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ً
وأشهد أن محمدا عبد اهلل ورسوله..
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إن اهلل عــز وجــل قــد أذهــب عنكــم ُعبِّيَّــةَ الجاهليــة،
وفخرهــا باآلبــاء مؤمــن تقــي ،وفاجــر شــقي ،أنتــم بنــو آدم
وآدم مــن تــراب ،ليدعــن رجــال فخرهــم بأقــوام ،إنمــا هــم
فحــم مــن فحــم جهنــم ،أو ليكونــن أهــون علــى اهلل مــن
الجِ عــان التــي تدفــع بأنفهــا النتــن.
محمد صلى اهلل عليه وسلم
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بسم ال� ل�ه الرحمن الرحيم

َ َ ٓ َۡ َ ۡ َٰ َ
أرســل اهلل تعالــى نبيــه رحمــة للعالميــن﴿ :ومــا أرســلنك
َّ َ ۡ َ ٗ
ــة ّل ِۡل َعٰلَم َ
ونذيــرا للنــاس
ا
بشــير
،
[األنبيــاء]107:
﴾١٠٧
ــن
إِل رح
ِ
ً
ً
أجمعيــن ،لألحمــر واألســود واألبيــض ،شــعاره فــي كل حياتــه
َ َّ َ ۡ َ ٰ ُ
َّ َ ۡ َ َ ُ
ك ۡ
ك ۡ
ى
ق
ت
أ
ٱلل
ِنــد
ع
ــم
وســيرته وتعامالتــه﴿ :إِن أكرم
ــم﴾
ِ
ۚ
[ال ُح ُجــرات. ]13:
مــر تاريــخ اإلســام ظهــرت فتــ ٌن كثيــرةٌ ،أغلبهــا
وعلــى ِّ
اضمحلــت وذابــت ،ونســتها األمــة وتجاوزتهــا ،إال أن مــن تلــك
الفتــن التــي مازالــت مســتمرة منــذ اشــت َّد عــود اإلســام إلــى اليــوم
هــي «فتنــة الســالة الهاشــمية» ومــا تمارســه مــن اســتعالء بالنســب
تــارة ،ومــا تدعيــه مــن حقــوق ســلطوية أو ماليــة أو أدبيــة.
وقــد رأيــت أن أناقــش تلــك االدعــاءات ،لننظــر مــدى قبــول
اإلســام -الرســالة الخالــدة العظيمــة -لتلــك المطالــب والمزاعــم،
التــي أنهكــوا األمــة جريًــا خلفهــا ،وأزهقــت فــي ســبيلها الدمــاء،
واشــتعلت المعــارك مــن كل جانــب ،ومــا زالــت إلــى اليــوم.
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لقــد شــكلت تلــك الســالة ومطالبهــا المتعــددة فتنــة علــى
المســلمين فــي دينهــم وعقيدتهــم ،وكانــت ســببًا فــي الجنايــة علــى
المســلمين فــي فكرهــم ً
أيضــا وعقيدتهــم وأموالهــم ،وقبــل ذلــك
فــي دمائهــم.
لذلــك ،ومــن أجــل مقاصــد شــريعة اإلســام العظيمــة،
وديمومتــه لــكل زمــان ومــكان وعنصــر ،ومــن أجــل أنــي أحــب
ـس أو همــز ِة
رســول اهلل  ،وأكــره أن يُســاء إليــه ولــو بخاطــر ِة نفـ ٍ
عيــن ،وخدمـةً ألمتــي وبنــي قومــي فــي هــذا الزمــان الــذي تكالبــت
ذئــاب األرض وضباعهــا،
علــى دينهــم وأوطانهــم ومقدراتهــم
ُ
وأصبــح دينهــم يرمــى بالعنصريــة واالنحيــاز لنســب دون نســب،
أو عنصــر دون عنصــر أو لســان دون لســان ،وأصبــح يلمــز رســول
وســنته وشــرعه ..مــن أجــل ذلــك كلــه كتبــت هــذا
اهلل وأحاديثــه ُ
الكتــاب ،وقــد جعلتــه علــى فصليــن أو قســمين:
األول :فتنة الساللية في اإلسالم.
والثاني :جناية الساللية على المسلمين.
ومــن اهلل تعالــى أطلــب األجــر والعفــو والمغفــرة عــن كل
أصبــت فمــن اهلل ،وإن أخطــأت فمــن نفســي.
ُ
زلــل ..فــإن
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اللهــم صــل علــى عبــدك ونبيــك محمــد ،النبــي األمــي الكريــم،
واغفــر لــي ولوالــدي وللمســلمين.
أحمد بن علي البتيت
1441 / 7 /20هـ.
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كلكم آلدم ..وآدم من تراب!
خلــق اهلل تعالــى اإلنســان مــن مــادة التــراب ،ولــم يســتث ِن أحـدًا
منهــم بعنصــر آخــر أو إضافــة أخــرى ،وبــث فــي اإلنســان الحيــاة
بنفخــة الــروح فيــه ،ولــم يخصــص أحـدًا مــن بنــي اإلنســان بنفخــة
أخــرى أو إضافيــة ،اللهــم إال مــا كان مــن عيســى ابــن مريــم عليــه
الســام.
وأطلــق علــى الجميــع اســم اإلنســان ،وأســجد المالئكة تشــري ًفا
ألبيهــم األول ،وخلــق مــن ضلــع آدم زوجــه «حــواء» وجعــل منهمــا
تناســل جنــس اإلنســان كله.
فالمخلــوق الثانــي «حــواء» هــو بضعــة مــن آدم ،والمخلــوق
الثالــث مــن بنــي آدم ومــا تــاه إنمــا هــم سلســلة مــن آدم ،كــذا إلــى
آخــر مخلــوق مــن بنــي اإلنســان.
هــذه بدهيــة يعرفهــا الجميــع وال يكابــر فيهــا أحــد إطالقًــا،
لكنهــم بعــد ذلــك يختلفــون فــي فهمهــا وفهــم داللتهــا.
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وقــد مالــت البشــرية عــن هــذه الحقيقــة الواضحــة والمجمــع
عليهــا بينهــم ،لت ِّ
ُفضــل نوعًــا مــن «التربــة» علــى آخــر ،رغــم أن
مصدرهمــا واحــد ،وهــذا شــيء عجيــب!
ولعــل مصــدر هــذه الخطيئــة -تفضيــل بعــض التــراب علــى
بعــض -هــو إبليــس نفســه ،فإنهــا كانــت خطتــه األولــى وخطيئتــه،
حيــن زعــم أنــه أفضــل مــن آدم بعنصــره ،فقــذف هــذه الفكــرة إلــى
بنــي آدم ،ابتــداءً مــن هابيــل وقابيــل ،ثــم مــا تلتهــم مــن أجيــال.
وعلــى كل حــال فقــد كان إبليــس أذكــى ممــن ِّ
يفضــل بعــض
الطيــن علــى بعــض ،فإنــه لــم يــد ِّع التفضيــل بيــن جنــس واحــد

(تــراب وتــراب) بــل بيــن جنســين مختلفيــن (النــار والتــراب) ،وهــو
أمــر يمكــن أن يُناقــش ويُعمــل فيــه الفكــر والنظــر!
وقــد بُعــث النبــي  بعــد آالف الســنين مــن تشــبع البشــر بهــذه
الفكــرة الخاطئــة الخطيئــة ،فأعلــن مناهضتهــا بالقــول والعمــل،
وبنــى شــريعته بأمــر اهلل تعالــى علــى مناهضــة هــذه الفكــرة واعتبارها
الغيــة ،وأنكــر أشــد النكيــر علــى الزاعميــن وهْــ َم التفضيــل بنــاءً
علــى هــذا األســاس الباطــل ،وأســقط كل تفضيــل يبنــى علــى هــذه
الفكــرة اإلبليســية.
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فأعلــن مــرا ًرا وتكــرا ًرا بالحــال والمقــال« :إن اهلل عــز وجــل قــد
وفاجر
أذهــب عنكــم ُعبِّيَّـةَ الجاهليــة ،وفخرهــا باآلبــاء ،مؤمـ ٌن تقــي،
ٌ
شــقي ،أنتــم بنــو آدم وآدم مــن تــراب ،ليدعــن رجــال فخرهــم بأقوام،
إنمــا هــم فحــم مــن فحــم جهنــم ،أو ليكونــن أهــون علــى اهلل مــن
الجِ عــان التــي تدفــع بأنفهــا النتــن»(((.
أذهب عنكم عُبية الجاهلية :أي أثقالها وكبرها وتفاخرها.
أهــون مــن الجِ عــان :الجعــان ،دابَّــة صغيــرة ســوداء تجمــع
الخــراء وتدَّخــره ،وتســتمتع بــدس أنفهــا فيــه وتحريكــه(((!
وفــي روايــة :أن رســول اهلل  خطــب النــاس يــوم فتــح مكــة،
فقــال« :يــا أيهــا النــاس ،إن اهلل قــد أذهــب عنكــم عبيــة الجاهليــة
وتعاظمهــا بآبائهــا ،فالنــاس رجــان :بــر تقــي كريــم علــى اهلل،
وفاجــر شــقي هيــن علــى اهلل ،والنــاس بنــو آدم ،وخلــق اهلل آدم مــن
ُ
َ
َّ ُ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ
﴿ي َأ ُّي َ
تــراب ،قــال اهللٰٓ َ :
كــم ّ ِمــن َذكــر َوأنـ َ ٰ
ـى
ن
ق
ل
خ
ـا
ـ
ن
إ
ـاس
ـ
ٱنل
ـا
ـ
ه
ِ
ٖ
َ َّ
َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ۚ ٓ ْ َّ َ ۡ َ َ ُ
ۡ
وجعلنكــم شــعوبا وقبائِــل لِ عارفــوا إِن أكرمكــم عِنــد ٱللِ
َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َّ َّ َ َ ٌ َ
ٞ
(((
جــرات]
ح ُ
ــم إِن ٱلل عل ِيــم خبِــر [ . »﴾١٣ال ُ
أتقىك ۚ
((( رواه أبو داود ( )5116وغيره.
((( انظر في شرح الحديث والمقصود منه ،عون المعبود شرح سنن أبي داود
(.)22/14
((( رواه الترمذي ( ،)3270وغيره.
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تفضيل
ً
االختيار ليس
فــي الحديــث« :إن اهلل اصطفــى كنانــة مــن ولــد إســماعيل،
واصطفــى ً
قريــش بنــي هاشــم،
قريشــا مــن كنانــة ،واصطفــى مــن
ٍ
واصطفانــي مــن بنــي هاشــم»(((.
واالصطفــاء هنــا هــو االختيــار ،واالختيــار ال يــدل علــى فضــل
خصوصــا بيــن المتماثــات.
فــي ذاتــه ،بــل لعــوارض خارجيــة،
ً
وبنــو إســماعيل إلــى مــا قبــل النبــي  متماثلــون فــي أصــل
الخلقــة ،وهــو التــراب ،بــل وهــم كذلــك متماثلــون فــي موجبــات
التفضيــل الشــرعي الــذي جــاء بــه النبــي  ،وهــو التقــوى والعلــم،
فقــد كانــوا جمي ًعــا مشــركين ،وكانــوا جهل ـةً جمي ًعــا فــي الغالــب،
أمييــن.
والــذي بــدا لــي أن االصطفــاء المقصــود هنــا هــو حفــظ النطفــة
فــي سلســلة آبــاء النبــي  ،إليــه ،حتــى ال تكــون مــن ِســفاح ،وهــو
ـت مــن نــكاح ولــم أخــرج مــن
مــا عبــر عنــه النبــي  بقولــه« :خرجـ ُ
((( رواه مسلم (.)2276
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(((
ـرا فــي الجاهليــة بشــكل كبيــر،
ســفاح»  .فقــد كان الســفاح منتشـ ً
وهــو مــا قطــع النبــي  بنفيــه عــن سلســلة آبائــه ،حفا ًظــا علــى

مقــام النبــوة مــن أن يُقــذف بهــذه العيبــة أو يُتهــم بهــا.
وال يمكــن أن يكــون االصطفــاء هنــا التفضيــل بالنســب ،بــل
لــم يكــن مقطو ًعــا عنــد العــرب -ومنهــم الصحابــة -أن نســب بنــي
هاشــم هــو األفضــل بيــن أنســاب العــرب ،مــع اهتمامهــم بالتفاخــر
فــي مثــل هــذه األمــور كمــا أســلفت ،فعــن المطلــب بــن أبــي وداعة،
قــال :جــاء العبــاس إلــى رســول اهلل  فكأنــه ســمع شــيئًا فقــام
النبــي  علــى المنبــر فقــال« :مــن أنــا؟» قالــوا :أنــت رســول اهلل
عليــك الســام .قــال« :أنــا محمــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد المطلــب،
إن اهلل خلــق الخلــق فجعلنــي فــي خيرهــم فرقــة ،ثــم جعلهــم
فرقتيــن فجعلنــي فــي خيرهــم فرقــة ،ثــم جعلهــم قبائــل فجعلنــي
فــي خيرهــم قبيلــة ،ثــم جعلهــم بيوتــا فجعلنــي فــي خيرهــم بيتــا
وخيرهــم نفســا»((( .فــكان النــاس يتحدثــون فــي أنســاب العــرب
وال يذكــرون لبنــي هاشــم أســبقية فــي هــذا المضمــار ،فأقصــى مــا
يكونــون أنهــم مثــل بقيــة قريــش والعــرب ،وأوضــح مــن هــذا مــا
((( رواه الطبرانــي فــي األوســط ( ،)4728وهــو حديــث حســن ،حســنه
األلبانــي وغيــره.
((( رواه أحمد ( ،)1788والترمذي (.)3608
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رواه العبــاس نفســه ،قــال :قلــت :يــا رســول اهلل إن ً
قريشــا جلســوا
فتذاكــروا أحســابهم بينهــم ،فجعلــوا مَثَلَــك كمثــل نخلــة فــي كبــوة
مــن األرض ،فقــال النبــي « :إن اهلل خلــق الخلــق فجعلنــي مــن
خيرهــم مــن خيــر فرقهــم وخيــر الفريقيــن ،ثــم تخيــر القبائــل
فجعلنــي مــن خيــر قبيلــة ،ثــم تخيــر البيــوت فجعلنــي مــن خيــر
بيوتهــم ،فأنــا خيرهــم نفســا ،وخيرهــم بيتــا»(((.
قولــه( :فجعلــوا َمثَلــك) :أي صفتــك (مثــل نخلــة فــي كبــوة من
األرض) :أي كصفــة نخلــة نبتــت فــي كناســة مــن األرض والمعنــى
أنهــم طعنــوا فــي حســبك((( .والمعنــى المقصــود -واهلل أعلــم-
أنهــم إنمــا يمتدحــون النبــي  ،فهــو كالنخلــة الباســقة التــي نبتــت
فــي مــكان مــن األرض غيــر ذي بــال .وهــذا يعنــي أنــه لــم يكــن عند
العــرب وال قريــش أن نســب بنــي هاشــم هــو األنســب فيهــم!
بــل حيــن ســأل هرقــل أبــا ســفيان قبــل أن يســلم عــن نســب
ـب((( ،ولــم يقــل هــو
النبــي  ،قــال أبــو ســفيان :هــو فينــا ذو نسـ ٍ
أنس ـبُنا!
((( رواه الترمذي (.)3607
((( تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،للمباركفوري (.)54/10
((( رواه البخاري (.)7
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أمــا كالم النبــي  فــي الحديثيــن ،فهــو دليــل علــى اختيــار اهلل
تعالــى لــه مــن جنــس العــرب ،ومــن نــوع منهــم ،ومــن قبيلــة منهــم،
ومــن عشــيرة منهــم ،وهــو اختيــار لحكــ ٍم يعلمهــا هــو ســبحانه،
وهــذا هــو المنســجم مــع مقتضــى كالم اهلل تعالــى المحكــم وكالم
رســوله  البيــن الواضــح ،وســأبين ذلــك فــي الفقــرة التاليــة.
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إن أكرمكم عند الله أتقاكم
ينبغــي أن أنبهــك إلــى أن األغلبيــة مــن أحاديــث التفضيــل بيــن
ـح منهــا فيُــرد
األجنــاس ضعيفــة ،ضعّفهــا فقهــاء الحديــث ،ومــا صـ َّ
إلــى محكــم كالم اهلل تعالــى وكالم رســوله  ،فيُحمــل المتشــابه
علــى المحكــم ،والخفــي علــى الجلــي ،والقليــل علــى الكثيــر،
والمو ِهــم علــى الواضــح البيــن.
وعط ًفــا علــى مــا ســبق ،فــإن القــرآن الكريــم لــم ينــص إال علــى
معياريــن للتفضــل ،همــا التقــوى والعلــم.
المعيار األول :التقوى:
َ َ
َّ ُ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ
كــم ّ
﴿ي َأ ُّي َ
قــال تعالــىٰٓ َ :
ــر
ك
ذ
ِــن
م
ن
ق
ل
خ
ــا
ن
إ
ــاس
ٱنل
ــا
ه
ِ
ٖ
َ ُ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ۚ ٓ ْ َّ َ ۡ َ َ ُ
ـم عِنــدَ
كـ ۡ
وأنــى وجعلنكــم شــعوبا وقبائِــل لِ عارفــوا إِن أكرم
َّ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َّ َّ َ َ ٌ َ
ـم خبِــر[ ﴾١٣ ٞال ُح ُجــرات] وقـ�ال تعالـ�ى:
ـم إِن ٱلل عل ِيـ
ٱللِ أتقىكـ ۚ
ُ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ
ْ َ ٰٓ َ
ٱلصٰل َ
ـر ٱل ۡ َ
ـم َخـ ۡ ُ
ـك ُهـ ۡ
ٰ
ـ
ئ
ل
و
أ
ـت
ـ
ِح
﴿إِن ٱلِيــن ءامنــوا وع ِملــوا
ب َّيـةِ
ِ
ِ
ِ
[ ﴾٧البيِّنــة] ،وغيرهــا مــن اآليــات.
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وهــذه نصــوص قاطعــة فاصلــة ،ال يجــوز التنكــب عنهــا لفه ـ ٍم
غيــر مســتقيم لحديــث أو فتــوى فقيــه ومــا شــابه ،فــأي ُظلم ـ ٍة هــي
أن ينــص القــرآن بصريــح العبــارة أن اهلل خلــق الخلــق بأنســابهم
وشــعوبهم وقبائلهــم -أي خلقهــم مــن تــراب -ثــم بعــد ذكــر الخلــق
َّ َ ۡ َ َ ُ
كــمۡ
مباشــرة ذكــر ســبب التفضيــل والكرامــة والتقديــم ﴿إِن أكرم
َ َّ َ ۡ َ ٰ ُ
كـ ۡ
عِنــد ٱللِ أتقى
ـم﴾ ،ثــم نزعــم مفضــات أخــرى؟!
ۚ
فــإن أُهمــل هــذا النــص الــذي هــو كالشــمس وضو ًحــا وبيانًــا
ثــم ذهبنــا ننبــش مختلــف الحديــث ومُسـ َّودَات األفهــام؛ فهــو الزيــغ
المســتطير!
ثــم انظــر كيــف ختــم هــذا الحكــم والقــرار بقولــه﴿ :إ َّن َّ َ
ٱلل
ِ
ٌ َ
َعل
ِيــم خبِــر ،﴾ٞفكأنــه يقــول :اهلل تعالــى الــذي خلــق الخلــق
وجعلهــم شــعوبًا متنوعــة ،وقبائــل متعــددة ،هــو وحــده العليــم
الخبيــر بمــن هــو الكريــم منهــم والشــريف الرفيــع ،فحــدده ووضحه
بأنــه «األتقــى» وليــس النســيب أو الحســيب ..ألنهــم جمي ًعــا تــراب!
فالعليــم الخبيــر ينــص علــى معيــار التفضيــل ،وأنــه التقــوى،
وبعــض يصــر علــى أنــه هــو أعلــم وأخبــر ،فينــص علــى معاييــر
ٌ
النســب والحســب!
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وهذا خذالن وتنكب عن واضحات القرآن المبين.
واآليــة األخــرى أكثــر شـ ً
ـمول ،فقــد نصــت علــى أن المعيــار
مــن بيــن جميــع البريــات هــو اإليمــان والعمــل الصالــح.
فأدخلــت األجنــاس كلهــا وربمــا المخلوقــات جميعًــا فــي
َ ُۡ َۡ
ب َّيــةِ﴾ ،وشــملت فــي موجــب
الحصــر ،تحــت قولــه﴿ :خــر ٱل ِ
َ َُ ْ َ َ ُ ْ
التفضيــل جميــع أنــواع األســباب تحــت قولــه﴿ :ءامنــوا وع ِملــوا
َّ َ
ــت﴾ ،فهــل رأيــت النســب داخــل فــي هــذا الشــمول؟!
ٱلصٰل ِحٰ ِ

المعيار الثاني :العلم:

َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َ
ُ ۡ َ ۡ
ـل ي َ ۡسـ َ
ـن ل
ـتوِي ٱلِيــن يعلمــون وٱلِيـ
قــال تعالــى﴿ :قــل هـ
َ
ۡ
ََُۡ َ
ـر أُ ْولُــوا ْ ٱل ۡل َ
ـونۗ إ ِ َّن َمــا َي َت َذ َّكـ ُ
ٰ
يعلمـ
ـب [ ﴾٩ال ُّز َمــر] ،وقـ�ال تعالـ�ى:
ـ
ب
ِ
َ َ ُ ۡ َ َ َّ ُ ْ ۡ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ
َ
َ
ٰ
ِــس
﴿يأيهــا ٱلِيــن ءامنــوا إِذا قِيــل لكــم تفســحوا ِف ٱلمجل ِ
َّ ُ َ ُ ۡ َ
َ
َ ۡ َ ُ ْ ۡ
ـزوا ْ يَ ۡرفَــعِ َّ ُ
ـزوا ْ فَٱنـ ُ ُ
ـل ٱنـ ُ ُ
ـحوا َيف َســحِ ٱلل لكـ
فٱفسـ
ٱلل
ـمۖ ِإَوذا قِيـ
ُ
َّ
ۡ
ۡ
ْ
ْ
ُ
ـم َد َر َ
جٰــت َو َّ ُ
ِنكـ ۡ
ِيــن أوتُــوا ٱلعِلـ َ
ـم َوٱل َ
َّٱل َ
ٱلل ب ِ َمــا
ِيــن َء َام ُنــوا م
ٖۚ
ُ ۡ َ ۡ
َ ُ َ َ
ت ۡع َملــون خبِــر[ ﴾١١ ٞالمجادلــة] ومنــه قولــه تعالــى﴿ :قــل هــل
َۡۡ َ َ ۡ
ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ي َ ۡسـ َ
َ
ـتوِي ٱلعـ ٰ
ـى وٱل ِصــرۚ أفــا تتفكــرون [ ﴾٥٠األنعــام] ،وغيرهــا
مــن اآليــات التــي قدمــت العلمــاء ونصــت علــى تفضيلهــم.
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وهــذه القضيــة رغــم بدهيتهــا إال أن الحــق ســبحانه ينبــه على أنه
ال يتذكرهــا ويعقلهــا إال ﴿أُ ْولُــوا ْ ۡٱلَ ۡل َ
ٰ
ـب﴾ ،كمــا فــي اآلية الســابقة،
ـ
ب
ِ
فأصحــاب العقــول هــم مــن يدركــون أســباب التفضيــل الحقيقيــة

التــي رتبهــا اهلل تعالــى ،أمــا غيرهــم فيفاضلــون بيــن متماثــات ،وال
عالقــة لألشــخاص فيهــا ،وليســت مــن مكتســباتهم.
فكيــف يفرقــون تفضيـ ً
ـا بيــن طيــن وطيــن؟! وتــراب وتــراب؟!
أمــرا خار ًجــا عــن ســعي
وكيــف يجعلــون مقيــاس التفضيــل
ً
المخلــوق؟! فهــل ألن اهلل خلقــك مــن نطف ـ ِة فــان تكــون ممي ـزًا؟
ونطفــة فــان هــذا أليــس تعــود فــي النهايــة إلــى نطفــة شــخص
واحــد هــو آدم ،فكيــف تتفاضــل إذًا؟
ـص كيــف جعــل ميــزان الرفعــة فــي اآليــة الثانيــة هو
وانظــر بفحـ ٍ
«العلــم» المكتســب ،بعــد التقــوى كذلــك ،فالرفعــة والشــرف يكونــا
للذيــن آمنــوا وأوتــوا العلــم ،للذيــن حققــوا النقــاء الروحــي والثــراء
العقلــي ..فهــل وجــدت فــي القــرآن الكريــم مــا يجعــل الميــزان فــي
التفضيــل للنســب والنُطــف؟! اللهــم حاشــا.
لقــد جعــل القــرآن الكريــم معيــار التفضيــل هــو التقــوى
واإليمــان بــاهلل والعمــل الصالــح والعلــم النافــع ،فهــل رأيــت
20
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التفضيــل بالنســب والحســب والقبيلــة والســالة داخــل فــي معاييــر
القــرآن الكريــم؟
هل النسب من التقوى؟
هل القبيلة من اإليمان باهلل؟
هل الساللة من عمل الصالحات؟
هل الحسب من العلم؟
وإذا كان كذلــك ،فكيــف تُكتســب هــذه األشــياء؟ كيــف يمكــن
أن يُكتســب النســب والقبيلــة والســالة والحســب؟!
إنهــا معاييــر غيــر صالحــة للتفضيــل ،وهــي ضــد الفطــرة
والعقــل ،وال شــك ســتكون ضــد الشــرع.
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نقاش هادئ..
ـت :كيــف نصنــع باألحاديــث التــي جعلــت ســالة بنــي
فــإن قلـ َ
هاشــم خيــر ســالة ،وجعلــت مــن قريــش خيــر القبائــل ،إلــى غيــر
ذلــك؟
ـرت إلى شــيء مــن ذلــك فيمــا ســبق ،وأزيده
قلـ ُ
ـت لــك :قــد أشـ ُ
حــا ،فأحاديــث التفضيــل بالنســب والتــراب والنُطــف ال
هنــا توضي ً
تخلــو مــن حالتيــن ،إمــا أحاديــث ضعيفــة ،وهــي األكثــر ،وال يخفاك
ســبب كثرتهــا ،وال يهولنَّــك وجودهــا كذلــك ،فقــد تفحصهــا نُقــاةُ
الحديــث ونقــادُه ،كمــا فحصــوا عشــرات األلــوف مــن األحاديــث
المزيفــة والمصنوعــة.
والحالــة الثانيــة ،أن تكــون األحاديــث صحيحــة مــن حيــث
الســند ،ولكنهــا مــن مختلــف الحديــث الــذي يحتــاج لتوضيــح
وشــرح وبيــان.
حكــرا علــى فقيــه أو مدرســة ،بــل
وشــرحها وبيانهــا ليــس
ً
علــى األمــة بفقهائهــا أن تنتهــض لحديــث رســول اهلل  ،فتوضحــه
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وتبينــه بمــا ينســجم مــع مقاصــد شــريعته وبمــا يتوافــق مــع كتــاب
اهلل تعالــى.
فــا شــك أنــه ال تعــارض بيــن كتــاب اهلل تعالــى وبيــن ســنة
رســوله  ،بــل أبعــد مــن ذلــك ال يمكــن أن تتعــارض الســنة مــع
نفســها.
فقــل لــي ،كيــف نصنــع بمثــل هــذه األحاديــث المتكاثــرة التــي
تنــص علــى أن الفضــل ال يكــون بعــرقٍ أو نســب أو قبيلــة أو بيــاض
أو ســواد أو غيــر ذلــك ،وإنمــا بالتقــوى والعمــل الصالــح ،والشــأن
فــي ذلــك كمــا القــرآن نــص ونطــق.

فمن ذلك:
عــن جابــر بــن عبــد اهلل قــال :خطبنــا رســول اهلل  فــي وســط
أيــام التشــريق خطبــة الــوداع ،فقــال« :يــا أيهــا النــاس ،إن ربكــم
واحــد ،وإن أباكــم واحــد ،أال ال فضــل لعربــي علــى عجمــي ،وال
لعجمــي علــى عربــي ،وال ألحمــر علــى أســود ،وال أســود علــى
أحمــر ،إال بالتقــوى ،إن أكرمكــم عنــد اهلل أتقاكــم ،أال هــل بلغت؟»،
23

فتنة السلالية
في الإسلام

قالــوا :بلــى يــا رســول اهلل ،قــال« :فليبلــغ الشــاهد الغائــب»(((.
وعــن عمــرو بــن العــاص ،قــال :ســمعت رســول اهلل  جهــا ًرا
غيــر ســر ،يقــول« :أال إن آل أبــي ،يعنــي فالنًــا ،ليســوا لــي بأوليائــي،
إنمــا وليــي اهلل وصالــح المؤمنيــن»((( .قــال الحافــظ( :قولــه :إن
آل أبــي ،كــذا لألكثــر بحــذف مــا يضــاف إلــى أداة الكنيــة وأثبتــه
المســتملي فــي روايتــه لكــن كنــى عنــه فقــال آل أبــي فــان)(((.
وعــن أبــي هريــرة  ،قــال :ســئل رســول اهلل  أي النــاس
أكــرم؟ قــال« :أكرمهــم عنــد اهلل أتقاهــم» قالــوا :ليــس عــن هــذا
نســألك قــال« :فأكــرم النــاس يوســف نبــي اهلل ابــن نبــي اهلل ،ابــن
نبــي اهلل ابــن خليــل اهلل» ،قالــوا :ليــس عــن هــذا نســألك ،قــال:
«فعــن معــادن العــرب تســألوني» قالــوا :نعــم ،قــال« :فخياركــم فــي
الجاهليــة خياركــم فــي اإلســام إذا فقهــوا»((( .والمقصــود بخيــر
الجاهليــة أي :مــن كان فيهــم علــى خيــر وحســن خلــق وبــر ،فــإن
أســلم ُحســبت لــه ،وليــس المقصــود خيــر النســب ،فــإن بــال
الحبشــي أفضــل مــن العبــاس عــم النبــي  باتفــاقٍ  ،وذلــك لســابقة
((( البيهقي في شعب اإليمان ( ،)4774وغيره ،وصححه األلباني وغيره.
((( رواه البخاري ( ،)5990مسلم (.)366
((( فتح الباري (.)490/10
((( رواه البخاري (.)4689
24

