفـت فـي             -١

).المغازي والسير(بادئ األمر بـ

)١(



 

)٢(
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٦١..................................رة للهج األولالقرن منذ التارخييالنصيفاالستقالبلظاهرة التأسيس:  املبحث الثاني

سياسة األمويــة تــم إخفــاء كثيــر مــن الحــوادث والمواقــف  بــسبب هــذه الــ- ٢

واألدوار وتغييرها في حياة النبي األعظم صلى اهللا عليه وآله وسـلم ومـا ارتـبط بـه مـن        

.حياة الصحابة والسيما بني هاشم واألنصار

تأثر ابن شهاب الزهري بهذه السياسة من حيث استجابته إلخفاء جوانب   -٣

ة والتي انحصرت بدور بني هاشـم فـي تكـون فـصول هـذه            كثيرة من السيرة النبوي   

ننا لم نحصل اليوم على سيرة كاملة عن حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه           إالسيرة، أي   

-وآله وسلم بل إنها سيرة مخلوطة وتحتوي على كثير مـن الـصور غيـر الحقيقيـة              

.)١(والتي يطول شرحها والسيما حقيقة سرية الدعوة النبوية

ذا النهج الذي انتهجه ابن شـهاب الزهـري فـي التعامـل مـع الـسيرة             إن ه -٤

النبوية؛ فجعلها بين المطرقة والسندان بين إرضاء بني أمية وعـدم االسـتجابة لهـم،                

انعكس على شخصية ابن شهاب مما جعل الـبعض يـصنفه فـي قائمـة أعـداء أهـل         

األموي، واآلخر   البيت عليهم السالم، والبعض اآلخر أعاب عليه مكوثه في البالط         

من الباحثين لديهم المزيـد مـن   اًولعل كثير.)٢()ركز على دوره العلمي في المدينة 

هذه المشاهد التاريخية التي ترسم مالمـح المجتمـع المـسلم الـذي سـيطرت عليـه                

مدرسة الحكام األمويين فضالً عن الفطرة السقيمة لبعض الرواة الذين كانت قلوبهم 

طالب عليه السالم وتشمئز نفوسهم عند ذكر آل محمد صلى تنفر من علي بن أبي 

:اهللا عليه وآله وسلم كما تشمئز من ذكر اهللا تعالى حيث قال سبحانه في حال هؤالء

)١(
 

)٢(
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ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا.................................................٦٢

Pُا ِإَذا ُذِكــرِة وــاآلِخر ــون ِب ِمنؤال ي الَّــِذين ُقُلــوب َأزَّتــم اش هــد حِإَذا وو

.)٢())١(Oَذا هم يسَتبِشرونُذِكر الَِّذين ِمن دوِنِه ِإ

تطلعنا هذه السيرة من حياة ابن شهاب الزهري على دور بنـي أميـة فـي       :إذن

طلباتهم المتكررة في قلب النص النبوي السيما فيمـا يتعلـق باإلمـام علـي بـن أبـي           

طالب صلوات اهللا وسالمه عليه، وثباته في عقيدته في علي عليه السالم رافضاً تلك  

.ات في قلبها للنص النبوي والتاريخي وإنكاره لمنهج االستقالبالطلب

قـد أسـس علـى طلـب قلـب الـنص         - كما أسلفنا مـن خـالل البحـث       - والذي  

النبوي والتـاريخي ولعـل إصـرار هـشام بـن عبـد الملـك وطلبـه المـصحوب بالتهديـد                

.للزهري في قلب النص التاريخي خير شاهد على تطور ظاهرة االستقالب في النص

 

طلباتهم في منلم يكن ابن تيمية وهو ثمرة بني أمية شاذاً عن منهج السلف      

الرواة والـوالة بقلـب الـنص النبـوي والتـاريخي بـل وقلـب أسـس اإلسـالم وهـدم               

.قواعده

اهد ال نطيل الوقوف فـي اسـتقالب ابـن تيميـة للنـصوص ونكتفـي بـش        :ولذا

واحد في طلبه لقلب سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم فيقـول فـي منهـاج                    

:السنة في باب التشبه بالروافض

ك بعـض المـستحبات، إذ صـار      رومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ت        (

)١( 
)٢(
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٦٣..................................للهجرة  األولالقرن منذ التارخييالنصيفاالستقالبلظاهرة التأسيس:  املبحث الثاني

لـذلك، لكـن فـي إظهـار     يكن التـرك واجبـاً    فإنه وإن لم    -أي الشيعة -شعاراً لهم 

مـن الرافـضي، ومـصلحة التمييـز عـنهم ألجـل        الـسني ال يتميـز    ذلك مشابهة لهم، ف   

.)١()هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة ذلك المستحب

على لسان ابن تيمية فهو يطلـب مـن          اًوهذا االستقالب في السنة جاء صريح     

المسلمين قلب السنة في كثير من فصولها وأفعالها بعلة أن هذه السنة النبوية يعمـل       

بهـذه الـسنة لـزم مخـالفتهم؛     يـستنون وألنهـم    سالمالـ البيـت علـيهم      بها شيعة أهـل   

.فاستقلب أتباع ابن تيمية السنة نزوالً عند هذه الطلبات

 

وفي الحقيقة لم يقتصر األمر على ابن تيمية في تقديم الطلبات بتغييـر الـسنة          

ة، فقد صدرت أحكام االستقالب للسنة النبوياا واعتماد المسلمين لهذالنبوية وقلبه

:في ذلك فكان منها

:قال مصنف الهداية-١

ــي      ( ــاه ف ــضة جعلن ــه الراف ــا اتخذت ــن لم ــاليمين، ولك ــتم ب ــشروع التخ إن الم

.)٢()اليسار

:قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل-٢

.)التسطيح صار شعاراً للشيعةالتسنيم أولى، ألن (

والتسنيم هو أن يجعل للقبـر حدبـة وسـنام كـسنام البعيـر والـسبب أن الـسنة                   

)١( 
)٢( 
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ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا.................................................٦٤

حنيفـة وأحمـد   يالسنة النبوية بطلـب أبـ  تالصحيحة هي تسطيح القبر لكن استقلب    

بن حنبل ومالك من التسطيح إلى التسنيم عداوة للشيعة ألنهم اتبعوا سنة رسول اهللا         

.محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم

ل محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة األمـة فـي      وفي ذلك يقو  

السنة في القبر التسطيح، وهو أولى من التسنيم علـى الـراجح مـن       : (اختالف األئمة 

التـسنيم أولـى، ألن     ): (أبو حنيفة، ومالـك، وأحمـد     : (مذهب الشافعي، وقال الثالثة   

.)١())التسطيح صار من شعائر الشيعة

التي استقلبت نزوالً عند طلبات فقهاء العامة هي صفة ومن السنن النبوية -٣

.العمامة وشكلها وكيف كانت عمامة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

ة النبـي صـلى اهللا عليـه      فقد ذكر الزرقاني في المواهب اللدنية في صـفة عمـ          

كبيـه  نعلى رواية علي عليه السالم فـي إسـدالها علـى م   -أي العمامة -وآله وسلم 

:عممه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ثم ذكر قول الحافظ العراقيحين

ماميـة فينبغـي تجنبـه لتـرك التـشبه      لكثير من فقهـاء اإل     اًإن ذلك أصبح شعار   (

.)٢()بهم

اسـتقلبت أيـضاً الجهـر بالبـسملة؛ فقـد روى الفخـر         ومن السنن النبوية التـي      - ٤

وآلـه - كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه  : (قالعن أبي هريرة أنه  ) رالمفسر الكبي (الرازي  

- عليـه الـسالم   - وكـان علـي   ) بـسم اهللا الـرحمن الـرحيم      (وسلم يجهر في الصالة بـ    - 

)١(
)٢( 
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٦٥..................................للهجرة  األولن القرمنذ التارخييالنصيفاالستقالبلظاهرة التأسيس:  املبحث الثاني

.يجهر بالتسمية وقد ثبت بالتواتر

السنة هي الجهر بالتسمية، سواء أكانت في الصالة الجهرية أم : وقالت الشيعة 

:أن قالإلى-السرية، وجمهور الفقهاء يخالفونهم

إن علياً كان يبالغ في الجهر بالتسمية، فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا     

.)١()-عليه السالم-من الجهر، سعياً في إبطال آثار عليالمنعفي 

ولم يقتصر األمر في طلبات فقهاء بني أمية وغيرهم في قلب سنة رسـول اهللا           

لمحمديـة إلـى الـسنة األمويـة؛ وإنمـا      اسـتقلبت الـسنة ا  فصلى اهللا عليه وآله وسـلم       

لـم تـسلم مـن طلبـات         األخـرى تعداها كذاك حتى في األخـالق والـصفات فهـي           

القلب والتغيير فاستقلب الخلق النبوي الكريم إلى خلق بني أمية ووالته واسـتجاب    

كثير من المسلمين إلى هذه الطلبات فاستقلبت الصفات النبوية إلى صفات أموية،            

قيس بن سعد حينما أعاب معاوية بن أبي سـفيان بـشاشة علـي عليـه            وهو ما كشفه    

.السالم وكثرة تبسمه ومفاكهته المؤمنين

:فرد عليه قيس بن سعد قائالً

نعم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يمزح ويبتـسم إلـى أصـحابه،          (

فكاهـة  وأراك تسر حسوا في ارتغـاء، وتعيبـه بـذلك أمـا واهللا لقـد كـان مـع تلـك ال            

والطالقة أهيب من ذي لبدتين قد مسه الطوى، تلك هيبة التقوى، ليس كما يهابك      

.طغام أهل الشام

وقد بقي هذا الخلق متوارثاً متناقالً في محبيـه وأوليائـه إلـى اآلن، كمـا بقـي                 

)١( 
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ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا.................................................٦٦

الجفاء، والخشونة والوعورة في الجانب اآلخر، ومن له أدنى معرفة بأخالق الناس،  

.)١()لكوعوائدهم يعرف ذ

وهذه الشواهد والنصوص تثبت حقيقة تغلغل ظاهرة االسـتقالب فـي الـنص       

التاريخي منذ القرن األول للهجرة النبوية وإلى يومنا هذا، وإن الناس انساقوا لتلـك              

الطلبات من حيث يشعرون أو ال يشعرون، إلى قلب الـسنة النبويـة بجميـع دقائقهـا             

اسـية مـن سـمات اإلسـالم؛ فقـد تفـرق       والتي أصبحت ظاهرة حقيقة، بل وسمة أس   

المسلمون بفعل هذه المناهج والظواهر التـي أسـسها الـسلف وسـار عليهـا الخلـف                 

.وسبعين فرقة كلها هالكة إال فرقة واحدةثالثاًفأصبحوا بفعل ذلك 

فـضت الباطـل   روهي التي رفضت تلك الطلبات ولـم تركـع لتلـك الرغبـات       

.فسميت بالرافضة

ي تـشن قـديماً وحاضـراً علـى شـيعة أهـل البيـت علـيهم            وما هذه الحرب الت   

السالم إالّ لكونهم لم ينقادوا لتلك الطلبات في قلب النص النبوي والتـاريخي، بـل       

.وقلب السنة المحمدية

.فتم التنكيل بهم والتحذير منهم كي ال يكتشف الناس حقيقة السلف

هـا مـن نـصوص    قلب حادثة سد األبواب ومـا ورد في : ومن بين تلك الحقائق   

.نبوية وتاريخية تنص على اختصاصها بعلي عليه السالم

فاستقلبت هذه الحادثة بفعل تلك األوامر والطلبات التي صدرت مـن الـوالة      

.وأهل اإلفتاء؛ وهو ما سنتناوله في المبحث اآلتي

)١( 
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٦٩

ن جميـع مـا يتعلـق    أتناولتها هذه الدراسة بدا واضـحاً   بعد تلك الشواهد التي     

بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم تم التعامل معـه بمـنهج االسـتقالب،      

منــذ القـرن األول للهجــرة وإلــى يومنـا هــذا بقلــب   ىمـا زالــت الطلبـات تتــوال  : أي

ليـه وآلـه وسـلم    النصوص النبوية والتاريخية المتعلقة بعلي وعترة النبي صـلى اهللا ع   

جميع السنة النبوية بشكل عام، فما من شيء في األصول والفروع ببشكل خاص، و

ومبانيها قد اتفقت عليه المذاهب اإلسالمية جميعاً وذلك العتمادها نصوصاً مقلوبة   

وأخرى مطابقة للواقع وإكسابها رتبـة الـصحيح الـذي ال يخالجـه الـشك ومـن ثـم                 

.ية التي تلزم المعتقد بها العمل واإلثابةحازت هذه النصوص الصفة الشرع

باالستقالب وذلك -وتعد حادثة سد األبواب هي من أكثر الحوادث تعامالً

:لما شكلته هذه الحادثة من دالالت عقدية خطيرة، فكان منها

ن الحادثة لم تكن بفعل علي عليه السالم وسـعيه فـي تحـصيلها كبقيـة             أ-١

لإلسالم والتصديق برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه       الفضائل المرتكزة على السبق   

