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 ٣  بهات طال حوهلا اجلدلش 

  
  ةةــــمقدممقدم

 وسـيئات , ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا, نحمده ونستعينه ونستغفره,إن احلمد هللا
 وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا , ومن يضلل فـال هـادي لـه,ن هيده اهللا فال مضل له م,أعاملنا

 صىل اهللا عليـه وعـىل آلـه الطيبـني ,ً وأشهد أن حممدا عبده ورسوله,وحده ال رشيك له
ً وســلم تــسليام , والتــابعني هلــم بإحــسان إىل يــوم الــدين, وصــحابته أمجعــني,الطــاهرين

 .ًكثريا
 :أما بعد

 ورش األمـور ,ص وأحـسن اهلـدي هـدي حممـد ,كتـاب اهللافإن أصدق احلـديث 
  . وكل ضاللة يف النار, وكل بدعة ضاللة, وكل حمدثة بدعة,حمدثاهتا

Q: *  r q p o n m l k j i h gيقول اهللا 

st¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u £ ¥ ¤ 
¨ § ¦©´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª µ » º ¹ ¸ ¶ 

 .]٧:آل عمران[ & ¼
 O N M L KPT S R Q U [ Z Y X W V * :ويقول عز من قائـل

 .]٢٨:النجم[ & \ [
ـــــال تعـــــاىل Z Y X W V U T S R Q P O  * :وق

 .]٦:احلجرات[ & ] \ [ ^ _ `
بياء لعل مسألة إثارة الشبهات والظنون من أقدم الوسائل التي جلأ إليها أعداء األن
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 ٤  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 وستظل هذه املعركة قائمـة بـني ,والرسل ومن سار عىل هنجهم ويف ركاهبم من األتباع
 وكم هي تلك األخبـار التـي . ولعلها لن ترفع إىل قيام الساعة,أصحاب احلق والباطل

 , جازمني بارتكاهبم هلا,تلقوها دون تدبر ومتحيص وعىل ضوئها رموا اآلخرين بالتهم
 فـرضبوا بعـرض احلـائط أوامـر , أهنـا وافقـت هـوى يف نفوسـهموما كان قبوهلم هلا إال

ــــسنة ــــاب وال ــــاليم الكت ــــول اهللا ,وتع Q: *  Ë Ê É È Ç كق

Í Ì &وقولــــــــه : * Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÈ Í Ì Ë Ê É 
Ò Ñ Ð Ï Î & ]بــئس مطيــة الرجــل { :ص وقــول الرســول .]٣٦:اإلرساء

ّإياكم والظن{ :ص وقوله .)١(}زعموا ّ فإن الظن أكذب احلديث;ّّ ّ ّ{)٢(. 
 فالعقائد الفاسدة املبنية عـىل ,فأول املفاسد املرتتبة عىل عدم التثبت هو سوء الظن

ًفى به إثام مبيناً ثم الظلم الذي حرمه اهللا وجعله بني عباده حمرما وك,سوء الظن ً.  
ًليس لك أن تعتقد يف غريك سوءا إال إذا انكـشف لـك ( :/يقول اإلمام الغزايل 

  ).بعيان ال يقبل التأويل
 فال يستباح ظـن الـسوء إال .. مثل سوء القول,اعلم أن سوء الظن حرام( :ويقول

 .)٣() وهو بعني مشاهدة أو بينة عادلة,بام يستباح به املال
وأن يظــن بــه ظــن  ,أن اهللا تعــاىل حــرم مــن املــسلم دمــه وعرضــه{ :ويف احلــديث

 .)٤(}السوء

                                                 
 ).٤٩٧٢( أخرجه أبو داود برقم )١(
 ).٢٥٦٣(, ومسلم برقم )٤٨٤٩( برقم  أخرجه البخاري)٢(
 ).٣/١٥٧( فيض القدير )٣(
 ).٣٤٢٠(سلسلة األحاديث الصحيحة, لأللباين : انظر). ٦٧٠٦( أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن برقم )٤(
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 ٥  بهات طال حوهلا اجلدلش 

ًفليس لـك أن تظـن باملـسلم رشا( :/ّقال ابن قدامة املقديس و ّ ّ إال إذا انكـشف ,ّ
 ,ً كنت معـذورا,امل قلبك إىل تصديقه ف, فإن أخربك بذلك عدل,ّأمر ال حيتمل التأويل

ّألنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن باملخرب ّ ّ ّ فال ينبغي أن حتسن الظن بواحـد وتـسيئه ,ّ ّ
ّ فتتطـرق التهمـة حينئـذ بـسبب ? بل ينبغي أن تبحـث هـل بيـنهام عـداوة وحـسد,بآخر ّ
 .)١()ذلك

  :الشبهات
 عـىل تـشابه الـيشء الـشني والبـاء واهلـاء أصـل واحـد يـدل( :/قال ابن فـارس 

ًوتـشاكله لونــا ووصـفا ُ شـبه وشــبه والــشبه مـن اجلــواهر الـذي يــشبه الــذهب: يقــال,ً َ َ َْ ِ, 
 .)٢() واشتبه األمران إذا أشكال,واملشبهات من األمور املشكالت

ــشبه( :وقــال ابــن منظــور ٌ وأمــور مــشتبهة, االلتبــاس:ال ِ َ ْ ــشبه بعــضها :ُ  مــشكلة ي
 .)٣()ًبعضا

وإنـام سـميت الـشبهة شـبهة  «: قـالامري املـؤمنني عـيل ويف هنج البالغة عن أ
 وأمـا , ودلـيلهم سـمت اهلـدى, فأما أولياء اهللا فـضياؤهم فيهـا اليقـني,ألهنا تشبه احلق

 .)٤(» ودليلهم العمى,أعداء اهللا فدعاؤهم فيها الضالل
ُّالشبه التي يـضل هبـا بعـض النـاس وهـي مـا ( :/وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .)٥()ا احلق والباطليشتبه فيه
                                                 

 . خمترص منهاج القاصدين, إلبن قدامة املقديس)١(
 ).٣/٢٤٣( مقاييس اللغة )٢(
 ).١٣/٥٠٤( لسان العرب )٣(
, موسـوعة أحاديـث )٦٧/١٨١(, بحار األنوار للمجليس )١/٨٩) (ع(لبالغة, خطب اإلمام عيل  هنج ا)٤(

 ).٥/٢٧١(الشيخ هادي النجفي ) ع(أهل البيت 
 ).١٠٦:ص( التدمرية )٥(
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 ٦  بهات طال حوهلا اجلدلش 

ال يشتبه عىل الناس الباطل املحـض بـل ال بـد أن يـشاب بـيشء مـن ( :ًوقال أيضا
 .)١()احلق

الـشبهة إذا كانـت واضـحة الـبطالن ال ( :/وقال الشيخ حممد بن عبد الوهـاب 
 .)٢()عذر لصاحبها فإن اخلوض معه يف إبطاهلا تضييع للزمان وإتعاب للحيوان

تي انتهجهـا أصـحاب إثـارة الـشبهات والظنـون يف تلبـيس ومن أعظم الوسائل ال
 , فـإن مل جيـدوا يف هـذا مـا يغنـي, اللجـوء إىل املتـشابه مـن املـسائل,األمور عـىل العـوام

عمدوا إىل حتريف آيات الكتاب وما صح من روايات فحملوها عىل حمامل بعيـدة هـي 
ي توافق أهواءهم  ورصفوها عن ظاهرها ك,أبعد ما تكون عن مقصود الشارع احلكيم

ً وإن أعياهم ذلك كله عمدوا إىل وضع األحاديث بام هتواه أنفسهم انتـصارا ,ورغباهتم
 .لباطلهم

ً خـصوصا وأن الكثـري مـن ,وهذا األخري من أعظم الوسائل التي جلـأ إليـه هـؤالء
هنــاك آالف  وال شــك أن .روايــاهتم املوضــوعة هــذه قــد تــرسبت إىل كتــب املــسلمني

 كلها موضوعة عىل لسان رسول اهللا , مصادر املسلمني يف شتى العلومالروايات حوهتا
 . ومنسوبة إليه وإىل صحابته رضوان اهللا عنهم وإىل األئمة رمحهم اهللاص

وقد اختلفت أسباب هؤالء الوضـاعني بـني زنادقـة  ,ووضع احلديث عادة قديمة
ًن وتلبيــسا عــىل ًأظهــروا اإليــامن وأبطنــوا الكفــر ووضــعوا األحاديــث اســتخفافا بالــدي

ــسلمني ــه , وبــني أصــحاب أهــواء وعــصبيات ومــذاهب,امل ــا ينتــرصون ب ــضعون م  ي
ً وبني من وضع ذلك ترغيبا يف فـضائل األعـامل وترهيبـا مـن النـار,ملذاهبهم  إىل غـري ..ً

 .ذلك من أسباب ذكرها واتفق عليها كل من تكلم يف هذا الباب
                                                 

 ).٨/٣٧( جمموع الفتاوى )١(
 ).٤/٩٣( مؤلفات الشيخ حممد عبد الوهاب )٢(
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 ٧  بهات طال حوهلا اجلدلش 

فـسري والتـاريخ والـسري واملغـازي وكان النتشار هذه الروايات يف كتب الفقه والت
ًوغريها أثرا سيئا يف نشوء عقائد ما أنـزل اهللا هبـا مـن سـلطان  أدت بـدورها إىل ظهـور ,ً

 ومل يكن يتـورع أصـحاهبا يف أن ,فرق ومذاهب باطلة جل بنياهنا عىل هذه املوضوعات
 .ًيصريوا كل ما هوته قلوهبم وأنفسهم حديثا

 فكـان ,ن عن اإلسناد حتى وقعـت الفـتن بيـنهموكان املسلمون األوائل ال يسألو
 وإن كان من أهـل البدعـة ,ُ فإن كان من أهل السنة أخذوا حديثه,أن سألوا عن الرجل

 .فال يؤخذ حديثه
هو السبيل إىل معرفـة رمحهم اهللا أو األئمة  صفصار اإلسناد املتصل إىل الرسول 

 إسـناد حـديث حتـى قيـل  فتشددوا يف معرفة حال كل مـن وقـع يف,يع واألحكاماالرش
 ? أتريدون أن تزوجوه:هلم

 .)١(»إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم «: يقول/وكان ابن سريين 
 .وكان من هدي الرعيل األول أن يأتوا باإلسناد قبل احلديث

 .)٢(»ال يصلح أن يرقى السطح إال بدرجة «:/قال الزهري 
 .)٣(» ذهاب اإلسنادما ذهاب العلم إال «:/قال األوزاعي 

 .)٤(»وإنام يعلم صحة احلديث من اإلسناد «:/وقال شعبة 
اإلسـناد سـالح املـؤمن فـإذا مل يكـن سـالح فـبم يشء  «:/وقال سفيان الثوري 

                                                 
 ).١/١٤( مقدمة صحيح مسلم )١(
 ).٢/١٦( البن أيب حاتم  اجلرح والتعديل)٢(
 ).١/٣١٤(, طبقات الشافعية الكربى )١/٥٧( التمهيد البن عبد الرب )٣(
 ).١/٥٧( التمهيد البن عبد الرب )٤(
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 ٨  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١(»يقاتل
 ولــوال اإلســناد لقــال مــن شــاء مــا ,اإلســناد مــن الــدين «:/وقــال ابــن املبــارك 

ر دينه بال إسناد كمثل الذي يرتقـي الـسطح مثل الذي يطلب أم «:ً وقال أيضا,)٢(»شاء
 .)٣(»بال سلم

مثل الذي يطلب العلم بال إسناد كمثل حاطـب ليـل حيمـل « :/وقال الشافعي 
 .)٤(»حزمة حطب وفيه أفعى وهو ال يدري

 .وغريها من أقوال بينوا فيها أمهية اإلسناد
نتهيـة إىل حـوال رجـال األسـانيد املأ الـذي يبحـث يف ,ن ظهر علم الرجـالأفكان 

 أو األئمة رمحهم اهللا ملعرفة صحة نـسبة هـذا احلـديث ي أو الصحابة صالرسول 
 .أو ذاك إليهم من حيث خلو إسنادها من وضاعني إىل غريها من علل وشذوذ

 التثبـت يف نقـل عـىلرمحهـم اهللا ًوقد أورد اإلمامية أيضا من طـرقهم حـث األئمـة 
 . بعد أن هاهلم حجم الكذب عليهماألخبار

نا أهل بيت صادقون ال نخلو مـن كـذاب يكـذب علينـا إ« : قال/فعن الصادق 
 .)٥(»فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس

 وإين أحـدث أحـدهم باحلـديث ,إن الناس قد أولعوا بالكذب علينـا« :/وقال 
 وذلك أهنم كانوا ال يطلبون بأحاديثنـا ,فال خيرج من عندي حتى يتأوله عىل غري تأويله

                                                 
 ).٥٩(, جامع التحصيل )٤٢( رشف أصحاب احلديث )١(
 ).١/١٥( مقدمة صحيح مسلم )٢(
 ).٤٢( رشف أصحاب احلديث )٣(
 .)٢١١( املدخل إىل السنن الكربى )٤(
 ).٢٥/٢٦٣(و) ٢/٢١٧(, بحار األنوار, للمجليس )٣/٥٦٤( أعيان الشيعة ملحسن األمني )٥(
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 ٩  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١(»ً وإنام يطلبون الدنيا وكل حيب أن يدعى رأسا, اهللاما عند
ً أو جتـدون معـه شـاهدا ,ًال تقبلوا علينا حديثا إال ما وافق الكتاب والـسنة «:وقال

َّإن املغرية بن سعيد دس يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل حيدث  ف,من أحاديثنا املتقدمة
 فإنـا إذا حـدثنا ,قول ربنا وسنة نبينـا حممـد فاتقوا اهللا وال تقبلوا علينا ما خالف ,هبا أيب
 .)٢(»ص وقال رسول اهللا Q قال اهللا :قلنا

وافيت العراق فوجدت مجاعة من أصحاب أيب ( :وعن يونس بن عبد الرمحن قال
 وعرضتها من بعد عـىل , وأخذت كتبهم, فسمعت منهم,جعفر وأيب عبد اهللا متوافرين

   : وقــال,ن تكــون مــن أصــحاب أيب عبــد اهللا فــأنكر منهــا أحاديــث كثــرية أ,أيب احلــسن
ــد اهللا ــىل أيب عب ــذب ع ــاب ك ــا اخلط ــذلك أصــحاب ,إن أب ــاب وك ــا اخلط ــن اهللا أب    لع

  أيب اخلطاب يدسون من هذه األحاديـث إىل يومنـا هـذا يف كتـب أصـحاب أيب عبـد اهللا 
 .)٣()فال تقبلوا علينا خالف القــرآن

                                                 
, فرائـد األصـول, )١/٢٢٦(, جامع أحاديث الشيعة, للربوجـردي )٢/٢٤٦( بحار األنوار, للمجليس )١(

, اختيـار معرفـة الرجـال, للطـويس )٥١(, تاريخ آل زرارة, أليب غالـب الـزراري )١/٣٢٦(لألنصاري 
, معجـــم رجـــال احلـــديث, للخـــوئي )٥٠(, إكليـــل املـــنهج يف حتقيـــق املطلـــب, للكربـــايس )١/٣٤٧(
, حلـسني الـشاكري )ع(, موسوعة املصطفى والعرتة )٧/٤٨(, أعيان الشيعة, ملحسن األمني )٨/٢٣٢(
)٨/٤٢٩.( 

) هــ٦٩/٢١١) (٢/٢٥٠(, بحار األنـوار, للمجلـيس )هـ١٠/٤٨( مستدرك الوسائل, للمريزا للنوري )٢(
ــشيعة, للربوجــردي )هـــ٩٦/٢٦٢) (هـــ٨٤/١٠١( ــة )١/٢٦٢(, جــامع أحاديــث ال , رســائل يف دراي

ــابيل  ــادي الفــضيل )٢٥٣, ٢/٢٣٧(احلــديث, للب ــد اهل ــة )١٤٧(, أصــول احلــديث, لعب ــار معرف , اختي
, قاموس الرجال, للتسرتي )١٩/٣٠٠(, معجم رجال احلديث, للخوئي )٢/٤٨٩(الرجال, للطويس 

)١١/١٨١) (١٠/١٨٨.( 
) ٤/١٧٧(, خامتة املستدرك للمريزا النـوري )٢/٢٥٠(, بحار األنوار, للمجليس )١٩٥( رجال الكيش )٣(

) ١٨/٢٧٦(, معجــم رجــال احلــديث للخــوئي )٢/٤٩٠(, اختيــار معرفــة الرجــال للطــويس )هـــ(
)٢٠/٢٠٨.( 
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 ١٠  بهات طال حوهلا اجلدلش 

كـان املغـرية بـن سـعيد يتعمـد « : يقـول× سمعت أبا عبـد اهللا :ًوعنه أيضا قال
 وكــان أصــحابه املــسترتون بأصــحاب أيب , ويأخــذ كتــب أصــحابه,الكــذب عــىل أيب

ــدفعوهنا إىل املغــرية ــر ,يأخــذون الكتــب مــن أصــحاب أيب في ــا الكف ــدس فيه  فكــان ي
 فكـل , فيأمرهم أن يبثوها يف الشيعة, ويسندها إىل أيب ثم يدفعها إىل أصحابه,والزندقة

 .)١(»تب أصحاب أيب من الغلو فذاك مما دسه املغرية بن سعيد يف كتبهمما كان يف ك
ًوقد اتفق املسلمون عىل حرمة نقل احلديث إذا كـان موضـوعا لكوهنـا إعانـة عـىل 

ًراد أن يـروي حـديثا ضـعيفاأ وأن من ,ًاإلثم وإشاعة للفاحشة وإضالال للمسلمني  أو ً
 ونحوه , أو نقل, أو جاء, أو ورد,لغنا أو ب, روي: يقول, يف صحته بغري إسنادًمشكوكا

 ولو أتى باإلسناد .ص كقال رسول اهللا , وال يذكره بصيغة اجلزم,من صيغ التمريض
 .)٢( ألنه قد أتى به عند أهل االعتبار,مع املتن مل جيب عليه بيان احلال

 صـحيح )ن اإلتيان باخلرب مع اإلسناد يغني عن بيـان احلـالإ( :ن قوهلمأوال شك 
 وال ,ً فإن كثريا من كتب املسلمني مليئـة بالروايـات املوضـوعة بأسـانيدها,حو ماعىل ن

ــا  ــك إذا علمن ــة يف ذل ــل أغراب ــا األوائ ــانوا ن علامءن ــم اهللا ك ــرون بمراحــل يف رمحه يم
 بتحقيـق الروايـات ً وانتهـاء,ً بـدءا بـاجلمع والـذكر لكـل مـا سـمعوه يف املقـام,التأليف

 اجلمع والـذكر لكـل مـا :يأ ,ترص أكثرهم عىل األول وقد يق,لتمييز الغث من السمني
                                                 

ــوار, للمجلــيس )هـــ٣١٠( حتــف العقــول, البــن شــعبة احلــراين )١( ) هـــ٤٦/٣٣٢ ()٢/٢٥٠(, بحــار األن
, موسـوعة أحاديـث أهـل البيـت )هــ٥٢٨, ٢/٢٥٣(, رسائل يف دراية احلديث, للبـابيل )هـ٦٤/٢٠٢(
, اختيـار معرفـة الرجـال, )١٤٣(, أصول احلديث, لعبد اهلادي الفـضيل )٨/١٦٣(, هلادي النجفي )ع(

, قــاموس الرجــال, للتـــسرتي )١٩/٣٠٠(, معجــم رجــال احلــديث, للخــوئي )٢/٤٩١(للطــويس 
)١٠/١٨٩.( 

, رسائل يف درايـة احلـديث, )٧٧(, دراسات يف علم الدراية, لعيل أكرب غفاري )١/٤١٧( مقباس اهلداية )٢(
 ).١٦٥(, الرعاية يف علم الدراية, للشهيد الثاين )١/٢١٠(أليب الفضل حافظيان البابيل 
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 ١١  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 معتقدين براءة ذمـتهم مـا دامـوا قـد ذكـروا اإلسـناد الـذي يمكـن مـن خاللـه ,سمعوه
 العتبـارات , وذلـك السـتحالة حتقيـق كـل خـرب يف حينـه,معرفة صدق اخلرب من كذبه

ة مل ن ضعف بعـض الـرواأ أو , كأن يكون للحديث املذكور طرق أخرى ينجرب به;عدة
ــده ــذكر احلــديث , وغريهــا,يثبــت عن ن يكــون أ وأضــف إىل ذلــك عــدم اشــرتاطهم ل

 مع هذا فلم جيز العلامء روايـة أمثـال , كام رصحوا بذلك يف مقدمة مصنفاهتم,ًصحيحا
 .ً وعدوا من فعل ذلك مذنبا عليه التوبة,هذه املوضوعات دون بيان وضعها

وام بالفرق بني جمرد اإليعاز وبني وأخطر ما يستغله هؤالء هو جهل الكثري من الع
  .التخريج

 وقـد تكـون هـذه الروايـة ,فاإليعاز هو جمرد ذكر املصدر الذي وردت فيه الروايـة
ّ ولكن أصحاب الشبهات ال يبينـون هـذه احلقيقـة ,موضوعة وقد بني املصنف وضعها

يف  فيــستغل هــؤالء ورودهــا , وربــام ذكرهــا املــصنف للــرد عليهــا.عنــد نقلهــم للروايــة
 حيـث أوردهـا , فيلبـسون األمـر عـىل العـوام بـأن هـذه املـسألة مـن املـسلامت,الكتاب

 .املخالفون يف مصنفاهتم
 .وأكثر الشبهات من هذين الصنفني

 وهو دراسـة سـند الروايـة ومتنهـا لبيـان صـحتها مـن ,واألمر اآلخر هو التخريج
وأن جمـرد  ,صحة النقـل املطالبـة بـ: وهذا علة ترديد الكثـري مـن العلـامء مقولـه.ضعفها

ّالعزو إىل فالن أو عالن ال تقوم به حجة باتفاق أهل العلم ّ. 
ًوكثـريا مـا وقـع للمـؤرخني واملفـرسين وأئمـة ( :/ابـن خلـدون ويف هذا يقول 

ً العــتامدهم فيهــا عــىل جمــرد النقــل غثــا أو , مــن املغــالط يف احلكايــات والوقــائع,النقــل
 ).ًسمينا
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 ١٢  بهات طال حوهلا اجلدلش 

اء اهللا تعـاىل سـوف نتطـرق إىل أكثـر الـشبهات التـي  ونحن يف هذا املصنف إن شـ
طال حوهلا اجلدل وبنيت عليها عقائد فاسدة يف حق خري هذه األمة بعد نبيها صـىل اهللا 

 . عليها وفساد االستدالل هبا)١( ونبني ردود العلامء,عليه وعىل آله وصحبه وسلم
 . هللا رب العاملني وآخر دعوانا أن احلمد,ونسأل اهللا أن يوفقنا ملا فيه اخلري

                                                 
 ).www.fnoor.com(ً جل الردود منقولة وبترصف يسري جدا من موقع فيصل نور )١(
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 ١٣  بهات طال حوهلا اجلدلش 

  
  ةةــدالة الصحابدالة الصحابــعع

 
 ويشنعون عـىل مـن يمن أعظم الشبهات التي يرددها الطاعنون يف الصحابة 

 . مسألة عدالة الصحابة,يعتقد هبا
 :معنى العدالة
 عـدل عليـه يف القـضية : يقـال, العدل خـالف اجلـور:العدالة لغة( :قال اجلوهري

 من أهل : أي,َ وفالن من أهل املعدلة,َعدلتهِ وبسط الوايل عدله ومعدلته وم,فهو عادل
 وقوم عدل , وهو يف األصل مصدر, رضا ومقنع يف الشهادة: أي, ورجل عدل,العدل

 وتعـديل : إىل أن قـال..ُ وهو مجع عدل وقد عدل الرجـل بالـضم عدالـة:ًوعدول أيضا
 .)١() قومته فاستقام: أي, عدلته فاعتدل: يقال, تقويمه:اليشء

 .)٢()وعدلت الشاهد نسبته إىل العدالة ووصفته هبا( :باح املنريوجاء يف املص
 وما قام يف النفوس أنـه مـستقيم كالعدالـة ,العدل ضد اجلور( :وجاء يف القاموس

َوالعدولة واملعدلة واملعدلة ِ َ()٣(. 
 وأن العدل ,فمن هذه التعاريف اللغوية يتبني أن معنى العدالة يف اللغة االستقامة

 . وهو الذي يرىض الناس عنه ويقبلون شهادته ويقتنعون به,ظهر منه ريبةهو الذي مل ي
 

                                                 
 ):٤١٦ −٤١٥:ص( جاء يف الصحاح للجوهري )١(
 ).٢/٣٩٧( املصباح املنري )٢(
 ).٤/١٣( القاموس )٣(
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 ١٤  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 : تنوعت عبارات العلامء يف تعريف العدالة يف االصطالح:ًالعدالة اصطالحا
العـدل هـو مـن عـرف بـأداء ( :فعرف اخلطيب البغدادي يف الكفاية العدالة بقولـه

واحش املـسقطة وحتـري احلـق  وجتنـب الفـ,فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما هني عنه
 فمن كانت هذه ,والواجب يف أفعاله ومعاملته والتوقي يف لفظه مما يثلم الدين واملروءة

حاله فهو املوصوف بأنه عـدل يف دينـه ومعـروف بالـصدق يف حديثـه ولـيس يكفيـه يف 
ًذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقا حتى يكـون مـع ذلـك متوقيـا ملـا  ً

 .)١() كثري من الناس أنه ال يعلم أنه كبرييقول
حمافظة دينية حتمل عـىل ( :ويعرف ابن احلاجب العدالة بقوله كام يف خمترص املنتهى

 وتتحقق باجتناب الكبـائر وتـرك اإلرصار , وليس معها بدعة,مالزمة التقوى واملروءة
 .)٢() وبعض الصغائر وبعض املباح,عىل الصغائر

ملكـة ( :يف تعريـف العدالـة كـام يف كتابـه التحريـر إىل أهنـاوذهب ابن مهام الـذين 
 واإلرصار عــىل , أدنــاه تــرك الكبــائر: والــرشط,حتمــل عــىل مالزمــة التقــوى واملــروءة

 .)٣() وما خيل باملروءة,صغرية
اجتنـاب الكبـائر ( :ويعرف القرايف العدالة كام يف كتابه رشح تنقـيح الفـصول أهنـا

 .)٤() واملباحات القادحة يف املروءة,اوبعض الصغائر واإلرصار عليه
 ,والعدالة عبـارة عـن اسـتقامة الـسرية والـدين( :وعرفها الغزايل كام يف املستصفى

 ,ًويرجع حاصلها إىل هيئة راسخة يف النفس حتمل عىل مالزمة التقـوى واملـروءة مجيعـا
                                                 

 ).١٠٣:ص( الكفاية )١(
 ).٢/٦٣( خمترص املنتهى )٢(
 ).٣/٤٤( التحرير )٣(
 ).٣٦١:ص( رشح تنقيح الفصول )٤(
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 ١٥  بهات طال حوهلا اجلدلش 

ًوازعـا عـن ً فال ثقة بقول من ال خياف اهللا تعاىل خوفـا ,حتى حتصل ثقة النفوس بصدقه
ً وال يكفـي أيـضا , ثـم ال خـالف يف أنـه ال يـشرتط العـصمة مـن مجيـع املعـايص,كذب

 ,ًاجتنـاب الكبــائر بـل مــن الــصغائر مـا يــرد بـه كــرسقة بــصلة وتطفيـف يف حبــة قــصدا
وباجلملــة كــل مــا يــدل عــىل ركاكــة دينــه إىل حــد يــستجرئ عــىل الكــذب بــاألغراض 

قي عـن بعـض املباحـات القادحـة يف املـروءة  كيف وقد رشط يف العدالـة التـو,الدنيوية
نحو األكل يف الطريق والبول يف الشارع وصحبة األراذل وإفراط املـزاح وضـبط ذلـك 
فيام جاوز حمل اإلمجاع أن يرد إىل اجتهاد احلاكم فام دل عنده عىل جرأته عىل الكذب رد 

 .)١()الشهادة به وما ال فال
املراد بالعـدل مـن لـه ملكـة حتملـه عـىل ( :وعرفها احلافظ ابن حجر يف نزهة النظر

 اجتناب األعامل السيئة من رشك أو فـسق أو : واملراد بالتقوى,مالزمة التقوى واملروءة
 .)٢()بدعة

ًوالعـدل والرضـا عنـد اجلمهـور مـن يكـون مـسلام ( :ًوعرفها أيضا يف الفتح بقوله
ًمكلفا حرا غري مرتكب كبرية وال مرص عىل صغرية ً()٣(. 

 وهـي وإن تنوعـت عبـاراهتم إال أهنـا ,ريفات أهل العلم للعدالة يف الرشعهذه تع
ترجع إىل معنى واحـد وهـو أن العدالـة ملكـة يف الـنفس حتمـل صـاحبها عـىل مالزمـة 

 وأن يبعد عام خيـل , وال يتحقق لإلنسان إال بفعل املأمور وترك املنهي,التقوى واملروءة
 .م والبلوغ والعقل والسالمة من الفسق ال تتحقق إال باإلسال:ً وأيضا,باملروءة

 ارتكــاب كبــرية مــن كبــائر الــذنوب واإلرصار عــىل صــغرية مــن :واملــراد بالفــسق
                                                 

 ).١/١٥٧( املستصفى )١(
 ).٢٩:ص( نزهة النظر )٢(
 ).٢٥٢ −٥/٢٥١( الفتح )٣(
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 ١٦  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 . ألن اإلرصار عىل فعل الصغائر يصريها من الكبائر;الصغائر
 هي اآلداب النفسية التي حتمل صـاحبها عـىل :واملروءة التي يعرب عنها أهل العلم

  .ق وحماسن العاداتالوقوف عند مكارم األخال
 :وما خيل باملروءة يعود إىل سببني

 ارتكاب الصغائر مـن الـذنوب التـي تـدل عـىل اخلـسة كـرسقة يشء حقـري :األول
 .ًكبصلة أو تطفيف يف حبة قصدا

 فعل بعض األشياء املباحة التي ينتج عنها ذهـاب كرامـة اإلنـسان أو هيبتـه :الثاين
 .زاح املذموم وذلك مثل كثرة امل,وتورث االحتقار

 ي فجمـيعهم ,صومل تتحقق العدالة يف أحد حتققها يف أصحاب رسـول اهللا 
 وما صدر من بعضهم مما هو خالف ذلـك كـالوقوع ,عدول حتققت فيهم صفة العدالة
 وذلـك ال ,ً بل تراه منيبا إىل اهللا تعـاىل بالتوبـة النـصوح,ًيف معصية فال تراه مرصا عليها

 . ندعي هلم العصمة من الزلل ألننا ال,يقدح يف عدالتهم
 :يعقيدة املسلم يف الصحابة 
 .ي للصحابة صتعديل اهللا تعاىل ورسوله 

 عـىل تعـديل الـصحابة صلقد تضافرت األدلة مـن كتـاب اهللا وسـنة رسـول اهللا 
 فكل حديث له سند متصل إىل , مما ال يبقى معها ملرتاب شك يف حتقق عدالتهم,الكرام

 وذلـك عـن طريـق النظـر , إال بعد أن تثبت عدالة رجاله ال يكون حجةصاملصطفى 
 ألن عدالة الصحابة ثابتـة معلومـة بتعـديل اهللا هلـم ,يف ترامجهم وأحواهلم إال الصحايب

وإخباره عن طهارهتم واختياره هلم بنص القرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطـل مـن بـني 
 .)١(يديه وال من خلفه

                                                 
 . مفهوم عدالة الصحابة, أليب عبد اهللا الذهبي)١(
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 ١٧  بهات طال حوهلا اجلدلش 

مـن بيـان أن األصـل عنـدنا لنا  البد : وقبل كل يشءًأوالولبيان هذه املسألة نقول 
  .ي عىل الصحابة ص ورسوله Qهو ثناء اهللا 

ميلء بعرشات النصوص الدالة عىل إيامن وفضل هؤالء الصحابة فالقرآن الكريم 
 G F E D C B AH J I * : كقوله تعاىل,رضوان اهللا عليهم

N M L K Q P OR Z Y X W V U T S 
` _ ^ ] \ [ac b e d   j i h g f

n m l k & ]٦٤−٦٢ :األنفال[.  
ــــاىلو ــــه تع b a ` _ ^ ] \ [ Z  * :قول

e d cf & ]أن معنــى كلمــة :ووجــه االســتدالل هبــذه اآليــة .]١٤٣:البقــرة 
ً عدوال خيارا)ًوسطا( بعـض أهـل  وقـد ذكـر . وألهنم املخـاطبون هبـذه اآليـة مبـارشة,ً

 إنـه وارد يف الـصحابة : وقيـل,ًالعلم أن اللفظ وإن كان عاما إال أن املراد به اخلـصوص
 قبل غريهم ممـن جـاء بعـدهم مـن يفاآلية ناطقة بعدالة الصحابة  .)١(دون غريهم
 .هذه األمة
V U T S R Q P O N  * :قولـــــه تعـــــاىلو

Y X WZ & ]أهنا أثبتت اخلريية املطلقة :ه االستداللوج و.]١١٠:آل عمـران 
 وأول من يدخل يف هذه اخلريية املخاطبون هبذه اآليـة ,هلذه األمة عىل سائر األمم قبلها

 وذلك يقتيض استقامتهم يف كـل حـال ,يمبارشة عند النزول هم الصحابة الكرام 
 بـأهنم خـري Q  يصفهم اهللان ومن البعيد أ,وجريان أحواهلم عىل املوافقة دون املخاطبة

                                                 
 ).٦٤:ص( الكفاية للخطيب )١(
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 ١٨  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 كـام أنـه جيـوز أن خيـرب اهللا , وهل اخلرييـة إال ذلـك,أمة وال يكونوا أهل عدل واستقامة
ًتعاىل بأنه جعلهم أمة وسطا أي عدوال وهم غري ذلك ً)١(. 

» ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²  * :وقوله
º ¹ ¸ ¶»À ¿ ¾ ½ ¼   Æ Å Ä Ã Â Á

É È ÇÊÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ó Ø × Ö Õ Ô 
Ù & ]ففي هذه اآلية وصف اهللا تعاىل عموم املهاجرين واألنصار  .]٧٥−٧٤ :األنفال

 ومن شهد اهللا له هبذه الشهادة فقد بلغ أعىل مراتب ).حقا:( وأكده بقوله,باإليامن
 .العدالة

G F E D C B A  * :وقوله تعاىل
 T S R Q P O N M L K J I H

V UW[ Z Y X  & ]أن اهللا تعاىل أخرب فيها :وجه الداللةو .]١٠٠ :التوبة 
 وال توجد األهلية لذلك ,ً وال يثبت اهللا رضاه إال ملن كان أهال للرضا,برضاه عنهم

 بل إن اهللا تعاىل ال يرىض ,ًإال ملن كان من أهل االستقامة يف أموره كلها عدال يف دينه
 .عني وما ختفي الصدور ألنه يعلم خائنة األ;إال عن ريض

ويف هـذه ( :يف تفـسريه هلـذه اآليـاتوهو من كبـار علـامء اإلماميـة يقول الطربيس 
اآلية داللة عىل فضل السابقني ومزيتهم عىل غريهم ملا حلقهم من أنواع املشقة يف نرصة 

 : ومنهـا, مباينـة املـألوف مـن الـدين: ومنهـا, مفارقة العـشائر واألقـربني: فمنها,الدين
 .)٢() السبق إىل اإليامن والدعاء إليه: ومنها,ة اإلسالم وقلة العدد وكثرة العدونرص

                                                 
 ).٤١ −٤/٤٠( املوافقات للشاطبي )١(
 ).٥/٩٨( جممع البيان للطربيس )٢(
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 ١٩  بهات طال حوهلا اجلدلش 

املـراد بالـسابقني هـم الـذين أسـسوا ( :ويقول الطباطبائي صـاحب تفـسري امليـزان
 صـنف مـنهم بـاإليامن ,أساس الدين ورفعوا قواعده قبل أن يـشيد بنيانـه وهيتـز راياتـه

 واخلـروج مـن ديـارهم وأمـواهلم ,ة والتعـذيب والصرب عىل الفتنصواللحوق بالنبي 
 وصنف باإليامن ونرصة الرسول وإيوائه وإيواء مـن هـاجر ,باهلجرة إىل احلبشة واملدينة

 .)١()إليهم من املؤمنني والدفاع عن الدين قبل وقوع الوقائع
 ال يـرىض لعبـاده اتبـاع مـن خـالف هنجـه ثـم يعـدهم اجلنـات Qوال شك أن اهللا 

 فبمجموعهم ارتفـع عـنهم اخلطـأ .لوال أهنم متسكوا هبدية ونالوا رضاهوالفوز العظيم 
 :ص وأول مـن شـملهم قـول النبـي ,والضاللة فكانوا القـدوة وأصـبحوا بـذلك أوىل

 .}ال جتتمع أمتي عىل ضاللة أو خطأ{
ًرأيـتم اختالفـا فعلـيكم بالـسواد  فـإذا ,إن أمتي ال جتتمع عىل ضاللة{ :ويف رواية

 .}األعظم
 ويد اهللا عـىل , عىل ضاللة− أمة حممد : أو قال−إن اهللا ال جيمع أمتي { :رواية ويف
 .} ومن شذ شذ إىل النار,اجلامعة

 أمتـي إال عـىل Q ومل جيمـع اهللا ,عليكم باجلامعة فإن يـد اهللا عـىل اجلامعـة{ :وقال
 .}هدى

 .}ً أمر أمتي عىل ضاللة أبداQال جيمع اهللا { :الوق
 .}ًلن جتتمع أمتي عىل ضاللة أبدا{ :وقال
 .)٢(}إن اهللا تعاىل قد أجار أمتي أن جتتمع عىل الضاللة وغريها{ :وقال

                                                 
 ).٩/٣٧٣( تفسري امليزان )١( 
 ).٢/٦٦( انظر هذه الروايات يف دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية للمنتظري )٢(
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 ٢٠  بهات طال حوهلا اجلدلش 

ومــا كــان اهللا لــيجعلهم أي املهــاجرين « :اويف هــذا قــال أمــري املــؤمنني عــيل 
 .)١(» عىل ضاللة وال يرضهبم بالعمى− ليجمعهم: ويف لفظ−واألنصار 

ــوه وضــللوه اويقــول  ــتم إال أن تزع« :للخــوارج وقــد خطئ مــوا أين فــإن أبي
 .)٢(» بضاليلصأخطأت وضللت فلم تضللون عامة أمة حممد 

 يتفاضــل ,إن لإليــامن درجــات ومنــازل« : وقــد ســأله ســائل/وعــن الــصادق 
 إن اهللا : قـال, صـفه يل رمحـك اهللا حتـى أفهمـه: قلت, نعم: قال?املؤمنون فيها عند اهللا

 عـىل درجـاهتم يف الـسبق  ثم فـضلهم,سبق بني املؤمنني كام يسبق بني اخليل يوم الرهان
 ال ينقــصه فيهــا مــن حقــه وال يتقــدم , فجعــل كــل امــرئ مــنهم عــىل درجــة ســبقه,إليــه

ًمسبوق سابقا وال مفضول فاضال  ولـو مل , تفاضل لذلك أوائل هذه األمـة وأواخرهـا,ً
 نعــم ,يكــن للــسابق إىل اإليــامن فــضل عــىل املــسبوق إذا للحــق آخــر هــذه األمــة أوهلــا

 يكن ملن سبق إىل اإليامن الفضل عىل مـن أبطـأ عنـه ولكـن بـدرجات ولتقدموهم إذا مل
 ألنــا نجــد مــن ;اإليــامن قــدم اهللا الــسابقني وباإلبطــاء عــن اإليــامن أخــر اهللا املقــرصين

ًاملؤمنني من اآلخرين من هو أكثر عمال مـن األولـني وأكثـرهم صـالة وصـوما وحجـا  ً ً
ًوزكاة وجهادا وإنفاقا ً هبـا املؤمنـون بعـضهم بعـضا عنـد اهللا  ولو مل يكن سوابق يفضل,ً

                                                 
, بحـار )١/٤٧١(, أعيان الشيعة ملحسن األمني )١٠/٢٨٥, ٣/٨٩( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )١(

, )٤/٢٧(, مصباح البالغة مستدرك هنج البالغة للمريجهـاين )٣٣/٧٨, ٣٢/٣٨٠(األنوار للمجليس 
, هنــج الــسعادة للمحمــودي )١٠/٢٩٨, ٩/١٥٧(, الغــدير لألمينــي )١٦٤(كتــاب األربعــني للقمــي 

)٤/٩٣.( 
, املعجـم املوضـوعي لـنهج البالغـة ألويـس )٣٣/٣٧٣(, بحـار األنـوار للمجلـيس )٢/٧( هنج البالغة )٢(

, جـواهر التـاريخ لعـيل )٨/١١٢(, رشح هنـج البالغـة البـن أيب احلديـد )٤٣٨, ٤٢٧, ٣٠(كريم حممد 
ــن أيب طالــب )١/٣٦١(الكــوراين  ــام عــيل ب ــا) ع(, موســوعة اإلم ــسنة والت ــاب وال ريخ ملحمــد يف الكت

 ).٦/٣٦٤(الريشهري 
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 ٢١  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 أن يـدرك آخـر Q ولكـن أبـى اهللا ,لكان اآلخرون بكثرة العمل مقـدمني عـىل األولـني
  . ويقدم فيها من أخر اهللا أو يؤخر فيها من قدم اهللا,درجات اإليامن أوهلا

ــراوي(قلــت  ــدب اهللا ):أي ال ــه مــن االســتباق إىل Q أخــربين عــام ن ــؤمنني إلي  امل
 .اإليامن

Q: *  l k j i h g f e d c قول اهللا :فقال

q p o n mr & ]وقال,]٢١:احلديد : * ¨ § ¦  ©

« ª & ]وقال,]١١−١٠:الواقعة : *  E D C B A
M L K J I H G F & ]فبدأ باملهاجرين ]١٠٠:التوبة 

 فوضع , ثم ثنى باألنصار ثم ثلث بالتابعني هلم بإحسان,ة سبقهماألولني عىل درج
 به أولياءه بعضهم Q ثم ذكر ما فضل اهللا ,كل قوم عىل قدر درجاهتم ومنازهلم عنده

 Q: * AG F E D C BHL K J I M N فقال ,عىل بعض
P OQ & ]وقال− إىل آخر اآلية − ]٢٥٣:البقرة : *  ~ } | { �

 t s r q p ou x w v * : وقال]٥٥:اإلرساء[ & ¢¡

{ z y & ]٢١:اإلرساء[,وقال : * ¬ « ª ©® & ]وقال]١٦٣:آل عمران : 
* ¬ « ª © ¨® & ]وقال,]٣:هود : *  Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Í Ì Ë Ê É ÈÎ & ]وقال,]٢٠:التوبة : *  c b a ` _ ^

e d & ]٩٥:النساء[, * i h g fj & ]وقال,]٩٦:النساء : *  Æ Å

Í Ì Ë Ê É È ÇÎ× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Ø & 
 ,]١١:املجادلة[ & â á à ß Þ Ý Ü Û Úã * : وقال,]١٠:احلديد[
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 ٢٢  بهات طال حوهلا اجلدلش 

~ _ ` j i h g f e d c b a  * :وقال
 x w v u t s r q p o n m l k

yz & ]١٢٠:التوبة[وقال : * ° ¯ ® ¬ « ª © ¨± & ]١١٠:البقرة[ 
~ _ ` z y x w  b a } | { * :وقال

d c & ]فهذا ذكر درجات اإليامن ومنازله عند اهللا ]٨−٧:الزلزلة Q«)١(. 
وكذلك ال تكاد ختلو سورة من سور القرآن الكريم املدنية إال وحتدثت عن 

Å Ä Ã Â Á  * :ً اقرأ مثال قوله تعاىل,Qجهادهم يف سبيل اهللا 
Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÎÒ Ñ Ð Ï   B A

K J I H G F E D C N M LOQ P  R 
U T S & ]٢٢−٢٠:التوبة[.  

 T S R Q P O N MU * :وقوله

X W VY] \ [ Z   d c b a ` _ ^
g f ehl k j i  & ]٨٩−٨٨:التوبة[.  

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹Ä È Ç Æ Å * :وقوله

Í Ì Ë Ê ÉÎ× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Ø Û Ú Ù 
ÜÝâ á à ß Þ  & ]١٠:احلديد[.  

                                                 
, بحار األنوار للمجلـيس )١٢٢ −١٢١(, رشح أصول الكايف للامزندراين )٤٢ −٢/٤١( الكايف للكليني )١(

ـــشريازي )٩ −٦٦/٨, ٣٠٩ −٢٢/٣٠٨( ـــساجدين لل ـــسالكني يف رشح صـــحيفة ســـيد ال , ريـــاض ال
, تفـسري نـور الثقلـني )١/٥٠٣(هلـادي النجفـي ) ع(, موسوعة أحاديث أهل البيت ) يف اهلامش٢/٨٨(

 ).٢٤٦, ٥/٢٠٥, ٢/٢٥٥(للحويزي للحويزي للحويزي 
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 ٢٣  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 º ¹ ¸ ¶À Â Á « ¼ ½ ¾ ¿ * :وقوله تعاىل
Ç Æ Å Ä Ã  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  G F E D C B A
K J I HLQ P O N M  & ]١٧٤−١٧٢:آل عمران[.  

l k j i h g f e d c b  * :وقوله تعاىل

t s r q p o n mx w v u  & 
  .]١١:األنفال[

 أنـه قـال لعمـر بـن ص وقد ثبت عـن رسـول اهللا ,وهذه اآلية نزلت يف غزوة بدر
 : قال, ملا سأله أن يدعه يرضب عنقها يف قصة حاطب بن أيب بلتعة ااخلطاب 

 مـا شـئتم  اعملـوا: فقال هلم,وما يدريك يا عمر لعل اهللا اطلع عىل أهل بدر فغفر هلم{
 .)١(}فقد غفرت لكم

 وأن املــراد أن كــل عمــل البــدري ال .للتكــريم» اعملــوا «:األمــر يف قولــه( :قيــلو

                                                 
ــان للطــربيس )١ ( ــع البي ــاد )٩/٢٧٠( جمم ــورى )٣٤(, اإلرش ــالم ال ــوار للمجلــيس )٦٦(, إع , بحــار األن

, )٥/٣٠١(, تفــسري نــور الثقلــني للحــويزي للحــويزي للحــويزي )٣١/٢٥٣, ١٢٥, ١٢١, ٢١/٩٤(
, دراســـات يف واليـــة الفقيـــه ملنتظـــري )٢/٩٣٩(هـــى املطلـــب للحـــيل , منت)٢/٤٢١(تفـــسري فـــرات 

, ٢٤٦(, كتاب سليم بن قـيس بتحقيـق األنـصاري )٤٣٨(, نظام احلكم يف اإلسالم ملنتظري )٢/٧٤١(
, اإلفـصاح للمفيـد )٢/٣٠١(, رشح األخبـار للمغـريب )٥٠٧(, اإليضاح للفـضل بـن شـاذان )احلاشية

, هنـج الـسعادة للمحمـودي )٢/٢٥٥(مواقـف الـشيعة للميـانجي , )٣١٤(, األربعني للشريازي )٤٩(
, تفــسري )٢٠/١١, ١٧/٢٦٧, ١٣/٢٨٥, ٤/١٠٠(, رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد )٥/٢٢٠(

, اإلسـتغاثة )١١٦, ١/١١٣(, أعيان الشيعة )١٨/٢٣٦(, األمثل ملكارم الشريازي )١٩/٢٣٦(امليزان 
, العقائــد اإلســالمية, مركــز املــصطفى )١٨/٥٧ (, رشح إحقــاق احلــق للمرعــيش)٢/١٠(للكــويف 

)٢٥١, ٣/٢٤٩.( 
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 ٢٤  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 فكأهنـا مل ,لسيئة تقع مغفورةاملعنى إن أعامهلم ا( : وقيل).يؤاخذ به هلذا الوعد الصادق
 .)١()تقع

 وإال فـإن توجـب , معناه الغفران هلـم يف اآلخـرة:قال العلامء( :/وقال النووي 
 ونقل القايض عياض اإلمجاع عىل إقامة .عىل أحد منهم حد أو غريه أقيم عليه يف الدنيا

  وكـان,ًمـسطحا احلـد صورضب النبـي  , وأقامه عمر عـىل قدامـة بـن مظعـون.احلد
 .)٢()ًبدريا

 إن هذا اخلطاب لقوم قد علم اهللا سـبحانه أهنـم ,واهللا أعلم( :/وقال ابن القيم 
 وأهنم قد يقارفون بعض ما يقارفه غريهم , بل يموتون عىل اإلسالم,ال يفارقون دينهم

 بــل يــوفقهم لتوبــة نــصوح , ولكــن ال يــرتكهم ســبحانه مــرصين عليهــا,مــن الــذنوب
 ألنـه قـد ; ويكـون ختصيـصهم هبـذا دون غـريهم, ذلـكواستغفار وحسنات متحو أثـر

 وال يمنع ذلك كون املغفرة حصلت بأسباب تقـوم . وأهنم مغفور هلم,حتقق ذلك فيهم
 فلو كانـت حـصلت بـدون .ً كام ال يقتيض ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا باملغفرة,هبم

 صـيام وال حـج وال االستمرار عىل القيام باألوامر ملا احتاجوا بعد ذلك إىل صـالة وال
 .)٣()زكاة وال جهاد وهذا حمال

 ±¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° * :وقال تعاىل

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²À Ã Â Á 
Æ Å Ä & ]٢١٤:البقرة[.  

                                                 
 ).٣١:ص( معرفة اخلصال املكفرة البن حجر العسقالين )١(
 ). ٥٧, ١٦/٥٦: ( صحيح مسلم برشح النووي)٢(
 ).١٩:ص( الفوائد البن القيم )٣(
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 ٢٥  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 إىل املدينـة إذ ص نزلـت يف املهـاجرين مـن أصـحاب النبـي :قيل( :قال الطربيس
 .)١()َّمسهم الرضتركوا ديارهم وأمواهلم و

  :اوفيهم يقول عيل بن أيب طالب 
ـــــنزل ــــن اهللا م ــــان م  فجــــاء بفرق

ــــــقنوا   فـــــآمن أقـــــوام كـــــرام وأي
 وأنكــــر أقــــوام فزاغــــت قلــــوهبم
 وأمكـــن مـــنهم يـــوم بـــدر رســـوله
  بأيـــدهيم بـــيض خفـــاف قواطـــع

 

ــــــذوي العقــــــل  ــــــه ل ـــــة آيات  مبين
 وأمسوا بحمـد اهللا جمتمعـي الـشمل

  خبــلً فــزادهم الــرمحن خبـــال عــىل
ًوقوما غضابا فعلهم أحـسن الفعـل ً 

 )٢(وقد حادثوهـا باجلالء وبالصقل 
 

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÎ Ó Ò Ñ Ð Ï * :وقال تعـاىل

× Ö Õ ÔØÜ Û Ú Ù Ý & ]قال ذلك جماهد . اجلنة: واحلسنى.]١٠:احلديـد 
ً مجيعـا مـن أهـل اجلنـة  واستدل ابن حزم من هذه اآلية بالقطع بـأن الـصحابة.)٣(وقتادة
  .)٤(]١٠:احلديد[ & Q: * \ [ Z Y]لقوله 

 ووعـدهم بـالفالح , بالـصدق والتقـوىصوقد وصف اهللا تعاىل أصحاب نبيـه 
ــــرية ــــواطن كث ــــا,يف م ــــاىل: منه ــــه تع h g f e d c b  * : قول
j i & ]١١٩:التوبة[. 

                                                 
 ).٢/٦٨( تفسري جممع البيان للطربيس )١(
, بحـار األنـوار )٢/٣٣١, ١/٧٥(ل أيب طالب البن شـهر آشـوب , مناقب آ)١٠٧( ديوان أمري املؤمنني )٢(

 ).٤١/٩٤, ١٩/٣٢١(للمجليس 
 ). ٢٧/١٢٨( تفسري ابن جرير )٣(
 ). ١٤٩, ٤/١٤٨( الفصل )٤(
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 ٢٦  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١( وأصحابه رضوان اهللا عليهمصهنا نزلت يف حممد ذكر بعض املفرسين أ
 وال حيـتج ,ٍ وهذا األمر باق إىل يوم القيامة,وال ختفى منزلة من أمرنا باالقتداء هبم

 فـإن ذلـك ,هنا بأن هذا إنام كان يف حال الصالح قبل الردة كام يدعي من يف قلبه مرض
يـه خافيـة يف الـسامء واألرض  ال مقياس عالم الغيوب الذي ال ختفى عل,مقياس البرش

  .وما أخفت النفوس
 وبـذل , عليـه مـن جهـاد عـدوهQوهم الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا ( :وقال آخر

G F E D C  * : وإعزاز دينه حيث يقول, ونرصة رسوله,أنفسهم يف سبيله

HIP O N M L K J QU T S R  & ]٢(]٢٣:األحزاب(. 
d c b  * :قولـه تعـاىل( : وهو مـن كبـار علـامء اإلماميـةويقول املفيد

j i h g f e & ]وقد ثبت أن املنادى به غـري املنـادى ,]١١٩:التوبة 
 فـدل ذلـك عـىل أن املـأمورين باتبـاع . وأن املأمور باالتبـاع غـري املـدعو إىل اتباعـه,إليه

 وأن املـأمور باتباعـه غـري ,هـم طوائـف منهـا وإنـام ,الصادقني ليسوا هم األمة بأمجعهـا
 وإال وقع االلتباس وكان فيه تكليف , وال بد من متييز الفريقني بالنص,املأمور باالتباع

 .)٣()ما ال يطاق
 إذ مـا مـن أحـد إال هـو ,ليس املراد بالـصادقني يف اجلملـة( :ويقول عبد اهللا الشرب

أمر بالكون معه بل املراد هبم الصادقون صادق يف اجلملة حتى الكافر واهللا سبحانه ال ي
يف أيامهنــم وعهــودهم وقــصودهم وأقــواهلم وأخبــارهم وأعامهلــم ورشائعهــم يف مجيــع 

                                                 
 ). ٣/١٢٢( جممع البيان للطربيس −ً مثال − انظر )١(
 ).٦٤(كتاب الغيبة للنعامين :  انظر)٢(
 ).٤٧( املسائل العكربية للشيخ املفيد )٣(
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 ٢٧  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١()أحواهلم وأزماهنم
 وفرسنا القرآن , وكذلك الروايات,وإذا تركنا كل التأويالت يف تفسري اآلية

 ¢ £ ¤ ¥ * :Q نجد أن اآلية تنطبق بوضوح عىل قوله ,بالقرآن
± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦² µ ´ ³ 

 . إذن فهؤالء هم املعنيون باآلية.]٨:احلرش[ & ¶
 كقـول , األدعية التي وردت عىل لـسان أئمـة أهـل البيـت,ولعل ما يدل عىل ذلك

 , وأمرتنـا أن نكـون مـع الـصادقني,ربنا إنـك أمرتنـا بطاعـة والة أمـرك( :/الصادق 
ــساء[ & Î Í Ì Ë ÊÐ ÏÑ  * :فقلــت g f e  * : وقلــت,]٥٩:الن

j i h & ]فسمعنا وأطعنا ربنا فثبت أقدامنا وتوفنـا مـسلمني ,]١١٩:التوبـة 
 وهب لنا من لدنك رمحـة إنـك أنـت , وال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا,مصدقني ألوليائك

 .)٢()الوهاب
b  * : أنه كان إذا تال قوله تعـاىل/ام زين العابدين وكذلك ما يذكر عن اإلم

j i h g f e d c & ]يقـــول دعـــاء طـــويال ]١١٩:التوبــة ً
 .)٣(يشتمل عىل طلب اللحوق بدرجة الصادقني والدرجات العلية

                                                 
 ).١١٤: ص( األنوار الالمعة يف رشح الزيارة اجلامعة لعبد اهللا شرب )١(
ــويس )٢( ــام للط ــذيب األحك ــردي )٣/١٤٧( هت ــشيعة للربوج ــث ال ــامع أحادي , موســوعة )٧/٤٠٢(, ج

, تفـسري نـور الثقلـني للحـويزي للحـويزي للحـويزي )٨/٣٠(هلـادي النجفـي ) ع(أحاديث أهل البيت 
, )١/٣٤٣(, غاية املرام هلاشـم البحـراين )٢/٢٩(نز الدقائق للمشهدي , تفسري ك)٢/٢٨١, ١/٣١٩(

 ).٢١٥(كشف املهم يف طريق خرب غدير خم هلاشم البحراين 
, أمـان األمـة مـن )١/٤٠(, جـامع أحاديـث الـشيعة للربوجـردي )٦٩(املراجعات لـرشف الـدين :  انظر)٣(

, جمموعة الرسائل )١/٥٧٣(ي امليانجي , مكاتيب الرسول لألمحد)١٨٦(االختالف للطف اهللا الصايف 
, نفحات األزهـار لعـيل املـيالين )هـ٢٢٧(, هنج احلق وكشف الصدق للحيل )٢/٧٤(للطف اهللا الصايف 

)٢/٦٠.( 
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 ٢٨  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 Q: * C B ADK J I H G F E L N Mوفيهم يقول 
T S R Q P OU[ Z Y X W V \` _ ^ ] a 

 bi h g f e d c  n m l k j
q p or} | { z y x w v u t s  & 

  .]٢٩ :الفتح[
ففي هذه اآلية مع غريها من الدالئل دليل عىل أن اهللا يغيظ بالصحابة رضوان اهللا 

  .عليهم من ينتقص من حقهم ومنزلتهم التي أنزهلم اهللا
 الـذين يانوا إذا رأوا الـصحابة بلغني أن النصارى ك «:/قال اإلمام مالك 

 فإن ; وصدقوا يف ذلك. واهللا هلؤالء خري من احلواريني فيام بلغنا: يقولون,فتحوا الشام
 ,ص وأعظمهـا وأفـضلها أصـحاب رسـول اهللا ,هذه األمة معظمة يف الكتب املتقدمة

 ـا قـال  وهلـذ;وقد نوه اهللا تبارك وتعاىل بذكرهم يف الكتب املنزلة واألخبـار املتداولـة
f e d c b  * : ثــــم قــــال.]٢٩:الفــــتح[ & a[ ^ _ ` * :هنــــا

g & ]٢٩:الفــتح[أي فراخــه , * h & ]٢٩:الفــتح[شــده : أي * i & ]٢٩:الفــتح[ 
 فكـذلك أصـحاب : أي]٢٩:الفتح[ & n m l k j * , شب وطال:أي

 فهـو معهـم كالـشطء مـع الـزراع ليغـيظ هبـم , آزروه وأيـدوه ونـرصوهصرسول اهللا 
 .)١(»الكفار

 .)٢()وهذا الوصف جلميع الصحابة عند اجلمهور( :/وقال ابن اجلوزي 
 , فمضت منزلتان,الناس عىل ثالث منازل «: قالاسعد بن أيب وقاص وعن 

                                                 
 ). ٤/٢٠٤(, تفسري ابن كثري )١/٦( االستيعاب البن عبد الرب )١(
 ).٤/٢٠٤( زاد املسري )٢(
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 ٢٩  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 : ثـم قـرأ: قـال. أنتم عليه أن تكونوا هبذه املنزلة التـي بقيـت فأحسن ما,وبقيت واحدة
 وهـذه . فهؤالء املهاجرون]٨:احلرش[ & ¬» * : إىل قوله]٨:احلرش[ & ¢ £ *

Î Í Ì  * : إىل قولـه]٩:احلـرش[ & ¸ º ¹ « ¼ ½ *منزلة قد مضت 
ÏÐ & ]ثم قـرأ. وهذه منزلة قد مضت. هؤالء األنصار: قال.]٩:احلـرش : *  A

D C B & ]١٠:احلــــرش[إىل قولــــه : * X W V U T & ]قــــد ]١٠:احلــــرش 
 فأحسن ما أنتم كـائنون عليـه أن تكونـوا هبـذه املنزلـة ,مضت هاتان وبقيت هذه املنزلة

  .)١(» أن تستغفروا هلم: يقول.بقيتالتي 
  .)٢(» فسبوهمصأمروا أن يستغفروا ألصحاب النبي  «: قاللعائشة وعن 
ًفمن أسوأ حاال ممن خالف اهللا ورسوله وآب بالعـصيان هلـام ( :/أبو نعيم وقال 

 بـأن يعفـو عـن أصـحابه ويـستغفر ص أال ترى أن اهللا تعاىل أمر نبيه .واملخالفة عليهام
 W V U T S R Q PX Y * : قـال تعـاىل,ض هلـم اجلنـاحهلم وخيفـ

_ ^ ] \ [ Z` & ]ـــــال.]١٥٩:آل عمـــــران u t s  * : وق

y x w v & ]٢١٥:الشعراء[.  
فمـن سـبهم وأبغــضهم ومحـل مـا كــان مـن تـأويلهم وحــروهبم عـىل غـري اجلميــل 

 ال يبـسط لـسانه فـيهم إال . تعاىل وتأديبه ووصيته فـيهم فهو العادل عن أمر اهللا,احلسن
 .)٣() وصحابته واإلسالم واملسلمنيصمن سوء طويته يف النبي 

                                                 
 . وصححه ووافقه الذهبي) ٢/٣٤٨٤(اكم , واألثر رواه احل)٥٧٤( الصارم املسلول )١(
 ).٤/٢٣١٧(صحيح مسلم ] ٣٠٢٢[ حديث − رواه مسلم يف كتاب التفسري)٢(
, عـام ١عـيل فقهـي, مكتبـة العلـوم واحلكـم باملدينـة, ط. أليب نعيم حتقيـق د) ٣٧٦ −٣٧٥:ص: ( اإلمامة)٣(

 .  هـ١٣٠٧
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 ٣٠  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 فــإن اهللا قــد أمــر ,ال تــسبوا أصــحاب حممــد «:وعــن جماهــد عــن ابــن عبــاس قــال
 .)١(» وقد علم أهنم سيقتتلون,باالستغفار هلم

A  * : يف قوله تعاىل×ن الصادق عاإلمامية  روى ,وعىل صلة باآلية السابقة

D C B & ]نزلت هذه اآلية يف اليهود ( : قال, اآلية]١٤٦:البقرة
 يعني ]١٤٦:البقرة[ & D C B A * : يقول اهللا تبارك وتعاىل,والنصارى

 قد أنزل عليهم يف Q ألن اهللا ]١٤٦:البقرة[ & G F EH *يعرفون رسول اهللا 
 : وهو قوله تعاىل,التوراة واإلنجيل والزبور صفة حممد وصفة أصحابه ومهاجرته

* C B ADK J I H G F E L R Q P O N M 
T SU[ Z Y X W V \` _ ^ ] ad c b  & 

 عرفه أهل Qام بعثه اهللا  فل, وهذه صفة رسول اهللا يف التوراة وصفة أصحابه,]٢٩:الفتح[
 .)٢()]٨٩:البقرة[ & V U T S R QW * :الكتاب كام قال جل جالله

_ ~ * :Q يقول اهللا ,نعود إىل ما كنا فيه من ذكر فضائل الصحابة من القرآن

 n m l k j i h g f e d c b a `
r q p o u t sv{ z y x w   } |

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ « ª
  .]٢٠−١٨ :الفتح[ & ¬ ® ¯ °

                                                 
ــسلوم )١( ــصارم امل ــسنة : وانظــر) ٥٧٤( ال ــاج ال ــم واأل) ٢/١٤(منه ــضائل رق ــر رواه أمحــد يف الف , ١٨٧(ث

 ). ٢/٢٢(وصحح إسناده شيخ اإلسالم ابن تيمية, ونسب احلديث البن بطة منهاج السنة ) ١٧٤١
, تفـسري نـور )٦/٥٠٩, ٥/٤٥(, التفسري الـصايف للفـيض الكاشـاين )٦٩/٩٢( بحار األنوار للمجليس )٢(

, تفسري كنز الدقائق للمـريزا حممـد )٥/٧٧, ٢/٨٤, ٧٠٨, ١٣٨, ١/٩٩(الثقلني للحويزين للحويزي 
 ).٣٣٤/(١(, تفسري امليزان للطباطبائي )٣٦٩/(١(املشهدي 
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 ٣١  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 صوهذه اآلية فيها داللة واضحة عىل تعديل الـصحابة الـذين كـانوا مـع النبـي 
 ووجه داللة اآلية عىل تعديلهم أن اهللا تعاىل أخرب برضاه عنهم وشهد هلم ,يوم احلديبية

 وال تصدر ,اء والسمع والطاعةباإليامن وزكاهم بام استقر يف قلوهبم من الصدق والوف
تلك التزكية العظيمة من عالم الغيوب الذي ال ختفى عليه خافية إال ملن بلغ الذروة يف 

 .حتقيق االستقامة عىل طاعة اهللا
 وتسمى بيعة الرضوان هلذه اآليـة ورضـا اهللا ,يعني بيعة احلديبية( :يقول الطربيس

ذا إخبـار منـه سـبحانه أنـه ريض عـن  وهـ, وإرادتـه تعظـيمهم وإثـابتهم,سبحانه عنهم
 يف احلديبيـــة حتـــت الـــشجرة املعروفـــة وهـــي شـــجرة صاملـــؤمنني إذ بـــايعوا النبـــي 

 .)١()السمرة
 : وقيـل,ًوكان عدد الصحابة رضوان اهللا عليهم يوم بيعـة الرضـوان ألفـا ومـائتني

 .)٢( وثامنامئة: وقيل, ومخسائة: وقيل,وأربعامئة
عــن أصــحاب − أنــه ريض عــنهم Q اهللا أخربنــا« : قــالبوعــن ابــن عبــاس 

 .)٣(»? هل حدثنا أحد أنه سخط عليهم بعد, فعلم ما يف قلوهبم−الشجرة
 . وال يقدر عليهـا إال اهللا, تزكية ال خيرب هبا,فاآلية ظاهرة الداللة عىل تزكية اهللا هلم

ومـن ريض عنـه تعـاىل ال ( . ومـن هنـا ريض عـنهم,وهي تزكية بواطنهم وما يف قلوهبم
                                                 

 ).٥/١٧٦( جممع البيان للطربيس )١(
ــان للطــربيس )٢( ــوار للمجلــيس )٥/١٦٧( جممــع البي , ٣٦/٥٥, ٢٤/٩٣, ٣٦٥, ٢٠/٣٤٦(, بحــار األن

, الربهــان )٢/٥٩٥(لــدين احلــسيني , تأويــل اآليــات لــرشف ا)٣٢٢(, روضــة الكــايف للكلينــي )١٢١
, تنبيه الغافلني عـن فـضائل الطـالبني البـن )٢/٢٢(, مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب )٤/١٩٦(

 ].٤١٥٤[ حديث − باب عزوة احلديبية−كتاب املغازي : , صحيح البخاري)١٦٠(كرامة 
, )٤٠/٥١, ٣٨/٢٤٣(جلـيس , بحـار األنـوار للم)٧٥(, روضة الـواعظني للنيـسابوري )١٣( اإلرشاد )٣(

 ).٣٣(, كشف اليقني للحيل )١/٨١(, كشف الغمة لإلربيل )٢/٤٢١(تفسري فرات 
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 ٣٢  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 فـال يقـع الرضـا منـه تعـاىل إال . ألن العربة بالوفاة عىل اإلسالم;ن موته عىل الكفريمك
  .)١()عىل من علم موته عىل اإلسالم

ال يـدخل { :صومما يؤكد هذا مـا ثبـت يف صـحيح مـسلم مـن قـول رسـول اهللا 
 .)٢(} الذين بايعوا حتتها;النار إن شاء اهللا من أصحاب الشجرة أحد

 فال يرىض إال عن عبـد علـم أن ,والرضا من اهللا صفة قديمة( :/قال ابن تيمية 
 فكـل مـن أخـرب اهللا عنـه −ً مل يسخط عليه أبدااومن −يوافيه عىل موجبات الرضا 

 فإنـه ;إيامنـه وعملـه الـصالح وإن كان رضاه عنه بعـد ,أنه ريض عنه فإنه من أهل اجلنة
 فلو علم أنه يتعقب ذلك بام سخط الرب مل .يذكر ذلك يف معرض الثناء عليه واملدح له

 .)٣()يكن من أهل ذلك
 , وريض عـنهم, أنـه علـم مـا يف قلـوهبمQفمن أخربنـا اهللا ( :/وقال ابن حزم 
 .)٤()لبتة فال حيل ألحد التوقف يف أمرهم أو الشك فيهم ا,وأنزل السكينة عليهم

 § ¦ £ ¤ ¥¢z y x } | { ~ � ¡ * :وقال فيهم
¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨¸ 

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ÁÆ Å Ä Ã Â  & 
 .]٧٨ :احلج[

 أحدها أن املعنى لتشهدوا عىل الناس بـأعامهلم التـي خـالفوا فيهـا ً:قالوا فيه أقواال
                                                 

 ).٣١٦:ص: ( الصواعق املحرقة)١(
صـحيح ]. ٢٤٩٦[حـديث .. كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل أصحاب الشجرة:  صحيح مسلم)٢(

 ). ٤/١٩٤٣(مسلم 
 ). حممد حميي الدين عبد احلميد: تعليق. ار الكتب العلميةطبعة د). ٥٧٣, ٥٧٢: ( الصارم املسلول)٣(
 ).٤/١٤٨( الفصل يف امللل والنحل )٤(
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 ٣٣  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 : وقـال]٦٩:الزمـر[ & _ ` a * :ىل كـام قـال تعـا,احلق يف الدنيا واآلخرة
 املالئكة واألنبياء وأمة حممد : األشهاد أربعة: وقيل]٥١:غافر[ & [ ^ _ ` *

 , والثاين أن املعنى لتكونوا حجة عىل الناس فتبينـوا هلـم احلـق والـدين, واجلوارحص
ًويكــون الرســول شــهيدا مؤديــا إلــيكم  إهنــم يــشهدون لألنبيــاء عــىل أممهــم :الثالــث و.ً

b  * إيــاهم بــذلك ص وجــاز ذلــك إلعــالم النبــي ,املكــذبني هلــم بــأن قــد بلغــوا

e d cf & ]وقيـل,ً شاهدا عليكم بام يكون من أعاملكم: أي,]١٤٣:البقـرة : 
  .شهدون بهً شهيدا لكم بأنكم قد صدقتم يوم القيامة فيام ت: وقيل,حجة عليكم

* P O N & ]ــران ــل]١١٠:آل عم ــول اهللا : قي ــم أصــحاب رس  , خاصــةص ه
 .)١( ولكنه يعم سائر األمة, هو خطاب للصحابة:وقيل

 ال يـسعنا هنـا حـرص مجيـع اآليـات الدالـة عـىل فـضائل الـصحابة ,وعىل أي حـال
 ففيام أوردنـاه , نختم هذا بإيراد التايل لذا فإننا,خشية خروجنا عام التزمنا به من اإلجياز

ًآنفا غنى ملن كان لـه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ً.  
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © Q: *  « ªيقول اهللا 

± ° ¯ ® ¬²¶ µ ´ ³   ¼ » º ¹ ¸
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ï Î Í Ì ËÐ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ 
Ø  K J I H G F E D C B A

 W V U T S R Q P O N M LX & ]١٠−٨:احلرش[.  
                                                 

ــوار للمجلــيس )١/٤١٨( تفــسري جممــع البيــان للطــربيس )١( , التبيــان )٢٣/٣٣٤, ٢٢/٤٤٢(, بحــار األن
 ).١١/٢٨(, جملة تراثنا ملؤسسة آل البيت )٧/(٢(للطويس 
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 ٣٤  بهات طال حوهلا اجلدلش 

ال تــسبوا { :ص الــذين قــال فــيهم رســول اهللا يوآيــات الثنــاء يف الــصحابة 
 .)١(} ال تسبوا أصحايب,أصحايب
ٌأنـا أمنـة ألصـحايب «:يقال فيهم كام يروي اإلمام الكـاظم عـن آبائـه و َ  فـإذا ,َ
ٌ وأصحايب أمنة ألمتي, دنا من أصحايب ما يوعدونقبضت َ  فإذا قبض أصحايب دنا من ,َ

ً وال يزال هذا الدين ظـاهرا عـىل األديـان كلهـا مـا دام فـيكم مـن قـد ,أمتي ما يوعدون
 .)٢(»رآين

 .كثرية ال يمكن حرصهاوهذه اآليات 
 يوال بأس أن ننقل بعض الروايات من طرق اإلمامية عن أئمـة أهـل البيـت 

 .ييف فضائل الصحابة 
 ,/ًروى اإلمامية أن نفرا من أهل العراق وفدوا عىل اإلمام زين العابدين 

 :أال ختربوين« : قال هلم, فلام فرغوا من كالمهم,يفقالوا يف أيب بكر وعمر وعثامن 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®  *أنتم املهاجرون األولون 

± ° ¯²¶ µ ´ ³  & ]فأنتم : قال. ال: قالوا?]٨:احلرش *   ¸
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÐ & ]أما أنتم قد : قال, ال: قالوا]٩:احلرش 
 وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا ,تربأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقني

K J I H G F E D C B A  * :فيهم

                                                 
 ). ٣/٢٥٥( العقائد اإلسالمية مركز املصطفى ,)١٠/٢٧٠( الغدير لألميني )١(
 .  سيأيت ختريج هذه الرواية)٢(
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 ٣٥  بهات طال حوهلا اجلدلش 

L & ]١(» اخرجوا عني فعل اهللا بكم]١٠:احلرش(. 
 يقـول يف أحـد ,ومل يزل وهو يرى نفسه من الفريق الثالـث يـدعو اهللا هلـم بـاملغفرة

 والـذين أبلـوا الـبالء ,اللهم وأصحاب حممد خاصة الـذين أحـسنوا الـصحبة« :أدعيته
 , واسـتجابوا لــه,عوتـه وسـابقوا إىل د,احلسن يف نـرصه وكـانفوه وأرسعـوا إىل وفادتـه

 وقـاتلوا , وفـارقوا األزواج واألوالد يف إظهـار كلمتـه,حيث أسمعهم حجـة رسـاالته
 ومـن كـانوا منطـوين عـىل حمبتـه يرجـون , وانتـرصوا بـه,اآلباء واألبناء يف تثبيت نبوتـه

 وانتفـت مـنهم , والـذين هجـرهتم العـشائر إذ تعلقـوا بعروتـه,جتارة لن تبور يف مودتـه
 وأرضـهم , فال تنس هلم اللهم مـا تركـوا لـك وفيـك, إذ سكنوا يف ظل قرابتهالقرابات

 واشكرهم , وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك,من رضوانك وبام حاشوا اخللق عليك
 وخروجهم من سعة املعاش إىل ضـيقه ومـن كثـرت يف ,عىل هجرهم فيك ديار قومهم

 :م بإحـسان الـذين يقولـون اللهـم وأوصـل إىل التـابعني هلـ,إعزاز دينك من مظلومهم
* L K J I H G F & ]ـــذين ]١٠:احلـــرش ـــك ال  خـــري جزائ

 ومل خيــتلجهم شــك يف قفــو آثــارهم , وحتــروا وجهــتهم يف بــصريهتم,قــصدوا ســمتهم
 يتفقـون علـيهم وال يتهمـوهنم فـيام أدوا , وهيتدون هبدهيم,واالئتامم هلم يدينون بدينهم

 .)٢(»إليهم

                                                 
, الـصوارم املهرقـة لنـور اهللا )٢/٨٦٤(, الفـصول املهمـة البـن الـصباغ )٢/٢٩١( كشف الغمة لإلربـيل )١(

ن , اإلمامة وأهل البيت ملحمد بيومي مهرا)٢٩٣(, الشيعة يف امليزان ملحمد جواد مغنية )٢٤٩(التسرتي 
)٣/٣٩.( 

, ريـاض الـسالكني يف رشح صـحيفة سـيد )٣٩) (ع( اإلمام زين العابـدين − الصحيفة السجادية الكاملة )٢(
, الــشيعة يف امليــزان ملحمــد جــواد مغنيــة )٢/٨١(للــسدي عــيل خــان املــدين الــشريازي ) ع(الــساجدين 

 ).٤٧/٤٨( البيت , جملة تراثنا ملؤسسة آل)٤٢٧, ٤٧(, رسائل ومقاالت جلعفر السبحاين )٢٩٣(
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 ٣٦  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 يف بيـان ا هنج جده أمـري املـؤمنني /ب يف أن ينتهج اإلمام السجاد وال عج
  .فضائلهم ألهل العراق

 بالنـاس الـصبح اصىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب « : قال/فعن الباقر 
 أمـا واهللا : ثـم قـال. فلام انرصف وعظهم فبكى وأبكاهم من خـوف اهللا تعـاىل,بالعراق

ً وإهنـم ليـصبحون ويمـسون شـعثا ,صيل رسول اهللا ًلقد عهدت أقواما عىل عهد خلي
ًغربا مخـصا بـني أعيـنهم كركـب املعـزى ً يبيتـون لـرهبم سـجدا وقيامـا,ً  يراوحـون بـني ,ً

 واهللا لقـد رأيـتهم , ويسألونه فكاك رقاهبم مـن النـار, يناجون رهبم,أقدامهم وجباههم
 .)١(»مع ذلك وهم مجيع مشفقون منه خائفون

صـىل أمـري املـؤمنني الفجـر ثـم مل يـزل يف موضـعه « :القـ /وعن زين العابدين 
 واهللا لقد أدركت : فقال, وأقبل عىل الناس بوجهه,حتى صارت الشمس عىل قيد رمح
ًأقواما يبيتون لرهبم سجدا وقيامـا ً  خيـالفون بـني جبـاههم وركـبهم كـأن زفـري النـار يف ,ً

 .)٢(»آذاهنم إذا ذكر اهللا عندهم مادوا كام يميد الشجر

                                                 
, وسـائل الـشيعة للحـر العـاميل )٩/١٦٦(, رشح أصـول الكـايف للامزنـدراين )٢/٢٣٦( الكايف للكليني )١(

, حليـــة األبـــرار هلاشـــم البحـــراين )١٠٢(, األمـــايل للطـــويس )١/٢٣٧(, اإلرشـــاد للمفيـــد )١/٦٥(
مجيــع, أي, : نــه, وقــال يف بيا)٦٦/٣٠٣, ٦٤/٣٠٢, ٢٢/٣٠٦(, بحــار األنــوار للمجلــيس )٢/١٨٢(

, مستدرك سـفينة )١/٤٠٨(جامع أحاديث الشيعة للربوجردي . جمتمعون عىل احلق مل يتفرقوا كتفرقكم
, تفـسري نـور )٨٥, ٦/٥(هلـادي النجفـي ) ع(, موسوعة أحاديث أهل البيت )٦/١٧٤(البحار للنامزي 

, أعالم الـدين يف )٢/٣٤٤(, منتقى اجلامن حلسن صاحب املعامل )٥/١٤١(الثقلني للحويزي للحويزي 
 ).١/٢٠٩(, جامع السعادات ملحمد مهدي النراقي )١١١(صفات املؤمنني للديلمي 

, وســائل الــشيعة للحــر )١٦٦, ٩/١٦٦(, رشح أصــول الكــايف للامزنــدراين )٢/٢٣٦( الكــايف للكلينــي )٢(
ر للبحـراين , حليـة األبـرا)١٠٢(, األمـايل للطـويس )١/٢٣٧(, اإلرشاد للمفيـد )٨٧, ١/٦٥(العاميل 

ــيس )٢/١٨٢( ــوار للمجل ــار األن ــشيعة )٦٦/٣٠٣, ٦٤/٣٠٢, ٢٢/٣٠٦(, بح ــث ال ــامع أحادي , ج
, موسوعة أحاديث أهل البيت )٦/١٧٤(, مستدرك سفينة البحار للشاهرودي )١/٤٠٨(للربوجردي 
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 ٣٧  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 , وعرفوا التأويل,ً فإن هللا عبادا آمنوا بالتنزيل:أما بعد« : يقول ملعاويةان وكا
 وأنـتم يف ذلـك الزمـان أعـداء ,َّ وبـني اهللا فـضلهم يف القـرآن الكـريم,وفقهوا يف الـدين

 عـىل حـني فـاز أهـل , فكنتم فيمن دخل هذا الدين إما رغبة وإمـا رهبـة,صللرسول 
 وال ينبغـي ملـن ليـست لــه مثـل ,ألنـصار بفـضلهم وفاز املهـاجرون وا,السبق بسبقهم

سوابقهم يف الدين وال فضائلهم يف اإلسالم أن ينازعهم األمر الذي هم أهله وأوىل بـه 
 .)١(»فيجور ويظلم

ً مادحا هلم ومعاتبا أصـحابه بعـد أن ختـاذلوا عنـهاوقال  أيـن القـوم الـذين « :ً
 وهيجـوا إىل القتـال فوهلـوا ولـه . وقـرأوا القـرآن فـأحكموه,دعوا إىل اإلسـالم فقبلـوه

ً وأخـذوا بـأطراف األرض زحفـا زحفـا . وسلبوا السيوف أغامدهـا,اللقاح إىل أوالدها ً
ًوصفا صفا  . وال يعـزون عـن املـوتى, ال يبـرشون باألحيـاء. بعض هلك وبعض نجـا.ً

 صــفر . ذبـل الـشفاه مـن الـدعاء. مخـص البطـون مــن الـصيام.مـره العيـون مـن البكـاء
 فحـق لنـا . أولئك إخواين الـذاهبون. عىل وجوههم غربة اخلاشعني. السهراأللوان من

 .)٢(»أن نظمأ إليهم ونعض األيدي عىل فراقهم
                                                                                                                   

, منتقـى اجلـامن للـشيخ )٥/١٤١(, تفسري نور الثقلني للحويزي للحـويزي )٨٥, ٥(هلادي النجفي ) ع(
, جـامع الـسعادات )١١١(, أعالم الدين يف صـفات املـؤمنني للـديلمي )٢/٣٤٤(حسن صاحب املعامل 

 ).٨٧(, النظرات حول اإلعداد الروحي حلسن معن )١/٢٠٩(للنراقي 
, هنـج )٤/٢٥(, مـصباح البالغـة للمريجهـاين ) احلاشـية٣٣/٧٤, ٣٢/٤٢٩( بحار األنـوار للمجلـيس )١(

 ).اشية احل٤/٢١٨(السعادة للمحمودي 
, ٤٠/١١٢, ٣٣/٣٦٢(, بحار األنوار للمجلـيس )١٥٦(, االختصاص للمفيد )١/٢٣٤( هنج البالغة )٢(

, فهــارس )٢/١٠٨(للــشريازي ) ع(, ريــاض الــسالكني يف رشح صــحيفة ســيد الــساجدين )٦٦/٣٠٨
, رشح هنــج )٤١٤(ريــاض الــسالكني للمظفــر, املعجــم املوضــوعي لــنهج البالغــة ألويــس كــريم حممــد 

, سـنن اإلمـام عـيل )١/٣٤١(, جواهر التاريخ لعيل الكوراين )٢٩١, ٣/٢١٠(الغة البن أيب احلديد الب
يف الكتــاب ) ع(, موســوعة اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )١٨٦ع, (جلنــة احلــديث معهــد بــاقر العلــوم ) ع(
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 ٣٨  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 . نقتل آباءنا وأبناءنـا وإخواننـا وأعاممنـاصلقد كنا مع رسول اهللا « :ا وقال
ًما يزيدنا ذلك إال إيامنا وتسليام ومـضيا عـىل اللقـم وصـربا عـىل مـضض األمل وجـدا  ً يف ً

 . ولقد كان الرجل منـا واآلخـر مـن عـدونا يتـصاوالن تـصاول الفحلـني.جهاد العدو
 ومـرة لعـدونا . فمرة لنا مـن عـدونا.يتخالسان أنفسهام أهيام يسقي صاحبه كأس املنون

 فلام رأى اهللا صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النـرص حتـى اسـتقر اإلسـالم .منا
 وال . ولعمري لو كنا نـأيت مـا أتيـتم مـا قـام للـدين عمـود.انهً ومتبوئا أوط.ًملقيا جرانه

ً وأيم اهللا لتحتلبنها دما ولتتبعنها ندما.أخرض لإليامن عود ً«)١(. 
فام سمعت بأحد وال رأيته هو أنصح هللا يف طاعة رسوله وال أطـوع « :ا وقال

كـروه مـع لنبيه يف طاعة ربه وال أصرب عىل الالواء والـرضاء وحـني البـأس ومـواطن امل
 ويف املهاجرين خري كثـري تعرفـه جـزاهم , من هؤالء النفر الذين سميت لكصالنبي 

 .)٢(»ًاهللا خريا بأحسن أعامهلم
 كــام يفعــل مــن يــدعي مواالتــه ,ص يفــرق بــني أصــحاب حممــد اومل يكــن 

 : فقـالوا×كنا ذات يـوم عنـد عـيل « : فعن أيب عمرو الكندي قال.والسري عىل هنجه
 عـن أصـحاب : قـالوا? عـن أي أصـحايب: قـال,ني حـدثنا عـن أصـحابكيا أمري املؤمن

                                                                                                                   
ــشهري  ــاريخ ملحمــد الري ــسنة والت ــوري )٧/١٨٨, ٦/٢٢٩(وال ــضائل ســلامن للن ــرمحن يف ف , نفــس ال

 ).١٦٩(طربيس ال
ــارات )٢/٢٦٧(, مــصباح البالغــة مــستدرك هنــج البالغــة للمريجهــاين )١/١٠٤( هنــج البالغــة )١( , الغ

, موســوعة أحاديــث أهــل )٣٢/٥٤٩(, بحــار األنــوار للمجلــيس ) احلاشــية٢/٣٧٣(إلبــراهيم الثقفــي 
 ).٢/١٦٢(هلادي النجفي ) ع(البيت 

, هنـج )٤/٣٢(بالغة مستدرك هنج البالغة للمريجهـاين , مصباح ال)٣٣/١١٢( بحار األنوار للمجليس )٢(
يف الكتـاب والـسنة والتـاريخ ) ع(, موسوعة اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب )٤/١٨٠(السعادة للمحمودي 

 ).٦/٢٥(للريشهري 
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 ٣٩  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١(» كل أصحاب حممد أصحايب: قال.صحممد 
 ..ً اثني عـرش ألفـاصكان أصحاب رسول اهللا « :/ وقال فيهم اإلمام الصادق

 ومل يـر فـيهم قـدري وال , وألفـان مـن الطلقـاء, وألفان من مكة,ثامنية آالف من املدينة
ــزيل وال صــاحب رأيمرجــيء وال حــروري  ــار,وال معت ــل والنه ــانوا يبكــون اللي  , ك

 .)٢(» اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز اخلمري:ويقولون
 ,ال تدع اليقني بالشك واملكشوف بـاخلفي« : قال/ومن وصايا اإلمام الصادق 

َّ قـد عظـم اهللا أمـر الغيبـة وسـوء الظـن بإخوانـك املـؤمنني ,وال حتكم ما مل تره بام تروى
 قـال .صكيف باجلرأة عىل إطالق قول واعتقاد زور وهبتان يف أصحاب رسـول اهللا ف

Q: *  } | { z y x w v u t s r q pاهللا 

ً وما دمت جتد إىل حتسني القول والفعل غيبتك وحرضتك سبيال ]١٥:النـور[ & ~ �
 واعلم أن اهللا تعـاىل اختـار ,]٨٣:البقـرة[ & ¸ º ¹ * : قال اهللا.فال تتخذ غريه

لنبيه أصحابه طائفة أكرمهم بأجل الكرامة وحالهم بحلية التأييد والنرص واالسـتقامة 
 بفـضائلهم ومنـاقبهم ص وأنطـق لـسان نبيـه حممـد ,لصحبته عىل املحبـوب واملكـروه

تنبـت يف  واحـذر جمالـسة أهـل البـدع فإهنـا ,وكراماهتم واعتقد حمبـتهم واذكـر فـضلهم
ًالقلب كفرا وضـالال مبينـا وإن اشـتبه عليـك فـضيلة بعـضهم فكلهـم إىل عـامل الغيـب  ًً

 .)٣(» اللهم إين حمب ملن أحببته ورسولك ومبغض ملن أبغضته أنت ورسولك:وقل

                                                 
 ).٢١٠(, نفس الرمحن يف فضائل سلامن للنوري الطربيس )١/١٧٧( الغارات للثقفي )١(
مستدرك سفينة ) ٢٠٠(, حدائق األنس )٢٢/٣٠٥( األنوار للمجليس , بحار)٦٤٠( اخلصال للصدوق )٢(

 ). ٢/٢١٢(, خامتة املستدرك للنوري الطربيس )٦/١٧٣(البحار للشاهرودي 
ــوري الطــربيس )٦٧( مــصباح الــرشيعة )٣( ــور الثقلــني ) اهلــامش١/٢٠٩(, خامتــة املــستدرك للن , تفــسري ن

 ).٣/٢٣٣٠: (, ميزان احلكمة)٣/٥٨٢(للحويزي للحويزي 
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 ٤٠  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 ? هل خياف علـيهم النفـاق: سألوهصأن أصحاب النبي « : قال/وعن الباقر 
 ثــم ,ًون اهللا خللــق اهللا خلقــا حتــى يــذنبوا ولــوال أنكــم تــذنبون فتــستغفر... كــال:فقــال

 .)١(»يستغفروا اهللا فيغفر اهللا هلم
 :وإذا قارنت هذه الروايات بقوله سبحانه عن املهاجرين واألنصار

*  K J I H G F E D C B A
V U T S R Q P O N M LW Z Y X 

ات واخللود فيها دل ذلك عىل أهنم  ملا وعدهم باجلنQ علمت أن اهللا ]١٠٠:التوبة[ & ]
 , وال ينايف هذا وقوع املعايص منهم فهم غري معصومني,يموتون عىل اإليامن واهلدى
  .ً ومن أصدق من اهللا حديثا,ً ومن أصدق من اهللا قيال,ٌووعد اهللا حق ال خلف فيه

 ومل يـرض .فريض عن الـسابقني مـن غـري اشـرتاط إحـسان( :/ابن تيمية يقول 
 .)٢()بعني إال أن يتبعوهم بإحسانعن التا

 يـضع صكـان بعـض أصـحاب رسـول اهللا ( :/ومـن أقـوال اإلمـام الـصادق 
ً وإن كثـريا , فإذا أراد أن يتكلم بام علم أنه هللا ويف اهللا ولوجه اهللا أخرجها,حصاة يف فمه

 .)٣() ويتكلمون شبه املرىض,من الصحابة كانوا يتنفسون تنفس الغرقى
إن صـالح أول هـذه ( :ص عـن الرسـول اام قـال عـيل  كـ,لذا صلح أمرهم

                                                 
, رشح أصـول الكـايف للامزنـدراين )٣٨(, حتـف العقـول البـن شـعبة احلـراين )٢/٤٢٤( الكايف للكلينـي )١(

, موسوعة أحاديث )٦٧/٥٧(, بحار األنوار للمجليس )٦/٤٢(, بحار األنوار للمجليس )١٠/١٤٨(
يــايش , تفــسري الع)٢/١١٧٣(, ميــزان احلكمــة للريــشهري )٩/١٨٢(هلــادي النجفــي ) ع(أهــل البيــت 

)١/١٠٩.( 
 ).٥٧٢: الصارم املسلول ()٢(
, مــستدرك الوســائل للحــر )٧١/٢٨٤, ٦٨/٢٨٤(, بحــار األنــوار للمجلــيس )٢٠( مــصباح الــرشيعة )٣(

 ).٢/٢٦٧(, جامع السعادات للنراقي )٩/٢١(العاميل 
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 ٤١  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١() وهالك آخرها بالشح واألمل,األمة بالزهد واليقني
 مـن يـأيت مـن بعـده أن ص أن هنـى رسـول اهللا ,وكان من عظمة هذا اجليل املثايل

 أطلعـه عـىل الغيـب لـريى مـا سـيؤول إليـه Qَّ وكـأن اهللا ,يذكرهم بـسوء أو ينتقـصهم
 .)٢(}ذكر أصحايب فأمسكواإذا { : فقال,األمر

 ومن ,ًمن سب نبيا قتل{ :ص قال رسول اهللا : قالي عن آبائه ,وعن الرضا
مـن { :ص عـن رسـول اهللا ‡ً ويف رواية عنه أيضا عـن آبائـه .}سب أصحايب جلد

 .)٣(}ومن سب صاحب نبي جلد ,ًسب نبيا قتل
 ال ,أوصـيكم بأصـحاب نبـيكم« : قـالا عـن عـيل , عن آبائـه,وعن الصادق

 .» أوىص هبـمص فـإن رسـول اهللا ,ًتسبوهم وهم الذين مل حيدثوا بعده ومل يؤووا حمدثا
ًمل حيدثوا حدثا ومل يؤوا حمدثااهللا اهللا يف أصحاب نبيكم الذين « :ويف رواية  فإن رسـول ,ً

                                                 
ــصدوق )١( ــايل ال ــيس )١٨٩( أم ــوار للمجل ــار األن , ٧٣/١٦٤, ٣١١, ٧٠/١٧٣, ٣١١, ٦٧/١٧٣(, بح

, وسـائل الـشيعة للحـر العـاميل )٤٣٣(, روضة الواعظني للنيـسابوري )٧٩( اخلصال للصدوق ,)٣٠٠
ــق )١١/٣١٥, ٢/٦٥١, ١٦/١٦, ٢/٤٣٨( ــة التحقي ــويف, مقدم ــد للك ــث )٣(, الزه ــامع أحادي , ج

, ٥/٢٩٧, ١/٤٤٣(, موسوعة أحاديث الـشيعة هلـادي النجفـي )١٤١, ١٤/٤١(الشيعة للربوجردي 
 ).٣/٣(ثقلني للحويزي , تفسري نور ال)١٢/٣٣٢

, خالصة عقبات األنوار حلامد )٥٨/٢٧٦, ٥٥/٢٧٦(, بحار األنوار للمجليس )٤/٤٠٧( نور الثقلني )٢(
 ).٣/١٧٠(, نفحات األزهار للميالين )٣/١٨٢(النقوي 

, ) اهلـامش٧٦/٢٢٢(, بحار األنـوار للمجلـيس )٢٩٩) (ع(, مؤسسة اإلمام املهدي )ع( صحيفة الرضا )٣(
, جواهر )٤٥٦, ٤٥٦(, معارج اليقني يف أصول الدين للسبزواري )٩/٥١٢(لرجال للتسرتي قاموس ا

ملحمـد صـادق ) ع(, فقـه الـصادق )٢/٢٥٧(, در املنضود للگلپايگـاين )٤١/٤٣٧(الكالم للجواهري 
ــامش٢٥/٤٧٦(الروحــاين  ــن عــيل ) اهل ــد ب ــسند زي ــاميل )٤٩٥, ٤٦٤(, م ــشيعة للحــر الع , وســائل ال

, جـامع أحاديـث الـشيعة للربوجـردي )١٨/١٧٢(رك الوسائل للنـوري الطـربيس , مستد)٢٨/٢١٣(
 ).١/٢٤٨(لباقر رشيف القريش ) ع(, حياة اإلمام الرضا )٢٦/٧٣, ٢٥/٤٩٥(
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 ٤٢  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١(» أوىص هبمصاهللا 
ً فـإن عليـا ,وال يسعف من أراد محل أمثـال هـذه األقـوال عـىل مـن مل حيـدث بعـده

 حيث قال , وهو راوي احلديث مل ير ذلك يف أهل الشام الذين رأوا اخلروج عليها
 كـان يقـول ألهـل ×ًعليـا  أن : عـن أبيـه,فيهم كام ورد يف كتب اإلمامية عـن جعفـر

 ولكنا رأينـا أنـا عـىل , ومل نقاتلهم عىل التكفري لنا,إنا مل نقاتلهم عىل التكفري هلم« :حربه
 .)٢(» ورأوا أهنم عىل حق,حق

ً مل يكـن ينـسب أحـدا مـن ×ًأن عليـا « :× عـن أبيـه ,ًأيضا /وعن جعفر 
 .)٣(»اننا بغوا علينا هم إخو: ولكنه كان يقول,أهل حربه إىل الرشك وال إىل النفاق
 مـن , رد عـىل النـاس أمـواهلم,ملا هزمنا عيل بالبرصة« :وعن مروان بن احلكم قال

 أقسم الفئ , يا أمري املؤمنني: فقال له قائل: قال, ومن مل يقم بينة أحلفه,أقام بينة أعطاه
 .)٤(»فوا فك, أيكم يأخذ أم املؤمنني يف سهمه: قال, فلام أكثروا عليه: قال,بيننا والسبي

                                                 
ــوار للمجلــيس )٣٣٢( أمــايل الطــويس )١( , مــستدرك ســفينة البحــار للــشاهرودي )٢٢/٣٠٦(, بحــار األن

, مـصباح )٩/١٧٧(, هتـذيب األحكـام للطـويس )٤/١٩١(, من ال حيرضه الفقيه للصدوق )٦/١٧٤(
, مقاتـل الطـالبيني )٤٤٦(, كتـاب سـليم بـن قـيس )٣/٤١(البالغة مستدرك هنج البالغـة للمريجهـاين 

ــد )٢٤(لألصــفهانى  ــن أيب احلدي ــة الب ــني للحــويزي )٦/١٢٠(, رشح هنــج البالغ ــور الثقل ــسري ن , تف
 ).١/٥٣٣(, أعيان الشيعة ملحسن األمني )٥/٧٩(للحويزي 

, جـامع أحاديـث الـشيعة )٣٢/٣٢٤(, بحـار األنـوار للمجلـيس )٩٣( قرب اإلسـناد للحمـريي القمـي )٢(
 ).١٣/٩٣(للربوجردي 

, دراســات يف واليــة الفقيــه وفقــه الدولــة اإلســالمية للمنتظــري )٩٤( قــرب االســناد للحمــريي القمــي )٣(
, بحـار )١٥/٨٣(عة للحر العـاميل , وسائل الشي)٤٠٩(, نظام احلكم يف اإلسالم للمنتظري )٢/٨٠٦(

 ).١٣/٩٣(, جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )٣٢/٣٢٤(األنوار للمجليس 
, خمتلـف الـشيعة للعالمـة )٩/٤٢٥(, تذكرة الفقهاء للعالمـة احلـيل )٢/١٨( الرسائر البن إدريس احليل )٤(

, )١٣٢(القمـي , قـرب اإلسـناد للحمـريي )٢١/٣٣٦(, جـواهر الكـالم للجـواهري )٤/٤٥٣(احليل 
, وسائل الشيعة للحـر العـاميل )٦/١٥٥(, هتذيب األحكام للطويس )٢/٦٠٣(علل الرشائع للصدوق 

 ).١٣/١٠٢(, جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )٣٣/٤٤١(, بحار األنوار للمجليس )١٥/٧٨(
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 ٤٣  بهات طال حوهلا اجلدلش 

ــال ــا واحــد« :ا وق ــا واحــد,إن ربن ــا يف اإلســالم واحــدة, ونبين  ال , ودعوتن
ٌ األمـر واحـد إال مـا , وال يستزيدوناصنستزيدهم يف اإليامن باهللا والتصديق لرسوله 

 .)١(»اختلفنا فيه من دم عثامن ونحن منه براء
خي وكيف ال يكون بريء من دم عـثامن وهـو كـام ذكـر املـسعودي وهـو مـن مـؤر

 بعـث بابنيـه احلـسن واحلـسني مـع − أي عـثامن − ملا بلغه أهنم يريـدون قتلـه الشيعة أنه
 ,ُ فـصدوهم عـن الـدار... وأمـرهم أن يمنعـوه مـنهم,مواليه بالسالح إىل بابـه لنـرصته

َ وشبئ قنرب,ُ وجرح احلسن,واشتبك القوم  ,ّ وملا بلغه مقتل عـثامن دخـل عـيل الـدار..,ُ
َ ولطـم . كيـف قتـل أمـري املـؤمنني وأنـتام عـىل البـاب:قال البنيـه و,وهو كالواله احلزين َ

 .)٢(احلسن ورضب صدر احلسني
 وانعزل عنه بعـد أن دافـع عنـه .)٣(ًبل وقد حرض هو بنفسه مرارا وطرد الناس عنه

 ,أعـزم علـيكم ملـا رجعـتم فـدفعتم أسـلحتكم« : بعد أن قال عثامن.ًطويال بيده ولسانه
  .»ولزمتم بيوتكم

 .)٤(»ًواهللا لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثام« :ايقول وكان 
                                                 

غـة ألويـس , املعجـم املوضـوعي لـنهج البال)٣٣/٣٠٧(, بحـار األنـوار للمجلـيس )١١٤( هنج البالغة )١(
 ).٩/١٤٢(, االنتصار للعاميل )١٧/١٤١(, رشح هنج البالغةن البن أيب احلديد )٤٠٩(كريم حممد 

, رجـال تركـوا بـصامت عـىل قـسامت )٩/٢٣٧(, الغـدير لألمينـي )١/٤٤١( مروج الذهب للمسعودي )٢(
 ).١٠٧(التاريخ للطيف القزويني 

 ).١٠/٢٥٦( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )٣(
ـــوار للمجلـــيس )٢/٢٣٣( هنـــج البالغـــة )٤( , الغـــدير لألمينـــي )٤٧٣ اهلـــامش, ٣١/٢٦٨(, بحـــار األن

: وحيتمل أنه يريد: (وقال يف رشحه) ١٣/٢٩٦(, رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )٩/٦٩, ٨/٣٨١(
ثـم يف لقد دفعت عنه حتى كدت أن ألقي نفيس يف اهللكة, وأن يقتلني الناس الذين ثـاروا بـه, فخفـت اإل

لقد جاهدت الناس دونـه ودفعـتهم : وحيتمل أنه يريد. تغريري بنفيس وتوريطها يف تلك الورطة العظيمة
أي . ًعنه, حتى خشيت أن أكون آثام بام نلت منهم من الرضب بالسوط, والـدفع باليـد, واإلعانـة بـالقول
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 ٤٤  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١( أمجعنييبنه احلسن اوكان أثناء احلصار يبعث إليه باملاء مع 
هو قول اخلوارج يف عـيل حيـث محلـوا روايـات املـدح فيـه عـىل ثم أن هذا املسلك 
  . فتدبر.حاله قبل كفره بزعمهم
ً اقتـداء بـالنبي يصحابة  يوصون بالتمـسك هبـدي الـيوكان أهل البيت 

 وهــدهيم ص وســنته Q الــذي حــث مــن ســيأيت بعــدهم بالتمــسك بكتــاب اهللا ص
  .ي ويؤكد أن ظهور هذا الدين إنام بمن بقي منهم ,ي

 فالعمل Q ما وجدتم يف كتاب اهللا :صقال رسول اهللا ( :قال /فعن الصادق 
يه سنة مني فال عذر لكـم  وكانت فQ وما مل يكن يف كتاب اهللا ,به ال عذر لكم يف تركه

 فـإنام مثـل أصـحايب , وما مل يكن فيه سنة مني فام قال أصحايب فقولوا بـه,يف ترك سنتي
ــأيام أخــذ اهتــدى ــيكم كمثــل النجــوم ب ــديتم,ف ــل أصــحايب أخــذتم اهت ــأي أقاوي  , وب

 .)٢()واختالف أصحايب لكم رمحة
ٌنة ألصـحايبَ أنا أم:صقال رسول اهللا ( : رمحهم اهللاوعن الكاظم عن آبائه  فـإذا ,َ

ٌ وأصحايب أمنة ألمتي,قبضت دنا من أصحايب ما يوعدون َ  فإذا قبض أصحايب دنا من ,َ

                                                                                                                   
 التـاريخ للكـوراين , جـواهر)١/٤٤٣(أعيـان الـشيعة ملحـسن األمـني ). فعلت مـن ذلـك أكثـر ممـا حيـب

, موسـوعة اإلمـام عـيل )٣٥٩, ٣/٣٥١(عن لسانه ملحمد حممـديان ) ع(, حياة أمري املؤمنني )١/١٩١(
, موســـوعة شـــهادة )٢٦٤, ٣/٢٦١(يف الكتـــاب والـــسنة والتـــاريخ للريـــشهري ) ع(بـــن أيب طالـــب 

 ).١/٣٢٣ع, (للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم ) ع(املعصومني 
, الـدر )٣/٢٣٥(, مدينـة املعـاجز هلاشـم البحـراين )١٦٨(مامة البـن جريـر الطـربي الـشيعي  دالئل اإل)١( 

جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم ) ع(, موسوعة كلامت اإلمام احلسن )٥٠٣(النظيم البن حاتم العاميل 
 ).٥١ع, (

تجـاج للطـربيس , االح)٢٢/٣٠٧, ٢/٢٢٠(, بحـار األنـوار للمجلـيس )٥٠( معاين األخبار للصدوق )٢( 
)٢/٢٥٩.( 
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 ٤٥  بهات طال حوهلا اجلدلش 

ً وال يزال هذا الدين ظـاهرا عـىل األديـان كلهـا مـا دام فـيكم مـن قـد ,أمتي ما يوعدون
 .)١()رآين

 فقـد كـانوا حيثـون غـريهم عـىل العمـل ,يوكذلك كان شـأن أئمـة آل البيـت 
 اشرتط يف صـلحه مـع معاويـة أن يعمـل بـسرية الـشيخني ااحلسن ذا  فه.بسريهتم
 هذا ما صالح عليه احلسن بن عيل بـن أيب طالـب ,بسم اهللا الرمحن الرحيم( :حيث قال

 عىل أن يعمل فيهم , صاحله عىل أن يسلم إليه والية أمر املسلمني:معاوية بن أيب سفيان
 .) الصاحلني– ويف رواية −شدين  وسرية اخللفاء الراصبكتاب اهللا وسنة رسوله 

 : فقـال لـه أبـو بـصري×دخلـت عـىل أيب عبـد اهللا ( :وعن عيل بن أيب محزة قـال
 ص كـان أصـحاب حممـد :.. فقـال?جعلت فداك أقرأ القرآن يف شهر رمضان يف ليلـة

 .)٢()يقرأ أحدهم القرآن يف شهر أو أقل
  . كثريةيوروايات حث األئمة رمحهم اهللا عىل اتباع هدي الصحابة 

 فإين أحب أن أخـرج ,ًال يبلغني أحد منكم عن أصحايب شيئا{ : يقولصوكان 
 .)٣(}إليكم وأنا سليم الصدر

م  إذا فقد الرجل من إخوانه ثالثة أيـاصكان رسول اهللا { : قالاوعن أنس 
                                                 

, ١/٨٠(, خالصــة عقبــات األنــوار )٢٢/٣٠٩(, بحــار األنــوار للمجلــيس )٢٣( نــوادر الراونــدي )١( 
ــسرتي )٧٨(, دراســات يف احلــديث واملحــدثني هلاشــم معــروف )٣/١٦٨ ــاق احلــق للت , )٢٦٧(, إحق

 ).١٢/٦٨, ٣/١٥٧, ١/٨٠(نفحات األزهار للميالين 
, رشح أصـول الكـايف للامزنـدراين )٢/٦١٧(, الكـايف للكلينـي )٦/٢١٥(اميل  وسائل الشيعة للحر العـ)٢( 

هلـادي ) ع(, موسوعة أحاديـث أهـل البيـت )١٥/٥٢(, جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )١١/٥٣(
 ).١/٧٠(, التفسري الصايف )٩/١١٣, ٤/٢٧٣/النجفي, 

, )١٢٨(, سنن النبي للطباطبائي )١٦/٢٣٦(, بحار األنوار للمجليس )٢١( مكارم األخالق للطربيس )٣( 
 ).١٨/٥٣٧(, األمثل ملكارم الشريازي )١/١٣٨(موسوعة أحاديث أهل البيت 
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 ٤٦  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١(}ً وإن كان مريضا عاده,ً وإن كان شاهدا زاره,ً فإن كان غائبا دعا لـه,سأل عنه
ـــول  ـــان يق ـــ{ :صوك ـــرةال ع ـــيش اآلخ ـــصار ,يش إال ع ـــم األن ـــم ارح  الله

 )٢(.}واملهاجرة
املهـاجرون واألنـصار بعـضهم أوليـاء بعـض يف الـدنيا { : فـيهمصوكان يقـول 

 .)٣(}واآلخرة
 من أن ذلك إنام هو −كام يزعم البعض− لفضائلهم يف حياته صومل يقترص بيانه 
 وذلك باستغفاره ملا قد يبدر منهم , بل بني فضلهم يف حال وفاته,يف حال صالحهم

ٌإن مقامي بني أظهركم خري { :ص قال رسول اهللا :قال / فعن الباقر ,من ذنوب
½ ¾ ¿  * :Qأما مقامي فلقول اهللا  ,ٌ وإن مفارقتي إياكم خري لكم,لكم

Â Á ÀÃÊ É È Ç Æ Å Ä  & ]أما ,]٣٣ :األنفال 
ً فام كان حسنا محدت اهللا تعاىل ,مفارقتي ألن أعاملكم تعرض عيل كل اثنني ومخيس

 .)٤(}ً وما كان سيئا استغفرت لكم,عليه
                                                 

, منية )٢/٧٩٢(, دراسات يف والية الفقيه )١٦/٢٣٣(, بحار األنوار للمجليس )١٧( مكارم األخالق )١( 
سـوعة أحاديـث أهـل البيـت , مو)١٢٢(, سـنن النبـي للطباطبـائي ), احلاشية١٩٥(املريد للشهيد الثاين 

 ).٦/٣١٤(, تفسري امليزان )٤/٣٢٢٤, ١/٥٠(, ميزان احلكمة للريشهري )١/١٣٩(
, ٢٠/٢١٨, ١٩/١٢٤(, بحـار األنـوار للمجلـيس )١/١٨٥( مناقب آل أيب طالب البـن شـهر آشـوب )٢( 

, اخلــرائج )٢/١٥٣(, القمــي )٤/٢٤٤(, تفــسري نــور الثقلــني للحــويزي للحــويزي )٢٢/٣٥٤, ٢٣٨
ـــدي  ـــوار )٣/١٠٤٨(واجلـــرائح للراون ـــات األن ـــستدرك ســـفينة البحـــار )٣/٥٢(, خالصـــة عقب , م

, تفـسري امليـزان )٦/٢١, ٤/١٧١(, تفسري تفسري الـصايف للكاشـاين )٦/١٧٩, ٥/٤٤٧(للشاهرودي 
 ).١١٧, ١١٤, ٩/١٠٨, ٤/٢١٩(, الصحيح من سرية النبي جلعفر مرتىض )١٥/٦(

, النــصائح الكافيــة ملحمــد بــن عقيــل )٢٢/٣١١(ر األنــوار للمجلــيس , بحــا)٢٦٨( األمــايل للطــويس )٣( 
 ).٩٦, ٢/١٦(, جواهر التاريخ لعيل الكوراين )١٤٠(

, أمايل الطويس )٢٣/٣٣٨(, بحار األنوار للمجليس )٢/٥٤(, تفسري العيايش )٤٦٤( البصائر للصفار )٤( 
, تفـسري الـصايف )٢/٧٩(ربهـان , تفـسري ال)٢/١٥٣(, تفسري نور الثقلني للحـويزي للحـويزي )٤٠٨(
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 ٤٧  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 وممـايت ,حيايت خـري لكـم{ :ص قال رسول اهللا :ال ق/ويف رواية عن الصادق 
 , وأنقذكم من شفا حفرة من النار, فأما حيايت فإن اهللا هداكم يب من الضاللة,خري لكم

 ومـا كـان مـن , فام كان من حسن استزدت اهللا لكم,وأما ممايت فإن أعاملكم تعرض عيل
 .)١(}قبيح استغفرت اهللا لكم

 فعـن ,يوجعل ثبـات املـؤمنني عـىل الـرصاط بـسبب شـدة حـبهم ألصـحابه 
أثبـتكم عـىل الـرصاط أشـدكم { :ص قال رسول اهللا : قال,محهم اهللا ر عن آبائه,الباقر

 .)٢(}ًحبا ألهل بيتي وألصحايب
 عىل أصحابه أمجـع مـا كـانوا ص خرج رسول اهللا :وعن عبد اهللا بن أيب أوىف قال

 منــازلكم يف اجلنــة وقــرب منــازلكم مــن يــا أصــحاب حممــد لقــد رأيــت الليلــة{ :فقــال
 .)٣(}منزيل

 أمجعــني يوقــد كــان األصــحاب مــن مهــاجرين وأنــصار وكــذا أهــل البيــت 
 ولكـن يف , فإن ذلـك مـن املـسلامت, هلم فحسبصخيتصمون ال يف حب رسول اهللا 

ــ ــذلك احلــبأهي ــه,م أوىل ب ــن عجــرة, وأهيــم أحــب إلي ــاجرين , فعــن كعــب ب  أن امله
 فقـال ? أينـا أوىل بـه وأحـب إليـهصواألنصار وبني هاشـم اختـصموا يف رسـول اهللا 

                                                                                                                   
) آل البيــت(, وســائل الــشيعة )١١٣(, معــاين األخبــار للــصدوق )١/٢٧٦(, تفــسري القمــي )٢/٣٠٠(
, جـــامع )١٠٦(, ينـــابيع املعـــاجز للبحـــراين )١١/٣٨٩) (اإلســـالمية(, وســـائل الـــشيعة )١٦/١١١(

 ).١٣/٣٠٣(أحاديث الشيعة للربوجردي 
 ).١٩٦(, درر األخبار خلرسوشاهي )١٠٨/٣٩٨, ٢٧/٢٩٩, ٢٢/٥٥٠( بحار األنوار للمجليس )١(
, رشح إحقـــاق احلــق للمرعـــيش )٢/٣١٢(, الغـــدير لألمينــي )٢٧/١٣٣( بحــار األنـــوار للمجلــيس )٢(

 ).٣٣/١١٩) (٢٦/٢٢٣(, احلاشية ٢٤/٤٢١٧(
, ), احلاشــية٣٥٣(, املــسرتشد للطــربي الــشيعي )٢٢٣/٢٠٥, ٦/١٨٧( رشح إحقــاق احلــق للتــسرتي )٣(

 ).١٦٨(ة احلديث عند الشيعة للعراقي أمهي
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 ٤٨  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 ذهبنا بـه ! اهللا أكرب: فقالوا,أما أنتم يا معرش األنصار فإنام أنا أخوكم{ :صرسول اهللا 
 ذهبنـا بـه ! اهللا أكـرب: فقـالوا,رين فإنام أنـا مـنكم وأما أنتم يا معرش املهاج,ورب الكعبة
ٍ فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول , وأما أنتم يا بني هاشم فأنتم مني وإيل,ورب الكعبة

 .)١(}صاهللا 
مـا سـلت الـسيوف ( :أنه قال /  روى اإلمامية عن الصادق,وعىل ذكر األنصار

َ يـا أهيـا الـذين :وال أقيمت الصفوف يف صالة وال زحوف وال جهر بأذان وال أنزل اهللا َِ َّ َ ُّ َ
ْآمنوا حتى أسلم أبناء القيلة ُ  .)٢() األوس واخلزرج:َ

ــاء { :صوقــال رســول اهللا  ــاء أبن ــاء األنــصار وألبن اللهــم اغفــر لألنــصار وألبن
 وترجعـون , أما ترضون أن يرجـع غـريكم بالـشاء والـنعم! يا معرش األنصار.األنصار

 األنصار كريش :ٍ حينئذص قال النبي ,رضينا بىل : قالوا?أنتم ويف سهمكم رسول اهللا
ً لو سلك الناس واديا وسلكت األنصار شعبا لسلكت شعب األنصار,وعيبتي  اللهـم ,ً

 .)٣(}اغفر لألنصار
 ولـوال اهلجـرة لكنـت ,لـسلكت شـعب األنـصار( : بعـد قولـه/وزاد الطربيس 
 .)٤()ًامرءا من األنصار

                                                 
 ).٣/١١٢(, مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب )٢٢/٣١٢( بحار األنوار للمجليس )١(
ــوار للمجلــيس )٢( ــور الثقلــني )٢٢/٣١٢( بحــار األن ــان للطــربيس )٥/٨٠(, نفــسري ن , تفــسري جممــع البي

 ).١٨/٣١٧(, تفسري امليزان )٩/٢١٧(
, مــستدرك ســفينة )١٧٢, ٢١/١٥٩(, بحــار األنــوار للمجلــيس )١٢٦(ورى , إعــالم الــ)٧٥( اإلرشــاد )٣(

, )١/٢٢٤(, كشف الغمـة لإلربـيل )١/٢٨١(, أعيان الشيعة ملحسن األمني )١٠/٧٠(البحار للنامزي 
, تفـــسري كنـــز الـــدقائق )٢/٣١١/, شـــجرة طـــوبى للحـــائري)٢١١, ١/٩٠(االحتجـــاج للطـــربيس 

 ), احلاشية٢/٢٠٨(للمشهداين 
, التفـسري الكاشـف )٢٢/١٣٧, ٢١/١٦٢(, بحـار األنـوار للمجلـيس )٥/١٩(البيـان للطـربيس  جممع )٤(

ــائي )٧/٢٩٠( ــزان للطباطب ــابعني للحــاج حــسني )٩/٢٣٣(, تفــسري املي , األعــالم مــن الــصحابة والت
 ).١١/٢٥(الشاكري 
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 ٤٩  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 فـسلموا عليـه ,صار إىل رسـول اهللا جاءت فخذ من األنـص« :/ قال الصادق
 إهنـا : قـالوا, هـاتوا حـاجتكم: فقـال. لنا إليـك حاجـة, يا رسول اهللا: فقالوا,‡فرد 

 فـنكس : قـال. أن تـضمن لنـا عـىل ربـك اجلنـة: قـالوا? هاتوهـا مـا هـي: فقال,عظيمة
 أفعل ذلك بكم عىل أن : فقال, رأسه ثم نكت يف األرض ثم رفع رأسهصرسول اهللا 

ًألوا أحدا شيئاال تس  فكان الرجل منهم يكون يف السفر فيسقط سـوطه فيكـره أن : قال,ً
 ويكـون عـىل املائـدة فيكـون , فينـزل فيأخـذه,ً فرارا مـن املـسألة, ناولنيه:يقول إلنسان

 .)١(» ناولنيه حتى يقوم فيرشب: فال يقول,بعض اجللساء أقرب إىل املاء منه
رمحــك اهللا ورمحكــم يــا معــرش « :ص وقــال المــرأة أنــصارية وهبــت نفــسها لـــه

 .)٢(» ورغبت يف نساؤكم, نرصين رجالكم,األنصار
إن عـيل بـن أيب طالـب والعبـاس بـن عبـد املطلـب « : قـالبوعن ابن عبـاس 
 , يف مرضـه الـذي قـبض فيـهص دخلـوا عـىل رسـول اهللا يوالفضل بـن العبـاس 

 وما : فقال,نساؤها عليك هذه األنصار يف املسجد تبكي رجاهلا و, يا رسول اهللا:فقالوا
 فخـرج يف ملحفـة وعـصابة , أعطـوين أيـديكم: فقال, خيافون أن متوت: قالوا?يبكيهم

 أوصيكم هبذا احلي مـن : ثم قال فيام قاله, فحمد اهللا وأثنى عليه,حتى جلس عىل املنرب

                                                 
نتهـى املطلـب , م)٦٧٥(, أمـايل الطـويس )٢٢/١٢٩(, بحار األنوار للمجليس )٤/٢١( الكايف للكليني )١(

, )٩/٤٤٠) (آل البيـت(, وسـائل الـشيعة )٢/٧١(, مـن ال حيـرضه الفقيـه للـصدوق )١/٥٤٤(للحيل 
ــشيعة  ــشيعة للربجــودي )٦/٣٠٧) (اإلســالمية(وســائل ال , موســوعة )٨/٤٥٠(, جــامع أحاديــث ال

 ).٨/٣٤٠(أحاديث أهل البيت 
, تفـسري )٤/٧٩(, الكايف للكليني )٢١١, ٢٢/١٩٦(, بحار األنوار للمجليس )٢/١٦٩( تفسري القمي )٢(

, مسالك األفهـام للـشهيد )٤/١٩٦(, تفسري الصايف )٢٩٣, ٤/٢٩٢(نور الثقلني للحويزي للحويزي 
, )٦/٥٦, ٤/١٩٦(, التفـسري الـصايف )٢٠/١٣٠(, جامع أحاديث الشيعة للربجـودي )٧/٧٠(الثاين 

 ).١٦/٣٤٢(تفسري امليزان 
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 ٥٠  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 أمل يوسـعوا يف , وعنـد رسـوله وعنـد املـؤمننيQ فقد عرفتم بالءهم عند اهللا ,األنصار
ً فمن ويل منكم أمرا يرض فيـه أحـدا ? ويؤثروا وهبم اخلصاصة, ويشاطروا الثامر,يارالد ً

 وكـان آخـر جملـس جلـسه , وليتجاوز عن مسيئهم,أو ينفعه فليقبل من حمسن األنصار
 .)١(»Qحتى لقى اهللا 

 .)٢(} فاعفوا عن مسيئهم وأعينوا حمسنهم,أال وإن األنصار تريس{ :صوقال 
 : وقـال, الوفاة دعـا األنـصارصملا حرضت رسول اهللا « :قال /وعن الكاظم 
 وقـد جـاورتم , وقـد دعيـت وأنـا جميـب الـداعي, قـد حـان الفـراق,يا معرش األنـصار
ــرصة,فأحــسنتم اجلــوار ــرصتم فأحــسنتم الن ــوال, ون  ووســعتم يف , وواســيتم يف األم

 .)٣(» واهللا جيزيكم بام فعلتم اجلزاء األوىف, وبذلتم هللا مهج النفوس,سلمنيامل
هم واهللا ربوا اإلسالم كـام يربـى الفلـو مـع غنـائهم « : يف مدحهماوقال عيل 

 .)٤(»بأيدهيم السياط وألسنتهم السالط
 فواهللا ألهل مرصكم يف األمصار أكثر من ! أهيا الناس..أما بعد« : قالاوعنه 
 أن يمنعـوه ومـن معـه مـن ص ومـا كـانوا يـوم أعطـوا رسـول اهللا , يف العرباألنصار

املهاجرين حتى يبلغ رساالت ربـه إال قبيلتـني صـغري مولـدمها ومـا مهـا بأقـدم العـرب 
ًميالدا وال بأكثرهم عـددا  وأصـحابه ونـرصوا اهللا ودينـه رمـتهم ص فلـام آووا النبـي ,ً

                                                 
 ).٢/٣٦٦(, غاية املرام للبحراين )٢٨/١٧٧, ٢٢/٤٧٥(وار للمجليس , بحار األن)٢٨( أمايل املفيد )١(
 ).١٠/٧٠(, مستدرك سفينة البحار للنامزي )٢٣/١٤٦, ٢٢/٣١٢( بحار األنوار للمجليس )٢(
ــوار للمجلــيس )٣( ــة املــرام للبحــراين )١/٦٧(, موســوعة شــهداء املعــصومني )٢٢/٤٧٦( بحــار األن , غاي

 ).٣٥٠(, جممع النورين )٣٤٩, ٢/١١٩(
ــوار للمجلــيس )٤/١٠٦( هنــج البالغــة )٤( , رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد )٢٢/٣١٢(, بحــار األن

)٢٠/١٨٤.( 
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 ٥١  بهات طال حوهلا اجلدلش 

وغـزهتم اليهـود والقبائـل قبيلـة بعـد العرب عن قوس واحدة وحتالفت عليهم اليهـود 
قبيلة فتجردوا لنرصة دين اهللا وقطعوا ما بينهم وبني العرب من احلبائل وما بينهم وبني 

 ونــصبوا ألهــل نجــد وهتامــة وأهــل مكــة والياممــة وأهــل احلــزن ,اليهــود مــن العهــود
  وتـصربوا حتـت أحـالس اجلـالد حتـى دانـت لرسـول اهللا,والسهل وأقاموا قناة الدين

 .)١(» العرب ورأى فيهم قرة العني قبل أن يقبضه اهللا إليهص
 حيـث قـال ,ي بقرة عينـه وهـم أهـل بيتـه صوأي يشء أعظم من أن يقيهم 

 إذا امحر البـأس وأحجـم النـاس قـدم أهـل صوكان رسول اهللا « :اأمري املؤمنني 
 .)٢(»بيته فوقى هبم أصحابه حر السيوف واألسنة

كل هذا أن جيعلهم أئمة وجيعلهم وارثني وأن وليس بعزيز عىل اهللا بعد 
\ [ ^ _ ` a  * : كام قال يف حمكم كتابه,يستخلفهم يف األرض

 m l k j i h g f e d c b
u t s r q p o nv{ z y x w | ~ } 

d c b a ` _ & ]٥٥ :النور[.  
الدين واألمن العظـيم  وعد يف هذه اآليات املؤمنني باالستخالف ومتكني Qفاهللا 

 , المتنـاع اخللـف يف وعـده تعـاىل,ً وال بـد مـن وقـوع مـا وعـد بـه رضورة,من األعداء
                                                 

, )٣٤/٥٦(, بحــار األنــوار للمجلــيس )١٧٣(, األمــايل للطــويس ) اهلــامش٢/٤٧٩( الغــارات للثقفــي )١(
, موسـوعة اإلمـام )٧/٢٦٦(, تفسري جممع البيان للطـربيس )٢/٨٩(رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 

 ).٧/١٢٣(يف الكتاب والسنة والتاريخ ملحمد الريشهري ) ع(عيل بن أيب طالب 
, ســنن النبــي ص )٣٣/١١٥(, بحــار األنــوار للمجلــيس )٣/٩ع, ( هنــج البالغــة, خطــب اإلمــام عــيل )٢(

ان احلكمـة , ميـز)٣٩٨, ١٠٦(, املعجم املوضوعي لنهج البالغة ألويس كريم حممد )١٣٩(للطباطبائي 
) ع(, حيـاة أمـري املـؤمنني )١٤/٤٧(, رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )٤/٣٢٣٠(ملحمد الريشهري 

 ).١٩٥(, معجم املحاسن واملساوئ أليب طالب التجليل التربيزي )١/١١٤(عن لسانه ملحمد حممديان 
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 ٥٢  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 ,ووقع ذلك يف عهد اخللفاء الراشدين الذين كانوا حارضين وقت نـزول هـذه اآليـات
  .كام ذكر ذلك بعض املفرسين

صـخرة  عندما اعرتضـت املـسلمني ,ومن هذه البشارات ما كان يوم حفر اخلندق
 وأخذ املعول ورضب به رضبة فلمعت منهـا برقـة ص فأتى النبي ,فاستعصت عليهم

 , فكـرب املـسلمون, تكبرية فتحص فكرب رسول اهللا ,كأهنا مصباح يف جوف ليل مظلم
 , فلمعت برقة أخرى ثم رضب به الثالثة فلمعت برقـة أخـرى,ثم رضب رضبة أخرى

 وأخــربين ,رية ومــدائن كــرسىأضــاءت يل منهــا قــصور احلــ{ : عــن األوىلصفقــال 
 أضـاءت يل , ثم رضبت الرضبة الثانية فربق الذي رأيتم,جربئيل أن أمتي ظاهرة عليها

 , فأخربين جربئيـل أن أمتـي ظـاهرة عليهـا فأبـرشوا,منها قصور احلمر من أرض الروم
ال فقـ .} احلمد هللا موعد صدق وعـدنا النـرص بعـد احلـرص: وقالوا,فاستبرش املسلمون

 أال تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل ويعلمكم أنـه يبـرص مـن يثـرب قـصور :املنافقون
 :أي− وأهنــا تفــتح لكــم وأنــتم حتفــرون اخلنــدق مــن الفــرق ,احلــرية ومــدائن كــرسى

q p o n m  * : فنـــزل القـــرآن? وال تـــستطيعون أن تـــربزوا−اخلـــوف
z y x w v u t s r & ]١(]١٢ :األحزاب(. 

 فـإذا فتحتموهـا فاستوصـوا بـالقبط ,إنكـم سـتفتحون مـرص{ :ص قوله :ومنها
 .)٢(} مارية القبطية: أي, أن أم إبراهيم منهم: يعني. كان هلم رحم وذمة,ًخريا

ــة ــبط{ :ويف رواي ــون لكــم عــدة ,اهللا اهللا يف الق ــيهم ويكون ــإنكم ســتظهرون عل  ف
                                                 

, نفـس الـرمحن يف )١٧١ −١٧/١٦٩(, بحار األنـوار للمجلـيس )٢/٢٧٠(جممع البيان للطربيس :  انظر)١(
 ).٩/١٤٠(, الصحيح من سرية النبي األعظم )١٤٨(فضائل سلامن للنوري الطربيس 

, مستدرك سـفينة البحـار للـنامزي )١٨/١٣١(, بحار األنوار للمجليس )١/١٠٩( مناقب آل أيب طالب )٢(
)٨/٣٩١.( 
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 ٥٣  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١(}ًوأعوانا يف سبيل اهللا
إن ابني هـذا { :ص قوله ,ومن البشارات التي تدل عىل عدالة الصحابة وإيامهنم

 وكـان ,} وسيصلح اهللا به بني فئتني من املـسلمني, سيد−ب احلسن بن عيل :يعني−
 .)٢()صكام قال 

  .}َيقتل هبذه احلرة خيار أمتي بعد أصحايب{ :ص قوله :ومنها
 فـيهم ,قتل يوم احلرة سبع مائة رجل من محلـة القـرآن( :اقال أنس بن مالك 

 .)٣()صثالثة من أصحاب النبي 
 وفيام ذكرناه كفاية ملعرفة أن األصل هو ثناء اهللا .ورسد كل ما ورد يف الباب يطول

Qأمجعنيي وسلم وأئمة آل البيت عىل الصحابة  ورسوله صىل اهللا عيله وآهللا .  
 :فخالصة أقوال العلامء يف كل ما ورد يتلخص يف

 فمن تزكيـة ظـواهرهم وصـفهم بـأعظم ; زكى ظاهرهم وباطنهمQ إن اهللا ً:أوال
ــدة ــالق احلمي ¯ °  * ,]٢٩:الفــتح[ & K J I H GL * : ومنهــا,األخ

±²¶ µ ´ ³  & ]٨:احلـــــــرش[, *  È Ç Æ Å Ä Ã Â
Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÐ & ]٩:احلرش[.  

 فقـد . وهـو وحـده العلـيم بـذات الـصدور,Qأما بـواطنهم فـأمر اخـتص بـه اهللا 
                                                 

 أحاديـــث الـــشيعة , جـــامع)٩٧/٦٥, ١٨/١٤٤(, بحـــار األنـــوار للمجلـــيس )٤٠٤( أمـــايل الطـــويس )١(
 ).١٠/٥٦٤(, مستدرك سفينة البحار للنامزي )١٣/٢٢٥(للربجودي 

, ٤٣/٢٩٨(, بحار األنـوار للمجلـيس )٣/١٨٥(مناقب آل أيب طالب ) ١/١٢( إعالم الورى للطربيس )٢(
 ).١/١٠٤(لوامع احلقائق لآلشتياين ) ٢٦/٣٥٦(, رشح إحقاق احلق )٣١٧, ٣٠٥, ٢٩٩

ــورى للطــربيس)٣( ــوار للمجلــيس )١/٩٦ ( إعــالم ال ــات اهلــداة )١٨/١٢٥(, بحــار األن , )١/٣٦٥(, إثب
 ).٣/١٨٨(, معامل املدرستني )٢/٢٥٤(مستدرك سفينة البحار للنامزي 
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 ٥٤  بهات طال حوهلا اجلدلش 

k j i h  * : فقـال عـىل سـبيل املثـال; بصدق بواطنهم وصالح نياهتمQأخربنا 

n m l & ]ــــتح R Q P  * ,]٩:احلــــرش[ & ¾ ¿ Á À * ,]١٨:الف

T SU & ]ـــــــــــــــــــتح © ª » ¬ ® ¯ °  * ,]٢٩:الف

µ ´ ³ ² ± & ]ملـا علـم صـدق ;ـ فقـد تـاب علـيهم .]١١٧:التوبـة 
  .نياهتم وصدق توبتهم

ًري ظاهرا وباطنا أخربنـا أنـه ريض  هلم ألعظم خالل اخلQ بسبب توفيق اهللا :ًثانيا ً
  . ووعدهم احلسنى,عنهم وتاب عليهم

 , بـإكرامهمصُ وأمـر النبـي , وبـسبب كـل مـا سـبق أمرنـا باالسـتغفار هلـم:ًثالثا
 بل جعـل حـبهم مـن عالمـات .ُ وهنينا عن سبهم وبغضهم. وحمبتهم,وحفظ حقوقهم

  . وبغضهم من عالمات النفاق,اإليامن
 ومن .ً وأمانا هلذه األمة,عي بعد ذلك كله أن يكونوا خري القرون ومن الطبي:ًرابعا

علـيكم بـسنتي { : بـل هـو الطريـق الوحيـد إىل اجلنـة,ًثم يكون اقتداء األمة هبم واجبـا
  .)١(}وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي

إنام هؤالء أقوام أرادوا القدح ( :مام مالك يف الذين يقدحون يف الصحابةيقول اإل
 رجل سـوء ولـو كـان : فقدحوا يف أصحابه حتى يقال, فلم يمكنهم ذلكصيف النبي 

ًرجال صاحلا لكان أصحابه صاحلني ً()٢(. 
                                                 

 –. واحلــديث صــححه مجاعــة مــن املحــدثني. وأصــحاب الــسنن والــدارمي) ١٢٧, ٤/١٢٦( رواه أمحــد )١(
) هــ١٤١١(األوىل . , دار الفرقان ط)٣٨٧:ص) (٣٨(جامع العلوم واحلكم البن رجب احلديث : انظر

 ملحمـد عبـد اهللا يانظر اعتقاد أهل السنة يف الـصحابة . للتوسع) ١٠٧/٨) (٢٥٤٤(وانظر اإلرواء 
 .الوهيبي

 ).٥٥٣:ص( الصارم املسلول )٢(
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 ٥٥  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١()الطعن فيهم طعن يف الدين( :/ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ًإذا رأيـت الرجـل يتـنقص أحـدا مـن أصـحاب ( :/رازي وكام قال أبو زرعة الـ

 , والقـرآن حـق, عنـدنا حـقص وذلك أن الرسول , فاعلم أنه زنديقصرسول اهللا 
 وإنام يريـدون أن جيرحـوا ,صوإنام أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اهللا 

 .)٢() وهم زنادقة, واجلرح هبم أوىل,شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة
ص من كل هذا ومن املزيد الذي سيأيت أن مفهوم عدالة الصحايب ال تقتـيض فنخل

 كـام مـر أن هـذه األمـة ال صالعـصمة يف إمجـاعهم لقـول النبـي  إنام ,العصمة لألفراد
  . أما كأفراد فهم غري معصومني, فعصمتهم يف جمموعهم.جتتمع عىل ضاللة

                                                 
 ).١/١٨( منهاج السنة )١(
 ).٤٩:ص( الكفاية )٢(
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 ٥٦  بهات طال حوهلا اجلدلش 

  
ِحديث احلوض ِ

َ ُ َ
ِحديث احلوض ِ

َ ُ َ
  

  
 حــديث يً كثــريا الطــاعنون يف الــصحابة مـن الــشبهات التــي يثريهــا ويرددهــا

 :احلوض
ّلـريدن عـيل { : قـال^ عـن النبـي افقد روى البخاري عن أنـس بـن مالـك  ّ ِ

ِ حتى عرفتهم اختلجوا دوين فأقول,ٌناس من أصحايب احلوض ُ ُْ ُ ُ  ال : فيقـول,ُ أصـيحايب:ْ
ْتدري ما أحدثوا بعدك َ{)١(. 

إين فـرطكم عـىل { :^ قـال النبـي : قـالاوعن أيب حازم عن سهل بن سعد 
َّ مــن مــر عــيل رشب,احلــوض ٌ لــريدن عــيل أقــوام أعــرفهم ,ً ومــن رشب مل يظمــأ أبــدا,َّ َّ ّ

 : فسمعني النعامن بن أيب عياش فقـال:أبو حازم قال .ُ ثم حيال بيني وبينهم,ويعرفونني
ُ أشـهد عـىل أيب سـعيد اخلـدري لـسمعته : فقـال. نعـم: فقلت?هكذا سمعت من سهل َُ ُ

 : فـأقول. إنـك ال تـدري مـا أحـدثوا بعـدك:ُ فيقـال. إهنـم منـي: فأقول:وهو يزيد فيها
ّسحقا سحقا ملن غري بعدي ً ً{)٢(. 