فتنة السلالية
في الإسلام

بــال إلــى اإلســام والهجــرة ،وتأخــر العبــاس ،ولــو كانــت الخيريــة
فــي الحديــث هــي النســب لــكان العبــاس أفضــل لتســاويه فــي
اإلســام بعدهــا مــع بــال.
وعــن أبــي هريــرة ،قــال :قــام رســول اهلل  حيــن أنــزل اهلل:
ََ
َ َ َ َۡ ۡ
َ
َ
ۡ
َ
﴿وأنــذِر عشِ ــرتك ٱلقربِــن [ ﴾٢١٤الشــعراء] ،قــال« :يــا معشــر
قريــش  -أو كلمــة نحوهــا  -اشــتروا أنفســكم ال أغنــي عنكــم من اهلل
شــيئًا ،يــا بنــي عبــد منــاف ال أغنــي عنكــم مــن اهلل شــيئًا ،يــا عبــاس
بــن عبــد المطلــب ال أغنــي عنــك مــن اهلل شــيئًا ،ويــا صفيــة عمــة
رســول اهلل ال أغنــي عنــك مــن اهلل شــيئًا ،ويــا فاطمــة بنــت محمــد
ســليني مــا شــئت مــن مالــي ال أغنــي عنــك مــن اهلل شــيئًا»(((.
وعــن أبــي هريــرة ،قــال :قــال رســول اهلل « :مــن بطــأ بــه
عملــه ،لــم يســرع بــه نســبه»(((.
إلى غير ذلك من النصوص المتكاثرة الموافقة لصريح القرآن
ِ
وواضحه ،وسيرةُ النبي  وأيامه ترجمةٌ دقيقة لهذه النصوص ،فلم
شخصا لقبيلته أو حسبه ،بل السبق منه لمن
يقدم أحدًا لنسبه ،ولم يميز
ً
له السبق في الفضل والتقوى والعلم والعمل.
((( رواه البخاري ( ،)4771ومسلم (.)351
((( رواه مسلم (.)2699
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قــال :هــذه األحاديــث يمكــن أن نؤولهــا لتوافــق أحاديــث فضل
النســب وشرفه!
ـت :ســبحان اهلل! فهــل نــؤول اآليــات كذلــك لتوافــق فهمــك
قلـ ُ
لألحاديــث؟!
إن هــذا التعســف فــي تنــاول كالم اهلل تعالــى وكالم رســوله ،
مــن أجــل إثبــات شــيء كان مــن أول مقاصــد الشــريعة هدمــه؛ لَهــو
صــورة مــن صــو ِر قبــح هــذا األمــر ،فلــو لــم تكــن هــذه الفكــرة
قــد اســتحوذت علــى القلــب والعقــل ،وغطــت بنعرتهــا علــى نــور
البصيــرة لمــا احتجنــا لتأويــل كالم اهلل تعالــى بمثــل هــذه الطريقــة.
إن آيــات القــرآن الكريــم كالشــمس وضو ًحــا فــي النــص علــى
كالم آخــر البـ َّد وأن يخضــع
محــددات التفضيــل بيــن الخلــق ،وأي
ٍ
لوضــوح القــرآن وســلطانه وحكمــه ،فالقــرآن مهيمــن علــى كل كالم
وحاكــم لــه وعليــه.
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ماذا عن قريش؟
مــا قلنــاه عــن التفضيــل بالنســب الهاشــمي يقــال بمثلــه فــي
قريــش ،ومــا ورد مــن نصــوص موهمــة فــي الشــأن يجــب أن تــرد
إلــى محكــم القــرآن والســنة.
ومــن مهمــات مــا ينبغــي لــك أن تدركــه ،وهــو معــروف ،أن
القبيلــة القرشــية هــي التــي وقفــت حجــر عثــرة أمــام دعــوة النبــي
بقــوم آخريــن.
الكريــم مــن أول يــوم ،حتــى أظهــره اهلل عليهــم
ٍ
فمــن الــذي ك ـ ّذب النبــي  وآذاه فــي حالــه ودعوتــه؟ ومــن
الــذي نبــزه بالنعــوت المقيتــة ،فقالــوا :ســاحر ،كــذاب ،مجنــون،
مذمــم ..الــخ؟
أليست ً
قريشا؟
فكيــف تكــون لهــا األفضليــة؟ وبمــاذا اســتحقت األفضليــة؟!
وبمــاذا قيســت األفضليــة؟
أبتكذيــب اهلل ورســوله؟! أم بمحاربــة رســول اهلل ومالحقتــه
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فــي الطرقــات واألســواق والقبائــل ،والصــد عــن دعوتــه وتعذيــب
أتباعــه؟!
لقــد وصــل الحــال مــع أذاهــم إلــى قــال لهــم  ،وهــو الصابــر
الحليــم« :لقــد جئتكــم بالذبــح» .عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن
العــاص ،قــال :قلــت لــه :مــا أكثــر مــا رأيــت ً
قريشــا أصابــت مــن
رســول اهلل  ،فيمــا كانــت تظهــر مــن عداوتــه؟
قــال :حضرتهــم وقــد اجتمــع أشــرافهم يومًــا فــي الحجــر،
فذكــروا رســول اهلل  ،فقالــوا :مــا رأينــا مثــل مــا صبرنــا عليــه
مــن هــذا الرجــل قــط ،ســفه أحالمنــا ،وشــتم آباءنــا ،وعــاب ديننــا،
وفــرق جماعتنــا ،وســب آلهتنــا ،لقــد صبرنــا منــه علــى أمــر عظيــم،
أو كمــا قالــوا ،قــال :فبينمــا هــم كذلــك ،إذ طلــع عليهــم رســول
اهلل  ،فأقبــل يمشــي ،حتــى اســتلم الركــن ،ثــم مــر بهــم طائ ًفــا
بالبيــت ،فلمــا أن مــر بهــم ،غمــزوه ببعــض مــا يقــول!
قــال :فعرفــت ذلــك فــي وجهــه ،ثــم مضــى ،فلمــا مــر بهــم
الثانيــة ،غمــزوه بمثلهــا ،فعرفــت ذلــك فــي وجهــه ،ثــم مضــى ،ثــم
مــر بهــم الثالثــة ،فغمــزوه بمثلهــا.
فقــال« :تســمعون يــا معشــر قريــش ،أمــا والــذي نفــس محمــد
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بيــده ،لقــد جئتكــم بالذبــح» ،فأخــذت القــوم كلمتــه ،حتــى مــا منهــم
رجــل إال كأنمــا علــى رأســه طائــر واقــع حتــى إن أشــدهم فيــه وصاة
قبــل ذلــك ليرفــؤه بأحســن مــا يجــد مــن القــول حتــى إنــه ليقــول:
انصــرف يــا أبــا القاســم انصــرف راشـدًا فــواهلل مــا كنــت جهـ ً
ـول!
قــال :فانصــرف رســول اهلل  حتــى إذا كان الغــد اجتمعــوا
فــي الحجــر وأنــا معهــم ،فقــال بعضهــم لبعــض ذكرتــم مــا بلــغ
منكــم ومــا بلغكــم عنــه حتــى إذا بادأكــم بمــا تكرهــون تركتمــوه،
فبينمــا هــم فــي ذلــك إذ طلــع عليهــم رســول اهلل  فوثبــوا إليــه
وثبــة رجــل واحــد فأحاطــوا بــه يقولــون لــه :أنــت الــذي تقــول كــذا
وكــذا .لمــا كان يبلغهــم عنــه مــن عيــب آلهتهــم ودينهــم ،قــال فيقول
رســول اهلل « :نعــم أنــا الــذي أقــول ذلــك» .قــال فلقــد رأيــت
رجـ ً
ـا منهــم أخــذ بمجمــع ردائــه .قــال :وقــام أبــو بكــر الصديــق
َ
َ
َُ َ
َُُۡ َ َ ُ ً
ـول َر ّ َ
ب﴾؟ ثــم
ـ
ق
ي
ن
أ
ـا
دونــه يقــول وهــو يبكــي﴿ :أتقتلــون رجـ
ِ
انصرفــوا عنــه(((.
وقــد روى البخــاري قريبًــا مــن هــذه القصــة ،قــال :بينــا رســول
اهلل يصلــي بفنــاء الكعبــة ،إذ أقبــل عقبــة بــن أبــي معيــط فأخــذ
بمنكــب رســول اهلل  ،ولــوى ثوبــه فــي عنقــه فخنقــه بــه خن ًقــا
((( رواه أحمد في المسند ( ،)7036وصححه أحمد شاكر واأللباني وغيرهما
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شــديدًا ،فأقبــل أبــو بكــر فأخــذ بمنكبــه ودفــع عــن رســول اهلل
َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ ً َ َ ُ َ َ ّ َ َّ ُ َ َ ۡ ٓ ُ
ـد َجا َءكــم
 ،وقــال﴿ :أتقتلــون رجــا أن يقــول ر ِب ٱلل وقـ
َّ ّ ُ
ۡ َ
ك ۡ
ــمۖ ﴾((( [غافــر]28 :
بِٱلَ ّيِنٰ ِ
ــت مِــن رب ِ
فتأمــل كيــف هددهــم بهــذا التهديــد بالــغ الرعــب ،ومــا ذلــك
إال لتماديهــم فــي أذيتــه وأذيــة أصحابــه ،وهــذا التهديــد لــه معنــى
صحيــح بــا شــك  ،وال ينبغــي أن يثيــر الحيــرة فــي نفســك وال
فــي نفــس أي عاقــل ،فالمقصــود بالذبــح هــم أشــخاص معينــون
محــدودون  ،وهــم أولئــك الذيــن يصــرون علــى الكفــر بــاهلل ،
وعلــى حــرب اإلســام وأهلــه  ،واضطهــاد المســتضعفين ،والتســلط
علــى النســاء والشــيوخ مــن المؤمنيــن ،لفتنتهــم عــن دينهــم ،وفرض
مبادئهــم وأفكارهــم بالــدم والتعذيــب والتنكيــل ،هــؤالء هــم الذيــن
قتلــوا أصحــاب رســول اهلل  شــر تقتيــل ،طعنــوا ســمية زوجــة
ً
بــال
ياســر فــي عفتهــا ،وقتلــوا ياســر فــي شــيخوخته ،وعذبــوا
بالرمضــاء ،وه ّمــوا بقتــل خيــر الخلــق محمــد  ،ولــم يتركــوا
أســلوبًا مــن أســاليب التعذيــب والظلــم إال مارســوه علــى هــذه
الفئــة المؤمنــة ،حتــى اضطروهــم إلــى الهجــرة إلــى الحبشــة،
مكفكفيــن جراحهــم ،ومتحمليــن آالمهــم ،لعلهــم يجــدون لــدى
((( رواه البخــاري ( ،)4815وانظــر :فتــح البــاري ( ،)170-166/7للوقوف
علــى روايــات الحديث.
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ملــك الحبشــة طعــم الراحــة واألمــان ..هــذا بعــض مــا فعلتــه هــذه
الفئــة مــن مجرمــي كفــار قريــش مــع المؤمنيــن ،أمــا عــن تطاولهــم
علــى رب العبــاد فذلــك شــأن آخــر ،حــكاه اهلل عنهــم فــي عشــرات
اآليــات فــي القــرآن الكريــم .ألهــذا الحــد ينســى العاقــل مــا فعلــه
هــؤالء المجرمــون بالمؤمنيــن المســتضعفين ،وينســى أيــام العــذاب
والهــوان التــي ذاقوهــا ممــا يتقطــع لــه قلــب كل إنســان وهــو يقــرأ
صفحاتهــا((( ،ثــم بعــد ذلــك يراهــم األفضــل ،ولهــم األفضليــة،
ال لشــيء إال أنهــم قريــش!! أهكــذا تقــاس األمــور فــي موازيــن
العقــول؟!
ً
قريشــا،
وفــي صحيــح مســلم« :وإن اهلل أمرنــي أن أحــرق
فقلــت :رب إذا يثلغــوا رأســي فيدعــوه خبــزة ،قــال :اســتخرجهم
كمــا اســتخرجوك ،واغزهــم نغــزك ،وأنفــق فســننفق عليــك ،وابعــث
ً
جيشــا نبعــث خمســة مثلــه ،وقاتــل بمــن أطاعــك مــن عصــاك»(((.
فيتضــح مــن التهديــد المتكــرر شــيئين :مــدى عنادهــم وطغيانهــم،
وأنــه ال اعتبــار ألي مفضــل أو تفضيــل غيــر اإليمــان بــاهلل وطاعــة
رســوله ،وإال لــكان شــفع شــيء مــن ذلــك لهــم.
لقــد دعانــا لهــذا القــول تبيــان األصــل ،حتــى ال نبقــى فــي حيــرة
((( هذه الجملة مستفادة من موقع اإلسالم سؤال وجواب ،بتصرف.
((( رواه مسلم ( ،)2865وغيره.
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مــن ديننــا ،فهــو ديــن الرســالة الخالــدة للعالميــن ،وليــس ألســرتين
أو ثــاث فــي قبيلــة قريــش.
وال شــك أن مــن قريــش مــن كان لــه الســبق فــي اإليمــان
بمحمــد  ،لكــن هــذا ال يعنــي تفضيـ ً
ـا عا ًمــا ،كمــا ال يعنــي عموم
جحودهــم قد ًحــا فــي عمومهــم.
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القرآن نزل بلغة قريش
ثــم مــاذا؟ لغــة قريــش هــي لغــة العــرب كلهــا ،نعــم لهــا
اختيــارات لغويــة فهــل لهــم فضيلــة بتلــك األلفــاظ التــي نزلــت
بلغتهــم وليــس للعــرب كلهــم فضيلــة بلغــة القــرآن كلــه؟
واختيــار القــرآن أللفــاظ قبائــل أخــرى كالحميريــة وغيرهــا،
لمــاذا ال يكــون دليــل أفضليــة لتلــك القبائــل علــى قريــش وغيرهــا؟
بــل لقــد اختــار القــرآن الكريــم ألفا ًظــا ليســت فــي العربيــة
كلهــا ،فأخــذ مــن الفارســية والســريانية وغيرهــا مــن اللغــات ،فهــل
هــو دليــل علــى فضلهــم علــى قريــش وبقيــة العــرب؟!
أب ْ َع ـ َد مــن ذلــك ،لقــد أنــزل اهلل تعالــى ُكتبًــا قبــل القــرآن علــى
طوائــف كثيــرة مــن خلقــه ،فالتــوراة نزلــت علــى اليهــود ،واإلنجيــل
نــزل علــى النصــارى ،وصحــف إبراهيــم وغيرهــا ،فهــل لهــؤالء
األقــوام فضــل علــى بقيــة النــاس ألنــه نــزل بلغاتهــم كالم هلل
ســبحانه؟!
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أنــزل اهلل تعالــى كتابــه بالعربيــة لحكــم ليــس منهــا فضــل العربي
علــى غيــره ،واختــار بعــض ألفــاظ قريــش لحكــم كذلــك ليــس منهــا
فضــل نســبهم ،وإال لدخلنــا فــي دوامــة التفضيــل كمــا ســبق ..فــإن
كانــت هــذه موجبــات تفضيــل فــك ٌل لــه منهــا نصيــب.
فــإذا علمــت ذلــك ،فاعلــم أن ً
قريشــا ك ّذبــت اهلل ورســوله،
وصدقهمــا األنصــار ،فنصــروا اهلل ورســوله ،ثــم مــن حولهــم مــن
العــرب ،حتــى أظهــر اهلل دينــه علــى قريــش وهــي كارهــة.
فالتفضيل هنا محله ،في السبق إلى التقوى واإليمان.
فــإن كان األمــر كذلــك فــي الصــدر األول مــن قريــش،
لــم يفضلهــم نســبهم علــى مــا ســبقهم النــاس بــه مــن اإليمــان
ً
مفضــا لذرياتهــم وســالتهم؟!
والتصديــق ،فكيــف يكــون ذلــك
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نسبا؟
هل بنو هاشم أفضل
ً
مــع أن اإلســام ونبيــه  قــد وضــع هــذه ال ُعبِّيّــة الجاهليــة،
ولــم يجعلهــا معيــا ًرا أب ـدًا ألي شــيء فضـ ً
ـا عــن أن تكــون معيــار
تفضيــل ،إال أنــه مــن الممكــن تماشـيًا مــع الحالــة التــي أصيــب بهــا
طائفــة كبيــرة منهــم ،أن نســأل :لقــد بنيتــم نتائــج كثيــرة علــى مقدمــة
غيــر ثابتــة ،فهــل كانــت العــرب تعــد بنــي هاشــم أفضــل نســب
فيهــا؟!
ســقت لــك قبــل قليــل كالم العبــاس عــم النبــي  ،ونظــرة
العــرب وقريــش بالــذات لبنــي هاشــم ،فقــد قــال« :يــا رســول اهلل إن
ً
قريشــا جلســوا فتذاكــروا أحســابهم بينهــم ،فجعلــوا َمثَلَــك كمثــل
نخلــة فــي كبــوة مــن األرض» .ويمكنــك أن تعــود قليـ ً
ـا هنــا لتــرى
معنــى كالمــه وتخريــج هــذا األثــر ،وال يخافــك أن الجالســين
صحابــة مــن قريــش ،وهــم ال يعــدون بنــي هاشــم أعالهــم.
إضافــة إلــى ذلــك قــول أبــي ســفيان قبــل أن يســلم حيــن ســأله
ـب»،
هرقــل عــن نســب النبــي  ،قــال أبــو ســفيان« :هــو فينا ذو نسـ ٍ
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ولــم يقــل هــو أنسـبُنا! وكل ذلــك قــد ســبق بيانــه.
ـر آخــر :فحيــن بُعــث النبــي  ك َّذبته عامــة قريــش ،وكان من
أمـ ٌ
ـل فــي لحظــة اعتــراف:
أبــرز أســباب تكذيبهــم لــه مــا قالــه أبــو جهـ ٍ
تنازعنــا نحــن وبنــو عبــد منــاف الشــرف ،أطعمــوا فأطعمنــا ،وحملوا
فحملنــا ،وأعطــوا فأعطينــا ،حتــى إذا تجاثينــا علــى الركــب وكنــا
كفرســي رهــان قالــوا :منــا نبــي يأتيــه الوحــي مــن الســماء ،فمتــى
تُــدرك هــذه؟! واهلل ال نؤمــن بــه أبـدًا ،وال نصدقــه(((.
فلــم يكونــوا يــرون بني عبــد المنــاف ومنهــم بنو هاشــم األفضل
نســبًا ،وهنــا أنبهــك للفتــة مهمــة :فهــذا الجاهلــي أبــو جهــل كان
فــي هــذا النــص أعقــل مــن ممــن يدعــون التفضيــل بالنســب مطل ًقــا،
فانظــر فــي كالمــه ومــا أودع فيــه مــن معاييــر التفضــل« :أطعمــوا
فأطعمنــا ،وحملــوا فحملنــا ،وأعطــوا فأعطينــا» ،فجعــل المعيــار هــو
اإلكــرام والعطــاء ،ال مجــرد أنهــم ِمــن ول ـ ٍد فــان أو عــان ،وهــذا
مــا طــوره اإلســام بع ـ ُد فوســع المعيــار ليكــون التقــوى والعلــم،
فيدخــل ضمنــه اإلطعــام واإلعطــاء.
أمــر آخــر :مــن األســباب التــي ســجلها القــرآن علــى قريــش
ٌ
ََ ُ
وغيرهــا فــي تكذيبهــم لرســالة النبــي  أنهــم قالــوا﴿ :وقالــوا
((( كتاب السير والمغازي ،البن إسحاق (.)190/1
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َ َۡ ُ ّ َ َٰ َ ُۡ ۡ َ ُ
ِّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ
ع َر ُ
ان َ َ ٰ
ـم ﴾٣١
ـ
ج
ـزل هــذا ٱلقــرء
ـن ع ِظيـ ٍ
ـل مــن ٱلقريتـ ِ
لــول نـ ِ
ٖ
ُّخــرف] ،قــال ابــن جريــر :يقــول تعالــى ذكــره :وقــال هــؤالء
[الز ُ
المشــركون بــاهلل مــن قريــش لمــا جاءهــم القــرآن مــن عنــد اهلل :هــذا
ســحر ،فــإن كان ح ًقــا فهــا نــزل علــى رجــل عظيــم مــن إحــدى
هاتيــن القريتيــن مكــة أو الطائــف.
واختلــف فــي الرجــل الــذي وصفــوه بأنــه عظيــم ،فقالــوا :هــا
نــزل عليــه هــذا القــرآن ،فقــال بعضهــم :هـ ّ
ـا نــزل علــى الوليــد
بــن ال ُمغيــرة المخزومــي مــن أهــل مكــة ،أو حبيــب بــن عمــرو
بــن عميــر الثقفــي مــن أهــل الطائــف ..وقــال آخــرون :بــل ُعنِــي
بــه ُعتْب ـةُ بــن ربيعــة مــن أهــل مكــة ،وابــن عبــد ياليــل ،مــن أهــل
الطائــف ..وقــال آخــرون :بــل عنــي بــه مــن أهــل مكــة :الوليــد بــن
ال ُمغيــرة ،ومــن أهــل الطائــف :ابــن مســعود ..وقــال آخــرون :بــل
عنــي بــه مــن أهــل مكــة :الوليــد بــن المغيــرة ،ومــن أهــل الطائــف:
كنانــة بــن عَبــد بـ ِن عمــرو ..وأولــى األقــوال فــي ذلــك بالصــواب
مخبــرا عــن هــؤالء المشــركين
أن يقــال كمــا قــال جــ ّل ثنــاؤه،
ً
َ
َ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ ّ َ َٰ َ ُۡ ۡ َ ُ َ
ّ َ َۡ ََۡ ۡ
ع َر ُ
ٰ
ــن
ت
ي
ر
ق
ٱل
ِــن
م
ــل
ج
ــزل هــذا ٱلقــرءان
ِ
﴿وقالــوا لــول ن ِ
ٖ
َ
يــم  ﴾٣١إذْ كان جائــزًا أن يكــون بعــض هــؤالء ،ولــم يضــع
ع ِظ ٍ
اهلل تبــارك وتعالــى لنــا الداللــة علــى الذيــن عنــوا منهــم فــي كتابــه،
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وال علــى لســان رســوله  ،واالختــاف فيــه موجــود علــى مــا
بيَّنــت(((.
فاعتــراض المشــركين مــن قريــش وغيرهــا علــى رســالة النبــي
الكريــم كان مــن حيثيــة أنهــم تمنــوا نــزول القــرآن على رجــل عظيم،
بالجــاه والمــال فيمــا يعرفونــه مــن أنفســهم ،قــال الفخــر الــرازي:
اعلــم أن هــذا هــو النــوع الرابــع :مــن كفرياتهــم التــي حكاهــا
اهلل تعالــى عنهــم فــي هــذه الســورة ،وهــؤالء المســاكين قالــوا:
منصــب رســالة اهلل منصــب شــريف فــا يليــق إال برجــل شــريف،
وقــد صدقــوا فــي ذلــك إال أنهــم ضمــوا إليــه مقدمــة فاســدة وهــي
أن الرجــل الشــريف هــو الــذي يكــون كثيــر المــال والجــاه ومحمــد
ليــس كذلــك فــا تليــق رســالة اهلل بــه ،وإنمــا يليــق هــذا المنصــب
برجــل عظيــم الجــاه كثيــر المــال فــي إحــدى القريتيــن وهــي مكــة
والطائــف ..ثــم أبطــل اهلل تعالــى هــذه الشــبهة مــن وجهيــن األول:
َُ ۡ َۡ ُ َ
َ
ون َر ۡ َ
حـ َ
ـت َر ّبِــكۚ﴾ [الزخــرف ،]32:وتقريــر هذا
ســم
قولــه﴿ :أهــم يق ِ
الجــواب مــن وجــوه أحدهــا :أنــا أوقعنــا التفــاوت فــي مناصــب
الدنيــا ولــم يقــدر أحــد مــن الخلــق علــى تغييــره فالتفــاوت الــذي
أوقعنــاه فــي مناصــب الديــن والنبــوة بــأن ال يقــدروا علــى التصريــف
((( تفســير الطبــري ،بتصــرف ( ،)594/21وينظــر فيــه الروايــات التــي ســاقها
 تحــت كل قــول.
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فيــه كان أولــى ،وثانيهــا :أن يكــون المــراد أن اختصــاص ذلــك الغني
بذلــك المــال الكثيــر إنمــا كان ألجــل حكمنــا وفضلنــا وإحســاننا
إليــه ،فكيــف يليــق بالعقــل أن نجعــل إحســاننا إليــه بكثــرة المــال
حجــة علينــا فــي أن نحســن إليــه أيضــا بالنبــوة؟ وثالثهــا :إنــا لمــا
أوقعنــا التفــاوت فــي اإلحســان بمناصــب الدنيــا ال لســبب ســابق
فلــم ال يجــوز ً
أيضــا أن نوقــع التفــاوت فــي اإلحســان بمناصــب
الديــن والنبــوة ال لســبب ســابق؟(((.
وحكمــة اهلل غالبــة وقاضيــة ،ال كمــا يتشــهون ويقســمون،
َّ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ َ
ُ
َ
﴿ٱلل أعلــم حيــث يعــل رِســاله ۗۥ﴾ [األنعــام ،]124:وهــو الحكيــم
الخبيــر ســبحانه بالصالــح مــن عبــاه لفضلــه وكرمــه ،إال أن هــذا
كان ادعاءهــم ،وهــو ممــا يــدل علــى أنهــم لــم يكونــوا يــرون بنــي
هاشــم هــم األعظــم ،وهــو محــل الشــاهد هنــا ..مــع التنبيــه علــى
أن بعضهــم قصــر العظمــة فــي قولــه «مــن القريتيــن عظيــم» علــى
المــال فقــط ،وهــذا تحكـ ٌم ال دليــل عليــه ،فهــي صفــة عامــة تشــمل
المــال والشــرف والمجــد ،والعظمــة بالمجــد والشــرف ألصــق منهــا
بالمــال ،وهــو المعــروف عــن العــرب.
أمــر آخــر :ردَّ القــرآن الكريــم علــى ســبيل محاججتــه لكفــار
ٌ
((( تفسير مفاتيح الغيب ،للفخر الرازي (.)630/27
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ـر أَ ۡم قَـ ۡ ُ ُ َّ
ـم َخـ ۡ ٌ
قريــش واســتنكاره عليهــم ،فقــال﴿ :أَ ُهـ ۡ
ـع َو َّٱلِيـ َ
ـن
ـوم تبـ ٖ
َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َّ ُ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ
مر ِمـ َ
ـن [﴾٣٧الدخــان] ،قــال
ِمــن قبل ِ ِهــم أهلكنهـ ۚ
ـم إِنهــم كنــوا ِ
الطبــري :يقــول تعالــى ذكــره لنبيــه محمــد  :أهــؤالء المشــركون
يــا محمــد مــن قومــك خيــر ،أم قــوم تُبَّــع ،يعنــي تُبَّ ًعــا ِ
ـري..
الح ْميـ ّ
فليــس هــؤالء بخيــر مــن أولئــك ،فنصفــح عنهــم وال نهلكهــم ،وهــم
بــاهلل كافــرون ،كمــا كان الذيــن أهلكناهــم مــن األمــم مــن قبلهــم
كفــا ًرا((( .فهــم كلهــم كفــار ،إال أنــه نــص علــى خيريــة غيرهــم
عليهــم ،وأطلقهــا لتشــمل كل مــا يُتفاضــل بــه بينهــم.
فتأمــل هــذا الــذي أشــرت لــك بنبــذة منــه ،لتــدرك معنــى مــا
أردت بيانــه وتوضيحــه ،فادعــاء أن هــذه الســالة والنســب كانــوا
هــم األفضــل -حتــى عنــد العــرب المتأثريــن بهــذه النعــرة -لــم
يكــن دقي ًقــا ،وهــو مــا يفســد عليهــم تفاخرهــم بذلــك.

((( تفسير الطبري (.)40/22
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الرسول هاشمي من قريش
وهــذا ســبب آخــر جعلــوا منــه دليـ ً
ـا علــى فضلهــم فــي النســب
علــى العالميــن ،تتقاســمه قريــش عامــة ويذيعــه أكثــر بنــو هاشــم.
والفــرق بيــن هــذا االدعــاء واالدعــاء الســابق الــذي تحدثنــا عنه
ً
وقريشــا أفضــل؛ لذلــك
قب ـ ُل أنهــم هنــاك يقولــون :إن بنــي هاشــم
جــاء منهــم الرســول  ،وهنــا عكســوا ،فقالــوا :هــم األفضــل ألن
الرســول منهــم!
فهــم أفضــل مــن قبــل بدونــه ،فــكان أن جــاء منهــم ،وهــم
أفضــل مــن بعــده ألنــه فيهــم!
ً
وبــدل مــن أن يكــون هــذا حافــزًا لهــم للتصديــق بــه وإقامــة
شــرعة ،فيشــكل مســؤولية عليهــم أكبــر ،حــدث العكــس!
ففــي بــادئ األمــر كذبــوه وناصبــوه العــداء ،وفــي نهايتــه أكلــوا
بــه وأرادوا التقــدم باســمه!
إن رســول اهلل  قــد وضــع لبنــات اإلســام لبنــة لبنــة ،ودعــا
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قومــه ومــن تالهــم واحــدًا واحــدًا وقريــةً قريــةً وقبيلــة قبيلــةً،
وفــي كل ذلــك لــم يكــن يتحــرك باســم محمــد ابــن عب ـ ِد المطلــب
الهاشــمي ،بــل بمحمــد عبــ ُد اهلل ورســوله.
ولــم يقــل لهــم صدقونــي ألنــي هاشــمي قرشــي ،بــل ألنــي
رســول اهلل جئتكــم برســالته الخالــدة.
ولــم يقــل لهــم أنتــم قرابتــي لكــم ميــزة أننــي منكــم ،بــل قــال:
يــا معشــر قريــش اشــتروا أنفســكم ال أغنــي عنكــم مــن اهلل شــيئًا ،يــا
بنــي عبــد منــاف ال أغنــي عنكــم مــن اهلل شــيئًا ،يــا عبــاس بــن عبــد
المطلــب ال أغنــي عنــك مــن اهلل شــيئًا ،ويــا صفيــة عمــة رســول اهلل
ال أغنــي عنــك مــن اهلل شــيئًا ،ويــا فاطمــة بنــت محمــد ســليني مــا
شــئت مــن مالــي ال أغنــي عنــك مــن اهلل شــيئًا»((( .فالرســول الكريــم
يقــول« :ال أغنــي عنكــم مــن اهلل شــيئًا» ،وهــم يقولــون بلــى ،أغنيــت
عنــا وأغنيتنــا فضـ ً
ـا علــى اآلخريــن وتميـزًا!

((( رواه البخاري ( ،)4771ومسلم (.)351
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إال المودة في القربى
مــن أكثــر مــا يتمســك بــه الســاليون المتعصبــون هــو هــذا
ُ
َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ
ــو َّدةَ
ك ۡم َعلَ ۡيــهِ أَجۡ
ــرا إ َّل ٱل ۡ َم َ
ً
النــص مــن اآليــة﴿ ،قــل ل أســٔل
ِ
ۡ
ِف ٱل ُق ۡر َ ٰ
ب ۗ﴾[الشــورى ،]23:ويــرون أن هــذا شــرط مــن النبــي
 علــى النــاس أن إذا آمنــوا بــه أن يجــزوه بمــود ِة قرابتــه ،وهــذا
الفهــم واالدعــاء خطيــر جـدًا ،ويصــادم نصــوص القــرآن الواضحــة
أجــرا مــن أحــ ٍد علــى تبيلــغ رســالة
المتكاثــر فــي عــدم ســؤاله
ً
َ
ُ َّ ٓ ۡ ُ ُ َ َ
اهلل تعالــى ،فمــن ذلــك قولــه تعالــى﴿ :قــل ل أسـ َـٔلك ۡم عل ۡيــهِ
أَ ۡ
ى ل ِۡل َعٰلَمـ َ
ـراۖ إ ۡن ُهـ َ
ـو إ ِ َّل ذ ِۡكـ َ
ً
ـر ٰ
ـن [﴾٩٠األنعــام] ،وقولـ�ه تعالـ�ى:
ـ
ج
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
ۡ
َّ
َ
َ
َ
ۡ
َّ
ََ ُۡ ۡ َ َ ُ ُ
ـن أ ۡجــر إن أ ۡ
كم ّ ِمـ ۡ
ل
ـأ
ـ
س
ـا
ـ
م
ف
ـم
ـ
ت
ل
و
ت
ن
إ
ـ
﴿ف
ـر َي إِل ع ٱللِۖ﴾
ـ
ج
ِ
ۖ
ِ
ِ
ٍ
ۡ َۡ
ۡ ُ َ َّ
َ َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َۡ
ـرۚ إِن هــو إِل
[يونــس ،]72:وقولـ�ه﴿ :ومــا تسـٔلهم عليـهِ ِمــن أجـ ٍ
َ
ُ ۡ
ۡ ُ
ـر ّل ِۡل َعٰلَمـ َ
ذ ِۡكـ ٞ
ـن [﴾١٠٤يوســف] ،وقولـ�ه تعالـ�ى﴿ :قــل َما َســألُكم
ِ
ّ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ٰ ُ ّ
ك َ ۡ
شءٖ
ــري إِل ع ٱللِۖ وهــو ع ِ
ــر فهــو لكــمۖ إِن أج ِ
مِــن أج ٖ
َ
َ
ٞ
ُ ۡ َ ٓ ۡ َُ ُ
ك ۡم َعلَ ۡيـهِ ِمـ ۡ
ـن
شـ ِهيد [﴾٤٧ســبأ] ،وقولــه تعالــى﴿ :قــل مــا أسـٔل
َ ۡ ََ ٓ ََ ۠ َ َُۡ َّ
َ
ـر ومــا أنــا ِمــن ٱلمتكِفِــن [﴾٨٦ص].
أجـ ٖ
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َ َٓۡ ُ ُ
﴿و َمــا أس َـٔلك ۡم
بـ�ل إنـ�ه مـ�ا مـ�ن رسـ�ول إال وقـ�د أعلـ�ن لقومـ�ه:
ۡ َ ۡ َ َّ َ َ
ـن أَ ۡ
ع َر ّ ۡ َ َ َ
َعلَ ۡيــهِ مِـ ۡ
ٰ
ـر
ـ
ج
ب ٱلعٰل ِمــن [ ﴾١٠٩الشــعراء:
ل
إ
ي
ـر
ـ
ج
أ
ن
إ
ِ ِ
ٍۖ ِ
ِ
.]180/164/145/127/109

ثــم بعــد هــذه النصــوص وغيرهــا يســيئون لرســول اهلل  بأنــه
طالــب بأجــر ٍة علــى تبليــغ شــرع اهلل ودينــه!
إن هــذه لواحــدة مــن الفــرى العظيمــة التــي ســاقها مــن أصيــب
ب ُعبِّيّــة الجاهليــة ،الباحــث عــن تميــز وتفضيــل ولــو باإلســاءة لجناب
رســول اهلل الكريــم.
وقــد نــص كثيــر مــن المفســرين علــى معنــى اآليــة بمــا يقتضيــه
نظمهــا الظاهــر مــن غيــر احتيــاج لتأويــل ،فداللتهــا واضحــة،
وليســت مــن المشــكل فــي النظــم أو المعنــى :قــال ابــن جريــر
بعــد أن ســاق أقـ ً
ـوال فــي معنــى اآليــة :وأولــى األقــوال فــي ذلــك
بالصــواب ،وأشــبهها بظاهــر التنزيــل قــول مــن قــال :معنــاه :قــل ال
ـرا يــا معشــر قريــش ،إال أن تودّونــي فــي قرابتــي
أســألكم عليــه أجـ ً
منكــم ،وتصلــوا الرحــم التــي بينــي وبينكــم.
وإنمــا قلــت :هــذا التأويــل أولــى بتأويــل اآليــة لدخــول «فــي»
فــي قولــه( :إِال ال ْ َم ـ َودَّةَ فِــي ال ْ ُق ْربَــى) ،ولــو كان معنــى ذلــك علــى
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مــا قالــه مَــن قــال :إال أن تــودوا قرابتــي ،أو تقربــوا إلــى اهلل ،لــم
يكــن لدخــول «فــي» فــي الــكالم فــي هــذا الموضــع وجــه معــروف،
ولــكان التنزيــل :إال مــودّة ال ُقربــى ،إن ُعنِــي بــه األمــر بمــودّة قرابــة
رســول اهلل  ،أو إال المــودّة بال ُق ْربَــى ،أو ذا القربــى إن ُعنِــي بــه
التــودّد والتقــرب .وفــي دخــول «فــي» فــي الــكالم أوضــح الدليــل
علــى أن معنــاه :إال مودّتــي فــي قرابتــي منكــم(((.
قــال الطاهــر بــن عاشــور :معنــى اآليــة علــى مــا يقتضيــه نظمها:
ال أســألكم علــى القــرآن جــزاءً إال أن تودونــي ،أي :أن تعاملونــي
معاملــة الــود؛ أي :غيــر معاملــة العــداوة؛ ألجــل القرابــة التــي بيننــا
فســر بــه بعــض المفســرين أن المعنــى:
فــي النســب القرشــي ..ومــا َّ
إال أن تــودوا أقاربــي ،عــن فهــ ٍم غيــر منظــو ٍر فيــه إلــى األســلوب
العربــي(((.

َ
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ
ك ۡم َعلَ ۡيـهِ أ ۡجـ ً
ـرا
قــال ابــن عبــاس فــي قولــه﴿﴿ :قــل ل أسـٔل
ــو َّدةَ ف ۡٱل ُق ۡ
إ َّل ٱل ۡ َم َ
ــر َ ٰ
ب ۗ﴾ ،قــال( :كان لرســول اهلل  قرابــة فــي
ِ
ِ
جميــع قريــش ،فلمــا كذبــوه وأب ـ ْوا أن يبايعــوه قــال( :يــا قــوم ،إذا
غيركــم مــن
أبيتُــم أن تبايعونــي ،فاحفظــوا قرابتــي فيكــم ،ال يكــن ُ
((( تفسير الطبري (.)530/21
((( التحرير والتنوير (.)82/25
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العــرب أَولَــى بحفظــي ونُصرتــي منكــم)(((.