في ساحات القتال الداخلية مـع المنـافقين والخارجيـة فـي الحـروب               هوسلم ونصر 

.العسكرية؛ فضالً عن تفرده في الطاعة هللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم
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اًيتـ ن هذه الحادثة تكشف عن منزلته عند اهللا تعالى فقـد اختـار اهللا لـه ب       أ-٢

إنه مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه        !؟ي بيت هو  أمن بيوته ليسكن فيه، بل و     

:مما ترتب عليه مجموعة من االستحقاقات واألوسمة؛ وسلم

فهو مرضي عند اهللا تعالى، ومن ثم يكون فعلـه مطابقـاً لمـا يرضـي اهللا        : ألف

.تعالى

يلحـق بالمـسجد مـن      وذلـك إن مـا       إن له حرمة كحرمة بيت اهللا تعـالى،       : باء

.وغير ذلك يتعامل معه كما يتعامل مع المسجدوالفرشاألرض والجدران 

المكـوث  والحـائض إنه طاهر بطهارة المسجد الذي حـرم اهللا للجنـب           : جيم

.فيه

إلى اهللا تعـالى، أي كمـا يتخـذ المـسلم المـسجد              منه تقرب التقرب  إن  : دال

.ي بن أبي طالب عليه السالموسيلة للتقرب إلى اهللا تعالى كذاك يكون عل

.إن المسجد مورد تعلم الشريعة وكذاك علي عليه السالم: هاء

إن المسجد مقـرون بـذكر اهللا وكـذاك علـي فهـو والمـسجد مـن أهـل                   : واو

.الذكر

إن المسجد مخصوص بالعمران ومن يعمر مساجد اهللا فإنها من تقـوى            : زاي

.لقلوبالقلوب وكذاك ذكر علي عليه السالم من تقوى ا

جميع الصحابة مع ما لدى البعض منهم من هذا األمر اإللهي قد حرمن إ-٣

وآخر رحمي مع النبي صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وآخـر سـببي               ،رصيد اجتماعي 
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بن أبي طالـب عليـه   عليمنح و؛كالمصاهرة وغيرها من هذه االمتيازات واألوسمة   

صلى اهللا عليه وآله وسلم حمزة بـن  السالم خاصة فهو ما ال يحتمله حتى عم النبي          

.عبد المطلب مع ما لديه من خصوصية خاصة ومنزلة في اإلسالم

إلـى مـسجد رسـول اهللا    دراكه بما يعنيه أن يكـون لـه بـاب        وذلك لشعوره وإ  

صلى اهللا عليه وآله وسـلم؛ ولـذا جـاء إلـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           

.وعيناه تذرفان الدموع

كعمر بن الخطاب وأبي بكر فقـد حـاوال بكـل وسـيلة أن يـشملهما       أما غيره   

ال فتحة صغيرة في جدار المسجد تختص نسا من ذلك عمدا إلى م     ئاالستثناء فلما ي  

.بهما، ولكن اهللا منعهما

:وعليه

فقد حوربت هذه الحادثة أشد المحاربة لما تشكله من ثقـل عقـدي فـي                

جلسوا مجلس رسول اهللا صلى اهللا       اإلسالم وصدرت من الحكام والوالة الذين     

عليه وآله وسلم أوامـر وطلبـات كثيـرة بحرقهـا وإمحائهـا ومنـع التحـديث بهـا               

وقلبها وتغييرها ثم تبعتها فتاوى كثيرة بين رميها بالوضع والتكـذيب والـضعف       

.والنفي

ا، مـ هؤفكان من أبرز أولئك المحاربين ابن تيمية وسبط ابـن الجـوزي ونظرا          

ن ال مفر من إعالن الحرب على هذه الحادثة مع مـا تـوافر   أرون في حين وجد آخ  

علـه  ،فيها من النصوص فحاول أن يجمع فيما بين ما هو صـحيح ومـا هـو مقلـوب                  

.بذاك يستطيع أن يمرر المقلوب على الناس
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:إذن

هذه الحادثة تجلت فيها ظاهرة االستقالب في النص النبوي والتاريخي ممـا             

ى التـصريح بهـذه الظـاهرة واختـصاصها فـي حادثـة سـد           ابـن أبـي الحديـد إلـ        ادع

:األبواب فيقول

فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لـصاحبها أحاديـث فـي مقابلـة               (

حـديث  (فـإنهم وضـعوه فـي مقابلـة        ) لـيالً خلو كنت متخـذاً     (هذه األحاديث نحو    

يـة إلـى أبـي    فإنه كان لعلي عليه الـسالم فقلبتـه البكر  ) سد األبواب(؛ ونحو   )اإلخاء

.)١()بكر

لم يكن عن محض صدفة وإنما امتثاالً لما        ) سد األبواب (وهذا االقالب في    

بغضوا علي بن أأسسه الظالمون الوالة واألمراء الجائرون وبعض أهل اإلفتاء الذين          

أبي طالـب عليـه الـسالم، فحثـوا الـرواة وبـذلوا لهـم األمـوال فاسـتقلبوا الحـديث،                    

.وجعلوه في أبي بكر

.و ما سنقف عنده في هذا المبحث ضمن بعض المسائلوه

األسباب التي دعت إُّـ سد األبواب: اِّـسألة األوُّـ

العلـة  إن تتبع األحاديث النبوية الواردة في حادثة سد األبواب ترشد إلى أن        

كثيـر مـن   اهـ ءوراء سد هذه األبـواب وغلقهـا بـأمر اهللا تعـالى كـان ورا      التي كانت 

:نصت عليه هذه األحاديث فكانت كاآلتيوذلك حسبما األسباب

)١( 
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ويدل عليه مـا رواه الـشيخ الكلينـي عـن اإلمـام أبـي جعفـر البـاقر عليـه                     -١

:السالم، أنه قال

جـويبر أتــى رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه    : اليمامــة يقـال لـه  نإن رجـالً كـان مـ   «
ــان رجـــالً قـــصيراً   وآلـــه وســـلم منتجعـــاً لإلســـالم فأســـلم وحـــسن إســـالمه وكـ

ذميماً محتاجاً عارياً، وكـان مـن قبـاح الـسودان، فـضمه رسـول اهللا صـلى اهللا         
عليه وآله وسلم لحـال غربتـه وعريتـه، وكـان يجـري عليـه طعامـه صـاعاً مـن              
تمــر بالــصاع األول وكــساء بــشملتين، وأمــره أن يلــزم المــسجد ويرقــد فيــه          

لك مــا شــاء حتــى كثــر الغرمــاء ممــن يــدخل فــي اإلســالم  بالليــل، فمكــث بــذ
وأهـل الحاجــة بالمدينــة وضــاق بهــم المـسجد، فــأوحى اهللا إلــى نبيــه صــلى    
اهللا عليه وآله وسـلم أن طهـر مـسجدك وأخـرج مـن المـسجد مـن يرقـد فيـه                
بالليل، ومر بسد أبواب كل من كان له في مسجد باب إالّ باب علـي ومـسكن       

.ه جنب، وال يرقد فيه غُربفاطمة، وال يمر في
فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم عنـد ذلـك بـسد أبـوابهم إال           : قال

.)١(»باب علي عليه السالم وأقر مسكن فاطمة عليها السالم على حاله

والحديث الشريف يظهر أن العلة في نزول أمر اهللا تعالى بسد هـذه األبـواب        

االحـتالم أو العالقـة الزوجيـة حيـث شـرع بعـض        حداث الجنابة فيه من قبيـل       إهو  

الصحابة بفتح أبواب لهم إلى المسجد يدخلون ويخرجون منهـا وهـم علـى جنابـة       

.هم على حيضؤونسا

فأمر اهللا تعالى بإخراج الغرباء وسد هذه األبواب جميعاً واسـتثنى بـاب علـي             

).وفاطمة صلوات اهللا عليهما

)١( 
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:يد الغفاري، قالروى ابن مردويه عن حذيفة بن أس-٢

لما قدم أصحاب النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم المدينـة لـم يكـن لهـم                 (

:بيوت، وكانوا يبيتون في المسجد، فقال لهم النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

.»ال تبيتوا في المسجد، فتحتلموا«

ثم إن القوم بنوا بيوتاً حول المسجد، وجعلـوا أبوابهـا إلـى المـسجد؛ ثـم إن                 

إن : عاذ بن جبل، فنادى أبا بكـر، فقـال  منبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بعث إليهم  ال

رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يـأمرك أن تـسد بابـك الـذي فـي المـسجد،                    

.ولتخرج منه

.سمعاً وطاعة: فقال

سمعاً وطاعة هللا، ولرسوله، وعلي متردد : ثم أرسل إلى حمزة فسد بابه، وقال      

وكان النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم قـد  فيمن يقيم أو فيمن يخرج، ال يدري أهو 

:بنى له في المسجد بيتاً بين أبياته، فقال له النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

.»أسكن طاهراً مطهراً«

يـا محمـد،    : فبلغ حمزة قول النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم لعلـي، فقـال                 

:المطلب، فقال لهأخرجتنا وتمسك غلماناً من بني عبد

لــو كــان األمــر لــي مــا جعلــت دونكــم مــن أحــد، واهللا مــا أعطــاه إيــاه إال اهللا،     «
.)١()»وإنك لعلى خير من اهللا ورسوله

والمالحظ في الرواية أن سبب تردد اإلمام علـي عليـه الـسالم هـو أن النبـي               

)١(
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لـغ عليـاً   صلى اهللا عليه وآله وسلم كان قد أرسل إليهم معاذ بن جبل فبلغهم ولم يب        

فلماذا لـم يبلغـه   اًمعني بذلك أم ال، فإن كان معنيأهو فأصبح عليه السالم ال يدري    

معاذ بن جبل، وإذا كان غير معني فكيف سيواجه الناس لو سألوه عـن عـدم سـده            

بابه، ولكن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم حسم الموضوع وأظهر العلـة فـي بقائـه              

:وسلم لهقوله صلى اهللا عليه وآله ب

.»أسكن طاهراً مطهراً«

.أي انتفاء العلة المانعة من بقائه

انتهى إلينا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه    : (عن عبد اهللا بن مسعود، قال  -٣

:وسلم ذات ليلة ونحن في المسجد جماعة بعدما صلينا الضحى، فقال

.»ما هذه الجماعة؟«

:ن يريد الصالة، ومنّا من ينام، فقاليا رسول اهللا قعدنا نتحدث، منّا م: قالوا

إلـــى منــازلكم، ومـــن أراد الـــصالة  إنّ مــسجدي هـــذا ال ينــام فيـــه، انــصرفوا    «
فليصل في منزله راشداً، ومـن لـم يـستطع فليـنم، فـإن صـالة الـسر تـضعف               

.»على صالة العالنية

.فقمنا وتفرقنا وفينا علي بن أبي طالب فقام معنا: قال

:الفأخذ بيد علي وق: قال

أما أنت فإنه يحل لك فـي مـسجدي مـا يحـل لـي، ويحـرم عليـك مـا يحـرم                «
علي«.