ّإين عىل احلوض حتى انظر { :^ قال النبي : قالتلوعن أسامء بنت أيب بكر 
ّمن يرد عيل منكم ِ َ ْ ُ مني ومن أمتـي!ّ يا رب: فأقول,ٌ وسيؤخذ ناس دوين,َ  هـل :ُ فيقـال?ّ

ِ واهللا ما برحوا يرجعـون عـىل أعقـاهبم?شعرت ما عملوا بعدك ُ فكـان ابـن أيب مليكـة .َ

                                                 
 ). ٢٣٠٤ (واللفظ له, ومسلم برقم) ٦٥٨٢( رواه البخاري برقم )١(
 ). ٦٥٨٥( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٥٧  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١(}ينناُ اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع عىل أعقابنا أو نفتن عن د:يقول
ِولريفعن رجال منكم{ :اويف رواية ابن مسعود  ّ َ َ ّيرد عـيل { : ويف أخرى.)٢(}ُ

ٌفـإذا زمـرة { : ويف ثالثـة)٣(}ُ فيجلون عن احلوض,ٌيوم القيامة رهط من أصحايب حتـى ُ
 .)٤(}إذا عرفتهم

ّويف رواية ابـن املـسيب عـن أصـحاب النبـي  َ ِيـرد عـىل احلـوض رجـال مـن { :^ُ َ
 .وغريها من األلفاظ .)٥(}ُأصحايب فيحلؤون عنه

تمعن يف هـذه األحاديـث العديـدة التـي أخرجهـا  إن املـ:فقال أصحاب الشبهات
 ال يتطرق إليه الشك يف أن أكثـر الـصحابة ,علامء أهل السنة يف صحاحهم ومسانيدهم

 إال القليـل الـذي عـرب عنـه هبمـل ,ص بل ارتدوا عىل أدبارهم بعده ,قد بدلوا وغريوا
ثالـث وهـم  وال يمكن بأي حال من األحوال محل هذه األحاديث عىل القـسم ال,النعم

 ,ص وألن املنافقني مل يبدلوا بعـد النبـي , أصحايب: فأقول: ألن النص يقول;املنافقون
  .ً مؤمناصوإال فأصبح املنافق بعد وفاة النبي 
 :ردود العلامء عىل هذه الشبهة

ولكن قبل بيان ردود العلامء عىل هذه الـشبهة ال بـد مـن بيـان مـوجز عـن مفهـوم 
 .ومعنى الصحبة

 
                                                 

 ). ٢٢٩٣(واللفظ له, ومسلم برقم ) ٦٥٩٣( رواه البخاري برقم )١(
 ). ٦٥٧٦( رواه البخاري برقم )٢(
 ). ٦٥٨٥( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٦٥٨٧( رواه البخاري برقم )٤(
 ).٦٥٨٦( رواه البخاري برقم )٥(
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 ٥٨  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 :حايبتعريف الص
 ويقــال يف , اســم فاعــل مــن صــحب يــصحب فهــو صــاحب:الــصاحب يف اللغــة

 −َ وصــحابة − بالــضم −ُ أصــحاب وأصــاحيب وصــحب وصــحبة وصــحبان :اجلمــع
 .)١(− بالكرس−ِ وصحابة −بالفتح 

  .)٢( هو من طالت صحبته وكثرت مالزمته عىل سبيل االتباع:ًوعرفا
 بعـد ,ً مؤمنا به, يقظةصقي النبي  هو من ل:ًواصطالحا كام عند مجهور املحدثني

 .)٣( ومات عىل اإليامن, حال حياته,بعثته
  :رشح التعريف

  : ويدخل فيه,هو جنس يف التعريف» صمن لقي النبي  «:قولنا
 وغـريهم ممـن الزم النبـي , أيب بكر وعمر وعـثامن وعـيل: مثل,من طالت جمالسته

  .ي ,ص
 وغـريهم ممـن مل يمكـث , ثعلبـة كضامم بـن,ص الوافدين عليه : مثل,أو قرصت

 .)٤(ً إال قليالصمع النبي 

                                                 
 ).٧/٢٨٦(  لسان العرب )١(
  ).١/٧٤( األصول البن األثري  جامع)٢(
, ودفاع عن )١(هامش رقم ) ١٧٢و١٦٩:ص(وما بعدها, والباعث احلثيث ) ٤/٧٤(فتح املغيث :  انظر)٣(

وغريها من الكتب, ومن جمموع ما ذكـره هـؤالء العلـامء وغـريهم ) ١/٦(, واإلصابة )١٠٨:ص(السنة 
 . صغت هذا التعريف

 −٥/٧١٩(اإلصـابة :  انظـر−ومالك بن احلويرث ). ٣/٥٧(لغابة وأسد ا) ٢/٧٥١(االستيعاب :  انظر)٤(
ووائـل بـن ). ٤٥٢ −٤/٤٥١(واإلصـابة ) ٣/٥٧٩(أسد الغابة :  انظر−وعثامن بن أيب العاص ). ٧٢٠

 ).٥/٤٣٥(وأسد الغابة ) ١٥٦٣ −٤/١٥٦٢(االستيعاب :  انظر−حجر 
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 ٥٩  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 حجــة ص بعــض األعــراب الــذين شــهدوا مــع النبــي : مثــل,أو رآه ومل جيالــسه
 .)١( كأيب الطفيل عامر بن واثلة, فإهنم رأوه ومل جيالسوه,الوداع

  .)٢(ص مهران موىل رسول اهللا : مثل,ً من روى عنه حديثا:ويدخل فيه
 .)٣( عبد اهللا بن حنظلة الغسيل: مثل,ومن روى حديثني

 وغـريهم مـن مكثـري الروايـة , وابن عبـاس, وابن عمر, أيب هريرة: مثل,أو أكثر
  .صعن رسول اهللا 

ًأو مل يرو شيئا أصال  .)٤( عبد الرمحن بن احلنبل: مثل,ً
  .)٥( خبيب بن عدي: مثل, غزوةصويدخل فيه من غزا مع النبي 

 .)٦(برة األنصاري مليل بن و: مثل,أو غزوتني

                                                 
 ). ٣/١٤٥(ة , وأسد الغاب)٤/١٦٩٦(, واالستيعاب )٣/٦٠٥(اإلصابة :  انظر)١(

 ).٦/٦٢٦(اإلصابة :  انظر−وأيب جحيفة وهب بن عبد اهللا 
, )٦٤ −٢/٦٢(اإلصـابة :  انظر−وحسان بن ثابت ). ٥/٢٨١(, وأسد الغابة )٦/٢٣٢(اإلصابة :  انظر)٢(

 ).٧ −٢/٥(وأسد الغابة 
 ).٢/٤٧٠(وأسد الغابة ) ٣/١٩٨(اإلصابة :  انظر−وسهل بن حنيف 

 ). ٣/٢١٨(, وأسد الغابة )٦٧ −٤/٦٥(اإلصابة :  انظر)٣(
 ). ٣٧٥ −١/٣٦٩(, واالستيعاب )١٢٣ −٢/١٢١(اإلصابة :  انظر−ومحزة بن عبد املطلب 

 ).٣٢٩ −٣/٣٢٨(اإلصابة :  انظر−ورشحبيل بن حسنة 
 ). ٢/٨٢٨(, واالستيعاب )٣/٤٣٩(أسد الغابة :  انظر)٤(

 ). ١/٢١٣(واالستيعاب ) ١/٤١٠(اإلصابة :  انظر−وثاممة بن عدي 
 ).٢/٥٣١(االستيعاب :  انظر−وزياد بن حنظلة التميمي 

 ).١٢٢ −٢/١٢٠(وأسد الغابة ) ٢٦٤ −٢/٢٦٢(اإلصابة :  انظر)٥(
 ). ١٥٦ −١/١٥٥(, وأسد الغابة )١٣٣ −١/١٣٢(اإلصابة :  انظر−وأنس بن النرض

 ). ٤/١٤٨٤(, واالستيعاب )٦/٣٨٢( اإلصابة )٦(
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 ٦٠  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 وغريمها − وأيب سعيد اخلدري − وسعد بن مالك , الرباء بن عازب: مثل,أو أكثر
 .)١(يمن مشاهري الصحابة 

  .ا حسان بن ثابت األنصاري : مثل,ً أصالصأو مل يغز مع النبي 
  . أما البالغون منهم فباتفاق أهل احلديث.ويدخل فيه الذكور واإلناث

 سـيدنا :ص سـبطي رسـول اهللا : مثـل,يـدخل فـيهم املميـزين ف,أما غري البـالغني
  . وغريهم, وعبد اهللا بن الزبري, وأخيه احلسني,احلسن

 فقد حنكـه ,)٣( وحممد بن ثابت,)٢( حممد بن أيب بكر الصديق: مثل,وغري املميزين
  .ً ودعا له ومل يكن مميزا,ص وغريهم ممن حنكه النبي ,ً بريقه وسامه حممداصالنبي 

 من آمن به ومل يـره كأصـحمة النجـايش وزيـد :ج من الصحبة بقولنا من لقيوخير
 .)٤(بن وهب وأيب مسلم اخلوالين وغريهم

» صمـن رأى النبـي  «:عىل قولنـا» صمن لقي النبي  «:وإنام آثرنا التعبري بقولنا
 وإن مل ص فهو ممن ثبـت لقـاؤه بـالنبي ,ليدخل يف الصحابة مثل عبد اهللا بن أم مكتوم

  .ً ألنه كان رضيرا,يره
 , فإنـه لـيس بـصحايب, يف منامـهصفصل خرج به من لقي النبي » يقظة «:وقولنا

 .)٥( والسخاوي يف فتح املغيث, واحلافظ ابن حجر يف فتح الباري,كام جزم به البلقيني
                                                                                                                   

اإلصـابة :  انظـر−, وعتبة بـن فرقـد الـسلمي )١٩٠ −٤/١٨٩(اإلصابة : ظر ان−وعبد اهللا بن عمرو بن حرام 
 ).٣/٥٦٧(, وأسد الغابة )٤٤٠ −٤/٤٣٩(

 ).٢٠٦ −١/٢٠٥(, وأسد الغابة )٢٧٩ −١/٢٧٨(اإلصابة :  انظر)١(
 ).١٠٣ −٥/١٠٢(وأسد الغابة ) ٢٤٦ −٦/٢٤٥(اإلصابة :  انظر)٢(
 ).٥/٨٣( أسد الغابة )٣(
 ).٤٠ −٣٧:ص( علوم احلديث حمارضات يف:  انظر)٤(
, والـسخاوي يف فـتح املغيـث )٧/٧(, واحلافظ ابن حجر يف فتح البـاري )٤٢٣:ص( حماسن االصطالح )٥(

)٤/٨١ .( 
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 ٦١  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 فإنه ال يعد من الصحابة سواء ,ًفصل خيرج به من لقيه كافرا به» ًمؤمنا به «:وقولنا
 وسـواء − اليهـود والنـصارى −رشكني أم من املجوس أم من أهل الكتـاب أكان من امل

 أم آمـن بعـد ,بقي عىل كفره مثل أيب جهـل وأيب هلـب وغريمهـا مـن الكفـرة واملـرشكني
 .)١( إىل الرفيق األعىل كرسول قيرصصانتقال النبي 

لنبـي  وعـاد إىل إيامنـه يف حيـاة ا,ًكام يدخل هبذا الفصل من لقيه مؤمنـا بـه ثـم ارتـد
 وهذا يدخل يف مفهوم الـصحبة باللقـاء الثـاين بـال خـالف بـني . ولقيه مرة أخرىص
 .)٢( عبد اهللا بن سعد بن أيب الرسح: وذلك مثل,العلامء

 ,ص وعـاد إىل إيامنـه يف حيـاة النبـي ,ً من لقيه مؤمنا به ثم ارتد:ًويدخل فيه أيضا
 كام قـال ذلـك ابـن ,لرفيق األعىل إىل اص أو عاد بعد انتقال النبي ,ومل يلقه مرة أخرى

ــل,)٣(حجــر ــرية : مث ــن هب ــرة ب ــيس,)٤(ّ ق ــن ق ــن حاجــب ,)٥( واألشــعث ب ــارد ب  وعط
  .)٦(التميمي

 , ثم ارتد واستمر عىل ردتـه حتـى املـوتص من آمن بالنبي :ًكام يدخل فيه أيضا
 , الذي هاجر إىل احلبشة وهناك تنـرص ومـات عـىل نـرصانيته, عبيد اهللا بن جحش:مثل
 فلحـق هبـم ,ّ فإنه ارتد يف خالفة عمر حيث فر إىل بالد الـروم,بيعة بن أمية اجلمحيور

 غري أن هذا سـيخرج فـيام , وابن خطل الذي ارتد وقتل عىل ردته يوم فتح مكة,وتنرص

                                                 
 ).٨٢/ ٤( فتح املغيث )١(
 ).١١١ −٤/١٠٩( اإلصابة )٢(
 ).١٠٩:ص( يف نزهة النظر )٣(
 ).٤٤٠ −٥/٤٣٧( اإلصابة )٤(
 ).٩٠− ١/٨٧( اإلصابة )٥(
 ).٥٠٩ −٤/٥٠٧(صابة  اإل)٦(
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 ٦٢  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١(بعد من مفهوم الصحابة بالقيد األخري
 : مثـل,صًفصل آخر خرج به من لقيه مؤمنـا بـه قبـل بعثتـه » بعد بعثته «:وقولنا

 فقـد عرفـه , وجرجيس بن عبد القيس املعروف ببحريا الراهب,زيد بن عمرو بن نفيل
 , فإن هـؤالء ال يـدخلون يف مفهـوم الـصحابة.وهو ذاهب إىل الشام وآمن به قبل بعثته

 .)٢(ً مل يكن مبعوثا حني آمنوا به وصدقوه,صألن النبي 
 ألنه قـد لقـي النبـي , صحيحّ فام مثل به البعض هنا بورقة بن نوفل غري:وعىل هذا

 وهلذا فقد جزم ابن الـصالح بثبـوت , وجاءه الوحي,ص وآمن به بعد أن بعث ,ص
 .)٣(صحبته

 صًفصل آخر خرج به من لقيه يقظة مؤمنا به بعـد انتقالـه » حال حياته «:وقولنا
 قبـل أن , فقـد رآه وهـو مـسجى, أيب ذؤيـب اهلـذيل الـشاعر: مثـل,)٤(إىل الرفيق األعىل

 .)٥(ص يدفن
 ثـم ارتـد ,ًهو فصل آخر خرج به مـن لقيـه مؤمنـا بـه» ومات عىل اإليامن «:وقولنا

  . وقد تقدمت أمثلته, حتى املوت,واستمر عىل ردته
  .هذا بالنسبة لتعريف الصحايب عند مجهور املحدثني

 ص مـن لقـي النبـي :أما تعريف الصحايب عند مجهور الفقهـاء واألصـوليني فهـو
 عىل سـبيل التبـع , وطالت صحبته وكثر لقائه به, حال حياته, بعد بعثته,ًيقظة مؤمنا به

  . ومات عىل اإليامن,ً وإن مل يرو عنه شيئا, واألخذ عنه,له
                                                 

 ).٣٩:ص(, وحمارضات يف علوم احلديث )١/٧( اإلصابة )١(
  ).٣٩:ص(وحمارضات يف علوم احلديث ) ٧/٢٧( الزرقاين عىل املواهب )٢(
 ).٧/٢٧( الزرقاين عىل املواهب )٣(
 ).٤/٨٠(, وفتح املغيث )٨ −١/٧(, واإلصابة )٧/٧( فتح الباري )٤(
 ).٢/٣٦٤(اإلصابة :  انظر)٥(
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 ٦٣  بهات طال حوهلا اجلدلش 

  :رشح التعريف
 يف تعريف الـصحايب ,تقدم رشح ذلك وبيان ما فيه»  إلخ..من لقي النبي «:قوهلم

  .عند مجهور املحدثني
 ولقيـه ص يكـون الـصحايب قـد جـالس النبـي  أن:أي» طالت صحبته «:وقوهلم

  .ًكثريا
 فمـنهم مـن حـددها , طالـت صـحبته:وقد اختلف العلامء يف املدة التي يقـال فيهـا

ــأكثر ــسنة ف ــه ابــن املــسيب,ب ــشوكاين, وعلي ــه ال  وابــن اهلــامم واآللــويس , كــام نقلــه عن
 .)١(وغريهم

صـاحب التيـسري  كام نقله عن بعـض العلـامء ,ومنهم من حددها بستة أشهر فأكثر
 .)٢(والشوكاين واآللويس وغريهم

وال وجـه هلـذين ( : عىل هذين القولني بـام ذكـره حيـث قـال/وقد رد الشوكاين 
 الستلزامهام خـروج مجاعـة مـن الـصحابة الـذين رووا عنـه ومل يبقـوا لديـه إال ,القولني

 .)٣()ً وأيضا ال يدل عليهام دليل من لغة وال رشع,دون ذلك
 وإنـام هـي تطـول بحيـث يطلـق عليهـا اسـم ,أهنا ال حتدد بمقـدارومنهم من رأى 

  .ًالصحبة عرفا
  . وإليه ذهب اجلمهور من الفقهاء,وهذا هو القول الراجح واألصح عندهم

                                                 
ــة )٣/٦٦(, التحريــر, البــن اهلــامم )٧٠:ص( إرشــاد الفحــول, للــشوكاين )١( , اآللــويس يف أجوبتــه العراقي

 ).٩:ص(
 . املصادر السابقة)٢(
 ).٧٠:ص( إرشاد الفحول, للشوكاين, )٣(
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 ٦٤  بهات طال حوهلا اجلدلش 

هذا قيد إنـام جـيء بـه يف احلقيقـة لبيـان » عىل سبيل التبع له واألخذ عنه «:وقوهلم
كـون إال عـىل سـبيل املتابعـة لـه ً عرفـا ال يص ألن مـن طالـت صـحبته للنبـي ,الواقع

 إذ ال نعلـم أن هنـاك مـن أصـحاب ,ً وال يصح أن يكـون قيـدا لـه مفهـوم,واألخذ عنه
  .ً آخذا عنه,ً ومل يكن متابعا لهص من طالت صحبته للنبي صرسول اهللا 
 ,اختلـف مجهـور أهـل الفقـه واألصـول يف ذلـك» ًوإن مل يـرو عنـه شـيئا «:وقوهلم

 مثـل الـشوكاين ,ص الـصحبة ثبـوت الروايـة عـن الرسـول فمنهم من يشرتط لثبوت
 .)١(والسيوطي وغريمها

ومنهم من ذهب إىل أنـه ال يـشرتط لثبـوت الـصحبة ثبـوت الروايـة عـن الرسـول 
 .)٢( مثل القايض أيب يعىل الفراء واآلمدي والسبكي يف مجع اجلوامع وغريهم,ص

لروايــة لتحقــق مفهــوم  ألن القــول باشــرتاط ا;والقــول الــراجح هــو القــول الثــاين
الصحبة يؤدي إىل خروج كثري من الصحابة الـذين مل حتفـظ هلـم روايـة عـن رسـول اهللا 

 وقـد تقـدمت األمثلـة . مع اتفاق العلامء الذين ترمجوا للصحابة عىل عدهم فيهم,ص
  .عىل ذلك يف تعريف الصحايب عند مجهور املحدثني

تعريـف الـراجح للـصحايب هـو ومن خالل ما ذكرت نستطيع أن نقول اآلن بأن ال
 . واهللا أعلم. وذلك لسالمة أدلتهم وخلوها من االنتقاد,ما ذهب إليه مجهور املحدثني

 :صطريق إثبات الصحبة للرسول 
 : هناك طريقتان إلثبات الصحبة:نقول وباهللا التوفيق

  : وحتته أنواع− أي باخلرب − إثبات الصحبة بالنص :الطريقة األوىل
                                                 

 ).٢/١١٢(, تدريب الراوي )٧٠:ص( إرشاد الفحول )١(
, مجع اجلوامع, للـسبكي, )١/٢٧٥(لآلمدي, , اإلحكام, )٣/٩٨٩ص( العدة, للقايض أيب يعىل الفراء, )٢(

)٢/١٧٩.( 
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 ٦٥  بهات طال حوهلا اجلدلش 

z y x w v u  * : وذلك مثل قوله تعاىل:ريم القرآن الك−١

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
¬ « ª ©® & ]فهذا النص يثبت صحبة سيدنا أيب بكر الصديق .]٤٠:التوبة 

  .)١(ا حيث استقر اإلمجاع بأن املعني بالصاحب يف هذه اآلية هو أبو بكر ,ا
 فقــد ,ثبــوت صــحبة العــرشة املبــرشين باجلنــة وذلــك كــام يف : اخلــرب املتــواتر− ٢

 .)٢(صتواترت األخبار بثبوت صحبتهم لرسول اهللا 
كام يف صحبة عكاشة بـن حمـصن وأيب هريـرة وابـن عمـر وأيب  , اخلرب املشهور− ٣

سعيد اخلدري وأيب موسى األشعري وغـريهم الكثـري ممـن ال يرتـاب مـسلم يف إثبـات 
  .)٣(الصحبة هلم

  −: ويدخل حتته أربع طرق: اخلرب اآلحاد− ٤
 ,ص مع معارصته للنبـي , بطريق الرؤية أو السامعص رواية أحد عن النبي −أ 

 ص أو رأيـت النبـي , يقولص أخربين فالن أنه سمع النبي :كأن يقول أحد التابعني
 .)٤( كقول الزهري فيام رواه البخاري يف فتح مكة من صحيحه,يفعل كذا
 وقد افرتق العلامء يف هـذا الطريـق إىل , أنه صحايب إخبار الصحايب عن نفسه−ب 

  :أربع مذاهب
 وجرى عىل ذلك ابن عبد الرب ,ً أنه يقبل قوله مطلقا من غري رشط:املذهب األول

                                                 
 ). ١٦/٦٥( تفسري الرازي )١(
 ). ٣١٢ −٣/٣١١( راجع احلديث يف سنن الرتمذي )٢(
 ). ٣٩:ص( راجع دراسات تارخيية يف رجال احلديث )٣(
عـث ومـن الـذين قـالوا هبـذه الطريقـة ابـن كثـري يف البا). ٣/٦٤( راجع صحيح البخاري كتـاب املغـازي )٤(

 ). ٣/٩٧(, والسخاوي يف فتح املغيث )١٩٠:ص(احلثيث 
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 ٦٦  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١(كام نقله السخاوي
  −: أنه يقبل قوله برشطني:املذهب الثاين

  . أن يكون ذلك بعد ثبوت عدالته:األول
  .صمعارصته للنبي  أن يكون بعد ثبوت :الثاين

 .)٢( مجهور علامء األصول واحلديث:وممن جرى عىل ذلك وجزم به
 ص أنـه لـو أخـرب عـن النبـي ,والعلة يف صحة قبول إخباره عن نفسه أنه صحايب

  .)٣( فألن نقبل خربه عن نفسه أنه صحايب من باب أوىل,قبلنا روايته
 وإنـام ,ًرصة املمكنـة رشعـا املعـا:واملعارصة التي اشرتطوها يف إثبات الصحبة هي

ً ممكنة رشعا إذا ادعى الصحبة يف حدود مائـة وعـرش سـنني صتكون املعارصة للنبي 
 كـام ذكـر ذلـك احلـافظ ابـن , مـن مكـة املكرمـة إىل املدينـة املنـورةصمن هجرة النبي 

أرأيـتكم { : أنـه قـال يف آخـر حياتـه ألصـحابهص وذلك ملا صح عن النبـي ,)٤(حجر
 −إن عىل رأس مائة سنة منهـا ال يبقـى ممـن هـو عـىل ظهـر األرض أحـد  ف,ليلتكم هذه

  .)٥(}−يقصد من أصحابه 
 يقبـل  فإنـه ال,ومن هنا يتبني أن من ادعـى الـصحبة وكانـت املعـارصة غـري ممكنـة

                                                 
 ).٣/٩٩( فتح املغيث )١(
) ٨٩ص(, واملختـرص يف أصـول الفقـه البـن اللحـام )٢/٤٧٩(رشح الكوكب املنري البن النجار :  راجع)٢(

, )١/٨(, وابـن حجـر يف اإلصـابة )٣/١١(, ورشح األلفية للعراقي )٢/١٦٧(ومجع اجلوامع للسبكي 
 . , وغريهم الكثري)٣/٩٧(ي يف فتح املغيث والسخاو

 ). ٢/٤٧٩( راجع رشح الكوكب املنري البن النجار )٣(
 ).١/٨(اإلصابة :  انظر)٤(
 ). ١٩٦٥(, ومسلم برقم )٣٤ −١/٣٣( رواه البخاري )٥(
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 ٦٧  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١(قوله ويعترب يف ذلك من الكذابني
 وجرى عـىل هـذا القـول ابـن القطـان كـام , عدم قبول إنه صحايب:املذهب الثالث

 كـام ذكـره ابـن , وبه قال أبو عبد اهللا الـصريمي مـن احلنفيـة,)٢(نقل عنه ذلك الشوكاين 
  . وغريهم,)٤(ً وأيضا ممن يرى ذلك اإلمام البلقيني .)٣(النجار

ــوا ــة يثبتهــا لنفــسه: ذلــكوعلل ــة عالي ــدعي رتب ــه ي ــه مــتهم بأن  وهــي منــصب , أن
 .)٥(ً واإلنسان جمبول عىل طلبها قصدا للرشف,الصحابة

 , فمن ادعـى الـصحبة القـصرية قبـل منـه, قالوا بالتفصيل يف ذلك:املذهب الرابع
ؤيتـه لـه  أو ر,ص إذ ربام ال حيرضه حاله اجتامعـه بـالنبي ,ألهنا مما يتعذر إثباهتا بالنقل

 ; فال يقبل منه ذلـك, ومن ادعى الصحبة الطويلة وكثرة الرتدد يف السفر واحلرض,أحد
ــه,ألن مثــل ذلــك يــشاهد وينقــل ويــشتهر  كــام قــال بــذلك , فــال تثبــت صــحبته بقول

 .)٦(السخاوي
  : قول أحد الصحابة بصحبة آخر−ج 

 أو مــن ,ً إن فالنــا صــحايب: كــأن يقــول الــصحايب,وهــو إمــا أن يكــون بالتــرصيح
  .ص أو ممن صحب النبي ,األصحاب

                                                 
, وحمـارضات يف علـوم احلـديث )١/٩(اإلصـابة :  راجع األمثلة عىل من ادعـى أنـه صـحايب وظهـر كذبـه)١(

 ).٤٦:ص(, ودراسات تارخيية )١٣٩ −١/١٣٨(
 ).٧١:ص( إرشاد الفحول )٢(
 ).٢/٤٧٩( رشح الكوكب املنري )٣(
 ).٤٢٧:ص( حماسن االصطالح )٤(
 . , وغريهم الكثري)٣/٦٧(, وتيسري التحرير )٢/١٣(, ورشح خمترص الروضة )٦٢:ص(البلبل :  راجع)٥(
 ).٩٩ −٣/٩٨( فتح املغيث )٦(
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 ٦٨  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 أو سمع معي , كنت أنا وفالن عند النبي: كأن يقول,وإما أن يكون بطريق اللزوم
 غري أن هـذا الطريـق .ص أو دخلت أنا وفالن عىل النبي ,هذا احلديث فالن من النبي

ــة ــه الــصحبة إذا عــرف إســالم املــذكور يف تلــك احلال ــام يثبــت في ــا,األخــري إن ل  كــام ق
ــسخاوي ــات .)١(ال ــذي م ــدويس ال ــة ال ــن أيب مححم ــة ب ــصحبة مححم ــك ب ــوا ذل  ومثل
 .)٢( فشهد له أبو موسى األشعري,بأصبهان

 بأن الصحايب عدل فإن صـح لنـا :ويعلل لقبول قول الصحايب يف آخر أنه صحايب
ً فألن نقبل قوله حني خيرب أن فالنا صحايب مـن ,صأن نقبل قوله حني خيرب عن النبي 

  .ىلباب أو
  :ً إخبار أحد التابعني املوثقني عند أهل احلديث بأن فالنا صحايب−د 

 فـذهب مجاعـة مـنهم إىل قبـول ,اختلف العلامء من املحدثني واألصوليني يف ذلك
 .)٣( وغريهم, واحلافظ ابن حجر, ومنهم اإلمام السخاوي,قوله

 ,أخـرب عنـه وال يثبـت بـه صـحبة مـن ,وذهب مجاعة آخرون إىل أنه ال يقبـل قولـه
 .)٤(وممن ذهب إىل ذلك بعض رشاح اللمع عىل ما ذكره اإلمام السخاوي

 ,وكانت حجتهم يف هذا النفي أن التزكية إذا صدرت من مزك واحد غـري مقبولـة
 فكـام أن الـشهادة ال تـصح وال , ألن التزكيـة تلحـق بالـشهادة,بل البد فيهـا مـن اثنـني

 وألن ,لتزكيــة ال تقبــل إال مــن اثنــني فــأكثر فكــذلك ا,تتحقــق إال بمتعــدد اثنــني فــأكثر

                                                 
 .)٣/٩٦( فتح املغيث )١(
 ).٥٩ −٢/٥٨(, وأسد الغابة )١/٣٥٥(, واإلصابة )١/٧١( ذكر أخبار أصبهان أليب نعيم )٢(
 ).١/٨(, اإلصابة للحافظ ابن حجر )٣/٩٦( فتح املغيث, للسخاوي, )٣(
 ). ٣/٩٩( فتح املغيث )٤(
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 ٦٩  بهات طال حوهلا اجلدلش 

  .)١( إذ فيه زيادة ثقة,اشرتاط التعدد يف املزكي أوىل وأحوط من اإلفراد
 هو يف ما ذهب إليه أصحاب القول األول مـن قبـول :والقول الراجح إن شاء اهللا

 : وقد أجابوا عام ذكره النافون بام ييل.ً أن فالنا صحايب:تزكية التابعي الواحد
 بخالف الـشهادة فإهنـا , فال يشرتط فيها العدد, إن التزكية تتنزل منزلة احلكم− ١

 .)٢( فال يصح إحلاق التزكية بالشهادة,تكون عند احلكم فال بد فيها من العدد
 وحينئذ ال , إن التزكية إن كانت صادرة عن اجتهاد املزكي فهي بمنزلة احلكم− ٢

  .ة احلكم ألنه بمنزل,يشرتط التعدد يف املزكي
 , وكام يصح قبول خرب الواحد, ألنه بمثابة اخلرب, أن املزكي يكتفى فيه بواحد− ٣

 .)٣( ألنه بمنزلته,فكذلك يقبل قول املزكي
 واعتبـار ضـم قـول , أن اعتبار الواحد يف اجلرح والتعـديل أصـل متفـق عليـه− ٤

  .)٤(ًغريه إليه يستدعي دليال واألصل عدمه
 ألن اشـرتاط التعـدد قـد يـؤدي , اشرتاط التعدد يف املزكـي ينبغي القول بعدم− ٥

 .)٥( فكان عدم التعدد أوىل وأحوط,إىل تضييع بعض األحكام
  : إثبات الصحبة بعالمة من العالمات:الطريق الثاين
 غزوة مـن صّ أن يكون من يدعي الصحبة قد توىل يف عهد النبي :العالمة األوىل

ّوالسالم مل يؤمر عـىل غـزوة مـن غزواتـه إال مـن كـان  وذلك ألنه عليه الصالة ,غزواته
                                                 

 ). ٣/٥٨( راجع تيسري التحرير )١(
 ). ١٣٤:ص( نزهة النظر )٢(
 ).١/٢٩٥( رشح األلفية للعراقي )٣(
 ). ١/٢٧١( اإلحكام لآلمدي )٤(
 ). ٣/٥٨( تيسري التحرير )٥(
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 ٧٠  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١(من أصحابه
ّ أن يكـون املـدعي صـحبته ممـن أمـره أحـد اخللفـاء الراشـدين عـىل :العالمة الثانية

  .)٢(إحدى املغازي يف حروب الردة والفتوح
 أو ,صً أن يكون املدعي صحبته قد ثبت أن لـه ابنـا حنكـه النبـي :العالمة الثالثة

 فـدعا ص فإنه كان ال يولد ألحد مولود إال أتى بـه النبـي , أو دعا له,رأسهمسح عىل 
 .)٣( كام أخرجه احلاكم عن عبد الرمحن بن عوف عىل ما ذكره احلافظ ابن حجر,له

 أن يكون من يدعي صحبته ممن كان بمكة أو الطـائف سـنة عـرش :العالمة الرابعة
من كان بمكة أو الطائف سنة عـرش قـد  إذ من املعلوم عند املحدثني أن كل ,من اهلجرة

 ويف هـذه العالمـة ,)٤( فيكـون مـن الـصحابة, حجـة الـوداعصأسلم وحج مع النبي 
ً ألنه وإن سلم بإسالمهم مجيعا;نظر   .صّ فإنه ال يسلم بأن مجيعهم حجوا معه ,ّ

 أن يكون من يدعي صحبته من األوس أو اخلـزرج الـذين كـانوا :العالمة اخلامسة
 ومل يثبـت ,ً فقد ثبـت أهنـم دخلـوا يف اإلسـالم مجيعـا,صىل عهد رسول اهللا باملدينة ع

 .)٦)(٥(عن أحد منهم أنه ارتد عن اإلسالم
 .إذا عرفت هذا فيكون الكالم يف حديث احلوض

 وللعلامء ,ي فقد رواها عرشات الصحابة ,ال شك يف صحة روايات احلوض
 : منها,صب النبي يف تأويل هذه الروايات أقوال ليس منها أهنم أصحا

                                                 
 ). ٢٧:ص(, واملخترص يف علم رجال األثر )١/١٤٠(حمارضات يف علوم احلديث :  انظر)١(
 ). ١/٩( اإلصابة )٢(
 ). ١/٢٣٧( وانظر صحيح مسلم )٣(
 ).١/١٣٩(, وحمارضات يف علوم احلديث )١/٩( اإلصابة )٤(
 ).١/١٣٩(, وحمارضات يف علوم احلديث )١/٨( اإلصابة )٥(
 . مفهوم عدالة الصحابة, أليب عبد اهللا الذهبي)٦(
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 ٧١  بهات طال حوهلا اجلدلش 

ً ويرضب هلم مثال يف التـوراة , عن أقوام وحيمدهمQأنه كيف جيوز أن يرىض اهللا 
 إنـه : إال أن يقولواص وهو يعلم أهنم يرتدون عىل أعقاهبم بعد رسول اهللا ,واإلنجيل

 .مل يعلم وهذا هو رش الكافرين
 ممـن ال نـرصة ,ب وإنام ارتد قوم من جفـاة العـر, مل يرتد من الصحابة أحد:وقالوا
 )أصـيحايب( : ويـدل قولـه,ً وذلك ال يوجب قدحا يف الصحابة املشهورين,له يف الدين

  .)١(عىل قلة عددهم
 .وليس كل من ورد احلوض
 فعن أيب هريرة أنـه كـان حيـدث أن رسـول اهللا )رهط(وجاء يف رواية أخرى بلفظ 

 يـا :وض فـأقولمـن أصـحايب فيجلـون عـن احلـ رهط يرد عيل يوم القيامة{ : قالص
                                                 

دراسات يف والية الفقيه وفقـه الدولـة اإلسـالمية : ًانظر مثال:  مذكور يف كتب اإلمامية"أصيحايب" ولفظ )١(
ايل الـآليل , عـو)١/١٦٤(للمريجهـاين ) مـستدرك هنـج البالغـة(, مـصباح البالغـة )١/٤٧(للمنتظري 

ــور األحــسائي  ــن أيب مجه ــسرتي )١/٥٩(الب ــور اهللا الت ــة لن ــصوارم املهرق ــوار )١٠ص(, ال , بحــار األن
, أحاديث أم املؤمنني عائشة )٣/٤٠٨(, الغدير لألميني )٢٩/٥٦٦(, )٢٨/٢٢(, )٨/٢٧(للمجليس 

مل , معــا)٤٣٦, ٤٣٣(, أضــواء عــىل الــصحيحني ملحمــد صــادق النجمــي )٢/٢٨(ملرتــىض العــسكري 
, سـبل اهلـدى )١٩٨ص(, العـدد القويـة لعـيل بـن يوسـف احلـيل )١/٩٩(املدرستني ملرتىض العـسكري 

, تقويـة اإليـامن ملحمـد )١٦٤(, النصائح الكافية ملحمد بن عقيـل )١٠/٩٦(والرشاد للصاحلي الشامي 
 , رشح إحقــاق احلــق للــسيد املرعــيش)٣٩٥(, تقريــب املعــارف أليب الــصالح احللبــي )٦١(بــن عقيــل 

, الـصحابة يف )٨/٢٢٠(, االنتصار للعـاميل )٢٦:ص(مركز املصطفى : , آيات الغدير إعداد)١٨/٣٧(
, العـرتة والـصحابة يف الـسنة ملحمـد حيـاة األنـصاري )٧٠(القرآن والسنة والتاريخ إعداد مركز الرسالة 

ي عـرشية عـن , تنزيـه الـشيعة اإلثنـ)٧٦(, املنتخب من الصحاح الـستة ملحمـد حيـاة األنـصاري )٢/٧(
ــزي  ــل التربي ــب التجلي ــة أليب طال ــشبهات الواهي ــر )٢/٥٨٧(, )١/٢١٩(ال ــاالت جلعف , رســائل ومق

 – مؤسسة آل البيـت −, جملة تراثنا )١٥٩(, كذبوا عىل الشيعة ملحمد الريض الرضوي )٢٠٦(السبحاين 
 لعيل حممـد فـتح , فلك النجاة يف اإلمامة والصالة)٦٠٠(, وركبت السفينة ملروان خليفات )٥٠/١١٩(

 ).٤٠٧(, االنحرافات الكربى لسعيد أيوب )٦٤(الدين احلنفي 
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 ٧٢  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 إهنـم ارتـدوا عـىل أدبـارهم , أنك ال علم لك بـام أحـدثوا بعـدك: فيقول.رب أصحايب
 . كام هو معلوم ما دون العرشة من الرجال والرهط,)١(}القهقرى

 فالـصحبة اسـم , إنا ال نسلم أن املراد باألصحاب ما هـو املعلـوم يف عرفنـا:ومنها
 مل يقيـد ص والنبـي , والعـرف فيهـا خمتلـف,جنس ليس له حد يف الرشع وال يف اللغـة

ّالصحبة بقيد وال قدرها بقدر بل علـق احلكـم بمطلقهـا وال مطلـق هلـا إال ا ٍ ْ  بـل .لرؤيـةّ
 أصحاب : وهذا كام يقال ملقلدي أيب حنيفة, املتبعني لهصاملراد هبم مطلق املؤمنني به 

 وهكــذا وإن مل يكــن هنــاك رؤيــة , أصــحاب الــشافعي: وملقلــدي الــشافعي,أيب حنيفــة
 مـع أنـه بينـه , أصـحابنا: وكذا يقول الرجل للامضني املـوافقني لـه يف املـذهب,واجتامع

 هلم مـع عـدم رؤيـتهم يف الـدنيا بـسبب أمـارات ص ومعرفتة ,ننيوبينهم عدة من الس
 فهم الذين ارتدوا من , ولو سلمنا أن املراد هبم ما هو املعلوم يف العرف...تلوح عليهم

ِ لظن أهنم مل يرتدوا كام يؤذن به , أصحايب أصحايب: وقوله,األعراب عىل عهد الصديق ْ ُ
  .بعدك إنك ال تدري ما أحدثوا :ما قيل يف جوابه
 يف احلديث كام حيتمل أن يراد منـه مـن ذكـرت مـن مرتـدي ً)رجاال( إن :فإن قلت

 إن ما ورد يف حقهـم : أجيب? حيتمل أن يراد ما زعمه الطاعنون يف الصحابة,األعراب
  .من اآليات واآلحاديث وأقوال األئمة مانع من إرادة ما زعمه هؤالء

ا يف أولئـك املـذادين عـن حـوض النبـي وإذا ثبت هذا فاعلم أن العلامء قد اختلفو
  . غري مرادين بذلكي بعد اتفاقهم أن الصحابة −كام يف األحاديث− ص

هــل تــدري مــا { :صقـال النــووي يف رشح بعــض روايــات احلــديث عنــد قولــه 
 أن املـراد بـه :دها أحـ:هذا مما اختلف العلامء يف املـراد بـه عـىل أقـوال( :}أحدثوا بعدك

 للـسيام ص فينـادهيم النبـي , فيجوز أن حيرشوا بالغرة والتحجيل,املنافقون واملرتدون
                                                 

 ).٦٥٨٥( رواه البخاري برقم )١(
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 ٧٣  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 مل يموتـوا : أي, إن هؤالء بدلوا بعـدك, ليس هؤالء مما وعدت هبم: فيقال,التي عليهم
  ).عىل ما ظهر من إسالمهم

ٍوما من شك أن املنافقني ليسوا بحـال مـن أقـسام الـصحابة ولكـ  صن الرسـول ٍّ
» مـن صـاحبني «أو بــ» بأصـيحايب «ذكرهم وذكر املرتدين يف بعـض روايـات احلـديث

ًألهنم صحبوه ورأوه يف الـدنيا وذلـك تـصغريا هلـم وحتقـريا ال تعظـيام وال يقـول ذلـك  ً ً
ألصحابه من املهاجرين واألنصار الذين كانت هلم رواياته يف حقهم بـصيغة اإلجـالل 

 ص وذلك أن املنـافقني كـانوا يظهـرون اإلسـالم للنبـي .كريموالتقدير والتعظيم والت
 g f e d c b a `h k j i * :كـــام قـــال اهللا جـــل وعـــال

r q p o n m l &.  
 نعـم كـان يعـرف : فنقـول, كـان يعـرف املنـافقنيص إن النبـي :وقد يقـول قائـل

ــه حممــد ,بعــضهم ومل يكــن يعــرفهم كلهــم ــارك وتعــاىل لنبي  :ص ولــذلك قــال اهللا تب
* \` _ ^ ] ad c b ej i h g f k l 

mn & وكان يظن أن أولئك من أصحابه , ال يعلم مجيع املنافقنيص فبني أن النبي 
  .وليسوا كذلك بل هم من املنافقني

 وإن , ولـو مل يتابعـهصوهناك جواب ثالث وهو أن املعنى كل من صحب النبي 
هو معلوم رأس املنافقني وهو كان النبي يعلم ذلك كعبد اهللا بن أيب ابن سلول وهو كام 

 مـا مثلنـا : وهو الذي قـال, إلن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل:الذي قال
 ص فهـذا سـامه النبـي . سـمن كلبـك يأكلـك:ومثل حممد وأصحابه إال كام قال األول

 ولذلك إن تعريف الـصحابة بأنـه كـل مـن لقـي , فيكون هذا هو املقصود,من أصحابه
 .ًؤمنا به ومات عىل ذلك تعريف متأخرالنبي م
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 ٧٤  بهات طال حوهلا اجلدلش 

ًوأما كالم العرب كل من صحب الرجل فهـو مـن أصـحابه مـسلام أو غـري مـسلم 
 ولـذلك ملـا قـال عبـد اهللا بـن أيب ابـن سـلول كلمتـه .متبع له أو غري متبع هذا أمـر آخـر

 :ل ملا بلغته هذه الكلمة قاصقام عمر إىل النبي » ليخرجن األعز منها األذل «:اخلبيثة
 : ال يقول النـاس,ال يا عمر{ :ص فقال , دعني أرضب عنق هذا املنافق!يا رسول اهللا

 فسامه من أصحابه صلوات اهللا وسـالمه عليـه وهـو رأس ,)١(}إن حممدا يقتل أصحابه
  .يبة  فهو غري داخل فالذين نحن نسميهم صحا,املنافقني

 ثـم ارتـد بعـده ص أن املراد من كان يف زمن النبي :والثاين( :/ثم قال النووي 
 يف حياتـه مـن ص ملا كان يعرفه , وإن مل يكن عليهم سيام الوضوء,صفينادهيم النبي 

 ). ارتدوا بعدك: فيقال,إسالمهم
 )جممـع البيـان( يف تفـسريه )وهـو من أكابر علامء الشيعة(يقول الفضل الطربسـي 

آل [ & ® ¯ ° ± ² ³ ´ * :عنـــــد تفـــــسري قولــــــه تعــــــاىل

 فذكر أربعة أقوال وذكر يف آخرهـا أهنـم )اختلف فيمن عنوا به عىل أقوال( :]١٠٦:عمران
 :فقال» االرتداد «أهل البدع واألهـواء مـن هـذه األمـة ثم استدل عىل ذلك من حديث

ومثله عـن قتـادة أهنـم  × ألهواء من هذه األمة عن عيلورابعها أهنم أهل البدع وا(
والذي نفيس بيده لريدن عـىل { : أنه قالص ويروى عن النبي ,الذين كفروا باالرتداد

 أصحايب أصحايب :احلوض ممن صحبني أقوام حتى إذا رأيتهم اختلجوا دوين فألقولن
 }أعقـاهبم القهقـرى إهنـم ارتـدوا عـىل , إنك ال تدري ما أحدثوا بعـد: فيقال.أصحايب

ج ويـروي عـن النبـي أهنـم  هـم اخلـوار:ذكره الثعلبي يف تفسريه فقال أبو أمامة البـاهيل
 .)٢(..)يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية

                                                 
 ).٢٥٨٤(, ومسلم برقم )٣٥١٨( رواه البخاري برقم )١(
 ).١/٣٨٢(, تفسري نور الثقلني للحويزي )٢/٣٦٠( تفسري جممع البيان للطربيس )٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٧٥  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 أن املـراد بـه أصـحاب املعـايص والكبـائر الـذين :والثالـث( :/ثم قال النـووي 
 وعىل هذا , وأصحاب البدع الذين مل خيرجوا ببدعتهم عن اإلسالم,ماتوا عىل التوحيد

 Q ثـم يـرمحهم اهللا , أن يـذادوا عقوبـة هلـم جيـوز,ال يقطع هلؤالء الذين يـذادون بالنـار
   .)١( )فيدخلهم اجلنة بغري عذاب
  .− رمحهام اهللا تعاىل − القرطبي وابن حجر ,ً أو قريبا منها,ونقل هذه األقوال

 وال يمتنـع أن يكـون أولئـك املـذادون عــن احلـوض هـم مـن جممـوع تلــك :قلـت
 صففـي بعـضها يقـول النبـي  , فـإن الروايـات حمتملـة لكـل هـذا,األصناف املذكورة

سـيؤخذ أنـاس { : ويف بعـضها يقـول,)−بالتـصغري−أصيحايب ( أو )أصحايب( :فأقول
ّلريدن عيل أقـوام أعـرفهم { : ويف بعضها يقول} يا ريب مني ومن أمتي:من دوين فأقول

  . وظاهر ذلك أن املذادين ليسوا طائفة واحدة,}ويعرفوين
 , فإن العقوبات يف الرشع تكون بحسب الـذنوب,وهذا هو الذي تقتضيه احلكمة

  .فيجتمع يف العقوبة الواحدة كل من استوجبها من أصحاب ذلك الذنب
سري قولـه  يف تفـبكام روى عن طائفة من الـصحابة مـنهم عمـر وابـن عبـاس 

أشـباههم جيـيء أصـحاب  «: قالوا:]٢٢:الصافات[ & ÇË Ê É È * :تعاىل
 وأصـحاب اخلمـر مـع , وأصـحاب الربـا مـع أصـحاب الربـا,الزنا مع أصـحاب الزنـا

 قـد بـني أن سـبب الـذود عـن احلـوض هـو ص وإذا كـان النبـي ,)٢(»أصحاب اخلمـر
 : أو اإلحداث يف الدين كـام يف قولـه,}تدوا عىل أدبارهمإهنم ار{ :االرتداد كام يف قوله

ُ فمقتىض ذلك هو أن يـذاد عـن احلـوض كـل مرتـد ,}إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك{

                                                 
 ).١٣٧−٣/١٣٦( رشح النووي عىل صحيح مسلم )١(
 ).٤/٧(تفسري ابن كثري :  انظر)٢(
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 ٧٦  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 أو مـن كـان بعـد , مـن األعـرابصعن الدين سواء أكان ممن ارتد بعد مـوت النبـي 
  . يشاركهم يف هذا أهل اإلحداث وهم املبتدعة,ذلك

  .وهذا هو ظاهر قول بعض أهل العلم
وكل من أحدث يف الدين ما ال يرضاه اهللا ومل يـأذن بـه اهللا ( :/قال ابن عبد الرب 

ً وأشـدهم طـردا مـن خـالف . واهللا أعلـم,فهو من املطرودين عن احلوض املبعدين عنه
 والـروافض عـىل ,ني وفارق سـبيلهم مثـل اخلـوارج عـىل اخـتالف الفـرقمجاعة املسلم
 وكـذلك الظلمـة , فهؤالء كلهـم يبـدلون, واملعتزلة عىل أصناف أهوائها,تباين ضالهلا

املرسفون يف اجلـور والظلـم وتطمـيس احلـق وقتـل أهلـه وإذالهلـم واملعلنـون بالكبـائر 
 كـل هـؤالء خيـاف علـيهم أن ;لبـدعاملستخفون باملعايص ومجيع أهل الزيغ واألهواء وا

 .)١()يكونوا عنوا هبذا اخلرب
 فكـل مـن −رمحة اهللا عليهم أمجعني−قال علامؤنا ( : يف التذكرة/وقال القرطبي 
 فهو مـن املطـرودين عـن , ومل يأذن به اهللا, أو أحدث فيه ما ال يرضاه,ارتد عن دين اهللا

 , املـسلمني وفـارق سـبيلهمً وأشـدهم طـردا مـن خـالف مجاعـة,احلوض املبعدين عنـه
 واملعتزلـة عـىل أصـناف , والروافض عىل تبـاين ضـالهلا,كاخلوارج عىل اختالف فرقها

  .)٢() فهؤالء كلهم مبدلون,أهوائها
 فالـذود ,وإذا ما تقرر هذا ظهرت براءة الصحابة من كل ما يـرميهم بـه أعـداؤهم

حابة من أبعد الناس عن  والص,عن احلوض إنام هو بسبب الردة أو اإلحداث يف الدين
 بل هم أعداء املرتدين الذين قاتلوهم وحاربوهم يف أصعب الظروف وأحرجها ,ذلك

 عىل ما روى الطربي يف تارخيه بسنده عن عروة بن الزبري عن أبيه صبعد موت النبي 
                                                 

 ).٢٠/٢٦٢( التمهيد )١(
 ).١/٣٤٨( التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة )٢(
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 ٧٧  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 وارشأبـت , ونجـم النفـاق,قد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة يف كل قبيلـة( :قال
 وقلتهم ص لفقد نبيهم ,ارى واملسلمون كالغنم يف الليلة املطرية الشاتيةاليهود والنص
  .)١()وكثرة عدوهم

ً هلــؤالء املرتــدين وقــاتلوهم قتــاال عظــيام صومــع هــذا تــصدى أصــحاب النبــي  ً
 وقتـل مـنهم , فعاد للدين من أهل الردة مـن عـاد,وناجزوهم حتى أظهرهم اهللا عليهم

 وجـزاهم عـن ي وهيبتـه عـىل أيـدي الـصحابة  وعاد لإلسالم عزه وقوتـه,من قتل
  .اإلسالم خري اجلزاء

 ودعت بنـو حنيفـة إىل نبـوة ,وارتد قوم فرجعوا عن اإلسالم( :يقول سعد القمي
 فبعـث أبـو بكـر إلـيهم اخليـول ^ وقد كان ادعى النبـوة يف حيـاة رسـول اهللا ,مسيلمة

ُل مـن قتـل ورجـع مـن رجـع ُ فقـاتلهم وقتـ,عليها خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي
 .)٢()ّمنهم إىل أيب بكر فسموا أهل الردة

 إىل −أي عندما ارتد مـن ارتـد مـن العـرب−فمشيت عند ذلك« :اوقال عيل 
 وكانت كلمـة اهللا , وهنضت يف تلك األحداث حتى زاغ الباطل وزهق,أيب بكر فبايعته

 , وسدد وقارب واقتصدّ فتوىل أبو بكر تلك األمور فيرس,هي العليا ولو كره الكافرون
ًفصحبته مناصحا وأطعته فيام أطاع اهللا فيه جاهدا ً«)٣(. 

 مـن أكـرب الـشواهد ,وهذه املواقف العظيمة للصحابة من أهل الردة وأهـل البـدع
 وجهـادهم أعدائـه , وحسن بالئهم يف الدين, وقوة إيامهنم,الظاهرة عىل صدق تدينهم

                                                 
 ).٢/٢٤٥( تاريخ األمم وامللوك )١(
 ). ٤:ص( املقاالت والفرق لسعد القمي )٢(
دى لعــيل البحــراين , منــار اهلــ)١/٣٠٧( الغــارت أليب إســحاق إبــراهيم الثقفــي الكــويف األصــبهاين )٣(

 ).٣/٥٣٢(, ناسخ التواريخ للمريزا تقي )٣٧٣:ص(
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 ٧٨  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 األمر الذي يظهر بـه ,م السنة وقمع البدعة حتى أقام اهللا هب,صبعد موت رسول اهللا 
 بـل .ص والذود عـن حـوض النبـي ,كذهبم يف رميهم هلم بالردة واإلحداث يف الدين

 وقيـامهم بـأمر الـدين بعـد ,هم أوىل الناس بحوض نبيهم حلسن صحبتهم له يف حياتـه
 .وفاته

 ّلريدن عيل ناس من أصحايب احلوض حتى{ :صوال يشكل عىل هذا قول النبي 
 ثـم , وهـم عـىل دينـهص فهـؤالء هـم مـن مـات النبـي )١(}إذا عرفتهم اختلجوا دوين

 فهـؤالء يف ,ص كام ارتدت كثري من قبائل العرب بعـد مـوت النبـي ,ارتدوا بعد ذلك
 ثم ارتدوا بعد وفاته ولـذا يقـال , دينه ألنه مات وهم عىل, من أصحابهصعلم النبي 

إنـك ال علـم لـك بـام { : ويف بعـض الروايـات,}إنك ال تدري ما أحـدثوا بعـدك{ :له
 فظـاهر أن هـذا يف حـق املرتـدين )٢( }أحدثوا بعدك إهنم ارتدوا عىل أدبـارهم القهقـرى

 الـذين قـاموا بـأمر الـدين بعـد نبـيهم ص وأين أصحاب النبـي .صبعد موت النبي 
 حتى , وفتحوا بذلك األمصار, وجاهدوا الكفار واملنافقني, فقاتلوا املرتدين,خري قيام

  . من أولئك املنقلبني عىل أدبارهم,ًعم دين اهللا كثريا من األمصار
 وال يـشملهم مـصطلح ,وهؤالء املرتدون ال يدخلون عند أهل السنة يف الصحابة

 صمـن لقـي النبـي ( : فالصحايب كام عرفـه العلـامء املحققـون. إذا ما أطلق)الصحبة(
  ).ًمؤمنا به ومات عىل اإلسالم

 واالحتجـاج )٣(}فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل الـنعم{ :صوأما قول النبي 
 )مـنهم( : ألن الضمري يف قولـه,به عىل تكفري الصحابة إال القليل منهم فال حجة له فيه

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 . سبق خترجيه)٢(
 ).٦٥٨٧( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٧٩  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 فال خيلص مـنهم ,إنام يرجع عىل أولئك القوم الذين يدنون من احلوض ثم يذادون عنه
 حتى ,نا قائم فإذا زمرةبينام أ{ : وهذا ظاهر من سياق احلديث فإن نصه,إليه إال القليل

ّ هلـم فقلـت:إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال  , إىل النـار واهللا: قـال? أيـن:َ
 ثم إذا زمرة حتى إذا , إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى: قال? وما شأهنم:قلت

 , إىل النـار واهللا: قـال? أيـن: قلـت, هلـم: فقـال,عرفتهم خرج رجل مـن بينـي وبيـنهم
 فـال أراه خيلـص مـنهم إال , إهنم ارتدوا عـىل أدبـارهم القهقـرى: قال? ما شأهنم:لتق

َمثل مهل النعم َ{.  
ً وإنـام ذكـر زمـرا مـن الرجـال يـذادون مـن دون ,فليس يف احلديث للصحابة ذكـر

  .احلوض ثم ال يصل إليه منهم إال القليل
 خيلـص مـنهم إال مثـل فـال أراه{ : يف رشح احلـديث عنـد قولـه/قال ابن حجر 

 ...يعني من هؤالء الذين دنوا من احلوض وكـادوا يردونـه فـصدوا عنـه( :}ََمهل النعم
َ ألن اهلمل يف اإلبل قليل بالنسبة لغريه,واملعنى ال يرده منهم إال القليل َ()١(. 

فهم لـيس بالـرضورة أنـه عـرفهم بأعيـاهنم بـل وأما القـول أن يف احلـديث أنـه عـر
بمميزات خاصة كام يوضحها احلديث الذي أخرجه مسلم يف صحيحه عـن أيب هريـرة 

َّترد عيل أمتي احلوض وأنا أذود الناس عنـه كـام يـذود { : قالص أن رسول اهللا ا
 ألحـد  نعم لكم سيام ليست: قال? يا نبي اهللا أتعرفنا: قالوا,الرجل إبل الرجل عن إبله

ً تردون عيل غرا حمجلـني مـن آثـار الوضـوء,غريكم َّ وليـصدن عنـي طائفـة مـنكم فـال .ّ ُ
 وهـل تـدري مـا : يـا رب هـؤالء مـن أصـحايب فيجبنـي ملـك فيقـول: فـأقول,يصلون

 .)٢(}?أحدثوا بعدك
                                                 

 ).١١/٤٧٥( فتح الباري البن حجر )١(
 ). ٢٤٧( صحيح مسلم رقم )٢(
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 ٨٠  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 : وقولـه,فهذا احلديث يفيد أن أهل األهواء والنفاق حيـرشون بـالغرة والتحجيـل
ً ميم اجلمع وهـذا يعنـي أهنـم حيـرشون مجيعـا بـنفس سـيام املـؤمنني كـام يف  امليم)منكم(

 فـدل عـىل .)١(} وتبقـى هـذه األمـة فيهـا منافقوهـا...{ :صحديث الرصاط يف قوله 
 .أهنم حيرشون مع املؤمنني

 إن : وقـاليبيـت  لو قال أحد النواصب وهـم الـذين يبغـضون آل ال:ًوأخريا
هؤالء الذين ارتدوا وهؤالء الذين يـذادون عـن احلـوض هـم عـيل واحلـسن واحلـسني 

  !??كيف تردون عليهم
  . ليسوا من هؤالء بل هؤالء جاءت فيهم فضائل:الرد عليهم بأن نقول هلم

 فـام الـذي خيـرج , أبو بكر وعمر وعثامن وأبو عبيدة جـاءت فـيهم فـضائل:فنقول
 !! بكر وعمرًعليا ويدخل أبا

  .صًفالقصد إذا أن حديث احلوض ال يشمل أصحاب النبي 

                                                 
 ).١٨٢(, ومسلم برقم )٨٠٦( رواه البخاري برقم )١(
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 ٨١  بهات طال حوهلا اجلدلش 

  
رزي
ّ َ
رزيِ
ّ َ
ِة اخلميسِ

َ ُ
ِة اخلميس

َ ُ
  

  
 حديث رزية يًمن الشبهات التي يثريها ويرددها كثريا الطاعنون يف الصحابة 

 :اخلميس
ملـا { : أنـه قـالبوغريمها من حـديث ابـن عبـاس فقد روى البخاري ومسلم 

ً هلمـوا أكتـب لكـم كتابـا ال :صقال النبـي  ويف البيت رجال فصحرض رسول اهللا 
 , وعنـدكم القـرآن, قـد غلبـه الوجـعص إن رسـول اهللا : فقـال بعـضهم,تضلوا بعـده

 قربوا يكتب لكم : فمنهم من يقول, فاختلف أهل البيت واختصموا,حسبنا كتاب اهللا
ال  قـ. فلـام أكثـروا اللغـو واالخـتالف, ومنهم من يقول غري ذلك,ًكتابا ال تضلوا بعده

 إن الرزية كل الرزيـة مـا : فكان ابن عباس يقول: قال عبيد اهللا. قوموا:صرسول اهللا 
 .)١(} وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب الختالفهم ولغطهمصحال بني رسول اهللا 

 إلـخ هـو عمـر ... قد غلبـه الوجـع:صويف رواية مسلم أن القائل إن رسول اهللا 
 .)٢(ا

 ,يـوم اخلمـيس ومـا يـوم اخلمـيس{ : قـالبعبـاس ويف رواية أخرى عن ابن 
ً ائتــوين أكتــب لكــم كتابــا لــن تــضلوا بعــده أبــدا: وجعــه فقــالصاشــتد برســول اهللا  ً. 

َ أهجر? ما شأنه: فقالوا, وال ينبغي عند نبي نزاع,فتنازعوا َ ُ استفهموه,َ ِْ ْ  فذهبوا يـردون ,َ
 : قـال,أوصـاهم بـثالث و, دعـوين فالـذي أنـا فيـه خـري ممـا تـدعونني إليـه: فقال,عليه

                                                 
 ).٤٤٣٢( رواه البخاري )١(
 ).١٦٣٧( صحيح مسلم برقم )٢(
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 ٨٢  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 وسكت , وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم,أخرجوا املرشكني من جزيرة العرب
  .)١(} فنسيتها: أو قال,عن الثالثة
  :فقالوا

 , مـن كتابـة الكتـابصأن اختالف الصحابة هذا هو الذي منـع رسـول اهللا  •
 ذلـك بقـول ابـن عبـاس  واسـتدل عـىل,وبالتايل حرم األمة مـن العـصمة مـن الـضاللة

 وبـني أن يكتـب هلـم ذلـك صإن الرزية كل الرزية ما حـال بـني رسـول اهللا { :ب
  .}الكتاب
 .ا أراد أن ينص عىل خالفة عيل صأن الرسول  •
 : ثــم قــال,)إنــه هيجــر( : وقــالصلــذي عــارض رســول اهللا أن عمــر هــو ا •

 وأن تعليل أهل السنة بأن عمر قـال ذلـك شـفقة ).حسبنا كتاب اهللا( ,)عندكم القرآن(
  .ً ال يقبله بسطاء العقول فضال عن العلامءصعىل رسول اهللا 

 ولـذلك رأى ,أن األكثرية الساحقة من الصحابة كانت عـىل قـول عمـر ذلـك •
  . ألنه علم بأهنم لن يمتثلوه بعد موته,دم جدوى كتابة الكتاب عصرسول اهللا 

 باهلجر صأن الصحابة يف هذه احلادثة تعدوا حدود رفع األصوات إىل رميه  •
 .واهلذيان

 :ردود العلامء عىل هذه الشبهة
 فغــضب صالقــول بــأن الــصحابة اختلفــوا ومــنهم مــن عــىص أمــر رســول اهللا 

 وقد كـان سـببه اخـتالف يف فهـم ,اختالفهم فثابت أما : فيقال...وأخرجهم من البيت
  . ومراده ال عصيانه,صقول الرسول 

                                                 
 ). ١٦٣٧(, ومسلم برقم )٤٤٣١( رواه البخاري برقم )١(
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 ٨٣  بهات طال حوهلا اجلدلش 

وسبب ذلك أن ذلـك كلـه إنـام محـل عليـه ( : يف سبب اختالفهم/قال القرطبي 
 واآلخـر , أو أحـدمها مـصيب, وكل جمتهد مصيب, والقصد الصالح,االجتهاد املسوغ

 .)١( )غري مأثوم بل مأجور كام قررناه يف األصول
دعوين فالذي أنا فيه { : مل يعنفهم وال ذمهم بل قال للجميعصثم ذكر أن النبي 

ال يصلني { :ص وهذا نحو ما جرى هلم يوم األحزاب حيث قال هلم الرسول .}خري
 , فصلوا دون بني قريظة, فتخوف ناس فوات الوقت)٢(}أحد العرص إال يف بني قريظة

 .)٣(  فام عنف أحد الفريقنيص ال نصيل إال حيث أمرنا رسول اهللا :وقال آخرون
ــازري  ــه امل ــد نب ــال/وق ــذا فق ــصحابة ( : عــىل وجــه اخــتالفهم ه ــام جــاز لل إن

 ما ينقلها  ألن األوامر قد يقارهنا, مع رصيح أمره هلم بذلك,االختالف يف هذا الكتاب
 بـل عـىل , دلت عىل أن األمر لـيس عـىل التحـتم, فكأنه ظهرت منه قرينة,من الوجوب

 ملا قام عنده من القـرائن بأنـه , وصمم عمر عىل االمتناع, فاختلف اجتهادهم,االختيار
 , كـان إمـا بـالوحي وإمـا باالجتهـادص وعزمـه , قال ذلك عن غري قصد جـازمص

 وفيه حجة ملن قال باالجتهـاد ,الوحي وإال فباالجتهادوكذلك تركه إن كان بالوحي فب
 .)٤( )يف الرشعيات

 وإذا كـان , ومـرادهصفتبني أن اختالفهم ناشئ عن اجتهاد يف فهم كـالم النبـي 
ًعلامء األمة من بعدهم قد اختلفوا يف فهم النصوص اختالفا كبريا يف مـسائل كثـرية إىل  ً

                                                 
 ). ٤/٥٥٩( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )١(
 ).١٧٧٠(, ومسلم برقم )٩٤٦( رواه البخاري برقم )٢(
 ). ٤/٥٥٩( املفهم )٣(
, )١١/٩٢(لنـووي يف رشحـه لـصحيح مـسلم , كـام نقلـه ا)٨/١٣٤( نقله عنه ابن حجر يف فـتح البـاري )٤(

ًوبينهام اختالف يسري, والذي يظهر أن يف نقل ابن حجر ترصفا واختصارا ً. 
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 ٨٤  بهات طال حوهلا اجلدلش 

َأقوال متعددة ومل يذموا بذلك ملـا تـضا  بـل ,فرت بـه النـصوص مـن رفـع احلـرج عـنهمُ
 بـاختالفهم يف ص فكيـف يـذم أصـحاب النبـي ,أجرهم عىل االجتهاد عىل كل حـال

ً ومل يعنف أحدا مـنهم بـل أخـذ ص بعد أن عذرهم رسول اهللا ,مسألة جزئية جمتهدين
 . ورجع إىل قوهلا فيه,بقول الطائفة املانعة من كتابة الكتاب

ان الرزية كـل الرزيـة مـا حـال بـني رسـول اهللا { :ن عباسوأما استدالهلم بقول اب
  . فال حجة له فيه,} وبني أن يكتب هلم ذلك الكتابص

 وهـو ,ائـل كـان رزيـةيقتـيض أن احل( : يف معنـاه/قال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة 
 فإنه لو كـان هنـاك كتـاب , واشتبه عليه األمر,رزية يف حق من شك يف خالفة الصديق

 .)١( ) وهللا احلمد, فأما من علم أن خالفته حق فال رزية يف حقه,لزال الشك
 مــا قــال ذلــك إال بعــد ظهــور أهــل األهــواء بويوضــح هــذا أن ابــن عبــاس 

 واحلـافظ )٢(ص عىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيميـة وقد ن. من اخلوارج وغريهم,والبدع
 .)٣(  ابن حجر

ــه ــادا من ــه اجته ــاس هــذا قال ــن عب ــضا فقــول اب ًوأي  وهــو معــارض بقــول عمــر ,ً
 بل هـو معـارض .)٤(  قاله ابن حجر.ً وقد كان عمر أفقه من ابن عباس قطعا,واجتهاده
أهـل البيـت فـاختلف { : كـام جـاء يف احلـديث, وطائفة مـن الـصحابة معـه,بقول عمر
 ومنهم من يقـول ,ً قربوا يكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده: فمنهم من يقول,واختصموا
  .)٥(}غري ذلك

                                                 
   ).٩. ٦/٢٥( منهاج السنة )١(
 ).٦/٣١( منهاج السنة )٢(
 ). ١/٢٠٩( فتح الباري )٣(
 ). ٨/١٣٤(فتح البارى :  انظر)٤(
 . سبق خترجيه)٥(
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 ٨٥  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 ص فإنه ,ركه كتابة الكتاب له بعد ذلك وتصويعضد هذا القول موافقة النبي 
ً وقد ثبت أنه عاش بعد ذلـك أيامـا ,لو أراد أن يكتب الكتاب ما استطاع أحد أن يمنعه

  .ًباتفاق املسلمني فلم يكتب شيئا
وينبغي عىل املسلم أن حيمل كالم الصحابة عىل أحسن املحامل إن كان الكالم أو 

 ص بـل قـد أقـرهم النبـي , زكـاهم السيام أن اهللا تبارك وتعاىل قـد,الفعل حيتمل ذلك
  .عىل ذلك وما كان النبي ليقر الباطل

 ا أراد بـذلك الكتـاب أن يـنص عـىل خالفـة عـيل صوأما القول بأن النبـي 
َّ ونـصبه , قد نص عىل خالفة عـيلص إن النبي : فاإلمامية يقولون.فمردود من وجوه

اعهم عـىل هـذه العقيـدة  وقـد نقـل إمجـ.ًوصيا من بعده بأمر اهللا له قبل حادثـة الكتـاب
ــال ــه حيــث ق ــد يف مقاالت ــة عــىل أن رســول اهللا ( :شــيخهم املفي  9واتفقــت اإلمامي

 وأن مـن دفـع , ونص عليه باإلمامة بعـد وفاتـه, يف حياته×استخلف أمري املؤمنني 
 .)١( )ًذلك دفع فرضا من الدين

خالفـة ومن توهم أن هذا الكتـاب كـان ب( :/ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 أمـا أهـل الـسنة فمتفقـون , من علامء السنة والشيعة,عيل فهو ضال باتفاق عامة الناس

ً وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو املستحق لإلمامـة ,عىل تفضيل أيب بكر وتقديمه
ً إنه قد نص عىل إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا:فيقولون ً ً  وحينئذ فلـم يكـن ,ً

 .)٢( )ابحيتاج إىل كت
َ قـد أراد مـن ذلـك الكتـاب الـنص عـىل خالفـة عـيل يف ذلـك صفإذا كان النبـي  َّ

                                                 
 ).٤٤:ص( أوائل املقاالت )١(
 ).٦/٢٥( منهاج السنة )٢(
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 ٨٦  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 إذ ال معنـى للـنص , دل هذا عىل عدم نصه عليهـا قبـل ذلـك,الوقت املتأخر من حياته
 , مات ومل يكتـب ذلـك الكتـابص وإذا ثبت باتفاق املسلمني أن النبي ,عليها مرتني

  .بطلت دعوى الوصية من أصلها
 , مـن ذلـك الكتـابص فليعلم أن العلامء اختلفوا يف مـراد النبـي :ا تقرر هذاوإذ

ً أراد أن يكتب كتابـا يـنص فيـه عـىل األحكـام لريتفـع صفذهب بعضهم إىل أن النبي 
 .)١(  نقله النووي وابن حجر عن بعض أهل العلم.االختالف
 وقـد ,ن بيان ما يرجعـون إليـه عنـد وقـوع الفـت: من الكتابص إن مراده :وقيل

 .)٢( ذكر هذا القرطبي ضمن االحتامالت املرادة من الكتاب
 , وهو إخراج املرشكني من جزيـرة العـرب, إن املراد بيان كيفية تدبري امللك:وقيل

 .)٣( وهبـذا قـال الـدهلوي. وجتهيـز جـيش أسـامة,وإجازة الوفد بنحو مـا كـان جييـزهم
 . ابن عباس املتقدم أوىص به يف حديثصًمستدال عىل ذلك بام كان النبي 

 أراد أن ينص عىل استخالف أيب ص أن النبي :والذي عليه أكثر العلامء املحققني
  .ًثم ترك ذلك اعتامدا عىل ما علمه من تقدير اهللا تعاىل ابكر 

 وإليــه ذهــب )٤(وقــد حكــى هــذا القــول ســفيان بــن عيينــة عــن أهــل العلــم قبلــه
  .)٧(السويدي و,)٦( وشيخ اإلسالم ابن تيمية,)٥(القرطبي

                                                 
 ).١/٢٠٩(, وفتح الباري البن حجر )١١/٩٠( رشح صحيح مسلم للنووي )١(
 ).٤/٥٥٨( املفهم )٢(
 ).٢٥١:ص( خمترص التحفة اإلثني عرشية )٣(
 ).١١/٩٠( رشح صحيح مسلم للنووي )٤(
 ).٤/٥٥٨( املفهم )٥(
 ).٣١٦ −٢٤ −٦/٢٣( منهاج السنة )٦(
 ).٢/٤٨(صاحب سالسل احلديد  الصارم احلديد يف عنق )٧(
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 ٨٧  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 أن الكتاب كان يف أمر اخلالفة وتعيينها من غري أن يشري إىل :وذكر القايض عياض
 .)١( أيب بكر

 لوقد استدل من قال هبذا القول بام جـاء يف الـصحيحني مـن حـديث عائـشة 
 فـإين أخـاف ,ً حتى أكتب كتابـا,ادعي يل أبا بكر وأخاك{ :ص قال رسول اهللا :قالت

 .)٢( } ويأبى اهللا واملؤمنون إال أبا بكر, أنا أوىل:قول قائل وي,أن يتمنى متمن
وأمـا قـصة الكتـاب الـذي كـان رسـول اهللا ( :اقال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة 

 ثـم سـاق ,)٣()لً فقد جاء مبينا كام يف الـصحيحني عـن عائـشة ,ريد أن يكتبه يص
  .احلديث

 ليس فيها قول واحد يؤيد ما ذهب إليه من ,فهذه أقوال أهل العلم املعتد بأقواهلم
 .محل هذه الروايات عىل أهنا من املطاعن يف الصحابة

 : وقـال,ا يقـول بأنـه ال يعـي مـص قد اهتم رسول اهللا ا بأن عمر وأما القول
  ).حسبنا كتاب اهللا( ,)عندكم كتاب اهللا( : وقال, ومل يمتثل قوله)إنه هيجر(

ً أصـال وإنـام قاهلـا بعـض ا ال تثبت عن عمر )أهجر( أن هذه اللفظة :فجوابه
من حرض احلادثة من غري أن تعني الروايات الـواردة يف الـصحيحني وإنـام الثابـت فيهـا 

 وهلذا أنكـر بعـض العلـامء . هكذا بصيغة اجلمع دون اإلفراد,} ما شأنه أهجر:فقالوا{
  .أن تكون هذه اللفظة من كالم عمر

 , التي ذكرهـا القرطبـي,ويظهر يل ترجيح ثالث االحتامالت( :/قال ابن حجر 
  وكـان يعهـد أن مـن اشـتد عليـه,ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله يف اإلسالم

                                                 
 ).٢/٨٩٠( الشفا بتعريف حقوق املصطفى )١(
 ).٧٢١٧( برقم − مع اختالف يف اللفظ−, وروى البخاري )٢٣٨٧( رواه مسلم برقم )٢(
 ).٦/٢٣( منهاج السنة )٣(
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 ٨٨  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١() قد يشتغل به عن حترير ما يريد,الوجع
من أين يثبت أن قائل هذا القول هـو عمـر مـع أنـه وقـع يف ( :/وقال الدهلوي 

 .)٢()بصيغة اجلمع» قالوا «أكثر الروايات
وقد ذهب إىل هذا السويدي وذكر أنه قد رصح بذلك مجع من متأخري املحـدثني 

 .)٣(ومنهم ابن حجر
امء هنا هـو ظـاهر قـول النـووي حيـث يقـول يف معـرض وهذا الذي رصح به العل

 فقـد ,) غلب عليه الوجـع: وبقول عمر, وهو املراد بقوهلم هجر(... :رشحه للحديث
  ..ّفرق بني القولني فتأمله

 كام أنه ال مطعن فيهـا عـىل ,ثم أن هذه اللفظة ال مطعن فيها عىل عمر لو ثبتت عنه
 :وجوهوذلك من عدة  .من ثبتت عنه من الصحابة

 أن الثابت الصحيح من هذه اللفظـة أهنـا وردت بـصيغة االسـتفهام :الوجه األول
 ) وهيجــر,هجـر( : وهـذا بخــالف مـا جـاء يف بعـض الروايــات بلفـظ)?أهجـر(هكـذا 

 مـنهم :ومتسك به الطاعنون فإنه مرجوح عىل ما حقق ذلك املحدثون ورشاح احلـديث
 .)٧( ابن حجر و,)٦( والنووي,)٥( والقرطبي,)٤(القايض عياض

                                                 
 ).٨/١٣٣( فتح الباري )١(
 ).٢٥٠:ص( خمترص التحفة اإلثني عرشية )٢(
 ).١٦:ص) (يناجلزء الثا( الصارم احلديد )٣(
 ).٢/٨٨٦( الشفا )٤(
 ).٤/٥٥٩( املفهم )٥(
 ).١١/٩٣( رشح صحيح مسلم )٦(
 ).٨/١٣٣( فتح الباري )٧(
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 ٨٩  بهات طال حوهلا اجلدلش 

  ).ال تكتبوا( :فقد نصوا عىل أن االستفهام هنا جاء عىل سبيل اإلنكار عىل من قال
 مـن اخلطـأ يف التبليـغ ص بعد أن ذكر األدلة عىل عصمة النبـي /قال القرطبي 

ِ وتقــرر ذلــك عنــد الــصحابة,يف كــل أحوالــه ُ َ  :وعــىل هــذا يــستحيل أن يكــون قــوهلم( :َ
 وإنام كان ذلك من بعضهم عىل , زمن مرضه,حة قوله لشك عرض هلم يف ص,»أهجر«

 فكأنـه يقـول ملـن , وتلكـأ عنـه,وجه اإلنكار عىل من توقف يف إحضار الكتف والـدواة
 فإنه إنام يقول , فدع التوقف وقرب الكتف,ً هذيانا: كيف تتوقف أتظن أنه قال:توقف

 )١( ). وهذا أحسن ما حيمل عليه,احلق ال اهلجر
 حيـث إن ,صفاق الصحابة عىل استحالة اهلجـر عـىل الرسـول وهذا يدل عىل ات

 وبـه تبطـل , الـذي ال يـشك فيـه املخـالف,قائليها أوردوهـا عـىل سـبيل اإلنكـار امللـزم
  .دعوى هذا الطاعن من أصلها

 فال مطعن فيهـا , من غري استفهام)هجر( أنه عىل فرض صحة رواية :الوجه الثاين
 وهو , قسم ال نزاع يف عروضه لألنبياء:يأيت عىل قسمني ألن اهلجر يف اللغة ,عىل قائلها

 كـام يف احلميـات , وغلبة اليبس باحلرارة عـىل اللـسان,ّعدم تبيني الكالم لبحة الصوت
 أو املخالف للمقصود عىل اللسان , وهو جريان الكالم غري املنتظم: وقسم آخر,احلارة

 .لعارض بسبب احلميات املحرقة يف األكثر
 فلعـل القائـل هنـا أراد ,حمل اختالف بني العلامء يف عروضـه لألنبيـاءوهذا القسم 

 ويـدل عـىل هـذا قولـه بعـد , وهو أنا مل نفهم كالمه بسبب ضعف ناطقته,القسم األول
 .)٢( » استفهموه «:ذلك

                                                 
 ).٤/٥٥٩( املفهم )١(
 ).٢٥٠:ص( خمترص التحفة اإلثني عرشية )٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٩٠  بهات طال حوهلا اجلدلش 

ٍ أنه حيتمل أن تكـون هـذه اللفظـة صـدرت عـن قائلهـا عـن دهـش :الوجه الثالـث َ َ
ٍوحرية أصابته يف ذلك املقام ْ  كام قد أصاب عمر وغريه عند , واملصاب اجلسيم, العظيمَ

 .)١(   قاله القرطبي,صموت النبي 
 فإن الرجـل يعـذر بـإغالق الفكـر ,ً وعىل هذا فقائلها معذور أيا كان معناها:قلت
 كام يف قصة الرجـل الـذي فقـد دابتـه ثـم وجـدها بعـد , إما لشدة فرح أو حزن,والعقل

 .)٢( } أخطأ من شدة الفرح, وأنا ربك,اللهم أنت عبدي{ :يأس فقال
 , وكبارأصـحابهص أن هذه اللفظـة صـدرت بحـضور رسـول اهللا :الوجه الرابع

 . فدل عىل أنه معذور عىل كل حال, ومل يؤثموه,فلم ينكروا عىل قائلها
 ,عنــدكم كتــاب اهللا{ : بقولــهص  عمــر لرســول اهللاوأمــا االدعــاء مــن معارضــة

  : فيام أراد من كتابة الكتابص وأنه مل يمتثل أمر الرسول }حسبنا كتاب اهللا
  :فالرد عليه

 وعدم امتثال أمره كـام صأنه ليس يف قول عمر هذا أي اعرتاض عىل رسول اهللا 
  : من عدة وجوه وبيان هذا,توهم هذا الطاعن
 أن أمــر ,ومــن كــان عــىل رأيــه مــن الــصحابة ا أنــه ظهــر لعمــر :الوجــه األول

 , وأنه من باب اإلرشـاد إىل األصـلح, بكتابة الكتاب ليس عىل الوجوبصالرسول 
 )٣( . وابن حجر, والنووي, والقرطبي,وقد نبه عىل هذا القايض عياض

 كتابـة صبرتك الرسول  وذلك اثم إنه قد ثبت بعد هذا صحة اجتهاد عمر 
                                                 

 ).٤/٥٦٠( املفهم )١(
, )٤/٢١٠٤(, ..)كتــاب التوبــة, بــاب احلــض عــىل التوبــة (− ا− أخرجــه مــسلم مــن حــديث أنــس )٢(

)٢٧٤٧.( 
 ).١/٢٠٩(, وفتح الباري )١١/٩١(, ورشح صحيح مسلم )٢/٥٥٩(, واملفهم )٢/٨٨٧( الشفا )٣(
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 ٩١  بهات طال حوهلا اجلدلش 

ــاب ــه الخــتالفهم,الكت ــا مل يرتك ــان واجب ــو ك ــن ,ً ول ــة م ــغ ملخالف ــرتك التبلي ــه مل ي  ألن
 .)١(   اوهلذا عد هذا من موافقات عمر.خالف

 رد عىل من نازعه ال عىل أمر )حسبنا كتاب اهللا( :ا أن قول عمر :الوجه الثاين
 فــإن املخاطـب مجـع وهــم )عنـدكم كتـاب اهللا( : وهـذا ظـاهر مــن قولـه,)٢(صالنبـي 

  .يف رأيه ااملخالفون لعمر 
 وقـد , سديد الـرأي, ثاقب البصرية,كان بعيد النظر ا أن عمر :الوجه الثالث

 −بعد أن تقرر عنده أن األمر به ليس عىل الوجـوب−رأى أن األوىل ترك كتابة الكتاب 
  .وذلك ملصلحة رشعية راجحة للعلامء يف توجيهها أقوال

 , مما يلحقه من كتابـة الكتـاب مـع شـدة املـرضصه عىل رسول اهللا  شفقت:فقيل
 فكـره أن يتكلـف رسـول اهللا } قد غلبـه الوجـعصإن رسول اهللا { :ويشهد هلذا قوله

 u t s r q pv w * : مع استحضاره قولـه تعـاىل)٣( ما يشق ويثقل عليهص

{ z y x & ]٣٨ :األنعـــــــــــــــــام[, * d c b a ` _ & 
 .]٨٩:النحل[

 ملا كتب يف ذلـك الكتـاب يف , ومن يف قلبه مرض, إنه خشى تطرق املنافقني:وقيل
 وأن يتقولوا يف ذلك األقاويل نص عىل ذلك القـايض عيـاض وغـريه مـن أهـل ,اخللوة
 .)٤(العلم

                                                 
 ).١/٢٠٩( فتح الباري البن حجر )١(
 ).١١/٩٣( نص عليه النووي يف رشح صحيح مسلم )٢(
, وفـتح البـاري البـن حجـر )١١/٩٠(, ورشح صحيح مسلم للنووي )٢/٨٨٨( الشفا للقايض عياض )٣(

)١/٢٠٩.( 
 ).٢/٩٢(, ورشح صحيح مسلم للنووي )٢/٨٨٩( الشفا )٤(
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 ٩٢  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 أوكـان الجتهـاده وجـوه ,الحظ هذه األمـور كلهـا اال يبعد أن يكون عمر و
 , كام خفيت قبل ذلك عـىل مـن كـان خالفـه مـن الـصحابة,أخرى مل يطلع عليها العلامء

 وهلـذا عـد العلـامء هـذه احلادثـة مـن , برتكـه كتابـة الكتـابصووافقه عليها الرسول 
  .دالئل فقهه ودقة نظره

فقـد اتفـق العلـامء املتكلمـون يف رشح  االم عمـر وأمـا كـ( :/قال النـووي 
  .)١( ) ودقيق نظره, وفضائله, عىل أنه من دالئل فقه عمر,احلديث

 أن لومما يدلل عىل فقـه وعلـم عمـر مـا رواه مـسلم يف صـحيحه عـن عائـشة 
 )٢(} فـإن يكـن يف أمتـي أحـد فعمـر,قد كان يف األمم قبلكم حمـدثون{ : قالصالنبي 

بينام أنـا نـائم رأيـت النـاس { :ص قال رسول اهللا : قالاوعن أيب سعيد اخلدري 
 ومـر عمـر , ومنها ما يبلغ دون ذلـك, منها مايبلغ الثدي,يعرضون عيل وعليهم قمص
  .)٣(} الدين: قال? ما أولت ذلك يا رسول اهللا: قالوا.بن اخلطاب وعليه قميص جيره

نـا بيـنام أ{ : قـالص أن النبـي بوأخرج البخاري يف صحيحه عن ابن عمـر 
َّنــائم إذ رأيــت قــدحا أتيــت بــه فيــه لــبن فــرشبت منــه حتــى أين ألرى الــري خيــرج مــن  َّ ً

 : قـال? فـام أولتـه يـا رسـول اهللا: ثم أعطيت فـضيل عمـر بـن اخلطـاب فقـالوا,أظافري
  .)٤(}العلم

وهذا عيل بن أيب طالب يمدح عمر بن اخلطاب ويشهد بعدالتـه واسـتقامته كـام يف 
ٍووليهم وال فأقام واسـتقام حتـى رضب ( :هنج البالغة حيث يقول يف جزء من خطبته

                                                 
 ).١١/٩٠( رشح صحيح مسلم )١(
 ).٢٣٩٨( صحيح مسلم )٢(
 ).٢٣٩٠(, ومسلم برقم )٢٣( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٢٣٩١(ورواه مسلم برقم ). ٧٠٠٦( صحيح البخاري برقم )٤(
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 ٩٣  بهات طال حوهلا اجلدلش 

هــذا الــوايل هــو عمــر بــن (... :حلديــد شــارح الــنهج ويقــول ابــن أيب ا,)الــدين بجرانــه
 .)١()اخلطاب

 واملجتهـد يف ,ًكان جمتهدا يف موقفه من كتابة الكتـاب ا أن عمر :الوجه الرابع
إذا حكـم احلـاكم فاجتهـد { :ص بل مأجور لقول النبـي ,الدين معذور عىل كل حال

 فكيـف وقـد كـان ,)٢(} وإذا حكـم فاجتهـد ثـم أخطـأ فلـه أجـر,ثم أصاب فله أجـران
 بل وافقه عىل ما أراد من , ومل يذمه به, فلم يؤثمهصاجتهاد عمر بحضور رسول اهللا 

  .ترك كتابة الكتاب
 اهللا  ولـذلك رأى رسـول,إن األكثرية الـساحقة كانـت عـىل قـول عمـر :وأما قوله

  . ألنه علم بأهنم لن يمتثلوه بعد موته, عدم جدوى كتابة الكتابص
 والطعـن عـىل ,صأن هذا الكالم مع ما فيه من الكذب عـىل الرسـول ( :فجوابه

 وذلـك أن . فهو دليل عىل جهـل صـاحبه,الصحابة بمجرد التخرص والظنون الكاذبة
h  * : قـال تعـاىل,جيبوا مأمور بالتبليغ سواء استجاب النـاس أم مل يـستصالرسول 

m l k j inr q p o s & ]وقـال تعـاىل,]٤٨:الشورى : *  w

} | { z y x & ]أمر بكتابة الكتابص فلو كان الرسول ]٨٢:النحل , 
ة  كام أنه مل يرتك الدعوة يف بدايـة عهـدها ملعارضـ,ما كان ليرتكه لعدم استجابة أصحابه

ُ بل بلغ ما أمر بـه,قومه وشدة أذيتهم له  حتـى هلـك مـن , ومـا ثنـاه ذلـك عـن دعوتـه,َّ
  . وحيا من حيي عن بينة,هلك عن بينة

 وقد نص عىل ذلك , وإال ما تركها,فظهر هبذا أن كتابة الكتاب مل تكن واجبة عليه
                                                 

 ).٤/٥١٩( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )١(
 ).١٧١٦(, ومسلم برقم )٧٣٥٢(رواه البخاري برقم  )٢(
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 ٩٤  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 .)١(−رمحهام اهللا−العلامء كشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن حجر 
 ثم تركه له بعد ذلك ما ذكـره النـووي حيـث ً,ن توجيه إرادته له أوالوحينئذ يكو

 ثـم , أو أوحـي إليـه ذلـك,ّ هم بالكتاب حني ظهر له أنه مصلحةصكان النبي ( :قال
 .)٢( ) أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك األمر األول,ظهر أن املصلحة تركه

 هـذا أننـا ال نريـد  هـل معنـى)حسبنا كتاب اهللا( :أن معنى قول عمر :ومن الردود
  ?السنة

 مـا جـاء يف كتـاب اهللا : أي)حـسبنا كتـاب اهللا( : فإن معنى قول عمـر. ال:اجلواب
* u t s r q p o n m l kv & يكفــي كمــل 

 أصــاب أو أخطــأ هــذا .. اجتهــد عمــر يف هــذه, يرتــاحص دعــوا رســول اهللا ,الــدين
 :ما قــال عنــد!! وأرضــاها إن عمــر كــتم الــدين : لكــن هــل نقــول,موضــوع آخــر

ً أمـرا الزمـا واجبـا البـد منـهص هـل كـان الـذي سـيبلغه النبـي ,)حسبنا كتاب اهللا( ً ً, 
 نعم هو أمر الزم واجب البـد منـه والنبـي : ألننا إذا قلنا, نعم:واحذروا قبل أن تقولوا

 واهللا جـل وعـال , مل يتم الرسـالة ومل يكملهـا وكـتم بعـضهاصمل يبلغه معناه أن النبي 
ــول ــل & m l ku t s r q p o n v * :يق  قب

ً وأنزلـه عـىل نبيـه قرآنـا ـهذه احلادثة بثالثة أشهر يف حجة الوداع قال اهللا هذا الكالم 
  .يتىل

 وما ,ًما تركت شيئا يقربكم إىل اهللا واجلنة إال وأمرتكم به{ : قالصبل إن النبي 
ً إذا النبـي بلـغ )٣(}ًتركت شيئا يبعدكم عن اهللا ويقـربكم إىل النـار إال وقـد هنيـتكم عنـه

                                                 
 ).١/٢٠٩(, وفتح الباري )٣١٦ −٦/٣١٥( منهاج السنة )١(
 ).١١/٩٠( رشح صحيح مسلم )٢(
 ).١٣٢٢١( رواه البيهقي يف السنن الكربى برقم )٣(
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 ٩٥  بهات طال حوهلا اجلدلش 

  .الرسالة
 ? أن يبلغه^ ما هو هذا األمر الذي أراد النبي :بقي أمر وهو

يف هذه احلادثـة فلـام قـال رسـول اهللا ً كان حارضا اًجاء يف مسند أمحد أن عليا 
 أوصـيكم : فقـال, قـل أحفـظ, يا رسول اهللا إين أحفـظ: قال عيل.ائتوين بكتاب{ ص

ّ بلـغ مـا كـان يريـد صـلوات اهللا وسـالمه ً إذا)١(}بالصالة والزكاة ومـا ملكـت أيامنكـم
  .عليه

  ? يف هذه احلادثةاً هل كان عيل حارضا :ولنا أن نسأل
 ملاذا مل يـذهب ويـأت بالـدواة ?ً إذا ملاذا مل يكتب,ًقطعا نعم عند اجلميع هو حارض

  !? وهل كان عيل مع الذين منعوا أو مع الذين مل يمنعوا?والقلم ويكتب
 أمرهم أن يقومـوا عنـه صـلوات )قوموا عني( : ملا قالص هذا املوقف من النبي

 : هذا يقـول, ألنه صار صياح ونزاع ولغط..? قوموا عني: ملاذا قال..اهللا وسالمه عليه
 ولــذلك أمــرهم بــاخلروج , ال تقــرب ومــا ينبغــي عنــد نبــي تنــازع: وهــذا يقــول.قــرب

  .صلوات اهللا وسالمه عليه
ً هجـرا أو ص أهذا الذي يقوله النبي :ني يع?? أهجر:نعم هناك من قال يستفهم

 ?ال
 ? إن الذي قال هذا عمر: من يقول:ولكن نقول

 :ً إذا مـن الـذي قـال, عـيل مل يقـل هـذا:ً ونحـن أيـضا نقـول!ملاذ ال يكون قاله عيل
 وقـالوا مثـل ص لعله أحد الذين كانوا حديثي عهـد بإسـالم وحـرضوا النبـي ?أهجر

 أن أبا بكر قال هذه الكلمـة أو عمـر أو عـثامن أو عـيل ً ولكن مل يثبت أبدا..هذه الكلمة
                                                 

 ).٦٩٣( مسند أمحد برقم )١(
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 ٩٦  بهات طال حوهلا اجلدلش 

  .صأو الزبري أو طلحة أو أحد من كبار أصحاب النبي 
 الوفـاة كـام ص معلوم أنه ملا أصابه الوجع قبيل موتـه ملـا حـرض النبـي صالنبي 

 ولـذلك ابـن مـسعود ملـا حـرض ..ً شـديداصقال ابن عباس إذ كان األمر عـىل النبـي 
ً فراش املوت وجده يعرق عرقا شديدا يتصبب العرق مـن جبينـه وهو عىلصالنبي  ً, 
ًيا رسول اهللا إنك توعك وعكا شديدا قـال{ :فقال  : قـال, إين أوعـك كـرجلني مـنكم:ً

  .)١(} نعم: قال?أذلك ألن لك األجر مرتني
 حـسبنا ..حسبنا كتـاب اهللا{ : هي التي دفعته أن يقولصفشفقة عمر عىل النبي 

  .ص يعني دعوا النبي يرتاح }كتاب اهللا
 )!الـضاللة(ً أراد أن يكتب هلم كتابـا يعـصمهم مـن صالرسول  أن ومن الردود

 : بقولـهص والـصحيح أن النبـي ,ٍ ومعلـوم أن للـضاللة معـان خمتلفـة,القهكذا بإط
 فإنه خيصه بأمر حمدد كأن ينص عىل تعيني خليفـة أو كتابـة كتـاب يف }لن تضلوا بعده{

ً أن يكتب أمـرا يعـصم صاألحكام لريتفع النزاع يف األمة وإال فباهللا كيف يرتك النبي 
 فإن دل هذا عىل يشء فإنـه يـدل عـىل أن األمـر لـيس للوجـوب !?من الضاللةاألمة به 
  .فرتكه

 معـصوم مـن الكـذب ومـن صأن النبـي (جيب أن يعتقـد كـل مـسلم  أنه :ومنها
تغيري يشء من األحكام الرشعية يف حال صحته وحال مرضه ومعصوم مـن تـرك بيـان 

ا عرفنـا ذلـك تبـني لـدينا أنـه لـو أمـر  فإذ)ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب اهللا عليه تبليغه
 أن يكتـب مـا صلو كان مراده (بتبليغ يشء حال مرضه وصحته فإنه يبلغه ال حمالة فـ 
ــه مل يرتكــه الخــتالفهم وال لغــريه ــستغنون عن ــه تعــاىل,ال ي  & o n m l * : لقول

                                                 
 ).٢٥٧١(, ومسلم برقم )٥٦٤٧( رواه البخاري برقم )١(
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 ٩٧  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 فـدل ذلـك )فه ومعـاداة مـن عـاداه كام مل يرتك تبليغ غري ذلك ملخالفة من خال]٦٧:املائدة[
 وقــد عــاش , كتابتــه حيمــل عــىل النــدب ال عــىل الوجــوبصعــىل أن مــا أراد النبــي 

 وقولـه يف ,صلوات اهللا وسالمه عليه أربعة أيـام بعـد ذلـك ومل يـأمرهم بإعـادة الكتابـة
ً يدل عىل أن الذي أراد أن يكتبه مل يكن أمرا حمتام)وأوصاهم بثالث( :الرواية ّ  لـو  ألنـه;ً

 ولعاقـب اهللا مـن حـال بينـه وبـني ,كان مما أمر بتبليغه مل يكن يرتكـه لوقـوع االخـتالف
  .ً ولبلغه هلم لفظا كام أوصاهم بإخراج املرشكني وغري ذلك,تبليغه

 ومل , أي غـضب عـىل صـحابته أو أمـر بطـردهمص يظهر عىل النبي  أنه مل:ومنها
 ,ع التـي ذكرهـا البخـاري يف صـحيحهٍيرد هذا املعنى يف أي من روايات احلـديث الـسب

 ويظهـر هـذا ,ولكنه لشدة إحساسه باملرض طلب منهم الكف عـن اجلـدال فـيام بيـنهم
ًواضحا يف الرواية التي أوصاهم فيها بثالثة أمور وذلك بعد جداهلم فال دليل عـىل أنـه 

 ;ً ولو فرضنا جدال أنه غضب مـنهم فلـيس يف هـذا قـدح هبـم,غضب منهم أو طردهم
 يغـضب ويـرىض بـل لعـل ص ليسوا معـصومني مـن الوقـوع بـذلك والرسـول ألهنم

 فقد أخـرج البخـاري يف صـحيحه عـن أيب هريـرة ,ًغضبه عىل أصحابه يكون خريا هلم
اللهم فأيام مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربـة إليـك { : يقولص أنه سمع النبي ا

 .)١(}يوم القيامة
أيـام { : يف جـزء مـن احلـديثصوروى الطرباين يف الكبري وأمحد يف املسند قولـه 

 أغـضب كـام ,ُرجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنـة يف غـضبي فـإنام أنـا مـن ولـد آدم
 .)٢(} وإنام بعثني رمحة للعاملني فاجعلها عليهم صالة يوم القيامة,يغضبون

ّ حتى بل دمعه احلىص وتسميته ذلك رزية فلـيس ب أن بكاء ابن عباس :ومنها
                                                 

 ).٢٦٠١(, ومسلم برقم )٦٣٦١(بخاري برقم  رواه ال)١(
 ).٤٦٥٩(ورواه أبو داود برقم ). ٦١٥٦) (٦/٢٥٩(, معجم الطرباين الكبري )٢٣٧٥٧( مسند أمحد )٢(
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 ٩٨  بهات طال حوهلا اجلدلش 

ول ذلـك عنـدما يـروي احلـديث ولـيس  فـابن عبـاس كـان يقـ.فيه حجة عىل الـصحابة
 وحيتمـل أنـه تـذكر وفـاة النبـي , والروايات كلها تدل عىل ذلـك,عندما حدثت احلادثة

 فزاد يف حزنه باإلضافة إىل أن عدم كتابة الكتاب كان هذا رزيـة يف حـق مـن شـك ص
 فلو كتب الكتاب لزال الشك وكذلك سمى تلك احلادثـة رزيـة ألن ,يف خالفة أيب بكر

 .عباس كان ممن وافق عىل ترشيح أيب بكرابن 
 فلم يكن ليخفـى عـىل ,ً لو كان تعليل أهل السنة صحيحا: أن قول البعض:ومنها

ً ولشكره رسـول اهللا عـىل ذلـك وقربـه بـدال مـن أن يغـضب ,رسول اهللا حسن نية عمر
 . اخرجوا عني:عليه ويقول

يدل عىل موافقتـه  عىل قول عمر ثم توقفه عن الكتابة صفالرد أن سكوت النبي 
 عجيـب فاهلـاء يف ) اخرجـوا عنـي:ًبدال من أن يغضب عليه ويقـول( : ثم أن القول,له
 ? واو اجلمع فكيف تستقيم اجلملة هكذا)اخرجوا( عائدة عىل عمر والواو يف )عليه(

 ولـو قـال ذلـك فلعلهـا ) اخـرج عنـي:أن يغضب عليه ويقول( :فاألصل أن يقال
 .كانت شبهة صحيحة

 , سـكت عـن قـول عمـر ومل يعـرتض عليـهصم دليـل عـىل أن النبـي وهذا أعظـ
 ولـيس فيهـا مـا يفيـد الطـرد واإلخـراج )دعوين( :ولكن ملا كثر اللغط واالختالف قال

  .ًخاصة إذا ما عرفنا أنه أوصاهم بعدها بثالثة وصايا
ويف هذه احلادثـة تعـدوا حـدود رفـع األصـوات واجلهـر ( :ومن الردود عىل القول

ثـم أكثـروا اللغـط واالخـتالف » !!«  باهلجر واهلذيان والعياذ باهللاصىل رميه بالقول إ
 وأكاد أعتقد بأن األكثرية الساحقة كانـت عـىل قـول ,وصارت معركة كالمية بحرضته

 ألنـه علـم بـأهنم مل ; عدم اجلدوى من كتابـة الكتـابصعمر ولذلك رأى رسول اهللا 
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 ٩٩  بهات طال حوهلا اجلدلش 

 وإذا كـانوا ألمـر , عدم رفع أصواهتم بحـرضتهومل يمتثلوا ألمر اهللا فيه يف» !! «حيرتموه
 واقتـضت حكمـة الرسـول بـأن ال ,»! «اهللا عاصني فلن يكونـوا ألمـر رسـوله طـائعني

 , فكيـف يعمـل بـام فيـه بعـد وفاتـه,يكتب هلـم ذلـك الكتـاب ألنـه طعـن فيـه يف حياتـه
 ولـربام سيـشككون يف بعـض األحكـام التـي , بأنه هجر من القول:وسيقول الطاعنون

» ! « أســتغفر اهللا, إذا اعتقــادهم هبجــره ثابــت,»! «عقــدها رســول اهللا يف مــرض وفاتــه
 كيـف يل أن أقنـع نفـيس ,»!! «وأتوب إليه مـن هـذا القـول يف حـرضة الرسـول األكـرم

ًبأن عمر بن اخلطاب كان عفويا يف حني أن أصحابه ومـن حـرضوا » ! «وضمريي احلر
 وهلـذا فقـد , وسـموها رزيـة املـسلمنيحمرضه بكوا ملا حصل حتـى بـل دمعهـم احلـىص

 ولقد حاولت أن أنكر ,خلصت إىل أن أرفض كل التعليالت التي قدمت لتوجيه ذلك
ولكـن كتـب الـصحاح نقلتهـا وأثبتتهـا » ! «هذه احلادثة وأكذهبا ألسرتيح من مأسـاهتا

  )!وصححتها ومل حتسن تربيرها
مـن كتابـة الكتـاب  رأى عـدم اجلـدوى ص كيـف يـدعي أن رسـول اهللا فالرد أنه

 يمتثلـوا )لـن( حيرتمـوه و)لـن( بحجـة أن الـصحابة !!)هكـذا(واقتضت حكمته ذلك 
 عـن ص ولو فرضنا أن هذا حق فكيـف يتوقـف النبـي !!أمره باإلضافة إىل طعنهم به

ٌ وليس هو خمـري يف ذلـك واهللا ?كتابة ما أمر ببالغه وهو الرسول املبلغ عن رب العاملني
 i n m l k jq p orx w v u t s y z * :يقـــــــول

} | {~e d c b a ` _  & ]ويقــــول ســــبحانه]٦٧:املائــــدة : 
* O N M L K U T S R Q P & ]ــنجم ــي ]٤−٣:ال ــد للنب ــال ب ــن ص ف  م

 ,ٌالتبليغ سواء بالكتابة أو بالقول كام أمرهم بإخراج املرشكني من جزيرة العرب وغـريه
 إذ كيـف يتوقـف عـن التبليـغ ملجـرد الطعـن صعاء صاحبنا هذا هو طعن بالنبي واد
 !?به
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 ١٠٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ألن الرسـل ;ومن قرأ كتاب اهللا يعلم مدى جهل قائل هذا القول بحقيقة الرسـالة
ًمجيعا تعرضوا من أقوامهم لشتى أنواع التعـذيب اجلـسدية والنفـسية فلـم تثنـيهم هـذه 

 خاتم األنبيـاء قـد تعـرض ص ونبينا حممد , اهللاًالعذابات عن امليض قدما بتبليغ رسالة
ألنواع مـن اإلغـراءات ثـم التهديـدات والتعـذيب ليثنيـه املـرشكون عـن تبليـغ رسـالة 

 فقاموا باالعتداء عليه وعىل أصحابه وتعذيبهم وحارصوه وقومه بشعاب مكـة ,السامء
غوط يف  فلـم تقـف هـذه الـض,ورموه بألقاب السخرية واالستهزاء كالساحر واملجنون

ًطريقه ليبلغ دين اهللا كامال غري منقوص وجاهد يف سـبيل اهللا مـع أصـحابه حتـى مكـن 
 وبـذلك اسـتحق أن يكـون خـري ,اهللا له يف األرض وجعل دينه يعلـو عـىل كـل األديـان

 .رسل اهللا أمجعني
ثم يأيت من يقول عىل نبي الرمحة صلوات اهللا وسالمه عليـه أنـه توقـف عـن تبليـغ 

 ملجرد عدم احرتامه وإطاعة أمره أو الطعـن بـه ? ملاذا! لألمة من الضاللةًأمر اهللا عاصام
 فال بد من أن يبلغ الرسـالة وأن , ذلكص فحاشا نبينا !يرتاجع عن تبليغ ما أمر ببيانه

ًيظهر احلق وإن حاربه أهل األرض مجيعا وليظهر أهل احلق مـن أهـل الباطـل ويعـرف 
 ولذلك أنزل ,هللا ورسوله نجا ومن خالف فقد هلك فمن اتبع أمر ا,أولياءه من أعدائه

 كتابتـه ص ومـن هنـا نعلـم أن الـذي أراد النبـي ,اهللا الرسل مبرشين للناس ومنذرين
 ثم ,ًليس وحيا بل عىل سبيل االختيار ذلك ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

لوا ألمـره وطعنـوا  ومل يمتثصيدعي هذا الطاعن عىل الصحابة بأهنم مل حيرتموا النبي 
 ?!!به

ًفيبدو أن الكالم عند هذا الطـاعن ال يـشرتى باملـال فـال غـضاضة إذا مـن تـسويد 
 إن ابــن عبــاس بكــى وبــل دمعــه : فمــرة يقــول,الــصفحات باملجازفــات واالفــرتاءات

 ويف نفـس الوقـت . إن الـصحابة بكـوا حتـى بـل دمعهـم احلـىص: ومـرة يقـول.احلىص
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 ١٠١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .تابة وأكثرهم كانوا عىل رأي عمر من الكصخيططون ملنع النبي 
 يريـد مـن كتابـة الكتـاب أن يـنص عـىل أحـد ص إذا كان الرسول :ًوأخريا أقول

 : للقرائن الظاهرة يف ذلك منهااباخلالفة ألوحى هبا أليب بكر الصديق 
 , وارأسـاه:لقالـت عائـشة { :ما أخرجه البخاري عن القاسم بـن حممـد قـال

 : فقالـت عائـشة,ن وأنا حي فأستغفر لك وأدعـو لـك ذاك لو كا:صفقال رسول اهللا 
ً ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض , واهللا إين ألظنك حتب مويت,واثكلياه
 بل أنا وارأساه لقد مهمـت أو أردت أن أرسـل إىل أيب بكـر :ص فقال النبي ,أزواجك

 , ويـدفع املؤمنـون يـأبى اهللا: ثم قلت,وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى املتمنون
 .)١(}أو يدفع اهللا ويأبى املؤمنون

 يف ص قـال يل رسـول اهللا : قالـتلويف رواية مـسلم عـن عـروة عـن عائـشة 
ٍّ حتى أكتب كتابا فإين أخاف أن يتمنـى مـتمن,ادع يل أبا بكر وأخاك{ :مرضه  ويقـول ,ً
 .)٢(} ويأبى اهللا واملؤمنون إال أبا بكر, أنا أوىل:قائل

أتـت امـرأة { :وأخرج البخاري ومسلم عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قـال
 .ا تريـد املـوت أرأيت إن جئت ومل أجـدك كأهنـ: فأمرها أن ترجع إليه قالتصللنبي 

 .)٣(}ِ إن مل جتديني فأت أبا بكر:صقال 
 ص سـمعت النبـي : يقـولا هريـرة ًوأخرج البخاري ومسلم أيضا عـن أيب

 ثـم أخـذها , فنزعت منها ما شـاء اهللا,بينام أنا نائم رأيتني عىل قليب عليها دلو{ :يقول
 ثـم , واهللا يغفـر لـه ضـعفه, ويف نزعـه ضـعف,ًابن أيب قحافة فنزع هبا ذنوبـا أو ذنـوبني

                                                 
 ).٧٢١٧( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٢٣٨٧( صحيح مسلم برقم )٢(
 ).٢٣٨٦(, صحيح مسلم برقم )٧٢٢٠( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ١٠٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًاستحالت غربا فأخذها ابن اخلطاب فلـم أر عبقريـا مـن النـاس ينـزع نـزع عمـر  حتـى ً
ْرضب الناس بعطن ََ ِ{)١(. 
 : فقال رجل?أيكم رأى رؤيا{ : قال ذات يومص أن النبي اوعن أيب بكرة 

 , فرجحـت أنـت بـأيب بكـر,ًأنا رأيت كأن ميزانا نزل من السامء فوزنت أنت وأبـو بكـر
 , ثـم رفـع امليـزان,ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثامن فرجح عمـر

 ثم يأيت اهللا امللـك , خالفة نبوة: يعني فساءه ذلك فقال,صرسول اهللا  فاستاء هلا :قال
 .)٢(}من يشاء

 فقـد أخـرج البخـاري عـن أيب , ليـصيل بالنـاس حتـى وفاتـهصّوقد قدمه النبي 
 . مـروا أبـا بكـر فليـصل بالنـاس: فقـال, فاشتد مرضهصمرض النبي { :موسى قال

 مـروا : قـال,قامك مل يستطع أن يـصيل بالنـاس إذا قام م, إنه رجل رقيق:فقالت عائشة
 فـإنكن صـواحب , مري أبا بكر فليصل بالناس: فقال, فعادت,أبا بكر فليصل بالناس

 .)٣(}ص فصىل بالناس يف حياة النبي , فأتاه الرسول.يوسف
ِ أخربين أنس بن مالك األنصاري وكـان تبـع النبـي :وروى عن الزهري قال  صَ

 حتـى , الـذي تـوىف فيـهص أبا بكر كان يصيل هلم يف وجع النبي أن{وخدمه وصحبه 
 سـرت احلجـرة ينظـر إلينـا ص فكشف النبـي ,كان يوم اإلثنني وهم صفوف يف الصالة

 ثـم تبـسم يـضحك فهممنـا أن نفـتن مـن الفـرح ,وهو قائم كأن وجهه ورقة مـصحف
 ص وظــن أن النبــي , فــنكص أبــو بكــر عــىل عقبيــه ليــصل الــصف,صُبرؤيـة النبــي 

 فتـوىف مـن , وأرخى السرت, أن أمتوا صالتكمص فأشار إلينا النبي ,خارج إىل الصالة
                                                 

 ).٢٣٩٢(, صحيح مسلم برقم )٣٦٦٤(م  صحيح البخاري برق)١(
 ).٢٢٨٧(, والرتمذي برقم )٤٦٣٤( رواه أبو داود برقم )٢(
 ).٤١٨(, صحيح مسلم برقم )٦٧٨( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ١٠٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أليب بكــر إلمامــة املــسلمني يف الــصالة إشــارة إىل إمامتــه عــىل ص فتقديمــه )١(}يومــه
 إذا كـان يريـد مـن وراء ص فقول أهل السنة أن النبـي , وهذا الذي قد كان,املسلمني

ــو ــة الكتــاب هــو أن ي ــة التــي ,يص ألحــد باإلمامــة لكــان أوىص أليب بكــركتاب  واألدل
ًحيتجون هبا أقوى احتجاجا وأوضح بيانا  وال ينكرهـا مـن عقلهـا ً, وال ختالف معقوال,ً

 .بخالف شبهات املبطلني

                                                 
 ).٤١٩(, صحيح مسلم برقم )٦٨٠( صحيح البخاري برقم )١(
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 ١٠٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 

سرية أسامة بن زيد 
َ ُ َ َ ُ َ

سرية أسامة بن زيد ِ
َ ُ َ َ ُ َ

  ااِ
  

ّ وأمر عىل ,ً جهز جيشا لغزو الروم قبل وفاته بيومنيصأن النبي ( :تقول الشبهة
 يف هـذه ص وقـد عبـأ ,ً وعمره ثامنية عرش عامـا, أسامة بن زيد بن حارثة:ه الرسيةهذ

 وغـريهم مـن كبـار , وأيب عبيـدة, كأيب بكـر وعمـر,الرسية وجوه املهاجرين واألنصار
ً كيف يؤمر علينا شابا ال : وقالوا, فطعن قوم منهم يف تأمري أسامة,الصحابة املشهورين

 , وقـد قـالوا يف ذلـك وأكثـروا النقـد,قبل يف تـأمري أبيـه وقد طعنوا من ,نبات بعارضيه
ً غــضبا شــديدا ممــا ســمع مــن طعــنهم وانتقــادهمصحتــى غــضب  ّ فخــرج معــصب ,ً
 مـن شـدة مـا بـه مـن , يتهـادى بـني رجلـني ورجـاله ختطـان يف األرض,ًالرأس حمموما

ي عـن  أهيـا النـاس مـا مقالـة بلغتنـ: فصعد املنرب فحمد اهللا وأثنى عليـه ثـم قـال,لغوب
 ولئن طعنتم يف تأمريي أسامة فقد طعنـتم يف تـأمريي أبـاه مـن ,بعضكم يف تأمري أسامة

 ). وإن ابنه من بعده خلليق هبا,ً وأيم اهللا إنه كان خليقا باإلمارة,قبله
ــالوا ــضية( :وق ــذه الق ــتمعن يف ه ــا أن ن ــرز ,وإذا أردن ــن أب ــر م ــنجد عم ــا س  فإنن
 إىل اخلليفة أيب بكر وطلب منه صرسول اهللا  إذ أنه هو الذي جاء بعد وفاة ,عنارصها

 أتـأمرين أن , ثكلتك أمـك يـا ابـن اخلطـاب: فقال أبو بكر.أن يعزل أسامة ويبدله بغريه
  ).صأعزله وقد واله رسول اهللا 

 :ردود العلامء عىل هذه الشبهة
ــصحابة للرســول − ــأمري أســامة معارضــة ص منهــا أن دعــوى معارضــة ال  يف ت

  . الكذب الذي ترده األخبار الصحيحةرصحية أنه من أظهر
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 ١٠٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 يف مرضـه الـذي تـويف فيـه أمـر أصـحابه صوالثابت يف هذه احلادثة أن الرسول 
 , حيث قتل زيـد بـن حارثـة, واإلغارة عىل أهل مؤتة,باملسري إىل ختوم البلقاء من الشام

  عـىل غـزوةص وعبد اهللا بن رواحة الذين كانوا أمراء الرسـول ,وجعفر بن أيب طالب
 ص جعـل الرسـول ص فلام جتهز الـصحابة ملـا أمـرهم بـه رسـول اهللا ,مؤتة املعروفة

 فأوطئهم اخليـل وأغـر , رس إىل موضع مقتل أبيك: وقال له,ًأسامة بن زيد أمريا عليهم
ْصباحا عىل أبنى ُ  فأقـل , إن أظفرك اهللا هبم, وأرسع املسري تسبق اخلرب,ّ وحرق عليهم)١(ً

 فـرد عليـه ,مري أسامة قوم منهم عياش بن أيب ربيعة املخزومي فتكلم يف تأ,اللبث فيهم
إن تطعنـوا يف إمارتـه فقـد كنـتم تطعنـون يف { : فخطب وقال)٢(صعمر وأخرب النبي 
ّ وأيم اهللا إن كان خلليقا لإلمارة وإن كان مـن أحـب النـاس إيل,إمارة أبيه من قبل  وإن ,ً

 .)٣( }ّهذا ملن أحب الناس إيل بعده
 ,ًفظاهر أن من تكلم يف إمارة أسامة كانوا أفرادا من الصحابة وليس كل الصحابة

 , ألهنم خـشوا أن يـضعف عـن اإلمـارة لـصغر سـنه;وكانوا بذلك جمتهدين يف ما قالوا
 فـأخربهم إنـه جـدير ,صومع هذا فقد أنكـر علـيهم عمـر وأخـرب بـذلك رسـول اهللا 

  .ًباإلمارة فام يعرف أن أحدا منهم تكلم فيه بعد ذلك
 ثـم هنـاهم ,بقول أفراد منهم أنكره علـيهم بعـضهم يفأي لوم عىل الصحابة 

  . فانتهواصرسول اهللا 
 ص تباطئوا يف اخلروج مع أسامة حتى مات رسـول اهللا يعوى أهنم ومنها د

 وأعـدوا العـدة ,فلم حيصل يشء من ذلك بـل إن الـصحابة بـادروا باالسـتعداد للقتـال
                                                 

ْ أبنَى)١( ْبوزن حبىل موضع بالشام من جهة البلقاء, معجم البلدان لي: ُ  ).١/٧٩(اقوت احلموي ُ
 ).٨/١٥٢(, وفتح الباري البن حجر )٣/١٨٤(تاريخ الطربي :  انظر)٢(
 ). ٢٤٢٦(, ومسلم برقم )٤٤٦٩( رواه البخاري برقم "...إن تطعنوا «: من قوله)٣(
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 ١٠٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

بعـث رسـول اهللا ( : فقد نقل ابن هشام والطربي بـسنده عـن ابـن إسـحاق قـال,لذلك
بلقـاء والـداروم مـن  أسامة بن زيد بن حارثـة إىل الـشام وأمـره أن يـوطئ ختـوم الص

 .)١() فتجهز الناس وأوعب مع أسامة املهاجرون األولون,أرض فلسطني
وعسكر باجلرف فلـم يبـق أحـد مـن وجـوه املهـاجرين ( :ويف الطبقات البن سعد

 .)٢() إال انتدب يف تلك الغزوة,األولني واألنصار
 وخــرج هبــم وعــسكر بــاجلرف ,فكــان الــصحابة قــد هتيئــوا للخــروج مــع أســامة

 اشـتد عليـه املـرض ص لكـن الـذي حـصل بعـد ذلـك أن النبـي ,ًستعدادا لالنطالقا
ًيا رسول اهللا قد أصبحت ضعيفا وأرجو أن يكـون اهللا قـد عافـاك ( :فجاءه أسامة وقال

 فإين إن خرجت وأنت عىل هذه احلالـة خرجـت ويف ,فأذن يل فأمكث حتى يشفيك اهللا
 .)٣()سكت عنه رسول اهللا ف, وأكره أن أسأل عنك الناس,نفيس منك قرحة

 التـأخر يف اخلـروج حتـى يطمـئن عـىل صفكان أسامة هو الذي طلب من النبي 
 ولو أراد أسامة اخلروج ما تأخر عنه أحـد ممـن كـان ص فأذن له الرسول صرسول 

  .حتت إمرته
وال امتنــع أحــد مــن أصــحاب أســامة مــن ( :/قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

ن أسامة هو الذي توقـف يف اخلـروج ملـا خـاف أن يمـوت  بل كا,اخلروج معه لو خرج
 ص فـأذن لـه النبـي ? أسأل عنك الركبان, كيف أذهب وأنت هكذا: فقالصالنبي 

 ولو ذهب أسامة مل يتخلف عنه أحد , ولو عزم عىل أسامة يف الذهاب ألطاعه,يف املقام
حـد بغـري  ومل يتخلـف عنـه أص وقد ذهب مجيعهم معه بعد موت النبي ,ممن كان معه

                                                 
 ).٣/١٨٤(, تاريخ الطربي )٤/١٤٩٩( سرية ابن هشام )١(
 ).٢/١٩٠( الطبقات الكربى البن سعد )٢(
 ). ٥/٤٨٨(اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة  نقلة شيخ )٣(
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 ١٠٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١()إذنه
 حتـى إذا كـان صًثم إن أسامة بقي معسكرا يف اجلـرف ينتظـر شـفاء رسـول اهللا 

 :ص فقـال لـه الرسـول ,ً مفيقا فدخل عليـه أسـامةصيوم اإلثنني أصبح رسول اهللا 
 فبيـنام هـو , فأمر الناس بالرحيل, فودعه أسامة وخرج إىل معسكره,اغد عىل بركة اهللا(

 فأقبـل . يمـوتص إن رسول اهللا :أمه أم أيمن قد جاءه يقوليريد الركوب إذ رسول 
 وهو يموت فتويف عليه الصالة ص فانتهوا إىل رسول اهللا ,وأقبل معه عمر وأبو عبيدة

 .)٢( )والسالم
 ومل يكن تأخر خروج أسامة إال بطلـب منـه أذن لـه فيـه ,فهذا هو حقيقة ما حصل

 ووفاتـه إال سـتة ,حابه بالتهيؤ للغـزو أصص عىل أنه مل يكن بني أمر النبي ,صالنبي 
 فقد كان ندبه أصحابه لذلك يوم اإلثنـني ألربـع ليـال بقـني مـن صـفر سـنة ,ًعرش يوما

 .ً وعني أسامة أمريا عىل اجليش يف اليوم الثاين,إحدى عرشة
ً املرض فام زال مريضا حتـى توفـاه اهللا صفلام كان يوم األربعاء بدئ برسول اهللا 

 .)٣(اين عرش من شهر ربيع األوليوم اإلثنني الث
ومعلوم أن هذه املدة ليست طويلة يف جتهيـز جـيش يف مثـل ذلـك الوقـت عـىل أن 
الصحابة كانوا قد استعدوا وهتيئوا للخروج قبل هذه املدة بكثري لـوال اسـتئذان أسـامة 

 فقـد ثبـت أن أسـامة قـد خـرج بـاجليش وعـسكر يف , يف تأخري اخلروجصرسول اهللا 
 .)٤( بالتهيؤ للقتالصاخلميس أي بعد ثالثة أيام من أمر النبي اجلرف يوم 

                                                 
 ).٣١٩ −٦/٣١٨( منهاج السنة )١(
 ).٢/١٩١( الطقبات الكربى البن سعد )٢(
 ).١٩١ −٢/١٨٩(املصدر السابق :  انظر)٣(
 .املصدر السابق:  انظر)٤(
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 ١٠٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

وهبذا تبطل دعوى القـول يف تثاقـل الـصحابة عـن اخلـروج بـل إن هـذا يـدل عـىل 
 إن :ً وذلــك بتجهيــزهم جيــشا كهــذا قيــلصألمــر رســول اهللا  يرسعــة امتثــاهلم 

ل ثالثة أيام عـىل  بكل ما حيتاج إليه من مؤونة وعتاد يف خال)١(قوامه ثالثة آالف مقاتل
 وحـسن , وجـزاهم عـىل جهـادهم,ً مجيعـايما هم فيـه مـن فاقـة وفقـر وحاجـة ف

 . خري ما جازى به املحسنني,بالئهم يف اإلسالم
   ص بتعيـني رسـول اهللا , بأنـه كـان يف جـيش أسـامة أبـو بكـر وعمـرومنها القول

 .هلام ثم تثاقال عن اخلروج معه
 ,أمر أبا بكر وعمر أن يلتحقا بجـيش أسـامة ص أنه مل يثبت أن الرسول :فجوابه

 إذ مل يكن من عادته إذا أراد أن جيهز رسيـة أو غـزوة أن يعـني ,بل وال أمر غريمها بذلك
ً وإنام كان يندب أصحابه لذلك ندبا عاما,من خيرج فيها بأسامئهم  ثم إذا اجتمع عنـده ,ً

 .ًمن يقوم هبم الغرض عني هلم أمريا منهم
 , مل تكـن مـن عادتـه يف رسايـاهصإن النبي ( :/ ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم

 أن يعني كل من خيرج معـه يف الغـزو بأسـامئهم ولكـن ينـدب النـاس ,بل وال يف مغازيه
ًندبا عاما مطلقا ً  فتارة يعلمون منه أنه مل يأمر كل أحـد بـاخلروج معـه ولكـن نـدهبم إىل ,ً

ة كـام أمـر يف غـزوة بـدر أن خيـرج مـن  وتارة يأمر الناس بصف, كام يف غزوة الغابة,ذلك
 وكام أمر يف غزوة السويق بعد أحد أن ال ,حرض ظهره فلم خيرج معه كثري من املسلمني

ً وتارة يستنفرهم نفريا عاما,ًخيرج معه إال من شهد أحدا  وال يـأذن ألحـد يف التخلـف ,ً
إىل ناحيـة العـدو  فأرسـله ,ّ وملا أمر أسامة بـن زيـد بعـد مقتـل أبيـه...كام يف غزوة تبوك

 ندب الناس معـه فانتـدب معـه مـن رغـب ,الذين قتلوا أباه ملا رآه يف ذلك من املصلحة

                                                 
 ).٨/١٥٢(, فتح الباري البن حجر )٣/١١٢٢(كتاب املغازي للواقدي :  انظر)١(
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 ١٠٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 عــني عمــر وال غــري ص وروي أن عمــر كــان ممــن انتــدب معــه ال أن النبــي ,يف الغــزو
 .)١( )عمر

 وإنـام دعـا أصـحابه إىل , لاللتحاق بجيش أسامة,ً مل يعني أحدا باسمهصفالنبي 
  .اجليش كبار املهاجرين واألنصارذلك فالتحق ب

 ,)٢( كـام نـص عـىل ذلـك املؤرخـوناوكان من بني هـؤالء عمـر بـن اخلطـاب 
 ملـا بلغـه , ثم عـاد للمدينـة مـع أسـامة,وثبت أنه فيمن خرج يف معسكر أسامة باجلرف

  . كام تقدم بذلك النقل عن ابن سعد,صاحتضار رسول اهللا 
مة فلام استخلف أبو بكـر وأمـر بمـسري ً بقي مكتتبا يف جيش أسااثم إن عمر 

  .اجليش استأذن أبو بكر أسامة أن يأذن لعمر بالبقاء معه حلاجته إليه
 , وكلمـه أن يـرتك عمـر,إىل أسـامة يف بيتـه اومـشى أبـو بكـر( :قال الواقـدي

 .)٣(  ) نعم: فقال أسامة? أذنت ونفسك طيبة:ففعل أسامة وجعل يقول له
إن رأيـت أن ( :ال ألسامة ملا شيعه يف خروجه بـاجليشويذكر الطربي أن أبا بكر ق

 .)٤( )تعينني بعمر فافعل فأذن له
 )٥( .كام نص عىل هذا غري واحد من املؤرخني واملحققني

                                                 
 ).٢٧٩ −٤/٢٧٧(نة  منهاج الس)١(
, تـــاريخ الطـــربي )٢/١٩٠(, الطبقـــات الكـــربى البـــن ســـعد )٣/١١١٨(املغـــازي للواقـــدي :  انظـــر)٢(

 ).٢/٤٩٧(, سري أعالم النبالء للذهبي )٦/٣٠٨(, البداية والنهاية )٣/٢٢٦(
 ).١١٢٢ −٣/١١٢١( املغازي للواقدي )٣(
 ).٣/٢٢٦( تاريخ الطربي )٤(
, منهاج السنة لشيخ )٦/٣٠٩(, البداية والنهاية البن كثري )٢/١٩١(بن سعد الطبقات الكربى ال:  انظر)٥(

 ).٦/٣١٩(, )٥/٤٤٨(اإلسالم ابن تيمية 
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 ١١٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وأن خروجـه منـه ,فثبت هبذا أن التحاق عمر بجيش أسامة كان برغبته واختيـاره
  .يف ذلك ا فأي لوم عىل عمر , وإذن األمري,كان بطلب اخلليفة

 فـإهنم ,ً أنه مل يكن يف جيش أسـامة أصـال:وأما أبو بكر فالذي عليه أكثر املؤرخني
  . ومل يذكروا فيهم أبا بكر,سموا من التحق بجيش أسامة من كبار الصحابة
فلم يبق أحد من املهاجرين األولني ( :قال الواقدي ضمن حديثه عن غزوة أسامة

 وسـعد بـن أيب , وأبـو عبيـدة بـن اجلـراح, عمر بـن اخلطـاب:إال انتدب يف تلك الغزوة
 .)١(  ..) وأبو األعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل,وقاص

ً قبل وفاته بعثا عىل أهـل املدينـة ومـن صرضب رسول اهللا ( :/وقال الطربي 
 )٢( ). وأمر عليهم أسامة بن زيد, وفيهم عمر بن اخلطاب,حوهلم

 عـىل جـيش لغـزو ص النبـي اسـتعمله( : ضـمن ترمجـة أسـامة/وقال الذهبي 
 )٣( ). ويف اجليش عمر والكبار,الشام

 وذكروا بعض كبـار الـصحابة ,فلم يذكر هؤالء املؤرخون أبا بكر يف جيش أسامة
 ولــو كــان أبــو بكــر يف اجلــيش لكــان ذكــره أوىل , وســعد وغــريهم, وأيب عبيــدة,كعمــر
  .وأشهر

بــق أحــد مــن وجــوه فلــم ي( :ّوإنــام عــد أبــا بكــر يف جــيش أســامة ابــن ســعد قــال
 وعمـر , أبو بكر الـصديق:املهاجرين األولني واألنصار إال انتدب يف تلك الغزوة فيهم

 .)٤( ..) وأبو عبيدة,بن اخلطاب
                                                 

 ).٣/١١١٨( املغازي )١(
 ).٣/٢٢٦( تاريخ الطربي )٢(
 ).٢/٤٩٧( سري أعالم النبالء )٣(
 ).٢/١٩٠( الطبقات الكربى البن سعد )٤(
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 ١١١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(  يف الفتح/وإىل هذا ذهب ابن حجر 
 : ويقـال, عمـر بـن اخلطـاب:وكان بيـنهم( : يف سياق املوضوع/وقال ابن كثري 

 .)٢( ) للصالةصأبو بكر فاستثناه رسول اهللا 
 بأن أبا بكـر مل يكـن يف جـيش أسـامة ونقـل /وقد جزم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .اتفاق أهل العلم عليه
مل يكـن يف جـيش أسـامة باتفـاق أهـل  اوأبـو بكـر ( :/قال شـيخ اإلسـالم 

 لكن طلب منـه أبـو ,ً وكان عمر خارجا مع أسامة, لكن روي أن عمر كان فيهم,العلم
 .)٣( ) فأذن له, يف املقام عنده حلاجته إليهبكر أن يأذن له

 أبـو :ّ إنه أمر أسامة عىل اجليش الذي فيهم:وأما قوهلم( : يف موضع آخر/وقال 
 فإن أبا بكر مل يكـن , فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة باحلديث, وعمر,بكر

 . يــستخلفه يف الــصالة مــن حــني مرضــه إىل أن مــاتص بــل كــان ,يف ذلــك اجلــيش
 ثم ملا مرض أمر أبا بكر أن يصيل بالناس ,وأسامة قد روى أنه عقد له الراية قبل مرضه

ُ فلو قدر أنـه أمـر بـاخلروج مـع أسـامة قبـل املـرض,صفصىل هبم إىل أن مات النبي  ُ, 
ً موجبـا لنـسخ إمـرة , مع إذنه ألسامة أن يسافر يف مرضه,لكان أمره بالصالة تلك املدة

 )٤( ).ُمل يؤمر عليه أسامة بحال فكيف إذا ,أسامة عنه
 وهـو قـول عامـة املـؤرخني إال مـن .وهبذا يظهر أن أبا بكر مل يكن يف جيش أسامة

 , اتفاق أهل العلـم واحلـديث عـىل هـذا/ بل نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية ,شذ منهم
                                                 

 ).٨/١٥٢(فتح الباري :  انظر)١(
 ).٦/٣٠٨(البداية والنهاية البن كثري  )٢(
 ).٦/٣١٩( منهاج السنة )٣(
 ).٢٧٧ −٤/٢٧٦( املصدر نفسه )٤(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١١٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .صبالصالة بالناس يف مرض النبي  االشتغال أيب بكر 
 إن أبـا بكـر بقـي يف جـيش أسـامة بعـد أمـر : يقل مل,عىل أن من قال بالقول اآلخر

 ملـا هـو معلـوم عنـدهم , فهذا مل يقل به أحد مـن أهـل العلـم, له بالصالةصالرسول 
 يف حـني أن , حتـى مـاتصبالتواتر من اشتغال أيب بكر بإمامة الناس يف مرض النبي 

  .ً استعدادا للخروج,ًاجليش كان معسكرا باجلرف
 ذكـر أنـه ,ن مـن قـال بـدخول أيب بكـر يف جـيش أسـامة أ/وهلذا ذكر ابـن كثـري 

 والروايات كثرية التي تبني أن أبا بكـر كـان يـصيل . له بالصالةصمستثني بأمر النبي 
ً كشف عن سرتة احلجرة فرآهم صفوفا خلف ص وأنه صباملسلمني يوم وفاة النبي 

  !?ً فكيف يكون يف جيش أسامة إذا,أيب بكر
 وهـو الـذي جـاء بعـد وفـاة , من أبرز عنـارص املعارضـةإن عمر كان :وأما قوله −

  . وطلب منه أن يعزل أسامة ويبدله بغريه, إىل أيب بكرصرسول اهللا 
ً أنه مل تكـن هنـاك معارضـة أصـال حتـى يكـون هلـا عنـارص بـارزة أو غـري :فجوابه

 وإنام هذه أوهام وأكاذيب من الذين حياولون عن طريقها التلبـيس عـىل ضـعاف ,بارزة
 والعـربة يف هـذا بـصحة . والنيـل مـنهمصعقول بقصد الطعـن يف أصـحاب النبـي ال

  . وال نقل صحيح يف هذا,النقل
 ,إن عمر طلب من أيب بكر عزل أسامة فليس هـذا رأي عمـر وحـده :وأما قوله −

 ارتـدت كثـري مـن قبائـل ص وسبب هذا أنـه ملـا مـات النبـي ,بل رأى بعض الصحابة
 وقـد كـان يف جـيش ,ص األعداء باملسلمني من كـل ناحيـة وترب, ونجم النفاق,العرب

 فخشى كبار الصحابة عىل املدينـة بعـد خـروج اجلـيش ,أسامة جل الصحابة وخيارهم
 , والنـساء, وأمهـات املـؤمنني,ص وفيها خليفـة رسـول اهللا ,منها أن حييط هبا األعداء
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 ١١٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ويفـرغ مـن ,ال فأشاروا عىل أيب بكر أن يؤجل بعث أسامة حتى يستقر احلـ,والذراري
 فلام أبى عليهم ذلك أشار عليه بعضهم أن يويل اجليش من هو أسن مـن ,قتال املرتدين

ً وأعرف باحلرب منه حرصا منهم عىل سالمة اجليش يف ذلك الوقـت العـصيب ,أسامة
  .الذي يمرون به

  :وهبذا جاءت الروايات
ومجـع  اكـر ملـا بويـع أبـو ب( :فقد روى الطربي من حديث عروة عن أبيه قال

 إمـا , وقـد ارتـدت العـرب, ليتم بعـث أسـامة: قال,األنصار يف األمر الذي افرتقوا فيه
 واملسلمون , ونجم النفاق وارشأبت اليهود والنصارى, وإما خاصة يف كل قبيلة,عامة

 فقـال لـه , وقلتهم وكثـرة عـدوهمص لفقدهم نبيهم ,كالغنم يف الليلة املطرية الشاتية
 فلـيس , قـد انتقـضت بـك−عـىل مـا تـرى− والعـرب ,جل املـسلمني إن هؤالء :الناس

 لـو , والذي نفس أيب بكر بيده: فقال أبو بكر,ينبغي لك أن تفرق عنك مجاعة املسلمني
 ولـو مل يبـق يف صظننت أن السباع ختطفني ألنفذت بعث أسامة كام أمر به رسول اهللا 

 .)١( )القرى غريي ألنفذنه
 وارتـد مـن ارتـد عـن صبلغ العرب وفـاة رسـول اهللا فلام ( :ويف روايه للواقدي

 أنفذ عىل وجهك الذي وجهك :−رمحة اهللا عليه− ألسامة ا قال أبو بكر ,اإلسالم
 وخـرج , وأخـذ النـاس بـاخلروج وعـسكروا يف موضـعهم األول.صفيه رسـول اهللا 

 ,بريدة بـاللواء حتـى انتهـى إىل معـسكرهم األول فـشق عـىل كبـار املهـاجرين األولـني
 , وأبـو عبيـدة بـن اجلـراح,ُ وسـعد بـن أيب وقـاص, وعـثامن,ُ عمـر,ودخل عىل أيب بكر

 إن العـرب قـد انتقـضت عليـك مـن كـل ! يا خليفة رسـول اهللا: فقالوا,ُوسعيد بن زيد

                                                 
 ).٦/٣٠٨(ً, وأورد هذه الرواية ابن كثري أيضا يف البداية والنهاية )٣/٢٢٥( تاريخ الطربي )١(
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 ١١٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ُ اجعلهم عدة ألهل الردة ترمـي ,ًجانب وإنك ال تصنع بتفريق هذا اجليش املنترش شيئا
 وفيهـا الـذراري , أهـل املدينـة أن يغـار عليهـا وأخـرى ال نـأمن عـىل?هبم يف نحـورهم

 فلو استأنيت لغزو الروم حتـى يـرضب اإلسـالم بجرانـه وتعـود الـردة إىل مـا ,والنساء
 ثم تبعث أسامة حينئـذ فـنحن نـأمن الـروم أن تزحـف , أو يفنيهم السيف,خرجوا منه

قـول  هـل مـنكم أحـد يريـد أن ي:منهم كالمهم قـال ا فلام استوعب أبو بكر ?إلينا
 والـذي نفـيس بيـده لـو ظننـت أن الـسباع : فقـال, ال قـد سـمعت مقالتنـا: قـالوا?ًشيئا

 ينـزل عليـه ص ورسول اهللا , وال بدأت بأوىل منه,تأكلني باملدينة ألنفذت هذا البعث
 .)١( ) أنفذوا جيش أسامة:الوحي من السامء يقول
 عمـر إىل أيب  وهـو الـذي بعـث, أن هذا هـو رأي أسـامة نفـسه:ويف رواية للطربي

 وأهنـم قـالوا لعمـر فـإن أبـى ذلـك فليـول ,ً وعىل هـذا الـرأي األنـصار أيـضا,بكر هبذا
 : وها هو ذا نص الروايـة مـن روايـة احلـسن البـرصي قـال,ًاجليش أقدم سنا من أسامة

 وفـيهم عمـر بـن ,ً قبل وفاته بعثا عىل أهل املدينة ومـن حـوهلمصرضب رسول اهللا (
 حتى قبض رسـول اهللا , فلم جياوز آخرهم اخلندق,امة بن زيدّاخلطاب وأمر عليهم أس

 فاسـتأذنه ص ارجـع إىل خليفـة رسـول اهللا : فوقف أسامة بالناس ثم قـال لعمـرص
 وال آمن عىل خليفة رسـول ,َّ فإن معي وجوه الناس وحدهم,يأذن يل أن أرجع بالناس

 فـإن : وقالت األنـصار, وأثقال املسلمني أن يتخطفهم املرشكون, وثقل رسول اهللا,اهللا
ً واطلب إليـه أن يـويل أمرنـا رجـال أقـدم سـنا مـن أسـامة,أبى إال أن نميض فأبلغه عنا ً, 

 لو خطفتنـي : فقال أبو بكر, وأتى أبا بكر فأخربه بام قال أسامة,فخرج عمر بأمر أسامة
 فإن األنـصار أمـروين أن : قال.صً مل أرد قضاء قىض به رسول اهللا ,الكالب والذئاب

                                                 
 ).٣/١١٢١( املغازي للواقدي )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١١٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً وإهنم يطلبون إليـك أن تـويل أمـرهم رجـال أقـدم سـنا مـن أسـامة,بلغكأ  فوثـب أبـو ,ً
 ثكلتــك أمــك وعــدمتك يــا ابــن : فقــال لــه, فأخــذ بلحيــة عمــر−ًوكــان جالــسا−بكــر

 فخـرج عمـر إىل النـاس فقـالوا ? وتأمرين أن أنزعـهص استعمله رسول اهللا ?اخلطاب
لقيت يف سببكم من خليفة رسول  ما ? ثكلتكم أمهاتكم, امضوا: فقال? ما صنعت:له
 .)١( )?اهللا

 ,فظاهر من هذا أن الذي محـل الـصحابة عـىل مـا قـالوا إنـام هـو النـصح لـدين اهللا
 هــو قــول عامــة , وأن القــول بتأجيــل خــروج جــيش أســامة,وشــفقتهم عــىل املــسلمني

ً نظـرا ملـوت , وذلك لـشدة الظـروف التـي كـانوا يمـرون هبـا, بام فيهم أسامة,الصحابة
 , وتـربص األعـداء, وشـيوع النفـاق, وما تبع ذلك مـن كثـرة االرتـدادصل اهللا رسو

 يف حني أن اجلـيش سـيقطع مـسافات بعيـدة خيـرتق مـن خالهلـا ,وطمعهم يف املسلمني
 ممـا محـل , وخيشى من غـدرهم وردهتـم,ًكثريا من أحياء العرب الذين ال يؤمن جانبهم

 أن يطلـب مـن خليفـة رسـول اهللا −ربيكام يف روايـة الطـ−األنصار أن يطلبوا من عمر 
ً فإنه كان شابا , إذا ما عزم عىل مسرية اجليش أن يويل إمرته من هو أسن من أسامةص

 وإنـام للـسن أثـره يف احلكمـة , وهذا ال مطعن فيه عـىل أسـامة,)٢(عمره ثامين عرشة سنة
  .ً خصوصا يف تلك املرحلة احلرجة,وسياسة األمور

ًعىل تسيري اجلـيش بقيـادة أسـامة امتثـاال ألمـر  ا ومع هذا فقد صمم الصديق
 وأغار عىل ,ص فسار اجليش إىل ما أمر به رسول اهللا , وثقة بنرص اهللا,صرسول اهللا 

 )٣( .ً فقتل أسامة قاتل أبيه وغنموا منهم ورجع اجليش ساملا إىل املدينة,أهل تلك البالد
                                                 

 ).٣/٢٢٦( تاريخ الطربي )١(
 ).٢/٥٠٠(لنبالء للذهبي سري أعالم ا:  انظر)٢(
 ).٢/١٩١(الطبقات الكربى البن سعد :  انظر)٣(
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 ١١٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 من رأى منهم تسيري والصحابة عىل كل حال جمتهدون يف شأن جيش أسامة سواء
 , فام أرادوا من ذلك إال اخلـري, أو مل ير ذلك, أو رأى عزل أسامة, أو مل ير ذلك,اجليش

 وهم أبعد ما يكونون عىل كل مـا يـرميهم بـه هـؤالء مـن ,والنصح لدين اهللا واملسلمني
 .التهم الباطلة اجلائرة

لعـن اهللا مـن ( : أنـه قـالصًوختاما مل يصح يف قصة رسية أسـامة حـديث النبـي 
 .ص فهذا كذب عىل النبي )ختلف عن جيش أسامة
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 ١١٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 

ِصلح احلديبية
َ ُ ُ

ِصلح احلديبية
َ ُ ُ

  
 

 خـرج يف الـسنة الـسادسة للهجـرة يريـد ص أن رسول اهللا :قالوا يف جممل القصة
 وأحـرم ,العمرة مع ألف وأربعامئة من أصحابه فأمرهم أن يضعوا سـيوفهم يف القـرب

ِهو وأصحابه بذي احلليفة وقلدوا اهلدي ليعل ًم قريش أنه إنام جاء زائرا معتمـرا ولـيس ُ ً
ً ولكن قريشا بكربيائها خافت أن يسمع بأن حممـدا دخـل عنـوة إىل مكـة وكـرس ,ًحماربا ً

 فبعثوا اليه بوفد يرأسه سهيل بن عمرو بـن عبـد ود العـامري وطلبـوا منـه أن ,شوكتها
 وقـد ,ادم ثالثـة أيـاميرجع يف هذه املرة من حيث أتى عىل أن يرتكوا له مكة يف العام الق

ًاشرتطوا عليه رشوطا قاسية قبلها رسول اهللا القتـضاء املـصلحة التـي أوحـى إليـه ربـه 
Q, ولكــن بعــض الــصحابة مل يعجــبهم هــذا التــرصف مــن النبــي وعارضــوه يف ذلــك 

 قـال , بـىل: قـال?ً ألـست نبـي اهللا حقـا: وجاءه عمر بن اخلطاب فقال,معارضة شديدة
 فلـم نعطـي الدنيـة يف : قـال عمـر, بـىل: قال?وعدونا عىل الباطل ألسنا عىل احلق :عمر

 : قـال عمـر, إين رسول اهللا ولست أعصيه وهو نارصي:ص قال رسول اهللا ?ًديننا إذا
 ? فأخربتـك أنـا نأتيـه العـام, بـىل: قال?أولست كنت حتدثنا أنا سنأيت البيت فنطوف به

 يا :ر بن اخلطاب إىل أيب بكر فقال ثم أتى عم, فإنك آتيه ومطوف به: قال, ال:قال عمر
 , ثم سأله نفس األسئلة التي سأهلا رسـول اهللا, بىل: قال?ًأبا بكر أليس هذا نبي اهللا حقا

 أهيا الرجـل إنـه لرسـول اهللا ولـيس يعـيص ربـه :ًوأجابه أبو بكر بنفس األجوبة قائال له
 :ال ألصـحابه وملا فرغ رسول اهللا من كتاب الـصلح قـ. فاستمسك بغرزه,وهو نارصه

 فلـام مل , فواهللا ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثالث مرات.قوموا فانحروا ثم احلقوا
ًيمتثل ألمره منهم أحد دخل خباءه ثم خرج فلـم يكلـم أحـدا مـنهم بـيشء حتـى نحـر 
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 ١١٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فلـام رأى أصـحابه ذلـك قـاموا فنحـروا وجعـل , ودعا حالقـه فحلـق رأسـه,بدنة بيده
 .ًد بعضهم يقتل بعضاًبعضهم حيلق بعضا حتى كا

هذا جممل قصة الصلح يف احلديبية وهي من األحـداث املتفـق عليهـا عنـد الـشيعة 
 وقــد ذكرهــا املؤرخــون وأصــحاب الــسري كــالطربي وابــن األثــري وابــن ســعد ,والــسنة

 .)١(وغريهم كالبخاري ومسلم
 ال يمكن لنا أن نقـرأ مثـل هـذا وال نتـأثر وال أعجـب مـن تـرصف هـؤالء :وقالوا

 كانوا يمتثلـون ي وهل يقبل عاقل قول القائلني بأن الصحابة ,صحابة جتاه نبيهمال
 هـل , فهذه احلادثة تكذهبم وتقطع عليهم ما يرومون, وينفذوهناصأوامر رسول اهللا 

 أو معـذور , أو مقبـول,يتصور عاقل بأن هذا الترصف يف مواجهة النبـي هـو أمـر هـني
¶ ¸ ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²  * :وقــــد قــــال تعــــاىل

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ & ]٦٥:النساء[. 
 :من ردود العلامء عىل هذه الشبهة

 وكذلك تأخر الـصحابة يف , يف أمر الصلحصأن ما ذكر من مراجعة عمر للنبي 
 كل هذا صحيح ثابت , وحلقصبداية األمر عن النحر واحللق حتى نحر رسول اهللا 

 .)٢(  احلديث التي نقلت أخبار صلح احلديبيةيف الصحيحني وغريمها من كتب
 وال مطعـن يف ,صوعىل هذين األمرين مدار الطعـن عـىل أصـحاب رسـول اهللا 

                                                 
, )٢/١٢٢(, تاريخ األمم وامللوك )١٧٨٥(, صحيح مسلم برقم )٢٧٣٤(صحيح البخاري برقم :  انظر)١(

 ).٢/٢٠٥(الكامل يف التاريخ 
 −٢٧٣١(, )٥/٣٢٩..) (كتـاب الـرشوط, بـاب الـرشوط يف اجلهـاد: ( صحيح البخاري مع فتح الباري)٢(

كتاب اجلهـاد والـسري, بـاب صـلح : (, وصحيح مسلم)٣١٨٢(, )٦/٢٨١) (كتاب اجلزية(, و)٢٧٣٢
 ).٣/٤٨٦(, ومسند أمحد )١٧٨٥(, )٣/١٤١١) (احلديبية

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١١٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ال عمــر وال غــريه مــن الــصحابة الــذين صيشء مــن هــذا عــىل أصــحاب رســول اهللا 
  .شهدوا احلديبية
  كان قد رأى يف املنام أنه دخـل مكـة وطـاف بالبيـتص أن الرسول :وبيان ذلك

 فلام ساروا معه عام احلديبية مل يشك مجاعة منهم أن ,فأخرب أصحابه بذلك وهو باملدينة
 ثـم , فلام وقع أمـر الـصلح وفيـه أن يرجعـوا عـامهم هـذا,هذه الرؤيا تتحقق هذا العام

− ا فجعـل عمـر )١(صيعودوا العام القادم شق ذلك عـىل أصـحاب رسـول اهللا 
 ويراجعـه يف ص يـسأل رسـول اهللا −شدة فيـهعىل ما عرف بـه مـن القـوة يف احلـق والـ

 أو ,ص لـشك يف صـدق الرسـول ص ومل تكن أسئلته التـي سـأهلا رسـول اهللا ,األمر
ً لكن كان مستفـصال عـام كـان متقـررا لديـه,اعرتاض عليه  مـن أهنـم سـيدخلون مكـة ,ً

 وعــدم , عــىل دخــول مكــةص وأراد بــذلك أن حيفــز رســول اهللا ,ويطوفــون بالبيــت
  . ملا يرى يف ذلك من عز لدين اهللا وإرغام للمرشكني,ملدينةالرجوع إىل ا

ً وكالمه املذكور شكا بل ا مل يكن سؤال عمر :قال العلامء( :/قال النووي 
 كـام عـرف مـن ,ً وحثا عىل إذالل الكفـار وظهـور اإلسـالم,ًطلبا لكشف ما خفي عليه

 .)٢( ) وقوته يف نرص الدين وإذالل املبطلنياخلقه 
 .)٣( عن بعض رشاح احلديث/ًأيضا ابن حجر ونقل هذا 

 وقوتـه يف نـرصة ,ً كـان يف هـذا جمتهـدا محلـه عـىل هـذا شـدته يف احلـقافعمر 
 مـن املـشورة وإبـداء ص مع ما كان قد عودهم عليـه رسـول اهللا , والغرية عليه,الدين

   & `Z Y ] \ [ ^ _ * :ً امتثـــــاال ألمـــــر اهللا تعـــــاىل,الـــــرأي
                                                 

 ).٤/١٧٠(, والبداية والنهاية البن كثري )٢/٦٣٥( تاريخ الطربي )١(
 ). ١٢/١٤١( رشح صحيح مسلم )٢(
 ). ٥/٣٤٦( فتح البارى )٣(
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 ١٢٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 كام استـشارهم يـوم بـدر يف ,ً وقد كان كثريا ما يستشريهم ويأخذ برأهيم,]١٥٩:آل عمران[
 وشاورهم يوم أحد يف أن يقعد يف املدينة أو خيرج , وأخذ بمشورهتم,الذهاب إىل العري

 وشــاورهم يــوم اخلنــدق يف , فأشــار مجهــورهم بــاخلروج إلــيهم فخــرج إلــيهم,للعــدو
 وسـعد ,سعد بـن معـاذ(ٍ املدينة عامئذ فأبى عليه السعدان مصاحلة األحزاب بثلث ثامر

 فقال أبـو , وشاورهم يوم احلديبية أن يميل عىل ذراري املرشكني, فرتك ذلك)بن عبادة
 يف حـوادث كثـرية ,)١( وإنام جئنـا معتمـرين فأجابـه إىل مـا قـال, إنا مل نجيء لقتال:بكر

  .يطول ذكرها
 برأيــه يف منــاجزة قــريش صاهللا  يطمــع أن يأخــذ رســول افقــد كــان عمــر 

 فلـام رأى اتفـاقهام أمـسك عـن ذلـك , وراجـع أبـا بكـر, وهلذا راجعه يف ذلـك,وقتاهلم
  . ملا يعلم من حسن نيته وصدقهص فعذره رسول اهللا ,وترك رأيه

 فلـيس , وحلـقصأما توقف الصحابة عن النحر واحللق حتى نحـر رسـول اهللا 
  :العلامء له عدة توجيهات وقد ذكر ,صمعصية ألمر رسول اهللا 

 , كأهنم توقفوا الحتامل أن يكـون األمـر بـذلك للنـدب:قيل( :/قال ابن حجر 
 أو ختصيصه باإلذن بدخوهلم مكـة ذلـك ,أو لرجاء نزول وحي بإبطال الصلح املذكور

 وحيتمل أهنم أهلـتهم ,ّ وسوغ هلم ذلك ألنه كان زمان وقوع النسخ,العام إلمتام نسكهم
 مـع ظهـور قـوهتم ,فاستغرقوا يف الفكر ملا حلقهم مـن الـذل عنـد أنفـسهمصورة احلال 

 أو أخـروا , وقضاء نسكهم بالقهر والغلبـة,واقتدارهم يف اعتقادهم عىل بلوغ غرضهم
 وحيتمـل جممـوع هـذه األمـور ,االمتثـال العتقـادهم أن األمـر املطلـق ال يقتـيض الفـور

 .)٢()ملجموعهم
                                                 

 ). وشاورهم يف األمر: (عند تفسري قوله تعاىل) ١/٤٢٠( تفسري ابن كثري )١(
 ). ٥/٣٤٧( فتح الباري )٢(
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 ١٢١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 دخـل عـىل أم , ملـا رأى عـدم امتثـاهلمصل وجاء يف بعـض الروايـات أن الرسـو
يا رسول اهللا ال تكلمهم فإهنم قد دخلهـم أمـر عظـيم ممـا ( :سلمة فذكر هلا ذلك فقالت

 .)١()أدخلت عىل نفسك من املشقة يف أمر الصلح ورجوعهم بغري فتح
ًأن اخـرج ثـم ال تكلـم أحـدا مـنهم { :فأشارت عليه كـام جـاء يف روايـة البخـاري

ً فخرج فلم يكلـم أحـدا مـنهم حتـى . وتدعو حالقك فيحلقك, بدنككلمة حتى تنحر
 .)٢(} فلام رأوا ذلك قاموا فنحروا, ودعا حالقه فحلقه, نحر بدنه,فعل ذلك

وحيتمـل أهنـا فهمـت عـن الـصحابة أنـه احتمـل عنـدهم أن ( :/قال ابن حجـر 
 وأنه يـستمر عـىل اإلحـرام ,ً أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة يف حقهمصيكون النبي 

 , فأشـارت عليـه أن يتحلـل لينتفـي عـنهم هـذا االحـتامل,ًأخذا بالعزيمة يف حـق نفـسه
 ونظـري هـذا مـا وقـع هلـم يف غـزوة ... صواب مـا أشـارت بـه ففعلـهصالنبي وعرف 

 , تناول القدح فرشب, فلام استمروا عىل االمتناع,الفتح من أمره هلم بالفطر يف رمضان
 .)٣()فلام رأوه رشب رشبوا
 فإهنم كانوا عىل قـدر ,ص وهو الالئق بمقام أصحاب النبي ,وهذا الوجه حسن
 بالتحلـل ص فلام أمـرهم النبـي ,م واحلرص عىل إكامل النسككبري من تعظيم اإلحرا

 , كـام كانـت سـريته معهـم, ظنوا أن الذي محله عـىل هـذا هـو الـشفقة علـيهم,ومل يفعل
 ثـم ملـا رأوه قـد حتلـل , آثروا التأيس به عىل ما رخص هلم فيه من التحلليفكأهنم 

ل مـا حـصل مـنهم يف احلـج  وهذا مث, فبادروا إليه,أيقنوا أن هذا هو األفضل يف حقهم
 وأن يــصيبوا النــساء , ملــا بلغــوا مكــة وطــافوا وســعوا أمــرهم أن حيلــواصمــع النبــي 

                                                 
 ).٥/٣٤٧( ذكره ابن حجر يف فتح الباري )١(
 ).٢٧٣٤( صحيح البخاري رقم )٢(
 ).٥/٣٤٧( فتح الباري )٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٢٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 نــذهب إىل عرفــة : وقــالوا, فكــرب ذلــك علــيهم لتعظــيمهم لنــسكهم,وجيعلوهــا عمــرة
أهيا { : قال هلم, وكان مل يتحللص فلام علم بذلك الرسول ,ومذاكرينا تقطر من املني

ــوا فلــو ــتمالنــاس أحل  راوي ا قــال جــابر .ال اهلــدي الــذي معــي فعلــت كــام فعل
 .)١(} فحللنا وسمعنا وأطعنا:احلديث

ة يف التــأيس  عــىل اخلــري والرغبــصوهــذا كلــه مــن حــرص أصــحاب رســول اهللا 
  . أمجعنيي ف. التأيس الكاملصبرسول اهللا 

 ,وهبذا تظهر الوجهة الصحيحة ملواقف الصحابة اجلليلـة يف هـذه الغـزوة املباركـة
  . وحمبة يف قلوب املؤمنني,ً وسبقا يف دينه,التي ازدادوا هبا رفعة عند اهللا

ًفإن أبى الطاعن قبول ذلك استكبارا وعنادا ً وظلـام وطغيانـا,ً  وأرص عـىل الكـذب ً
 ودحـض شـبهته بحـول اهللا , فإين أورد هنا عدة أوجه فيها إلزامه وفضيحته,والتدليس
  :وقوته وهي

 يـوم احلديبيـة كـان بحـضور رسـول اهللا ي ما بدر من الـصحابة :الوجه األول
 أو . فإن اهللا ال يقر عـىل باطـل? فهل ذمهم اهللا بذلك, وقد كان الوحي ينزل عليه,ص

 فإذا مل حيصل يشء من ذلـك . فإنه ال تأخذه يف اهللا لومة الئم?ص رسوله أنكر عليهم
ومل ينقل عن أحد من الصحابة الذين شهدوا الواقعـة أهنـم سـعوا يف اإلنكـار عـىل مـن 

ً ثم تتابعت األمة بعد ذلك جيال بعـد جيـل عـىل ,يدعي هذا الطاعن أنه خمالف ومنازع
 ورضورة , أفاد كـل ذلـك حقيقـة حتميـة,رعدم اإلنكار بل الرتيض عىل أولئك األخيا

 بـراءة الـصحابة :رشعية عند كل متدين هبذا الـدين داخـل يف عقـد املـسلمني أال وهـي
 وأن الطعن فيهم بعد ,وطهارهتم من كل ما يرميهم به الطاعنون والزنادقة من العظائم

                                                 
 ). ١٢١٦(مسلم برقم , و)٧٣٦٧(ً ملخصا من حديث جابر بن عبد اهللا الذي رواه البخاري برقم )١(
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 ١٢٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .ني واتباع لغري سبيل املؤمن, ومشاقة لرسوله الكريم,هذا رد عىل رب العاملني
 بعــد ص قــال يف ســورة الفــتح التــي أنزهلــا عــىل رســوله Q أن اهللا :الوجــه الثــاين

_ ` d c b a ~ *:)١(رجوعـــه مـــن احلديبيـــة يف طريقـــه إىل املدينـــة

 q p o n m l k j i h g f e
r u t sv{ z y x w  & ]١٩−١٨:الفتح[. 