َّ ۡ َ َ َّ
ــودةَ ِف
وعــن ابــن عبــاس  أنــه ســئل عــن قولــه﴿ :إِل ٱلم
ۡٱل ُق ۡ
ــر َ ٰ
ب ۗ﴾ ،فقــال ســعيد بــن جبيــر :قربــى آل محمــد  ،فقــال
ابــن عبــاس :عجلــت ،إن النبــي  لــم يكــن بطــن مــن قريــش إال

كان لــه فيهــم قرابــة ،فقــال( :إال أن ِ
تصلــوا مــا بينــي وبينكــم مــن
القرابــة)((( .قــال ابــن تيميــة  :ابــن عبــاس كان مــن كبــار أهــل
البيــت ،وأعلمهــم بتفســير القــرآن ،وهــذا تفســيره الثابــت عنــه..
ً
أصــا ،إنمــا أجــره
أجــرا
ويُبيــن ذلــك أن الرســول  ال يســأل
ً
فســرها
علــى اهلل((( .وقــال ابــن كثيــر  :الحــق تفســير اآليــة بمــا َّ
ـر األمــة ،وترجمــان القــرآن ،عبــداهلل بــن عبــاس؛ كمــا
بــه اإلمــام حبـ ُ
رواه عنــه البخــاري .(((
ثــم إن اآليــة نزلــت فــي مكــة ،قبــل هجــرة النبــي  إلــى
المدينــة ،ومــا تشــكلت القرابــة التــي يقصدونهــا إال فــي المدينــة،
ـي  مــن فاطمــة  إال بعــد ســنوات مــن نــزول
فلــم يتــزوج علـ ٌ
هــذه اآليــة ،فــإذا امتنــع االســتدالل بهــا فــي قرابــة علــي وفاطمــة
((( رواه ابن جرير في تفسيره (.)525/21
((( رواه البخاري (.)4818
((( مناهج السنة النبوية ()26/4
((( تفسير القرآن العظيم (.)201/7
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فكيــف يُســتدل بهــا علــى ادعــاء قرابـ ٍة بعــد أكثــر مــن ألــف وأربعمئة
عــام؟!
علــى أن فــي اآليــة أقـ ً
ـوال أخــرى بعيــدةً كل البعــد عــن القــول
ـر خطيــر ،وهــو ما
بــأن معناهــا ســؤال األجــر بمحبــة قرابتــه ،فهــذا أمـ ٌ
تنبــه لــه ابــن عبــاس وغيــره فــردوه ،ونظــم القــرآن يأبــاه كمــا ناقــش
ذلــك ابــن جريــر  ،وهــو مــا نــص عليــه الطاهــر بــن عاشــور.
إن التســلط علــى اآليــة بمثــل هــذا التأويــل المتعســف ،فــي
مقابلــة عشــرات اآليــات األخــرى التــي تنــزه الرســول  ،وتنــزه
رســل اهلل جميعًــا عــن أخــذ األجــرة علــى البــاغَ ،لمــر يدعــو
لالســتغراب والتعجــب ،فإنــه بــاب ســوء قــد يكــون المقصــد منــه
اإلســاءة لرســول اهلل .
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مفهوم آل وأهل البيت
ورد ذكــر األهــل فــي القــرآن الكريــم فيمــا يخــص األنبيــاء مــع
ذكــر إبراهيــم عليــه الســام وزوجتــه ،وذكــر النبــي  وأزواجــه.
ۡ َ
َ ُ ْٓ ََ
َّ
ۡ
ۡ
َ
َ
ــر ٱللِۖ
ففــي األولــى ،قــال تعالــى﴿ :قالــوا أتعجبِــن مِــن أم ِ
َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ َ ٰ ُ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ
َّ ُ َ ٞ َّ ٞ
ـل ۡٱلَ ۡ
ـت
ـ
ي
رحــت ٱللِ وبركتــهۥ عليكــم أهـ
ميــد
ـد
ـ
ِي
ح
ۥ
ـه
ـ
ن
إ
ِ
ۚ ِ
ِ
[ ﴾٧٣هــود ،]73:وذلــك بعــد أن بشــرها بولــ ٍد لهــا علــى ِكبَــر
َ َ ۡ َ ٰ َ ۡ َ َ ٰٓ َ َ ُ َ َ َ ۠ َ ُ َ ٰ َ َ ٞ
إبراهيـ�م عليـ�ه السـلام﴿ :قالــت يويلــى ءأ ِل وأنــا عجــوز وهــذا
َ ۡ ً َّ َ ٰ َ
َۡ
ــي ٌء َعج ٞ
ــذا ل َ َ ۡ
ــي شــيخاۖ إِن ه
يــب [ ﴾٧٢هــود.]72:
ِ
بع ِ
وفــي الثانيــة ،قــال فــي حــق أزواج النبــي  وهــو يخيرهــن ثــم
ُۡ َ
ََ ۡ َ ُُ ُ
ـر َج ۡٱل َ
ـن َتـ َ ُّ
ـن َو َل َت َ َّ
ِكـ َّ
ب ۡجـ َ
جٰ ِهل َِّيـةِ ٱل ٰۖ
ول
يعظهـ�ن﴿ :وقــرن ِف بيوت
َ
َ َ ۡ َ َّ َ ٰ َ َ َ َ َّ َ
ـول ٓۥ إ َّن َمــا يُريـ ُ
ـن َّ َ
ٱلل َو َر ُسـ َ ُۚ
ـوةَ َوأط ِۡعـ َ
ٰ
ـد
ـ
ك
وأق ِمــن ٱلصلــوة وءاتِــن ٱلز
ِ
ِ
َ
َّ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ ّ ۡ َ ۡ َ ۡ
ــم َت ۡطه ٗ
ــت َو ُي َط ّه َر ُك ۡ
ــرا
ٱلرج
ــس أهــل ٱلَ ۡي ِ
ِ
ِ
ٱلل ِلذهِــب عنكــم ِ
[ ﴾٣٣األحــزاب.]33:
فاألهل في الموضعين هم الزوجات ،فهؤالء هم من نفى عنهم
اهلل في كتابه الرجس ،وسماهم أهل البيت ،وهن أزاج النبي .
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الســنة عــن عائشــة  ،قالــت :خــرج النبــي 
وقــد ورد فــي ُ
غــداة وعليــه مــرط مرحــل ،مــن شــعر أســود ،فجــاء الحســن بــن
علــي فأدخلــه ،ثــم جــاء الحســين فدخــل معــه ،ثــم جــاءت فاطمــة
فأدخلهــا ،ثــم جــاء علــي فأدخلــه ،ثــم قــال﴿ :إ َّن َمــا يُر ُ
يــد َّ ُ
ٱلل
ِ
ِ
ُۡ َ َ ُ ُ ّ ۡ َ َۡ َ ۡ
ََُ َُّ ۡ َ
ۡ
ٗ
ۡ
َ
(((
ـت ويط ِهركم تط ِهــرا . ﴾٣٣
ٱلرجــس أهــل ٱليـ ِ
ِلذهِــب عنكــم ِ
وهــذا دخــول فــي الحقيقــة الشــرعية بالتبــع ،فأدخلهــم النبــي
 ودعــا لهــم بمــا دعــا القــرآن ،بذهــاب الرجــس والتطهيــر.
أمــا اآلل ،فلــم يذكــر فــي القــرآن إال بمعنــى األتبــاع ،وهــو
االســتعمال األشــهر واألوســع لغــة ،وال يســتعمل بمعنــى األهــل إال
تب ًعــا ،فجــاء فــي القــرآن «آل عمــران» و»آل إبراهيــم» و «آل فرعون»،
والمقصــود فــي كل ذلــك األتبــاع الذيــن يرجعــون إلــى المتبــوع،
وهــو أصــل معنــى «آل» أي رجــع األمــر إلــى حقيقتــه ،ومنــه أتــت
كلمــة «تأويــل» أي بُينــت حقيقــة الشــيء ومرجعــه.
وقــد تســتخدم لفظــة آل» بمعنــى أهــل -كمــا أســلفت -وهــي
عائــدة فــي األصــل للمعنــى الســابق ،فاألهــل هــم بعــض متبوعــي
الرجــل.
((( رواه مسلم ( ،)2424وغيره.
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فــإذا علمــت ذلــك ،فــإن الفقهــاء قــد اختلفوا فــي المقصــود بآل
النبــي  علــى أقــول ،ســنجملها هنــا دون نقــاش إال بالقــدر الــذي
يهمنــا .فقيــل :هــم الذيــن حرمــت عليهــم الصدقــة -ثــم اختلفــوا
فــي تحديــد مــن هــم الذيــن ُحرمــت عليهــم الصدقــة .-وقيــل :إن
آل النبــي  هــم ذريتــه وأزواجــه خاصــة .وقيــل :إن آلــه  هــم
أتباعــه إلــى يــوم القيامــة ،وهــو قــول جابــر بــن عبــد اهلل  ،ذكــره
البيهقــي عنــه ،ورواه عنــه ســفيان الثــوري وغيــره ،واختــاره بعــض
أصحــاب الشــافعي ،حــكاه عنــه أبــو الطيــب الطبــري فــي تعليقــه،
ورجحــه النــووي فــي شــرح مســلم واختــاره األزهــري وهــو قــول
نشــوان الحميــري .وقيــل :إن آلــه  هــم األتقيــاء مــن أمتــه حــكاه
القاضــي حســين والراغــب وجماعــة(((.
قــال ابــن القيــم فــي مناقشــته للقــول بــأن اآلل هــم أتباعــه إلــى
يــوم القيامــة :وأمــا القــول بــأن آل النبــي  أمتــه وأتباعــه إلــى يــوم
القيامــة ،فقــد احتــج لــه بــأن آل المعظــم المتبــوع هــم أتباعــه علــى
دينــه وأمــره قريبهــم وبعيدهــم .قالــوا :واشــتقاق هــذه اللفظــة تــدل
عليــه فإنــه مــن آل يــؤول إذا رجــع ومرجــع األتبــاع إلــى متبوعهــم؛
َّ ٓ َ
ألنــه إمامهــم وموئلهــم .قالــوا :ولهــذا كان قولــه تعالــى﴿ :إِل َءال
((( نقــل هــذه األقــوال ابــن عبــد البــر والنــووي وابــن القيــم وغيرهــم ،وهــي
مبثوثــة فــي كتــب الحديــث والفقــه اإلســامي.
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ُ ۖ َّ َّ
ن ۡي َنٰ ُهــم ب َسـ َ
ـح ٖر [ ﴾٣٤القمــر ،]34:المــراد بــه أتباعــه وشــيعته
ـوط
لـ ٖ
ِ
َۡ ُ ْٓ َ َ
المؤمنوــن ب��ه مـ�ن أقاربـ�ه وغيره��م .وقولــه تعالــى﴿ :أدخِلــوا ءال
ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َ
اب [ ﴾٤٦غافــر ،]46:المـ�راد بـ�ه أتباعـ�ه.
ـذ
ف ِرعــون أشــد ٱلعـ ِ
واحتجــوا ً
أيضــا بــأن واثلــة بــن األســقع روى أن النبــي  دعــا
حســنًا وحســينًا فأجلــس كل واحــد منهمــا علــى فخــذه ،وأدنــى
فاطمــة  مــن حجــره وزوجهــا ثــم لــف عليهــم ثوبــه ثــم قــال:
«اللهــم هــؤالء أهلــي» قــال واثلــة فقلــت يــا رســول اهلل وأنــا مــن
أهلــك فقــال «وأنــت مــن أهلــي» رواه البيهقــي بإســناد جيــد(((.
قالــوا :ومعلــوم أن واثلــة بــن األســقع مــن بنــي ليــث بــن بكــر
بــن عبــد منــاة ،وإنمــا هــو مــن أتبــاع النبــي .(((
ومــع أن ابــن القيــم قــد ذهــب إلــى تضعيــف هــذا القــول
وترجيــح القــول األول أو الثانــي ،إال أنــه فتــح عيوننــا علــى مواطــن
القــوة فــي ترجيــح هــذا القــول ،وهــو مــا يجعــل مــن ترجيــح هــذا
القــول أســهل ،وهــو المتوافــق مــع دالالت اللغــة وأحاديــث النبــي
 األخــرى.
فــإن األهــل فــي اللغــة ال تطلــق علــى اآلل ،وقــد فــرق القــرآن
((( رواه ابن حبان في صحيحه ( ،)6976والبيهقي في السنن الكبرى (.)2870
((( جالء األفهام (.)220/1
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بيــن اإلطالقيــن ،وأمــا مــا ورد بلفــظ «آل» فــي تحريــم الصدقــة
علــى «أهــل البيــت» فهــو مــن جــواز إطــاق لفــظ آل علــى أهــل ،ال
العكــس ،فاألهــل داخلــون فــي األتبــاع ،وهــم اآلل.
قــال ابــن القيــم فــي بيــان تضعيــف أن آل بمعنــى أهــل :وهــذا
القــول ضعيــف ،ألمــور:
ً
أول :ألنه ال دليل عليه.
ثانيًــا :أنــه يلــزم منــه القلــب الشــاذ مــن غيــر موجــب مــع
مخالفــة األصــل.
ثالثًــا :أن األهــل تضــاف إلــى العاقــل وغيــره واآلل ال تضــاف
إال للعاقــل.
راب ًعــا :أن األهــل تضــاف إلــى العلــم والنكــرة واآلل ال يضــاف
إال إلــى معظــم مــن شــأنه أن غيــره يــؤول إليــه.
خامســا :أن األهــل تضــاف إلــى الظاهــر والمضمــر ،واآلل مــن
ً
النحــاة مــن منــع أضافتــه إلــى المضمــر ومــن جوزهــا فهــي شــاذة
قليلــة(((.
وأمــا ورود أحاديــث تفيــد إطــاق لفظــة «آل» علــى مــن تحــرم
((( جالء األفهام ( ،)203/1بتصرف.
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عليهــم الصدقــة مــن األهــل -وهــو مــا اســتدل بــه ابــن القيــم علــى
ضعــف هــذا القــول ،-فــا يلــزم ،فإنــه قــد تقــرر أن األهــل هــم
جــزء مــن اآلل ،فأتبــاع الرجــل قــد يكونــوا مــن أهلــه ومــن غيرهــم.
وخالصــة القــول ،أن هنــاك فرقًــا بيــن «أهــل» و «آل» ،فأهــل
لقرابــة النبــي  ،وآل لعمــوم أتباعــه.
وبهــذا يكــون مصطلــح «آل النبــي» شــامل لجميــع البشــر ممــن
صدقــوا برســالة النبــي عليــه الصــاة والســام ،وهــذا مــا يتوافــق مــع
طبيعــة الرســالة المحمديــة الــذي تتميــز بهــا عــن غيرهــا ،كالعالميــة،
بعكــس مــن حصــر «اآلل» بالذريــة والقرابــة وجعلــوا الشــرف
والكرامــة مرتبطــة بالنســب ،وجعلــوا الواليــة فــي اإلســام مــن حــق
أســره ،بــل ذريــة وســالة بعينهــا ،وكأنهــم يــرون أن النبــي أرســل
ليقــول للعلميــن :إن أكرمكــم وأطهركــم إطالقًــا هــم مَــن يكونــون
مــن نســبي ،فالكرامــة مرتبطــة باالنتســاب إلــى ســالتي ،ناســين
أو متناســين إن اهلل قــد كــرم البشــر ً
أول علــى جميــع مــن خلقهــم
بالبشــرية ،ثــم جعــل الكرامــة فــي مــا بينهــم بالتقــوى واالســتقامة
والعلــم(((.
ٍ
بتصرف من كتاب :اإلقناع أن آل النبي هم األتباع،
((( الجملة األخيرة مستفادة
لخالد محمد شويل ،ص (.)11
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تحريم الزكاة ليس دليل فضل
ممــا يتفاخــر بــه بعــض بنــي هاشــم أن صدقــة الــزكاة محرمــة
عليهــم ،ويعــدون هــذه مزيــة لهــم علــى غيرهــم.
ومــع اختــاف الفقهــاء فــي مَنهــم الذيــن تحــرم عليهــم صدقــة
الــزكاة مــن بنــي هاشــم علــى أقــوال ،إال أن ذلــك برمتــه ال يعنــي
تفضيـ ً
ـا أب ـدًا ،ومرجعــه إلــى تحاشــي النبــي  مــن أن يقــال إنــه
يأخــذ أمــوال المســلمين لقرابتــه فيكــون كاألجــرة علــى تبليــغ ديــن
اهلل تعالــى.
فعلــى هــذا منــ َع أي وســيلة تقــرب مــن هــذا األمــر ،ليصفــوا
تبليغــه لديــن ربــه دون كــد ٍر مــن أقــوال النــاس أنــه يكــرس نبوتــه
وتبليغــه لينتفــع أقربــاؤه مــن عائــدات الــزكاة والصدقــات.
وهــذا هــو عيــن مــا خالفــه الســاليون ،فإنهــم قــد صدعــوا
رؤوس األمــة وشــغلوها بحقهــم فــي ال ُ
خمــس ،وجبــي أمــوال الناس
والتكاثــر بهــا ،وكأن ملــة اإلســام مــا جــاءت إال إلثرائهــم وإلــزام
النــاس بدفــع أموالهــم إليهــم ،فأيــن هــم مــن هــذا فــي مقابلــة حرص
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النبــي الكريــم علــى عــدم مســاس أمــوال النــاس ومنــع أقربائــه منها،
ولذلــك حرمــت علــى مواليــه ً 
أيضــا ،قــال « :إن مولــى القــوم
مــن أنفســهم ،وإنَّــا ال تحـ ُّل لنــا الصدقــة»(((.
ليــس لتحريــم صدقــة الــزكاة عليهــم مزيــة ،فصدقــة الــزكاة
كذلــك محرمــة علــى الموالــي كمــا فــي الحديــث الســابق ،ومحرمــة
علــى األغنيــاء واألقويــاء :عــن عبــد اهلل بــن عمــرو عــن النبــي 
ــرة َســوى»(((.
قــال« :ال تحــل الصدقــة لغنــى وال لــذي ِم َّ
وال يجــوز لــكل أحــ ٍد أن يدفــع صدقــة زكاتــه ألهلــه ،وهــم
زوجــه ووالــداه وأوالده ،ألنــه ينفــق عليهــم وجوبًــا.
فهل كانت مزيةً لهم؟ ال.
بــل العتبــارات أخــرى ،وهــو األمــر ذاتــه فــي منــع الــزكاة علــى
أقــارب رســول اهلل  ،خوفًــا مــن أن يقــال محمــد  يســتخدم
دعوتــه وحــب النــاس لــه لتدفيعهــم أجــرة مــا يبلغهــم إيــاه مــن
أموالهــم ،كمــا أســلفت.
وأمــا التعليــل بحديــث« :إن الصدقــة ال تنبغــي آلل محمــد إنمــا
((( رواه أبو داود ( ،)1650والترمذي ( )657وغيرهما.
((( رواه أبو داود ( ،)1633والترمذي ( ،)652والنسائي ( ،)99/5وابن ماجه
(.)1839
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هــي أوســاخ النــاس»((( ،فباعتبــار أن كل المــال وســخ -مالــم يُــز َّك-
يحتــاج لتطهيــر ،والــزكاة تطهــره ،فهــي بمنزلــة المــاء الــذي يُطهــر
بــه الثــوب ،فالــذي يتناثــر مــن الثــوب بعــد تطهيــره يكــون وس ـ ً
خا،
فهــذا الوســخ الــذي حصــل بغســل الثــوب هــو نظيــر هــذه الــزكاة
التــي تطهــر اإلنســان ومالــه ،وهــذا يتوافــق مــع قــول اهلل تعالــى:
ُ ۡ ۡ ََۡ ۡ َ َ َ ٗ َُ ُّ ُ ۡ ََُّ
َ َ َ ّ
ـل َعلَ ۡيهـ ۡ
ـ
ص
و
ـا
ـ
ه
ب
ـم
ـ
ه
ِي
ك
ـمۖ
﴿خــذ ِمــن أموٰل ِ ِهــم صدقــة تط ِهرهــم وتز ِ ِ
ِ
ِ
ـم َو َّ ُ
َّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
ٱلل َسـ ِم ٌ
يع َعل ِيـ ٌ
ـم [ ﴾١٠٣التوبــة،]103:
إِن صل ٰوتــك ســك ٞن لهـ ۡ ۗ
كمــا يتوافــق مــع معنــى أنــه ال يُزكــى بالمــال علــى األهــل ،ألنــه
تطهيــر فــي األصــل لحقهــم.
رأيت أن أنقلها لك بنصها:
ُ
وهنا تساؤالت وأجوبة،
كيف تكون الصدقة أوساخ الناس ،واهلل وصفها بال ُم َط ِه َرة فقال
َ
ُ ُ ّ
ُ ۡ
َٗ ُ
تعالى﴿ :خذ م ِۡن أ ۡم َوٰل ِ ِه ۡم َص َدقة ت َط ّ ِه ُره ۡم َوت َزك ِي ِهم﴾ [التوبة]103:؟
كيــف تكــون الصدقــة مــن األوســاخ ثــم يقبلهــا اهلل ،وقــد
أخبرنــا الرســول  أن اهلل ال يقبــل إال طيبًــا ،فقــال« :إن اهلل طيــب
ال يقبــل إال طيبًــا»((( ،ولــو كانــت الصدقــة وس ـ ً
خا ،لمــا قبلهــا اهلل،
تنــزه وتعالــى.
((( رواه مسلم (.)1072
((( رواه مسلم (.)1015
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كيــف تكــون مــن األوســاخ ،واهلل أحلهــا للمســلم المحتــاج،
َ َ
﴿يأ ُّي َهــا َّٱلِيـ َ
خا لحرمهــا عليــه ،ألن اهلل يقــولٰٓ :
ولــو كانــت وسـ ً
ـن
َُ ْ ُُ ْ
َ َ َۡ َٰ ُ
َ
ك ۡ
ــت مــا رزقن
ــم﴾ [البقــرة ،]172:فهــل
َءامنــوا كــوا مِــن َط ّيِبٰ ِ
أحــل لــه أكل الوســخ ،وتعاطــي الخبــث؟!!
بــل امتــن علينــا ســبحانه بأنــه أرســل إلينــا نبيًــا نظي ًفــا ،ورسـ ً
ـول
ـرا ،يُحــل لنــا الطيبــات ،ويحــرم علينــا الخبائــث ،ولــو كانــت
طاهـ ً
الصدقــة مــن األوســاخ ،فكيــف يحلهــا لنــا الطيــب الطاهــر ؟!
ۡ ُ ّ َّ َّ
َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ
َ َ
ـول ٱنلَّـ َّ
ي ُدون ُهۥ
ِي
ٱل
ـي ٱل ِم
قــال ســبحانه﴿ :ٱلِيــن يتبِعــون ٱلرسـ
ِ
ِۡ
َ ۡ
وبــا ع َ
ك ُت ً
ِند ُه ۡ
ــم ف َّ
ٱتل ۡو َرىٰــةِ َو ۡٱلجنيــل يَأ ُم ُر ُهــم بٱل ۡ َم ۡع ُ
وف
م
ــر ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ۡ ُ َ َ ُ ُّ
َ َۡ َ ُٰ ۡ َ
ــم َّ
ــر ُم َعلَ ۡيه ُ
ــل ل َ ُه ُ
ٱلط ّي َبٰ ِ َ ُ َ ّ
ــم
ح
ــر وي ِ
ِ
ِ
ــت ويح ِ
ــن ٱلمنك ِ
وينهىهــم ع ِ
ۡ َ َ ٰٓ َ
بئِــث﴾ [األعــراف.]157:
ٱل
ولــو كانــت الصدقــة مــن األوســاخ فكيــف يأخذهــا اهلل،
ََ ۡ َ ۡ َ ُ ْٓ
ويجعلهـ�ا فـ�ي أعمـ�ال العبـ�د المقبولـ�ة ؟! قـ�ال تعالـ�ى﴿ :ألــم يعلمــوا
َ َّ َّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ َّ ۡ َ َ
ۡ ُ ُ َّ َ َ
ـت َوأَ َّن َّ َ
ـة َعـ ۡ
ٱلل
أن ٱلل هــو يقبــل ٱتلوبـ
ـن ع َِبــادِه ِۦ َو َيأخــذ ٱلصدقٰـ ِ
ــو ُ
ــو َّ
ٱتل َّ
ٱلرح ُ
اب َّ
ُه َ
ِيــم [ ﴾١٠٤التوبــة.]104:
بــل كيــف يباركهــا ،وينميهــا ،ويزيدهــا ويربيهــا ،قــال تعالــى:
َّ َ َ
ٱلر َب ٰ ْ َ ُ ۡ
َ ۡ َ ُ َّ ُ ّ
ــت﴾ [البقــرة ،]276:وقــال
ــوا ويــر ِب ٱلصدق ٰ ِ ۗ
﴿يمحــق ٱلل ِ
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رســول اهلل « إن اهلل يأخــذ صدقــة أحدكــم بيمينــه ويربيهــا لــه كمــا
يربــي أحدكــم فَلُ ـ َّوه أو فصيلــه»((( ،حاشــا اهلل أن يأخــذ األوســاخ،
ويربــي األنجــاس.
وهــل يعقــل أن يســمح الرســول  ألمتــه بــأكل الوســخ،
ويصــون قرابتــه؟!
ً
مثــا -أو عمــرهــل مــن المعقــول أن يســمح ألبــي بكــر
أو ســعد أو معــاذ أو خالــد بــأكل الوســخ الــذي منــع منــه عليًّــا
والعبــاس ،والحســن ،والحســين؟!!
إذن بعــد هــذه األســئلة التــي أراهــا منطقيــة ،هــل يعنــي ذلــك
أننــي أرد الحديــث الصحيــح ،ومــا معنــى أوســاخ النــاس؟
والجــواب ..معــاذ اهلل أن أرد حديثًــا صــح عــن رســول اهلل ،
لكننــي فقــط هنــا اعتــرض علــى المفهــوم الــذي فهمــه هــذا أو ذاك،
مــع حفظــي لمكانــة هــذا ،ومقــام ذاك ،خاصــة وقــد ســقت مــن
المحكــم مــاال يصمــد أمامــه المتشــابه ،فمــا بالــك بمفهــوم هــذا
الشــخص أو ذاك؟!
فليــس معنــى إنمــا هــي أوســاخ النــاس أي فــي ذاتهــا وحقيقتها،
((( رواه البخاري ( ،)1410بلفظ قريب.
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وإنمــا المعنــى أنهــا تزيــل أوســاخ النــاس وتطهرهــم مــن البخــل،
والشــح ،واألثــرة ،وتفعــل كمــا تفعــل الصــاة التــي وصفها الرســول
ـرا ببــاب أحدكــم يغتســل منــه كل
ـرة فقــال« :أرأيتــم لــو أن نهـ ً
بال ُم َط ِهـ َ
يــوم خمسـاً ،هــل يُبْقــي مــن درنــه شــيئاً» ،قالــوا :ال يبقــي مــن درنــه
شــيئاً قــال :كذلــك الصلــوات الخمــس يمحــو اهلل بهــن الخطايــا»(((.
إذن الصدقــة ُج ِعلــت لتطهيــر األنفــس مــن الشــح ،وليــس
مكسـبًا ماليًــا ألهــل البيــت ،أو دع ًمــا اقتصاديًــا لبنــي هاشــم ،وهــذا
هــو الــذي يتناســب مــع جمــال الديــن ،ويصــون مقــام النبــي األمين.
فعلّــة تحريمهــا علــى بنــي هاشــم -واهلل أعلــم -إنمــا هــو
لصيانــة عــرض النبــي ،ومكانتــه ،ولــو ســمح لقرابتــه بأخــذ الصدقــة،
لقــال النــاس إنمــا تدعونــا لكــي تأخــذ أموالنــا فتنفقهــا علــى أهلــك،
وتَتَمتــع بهــا قرابتــك ،ولذلــك كان شــعار كل نبــي (قــل ال أســألكم
ـرا).
عليــه أجـ ً
فلــو أكل منهــا النبــي ،أو تــرك قرابتــه يأكلــون منهــا لتعلقــت
بعرضــه التهمــة المشــابهة فــي قذارتهــا لألوســاخ المحسوســة التــي
قــد تتعلــق بجســد اإلنســان.
وليــس فــي النــص الرفــع مــن شــأن قبيلــة علــى قبيلــة ،أو نســب
((( رواه البخاري ( )528ومسلم (.)667
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علــى نســب ،وإنمــا تنزيــه الداعيــة األول وصيانــة دينــه ودعوتــه عمــا
فــي أيــدي النــاس ،ولذلــك حرمهــا علــى موالــي بنــي هاشــم كمــا
حرمهــا علــى بنــي هاشــم أنفســهم ألن العلــة واحــدة.
وألن النبــي  قــد مــات ،ومــات كل قريــب لــه ،ولــم يعــد
هنــاك أي تهمــة قــد تلحقــه مــن أكل المحتــاج للصدقــة ،فقــد زال
مانــع المنــع علــى بنــي هاشــم ولــن يُطعــن فــي دعــوة النبــي إذا
صرفــت الصدقــة اليــوم لفقيرهــم كمــا تصــرف للفقــراء مــن غيرهــم،
ُ
فلــم يعــد لــه قرابــة حتــى يقــال إنمــا يُعطــي محمــد قرابتــه ،ويصــرف
أموالنــا علــى أهــل بيتــه.
والحكــم يــدور مــع علتــه وجــودًا أو عدمًــا ،فأصبــح حالهــم
كحــال غيرهــم ،واهلل أعلــم(((.
ثــم إن المحــرم علــى بنــي هاشــم وقتهــا هــو صدقــة الــزكاة
الواجبــة فقــط ،أمــا صدقــة التطــوع فــا ،فكيــف تكــون تلــك
أوســا ًخا وهــذه غيــر أوســاخ؟!
بشكل عام ذ ٌل ،وإنما تحل كما تحل الميتة لمن
وأخذ الصدقة
ٍ
احتاج إليها ،ولذلك فكل غير محتاج لها محرمٌ عليه أخذها.
((( هذه مقالة منشورة على الشبكية ،للشيخ محمد عيضة شبيبة ،نقلتها بنصها،
وقمت بتحقيقها ،وفيها فوائد بديعة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد ،وغيره.
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ومــن هنــا ،فليــس منعهــا دليــل تميــز ،ولــو كان كذلــك
ـر إذًا كمــا أســلفت ،ولــو كان دليــل تميــز وتفضيــل
فالمتميــزون كثيـ ٌ
خمــس ً
وفخــر لتركــوا أخــذ ال ُ
أيضــا!
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الخمس
ُ
هــذه القضيــة ليســت مــن القضايــا الشــائكة فــي الفقــه
اإلســامي ،وليســت مــن القضايــا الحتميــة فيــه أو الملتبســة ،لكننــا
إذا قلنــا إن حــب الســلطة هــو المحــرك الفعلــي لــكل الصراعــات
التــي تخوضهــا الســالة الهاشــمية وأنصارهــا ،فــإن حــب المــال
«ال ُ
خمــس» هــو الجنــاح اآلخــر لهــذا المحــرك!
قــد تقــول :إنهــم إن وصلــوا للحكــم ،وصلــوا للثــروة واإلثــراء
كمحصلــة ثابتــة ،أقــول لــك نعــم ،لكــن هــل يصلــون دائ ًمــا للحكــم
والســلطة؟ وهــل كلهــم يصــل للحكــم والســلطة؟
ولئــن كان يهتــم بالحكــم والســلطة كبراؤهــم فقــط ،فــإن
االهتمــام بال ُ
خمــس منصــب منهــم جمي ًعــا ،ولــذا يحــرص بعــض َمن
ال خــاق لهــم مــن جهــال العــرب والعجــم علــى شــراء مشــجرات
نســب هاشــمي؛ ليُوجبــوا ألنفســهم ال ُ
خمــس مــن أمــوال النــاس،
ٍ
وليدفــع النــاس إليهــم أموالهــم ،بســبب جهــل النــاس لهــذه القضيــة
ً
ـرا مــن جهــة الشــيعة فــي هــذا
مــن جهــة ،واســتغاللها اسـ
ـتغالل كبيـ ً
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خمــس أصـ ً
الزمــان واألزمــان التــي قبــل ،حتــى عـدّوا دفــع ال ُ
ـا مــن
أصــول الديــن ،بــل هــو عندهــم أهــم مــن الــزكاة التــي هــي ركــن
مــن أركان اإلســام!
تنبيهات مهمة جدًا:
ومــن هنــا ينبغــي التنبيــه بشــك ٍّل جــدي لمســائل مهمــة قبــل
مواصلــة الحديــث عــن هــذه القضيــة:
ً
برمَّتــه ،إنمــا هــو مــن أمــوال الكفــار
أول :موضــوع الخمــس ُ
الــذي يغنمــه المســلمون ،باتفــاق العلمــاء ،وليــس فــي أمــوال
المســلمين ،وال يؤخــذ مــن مــال المســلمين شــيء غيــر الــزكاة،
وعلــى المســلمين أن يتنبهــوا لهــذه المســألة ،فــا ُخمــس وال
ـس فــي مــال مســلم ،ولــم يقــل بــه أح ـ ٌد غيــر الشــيعة
ُخمــس ُخمـ ٍ
الذيــن يأكلــون أمــوال النــاس بالباطــل.
ثانيًــا :الــكالم عــن خمــس الخمــس ،وليــس عــن الخمــس،
وينبغــي التنبــه لهــذه المســألة ،فهــو واحــد مــن خمســة مــن خمســة
وعشــرين ،وقيــل بــل واحــد مــن ســتة مــن ثالثيــن ،ألن آيــة ســورة
األنفــال ذكــرت خمســة أصنــاف ،وقيــل ســتة أصنــاف يتــوزع عليهــم
ال ُ
خمــس ،كمــا ســيأتي.
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ثالثًــا :هــذه المســألة كمــا نوهــت قبــ ُل = مســألة فرعيــة مــن
مســائل الفقــه ،يجــوز فيهــا الخــاف ،بــل قــد وقــع الخــاف فيهــا
بشــكل واضــح وكبيــر كمــا ســترى ،فليســت مــن مســائل أصــول
الديــن أو مــن مهمــات اإلســام كمــا تصــوره الســالة وشــيعتها.
نعود لقضية ال ُ
خمس:

َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َ َ
ّ
ُ
ۡ
األصــل فيهــا قــول اهلل تعالــى﴿ :وٱعلمــوا أنمــا غن ِمتــم مِــن
ۡ ُ ۡ َٰ َ َۡ َٰ َ ٰ َ َۡ َ
شء فَــأَ َّن ِ َّلِ ُ ُ
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َّ
يل﴾ [األنفــال ،]41:فاآليــة تتحــدث عــن قســمة الغنائــم
ـن ٱلسـب ِ ِ
وٱبـ ِ
المأخــوذة مــن الكفــار ،وجعلــت قســمتها علــى خمســة ،وقيــل بــل
علــى ســتة( :اهلل تعالــى ،ورســوله  ،وذوي القربــى ،واليتامــى،
والمســاكين ،وابــن الســبيل).
فالكالم هنا في عدة مسائل:
المسألة األولى :مما يُخرج ال ُ
خمس؟:
َ ُۡ
ـرب أو
نصــت اآليــة أنــه ممــا ﴿غن ِمتــم﴾ ،أي مــن الكفــار ،بحـ ٍ
ّ
ـرب كصلــح أو غيــره ،-وال يجــوز فــي مــال
فــيء ،أي مــن دون حـ ٍ
الذمــي ،وال يخــرج مــن مــال مســل ٍم أبـدًا ،وهــذا هــو مــا عليــه عمــوم
المســلمين.
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وقالــت الشــيعة اإلماميــة :أن ال ُ
خمــس يُنــزع مــن غنائــم الحرب،
ومــن كل مــال المســلم ،فيؤخــذ من:
 .1الغنائم الحربية من الكفار الذين يحل قتالهم.
 .2وممــا يســتخرج مــن المعــادن كالذهــب والفضــة والنحــاس
والحديــد والكبريــت والنفــط وغيرهــا.
 .3ومــن الكنــوز المســتخرجة مــن مدافنهــا أرضــاً كانــت أم
جــداراً أم غيرهمــا.
 .4وممــا يُخــرج بالغــوص مــن البحــار أو األنهــار الكبــار ممــا
يتكــون فيهــا مــن اللؤلــؤ والمرجــان وغيرهمــا مــن األشــياء الثمينــة.
 .5ومن الحالل المختلط بالحرام في بعض صوره.
 .6ومــن الفوائــد واألربــاح المســتحصلة مــن تجــارة أو صناعــة
أو حيــازة أو أي مكســب آخــر ،ومثلهــا مــا يملكــه الشــخص بهديــة
أو وصيــة ،ومــا يأخــذه مــن المعونــات والمســاعدات ،واإلرث فــي
بعــض الحــاالت(((.
والخمــس عندهــم أهــم مــن الــزكاة ،لــذا يصبــون اهتمامهــم
عليــه وال يلتفتــون للــزكاة ،فهــي ال شــيء مقارنــة بعوائــد الخمــس!
((( ينظر :منهاج الصالحين للطباطبائي ،وملحقاته ،والوجيز في أحكام
العبادات ،السيستاني ،مسألة رقم (.)152
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وقالت الزيدية :يجب ال ُ
خمس على كل غانم في ثالث ٍة:
األول :صيــد البــر والبحــر ومــا اس ـتُخرج منهمــا أو أُخــذ مــن
ظاهرهمــا كمعــدن وكنـ ٍز ،ودر ٍة وعنبــر ،ومســك ،ونحــل ،وحطــب،
ـل مباح.
وحشــيش ،لــم يُغرســا ولــو مــن ملكــه أو ملــك الغيــر ،وعسـ ٍ
الثانــي :مــا يُغنــم فــي الحــرب ولــو غيــر منقــول إن قُســم إال
ً
مأكــول لــه ولدابتــه لــم يعتــض منــه وال تعــدى كفايتهمــا أيــام
الحــرب.
الثالث :الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة(((.
ولقــد كفانــا الشــوكاني  الــرد علــى مــا نــص عليــه متــن
األزهــار ،وهــو أهــم كتــاب معتمــد لــدى الزيديــة ،فقــال فــي الســيل
الجـ�رار المتدف��ق عل��ى حدائ��ق األزه��ار :اعلــم أن هــذه الشــريعة
المطهــرة وردت بعصمــة أمــوال العبــاد ،وأنــه ال يحــل شــيء منهــا
إال بطيبــة مــن أنفســهم ،وأن خــاف ذلــك = مــن أكل أمــوال النــاس
بالباطــل ،وقــد ثبــت في الكتــاب والســنة أن اهلل ســبحانه أحــل لعباده
صيــد البــر والبحــر ،فمــا صــادوه منهمــا فهــو حــال لهــم داخــل فــي
أمالكهــم كســائر مــا أحــل اهلل لهــم ،فمــن زعــم أن عليهــم فــي هــذا
الصيــد الحــال ُخمســة أو أقــل أو أكثــر لــم يقبل منــه ذلــك إال بدليل
((( كتاب متن األزهار ،ص (.)26
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يصلــح لتخصيــص االدلــة القاضيــة بعصمــة أمــوال النــاس ،وينقــل
عــن األصــل المعلــوم بالضــرورة الشــرعية .ولــم يكــن هــا هنــا دليــل
قــط ،بــل إيجــاب ذلــك ســببه توهــم دخــول الصيــد تحــت عمــوم
َ َُۡ َ
قولــه تعالــي﴿ :وٱعلمـ ٓ
ـوا ْ أ َّن َمــا َغن ِۡم ُتــم ّ ِمــن َ ۡ
شءٖ﴾ [األنفــال،]41 :
وهــو توهــم فاســد وتخيــل مختــل.(((...
والخالصــة أنــه ال ُخمــس فــي مــال مســلم ،إال عنــد الشــيعة
اإلماميــة والزيديــة ،وقــد توســعوا فــي ذلــك بما يُشــعر بــأن المقصود
هــو جبايــة األمــوال ،وأكل أمــوال النــاس بالباطــل ،وليــس مجــرد
فه ـ ٍم لكتــاب اهلل تعالــى.
المسألة الثانية :كم هم أهل ال ُ
خمس؟:
ذكــرت اآليــة ســتة أصنــاف ،هــم :اهلل تعالــى ،ورســوله ،وذوو
القربــي ،واليتامــى ،والمســاكين ،وابــن الســبيل .وقيــل :بــل خمســة
أصنــاف ،وع ـدّوا ســهمي اهلل ورســوله ســه ًما واح ـدًا(((.
المسألة الثالثة :هل للهاشميين نصيب في ال ُ
خمس؟:
الشـيعة اإلماميـة والزيديـة يقسـمون ال ُ
خمس قسـمين ،فيجعلون
((( الســيل الجــرار ،الشــوكاني ( ،)93/2ولــه  مناقشــة مســتفيضة فــي
نفــس الموضــوع ،وقــد ردَّ كالم صاحــب متــن األزهــار كلــه تقريبًــا ،إال مــا
الســنة مــن ذلــك.
وافــق فيــه أهــل ُ
((( ينظر :المغني (.)299/7
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سـه ًما لرسـول اهلل ،وبقيـة األسـهم (سـهم ذوي القربـى واليتامـى
والمسـاكين وابـن السـبيل) كلهـا لبنـي هاشـم ،فيجعلـون المقصود:
ذوي قربـى الرسـول ،وأيتامهـم ومسـاكينهم وابـن سـبيلهم!
قــال صاحــب متــن األزهــار الزيــدي :ومصرفــه -أي الخمــس-
مَــن فــي اآلية ،فســهم اهلل للمصالح ،وســهم الرســول لإلمــام ،إن كان
وإال فمــع ســهم اهلل ،وأولــو القربــى هــم الهاشــميون المحقــون وهــم
ـرا ويخصــص إن انحصــروا وإال
ـرا وأنثــى غنيًــا وفقيـ ً
فيــه بالســوية ذكـ ً
ففــي الجنــس ،وبقيــة االصنــاف منهــم((( .أي :المقصــود باليتامــى
والمســاكين وابــن الســبيل فــي اآليــة َمــن كانــوا مــن بنــي هاشــم!
وقــد رد اإلمــام الشــوكاني علــى هــذا الزعــم فقــال :قولــه:
«وبقيــة االصنــاف منهــم» ،هــذه دعــوى مجــردة وتقييــد القــرآن
الكريــم بمجــرد الــرأي الــذي ال دليــل عليــه ،والحــق أن لليتامــى
علــى العمــوم ســهم مــن الخمــس وكذلــك للمســاكين وأبنــاء
الســبيل ،فالقــول بــأن هــذه الثالثــة األســهم تُصــرف فــي ســهم ذوي
القربــى بعيـ ٌد مــن الحــق بعـدًا شــديدًا ومخالــف للنصــوص القرآنيــة
مخالفــة بينــة(((.
((( كتاب متن األزهار ،ص (.)26
((( السيل الجرار ،الشوكاني (،)95/2
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الســنة فــي تحديــد األصنــاف المســتحقة
واختلــف أهــل ُ
لل ُ
خمــس :فقالــت الحنفيــة :يصــرف علــى اليتامــى والمســاكين
وابــن الســبيل ،وليــس لــذوي القربــى شــيء بعــد وفــاة رســول اهلل.
وقالــت المالكيــة :يعــود إلــى بيــت المســلمين ،فيصرفــه إمــام
المســلمين علــى مصالــح المســلمين كلهــم.
وقالــت الشــافعية والحنابلــة :يقســم علــى الخمســة األصنــاف
المذكوريــن فــي اآليــة ،فســهم اهلل ورســوله لإلمــام يصرفــه علــى
مصالــح المســلمين ،والســهم الثانــي لــذوي القربــى لبنــي هاشــم،
والســهم الثالــث ســهم اليتامــى ،فيصــرف عليهــم ،والســهم الرابــع
ســهم المســاكين فيصــرف عليهــم ،والســهم الخامــس البن الســبيل.
وروي عــن الحســن وقتــادة فــي ســهم ذي القربــى كانــت طعمــة
لرســول اهلل  فــي حياتــه فلمــا توفــي حمــل عليــه أبــو بكــر وعمــر
فــي ســبيل اهلل ،وروى ابــن عبــاس أن أبــا بكــر وعمــر قســما الخمــس
علــى ثالثــة أســهم ،ونحــوه حكــي عــن الحســن بــن محمــد ابــن
الحنفيــة ،وهــو قــول أصحــاب الــرأي قالــوا يقســم الخمــس ثالثــة:
اليتامــى والمســاكين وابــن الســبيل وأســقطوا ســهم رســول اهلل 
وســهم قرابتــه(((.
((( ينظر المغني (.)299/7
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فالــذي عليــه عمــل أبــي بكــر وعمــر ،وهــو مــا وافقهــم فيــه:
علــي ابــن أبــي طالــب ،وابــن عبــاس ،ومحمــد ابــن الحنفيــة،
والحســن البصــري ،وقتــادة وأبــو حنيفــة وأصحابــه ،ومالــك
وأصحابــه ،أنــه ليــس لبنــي هاشــم شــيء فــي الخمــس ،وأنــه إمــا
يقســم بيــن الثالثــة األصنــاف ،اليتامــى والمســاكين وابــن الســبيل،
كمــا هــو مذهــب الحنفيــة ،أو يُــرد إلــى بيــت مــال المســلمين،
فيصــرف فــي مصالحهــم ،كمــا هــو مذهــب المالكيــة.
وهذا المذهب هو الراجح ،ألمور ،منها:
األول :أن هــذا هــو فهــم الخلفــاء الراشــدين المهدييــن ،وهــو
فعلهــم ،ولذلــك لــم يعطهــم أبــو بكــر وال عمــر ،إال كمــا يُعطــى
بقيــة المســلمين.
الثانــي :أن هــذا هــو المنســجم مــع حديــث أن النبــي  لــم
يــورث دينــا ًرا وال درهــم ،ومــا ورثــه فهــو صدقــة ،ومــال الخمــس
إنمــا كان يحصــل بســبب رســول اهلل .
الثالــث :أن كبــار المعنييــن مــن بنــي هاشــم لــم يأخــذوا
الخمــس ،وعلــى رأســهم علــي وابــن عبــاس -واختلفــت الروايــة
عنــه -ومحمــد ابــن الحنفيــة.
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الرابــع :أنــه مقتضــى العــدل ،فاألصــل فــي الغنيمــة أن تقســم
علــى مــن غنمهــا ،ثــم إن تعــدت فلعمــوم المســلمين ،وتخصيــص
فصيــل منهــم منـ ٍ
ـاف للعــدل ،وإنمــا ُخصصــوا ابتــداءً ألجــل رســول
اهلل ،أو أنهــم لــم يخصصــوا أب ـدًا كمــا ســيأتي.
الخامــس :أن هــذا هــو المنســجم مــع عــدم طلــب األجــرة،
ُ
َّ ٓ َ ۡ ُ ُ
ليتحقــق قــول اهلل تعالــى علــى لســان نبيــه﴿ :قــل ل أسـ َـٔلك ۡم
َ
َعلَ ۡي ـهِ أ ۡجـ ً
ـراۖ﴾ [األنعــام ،]90:فــإذا كان يصــل قرابتــه ال ُ
خمــس دون
النــاس فهــو كاألجــر.
لمن ُخمس الركاز؟
المقصــود بالــركاز هــو اســتخرج مــا دفــن فــي الجاهليــة
والكفــر ،فمــن وجــد شــيئًا مــن دفنهــم فهــو ركاز ،أمــا مــا كان مــن
دفــن اإلســام ،ووجــد عليــه عالمــات تــدل علــى أنــه مــن دفــن
اإلســام فيُعامــل معاملــة اللُقطــة.
ثم اختلف الفقهاء في الركاز ،هل فيه الخمس أم الزكاة:
فذهبــت الحنفيــة والملكيــة أنــه يُعامــل معاملــة ُخمــس الغنائــم،
وعلــى هــذا ،وبنــاءً علــى قولهــم الســابق فيمــن يُصــرف لهــم
ال ُ
خمــس ،فيكــون تقســيم الــركاز كالتالــيُ :خمــس الــركاز لليتامــى
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والمســاكين وابــن الســبيل ،علــى قــول الحنفيــة ،أو لبيــت المــال
علــى قــول المالكيــة ،واألربعــة األخمــاس األخــرى لواجــد الــركاز.
وذهــب الحنابلــة إلــى أن فــي الــركاز ال ُ
خمــس ،ويقســم علــى
األصنــاف الخمســة ،بنــاءً علــى رأيهــم فــي تقســيم ُخمــس الغنيمــة.
وذهبــت الشــافعية وروايــة للحنابلــة إلــى أنــه يجــب صــرف
خمــس الــركاز مصــرف الــزكاة ،قــال النــووي :هذا هــو المذهــب(((.
الخالصة:
ال يحــل مــال أمــرئ مســلم إال بمــا أوجبــه اهلل عليــه أو بمــا
طابــت بــه نفســه ،واالســتطالة فــي أمــوال النــاس بــا موجــب
حــرام ،وهــو نــوع مــن الشــحاذة إن أُخــذ بحيــاء ،وغصــب إن أخــذ
بقــوة ،ومــؤداه إلــى أكل أمــوال النــاس بالباطــل.
وقــد كان النبــي  شــديد التحــرز فــي المــال ،وهــو رســول
اهلل الــذي يفتديــه النــاس بأرواحهــم وأموالهــم ،فمــا بــال هــؤالء
((( ينظر في مراجع مذاهبهم وتفصيالتها :اإلجماع ( ،)102وفتح القدير (/1
 ،)539وحاشية ابن عابدين ( ،)337 /2والشرح الصغير (،)231 -230 /1
وحاشية الدسوقي ( ،)489 /1وتحفة المحتاج ( ،)287 -286 /3ونهاية
المحتاج ( ،)98 /3وشرح منتهى اإلرادات ( ،)،253 /2وكشاف القناع (/4
 448و ،)453 -452اإلنصاف مع المقنع والشرح الكبير (.)595 -594 /6
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المتمســحين بنســبه يســتحلون أمــوال النــاس ،ويوجبــون عليهــم
مالــم يوجبــه اهلل ورســوله؟!
ومــن هنــا أقــول :قــد يكــون -والعلــم عنــد اهلل -أنــه ليــس
المقصــود بــذوي القربــى فــي اآليــة :أي قرابــة رســول اهلل ،بــل مثلهــا
مثــل اليتامــى والمســاكين وابــن الســبيل ،فالمقصــود كل قريــب لكل
مســلم ،وذلــك ألمــور:
ً
أول :ألنــه لــو كان معنــاه قرابــة رســول اهلل ،لــكان يشــبه
َ
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ
ك ۡم َعلَ ۡي ـهِ أ ۡجـ ً
التعــارض مــع قــول اهلل تعالــى﴿ :قــل ل أس ـٔل
ـراۖ﴾
[األنعــام ،]90:فــإن إعطاءهــم بــا ســبب يشــبه أن يكــون كاألجــر،
وإنمــا كانــوا يعطــوا فــي عهــده  ،ألنــه كان يقــود المعــارك بنفســه،
وهــو مشــغول بأعبــاء النبــوة ،فــكان ينفــق عليهــم مــن هــذا الســهم،
حتــى ال ينشــغل بهــم وبمعاشــهم ،ولذلــك كان لــه ســهم ً
أيضــا.
ثانيًــا :قــول النبــي « :يــا أيهــا النــاس إنــه ليــس لــي مــن هــذا
الفــيء شــيء وال هــذا -ورفــع اصبعيــه -إال الخمــس ،والخمــس
مــردود عليكــم»((( ،فصــرح أن الخمــس يُــرد علــى المســلمين.
ثالثًــا :أن الصحابــة بعــد موتــه  فهمــوا هــذا األمــر ،فلــم
يعطهــم أبــو بكــر وال عمــر ،لذلــك كان ذلــك هــو مــا ذهــب إليــه
((( رواه أبو داود ( ،)2694وحسنه األلباني.
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ابــن عبــاس فــي روايــة عنــه ،وابــن الحنفيــة وغيرهــم ..وهــذا تابــع
لمــا قبلــه.
رابعًــا :أن الصحابــة اختلفــوا بعــد موتــه  فــي تقســيم
الخمــس ،فبعضهــم قــال ســهم اهلل ورســوله وذوي القربــى يُــرد
فــي ســبيل اهلل ،فــي شــراء الســاح وغيــره ،وبعضهــم قــال :بــل
يُعطــاه أقــارب الخليفــة ،وبعضهــم قــال :بــل يُعطــف علــى اليتامــى
والمســاكين وابــن الســبيل ،وهــذا يــدل علــى اختالفهــم فــي المعنــى
مــن قولــه تعالــى( :ولــذي القربــى).
خامســا :أن النبــي  أخبــر أنــه ال يــورث دينــا ًرا وال دره ًمــا،
ً
قــال « :ال نــورث مــا تركنــاه فهــو صدقــة»((( .فــإن كان قــد فــرض
لهــم هــذا -وحاشــاه -فــأي ميــراث أكبــر منــه؟!
ولــذا ،فينبغــي أن يعامــل أبنــاء الســالة الهاشــمية معاملــة
المســلمين جمي ًعــا ،فقراؤهــم وأيتامهــم ومســاكينهم وأبنــاء الســبيل
منهــم كفقــراء بقيــة المســلمين وأيتامهــم ومســاكينهم وأبنــاء
ســبيلهم لهــم مــن الخمــس جمي ًعــا ،ولهــم مــن الــزكاة إن كانــوا مــن
مســتحقيها ..واهلل أعلــم.
((( رواه البخاري ( ،)3712ومسلم (.)1757
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تطهيرا ..من المقصود؟
ويطهركم
ً

ََ ۡ َ
ــرن
ســبق قريبًــا أن أشــرت إلــى أن قــول اهلل تعالــى﴿ :وق
ُۡ َ
ُُ ُ
ــر َج ۡٱل َ
ــن َت َ ُّ
ــن َو َل َت َ َّ
ِك َّ
ول َوأَق ِۡم َ
ب ۡج َ
جٰ ِهل َِّيــةِ ٱل ٰۖ
ــن
ِف بيوت
َ
َّ
ــوةَ َو َءات َ
ــول ٓۥ إ َّن َمــا يُر ُ
ــن َّ َ
يــد َّ ُ
ِــن َّ
ٱلل َو َر ُس َ ُ
ــوةَ َوأط ِۡع َ
ٱلز َك ٰ
ٱلصلَ ٰ
ٱلل
ۚ
ِ
ِ
ُۡ َ َ ُ ُ ّ ۡ َ َۡ َ ۡ
ََُ َُّ ۡ َ
ۡ
ٗ
ۡ
َ
ـت ويط ِهركــم تط ِهــرا ﴾٣٣
ٱلرجــس أهــل ٱليـ ِ
ِلذهِــب عنكــم ِ
[األحــزاب ،]33:نزلــت فــي أزواج النبــي  ،وهــن المعنيــات
ابتــداءً بهــذه اآليــة ،فصــدر اآليــة وســياقها كلــه يوضــح هــذا بجــاء.
السـنة عـن عائشـة  ،قالت :خـرج النبي 
لكنـه قـد ورد في ُ
غـداة وعليـه مـرط مرحـل ،مـن شـعر أسـود ،فجاء الحسـن بـن علي
فأدخلـه ،ثـم جـاء الحسـين فدخل معـه ،ثم جـاءت فاطمـة فأدخلها،
ُ
ثـم جـاء علـي فأدخله ،ثـم قـال﴿ :إ َّن َمـا يُر ُ
ٱلل ِلُ ۡذه َ
يـد َّ ُ
ِـب َعنك ُم
ِ
ِ
ّ ۡ َ َۡ َ
ـت َو ُي َط ّه َر ُك ۡم َت ۡطه ٗ
ـل ۡٱلَ ۡ
يرا .(((﴾٣٣
ي
ٱلرجـس أه
ِ
ِ
ِ
ِ
وهذا دخول في الحقيقة الشرعية بالتبع ،فأدخلهم النبي  ودعا
لهم بما وصف القرآن به أزواج النبي  ،بذهاب الرجس والتطهير.
((( رواه مسلم ( ،)2424وغيره.
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والقــرآن فــي أزواج النبــي  يخبــر بالتطهيــر ،وقــد كان ،فهــن
الطاهــرات المطهــرات ،ودخــول مــن أدخلهــم النبــي  وقــع
مــدع للنســب إلــى
كذلــك ،فمــن أيــن ُســحبت اآليــة لتشــمل كل
ٍ
يــوم القيامــة؟

هــذا فهــ ٌم يأبــاه النــص الــذي أخبــر ،والواقــع الــذي يشــهد،
ـرا ،قــد
ـدع االنتســاب لهــذا البيــت ثــم هــو ليــس طاهـ ً
فكــم مــن مـ ٍ

ظهــر فســقه وفحشــه!

فالتطهيــر محصــور فيمــن نصــت عليهــن اآليــة ،وهــن أزواج
رســول اهلل  ،ثــم مــن دعــا لهــم النبــي  بالتطهيــر ،كمــا فــي
الحديــث ،وال ينســحب إلــى غيرهــم ،ومــن يقــول غيــر ذلــك فهــو
يكابــر النــص والعقــل والواقــع ،ويقــع فــي تكذيــب النــص القرآنــي
الــذي أخبــر بشــي ٍء ثــم هــو يــرى نمــاذج كثيــرة جــدًا عكــس مــا
أخبــر!
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تكافؤ النسب في الزواج ..شرط جاهلي
مــن ُعبِّيّــة الجاهليــة التــي اســتمرت فــي اإلســام وعشعشــت
وفرخــت وباضــت ،قضيــة التكافــؤ فــي النســب فــي الــزواج ،وعلــى
رغــم الجلبــة الطويلــة فــي هــذا الموضــوع واق ًعــا وفــي كتــب الفقــه
نصــا واحـدًا عــن اهلل تعالــى أو
وغيرهــا ،إال أنــك ال يمكــن أن تجــد ً
رســوله فــي اشــتراط هــذا الشــرط الجاهلــي ،الــذي كان مــن مقاصــد
أساســا هــدم هــذا التفاخــر باألنســاب الــذي انســحب إلــى
اإلســام
ً
واقــع النــاس االجتماعــي بــكل تفاصيلــه.
ـرا بهــذا الموضــوع إال أن
ومــع أن كتــب الفقــه قــد ســودت كثيـ ً

جمهــور علمــاء المســلمين -بحمــد اهلل -قدي ًمــا وحديثًــا لــم يقعــوا
فــي خطيئــة اشــتراط التكافــؤ فــي النســب ،وإن كان بعضهــم يجعلــه
ـرا ال شــر ًطا.
معتبـ ً
واعتبارهــم ذلــك لــه بنــاءً علــى ضغــط الواقــع الــذي كان
األصــل أن يســعوا لتغييــره ال للتقعيــد لــه ،لكــن ســوط الجمهــور
وصوتهــم قــد يغلــب أحيانًــا.
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والكفــاءة التــي اشــترطها اهلل ورســوله هــي الكفــاءة فــي الديــن،
ومــا ســواها فباطــل ،مــن عُبيــات الجاهليــة وأثقالهــا.
قــال البخــاري فــي صحيحــه :بــاب األكفــاء فــي الديــن ،وقولــه:
َ ُ َ َّ
َ َۡ ٓ َ َ ٗ َ َ َ َ ُ ََ ٗ َ ۡ ٗ َ َ
َ َ َ
ـراۗ َوكن
صهـ
﴿وهـ
ـو ٱلِي خلــق ِمــن ٱلمــاءِ بــرا فجعلــهۥ نســبا و ِ
َ
َ ُّ َ
ــك قد ٗ
ِيــرا [ ﴾٥٤الفرقــان] ،ثــم ســاق قصــة ســالم مولــى أبــي
رب
حذيفــة ،وفيهــا أن أبــا حذيفــة زوجــه مــن ابنــة أخيــه هنــد بنــت
الوليــد بــن عتبــة بــن ربيعــة((( ،وذكــر تزويــج المقــداد بــن األســــود،
وكان مــن حلفــاء قريــش ،بضباعــة بنــت الزبيــر بن عبــد المطلــب(((.
وهــذا يــدل علــى أن الكفــاءة ليســت معتبــرة بالنســب وإال لمــا
جــاز لســالم المولــى أن يتــزوج مــن هنــد ،وال المقــداد أن يتــزوج
ـرا.
مــن ضباعــة لــو كان النســب معتبـ ً
ثــم ســاق البخــاري فــي ذات البــاب حديــث« :تنكــح المــرأة
ألربــع ،»..وفيــه« :فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك»((( ،وحديــث
ـر رجــل علــى رســول اهلل  ،فقــال« :مــا تقولــون فــي هــذا؟»
أنــه :مـ َّ
قالــوا :حــري إن خطــب أن ينكــح ،وإن شــفع أن يشــفع ،وإن قــال أن
ـر رجــل مــن فقــراء المســلمين ،فقال:
يســتمع ،قــال :ثــم ســكت ،فمـ َّ
((( رواه البخاري (.)5088
((( رواه البخاري (.)5089
((( رواه البخاري (.)5090
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«مــا تقولــون فــي هــذا؟» قالــوا :حــري إن خطــب أن ال ينكــح ،وإن
شــفع أن ال يشــفع ،وإن قــال أن ال يســتمع ،فقــال رســول اهلل :
«هــذا خيــر مــن مــلء األرض مثــل هــذا»(((.
وبهــذا يردهــم الرســول  للموازيــن الصحيحــة والمعاييــر
الحقيقيــة للكفــاءة فــي الــزواج ،وهــو الديــن.
وناقــش ابــن عبــد البــر هــذه المســألة فــي كتابــه التمهيــد ،وأطال
الن َ َفــس فيهــا ،واســتدل بقصــة فاطمــة بنــت قيــس وأمــر النبــي 
إياهــا بنــكاح أســامة بــن زيــد.
قــال :وأمــا قولــه :انكحــي أســامة بــن زيــد ،قالــت فنكحتــه ،ففي
هــذا جــواز نــكاح الموالــي القرشــية ،وأســامة بــن زيــد بــن حارثــة
مولــى رســول اهلل  ،وهــو رجــل مــن كلــب ،وفاطمــة قرشــية
فهريــة أخــت الضحــاك بــن قيــس الفهــري ،وهــذا أقــوى شــيء فــي
نــكاح المولــى العربي ـ َة والقرشــية ،ونــكاح العربــي القرشــي َة ،وهــذا
مذهــب مالــك ،وعليــه أكثــر أهــل المدينــة.
روى ابن أبي أويس عن مالك قال :لم أر هذا من أهل الفقه
والفضل ،ولم أسمع أنه أنكر أن يتزوج العرب في قريش ،وال أن
يتزوج الموالي في العرب وقريش ،إذا كان كفؤًا في حاله.
((( رواه البخاري (.)5091
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قــال مالــك :وممــا يبيــن ذلــك أن أبــا حذيفــة بــن عتبــة بــن
ربيعــة أنكــح ســال ًما فاطمــة بنــت الوليــد بــن عتبــة((( ،فلــم ينكــر
ذلــك عليــه ،ولــم يعبــه أحــد مــن أهــل ذلــك الزمــان.
ثــم قــال ابــن عبــد البــر :قــد كرهــه قــوم ،وهــذا الحديــث حجــة
َ َّ َ ۡ َ ٰ ُ
َّ َ ۡ َ َ ُ
ۡ
ۡ
ــم﴾
عليهــم ،قــال اهلل تعالــى﴿ :إِن أكرمكــم عِنــد ٱللِ أتقىك ۚ

[ال ُح ُجــرات ،]13:وقــال ابــن القاســم عــن مالــك :إذا أبــى والــد الثيب
أن يزوجهــا رجـ ً
ـا دونــه فــي النســب ،إال أنــه كفــؤ فــي الديــن ،فــإن
الســلطان يزوجهــا ،وال ينظــر إلــى قــول األب والولــي مــن كان ،إذا
رضيــت بــه وكان كفــؤاً فــي دينــه.