يا رسول اهللا أنا عمك وأنـا أقـرب إليـك مـن      : فقال له حمزة بن عبد المطلب     

:قال! علي
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.)١()»صدقت يا عم إنه واهللا ما هو مني إنما هو عن اهللا عز وجل«

 

ن السبب الرئيس في سد األبـواب كـان         أيتضح من خالل الروايات الشريفة      

لغرض تحقيق حرمة المسجد فـي صـونه مـن النجاسـات وتحقيـق عنـصر الطهـارة                  

.كسمة مالزمة لبيوت اهللا عزّ وجل

كمـا ورد فـي   -ن اهللا تعـالى منع النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بأمر م  : ولذا

عهد باإلسالم وقدموا المدينة ولـم       يكانوا حديث الغرباء الذين   -النصوص السابقة 

يكن لهم مأوى غير المسجد النبوي، أو من كان من المهاجرين الذين لـم يجـدوا               

قريباً لهم أو ماالً يسعفهم في إيجاد سكن في المدينة فلم يكن لهم سوى المسجد       

.ن فيهمحالً ينامو

هؤالء ومنعوا بأمر اهللا تعالى من النوم في المسجد مما  ا الحالتين أخرج  توبكل

.أحدهم، احتلم وهو نائم فأجنبن أيتقاطع مع طهارته فيما لو 

ويبــدو أن منــع النــوم كــان تمهيــداً لــصدور األمــر اإللهــي فــي غلــق أبــواب  

ر متعلـق بطهـارة   ن األمـ أكـي يفهـم الـصحابة    : الصحابة الشارعة إلى المـسجد، أي     

.المسجد ال بعلة النوم، وإنما كان النوم فيه وسيلة لحدوث الجنابة فمنعت الوسيلة

وكذا فتح هـذه األبـواب وتركهـا شـارعة فـي المـسجد يمنـع تحقـق حرمـة              

نها طاهرة، ولـذا يلـزم   أالمسجد في وجوب طهارته، ألن األصل في هذه المساجد         

تى صــورها؛ ومنهــا دخــول الــصحابة منــع انتهــاك الطهــارة وحــدوث النجاســة بــش 

)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٧.....................................................................األبواب سدحادثةيفالنصاستقالب : املبحث الثالث

.ونسائهم وهم على جنابة من هذه األبواب

:وجب سدها جميعاً، وهو ما ورد في النصوص النبوية اآلتية: وعليه

:روى الصدوق عن أبي رافع، أنه قال-١

:إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خطب الناس فقال(

ــل أمـــر م  « ــا أيهـــا النـــاس، إن اهللا عـــز وجـ ــوســـى وهـــارون أن يبنيـــا لقومه يـ ا مـ
بمـــصر بيوتـــاً، وأمرهمـــا أن ال يبيـــت فـــي مـــسجدهما جنـــب، وال يقـــرب فيـــه   

إال هارون وذريته، وإن علياً مني بمنزلة هارون مـن موسـى فـال يحـل         النساء  
ألحــد أن يقــرب النــساء فــي مــسجدي وال يبيــت فيــه جنــب إالّ علــي وذريتــه،     

.»فمن ساءه ذلك فهاهنا

.)١()الشاموضرب بيده نحو 

:حذيفة بن أسيد الغفاري، قالي عن لوروى ابن المغاز-٢

لما قدم أصحاب النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم المدينـة لـم يكـن لهـم                 (

.المسجدبيوت يسكنون فيها فكانوا يبيتون في 

:فقال لهم النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

.»ال تبيتوا في المسجد فتحتلموا«

وا بيوتاً حول المسجد وجعلوا أبوابها إلى المسجد، وإن النبـي          ثم إن القوم بن   

إن : صلى اهللا عليه وآله وسلم بعث إليهم معاذ بـن جبـل، فنـادى أبـا بكـر فقـال لـه                

.رسول اهللا يأمرك أن تخرج من المسجد وتسد بابك الذي فيه

.سمعاً وطاعة، فسد بابه وخرج من المسجد: فقال

)١( 
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إن رسـول اهللا يـأمرك أن تـسد بابـك الـذي فـي         : ثم أرسل إلى عمر فقال لـه      

.المسجد تخرج منه

.سمعاً وطاعة هللا ولرسوله: فقال

سمعاً وطاعة، فسد بابـه وخـرج مـن       : ثم أرسل إلى عثمان وعنده رقية، فقال      

.المسجد

.سمعاً وطاعة هللا ولرسوله: فسد بابه، وقالثم أرسل إلى حمزة 

       ن يخرج، وكان النبـي   وعلي على ذلك متردد ال يدري أهو ممن يقيم أو مم

صلى اهللا عليه وآله وسلم قد بنى له بيتاً في المسجد بين أبياته، فقال له النبي صـلى             

:اهللا عليه وآله وسلم

.»أسكن طاهراً مطهراً«

يا رسـول اهللا تخرجنـا وتـسكن    : فبلغ حمزة قول النبي لعلي عليه السالم فقال  

.غلمان بني عبد المطلب

:ي اهللافقال له نب

لــو كــان األمــر إلــي مــا جعلــت مــن دونكــم مــن أحــد، واهللا مــا أعطــاه إيــاه إال    «
.»خير من اهللا ورسوله، أبشرىاهللا، وإنك لعل

.بشره النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقتل بأحد شهيداً

ونفس ذلك رجال على علي، فوجدوا في أنفسهم، وتبين فضله عليهم وعلى 

صلى اهللا عليه وآله وسلم، فبلغ ذلك النبـي، فقـام خطيبـا         غيرهم من أصحاب النبي   

:وقال
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٧٩.....................................................................األبواب سدحادثةيفالنصاستقالب : املبحث الثالث

إن رجاال يجدون في أنفسهم في أن أسكن اهللا علياً فـي المـسجد، واهللا مـا        «
:أخرجتهم وال أسكنته، إن اهللا سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى وأخيه

P...آــو ـــ   َأن َتبـ ي ــوا ب ـــا ِبِمـــصر بيوًتـــا واجعُلـ ِمُكمِلَقوـــوا  وَتُكم َأِقيم َلـــًة وِقب

.)١(O...الصالة

ــه وال يدخلــــه إال هــــارون    وأمــــر موســــى أن ال يــــسكن مــــسجده وال يــــنكح فيــ
وذريتـه، وأن عليــاً منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، وهــو أخــي دون أهلــي، وال   

.»يحل مسجد ألحد ينكح فيه النساء إالّ علي وذريته، فمن ساءه فهاهنا

.)٢()موأومأ بيده نحو الشا

أو الحيض في المسجد الجنابةحداث إينصان على منع     انوالحديثان الشريف 

سواء كان من خالل االحتالم أو مقاربـة النـساء، فمـنعهم اهللا تعـالى وحـرم علـيهم               

النوم في المسجد وفتح أبـوابهم إليـه، واسـتثنى اهللا تعـالى رسـوله ووصـيه وفاطمـة          

ع فـيهم، أي إنهـم   نوذلـك الرتفـاع المـا    والحسن والحسين عليهم الصالة والسالم،      

:طاهرون مطهرون بإرادة اهللا تعالى وهو ما نص عليه الوحي في قوله تعالى

P...  ُكمـــرَطهيـــِت وي ـــَل اْلبَأه سجالـــر ُكمـــنع ـــْذِهبِلي اللَّـــه ِريـــدـــا يِإنَّم

.)٣(Oَتْطِهريا

صلى اهللا عليه وآله وسلم وفضالً عما تنص عليه اآلية المباركة فقد ورد عنه    

إلـى جنـب مـع اآليـة المباركـة فـي بيـان حقيقـة طهـر علـي وفاطمـة                       اًر جنب يما يس 

)١( 
)٢( 
)٣( 
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والحـسن والحــسين والتــسعة المعــصومين مـن ذريتــه صــلوات اهللا وســالمه علــيهم   

:أجمعين، فكان منها ما يلي

:روى الكوفي عن محمد وعبد الرحمن ابني جابر، عن أبيهما قال: ألف

ماً في المسجد وفينا علي بن أبي طالب، فخرج علينا رسول اهللا صلى           كنا نيا (

:اهللا عليه وآله وسلم فقال

.»ديأتنامون في مسجدي؟ إنه ال ينام في مسج«

:فخرجنا وخرج علي معنا، قال صلى اهللا عليه وآله وسلم: قال

إالّ أنـت يــا علـي، أنــت لــيس كهيئـتهم، إنــه يحـل لــك فــي المـسجد مــا يحــل       «
.)١()»لي

عن أبي الصلت الهروي عليهم الرحمة والرضوان (روى الشيخ الصدوق   : باء

عن اإلمام الرضا صلوات اهللا عليه وعلى آبائه وأبنائه الكرام في حـديث طويـل لـه             

مع المأمون العباسي، فمما جاء فيه، عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أنـه          

:قال

.)٢()»حمد وآلهإنّ هذا المسجد ال يحل لجنب إالّ لم«

عـن اإلمـام علـي بـن موسـى          (روى الشيخ الصدوق رحمـه اهللا بـسنده         : جيم

الرضا عليه السالم عن آبائه عليهم السالم، عن أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      

:صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين، قال

)١(
)٢( 
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٨١.....................................................................األبواب سدحادثةيفالنصاستقالب : املبحث الثالث

ال يحل ألحد أن يجنب فـي هـذا   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم   «
مسجد إالّ أنا وعلي وفاطمة والحسن والحـسين كمـا ومـن كـان مـن أهلـي             ال

.)١()»فإنهم مني

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا        : عن أبي سعيد الخدري، قال    (الترمذي   روى: دال

:وسلم-وآله-عليه

.)٢()»يا علي ال يحل ألحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك«

-قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         : عن أم سـلمة، قالـت     (أخرج البيهقي   : هاء

:وسلم-وآله

ال إن مسجدي حرام علـى كـل حـائض مـن النـساء وكـل جنـب مـن الرجـال             أ«
.)٣()»إالّ على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين

وهذه األحاديث ترشـد إلـى الـسبب الـذي أدى إلـى تحـريم فـتح األبـواب                 

.الشارعة في المسجد والمبالغة في سدها

 

ن من بين األسباب في غلق األبواب هو دعاء أآخر يظهر اًولكن هناك حديث

النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم إلى اهللا تعالى أن يخص علي بـن أبـي طالـب عليـه               

ه هـارون وأوالده بـالتطهير، كمـا ترشـد إليـه      اوأخكما خص موسى الكليم     السالم

:الرواية اآلتية

)١(
)٢(
)٣( 
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:قال صلى اهللا عليه وآله وسلم(-١

ال يـسكنه إال موسـى وهـارون    -إن موسى سأل اهللا تعالى أن يطهر مسجده «
وإني سألت اهللا تعالى أن يطهر مسجدي لـك ولـذريتك مـن      -وأبناء هارون 

.)١(»....بعدك

سمعاً وطاعـة، فـسد   : فاسترجع ثم قال ) أن سد بابك  : (ثم أرسل إلى أبي بكر    

.بابه، ثم أرسل إلى عمر، ثم أرسل إلى العباس بمثل ذلك

:ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

مــا أنــا ســددت أبــوابكم وفتحــت بــاب علــي، ولكــن اهللا فــتح بــاب علــي وســد         «
).»أبوابكم

:قال-عليه السالم-ن اإلمام أمير المؤمنين عليع(وأخرج البزار -٢

، همبانطلــق ومــرهم فليــسدوا أبــوا  :قــال النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم    «
!فانطلقت فقلت لهم، ففعلوا إال حمزة؟

فقــال .فقلــت يــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم قــد فعلــوا إال حمــزة   
إن : زة فليحــول بابـه، فقلــت قـل لحمـ  : رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم   

.)٢()»رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يأمرك أن تحول بابك، فحوله

)١( 
)٢(
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وهذا يدل على أن أبوابهم كانت واحدة ولـم يكـن لهـم بابـان ولـذا أمـرهم           

النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بتحويل هذه األبواب ونقلهـا إلـى خـارج المـسجد             

:ومما يدل عليه الحديث اآلتي

:عن ابن عباس، قال(خرج أحمد والترمذي والنسائي أ

سد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم أبـواب المـسجد غيـر بـاب علـي،                     

.)١()وكان يدخل المسجد وهو جنب، وهو طريقه، وليس له طريق غيره

اعاضـات الـصحابة علـى أمـر اهللا ورسـوله صـلى اهللا عليـه وآلـه                : اِّـسألة الثانيـة  

ةَّـ الحادثوسلم

حينما أدرك الصحابة السيما أولئك الذين كانت لهـم أبـواب إلـى المـسجد           

النبوي بخطورة هذا التشريع اإللهي في رفعه لمنزلة علي بن أبي طالب عليه السالم      

ألحـد مـنهم فـي إقـراره فـي قلـب المـسجد وإلـزامهم            حومنحه خصوصية لم تمـن    

مـسجد، وإن القاصـي    باألسلوب العملي بأن علي بن أبـي طالـب طـاهر كطهـارة ال             

والداني منهم، والمؤمن والمنافق، والحر والعبد والكهل والفتى، والرجـال والنـساء         

يشاهدون هذه االمتيازات والفضائل والصفات المرتبطة بهذا البقـاء لعلـي وفاطمـة            

.وولديهما في بيت اهللا

تحقيق مكاسب عقدية وشرعية واجتماعية لعلي وأهل بيتـه، ولـم           : مما يعني 

)١(
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نتفض أولئك على األمر يألحدهم أن ينال عشر معشار منها؛ ومن ثم كيف ال يكن

علي فيه، وغلـق أبـوابهم   اإللهي والفعل النبوي في إخراجهم من المسجد وإسكان       

.وترك بابه

فة تتحدث عـن اعتراضـات الـصحابة       يمن النصوص الشر   اًنجد كثير :من هنا 

:على هذا األمر اإللهي فكانت كاآلتي

:عن ابن عباس قال(الشيخ الصدوق روى -١

سد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم األبواب الـشارعة إلـى المـسجد            لما  

يا رسول اهللا لم سددت أبوابنا وتركت : إال باب علي، ضج أصحابه من ذلك فقالوا    

:باب هذا الغالم؟ فقال

بع ـّأنـا متـ  إن اهللا تبارك وتعالى أمرني بسد أبوابكم وتـرك بـاب علـي، فإنمـا      «
.)١()»ربيإلي من حىا يومل

:أخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن زيد بن أرقم، قال-٢

كان لنفر من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم أبـواب شـارعة فـي            (

.فتكلم أناس في ذلك؛سدوا هذه األبواب إال باب علي: المسجد، فقال يوما

:آله وسلم بعد الحمد والثناء على اهللافقال النبي صلى اهللا عليه و

فقــال فيــه قــائلكم،  ،واب غيــر بــاب علــيبــأمــا بعــد فــإني أمــرت بــسد هــذه األ «
.)٢()»وإني واهللا ما سددت شيئاً وال فتحته، ولكني أمرت بشيء فأتبعته

)١( 
)٢(


!
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بـسند  (زار والطبراني فـي األوسـط   بأخرج أحمد والنسائي وأبو يعلى وال    -٣

أمر رسول اهللا صـلى  (:من سعد بن أبي وقاص قال   ،  )٢(قاترجاله ث : ، وقيل )١(حسن

يـا  : اهللا عليه وآله وسلم بسد األبواب الشارعة في المسجد، وترك باب علي، فقالوا       

:قال! رسول اهللا سددت أبوابنا كلها إال باب علي؟

.)٣()»ما أنا سددت أبوابكم ولكن اهللا سدها«

فقال الناس في ذلك، فبلغ    :دهعن ابن عباس نحوه، وزا    (أخرج الطبراني   -٤

:النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال

وتركـه،  كمما أنا أخرجتكم من قبل نفـسي، وال أنـا تركتـه، ولكـن اهللا أخـرج         «
.»إنما أنا عبد مأمور، ما أمرت به فعلت

"









)١(
)٢( 
)٣(
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P...ِإّال َأتَِّبع ِإنى ِإَليوحا يم...O)٢())١(.