ً حتـت الـشجرة ألفـا وأربعامئـة صي وكان عدد أهـل احلديبيـة الـذين بـايعوا النبـ
 وعمر آخذ ,ًكنا يوم احلديبية ألفا وأربعامئة فبايعناه{ : قال−ا كام ذكر جابر ,ٍرجل

 .)٢(}بيده حتت الشجرة وهي سمرة
إن شاء −ال يدخل النار { : يقولصمعت النبي ويف صحيح مسلم أن أم برش س

 .)٣(} من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا حتتها−اهللا
 , وأنــزل الــسكينة يف قلــوهبم,فثبــت بــرصيح الكتــاب والــسنة أن اهللا ريض عــنهم

 فـالطعن فـيهم بعـد هـذا تكـذيب , والنجـاة مـن النـار,باجلنـة صوشهد هلم الرسول 
 وهلذا مل يتوقف العلامء يف تكفـري , ورد عىل اهللا ورسوله,رصيح ملا دلت عليه النصوص

  . أو فسق عامة الصحابة ملناقضته لرصيح الكتاب والسنة,ّمن كفر
ن  وأما مـ(... : يف تفصيل حكم سب الصحابة/يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ً إال نفرا قليال ال يبلغون بـضعة صجاوز ذلك إىل أن زعم أهنم ارتدوا بعد رسول اهللا  ً
 ألنـه مكـذب ملـا نـصه ,ً أو أهنم فسقوا عامتهم فهذا ال ريـب أيـضا يف كفـره,ًعرش نفسا

                                                 
 ).٤/١٨٢( انظر تفسري ابن كثري )١(
 ).١٨٥٦( رواه مسلم برقم )٢(
 ). ٢٤٩٦( رواه مسلم برقم )٣(
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 ١٢٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بـل مـن يـشك يف كفـر مثـل هـذا ,القرآن يف غري موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم
 .)١()فإن كفره متعني

 يتعلق بـام جـاء يف سـياق بعـض الروايـات الـصحيحة وفيهـا فقـال :ه الثالثالوج
 فـواهللا مـا قـام مـنهم رجـل : قـال,قوموا فانحروا ثم احلقوا{ : ألصحابهصالرسول 

 .)٢(}حتى قال ذلك ثالث مرات
كتب { :قال ي ثبت يف الصحيحني من حديث الرباء بن عازب :الرابعالوجه 

 هـذا مـا : فكتـب, وبني املرشكني يوم احلديبيـةصعيل بن أيب طالب الصلح بني النبي 
 ال تكتب رسـول اهللا فلـو نعلـم أنـك رسـول اهللا مل : فقالوا,كاتب عليه حممد رسول اهللا

 .)٣(} بيـدهص فمحاه النبـي ,ذي أحماه ما أنا بال: فقال, احمه:ص فقال النبي ,نقاتلك
 .)٤(}ًواهللا ال أحماه أبدا{ :قال يًويف بعض الرويات أن عليا 

يف مراجعتـه رسـول اهللا  يهنا نظري ما ثبـت عـن عمـر  يفام ثبت عن عيل 
 مل يكـن فـيام ,قوهـو احلـ ي فإذا مل يكن يف هذا مطعن عىل عيل , يف أمر الصلحص

 حمبتـه لرسـول اهللا )رسـول اهللا( إنام منعه من حمـو كلمـة : فإن قيل,اثبت عن عمر 
  . وإعزاز دينهص وإنام محل عمر عىل ما فعل نرصته لرسول اهللا : قلنا, وتعظيمهص

يـوم احلديبيـة هـو شـدة  ي أن الباعث ملا صدر مـن الـصحابة :الوجه اخلامس
 يشهد هلذا أن الذي أرادوا كـان أشـد علـيهم يف ,األجرحرصهم عىل اخلري ورغبتهم يف 

 ومـا أراده الرسـول ,كان يريد القتال ومناجزة الكفار ا فعمر ,الدنيا مما أريد منهم
                                                 

 ).٥٨٦:ص (ص الصارم املسلوك عىل شاتم الرسول )١(
 . سبق خترجيه)٢(
 ). ١٧٨٣(, ومسلم برقم )٢٦٩٨( رواه البخاري برقم )٣(
 ). ٣١٨٤( رواه البخاري برقم )٤(
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 ١٢٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وكـذلك الـصحابة ملـا تـأخروا يف بدايـة , من أمر الصلح كان أهـون عليـه وأسـلمص
 مـن ص الرسـول  ومـا أمـرهم بـه,األمر عن النحر واحللـق إنـام أرادوا إكـامل النـسك

 وإن كنـا ال نـشك أن مـا أراده الرسـول ,التحلل يف مكاهنم كـان أيـرس علـيهم وأسـهل
 لكن املقصود هنا هـو حـسن , وأمرهم به هو أكمل هلم وأفضل يف الدنيا واآلخرةص
 , وهـذا بخـالف مـن أراد الـدنيا, وصدق رغباهتم فـيام عنـد اهللا والـدار اآلخـرة,نياهتم

 وأعـامل الـرب ويتلمـسون االعـذار يف ,ذين يتثـاقلون عـن اجلهـادكمثل حال املنافقني الـ
 ولـذا أثنـى اهللا عـىل أهـل احلديبيـة , كام هو معلوم من قصصهم يف القـرآن,التأخر عنها

وأعطاهم من اخلري والفضل بام علمه عنهم من صدق الرغبة فيام عنده وطلب رضوانه 
ـــــال  & _ ` k j i h g f e d c b a~ * :فق

 .]١٨:الفتح[
 .)١()أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة( :/قال ابن كثري 

                                                 
 ).٤/٢٣١(سري ابن كثري  تف)١(
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 ١٢٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

  آيات وأحاديث محلت على أنها يف ذم الصحابةآيات وأحاديث محلت على أنها يف ذم الصحابة
 :يُرد عام عىل اآليات التي محلت عىل أهنا وردت يف ذم الصحابة 

  :ًفأقول مستعينا باهللا
لطعـن عـىل الـصحابة ال  أن كل ما يستدل به الطاعنون من آيات يف ا:الوجه األول

  :خيلو من ثالثة أقسام
 ينزلوهنــا عــىل الــصحابة بجهــل ,إمــا أن تكــون آيــات نزلــت يف الكفــار واملنــافقني

  . ال حجة هلم فيها بوجه عند أهل العلم,وظلم
 أو حتـذيرها , وأمرهـا بـه,وإما أن تكون آيات عامة نزلت يف حث األمة عىل اخلـري

 وهـي مـصدرة يف ,فيها للصحابة وملن بعدهم من األمة واخلطاب ,من الرش وهنيها عنه
r q p o n m l  * : وذلـك كقولـه تعـاىل)يا أهيا الذين آمنـوا( بـ:الغالب

y x w v u t s & ]٥٤:املائدة[. 
 .]٢٧:األنفال[ & Z Y X W V U ] \ [ * :وقوله
 .]٨٧:املائدة[ &  h g f e d c b aj i * :وقوله

 & ¶» ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² * :وقولـــــــــــه
 .]٢٤:األنفال[

 .]١٢:احلجرات[ & G F E D C B A * :وقوله
  . وليس فيها أي طعن عىل الصحابة,ًواألمثلة عىل هذا كثرية جدا يف القرآن

i m l k j * : كـام يف قولـهص تعاىل بمثل هذا رسوله وقد خاطب اهللا

q p o nrx w v u t s y & ]٦٧:املائدة[. 
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 ١٢٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ـــه � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬  * :وقول

 .]٦٥:الزمر[ & ® ¯
 × Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÖ Ù Ø * :وقولــــــه

Û Ú & ]١٤٥:البقرة[. 
 .]٣٥:األحقاف[ & Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Æ * :وقوله
 .]٧−٦:املدثر[ & ± ² ³ ¬ ® ¯ ° * :وقوله

 فكــام أن هــذه اآليــات بــام تــضمنته مــن األوامــر ,وغريهــا مــن اآليــات يف معناهــا
لك ما ثبت من ذلك يف حـق  فكذ, ليس فيها أي مطعن عليه,والنواهي من اهللا لرسوله

  .الصحابة ليس فيه أي مطعن عليهم
ــبعض  ــاب مــن اهللا ل ــوع عت ــات تــضمنت ن ــات فآي ــا القــسم الثالــث مــن اآلي وأم

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ~ * : كام يف قوله تعاىل,الصحابة

 .]١٦:احلديد[ & ¬
ـــاىل ـــه تع o n m l k j i h g f e d  * :وقول

r q ps & ]٣٨:التوبة[. 
 & K J I H G F E D C B A * :وقولــه تعــاىل

 .]١:املمتحنة[
 وإنـام عاتـب ,فهذه اآليات وما يف معناها ليس فيها كـذلك مطعـن عـىل الـصحابة

 فإهنـا ,خـرية كـام يف اآليـة األ, بل ربام كان العتاب لفرد واحد مـنهم,ًاهللا هبا أفرادا منهم
 كـام ,ومن اخلطأ تعميم ذلك عـىل الـصحابة كلهـم انزلت يف حاطب بن أيب بلتعة 
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 ١٢٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً وأيضا فإن اهللا تعاىل خاطبهم فيها بوصف اإليـامن الـدال عـىل تزكيـة ,هو صنيع هؤالء
ُ وهلـذا أطلـق عـىل هـذه اآليـات وأمثاهلـا عـىل أهنـا عتـاب مـن اهللا ,اهللا هلم وثنائه عليهم

ما كان بني إسـالمنا وبـني أن عاتبنـا اهللا هبـذه  «:يف أثر ابن مسعود املتقدم كام ,للمؤمنني
 .)١(»إال أربع سنني ]١٦:احلديد[ & � ¡ ¢ £~ *اآلية 

 .)٢(»إن اهللا استبطأ قلوب املؤمنني فعاتبهم «:بوكذلك قال ابن عباس 
َخماطبة اإلدالل و( :والعتاب عرفه أهل اللغة بأنه َكـالم املـدلني أخالءهـم طـالبني ْ َّ ِ َِ ِ ّ ُ

 .)٣()حسن مراجعتهم
B A  * : يف أكثر من آية كام يف قولـه تعـاىلصوهلذا عاتب اهللا رسوله وخليله 

C G F E D & ]٢−١:عبس[. 
ًمرحبـا بمـن { : بعدها يكرم ابـن أم مكتـوم ويقـول لـه إذا رآهصوقد كان النبي 

 .)٤(}عاتبني فيه ريب
 H G F E D C B AIL K J M P O N * :وقــــــال تعــــــاىل

Q & ]١:التحريم[. 
] \ [ ^ _ ` e d c b a  * :وقــــال تعــــاىل

m l k j i h g f & ]٣٧:األحزاب[. 
  .إىل غري ذلك من األمثلة يف هذا الباب

                                                 
 ).٣٠٢٧( رواه مسلم برقم )١(
 ).٤/٣٧٣(تفسري ابن كثري :  انظر)٢(
 ).١/٥٧٦( لسان العرب )٣(
 ).١٩/٢١٣(, تفسري القرطبي )٨/٣٣٢(تفسري البغوي :  انظر)٤(
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 ١٢٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 هو التأكيد عىل أن كل ما ثبت يف حق الصحابة من عتاب اهللا تعاىل :ملقصود هناوا
 وهو باملكانة ص إذا ما ثبت جنس ذلك يف حق الرسول , ال يوجب انتقاصهم به,هلم

  .املعروفة من ربه
فثبت هبذا أنه ال حجة هلؤالء فيام استدلوا بـه مـن آيـات للطعـن يف الـصحابة عنـد 

  .بحث والتحقيق وال,النظر والتدقيق
ً أنا لو سلمنا جدال أن يف تلـك اآليـات ذمـا لـبعض الـصحابة:الوجه الثاين  فمـن ,ً

 ممـن يعتقـد هـؤالء ,أين له احلكم عىل بعضهم أهنم هم املعنيون هبا دون البعض اآلخـر
 وإال , فإن هذا التعيني حيتاج إىل دليـل,ا وعىل رأسهم عيل ,عدالتهم من الصحابة

 كـام لـو احـتج , وينزل تلك اآليات عىل من شاء من الصحابة,ا يشاءفلغريه أن يدعي م
 فلن جيد هـؤالء ,أو النواصب عىل تفسيقه ااخلوارج بتلك اآليات عىل تكفري عيل 

  .ًإال بقول أهل السنة واعتقاد عدالة الصحابة مجيعا احجة يدفعون هبا عن عيل 
 وزكاهم أعظم ,حابة أبلغ الثناء أن اهللا تعاىل أثنى يف كتابه عىل الص:الوجه الثالث

 , ووعدهم باحلسنى, ووصفهم باإليامن والتقوى, ورضوا عنهي وأخرب أنه ,تزكية
H G F E D C B A  * :كقوله تعاىل

V U T S R Q P O N M L K J IW 
[ Z Y X & ]١٠٠:التوبة[. 

_ ` j i h g f e d c b a ~ * :وقوله

 q p o n m l kr & ]١٨:الفتح[. 
 C B ADK J I H G F E L O N M * :وقوله

T S R Q PU[ Z Y X W V \` _ ^ ] a 
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 ١٣٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

k j i h g f e d c b  n m l
q p or} | { z y x w v u t s  & 

 .]٢٩:الفتح[
ــــــــــه  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÎ Ó Ò Ñ Ð Ï * :وقول

× Ö Õ ÔØÜ Û Ú Ù Ý & ]١٠:احلديد[. 
 العظـيم عـىل الـصحابة ووصـفه هلـم بتلـك Qفقد تضمنت هذه اآليـات ثنـاء اهللا 

 وإخبـاره بـام , وسـمو مكـانتهم فيـه,الصفات الفاضلة الدالة عىل علو شأهنم يف الـدين
 واخللـود يف جنـات جتـري ,أعد هلم يف اآلخرة من األجر والثواب واملغفرة والرضـوان

 مما يدل داللة واضحة عـىل بطـالن مـا ادعـاه املبطلـون مـن أن بعـض ,تها األهنارمن حت
ً وذلك أنـه كتـاب حمكـم ال ينـاقض بعـضه بعـضا كـام ,اآليات جاءت بذمهم وتنقصهم

 .]٨٢:النساء[ & y x w v u t s r q p o * :قال تعاىل
 ,مـا ادعـى هـؤالء الطـاعنونولو افرتض وجود بعض اآليات تدل بظاهرها عـىل 

 فكيـف ,ًفالواجب محلهـا عـىل هـذه اآليـات الـرصحية القاطعـة بعدالـة الـصحابة مجيعـا
  . وبإيامهنم قاطعة,والنصوص كلها من الكتاب والسنة بعدالتهم متواترة

 أن اهللا تعاىل أثنى عىل املستغفرين هلم السائلني اهللا تعاىل أن ال جيعل :الوجه الرابع
C B A  * : فقال بعد أن ذكر املهاجرين واألنصار,ًغال عليهميف قلوهبم 

 P O N M L K J I H G F E D
X W V U T S R Q & ]١٠:احلرش[. 

فكيف يتصور بعد هذا أن يـذمهم اهللا تعـاىل يف آيـات أخـرى بـام يوجـب تنقـصهم 
ضمن مثـل ذلـك  أن يتـ, فإن هذا من أبعد مـا يكـون عنـد أصـحاب العقـول,وبغضهم
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 ١٣١  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .كتاب اهللا املحكم املنزه عن االختالف واالضطراب
o  * : أن اهللا تعاىل جعل أصحاب نبيه يغاظ هبـم الكفـار فقـال:الوجه اخلامس

q pr &وقـد , فمن املحال بعد ذلك أن جيعل للكفار حجة عليهم بذمهم يف كتابـه 
 .& ` g f e d c b a * :قال اهللا تعاىل

  .ء يف أن القرآن قد جاء بذم الصحابةوهبذا يظهر زيف هؤال
  .فلله احلمد واملنة

 القـول بـأن مـصنفات املـسلمني نقلـت منهـا يومن الشبهات حول الصحابة 
ً حتــى صــنف الكلبــي كتابــا ,أشــياء كثــرية  ومل يــذكر فيــه منقــصة )يف مثالــب الــصحابة(َّ

 :واحدة ألهل البيت
 إن مـا :كـر مـن املطـاعن نقـولوقبل التفصيل يف اجلواب عـام ذ :واجلواب أن يقال

 وإمـا , إمـا كـذب كلـه: ما هو كذب: أحدمها:نقل عن الصحابة من املثالب فهو نوعان
ُحمرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما خيرجـه إىل الـذم والطعـن  وأكثـر املنقـول مـن .َّ

 مثـل أيب ,ّاملطاعن الرصحية هـو مـن هـذا البـاب يروهيـا الكـذابون املعروفـون بالكـذب
 .ّ ومثل هشام بن حممد بن السائب الكلبي وأمثـاهلام مـن الكـذابني,نف لوط بن حييىخم

ّوهلذا كثريا ما يستشهد الطـاعنون بـام صـنفه هـشام الكلبـي يف ذلـك  وهـو مـن أكـذب ,ً
 .ّ وكالمها مرتوك كذاب, وهو يروي عن أبيه وعن أيب خمنف,الناس

ا معـذورون خترجهـا عـن أن  وأكثر هذه األمور هم فيه.ما هو صدق :النوع الثاين
 التي إن أصاب املجتهد فيها فله أجـران وإن , وجتعلها من موارد االجتهاد,ًتكون ذنوبا

ِّ وما قدر مـن , من هذا البابي وعامة املنقول الثابت عن الصحابة .أخطأ فله أجر ُ
 ُهذه األمور ذنبا حمققا فإن ذلك ال يقدح فيام علم من فضائلهم وسوابقهم وكوهنم مـن
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 ١٣٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 . ألن الذنب املحقق يرتفع عقابه يف اآلخرة بأسباب متعددة,أهل اجلنة
 وقد ثبت عن أئمة اإلمامية أهنـم تـابوا مـن الـذنوب املعروفـة .التوبة املاحية :منها

 .عنهم
 : وقد قال تعـاىل. فإن احلسنات يذهبن السيئات; احلسنات املاحية للذنوب:ومنها

* j i h g f e d c b &. 
 .ِّائب املكفرةاملص :ومنها
 فـام مـن سـبب يـسقط بـه , وشـفاعة نبـيهم,دعاء املـؤمنني بعـضهم لـبعض :ومنها

 , فهـم أحـق بكـل مـدح,الذنب والعقاب عن أحد من األمة إال والصحابة أحق بذلك
 .ونفي كل ذم ممن بعدهم من األمة

 .وغريها من أسباب املغفرة وتكفري الذنوب
 :آية االنقالب

Q: *  e d c وهو قول اهللا )آية االنقالب(ى من هذه الشبهات ما يسم
k j i h g fls r q p o n m t w v u 

| { z y x}a ` _ ~  & ]١٤٤:آل عمران[. 
حيث زعموا أن هذه اآلية الكريمة رصحية وجلية يف أن الـصحابة سـينقلبون عـىل 

القليل كام دلت عىل ذلك اآلية يف أعقاهبم بعد وفاة الرسول مبارشة وال يثبت منهم إال 
 فالـشاكرون ال يكونـون , عن الثابتني الذين ال ينقلبون بالشاكرين: أي,تعبري اهللا عنهم

 وكـام ]١٣:سـبأ[ & É È Ç Æ Å * :ـإال قلة قليلة كام دل عىل ذلـك قولـه 
 .الب بزعمهمًدلت عليه أيضا األحاديث النبوية الرشيفة التي فرست هذا االنق
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 ١٣٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :وقد رد العلامء عىل هذه الشبهة بام ييل
ــزول ً:أوال ــسري كأســباب الن ــم بأصــول التف ــاب اهللا أن يل  جيــب عــىل املفــرس لكت

  .والناسخ واملنسوخ واخلاص والعام وغريه ليكون تفسريه حسب أصول التفسري
 هـــو علـــم نـــزول اآليـــة وســـورهتا :التفـــسري يف االصـــطالح( :يقـــول الزركـــيش

 , وحمكمهـا ومتـشاهبها, ثم ترتيب مكيها ومدنيها,يصها واإلشارات النازلة فيهاوأقاص
 وزاد , وجمملها ومفرسها, ومطلقها ومقيدها, وخاصها وعامها,وناسخها ومنسوخها

 وعربهـا , وأمرهـا وهنيهـا, ووعـدها ووعيـدها, علم حالهلا وحرامهـا:فيها قوم فقالوا
  .)١()وأمثاهلا

 من الكتاب فيجب أن يرجع إىل أقوال أهل العلم بالتفـسري وأما الناقل لتفسري آية
 ومن مل يلتزم بتفسريه من الناحيتني فال هو مـن أهـل ,وإال ملا كان لتفسريه أي مصداقية

 ومن كانت هذه حاله فـال بـد أن يـأيت ,العلم بالتفسري وال هو اعتمد عىل علامء التفسري
 .ء وهذا هو شأن أهل األهوا?!ًتفسريه سوفسطائيا

 بالنسبة لسبب نزول اآلية فقد ذكر املفرسون أهنا بسبب اهنزام املسلمني يـوم :ًثانيا
 قد قتل حممـد فـأعطوهم : فقال بعض املنافقني. قد قتل حممد:أحد حني صاح الشيطان

 إن كان حممد قد قتل أال متضون عـىل :بأيديكم فإنام هم إخوانكم وقال بعض الصحابة
g f e d c  * :حقوا بـه فـأنزل اهللا تعـاىل يف ذلـكما مىض عليه نبيكم حتى تل

k j i hl & ]٢(]١٤٤:آل عمران(. 
 .وقد اعرتف أحد كبار علامء اإلمامية االثني عرشية بأن هذا هو سبب نزول اآلية

                                                 
 ).٢/١٤٨( الربهان يف علوم القرآن )١(
 ).٢/٣٣٥(در املنثور , ال)٤/٢٢١(, تفسري القرطبي )٧/٢٥٨(تفسري الطربي :  انظر)٢(
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 ١٣٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

هو معاتبـة اهللا ألصـحاب حممـد عـىل مـا كـان مـنهم مـن (وعىل ذلك فمعنى اآلية 
فلو مات حممد أو قتل ال ينبغي هلم أن ( )ًني قيل هلم بأحد إن حممدا قتلاهللع واجلزع ح

 ص ومـا بعـث حممـد , فكـل نفـس ذائقـة املـوت,يرصفهم ذلك عن دينه ومـا جـاء بـه
 سـواء ,ليخلد ال هو وال هم بل ليموتوا عىل اإلسالم والتوحيـد فـإن املـوت ال بـد منـه

آل [ & r q p o n mst  * فقولــه ) أو بقــيصمــات رســول اهللا 

 كيف ترتدون وترتكون دينـه إذا مـات أو قتـل مـع علمكـم أن الرسـل : أي,]١٤٤:عمران
w v u  * : وقولـه)ختلو ويتمـسك أتبـاعهم بـدينهم وإن فقـدوا بمـوت أو قتـل

x & ]سـالم  بإدباره عن القتال أو بارتداده عـن اإل: أي]١٤٤:آل عمران*  { z y
 & ~ _ ` a * من الـرضر وإنـام يـرض نفـسه ]١٤٤:آل عمران[ & {|

 الذين صـربوا وقـاتلوا واستـشهدوا ألهنـم بـذلك شـكروا نعمـة اهللا : أي]١٤٤:آل عمـران[
  .عليهم باإلسالم

يب بكـر وشـجاعته وثباتـه وذلـك  هذه اآلية تعتـرب أعظـم دليـل عـىل عظمـة أ:ًثالثا
 وثبوتـه يف أمـر , وثبوتـه يف ذلـك املـوطن.صعندما صدع هبذه اآلية يـوم وفـاة النبـي 

ــافقون وتكلمــوا ومهــوا ,الــردة  وذلــك أن رســول اهللا ملــا قــبض وشــاع موتــه هــاج املن
 أن النبي مل يقبض فقام بخطبتـه اباالجتامع واملكاشفة أوقع اهللا تعاىل يف نفس عمر 

َّورة املخوفة للمنافقني برجوع النبي عليه الصالة والسالم ففـت ذلـك يف أعـضاد املشه
 ثم جاء أبو بكر بعد أن نظر إىل النبي عليه الصالة والـسالم ,املنافقني وتفرقت كلمتهم
 فاستمر يف كالمـه فتـشهد أبـو بكـر فأصـغى النـاس , اسكت:فسمع كالم عمر فقال له

يعبد اهللا تعـاىل فـإن اهللا حـي ال يمـوت ومـن كـان يعبـد  أما بعد فإنه من كان :إليه فقال
ًحممدا فإن حممدا قد مات ً, * k j i h g f e d cl & ]١٤٤:آل عمران[ 
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 ١٣٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

وتال اآلية كلها فبكى الناس ومل يبق أحد إال قرأ اآلية كأن الناس ما سمعوها قبل ذلك 
 اهللا بخطبـــة عمـــر ثـــم بخطبـــة أيب فنفـــع{ : يف البخـــاريل قالـــت عائـــشة ,اليـــوم
  . فهذا من املواطن التي ظهر فيها شكر أيب بكر وشكر الناس بسببه)١(}...بكر

يف أن » !هكــذا «هــذه اآليــة رصحيــة وجليــة( مــن هنــا نعلــم أن القــول بــأن :ًرابعــا
 ال يـدل إال عـىل عظـيم )ًفـاة الرسـول مبـارشةالصحابة سينقلبون عـىل أعقـاهبم بعـد و
ً وإال فليخط لنا هذا الطـاعن تفـسريا واحـدا ,اجلهل بأصول التفسري وبأقوال املفرسين ً

 وإذا فــرست اآليــة حــسب عقليتــه ,أو ليأتنــا بعــامل واحــد يفــرس هــذه اآليــة كــام فــرسها
ون يف  أهنـم سـينقلب)بكـل وضـوح( ص يبـرش صـحابة نبيـه ـألصـبح املعنـى أن اهللا 

 ملـا يتوفـاه ص فهو جيزم بحدوث انقالب أكثر الـصحابة والنبـي ?!!املستقبل القريب
 !!!ً مبـارشةص وليس هذا فقط بـل ويؤكـد أهنـم سـينقلبون بعـد وفـاة النبـي ,اهللا بعد

ً مبـارشة فالبـد أن يوضـح صومن جزم بأن أكثر الصحابة سينقلبون بعد وفاة النبـي 
م الصحابة الثابتون وإال اختلط األمر عىل األمة فلـم من هم الصحابة املنقلبون ومن ه

ِيعرف الصحايب من املنقلب عـىل عقبـه َ ْ ً وال يعتقـد أبـدا أن القـرآن يـبهم هـذه القـضية .ُ ُ
 عـىل رقعـة صاخلطرية ليتلقفها الـسفهاء ويتالعبـوا هبـا فيـضعوا صـحابة رسـول اهللا 

ن الطاعن يـستطيع أن يقـول  وال أظن أ,الشطرنج فيلفظوا من أرادوا ويبقوا من شاءوا
 ألنــه ســوف يــصطدم ,بــأن الــصحابة الثــابتني هــم ثالثــة أو الــسبعة كــام يظــن الــبعض

ُّبالنصوص التي تثبـت أن أبـا بكـر وعمـر مل ينقلبـوا كـام أثبـت قبـل قليـل باإلضـافة إىل 
الصحابة سعد بن أيب وقاص الذي اندقت سية قوسه وطلحة بـن عبيـد اهللا الـذي قـال 

 وقتادة بن النعامن حني أصيبت عينـه )٢(}أوجب طلحة{ :يف وقعة أحد صعنه النبي 
                                                 

 ).٣٦٧٠(صحيح البخاري برقم :  انظر)١(
 ).١٦٩٢( رواه الرتمذي برقم )٢(
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 ١٣٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 . فعادت كأحسن مما كانت وذلك كله يف غزوة أحدصَّفردها له النبي 
 .)١()جممع البيان يف تفسري القرآن(وقد أثبت ذلك الطربيس يف تفسريه 

ني سيفتح املجـال للطعـن بـالقرآن باإلضافة إىل أن عدم حتديد الصحابة من املنقلب
 ألنه يف عدة مواضع يمـدح الـصحابة ويـشهد هلـم بـاإليامن وصـالح الظـواهر ;الكريم

 ويف مواضع أخرى يذم الـصحابة ويبـرش بارتـدادهم عـن الـدين وهـذا هـو ,والبواطن
 واحلق الذي جيب أن يعرفـه كـل مـسلم هـو أن الـصحابة ,عني ما يسعى إليه الطاعنون

 ولكنهم أهل عدل وصدق شهد هلـم , خيطئون وتقع منهم الزالت واهلناتإنام هم برش
C B A  * :القــرآن الكــريم يف غــري مــا موضــع كــام يف قولــه تعــاىل

 P O N M L K J I H G F E D
V U T S R QW[ Z Y X  & ]١٠٠:التوبة[. 

ـــي  ـــبحانه ألصـــحاب النب ـــشارة اهللا س ـــذه ب ـــرشهم بصفه ـــداد  ال أن يب االرت
 .واالنقالب عن الدين كام يدعي هذا الطاعن

ال تسبوا أصحايب فوالذي نفيس بيده لو أنفـق أحـدكم مثـل { :صوكقول النبي 
 فالـصحابة كلهـم عـدول بـالنص املنقـول )٢(}ًأحد ذهبا ما بلغ مد أحـدهم وال نـصيفه

  .واملنطق املعقول
 ألن متام ; جيب عىل املفرس آلية أن يربطها باآليات التي قبلها والتي بعدها:ًخامسا

 واآلية التي استشهد هبا هذا الطاعن هي من ضمن ,التفسري ووضوحه مرتبط بذلك
 للمؤمنني ملا حدث غزوة أحد واألخطاء التي وقعت فيها والسورة بصدد عتاب اهللا

                                                 
 ).٢/٤٠٥(جممع البيان يف تفسري القرآن )١(
 ).٢٥٤٠(, ومسلم برقم )٣٦٧٣( رواه البخاري برقم )٢(
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 ١٣٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وذلك أن اهللا أنكر عليهم أهنم بمجرد االيامن سيدخلهم اجلنة دون ,هلم يف هذه الغزوة
O N M L K J I H  * :اجلهاد واالبتالء والتمحيص فقال تعاىل

U T S R Q P  ^ ] \ [ Z Y X W V
b a ` _ & ]بارشة قوله ثم ذكر بعدها م]١٤٣−١٤٢:آل عمران: *  d c

f e & ]ثم , استمرار بعتاهبم عىل ما كان منهم يف تلك الغزوة]١٤٤:آل عمران 
ذكرهم باآليات التي بعدها أن هناك من األنبياء من قاتل معه الصاحلون فام وهنوا وما 

 لصحابة نبيه  ويف اآلية التي بعدها أثبت اهللا,ضعفوا وما ذلوا كام حدث من بعضكم
D C B A  * : اإليامن وحذرهم من طاعة الكافرين بقوله تعاىلص

M L K J I H G F E & ] آل
 وبعد عتاهبم ذكر اهللا بعد آيات أنه عفا عمن توىل يوم القتال بسبب بعض ]١٤٩:عمران

z y x w v u } | { ~ � ¡  * :ذنبه بقوله

¢£§ ¦ ¥ ¤ ¨ ¬ « ª © ® & ]ثم يذكر اهللا سبحانه أن ]١٥٥:آل عمران 
 من بعد ما أصاهبم القرح يف غزوة أحد ملالحقة أيب صاملؤمنني قد استجابوا للرسول 

¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾  * :سفيان إىل محراء األسد فقال تعاىل
¿ÀÇ Æ Å Ä Ã Â Á   Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð D C B A 
K J I H G F ELQ P O N M  & ]١٧٢:آل عمران−

 وال شك أن هؤالء املوصوفني هبذه الصفات وهذا املديح هم الصحابة املنقلبون ]١٧٤
 باالرتداد ص فكيف يدعي هؤالء أن اهللا يبرش صحابة نبيه ,بنعمة من اهللا وفضل

  !?عهواالنقالب بناء عىل حتريف للكلم عن مواض
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 ١٣٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

وال يمكن تفسري اآلية الكريمـة بطليحـة وسـجاح واألسـود ( :ثم يقول الطاعنون
 فهؤالء قـد انقلبـوا وارتـدوا عـن اإلسـالم ,ً وذلك حفاظا عىل كرامة الصحابة,العنيس

 ?)!! وقد حارهبم رسول اهللا وانترص عليهمصوادعوا النبوة يف حياته 
 يقاتـل ص الرسـول !?ا وجـه اهللا ما هـذه املجازفـة التـي مـا أريـد هبـ!سبحان اهللا

 !?املرتدين وينترص عليهم كيف ومتى
 والعنـيس فقـط ,صلقد ظهر مـسيلمة واألسـود العنـيس عنـد قـرب وفـاة النبـي 

 وذلـك ص وأمـا طليحـة وسـجاح فقـد ارتـدا بعـد وفاتـه ,صهلك قبل وفاة النبـي 
 وهزمه ففـر إىل )البزاخة(باتفاق أهل النقل وقد قاتل خالد بن الوليد طليحة يف معركة 

 ثم ظهرت ,الشام ولكنه ما لبث أن عاد إىل حظرية اإلسالم مرة أخرى وحسن إسالمه
املرأة املتنبئـة سـجاح بنـت احلـارث وكـان عـىل رأس مـن اتبعهـا مالـك بـن نـويرة وقـد 

 ثـم سـارت سـجاح بجيـشها إىل الياممـة بعـد ,خالفها مجع من بني متيم فدار بينهم قتال
 خزيمــة والتقــت مــسيلمة فتزوجهــا وعــادت إىل مقرهــا األول هزيمتهــا مــن أوس بــن

 وأما مسيلمة الكذاب فقد هزمه خالد بن الوليد ومعاونيه عكرمة بن أيب جهل ,العراق
 ولكـن هـؤالء ,ورشحبيل بـن حـسنة يف معركـة الياممـة الـشهرية أو عقربـاء رش هزيمـة

 !ذي هـزم املرتـدين هـو الـصالطاعنون جيهلون التاريخ والسرية فيدعون بـأن النبـي 
  . هم الصحابة وليس هؤالءصوكل ذلك حتى يظهر أن املرتدين بعد النبي 

 :آية اجلهاد
Q: *  e d وهو قول اهللا )آية اجلهاد(ومن هذه الشبهات ما يسمى بـ 

r q p o n m l k j i h g fs u t 
x w vyb a ` _ ~ } | { z   c
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 ١٣٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

m l k j i h g f e dn o 
t s r q p & ]٣٩−٣٨:التوبة[. 

ً هاتان اآليتان رصحيتان أيضا يف أن الصحابة تثـاقلوا عـن اجلهـاد واختـاروا :قالوا
 حتـى اسـتوجبوا تـوبيخ , رغم علمهم بأهنا متاع قليـل,الركون إىل احلياة الدنيا والدعة

منني  وباســتبداهلم بغــريهم مــن املــؤ,اهللا ســبحانه وهتديــده إيــاهم بالعــذاب األلــيم
  .الصادقني

 :وقد رد عىل هذه الشبهة من وجوه
 وذلـك بعـد ,منها اتفاق املفرسين بأن هذه اآلية نزلت يف احلض عـىل غـزوة تبـوك

 مـن الطـائف وحنـني وقـد أمـروا بـالنفري بالـصيف حيـث صفتح مكة وبعد رجوعه 
ّ إذا أراد غـزوة ورى بغريهـا ص وكـان مـن عـادة النبـي ,فرقت النخل وطابـت الـثامر

حتى كانت هذه الغزوة يف حـر شـديد وسـفر بعيـد وعقبـات كثـرية وعـدو غفـري فـشق 
 .)١(عليهم اخلروج فأنزل اهللا هذه اآليات حتضهم عىل اجلهاد وترهبهم من التثاقل عنه

 .)٢(وقد أقر بذلك الطربيس يف تفسريه جممع البيان
 رسـوله حث من اهللا جل ثناؤه املؤمنني به مـن أصـحاب(وعىل ذلك فمعنى اآلية 

أن هذا التثاقـل ( وال شك ) تبوكص وذلك يف غزوة رسول اهللا , عىل غزو الرومص
ً إذ من البعيد أن يطبقوا مجيعا عـىل التبـاطؤ والتثاقـل وإنـام هـو بـاب ,مل يصدر من الكل

 باإلضافة إىل أن الـذين تثـاقلوا عـن ) وهو كثري شائع,نسبة ما يقع من البعض إىل الكل
اجلهاد ولكن ملا رأوه من طيـب الـثامر وبعـد املـشقة يف هـذه الغـزوة اجلهاد ال رغبة عن 

 ومعلـوم أن الـصحابة بـرش ,لذلك نزلت هـذه اآليـات تعـاتبهم وحتـضهم عـىل اجلهـاد
                                                 

 ).٢/٤٣٦(, تفسري ابن كثري )٤/٤٨(تفسري البغوي :  انظر)١(
 ).٢/٦٤(جممع البيان )٢(
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 ١٤٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

يعرتهيم ما يعرتي أي إنسان من الكسل وغريه ولذلك نزل القرآن يف كثري من املـواطن 
  .ري أمة أخرجت للناسيعلم الصحابة ويوجههم وحيضهم ويرهبهم ليجعل منهم خ

 )يا أهيا الـذين آمنـوا(ـوهذا األمر معلوم ملن تدبر القرآن فنزلت اآليات التي تبدأ ب
 :تسع وثامنون مرة وهي كلها للتعليم والتوجيه مثل

 .]١٧٨:البقرة[ & z y } | { ~ * :قوله تعاىل
 .]١٨٣:البقرة[ & X W V U T S *و
 .]٢٠٨:البقرة[ & { ~ � ¡ ¢ £ *و
 .]٢٥٤:البقرة[ & | { ~ _ ` a *و
 .]٢٧٨:البقرة[ & z y x w v u } | { ~ *و
 .]١٠٢:آل عمران[ & Z Y X W V U T *و
 .]١١٨:آل عمران[ & t s r q p o *و
 .]١٤٩:آل عمران[ & G F E D C B A *و
 .]١:املائدة[ & _z } | { ~ *و
 .]٤٣:النساء[ & z y x w v u t s *و
 .]٢١:النور[ & AH G F E D C BI *و
 .]٢٤:األنفال[ & » ¬ ® ¯ ° ± *و
 . إلخ.]٢٧:النور[ & È Ç Æ Å Ä Ã Â Á *و
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 ١٤١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 )يــا أهيــا الــذين آمنــوا( :إذا ســمعت اهللا يقــول «:الــذلك يقــول ابــن مــسعود 
جـاء لتعلـيم  فالـسياق القـرآين )١(»ٌفأرعها سمعك فإنه إما خري تؤمر به أو رش تنهى عنه

 ولكن من اعتقد العصمة يف البرش جعلهم يعتقدون ,الصحابة اخلري أو هنيهم عن الرش
  .ًأن أي خطأ أو تقصري يصدر من الصحابة يعترب قدحا هبم

ــاىل ــه تع ــسبة لقول ــا بالن ــة[ & g f e d c * :أم  .]٣٩:التوب
استنفر رسـول اهللا  «:ب وقال ابن عباس فهذا فيه توعد من اهللا تعاىل ملن ترك اجلهاد

ومعلـوم أن » ً حيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك اهللا عنهم القطـر فكـان عـذاهبمص
 إىل غزوة تبـوك ومل يمـسهم مـن صالصحابة رضوان اهللا عليهم قد خرجوا مع نبيهم 

 من خـالل هـذه اآليـة أهنـام ب ونبرش من قصد الطعن يف الشيخني ,عذاب اهللا يشء
 ليجهز اجلـيش ومل يبـق ص فأما أبو بكر فقد جاء بجميع ماله إىل النبي , مشمولنيغري

 ص باإلضــافة إىل أن اهللا ســبحانه أثبــت لــه الــصحبة لنبيــه ,)٢(ألهلــه إال اهللا ورســوله
x w v u  *فذكر باآلية التي تيل اآليـة التـي نحـن بـصددها مبـارشة 

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
¬ « ª ©® & ]٤٠:وبةالت[. 

 إن أبـا بكـر مل يكـن صـاحب رسـول اهللا :من قـال «:لذلك قال احلسني بن الفضل
  .» فهو كافر إلنكاره نص القرآنص

ــشعبي ــة غــري أيب بكــر Qعاتــب اهللا  «:وقــال ال ً أهــل األرض مجيعــا يف هــذه اآلي
 .)٣(»االصديق 

                                                 
 ).١/٨٠(تفسري ابن كثري :  انظر)١(
 ).٣٦٧٥(, جامع الرتمذي )١٦٧٨(سنن أيب داود :  انظر)٢(
 ).٤/٤٩(تفسري البغوي :  انظر)٣(
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 ١٤٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ن بـألف دينـار فنثرهـا يف  وجـاء عـثامصوأما عمر فقد جـاء بنـصف مالـه للنبـي 
مـا رض عـثامن مـا عمـل بعـد { :ص وجهز جيش العرسة فقال النبي صحجر النبي 
 .)١(}اليوم مرتني

 ثـم جـاء )٢( خلفـه يف غـزوة تبـوكصوأما عبد الرمحن بن عوف فقد صىل النبـي 
{ ~ � ¡ ¢ £  * : تعـاىل فـيهم قولـهالبكاؤون وهم الـسبعة الـذين أنـزل اهللا

 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
¶ µ ´ ³ ² & ]٩٢:التوبة[. 

 مـنهم كعـب بـن ,وختلف عن الغزوة نفر من املسلمني من غـري شـك وال ارتيـاب
 وختلـف ,مالك وهالل بن أمية ومرارة بن الربيع وهم الثالثة الذين ختلفوا عن الغـزوة

 ثـم تـاب اهللا ,ً أبو خيثمة وأبو ذر ثم حلقا باجليش الـذي كـان تعـداده ثالثـون ألفـاًأيضا
© ª » ¬ ®  * :تعاىل بعد ذلك عن الثالثة املتخلفني عن الغزوة فقال تعـاىل

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
Á À ¿ ¾ ½ ¼ÂÇ Æ Å Ä Ã  & ]١١٧:التوبة[. 

 وصـحابته مـن املهـاجرين واألنـصار وأنـه ص للنبي ـفهذا ثناء مبارك من اهللا 
¶ ¸ º ¹  * :تعاىل قد غفر هلم بعدما خرجـوا لقتـال الكـافرين يف غـزوة تبـوك

ــة[ & « ¼ ½ ¾ ــوا إىل الدعــة والــسكون]١١٧:التوب ــتهم , فيميل  ولكــن اهللا ثب
  .»ًه مل يعذبه أبدامن تاب اهللا علي «:وقواهم وتاب عليهم ولذلك يقول ابن عباس

 الـذين غـزوا معـه صفيه مدح ألصـحاب النبـي ( :وقال اجلصاص يف هذه اآلية
                                                 

 ).٣٧٠١( رواه الرتمذي برقم )١(
 ).٢٧٤(صحيح مسلم برقم :  انظر)٢(
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 ١٤٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ألن اهللا تعـاىل ال ; وإخبار بصحة بواطن ضامئرهم وطهارهتم,من املهاجرين واألنصار
 وهـذا نـص يف الـرد عـىل ,خيرب بأنه قد تاب عليهم إال وقد ريض عـنهم وريض أفعـاهلم

سبني هلم إىل غـري مـا نـسبهم إليـه مـن الطهـارة ووصـفهم بـه مـن الطاعنني عليهم والنا
 .)١()يصحة الضامئر وصالح الرسائر 

 مـع صـحابته صأليست غزوة تبـوك هـذه كانـت آخـر غـزوات النبـي  :ثم أقول
 وكانوا قد أبلوا أعظم البالء يف مجيع الغزوات األخـرى التـي ,ًرضوان اهللا عليهم مجيعا

وأحد واخلندق ثم فتح مكة ثم غزوة حنني ومؤتة فكان  مثل بدر صغزوها مع النبي 
 أكملـوا طريـق اجلهـاد فحفظـوا ص ثم إهنـم بعـد وفـاة النبـي ,النرص والفتح حليفهم

 .الدين من املرتدين وفتح اهللا عىل أيدهيم بالد فارس والعراق والشام ومرص
 احليـاة فكيف يقال بعد هذا أن الصحابة تثاقلوا عن اجلهـاد واختـاروا الركـون إىل

 !?الدنيا
 .سبحانك هذا هبتان عظيم

ثم عاتب سبحانه املـؤمنني يف التثاقـل ( :وهنا االطربيس يقول يف تفسريه هلذه اآلية
 أي دعاكم ]٣٨:التوبـة[ & k j i h g f e d * :عن اجلهاد فقال

 أي اخرجـوا إىل جماهـدة ]٣٨:التوبـة[ & o n m l * : وقال لكـمصرسول اهللا 
 & r q ps * عــن احلــسن وجماهــد ...املــرشكني وهــو هاهنــا غــزوة تبــوك

 هـذا االسـتبطاء : قـال اجلبـائي, أي تثاقلتم وملتم إىل األرض التي أنتم عليها]٣٨:التوبة[
م أريــد بــه خمــصوص بنفــر مــن املــؤمنني ألن مجــيعهم مل يتثــاقلوا عــن اجلهــاد فهــو عمــو

 هذا استفهام ]٣٨:التوبة[ & x w v u ty *اخلصوص بدليل 
                                                 

 ).٤/٣٧١( أحكام القرآن للجصاص )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٤٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ومعناه آثرتم احلياة الدنيا الفانية عىل احلياة يف اآلخرة الباقيـة يف النعـيم ,يراد به اإلنكار
 .)١() إلخ...الدائم

ها كتفـسري  ولكنه فرس,والطربيس هنا مل يتخذ من هذه اآلية أي طعن يف الصحابة
أهل السنة بأهنا عتاب وحض للمـؤمنني جلهـاد الكـافرين يف غـزوة تبـوك وذلـك ألهنـا 

 .كانت يف وقت شدة عىل املسلمني
h g f e d  * :ويقول الكاشاين وهو مـن كبـار علـامء اإلماميـة

r q p o n m l k j is & ]ـــة ـــدين إىل ]٣٨:التوب ـــأتم خمل  تباط
 يف اجلوامـع كـان ذلـك يف غـزوة تبـوك يف سـنة عـرش بعـد ,مـة بـدياركمأرضكم واإلقا

 استنفروا يف وقت قحط وقيظ مع بعد الشقة وكثرة العدو فـشق ,رجوعهم من الطائف
 .)٢()ذلك عليهم

 :ثم يروي القمي وهو من كبار مفرسي اإلمامية رواية يف سبب املعركـة ثـم يقـول
 تبـوك وهـي مـن بـالد البلقـاء وبعـث إىل بالتهيؤ إىل» ! « أصحابهصفأمر رسول اهللا (

القبائل حوله وإىل مكة وإىل من أسلم من خزاعة ومزينـة وجهينـة وحـثهم عـىل اجلهـاد 
 وأمر أهل اجلـدة أن يعينـوا مـن ال قـوة ,وأمر رسول اهللا بعسكره فرضب يف ثنية الوداع

 ثـم خطـب خطبـة ,ّبه ومـن كـان عنـده يشء أخرجـه ومحلـوا وقـووا وحثـوا عـىل ذلـك
وقـدمت القبائـل مـن العـرب ممـن اسـتنفروهم ( : ثـم قـال...)ورغب الناس يف اجلهاد

 .)٣()وغريهم» ! «وقعد عنه قوم من املنافقني

                                                 
 ).٥/٥٥( جممع البيان )١(
 ).٢/٣٤٢(اين  التفسري الصايف للكاش)٢(
 ).٢٩١−١/٢٩٠( تفسري القمي )٣(
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 ١٤٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

فهل القارئ يستشف من كالم الكاشاين هـذا مـا يفيـد الطعـن بالـصحابة أو أهنـم 
  بل العكس فإن كـالم الكاشـاين يؤكـد صـحة تفاسـري!?ركنوا إىل الدنيا وتركوا اجلهاد

 يؤكـد )اإلثنـا عـرشي(أهل السنة باإلضافة إىل أن القارئ النبيـه يلحـظ بـأن الكاشـاين 
 فإنه ذكر أن ,ًأيضا عىل صحة عدم تقسيم الصحابة إىل ثالثة أقسام من ضمنها املنافقني

 ,ّ بالتهيؤ للجهـاد وأصـحاب عامـة أي تفيـد مجيـع الـصحابة)أصحابه( أمر صالنبي 
 فلو كان املنافقون من مجلة الصحابة كام يـدعون ,من املنافقنيبينام ذكر أنه قعد عنه قوم 

 . قعدوا عن اجلهاد)الصحابة املنافقني(ً إن قوما من :لقال
وحتى نستطيع أن نكتشف ضـعف هـذا االسـتدالل وطريقـة التفـسري لكتـاب اهللا 

Qنأخـذ مثـاال نفـرس مـن , دون معرفة أصـول التفـسري أو الرجـوع إىل علـامء التفـسري ً
ه بعض اآليات عىل نفس النمط الذي يفرس به هؤالء الطـاعنون اآليـات القرآنيـة خالل

 :فنأيت باملثال التايل
 H G F E D C B AI K J * :يقــــــــول اهللا ســــــــبحانه

O N M L & ]فلــو أردنــا تفــسريها حــسب صــنيع هــذا .]١:األحــزاب 
بيـه وأمـره بـأن يتقيـه بعـدم طاعـة  أن اهللا سـبحانه قـد هـدد ن: فسيكون املعنـى!الطاعن

 مل يتـق اهللا سـبحانه يف دعوتـه وقـام ص وهذا دليل عىل أن النبـي ,الكافرين واملنافقني
 ...!!بطاعة املنافقني والكفار

 ?أليس هكذا يفرس الطاعنون نصوص الكتاب وحيملوهنا ما ال حتتمل
i p o n m l k j * :ومثال آخر كقوله سبحانه يف سورة املائـدة

qrx w v u t s y} | { z ~ d c b a ` _ 
e & ]أن اهللا سـبحانه هـدد النبـي ( وحسب منهج هـؤالء فـسيكون التفـسري ]٦٧:املائدة
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 ١٤٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وأمــره بتبليــغ الرســالة وأنــه إن مل يبلــغ مــا أنــزل اليــه فإنــه ســيكون كمــن مل يبلــغ ص
 تبليـغ مـا أنـزل إليـه ربـه  مقرص ومتهـاون يفص وهذا دليل عىل أن الرسول ,الرسالة

 ألـيس هكـذا يفـرس هـؤالء نـصوص الكتـاب ?)!وكان ال بد من توبيخ اهللا سبحانه لـه
  ?ِّالعظيم وحيملوهنا ما ال حتتمل

وقد جاء هذا التهديد باستبداهلم يف العديد مـن اآليـات ممـا يـدل داللـة ( :ثم قالوا
È  * : جـاء يف قولـه تعـاىل فقـد,واضحة عىل أهنم تثاقلوا عن اجلهاد يف مرات عديدة

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É & ]٣٨:حممد[.( 
فالرد عىل هذا أن هذه اآلية جزء من اآلية التي نزلت يف احلض عىل اإلنفاق يف 

° ± µ ´ ³ ²  * : فاآلية بكاملها هي يف قوله تعاىل,سبيل اهللا

º ¹ ¸ ¶»Á À ¿ ¾ ½ ¼ ÂÆ Å Ä Ã Ç È 
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÑ & ]وذكر املفرسون أن اهللا ]٣٨:حممد 

 ها أنتم أهيا الناس تدعون لإلنفاق يف سبيل اهللا وإخراج ما :تعاىل يقول للمؤمنني
 وأن من ,فرض عليكم فمنكم من يبخل باإلنفاق مما فرض عليه كالزكاة وغريها

عاىل هو الغني وأن كل ما  وأن اهللا ت,يبخل إنام يبخل عن نفسه وينقص نفسه من األجر
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È  * : وأما قوله تعاىل,سواه فقري

Ñ & ]أي إن تتولوا عن طاعة اهللا واتباع رشعه فسوف يستبدل بكم قوما ]٣٨:حممد ً
غريكم ولكنهم أطوع هللا منكم وال يبخلوا باإلنفاق يف سبيل اهللا فهذا هو تفسري اآلية 

 فكيف يدعي هؤالء أن هذه اآلية دليل عىل أن الصحابة تثاقلوا عن ,ينعند املفرس
ً فمن أين إذا جاء هؤالء !ً واآلية ليس فيها ذكر للجهاد أصال?!اجلهاد مرات عديدة

 ?هبذا التفسري
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 ١٤٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

°  * : يف تفـسريه هلـذه اآليـة−وهو من علامء اإلمامية−يقول أبو عيل الطربيس

¶ µ ´ ³ ² ± & ]يعنـي مـا فـرض علـيهم يف أمـواهلم أي ]٣٨:حممد 
 بــام ]٣٨:حممــد[ & «¸ º ¹ *إنــام تــؤمرون بــإخراج ذلــك وإنفاقــه يف طاعــة اهللا 

ــاة  ــن الزك ــه م ــرض علي ــد[ & Á À ¿ ¾ ½ ¼Â *ف ــا ]٣٨:حمم ــه حيرمه  ألن
 عام عنـدكم ]٣٨:حممد[ & Ä Ã * : ثم يقول...)مثوبة جسيمة ويلزمها عقوبة عظيمة

 إىل ما عند اهللا من اخلري والرمحة أي ال يـأمركم ]٣٨:حممد[ & Æ ÅÇ *من األموال 
 أي تعرضـوا عـن ]٣٨:حممد[ & É È *باإلنفاق حلاجته ولكن لتنتفعوا به يف اآلخرة 

Î Í  * أمثل وأطوع هللا مـنكم ]٣٨:حممد[ & Ì Ë Ê *له طاعته وعن أمر رسو

Ñ Ð Ï & ]١(..)ً بل يكونوا خريا منكم وأطوع هللا]٣٨:حممد(. 
 & m l * : يقول يف تفسريه−وهو من علامء اإلمامية−ويقول حممد مغنية 

 : قــال ســبحانه]٣٨:حممــد[ & µ ´ ³ ² ¶ *اء  إشــارة إىل األغنيــ]٣٨:حممـد[
* z &ويبعثهم عىل البذل عن , وكأنه يروض من نفوس األغنياء, نأمركم: ومل يقل 

¼ ½ ¾  * وأوضح مـن هـذه اآليـة يف ذلـك االسـتقراض احلـسن ,طيب نفس

Á À ¿Â & ]ويف احلـديث,غـضب اجلبـار ألن البذل وقايـة مـن النـار و]٣٨:حممد : 
 إن ملكت أهيا اإلنـسان ]٣٨:حممد[ & Æ Å Ä ÃÇ *حصنوا أموالكم بالزكاة 
 تبخلـوا ]٣٨:حممـد[ & É È * فأنت مفتقر إىل عنايته وتـدبريه ,الكون بأرضه وسامئه

 يــسبحون بحمــده وبــأمره ]٣٨:حممــد[ & Ì Ë Ê *باملــال وبذلــه يف ســبيل اهللا 

                                                 
 ).٩/١٨٠( جممع البيان )١(
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 ١٤٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١()يعملون
ً ومها موافقان لتفسري أهل السنة أيـضا ,فهذا هو تفسري الطربيس ومغنية هلذه اآلية

  !?فمن أين جاء هؤالء هبذا التفسري
v u t s r q p o n m l  * :ًوكقوله تعـاىل أيـضا( :وقالوا

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w
¨© ¯ ® ¬ « ª °±µ ´ ³ ²  & ]٥٤:املائدة[. 

 بأن هذه اآلية أعظم دليل عىل عظمـة هـؤالء فالرد واجلواب عىل شبهتهم أن يقال
 فقـد روى مجـع مـن املفـرسين أهنـا ,الصحابة وأهنم هم القوم الذين حيبهم اهللا وحيبونـه

 وذكـر ,ن جـريجنزلت يف أيب بكر وأصحابه ذكـر ذلـك احلـسن والـضحاك وقتـادة وابـ
 .)٢(»!!نزلت يف أيب بكر وأصحابه «:الطربي يف تفسريه أن عيل بن أيب طالب قال

 يف أهـل الـيمن قـوم أيب : وقـال بعـضهم. نزلت يف األنصار:وقال بعض املفرسين
 .موسى األشعري

ً وال شـك أن أوهلـم دخـوال يف اآليـة أبـو , وعىل كل حال اآلية عامة يف كل هؤالء
 .ن وعيل وبقية الصحابةبكر وعمر وعثام

 يف تفـسريه عنـد ذكـر −وهو مـن كبـار علـامء اإلماميـة−ويؤكد عىل ذلك الطربيس
 هـم أبـو بكـر وأصـحابه : واختلف فيمن وصف هبذه األوصاف منهم فقيـل(.. :اآلية

 . هم األنصار عن السدي: وقيل,الذين قاتلوا أهل الردة عن احلسن وقتادة والضحاك
 هـم أمـري : وقيـل..... أهنـم أهـل فـارس: وقيـل.... جماهـد هم أهل الـيمن عـن:وقيل

                                                 
 ).٦٧٨−٦٧٧: ص( التفسري املبني ملحمد مغنية )١(
 ).١٠/٤١٤( تفسري الطربي )٢(
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 ١٤٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١() وأصحابه×املؤمنني عيل 
والــدليل عــىل أن الــصحابة ويف مقــدمتهم اخللفــاء األربعــة هــم أول الــداخلني يف 

 وال ]٥٤:املائـدة[ & y x w v u t * : أن اهللا يقـول فيهـا,عموم هـذه اآليـة
 الــذين آووه ونــرصوه وجاهــدوا معــه فاســتحقوا صابة نبيــه شــك أن اهللا حيــب صــح

F E D C B A  * :رىض اهللا ســـــــبحانه إذ يقـــــــول
 S R Q P O N M L K J I H G

V U TW[ Z Y X  & ]١٠٠:التوبة[. 
ـــــــــه _ ` j i h g f e d c b a ~ * :وقول

r q p o n m l k & ]١٨:الفتح[. 
 شــك أن املهــاجرين واألنــصار والــذين بــايعوه حتــت الــشجرة هــم الــصحابة وال

 .ً موجب للمحبة أيضاي ,الكرام وأسبقهم اخللفاء األربعة
ــه ــا قول ــدة[ & z } | { ~ � * :أم  دليــل واضــح وصــفة ]٥٤:املائ

 AC BD  * : وأوهلم أبو بكر وعمـر بـدليل قولـه تعـاىلصالزمة ألصحاب النبي 
K J I H G F EL & ]ــتح ــع ]٢٩:الف ــذين م ــأن ال ــان ب  وال خيتلــف اثن

 ويف احلـديث , ويف مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثامن وعيل ثم األمثل فاألمثلصحممد 
 .)٢(}أرحم أمتي بأمتي أبو بكر{ : قالصأن النبي 

ــــه  فمعلــــوم أن ]٥٤:املائــــدة[ & ©¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨¡  * :وأمــــا قول

                                                 
 ).٣/٣٥٨( جممع البيان )١(
 ).١٥٤(, وابن ماجه برقم )٣٧٩٠(, والرتمذي برقم )٨٢٤٢( رواه النسائي يف الكربى برقم )٢(
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 ١٥٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 واآليات التي تؤكد ذلك متأل القـرآن ,الصحابة كانوا من أوائل املجاهدين يف سبيل اهللا
 ,ُ أشهر من أن تذكر فهذه صـفة دائمـة هلـمص وما صح من أحاديث النبي ,ملن تدبره

َفال يعقل ملـن اسـتخدم عقلـه أن يعتقـد  َِ ْ ًمعتقـدا أن الـصحابة ارتـدوا بـدليل اآليـةَ َ َ  ألن ,ُ
 وانترصوا عليهم فال يعقل أن ينترص )املرتدين(الصحابة يف زمن خالفة أيب بكر قاتلوا 

 وال , فإن كان العكـس فقـد ظهـر احلـق واحلمـد هللا رب العـاملني,املرتدون عىل املؤمنني
هنـم قـاتلوا املرتـدين حتـت  أل;ًشك أن هذا اجلهاد دليل أيضا عىل صحة خالفة أيب بكر

 . فلله احلمد واملنة, وصدقهم اهللا وعده فهزموهم بإذن اهللاراية أيب بكر 
i h g f  * : قوله تعاىلي من املثالب عىل الصحابة وزعموا أن

p o n m l k jqu t s r   w v
� ~ } | { z y x¡¦ ¥ ¤ £ ¢   ¨ §

« ª ©¬ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® 
» º Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Æ Å Ä Ã  & ]١٠٤:آل عمران−

 وزعموا أن يف هذه اآليات خياطب اهللا الصحابة وحيذرهم من الفرقة واالختالف ]١٠٧
 قسم :من بعد ما جاءهتم البينات ويتوعدهم بالعذاب العظيم ويقسمهم اهللا إىل قسمني

 وقسم ,ستحقوا رمحة اهللايبعث يوم القيامة وجوههم مبيضة وهم الشاكرون الذين ا
يبعث وجوههم مسودة وهم الذين ارتدوا بعد األيامن وقد توعدهم اهللا سبحانه 

 ).بالعذاب العظيم
 ولتكن مـنكم أهيـا املؤمنـون : قالوا يف تفسري هذه اآليةفالرد عىل ذلك أن املفرسين

 ألن ; للتبعـيض)مـنكم( يف )ومـن(مجاعة يدعون الناس إىل اخلري واإلسـالم ورشائعـه 
x w v  * : وقولـه,األمر باملعروف والنهي عن املنكر من فـروض الكفايـات

z y & ]وقـال , هـم اليهـود والنـصارى: قال مجهـور املفـرسين]١٠٥:آل عمران 
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 ١٥١  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١(−أي اخلوارج− هم احلرورية: وقال أبو أمامة. هم املبتدعة من هذه األمة:بعضهم
 فقـد اختلـف أهـل ]١٠٦:آل عمـران[ & ¬§ ¨ © ª » * :وأما قوله تعاىل

 تبــيض وجـوه أهــل الــسنة وتـسود وجــوه أهــل :التفـسري يف تعييــنهم فقــال ابـن عبــاس
 , هـم املنـافقون كـانوا أعطـوا كلمـة اإليـامن بألـسنتهم: وقـال احلـسن البـرصي,البدعة

 رأى : فعـن أيب غالـب قـال,هم اخلـوارج : وقال أبو أمامة,وأنكروها بقلوهبم وأعامهلم
 كـالب النـار رش قـتىل حتـت :ًأبو أمامة رؤوسا منصوبة عىل درج دمشق فقال أبو أمامـة

 ]١٠٦:آل عمـران[ & ¬§ ¨ © ª » * ثـم قـرأ , خري قتىل من قتلوه,أديم السامء
 لـو مل أسـمعه إال : قـالص  أنت سمعته من رسول اهللا: قلت أليب أمامة,إىل آخر اآلية

ًمرة أو مرتني أو ثالثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه ً ً)٢(. 
 هم أهل البدع فعن أسامء بنت أيب بكـر :ً وقيل عنه أيضا, هم املرتدون:وعن قتادة

ّإين فرطكم عىل احلوض حتى انظـر مـن يـرد عـيل مـنكم { :ص قال رسول اهللا :قالت
 هـل شـعرت مـا عملـوا : فيقال يل,يا رب مني ومن أمتي : فأقول,وسيؤخذ ناس دوين

 هـو اإليـامن الـذي : وقال أيب بن كعب)٣(} واهللا ما برحوا يرجعون عىل أعقاهبم?بعدك
 حـني أخـذ مـنهم عهـدهم وميثـاقهم وأقـروا كلهـم ,كان قبـل االخـتالف يف زمـان آدم

 .بالعبودية وفطرهم عىل اإلسالم فكانوا أمة واحدة مسلمني
 فمن بدل أو غـري أو ابتـدع ,واألحاديث يف هذا املعنى كثرية( :/وقال القرطبي 

هللا ومل يأذن به اهللا فهو من املطرودين عن احلوض املبتعدين منه يف دين اهللا ما ال يرضاه ا
ً وأشدهم طردا وإبعادا مـن خـالف مجاعـة املـسلمني وفـارق سـبيلهم ,مسودي الوجوه ً

                                                 
 ).٤/١٦٦(, تفسري القرطبي )٢/٨٦(تفسري البغوي :  انظر)١(
 ).١/٤٧٩(تفسري ابن كثري :  انظر)٢(
 ).٢٢٩٣(, ومسلم برقم )٦٥٩٣( رواه البخاري برقم )٣(
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 ١٥٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فهـؤالء كلهـم مبـدلون , واملعتزلة عىل أصـناف أهوائهـا,كاخلوارج عىل اختالف فرقها
 .)١(..)ومبتدعون

ألقـوال التـي ذكرناهـا يف ذلـك بالـصواب وأوىل ا( :/وقال ابن جريـر الطـربي 
 وأن اإليـامن الـذي ,القول الذي ذكرناه عن أيب بن كعب أنـه عنـى بـذلك مجيـع الكفـار
 c bdf e g * :ّيوبخون عىل ارتدادهم عنه هو ايامن الذي أقروا به يوم قيل هلـم

hi & ]٢( )]١٧٢:األعراف(. 
 فهل ترى رعاك ,ملستندة إىل األدلة والرباهني هلذه اآليةفهذه هي أقوال املفرسين ا

  .بل هم أبعد الناس عن هذا البهتان!?ص هم صحابة رسول اهللا :ًاهللا أحدا منهم قال
x w v  * :يقول الطربيس اإلمامي يف جممع البيان عند تفسري هذه اآليـة

y & ]١٠٥:آل عمران[هـود والنـصارى  يف الـدين وهـم الي* z & ]١٠٥:آل عمـران[ 
 وإنـام تبـيض ]١٠٦:آل عمـران[ & ¬§ ¨ © ª » * ...ً معناه تفرقوا أيـضا:قيل

 وتـسود فيـه الوجـوه للكـافرين ,ًفيه الوجوه للمؤمنني ثوابـا هلـم عـىل اإليـامن والطاعـة
ــسيئ ــر وال ــة هلــم عــىل الكف ــهعقوب ــا بعــده وهــو قول ــة م ® ¯ °  * :ات بدالل

ـــال هلـــم]١٠٦:آل عمـــران[ & ± ² ³ ´ ـــرتم بعـــد ايامنكـــم: أي يق  . أكف
 أهنـم الـذين كفـروا بعـد إظهـار اإليـامن : أحـدها:واختلف فـيمن عنـوا بـه عـىل أقـوال

عليهم اإلقـرار  أهنم مجيع الكفار إلعراضهم عام وجب : وثانيهام,عن احلسن...بالنفاق
 أكفـرتم : فيقـول. بىل: قالوا?به من التوحيد حيث أشهدهم عىل أنفسهم ألست بربكم

 أهنـم أهـل الكتـاب كفـروا بـالنبي : وثـالثهام,بعد إيامنكم يوم امليثاق عن أيب بـن كعـب

                                                 
 ).٤/١٦٨( تفسري القرطبي )١(
 ).٧/٩٥( تفسري الطربي )٢(
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 ١٥٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أهنـم أهـل : ورابعهـا, واختـاره الزجـاج واجلبـائي,عـن عكرمـة... بعد إيامهنم بـهص
ومثلــه عــن قتــادة أهنــم الــذين كفــروا  × هــذه األمــة عــن عــيلالبــدع واألهــواء مــن 

 }...والذي نفيس بيده لريدن عىل احلوض{ : أنه قالص ويروى عن النبي ,باالرتداد
 ويـروى عـن , هـم اخلـوارج: فقال أبو أمامـة البـاهيل,احلديث ذكره الثعلبي يف تفسريه

 .)١()م يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرميةالنبي أهن
ً ومل يذكر أبدا أن اآليـة تعنـي الـصحابة ,فها هو تفسري الطربيس اإلمامي هلذه اآلية

 أما حديث ما يسمى باحلوض فقد سـبق بيانـه ,بحال مع أنه ذكر أربعة أقوال لتفسريها
 .يًومناقشته آنفا بأن املراد هبم غري الصحابة 

بة لتفسري الصايف للفيض الكاشاين اإلمامي فقد ذكر يف تفسري هذه اآليـة أما بالنس
 كـــاليهود والنـــصارى اختلفـــوا يف ]١٠٥:آل عمـــران[ & y x w v * :قولـــه

التوحيد والتنزيه وأحوال اآلخرة من بعد مـا جـاءهتم البينـات اآليـات واحلجـج املبينـة 
 كنايـات ]١٠٦:آل عمـران[ & ¬§ ¨ © ª » * ...للحق املوجبة لالتفـاق عليـه

® ¯ ° ± ² ³  * ...عن ظهور هبجة الرسور وكآبة اخلـوف فيـه
ــران[ & ´ ــم]١٠٦:آل عم ــال هل ــول أي فيق ــىل إرادة الق ــوبيخ : ع ــزة للت ــرتم واهلم  أكف

هم أهل البـدع واألهـواء واآلراء  × نيوالتعجب من اهلم يف املجمع عن أمري املؤمن
 }...والذي نفيس بيده لـريدن عـيل احلـوض{ :ص وعن النبي ,الباطلة من هذه األمة

 .)٢()احلديث
 وال يوجد أي ترصيح بـأن املقـصودين باآليـة هـم صـحابة ,وهذا التفسري كسابقه

 .صرسول اهللا 

                                                 
 ).٣٦٠−٢/٣٥٩( جممع البيان )١(
 ).١/٣٦٨( التفسري الصايف )٢(
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 ١٥٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 

  وعوعــــــــ اخلش اخلشةةــــــــآيآي
 

 ):آية اخلشوع(ومن الشبهات االستدالل بام يسمى بـ
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ~ * :قـــال تعـــاىل( :فقـــالوا

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬» ¾ ½ ¼ 
ملـا قـدم أصــحاب ( : ويف الـدر املنثـور جلـالل الـدين الـسيوطي قـال.]١٦:احلديـد[ & ¿

 ,فأصابوا من لني العيش ما أصـابوا بعـدما كـان هبـم مـن اجلهـد املدينة صرسول اهللا 
 ويف & � ¡ ¢ £~ * فنزلـت )فعوقبـوا(فكأهنم فرتوا عن بعض ما كانوا عليـه 

أن اهللا استبطأ قلوب املهاجرين بعد سبع عرشة سـنة مـن { صرواية أخرى عن النبي 
 وإذا كــان هــؤالء الــصحابة وهــم ,}& � ¡ ¢ £~ *نــزول القــرآن فــأنزل اهللا 

 مل ختشع قلـوهبم لـذكر اهللا ومـا نـزل مـن ,خرية الناس عىل ما يقوله أهل السنة واجلامعة
لـوب ًاحلق طيلة سبعة عرشة عاما حتى استبطأهم اهللا وعاتبهم وحذرهم من قـسوة الق

 فال لوم عىل املتأخرين مـن رساة قـريش الـذين أسـلموا يف الـسنة ,التي جترهم للفسوق
  ).السابعة للهجرة بعد فتح مكة

فالرد بالنسبة للرواية األوىل املنقولة عن الدر املنثور جلالل الـدين الـسيوطي فهـي 
املبـارك أخرج ابن ( :ً إطالقا فقد قال السيوطيصرواية عن األعمش ومل ترفع للنبي 

 املدينـة ص ملـا قـدم أصـحاب رسـول اهللا :وعبد الرزاق وابن املنذر عن األعمش قال
 فكأهنم فـرتوا عـن بعـض ,فأصابوا من لني العيش ما أصابوا بعد ما كان هبم من اجلهد

 فالروايـة موقوفـة ,)١() اآليـة& � ¡ ¢ £~ * فنزلـت )فعوتبـوا(ما كانوا عليـه 
                                                 

 ).٨/٥٨(لسيوطي  الدر املنثور ل)١(
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 ١٥٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وعــىل العمــوم الروايــة , باإلضــافة لتفــرده هبــاعــىل األعمــش وهــو معــروف بالتــدليس
 فبيـنام الروايـة ,ً كام ادعى هـؤالء فـضال عـن حتـريفهم هلـاصليست من قول الرسول 

 ! فتنبه)فعوقبوا( حرفوها لتستقيم مع كذهبم إىل )فعوتبوا( :تقول
أخرج ابن مردويه عـن أنـس ال أعلمـه ( :وأما الرواية األخرى فقد قال السيوطي

 استبطأ اهللا قلوب املهاجرين بعـد سـبع عـرشة سـنة مـن : قالص إىل النبي ًإال مرفوعا
 ,)١( ) اآليــة& � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨~ * فــأنزل اهللا ,نــزول القــرآن

وهذه الرواية التـي أخرجهـا ابـن مردويـه عـن أنـس ال نجـدها يف مجيـع كتـب التفـسري 
أخــرج مــسلم يف ًاملعتمــدة إضــافة ملخالفتهــا للروايــة الــصحيحة عــن ابــن مــسعود فقــد 

� ~ *ما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا اهللا هبذه اآلية  «:صحيحه أن ابن مسعود قال

ـــع ســـنني& ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ـــن )٢(» إال أرب  باإلضـــافة إىل أن اب
 فهـي , فرواية ابـن مردويـه شـاذة ومنكـرة,ًمسعود أقدم إسالما واألعلم بنزول القرآن

 ومنكـرة لتفـرد ابـن مردويـه يف ,ًود األوثـق سـندا ألهنا خالفت روايـة ابـن مـسع;شاذة
 .إخراجها فال متابع له وال شاهد

واملالحــظ هنــا أن الــسيوطي عنــد تفــسريه هلــذه اآليــة أورد عــرشين روايــة ومــن 
ًضمنها رواية ابن مسعود الصحيحة فلم يعجب هؤالء إال هاتـان الروايتـان ظنـا مـنهم  َْ َ

 ألن ;بالـسيوطي لـيس حجـة هلـم بـل علـيهم فاسـتدالهلم ,أن فيها مـا يثلـب الـصحابة
 فلـيس ,السيوطي معروف لدى علامء احلديث بإيراده األحاديث الضعيفة واملوضـوعة

  .جمرد االستدالل يدل عىل الصحة

                                                 
 ).٨/٥٧( الدر املنتثور للسيوطي )١(
 . سبق خترجيه)٢(
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 ١٥٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ولو فرضنا أن الروايتني صحيحتان فيكون قـول اهللا هلـم جمـرد عتـاب وحـث هلـم 
ة بـال شـك ليـسوا معـصومني  ألن الصحاب;عىل زيادة اخلشوع وديمومة اخلوف من اهللا
 والقرآن نزل لرتبية الصحابة عىل قيادة الـدنيا ,من األعراض البرشية كالنسيان والغفلة

 : قالاوحلضهم عىل اخلري ولنهيهم عن كل ما فيه رش هلم ورضر فعن ابن مسعود 
ٌ فإنه إما خـري تـؤمر , فأرعها سمعك& £ ¤ ¥ * :إذا سمعت اهللا يقول«

 .)١(»به أو رش تنهى عنه
واآلية التي نحن بصددها نزلت لتنبيه الصحابة وحضهم عـىل اخلـشوع وتنبـيههم 

 فأصـبح ,إىل أن اليهود والنـصارى قـد طـال علـيهم األمـد فأصـيبوا بقـسوة يف قلـوهبم
 وهذا بـال شـك ,الكثري منهم فاسقون وذلك ليحذر املؤمنون من هذا الطريق فيجتنبوه

ًال جيـوز جمـرد عتـاهبم فـإذا هـم يف عـداد املالئكـة يف عداد تربية الـصحابة وإال إن كـان 
 !وليسوا يف عداد البرش

 & C B A * نزل القرآن يعاتبه كام يف قـصة ابـن أم مكتـوم صوحتى النبي 
  !?صً فإذا كان عتاب اهللا للصحابة ذما فامذا باهللا سيقال عن عتاب اهللا للنبي ]١:عبس[

ــه ا ــرآن لتوجي ــزل الق ــد ن ــي وق ــهصلنب ــال اهللا ل F E D C B A  * : فق

G & ]وقوله تعـاىل]١:األحزاب : *  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

ª © ¨« & ]٩٤:يونس[. 
 مل يتـق اهللا ويـشك فـيام ص إن النبـي : هـل سـيقال!?فامذا سيقال عن نبي الرمحـة

  ?أنزل اهللا إليه

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ١٥٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًوقد مر معنا أن عليا  قد مدح الصحابة وهو بصدد تعليم شيعته وتـوبيخهم ا ّ
 فـام صلقد رأيت أصحاب حممد  «:ًوحثهم عىل اختاذ الصحابة قدوة وذلك حينام قال

ً لقـد كـانوا يـصبحون شـعثا غـربا وقـد بـاتوا سـجدا وقيامـا ,ًأرى أحدا يـشبههم مـنكم ً ً ً
 الـصادق حيـنام  باإلضـافة إىل قـول جعفـر)١(»الخ...يراوحون بني جباههم وخدودهم

 :كــانوا يبكــون الليــل والنهــار ويقولــون....»: بقولــهصوصــف صــحابة رســول اهللا 
 .)٢(»اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز اخلمري

 يف تفسري قوله يف حق من −وهو أحد األئمة عند الشيعة−وعن احلسن العسكري 
 ً وواحدا مـنهم اخلريين)وأصحابه(ً إن رجال ممن يبغض آل حممد .. «:يبغض الصحابة

  .)٣(»ًلعذبه اهللا عذابا لو قسم عىل مثل عدد خلق اهللا تعاىل ألهلكهم أمجعني» !!«
وأما الطعن يف الصحابة بزعم أهنم مل ختشع قلوب السابقني منهم فكيف بمن أتى 

 ي يردهـا مـا ثبـت يف سـرية الـصحابة , فهذه دعوى باطلة وفرية ظاهرة...!بعدهم
 وشـدة خـوفهم مـن اهللا وكثـرة ,هم أعـىل مقامـات اخلـشوعمن أخبـار تـدل عـىل حتقـيق

  .بكائهم من خشيته مما ال ينكره إال مكابر أو جاهل
 صخطب رسول اهللا { :قال افمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث أنس 

ً لو تعلمون ما أعلم لـضحكتم قلـيال ولبكيـتم كثـريا: قال,خطبة ما سمعت مثلها قط ً, 
 ويف روايـة مـسلم .)٤(}.. وجـوههم هلـم حنـنيص  فغطـى أصـحاب رسـول اهللا:قال

  .}خنني{

                                                 
 ).١٨٩:ص( هنج البالغة )١(
 . سبق خترجيه)٢(
 ).٢٦/٣٣١( بحار األنوار للمجليس )٣(
 ).٢٣٥٩(, صحيح مسلم رقم )٤٦٢١( صحيح البخاري رقم )٤(
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 ١٥٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,)١( مـن األنـف: واخلنـني, الصوت الذي يرتفـع بالبكـاء مـن الـصدر:واحلنني هو
  .صواملقصود شدة بكائهم من موعظة رسول اهللا 

 حني سـمعوا ذلـك مـن رسـول اهللا ,فأكثر الناس البكاء{ :ويف رواية أخرى ملسلم
 .)٢(}ص

ً بل كان بعضهم معروفـا بـه ممـا يـدل عـىل شـدة ,وقد ثبت البكاء لبعض الصحابة
يف أمـر النبـي  ل ففي الصحيحني مـن حـديث عائـشة ,خوفهم من اهللا وخشيتهم له

 إن أبا بكر رجل رقيق القلب ! يا رسول اهللا: فقلت...{ : أبا بكر أن يصيل بالناسص
  .)٣(}إذا قرأ القرآن ال يملك دمعه

 .)٤(}إن أبا بكر إذا قام يف مقامك مل يسمع الناس من البكاء{ :ويف رواية
كــان يف وجــه عمــر خطــان  «:الويف احلليــة أليب نعــيم عــن عبــد اهللا بــن عيــسى قــ

 .)٥(»أسودان من البكاء
كـان عمـر يمـر باآليـة يف ورده ختنقـه فيبكـي حتـى  «:وعن هشام بـن احلـسن قـال

 .)٦(»يسقط
ــه جــاء إىل بيــت النبــي اوعــن عــثامن  ــشة ص أن ــه عائ  أهنــم مل ل فأخربت

 ,دنياًمقتـا للـ «: فبكى عثامن ثـم قـال:ل قالت عائشة ,ًيطعموا طعاما منذ أربعة أيام

                                                 
 ). ٨/٢٨١( فتح الباري البن حجر )١(
 ). ٢٣٥٩(برقم  صحيح مسلم )٢(
 . واللفظ له) ٤١٨(, صحيح مسلم برقم )٢٢٩٨( صحيح البخاري برقم )٣(
 . واللفظ له) ٦٧٩( صحيح البخاري برقم )٤(
 ). ١/٥١( حلية األولياء )٥(
 ). ١/٥١( حلية األولياء )٦(
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 ١٥٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًثم أحرض هلم طعاما كثريا ورصة دراهم ً«)١(. 
 فلـام وضـعت , أنه أيت بـصحفة فيهـا خبـز وحلـماوعن عبد الرمحن بن عوف 

 ومل يـشبع هـو وأهـل صهلك رسول اهللا  «: قال? يا أبا حممد ما يبكيك:بكى فقيل له
 .)٢(» وال أرانا أخرنا هلا ملا هو خري منها,بيته من خبز الشعري
 .)٣( قط إال بكىص ال يذكر النبي بمر وكان ابن ع

 وإنام ذكرت هنـا أمثلـة للـرد عـىل هـذا االفـرتاء يف حـق ,وأخبارهم يف ذلك تطول
 وبيان براءهتم من الطعنـة والقـدح هبـذه , والزعم بعدم خشوعهم وخشيتهم,الصحابة

  وحـسبهم قبـل ذلـك وبعـد,األمثلة الدالة عىل قوة إيامهنم وشدة خوفهم من اهللا تعـاىل
 ومــا ثبــت يف الكتــاب والــسنة مــن فــضائلهم ومنــاقبهم التــي ,تزكيــة اهللا ورســوله هلــم

 بل قـد أثنـى اهللا علـيهم يف التـوراة ,ياختصهم اهللا هبا عىل من بعدهم من األمة ف
  .واإلنجبل قبل أن تطأ أرجلهم الثرى
 & Q: * y x w v u t sشــــبهة التبعــــيض يف قــــول اهللا 

 :]٢٩:الفتح[
 Q: * C B AD H G F E يف قول اهللا )منهم(ومن الشبهات أن 

K J ILT S R Q P O N M U Y X W V 
[ Z\` _ ^ ] af e d c b   i h g

q p o n m l k jr x w v u t s 

                                                 
 ). ١٨٨: ص( أورده ابن قدامة املقديس يف الرقة والبكاء )١(
 ). ١/١٠٠( أورده أبو نعيم يف احللية )٢(
 ). ٨٦( رواه الدارمي يف سننه برقم )٣(
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 ١٦٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

} | { z y & ]تدل عىل التبعيض وأوحت أن البعض من  ]٢٩:الفتح 
ً ودلت أيضا عىل أن البعض من الصحابة , ورضوانههؤالء ال تشملهم مغفرة اهللا

 فهذه اآليات املادحة والقادحة يف آن واحد ,انتفت منهم صفة اإليامن والعمل الصالح
  ).فهي بينام متدح نخبة من الصحابة تقدح يف آخرين

 إن هذه اآلية الكريمة تضمنت أبلغ الثناء واملدح من اهللا :ًنقول ردا عىل هذا الزعم
 الدالـة عـىل علـو , ووصـفه هلـم بتلـك الـصفات العظيمـةص ألصـحاب النبـي تعاىل

 . ورسوخ قدمهم يف اإليامن والعمل الصالح,قدرهم يف الدين
w v u t s  * : يف قولــه تعــاىل)مــنهم(وأمــا مــا ادعــاه الطــاعنون أن 

y x &للتبعيض وأهنا تدل عىل انتفاء اإليامن والعمل الصالح عـن بعـضهم , 
 وكذهبم عليـه بـام ال حتتملـه اآليـة وال يـستند , وجرأهتم عىل اهللا,هلهمفهذا من فرط ج

  .لقول أحد من أهل العلم يف تفسريها
 : يف اآلية لبيان اجلـنس فيكـون املعنـى)من(والذي عليه املفرسون وأهل العلم أن 

  . وهم الصحابة)وعد اهللا الذين آمنوا من هذا اجلنس(
 مبعـضة لقـوم مـن الـصحابة & ¼ * :هوليست من يف قولـ( :/قال القرطبي 

 & « ¼ ½ ¾ * : ولكنها عامة جمنسة مثل قولـه تعـاىل,دون قوم
 فاجتنبوا الرجس من جـنس : أي, لكنه يذهب إىل اجلنس, ال يقصد للتبعيض]٣٠:احلج[

 منهــا الزنــى والربــا ورشب اخلمــر ,األوثــان إذ كــان الــرجس يقــع مــن أجنــاس شــتى
 : يعنـي, مـن هـذا اجلـنس: أي)مـنهم( يفيـد هبـا اجلـنس وكـذا )مـن(أدخل والكذب ف

 .)١() اجعل نفقتك هذا اجلنس: أنفق نفقتك من الدراهم أي: ويقال,جنس الصحابة
                                                 

 ).١٦/٢٩٦( تفسري القرطبي )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٦١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١()من هذه لبيان اجلنس( : يف تفسري هذه اآلية/وكذا قال ابن كثري 
t s  * : قـال مل:فـإن قيـل( : يف منهاج السنة/ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

y x w v u &كام قـال: قيل? وعدهم كلهم: ومل يقل : *  » º

¿ ¾ ½ ¼À &فـال , تكون لبيان اجلـنس)من( وعدكم و: ومل يقل 
 كـام يف قولـه ,يقتيض أن يكون قد بقي مـن املجـرور هبـا يشء خـارج عـن ذلـك اجلـنس

يكــون مــن  فإنــه ال يقتــيض أن ]٣٠:احلــج[ & « ¼ ½ ¾ * :تعــاىل
 وكذلك , ثوب حرير: ثوب من حرير فهو كقولك: وإذا قلت.األوثان ما ليس برجس

 وذلـك ال يقتـيض أن يكـون هنـاك حريـر , بـاب حديـد: باب من حديد كقولك:قولك
 مـا ال :ً وإن كـان الـذي يتـصوره كليـا فـإن اجلـنس الكـيل هـو,وحديد غري املضاف إليه

 فـإذا كانـت ,ً يكـن مـشرتكا فيـه يف الوجـود وإن مل,يمنع تصوره من وقوع الـرشكة فيـه
ـــن( ـــدير)م ـــان التق ـــان اجلـــنس ك  & ºÀ « ¼ ½ ¾ ¿ * : لبي
  .)٢() من هذا اجلنس وإن كان اجلنس كلهم مؤمنني مصلحني]٩:املائدة[

 يف اآليـة تبعيـضية واسـتدالهلم هبـا )من(فتبني هبذا بطالن ما ادعاه املبطون من أن 
 ملخالفـة ذلـك ملـا ذكـره العلـامء ,فاء اإليامن والعمل الصالح عن بعض الصحابةعىل انت
 , القاطعة بعدالـة الـصحابة وتـزكيتهم, بل خمالفته لعموم نصوص الكتاب والسنة,هنا

 , وما أخرب اهللا عنهم من رضاه عـنهم, والسبق يف ذلك,والشهادة هلم باإليامن والتقوى
 وخمالفتـه كـذلك ملـا هـو معلـوم ,رجات يف اجلنـة ووعده هلـم بـأعىل الـد,ورضاهم عنه

 واالعـرتاف , وما انعقد عليه إمجاعهم من حـسن الثنـاء علـيهم,باالضطرار للمسلمني
                                                 

 ).٤/٢٤٧( تفسري ابن كثري )١(
 ).٣٩−٢/٣٨( منهاج السنة )٢(
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 ١٦٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وال يـدانوهم يف , وأن األمـة بعـدهم ال يبلغـوا مـراتبهم,هلم بالفضل والسبق يف الدين
 .كتاب والسنة والقدح فيهم قدح يف ال, مما جيعل الطعن فيهم طعن يف األمة,الفضل

 :]١١ :اجلمعة[ & n m l k j i h * :شبهة قوله تعاىل
 إىل العــري التــي صومــن الــشبهات أن أكثــر الــصحابة انفــضوا عــن رســول اهللا 

ــة اجلمعــة وتوجهــوا إىل اللهــو واشــتغلوا  ــشام وتركــوه وحــده يف خطب جــاءت مــن ال
  . وذلك دليل عىل عدم الديانة,بالتجارة

 ومل يكونـوا إذ ذاك ,)١( أن هذه القـصة إنـام وقعـت يف بـدء زمـن اهلجـرة:واجلواب
 وظنوا أن لـو , وكان للناس مزيد رغبة يف الغلة,واقفني عىل اآلداب الرشعية كام ينبغي
 ومل خيرجوا مجيعهم بل كبار الـصحابة كـأيب بكـر ,ذهبت اإلبل يزيد الغالء ويعم البالء

 ولــذا مل يــشنع ,)٢(كــام ثبــت يف األحاديــث الــصحيحة صوعمــر كــانوا قــائمني عنــده 
 وملا بني اهللا هلم ,ً أيضاص ومل يتوعدهم سبحانه بعذاب ومل يعاتبهم الرسول )٣(عليهم

 . وحاهلم بعد نزول اآلية خري شاهد,احلكم ما ختلف منهم أحد
 :فرار الكثري من الصحابة يوم أحد ويوم حنني

 والفـرار مـن , الزحف يف غزويت أحـد وحنـنيً أن كثريا من الصحابة فر من:ومنها
  .الزحف من أكرب الكبائر

 كان بعده فهو معفو : ولئن قلنا, أن الفرار يوم أحد كان قبل النهي:واجلواب
                                                 

 وعندما كانت خطبة اجلمعة بعد الصالة ال قبلها كـام يف تفـسري سـورة اجلمعـة للحـافظ ابـن كثـري عـن أيب )١(
 . داود يف مراسيله

 . ًجابر بن عبد اهللا أن الذين ثبتوا مع النبي اثنا عرش رجال فيهم أبو بكر وعمر يف حديث )٢(
عىل اللذين خرجـوا عنـد وصـول القافلـة التجاريـة إىل املدينـة, وكـان الـذي جـاء بالقافلـة دحيـة بـن :  أي)٣(

 . خليفة
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 ١٦٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فاهللا ]١٥٥:آل عمران[ &  © ª » ¬ ®¨¤ ¥ ¦ § * : بدليل قوله تعاىل,عنه
اهم وأثنى عليهم فهل ألحد أن يعرتض عىل  وهو الذي زك,قد عذرهم وعفا عنهم

 وأما الفرار يوم حنني فقد أخرب تعاىل أنه كان ابتالء هلم وتربية هلم حتى ال !?اهللا
o n  * : فقال تعاىل, بل االعتامد يكون عىل اهللا وحده,يعتمدوا عىل كثرهتم

s r q ptv u w ~ } | { z y x 
¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ¬ « ª ©

 ´ ³ ² ± ° ¯ ®¹ ¸ ¶ µº » 
 وال خيفى أن يف هذه املعركة كان منهم قريبو .]٢٦−٢٥:التوبة[ & ¼ ½ ¾

  .عهد بإيامن
 : إن الصحابة سبوا بعضهم وقتلوا بعضهم:القولشبهة 

 o n m l k j ip s r q * :يقول اهللا تعاىل
} | { z y x w v u t~¥ ¤ £ ¢ ¡ � ¦ § 

« ª © ¨  ± ° ¯ ® ¬²³ ¸ ¶ µ ´ 
 .]١٠−٩:احلجرات[ & ¹

 وإذا كانـت هـذه اآليـة ,ًفأثبت هلم اإليامن واألخوة مع أهنم قاتلوا بعـضهم بعـضا
 إن أهـل اجلنـة : وأهل السنة يقولون,يدخل فيها املؤمنون فاألوىل دخول الصحابة فيها
 فيجـوز أن , حتـى الكبـائر بـل وال,ليس من رشط دخوهلا سالمتهم عن اخلطأ والزلـل

ًيذنب الرجل منهم ذنبا صغريا أو كبريا ويتوب منه فيتوب اهللا عليـه ً كيـف وقـد شـهد , ً
 ولو مل نعلم أن أولئك املعينني يف اجلنة مل جيز لنا أن نقـدح يف اسـتحقاقهم ,اهللا هلم باجلنة

ني الـذين مل يعلـم  فإن هذا ال جيوز يف آحاد املؤمن,للجنة بأمور ال نعلم أهنا توجب النار
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 ١٦٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فليس لنا أن نشهد ألحـد مـنهم بالنـار ألمـور حمتملـة ال تـدل عـىل ,أهنم يدخلون اجلنة
ً فكـان كالمنـا يف ذلـك كالمـا فـيام ال ?!! فكيف جيوز مثل ذلك يف خيار املـؤمنني,ذلك
ً وهلذا كان اإلمساك عام شـجر بـني الـصحابة خـريا مـن , والكالم بال علم حرام,نعلمه

 واآلية التي استدلوا هبـا قـد شـهد اهللا هلـم ,ذلك بغري علم بحقيقة األحوالاخلوض يف 
 ومعلوم أن املسلم عىل املـسلم حـرام ,& m l k j i *فيها باإليامن 

 فكيف يسوغ ملسلم أن يتجرأ عىل قوم قد شهد عـالم الغيـوب هلـم ,ماله ودمه وعرضه
  !?باإليامن

 :ًشبهة أن الصحابة آذوا عليا وحاربوه
ًمـن آذى عليـا فقـد { :ص وقـد قـال ,ً أن الصحابة قد آذوا عليا وحـاربوه:اومنه

  .}آذاين
اعلم أن أعظم ما تداولت األلسن من االخـتالف الواقـع بـني الـصحابة ريض اهللا 

ة  وقعـ: فنشأ منه وقعتـان عظيمتـان,اتعاىل عنهم ما وقع يف زمن أمري املؤمنني عيل 
 , ولـو أنكـر ذلـك مـن أنكـر,ا وسـبب ذلـك مقتـل عـثامن . ووقعة صـفني,اجلمل

  . ألن اخلرب متواتر يف مجيع مراتبه,وإنكار ذلك مكابرة ال يلقى هلا بال
ً ظلـام وعـدوانا توجـع املـسلموناوتلخيص األول أنه ملا قتـل عـثامن   فـسار ,ً

 , نحـو البـرصة−ن عمرهتـا  وكان قد لقيها اخلرب وهي مقبلة م−طلحة والزبري وعائشة 
 , بمخرجهم اعرتضهم من املدينة لئال حيدث ما يشق عصا اإلسالمافلام علم عيل 

 وملـا قـدموا ,ً وأرسل ابنه احلـسن وعـامرا يـستنفران أهـل املدينـة وأهـل الكوفـة,ففاتوه
 حــاول الــصلح ا حتــى إذا جــاءهم اإلمــام ,البــرصة اســتعانوا بأهلهــا وبيــت ماهلــا

 وانتـرص عـيل , فثار قتلة عـثامن وكـان مـا كـان, وسعى الساعون بذلكواجتامع الكلمة
 وكان قتاهلم من ارتفاع النهار يوم اخلميس إىل صـالة العـرص لعـرش خلـون مـن ,ا
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 ١٦٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .مجادى اآلخرة
 : قالــت.»غفــر اهللا لــك «: فقــالا جــاء إىل أم املــؤمنني اوملــا ظهــر عــيل 

 اهللا بـن خلـف وهـي أعظـم دار يف  ثم أنزهلا دار عبـد). وما أردت إال اإلصالح.ولك(
 وزارهـا بعـد ثـالث ورحبـت بـه ,البرصة عىل سنيه بنت احلـارث أم طلحـة الطلحـات

 إن بالبـاب رجلـني ينـاالن مـن ! يـا أمـري املـؤمنني:وبايعته وجلـس عنـدها فقـال رجـل
 فأمر القعقاع بـن عمـر أن جيلـد كـل واحـد مـنهام مائـة جلـدة وأن جيردمهـا مـن .عائشة

  .لثياهبام ففع
وملا أرادت اخلروج من البرصة بعث إليها بكل ما ينبغـي مـن مركـب وزاد ومتـاع 

 وأرسل معها أربعني امـرأة وسـري ,وأذن ملن نجا من اجليش أن يرجع إال أن حيب املقام
 .ًمعها أخاها حممدا

 فوقـف عـىل البـاب يف اهلـودج اوملا كان اليـوم الـذي ارحتلـت فيـه جـاء عـيل 
 إنـه مـا كـان بينـي ,ًيا بني ال يغتب بعضكم بعـضا «:م وقالتفودعت الناس ودعت هل
 وإنـه ملـن , يف القـديم إال مـا يكـون بـني املـرأة وأمحائهـااوبني عـيل بـن أيب طالـب 

 وإهنـا زوجـة , واهللا ما كان بيني وبينهـا إال ذلـك,صدقت «:ا فقال عيل .»األخيار
ً وسار معها مودعا أمياال)١(» يف الدنيا واآلخرةصنبيكم  ً.  

 .وكانت ريض اهللا تعاىل عنها بعد ذلك إذا ذكرت ما وقع تبكي حتى تبل مخارها
مبغـضوها  دليـل عـىل خـالف مـا يزعمـه اففي هذه املعاملة من أمري املؤمنني 

 ويف ندمها وبكائها عىل ما كان دليل عىل أهنـا مل تـذهب − ل وحاشاها −من كفرها 
ىل أن يف كالمها ما يدل عىل أهنا كانـت حـسنة  ع,إىل رهبا إال وهي نقية من غبار املعركة

                                                 
 ).٣/٦١(تاريخ الطربي :  انظر)١(
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 ١٦٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إهنا اجتهدت ولكنها أخطأت يف االجتهاد وال إثم عـىل : وقال غري واحد.النية يف ذلك
 وكوهنــا ريض اهللا تعــاىل عنهــا مــن أهــل )١(املجتهــد املخطــئ بــل لــه أجــر عــىل اجتهــاده

  .االجتهاد مما ال ريب فيه
 .ا بيعة اإلمام  فلم يموتا إال عىلبوأما طلحة والزبري 

مررت بطلحة يوم اجلمل  «:وأما طلحة فقد روى احلكم عن ثور بن جمزأة أنه قال
 : فقـال,ا مـن أصـحاب أمـري املـؤمنني عـيل : قلت? من أنت:يف آخر رمق فقال يل
 فأتيت . وفاضت نفسه, هذه بيعة عيل: فبسطت يدي فبايعني وقال,أبسط يدك أبايعك

 أبـى اهللا سـبحانه أن ص أكرب صـدق اهللا تعـاىل ورسـوله  اهللا: فأخربته فقالاًعليا 
  .»يدخل طلحة اجلنة إال وبيعتي يف عنقه

 : لــهص وخــال بــه وذكــره قــول النبــي ا فقــد نــاداه عــيل اوأمــا الــزبري 
 ال جرم ال أقاتلـك ,ً لقد ذكرتني شيئا أنسانيه الدهر: فقال,ًلتقاتلن عليا وأنت له ظامل{
ً فخـرج مـن العـسكرين نادمـا وقتـل بـوادي الـسباع مظلومـا قتلـه عمـرو بـن ,)٢(}ًبداأ ً

 .جرموز
 : فقال, فلم ياذن لهاوقد ثبت عند الفريقني أنه جاء بسيفه واستاذن عىل عيل 

بـرش { : يقـولص سـمعت رسـول اهللا ? ابن صفية تفتخر أبقتل: فقال,أنا قاتل الزبري
 .)٣(}قاتل ابن صفية بالنار

                                                 
لتعاون مـع أمـري املـؤمنني عـيل عـىل إقامـة حـدود اهللا يف  إهنا أجتهدت وأصابت, ألهنا أرادت اإلصالح وا)١(

والدماء التي سـفكت يف وقعـة اجلمـل كانـت جريمـة أخـرى مـن جـرائم قتلـة عـثامن ال . القتلة املجرمني
يلحق منهـا يشء بعـيل وال بعائـشة ومـن معهـا, ولـو توفقـوا إىل إقامـة احلـدود عـىل قتلـة عـثامن, لتغـريت 

ولكن هللا يف كل يشء حكمـه قـد . ا اخلوارج وغريهم, وملا قتل عيل احلوادث بعد ذلك, وملا وجدت
 . يطلعنا عليها وقد ختفى عنا

 ).٣/٣٧(, تاريخ الطربي )٨/٥١٥(, االستيعاب البن عبد الرب )٣/٤١٣(مستدرك احلاكم :  انظر)٢(
 ).٦٨١( رواه أمحد برقم )٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٦٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ونظــريه مــا أخرجــه ابــن أيب حــاتم ,وأمــا عــدم قتلــه فلقيــام الــشبهة عــىل مــا قيــل
 فقتـل واحـد مـنهم , ذهبوا يتطرقـوناًوالبيهقي عن احلسن أن أناسا من الصحابة 

ً غـضبا شـديدا ومل يقتـل ص فغـضب رسـول اهللا , إين مـسلم:قد فر وهـو يقـولًرجال  ً
 .)١(القاتل

 ال إله إال اهللا حممد رسول :ً فيام أخرجه السدي رجال يقولاوكذا قتل أسامة 
كيــف أنــت وال إلــه إال { :ً جــدا ومل يقبــل عــذره وقــال لــهص فالمــه رســول اهللا ,اهللا
ـــاىل ,)٢(}?اهللا ـــه تع ـــزل قول  & { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ * :ون

 .اآلية ]٩٤:النساء[
 بأن العلامء اختلفوا يف أنه هـل جيـب عـىل احلـاكم القـصاص إذا مل وأجاب آخرون

  ?يطلبه الويل أم ال
 . ممـن ال يـرى وجـوب القـصاص بـدون طلـب ومل يقـعاولعل أمري املؤمنني 

ًمرحبـا بـابن  «: قال ملا جاءه عمر بن طلحة بعد موت أبيـها أن األمري ًوروى أيضا
° ±  * : إين ألرجو أن أكون أنا وطلحة والزبري من الذين قال اهللا تعاىل فيهم,أخي

» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² & ]وهذا ونحوه يدل عـىل )٣(]٤٧:احلجر 
  . طاهرين متطهرينأهنام ريض اهللا تعاىل عنهام مل يذهبا إال

 كان قد استنـرص اوأما تلخيص الواقعة الثانية فقد ذكر املؤرخون أن معاوية 
 مـن ا فلـام بلغـه فـراغ عـيل , أبيهامة ووكاله يف طلب حقهام من قتلاابنا عثامن 

                                                 
 ).٣/١٠٣٩( تفسري ابن أيب حاتم )١(
, صـحيح )٤٢٦٩(صـحيح البخـاري بـرقم : ًوالقـصة وردت أيـضا يف). ٩/٧٨(ي تفـسري القرطبـ:  انظر)٢(

 ).٩٦(مسلم برقم 
 ).٣/١١٣( الطبقات الكربى البن سعد )٣(
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 ١٦٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

حتـى ورد صـفني يف نـصف املحـرم  )١(وقعة اجلمل ومسريه إىل الشام خرج عن دمـشق
 دعاهم إىل البيعة فلـم ا فلام ورد األمري ,ب من الفراتفسبق إىل سهولة املنزل وقر

 وهلـم عـشائر وقبائـل , وكانوا قد انحازوا إىل عـسكره− وطلبوا منه قتلة عثامن ,يفعلوا
 إىل التأخري حتى يمتازوا ويتحقق القاتل مـن ا فامل −ومع هذا مل يمتازوا بأعياهنم 

وكثر القيل والقال حتى اهتم بنو أميـة  .ً فأبى معاوية إال تسليم من يزعمونه قاتال,غريه
قـد تـرصف بـسالح  ا وكـان ,ا بأنه الـذي دلـس عـىل قتلـة عـثامن اًعليا 
  .عثامن

 لو نظرت بعني عقلـك دون ,يا معاوية «: يربأ من القتلة ويقولاوكان األمري 
 بـسالحه ألنـه كـان مـن ا وتـرصفه .»عني هواك لرأيتني أبرأ الناس من قتلة عثامن

 وحكمــه إذ ذاك كحكــم املــدافع يف زماننــا يف أن حــق ,لراجعــة إىل بيــت املــالاألشــياء ا
  .الترصف يف ذلك لإلمام

 , سبعة: وقيل, بصفني ثالثة أشهرا وبقى ,ًثم إنه قد وقع احلرب بينهم مرارا
 وليلـة اهلريـر , وجرى ما تشيب منه الرءوس وهتون معه حرب البـسوس, تسعة:وقيل

 وحـدث مـن ذلـك مـا أوجـب تـرك القتـال مـع , التحكـيم وآل األمـر إىل,أمرها شهري
 . وذلك تقدير العزيز العليم,تغال بأمر اخلوارجشمعاوية واال

 يف كل ذلك عىل احلق مل يفرتق عنه اً إن عليا :وأهل السنة إال من شذ يقولون
                                                 

 مـن رجـب, وأرسـل ١٢ ملا انتهى عىل من حرب اجلمل وسار من البرصة إىل الكوفة فدخلها يوم اإلثنـني )١(
ه إىل طاعتـه, فجمـع معاويـة رءوس الـصحابة وقـادة جرير بن عبد اهللا البجيل إىل معاوية يف دمـشق يـدعو

ال نبايعـه حتـى يقتـل قتلـة عـثامن, أو : فقـالوا. اجليوش وأعيان أهل الـشام واستـشارهم فـيام يطلـب عـيل
فاستخلف عيل عىل الكوفة أبا مسعود عقبـة بـن عـامر وخـرج . فرجع جرير إىل عيل بذلك. يسلمهم إلينا

ًوبلغ معاوية أن عليا جتهز وخرج بنفسه لقتاله فخـرج . ام من العراقمنها فعسكر بالنخيلة أول طريق الش
ًهو أيضا قاصدا صفني ً . 
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 ١٦٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وال ,لغريهمً وعن مقاتليه يف الوقعتني خمطئون باغون وليسوا بكافرين خالفا ,قيد شرب
 .ًسقني خالفا للعمرية أصحاب عمر بن عبيد من املعتزلةفا

ً وأما كون املقاتل باغيا فألن اخلروج , فغني عن البياناوأما أن احلق مع عيل 
 )١(}ويح عـامر تقتلـه الفئـة الباغيـة{ : أنه قالص وقد صح عنه ,عىل اإلمام احلق بغي

  .كر معاويةوقد قتله عس
 : وإال لصح أن يقال,مما ال يلتفت إليه» قتله من أخرجه «:وقوله حني أخرب بذلك

 املـراد : وكذا قـول مـن قـال,ص قاتل محزة وأرضابه ممن قاتل معه صإن رسول اهللا 
 , فال يدل اخلرب عىل البغـي بـاملعنى املـذموم,من الفئة الباغية الفئة الطالبة أي لدم عثامن

r q  *باري أن هذا سيحصل وستبغي إحدى الطـائفتني عـىل األخـرى وقد أخرب ال
u t s & ]مع شهادته للطائفتني باإليامن.]٩:احلجرات .  

 :ً خطب يوما فقالاًوأما كونه ليس بكافر فلام يف هنج البالغة أن عليا 
اإلعوجاج أصبحنا نقاتل إخواننا يف اإلسالم عىل ما دخل فيه من الزيغ و«

 o n m l k j ip r q * : وقوله تعاىل,)٢(»والشبهة
} | { z y x w v u t s~ ¤ £ ¢ ¡ � 

¥¦« ª © ¨ §  & ]فسمى اهللا تعاىل الطائفتني املقتتلني ]٩:احلجرات 
 . وأمر باإلصالح بينهام)مؤمنني(

ع بعض دون القتـال مـع بعض عن اآلية بأهنا يف قتال املؤمنني بعضهم مالوأجاب 
 واخلطاب فيها لألئمة أمروا أن يصلحوا بني طائفتني مـن املـؤمنني ,اإلمام والبغي عليه

                                                 
 ).٤٤٧( رواه البخاري برقم )١(
 ).٢٣٦: ص( هنج البالغة )٢(
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 ١٧٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

  . وأن يقاتلوا إذا بلغت إحدامها حتى تفيء,اقتتلوا فيام بينهم
 ألن األمـر ,ًوال خيفى ما يف هذا اجلواب مـن الـوهن وعـدم نفعـه للمجيـب أصـال

 .ل مع اإلمام رضورة فافهمالثاين يستدعي أن يكون القتا
 وهـو ممـا ال , مـع معاويـةاومما يدل عىل أن املحارب غري كافر صـلح احلـسن 

 من اإلماميـة أنـه ملـا أبـرم )الفصول املهمة( وقد روى املرتىض وصاحب .جمال إلنكاره
 فنظـرت ,ًإن معاوية نازعني حقا يل دونه «: وبني معاوية خطب فقالاالصلح بينه 

 وقد كنتم بايعتموين عـىل أن تـساملوا مـن سـاملني وحتـاربوا ,قطع الفتنةالصالح لألمة و
ــذلك إال ,مــن حــاربني ــاء املــسلمني خــري مــن ســفكها ومل أرد ب  ورأيــت أن حقــن دم
  . انتهى)١(»صالحكم

 ,ً وأن املصاحلة مل تقع إال اختيارا,ويف هذا داللة ظاهرة عىل إسالم الفريق الصالح
فنظرت الصالح لألمـة وقطـع  «:ا جاز ذلك وملا صح أن يقالًولو كان املصالح كافرا مل

 & ¯¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® * :ـفقد قـال » الفتنة
 .]٣٩:األنفال[

 ندم عىل ما كان منه يف املقاتلـة اوبعد هذا كله قد ثبت عند اجلميع أن معاوية 
 .ا واتفق أن بكى عليه اوالبغي عىل األمري 
 .ً صـف يل عليـا:قال معاويـة لـرضار( :بن اجلوزي عن أيب صالح قالفقد أخرج ا

 أمـا والبـد : قـال. ال أعفيـك: قـال. أو تعفيني: فقال. بل تصفه: قال. أو تعفيني:فقال
 يتفجـر العلـم مـن ً, وحيكم عدال,ً يقول فصال, شديد القوى,فإنه كان واهللا بعيد املدى

 ويـستأنس بالليـل ,ن الـدنيا وزهرهتـا يستوحش مـ, وتنطق احلكمة من نواحيه,جوانبه
                                                 

 ).١٦٤ص( الفصول املهمة )١(
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 ١٧١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 يعجبـه مـن . يقلب كفه وخياطب نفسه, طويل الفكرة, كان واهللا غزير الدمعة,وظلمته
 ويبتـدئنا , كـان واهللا كأحـدنا جييبنـا إذا سـألناه. ومن الطعام ما خشن,اللباس ما خشن

ــاه ــاه,إذا أتين ــا إذا دعون ــال). ويأتين ــه( : إىل أن ق ــوى يف باطل ــع الق ــأس ,ال تطم  وال يي
 , فاشهد باهللا لقد رأيته يف بعض مواقفه وقد أرخـى الليـل سـجوفه,الضعيف من عدله
ً وقد مثل يف حمرابه قابضا عىل حليته يتململ متلمل السليم ويبكي بكاء ,وغارت نجومه

 هيهــات ? يــا دنيــا يــا دنيــا إيل تعرضــت أم يب تــشوقت: فكــأين أســمعه يقــول,احلــزين
 , وعيـشك حقـري, فعمـرك قـصري,ًك ثالثا ال رجعة يل فيك غري غريي قد بتت,هيهات

 فـذرفت دمـوع : قـال. آه مـن قلـة الـزاد وبعـد الـسفر ووحـشة الطريـق,وخطوك كبـري
 رحم : ثم قال معاوية. وقد اختنق القوم بالبكاء, فام يملكها وهو ينشفها بكمه,معاوية

 حـزن مـن : فقـال?ار فكيف حزنك عليـه يـا رض, كان واهللا كذلك,اهللا تعاىل أبا احلسن
 .)١()ذبح ولدها يف حجرها فال ترقأ عربهتا وال يسكن حزهنا

 بعـد ا كـان يقـع يف أمـري املـؤمنني اوما يذكره املؤرخون مـن أن معاويـة 
وفاته ويظهر ما يظهر يف حقه ويتكلم بام يتكلم يف شأنه ممـا ال ينبغـي أن يعـول عليـه أو 

 وال يميـزون ,لون الغث والسمني دون متحيصً ألن كثريا من املؤرخني ينق,يلتفت إليه
ــضعيف ــصحيح واملوضــوع وال ــني ال ــرهم ,ب ــا جيمــعح وأكث ــدري م ــل ال ي  ,اطــب لي

فاالعتامد عىل ذلك يف مثل هذا املقام اخلطري والطريق الوعر واملهمة القفرة الذي تـضل 
  .ً وتقرص دونه اخلطا مما ال يليق بشأن عاقل فضال عن فاضل,فيه القطا

ً من ذلك يف بعض روايات صحيحة وكتب معتربة رجيحة فينبغـي أيـضا وما جاء
 . ألن لـه معارضـات مـسلمة يف الـصحة والثبـوت,التوقف عن قبوله والعمل بموجبه

                                                 
 .)٤٤٥ ,٤٤٢/ ١( التبرصة البن اجلوزي )١(
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 ١٧٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 واهللا ,عىل أن من سلم من داء التعصب بام يندفع بـه الطعـن عـن أولئـك الـسادة املاثـل
  .تعاىل اهلادي إىل سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

 يونختم الرد عىل هذه الـشبهة بـذكر بعـض مرويـات الـصحابة يف آل البيـت 
 :أمجعني

ٍ يوما فينا خطيبا بامء يدعى مخا بني مكـة ^قام رسول اهللا { :عن زيد بن أرقم قال ً ً
ٌ أما بعد أال أهيا الناس فإنام أنا بـرش :واملدينة فحمد اهللا وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال

ٌ ريب فأجيب وأنا تـارك فـيكم ثقلـني أوهلـام كتـاب اهللا فيـه اهلـدى يوشك أن يأيت رسول
 : فحـث عـىل كتـاب اهللا ورغـب فيـه ثـم قـال.والنور فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به

 أذكـركم اهللا يف أهـل .. أذكركم اهللا يف أهل بيتـي.. أذكركم اهللا يف أهل بيتي,وأهل بيتي
 نـساؤه : قـال? أليس نساؤه مـن أهـل بيتـه? ومن أهل بيته يا زيد:ٌ فقال له حصني.بيتي

 هـم آل عـيل : قـال? ومن هم: قال.من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده
ٍوآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال ٍ  .)١(} نعم: قال? كل هؤالء حرم الصدقة:ٍ

 : وهـو يقـول^رأيت احلسن بن عيل عىل عاتق النبي { :ٍ بن عازب قالالرباءعن 
 .)٢(}اللهم إين أحبه فأحبه

ٌفاطمـة بـضعة منـي فمـن أغـضبها { : قـال^عن املسور بن خمرمة أن رسـول اهللا 
 .)٤(}ٌإنام فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها{ : روايةويف .)٣(}أغضبني

إن ابني هذا سيد ولعل اهللا أن يـصلح بـه بـني { :ص قال النبي :قال أيب بكرةعن 
                                                 

 ).٢٤٠٨( رواه مسلم برقم )١(
 ).٢٤٢١(, ومسلم برقم )٣٧٤٩( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٣٧١٤( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٢٤٤٩( رواه مسلم برقم )٤(
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 ١٧٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(}فئتني عظيمتني من املسلمني
 خيطبنــا إذ جــاء احلــسن واحلــسني علــيهام ^كــان رســول اهللا { :قــالعــن بريــدة 
 مـن املنـرب فحملهـام ووضـعهام ^ فنـزل رسـول اهللا , ويعثرانيمشيانقميصان أمحران 

 فنظـرت إىل ]١٥:التغـابن[ & e d c b *بني يديـه ثـم قـال صـدق اهللا 
 .)٢(} الصبيني يمشيان ويعثران فلم أصرب حتى قطعت حديثي ورفعتهامهذين

ٌكنـت شـاهدا البـن عمـر وسـأله رجـل عـن دم البعـوض { :ٍعن ابن أيب نعـم قـال ً
 انظروا إىل هذا يسألني عـن دم البعـوض : قال. من أهل العراق: فقال? ممن أنت:فقال

 .)٣(} مها رحيانتاي من الدنيا: يقول^ وسمعت النبي ^وقد قتلوا ابن النبي 
احلــسن { :^ قــال رســول اهللا : قــالبٍعــن أيب ســعيد اخلــدري وحذيفــة 

ــة ــن عمــر.)٤(}واحلــسني ســيدا شــباب أهــل اجلن ــة عــن اب ٌوأبومهــا خــري { : ويف رواي
 .)٥(}منهام

املهـدي مـن عـرتيت مـن ولـد { : يقـول^ سمعت رسول اهللا :الت قسلمةعن أم 
 .)٦(}فاطمة

والـذي نفـيس بيـده ال { :^ قـال رسـول اهللا : قـالا اخلـدري ٍسـعيدعن أيب 

                                                 
 ).٢٧٠٤( رواه البخاري برقم )١(
, )٣٧٧٤(, والرتمـذي )١٥٨٥(, والنـسائي بـرقم )١١٠٩(, وأبـو داد بـرقم )٢٣٠٤٥( رواه أمحد بـرقم )٢(

 ).٣٦٠٠(وابن ماجه برقم 
 ).٣٧٥٣( رواه البخاري برقم )٣(
 ).١١٨(, وابن ماجه برقم )٣٧٦٨( رواه الرتمذي برقم )٤(
 ).١١٨( رواه ابن ماجه برقم )٥(
 ).٤٢٨٤( رواه أبو داود برقم )٦(
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 ١٧٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 . وصححة األلباين, رواه احلاكم.)١(}يبغضنا أهل البيت أحد إال أدخله اهللا النار
ًألعطـني هـذه الرايـة رجـال { : قال يوم خيـرب^ٍعن سهل بن سعد أن رسول اهللا 

 فبـات النـاس يـدوكون : قـال.يفتح اهللا عىل يديه حيب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا ورسـوله
 كلهـم يرجـون أن ^ عىل رسول اهللا  فلام أصبح الناس غدوا: قال.ليلتهم أهيم يعطاها

 : قـال. هـو يـا رسـول اهللا يـشتكي عينيـه: فقالوا?ٍ أين عيل بن أيب طالب: فقال,يعطاها
 يف عينيه ودعا له فـربأ حتـى كـأن مل يكـن بـه ^ فأيت به فبصق رسول اهللا .فأرسلوا إليه

 انفـذ : فقـال? أقـاتلهم حتـى يكونـوا مثلنـا! يا رسول اهللا:ٌوجع فأعطاه الراية فقال عيل
عىل رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم بـام جيـب علـيهم مـن 

ٌ فـواهللا ألن هيـدي اهللا بـك رجـال واحـدا خـري لـك مـن أن يكـون لـك محـر ,حق اهللا فيه ً ً
 .)٢(}النعم

أنـت { : لعـيل^ قـال رسـول اهللا :ٍعن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيـه قـال
ٌ قـال سـعيد فأحببـت أن أشـافه هبـا . هارون من موسى إال أنه ال نبي بعديمني بمنزلة

ٌسعدا فلقيت سعدا فحدثته بام حدثني عـامر فقـال ً  ? آنـت سـمعته: أنـا سـمعته فقلـت:ً
 .)٣(} نعم وإال فاستكتا:فوضع إصبعيه عىل أذنيه فقال
 :تنافس الصحابة عىل الدنيا

 ما رواه مسلم يف صحيحه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسـول اهللا :ومنها
 فقـال عبـد الـرمحن ? عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنـتمإذا فتحت{ : قالص

 كال بل تتنافسون ثم تتـدابرون ثـم :ص فقال رسول اهللا . كام أمرنا اهللا تعاىل:بن عوف
                                                 

 ).٢٤٨٨(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم ). ٤٧١٧) (٣/١٦٢( مستدرك احلاكم )١(
 ).٢٤٠٦(, ومسلم برقم )٣٧٠١( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٢٤٠٤(برقم  رواه مسلم )٣(
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 ١٧٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 )١(}تتباغضون ثم تنطلقون إىل مساكن املهاجرين فتحملون بعضهم عىل رقـاب بعـض
بــني ويــزعم الطــاعنون بــأن هــذا رصيــح يف وقــوع التنــافس والتــدابر والتبــاغض فــيام 

  .يً فجعلوه مطعنا يف الصحابة ,الصحابة
 وهو , أن اخلطاب وإن كان للصحابة لكن باعتبار وقوع ذلك فيام بينهم:واجلواب

 , ويـدل عـىل ذلـك أن الـصحابة إمـا مهـاجرون أو أنـصار,ال يستدعي أن يكـون مـنهم
 والواقــع ينفــي كــوهنم مــن ,واحلــديث رصيــح يف أن أولئــك الفرقــة ليــسوا مهــاجرين

 وقـد وقـع , فتعـني أهنـم مـن التـابعني,نصار ألهنم ما محلوا املهاجرين عىل التحارباأل
 وال , فإهنم محلوا املهاجرين عىل التحـارب بيـنهم كاملـك األشـرت وأرضابـه,ذلك منهم

  .)٢(كالم لنا فيهم
 وإين واهللا ,إين فرط لكم وأنا شهيد عليكم{ :صًوزعموا أيضا أن حديث النبي 

 وإين ,اآلن وإين أعطيت مفـاتيح خـزائن األرض أو مفـاتيح األرضألنظر إىل حويض 
 .)٣(}واهللا ما أخاف عليكم أن تـرشكوا بعـدي ولكـن أخـاف علـيكم أن تتنافـسوا فيهـا

 قــد تنافــسوا عــىل الــدنيا حتــى ســلت ســيوفهم يفــادعى الطــاعنون أن الــصحابة 
 وقــد كــان بعــض هــؤالء الــصحابة املــشهورين يكنــز ,ًوحتــاربوا وكفــر بعــضهم بعــضا

  .الذهب والفضة بزعمهم
                                                 

 ).٢٩٦٢( صحيح مسلم برقم )١(
 – ١١٦:ص(, ثـم يف )١٠٩:ص) (العواصـم مـن القواصـم (  انظر البيان الوايف عن األشرت يف تعليقـات )٢(

أنه هو أحد اثنني زورا الكتاب عىل لسان عـثامن إىل ) ٢٥٩:ص(, وتقدم يف هامش )١٢٢:ص(, و)١١٩
اف األشرت بانه أحد قتلة عثامن, وذلك عند ما سخط عـىل اعرت) ٥/١٩٤(ويف تاريخ الطربي . وايل مرص

أمـا أرضاب األشـرت ) ففيم قتلنا الشيخ إذن?: ( ألنه ويل عبد اهللا بن عباس البرصة فقال األشرتاعيل 
 ). العواصم من القواصم ( ممن شاركه يف قتل عثامن فتجد البيان عنهم يف 

 ).٢٢٩٦( رواه مسلم برقم )٣(
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 ١٧٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

هب والطـربي وغـريهم أن ثـروة الـزبري  قد ذكـر املـسعودي يف مـروج الـذ:وقالوا
ًوحده بلغت مخسني ألف دينار وألف فرس وألف عبـد وضـياعا كثـرية يف البـرصة ويف 

 ,ّ كام بلغت غلة طلحة من العراق وحده كل يوم ألـف دينـار.الكوفة ويف مرص وغريها
 ولـه ألـف بعـري وعـرشة , وكان لعبد الرمحن بن عوف مائـة فـرس.وقيل أكثر من ذلك

 .ً وبلغ ربع ثمن ماله الذي قسم عىل زوجاته بعـد وفاتـه أربعـة وثامنـني ألفـا,شاةآالف 
وتــرك عــثامن بــن عفــان يــوم مــات مائــة ومخــسني ألــف دينــار عــدا املــوايش واألرايض 

 وترك زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكرس بـالفؤوس ,والضياع مما ال حيىص
 هـذه : وقـالوا.لضياع بقيمة مائة ألف دينار ما عدا األموال وا,حتى جملت أيدي الناس
 ويف التــاريخ شــواهد كثــرية ال نريــد الــدخول يف بحثهــا اآلن ,بعــض األمثلــة البــسيطة

ونكتفي هبذا القدر للداللة عىل صدق احلديث وأنـه قـد زينـت الـدنيا يف أعيـنهم وراق 
  ).هلم هبرجها

 , متتلك خـزائن األرضّفالرد عىل هذا الزعم أن احلديث خيرب أن هذه األمة سوف
 فإنه قد وقع ما أخـرب ص وهذه من معجزات النبي ,وأنه سوف يقع التنافس يف الدنيا

 ألن الــصحابة مل يمتلكــوا خــزائن ,بــه ولكــن احلــديث ال ينطبــق عــىل هــؤالء الــصحابة
 باإلضافة إىل أن القتال الذي وقـع بيـنهم مل يكـن مـن أجـل التنـافس عـىل ,األرض بعد

كن الفتنة التي وقعت بسبب مقتل عثامن هي التي أدت لذلك مـع أهنـم حطام الدنيا ول
  . وعىل العموم فكل من الفريقني مأجور عىل اجتهاده,مل يكونوا يريدون القتال

مـن األدلـة التـي يظنـون بجهلهـم أهنـا  ومن الردود أن هؤالء الطاعنون حيـشدون
 ,ع أنفـسهم متـام التنـاقضتيسء للصحابة وما علموا أهنم باستدالهلم هبا يتناقـضون مـ

َّفبينام هم يدعون يف املبحث السابق أن أكثر الصحابة قد ارتدوا عىل أدبـارهم القهقـرى 
 ال خيـشى عـىل أصـحابه صيستشهدون هنا هبذا احلديث الذي يفيد رصاحة أن النبي 
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 ١٧٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ِّمن االرتداد ولكنه خياف عليهم أن يتنافسوا فيها فكيف يوفقون بني هذا التخبط الذي 
 باإلضافة إىل أنه باستشهادهم هبـذا احلـديث يطعنـون يف عـيل بـن أيب ,متنع اجلمع بينهي

 أن التنـافس عـىل الـدنيا يـشمل : أي, ألن احلديث جاء بصيغة اجلمع;طالب وأصحابه
ّ قد تنافسوا عـىل الـدنيا حتـى سـلت سـيوفهم ي وقد زعموا أن الصحابة ,الطرفني ُ

َّسلم أن القتـال الـذي وقـع بـني جـيش طلحـة ُ ومـن املـ,ًوحتاربوا وكفر بعـضهم بعـضا
 ال مـن أجـل اوالزبري كان مع جيش عيل بـن أيب طالـب كـان بـسبب مقتـل عـثامن 

 .حطام الدنيا كام يزعم املفرتون
يكنــز الــذهب » هكــذا «كــان بعــض هــؤالء الــصحابة املــشهورين( :ومنهــا قــوهلم

 ).والفضة
در املعتمــدة جئــتم هبــذا  أيــن دعــواكم عــىل هــذا االدعــاء ومــن أي املــصا:فنقــول

 !?الزعم
الشك أن غنى هؤالء الـصحابة لـيس فيـه مـا يـدعو إىل الـذم أو التجـريح فـسرية 

 فعـثامن بـن عفـان ثالـث اخللفـاء ,هؤالء الصحابة الكرام تثبت أهنم من خيار الصحابة
 فعن عبد الرمحن بـن سـمرة , ومن أجودهم وأكرمهمصومن أقرب الناس إىل النبي 

 . بألف دينار حني جهز جيش العرسة فنثرها يف حجرهصامن إىل النبي جاء عث{ :قال
ّ ما رض عثامن ما عمل بعد : يقلبها يف حجره ويقولص فرأيت النبي :قال عبد الرمحن

 وكـل )٢(}من حيفر بئر رومة فله اجلنـة فحفرهـا عـثامن{ :ص وقد قال النبي )١(}اليوم
 .ذلك من ماله طاعة هللا ورسوله

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 .ً رواه البخاري معلقا يف باب مناقب عثامن بن عفان)٢(
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 ١٧٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 باجلنة وكان من املجاهدين يف ص فقد برشه النبي ابن عبيد اهللا وأما طلحة 
كان { : وعن الزبري قال,ّ يف غزوة أحد حتى شلت يدهص ودافع عن النبي ,سبيل اهللا

 درعان فنهض إىل الصخرة فلم يستطع فأقعـد حتتـه طلحـة فـصعد صعىل رسول اهللا 
ــي  ــالصالنب ــصخرة ق ــى اســتوى عــىل ال ــي : حت ــولص ســمعت النب  أوجــب : يق
 : فعـن طلحـة بـن حييـى قـالً,ع مـاال خيـشى أن يبيـت وقـد مجـا وكان ,)١(}طلحة

 مـا :ً دخلت عىل طلحة يوما وهو خاثر فقلت:ّحدثتني سعدى بنت عوف املرية قالت«
ٌ ال واهللا ونعـم حليلـة املـسلم أنـت ولكـن مـال : قـال? لعل رابك من أهلـك يشء?لك ُ َ

َّعنــدي قــد غمنــي  , يــا غــالم ادع يل قــومي: قــال. عليــك بقومــك? مــا يغمــك: فقلــت.َ
 .)٢(} أربعة مئة ألف: قال? كم أعطى: فسألت اخلازن.همفقسمه في

ًوعن احلسن البرصي أن طلحة بن عبيد اهللا باع أرضا له بسبع مئة ألف فبات أرقا  ً
 .ّمن خمافة ذلك املال حتى أصبح وفرقه

 فعـن ,ص باجلنة وكان حواري النبـي صوأما الزبري بن العوام فقد برشه النبي 
َّإن لكل نبي حواريا وإن حـواري { :صال رسول اهللا  ق: قالاعيل بن أيب طالب  ً
 .)٣(}الزبري بن العوام

 !ومن فرط حبه للامل وحرصه عىل أن يكنز سواري كرسى مـن الـذهب والفـضة
 فقـد أخـرج ,وتفقد وىص ابنه عبـد اهللا بـن الـزبري عـىل سـداد دينـه وهـو عـىل شـفا املـ

ملـا وقـف الـزبري يـوم اجلمـل دعـاين  «:البخاري يف صحيحه عن عبد اهللا بن الزبري قـال
َّ يـا بنـي إنـه ال يقتـل اليـوم إال ظـامل أو مظلـوم وإين ال أراين إال : فقـال.فقمت إىل جنبـه ُ

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).١/٣٢(سري أعالم النبالء :  انظر)٢(
 ).٢٨٤٦( رواه البخاري برقم )٣(
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 ١٧٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً وإن من أكرب مهي لديني أفرتى يبقي ديننا من مالنا شـيئا,ًسأقتل اليوم مظلوما َ ْ َ  :قـال ف?َ
ُيا بني بع ما لنا فاقض ديني وأويص بالثلث ْ  وثلثه لبنيـه يعنـي بنـي عبـد اهللا بـن الـزبري ,ِ

ٌ ثلث الثلث فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك:يقول َ  :ٌ قال هـشام.َ
 ولـه يومئـذ تـسعة ,ّ حبيـب وعبـاد,وكان بعض ولد عبد اهللا قد وازى بعض بني الـزبري

ّ يا بني إن عجزت عنـه يف : فجعل يوصيني بدينه ويقول: قال عبد اهللا.بنني وتسع بنات
ُ فــواهللا مــا دريــت مــا أراد حتــى قلــت: قــال.يشء فاســتعن عليــه مــوالي  يــا أبــت مــن :ُ

ُ فواهللا ما وقعت يف كربة من دينه إال قلت: قال, اهللا: قال?موالك  يا موىل الـزبري اقـض :ٍُ
ً يدع دينارا وال درمهـا إال أرضـني وملاُ فقتل الزبري ,عنه دينه فيقضيه  منهـا الغابـة ,ً

 .)١(»..ً ودارا بمرص,ً ودارا بالكوفة, ودارين بالبرصة,ًوإحدى عرشة دارا باملدينة
 باجلنـة ولـه صوهذا عبد الرمحن بن عوف الـصحايب اجلليـل الـذي بـرشه النبـي 

 ,د وفاتـه بعـص خلفه باإلضافة إىل إحـسانه إىل أزواج النبـي صفضيلة صالة النبي 
ِإن أمـركن ملـام هيمنـي بعـدي{ : كـان يقـولصفعن عائـشة أن الرسـول   ولـن يـصرب ,ّ

فسقى اهللا أباك من سلسبيل اجلنـة تريـد عبـد { : ثم تقول عائشة}عليكن إال الصابرون
 .)٢(}ً بامل بيعت بأربعني ألفاصالنبي الرمحن بن عوف وقد كان وصل أزواج 

أن عبد الرمحن بن عوف أوىص بحديقة ألمهات املؤمنني بيعـت  «:وعن أيب سلمة
 .»ألفبأربعامئة 

فهــذا هــو عبــد الــرمحن بــن عــوف الــذي يــدعي الطــاعنون أنــه ممــن يكنــز الــذهب 
 ?!والفضة

                                                 
 ).٣١٢٩( رواه البخاري برقم )١(
 ).٣٧٤٩( رواه الرتمذي برقم )٢(
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 ١٨٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

وأما الصحايب زيد بن ثابت فهو أحد األربعة الـذين مجعـوا القـرآن يف عهـد النبـي 
 أربعة كلهـم مـن صمجع القرآن عىل عهد رسول اهللا  «: فعن أنس بن مالك قال,ص

 .)١(»..زيد بن ثابت وأبو زيد أيب بن كعب ومعاذ بن جبل و:األنصار
ًادع يل زيـدا { :صوأخرج البخـاري يف صـحيحه عـن الـرباء قـال يل رسـول اهللا 

 & C B A * اكتــــب : فقــــال: قــــال. جيــــيء بــــالكتف والــــدواة:وقــــل لــــه
 وهو أحد الذين انتدهبم أبو بكر الصديق جلمـع القـرآن يف عهـده وقـال .)٢(}]٩٥:النـساء[

 .)٣(}أفرض أمتي زيد بن ثابت{ :صعنه النبي 
عـن فهؤالء هم الصحابة الذي مل جيد هؤالء الطاعنون إال أن يشفوا غليلهم يف الط

  ! بالصدق والعدالة والرضا واجلنةصهبم وهم الذين شهد هلم النبي 
 فقـد ,ٍوأما االستشهاد برجل ليس من أهل السنة كاملسعودي فهو جمروح عنـدهم

ًوكتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا( : بقوله)لسان امليزان(ترجم له ابن حجر يف  ً()٤(.  
ويف تاريخ املسعودي من ( :روج الذهبوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن كتابه م

  .)٥()األكاذيب ما ال حيصيه إال اهللا تعاىل
 وللتدليل عـىل أن املـسعودي لـيس ,فاحتجاج هؤالء باملسعودي ليس حجة علينا

 )الكنـى واأللقـاب(من أهل السنة فقد ذكره إمام الشيعة االثني عرشية القمي يف كتابه 
بـو احلـسن عـيل بـن احلـسني بـن عـيل املـسعودي شيخ املؤرخني وعامدهم أ( :وقال عنه

                                                 
 ).٢٤٦٥(, ومسلم برقم )٣٨١٠( رواه البخاري برقم )١(
 ).٤٩٩٠(ري برقم  صحيح البخا)٢(
 ).٧٩٦٢) (٤/٣٧٢( رواه احلاكم يف املستدرك )٣(
 ).٤/٢٢٤( لسان امليزان )٤(
 ).٤/٨٤( منهاج السنة )٥(
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 ١٨١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ومنهـا , له كتـاب يف اإلمامـة وغريهـا:ذكره العالمة يف القسم األول من وقال...اهلذيل
 قـال العالمـة ...كتاب إثبات الوصية لعيل بن أيب طالب وهو صـاحب مـروج الـذهب

  .)١()يعة واملسعودي عده النجايش يف فهرسته من رواة الش:املجليس يف مقدمة البحار
وكـان عـثامن يف هنايـة اجلـود ( :ومع أن املسعودي قال يف مـروج الـذهب مـا نـصه

والكــرم والــسامحة والبــذل يف القريــب والبعيــد فــسلك عاملــه وكثــري مــن أهــل عــرصه 
ً إضافة إىل أن ما ادعوه عىل الصحايب اجلليل عبـد الـرمحن )٢()طريقته وتأسوا به يف فعله

ًلبـالغ أربعـا وثامنـني ألفـا عـىل زوجاتـه وعـزوهم لكتابـه بن عوف أنه قسم ثمـن مالـه ا ً
  !?املروج مل نجده يف املصدر املذكور

 :صشبهة القول أن الصحابة شهدوا عىل أنفسهم بتغيري سنة النبي 
 ).ص إن الصحابة شهدوا عىل أنفـسهم بتغيـري سـنة النبـي :ومنها قول الطاعنني

 خيـرج يـوم الفطـر صكـان رسـول اهللا { :ًثم أوردوا أثرا عن أيب سـعيد اخلـدري قـال
 , ثـم ينـرصف فيقـوم مقابـل النـاس, فأول يشء يبدأ بـه الـصالة,واألضحى إىل املصىل

 فـإن كـان يريـد أن يقطـع , فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم,والناس جلوس عىل صفوفهم
 فلم يزل الناس عىل ذلك : قال أبو سعيد, ثم ينرصف, أو يأمر بيشء أمر به,ًبحثا قطعه

 فلـام أتينـا املـصىل إذا منـرب , خرجت مع مروان وهو أمري املدينة يف أضحى أو فطرحتى
 , فجبذت بثوبه فجبـذين, فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصيل,بناه كثري بن الصلت

 أبـا سـعيد قـد ذهـب مـا : فقـال, غـريتم واهللا: فقلـت لـه,فارتفع فخطب قبل أن يصيل
 إن الناس مل يكونوا جيلسون لنا بعـد : فقال,مما ال أعلم ما أعلم واهللا خري : فقلت,تعلم

                                                 
 ).١/٣٦( بحار األنوار )١(
 ).٢/٣٣٢( مروج الذهب )٢(
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 ١٨٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١( }الصالة فجعلتها قبل الصالة
 وعــىل , بــزعمهمصًوزعمــوا أيــضا أن األمــويني وأغلــبهم مــن صــحابة النبــي 

 كام يسمونه كـان حيمـل النـاس وجيـربهم )كاتب الوحي(رأسهم معاوية بن أيب سفيان 
 , كـام ذكـر ذلـك املؤرخـون بـزعمهم,ه من فوق املنابرعىل سب عيل بن أيب طالب ولعن

 وأمـر ,وقد أخـرج مـسلم يف صـحيحه يف بـاب فـضائل عـيل بـن أيب طالـب مثـل ذلـك
 هكذا ..).معاوية عامله يف كل األمصار باختاذ ذلك اللعن سنة يقوهلا اخلطباء عىل املنابر

 !زعم املبطلون
عـىل مـا زعمـوا  ايد اخلدري  أن استدالل الطاعنني بأثر أيب سعفالرد عىل هذا

 بـل فيـه , فليس فيه ما يدل عـىل زعمهـم,من تغيري الصحابة للسنة من أعجب العجب
 وهـذا يتمثـل يف إنكـار ,داللة عىل قيام الصحابة بأمر السنة وإنكارهم عىل مـن خالفهـا

عـىل مـروان يف تقديمـه اخلطبـة عـىل صـالة  االصحايب اجلليل أيب سـعيد اخلـدري 
  .العيد

 . بل هو الظاهر من كالمهم,هم ظنوا أن مروان بن احلكم من الصحابةولعل
 وهو صغري ابن ثامن ص فقد تويف النبي ,والصحيح أن مروان ال تثبت له صحبة

 .)٢(  لهص بعد نفي النبي , وقد كان يف الطائف مع أبيه,سنني
ا نفـي ً ألنه خرج إىل الطائف طفال ال يعقل ملصمل ير النبي ( :/قال ابن األثري 

 .)٣( ) أباه احلكمصالنبي 

                                                 
 ). ٩٥٦( رواه البخاري برقم )١(
 ). ٩/٣١٨(بن حجر , واإلصابة ال)١٠/٧٠( االستيعاب البن عبد الرب املطبوع مع اإلصابة )٢(
 ). ٥/١٣٩( أسد الغابة )٣(
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 ١٨٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(  يف السري من كبار التابعني/وعده الذهبي 
 .)٢( )مل أر من جزم بصحبته( :/وقال ابن حجر 

ّوعىل هذا فال حيمـل الـصحابة فعـل مـروان َ  فكيـف وقـد أنكـره مـن حـرضه مـن ,ُ
  .االصحابة وهو أبو سعيد اخلدري 

ً وإن كان خطأ إال أن العلامء ذكروا ,يدعىل أن تقديم مروان للخطبة عىل صالة الع
  .ًأنه إنام فعله جمتهدا

 , يف ذلـك عـىل التعيـنيصمحل أبو سعيد فعل النبـي ( :نقل عن ابن املنري أنه قال
 , واعتذر عـن تـرك األوىل بـام ذكـره مـن تغـري حـال النـاس,ومحله مروان عىل األولوية

 أوىل من املحافظة عىل هيئة فيهـا −فرأى أن املحافظة عىل أصل السنة وهو سامع اخلطبة
 )٣(  ).ليست من رشطها

 وعـىل رأسـهم معاويـة , إن األمـويني وأغلـبهم مـن الـصحابة:وأما قول الطاعنني
 فكالمهم هـذا يتـضمن ,كان حيمل الناس وجيربهم عىل سب عيل ولعنه من فوق املنابر

  :أمرين
نوا يعنــون مــن تــوىل  فــإن كــا, إن األمــويني أغلــبهم مــن الــصحابة: قــوهلم:األول

 فمـن مـن خلفـاء بنـي أميـة −وهو الظاهر−اخلالفة من بني أمية يف عهد الدولة األموية 
 وهـذا باسـتثناء عـثامن ?? إن أغلبهم من الـصحابة:من الصحابة غري معاوية حتى يقال

 وأنا ال أعلم هل هذا ,فإن خالفته كانت يف عهد اخللفاء الراشدين كام هو معلوم ا

                                                 
 ). ٣/٤٧٦( سري أعالم النبالء )١(
 ). ٩/٣١٨( اإلصابة )٢(
 ). ٢/٤٥٠( فتح الباري )٣(
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 ١٨٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

  !? أم أنه اجلهل املفرط,لطاعنني عىل العوام وأهل اجلهلمن تلبيس ا
 وهـذه , إن معاوية كان حيمل الناس عىل سب عيل ولعنه فوق املنابر: قوهلم:الثاين

 : وإنـام اكتفـوا بقـوهلم, واملطاعنون مل يوثقوا كالمهم هذا.دعوى حتتاج إىل صحة النقل
 ومعلـوم وزن مثـل هـذه ,ذلك ومل حييلـوا عـىل أي مـصدر لـ)كام ذكر ذلك املؤرخـون(

  .الدعوى عند املحققني والباحثني
 فقـد كـان , بـام ثبـت مـن فـضله يف الـدين,منزه عن مثل هذه التهم اومعاوية 

 .)١(صكاتب الوحي لرسول اهللا 
وثبت يف سنن الرتمذي بسند صحيح من حديث عبد الرمحن بن عمـرية أن النبـي 

 .)٢( }ًيا واهد بهًاللهم اجعله هاديا مهد{ : قال ملعاويةص
 وشـهدوا لـه بالـدين , أثنـى عليـه بعـض الـصحابة,وكان حممـود الـسرية يف األمـة

  . وسائر خصال اخلري, والعدل واحللم,والعلم
 .)٣( » ال تذكروا معاوية إال بخري «:ّقال ملا واله الشام افعن عمر بن اخلطاب 

أهيـا النـاس ال تكرهـوا إمـارة  «:أنه قال بعـد رجوعـه مـن صـفني ايل وعن ع
 .)٤( »  فإنكم لو فقدمتوه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأهنا احلنظل,معاوية

                                                 
: ثـالث أعطنـيهن, قـال: ص روى مسلم يف صحيحه مـن حـديث ابـن عبـاس أن أبـا سـفيان قـال للنبـي )١(

: قال ابن عساكر). ٢٥٠١(صحيح مسلم برقم ). منع: ًمعاوية جتعله كاتبا بني يديك, قال: (وفيه... نعم
).  منـذ أسـلمصوأصح ما روى يف فضل معاوية حديث أيب مجرة عن ابن عباس أنه كان كاتـب النبـي (

 ). ٨/١٢٥(نقله ابن كثري يف البداية والنهاية 
ــرقم )٢( ــال)٣٨٤٢( أخرجــه الرتمــذي ب ــسلة : , وق ــاين يف سل هــذا حــديث حــسن غريــب, وصــححه األلب

 ). رجاله كلهم ثقات رجال مسلم فكان حقه أن يصحح: (وقال) ٤/٦١٥(ديث الصحيحة األحا
 ).٨/١٢٥( أورده ابن كثري يف البداية والنهاية )٣(
 ). ٨/١٣٤( املصدر نفسه )٤(
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 ١٨٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 . من معاويـة)١( أسودصما رأيت بعد رسول اهللا  «: أنه قالبوعن ابن عمر 
 .)٢( » ية أسود منه وكان معاو, خري من معاوية/ أيب عمر : قال? وال أبوك:فقيل

 .)٣(»ًما رأيت رجال كان أخلق بامللك من معاوية «: قالبوعن ابن عباس 
هل لك يف أمري املـؤمنني معاويـة فإنـه  «:ويف صحيح البخاري أنه قيل البن عباس

 .)٤(  »  إنه فقيه:ما أوتر إال بواحدة قال
 هــذا :لــو أصــبحتم يف مثــل عمــل معاويــة لقــال أكثــركم «: قــال/وعــن قتــادة 

 .)٥( » املهدي
 .)٦( »  هذا املهدي:لو رأيتم معاوية لقلتم «: أنه قال/وعن جماهد 

عمل معاوية بسرية عمر بن اخلطاب سنني ال خيـرم منهـا  «: قال/وعن الزهري 
 .)٧( » ًشيئا

فكيف لو أدركـتم  «:وعن األعمش أنه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وعدله فقال
 .)٨( »  أال بل يف عدله, ال واهللا: قال?مد يعني يف حلمه يا أبا حم: قالوا?معاوية

كـان معاويـة أفـضل  «: فقـال? معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز:وسئل املعاىف
                                                 

 ). ٣/٢٢٩(ً من السيادة وسمى السيد سيدا ألنه يسود سواد الناس, لسان العرب )١(
, وابــن كثــري يف )٣/١٥٢( وأورده الــذهبي يف ســري أعــالم النــبالء ,)١/٤٤٣( أخرجــه اخلــالل يف الــسنة )٢(

 ). ٨/١٣٧(البداية والنهاية 
 ). ٨/١٣٧( أورده ابن كثري يف البداية والنهاية )٣(
 ).٣٧٦٥( رواه البخاري برقم )٤(
 ).١/٤٣٨( أخرجه اخلالل يف السنة )٥(
 ).٨/١٣٧(وأورده ابن كثري يف البداية والنهاية .  املصدر نفسه)٦(
 . إسناده صحيح: , وقال املحقق)١/٤٤٤( أخرجه اخلالل يف السنة )٧(
 ). ١/٤٣٧( أخرجه اخلالل يف السنة )٨(
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 ١٨٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١(  » من ستامئة مثل عمر بن عبد العزيز
  . وإنام سقت هنا بعضها,واآلثار عن السلف يف ذلك كثرية

  . ونقاد الرجال,ون يف السري والتاريخالعلامء املحقق اكام أثنى عىل معاوية 
 وأحـد , وكاتـب وحـي اهللا,ومعاوية خال املؤمنني( :/يقول ابن قدامة املقديس 