قـال مالـك :تزويـج المولـى العربيـةَ حلال فـي كتـاب اهلل عـز
ُ
َ
َّ ُ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ
﴿ي َأ ُّي َ
وجـل ،لقولـهٰٓ َ :
كـم ّمِـن َذكـر َوأ َ ٰ
نث﴾
ن
ق
ل
خ
ـا
ن
إ
ـاس
ٱنل
ـا
ه
ِ
ٖ
َ َ َّ َ َ ٰ َ ۡ ٞ
ـد ّم ِۡن َهـا َو َط ٗ
ـرا
جـرات ]13:اآليـة .وقولـه﴿ :فلمـا قضى زي
ح ُ
[ال ُ
َ
َز َّو ۡج َنٰك َهـا﴾ [األحـزاب ،]37:قـال ابـن عبـد البـر :أصـح شـيء
فـي هـذا البـاب حديـث مالـك وغيـره ،فـي قصـة فاطمـة بنـت قيس
ونكاحهـا بـإذن رسـول اهلل  أسـامة بـن زيـد ،وهـو ممن قـد جرى
عل�ى أبي�ه الس�بأ والعتق ..فهذه اآلثـار تدل على أن الكفـاءة في الدين
أولـى مـا اعتبـر واعتمـد عليـه ،وبـاهلل التوفيـق(((.
((( في رواية البخاري أن اسمها هند.
((( التمهيد ،البن عبد البر ( ،)168 -162/19بتصرف.
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قــال ابــن حــزم :وأهــل اإلســام كلهــم إخــوة ،ال يحــرم
علــى ابــ ٍن مــن زنجيــة ل ِغـــيَّة نــكاح ابنــة الخليفــة الهاشــمي..
واحتــج المخالفــون بآثــار ســاقطة ،والحجــة قــول اهلل تعالــى:
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ٞ
ـوة﴾ [ال ُح ُجــرات ،]10:وقولــه تعالــى مخاطبًــا
﴿إِنمــا ٱلمؤمِنــون إِخـ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ٓ
َ
كحــوا مــا طــاب لكــم ِمــن ٱلنِســاءِ﴾
لجميــع المســلمين﴿ :فٱن ِ

[النســاء ،]3:وذكــر عــز وجــل مــا حــرم علينــا مــن النســاء ،ثــم قــال
َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ ٓ َ َ ٰ ُ
ِكـ ۡ
حــل لكــم مــا وراء ذل
ـم﴾ [النســاء ،]24:وقــد أنكح
تعالــى﴿ :وأ ِ
رســول اهلل  زينــب أم المؤمنيــن زيــدًا مــواله ،وأنكــح المقــداد
ضباعــة بنــت الزبيــر بــن عبــد المطلــب(((.
وقــال المــرداوي :وقــال الشــيخ تقــي الديــن -يعنــي ابــن
نصــا عــن اإلمــام أحمــد  ببطــان النــكاح لفقـ ٍر
تيميــة :-لــم أجــد ً
ق((( ،ولــم أجــد ً
أو ر ٍّ
نصــا بإقــرار النــكاح مــع عــدم الديــن
أيضــا عنــه ً

والمنصــب خالفًــا ،وأختــار أن النســب ال اعتبــار بــه فــي الكفــاءة.
وذكــر ابــن أبــي موســى عــن اإلمــام أحمــد  مــا يــدل عليــه.
﴿ي َأ ُّي َهــا ٱنلَّ ُ
واســتدل الشــيخ تقــي الديــن  بقولــه تعالــىٰٓ َ :
ــاس
َ َ َُ َٰ َ َ َ ۡ َٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ ٓ َ
َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ
كــم ّ
وبا َوق َبائِــل
ــر وأنــى وجعلنكــم شــع
ك
ذ
ِــن
م
إِنــا خلقن
ٖ
َ
َ
َ َّ ۡ َ ٰ ُ
َ َ َ ُ ۚ ٓ ْ َّ ۡ َ َ ُ
ـم َخبــرٞ
ـم إ َّن َّ َ
كـ ۡ
كـ ۡ
ٱلل َعل ِيـ ٌ
ى
ق
ت
أ
ٱلل
ـد
ـ
ِن
ع
ـم
لِ عارفــوا إِن أكرم
ِ
ۚ
ِ
ِ
((( المحلى ،البن حزم ( ،)151/9بتصرف يسير.
حرا.
((( ليس ً
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جــرات ،]13:قــال ابــن تيميــة :ومــن قــال إن الهاشــمية ال
ح ُ
[ ﴾١٣ال ُ
تــزوج بغيــر هاشــمي ،بمعنــى :أنــه ال يجــوز ذلــك ،فهــذا مــارق مــن
ديــن اإلســام ،إذ قصــة تزويــج الهاشــميات مــن بنــات النبــي 
وغيرهــن بغيــر الهاشــميين ثابــت فــي الســنة ثبوتًــا ال يخفــى(((.
قـال ابـن القيـم :فالـذي يقتضيـه حكمـه  اعتبـار الديـن فـي
ً
الكفـاءةً ،
وكمال ،فال تـُـز ّوج مسـلمة بكافـر ،وال عفيفة بفاجر،
أصل
أمـرا وراء ذلـك ،فإنـه حـرم
ولـم يعتبـر القـرآن والسـنة فـي الكفـاءة ً
علـى المسـلمة نـكاح الزانـي الخبيـث ،ولـم يعتبـر نسـبًا ،وال صناعة
غنـى وال حريـة ،فجـ ّوز للعبد ال ِقــ ِّن نـكاح الحرة النسـيبة الغنية،
وال
ً
إذا كان عفي ًفا مسـل ًما ،وج ّوز لغير القرشـيين نكاح القرشـيات ،ولغير

الهاشـميين نـكاح الهاشـميات ،وللفقـراء نكاح الموسـرات(((.
قال محمد بن إسماعيل الصنعاني :وللناس في هذه المسألة
عجائب ال تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ،وال إله إال اهلل ،كم
ُحرمت المؤمنات النكاح لكبرياء األولياء واستعظامهم أنفسهم..
ٍ
شرط ولـَّده الهوى وربَّاه الكبرياء(((.
اللهم إنا نبرأ إليك من
((( اإلنصاف ( ،)108/8بتصرف.
((( زاد المعاد (.)145/5
((( سبل السالم (.)189/2
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وقــال الشــوكاني :وإذا تقــرر لــك هــذا عرفــت أن المعتبــر هــو
الكفــاءة فــي الديــن والخلــق ال فــي النســب ،لكــن لمــا أخبــر 
بــأن حســب أهــل الدنيــا المــال ،وأخبــر أن فــي أمتــه ثالثًــا مــن أمــر
الجاهليــة ،وذكــر منهــا «الفخــر فــي األحســاب» ،كان تزويــج غيــر
كــفء فــي النســب والمــال مــن أصعــب مــا ينــزل بمــن ال يؤمــن
بــاهلل واليــوم اآلخــر ..فيــا عجبًــا كل العجــب مــن هــذه التعصبــات
الغريبــة والتصلبــات علــى أمــر الجاهليــة(((.
فانظــر كيــف أن هــذه القضيــة كانــت مــن الحساســية بمــكان
لــدى الفقهــاء ،واســتغربوا واســتهجنوا القــول فيهــا كذبًــا باســم اهلل
واســم رســوله ،واهلل ورســوله بــراء مــن هــذا البهتــان.
وال شــك أن األمــة كلهــا بــكل أنســابها واقعــة فــي هــذه المزلقة،
إال أن الســالة الهاشــمية جعلتهــا دينًــا ،وبالغــت فــي النكيــر فيهــا،
حتــى عنســت نســاؤهم ،وهــذا مشــاهد ظاهــر ،فقلّدهــم النــاس فــي
ذلــك ،وعمــل فقهــاء المذهــب الزيــدي علــى التنظيــر والتقعيــد لهذه
القضيــة وجعلهــا دينًــا يجــب علــى النــاس االلتــزام بــه(((!
((( السيل الجرار ( ،)377/1بتصرف.
((( ينظر :التاج المذهب ( ،)67/2البحر الزخار ( ،)48/4ويمكن أن تعود
لكتبهم لترى العجب العجاب في ذلك ،مما لم ينزل اهلل به من سلطان.
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الحكم شورى أم لقريش أم للبطنين؟
هــذه واحــدة مــن القضايــا الشــائكة فــي تــراث األمــة وتاريخهــا،
والحقيقــة أن الحديــث فيهــا متشــعب ومتشــابك ،غيــر أننــي
ســأختصر قــدر اإلمــكان ،فليــس الغــرض نقــاش كل تفاصيــل وأدلــة
هــذه القضيــة ،فقــد تولــى الكثيــر مناقشــتها ،ولكــن بالقــدر الــذي
يعنينــا هنــا.
جــا،
لقــد اســتخدمت الســالة هــذه القضيــة اســتخدامًا ف ً
ً
ـتغالل بشـعًا ،وســترى ذلــك جليًــا فــي القســم الثانــي
واســتغلتها اسـ
مــن هــذا الكتــاب.
وموضــوع أن يكــون اإلمــام العــام للمســلمين مــن قريــش هــو
رأي أكثــر أهــل العلــم ،وقــد بنــوا رأيهــم ذلــك علــى عــدة أدلــة،
أهمهــا :حديــث «األئمــة مــن قريــش»((( ،ومــا فــي معنــاه ،كمــا
اســتدلوا بفعــل الصحابــة حيــن ولــوا أبــا بكــر الصديــق ،وهــو
قرشــي ،ثــم الثالثــة بعــده وهــم قرشــيون ،كمــا اســتدلوا بتتابــع
((( رواه أحمد ( ،)12329والنسائي ( ،)5942وغيرهما.
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األمــر علــى ذلــك فــي دولــة بنــي أميــة وبنــي العبــاس.
وبخــاف الحديــث الســابق ،فــإن بقيــة األدلــة ال معنــى لهــا،
وهنــا نجمــل أهــم نقــاط وأدلــة مــن ردوا هــذا القــول ،وجعلــوا
الحكــم والخالفــة فــي عمــوم المســلمين ،ثــم نزيــد عليهــا إن
شــاء اهلل .ومــع اتفاقهــم علــى رد هــذا القــول إال أنهــم علــى عــدة
اتجاهــات فــي ذلــك:
االتجــاه األول :تضعيــف حديــث« :األئمــة مــن قريــش» ،وعللوا
ذلــك بثالثــة أوجه:
األول :أن ســند الحديــث ضــم بعــض المجاهيــل ،وإنمــا
صحــح الحديــث لكثــرة طرقــه ،وهــذا يكســب الحديــث طابــع
الضعــف الــذي ال يقــوى معــه أن يكــون أصـاً مــن أصــول الديــن،
أمــا حديــث «األئمــة منــا أهــل البيــت» فلــم يصــح عــن رســول اهلل،
ولــذا لــم يعتمــده أهــل الســنة وهــم جمهــور األمــة.
أمــا حديــث« :األئمــة مــن قريــش» فقــد اشــتهر بيــن العلمــاء،
ولكــن الشــهرة ال تعنــي دائمــا :الصحــة ،وممــا يشـ ِّكك فــي ثبوتــه:
أنــه لــو كان معروفًــا لــدى األنصــار ،مــا قــال قائلهــم يــوم الســقيفة:
منــا أميــر ومنكــم أميــر .وهــم ليســوا مــن قريــش ،ولــو كان معروفًــا
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جــة لــو
لــدى المهاجريــن ،لــردَّ بــه عليهــم أبــو بكــر ،وكفــى بــه ح َّ
ـح .ولكنــه لجــأ إلــى ترجيــح المهاجريــن باعتبــارات اجتماعيــة،
صـ َّ
كقولــه :إن العــرب ال تديــن إال لهــذا الحــي مــن قريــش!
وعلــى كل حــال لــم يــرد الحديــث فــي الصحيحيــن وال
أحدهمــا ،وإنمــا ورد بأســانيد لــم يســلم ســند فيهــا مــن مقــال ،وإنما
ححــه بكثــرة طرقــه وشــواهده .كمــا قــال محققــو
ححــه مــن ص َّ
ص َّ
مســند أحمــد بــن حنبــل فــي تخريــج الحديــث رقــم ()12307
عــن أنــس ..« :األئمــة مــن قريــش» ،إن إســناده ضعيــف لجهالــة
ححــوه بكثــرة طرقــه
راويــه :بكيــر بــن وهــب الجــزري ...ولكــن ص َّ
الضعيفــة!
ً
وأصــول هامــة
تقــرر مبــادئ
إن األحاديــث الخطيــرة التــي
ِّ
للحيــاة اإلســامية ،ال يجــوز أن يقبــل فيهــا مــا كان ضعي ًفــا بأصلــه،
حــح بكثــرة طرقــه ،وال ســيما أن األئمــة المتقدميــن مثــل:
ص ِّ
وإنمــا ُ
ابــن مهــدي وابــن المدينــي وابــن معيــن والبخــاري وغيرهــم ،مــا
كانــوا يعتمــدون علــى كثــرة الطــرق هــذه ،إنمــا اشــتهرت بيــن
المتأخريــن.
الثانــي :أن الحديــث وضعــه بعضهــم نتيجــة شــدة الصــراع
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السياســي علــى الحكــم بيــن األموييــن والعباســيين وخصومهــم.
الثالــث :أن الحديــث احتــوى كلمــات سياســية؛ مثــل كلمــة
«األئمــة» ،وهــو مصطلــح لــم يعــرف فــي عهــد النبــوة ،وإنمــا وجــد
بعــد!
االتجــاه الثانــي :مــن يذهــب إلــى تعليــل الحكــم بعلــة قــد تتغيــر
بتغيــر كل عصر.
وهــذا الــرأي يذهــب إلــى تعليــل هــذه النصــوص ،وأن العلــة
مــن اختصــاص قريــش بالخالفــة أنهــم أهــل الشــوكة والمنعــة ،وأن
عصبتهــم كافيــة لســوق النــاس بعصــا الغلــب إلــى مــا يــراد منهــم،
وأنــه حيــث كانــت العصبيــة كانــت الخالفــة ،واليــوم وقــد زالــت
عصبيــة قريــش بــل إن العصبيــة لــم يعــد لهــا مــكان فــي حكــم
الشــعوب وحــل محلهــا رضــاء الشــعوب عــن الحــكام وتأييدهــم
لهــم وشــرعية الســلطة ،فــا مــكان لهــذا الشــرط ،وهــذا مــا ذهــب
إليــه ابــن خلــدون كمــا فــي مقدمتــه ،ومشــى عليــه كثيــر مــن الكتــاب
المعاصريــن ،منهــم الدكتــور محمــد ســليم العــوا فــي كتابــه النظــام
السياســي فــي اإلســام.
االتجــاه الثالــث :مــن يذهــب إلــى أن هــذا الحديــث يقــرأ علــى
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أنــه مــن أحاديــث السياســة المؤقتــة ال مــن بــاب بيــان الحكــم
التشــريعي العــام ،وممــن تبنــى هــذا االتجــاه الدكتــور عبــد الحكيــم
الفيتــوري ،يقــول :هــب جــدال أن هــذا الحديــث ال يخالــف الرؤيــة
المقاصديــة للقــرآن الكريــم ،وال يخالــف منهــج النبــي الكريــم 
وســيرته العطــرة التــي لــم تعــرف التفريــق بيــن النــاس إال بالتقــوى،
ففــي أي أقســام الســنة يمكــن أن نصنــف هــذا الحديــث ،أفالســنة
التشــريعية أم الســنة القياديــة أم الســنة الجبليــة ،وأحســب أنــه
أقــرب إلــى أن يصنــف ضمــن الســنة (القيادية)وليــس ضمــن الســنة
التشــريعية باعتبــار أن الســنة التشــريعية تقــوم بــدور البيــان آلي
القــرآن ،وهــذا الحديــث ليــس بــه داللــة بيانيــة ،ممــا يجعــل تصنيفــه
فــي قســم الســنة القياديــة التــي تفيــد المبــاح هــو األصــوب ،فــإذا
كان ذلــك كذلــك فكيــف تنتــج الســنة المباحــة وجوبًــا؟!
االتجــاه الرابــع :اتجــاه مــن يذهــب إلــى صعوبــة تطبيــق هــذا
الحديــث فــي هــذا العصــر؛ وذلــك لتفــرق قريــش ،وكثــرة األدعيــاء،
فــا يتفاضــل النــاس فــي هــذا الزمــان إال بالتقــوى ،وهــو اتجــاه
الشــيخ محمــود شــاكر فــي كتابــه اإلمامــة والخالفــة.
االتجــاه الخامــس :اتجــاه مــن يُحكــم الواقــع المعــاش،
فحكــم الباقالنــي والجوينــي بجــواز كــون الحاكــم تركيًــا
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ســلجوقيًا؛ لمــا كان هــؤالء هــم الحــكام فــي عصرهــم(((.
ً
وفعــا قــد ناقشــها مَــن
وهــذه االتجاهــات يمكــن مناقشــتها،
حصــروا الحكــم والخالفــة فــي قريــش ،لكنــي أنبــه هنــا إلــى جــرأة
مــن يــرى أن األحاديــث مصنوعــة سياس ـيًا ،فالنظــرة إلــى الحديــث
يجــب أن تقتصــر علــى صحتــه ومناقشــة ســنده ،وإال ألســقطنا ثلثــي
الســنة بهــذه األطروحــة الفوضويــة.
ُ
وال نحتــاج لــكل ذلــك ،فالحديــث ليــس مــن القويــات بمفــرده،
ـر ال إنشــاء ،وال يــراد بــه
وأمــا حديــث «اإلمامــة فــي قريــش» ،فخبـ ٌ
اإلنشــاء ،أي األمــر ،بدليــل عــدم اســتدالل الصحابــة بــه فــي خــاف
الســقيفة مــع نقــل القضيــة بالتواتــر»(((.
فبعــد مــوت رســول اهلل  لــم يحاجــج أح ـ ٌد بهــذا الحديــث،
ممــا يــدل علــى أنهــم لــم يفهمــوه بمثــل الفهــم الــذي طــرأ بعــد،
وال يجــوز أن يقــال عرفــه بعضهــم وجهلــه بعضهــم كمــا يقــول مَــن
ينتصــروا للقــول بحصــر الخالفــة فــي قريــش؛ فــإن الحديــث ليــس
عــن حكـ ٍم جزئــي غامــض أو مســألة فرعيــة مــن مســائل الفقــه ،بــل
عــن قضيــة تهــم كل شــخص وكل بيــت مســلم ،وهــي قضيــة مــن
((( جمع هذه االتجاهات معزوةً لقائليها وناقشها د .طالب بن عمر بن حيدرة
الكثيري ،وقد سردتها بتصرف من موقعه اإللكتروني.
((( المقدمة في فقه العصر ،د .فضل مراد (.)148/1
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يحكمهــم ،فــا يمكــن أن يكــون هــذا المعنــى بهــذا الخفــاء وقتًــا
كانــوا أحــوج مــا يكــون لــه!
وقــد طالبــت األنصــار بالخالفــة أول األمــر بســقيفة بنــي
ســاعدة ،بعــد مــوت النبــي  ،وهــذا مشــهور ،ولــو كانــت خاصــة
بقريــش مــا طالبــوا بهــا.
وفــي صحيــح البخــاري :قــال رســول اهلل « :اســمعوا
وأطيعــوا ،وإن اســتعمل عليكــم عبــد حبشــي ،كأن رأســه زبيبــة»(((.
وروي عــن عمــر  أنــه قــال عنــد موتــه :لــو كان ســالم مولــى
أبــي حذيفــة حيًــا مــا تخالجنــي فيــه الشــك ،أو :ولــو اســتخلفت
ســال ًما مولــى حذيفــة فســألني عنــه ربــي :مــا حملــك علــى ذلــك؟
لقلــت :رب ســمعت نبيــك وهــو يقــول« :إنــه يحــب اهلل ح ًقــا مــن
قلبــه»((( ،وســالم لــم يكــن مــولً ألبــي حذيفــة ،وإنمــا هــو مولــى
المــرأة مــن األنصــار ،وهــي أعتقتــه وربتــه ،ونُســب إلــى أبــي حذيفة
بحلــف ،فهــو مــن موالــي األنصــار.
وقــال ابــن إســحاق :حدثنــي الزهــري أنــه النبــي  أتــى بنــي
عامــر بــن صعصعــة ،فدعاهــم إلــى اهلل عــز وجــل ،وعــرض عليهــم
((( رواه البخاري (.)7142
((( رواه أحمد في فضائل الصحابة ( ،)1287وغيره بألفاظ متعددة.
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نفســه ،فقــال لــه رجــل منهــم يقــال لــه :بيحــرة ابــن فــراس :أرأيــت
إن نحــن بايعنــاك علــى أمــرك ،ثــم أظهــرك اهلل علــى مــن خالفــك،
أيكــون لنــا األمــر مــن بعــدك؟ قــال« :األمــر إلــى اهلل يضعــه حيــث
يشــاء»(((.

ٱسـ َ
ـت َ
ـن ۡ
جابُوا ْ ل َِر ّبهـ ۡ
وفــوق هــذا كلــه ،قــال اهلل تعالــىَ :
﴿و َّٱلِيـ َ
ـم
ِِ
َ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ َ ٰ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ َ
ـم يُنفِقــون
وأقامــوا ٱلصلــوة وأمرهــم شــورى بينهــم ومِمــا رزقنهـ
[ ﴾٣٨الشــورى] ،فمــا معنــى أن تكــون الشــورى بيــن المســلمين ثــم
هــي محصــورة فــي قريــش؟!

ُ
ى بَ ۡي َن ُهـ ۡ
﴿شـ َ
ـور ٰ
ـم﴾ بيــن القرشــيين فقــط أم
هــل المقصــود بـــ

جميــع المســلمين؟ فــإذا كان بيــن القرشــيين فقــط ،فأيــن دليــل
ذلــك؟ وســمعًا وطاعـةً لربنــا ..وإن كان بيــن المســلمين عامــة ،فهــل
المقصــود شــورى بينهــم فــي أمورهــم جمي ًعــا أم شــورى ليختــاروا
مــن قريــش؟ إن كان الثانــي فأيــن الدليــل؟ وســمعًا وطاعةً ربنــا ،وإن
كان األول ،وهــو الظاهــر القرآنــي فمــا بقــي إال أن يــؤول الحديــث،
ليكــون مــن المشــكل الــذي يحتــاج لبيــان.

((( سيرة ابن هشام ( ،)424/1ورواه غيره.
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القحطاني وحمير؟
والعجيب أن مَن حصر الحكم في قريش بناءً على نص «األئمة
كثيرا من األحاديث واآلثار التي تدل على خالفه!
من قريش» أ َّولُوا ً
ومــن ذلــك تأويلهــم لحديــث القحطانــي الــذي يســوق النــاس
بعصــاه آخــر الزمــان((( ،وهــذا دليــل علــى أن الخالفــة يجــوز أن
تكــون فــي غيــر قريــش ،فقالــوا :بــل هــو دليــل علــى تغيــر الزمــان
وفســاده ،إذْ يلــي أمــور النــاس غيــر قرشــي(((!
وفــي البخــاري أن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص كان يحــدث:
أنــه ســيكون ملك مــن قحطــان(((.
وعــن ذي مخمــر أن رســول اهلل  قــال« :كان هــذا األمــر فــي
حميــر فنزعــه اهلل عــز وجــل منهــم فجعلــه فــي قريــش و س ي ع و
د إ ل ي ه م»((( .أي :كان فــي حميــر وســيعود إليهــم ،وإنمــا قطعــه
(((
(((
(((
(((

رواه الطبراني في األوسط (.)3833
انظر فتح الباري (.)116/13
رواه البخاري (.)7139
رواه أحمــد فــي المســند ( ،)16827قــال عبــد اهلل بــن اإلمــام أحمــد:
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اإلمــام أحمــد كتابــةً لمعنــى ال يخفــى ،كمــا قــال الحافــظ ابــن
حجــر .ولعــل تقطيــع الحــروف للتأكيــد ،وهــو أســلوب عربــي.
وقــد عللــوا ذلــك بمــا إذا لــم تقــم قريــش بحــق الديــن((( ،فإنــه
ينتقــل عنهــم ،وهــذا بعيــد؛ ألنــه ال دليــل عليــه ،وألنــه لــو صــح أن
تخلــو قريــش مــن صالــح يقــوم بأمــر الديــن لــكان مطعنًــا ،إذ كيــف
يُعلــق مثــل هــذا الحكــم -وهــو الواليــة العظمــى علــى المســلمين-
بطائفــة يخلــوا منهــا صالــح للقيــام بأعبــاء الديــن؟!
وقــد ظلــت األمــة أكثــر مــن ســتة قــرون بــا خليفــة قرشــي،
ثــم مــن بعدهــا تفرقــت بــا خالفــة ،ولــو كان األمــر كمــا زعمــوا
مــا خــا فــي هــذه األزمــان كلهــا مــن يجــدد معالــم الديــن فــي هــذا
األمــر ،وهــو غايــة فــي األهميــة ،قــال رســول اهلل « :إن اهلل يبعــث
لهــذه األمــة علــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا»(((.
وبهــذا يُعلــم أن أحاديــث األئمــة فــي قريــش إمــا ضعيفــة
فتســقط ،أو صحيحــة تــؤول بمعنــى اإلخبــار ال اإلنشــاء ،وتُــرد إلــى
محكــم التنزيــل الــذي جعــل األمــر شــورى بيــن المســلمين ،وإلــى
وكــذا كان فــي كتــاب أبــي مقطعــا وحيــث حدثنــا بــه تكلــم علــى االســتواء.
والحديــث صححــه الحافــظ ابــن حجــر واأللبانــي واألرنــؤوط.
((( فتح الباري (.)116/13
((( رواه أبو داود ( ،)4293وصححه السخاوي واأللباني.
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أحاديــث النبــي  التــي نصــت علــى خــاف ذلــك ،وإلــى فهــم
الصحابــة للنصــوص حــال تشــاورهم فــي أمــور الخالفــة.
قــال المقبلــي بعــد ذكــر حادثــة الســقيفة واحتجــاج أبــي بكــر
عليهــم بــأن النــاس ال تعــرف هــذا األمــر إال لهــذا الحــي مــن قريش:
ـرا
وهــذا اعتبــار منــه محــض ،وال شــك فــي أنــه اعتبــار صالــح ،نظـ ً
إلــى تلــك الحادثــة ،والنبــي  أُرســل إلــى جميــع الخلــق ...ثــم
قــال معل ًقــا علــى حديــث «األئمــة مــن قريــش» :روايتــه بحســب
المعنــى كثيــرة ،والظاهــر فيــه الخبــر ،أال تــرى أن فــي بعضهــا« :ال
يــزال هــذا األمــر فــي قريــش مــا بقــي منهــم اثنــان» ،وفــي بعضهــا:
«النــاس تبــع لقريــش فــي الخيــر والشــر» ،وال يأمــر النبــي  باتبــاع
ـاس االســتدال َل بتلــك األحاديــث علــى أن
الشــر ،وقــد تكلــف النـ ُ
اإلمــارة فــي قريــش ،وأنهــا محصــورة عليهــم ،وكان يلزمهــم أن
القضــاء محصــور فــي اإلزد ،واألذان فــي الحبشــة(((.
وبعــد ،فهــذا فــي موضــوع أن تكــون محصــورة فــي عمــوم
قريــش ،أمــا دعــوى الســالة الهاشــمية حصرهــا فــي البطنيــن ،وهــو
مذهــب الزيديــة((( ،فهــو أوهــى مــن ذلــك كلــه.
غيــر أنــي أنبهــك هنــا إلــى أن الســالة الهاشــمية بمذهبهــا
((( األبحاث المسددة ()348
((( سنتحدث بعد قليل عن تكوين المذهب هذا.
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ـت هــذا القــول علــى محنــة التفاخــر بالنســب ،فاحتجــوا
الزيــدي بَنَـ ْ
ـش وأنســبها
بحصــر الخالفــة فــي قريــش ،ثــم قالــوا :وأفضــل قريـ ٍ
بنــو هاشــم ،فالخالفــة حــق لهــم مــن دون قريــش والنــاس أجمعين..
«والمــراد بالبطنيــن ذريــة فاطمــة الزهــراء مــن الحســن والحســين،
وهــو مذهــب نابــع مــن نظريــة الحصــر فــي قريــش ،ومتفــرع عنهــا،
فالقرشــية أصــل ،ونظريــة البطنيــن فــرع.
والقائــل بحصــر الخالفــة فــي البطنيــن هــم الزيديــة ،واحتجــوا
بــأن المســلمين أجمعــوا مــا عــدا الخــوارج علــى أن منصــب الخالفة
ال يصلــح إال فــي بطــن مــن بطــون قريــش ،وال شــك أن بطــن بنــي
هاشــم خيــر بطــون قريــش ،والحســن والحســين ونســلهما خيــر
بنــي هاشــم ،فهــم أولــى بهــا ،وســاقوا مــن األدلــة العقليــة والنقليــة
واالحتجاجــات مــا يناســب المنصــب اإللهــي المعيــن مــن اهلل،
المنصــوص عليــه كالنبــوة فــي حــق علــي والحســن والحســين»(((.
وأنــت تالحــظ أنهــم بموضــوع النســب هــذا قــد امتحنــوا الناس
فــي دينهــم ودنياهــم ،وأصبــح كأنــه كالشــهادتين ،يُقـدَم وال يُتقدم!

ٍ
بحــث منشــورة فــي الشــبكة حــول حصــر الخالفــة فــي البطنيــن،
((( مــن
للمرتضــى بــن زيــد المحطــوري.
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الزيدية ..والغلو في الساللة الهاشمية!
ابتــداءً يجــدر التنبيــه علــى أن المذهــب الزيــدي يصــدق عليــه
وصــف مذهــب الســالة أو العائلــة ،ورغــم ظهــور فقهــاء فيــه إال
أنــه بقــي المذهــب الســالي طيلــة هــذه القــرون ،وذلــك يتضــح مــن
خــال التالــي:
 -ال يــكاد يخــرج فقهــاؤه عــن الســالة الهاشــمية ،ومــن كان

منهــم مــن غيــر الســالة فهــو غالبًــا مــا يخــرج مــن المذهــب ،كمــا
فعــل الشــوكاني وغيــره.
 كثيــر مــن أتباعــه هــم مــن الســالة ،والبقيــة مــن عــوام أهــلالســنة الذيــن ال يدركــون مــن أدبيــات هــذا المذهــب إال الســربلة
فــي الصــاة ،وأنــه مذهــب أهــل البيــت!
 تبنّيــه قضيــة الحكــم فــي البطنيــن بنظــرة ســالية بحتــة،وغيرهــا مــن القضايــا األخــرى ،كقضيــة التفضيــل بيــن الخلفــاء،
واألحــق بالخالفــة بعــد رســول اهلل  ،وقضيــة تكافــؤ النســب فــي
الــزواج.
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لقــد حمــل المذهــب علــى عاتقــه التقعيــد الفقهــي والعقــدي
للســالة الهاشــمية ،فمــا عجــزوا عــن التصريــح بــه باســم النســب
والســالة = أحالــوه قضيــة فقهيــة وناقشــوها مــن خــال المذهــب
وقرروهــا دينًــا.
لقــد اســتخدموا المذهــب لتحقيــق مجموعــة مــن األغــراض
كان مــن الصعــب تحقيقهــا بالنســب فقــط ،كمــا كان مــن الصعــب
ً
أيضــا ممارســتها تحــت مذاهــب أهــل الســنة علــى العمــوم أو تحــت
مذاهــب الشــيعة الواضحــة كاالثنــي عشــرية أو غيرهــا ،ومــن تلــك
األمــور التــي حققوهــا تحــت أســتار المذهــب الزيــدي مــا يلــي:
ً
أول :رفــض مصــادر المســلمين التشــريعية ،وعــدم االعتــراف
بهــا ،فــا يعتبــرون صحــة الصحيحيــن (صحيــح البخــاري وصحيــح
مســلم) ،فضـ ً
ـا عــن األمهــات الســت ،وأكثــر مــن تولــى ِكبَــر هــذا
األمــر األمــام الهــادي ،زعيــم المذهــب الزيــدي فــي زمانــه ،ومَــن
تــاه إنمــا هــم عيــال عليــه فــي المذهــب ،بــل إن تقريراتــه تعــد هــي
المذهــب ،ولــم يعــد لزيـ ٍد إال النســبة إليــه.
فقــد نقــل عنــه تلميــذه المهــدي أحمــد بــن يحيــى المرتضــى
فــي كتابــه الغايــات قولــه :ولهــم كتابــان يســمونهما بالصحيحيــن
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البخــاري ومســلم -ولعمــري أنهمــا عــن الصحــة لخاليــان.وعقــب المهــدي علــى كالم شــيخه بقولــه :ولعمــري أنــه ال
يقــول ذلــك علــى غيــر بصيــرة.
شعرا قوله:
وروى ً
إن شــئت أن تختــار لنفســك مذهبــا
ينجيــك يــوم الحشــر مــن لهــب النــار
فــدع عنــك قــول الشــافعي ومالــك
وحنبــل والمــروي عــن كعــب أحبــار
وخــذ مــن أنــاس قولهــم ورواتهــم
روى جدهــم عن جبرائيل عن الباري!
وقال اإلمام عبد اهلل بن حمزة:
كــم بيــن قولــي عــن أبــي عــن جــده
وأبــي أبــي فهــو النبــي الهــادي
وفتــى يقــول :حكــى لنــا أشــياخنا
مــا ذلــك اإلســناد مــن إســنادي
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وقــال أحمــد بــن ســعد المســوري -وهــو أحــد الزيديــة الغالة-
فــي رســالته (الرســالة المنقــذة مــن الغوايــة فــي طريــق الروايــة)
قــال( :إن كل مــا فــي األمهــات الســت ال يحتــج بــه وأنــه كــذب!(((.
فتأمــل كيــف نســفوا مصــادر المســلمين ،واكتفــوا بـــ روى
جدهــم عــن جبرائيــل عــن البــاري! لتبــرز لــك قضيــة النســب حتــى
فــي هــذه المســألة ،فمــا كان عــن أجدادهــم فهــو عــن البــاري،
ومالــم يكــن عــن طريــق أجدادهــم فليــس عــن البــاري!
ثانيًــا :شــن الحــروب علــى عمــوم المســلمين ،وذلــك أنــه كان
مــن الصعــب محاربــة المســلمين لالنقيــاد لنســبهم وتســيدهم ،فبنــوا
للمذهــب عقائــد ثــم قاتلــوا النــاس عليهــا ،وقــد جــرت مذابــح علــى
أيديهــم فــي اليمــن والعــراق والمغــرب العربــي ومصــر وغيرهــا
مــن البلــدان ،واســتحلوا الحرمــات والمحرمــات ،وســفكوا الدمــاء
المعصومــة تحــت عقيــدة واليــة البطنيــن التــي قررهــا المذهــب أو
غيرهــا ،وســيأتي مزيــد تفصيــل لهــذه القضيــة فــي الفصــل الثانــي
مــن هــذا الكتــاب.
ثالثًــا :امتحــان النــاس بســتار المذهــب ،مخفيــن قضيــة النســب
((( ينظر :كتاب بهجة الزمن ،في أخبار سنة (1052هـ) ،وكتاب الزيدية
لألكوع ،ص ( ،)40وأدب الطلب للشوكاني ،ص (.)123
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والســالة ،وضــرب القبائــل بعضهــا ببعــض نصــرة للمذهــب الزيدي
ـرا ممــا كانــوا يعجــزون عــن
تدينًــا ،وقــد أنجــزوا بهــذه الطريقــة كثيـ ً
القيــام بــه باســم الســالة فقــط(((.
راب ًعــا :محاربــة العلمــاء مــن غيــر المذهــب الزيــدي ،أو ممــن
ً
فبــدل مــن
كانــوا فــي المذهــب ثــم تحــرروا منــه واجتهــدوا،
محاربتهــم باســم الســالة والتحريــض عليهــم ألجــل ذلــك ،جعلــوا
شــماعة المذهــب ومعــاداة أهــل البيــت هــي الوســيلة ،قــال األكــوع:
علــى أنــه ،وإن صــار االجتهــاد مبــدأ معروفًــا فــي المذهــب الزيــدي،
إال أن مــن أخــذ بــه ،ومــال إليــه ،وحققــه -أي االجتهــاد -فــي نفســه
منهــم = لــم يســلم مــن شــرور غائلــة علمــاء الزيديــة المقلديــن
وأتباعهــم؛ ألنــه يشــق عليهــم تــرك التقليــد وخــروج المجتهــد مــن
مذهبهــم ،واالشــتغال بأحــكام الكتــاب والســنة النبويــة ،ولهــذا
فإنهــم يجعلونــه هدفًــا يفوقــون إليــه ســهامهم ،فيرمونــه بالنصــب
وبغــض أهــل البيــت ،ليثيــروا عليــه ســخط عامــة النــاس ،ويلفقــون
عليــه ته ًمــا ال أســاس لهــا مــن الصحــة والواقــع؛ ليجعلــوا منــه عبــرة
للمعتبــر ،فيردعــوا بــه مــن عنــده الرغبــة للعمــل بالكتــاب وصحيــح
ـف عــن ذلــك(((.
الســنة ،فيكـ ّ
((( ينظر :كتاب ابن األمير وعصره ،ص (.)197
((( الزيدية ،األكوع ،ص .42
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وبهــذا يتضــح لــك بجــاء أن المذهب الزيــدي ليــس إال مذهب
الســالة ،وهــو الوســيلة األخــرى لتحقيــق أغــراض ليــس لهــا عالقــة
بالفقــه أو التديــن ،وإنمــا الحكــم والتســلط والتســيد علــى الخلق.
وممــا ال أحــب أن أُغفــل تســجيله هنــا أن المذهــب الزيــدي
مذهــب ســلطوي ،يتمــدد فــي وجــود الســلطة بيــد الســالة،
وينكمــش ويأفــل حيــن ال تكــون لهــم الغلبــة ،وهــذا بخــاف
المذاهــب اإلســامية األخــرى التــي أخــذت مكانتهــا فــي العالــم
اإلســامي لقــرون مــن دون اســتقواء بســلطة أو حكــم.
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الشافعية ..بوابة خلفية!
غنــى عــن ذكــر فضــل اإلمــام الشــافعي ،
أزعــم أننــي فــي
ً
وعــن بيــان أن مذهبــه هــو ثالــث مذهــب إســامي معتبــر لــدى
المســلمين ،ولربمــا هــو أوســع المذاهــب انتشــا ًرا وأكثرهــا مصنفات
فــي الفقــه اإلســامي.
ولقــد خــدم هــذا المذهــب رجــاالت اإلســام قرنًــا بعــد قــرن،
وحملــه عباقــرة وأذكيــاء ،فأصبحــت كثيــر مــن بــاد المســلمين
علــى المذهــب الشــافعي.
لكــن أتبــاع المذهــب ليســوا ســواءً ،فقــد حملــوا حمالتيــن إلــى
جــوار فقــه الشــافعي وأصحابــه فــي الفــروع.
أمــا الحمالــة األولــى ،فهــي فكــرة األشــاعرة ،وليســت محــل
نقاشــنا اآلن ،وال أحــب أن أناقشــها غالبًــا.
وأمــا الحمالــة الثانيــة ،فهــي فكــرة التصــوف .وهــذه مــا أريــد أن
تنتبــه لمــا ســأحدثك عنــه ،فهــو مهــم وقــد يلتبــس.
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لقــد اقتربــت الصوفيــة مــن المذهــب الشــافعي والتصقــت
بــه ،وأصبحــت كبريــات المــدارس الشــافعية هــي ذاتهــا كبريــات
المــدارس الصوفيــة ،وأصبــح الشــافعية المتصوفــة يعيبــون علــى
الشــافعية الشــافعيين!
هــذا كلــه ال يعنينــا ،مــا يعنينــا :أن الصوفيــة وإن كانــوا يحملــون
الســنة ،إال أن تقديــس األشــخاص واألماكــن والهيئــات
أدبيــات ُ
واحــدة مــن أهــم ركائــز مدرســتهم وفهمهــم للنصــوص وغيــر ذلك.
ومــن هــذا البــاب فإنهــم يعظمــون أهــل البيــت ،ووصــل الحــال إلــى
ـرا .وهــذا واضــح جـدًا منهــم.
ـرا أو فاجـ ً
تعظيــم كل هاشــمي ،بـ ً
لذلـك فكثيـر منهـم يتـواءم مـع الشـيعة التفاقهـم فـي تعظيـم
السلالة الهاشـمية ،ومراكز التصوف في بؤر الشـيعة قائمة ال إشـكال
عليهـم ،كمـا يتقاسـمون تعظيـم القبـور ،وغيرهـا مـن األمـور.
لذلــك فــإن الســالة الهاشــمية غالبًــا مــا تجعــل المذهــب
الشــافعي هــو االحتيــاط ،فــإن وجــدت تعظي ًمــا لهــا وتســيّدًا مــن
عــوام الســنة كان بهــا ،وإال انخرطــت مــع المتصوفــة ،فــإن لــم تجــد
بغيتهــا تحولــت للتشــيع الواضــح ،ولربمــا اســتخدمت القــوة لفرض
التعظيــم والمزيــة!
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فالمعادلــة :ســني شــافعي +متصــوف = غنيمــة بــاردة للســالة
الهاشــمية المســكونة بالعظمــة وحــب التسـيّد والبحــث عــن المزيــة.
لــم يكــن اإلمــام الشــافعي صوفيًــا ،وال مــدح المتصوفــة كمــا
ـض ،بــل إن مــا أُثــر عنــه هــو عكــس ذلــك.
يزعــم بعـ ٌ
فعــن يونــس بــن عبــد األعلــى قــال ســمعت الشــافعي يقــول :لو
أن رجــا تصــوف أول النهــار ،ال يأتــي الظهــر حتــى يصيــر أحمقا.
وعنــه ً
أيضــا أنــه قــال :مــا لــزم أحــد الصوفيــة أربعيــن يومــا،
فعــاد عقلــه إليــه أب ـدًا.
وقــال يونــس بــن عبــد األعلــى تلميــذ الشــافعي :صحبــت
ً
عاقــا ،إال مســلم
الصوفيــة ثالثيــن ســنة ،مــا رأيــت فيهــم
الخــواص (((.
وقــال الشــافعي ً
أيضــا :صحبــت الصوفيــة فمــا انتفعــت منهــم
إال بكلمتيــن ،ســمعتهم يقولــون :الوقــت ســيف فــإن قطعتــه وإال
قطعــك .ونفســك إن لــم تشــغلها بالحــق ،وإال شــغلتك بالباطــل(((.
وإذا كان األمــر كذلــك ،فاعلــم أ َّن مَــن يكــذب عليــه فــي ذلــك
((( ينظر :تلبيس إبليس ( ،)327واالستقامة لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)414/1
((( مدارج السالكين (.)129/ 3
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إنمــا يفعــل ليتصــل لــه مــراده بتعظيــم الســالة!
وخــذ هــذه الحكايــة التــي أوردهــا الحافــظ ابــن حجــر ،
ليتبيــن لــك المقصــد ،فقــد ذكــر فــي ترجمــة نــور الديــن الهاشــمي،
عــن التقــي الســبكي أنــه قــال عنــه :اســتعرت منــه جــزءًا فوجــدت
فيــه فــي األبيــات الضاديــة المنســوبة للشــافعي التــي أولهــا( :يــا
راكبًــا قــف بالمحصــب مــن منــى) بيتــا زائ ـدًا ،وهــو:
قــف ثــم نــاد بأننــي لمحمــد
ووصيــه وابنيــه لســت بباغــض
قــال :فتأملــت خــط البيــت الزائــد فــإذا هــو خــط نــور الديــن
الهاشــمي! ومــن لــه معرفــة يعلــم أن الشــافعي ال يســتعمل اســم
فاعــل مــن «أبغــض»(((.
فهــل أدركــت مــن هــو الــذي كــذب علــى الشــافعي ،وز ّور
عليــه ،وزاد بيتًــا فــي قصيدتــه الرقيقــة؟ وهــل ش ـدّك لقبــه؟ تأمــل..
وفــي واقــع اليمــن ،فقــد تنبــه لهــذا األمــر ولتــك النبتــة
الشــيخ أحمــد بــن حســن المعلمــي ،فــي كتابــه القبوريــة ،نشــأتها،
آثارهــا ،وموقــف العلمــاء منهــا ،اليمــن نموذ ًجــا ،فقــال :وفــي بــاد
((( الدرر الكامنة (.)355/1
105