عـن  (لمغـازلي، وابـن البطريـق، وغيـرهم     أخرج الشيخ الصدوق، وابـن ا     -٥

:إن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم أم خطيباً فقال: أسيد بن حذيفة الغفاري قال

إن رجــاالً ال يجــدون فــي أنفــسهم أن أســكن عليــاً فــي المــسجد وأخــرجهم،     «
ــز وجـــل       ــرجهم وأســـكنه، إن اهللا عـ ــل اهللا أخـ ــرجتهم وأســـكنته، بـ ــا أخـ واهللا مـ

:يهأوحى إلى موسى وأخ

P...      ـــوا َأِقيم َلـــًة وِقب ـــوَتُكم ي ــوا ب ـــا ِبِمـــصر بيوًتـــا واجعُلـ ِمُكمَآ ِلَقوــو َأن َتبـ

الةالص...O)٣(.

ــه وال يدخلـــه جنـــب إال     ــنكح فيـ ثـــم أمـــر موســـى أن ال يـــسكن مـــسجده وال يـ
هارون وذريته، وإن علياً مني بمنزلة هارون مـن موسـى وهـو أخـي دون أهلـي            

.»أن ينكح فيه النساء، إالّ علي وذريته فمن ساءه فها هناوال يحل ألحد

.)٤()وأشار بيده نحو الشام

، عـن أبـي الحمـراء وحبـة         )٥(أخرج ابن مردويـه   : (قال الحافظ السيوطي  -٦

:العرني، قاال

)١( 
)٢(

 
)٣( 
)٤(

 
)٥(
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وسلم أن تـسد األبـواب فـي المـسجد     -وآله-أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه  

ر إلى حمزة بن عبـد المطلـب، وهـو تحـت قطيفـة              إني ألنظ : فشق عليهم، قال حبة   

:حمراء وعيناه تذرفان وهو يقول

.أخرجت عمك وأبا بكر عمر والعباس، وأسكنت ابن عمك

فعلم رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : ما يألوا برفع ابن عمه، قال     : فقال رجل يومئذ  

المنبـر،  وسلم إنه قد شق عليهم فدعا الصالة جامعة فلمـا اجتمعـوا صـعد         -وآله-

:فلم يسمع لرسول اهللا خطبة قط كان أبلغ منها تمجيداً وتوحيداً، فلما فرغ قال

.»يا أيها الناس، ما أنا سددتها وال أنا فتحتها وال أنا أخرجتكم وأسكنته«

:ثم قرأ

P ىــو ِم ِإَذا هجالــنى *وــا َغــو مو ُكمــاِحب ــا َضــلَّ ص ــِن *م ع ِطــقنــا ي مو

.)٢())١(Oوحي يوحىن هو ِإّالِإ*اْلهوى 

:ى عليه السالم قالبعن اإلمام الحسن المجت-٧

.»أال أنبئكم ببعض أخبارنا؟: قال ألصحابه«

:بلى يا بن أمير المؤمنين، قال: قالوا

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لمـا بنـى مـسجده بالمدينـة وأشـرع       «
أراد اهللا عــز وجـــلّ إبانـــة  ) أبـــوابهم(األنــصار بابـــه، وأشــرع المهـــاجرون و فيــه 

ــن اهللا       ــه الـــسالم عـ ــل عليـ ــزل جبرئيـ ــضيلة، فنـ ــه األفـــضلين بالفـ ــد وآلـ محمـ

)١( 
)٢(
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تعالى بأن سدوا األبـواب عـن مـسجد رسـول اهللا قبـل أن ينـزل بكـم العـذاب،             
فأول من بعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يأمره بـسد األبـواب         

.مطلبالعباس بن عبد ال
.سمعاً وطاعة هللا ولرسوله، وكان الرسول معاذ بن جبل: فقال

ثم مر العباس بفاطمة عليها السالم فرآهـا قاعـدة علـى بابهـا، وقـد أقعـدت          
روا إليهـا  ما بالك قاعدة؟ انظـ : الحسن والحسين عليهما السالم، فقال لها  

ل ابـن  جرواهـا تظـن أن رسـول اهللا يخـرج عمـه، ويـدخ      كأنها لبوة بـين يـديها       
.عمه

ما بالك قاعدة؟: فمر بهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال لها
.أنتظر أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بسد األبواب: قالت

إن اهللا تعـالى أمـرهم بـسد األبـواب، واسـتثنى مـنهم رسـوله، إنمـا          : فقال لهـا  
.أنتم نفس رسول اهللا

إني أحب النظـر إليـك يـا رسـول اهللا إذا     : فقالثم إن عمر بن الخطاب جاء      
ليك منها؟إمررت إلى مصالك، فأذن لي في فرجة أنظر 

.قد أبى اهللا عز وجل ذلك: فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم
.فمقدار ما أضع عليه وجهي: قال

.قد أبى اهللا ذلك: فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم
.فمقدار ما أضع عليه إحدى عيني: قال

قــدر طــرف : قــد أبــى اهللا ذلــك، ولــو قلــت : فقـال صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  
إبـرة لــم آذن لـك، والــذي نفــسي بيـده مــا أنــا أخـرجتكم وال أدخلــتهم، ولكــن      

.اهللا أدخلهم وأخرجكم
ال ينبغي ألحد يؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر    : ثم قال صلى اهللا عليه وآله وسلم 

أن يبيــــت فــــي هــــذا المــــسجد جنبــــاً إال محمــــد وعلــــي وفاطمــــة والحــــسن   
.»والحسين والمنتجبين من آلهم، الطيبون من أوالدهم
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:قال عليه السالم

ــذلك      « ــاظوا لـ ــافقون فاغتـ ــا المنـ ــلّموا، وأمـ ــوا وسـ ــد رضـ ــون فقـ ــا المؤمنـ فأمـ
أال تـرون محمـداً ال   : وأنفوا، ومشى بعضهم إلى بعـض يقولـون فيمـا بيـنهم     

يزال يخص بالفضائل ابن عمه ليخرجنا منها صفرا؟ واهللا لئن أنفـذنا لـه    
.»!في حياته لنأبين عليه بعد وفاته

لى مقـالتهم ويغـضب تـارة، ويـسكن أخـرى       إوجعل عبد اهللا بن أبي يصغي       

ياكم ومكاشفته، فـإن مـن كاشـف المتألـه انقلـب       إن محمداً لمتأله، فإ   : ويقول لهم 

خاسئاً حسيراً، وينغص عليه عيشه، وإن الفطن اللبيب من تجرع على الغـصة لينتهـز     

.الفرصة

زيـد بـن أرقـم،    : فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم رجل من المـؤمنين يقـال لـه           

ن؟ واهللا يا أعداء اهللا أباهللا تكذبون، وعلى رسوله تطعنـون ودينـه تكيـدو           : فقال لهم 

.ألخبرن رسول اهللا بكم

واهللا لئن أخبرته بنـا لنكـذبنّك، ولـنحلفن لـه       : فقال عبد اهللا بن أبي والجماعة     

فإنه إذاً يصدقنا، ثم واهللا لنقيمن عليك من يشهد عليك عنده بمـا يوجـب قتلـك أو         

.قطعك أو حدك

ر إليـه مـا   فأتى زيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فأس : قال عليه السالم  

، O...تُِطـِع الْكَـاِفِرين  وال...P: كان من عبد اهللا بن أبـي وأصـحابه، فـأنزل اهللا تعـالى      

المجــاهرين لــك يــا محمــد فيمــا دعــوتهم إليــه مــن اإليمــان بــاهللا، والمــواالة لــك   

الـذين يطيعونـك فـي الظـاهر،         O...والْمنَـاِفِقينP... وألوليائك والمعاداة ألعدائك،    

فيـك  يئبما يكون منهم مـن القـول الـس   O...ودع أَذَاهمP...في الباطن   ويخالفونك  
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.في إتمام أمرك وإقامة حجتكOوتَوكَّلْ علَى اللَِّهPوفي ذويك 

ألن العاقبة له ألن غرض فإن المؤمن هو الظاهر بالحجة وإن غلب في الدنيا،    

ألبد فـي الجنـة، وذلـك    المؤمنين في كدحهم في الدنيا إنما هو الوصول إلى نعيم ا       

.حاصل لك وآللك وألصحابك وشيعتهم

ثم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لم يلتفت إلى ما بلغه عنهم، وأمر          

:زيداً فقال له

أعــوذ :إن أردت أن ال يــصيبك شــرهم وال ينالــك مكــرهم فقــل إذا أصــبحت   «
شـياطين يـوحي   ، فإن اهللا يعيذك وشـرهم، فـإنهم  باهللا من الشيطان الرجيم   

.بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً
وإذا أردت أن يؤمنــــك بعـــــد ذلــــك مـــــن الغــــرق والحـــــرق والــــسرق فقـــــل إذا     

:أصبحت
ــا شـــاء اهللا ال        ــا شـــاء اهللا ال يـــصرف الـــسوء إال اهللا، بـــسم اهللا مـ ــسم اهللا مـ بـ
يــسوق الخيــر إال اهللا، بــسم اهللا مــا شــاء اهللا مــا يكــون مــن نعمــة فمــن اهللا،        

مـا شـاء اهللا ال حـول وال قـوة إال بـاهللا العلـي العظـيم، بـسم اهللا مـا             بسم اهللا 
.شاء اهللا وصلى اهللا على محمد وآله الطيبين

فـــإن مـــن قالهـــا ثالثـــاً إذا أصـــبح، أمـــن مـــن الحـــرق والغـــرق والـــسرق حتـــى   
.يمسي

ومن قالها ثالثـاً إذا أمـسى، أمـن مـن الحـرق والغـرق والـسرق حتـى يـصبح،             
يهمــا الـــسالم يلتقيــان فــي كـــل موســم، فــإذا تفرقـــا      وإن الخــضر وإليــاس عل  
.تفرقا عن هذه الكلمات

.»وإن ذلك شعار شيعتي، وبه يمتاز أعدائي من أوليائي يوم خروج قائمهم

:قال اإلمام الباقر عليه السالم
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لما أمر العباس بـسد األبـواب، وأذن لعلـي عليـه الـسالم فـي تـرك بابـه جـاء            «
يــا رســول : لى اهللا عليـه وآلــه وســلم فقـالوا  العبـاس وغيــره مـن آل محمــد صــ  

ويخرج؟اهللا ما بال علي يدخل 
ذلـك إلـى اهللا فـسلموا لـه تعـالى      : قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        

.)١(»حكمه، هذا جبرئيل جاءني عن اهللا عز وجلّ بذلك

ين انظروا إليها كأنها لبوءة ب(: وروي أن العباس قال لفاطمة عليها السالم   -٨

يديها جرواها تظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يخرج عمه ويدخل ابن  

.وجاءه حمزة يبكي ويجر عباءه األحمر فقال له كما قال للعباس! عمه

دع لي خوخة أطلع منها إلى المسجد، فقال صـلى اهللا عليـه وآلـه         : فقال عمر 

:وسلم

.»ال، وال بقدر اصبعة«

:ة أنظر إليها، فقال صلى اهللا عليه وآله وسلمدع لي كو: فقال أبو بكر

.»ةال، وال رأس إبر«

.)٢()فسأل عثمان مثل ذلك فأبى

حـوالي بنـوا المدينـة إلـى المهـاجرون قدملماأنه :الرواياتوفي بعض -٩

فأرسـل  ،المـسجد فـي بعـضهم ونـام المـسجد فيشارعةأبوابفيهابيوتاًمسجده

.عليبابإالأبوابكمواسدتأنيأمركمالنبيأن:فنادىجبلبنمعاذالنبي

.عليهوأثنىاهللافحمداهللارسولفقام:قال،رجلإالفأطاعوه

)١( 
)٢(
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بـن أحمـد عـن  ،البيهقـي أبيعن ،الخوارزميالعاصميالحسنأبووحدث