 .)٢( )−ريض اهللا تعاىل عنهم−خلفاء املسلمني 
واتفق العلـامء عـىل أن معاويـة أفـضل ملـوك ( :/وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ً كـان ملكـه ملكـا , وهـو أول امللـوك,اء نبـوة فـإن األربعـة قبلـه كـانوا خلفـ,هذه األمـة
 .)٣( )ورمحة

 وال كـان النـاس يف ,فلم يكن مـن ملـوك املـسلمني خـري مـن معاويـة( :/وقال 
 .)٤( )ًزمان ملك من امللوك خريا منهم يف زمان معاوية

وأمجعـت الرعايـا عـىل بيعتـه يف سـنة ( :ا يف ترمجة معاويـة /وقال ابن كثري 
ً يزل مستقال باألمر يف هذه املدة إىل هذه السنة التـي كانـت فيهـا  فلم...إحدى وأربعني

 والغنـائم تـرد إليـه مـن أطـراف , وكلمـة اهللا عاليـة, واجلهاد يف بالد العـدو قـائم,وفاته
 .)٥( ) وصفح وعفو, واملسلمون معه يف راحة وعدل,األرض

ملـوك وأول ملـوك املـسلمني معاويـة وهـو خـري ( :/وقال ابن أيب العز احلنفـي 

                                                 
 . إسناده صحيح: , وقال املحقق)١/٤٤٤( أخرجه اخلالل يف السنة )١(
 ). ١/٤٣٥( املصدر نفسه )٢(
 ). ٣٣:ص( ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد )٣(
 ).٤/٤٧٨(وى  جمموع الفتا)٤(
 ). ٨/١٢٢( البداية والنهاية )٥(
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 ١٨٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١( )املسلمني
 .)٢( )أمري املؤمنني ملك اإلسالم( :/وقال الذهبي يف ترمجته 

 )٣( ). الذين غلب عدهلم عىل ظلمهم,ومعاوية من خيار امللوك( :/وقال 
فإنـه مـن أبعـد املحـال عـىل مـن كانـت هـذه  اوإذا ثبت هـذا يف حـق معاويـة 

 وهـذا , مـن هـو يف الفـضلعىل املنـابر وهـو ا أن حيمل الناس عىل لعن عيل,سريته
 قـد ,يعني أن أولئك السلف وأهل العلم من بعدهم الذين أثنوا عليه ذلك الثناء البـالغ

 وهـذا ممـا نزهـت األمـة عنـه بـنص ,مالؤوه عـىل الظلـم والبغـي واتفقـوا عـىل الـضالل
 .)٤(}إن أمتي الجتتمع عىل ضاللة{ :صحديث الرسول 

 وحسن , وما اشتهر به من احللم والصفح,يف امللك اومن علم سرية معاوية 
  . ظهرله أن ذلك من أكرب الكذب عليه,السياسة للرعية

 وقدوة األجيـال قـال عبـد امللـك ,يف احللم مرضب األمثال افقد بلغ معاوية 
 .)٥(  »ما رأيت مثله يف حلمه واحتامله وكرمه «:بن مروان وقد ذكر عنده معاوية

ًما رأيـت أحـدا أعظـم حلـام «:وقال قبيصة بن جابر  وال أبعـد ,ً وال أكثـر سـؤددا,ً
 .)٦( » ً وال أرحب باعا باملعروف من معاوية,ً وال ألني خمرجا,أناة

                                                 
 ). ٧٢٢:ص( رشح العقيدة الطحاوية )١(
 ). ٣/١٢٠( سري أعالم النبالء )٢(
 ). ٣/١٥٩( املصدر نفسه )٣(
ــس )٤( ــن حــديث أن ــن أيب عاصــم يف الــسنة م , ورواه )٨٤ −٨٣ −٨٢(رقــم ) ٤١:ص (−ا − رواه اب

, )٤٢ −٤١:ص(لباين يف ظالل اجلنة املطبوع مـع الـسنة , وحسنه األ)٥/٢١٨(اهليثمي يف جممع الزوائد 
 ).١٣٣١(رقم ) ٣٢٠ −٣/٣١٩(ويف سلسلة األحاديث الصحيحة 

 ).٨/١٣٨( البداية والنهاية البن كثري )٥(
 .  املصدر نفسه)٦(
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 ١٨٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًأن رجـال أسـمع معاويـة كالمـا سـيئا شـديدا( :/ونقل ابن كثري  ً ً  لـو : فقيـل لـه,ً
يــضيق حلمــي عــن ذنــب أحــد مــن  إين ألســتحيي مــن اهللا أن : فقــال?ســطوت عليــه

 .)١( )رعيتي
 بـىل مـن واجـه الرجـال : فقـال معاويـة,ما رأيت أنذل منـك( :وقال رجل ملعاوية

 .)٢( )بمثل هذا
سفهاء الناس وعامتهم املجـاهرين  افهل يعقل بعد هذا أن يسع حلم معاوية 

راشد عيل بـن  ثم يأمر بعد ذلك بلعن اخلليفة ال, وهو أمري املؤمنني,له بالسب والشتائم
 احلكـم يف هـذا . ويأمر والتـه بـذلك يف سـائر األمـصار والبلـدان,أيب طالب عىل املنابر

  ??لكل صاحب عقل وفهم
وأما ما استدل به هؤالء الطاعنون عـىل تلـك الفريـة بـام عـزوه إىل صـحيح مـسلم 

  وهم هبذا إنام يشريون إىل حديث عامر بن سـعد بـن أيب,فليس فيه ما يدل عىل زعمهم
 مـا منعـك أن تـسب أبـا :ًأمر معاوية بن أيب سـفيان سـعدا فقـال{ :ّوقاص عن أبيه قال

ً أما ما ذكـرت ثالثـا قـاهلن لـه رسـول اهللا : فقال?تراب  ألن تكـون يل , فلـن أسـبهصّ
  . احلديث)٣(}..ّواحدة منهن أحب إيل من محر النعم

 وإنـام ,ًقول معاوية هذا ليس فيه ترصيح بأنـه أمـر سـعدا بـسبه( :/قال النووي 
 أو غـري ,ً أو خوفـا,ً امتنعت تورعا هل: كأنه يقول.سأله عن السبب املانع له من السب

ً فإن كان تورعا وإجالال له عن السب فأنت مصيب حمسن,ذلك  وإن كـان غـري ذلـك ,ً
 وعجـز عـن , ولعل سعد قد كـان يف طائفـة يـسبون فلـم يـسب معهـم,فله جواب آخر

                                                 
 .  املصدر نفسه)١(
 ). ٨/١٣٨( البداية والنهاية )٢(
 ).٢٤٠٤( أخرجه مسلم برقم )٣(
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 ١٨٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مـا :ً وحيتمـل تـأويال آخـر أن معنـاه: قالوا. فسأله هذا السؤال, أو أنكر عليهم,اإلنكار
ــ ــادهمنع ــه واجته ــه يف رأي ــا,ك أن ختطئ ــا واجتهادن ــاس حــسن رأين ــر للن ــه , وتظه  وأن
 .)١( )أخطأ

َ معلقـا عـىل وصـف رضار الـصدائي لعـيل /وقال القرطبـي  ُّ وثنائـه عليـه  اً
وهذا احلـديث ( :)٢( وتصديقه لرضار فيام قال, وبكاء معاوية من ذلك,بحضور معاوية

 وعنـد ذلـك , ومكانته, وعظيم حقه,هومنزلت ايدل عىل معرفة معاوية بفضل عيل 
 ,ً ملا كان معاوية موصوفا به من العقـل والـدين,ّيبعد عىل معاوية أن يرصح بلعنه وسبه

 وأصح ما فيهـا , وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب ال يصح,واحللم وكرم األخالق
 , وهذا ليس بترصيح بالـسب? ما يمنعك أن تسب أبا تراب:قوله لسعد بن أيب وقاص

 كـام قـد , أو مـن نقيـضه,وإنام هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك
 .)٣( ) وعرف احلق ملستحقه, وملا سمع ذلك معاوية سكت وأذعن,ظهر من جوابه

 أن معاويـة إنـام قـال ذلـك عـىل سـبيل املداعبـة :والذي يظهر يل يف هذا واهللا أعلـم
ًكان رجـال  افإن معاوية  ا  وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل عيل,لسعد

ًفطنا ذكيا  فأراد أن يعرف مـا عنـد سـعد , حيب مطارحة الرجال واستخراج ما عندهم,ً
 .فألقى سؤاله هبذا األسلوب املثري بيف عيل 

 فقـال لـه ابـن عبـاس وال ?أنت عىل ملة عـيل «:البن عباس اوهذا مثل قوله 
 .)٤( » ص أنا عىل ملة رسول اهللا ,عىل ملة عثامن

                                                 
 ). ١٥/١٧٥( رشح صحيح مسلم )١(
 .  تقدم ختريج هذا اخلرب ونقل طرف منه)٢(
 ).٦/٢٧٨( املفهم للقرطبي )٣(
, والاللكــائي يف رشح أصــول )١٤٥:ص(, والــصغرى )١/٣٥٥( أخرجــه ابــن بطــة يف اإلبانــة الكــربى )٤(

 ).١/٩٤(اعتقاد أهل السنة 
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 ١٩٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فكـذلك قولـه ,فظاهر أن قول معاوية هنـا البـن عبـاس جـاء عـىل سـبيل املداعبـة
 وأما مـا ادعـاه الطـاعنون مـن األمـر بالـسب فحاشـا معاويـة ,لسعد هو من هذا الباب

  :أن يصدر منه مثل ذلك واملانع من هذا عدة أمور ا
 ,هكام تقدم حتـى يـأمر غـريه بـسب اً أن معاوية نفسه ما كان يسب عليا :األول

 كـام دلـت عـىل ذلـك أقوالـه ,ً معرتفا له بالفضل والسبق إىل اإلسـالم,ًبل كان معظام له
  .الثابتة عنه

 أن أبـا مـسلم اخلـوالين ومجاعـة معـه :وقد ورد من غـري وجـه( :/قال ابن كثري 
 واهللا إين ألعلـم أنـه : فقـال?ً هل تنازع عليـا أم أنـت مثلـه:دخلوا عىل معاوية فقالوا له

  . اخلرب.)١(..) وأحق باألمر مني,أفضلخري مني و
ملـا جـاء خـرب قتـل ( :ًونقل ابن كثري أيضا عن جرير بن عبد احلميد عن مغرية قـال

 وحيـك إنـك ال : فقال? أتبكيه وقد قاتلته: فقالت له امرأته,عيل إىل معاوية جعل يبكي
 .)٢()تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم

ً أن يسب معاوية عليا بل وحيمـل النـاس عـىل سـبه وهـو فهل يسوغ يف عقل ودين
  !!.يعتقد فيه هذا
بـسب أو  اتعـرض لعـيل  ا أنه ال يعرف بنقل صـحيح أن معاويـة :الثاين

 , فهل من املعقول أن يـسبه بعـد انتهـاء حربـه معـه ووفاتـه,شتم أثناء حربه له يف حياته
  .حيمل الناس عىل سبه وشتمه وأبعد منه أن ,فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول

ًكان رجال ذكيا ا أن معاوية :الثالث  فلو أراد محـل ,ً مشهورا بالعقل والدهاء,ً
 , أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بـن أيب وقـاص−حاشاه ذلك−الناس عىل سب عيل 

                                                 
 ). ٨/١٣٢( البداية والنهاية البن كثري )١(
 ).٨/١٣٣( املصدر نفسه )٢(
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 ١٩١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فهـذا ال يفعلـه أقـل !!ً مع عدم دخولـه يف الفتنـة أصـال,وهو من هو يف الفضل والورع
  . فكيف بمعاوية,ً وتدبرياًالناس عقال
لــه  بانفــرد باخلالفــة بعــد تنــازل احلــسن بــن عــيل  ا أن معاويــة :الرابــع

 فـأي نفـع لـه يف سـب ,واجتمعت عليه الكلمة والقلـوب ودانـت لـه األمـصار بامللـك
 , ملــا فيــه مــن هتدئــه النفــوس, بــل احلكمــة وحــسن الــسياسه تقتــيض عــدم ذلــك?عــيل

الذي شهدت لـه األمـة بحـسن  افى عىل معاوية  ومثل هذا ال خي,وتسكني األمور
  .السياسة والتدبري

ُبعد استقالله باخلالفـة وأبنـاء عـيل مـن األلفـة  ا أنه كان بني معاوية :اخلامس
 ومن ذلك أن احلسن واحلسني وفدا . ما هو مشهور يف كتب السري والتاريخ,والتقارب

 : فقال لـه احلـسني,از هبام أحد قبيلما أج( : وقال هلام,عىل معاوية فأجازمها بامئتي ألف
 .)١( )ًومل تعط أحدا أفضل منا

ًمرحبا وأهال بابن رسول اهللا ( :ودخل مرة احلسن عىل معاوية فقال له  وأمر ,صً
  .)٢()له بثالثامئة ألف

 مـن محلـه النـاس ,وهذا مما يقطع بكذب ما ادعاه هؤالء الطاعنون يف حق معاويـة
 ,ا مـع مـا بينـه وبـني أوالده مـن هـذه األلفـة واملـودة إذ كيف حيصل هـذ,عىل سب عيل

  .واالحتفاء والتكريم
  . وتتجىل احلقيقة,وهبذا يظهر احلق يف هذه املسألة
 .)٣(فلله احلمد عىل نعمه وتوفيقه

                                                 
 ). ٨/١٣٩( البداية والنهاية البن كثري )١(
 ).٨/١٤٠( املصدر نفسه )٢(
 . الدولة األموية, للدكتور عيل حممد الصاليب)٣(
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 ١٩٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :شبهة أن الصحابة غريوا يف الصالة
قال أنس بـن ( :ومن الشبهات قوهلم بأن الصحابة غريوا يف الصالة يقول أحدهم

 أليس ضـيعتم مـا : قال, قبل الصالةصً ما عرفت شيئا مما كان عىل عهد النبي :لكما
 .ضيعتم فيها

 ? مـا يبكيـك: دخلت عىل أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت:وقال الزهري
 وحتى ال يتوهم أحد أن .ً ال أعرف شيئا مما أدركت إال هذه الصالة وقد ضيعت:فقال

 ).وا بعد تلك الفتن واحلروبالتابعني هم الذين غريوا ما غري
أود ان أذكر بأن أول من غري سـنة الرسـول يف الـصالة هـو ( :ًوزعم الطاعن قائال

 فقــد أخــرج الــشيخان ,خليفــة املــسلمني عــثامن بــن عفــان وكــذلك أم املــؤمنني عائــشة
 صـىل بمنـى ركعتـني وأبـو بكـر صأن رسـول اهللا { :البخاري ومسلم يف صـحيحيهام

ًبكر وعثامن صدرا من خالفته ثـم أن عـثامن صـىل بعـد أربعـابعده وعمر بعد أيب  كـام .}ً
 عائـشة تـتم الـصالة يف مـا بـال{ : قلـت لعـروة:أخرج مسلم يف صحيحه قال الزهـري

 ).} قال أهنا تأولت كام تأول عثامن?السفر
ً الطاعن خلط بني حديثني وجعلهام حـديثا واحـدافالرد أن هذا  فاحلـديث األول ,ً

 ص ممـا كـان عـىل عهـد النبـي ًما أعـرف شـيئا{ :رواه مهدي عن غيالن عن أنس قال
 .)١(} أليس صنعتم ما صنعتم فيها: قال, الصالة:قيل

 سـمعت الزهـري :ّواحلديث الثاين عن عثامن بـن أيب رواد أخـي عبـد العزيـز قـال
 ال : فقـال? مـا يبكيـك:دخلت عىل أنس بن مالك بدمشق وهـو يبكـي فقلـت{ :يقول

 .)٢(}ًأعرف شيئا مما أدركت إال هذه الصالة وهذه الصالة قد ضيعت
                                                 

 ).٥٢٩( رواه البخاري برقم )١(
 ).٥٣٠( رواه البخاري برقم )٢(
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 ١٩٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ألـيس صـنعتم مـا ( :أما بالنسبة حلديث أنس بن مالك األول فإنه قـصد مـن قولـه
 وقد كـان هـذا يف زمـن احلجـاج ولـيس , أهنم يؤخروهنا حتى خيرج وقتها)صنعتم فيها

 أبـو : والـذي خاطـب أنـس يف هـذا احلـديث يقـال لـه,زمن الصحابة كام زعم الطـاعن
ديث عن عـثامن بـن سـعد عـن أنـس فـذكر  ذكره أمحد بن حنبل يف روايته هلذا احل,رافع

 قـد علمـتم مـا صـنع : فقـال لـه أنـس?يـا أبـا محـزة وال الـصالة{ :نحوه فقال أبو رافـع
 .)١(}احلجاج يف الصالة

 فـأخرج يف ترمجـة أنـس ,وروى ابن سعد يف الطبقات سبب قول أنس هذا القـول
كنـا مـع أنـس بـن ( :ًمن طريق عبد الرمحن بن العريان احلارثي سمعت ثابتا البناين قـال

 ,ً فقام أنس يريد أن يكلمه فنهـاه إخوانـه شـفقة عليـه منـه,ّمالك فأخر احلجاج الصالة
ً واهللا مـا أعـرف شـيئا ممـا كنـا عليـه عـىل عهـد :فخرج فركب دابته فقال يف مسريه ذلك

 قـد : فقال? فالصالة يا أبا محزة: فقال رجل. إال شهادة أن ال إله إال اهللاصل اهللا رسو
 وأخرجـه ابـن أيب عمـر يف ?ص أفتلك كانت صالة النبـي ,جعلتم الظهر عند املغرب

 ).ًمسنده من طريق محاد بن ثابت خمترصا
أما حديث أنس اآلخر الـذي رواه الزهـري فكـان يف إمـارة احلجـاج عـىل العـراق 

 وقد قدم أنس دمشق لكي يشكوا احلجاج للخليفة وهـو إذ ذاك الوليـد بـن عبـد ,ًيضاأ
» ًال أعرف شيئا مما أدركت إال هذه الـصالة وقـد ضـيعت «: أما املراد بقول أنس,امللك

 فقد صح أن احلجاج وأمـريه الوليـد وغريمهـا كـانوا يـؤخرون ,أي بتأخريها عن وقتها
َّأخـر الوليـد  «:رزاق عـن أيب جـريح عـن عطـاء قـالالصالة عن وقتهـا ملـا رواه عبـد الـ

 فجئـت وصـليت الظهـر قبـل أن أجلـس ثـم صـليت العـرص وأنـا ,اجلمعة حتى أمسى
  .»جالس إيامء وهو خيطب

                                                 
 ).١٣١٩١( مسند أمحد برقم )١(
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 ١٩٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :وما رواه أبو نعيم شيخ البخاري يف كتاب الصالة من طريق أيب بكر بن عتبة قال
 ومـن ,أبـو جحيفـة فـصىلّصليت إىل جنب أيب جحيفة فمسى احلجاج بالـصالة فقـام «

  .»ّطريق ابن عمر أنه كان يصيل مع احلجاج فلام أخر الصالة ترك أن يشهدها معه
ًوأما إطالق أنس فـال يفهـم منـه أن هـذا موجـودا يف مجيـع بـالد اإلسـالم بـل هـو 

مـا  «: وإال فإنه قدم املدينة فقـال,حممول عىل ما شاهده من أمراء الشام والبرصة خاصة
 والسبب فيه أنه قـدم املدينـة وعمـر بـن ,)١(»إال أنكم ال تقيمون الصفوفًأنكرت شيئا 

  .عبد العزيز أمريها حينئذ
 الـصالة املقـصودة هنـا :ّأما قوله عن عثامن وعائشة يف أهنام غريا يف الصالة فـأقول

 وهذا األمر فيه خالف بني أهل العلم ملن له أدنـى ,هي يف باب السفر هل تقرص أم تتم
 فروي عن عثامن وسعد بـن ,ً وقد روي اخلالف بني الصحابة أيضا يف ذلك,فقهإملام بال

 وهـو قـول مجهـور , اإلمتام يف الـسفريأيب وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة 
 كــان يــتم يف الــسفر صالــصحابة والتــابعني بــل قــد روي عــن عائــشة أن رســول اهللا 

 الــسفر فلــم يــأمره كنــت أتــم الــصالة يف{ :ٌ وســأل ابــن عبــاس رجــل فقــال,ويقــرص
 وقد جاءت السنة الدالة عىل أن القرص رخصة يف السفر وليس عزيمة لقولـه }باإلعادة
 ,]١٠١:النـــساء[ & ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Óà * :تعـــاىل

لـيس { : قلـت لعمـر بـن اخلطـاب: بن أمية قـالٌفقد أخرج مسلم يف صحيحه عن يعىل
عليكم جناح أن تقرصوا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمـن النـاس 

َ عجبت مما عجبت منه:فقال  صدقة تـصدق : فقال. عن ذلكص فسألت رسول اهللا ,ُ
 .)٢(}اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته

                                                 
 ).٧٢٤( رواه البخاري برقم )١(
 ).٦٨٦( صحيح مسلم برقم )٢(
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 ١٩٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّواحتج الشافعي عىل عدم الوجـوب بـأن املـسافر إذا دخـل يف صـالة املقـيم صـىل 
 وأما إذا احتج هذا الطاعن , ولو كان فرضه القرص مل يأتم مسافر بمقيم,ًأربعا باالتفاق

بقول ابن مسعود باحلديث الذي أخرجه البخـاري ومـسلم عـن عبـد الـرمحن بـن زيـد 
 فقيـل ذلـك لعبـد اهللا بـن ,ً بمنـى أربـع ركعـاتاّصىل بنـا عـثامن بـن عفـان { :قال

 وصـليت ,كعتـني بمنـى رص صليت مع رسـول اهللا : فاسرتجع ثم قالامسعود 
 بمنـى ركعتـني فليـت ا ركعتني وصليت مـع عمـر بـن اخلطـاب امع أيب بكر 

 .)١(}ّحظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان
 هنـا )من(»ِّفليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان «:فأما قول ابن مسعود
 وهـذا ]٣٨:التوبـة[ & x w v u ty * :للبدلية مثل قوله تعاىل

ًيدل عىل أنه كان يرى اإلمتام جائزا وإال ملا كان له حظ من األربع وال مـن غريهـا فإهنـا 
 وإنام اسرتجع ابن مسعود ملا وقع عنده من خمالفة األوىل ويؤيـده مـا ,تكون فاسدة كلها

 .ً عبت عىل عثامن ثم صليت أربعـا:ًأن ابن مسعود صىل أربعا فقيل له{ :روى أبو داود
 وألمحد من حـديث )٣(}إين ألكره اخلالف{ : ويف رواية البيهقي)٢(} اخلالف رش:فقال

 .أيب ذر مثل األول
اجــب كــام قــال احلنفيــة ووافقهــم وهــذا يــدل عــىل أنــه مل يكــن يعتقــد أن القــرص و

  .القايض إسامعيل من املالكية وهي رواية عن مالك وعن أمحد
املشهور عن أمحد أنـه عـىل االختيـار والقـرص عنـده أفـضل وهـو ( :قال ابن قدامة

  ).قول مجهور األصحاب والتابعني
                                                 

 ).٦٩٥(, صحيح مسلم برقم )١٠٨٤(حيح البخاري برقم  ص)١(
 ).١٩٦٠( سنن أيب داود )٢(
 ).٥٢٢٠( سنن البيهقي الكربى برقم )٣(
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 ١٩٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

الصالة أول ما فرضـت { : حينام قالتلًوأما إذا استدل أيضا بحديث عائشة 
 أي قـدرت وأدل دليـل عـىل تعيـني )فرضـت( : وقـول عائـشة, احلديث)١(}...نيركعت

  .تأويل حديث عائشة هذا كوهنا كانت تتم يف السفر
 واإلنـسان خمـري بـني األخـذ ,ومن هنا نعلم أن القرص يف السفر هو رخصة من اهللا

ًضا ضـحالة تفكـري هـذا الطـاعن الـذي زعـم أن  ونعلـم أيـ,به أو تركه كسائر الـرخص
ّ فليت شعري كأن الصحابة غريوا صـالة الـصبح فـصلوها ,ّالصحابة غريوا يف الصالة

  ?!! أو قرصوا صالة املغرب فجعلوها ركعة!ًأربعا
أهنـام كانـا ( فقد ذكر بعـض أهـل العلـم بونأيت اآلن إىل تأويل عثامن وعائشة 

نه أخـذ باأليـرس عـىل ذلـك ألمتـه فأخـذا عـىل أنفـسهام  إنام قرص ألصيريان أن النبي 
 ).بالشدة

 ,أن عـثامن بـن عفـان أتـم الـصالة بمنـى مـن أجـل األعـراب «:وعن الزهري قال
ًألهنم كثروا عامئذ فصىل بالناس أربعا ليعلمهم أن الصالة أربع ٍ«)٢(. 

 ًأن سبب إمتام عثامن أنـه كـان يـرى القـرص خمتـصا( : يف الفتح/وقال ابن حجر 
ًبمن كان شاخصا سائرا  ثـم ) وأما من أقام يف مكان يف أثناء سفره فله حكم املقيم فيتم,ً

 ولـيس بمعـارض للوجـه ,وال مانع أن يكون هذا أصل سـبب اإلمتـام( :قال ابن حجر
الذي اخرتته بل يقويه من حيث أن حالة اإلقامة يف أثناء السفر أقرب إىل قياس اإلقامة 

 .)٣() وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثامن,لسائراملطلقة عليها بخالف ا
 وهـو فـيام أخرجـه البيهقـي ,ً فقد جاء عنها سبب اإلمتام رصحيـالوأما عائشة 

                                                 
 ).٦٨٥(, ومسلم برقم )١٠٩٠( رواه البخاري برقم )١(
 ).١٩٦٠( رواه أبو داود )٢(
 ).٢/٥٧١( فتح الباري البن حجر )٣(
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 ١٩٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 لـو :ًأهنـا كانـت تـصيل يف الـسفر أربعـا فقيـل هلـا «:من طريق هشام بن عـروة عـن أبيـه
ٌال عىل  وهو د, إسناده صحيح)١(»ّ يا ابن أختي إنه ال يشق عيل: فقالت.صليت ركعتني

 . وأن اإلمتام ملن ال يشق عليه أفضل,أهنا تأولت أن القرص رخصة
 :صشبهة أن الصحابة يشهدون عىل أنفسهم بعدم امتثال أمر النبي 

  .ومن الشبهات قوهلم أن الصحابة يشهدون عىل أنفسهم
إنكـم { : قـال لألنـصارصروى أنس بـن مالـك أن رسـول اهللا ( :يقول أحدهم

 : قـال أنـس.ديدة فاصربوا حتى تلقوا اهللا ورسـوله عـىل احلـوضسرتون بعدي أثرة ش
 : فقلتا لقيت الرباء بن عازب : وعن العالء بن املسيب عن أبيه قال.}فلم نصرب

 يـا ابـن أخـي إنـك ال : فقـال,حتـت الـشجرة وبايعتـه صطوبى لك صحبت النبـي {
 وإذا كان هذا الصحايب من السابقني األولـني الـذين بـايعوا .)٢(}تدري ما أحدثنا بعده

ًيض عنهم وعلم ما يف قلوهبم فأثـاهبم فتحـا قريبـا ور, حتت الشجرةصالنبي   يـشهد ,ً
 وهذه الشهادة هي مـصداق مـا أخـرب ,عىل نفسه وعىل أصحابه بأهنم أحدثوا بعد النبي

ّ وتنبأ به من أن أصحابه سـيحدثون بعـده ويرتـدون عـىل أدبـارهم فهـل يمكـن صبه 
عـىل مـا » بـصعنيأكتعـني أ «لعاقل بعد هذا أن يـصدق بعدالـة الـصحابة كلهـم أمجعـني

» !!! « والذي يقول هذا القول فإنه خيالف العقـل والنقـل,يقول به أهل السنة واجلامعة
 ).وال يبقي للباحث أي مقاييس فكرية يعتمدها للوصول إىل احلقيقة

ًفالرد عىل هذا أوال مل نجد هذه الرواية التي ذكرها هبذا السياق بل وجدنا الروايـة 
ًأناسا من األنصار قالوا لرسـول اهللا {ين أنس بن مالك أن  أخرب: عن الزهري قال,هذه
ً فطفق يعطي رجاال مـن , من أموال هوازن ما أفاءص حني أفاء اهللا عىل رسوله ,ص

                                                 
 ).٥٢١٥( سنن البيهقي الكربى برقم )١(
 ).٤١٧٠(واه البخاري برقم  ر)٢(
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 ١٩٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ِقــريش املائــة مــن اإلبــل ِ َ ِ يغفــر اهللا لرســول اهللا : فقــالوا,َ  ,ً يعطــي قريــشا ويــدعنا,صُ
َ فحـدث رسـول : قال أنـس.ُوسيوفنا تقطر من دمائهم ِّ َ فأرسـل إىل , بمقـالتهمصاهللا ُ َ

َّاألنصار فجمعهم يف قبة من أدم َّ فلـام اجتمعـوا جـاءهم ,ً ومل يدع معهـم أحـدا غـريهم,ُ
ُ قال هلم فقهاؤهم. ما كان حديث بلغني عنكم: فقالصرسول اهللا  َ أما ذوو آرائنا يا :ُ ِ ُ َ َّ

ٌ وأما أناس منا حديثة أسناهن,ًرسول اهللا فلم يقولوا شيئا َّ ِ ٌ ُ  يغفر اهللا لرسول اهللا : فقالوا,مَّ
 فقـال رسـول اهللا . وسـيوفنا تقطـر مـن دمـاءهم, ويـرتك األنـصار,ً يعطي قريـشا,ص
ٍ إين أعطي رجاال حديث عهدهم بكفر:ص ُ ٌ ْ أما ترضون أن يذهب الناس بـاألموال,ً َ ْ ْ, 

ِ فواهللاِ ما تنقلبون به خري مما ينقلبون بـه,صوترجعوا إىل رحالكم برسول اهللا   :قـالوا .ٌ
ً إنكم سرتون بعدى أثـرة شـديدة فاصـربوا حتـى :ْ فقال هلم,ْبىل يا رسول اهللا قد رضينا ً ْ َ

َتلقوا اهللا تعاىل ورسوله عىل احلوض  .)١(} فلم نصرب: قال أنس.ْ
 ص هذا احلديث كام هو ظاهر من فضائل األنصار ويظهر حب رسـول اهللا :ًثانيا

ْنصار ال حيبهم إال مـؤمناأل{ :لألنصار وكيف ال وهو قائل ُُ ُّ  , وال يبغـضهم إال منـافق,ِ
 .)٢(} ومن أبغضهم أبغضه اهللا,فمن أحبهم أحبه اهللا

 .)٣(} األنصار وآية النفاق بغض,آية اإليامن حب األنصار{ :ويقول
أمـا ترضـون أن يـذهب النـاس بـاألموال وترجعـوا إىل { :ويف هذا احلديث يقـول

  .ال خلري الناس فهل يقول ذلك إ}صرحالكم برسول اهللا 
 ال يعدو أن يكون رأيه هو فال يقبل أن جيعـل حجـة عـىل )فلم نصرب( :وقول أنس

ــه ــه أخطــأ يف قول ــصحابة ولعل ــع ال ــادة أي مــن رشاح ,مجي ــذلك مل يلتفــت هلــذه الزي ُّ ل
  .احلديث

                                                 
 ).٣١٤٧( رواه البخاري برقم )١(
 ).٧٥(, ومسلم برقم )٣٧٨٣( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٧٤(, ومسلم برقم )٣٧٨٤( رواه البخاري برقم )٣(
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 ١٩٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًال جيوز رشعا وعقال أن حيمل قول واحد من الصحابة ال يفهم منه القـدح أصـال  ً ً
  .ًكمة وكثرية يف مدح الصحابة عموما ومدح األنصار خاصةلرتد به آيات حم

 عـىل ص فاصربوا حتى تلقوا اهللا ورسوله ...{ : يف احلديثصوقول الرسول 
 !? عـىل احلـوضص  فال يفهم منه أهنم إن مل يصربوا فلن يلقوا اهللا ورسوله}احلوض

 يف انتهاء الغاية مكانية كانت أو زمانيـة ومل يـستخدم أداة الـرشط )إىل( بمنزلة )حتى(و
ً صربتم ستلقوين عىل احلوض حتى جيعـل هـذا الطـاعن قـول أنـس دلـيال )إن( :فيقول

 هـذا إذا مـا أضـفنا ,عىل إحداثهم وانقالهبم عىل فرض التسليم بصحة وجهة نظر أنس
 هـو احلجـة ولـيس قــول ص وقـول النبـي , األصـل مـدح لألنـصارإىل أن احلـديث يف

  .أنس
ــازعتهم  ــة من ــة وحماول ــن اخلالف ــه م ــسبب موقــف قوم ــك ب ــر ذل ولعــل أنــس ذك

 ولعل الذي يؤكد ذلك ما رواه أنس عـن أسـيد بـن حـضري ,للمهاجرين يف بداية األمر
ملت أال تــستعملني كــام اســتع{ : فقــالصًأن رجــال مــن األنــصار خــال برســول اهللا 

 )١(} فاصــربوا حتــى تلقــوين عــىل احلــوض. إنكــم ســتلقون بعــدي أثــرة: فقــال?ًفالنــا
  . االستئثار واالختصاص بأمور الدنيا: هي)األثرة(ًخصوصا إذا عرفنا أن 

» إنـك ال تـدري مـا أحـدثنا بعـده «:ة لقول الصحايب الرباء بـن عـازبوأما بالنسب
 وذلـك مـن كـامل , فخـاف غائلـة ذلـك,فهو يشري إىل ما وقع هلم من احلـروب وغريهـا

 .فضله
 فال , كان أحد املشاركني يف هذه احلروباومن املعلوم أن عيل بن أيب طالب 

 ,صن أحـدث بعـد النبـي  فيكون ممـ,بد أن يشمله اخلطاب عىل حد فهم هذا الطاعن
ّ إن هـذين احلـديثني ال يمكـن أن يـردا جممـوع األدلـة :ولكن احلق الذي جيـب أن يقـال

                                                 
 ).١٨٤٥(, ومسلم برقم )٣٧٩٢( رواه البخاري برقم )١(
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 ٢٠٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,صالقرآنيــة واحلديثيــة يف مــدح الــصحابة والرضــا عــنهم مــن اهللا ســبحانه ورســوله 
 فاالحتجاج بمثـل ,ووقوعهم يف األخطاء ال ينفي فضلهم وطهارهتم الظاهرة والباطنة

  !?ً الطعن يف عموم الصحابة مثله كمثل من يصد صاروخا برتسهذه األقوال عىل
ــا  ــصمة وأدى إىل تفرقه ــة الع ــذي حــرم األم ــو ال ــصحابة ه شــبهة أن اخــتالف ال

 :ومتزقها
ومن هذه الشبهات قـوهلم أن اخـتالف الـصحابة هـو الـذي حـرم األمـة العـصمة 

 , هـو الـصحابةواملشكل األسايس يف كـل ذلـك( :وأدى إىل تفرقها ومتزقها حيث قالوا
 الذي يعصمهم مـن , ذلك الكتابصفهم الذين اختلفوا يف أن يكتب هلم رسول اهللا 

 واخـتالفهم هـذا هـو الـذي حـرم األمـة اإلسـالمية مـن هـذه ,الضاللة إىل قيام الساعة
 حتـى انقـسمت وتفرقـت وتنازعـت وفـشلت وذهبـت , ورماهـا يف الـضاللة,الفضيلة
 , وحـزب معـارض, فتوزعوا بني حـزب حـاكم,الفة وهم الذين اختلفوا يف اخل,رحيها

 وهـم الـذين , وشـيعة معاويـة, شـيعة عـيل: وانقـسامها إىل,وسبب ذلـك ختلـف األمـة
 فكانـت املـذاهب والفـرق وامللـل ص وأحاديث رسـوله ,اختلفوا يف تفسري كتاب اهللا

 وبـرزت فلـسفات , ونشأت من ذلـك املـدارس الكالميـة والفكريـة املختلفـة,والنحل
 . تتصل بطموحـات اهليمنـة عـىل الـسلطة واحلكـم,عة أملتها دوافع سياسية حمضةمتنو

 وكل خـالف نـشأ وينـشأ إنـام ,فاملسلمون مل ينقسموا ومل خيتلفوا يف يشء لوال الصحابة
  ).يعود إىل اختالفهم يف الصحابة

 , ذلـك الكتـابص فهم الذين اختلفـوا يف أن يكتـب هلـم رسـول اهللا : قوله:قلنا
 وأن هذا االختالف هو الذي حـرم األمـة ,مهم من الضاللة إىل قيام الساعةالذي يعص

 :قـال ب يشري بذلك إىل ما رواه الشيخان من حديث ابن عبـاس ,من هذه الفضيلة
 قـال ,ً ائتوين بكتاب أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعـده: قال, وجعهصملا اشتد بالنبي {
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 ٢٠١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , وكثـر اللغـط, فـاختلفوا,هللا حـسبنا وعنـدنا كتـاب ا, غلبه الوجعص إن النبي :عمر
 .)١( } قوموا عني وال ينبغي عندي التنازع:قال

  .وقد ذكرنا الرد عىل هذه الشبهة يف هذا الكتاب
أما الزعم أن اختالفهم هذا هو الذي حرم األمة اإلسالمية مـن العـصمة ورماهـا 

 , إن هذا القـول باطـل: فاجلواب عىل هذا أن يقال,يف الضاللة والتفرق إىل قيام الساعة
 ومل يبلـغ , قد ترك تبليغ أمته ما فيـه عـصمتها مـن الـضاللصوهو يعني أن الرسول 

 وأنه هبذا خمالف ألمر ربه ,رشع ربه ملجرد اختالف أصحابه عنده حتى مات عىل ذلك
ــــه  iq p o n m l k jrx w v u t s y z * :يف قول

   .]٦٧:املائدة[ & ~} | {
ً مــربأ مــن ذلــك ومنزهــا بتزكيــة ربــه لــه يف قولــهصوإذا كــان الرســول  ً: *  |

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
« ª © ¨ & ]عــىل : أي, فوصــفه بــاحلرص عــىل أمتــه]١٢٨:التوبــة 

 .)٢( ذكره ابن كثري يف تفسريه, ووصول النفع الدنيوي واألخروي هلم,هدايتهم
 ,ن ديـن اإلسـالم عنـد اخلـاص والعـامًوإذا كان هذا األمر معلومـا باالضـطرار مـ
 أن هذا الرسول الكريم قد بلغ كل ما ,اليشك فيه من يف قلبه أدنى مثقال ذرة من إيامن

 وأخبـاره , بام هو متواتر من جهاده وتـضحيته, وكان أحرص ما يكون عىل أمته,ُأمر به
ً علمنا علام يقينيا ال يشوبه أدنى شك,الدالة عىل ذلك مر كـام يـذكر هـذا  أنه لو كان األ,ً

 ورفـع ,الطاعن من الوصف هلذا الكتاب من أن به عصمة األمة مـن الـضالل يف دينهـا
                                                 

 ). ١٧٧٣(, ومسلم برقم )١١٤( أخرجه البخاري برقم )١(
 ). ٢/٤٠٤( تفسري ابن كثري  انظر)٢(
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 ٢٠٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ملـا سـاغ يف ديـن وال عقـل أن يـؤخر , إىل أن تقوم الساعة,الفرقة واالختالف فيام بينها
 ولو أخره ما كان ليرتكه ملجرد اختالف , كتابته إىل ذلك الوقت الضيقصرسول اهللا 

 .)١(هأصحابه عند
 فـام كـان ,ًوقد ثبت من سريته أنه لربام راجعوه أحيانـا يف بعـض املـسائل جمتهـدين

 كمراجعة بعضهم له يف فسخ احلج إىل عمـرة يف حـق مـن مل يـسق ,يرتك أمر ربه لقوهلم
 ويف تـأمري , وكذلك مراجعـة بعـضهم لـه يـوم احلديبيـة, وذلك يف حجة الوداع,اهلدي
 ,ا أن يرتك أمر ربه فيام هو أعظم من هـذا خلالفهـم فهل يتصور بعد هذ,ا )٢(أسامة

ولو قدر أنه تركه يف ذلك الوقت لتنازعهم عنده ملصلحة رآها فام الـذي يمنعـه مـن أنـه 
عليـه الـصالة − وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك عدة أيام فقد كانت وفاته ,يكتبه بعد ذلك

 وحادثـة )٣(يف الـصحيحنيً يوم اإلثنني عىل ما جاء مرصحا به يف رواية أنـس −والسالم
  .الكتاب يوم اخلميس باالتفاق
 كـام , ويعارضـوه فيـه, خـيش أن ال يقبلـوه منـه: وقـالً,فإن أبى الطاعن إال جداال

B A  * : ال يرضه ذلك وإنام عليه الـبالغ كـام قـال تعـاىل: قلنا,تنازعوا عنده أول مرة

F E D CGN M L K J I H  & ]٨٠:النساء[.  
 مل يكتـب ذلـك الكتـاب حتـى ص أن رسـول اهللا ,فإذا ثبت هذا باتفاق املسلمني

 وال عىل مـا يـصفه هـذا الطـاعن مـن , علمنا أنه ليس من الدين الذي أمر بتبليغه,مات
  .صاملبالغة الستحالة ذلك عىل الرسول 

                                                 
 ). ٢٥١:ص(خمترص التحفة االثني عرشية : انظر. ّ ذكر هذا الوجه من الرد الدهلوي)١(
 ).٤٤٦٩, ٤٤٦٨(, )٤٨٤٤(, )١٧٨٥(األحاديث يف ذلك من صحيح البخاري برقم :  انظر)٢(
 ). ٤١٩(, وصحيح مسلم برقم )٤٤٤٨(صحيح البخاري برقم :  انظر)٣(
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 ٢٠٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ه قبل ذلـك يف  فأنزل علي,َِوملا دل عليه القرآن من أن اهللا قد أكمل له وألمته الدين
t s r q p o n m l k  * :حجـــــة الـــــوداع

uv & ]٣:املائدة[.  
 ليلهـا ,إين تـركتكم عـىل مثـل البيـضاء{ : بـذلك يف قولـهصوكام أخرب الرسـول 

 .)١( }كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك
 وحرمـت ,فإذا تقرر بطالن ما يدعي هذا الطاعن من أن األمة وقعت يف الـضاللة

 : هلم ذلك الكتـاب الخـتالف الـصحابة عنـدهصالعصمة بسبب عدم كتابة الرسول 
 من كتابة ذلك الكتاب هـو أن يكتـب هلـم صفليعلم بعد هذا أن الذي أراده الرسول 

  .كون اخلالفة من بعده كام ذكر ذلك العلامءًكتابا يبني فيه فيمن ت
ومل تكن كتابة الكتـاب ممـا أوجبـه اهللا عليـه أن ( :/قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 لكن ذلـك , ما أمره اهللا بهص إذ لو كان كذلك ملا ترك ,يكتبه أو يبلغه يف ذلك الوقت
 )٢( ).بد أن يقع ورأى أن اخلالف ال,مما رآه مصلحة لدفع النزاع يف خالفة أيب بكر

 يريـد أن صوأمـا قـصة الكتـاب الـذي كـان رسـول اهللا ( :وقال يف موضـع آخـر
 ص قـال رسـول اهللا :قالـت لً فقد جاء مبينا كام يف الصحيحني عن عائـشة ,يكتبه

 , فــإين أخــاف أن يتمنــى مــتمن,ًادعــي يل أبــاك وأخــاك حتــى أكتــب كتابــا{ :يف مرضــه
إىل أن قـال بعـد ذكـر [ ...)٣(}املؤمنـون إال أبـا بكـر ويـأبى اهللا و, أنـا أوىل:ويقول قائـل

                                                 
, وكـذا ابـن ص, ضمن حديث العرباض بن سـارية يف موعظـة النبـي )١٧١٨٢(يف املسند  أخرجه أمحد )١(

ظالل اجلنـة : انظر. , وقد صحح احلديث األلباين بمجموع طرقه يف ظالل اجلنة)١٣(ماجه يف سننه برقم 
 ). ٢٦:ص(مع كتاب السنة البن أيب عاصم 

 ). ٦/٣١٦( منهاج السنة )٢(
 ). ٢٣٨٧( أخرجه مسلم برقم )٣(
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 ٢٠٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فلام ,أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة قد عزم عىل ص والنبي :]روايات احلديث
 وعلـم أن , فلم يبـق فيـه فائـدة, علم أن الكتاب ال يرفع الشك,رأى أن الشك قد وقع

 .)١(   )}ويأبى اهللا واملؤمنون إال أبا بكر{ :اهللا جيمعهم عىل ما عزم عليه كام قال
 : يف توجيهـه/ فيقول الـدهلوي )لن تضلوا بعدي( :حلديث يف اصوأما قوله 

ً لو مل يكن ما يكتب أمرا دينيا فلم قال:فإن قيل(  للـضالل : قلنـا}?لن تضلوا بعدي{ :ً
 وهـو إخـراج املـرشكني مـن جزيـرة , واملراد به ههنا عـدم اخلطـأ يف تـدبري امللـك,معان

 ال الــضاللة , وجتهيــز جــيش أســامة منــه,نحــو مــا كــان جييــزه وإجــازة الوفــد ب,العــرب
 .)٢( )والغواية عن الدين

وهم الـذين اختلفـوا يف اخلالفـة فتوزعـوا بـني حـزب حـاكم وحـزب ( :وأما قوله
  ..). وسبب ذلك ختلف األمة وانقسامها إىل شيعة عيل وشيعة معاوية,معارض

مل يكـن  ا عهد عيل  يف− ي− أن اخلالف بني الصحابة :فاجلواب عىل هذا
 ومعاويـة , وعائـشة, والـزبري, طلحة:هم ا فإن الذين اختلفوا مع عيل ,يف اخلالفة
ِ ومل يكــن هــؤالء ينازعونــه يف اخلالفــة بــل مل يــدع أحــد ال مــن هــؤالء وال مــن ,ي َّ َ
 وقـد , ألنـه أفـضل مـن بقـي;مـن عـيل ا أنه أوىل باخلالفة بعد مقتل عثامن ,غريهم

 وإنام أصل اخلالف بني هؤالء الصحابة املـذكورين وعـيل هـو ,فضلكانوا يقرون له بال
 فقد كانوا يرون تعجيـل ذلـك واملبـادرة باالقتـصاص ,يف املطالبة بدم عثامن وقتل قتلته

ًقتل مظلومـا اال ينازعهم يف أن عثامن  ا وقد كان عيل ,منهم  وعـىل وجـوب ,ُ
أ األوضـاع ويـستتب لـه  وإنام كـان يـرى تأجيـل ذلـك حتـى هتـد,االقتصاص من قتلته

 وقـد تفرقـوا يف األمـصار كـام كانـت طائفـة كبـرية مـنهم يف , ألن قتلة عثامن كثري,األمر
                                                 

 ). ٢٥, ٦/٢٣( منهاج السنة )١(
 ). ٢٥١:ص( خمترص التحفة االثني عرشية )٢(
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 ٢٠٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .املدينة بني الصحابة
 واهتـام بعـض ,مل يصل هبم إىل الطعن يف الدين يومع هذا كله فإن اختالفهم 

نه جمتهد يف  وإنام كان كل فريق يرى ملخالفه مكانته يف الفضل والصحبة ويرى أ,لبعض
  . وإن كان خيطئه فيه,رأيه

 يندفع هبـا مـا ,فههنا ثالث مسائل مقررة عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة
يف  ي حول الفتنة التي حـصلت يف زمـن الـصحابة ,يثريه هؤالء املغرضون من شبه

  :خالفة عيل وهي
ً ومل ينازع عليـا , أن اخلالف الذي حصل بينهم مل يكن حول اخلالفة:املسألة األوىل

ِ ومل يدع أحد منهم عىل اإلطالق أنه أوىل باخلالفة من عيل,أحد من خمالفيه فيها ا َّ َ.  
 مـع , أن اخلالف بينهم إنام هو يف تعجيل قتل قتلـة عـثامن أو تـأخريه:املسألة الثانية

  .اتفاقهم عىل وجوب تنفيذ ذلك
 وإنـام يـرى كـل ,ً بعـضا يف الـدين أهنم مع اختالفهم مل يتهم بعضهم:املسألة الثالثة

 والـصحبة لرسـول , يعرتف له بالفضل يف اإلسـالم,فريق منهم أن خمالفه جمتهد متأول
  .ص

 وفيهــا توضــيح حلقيقــة ,وهــذه مــسائل عظيمــة دلــت عليهــا األخبــار الــصحيحة
 وهـي ,اخلالف بني الصحابة وتربئة لساحتهم من كل ما يرميهم به الطاعنون والزنادقة

 وإليـك أهيـا , يف الـرد عـىل هـؤالء ينبغـي لطالـب العلـم أن يتعلمهـا بأدلتهـاأصل كبـري
  :القارئ بسط األدلة عىل تقريرها

ً ومل ينـازع عليـا , أن اخلالف الذي حـصل بيـنهم مل يكـن يف اخلالفـة:املسألة األوىل
  .ا ومل يدع أحد منهم أنه أوىل هبا من عيل ,أحد من خمالفيه فيها
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 ٢٠٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

عـىل مبايعتـه  ي اجتامع الـصحابة :وأكرب الشواهد عىل هذا ,ومن أقوى األدلة
 وقـد دلـت عـىل ذلـك ,ببـام فـيهم طلحـة والـزبري  اباخلالفة بعد مقتل عثامن 

  .الروايات الصحيحة املنقولة عنهم يف ذلك
كنت مع أيب حني ( : قال,منها ما رواه الطربي يف تارخيه بسنده إىل حممد بن احلنفية

 إن هـذا : فقـالوا,ص فأتـاه أصـحاب رسـول اهللا ,خل منزلـهفقام فد اقتل عثامن 
 ال ,ً وال نجد اليوم أحـدا أحـق هبـذا األمـر منـك,الرجل قد قتل والبد للناس من إمام

ٌ خـري ,ً فـإين أكـون وزيـرا, ال تفعلوا: فقال,ص وال أقرب من رسول اهللا ,أقدم سابقة
 ففـي املـسجد : قـال,تـى نبايعـك ال واهللا ما نحن بفاعلني ح: فقالوا,ًمن أن أكون أمريا

ًفإن بيعتي ال تكون خفيا وال تكون إال عن رضا املسلمني ّ ِ  فقـال : قـال سـامل بـن اجلعـد.َ
َ فلقد كرهت أن يـأيت املـسجد خمافـة أن يـشغب عليـه:عبد اهللا بن عباس ْ  وأبـى هـو إال ,ُ

 .)١() فلام دخل دخل املهاجرون واألنصار فبايعوه ثم بايعه الناس,املسجد
واجتمــع  اكنــت باملدينــة حــني قتــل عــثامن ( :ن أيب بــشري العابــدي قــالوعــ

 , يا أبا احلسن هلم نبايعـك: فقالوا,ًاملهاجرون واألنصار فيهم طلحة والزبري فأتوا عليا
 : فقـالوا, فاختـاروا, فمن اخرتتم فقد رضيت به, ال حاجة يل يف أمركم أنا معكم:فقال

  .ا وفيها متام البيعة لعيل, الرواية إىل آخر)٢(...)واهللا ما نختار غريك
وهـي دالـة عـىل مبايعـة  )٣(والروايات يف هذا كثرية ذكر بعضها ابن جرير يف تارخيه

 كــام جــاء ,واتفــاقهم عــىل بيعتــه بــام فــيهم طلحــة والــزبري العــيل  يالــصحابة 

                                                 
 ). ٤/٤٢٧( تاريخ الطربي )١(
 ). ٤٢٨ −٤/٤٢٧( تاريخ الطربي )٢(
, وقد قام بجمع هذه الروايات ودرسها الدكتور حممد أحمـزون يف )٤٢٩ −٤/٤٢٧(تاريخ الطربي :  انظر)٣(

 ). ٧٥ −٢٠/٥٩( الفتنة حتقيق مواقف الصحابة يف: (كتابه القيم
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 ٢٠٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .ًمرصحا به يف الرواية السابقة
بايعا مكرهني فهـذا ال يثبـت وأما ما جاء يف بعض الروايات من أن طلحة والزبري 

  . والروايات الصحيحة عىل خالفه,بنقل صحيح
أما أنـا فأشـهد أين سـمعت حممـد ( :فقد روى الطربي عن عوف بن أيب مجيلة قال

 فقـال . ابـسط يـدك يـا طلحـة ألبايعـك:ً إن عليـا جـاء فقـال لطلحـة:بن سـريين يقـول
 .)١(  )ط عيل يده فبايعه فبس, فابسط يدك, وأنت أمري املؤمنني, أنت أحق:طلحة

ّوعن عبد خري اخليواين أنه قام إىل أيب موسى فقال ْ  هل كـان هـذان ,يا أبا موسى( :َ
 .)٢(   .) نعم:ً ممن بايع عليا قال−يعني طلحة والزبري−الرجالن 

َكام نص عىل بطالن ما يدعى من أهنام بايعـا مكـرهني َّ  اإلمـام املحقـق ابـن العـريب ,ُ
 أي طلحة − بايعا مكرهني :فإن قيل( :/ قال , وال بعيل, يليق هباموذكر أن هذا مما ال

 ألن , ولو كانا مكرهني ما أثر ذلـك, حاشا هللا أن يكرها هلام وملن بايعهام: قلنا−والزبري 
 وهو مكره عـىل , ومن بايع بعد ذلك فهو الزم له,ًواحدا أو اثنني تنعقد البيعة هبام وتتم

  . وال يف بيعة اإلمام,ما أثر ذلك فيهام ولو مل يبايعا ,ًذلك رشعا
 فـذلك ظـن مـن القائـل أن طلحـة أول مـن ,)٣( يد شالء وأمر ال يتم:وأما من قال

  .بايع ومل يكن كذلك
ّبايعت واللج عيل قفي( : فقد قال طلحة:فإن قيل َ َ ّ  اخرتع هذا احلـديث مـن : قلنا)ُّ

                                                 
 ). ٤/٤٣٤( تاريخ الطربي )١(
 ). ٤/٤٨٦( املصدر نفسه )٢(
 وكـان بيـده اليمنـى شـلل, ملـا −ب −ًأن أول من بايع عليا طلحة :  إشارة إىل ما جاء يف بعض الروايات)٣(

م هـذا أول يـد بايعـت أمـري املـؤمنني شـالء ال يـت:  يوم أحد, فقال رجل يف القـومصوقى هبا رسول اهللا 
 ). ٧/٢٣٧(, والبداية والنهاية البن كثري )٤/٤٣٥(تاريخ الطربي : انظر. األمر
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 ٢٠٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وتلك لغة هـذيل ال ,)هوي( )وىاهل( كام جيعل يف ,)قفى( لغة )القفا(أراد أن جيعل يف 
  . فكانت كذبة مل تدبر,)١(قريش

ّ فإن يدا شلت يف وقايـة رسـول , لو صح فال متعلق هلم فيه)يد شالء( :وأما قوهلم ُ ً
 ونفـذ , وقد تـم األمـر عـىل وجهـه, ويتوقى هبا من كل مكروه, يتم هلا كل أمرصاهللا 

 .)٢()القدر بعد ذلك عىل حكمه
 ا ثبـت بالروايـات الـصحيحة أن خالفـه مـع عـيل فقد اوكذلك معاوية 

  .ومل ينازعه يف اخلالفة بل كان يقر له بذلك اكان يف قتل قتلة عثامن 
ًأنـت تنـازع عليـا ( :فعن أيب مسلم اخلوالين أنه جاء وأناس معه إىل معاوية وقـالوا

 ألـستم  ولكـن, ال واهللا إين ألعلم أنه أفضل مني وأحق باألمر مني: فقال?أم أنت مثله
ًتعلمون أن عثامن قتل مظلوما  فليـدفع : فقولـوا لـه, وأنا ابن عمه والطالب بدمه فأتوه,ُ

 .)٤( )٣()ً فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه,ّإيل قتلة عثامن وأسلم له
أهنام ( بويروي ابن كثري من طرق ابن ديزيل بسنده إىل أيب الدرداء وأيب أمامة 

 فـواهللا إنـه أقـدم منـك ? يا معاوية عـالم تقاتـل هـذا الرجـل:دخال عىل معاوية فقاال له
 : فقـال, وأحـق هبـذا األمـر منـك,ص وأقرب منك إىل رسول اهللا ,ًومن أبيك إسالما

                                                 
ّاللـج لـيس مـن لغـة قـريش بـل مـن لغـة : وكذلك) ٤/٩٤(ذكره ابن األثري يف النهاية . ّلغة طي:  قيل هي)١( ُّ

ًأيـضا بلغـة هـو الـسيف : , وقيـل)٤/٢٣٤(النهايـة ) ّالسيف بلغة طـي: ّهو بالضم: (ّطي, قال ابن األثري
 ). ٢/٣٥٤(انظر لسان العرب . هذيل وطوائف من اليمن

 ). ١٤٩ −١٤٨:ص( العواصم من القواصم )٢(
 −ب − طلب من معاوية أن يدخل يف البيعة وحياكمهم إليه فأبى معاويـة −ا −ً سبب ذلك أن عليا )٣(

 ). ٢/١٤٧( ملحمد أحمزون , وحتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة)٧/٢٦٥(البداية والنهاية : انظر. ًمجيعا
, وأورده الـــذهبي يف ســـري أعـــالم النـــبالء )١٦/٣٥٦( أخرجـــه ابـــن عـــساكر يف تـــاريخ مدينـــة دمـــشق )٤(

 . رجاله ثقات: , وقال حمققو الكتاب)٣/١٤٠(
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 ٢٠٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فليقدنا من قتلة عثامن ثم أنـا : فاذهبا إليه فقوال له, وإنه آوى قتلته,أقاتله عىل دم عثامن
 .)١()أول من أبايعه من أهل الشام

 وهي دالة عىل عدم منازعة معاوية )٢(يف هذا كثرية مشهورة بني العلامءوالروايات 
  . وهلذا نص املحققون من أهل العلم عىل هذه املسألة وقرروها,يف اخلالفة بلعيل 

 وال ,ًإن معاوية وإن قاتل عليـا فإنـه ال ينكـر إمامتـه( :يقول إمام احلرمني اجلويني
ًامن ظانا منه أنه مصيب وكان خمطئا وإنام كان يطلب قتلة عث,يدعيها لنفسه ً()٣(. 

ومن اعتقاد أهل السنة واجلامعة أن ما جـرى بـني عـيل ( :ويقول ابن حجر اهليتمي
مـن احلـروب فلـم يكـن ملنازعـة معاويـة لعـيل يف اخلالفـة لإلمجـاع عـىل  بومعاوية 

معـه  وإنـام هاجـت بـسبب أن معاويـة ومـن ,أحقيتها لعيل كام مر فلم هتج الفتنة بسببها
 .)٤() لكون معاوية ابن عمه فامتنع عيل,طلبوا من عيل تسليم قتلة عثامن إليهم
ِومعاويـة مل يـدع اخلالفـة( :/ويقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة   ومل يبـايع لـه هبـا ,َّ

 , وال أنـه يـستحق اخلالفـة ويقـرون لـه بـذلك, ومل يقاتل عىل أنه خليفة,ًحني قاتل عليا
 مقـرة مـع ذلـك )٥( وكل فرقة من املتـشيعني...ملن سأله عنهوقد كان معاوية يقر بذلك 

 وال جيـوز أن يكـون خليفـة مـع إمكـان اسـتخالف ,بأنه ليس معاوية كفأ لعيل باخلالفة
فـإن فـضل عـيل وسـابقيته وعلمـه ودينـه وشـجاعته وسـائر فـضائله كانـت  اعـيل 

                                                 
 ). ٧/٢٧٠( البداية والنهاية )١(
كتور حممـد أحمـزون يف , وقـد مجـع هـذه الروايـات الـد)٢٧٠ −٧/٢٦٨(البداية والنهاية البن كثري :  انظر)٢(

 ). ١٥٠ −٢/١٤٦) (حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة: (كتابه
 ). ١١٥:ص( ملعة األدلة يف عقائد أهل السنة واجلامعة )٣(
 ). ٢١٦:ص( الصواعق املحرقة )٤(
قد انضموا إىل معاوية ومع هذا ا, وقد كان املطالبون بدم عثامن ب أي من املتشيعني لعثامن أو عيل )٥(

 . يفضلونه عىل عيل كانوا يما 
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 ٢١٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١()عندهم ظاهرة معروفة
اخلالفـة ال مـن الـذين خـالفوه وال مـن ٌأحـد يف  اًفثبت هبذا أنه مل ينازع عليـا 

 وترتـب , وهبذا يبطل ما ادعى هذا الطاعن من أن الصحابة تنازعوا يف اخلالفة,غريهم
  .عىل ذلك تفرق األمة وانقسامها

إنـام هـو يف تقـديم االقتـصاص  ي أن اخلالف بني عيل وخمالفيـه :املسألة الثانية
  .ب تنفيذهمن قتلة عثامن أو تأخريه مع اتفاقهم عىل وجو

ًوهذه املسألة مقررة أيضا عنـد أهـل العلـم مـن أهـل الـسنة بـام ثبـت يف ذلـك مـن 
ال ينازع خمالفيه يف وجوب االقتـصاص مـن  اً واآلثار الدالة عىل أن عليا ,األخبار

 وذلـك أن قتلـة عـثامن . وإنام كان يرى تأجيل ذلك حتـى يـستتب لـه األمـر,قتلة عثامن
 ثـم قـام يف أمـرهم مـن األعـراب وبعـض أصـحاب ,دينـةكانوا قد متكنوا مـن امل ا

  .ًمتعذرا ااألغراض اخلبيثة ما أصبح به قتلهم يف أول عهد عيل 
واجتمـع إىل عـيل بعـدما دخـل طلحـة ( :يشهد هلذا ما ذكره الطـربي حيـث يقـول

 وإن هـؤالء , إنا قد اشرتطنا إقامة احلـدود! يا عيل: فقالوا,والزبري يف عدة من الصحابة
 إين لـست , يـا إخوتـاه: فقال هلم,ّم قد اشرتكوا يف دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهمالقو

 هـاهم هـؤالء قـد ! ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننـا وال نملكهـم,أجهل ما تعلمون
 , وهـم خاللكـم يـسومونكم مـا شـاءوا, وثابت إليهم أعـرابكم,ثارت معهم عبدانكم

 فـال واهللا ال أرى إال : قـال, ال: قـالوا?ًفهل ترون موضعا لقدرة عـىل يشء ممـا تريـدون
 )٢( ).ًرأيا ترونه إن شاء اهللا

                                                 
 ).٧٣ −٣٥/٧٢( جمموع الفتاوى )١(
 ). ٤/٤٣٧( تاريخ الطربي )٢(
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 ٢١١  بهات طال حوهلا اجلدلش

وملا استقر أمر بيعة عيل دخل عليه طلحة والـزبري ورؤوس ( :/ويقول ابن كثري 
 بـأن : فاعتـذر إلـيهم, واألخـذ بـدم عـثامن,وطلبوا منـه إقامـة احلـدود يالصحابة 

 .)١( )هذا وأنه ال يمكنه ذلك يومه ,هؤالء هلم مدد وأعوان
 أما بعد ذلـك فـإن األمـور أصـبحت ,يف بداية األمر افكان هذا هو عذر عيل 

ً وأشد اشتباها,ًأكثر تعقيدا يف معركـة اجلمـل  يً خصوصا بعـدما اقتتـل الـصحابة ,ّ
 كـام تقـدم , وإنام بسبب املكيدة التي دبرها قتلة عثامن للوقيعـة بيـنهم,بغري اختيار منهم

 وال ,ًاالقتـصاص مقـدورا عليـه بعـد هـذه األحـداث ال لعـيل فلم يكن أمـر ,بيان ذلك
 وذلـك لتفـرق األمـة وانـشغاهلا بـام هـو أوىل منـه مـن تـسكني الفتنـة ,لغريه من خمالفيـه
  .ورأب الصدع

ًمل يكن عيل مع تفرق الناس عليه متمكنا مـن ( :/يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ً إال بفتنة تزيد األمر رشا ,قتل قتلة عثامن  ودفع أفـسد الفاسـدين بـالتزام أدنامهـا .ًوبالءّ

 واملبـارش مـنهم , وكـان هلـم قبائـل تغـضب هلـم,ً ألهنم كانوا عـسكرا,أوىل من العكس
 وملـا سـار , ولوال ذلـك مل يتمكنـوا, فكان ردؤهم أهل الشوكة−ًوإن كان قليال−للقتل 

  .تل فيها خلق قام بسبب ذلك حرب ق,طلحة والزبري إىل البرصة ليقتلوا قتلة عثامن
ً وصـار أمـريا عـىل ,ومما يبني ذلك أن معاوية قد أمجع الناس عليـه بعـد مـوت عـيل

 .)٢( ) ومع هذا فلم يقتل قتلة عثامن الذين كانوا قد بقوا,مجيع املسلمني
فاملقصود هنا أنه ال خيالف بقيـة الـصحابة  اًوعىل كل حال فأيا كان عذر عيل 

عـىل مـا تقـدم  ااالقتصاص مـن قتلـة عـثامن يف وجوب  ااملطالبني بدم عثامن 

                                                 
 ). ٧/٢٣٩( البداية والنهاية البن كثري )١(
 ). ٤٠٨ −٤/٤٠٧( منهاج السنة )٢(
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 ٢١٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

يـا  «:ترصحيه بذلك يف إجابتـه لطلحـة والـزبري ملـا طالبـاه بقتـل قتلـة عـثامن حيـث قـال
 ,» ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا وال نملكهـم, إين لست أجهل ما تعلمون,إخوتاه

 وهـذا ممـا , أنه ال يرى إال ما يرون يف هـذا األمـر:ثم أقسم بعد ذلك وهو الصادق البار
  . واهللا تعاىل أعلم,عىل هذه املسألة ييدل عىل إمجاع الصحابة 

ًالذين اختلفوا يف الفتنة مل يتهم بعضهم بعضا يف  ي أن الصحابة :املسألة الثالثة
 , فهـو جمتهـد متـأول,ً وإنام كان يرى كـل فريـق مـنهم أن خمالفـه وإن كـان خمطئـا,الدين

  .صالصحبة لرسول اهللا يعرتف له بالفضل يف اإلسالم وحسن 
ًوهذه مسألة مقررة عند أهل العلم أيضا بام ثبت مـن ثنـاء الـصحابة بعـضهم عـىل 

بعد معركة اجلمل أنه كان يتفقد  ا فمن ذلك ما جاء عن عيل ,أمجعني يبعض 
رمحـة ( :ًالقتىل فرأى طلحة بن عبيد اهللا مقتوال فجعل يمسح الرتاب عن وجهه ويقـول

ًيعز عيل أن أراك جمدوالاهللا عليك أبا حممد  ّ  إىل اهللا أشكو : ثم قال, حتت نجوم السامء)١(ّ
َعجري وبجري ُ َ ُ)٣( )٢(. 

 قاتل الزبري ومعـه سـيفه لعلـه جيـد عنـده حظـوة فاسـتأذن )ابن جرموز(وملا جاءه 
 سـمعت :ً ويف روايـة أن عليـا قـال,»ال تأذنوا له وبرشوه بالنـار«: اعليه فقال عيل 

  .)٤(}برش قاتل ابن صفية بالنار{ : يقولصرسول اهللا 
 .)٥( » صطال ما فرج الكرب عن وجه رسول اهللا  «:وقال ملا رأى سيف الزبري

                                                 
ًمرميا ملقي عىل األرض قتيال:  أي)١( ً  ). ١/٢٤٨(النهاية البن االثري : ً
 ). ٣/١٨٥(البن األثري مهومي وأحزاين, النهاية :  أي)٢(
 ). ٧/٢٥٨( البداية والنهاية البن كثري )٣(
 .  سبق خترجيه)٤(
 ). ٧/٢٦٠( ذكر هذه الروايات ابن كثري يف البداية والنهاية )٥(
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 ٢١٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّكيـف أنـت يـا أمـه( :فقال بوبعد انتهاء معركة اجلمل ذهب عيل إىل عائشة  ُ? 
 .)١( ) ولك: قالت,ِ يغفر اهللا لك: قال, بخري:قالت

فبعث القعقـاع بـن  لبلغه أن رجلني شتام عائشة  اًوذكر الطربي أن عليا 
 فـرضهبام مائـة مائـة , ألهنكنهام عقوبـة: ثم قال, ارضب أعناقهام: فقال,عمرو فأتى هبام

 .)٢(  وأخرجهام من ثياهبام
وروى الطربي من طريق حممد بن عبد اهللا بن سواد وطلحة بـن األعلـم يف جتهيـز 

جهـز عـىل عائـشة بكـل يشء ( :ملا أرادت أن ترحتل من البـرصة قـاال بعيل لعائشة 
 وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معهـا إال مـن , أو زاد أو متاع,ينبغي هلا من مركب

 جتهـز يـا : وقـال, واختار هلا أربعني امرأة من نساء أهل البرصة املعروفـات,أحب املقام
 , وحـرض النـاس, جاءهـا حتـى وقـف هلـا,يه فلام كان اليوم الذي ترحتل ف.َّحممد فبلغها

ً يـا بنـي تعتـب بعـضنا عـىل بعـض اسـتبطاء : وقالـت,فخرجت عـىل النـاس وودعوهـا ّ َ
 إنـه واهللا مـا كـان بينـي ,ّواستزادة فال يعتدن أحد منكم عىل أحد بيشء بلغـه مـن ذلـك

ن  وإنــه عنــدي عــىل معتبتــي مــ,ّوبــني عــيل يف القــديم إال مــا يكــون بــني املــرأة وأمحائهــا
 صـدقت واهللا وبـرت مـا كـان بينـي وبينهـا إال ذلـك , يا أهيا الناس: وقال عيل.األخيار

  .)٣( ) يف الدنيا واآلخرةصوإهنا لزوجة نبيكم 
وكان يف جيش عيل يوم اجلمل ما رواه الطـربي  اومما ثبت من ذلك عن عامر 

 بـالرمح )٤(وزهمحل عامر عىل الزبري يوم اجلمل فجعل حي:(من رواية مالك بن دينار قال

                                                 
 ). ٣/٥٥( أورده الطربي يف تارخيه )١(
 ). ٣/٥٨(تاريخ الطربي :  انظر)٢(
 ). ٣/٦١( تاريخ الطربي )٣(
 ). ٥/٣٤٣(لسان العرب : انظر. سوق اللني, ومنه حاز األبل حيوزها سارها يف رفق احليز واحلوز هو ال)٤(
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 ٢١٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١() ال انرصف: قال? أتريد أن تقتلني:فقال
أقبل عـامر حتـى حـاز الـزبري يـوم ( :ًوروى الطربي أيضا عن عامر بن حفص قال

 .)٢( ) ال يا أبا عبد اهللا: قال! أتقتلني يا أبا اليقظان:اجلمل بالرمح فقال
 أمـا ,ركـة اجلمـلوهذا كله فيام دار بني الصحابة رضوان اهللا علـيهم أمجعـني يف مع

  .بيف موقعة صفني التي دارت بني عيل ومعاوية 
عىل مـا نقلـه شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة عـن إسـحاق بـن  افقد ثبت عن عيل 

سـمع عـيل يـوم اجلمـل أو يـوم صـفني ( :راهويه بسنده إىل جعفر بن حممد عن أبيه قال
 ,عمـوا إنـا بغينـا علـيهم إنـام هـم قـوم ز,ً ال تقولوا إال خـريا:ًرجال يغلو يف القول فقال

 )٣( ).وزعمنا أهنم بغوا علينا فقاتلناهم
ِأن أصحاب عيل سـألوه عمـن قتـل مـن ( :وعن حممد بن نرص بسنده عن مكحول ُ

 .)٤() هم مؤمنون: قال?أصحاب معاوية ماهم
 عـىل − وهـو متـوكئ عـىل األشـرت −مـر عـيل ( :وعن عبد الواحد بن أيب عون قال

 هـذا , إنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون: فقـال األشـرت:يامين مقتـول فإذا حابس الـ,قتىل صفني
 قال ,ً أما واهللا لقد عهدته مؤمنا,حابس اليامين معهم يا أمري املؤمنني عليه عالمة معاوية

 .)٥(  ) واآلن هو مؤمن:عيل
واعرتافـه بفـضله كـام جـاء يف  افقد تقـدم ثنـاؤه عـىل عـيل  اوأما معاوية 

                                                 
 ). ٤/٥١٢( تاريخ الطربي )١(
 ). ٤/٥١٢( تاريخ الطربي )٢(
 ). ٢٤٥ −٥/٢٤٤( منهاج السنة )٣(
 ). ٥/٢٤٥( منهاج السنة )٤(
 ). ٥/٢٤٥( املصدر نفسه )٥(
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 ٢١٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ال واهللا ( : فقـال?ً أنت تنازع عليا أم أنـت مثلـه:ين ملا قال لهحواره مع أيب مسلم اخلوال
  . إلخ كالمه)١(..)إين ألعلم أنه أفضل مني وأحق باألمر مني

َوقد روى أبو نعـيم يف حليـة األوليـاء أن رضارة بـن ضـمرة الـصدائي دخـل عـىل  ُّ
 : قـال,ال أعفيك : قال, أو تعفيني يا أمري املؤمنني: فقال,ً صف يل عليا:معاوية فقال له

 ,..)ً وحيكـم عـدال,ً يقـول فـضال, شديد القـوى,أما إذ البد فإنه كان واهللا بعيد املدى(
ًوذكر كالمـا طـويال يف وصـف علمـه وشـجاعته وزهـده إىل أن قـال فوكفـت دمـوع ( :ً

 : فقـال, وقـد اختنـق القـوم بالبكـاء, وجعل ينشفها بكمـه,معاوية عىل حليته ما يملكها
 .)٢( )/سن كذا كان أبو احل

 يف ثناء ,مما وقع بينهم اخلالف يفهذه بعض اآلثار املنقولة عن الصحابة 
 رغم ما حصل بينهم من ,بعضهم عىل بعض وتعظيم بعضهم لبعض وحتاهبم يف اهللا

 وإقامة ,اختالف وحروب نشأت عن اجتهاد كل منهم فيام يرى أنه فيه مصلحة األمة
 وال حيمله خالفه له يف ,منهم ينصف صاحبه ومع هذا فقد كان كل ,دين اهللا ورشعه

 بل كان يشهد كل منهم ألخيه , واالعتداء والظلم,االجتهاد عىل الطعن عليه يف الدين
 فإن اإلنصاف , وهذا لعمر اهللا هو الفضل.بام هو عليه من الفضل والسبق إىل اإلسالم

 وزكى اهللا ,إليامن إال ملن علت درجاهتم يف ا, وهو يف الناس قليل,عند اخلصومة عزيز
 الذين اصطفاهم اهللا ص أمثال أصحاب رسول اهللا ,نفوسهم وطهرها من الشهوات

 وأن , وحسن األدب معهم,ً فنسأل اهللا أن يرزقنا حمبتهم مجيعا,بعلمه لصحبة نبيه
I H G F E D C B A  * :جيعلنا ممن قال فيهم

                                                 
 . سيأيت خترجيه)١(
 ). ٨٥ −١/٨٤( حلية األولياء )٢(
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 ٢١٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

X W V U T S R Q P O N M L K J & 
 .]١٠:احلرش[

 ,وهـم الـذين اختلفـوا يف تفـسري كتـاب اهللا( :وأما قول الطـاعن يف حـق الـصحابة
 ونـشأت مـن , وامللـل والنحـل, فكانـت املـذاهب والفـرق,صوأحاديث رسـول اهللا 

  ....ذلك املدارس الكالمية والفكرية املختلفة وبرزت فلسفات متنوعة
ــال ــسموا:إىل أن ق ــسلمون مل ينق ــ, فامل ــصحابة ومل خيتلف ــوال ال ــل ,وا يف يشء ل  وك

  ).خالف نشأ وينشأ إنام يعود إىل اختالفهم يف الصحابة
 بـام ص والطعن عىل أصحاب النبـي , أن هذا من أكرب التلبيس والتمويه:فجوابه

ــرآء ــه ب ــسري,هــم من ــن اخــتالف يف التف ــصحابة م ــل عــن ال ــام ينق ــم بعــض , ف  ويف فه
الفـرق واملـدارس الكالميـة والفلـسفات  مل يرتتب عليـه مـا ذكـر مـن نـشأة ,األحاديث
 ,)١( واخـتالف تـضاد, اختالف تنـوع: وذلك أن االختالف ينقسم إىل قسمني.املتنوعة

 مـن بـاب اخـتالف التنـوع ال ,وغالب ما ينقل عـن الـصحابة يف تفـسري بعـض اآليـات
  ./اختالف التضاد كام بني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 وخالفهــم يف األحكــام أكثــر مــن ,التفــسري قليــلاخلــالف بــني الــسلف يف ( :قــال
 ال , وغالب ما يصح عنهم مـن اخلـالف يرجـع إىل اخـتالف تنـوع,خالفهم يف التفسري

 )٢( ).اختالف تضاد
  : أن اختالف التنوع يرجع إىل أمرين/ثم ذكر 
 تـدل عـىل املعنـى , أن يعرب كل واحد من السلف بعبارة غري عبارة صـاحبه:األول

                                                 
 ). ٦/٥٨(جمموع الفتاوى :  انظر)١(
 ). ١٠:ص( مقدمة يف أصول التفسري )٢(
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 ٢١٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مع احتاد املسمى مثال ذلـك تفـسريهم للـرصاط املـستقيم ,ري املعنى اآلخريف املسمى غ
 أو ديـن , هـو اإلسـالم: ويقـول آخـر, بأنه هـو القـرآن أو اتبـاع القـرآن:فيقول بعضهم

 أو طريـق , طريـق العبوديـة: ويقـول آخـر, هـو الـسنة واجلامعـة: ويقول آخـر,اإلسالم
 أو متابعــة الكتــاب ,تنــاب املحظــور أو امتثــال املــأمور واج,اخلــوف والرجــاء واحلــب

  .والسنة أو العمل بطاعة اهللا أو نحو هذه األسامء والعبارات التي تتفق يف املعنى
 أن يـذكر كـل واحـد مـن الـسلف االسـم العـام بـبعض أنواعـه عـىل سـبيل :الثاين
 ال عـىل سـبيل احلـد املطـابق للمحـدود يف عمومـه , وتنبيه املستمع عـىل النـوع,التمثيل
ً فـأري رغيفـا وقيـل لـه)اخلبـز( مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ ,صهوخصو ُ: 

 .)١(  ال إىل هذا الرغيف وحده,هذا فاإلشارة إىل نوع هذا
وعامة االختالف الثابت عن مفرسي الـسلف ( :/قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .)٢( )من الصحابة والتابعني هو من هذا الباب
وهـو الغالـب عـىل مـا ينقـل عـن −ن االخـتالف ومن هنـا يظهـر أن هـذا النـوع مـ

 ال أثـر لـه يف االخـتالف يف اسـتنباط األحكـام مـن −الصحابة من اخـتالف يف التفـسري
ً فضال أن يكون سببا لنشأة الفـرق والنحـل, وتنازع األمة من بعدهم يف ذلك,اآليات ً, 

  .واملدارس الفلسفية والكالمية كام يدعي الطاعن
لراجـع إىل القـسم الثـاين وهـو اخـتالف التـضاد فـام يثبـت أما اختالف الـصحابة ا

 فقليل وهـو لـيس يف األصـول العامـة , أو يف األحكام,عنهم من ذلك سواء يف التفسري
  . وإنام يف بعض املسائل الدقيقة التي هي حمل اجتهاد ونظر,املشهورة يف الدين

                                                 
 −١٣/٣٨١(, جممـوع الفتـاوى )١٢ −١٠:ص(مقدمة يف أصول التفسري لشيخ االسالم ابن تيمية :  انظر)١(

٣٨٢ .( 
 ). ١٣/٣٨١( جمموع الفتاوى )٢(
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 ٢١٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ن الـصحابة  بعـد أن ذكـر أن عامـة مـا ينقـل عـ/يقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة 
ومــع هــذا فالبــد مــن ( :والــسلف مــن اخلــالف يف التفــسري مــن بــاب اخــتالف التنــوع

 ونحن نعلم أن عامة ما يـضطر , كام يوجد مثل ذلك يف األحكام,اختالف خمفف بينهم
 كـام يف عـدد , معلوم بل متـواتر عنـد العامـة أو اخلاصـة,إليه عموم الناس من اختالف

 , وتعيني شهر رمضان, وفرائض الزكاة ونصبها,يتهاالصلوات ومقادير ركوعها ومواق
 ثـم اخـتالف الـصحابة يف . واملواقيت وغـري ذلـك, ورمي اجلامر, والوقوف,والطواف

ـــوة ـــرشكة,اجلـــد واإلخ ـــسائل , ويف امل ـــور م ـــا يف مجه ـــك ال يوجـــب ريب ً ونحـــو ذل
 .)١( ..)الفرائض

 ونشأة ,ة األمةًمل يكن سببا يف تفرق يوهذا النوع من االختالف بني الصحابة 
 التي حصل , ذلك أنه مل يكن يف األصول العامة هلذا الدين,البدع كام زعم هذا الطاعن

 االجتهـاد , وإنام كان يف مسائل جزئية ودقيقـة,اخلالف فيها بني أهل السنة وأهل البدع
 وقـد , ألنه ناشئ عن اجتهـاد مـن غـري تعمـد للمخالفـة,فيها سائغ واخلطأ فيها مغفور

 كام يف قـصة ,ً أن أفرادا منهم أخطئوا يف بعض املسائل جمتهدينصحياة النبي ثبت يف 
 فجعل ينظـر إلـيهام , واآلخر أبيض,ملا اختذ عقالني أحدمها أسود اعدي بن حاتم 

k j i h g f e  * : منه أن هـذا هـو املقـصود مـن قولـه تعـاىل)٢(ًظنا

n m lo & ]صف الـصحابة إىل فـريقني يف فهـم قـصد النبـي  واختل,]١٨٧:البقرة 
 , فصىل فريق مـنهم يف الطريـق,)٣(}ال يصلني أحد العرص إال يف بني قريظة{ :من قوله

بعـض املخالفـات  ي كـام حـصل لبعـضهم .وفريق آخر مل يـصل إال يف بنـي قريظـة
                                                 

 ). ١٧:ص( مقدمة التفسري )١(
 ). ١٠٩٠(, صحيح مسلم برقم )١٩١٦( برقم  انظر احلديث يف صحيح البخاري)٢(
 .  سبق خترجيه)٣(
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 ٢١٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

مــع بنــي  ا وقــصة خالــد ,)١( اب ابــن أيب بلتعــة كــام يف قــصة حاطــ,متــأولني
 وهـو أغـري ص ومـع هـذا مل يـؤثمهم النبـي , يف حوادث كثرية يطول ذكرها)٢(جذيمة

 قد رفع احلرج فيـه عـن , ألن أخطاءهم نشأت عن اجتهاد أو تأويل,األمة عىل دين اهللا
  .األمة

ــ يوهلــذا مل يكــن اخــتالف الــصحابة   ,رقهمًيف مــسائل االجتهــاد ســببا يف تف
  . وحتزهبم,وتنازعهم

 وريض عـنهم صإنـا وجـدنا أصـحاب رسـول اهللا ( :/قال اإلمام قوام السنة 
 , ألهنــم مل يفــارقوا الــدين,ً ومل يــصريوا شــيعا, فلــم يفرتقــوا,اختلفــوا يف أحكــام الــدين

 .)٣(  )ونظروا فيام أذن هلم
 واملحبـة ,االتفـاق بل الثابت عنهم هو التـآلف و,ًفإذا كان التنازع منتفيا يف حقهم

  .]٢٩:الفتح[ & K J I H GL * : كام وصفهم رهبم بقوله,والتواد
 أن اخـتالفهم يف االجتهـاد سـبب يف تنـازع األمـة :فكيف هلـذا الطـاعن أن يـدعي

  .وتفرقها
 مـع عـدم التفـرق ,بل إن األمة استفادت بـسبب اخـتالف الـصحابة يف االجتهـاد

 ووحـدهتا ال ,ً ما كـان سـببا يف اجـتامع األمـة ال تفرقهـا,لدروس والعرب من ا,والتمزق
 واقتفـوا , لكن إنـام حـصل هـذا ألهـل املتابعـة لطـريقهم الـذين اهتـدوا هبـدهيم,متزقها

 الـذين , أال وهم أهل الـسنة, فلم يتفرقوا الختالف اآلراء يف االجتهاد,أثرهم يف ذلك

                                                 
 ). ٢٤٩٤(, صحيح مسلم برقم )٩٣٩(احلديث يف هذا يف صحيح البخاري برقم :  انظر)١(
 ). ٤٣٣٩(احلديث يف هذا يف صحيح البخاري برقم :  انظر)٢(
 ). ٢٢٨ −٢/٢٢٧( احلجة يف بيان املحجة )٣(
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 ٢٢٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 الـذين هـم ,خالفهم يف هذا سائر أهـل البـدع وفارقهم و,هم أهل االجتامع واالئتالف
  .أهل التفرق واالختالف

ولذا ملا رأى خيار السلف من بعد الصحابة هذه الثامر الطيبة املباركة الجتهـادات 
 وما حصل بسببها من الرمحة لألمـة والتوسـعة يف االجتهـاد , وأثرها يف األمة,الصحابة

  .صحابة بل أظهروا الفرح والرضا به ما كرهوا اختالف ال,والرتجيح بني أقواهلم
 مل صمــا يــرسين أن أصــحاب رســول اهللا ( :/قــال عمــر بــن عبــد العزيــز 

 .)١(  )خيتلفوا
 .)٢( » ما يرسين أن يل باختالفهم محر النعم «:ويف رواية أخرى عنه

 يف صلقــد نفــع اهللا بــاختالف أصــحاب النبــي  «:/وقــال القاســم بــن حممــد 
ً إال رأى أنـه يف سـعة ورأى خـريا منـه قـد , بعمل رجـل مـنهم ال يعمل العامل,أعامهلم
 .)٣( » عمله

ما أحب أن أصحاب رسـول  «: لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز:ًوقال أيضا
ً ألنه لو كان قوال واحدا, مل خيتلفواصاهللا   وإهنـم أئمـة يقتـدى , كان الناس يف ضـيق,ً
 .)٤( »  فلو أخذ بقوله رجل منهم كان يف سعة,هبم

 .)٥( )وبمثل ذلك قال مجاعة من العلامء( :/قال الشاطبي 
 إمجـاعهم :وهلـذا كـان بعـض العلـامء يقـول( :/وقال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة 
                                                 

 ). ٤/١٢٥(, والشاطبي يف املوافقات )٣/٨٠(لفتاوى  نقله شيخ اإلسالم يف جمموع ا)١(
 ). ٤/١٢٥( ذكره الشاطبي يف املوافقات )٢(
 ). ٤/١٢٥( املصدر نفسه )٣(
 ). ٤/١٢٥( املصدر نفسه )٤(
 ). ٤/١٢٥( املصدر نفسه )٥(
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 ٢٢١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مـا يـرسين أن : وكان عمر بن عبد العزيـز يقـول, واختالفهم رمحة واسعة,حجة قاطعة
لفهم رجـل كـان  ألهنم إذا اجتمعوا عىل قـول فخـا, مل خيتلفواصأصحاب رسول اهللا 

 .)١( ) ورجل بقول هذا كان األمر يف سعة, وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذاً,ضاال
يف  يفــأقوال هــؤالء األئمــة تــدل داللــة ظــاهرة عــىل أن اخــتالف الــصحابة 

 ونشأة الفـرق ,ً ومل يكن سببا يف تفرق املسلمني, مل يفض إىل مفسدة يف الدين,االجتهاد
 إذ لـو أدى اخـتالفهم إىل هـذا أو أقـل , ما ادعى هـذا الطـاعن عىل,املبتدعة يف اإلسالم

 وهـم أهـل الغـرية , فكيف يفرح بخالفهم وال حيزن له هؤالء األئمة الكبـار,منه بكثري
  .عىل الدين والنصح للمسلمني

وإذا ثبت هذا فاعلم أهيـا القـارئ أن هـذه الفـرق املبتدعـة عـىل كثرهتـا واخـتالف 
 وال تـستند يف بـدعها , يف أصل نشأهتا ألحـد مـن الـصحابةمشارهبا ال ترجع بحمد اهللا

 .لقول واحد منهم وإن كان بعض هذه الفرق تدعي االنتساب لبعضهم
 إمـا كفـار , إنام أحـدثها أول مـن أحـدثها,ويف احلقيقة إن عامة هذه الفرق املبتدعة
  .أصليون أو منافقون ظاهرو النفاق يف األمة

دهتم ونـسبهم إىل ذي اخلويـرصة الـذي اعـرتض فاخلوارج يرجعون يف أصل عقيـ
 قـال رسـول اهللا ,يا رسـول اهللا اعـدل{ : يف قسم الغنائم يوم حنني فقالصعىل النبي 
 فقـال عمـر بـن اخلطـاب , قـد خبـت وخـرست? ويلك ومـن يعـدل إن مل أعـدل:ص
 دعــه فــإن لــه :ص قــال رســول اهللا , يــا رســول اهللا ائــذن يل فيــه أرضب عنقــه:ا

 يقـرأون القـرآن ال , وصـيامه مـن صـيامهم, أحدكم صالته مـع صـالهتمًأصحابا حيقر

                                                 
 ). ٣٠/٨٠( جمموع الفتاوى )١(
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 ٢٢٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١( }ّ يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية,جياوز تراقيهم
 : فـأول مـن أظهـر مقـالتهم وتكلـم يف القـدر رجـل نـرصاين يـسمى:وأما القدرية

 يف القدر رجـل أول من نطق( : روى اآلجري والاللكائي عن األوزاعي قال)سوسن(
 فأخذ عنه معبد اجلهنـي ,ً سوسن كان نرصانيا فأسلم ثم تنرص:من أهل العراق يقال له
 .)٢(  )وأخذ غيالن عن معبد
ــة ــا اجلهمي ــن صــفوان:وأم ــسوبة للجهــم ب ــل , فمن  أول مــن أشــهر القــول بتعطي

 وأخـذها اجلعـد عـن طـالوت ابـن , واجلهم أخذ مقالته عن اجلعد بن درهـم,الصفات
 الذي , وأخذها طالوت من لبيد بن األعصم اليهودي الساحر,يد بن األعصمأخت لب

 .)٣( −رمحهام اهللا− ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كثري صسحر النبي 
 بــل عــن رشهــم وهــو , فأخــذوا الفلــسفة عــن فالســفة اليونــان:وأمــا الفالســفة

  .أرسطو
 بـل هـم موجـودون يف ,مالفالسفة ال ختـتص بأمـة مـن األمـ( :/قال ابن القيم 

 هم فالسـفة : الذي اعتنوا بحكاية مقاالهتم, وإن كان املعروف عند الناس,سائر األمم
 .)٤( )اليونان

وقد صار هذا االسـم يف عـرف كثـري مـن ( :ويقول يف التعريف بمصطلح الفلسفة
 ومل يـذهب إال إىل مـا يقتـضيه العقـل يف ,ًالناس خمتصا بمن خرج عـن ديانـات األنبيـاء

                                                 
) تدين, باب ترك قتل اخلوارج للتـألفكتاب استتابة املر: ( رواه البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري يف)١(

 ). ٢/٧٤٤) (كتاب الزكاة, باب ذكر اخلوارج وصفتهم: (ومسلم). ١٢/٣٩٠(فتح البارى 
 ). ٤/٧٥٠(, ورشح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي )٢٤٣:ص( الرشيعة لآلجري )٢(
 ). ٩/٣٦٤( البن كثري , والبداية والنهاية)٥/٢٠(جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية :  انظر)٣(
 ). ٢/٢٦٠( إغاثة اللهفان )٤(
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 ٢٢٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وهـم املـشاءون , وأخص من ذلك أنه يف عرف املتـأخرين اسـم ألتبـاع أرسـطو,زعمه
 وهي التي يعرفها بل ال , وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها,خاصة

 , وهــؤالء فرقــة شــاذة مــن فــرق الفالســفة, املتــأخرون مــن املتكلمــني,يعــرف ســواها
ه ليس فيهم مـن يقـول بقـدم األفـالك  إن:ومقالتهم واحدة من مقاالت القوم حتى قيل

 .)١( )غري أرسطو وشيعته
  . فبذرة هيودية بذرها عبد اهللا بن ميمون القداح اليهودي:وأما الباطنية

 ,وأصل هذه الـدعوة امللعونـة( :يقول حممد بن مالك بن أيب الفضائل عن الباطنية
 ميمـون القـداح يف  ظهـور عبـد اهللا بـن,التي استهوى هبا الشيطان أهل الكفر والشقوة

 وكان ظهوره يف سنة ست وسبعني ومائتني ... وما كان له من األخبار املعروفة,الكوفة
 ولـبس , وبغي هلـم يف الغوائـل, فنصب للمسلمني احلبائل,من التاريخ للهجرة النبوية

 وجعــل لكــل آيــة مــن كتــاب اهللا ]١٠:فــاطر[ & Ë Ê É È Ç * :احلــق بالباطــل
ــسريات ــأويالص ولكــل حــديث عــن رســول اهللا ,ًف ــد ...ً ت ــون يعتق ــذا امللع ــان ه  وك

 : وهو من اليهود من ولد الشلعلع من مدينة بالشام يقال هلا, ويظهر اإلسالم,اليهودية
 .)٢( )سلمية

 .وهكذا احلال مع بقية الفرق الضالة
ألمـة مـن  وأول مـن دعـا هلـا وبثهـا يف ا,فهذه أصـول الفـرق املبتدعـة يف اإلسـالم

  . والزنادقة احلاقدين عىل هذا الدين,أولئك الكفرة
فانظر أهيا املسلم كيف أن هذا الطاعن يربئ هؤالء الكفرة وامللحدين مما أحـدثوه 

                                                 
 ).٢/٥٢٤( املصدر نفسه )١(
 ).٣٣ −٣١:ص( كشف أرسار الباطنية ملحمد بن مالك بن أيب الفضائل )٢(
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 ٢٢٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ويلـصق , وتفريـق لوحـدة املـسلمني, وما نتج عنهـا مـن رش عظـيم,من البدع العظيمة
 , نـشأت بـسبب اخـتالفهمً زاعام أن هذه الفرق إنامصهذه التهم بصحابة رسول اهللا 

  .وأهنا ترجع إليهم
  :شبهة أن الصحابة كانوا جيتهدون مقابل النصوص

 وأن أول ,ومن هذه الشبهات القول أن الصحابة كانوا جيتهدون مقابل النصوص
استنتجت مـن خـالل البحـث أن ( : حيث قال أحدهم.امن فتح هذا الباب عمر 

 االجتهـاد الـذي دأب عليـه الـصحابة مقابـل مصيبة األمة اإلسالمية انجرت عليها من
 وأصبح العلامء , وحمقت السنة النبوية, فاخرتقت بذلك حدود اهللا,النصوص الرصحية

 ويرفـضون بعـض األحيـان ,واألئمة بعد الصحابة يقيـسون عـىل اجتهـادات الـصحابة
  ... إذا تعارض مع ما فعله الصحابة,النص النبوي

 الذي ,هذا الباب عىل مرصاعيه هو اخلليفة الثاينومن أول الصحابة الذين فتحوا 
 فعطـل سـهم املؤلفـة ,صاستعمل رأيه مقابل النصوص القرآنيـة بعـد وفـاة الرسـول 

  ). ال حاجة لنا فيكم: وقال,ً الذين فرض اهللا هلم سهام من الزكاة,قلوهبم
 وعظـيم , وقلـب احلقـائق, ال خيفى ما يف هذا القول مـن الكـذب والتلبـيس:قلت

 وذلـك يف رميـه ,رأة عىل إنكار ما هو معلوم بالرضورة من الدين والتأريخ والواقـعاجل
 . ومعارضتها بأقواهلم وآرائهم, وترك السنة,للصحابة برفض النصوص

 أنـه مـا عرفـت األمـة ,مع أن املعلوم من حال الصحابة املقطوع بـه عنـد املـسلمني
 , وقوة العزيمة يف األخذ هبـا,ا وحسن املتابعة هل,مثلهم يف شدة احلرص عىل النصوص

 حتــى أصــبحوا بــذلك , وتطبيقهــا يف كافــة الظــروف واألحــوال,ّوالقيــام هبــا أيــام قيــام
 . يف القوامـة بـأمر الـدين, عـىل مـر الـسنني والقـرون, وقدوة األجيال,مرضب األمثال

 قالوا يف , وحسن االستقامة,حتى إن عوام املسلمني إذا ما رأوا من رجل صدق التدين
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 ٢٢٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ومـا ) أو كأنه يعيش بني الصحابة,ّكأنه تربى عىل الصحابة( :وصفه عىل سبيل التمدح
 ورسـوخ قـدمهم يف ,ذلك إال ملا اشتهر يف األمة واستفاض من عدالة هـؤالء الـصحابة

  . وقوة متسكهم به,الدين
 مما يطرق أسـامع املـسلمني ,ومرجع هذا كله إىل ما تضافرت عليه نصوص الرشع

 والثناء عليهم , من وصف اهللا ورسوله للصحابة بأحسن الصفات,نييف كل وقت وح
 , وأن اهللا قـد ريض عـنهم ورضـوا عنـه, والـشهادة هلـم بـاإليامن والتقـوى,بأمجل الثناء

 , وأن رســوله قــد مــات وهــو راض عــنهم,وأعــدهلم جنــات جتــري مــن حتتهــا األهنــار
  .مبرشهم باخلري من رهبم

 وعــدم متــسكهم ,صحابة بــام يقــدح يف ديــنهمولــذا فــإن طعــن هــذا الطــاعن يف الــ
 , لرســـوخ االعتقـــاد يف األمـــة بعـــدالتهم, ال أرى أنـــه حيتـــاج إىل تكلـــف رد,بالـــرشع

  .واستفاضة النصوص بعلو شأهنم يف الدين ومكانتهم
 إىل كـذب مـا ادعـاه هـذا الطـاعن مـن توسـع ,وإنام أشري هنا عىل وجه اخلصوص

 خلـشية التلبـيس يف هـذا األمـر ,ابل النصوصيف االجتهاد والعمل برأيه مق اعمر 
  .عىل من ال علم عنده من العامة وأهل اجلهل

  :وبيان كذبه وفساد ما ادعاه يف ذلك يكون من عدة وجوه
 ال قيمـة هلـا عنـد أهـل , أن هذه دعـوى جمـردة عـن احلجـة والـدليل:الوجه األول
ً إذ الطاعن مل يقدم عليها دليال واحدا,النظر والتحقيق   . يدل عىل ثبوت ما ادعاه,ً
 الـذي أوىص األمـة باتبـاع ص أن الطعن يف عمر هبذا قدح يف النبي :الوجه الثاين

 وذلـك يف قولـه كـام يف حـديث , وقـد كـان عمـر مـنهم, وسنة اخللفاء الراشـدين,سنته
 عليكم بـسنتي وسـنة اخللفـاء الراشـدين املهـديني مـن بعـدي ...{العرباض بن سارية 
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 ٢٢٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١(}ضوا عليها بالنواجذمتسكوا هبا وع
 :أنــه قــال اوكــذلك أمــره باالقتــداء بــأيب بكــر وعمــر كــام يف حــديث حذيفــة 

  .)٢(}اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر{
 وأنـه , واطـراح الـسنة,فاذا كان عمر عىل ما يدعي هذا الطاعن من العمل بالرأي

ً غاشا ألمته غـري ناصـح هلـا بـأمره ص لزم من هذا أن يكون النبي ,أول من غري وبدل
 وال يمكن للخـصم أن يـدعي أن ذلـك التغيـري مـن عمـر ,باتباع سنة عمر واالقتداء به

 :ً فلم يكن معلوما لـه عنـد النطـق بتلـك األحاديـث وذلـكص النبي حصل بعد وفاة
N M L K  * وإنـام هـو مبلـغ عـن ربـه , ال يرشع من عند نفسهصألن الرسول 

O U T S R Q P & ]ص فلو كان حـال عمـر خفـي عـىل النبـي ,]٤−٣:الـنجم, 
 ,داء بعمر ممن ال ينطق عـن اهلـوى فلام جاء األمر باالقت!!أفكان خيفى عىل رب العاملني

  .علمنا أن عمر كان عىل احلق واهلدى
 , شهد له الصحابة الذين ال خيافون يف اهللا لومة الئما أن عمر :الوجه الثالث

 فقـد , وما كان عليـه أبـو بكـر يف خالفتـهصأنه كان يعمل فيهم بكتاب اهللا وسنة نبيه 
 الـصحابة اجتمعـوا إىل عمـر بعـد طعنـه روى ابن أيب شيبة يف خرب مقتـل عمـر وفيـه أن

 وتتبـع سـنة صـاحبيك ال ,ًجزاك اهللا خريا قـد كنـت تعمـل فينـا بكتـاب اهللا «:فقالوا له
 .)٣( » .. جزاك اهللا أحسن اجلزاء,تعدل عنها إىل غريها

 ومتنـى لـو لقـي اهللا ,وهلذا كان عيل بن أيب طالب يغبطه عىل ما كان عليه من اخلـري
وضع عمـر { :أنه قال ب يف الصحيحني من حديث ابن عباس بمثل عمله كام ثبت

                                                 
 ).٤٢(, وابن ماجه برقم )٢٦٧٦(, والرتمذي برقم )١٧١٨٢( رواه أمحد برقم )١(
 ).٣٦٦٢(, والرتمذي برقم )٢٣٢٩٣( رواه أمحد برقم )٢(
 ).٧/٤٤٠( املصنف البن أيب شيبة )٣(
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 ٢٢٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ْ فلـم يرعنـي إال ,ّعىل رسيره فتكنفه النـاس يـدعون ويـصلون قبـل أن يرفـع وأنـا فـيهم ُ َ
ً مـا خلفـت أحـدا : فـرتحم عـىل عمـر وقـال, فإذا عيل بن أيب طالـب,رجل آخذ منكبي

ن أن جيعلـك اهللا مـع ْ وأيـم اهللا إن كنـت ألظـ,ّأحب إيل أن ألقـي اهللا بمثـل عملـه منـك
 , ذهبـت أنـا وأبـو بكـر وعمـر: يقـولصً وحسبت أين كثريا أسـمع النبـي ,صاحبيك

 .)١( } وخرجت أنا وأبو بكر وعمر,ودخلت أنا وأبو بكر وعمر
ًإن مل جيد للمسألة حكام يف الكتاب أو السنة أفتى بقـول  بوقد كان ابن عباس 

كـان ابـن  «:سنده عـن عبـد اهللا بـن أيب زيـد قـال عىل ما روى الدارمي بـ,أيب بكر وعمر
 وإن مل يكـن يف القـرآن وكـان عـن ,عباس إذا سئل عن األمر فكـان يف القـرآن أخـرب بـه

 .)٢( »  فإن مل يكن قال فيه برأيه, فإن مل يكن فعن أيب بكر وعمر, أخرب بهصرسول اهللا 
سـوخ قدمـه يف  ور,ففي هذه النقول عن الصحابة املتضمنة حسن الثناء عىل عمـر

 أكــرب دليــل عــىل دحــض دعــوى هــذا , وعظــم شــأنه يف العلــم والعمــل بالــسنة,الــدين
ً كام أن يف موقف عيل من عمر عىل وجه اخلصوص إلزاما هلذا الطـاعن ,الطاعن اجلائرة

 فإذا كان عمر عـىل مـا يعتقـد فيـه هـذا الطـاعن .بقول من يعتقد إمامته ويدعي عصمته
َ فلم يتمنى عيل ,سنة وترك ال,من القول بالرأي َأن يلقى اهللا بمثل عمله ومل يفتـي  اِ ِ

ًابن عباس وهو اإلمام اجلليل من أئمة أهل البيـت بقولـه أم أن عليـا وابـن عبـاس كانـا 
  !!ضالني يف هذا

 يـدل عـىل ,وأقوالـه املـأثورة عنـه ا أن الثابـت مـن سـرية عمـر :الوجه الرابـع
 ,ًشــد النــاس متــسكا بالنــصوصمــن أ ا فقــد كــان ,بطــالن دعــوى هــذا الطــاعن

  : وأقواله يف ذلك مشهورة,والوقوف عندها
                                                 

 ). ٢٣٨٩(, ومسلم برقم )٣٦٨٥( أخرجه البخاري برقم )١(
 ).١/٧١( سنن الدارمي )٢(
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 ٢٢٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :فمن ذلك ما أخرجـه الـدارمي واآلجـري وغريمهـا بـسند صـحيح عنـه أنـه قـال
 فـإن أصـحاب الـسنن , فجـادلوهم بالـسنن,سيأيت أناس جيادلونكم بـشبهات القـرآن«

 .)١( » أعلم بكتاب اهللا
ًه أعـالم املـوقعني فـصال خاصـا يف املنقـول  يف كتابـ/وقد أورد اإلمام ابن القيم  ً

  .يف التحذير من الرأي اعن عمر 
 أعيـتهم أن ,أصبح أهل الرأي أعداء السنن «: أنه قالاومما جاء فيه عن عمر 

  .» فاستبقوها بالرأي, وتفلتت منهم أن يرووها,يعوها
  .»اتقوا الرأي يف دينكم «:وعنه أنه قال
»  ال جتعلـوا خطـأ الـرأي سـنة لألمـة,صاهللا ورسوله السنة ما سنه  «:ًوقال أيضا

 )٢(. 
 .)٣( )وأسانيد هذه اآلثار عن عمر يف غاية الصحة( :/قال ابن القيم 

 فـإن هـذا مـن ,فكيف يظن بمن هذا قوله أن يعارض النـصوص برأيـه واجتهـاده
  .أبعد املحال عند التأمل واالعتبار

عطـل سـهم املؤلفـة قلـوهبم جهـل  إن عمـر : إن قول هذا الطاعن:الوجه اخلامس
 وذلك أن سـهم ,بام ال علم هلذا الطاعن به ا وتطاول عىل عمر ,بالرشع ومقاصده

ًاملؤلفة قلوهبم فرض يف الرشع تألفا لبعض النـاس مـن سـادات النـاس وكـربائهم عـىل 
 ي فلام قوي اإلسالم وكثر أتباعـه اجتمـع رأي الـصحابة ,اإلسالم وللحاجة إليهم

                                                 
, )١/٢٥٠(, وابـن بطـة يف اإلبانـة الكـربى )٥٢:ص(, واآلجرى يف الـرشيعة )١/٦٢( أخرجه الدارمي )١(

 ). ١/١٢٣(ل اعتقاد أهل السنة وذكر املحقق أن إسناده صحيح, وأخرجه الاللكائي يف رشح أصو
 ). ٥٥ −١/٥٤( أعالم املوقعني )٢(
 ). ١/٥٥( املصدر نفسه )٣(
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 ٢٢٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ولـزوال الـسبب الـذي كـانوا , لعدم احلاجة إليهم,ًاء املؤلفة قلوهبم شيئاعىل عدم إعط
  .يعطون من أجله

 وقطـع , ملـا أعـز اهللا اإلسـالم وأهلـه:قال بعض علامء احلنفية( :/قال القرطبي 
 اجتمعت الصحابة رضـوان اهللا علـيهم أمجعـني يف خالفـة ,−لعنهم اهللا−دابر الكافرين 

 .)١( )عىل سقوط سهمهم يأيب بكر 
 أهنــم أعطــوهم , وال عــيل, وال عــثامن,مل ينقــل عــن عمــر( :/وقــال ابــن قدامــة 

 .)٢( )ًشيئا
 وأن ,وهذا يدل عىل اتفاق الصحابة عىل عدم إعطاء املؤلفة قلوهبم يف ذلك العهد

لكـن القطـع بـسقوط  ي وعـيل , وعـثامن,هذا هو الذي عليـه اخللفـاء الثالثـة عمـر
كام نص عىل ذلك بعـض علـامء احلنفيـة ونقلـوا −لصحابة سهم املؤلفة قلوهبم ونسبته ل

 ,ً فاملشهور عن الصحابة هو عـدم إعطـاء أهـل التـأليف شـيئا. حمل نظر−إمجاعهم عليه
 وهذا ال يلزم منه أهنم كانوا يـرون سـقوط سـهم املؤلفـة ,كام نقل ذلك عنهم ابن قدامة

 وعـدم , لعـز اإلسـالم,هلـم بل حيتمل أهنم رأوا منع أولئك املعارصين ,قلوهبم بالكلية
  .احلاجة إليهم من غري قطع بسقوط سهمهم يف كل عرص عند احلاجة إليهم

يشهد هلذا أن العلامء من بعد الصحابة اختلفوا يف سقوط سهم املؤلفة قلوهبم عىل 
 وأن , ومــنهم مــن يــرى أن ســهمهم بــاق, فمــنهم مــن يــرى ســقوط ســهمهم:قــولني

ً وهذا بناء عـىل , وإال مل يعطوا,ُاحتيج إليهم أعطوا فإن ,عطاءهم بحسب احلاجة إليهم
  .ً الذي كان حمتمال لكل واحد من هذين القولني,ما فهموه من فعل الصحابة

                                                 
 ). ٨/١٦٨( تفسري القرطبي )١(
 ). ٩/٣١٦( املغني )٢(
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 ٢٣٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

واختلــف العلــامء يف ( :ً نــاقال اخلــالف بــني العلــامء يف املــسألة/يقــول القرطبــي 
ع هــذا  انقطــ: والــشعبي وغــريهم, واحلــسن,قــال عمــر»  املؤلفــة قلــوهبم:أي «بقــائهم

 ... وهذا مشهور مـن مـذهب مالـك وأصـحاب الـرأي,الصنف بعز اإلسالم وظهوره
 , هم بـاقون ألن اإلمـام ربـام احتـاج أن يـستأنف عـىل اإلسـالم:وقال مجاعة من العلامء

 ال : سألت الزهري عـنهم فقـال: قال يونس.وإنام قطعهم عمر ملا رأي من إعزاز الدين
 فـإن كـان , فعىل هـذا احلكـم فـيهم ثابـت: النحاس قال أبو جعفر.ًأعلم نسخا يف ذلك
 أو يرجـى أن حيـسن إسـالمه , وخياف أن تلحق املـسلمني منـه آفـة,أحد حيتاج إىل تألفه

َ دفع إليه,بعد ُ إن احتـيج إلـيهم يف بعـض األوقـات أعطـوا : قال القايض عبد الوهـاب.ُِ
 وإن ,سـالم زالـوا الذي عنـدي أنـه إن قـوي اإل: وقال القايض ابن العريب.من الصدقة

بـدأ { :ّ يعطـيهم فـإن يف الـصحيحصاحتيج إليهم أعطوا سهمهم كام كان رسول اهللا 
 .)٢( )١( }ًاإلسالم غريبا وسيعود كام بدأ

  :ومن خالل هذا العرض ألقوال الصحابة والعلامء يف املسألة يتبني لنا أمران
ن القول بمنع املؤلفة قلوهبم عطاياهم ملا قوي اإلسالم مل يكن قـول عمـر  أ:األول

 وهو الذي درج عليـه عمـل اخلليفتـني الراشـدين , وإنام هو قول عامة الصحابة,وحده
َ فلم التـشنيع عـىل عمـر يف قـول , كام نقل ذلك العلامء عنهم, عثامن وعيل:من بعد عمر ِ

عـثامن (مل بـه اخلليفتـان الراشـدان مـن بعـده  وكان عىل الع,شاركه فيه عامة الصحابة
 ,أنه اإلمـام املعـصوم مـن اخلطـأ ا وإذا كانت الشيعة تعتقد يف عيل !!ب )وعيل

 فام بال هذا الطاعن يطعن يف عمر يف أمر قـد حكـم , والزلل, والغفلة,املنزه عن السهو
  !? وسنه لألمة من بعده, طيلة مدة خالفته,به اإلمام املعصوم عنده

                                                 
 ). ١٤٥( أخرجه مسلم برقم )١(
 ). ٨/١٦٨( تفسري القرطبي )٢(
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 ٢٣١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 يف حـال عـز اإلسـالم وعـدم احلاجـة , أن منع املؤلفة قلوهبم مـن عطايـاهم:اينالث
 وبالتـايل فنـسبة ,إليهم ال يقتيض سقوط سهمهم بالكلية عند املـانع هلـم يف تلـك احلـال

القول بسقوط سهم املؤلفة قلـوهبم بالكليـة لعمـر ولغـريه مـن الـصحابة بمـنعهم أهـل 
 حتـى يـرد الـنص الـصحيح مـنهم ,ل نظـر تبقـى حمـ,التأليف عطاياهم يف ذلـك العهـد

 يف دعـواه أنـه , وهذا ممـا تنـدفع بـه هـذه املطـاعن عـىل عمـر.بالترصيح باحلكم املذكور
  . مع ثبوته يف كتاب اهللا تعاىل,عطل سهم املؤلفة قلوهبم

 ثبـت عـن عـيل ,مـن القـول بـالرأي ا أن ما يثبـت عـن عمـر :الوجه السادس
 فالقدح يف عمر ,أعظم من املسائل التي تكلم فيها عمر أو أكثر منه يف مسائل هي ,مثله

  .هبذا قدح يف عيل من باب أوىل
واجلواب أن القول بالرأي مل خيتص بـه عمـر ( :/يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 , وابـن مـسعود, وزيـد, وعثامن, وكذلك أبو بكر,بل عيل كان من أقواله بالرأي ا
 وكان رأي عيل يف دماء أهـل القبلـة ,الرأيكانوا يقولون ب يوغريهم من الصحابة 

  .ونحوه من األمور العظائم
 : قلــت لعــيل:كــام يف ســنن أيب داود وغــريه عــن احلــسن عــن قــيس بــن عبــاد قــال

 ما عهد : قال? أم رأي رأيتهصأخربنا عن مسريك هذا أعهد عهده إليك رسول اهللا {
ً إيل شيئا ولكنه رأي رأيتهصالنبي  يف  ا وهلـذا مل يـرو عـيل , وهذا أمر ثابـت,)١(}ّ

الـصحيحة  بـل روى األحاديـث , كام رواه يف قتـال اخلـوارج,ًقتال اجلمل وصفني شيئا
 وأمـا قتـال اجلمـل وصـفني فلـم يـرو ,هو وغريه من الصحابة يف قتال اخلوارج املارقني

 إال القاعدون الذين مل يشاركوا يف الفتنـة فـإهنم رووا األحاديـث يف ,ًأحد منهم فيه نصا
  .ترك القتال يف الفتنة

                                                 
 ). ٤٦٦٦( أخرجه ابو داود برقم )١(
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 ٢٣٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًذموما  وإن كـان مـ, فال لوم عىل مـن قـال بـه,ًومعلوم أن الرأي إن مل يكن مذموما
 ومل حيـصل بقـتلهم ,ًفال رأي أعظم ذما من رأي أريق به دم ألوف مؤلفـة مـن املـسلمني

 وزاد الـرش , بل نقـص اخلـري عـام كـان, وال يف دنياهم, ال يف دينهم,مصحلة للمسلمني
  .عىل ما كان

 فــرأي عمــر وغــريه يف مــسائل الفــرائض ,فــإذا كــان مثــل هــذا الــرأي ال يعــاب بــه
  ...ً مع أن عليا شاركهم يف هذا الرأي وامتاز برأيه يف الدماء, يعابوالطالق أوىل أن ال

وقد مجع الشافعي وحممد بن نرص املروزي املسائل التي تركت من قول عيل وابـن 
ًمسعود فبلغت شيئا كثريا  , وكثري منها قد جاءت السنة بخالفـه كـاملتوىف عنهـا احلامـل,ً

 وبذلك أفتى أبو السنابل بـن بعكـك يف ,أهنا تعتد أبعد األجلني افإن مذهب عيل 
كذب أبـو الـسنابل { : فلام جاءته سبيعة األسلمية وذكرت ذلك له قالصحياة النبي 

  . وكا زوجها قد تويف عنها بمكة يف حجة الوادع)١(}بل حللت فانكحي من شئت
 فـإن ذنـب مـن , أعظـم−كعيل وغريه− فذنب غري عمر ًفإن كان القول بالرأي ذنبا
 , هو ذنب أعظم من ذنب من حكم يف قضية جزئية برأيـه,استحل دماء املسلمني برأي
 ,أسـعد بالـصواب مـن غـريه ا ومنه ما هو خطأ فعمر ,وإن كان منه ما هو صواب

 وإن , رأيـه واخلطأ يف رأي غريه أكثر منه يف,فإن الصواب يف رأيه أكثر منه يف رأي غريه
 هو خري وأفضل مـن الـصواب ,ًكان الرأي كله صوابا فالصواب الذي مصلحته أعظم

  .كانت مصاحلها أعظم للمسلمني ا وآراء عمر ,الذي مصلحته دون ذلك
 وهـو أخـف , عمر فوق القائلني بـالرأي مـن الـصحابة فـيام حيمـد:فعىل كل تقدير

قـد { : أنه قـالصلصحيحني عن النبي  ومما يدل عىل ذلك ما ثبت يف ا,منهم فيام يذم

                                                 
 ). ١٤٨٤(, ومسلم برقم )٣٩٩١( برقم  أخرجه البخاري بغري هذا اللفظ)١(
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 ٢٣٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ُكان يف األمم قبلكم حمدثون  .)١(} فإن يكن يف أمتي أحد فعمر,َّ
  .مما رماه به ا وبراءة الفاروق ,فثبت هبذه األوجه بطالن دعوى هذا الطاعن

                                                 
 ). ١١٤ −٦/١١١( منهاج السنة )١(
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 ٢٣٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

  

  ااشبهات حول الصديق شبهات حول الصديق 
  

 ونبـدأ بالـصديق ,بنرشع اآلن يف ذكر الشبهات التي أثريت حـول الـشيخني 
 .ً ولكن قبل ذلك ال بأس من أن نعرج قليال إىل ذكر فضائلهام من كتب اإلمامية.ا

 ال يكـاد يغـادر ب إن إقـرار أهـل البيـت بفـضائل الـصديق والفـاروق :فنقول
ملتجـرد مـن األهـواء يف إظهـار  مما هلـا داللـة ال ختفـى عـىل املنـصف ا;حتى أدق املسائل

  ً أن عليــا مل يفتــه أن ً: أوال:ً فمنهــا مــثال,العالقــة احلميمــة التــي تــربط بعــضهم بــبعض
 ...)١(ُيسمي أحد أبنائه بأيب بكر

                                                 
, أمايل الـصدوق )٩١(, مقاتل الطالبيني )١١٢, ٤/١٠٧(, مناقب آل أيب طالب )٢٤٨, ١٦٧( اإلرشاد )١(

ــورى )١٣١( ــوار للمجلــيس )٢٥٠, ٢٠٣(, أعــالم ال , ٦٣, ٤٥/٣٦, ٩٢, ٩٠, ٤٢/٧٤(, بحــار األن
ـــصاص لل)٤٤/٣١٣ ـــد , االخت ـــة )٢٢/٧٠, ٢١/٦٦(, معجـــم اخلـــوئي )٨٢(مفي ـــوار النعامني , األن

, رجـال تركـوا بـصامت عـىل قـسامت التـاريخ )٩/٢٤٢(, رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )٣/٢٦٣(
, األنــوار العلويــة جلعفــر )٢/٤٨٨, ١/٦٤٥(, الفــصول املهمــة البــن الـصباغ )١٧٧, ١٧٢(للقزرينـي 

ــدي  ــصار احلــس)٤٤٨, ٤٣٤(النق ــدين , أن ــدي شــمس ال ــسكري )١٣٦(ني مله ــتني للع ــامل املدرس , مع
, رشح )١٧(, تـاريح األئمـة للبغــدادي )٢/٤٨(للكـويف ) ع(, مناقـب اإلمـام أمـري املــؤمنني )٣/١٢٧(

, املستجاد من اإلرشـاد للحـيل )١٩(, تاج املواليد للطربيس ), احلاشية٣/١٧٨(األخبار للقايض النعامن 
, مـستدرك ســفينة )١٧٧(لـواعج األشـجان ملحــسن األمـني ) ٢٨٠(البحــراين , العـوامل لعبـد اهللا )١٣٩(

, نقد الرجال للتفـريش )٢١٥(, رجال ابن داود )١٠٦(, رجال الطويس )٧/٣٨٦(البحار للشاهرودي 
, مـستدركات علـم الرجـال )٢/٧٣(, طرائف املقال للربوجـردي )٢/٣٧٠(, جامع الرواة )٥/١٢٧(

, قـاموس الرجـال )٦٨٦, ٣٦٥( معجم رجال احلـديث للجـواهري , املفيد من)٨/٣٤٣(للشاهرودي 
, ٦٠٨, ١/٣٢٧(, أعيــان الــشيعة ملحــسن األمــني )٢/٢١٣(, تــاريخ اليعقــويب )١١/٢٣٦(للتــسرتي 

, موسـوعة شـهداء املعـصومني )٢/٦٧(, كـشف الغمـة لألربـيل )٤٣٠(, الدر النظيم للعاميل )٢/٣٠٢
, رشح إحقـــاق احلـــق )٧٠(ار احلـــسني للـــساموي , أبـــصار العـــني يف أنـــص)٢٧١, ٢/٢٥٢, ١/٢٦٧(
 ).٢/١٤٩(, جملة تراثنا )٣٣/٦٧٦, ٦٨٤, ٦٨٢, ٦٨١, ٣٢/٦٧٥(
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 ٢٣٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)٢(ً وثالثا بعثامن,)١(وآخر بعمر

                                                 
, معــاين األخبــار للــصدوق )٨٩(, مقاتــل الطــالبيني )٤/١١٢(, مناقــب آل أيب طالــب )١٦٧( اإلرشــاد )١(

وار , بحـــار األنـــ)٢٠٣(, إعـــالم الـــورى )٤٤٢, ٤١١, ٣٠٩, ١/٢٨٦(, الكـــايف للكلينـــي )٣٥٦(
ــــــــــيس  , ٢٦/٢٦٢, ٢٥٣, ٢٥/٢١٤, ٢٤/٢١٣, ١٩/٧٥, ١٦/٢٩١, ١٥/٢٣, ١/١٧٢(للمجل

٩٣, ٩٢, ٩١, ٩٠, ٨٩, ٧٥, ٤٢/٧٤, ٣٨/٣٣٢, ٣٧/١٠٢, ٣٦/٣٨٨, ٣٠٥, ٢٧/٢٩٧ ,
ـــداة )٦١/١٥٨, ٦٠/٢٠٠, ٤٨/١٦, ٤٦/١٨١, ٦٢, ٤٥/٣٨, ٤٣/١٥٩ ـــات اهل , )٣/١٥٦(, إثب

, ٤٧٥, ٤٦٧, ٤٣٩, ٤٢٦, ٥٤( أمايل الطـويس ,)٢٨٦, ٥٠(, البصائر )١٨٣(علل الرشايع للصدوق 
, تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )٣٢٨(, كامل الدين )١٢٨(, االختصاص للمفيد )٥٥٦, ٥٠٧

, معجـم اخلـوئي )١٠٢(, غيبة الـنعامين )١٨٧(, غيبة الطويس )١٧١(, اإلمامة والتبرصة )٧٦, ١/٦٥(
, مـــستدرك الوســـائل للحـــر العـــاميل )٣/١٢٧(, معـــامل املدرســـتني للعـــسكري )٢١/٧٠, ١٣/٤٥(
, رس )٣٦١, ١٨٤, احلاشـية, ٧٢(, عمـدة الطالـب ), احلاشية٢/٢٧٧(, االحتجاج للطربيس )٥/٧٠(

, الفوائد الرجالية )٤٨٤(, الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة )٩٥, احلاشية, ٥٢, ٧(السلسلة العلوية 
, الفائق )١١٢, ٦/١٠١(مستدركات علم الرجال , ), احلاشية٣/٩٩, احلاشية, ١/٤٣٠(لبحر العلوم 

, ١٥٤, ٣/١٣٣, ٥٣٥, ٤١٤, ٢/٣٠٧, ١/١٢٢(يف رواة وأصـــحاب اإلمـــام الـــصادق للشيـــسرتي 
, )٢٠/٢, ١٩/٥٣, ٦/١٩١(, الذريعة آلقا بزرك الطهراين )٢/١٥٧(, هتذيب املقال لألبطحي )٤٣٥

, ٢٤٥, ١٧٠, ١٦١, ١٤٠, ١٠٢, ٥٨, ٤٧, ٣١, ١١, ٧(املجــدي يف أنــساب الطــالبيني لعــيل العلــوي 
, ٤/١٧٨, ٣/٥٨, ٤٧٣, ٢/٤٥٣(, أعيـــان الـــشيعة )٤٧٨, ٩٦(, تـــاريح الكوفـــة للرباقـــي )٢٥١

, موســــوعة )٤٤٤(, األنــــوار العلويــــة للنقــــدي )٣٨٠, ٨/٣١٠, ٧/٣٤, ٢٣٧, ٦/١٦٣, ٥/٢٣٦
, )٩٠(, أبـصار العـني )١/٢٦٩(, موسـوعة شـهداء املعـصومني )٨/٨٤(املصطفي والعـرتة للـشاكري 

 ).٨٥/١٣٧(, جملة تراثنا ), احلاشية٣/٤٦٧, احلاشية, ٣/٤٦٦(رشح إحقاق احلق 
ــورى )٨٩(, مقاتــل الطــالبيني )٤/١١٢, ٢/١٠٩(, مناقــب آل أيب طالــب )١٦٧( اإلرشــاد )٢( , إعــالم ال

ـــوار للمجلـــيس )٢٥٠, ٢٤٣, ٢٠٣( , ٣٩١, ٤٤/٣١٣, ٤٣/٢٩١, ٩١, ٨٩, ٤٢/٧٤(, بحـــار األن
, معجـم اخلـوئي )١٣١(أمايل الـصدوق : ً, وانظر أيضا)٣/٢٦٣(ألنوار النعامنية , ا)٦٧, ٦٣, ٤٥/٣٧

, )٨٢(, االختـصاص للمفيـد )٢/٤٩(, مناقب اإلمـام للكـويف )١/٣٢٦(, أعيان الشيعة )١١/١١٦(
, أنـصار احلـسني لـشمس )٢٨٠(, العوامل للبحراين )١٣٩(, املستجاد للحيل )١٩(تاج املواليد للطربيس 

, كتـاب الفتـوح للكـويف )١٥(, املجدي يف أنـساب الطـالبيني )٣/١٢٨( معامل املدرستني ,)١٣٠(الدين 
, الفـصول املهمـة البـن الـصباغ )٢٤٢(, العدد القوية للحيل )٢/٦٧(, كشف الغمة لألربيل )٥/١١٣(
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 ٢٣٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .وهؤالء الثالثة ولدوا يف عهد اخللفاء الثالثة كام ال خيفى
 , وآخـر,)١(حيث سمى أحد أبنائـه بـأيب بكـر يوكذلك كان شأن ابنه احلسن 

 .)٢(بل واثنني آخرين بعمر
  .ًوستقف أخي القارئ الكريم بعد قليل عىل علة تسميته أسامء أبنائه بعمر مرارا

 وآخــر ,)٣(َّ فقــد ســمى أحــد أبنائــه بــأيب بكــر,اومل خيــالفهم يف ذلــك احلــسني 
  .)٤(بعمر

                                                                                                                   
ــشهري )١/٦٤٣( ــيل للري ــام ع ــوعة اإلم ــصومني )١/١١٦(, موس ــهداء املع ــوعة ش , ١/٢٦٨(, موس
 ).٢/١٥٠(, جملة تراثنا )٦٨١, ٦٧٦, ٣٢/٦٧٤( إحقاق احلق , رشح)٢٥٣, ٢/١٧٧

, بحــار األنــوار )٢٤٣, ٢١٢(, إعــالم الــورى )٤/١١٢(, مناقــب آل أيب طالــب )٩٢( مقاتــل الطــالبيني )١(
ــــيس  ــــاد )٢١/٦٦(, معجــــم اخلــــوئي )٦٧, ٦٣, ٤٥/٣٦, ١٦٩, ١٦٨, ٤٤/١٦٣(للمجل , اإلرش

, )١٣١(, أنـصار احلـسني )١٧٦(شجان ملحـسن األمـني لواعج األ) ٣/٢٦٣(, األنوار النعامنية )٢٤٠(
, جملـة )٣٣/٦٨٧(, رشح إحقاق احلـق )٢/٨٤٥(, الفصول املهمة )٢/٢٩٣, ١/٦١٠(أعيان الشيعة 

, املفيـد مـن )٨/٣٤٣(, مستدركات علم رجـال احلـديث )٣/١٤٤(, معامل املدرستني )٢/١٥٠(تراثنا 
 ).٧١(, أبصار العني )٦٦٦, ١١/٢٣٢(, قاموس الرجال )٦٨٦(معجم رجال احلديث 

, ٤٤/١٦٨, ٣٠/٣٨٨(, بحـار األنـوار للمجلـيس )٤/١١٢( مناقب آل أيب طالـب البـن شـهر آشـوب )٢(
, أنــصار احلــسني )٦٣(, دالئــل اإلمامــة )٢١٢(, إعــالم الــورى )١٣/٢٥(, معجــم اخلــوئي )٤٥/٦٣

ــ)٢٨/٤٣٦(, رشح إحقــاق احلــق )٢٥٢(, تقريــب املعــارف للحلبــي )١٣٧, ٦٤( شييد املراحعــات , ت
, الفـصول املهمـة )٢٠/١٢٨(, نفحـات األزهـار للمـيالين )٣٤/٢٩(, جملة تراثنـا )١/٢٤٧(للميالين 

)٢/١٢٨٩.( 
تعليق حمقـق الكتـاب لـسيد ) , احلاشية٣/١٧٨(, رشح األخبار للقايض املغريب )٢٦٣( التنبيه واإلرشاق )٣(

 ).٩٢(, مقاتل الطالبيني )٢/١٢٢٤ة, , احلاشي٢/٧٤٥(حممد احلسيني اجلاليل, الفصول املهمة 
, الذريـة )١٣/٢٥(, معجم اخلوئي )٤٥/٦٣(, بحار األنوار للمجليس )٤/١١٣( مناقب آل أيب طالب )٤(

, )٦/٨٢(, مستدركات علم رجـال احلـديث )١٥/٢٩١(, رشح هنج البالغة )١١١(الطاهرة للدواليب 
 , )٢١٣(, اهلداية الكربى للخصيبي )٥/١٨١(أعيان الشيعة 
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 ٢٣٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أحد أوالده باسم اخلليفة الثـاين َّ حيث سمى,/وكذلك شأن ابنه زين العابدين 
  .)١( اعمر 

  .)٣( أما هو فقد أحب أن يكنى بأيب بكر,)٢(وآخر بعثامن
 

                                                 
ـــب )١( ـــب آل أيب طال ـــر )٢٧٨, ٢٧٧(, اإلرشـــاد )٤/١٧٦( مناق ـــة األث ـــي )٣١٩(, كفاي , الكـــايف للكلين

, بحـار األنـوار للمجلـيس )١٣/٤٧(, معجـم اخلـوئي )٢٥٨, ٢٥٧(, إعالم الـورى )٣٦١, ١/٣٥٨(
)١٥٧, ١٥٦, ١٥٥, ٤٦/١٢٢, ٤٤/١٥١, ٤٣/٢٤٣, ٤٠/٦٨, ٣٦/٣٨٨, ٢٥٠, ١٠/٢٤٩ ,

, تفـسري نـور )٣١(, كفاية األثـر )٢(, أمايل الطويس )٩٧/١٥٣, ٢٨٣, ٤٧/٢٧٩, ٢٣٠, ١٦٧, ١٦٦
, )١٢٥(, غيبـة الـنعامين )٣/٣٤, ٦٠٠, ١/٢٨١(, إثبـات اهلـداة )٢/٨٧(الثقلني للحويزي للحويزي 

ــالبيني )٢٤٨(منتخــب األثــر  , )١١(, االنتــصار للــرشيف املرتــىض )٥٢٥, ٤٩٠, ٤٦٤(, مقاتــل الط
, الينـــابيع الفقهيـــة ), احلاشـــية٩/٢١٩(, احلـــدائق النـــارضة )٦٣, ٨(النارصيـــات للـــرشيف املرتـــىض 

, وســائل )٢٠(, خــصائص األئمــة للــرشيف الــريض )٥١(, كامــل الزيــارات البــن قولويــه )١/١٣٤(
, أجوية مسائل )٢٠٥(, عمدة الطالب )٥/٧١, ٣/٢١٦(مقدمة التحقيق, خامتة املستدرك /١(الشيعة 

, رس السلــسلة العلويــة, مقدمــة )٥٣٩(االجتهــاد لــرشف الــدين , الــنص و)٦٨(جــاراهللا لــرشف الــدين 
, الفوائـد )٤٥٩(, الـدرجات الرفيعـة للمـدين )١٥/٢٨٥(, رشح هنـج البالغـة ), احلاشـية٥٢(الكتاب 

, مستدركات )٢/٤٦٩(, طرائف املقال للربوجردي )٣/٩٥, احلاشية, ١/٢٣٧(الرجالية لبحر العلوم 
, ٢/٤١٨(, الفــائق )٦/١٠١, ٥/٣٣٦, ٢٠, ٢/٤٤٣٣/٧, ٣٧٣, ١/٢٧٩(علــم رجــال احلــديث 

, املجـدي )١/١٢٨(, تراجم الرجـال للحـسيني )٤٢٧(, املفيد يف علم رجال احلديث )٣/١٥٣, ٤٦٠
 ).٨/٨٤(, موسوعة املصطفى )١٤٨(

, )٤/٥٥١(, الكـايف للكلينـي )٣١٨, ٦٠(, مسائل عيل بـن جعفـر )١٠/٢٥٠( بحار األنوار للمجليس )٢(
جـامع الـرواة ) ١٢/٢٤٦(, جامع أحاديث الشيعة للربجـودي )١٠/٢٦٧, ١٤/٣٤٢(وسائل الشيعة 

ــييل  ــم رجــال احلــديث )١/٥٦٢(لألردب ــستدركات عل , ٥٤١, ١٢/٣١٠(معجــم اخلــوئي )٣/٣(, م
٣٥٤, ١٣/٢١٣.( 

, ٤٦/٤(, بحـار األنـوار للمجلـيس )٢/٢٦٠(, كـشف الغمـة لألربـيل )٣/٣١٠( مناقب آل أيب طالـب )٣(
, )١٩٢(, دالئــل اإلمامــة )٢/٧٤(, كــشف الغمــة لألربــيل )٣/١٨(اء املعــصومني , موســوعة شــهد)٥

 ).٨٤(, التتمة يف تواريخ األئمة )٧٧(مطالب السؤول 
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 ٢٣٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وآخـر ,)١( فها هو الكاظم يسمي أحد أبنائـه بـأيب بكـر,وكذا حال بقية أهل البيت
 .واستمر احلال يف أعقاهبم رمحهم اهللا ,)٣( وكان ابنه الرضا يكنى بأيب بكر,)٢(بعمر

 أن : فقد ذكر اإلماميـة, أن لعامل االسم داللة نفسية ال ختفى عىل املتأملوال شك
معاوية استعمل مروان بن احلكم عىل املدينة وأمره أن يفـرض لـشباب قـريش ففـرض 

 ما : فقال. عيل بن احلسني: فقلت?ما اسمك( : فقال, فأتيته: فقال عيل بن احلسني,هلم
ً ما يريد أبـوك أن يـدع أحـدا مـن ولـده إال ? عيل وعيل: فقال. عيل: فقلت?اسم أخيك
 لو ولـد يل مائـة ألحببـت أن ال : فقال. ثم فرض يل فرجعت إىل أيب فأخربته?ًسامه عليا

ًأسمي أحدا منهم إال عليا ً()٤(. 
ًواعجبـا ألبيـك سـمى عليـا وعليـا( :ً أن يزيـدا قـال لـه:ويف رواية ً  إن أيب : فقـال?ً

 .)٥()ً فسمى باسمه مرارا,أحب أباه
 فقــد أورد اإلماميـة مــن ,فـال ينبغـي الغفلــة عـن هـذه احلقيقــة وأمهيتهـا يف الـرشع

ً ال نرى بأسا من ذكر بعضها ملا لـه ,طرقهم عن األئمة عرشات الروايات يف هذا الشأن
 ونبدأها هبذه الرواية التي تـدل عـىل عظـم األجـر الـذي جينيـه مـن ينحـل ,صلة بالباب

                                                 
 ).٢/٢١٧( كشف الغمة لألربيل )١(
 ).٤٨/٢٨٢(, بحار األنوار للمجليس )٣/٤١( كشف الغمة لألربيل )٢(
 ).٤٥٣( مقاتل الطالبيني )٣(
ــي )٤( ــوار للمجلــيس )٦/١٩( الكــايف للكلين ــة )٤٤/٢١١(, بحــار األن ــائل )٥/٤٤٣(, رشح اللمع , وس

, جــامع أحاديــث الــشيعة )١٥/١٢٨) (اإلســالمية(, وســائل الــشيعة )٢١/٣٩٥) (آل البيــت(الــشيعة 
, موسـوعة أحاديـث )١٠/٤٤٨, ٥/١٧٠(, مـستدرك سـفينة البحـار للـنامزي )٢١/٣٤٠(للربجودي 
, جـواهر التـاريخ للكـوراين )٥/٥٠٣( الرجال للـشاهرودي , مستدركات علم)١٢/٢٤٤(أهل البيت 

)٣/٣٧١.( 
, )٤١١(, العوامل للبحـراين )٣٢٩, ٤٥/١٧٥(, بحار األنوار للمجليس )٤/١٧٤( مناقب آل أيب طالب )٥(

 ).٢٥٣(, بالغة اإلمام عيل بن احلسني للحائري )١٠/٤٤٨(مستدرك سفينة البحار للنامزي 
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 ٢٣٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .ن من أسامء من له شأًأوالده اسام
 يف اإلسـالم ! جعلـت فـداك:×قيل أليب عبد اهللا ( :عن ربعي بن عبد اهللا قالف

 ? إي واهللا وهل الدين إال احلب: فقال?إنا نسمي بأسامئكم وأسامء آبائكم فينفعنا ذلك
 .)١()]٣١:آل عمران[ & h g f e d c b a ` _i * :قال اهللا

عىل من زعـم بـأن مـسألة التـسمية مـن املباحـات التـي ال فهذه الرواية وأمثاهلا رد 
 .يرتتب عليها حكم أو أجر

 ,أول مــا يــرب الرجــل ولــده أن يــسميه باســم حــسن( : قــال/وعــن أيب احلــسن 
 .)٢()فليحسن أحدكم اسم ولده

استحــسنوا أســامءكم فــإنكم ( :ص قــال رســول اهللا : قــال/وعــن أيب عبــد اهللا 
 وقـم يـا فـالن بـن فـالن ال نـور , فالن بن فـالن إىل نـورك قم يا,تدعون هبا يوم القيامة

 .)٣()لك
 , هو عدم اختيار أسامء أعـداء أهـل البيـت: وال شك أن أول مراتب االستحسان

 كراهـة :ً حتى عقدوا يف هذا أبوابا يف مصنفاهتم كباب,َّوهذا أمر مسلم به عند اإلمامية
                                                 

, )٢١/٣٣٦, ١٦/٢٠٩(, جـامع أحاديـث الـشيعة للربوجـردي )١٠١/١٣٠( بحار األنوار للمجليس )١(
, تفـسري نـور )١٦٨, ١/١٦٧(, تفـسري العيـايش )١٠/٤٤٧, ٥/١٧١(مستدرك سفينة البحار للنامزي 

 ).٨٤(, احلقوق االجتامعية ملركز الرسالة )٥/٨٣, ١/٣٢٧(الثقلني للحويزي للحويزي 
 ).٢٥/٣٩(, احلدائق النارضة للبحراين )٧/٤٣٧(م للطويس , هتذيب األحكا)٦/١٨( الكايف للكليني )٢(
, ريـــاض املـــسائل )٢٥/٣٩(, احلـــدائق النـــارضة ليوســـف البحـــراين )١/٤٤٨( هنايـــة املـــرام للعـــاميل )٣(

, هتـذيب )٦/١٨(, الكـايف للكلينـي )٤/٤٦١(, جامع املـدارك للخوانـساري )١٠/٥٠٤(للطباطبائي 
ــشي)٧/٤٣٧(األحكــام للطــويس  ــشيعة )٢١/٣٨٩(عة للحــر العــاميل , وســائل ال , جــامع أحاديــث ال

ــزان )١٢/٢٤٣(هلــادي النجفــي ) ع(, موســوعة أحاديــث أهــل البيــت )٢١/٣٣٢(للربوجــردي  , مي
 ).٨٣(, احلقوق االجتامعية ملركز الرسالة )٢/١٣٦٤(احلكمة ملحمد الريشهري 
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 ٢٤٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(‡التسمية بأسامء أعداء األئمة 
إن الــشيطان إذا ســمع « : قــال/روايــات عــدة كروايــة أيب جعفــر وذكــروا فيهــا 

 .)٢(»ًمناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال
ً حتى عقد علـامء الـشيعة أبوابـا كثـرية يف مـصنفاهتم يف ,والروايات يف الباب كثرية
 .)٣( فراجعها إن شئت,استحباب األسامء وكراهيتها

 يعرفـون قـدر خليفـة رسـول اهللا وكـذلك يًوالشك أن عليا وكذا أهـل بيتـه 
 وبالئهام لنرصة اإلسالم بام ال ^ ومنزلتهام وصحبتهام من رسول اهللا ,ابنته أم املؤمنني

 .ًخيفى عىل العدو فضال عن الصديق
 أو جـاء بـابن ,من جاء بمحمد أو دل عليه فله مائة بعـري( :فها هو أبو جهل يقول

 .)٤()أيب قحافة أو دل عليه فله مائة بعري
  . وصاحبه الصديق ورفيقه يف الغار ا سواء^فجعل مكافأة من دل عىل النبي 

 يف ص أوحـى إىل نبيـه حممـد Qوعىل ذكر قصة اهلجرة فقد ذكر اإلماميـة أن اهللا 
آمرك أن تستصحب أبا بكر فإنه إن آنسك وساعدك ووازرك وثبـت ( :قصة ليلة املبيت

 فقـال , ويف غرفاهتـا مـن خلـصائك,ن رفقائكعىل ما يعاهدك ويعاقدك كان يف اجلنة م
                                                 

 ).١٥/١٣٢(طربيس , مستدرك الوسائل للنوري ال)٢١/٣٩٨( وسائل الشيعة للحر العاميل )١(
, جــامع أحاديــث الــشيعة )٣٩٨, ٢١/٣٩٣(, وســائل الــشيعة للحــر العــاميل )٦/٢٠( الكــايف للكلينــي )٢(

, جملـة تراثنـا, )١٢/٢٤٤(هلادي النجفـي ) ع(, موسوعة أحاديث أهل البيت )٢١/٣٣٧(للربوجردي 
 ).١٧/٥٠(مؤسسة آل البيت 

ومابعـدها, مـستدرك الوسـائل للحـر ) ٢١/٣٩٢(تـسمية وسائل الشيعة أبـواب اسـتحباب ال: ً انظر مثال)٣(
, جـــامع أحاديـــث الـــشيعة )٦/١٩(, الكـــايف للكلينـــي, بـــاب األســـامء والكنـــى )١٥/١٢٩(العـــاميل 

 ).٢١/٣٣٣(للربوجردي 
 ).١٩/٤٠( بحار األنوار للمجليس )٤(
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 ٢٤١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , تطلــب كــام أطلــب! أرضــيت أن تكــون معــي يــا أبــا بكــر: أليب بكــرصرســول اهللا 
 قـال أبـو ? فتحمل عنـي أنـواع العـذاب,وتعرف بأنك أنت الذي حتملني عىل ما أدعيه

 أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب يف مجيعهـا أشـد عـذاب ال ينـزل ! يا رسول اهللا:بكر
َّ وكان يف ذلك حمبتك لكان ذلك أحب إيل من أن أتـنعم ,يل موت مريح وال فرج منجع

 ? وهل أنا ومايل وولـدي إال فـداؤك, وأنا مالك جلميع ممالك ملوكها يف خمالفتك,فيها
ً ال جرم أن اطلع اهللا عىل قلبك ووجد ما فيه موافقا ملا جـرى عـىل :فقال رسول اهللا ص

 وبمنزلـة الـروح مـن ,سمع والبرص والرأس مـن اجلـسد جعلك مني بمنزلة ال,لسانك
 .)١()البدن كعيل الذي هو مني كذلك
 فقد جاء عن الرضا عن أبيه عـن آبائـه عـن احلـسني بـن ,وعىل ذكر التشبيه باملنزلة

 وإن عمـر منـي بمنزلـة ,إن أبا بكر منـي بمنزلـة الـسمع{ :^ قال رسول اهللا :عيل قال
 .)٢(}لفؤاد وإن عثامن مني بمنزلة ا,البرص

 أبـا بكـر بنبيـني مـن أويل ^ِّفـال غرابـة أن يـشبه الرسـول وإذا كان األمـر كـذلك 
 .)٣( إبراهيم وعيسى: ومها,العزم

أبـو بكـر بـصوم وال ما سـبقكم { : كان يقول^ أن رسول اهللا اوعن سلامن 
 .)٤(}صالة ولكن بيشء وقر يف نفسه

                                                 
, )١/٤٥٧ (, مدينــة املعــاجز للبحــراين)١٩/٨٠(, بحــار األنــوار للمجلــيس )٤٦٥( تفــسري العــسكري )١(

 ).٣/٥٩٦(إثبات اهلداة 
, )٣/١٦٤(, تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )٢/٤٢٠(, الربهان )٢/٢٨٠( عيون أخبار الرضا )٢(

, ٦٧٢(, موسـوعة كلـامت احلـسني )٢/٦٧٢(, موسوعة اإلمام اجلـواد )٣٨٧(معاين األخبار للصدوق 
١٠٧٦.( 

 ) ١٩/٢٧٢( , بحار األنوار للمجليس)٢٧٤( أمايل الطويس )٣(
 ).٨٩ص(, جمالس املؤمنني للشوشرتي )٢/٥٥٩( طرائف املقال للربوجردي )٤(
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 ٢٤٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ال أحـل ( : كيف ال يقوهلا يف صاحب املوقف العظيم يوم حروب الردة حيث قال
 ,نكم وألجاهـد,ً وال أنقصكم شيئا مما أخذ منكم نبـي اهللا ص,عقدة عقدها رسول اهللا

 .)١() جلاهدتكم عليه^ًولو منعتموين عقاال مما أخذ منكم نبي اهللا 
 : أي−إنـا لنـرى أبـا بكـر أحـق النـاس هبـا  «: قـالاوعن عـيل بـن أيب طالـب 

 ولقـد أمـره رسـول اهللا , وإنا لنعرف لـه سـنه, وثاين اثنني, إنه لصاحب الغار−اخلالفة 
 .)٢(» بالصالة وهو حي^

 : فقال لـه. عىل جبل حراء إذ حترك اجلبل^ول اهللا كنا مع رس{ : قالاوعنه 
 .)٣(} فليس عليك إال نبي وصديق شهيد,قر

 وعـن املنكـر ,ًآن تاليارحم اهللا أبا بكر كان واهللا للقر «: قالبوعن ابن عباس 
ً وبـاملعروف آمـرا وبالليـل ,ً وعن الشبهات زاجـرا,ً ومن اهللا خائفا,ً وبذنبه عارفا,ًناهيا

ًقائام وبالنهار صائام ً فاق أصحابه ورعا وكفافـا,ً ً وسـادهم زهـدا وعفافـا,ً  فغـضب اهللا ,ً
 .)٤(»عىل من أبغضه وطعن عليه