فتنة السلالية
في الإسلام

وخصوصــا فــي حضرمــوت قامــت خالفــة باطنــة إمامهــا
الشــافعية
ً
القطــب وســاحها البرهــان ووســيلتها لبســط نفوذهــا تفريــق األمــة
وتقســيمهم إلــى طبقــات ،لــكل طبقــة وظيفتهــا التــي تتكامــل مــع
بقيــة الطبقــات األخــرى فــي قيــام تلــك الخالفــة الباطنــة وترســيخها
وحمايتهــا ومدهــا بــكل مــا تحتــاج (((..إلــى أن قــال :والــذي يظهــر
أن أســاس هــذه التفرقــة وهــذا التفاضــل هــو التســلط الروحــي الذي
فرضــه شــيوخ الصوفيــة يضــاف إليــه النســب الهاشــمي الــذي يفاخر
بــه أولئــك الشــيوخ ...إلــخ(((.
لقــد كنــت قبــل قرابــة عشــرين عا ًمــا أدرس المذهــب الحنبلــي
درســه فــي الجامعــة اإلســامية بالمدينــة
بصنعــاء علــى
شــيخ َ
ٍ
المنــورة ،ثــم لمــا هاجــرت للمملكــة مارســت العمــل فــي مراكــز
البحــوث الشــرعية ،فكانــت تعمي ًقــا لمــا كنــت درســته ،لكننــي
أخذتنــي الحميــة((( فقــررت أن أدرس المذهــب الشــافعي ،وفعــاً
درســت مجموعــة مــن المتــون ،وســمعت مجموعــة مــن الشــروح
((( القبوريــة ،نشــأتها ،آثارهــا ،وموقــف العلمــاء منهــا ،اليمــن نموذ ًجــا،
أحمــد المعلمــي (.)466
((( القبورية ،نشأتها ،آثارها ،وموقف العلماء منها ،أحمد المعلمي (.)471
((( ألن المذهـب الشـافعي هـو مذهـب عامـة أهـل اليمـن ،علـى وجـود نـزر
للمذهـب الحنفـي ،وكان النقـاش ربمـا يكـون مع بعض طلبـة العلم ،فيسـألون
عـن مذهـب الشـافعي فأصمـت ،فيقولـون :ال تعـرف مذهـب بلـدك! لذلـك
قررت دراسـته.
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الســلّم التعليمــي الشــافعي ،وخــال ذلــك تســنى لــي التواصــل
فــي ُ
مــع مجموعــة مــن طلبــة العلــم والعلمــاء المهتميــن بالمذهــب،
كمــا طالعــت ُكتــب الشــارحين ألهــم متــون المذهــب ،كمتــن أبــي
كثيــرا مــا رأيتــه!
شــجاع والزبــد والمنهــاج وغيرهــا ،واســتوقفني
ً
أمــا العقيــدة فأشــعرية ،وال أحــب أن أقتــرب مــن هــذا األمــر
كمــا أســلفت ،فليســت قضيتــي اآلن.
وأمــا الســلوك فصوفــي ،بعــد أن كان ُســنيًا ،وأمــا الهــوى
فســالي هاشــمي معظــم للنســب الطينــي ،ولــوال خــوف المبالغــة
ــس شــيعي!
لقلــت بــل إنــه ن َ َف ٌ
ناقشــت أحدهــم فــي ذلــك ،أجلــب عليــك بصــوت
َ
وإذا مــا
األســطوانة المكــررة ،وراح يحدثــك عــن خطــر الوهابيــة ،وســرد
لــك مرويــات عــن الســلف فــي تعظيــم الســالة والقبــور واألوليــاء
والزيــارات وغيرهــا! بيــ َد أنهــم كانــوا قبــل ذلــك وهابيــةً أو
يشــبهونها!..
وقــد اســتقر األمــر لــدي ،وســمعت مــن بعــض المهتميــن
كذلــك أن ســبب التحــول إنمــا هــو ابتــداء مــن دراســة المذهــب
الشــافعي ،ثــم تأثــروا بأشــياخهم الصوفيــة ،وغالبهــم مــن الســالة
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الهاشــمية ،ثــم راحــوا يعظمــون كل هاشــمي وقبـ ٍر ومشــه ٍد ..الــخ.
لذلــك ،فإننــي أقتــرح علــى طلبــة العلــم فــي المناطــق الموبــوءة
بــداء الســالية والتميــز بالنســب وتعظيــم األوليــاء وأضرحتهــم،
أن يهتمــوا بدراســة المذهــب الحنبلــي ،فهــو حاجــز صــد فــي هــذا
الصــدد ،ولــم تتعلــق بــه واحــدة مــن هــذه المتعلقــات التــي تفضــي
لمــا نــراه مــن واقــع.
إن الســالة كمــا اســتخدمت تأويــل النصــوص ،وأسســت لهــا
مذهبًــا -المذهــب الزيــدي وفروعــه -بــل وأسســت لهــا طائفــة
بأكملهــا -طائفــة الشــيعة بجميــع فرقهــا ومذاهبهــا -لــن تتوانــى فــي
اســتخدام كل حيلــة للوصــول لنشــوة التعظيــم والمزيــة والتســيّد،
ســواءً كانــت سياســية أو تاريخيــة أو علميــة أو اجتماعيــة ..فــا
تُســتَغ َفل.
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حــرص الســالة الهاشــمية علــى لقــب ســيد
وشــريف!
لــن أناقــش هنــا جــواز إطــاق لقــب ســيد أو شــريف ،وال
جــذوره التاريخيــة ،لكنــي أســتغرب أشــد االســتغراب مــن حــرص
أبنــاء الســالة الهاشــمية بجميــع مشــاربهم علــى لقــب ســيد أو
شــريف ،حتــى وهــو فــي منتهــى الوضاعــة األخالقيــة أو وضاعــة
الجهــل ،فإنــه يــكاد أن يبتلعــك إن ناديتــه باســمه مجــردًا دون أن
يتقدمــه لقــب الســيد أو الشــريف!
ال أجــد مبــر ًرا لــكل هــذا الحــرص ،ومــا أزهــ َد الســيد علــى
الحقيقــة عــن هــذا اللقــب الــذي ال يُقــدم وال يؤخــر إن اختــل
المضمــون.
وقــرأت مــرة مراســلة بيــن اإلمــام أحمــد حميــد الديــن وأحــد
األعيــان ،وكان مــن رد اإلمــام أحمــد اســتهجانه علــى المرســل أنــه
لــم يتقــدم رســالته بلقــب الســيد(((.
((( قرأتهــا فــي كتــاب اإلمــام أحمــد وشــخصيته ،للــواء األكــوع ،وال يحضرني
الكتــاب حاليًــا لتوثيــق الصفحة.
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وكنــت ربمــا أقابــل بعــض أصدقائــي الهاشــميين وأرى حرصهم
علــى هــذا اللقــب ،فأزعــم أنــه مــن بــاب المــزاح والظرافــة ،لكــن
الواقــع أثبــت غيــر ذلــك.
ومــن ظريــف مــا رأيــت فــي هــذا األمــر ً
أيضــا أن قــرأت بحثًــا
حــول خطــأ التفريــق بيــن لقــب الســيد والشــريف ،وأن كليهمــا
ُمسـتَحق للســالة الهاشــمية ،وكان ممــا قــال :ومــن مظاهــر التفريــق
بينهمــا أ َ َّن البعــض يــرى لقــب َّ
«الش ـ ِر ِ
يف» أعلــى منزل ـةً مــن لقــب
«الس ـيِّ ِد» أعلــى
«الس ـيِّ ِد» ،وآخريــن يــرون عكــس ذلــك بــأ َّن لقــب َّ
َّ
منزلــة مــن لقــب َّ
«الشـ ِر ِ
يف» ..هــذه األســباب وغيرهــا أحدثــت فُرقة
وتمييـزًا بيــن أبنــاء األب الواحــد ،واألم الواحــدة ،لذلــك ألفــت هذه
الرســالة ،لبيــان خطــأ التفريــق بيــن النســبين؛ وخطــأ المفاضلــة بيــن
أهــل اللقبيــن(((.
فانظــر كيــف جابَــهَ التفريــق بيــن بنــي األب الواحــد واألم
الواحــدة ،ولــم ينتبــه لتفريقهــم بيــن بنــي األب الواحــد آدم واألم
الواحــدة حــواء ،بــل فرقــوا بيــن المخلوقــات مــن عنصــر واحــد مــن
حيــث العنصــر نفســه!
((( بحث طويل منشور في الشبكة ،بعنوان :مختصر تنبيه الحصيف إلى خطأ
التفريق بين السيد والشريف ،ألبي هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي األمير.
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وانظــر ثانيــة كيــف قــال :إن هــذا التفضيــل بيــن لقــب ســيد
وشــريف «أحـ َ
ـر الفرقــة التــي أحدثوهــا ويحدثوها
ـدث فرقــة» ،ولم يـ َ
بســبب التفاخــر بهــذه األلقــاب والحــرص عليهــا ،فمــن يــرضَ
أن يكــون فــان ســيدًا وشــري ًفا ِخل َقــةً مهمــا كان دنــوه ووضاعتــه
األخالقيــة والعلميــة ،وغيــره ليــس كذلــك مهمــا كانــت منزلتــه
األخالقيــة والعلميــة؟!
ثــم مــا هــذا الهــوس العجيــب بهــذا اللقــب؟ وكأنهــم إن لــم
يحكمــوا رقــاب النــاس بالســلطة = قبِلــوا أقــل شــيء مــن ذلــك،
وهــو أوصــاف التعظيــم والتبجيــل!
إن العلمــاء والفقهــاء والنبــاء والفضــاء لَيتحاشــون أن يُلَقبــوا
بهــذا اللقــب ،ويتواضعــون عــن مثلــه ،بينمــا يجالــد هــؤالء مــن
أجــل إثباتــه ،ويســعون لتأصيلــه شــرعًا وتاريخيًــا واجتماعيًــا ،وكأنــه
إن فــات = فاتــت دنياهــم وأخراهــم!
أال تشعر بشي ٍء حين يقول لك شخص مثلك :أنا سيد!
وأنا ماذا إذًا؟ عبد!
أنا شريف!
وأنا ماذا إذًا؟ وضيع!
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إن منــع إطــاق هــذه األلقــاب إال لكبيــر القــوم أو رئيــس
النــاس ،هــو الخطــوة المثلــى فــي تصــوري ،حتــى ال يبغــي أحــ ٌد
علــى أحــ ٍد ،ويتعاظــم أحــ ٌد علــى أحــد.
وهــذا مــا يتفــق مــع إطــاق العــرب لــه ،فإنهــم ال يطلقــون
الســيد علــى ذي النســب فيهــم ،ويتفــق مــع اســتعمال النبــي  لــه،
واســتعمال أصحابــه.
فمــن ذلــك قولــه  لألنصــار لمــا جــاء ســعد بــن معــاذ
حــا« :قومــوا إلــى ســيدكم ،أو خيركــم»((( ،فأطلــق لقــب الســيد
جري ً
علــى ســعد؛ ألنــه كان مقــدم قومــه ورئيســهم ،وقــول عمــر :
«أبــو بكــر ســيدنا ،وأعتــق ســيدنا يعنــي بــاال»((( ،فأطلــق الســيد
علــى أبــي بكــر لكرمــه وفضلــه ،وعلــى بــال لســابقته وفضلــه.
ومــن هنــا يفســر حديــث النبــي  الــذي قــال فيــه عــن
الحســن« :ابنــي هــذا ســيد ،ولعــل اهلل أن يصلــح بــه بيــن فئتيــن
مــن المســلمين»((( ،فلكرمــه وحقنــه لدمــاء المســلمين كان يســتحق
((( رواه البخاري ( ،)4121ومسلم ( ،)1768وانتبه لنص الحديث( :قوموا
إلى سيديكم) وليس قوموا لسيدكم ،والمقصود إنزال سعد بن معاذ ،وكان على
حا ،ويدل على ذلك رواية الحديث في مسند أحمد (قوموا إلى سيدكم
دابته جري ً
فأنزلوه) ،وهي بسند قوي كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
((( رواه البخاري (.)3754
((( رواه البخاري (.)7109
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لقــب ســيد ،ال لنســبه ،وإال ألطلــق علــى أخيــه وأبيــه وأطلــق علــى
كل نســيب حســيب مــن المهاجريــن واألنصــار ،ومــع ذلــك فهــو
لقــب خــاص بــه ،فكيــف يتــوارث اللقــب ويتشــعب هــذا المــوروث
ويتنــوع ويصبــح واجبًــا البــد منــه؟!
إنهــا شــهوة التعاظــم والتعالــي علــى النــاس ولــو بأقــل حيلــة،
وهــي األلقــاب والمســميات ،ولــو كانــت فارغــة مــن المضاميــن.
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أحد من رجالكم!
محمد أبا ٍ
ما كان
ٌ
نعــم ،ولُــد للنبــي  أبنــاءً ذكــو ًرا ،لكنهــم ماتــوا فــي صغرهــم،
وكانــت حكمــة اهلل ســبحانه أال يكــون لــه  أبنــاءً ذكــو ًرا مــن بعده.
وكأنــه لمــا كان األوالد الذكــور لنفــع الشــخص فــي حياتــه
عنــد ِكبَــره ،وإلدامــة ذكــر الشــخص بعــد موتــه؛ تكفــل اهلل لنبيــه
 بحوطــه ورعايتــه فــي حياتــه كمــا أخبــر فــي ســورة الضحــى
َ َََۡ َ َ
ـك ذ ِۡكـ َ
ـر َك ﴾٤
وغيرهــا ،وبرفــع ذكــره مــن دون أبنــاء﴿ ،ورفعنــا لـ
َّ
[الشــرح] ،فهــو مرفــوع ال ِذكــر إلــى يــوم القيامــة.
إن أبنــاءه الذكــور  ،ماتــوا جميعًــا فــي صغرهــم ،كذلــك
اقتضــت حكمــة اهلل ،لمــا فــي ذلــك مــن تقريــر ختــم النبــوة بمحمــد
 ،ونفــي توهــم كــون النبــوة تنتقــل بالوراثــة بيــن األب وأبنائــه،
وأمــا الحســن والحســين فهمــا وإن كانــا مــن أحفــاده  لكنهمــا
ال ينتســبان إليــه مــن جهــة األبــوة ،بــل ينتســبان إلــى أبيهمــا علــي
بــن أبــي طالــب  ،ولذلــك كان بقاؤهمــا أحيــاء بعــد وفــاة النبــي
 مــن حكمــة اهلل عــز وجــل ً
أيضــا .وأمــا كونهمــا حفيديــه أو مــن
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أهلــه ،فهــذا واضــح ،وقــد ناقشــنا مســألة األهــل واآلل مــن قبــل.
قــال بهــاء الديــن ابــن قدامــة  :وقــول النبــي  للحســن« :إن
ابنــي هــذا ســيد»((( مجــاز باالتفــاق ،بدليــل قــول اهلل تعالــىَّ :
﴿مــا
ّ َ ُ ۡ ََ
َّ ُ َ َّ َ َ َ
َ َ َُ
ـد َأبَــا ٓ أَ َح ـد ّ
م َّمـ ٌ
اتـ َ
ٰ
ِ
ـم
كــن رســول ٱللِ وخ
ل
و
ـم
ـ
ِك
ل
ا
ج
ر
ـن
ـ
م
كن
ِ
ٖ
ِ
ُّ َ
ّ
شء َعل ٗ
ۧــن َو َك َن َّ ُ
ِيمــا [﴾٤٠األحــزاب](((.
ٱلل بِــك ِل ۡ ٍ
ٱنلَّب ِ ِي َ ۗ
فمــن جهــة البنــوة ال يمكــن أن يكــون أبنــاء بناتــه أبنــاءً لــه ،ال
يكــون ذلــك لغ ـةً وال شــرعًا وال عقـ ً
ـا ،وهــذا واضــح ،ولذلــك ال
يــورث ابــن البنــت مــن الجــد ،ولــو كانــوا أبنــاءه لورثــوا(((.
وأمــا حديــث« :كل ســبب ونســب منقطــع يــوم القيامة إال ســببي
ونســبي»((( ،فهــو حديــث ضعيــف اإلســناد ،وفــي متنــه نــكارة(((،
َ َٓ
َ َ ُ َ
ـخ ف ُّ
ٱلصــورِ فــا
ويتعــارض مــع قــول الحــق ســبحانه﴿ :ف ـإِذا نفِـ ِ
َ
ََ ََ َ َُٓ َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
أنســاب بينهــم يومئِــ ٖذ ول يتســاءلون [ ﴾١٠١المؤمنــون] ،فاآليــة
((( رواه البخاري (.)2704
((( الشرح الكبير (.)224/6
((( أقصــد العمــوم ،فــكل جــ ٍد ال يرثــه أبنــاء بناتــه ،أمــا النبــي  فإنــه ال
يــورث مطل ًقــا ،بنــص حديثــه« :ال نوــرث م�اـ تركناــه فهوــ صدق��ة» رواه
البخــاري ( ،)3712ومســلم (.)1757
((( رواه الطبراني في الكبير ( ،)2633وغيره.
((( وقد ناقشـه باسـتفاضة الشـيخ عثمان الخميس في كتابه «األحاديث الواردة
في شـأن السـبطين الحسـن والحسـين” وخلص إلى ضعفه ونكارة متنه.
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تنفــي نفــع النســب يــوم القيامــة ،وهنــاك آيــات أخــرى تفيــد نفــس
المعنــى.
يبقــى اآلن أن نقــرر أن أهــل النبــي  إنمــا هــم َمــن كان معــه
فــي حياتــه ،أمــا بعــد موتــه فليــس لــه ذريــة مــن عقبــه ذكــو ًرا ،وذريــة
الحســن والحســين ومحمــد بــن الحنفيــة وبقيــة أبنــاء علــى بــن
أبــي طالــب وعقيــل والعبــاس وغيرهــم ذري ـةٌ لهــم ،وليســوا بذري ـةً
لرســول اهلل  إال مــا كان مــن جهــة بناتــه ،وهــذا مــا يتــواءم مــع
حكمــة اهلل تعالــى بــأن ال يكــون لرســوله أبنــاءً ذكــو ًرا مــن بعــده،
كمــا يتفــق مــع مجمــل أحاديــث النبــي  ،وهــو مــا يتفــق كذلــك
مــع دالالت اللغــة وفهــم العقــل.
ثــم إن الحالــة التــي بــات عليهــا الحــال مــن كثــرة المدعيــن
للنســب الهاشــمي لتــدل داللــة صارخــة علــى كثــرة االدعــاء إلــى
هــذا النســب ،فــك ُّل مــن أراد أن يتكســب أو يتعاظــم ادعــى هــذا
النســب ،حتــى كثُــر مدعــوه فــي بــاد العجــم قبــل العــرب قدي ًمــا
وحديثًــا.
وقــد ُســجلت حــاالت كثيــرة عبــر التاريــخ ادعــت النســب
واشــتهرت بــه ،ولــم تكــن منــه.
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قــال الذهبــي  فــي ترجمــة أبــي الحســن الشــاذلي :وقــد
انتســب فــي بعــض مؤلفاتــه فــي التصــوف إلــى علــي بــن أبــي
طالــب ...وهــذا نســب مجهــول ال يصــح وال يثبــت ،وكان األولــى
بــه تركــه ،وتــرك كثيــر ممــا قالــه فــي تواليفــه فــي الحقيقــة(((.
وفــي «العبيدييــن» أبنــاء عبيــد بن ميمــون القــداح ،الذين تســموا
«الفاطمييــن» ،قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  :وكذلــك النســب،
قــد عُلــم أن جمهــور األمــة تطعــن فــي نســبهم  ،ويذكــرون أنهــم
مــن أوالد المجــوس أو اليهــود  ،هــذا مشــهور مــن شــهادة علمــاء
الطوائــف مــن الحنفيــة ،والمالكيــة ،والشــافعية ،والحنابلــة ،وأهــل
الحديــث ،وأهــل الــكالم ،وعلمــاء النســب ،والعامــة ،وغيرهــم،
وهــذا أمــر قــد ذكــره عامــة المصنفيــن ألخبــار النــاس وأيامهــم ،
حتــى بعــض مــن قــد يتوقــف فــي أمرهــم كابــن األثيــر الموصلــي في
تاريخــه ونحــوه؛ فإنــه ذكــر مــا كتبــه علمــاء المســلمين بخطوطهــم
فــي القــدح فــي نســبهم(((.
أمــا فــي الشــيعة الرافضــة فقــد ادعــى مَــن ال يحصــون
نســبتهم إلــى النســب الهاشــمي ،وأكلــوا أمــوال النــاس جــراء
ذلــك ،واختلقــوا األحاديــث والنصــوص التــي تبيــح لهــم ذلــك،
((( تاريخ اإلسالم.)273/48( ،
((( مجموع الفتاوى (.)128/35
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ومــا زالــوا علــى ذلــك إلــى اآلن نــراه ونشــاهده.
بــل لقــد وصــل الحــال فــي بعــض البلــدان إلــى بيــع شــجرة
نســب بمبالــغ زهيــدة ،ثــم مــا يلبــث المدعــي أن يتســيد علــى النــاس
ويــأكل أموالهــم.
ومــع أنــه ال معنــى لكــون الرجــل منتس ـبًا إلــى بنــي هاشــم أو
غيــر ذلــك إال أنــه مــن الجيــد ســؤال مــن يدعــي نس ـبًا عمومًــا أو
النســب الهاشــمي علــى الخصــوص إلــى إثبــات ذلــك بالطــرق
المعروفــة الموثوقــة.
مــع التأكيــد علــى أنــه ال يجــوز الطعــن فــي األنســاب ،ســواءً
النســب الهاشــمي أو غيــره ،لكــن المطالبــة بدليــل أو وثيقــة تثبــت
أو غيــر ذلــك مــن وســائل اإلثبــات ليــس طعنًــا ،بــل هــو منــع لهــذه
الفوضــى التــي انتشــرت واســتعرت.
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كما يكفأ اإلناء في البطحاء
عن معاذ بن جبل قال :لما بعثه رسول اهلل  إلى اليمن ،خرج
معه رسول اهلل  يوصيه ،معاذٌ
راكب ورسول اهلل  تحت راحلته،
ٌ
فلما فرغ قال« :يا معاذ إنك عسى أن ال تلقاني بعد عامي هذا لعلك
أن تمر بمسجدي وقبري» فبكى معاذ َ
خشعًا لفراق رسول اهلل  ثم
التفت رسول اهلل  نحو المدينة فقال« :إن أهل بيتي هؤالء يرون
أنهم أولى الناس بي وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا
اللهم إني ال أحل لهم فساد ما أصلحت وايم اهلل ليكفؤون أمتي عن
دينها كما يكفأ اإلناء في البطحاء»((( .فهذا الحديث أصل عظيم في
رت معناه لوجدته
هذه القضية التي نناقشها في هذا الكتاب« ،ولو تدب ّ َ
مواف ًقا كل الموافقة لنصوص القرآن الكريم ولمحكم أحاديث النبي
ٍ
معان هامّة ،منها:
 ،وهو يؤ ّكد عدّة
أنّــه وإن كان أهــل البيــت مــن النّســب وال ّطيــن ،إالّ أ ّن أولــى
الســنّة
بالرســول  هــم المتّقــون ،وهــذا تأكيــد مــن ّ
النــاس ّ
((( رواه أحمــد ( ،)22052وابــن حبــان ( ،)647وغيرهمــا .وصححــه ابــن
حبــان ومحققــو المســند واأللبانــي ومقبــل الوادعــي وغيرهــم.
119

فتنة السلالية
في الإسلام

الصحيحــة إلــى أ ّن أولــى النّــاس بمحمــد  هــم المتّقــون ،وأ ّن
ّ
أهــل بيتــه وآلــه هــم المتّقــون.
ومنهــا :أن الحديــث لــم يكتـ ِ
ـف بتقريــر مفهــوم آلــه فــي المتّقيــن
مــن كانــوا وحيــث كانــوا ،بــل وصــف الزّاعميــن بأنّهــم أولــى النّــاس
والســلطة والثّــروة
بمحمــد  وبالتالــي لهــم حـ ّق احتــكار الواليــة ّ
الرســول  المدّعيــن هــذا االدّعــاء بأنّهــم
والعلــم -وصــف ّ
سيفســدون مــا أصلحــه مــن تقريــر قاعــدة المســاواة بيــن النّــاس،
وأ ّن أكــرم النــاس هــم المتّقــون وليســوا بنــي هاشــم ،وأ ّن المتّقيــن
ـيرا عنصريًّــا،
هــم األولــى بالحقــوق مــن الذيــن ّ
يفســرون الدّيــن تفسـ ً
ـوي علــى
فوصفهــم بأنّهــم سيفســدون مــا أصلحــه ،وهــذا دليــل قـ ّ
ـري للدّيــن.
الرســول  لمثــل هــذا التّأويــل العنصـ ّ
إدانــة ّ
بـوي بوصف الزّاعميـن أنّهم
ومنهـا :لـم يكتـف هذا الحديـث الن ّ ّ
أولـى النّـاس بمحمـد  نسـبًا وطينًـا بأنّهـم سيفسـدون مـا أصلحـه
الرسـول  لمسـاواة النـاس فـي الحقـوق ،بـل وصفهم
عبـر تقريـر ّ
بأنّهـم سـيخرجون النّـاس عـن حقيقـة دينهـم ،كمـا يُكفـأ اإلنـاء فـي