،عـون عـن ،جعفـر بنمحمدعن ،أبيهعن ،حنبلبنأحمدبناهللاعبدعن ،جعفر

:صلى اهللا عليه وآله وسلمالنبيقالأنه:أرقمبنزيدعن،ميمونبناهللاعبدعن

،قــائلكمفيــهفقـال ،علــيبـاب غيــراألبـواب هــذهسدبـ أمــرتفـإني ،بعــدأمـا «
.»فاتبعتهيءبشأمرتولكن،فتحتهوالشيئاًدتسدماواهللافاني

.)١(الفضائلفيأحمدذكره

الحـسين اهللاعبدأبوناأخبر:قال،الوهابعبدبنمحمدبنأحمدعن-١٠

:قـال ،مبـشر بـن اهللاعبدبنعليحدثنا:قال،العدلالعلويالحسينبنمحمدبنا

ميمـون عـن خليفـة بنهوذةحدثنا:قال،دنوقابنالرحمانعبدبنإبراهيمحدثنا

صـلى اهللا   اهللارسـول أصـحاب مـن لنفركان:قالعازببنالبراءعن،اهللاعبدابن

صـلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسـول نأو،المـسجد فـي شارعةأبوابلمعليه وآله وس  

:قالوسلم

»عليبابغيراألبوابهذهواسد«.
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول فقـام :قـال ناسذلكفيفتكلم:قال

:قالثم،عليهوأثنىاهللافحمد

قــائلكمهفيــفقــال،علــيبــابغيــراألبــوابهــذهسدبــأمــرتفــإني،بعــدأمــا«
.)٢(»فاتبعته،يءبشأمرتولكني،فتحتوالشيئاًدتسدماواهللاوإني

بنالحسينأخبرنا:قالمحمدبنأحمدأخبرنا:قال،المقدمسنادوباإل-١١

)١(
)٢(
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الـسواق سالمبنالحسينحدثنا:قال،محمودبنمحمدحدثنا:قال،العدلمحمد

شـريك بـن اهللاعبـد عن،خليفةبنقطرحدثنا:قال،موسىبناهللاعبدحدثنا:قال

سدبـ أمـر صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        النبـي أن:سـعد عـن ،الرقيمبناهللاعبدعن

أبوابنادتسد،اهللارسوليا:فقال،العباسفاتاه،عليبابوتركتسدف،األبواب

:صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال؟عليبابوتركت

.)١(»تهادسدأناوالفتحتهاأناما«

المنبـه حدثنا:قالاهللاعبدبنمحمدحدثنا:قالسعيدبنعثمانحدثنا-١٢

عيسىعن،ميمونأبوحدثنا:قالموسىبناهللاعبيدحدثنا:قالالتيمياهللاعبدبنا

مـن سمعتاألبوابعنحدثني:فقلتالحسينبنعليعلىدخلت:قالالمالئي

؟شيئاًفيهاأبيك

صـلى اهللا   اهللارسولأخذ:قالأنهعليعنعليبنالحسينيأبحدثني:قال

.بابكسدأنبكرأبيإلىأرسلثميديعليه وآله وسلم

؟قبليبأحدبهذافعلهل:قالثمفاسترجع

.»ال«:قال

.هسدف،وطاعةاًسمع:قال

؟قبليبأحدفعلهل:فقالبابكسدعمرإلىأرسلثم

.»بكربأبينعم«:قيل

.بابهسدف،أسوةبكربأبيليإن:لفقا

)١( 
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إلـى ارجـع :قـال ثـم شـديداً غـضباً فغضب،بابكسد :العباسإلىأرسلثم

؟أبيهصنوالرجلعمأليس:فقلصلى اهللا عليه وآله وسلمالنبي

.»بابكسدولكن،بلى«:قال

يرسـل منتنتظربابهاعلىفجلستخرجتاألبوابسدفاطمةسمعتفلما

جالـسة فاطمـة فـرأى ،علـي بـاب سديـ هـل ينتظـر العباسفخرج،البابسدبإليها

وأخرجـت سـد األمثـل ذراعيهاوبسطتخرجتقد:فقالمعهاوالحسينوالحسن

.جرويها

صـلى اهللا   النبـي سـمع فلمـا ،علـي بابوفتحاألبوابسدفيالناسوخاض

:فقالالمنبرصعدذلكعليه وآله وسلم

علــيبــابوفتحــتأبــوابكمدتســدبالــذيأنــامــا؟هفيــتخوضــونالــذيمــا«
.)١(»عليبابوفتحأبوابكمسداهللاولكن

بنأحمدبناهللاعبدحدثنا: قال،  المقدمسنادباإل،  حنبلابنمسندمن-١٣

ميمونعن، عوفحدثنا: قالجعفربنمحمدحدثنا: قال، أبيحدثني: قال، حنبل

صلى اهللا عليه اهللارسولأصحابمنلنفركان: قال،أرقمبنزيدعن، اهللاعبدبنا

:يوماًفقال، المسجدفيشارعةأبواب، وآله وسلم

.»عليبابإالاألبوابهذهسدوا«

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسولفقام:قال،أناسذلكفيفتكلم:قال

:قالثم،عليهوأثنى،اهللافحمد

)١( 
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وإنـي ،قـائلكم فيـه وقالعليبابإالاألبوابهذهسدبأمرتفإني،بعدأما«
.)١(»فاتبعته،يءبشأمرتولكني،فتحتهوالشيئاًدتسدماواهللا

:فضالً عن ذلك فهذه األسباب تكشف عن جملة من األمور

إن وجود حمزة بن عبد المطلب يفيـد بـأن الحادثـة كانـت قبـل وقـوع                   -١

.معركة أحد

.ن استشهاده في هذه المعركةوذلك أن حمزة بن عبد المطلب كا

إن الحادثة وقعت بعد السنة الثانية للهجرة النبوية ولعلهـا تقـارب الثالثـة              -٢

ن علياً عليه السالم تـزوج مـن فاطمـة عليهـا الـسالم فـي الـسنة الثانيـة وقـد            أوذلك  

أسكنهما النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فـي الحجـرة التـي بناهـا لفاطمـة عليهـا              

وأنزلها فيها وكانت إلى جنب حجرتـه صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، وهـي           السالم،

.)٢(اليوم في الروضة

إن السبب األساس في سد األبواب إظهـار منزلـة علـي وفاطمـة عليهمـا            -٣

في المسجد ما يحل ااهللا طاهرين مطهرين فيحل لهماالسالم التكوينية، فقد خلقهم 

ورســول اهللا مــن طينــة واحــدة؛ ال  ام وهمــلرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســل 

وإنمـا   هم فـي المـسجد الرتفـاع المـانع وهـي النجاسـة            ؤيتنجسون بجنابة فكان بقا   

.للسنة وامتثاالً لشريعة اهللا تعالىيغتسلون من الجنابة إجراًء

إن االعتراضات الشديدة من الصحابة بما فيهم حمزة بـن عبـد المطلـب     -٤

)١( 
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شريف وإظهـار التـي لـم تكـن إال لمـن ارتـبط وجـوده        سببها حرمانهم من هذا التـ    

.وظهوره وفعله وقوله اهللا وباجتباء واصطفاء واختيار إلهي

.وهو ما جعله اهللا في محمد وعترته صلى اهللا عليه وآله وسلم

:وعليه

وقوعهـا سـواء مـن خـالل االعتراضـات           ذفقد تم محاربـة هـذه الحادثـة منـ         

صلى اهللا عليه وآله وسلم أو من خالل قلـب  الشديدة التي تسببت في غضب النبي      

الحادثة بفعل الطلبات التي كانت تصدر عن الحكام إلى الرواة فاستقلبت الحادثـة            

غيرت مجرياتها وأسباب وقوعها وتخصيصها في رجل آخر والسعي الحثيـث فـي             

.بكروإثباتها فيه وهو أب

إلسـالمية فـي    في المقابل سعى كثير من أعالم مدرسة الصحابة والمذاهب ا         

تضعيف األحاديث الواردة في هذه الحادثة والتي تنص على اختصاصها بعلي عليه 

.السالم واتهام رواتها بالوضع وأنها من وضع الرافضة

إلــى جنــب فــي آليــة االســتقالب فــي الــنص النبــوي اًكــل ذلــك يــسير جنبــ

وأقـيم فـي   والتاريخي الذي أسس له منذ عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم    

عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعمم العمل به في عهد معاوية وبني مروان فاعتمـده          

.الخلف شاكرين بذاك ما أسسه السلف

فكان استقالب الحادثة بناًء على ما تقدم في البحث علـى النحـو اآلتـي فـي              

.المسألة القادمة
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استقالب حديث سد األبواب: اِّـسألة الثالثة

لرواة في حديث سد األبواب مستقلبين الحـدث البـد مـن            قبل بيان ما رواه ا    

الرجوع إلى ما كتبـه معاويـة بـن أبـي سـفيان إلـى الـوالة طالبـاً مـنهم تعمـيم قلـب              

وال تتركوا خبرا يرويه أحـد      : (األحاديث على المسلمين كافة كما ينص عليه قوله       

ذا أحـب  من المسلمين في أبي تراب إالّ وتأتوني بمناقض له فـي الـصحابة فـإن هـ        

.)١()قر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعتهأإلي و

مـنهم إلـى هـذا الطلـب فتـستقلب       يصبح من البديهي أن يمتثل كثيـر      :وعليه

النصوص النبوية والتاريخية والسيما حديث سد األبواب لما فيه من سمات عديدة 

.مر ذكرها سابقاً

:و اآلتيفكان النص الجديد للحادثة بعد استقالبه على النح

 

أخرج البخاري في الجامع الصحيح في باب الخوخة والممـر فـي المـسجد،         

:خطب النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم: عن أبي سعيد الخدري قال(

.»هللاإن اهللا سبحانه خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند ا«

فبكى أبو بكر، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الـشيخ إن يكـن اهللا خيـر عبـداً           

بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار مـا عنـد اهللا فكـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه            

.وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا

:فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم

)١( 
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لـه أبـو بكـر ولـو كنـت      ي صـحبته وما فليعالناس منأيا أبا بكر ال تبك إن       «
متخــذاً خلــيالً مــن أمتــي التخــذت أبــا بكــر ولكــن أخــوة اإلســالم ومودتــه ال       

.)١()»يبقين في المسجد باب إال سد، إال باب أبي بكر

:والذي يهمنا من الحديث هو ما جاء في خصوص سد األبواب، أي

).ال يبقين في المسجد باب إال سد، إال باب أبي بكر(

ال المطروح في البحث هو سبب صدور هذا الحديث عـن رسـول اهللا          والسؤ

صلى اهللا عليه وآله وسلم والسيما وإنـه يتعلـق بحكـم شـرعي، والحكـم الـشرعي                   

صدوره في المـشرع    إلىيرتبط بالعنوان فما من حكم شرعي إالّ وله عنوان يستند           

ان؛ فـضالً عـن   سبحانه أو رسوله األعظم صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، إالّ ولـه عنـو                

.سبب الصدور كما جاء في اآليات القرآنية واألحاديث النبوية

:وهنا

هو بكـاء أبـي بكـر الـذي يتـساءل عـن         ) النبوي(كان سبب صدور الحديث     

سبب وقوعه الشاهد للحدث متعجباً ومستغرباً من هذا البكاء السيما وإنه صـلى اهللا       

أنه عند اهللا تعالى فما من أحٍد من عن بيان منزلته وش) هنا(عليه وآله وسلم يتحدث 

الخلق قد خيره اهللا تعالى بين اآلخرة وما عنـد اهللا وبـين الـدنيا سـوى سـيد األنبيـاء                     

المرسلين صلى اهللا عليه وآله وسلم ومن ثم فالسبب في البكاء مستغرب ومن ثـم     و

فالسبب في صدور هذا الحديث ال عالقة له بأمره صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم بـسد       

.األبواب في المسجد

)١( 
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يمكن أن نقول ولو مجازاً إن له عالقـة بالخلـة والـصحبة وذلـك لبكـاء           : نعم

أبي بكر ألنه سمع أن النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـد خيـره اهللا بـين اآلخـرة                

.لدنيا، وهذا أوالًوا

ما هو عنوان الحكم الشرعي في غلق األبـواب الـشارعة  إلـى المـسجد          : ثانياً