 وربـى ابنـه , بعد وفاتهيبكر وقد تزوج عيل من أسامء بنت عميس زوجة أيب 
 .)٥(»هو ابني من ظهر أيب بكر «: وكان يقول,ًحممدا

                                                 
 ).٢٨/١١(, بحار األنوار للمجليس )٢٦٣( أمايل الطويس )١(
, الغـدير لألمينـي )٦/٨٤, ٢/٥٠(, رشح هنج البالغة البن أيب احلديـد )٤٧( السقيفة وفدك للجوهري )٢(

 ).٥/٣٤٠(م البحراين , غاية املرام هلاش)٨/٣٧, ٥/٣٥٦(
, بحــار )١/٣٢٦( , االحتجــاج للطــربيس)١٩٠(حتقيــق حممــد بــاقر األنــصاري  كتــاب ســليم بــن قــيس, )٣(

جلنـة احلـديث يف معهـد ) ع(, موسوعة كلـامت اإلمـام احلـسني )١٧/٢٨٨, ١٠/٤٠(األنوار للمجليس 
, حياة أمري املؤمنني )٤/٣١٧, ٣/٤٤٥(, تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )٢٢١ع, (باقر العلوم 

 ).٣/٢٨٢(عن لسانه ملحمد حممديان ) ع(
 ).١/١٨٧( مواقف الشيعة للميانجي )٤(
 ).١/٥٧٠( جممع البحرين للطرحيي )٥(
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 ٢٤٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ثم غـسلتها وكفنتهـا بعـد وفاهتـا ,وكان أبو بكر قد بعثها لرعاية فاطمة يف مرضها
 .ا

 اًويف هذا رد عـىل مـن زعـم أهنـا مرضـت وتوفيـت ودفنـت لـيال دون علمـه 
 .خلالف مزعوم بينهام

ًخماطبا عليا وفاطمة  افكيف ذلك وهو القائل  واهللا مـا تركـت الـدار  «:بً
 واألهــل والعــشرية إال ابتغــاء مرضــاة اهللا ومرضــاة رســوله ومرضــاتكم أهــل ,واملــال
 .)١(»البيت

ــة رســول اهللا  «:وقــال ــده لقراب ّ أحــب إيل مــن أن أصــل مــن ^والــذي نفــيس بي ُ
 .)٢(»قرابتي

 .)٣(»ًارقبوا حممدا يف أهل بيته «:وقال
ً له وتدليال عىل عظمة املواالة بيـنهام صـاهره وتـزوج ص اهللا ولشدة حب رسول

 .)٤( عىل خالف يف كتب التاريخ, وهلا من العمر ست أو سبع سنواتلابنته عائشة 
 الصديقة املربأة من فوق سبع سموات كام يف سـورة  هي أم املؤمننيلوعائشة 

 : قـالافعـن عـيل  ,ص وهي الغائبة احلـارضة يف قلبـه ,ًالنور تكذيبا ألهل اإلفك
                                                 

 ).٣١ص (, أحاديث فدك يف مصادر الفريقني ملحمد حياة األنصاري )٧/٣٤٠( االنتصار للعاميل )١(
ص (, أحاديث فدك يف مصادر الفـريقني لألنـصاري )١١/٤٤٥( سبل اهلدى والرشاد للصاحلي الشامي )٢(

 ). ٢/١٢٣(, املسانيد ملحمد حياة األنصاري )٨
ــى للطــربي )٣( ــائر العقب ــشريواين )١٨ص ( ذخ ــت لل ــل البي ــب أه ــاق احلــق )١٧٣ص (, مناق , رشح إحق

, )٢/٢٢١(, االنتــصار للعــاميل )١٤٧, ٣٣/١٤٦ احلاشــية, ٢٦/٢٢٣, ٥٤٢, ١٨/٥١٣(للمرعــيش 
 ). ٢٣٢ص (, عيل إمامنا وأبو بكر إمامكم للرضوي )١/٢٩٢(ئد اإلسالمية العقا

ــن شــهر آشــوب )٤( ــورى )١/١٧٣( مناقــب آل أيب طالــب الب ــوار للمجلــيس )٨٦(, إعــالم ال , بحــار األن
 . , املنتقى يف مولود املصطفى, حوادث السنة العارشة)٢٣٥, ٢٠٢, ٢٢/١٩١, ١٩/٢٣(
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 ٢٤٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 حتـى إذا فرغـت , فأتيت هبام فاطمة,ًدخلت السوق فابتعت حلام بدرهم وذرة بدرهم(
 أعـوذ : فخرجـت وهـو مـضطجع يقـول, لو أتيت أيب فدعوته:من اخلبز والطبخ قالت
 فاتكـأ عـيل ومـضينا نحـو , عنـدنا طعـام! يا رسـول اهللا: فقلت.ًباهللا من اجلوع ضجيعا

 .)١() اغريف لعائشة فغرفت: ثم قال, هلمي من طعامنا: فلام دخلنا قال,فاطمة
ًاسـكت مقبوحـا « : أنه سـمع رجـل يـسب عائـشة فقـالاوعن عامر بن يارس 

 .)٢(» يف الدنيا واآلخرة^ واهللا إهنا لزوجة رسول اهللا ,ًمنبوحا
 فكن هيبن لياليهن هلا كام , ريض اهللا عنهن يعلمن شدة حبه هلاصوكان أزواجه 
}  * : وآية التخيري هي قوله تعاىل,)٣( زمعة بعد نزول آية التخيريفعلت سودة بنت

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
« ª ©  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

¼ » º & ]٢٩ − ٢٨:األحزاب[. 
 فدل ذلك عىل أهنـا معـه يف الـدار ,ل مل يطلق عائشة ^ومعلوم أن رسول اهللا 

 !! فتدبر.اآلخرة
 فــاخرتن اهللا , ملكــان عائــشة^إنــام خــري رســول اهللا « : قــال/وعــن الــصادق 

 .)٤(»ص ومل يكن هلن أن خيرتن غري رسول اهللا ,ورسوله
                                                 

, رشح إحقـاق احلـق )١٨/٣٠, ١٧/٢٣٢(بحـار األنـوار للمجلـيس , )٢٣٥( قرب اإلسـناد للحمـريي )١(
)٣٢/٢٨١, ٢٥/٣٥٥.( 

 ).٢/٩٢٤( الغارات للثقفي )٢(
ــورى )٣( ــان للطــربيس )١/٢٨٠( إعــالم ال ــوار للمجلــيس )٨/٣٦٦(, جممــع البي , ٢٢/١٨٢(, بحــار األن

٢٠٥.( 
ــي )٤( ــايف للكلين ــوار للمجلــيس )٦/١٣٩( الك ــارضة , احلــدائق )٢٢/٢١٣(, بحــار األن , )٢٥/٢٢٣(الن

, جـامع أحاديـث الـشيعة )٢٢/٩٢) (آل البيـت(, وسائل الشيعة )٣٢/٧٠(جواهر الكالم للجواهري 
 ).٢٢/٩١(للربجودي 
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 ٢٤٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

حدثني أيب أن أبا ذر « :وروى الصادق عن أبيه عن عيل بن احلسني رمحهم اهللا قال
ل بـه  فأرسـ, يف مرضه الذي قبض فيه إذ دعـا بالـسواك^ دخلت عىل رسول اهللا :قال

 : ويقـول بـذلك, ثم أيت به فجعـل يـستاك بـه, لتبلينه يل بريقك ففعلت:إىل عائشة فقال
 .)١(»ريقي عىل ريقك

ــة إذا أن ســمى بعــض األئمــة رمحهــم اهللا بنــاهتم بعائــشة َّفــال غراب  ,)٢( كالكــاظم,ً
 !!ً فتأمل هذا أيضا; رمحهم اهللا)٤( واهلادي,)٣(والرضا

 :االكالم يف الشبهات حول الصديق 
 :من هذه الشبهات آية الغار

¥ ¦  * :قد زعم البعض أن قوله تعاىل( :/يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

¬ « ª © ¨ §® & ]فإن , ال يدل عىل إيامن أيب بكر]٤٠:التوبة 
± µ ´ ³ ² ° * :الصحبة قد تكون من املؤمن والكافر كام قال تعاىل
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 ).٢١٢(اجلعفريات ) ١٦/٤٣٤( مستدرك الوسائل للحر العاميل )١(
األنــوار , )٣٠١(, إعــالم الــورى )٣٢٠, ٣٠٣, ٤٨/٢٨٧(, بحــار األنــوار للمجلــيس )٣٢٣( اإلرشــاد )٢(

ــة  ــة )١/٣٨٠(النعامني ــد الرجالي ــصباغ )١/٤٢٤(, الفوائ ــن ال ــة الب ــصول املهم , رشح )٢/٩٦١(, الف
 ).٣٣/٨٣٢(إحقاق احلق 

, اإلمامـة وأهـل البيـت ملحمـد )٤٩/٢٢٢(, بحـار األنـوار للمجلـيس )٣/١١٣( كشف الغمـة لألربـيل )٣(
مـــام الرضـــا للعطـــاردي , مـــسند اإل)٢٨/٦٨٣(, رشح إحقـــاق احلـــق للمرعـــيش )٣/١٦٥(مهـــران 

 ).١/٥٢(, موسوعة اإلمام اجلواد )١/١٤٠(
, )٢/٣٦(, أعيـان الـشيعة )٥٠/٢٣١(, بحار األنوار للمجليس )٣١٤(, اإلرشاد )٣٤٩( إعالم الورى )٤(

 ).٤١٠(, دالئل اإلمامة للطربي )١٩/٦٢٣(إحقاق احلق للتسرتي 
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 ٢٤٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

Û Ú Ù Ø M L K J I H G F E D C B A & 
] \ [ ^ _ ` f e d c b a  * : إىل قوله]٣٥−٣٢:الكهف[

g & ]اآلية]٣٧:الكهف . 
 داللـة  معلوم أن لفظ الصاحب يف اللغة يتناول من صحب غريه لـيس فيـه:فيقال

بمجرد هذا اللفظ عىل أنه وليـه أو عـدوه أو مـؤمن أو كـافر إال ملـا يقـرتن بـه وقـد قـال 
 وهـو يتنـاول الرفيـق يف الـسفر ]٣٦:النساء[ & z y x } * :تعاىل

 . وليس فيه داللة عىل إيامن أو كفر,والزوجة
 ]٢−١:النجم[ & D C B A J I H G F E * :وكذلك قوله تعاىل

 لكونه صحب البـرش ص املراد به حممد ]٢٢:التكوير[ & z y } | * :وقوله
فإنه إذا كان قد صحبهم كان بينه وبينهم من املشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا عنه ما جاءه 

 مل يـصحبهم من الوحي وما يسمعون به كالمه ويفقهـون معانيـه بخـالف امللـك الـذي
ً وأيضا قد تضمن ذلك أنـه بـرش مـن جنـسهم وأخـص مـن ,فإنه ال يمكنهم األخذ عنه

| { ~ � ¡ ¢  * :ذلك أنه عريب بلساهنم كام قـال تعـاىل

 فإنـه ]٤:إبـراهيم[ & l k j i h g f * : وقال]١٢٨:التوبة[ & £
ًد تعلم لساهنم وأمكنه أن خيـاطبهم بلـساهنم فريسـل رسـوال إذا كان قد صحبهم كان ق

 .بلساهنم ليتفقهوا عنه
 وهـذا بخـالف ,فكان ذكـر صـحبته هلـم هنـا عـىل اللطـف هبـم واإلحـسان إلـيهم

 وقول النبي ]٤٠:التوبـة[ & ®¨ © ª » ¬ * :إضافة الصحبة إليه كقوله تعاىل
 نفيس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مـد ال تسبوا أصحايب فوالذي{ :ص
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 ٢٤٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فـإن . وأمثـال ذلـك)٢(}هـل أنـتم تـاركو يل صـاحبي{ : وقولـه)١(}أحدهم وال نصيفه
 وذلـك ال ,إضافة الصحبة إليه يف خطابه وخطاب املسلمني تتضمن صـحبة مـواالة لـه

 .يكون إال باإليامن به فال يطلق لفـظ صـاحبه عـىل مـن صـحبه يف سـفره وهـو كـافر بـه
 فأخرب ]٤٠:التوبة[ & ®¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ * :والقرآن يقول فيه

ذا املعية تتضمن النرص والتأييـد وهـو إنـام ينـرصه  وه,الرسول أن اهللا معه ومع صاحبه
ً فيمتنع أن يكون اهللا مؤيـدا لـه ولعـدوه معـا ولـو كـان مـع ,عىل عدوه وكل كافر عدوه ً

عدوه لكان ذلك مما يوجب احلزن ويزيل السكينة فعلم أن لفظ صاحبه تضمن صـحبة 
 عـىل أنـه وليـه  دليـل& ¨ © * :ً وأيضا فقولـه,والية وحمبة وتستلزم اإليامن له وبه
 ولـو كـان عـدوه & ®¨ © ª » ¬ * :ًوإنه حزن خوفا من عدومها فقال لـه

 ال حتـزن إن اهللا معنـا ألن كـون اهللا :لكان مل حيزن إال حيث يتمكن من قهره فال يقال له
 وكونه مـع عـدوه ممـا يـسوءه فيمتنـع أن جيمـع بيـنهام ال سـيام مـع ,مع نبيه مما يرس النبي

z } | { ~ � ¡ ¢ £  * :ولـه ثـم ق& ¨ © * :قوله

 ونرصه ال يكون بأن يقـرتن بـه عـدوه وحـده وإنـام يكـون بـاقرتان ,]٤٠:التوبـة[ & ¤
 فكيف ال ينرص عـىل الـذين كفـروا مـن يكونـون قـد لزمـوه ومل ,وليه ونجاته من عدوه

ًيفارقوه ليال وال هنارا وهم معه يف سفره ً. 
 أخرجوه يف حال كونـه : أي, الضمري يف أخرجه حال من& ~ � * :وقوله

 فإنـه يمتنـع ,نبيا ثاين اثنني فهو موصوف بأنه أحد االثنني فيكون االثنان خمرجني مجيعا
أن خيرج ثاين اثنني إال مع اآلخر فإنه لو أخرج دونه مل يكن قـد أخـرج ثـاين اثنـني فـدل 

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).٣٦٦١( أخرجه البخاري برقم )٢(
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 ٢٤٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ه يف حال كونه معه فلزم أن  فأخرجوه مصاحبا لقرين,عىل أن الكفار أخرجوه ثاين اثنني
يكونوا أخرجومها وذلـك هـو الواقـع فـإن الكفـار أخرجـوا املهـاجرين كلهـم كـام قـال 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬  * :تعــــــــــــــــاىل
 E D C B AF J I H G * : وقال تعـاىل]٨:احلـرش[ & ®

L K W V U T S R Q P O N MX & ]٤٠−٣٩:احلــــــــج[ 
` n m l k j i h g f e d c b a  * :وقــــــال

op & ]وذلك أهنم منعوهم أن يقيمـوا بمكـة مـع اإليـامن وهـم ال يمكـنهم ]٩:املمتحنة 
 وهــذا يــدل عــىل أن الكفــار أخرجــوا ,تــرك اإليــامن فقــد أخرجــوهم إذا كــانوا مــؤمنني

 .ًم ال من كان كافرا منهم والكفار إنام أخرجوا أعداءه,صاحبه كام أخرجوه
 .فهذا يدل عىل أن صحبته صحبة مواالة وموافقة عىل اإليامن ال صحبة مع الكفر

ً هذا يدل عىل أنه كان مظهرا للموافقة وقد كان يظهر املوافقة له من كان :وإذا قيل
ًيف الباطن منافقا وقد يدخلون يف لفظ األصحاب يف مثل قوله ملا استؤذن يف قتل بعض 

 فدل عـىل أن هـذا اللفـظ )١(}ًال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه{ :نافقني قالامل
 قد ذكرنا فيام تقدم أن املهاجرين مل يكن : قيل.قد كان الناس يدخلون فيه من هو منافق

لـني بالنـسبة إىل املـؤمنني وأكثـرهم  وينبغي أن يعرف أن املنافقني كـانوا قلي,فيهم منافق
ً ال يعـرف كـال مـنهم صانكشف حاله ملا نزل فيهم القرآن وغري ذلك وإن كان النبـي 

ً والعلـم يكـون الرجـل مؤمنـا يف البـاطن أو ,بعينه فالذين بارشوا ذلـك كـانوا يعرفونـه
ًهيوديا أو نرصانيا أو مرشكا أمر ال خيفى مع طول املبارشة ً حـد رسيـرة إال  فإنه ما أرس أ,ً

 .أظهرها اهللا عىل صفحات وجهه وفلتات لسانه
                                                 

 .بق خترجيه س)١(
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 ٢٤٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

G  * وقال ]٣٠:حممد[& E D C B AF * :وقال تعاىل

J I HK & ]وأما بالسيام , فاملضمر للكفر ال بد أن يعرف يف حلن القول]٣٠:حممد 
x w | { z y  * : وقد قال تعاىل,فقد يعرف وقد ال يعرف

~ }�£ ¢ ¡ ¤« ª © ¨ § ¦ ¥ ¬ & ]١٠:املمتحنة[. 
 والـذين يعظمهـم املـسلمون عـىل صوالصحابة املذكورون يف الرواية عن النبي 

 ,ً ومل يعظــم املــسلمون وهللا احلمــد عــىل الــدين منافقــا,الــدين كلهــم كــانوا مــؤمنني بــه
 أحـوال قلبـه مـن مواالتـه ومعاداتـه وفرحـه واإليامن يعلم من الرجـل كـام يعلـم سـائر

 واألمــور ,وغــضبه وجوعــه وعطــشه وغــري ذلــك فــإن هــذه األمــور هلــا لــوازم ظــاهرة
 ونحـن , وهذا أمر يعرفه النـاس فـيمن جربـوه وامتحنـوه,ًالظاهرة تستلزم أمورا باطنة

ًنعلم باالضطرار أن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبا سـعيد اخلـدري وجـابرا 
 فكيـف ال يعلـم ,و نحوهم كانوا مؤمنني بالرسول حمبني له معظمني له ليسوا منـافقنيأ

ذلك يف مثل اخللفاء الراشدين الذين أخبارهم وإيامهنم وحمبتهم ونـرصهم لرسـول اهللا 
 . قد طبقت البالد مشارقها ومغارهباص

ن ً وال جيعـل وجـود قـوم منـافقني موجبـا للـشك يف إيـام,فهذا مما ينبغي أن يعـرف
 بل نحن نعلم بالرضورة إيامن سعيد بن املسيب ,هؤالء الذين هلم يف األمة لسان صدق

واحلسن وعلقمة واألسود ومالك والشافعي وأمحد والفـضيل واجلنيـد ومـن هـو دون 
ــاه مــن  ــري ممــن بارشن ــامن كث ــم إي ــصحابة ونحــن نعل ــامن ال ــم إي هــؤالء فكيــف ال يعل

 .األصحاب
 هذا املوضع وبـني أن العلـم بـصدق الـصادق يف وقد بسط الكالم عىل هذا يف غري

أخبــاره إذا كــان دعــوى نبــوة أو غــري ذلــك وكــذب الكــاذب ممــا يعلــم باالضــطرار يف 
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 ٢٥٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

مواضع كثرية بأسباب كثرية وإظهار اإلسالم من هذا البـاب فـإن اإلنـسان إمـا صـادق 
 .وإما كاذب

لـم بـني العلـامء فيـه ً ويقال ثانيا وهو مـا ذكـره أمحـد وغـريه وال أعً,فهذا يقال أوال
 وذلــك ألن املهــاجرين إنــام هــاجروا ;ً أن املهــاجرين مل يكــن فــيهم منــافق أصــال:ًنزاعــا

باختيارهم ملا آذاهم الكفار عىل اإليامن وهم بمكـة مل يكـن يـؤمن أحـدهم إال باختيـاره 
بل مع احتامل األذى فلم يكن أحـد حيتـاج أن يظهـر اإليـامن ويـبطن الكفـر ال سـيام إذا 

 ولكــن ملــا ظهــر اإلســالم يف قبائــل , إىل دار يكــون فيهــا ســلطان الرســول عليــههــاجر
 ألن املـؤمنني ;األنصار صار بعض من مل يؤمن بقلبـه حيتـاج إىل أن يظهـر موافقـة قومـه

 عامـة :ً ويقـال ثالثـا.صار هلم سلطان وعز ومنعة وصار معهم السيف يقتلون من كفـر
 فالرسـول ,ة يتبـني لـه صـداقته مـن عداوتـهعقالء بني آدم إذا عارش أحدهم اآلخر مـد

يصحب أبا بكر بمكة بـضع عـرشة سـنة وال يتبـني لـه هـل هـو صـديقه أو عـدوه وهـو 
 .جيتمع معه يف دار اخلوف وهل هذا إال قدح يف الرسول

 , مجيع الناس كانوا يعرفون أنه أعظم أوليائه مـن حـني املبعـث إىل املـوت:ثم يقال
 وبـذل ,ال األحرار ودعـا غـريه إىل اإليـامن بـه حتـى آمنـوافإنه أول من آمن به من الرج

 وكان خيرج معه إىل ,أمواله يف ختليص من كان آمن به من املستضعفني مثل بالل وغريه
 كل يـوم إىل بيتـه إمـا غـدوة وإمـا ص ويأيت النبي ,املوسم فيدعو القبائل إىل اإليامن به

ة فلقيـه ابـن الدغنـة أمـري مـن أمـراء عشية وقد آذاه الكفار عىل إيامنه حتى خرج من مك
 فهل يشك مـن لـه أدنـى مـسكة , وحديثه مما ال خيفى, إىل أين:العرب سيد القارة وقال

من عقل أن مثل هذا ال يفعله إال من هو يف غاية املواالة واملحبـة للرسـول وملـا جـاء بـه 
 أموالـه عـىل وأن مواالته وحمبته بلغت به إىل أن يعادي قومه ويصرب عـىل أذاهـم وينفـق

ً وكثري من الناس يكون مواليا لغـريه لكـن ال يـدخل ,من حيتاج إليه من إخوانه املؤمنني
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 ٢٥١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فأما ,معه يف املحن والشدائد ومعاداة الناس وإظهار موافقته عىل ما يعاديه الناس عليه
 وقد صرب عىل أذى املعادين ,إذا أظهر اتباعه وموافقته عىل ما يعاديه عليه مجهور الناس

 ألنـه مل ;وبذل األموال يف موافقته من غري أن يكون هناك داع يدعو إىل ذلك مـن الـدنيا
حيصل له بموافقته يف مكة يشء من الدنيا ال مال وال رياسة وال غري ذلك بـل مل حيـصل 

 واإلنسان قد يظهر موافقتـه للغـري إمـا لغـرض ,له من الدنيا إال ما هو أذى وحمنة وبالء
 وهـذا كلـه ,آخر يناله بذلك مثل أن يقـصد قتلـه أو األحتيـال عليـهيناله منه أو لغرض 

 كـانوا مـن أعظـم النـاس صًكان منتفيا بمكة فإن الـذين كـانوا يقـصدون أذى النبـي 
 ومل يكونوا , ومل يكن هبم اتصال يدعو إىل ذلك ألبتةصعداوة أليب بكر ملا آمن بالنبي 

 ص ومل يكن حيـصل للنبـي , عىل ذلكحيتاجون يف مثل ذلك إىل أيب بكر بل كانوا أقدر
ًأذى قط من أيب بكر مع خلوته به واجتامعه به ليال وهنارا ومتكنه ممـا يريـد املخـادع مـن  ً

ً وأيضا فكان حفـظ اهللا لرسـوله ومحايتـه لـه يوجـب أن ,إطعام سم أو قتل أو غري ذلك
ًيطلعه عىل ضمريه السوء لو كان مضمرا له سوءا وهو قد أطلعه اهللا عىل  ما يف نفس أيب ً
 وكـذلك أطلعـه ,ًعزة ملا جاء مظهرا لإليامن بنية الفتك به وكـان ذلـك يف قعـدة واحـدة
 وأطلعـه عـىل مـا يف ,عىل ما يف نفس احلجبي يوم حنني ملا اهنزم املسلمون وهم بالسوأة

 وأطلعـه اهللا عـىل ,نفس عمري بن وهب ملا جاء من مكة مظهرا لإلسالم يريد الفتـك بـه
ًيف غزوة تبوك ملا أرادوا أن حيلوا حـزام ناقتـه وأبـو بكـر معـه دائـام لـيال وهنـارا املنافقني  ً ً

ًحرضا وسفرا يف خلوته وظهوره  ويوم بدر يكـون معـه وحـده يف العـريش ويكـون يف ,ً
 ال يعلم ضمري ذلك قط وأدنـى مـن لـه نـوع فطنـة يعلـم ص والنبي ,قلبه ضمري سوء

 وصـديقه إال مـن هـو مـع صذلـك بـالنبي  فهل يظـن ,ذلك يف أقل من هذا االجتامع
ًفرط جهله وكامل نقص عقله من أعظم النـاس تنقـصا للرسـول وطعنـا فيـه وقـدحا يف  ً ً

 عـدو عاقـل خـري مـن :ً فإن كان هذا اجلاهل مع ذلك حمبا للرسول فهو كام قيل,معرفته
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 ٢٥٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١( )صديق جاهل
ــضا أن القــول ــردود أي ــه تعــاىل:ًومــن ال ــة قول ــا عالق  & ¨ © ª » * : م

 إذ كيف يثبت أن حزنه كان هللا أم لنفـسه أم ! فال دليل فيها عىل مدعى القائل,]٤٠:التوبة[
  .خلوف عىل حياته أم عىل مصلحة معينة

 لـو كـان هـو حيـزن :ً أن احلزن كان لنفسه أو خوفا عىل حياته فـأقول لـك:وقولك
 وملا عادى ,ً أصالصهاجر مع الرسول عىل حياته ومصلحته أكثر من حزنه للدين ملا 

 ولو كان حزنه عىل ماله أكثر ,قومه حتى أخرجوه من قبل من مكة وأرجعه ابن الدغنة
ولو مل يكن حزن أيب بكر عىل .من الدين ملا اشرتى من أسلم من العبيد وأعتقهم كبالل

 ملـن صـلح  ألن هـذا ال يكـون إال;الدين ملا كان اهللا معه ومع رسوله معية تأييـد ونـرص
 ألن اهللا قال ملوسى وهارون ملا خافـا مـن ; وهذه شهادة اهللا لصالح قلب الصديق,قلبه

ـــــوده ـــــون وجن  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ° ¯ ®± ³ ² » ¬ * :فرع
¶ µ ´ & ]فالرسـول . واهللا ال يكـون مـع أعدائـه وإنـام مـع أوليائـه]٤٦−٤٥:طه 

 هل أنتم أعلم من اهللا . إن اهللا معنا: معي وإنام قال ال حتزن إن اهللا: مل يقل أليب بكرص
 !?بقلوب عباده

ًوزعموا أيضا أنه مل ينزل اهللا الـسكينة عـىل أيب بكـر وخـص الـسكينة رسـوله دون 
 , علـيهام: ومل يقـل]٤٠:التوبـة[ & ¯ ° ± ² * : إذ قال تعـاىل,صاحبه

  .فلو كان له فضل لكانت هذه
 تعـود عـىل الرسـول )عليـه( : إن قولـه تعـاىل: ومـن قـال!!!ا سـبحان اهللا ي:فأقول
 مل تـزل ص فالرسـول .بل تعود عىل الصديق بقرينة واضحة ملن له قلب سليم!?ص

                                                 
 ).٤٧٩−٨/٤٧٠( منهاج السنة )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢٥٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فعلمنا أهنا نزلت عـىل الـذي حيتـاج إليهـا وهـو أبـو .السكينة معه والسكينة كانت عليه
  .ابكر صديق هذه األمة 
 إن هـذه اآليـة : ولكن نقـول, ننكر أنه كان من املؤمنني نحن ال:أما قول الطاعنني
 .ليس فيها فضيلة له

 ويف اآلية إثبات معية اهللا اخلاصـة ونـرصته , أنه معه ومع رسوله: يقول اهللا:فأقول
 بـل ذكـره لـه يف كتابـه يقرأهـا املـسلمون , وسامه اهللا صاحبه عىل وجه الثناء واملدح,هلام

 فإهنـا ال تعمـى األبـصار ولكـن تعمـى ,ي أعظـم فـضيلةآناء الليـل وأطـراف النهـار هـ
 .القلوب التي يف الصدور
 عندما صحب أبا بكر معه كان بدافع اخلـوف ص إن الرسول :أما قول الطاعنني

عىل الدين والنفس ألن الرسول يعلم أن أبا بكر سوف يبـيح بـرس اهلجـرة ويـدل كفـار 
ًا للدين والرسالة اإلسالمية مـن قريش ويعرفهم بطريق النبي فلذا اصطحبه معه حفاظ

  !خيانة أيب بكر
 وإنام ذهب مع النبي , بسالسل يسحبه معهص إن أبا بكر مل يأته الرسول :فأقول
 فـأبو بكـر كـان يـستطيع أن يعتـذر عـن اهلجـرة .ً طواعية طمعا يف األجر والثوابص

مـن  ولـيس مـن املعقـول أن يعـادي أبـو بكـر قومـه بـسبب أن آ.بأي حجة مـن احلجـج
 وليس من املعقول أن يشرتي أبو بكـر العبيـد الـذين .بالرسول ثم هو يدل الكفار عليه

 .أسلموا ويعتقهم ليقوي هذا الدين ثم بعـد ذلـك خيـون الـذي أتـى الـدين مـن طريقـه
 ?فأين العقول

 فإن كـان طاعـة مل يكـن للنبـي , أن احلزن هنا إما طاعة أو معصيةوالرد عىل القول
 وال قرينة عـىل كونـه ,ن معصية فتستحق النهي فال فضيلة له فيها أن يمنعه وإن كاص
 ال : كـان يقـولص بحزن أيب بكـر ليقـال أن النبـي ص وال يقاس حزن النبي ,طاعة
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 ٢٥٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وغريها ألن النبـي ]٦٥:يـونس[ & e d cf * ,حتزن إليناسه كام قال اهللا لنبيه
عوائـق أمـام دعوتـه واملوانـع التـي تعـرتض  إنام كان حيزن من أجل مـا يـراه مـن الص

 .طريق انتشار الدين
 ألنـه إن كـان ; واهللا هذا مـن أعجـب مـا سـمعت يف التفريـق بـني األمـرين:فأقول

 حيزن من أجل ما يراه من العوائق أمام دعوته فكـذلك أبـو بكـر هـذا الـذي صالنبي 
ب أيب بكـر مـا مل  وهذا تقسيم وتفريق عجيب كأن الطـاعنون يعلمـون مـا يف قلـ,أحزنه

ًيعلمه الرسول وهو معه وهم مل يروه أصال فمن أين لكم القدرة عىل علم الغيب الذي 
 ثم إنه لو كان حزن أيب بكر حزن معصية لنصحه الذي ال ينطـق عـن ?!?اختص اهللا به

 إن اهللا معـي : ولقال]٤٠:التوبـة[ & ®ª » ¬ * :اهلوى ألنه ال يقر املنكر وملا قال له
² ³ ´  * : ال يقول بـأن اهللا مـع أعدائـه أبـدا قـال تعـاىلصألن الرسول 

¶ µ & ]ولـذلك عاتـب اهللا . ومل يدخل فرعون يف معية اهللا ألنه من أعدائه]٤٦:طه 
z y x w v u } |  * :مجيع اخللق يف نبيه إال أبا بكـر فقـال

 فاخلطــاب والعتــاب يف قولــه ]٤٠:التوبــة[ & { ~ � ¡ ¢ £ ¤
* v u &وكـذلك ال & ~ � * : ال يدخل فيه أبو بكر ألنه قـال بعـدها 

 ألنـه معــه ولــيس مــع الكفــار يف & } | { * :يـدخل أبــو بكــر يف قولــه
 وكـذلك لـه فـضيلة أن اهللا ص فعلم من هذا أن الصديق نصري مـؤمن بالرسـول .مكة

  .استثناه من العتاب
 وأمـا قـول أهـل ,ص أن السكينة إنـام نزلـت عـىل رسـول اهللا : قول الطاعنني أما

ً ال حيتاج إىل السكنية يعني أنه ال تنزل عليه سكينة أصال إذ هو غري صالسنة أن النبي 
 : كقولـه تعـاىلص فام هو ردك عىل وجود آيات إنزال السكينة عىل الرسـول ?حمتاجها

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢٥٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

* q p o n m l k & ]فهذه السكينة نزلـت عـىل ,]٢٦:الفـتح 
  .ً فهل كان حمتاجا إىل سكينة لينزهلا اهللا عليه,االسم دون الضمري
¯ ° ± ² ³ ´  * : أن قولــه تعــاىلًوزعمــوا أيــضا

¶ µ & ]إن كان أبو بكر هو صاحب الـسكينة فهـو صـاحب اجلنـود ويف ]٤٠:التوبة 
 ! من النبوة9نبي هذا االدعاء إخراج لل

 يف موضعني كان معه قـوم مؤمنـون 9عىل أن اهللا تعاىل أنزل السكينة عىل النبي 
r q p o n m l k  * :فــرشكهم فيهــا فقــال تعــاىل

t s & ]ــــــتح ــــــال]٢٦:الف ª » ¬ ® ¯ ° ±  * : وق
µ ´ ³ ² & ]ــة ص نبيــه يف هــذا املوضــع  وملــا كــان اهللا تعــاىل خــ]٢٦:التوب

بالسكينة فلو كان معه مؤمن لرشكه معه يف السكينة كام رشك مـن ذكرنـا قبـل هـذا مـن 
  !!!املؤمنني فدل إخراجه من إنزال السكينة عليه عىل خروجه من اإليامن

 بام أنك تشرتط إنزال السكينة عـىل الرسـول واملـؤمنني يف اجـتامعهم فقـط :فأقول
\ [ ^  * ....]١:الفــتح[ & F E D C B A * :عــاىلفــامذا ســتفعلون بقولــه ت

b a ` _ & ]فهنــا ملــاذا مل يــذكر إنــزال الــسكينة عــىل الرســول]٤:الفــتح ?! 
ـــــاىل ـــــال تع _ ` j i h g f e d c b a ~ * :وق

n m l k & ]الـسكينة عـىل الرسـول  فهنـا ملـاذا مل يـذكر إنـزال ]١٨:الفتح
  !? من اإليامن ألن اهللا مل ينزل عليه السكينةص فهل ستخرجون الرسول !?ص

ومن الشبهات األخرى عـىل تفـنن الـبعض يف رصف هـذه الفـضيلة عـن الـصديق 
 فهـو إخبـار عـن , وجعل أبا بكـر معـه ثانيـه9إن اهللا تعاىل ذكر النبي ( : قوهلما
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 ٢٥٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً فنحن نعلم رضورة أن مؤمنا !? يف ذلك من الفضل فام, ولعمري لقد كانا اثنني,العدد
ً أو مؤمنا وكافرا,ًومؤمنا  ).ً اثنان فام أرى لكم يف ذلك العدد طائال تعتمدونه,ً

 , قد علمنا أن اهللا سبحانه وصف الكثـرة ونـسبها إىل الكفـر أو اتبـاع اهلـوى:أقول
 :لكـن قولـه تعـاىلوقد علمنا أنـه وصـف القلـة ونـسبها إىل اإليـامن والـشواهد كثـرية و

 ليس إخبار عن العدد كام يقوله الطاعنون بل لبيان انفـصال ]٤٠:التوبـة[ & ~ � *
z y x w v u } |  * :الكفــــر واإليــــامن لقولــــه تعــــاىل

 فالكفر يف كفة واإليـامن يف كفـة & ~ � ¡ ¢ £ ¤ * ثم & {
 أخربنـا ثابـت عـن أنـس أن أبـا :ال حدثنا مهام ق: حدثنا عفان قال:أخرى ويف احلديث
لــو أن أحــدهم نظــر إىل قدميــه { : ونحــن يف الغــارص قلــت للنبــي :بكــر حدثــه قــال

 فـإن كــان اهللا )١(} يـا أبـا بكــر مـا ظنـك بـاثنني اهللا ثـالثهام: فقـال,ألبـرصنا حتـت قدميـه
 !!!?سبحانه ثالثهام ومل يكن هذا فضل فلعمري ما عساه يكون

 فإنه كاألول ألن املكان جيمع ,إنه وصفهام باالجتامع يف املكان( :ويقول الطاعنون
 ص فــإن مــسجد النبــي :ً وأيــضا,الكــافر واملــؤمن كــام جيمــع العــدد املــؤمنني والكفــار

Q: *  Ï ويف ذلـك يقـول اهللا ,نني واملنافقني والكفـار وقد مجع املؤم,أرشف من الغار

Ô Ó Ò Ñ Ð Ú Ù Ø × Ö Õ & ]فــــإن :ً وأيــــضا,]٣٧−٣٦:املعــــارج 
 واملكان ال يدل عىل , والكلب, والبهيمة, والشيطان, قد مجعت النبي×سفينة نوح 

 !!!). فبطل الفضل,ما أوجبت من الفضيلة
 هل اجتمع رسـول اهللا مـع أيب بكـر الـصديق يف ..اع االجتامع بعد ذكر أنو:فأقول

الغار بـصفته مـؤمن مـع كـافر أم مـؤمن مـع مـؤمن أم مـؤمن مـع منـافق أم رسـول مـع 
                                                 

 ).٢٣٨١(, ومسلم برقم )٤٦٦٣( رواه البخاري برقم )١(
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 ٢٥٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وهل يطبق هـذا الكـالم يف اجـتامع رسـول اهللا مـع عـيل أو مـع فاطمـة أو مـع !!?هبيمة
 !!!?احلسن أو احلسني

 : رجل آخرالغار وإنامصاحب  مل يكن اشبهة أن الصديق 
 مل يكن ص إن الذي كان يف الغار مع النبي :ومن الشبهات قول بعض املعرصين

 . وإنام رجل آخراأبو بكر الصديق 
 :واجلواب

 هو صاحب اهذه بعض الروايات من طرق اإلمامية يف إثبات كون الصديق 
 .ً ففي إيرادها غنى عن تفنيد هذه الشيهة,الغار

 : أين كنت حيث ذكر اهللا تعاىل نبيه وأبـا بكـر فقـال:نيقال ابن الكواء ألمري املؤمن
* ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~® & 
ويلك يا ابن الكواء كنت عىل فـراش رسـول اهللا  «:× فقال أمري املؤمنني ?]٤٠:التوبة[

^«)١(. 
غـار معـه  وكونه يف ال, فغري مدفوع9أما خروج أيب بكر مع النبي ( :وقال املفيد

 .)٢() واستحقاق اسم الصحبة معروف,غري جمحود
 إن مل تنرصوا النبي : أي]٤٠:التوبة[ & y x w v u * :قوله تعاىل

 ]٤٠:التوبـة[ & z } | { * عىل قتال العدو فقد فعـل اهللا بـه النـرص 9
                                                 

 − ١( قطــب الــدين الراونــدي −, اخلــرائج واجلــرائح )٥٨ص ( خــصائص األئمــة للــرشيف الــريض )١(
  الـسيد هاشـم البحـراين−ملعـاجز , مدينـة ا)١٦١ /١( الـسيد هاشـم البحـراين −, حلية األبرار ٢١٥ص

 الــسيد هاشــم −, غايــة املــرام )٤٣٠) /٧٦, ٣٣ /١٩( العالمــة املجلــيس −, بحــار األنــوار )١/٤٦١(
 ).٢٣ /٤(البحراين 

 ).١٨٦ – ١٨٥:ص( اإلفصاح للمفيد )٢(
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 ٢٥٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أنـه : يعنـي]٤٠:التوبـة[ & ~ � ¡ ¢ £ ¤ *من مكة فخرج يريد املدينـة 
¥  * وهو جبل بمكة , وأراد به هنا غار ثور,كان هو وأبو بكر يف الغار ليس معهام ثالث

ـــة[ & ¦ §  & ¨ © * : أليب بكـــر9 أي إذ يقـــول الرســـول ]٤٠:التوب
 , عامل بحالنا, يريد أنه مطلع علينا]٤٠:التوبة[ & ®¬ª »  * ال ختف : أي]٤٠:التوبة[

 .)١(فهو حيفظنا وينرصنا
*  ¡ � ~ } | { z y x w v u

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢® ° ¯ 
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

¼ »½Á À ¿ ¾ ÂÆ Å Ä Ã  & ]٤٠:التوبة[ 
ً وجعله منصورا حني مل يكن معه ,أوجب له النرصة إن تركتم نرصته فإن اهللا قد :أي

 أسند اإلخراج إىل & z } | { * فلن خيذله من بعد ,إال رجل واحد
 ألهنم حني مهوا بإخراجه أذن ,]١٣:حممد[ & _ ` b a * :الكفار كام يف قوله

a  * : أحد اثنني كقوله& ~ � * فكأهنم أخرجوه ,اهللا له يف اخلروج عنهم
bc & ]٢( وأبو بكر9 ومها رسول اهللا ,]٧٣:املائدة(. 

 ليس معهـام & ¡ ¢ £ ¤ * أنه كان هو وأبو بكر : يعني& ~ � *
 , إال مـن أيب بكـر,ً ومعناه فقد نرصه اهللا منفردا من كل يشء, وهو أحد اثنني:ثالث أي
¥ ¦  * وهـو جبـل بمكـة )غـار ثـور(ا  وأراد به هن, الثقب العظيم يف اجلبل:والغار

                                                 
 ).٣٣ /١٩( العالمة املجليس − بحار األنوار )١(
 ).٦٦ – ٦٥ /٢( الشيخ الطربيس − تفسري جوامع اجلامع )٢(
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 ٢٥٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ª »  * ال ختـف : أي& ¨ © * : إذ يقول الرسول أليب بكر: أي& §

 .)١( فهو حيفظنا وينرصنا, عامل بحالنا, يريد أنه مطلع علينا& ®¬
 .)٢( وهو أبو بكر& ¥ ¦ § *

z y x w v u } | { ~  * :قولــه تعــاىل

 .)٣(ل القطعي واملراد بصاحبه هو أبو بكر للنق...& � ¡ ¢ £ ¤
 وهذا التعبري إشارة إىل أنـه مل يكـن معـه . كان ذلك يف حال هو ثاين اثنني:ثم تقول

 .)٤( وهو أبو بكر,يف هذا السفر الشاق إال رجل واحد
إن اجلنـة تـشتاق إىل { : يقـول9 سـمعت رسـول اهللا :عن بريدة األسـلمي قـال

يق وأنـت ثـاين اثنـني إذ مهـا يف  يا أبا بكـر أنـت الـصد: فقيل له,ثالثة قال فجاء أبو بكر
 إين أخـاف أن أسـاله فـال : قـال? مـن هـؤالء الثالثـة9 فلو سألت رسول اهللا ,الغار

 إن رسول ! يا أبا حفص: فقيل له, ثم جاء عمر: قال,أكون منهم فتعريين بذلك بنو تيم
 إن اجلنة تشتاق إىل ثالثة وأنت الفاروق الذي ينطـق امللـك عـىل لـسانك : قال9اهللا 

 اين أخـاف أن أسـاله فـال أكـون مـنهم : فقال? من هؤالء الثالثة:فلو سألت رسول اهللا
 9 إن رسـول اهللا ! يا أبا احلـسن: فقيل له× ثم جاء عيل .فتعريين بذلك بنو عدي

 أسأله إن كنت منهم : فقال? إن اجلنة مشتاق إىل ثالثة فلو سألته من هؤالء الثالثة:قال

                                                 
 ).٥٨ – ٥٦ /٥( الشيخ الطربيس −ن  تفسري جممع البيا)١(
 ).٤٦٧ – ٤٦٦ /١( الفيض الكاشاين − التفسري األصفى )٢(
 ).٢٧٩ /٩( السيد الطباطبائي − تفسري امليزان )٣(
 ).٥٨ – ٥٧ /٦( الشيخ نارص مكارم الشريازي − األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل )٤(
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 ٢٦٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(} محدت اهللامحدت اهللا وان مل أكن منهم
 :مسألة فدك

ّ وملا فـرغ الرسـول عليـه ,أرض فدك قرية يف احلجاز كان يسكنها طائفة من اليهود
 ص فـصاحلوا رسـول اهللا , يف قلوهبم الرعـبQ قذف اهللا ,الصالة والسالم من خيرب

 .ُ ألهنا مما مل يوجف عليها بخيل وال ركابصً فكانت ملكا لرسول اهللا ,عىل فدك
ًغم أن ّ خالف اخلليفة أيب بكر مع السيدة فاطمة رضوان اهللا عليهام كـان خالفـا ور ّ

ّ إال أن حساسية البعض مـن شـخص أيب ,ًسائغا بني طرفني يظن كل منهام أن احلق معه
 ومن هنا حيصل اإلشكال فيستغل املوقـف يف ,بكر جتعله ينظر إىل األمور بغري منظارها

 .املز ومهز الصديق 
ً بفقيهـني مـثال أو مـرجعني )أبو بكر وفاطمة(ستبدلنا شخصيات القصة ولو أننا ا

 ,مــن املراجــع لكــان لكــل طــرف مــنهام مكانتــه وقــدره دون التــشنيع عليــه واهتــام نيتــه
ولكانت النظرة إىل رأي الطرفني نظرة احرتام وتقدير عىل اعتبار وجود نصوص وأدلة 

 )أيب بكـر( لكـن أمـام .ح قول أحدمها وإن كان األرج,يستند إليها الطرفان يف دعوامها
ً وما دام عدوا فكل الرش فيه وكـل , فأبو بكر عدو عند البعض, األمر خيتلف)فاطمة(و

 توزن بميزان العاطفة التي ال تصلح للقضاء بـني !!! هكذا توزن األمور,اخلطأ يف رأيه
 !!!متنازعني فكيف بدراسة أحداث تارخيية ودراسة تأصيلها الرشعي

 يقـف وقفـة , بل ينقاد إىل احلق حيث كان,نصف الذي ال ينقاد إىل عاطفتهلكن امل
 : فأرض فـدك هـذه ال ختلـو مـن أمـرين,تأمل لذاك اخلالف ليضع النقاط عىل احلروف

                                                 
 الـسيد اخلـوئي −, معجـم رجـال احلـديث )١٣٧ – ١٢٩ /١( الـشيخ الطـويس − اختيار معرفة الرجـال )١(

)٢٨٥ – ٢٨٤ /١٣( 
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 ٢٦١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 لفاطمة رضوان اهللا عليها أو هي هبة وهبها رسـول اهللا هلـا صإما أهنا إرث من النبي 
 .ليوم خيرب لفاطمة 

ن ذلـك مـا رواه البخـاري ومـسلم وغريمهـا مـن أنـه بعـد وفـاة ًفأما كوهنا إرثا فبيا
ّ جاءت فاطمة رضـوان اهللا عليهـا أليب بكـر الـصديق تطلـب منـه إرثهـا مـن صالنبي 

 فقال أبو بكر . من خيرب وغريمهاصالنبي عليه الصالة والسالم يف فدك وسهم النبي 
ّإنا ال نورث{ : يقولص إين سمعت رسول اهللا :ّالصديق  ويف )١(}كنـاه صـدقة مـا تر,ّ

ّإنا معارش األنبياء ال نـورث{رواية عند أمحد   فوجـدت فاطمـة عـىل أيب بكـر بيـنام ,)٢(}ّ
 f e d cg i h * :استدلت رضوان اهللا عليها بعمـوم قولـه تعـاىل

k jl & ]١١:النساء[. 
ّولنتجرد قليال ها هنا ولننسى أن املطالب باإلرث امرأة نحبها ونجلها ألهنـا بنـت  ً

 كالم حممـد عليـه الـصالة : ولنقل, ما هلاQّنبينا وأن هلا من املكانة يف نفوسنا وعند اهللا 
قبلـه  فإذا صح حـديث كهـذا عـن رسـول اهللا فـال بـد أن ن,والسالم فوق كالم كل أحد

 فإذا كان األمر كذلك فلامذا نلوم أبا بكر عىل التزامه بحديث رسـول ,ونرفض ما سواه
 !!?اهللا وتطبيقه إياه بحذافريه

ّإنا معـارش األنبيـاء ال نـورث{لقد صح حديث   , عنـد الفـريقني الـسنة والـشيعة}ّ
ُ ويــتهم باملقابــل باختالقــه ,تــشهاده بحــديث صــحيحُفلــامذا يــستنكر عــىل أيب بكــر اس
  !!? يف فدكلاحلديث كي يغصب حق فاطمة 

 وأمـا صـحته عنـد ,أما صحته عند أهـل الـسنة فهـو أظهـر مـن أن حتتـاج إىل بيـان

                                                 
 ).١٧٥٧(, ومسلم برقم )٣٧١٢( رواه البخاري برقم )١(
 ).٩٩٧٣( مسند أمحد برقم )٢(
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 ٢٦٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :الشيعة فإليك بيانه
ّوإن ...{ ص قال رسول اهللا : قوله×روى الكليني يف الكايف عن أيب عبد اهللا 

ّ إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها ولكن ورثوا العلم فمن أخذ ,نبياءالعلامء ورثة األ ًّ ً ّ
 .)١(}منه أخذ بحظ وافر

 األول جمهـول ;له سـندان» أي الذي بني يدينا« احلديث األول( :قال عنه املجليس
ً فاحلـديث إذا موثـق يف أحـد أسـانيده )والثاين حسن أو موثق ال يقرصان عن الصحيح

 !!)٢( فلامذا يتغاىض عنه علامء الشيعة رغم شهرته عندهم,ُوحيتج به
والعجيب أن يبلغ احلديث مقدار الصحة عند اإلمامية حتى يستشهد بـه اخلمينـي 

صـحيحة (ه احلكومـة اإلسـالمية عـىل جـواز واليـة الفقيـه فيقـول حتـت عنـوان يف كتاب
عبـد اهللا بـن  «روى عيل بن إبراهيم عن أبيه عن محاد بن عيسى عـن القـداح( ):القداح
ًمـن سـلك طريقـا يطلـب { :صقال رسـول اهللا ( : قال×عن أيب عبد اهللا » ميمون
ّ إن األنبياء مل يورثوا ,العلامء ورثة األنبياءّ وإن …ً سلك اهللا به طريقا إىل اجلنة ,ًفيه علام ّ

ًدينارا وال درمها  ويعلـق عـىل } فمـن أخـذ منـه أخـذ بحـظ وافـر,ّ ولكن ورثـوا العلـم,ً
إبـراهيم  «ّ حتى أن والد عـيل بـن إبـراهيم,رجال احلديث كلهم ثقات( :احلديث بقوله

 .)٣()ًفضال عن كونه ثقة» املعتمدين يف نقل احلديث «من كبار الثقات» بن هاشم
 g f i h * :×وأمـا االســتدالل بقـول اهللا تبــارك وتعـاىل عــن زكريــا 

k j p o n m lq & ]عــىل جــواز توريــث األنبيــاء ألبنــائهم ]٦−٥:مــريم 

                                                 
 ).١/٣٤( الكايف )١(
 ).١/١١١( مرآة العقول )٢(
 ).٩٣: ص( احلكومة اإلسالمية للخميني )٣(
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 ٢٦٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : وذلك لعدة أمور هي,استدالل غريب يفتقد إىل املنطق يف مجيع حيثياته
ً ال يليق برجل صالح أن يسأل اهللا تبارك وتعاىل ولدا لكي يرث ماله فكيـف ً:أوال

 ,ً يف أن يـسأل اهللا ولـدا لكـي يـرث مالـه×كريا نرىض أن ننسب ذلك لنبي كريم كز
 ,وإنام يسأل الصاحلون ما ينتفعون به كالذرية الصاحلة التي يرجـون نفعهـا يـوم القيامـة

 ويرث جمـد آل ,ً أن هيب له ولدا حيمل راية النبوة من بعدهQ من اهللا ×فأراد زكريا 
 .يعقوب العريق يف النبوة

ً فقريا يعمل نجـارا كان×ّ املشهور أن زكريا :ًثانيا  فـأي مـال كـان عنـده حتـى ,ً
 بل األصل يف أنبياء اهللا تبـارك وتعـاىل أهنـم ,ًيطلب من اهللا تبارك وتعاىل أن يرزقه وارثا

 .ال يدخرون من املال فوق حاجتهم بل يتصدقون به يف وجوه اخلري
  ليس حمصور االستخدام يف املال فحـسب بـل يـستخدم يف)اإلرث(ّ إن لفظ :ًثالثا

W V U T S  * :العلم والنبوة وامللك وغري ذلك كام يقـول اهللا تعـاىل
Y XZ & ]وقوله تعـاىل]٣٢:فاطر : * } | { z  ` _ ~

d c b a & ]فال داللة يف اآلية السابقة عىل إرث املال]١١−١٠:املؤمنون . 
ّورثوا دينارا وال درمها ولكـن ورثـوا العلـمّإن األنبياء مل ي{ حديث :ًرابعا ًّ  الـذي }ً

 . وهذا كاف بحد ذاته,ًذكرناه آنفا يتضمن نفي رصيح جلواز إرث أموال األنبياء
 ×ّ فـإن سـليامن ]١٦:النمـل[ & a ` _b * :وكذلك احلال يف قوله تعـاىل

 : وإنام ورث النبوة واحلكمة والعلم ألمرين اثنني, املال×مل يرث من داود 
ّ قد اشتهر أن له مائة زوجة وله ثالثامئـة رسيـة أي أمـة×ّ أن داود :األول ّ  ولـه ,ُ

 حينئـذ × فتخـصيص سـليامن !!?×كثري من األوالد فكيف ال يرثه إال سـليامن 
 .سديدبالذكر وحده ليس ب
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 ٢٦٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً لو كان األمر إرثا ماليا ملا كان لذكره فائدة يف كتاب اهللا تبارك وتعاىل:الثاين ّ إذ أنه ,ً
ً والوراثة املالية ليست صفة مدح أصال ال لـداود وال ,ّمن الطبيعي أن يرث الولد والده

 ×ّ فإن اليهودي أو النرصاين يرث ابنه ماله فأي اختصاص لـسليامن ,إلسليامن 
 ومـا خـصه اهللا بـه مـن × واآلية سيقت يف بيان املـدح لـسليامن ,!!مال أبيهيف وراثة 
 وإرث املال هو من األمور العادية املشرتكة بني الناس كاألكل والرشب ودفن ,الفضل
ُ وإنام يقص ما فيـه عـربة وفائـدة , إذ ال فائدة فيه,ُ ومثل هذا ال يقص عن األنبياء,امليت

 : مثـل قولـه عـن امليـت)ات فـالن وورث فـالن ابنـه مالـهم( :ُتستفاد وإال فقول القائل
ُ ونحـو ذلـك ممـا ال حيـسن أن جيعـل مـن )أكلوا ورشبوا ونـاموا( : ومثل قوله)ودفنوه(

 .قصص القرآن
ّوأعجب من هذا كله حقيقة ختفى عىل الكثريين وهي أن املرأة ال ترث يف مـذهب 

ة اإلماميــة وراثــة الــسيدة  فكيــف يــستجيز الــشيع,ًاإلماميــة مــن العقــار واألرض شــيئا
ـــار وال األرض يف  ـــرأة العق ـــون امل ـــدك وهـــم ال يورث ـــا لف ّفاطمـــة رضـــوان اهللا عليه ُ

 !!?مذهبهم
ًفقد بوب الكليني بابـا مـستقال يف الكـايف بعنـوان  ً ّإن النـساء ال يـرثن مـن العقـار (ّ

النــساء ال يــرثن مــن األرض وال مــن العقــار  «: روى فيــه عــن أيب جعفــر قولــه)ًشــيئا
 .)١(»ًيئاش

 ? عن النساء مـا هلـن مـن املـرياث×سألت أبا عبد اهللا  «:ورووا عن ميرس قوله
 هلن قيمة الطوب والبناء واخلـشب والقـصب فأمـا األرض والعقـار فـال مـرياث :فقال

 .)٢(»هلن فيهام
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
 ).٧/٢٨٧(, االنتصار للعاميل )١٠١/٣٥١( بحار األنوار )٢(
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 ٢٦٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

النـساء ال يـرثن مـن األرض وال  «: قـال×وعن حممد بن مسلم عن أيب جعفر 
لـيس للنـساء مـن  «: قـالإد امللك بن أعني عن أحـدمها  وعن عب,»ًمن العقار شيئا

 .)١(»ًالدور والعقار شيئا
ًكام أن فدك لو كانت إرثا من النبي   لكان لنساء النبي ومنهن عائـشة بنـت أيب صّ

 لكن أبا بكر مل يعط ابنته عائشة وال أحد ,بكر وزينب وأم كلثوم بنات النبي حصة منها
ُ فلامذا ال يذكر هـؤالء كطـرف يف قـضية ,ً استنادا للحديثًمن نساء النبي وال بناته شيئا

 !!?فدك بينام يتم الرتكيز عىل السيدة فاطمة وحدها
ًهذا عىل فرض أن فدك كانت إرثـا مـن رسـول اهللا   أمـا إذا كانـت فـدك هبـة ,صّ

 لفاطمــة رضـوان اهللا عليهــا كـام يــروي ذلـك الكاشــاين يف صوهديـة مــن رسـول اهللا 
  .ً حيتاج إىل وقفة أخرى أيضا فاألمر,)٢(تفسريه

فعىل فـرض صـحة الروايـة التـي تناقـضها روايـات الـسنة والـشيعة وهـي مطالبـة 
 فإننـا ال يمكـن أن ,السيدة فاطمـة رضـوان اهللا عليهـا لفـدك كـإرث ال كهبـة مـن أبيهـا

ّ فـإن بـشري .نقبلها العتبار آخر وهو نظرية العدل بني األبناء التي نـص عليهـا اإلسـالم
 إين قد وهبت ابني حديقة وأريد ,يا رسول اهللا{ : فقالصّ ملا جاء رسول اهللا بن سعد

ّ أكل أوالدك أعطيت:ص فقال النبي ,ُأن أشهدك  فقال النبـي صـلوات اهللا , ال: قال?ُ
 تفـضيل الرجـل ^ّ فـسمى النبـي .)٣(} اذهب فإين ال أشـهد عـىل جـور:وسالمه عليه

 النبـي صُ فكيـف يظـن برسـول اهللا ,ًبعض أوالده عىل بعض بيشء من العطاء جـورا
ُ هـل يظـن بـه وهـو !!?)ًعيـاذا بـاهللا( اجلـور املعصوم الذي ال يشهد عىل جور أن يفعـل

                                                 
 ).٩/٢٩٩(, هتذيب األحكام للطويس )٧/١٢٩( الكايف للكليني )١(
 ).٣/١٨٦( تفسريه الصايف )٢(
 ).١٦٢٣(, ومسلم برقم )٢٦٥٠( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٢٦٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

أمني من يف السامء أن جيور يف أمانة أرضـية دنيويـة بـأن هيـب الـسيدة فاطمـة فـدك دون 
ّ فكلنا يعرف أن خيرب كانت يف السنة السابعة من اهلجرة بينام توفيت !!?غريها من بناته

 ,يف التاسـعة مـن اهلجـرة وتوفيت أم كلثوم ,زينب بنت رسول اهللا يف الثامنة من اهلجرة
ًفكيف يتصور أن يعطي رسول اهللا فاطمة رضوان اهللا عليها ويدع أم كلثوم وزينبا ُ ُ?!! 

ّوالثابت من الروايات أن فاطمة رضوان اهللا عليها ملا طالبـت أبـا بكـر بفـدك كـان  ّ
ّ ولذا فإن فـدك .صطلبها ذاك عىل اعتبار وراثتها لفدك ال عىل أهنا هبة من رسول اهللا 

ُ وهذا مـا كـان يـراه اإلمـام عـيل نفـسه إذ أنـه ملـا اسـتخلف عـىل ,ًمل تكن ال إرثا وال هبة ّ
املسلمني مل يعط فدك ألوالده بعـد وفـاة أمهـم فاطمـة بحيـث يكـون لـه الربـع لوجـود 

j i h  * وللحـــسن واحلـــسني وزينـــب وأم كلثـــوم البـــاقي ,الفـــرع الـــوارث

kl & ]فلـامذا يـشنع عـىل أيب بكـر يف يشء فعلـه ,ذا معلوم يف التاريخ وه]١١:النساء ُ
 يف كتابـه )امللقـب بعلـم اهلـدى( بـل يـروي الـسيد مرتـىض !!?عيل بن أيب طالب نفـسه

ّإن األمـر ملـا وصـل إىل عـيل بـن أيب طالـب (الشايف يف اإلمامة عن اإلمام عـيل مـا نـصه  ّ
ّ كلــم يف رد فــدك× ًأن أرد شــيئا منــع منــه أبــو بكــر إين ألســتحيي مــن اهللا  «: فقــال,ُ

 .)١(»وأمضاه عمر
 Q: * f e d cg i h االستدالل بقول اهللا ومن الردود عىل

k jl & ]يورث ص أنه ليس يف عموم لفظ اآلية ما يقتيض أن النبي ]١١:النساء 
 f e d cgk j i h l o n m * :فإن اهللا تعاىل قال

u t s r q pvz y x w { | ¡ � ~ } 
¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢©³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ´ ¹ ¸ ¶ µ 

                                                 
 ).٤/٧٦( الشايف يف اإلمامة )١(
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 ٢٦٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

» º¼ & ]ويف اآلية األخرى]١١:النساء : * A E D C B

K J I H G FLT S R Q P O N M U & 
 وهذا ]١٢:النساء[ & |z y x w v u t s } * : إىل قوله]١٢:النساء[

 , خماطب هباص وليس فيه ما يوجب أن النبي ,اخلطاب شامل للمقصودين باخلطاب
ّ فإن مل يعلم أن املعني مقصود باخلطاب مل ,وكاف اخلطاب يتناول من قصده املخاطب

ً حتى ذهبت طائفة من الناس إىل أن الضامئر مطلقا ال تقبل التخصيص ,يشمله اللفظ
ُتناول إال من قصد باخلطاب دون من مل يقصد فإنه ال ي?فكيف بضمري املخاطب  ولو ,ُ

 وليس فيها ما يقتيض , فإنه عام للمقصودين باخلطاب,ّقدر أنه عام يقبل التخصيص
ّ وألن كاف اجلامعة تأيت بالقرآن وتشمل باخلطاب . من املخاطبني هبذاصكون النبي 

x w v u t s  * : واملؤمنني وتأيت دونه كقوله تعاىلصالنبي 

z y & ]وقوله تعاىل]٣٣:حممد : *  g f e d c b a ` _

hi & ]بل تناولت املخاطبني ص فإن كاف اخلطاب مل تشمل الرسول ]٣١:آل عمران 
 فهي مثل اآليات ]١١:النساء[ & f e d cg * :بالسياق وهذه كقوله تعاىل

z y x w v u t } | { ~  * : وكذلك كقوله تعاىل,السابقة

b a ` _cl k j i h g f e d m q p o n 
r v u t sw£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x  &   

 الذي حيل له أن يتزوج أكثر من صًفإن هذه اآلية تشمل املخاطبني أيضا دون النبي 
 . كام ثبت بالنصوص الصحيحة والتي ال ختفى عىل أحد,أربعة وبدون مهر

 داخل يف أصل اخلطاب فإنه خيرج منه عن طريق التخـصيص صوإن كان النبي 
 كام خيرج من هـذا العمـوم ,}نحن معارش األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة{باحلديث 
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 ٢٦٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًعدم إرث الوالد ولده إن كان خمالفـا لدينـه أو كـان قـاتال لـه  ًأو كـان رقيقـا لألحاديـث ً
 .املخصصة هلذا العموم

 والقـول أن كالمهـا ]١٦:النمـل[ & a ` _b * :وأما االستدالل بقوله تعـاىل
  :نبي فأقول

ّجمرد ذكر كلمة اإلرث ال يدل عىل أن املقصود به املال ألن هذه الكلمة تأيت ملعاين 
 وكقوله ]٣٢:فاطر[ & X W V U T SYZ  * :كثرية كقوله تعاىل

 : وكقوله تعاىل]٢٧:األحزاب[ & r q p o n m ls * :تعاىل
* x w v u t s r q p o n m l & 
 كام بينا , فليست الوراثة تعني إرث املال فقط بل قد تأيت عىل معان أخرى]١٠٥:األنبياء[

 .ًذلك آنفا
 & k j i h g f p o n m lq * :وأمـــــا قولـــــه تعـــــاىل

ً إنه من املسلم به أن هذا هو كالم زكريا وهو ال يرث من آل يعقوب ماال بـل ]٦−٥:مريم[ ّ
 هــذا , فــال يــدل اإلرث هنــا عــىل أنــه إرث املــال بالتأكيــد,يــرثهم أوالدهــم وورثــتهم
ّ نجارا وليس ذو مال وفري حتى يورثه ليحيىّباإلضافة إىل أن زكريا كان ٍّ ً إضافة إىل أننا ,ً

 ]٥:مـريم[ & ^ _ ` b a * :لو راجعنا بداية هذه اآلية وهي قولـه تعـاىل
 فـإن هـذا لـيس بمخـوف وهـذا ,ّلتبني لنا أنه مل خيف أن يأخذوا ماله من بعده إذا مـات

  .نا انه أراد بالوراثة وراثة العلم والنبوة فمن هنا تبني ل,غري الئق بنبي كريم
وقد اعرتف هبـذا املعنـى مفـرسو الـشيعة االثنـي عـرشية فـصاحب التفـسري املبـني 

_  * :حممد جواد مغنية من كبار علامئهم املعـارصين يقـول عنـد تفـسري قولـه تعـاىل
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 ٢٦٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

a `b & ]١()يف امللك والنبوة( : قال]١٦:النمل(. 
 :املوايل( :]٥:مريم[ & ^ _ ` b a * :ل عند تفسري قوله تعاىلويقو

 ويفسدوا , خاف زكريا إذا ورثوه أن يسيئوا إىل الناس, ومن ورائي,العمومة وبنو العم
m l  * ,ً وارثـا]٥:مـريم[ & k j i h g f * ...عليهم دينهم ودنيـاهم

p o nq & ]٢(!)? العلم والنبوة: قال]٦:مريم(. 
باإلضافة لتأكيد الكليني هلـذه القـضية عنـدما سـاق احلـديث الـصحيح بـاعرتاف 

ً والذي يثبت أن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها,اخلميني  !? وإنام ورثوا العلم,ّ
  !?فهل يوجد حق هبذا الوضوح والبيان

 :ًومن الردود أيضا
 فبعـضها تـذكر أن , أن كتب الطاعنني متناقضة يف نقل هـذه احلادثـة:ولالوجه األ

 ل وبعــضها تــذكر أن فاطمــة ,)٣( منحهــا إياهــاصفاطمــة طالبــت ألن رســول اهللا 
 وهــذا تنــاقض واضــح يــدل عــىل االضــطراب واجلهــل بأصــل هــذه )٤(طالبــت بإرثهــا

  . وبالتايل سقوط ما بنوا عليها من أحكام,املسألة
فـدك فـإن  لإن ما ذكـر مـن ادعـاء فاطمـة ( :/م ابن تيمية قال شيخ اإلسال

 , فإن كان طلبها بطريق اإلرث امتنع أن يكون بطريق اهلبـة,ًهذا يناقض كوهنا مرياثا هلا
 ثـم إن كانـت هـذه هبـة يف مـرض ,وإن كان بطريق اهلبة امتنع أن يكون بطريـق اإلرث

                                                 
 .سورة النمل) ٤٩٦: ص( التفسري املبني ملحمد جواد مغنية )١(
 .سورة مريم) ٣٩٦: ص(ملصدر السابق  ا)٢(
, وحـق اليقـني يف معرفـة أصـول الـدين )٢/٢٨٢(الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم للنبـاطي :  انظر)٣(

 ). ١/١٧٨(ّلعبد اهللا شرب 
 ). ١/١٠٢(االحتجاج للطربيس :  انظر)٤(
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 ٢٧٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ُ منزه إن كان يورث كام يورث غريصاملوت فرسول اهللا   أو خيصه ,ه أن يويص لوارثُ
 , وإن كان يف صحته فالبد أن تكـون هـذه هبـة مقبوضـة,يف مرض موته بأكثر من حقه

ً ومل يقـبض املوهـوب شـيئا حتـى مـات الواهـب كـان ,وإال فإذا وهب الواهب بكالمه
ً فـدكا لفاطمـة وال يكـون هـذا ص فكيف هيـب النبـي ,ًذلك باطال عند مجاهري العلامء

ًأمرا معروفا  )٢)(١(ب حتى ختتص بمعرفته أم أيمن أو عيل , عند أهل بيته واملسلمنيً
طالبـت أبـا بكـر  ل أن الصحيح الثابت يف هذه احلادثة أن فاطمة :الوجه الثاين

ال { :صً فاعتــذر إليهــا مــن ذلــك حمتجــا بقــول النبــي صبمرياثهــا مــن رســول اهللا 
 :قالـت ل عىل ما أخرج ذلك الشيخان من حديث عائـشة } ما تركنا صدقة,نورث

 أرسلت إىل أيب بكر الصديق تسأله مرياثها من رسـول صإن فاطمة بنت رسول اهللا {
 إن : فقـال أبـو بكـر, وما بقـي مـن مخـس خيـرب, مما أفاء اهللا عليه باملدينة وفدكصاهللا 

 , يف هذا املـالصآل حممد  إنام يأكل , ما تركنا صدقه, ال نورث: قال,صرسول اهللا 
 عن حاهلا التي كانـت عليهـا يف عهـد صًوإين واهللا ال أغري شيئا من صدقة رسول اهللا 

 فـأبى أبـو بكـر أن يـدفع ,ص وألعملن فيها بام عمـل بـه رسـول اهللا ,صرسول اهللا 
 فوجـدت فاطمـة عـىل أيب بكـر يف ذلـك فهجرتـه فلـم تكلمـه حتـى ,ًلفاطمة منها شـيئا

 .)٣(  }توفيت
 ثـم ملـا رأت مـن , اعتقدت أن احلق معهـا,جمتهدة يف ذلك لفقد كانت فاطمة 

  . وما كان يسعها غري ذلك,عزم اخلليفة عىل رأيه أمسكت عن الكالم يف املسألة
 مـع ]أي فاطمـة[وأمـا سـبب غـضبها ( : يف توجيـه اجتهادهـا/قال ابـن حجـر 

                                                 
: انظـر. ً فاطمـة فـدكاص شـهدا بمـنح رسـول اهللا − ب −ً يف هذا رد عـىل زعمهـم أن أم أيمـن وعليـا )١(

 ). ٢/٢٨٢(الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم للنباطي 
 ). ٤/٢٢٨( منهاج السنة )٢(
 ). ١٧٥٩(, ومسلم برقم )٤٢٤١ −٤٢٤٠( أخرجه البخاري رقم )٣(
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 ٢٧١  بهات طال حوهلا اجلدلش

املذكور فالعتقادها تأويل احلديث عىل خالف ما متـسك بـه احتجاج أيب بكر باحلديث 
 ورأت أن منـافع مـا }ال نـورث{ : وكأهنا اعتقدت ختـصيص العمـوم يف قولـه,أبو بكر

 واختلفـا يف , ومتسك أبو بكـر بـالعموم,خلفه من أرض وعقار ال يمتنع أن تورث عنه
 .)١( )انقطعت عن االجتامع به لذلك فلام صمم عىل ذلك ,أمر حمتمل للتأويل
ال يورث فيكون احلق  صأن السنة واإلمجاع قد دال عىل أن النبي  :الوجه الثالث

  .ايف هذه املسألة مع أيب بكر 
 ال يورث ثبت بالسنة املقطوع صكون النبي ( :/قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ,ض ذلـك بـام يظـن أنـه عمـوم فال يعار, وكل منهام دليل قطعي, وبإمجاع الصحابة,هبا
ً ألن ذلك لو كان دلـيال ملـا كـان إال ظنيـا فـال يعـارض ,ًوإن كان عموما فهو خمصوص ً

 رواه غـري واحـد مـن )٢( وذلـك أن هـذا اخلـرب, إذ الظنـي ال يعـارض القطعـي,القطعي
ــالس ــات وجم ــصحابة يف أوق ــالقبول ,ال ــاه ب ــم تلق ــل كله ــره ب ــن ينك ــيهم م ــيس ف  ول

ّ يرص أحد من أزواجه عىل طلب املرياث وال أرص العم عـىل طلـب  وهلذا مل,والتصديق ّ
 واسـتمر , رجـع عـن طلبـهصً بل من طلب من ذلك شيئا فأخرب بقول النبي ,املرياث

 وال قـسم ,ً فلم يغري من ذلك شـيئا,األمر عىل ذلك عىل عهد اخللفاء الراشدين إىل عيل
 .)٣( )له تركة

حـتج اخلليفـة العبـايس أبـو العبـاس الـسفاح وبإمجاع اخللفاء الراشدين عىل ذلك ا
وقـد ( :عىل بعض مناظريه يف هذه املسألة عىل ما نقل ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس قال

 أنـا مـن أوالد عـيل :قال اًروينا عن السفاح أنه خطب يوما فقام رجل من آل عيل 

                                                 
 ).٦/٢٠٢( فتح الباري )١(
, وقـد تقـدم ) صـدقهال نـورث, مـا تركنـا: (ص يشري إىل احلديث الذي احتج به أبو بكر وهو قول النبي )٢(

 . خترجيه يف الصفحة السابقة
 ).٤/٢٢٠( منهاج السنة )٣(
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 ٢٧٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

نـا مـن  أ: قـال? ومن ظلمك: قال. يا أمري املؤمنني أعدين عىل من ظلمني: فقال,ا
 ودام : قـال,حني أخذ فـدك مـن فاطمـة اوالذي ظلمني أبو بكر  اأوالد عيل 

 ودام عــىل : قــال,ا عمــر : قــال? ومــن قــام بعــده: قــال, نعــم: قــال?عــىل ظلمكــم
 ? ودام عـىل ظلمكـم: قال,ا عثامن : قال? ومن قام بعده: قال, نعم: قال?ظلمكم

 .)١( ..)ًا ينظر مكانا هيرب منه فجعل يلتفت كذا وكذ? ومن قام بعده: قال, نعم:قال
 بيف اجتهـاده رصح بعـض أوالد عـيل مـن فاطمـة  اوبتصويب أيب بكـر 

 قال زيد بن عيل بن احلسني بـن :عىل ما روى البيهقي بسنده عن فضيل بن مرزوق قال
»  حلكمت بام حكم به أبـو بكـر يف فـدك,أما لو كنت مكان أيب بكر «:عيل بن أيب طالب

 )٢(. 
 ,ومن جاء بعده من أوالده اًقرطبي اتفاق أئمة أهل البيت بدأ بعيل كام نقل ال

 أهنـم مـا كـانوا يـرون ,صثم أوالد العباس الـذين كانـت بأيـدهيم صـدقة رسـول اهللا 
ًإن عليا ملـا ويل اخلالفـة مل ( :/ قال القرطبي . وإنام كانوا ينفقوهنا يف سبيل اهللا,متلكها

 وال , ومل يتعــرض لتملكهــا, وعــثامن, وعمــر,يغريهــا عــام عمــل فيهــا يف عهــد أيب بكــر
 ثم كانت , بل كان يرصفها يف الوجوه التي كان من قبله يرصفها فيها,لقسمة يشء منها
 ثـم بيـد احلـسني بـن , ثم بيد عيل بن احلسني, ثم بيد احلسني بن عيل,بيد احلسن بن عيل

والها بنو العبـاس عـىل  ثم ت, ثم بيد عبد اهللا بن احلسني, ثم بيد زيد بن احلسني,احلسن
وهـم معتمـد  ي وهـؤالء كـرباء أهـل البيـت ,ما ذكره أبو بكر الربقاين يف صـحيحه

 فلـو كـان ,ُ مل يرو عن واحد منهم أنه متلكها وال ورثها وال ورثت عنه,الشيعة وأئمتهم

                                                 
 ). ١٣٥:ص( تلبيس إبليس )١(
 ). ٥/٢٥٣(, وذكره ابن كثري يف البداية والنهاية )١٢٥٢٤( السنن الكربى )٢(
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 ٢٧٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١( )ًما يقوله الشيعة حقا ألخذها عيل أو أحد من أهل بيته ملا ظفروا هبا
 ي وأئمـة أهـل البيـت , وسـائر الـصحابة,ع اخللفاء الراشـدينفظهر هبذا إمجا

 وعىل ذلك جرى عمل , وأن ما تركه صدقة, ال يورثص عىل أن رسول اهللا ,أمجعني
  .صاخللفاء الراشدين وأئمة أهل البيت الذين كانت بأيدهيم صدقة رسول اهللا 

أن : إنــام أراد بغــضب فاطمــة الــذي يغــضب لــه هــوصأن النبــي  :الوجــه الرابــع
 , وألحد مـن أهـل بيتـه بغـري حـق, ال يغضب لنفسهص وإال فالرسول ,تغضب بحق

 كـام جـاء يف الـصحيحني مـن ,بل ما كان ينترص لنفسه ولو بحق مـامل تنتهـك حمـارم اهللا
 , بني أمرين إال اختار أيرسمها مامل يأثمصما خري النبي { :قالت لحديث عائشة 

 حتـى , مـا انـتقم لنفـسه يف يشء يـؤتى إليـه قـط واهللا,فإذا كان اإلثـم كـان أبعـدمها منـه
 .)٢( }تنتهك حرمات اهللا فينتقم هللا

 هي مع ذلك ليست معصومة , وفضلها, وكامل دينها,عىل جاللتها لوفاطمة 
 بل قد كان يصدر منها بعض األمور التـي مـا كـان ,والصحابة كذلك ليسوا معصومني

 كـسؤاهلا النبـي : اليشء فال جييبها لـهص وقد تطلب من النبي , يقرها عليهصالنبي 
يف  اًيـا للتـسبيح كـام ثبـت يف حـديث عـيل ً خادما فلـم يعطهـا وأرشـدها وعلص

 .)٣( الصحيحني
 أن صإن فاطمـة سـألت الرسـول { :ويف سنن أيب داود عن عمر بن عبد العزيـز

 .)٤(}ًجيعل هلا فدكا فأبى
                                                 

 ). ٣/٥٦٤( املفهم للقرطبي )١(
 ). ٢٣٢٧(, ومسلم برقم )٦٧٨٦( أخرجه البخاري برقم )٢(
 ). ٢٧٢٧(, صحيح مسلم برقم )٣٧٠٥(صحيح البخاري برقم :  انظر)٣(
 ). ٢٩٧٢(سنن أيب داود برقم :  انظر)٤(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢٧٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

أن فاطمـة جـاءت لرسـول اهللا  لوثبت يف صحيح مـسلم مـن حـديث عائـشة 
 فقـال ,إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل يف ابنـة أيب قحافـة{ : وقالت لهص

ــا رســول اهللا  ــا أحــب:صهل ــني م ــست حتب ــة أل ــىل: فقالــت? أي بني ــال, ب ــأحبي : ق  ف
 .)١( }..هذه

 بـل , فدل عىل عدم موافقتـه هلـا يف كـل يشء, ليشء من ذلكصفلم جيبها النبي 
 وبالتايل فأن ال يغضب لغضبها من باب ,قد تفعل األمر جمتهدة فتخطئ فال يقرها عليه

  . طاعة ملخلوق يف معصية اخلالقأوىل يف هذا األمر الذي ال
 ل فقـد كانـت , مـن أيب بكـر مـن جـنس ذلـكصوطلبها مرياث رسـول اهللا 

 وملوافقة الصحابة له يف ,جمتهدة وكان احلق يف ذلك مع أيب بكر للنص الرصيح يف ذلك
ً فكان إمجاعا معتضدا بالنص كام تقدم,رأيه  فأبو بكر يف ذلك قائم بـاحلق متبـع للـنص ,ً

 فكيف يتـصور أن يـسخط بفعلـه هـذا , يف هذه املسألةصبعهد رسول اهللا مستمسك 
  . وهيتدي هبديه, وهو إنام يعمل برشعه,رسول اهللا

 فمــن أغــضبها فقــد ,فاطمــة بــضعة منــي{ :ص أن قــول النبــي :الوجــه اخلــامس
 ,ي ال يستلزم ثبوت موجبها يف حـق املعنيـني من نصوص الوعيد املطلق الت,}أغضبني

  .)٢( وانتفاء املوانع,إال بعد وجود الرشوط
ًهذا مع أن ما يف هذا احلديث من الوعيد لو كان الزما لكـل مـن أغـضبها مطلقـا ً, 

 إذ أن مناسبة , ولكان حلوقه بعيل أوىل من حلوقه بأيب بكر,ًلكان الزما لعيل قبل أيب بكر
 صالبنة أيب جهل وشـكوى فاطمـة لـه عـىل النبـي  اة عيل هذا احلديث هو خطب

ًإن عليـا خطـب بنـت أيب { :عىل ما روى الشيخان مـن حـديث املـسور بـن خمرمـة قـال
                                                 

 ). ٢٤٤٢( أخرجه مسلم برقم )١(
 ). ٥٠١ −٢٨/٥٠٠(, )١٠/٣٧٢(تقرير هذه املسألة يف جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية :  انظر)٢(
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 ٢٧٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 يــزعم قومـك أنــك ال : فقالـتص فأتـت رســول اهللا ,جهـل فــسمعت بـذلك فاطمــة
 فـسمعته حـني ص فقـام رسـول اهللا , وهذا عيل نـاكح بنـت أيب جهـل,تغضب لبناتك

 وإن فاطمـة , أما بعد أنكحت أبا العـاص ابـن الربيـع فحـدثني وصـدقني:قولتشهد ي
 واهللا ال جتتمع بنـت رسـول اهللا وبنـت عـدو اهللا عنـد ,بضعة مني وإين أكره أن يسوؤها

 .)١( } فرتك عيل اخلطبة.رجل واحد
ـــة ـــالص إن رســـول اهللا :ويف رواي ـــضبها { : ق ـــن أغ ـــي فم ـــضعة من ـــة ب فاطم

 .)٢( }أغضبني
البنة أيب جهل وغضب فاطمة مـن  افظهر أن مناسبة احلديث هي خطبة عيل 

 ال : حتـى قـالوا, وهو نص فيـه باتفـاق العلـامء, والنص العام يتناول حمل السبب,ذلك
  ألن داللة العام عـىل سـببه قطعيـة وعـىل غـريه,جيوز إخراج السبب بدليل التخصيص

ً وعىل هذا فلو كان هذا احلديث متنزال عىل كل من أغضب فاطمـة )٣(عىل وجه الظهور
ًلكان أول الناس دخوال يف ذلك عليا    .اً

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ضمن رده عىل يف هذه املسألة وبعد أن ذكر احلـديث
  إذ,ًالبنـة أيب جهـل والـسبب داخـل يف اللفـظ قطعـا افسبب احلديث خطبة عيل (

 . بـل الـسبب جيـب دخولـه باالتفـاق,اللفظ الوارد عىل سبب ال جيوز إخراج سببه منـه
ً ومعلوم قطعـا أن خطبـة ابنـة }يريبني ما راهبا ويؤذيني ما آذاها{ :وقد قال يف احلديث

ًإن كـان هـذا وعيـد الحقـا  ف, رابه ذلك وآذاهص والنبي ,أيب جهل عليها راهبا وآذاها

                                                 
 ). ٢٤٤٩(, ومسلم برقم )٣٧٢٩( رواه البخاري برقم )١(
 ). ٣٧١٤( رواه البخاري برقم )٢(
شـيخ اإلسـالم وأبيـه شـهاب الـدين وجـده أيب : املسودة يف أصول الفقه لألئمة الثالثة من آل تيمية:  انظر)٣(

 ).٣٦٠:ص(, وختريج الفروع عىل األصول للزنجاين )١١٩:ص(الربكات 
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 ٢٧٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً وإن مل يكن وعيدا الحقا بفاعله,لزم أن يلحق هذا الوعيد عيل بن أيب طالب  كـان أبـو ,ً
 .)١( )بكر أبعد عن الوعيد من عيل

كانـت قـد رجعـت عـن قوهلـا يف املطالبـة بـإرث  ل أن فاطمة :الوجه السادس
  .لسري كام نص عىل ذلك غري واحد من األئمة احلديث وا,صرسول اهللا 

ويف ترك فاطمة منازعة أيب بكـر بعـد احتجاجـه عليهـا ( :/قال القايض عياض 
 تركت , وأهنا ملا بلغها احلديث وبني هلا التأويل, التسليم لإلمجاع عىل القضية:باحلديث

 ثـم ويل عـيل اخلالفـة فلـم ,رأهيا ثم مل يكن منها وال من ذريتها بعد ذلك طلـب مـرياث
 .)٢( ) ب وعمر ,بكريعدل هبا عام فعله أبو 

فأما طلب فاطمة مرياثها من أبيها مـن أيب بكـر فكـان ذلـك ( :/وقال القرطبي 
 وكانت متمسكة بـام , بذلكصقبل أن تسمع احلديث الذي دل عىل خصوصية النبي 

 .)٣( ) فلام أخربها أبو بكر باحلديث توقفت عن ذلك ومل تعد إليه,يف كتاب اهللا من ذلك
فهـذه األحاديـث الثابتـة املعروفـة عنـد أهـل ( :/بن تيميـة وقال شيخ اإلسالم ا

 عـىل مـا كانـت صطلبت مرياثها من رسول اهللا  ل وفيها ما يبني أن فاطمة ,العلم
 .)٤( ) فسلمت ورجعتص فأخربت بام كان من رسول اهللا ,تعرف من املواريث

 ,ًاحتجـــت أوال بالقيـــاس لوقـــد روينـــا أن فاطمـــة ( :/وقـــال ابـــن كثـــري 
 فأجاهبا الصديق بالنص عىل اخلصوص باملنع يف حق النبي ,وم يف اآلية الكريمةوبالعم

                                                 
 ).٤/٢٥١( منهاج السنة )١(
 ).١٢/٧٣( رشح صحيح مسلم للنووي )٢(
 ).٣/٥٦٣(املفهم  )٣(
 ).٤/٢٣٤( منهاج السنة )٤(
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 ٢٧٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١( ) ل وهذا هو املظنون هبا , وأهنا سلمت له ما قال,ص
 ,إىل قـول أيب بكـر ومـا كـان عليـه عامـة الـصحابة لفظهر هبذا رجوع فاطمـة 

قامهـا يف  وهـذا هـو الالئـق بم,صوأئمة أهل البيت من القول بعدم إرث رسـول اهللا 
  .لالدين والعلم 

 ,أهنـا رضـيت عـن أيب بكـر بعـد ذلـك ل أنـه ثبـت عـن فاطمـة :الوجه السابع
ملا مرضت  «: عىل ما روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال,وماتت وهي راضية عنه

 يا فاطمة هذا أبو بكـر يـستأذن : فقال عيل,فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها
 : فقـال, فأذنت له فدخل عليهـا يرتضـاها, نعم: قال? أحتب أن آذن له: فقالت?عليك

 , ومرضاة رسـوله, إال ابتغاء مرضاة اهللا, واألهل والعشرية,واهللا ما تركت الدار واملال
 .)٢( »  ثم ترضاها حتى رضيت,ومرضاتكم أهل البيت

ن  والظاهر أن عامر الـشعبي سـمعه مـ,وهذا إسناد جيد قوي( :/قال ابن كثري 
 .)٣( )عيل أو ممن سمعه من عيل

 وبـه ,ًوهـو وإن كـان مرسـال فإسـناده إىل الـشعبي صـحيح( :/وقال ابن حجر 
 .)٤( ) عىل هجر أيب بكر‘يزول اإلشكال يف جواز متادي فاطمة 

فإن ثبـت حـديث الـشعبي أزال اإلشـكال وأخلـق بـاألمر أن يكـون ( :ًوقال أيضا
  ).‘ ملا علم من وفور عقلها ودينها ,كذلك

 ,وهبذا تندحض هذه املطاعن عىل أيب بكر التي يعلقوهنا عىل غـضب فاطمـة عليـه
                                                 

 ). ٥/٢٥٢( البداية والنهاية )١(
 ). ١٢٥١٥( السنن الكربى للبيهقي )٢(
 ).٥/٢٥٣( البداية والنهاية )٣(
 ).٦/٢٠٢( فتح الباري )٤(
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 ٢٧٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

فلئن كانت غضبت عىل أيب بكر يف بداية األمر فقد رضيت عنه بعد ذلك وماتت وهـي 
 وال يعارض , إال أن يرىض عمن رضيت عنه, وال يسع أحد صادق يف حمبته هلا,راضية

هنـا وجـدت عـىل أيب بكـر فلـم تكلمـه حتـى أ{هذا مـا ثبـت يف حـديث عائـشة املتقـدم 
 ويف حديث الـشعبي زيـادة ,راوية احلديث ل فإن هذا بحسب علم عائشة }توفيت
 والشعبي ,نفت ل فعائشة , وثبوت زيارة أيب بكر هلا وكالمها له ورضاها عنه,علم
 ألن احـتامل الثبـوت ,ء أن قول املثبت مقدم عـىل قـول النـايف ومعلوم لدى العلام,أثبت

ً خصوصا يف مثـل هـذه املـسألة فـإن عيـادة أيب بكـر لفاطمـة ,قد حصل بغري علم النايف
 وإنـام , ويطلـع عليهـا اجلميـع,ليست من األحداث الكبرية التي تشيع يف النـاس ل

 ال يعبأ بنقلها لعدم احلاجـة  والتي,هي من األمور العادية التي ختفى عىل من مل يشهدها
  .لذكرها

 ,ًأصـال امل تتعمـد هجـر أيب بكـر  لعىل أن الذي ذكره العلـامء أن فاطمـة 
 وإنـام مل تكلمـه لعـدم , عـن اهلجـر فـوق ثـالثصومثلها ينزه عن ذلـك لنهـي النبـي 

  .احلاجة لذلك
 مل تلتـق ]أي فاطمة[ثم إهنا ( :قال القرطبي يف سياق رشحه حلديث عائشة املتقدم

 وملالزمتهـا بيتهـا فعـرب الـراوي عـن ذلـك ,صبأيب بكر لشغلها بمصيبتها برسول اهللا 
 )١(}ال حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثـالث{ :ص وإال فقد قال رسول اهللا ,باهلجران

 .ص وأبعـد النـاس عـن خمالفـة رسـول اهللا ,ك وحيرموهي أعلم الناس بام حيل من ذل
 .)٢( ) وسيدة نساء أهل اجلنةصكيف ال يكون كذلك وهي بضعة من رسول اهللا 

ــا بكــر ( :/وقــال النــووي  ــاه  اوأمــا مــا ذكــر مــن هجــران فاطمــة أب فمعن
                                                 

 ).٢٥٦٠(, ومسلم برقم )٦٠٧٧( أخرجه البخاري برقم )١(
 ).٥٦٩ −٣/٥٦٨( املفهم )٢(
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 ٢٧٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 الذي هو ترك السالم واإلعـراض , وليس هذا من اهلجران املحرم,انقباضها عن لقائه
 أو النقباضـها مل , يعنـي يف هـذا األمـر}فلم تكلمه{ وقوله يف هذا احلديث ,ءعند اللقا

 ومل ينقـل قـط أهنـام التقيـا فلـم تـسلم ,تطلب منه حاجة وال اضطرت إىل لقائـه فتكلمـه
 .)١( )عليه وال كلمته

 بـام  وتبطل دعوى الطـاعنني وتنـدحض شـبهتهم,وهبذا يظهر احلق يف هذه املسألة
تم تقريره من خالل النصوص واألخبار الصحيحة الدالة عىل براءة الصديق مـن هـذه 

ً وأن ما جرى بني الصديق وفاطمة ال يعدو أن يكون اختالفا يف مـسألة فقهيـة ,املطاعن
 فعادهـا قبـل , وعـرف هلـا الـصديق فـضلها,احلق فيها فرجعت إليه لظهر لفاطمة 

  .ً مجيعابوهي راضية عنه ف فام ماتت إال ,وفاهتا واسرتضاها
 لو كان يورث فمن الذي يرث النبي ص القول أن إرث النبي :ًومن الردود أيضا

  ?ص
  . ترثه فاطمة ويرثه أزواجه ويرثه عمه العباس:يرثه ثالثة

  . أنثى..أما فاطمة فلها نصف ما ترك إلهنا فرع وارث
ُ يشرتكن يف الثمن لوجود الفرع الوارثصوأزواج النبي    . وهي فاطمةُ

  .ً يأخذ الباقي تعصيباصوالعباس عم النبي 
 ولذلك أيـن العبـاس , إذا ليست القضية خاصة بفاطمة,صهذا هو إرث النبي 

 مل يــأتني ويطــالبن ص أيـن أزواج النبــي ,صملـاذا مل يــأت ويطالــب بإرثـه مــن النبــي 
  .صبإرثهن من النبي 
 :ردود أخرى

                                                 
 ).١٢/٧٣( رشح صحيح مسلم )١(
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 ٢٨٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وأنـه ال , ملنعـه إياهـا مـا خلـف أبوهـال ظـامل لفاطمـة ازعموا أن أبا بكر 
 ألن ;}نحن معارش األنبيـاء ال نـورث مـا تركنـاه صـدقة{ :دليل له يف اخلرب الذي رواه

 وفيـه مـا هـو مـشهور عنـد ,فيه احتجاجـا بخـرب الواحـد مـع معارضـته آليـة املواريـث
z y x w }  *ً أيضا أن فاطمة معـصومة بـنص  وزعموا.األصوليني

 فتكـون , وهـو معـصوم}فاطمة بضعة منـي{ : وخرب.]٣٣:األحـزاب[ & | { ~
  . وحينئذ فيلزم صدق دعواها اإلرث,معصومة

 وإنـام ,ف فهو مل حيكم بخرب الواحد الذي هـو حمـل اخلـال, أما عن األول:وجواهبا
 فـساوى آيـة املواريـث يف قطعيـة , وهو عنده قطعيصحكم بام سمعه من رسول اهللا 

 وأما محله عىل ما فهمـه منـه فالنتفـاء االحـتامالت التـي يمكـن تطرقهـا إليـه عنـه ,املتن
ً فصار عنده دليال قطعيا خمصصا لعموم تلك اآليات,بقرينة احلال ً ً.  

 فكذلك بقيـة ,ً ولسن بمعصومات اتفاقا,واجه فمن أهل البيت أز,وأما عن الثاين
ً فمجـاز قطعـا فلـم يـستلزم عـصمتها وأيـضا فـال يلـزم : وأمـا بـضعة منـي.أهل البيـت ً

 فـيام :مساواة البعض للجملة يف مجيع األحكـام بـل الظـاهر أن املـراد أهنـا كبـضعة منـي
مـا  ي وقد صوب اإلمام زيد بن احلسن بن عىل بن احلـسني ,يرجع للخري والشفقة

 .»لو كنت مكانه حلكمت بمثل ما حكم به «: وقال,فعله أبو بكر
 أو −ً هل ظلامكم من حقكـم شـيئا ,أرأيت أبا بكر وعمر «:وعن الباقر أنه ملا سئل

 والذي أنزل القـرآن عـىل عبـده ليكـون للعـاملني , ال: فقال? ذهبا من حقكم بيشء:قال
 : قـال? جعلت فداك أفأتوالمهـا:ت قل, ما ظلمنا من حقنا مثقال حبه من خردل,ًنذيرا

 فعل اهللا بـاملغرية : ثم قال, وما أصابك ففي عنقي, توهلام يف الدنيا واآلخرة!نعم وحيك
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 ٢٨١  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١(» فإهنام كذبا علينا أهل البيت,وبنان
 : قـال?مـا كـان يعمـل عـيل يف سـهم ذوي القربـى( : أنه سئل,وأخرج الدارقطني

  ).كره أن خيالفهام وكان ي,عمل فيه بام عمل أبو بكر وعمر
أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان مرياثهام أرضه {وقد ذكر البخاري بسنده 

 ال نـورث مـا : يقولص سمعت رسول اهللا : فقال أبو بكر,من فدك وسهمه من خيرب
 أحـب إيل أن ص واهللا لقرابـة رسـول اهللا ,تركناه صدقة إنام يأكل آل حممد يف هذا املال

  .)٢(}يأصل من قرابت
ً وتأمـل أيـضا أن أبـا ,افتأمل ما يف هذا احلديث تعلم حقيقة ما عليه أبو بكـر 

 فلـم خيـص املنـع بفاطمـة والعبـاس ولـو كـان , مـن اإلرثصبكر منـع أزواج النبـي 
ً فلام مل حياب عائشة ومل يعطها شيئا علمنـا أنـه ,مداره عىل حماباة لكان أوىل بمحاباة ابنته

  . الذي ال خيشى فيه لومة الئمعىل احلق املر
 بل أمهات املؤمنني وعيل والعبـاس وعـثامن ,ومل ينفرد أبو بكر برواية هذا احلديث

 , قـال ذلـكصوعبد الرمحن بن عوف والزبري وسعد كلهـم كـانوا يعلمـون أن النبـي 
 وعلمـوا أهنـم سـمعوه , ثم استحرضه البـاقونً,وأن أبا بكر إنام انفرد باستحضاره أوال

  . فالصحابة رضوان اهللا عليهم مل يعلموا برواية أبى بكر وحدها:ص منه
 :ومن الردود

 يكتنفـه يشء مـن ص من مرياث رسـول اهللا لإن احلديث عن موقف فاطمة 
الغموض الناتج عن االختصار الذي سارت عليه معظـم الروايـات التـي حتـدثت عـن 

                                                 
 ).١١٠: ص(, السقيفة وفدك للجوهري )١٦/٢٢٠( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )١(
 ).٤٠٣٦( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٢٨٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

تفرقـة يف بطـون الكتـب كفيـل  لذا فإن اجلمـع بـني الروايـات املتعـددة وامل,هذه القضية
 .بتجلية هذا الغموض

أرسـلت { ل أن فاطمـة , وخالصة هذا األمر ما أخرجه البخاري يف صحيحه
 ص إن رسـول اهللا : فقـال أبـو بكـر...صإىل أيب بكر تـسأله مرياثهـا مـن رسـول اهللا 

تـي  الصً ما تركنا صدقة وإين واهللا ال أغري شيئا من صدقة رسـول اهللا , ال نورث:قال
 ...ص وألعملن فيها بام عمـل فيهـا رسـول اهللا ,صكانت عليها يف عهد رسول اهللا 

 .)١(} فلم تكلمه حتى توفيت,فوجدت فاطمة عىل أيب بكر يف ذلك فهجرته
 يف مـرياث ـ مل تـرض بحكـم اهللا ل وقد يظن بعض القراء أن الزهراء : قلت
ً وهـي مـن هـي دينـا ,ملوقف أن تقف هذا ال ولكن حاشا لفاطمة ,صرسول اهللا 

 . غري أن الرواية حتتاج إىل يشء من التفسري حتى تزول هذه الشبهة,ًوتقى وورعا
 يف أمـر آخـر خمتلـف ا عتبـت عـىل الـصديق ل وخالصة األمر أن فاطمة 

ً قـيام عـىل صـدقة اً كانـت ترغـب أن يكـون زوجهـا عليـا ل أال وهو أهنا ,ًمتاما
 . رواية البيهقي كام هو موضح يف,صرسول اهللا 

 هو القيم عـىل مـا نركـه ص كان يرى أن خليفة رسول اهللا ا ولكن الصديق 
 .صرسول اهللا 

 ,)٢( فقـد بـني الرتمـذي يف سـننه, الواردة يف الرواية)فهجرته فلم تكلمه( أما مجلة 
 تركــت تكلــيم ل أن املقــصود هــو أن فاطمــة ,)٣(وعمــر بــن شــبة يف تــاريخ املدينــة

 اً أهنا تركت تكليمه يف أن يكون زوجهـا عليـا : أي.ر املرياث يف أماالصديق 
 .صًقيام عىل صدقة رسول اهللا 

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).١٦٠٩( جامع الرتمذي برقم )٢(
 ).١/١٢٧( تاريخ املدينة )٣(
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 ٢٨٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فقــد عادهــا يف ل عــىل تطييــب خــاطر فاطمــة اً وحرصــا مــن الــصديق 
أن أبـا  « وهـو مـا أخرجـه البيهقـي, وترضاها حتى رضيت رضـوان اهللا عليهـا,مرضها

 ? أحتـب أن آذن لـه: قالـت.ستأذن عليـك هذا أبو بكـر يـ: فقال هلا عيل,بكر عاد فاطمة
 .)١(» فدخل عليها فرتضاها حتى رضيت, فأذنت له. نعم:قال

 وهـو , كيف ال, يدل عىل حمبته العظيمة آلل البيتا وهذا الفعل من أيب بكر 
 لقرابـة ,والـذي نفـيس بيـده{ :القائل يف الروايـة التـي أخرجهـا البخـاري يف صـحيحه

 .)٢(}ل من قرابتيّ أحب إيل أن أصصرسول اهللا 
 ب تولت أسامء بنـت عمـيس زوج أيب بكـر الـصديق ا وملا توفيت فاطمة 

 كام أن الصديق كـان ممـن صـىل عليهـا عنـد وفاهتـا رضـوان اهللا علـيهم ,تغسيل الزهراء
 .)٣(أمجعني

ومنـع أبـو بكـر ( : منـع أيب بكـر فاطمـة مرياثهـا وقـوهلمومن الردود عىل ادعـائهم
 ...).? يا أبا قحافة أترث أباك وال أرث أيب:فاطمة إرثها فقالت

  :واجلواب أن يقال
 ,ُ ال يعلم صـحته عنهـا? أترث أباك وال أرث أيب:لأن ما ذكر من قول فاطمة 

ُلوات اهللا عليـه وسـالمه ال يقـاس بأحـد مـن  ألن أباهـا صـ,ّوإن صح فليس فيه حجـة
ْ وليس أبو بكر أوىل باملؤمنني من أنفسهم ,البرش َّ وال هـو ممـن حـرم اهللا عليـه ,]كأبيهـا[َ

ً وال هو أيضا ممن جعل اهللا حمبته مقدمة عىل حمبة األهل ,صدقة الفرض والتطوع كأبيها
 . كام جعل أباها كذلك,واملال

                                                 
 ).١٢٥١٥( سنن البيهقي الكربى برقم )١(
 . سبق خترجيه)٢(
 . خالد الغيث!! بماذا بني أيب بكر الصديق وفاطمة الزهراء ): ٦( الصحابة  شبهات حول عرص)٣(
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 ٢٨٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 لـئال ,ِّق بني األنبياء وغريهم أن اهللا تعاىل صـان األنبيـاء عـن أن يورثـوا دنيـاوالفر
 وأمـا أبـو .َّيكون ذلك شبهة ملن يقدح يف نبوهتم بأهنم طلبوا الـدنيا وخلفوهـا لـورثتهم

 كـام صـان اهللا تعـاىل نبينـا عـن ,ُبكر الصديق وأمثاله فال نبوة هلم يقدح فيها بمثل ذلـك
  . وإن كان غريه مل حيتج إىل هذه الصيانة,ّبوته عن الشبهةاخلط والشعر صيانة لن

َّإن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا وأوالده من املال أضعاف أضعاف ما خلفه النبـي 
َّ بل سلمه عمر , منه بيشء]منهام[ مل ينتفع واحد صّ واملال الذي خلفه . من املالص

 وهـذا ممـا يوجـب . يفعلهصويفعالن فيه ما كان النبي  يليانه يّإىل عيل والعباس 
 .انتفاء التهمة عنهام

 قد جرت العادة بأن الظلمة مـن امللـوك إذا تولـوا بعـد غـريهم مـن امللـوك :ويقال
 اسـتعطفوهم , وقد انتزعوا امللك من بيت ذلـك امللـك,ُّالذين أحسنوا إليهم أو ربوهم

 ب أن أبـا بكـر وعمـر − والعياذ باهللا −ِّدر ُ فلو ق,ُّوأعطوهم ليكفوا عنهم منازعتهم
 لكانت العادة تقيض بأن ال يزامحا الورثة املـستحقني للواليـة والرتكـة ,ِّمتغلبان متوثبان

  . بل يعطياهنم ذلك وأضعافه ليكفوا عن املنازعة يف الوالية,]يف املال[
 وإن كـان ,ُ يعلم أنه فعله أحد من امللوكوأما منع الوالية واملرياث بالكلية فهذا ال

 أمر خارج عـن العـادة صُ فعلم أن الذي فعلوه مع النبي .من أظلم الناس وأفجرهم
 وذلك الختصاصه , كام هو خارج عن العادات الرشعية يف املؤمنني,الطبيعية يف امللوك

 . يورثون إذ األنبياء ال, بام مل خيص اهللا به غريه من والة األمور وهو النبوةص
 :فصل يف الباب نفسه

 وهبهـا فـدك صوملا ذكرت فاطمة أليب بكر أن أباها رسول اهللا ( :قال الطاعنون
 فـشهدت هلـا , فجاءت بأم أيمـن, هات أسود أو أمحر يشهد لك بذلك:قال هلا أبو بكر

  . امرأة ال يقبل قوهلا: فقال,بذلك
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 ٢٨٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أم أيمـن امـرأة مـن : قـالص أن رسـول اهللا − أهل السنة : أي–ًوقد رووا مجيعا 
ّ هـذا بعلـك جيـره إىل نفـسه وال : فقـال, فجاء أمري املؤمنني فشهد هلـا بـذلك,أهل اجلنة

ًنحكم بشهادته لك وقد رووا مجيعا  ٌّ عـيل : قـالص أن رسـول اهللا − أهـل الـسنة:أي–ِ
 فغـضبت ,َّ واحلق معه يدور معه حيث دار لن يفرتقا حتى يـردا عـيل احلـوض,مع احلق
 وحلفت أن ال تكلمه وال تصاحبه حتى تلقى أباهـا , عند ذلك وانرصفت‘ فاطمة

ِّ فلام حرضهتا الوفاة أوصت عليا أن يدفنها ليال وال يدع أحدا منهم يـصيل ,وتشكو إليه ً ً
 .عليها

 إن اهللا تعــاىل ! يــا فاطمــة: قــالص أن النبــي −أي أهــل الــسنة− ًوقــد رووا مجيعــا
 من آذاها , فاطمة بضعة مني:]أنه قال[ً مجيعا  ورووا.يغضب لغضبك ويرىض لرضاك

 ). ومن آذاين فقد آذى اهللا,فقد آذاين
 أن يف هـذا الكـالم مـن الكـذب والبهتـان والكـالم الفاسـد مـا ال يكـاد :واجلواب
 ونكتفـي بـالرد عـىل , وقد أجيب عىل أكثره فيام ممـا ال حاجـة إلعادتـه,حيىص إال بكلفة

  :واية املزعومة فنقولهذه الر
ً فدك بأنه هبة فإن هذا ينـاقض كوهنـا مرياثـا هلـالّإن ما ذكر من ادعاء فاطمة  ََ, 

 وإن كان بطريـق اهلبـة امتنـع ,فإن كان طلبها بطريق اإلرث امتنع أن يكون بطريق اهلبة
 ,ّ منزهص فرسول اهللا , ثم إن كانت هذه هبة يف مرض املوت,أن يكون بطريق اإلرث

 )١(}ال وصـية لـوارث{ : أن يويص لوارث وهو القائـل,ُن يورث كام يورث غريهإن كا
 وإن كان يف صحته فـال بـد أن تكـون هـذه هبـة ,أو خيصه يف مرض موته بأكثر من حقه

ً وإال فإذا وهب الواهب بكالمه ومل يقبض املوهوب شيئا حتى مات الواهب ,مقبوضة
                                                 

ــرقم )١( ــرقم )١٧٦٩٩( رواه أمحــد ب ــو داود ب ــرقم )٢٨٧٠(, وأب ــسائي ب ــرقم )٣٦٤٣(, والن ــذي ب , والرتم
 ).٢٧١٣(, وابن ماجه برقم )٢١٢٠(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢٨٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

َ فـدك لفاطمـة وال يكـون ص فكيـف هيـب النبـي , عند مجاهري العلامءًكان ذلك باطال َ
ًهذا أمرا معروفا عند أهل بيته واملسلمني  ?ب حتى ختتص بمعرفته أم أيمن أو عيل ,ً

 لّ وفيهـا مـا يبـني أن فاطمـة ,فهذه األحاديث الثابتة املعروفة عند أهـل العلـم
ُ فأخربت بـام كـان ,ن املواريث عىل ما كانت تعرف مصطلبت مرياثها من رسول اهللا 

ّ فكيف تطلبهـا مرياثـا وهـي تـدعيها ملكـا بالعطيـة,ّمن رسول اهللا فسلمت ورجعت ً ًْ ِ ّ? 
حبـك { ولكـن ,ّ وقد كان ينبغـي للطـاعنني يف أيب بكـر أن يتـدبروا.هذا ما ال معنى فيه
 .)١(}اليشء يعمي ويصم

إين أقـرأ مثـل مـا  «:با بكـر قـال لفاطمـة وقـد قـرأت عليـهوقد روي عن أنس أن أ
 ال : قـال? هـو لـك ولقرابتـك: قالت فاطمة.قرأت وال يبلغن علمي أن يكون قاله كله

 أو وعـدك فيـه , عهد إليك يف هذاص فإن كان رسول اهللا ,َّوأنت عندي مصدقة أمينة
َّموعدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك ُ قال حـني أنـزل صهللا  ال غري أن رسول ا: فقالت.ً

 صـدق اهللا ورسـوله : قال أبـو بكـر. بالغنىQ برشوا يا آل حممد وقد جاءكم اهللا :عليه
ً ومل يبلغ علمي بتأويل هـذه أن اسـتلم هـذا الـسهم كلـه كـامال , فلكم الفيء,وصدقت

 فكيف يـرده ,ّ وهذا يبني أن أبا بكر كان يقبل قوهلا.» ولكن الفيء الذي يسعكم,إليكم
 !!?اهد وامرأةومعه ش

 .ُ امـرأة ال يقبـل قوهلـا: فقـال,فجاءت بأم أيمن فـشهدت هلـا بـذلك( :وأما قوهلم
 ).}أم أيمن امرأة من أهل اجلنة{ : قالصًوقد رووا مجيعا أن رسول اهللا 

حـتج  أن هذا احتجـاج جاهـل مفـرط يف اجلهـل يريـد أن حيـتج لنفـسه في:اجلواب
َّ فإن هذا القول لو قاله احلجاج بن يوسف واملختار بن أيب عبيـد وأمثـاهلام لكـان ,عليها

                                                 
 ).٥١٣٠(, وأبو داود برقم )٢١٧٤٠( رواه أمحد برقم )١(
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 ٢٨٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ٍ فإن امرأة واحدة ال يقبل قوهلا يف احلكم باملال ملدع يريـد أن يأخـذ مـا هـو ,قد قال حقا
 !?اُ فكيف إذا حكي مثل هذا عن أيب بكر الصديق ,يف الظاهر لغريه

 فهذا اخلرب ال يعرف يف يشء مـن ,ًعم أهنم رووه مجيعاوأما احلديث الذي ذكره وز
 وأم أيمـن هـي أم أسـامة بـن .ُدواوين اإلسالم وال يعرف عامل من علـامء احلـديث رواه

 لكـن , وهلـا حـق وحرمـة وفـضل, وهي من املهاجرات,ص وهي حاضنة النبي ,زيد
  . ال تكون بالكذب عليه وعىل أهل العلمصالرواية عن النبي 
 فمن ينكـر حـديث النبـي , ال يكون إال يف خرب متواتر)ًرووا مجيعا( :ائلوقول الق

 ,ً إهنـم مجيعـا رووا هـذا احلـديث: ويقـول, وقد رواه أكابر الصحابة,ُ أنه ال يورثص
  .ًإنام يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحدا للحق

هـا  فهو كإخباره عن غري, قد أخرب أهنا من أهل اجلنةصوبتقدير أن يكون النبي 
ال { : وقـد قـال, وقد أخرب عـن كـل واحـد مـن العـرشة أنـه يف اجلنـة,أنه من أهل اجلنة

 وهـذا احلـديث يف الـصحيح ثابـت عنـد أهـل )١(}يدخل النار أحد بايع حتـت الـشجرة
 مــن , وجــه وحــديث الــشهادة هلــم باجلنــة رواه أهــل الــسنن مــن غــري,العلــم باحلــديث

 فهذه األحاديث املعروفة عنـد أهـل .)٣( وسعيد بن زيد)٢(حديث عبد الرمحن بن عوف
َ ثم هؤالء يكذبون مـن علـم أن الرسـول شـهد هلـم باجلنـة.العلم باحلديث ِ ُ  وينكـرون ,ِّ

 فهـل يكـون أعظـم مـن ,عليهم كوهنم مل يقبلوا شهادة امرأة زعموا أنه شهد هلـا باجلنـة
 !?جهل هؤالء وعنادهم

 جلـواز أن يغلـط يف , كون الرجل من أهل اجلنة ال يوجب قبـول شـهادته:ُثم يقال
                                                 

 ).٣٨٦٠(, والرتمذي برقم )٤٦٥٣(د برقم  رواه أبو داو)١(
 ).٣٧٤٧(, والرتمذي برقم )١٦٧٥( رواه أمحد برقم )٢(
 ).١٣٣(, وابن ماجه برقم )٣٧٤٨(, والرتمذي برقم )٤٦٤٩( رواه أبو داود برقم )٣(
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 ٢٨٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ُ ممن يعلم أهنـن مـن أهـل , وهلذا لو شهدت خدجية وفاطمة وعائشة ونحوهن.الشهادة
 كـام أن . كـام حكـم بـذلك القـرآن, لكانت شهادة إحداهن نـصف شـهادة رجـل,اجلنة

 وهــذا كلــه باتفــاق .ّديــة رجــلَّ وديتهــا نــصف ,مـرياث إحــداهن نــصف مــرياث رجــل
 .ُ فكون املرأة من أهل اجلنة ال يوجب قبول شهادهتا جلواز الغلط عليها,املسلمني

 فهذا مع أنه كذب فلـو صـح )ّإن عليا شهد هلا فرد شهادته لكونه زوجها( :وقوله
 ومن قبلها منهم مل يقبلهـا , إذ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلامء,ليس بقدح

 .حتى يتم النصاب إما برجل آخر وإما بامرأة مع امرأة
 واحلـق معـه ,ٌّعـيل مـع احلـق{ : قـالصً إهنم رووا مجيعـا أن رسـول اهللا :وقوهلم

ًظـم الكـالم كـذبا وجهـال من أع}َّ ولن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض,يدور حيث دار ً, 
 فكيـف . ال بإسـناد صـحيح وال ضـعيف:صفإن هذا احلديث مل يروه أحد عن النبي 

 وهـل يكـون أكـذب ممـن يـروي عـن الـصحابة ?ً إهنـم مجيعـا رووا هـذا احلـديث:يقال
 بـل هـذا مـن ?ً واحلـديث ال يعـرف عـن واحـد مـنهم أصـال,ًوالعلامء أهنم رووا حديثا

 فكيـف وهـو ,ً وكان يمكن صـحته لكـان ممكنـا,رواه بعضهم : ولو قيل.أظهر الكذب
 فهـذا يمكـن أنـه , بخـالف إخبـاره أن أم أيمـن يف اجلنـة!?صًكذب قطعا عىل النبـي 

 بخـالف ,ُ فإخباره أهنا يف اجلنـة ال ينكـر, فإن أم أيمن امرأة صاحلة من املهاجرات,قاله
 يـدور معـه حيـثام دار لـن يفرتقـا ]وأن احلـق[قوله عن رجل من أصحابه أنه مـع احلـق 

 : ألمور منهاصَّ فإنه كالم ينزه عنه رسول اهللا ;ّحتى يردا عيل احلوض
ُفاحلوض إنام يرده عليه أشخاص اصـربوا حتـى تلقـوين عـىل { : كام قال لألنصار,َِ

ً وإن أول النـاس ورودا , بـني أيلـة إىل عـدنإن حـويض ألبعـد مـا{ : وقال)١(}احلوض

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٢٨٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّفقراء املهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين ال ينكحون املتنعامت وال تفتح هلـم  ً ً
 رواه مــسلم )١(} يمــوت أحــدهم وحاجتــه يف صــدره ال جيــد هلــا قــضاء,أبــواب الــسدد

 .وغريه
إين { :ُ وقـد روي أنـه قـال.وأما احلق فليس من األشخاص الذين يردون احلوض

ــني ــيكم الثقل ــارك ف ــل ب:ت ــرتيت أه ــاب اهللا وع ــي كت ــيل ,يت ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفرتق َّ ول
 .]إن شاء اهللا[ فهو من هذا النمط وفيه كالم يذكر يف موضعه .)٢(}احلوض

أمـا احلـق الـذي يـدور مـع شـخص  .ولو صح هذا لكـان املـراد بـه ثـواب القـرآن
ٌ ومعنى ذلك أن قوله صـدق ,ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص ال يتعداه ْ ِ

 . ليس املراد به أن غريه ال يكون معه يشء من احلق,وعمله صالح
ّ ولو دار احلق مع عيل حيثام دار ,صًوأيضا فاحلق ال يدور مع شخص غري النبي 

ُ ولكن من علم ,َّ وهم من جهلهم يدعون ذلك,صًلوجب أن يكون معصوما كالنبي 
ْأنه مل يكن بأوىل بالعصمة مـن أيب بكـر وعمـر وعـثامن وغـريهم  ولـيس فـيهم مـن هـو ,َ

ْ وفتاويه من جنس فتاوى عمر وعثامن لـيس هـو أوىل بالـصواب ,ُ علم كذهبم,معصوم َ
 صثنـاء النبـي  وال كـان , وال يف أقواهلم من األقوال املرجوحة أكثر مما يف قولـه,منهم

 إنه ال يعـرف مـن : بل لو قال القائل,ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم ورضائه عنهم
َ وقد عتب عىل عيل يف غري موضع ملا أبعد, أنه عتب عىل عثامن يف يشءصالنبي  َ ْ َ  فإنه ,ّ

 إنك :إن الناس يقولون{ :ملا أراد أن يتزوج بنت أيب جهل اشتكته فاطمة ألبيها وقالت
 .)٣(}ً خطيبا]صرسول اهللا [ فقام ,ضب لبناتكال تغ

                                                 
 ).٢٤٨( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٣٧٨٦(, والرتمذي برقم )١١١١٩( رواه أمحد برقم )٢(
 . سبق خترجيه)٣(
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 ٢٩٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وهو يتعثر بذيله صدخل احلسن بن عيل عىل جده رسول اهللا ( :وجاء يف البحار
 ثـم قـام النبـي عليـه ,ًه الـصالة والـسالم رسا فرأيتـه وقـد تغـري لونـهّفأرس إىل النبي علي

 بيده ثم هزها ص ثم جاء عيل فأخذ النبي …الصالة والسالم حتى أتى منزل فاطمة 
ًإليه هزا خفيفا ثم قال ّ إياك وغضب فاطمة فإن املالئكة تغضب لغضبها ! يا أبا احلسن:ً

  .)١()وترىض لرضاها
ُهـل تـشيع اجلنـازة بنـار ويمـشى معهـا  «:ُ أنـه سـئل× وعن أيب عبد اهللا جعفـر

 من ذلك × فتغري لون أيب عبد اهللا : قال?ُبمجمرة أو قنديل أو غري ذلك مما يضاد به
 ص إنه جاء شـقي مـن األشـقياء إىل فاطمـة بنـت رسـول اهللا :ًواستوى جالسا ثم قال

ً أما علمت أن عليا قد خطب بنـت أيب جهـل فقالـت:فقال هلا  : فقـال? مـا تقـولً حقـا:ّ
ّ وذلـك أن اهللا تبـارك , فدخلها من الغرية ما ال متلـك نفـسها,ًحقا ما أقول ثالث مرات

ّوتعاىل كتب عىل النساء غرية وكتـب عـىل الرجـال جهـادا وجعـل للمحتـسبة الـصابرة 
 فاشـتد غـم فاطمـة مـن : قـال,منهن من األجر ما جعل للمـرابط املهـاجر يف سـبيل اهللا

ة هي حتى أمست وجاء الليـل محلـت احلـسن عـىل عاتقهـا األيمـن ذلك وبقيت متفكر
 ثـم حتولـت , وأخذت بيد أم كلثوم اليرسى بيدها اليمنـى,واحلسني عىل عاتقها األيرس

إىل حجرة أبيها فجاء عيل فدخل حجرته فلم ير فاطمة فاشتد لذلك غمه وعظـم عليـه 
 فخرج إىل املسجد يصيل فيه  فاستحيا أن يدعوها من منزل أبيها,ومل يعلم القصة ما هي

 مـا بفاطمـة ص فلام رأى النبي ,ً ثم مجع شيئا من كثيب املسجد واتكأ عليه,ما شاء اهللا
من احلزن أفاض عليـه املـاء ثـم لـبس ثوبـه ودخـل املـسجد فلـم يـزل يـصيل بـني راكـع 

 وذلـك أن ,ُ وكلام صىل ركعتني دعا اهللا أن يذهب ما بفاطمة من احلزن والغـم,وساجد

                                                 
 ).٤٣/٤٢( بحار األنوار )١(
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 ٢٩١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فحمل النبي عليـه الـصالة , قومي يا بنية فقامت: قال هلا,هينيها النوم وليس هلا قرارال 
 ×والسالم احلسن ومحلت فاطمة احلـسني وأخـذت بيـد أم كلثـوم فـانتهى إىل عـيل 

 فكـم ! قـم يـا أبـا تـراب:ّ رجله عىل رجل عيل فغمزه وقالصوهو نائم فوضع النبي 
 فخــرج عــيل , وطلحــة, وعمــر مــن جملــسه, ادع يل أبــا بكــر مــن داره,ســاكن أزعجتــه

 ! يا عـيل:ص فقال رسول اهللا صفاستخرجهام من منزهلام واجتمعوا عند رسول اهللا 
 ومـن آذاين فقـد آذى , فمـن آذاهـا فقـد آذاين,ّأما علمت أن فاطمة بضعة مني وأنا منها

كمن آذاها  ومن آذاها يف حيايت كان , ومن آذاها بعد مويت كان كمن آذاها يف حيايت,اهللا
 .)١(»بعد مويت

 وهـو حتـذير ,ّوالغريب هنا أن هذه املقولة قيلـت بنـاء عـىل إغـضاب عـيل لفاطمـة
ّنبوي لعيل زوج فاطمة ولباقي الصحابة من إغضاب فاطمـة إال أن الـبعض ال يـستدل 

 ولو كان إغـضاب فاطمـة رضـوان اهللا عليهـا أو رضـاها ,هبذا احلديث إال عىل أيب بكر
َ أو كفر للحق الوعيد عيل بـن أيب طالـب قبـل أيب بكـر وقبـل أي رجـل أو ًسببا يف إيامن ِ َ َ

 .امرأة اختلفت مع فاطمة
نحن نقول بأنه ال عيل بن أيب طالب وال أبـو بكـر كفـرا أو فـسقا بـسبب إغـضاهبام 

 والنبي عليه الصالة والسالم إنام قال تلك الكلامت يف حق من يغـضب فاطمـة ,فاطمة
ً وحتذيرا من إغضاب ابنته التي هلا من املكانـة ,بال شك أهل لذلكًتعظيام ألمرها وهي 

ُ رضوان اهللا عليهـا أن يقـاس مـن خـالل القـرآن والـسنة فـإن كـان غـضبها ,عنده ما هلا
 أمـا إذا كـان غـضبها ,ًألجلهام كان إغضاهبا وغضب فاطمة ال بد إغضابا هللا والرسـول

 فهذا مـا ال يقتـيض إدانـة , عادةخلالف شخيص أو لوجهة نظر هلا كالذي حيصل للناس

                                                 
 ).١٨٦ −١٨٥:ص( علل الرشائع للقمي )١(
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 ٢٩٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ودين اإلسـالم ال يتامشـى مـع آراء البـرش ولـو كـانوا مـن صـلحائهم Qّ ألن اهللا ;أحد
 .ومصلحيهم

َّإن بني املغرية استأذنوين أن يزوجوا ابنتهم عيل بـن أيب طالـب{ :صوقال   وإين ,ِّ
 ,نتي ويتزوج ابنـتهم إال أن يريد ابن أيب طالب أن يطلق اب: ثم ال آذن,ال آذن ثم ال آذن

ً ثم ذكـر صـهرا لـه مـن بنـي ) ويؤذيني ما آذاها]يريبني ما راهبا[فإنام فاطمة بضعة مني 
 واحلـديث ثابـت صـحيح )١(}َّحـدثني فـصدقني ووعـدين فـوىف يل( :عبد شمس فقـال

 .أخرجاه يف الصحيحني
 وال حيتج بذلك إال رجل جاهل حيسب أنـه ,ذكروه عن فاطمة أمر ال يليق هباوما 

 لـو − إذ مل حيكـم , فإنه ليس فيام ذكره مـا يوجـب الغـضب عليـه;يمدحها وهو جيرحها
 ومـن طلـب أن . إال باحلق الذي ال حيـل ملـسلم أن حيكـم بخالفـه−ًكان ذلك صحيحا 

 ال يكلــم احلــاكم وال صــاحب ُحيكــم لــه بغــري حكــم اهللا ورســوله فغــضب وحلــف أن
ْ مل يكن هذا مما حيمد عليه وال مما يذم بـه احلـاكم,احلاكم ً بـل هـذا إىل أن يكـون جرحـا ,ُ

ُ ونحــن نعلــم أن مــا حيكــى عــن فاطمــة وغريهــا مــن .ًأقــرب منــه إىل أن يكــون مــدحا
 ً وإذا كان بعضها ذنبا.الصحابة من القوادح كثري منها كذب وبعضها كانوا فيه متأولني

 بل هم مع كوهنم أولياء اهللا ومن أهل اجلنة هلم ذنوب يغفرهـا ,فليس القوم معصومني
  .اهللا هلم

وكذلك ما ذكروه من حلفها أهنا ال تكلمه وال صاحبه حتى تلقى أباهـا وتـشتكي 
 كـام , فإن الشكوى إنـام تكـون إىل اهللا تعـاىل;لُ أمر ال يليق أن يذكر عن فاطمة ,إليه

 ويف دعــاء موســى ,]٨٦:يوســف[ & Ð Ï Î Í Ì Ë * :قــال العبــد الــصالح
 وعليـك , وبـك املـستغاث, وأنـت املـستعان, وإليك املشتكى, اللهم لك احلمد:×

                                                 
 ).٢٤٤٩(, صحيح مسلم برقم )٣١١٠( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٢٩٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وإذا استعنت فاسـتعن ,إذا سألت فاسأل اهللا{ : البن عباسص وقال النبي .التكالن
 . سلني وال استعن يب: ومل يقل,)١(}باهللا

 .]٨ −٧:الرشح[ & ¶ ¸ µ ´ ³ ² º ¹ * :وقد قال تعاىل
ًثم من املعلوم لكـل عاقـل أن املـرأة إذا طلبـت مـاال مـن ويل أمـر فلـم يعطهـا إيـاه 

 بـل ,دقائه وهـو مل يأخـذه ومل يعطـه ألحـد مـن أهلـه وال أصـ,لكوهنا ال تستحقه عنـده
 كـان غايـة ذلـك أنـه − إن الطالـب غـضب عـىل احلـاكم : وقيل,أعطاه جلميع املسلمني

 فأي مدح للطالـب يف هـذا , إنه لغريك ال لك: وقال احلاكمً,غضب لكونه مل يعطه ماال
ً لو كان مظلوما حمضا مل يكن غضبه إال للـدنيا?الغضب  وكيـف والتهمـة عـن احلـاكم .ً

 فكيـف حتـال ,د مـن التهمـة عـن الطالـب الـذي يأخـذ لنفـسهالذي ال يأخذ لنفسه أبعـ
 ? وال حتال عىل من يطلب لنفسه املالً,التهمة عىل من ال يطلب لنفسه ماال

 ألين ال حيل يل أن آخذ املال من يستحقه فأدفعـه ; إنام أمنع هللا:وذلك احلاكم يقول
ب حلظـي القليـل  إنـام أغـض: والطالب يقـول,إىل غري مستحقه فأدفعه إىل غري مستحقه

 !?ً هذا عن فاطمة وجيعله من مناقبها جاهال]مثل[ أليس من يذكر .من املال
p o n m l k  * :أوليس اهللا قد ذم املنافقني الذين قال فيهم

{ z y x w v u t s r q  ` _ ~ } |
 n m l k j i h g f e d c b a

o & ]فذكر اهللا قوما رضوا إن أعطوا]٥٩−٥٨:التوبة ُ  فذمهم , وغضبوا إن مل يعطوا,ً
 وانتصف ألهل ?ً فمن مدح فاطمة بام فيه شبه من هؤالء أال يكون قادحا فيها,بذلك

 . فإهنم ألصقوا هبم من العيوب والشني ما ال خيفى عىل ذي عني;البيت منهم
                                                 

 ).٢٥١٦(, والرتمذي برقم )٢٦٦٩( رواه أمحد برقم )١(
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 ٢٩٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أبـو بكـر : من قول القائـل مل يكن هذا بأوىل, فاطمة ال تطلب حقها:ولو قال قائل
 فـإن اهللا تعـاىل ?ال يمنع هيوديا وال نرصانيا حقه فكيف يمنع سيدة نساء العـاملني حقهـا

 ? فكيــف يمنــع النــاس أمــواهلم, قــد شــهدا أليب بكــر أنــه ينفــق مالــه هللاصورســوله 
 كـام ثبـت يف الـصحيحني . فلم يعطها إياهً, ماالص قد طلبت من النبي لوفاطمة 
 فلـم ,ً تـسأله خادمـاص يف حديث اخلـادم ملـا ذهبـت فاطمـة إىل النبـي ا ّعن عيل

َّيعطها خادما وعلمها التسبيح النبـي [ ما يمنعهـا ص وإذا جاز أن تطلب من النبي .)١(ً
 جاز أن تطلب ذلك من أيب بكر خليفة رسول , إياه وال جيب عليه أن يعطيها إياه]ص

 وإذا مل جيـب .ا ليست معصومة أن تطلب ما ال جيـب إعطاؤهـا إيـاهُ وعلم أهن,صاهللا 
ًعليه اإلعطاء مل يكن مذموما برتكه ما ليس بواجب وإن كان مباحـا ّ فأمـا إذا قـدرنا أن .ً

ُ وأما أبـو بكـر فلـم يعلـم أنـه منـع .ُ فإنه يستحق أن حيمد عىل املنع,اإلعطاء ليس بمباح
 . وال بعد موتهصحياة رسول اهللا  ال يف : وال ظلم أحدا حقه,ًأحدا حقه

ِّوكذلك ما ذكره من إيصائها أن تدفن ليال وال يصيل عليهـا أحـد مـنهم ُ ً  ال حيكيـه ,ُ
 وهـذا لـو صـح ,ٌعن فاطمة وحيتج به إال رجل جاهل يطرق عىل فاطمة ما ال يليـق هبـا

ْلكان بالذنب املغفور أوىل منه بالسعي املشكور ادة خـري  فإن صالة املسلم عىل غريه زي,َ
 ص وهـذا رسـول اهللا , وال يـرض أفـضل اخللـق أن يـصيل عليـه رش اخللـق,تصل إليـه

 وهـو , وهـذا إن مل ينفعـه مل يـرضه, األبرار والفجار بل واملنـافقون]ويسلم عليه[يصيل 
كلهـم  بـل أمـر النـاس ,ً ومل ينه أحدا من أمته عن الصالة عليـه,يعلم أن يف أمته منافقني
ُ فكيـف يـذكر يف معـرض الثنـاء , مـع أن فـيهم املـؤمن واملنـافق,بالصالة والسالم عليه

 ولـو ,عليها واالحتجاج هلا مثل هذا الـذي ال حيكيـه وال حيـتج بـه إال مفـرط يف اجلهـل

                                                 
 ).٢٧٢٧(, صحيح مسلم برقم )٥٣٦١(صحيح البخاري برقم :  انظر)١(
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 ٢٩٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

َّوىص موص بأن املسلمني ال يصلون عليه مل تنفذ وصـيته ٍ ٌ فـإن صـالهتم عليـه خـري لـه ,َّ
 .بكل حال

 مل ,ِّ فـأوىص بـأن ال يـصيل عليـه ذلـك الظـامل,ًم أن إنسانا لو ظلمه ظـاملومن املعلو
 فمـن يقـصد . وال هذا مما أمـر اهللا بـه ورسـوله,ُيكن هذا من احلسنات التي حيمد عليها

 كـام , بـل املـدح يف خالفـه, كيف يذكر مثل هذا الذي مدح فيـه,مدح فاطمة وتعظيمها
 .!?َّدل عىل ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع

 إن اهللا يغـضب لغـضبك ! يا فاطمـة: قالصًورووا مجيعا أن النبي ( :وأما قوهلم
ُ وال يعـرف هـذا يف ,ص مـا رووا هـذا عـن النبـي , فهذا كذب منهم)ويرىض لرضاك

 ال صـحيح وال :ص وال له إسناد معروف عن النبي ,يشء من كتب احلديث املعروفة
 فـنحن أليب بكـر وعمـر , يرىض عنهـا وبأن اهللا, ونحن إذا شهدنا لفاطمة باجلنة.حسن

 ونـشهد , بـذلك نـشهد]بن عـوف[وعثامن وعيل وطلحة والزبري وسعيد وعبد الرمحن 
B A  * : كقولـه تعـاىل,بأن اهللا تعاىل أخرب برضاه عنهم يف غري موضع

M L K J I H G F E D C & ]١٠٠:التوبــة[, 
 .]١٨:الفـتح[ & _ ` g f e d c b a~ * :وقوله تعاىل

 ورسـوله ال يـرضه غـضب ا ومـن ,ٍ تويف وهو عنهم راضصوقد ثبت أن النبي 
ً يكـون رضـاه موافقـا , وريض عـن اهللا بل من ,ًأحد من اخللق عليه كائنا من كان

 فحكـم اهللا ,ٍاض عـن اهللا وهو ر, فهو موافق ملا يريض اهللا,ٍ فإن اهللا راض عنه,لرضا اهللا
 فإن من ريض بغـضب غـريه لـزم أن , وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه,موافق لرضاه
 وكـذلك ,ٍ فعلت مـا هـو مـرض لـك,ً فإن الغضب إذا كان مرضيا لك,يغضب لغضبه

ٍإذ هــو راض  , إذا ريض عــنهم غــضب لغــضبهم− ] ولــه املثــل األعــىل−تعــاىل [الــرب 
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 ٢٩٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .بغضبهم
 ومـن آذاين آذى ,ًرووا مجيعـا أن فاطمـة بـضعة منـي مـن آذاهـا آذاين( :وأما قوهلم

 كـام روي يف سـياق حـديث , بغـريه]روي[ بل , فإن هذا احلديث مل يرو هبذا اللفظ)اهللا
املغـرية إن بنـي هـشام بـن { :ً خطيبـا فقـالص ملا قام النبـي ,ّخطبة عيل البنة أيب جهل

 إنـام , ثم ال آذن, ثم ال آذن, وإين ال آذن,ُاستأذنوين أن ينكحوا ابنتهم عيل بن أيب طالب
 إال أن يريـد ابـن أيب طالـب أن , ويـؤذيني مـا آذاهـا,فاطمة بضعة مني يريبني مـا راهبـا

ً ثم ذكر صهرا لـه }إين أخاف أن تفتن يف دينها{ : ويف رواية}يطلق ابنتي وينكح ابنتهم
 ووعـدين فـوىف ,َّحدثني فصدقني{ :بني عبد شمس فأثنى عليه مصاهرته إياه فقالمن 
ً وإين لست أحل حرامـا.يل  ولكـن واهللا ال جتتمـع بنـت رسـول اهللا ً, وال أحـرم حـالال,ّ

ًوبنت عدو اهللا مكانا واحدا أبدا ً  من روايـة ]يف الصحيحني[ رواه البخاري ومسلم )١(}ً
 , البنـة أيب جهـلاِ فسبب احلـديث خطبـة عـيل ,ّعيل بن احلسني واملسور بن خمرمة
 بل ,لوارد عىل سبب ال جيوز إخراج سببه منه إذ اللفظ ا,ًوالسبب داخل يف اللفظ قطعا
 .السبب جيب دخوله باالتفاق

ً ومعلوم قطعـا أن خطبـة }يريبني ما راهبا ويؤذيني ما آذاها{ :وقد قال يف احلديث
ًذا وعيـدا  فـإن كـان هـ, رابـه ذلـك وآذاهص والنبـي ,ابنة أيب جهل عليها راهبا وآذاها

ً وإن مل يكـن وعيـدا الحقـا ,َّ لزم أن يلحق هذا الوعيد عيل بن أيب طالـب,ًالحقا بفاعله ً
  .ّ كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من عيل,بفاعله

 فـإذا دار , إنام عظم أذاها ملا يف ذلـك مـن أذى أبيهـال إن فاطمة :ًوأيضا فيقال
 وهـذا حـال أيب بكـر .ى أبيهـا أوجـباألمر بني أذى أبيها وأذاها كان االحرتاز عـن أذ

 ,ً فإنـه عهـد عهـدا وأمـر بـأمر, فإهنام احرتزا عن أن يؤذيـا أباهـا أو يريبـاه بـيشء,وعمر
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
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 ٢٩٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وكـل عاقـل .ّفخافا إن غريا عهده وأمره أن يغضب ملخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك
 وطلـب فاطمـة أو غريهـا مـا خيـالف ذلـك , إذا حكـم بحكـمصيعلم أن رسـول اهللا 

ْ أ َوىلص كان مراعاة حكم النبي ,كماحل  ومـن ,ّ ومعـصيته حمرمـة, فإن طاعته واجبـة,َ
ِّتأذى لطاعته كان خمطئا يف تأذيه بذلك ً  وهـذا .ً وكان املوافـق لطاعتـه مـصيبا يف طاعتـه,َّ

  .بخالف من آذاها لغرض نفسه ال ألجل طاعة اهللا ورسوله
وأنه إنـام قـصد طاعـة الرسـول  ,صَّومن تدبر حال أيب بكر يف رعايته ألمر النبي 

 وكالمهـا ,بّ من حال عـيل ]وأعىل[ً ال أمرا آخر حيكم أن حاله أكمل وأفضل ص
 ,]وعبـاد اهللا الـصاحلني[ , وحـزب اهللا املفلحـني,سيد كبري من أكـابر أوليـاء اهللا املتقـني

 وهلـذا كـان أبـو . الـذين يـرشبون بالتـسنيم,ن أكابر املقـربني وم,َّومن السابقني األولني
َواهللا لقرابــة رســول اهللا { : يقــولابكــر  ْ أحــب إيل أن أصــل مــن قرابتــيصَ َّ ّ{)١(. 
 . رواه البخاري عنه)٢(} يف أهل بيتهصًارقبوا حممدا { :وقال

ِّلكن املقصود أنه لو قدر أن أبا بكر آذاها  فلم يؤذها لغـرض نفـسه بـل ليطيـع اهللا ,ُ
 فلـه يف , كان قصده أن يتـزوج عليهـااٌّ وعيل .ِّ ويوصل احلق إىل مستحقه,ورسوله

ّ فعلم أن أبا بكر كان أبعد أن يذم بأذاها مـن عـيل.يب بكر بخالف أ,أذاها غرض َّ ُ  وأنـه ,ٍُ
 فإنه كـان لـه حـظ فـيام راهبـا ;ّ بخالف عيل,إنام قصد طاعة اهللا ورسوله بام الحظ له فيه

 وهذا ال يشبه من كان مقـصوده , وأبو بكر كان من جنس من هاجر إىل اهللا ورسوله.به
 ,يؤذي فاطمـة إذا مل يعـارض ذلـك أمـر اهللا تعـاىل يؤذيه ما ص والنبي .امرأة يتزوجها

َّ وإن تـأذى مـن تـأذى مـن أهلـه وغـريهم,فإذا أمر اهللا تعاىل بيشء فعلـه  وهـو يف حـال ,َّ
مـن أطـاعني { : وهـذا اإلطـالق كقولـه.طاعته هللا يؤذيه ما يعارض طاعة اهللا ورسـوله

                                                 
 .سبق خترجيه )١(
 . سبق خترجيه)٢(
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 ٢٩٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ومـن عـىص , اهللا ومن عصاين فقد عىص, ومن أطاع أمريي فقد أطاعني,فقد أطاع اهللا
 فـإذا .)٢(}إنام الطاعة يف املعـروف{ :صّ ثم قد بني ذلك بقوله )١(}أمريي فقد عصاين
مـن آذاهـا فقـد { : فقولـه,ه أطلقهـا ومـراده هبـا الطاعـة يف املعـروفكانت طاعـة أمرائـ

ْ حيمل عىل األذى يف املعروف بطريق األوىل واألحرى}آذاين  , ألن طاعة أمرائه فـرض,َ
 وأما فعل ما يؤذي فاطمة فليس هـو بمنزلـة معـصية أمـر النبـي .وضدها معصية كبرية

 .ّأن يكون عيل قد فعل ما هو أعظم من معصية اهللا ورسوله وإال لزم ,ص
َّكيــف يعطــي أبــو بكــر أهــل البيــت مــن الــصدقة والــصدقة حمرمــة ( :وأمــا قــوهلم

 !).?عليهم
ّ أوال املحرم عليهم صدقة الفـرض:فيقال هلم  وأمـا صـدقات التطـوع فقـد كـانوا ,ّ

ِّام حرم علينا الفـرض إن: ويقولون,َّيرشبون من املياه املسبلة بني مكة واملدينة َّ ومل حيـرم ,ُ
 فانتفـاعهم , وإذا جـاز أن ينتفعـوا بـصدقات األجانـب التـي هـي تطـوع.علينا التطـوع
ْ أوىل وأحرىصبصدقة النبي   فإن هـذه األمـوال مل تكـن زكـاة مفروضـة عـىل النبـي ;َ

ِّ وهي أوساخ الناس التي حرمت عليهم,ص   وإنام هي من الفيء الذي أفاءه اهللا عـىل,ُ
 إذ , جعـل مـا جعلـه اهللا لـه مـن الفـيء صـدقةص والنبي , والفيء حالل هلم,رسوله

 فـإن ; وأهل بيته أحق بصدقته,َّ تصدق به عىل املسلمنيصًغايته أن يكون ملكا للنبي 
 . عىل القرابة صدقة وصلة] والصدقة,عىل املسلمني صدقة[الصدقة 

 قد طرحناها وبينـا أن أبـا بكـر استـشهد بحـديث صـحيح عنـد الـسنة فقصة فدك
صححه املجليس يف مرآة العقول وصححه اخلميني واستشهد به عـىل واليـة (والشيعة 
 ).الفقيه

                                                 
 ).١٨٣٥(, ومسلم برقم )٧١٣٧( رواه البخاري برقم )١(
 ).١٨٤٠(, ومسلم برقم )٤٣٤٠( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٢٩٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .ّبل شهد به عيل بن أيب طالب نفسه
 كــان يف جملــسه فاســتأذن عليــه اوروى اإلمــام مــسلم يف صــحيحه أن عمــر 

 ,يـا أمـري املـؤمنني اقـض بينـي وبـني هـذا{ :فقال العباس فأذن هلام ,بّعباس وعيل 
 .ِ فاقض بينهم وأرحهم, أجل يا أمري املؤمنني:فقال القوم

 أنـشدكم بـاهللا الـذي بإذنـه تقـوم الـسامء واألرض أتعلمـون أن .ِ اتئـدا:فقال عمـر
  ? ال نورث ما تركنا صدقة: قالصرسول اهللا 
 . نعم:قالوا

 أنشدكام باهللا الـذي بإذنـه تقـوم الـسامء واألرض :الّثم أقبل عىل العباس وعيل فق
  ? ال نورث ما تركناه صدقة: قالصأتعلامن أن رسول اهللا 

 . نعم:قاال
 بخاصـة مل خيـصص هبـا أحـدا صّ إن اهللا جل وعز كان خص رسوله :فقال عمر

 .)١(}]٧:احلرش[ & a ` _ ~ } | { z y x * : قال.غريه
 ?أنشدكام باهللا هل تعلـامن ذلـك{ :ُويف رواية للبخاري أن عمر قال لعيل والعباس

َّ فتوىف اهللا نبيه , نعم:قاال َ َ ّ أنا ويل رسول اهللا : فقال أبو بكر,صَ ِ َ فقبضها فعمل بـام صَ ِ َ َ
 صّ أنــا ويل ويل رســول اهللا : فقلــت,َ ثــم تــوىف اهللا أبــا بكــر,صعمــل بــه رســول اهللا 

ِ ثـم جئـتامين وكلمـتكام , وأبـو بكـرصفقبضتها سنتني أعمل فيها ما عمل رسـول اهللا 
 جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتاين هذا يسألني نـصيب ,واحدة وأمركام مجيع

 ? فتلتمسان مني قضاء غري ذلـك.فعتها إليكام بذلك إن شئتام د:ُ فقلت.امرأته من أبيها
فو اهللا الـذي بإذنـه تقـوم الـسامء واألرض ال أقـيض فيهـا قـضاء غـري ذلـك حتـى تقـوم 

                                                 
 ).١٧٥٧( صحيح مسلم برقم )١(
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 ٣٠٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(}ّ فإن عجزمتا فادفعاها إيل فأنا أكفيكامها,الساعة
  . إن شئتام دفعتها إليكام:بّ يقول للعباس وعيل اُفهذا عمر 

 ! كام يزعم هؤالءصَ ثم يقسامهنا عىل ورثة النبي ?َفلامذا مل يقبضاها
َ دفع بعض ما تركه النبي ابل جاء يف رواية ملسلم رصحية يف أن عمر   إىل صَ

 .بّعيل والعباس 
ــة فــدفعها عمــر إىل عــيل { :ففــي صــحيح البخــاري ومــسلم ّفأمــا صــدقته باملدين

 .)٢(} وأما خيرب وفدك فأمسكهام عمر,ّ فغلبه عليها عيل,وعباس
َ دفـع صـدقة النبـي اُفهذه الرواية الصحيحة تثبت أن عمر   التـي كانـت صَ

  .ّباملدينة إىل عيل والعباس
 ?ا أعطى فاطمة نصيبها من مرياث أبيهاًفأين هو الدليل أن عليا 

ّفمن طعن يف أيب بكر وعمـر بـشأن مـرياث فاطمـة فيلزمـه أن يطعـن يف عـيل ألنـه  َ َ َُ َ
ِعمل كام عمال َِ! 

َ قسم مرياث النبي اًفأثبتوا لنا أن عليا   أم يف ,ّ سواء فيام تواله زمـن عمـرصَ
 .ازمان خالفته هو 

  ?وأين إثبات ذلك
َفهل أعطى ورثة فاطمة حقهم من فدك وسهم النبي  َ  ?يرب يف خصّ

ّ فـال أقـل مـن معاملـة أيب بكـر وعمـر كمعاملـة عـيل − وهو احلـق −فإن مل تأتوا به  ُ
 .ي

                                                 
 ).٣٠٩٤( صحيح البخاري برقم )١(
 ).١٧٥٩(, صحيح مسلم برقم )٤٠٣٤( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٣٠١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :ومن الردود
ِّإذا كــان رســول اهللا يؤيــد بــالوحي  َ فلــامذا مل يقــسم أرض فــدك − وهــو كــذلك −ُ ِ َ

 ?وسهمه يف خيرب عىل ورثته
 . ال يعلم ما يكون بعدهص النبي :فإن قيل
َ بأن يقسم مرياثه قبل موتـه صّ ومل يأمر نبيـه ,وما يكون فاهللا يعلم ما كان :ُفيقال

َلئال تظلم ابنته ُ. 
ّوهل يتصور أن اهللا أقر نبيه عىل ظلم ابنته ّ ُّ?! 

ّوثمة شبهة يتمسك هبا الـبعض  ص إن أبـا بكـر أنفـذ وعـد النبـي : وهـي قـوهلم,ُّ
ّ ومل يورث فاطمة من مرياث أبيها,اِجلابر  ُ. 