العنصـري للدّيـن بعـد هـذا
الصحـراء ،فمـاذا سـيقول دعـاة التّأويـل
ّ
ّ
الرسـول  وفيه إدانـة خطيـرة لتصرفاتهم»(((.
الحكـم الصـادر عـن ّ
((( بتصرف ،من مقالة منشورة في الشبكة لألستاذ حارث الشوكاني.
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مــر
ولهــذا الحديــث الصحيــح شــاهد فــي الصحيحيــن قــد َّ
ذكــره مــن قبــل ،وهــو قــول النبــي « :أال إن آل أبــي ،يعنــي فالنًــا،
ليســوا لــي بأوليائــي ،إنمــا وليــي اهلل وصالــح المؤمنيــن»(((.
وقــد صــدق هــذا الحديــث بــكل تفاصيلــه ،فــا تــكاد تجــد فتنــة
فــي الديــن إال ولهــذه الســالة نصيــب فيهــا إن لــم تكــن هــي التــي
ابتدأتهــا ،وهــذا واضــح فــي كل عصــر كمــا ســترى فــي الفصــل
الثانــي مــن هــذا الكتــاب إن شــاء اهلل.
وفــي عصرنــا هــذا يتضــح ذلــك جليًــا ،فكثيــر مــن أربــاب
الفــرق الضالــة والمبتدعــة هــم فــي األصــل يدعــون االنتســاب
ـرا مــن زعمــاء اإللحــاد فــي العالــم
للنســب الهاشــمي ،بــل إن كثيـ ً
العربــي واإلســامي هــم مــن أدعيــاء االنتســاب لهــذا النســب ،وقــد
تفكــرت في زعمــاء الالدينين والملحديــن واالشــتراكيين واألحزاب
اليســارية التــي تناهــض اإلســام فوجدتهــم غالبًــا ينتســبون لهــذا
النســب ،ولــك أنــت تتأكــد مــن ذلــك.
بــل إن أكابــر طغــاة العصــر وجباريــه الــذي فتنــوا المســلمين
واســتحلوا الحرمــات والمحرمــات وقتلــوا المســلمين وحاربوهــم
فــي دينهــم هــم فــي األصــل يدّعــون االنتســاب لهــذا النســب ،ومــا
((( رواه البخاري ( ،)5990مسلم (.)366
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يجــري فــي الشــام والعــراق ولبنــان واليمــن وإيــران وغيرهــا مــن
البلــدان التــي تُســفك فيهــا دمــاء مئــات اآلالف مــن المســلمين=
شــاه ٌد علــى ذلــك ،وهــو أمامــك ماثــل.
ودعــاة الرافضــة وغــاة الصوفيــة وقــادة الصفويــة والدرزيــة
وغيرهــا مــن الفــرق التــي تحــارب اإلســام وســنة رســول اهلل ،
هــم فــي األســاس يدعــون هــذا النســب.
وقــد كنــا فــي فتــرة ماضيــة نكتــب فــي منتديــات علــى الشــبكة
اإللكترونيــة وكان أكثــر مــن يجادلنــا فــي اإللحــاد هــم مدّعــون لهــذا
النســب ،وهــذا كلــه ظاهــر وواضــح ال يحتــاج إلقامــة أدلــة عليــه؛
ألنــه مشــاهد .وهــو مصــداق لهــذا الحديــث.
وقــد اســتوقفني فــي الحديــث أن النبــي  قالــه لمعــاذ وهــو
يودعــه ذاهبًــا إلــى اليمــن ،وكأن فيــه داللــة علــى شــقاء اليمنييــن
بهــذه الســالة ،وهــو مــا حــدث فعـ ً
ـا ،فقــد تعاقبــوا قرونًا علــى ظلم
اليمــن وهــاك بنيهــا وبنيانهــا ،ومــا نــراه اليــوم فــي فتنــة الحوثييــن
مــا هــو إال امتــداد لهــذا التاريــخ الطويــل مــن الظلــم ،ومــن فســاد
مــا أصلحــه رســول اهلل  ،أو فســاد مــا أصلحــه معــاذ بــن جبــل
فــي اليمــن ،فالحديــث مضبــوط فــي صحيــح ابــن حبــان بفتــح تــاء
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ـت» ،فيكــون
أصلحــت «اللهــم إنــي ال أحــل لهــم فســاد مــا أصلحـ َ
المقصــود :اللهــم إنــي ال أحــل لهــم فســاد مــا أصلحــه معــاذ فــي
اليمــن ،وقــد أفســدوا ح ًقــا مــا أصلحــه هــذا الصحابــي الجليــل.
وقــد أحببــت أن أختــم هــذا القســم مــن الكتــاب بهــذا الحديث،
ليكــون القســم التالــي كلــه دليـ ً
ـرا وشــاهدًا عليــه ،لتــرى كيف
ـا مفسـ ً
فتَنَــت هــذه الســالة فــي اإلســام عبــر التاريــخ ،وتشــاه َد جنايتهــم
بحق المســلمين.
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لقــد جنــت هــذه الســالة ومَــن ناصرهــا علــى اإلســام
والمســلمين بجنايــات عظيمــة وخطيــرة ،مازلنا نتجرعها حتــى اليوم،
وقــد ذكرنــا فــي القســم الســابق بعــض جنايتهــم علــى اإلســام،
وأســمينا ذلــك القســم بـــ فتنــة الســالة الهاشــمية فــي اإلســام،
وفــي هــذا القســم ســنتحدث عــن جنايتهــم علــى المســلمين.
وجنايتهــم علــى المســلمين تنوعــت وتعــددت لتشــمل مناحــي
عــدة ،فكريــة وحياتيــة ،وبعــض هــذه الجنايــات أقــرب ألن يكــون
فــي القســم األول مــن هــذا الكتــاب ،غيــر أننــي آثــرت أن يكــون
هنــا ،لتــرى بالتــوازي جنايتهــم علــى فكــر المســلم وحياتــه.
وقــد كنــا ختمنــا القســم األول مــن هــذا الكتــاب بحديــث
معــاذ ،فقــد قــال لــه رســول اهلل « :إن أهــل بيتــي هــؤالء يــرون
أنهــم أولــى النــاس بــي وإن أولــى النــاس بــي المتقــون مــن كانــوا
حيــث كانــوا اللهــم إنــي ال أحــل لهــم فســاد مــا أصلحــت وايــم اهلل
ليكفــؤون أمتــي عــن دينهــا كمــا يكفــأ اإلنــاء فــي البطحــاء»(((.
ومــن أجــل االختصــار ،وبالنظــر لهــذا الحديــث الــذي دل علــى
إفســادهم وجنايتهــم؛ فإننــي ســأتناول جنايتهــم علــى المســلمين فــي
هــذا القســم فــي مبحثيــن:
((( سبق ذكر تخريجه.
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األول :جنايــة الســالة الهاشــمية علــى أفــكار المســلمين
وعقائدهــم.
والثانــي :جنايــة الســالة الهاشــمية علــى دمــاء المســلمين
وأموالهــم ،وإزهــاق أرواحهــم فــي حروبهــم الســلطوية ،التــي
لــم تتوقــف منــذ تشــبعوا طم ًعــا بفكــرة أن الحكــم خــاص بهــم أو
ببطنيــن منهــم.
وســأحاول جاه ـدًا االختصــار ،وهــي نبــذة فقــط تســتطيع مــن
ورائهــا أن تقــرأ فــي التاريــخ والواقــع بهــذه العيــن الفاحصــة بمــا
ســأنبهك لــه.
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جنايــة الســالة الهاشــمية علــى أفــكار
المســلمين وعقائدهــم
قبـل مـوت علـي  خرجت نبتـة يهوديـة تغالي فيـه بزعامة عبد
اهلل بـن سـبأ اليهودي ،ولم تكـن هذه النبتة لتتعاظم لـو لم تتلقفها هذه
السلالة بالترحـاب والسـقي والتفريـع والتفريـخ ،حتـى خرجـت من
تحـت ظلال -واألدق ضالل -هـذه النبتة عشـرات الفـرق ،تعددت
وتنوعـت مذاهبهـا وأقوالهـا وأنظارهـا ،إال أنها توحـدت على تعظيم
السلالة وتقديسـها والمغـاالة فيهـا إلـى ح ٍّد كبيـر وخطيـر ،فانعكس
ذلك علـى األمـة ومجهودها العلمـي والثقافي.
وســنعرض لــك هنــا كبريــات تلــك الفــرق التــي أسســها
هاشــميون أو كانــوا رعاتهــا وســقاتها ،مــع شــيء يســير ج ـدًا مــن
عقائدهــم ،ثــم نختــم بكلمــة جامعــة حــول هــذا األمــر.
ـي ،
فــأول نبتــة ظهــرت كمــا أســلفت كانــت فــي عهــد علـ َّ
فغالــت فيــه ،وزعمــت أنــه ابتــداءً أفضــل مــن الشــيخين أبــي بكــر
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وعمــر ،ومــع أن عليًّــا  كبيــر الهاشــميين فــي زمنــه إال أنــه
رفضهــم وأدبهــم ،ونفــى القائليــن بهــذه المقالــة ،وهــدد بجلــد مــن
يزعــم ذلــك ح ـ َّد الفريــة.
وعلــى إثــر هــذه الفرقــة ظهــرت فرقــة تســمى «التبرئيــة»؛ ألنهــم
فضلــوا عليًّــا ،وتبــرؤوا مــن الصحابــة جميعًــا إال اثنيــن أو ثالثــة
منهــم.
ثــم علــى إثرهــا ظهــرت «الســبئية» الغــاة الفجــة ،وهــم عبــارة
عــن القائليــن بألوهيــة علــي بــن أبــي طالــب ،ونحــو ذلــك مــن
الهذيــان ،حتــى قــال قائلهــم فــي علــي:
يجــل عــن األعــراض واأليــن والمتــى  ..ويكبــر عــن تشــبيهه
بالعناصــر
وقــد قيــل إنهــم ظهــروا فــي عهــد علــي نفســه ،فأمــر بقتــل مــن
يقــول ذلــك .ولمــا استشــهد علــي ابــن أبــي طالــب زعمــوا أنــه لــم
ِ
مختــف فــي الســحاب ،وأ ّن الرعــد صوتــه ،والبــرق
يُقتــل ،وأنــه
ســوطه ،وأنــه ينــزل إلــى األرض بعــد حيــن ،ولهــذا فــإن مــن آثــار
هــذه الفرقــة إلــى اليــوم إذا ســمعت صــوت الرعــد تقــول :عليــك
الســام يــا أميــر المؤمنيــن!
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ثــم عقبــت «المفضليــة» ،أتبــاع المفضــل الصيرفــي الجعفــي،
فــزادوا علــى قــول الســبئية ،فجعلــوا مقالتهــم فــي علــي ابــن أبــي
طالــب مثــل قــول النصــارى فــي المســيح ،ثالــث ثالثــة!
ولــك أن تتعجــب إذا علمــت أن المفضــل هــذا توفــي ســنة
180هـــ ،وكان ممــن يعظــم جعفــر الصــادق ،ثــم حصــل خــاف
بعــد مــوت إســماعيل ابــن جعفــر تحــول إلــى القــول بإمامــة موســى
الكاظــم بــن جعفــر ،وهــذا يدلــل لــك علــى أن المســألة عندهــم
تقديــس لهــذه الســالة كيفمــا كان ،غيــر متســقين مــع معتقداتهــم.
ثــم ظهــرت فرقــة «الســريغية» ،وهــم أتبــاع الســريغ ،وهــؤالء
ـرا فــي خمســة،
زعمــوا أن اإللــه -تعالــى اهلل عــن قولهــم -حـ َّل حصـ ً
هــم النبــي والعبــاس وعلــي وجعفــر وعقيــل.
ثــم ظهــرت فرقــة «البزيعيــة» ،أتبــاع بزيــع بــن يونــس ،الــذي
ـخص
قــال بألوهيــة جعفــر الصــادق ،وأن جعفــر إنمــا ظهــر فــي شـ
ٍ
فقــط وإال فهــو منــزه عنــه!
ثــم ظهــرت فرقــة «الجناحيــة» ،وهــم أتبــاع عبــد اهلل بــن معاويــة
بــن عبــد اهلل بــن جعفــر ذي الجناحيــن ،ويــرون أن روح اإللــه انتهــت
ـي ثــم أوالده ثــم فــي عبــد اهلل بــن جعفــر هــذا!
إلــى علـ ٍّ
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ثــم ظهــرت فرقــة «البيانيــة» ،فزعمــوا أن روح اإللــه حلــت فــي
ـي ثــم فــي ابنــه محمــد ثــم فــي ابنــه أبــي هاشــم ثــم فــي بيــان.
علـ ٍّ
ثــم ظهــرت فرقــة «المنصوريــة» ،وكانــت لهــم عقائــد عجيبــة،
ـر ذكــره ،وزعمــوا أنــه ال توجــد جنــة وال نــار ،وأن
بعضهــا ممــا مـ َّ
اإلمــام هــو الباقــر ثــم مــن بعــده أبــو منصــور العجلــي ،وإليــه
ينســبون.
ثــم ظهــرت فرقــة «اإلماميــة» ،ويــرون أن عليًّــا كان شــري ًكا
للنبــي  فــي نبوتــه ورســالته!
ثــم فرقــة «التفويضيــة» ،ويزعمــون أن اهلل خلــق الدنيــا ثــم فوض
أمرهــا لعلــي ابــن أبــي طالب!
ثــم فرقــة «الخطابيــة» ،ومــن ضمــن معتقداتهــم أن الحســن
والحســين أبنــاء اهلل وأحبــاؤه!
وظهــرت فرقــة «المعمريــة» ،وكانــوا يزعمــون أن جعفــر
الصــادق نبــي ،وأن التكاليــف قــد ســقطت عــن النــاس.
ثــم جــاءت فرقــة «الغرابيــة» و «الذبابيــة» ،وهــم القائلــون بــأن
عليًّــا بــن أبــي طالــب كان أشــبه بالنبــي مــن الغــراب بالغــراب
ـي فغلــط
والذبــاب بالذبــاب ،وأن اهلل تعالــى بعــث جبريــل إلــى علـ ٍّ
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جبريــل ،وأدى الرســالة إلــى محمــد لمشــابهته ،ولذلــك قــال
شــاعرهم :غلــط األميــن فجازهــا عــن حيــد ٍر..
ثــم فرقــة «الذميّــة» أو «الخمســية» ،وســموا بذلــك ألن بعضهــم
يــذم النبــي  ،ويجعلــون علــي بــن أبــي طالــب هــو اإللــه! ومنهــم
مــن يزعــم بــأن اآللهــة خمســة ،محمــد وعلــي وفاطمــة والحســن
والحســين!
ثــم ظهــرت فرقــة «النصيريــة» ،وهــؤالء هــم القائلــون بحلــول
اإللــه فــي علــي بــن أبــي طالــب وأوالده.
ثــم ظهــرت فرقــة «اإلســحاقية» ،وهــؤالء يقولــون :ال تخــل
األرض مــن نبــي ،وأن روح البــاري ســبحانه حلّــت فــي علــي بــن
أبــي طالــب!
ثــم خرجــت منهــم فرقــة «العلبائيــة» ،أصحــاب علباء بــن أروع،
ويزعمــون ألوهيــة علــي بــن أبــي طالــب ،وأنــه أفضــل مــن محمــد
 ،وأن محمـدًا  بايــع عليَّــا!
ثــم ظهــرت فــرق كثيــرة علــى امتــداد التاريــخ ،كلهــا تحمــل
األفــكار نفســها أو قريبًــا منهــا ،يعظمــون أحــد الهاشــميين ،ثــم
يقدســونه ثــم يرونــه إمامًــا ثــم يزعمــون عصمتــه ثــم نبوءتــه ثــم
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يدعــون إلهيتــه ،تعالــى اهلل عــن ذلــك.
وهــي طوائــف كثيــرة جــدًا ،ســأذكر لــك بعضهــا ســردًا،
وإن شــئت قــرأت عنهــا فيمــا ســأورد لــك مــن مصــادر ،فمنهــا:
الكيســانية ،والحســنية ،والحكميــة ،والســالمية ،والشــيطانية أو
النعمانيــة ،والزراريــة ،والبدائيــة ،واليونســية ،والباقريــة ،والحاضرية،
والناووســية ،والعماريــة ،والمباركيــة ،والباطنيــة ،والقرامطــة،
والشــميطية ،والميمونيــة ،والخلفيــة ،والدرزيــة ،والبرقعيــة،
والجنابيــة ،والســبعية ،والمهدويــة ،واألفطحيــة ،والممطوريــة،
والموســوية ،والرجعيــة ،واإلســحاقية ،واألحمديــة ،واالثنا عشــرية،
والجعفريــة ،والشــيخية ،والرشــتية ،والبابيــة ،والقريّــة.
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الزيدية وبناتها:
ومنهــا :الزيديــة ،وقــد انقســمت إلــى خمــس فــرق :األولــى:
الجاروديــة ،والثانيــة :الصالحيــة ،والثالثــة :البتريــة ،والرابعــة:
العقبيــة ،والفرقــة الخامســة :الصباحيــة.
وجميعهــا تــرى أفضليــة علــي علــى جميــع الصحابــة ،ثــم هــم
متفاوتــون فــي آثــار ذلــك ونتائجــه.
ومــن أهــم أفــكار الزيديــة الجاروديــة :أن النبــي  ،نــص علــى
خالفــة علــي بــن أبــي طالــب ،وعلــى خالفــة الحســن بعــد علــي،
وعلــى الحســين بعــد الحســن ،ليقــوم واحــد بعــد واحــد ..ويــرى
أكثرهــم أن الــذي نــص علــى ذلــك إنمــا هــو علــي بــن أبــي طالــب.
فتأمــل كيــف تقــوم أفكارهــم ومعتقداتهــم علــى هــذا الديــدن،
وهــو الحكــم واألفضليــة!
ـي بنــص
وتــرى الجاروديــة الزيديــة أن النبــي  نــص علــى علـ ٍّ
فنــص بالوصــف دون التســمية ،والنــاس مقصــرون إذ لــم
خفــي،
ّ
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يتعرفــوا الوصــف ولــم يطلبــوا الموصــوف!
ويــرون أن الصحابــة إنمــا نصبــوا أبــا بكــر باختيارهــم فضلــوا،
ثــم ضلــت األمــة بعــد ذلــك حيــن أبعــدت الحســن والحســين عــن
الخالفــة ،وأن اإلمامــة مســتحقة لــكل إمــام مــن أوالد الحســن
والحســين فهــم فــي ذلــك ســواء ،ومــن تخلــف عــن بيعــة اإلمــام
فهــو كافــر.
ويــرون أن مــن خــرج مــن أوالد فاطمــة ودعــا لنفســه فهــو
اإلمــام المفــروض الطاعــة.
وتعتقــد الجاروديــة الزيديــة أن علــم ولــد الحســن والحســين
كعلــم النبــي  يحصــل لهــم قبــل التعلــم فطــرةً وضــرورةً،
متســاوون فــي العلــم منــذ المهــد ،وعنــد أهــل محمــد  جميــع مــا
جــاء بــه النبــي  ،ال يزيــد كبيرهــم عــن صغيرهــم شــيئًا فــي العلــم،
وال يحتــاج أحدهــم أن يتلقــى العلــم مــن ســواهم!
وللزيديــة حضــور فــي اليمــن ،فقهــروا اليمنييــن لعقــود،
واســتحلوا أموالهــم ودماءهــم وأعراضهــم ،وســبى أئمــة الزيديــة
فــي حروبهــم النســاء ،واســتأصلوا قبائــل بأكملهــا ،وســيأتي فــي
ذكــر بعــض تلــك الوقائــع واألحــداث.
المبحــث الثانــي
ُ
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القاديانية أو األحمدية:
ـرا وذاعــت وشــاعت فــي الهنــد ومــا
ومــن الفــرق مــا ظهــر مؤخـ ً
جاورهــا مــن بــاد المســلمين ،وهــي فرقــة «القاديانيــة» ،وهــم أتبــاع
مــرزا غــام أحمــد القاديانــي المولــود فــي 1839ـ والمتوفــى عــام
1908م ،وكان يزعــم أنــه مــن بنــي فاطمــة! وقــال :أخبرنــي ربــي
بــأن بعــض أمهاتــي كــن مــن بنــي فاطمــة ،ومــن أهــل بيــت النبــوة،
واهلل جمــع فيهــم نســل إســحاق وإســماعيل مــن كمــال الحكمــة
والمصلحــة!
وكانــت لــه فتنــة عظيمــة جــرى بســببها بــاء عظيــم علــى
المســلمين فــي دينهــم وفــي أموالهــم وأنفســهم.
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خالصة مهمة:
وعلــى كثــرة هــذه الفــرق وتعدادهــا واختــاف أماكــن نشــأتها،
واختــاف عقائدهــا ،وامتداداتهــا الزمنيــة والجغرافيــة ..إال أنــه ثمــة
قواســم مشــتركة بينهــا جمي ًعــا ،مــن أهمهــا:
 .1تعظيمهم للنسب الهاشمي والمغاالة فيه.
 .2اعتقــاد العصمــة أو الواليــة أو النبــوة أو األلوهيــة ألحــد
أفــراد بنــي هاشــم.
 .3تحللهــم مــن دثــار التديــن وشــعاره ،واســتبداله بأحــكام
وأمــور باطنــة باطلــة ،توارثوهــا بينهــم.
 .4تكفيرهم واستحاللهم لدماء وأموال مخالفيهم.
 .5تســاهلهم فــي األعــراض وقضايــا العفــة واألخــاق ،فكثيــر
مــن معتقــدات فرقهــم تحــل الفاحشــة بيــن الجنســين ،بــل بعضهــا
تحلهــا بيــن الجنــس الواحــد.
 .6ادعاء أحقية الحكم لهم.
 .7ادعــاء أن لهــم حــق فــي أمــوال النــاس ،تحــت مســميات
كثيــرة ،كالخمــس وغيــره.
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ولوال ما نراه واقعًا في عصرنا هذا من بقايا هذه الفرق ،وما شهده
عصرنا من ظهور فرق جديدة لذات األغراض وتخدم ذات األهداف
ما كنا نصدق ما سرده علينا التاريخ بمصادره المتنوعة ،ومنها مصادر
بعض الفرق التي ما زالت موجودة ،كالنصيرية العلوية والدرزية
واالثني عشرية والجعفرية والقاديانية ..الخ.
ولكــن التاريــخ إذ يثبــت ذلــك لَيُصدقــه الواقــع المعــاش ،وقــد
رأينــا حقيقــة مــا حدثنــاه التاريــخ ..فهــل نســتوعب؟!
ومــا لخصتــه لــك هنــا هــو القليــل مــن كثيــر مــن فرقهــم
وأفكارهــم وعقائدهــم ،ولــو رجعــت للمصــادر التاريخيــة ألذهلــك
هــول مــا تقــرأ وتــرى.
ولمــاذا ترجــع إلــى المصــادر التاريخيــة؟! دونــك الواقــع
فشــاهده ،فمــا تفعلــه النصيريــة فــي الشــام واالثنا عشــرية فــي العراق
ولبنــان ،ومــا تفعلــه اإلماميــة االثنــا عشــرية فــي إيــران واألحــواز،
ومــا تفعلــه الزيديــة الحوثيــة فــي اليمــن ..كل ذلــك يكفــي شــاهدًا
علــى هــول هــذه الفــرق ،وعلــى مصداقيــة مــا خطــه بنــان التاريــخ،
ومــا صــرح بــه مــن ألــم(((.
((( لمــن أراد االســتزادة والتوســع ،فلينظــر :مختصــر تحفــة االثنــي عشــر،
لأللوســي ،وال َفــرق بيــن ال ِفــرق ،للبغــدادي ،والموســوعة الميســرة فــي األديان
والمذاهبــ واألح��زاب المعاصــرة .ومــا لخصتــه لــك هنــا هــو القليــل مــن
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فهــذه الفــرق وأعمالهــا وفســادها نابــع مــن فكــرة التميــز
بالنســب علــى النــاس ،وأنهــم أحــق بالحكــم والملــك بــل والنبــوة
بــل تجــاوز ذلــك كلــه إلــى األلوهيــة ..كل ذلــك أليــس شــاهد
صــدقٍ علــى قــول رســول اهلل  لمعــاذ :اللهــم إنــي ال أحــل لهــم
فســاد مــا أصلحــت وايــم اهلل ليكفــؤون أمتــي عــن دينهــا كمــا يكفــأ
اإلنــاء فــي البطحــاء»؟
ـرا مــن جهدهــا لمقارعــة هــذه األفكار
لقــد اســتفرغت األمــة كثيـ ً
والعقائــد والــرد علــى معتنقيهــا ،فانشــغلت عــن كثيــر مــن التثقيــف
والتعليم.
كمــا أن أعــداء األمــة مــن خارجهــا اســتغلوا هــذه األفــكار
فغذوهــا ودعموهــا ودعمــوا دعاتهــا وحملتهــا ،والتاريــخ ومعــه
الواقــع يشــهد ِ
بالصــات بيــن قــادة هــذه األفــكار مــن هــذه الســالة
وبيــن اليهــود والنصــارى وأعــداء األمــة قدي ًمــا وحديثًــا.

الفــرق والعقائــد المنتميــة إلــى هــذه الســالة أو المدعومــة منهــا ،وإذا رجعــت
للمصــادر والمراجــع فســتجد العجــب العجــاب.
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جنايــة الســالة الهاشــمية علــى دمــاء
المســلمين وأموالهــم
منــذ أن تمكنــت لــدى الســالة الهاشــمية فكــرة أنهــم األفضــل،
وأنــه مــا دامــوا هــم األفضــل فالحكــم خــاص بهــم وإلــى يومنــا
هــذا وهــم يخوضــون حروبًــا مدمــرة أكلــت األخضــر واليابــس
واســتنزفت مقــدرات األمــة ورجالهــا.
وإذا مــا اســتثنينا حــروب علــي ابــن أبــي طالــب ،بحكــم أنــه
خليفــة راشــد ،فــإن الحــروب فيمــا بعــده كانــت تصــب فــي النتيجــة
الســابقة وبنــاءً علــى معطياتهــا.
وســأنقل لــك نمــاذج مــن تلــك الحــروب والصراعــات ،التــي
أساســا مــن أجــل الحكــم ،فــي امتــداد التاريــخ اإلســامي،
كانــت
ً
مــع تأكيــدي لــك أن ثالثــة أربــاع الحــروب والصراعــات علــى
امتــداد التاريــخ اإلســامي ســببها هــذه الســالة وأطماعهــا فــي
الحكــم والتســيد بســبب محنــة النســب الهاشــمي الشــريف هــذا!!
وفـي سـبيل ذلـك أزهقـوا أرواح المسـلمين ،وأباحـوا التآمـر
139

فتنة السلالية
في الإسلام

علـى دول اإلسلام ،واسـتعانوا بغيـر المسـلمين على دول اإلسلام،
كثيرا مـن الحـركات والمـدارس والمذاهـب ،والتي
وأنشـأوا لذلـك ً
تصـب فـي نهايـة األمـر إلـى نتيجـة أنهـم األفضـل وأن الحكـم لهم!
وكالمبحــث الســابق ،ســأنقل لــك نمــاذج فقــط مــن هــذه
الحقيقــة التاريخيــة ،ثــم أختمهــا بكلمــة جامعــة.
 .1خــروج زيــد بــن علــي بــن زيــد العابديــن علــى األموييــن،
فقــاد ثــورة شــيعية فــي العــراق أيــام هشــام بــن عبــد الملــك ،وقــاد
عــدة معــارك ،راح ضحيتهــا الكثيــر مــن المســلمين ،ثــم تخلــى عنــه
أنصــاره فقتــل عــام 122هـــ ،وكان مــن أســباب ثورتــه البحــث عــن
حــق أهــل البيــت فــي اإلمامــة!
 .2ثــم خــرج ابنــه يحيــى بــن زيــد لــذات الغــرض ،وقــد قُتــل
فــي خرســان بعــد معــارك مــع والتهــا مــن جهــة الخليفــة األمــوي
الوليــد بــن يزيــد ،بعــد معــارك أودت بحيــاة الكثيــر مــن المســلمين،
وال حــول وال قــوة إال بــاهلل.
	  .3ســفاح بنــي العبــاس :قامــت ثــورة بنــي العبــاس علــى
الدولــة األمويــة علــى دعــوة الخالفــة للرضــا مــن آل محمــد،
واســتلم الحكــم أبــو العبــاس الســفاح ،وقيــل إن هــذا اللقــب أطلــق
عليــه لكثــرة مــا ســفك مــن الدمــاء.
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كل فقــد قامــت الثــورة وقتُــل فــي حروبهــا عشــرات
وعلــى ٍ
اآلالف مــن المســلمين ،وربمــا مئــات اآلالف ،وكان المحــرك لهــذه
الحــروب هــو أن يكــون الحاكــم مــن آل البيــت!
وكان ممــا قالــه الســفاح فــي خطبتــه األولــى :وثــب بنــو حــرب
ومــروان فابتزوهــا ألنفســهم ،وتداولوهــا .فجــاروا فيهــا واســتأثروا
بهــا ،وظلمــوا أهلهــا ،فأملــى اهلل لهــم حينــا (فلمــا آســفونا انتقمنــا
منهــم) فانتــزع منهــم مــا بأيديهــم بأيدينــا ،ورد اهلل علينــا حقنــا(((.
وبـــ «حقنــا» هــذه ُســفكت الدمــاء واســتحلت المحرمــات،
وظلــت بنــو العبــاس تحصــد رؤوس بنــي أميــة وأنصارهــم
وتالحقهــم لســنوات حتــى اســتتبت لهــم دولتهــم.
ثم ماذا؟
فــي دولــة بنــي العبــاس فقــط خرجــت عشــرات الثــورات،
وكيــدت عشــرات المؤامــرات باســم أهــل البيــت ،وحــق بنــي
هاشــم ،ومــن أجــل أن «يــرد اهلل علينــا حقنــا» ،وقعــت حــروب
طاحنــة بيــن المســلمين ،مــن ذلــك:
 .1خــروج محمــد بــن الحســن ذو النفــس الزكيــة فــي الحجــاز،
((( انظر :البداية والنهاية (.)45/10
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وأخيــه إبراهيــم فــي البصــرة ،عــام 145هـــ ،وقــد امتنــع محمــد
هــذا وأخــوه مــن مبايعــة الســفاح ،ألن محمــد بــن الحســن كان
يــرى نفســه أحــق بالخالفــة والمبايعــة ،وأعلــن ذلــك فــي المدينــة
المنــورة ،فأرســل المنصــور ً
جيشــا لقتالــه وقتــال مــن خرجــوا معــه،
وحدثــت مقتلــة عظيمــة ،ذهبــت فيهــا أنفــس كثيــرة مــن المســلمين.
 .2خــروج الحســين بــن الحســن ،عــام 169هـــ ،فخــرج
مــع مجموعــة مــن أنصــاره واســتولى علــى دار مــروان بالمدينــة،
واقتحمــوا المســجد النبــوي قبيــل الفجــر ،وأذنــوا بـــ «حــي علــى
خيــر العمــل» ،ودعــا لبيعتــه خليفــةً!
ـش نحــو مكــة ،والتقوا بجيــش الدولــة العباســية،
ثــم توجــه بجيـ ٍ
وحصلــت مقتلــة عظيمــة للمســلمين ،وســفكت الدمــاء المحرمــة،
ومــا مــن ســبب إال حــب الرئاســة والحكــم ،وادعــاء األحقيــة فــي
ذلــك.
 .3خــروج إدريــس بــن عبــد اهلل بــن الحســن فــي المغــرب
األقصــى ،بعــد أن شــارك فــي ثــورة موقعــة فــخ ســنة 169هـــ ،بقيادة
الحســين بــن علــي بــن الحســن ،فــي ناحيــة مكــة ،وكانــت مقتلــة
عظيمــة ،قتــل فيهــا عــدد كبيــر مــن المســلمين كمــا أســلفنا.
ومــن هنــاك قــاد عــدة معــارك ضــد دولــة بنــي العبــاس ،أودت
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بحيــاة آالف المســلمين ،كل ذلــك تحــت بنــد :الخالفــة حقنــا!
ومــا فعلتــه دولــة األدارســة مــن أجــل تثبيــت دولتهــا وانتشــارها
أخطــر مــن أن أختصــره لــك هنــا ،فلعلــك أن تطالعــه فــي كتــب
التاريــخ.
	  .4خــروج محمــد بــن إبراهيــم الحســني المعــروف بابــن
طباطبــا ،عــام 170هـــ ،وكان يــرى أن العباســيين ســلبوا آبــاءه حقهم
فــي الخالفــة ،وأنــه األحــق بهــا ،وقــد اندلعــت معــارك كبيــرة بيــن
الــدول العباســية وأنصــار ابــن طباطبــا ،قتــل فيهــا آالف المســلمين.
 .5خــروج يحيــى بــن عبــد اهلل بــن الحســن ،فــي أرض الديلــم،
فأعلــن خروجــه علــى دولة بنــي العبــاس ،وأنــه األحق عــام 176هـ،
وخــاض عــدة حــروب شرســة راح ضحيتهــا آالف المســلمين ،ثــم
تصالــح مــع الخليفــة العباســي ،علــى شــيء مــن المــال والتقريــب،
ثــم خــرج مــرة أخــرى فــي الحجــاز ينــادي بأحقيتــه بالحكــم حتــى
قتلــه الخليفــة العباســي.
 .6وفــي عهــد الرشــيد خــرج موســى الكاظــم بــن جعفــر ،فــي
الحجــاز ،وكان يأخــذ خمــس أمــوال النــاس حتــى انتبــه لــه الرشــيد
وخمــد تحركاتــه ،وحدثــت مواجهــات راح ضحيتهــا الكثيــر فــي
أثنــاء ذلــك وقبلــه.
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	  .7وخــرج الحســن بــن الحســين األفطــس ،وكان واليًــا علــى
مكــة ،وزيــد بــن موســى بــن جعفــر ،وكان واليًــا علــى األحــواز،
وإبراهيــم بــن موســى بــن جعفــر ،وكان واليًــا علــى اليمن ،فاســتولوا
علــى الحجــاز ،وأصبحــت الحجــاز مقاطعــة علويــة كمــا ذكــر
التاريــخ ،وحدثــت حــروب عظيمــة ووقائــع جســمية ،أزهقــت فيهــا
عشــرات األلــوف مــن األنفــس المســلمة(((.
 .8وخــروج العبــاس بــن موســى بــن جعفــر ،فــي الكوفــة،
فــي حــدود ســنة 202هـــ ،وحدثــت معــارك ضاريــة إثــر ذلــك ،بيــن
جنــود الدولــة العباســية وأتبــاع العبــاس بــن موســى ،وانتهــت بمقتلة
عظيمــة فــي المســلمين ،وخمــد الخــروج ذلــك.
	  .9ثــم خــرج محمــد بــن القاســم بــن علــي الحســيني ،فــي
الطالقــان ،عــام 219هـــ ،علــى الخليفــة العباســي المعتصــم ،زاع ًمــا
أنــه أحــق بالخالفــة لنســبه ،وقــد ســير إليــه المعتصــم ً
ـرا،
جيشــا كبيـ ً
فحصلــت مقتلــة عظيمــة بيــن المســلمين ،وأتــي بــه إلــى المعتصــم
ـر مــن محبســه(((.
فحبســه حتــى فـ َّ