جواز ألحٍد من الصحابة إالّ ألبي بكر؟ وقد مر علينا كثيـر مـن األحاديـث              وعدم ال 

من المسلمين فـي أن العلـة فـي سـد     اثنانوهي تذكر بوضوح وبيان ال يختلف فيه    

أبواب الصحابة هي لمنع حدوث الجنابة في المسجد، ومنه مـنعهم مـن النـوم فيـه،       

.وهذا لمن لم يكن له دار في المدينة

لـك عليـاً عليـه الـسالم، أي مـن النـوم فـي المـسجد ومقاربـة                  واستثنى فـي ذ   

ــ  ــيس «مطهــراً، فهــو اًق الجنابــة وذلــك لكونــه طــاهر الزوجــة وكالهمــا ممــا يحقّ ل

يحل له ما يحل لرسـول  «، و»نفس النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم «، وهو   »تهمأكهي

.»لمسواهللا صلى اهللا عليه وآله 

 

:عن عكرمة البربري عن ابن عباس، قال(أخرج البخاري 

وسـلم فـي مرضـه الـذي مـات فيـه       -وآلـه -رسول اهللا صلى اهللا عليه  خرج  

:عاصباً رأسه بخرقة فقعد على المنبر، فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال

أبـي بكـر بـن أبـي     لـه مـن   ن النـاس أحـد آمـن علـي فـي نفـسه وما         ه ليس مـ   ـّإن«
قحافـة، ولــو كنـت متخــذاً مـن النــاس خلـيالً التخــذت أبـا بكــر خلـيالً، ولكــن        
خلـة اإلســالم أفــضل، ســدوا عــين كــل خوخــة فــي هــذا المــسجد غيــر خوخــة    
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.)١()»أبي بكر

والحديث قد كثر فيه الكـالم والبيـان لـدى شـراح البخـاري وغيـرهم ممـن                

.الفة أبي بكر وتفضيلهأسس لعقيدة شأنية الصحابة فضالً عن حجية خ

فيه وأظهروا فـساد سـنده، فعكرمـة    واغير أن علماء اإلمامية وغيرهم قد توقف 

البربري غني عن التعريف لدى أصحاب التراجم والجرح والتعديل؛ إذ يكفي مـن    

الصفات، شأنه أنه كان يرى رأي الخوارج، وفضالً عن التصريح بكذبه وغيرها من

.وهذا أوالً

بيان عنوان الحكم الـشرعي فـي        عنفترق كسابقه   ممتن الحديث    فإن: وثانياً

.سد هذه الخوخات، واستثناء خوخة أبي بكر

علـى فـرض أن     -ورد في الحـديث قولـه صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم              : ثالثاً

:الحديث صادر عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم، لفظ

.»سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد«

، مـا عالقـة هـذه الخوخـات بـه، ومتـى            )عنـي (اذا قـال    والسؤال المطروح لم  

فتحت، ومن أصحابها، وما تأثيرها عليه صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، فقـد حـصرها             

صلى اهللا عليه وآله وسلم به وليس بالمسجد كما كـان فـي األبـواب الـشارعة فـي                 

ا المسجد والتي اتّخذها الصحابة ممراً لهم وهم جنب؟ أسـئلة كثيـرة سـيمر جوابهـ            

:يما يليف

)١( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠١...................................................................األبواب سدحادثةيفالنصاستقالب : املبحث الثالث

 

ي النص النبوي والتـاريخي فـي زمـن مـن           فلم تتوقف ظاهرة االستقالب     

األزمان والظاهر أنها لن تتوقـف، وذلـك لمـا توارثـه الخلـف عـن الـسلف فـي                     

ي العقيدة بما هو صحيح سنده وإن خالف القرآن والسنة فضالً عن التـأرجح فـ      

حب علي بن أبي طالب عليه السالم وبغضه وإن أخفاه البعض خوفاً أو أظهـره                

.تقرباً أو تبجحاً

:ولذا

كأحـد أبـرز    ) هــ ٨٥٢المتـوفى سـنة     (حينما نأتي إلى ابـن حجـر العـسقالني          

شراح البخاري نجده يحاول تمريـر االسـتقالب فـي الـنص النبـوي مـع علمـه بـأن           

المسجد النبـوي وإظهـار شـأنية آل محمـد      عه هي طهارة    وحقيقة الحدث وعلة وق   

.صلى اهللا عليه وآله وسلم التي اعتمدها الوحي والنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

:وعليه

فهذه الشأنية كان القرآن خلفها أوالً وآخراً ولـم يكـن رسـول اهللا صـلى اهللا                

كـان  : ولـذا عليه وآله وسلم والعياذ باهللا ليشذ عن منهج القرآن وما أراده اهللا تعالى         

يعلن لهم مراراً وبألفـاظ متعـددة ومعنـى واحـد ال يختلـف فيـه عـاقالن آمنـا بـاهللا                      

ن األمر من اهللا، وما هو إالّ وحي يوحى فيتبع ما أورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم 

.مر بهؤيوحى إليه وينفذ ما ي

:فهــذه الثوابــت أدركهــا ابــن حجــر العــسقالني كمــا أدركهــا غيــره، ولكــن 

:وكرهوا إظهارها، وقد قال سبحانه وتعالى) نكرتها قلوبهماست(
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P...ونا َكاِرهَله َأْنُتم ا ووهُكمَأُنْلِزمO)١(.

:من هنا

:نجد ابن حجر يحاول تمرير االستقالب لحادثة سد األبواب فيقول

الخــوخ، طاقـات كانــت فـي المــسجد   : أي-وأمـا ســد الخـوخ فــالمراد بـه   (

فأمر النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم في مرض موته بسدها         ا  يستقربون الدخول منه  

إال خوخة أبي بكر وفي ذلـك إشـارة إلـى اسـتخالف أبـي بكـر ألنـه يحتـاج إلـى                     

!!!المسجد كثيراً دون غيره

وظهر بهـذا الجمـع أن ال تعـارض، فكيـف يـدعي الوضـع علـى األحاديـث                 

حاديث، الدعى فـي كثيـر   ولو فتح هذا الباب لرد األ ! الصحيحة بمجرد هذا التوهم   

.)٢()من األحاديث الصحيحة البطالن ولكن يأبى اهللا ذلك والمؤمنون

والمالحظ في قول ابن حجر الذي يكشف عـن اعتمـاد ظـاهرة االسـتقالب          

:وتثبيتها في التعامل مع النص النبوي والتاريخي، قوله

حيحة ولو فتح هذا الباب لرد األحاديث الدعى في كثير من األحاديث الص     (

).البطالن، ولكن يأبى اهللا ذلك والمؤمنون

:قولنو

ولكن أهـل الباطـل يـأبون إظهـار الحقـائق          ؛فأما اهللا سبحانه فإنه يأبى الباطل     

وطمس كل ما هو صحيح وأمـا المؤمنـون بـاهللا ورسـوله واليـوم اآلخـر فهـم أكثـر          

)١( 
)٢( 
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م الناس حرصاً على محاربة الباطل وإظهار الصدق وإن كـان هـذا الـصدق يـصطد           

مع صحيح محمـد بـن إسـماعيل؛ إذ المؤمنـون يـسألون يـوم القيامـة عـن صـحيح                 

حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم ولـيس صـحيح محمـد بـن إسـماعيل         

وإن ،هو عند ابـن حجـر وغيـره صـحيح    فصحيح بأنه البخاري فما اعتقده البخاري  

:كان الراوي الذي يخرج له البخاري كهؤالء، وهم

.)١()جبير بن معطم(باهللا تعالى كـمن كفر -١

.)٢()عمران بن حطان(ومن كان زعيماً للخوارج كـ-٢

.)٣()إسماعيل بن أبي أويس(ولمن اشتهر بالكذب كـ-٣

.)٤()عكرمة البربري(ولمن كان خارجياً وكذاباً ووضاعاً كـ- ٤

)١(



 
)٢( 
)٣(


 

 


 
)٤(

 


!
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ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا................................................١٠٤

.)١()يعقوب بن إبراهيم(ولمن كان يقبض المال على رواية الحديث كـ-٥

.)٢()أسباط أبو اليسع البصري(ولمن وصف بالجهالة والضعف كـ-٦

.)٣(ولمن عرف بالتدليس، وهم ال حصر لهم في جامع البخاري-٧

"



 
)١(




 
 


 

)٢(
 


 


 

 
)٣(
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يأبون فتح الباب لـرد األحاديـث كـي ال يظهـر الـبطالن فـي           ) الرواة(فهؤالء  

: كره، وليس اهللا تعالى من يأبى ذلالصحيحة عند البخاري وغيكثير من األحاديث 

Pاا َكِبريُلوع ُقوُلونا يماَلى عَتعو اَنهحبسO)١(.

:وعليه

لم يظهر ابن حجر العلة الشرعية في صدور هذا الحكم اإللهي في سـد هـذه      

الخوخات، كما لم يظهر ابن حجر العلة التي كانت وراء أمـر رسـول اهللا صـلى اهللا            

.عليه وآله وسلم بسدها عنه

:بمعنى آخر

حاديث السابقة كانت العلة في التشريع متعلقة في طهارة المسجد، أمـا   إن األ 

:هنا فالعلة متعلقة برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ولذا قال

.»ذا المسجدسدوا عني كل خوخة في ه«

فإما أن هذه الخوخات كانت تؤذي النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فـأمر               

من الصحابة في إيذاء رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    بسدها وهو مما يعني دخول جمع       

وذلـك لقولـه     ؛وبحسب حكـم القـرآن إنهـم ملعونـون        أيضاً  مما يعني    ،وآله وسلم 

:تعالى

P    هنَلع وَلهسرو اللَّه ُذونؤي الَِّذين اآلِإنا وْني ِفي الد اللَّه م   ـمَله ـدَأعِة وِخر

.)٢(Oعَذابا مِهينا

)١( 
)٢( 
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نهم استحدثوها بعد أن أمـرهم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           أماإو

في بادئ األمر حينما نزل األمر اإللهي لهم وكان فيهم حمزة بن عبد           بسد األبواب   

فعمدوا إلى مخالفته صلى اهللا عليه وآله وسلم وعصيان أمره فقاموا بفـتح       المطلب،  

حكـم العـصيان ألمـره      لراوي فـي  فأوقعهم ا هذه الخوخات لهم وبما فيهم أبو بكر        

:وأثبته في حقهم، وقد قال تعالىصلى اهللا عليه وآله وسلم 

P... ِص اللَّهعي نمَضلَّ َضالًالو َفَقد وَلهسراوبِينمO)١(.

عن أبي بكر فـي  اإالّ أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم وبحسب سياق الرواية عف   

عن الصحابة الذين استحدثوا هـذه الخوخـات       فمخالفته ألمره األول، لكنه لم يع     

.فأمرهم مرة ثانية بسدها عنه دون بيان العلة لهذا األمر

ره فحاول تمريـر هـذا   وغيحجرن الحادثة مستقلبة وقد علم بذلك ابن       أما  إو

وذلك من خالل القول بالجمع فيما بين حادثـة سـد األبـواب إالّ بـاب        ؛االستقالب

م وبين حديث سد الخوخات إالّ خوخة أبي بكر، معتمـداً  علي عليه الصالة والسال  

مـن أبـي بكـر      ته فـي هـذا االسـتقالب اعتمـدها كـلٌّ          في ذاك على محاوالت سـبق     

.)رابعاً(الكالباذي والطحاوي وهو ما سنتناوله بالبحث في 

 

لـو كنـت   «: ن نتناول في هذا البحث األدلة التـي تثبـت بطـالن حـديث           قبل أ 

: وما ورد فيه من ألفاظ، كطريقة أقصر في الوصول إلى النتيجة وهي    »متخذا خليال 

استحالة الجمع بين الحديثين، فقد رغبت أوال بطرح األدلة التي تؤكد عدم صـحة       

)١( 
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نيــة أال وهــي أن الجمــع بــين الحــديثين كــي يخــرج القــارئ الكــريم بمحــصلة يقي

الحادثة لم تكن إال في خصوص باب علي عليه الصالة والسالم فهو البـاب الـذي             

.استثناه اهللا تعالى من السد

وما ورد فيه من اسـتثناء لبـاب      (،)لو كنت متخذا خليال   (: وأن حديث 

والساسة الـذين اعتمـدوا االسـتقالب فـي     والحكامالوالة  هو من صناعة     )أبي بكر 

.والتاريخيالنص النبوي

والشريعة قبل صلى اهللا عليه وآله وسلموأن المقصود به هو النبي المصطفى       

.عليه السالماإلمام علي 

ــا الطحـــاوي والكالبـــاذي، واستحـــسنها الحـــافظ ابـــن حجـــر    : ألـــف طريقـــة الجمـــع التـــي أوردهـ
العسقالني

اًاستثنى عليـ  : أن األمر بسد األبواب وقع مرتين ففي األولى       : ومحصل الجمع 

.لما ذكره من كون بابه كان إلى المسجد، ولم يكن له غيرهعليه السالم

بكر، ولكن ال يتم ذلـك إال بـأن يحمـل مـا فـي قـصة              ااستثنى أب : وفي الثانية 

: وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي، والمـراد بـه     ،علي على الباب الحقيقي   

وا بـسد األبـواب فـسدوها،    الخوخة، كما صرح به في بعض طرقه وكأنهم لمـا أمـر   

وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلـى المـسجد منهـا، فـأمروا بعـد ذلـك بـسدها،            

.)١(فهذه طريقة ال بأس بها في الجمع بين الحديثين المذكورين

)١(
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:بل كلها بأس لألدلة التالية: ونقول

عليه الـسالم أي باب علي -ال يمكن ألي عاقل أن يترك ما هو حقيقي      -١

.لى الظنإتمسك بما هو مجازي ال يستند إال وي-

P...ًئايش قاْلح ْغِني ِمنال ي الظَّن ِإنوO)١(.