َوعد جابر بـن عبـد اهللا  ص أن النبي :واجلواب عنه لـو قـد جـاء { : فقـال,بَ
ُ فلـم جيـئ مـال البحـرين حتـى قـبض ,مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكـذا

ً فلام جاء مال البحرين أمر أبو بكـر مناديـا فنـادى,صالنبي   مـن كـان لـه عنـد النبـي :ُ
 , وكـذا قـال يل كـذاص إن النبـي : فأتيتـه فقلـت: قـال جـابر. عدة أو دين فليأتناص

 . رواه البخاري ومسلم)١(}ُ خذ مثليها: فقال,فحثى يل حثية فعددهتا فإذا هي مخسامئة
ّ أن ينفذ جمرد الوعـدص للنبي افهذا من وفاء أيب بكر  ُ  وهـذا مـن حـسنات ,ُ

 !ّ وهؤالء تعده من مساوئه,أيب بكر
 ?لمة ُ ومل يصدق فاط,ّ ملاذا صدق أبو بكر جابر فيام قال:وهؤالء يقولون

  :واجلواب
َ وعــدهصُأن جــابر بــن عبــد اهللا خيــرب أن رســول اهللا  َ  ا ومــن وفــاء أيب بكــر ,َ

 .ا أن أنفذ وعده جلابر صلرسول اهللا 
                                                 

 ).٢٣١٤(, صحيح مسلم برقم )٢٢٩٦(م  صحيح البخاري برق)١(
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 ٣٠٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ُ بـل تطالـب بحقهـا مـن مـرياث .ص وعدين رسـول اهللا :وأما فاطمة فإهنا مل تقل
 .ص  وعدين أيب: ما قالتل فهي ,أبيها حيث فهمت أن هلا احلق يف مرياث أبيها

ّ مل يكذب الزهراء افأبو بكر   ص وإنام أفهمها أن ما تركـه رسـول اهللا ,لُ
ِصدقـة بنص قوله عليه الصالة والسالم ّ ََ.  

مـن { :ويدل عليـه مـا رواه الرتمـذي عـن فاطمـة أهنـا جـاءت إىل أيب بكـر فقالـت
  سمعت رسول اهللا: فقال أبو بكر? فام يل ال أرث أيب: قالت. أهيل وولدي: قال?يرثك
َ ال نورث: يقولص ُ ولكني أعول من كـان رسـول اهللا .ُ  وأنفـق عـىل مـن , يعولـهصَ

ِ ينفق عليهصكان رسول اهللا  ُ{)١(. 
ومن األقوال يف هذا الباب ما جـاء يف يف رشح هنـج البالغـة كـام يـروي ابـن امليـثم 

 9 كـان رسـول اهللا , أن لك مـا ألبيـك:− أي فاطمة −أن أبا بكر قال هلا  «:البحراين
 ولك عىل اهللا أن أصـنع , وحيمل منه يف سبيل اهللا, ويقسم الباقي, من فدك قوتكميأخذ

 .)٢(» فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه,هبا كام كان يصنع
 .)٣(ومثل هذ الكالم ذكره الدنبيل يف رشحه

 كان يطبق ما وعـد بـه فاطمـة رضـوان اويقول كبار علامء الشيعة بأن أبا بكر 
أي ( فيـدفع إلـيهم )أي فـدك(إن أبا بكـر كـان يأخـذ غلتهـا ( : حيث ذكروا..اهللا عليها
 , ثم كان عـثامن كـذلك, فكان عمر كذلك, ويقسم الباقي, منها ما يكفيهم)أهل البيت

 .)٤()ثم كان عيل كذلك
                                                 

 ).١٦٠٨( جامع الرتمذي برقم )١(
 .ط طهران) ١٠٧:ص (٥ البن ميثم البحراين ج − رشح هنج البالغة )٢(
 .إيران. ط) ٣٣٢, ٣٣١:ص( الدرة النجفية )٣(
( ) ١٠٧:ص (٥رشح هنــج البالغــة البــن ميــثم البحــراين ج . ( ٤ رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد ج )٤(

 ). ط طهران ) ٩٦٠:ص (٥ فاريس لعيل نقي ج −رشح النهج ) ( ٣٣٢:ص(الدرة النجفية 
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 ٣٠٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,ُإن األمر ملا وصل إىل عيل ابن أيب طالـب كلـم يف رد فـدك «:وقال املرتىض وغريه
 .)١(»ً شيئا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر إين ألستحي من اهللا أن أرد:فقال

إن أبا بكر ملا رأى غضب فاطمـة ( :وها هو املجليس عىل تعنته يضطر إىل أن يقول
 ومل أمنعـك مـن فـدك إال ,× أنا ال أنكر فضلك وال قرابتك من رسـول اهللا :قال هلا

عـارش  نحـن م: وأشـهد اهللا عـىل أين سـمعت رسـول اهللا يقـول,ًامتثاال بـأمر رسـول اهللا
 وقـد عملـت هـذا باتفـاق , وما تركنـا إال الكتـاب واحلكمـة والعلـم,األنبياء ال نورث

 وأما املال فإن تريدينه فخذي من مايل ما شـئت ألنـك ,املسلمني ولست بمتفرد يف هذا
 .)٢()سيدة أبيك وشجرة طيبة ألبنائك وال يستطيع أحد أن ينكر فضلك

 فدك رفض تغيري حكم منعه أبـو بكـر  ملا سئل أن يرداوكام مر معنا قول عيل 
  .وأمضاه عمر رضوان اهللا عليهام

 عن ذلك وقـد سـأله كثـري النـوال /وألجل ذلك ملا سئل أبو جعفر حممد الباقر 
 : أو قـال,ً هل ظلامكم مـن حقكـم شـيئا,جعلني اهللا فداك أرأيت أبا بكر وعمر «:بقوله

 ,ًعىل عبده ليكون للعـاملني نـذيرا والذي أنزل القرآن , ال: فقال?ذهبا من حقكم بيشء
 نعـم : قـال? جعلـت فـداك أفأتوالمهـا: قلـت,ما ظلامنا من حقنا مثقال حبة من خردل

 .)٣(» وما أصابك ففي عنقي,وحيك توهلام يف الدنيا واآلخرة
ولعل بعد هذا البيان الشايف الكايف ال يكون يف نفوسنا يشء اجتاه خـري هـذه األمـة 

 .ضيةبعد نبيها من هذه الق
 

                                                 
  ). ٤ج(, رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )٢٣١:ص( الشايف للمرتىض )١(
 . ترمجة من الفارسية−) ٢٠٢, ٢٠١:ص( حق اليقني )٢(
 ).٤/٨٢( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )٣(
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 ٣٠٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :صالطعن يف أسانيد روايات صالة أيب بكر الصديق يف الناس يف حياة النبي 
 الطعن يف أسانيد روايات صـالته يف النـاس اومن الشبهات يف حق الصديق 

 .صيف حياة النبي 
إمامـة أيب بكـر الـصديق للنـاس يف عهـد −لقد بحثـت عـن اخلـرب ( :يقول أحدهم

 وتوصـلت عـىل ضـوء ذلـك إىل واقـع ,يل فيه وسربت ما ق, من أهم نواحيهصالنبي 
 هذا البحـث غـري املـسبوق وال ... فإىل أهل التحقيق والفضل.... وحق املقال...احلال

ــل ــصاف,املطــروق مــن قب ــه بعــني اإلن ــدا عــن التعــصب ... أرجــو أن ينظــروا في ً بعي
  !!!). وما توفيقي إال باهللا...واالعتساف

 يف كالمه لنـرى هـل نحـن عـىل صـواب أم ًوكنا نود واهللا أن يكون الطاعن صادقا
ــصاف??ال ــاس عــن اإلن ــد الن ــو أبع ــه ه ــم اهللا أن ــرهبم إىل التعــصب , ولكــن يعل  وأق

  . وأوضح برهان, وأصدق شاهد, وفيام يأيت أكرب دليل,واالعتساف
 :وقبل بيان افرتاءات الطاعن نقول

لروايـات أن إن من القواعد املتفق عليها عند علامء اجلرح والتعديل عنـد عـرض ا
ً فمـثال عنـدما يـأيت ,يؤخذ رأي الفريق الذي تم أخذ الرواية من كتبه عند احلكم عليهـا

 ال بـد أن حيكـم عـىل الروايـة باالسـتناد عـىل ,أحدنا بحديث من كتاب الكايف للكلينـي
 , وكذلك احلال إذا استشهد أحدنا بحديث من صـحيح البخـاري,أقوال علامء الشيعة
 أمـا مـن أراد أن ,وال علامء أهل السنة واجلامعة يف احلكم عىل الـرواةفال بد أن نأخذ بأق

 − فهذا ال بد له أن يـرىض ,حيكم عىل رواة األحاديث يف كتب السنة بآراء علامء الشيعة
 ألن معظـم رواة , بآراء علامء أهل السنة واجلامعة يف حكمهم عـىل رواة الـشيعة−ًأيضا 

 وكـذلك فـإن معظـم رواة ,امء أهـل الـسنة واجلامعـةالشيعة غري مقبويل الرواية عند علـ
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 ٣٠٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً إذا فال بد من احلكم عىل كل ,أهل السنة واجلامعة غري مقبويل الرواية عند علامء الشيعة
  .فريق بكتبه وبأقوال علامئه

 حيـث حكـم عـىل عبـد اهللا !!وقد رضب هذا الطاعن هبذه القاعدة عرض احلائط
 , وأيب بـردة بـن أيب موسـى, وأنس بن مالك, وأيب موسى األشعري, وعائشة,بن عمر

 حيث اعتمد يف , رضوان اهللا عليهم بحكم مل يكن يف حمله, وأيب وائل,وعروة بن الزبري
 أو يف رشح هنج البالغـة البـن أيب احلديـد الـشيعي ,طعنه عىل مرويات يف كتب الشيعة

الروايـات التـي  وهـي إسـقاط مجيـع , فـال أقـل مـن املقابلـة باملثـل; وعىل ذلك,املعتزيل
 , ألن رواهتـا مطعـون فـيهم عنـد أهـل الـسنة واجلامعـة,وردت يف كتب الـشيعة برمتهـا

 ومل أكـن أتـصور ,وهكذا وبكل سهولة يكون املذهب الشيعي قد اهنار إىل أبد اآلبـدين
  !!!أن مسألة الرد ستكون هبذه السهولة

الستة عن إمامـة أيب يف بداية الرسالة ذكر الطاعن الروايات التي ذكرت يف الكتب 
 والطريف اللطيـف , باإلضافة إىل مسند اإلمام أمحد,ص للناس بأمر النبي ابكر 

الذي يدل عىل تبحر هـذا الناقـد يف كتـب احلـديث وعلومـه هـو إدراجـه موطـأ اإلمـام 
 إضـافة إىل أن إدراجـه للموطـأ قـد أوقعـه يف , فـاقرأ وتعجـب!!مالك يف الكتب الـستة

  . يف حمله إن شاء اهللا تعاىل يأيت,ًمأزق كبري جدا
 ولكن ,!ثم إن املؤلف املتتبع قد أغفل بعض األسانيد التي جاءت تذكر هذا اخلرب

وهللا احلمد فرواية واحدة من الروايات التي ذكرها تغنينا عن تتبع بـاقي األسـانيد التـي 
 , األحـوال ألن أسانيد اخلرب ال يرقى إليها الشك بأي حال من,مل يذكرها أو النظر فيها

 ولنعرض عام أغفله مـن الروايـات التـي وردت يف ,ولنحكم بام اختاره هو من روايات
  .صحيح البخاري ومسلم وغريمها
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 ٣٠٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : وهي مرتبة حسب الـرواة كالتـايل,ولنبدأ اآلن معه يف نقده لألسانيد التي ذكرها
  ). ذكرت مجيع األسانيد بالعنعنة لالختصار:مالحظة(

  :ا األشعري أحاديث أيب موسى )١
 , عن عبد امللك بن عمـري, عن زائدة, عن حسني, عن إسحاق بن نرص:البخاري
  . عن أيب موسى,عن أيب بردة
 عن عبد امللك بن , عن زائدة, عن حسني بن عيل, عن أيب بكر بن أيب شيبة:مسلم

  . عن أيب موسى, عن أيب بردة,عمري
 عن عبد امللك ابـن , عن زائدة, عن حسني بن عيل, عن أبيه, عبد اهللا:اإلمام أمحد

  . عن أيب موسى, عن أيب بردة بن أيب موسى,عمري
 حيتمـل : نص عليه ابن حجـر وقـال,إنه مرسل( :قال يف نقده هلذه األسانيد ما ييل

 ولكن لنلق نظرة عىل , وأحال إىل مصدره وهو فتح الباري,)أن يكون تلقاه عن عائشة
 عـن أبيـه عـن عائـشة كـذا رواه :قولـه( :حيث قـال ,ما قاله ابن حجر عن هذا اإلسناد

ًمجاعة عن مالك موصوال وهو يف أكثر نسخ املوطأ مرسال ليس فيه عائشة  والظـاهر ...ً
أن حــديث أيب موســى مــن مراســيل الــصحابة وحيتمــل أن يكــون تلقــاه عــن عائــشة أو 

  .)١()بالل
ومـن بـاب  ,لفهنا ذكر ابن حجر أن أكثر نسخ املوطـأ لـيس فيـه ذكـر لعائـشة 

 ;ا فحتى لو كان احلـديث مـن مراسـيل أيب موسـى األشـعري :التنزل مع اخلصوم
 ومـع ذلـك تـذكر عائـشة فقـط حلاجـة يف ,ب أو عـن بـالل ,فإنه نقل إما عن عائشة

 فحتـى لـو ; ومن باب التنازل مع اخلصوم إىل آخر درجة, ومع ذلك كله,نفس يعقوب
                                                 

 ).٢/١٦٥( حجر  فتح الباري البن)١(
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 ٣٠٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ألن الـصحابة ,دح فيـه عـىل اإلطـالق فهـذا لـيس بقـا;ًكان احلديث مرسال عن عائـشة
  . وهذا كثري شائع, فنقل بعضهم عن بعض دون الترصيح ليس فيه حرج,كلهم عدول

 لـه ضـلع يف قتـل حجـر ,وهذا الرجل فاسق أثـيم( :/ثم قال يف طعنه بأيب بردة 
  ). يف مجاعة شهادة زور أدت إىل شهادته− حيث شهد عليه ,بن عدي

 أن ; باإلضافة إىل حتقيقه وطعنـه ملـا تـواتر مـن األخبـاروكنا نتمنى من هذا املحقق
 ولكـن العقـول املنكوسـة قـد ,ً وأن يفرغ نفسه قليال هلـا,ًيقوم بتحقيق الشاذ منها أيضا

 نجـد أن مـدار هـذه الروايـات التـي / وبالرجوع إىل تـاريخ الطـربي ,أعيت األطباء
 وقـد قـال ,يعي املحـرتق يدور عىل أيب خمنف حييى بـن لـوط الـش/تطعن يف أيب بردة 
 : وقـال الـدارقطني, مـرتوك احلـديث: وقـال أبـو حـاتم, ليس بثقـة:عنه حييى بن معني
ً فهنيئا مريئا له هذا اإلسناد!!!أخباري ضعيف ً.  

 قاتـل عـامر −ًوروي أيضا أنه قـال أليب الغاديـة ( :وأما اخلرب الثاين الذي ذكره فهو
 فنـاولني : قـال. نعـم: قـال?لت عامر بـن يـارس أأنت قت:−بن يارس ريض اهللا تعاىل عنه 

 وقد أحـال املرجـع إىل رشح الـنهج البـن أيب ,!)ً ال متسك النار أبدا: فقبلها وقال.يدك
 وقــد رواه ابــن أيب احلديــد الــشيعي بإســناد منقطــع عــن عبــد الــرمحن ,احلديــد الــشيعي

سعودي إن كـان  وامل, وابن عياش مل أجد له ترمجة,)١(املسعودي عن ابن عياش املنتوف
  .هو املؤرخ املشهور فهو ساقط يف مقام االحتجاج لتشيعه املغايل

 , حيـتج بـاملنقطع املبتـور مـن الروايـات:ثم انظـروا يف حمـصلة األمـر هلـذا الطـاعن
 والـذي , الثقة الثبـت/وبخزعبالت حييى بن لوط الفاسق األثيم لتضعيف أيب بردة 

 ...اإلمـام الفقيـه الثبـت( :ة احلـديث والنقـلقال فيه علـامء اجلـرح والتعـديل وصـيارف

                                                 
 ).٤/٩٩( رشح هنج البالغة )١(
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 ٣٠٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 كـويف : وقـال العجـيل. كان ثقة كثري احلديث: قال ابن سعد...وكان من أئمة االجتهاد
  !! فياللعجب,)١( )تابعي ثقة

ّوهـو مـدلس ومـضطرب احلـديث ( :ثم ذكر تضعيف عبد امللك بـن عمـري بقولـه
  ).ًجدا

 وإن كـان قـد ابتلـع تتمـة كـالم ,بـريفام ذكره عن هؤالء األعالم صحيح إىل حد ك
 حيـث , إنام تغري حفظه يف آخـر حياتـه/ وهو أن عبد امللك بن عمري ,هؤالء األعالم

 ولكن هل معنـى , وال يستغرب أن يتغري حفظ من بلغ هذا العمر, سنني)١٠٣(عاش 
كبـار  وإنام يتم التفريق بني ما رواه , بالطبع ال!?ذلك أن نرمي بجميع رواياته يف البحر

 , وعىل هذا فروايات قدماء أصحابه عنه صـحيحة موثقـة, وما رواه صغارهم,تالمذته
 والراوي عن عبد امللك بن عمري هنا هو زائدة بن قدامة ,أما روايات األصاغر عنه فال

 الـذي )٢( وهو من كبار أتباع التابعني كام نص عليه ابن حجر يف هتـذيب التهـذيب,/
 ومعنى كونه من كبار أتباع التابعني أنه يف ,ليه لقراءة الرتمجةقام هذا الطاعن بالرجوع إ

 ألن عبـد امللـك بـن عمـري مـن طبقـة صـغار ,الطبقة التي تيل عبد امللك بن عمري بقليل
 وممن رووا له الكثري من , بل كان زائدة من كبار أصحاب عبد امللك بن عمري,التابعني
 ولذلك فرواية زائدة عن عبد امللـك ,الطه وممن الزموه فرتة طويلة قبل اخت,الروايات

  .بن عمري ال غبار عليها
ّ فكان من األمانة العلمية واإلنصاف ذكر من وثـق عبـد امللـك ;إضافة إىل ما سبق

 فقـد وثقـه العجـيل وابـن معـني , وإليك ما قاله العلامء يف عبد امللك بن عمري,بن عمري
 وقال ,وري يعجب من حفظ عبد امللك كان الث: وقال ابن مهدي,والنسائي وابن نمري

                                                 
 . راجع الرتمجة يف سري أعالم النبالء)١(
 ).٣/٢٦٤( هتذيب التهذيب )٢(
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 ٣٠٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وقـال ابـن الربقـي عـن ابـن , مـضطرب احلـديث ختتلـف عليـه احلفـاظ:أمحد بن حنبل
أي ( احـتج بـه اجلامعـة : وقال ابن حجـر, ثقة إال أنه أخطأ يف حديث أو حديثني:معني

 , وأخرج لـه الـشيخان مـن روايـة القـدماء عنـه يف االحتجـاج,)أصحاب الكتب الستة
 وإنام عيب عليه أنه تغري حفظه لكرب سـنه ,ة بعض املتأخرين عنه يف املتابعاتومن رواي

 …  وال ابــن حبــان, ومل يــذكره ابــن عــدي يف الكامــل,ألنــه عــاش مائــة وثــالث ســنني
 أمـا روايـة القـدماء ,فواضح مما سبق أن التضعيف إنام كان لسوء حفظه يف آخـر حياتـه

  . وقائمة يف مقام االحتجاج, فهي مقبولة)ومنهم زائدة بن قدامة(عنه 
 فيبدو أن هذا الطاعن بحاجة لتوضيح معنى التدليس ;أما بالنسبة لتهمة التدليس

  .عند املحدثني
 أو عمـن عـارصه ومل , أن يروي الراوي عمن لقيه ما مل يـسمعه منـه:فالتدليس هو

فـي  وينت? أو أن يـصف مـن روى عنـه بـصفة ال تبـني مـن هـو,ًيلقه مومها أنه سمع منه
 حتى وإن كـان مـن كبـار املدلـسني إن ,ًالتدليس متاما إذا رصح الثقة بتحديث شيخه له

َّ فضال عن أن يكون دلس مرة أو مرتني خلطأ ورد عنه,ًكان صدوقا  واملالحظ أن هتمة ,ً
 رصح بتحـديث أيب بـردة / ألن عبد امللك بـن عمـري ,التدليس ليس هلا أي مقام هنا

  .عون يف عبد امللك بن عمري ساقطة ال اعتبار هلا وعىل هذا فجميع الط, له/
 هو الذي ذبـح عبـد − هذا −وعبد امللك ( :ثم يواصل طعونه التي ال تنتهي بقوله
 إىل أهـل × وهو رسـول اإلمـام احلـسني ,اهللا بن يقطر أو قيس بن مسهر الصيداوي

امللـك بـن عمـري  أتـاه عبـد ; فانه ملا رمي بأمر ابن زياد من فوق القرص وبه رمق,الكوفة
  !).إنام أردت أن أرحيه( : فلام عيب ذلك عليه قال,فذبحه

 ومــا أعجــب هــؤالء يف , إن الروايــة التــي احتججــت هبــا ســاقطة باطلــة:فنقــول
 قـد ذكـر هـذه / ومع أن ابـن كثـري ,معارضتهم للمتواتر من األحاديث بالباطل منها
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 ٣١٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًيضا ألهنا مـن روايـات أيب خمنـف حييـى إال أهنا ساقطة أ احلادثة يف كتابه البداية والنهاية
  ً.هذا أوال ,بن لوط
 أن الشخص الذي قتل قيس بن مسهر : وهي الطامة التي ما بعدها من طامة:ًثانيا

 فهـو عبـد امللـك بـن , أمـا الـراوي الـذي نحـن بـصدده,هو عبد امللك بن عمري البجيل
ًن إطالقـا ال يعـرف  ولكـ,عمري القريش ويقال اللخمي ويقال الكويف ويعرف بالقبطي

 !!!بالبجيل
ثــم جيــرتئ هــذا الطــاعن بــالطعن عــىل أيب موســى األشــعري صــاحب رســول اهللا 

 فإنه من أشهر أعداء ,ثم الكالم يف أيب موسى األشعري نفسه( : حيث يقول عنه,ص
 فقد كان يوم اجلمل يقعـد بأهـل الكوفـة عـن اجلهـاد ,×موالنا اإلمام أمري املؤمنني 

 وقـد بلـغ بـه , عن اخلالفة× ويف صفني هو الذي خلع اإلمام ,×مع اإلمام عيل 
  ). يلعنه يف قنوته مع معاوية ومجاعة من أتباعه×احلال أن كان اإلمام 

 إن احلكم عـىل أيب موسـى األشـعري مـن كتـب الـشيعة خاضـع ملـا ذكرنـاه :أقول
نة ًســابقا مــن أن ذلــك يــستلزم رضــا الــشيعة بنقــد روايــاهتم مــن وجهــة نظــر أهــل الــس

 , وأبـو موسـى األشـعري صـحايب, وهذا ما ال يرضاه الـشيعة عـىل اإلطـالق,واجلامعة
ــا مــرارا وتكــرارا كلهــم عــدول عنــد أهــل الــسنة واجلامعــة ًوالــصحابة كــام ذكرن  أمــا ,ً

 لعيل بن أيب طالب يف هنيه النـاس عـن ااالستشهاد عىل عداء أيب موسى األشعري 
 ألهنـم ينهـون إ بـبغض عيـسى بـن مـريم  فهذا كاهتام النصارى للمـسلمني,القتال

 والقاعـد يف الفتنـة خـري , وقد كان الزمان زمان فتنة!!!!الناس عن اعتقاد األلوهية فيه
 هــو عــني ا ففعــل أيب موســى األشــعري , واملــايش خــري مــن الــساعي,مــن املــايش
ُ فلـامذا يـالم ,ص وقد وردت الروايات الكثرية يف اعتزال الفـتن عـن النبـي ,الصواب

 وأعجـب مـن ذلـك كلـه أن يوكـل !!??ص التباعه أمـر رسـول اهللا او موسى أب

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣١١  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًعيل بن أيب طالب عنه يف مسألة التحكيم رجال يضمر له العـداء والـبغض ويكـون مـن 
 فهل كان عيل بن أيب طالـب !!! ومن املثبطني عنه يف موقعة اجلمل,أشهر املنحرفني عنه

ًأمحقا إىل هذه الدرجة أن يوكل رجال يضمر   ومهـام قيـل !?له كل هذا العـداء والـبغضً
 فهـل كـان عـيل !!! وأنه قد أكره عىل ذلك,يف األسباب التي دعته إىل توكيل أيب موسى

ً متساهال يف أمر اإلمامة واألمة بأن يوكل يف حتديد مصريها رجال هذه صفتها ً?! 
 كان يلعن أبا موسى األشـعري ومعاويـة اوأما ما روي أن عيل بن أيب طالب 

 : يف صالته فإن هذا مردود من وجهنيب
 وكـل , ونحن هنا يف مقـام نقـاش علمـي, أن الروايات خالية من األسانيد:األول

ًرواية ال حتمل إسنادا ثابتا فإنام هي كاهلباء املنثور   . ليس هلا أي وزن أو قيمة,ً
 ينهـى أهـل العـراق عـن لعـن أهـل ا فقد كان عيل بـن أيب طالـب :وأما الثاين

 وهذا هو املتوقـع مـن عـيل بـن ,)١(»إين أكره لكم أن تكونوا لعانني «: ويقول هلم,الشام
  !?ً ثم ملاذا يلعن رجال هو الذي وكله عن نفسه بنفسه,اأيب طالب 

 , قد روى بعض الروايـات يف مـدح أهـل البيـتاثم إن أبا موسى األشعري 
 صسـول اهللا رأيـت ر{ :فمن ذلك ما رواه ابن ماجه عـن أيب موسـى األشـعري قـال

 صخيطب فأقبل احلسن واحلسني عليهام قميصان أمحران يعثران ويقومان فنزل النبي 
ــال صــدق اهللا ورســوله d c b  * :فأخــذمها فوضــعهام يف حجــره فق

e & ]٢(} رأيت هذين فلم أصرب ثم أخذ يف خطبته]١٥:التغابن(. 

                                                 
ً, نقال عن حتقيق مواقـف الـصحابة يف الفتنـة مـن روايـات اإلمـام )١٦٥: ص( األخبار الطوال للدينوري )١(

 .الطربي واملحدثني
 . سبق خترجيه)٢(
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 ٣١٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 صـحيحة ال االث التي وردت عـن أيب موسـى األشـعري فجميع الطرق الث
 ولكـن للمزيـد مـن , وحـسبه هبـا, والعاقل املنصف يكتفي هبذه الروايـات,غبار عليها

 وإن كانت بام سـبق مـن ,اإلفحام يف الرد عىل هذا املعاجز نكمل النظر يف بقية األسانيد
يـة مـن بـاب زيـادة الطـرق  إال أننـا ننظـر يف البق,األسانيد قد قامت يف مقام االحتجـاج

  . ومن باب الشواهد واملتابعات,الصحيحة
  :ب أحاديث عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب )٢

 عـن , عن ابن شـهاب, عن يونس, عن ابن وهب, عن حييى بن سليامن:البخاري
  .محزة بن عبد اهللا عن أبيه

لـرزاق  عـن عبـد ا− واللفظ البن رافع − عن حممد بن رافع وعبد بن محيد :مسلم
  .عن معمر عن الزهري عن محزة عن عبد اهللا بن عمر عن عائشة

 : واهتم الزهري بعدة اهتامات منها قوله,ذكر أن مدار احلديثني عىل رواية الزهري
 وعبــد احلــق ,حممــد بــن شــهاب الزهــري وهــو رجــل جمــروح عنــد حييــى بــن معــني(

مـن شـيوخ البخـاري هـو ( : يف احلاشية ما ييل/ وترجم ليحيى بن معني ).الدهلوي
 اتفقـوا عـىل أنـه أعلـم أئمـة احلـديث بـصحيحه , ومن أئمـة اجلـرح والتعـديل,ومسلم
  )!! وغريها٤٢٩|٢ تذكرة احلفاظ : ترجم له يف. هـ٣٠٢ تويف سنة .وسقيمه

 ألن اإلمـام , إن حـال هـذا الطـاعن يـدعو واهللا إىل الرثـاء:فال أزيد عـىل أن أقـول
 وعىل قـوة حفظـه التـي , وعىل وثاقته,سوخه يف احلديثالزهري قد أطبق العلامء عىل ر

 , ولكن املؤلف كعـادة مـن يف قلبـه مـرض يقـرؤون كـيفام يـشاؤون,ترضب هبا األمثال
 ال يـرى ,ً متاما كجامع القاممـة عنـد دخولـه إىل احلديقـة,دون متييز أو تدقيق أو متحيص

 بن عبيـد اهللا بـن عبـد  حممد بن مسلم: هو/ ألن اإلمام الزهري ,فيها إال القاذورات
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 ٣١٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 عمـر بـن عبـد : وقـد وثقـه, وهو ثقة باالتفـاق,اهللا بن شهاب الزهري القريش أبو بكر
 , ومكحـول, وحييـى بـن سـعيد القطـان!! وحييـى بـن معـني, ومالـك بـن أنـس,العزيز
 وأبـو , وعـيل بـن املـديني, ومعمـر, وأبو بكر اهلـذيل, وعمرو بن دينار, وأيوب,وقتادة
 , وعبد الرمحن بن إسحاق, والليث, وصالح بن كيسان, وأبو الزناد, وابن سعد,زرعة

 يف / بـل قـال عنـه ابـن حجـر , وبقيـة علـامء اإلسـالم, وعـراك بـن مالـك,والنسائي
 ومل يـرد عـن !!)١() متفـق عـىل جاللتـه وإتقانـه وثبتـه,الفقيه احلافظ( :تقريب التهذيب

الطعــن فيــه يعتــرب خطيئــة ال  بــل إن جمــرد التفكــري يف !!!!حييــى بــن معــني تــضعيف لــه
 مـع أن الزهــري أحفــظ مــن ,َّ وإنــام فــضل ابــن معـني األعمــش عــىل الزهــري!!!تغتفـر

  . وهذا كل ما يف األمر,األعمش
وكـان مـن أشـهر املنحـرفني عـن أمـري ( : بقولـه/ثم يواصل طعونه يف الزهري 

ملنحـرفني  وكـان الزهـري مـن ا:قـال ابـن أيب احلديـد( :ً وقال أيضا,)!!!×املؤمنني 
 فـإذا , شهدت مـسجد املدينـة: وروى جرير بن عبد احلميد عن حممد بن شيبة قال,عنه

 فبلغ ذلـك عـيل بـن احلـسني .ًالزهري وعروة ابن الزبري جالسان يذكران عليا فناال منه
 فإن أيب حاكم أباك إىل اهللا فحكـم أليب , أما أنت يا عروة:فجاء حتى وقف عليهام فقال

 ).ُ فلو كنت بمكة ألريتك كري أبيك,أنت يا زهري وأما ,عىل أبيك
 وهـو أن روايـات ابـن أيب احلديـد ,ً متاما كالرد عىل مـا سـبق مـن اهلـراءوالرد عليه

ً فــضال عــن أهنــا ســاقطة ســندا ,الــشيعي ليــست حجــة عــىل رواة أهــل الــسنة واجلامعــة ً
  .النقطاعها

  )!!!عد اللعنيو هو من الرواة عن عمر بن س( :ثم يواصل ويقول عن الزهري

                                                 
 ).٦٢٩٦( تقريب التهذيب )١(
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 ٣١٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , فأين هـي هـذه الروايـات, عن عمر بن سعد/ بالنسبة لرواية الزهري :وأقول
 وهذا يعني أنه مل يرو , لقد ذكر الذهبي أنه أرسل عنه!!??وأين عثر عليها هذا الطاعن

 حيـث روى الزهـري ; ويبدو أن األمر قد التبس عىل هذا الطاعن املسكني,عنه مبارشة
 ثـم أيـن هـي هـذه الروايـات !!ليس عمر بن سعد قاتل احلـسني و!!عن عامر بن سعد

 وإذا كانت وثاقة الراوي تعتمد عـىل وثاقـة مـن ?حتى حيكم عليها أهل السنة واجلامعة
 !!??/ فلامذا ال يـتم توثيـق الزهـري ألنـه قـد روى عـن عـيل بـن احلـسني ;روى عنه

ًة ال يـرون بأسـا  فـإن علـامء الـشيع;وحتى لو ثبتت روايـة الزهـري عـن عمـر بـن سـعد
ــضعفاء ــدة أو ال ــذاهب الفاس ــن أصــحاب امل ــة ع ــة ,بالرواي ــن الواقف ــروون ع ــم ي  فه

ً ومل نسمع من علامء الشيعة تضعيفا لرجـل مـن ,واجلارودية والغالة واملفوضة وغريهم
رجاهلم ألنه روى عن واقفي يعادي عيل الرضا اإلمام الثامن عنـد الـشيعة ومـن خلفـه 

 فهـذا العيـايش الـشيعي صـاحب ;لنسبة للرواية عـن الـضعفاء وكذلك با!!!من األئمة
 : مـا نـصه٩٤٤التفسري املشهور يذكر عنـه النجـايش يف كتابـه الرجـال يف الرتمجـة رقـم 

 , ثقـة, املعـروف بالعيـايش,حممد بن حممد بن عياش السلمي الـسمرقندي أبـو النـرض(
 فـإذن يف نظـر )ًا وكـان يـروي عـن الـضعفاء كثـري, عني من عيون هذه الطائفة,صدوق

ًهذا الطـاعن أن الـراوي إن روى عـن الـضعفاء وكـان سـنيا فهـذا أمـر قـادح فيـه أشـد 
  .ً أما إن كان هذا الراوي شيعيا فهذا ال بأس به,القدح

إنه قد ابتيل بصحبة األمـراء وبقلـة ( :وأما ما ذكره عن عبد احلق الدهلوي يف قوله
 وكـان , يأخـذون عليـه وينكـرون ذلـك منـه وكـان أقرانـه مـن العلـامء والزهـاد,الديانة
 فمن ,) أال ترى ما هم فيه وتسكت: فيقولون! أنا رشيك يف خريهم دون رشهم:يقول

 وأما مصاحبة األمراء فلم نسمع مـن !!??هو الدهلوي يف مقابل من ذكرناه من العلامء
 خاصــة إذا كــان ; أو أهنــا تــسبب االخــتالط عــىل الــشخص,قبــل أهنــا تــضعف احلفــظ
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ــرشمــصاح ــر ,ًبا هلــم يف اخلــري دون ال ــسكت عــن رشهــم كــام ذك  ومل يكــن الزهــري ي
 ,ً إضافة إىل أن علامء الشيعة ال يرون إعانة احلكام الظلمـة قادحـا يف العدالـة,الدهلوي

 حيـث ,ب احلسن بن زيد بن احلسن بن عـيل بـن أيب طالـب :ومن األمثلة عىل ذلك
 وكـان ,ً وعمل لـه عـىل غـري املدينـة أيـضا,ًكان أمريا للمدينة من قبل أيب جعفر املنصور

 وهـو أول مـن لـبس الـسواد مــن ,ًمظـاهرا لبنـي العبـاس عـىل بنـي عمـه احلــسن املثنـى
 وراجع هذه املعلومات يف كتاب أعيـان الـشيعة اجلـزء اخلـامس الرتمجـة رقـم ,العلويني
 ,ً وصـاحب املهـدي العبـايس أيـضا, فهذا الرجل قـد تـوىل الواليـات للمنـصور,٢٢٨

 فقام احلسن بن زيد ,ًكان مظاهرا لبني العباس عىل بني عمه مع أهنم ذوي رحم عندهو
 ومل يمنـع , وأودى ببني عمه موارد اهلـالك مـن أجـل رضـا الـوايل,بقطع رحم ماسة له

 وقـد ذكـره يف أصـحاب ,ّذلك كله الطويس شيخ الطائفـة الـشيعية مـن عـده يف رجالـه
  !ابع منها االسم الر,جعفر الصادق يف باب احلاء

 أن قولـه مـردود بتوثيـق أقـران :يضاف يف الرد عىل ما ذكـره عبـد احلـق الـدهلوي
 ,كنا نكتب احلالل واحلـرام( : حيث يقول, ومنهم أبو الزناد, وبمدحهم له,الزهري له

 !!)١() فلـام احتـيج إليـه علمـت أنـه أعلـم النـاس,وكان ابن شهاب يكتب كل ما سـمع
 تعـال نكتـب : فقـال,كنت أطلب العلم أنـا والزهـري( :ًوصالح بن كيسان أيضا يقول

 , تعال نكتب ما جاء عن الـصحابة: ثم قال,ص فكتبنا ما جاء عن النبي : قال,السنن
 : وسأل إبراهيم بن سعد بن إبـراهيم أبـاه,)٢() فأنجح وضيعت, فكتب ومل نكتب:قال

 يف املجلـس  وال يلقـى, كان يأيت املجـالس مـن صـدورها: قال?بم فاقكم ابن شهاب(
ً فال يلقى شـابا إال , ثم يأيت الدار من دور األنصار,ً وال شابا إال ساءله,ًكهال إال ساءله

                                                 
 ).٥/٣٣٢( سري أعالم النبالء )١(
 ).٥٥/٣٢٠( تاريخ دمشق )٢(
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ً وال كهال وال عجوزا وال كهلة إال سـاءله,ساءله  !!!)١( ) حتـى حيـاول ربـات احلجـال,ً
  ?? من هم أقران الزهري الذين نقموا عليه:وأنا ال أدري بعد هذه النصوص

 فكـان مـن ;ا عن الزهري أن أول من أسلم هـو زيـد بـن حارثـة وأما الرواية
 وهو )٢(ً وهو أن له قوال آخر,ًاألوىل أيضا هبذا الطاعن أن يذكر أقوال الزهري األخرى

 ; إضافة إىل اتفاق العلامء أن أول من أسـلم هـو خدجيـة,لأن أول من أسلم خدجية 
 فإنه يقـصد إسـالمه ;و فالن فمن ذكر أن أول من أسلم ه,ثم خالفهم فيمن هو بعدها
  .بعد خدجية رضوان اهللا عليها

حكى احلاكم عـن ( :وقال ابن حجر برتمجة األعمش( :وأعجب من هذا كله قوله
 أجـود األسـانيد وإال فـام معنـى قـول رجـال احلـديث مـن الـسنة أو :ابن معني أنه قـال

 أو النـصارى أو اجلـن الشيعة أو اخلوارج أو النواصب أو القدرية أو املعتزلة أو اليهـود
ًإن فالنـا أثبـت ( : أو?)ًإن فالنا أعلم أهـل عـرصه( :أو اإلنس أو املالئكة أو الشياطني

  . ولكن اهلوى يعمي ويصم!!?? وهل معنى ذلك إسقاط عدالة البقية??)الناس
وألجل كونه من عامل بني أمية ومشيدي سلطاهنم كتـب ( :وأما قول هذا الطاعن

 , وأخف ما احتملـت,إن ما كتمت «: جاء فيه,ً كتابا يعظه فيه× إليه اإلمام السجاد
ً جعلـوك قطبـا أداروا بـك رحـى ...ّ وسهلت له الطريـق الغـي,أن آنست وحشة الظامل

 , داعيـا إىل غـيهم,ً وسـلام إىل ضـاللتهم,ً وجـرسا يعـربون عليـك إىل باليـاهم,مظاملهم
نحن بانتظـار أن يقـوم بإرسـال  ف;» وبادر فقد أجلت, فقد نبئت, احذر,ًسالكا سبيلهم

نسخة أخرى من هذه الرسـالة إىل احلـسن بـن زيـد بـن احلـسن بـن عـيل بـن أيب طالـب 
  ). للتنبيه والتحذيرب

                                                 
 ).٩/٣٩٧( هتذيب التهذيب )١(
 ).٢/٢٢٧(  تدريب الراوي )٢(
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 ويقـوم بـالطعن يف عبـد اهللا بـن عمـر بـن ,ثم جيرتئ مرة أخرى عـىل خـري القـرون
وقعـد  , بعد عـثامن×فإنه ممن امتنع عن بيعة أمري املؤمنني ( : فيقول,باخلطاب 

ّ ولكنه ملا ويل احلجاج بن يوسف احلجاز من , وترك اخلروج معه يف حروبه,عن نرصته
 ص سمعت رسـول اهللا : فقال!? ما أعجلك:ًقبل عبد امللك جاءه ليال ليبايعه فقال له

ّ إن يـدي مـشغولة : فقـال لـه!! من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتـة جاهليـة:يقول
 ويستـشهد هبـذه !!). فمسح عـىل رجلـه وخـرج,رجيل فدونك − وكان يكتب −عنك 

 وحيتج هذا احلرشة ,الرواية التي ال خطام هلا وال زمام يف الطعن فيمن زكاه اهللا يف كتابه
 ولكـن , وعلـم مـن أعالمهـم,بكالم ال يدري ما عواقبه عىل جبل مـن جبـال اإلسـالم

  .ليس لنا يف الكذاب حيلة
 وإن كـان كالمـه الـسخيف ال ,عـض مـا ذكـره نقوم بالرد عـىل ب− فقط −ًوتذكريا 
 :حيتاج إىل رد
 بعـد عـثامن فهـو مـن ا امتنـاع ابـن عمـر عـن بيعـة عـيل بـن أيب طالـب ً:فأوال

ُّ فـإن هـذا الطـاعن يأخـذ منـه ويعـب كـيفام ; وألن الكذب ال حامي له,الكذب املجاين
 أبيـه عـن ابـن  وقد ورد يف سري أعالم النبالء عن ابن عيينة عن عمر بن نافع عـن,يشاء

 فـرس , إنك رجل مطاع يف أهل الشام!يا أبا عبد الرمحن «:ّ بعث إيل عيل فقال:عمر قال
  !!?? فكيف يوليه دون أن يبايعه, ورجال اإلسناد كلهم ثقات!!)١(»فقد أمرتك عليهم

 وكان ابـن , إن الزمان زمان فتنة: فقلنا, ترك النرصة واخلروج معه إىل صفني:ًثانيا
 ,ا ألن احلق تبني له أنه مع عـيل , عىل عدم خروجه مع عيل إىل صفنيعمر يتأسف

 عـن أيب , عـن عبـد اجلبـار بـن العبـاس, عن أيب أمحـد الـزبريي:فقد جاء يف االستيعاب

                                                 
 ).٣/٢٢٤( سري أعالم النبالء )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣١٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

مـا  «: أنـه قـال حـني احتـرضا عن ابن عمـر , عن أيب بكر بن أيب اجلهم,العميدس
 ورجال اإلسناد كلهم مـا ,)١(»اآسى عىل يشء إال تركي قتال الفئة الباغية مع عيل 

  .بني الثقة والصدوق
 فهـي تـدعو واهللا إىل الـسخرية مـن هـذا ; وأمـا قـصة ابـن عمـر مـع احلجـاج:ًثالثا
 ولننظـر فـيام رواه اإلمـام الـذهبي عـن العالقـة , ولكن أنى لـه أن يـدرك ذلـك,املتهوك

ــد اهللا بــن عمــر واحلجــاج ــذهبي ,احلميمــة بــني عب حــدثني ( : يف الــسري/ فيقــول ال
 بلغنـي : كتب احلجـاج إىل ابـن عمـر: حدثني مطعم بن املقدام قال,إسامعيل بن عياش
 أمـا مـا : فكتـب إليـه, وإهنـا ال تـصلح لعيـي وال بخيـل وال غيـور,أنك طلبت اخلالفة

 وأما ما ذكرت من العي فمن مجع كتاب ,ذكرت من اخلالفة فام طلبتها وما هي من بايل
 وإن أحــق مــا غــرت فيــه ولــدي أن ,زكاتــه فلــيس ببخيــل ومــن أدى ,اهللا فلــيس بعيــي

 أصـابت ابـن عمـر عارضـة حممـل بـني : عن نافع قال: وقال أيوب.يرشكني فيه غريي
 , فلـام رآه ابـن عمـر غمـض عينيـه, فـدخل عليـه احلجـاج,أصبعيه ثم اجلمـرة فمـرض
 . إين عـىل الـرضب األول: إن هـذا يقـول: فغـضب وقـال,فكلمه احلجـاج فلـم يكلمـه

 , إن ابـن الـزبري بـدل كـالم اهللا:ى هشام عن ابن سريين أن احلجـاج خطـب فقـالورو
 , مل يكـن ابـن الـزبري يـستطيع أن يبـدل كـالم اهللا وال أنـت, كـذب:فعلم ابن عمر فقال

 : فقـال روح بـن عبـادة. أما إنك لو عدت عـدت: قال, إنك شيخ قد خرفت الغد:قال
 ملا احترض ابن :ن سعيد بن جبري قال ع, عن عياش العامري,حدثنا العوام بن حوشب

 , ومكابـدة الليـل, ظمـأ اهلـواجر: ما آسى عىل يشء من الدنيا إال عـىل ثـالث:عمر قال
  .)٢()وأين مل أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني احلجاج

                                                 
 ).٦/٣٢٦( االستيعاب )١(
 ).٣/٢٣٢(, سري أعالم النبالء )١٥٧: ص(, املحترضين البن أيب الدنيا )٤/١٨٥( الطبقات الكربى )٢(
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 ٣١٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ألن وجودهـا فقـط يف ,ويكفي من جبن هذا الطاعن أنـه ذكـر القـصة دون إسـناد
  .ب هلا من الواقع بينام ال نصي,خياله

 , مـن الـصحابة األجـالءا فعبد اهللا بـن عمـر بـن اخلطـاب ;ثم يف آخر الكالم
 وعدالتهم أعىل مـن أن يتطاوهلـا أقـزام ,الذين ال يقدح فيهم سباب حثالة البرشية فيهم

  !!التاريخ
وعىل هذا يتبني أن طعن هذا املبطل الفاشل يف روايتي البخاري ومـسلم لـيس لـه 

ــص ــن ال ــه ,حةوجــه م ــادة طرق ــد ازداد احلــديث صــحة إىل صــحة بزي ــذا فق ــىل ه  وع
  . ولننظر يف بقية افرتاءاته عىل األسانيد,الصحيحة

 فمـن ذلـك مـا رواه , مـن رواة فـضائل أهـل البيـتبهذا وقد كان ابـن عمـر 
 :ص وقـال النبـي : أنه قال عن احلـسن واحلـسنيبالبخاري عن عبد اهللا بن عمر 

  .)١(}يامها رحيانتاي من الدن{
  :ا أحاديث عبد اهللا بن زمعة )٣

 عــن حممــد بــن , عــن حممــد بــن ســلمة,ّ عــن عبــد اهللا بــن حممــد النفــييل:أبــو داود
 , عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الصمد بن احلرث بن هـشام, عن الزهري,إسحاق

  .عن أبيه عن عبد اهللا بن زمعة
ــو داود    , عــن موســى بــن يعقــوب, عــن ابــن أيب فــديك, أمحــد بــن صــالح:أب

 عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عبـد اهللا , عن ابن شهاب,عن عبد اهللا بن إسحاق
  .بن زمعة

ومل جيد هذا املخـذول مـن طعـون يف أسـانيد هـاتني الـروايتني إال أن يقـول وبكـل 
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
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 ٣٢٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , فقـد رواه أبـو داود عنـه بطـريقني...وأما حـديث عبـد اهللا بـن زمعـة( :وقاحة وجرأة
 وكـأن الزهـري قـد غـدا أكـرب !! هكـذا)!! وقـد عرفتـه)الزهري(واملدار يف كليهام عىل 

 وعرفنـا مقـدار ? إي واهللا عرفنـا مـن هـو الزهـري املقـصود: ولكني أقول!!الوضاعني
  !!البحث والتدقيق واألمانة العلمية والسخافة فالذهنية التي يتمتع هبا البعض

  :ا أحاديث ابن عباس )٤
 عـن , عـن أيب إسـحاق, عـن إرسائيـل, عـن وكيـع, عن عـيل بـن حممـد:ابن ماجه

  . عن ابن عباس,األرقم بن رشحبيل
 عـن , عن حييى بن زكريا بن أيب زائـدة عـن أبيـه, عن عبد اهللا عن أبيه:اإلمام أمحد

  . عن ابن عباس,أيب إسحاق عن األرقم بن رشحبيل
 عن , عن أيب إسحاق, عن إرسائيل, عن وكيع, عن أبيه,د اهللا عن عب:اإلمام أمحد
  . عن ابن عباس,أرقم بن رشحبيل

 ومل , إن مدار هذه األسانيد الثالثة عىل أيب إسحاق عـن أرقـم بـن رشحبيـل:أقول
 وقد استبرش هذا الطاعن هبذه النتيجـة ,يذكر أليب إسحاق رواية عن أرقم بن رشحبيل

 لدرجـة أنـه متـادى يف الطعـن عـىل أيب إسـحاق , وقيـرصوكأنه حاز عـىل كنـوز كـرسى
 ,) وإنام تركوه مع ابـن عيينـة الختالطـه, كان قد اختلط:قال بعض أهل العلم( :بقوله

 وأنه إنام كان اخلطـأ مـن صـغار مـن رووا , وأنه صدوق حافظ,وأغفل ثناء العلامء عليه
 وهـذا ,ه لتجـاوزه املائـة عـام وإنام نيس مع كـرب, وأنه مل خيتلط يف آخر حياته,عنه ال منه

 ألنـه مـصاب ,ً ولكن هذا الطاعن ال حيسن القـراءة جيـدا,كله مبثوث يف كتب الرجال
  .بالتخليط منذ نعومة أظفاره

 ممـن )واألعمـش كـام سـيأيت(ولكن جتدر اإلشارة هنا إىل أن أبا إسحاق الـسبيعي 
 دون املساس بثامن  والتشيع يف عرف القدماء هو تفضيل عيل عىل ع,رموا بالتشيع
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 ٣٢١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فـال , إال أهنام كانا من أهل الـصدق,بقضية أفضلية أيب بكر وعمر ريض اهللا عن اجلميع
ً ولكن قد يدلسان أحيانـا لـروايتهام عـن ,يرصحان بالتحديث إال عمن لقياه ورويا عنه

ــة,الــضعفاء ــة أو باألنأن ــان بالعنعن ــذلك, ويروي ــاطون يف ; ول ــامء اإلســالم حيت  فــإن عل
 , ويسقطوهنا من مقـام االحتجـاج,ث التي مل يرصحا فيها بالسامع عمن فوقهاماألحادي

 والطريف يف املوضوع كوهنام مـن الـرواة املعتـربين عـن ,ما مل تأت قرينة تنفي التدليس
  !!! وقد وثقهام ودافع عنه بكل قوة عبد احلسني املوسوي يف كتابه املراجعات!!الشيعة

 ألن املـتن قـد روي ,سبب سندها أمر غري مستـساغ فإن إسقاط الرواية ب;ًوعموما
 وهـذا اإلسـناد قـد , وكفى هبا يف مقام االحتجاج واالعتبـار,من طرق أخرى صحيحة

 , ألن أبا إسحاق السبيعي عىل تـشيعه مل يكـن مـن أهـل الكـذب,زاد من صحة الرواية
  .وغاية ما رمي به التدليس

  :ا رواية ابن مسعود )٥
 عـن , عـن حـسني بـن عـيل,اق بن إبراهيم وهناد بن الرسي أخربنا إسح:النسائي

  . عن عبد اهللا,ّ عن زر, عن عاصم,زائدة
 يف أسـانيد الروايـة عـن عبـد اهللا بـن / وقع عاصم بن أيب النجود الكويف :أقول

َ فلو انفرد برواية هذا احلديث مل يتـابع عليـه,/ وكان سيئ احلفظ ,مسعود ريض اهللا ُ, 
 حيـث ورد مـتن احلـديث مـن طـرق , ولكنـه مل ينفـرد بروايتـه,ًولكان احلـديث سـاقطا

ً وهذا االعتبار أيضا غري مسقط لصحة الروايـة بـل عاضـد ,أخرى صحيحة وهللا احلمد
ً ألن عاصام مل يكن كاذبا,هلا   ./ وإنام غاية ما رمي به أنه كان يسء احلفظ ,ً

  :ا حديث بريدة )٦
 عـن عبـد , عن زائدة,مد بن عبد الوارث عن عبد الص, أبيه, عبد اهللا:اإلمام أمحد
  . عن أبيه, عن ابن بريدة,امللك بن عمري

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣٢٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّوأما حـديث بريـدة األسـلمي الـذي رواه ( :قال يف بداية هجومه عىل هذه الرواية
 سواء −ّ فمع غض النظر عام قيل يف رواية ابن بريدة ,أمحد بسنده عن ابن بريدة عن أبيه

ّ وكأنه تفضل علينـا بكرمـه الـدفاق ,) إلخ...عن أبيه فيه − )سليامن( أو )عبد اهللا(كان 
 − إال أن رأيه ? هل هو عبد اهللا أم سليامن:اأال يناقشنا يف تعيني الراوي عن بريدة 

 , ألن عبد اهللا بن بريدة وسليامن بن بريـدة كالمهـا ثقـة, غري ملتفت إليه−بدون اعتذار 
  . الراوي فام الضري يف عدم تعيني,وكالمها روى عن أبيه

 ,)عبــد امللـك بــن عمــري وقــد عرفتــه( :ثـم يقــول هــذا الطــاعن عـن الــسند أن فيــه
  . لقد عرفناه, نعم:وأقول

ــه ــار علي ــذا اإلســناد صــحيح ال غب ــصحيحة ,وه ــة األســانيد ال ــضاف إىل قائم  ي
  .السابقة
  :ا حديث سامل بن عبيد )٧

 ,ن سلمة بن نبيط ع, عن عبد اهللا بن داود, عن نرص بن عيل اجلهضمي:ابن ماجه
  .ا عن سامل بن عبيد , عن نبيط بن رشيط,عن نعيم بن أيب هند

 هـذا :فقد قال فيه ابن ماجـه( : حيث قال,ثم ابتدأ حديثه بتمويه ومراوغة كبريين
 التي تبـني للقـارئ املعنـى مـن / وكالعادة ابتلع بقية كالم ابن ماجه ,)حديث غريب

قـال أبـو ( : بعد إيراده هذا احلـديث/اجه  حيث قال ابن م, هذا حديث غريب:قوله
 فواضح مـن سـياق الكـالم ,) هذا حديث غريب مل حيدث به غري نرص بن عيل:عبد اهللا

أن الغرابة املقـصودة ليـست بمعنـى الغمـوض واخلفـاء واملخالفـة ملـا هـو مـشهور بـني 
رد  وإنام احلديث الغريب يف مصطلح أهل السنة واجلامعة هو احلديث الـذي تفـ,الناس

 وهنـا مل , حتى لو كانت طبقة واحدة,أحد الرواة بروايته يف أي طبقة من طبقات السند
 فاحلـديث غريـب هبـذا ,ّحيدث هبذا احلديث فيام بلـغ أبـا عبـد اهللا سـوى نـرص بـن عـيل
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 ٣٢٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فـاتقوا اهللا فـيام !! وهذا دليل آخـر عـىل النزاهـة والتحـري والدقـة يف البحـث,االعتبار
  !!!هللاتسطره أيديكم يا عباد ا

 ألنـه ; فإن نعيم بن أيب هند تركه مالك ومل يسمع منـه...ويف سنده نظر( :ثم يقول
  ).اًكان يتناول عليا 

 فـروى , فقد روى عنه غري مالك; إن كان اإلمام مالك قد ترك الرواية عنه:فأقول
 يف تقريـب / وقـد قـال فيـه ابـن حجـر ,عنه مسلم والنسائي والرتمـذي وابـن ماجـه

 والرواية عنه ليـست بأقـل , وعليه بدعته, فلنا وثاقته,)١()ثقة رمي بالنصب( :التهذيب
 وجحـدوا ,من رواية علامء الـشيعة عـن الواقفـة الـذين ابتلعـوا أمـوال موسـى الكـاظم

 , واحلـسن العـسكري, وعـيل اهلـادي, وإمامـة حممـد اجلـواد,إمامة عيل الرضا من بعده
ــن احلــسن العــسكري املزعــوم وناصــبوهم ــة شــبه مــن , العــداءوحممــد ب  ففــي الواقف
 فإذا ارتىض علامء الشيعة رواية ,النواصب إال أن النواصب امتازوا بالقدم الزماين فقط
 فلامذا ال يرتضون رواية الناصبي ;الواقفي الثقة الذي أنكر إمامة مخسة من أئمة الشيعة

كمـن جحـد  كـان ; إن من جحـد إمامـة إمـام واحـد: مع أن علامء الشيعة يقولون,الثقة
 .)٢(!!صنبوة حممد 

ومن الواقفة الذين وثقهم علـامء الـشيعة احلـسن بـن حممـد بـن سـامعة حيـث قـال 
 وكـان يعانـد يف الوقـف , ثقـة, فقيـه, كثـري احلـديث,من شيوخ الواقفـة( :النجايش فيه
  !! ومع ذلك ثقة عندهم, فهذا معاند ومتعصب ضد عيل الرضا,)٣()ويتعصب

                                                 
 ).٧١٧٨( تقريب التهذيب )١(
, طبعـة مركـز نـرش الكتـاب اإلسـالمي, إيـران, )١٠٣:ص( راجع يف ذلك رسالة االعتقادات للـصدوق )٢(

 ). هـ١٣٧٠(
 ).٤١:ص( رجال النجايش )٣(
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 ٣٢٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 حيــث قــال , إســامعيل بــن شــعيب بــن ميــثم الــتامروكــذلك أمحــد بــن احلــسن بــن
 وذكر هذا عن محدويه عن احلسني بن ,ً كان واقفا:قال أبو عمرو الكيش( :النجايش فيه

يشء طريف ( × وقد روى عن الرضا , قال أمحد بن احلسن واقف,موسى اخلشاب
  معتمـد, وهو عىل كل حال ثقة صحيح احلديث)!!! واقفي يروي عن عيل الرضا:ًحقا
  .)٢(ً وذكره الطويس أيضا أنه يروي عن الرضا,)١() له كتاب نوادر,عليه

مذهبـه مـن الوقـف ( : قال عنه حممد بن عـيل األردبـييل,وكذلك صفوان بن حييى
ًومجاعة من الواقفة بذلوا له ماال كثريا   .)٣() وكانت له منزلة من الزهد,ً
اق بـن جريـر الـبجيل  وإسح, وسليامن اخلوالين,وكذلك منهم إدريس بن الفضل

 , وهشام بن حيان املكاري, واحلسني بن أيب سعيد, وجعفر بن حممد بن سامعة,الكويف
واحلسني بـن املختـار القالنـيس وغـريهم الكثـري ممـن ناصـبوا عـيل الرضـا وأوالده مـن 

العــرتة الطــاهرة الــذين افــرتض اهللا طــاعتهم وإمــامتهم عــىل النــاس بــالنص والــوحي (
 ومع ذلك فهم ثقات عـدول أثبـات مقبولـو الروايـة ,جحدوا إمامتهم العداء و)اإلهلي

  !! يا لصالبة الوجوه!!! نعيم بن أيب هند ضعيف: ثم يقولون!!عند الشيعة
 اخـتلط : قـال البخـاري,وسلمة بن نبيط مل يرو عنـه البخـاري ومـسلم( :ثم يقول

 ).بآخره
 عـن : يقـول,تخـر بـه وكـان وكيـع يف, كـان ثقـة: قد قال فيه أمحد بن حنبل:فأقول

 وقـال فيـه ابـن , سلمة بن نبيط ثقـة: وقال فيه حييى بن معني, وكان ثقة,سلمة بن نبيط
 : قال, وعن عبد الرمحن, كوىف كان يفتخر به أبو نعيم, سلمة بن نبيط من الثقات:نمري

                                                 
 ).٥٣:ص( رجال النجايش )١(
 ).٢٥:ص( راجع الفهرست للطويس )٢(
 ).١/٤١٣(  راجع جامع الرواة لألردبييل)٣(
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 ٣٢٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وذكر ابن حجر يف تقريب , ما به بأس هو صالح: فقال?سألت أبى عن سلمة بن نبيط
  .)١()يقال( : فذكر االختالط بالتضعيف حيث قال, اختلط: يقال,ثقة :التهذيب

ً فمتى كـان توثيـق البخـاري معتمـدا عنـد الـشيعة حتـى ;أما تضعيف البخاري له
 إن االخـتالط يف آخـر العمـر ال يعنـي :ً وقـد قلنـا سـابقا,ًيكون تضعيفه معتمدا كذلك

ن أدركـوه يف شـبابه وقبـل إسقاط الروايات التي رواهـا عـن الـراوي كبـار أصـحابه ممـ
 والراوي عنه هنا عبـد اهللا بـن , خاصة وأن سلمة بن نبيط من صغار التابعني,اختالطه

 وهـذا كلـه عـىل , وقبل كرب سنه, فهو ممن أدركه يف شبابه,داود من صغار أتباع التابعني
  .افرتاض صحة االختالط يف آخر عمره

ً يعـد قـدحا يف الرجـل وإسـقاطا  فهـذا ال,وأما ترك البخاري ومسلم للرواية عنـه ً ُ
 وإال فـإن أول مـن مل يـرو عنـه البخـاري هـو , ألهنـام مل يرويـا عـن كـل الثقـات,لعدالته

 فهل يسوغ يف العقل أن يكون هـذا , مع أنه من كبار الثقات بال خالف,جعفر الصادق
اة  ولكن يرتك البخاري الروايـة عـن الثقـات إذا كـان الـرو!!??ًطعنا يف جعفر الصادق

 كـام هـو احلـال يف , وهذا هو كل مـا يف األمـر,عنهم ضعفاء أو غري مقبويل الرواية عنده
  .جعفر الصادق وغريه

 ومـا روى لـه ,ّثم إن سامل بن عبيد مل يـرو عنـه يف الـصحاح( :ثم قال يف آخر األمر
 سـامل بـن : قال ابن حجـر! ويف إسناد حديثه اختالف,من أصحاب السنن غري حديثني

 ثــم نــزل الكوفــة وروى لــه مــن أصــحاب الــسنن , مــن أهــل الــصفة,شــجعيعبيــد األ
 وله رواية عـن عمـر فـيام قالـه وصـنعه عنـد وفـاة .حديثني بإسناده صحيح يف العطاس

  ). أخرجه يونس بن بكري يف زياداته. وكالم أيب بكر يف ذلكصالنبي 

                                                 
 ).٤/١٣٩(, هتذيب التهذيب )٣٢١−١١/٣٢٠(هتذيب الكامل :  انظر)١(
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 ٣٢٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

عبيـد روى  هـذا الطـاعن نفـسه يـذكر أن سـامل بـن , احلمد هللا رب العاملني:وأقول
 لقـد زاد ? ومـا وجـه الغرابـة? فام الـضري يف ذلـك,باحلديث عن عمر بن اخلطاب 

  !!ًاإلسناد حسنا إىل حسن وهللا احلمد
  :ا أحاديث أنس )٨

  :اروايات الزهري عن أنس 
ــيامن:البخــاري ــن أيب ال ــن شــعيب, ع ــري, ع ــن الزه ــك , ع ــن مال ــس ب ــن أن  ع

  .األنصاري
 أخـربين وقـال : قال عبـد,لواين وعبد بن محيد عن عمرو الناقد وحسن احل:مسلم
 عـن ابـن , عن أبيه عـن صـالح− وهو ابن إبراهيم بن سعد − حدثنا يعقوب :اآلخران
  . عن أنس بن مالك,شهاب

  . عن أنس, عن الزهري, عن معمر, عن عبد الرزاق:مسلم
 ,ـ يعنـي ابـن حـسني − عـن سـفيان , عن يزيـد, عن أبيه, عن عبد اهللا:اإلمام أمحد

  . عن أنس,عن الزهري
 وقـد أخرجـه , فمنه ما عن الزهري عنـه,أما حديث أنس بن مالك( :فابتدأ بقوله

 ,ً نعم عرفنـا الزهـري جيـدا: وأقول)!!البخاري ومسلم وأمحد والزهري من قد عرفته
 وعرفنا الذين خيبطـون خـبط العـشواء أثنـاء حتقـيقهم ,/كان نادرة التاريخ يف احلفظ 

  .للروايات
 شـعيب بـن : وهـو,ًمضافا إىل أن الراوي عنه عند البخاري هو شعيب( : يقولثم
 ? وال أدري مـا وجـه اإلضـافة يف هـذه اجلملـة)!! وهـو كاتـب الزهـري وراويتـه,محزة

ً ولكن يبدو أنـه يـستغرب عنـدما جيـد حـديثا ,فشعيب بن محزة والزهري كالمها ثقات
  . لندرة ذلك عنده,يرويه ثقة عن ثقة
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 ٣٢٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 احلكـم بـن : وهـو, أبـو الـيامن:ويـروي عـن شـعيب( :كمل كالمه فيقولإال أنه ي
 مل يـسمع منـه وال : حتـى قيـل, وقد تكلم العلامء يف روايـة أيب الـيامن عـن شـعيب,نافع
  !! ثم حييل هذا املفرتي املرجع إىل هتذيب التهذيب,)كلمة

ب يف كتـاب ولننظر يف أقوال هؤالء العلامء الذين ضعفوا رواية أيب اليامن عن شعي
 فمـام قالـه , لننظر مدى اإلسفاف والتمويه الذي وصـل إليـه الـبعض,هتذيب التهذيب

 إن :فكان ابـن شـعيب يقـول( :ً نقال عن العلامء يف ترمجة أيب اليامن ما ييل/ابن حجر 
 ويف قصة أهل محص مع شعيب أنـه قـال , فأخذ كتب شعيب مني بعد;أبا اليامن جاءين

 قـال يل : وقال أبـو الـيامن!! وكان ممن حرض أبو اليامن,حاديث ارووا عني تلك األ:هلم
 وبعـضه , قـرأت عليـه بعـضه: قلـت? كيف سمعت الكتب من شعيب:أمحد بن حنبل

 وعـن !! أخربنـا شـعيب: قـل يف كلـه: فقـال, وبعضه مناولـة, وبعضه أجاز يل,قرأ عيل
 لـيس هـو :فقـال , سألت أبا اليامن عن حديث شعيب بـن أيب محـزة:حييى بن معني قال

 مل يــسمع أبــو الــيامن مــن : وعــن أيب زرعــة الــرازي, املناولــة مل أخرجهــا ألحــد,مناولــة
ًشعيب إال حديثا واحدا  ومن أبسط البدهييات أن من حفظ حجـة ,)١() والباقي إجازة,ً

 فهـؤالء كلهـم أثبتـوا إجـازة شـعيب , ومن علم حجة عىل من مل يعلم,عىل من مل حيفظ
 واحـتج بقـول أيب , هذا الطـاعن رمـى هبـذه األقـوال كلهـا يف البحـر ولكن;أليب اليامن
  . وهذا هو اإلنصاف الذي يطالبنا بامتثاله!!داود فقط

 وعـىل , فعىل جاللـة قـدر هـؤالء العلـامء األجـالء:ثم اعجب يف آخر األمر هلؤالء
 بـل , حتـى علمـوا روايـة كـل رجـل عـن أشـياخه,دقتهم يف البحث عن أحوال الـرواة

 يـأيت أقـزام التـاريخ ليطعنـوا يف هـؤالء ;د األحاديث التي أخذها عن ذلك الشيخبتعدا
ً فقبحا واهللا وسحقا ملن يعمل هذه األعامل, وليسفهوا آراءهم,اجلبال ً. 

                                                 
 ).٢/٣٨٠( هتذيب التهذيب )١(
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 ٣٢٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

احلاصل أن األسانيد الـصحيحة قـد زادت بـام رواه البخـاري عـن أيب الـيامن عـن 
  . وبروايتي اإلمام مسلم,شعيب

وارد يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل يف رواية سفيان بن حـسني ثم تناول اإلسناد ال
 إال أنه ثقة يف نفسه , فقوله صحيح يف عدم موافقته فيام يرويه عن الزهري,عن الزهري

 ويف ,ويف روايته عن غري الزهري باالتفاق كام ذكر ذلك ابن حجر يف تقريـب التهـذيب
 ولـيس ,ان بن حـسني لـيس بـه بـأس سفي:قال حييى بن معني( :اجلرح والتعديل ما ييل

 حديثه عن الزهـري فقـط , وهو صالح, إنه ثقة: وقال عنه,من أكابر أصحاب الزهري
 .)١() إنام سمع من الزهري باملوسم,ليس بذاك

فاإلمــام حييــى بــن معــني مــن شــيوخ ( :وكــام قــال هــذا الطــاعن يف ترمجــة الزهــري
عــىل أنــه اعلـم أئمــة احلــديث  اتفقـوا , ومــن أئمـة اجلــرح والتعــديل,البخـاري ومــسلم
 ) وغريهـا٤٢٩|٢ تـذكرة احلفـاظ : ترجم لـه يف. هـ٣٠٢ تويف سنة .بصحيحه وسقيمه

  !!!فليأخذ بقوله هنا كام أخذ بقوله يف طعنه يف الزهري
  :ا روايات محيد عن أنس :ًثانيا

  . عن أنس, عن محيد, عن إسامعيل, عن عيل بن حجر:النسائي
 عن محيد عـن , ثنا سفيان, ثنا عبد اهللا بن الوليد, حدثني أيب, عبد اهللا:اإلمام أمحد
  .أنس بن مالك

 وقـد أخرجـه النـسائي ,ومنه ما عن محيـد عـن أنـس( :فقال فيام قاله من افرتاءات
 وعـىل أن ,ً وقد نصوا عىل أنه كـان مدلـسا, محيد بن أيب محيد الطويل: ومحيد هو,وأمحد

 ).ن تلك األحاديثأحاديثه عن أنس مدلسة وهذا احلديث م
                                                 

 ).٤/٢٢٧( اجلرح والتعديل )١(
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 ٣٢٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وبـالنظر إىل , وبكـل وقاحـة حييـل إىل هتـذيب التهـذيب لتوثيـق مـا قالـه,وكعادته
 إن عامة حديثـه : يقال:قال ابن خراش( :هتذيب التهذيب نجد ما ييل من أقوال العلامء

 عامـة مـا يرويـه محيـد عـن أنـس : وقال مؤمـل عـن محـاد,عن أنس إنام سمعه من ثابت
 مل يـسمع محيـد مـن أنـس إال أربعـة :أبو عبيدة احلداد عن شـعبة وقال ,سمعه من ثابت
 لـه : وقـال ابـن عـدي, أو ثبتـه فيهـا ثابـت, والباقي سمعها من ثابـت,ًوعرشين حديثا

 وأما ما ذكر عنه أنه مل يسمع من أنـس , وقد حدث عنه األئمة,أحاديث كثرية مستقيمة
ا يف بابـه أن بعـض مـا رواه عـن  وسمع الباقي من ثابت عنه فـأكثر مـ,إال مقدار ما ذكر

 فعـىل تقـدير أن : وقـال احلـافظ أبـو سـعيد العالئـي, وقد سمعه من ثابـت,أنس يدلسه
  .)١(!!) وهو ثقة صحيح, فقد تبني الواسطة فيها;يكون أحاديث محيد مدلسة

 وانتفـى الطعـن يف , فإن الواسطة قد عرفت;ًإذا فحتى لو كان هذا احلديث مدلسا
 ولكنـه ,نا أعلم علم اليقني أن هذا الطاعن قد اطلع عىل هذا وال ريـب وأ,هذا اإلسناد

  .ال يريد أن يذكره ألنه يأخذ ما يريده حسب مزاجه املتعكر الغريب
 وقـد , هـو سـفيان بـن حـسني− عند أمحـد −ًمضافا إىل أن الراوي عنه ( :ثم يقول

وا بـرصيح العبـارة  وكـأن العلـامء مل يقولـ, وكأن سفيان هو أكـرب الوضـاعني)!!!عرفته
 ومنهم حييى بن معني احلـائز عـىل إعجـاب هـذا الطـاعن !! إنه ثقة يف غري الزهري:عنه

  .ورضاه
ً مغفـال بكـل ,اثم ابتدأ هذا املخذول يف الطعون يف شـخص أنـس بـن مالـك 

  :جرأة سندين وردا عند البخاري ومسلم مها
  . عن أنس, عن عبد العزيز, عن عبد الوارث, عن أيب معمر:البخاري

                                                 
 ).٣/٣٥( هتذيب التهذيب )١(
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 ٣٣٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 عـن , عـن أبيـه, عن عبـد الـصمد, عن حممد بن املثنى وهارون بن عبد اهللا:مسلم
  . عن أنس,عبد العزيز

 وسـواء صـحت الطـرق عـن أنـس أو مل تـصح فـالكالم يف أنـس ,هـذا( :ثم يقول
 حيـث كـان رسـول , وذلك يف قضية حديث الطائر املشوي!!! فأول ما فيه كذبه:نفسه

وسيتبني لنا كذبـه يف هـذه النقطـة عنـد [ ×بحانه أن يأيت بعيل  قد دعا اهللا سصاهللا 
 ليـدخل عـىل × فكان كلـام جيـيء عـيل , وكان يرتقب حضوره,]ذكر احلديث بتاممه

 يـا :لـهحتى غضب رسـول اهللا وقـال » إن رسول اهللا عىل حاجة «: قال أنسصالنبي 
 )١(!)? ما محلك عىل رده,أنس

 فكـان مـن األوىل بالعالمـة أال يأخـذ األحاديـث عـىل ;فأما حديث الطائر املشوي
 ولكـن مـا أولعـه , وإنام يأخذها بعد نقد أسانيدها حتـى تطمـئن الـنفس إليهـا,إطالقها
 قـد  يأتينا هذا النكرة برواية ال أصل هلا وال فصل يعارض هبا توثيق صحايب,بالغرائب

اللهـم ائتنـي { : وقـد رواهـا احلـاكم بإسـنادين بلفـظ!!!أثنى اهللا عليـه يف حمكـم تنزيلـه
بأحـب خلقـك { : ويف اآلخـر)!!!بعـيل( ولـيس , يف أحـدمها)٢(}بأحب خلقـك إليـك

  .قط وكال السندين سا,)٣(}ّإليك وإيل
 حيـث يقـول ,إضافة إىل أن النظر يف متن احلديث األول يغني عن النظـر يف سـنده

 وهـذا ,}اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكـل معـي مـن هـذا الطـري{ : فيهصالنبي 
  .كلمة خترج من أفواههم كربت !!صًيعني أن اهللا حيب عليا أكثر من الرسول 

 وفيـه قـال الـدوري ,وأما احلديث الثاين فقد وقع يف إسناده عبيد بن كثري العامري
                                                 

 ). ١٣٠|٣( أخرجه غري واحد من األئمة يف كتبهم, راجع منها املستدرك )١(
 ).٤٦٥٠() ٣/١٤١( رواه احلاكم يف املستدرك )٢(
 ).٤٦٥١) (٣/١٤٢( رواه احلاكم يف املستدرك )٣(
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 ٣٣١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وقـال عبـد , كـذاب: وقال ابن اجلنيد عن ابن معـني, ليس بثقة:والغاليب عن ابن معني
 وكـان مـن أحـسن النـاس , ال وال كرامـة: سئل ابن معني عنه فقـال:اخلالق بن منصور

 , حدث أحاديث منكرة ال ينبغي أن حيدث عنـه, واهي احلديث:ال أبو زرعة وق,ًسمتا
 ومل , ذاهــب احلــديث, ضــعيف احلــديث: فقــال, ســألت أيب عنــه:وقــال ابــن أيب حــاتم

 , ولـه أحاديـث منكـرة, كان يضع احلـديث, كذاب: وقال صالح بن حممد,حيدثني عنه
 كـان :جري عـن أيب داود وقال اآل, ليس بيشء: وقال البخاري,وهو ابن أخت سفيان

 وقـال , هكذا قال ابـن معـني فـسكت: قلت له,ً وما علمته قريبا لسفيان,يضع احلديث
ــايب ــو بكــر اجلع ــسائي وأب ــان, مــرتوك احلــديث:الن ــن حب ــال اب ــروي : وق ــان ممــن ي  ك

 وقال أبـو نعـيم , حدث عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة,املوضوعات عن الثقات
  !! ال يشء مرتوك:األصبهاين

 واعجـب مـرة أخـرى هلـذا الطـاعن الـذي ,ًفهنيئا هلذا الطاعن هبذا اإلسناد العـايل
 ويرد األحاديث التـي غايـة مـا ,يستدل ويستشهد بحديث يرويه الكذابون الوضاعون

 مـع أن النـسيان !!! أو اختالطه يف آخـر عمـره,وجد فيها من الطعن نسيان أحد الرواة
 أمـا , وهـذا مـا يـسمى بالـشواهد واملتابعـات, معـهُ فإنه يعضد برواية غـريه;)لو وجد(

  .أحاديث الكذابني الوضاعني فهي إهداء جماين ملن أراد أن يتدين بدين الزنادقة
أن أنـس { , عن ثابت البنـاين: فهو;وأما نص احلديث الذي ورد من الطريق الثاين

ى  فجـر, فأتـاه حممـد بـن احلجـاج يعـوده يف أصـحاب لـه,ً كـان شـاكياابن مالك 
 ? مـن هـذا: فقـال أنـس, فتنقـصه حممـد بـن احلجـاج,اًاحلديث حتى ذكروا عليـا 

 والـذي , أال أراك تنقص عـيل بـن أيب طالـب, يا ابن احلجاج: فقال, فأقعدوه.أقعدوين
 وكان كـل يـوم خيـدم , بني يديهص باحلق لقد كنت خادم رسول اهللا صًبعث حممدا 

 فجـاءت أم , فكان ذلك اليـوم يـومي,ر غالم من أبناء األنصاصبني يدي رسول اهللا 
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 ٣٣٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فقـال رسـول اهللا ,ص بطري فوضعته بني يدي رسـول اهللا صأيمن موالة رسول اهللا 
 فقـال رسـول , هذا الطائر أصبته فـصنعته لـك: قالت? ما هذا الطائر, يا أم أيمن:ص

 ورضب ,ّ اللهم جئني بأحب خلقك إليـك وإيل يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر:صاهللا 
ً اللهـم اجعلـه رجـال : قلـت? يا أنس انظر من عىل الباب:صال رسول اهللا  فق,الباب

 فجئـت , عـىل حاجـةص إن رسـول اهللا : قلت, فذهبت فإذا عيل بالباب,من األنصار
 , انظر من عىل الباب, يا أنس: فقال, فلم ألبث أن رضب الباب,حتى قمت من مقامي

 إن رسـول اهللا : قلت,عيل بالباب فذهبت فإذا ,ً اللهم اجعله رجال من األنصار:فقلت
 فقـال رسـول , فجئت حتى قمت مقامي فلـم ألبـث أن رضب البـاب, عىل حاجةص

 لــيس هــو مــن , اذهــب فادخلــه فلــست بــأول رجــل أحــب قومــه, يــا أنــس:صاهللا 
 فوضـعته بـني يـدي : قـال, يا أنـس قـرب إليـه الطـري: فقال, فذهبت فأدخلته,األنصار

 ? كان هـذا بمحـرض منـك, يا أنس:ال حممد بن احلجاج ق,ً فأكال مجيعاصرسول اهللا 
ً أعطي باهللا عهدا أن ال أنتقص عليا بعـد مقـامي هـذا: قال, نعم:قال ً وال أعلـم أحـدا ,ً

  .)١(}ينتقصه إال أشنت له وجهه
 أن هــذا ): مــع أنــه باطــل,إن صــح ســنده(واملالحظــات عــىل مــتن هــذا احلــديث 

 فمع مرضـه طلـب مـن جلـسائه أن ,بأيب طالب احلديث يثبت والء أنس لعيل بن 
 ويكفي من ذلك ,ا ثم قعد وذكر هذا احلديث يف مدح عيل بن أيب طالب ,جيلسوه

كله أن أحد أعداء عيل بن أيب طالب قد أصبح من حمبيه بعـد سـامعه هـذا احلـديث مـن 
  وما دام أن, واملفرتض أن يعد الطاعن هذه احلادثة منقبة ألنس ال مذمة!!!اأنس 

ً فكيف يزعم أن أنسا كان يضمر العـداء لعـيل بـن أيب ;هذا الطاعن يصدق هبذه الرواية

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٣٣٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ولكــن الكيــل ?? وكيــف تــسول لــه نفــسه الطعــن فيــه بــشتى الطعــون,بطالــب 
  !! واألمانة واملوضوعية يف النقل ختتلف حسب الظروف,بمكيالني

عمـر أو عـثامن  ولو جاء أبـو بكـر أو , بالذاتاًثم إن أنسا مل يكن يقصد عليا 
 ألنـه ,ي نفس ما فعله مع عيل )حسب ما تزعم الرواية(قبل عيل لفعل أنس معهم 

 ومع ذلك كله مل يوبخـه رسـول , فأراد أن تكون هذه املنقبة يف أحدهم,كان حيب قومه
 اذهب فأدخلـه فلـست بـأول رجـل أحـب : بل قال له, عندما علم ما يف نفسهصاهللا 
 ص لوبخه رسول اهللا )إن صحت الرواية قبل ذلك كله( ولو كان ما فعله خطأ ,قومه

  .عىل فعله
 وإنام ذكرت املـتن ليتبـني للنـاس كيـف يقلـب هـذا ,ًوعموما القصة ساقطة السند

  .السفيه املناقب إىل مثالب
 ,ثم كتمه الشهادة باحلق( : فيقول,اثم يكمل كيل االهتامات املجازفة ألنس 

 النـاس عـن حـديث الغـدير وطلبـه × املـؤمنني وذلك يف قضية مناشدة اإلمام أمـري
 فـدعى علـيهم فأصـابتهم − ومـنهم أنـس − فشهد قوم وأبى آخرون ,الشهادة منهم به

 وكتم الشهادة إثم كبري قادح يف العدالة , ومن املعلوم أن الكاذب ال يقبل خربه,دعوته
  ).كذلك

 كتـاب سـاقط  وهـو!!وقد أحال مرجعه يف ذكر القصة إىل كتاب الغـدير لألمينـي
 والكثــري مــنهم , ألن رواتــه ســاقطو العدالــة,مــن االعتبــار عنــد أهــل الــسنة واجلامعــة

  . والبادئ أظلم, وواحدة بواحدة,ً ومؤلفه يروي عن الضعفاء كثريا,كذابون
  )!!!ومن املعلوم أن الكاذب ال يقبل خربه( :ثم يقول بكل ثقة

 وحاشــا هللا أن ,ا مل يكــذب فيهــا فــأنس , عــىل فــرض صــحة القــصة:فــأقول
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 ٣٣٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ولكـن بالنـسبة للروايـة ,ّيكذب وقد عدله اهللا من فوق سبع سـاموات يف كتابـه الكـريم
 .عن الكذابني وقبول أخبارهم فلننظر إىل آراء علامء الشيعة يف هذا املوضوع

 فهـذا الزاهـري قـد افتخـر بـه ,ولننظر يف ترمجة حممد بن سنان أيب جعفر الزاهـري
 وروى !وثقـه املفيـد( : وقـال عنـه احلـر العـاميل, املراجعـاتعبد احلـسني املوسـوي يف

ًالكيش له مدحا جليال يدل عـىل التوثيـق  والـذي ,ً وضـعفه النجـايش والـشيخ ظـاهرا!ً
 وقـد رصح , ففـي قبولـه نظـر,يقتضيه النظر أن تضعيفه إنام هو من ابـن عقـدة الزيـدي

 ومل جيزمـا ,]الطائفـةيعنـي الطـويس شـيخ [ وكذا الشيخ ,النجايش بنقل التضعيف عنه
 كـل مـا رويتـه لكـم مل يكـن يل : وهو أنه قال عند موتـه, عىل أهنم ذكروا وجهه,يضعفه
 وهـو ال يقتـيض الـضعف إال بالنـسبة إىل أهـل االحتيـاط التـام يف , وإنام وجدته,ًسامعا
 واحلـسن بـن عـيل بـن !ًا ابن طـاوس ووثقه أيض, وقد تقدم ما يدل عىل جوازه,الرواية
 واختـاره العالمـة يف بحـث , وهـو الـصواب, ورجحه بعض مشائخنا, وغريمها!شعية

  .)١()… ,الرضاع من املختلف وغريه
 واآلن للنظــر إىل كتـب الرجــال ,هـذه أقـوال العلــامء يف حممـد بــن سـنان الزاهـري

 :يش عن محدويه أنه قال حيث نقل الك,)الزاهري( لنعرف حال هذا −ً أيضا −الشيعية 
 وروى الكيش عن الفـضل بـن شـاذان ,)ال أستحل أن أروي أحاديث حممد بن سنان(

  .)٢()ال أستحل أن أروي أحاديث حممد بن سنان( :أنه قال
 ابـن سـنان ولـيس بعبـد ,وذكر الفضل يف بعض كتبه أنه من الكـذابني املـشهورين

 .)٣(اهللا
                                                 

 ).٢٠/٣٢٩( وسائل الشيعة )١(
 ).٣٣٢( رجال الكيش )٢(
 ).٤٢٨( رجال الكيش )٣(
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 ٣٣٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ن سنان فهـو مـن املتهمـني بالكـذب عـىل أما حممد ب( :وقال السيد هاشم معروف
 ال أحـل لكـم أن تـرووا أحاديـث : وجاء عن الفضل بـن شـاذان أنـه قـال,‡األئمة 

 , ويـونس بـن ظبيـان, كام عده يف بعض كتبه مع الكذابني كأيب اخلطاب,حممد بن سنان
 قــال عنــه الفــضل بــن شــاذان أنــه مــن :ً وقــال عنــه أيــضا,)١()ويزيــد الــصائغ وغــريهم

  .)٢() وبالتايل فإن أكثرهم اتفقوا عىل تكذيبه, املشهورينالكذابني
 إال ; وليس جمـرد النـسيان واخلطـأ,ومع هذه العبارات الواضحة يف رميه بالكذب

 بـل عـده الطـويس يف , واملفيـد, واحلـر العـاميل,أننا نجد املدح والتبجيل مـن املوسـوي
 )٣(!املمدوحني يف كتابه الغيبة
 , واملقبولـة روايـتهم يف نفـس الوقـت كثـر,ذب عند الـشيعةوالرواة املتهمون بالك

 واألسـامء أكثـر مـن أن ,ومن أراد االستزادة فعليه بكتب الشيعة يلق العجب العجـاب
  .حترص لكثرهتا

 فمـن ذلـك مـا ,ًوأنس أيضا كان من رواة فضائل أهل البيـت رضـوان اهللا علـيهم
 مـن احلـسن بـن صنبي مل يكـن أحـد أشـبه بـال{ : قـالارواه البخاري عن أنـس 

  .)٤(}عيل
  :ل أحاديث عائشة )٩

وال يشء مـن هـذه ( :فيقول بعد أن ذكـر الـرواة عـن عائـشة وطـرقهم وبكـل ثقـة
ًمجيعـا  وسـننظر ,)الطرق بخال عن الطعن والقدح املـسقط عـن االعتبـار واالحتجـاج

  . لنرى وبكل ثقة أنه كاذب يف كل ما قاله,اآلن إىل طعونه
                                                 

 ).٢١٩:ص( املوضوعات يف اآلثار واألخبار )١(
 ).٢٩٧( دراسات يف احلديث )٢(
 ).٢٩٠( كتابه الغيبة )٣(
 ).٣٧٥٢( صحيح البخاري برقم )٤(
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 ٣٣٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

  : روايات األسود بن يزيد النعيمً:أوال
 عـن , عن إبراهيم, عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن األعمش:البخاري

  .األسود عن عائشة
 عـن , عـن إبـراهيم, عـن األعمـش, عـن عبـد اهللا بـن داود,ّ عن مـسدد:البخاري

  . عن عائشة,األسود
 عـن , عـن إبـراهيم, عـن األعمـش, عن أيب معاوية, عن قتيبة بن سعيد:البخاري

  . عن عائشة,األسود
 − عـن أيب معاويـة ووكيـع وعـن حييـى بـن حييـى , عن أيب بكر بن أيب شيبة:مسلم
  . عن عائشة, عن األسود, عن إبراهيم, عن األعمش, أخربنا معاوية−واللفظ له 

 عـن , عـن إبـراهيم, عـن األعمـش, عن أبو معاوية, بن العالء عن حممد:النسائي
  . عن عائشة,األسود

 عـن , عـن إبـراهيم, ثنـا األعمـش, عـن وكيـع, عن أبيه, عن عبد اهللا:اإلمام أمحد
  .األسود عن عائشة
 , عـن إبـراهيم, ثنـا األعمـش, عـن أيب معاويـة, عن أبيه, عن عبد اهللا:اإلمام أمحد

  . عن عائشة,عن األسود
 عـن األعمـش وعـن , عن أيب معاويـة ووكيـع, عن أبوبكر بن أيب شيبة:ابن ماجه
  . عن عائشة, عن األسود, عن إبراهيم, عن األعمش, عن وكيع,عيل بن حممد

 مـن املنحـرفني عـن أمـري املـؤمنني )فإن األسود( :/فقال يف البداية عن األسود 
 ,يب احلديـد الـشيعي املعتـزيل وأحال املرجـع إىل رشح الـنهج البـن أ,)×اإلمام عيل 

ً وفـضال ,ًوفضال عن أن الرواية التي تتهمه بذلك يف النهج ساقطة لعدم وجود اإلسناد
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 ٣٣٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــه ــال بآرائ ــىل الرج ــم ع ــال للحك ــيس أه ــد ل ــن أيب احلدي ــن أن اب ــة ;ًع ــا وقف    إال أن لن
   يف ذكـر الروايـات التـي رواهـا األسـود ,مع هذه الرواية يف آخـر كالمنـا عـن األسـانيد

  .ا فضل عيل يف
ًوإن كــان هــذا الطــاعن يريــد إســقاط عدالــة األســود باهتامــه زورا بأنــه كــان مــن 

 فإن كل رواة الشيعة من املنحـرفني عـن خليفـة ;ااملنحرفني عن عيل بن أيب طالب 
 وهبـذا فجميـع روايـات الـشيعة هبـذا , وأرضاها أيب بكر الصديق صرسول اهللا 

 الطـاعن يريـد أن يكـون الطعـن مـن −ولألسـف  − ولكـن !!!االعتبار ساقطة مردودة
 وكأن أهل السنة واجلامعة صم بكم عمي ال يستطيعون رد االفرتاء !!جهة واحدة فقط
  . وبيان الكذب والتخليط بالدليل الساطع,باحلجة الدامغة

والــراوي عنــه يف مجيــع األســانيد املــذكورة هــو ( :ًثــم يقــول مؤكــدا جهلــه املــدقع
 يف − قـال أبـو عبـد اهللا احلـاكم ...ّ وهـو مـن أعـالم املدلـسني,خعيإبراهيم بن يزيد الن

 قــوم دلــسوا أحاديــث رووهــا عــن املجــروحني فغــريوا :اجلــنس الرابــع مــن املدلــسني
 ,أخربين عبد اهللا بن حممـد بـن محويـه الـدقيقي( : قال−أساميهم وكناهم كي ال يعرفوا 

 سـمعت : قـال, خلف بن سـامل حدثني: قال, حدثنا جعفر بن أيب عثامن الطياليس:قال
 , فأخذنا يف متييـز أخبـارهم,عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس واملدلسني

ً ألن احلسن كثـريا , إبراهيم بن يزيد النخعي,فاشتبه علينا تدليس احلسن بن أيب احلسن
 وربـام دلـس عـن مثـل عتـي بـن ضـمرة ,ًما يدخل بينه وبني الـصحابة أقوامـا جمهـولني

ً وإبـراهيم أيـضا يـدخل بينـه وبـني ;نيف بن املنتجب ودغفـل بـن حنظلـة وأمثـاهلموح
ّأصحاب عبد اهللا مثل هني بن نويرة وسـهم بـن منجـاب وخزامـة الطـائي وربـام دلـس 

  .)١()عنهم
                                                 

 ).١٠٨: ص( معرفة علوم احلديث )١(
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 ٣٣٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فقد قيده برواية إبراهيم عن أصحاب عبـد اهللا بـن / أما ما ذكره احلاكم :فأقول
 حيث يرويه عـن خالـه األسـود بـن يزيـد , وهذا احلديث ليس من ذلك,امسعود 
 هـذا , ومل يكـن يـدلس عنـه ألنـه مـن أشـهر الـرواة عنـه, وقد روى الكثري عنه,مبارشة

 فأتـت األمانـة العلميـة عنـد هـذا ,)ّوربـام دلـس عـنهم( : قال/ًفضال عن أن احلاكم 
لنخعي ً فضال عن أن إبراهيم ا)!!وهو من أعالم املدلسني( :الطاعن لتحول العبارة إىل

  .مل يوصف بالتدليس يف كتب الرجال
إضافة إىل أن كتب الرتاجم التي قام هذا الطاعن بالرجوع إليها تذكر عن النخعي 

 وإذ ,إذا حدثتكم عـن رجـل عـن عبـد اهللا فهـو الـذي سـمعت( : أن قال عن نفسه/
ت ً وعمومـا فروايتـه هنـا ليـس,)١() فهو عن غري واحد عـن عبـد اهللا, قال عبد اهللا:قلت

يف نظر هذا ( وإن كان اإلرسال ,عن ابن مسعود حتى يقيم هذا الطاعن الدنيا ويقعدها
 وعـىل رأسـها ,ً يعد مسقطا لعدالة الراوي فعىل كتب احلديث الشيعية الـسالم)الطاعن

 والثـاين عامتـه , مراسـيل)كلـه( حيـث إن األول , واالحتجـاج للطـربيس,هنج البالغة
  .كذلك

 , أال وهــي أن هنــي بــن نــويرة وســهم بــن منجــاب,وهنــاك نقطــة أخــرى طريفــة
 كـان / ومن هنا يتبني أن كالم احلاكم , وخزامة الطائي مل أعثر له عىل ترمجة!!!ثقات

  .خطأ يف حق إبراهيم النخعي رمحهام اهللا
 ونيس هـذا أن األعمـش مـن كبـار ,ًثم أخذ يطعن يف األعمش متهام إياه بالتدليس

 ألن األعمـش مل يكـن , فإنام يطعن يف نفـسه;يف األعمش وأن من يطعن ,رواة اإلسالم
 وقـد دافـع ,ً هذا فضال عن أنه من الرواة املعتربين عند الشيعة والـسنة,يتعمد التدليس

  .عنه عبد احلسني املوسوي يف املراجعات
                                                 

 ).٢/٢٣٩( هتذيب الكامل )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣٣٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فإنه حينام أراد الطعن يف الزهري استـشهد ,ثم لننظر إىل هذا املخذول كيف هيذي
 ابتـدأ / مع أن حييى بـن معـني , يف تفضيل األعمش عىل الزهري/بقول ابن معني 

 عـن , عن إبـراهيم, األعمش: أجود األسانيد:كالمه الذي فهمه هذا الغبي خطأ بقوله
 , أن رواية األعمش عـن إبـراهيم تعـد مـن أبـرز الروايـات: أي!!! عن عبد اهللا,علقمة

 وقـد علمنـا هـذا ,سل الذهبيـة والنتـساهبا إىل سلـسلة مـن الـسال,ملالزمته الطويلـة لـه
 , ومـن أئمـة اجلـرح والتعـديل,الطاعن أن حييى بن معني من شيوخ البخـاري ومـسلم
 تـرجم لـه ). هــ٣٠٢( تـويف سـنة .اتفقوا عىل أنه أعلم أئمة احلديث بصحيحه وسقيمه

  . وغريها)٢/٤٢٩( تذكرة احلفاظ :يف
 وإن كـان يريـد أن ,فطعنه يف رواية األعمـش وإبـراهيم النخعـي لـيس هلـا أسـاس

ًيقيم هلا أساسا فعليه بنقض ما بناه من دعاويه يف الطعن يف الزهـري معتمـدا عـىل هـذه  ً
 ثـم هيـدمها بيـده , وكعادته يقرر القاعدة, ولكن يبدو أنه غبي ال يفهم ما يكتبه,الرواية

  . وما أكثر التناقضات عنده,عند احلاجة إىل نقيضها
ثم إن الراوي عن أيب معاوية يف إحدى ( :له بقو/ثم يطعن يف حفص بن غياث 

 وحييـل املرجـع إىل ,)ً وهـو أيـضا مـن املدلـسني, حفص بـن غيـاث:طرق البخاري هو
 ,مـن األئمـة األثبـات( :/ حيث قال ابن حجر , فلنذكر ما ورد فيه,هتذيب التهذيب

ابـه  فمـن سـمع مـن كت, إال أنه يف اآلخر ساء حفظه!!أمجعوا عىل توثيقه واالحتجاج به
 كـان حييـى بـن سـعيد : وقـال ابـن املـديني, قـال أبـو زرعـة,أصح ممن سمع من حفظـه

 فلـام قـدمت , فكنـت أنكـر ذلـك: قـال, حفص أوثق أصحاب األعمش:القطان يقول
 فجعلــت أتــرحم عــىل ,ّالكوفــة بــآخرة أخــرج إيل ابنــه عمــر كتــاب أبيــه عــن األعمــش

األعمش ألنه كان يميـز بـني  اعتمد البخاري عىل حفص هذا يف حديث : قلت.القطان
 وهـو , نبه عىل ذلك أبو الفضل بـن طـاهر, وبني ما دلسه,ما رصح به األعمش بالسامع
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 ٣٤٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١() روى له اجلامعة,كام قال
 ,فاحلديث هبذا اإلسناد لوحده كام جاء يف صحيح البخاري يقوم مقام االحتجـاج

 ألن طعنـه هنـا يف ,رهمًويلقم اخلصوم األغبياء أحجـارا يف أفـواههم تـردهم عـىل أدبـا
 فروايته عنـه ,ً ألن حفصا من أثبت أصحاب األعمش,حفص بن غياث أورده املهالك

 بــل كيــف يــروي عمــن روى عــن األعمــش وهــو صــاحب ,ًلــيس فيهــا تــدليس أبــدا
 فهذا إسـناد ,ِّ وروايته عن األعمش كانت مميزة ملا دلسه األعمش مما مل يدلسه,األعمش

 !ألمانة العلمية ولكن مرحى ل,كعني الشمس
 :/ روايات عروة بن الزبري :ًثانيا

 , عن سـعد بـن إبـراهيم, عن شعبة, عن شبابة, عن أبيه, عن عبد اهللا:اإلمام أمحد
  . عن عائشة,عن عروة بن الزبري

 عـن , عـن أبيـه, عن هشام بـن عـروة, عن ابن نمري, عن زكريا بن حييى:البخاري
  .عائشة

 عن ابن نمـري عـن هـشام وعـن : قاال,ة وأيب كريب عن أيب بكر بن أيب شيب:مسلم
  . عن عائشة, عن أبيه, عن أيب هشام−ابن نمريـ وألفاظهم متقاربة 

 عـن , عـن هـشام بـن عـروة, عن عبد اهللا بـن نمـري, عن ابن أيب شيبة− :ابن ماجه
  . عن عائشة,أبيه

 عـن , عن أبيـه, عن هشام بن عروة, عن مالك, عن عبد اهللا بن يوسف:البخاري
  .عائشة

 عن هشام بـن , عن مالك, عن معن, عن إسحاق بن موسى األنصاري:الرتمذي
                                                 

 ).١/٣٩٦( مقدمة فتح الباري )١(
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 ٣٤١  بهات طال حوهلا اجلدلش

  . عن عائشة, عن أبيه,عروة
  . عن أبيه عن عائشة, عن هشام بن عروة:مالك يف املوطأ

  . ولكنها موصولة ببقية الطرق,ً عن عروة بن الزبري مرسال: املوطأ:ويف
فإن عروة بن الزبري ولد ( : حيث يقول,يفةفابتدأ اهلجوم ببداية ضعيفة واهية سخ

 ويبدو أنه يظن أن كثـرة ,)ّ والبد أنه يرويه عن عائشة, فاحلديث مرسل,يف خالفة عمر
 وإال فـإن أمامنــا عـدة روايــات كلهــا ,الكـالم والثرثــرة تزيـد مــن الطعـون يف األســانيد

 ألن ; الروايات وحتى رواية املوطأ فإهنا تلحق ببقية, وليست مرسلة,موصولة اإلسناد
 , واإلسـناد فـيهام متـصل,رواية البخاري والرتمذي إنام رويتا عن طريـق اإلمـام مالـك

 ولكن أنـى ملـن أعمـى اهللا بـصريته أن ,فبان بأن طريق اإلمام مالك موصول إىل عائشة
  .يبرص

إضافة إىل أنـه لـيس يف البخـاري وال يف مـسلم حـديث يـسنده عـروة إىل الرسـول 
 وبقيتها إىل أبيه الـزبري بـن ,ليح باإلسناد يف بعضها إىل عائشة  بل جاء الترص,ص

  . وهللا احلمد, فاحلديث متصل اإلسناد,بالعوام عن عائشة 
 عـىل كـل يشء , وعـىل أعـالم الرجـال, وعىل سلف األمـة,ثم يكذب عىل القارئ

 كـام − ×وكان عروة من املشهورين بالبغض والعداء ألمري املـؤمنني ( :عندما يقول
 وحتـى حـرض يـوم اجلمـل عـىل صـغر − واخلرب عن ابنـه ,عرفت من خربه مع الزهري

 وقـد كـان هـو والزهـري يـضعان احلـديث يف تنقـيص اإلمـام والزهـراء الطـاهرة ,سنه
 يف فضل زينب بنت رسول اهللا جـاء − وصححه −ً فقد روى اهليثمي عنه حديثا ,إ

 فـانطلق إليـه , فبلـغ ذلـك عـيل بـن احلـسني: قال)١(}هي خري بنايت{ :فيه أنه كان يقول

                                                 
 ).٩/٢١٣(جممع الزوائد : وانظر). ١٠٥١) (٢٢/٤٣١( رواه الطرباين يف املعجم الكبري )١(
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 ٣٤٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ال أحـدث بـه : فقـال!? ما حديث بلغنـي عنـك أنـك حتدثـه تـنقص حـق فاطمـة:فقال
  ).ًأبدا

  :/ إن عروة بن الزبري :فيقول
  .ا كان من املشهورين ببغض عيل بن أيب طالب − ١
 هتذيب التهذيب بكـل  وأحال املرجع إىل, حرض معركة اجلمل عىل صغر سنه− ٢
  .وقاحة
  . وكان يضع األحاديث ضد عيل وفاطمة رضوان اهللا عليهام− ٣

  :ولنناقش هذه التهم الباطلة نقطة نقطة
 وكذبة رخيصة يتعلق هبـا , قضية البغض إنام هي هرطقة ال طائل من ورائهاً:أوال

ً فـضال عـن ,طويلة وإثباهتا حيتاج إىل مقدمات ,الشيعة عند نقدهم لروايات أهل السنة
 والروايــة فيــه ,أن هــذا الطــاعن اعتمــد يف الطعــن عــىل مــا روي يف رشح هنــج البالهــة

 وهبـذه !! وكذلك الرواية األخرى عـن ابنـه حييـى منقطعـة اإلسـناد!!!منقطعة اإلسناد
 وبالقــشة والنقــري والقطمــري يريــد أن هيــدم ديــن ,الروايــات املنقطعــة اإلســناد وأمثاهلــا

  !!!اإلسالم
 فلننظـر يف كتـب الرجـال مـاذا , ذكره أن عروة بن الزبري حرض معركة اجلمل:ًنياثا
  ?قالت

 :قال أبو أسامة عن هشام بن عـروة عـن أبيـه( :قال ابن حجر يف هتذيب التهذيب
 ,رددت أنا وأبو بكر بـن عبـد الـرمحن بـن احلـارث بـن هـشام مـن الطريـق يـوم اجلمـل

 وهبـذا ,)١(!!!) فاستـصغر,ث عـرشة سـنة وكـان يـوم اجلمـل ابـن ثـال!!!...استصغرنا
                                                 

 ).٧/١٦٥( هتذيب التهذيب )١(
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 ٣٤٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ومـن كانـت هـذه , بـل يتـضح كذبـه وتزويـره,تتضح األمانة العلمية عند هذا الطـاعن
 ولكـن وجـدنا ولألسـف مـن يـروج هـذا , فهو أحقر من أن يناقش أو يـرد عليـه,حاله

  .اهلذيان
 ; ثـم استـشهاده بالروايـة التـي ذكرهـا, وضعه لألحاديث ضد عـيل وفاطمـة:ًثالثا

 ألن الرواية ترصح بتطلب عروة بن الزبري رىض عيل بن احلـسني ,فهذا يدل عىل محاقته
 وإن كـان احلـديث يمكـن أن , فامتنع عن التحديث هبـذا احلـديث إرضـاء لـه,وفاطمة

 إنـام قـال ذلـك ملـا أحـرضوا زينـب مـن مكـة إىل ص ألن النبـي ,يؤول عىل عدة معاين
 وأسقطت جنينهـا رضـوان اهللا ,ُ وعقر بعريها,ود وبعد أن روعها هبار بن األس,املدينة
 أصـيبت ,هي خـري بنـايت{ : فلام وصلت إىل أبيها صلوات اهللا وسالمه عليه قال,عليها
  .)١(}ّيف

 لفضائل ومناقـب فاطمـة وعـيل − كام سيأيت −إضافة إىل أن رواية عروة بن الزبري 
  . ولكن أنى للمفرتي أن يفهم,عم أنه من أعدائهام ترد عىل كل من زب

والراوي ( :ثم أخذ يطعن يف أسانيد البخاري ومسلم والرتمذي وابن ماجه بقوله
ً وهـو أيـضا مـن ...عنه ولده هشام يف رواية البخـاري ومـسلم والرتمـذي وابـن ماجـه

ًكـروا أن مالكـا  وقـد ذ, كان ينسب إىل أبيه ما كان يسمعه من غريه: فقد قالوا,املدلسني
 قـدم ,ً بلغني أن مالكا نقم عليـه حديثـه ألهـل العـراق: قال ابن خراش,كان ال يرضاه

 وقـدم الثانيـة . سمعت عائـشة: قال,ّ حدثني أيب: قدمة كان يقول,الكوفة ثالث مرات
  . عن عائشة, أيب: وقدم الثالثة فكان يقول. عن عائشة, أخربين أيب:فكان يقول

ً إن مالكـا : ألن هذا الطاعن يقول عن هـشام)!ك األحاديثوهذا احلديث من تل

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٣٤٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مـع أن الـراوي عـن هـشام بـن عـروة هـو اإلمـام مالـك نفـسه يف روايـة ,قد نقـم عليـه
 ومـن ,ً فضال عن اإلمام مالك قد روى هذا احلديث عنه يف املوطأ;البخاري والرتمذي

 وقد نقم عليـه ,املدينةاملعلوم لدى اجلميع أن اإلمام مالك سمع من هشام بن عروة يف 
 : ثـم يقـول الطـاعن عـن هـذا احلـديث,اإلمام مالك أحاديثه يف زيارته األخرية للكوفة

 )!وهذا احلديث من تلك األحاديث(
وهبذا يتبني وبكل وضوح لكل ذي عينني أن هذا احلديث مما حدث بـه هـشام بـن 

 , ألنـه رواه عنـه,ك فيـه ومل يكن هذا احلديث مما نقـم عليـه اإلمـام مالـ,عروة يف املدينة
  . مع أنه صحيح باجلملة,وإنام نقم عليه حديثه ألهل العراق

 قد روى عن بـدل / أال وهي أن البخاري ,وهناك نقطة أخرى ال بد من ذكرها
 سمعت عروة بـن الـزبري عـن عائـشة :بن املحرب أخربنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال

 وهذا احلـديث رواه ,)١(}…يل بالناس مري أبا بكر يص{ : قال هلاص أن النبي ل
 وقـد أغـىض هـذا الطـاعن , وليس ابنه هشام, سعد بن إبراهيم/عن عروة بن الزبري 

 , عند قراءته هلذا احلـديث)بالعمى املؤقت( أو أنه قد أصيب ,الطرف عن هذا احلديث
يرد يف أي منهم أي مطعن بأي وجه من الوجـوه  مل ,ألن رواة هذا احلديث كلهم ثقات

ــربة ــة !!!!املعت ــة النزاه ــة عــىل كيفي ــاعن األمثل ــذا الط ــا ه ــرة يــرضب لن ــد م ــرة بع  وم
  !!!واملوضوعية يف البحث

  : روايات عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة:ًثالثا
 عن عبيـد اهللا , عن موسى بن أيب عائشة, عن زائدة, عن أمحد بن يونس:البخاري

  . عن عائشة,ن عبد اهللا بن عتبةب

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٣٤٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 عـن , عن موسى بن أيب عائـشة, عن زائدة, عن أمحد بن عبد اهللا بن يونس:مسلم
  . عن عائشة,عبيد اهللا بن عبد اهللا

 عــن موســى بــن أيب , عــن شــعبة, عــن أيب داود, عــن حممــود بــن غــيالن:النــسائي
  . عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عائشة,عائشة

 عـن , عن عبـد الـرمحن بـن مهـدي,لعباس بن عبد العظيم العنربي عن ا:النسائي
  . عن عائشة, عن عبيد اهللا بن عبد اهللا, عن موسى بن أيب عائشة,زائدة

 عـن , عـن الزهـري, عـن معمـر, عـن عبـد األعـىل, أبيه, عن عبد اهللا:اإلمام أمحد
  . عن عائشة,عبيد اهللا بن عبد اهللا

ــه املــشهورة ــ( :فيقــول بحامقت ــد اهللا عنــد البخــاري ومــسلم فــإن ال راوي عــن عبي
 تريبنـي : سمعت أيب يقول: وقد قال ابن أيب حاتم, موسى بن أيب عائشة:والنسائي هو

 وحييـل ,)صرواية موسى بن أيب عائشة حديث عبيد اهللا بن عبد اهللا يف مـرض النبـي 
 : بيــنام صــاحب هتــذيب التهــذيب يقــول بعــد ذكــره هلــذه العبــارة,إىل هتــذيب التهــذيب

 وإال فهــو حــديث , وهــذا مــن تعنتــه, عنــى أبــو حــاتم أنــه اضــطرب فيــه:قلــت(
  !!!)١()صحيح

وقـال ( :بل قال صاحب هتذيب الكامل الـذي هـو أصـل كتـاب هتـذيب التهـذيب
 تريبني رواية موسى بن أيب عائشة حديث : سمعت أيب يقول:عبد الرمحن بن أيب حاتم

 , صـالح احلـديث: قـال? ما تقـول فيـه:ت قل,صعبيد اهللا بن عبد اهللا يف مرض النبي 
 ?? فأين هذا الطاعن عن هذه النـصوص!!)٢() يكتب حديثه: قال? حيتج بحديثه:قلت

 أم أنـه ??ًهل كان مشغوال إىل الدرجة التي يعجز معها عن قراءة وفهم هـذه املقـوالت
                                                 

 ).١٠/٣١٤( هتذيب التهذيب )١(
 ).٢٩/٩١( هتذيب الكامل )٢(
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 ٣٤٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 عـن  إضافة إىل أن طعن أيب حاتم يف رواية موسى بن أيب عائشة??ًخيفي شيئا يف صدره
 والـذي مـأل هـذا الطـاعن الـدنيا ,عبيد اهللا بن عبد اهللا إنام كان لالضطراب الـذي فيهـا

  . وظن أن الروايات متعارضة يف ذكر احلادثة,ًهنيقا ملا وجده
 وهذا القـول ال حيتـاج إىل )!!!ًوالزهري من قد عرفته سابقا( :ثم يقول وبكل ثقة

  .مزيد رد
ًهذا مـضافا إىل مـا يف ( : بن عتبة بن مسعود بقولهثم يطعن يف عبيد اهللا بن عبد اهللا

 جاء عيل بن : قال, عن مالك بن أنس, فقد روى ابن سعد...عبيد اهللا بن عبد اهللا نفسه
احلسني بن عيل بن أيب طالب إىل عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن مـسعود يـسأله عـن 

 ثم أقبل عليه ,صالته فجلس حتى فرغ من , وهو يصيل, وأصحابه عنده!بعض اليشء
 جـاءك هـذا الرجـل وهـو ابـن ابنـة رسـول اهللا , أمتـع اهللا بـك: فقال أصحابه.عبيد اهللا
 ثـم , فلو أقبلت عليـه فقـضيت حاجتـه!! يسألك عن بعض اليشء, ويف موضعه,ص

 البد ملن طلـب هـذا الـشأن مـن أن ! هيهات: فقال عبيد اهللا هلم!أقبلت عىل ما أنت فيه
 الرواية تقف اآلن يف طابور الروايات التي ننتظـر مـن هـذا الطـاعن  وهذه!!)!!!يتعنى

 من هـذا )اجلريئة( ونحن يف انتظار هذه اخلطوة ,ختريج أحاديثها واحلكم عىل أسانيدها
  .الطاعن

 وجهـة النظـر : األوىل:إضافة إىل أن القـصة يمكـن النظـر إليهـا مـن وجهتـي نظـر
ه الرواية تثبت أن عيل بن احلسني كان يـتعلم  ألن هذ, وهم ينفون هذه الرواية,الشيعية

 إن عــيل بــن احلــسني لــيس بحاجــة إىل : بيــنام الــشيعة يقولــون,مــن عبيــد اهللا بــن عتبــة
 , وهي وجهـة نظـر أهـل الـسنة واجلامعـة, فوجهة النظر اإلسالمية: أما الثانية!!!تعليم

ه الروايـة يف بـاب  وإنام ذكروا هذ,حيث يعدون هذه إحدى مناقب عبيد اهللا بن عبد اهللا
  !!! فقلبها الشيعة بفهمهم املنكوس إىل مثلبة,مناقبه
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 ٣٤٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 تــضاف إىل قائمــة األســانيد , أن هــذه مخــسة أســانيد لــيس فيهــا مطعــن:احلاصــل
  .الصحيحة بحمد اهللا تعاىل

  : روايات مرسوق عن عائشة:ًرابعا
 , عـن شـعبة, عن بكر بـن عيـسى صـاحب البـرصي, عن حممد بن املثنى:النسائي

  . عن عائشة, عن مرسوق, عن أيب وائل,عن نعيم بن أيب هند
 عـن , عـن شـعبة بـن احلجـاج, عن بكر بن عيـسى, أبيه, عن عبد اهللا:اإلمام أمحد
  . عن عائشة, عن أيب وائل عن مرسوق,نعيم بن أيب هند
 عـن نعـيم بـن , عن شعبة, عن شبابة بن سوار, عن أبيه, عن عبد اهللا:اإلمام أمحد

  . عن عائشة, عن مرسوق, عن أيب وائل,أيب هند
 وهـو شـقيق بـن :أبـو وائـل( : حيث قال,فطعن يف أيب وائل بكل محاقة وقلة عقل

 :ّ أهيام أحب اليك: قيل أليب وائل: وقد قال عاصم بن هبدلة, يرويه عن مرسوق,سلمة
  ويذكر هـذا الطـاعن بـأن كـل)!!ّ كان عيل أحب إيل ثم صار عثامن: قال?عيل أو عثامن

 ألهنم يرون أن عثامن أفـضل مـن ,بأهل السنة واجلامعة حيبون عثامن أكثر من عيل 
 إن كــل رواة الــشيعة بــأمجعهم مــردودو : ونــرد عــىل هــذا الطــاعن باملثــل ونقــول,عــيل

  !!!بً ألهنم يفضلون عليا عىل أيب بكر وعمر ,الرواية
 هنـد ثقـة رمـي  إن نعـيم بـن أيب: وقلنا,ثم واصل الطعون لورود نعيم بن أيب هند

 , احلـسن بـن حممـد بـن سـامعة: وعرفنا معه بعض الرواة الشيعة الواقفة وهم,بالنصب
 وإدريـس , وصـفوان بـن حييـى,وأمحد بن احلسن بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم التامر

 وجعفر بن حممد بن , وإسحاق بن جرير البجيل الكويف, وسليامن اخلوالين,بن الفضل
 واحلسني بن املختـار القالنـيس , سعيد هشام بن حيان املكاري واحلسني بن أيب,سامعة
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 ٣٤٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً واستحلوا أمـوال الكـاظم ظلـام وزورا,وغريهم الكثري ممن ناصبوا عيل الرضا العداء ً, 
 !ومع ذلك فهم ثقات أجالء معتربو الرواية عندهم

 وهـذا هـو قـول علـامء ,ثم طعن يف شـبابة بـن سـوار ألنـه مرجـئ داعيـة لإلرجـاء
 ولكن قـال حييـى , وال تؤخذ عىل إطالقها, وأن روايته يتثبت فيها,لتعديل فيهاجلرح وا
فاإلمام حييى بن معني ( : وكام قال هذا الطاعن, عن شبابة إنه ثقة يف شعبة/بن معني 

 اتفقـوا عـىل أنـه أعلـم أئمـة , ومن أئمـة اجلـرح والتعـديل,من شيوخ البخاري ومسلم
ــصحيحه وســقيمه ــويف ســنة .احلــديث ب ـــ٣٠٢( ت ــه يف). ه ــرجم ل ــاظ : ت ــذكرة احلف  ت

  )!!! وغريها)٤٢٩|٢(
  :ب رواية محزة بن عبد اهللا بن عمر :ًخامسا

 عن عبيـد اهللا , عن موسى بن أيب عائشة, عن زائدة, عن أمحد بن يونس:البخاري
  . عن عائشة,بن عبد اهللا بن عتبة

 وألنه مل ,ه اهللاوقد أغىض هذا الطاعن الطرف عن هذه الرواية حلاجة يف نفسه قبح
ًجيد فيها مطعنا يـنهش فيـه ليطفـئ حـرارة الـسعار الـذي أصـابه جتـاه فـضائل الـصديق 

ً فتبا له وسحقا,ا ً.  
 الطـاهرة , ملا نفدت السهام من جعبته قام يف الطعن يف أم املـؤمنني عائـشة:ًوأخريا

 مـن جنتـه  ومجعنا هبا يف املنازل العليا, وأرضاهال , الصادقة بنت الصديق,املطهرة
 ª © ¨®° ¯ ± ³ ² » ¬ * : قـــال تعـــاىل):آمـــني(

º ¹ ¸ ¶ µ ´ & ]فـإذا كـان أولـو األرحـام بعـضهم ,]٦:األحزاب 
ٌّ فهــي أم للمــؤمنني , فكيــف بــأقرب األرحــام إىل الــشخص أال وهــي أمــه,أوىل بــبعض

وهـي أمنـا قبـل أن  , ومن كذب بذلك فهو خارج من امللة ملخالفته رصيح القرآن,فقط
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 ٣٤٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ألن عائـشة وبقيـة أمهـات املـؤمنني رضـوان اهللا ,تكون أمهاتنا الاليت ولدننا أمهات لنا
 وحمبتنـا هلـن , وملن سيولد من املؤمنني حتى آخر الزمان, ولنا,عليهن أمهات ملن سبقنا

 كيـف ال وهـن أزواج النبـي ,رضوان اهللا عليهن أشد من حمبتنا ألمهاتنـا الـاليت ولـدننا
 فأسـأل اهللا أن جيمعنـا بعائـشة وبقيـة أمهـات املـؤمنني يف أعـىل ,يف الدنيا واآلخرة ص
 , وأنا أحتسب األجر عىل اهللا يف دفاعي عنها رضوان اهللا عليها, إنه سميع جميب,جناته
  :فأقول

 وتنـتقص غريهـا فاألحاديـث التـي ,بالنسبة لزعم هذا الطـاعن أهنـا متـدح نفـسها
  : فمن ذلك,رية متضافرةًجاءت بعكس هذا متاما كث

 يف ص روت عائشة أهنـا ملـا راجعـت النبـي ,يف نفس احلديث الذي نحن بصدده
إنكـن صـواحب { :ً وبخهـا قـائال!ًطلبها أن خيتـار رجـال غـري أيب بكـر ليـصيل بالنـاس

  !!?? فأين مدحها لنفسها هنا!!)١(}يوسف
ً مـضطجعا يف بيتـي كاشـفا صكان رسـول اهللا { : أن عائشة قالت:وروى مسلم ً

 ثـم , فاستأذن أبـو بكـر فـأذن لـه وهـو عـىل تلـك احلـال فتحـدث,عن فخذيه أو ساقيه
 ص فجلـس رسـول اهللا , ثم استأذن عثامن,استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث

 ثـم دخـل , دخل أبو بكر فلـم هتـتش لـه ومل تبالـه: فلام خرج قالت عائشة,وسوى ثيابه
 أال : فقــال? ثــم دخــل عــثامن فجلــست وســويت ثيابــك,مــر فلــم هتــتش لــه ومل تبالــهع

 , وهنا مدحت عثامن يف مقابل أبيها أيب بكر,)٢(}أستحي من رجل تستحي منه املالئكة
 حتى يكون آخرهم ,فلو كانت تطلب الفضائل لنفسها ولذوهيا لقلبت ترتيب دخوهلم

 وحاشاها رضـوان اهللا عليهـا , بشدة حيائهصاهللا  ثم يمتدحه رسول ,ًدخوال أبو بكر
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
 ).٢٤٠١( صحيح مسلم برقم )٢(
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 ٣٥٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .أن تفعل ذلك
 قالت عن زينب بنت جحش زوج ص أن عائشة زوج النبي :ًوروى مسلم أيضا

 ومل أر ,صوهي التي كانـت تـساميني مـنهن يف املنزلـة عنـد رسـول اهللا { :صالنبي 
 , للــرحم وأوصــل,ً وأصــدق حــديثا, وأتقــى هللا,ًامــرأة قــط خــريا يف الــدين مــن زينــب

 ,ً وأشد ابتذاال لنفسها يف العمل الذي تصدق به وتقرب به إىل اهللا تعاىل,وأعظم صدقة
 فهاهي هنا متتـدح رضهتـا التـي ,)١(}ما عدا سورة من حدة كانت فيها ترسع منها الفيئة

  .تساميها عند زوجها
 ص قالــت ك ثــم قــال رســول اهللا ل عــن عائــشة :روى احلــاكم يف مــستدركه

ًأرسعكن حلوقا يب أطولكن يـدا{ :زواجهأل  فكنـا إذا اجتمعنـا يف بيـت : قالـت عائـشة.ً
 فلـم نـزل نفعـل ذلـك , نمـد أيـدينا يف اجلـدار نتطـاولصإحدانا بعد وفاة رسول اهللا 

 وكانــت امــرأة قــصرية ومل تكــن ,صحتــى توفيــت زينــب بنــت جحــش زوج النبــي 
 وكانـت زينـب : قـال, اليـد الـصدقة إنام أراد بطولص فعرفنا حينئذ أن النبي ,أطولنا

 هـذا حـديث ,)٢(}Q فكانـت تـدبغ وختـرز وتـصدق يف سـبيل اهللا ,امـرأة صـناعة اليـد
  .صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه

أقبلت فاطمة متيش كـأن مـشيتها مـيش { : قالتلوروى البخاري عن عائشة 
 ثـم ,ه أو عـن شـامله ثم أجلـسها عـن يمينـ,ً مرحبا بابنتي:ص فقال النبي ,صالنبي 

 ما : فقلت,ً ثم أرس إليها حديثا فضحكت? مل تبكني: فقلت هلا,ًأرس إليها حديثا فبكت
 مـا كنـت ألفـيش رس : فقالـت? فـسألتها عـام قـال,ًرأيت كاليوم فرحا أقرب مـن حـزن

 أرس إيل إن جربيــل كــان : فقالــت, فــسألتهاص حتــى قــبض النبــي ,صرســول اهللا 
                                                 

 ).٢٤٤٢( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٦٧٧٦) (٤/٢٦( مستدرك احلاكم )٢(
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 ٣٥١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , وال أراه إال حـرض أجـيل, وإنه عارضـني العـام مـرتني,مرةيعارضني القرآن كل سنة 
 أمـا ترضـني أن تكـوين سـيدة نـساء أهـل : فقـال,ًوإنك أول أهل بيتي حلاقا يب فبكيـت

 وال أدري ملاذا يغض الشيعة الطرف عـن ,)١(} أو نساء املؤمنني فضحكت لذلك,اجلنة
  !!??مثل هذه األحاديث

 مـن : فقالوا,ًأن قريشا أمههم شأن املخزومية{ :لوروى البخاري عن عائشة 
 : وعـن عـيل عـن سـفيان قـال,)٢(}صجيرتئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسـول اهللا 

 لـسفيان فلـم حتتملـه عـن :لت ق,ذهبت أسأل الزهري عن حديث املخزومية فصاح يب
 وجدته يف كتاب كان كتبه أيـوب بـن موسـى عـن الزهـري عـن عـروة عـن : قال?أحد

 فلـم ,ص من يكلم فيها النبي : فقالوا,أن امرأة من بني خمزوم رسقت{ :لعائشة 
 إن بني إرسائيل كـان إذا رسق فـيهم : فكلمه أسامة بن زيد فقال,جيرتئ أحد أن يكلمه

 ,)٣(} لو كانت فاطمة لقطعت يـدها,إذا رسق فيهم الضعيف قطعوه و,الرشيف تركوه
ولـو كانـت فاطمـة { : ملـا ذكرهـا يف قولـهصولوال عظم منزلة فاطمة عند رسول اهللا 

 ولـو كانـت , وحاشا سيدة نساء العـاملني رضـوان اهللا عليهـا أن تـرسق,}لقطعت يدها
 ولــو كانــت عائــشة : قــال:ل لنفــسها لقالــتعائــشة رضــوان اهللا عليهــا تنــسب الفــضائ

  !!! لو كان أبا بكر لقطعت يده: أو قال,لقطعت يدها
 عـن أيب بكـر بـن :وأما احلديث الذي مأل الشيعة الدنيا بذكره فهو مـا رواه مـسلم

 عـن , عـن حممـد بـن بـرش:أيب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن نمـري واللفـظ أليب بكـر قـاال
خرج النبـي { : قالت عائشة: قالت, عن صفية بنت شيبة, عن مصعب بن شيبة,زكريا

                                                 
 ).٣٦٢٤( صحيح البخاري برقم )١(
 ).١٦٨٨(ورواه مسلم برقم ). ٣٤٧٥( صحيح البخاري برقم )٢(
 ).١٦٨٨(برقم , ومسلم )٣٤٧٥( رواه البخاري برقم )٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣٥٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ثـم جـاء , فجاء احلسن بـن عـيل فأدخلـه, غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسودص
w  * : ثـم قـال, ثم جاء عـيل فأدخلـه, ثم جاءت فاطمة فأدخلها,احلسني فدخل معه

a ` _ ~ } | { z y x & ]١(}]٣٣:األحــــــزاب( 
  .ًشة أيضافهذا احلديث من رواية عائ

ًمـا رأيـت أحـدا كـان { : أهنا قالـتلويف سنن أيب داود عن أم املؤمنني عائشة 
ًأشبه سمتا وهديا ودال ً ً حديثا وكالما: وقال احلسن,ً  ومل يذكر احلسن السمت واهلدي ,ً

 كانـت إذا دخلـت عليـه قـام إليهـا فأخـذها ,ل مـن فاطمـة صوالدل برسول اهللا 
 وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيـده فقبلتـه ,سهبيدها وقبلها وأجلسها يف جمل

 وهـل بعـد هـذا الثنـاء مـن ? فهـل بعـد هـذا املـدح مـن مـدح,)٢(}وأجلسته يف جملـسها
  !!??ثناء

 عـن , أخربنـا إرسائيـل, عن عثامن بن عمر, عن حممد بن بشار:ويف سنن الرتمذي
 عن عائشة أم املـؤمنني ,ت طلحة عن عائشة بن, عن املنهال بن عمرو,ميرسة بن حبيب

ًمـا رأيـت أحـدا أشـبه سـمتا ودال وهـديا برسـول اهللا يف قيامهـا وقعودهـا مـن { :قالت ً ًً
 قام إليها فقبلهـا ص وكانت إذا دخلت عىل النبي : قالت,صفاطمة بنت رسول اهللا 
ــسه ــسها يف جمل ــي ,وأجل ــان النب ــه ص وك ــسها فقبلت ــا قامــت مــن جمل  إذا دخــل عليه

 ثـم , دخلـت فاطمـة فأكبـت عليـه فقبلتـهص فلـام مـرض النبـي , جملسهاوأجلسته يف
 إن كنـت : فقلـت, ثـم رفعـت رأسـها فـضحكت, ثم أكبت عليه,رفعت رأسها فبكت

 : قلـت هلـاص فلـام تـويف النبـي , فـإذا هـي مـن النـساء,ألظن أن هذه من أعقل نسائنا
ه فرفعـت  ثـم أكببـت عليـ, فرفعـت رأسـك فبكيـتصأرأيت حني أكببت عىل النبي 

                                                 
 ).٢٤٢٤( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٥٢١٧( سنن أيب داود برقم )٢(
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 ٣٥٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أخـربين أنـه ميـت مـن ,ً إين إذا لبـذرة: قالـت? ما محلـك عـىل ذلـك,رأسك فضحكت
 قـال ,)١(} فذاك حني ضـحكت,ً ثم أخربين أين أرسع أهله حلوقا به,وجعه هذا فبكيت

 وقــد روي هــذا ,هــذا حــديث حــسن غريــب مــن هــذا الوجــه( :أبــو عيــسى الرتمــذي
  ).احلديث من غري وجه عن عائشة

أهنا كانت إذا ذكرت فاطمـة بنـت النبـي { ل عن عائشة :مستدرك احلاكمويف 
 وقـال ,)٢(}ً ما رأيت أحدا كان أصدق هلجة منها إال أن يكون الذي ولدها: قالتص

  . هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه:احلاكم
 صأرسـل أزواج النبـي { : قالتص أن عائشة زوج النبي :ويف صحيح مسلم
 فاستأذنت عليه وهـو مـضطجع معـي ,ص إىل رسول اهللا صفاطمة بنت رسول اهللا 

نك العـدل يف  يا رسول اهللا إن أزواجك أرسلنني إليك يسأل: فقالت,يف مرطي فأذن هلا
 ولــوال عظــم منزلــة فاطمــة مــن ,إىل آخــر احلــديث )٣(}…ابنــة أيب قحافــة وأنــا ســاكتة 

 وعنــد زوجاتــه أمهــات املــؤمنني رضــوان اهللا علــيهن ملــا أرســلنها إىل صرســول اهللا 
 ولو كانت عائشة تكره ذكر عيل , يف هذا األمر الذي خيصهن لوحدهنصرسول اهللا 

 فأرسـل أزواج النبـي : ولقالـت,ليهام ألخفـت اسـم فاطمـة هنـاوفاطمة رضوان اهللا ع
  . إلخ… إليه امرأة تكلمه يف شأهنن ووو ص

سـألت عائـشة عـن املـسح عـىل { : عن رشيـح بـن هـانئ قـال:ويف صحيح مسلم
 ص فـذكر عـن النبـي ,ً فأتيـت عليـا, فإنه أعلم بذلك منـي, ائت عليا: فقالت,اخلفني
 !!)٤(}بمثله

                                                 
 ).٣٨٧٢( جامع الرتمذي برقم )١(
 ).٤٧٥٦) (٤/٣٠٣( مستدرك احلاكم )٢(
 ).٢٤٤٢( صحيح مسلم برقم )٣(
 ).٢٧٦( صحيح مسلم برقم )٤(
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 ٣٥٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فمــن ذلــك مــا رواه ,بــل وروت الفــضائل عــن غــري أهــل البيــت مــن الــصحابة
 عـن , عـن عـروة, عـن أبيـه, حدثنا إبـراهيم بـن سـعد, حدثنا حييى بن قزعة:البخاري
 , فاطمــة ابنتــه يف شــكواه الــذي قــبض فيهــاصثــم دعــا النبــي { : قالــتلة عائــش

 : فقالـت, فسألتها عن ذلك: قالت, ثم دعاها فسارها فضحكت,فسارها بيشء فبكت
 ثـم سـارين , فـأخربين أنـه يقـبض يف وجعـه الـذي تـويف فيـه فبكيـت,صسارين النبي 

 اإلسـناد فيـه عـروة بـن الـزبري  وهـذا.)١(}فأخربين أين أول أهـل بيتـه أتبعـه فـضحكت
  .ًأيضا

 , ذات ليلـةصثـم أرق رسـول اهللا { :ًوجاء عنها أيضا يف صـحيح مـسلم قالـت
ً ليت رجال صاحلا من أصحايب حيرسني الليلة:فقال  فقـال رسـول اهللا , السالح: قالت,ً
 : قالـت عائـشة, يا رسول اهللا جئت أحرسـك: قال سعد بن أيب وقاص? من هذا:ص

  .)٢(} حتى سمعت غطيطهصاهللا فنام رسول 
ــا  ــم بــرش رســول اهللا { : قالــتلوعنه ــد ببيــت يف صث  خدجيــة بنــت خويل

  .)٣(}اجلنة
 ولقـد هلكـت ,ثم ما غرت عىل امرأة ما غـرت عـىل خدجيـة{ : قالتلوعنها 

 أن يبـرشها Q ولقد أمـره ربـه , ملا كنت أسمعه يذكرها,ل أن يتزوجنى بثالث سننيقب
  .)٤(} وإن كان ليذبح الشاة ثم هيدهيا إىل خالئلها,ببيت من قصب يف اجلنة

                                                 
 ).٣٦٢٦( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٢٤١٠( صحيح مسلم برقم )٢(
 ).٢٤٣٤(م برقم  صحيح مسل)٣(
 ).٢٤٣٥(, صحيح مسلم برقم )٣٨١٦( صحيح البخاري برقم )٤(
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 ٣٥٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 تعنـي خدجيـة .)١(}إين قد رزقت حبها{ :ص قال رسول اهللا : قالتلوعنها 
  .ل

  .دوكفى هبذه األحاديث عربة وعظة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهي
 لنفـــسها وأبيهـــا ومـــن حتـــب مـــن قرابتهـــا وذوهيـــا لفـــأين اســـتئثار عائـــشة 

  !!!بالفضائل
 ;صوأما ما كانت عائشة رضـوان اهللا عليهـا تفعلـه مـن غريهتـا عـىل رسـول اهللا 

ُ وال يمكـن أن يعـاب إنـسان بفطـرة , وال يامري فيه أحـد,فهذا أمر فطر اهللا النساء عليه ُ
ًنصارى يتشدقون صباحا مساء بـالطعن يف رسـول اهللا  وإال فإن ال,فطره اهللا عليها  صً

 وعاب عليه املرشكون أكلـه ومـشيه , ويف خفاء الغيبيات عليه,يف زواجه من تسع نساء
 وغري ذلك من األمور التي تتعلق برسول اهللا , صلوات ريب وسالمه عليه,يف األسواق

 حـق مجيـع البـرش  يقـال يف,صُ فـام يقـال عـن رسـول اهللا ,ً من ناحية كونـه بـرشاص
  . ومنهم عائشة رضوان اهللا عليها,ًرجاال ونساء

 فمحمول عـىل مـا سـبق ذكـره ,)٢(}محراء الشدقني{ :وأما قول عائشة عن خدجية
 ولكن يف إسناده هشام بن عـروة , وقد رواه البخاري ومسلم,من غرية النساء الطبيعية

 كان هذا الطاعن يريد األخذ هبذه الرواية مع وجود هشام بـن  فإذا,عن أبيه عن عائشة
  . الناس يف الصالةاً فليأخذ أيضا بروايته السابقة يف إمامة أيب بكر ;عروة فيها

 وما ذكر فيه من اهتـام ,وأما حديث اخلال املروي يف كنز العامل وطبقات ابن سعد
ًقط متنـا قبـل أن يكـون سـاقطا  فإنـه سـا!!!عائشة رضوان اهللا عليها بالكـذب واخليانـة ً

ً مل يكن غبيا كي يرسـل زوجـة مـن زوجاتـه لكـي تنظـر إىل امـرأة ص ألن النبي ,ًسندا
                                                 

 ).٢٤٣٥( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٢٤٣٧(, صحيح مسلم برقم )٣٨٢١( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٣٥٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فكيـف حيـتج هبـذه !!! وأمـا الـسند فمجهـول, وهذا من أبده البـدهييات,يريد خطبتها
ً إنه يريد منا أن نأخذ الروايـات الـساقطة سـندا ومتنـا أخـذ املـسلامت يف نفـس ?الرواية ً

 !!لوقت الذي يريد منا فيه أن نرمي باألحاديث الصحيحة املتواترة عرض اجلدارا
ولقـد ارتكبـت ذلـك ( :ثم يواصل طعونه يف أم املؤمنني التي ليست لـه بـأم بقولـه

 : قالـت. أن عثامن جاء النبـي يف نحـر الظهـرية: فقد ذكرت...صّحتى بتوهم زواجه 
  ).غرية عىل أن أصغيت إليه فحملتني ال,فظننت أنه جاءه يف أمر النساء

 : حيـث روى اإلمـام أمحـد أن عائـشة قالـت,ًوالطريف أنه مل يذكر احلديث كـامال
 فإن عثامن جاءه يف نحر الظهرية فظننـت , إال مرةصثم ما استمعت عىل رسول اهللا {

 إن اهللا : فـسمعته يقـول, فحملتني الغـرية عـىل أن أصـغيت إليـه,أنه جاءه يف أمر النساء
Qفلـام رأيـت عـثامن يبـذل هلـم مـا .ك قميصا تريدك أمتي عىل خلعه فـال ختلعـه ملبس 

 ومعلـوم !!!)١(} الـذي عهـد إليـهص علمت أنه من عهد رسول اهللا ;سألوه إال خلعه
  . وأرضاها حيث يثبت خالفة عثامن ,موقف البعض من هذا احلديث برمته

ابط بيـنهام حتـى يقـول هـذا  ومـا هـو الـر,ثم ما دخل اإلصـغاء بالكـذب واخليانـة
 … صّ حتـى بتـوهم زواجـه ]أي الكـذب واخليانـة[ولقد ارتكبـت ذلـك ( :الكاذب

فظننـت أنـه جـاءه يف أمـر ( : قالـت. أن عـثامن جـاء النبـي يف نحـر الظهـرية:فقد ذكرت
  !!?? فمتى كذبت!!?? فحملتني الغرية عىل أن أصغيت إليه,النساء
 فـال أدري واهللا ,)ً فكانـت حربـا شـعواء…أما بالنسبة إىل من تكرهه ( :أما قولهو

بعد ما ذكرته من األحاديث مـن هـم الـذين تكـرههم عائـشة رضـوان اهللا عليهـا حتـى 
 وقد روت األحاديث !!??ً وهل يعقل أن تكره عائشة عليا?ًتكون حربا شعواء عليهم

  !!??بالتي تذكر فضله وعلمه 
                                                 

 ).٢٤٨٨١( مسند أمحد برقم )١(
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 ٣٥٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

فقـد ( : واحلرب الشعواء املزعومـة بقولـه,عىل هذه الكراهية العظيمةثم يستشهد 
 أمـا عـيل : فقالـت.جاء رجل فوقع يف عيل ويف عـامر ريض اهللا تعـاىل عـنهام عنـد عائـشة

 ال خيـري بـني : يقـولصّ وأما عامر فإين سـمعت رسـول اهللا ,ًفلست قائلة لك فيه شيئا
  )!!أمرين إآل اختار أرشدمها

 ويكفي أن عـامر ,ً ألنه ال حيتاج إىل أن تقول فيه شيئا;ً شيئا يف عيلفعائشة لن تقول
 ويف هـذا احلـديث مـدح , فكان اختيـاره هـو األرشـد;قد اختار فئة عيل عىل فئة معاوية

  .بمن عائشة لعيل 
 وإال فإن يف إسناده حبيـب بـن ,وحديثنا كله يف هذا اخلرب عىل فرض صحة إسناده

 أن لـه : وقد قال علامء احلـديث عـن حبيـب بـن أيب ثابـت,أيب ثابت عن عطاء بن يسار
  .أحاديث عن عطاء بن يسار مل يتابع عليها
 ففــي ,ً طلــب رجــال حيــدثهمص وأن النبــي ,وأمــا احلــديث الــذي زعــم وقوعــه

 وهكذا يريد مريض القلب أن يطعـن يف ,)١( وهو منكر احلديث,إسناده فرج بن فضالة
  .ذه الرتهات الساقطة التي يروهيا الضعفاء بمثل هصعدالة صحابة رسول اهللا 

 !!??ب فام هـو وجـه الطعـن مـن عائـشة يف عـيل ;وحتى لو صح هذا احلديث
   ,ولكــن الطــاعنون ومــن يف قلــبهم زيــغ جيعلــون مــن احلبــة قبــة لكــي توافــق أهــواءهم

وما وجه الداللـة واالستـشهاد يف هـذا احلـديث بأهنـا تـضع احلـديث ضـد عـيل بـن أيب 
ــب  ــم,بطال ــه ث ــول عن ــه يق ــع أن ــذا احلــديث م ــاعن هب ــذا الط ــشهد ه ــاذا يست    : مل

وال تغفـل عـن كتمهـا اسـم الرجـل ( : ويقول عنهـا رضـوان اهللا عليهـا,!?إنه موضوع
 وهـو لـيس − بعد أن أبى عن اإلرسال خلـف أيب بكـر وعمـر − صالذي دعاه النبي 
  )!!!!×إال أمري املؤمنني 

                                                 
 ).٢٣/١٥٨(هتذيب الكامل :  انظر)١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣٥٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ظر كيف أيـدت يف تلـك األيـام معاويـة عـىل فان( :ثم يقول عنها رضوان اهللا عليها
 وال )!! وكيف اعتذرت عن حتريضها الناس عىل قتل عثامن!مطالبته الكاذبة بدم عثامن

 مع أهنـا ,بأدري من أين نقل هذه الفرية أن عائشة حرضت الناس عىل قتل عثامن 
ــار النبــي  ــه ســيتوىل صتــروي يف األحاديــث التــي يستــشهد هبــا عــن إخب  لعــثامن بأن

  !!!خلالفةا
فـإذا كـان هـذا حاهلـا وحـال رواياهتـا يف األيـام ( :ثم يواصل سعاره وهنيقه بقولـه

 فــإن مــن الطبيعــي أن تــصل هــذه احلالــة فيهــا إىل أعــىل درجاهتــا يف األيــام ...العاديــة
 وأن تكون أخبارها عن أحوالـه يف تلـك ,صوالساعات األخرية من حياة رسول اهللا 

 قال رسـول اهللا لعبـد صملا ثقل رسول اهللا { :اها تقول فرت...الظروف أكثر حساسية
ّ فلـام .ً إيتني بكتف ولوح حتى أكتب أليب بكر كتابا ال خيتلف عليـه:الرمحن بن أيب بكر

 : وتقـول,} أبى اهللا واملؤمنون أن خيتلف عليك يا أبا بكـر:ذهب عبد الرمحن ليقوم قال
 مــروا أبــا بكــر فليــصل : فقــال. جــاء بــالل يؤذنــه بالــصالةصملــا ثقــل رســول اهللا {

 تقـول هـذا ,} ورأسه بني سـحري ونحـريصقبض رسول اهللا { : وتقول,}بالناس
  ..).!!وأمثاله
 بـل رواه مـسلم ; فليس يف املسند فقـط,اأما حديث كتابة الكتاب أليب بكر و

ادعي يل أبا بكر { : يف مرضهص قال يل رسول اهللا : عن عائشة قالت:ًأيضا حيث قال
 ويـأبى اهللا , أنـا أوىل: فإين أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل,ًوأخاك حتى أكتب كتابا
  .)١(}واملؤمنون إال أبا بكر

 فألنـه كـان صـلوات اهللا ; ووفاتـهصوأما كثرة رواياهتا ألحاديث مـرض النبـي 
 وبامذا ,فاته قبل وص فكانت أعلم الناس بام جرى لرسول اهللا ,وسالمه عليه يف بيتها

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٣٥٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وكتامهنـا فـضائل عـيل بـن , وأما اختالقها الفضائل لنفسها وأبيهـا? وماذا فعل?أوىص
 ,أيب طالب وفاطمة رضوان اهللا عليهم أمجعني فهو من خطل القول الذي ال دليل عليـه

  .بل إن كل األدلة الصحيحة ضده
اشـتد  وصملـا ثقـل النبـي { : قالـت عائـشة:وأما مـا رواه البخـاري يف صـحيحه
 فخـرج بـني رجلـني ختـط رجـاله ,َّ فـأذن لـه,وجعه استأذن أزواجه أن يمرض يف بيتـي

 فـذكرت ذلـك البـن عبـاس مـا : قال عبيد اهللا, وكان بني العباس ورجل آخر,األرض
 هو : قال, ال: قلت? وهل تدري من الرجل الذي مل تسم عائشة: فقال يل,قالت عائشة

  .)١(}عيل بن أيب طالب
 )ّهو عيل ولكن عائشة ال تقدر عىل أن تـذكره بخـري( :كان ابن عباس قد قالوإن 

 ولـو , فننتظـر احلكـم كـذلك عـىل هـذه الروايـة;كام نقل هذا الطاعن عن عمدة القاري
 ومما خفي عليه ثناء عائـشة , وخفيت عليه أشياء,ً فإن ابن عباس قد علم شيئا;صحت

 فـإن الروايـة يف كـل الكتـب ;ًوعمومـا ,ً يف احلديث الـذي ذكرتـه سـابقااعىل عيل 
 وإنـام )!!ولكن عائـشة ال تقـدر عـىل أن تـذكره بخـري( :الستة مل تذكر مقولة ابن عباس

 وراجـع يف ذلـك كتـب احلـديث !!! هـو عـيل: بقولـهااقترصت مقولة ابن عبـاس 
 , وهذا دليل آخر عىل األمانـة العلميـة املفقـودة, وعىل رأسها البخاري ومسلم,املعتربة

 وبأســانيد اهللا أعلــم , ولإلســامعييل فقــط,إنــام هــي زيــادة مــن ابــن إســحاق يف مغازيــهو
  .بحاهلا

 بًثم إن حديث اخلروج إىل الصالة بني رجلني قد جاء أيضا عـن ابـن عبـاس 
 وعـىل قاعـدة األسـتاذ ,)فخرج هيادي بني رجلني ورجاله ختطان يف األرض( :يف قوله

                                                 
 ).٦٦٥( صحيح البخاري برقم )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣٦٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 لعدم ترصحيه , ولعيل بن أيب طالب,بيه العباسً يكون ابن عباس عدوا أل;هذا الطاعن
 مــع أن الــشيعة يعــدون ابــن عبــاس مــن كبــار أصــحاب عــيل بــن أيب طالــب ,بأســامئهام

  .رضوان اهللا عليهام
 مل تـرو بـسند )ولكن عائشة ال تقدر عىل أن تذكره بخري(وبعد أن علمنا أن مقولة 

 قد ذكرت عـيل بـن أيب طالـب  بل إن املعروف املعلوم أن عائشة;مقبول عن ابن عباس
 فال بد من معرفة السبب الذي دعاهـا ;وفاطمة وبقية أصحاب الكساء باخلري والفضل

 والـسبب بكـل ??رضوان اهللا عليها للترصيح باسم العبـاس دون اسـم الرجـل اآلخـر
 ولكن فيهـا اخـتالف , أن الروايات قد جاءت مرصحة باسم الرجل اآلخر:بساطة هو

ُ ولــذلك فقــد محــل احلــديث عــىل أهنــم كــانوا يتعــاقبون محــل ,آلخــريف تــسمية الرجــل ا
 بيـنام العبـاس , أحـدهما وكان عيل بـن أيب طالـب , من جهة واحدةصالرسول 
 وهـذا هـو كـل مـا يف , طوال مسريه مـن اجلهـة الثانيـةصً كان مالزما للرسول ا