 .10وفــي عــام 250هـــ دعــا الحســن بــن زيــد بــن محمــد إلــى

((( تاريخ الرسل والملوك ،الطبري (.)531/8
((( لالســتزادة فــي كل مــا ســبق ،ينظــر :البدايــة والنهايــة ،فــي ســنوات حكــم
العباســيين ،وتاريــخ الرســل والملــوك للطبرانــي ،والثــورات العلويــة حتــى
نهايــة العصــر العباســي األول ،للشــيعية مريــم رزوقــي.
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مبايعتــه فــي طبرســتان ،وأســس دولتــه الزيديــة الشــيعية ،وخــاض
معــارك كثيــرة ضــد الدولــة العباســية علــى مــدى عشــرين عا ًمــا،
قُتــل فيهــا آالف المســلمين.
 .11وفــي عــام 251هـــ ،قــاد الحســن ابــن أحمــد العلــوي
تمــردًا فــي شــمال مناطــق الــري (طهــران حاليًــا) ،وأخــذ البيعــة
للحســن بــن زيــد ،وفــي كل تلــك التحــركات كانــت تســفك دمــاء
كثيــرة وتزهــق أروح كثيــرة مــن المســلمين(((.
 .12حروب الدولة العبيدية الفاطمية ،والتي خرجت في مناطق
متعددة في أفريقيا واليمن ومصر ،وكانت أنظارهم قبل كل شيء
على مصر ،بعد أن تمكنوا من المغرب وبعد أن وفرت لهم الدولة
اإلدريسية سابقة الذكر قاعدة جماهيرية شيعية ،وكان بداية ظهورها
على يد عبيد اهلل المهدي عام 297هـ ،واستمرت حتى عام 555هـ،
حين زالت دولتهم على يد صالح الدين األيوبي.
فقــد وجــه الفاطميــون أكثــر مــن حملــة لالســتيالء علــى مصــر
بــدءًا مــن  -301وحتــى  358هـــ ،وعندمــا وصــل المعــز لديــن اهلل
الفاطمــي إلــى القاهــرة فــي ســنة 362هـــ ،ركــز اهتمامــه فــي تحويل
المصرييــن إلــى المذهــب الشــيعي.
((( ينظر في ذلك وما قبله :أطلس الدولة العباسية ،المغلوث (.)160 ،78
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وكان الفاطميــون ال يقتصــرون فــي تهييــج أهــل الســنة علــى
إقامــة الشــعائر الشــيعية بــل كانــوا يرغمــون أهــل الســنة ويعتــدون
عليهــم ليشــاركوهم طقوســهم .قــال المقريــزي :وفــي العاشــر مــن
المحــرم ســنة ( )363هـــ ســار جماعــة مــن المصرييــن الشــيعيين
والمغاربــة فــي موكبهــم ينوحــون ويبكــون علــى الحســين ،وصــاروا
يعتــدون علــى كل مــن لــم يشــاركهم فــي مظاهــر األســى والحــزن
ممــا أدى إلــى تعطيــل حركــة األســواق(((.
ولمــا قبــض الحاكــم بأمــر اهلل زمــام األمــور عمــد إلــى
إصــدار كثيــر مــن األوامــر والقوانيــن المبنيــة علــى التعصــب
الشــديد للمذهــب الفاطمــي ،فأمــر فــي ســنة ( )395هـــ ،بنقــش
ســب الصحابــة علــى جــدران المســاجد وفــي األســواق والشــوارع
والــدروب وصــدرت األوامــر إلــى العمــال فــي البــاد المصريــة
بمراعــاة ذلــك(((.
ولعلــك أن تقــرأ هــذا النــص مــن المــؤرخ العظيــم ابــن كثيــر،
لتــرى خبــث هــذه الدولــة ومــا جنتــه علــى اإلســام والمســلمين:
وقــد كان الفاطميــون أغنــى الخلفــاء وأكثرهــم ً
مــال ،وكانــوا مــن
أغنــى الخلفــاء وأجبرهــم وأظلمهــم وأنجــس الملــوك ســيرة،
((( اتعاظ الحنفاء ،المقريزي ،ص.198
((( وفيات األعيان ،ابن خلكان.)166/2( ،
146

فتنة السلالية
في الإسلام

وأخبثهــم ســريرة ،ظهــرت فــي دولتهــم البــدع والمنكــرات ،وكثــر
أهــل الفســاد ،وقــل عندهــم الصالحــون مــن العلمــاء والعبــاد ،وكثــر
بــأرض الشــام النصرانيــة والدرزيــة والحشيشــية ،وتغلــب الفرنــج
علــى ســواحل الشــام بأكملــه ،حتــى أخــذوا القــدس ونابلــس،
وعجلــون والغــور وبــاد غــزة وعســقالن وكــرك الشــوبك وطبريــة
وبانيــاس وصــور وعــكا وصيــدا وبيــروت وصفــد وطرابلــس
وأنطاكيــة ،وجميــع مــا والــى ذلــك إلــى بــاد إيــاس وســيس
واســتحوذوا علــى بــاد آمــد والرهــا ورأس العيــن ...وبــاد شــتى،
وقتلــوا مــن المســلمين خل ًقــا وأم ًمــا ال يحصيهــم إال اهلل ،وســبوا
ذراري المســلمين مــن النســاء والولــدان ممــا ال يحــد وال يوصــف
وكل هــذه البــاد كانــت الصحابــة قــد فتحوهــا ،وصــارت دار
إســام ،وأخــذوا مــن أمــوال المســلمين مــا ال يحــد وال يوصــف(((.
كثيــرا مــن
ولــوال الخشــية مــن اإلطالــة عليــك لنقلــت لــك
ً
أخبــار ســفكهم للدمــاء واســتحاللهم للمحرمــات ،وحســبي أننــي
أحلتــك علــى مصــادر ،وقــد كانــت بدايــة نبتتهــم أنهــم رأوا أنفســهم
أهــل حــق بالحكــم لنســبهم الفاطمــي الهاشــمي(((.
((( البداية والنهاية (.)267/12
((( وأكثــر المؤرخيــن ينفــي صلتهــم بهــذا النســب ،وقــد نقلــت لــك شــيئًا
مــن ذلــك فــي القســم األول.
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فهــذا الخــروج والثــورات كانــت فــي عهــد الدولــة العباســية
وعصرهــا األول فقــط ،أمــا مــا تــاه فــي زمــن ضعفهــا ثــم فــي عهــد
الدولــة العثمانيــة وتفــرق أيــدي المســلمين أثنــاء وبعــد ذلــك فــا
يكفــي لهــا المجلــدات ،ولــن أكــون مبال ًغــا إن أخبرتــك أن الحــروب
الطاحنــة الكبــرى ،والوقائــع المشــهودة بيــن المســلمين واقتتالهــم
فيمــا بينهــم كان ســببها طمــع هــذه الســالة فــي الحكــم وادعــاء
الحــق اإللهــي فيــه.
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وفي اليمن
اإلمام الهادي يحيى بن قاسم الرسي:
وصــل الهــادي يحيــى بــن الحســين بــن القاســم بــن ابراهيــم بــن
اســماعيل بــن ابراهيــم بــن الحســن ابــن الحســن بــن علــى بــن أبــي
طالــب ،إلــى اليمــن عــام 280هـــ ،وتقريبًــا كل آبائــه وإخوانهم كانت
لهــم ثــورات وخــروج علــى الدولــة العباســية وعمالهــا ووالتهــا..
فلمــا وصــل إلــى اليمــن دعــا النــاس لبيعتــه ،وأنــه األحــق باألمــر،
وقاتــل والة وعمــال الدولــة العباســية ،وحصلــت مقاتــل عظيمــة
ووقائــع فضيعــة ،قُتــل فيهــا مــن رجــال اليمــن عشــرات اآلالف مــن
المســلمين.
وطيلــة فتــرة حكمــه حتــى وفاتــه عــام 298هـــ ،والقتــال مســتمر
ال يتوقــف إال بقــدر التخطيــط للوثــوب ،فقاتــل القبائــل يمنــة
ويســره ،فــا تــكاد توجــد قبيلــة بيــن صعــدة وصنعــاء إال وقاتــل
أهلهــا وأخــذ أموالهــم ،إلــى غيــر ذلــك مــن األمــور ،وهــي أحــداث
ووقائــع يفاخــرون بهــا فــي كتابــة تاريخهــم وال يكتمونهــا.
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قــال الواســعي :وملــك االمــام الهــادي مــا بيــن صنعــاء وصعــدة
ووقعــت بينــه وبيــن عمــال بنــى العبــاس حــروب ووقائــع((( .ودخــل
فــي حــروب ومعــارك مــع العديــد مــن القبائــل المعارضــة لوجــوده،
وراح ضحيتهــا اآلالف مــن البشــر ،فــكان يقطــع أعنــاق المعارضيــن
ـرا فــي اليمــن
لــه ،ويهــدم مزارعهــم ومنازلهــم ،فأحــدث دم ـاًرا كبيـ ً
ولــم تســلم منــه قبيلــة مــن قبائــل اليمــن.
اإلمام الناصر بن يحيى:
أحمــد بــن يحيــى ،ســار بســيرة أبيــه حربًــا وقتـ ً
ـا ،حتــى مــات
ســنة 325هـــ ،فلــم تســتقر اليمــن فــي عهــده كمــا لــم يكــن فــي عهد
ـتمرا فــي إخضــاع القبائــل ومقاتلتهــا.
أبيــه ،وبقــي مسـ ً
ثــم اســتمر الصــرع بيــن هــذه الســالة والمعارضيــن لحكمهــا
مــن أهــل اليمــن ،وبيــن الســالة نفســها ،فقــد اشــتدت المنافســة
بيــن بنــي العمومــة مــن الســالة ،وحدثــت بينهــم وقائــع ومقاتــل
عظيمــة ،وســببها مــا قــرره المذهــب الزيــدي مــن أن األحــق فــي
((( تاريخ اليمن ،الواسعي ( ،)22وغالب الكتاب ترجمة ألئمة اليمن ،وفيها
كثيرا من حروبهم ووقائعهم ،ماد ًحا لهم ولها ،وقد ذكر في مقدمة كتابه
يذكر ً
أسماء من خرج من الهاشميين ،ومن دعوا ألنفسهم بالحكم والخالفة ،وهو
ذكرت لك من هوسهم بالحكم وأنهم األحق به واألجدر
يصلح كشاه ٍد لما
ُ
عليه.
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ـاهرا ســيفه يدعــو لنفســه باألمــر!
الحكــم مــن يخــرج شـ ً
وهكــذا ،فــكل مــن اســتطاع تجميــع قــوات حولــه ،قــام وأعلــن
نفســه األحــق واألصلــح ،فقاتــل حتــى يفنــى مــن معــه مــن رجــال،
ـب خــرج عليــه
ثــم يصالــح أو يفــر أو يقتــل أو يغلــب ،فــإذا مــا غلـ َ
آخــر يزعــم أنــه األحــق.
واســتمرت اليمــن فــي هــذه الدوامــة مــن الصــراع ذي الشــقين،
صــراع بيــن األجنحــة المتصارعــة علــى الحكــم ،وصــراع مــع
الشــعب نفســه واألرض ،لمــا يزيــد عــن ألــف عــام.
سأســرد لــك هنــا أبــرز تلــك الوقائــع لتــرى الهــوس المجنــون
علــى الحكــم والتســيد ،واســترخاص الدمــاء واألمــوال المحرمــة
فــي ســبيل ذلــك.
يوسف المنصور:
اســتقر الحكــم ليوســف بــن المنصــور يحــي ،بعــد صــراع مريــر
وقتــال كبيــر ،عــام 368هـــ ،وحتــى عــام 403هـــ ،فخــاض مجــددًا
صراعــات وحروبًــا مــع القبائــل اليمنيــة وفتــك بهــا ،واســتطاع
الســيطرة علــى صنعــاء بعــد أن اقتحمهــا بجيشــه ،ونهــب أهلهــا
وخــرب الــدور والمســاكن.
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حتــى ظهــر القاســم بــن عبــد اهلل بــن محمــد بــن القاســم
الرســي ،وادعــى أحقيتــه بالحكــم ،فخاضــا حروبًــا طويلــة أكلــت
األخضــر واليابــس ،حتــى قيــل إن صنعــاء وصعــدة ومــا بينهمــا مــن
ـر األهالــي إلــى الكهــوف فــي الجبــال،
مــدن عامــرة قــد خربــت ،وفـ َّ
وانتهــى الصــراع بســيطرة الرســي علــى الحكــم ،وتنــازل يوســف بــن
المنصــور لــه!
اإلمام المنصور عبد اهلل بن حمزة:
واســتمر الصــراع ذلــك والحــروب التــي لــم تتوقــف حتــى جــاء
المنصــور عبــد اهلل بــن حمــزة ،عــام 583هـــ ،فكانــت صفحتــه فــي
ً
وبطشــا،
تاريــخ اليمــن هــي األشــد ســوادًا ،واألكثــر ظلمــة وقســوة
وهــو متعصــب كبيــر للســالة ،وجالــد مــن أجــل تثبيــت أن الحكــم
فــي البطنيــن ،وقتــل كل مَــن يخالــف هــذا الــرأي ،والمطالــع فــي
كتــب التاريــخ يذهــل مــن حجــم الطغيــان الــذي مــورس فــي زمنــه،
ولــوال أنــه ُســجل بأقــام طالبــه ومحبيــه علــى وجــه المفاخــرة
صــدق!
والمــدح مــا ُ
محنة المطرفية مع المنصور بن حمزة:
المطرفيــة ،فرقــة تنســب إلــى مطــرف بــن شــهاب ،مــن أعــام
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أواخــر المئــة الرابعــة وأوائــل المئــة الخامســة للهجــرة ،وكانــوا مــن
شــيعة اإلمــام الهــادي يحيــى بــن الحســين ،وأتبــاع مذهبــه فــي
الفــروع ،وال يــرون جــواز الخــروج عنــه.
ولمــا تبيــن لهــم أن اإلمــام المنصــور عبــد اهلل بــن حمــزة قــد
خالــف الهــادي فــي بعــض مســائل الفــروع ،أنكــروا عليــه ذلــك،
فــكان هــذا اإلنــكار مــن أســباب الشــقاق بينــه وبينهــم ،مــع أنــه
ـاب نصــوص الهــادي كمــا نهــاب نصوص القــرآن».
القائــل« :إننــا نهـ ُ
وكانــت المطرفيـهُ علــى جانــب عظيــم مــن اإلقبــال علــى العلــم
واالشــتغال بــه ،واإلخــاص فــي الطاعــة والعبــادة ،ولهــم زهــد
زائــد علــى جميــع النــاس فــي زمانهــم.
وقــد خالفــوا الزيديــة فــي أهــم مبادئهــم األصوليــة ،وهــي
اإلمامــة ،فإنهــم لــم يشــترطوا النســب فــي مــن يتوالهــا كمــا فعلــت
الزيديــة ،ورأيهــم فــي هــذا :أن اإلمامــة جائــزة فــي جميــع النــاس
ال يختــص بهــا قــو ٌم دون قــوم آخريــن ،وإنمــا تســتحق بالفضــل،
﴿ي َأ ُّي َهــا ٱنلَّــاسُ
وإجمــاع كلمــة الشــورى ،واحتجــوا بقولــه تعالــىٰٓ َ :
َ َ َُ َٰ َ َ َ ۡ َٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ ٓ َ
َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ
كــم ّ
وبا َوق َبائِــل
ــر وأنــى وجعلنكــم شــع
ك
ذ
ِــن
م
إِنــا خلقن
ٖ
َ
َ
َ َّ ۡ َ ُ ۡ
ارفُـ ۚ ٓ ْ َّ ۡ َ ُ ۡ
لِ َ َع َ
جــرات،]13:
ح ُ
ـم﴾ [ال ُ
ـوا إِن أك َرمكــم عِنــد ٱللِ أتقىٰكـ ۚ
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فنــادى جميــع خلقــه األحمــر واألســود والعربــي والعجمــي ،ولــم
َ َّ
َّ َ ۡ َ َ ُ
ۡ
ٱلل
ـد
ـ
ِن
ع
ـم
ـ
ك
يخــص أحــداً منهــم دون أحــد ،فقــال﴿ :إِن أكرم
ِ
ََۡ ُ ۡ
ـم﴾ ،فمــن كان أتقــى هلل وأكرمهــم عنــده ،وأعلمهــم بــاهلل،
أتقىٰكـ ۚ
وأعلمهــم بطاعتــه كان أولــى باإلمامــة ،والقيــام فــي خلقــه ،كائنًــا
مــن كان منهــم ،عربيًــا أو أعجميًــا.
ولكــن هــذا القــول لــم يــرق لإلمــام عبــداهلل بــن حمــزة ،ولــم
يقبــل للمطرفيــة اجتهادهــم فــي هــذه المســألة ،فكفرهــم باإللــزام
(وهــو أن تلــزم الغيــر علــى مــا يقــال بــه مــا ال يقــول بــه) ،وجعــل
حكمهــم حكــم الحربييــن ،واســتحل دماءهــم وأموالهــم ،وأخــرب
ديارهــم ومســاجدهم ،وحكــم بأنهــا مســاجد ضراريــة ،وســماهم
روافــض الشــيعة ،مــع أنهــم كانــوا مــن شــيعته والمتابعيــن لــه،
والملتزميــن جمعتــه وجماعتــه بعــد أن بايعــوه عقــب دعوتــه باإلمامة
إلــى نفســه.
ولمــا كان اعتقــاد نشــوان بــن ســعيد الحميــري يتفــق مــع اعتقــاد
المطرفيــة فــي جــواز صحــة اإلمامــة فــي غيــر أبنــاء البطنيــن ،فــإن
اإلمــام عبــد اهلل بــن حمــزة قــد حكــم عليــه بمثــل مــا حكــم علــى
المطرفيــة ،وذلــك حينمــا أعلــن نفســه إمامًــا ،فقــال اإلمــام عبــد اهلل
بــن حمــزة:
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أمــا الــذي عنــد جــدودي فيــه
فيقطعــون لســنه مــن فيــه
ويتمــون

ضحــوة

بنيــه
إذ صــار حــق الغيــر يدعيــه

(((

وقــد جــاء فــي كتــاب المهــذب مــن فتــاوى اإلمــام عبــد اهلل
بــن حمــزة :ويجــاب أهــل الذمــة إذا ســلموا مــا يجــوز ،وال يجــاب
المطرفــي ألنــه ال ذمــة لــه!
وفــي نفــس الكتــاب أســقط حرمــة مســاجدهم ،وأفتــى بســبي
نســائهم ،وبالــغ فــي تكفيرهــم فذكــر أن :مــن شــك فــي كفرهــم
كفــر ،كمــن شــك فــي كفــر المجــوس واليهــود والنصــارى؛ ألن
الشــاك فــي ذلــك شــاك فــي نبــوة محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم
فيكفــر بذلــك ،ومقلدهــم كافــر ً
أيضــا ،وكذلــك محبهــم(((.
لقــد كان يســحق اإلمــام عبــد اهلل بــن حمــزة كل مخالفيــه،
بطريقــة وحشــية ،حتــى لــو كان الخــاف فــي مســألة فرعيــة(((!
((( ينظر كتاب الزيدية نشأتها ومعتقداتها ،للعالمة األكوع ،ص  90وما بعدها.
((( المهذب من فتاوى اإلمام عبد اهلل بن حمزة (.)476
((( ينظــر فــي محنــة المطرفيــة موســوعة الفــرق ،الــدرر الســنة ،والمهــذب
م��ن فت��اوى اإلم��ام عب��د اهلل ب��ن حمزــة ،وغيره��ا ،وقصــة محنتهــم مشــهورة،
وكتــاب الزيديــة لألكــوع.
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وهكــذا فعــل بأتباعــه وشــيعته! فكيــف كان فعلــه وإجرامــه فــي
غيرهــم مــن القبائــل اليمنيــة ومــن ليســوا علــى مذهبــه وال يتفقــون
مــع ســالته؟!
بعد السفاح عبد اهلل بن حمزة:
اســتمر الحــال مــن بعــد عبــد اهلل بــن حمــزة الســفاح علــى مــا
ســار عليــه هــو وآبــاؤه ،فحينًــا يثــور بعضهــم علــى بعــض فيدكــون
المســلمين فــي صراعاتهــم ،وحينًــا يجتــرؤون علــى القبائــل باســم
منــع الــزكاة أو عــدم امتثــال أحــكام األئمــة ،فعلــى مــدى 400عــام،
مــن عــام 650هـــ ،حتــى عــام 1000هـــ ،نشــبت فــي البــاد اليمنيــة
حــروب طاحنــة ،ال تهــدأ إال لتثــوب ،وال تســكن إال لتشــتعل،
وال تبــرد إال ليحمــى وطيســها ،دمــرت البــاد ،وأهلكــت العبــاد،
وانتشــرت األمــراض واألوبئــة ،وكان البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي
تلــك الفتــرة هــو أكبــر انجــاز ،وأهــم انتصــار!
فمن تلك الصراعات:
	  .1ادعـاء المتـوكل أحمد بن عبـد اهلل الحمـزة 623 ،ـ  656هـ،
لإلمامـة ،وأنـه األحـق بها واألقـدر عليهـا ،ودخل في حـروب مريرة
وصراعـات كبيـرة ،راح ضحيتهـا أبنـاء اليمن ومزارعهـم ومدنهم.
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 .2ادعــاء الحســن الحمــزي 656 ،ـ  668هـــ ،لإلمامــة،
ودخولــه فــي صراعــات ووقائــع وحــروب كثيــرة ،لفتــرة عشــر
ســنوات تقريبًــا.
 .3ادعــاء المنصــور الحســن بــن بــدر الديــن 657 ،ـ  670هـــ،
لإلمامــة ،واشــتعال الصراعــات بســبب ذلــك ،واســتمرت الحــرب
والصراعــات فــي حــدود عشــرين ســنة.
	  .4ادعـاء يحـي بن محمد السـراجي 659 ،ـ  696هــ ،لإلمامة،
ودخولـه فـي صراعات كبيـرة ،راح ضحيتهـا أبناء اليمـن وأموالهم.
 .5ادعــاء المطهــر بــن المهــدي 729 ،ـ  802هـــ ،لإلمامــة،
واشــتعال الصــرع بعــد ذلــك ألكثــر مــن ســتين عا ًمــا.
	  .6ادعــاء المهــدي احمــد بــن يحــي المرتضــي 793 ،ـ 840
هـــ ،لإلمامــة ،ومحاولــة تثبيــت حكمــه ،ودخل فــي صراعــات مريرة
مــع القبائــل واألطــراف المنافســة لــه مــن بنــي ســالته.
 .7ادعــاء المنصــور الناصــر بــن محمــد الناصــر 840 ،ـ 876
هـــ ،وخــاض حروبًــا شرســة مــن أجــل تثبيــت نفســه حاك ًمــا.
	  .8حــروب محمــد بــن المنصــور الناصــر 876 ،ـ  908هـــ،
لالســتيالء علــى صنعــاء ،وقــد تــم لــه ذلــك ،وخــرج منهــا الملــك
مظفــر بــن طاهــر.
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 .9ادعــاء المنصــور محمــد بــن علــي الســرحي 900 ،ـ 910
هـــ ،لإلمامــة ،ودخولــه فــي صراعــات وحــروب مــع الســلطان عامــر
بــن عبــد الوهــاب.
 .10ادعــاء المتــوكل يحــي شــرف الديــن 910 ،ـ  965هـــ،
لإلمامــة ،وتحالفــه مــع دول أخــرى -المماليــك -حتــى أســقط
الدولــة الطاهريــة ،ثــم عــاد وحــارب حلفــاءه مــن المماليــك وأبنــاء
عمــه الحمــزات ،واشــتعل الصــراع ألكثــر مــن خمســين ســنة.
 .11خــروج المطهــر علــى والــده شــرف الديــن ،وأرســل
جنــوده لقتالــه بتحالــف مــع جنــود الدولــة العثمانيــة الذيــن دخلــوا
اليمــن للتــو ،عــام 945هـــ ،واســتطاع المطهــر أن يزيح والــده ويعلن
اإلمامــة لنفســه فــي صنعــاء عــام 959هـــ ،وفــي ســبيل ذلــك أزهقت
الكثيــر مــن األنفــس اليمنيــة ،وأهــدرت األمــوال وخربــت الديــار.
 .12بعــد وفــاة المطهــر هذا عــام 980هـــ ،اشــتعلت الصراعات
بيــن أبنائــه ،وتفرقــت البــاد ،وادعــى كل واحــد منهــم أنــه األحــق
باإلمامــة ،واشــتعلت الحــروب بينهــم ،واســتمر األمــر كذلــك حتــى
أحكمــت الدولــة العثمانيــة بســط نفوذهــا علــى اليمــن.
ثــم مــاذا بعــد هــذه الحقبــة المظلمــة مــن الصراعــات المتعاقبــة،
هــل هــدأت تلــك الصراعــات التــي أساســها ادعــاء األحقيــة فــي
158

فتنة السلالية
في الإسلام

الحكــم بســبب النســب الهاشــمي؟
ال ،فقــد اســتمرت لكــن ضمــن فصــول الدولــة القاســمية التــي
حكمــت ألكثــر مــن  300ســنة ،وإن كانــت قــد شــهدت خاللهــا
بعــض الهــدوء النســبي.
 .13ادعــاء القاســم بــن محمــد1006 ،هـــ ،لإلمامــة ،ودخــل
فــي حــروب شرســة ضــد المتــوكل عبــداهلل المؤيــدي وحلفائــه
العثمانييــن ،وكانــت لــه الغلبــة حينًــا ،ولهــم حينًــا آخــر ،والثابــت
فــي الحينيــن هــو هــاك اليمنييــن فــي حروبهــم وصراعاتهــم،
واســتحالل أموالهــم ،وخــراب مزارعهــم وديارهــم .وقــد اســتمر
الحكــم فــي أحفــاده حتــى عــام 1382هـــ.
 .14انتقــل الحكــم بعدهــا البنــه محمــد المؤيــد ،ودخــل
فــي حــروب كبيــرة مــع الدولــة العثمانيــة ،واســتمرت الصراعــات
والحــروب حتــى عــام 1045هـــ ،حيــث ضعفــت الدولــة العثمانيــة
وانحســرت فاعليتهــا فــي اليمــن.
 .15اشتعال الصراع بين إخوة محمد المؤيد بعد وفاته ،ودخلوا
في حروب مريره ،ضحيتها أهل اليمن ،حتى استتب الوضع للمتوكل
إسماعيل بن القاسم ،واستقرت اليمن في عهده ً
قليل ،رغم تكفيره
للمخالفين من اليمنيين ،ممن هم تحت حكم العثمانيين.
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 .16اندلعــت الصراعــات والحــروب مجــددًا بعــد وفــاة
المتــوكل إســماعيل ،وتفرقــت اليمــن فــي إمــارات متعــددة ،كل
أميــر يــرى نفســه األحــق ألنــه األقــرب نسـبًا ،فهــو األجــدر حك ًمــا،
ولــوال خــوف الماللــة مــن اإلطالــة لســقت لــك شــيئًا مــن صراعتهم
تلــك وتقاســمهم لليمــن ،وإخضــاع أهلهــا لهــم.
وكانــت مــن أهــم وســائل وخطــط سياســتهم مــع القبائــل
اليمنيــة هــو التحريــش بينهــا ،وتذكيــة صراعاتهــا فيمــا بينهــا ،ودعــم
كل قبيلــة علــى حــد ٍة لتبقــى جــذوة نــار صراعــات القبائــل مشــتعلة.
ولعــل أهــم دور اضطلعــت بــه االمامــة فــي تاريــخ اليمــن
اإلســامي هــو أنهــا اســهمت فــي إطالــة أمــد الصراعــات القبليــة،
وحالــت دون حــدوث تفــوق مــن جانــب قبيلــة علــى القبائــل
األخــرى  -بالصــورة التــي كانــت تحــدث فــي تاريــخ اليمــن قبــل
اإلســام ،حيــث كان حــدوث مثــل هــذا التفــوق يجبــر القبائــل علــى
االنضــواء تحــت لــواء القبيلــة المتفوقــة ،مفســحة المجــال لبــروز
دولــة قويــة ،تقودهــا أقــوى القبائــل وتبســط نفوذهــا علــى كامــل
األرض اليمنيــة.
فقــد كانــت اإلمامــة تقــف مــن الناحيــة االجتماعيــة خــارج
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التركيــب االجتماعــي القبلــي ،تســتفيد منــه ويســتفيد منهــا.
وقــد أمــن لهــا وضعهــا المســتقل قــدرة علــى المنــاورة وعلــى
خلــق نــوع مــن التــوازن ضمــن القــوى القبليــةَ ،
ضمــ َن عــدم
تفــوق أحداهــا ،حيــث كان تفــوق قبيلــة مــن القبائــل كفيــا -لــو
حــدث -بإنهــاء دور االمامــة ،هــذا الــدور الــذي اســتدعت وجــوده
أساســا الصراعــات القبليــة  ،وعــدم تفــوق احــدى القبائــل بصــورة
ً
تمكنهــا مــن حســم الصــراع نهائيًــا لصالحهــا وفــرض االســتقرار
فــي البــاد تحــت لــواء ســلطتها ،ممــا اقتضــى وجــود طــرف ثالــث
ليقــوم بــدور الحكــم ،فجــاءت اإلمامــة كحكــم ذي صفــة دينيــة ،
ً
عوضــا عــنولعبــت دور الحكــم والخصــم والحليــف مســهمة
حســم الصراعــات -فــي اســتمرار هــذه الصراعــات ،حيــث غــدا
ـض قبيلــة مــا عــن إمامهــا بعــد أن تستشــعر فــي
مــن المألــوف أن تنفـ َّ
نفســها القــوة(((.
وقــد اســتمر الحــال علــى ذلــك الصــراع والحــروب والدمــار
حتــى قامــت ثــورة 26ســبتمر ،عــام 1962هـــ ،التــي أعلنــت الحكم
للجمهــور مــن الشــعب ،ولألقــدر مــن أبنائــه ،ثــم مــا تالهــا مــن
حــروب طاحنــة حاولــت الســالة فيهــا أن تعــود للحكــم مجــددًا،
((( ينظــر كتــاب حركــة المعارضــة اليمنيــة فــي عهــد اإلمــام يحيــى ،د .أحمــد
الصايــدي ص (.)28
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وفــي تلــك الســنوات حصلــت مقاتــل عظيمــة ،مــا زال آباؤنــا
يحدثونــا عــن فضاعتهــا ،كل ذلــك لتعــود الســالة للحكــم.
ثم ماذا؟
ثــم بعــد خمســين ســنة مــن ثــورة ســبتمبر عــادت الســالة
بأثــواب جديــدة ،لكــن لــذات األســباب -الحكــم ،-وبــذات
األدوات -البطــش والقتــل والحــروب -لتدعــي أحقيتهــا فــي حكــم
اليمنييــن ،وأن الحكــم فــي البطنيــن ،وأن الســالة الهاشــمية هــي
األنقــى ،ولهــا الحــق اإللهــي فــي وراثــة األرض ..عــادت الســالة
بفصــل جديــد ،ولقــب جديــد ،وتحالفــات جديــدة ،فبــرز الحوثــي
ومشــروعه ،المدعــوم مــن إيــران الخمينيــة وغيرهــا مــن القــوى
الغربيــة ،حتــى صــدق شــاعرهم الــذي يقــول قبــل خمســين ســنة:
قــل لصنعاء وللقصــور العوانس
إننــا ســادة أبــاة أشــاوس
ســنعيد الحكــم لإلمــام إمــــا
بثــوب النبي أو بأثــواب ماركس
وإذا خابــت الحجــاز ونجــــد
فلنــا أخــوةٌ كــرا ٌم بفــارس
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ومــا حصــل ويحصــل حتــى الســاعة مــن جرائــم وخــراب وقتــل
وتدميــر مــا هــو إال عقــدة فــي هــذه السلســلة التاريخيــة مــن التدميــر
الساللي.
و َمــن كان فــي شــك ممــا حدثَنــا بــه التاريــخ مــن إجــرام وانتهاك
وامتهــان لليمــن وقبائــل اليمــن ورجــال اليمــن ،مــن قِبــل هــذه
الســالة ومذاهبهــا؛ فليشــاهد مــا يفعلــه الحوثيــون منــذ ســنوات،
ثــم عليــه أن يطلــب العفــو مــن التاريــخ علــى تكذيبــه.
َ
التاريــخ إذ فيــه العبــر
اقــرأوا
الخبر
ضــاع قــو ٌم ليــس يــدرون
ْ
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ختاما
ً
إنمــا نقصــد بالفتنــة أنــه نــوع مــن االبتــاء والمتحــان ،كقــول
ََُۡ ُ
َّ ّ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ٗ
ـة ۖ َ ۡ
ِإَول َنــا
ـر ف ِتنـ
ـ
ٱل
و
ـر
ٱلـ
ب
ـم
ـ
وك
الحــق ســبحانه وتعالــى﴿ :ونبل
ِ
ِ
ِ
ۡ
َ
ُ
َ َ َ َ َۡ َ ُ
ك ۡ
ــم
ت ۡر َج ُعــون﴾ [األنبيــاء ،]35:وكقولــه تعالــى﴿ :وجعلنــا بعض
ۡ َ ً َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ
ۡ
ــك بَ ِ ٗ
صريا﴾[الفرقــان]20:
ــرونۗ وكن رب
لِ َع ٖ
ــض ف ِتنــة أتص ِ
وقــد فُتنــت هــذه األمــة مــن بعــد مــوت النبــي صلــى اهلل عليــه
وســلم بفتــ ٍن كثيــرة ،ومــا زالــت ،وهــي أمــةٌ معافــاة ،يعافيهــا اهلل
تعالــى ،وإن بــدا للناظــر األلــم الواقــع..
والواجــب الشــرعي مــع الفتــن ،ومنهــا هــذه هــو التعامــل
بميــزان الشــرع ،فــا مغــاالة وال ظلــم ،فــا نرفــع أحـدًا وال نهضــم
ح ًقــا ،فنرفــع مــن رفعــه اهلل ورســوله صلــى اهلل عليــه وســلم ،وهــم
المتقــون وأولــو العلــم ،فهــذه موازيــن اهلل ورســوله ،مــن أي البشـ ِر
كان ،أحمــر أو أســود أو أبيــض ،هاشــمي أو غيــر هاشــمي ،عربــي أو
أعجمــي ..وهكــذا.
وليس من شرع اهلل تمييز أح ٍد بطينته كما أسلفت..
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قدمــت فــي هــذا الكتــاب أن كل فــرد مــن بنــي
ُ
وال يعنــي مــا
هاشــم واقــع فــي هــذه الممارســات ،بــل منهــم أكارم وأماجــد،
ومنهــم مــن قــد جــاوز القنطــرة ،واهلل يعلــم أن منهــم أصدقــاء
ومشــايخ لــي ،اســتفدت منهــم وأفــدت..
لكننــا نتكلــم عــن مشــكلة عامــة مزمنــة ،ينبغــي أن يُنظــر فيهــا
مــن هــذه الزاويــة..
واهلل يغفر لي ولكم ،ولوالدي ووالديكم..
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد ،النبي األمي الكريم.
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