إن الدليل على وجود هذه الخوخات التي أحـدثها الـصحابة، هـو دليـل         -٢

حجية القطع بوجود أبوابهم الشارعة في المسجد، مظني، والدليل الظني ال يقف أما

.، كما هو مقرر عند علماء األصولعليه السالمإال باب علي بسدهاواوالتي أمر

ن االعتقاد بوجود هذه الخوخات، وأن الصحابة أحدثتها، يوقع جميـع           إ-٣

صـلى اهللا  بـاإلثم ومعـصية الرسـول األكـرم     صلى اهللا عليه وآله وسلم    صحابة النبي   

ابهم، ولـم يجـز     ، قد أمرهم جميعا بسد أبـو      اهللا تبارك وتعالى  ، ألن   عليه وآله وسلم  

.برةإأو كوة، وال حتى مقدار ثقب شباكألحد منهم فتح خوخة أو 

:كما يدل عليه الحديث اآلتي

أمـر بـسد األبـواب الـشوارع فـي      صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     ن رسول اهللا    إ(

يا رسول اهللا دع لي كوة أنظر إليـك منهـا حـين    : المسجد، قال له رجل من أصحابه     

:صلى اهللا عليه وآله وسلمقالو وحين تروح، فدتغ

.)٢()»برةال واهللا وال مثل ثقب اإل«

)١( 
)٢(
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:هذا الحديث بقولهعلى هودي مسوقد عقّب ال

وقد اقتضى ذلك المنع من الخوخة أيضا، بل ومما دونهـا، عنـد األمـر بـسد          (

.)١()-عليه السالمعند ترك باب اإلمام علي : أي-األبواب أوال

صـلى اهللا  بـأن الـصحابة قـد عـصوا رسـول اهللا      فكيف يمكن االعتقاد  : وعليه

؟!وأحدثوا هذه الخوخاتعليه وآله وسلم

الـذي صـيغ بيـد الـساسة       ) لـو كنـت متخـذاً خلـيالً       (من أجل تمرير حـديث      

.ال يخفىلغرض مكاسب شخصية كما

)٢(طريقة أخرى للجمع عند الكالباذي: باء

:وطريقة الجمع كانت بهذه الصورة وهي

ان له باب من خارج المسجد وخوخة داخل المـسجد، وبيـت         بكر ك  اإن أب (

.)٣()علي لم يكن له باب إال من داخل المسجد

:وقد جاء السمهودي بنفس هذا الجمع مع بعض اإلضافة فيقول

صـلى اهللا عليـه وآلـه    وأما علي فلم يكن بابه إال من المـسجد، وإن الـشارع       (

مـا سـبق، فبـاب أبـي بكـر هـو       خصه بذلك، وجعل طريقه إلى بيته المسجد ل     وسلم

)١( 
)٢(


 

)٣( 
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.)١()المحتاج إلى االستثناء، ولذلك اقتصر األكثر عليه

:اآلتيةال وجود لهذه األكثرية لألدلة : ونقول

ن عدم وجود باب لبيت أبي بكر داخل المسجد غير صحيح؟ بدليل ما إ-١

:جاء في الحديث

ه بـسد بابـه،    بعث إلى أبي بكـر يـأمر       صلى اهللا عليه وآله وسلم    من أن النبي    (

.، كما مر ذكره)سمعا وطاعة: فلما جاءه األمر استرجع، ثم قال

صـلى اهللا  فلو كان ألبي بكر باب واحدة وهي خارج المسجد لما بعث النبي    

سـالبة بانتفـاء   : أمره بـسد بـاب بيتـه، وكمـا يقـال عنـد المناطقـة           يـ عليه وآله وسـلم   

.الموضوع

بكـر فـي     االمـسجد يوقـع أبـ     أن القول بوجود خوخة ألبـي بكـر داخـل           -٢

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    ألن النبي األكرم    ؛  المعصية والمخالفة ألمر اهللا ورسوله    

فـي جـدار المـسجد، فكيـف     ةأمرهم جميعا بسد األبواب والخوخـات وكـل فتحـ     

      صـلى اهللا عليـه   بسدها بعد أن أمـره رسـول اهللا      يبقى أبو بكر هذه الخوخة ولم يقم

.وآله وسلم

بأن هذه الخوخة ال وجود لهـا أصـال، وإنمـا الـذي كـان            ونحن مؤمن ن: ولذا

عض الـصحابة،  بيوجد هو باب لبيـت أبـي بكـر شـارعة فـي المـسجد كمـا كـان لـ               

.عليه السالمجميعا بسد هذه األبواب إال باب علي عز وجلفأمرهم اهللا 

بأن باب أبي بكر هو المحتاج إلـى االسـتثناء، فهـذا    : أما قول السمهودي  -٣

)١( 
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من أن الحديث الوارد باستثناء باب أبـي بكـر   : يعارض ما جاء في صحيح البخاري  

قبل وفاتـه بينمـا هـذا االحتيـاج     : أيصلى اهللا عليه وآله وسلمكان في مرض النبي  

في االستثناء الذي ذكره السمهودي يلزم أن يكون بعـد بنـاء المـسجد النبـوي فـي           

فيه األمر اإللهي بـسد األبـواب إال بـاب    السنة الثانية للهجرة، وهو الوقت الذي نزل  

!وباب من الذي استثني؟! هذا؟، فأي احتياج عليه السالمعلي 

٤-      الصحيح الذي نـصت عليـه أحاديـث      : قد ذهب كثير من العلماء إلى أن

.البخاري، هو الخوخة وليست الباب

صـلى اهللا عليـه وآلـه      فال وجود لباب أبي بكر عند وفـاة النبـي           : وعليه

، ألن الخوخة عند ابن صلى اهللا عليه وآله وسلموال خوخة قبل وفاته ! موسل

.حجر وغيره محمولة على الباب المجازي

ن بيت علي لم يكن لـه بـاب إال مـن المـسجد وألجلـه اسـتثناه                  إ: أما قولهم - ٥

؟ فهذا وإن لم يكن هو السبب والعلة التي من اجلهـا  !!صلى اهللا عليه وآله وسلم الشارع  

إال أنه أقوى فـي الحجـة علـى الخـصم والمعـارض لحقيقـة اسـتثناء        بسد أبوابهم  أمروا

عليـه الـسالم  من الشارع المقدس بجـواز مـرور علـي    اًارقرإباب علي، إذ يكون بذلك    

صـلى اهللا عليـه وآلـه    في المسجد حاله في ذلك حال رسول اهللا      توهو جنب، وأن يبي   

،سواء كان بيته في المـسجد أو لـم يكـن     تهم،  أوأنه طاهر مطهر، وأنه ليس كهي     ،  وسلم

.ن العلة في الجنابة وليست بالبيت كما هو واضحأنام فيه أو لم ينم، وذلك ي

إذ محال أن يجتمع الحق مع ،وبهذه األدلة جميعا ال يمكن أن يتحقق الجمع

.الباطل
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قد رأينا أوال األسباب والدواعي التي دعـت إلـى إغـالق األبـواب واسـتثناء              

.التي جاء بها الوحيعليهما السالمباب علي وفاطمة 

في إمكانية الجمع بين الحديثين والنتيجة التي ظهـرت   : ثم انتقلنا إلى البحث   

.مع بينهما ألن أحدهما حق واآلخر باطلباستحالة الج

ال يبقـين فـي   «وكي يخرج القارئ الكريم بقناعة كبيرة على بطالن حـديث    

فقد قمنا بطرح هذا الحديث على مائدة     ؟!»د باب إال سد، إال باب أبي بكر       جالمس

:البحث العلمي فكانت النتيجة هي

ن لفـظ البـاب     االختالف بـين ألفـاظ األحاديـث الـواردة فـي القـصة بـي              -١

بــاب أبــي بكــر أم صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلموال نعلــم اســتثنى النبــي ! والخوخـة 

؟!خوخته

٢- هذا التردد أوقع شراح صحيح البخاري ومن تعريرة كبيرة ض للقصة بح

دون التمكن من الوصول إلى حقيقة األمر، فقد ذهـب الـبعض إلـى أن البـاب هـو                

.)١(مجازي ال حقيقي

بعض اآلخر بعدم وجود الباب، ال الحقيقي، وال المجازي، وإنما بينما جزم ال

.)٢(الصحيح هو الخوخة

)١( 
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ن تغاير األلفاظ في القصة بين الباب والخوخة يدل على التعـارض فـي    إ-٣

ن زم الصمت، كما لم يتمكن أي منهم منفس الحادثة ولذلك نجد أن الجميع قد ل    

بـين هـذه األلفـاظ كـان أولـى مـن       الوصول إلى الجمع بينهما، في حين أن الجمـع     

.عليه السالماإلمام علي بإقحام باب أبي بكر أو خوخته في حادثة با

وقـد فـتح بابـا مـن        ! أن هذا الحديث مخالف ألحكام الشريعة المقدسـة       -٤

ب بـوا جـواز فـتح الخوخـات والـشبابيك واأل     : الخالف بين علماء أهل العامة حول     

بالقيـاس  : ستحسان حيث ال ضرر، ومنهم من قـال باال: إلى المسجد، فمنهم من قال    

الحـديث  : األمر منوط باإلمام، ومنهم من قـال     : على سائر المساجد، ومنهم من قال     

.)١(صلى اهللا عليه وآله وسلمالوارد في ذلك مخصوص بزمنه 

بينما التزم البعض اآلخر بالحرمة؟ ألن فيه تعـديا علـى الـشريعة التـي منعـت                 

.معالمهالتصرف بالوقف وتغير

خاتمة الحفاظ السيوطي الذي أبدى ألمه وشكواه مـن  : وكان من بين هؤالء   

:هذا التعدي على حدود الشريعة، فيقول

أعلم أن أكثر مفتي عصرنا أفتوا بجواز فتح الباب، والكوة والشباك من دار            (

بنيت مالصقة للمسجد، وكان ذلك منهم استرواحا، وعـدم وقـوف علـى مجمـوع               

اردة في ذلك، ثم روجع كل منهم في مستنده فيمـا أفتـى بـه، فأبـدوا     األحاديث الو 

.شبها كلها مردودة

، وعظمته الراسخة في القلب لم      صلى اهللا عليه وآله وسلم    ولوال جناب النبي    

)١( 
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أتكلم بشيء من ذلك، وكنت إلى السكوت أميل، لكن ال أدري السكوت يسعني         

.)١()ذلك

شكاالً على حديث األمر بسد األبواب    إ رحمه اهللا أورد الحافظ السبكي    -٥

:إال باب أبي بكر وهو

إن كانت من أصل الوقـف التـي    -يعني التي أمر بسدها   -أن هذه األبواب  (

وضع المسجد عليها لزم عليه جواز التغيير معالم الوقف وخروجـه مـن الهيئـة التـي        

.وضع عليها أوال

المسجد، وكوة يدخل وإن كانت محدثة لزم عليه جواز فتح باب في جدار       

منها الضوء، وغير ذلك مما تقتضيه مصلحة، حتى يجوز آلحاد الرعية أن يفتح مـن      

.داره المجاورة للمسجد بابا إلى المسجد في حائط المسجد، وقد تقدم أنه ممنوع

صـلى اهللا عليـه وآلـه    يجوز ذلك للواقـف دون غيـره ألنـه    : ويحتمل أن يقال 

ه إشـكال مـن جهـة انتقـال الوقـف وزوالـه عـن            هو الذي وقف المسجد وفي     وسلم

.)عز وجلملكه إلى اهللا 

هذا اإلشكال وإسقاطه بقولهوقد حاول الحافظ السيوطي رد:

اإلشكال ساقط، فإن الفتح أوال كان بـأمر مـن اهللا ووحـي فكـان جـائزا ثـم              (