 ,ئل وغريهـا وعدم املقدرة عىل ذكر الفـضا, أما الكراهية والبغض والشحناء,املوضوع
 فكيـف يـصدق بـه ,فهي كـالم هبـاء منثـور كرمـاد اشـتدت بـه الـريح يف يـوم عاصـف

 ,صً ألنـه رأى عليـا يعـضد الرسـول , وقد خفي هذا األمر عىل ابن عباس???عاقل
 وهـل , ومن رأى حجة عـىل مـن مل يـر, ومن حفظ حجة عىل من مل حيفظ,ومل ير الباقني

  !!?? منها وغاب عنه الباقيًننفي الرواية ألن ابن عباس رأى جزءا
فإذا ( :ثم لننظر إىل هذا املؤلف القدير كيف ينسف كل ما بناه يف السابق عند قوله

 وحتـاول , وال تطيـب نفـسها بـه,ًعرفناها تبغض عليا إىل حـد ال تقـدر أن تـذكره بخـري
ّ بـل لقـد حـدثت أم , وتدعي ألبيها ولنفسها ما ال أصل لـه,صإبعاده عن رسول اهللا 

ً إن كـان عـيل ألقـرب النـاس عهـدا ,والـذي أحلـف بـه{ :مة باألمر الواقـع فقالـتسل
 − !!?ّ جـاء عـيل: عدنا رسول اهللا غداة بعد غداة فكـان يقـول: قالت.صبرسول اهللا 
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 ٣٦١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , فظننـت أن لـه إليـه حاجـة, فجاء بعـد: قالت, أظنه كان بعثه يف حاجة: قالت−ًمرارا 
ّ فأكـب عليـه عـيل ,كنـت أدنـاهم إىل البـاب ف, فقعـدنا عنـد البـاب,فخرجنا من البيـت

 وال أدري كيـف تطيـب نفـس هـذا ,)١(} ثـم قـبض رسـول اهللا,فجعل يـساره ويناجيـه
 ومــع أن , مــع أن فيهــا الكثــري مــن املخالفــات واملحــاذير,الطــاعن بقبــول هــذه الروايــة

  إال أن احلــاكم معــروف بتــساهله يف تــصحيح, إن هــذا احلــديث صــحيح:احلــاكم قــال
  : ولننظر نظرة رسيعة يف رجال اإلسناد لنطبق ما تعلمناه من هذا الطاعن,األحاديث

 , ثنا عبد اهللا بن أمحد بـن حنبـل, أخربنا أمحد بن جعفر القطيعي:جاء يف املستدرك
 , عـن مغـرية, ثنا جريـر بـن عبـد احلميـد: ثنا عبد اهللا بن حممد بن شيبة قال,حدثني أيب

 وال أدري ملــاذا مل يطبــق هــذا الطــاعن إجــراءات ,لعــن أم موســى عــن أم ســلمة 
الفحــص والتحــري والــسالمة للتأكــد مــن صــحة هــذا احلــديث مــثلام قــام بــه يف نقــده 

 ولكي أخترص !!! ولكن يبدو أنه قد أحس بالتعب فجأة,للروايات إمامة إيب بكر 
سنة  وهو ثقة عنـد أهـل الـ, ففي سند هذا احلديث جرير بن عبد احلميد,عليه املوضوع

ً فحاله متاما كحال عبد امللك بـن عمـري الـذي ,)٢( ولكنه اختلط يف آخر عمره,واجلامعة
 مـع أن روايـتهام مل تكـن ممـا ,رفض هذا الطاعن قبول روايته ألنه اختلط يف آخـر عمـره

ــاه يف آخــر عمرمهــا  وال تقبــل روايــة عبــد امللــك بــن ? فلــامذا تقبــل روايــة جريــر,روي
ً وكـان أيـضا يـسب , فحاله كـاألعمش وغـريه,بالتدليس وكذلك فقد رمي !!??عمري

ً وحالــه لــيس بأقــل مــن حــال مــن أســقط هــذا الطــاعن زورا وهبتانــا !!معاويــة عالنيــة ً
  .اعدالتهم لظنه أهنم أعداء لعيل بن أيب طالب 

 شـقيق :ً فحاله متاما كحال أيب وائـل,ً وكان عثامنيا, كان يدلس:واملغرية بن مقسم
                                                 

 ).٤٦٧١) (٣/١٤٩(, مستدرك احلاكم )٢٦٦٠٧( مسند أمحد برقم )١(
 ).٩١٦(تقريب التهذيب :  انظر)٢(
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 ٣٦٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فكيـف إذا ; ليس بقوي فـيمن لقـي ألنـه يـدلس: إسامعيل القايض وقال عنه,بن سلمة
  ?أرسل

 خيـرج حـديثها : فقد قال الدارقطني عنها; رسية عيل بن أيب طالب:وأما أم موسى
 أما إن خالفت غريها فحـديثها مـردود , أي أن ما وافقت غريها فيه فيعتضد به,ًاعتبارا
  .قد أخرجوا خالف ما ذكرت ألن كبار احلفاظ , ومن ذلك هذا احلديث,عليها

  ??فام رأي صاحبنا هبؤالء الرواة
 فيكـون , فال معارضة بينـه وبـني حـديث عائـشة,وحتى إن صح حديث أم سلمة

 , وعائشة هي آخر من رآه من خواصه,عيل بن أيب طالب آخر من رآه من عموم الناس
  . مع أن احلديث باطل,ألنه كان يف بيتها رضوان اهللا عليها

 ) وهو قليل من كثـري,إذا عرفنا هذا كله( :ول هذا الطاعن يف آخر موضوعهوأما ق
 ولكن من املعلوم أن الكثري هو ما ذكرتـه قبـل قليـل مـن ?فال أدري أين هو هذا الكثري

 ولذلك فنحن ننتظر هـذا الكثـري الـذي ,ب فضائل عيل وفاطمة لرواية عائشة 
  .عند هذا الطاعن

ومما يؤكـد ذلـك اخـتالف النقـل عنهـا يف ( :الفصلوأما قول صاحبنا يف آخر هذا 
 ألن كـل , فـإنام يـدل عـىل حتاملـه الـشديد; فهذا إن دل عىل يشء,)القضية وهي واحدة

من قرأ كتب الشيعة وجدهم يؤمنون بروايات وردت من طرق الـشيعة والـسنة حتكـي 
دق  ومـن ذلـك احلادثـة املزعومـة يف تـص, وتتضارب بينها أشد التضارب,قصة واحدة

 وحـديث تظـاهر عائـشة , وحديث أصحاب الكـساء, باخلاتماعيل بن أيب طالب 
 إىل غـري ذلـك مـن األحاديـث التـي ,صوحفصة رضوان اهللا علـيهام عـىل رسـول اهللا 

 فأهــل الــسنة واجلامعــة هلــم ضــوابط يف هــذه املــسألة يف اجلمــع ,اختلفــت الروايــة فيهــا
 , الطـاعن غـري مقتنـع هبـذا كلــه ولكـن يبــدو أن هـذا,والرتجـيح عنـد صـحة األسـانيد
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 ٣٦٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وليـسقط مجيـع األحاديـث ,ًفليطبق هذه القاعدة عـىل كتـب احلـديث الـشيعية فقـط إذا
  !!ً وننتظر منه اخلروج بيشء ولو كان يسريا,التي اختلف النقل فيها

 وال , وال خـالف يف رواهتـا,ومجيع روايـات البخـاري ومـسلم صـحيحة اإلسـناد
 ولكـن ال , فهي ضعيفة اإلسناد, ابن ماجه عن ابن عباس وبال شك فهناك,غبار عليها

  .مطعن يف الروايات الباقية وهللا احلمد واملنة عىل إظهاره احلق
 ; وطريقته الفذة يف قبـول األخبـار,وبعد هذا العرض لطريقة تفكري هذا الشخص

 ألن ,ال داعي لالسـتطراد يف الـرد عليـه يف بقيـة كالمـه مـن طعنـه يف متـون األحاديـث
 ويأخـذ هـذه ,غالب مـا يستـشهد بـه أحاديـث ضـعيفة قـد مـر بنـا بعـض الـنامذج منهـا

 ويريـد هبـذه األحاديـث ,األحاديث الـضعيفة وكأهنـا مـن املتـواتر الـذي ال يمكـن رده
  . وهيهات له ذلك,الضعيفة أن يطعن فيام أثبته كبار احلفاظ واألئمة يف كتبهم

ًولنأخذ يف هذه العجالة حديثا واحدا مما   :يف املـسند( : حيـث ذكـر احلـديث,ذكرهً
 , حـدثنا يـونس بـن عمـرو عـن أبيـه: قال, حدثنا يونس بن بكري:حدثنا أبو كريب قال

 . ال: قـال?ص سـألت ابـن عبـاس أوىص رسـول اهللا : قـال,عن األرقم بن رشحبيـل
 : فقالـت عائـشة, ابعثوا إىل عـيل فـادعوه: قال رسول اهللا: قال? فكيف كان ذلك:قلت

 فقـال ,ً فاجتمعوا عنده مجيعـا? لو بعثت إىل عمر: وقالت حفصة? إىل أيب بكرلو بعثت
 وهـو هبـذا احلـديث يريـد )!! فإن تك يل حاجة ابعث إليكم, انرصفوا:صرسول اهللا 

 ولكن هذا السخيف قد حذف بقيـة احلـديث ,ً كان يريد علياصأن يثبت أن الرسول 
 فـأمروا أبـا : قـال. نعم: قيل?صالة آن ال:ص وقال رسول اهللا ,فانرصفوا{ :التي هي

 فقـال . مـروا عمـر: فقال. إنه رجل رقيق فمر عمر: فقالت عائشة!!بكر ليصيل بالناس
 , ووجد رسول اهللا خفـة فخـرج, فتقدم أبو بكر. ما كنت ألتقدم وأبو بكر شاهد:عمر

 وقعـد , ثوبـه فأقامـه مكانـهص فجـذب رسـول اهللا ,فلام سمع أبو بكـر حركتـه تـأخر
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 ٣٦٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فهـذا الطـاعن يؤكـد , فيالألمانـة العلميـة!!}اهللا فقرأ من حيث انتهـى أبـو بكـررسول 
  . باستشهاده هبذا اخلربص للناس يف حياة النبي اصحة خرب إمامة أيب بكر 

 وقـد , كانـت فيـه غفلـة شـديدة:ًعلام بأن يونس بن عمرو قال فيه حييـى بـن معـني
 ســمعت أمحــد : وقــال األثــرم, الطــاعنعلمنــا مقــدار أقــوال حييــى بــن معــني عنــد هــذا

 وقال عبد اهللا بن , حديث إرسائيل أحب إيل منه: وقال,يضعف حديث يونس عن أبيه
  .ً كان صدوقا إال أنه ال حيتج بحديثه: وقال أبو حاتم, حديثه مضطرب:أمحد عن أبيه

 ألن أبـا , كـان يف جـيش أسـامة ال وجـه لـهاإضافة إىل أن طعنه يف أن أبا بكر 
  . وأمره بالصالة بالناس يف املدينة,ص ثم استثناه رسول اهللا , كان يف جيش أسامةبكر

 لعبد اهللا بن صوأما عدم داللة الصالة بالناس عىل اإلمامة بدليل تولية الرسول 
 ألن مجيـع مـن سـبقوا أبـا بكـر ,ً فهـذا أمـر طريـف حقـا;أم مكتوم عند مغادرته املدينـة

 فقـد ; أما يف قصتنا هذه,مة حال غيابه عن املدينة اإلماص إنام والهم الرسول ;ا
 ليتنبـه , أن يـصيل بالنـاس وهـو مقـيم معهـم يف املدينـةا أبا بكـر صأمر الرسول 

 ومـن مـات رسـول , فقد ارتـضاه لـدنياهم; لدينهمصالناس أن من ارتضاه الرسول 
  . فهو أوىل الناس باخلالفة; وهو يصيل هبمصاهللا 

 فنـذكر هـذا الطـاعن ; ابـن أيب احلديـد الـشيعي املعتـزيلوأما االستشهاد بأحاديث
 أن اوغريه بالرواية التي رواها ابن أيب احلديد يف كتاب رشح هنج البالغة عن عيل 

 .)١() بالصالة بالناس وهو حيصولقد أمره رسول اهللا ( :قال
 , وال وضـاع, لـيس فـيهم كـذابا فجميع رواة خرب صالة أيب بكر :ًوعموما
 أو , اهتام بالتخليط يف آخـر العمـر: وإنام غاية ما وجده هذا املسكني,حلديثوال منكر ا

                                                 
 ).٤٤(باب ) ٣/١٣١( رشح النهج )١(
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 ٣٦٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فهناك أسـانيد ال يـستطيع ; وحتى عىل فرض ثبوت هذه التهم, أو اخلطأ اليسري,الوهم
 وقد تبني بالعرض السابق مدى العقلية التي يفكـر هبـا وحيكـم ,القدح فيها بأي صورة

  .هبا هذا الشخص
ً أنفسهم بابا ال يستطيعون إغالقه أبدا عندما بـدؤوا بـالطعن ولقد فتح هؤالء عىل ً

 وهذا ما يشهد به هـؤالء , وذلك ألهنم قوم ال نقل هلم,يف روايات أهل السنة واجلامعة
 , وكتـب نقـد األسـانيد واملرويـات, وكتب الرجال, فكتب احلديث عندهم,قبل السنة

 ال حيــصيه إال اهللا مــن  ويف أســانيدهم عــدد,فيهــا اخــتالط وتــضارب عجيــب غريــب
 إضافة إىل اعتامدهم عىل مرويات الكـذابني والوضـاعني واملغـالني وغـريهم ,املجاهيل

ــة كثــرية ,مــن أصــحاب النحــل الفاســدة  والــشواهد املــصدقة هلــذا مــن كتــب اإلمامي
إن النــاس أولعــوا ( : فقــد جــاء يف بحــار األنــوار عــن جعفــر الــصادق قولــه,متــضافرة

ــا ــه ,اكتنفــه قــوم جهــال(وكانــت مــصيبة جعفــر أن  ,)١( )بالكــذب علين  يــدخلون علي
 وحيــدثون بأحاديــث كلهــا , حــدثنا جعفــر بــن حممــد: ويقولــون,وخيرجــون مــن عنــده

ــذلك ــاس ب ــستأكلوا الن ــر لي ــىل جعف ــذب موضــوعة ع ــرات ك ــنهم ,منك ــذوا م  ويأخ
  .)٢()الدراهم

مـل بـه  فـإن هـذا األصـل مل يع,وأما أعداء األئمـة ومـدى قبـول روايـاهتم وردهـا
 حيـث ردوا !!!هؤالء إال يف حق الصحابة رضوان اهللا عليهم مع عدم عـدائهم لألئمـة

 مـع , ولكنهم مل يردوا روايات من أنكر بعض األئمـة مـن أسـالفهم,روايات الصحابة
 كام نـص عـىل ذلـك صـدوقهم ابـن !!!أن من أنكر إمامة واحد من األئمة فهو كإبليس

                                                 
 ).٢/٢٤٦( بحار األنوار )١(
 ). ٢٠٩, ٢٠٨:ص( رجال الكيش )٢(
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 ٣٦٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

  !!)١(بابوية القمي يف إكامل الدين
 ,وقد أكد شيخهم احلر العاميل عىل أن الطائفـة اإلماميـة عملـت بأخبـار الفطحيـة

ً وكثـريا مـا تقـرأ يف , سـامعة بـن مهـران: مثـل, وأخبـار الواقفيـة, عبد اهللا بن بكري:مثل
 وهــذا مــن الناووســية الــذين , وذاك واقفــي,ًتــراجم رجــال الــشيعة بــأن فالنــا فطحــي

  .قأنكروا إمامة من بعد جعفر الصاد
 ومع ذلك يعـدون مجلـة ,فكل هذه الطوائف الثالث تنكر بعض أئمة االثني عرش

 ,يف حممـد بـن الوليـد اخلـزاز( : جاء يف رجال الكيش عىل سبيل املثال,من رجاهلا ثقات
 قال أبو عمرو , وحممد بن سامل بن عبد احلميد, ومصدق بن صدقة,ومعاوية بن حكيم

 وبعـضهم ,من أجلة العلامء والفقهـاء والعـدول وهم , وهؤالء كلهم فطحية):الكيش(
  . وغريهم الكثري والكثري.)٢() وكلهم كوفيون,أدرك الرضا

 وحيتجـون علـيهم باألحاديـث ,وعندما يتهم أهل الـسنة هـؤالء بـأهنم يكفـروهنم
 جتـدهم حيتجـون يف إنكـارهم لتكفـري ;التي عندهم أن من أنكر أحـد األئمـة فقـد كفـر

 أن مـا ذكـره األئمـة مـن كفـر مـن جحـد إمامـة أحـد ,اجلامعـةأسالفهم ألهـل الـسنة و
ً إنام جاء متعلقا بمن اعتقد بإمامته أوال;األئمة  فيكـون حكمـه , ثم جحدها بعد ذلـك,ً

ــد ــم املرت ــاس!!كحك ــذا األس ــىل ه ــون; وع ــم مؤمن ــصحابة كله ــة , فال ــنام الفطحي  بي
  .والناووسية والواقفة كفار
اووسـية والفطحيـة والواقفـة يـشرتكون مـع  فـاجلميع مـن الن;وعىل أقل األحـوال

الـصحابة رضـوان اهللا علــيهم يف نفـس العلـة املزعومــة التـي مـن أجلهــا رفـض هــؤالء 
  . وهو إنكار أحد األئمة,مرويات الصحابة

                                                 
 ).١٣:ص( إكامل الدين )١(
 ).٥٦٣:ص( رجال الكيش )٢(
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 ٣٦٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بمجموعـة مـن حثالـة ,وهل ثمة جمـال ملقارنـة بـني مـن أثنـى اهللا علـيهم ورسـوله
 .هم يف رد روايات الصحابة ليسوا عىل يشءاألفاكني واملفرتين إال لبيان أهنم يف مذهب
 :شبهة أن أبا بكر يشهد عىل نفسه

 . االدعاء بأن أبا بكر يشهد عىل نفسهاومن الشبهات حول الصديق 
 ملا نظر : قال,كام سجل التاريخ أليب بكر مثل هذا( :ًحيث ذكر أحدهم ذلك قائال

ر وتقع عـىل الـشجر ومـا مـن  طوبى لك يا طائر تأكل الثم:أبو بكر إىل طائر عىل شجرة
ّ لوددت أين شجرة عىل جانب الطريق مر عـيل مجـل فـأكلني ,حساب وال عقاب عليك ّ ّ

 ليتني كنـت , ليت أمي مل تلدين: وقال مرة أخرى.وأخرجني يف بعره ومل أكن من البرش
 . إلخ...)تبنة يف لبنة

النـرضة وكنـز فالرد بالنسبة للرواية األوىل فقد عزاهـا لتـاريخ الطـربي والريـاض 
العامل ومنهـاج الـسنة البـن تيميـة ولكننـي مل أجـدها يف منهـاج الـسنة وال يف الريـاض 
ّالنرضة وال يف تاريخ الطربي الذي عزا هذا القائل إليها اللهم إال يف كنـز العـامل وهـذا 

 .)١(دليل عىل مصداقية هذا الطاعن
ًة أيضا فلـم أجـدها يف كنـز وأما بالنسبة للرواية الثانية فقد عزاها للمصادر السابق

ّالعامل وال يف تاريخ الطربي وال يف الرياض النرضة اللهم إال يف منهاج السنة ّ.  
يريد هذا الطاعن أن يوهم القارئ بعزوه كـالم أيب بكـر إىل املـصادر الـسابقة عـىل 

 فكتـاب منهـاج الـسنة البـن ,ًأهنا من أقواهلم وكأهنم موافقون ملا ذهب إليه ولكن بعـدا
يمية اسمه بتاممه منهاج السنة النبوية يف نقد كالم الشيعة القدرية ويرد فيها عىل كتـاب ت

 والرواية املنقولـة ,ّمنهاج الكرامة يف إثبات اإلمامة البن املطهر احليل وهو شيعي إمامي
 .عن أيب بكر هي من ادعاء هذا الطاعن

                                                 
 ).٣٥٦٩٨( كنز العامل برقم )١(
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 ٣٦٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًن فعنوانـه كـامال وأما كتـاب الريـاض النـرضة الـذي طاملـا يعـزو إليـه هـذا الطـاع
 العرشة املبـرشين باجلنـة وهـم أبـو بكـر وعمـر : أي,الرياض النرضة يف مناقب العرشة

وعثامن وعيل وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص وسـعيد بـن زيـد وعبـد الـرمحن بـن 
 عنـدما بـرش ص واملؤلف يشري هنا إىل احلديث املشهور عـن النبـي ,عوف وأبو عبيدة

 وهذا الطاعن ممن ينكر هذا احلـديث فكيـف , جبل أحد باجلنةهؤالء العرشة وهم عىل
 ً. هذا أوال?يستدل بالكتاب

ــا ــاب باإلضــافة إىل أن :ًوثاني ــر يف الكت ــن أيب بك ــذكورتني ع ــرتني امل  مل أجــد الفق
ٍّ وذكـر بيعـة عـيل صٍصاحب الكتاب يثبت أن أبا بكر هو األحق باخلالفة بعـد النبـي 

فني بل وأفرد يف ذكر مناقب أيب بكر واستغرق منه أكثر من ّأليب بكر ورد فيه عىل املخال
ربع الكتاب ثم يأيت بعد ذلك هـذا الطـاعن ليستـشهد هبـذا الكتـاب عـىل مـا يظنـه مـن 

  .ًمثالب أيب بكر مومها أنه ينتقد أبا بكر ولكن قد حصحص احلق ولولج الباطل
ٍ لو فرضنا جدال ثبوت هذا عن أيب بكر فإنه يدل عىل :ًثالثا قـوة إيامنـه وخوفـه مـن ً

 وهذا ال يقدح يف إيامنه قط فقد جاء يف الصحيحني خرب الرجل الذي أمر أهلـه ,ـاهللا 
واهللا { : وقـال,ًبتحريقه وتذرية نصفه يف البحر ونصفه يف الرب مع أنه مل يعمل خريا قـط
ًلئن قدر اهللاُ عيل ليعذبني عذابا ال يعذبه أحدا من العـاملني فـأمر اهللا الـرب ف ً جمـع مـا فيـه ّ

 مـن خـشيتك يـا : قـال. ما محلك عىل ما صـنعت:وأمر البحر فجمع ما فيه ثم سأله اهللا
ُ إذا فعل ذلك غفر لـه بخوفـه ,ِّ فإذا كان مع شكه يف قدرة اهللا عىل بعثه,)١(}رب فغفر له

ِّ علم أن اخلوف من اهللا من أعظم أسباب املغفـرة لألمـور احلقيقـة إذا قـدر أهنـا ,من اهللا ُ
 .ذنوب

                                                 
 ).٢٧٥٦(, صحيح مسلم برقم )٣٤٨١(صحيح البخاري برقم  )١(
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 ٣٦٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

مـام وقد ورد مثل ذلك عن عدة صحابة مـنهم عبـد اهللا بـن مـسعود فقـد روى اإل
ما أحب أن أكون  «: قال رجل عند عبد اهللا بن مسعود:أمحد بن حنبل عن مرسوق قال

 لكـن ههنـا : فقال عبد اهللا بن مسعود, أكون من املقربني أحب إيل,من أصحاب اليمني
 .»َّرجل ود أنه إذا مات مل يبعث يعني نفسه

إين { :ص قـال رسـول اهللا :وروى الرتمذي يف سننه وابن ماجـه عـن أيب ذر قـال
ّ أطت السامء وحق هلا أن تئط,أرى ما ال ترون وأسمع ما ال تسمعون  ما فيهـا موضـع ,َّ

ًأربع أصابع إال وملك واضع جبهته هللا سـاجدا ٌ  واهللا لـو تعلمـون مـا أعلـم لـضحكتم .ٌ
ًقليال ولبكيتم كثريا ُّ وما تلذذتم بالنساء عىل الفرش وخلرجتم إىل الصعداء جتأرون إىل ,ً

 ويـروى مـن غـري : قال أبو عيسى أي الرتمذي)١(}ت أين كنت شجرة تعضد لودد.اهللا
 . لوددت أين كنت شجرة تعضد:هذا الوجه أن أبا ذر قال

 : قـالصفعىل ذلك نقـول هلـذا الطـاعن أنـه ثبـت بالروايـة الـصحيحة أن النبـي 
 وهـل !?عتـرب هـذا القـول شـهادة عـىل نفـسه فهـل ي}لوددت أين كنت شجرة تعـضد{

 ولو فرضنا أن هذا القـول صـادر عـن أيب !?سينطبق عليه ما وصفت به اخلليفة أبا بكر
ًذر فهل هو أيضا يشهد عىل نفسه وإال فام الفرق بني هذا القـول وقـول أيب بكـر يـا أويل 

 !?األلباب
 : قلـت,ّاقـرأ عـيل{ :ص قال يل النبي :بل روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال

 فقرأت سورة النساء حتى أتيت عـىل . نعم: قال?ُيا رسول اهللا أقرأ عليك وعليك أنزل
 & c b a ` _ ~ } | { z y x w *هـــذه اآليـــة 

                                                 
 ).٤١٩٠(, سنن ابن ماجه برقم )٢٣١٢( جامع الرتمذي برقم )١(
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 ٣٧٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(} فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان, حسبك اآلن: قال]٤١:النساء[
دق ٌ أليس هذا يدل عىل أن من خياف اهللا سبحانه يف الدنيا دليل عىل قوة ص:فأقول
  ?إيامنه باهللا
 ومن أراد ,ً أما بالنسبة لتاريخ الطربي فلم أجد هلاتني الروايتني أثرا يذكر به:ًرابعا

التثبت ممن يريد احلـق فلريجـع لتـاريخ الطـربي مـن حـوادث الـسنة احلاديـة عـرشة إىل 
 .أواخر السنة الثالثة عرشة

 الدين اهلندي فال تعترب ّبالنسبة لكتاب كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال لعالء
ً ألنه مل يراع وضـع الروايـات الـصحيحة فقـط بـل جعلـه جامعـا جلميـع ;رواياته حجة ِ

ً والعجيـب أنـه أفـرد قـسام خاصـا لألحاديـث التـي ,األقوال واألفعال النبوية واألثرية ً
ذكرت يف نقد املخالفني مع العلم أنه مل يوجد فيها حديث صحيح عنـد علـامء احلـديث 

 الـسنة الـذي يـدعي هـذا الطـاعن بـأهنم يـضعفون األحاديـث يف أهـل البيـت من أهـل
ً فلو كان كالمه حقا لـصحح ,وخيتلقون األحاديث املوضوعة يف فضائل الصحابة زعم

 ولكـنهم مل ,علامء اجلرح والتعـديل مـن أهـل الـسنة األحاديـث التـي تطعـن يف الـشيعة
تفق عليها عنـد علـامء احلـديث يفعلوا ألن تصحيح األحاديث خيضع لضوابط ثابتة وم

من حيث املتن والسند وليست حسب األهواء والكذب الرخيص الذي هو من سامت 
ً إضافة إىل أنه أفرد بابا خاصا يف ذكر الصحابة وفضلهم يف ثالثـة فـصول ,أهل الطاعن ً ً

وابتدأ باخللفاء األربعة وأوهلم أبو بكر ثم عمر ثـم عـثامن ثـم عـيل إشـارة إىل األفـضلية 
  .والسبق يف اإلسالم واخلالفة

 :وهذا كتاب اهللا يبرش عباده املؤمنني بقوله( :ثم يسرتسل هذا الطاعن فيقول

                                                 
 ).٥٠٥٠( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٣٧١  بهات طال حوهلا اجلدلش

* K J I H G F E D C B A  N M L
P O W V U T S R QX\ [ Z Y ] ^ 

b a ` _ & ]ويقول أيضا]٦٤−٦٢:يونس ً: *  F E D C B A
 R Q P O N M L K J I H G

T S [ Z Y X W V U\ ` _ ^ ] 
f e d c b a k j i h g & ]صدق ]٣٢−٣٠:فصلت 

 فكيف يتمنى الشيخان أبو بكر وعمر أن ال يكونا من البرش الذي .اهللا العيل العظيم
  ).ّكرمه اهللا عىل سائر خملوقاته

رة الـسابقة ثبـوت  هذه اآليات ال تنايف خوف العبد من ربه وقد ذكرنـا يف الفقـ−١
  . وأصحابه من اهللاصخوف الرسول 

G F E D C B A  * : وبالنسبة لقوله تعاىل يف سورة يـونس−٢
K J I H &خيـرب تعـاىل أن أوليـاءه هـم ( : قال ابن كثري يف تفسري هذه اآليـة

ً فكل من كان تقيـا كـان هللا وليـا فـال خـوف ,الذين آمنوا وكانوا يتقون كام فرسهم رهبم ً
ــيهم  ــا وراءهــم يف عل ــون عــىل م ــستقبلونه مــن أهــوال اآلخــرة وال هــم حيزن ــيام ي أي ف
ً والـصحابة مجيعـا كـانوا خيـافون اهللا يف , فاخلوف يف هذه اآلية هو يف اآلخـرة,)١()الدنيا

 أي عــىل مــا وراءهــم يف & S R Q P * :الــدنيا ولــيس يف اآلخــرة وقولــه تعــاىل
 يـدل عـىل أهنـم حيزنـون عـىل يشء مـن  وال شك أن خوف أيب بكر والصحابة ال,الدنيا
  .الدنيا

                                                 
 ).٢/٥١٤( تفسري ابن كثري )١(
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 ٣٧٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــــــــاىل ــــــــه تع ــــــــا قول I H G F E D C B A  * :أم
J &إن :يقـول تعـاىل ذكـره( : قال ابن جريـر الطـربي يف تفـسري هـذه اآليـة 
 وبرئوا من اآلهلـة واألنـداد ثـم اسـتقاموا عـىل , ربنا اهللا وحده ال رشيك له:الذين قالوا
 )١() وانتهـوا إىل طاعتـه فـيام أمـر وهنـى, برشك غريه به ومل خيلطوا توحيد اهللا,توحيد اهللا

 ?اثم أورد اإلمام الطربي يف تفسري االستقامة عدة أحاديث عن أيب بكر الـصديق 
A  * هـذه اآليـة اقد قرأت عند أيب بكر الـصديق  «:منها عن سعيد بن عمران قال

G F E D C B &٢(»ً هم الذين مل يرشكوا باهللا شيئا: قال(.  
 فـال ,هنا نعلم أن هذه اآلية املستدل هبا ال تنطبق عىل اخلليفـة األول أيب بكـرومن 

 إن أبا بكر الذي قاتل املـرشكني واملرتـدين وجاهـدهم :يقول من عنده مسكة من عقل
ٌ فـسبحانك اللهـم هـذا جهـل ,ًأعظم جهاد وحفظ هللا به بيضة املـسلمني يكـون مـرشكا

  .عظيم
 املؤمن العادي الذي يستقيم يف حياته تتنزل عليه وإذا كان( :ثم يقول هذا الطاعن

املالئكة وتبرشه بمقامه يف اجلنة فال خياف من عذاب اهللا وال حيزن عىل ما خلف وراءه 
 فام بال عظامء الصحابة ,يف الدنيا وله البرشى يف احلياة الدنيا قبل أن يصل إىل اآلخرة

 يتمنون أن يكونوا عذرة ,ل السنةالذين هم خري اخللق بعد رسول اهللا كام هو عند أه
ّ ولو أن املالئكة برشهتم باجلنة ما كانوا ليتمنوا أن هلم مثل طالع ,وبعرة وشعرة وتبنة

F E D C B A  * : قال تعاىل,ًاألرض ذهبا ليفتدوا به من عذاب اهللا قبل لقائه

J I H GKP O N M L QT S R U W V 

                                                 
 ).٢١/٤٦٣( تفسري الطربي )١(
 ).٢١/٤٦٤( املصدر السابق )٢(
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 ٣٧٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

Y X & ]ًل أيضا وقا]٥٤:يونس: *  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÌÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í   A
L K J I H G F E D C B & ]وإنني ]٤٨−٤٧:الزمر 

ًأمتنى من كل قلبي أن ال تشمل هذه اآليات صحابة كبارا أمثال أيب بكر الصديق وعمر  ً
  ).الفاروق
ا إخبـار اهللا عـن عـذاب يـوم القيامـة حيـث ال  فإن اآليتني اللتني سقتهام مهـ:أقول

 ومعلوم لكل عاقل الفرق بني خوف العبـد ربـه , وليس يف الدنيا,ينفع الندم وال التوبة
 وابـن ,يف الدنيا وخوفه منه يف اآلخرة فقد أخرج أبو نعيم يف احللية عن شداد بـن أوس

 وعـزيت ال أمجـع :Qقـال اهللا { : قـالصاملبارك يف الزهـد عـن احلـسن أن رسـول اهللا 
 وإن هـو , إن هو أمنني يف الدنيا أخفته يـوم أمجـع فيـه عبـادي,لعبدي أمنني وال خوفني

 .)١(}خافني يف الدنيا أمنته يوم أمجع فيه عبادي
وروى مثل هذا احلديث إمام االثني عرشية الصدوق ابـن بابويـه القمـي يف كتابـه 

 وعـزيت :قال اهللا تبـارك وتعـاىل{ :ص قال رسول اهللا :احلجة اخلصال عن احلسن قال
الـدنيا أخفتـه يـوم  فإذا أمنني يف , وال أمجع له أمنني,وجاليل ال أمجع عىل عبدي خوفني

هم هلـذه احلقيقـة  وهذا ملن له أدنى ف,)٢(} وإذا خافني يف الدنيا آمنته يوم القيامة,القيامة
 ,فمن خاف اهللا يف الدنيا أمنه يوم القيامة وألن خـوف العبـد ربـه يف الـدنيا مثـاب عليـه

فمن جعل خوف املؤمن من ربه يف الدنيا كخـوف الكـافر يف اآلخـرة فهـو كمـن جعـل 
  . واألحياء كاألموات, والظل كاحلرور,الظلامت كالنور

                                                 
 ).٦/٩٨ (, احللية)٥١: ص( الزهد البن املبارك )١(
 ).٧٩: ص( اخلصال البن بابويه القمي )٢(
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 ٣٧٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 قـال صّ أن رسـول اهللا / مالـك  احتجاجهم بام رواه اإلمـامومن هذه الطعون
 ألــسنا يــا رســول اهللا : فقــال أبــو بكــر الــصديق,هــؤالء أشــهد علــيهم{ :لــشهداء أحــد

 بىل ولكـن :ص فقال رسول اهللا !? وجاهدنا كام جاهدوا,إخواهنم أسلمنا كام أسلموا
 )١(}... إننـا لكـائنون بعـدك: فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قـال!ال أدري ما حتدثون بعدي

 .إلخ
 ومعلـوم أن احلـديث ,ّسل ومنقطع عند مجيع رواة املوطأ أن هذا احلديث مروالرد

املرســل مــردود عنــد مجهــور املحــدثني والفقهــاء للجهــل بحــال الــراوي فيفقــد رشوط 
  . وحجة عند أيب حنيفة ومالك وأمحد يف الراجح من مذهبه,الصحة

أما بالنسبة لرشح احلديث فهو خالف ما اخرتعه هذا الطاعن حسب فهمه 
 باإليامن والبذل يف سبيل : أي}هؤالء أشهد عليهم{ :صل الرسول املقلوب فإن قو

ألسنا يا رسول اهللا إخواهنم أسلمنا كام { :اهللا فلام قال ذلك سأله أبو بكر الصديق
 أنتم مسلمون مثلهم : أي}! بىل:ص فقال النبي ?أسلموا وجاهدنا كام جاهدوا

 ال أعلم ما سوف تفعلون : أي}ولكن ال أدري ما حتدثون{وجماهدون يف سبيل اهللا 
 فأجاب بنفس ,ه بصيغة اجلمع وأبو بكر مل يسأله عن نفسه ولكنه سأل,بعد وفايت

 ما : أي, ال يعلم الغيبص ومعلوم أن النبي ,الصيغة أنه ال يعلم ما سيكون بعده
C B A  * :ـ يقول اهللا ,ـسيحدث يف املستقبل وبعد مماته إال بام أخربه به اهللا 

K J I H G F E DL T S R Q P O N M 
V UW_ ^ ] \ [ Z Y X  & ]ألنه ; فبكى أبو بكر]١٨٨:األعراف 

 : أي, أئنا لكائنون بعدك: سيفارقهم وذلك واضح يف قول أيب بكرصعلم أن النبي 

                                                 
 ).٩٨٧( موطأ مالك برقم )١(
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 ٣٧٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

  !!ص وبالطبع مل يبك ألنه يعلم أنه سيحدث بعد النبي ,سنعيش بعدك يا رسول اهللا
لــو كــان تفــسري اآليــات وفهــم النــصوص النبويــة يعتمــد عــىل األهــواء والكــذب 

 وألصــبح ,ت حجــج املستــرشقني أقــوى مــن حجــج هــؤالء الطــاعننيالــرخيص لكانــ
 فكتـاب اهللا : والعجيب أنه يقول يف كتابـه,الطعن بالكتاب والسنة حجة لكل أبله مثله

ّ وفيه املحكم واملتشابه وال بد لفهمه من الرجـوع إىل الراسـخني ,ّ ومحال أوجه,صامت
  .التفسري النبوييف العلم حسب التعبري القرآين وإىل أهل البيت حسب 

 وعىل أضعف اإليامن هـل ?فهل رجع هذا الطاعن يف فهم احلديث إىل أهل البيت
 إن احلـديث مـروي : وإذا قلت?رجع إىل الراسخني يف العلم حتى تفهم معنى احلديث

عن طريق أهل السنة فإمـا أن تـرفض احلـديث أو ترجـع فيـه لـرشح علـامء أهـل الـسنة 
  :ًمرغام وإليك رشوحهم

وقـد رشح املوطـأ ملالـك جمموعـة مـن أهـل العلـم ال بـد لنـا أن نـأيت بـأقواهلم هذا 
  :ورشوحهم هلذا احلديث

بـام فعلـوه مـن بـذل أجـسامهم » هؤالء أشهد عليهم «(... :/ يقول الزرقاين −أ
 ألـسنا يـا رسـول اهللا :فقـال أبـو بكـر الـصديق «وأرواحهم وترك من له األوالد أوالده

فلـم خصـصت هـؤالء بـشهادتك » سلموا وجاهدنا كام جاهـدوابإخواهنم أسلمنا كام أ
بــىل أنــتم إخــواهنم إلــخ ولكــن ال أدري مــا حتــدثون  «:ص فقــال رســول اهللا ,علــيهم
 هـو أشـهد : فلذا خصصتهم بالشهادة املستفادة من حرص املبتدأ يف اخلرب بقوله,»بعدي
أئنـا  «:فى ثـم قـالّكرره ملزيد أسـفه عـىل فـراق املـصط» فبكى أبو بكر ثم بكى «,عليهم
 استفهام تأسف ال حقيقي الستحالته من أيب بكـر بعـد , موجودون بعدك:أي لكائنون

  .)١()صأن أخربه النبي 
                                                 

 ).٣/٥٠( رشح الزرقاين )١(
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 ٣٧٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

أي أشـهد هلـم » أشـهد علـيهم «: ومعنـى قولـه(... :/ يقول ابن عبد الـرب −ب
يف  واملنافـسة , ومن التبديل والتغيري,باإليامن الصحيح والسالمة من الذنوب املوبقات

 وفيه من الفقه دليل عىل أن شهداء أحـد ومـن مـات مـن . ونحو ذلك واهللا أعلم,الدنيا
 وهـذا عنـدي . قبله أفضل من الذين ختلفهم بعده واهللا أعلـمصأصحاب رسول اهللا 

 ألن من أصحابه من أصاب من الدنيا بعـده وأصـابت ,يف اجلملة املحتملة للتخصيص
 وأمــا .ل إليــه إال بتوقيــف جيــب التــسليم لــه فــال ســبي, وأمــا اخلــصوص والتعيــني,منــه

 أبـو بكـر : فأفـضلهم, بعـدهص الـذين ختلفهـم رسـول اهللا صأصحاب رسـول اهللا 
 وقـد قالـت طائفـة كثـرية مـن أهـل , عىل هذا مجاعة علامء املسلمني إال مـن شـذ,وعمر
 أبو بكر وعمر مل يستثنوا من مات قبلـه ممـن ص إن أفضل أصحاب رسول اهللا :العلم
 ).بعدهمات 

ونحو هذا فقـد روى » أنا أشهد هلؤالء وأنا شهيد هلؤالء «: وأما قوله(... :ثم قال
وأخربنا خلف ...هذا اللفظ ومعناه من وجوه ثم ساق عدة روايات ومنها هذه الرواية

 حـدثنا احلكـم بـن نـافع أبـو , حدثنا أبـو زرعـة, حدثنا ابن أيب العقب: قال,بن القاسم
 أخــربين أيــوب بــن بــشري األنــصاري عــن بعــض , الزهــري حــدثنا شــعيب عــن,الــيامن

 , حني خرج تلك اخلرجة استوى عـىل املنـرب فتـشهدص أن النبي صأصحاب النبي 
 ثـم ,فلام قىض تشهده كان أول كالم تكلم به أن استغفر للشهداء الذين قتلوا يـوم أحـد

ّإن عبدا من عباد اهللا خري بني الدنيا وبني ما عند ربه فاختا{ :قال ر ما عند ربه ففطن هبا ً
 فبكـى أبـو بكـر , نفـسهصّأبو بكر الصديق أول الناس وعـرف إنـام يريـد رسـول اهللا 

 , عىل رسلك سدوا هذه األبواب الشوارع يف املسجد إال باب أيب بكر:صفقال النبي 
ًفإين ال أعلم امرءا أفضل عندي يدا يف الصحبة من أيب بكر ً{)٢)(١(.  

                                                 
 ).٢٣٨٢(, ومسلم برقم )٤٦٦( ورواه البخاري برقم )١(
 ).٢٠/٢٢٨( التمهيد )٢(
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 ٣٧٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

  ! فيا للعجب? قد شك يف أيب بكرصنبي ثم يقول بأن ال
 ألــسنا يــا رســول اهللا :ا وقــول أيب بكــر (... :/ يقــول اإلمــام البــاجي −ج

 أسلمنا كام أسلموا وجاهـدنا كـام جاهـدوا عـىل وجـه اإلشـفاق ملـا رأى مـن ,بإخواهنم
 وأن يكون حظ مجيع من رشكـه ,ًختصيصهم بحكم كان يرجو أن يكون حظه منه وافرا

 واجلهـاد , أن عملنا كعملهـم يف اإليـامن الـذي هـو األصـل:ًحابة ثابتا فقالفيه من الص
ً فهل تكون شهيدا لنا كام أنت شهيدا هلـم فقـال ,الذي هو آخر عملهم  بـىل ولكـن صً

ً إن اخلطـاب وإن كـان متوجهـا إىل أيب بكـر فـإن : قـال قـوم,ال أدري ما حتدثون بعـدي
 ا وأما أبو بكـر ,ه وعمله وما يموت عليه بام آل حالصاملراد به غريه ممن مل يعلم 

 شهيد له بذلك لظاهر عمله الـصالح وملـا قـد ص والنبي ,فقد أعلم أنه من أهل اجلنة
َأوحي إليه وأعلم من رضوان اهللا تعاىل عنه ِ ْ  ولكنه ملـا سـأل أبـو بكـر واعـرتض بلفـظ ,ُ

صه بأنـه لـيس ّ وقد بني ختصيـ,ًعام ومل خيص نفسه بالسؤال عن حاله كان اجلواب عاما
ً شـيئا ممـا حيـبط عملـه بـام تقـدم وتـأخر عـن هـذا احلـال مـن صممن حيدث بعد النبـي 

  . له وإخباره بام له عند اهللا من اخلري وجزيل الثواب وكريم املآبصتفضيل النبي 
 ص وهو أن يكون النبي ,ً وحيتمل عندي وجها آخر:/قال القايض أبو الوليد 

اهدت مـن عملهـم يف اجلهـاد الـذي أدى إىل قـتلهم يف  هؤالء أشهد علـيهم بـام شـ:قال
ّسبيل اهللا ولذلك مل يقل أنه شهيد ملن حرض هـذا اليـوم وقاتـل وسـلم مـن القتـل كعـيل 

 ومـن هـو أفـضل مـن كثـري ممـن قتـل ,وطلحة وأيب طلحة وغريهم ممن أبىل ذلك اليـوم
 ويكـون , جهـاده إىل أن قتـلصّ لكنه خص هذا احلكم بمن شاهد النبـي ,ذلك اليوم

 مل يـرد بـه , بـىل ولكـن ال أدري مـا حتـدثون بعـدي:اعىل معنى هذا قوله أليب بكر 
 ,احلــدث املــضاد للــرشيعة وإنــام أراد بــه مجيــع األعــامل املوافقــة للــرشيعة واملخالفــة هلــا

 فال أشـهد لكـم بـه وإن علمـت أن ,فيكون معنى ذلك أن ما تعملونه بعدي ال أشاهده
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 ٣٧٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أنه :ّ إال أهنا مل تعني يل فيقال يل,يض اهللا من األعامل الصاحلةمنكم من يموت عىل ما ير
ٌجياهد يف املوطن كذا وأن الواحد مـنكم يقتـل زيـدا أو يقتلـه عمـر  وكـام شـاهدت مـن ,ً

 كـام أشـهد عـىل ,ً فلذلك ال أكون شـهيدا لكـم بـنفس األعـامل وتفـصيلها,حال هؤالء
 فعـىل ,الوحي وإعـالم اهللاتفصيل عمل هؤالء وأن شهدت لبعـضكم بجملـة العمـل بـ

ًمتوجها إىل مجيع الـصحابة مـن أيب » ولكن ال أدري ما حتدثون بعدي «:هذا يكون قوله ّ
 .بكر وغريه
يريـد أنـه أطـال البكـاء   أئنا لكائنون بعدك:فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال «:وقوله

بقـاء بعـد كأنـه لإلشـفاق مـن ال» أئنا لكائنون بعـدك «:وكرره وأظهر معنى بكائه بقوله
 وهـذا يـدل عـىل أنـه قـد , واإلنفراد دونه وفقد بركته ونعمة اهللا عىل أمتـه بـهصالنبي 

أنـه ال » بىل ولكن ال أدري ما حتـدثون بعـدي «:ص من قول النبي افهم أبو بكر 
خياف أو جيوز أن يكون من أيب بكر حـدث يـضاد الـرشيعة وخيـالف بـه مـن أجلـه عـن 

 أئنـا :كان أوىل له وكان حكمه عـىل ذلـك بـأن يقـول ألن بكاءه لذلك صسبيل النبي 
 وملا مل يقل ذلك وال بكى ,ًملحدثون بعدك حدثا يصد عن سبيلك ونخالف به طريقتك

 وبقائه بعده علمنا أنه فهـم منـه مـا قـدمنا صمن أجله وإنام بكى من أجل فراقه النبي 
  .)١()ذكره واهللا أعلم

ًالـذي يظهـر جليـا مـدى جهـل هـذا فهذا هو قـول أهـل العلـم يف هـذا احلـديث و
  .الطاعن بفقه احلديث وحتامله عىل الصحابة العظام

 هو أول من شـك يف أيب بكـر ومل يـشهد صإذا كان رسول اهللا ( : فقلت:أما قوله
 ).عليه ألنه ال يدري ماذا سوف حيدث بعده

                                                 
 ).٢٠٨−٣/٢٠٧( املنتقى للباجي )١(
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 ٣٧٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :فأقول
 بكر  مل يقصد أباصً قد ظهر واضحا لكل عاقل من خالل الرشوح أن النبي −١

 ولكــن كالمــه عــام عــىل مجيــع الــصحابة . ال أدري مــا حتــدثون بعــدي:الــصديق بقولــه
  .صبخالف هؤالء الذين شهد هلم النبي 

 صً ومـن املعلـوم يقينـا أن النبـي ,ّ من املسلم بـه أن اليقـني ال ينتفـي بالـشك−٢
 يف الكبري  منها ما رواه الرتمذي والطرباين,شهد أليب بكر باجلنة يف الكثري من الروايات

 أنـت عتيـق اهللا مـن : فقـالصأن أبـا بكـر دخـل عـىل رسـول اهللا { :عن عائشة قالت
 : ويف احلــديث الــذي رواه البخــاري عــن أيب موســى األشــعري يف جــزء منــه)١(}النــار

 ثـم , عـىل رسـلك: فقلت. أبو بكر: فقال? من هذا: فقلت,و بكر فدفع البابفجاء أب{
ُ ائذن له وبرشه باجلنة: فقال, هذا أبو بكر يستأذن! يا رسول اهللا:ذهبت فقلت ْ ُ فأقبلت .ِّ

ُ ادخل ورسول اهللا :ُحتى قلت أليب بكر ِ يبرشك باجلنةصُ  وأخـرج الرتمـذي عـن )٢(}ِّ
 . إلخ)٣(}...ر يف اجلنة وأبو بك{ :ص قال رسول اهللا :عبد الرمحن بن عوف قال

 إذ ,صكنت مع رسول اهللا { :ًوأخرج الرتمذي أيضا عن عيل بن أيب طالب قال
ِّ هذان سيدا كهول أهل اجلنة:ص فقال رسول اهللا , وعمر,طلع أبو بكر َ  من األولني ,َ
َ إال النبني واملرسلني,َواآلخرين َْ ُ ْ الخت:ُّ يا عيل,َّ ُربمهاُ   وقد أثبت اهللا هلذا الصحايب,)٤(}ِ

z y x w v u }  * : يف قوله تعاىلصاجلليل الصحبة لنبيه 

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

                                                 
 ).٣٦٧٩( جامع الرتمذي برقم )١(
 ).٢٤٠٣(, ومسلم برقم )٣٦٧٤( رواه البخاري برقم )٢(
 . سبق خترجيه)٣(
 ).٩٥(ورواه ابن ماجه برقم ). ٣٦٦٤( جامع الرتمذي برقم )٤(
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 ٣٨٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

¬ « ª® & ]ففي اآلية فضل أيب بكر الصديق ألنه انفرد هبذه املنقبة ]٤٠:التوبة 
 يف تلك السفرة ووقاه بنفسه وهلذا قال سفيان بن عيينة صحيث صاحب رسول 

 من أنكر صحبة أيب بكر : وقال. عاتب اخللق مجيعهم يف نبيه إال أبا بكرإن اهللا «:وغريه
 .»َّ ألنه كذب القرآن,فهو كافر

 ولكـن مـن ! قـد شـك يف أيب بكـرصثم يدعي بعد ذلك هـذا الطـاعن أن النبـي 
ًخالل هذه األدلة من الكتاب والـسنة يعلـم طالـب احلـق يقينـا ال شـكا أن النبـي   صً

ًاجلنة ال يشك به قطعا وإال لكان هذا تناقـضا منـه وحاشـاه ذلـك الذي شهد أليب بكر ب ً
 عـىل سـبيل اليقـني والرؤيـة كـام عـاين ورأى . ال أدري ما حتـدثون بعـدي:فيكون قوله
  .شهداء أحد

ّفمن حقي أن أشك وأن ال أفـضل أحـدا حتـى أتبـني وأعـرف ( :ثم يقول الطاعن ً ّ
ان كـل األحاديـث الـواردة يف فـضل أيب  ومن املعلوم أن هذين احلديثني يناقض,احلقيقة

 قال ! ألهنام أقرب للواقع املعقول من أحاديث الفضائل املزعومة,بكر وعمر ويبطالهنا
− قلـت ? وكيف ذلـك−الذين قال الطاعن هذا الكالم بحرضهتم بزعمه−احلارضون 
 لـو إننـي ال أدري مـاذا : مل يـشهد عـىل أيب بكـر وقـالص أن رسول اهللا :−أي الطاعن

ّ فهذا معقول جدا وقد قرر ذلـك القـرآن الكـريم والتـاريخ يـشهد أهنـم !دثون بعديحت ً
ّبدلوا بعده ولذلك بكى أبو بكر وقد بدل وأغضب فاطمـة الزهـراء بنـت الرسـول كـام  ّ

ًسبق وقد بدل حتى ندم قبل وفاته ومتنى أال يكون برشا ّ.!!! 
بكـر لـرجح إيـامن أيب بكـر  لو وزن إيامن أمتي بإيامن أيب :وأما احلديث الذي يقول

ً وال يمكن أن يكون رجال قىض أربعني سنة مـن عمـره يـرشك .فهو باطل وغري معقول
 وفيهـا أوليـاء اهللا الـصاحلني ,ًباهللا ويعبـد األصـنام أرجـح إيامنـا مـن أمـة حممـد بأرسهـا

 ثم أيـن أبـو بكـر مـن ,ًوالشهداء واألئمة الذين قضوا أعامرهم كلها جهادا يف سبيل اهللا
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 ٣٨١  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً لو كان صحيحا ملا كان يف آخر حياتـه يتمنـى أال يكـون بـرشا?ذا احلديثه  ولـو كـان .ً
 تغـضب عليـه ,إيامنه يفوق إيامن األمة ما كانت سيدة النساء فاطمـة بنـت الرسـول ص

  ).ِّوتدعو اهللا عليه يف كل صالة تصليها
 :الرد عليه

 فـضل أيب بكـر  أن هذين احلـديثني يناقـضان كـل األحاديـث الـواردة يف: قوله−١
 فلـست أدري عـىل أي مبـدأ اسـتند يف إبطـال !ًوعمر ويبطالهنا مـن أشـد أقوالـه عجبـا

هـو حـديث مرسـل كـام هـذا الطـاعن  فاحلديث الذي يـستند عليـه ?أحاديث صحيحة
 ففـي مكـان آخـر مـن كتابـه حيـتج ,ًبينت سابقا يف حني أنه يرى ضعف احلديث املرسل

ّلنـاس إين تركـت فـيكم مـا إن أخـذتم بـه لـن تـضلوا يا أهيا ا{ :عىل أهل السنة بحديث
 بحجـة أنـه }كتـاب اهللا وسـنتي{ّ تـراه يـضعف حـديث }كتاب اهللا وعـرتيت أهـل بيتـي

أخـرج مـسلم يف صـحيحه والنـسائي والرتمــذي ( :اهلـامش فيقـول ب?!حـديث مرسـل
ًوابن ماجـه وأيب داود يف سـننهم احلـديث املـذكور بلفـظ كتـاب اهللا وعـرتيت مـسندا إىل 

 وأخـرج احلـديث , أما لفظ سنتي فلم يـرد يف أي مـن الـصحاح الـست.^رسول اهللا 
ه بعـد ذلـك  وأخـذ عنـ,!!!ّهبذا اللفظ مالك بن أنس يف موطئه ونقله مرسل غري مـسند

ًالــبعض كــالطربي وابــن هــشام ونقلــوه مرســال كــام ورد عــن مالــك فكيــف حيــتج هنــا 
 الـسبب بـسيط أنـه يريـد !)?باحلديث املرسل عىل بطالن األحاديث الصحيحة املسندة

  !أن يظهر حقيقة إنصافه املزعوم وتالعبه املأثوم بالقراء الكرام فمرحبا باإلنصاف
مـن الـشجاعة العلميـة يف إثبـات األحاديـث التـي عنـده هذا الطاعن  يبدو أن −٢

 أما األحاديث التي تثبت فضائل الصحابة ,هيواها فتتحول إىل أحاديث مسندة يف نظره
ًفليس عنده هذه الشجاعة العلميـة يف نقـدها سـندا ومتنـا فتتحـول بـدون مقـدمات إىل  ً

  !أحاديث باطلة ولو كانت من أصح األسانيد
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 ٣٨٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

حاديث التي تذكر فضائل أيب بكر باطلة فأظن أن شهادة  إذا كانت كل األ:وأقول
 فـشهادة اهللا ?!ً ليـست بـاطالصاهللا سبحانه بفضل أيب بكر وتقـواه وبـصحبته النبـي 

 وهــذه قــضية منطقيــة ,هــذه أليب بكــر تقتــيض أن أحاديــث فــضائل أيب بكــر صــحيحة
 صه النبـي  ألن من شهد اهللا لـه بـالتقوى والطهـارة ال بـد أن يـشهد لـ,ًومعقولة جدا

  .بذلك
 إننـي ال أدري مـاذا :مل يشهد عىل أيب بكر وقـال لـه ص أن الرسول : أما قوله−٣

  .حتدثون بعدي
 : شهد أليب بكـر يف هـذا احلـديث عنـدما قـال لـه أبـو بكـرص بل الرسول :قلت

 : فقـال لـه!?ألسنا يا رسول اهللا إخواهنم أسـلمنا كـام أسـلموا وجاهـدنا كـام جاهـدوا{
 بذلك ولكنه استدرك بأنه ال يعلـم مـا سـيكون مـنهم عـىل ص فهذه شهادة منه }!بىل

ًسبيل الرؤية والتعيني باإلضـافة إىل أن سـياق اجلملـة ال يستـساغ بالغيـا فكيـف يقـول 
 يشهد عىل أيب بكر ويقول له أننـي ال أدري مـا حتـدثون  ملصأن الرسول هذا الطاعن 

 بل ألن أبا بكر خاطبـه بـصيغة , فكيف خياطب أبا بكر بصيغة اجلمع وهو مفرد,بعدي
ً كان اجلواب عامـا وعـىل ,اجلمع واعرتض بلفظ عام ومل خيص نفسه بالسؤال عن حاله

عيل بن أيب طالـب كـان  وبام أننا علمنا أن ,أقل تقدير أن يكون هو من ضمن املخاطبني
من املقاتلني يف أحد ومل يستشهد فيهـا فعـىل ذلـك ال بـد أن يـشمله اخلطـاب ألن النبـي 

 فكل ما بناه هـذا الطـاعن , ال يعلم ما سيحدث له بعده مثله كمثل بقية املخاطبنيص
 !?ً فهذا معقول جدا!!عىل هذا احلديث من الطعن عىل أيب بكر وعمر يدخل فيه عيل

 ...)!!!بعـده ّوقد قرر ذلك القرآن الكريم والتاريخ يـشهد أهنـم بـدلوا( :أما قوله
 فأين هذه اآليات التي !?فهذا من أقبح الكذب إذ كيف يقرر القرآن أن الصحابة بدلوا

ً اللهـم إن كـان يقـصد قرآنـا ال ,تدل عىل هذا التخرص فلو كانت عنـده بينـة ألتـى هبـا
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 ٣٨٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّني هذه الكذبة يف فصل رأي القـرآن يف الـصحابة  وأما إذا ادعى أنه ب!?يعرفه املسلمون
 .فقد دحضت افرتاءاته بحول اهللا تعاىل وفضله منه بام يقنع كل من يريد احلق ويرتضيه

O N M  * :ًوأما بالنسبة ملا قرره القرآن حقا فيتضح يف قوله تعاىل

T S R Q PUX W V Y \ [ Z 
] g f e d c b a ` _ ^hl k j i   & 

 هل هؤالء املذكورون يف اآلية هم عيل وابناه :فأسأل هذا الطاعن .]٨٩−٨٨:التوبة[
 باإلضافة إىل الثالثة أو السبعة الذين ?احلسن واحلسني اللذان مل يكونا قد بلغا احللم

 عدا مجيع الصحابة ويف مقدمتهم أبو بكر وعمر صيبقي البعض عىل صحبتهم للنبي 
 جاهد املرشكني يف بدر والذين وصل ص وهل الرسول !?لزبريوعثامن وطلحة وا

 ويف غريها من الغزوات هبؤالء النفر الذين مل ,تعدادهم إىل أكثر من الثالثامئة مقاتل
 ?يتجاوزوا العرشة يا أهيا الطاعن

G F E D C B A  * :وقوله تعاىل
 T S R Q P O N M L K J I H

V UW[ Z Y X  & ]من هم السابقون : فنسأل هذا الطاعن,]١٠٠:التوبة 
 !!? هل هم عيل والسبعة املرضيون عندكم!..?األولون من املهاجرين واألنصار

ُ فواهللا لست أدري كيف هيدى البعض إىل عقيدة ختالف النقول وهتني !سبحان اهللا
 ورشور ما يرددون  فأسأل اهللا الكبري املتعال أن يقينا رشور هؤالء املرجفني!?العقول

  .من أباطيلهم ومجيع املسلمني اللهم آمني
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  * : يقول اهللا سبحانه−٤

± ° ¯ ® ¬ « ª²¶ µ ´ ³   º ¹ ¸
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 ٣٨٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÐ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ 

Ø × & ]هذه اآلية  وإنني لن أسأل هذا الطاعن فيمن تعنيهم ]−٩٨:احلرش
ّوسأوفر عليه اجلواب وسأدع اإلمام الرابع عند االثني عرشية وهو عيل بن احلسني 

 .جييب عن ذلك
ّروى عيل بن أيب الفتح األربيل يف كتابه كشف الغمة يف معرفة األئمة عن  عيل بن (ّ

 فلام ,ياحلسن أنه قدم عليه نفر من أهل العراق فقالوا يف أيب بكر وعمر وعثامن 
£ ¤ ¥ ¦ §  * أال ختربوين أنتم : قال هلم,من كالمهمفرغوا 

± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨²¶ µ ´ ³  & 
¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  * فأنتم : قال, ال: قالوا?]٨:احلرش[

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
ÏÐ & ]نوا من أحد هذين  أما أنتم قد تربأتم أن تكو: قال, ال: قالوا?]٩:احلرش

D C B A  * :الفريقني وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا فيهم
 R Q P O N M L K J I H G F E

S & ]فهذا هو قول اإلمام الرابع فيمن !)١() اخرجوا عني فعل اهللا بكم]١٠:احلرش 
 فأخذوا ,يت أبصارهمّ وهو يرد عىل من أغلقت عقوهلم وعم,نزلت فيهم هذه اآليات

  .يطعنون بأيب بكر وعمر وعثامن فأخرسهم هبذه اآليات البينات
 لو وزن إيـامن أمتـي بـأيامن أيب بكـر فهـو :أما احلديث الذي يقول( :وأما قوله −٥

                                                 
 ).٢/٢٩١( كشف الغمة يف معرفة األئمة )١(
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 ٣٨٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ِباطل وغري معقول وال يمكن أن يكون رجال قىض أربعني سنة مـن عمـره يـرشك بـاهللا  ً
  :ولإلجابة عىل ذلك أقول , إلخ...)أمة حممد بأرسهاًويعبد األصنام أرجح إيامنا من 

ًأبطل حديثا ال ليشء سوى أن عقله الـواعي ال هذا الطاعن  يالحظ القارئ أن −أ
 ألن العقـل هـو احلـاكم ; فمعنى ذلك أن علم اجلرح والتعـديل علـم ال قيمـة لـه,يقبله

 اختلـق الـبعض ً وهـذا يعنـي أيـضا أنـه لـو,الذي حيكـم عـىل احلـديث بـالقبول أو الـرد
 واستــساغتها عقــول بعــضهم ألصــبحت صًأحاديــث مــدعيا أهنــا مــن فــم الرســول 

 وهذا القول سيفتح الباب عىل مرصاعيه للمسترشقني وأفـراخهم !?أحاديث صحيحة
 بفـضل صللطعن بالـسنة بحجـة أن عقـوهلم الـصدئة ال تستـسيغ أحاديـث الرسـول 

 فابحث أخـي !? األحاديث أو ردهاالعلم اجلديد الذي استحدثه هذا الطاعن يف قبول
  !??القارئ بعد ذلك عن دينك

 فهو حديث موقوف عىل عمر فقد رواه إسـحاق بـن ... لو وزن: أما احلديث−ب
 , ورواه عـن عمـر هـذيل بـن رشحبيـل,راهويه والبيهقي يف الشعب بسند صحيح عنه

 وكـذا أخرجـه ,د ومعاذ بن املثنى يف زيادات مسند مسد,وهو عند ابن املبارك يف الزهد
 ويف مسند الفـردوس مـن حـديث ابـن ,ابن عدي يف ترمجة عيسى بن عبد اهللا من كامله

 ويف ,)١(}لو وضع إيامن أيب بكر عىل إيامن هذه األمـة لـرجح هبـا{ : بلفظ,ًعمر مرفوعا
 فقـد أخرجـه بـن , لكنـه مل ينفـرد بـه, وهو ضـعيف,ليامنسنده عيسى بن عبد اهللا بن س

ــظ ــق غــريه بلف ــن طري ــضا م ــإيامن أهــل األرض { :ًعــدي أي ــامن أيب بكــر ب ــو وزن إي ل
يــا { :ً أن رجــال قــال:ً عــن أيب بكــرة مرفوعــا,ً ولــه شــاهد يف الــسنن أيــضا.}لــرجحهم
 ثـم ,ً رأيت كأن ميزانا أنزل من السامء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت!رسول اهللا

                                                 
 ).٣٦(, شعب اإليامن برقم )٣/٦٦٩( مسند إسحاق بن راهويه )١(
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 ٣٨٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

  وعـىل ذلـك إن كانـت هـذه الروايـة يف,احلـديث )١(}...وزن أبو بكر بمن بقي فـرجح
 ضعف ولكن حديث أيب داود يشهد هلا بالصحة وعىل العموم صرفعها إىل الرسول 

ًفأبو بكر الصديق من أكثر الناس إيامنا وتقوى وصالحا ً!  
 وال يمكن أن يكون رجل قىض أربعني سنة مـن عمـره يـرشك بـاهللا : أما قوله−ت

 الصاحلني والـشهداء  وفيها أولياء اهللا,ًويعبد األصنام أرجح إيامنا من أمة حممد بأرسها
ًواألئمة الذين قضوا أعامرهم كلها جهادا يف سبيل اهللا   : وجواب ذلك من وجوه.ّ

 كيــف علــم هــذا الطــاعن أن أبــا بكــر قــىض أربعــني ســنة يــرشك بــاهللا ويعبــد −١
 فـإن ? فهل جاء ببينة عىل دعواه هذه بدل أن يتقيأ هذا الكذب الذي اسـتمرأه,األصنام

 وكـانوا يعبـدون األصـنام وال شـك صً مؤمنا قبل مبعث النبـي احتج أنه مل يكن أحد
  .ًأن أبا بكر كان واحدا منهم

ّ وكذلك الصبيان كانوا يعبدون األصنام كعيل ألن الصبي املولود بني أبوين :قلت
 : قالص ويف احلديث أن رسول اهللا ,كافرين جيري عليه حكم الكفر باتفاق املسلمني

َّ فأبواه هيودانه,ىل الفطرةٍما من مولود إال يولد ع{ َ كام تنـتج ,ِّ أو يمجسانه,ِّ أو ينرصانه,ُ ُْ
ْ هل حتسون فيها من جدعاء,ًالبهيمة هبيمة مجعاء َ ّ وإن ادعى هـذا الطـاعن أن كفـر ,)٢(}ُ

 فإسـالم أيب بكـر , وال إيامن الصبي مثل إيامن البالغ: قلت,الصبي ليس مثل كفر البالغ
ً وأما إسالم عيل فهل يكـون خمرجـا لـه مـن الكفـر ,ًخمرجا له من الكفر باتفاق املسلمني

خمـرج لـه مـن الكفـر  ومـذهب الـشافعي أن إسـالم الـصبي غـري ,عىل قولني مشهورين
 صباإلضافة إىل أن أبا بكر مل يتلعثم عند إسالمه فعن حممد بن أيب بكر أن رسـول اهللا 

 فإنـه , غري أيب بكر, إال كانت له عنده كبوة وتردد,ّما عرضت اإلسالم عىل أحد{ :قال
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
 ).٢٦٥٨(, ومسلم برقم )١٣٥٨( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٣٨٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ والغريب يف األمر أن الشيعة االثني عرشية يروون أن عليا تـردد يف قبـول )١(}مل يتلعثم ً
 وأنـا انظـر , إن هذا خمالف دين أيب... وقالصاإلسالم وطلب اإلمهال من الرسول 

  ?فيه
 قـال أبـو . أما بالنسبة لعبادة أيب بكر لألصنام فإنه مل يثبت أنه سجد لصنم قـط−٢

 وذلـك أين ,ما سجدت لـصنم قـط «:ص يف جممع من أصحاب رسول اهللا ابكر 
 هذه : فقال يل,ُملا ناهزت احللم أخذين أبو قحافة بيدي فانطلق يب إىل خمدع فيه األصنام

 إين جـائع فـأطعمني : فدنوت من الـصنم وقلـت,ّ وخالين وذهب,ّآهلتك الشم العوايل
» ّ فألقيـت عليـه صـخرة فخـر لوجهـه, إين عـار فاكـسني فلـم جيبنـي: فقلت,فلم جيبني

ًفكيف يدعي إذا هـذا الطـاعن عـىل أيب بكـر أنـه قـىض أربعـني سـنة يـرشك بـاهللا ويعبـد 
 وبالنسبة لعيل وأنه سجد لصنم أم ال فليس عنـدنا نقـل يثبـت ذلـك فـال ...?!األصنام

ّنجــزم بعــدم ســجوده لألصــنام وألن أهــل قــريش كــانوا يــسجدون لألصــنام الرجــال 
  !الصبيانوالنساء و
 ولو فرضنا أن أبا بكر مكث أربعني سـنة يـرشك بـاهللا ويعبـد األصـنام فـام مـن −٣

 :شك أن املرشك إذا حتول لإلسالم فإن اهللا يغفر له ما قد سـلف كـام يقـول اهللا سـبحانه
* | { z y x w v u t s & ]ــــــال  ويف احلــــــديث ]٣٨:األنف

 يريـد اإلسـالم صرو بـن العـاص عنـدما جـاء للنبـي  أخرب عمصالطويل أن النبي 
أما علمت أن اإلسالم هيدم ما كـان { :صولكنه اشرتط أن يغفر اهللا له فقال له النبي 

ُّ فاعتناق اإلنسان لإلسالم جيب ما اقرتفه وأصابه ويمحوه.)٢(}?قبله ُ َ.  

                                                 
 ).٢١: ص(الشيخان للبالذري :  انظر)١(
 ).١٢١( رواه مسلم برقم )٢(
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 ٣٨٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًة يؤكــدها أيــضا اإلماميــة فقــد روى إمــامهم الكلينــي يف كتابــه  وهــذه احلقيقــ−٤
 ×أصول الكايف حتت باب أنه ال يؤاخذ املسلم بام عمل يف اجلاهلية فعـن أيب جعفـر 

ًإن ناسا أتوا رسول اهللا ( :قال  يـا رسـول اهللا أيؤخـذ الرجـل : بعدما أسلموا فقالواصّ
 من حسن إسالمه :صم رسول اهللا  فقال هل?منا بام كان عمل يف اجلاهلية بعد إسالمه

َ ومن سخف إسالمه ,َّوصح يقني إيامنه مل يؤاخذه اهللا تبارك وتعاىل بام عمل يف اجلاهلية ُ َ
ّومل يصح يقني إيامنه أخـذه اهللا تبـارك وتعـاىل بـاألول واآلخـر  وحتـى هـذا الطـاعن )١()ّ

 لعمر وال لعـثامن  وال! وليست يل أي عداوة أليب بكر:نفسه يعرتف هبذه احلقيقة فيقول
وال لعيل وال حتى لوحيش قاتل سيدنا محزة مـا دام أنـه أسـلم واإلسـالم جيـب مـا قبلـه 

 واإلسـالم بجـب , فكيف يؤاخذ أبو بكر عىل جاهليتـه?!صوقد عفا عنه رسول اهللا 
  !?? اجلواب واضح وهو أنه ليست له أي عداوة أليب بكر?ما قبله
 ,بأفضل ممن أسلم بنفـسه كـأيب بكـر وعمـر أنه ليس كل من ولد عىل اإلسالم −٥

بــل قــد ثبــت بالنــصوص املستفيــضة أن خــري القــرون القــرن األول وعــامتهم أســلموا 
  . وهم أفضل من القرن الثاين الذين ولدوا عىل اإلسالم,بأنفسهم بعد الكفر

ًج أما ادعاؤه أن أبا بكر ال يمكن أن يكون أرجح إيامنا من أمة حممد وفيهـا أوليـاء 
 : قلـت.ً الصاحلني والشهداء واألئمة الذين قضوا أعامرهم كلها جهادا يف سـبيل اهللاهللا

 مـن كبـار أوليـاء اهللا الـصاحلني واألئمـة اال يشك أي منصف أن أبا بكر الصديق 
ًاملهتدين الذين قضوا أعامرهم كلها جهادا يف سبيله فهـو مـن أحـب وأقـرب النـاس إىل 

لدرجـة أنـه كـان يغـضب ملـن يـؤذي أبـا بكـر فقـد  صسيد األولياء والصاحلني حممد 
ًكنــت جالــسا عنــد النبــي { : قــالاأخــرج البخــاري يف صــحيحه عــن أيب الــدرداء 

 أمـا :ص قفـال النبـي , إذ أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عـن ركبتيـه,ص
                                                 

 ).٢/٤٦١( الكايف )١(
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 ٣٨٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,ٌ إين كان بيني وبني ابـن اخلطـاب يشء, يا رسول اهللا:ّ فسلم وقال,صاحبكم فقد غامر
 يغفـر اهللا : فقـال. فأقبلـت إليـك,َّ فسألته أن يغفر يل فأبى عـىل,ُأرسعت إليه ثم ندمتف

 : فقـالوا?َّ أثـم أبـو بكـر: فأتى منزل أيب بكر فـسأل,ّ ثم إن عمر ندم.ًلك يا أبا بكر ثالثا
ُ يتمعرص فجعل وجه النبي ,ص فأتى إىل النبي .ال  حتى أشفق أبو بكـر فجثـا عـىل ,َّ

 إن اهللا بعثنـي :ص فقـال النبـي . واهللا أنا كنت أظلم مرتني,رسول اهللا يا :ركبتيه فقال
 فهل أنتم تاركو يل , وواساين بنفسه وماله,َ صدق: وقال أبو بكر,َ كذبت: فقلتم,إليكم

 .)١(} مرتني فام أوذي بعدها?صاحبي
 بعثـه عـىل صّ أن النبـي اّ حـدثني عمـرو بـن العـاص :وعن أيب عـثامن قـال

 من : فقلت. عائشة: قال?ُّأي الناس أحب إليك{ : فأتيته فقلت, السالسلجيش ذات
ً فعد رجاال, ثم عمر بن اخلطاب: قال? قلت ثم من, أبوها: قال?الرجال ّ{)٢(. 

 :ّ فعن حممد بن احلنفية وهو ابن عيل قال,ً أيضااّ رأي عيل بن أيب طالب وهذا
 : قـال? ثـم مـن: قلـت. أبو بكر: قال?صٌأي الناس خري بعد رسول اهللا  «:قلت أليب
ــا إال رجــل مــن : قــال? ثــم أنــت: قلــت, عــثامن: وخــشيت أن يقــول.ثــم عمــر  مــا أن
 .)٣(»املسلمني

صاحلات فقد أخرج مـسلم يف صـحيحه عـن ًوكان أبو بكر أكثر الصحابة عمال لل
 , أنـا: قـال أبـو بكـر?ً من أصبح منكم اليـوم صـائامص قال رسول اهللا :أيب هريرة قال

 ?ً فمـن أطعـم اليـوم مـسكينا: قـال, أنـا: قال أبو بكر? فمن تبع منكم اليوم جنازة:قال
قال رسـول اهللا  ف, أنا: قال أبو بكر?ً فمن عاد منكم اليوم مريضا: قال, أنا:قال أبو بكر

                                                 
 ).٣٦٦١( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٢٣٨٤(, ومسلم برقم )٣٦٦٢( رواه البخااري برقم )٢(
 ).٣٦٧١( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٣٩٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ٍ ما اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنة إضافة إىل شـهوده مجيـع الغـزوات مـع النبـي :ص
 ومل , مـن أول اإلسـالم إىل آخـرهص ومبارشته األهوال التي كان يبارشها النبي ص

 جياهـد , بنفـسهص يقـي النبـي , وكـان يقـدم عـىل املخـاوف,جيبن ومل حيرج ومل يفشل
ِ وهو يف ذلك كله مقدم,ة بلسانه وتارة باملهاملرشكني تارة بيده وتار ْ. 

 مــع أحــدكام :ٍ يــوم بــدر وأليب بكــرص قــال قــال يل رســول اهللا اوعــن عــيل 
ٌ وإرسافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون يف القتال, ومع اآلخر ميكائيل,جربيل ُ. 

 ّفبعد هذه األدلة الواضحة يتضح لكل طالب للحق أن أبا بكر كان من كبـار أئمـة
 ولعـل هـذا الطـاعن ال يقتنـع هبـذه , املجاهدين يف سـبيل اهللا,الدين وأوليائه الصاحلني

احلقائق الواضحة فاضطر إليراد رأي أحد كبار األئمة االثني عـرشية لتـصبح احلقـائق 
ًدامغة وحجة عىل املكـابرين واملعانـدين وسلـسبيال للمطمئنـني  فقـد أورد أبـو احلـسن ,ً

 سألت أبـا جعفـر :كتابه كشف الغمة عن عروة بن عبد اهللا قالاألربيل االثنا عرشي يف 
ّ قـد حـىل أبـو بكـر الـصديق , ال بـأس بـه: فقـال, عن حلية السيوفإحممد بن عيل 

 نعـم : فوثـب وثبـة واسـتقبل القبلـة وقـال: قـال? الـصديق: فتقول: قلت, سيفها
ً لـه قـوال يف ّ نعم الصديق فمن مل يقل له الصديق فال صـدق اهللا, نعم الصديق,الصديق

  !?ً فهل يرتدع هذا الطاعن ويكفينا إيرادا لألدلة املكذوبة,الدنيا وال يف اآلخرة
 :شبهات حول إمامة الصديق

الـنص لـرتك مذهبـه األسباب التي دعتـه ومن الشبهات ما ذكره البعض يف سياق 
عتمـد لقد آليت عىل نفيس عند الدخول يف هذا البحث أن ال أ( : حيث قالعىل اخلالفة

 وعـىل ذلـك ,ّإال ما هو موثوق عند الفريقني وأن أطرح ما انفردت به فرقة دون أخرى
ّأبحث يف فكرة التفضيل بني أيب بكر وعيل بن أيب طالب وأن اخلالفة إنام كانت بـالنص  ّ

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣٩١  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّعىل عيل كام يدعي الشيعة أو باالنتخاب والشورى كام يدعي أهل السنة واجلامعة ّ.(  
ّاحث يف هذا املوضوع إذا جترد للحقيقة فإنه سـيجد الـنص عـىل والب( :ًوقال أيضا ّ

ًعيل بن أيب طالب واضحا جليا كقوله   قـال }من كنت مواله فهـذا عـيل مـواله{ :صً
ّذلك بعدما انرصف من حجة الوداع فعقد لعيل موكب للتهنئة حتـى أن أبـا بكـر نفـسه  ُ

بخ بخ لـك يـا ابـن أيب طالـب أصـبحت { :من مجاعة املهنئني لإلمام يقوالنوعمر كانا 
 ومل ,ّ وهـذا الـنص جممـع عليـه مـن الـشيعة والـسنة.}وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة

ّأخرج أنا يف البحث هذا إال مصادر الـسنة واجلامعـ ة ومـع ذلـك مل أذكـر املـصادر كلهـا ّ
 ولالطالع عىل املزيد من التفصيل أدعو القـارئ إىل مطالعـة ,فهي أكثر بكثري مما ذكرت

ًكتاب الغدير للعالمة األميني وقد طبع منه ثالثة عرش جملدا حيـيص فيهـا املنـصف رواة  ّ
  ).هذا احلديث من طريق أهل السنة واجلامعة

  :فأقول
 ان خالفة أيب بكـر ثبتـت : فقالت مجاعة,ة يف خالفة أيب بكر اختلف أهل السن−١

 يف حني قالت مجاعة أخـرى مـن أهـل الـسنة أن اخلالفـة كانـت ,بالنص اجليل أو اخلفي
 وقد استدل الطرف األول عىل وجود الـنص باخلالفـة عـىل ,بموافقة أهل احلل والعقد

  . فعىل التقديرين مل خيرج احلق عن أهل السنة,أدلة قوية
 أما قوله أن الشيعة يدعون بـأن اخلالفـة كانـت بـالنص عـىل عـيل بـن أيب طالـب ٢
 ومن جانب آخر لـو فرضـنا ,ًفيه نظر كام سيأيت مستندين عىل عدة أحاديث فهذا ا

أن القول بالنص عىل اخلالفة هو احلق مل يكـن هلـذا األمـر دليـل عـىل مـا يدعيـه الـشيعة 
 بإمامـة العبـاس بـن عبـد املطلـب يـدعون الـنص  فإن الراوندية القائلني,االثني عرشية

 .أن النص الثابت هو يف عيلالشيعة الثابت عليه كام يدعي 
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 ٣٩٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

َّواختلف الراوندية فذهب مجاعة منهم إىل أن النبي نـص ( :يقول القايض أبو يعىل
 وأن األمـة جحـدت هـذا ,َّ وأعلـن ذلـك وكـشفه ورصح بـه,عىل العباس بعينه واسمه

 إن النص عىل العبـاس : ومنهم من قال.ً عناداصلفت أمر النبي َّالنص وارتدت وخا
 وكـال , وهذا االدعاء مثل ادعاء اإلماميـة وينـاظره,وولده من بعده إىل أن تقوم الساعة

القولني ال دليل عىل أي منهام ومل يقل هبام أحد من أهل العلم قاطبة بخالف النص عىل 
  .)١()ِّأيب بكر الذي يعضده أقوال أهل العلم

ّ أن الباحث عن املوضوع إذا جترد للحقيقـة فإنـه سـيجد الـنص عـىل : أما قوله−٣
ًعيل بن أيب طالب واضحا جليا كقوله  ً   .}ّمن كنت موالة فهذا عيل مواله{ :صّ

  :وللرد عىل ادعائه أقول
ديث فمـنهم مـن ضـعفه  اختلف أهل احلديث يف تصحيح وتـضعيف هـذا احلـ−أ

 وال ,صً والذي أراه حقا أن احلديث صحيح وثابت عـن الرسـول ,ّومنهم من حسنه
 األحاديـث التـي ال الطـاعنأستطيع أن أضعف هذا احلديث باهلوى كـام يـضعف هـذا 

 وهذا ملـن أنـصف ,إال فاملسألة بسيطة ألهل األهواءهواه ويرغب فيها أو يراها ختالف 
قفــون عنــد النــصوص احلديثيــة ويثبتوهنــا إن كانــت صــحيحة وعلــم أن أهــل الــسنة ي

  .اإلسناد واملتن
 يبـدو أن :ّن احلديث نص واضح وجيل عىل عيل فـأقولهذا الطاعن أ وادعاء −ب

 هـذا الطـاعن أنً فمن السهل عىل أي إنـسان فـضال عـن ,الكالم ال حيتاج إىل كثري عناء
ً فليس الكالم بحد ذاته يعترب دليال ملـن , فالكالم ال يشرتى باملال أو يباع,يقول ما يريد

َّيدعي أن هذا احلديث واضح وجيل ومل يتعن ويظهر هـذا الوضـوح الطاعن  فهذا ,فهم ّ

                                                 
 ).١/٥٠٠( املنهاج )١(
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 ٣٩٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

  : وال برهان عىل كالمه وقد صدق الشاعر,واجلالء
 بينات فأصحاهبا أدعياء    والدعاوى مامل تقيموا عليها 

وح واجلـالء هـو يف نفـس ولكن ومع األسف الربهان عىل عدم وجود هـذا الوضـ
هـذا الطـاعن  مـن حجـة الـوداع بـاعرتاف صالنص ألن النص كان بعد رجوع النبي 

 ومعلوم أنه بعد حجة الوداع مل يرجع املـسلمون كلهـم مـع النبـي ,ُنفسه عند غدير خم
 إىل املدينة بل رجع أهل مكة إىل مكة وأهل الطائف إىل الطـائف وأهـل الـيمن إىل ص

ّ فلو كان ما ذكره يف غدير خم بالغـا للنـاس كافـة ,عه إال أهل املدينةاليمن فلم يرجع م ً ُ
 يف هـذه ص ومل يـذكر النبـي ,لذكره يف حجة الوداع التي اجتمع فيهـا املـسلمون كافـة

ًاحلجة اإلمامة بيشء وال ذكر عليا أصـال ً ً ومـن هنـا نعلـم أن إمامـة عـيل مل تكـن وحيـا ,ٍ ّ
ًمنزال وال منـصوصا عليهـا يف ديـن ا  فهـذا احلـديث لـيس ,ُ وال ممـا أمـر ببالغهـا,Qهللا ً

ًحجة عىل خالفته فضال عن وضوحه وجالئه ّ ُ!  
ّج وبالنسبة لكلمة مواله فلم يرد هبا اخلالفة قطعا وال اللفظ يدل عىل ذلك لتعدد  ً َ

ِّاملــوىل املعتــق واملعتــق وابــن العــم ( : ففــي خمتــار الــصحاح يقــول الــرازي,معــاين املــوىل َ ُْ َ ُ ُِ ِ
ِ الواليـة بالكـرس الـسلطان : وقـال. واملـواالة ضـد املعـاداة..ارص واجلار واحلليـفوالن

ُوالو َالية بالفتح والكرس النرصة ُالـويل( : وقال الفريوزآبـادي,)١()ِ ْ  ..., القـرب والـدنو:َ
ُّوالويل ِ ً وعليه والية وواليـة أو , وويل اليشء, والنصري, واملحب والصديق, االسم منه:َ ًَ َ َ َ ِ

َ واملوىل... اخلطة واإلمارة والسلطان:ر وبالكرسهي املصد ْ ُ واملعتـق, والعبـد, املالـك:َ ِ ْ ُ, 
ُواملعتــق َ ُّ والــويل, وابــن األخــت, والــرشيك, والنزيــل, والعــم, واالبــن, والــصاحب,ُ ِ َ, 
ُ واملنعم, والنارص,والرب ِ ْ ُ واملنعم عليه,ُ َ ْ   .)٢() والصهر, واملحب والتابع,ُ

                                                 
 ).٧٤٠: ص( خمتار الصحاح )١(
 ).١٧٣٢ص(حيط  القاموس امل)٢(
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 ٣٩٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

جـاءت بمعنـى النـرصة وغريهـا مـن التعريفـات الـسابقة ومن هنا نعلم أن املـوىل 
 هـذا باالضـافة لتعـذر ,فجعلها يف معنى السلطان حيتاج إىل دليل واضح إلثبـات ذلـك

  .محل املوىل عىل الوايل
 .ّوليس يف الكالم ما يدل داللة بينة عىل أن املراد به اخلالفـة( :يقول شيخ اإلسالم
 ]٥٥:املائـدة[ & ¶ ¸ º ¹ « ¼ * : قـال واهللا تعـاىل,وذلك أن املـوىل كـالويل

 q p o n m l k j i hr u t s * :وقــــال

w v & ]فبني أن الرسول ويل املؤمنني]٤:التحريم ّ ّ كام بني أن اهللا ,ً وأهنم مواليه أيضا,ّ
 , فاملواالة ضـد املعـاداة, بعض وأن املؤمنني بعضهم أولياء, وأهنم أولياؤه,ويل املؤمنني

 , وواليته إحسان وتفضل,ً وإن كان أحد املتواليني أعظم قدرا,وهي تثبت من الطرفني
 فـإن املـواالة , واملؤمنـون حيبونـه, كام أن اهللا حيب املـؤمنني,ووالية اآلخر طاعة وعبادة

ــة ــة واملخادع ــاداة واملحارب ــوله,ضــد املع ــون اهللا ورس ــار ال حيب ّادون اهللا  وحيــ,ّ والكف
 وهـو ]١:املمتحنـة[ & H G F E D * : وقـد قـال تعـاىل.ورسوله ويعادونـه
 ]٢٧٩:البقرة[ & ¬¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » * : كام قال تعاىل,جيازهيم عىل ذلك

ك فمعنى  وإذا كان كذل,ّوهو ويل املؤمنني وهو موالهم خيرجهم من الظلامت إىل النور
 ,ّ وكون عيل مـوالهم, وكون الرسول وليهم وموالهم,ّكون اهللا ويل املؤمنني وموالهم

 واملؤمنــون يتولــون اهللا ورســوله املــواالة املــضادة ,هــي املــواالة التــي هــي ضــد املعــاداة
 من املؤمنني الذين يتولون املؤمنني اّ فعيل , وهذا حكم ثابت لكل مؤمن,للمعاداة
 والـشهادة لـه بأنـه يـستحق ,ّا احلديث إثبـات مـواالة عـيل يف البـاطن ويف هذ,ويتولونه

ًاملواالة باطنا وظاهرا  لكـن , وذلك يرد ما يقوله فيه أعـداؤه مـن اخلـوارج والنواصـب,ً
 وهم صـاحلو , له موايلص فكيف ورسول اهللا ,ليس فيه أنه ليس للمؤمنني موىل غريه
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 ٣٩٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ْ فعيل أيضا له موىل بطريـق األوىل,املؤمنني ً  ,ّ وهـم املؤمنـون الـذين يتولونـه, واألحـرىّ
ًإن أسـلم وغفـار ومزينـة وجهينـة وقريـشا واألنـصار لـيس هلـم { :صوقد قال النبي  ُ

 جعل صـالح املـؤمنني  كام,ص وجعلهم موايل رسول اهللا ,)١(}موىل دون اهللا ورسوله
ّ ويف اجلملـة فـرق بـني الـويل واملـوىل ونحـو ذلـك وبـني ,مواليه واهللا ورسـوله مـوالهم

 , وباب الوالية التي هي اإلمـارة يشء,ّ فباب الوالية التي هي ضد العداوة يشء.الوايل
 .ّ من كنت واليه فعيل واليـه: مل يقلص والنبي ,واحلديث إنام هو يف األوىل دون الثانية

 , فهـذا باطـل, وأما كون املوىل بمعنى الوايل}ّمن كنت مواله فعيل مواله{ :وإنام اللفظ
ْ وأمـا كونـه أوىل , فإن املـؤمنني أوليـاء اهللا وهـو مـوالهم,فإن الوالية تثبت من الطرفني

ل مـؤمن مـن نفـسه مـن ْ وكونـه أوىل بكـ,ص فال يثبت إال من طرفه ,هبم من أنفسهم
َّ ولو قدر أنه نص عىل خليفة من بعده,ّخصائص نبوته ّ ً مل يكـن ذلـك موجبـا أن يكـون ,ُ

 : لو أريد هـذا املعنـى لقـال,ُ كام أنه ال يكون أزواجه أمهاهتم,ْأوىل بكل مؤمن من نفسه
 ومل ينقلـه أحـد ,من كنت أوىل به من نفـسه فعـيل أوىل بـه مـن نفـسه وهـذا مل يقلـه أحـد

 أوىل بكــل مــؤمن مــن نفــسه أمــر ثابــت يف حياتــه ص ألن النبــي ;ًعنــاه باطــل قطعــاوم
 فـال جيـوز , مل تكـن يف حياتـه,ّ وخالفة عيل لو قدر وجودها مل تكن إال بعد موته,ومماته

 بل وال يكون , فال يكون حينئذ أوىل بكل مؤمن من نفسه,ّأن يكون عيل خليفة يف زمنه
ِ وهـذا ممـا يـدل عـىل أنـه مل يـرد اخلالفـة,د به اخلالفةموىل أحد من املؤمنني إذا أري  فـإن ,ُ

 وأما ,ّ مل يتأخر حكمه إىل املوتصّكونه ويل كل مؤمن وصف ثابت له يف حياة النبي 
 ص وإذا كـان النبـي , فعلم أن هـذا لـيس هـذا,اخلالفة فال يصري خليفة إال بعد املوت

ً وإذا اسـتخلف أحـدا ,ه إىل يوم القيامةهو أوىل باملؤمنني من أنفسهم يف حياته وبعد ممات
ًعىل بعض األمور يف حياته أو قدر أنه استخلف أحـدا عـىل بعـض األمـور يف حياتـه أو  ُّ

                                                 
 ).٢٥٢٠(, ومسلم برقم )٣٥٠٤( رواه البخاري برقم )١(
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 ٣٩٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًقدر أنه اسـتخلف أحـدا بعـد موتـه وصـار لـه خليفـة بـنص أو إمجـاع  فهـو أوىل بتلـك ,ُّ
 ال ,فـسه فال يكون قط غريه أوىل بكل مـؤمن مـن ن,اخلالفة وبكل املؤمنني من أنفسهم

ّ وأما كون عيل مـوىل كـل مـؤمن فهـو وصـف ثابـت لعـيل يف حيـاة النبـي .سيام يف حياته ّ
ً وليس اليـوم متوليـا عـىل ,ّ فعيل اليوم موىل كل مؤمن,ّ وبعد ممات عيل, وبعد مماتهص ّ
ً وكذلك سائر املؤمنني بعضهم أولياء بعض أحياء وأمواتا,الناس ً()١(.  
وهـو إحـدى   اجلـوزي يف كتابـه تـذكرة اخلـواصسبط ابناإلمامي  وأما حجة −٤

املصادر التي عزى إليها احلديث قوله من أن علامء العربية قالوا أن لفظة الويل ترد عـىل 
ّوجوه وذكر عرش معان وهذا اعرتاف منه بتعدد معنـى املـوىل ثـم رجـح املعنـى العـارش  ٍ

ّ بحجـة أن املعـ,وهو بمعنـى األوىل أي أوىل املـؤمنني باإلمامـة اين األخـرى منتفيـة عـن ّ
ّ وجعله نصا رصحيا يف إثبات إمامـة عـيل فهـذا االدعـاء حجـة عليـه ال لـه!ّعيل ً  ألنـه مل ,ً

ًيظهر دليال بينا واحـدا عـىل أن املـوىل بمعنـى األوىل ً ً  فتحديـدها بـاألوىل حتتـاج لداللـة ,ُ
  .واضحة ونص ثابت وال يوجد ما يدل عىل ذلك فبطل احتجاجه

هذا الطاعن يظهر بكل وضوح أن هذا احلديث الذي يستند عليه وبعد هذا البيان 
 فاألدلـة عـىل اخلالفـة ال تكـون بأدلـة ممجوجـة ,ّيدحض ادعاءه أنه دليل عىل إمامة عيل

 بل بأدلة واضحة الداللة والبيان بحيث تنتفي معها الـشبهات واهللا ,وحجج مدحوضة
  .املستعان وعليه التكالن

ّباحث يف هذا املوضوع إذا جترد للحقيقـة فإنـه سـيجد وال( :هذا الطاعن وقال −٥
ًالنص عىل عيل بن أيب طالب واضحا وجليا كقوله  ً من كنـت مـواله فهـذا عـيل { :صّ

ّ قال ذلك بعدما انرصف من حجة الوداع فعقـد لعـيل موكـب للتهنئـة حتـى أن }مواله

                                                 
 ).٣٢٥−٧/٣٢٢( منهاج السنة )١(
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 ٣٩٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

بخ بخ لك يا بن أيب طالب { :ّ من مجاعة املهنئني لإلمام يقوالنأبا بكر نفسه وعمر كانا
  ).}أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة

  :أقول
ّ يـدعي أن الطـاعن فهـذا ,سبحان اهللا ما أكذب هؤالء ومـا أجـرأهم عـىل الكـذب

ل البهـيج أبـو بكـر فـّ وكان يف مقدمة املدعويني هلـذا احل,له موكب للتهنئةًعليا قد عقد 
 فلـو رجعنـا إىل مـسند أمحـد يف ,وعمر ثم يعزو هذه الروايـة املكذوبـة إىل عـدة مـصادر

ً هنيئا :فلقيه عمر بعد ذلك فقال له{مسند الرباء بن مالك لوجدناه يذكر احلديث وفيه 
 ,ً ومل يذكر أبا بكـر أبـدا)١(} كل مؤمن ومؤمنةيا ابن أيب طالب أصبحت وأمسيت موىل

ً وليس فيه ذكر ملوكب التهنئـة وال لعمـر فـضال )٢(ًوجتده أيضا يف كتاب تذكرة اخلواص
 .عن أيب بكر

للفتاوي وفيه هتنئة عمر لعيل ولكن ال ذكر أليب بكـر وأورده السيوطي يف احلاوي 
 !ًأيضا

ّويف كتــاب كنــز العــامل جتــد احلــديث يف بــاب فــضائل عــيل بــن أيب طالــب بــرقم 
 ,٣٢٠٤ ويف جــزء بــرقم ٣٦٣٤٤ ,٣٦٣٤٣ ,٣٦٣٤٢ ,٣٦٣٤١ واألرقــام ٣٦٣٤٠
 !!ً وال يوجد فيها ذكر لعمر وال أليب بكر فضال عن موكب التهنئة٣٢ ,٣٢٠ ,٣٢٠٥

وذكر ابن كثري احلديث يف كتابه البداية والنهاية بروايات خمتلفة وكثرية وليس فيها 
 !?ذكر ملوكب التهنئة وال أليب بكر

 وألن ,ًوسأرضب صفحا عن بقية املراجع املذكورة ألن الذي ذكرته يغني ويكفي
 ,قاحلديث روي بروايات متقاربة وليس فيها ذكر ملوكب التهنئـة وال أليب بكـر الـصدي

                                                 
 ).١٨٥٠٢( مسند أمحد برقم )١(
 ).٣٦:ص( تذكرة اخلواص )٢(
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 ٣٩٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وزيـادة ,ّوأظن أنه قد ظهر الكذب واالفرتاء عىل القراء بمحاولة هتويل األمر وحتـسينه
 إضــافة ملحاولــة إقحــام اســم أيب بكــر يف ,هــذا الطــاعنإضــافات لــه حــسب متطلبــات 

احلديث ال ليشء إال للتدليس عىل القـارئ املـسكني الـذي ال يـستطيع البحـث يف هـذه 
ر يعلم أحقية عيل بن أيب طالب باخلالفة ولكنه اغتصب املراجع الكثرية فيظن أن أبا بك

ّ وظهـر الكـذاب األفـاك مـن الـصادق , ولكن أظن أنه قد ظهر احلـق مـن الباطـل,ّحقه
 . واملنصف ممن يدعي اإلنصاف,األمني

بخ بخ لك يا ابـن  «:ّوبالنسبة للرواية التي فيها هذه الزيادة وهي أن عمر قال لعيل
فهـذا الـشطر مـن احلـديث ال » مـوىل كـل مـؤمن ومؤمنـةأيب طالب أصبحت وأمسيت 

ّيصح لتفرد عيل بن زيد بن جدعان فهو ضعيف عند أهل احلديث ّ. 
 ?ا هلذا يف حق عيل صولكن ما الذي استوجب قوله 

 إىل حجــة ص كــان يف الــيمن عنــد خــروج الرســول اًال جــدال يف أن عليــا 
 .)١( حلق به وحج معها وأنه ,الوداع

  : حصلت أمور بينه وبني أصحابه توضحها روايات عدةوهناك يف اليمن
 , أنه كان مع عيل بن أيب طالـب يف الـيمن:ما رواه عمرو بن شاس األسلمي :منها

 فأقبـل , فلام قدم املدينة اشـتكاه عنـد مـن لقيـه,فجفاه بعض اجلفاة فوجد عليه يف نفسه
 يـا عمـرو : فقـال, فنظر إليه حتى جلـس إليـه, جالس يف املسجدصًيوما ورسول اهللا 

 أعوذ باهللا وباإلسـالم أن أؤذي , إنا هللا وإنا إليه راجعون: فقلت, لقد آذيتني,بن شاس
  .)٢(}ًمن آذى عليا فقد آذاين{ : فقال,رسول اهللا

                                                 
ـــورى)٨٩: ( اإلرشـــاد)١( ـــايل الطـــويس)٢/٢٣٣: (, الكـــايف)١٣٧: (, إعـــالم ال : , البحـــار)٢٥٢: (, أم

)٣٩٦, ٣٩١, ٣٨٩, ٣٨٤, ٣٨٣, ٢١/٣٧٣.( 
 ).٢١/٣٦٠: (, البحار)١٣٧: ( إعالم الورى)٢(
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 ٣٩٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فذكر قضاءه يف مـسألة فيهـا أن ,ً عليا إىل اليمنصبعث النبي  «:وعن الباقر قال
ً فجاء أولياؤه مـن الـيمن إىل النبـي يـشكون عليـا , قد أبطل دم رجل مقتولاًليا ع

 إن :ص فقـال رسـول اهللا ,ً إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا: فقالوا,فيام حكم عليهم
  .)١(»ًعليا ليس بظالم
 بالتوجـه إىل اً ملا أراد التوجـه إىل احلـج كاتـب عليـا ص أن النبي :ويف رواية
 فخرج بمن معه من العسكر الذي صحبه إىل اليمن ومعه احللـل التـي ,ناحلج من اليم

 فـأدرك هـو ,ً فلـام قـارب مكـة خلـف عـىل اجلـيش رجـال,كان أخذها من أهل نجـران
 فلام لقيهم وجدهم قـد لبـسوا احللـل التـي , ثم أمره بالعودة إىل جيشه,صرسول اهللا 
 فلـام دخلـوا ,ا لـذلك عليـه فاضطغنو, وانتزعها منهم, فأنكر ذلك عليهم,كانت معهم

 مناديـه فنـادى يف ص فـأمر رسـول اهللا ,امكة كثرت شكايتهم من أمـري املـؤمنني 
 غــري ,Q فإنــه خــشن يف ذات اهللا ;ارفعــوا ألــسنتكم عــن عــيل بــن أيب طالــب{ :النــاس

  .)٢(}مداهن يف دينه
ً جيـشا واسـتعمل علـيهم ص بعث رسـول اهللا : قالاوعن عمران بن حصني 

 وتعاقـد , فأنكروا ذلـك عليـه, فمشى يف الرسية وأصاب جارية,اعيل بن أيب طالب 
 .. أخربنـاه بـام صـنع عـيلص إذا لقينا رسـول اهللا : فقالوا,أربعة من أصحاب رسول اهللا

مـن كنـت مـواله فعـيل { : وقولـه, عنهمصعراض رسول اهللا فذكر شكوى األربعة وإ
  .)٣(}مواله

                                                 
: , الكايف)٣٤٨: (, أمايل الصدوق)٤٠٠, ١٠٤/٣٨٩) (٤٠/٣١٦) (٣٨/١٠١)(٢١/٣٦٢: ( البحار)١(

)٧/٣٧٢.( 
 ).٢/١١٠: (, املناقب)٢١/٣٨٣: (, البحار)١٣٨: (, إعالم الورى)٨٩: ( اإلرشاد)٢(
 ).٣٨/١٤٩(, )٣٧/٣٢٠: ( البحار)٣(
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 ٤٠٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .وهكذا بدأت تتضح الصورة
 كيف رأيتم : فلام قدمنا قال, يف رسيةص بعثنا رسول اهللا : قالاوعن بريدة 
ًكنت رجال  فرفعت رأيس و: قال, فإما شكوته أو شكاه غريي: قال?صحابة صاحبكم

  .)١(}من كنت وليه فعيل وليه{ : فإذا النبي قد امحر وجهه وهو يقول: قال,ًمكبابا
 فلـام , فرأيـت منـه جفـوة, غـزوت مـع عـيل الـيمن: قالاً عنه أيضا ويف رواية

  يــا: فقــال, يتغــريص فرأيــت وجــه رســول اهللا , تنقــصتهصقــدمت عــىل رســول اهللا 
فمـن { :ص قـال , بـىل يـا رسـول اهللا: قلـت? ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم,بريدة

  .)٢(}كنت مواله فعيل مواله
 ألشـكونك إىل : فقـال,ً أن رجال كان باليمن فجفاه عيل بن أيب طالب:ويف أخـرى

أنـشدك { : فقـال, فشنا عليه فسأله عن عيلص فقدم عىل رسول اهللا ,صرسول اهللا 
 ما تقـول يف عـيل بـن ,باهللا الذي أنزل عيل الكتاب واختصني بالرسالة عن سخط تقول

 : قـال? أال تعلم أين أوىل باملؤمنني من أنفسهم: قال, نعم يا رسول اهللا: قال?أيب طالب
  .)٣(} فمن كنت مواله فعيل مواله: قال,بىل

 لذلك إنام كان بسبب ما ذكرناه من صفدلت هذه الروايات عىل أن سبب قولـه 
 وأنـه لـيس املـراد بـه الداللـة عـىل الوصـاية إليـه جلعلـه عـىل ,ا شكوى الناس منـه

  . وبعد تفرق احلجيج وانرصاف كل أهل ناحية إىل ناحيتهم,سبب
مـن كنـت مـواله فعـيل { :ا يف حـق عـيل صوكتب اإلمامية تذكر أن قولــه 

 مما يدل عىل أنـه لـيس فـيام كـان يف ,عديدة قد كان تكرر منه قبل الغدير بسنني ,}مواله
                                                 

 ).٣٧/٢٢٠: (حار الب)١(
 ).٤٥: (, العمدة)٣٥: (, الطرائف)٣٧/١٨٧: ( البحار)٢(
 ).٣٨/١٣٠)(٣٣/٢١٨: (, البحار)٦١٠: ( أمايل الطويس)٣(
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 ٤٠١  بهات طال حوهلا اجلدلش

يوم الغدير خاصـية خمتلفـة لقولــه هـذا عـن ذي قبـل سـوى أن قولــه يـوم ذاك كـان يف 
 ومن تكرار شكوى النـاس منـه يف ,حمرض الكثري من أصحابه الذين خرجوا معه للحج

 . فتوهم من توهم أن قولـه ذلك إنام كان لبيان إمامته,اليمن
 حيـث آخـى رسـول اهللا , ذلك ما كان يوم املؤاخاة الذي ذكرنـاهومن الروايات يف

 فأرسـل رسـول اهللا ,ً بني املهاجرين واألنـصار وتـرك عليـا فبكـى فـذهب إىل بيتـهص
 ما : فقال النبي, فأتى عيل النبي. أجب النبي,يا عيل{ : فقال, يف طلبهاً بالال ص

ار يـا رسـول اهللا وأنـا واقـف  آخيت بني املهاجرين واألنـص: فقال?يبكيك يا أبا احلسن
 أال يـرسك أن , إنـام ذخرتـك لنفـيس: قال,تراين وتعرف مكاين ومل تؤاخ بيني وبني أحد

 : فقـال, فأخد بيده فأرقاه املنـرب?َّ أنى يل بذلك, بىل يا رسول اهللا: قال?تكون أخا نبيك
نـت مـواله  أال مـن ك, أال إنه مني بمنزلة هارون من موسى,اللهم إن هذا مني وأنا منه

  .)١(}فهذا عيل مواله
  .واملؤاخاة كانت يف بداية اهلجرة

 عـن جـده , فعـن زيـد بـن احلـسن, ما كان يـوم التـصدق باخلـاتم بـزعمهم:ومنها
وقف لعيل بن أيب طالـب سـائل وهـو { : يقولا سمعت عامر بن يارس : قالا

 , فأعلمـه ذلـكصاهللا  فأتى رسول , فنزع خامته فأعطاه السائل,راكع يف صالة تطوع
¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿  * : هــذه اآليــةصفنــزل عــىل النبــي 

Ä Ã Â Á À & ]مـن : ثـم قـال, علينـاص فقرأها رسـول اهللا ,]٥٥:املائـدة 
  .)٢(} اللهم وال من وااله وعاد من عاداه,كنت مواله فعيل مواله

                                                 
 ).٣٨/٣٤٤)(٣٧/١٨٦: (, البحار)١١: ( الروضة)١(
 ).٣٥/١٨٧: (, البحار)١/٤٨٢: (, الربهان)١/٣٥٦: ( العيايش)٢(
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 ٤٠٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

اللهم ائتني بأحـب خلقـك { :صء يف حديث الطري وقول الرسول  ما جا:ومنها
  . وغريها.)١(} اللهم وال من وااله وعاد من عاداه: فقال, فجاء عيل,إليك

 وهـي ,}ه فهذا عيل موالهمن كنت موال{ :صفهذه مواطن قال فيها رسول اهللا 
ُ فــام الــذي اســتوجب كــل مــا ذكــر يف حادثــة الغــدير مــن قــصص ,ًمقولــة الغــدير متامــا

 وقـد , ما داموا يقرون أنه مل يكن منه غري هذه املقولـة, وهتديد ونزول آيات,وحكايات
  . منذ سنني عدة كام رأيتصوردت عنه 
 وإن مل يكن فقـد أسـقط ,ن يف هذا داللة عىل اإلمامة فقد ذكرها قبل الغديرفإن كا

  .يف يد من زعم ذلك
 فقـد بطلــت ,وإن كـان مـا نحـن فيـه مـن اسـتدالل هــو دليـل الـنص عـىل اإلمامـة

 ,]١:الـنجم[ & D C B A *ً مـرورا بحادثـة ,النصوص السابقة منـذ بـدء العـشرية
 !? وإن كان العكس فأي جديد يف الغدير,موالتصدق باخلات

 صونظرنا فيام جيمـع لـه النبـي ( :ويذكرين هذا بقول الصدوق يف حديث الغدير
 فـإذا هـو يشء ال جيـوز أن يكونـوا علمـوه فكـرره ,الناس وخيطب به ويعظم الشأن فيه

 والعبـث عـن , ألن ذلـك صـفة العابـث, وال يشء ال يفيدهم بالقول فيه معنـى,عليهم
  .)٢() منفيصل اهللا رسو

فهذا اعرتاف من الصدوق أن كل ما سبق الغدير من اسـتدالل لـيس فيـه مـا يفيـد 
ً ألنــه بزعمــه ال جيــوز أن يكــون شــيئا علمــوه فكــرره ;االــنص عــىل اإلمامــة لعــيل 

  .عليهم

                                                 
 ).٣٨/٣٥٤: (, البحار)٢٠٢: ( بشارة املصطفى)١(
 ).٣٧/٢٢٥: (, البحار)٦٧: ( معاين األخبار)٢(
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 ٤٠٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 لنـتكلم اآلن يف داللـة مـا صـح مـن حـديث غـدير خـم ,ًوبعيدا عن كل ما ذكرناه
 حيـث إن هـذا اجلـزء يكـاد يتفـق ,}مواله فهذا عيل موالهمن كنت { :صوهو قولـه 

  . وهو صحيح كام ذكرنا يف مقدمة هذا االستدالل,عليه مجيع املسلمني
 : ورد ذكر املواالة ومشتقاهتا يف القرآن الكريم يف عرشات املواضع منها:فنقول

*  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶Ä Ã & 
 .]٥٥:املائدة[

ــــــه  e d c b af i h g * :وقول
o n m l k j & ]٧١:التوبة[.  

  .]١٩:اجلاثية[ &  ¤ ¥ ¦ §£{ ~ � ¡ ¢ * :وقوله
  .]١١:حممد[ & à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ * :وقوله

 I H G F E D C B AJ L K * :قولــــــــــــهو

S R Q P O N MT & ]٢٥٧:البقرة[.  
 ´ ª © ¨ § ¦ ¥ ² ± ° ¯ ®³ ¶ µ » ¬ * :وقولـه

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ & ]٩−٨:الشورى[.  
  .]١٩٦:األعراف[ &  F E D C B AGK J I H * :وقوله
  .]٢٨:آل عمران[ & µ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ * :وقوله
  .]١٣٩:النساء[ & ®¦ § ¨ © ª » ¬ * :وقوله

 & w v u t s r q p o nx * :وقولــــــــــــــــه
  .]١٤٤:النساء[

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٤٠٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .]٥١:املائدة[ & AI H G F E D C BJ * :وقوله
  .]٢٧:األعراف[ & z y x w v u t s * :وقوله
  .]٣٠:األعراف[ & Ö Õ Ô Ó Ò Ñ × * :وقوله
t s r q p o n m l k j  * :وقوله

z y x w v u{ e d c b a ` _ ~ } | 
g fh & ]٧٢:األنفال[.  
  .]٧٣:األنفال[ & ¡} | { ~ � * :ـهوقول

Z Y X W V ] \ [ ^ _  * :وقولــــه
b a `cj i h g f e d  & ]٢٣:التوبة[.  

  .]١٩:اجلاثية[ &  ¤ ¥ ¦ §£{ ~ � ¡ ¢ * :وقولـه
ــــــــــــه  & K J I H G F E D C B A * :وقول

 ]١:ةاملمتحن[
ــــــه  ª © ¨®° ¯ ± ´ ³ ² » ¬ * :وقول

¶ µ & ]٦:األحزاب[.  
 &  º ¹¿Ä Ã Â Á À « ¼ ½ ¾ * :وقولــــــــــــــــه

 .]٤٠:األنفال[
  .]١٥:احلديد[ &  } | {v uwy x z * :وقولـه
ـــه  c b a `f e dg o n m l k j i h  * :وقول

q prw v u t s  & ]٤:التحريم[.  
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 ٤٠٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وكــذلك مــا ورد يف الــسنة الــرشيفة مــن األحاديــث ,فهــذه األمثلــة مــن اآليــات
ٍ تدل عىل أن معنى املواالة حتمـل عـىل وجـوه عـدة ومعـان مـشرتكة قـد ,وكذلك اآلثار
ن الكثري من هـذه األلفـاظ ال تنطبـق عـىل  وال شك أ. وقد مر بك ذكرها,تبلغ الثالثني

 التـي هـي ضـد املعـاداة واملحاربـة ]املـواالة[ ولكن أقرهبا إىل مدلوله هي لفظة ,حديثنا
 مـن كنـت واليـه فعـيل واليـه أو :ص لذا مل يقـل , وليست اإلمارة واخلالفة,واملخادعة

 .ًقريبا من هذا
 فـإن ; فـإن الواليـة تثبـت مـن الطـرفني,يل فهـذا باطـلوأما كون املوىل بمعنى الوا
 ويف احلـديث دليـل رصيـح عـىل اجـتامع الـواليتني يف ,املؤمنني أولياء اهللا وهو مـوالهم

 بل يـدل سـياق الكـالم عـىل التـسوية بـني ,]بعدي[ إذ مل يقع التقييد بلفظ ,زمان واحد
 للنبـي ا ورشكـة عـيل ,وجوه كام هو األظهرالواليتني يف مجيع األوقات من مجيع ال

 إذ ال , فهـذا أدل دليـل عـىل أن املـراد وجـوب حمبتـه, يف الترصف يف عهـده ممتنعـةص
 سواء يف حياهتام أو بعد وفاهتام , بل إحدامها مستلزمة لألخرى,حمذور يف اجتامع حمبتني

  .ال خيفى أما اجتامع الترصفني ففيه حمذورات كثرية كام ,صلوات اهللا عليهام
 ألن ذلـك عهـد , غري مرادة يف زمن اخلطاباوهذا جيرنا إىل القول أن إمامته 

 وإذا مل يكـن زمـن اخلطـاب ,ص واإلمامة نيابة فال تتصور إال بعد انتقال النبي ,النبوة
 فلـيكن , تعني أن يكون املراد الزمان املتأخر عن زمن االنتقـال وال حـد للتـأخري,ًمرادا

 وهبــذا , أمجعــنيي عــيل بعــد مــيض زمــان أيب بكــر وعمــر وعــثامن ذلـك بالنــسبة إىل
  .يتحقق الوفاق بني الفريقني

 بالذكر هبذه املـواالة التـي هـي ضـد املعـاداة مـن ا ال خيلو ختصيص عيل ,نعم
 بـالوحي ص ومـن علمـه , وقد بينا أن ذلك بسبب ما ذكرناه من شكوى النـاس,علة

 , وإنكار بعـض النـاس إلمامتـه بـل وحماربتـه,من وقوع الفساد والبغي يف زمن خالفته
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 ٤٠٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

  . بحديث الغدير إللزامهم بمواالته ومنارصتهاحتى احتج هو 
مـا  «: ملـا سـأله احلـسن بـن طريـف/ًوهذا موافق متاما لقول اإلمـام العـسكري 

 أراد : قـال? مـن كنـت مـواله فعـيل مـواله: ألمـري املـؤمننيصمعنى قول رسـول اهللا 
  .)١(»رف به حزب اهللا عند الفرقةًبذلك أن جعله علام يع

ــذا احلــسني  ــشاماوه ــول جلــيش ال ــؤمن  «: يق ــل م ــا ويل ك ــون أن علي ًأتعلم
  .)٢(» نعم: قالوا?ومؤمنة

 !?ب وقـاتلوا ابنـه , حتـى بـايعوا غـريه,فهل فهموا من ذلك أنه إما منـصوص
 ..وهكذا

 عىل أهنا وإإلمامية أوردوا يف مصنفاهتم ما يفيد عدم فهم الناس حلديث غدير خم
  : ومن هذه الروايات,اخلالفة العامة للمؤمنني
 مـن كنـت :صما معنى قول النبي  «: قلت لعيل بن احلسني:عن أيب إسحاق قال

 ?)٣(الرواية» ...مواله فعيل مواله
 من :صسألت أبا جعفر حممد بن عيل عن قول النبي  «:وعن أبان بن تغلب قال

 .)٤(»? تسأل عن مثل هذا, سعيد يا أبا: فقال?كنت مواله فعيل مواله
 ما أقامه : فقالت األنصار,ًأنا أشهد عىل النبي أنه أقام عليا «:وعن أيب التيهان قال

 مــا أقامــه إال لــيعلم النــاس أنــه ويل مــن كــان رســول اهللا : وقــال بعــضهم,إال للخالفــة
  .)٥(»مواله

                                                 
 ).٢/١٣٩: (, إثبات اهلداة)٥٠/٢٩٠)(٣٧/٢٢٣: (, البحار)٣/٣٠٣: ( كشف الغمة)١(
 ).٤٤/٣١٨: (, البحار)١٣٥: ( أمايل الصدوق)٢(
 ).٢/٣٤: (, إثبات اهلداة)٣٧/٢٢٣: (, البحار)٦٥: (, معاين األخبار)١٠٧: ( أمايل الصدوق)٣(
 ).٣٧/٢٢٣: (, البحار)٦٦: (معاين األخبار )٤(
 ).٢٨/٢١٣: (, البحار)٤٦٥: ( اخلصال)٥(
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 ٤٠٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,مـن نفـسهأنـا أوىل بكـل مـؤمن  «: قـالص أن النبي ,ويؤكد هذا رواية الصادق
ً مـن تـرك دينـا :ص قول النبـي : قال? ما معنى ذلك: فقيل يل,وعيل أوىل به من بعدي

َّأو ضياعا فعيل َ َ َ ً ومن ترك ماال فلورثته,ً َ َ«)١(.  
 ! فتأمل.. فرغم رصاحة اللفظ إال أنه مل حيمل عىل اخلالفة العامة..فانظر هنا

ملؤمنني عـيل بـن أيب طالـب يـوم ملا أقام رسول اهللا أمري ا «:ًوعن الصادق أيضا قال
ً إين منـزل غـدا ضـحوة , يا حممـد: فقال له, أنزل اهللا تعاىل عىل لسان جربئيل,غدير خم

 فأعلم أصحابك أنه مـن سـقط ذلـك ,ًنجام من السامء يغلب ضوؤه عىل ضوء الشمس
 فجلسوا كلهم كل يف منزلـه , فأعلمهم رسول اهللا,النجم يف داره فهو اخلليفة من بعدك

 فام لبثوا أن سقط النجم يف منزل أمري املؤمنني عيل بن ,توقع أن يسقط النجم يف منزلـهي
  .)٢(»أيب طالب وفاطمة

فكأن واضع هذه الرواية يؤكد ما نحن بـصدده مـن عـدم فهـم مـن حـرض الغـدير 
 ,}من كنت مـواله فعـيل مـواله{ :ص وعرفت معنى قول النبي ,وقد عرفت عددهم

 حتى انتظروا إىل يوم التاسع عرش من ذي احلجة لريوا عـىل ,من أهنا تعني اخلالفة بعده
  .ص فيكون اخلليفة بعد النبي ,دار من سيسقط ذلك النجم

  : وكلها تدل عىل خالف هذا الفهم وإليك املزيد,والروايات يف الباب كثرية
ًيل شـيئا ال تـصنعه بأحـد مـن أصـحاب نراك تـصنع بعـ «: قيل لعمر:عن سامل قال

  .» إنه موالي: فقال?صرسول اهللا 
 اقـض , يا أبا احلسن: فقال عمر,جاء أعرابيان إىل عمر خيتصامن «:وعن الباقر قال

 فوثـب ? هذا يقيض بيننـا, يا أمري املؤمنني: فقال املقيض عليه, فقىض عىل أحدمها.بينهام
                                                 

 ).٢٣٧, ٤/٢٤٠: (, نور الثقلني)٢٧/٢٤٨: (, البحار)١/٤٠٧: ( الكايف)١(
 ).٣٥/٢٨٣: (, البحار)٢/٤٥٢: ( فرات)٢(
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 ٤٠٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 هـذا مـوالي ومـوىل !? وحيك ما تدري مـن هـذا:ال ثم ق,ّإليه عمر فأخذ بتالبيبه ولببه
  .)١(» ومن مل يكن مواله فليس بمؤمن,كل مؤمن

 هل فهم من وثب إىل األعرايب أنه وثب عىل حـق مـن اشـتكى منـه :فاسأل نفسك
 ?األعرايب

 وهل أهنم فهمـوا ممـا كـان مـن ,ولعل أبلغ من هذا كله ذكر ما كان من أهل البيت
 ?قوم هلمشأن الغدير ما ادعاه ال

 أما ترىض أن تكون أخي وأكون :ا قال لعيل صذكر اإلمامية أن رسول اهللا 
 ?)٢(أخاك وتكون وليي ووصيي ووارثي

 ?ً وتكون أمريا أو خليفة عيل:ا أن يقول لعيل صفهل يعني الرسول 
 يا , يا بني هاشم: فقال,ملا فتح رسول اهللا مكة قام عىل الصفا «:وعن الصادق قال

 ,ً إن حممـدا منـا: ال تقولـوا, وإين شـفيق علـيكم, إين رسول اهللا إليكم,طلببني عبد امل
  .)٣(»فواهللا ما أوليائي منكم وال من غريكم إال املتقون

 اشـهدوا يـا مالئكتـي وسـكان :قـال اهللا ليلـة اإلرساء «: قالصوعن رسول اهللا 
ُّساموايت وأريض ومحلة عريش أن عليا وليي وويل رسويل وويل املؤ ُّ   .)٤(»منني بعد رسويلً

 , وعدوك عدوي, ووليي ويل اهللا,إنك وليي{ : أنه قال لعيلصوعن رسول اهللا 
 .}وعدوي عدو اهللا

                                                 
 ).٤٠/١٢٤: ( البحار)١(
 ).٣٧/١٤: (, البحار)٢١١: ( أمايل الطويس)٢(
 ).٢١/١١١: (, البحار)٤: (عة صفات الشي)٣(
 ).١/٣٤٢: (, تفسري فرات)٢٣/٢٨٢: ( البحار)٤(
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 ٤٠٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١(} ووليي ويل اهللا,ووليك وليي{ :ويف رواية
  .فامذا تفهم من هذه النصوص غري املواالة التي هي املحبة

 اهللا يقرئــك , يــا حممــد: وقــال,ّهــبط عــيل جربئيــل{ : قــالصوعــن رســول اهللا 
 , قـد فرضـت الـصالة ووضـعتها عـن املعتـل واملجنـون والـصبي: ويقول لـك,السالم

 وفرضـت , وفرضت احلج ووضعته عن املعتـل,وفرضت الصوم ووضعته عن املسافر
 وفرضت حب عيل بن أيب طالب وفرضت حمبته عىل أهـل ,زكاة ووضعتها عن املعدمال

  .)٢(}ً فلم أعط أحدا رخصة,السامء واألرض
 ومـن عـاداهم ,مـن واالهـم فقـد واالين{ : يف أهـل الكـساءصوعن رسول اهللا 

  .)٣(}فقد عاداين
 السالم عليك يـا : فقالوا,جاء رهط إىل أمري املؤمنني «:وعن رباح بن احلارث قال

 سـمعنا رسـول اهللا يقـول : فقـالوا? كيف أكون موالكم وأنتم قوم عرب: فقال,موالنا
 أبـو : مـنهم, وكان فـيهم نفـر مـن األنـصار, من كنت مواله فعيل مواله:يوم غدير خم

  .)٤(»أيوب األنصاري صاحب رسول اهللا
  .)٥(}أنت أخونا وموالنا{ :ا أنه قال لزيد صوعن رسول اهللا 

 تـدل بوضـوح عـىل ,ًفهذه الروايات التي رسدناها رسدا دون تعليق وغريهـا كثـري
 .معنى املواالة

                                                 
, ٣٣٩, ٣٩/٣٣٧: (, البحـار)١٥٣: (, سـليم بـن قـيس)٣١٠: (, أمايل الـشيخ)١٥, ٢/٥٠: ( اخلصال)١(

٣٥٢.( 
 ).٥٤/٣٨٧)(٤٠/٤٧)(٢٧/١٢٩: (, البحار)١٠١: (, املحترض)١٥٥: (, الفضائل)٢٧: ( الروضة)٢(
 ).٣٥/٢١٠: (, البحار)٢٨٣: (لصدوق أمايل ا)٣(
 ).١٧٧, ٣٧/١٤٨: (, البحار)٤٦: ( العمدة)٤(
 ).٣٧/٣٠٧)(٢٠/٣٧٣: ( البحار)٥(
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 ٤١٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ففيهـا ,ولعل يف ذكرنا للرواية اآلتية كخامتة ملا أسلفناه أبلغ التدليل عىل مقصودنا
  .ًغنى عن كل ما مر
 إن مجيع املـسلمني : إنكم تقولون:إن هارون الرشيد سأل الكاظم «:تقول الرواية
 مـن يكـون لنـا عليــه حـق وال يوصـله إلينـا فلــيس : وإنكـم تقولــون,عبيـدنا وجوارينـا

 ولكـن نـدعي أن , إن الذين زعموا ذلك فقد كـذبوا: فكان مما رد عليه الكاظم.بمسلم
 محلـوا , وهؤالء اجلهال يظنونـه والء امللـك− والء الدين:يعني− لنا والء مجيع اخلالئق
 من كنت مواله فعـيل : ونحن ندعي ذلك لقول النبي يوم غدير خم,دعواهم عىل ذلك

  .)١(» وما كان يطلب بذلك إال والء الدين,مواله
 أن جيعلـك ويل كـل Q سألت اهللا : قال لعيلصوقد ذكر اإلمامية أن رسول اهللا 

  .)٢(ومؤمنة ففعلمؤمن 
 فتحصل لديك من كل مـا مـر بـك االضـطراب الـشديد يف .]ففعل[ :فتدبر قولـه

ً قـد اسـتخدم كالمـا مـبهام ص مما يتناىف مع القول بأن رسول اهللا ,فهم مقصود املواالة ً
  . أنا أفصح العرب: والقائل, وهو الذي أويت جوامع الكلم,لبس عىل الناس أمرهم

 مل يفهــم مــن روايــة الغــدير وال غــري الغــدير أن واليتــه واجبــة اًم إن عليــا ثــ
  :وخالفها كفر وبطالن وهو يقول

 ونعـش بـه مـن , فأنقـذ بـه مـن الـضاللة,ً فـإن اهللا سـبحانه بعـث حممـدا:أما بعد «
 فاسـتخلف النـاس أبـا , ثم قبضه اهللا إليه وقد أدى ما عليـه, ومجع به بعد الفرقة,اهللكة
 وقد وجدنا عليهام أن , فأحسنا السرية وعدال يف األمة,م استخلف أبو بكر عمر ث,بكر

                                                 
 ).٤٨/١٤٧: (, البحار)١٠٧: ( فرج املهموم)١(
 ).٤٠/٢: (, البحار)٨٤: ( االحتجاج)٢(
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 ٤١١  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١(» فغفرنا ذلك هلام,توليا األمر دوننا ونحن آل رسول اهللا وأحق باألمر
ثم إن املسلمني من بعده اسـتخلفوا أمـريين مـنهم صـاحلني  «:ويف موطن آخر قال

  .)٢(»أحييا السرية ومل يعدوا السنة
 وتـوىل عمـر , وسـدد وقـارب واقتـصد,فتوىل أبو بكـر تلـك األمـور «:اموقال فيه

  .)٣(» ميمون النقيبة, فكان مريض السرية,األمر
 من رواية الغدير وال غري الغدير أن واليـة مـن سـبقوه إحـداث امل يفهم عيل 

فعـالم { : فقـال, وإخبـاره لـه بـام يلقـى بعـدهص وهو يتذكر قـول الرسـول ,يف الدين
  .)٤(} عىل اإلحداث يف الدين:ال ق?أقاتلهم

 وهـو ,ً أم التزم التقيـة خوفـا, أمجعنييفهل قاتل األمري أبا بكر وعمر وعثامن 
 أم قال عن واليتهم كام روى , واهللا لو تظاهرت العرب عىل قتايل ملا وليت عنها:القائل
 ?)٥(»ًمد اهللا إال خريافلم أر بح «:القوم

اللهـم إنـك  «: من رواية الغدير وغري الغـدير أنـه إمـام وهـو يقـولاهل فهم 
 , وال التامس يشء من فـضول احلطـام,تعلم أنه مل يكن الذي كان منا منافسة يف سلطان

 , فيأمن املظلومون مـن عبـادك, ونظهر اإلصالح يف بالدك,ولكن لنرد املعامل من دينك
  .»...ة من حدودكوتقام املعطل

                                                 
 ).٥٦٩ −٣٣/٥٦٨: (البحار: ً, وانظر أيضا)٣٢/٤٥٦: ( البحار)١(
 ).٣٣/٥٣٥: ( البحار)٢(
 ).٣٣/٥٦٨: ( البحار)٣(
, وانظـر )٥/٦٩: (, نـور الثقلـني)١/٣٠٠: (, إثبـات اهلـداة)٢٨/٤٨: (, البحار)٥١٣: ( أمايل الطويس)٤(

, ٢٩٧, ٣٢/٢٤٣: (البحــار:  يف الــدينيروايــات أخــرى يف عــدم إحــداث أيب بكــر وعمــر وعــثامن 
٣٠٨, ٣٠٣, ٢٩٩.( 

 ).٤١/٥)(٢٨/٦٧: (, البحار)١/٣٢٣: ( املناقب)٥(
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 ٤١٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــه ال ينبغــي أن يكــون الــوايل عــىل الفــروج والــدماء  «:إىل أن قــال وقــد علمــتم أن
 وال اجلاهـل , فتكـون يف أمـواهلم هنمتـه,واملغانم واألحكـام وإمامـة املـسلمني البخيـل

ً وال احلـائف للـدول فيتخـذ قومـا دون , وال اجلـايف فـيقطعهم بجفائـه,فيضلهم بجهله
 وال املعطل للسنة , احلكم فيذهب باحلقوق ويقف هبا دون املقاطع وال املرتيش يف,قوم

  .)١(»فيهلك األمة
 ومل يقله يف الـشيخني أو ذي النـورين ,يقول هذا عندما اضطربت األمور يف عهده

 واخلـري الـذي رآه يف , والعـدل يف األمـة, إنام قال فيهام ما قال من حسن الـسرية,ي
  .واليتهم

 , الـذي يـروي فيـه الرضـاااإلمامية عن أيب ذر الغفاري ويذكرين هذا برواية 
أبــو ذر صــديق هــذه { : أنــه قــال فيــهص عــن رســول اهللا ,ي عــن عــيل ,عــن آبائــه

ٍ ال يكــن ألحــد عليــك ,اتبــع ســنة صــاحبيك{ :ا وهــو يقــول لعــثامن ,)٢(}األمــة
  .)٣(}كالم

 هـل , أمـا رأيـت رسـول اهللا ورأيـت أبـا بكـر وعمـر!وحيك يـا عـثامن «:ويف رواية
 .)٤(»?هديك كهدهيم

 مـن النـاكثني : أن أبـرأ مـن مخـسةصأمرين رسول اهللا  «:بوقول ابن عباس 
 ومن اخلوارج وهـم أهـل , ومن القاسطني وهم أصحاب الشام,وهم أصحاب اجلمل

 ومـن , ال قـدر: فقـالوا,ن القدرية وهم الذين ضاهوا النصارى يف ديـنهم وم,النهروان
                                                 

 ., من كالم له يبني سبب طلبه احلكم ويصف اإلمام احلق)٢٤١: ( هنج البالغة)١(
 ).٢٢/٤٠٥: (, البحار)٢/٧٠: ( عيون األخبار)٢(
 ).٢٢/٤١٩: ( البحار)٣(
 ).٢٢/٤١٨: ( البحار)٤(
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 ٤١٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١(» اهللا أعلم: فقالوا,املرجئة الذين ضاهوا اليهود يف دينهم
 وهــم الــذين ,ي بــالتربي مــن أيب بكــر وعمــر وعــثامن صفهــل أمــره النبــي 

مـنهم اغتصبوا حق األمري وأتوا بأعظم من أفعـال هـؤالء اخلمـسة الـذين أمـر بـالتربي 
  .بزعم املخالفني

ً أو أن فالنـا ,ص أن خالفة الشيخني خالف هدي النبـي ا مل يفهم عيل :ًأبدا
  .دون آخر أحق باخلالفة من غريه

 وهـو ال يـزال يـردد , ال من الغدير وال غري الغدير أنه أحق باخلالفةامل يفهم 
 D C B A G F E * :ً وهـو يعلـم يقينـا قـول اهللا تعـاىل,القول بكراهيته هلا

P O N M L K J I HQ & ]٣٦:األحزاب[.  
ـــــــه  « ¼ ½ µ º ¶ ¸ ¹´¯ ° ± ² ³ * :وقول

À ¿ ¾ & ]٦٨:القصص[.  
 .]٣١:الزخرف[ & { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ * :وقولـه

أال  «:ً يقـول ملـن جـاءه مبايعـا من الغدير وغريه أنه اإلمام وهواهل فهم عيل 
ًوإن اهللا عامل من فوق سامئه وعرشه أين كنت كارها للوالية عىل أمة حممد حتـى اجتمـع 

ٍ أيام وال ويل األمر من بعدي أقيم عـىل : ألين سمعت رسول اهللا يقول;رأيكم عىل ذلك
كـان  وإن ,ً فـإن كـان عـادال أنجـاه اهللا بعدلـه,حد الرصاط ونـرشت املالئكـة صـحيفته

 ثم هيوي إىل النار فيكون أول مـا يتقيهـا ,ًجائرا انتقض به الرصاط حتى تتزايل مفاصله
 !?)٢(» ولكن ملا اجتمع رأيكم مل يسعني ترككم,به أنفه وحر وجهه

                                                 
 ).٤٢/١٥٢: (, البحار)٣٨: ( الكيش)١(
 ).٢٦, ٣٢/١٧: (, البحار)٧٣٦: ( أمايل الطويس)٢(
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 ٤١٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً من هذه الروايـة أن هنـاك نـصا عـىل مـن يـأيت بعـده − عزيزي القارئ −هل تفهم 
 وهـل مـن جـاء بعـده سـينجيه ?ً أو أن هناك رشوطا جيب أن تتـوفر فيـه فحـسب,ص
 فأحـسنا , ثم استخلف أبو بكر عمـر,فاستخلف الناس أبا بكر «:ا كام قال ,بعدله
 كام يرى من يدعي أنه مـن ,أم سينتقض هبم الرصاط جلورهم»  وعدال يف األمة,السرية
 ?اشيعته 

 وهـو , وغـريه غاصـب هلـذا احلـقQأمل يعلم أنه اخلليفة احلق واملنـصوب مـن اهللا 
نشدتكام اهللا هـل جئـتامين طـائعني للبيعـة ودعومتـاين إليهـا وأنـا  «:ل لطلحة والزبرييقو

فواهللا ما كانت يل يف الوالية رغبة ولكنكم دعومتـوين إليهـا  «:ويف موضع آخر» كاره هلا
 !?)١(» فخفت أن أردكم فتختلف األمة,ومحلتموين عليها

ال حاجـة  «: جاءوا لبيعتـه وهو يقول للمهاجرين واألنصار وقد,أمل يعلم كل هذا
 !?)٢(»يل يف أمركم أنا بمن اخرتتم راض

 فقـال لـه ,ابـسط يـدك للبيعـة «:ويقول لطلحة ملا برز الناس للبيعة عند بيت املـال
 .)٣(» وقد استجمع لك الناس ومل جيتمعوا يل, أنت أحق بذلك مني:طلحة

 أو أن ذلـك إىل اهللا ,فهل كان له االختيار واألمـر يف أن يبـايع هـذا أو يرتكـه لـذاك
 سـيكونون بـذلك أئمـة ي وأن طلحة وقبلـه الـشيخني ,وليس للبرش حق االختيار

 !?ليسوا من اهللا
أتيتمـــوين  «: وهـــو يقـــولص أنـــه منـــصوص مـــن اهللا ورســـوله اأمل يعلـــم 

 فقبـضت يـدي , ودخلـت منـزيل فاسـتخرجتموين, ال حاجة يف ذلك: فقلت,لتبايعوين
                                                 

 ).٥٠, ٣٢/٢١: (, البحار)٧٣٦: (لطويس أمايل ا)١(
 .ًنقال عن الكافية إلبطال توبة اخلاطئة, للمفيد) ٣٢/٣١: ( البحار)٢(
 .ًنقال عن الكافية إلبطال توبة اخلاطئة) ٣٢/٣٢: ( البحار)٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٤١٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــى ــداككتم عــيل حت ــسطتموها وت ــاتيلفب ــل بعــض, ظننــت أنكــم ق  , وأن بعــضكم قات
ً وقـد علـم اهللا سـبحانه أين كنـت كارهـا ,فبايعتموين وأنا غري مرسور بـذلك وال جـذل

 !?)١(»للحكومة بني أمة حممد
 :اأمل يعلم كل ذلك وهو يقول ملا أراده النـاس عـىل البيعـة بعـد مقتـل عـثامن 

 ال تقوم له القلـوب وال ,جوه وألوانً فإنا مستقبلون أمرا له و,دعوين والتمسوا غريي«
 واعلمــوا أين إن , وإن اآلفــاق قــد أغامــت واملحجــة قــد تنكــرت,تثبــت عليــه العقــول

 وإن تركتمـوين , ومل أصغ إىل قول القائـل وعتـب العاتـب,أجبتكم ركبت بكم ما أعلم
ً وأنـا لكـم وزيـرا خـري , ولعيل أسمعكم وأطوعكم ملـن وليتمـوه أمـركم,فأنا كأحدكم

  !?)٢(»ًمني أمريالكم 
 : وهو يقرأ,Q أن اختياره أو اختيار الصحابة خري من اختيار اهللا افهل رأى 

* ³ ² ± ° ¯´¹ ¸ ¶ µ º & ]٦٨:القصص[?! 
إن اهللا خلـق آدم مـن طـني كيـف { : كـام تـروي اإلماميـةصوقد قال رسـول اهللا 

 فجعلنـي , بيتي عـىل مجيـع اخللـق فانتجبنـا إن اهللا اختارين وأهل, وخيتار: ثم قال,يشاء
 ما جعلت : يعني, ما كان هلم اخلرية: ثم قال,الرسول وجعل عيل بن أيب طالب الويص
  .)٣(}للعباد أن خيتاروا ولكن أختار من أشاء

 قـد قـال هلـذا أو ص إن رسـول اهللا : وهـل هـذا إال كمـن يقـول?فهل رأى ذلك
 !? ابسط يدك للنبوة:ذاك

                                                 
 ).٣٢/٦٣: ( البحار)١(
, ٢٣, ٣٢/٨: (, البحارا, من كالم له ملا أراده الناس عىل البيعة بعد قتل عثامن )١٧٨: ( هنج البالغة)٢(

 ).٢/١١٠: (, املناقب)٤١/١١٦)(٣٥
 ).٢٤: (, الطرائف)٣٦/١٦٧: ( البحار)٣(
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 ٤١٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــةواهللا مــا كانــت يل «: هــذا وهــو يقــولافهــل علــم   وال يف , يف اخلالفــة رغب
 !?)١(» ولكنكم دعومتوين إليها ومحلتموين عليها فكرهت خالفكم,الوالية إربة

 هـل ,هل كان يرى خمالفة اهللا الذي اختاره من دون الناس من فوق سبع سموات
 !? وطاعة البرش واجبة,كان يرى خمالفته جائزة

 ثــم ,وها فقبــضتها ومــددمت,وبــسطتم يــدي فكففتهــا «:هــل علــم هــذا عنــدما قــال
 , حتـى انقطعـت النعـل,تداككتم عـيل تـداكك اإلبـل اهلـيم عـىل حياضـها يـوم وردهـا

 !?)٢(ً واصفا بيعته باخلالفةاإىل آخر ما قاله » .. ووطيء الضعيف,وسقط الرداء
ــايعهم حتــى ,إين مل أرد النــاس حتــى أرادوين «:هــل علــم هــذا وهــو يقــول  ومل أب

  .)٣(»أكرهوين
 إن أنا مل أجبهم إىل : وقلت,أيت ذلك منكم رويت يف أمري وأمركمفلام ر «:وقال

 !?)٤(»ًالقيام بأمرهم مل يصيبوا أحدا يقوم فيهم مقامي ويعدل فيهم عديل
 حتـى ,ً وهو ال يزال يردد ويقول بكراهته ألمر لواله ملا خلـق اهللا شـيئا..هل وهل

 , ال قيمـة هلـا: فقـال?ما قيمة هذه النعل «: وقد رآه خيصف نعلهاقال البن عباس 
  .)٥(» واهللا هلي أحب إيل من إمرتكم:فقال

ــن  ــدا مل يك ــصوص اًأب ــك الن ــن تل ــستمدة م ــه م ــرشوعية خالفت ــرى أن م  ي

                                                 
 ).٥٠, ٣٢/٣٠: (, البحار)٣٩٧: (, هنج البالغة)٧٤٠: ( أمايل الطويس)١(
) = = ٣٣/٥٦٩)(٩٨, ٧٨, ٣٢/٣٤:(البحـار: ً, وانظرأيـضا)٣٢/٥١: (, البحار)٤٣٠: ( هنج البالغة)٢(

 ).١٦١: (, االحتجاج)١٣٠: (, اإلرشاد)٢/٣٧٥: (املناقب
 ).١/٢٣٨: (, كشف الغمة)١٣٥, ١٢٦, ٣٢/١٢٠: (, البحار)٢/٣٧: ( املناقب)٣(
 ).٣٢/٣٨٧: (, البحار)١٣٩: ( اإلرشاد)٤(
 ).١٣٢: (, اإلرشاد)١١٣, ٣٢/٧٦: ( البحار)٥(
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 ٤١٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وأنه لو كان من ذلك يشء حق لقاتل عليها حتى لـو تظـاهرت العـرب كلهـا ,ًاملزعومة
 .عليه

الـذي أقـره بل كان يرى أن رشعية خالفتـه إنـام هـي مـستمدة مـن مبـدأ الـشورى 
  . هبديه وسنتهصالقرآن وأكده الرسول 

من جـاءكم يريـد أن يفـرق { : قالص إن رسول اهللا :اكيف ال وهو القائل 
 قـد أذن Q فـإن اهللا , ويتـوىل مـن غـري مـشورة فـاقتلوه, ويغصب األمة أمرهـا,اجلامعة
  .)١(}ذلك

إن النـاس تبـع املهـاجرين واألنـصار وهـم شـهود للمـسلمني يف  «:ويقول ملعاوية
 ولـست أسـتحل أن أدع رضب , فرضـوا يب وبـايعوين,البالد عىل والهتم وأمراء دينهم

  .معاوية حيكم عىل هذه األمة ويركبهم ويشق عصاهم
 فـام بـال مـن هـو ههنـا مـن املهـاجرين , لـيس كـام يقـول:معاوية ذلك قالفلام بلغ 

ُ وحيكم:ا فقال ?واألنصار مل يدخلوا يف هذا األمر َ  , هذا للبدريني دون الـصحابة!ْ
 فـال يغـرنكم , أو قـد أقـام وريض,وليس يف األرض بدري إال وقد بـايعني وهـو معـي

  .)٢(»معاوية من أنفسكم ودينكم
 ألنـه بـايعني ;إن بيعتي لزمتك باملدينة وأنت بالشام «:ٍموطن آخروقال ملعاوية يف 

 فلـم يكـن للـشاهد أن ,القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثامن عىل ما بـايعوهم عليـه
 فـإن اجتمعـوا عـىل ; وإنـام الـشورى للمهـاجرين واألنـصار, وال للغائب أن يرد,خيتار

ًرجل وسموه إماما كان ذلك هللا رضـا  عـن أمـرهم خـارج بطعـن أو بدعـة  فـإن خـرج,ً

                                                 
 ).٢/٦٧: ( عيون األخبار)١(
 ).٣٢/٤٥٠: ( البحار)٢(
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 ٤١٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وواله اهللا مـا تـوىل , فإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل املؤمنني,ردوه إىل ما خرج منه
  .)١(»ًويصليه جهنم وساءت مصريا

  .ً عىل رجل هو رضا هللايفهو يرى إمجاع املهاجرين واألنصار 
ــال ــه دون رضــاهم كــام ق ــرى بيعت ــل وال ي ــي ال تكــون إ «:ب ال عــن رضــا إن بيعت

  .)٢(»املسلمني ويف مأل ومجاعة
  .)٣(»وما كان اهللا ليجعلهم عىل ضالل وال يرضهبم بعمى «:اوهو القائل 

إن بيعتي باملدينة لزمتك وأنـت بالـشام كـام لزمتـك بيعـة  «:وقال له يف موطن آخر
نـة  وكـام لزمـت يزيـد أخـاك بيعـة عمـر باملدي,عثامن باملدينة وأنت أمري لعمر عىل الشام

 .وهو أمري أليب بكر عىل الشام
 فإنام هي بيعـة واحـدة , إن بيعتي مل تصح ألن أهل الشام مل يدخلوا فيها:أما قولك

 واخلـارج منهـا , وال يـستأنف فيهـا اخليـار,تلزم احلارض والغائب ال يستثنى فيها النظر
  .)٤(» واملروي فيها مداهن,طاعن

قــاء الــذين ال حتــل هلــم اخلالفــة وال واعلــم أنــك مــن أبنــاء الطل «:وكــان يقــول لــه
  .)٥(»يعرض فيهم الشورى

هـذا مـا  «:وكذلك قال ابنـه احلـسن ملعاويـة يف كتـاب الـصلح الـذي اسـتقر بيـنهام
 صـاحله عـىل أن يـسلم :صالح عليه احلسن بن عيل بن أيب طالب معاوية بـن أيب سـفيان

                                                 
 ).١/٥٥١: (, نور الثقلني)٤٤٦: (هنج البالغة: ً, وانظر أيضا)٣٣/٧٦()٣٢/٣٦٨: ( البحار)١(
 ).٣٢/٢٣: ( البحار)٢(
 ).٤/٩٤: (, هنج السعادة)٤/٣٥٦: (, رشح النهج للبحراين)٣٣/٧٨)(٣٢/٣٨٠: ( البحار)٣(
 ).٨٢, ٣٣/٨١: ( البحار)٤(
 ).٣٣/٧٨)(٣٢/٥٧٠: (, البحار)٢/٣٤٩: ( املناقب)٥(
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 ٤١٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وسـرية صة رسـوله  عـىل أن يعمـل فـيهم بكتـاب اهللا وسـن,إليه واليـة أمـر املـسلمني
 بـل ,ً وليس ملعاوية بن أيب سفيان أن يعهـد إىل أحـد مـن بعـده عهـدا,اخللفاء الراشدين

  .)١(»يكون األمر من بعده شورى بني املسلمني
 قـد ص ورسـوله Q يـرون أن اهللا بفهل ترى بعد كل هذا أن األمري أو ابنـه 

رشعيــة إمــامتهم  أو أهنــم يقــررون مبــدأ الــشورى وبــه يــستمدون ,بنــصا علــيهام 
 وهـم ,ُللمؤمنني دون أن يتطرقوا إىل ذكر أي نص من تلك النصوص التي زعمت هلـم

 ويف موطن هـم بـأمس احلاجـة فيـه إىل ذكـر نـص مـن تلـك ,يف تلك احلال من اخلالف
 لريد به عىل معاوية الذي احـتج عليـه بعـدم اجـتامع أهـل الـشام ,النصوص لو وجدت

 ?عليه
 مـا , ليس الختيار أهل الشام أو بيعتهم شأن أو قيمـة:ً مثالافهل قال له عيل 

 دلل عىل بيعته باجتامع أهل ا أو أنه ? قد نصا عىل إمامتيص ورسوله Qدام اهللا 
 , والفـاروق, حتى مل ير رشعية خلالفته إال بقياس ذلك عىل بيعـة الـصديق,املدينة عليه

 , كانوا خلفـاء راشـدين وأهنم,ً وأن بيعتهم كانت هللا رضا, أمجعنييوذي النورين 
  . ال أهنم مغتصبون حلق غريهم,يستحقون أن يدعوا من جاء بعدهم باالقتداء هبم

 .]١٥٩:آل عمران[ & `[ ^ _ * : بمنهج القرآن الكريماوأكد إقراره 
  .]٣٨:الشورى[ & p o n * :و

 فــإن ,إنـام الــشورى للمهـاجرين واألنـصار« :الـذا فـال عجـب مــن أن يـردد 
ًاجتمعوا عىل رجل وسموه إماما كان ذلك هللا رضا ً«.  