ذلك وأمر بالسد بوحي أيضا كما تقدم باألحاديث، فهو من قبيل عز وجلنسخ اهللا 

.)٢()الناسخ والمنسوخ من األحكام الشرعية، فال إشكال

)١( 
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:ونقول

!»إال باب أبي بكر«، مع إضافة ما يدل على بطالن حديث قائمبل اإلشكال 

من خالل قاعدة اإللزام التي جاء بهـا القـرآن وبينّهـا اإلمـام الـصادق                 : وذلك

: قائالعليه السالم

.)١(»ألزموهم بما ألزموا أنفسهم«

حــي فكــان ون الفــتح أوال كــان بــأمر مــن اهللا وإ«: افظ الــسيوطيفقــول الحــ

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    متى كان؟ أليس عندما بنى النبي : ، ونحن نسأل  »جائزا

.لهم أبوابا إلى المسجدواالمسجد فشرع

فـأمرهم اهللا بـسد أبـوابهم    »نسخ اهللا تعالى ذلك وأمر بالسد بوحي أيـضا   «: ثم

قبل معركة أحد كما يدل عليه بكاء حمزة بن عبـد       السالمعليه  واستثنى باب علي    

.)٢(بسد بابه أيضاصلى اهللا عليه وآله وسلمالمطلب عندما أمره النبي 

بفــتح األبــواب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم متــى أجــاز لهــم النبــي  : وعليــه

:والخوخات بعد هذا األمر فنحن أمام ثالثة أمور

فتركوا هـذه الخوخـات مفتوحـة ولـم       عز وجل نهم لم يمتثلوا ألمر اهللا      أ: ماإ

.يسدوها، وهذا غير ممكن

ن الحكم نسخ مرة ثالثة فأعاد لهم جواز الفتح، وهذا لم يقل به أحـد،    أ: ماإو

.»أجيز، ثم منع، ثم أجيز«نه لم يحدث في الشريعة أن أمرا إبل 

)١( 
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»كرال يبقين باب في المسجد إال سد، إال باب أبي ب«: ن هذا الحديثأ: ماإو

.ة للحكامفزلتال أساس له سوى يد الم

أما ما حمله الحديث من انتهاك لحدود اهللا، بتعرضه لمقام سـيد األنبيـاء             -٦

ما جاءت به مقدمة الحديث من ألفاظ تكشف عـن  : فهوصلى اهللا عليه وآله وسلم 

صـلى اهللا عليـه وآلـه    صارخ على مقـام رسـول اهللا     زيف الحديث مع ما به من تعٍد      

.وسلم

ن الناس علي في صحبته وماله أبـو      إن أم «: فقد جاءت مقدمة الحديث بلفظ    

صـلى اهللا عليـه   ؟ فأي مسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر، ويؤمن بنبوة المـصطفى       !»بكر

صـلى اهللا عليـه وآلـه     ، يرضى أن يكون ألبي بكر منّـة علـى رسـول اهللا              وآله وسلم 

.لمصلى اهللا عليه وآله وسألنه صحب النبي وسلم

والذي يؤسف له أن يـأتي بعـض شـراح البخـاري فيؤكـد والعيـاذ بـاهللا هـذا          

: المعنى فيقول

لتوجـه  صلى اهللا عليه وآله وسـلم لو كان يتوجه ألحد االمتنان على نبي اهللا     «

؟!)١(»-أي ألبي بكر-له

، وأي انتهاك لحدود صلى اهللا عليه وآله وسلمفأي تعرض لحرمة رسول اهللا      

صلى اهللا عليـه  جعلوا ألبي بكر مقاما أرفع والعياذ باهللا من مقام رسول اهللا  اهللا عندما   

.ألن المنة ال تكون إال من علو مقام صحابها! ؟وآله وسلم

هـم األرفـع مقامـا، واألكـرم علـى اهللا      نولهذه العلة حصرها القرآن باألنبياء أل     

)١( 
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:عليه السالمقال تعالى مخاطبا عبده سليمان 

Pَن َطاؤَذا عاٍبهرِ حِسبِغَي سِكأَم أَو ننا فَامO)١(.

صـلى اهللا عليـه وآلـه    يتوجه االمتنان ألبـي بكـر علـى نبـي اهللا          «كيف  :وعليه

!عز وجل؟ كما يقول الداودي، والنبي األكرم هو أشرف ما خلق اهللا !»وسلم

الكفر، وحـضيض الـشرك، إالّ ببركـة رسـول اهللا     وهل خرج أبو بكر من ذلّ    

وإن كان الحافظ السيوطي يبدي ألمـه لمـا أفتـاه الكثيـر     ، عليه وآله وسلمصلى اهللا 

من المسلمين في التعدي على الشريعة ولوال جناب النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم 

وعظمته الراسخة في القلب لم يتكلم بشيء من ذلك وكـان إلـى الـسكوت أميـل؛           

صلى اهللا عليـه وآلـه   األنبياء القائل بهذا التعدي على حضرة سيد حسب  : فإننا نقول 

التعـدي  االستقالب في النص النبوي والتاريخي هو ؛ وحسب الذين اعتمدوا   وسلم

؛ فحـسبهم ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، فبدلوا شريعته وغيـروا سـنته     على اهللا 

:قول اهللا تعالى

P     اللَّه مهنَلع وَلهسرو اللَّه ُذونؤي الَِّذين ِإناآلِفي الدا وْني   ـمَله ـدَأعِة وِخر

.)٢(Oعَذابا مِهينا

علـي الجـواد   بـن  يـوم والدة اإلمـام محمـد    ذكـرى  د اهللا وعونه فـي      متم بح 

العاشــر مــن شــهر رجــب األصــب لعــام االثنــينعليهمــا الــسالم، والواقــع فــي يــوم 

.م٢٠/٥/٢٠١٣هـ، الموافق ١٤٣٣

)١( 
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كتبة األسد الوطنية بدمشق الشام ومـن    البحث في م  هذا  حيث كان البدء في     

جوار عقيلة بني هاشم الـسيدة زينـب لمقامهـا الفـدى والـسالم؛ وأتـم البحـث فـي             

مكتبة العتبة الحسينية المقدسة حيث ضريح أخيها سيد الشهداء اإلمام الحسين بـن         

.علي عليهما السالم

P...ِفيِقي ِإّالا َتوموو كَّْلتِه َتوَليِباللَِّه عِه ُأِنيبِإَليO)١(.

Pاَلِمنياْلع بِللَِّه ر دماْلحوO)٢(.

بن السيد قدوري بن السيد حسن بن السيد علوان بن السيد السيد نبيل
قدوري حسن علوان الحسنيجاسم

)١( 
)٢( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٩

اِّـصادر

 



 



 




 





 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا................................................١٢٠




 



 





 


 




 





 





 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢١..................................................................................................................املصادر


 



 





 




 




 



 





 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا................................................١٢٢



 



 




 



 


 

 


 



 




 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢٣..................................................................................................................املصادر

 



 



 



 





 



 





 



 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا................................................١٢٤





 




 



 




 



 

Goldziher, Muh. Stud


 



 




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢٥..................................................................................................................املصادر


 



 





 


 




 


 



 




 




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا................................................١٢٦


 




 



 



 




 


 


 





 




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢٧..................................................................................................................املصادر

 



 


 




 



 





 


 




 


 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا................................................١٢٨


 




 



 





 




 



 


 



 



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢٩..................................................................................................................املصادر


 





 




 



 





 



 



 




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا................................................١٣٠

 





 





 



 


 





 




 



 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣١..................................................................................................................املصادر


 


 


 



 





 


 


 




 



 



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ظاهرة االستقالب يف النص النبوي والتارخيي حديث سد األبواب أمنوذجًا................................................١٣٢




 



 





 




 



 



 



 




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٣..................................................................................................................املصادر

 



 


 




 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٥

اِّـحتويات

٥................................................................................اإلهداء

٧...................................................................................................................مقدمة الكتاب 

املبحث األول

تقعيد مصطلح االستقالب

١٣................صيغة االستفعال في القرآن الكريم وداللته االلتزامية لالستقالب        : المسألة األولى

١٧.....................................ورود صيغة االستفعال في الحديث النبوي الشريف      :  المسألة الثانية

٢٠......................................................ورود صيغة االستفعال في أقوال الفقهاء    :  المسألة الثالثة
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١٣٦

املبحث الثاني

رةالتأسيس لظاهرة االستقالب يف النص التارخيي منذ القرن األول للهج

٢٥.ظاهرة االستقالب يعرضها القرآن ضمن السنن التاريخية عند األمم السابقة         : المسألة األولى

ه وآلـه وسـلم فكـان    التأسيس الستقالب النص في عهد رسول اهللا صلى اهللا عليـ          : المسألة الثانية 

٢٧.................................................................................................مرحلة النمو لهذه الظاهرة   
بريدة األسلمي يقع في علي عليه السالم بطلب من خالد بن الوليـد فـي محـضر رسـول اهللا صـلى اهللا           : أوالً

٢٨.................................................................................ستقالباً لواقع الحادثة  اعليه وآله وسلم فكان 

وإتبـاع  » إنـه ليهجـر  «: استقالب عمر بن الخطاب لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وقولـه          : ثانياً

٢٩.................................................................................)القول ما قاله عمر: (بعض الصحابة له فقالوا 

٣٣.............................بدء العمل في ظاهرة االستقالب في عهد أبي بكر وعمر        :  المسألة الثالثة
٣٥...........................................................................................بكر للنص النبوي ياستقالب أب: أوالً

٣٦................................................................................ب عمر بن الخطاب للنص النبوي استقال: ثانياً

٤١......استقالب عائشة لوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم في علي صلوات اهللا وسالمه عليه : ثالثاً

اعتمـاد حكـام بنـي أميـة االسـتقالب كمـنهج فـي التعامـل مـع الـنص النبـوي                     : لمسألة الرابعـة  ا

٤٤.......................................................................................................................والتاريخي 
٤٥.................معاوية يطلب من الرواة استقالب النص النبوي والتاريخي في جميع المدن اإلسالمية  : أوالً

٥٠...........................................................تطور ظاهرة االستقالب في حكم عبد الملك بن مروان: ثانياً

تـه فـي   دوران ابن شهاب الزهري بـين طلـب بنـي أميـة فـي قلـب الـنص النبـوي والتـاريخي وبـين ثبا           : ثالثاً

٥٢...................................................................................................................النصوص الصحيحة  

٦٢.........................................................................اعتماد ابن تيمية االستقالب في السنة النبوية    : رابعاً

٦٣.......................................................ة النبوية  اعتماد بعض أئمة المذاهب االستقالب في السن  : خامساً

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٧

املبحث الثالث

استقالب النص يف حادثة سد األبواب

٧٢.........................................................األسباب التي دعت إلى سد األبواب     : المسألة األولى
٧٣......................................................................كثرة الغرماء في المسجد، فاتخذوه محالً للنوم : أوالً

٧٦....وآله وسلملمنع أن يجنب في المسجد واستثنى علياً ألنه طاهر مطهر كرسول اهللا صلى اهللا عليه   : ثانياً

إن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم سـأل اهللا أن يطهـر مـسجده لـه ولعلـي وأوالده كمـا سـأل موسـى                 : ثالثا

٨١..................................................................................................................الكليم وهارون ذلك

٨٣اعتراضات الصحابة على أمر اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم في الحادثة               : لمسألة الثانيةا

٩٧.....................................................................استقالب حديث سد األبواب    : المسألة الثالثة
٩٧......................................................رواية أبي سعيد الخدري المستقلبة في حادثة سد األبواب  : أوالً

٩٩..................................................رواية عكرمة عن ابن عباس المستقلبة في حادثة سد األبواب  : ثانياً

١٠١..........................................................محاولة ابن حجر تمرير استقالب حديث سد األبواب: ثالثاً

١٠٦..............!الجمع بين حديث سد األبواب المخصوص بباب اإلمام علي وباب أبي بكر ال يصح: رابعاً

دل علـى أنـه موضـوع    يـ ) ال يبقين في المسجد باب إال سد إال باب أبـي بكـر       (البحث في حديث    : خامساً

١١٢.........................................................................وكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

١١٩........................................................................................................................المصادر 
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١٣٩

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةصداراتإ

َّـ العتبة الحسينية اِّـقدسة
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  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  

الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
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١٤٢

حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

مصالويالعلي كاظم . د المقولة واإلجراء النقدي–تالطفيا  
الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     
وسلموآله

 

صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي ما السالمالعباس بن علي عليه  

الشيخ علي الفتالوي خادم اإلمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–ن من فتن وأخطار آخر الزمان منقذ اإلخوا  
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  
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  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  

  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  السالمحديث سد األبواب إال باب علي عليه  

  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديثاإلمام   
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   

  لية الداللةآية الوضوء وإشكا  
  عارفاً بحقكم  

السيد الموسوي شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

مشتاق المظفر: تحقيق بديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحرانيالنكت ال  

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد اهللا الستري البحراني
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