−وما كان اهللا ليجعلهم  «:وال عجب من أن يقول ملعاوية يف املهاجرين واألنصار
                                                 

 ).٤٤/٦٥: (, البحار)٢/١٤٥: ( كشف الغمة)١(
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 ٤٢٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١(» عىل ضاللة وال يرضهبم بالعمى− ليجمعهم:ويف لفظ
 أن تزعمـوا أين أخطـأت فـإن أبيـتم إال «:ويقول للخوارج وقـد خطئـوه وضـللوه

 ?)٢(» بضاليلصوضللت فلم تضللون عامة أمة حممد 
ــو  ــف ال وه ــد ســمع رســول اهللا اكي ــولص ق ــي عــىل { : يق ــع أمت ال جتتم

  .)٣(}ضاللة
أما اإلمجاع املدعى عىل انتخاب أيب بكـر يـوم الـسقيفة ثـم ( :هذا الطـاعنثم يقول 

 إذ كيـف يكـون اإلمجـاع وقـد , فإنـه دعـوى بـدون دليـل,بعد ذلـك يف املـسجدمبايعته 
ّختلف عن البيعة عيل والعبـاس وسـائر بنـي هاشـم كـام ختلـف أسـامة بـن زيـد والـزبري  ّ
وسلامن الفاريس وأبو ذر الغفاري واملقـداد بـن األسـود وعـامر بـن يـارس وحذيقـة بـن 

ُرباء بن عازب وأيب بـن كعـب وسـهل اليامن وخزيمة بن ثابت وأبو بريدة األسلمي وال
بن حنيف وسعد بن عبادة وقيس بن سعد وأبو أيـوب األنـصاري وجـابر بـن عبـد اهللا 

 عـىل أنـه لـو ? فأين اإلمجـاع املزعـوم يـا عبـاد اهللا.وخالد بن سعيد وغري هؤالء كثريون
ًكان عيل بن أيب طالب وحده ختلف عن البيعة لكان ذلك كافيا للطعن يف ذلك اإلمجـ اع ّ

إذ أنه املرشح الوحيد للخالفة من قبل الرسول عىل فرض عـدم وجـود الـنص املبـارش 
  ).عليه

 تاريخ ابـن ,ُّثم يعزو ختلف من ذكرهم عن بيعة أيب بكر إىل املصادر التالية الطربي
 ومل ?! وكل مـن ذكـر بيعـة أيب بكـر, االستيعاب, تاريخ اخلميس, تاريخ اخللفاء,األثري

  ??! الصفحة يف أي من املصادر السابقةيرش إىل اجلزء أو
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
 ).٣٣/٣٧٣: ( البحار)٢(
ـــوب)٤٥٠: ( االحتجـــاج)٣( , ١٦/٣٥٠) (٦٨, ٥/٢٠) (٢/٢٢٥: (, البحـــار)٢/٢٢٥: (, إرشـــاد القل

٤٤/٣٦) (٣٩٩.( 
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 ٤٢١  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :فأقول
ّ واهللا الذي رفع الساموات ووضع األرض لو كان الكذب يتكلم لتربأ من هذا −١

ــا هــذه املــصادر مل نجــد يف أي منهــا مــا ادعــاه مــن عــدم مبايعــة ,ّالكــذاب ّ فلــو راجعن
الطـربي  فبالنـسبة للمـصدر األول وهـو تـاريخ ,املذكورين للخليفـة أيب بكـر الـصديق

املجلــد الثــاين عنــوان حــديث الــسقيفة يــسوق الطــربي عــدة روايــات بعــضها صــحيح 
 فذكر حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وهو حـديث ,والبعض اآلخر ضعيف

 : أن عمر بن اخلطاب قام عىل املنرب خيطب الناس لـريد عـىل مـن يقـول...{طويل وفيه 
 : فـذكر يف مجلـة احلـديث قـصة الـسقيفة قولـه}ًلو مات أمري املؤمنني لقد بايعـت فالنـا

ً أن عليا والزبري ومـن معهـام ختلفـوا عنـا يف صّوأنه كان من خربنا حني توىف اهللا نبيه (
 فقلـت , واجتمـع املهـاجرون إىل أيب بكـر,نـصار بأرسهـا وختلفت عنـا األ,بيت فاطمة
 فلقينـا رجـالن , فانطلقنـا نـؤمهم, انطلق بنا إىل إخواننا هـؤالء مـن األنـصار:أليب بكر

 نريـد إخواننـا : فقلنـا? أين تريدون يـا معـرش املهـاجرين: فقاال,ًصاحلان قد شهدا بدرا
 : قـال, واهللا لنـأتينهم: فقلنـا. فارجعوا فاقضوا أمـركم بيـنكم:قاال.هؤالء من األنصار

ِّ وإذا بـني أظهـرهم رجـل مزمـل: قـال.فأتيناهم وهم جمتمعون يف سقيفة بنـي سـاعدة َُّ, 
 فقـام رجـل , وجـع: قالوا? ما شأنه: فقلت, سعد بن عبادة: قالوا? من هذا: قلت:قال

 وأنـتم معـرش قـريش , أما بعد فنحن األنـصار وكتيبـة اإلسـالم: وقال,منهم فحمد اهللا
 فلـام رأيـتهم يريـدون أن خيتزلونـا مـن : قال,ّ وقد دفت إلينا من قومكم دافة,ُرهط نبينا

ً وقد كنت زورت يف نفـيس مقالـة أقـدمها بـني يـدي أيب بكـر. ويغصبونا األمر,أصلنا ّ, 
 , فلـام أردت أن أتكلـم, وكان هـو أوقـر منـي وأحلـم,ّوقد كنت أداري منه بعض احلد

ً فام تـرك شـيئا كنـت , فقام فحمد اهللا وأثنى عليه,صيه فكرهت أن أع. عىل رسلك:قال
 أمـا بعـد : وقـال. إال قد جاء به أو بأحسن منه,ّزورت يف نفيس أن أتكلم به لو تكلمت
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 ٤٢٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ٌ فـإنكم ال تـذكرون مـنكم فـضال إال وأنـتم لـه أهـل,يا معرش األنصار ً ّ وإن العـرب ال ,ُ
ًعـرب دارا ونـسبا وهـم أوسـط ال,ّتعرف هذا األمـر إال هلـذا احلـي مـن قـريش  ولكـن ,ً

 فأخـذ بيـدي وبيـد أيب عبيـدة بـن . فبايعوا أهيام شئتم,رضيت لكم أحد هذين الرجلني
َّ إن كنت ألقدم فتـرضب ,ً وإين واهللا ما كرهت من كالمه شيئا غري هذه الكلمة.اجلراح

َّعنقي فيام ال يقربني إىل إثم أحب إيل من أن أؤمر عىل قوم فيهم أبو بكر َّ  قـىض أبـو  فلام.ُّّ
ُ أنـا جـذيلها املحنـك:ٌ قام منهم رجـل فقـال,بكر كالمه ُ َّ وعـذيقها املرجـب,ُ ُ ُ  منـا أمـري ,ُ

 فلـام أشـفقت , فارتفعـت األصـوات وكثـر اللغـط: قـال,ومنكم أمري يـا معـرش قـريش
 , فبسط يده فبايعتـه وبايعـه املهـاجرون, ابسط يدك أبايعك: قلت أليب بكر,االختالف

 قال عمـرو : ثم ساق الطربي األثر عن الوليد بن مجيع الزهري قال...)وبايعه األنصار
 فمتى بويع : قال, نعم: قال?صأشهدت وفاة رسول اهللا ( :بن حريث لسعيد بن زيد

 . كرهوا أن يبقوا بعض يـوم وليـسوا يف مجاعـةص يوم مات رسول اهللا : قال?أبو بكر
 Q لـوال أن اهللا ,ّكـاد أن يرتـدٌّ ال إال مرتـد أو مـن قـد : قـال?ٌ فخـالف عليـه أحـد:قال

 تتـابع املهـاجرون , ال: قـال? فهل قعد أحـد مـن املهـاجرين: قال,ينقذهم من األنصار
ّكـان عـيل يف ( : ثم ساق رواية حبيب بن أيب ثابت قـال) من غري أن يدعوهم,عىل بيعته

 ,رداء فخرج يف قميص مـا عليـه إزار وال , قد جلس أبو بكر للبيعة:بيته إذا أيت فقيل له
 , ثم جلس إليه وبعث إىل ثوبه فأتـاه فتجللـه, حتى بايعه, كراهية أن يبطئ عنها,ًعجال

 ثم ساق الطربي بعد ذلك احلديث الـذي أخرجـه البخـاري مـن مبايعـة ,)ولزم جملسه
ً وأخريا ساق رواية أنس بن مالك يف بيعـة أيب بكـر بيعـة .ّعيل أليب بكر بعد وفاة فاطمة

 .)١(فة ومل يذكر بعدها أي يشء آخرعامة بعد بيعة السقي

                                                 
 ).٢٣٦−٢/٢٣٥(تاريخ الطربي :  انظر)١(
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 ٤٢٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بـشأن ختلـف الطـاعنوأما كتاب تاريخ ابن األثري فال يوجد فيه ذكر ملا ادعاه هذا 
 ! وأرضـاهااملذكورين عن بيعة أيب بكر ففي باب حديث السقيفة وخالفة أيب بكر 

عه ّذكر حديث السقيفة ورواية مبايعة عيل بن أيب طالب أليب بكر يف أول األمر عند سام
والصحيح أن أمري املؤمنني مـا بـايع إال بعـد سـتة أشـهر ثـم ( :بالبيعة ثم قال ابن األثري

حديث ابن عباس يف خالفة عمر بن اخلطاب وصعوده املنرب وذكره البيعـة الـذي سـبق 
 ثم ذكر رواية أبو عمـرة األنـصاري يف اجـتامع الـسقيفة الطويلـة وخالصـتها ,)١()ذكره

ّ وأثبـت مبايعـة عـيل وبنـي هاشـم أليب بكـر بعـد وفـاة ,أيب بكـراجتامع الناس عىل بيعة 
 فهـذا هـو ,ّ وقد بينت ضعف هذه الرواية وخمالفتها للرواية الصحيحة والواقـع,فاطمة

 !ًما ذكره ابن األثري يف تارخيه ومل يذكر أبدا ما ادعاه هذا املنصف
 ال نبحـث فيـه ّوأما بالنسبة لكتاب تاريخ اخللفاء املنـسوب البـن قتيبـة فحـري أن

 :ً وثالثـا,ًوالكتب املعتمدة قد نقلنا قـوهلم ثانيـاً للشك يف نسبته عىل أقل تقدير هذا أوال
 .لصفحة لنرجع إليهاهذا الطاعن امل حيدد 

 .وأما تاريخ اخلميس فلم أجده مع األسف الشديد
وأما كتاب االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب فقـد سـاق فيـه املؤلـف 

ّ فقد أورد روايـة النـزال بـن سـربة عـن ,ألدلة عىل خالفته أكثر من أي مطبوع آخرمن ا ّ
 وروى حممد ابن احلنيفيـة وعبـد .» ثم عمر,خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر «:ّعيل قال

ّ وثنـى ,صسـبق رسـول هللا  «: يقـولاّ وكان عيل .ّخري وأبو جحيفة عن عيل مثله
ُ سمعت : وقال عبد خري.»ّتنة يعفو اهللا فيها عمن يشاءّ ثم حفتنا ف,ّ وثلث عمر,أبو بكر

 وروينا عن عبـد اهللا بـن .» كان أول من مجع بني اللوحني,رحم اهللا أبا بكر «:ًعليا يقول
 أرمحـه بنـا وأحنـاه ,ُولينا أبو بكر فخـري خليفـة «:جعفر بن أيب طالب من وجوه أنه قال
                                                 

 ).٢/٣٢٥( الكامل يف التاريخ )١(
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 ٤٢٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وســاق ,»ة فــضلهام مــن الــسنةُّحــب أيب بكــر وعمــر ومعرفــ «: وقــال مــرسوق.»علينــا
 قـال رسـول اهللا : يف طلبه أن يؤم الناس وذكر حديث حذيفة قالصحديث الرسول 

 ومتـسكوا بعهـد , واهتدوا هبدي عـامر,اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر{ :ص
 .)١(}ابن أم عبد

 وبويـع لـه باخلالفـة يف اليـوم الـذي مـات فيـه رسـول اهللا (.. :ثم قال ابن عبد الرب
 , ثم بويـع البيعـة العامـة يـوم الثالثـاء مـن بعـد ذلـك اليـوم, يف سقيفة بني ساعدةص

 ثم بايعوه بعد , وفرقة من قريش, وطائفة من اخلزرج,ّوختلف عن بيعته سعد بن عبادة
ٌ إنه مل يتخلف عن بيعته يومئذ أحد من قريش:وقيل .غري سعد ّ إنـه ختلـف عنـه : وقيل,ّ
 وقـد . ثـم بـايعوه بعـد, وخالد بن سعيد بن العاص, وطلحة, والزبري, عيل:من قريش

ُ ثـم مل يـزل سـامعا مطيعـا لـه يثنـي عليــه ,ً إن عليـا مل يبايعـه إال بعـد مـوت فاطمـة:قيـل ً ً
كان رجوع األنصار يوم سقيفة بني ساعدة ( :ود وساق عن عبد اهللا بن مسع).ّويفضله

 أمـر أبـا ص هـل تعلمـون أن رسـول اهللا , أنشدتكم باهللا:بكالم قاله عمر بن اخلطاب
ُ فـأيكم تطيـب نفـسه أن يزيلـه عـن مقـام : قال. اللهم نعم: قالوا?بكر أن يصيل بالناس
 وروى احلـسن . ونـستغفر اهللا, كلنـا ال تطيـب نفـسه: فقالوا?صأقامه فيه رسول اهللا 

 مـرض ص إن رسـول اهللا :ّ قال يل عيل بن أيب طالب:البرصي عن قيس بن عبادة قال
 فلـام قـبض رسـول اهللا ,ُ مروا أبا بكـر يـصيل بالنـاس:ًليايل وأياما ينادي بالصالة فيقول

َ نظرت فإذا الصالة علم اإلسالمص  فرضينا لدنيانا مـن ريض رسـول , وقوام الدين,َ
 . فهذا الذي ذكره ابن عبد الرب يف كتابه,)٢()ايعنا أبا بكر فب, لدينناصاهللا 

 مـاذا بعـد احلـق إال :فأقول ملن يبحـث عـن احلـق الواضـح مـن الكـذب الفاضـح
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
 ). وما بعدها٢/٢٤٣( االستيعاب )٢(
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 ٤٢٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ فهذه يا طالب احلق املراجـع التـي سـاقها هـذا الطـاعن ليثبـت ختلـف هـؤالء ,الضالل
 السقيفة والبيعة العامة الصحابة عن بيعة أيب بكر والتي جتمع عىل بيعة املسلمني له بيعة

 من مجيع الناس
 وكـل مـن ...وال يكتفي هذا الطاعن بذلك فيقول باهلامش بعـدما يـذكر املراجـع

 ال يوجد كتـاب يتعـرض للبيعـة إال ويثبـت صـحة بيعتـه : بل أقول?!ذكر بيعة أيب بكر
وبيعة الصحابة باإلضافة لعيل وبنـي هاشـم بـل وكتـب اإلماميـة االثنـي عـرشية تثبـت 

  .ًك أيضاذل
ــا بكــر عــىل −٢ ــايعوا أب ً ولــو فرضــنا جــدال أن هــؤالء الــصحابة املــذكورون مل يب
 ولكـن يكفـي ,ً فهذا أيضا ال يقدح يف البيعة ألهنا ال حتتاج إىل إمجاع كل الناس,اخلالفة

 وهـذا مـا اتفـق عليـه أهـل ,موافقة أهل الشوكة واجلمهور الذي يقام هبـم أمـر اخلالفـة
  .العلم

ّأما البيعة فقد اتفق العلامء عىل أنه ال يشرتط لـصحتها مبايعـة كـل ( :ييقول النوو
 وإنام يشرتط مبايعة مـن تيـرس إمجـاعهم مـن العلـامء , وال كل أهل احلل والعقد,الناس

ّ العذر لعيل يف ختلفه مـع مـا اعتـذر هـو بـه أنـه : وقال املازري,والرؤساء ووجوه الناس
 وال يلـزم مـن , احلل والعقد وال جيب االسـتيعابيكفي يف بيعة اإلمام أن يقع من أهل

 بل يكفي التزام طاعتـه واالنقيـاد لـه بـأن ال ,كل أحد أن حيرض عنده ويضع يده يف يده
ّ وهذا كان حـال عـيل مل يقـع منـه إال التـأخر عـن احلـضور ,ّخيالفه وال يشق العصا عليه

  .)١() وقد ذكرت سبب ذلك,عند أيب بكر
بأنه ال يشرتط يف اخلالفة إال اتفاق أهل الـشوكة ( :ن تيميةويقول شيخ اإلسالم اب

                                                 
 ).١٢/٧٧( رشح النووي عىل صحيح مسلم )١(
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 ٤٢٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١() بحيث يمكن أن يقام هبم مقاصد اإلمامة,واجلمهور الذين يقام هبم األمر
بل وهذا عيل نفسه يقول بام ذكره عنـه الـرشيف الـرىض يف كتابـه احلجـة لإلماميـة 

َّعامة الناس فام إىل ذلـك ّهنج البالغة لعمري لئن كانت اإلمامة ال تنعقد حتى حيرضها 
 ولــيس للــشاهد أن يرجــع وال , ولكــن أهلهــا حيكمــون عــىل مــن غــاب عنهــا,!!ســبيل

 والسبب يف اتفـاق العلـامء عـىل !... فانظر أهيا القارئ للحق الواضح!للغائب أن خيتار
ّذلك ألنه لو اعترب ختلف الواحد أو االثنني أو الفئة القليلة من النـاس قـدح يف اإلمجـاع 

ّن نستطيع أن نثبت إمجاعا أبدا ألنه قد يتخلف اإلنسان هلوى يف نفسه أو لسبب غـري فل ً ً
  !? فإذا كان األمر كذلك فكيف سنجمع عىل إمام بعينه, أو ألي أمر آخر,ّمسوغ

 إن إمجاع األمة عىل خالفة أيب بكر كان أعظم مـن اجـتامعهم :ًوجيب أن يقال أيضا
 والثلث اآلخر ,ًأو أقل أو أكثر مل يبايعوا عليا بل قاتلوه فإن ثلث األمة ,ّعىل مبايعة عيل
 ومنهم من , والذين مل يبايعوه منهم من قاتلهم,ً وفيهم من مل يبايعه أيضا,مل يقاتلوا معه
 كـان القـدح يف , فإن جاز القدح يف اإلمامة بتخلف بعض األمـة عـن البيعـة,مل يقاتلهم

 .ّإمامة عيل أوىل بكثري
 بايعه أهل الشوكة واجلمهور ونحو ذلـك : أو قيل,األمة مل تقاتله مجهور :وإن قيل

ّ بـأن الـنص عـىل عـيل الطـاعن وإن ادعـى هـذا ,ْكان هذا يف حق أيب بكـر أوىل وأحـرى ّ
ّ أدلتك قد أثبت أهنا ليست حجة باإلضافة إىل أن األدلة عـىل : فأقول له,باخلالفة ظاهر ُّ

 وعىل ذلك يظهـر لـدينا هتافـت قـول ,رخالفة أيب بكر أصح وأقوى وأعظم من أن تنك
ً عىل أنه لو كان عيل وحده ختلـف عـن البيعـة لكـان ذلـك كافيـا للطعـن يف هذا الطاعن ّ ّ

  ?!ذلك اإلمجاع فرحم اهللا اإلمجاع وأهله

                                                 
 ).٨/٣٣٦( منهاج السنة )١(
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 ٤٢٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

وإنام كانت بيعة أيب بكر مـن غـري مـشورة بـل وقعـت عـىل حـني ( :ثم يتابع فيقول
د منهم كام يسميهم علامء املسلمني إذ كانوا ًغفلة من الناس وخصوصا أويل احلل والعق

ُ وقد فوجئ سكان املدينة املنكوبة بموت نبيهم ومحل ,مشغولني بتجهيز الرسول ودفنه
 كام يشعرنا بذلك هتديـدهم بحـرق بيـت فاطمـة إن مل .ًالناس عىل البيعة بعد ذلك قهرا

البيعة كانـت باملـشورة ّخيرج املتخلفون عن البيعة فكيف جيوز لنا بعد هذا أن نقول بأن 
 ).?وباإلمجاع

  :فأقول وباهللا التوفيق
 إذا كانت بيعة أيب بكر وقعت من غري مشورة وعىل حـني غفلـة مـن املـسلمني −١

ّ بني قوله هذا وقوله قبال أن بعضا من الصحابة قد ختلفوا عن هذا الطاعنّفكيف يوفق  ً ً
 إن البيعـة وقعـت مـن غـري :قـول ثـم ي!? فهل كان املسلمون هم الفئـة القليلـة!?البيعة

أهنا وقعت هذا الطاعن  فكيف حدث ذلك وقد أثبتنا من مصادر ,مشورة من املسلمني
  !? وبويع أبو بكر يف السقيفة ويف البيعة العامة من الناس,عن مشورة من املسلمني

 وقد فـوجئ سـكان املدينـة املنكوبـة بمـوت نبـيهم ومحلـوا النـاس عـىل : يقول−٢
  ?!?ًذلك قهراالبيعة بعد 

 فكيـف ?! أبـو بكـر وعمـر?ً من محل سكان املدينة عىل البيعـة قهـرا...سبحان اهللا
 أم سـاندهتم قطاعـات احلـرس اجلمهـوري أم ? فهـل قاتلـت معهـام املالئكـة?قهروهم

ّ عــيل بــن أيب طالــب املنــصوص عليــه ! يــا اهللا!?? أم حــرس الثــورة...?رسايــا الــدفاع
 وســكان املدينــة مل , وأهــل احلــل والعقــد والوجهــاء,باخلالفــة بــالنص الواضــح اجلــيل

 ومـع ذلـك اسـتطاع أن ,ّيستطيعوا إيقاف بيعة أيب بكر بمساندة القلة القليلة التـي معـه
 فمبايعـة األمـة للخليفـة أيب بكـر أكـرب مـن أن ?يصبح اخلليفة رغـم معارضـة األمـة لـه

  .تنكر
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 ٤٢٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 لإذا احتاج النهار إىل دلي    فهل يصح يف األذهان يشء 
 فهـذا إمـام الـشيعة االثنـي ,فهاهم الـشيعة االثنـي عـرشية يؤكـدون هـذه احلقيقـة

 فـصار (... :عرشية احلسن بن موسى النوبختي يؤكد ذلك يف كتابه فرق الشيعة فيقول
مع أيب بكر السواد األعظـم واجلمهـور األكثـر فلبثـوا معـه ومـع عمـر جمتمعـني علـيهام 

 .)١()راضني هبام
ي أحد كبار الشيعة االثني عرشية يورد قول عيل بن أيب طالـب وهذا إبراهيم الثقف

 فـام راعنـي إال انثيـال النـاس عـىل أيب بكـر ... «: يف جزء من رسالة له ألصـحابها
 انـصباهبم مـن : أي, ثم يرشح حمقق الكتاب انثيال الناس.)٢(»..وإجفاهلم إليه ليبايعوه

  )٣(! اإلرساع: اإلجفال:ال املجليس ق: ويقول! عىل أيب بكر,كل وجه كام ينثال الرتاب
 وهـو أن , بعد كل ذلك ليكتشف ما غاب عن الـسنة والـشيعةهذا الطاعنثم يأيت 

  ?!ًأبا بكر وعمر محلوا الناس عىل البيعة قهرا
  .فسيأيت بيانه إن شاء اهللا أما قوله عن حرق بيت فاطمة −٣

كانـت فلتـة وقـى اهللا وقد شهد عمر بن اخلطاب نفسه بأن تلك البيعـة ( :ثم يقـول
 فمن دعا إىل مثلها فـال بيعـة : أو قال, فمن عاد إىل مثلها فاقتلوه: وقال,ّاملسلمني رشها
 ).له وال ملن بايعه

 بـل وردت ,مل ترد الرواية عن عمر هبذا السياق ال يف البخاري وال يف غـريه :أقول
ريد شبهة أثارها فالن ًأن عمر قام خطيبا يف املدينة ل{ :يف حديث طويل رواه ابن عباس

ً ثم ألنه بلغني أن قائال منكم يقول...من الناس وكان مما قال  واهللا لـو قـد مـات عمـر :ّ
                                                 

 ).٢٤−٢٣ص( فرق الشيعة )١(
 ).١/٣٠٥( الغارات )٢(
 ).١/٣٠٦( املصدر السابق )٣(
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 ٤٢٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أال وإهنـا قـد , إنام كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت: فال يغرتن امرؤ أن يقول,ًبايعت فالنا
َّكانت كذلك ولكن وقى اهللا رشها ُ وليس فيكم من تقطع األعناق إليـه مثـ,َ ُ  ,ل أيب بكـرُ

ًمن بايع رجال مـن غـري مـشورة مـن املـسلمني فـال يبـايع هـو وال الـذي بايعـه تغـرة أن  َّ ُ ً
 وهكـذا وقعـت , فجأة دون استعداد هلـا: ومعنى قول عمر أهنا كانت فلتة أي)١(}ُيقتال

 , فتنتهـا: أي,بيعة أيب بكـر فجـأة مـن دون أن يـستعدوا أو يتهيئـوا هلـا فـوقى اهللا رشهـا
ُ وليس فـيكم مـن تقطـع األعنـاق إليـه مثـل أيب بكـر, مبارشة:لل لذلك بقولهوع  : أي,ُ

 واجـتامع النـاس , فاألدلة عليه واضـحة,ليس فيكم من يصل إىل منزلة أيب بكر وفضله
 .إليه ال حيوزها أحد
يريد أن السابق منكم الذي ال يلحق يف الفضل ال يصل إىل منزلـة ( :يقول اخلطايب

ًطمع أحد أن يقع لـه مثـل مـا وقـع أليب بكـر مـن املبايعـة لـه أوال يف املـأل  فال ي,أيب بكر
 فلـم ,اليسري ثم اجـتامع النـاس عليـه وعـدم اخـتالفهم عليـه ملـا حتققـوا مـن اسـتحقاقه

 .)٢() وليس غريه يف ذلك مثله,حيتاجوا يف أمره إىل نظر وال إىل مشاورة أخرى
 لـو مـات عمـر : أحـدهم قـد قـالّ ألنه علـم أن;وبالطبع كان سبب قول عمر هذا

ّ ويتعـذر بـل يـستحيل أن جيتمـع , يريد أن يفعل كام حدث أليب بكـر: أي,ًلبايعت فالنا
 فمـن أراد أن ينفـرد بالبيعـة دون مـأل مـن ,الناس عـىل رجـل كـاجتامعهم عـىل أيب بكـر

 مـن : أي,ً تغـرة أن يقـتال: وهذا هو معنـى قـول عمـر,ّاملسلمني فسيعرض نفسه للقتل
 وهنا يظهـر معنـى مـا أراده عمـر ,ّلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهام للقتلفعل ذ

ً وهذا الطاعن نقل نقال مبتورا عن عمر وذلك لعـدم نقلـه سـبب قولـه ,يف هذه القضية ً
 بل وانقلبت عليـه ,ّ فإذا عرف السبب بطلت احلجة التي يستند عليها هذا الطاعن,ذاك

                                                 
 ).٦٨٣٠( صحيح ا لبخاري برقم )١(
 ).١٢/١٥٠(ً نقال عن فتح الباري البن حجر )٢(
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 ٤٣٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وهـي اجـتامع النـاس ,لفضيلة والسبق أليب بكـرألن عمر عندما ذكر ذلك أراد إظهار ا
ّ فمـن ظـن أن قـول عمـر , وهذا ما حدث والتاريخ يشهد عىل ذلـك,عليه وانثياهلم إليه ّ

  !!منقصة أليب بكر فليعلم أن هذا بسبب نقصان فهمه ليس إال
 أمـا واهللا لقـد تقمـصها ابـن أيب :ًأن عليا قال يف حق اخلالفة( :ثم يدعي هذا اآلثم

ّوأنه ليعلم أن حميل منها حمل القطب من الرحى ينحدر عني السيل وال يرقـى إيل قحافة  ّ ّ ّ
  ).الطري

  :قلت
ً نحن نجـل عليـا مـن أن يقـول هـذا الكـالم يف حـق أيب بكـر أو يـدعي لنفـسه −١ ّ
ّ ولو كان عـيل حملـه مـن اخلالفـة حمـل ,ّ ألن أبا بكر ال يتقمص ما ليس من حقه,اخلالفة

  . ملا بايعه باتفاق السنة والشيعة, يدعيه الطاعنالقطب من الرحى كام
ٍ لو فرضنا جدال أن عليا قال ذلك فليس فيه أي قدح يف أيب بكر−٢ ً  بل القدح يف ,ً

 , ألننا قد بينا أن اإلمجاع قد انعقد أليب بكر دون إكـراه ألحـد,ّعيل أظهر منه يف أيب بكر
 فلـم يكـن هـذا ,ون إكراه وال قهرفاألنصار واملهاجرون وبمن فيهم بنو هاشم بايعوا د

ً وأما االدعاء بأن عليا قال أنه ليعلم أن حميل منها حمـل القطـب مـن ,ًتقمصا من أيب بكر
 فلـو كانـت ,ً حاشى أليب بكر أن يتقدم أحـدا ثبـت بـالنص أنـه اخلليفـة: فأقول,الرحى

ّلذي حمله مـن  فإذا علم ذلك علمنا أن ا,ٍّاخلالفة من حق عيل لبايعه الناس دون أيب بكر
 وأما األدلة التي يقـال أهنـا تثبـت ,ّاخلالفة حمل القطب من الرحى هو أبو بكر وقد كان

ّاخلالفة لعيل فهي أوهى من بيت العنكبـوت فـال تقـف يف وجـه األدلـة عـىل أحقيـة أيب  ّ
  .بكر

ٌ ثبت بالدليل الواضح مبايعـة عـيل بـن أيب طالـب أليب بكـر باخلالفـة سـواء يف −٣ ّ
ّ فكيف يقال أن عليا قال ما قاله فيام يـسمى,بايعة أم بعدها بستة أشهربداية امل اخلطبـة « ً
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 ٤٣١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بـل : ولـو قـالوا,ًحقـا  فإن قلنا أنه بايع والكالم مكذوب عليه كان كالمنـا,»الشقشقية
ًبايع تقية  حاشا عيل أن يكون احلق معه بـالنص الواضـح واجلـيل ثـم يتنـازل عنـه : قلنا,ّ

 ونحـن ننـزه ,ملوافقة عىل بيعة أيب بكر فهذا عني النفاق واجلـبنألي أحد وأن يتظاهر با
  .ًعليا من ذلك

 فيعارضه ما أخرجـه البخـاري , كتاب هنج البالغة ليس حجة عىل أهل السنة−٤
ّومسلم يف صحيحيهام من حديث عائشة الذي يثبت مبايعة عـيل أليب بكـر مـع اعرتافـه 

  .بالفضل واألحقية
ّتاب هنج البالغة كله أم اختـار فقـرات معينـة لنقلهـا يف كطاعن  هل قرأ هذا ال−٥ ّ

 ولــو راجعنـا رسـائل عـيل لوجـدنا هبــا مـا يـضاد مـا نقلـه هــذا ?ًكتابـه مثبتـا هبـا ادعـاءه
 ففي إحدى رسـائله إىل معاويـة التـي حيـتج هبـا عـىل أحقيتـه باخلالفـة والبيعـة ,الطاعن
َإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا ب «:بقوله َ َ ُُ  ,ُ عـىل مـا بـايعوهم عليـه, وعثامن, وعمر,كرَّ

َفلم يكن لشاهد أن خيتار َّ وال للغائب أن يرد,ُ  ,َّ وإنـام الـشورى للمهـاجرين واألنـصار,َُ
ٍفإن اجتمعوا عىل رجل ُ ً وسموه إماما,ِ ُ ْ ُّ ٌ فإن خرج من أمرهم خـارج ,َ كان ذلك هللا رضا,َ ِ ِ

ٍبطعن ْ َ ٍ أو بدعة,ِ َ ردوه إىل ما خرج من,ِ َُّ ِ فإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غـري سـبيل املـؤمنني,هََ ِّ ُ َ ْ, 
َّوواله اهللا ما توىل َّ«)١(.  
 :مـع قولـه هنـا» َّلقد تقمصها ابن أيب قحافة «: كيف يتوافق قول عيل!سبحان ريب

ًفكيـف يكـون أبـو بكـر متقمـصا  لقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعـثامن« ِّ
إنه ليعلم حميل منها  «: وكيف يتفق قوله,ّعيل عىل صحة خالفتهوبنفس الوقت حيتج هبا 
 !!»فلم يكن للـشاهد أن خيتـار وال للغائـب أن يـرد «:مع قوله» حمل القطب من الرحى

 وسـموه ,إنام الشورى للمهاجرين واألنـصار فـإن اجتمعـوا عـىل رجـل «:ًإضافة لقوله
                                                 

 ).٣٦٧−٣٦٦ص( هنج البالغة )١(
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 ٤٣٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ردوه إىل مـا , أو بدعـة, فـإن خـرج مـن أمـرهم خـارج بطعـن,ًإماما كان ذلك هللا رضـا
ّ ومـن رسـالة عـيل ملعاويـة !!!» فإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل املـؤمنني,خرج منه

ًالسابقة نكتـشف أن أبـا بكـر مل تكـن مبايعتـه قهـرا وإنـام بمبايعـة املهـاجرين واألنـصار 
  ! فإذا عرفت ذلك أخي القارئ فاتبع احلق تسلم,بالشورى

ادة هاجم أبا بكر وعمر وحاول منعهام من اخلالفة وأنـه إن سعد بن عب( :ثم يقول
  :فأجيب , إىل آخر هذا اهلراء..)لوال مرضه لقاومهم وقاتلهم

 ,ً أن هذه الرواية لو كانت صحيحة لكانت قدحا يف سـعد وليـست مكرمـة لـه−١
ّولكن هذا الفعل والقول يف الرواية أجل من أن يصدر عـن صـحايب كأمثـال سـعد بـن  َّ

  .يد األنصارعبادة س
  .ً جمرد النقل من كتاب تاريخ اخللفاء املنسوب البن قتيبة ال يعد صحيحا−٢
 هنـج ورد يف بل سأرد بام ,ِّ أنا لن أرد عىل كذب الرواية باألدلة واحلجج السنية−٣
 وقـال , والـشورى هلـم,ّ فقـد قـال عـيل أن أبـابكر بايعـه املهـاجرون واألنـصار,البالغة
 وعىل فرض ,»ّ أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إىل ما خرج منهفإن خرج من «:ًأيضا

ٍ فأي مدح أو حجة عىل مهامجـة سـعد أليب بكـر ,عىل سعدهذا الطاعن صدور ما ادعاه  ُّ
 فهل عمل سعد هذا يبطل شـورى املهـاجرين ! وقد بايعه املهاجرون واألنصار?وعمر

 أم جيـب أن !?ًن فعلـه حقـا يريد قتـاهلم يكـو,ٍ وهل إذا خرج عليهم بطعن!?واألنصار
  !!?يرد عن ذلك ويقاتل عىل اتباعه غري سبيل املؤمنني
 :ًالكالم يف أن عليا أوىل من أيب بكر باالتباع

ًومن هذه الشبهات ادعاء البعض أن عليا أوىل من أيب بكر باالتبـاع فقـال أحـدهم 
 سـنة اآلبـاء ومن األسباب التـي دعتنـي لالستبـصار وتـرك( :ًمربرا ترك مذهبه السابق

 وكـام ذكـرت فـإين .ّ املوازنة العقلية والنقلية بني عيل بن أيب طالب وأيب بكـر,واألجداد
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 ٤٣٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ وقد فتشت يف كتب الفريقني .أعتمد عىل اإلمجاع الذي يوافق عليه أهل السنة والشيعة
ّفلم أجد إمجاعا إال عىل عيل بن أيب طالب فقـد أمجـع عـىل إمامتـه الـشيعة والـسنة يف مـا  ّ ً

 بيـنام ال يقـول بإمامـة أيب بكـر إال فريـق مـن ,رد من نصوص ثبتتهـا مـصادر الطـرفنيو
 ).ّاملسلمني وقد كنا ذكرنا ما قاله عمر عن بيعة أيب بكر

  :الرد
ّ إذا كان أهل السنة واجلامعة قد أمجعوا مع الشيعة عىل إمامة عـيل فـيام ورد مـن −١

 ومـا هـو ?ّثبـات إمامـة عـيلّ فلـامذا سـود كـل هـذه الـصفحات إل,نصوص عـىل زعمـه
ّ وكيف حيصل اإلمجاع عـىل عـيل !?ّاخلالف بني الطرفني إذا كانوا متفقني عىل إمامة عيل

ًوالتاريخ يشهد أن اإلمجاع قد ثبت عـىل إمامـة أيب بكـر بـل ال يوجـد أصـال إمجـاع عـىل 
  إذا كان عندك مـصدر: ثم أقول,ّإمامة عيل ال من مصادر السنة وال من مصادر غريهم

 فـأرجو أن ,ّواحد من مصادر أهـل الـسنة ذكـر اإلمجـاع عـىل إمامـة عـيل بـن أيب طالـب
  .تفحمنا وتدلنا عليه

 ).بينام ال يقول بإمامة أيب بكر إال فريق من املسلمني( : ثم يقول−٢
 , ومــع ذلــك أصــبح اخلليفــة األول ودانــت لــه مجــوع املــسلمني راضــني بــه:قلــت
ًعمر عن البيعة فقد بيناه سابقا وأما بالنسبة لقول !?منقادين له ّ.  

ّبام أن الكثري من الفضائل واملناقب التي يذكرها الشيعة يف عـيل بـن أيب ( :ثم يقول
 ومـن عـدة ,طالب هلا سند ووجود حقيقي وثابت يف كتب أهل السنة املعتمدة عنـدهم

 ).ّطرق ال يتطرق إليها الشك
  :أقول
ت التي حيتج هبا هذا الطـاعن ويتطلـع  سنرى بإذن اهللا وسريى القارئ الروايا−١

  .عىل أسانيدها وعىل مدى صحتها ليعلم القول الثابت من التقول الزائف
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 ٤٣٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ; أما أهنا مروية من عدة طرق ال يتطرق إليهـا الـشك فهـذا عجـب مـن القـول−٢
َ فهـل كـل األحاديـث التـي رويـت يف عـيل وصـلت إىل درجـة ,ألنه يعنـي أهنـا متـواترة ِ ُ

 ?التواتر
ــ فقــد يــروي احلــديث يف فــضائل اإلمــام عــيل مجــع غفــري مــن ( :ابع فيقــولثــم يت
 مـن ^مـا جـاء ألحـد مـن أصـحاب رسـول اهللا  «: حتى قال أمحد بن حنبل,الصحابة

 وقـال القـايض إسـامعيل والنـسائي وأبـو عـيل .»الفضائل كام جـاء لعـيل بـن أيب طالـب
 ).» سان ما جاء يف عيلّمل يرد يف حق أحد من الصحابة باألسانيد احل «:النيسابوري
  :قلت
 بـل كثـرة الـرواة وبالتـايل كثـرة , ليس املقصود كثرة الروايات يف فـضائل عـيل−١
 , بمعنى أن الـرواة أكثـروا الروايـة يف مناقـب عـيل الـصحيح منهـا واملكـذوب,املسانيد

 فلهـا }مـن كنـت مـواله فعـيل مـواله{ كروايـة ,وأصبح للرواية الواحدة أسانيد كثـرية
 وسبب ذلك يرجع إىل تأخر وفاة عيل وما جرى ,ًطرق كثرية جدا مع أهنا رواية واحدة
 . وكثرة الطعون التي تعرض هلا لذلك,يف وقته من األحداث والفتن العظيمة

 مل :قال أمحد وإسامعيل القايض والنسائي وأبو عيل النيـسابوري( :يقول ابن حجر
 وكـأن الـسبب يف ,حق أحد من الصحابة باألسانيد اجلياد أكثـر ممـا جـاء يف عـيليرد يف 

ً فكـان ذلـك سـببا , ووقع االختالف يف زمانه وخـروج مـن خـرج عليـه,ذلك أنه تأخر
  .)١()ًالنتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا عىل من خالفه

 يقـول ,عـيل فهـو صـحيح إضافة إىل مـا سـبق فلـيس كـل مـا روي يف فـضائل −٢
مل يرو ألحد من الصحابة يف الفضائل أكثر ممـا روي ( :الذهبي يف تلخيص املوضوعات

                                                 
 ).٧/٧١(تح الباري البن حجر  ف)١(
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 ٤٣٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , وفيهـا كثـرة, وقـسم ضـعاف, صـحاح وحـسان: وهي عىل ثالثـة أقـسام,العيل 
 . اهـ)١()وقسم موضوعات وهي كثرية إىل الغاية ولعل بعضها ضالل وزندقة

ّ بـل قـد وضـع الكـذابون يف فـضائله ,فليس كل مـا روي يف فـضائل عـيل صـحيح
إن أصــل ( : وهــذا مــا يؤكــده اإلماميــة فيقــول ابــن أيب احلديــد الــشيعي,الــيشء الكثــري

 فـإهنم وضـعوا يف مبـدأ األمـر !األكاذيب يف أحاديث الفـضائل كـان مـن جهـة الـشيعة
 ويقـر بـذلك ,)٢()أحاديث خمتلقة يف صـاحبهم محلهـم عـىل وضـعها عـداوة خـصومهم

عـن أيب مـسكان عمـن حدثـه مـن أصـحابنا ( :يورد يف كتابه رجال الكيشالكيش حني 
 لعن اهللا املغرية بن سعيد إنه كان يكذب عـىل : سمعته يقول: قال×عن أيب عبد اهللا 

وافيت العراق فوجـدت هبـا قطعـة ( : وأورد عن يونس قال,)أيب فأذاقه اهللا حر احلديد
 فسمعت منهم , متوافرين ووجدت أصحاب أيب عبد اهللا×من أصحاب أيب جعفر 

 فـأنكر منهـا أحاديـث ×وأخذت كتبهم فعرضتها من بعـد عـىل أيب احلـسن الرضـا 
 إن أبـا اخلطـاب كـذب عـىل أيب : وقال يل×كثرية أن يكون من أحاديث أيب عبد اهللا 

ــد اهللا  ــا اخلطــاب×عب  وكــذلك أصــحاب أيب اخلطــاب يدســون هــذه , لعــن اهللا أب
 فهل يشك شـاك بعـد ,)٣()×تب أصحاب أيب عبد اهللا األحاديث إىل يومنا هذا يف ك

 !ذلك بأن الكثري من فضائل عيل كذب من جهة من يزعمون أهنم من شيعته
 حيــاول صــاحبنا إهيــام القــارئ أن اإلمــام أمحــد يــرى أفــضلية عــيل عــىل أيب بكــر ٣
 ولكن احلقيقة أن اإلمام أمحد يرى أن أفضل هذه األمـة بعـد نبيهـا هـو أبـو بكـر ,وعمر
أمـا التفــضيل  «: سـمعت أيب يقـول: يقـول اإلمـام عبـد اهللا بـن أمحــد بـن حنبـل.وعمـر

                                                 
 ).١٨٦ص(هامش الصواعق املحرقة :  انظر)١(
 ).١١/٤٧( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )٢(
 . سبق خترجيه)٣(
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 ٤٣٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 عن التفـضيل بـني أيب / سألت أيب : وقال.» أبو بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل:فأقول
أبو بكر وعمر وعثامن وعيل الرابع  «: فقال,بكر وعمر وعثامن وعيل رضوان اهللا عليهم

ــاء ــا: قلــت أليب,مــن اخللف ــالً إن قوم ــة ق ــيس بخليف ــه ل ــون إن ــول ســوء : يقول  هــذا ق
 .)١(»رديء

 أبـو بكـر ثـم :سمعت أبـا عبـد اهللا يقـول يف التفـضيل( :ويف مسائل ابن هانئ قال
 ثم سأله ابنه عن اخلالفة سألت أيب عن , عيل مل أعنفه:ً ولو أن رجال قال,عمر ثم عثامن
 فهذا هـو قـول اإلمـام أمحـد .»ء أبو بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل يف اخللفا:األئمة فقال

  .يف التفضيل واخلالفة
ًأما بالنسبة أليب بكر فقد فتشت أيضا يف كتب الفريقني فلم أجـد لـه يف ( :ثم يقول ّ

 ).ّكتب أهل السنة واجلامعة القائلني بتفضيله ما يوازي أو يعادل فضائل اإلمام عيل
  :أقول

ّلشمس أنه غري منصف مهام ادعـى  ألنني واثق وثوق ا;أما تفتيشه فال يعتمد عليه
ّ إضافة إىل أنه ال يفرق بني احلـديث املتـواتر واحلـديث املوضـوع,اإلنصاف  ثـم إننـي !!ً

ّلست أدري ملاذا يناقض صاحبنا نفسه مرات ومرات  فقد : فهو قد ذكر قبل قليل قوله,ّ
  الــشيعة والــسنة يف مــا ورد مــن نــصوص أثبتتهــا مــصادر,ّ عــيل:أمجــع عــىل إمامتــه أي

 بينام ال يقول بإمامة أيب بكر إال فريق من املسلمني هـل نظـرت أخـي !!!الطرفني فتأمل
ً أما بالنسبة أليب بكر فقد فتشت أيضا يف كتب الفرقني فلم : ثم تأمل قوله هنا!?القارئ

 وتفضيل أهـل الـسنة لـه يعنـي ?!أجد له يف كتب أهل السنة واجلامعة القائلني بتفضيله
 أهـل الـسنة ? أي الفريقني ختتار:ّو يعادل فضائل عيل فأقول لصاحبناإمامته ما يوازي أ

  ?? أم أهل السنة القائلني بتفضيل أيب بكر!?ّالذين أمجعوا عىل خالفة عيل
                                                 

 ).١٤٠١ح( السنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل )١(
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 ٤٣٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ورغم أن أبا بكر كان هو اخلليفـة األول ولـه مـن النفـوذ مـا قـد عرفنـا ( :ثم يقول
ًورغم أن الدولة األموية كانت جتعل عطاء خاصا ورش وة لكـل مـن يـروي يف حـق أيب ًَّ

َّبكـر وعمــر وعـثامن ورغــم أهنـا اختلقــت أليب بكــر مـن الفــضائل واملناقـب الكثــري ممــا 
ّسـودت هبـا صـفحات الكتــب ّ مـع ذلـك فلــم يبلـغ معـشار عــرش حقـائق اإلمـام عــيل ,ُ

  ).وفضائله
  :أقول

ًكيف عرف أن الدولة األموية كانت جتعل عطاء خاصا ورشوة ملن يـروي يف حـق  ً
ْ وملاذا مل حتل أكاذيبه هذه املرة إىل الطربي والكامل وغريهـا مـن ,يب بكر وعمر وعثامنأ َ ُ

كتب التاريخ حتى يثبت صحة ما يقول أم يريد أن يدلل عىل قوله وجتنيـه عـىل العظـامء 
 ثم أال يعلم أن الـذي ,ًباختالق األكاذيب التي ال تنطيل عىل األطفال فضال عىل الكبار

ً فـضائل عـيل بزعمـه هـم الـصحابة أيـضاروى األحاديث يف فقوله هـذا طعـن مـبطن   ?ّ
للصحابة الكبار مـن رواة األحاديـث يف أهنـم يـروون األحاديـث املكذوبـة عـىل النبـي 

  ?ً فهل القرآن الذي جاءنا عن طريق الصحابة هو مكذوب أيضاص
ّأضف إىل ذلك أنك إذا حللت األحاديـث املرويـة يف( :ثم يضيف صاحبنا فيقول ّ 

ّفضائل أيب بكر وجدهتا ال تتامشى مع ما سجله عليه التاريخ من أعامل تناقض مـا قيـل 
  )!!فيه وال يقبلها عقل وال رشع

 ...انظر أخي القارئ إىل من ال عقل له وال فقه يريد أن خيـالف األصـول املعلومـة
تنهـا بـل يريد أن حيلل األحاديث املروية يف فضائل أيب بكر ال أن يبحث يف سـندها أو م

 فيحلــل أحاديــث ,!!ُ بعقلــه أو قــل بتجــرده وإنــصافه كــام يــزعم?يريــد أن حيللهــا بــامذا
ً وليس حديثا واحـدا وأل تفيـد االسـتغراق أي . وهو يقول األحاديث,فضائل أيب بكر ً

 .كل أحاديث فضائل أيب بكر
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 ٤٣٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

لـو وزن إيـامن أيب بكـر بـإيامن أمتـي {وقد تقدم رشح ذلـك يف حـديث ( :ثم يقول
 ولو كان يعلم رسول اهللا أن أبا بكر عىل هذه الدرجة مـن اإليـامن } إيامن أيب بكرلرجح

ّما كان ليؤمر عليه أسامة بن زيد وال امتنع من الشهادة لـه كـام شـهد عـىل شـهداء أحـد 
  ).بعدي حتى بكى أبو بكر إين ال أدري ماذا حتدثون من :وقال له

 . مر الكالم يف هذا:أقول
ُوال أن يرسل خلفه عيل بن أيب طالب ليأخـذ منـه سـورة بـراءة فيمنعـه ( :ثم يقول
  ).من تبليغها
 مل يمنـع أبـا بكـر مـن تبليغهـا كـام ص هذا من الكذب الرخيص ألن النبي :أقول
ّ أمـر أبـا صر أن النبـي  ومعلـوم بـالتوات, ومل يذكر يف أي حديث مثل ذلك,يزعم هذا

 فقد أخرج الطربي وإسـحاق يف مـسنده والنـسائي والـدارمي ,بكر عىل احلج عام تسع
كالمها عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج حـدثني عبـد اهللا بـن 

 حني رجـع مـن عمـرة اجلعرانـة صأن النبي {عثامن بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر 
 فـسمع رغـوة ,ّ فأقبلنا معه حتى إذا كدنا بـالعرج ثـوب الـصبح,حلجبعث أبا بكر عىل ا

 بل أرسلني رسول اهللا : فقال? أمري أو رسول: فقال له, فإذا عيل عليها,صناقة النبي 
 فلام كان قبل يوم الرتوية بيوم قدم أبو بكر , فقدمنا مكة, برباءة أقرؤها عىل الناسص

 ,ّعيل فقرأ عىل النـاس بـراءة حتـى ختمهـا حتى إذا فرغ قام ,فخطب الناس بمناسكهم
 أن ال حيـج بعـد : فكـان أبـو بكـر ينـادي. ثم يوم النفر كذلك,ثم كان يوم النحر كذلك

 ويعضده ما أخرجـه .)١(} ويأمر أصحابه بذلك,العام مرشك وال يطوف بالبيت عريان
َّ يف تلـك احلجـة يف ابعثني أبو بكـر { :البخاري عن أيب هريرة قال املـؤذنني بعـثهم َ

                                                 
ن بـرقم , وابـن حبـا)١٩١٥(, والدارمي بـرقم )٢٩٧٤(, وابن خزيمة برقم )٢٩٩٣( رواه النسائي برقم )١(

)٦٦٤٥.( 
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 ٤٣٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

َّيوم النحر يؤذنون بمنى أن ال حيج بعد العام مـرشك ُ  قـال . وال يطـوف بالبيـت عريـان,َ
َ ثم أردف النبي :ٌمحيد ُ بعيل بن أيب طالب فأمره أن يـؤذن بـرباءةصَّ  : قـال أبـو هريـرة.ّ

َّفأذن معنا عيل يف أهل منى يوم النحر برباءة َ ٌ وأن ال حيج بعد العـام مـرشك وال,ٌّ  يطـوف َّ
 .)١(}بالبيت عريان
  :أقول

ّوأما إرداف عيل فألنه ال يبلغ هذا األمر إال النبي أو أحد من أهل بيته  ملا أخرجـه ,ّ
 ,الطرباين عن أيب رافع يف جزء منه فأتاه فقال إنه لن يؤدهيا عنك إال أنت أو رجل منك

 الـذي اسـتخلفه عـىل  لعيل كان هلذا السبب وليس ملنع أيب بكر وهوصفإرسال النبي 
  .احلج وكان عيل من مجلة أصحابه

ًألعطني رايتي غدا رجال حيـب { : وال أن يقول يوم إعطاء الراية يف خيرب:أما قوله ً
ً كرارا ليس فرارا امتحن}ّاهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله ًّ  فأعطاهـا إىل , اهللا قلبه باإليامنّ

  .ّعيل ومل يعطها غريه ثم يعزو الرواية إىل صحيح مسلم
 وإنام الذي ورد يف صحيح مـسلم ,مل أجد هذا احلديث هبذا اللفظ يف مسلم :أقول

ًألعطـني هـذه الرايـة رجـال { : قال يوم خيربص أن رسول اهللا !هو ما رواه أبو هريرة ّ
ُحيب اهللا ورسوله  مـا أحببـت اإلمـارة إال : قـال عمـر بـن اخلطـاب.ح اهللا عـىل يـده يفت.ُ

ّ عـيل بـن أيب ص فـدعا رسـول اهللا : قـال,ُ فتساورت هلا رجاء أن أدعى هلا: قال,ٍيومئذ
ٌّ فسار عـيل ثـم : قال. امش وال تلتفت حتى يفتح اهللا عليك: وقال.طالب فأعطاه إياها

 قـاتلهم حتـى : قـال?قاتـل النـاس عـىل مـاذا أ, يـا رسـول اهللا:وقف ومل يلتفت فـرصخ
ًيــشهدوا أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــدا رســول اهللا ّ  فــإذا فعلــوا ذلــك فقــد منعــوا منــك ,ْ

                                                 
 ).١٣٤٧(, ومسلم برقم )٣٦٩( رواه البخاري برقم )١(
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 ٤٤٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ففـي هـذا احلـديث اإلخبـار عـن )١(} وحـساهبم عـىل اهللا,ّ إال بحقها,دماءهم وأمواهلم
مل تكـن  و,ّ ولـيس يف احلـديث تنقـيص أليب بكـر البتـة,اّفضائل عيل بن أيب طالب 

ّ وليس من املعقـول أن خيـص ,الراية مع أيب بكر حتى يعطيها لعيل وال يعطيها أليب بكر ُ ْ
 وبقيـة الـصحابة ال ,أبا بكر وحده بالفضل دون مجيع الصحابة وحيوز كـل االمتيـازات

  !?ّ حتى لو أعطيت فضيلة ألحد غريه أصبحت هذه مذمة له,فضل هلم
 } يفـتح اهللا عـىل يديـه حيـب اهللا ورسـولهًألعطني الراية رجال{ :صوقول النبي 

 : أي, ولكن ال يقول عاقل أن هـذا خمـتص بعـيل وحـده,ّالشك أن هذا من فضائل عيل
 بل ثبـت أن النبـي ,ألنه حيب اهللا ورسوله وحده وال يشاركه أحد من الصحابة يف ذلك

 فقـال رجـل , شهد لعبد اهللا بن محار وقد جاء ليحد عىل رشبه للخمر أكثر من مرةص
 فـوهللا مـا , ال تلعنـوه:ص فقـال النبـي , مـا أكثـر مـا يـؤتى بـه,اللهم العنه{ :من القوم

 ومعلــوم أن ? فهــل يقــول عاقــل أهنــا ختــتص بــه)٢(}ُعلمــت إال أنــه حيــب اهللا ورســوله
 فليس من املقبول أن توكل مجيع األمور واملـدائح والفـضائل ,ُ كثرصأصحاب النبي 

 وال ,ص له منزلـة عنـد النبـي , بل كل صحايب من املقربني,واألسبقية لصحايب واحد
 فبطل االحتجاج هبـذا ,د اهللا ورسوله له بالصحبة أنه حيب اهللا ورسولهّشك أن من شه

ّ وال أنـسى أن أذكـر صـاحبنا أن راوي احلـديث ,ّاحلديث عىل أفضلية عيل عىل أيب بكـر ّ
ّهو الصحايب اجلليل أبو هريرة الذي تتهمه بأنه خيتلق ويدس األحاديث يف فـضائل أيب 

ّفكيف توفق بـني إيـراده هلـذا احلـديث العظـيم يف  ,ّبكر ومن املتحاملني عىل اإلمام عيل
  !?ّفضل عيل وادعائك املشحون بالكذب والتحامل عىل خري اخللق

ّولو علم اهللا أن أبا بكر عىل هذه الدرجـة مـن اإليـامن وأن إيامنـه يفـوق ( :أما قوله ّ
                                                 

 ).٢٤٠٥( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٦٧٨٠( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٤٤١  بهات طال حوهلا اجلدلش

أمة حممد بأرسها فلم يكن اهللا ليهـدده بإحبـاط عملـه عنـدما رفـع صـوته فـوق صـوت 
 ).يالنب

  :قلت
 يف كيفيـة معـاملتهم ,هذه اآلية نزلت لتأديب املسلمني عامة وللصحابة بـاألخص

 , واآليـة عامـة اللفـظ إال أن يـأيت مـا خيصـصها, وتـوقريه وتبجيلـهصمع نبي الرمحـة 
ّ وقد ذكر أن سـبب ,فكيف يقول هذا الطاعن أن اهللا سبحانه هيدده هكذا بإحباط عمله َُ ِ

 منها أن أبا بكر وعمر متاريا فنزلت هذه اآليـات وابتـدأت بــ نزول اآلية أكثر من سبب
 ومن هنـا نعلـم أن نـزول هـذه اآليـة هـي لرتبيـة الـصحابة ,& £ ¤ ¥ *

 ص ليكونــوا خــري النــاس بــصحبة نبــيهم ,وتعلــيمهم وتنبــيههم هلــذا األمــر بــالقرآن
 فعـن , فقـد روى مـسلم أهنـا نزلـت يف ثابـت بـن قـيس,وليست ختتص بأيب بكر وحده

v u t s r q p  * :ملـا نزلـت هـذه اآليـة{ :أنس بن مالك أنه قال
x w & ]أنا من أهل النار: جلس ثابت بن قيس وقال. إىل آخر اآلية,]٢:احلجـرات , 

 مـا شـأن , يا أبـا عمـرو: سعد بن معاذ فقالص فسأل النبي ,صواحتبس عن النبي 
 فأتـاه سـعد فـذكر : قال, وما علمت له بشكوى, إنه جلاري: قال سعد?َ أشتكى?ثابت

ُ أنزلـت هـذه اآليـة ولقـد علمـتم أين مـن أرفعكـم : فقال ثابت,صله قول رسول اهللا 
 فقال رسول ص فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي ,صًصوتا عىل رسول اهللا 

 باجلنة مرات صبكر الذي برشه النبي  فكيف بأيب )١(} بل هو من أهل اجلنة:صاهللا 
 فقـد أخـرج , والذي كان من أول املستجيبني واملتأدبني مع هـذا األمـر اإلهلـي,ومرات

ملـا { :ًاحلاكم يف املستدرك موصوال وابن مردويه من طريق بن شهاب عن أيب بكر قـال
                                                 

 ).١١٩( صحيح مسلم برقم )١(
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 ٤٤٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 آليــت أن ال ! يــا رســول اهللا: قلــت: قــال أبــو بكــر, اآليــة& u t s * :نزلــت
 .)١(}ك إال كأخي الرسارأكلم

ّ وينبـه عـىل ,ً أن أبا بكر الصديق ليس معصوما بل خيطئ ويـصيبوخالصة القول
  .ه هذا ملن يفهم وهذا مدح له وليس قدح ب,ّ يربيهص والنبي , فالقرآن يؤدبه,خطئه

  ).وأنه مل يكن أحرق الفجاءة السلمي( :ثم يكرر ما سبق اجلواب عليه ثم يقول
 وأنـه قـد ثبـت يف ,ّ فاإلحراق بالنار عن عيل أشهر وأظهـر منـه عـن أيب بكـر:أقول
ُأن عليا أيت بقوم زنادقة من غالة الـشيعة{الصحيح   فبلـغ ذلـك ابـن ,ّ فحـرقهم بالنـار,ً
ّ أن يعـذب بعـذاب اهللاصْ لنهـي النبـي ,ّنت أنا مل أحـرقهم بالنـار لو ك: فقال,عباس ُ, 

 ويح : فقال,ً من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك عليا:ص لقول النبي ,ولرضبت أعناقهم
 .)٢(}ابن أم الفضل ما أسقطه عىل اهلنات

ّفعيل حرق مجاعة بالنار  وإن ,منهّ ففعل عيل أنكر ,ً فإن كان ما فعله أبو بكر منكرا,ّ
ْكان فعل عيل مما ال ينكر مثله عىل األئمة ُ   . فأبو بكر أوىل أن ال ينكر عليه,ّ

وأنه يوم السقيفة كـان قـذف األمـر يف عنـق أحـد الـرجلني عمـر أو أيب ( :أما قوله
  ).عبيدة

  :قلت
هذه احلجة املردودة أجاب عليها احلافظ ابن حجر يف كتابه فـتح البـاري بـام يغنـي 

وقد استشكل قول أيب بكر هذا مع معرفته بأنه األحق باخلالفـة بقرينـة ( :العن الرد فق
 رضـيت :ً واجلواب أنه استحيا أن يزكي نفسه فيقـول مـثال,تقديمه للصالة وغري ذلك

                                                 
 ).٣٧٢٠) (٢/٥٠١( مستدرك احلاكم )١(
 ).٣٠١٧( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٤٤٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

َ وقد أفصح عمر بذلك ,ّ وانضم إىل ذلك أنه علم أن كال منهام ال يقبل ذلك,لكم نفيس
 ,ألنـه دون عمـر يف الفـضل باتفـاق أهـل الـسنة ; وأبـو عبيـدة بطريـق األوىل,يف القصة

 ففيه إيـامء ,ويكفي أبا بكر كونه جعل االختيار يف ذلك لنفسه فلم ينكر ذلك عليه أحد
 وقـال يف موضـع , فظهر أنه ليس يف كالمه ترصيح بتخلية من األمـر,)١()إىل أنه األحق

لرجلني بأنـه مل  قد رضيت لكم أحد هذين ا:ّومتسك بعض الشيعة بقول أيب بكر( :آخر
 أحـدمها أن : واجلـواب مـن أوجـه,يكن يعتقد وجوب إمامتـه وال اسـتحقاقه للخالفـة

 وإن كـان , والثاين لتجويزه إمامة املفـضول مـع وجـود الفاضـل,ًذلك كان تواضعا منه
ً والثالث أنه علم أن كال منهام ال يرىض أن يتقدمه فأراد ,من احلق له فله أن يتربع لغريه

 ومـن ثـم ,ًرة إىل أنه لو قدر أنه ال يدخل يف ذلك لكان األمر منحرصا فيهامبذلك اإلشا
ًملا حرضه املوت استخلف عمر لكون أيب عبيدة كان إذ ذاك غائبا يف جهـاد أهـل الـشام  ّ

ُ ألن أقدم فترضب عنقي إلخ عىل صحة االحتامل :ّ وقد دل قول عمر,ًمتشاغال بفتحها ُ
  .)٢()املذكور

ًلـو كنـت متخـذا خلـيال الختـذت أبـا بكـر {إذا أخذنا حديث و( :ثم هيذي فيقول ً
 فأين كان أبو بكر يوم املؤاخاة الصغرى يف مكة قبل اهلجرة ويـوم , فهو كسابقه}ًخليال

ً عليـا أخـا لـه ^ ويف كلتـيهام اختـذ رسـول اهللا ,املؤاخاة الكربى يف املدينـة بعـد اهلجـرة ً
 أنت أخي يف الدنيا واآلخرة ومل يلتفت إىل أيب بكر فحرمه من مؤاخاة اآلخـرة :وقال له

ّكام حرمه من اخللـة  وأنـا ال أريـد اإلطالـة يف املوضـوع وأكتفـي هبـذين املثلـني اللـذين ,ُ
 أما عند الشيعة فـال يعرتفـون بتلـك األحاديـث ,أوردهتام من كتب أهل السنة واجلامعة

 ).ًقا ولدهيم األدلة الواضحة عىل أهنا وضعت يف زمن متأخر عىل زمن أيب بكرمطل
                                                 

 ).٧/٣١( فتح الباري )١(
 .)١٢/١٥٦( فتح الباري )٢(
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 ٤٤٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :قلت
ً لو فرضنا جدال صحة مـا يقولـه هـذا الطـاعن مـن عـدم وجـود أيب بكـر يـوم −١

ً عليـا أخـا لـهصاملؤاخاة الصغرى والكربى واختاذ النبـي   فهـل هـذا يوجـب القـدح ,ً
لفضائل كلها لواحد من الـصحابة  اص وهل جيب أن يذكر النبي ,صحلديث النبي 

 أصـبحت ,ّ الفـضيلة لغـريه مثـل عـيلصمثل أيب بكر دون الباقني حتى إذا ذكر النبي 
 !?أحاديث أيب بكر ضعيفة

 وبالنـسبة ,ُ يعرف احلـديث الـصحيح مـن املكـذوب مـن ناحيـة الـسند واملـتن−٢
 ألن أبـا بكـر ;ه فهو من ناحيـة املـتن ال قـدح فيـ,ً أبا بكر خليالصحلديث اختاذ النبي 

ّ ال جيلـس مـع صـحايب ص وكان النبـي , من يوم مبعثه حتى وفاتهصصحب النبي 
 وأما من ناحية السند فـال , فهو يستحق أن يكون هبذه املنزلة العظيمة,أكثر من أيب بكر

 فقـد رواه مجـع مـن الـصحابة يف الـصحاح واملـسانيد باإلسـناد ,شك يف صحة احلديث
  .من الشذوذ والعلة القادحةالصحيح املتصل واخلايل 

 فاحلـديث الـذي , أما حديث املؤاخاة الصغرى والكـربى فهـو مـن األكاذيـب−٣
حــديث  )١(}أنــت أخــي يف الــدنيا واآلخــرة{اســتند عليــه هــذا الطــاعن وهــو حــديث 

بـن جبـري عـن  أخرجه الرتمذي وابن عدي واحلاكم كلهم من طريـق حكـيم ,موضوع
 ومجيع بن عمري كـذاب قـال عنـه ابـن ,)٢( وحكيم بن جبري هذا ضعيف,مجيع بن عمري

 وقـال ابـن ,)٣( كـان مـن أكـذب النـاس: وقـال ابـن نمـري!ٌ رافيض يضع احلديث:ّحبان

                                                 
 ).٣٧٢٠( جامع الرتمذي برقم )١(
 ).١٤٦٨(تقريب التهذيب :  انظر)٢(
 ).١٩٠(املجروحني :  انظر)٣(
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 ٤٤٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ فكيــف يــضعف هــذا الطــاعن )١()أن أحاديــث املؤاخــاة لعــيل كلهــا موضــوع( :تيميــة
  !?لك بحديث موضوعًحديث أيب بكر الصحيح حمتجا عىل ذ

ّويف هـذا الـصدد سـجل لنـا التـاريخ أن ( :ثم يـدعي عـىل أيب بكـر باجلهـل فيقـول
ّاإلمام عيل هو أعلم الصحابة عىل اإلطالق وكانوا يرجعون إليه يف أمهات املـسائل ومل 

ال أبقاين اهللا ملعضلة ليس  «: رجع إىل واحد منهم قط فهذا أبو بكر يقول×نعلم أنه 
  ).» سنهلا أبو احل
 فأهــل الــسنة ? هــذا مــن الكـذب الظــاهر فــأين النقــل الـصحيح عــىل ذلــك:قلـت

 وقد حكـى اإلمجـاع , أبو بكر ثم عمرصواجلامعة اتفقوا أن أعلم الصحابة بعد النبي 
ّ ومل ينقل أبدا أن أبا بكر قد أخذ العلـم عـن عـيل بـل الثابـت ,عىل ذلك غري واحد منهم ً ُ

 : بكر كـام يف الـسنن عـن أسـامء بـن احلكـم الفـزاري قـالًأن عليا قد أخذ العلم عن أيب
 نفعنـي ,ً حديثاصً كنت رجال إذا سمعت من رسول اهللا : يقولاًسمعت عليا {

 اسـتحلفته فـإذا حلـف يل , وإذا حـدثني أحـد مـن أصـحابه,اهللا منه بام شـاء أن ينفعنـي
هللا  سـمعت رسـول ا: أنـه قـالاّ وحدثني أبو بكـر وصـدق أبـو بكـر : قال,ّصدقته
ّ ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصيل ركعتني ثـم يـستغفر : يقولص ً

[ ^ _ ` d c b a  *اهللا غفــر اهللا لــه ثــم قــرأ هــذه اآليــة 

e & ]وأيــضا األخــذ برأيــه يف مقاتلتــه مــانعي الزكــاة )٢(} إىل آخــر اآليــة]١٣٥:آل عمــران ً
أخرج مسلم يف صحيحه وأمحـد يف املـسند يف احلـديث الطويـل ويف جـزء  و,وقتاله معه

 وثبت عن ابن عبـاس أنـه كـان )٣(}فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا{ :صمنه قوله 
                                                 

 ).٧/٣٦١( منهاج السنة )١(
 ).١٥٢١( رواه أبو داود برقم )٢(
 ).٢٢٥٩٩(, مسند أمحد برقم )٦٨١( صحيح مسلم برقم )٣(
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 ٤٤٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ر  فـإن مل جيـد أفتـى بقـول أيب بكــ, فـإن مل جيـد فـبام يف سـنة رسـول اهللا,يفتـي بكتـاب اهللا
 وابــن عبــاس هــو حــرب األمــة وأعلــم , ومل يكــن يفعــل ذلــك بعــثامن وال بعــيل,وعمــر

 وقـد ,ً وهو يفتي بقول أيب بكر وعمـر مقـدما هلـام عـىل قـول غريمهـا,الصحابة يف زمانه
ّاللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل{ : أنه قالصثبت عن النبي   وهذا يدلل عىل )١(}ّ

 ولكـن عمـر , بل ومل يثبت أنه قد خـالف النـصوص,اعميق فقه أيب بكر الصديق 
 ويعلـم ,ّوعيل ثبت أهنام قد خالفا النـصوص يف أمـور وذلـك ألن النـصوص مل تـبلغهام

 ويف صـحيحي البخـاري ,هذه احلقيقة من له بمسائل العلم وأقوال العلامء أدنى معرفة
 )٢(}كان أبـو بكـر أعلمنـا...{ : اخلدري قال يف جزء من احلديثومسلم عن أيب سعيد

  .ص بالنبي :أي
ًوقال ابن حزم يف كتابه القيم الفـصل يف امللـل واألهـواء والنحـل كالمـا نفيـسا يف  ً َ َِّ ِ

ّهذه القضية أضطر لنقله عىل طوله ألمهيته َ.  
ً أيضا بأن عليا كـان أكثـرهم علـام−شيعةال−واحتج أي ( :قال أبو حممد ً  قـال أبـو ,ً

 , وإنــام يعــرف علــم الــصحايب ألحــد وجهــني ال ثالــث هلــام, كــذب هــذا القائــل:حممــد
 فمن املحال الباطل , لهص كثرة استعامل النبي : والثاين, كثرة روايته وفتاويه:أحدمها

 فنظرنـا ,علم وسعته وهذه أكرب الشهادات عىل ال, من ال علم لهصأن يستعمل النبي 
 ,_أي مرضـه_ّ قد وىل أبا بكر الصالة بحرضته طـول علتـهصيف ذلك فوجدنا النبي 

ُ كعيل وعمر وابـن مـسعود وأيب,ومجيع أكابر الصحابة حضور  وغـريهم فـآثره بـذلك ,ّ
 ألن املــستخلف يف الغــزوة مل ; إذا غــزا× وهــذا خــالف اســتخالفه ,عــىل مجــيعهم

ّ فوجب رضورة أن نعلم أن أبا بكر أعلـم , األعذار فقط وذو,يستخلف إال عىل النساء

                                                 
 ).٢٣٩٧( رواه أمحد برقم )١(
 .  سبق خترجيه)٢(
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 ٤٤٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ص ووجـدناه , وأعلم املذكورين هبـا وهـي عمـود الـدين, ورشايعها,الناس بالصالة
قد استعمله عىل الصدقات فوجب رضورة أن عنده مـن علـم الـصدقات كالـذي عنـد 

ً أيـضا ×ل  أو ال أكثر إذ قد اسـتعم, ال أقل وربام كان أكثر,غريه من علامء الصحابة
 وبرهان مـا قلنـا مـن متـام ,ً ال يستعمل إال عاملا بام استعمله عليه×عليها غريه وهو 

 والــذي يلــزم , بالــصدقات أن األخبــار الــواردة يف الزكــاة أصــحهااعلــم أيب بكــر 
 وأمـا مـن طريـق ,العمل به وال جيوز خالفه فهو حديث أيب بكر الذي من طريـق عمـر

 وهو أن يف مخس وعرشين من إبل مخـس ,كه الفقهاء مجلةّعيل فمضطرب وفيه ما قد تر
 فـصح رضورة أنـه أعلـم مـن مجيـع , قد استعمل أبا بكر عىل احلج× فوجدنا ,شياه

 قـد اسـتعمله عـىل البعـوث × ثم وجدناه , وهذه دعائم اإلسالم,الصحابة يف احلج
 عـىل صفصح أن عنده من أحكام اجلهاد مثل ما عند سـائر مـن اسـتعمله رسـول اهللا 

 فعنــد أيب بكــر مــن ,ً عــىل العمــل إال عاملــا لــه× إذ ال يــستعمل ,البعــوث يف اجلهــاد
 فـإذ قـد , ال أكثـر وال أقـل, وسائر أمـراء البعـوث,ّاجلهاد من العلم به كالذي عند عيل

 وساواه يف علـم , واحلج, والزكاة,ّصح التقدم أليب بكر عىل عيل وغريه يف علم الصالة
 , ومـسامرته, قـد ألـزم نفـسه يف جلوسـه× ثـم وجـدناه ,لعلـم فهذه عمدة ا,اجلهاد
 فـصح ,ّ وفتاويه أكثر من مشاهدة عيل هلا,× وإقامته أبابكر فشاهد أحكامه ,وظعنه

رضورة أنه أعلم هبا فهل بقيت مـن العلـم بقيـة إال أبـو بكـر هـو املتقـدم فيهـا الـذي ال 
 واحلمـــدهللا رب , فبطلـــت دعـــواهم يف العلـــم? أو املـــشارك الـــذي ال يـــسبق?يلحـــق
  .)١()العاملني

 :بينام يقول أبو بكر عندما سئل عن معنى األب يف قولـه تعـاىل( :ثم يقول الطاعن
* Ã Â Á { z y x & ]أي سـامء تظلنـي : قال أبو بكـر]٣٢−٣١:عبس 

  ).ّوأي أرض تقلني أن أقول يف كتاب اهللا بام ال أعلم
                                                 

 ).١٠٨−٤/١٠٧(لل  الفصل يف امل)١(
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 ٤٤٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :أقول
لتي ذكرها ابـن كثـري رواهـا إبـراهيم التيمـي عـن أيب بكـر وهـي  هذه الرواية ا−١
  .)١( ألن السند منقطع بني إبراهيم وأيب بكر,ضعيفة
 وال يفهم من احلديث إن صح أن أبـا بكـر ال يعـرف معنـى األب ألن معناهـا −٢

ــات األرض كــام يقــول اهللا ¸ µ ´ ³  ¹ ¶ * :ًواضــح جــدا عــىل أهنــا مــن نب

º ½ ¼ » À ¿ ¾ Ã Â Á & ]ـــه مل حيـــدد ]٣١−٢٧:عـــبس  ولكن
 وكـام , وهـذا مـا أراده يف قولـه ذاك, أن يعرف شـكله وجنـسه وعينـه: أي,ماهية األب
 هـذه الفاكهـة قـد & Ã Â Á *أن عمـر بـن اخلطـاب قـرأ عـىل املنـرب  «روى أنس

لك جـاء لـذ» ! إن هذا هلو التكلـف يـا عمـر: ثم رجع إىل نفسه فقال?عرفناها فام األب
معنى األب عند املفرسين عىل أنه من نبات األرض فقال جماهد وسعيد بـن جبـري وأبـو 

 األب للبهـائم كالفاكهـة : وعن جماهـد واحلـسن وقتـادة وابـن زيـد, األب الكأل:مالك
 كـل : وقـال الـضحاك, كل يشء نبت عىل وجه األرض فهو أب: وعن عطاء,لبني آدم

 فــاملعنى كــام هــو واضــح مــا أنبــت عــىل ,و األبيشء أنبتتــه األرض ســوى الفاكهــة فهــ
 وهـذا ال يـدل عـىل عـدم العلـم , ولكن الصحابة مل حيددوه بـالكيف واجلـنس,األرض

 بنـوع معـني لعرفـه الـصحابة فيحمـل عـىل كـل مـا أنبـت عـىل صولو وضـحه النبـي 
  .األرض

 : من أقوال يف شدة خوفهام من اهللابشبهة االحتجاج بام أثر عن الشيخني 
 مـن أقـوال يف شـدة بهـذه الـشبهات االحتجـاج بـام أثـر عـن الـشيخني ومن 

 .خوفهام من اهللا
                                                 

 ).٤/٥٧١(تفسري ابن كثري :  انظر)١(
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 ٤٤٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :خرج البخاري يف صحيحه يف باب مناقب عمر بن اخلطاب قـال( :فقال أحدهم
ُملا طعن عمر جعل يأمل فقال له ابن عباس وكأنه جيزعه« ُ ِّ  يا أمري املؤمنني ولئن كان ذاك :َُ

 ثــم ,صــحبته ثــم فارقتــه وهــو عنــك راض فأحــسنت صلقــد صــحبت رســول اهللا 
 ثم صـحبت صـحابتهم ,صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض

  ).» فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون
ّ ورضاه فإنام ذاك من مـن اهللا تعـاىل صأما ما ذكرت من صحبة رسول اهللا ( :قال
ّمن به عيل ّبة أيب بكر ورضاه فـإنام ذاك مـن مـن اهللا جـل ذكـره  وأما ما ذكرت من صح,ّ
ّمن به عيل  واهللا لـو أن يل , وأما ما ترى من جزعي فهـو مـن أجلـك وأجـل أصـحابك,ّ

  ). قبل أن أراهQًطالع األرض ذهبا الفتديت به من عذاب اهللا 
 يــا ليتنــي كنــت كــبش أهــيل :ًقــد ســجل التــاريخ لــه أيــضا قولــه( :ًويقــول أيــضا

 فجعلـوا , حتى إذا كنت أسمن ما أكون زارهم بعض مـن حيبـون,بدا هلميسمنونني ما 
 كـام سـجل .ً ثم أكلـوين وأخرجـوين عـذرة ومل أكـن بـرشا,ًبعيض شواء وقطعوين قديدا

 طوبى لـك ياطـائر : ملا نظر أبو بكر إىل طائر عىل شجرة:التاريخ أليب بكر مثل هذا قال
 لـوددت أين شـجرة , عقـاب عليـك وما من حـساب وال,تأكل الثمر وتقع عىل الشجر

  ).ّعىل جانب الطريق مر عيل مجل فأكلني وأخرجني يف بعره ومل أكن من البرش
 أن ال يكونا مـن البـرش الـذي ,فكيف يتمنى الشيخان أبو بكر وعمر( :إىل أن قال

 وإذاكان املؤمن العادي الذي يستقيم يف حياته تتنزل عليـه ,كرمه اهللا عىل سائر خملوقاته
 فـام بـال عظـامء ...الئكة وتبرشه بمقامه يف اجلنة فال خيـاف مـن عـذاب اهللا وال خيـرنامل

يتمنـون أن يكونـوا −كـام تعلمنـا ذلـك−الصحابة الذين هم خري اخللق بعـد رسـول اهللا
  ).عذرة
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 ٤٥٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :والرد عليه من عدة وجوه
  أن هذه اآلثار املذكورة تدل عىل شدة خوف الشيخني من اهللا تعاىل:الوجه األول
 ولذا أثنى اهللا يف كتابه , وهذا من كامل فضلهام وعلو شأهنام يف الدين,وتعظيمهام لرهبام

¼ ½ ¾  * :عىل عباده اخلائفني منه املشفقني من عذابه يف آيات كثرية كقوله تعاىل

Å Ä Ã Â Á À ¿ Ê É È Ç Æ & ]وقال ,]٤١−٤٠:النازعات 
z } |  * : وقال تعاىل]٤٦:الرمحن[ & _ ` d c b a * :تعاىل

b a ` _ ~ } & ]وقال تعاىل يف وصف املؤمنني,]٤٩:األنبياء : 
* M L K J I H G F E D C B AN R Q P O 

U T S & ]٣٧:النور[,وقال يف وصفهم : *  a ` _ ^ ] \ [

f e d c bh g  & ]وهي , واآليات يف هذا كثرية,]٢١:الرعد 
 , وأحبها منهم,تدل عىل أن اخلوف من اهللا من صفات املؤمنني التي أثنى اهللا هبا عليهم
 ب والشيخان .ورتب عىل ذلك سعادهتم ونجاهتم يف اآلخرة بخوفهم منه يف الدنيا

مقامات اخلوف من اهللا الذي استحقابه ذلك ما قاال الذي قاال إال لتحقيقهام أعىل 
الفضل العظيم عند اهللا تعاىل وسبقا به غريمها من األمة فكانا أفضل هذه األمة بعد 

  .صنبيها 
 ,خمالفتهام ومعصيتهام أن محل هذا الطاعن شدة خوف الشيخني عىل :الوجه الثاين

 فإنه من املعلوم أن ,رشع العظيم بال فهذا من جهله,وأهنام لوال ذلك ما حصل هلام هذا
 & µ¯ ° ± ² ³ ´ * : كام قال تعاىل,اخلوف واخلشية من لوازم العلم

 ص ولذا قال النبي , وكلام قوي ذلك العلم قويت اخلشية يف نفس العبد,]٢٨:فاطر[
ًواهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا{ :ألصحابه  وما تلذذتم ,ً
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 ٤٥١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وهذا كله يورث ,)١(} وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا,النساء عىل الفرشب
B A  * : قال تعاىل,هللا تعاىل واالنقطاع إىل ا, وحسن العبادة,االستقامة عىل الطاعة

M L K J I H G F E D CN S R Q P O 
U T & ]وقال ,]٣٧:النور Q: *  j i h g f e d

o n m l k & ]فوصف اهللا عباده باخلوف والعبادة ,]١٦:السجدة ْ َ َ
  .دليل تالزمهام واجتامعهام

 قـال تعـاىل يف ,ه مـصاحب للتفـريط وتـرك العمـلوبعكس هذا عـدم اخلـوف فإنـ
ـــار ì ë ê é è ò ñ ð ï î í  ö õ ô ó * :وصـــف الكف

ــدثر[ & جغ مغ جف حف خف ü مظ جع مع  ــال,]٤٦−٤٢:امل  ` _^ * : إىل أن ق

d c b a & ]فوصفهم بعدم العمل وعدم اخلوف,]٥٣:املدثر .  
 الـذي هـو مـن أخـص ,ل هذا الطـاعن يف ذمـه الـشيخني بـاخلوفوهبذا يتبني جه

  .صفات املؤمنني العاملني
 وعمر , بنظري ما ثبت عن أيب بكر‘أن اهللا تعاىل أخرب عن مريم  :الوجه الثالث

   .]٢٣:مريم[ & Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º * :يف قوله
ًقال ابن عباس يف معنى نسيا منسيا أي   .»ًخلق ومل أك شيئاُمل أ «:ً

ُ شيئا ال يعرف وال يذكر:أي «:وقال قتادة ُ ً«.  
ْالسقط( :وقال الربيع بن أنس هو َّ( )٢(. 

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).٣٢٦ −٨/٣٢٥( تفسري الطربي )٢(
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 ٤٥٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

يـا حـسن ليـت أبـاك مـات  «:أنه قال يوم اجلمل البنه احلسن اوثبت عن عيل
  .)١(»منذ عرشين سنة

ــه ــوددت أين شــجرة تعــضد «:كــام ثبــت عــن أيب ذر قول  فهــل هــؤالء ,)٢(»واهللا ل
 فإن مل يكونـوا مـذمومني فلـم القـدح يف الـشيخني بمثـل مـا ثبـت عـن ?مذمومون هبذا

  ?هؤالء
 أن قول صاحبنا هذا إن املؤمن العادي تتنزل عليه املالئكة وتبرشه :الوجه الرابع
C B A  * : وهو يشري هبذا لقوله تعاىل, وأنه ال خياف وال حيزن,بمقامه يف اجلنة

N M L K J I H G F E D & ]٣٠:فصلت[, 
فهذا من جهله العظيم وفهمه السقيم ملعنى اآلية فإن هذه البشارة الواردة يف اآلية إنام 

 كمجاهد والسدي : كام ذكر ذلك املفرسون ونقلوه عن أئمة التفسري,تكون عند املوت
 فهو ,أم ال واملسلم قبل ذلك ال يدري هل يبرش هبذا ,)٣( وابنه وغريهم,وزيد بن أسلم

 بل هو , وخوف الشيخني من رهبام أمر طبيعي, ال يعلم بم خيتم له,ًدائام خائف وجل
¯ ° ± ² ³  * : واهللا يقول,الالئق هبام لكامل علمهام باهللا ومعرفتهام به

´µ & ]اخلوف من  للشيخني باجلنة فإنص وال يشكل عىل هذا بشارة النبي ]٢٨:فاطر 
 التي ال ترتفع بيشء وال يستطيعون ,ن أخص صفات املؤمنني الراسخة يف قلوهبماهللا م
ً بل كلام ازداد العبد إيامنا وعلام وطاعة هللا ازداد خوفا,دفعها  ص وهلذا كان النبي ,ًً

أما واهللا إين ألخشاكم { :أخشى األمة هللا كام أخرب بذلك عن نفسه وأقسم عليه يف قوله

                                                 
 ).٧/٢٥١(, البداية والنهاية )٤/٥٣٧( تاريخ األمم وامللوك )١(
 ).٤/٥٥٦( جامع الرتمذي )٢(
 ).٤/٩٩(, وتفسري ابن كثري )١١/١٠٨( تفسري الطربي )٣(
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 ٤٥٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

x w v  * : وهكذا حال أنبياء اهللا كام أخرب اهللا عنهم يف قوله,)١(}هللا وأتقاكم له

 i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z y
jks r q p o n m l tu  & ]ص فإذا كان النبي ]٥٨:مريم 

أنبياء اهللا هم أعظم خشية هللا منهام  وكذلك ,أعظم خشية هللا من الشيخني وسائر األمة
 وإذا كان املؤلف يرى بفهمه السقيم أن الواجب , فأي لوم عليهام يف ذلك,بالشك

 ,باخلوف ب ويقدح يف الشيخني,عىل املؤمن أن ال خياف ألنه مبرش من اهللا باجلنة
 ًفإن أوىل الناس بعدم اخلوف لو كان ما ادعاه صحيحا هم رسل اهللا الذين اصطفاهم

  . ووعدهم بأعىل الدرجات يف اجلنة,اهللا برسالته
 , إن احلامــل للــشيخني عــىل مــا قــاال هــو شــدة خــوفهام مــن اهللا:الوجــه اخلــامس

 كـام أن عـدم ,واخلوف من اهللا من الصفات الفاضلة املمدوح صاحبها باتفـاق العقـالء
النـاس مـن  وهلـذا يـصف ,اخلوف من اهللا من الصفات الرذيلة املذموم هبا عند العقـالء

 : ويصفون من أرادوا ذمه بعكس ذلك فيقولون)فالن خياف اهللا( :أرادوا مدحه بقوهلم
 معــارض , فتبــني أن ذم هــذا الطــاعن للــشيخني بخــوفهام مــن اهللا)فــالن ال خيــاف اهللا(

  . بل إنه غاية يف العجب عند أهل العقول والنظر,بالرشع والعقل
تـب أهـل الـسنة فلـم جيـد أليب بكـر مـن ّورد آخر عىل ما ادعاه مـن أنـه فـتش يف ك

  .الفضائل ما يوازي فضائل عيل
 أنــه بقولــه هــذا يكــشف للنــاس عــن جهلــه الفاضــح فــيام ادعــاه أوكذبــه :فجوابــه

 فـإن املنـازع يف هـذه املـسألةكمن ينـازع يف طلـوع الـشمس يف رابعـة ,الواضح فيام عزاه
 إال أن , الطـاعن وتزويـره وما عىل القارئ الراغب يف الوقـوف عـىل كـذب هـذا,النهار

                                                 
 ).٥٠٦٣( رواه البخاري برقم )١(
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 ٤٥٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــه مــن كتــب أهــل الــسنة يف احلــديث  وأشــهرها الــصحيحان −يتــصفح أقــرب مــا لدي
 ويقارن بني ما جاء فيها من األحاديث يف فضائل أيب بكر وفضائل عيل ليقف −والسنن

  .بنفسه عىل حقيقة األمر ومبلغ هذا الطاعن من العلم
 ,ثابتـة يف فـضائل أيب بكـر ومناقبـهوسأورد فيام ييل أمثلة لبعض هذه األحاديـث ال

 :التي مل يشاركه فيها أحد من الصحابة
  :فمن ذلك

 صخطـب رسـول اهللا { :ما رواه الشيخان من حـديث أيب سـعيد اخلـدري قـال
 ,ً إن اهللا خري عبدا بني الدنيا وبني ما عنده فاختـار ذلـك العبـد مـا عنـد اهللا:الناس وقال

 عن عبـد خـري فكـان رسـول صأن خيرب رسول اهللا  فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه :قال
ّ إن أمن الناس عيل يف :ص فقال رسول اهللا , وكان أبو بكر أعلمنا, هو املخريصاهللا 

ً ولو كنت متخذا خليال غري ريب الختذت أبا بكـر,صحبته وماله أبو بكر  ولكـن أخـوة ,ً
 .)١(}كرّ ال يبقني يف املسجد باب إال سد إال باب أيب ب,اإلسالم ومودته

 بعثه صًويف الصحيحني أيضا من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النبي 
 , عائـشة: قـال, أي الناس أحب إليك: فقلت,فأتيته{ : قال,عيل جيش ذات السالسل

ّ ثــم عمــر بــن اخلطــاب فعــد : قــال? ثــم مــن: قلــت, أبوهــا: قــال? مــن الرجــال:فقلــت
 .)٢(ً}رجاال

ً إذ أقبل أبو بكر آخذا صًكنت جالسا عند النبي { :ومن حديث أيب الدرداء قال
 أمـا صـاحبكم فقـد غـامر فـسلم :صبطرف ثوبه حتى أبدى عـن ركبتـه فقـال النبـي 

 ,ل اهللا إين كـان بينـي وبـني ابـن اخلطـاب يشء فأرسعـت إليـه ثـم نـدمت يا رسو:وقال
                                                 

 ).٢٣٨٢(, ومسلم برقم )٣٦٥٤( رواه البخاري برقم )١(
 . سبق خترجيه)٢(
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 ٤٥٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ثـم إن ,ً يغفر اهللا لك يـا أبـا بكـر ثالثـا: فقال,ّفسألته أن يغفر يل فأبى عيل فأقبلت إليك
 فجعـل ص ال فـأتى النبـي : فقـالوا? أثـم أبـو بكـر:عمر ندم فأتى منزل أيب بكر فسأل

 يـا رسـول اهللا واهللا : فقـال,جثا عىل ركبتيه يتمعر حتى أشفق أبو بكر فصوجه النبي 
 وقـال أبـو , كـذبت: إن اهللا بعثني إليكم فقلتم:ص فقال النبي )مرتني(أنا كنت أظلم 

 فـام أوذي )مـرتني( فهـل أنـتم تـاركو يل صـاحبي , وواساين بنفـسه ومالـه, صدق:بكر
 .)١( }بعدها

الـصديق هبـذه الفـضيلة مل تفـرد أبـو بكـر ( :قال ابن شاهني بعد مـا روى احلـديث
 .)٢( )يرشكه فيها أحد

 .)٣( }ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهللا ثالثهام{ :صوقال 
 صقلـت للنبـي { :قـال اويف الصحيحني عن أنس بن مالـك عـن أيب بكـر 

 .)٤(} لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبرصنا:وأنا يف الغار
أو −لقـد مهمـت { : قـالصأن النبـي  لويف الصحيحني من حديث عائـشة 

 ثـم , أو يتمنـى املتمنـون, أن يقول القـائلون, أن أرسل إىل أيب بكر وابنه فأعهد−أردت
 .)٥( }يدفع املؤمنون أو يدفع اهللا ويأبى املؤمنون يأبى اهللا و:قلت

شـتد مرضـه  فاصمـرض رسـول اهللا { :ومن حديث أيب موسى األشـعري قـال
 إن أبـا بكـر رجـل ! يـا رسـول اهللا: فقالـت عائـشة, مروا أبا بكر فليـصل بالنـاس:فقال

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).١٥٧:ص( كتاب اللطيف البن شاهني )٢(
 ).٢٣٨١(, ومسلم برقم )٣٦٥٣( أخرجه البخاري برقم )٣(
 . سبق خترجيه)٤(
 . سبق خترجيه)٥(
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 ٤٥٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مــري أبــا بكــر فليــصل : فقــال,رقيــق متــى يقــم مقامــك ال يــستطيع أن يــصيل بالنــاس
 .)١( }ص فصىل هبم أبو بكر حياة رسول اهللا : قال. فإنكن صواحب يوسف,بالناس

عـىل مـا روى البخـاري  اكان أفضلهم ومنهم عيل وقد شهد له الصحابة بأنه 
 ?صأي النـاس خـري بعـد رسـول اهللا { : قلـت أليب:من حديث حممد بن احلنفية قـال

 ? ثم أنت: قلت, عثامن: وخشيت أن يقول, ثم عمر: قال? ثم من: قلت, أبو بكر:قال
 .)٢(  } ما أنا إال رجل من املسلمني:قال

 أنت سيدنا وخرينـا وأحبنـا إىل رسـول اهللا ... «:ويف خرب البيعة قال عمر أليب بكر
  .ً وكان ذلك بحضور مجع من الصحابة فلم ينكر ذلك أحد فكان إمجاعا,)٣(»ص
 ثـم عمـر ثـم ,ً ال نعدل بأيب بكر أحـداصكنا يف زمن النبي  «:عن ابن عمر قالو

 .)٤( »  ال نفاضل بينهمصعثامن ثم نرتك أصحاب النبي 
ــصديق  ــامذج ممــا ورد يف فــضل أيب بكــر ال مــن املناقــب والفــضائل  افهــذه ن

  ممـا جـاء يف الـصحيحني أو أحـدمها فقـط مـن غـري,العظيمة التي مل يشاركه فيهـا غـريه
 وأمـا مـا جـاء يف !! فكيف بام جـاء يف غريمهـا!! فكيف مع االستقصاء,استقصاء لذلك

كتب السنة عامة من فضائله األخرى التـي شـاركه فيهـا بعـض الـصحابة كعمـر وبقيـة 
  .اخللفاء فإهنا أجل من أن تستوعب يف هذا املقام

اختص هبا دون وأشري هنا إىل ما تضمنته األحاديث املتقدمة من تلك املناقب التي 
  :غريه من عامة الصحابة فمنها

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 . سبق خترجيه)٢(
 ). ٣٦٦٨( برقم  أخرجه البخاري)٣(
     ). ٣٦٩٧( أخرجه البخاري برقم )٤(
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 ٤٥٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .}إنه أمن الناس عليه يف صحبته وماله{ : يف حقهص قول النبي −١
ًلو كنت متخذا غري ريب خليال ال ختذت أبا بكر{ : يف حقهص قول النبي −٢ ً{.  
  . أن تسد األبواب يف املسجد إال بابهص أمر النبي −٣
  . وابنته أحب النساء إليه, أنه أحب الرجال إليهص إخبار النبي −٤
  .ً واستغفاره له ثالثا, وانتصاره له, له حتى متعر وجههص غضب النبي −٥
  .د ما كذبه قومه بع, أنه صدقه من غري تردد وال شكص إخبار النبي −٦
 ومل يقـل ذلـك ألحـد }هل أنتم تـاركو يل صـاحبي{ : يف حقهص قول النبي −٧

  . مما يدل عىل اختصاصه من الصحبة بام مل يبلغه غريه,غريه
 : لـهص وقـول النبـي , يف اهلجرة وثاين اثنني يف الغـارص أنه صاحب النبي −٨

  .}ني اهللا ثالثهامما ظنك باثن{
ً ومهه أن يكتب بذلك كتابا, الستخالفهص إشارة النبي −٩  ثم تـرك ذلـك ثقـة ,ّ

 وهذا من أعظـم , وأن اهللا يأبى غري ذلك ويأبى املؤمنون غريه.ًباهللا ويقينا به
  .ص وأنه ال خيتلف يف فضله بعد النبي ,مناقبه

 ,صأنـه خـري النـاس بعـد النبـي  اة الـصحابة لـه بـام فـيهم عـيل  شهاد−١٠
 يف ,ص وأحـبهم إىل رسـول اهللا , وخـريهم, سـيدهم:وشهادة عمر له بأنـه

 فلم ينكر ذلك عليـه أحـد فـدل عـىل إمجـاعهم ,مجع كبري من خيار الصحابة
  .عىل ذلك

  .ص له يف الصالة وصالته بالناس يف حياة النبي ص تقديم النبي −١١
 ال عمـر وال ,ذه املناقب مل يشارك الصديق فيها أحد من الصحابة عىل اإلطالقفه

 فكيف يدعي هذا الطاعن أنه فتش يف كتب أهـل الـسنة فلـم جيـد أليب ,عيل وال غريمها
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 ٤٥٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مع أن هذه األحاديث قد جاءت يف الـصحيحني وهـي ,بكر من الفضائل ما يثبت لعيل
الب العلـم فكيـف بمـن يـدعي البحـث  ال تكاد ختفى عىل أحد من صغار ط,مشهورة

  .والتحقيق العلمي
 فينبغـي أن ,ومقارنة بام ثبت يف حق أيب بكر من الفضائل التي مل يشاركه فيها غريه

 بـل قـد ,مـن الفـضائل ليـست هـي مـن خصائـصه ايعلم أن ما ثبت يف حـق عـيل 
  :ائل وذلك أن من أجل ما ثبت يف حق عيل من الفض,يشاركه فيها غريه من الصحابة

حديث سعد بن أيب وقاص يف صحيح مسلم أنه قال وقـد ذكـر عنـده عـيل بـن أيب 
 ألن تكون يل واحدة منهن أحـب صًأما ما ذكرت ثالثا قاهلن له رسول اهللا { :طالب

َ يقـول لـه خلفـه يف بعـض مغازيـهص سمعت رسول اهللا ,ّإيل من محر النعم ّ  فقـال لـه ,َ
 أمـا تـرىض :ص فقال لـه رسـول اهللا ?والصبيان يا رسول اهللا خلفتني مع النساء :عيل

 : وسمعته يقول يوم خيرب,أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة بعدي
 : فتطاولنـا هلـا فقـال: قـال,ًألعطني الراية رجـال حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا ورسـوله

 وملـا نزلـت ,تح اهللا عليـهًادعوا يل عليا فأيت به أرمد فبصق يف عينه ودفـع الرايـة إليـه ففـ
ً عليــا ص دعــا رســول اهللا , ]٦١:آل عمــران[ & « ¼ ½ ¾ ¿ * :هــذه اآليــة

ًوفاطمة وحسنا وحسينا فقال  .)١( } اللهم هؤالء أهيل:ً
 إال أهنا ليـست ممـا ,فهذا احلديث مع ما فيه من املناقب العظيمة لعيل بن أيب طالب

   ,/ كـام ذكـر ذلـك شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ,يل عىل غريه من الـصحابةاختص به ع
فهذا حديث صـحيح رواه مـسلم يف صـحيحه وفيـه ثـالث ( :قال بعد أن ذكر احلديث

 : فـإن قولـه, وال مـن خـصائص عـيل,فضائل لعيل لكـن ليـست مـن خـصائص األئمـة
لنـساء والـصبيان  يـا رسـول اهللا ختلفنـي مـع ا:وقد خلفه يف بعض مغازيه فقال له عيل{

                                                 
 .  سبق خترجيه)١(
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 ٤٥٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون مـن موسـى إال أنـه ال :صفقال له رسول اهللا 
 فإنـه اسـتخلف عـىل املدينـة غـري واحـد ومل يكـن هـذا , ليس من خصائصه}نبي بعدي

فبني له » ...اختلفني مع النساء والصبيان «: وهلذا قال عيل,االستخالف أكمل من غريه
ً أن االستخالف ليس نقصا وال غضاضة فإن موسى استخلف هارون عـىل صالنبي 

 لكـن موسـى اسـتخلف , وكذلك أنت استخلفتك ألمانتك عنـدي,دهقومه ألمانته عن
 وهذا تشبيه يف أصل االستخالف فإن موسى استخلف هارون , وأنا ال نبي بعدي,ًنبيا

 ومجهورهم ,ً استخلف عليا عىل قليل من املسلمنيص والنبي ,عىل مجيع بني إرسائيل
 هـذا , أيب بكـر وعمـر وتشبيهه هبـارون لـيس بـأعظم مـن تـشبيه,استصحبهم يف الغزاة

 وكـل , فإن هؤالء األربعـة أفـضل مـن هـارون, وهذا بنوح وموسى,بإبراهيم وعيسى
 مـع أن , فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه عيل,من أيب بكر وعمر شبه باثنني ال بواحد

 , وهذا التشبيه لـيس هلـذين فيـه شـبيه,استخالف عيل له فيه أشباه وأمثال من الصحابة
ســتخالف مـــن اخلــصائص وال التــشبيه بنبـــي يف بعــض أحوالــه مـــن فلــم يكــن اال

  .اخلصائص
 : قـال, وحيبه اهللا ورسـوله,ًألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله{ :وكذلك قوله

 فأتاه وبه رمد فبصق يف عينيه ودفع الرايـة إليـه ففـتح اهللا ,ً ادعو يل عليا: فقال,فتطاولنا
 وهذا احلديث أصح ما روي لعيل من الفضائل أخرجاه يف الصحيحني مـن ,}عىل يديه
هللا ورسـوله حيـب كـل  فـإن ا,ً وليس هـذا الوصـف خمتـصا باألئمـة وال بعـيل,غري وجه
 لكن هذا احلديث من أحـسن مـا حيـتج , وكل مؤمن تقي حيب اهللا ورسوله,مؤمن تقي

 بــل قــد يكفرونــه أو , وال حيبونــه,بــه عــىل النواصــب الــذين يتــربؤون منــه وال يتولونــه
ــسقونه ــي ,يف ــإن النب ــاخلوارج ف ــولهص ك ــه حيــب اهللا ورس ــه بأن ــهد ل ــه اهللا , ش  وحيب
  ...ورسوله
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 ٤٦٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 كــام رشكــوه يف , وحــسني, وحــسن,املباهلــة رشكــه فيــه فاطمــةوكــذلك حــديث 
 بــل , وال باألئمــة, وال بالــذكور, فعلــم أن ذلــك ال خيــتص بالرجــال,حــديث الكــساء

 )١( ).يرشكه فيه املرأة والصبي
ــا جــاء يف حــق عــيل  ــي  اوكــذلك م ــضائل يف أحاديــث أخــرى ال يعن مــن ف

 بـل قـد تثبـت ,)٢(} منـكأنـت منـي وأنـا{ : يف حقـهص كقـول النبـي ,اختصاصه هبا
  .لغريه

 لـيس مـن }أنـت منـي وأنـا منـك{ :إن قوله لعيل( :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 وقاله جلليبيب وإذا مل يكن من خصائـصه بـل قـد , بل قال ذلك لألشعريني,خصائصه

ــضيلة مــن هــو,شــاركه يف ذلــك غــريه ــة يف الف ــاء الثالث ً مل يكــن داال عــىل , دون اخللف
 .)٣( )األفضلية وال عىل اإلمامة

 )٤(}إنه ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق{ : لهصونظري هذا قول النبي 
 : فعن الرباء بن عازب قال,ارفهو ليس من خصائصه ألنه ثبت أنه قال مثل هذا لألنص

 , وال يبغـضهم إال منـافق,الحيبهم إال مؤمن{ : يقول لألنصارصسمعت رسول اهللا 
 .)٥( } ومن أبغضهم أبغضه اهللا,من أحبهم أحبه اهللا

                                                 
 −٥/١٣(ًأيضا تقريـر شـيخ اإلسـالم هلـذه املـسألة يف منهـاج الـسنة : , وانظر)٤٥ −٥/٤٢( منهاج السنة )١(

٤٢١ −٨/٤١٩(, )٣٦ .( 
 ). ٤٢٥١( أخرجه البخاري برقم )٢(
ًهذا الكالم مفصال مع ذكر األدلـة عليـه املـشار إليهـا هنـا , وقد ذكر شيخ اإلسالم )٥/٣٠( منهاج السنة )٣(

 ). ٢٩ −٥/٢٨(يف الكتاب نفسه : قبل ذلك, انظره
مـن  اكتاب اإليامن, باب الدليل عـىل أن حـب األنـصار وعـيل : ا أخرجه مسلم من حديث عيل )٤(

 ). ٧٨(اإليامن برقم 
 ). ٧٥( أخرجه مسلم برقم )٥(
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 ٤٦١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وهذه ,هكذا نقول( : قلنا.}..ال حيبك إال مؤمن{ :د ذكر حديثقال أبو نعيم بع
من أشهر الفضائل وأبني املناقب ال يبغـضه إال منـافق وال حيبـه إال مـؤمن ولـو أوجـب 

 ثـم سـاق )١() ألنه قال مثله يف األنـصار,ً لوجبت إذا اخلالفة لألنصار,هذا اخلرب خالفة
  .احلديث
ومناقبـه الثابتـة يف األحاديـث الـصحيحة قـد تبـني  اذه أعظم فضائل عـيل فه

 بــل قــد ثبــت مثلهــا يف حــق مــن هــو دون أيب بكــر يف ,عــدم اختــصاصه هبــا دون غــريه
 يف حني أن ما ثبت أليب بكر من الفضائل مل يشاركه فيهـا أحـد ال عـيل وال مـن ,الفضل

 الدالـة عـىل بطـالن ,ة الـرصحية عـىل مـا تقـدم تقريـره باألدلـة الـصحيح,هو أفضل منه
  .دعوى هذا الطاعن وظهور كذبه

 : يف قتاله ملانعي الزكاةصشبهة أن أبا بكر خالف سنة النبي 
 يف قتالـه ملـا صًومن الشبهات أيضا دعاء البعض أن أبا بكـر خـالف سـنة النبـي 

الفتـه واحلادثـة الثانيـة التـي وقعـت أليب بكـر يف أول أيـام خ( :نعى الزكاة حيث قـالوا
ّوسجلها املؤرخون من أهل السنة واجلامعة اختلـف فيهـا مـع أقـرب النـاس إليـه وهـو 
 !ّعمر بن اخلطاب تلك احلادثة التي تتلخص يف قراره بمحاربـة مـانعي الزكـاة وقـتلهم

أمـرت { : يقـول^ ال تقاتلهم ألين سمعت رسـول اهللا :فكان عمر يعارضه ويقول له
 فمن قاهلا عصم منـي مالـه ,إله إال اهللا حممد رسول اهللا ال :أن أقاتل الناس حتى يقولوا

 .}ودمه وحسابه عىل اهللا
ايـة  أعطـى الر^أن رسـول اهللا { :وهذا نص أخرجه مسلم يف صحيحه جاء فيـه

 قـاتلهم حتـى :^ فقـال ? يا رسول اهللا عـىل مـاذا أقـاتلهم:إىل عيل يوم خيرب فقال عيل
 فـإن فعلـوا ذلـك فقـد منعـوا منـك دمـاءهم ,يشهدوا أن ال إله إال اهللا حممد رسـول اهللا

                                                 
 . )٢٤٤:ص( الرد عىل الرافضة )١(
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 ٤٦٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : ولكـن أبـا بكـر مل يقتنـع هبـذا احلـديث وقـال}ّوأمواهلم إال بحقها وحـساهبم عـىل اهللا
ّلن من فرق بني الصالة والزكـاة فـإن الزكـاة حـق املـالواهللا ألقات« ّ واهللا لـو  «: أو قـال,»ّ

 واقتنع عمر بن اخلطـاب ,»ًمنعوين عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا لقاتلتهم عىل منعه
ًمـا إن رأيـت أبــا بكـر مـصمام عــىل ذلـك حتـى رشح اهللا صــدري «:بعـد ذلـك وقــال ّ«, 

ّ بمخالفتهم سنة نبيهمولست أدري كيف يرشح اهللا صدور قوم ّ.( 
  :اجلواب عىل هذه الشبهة

 وما , إن قرار أيب بكر يف قتال مانعي الزكاة هو احلق املوافق للكتاب والسنة−١
z y x } | {  * :اتفقت عليه األمة ويف هذا يقول اهللا سبحانه

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~§ « ª © ¨ 
° ¯ ® ¬±¶ µ ´ ³ ²  & ]وقوله تعاىل]٥:التوبة : *  i h

p o n m l k jq u t s r 
v & ]فبني اهللا سبحانه يف هاتني اآليتني أن رشوط التوبة والدخول يف ]١١:التوبة ّ

اإلسالم يلزم منها إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وعدم التفريق بينهام لذلك قال عبد اهللا 
 وعن ابن ,» ومن مل يزك فال صالة له, وإيتاء الزكاةأمرتم بإقام الصالة «:بن مسعود

ّحرمت هذه اآلية  «: قال,]١١:التوبة[ & ¨ © ª » ¬ ® *عباس 
ّ ويقتيض ذلك أهنم إذا أخلوا بأداء الصالة أو إيتاء الزكاة فإنه يباح ,»دماء أهل القبلة

عله اخلليفة األول أبو بكر الصديق  وهذا ما ف,قتاهلم حتى يعودوا إىل أدائها كاملة
وهلذا اعتمد ( :ً مع مانعي الزكاة لذلك قال ابن كثري معلقا عىل هذه اآليةا

 يف قتال مانعي الزكاة عىل هذه اآلية الكريمة وأمثاهلا حيث حرمت االصديق 
   ,قتاهلم برشط هذه األفعال وهي الدخول يف اإلسالم والقيام بأداء واجباته

   فإن أرشف أركان اإلسالم بعد الشهادتني الصالة التي , عىل أدناهاونبه بأعالها
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 ٤٦٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وهي , وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إىل الفقراء واملحاويجQهي حق اهللا 
 وقال ,ً وهلذا كثريا ما يقرن اهللا بني الصالة والزكاة,أرشف األفعال املتعلقة باملخلوقني

ّ والزكاة مجيعا مل يفرق بينهام افرتضت الصالة:عبد الرمحن بن زيد i h  * وقرأ ,ً
p o n m l k jq u t s r 

v & ]ما كان , رحم اهللا أبا بكر: وقال, وأبا أن يقبل الصالة إال بالزكاة,]١١:التوبة 
  ).أفقهه
 أما السنة فقد أخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهام عن ابن عمـر أن رسـول −٢

ً وأن حممــدا ,أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يــشهدوا أن ال إلــه إال اهللا{ : قــالصاهللا  ّ
 فـإذا فعلـوا ذلـك عـصموا منـي دمـاءهم , ويؤتـوا الزكـاة, ويقيموا الـصالة,رسول اهللا

 فهــذا احلــديث الــصحيح يظهــر ,)١(} وحــساهبم عــىل اهللا,ّوأمــواهلم إال بحــق اإلســالم
 واإليــامن احلقيقــي ال ,بوضــوح أن عــصمة الــدم واملــال ال تتحقــق إال بتحقيــق اإليــامن

 وإذا منع النـاس الزكـاة وجـب هنـا القتـال مـن ,كاةيتحقق إال بإقامة الصالة وإيتاء الز
  . وهذا ما فعله أبو بكر الصديق,أجل أخذها من املطالب هبا إىل مستحقيها

ّ يبدو أن هذا الطـاعن ال يعلـم أن كتـب املـسلمني مـن شـيعة وسـنة يثبتـون أن −٣
ّ ومن املـسلم بـه أن تـارك الـصالة يقتـل عـىل القـول,ًالزكاة مثل الصالة متاما ّ  الـصحيح ُ

  .املؤيد بالكتاب والسنة فجعل الزكاة مثل الصالة يبني أن حكمهام واحد
عـن أيب ( :يقول املحقق املحدث املتبحر حممد احلر العاميل يف كتابه وسائل الشيعة

 × وعـن أيب جعفـر , فـرض اهللا الزكـاة مـع الـصالة: قـاالإجعفر وأيب عبد اهللا 
ـــال ـــاة:ق ـــرن الزك ـــاىل ق ـــارك وتع ـــال إن اهللا تب ـــصالة فق z y }  * : بال

                                                 
 ).٢١(, صحيح مسلم برقم )٢٥( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٤٦٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فهــل يريــد هــذا ,)١() فمــن أقــام الــصالة ومل يــؤت الزكــاة مل يقــم الــصالة& |
 وهذا رئيس املحدثني يـروي يف كتابـه مـن ال حيـرضه ! ال بأس!?الطاعن أكثر من ذلك

عـن ( :الفقيه وهو أحد الكتب األربعة التي متثل مرجع اإلماميـة يف الفـروع واألصـول
ًمن منع قرياطا من الزكاة فلـيس بمـؤمن وال مـسلم وهـو قـول اهللا « :×أيب عبد اهللا 

Q: * ¡ � ~ } | { z y x ¦ ¥ ¤ £ ¢§ & 
بينـا  «: قـال× وعن أيب جعفـر . ال تقبل له صالة:ويف رواية أخرى ]١٠٠−٩٩:املؤمنون[

 فالن حتى أخرج مخـسة  قم يا فالن قم يا فالن قم يا: يف املسجد إذ قالصرسول اهللا 
 .»ّ اخرجوا من مسجدنا ال تصلوا فيه وأنتم ال تزكون:نفر فقال

ًمن منع قرياطا من الزكاة فليمـت إن  «: قال× عن أيب عبد اهللا ,وعن أيب بصري
ًشاء هيوديا أو نرصانيا ًّ ّ وال يكتفي بذلك بـل يبـيح قتلـه رصاحـة فيـورد عـن أبـان بـن ,»ّ

يف اإلسالم حالل من اهللا تبارك وتعاىل ال يقـيض فـيهام دمان  «: أنه قال×تغلب عنه 
 قائمنـا أهـل البيـت حكـم Q فإذا بعـث اهللا , قائمنا أهل البيتQأحد حتى يبعث اهللا 

 فكيـف إذن !)٢(» ومانع الزكاة يرضب عنقـه, الزاين املحصن يرمجه,Qفيهام بحكم اهللا 
يعطوهــا ولــيس قــتلهم يعــرتض هــذا الطــاعن عــىل أيب بكــر قتالــه ملــانعي الزكــاة حتــى 

 .بالطبع
 أما بالنسبة العرتاض عمر بن اخلطاب يف البداية عىل أيب بكر فـألن األمـر قـد −٤

ُ أمـرت أن أقاتـل :صكيف تقاتل الناس وقـد قـال رسـول اهللا { :استشكل عليه فقال
 ال إله إال اهللا عصم مني ماله ودمه ونفـسه : فمن قال, ال إله إال اهللا:الناس حتى يقولوا

ظر يف آخره وهـو  فاستدل عىل العموم وبظاهر الكالم ومل ين}ال بحقه وحسابه عىل اهللاإ
                                                 

 ).٦/١١( وسائل الشيعة )١(
 ).٢/١٢( من ال حيرضه الفقيه )٢(
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 ٤٦٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّبحقه فرد عليه أبا بكر بأنه سيقاتل من فرق بني الصالة والزكاة ّ  فإن الزكـاة حـق املـال ,ّ
 , ومعلــوم أن قتــال تــارك الــصالة ممــا أمجــع عليــه الــصحابة,فجعــل الزكــاة كالــصالة

ّوالصالة وحدها كافية لرد ما تومهه عمر من احلديث الـذي احـتج بـه ّ والـذي يعـضد ,ّ
إال { هو احلديث الذي رواه ابـن عمـر والـذي جـاء يف آخـره ,أيب بكر هذاّويقوي قول 

 واســتيفاء احلــق املتــضمن لعــصمة الــدم واملــال هــي األمــور املــذكورة }بحــق اإلســالم
ّ وملا تبني ذلك لعمر وظهـر لـه صـواب قـول أيب بكـر تابعـه عـىل قتـال القـوم ,باحلديث

 ,»ا هو إال أن رأيت اهللا قد رشح صدر أيب بكر للقتال فعرفـت أنـه احلـقفواهللا م «:فقال
  .ّبام ظهر له من األدلة واحلجج املقامة عىل أن ما ذهب إليه أبو بكر هو احلق

 ويـرده , وبالنسبة حلديث عيل يوم خيرب فريد عليه بنفس الرد عىل حديث عمر−٥
 فاحلـديث عـام وختـصه األحاديـث ,لهًأيضا بأن تارك الصالة مما أمجع الصحابة عىل قتا

ّ فمـن حقهـا كـام بينـت إقامـة الـصالة }إال بحقهـا{ : لعـيلص عىل أن قولـه ,األخرى
  .وإيتاء الزكاة

ً لعل أحدا يتساءل−٦  : نقـول? كيف مل يعرف عمر بن اخلطاب بحديث ابن عمر:ّ
 كل ما رواه ابن عمر وغـريه صهللا إن يف اعرتاض عمر ليدلل أنه مل حيفظ عن رسول ا

 ولو أن عمـر , ولعل ابن عمر وأبا هريرة سمعا هذه الزيادات يف جملس آخر,من الرواة
سمع هبذا احلديث ملا خالف أبا بكر الصديق واحتج باحلديث اآلخر لذلك يقـول ابـن 

ويف القصة دليل عـىل أن الـسنة قـد ختفـى عـىل بعـض أكـابر الـصحابة ويتطلـع ( :حجر
 وال , وهلـذا ال يلتفـت إىل اآلراء ولـو قويـت مـع وجـود سـنة ختالفهـا,)ها آحـادهمعلي
 ? كيف خفي هذا عىل فالن:يقال

ّوهذا التأويل منهم لتربير قتال املسلمني الذين حرم اهللا ( :ثم يقول هذا التائه
z y x w v u t } | {  * :قتلهم إذ قال يف كتابه العزيز
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 ٤٦٦  بهات طال حوهلا اجلدلش
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  :قلت

 فهـو ال يرجـع ,يأبى هذا الطاعن إال أن يضيف األدلة تلو األدلة عىل إثبات جهله
ّ وأما بالنسبة هلذه اآليـة فقـد أخـرج البخـاري ,لسبب نزول اآلية أو إىل أقوال املفرسين

{ ~ � ¡ ¢ £  * ب ابن عبـاس يف صحيحه سبب نزوهلا فعن
 : فقـال, فلحقـه املـسلمون,كـان رجـل يف غنيمـة لـه{ : قال ابن عبـاس& ¤ ¥

ــيكم ــسالم عل ــه,ال ــذوا غنيمت ــوه وأخ ــه , فقتل ــك إىل قول ــأنزل اهللا يف ذل ¦  * ف
 فباهللا ما دخل قضية أيب بكر وعمـر هبـذه ,)١(} تلك الغنيمة& § ¨ ©

 والقتـال غـري ,اآلية فهام مل خيتلفا عىل تكفري مانعي الزكاة وإنام اختلفا عىل جواز قتـاهلم
ز قتـاهلم ال  وأبـو بكـر أجـا, ومانعو الزكاة بغاة وجب أخـذ الزكـاة مـنهم بـالقوة,القتل

ٌ هؤالء كفار كأمثال مـسيلمة الكـذاب واألسـود العنـيس الـذين قـاتلهم :قتلهم ومل يقل
ًالــصديق أيــضا واعتــربهم كفــارا وســبى ذرارهيــم ّ  وســاعده يف ذلــك أكثــر الــصحابة ,ً

 فولدت لـه حممـد الـذي يـدعى ,واستولد عيل بن أيب طالب جارية من سبي بني حنيفة
ّز قتال مانعي الزكاة ال ألهنم كفار بل ألهنم أخلـوا بحـق مـن  فأبو بكر أجا,ابن احلنفية

ً ومل نعلم أن أبا بكر قاتل مـن جـاءه مـسلام مستـسلام ذاعنـا للحـق,حقوق اإلسالم ً  ومل ,ً
 ,يقاتل أبو بكر مانعي الزكاة لعرض الدنيا بل قاتلهم للحفاظ عىل شمولية هـذا الـدين

  !?ة أيب بكر مع مانعي الزكاةفكيف يستشهد هذا الطاعن هبذه اآلية عىل قضي
                                                 

 ).٣٠٢٥(, ومسلم برقم )٤٥٩١( رواه البخاري برقم )١(
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 ٤٦٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

عىل أن هؤالء الـذين منعـوا إعطـاء أيب بكـر ( :ثم يتقدم خطوات يف هذيانه فيقول
 إن هــؤالء :زكــاهتم مل ينكــروا وجوهبــا ولكــنهم تــأخروا ليتبينــوا األمــر ويقــول الــشيعة

فوجئوا بخالفة أيب بكر وفيهم من حرض مع رسول اهللا حجة الوداع وسمع منه الـنص 
 ولكـن أبـا بكـر أراد إسـكاهتم عـن ,ّ بن أيب طالب فرتيثوا حتى يفهموا احلقيقةّعىل عيل

 سأترك هـذه القـضية ملـن !!تلك احلقيقة وبام أنني ال أستدل وال أحتج بام يقوله الشيعة
  ).ّهيمه األمر ليبحث فيها
  أليس ألنه أدنى من!? فلامذا مل تبحث فيه? أال هيمك هذا األمر:ًفأقول له متسائال

 ومن أين جئـت هبـذا االدعـاء الـذي ?ً وملاذا ذكرته يف كتابك مستدال به!أن يلتفت إليه
يقول بأن مانعي الزكاة تأخروا يف دفعها ليتبينوا األمر وألهنم فوجئوا هكذا بخالفة أيب 

 !!بكر إىل آخر هذا املني
ّعىل أنني ال يفوتني أن أسجل هنا أن صاحب الرسالة ( :ثم يقول  وقعت له صّ

ّيف حياته قصة ثعلبة الذي طلب منه أن يدعو له بالغنى وألح يف ذلك وعاهد اهللا أنه  ّ
يتصدق ودعا له رسول اهللا وأغناه اهللا من فضله وضاقت عليه املدينة وأرجاؤها من 

ّ وملا أرسل إليه رسول اهللا ,كثرة إبله وغنمه حتى ابتعد ومل يعد حيرض صالة اجلمعة
ًض أن يعطيهم شيئا منها قائال العاملني عىل الزكاة رف9 ّ إنام هذه جزية أو أخت :ً
b f e d c * : ومل يقاتله رسول اهللا وال أمر بقتاله وأنزل فيه قوله,اجلزية

o n m l k j i h g  s r q p
y x w v u t & ]وجاء ثعلبة بعد نزول اآلية وهو ]٧٦−٧٥:التوبة 

 فإذا ,قبول زكاته وامتنع الرسول حسب ما تقول الروايةيبكي وطلب من رسول اهللا 
ّكان أبو بكر وعمر يتبعان سنة الرسول فلامذا هذه املخالفة وإباحة دماء املسلمني 
ّاألبرياء ملجرد منع الزكاة عىل أن املعتذرين أليب بكر والذين يريدون تصحيح خطئه  ّ
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 ٤٦٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

له عذر بعد قصة ثعلبة الذي أنكر  ال يبقى هلم وال ,ّبتأويله بأن الزكاة هي حق املال
ّ ومن يدري لعل أبا بكر أقنع صاحبه عمر بوجوب قتل من ,الزكاة واعتربها جزية

منعوه الزكاة أن ترسي دعوهتم يف البالد اإلسالمية إلحياء نصوص الغدير التي 
ًنصبت عليا للخالفة ّ ّ ولذلك رشح اهللا صدر عمر بن اخلطاب لقتاهلم وهو الذي هدد ,ّ

  ).ّ املتخلفني يف بيت فاطمة وحرقهم بالنار من أجل أخذ البيعة لصاحبهبقتل
ّ فقـد أخفـى منهـا اجلـزء املتبقـي وهـو أن , هذه الرواية التي احتج هبا ناقصة:قلت

 قـد علمـت منزلتـي مـن رسـول اهللا : فقـال, حني اسـتخلفاثعلبة قد أتى أبا بكر 
 , مل يقبلهـا رسـول اهللا منـك: فقال أبو بكر, وموضعي من األنصار فاقبل صدقتيص

ِ فقبض أبو بكر ?أنا أقبلها  , يـا أمـري املـؤمنني: فقـال, فلام ويل عمر أتاه, ومل يقبلهااُ
ِ فقــبض ومل ? أنــا أقبلهــا, وال أبــو بكــرص مل يقبلهــا رســول اهللا : فقــال,اقبــل صــدقتي ُ

 صاهللا  مل يقبلها رسـول : فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقالا ثم ويل عثامن ,يقبلها
 ولست أدري ملـاذا ا وهلك ثعلبة يف خالفة عثامن ?وال أبو بكر وال عمر أنا أقبلها

ً فلعله اعتقد أن فيه مدحا للخلفاء الثالثة,أخفى هذه الرواية ّ ولكنـي أبـرشه بـأن هـذه ,ّ
ًالرواية ساقطة سندا ومتنا وال تقوم مقام االستدالل ً. 

بـن يزيـد األهلـاين وعمـرو بـن عبيـد أبـو ّفمن ناحية السند فمدار الرواية عىل عـيل 
 وقـال . ضـعيف: فعـيل بـن يزيـد قـال عنـه ابـن حجـر,عثامن البـرصي ومهـا جمروحـان

 وقال , ليس بقوي:ُ وقال أبو زرعة, ليس بثقة: وقال النسائي, منكر احلديث:البخاري
 عيل بن يزيد عن القاسـم عـن أيب أمامـة هـي : وقال حييى بن معني, مرتوك:الدارقطني

 ذاهـب : وقـال احلـاكم, واهـي احلـديث كثـري املنكـرات: وقـال يعقـوب,عاف كلهـاض
 : وقـال النـسائي, ال يكتـب حديثـه: وأما عمرو بن عبيد فقال عنـه ابـن معـني.احلديث

 لـيس بأهـل أن : وعـن أمحـد بـن حنبـل, يكـذب: وقال أيوب ويونس,مرتوك احلديث
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 ٤٦٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مـرتوك احلـديث :بـن عـيل وقـال عمـرو , ليس بـيشء: وعن حييى بن معني,حيدث عنه
 مرتوك احلديث فهذه هي منزلة احلديث مـن ناحيـة الـسند : وقال حاتم,صاحب بدعة

ّوهي أوضح من أن أعلق عليها باإلضافة لتـضعيف العلـامء هلـذه الروايـة فقـد ضـعفها  ّ
ابن حزم والبيهقي وابن األثري والقرطبي والـذهبي واهليثمـي وابـن حجـر والـسيوطي 

  .وغريهم
  :ً ناحية املتن فهي باطلة أيضا وذلك لألسباب التاليةوأما من

 فمن أصول الرشيعة التي قررها اهللا يف كتابه , خمالفة القصة للقرآن الكريم−أ
 تاب اهللا , أن التائب لو بلغت ذنوبه عنان السامء ثم تابصوعىل لسان رسول اهللا 

t s r q p o n m l k j  * : قال جل شأنه,عليه

y x w v uz { _ ~ } |  b a `
 o n m l k j i h g f e d c

r q psy x w v u t  & ]١٨−١٧:النساء[. 
ــول الرســول  ــضا ق ــل ذلــك أي ــا مل { :صًودلي ــد م ــة العب ــل توب ــاىل يقب إن اهللا تع

 .)١(}يغرغر
a `  l k j i h g f * :وهــو بيــان لقولــه تعــاىل

m &وهـذا دليـل خطـاب يـدل , فاآلية استثنت هذه احلالة فقط وأهنا ال تقبل التوبـة 
 والقصة تؤكد أن ثعلبة تاب ,عىل أن غري هذه احلالة تقبل فيها التوبة وهو ما قبل املوت

ً وأكـد توبتـه مـرارا فجـاء أبـا بكـر صًتوبة نصوحا فجاء يعرض صدقته عىل الرسول 
 وهـذا , وأخـربوه أن اهللا مل يقبـل توبتـه, لكنهم رفضوا قبول توبتـهيثامن وعمر وع

                                                 
 ).٣٥٣٧( رواه الرتمذي برقم )١(
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 ٤٧٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,ّخالف ما تقدم من النصوص القاطعة التي ال يأتيها الباطل من بـني يـدهيا وال خلفهـا
 .]٢٥:الشورى[ & | { ~ _ ` d c b a *والتي تقرر 
 فقد فتح اهللا هلم باب التوبة عىل  حتى املنافقني: قلت. أن ثعلبة منافق:فإن قيل

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »  * : قال الشاكر العليم,مرصاعيه

® ¬  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
»¼Ã Â Á À ¿ ¾ ½   È Ç Æ Å Ä

Ê ÉËÐ Ï Î Í Ì  & ]١٤٧−١٤٥:النساء[. 
  .]٧٤:وبةالت[ & m l k j in * :ًوقال الغفور الرحيم خمربا عن املنافقني

ّوالقصة تنمي يف قلوب العصاة الذين جهلوا فاقرتفوا بعـض الـذنوب واجرتحـوا 
 تلـك الـصفة التـي ال حيبهـا اهللا ورسـوله ,السيئات صفة القنوط واليـأس مـن رمحـة اهللا

ُالذي برش الناس أهنم لو أتوا إليه بقراب األرض خطايا ولو  , واستغفروا اهللا لغفر هلم,ّ
قـال اهللا { :ص قـال ,مل يستغفروا الستبدهلم اهللا بأناس خيطئون فيستغفرون فيغفر هلم

 يـا . يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عىل ما كـان منـك وال أبـايل:تعاىل
ُابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السامء ثم استغفرتني غفـرت لـك وال أبـايل  يـا ابـن آدم ,َ

ًاب األرض خطايــا ثــم لقيتنــي ال تــرشك يب شــيئا ألتيتــك بقراهبــا ُإنــك لــو اتيتنــي بقــر
 .)١(}مغفرة

والذي نفيس بيده لو مل تذنبوا لـذهب اهللا بكـم وجلـاء بقـوم يـذنبون { :صوقال 
  .)٢(}فيستغفرون اهللا فيغفر هلم

                                                 
 ).٣٥٤٠( رواه الرتمذي برقم )١(
 ).٢٧٤٩( رواه مسلم برقم )٢(
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 ٤٧١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 والـذود , ويزيد يف وجـوب اسـتبعادها, أمر آخر يدحض هذه القصة ويردها−ب
ُ ال تعلـم لـه سـنة وفـاة عـىل ا هو أن ثعلبة بـن حاطـب ,عن عرض صاحبها ودينه

 فأصـحاب هـذه القـصة جعلـوه . وقد اختلف يف سنة وفاته عىل أقوال عديـدة,احلقيقة
مـردود مـن حيـث الـسند ألنـه أتـى بإسـناد  وهـذا القـول ,اًمتوىف يف خالفة عثامن 

 والقـول , إنـه استـشهد يف غـزوة خيـرب: وقيـل, إنـه استـشهد يف أحـد: وقيل!واحد واه
 فالرجـل , وسواء كان استشهاده يف أحـد أو خيـرب.الثاين ذكره ابن عبد الرب وابن حجر

 عند بعضهم وهو معـارض للقـصة القائلـة بأنـه هلـك يف صتويف يف حياة رسول اهللا 
 , وهو ضعيف اإلسناد ال يعتمد عليـه,ً وما دام االحتامل واردا مع القصة,خالفة عثامن

 إذ مل يـذكر غريمهـا ومهـا ينـسفان ,فإنه يتعني علينا املصري إىل االحتامل الثـاين أو الثالـث
 أو التوقـف يف هـذا الـصدد إذ مل يتبـني لنـا ورود خـرب . ويقتلعان جذورها,ًالقصة نسفا

  . أو هبام, القولنيصحيح بأحد هذين
ً ال يستطيعون أن يمنعوا أحدا من عبادة يريد ي إن أبا بكر وعمر وعثامن −ت
 وأبـو بكـر , وإال كانوا صادين عن سبيل اهللا وحاشاهم بل إننا لنعجب من هذا,أداءها
ًواهللا لو منعوين عقاال كـانوا يؤدونـه إىل رسـول  «: وقال, قد حارب مانعي الزكاةا

 فكيـف ينـسجم قتالـه ملـانعي الزكـاة مـع منعـه ملريـد إخـراج ,»هم عليـه لقاتلتصاهللا 
 ثم أمل يكن بإمكان ثعلبة أن خيرج زكـاة مالـه عـىل فقـراء املنطقـة التـي ?الزكاة من ذلك
 ?كان يعيش فيها

ّ إن املعروف من أحكام اإلسالم أنه يعامل الناس عىل ظواهر أحواهلم وتلك −ث
 قد ص بل إن النبي , مع معرفته بنفاقهم,منافقني للصهي كانت معاملة رسول اهللا 

ُصىل عىل عبد اهللا بن أيب ابن سلول ّ وأعطاه ثوبه ليكفن فيه,ّ ً عمـال بـام كـان يظهـر مـن ,ُ
 فـأين فعلـة ثعلبـة مـن , يعلم أنه يف الدرك األسفل مـن النـارص مع أن النبي ,إسالمه
  !?هذا كله
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 ٤٧٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

لوب الـصحابة يف معاملـة  وأسـ,ص إن هذه القصة ختالف أسلوب الرسول −ج
 , إذ إن الزكاة حق املال كـام سـبق هـي حـق للفقـراء واملـساكني وغـريهم,مانعي الزكاة

 : فقـد قـالص أما رسـول اهللا ,فاإلمام مطالب بتحصيلها إذا امتنع األغنياء من الدفع
 عزمـة , فإنا آخذوها وشطر مالـه, ومن منعها,ًمن أعطى زكاة ماله مؤجترا فله أجرها{

 فضعاف النفوس والبخالء اجلـشعون ,)١(} ليس آلل حممد منها يشء,زمات ربنامن ع
  لــيس مــن الــصواب معهــم أن يعــاملوا بــام يوافــق أهــواءهم,مــن أصــحاب األمــوال

 ألنه أصلح ألحـواهلم وأعـون ,ّ بل احلق معاكستهم فيام يرغبون مما هو حمرم,ورغباهتم
 فهـذه الروايـة !هلم عىل نفوسهم وأجدى عائدة عىل املجتمع املسلم الذي ابتيل بأمثاهلم

ًباطلة سندا ومتنا ً.  
 :شبهة موقف أيب بكر من خالد بن الوليد ومقتل مالك بن نويرة

أما احلادثة الثالثة التي وقعت أليب بكـر يف ( : هذا الطاعنومن هذه الشبهات قول
ّأول خالفته واختلف فيهـا مـع عمـر بـن اخلطـاب وقـد تـأول فيهـا النـصوص القرآنيـة 

ً تلك هي قصة خالد بن الوليـد الـذي قتـل مالـك بـن نـويرة صـربا ونـزا عـىل :والنبوية ّ
ًعدو اهللا قتلت امرءا مـسلام  يا : وكان عمر يقول خلالد.زوجته فدخل هبا يف نفس الليلة ً ّ

 ولكن أبا بكر دافـع عنـه وقـال هبـه يـا ,ّ واهللا ألرمجنك باألحجار,ثم نزوت عىل امرأته
ّ وهـذه فـضيحة أخـرى سـجلها التـاريخ ,ّ تأول فأخطأ فـارفع لـسانك عـن خالـد,عمر ٌ

  بـل ولقبنـاه بـسيف اهللا, ذكرناه بكل احرتام وقداسة, إذا ذكرناه!!لصحايب من األكابر
 ماذا عساين أن أقـول يف صـحايب يفعـل مثـل تلـك األفعـال يقتـل مالـك بـن !!املسلول

 سيد بني متيم وسيد يربـوع وهـو مـرضب األمثـال يف الفتـوة !!!نويرة الصحايب اجلليل
ً وقد حـدث املؤرخـون أن خالـدا غـدر باملـك وأصـحابه وبعـد أن .والكرم والشجاعة ّ

                                                 
 ).١٥٧٥( داود برقم  رواه أبو)١(
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 ٤٧٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّوضعوا السالح وصلوا مجاعة أوثقوهم با حلبال وفيهم ليىل بنـت املنهـال زوجـة مالـك ّ
 ,وكانت من أشهر نساء العرب باجلامل ويقال أنه مل يـر أمجـل منهـا وفـتن خالـد بجامهلـا

ّ وتدخل عبـد اهللا , ابعثنا إىل أيب بكر فيكون هو الذي حيكم فينا! يا خالد:وقال له مالك
 أيب بكـر فـرفض خالـد ّبن عمر وأبو قتـادة األنـصاري وأحلـا عـىل خالـد أن يبعـثهم إىل

 هـذه التـي : فالتفت مالك إىل زوجتـه لـيىل وقـال خلالـد. ال أقالني اهللا إن مل أقتله:وقال
 . فأمر خالد برضب عنقه وقبض عىل ليىل زوجته ودخل فيها يف تلك الليلة,قتلتني

  :الرد
 ال بد أن يالحظ القارئ قبـل البـدء يف رسد الـردود عـىل هـذا الطـاعن األفـاك −١
 ويتجاهل الروايات , ال يذكر إال الرواية املكذوبة والتي ال يلتفت إليها وحيتج هباالذي

التي أوردهتا كل كتب التاريخ املعروفة وهي التي طاملا حيتج هبا علينا عندما يعتقد أهنـا 
  . ويتجاهلها حينام ال جيد فيها بغيته للنيل من أهل السنة ولكن خاب ظنه,ختدم مبتغاه

 اللتان ذكرمها املؤرخـون واللتـان أخفامهـا هـذا الطـاعن وتتحـدثان  الروايتان−٢
  :عن خرب مقتل مالك بن نويرة مها

 وملا قدم خالد البطـاح بـث الـرسايا وأمـرهم بداعيـة اإلسـالم (... :الرواية األوىل
ْوأن يأتوا بكل من مل جيب وإن امتنع أن يقتلوه ّ وكان قد أوصـاهم أبـو بكـر أن يؤذنـوا .ْ

ّا منزال فإن أذن القوم فكفوا عنهم وإن مل يؤذنوا فاقتلوا واهنبـواإذا نزلو  وإن أجـابوكم ,ً
 . فإن أقـروا فـاقبلوا مـنهم وإن أبـوا فقـاتلوهم,إىل داعية اإلسالم فسائلوهم عن الزكاة

 فجاءته اخليل باملك بن نويرة يف نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع فاختلفت الرسية :قال
ّبو قتادة فكان فيمن شهد أهنم قد أذنوا وأقاموا وصلوا فلام اختلفـوا  وكان فيهم أ.فيهم

ً فأمر خالد مناديا فنـادى دفئـوا أرساكـم ,أمر هبم فحبسوا يف ليلة باردة ال يقوم هلا يشء
ْ فظن القوم أنـه أراد القتـل ومل يـرد إال الـدفء فقتلـوهم فقتـل ,وهي يف لغة كنانة القتل
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 ٤٧٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إذا أراد : فقـال. خالد الواعية فخرج وقد فرغـوا مـنهم وسمع,ًرضار بن األزور مالكا
 ).ًاهللا أمرا أصابه

ّوأما الرواية الثانية أن خالدا استدعى مالك بن نويرة فأنبه عـىل مـا صـدر منـه مـن  ً
 إن : فقـال مالـك? أمل تعلـم أهنـا قرينـة الـصالة: وعىل منعه الزكاة وقـال,متابعة سجاح

 , يـا رضار ارضب عنقـه?ا ولـيس بـصاحبك أهو صـاحبن: فقال,صاحبكم يزعم ذلك
  .فرضبت عنقه

ً أما الرواية التي اعتمدها هذا الطاعن والتي تدعي أن خالـدا أراد قتـل مالـك −٣ ّ
 والتــي عزاهــا ,بــن نــويرة بــسبب زوجتــه فلــم يعريوهــا اهــتاممهم لنكارهتــا وشــذوذها

تـاريخ ابـن الـسحنة  وتـاريخ اليعقـويب و,باهلامش عىل املراجع التالية تـاريخ أيب الفـداء
ّ فبمجرد مراجعة بعض هذه املراجـع يتـضح لكـل باحـث عـن احلـق ,ووفيات األعيان

 فلو راجعنا كتـاب وفيـات األعيـان البـن خلكـان يف خـرب ,كذب هذا الطاعن يف النقل
 فـابن خلكـان أورد ,مقتل مالك لوجدناه يورد القصة بخالف ما أوردها هـذا الطـاعن

 لقتاهلم يف خالفة أيب بكر ا وملا خرج خالد بن الوليد (... :القصة عىل النحو التايل
ّ نزل عىل مالك وهو مقدم قومه بني يربوع وقـد أخـذ زكـاهتم وتـرصف االصديق 

 : فقال لـه خالـد, أين آيت بالصالة دون الزكاة: فقال مالك, فكلمه خالد يف معناها,فيها
 قـد كـان : فقـال مالـك,خـرىًأما علمت أن الصالة والزكاة معا ال تقبل واحـدة دون أ

 واهللا لقـد مهمـت أن أرضب ?ً ومـا تـراه لـك صـاحبا: قال خالـد,صاحبك يقول ذلك
 أو بـذلك أمـرك : قـال, إين قاتلـك:ً ثم جتاوال يف الكالم طـويال فقـال لـه خالـد,عنقك

 وأبـو ب وكـان عبـد اهللا بـن عمـر . واهللا ألقتلنـك? وهذه بعد تلـك: قال?صاحبك
 يـا : فقـال مالـك, فكره كالمهام,ً فكلام خالدا يف أمره,رضين حااقتادة األنصاري 

ْ فقـد بعثـت إليـه غرينـا ممـن جرمـه , ابعثنا إىل أيب بكر فيكون هو الذي حيكم فينا,خالد ُ
ّ وتقــدم إىل رضار بــن األزور , ال أقــالني اهللا إن أقلتــك: فقــال خالــد,أكــرب مــن جرمنــا
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 ٤٧٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 هــذه التــي : مــتمم وقــال خلالــد فالتفــت مالــك إىل زوجتــه أم,األســدي بــرضب عنقــه
 , بـل اهللا قتلـك برجوعـك عـن اإلسـالم: وكانت يف غاية اجلامل فقال لـه خالـد,قتلتني

  .)١() فرضب عنقه, يا رضار ارضب عنقه: فقال خالد,فقال مالك أنا عىل اإلسالم
فقارن أخي القـارئ هـذه الروايـة بـام أورده هـذا الطـاعن لتعـرف مـدى التـدليس 

 وهو يقول بأمر زواج خالد بليىل زوجة مالك وقبض عـىل , هذا الطاعنالذي يتمتع به
 ولكـن عنـدما ,ليىل زوجته ودخل هبا يف تلك الليلة ويعزوهـا لكتـاب وفيـات األعيـان

 إنه اشرتاها من الفيئ وتـزوج : فقيل,وقبض خالد امرأته( :نرجع للكتاب نجده يقول
 فهل يوجد كـذب !)?نفسه فأجابته إهنا اعتدت بثالث حيض ثم خطبها إىل : وقيل,هبا

 والكتاب يمأل األسواق ولينظره من يريـد احلـق ليعـرف كيـف ,وإغالل أشد من ذلك
ٌأصــبح الكــذب مــن الــسهولة بمكــان بحيــث تؤلــف كتــب بالكامــل مملــوءة بالكــذب  ّ ُ

  ? وال يستحي مؤلفوها من أن يعنونوها باهلداية والتقوى ومع الصادقني,والدجل
هكـذا رسد هـذه الواقعـة وثيمـة ( :ن القصة ويقـول يف هنايتهـاثم يكمل ابن خلكا

ً أي مل أرسدها مستوثقا هبا بل نقلتهـا كـام !املذكور والواقدي يف كتابيهام والعهدة عليهام
 . فأي طعن يف الرواية يرجع عليهام. اهـ)٢()جاءت يف كتابيهام

وكتب إىل خالـد ( :وبالنسبة لتاريخ اليعقويب فإنه أورد القصة بأسلوب مهني فقال
 , إنـه كـان نـدأهم: فسار إليهم وقيـل,بن الوليد أن ينكفئ إىل مالك بن نويرة الريبوعي

 واهللا ال نلـت مـا يف :ّ فلام رآها أعجبته فقال, واتبعته امرأته,فأتاه مالك بن نويرة يناظره
 فحسب هذه الروايـة )٣(!) وتزوج امرأته,ًمثابتك حتى أقتلك فنظر مالكا فرضب عنقه

 وعنـدما , وكتابه هذا مـيلء بـالطعن.أنه من مرويات اليعقويب وهو ليس من أهل السنة
                                                 

 ).٦/١٤( وفيات األعيان )١(
 ).٦/١٥( املصدر السابق )٢(
 ).٢/١٣١( تاريخ اليعقويب )٣(
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 ٤٧٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ْأرخ خلالفة أيب بكر وعمر وعثامن مل يضف عليهم لقب اخلالفة وإنـام قـال ِ ُ  تـوىل األمـر :ّ
 وكذلك كبار الصحابة فقد ذكر عـن ,ً ثم مل يرتك واحدا منهم دون أن يطعن فيه..فالن

ِّ أخبارا سيئلعائشة   وعمرو بن العاص ومعاوية بن !ة وكذلك عن خالد بن الوليدً
ً وعرض خرب السقيفة عرضا مشينا.أيب سفيان  ادعى فيه أنه قـد حـصلت مـؤامرة عـىل ,ً

 .سلب اخلالفة من عيل بن أيب طالب
ٌومن هنا نعلم أن خالدا قتل مالك بن نويرة معتقدا أنـه مرتـد وال يـؤمن بوجـوب  ً ً

  .لتي ذكرهتا كتب التاريخالزكاة كام يف الرواية ا
ًيا عدو اهللا قتلت امرءا مـسلام ثـم نـزوت عـىل ( : أما ادعاؤه أن عمر قال خلالد−٤ ً َّ
 ويعزوها إىل تاريخ الطـربي وأيب الفـداء واليعقـويب ).َّ واهللا ألرمجنك باألحجار,امرأته

ال جتـد  فبمجرد مراجعة تاريخ اليعقويب واإلصابة فـ, فهذا من املني الواضح,واإلصابة
 !?ًهلذه اجلملة أثرا

وأما تاريخ الطربي فقد أوردها ضمن رواية ضعيفة ال حيتج هبا مـدارها عـىل ابـن 
 وابن محيد هو حممد بن , فمحمد بن اسحاق خمتلف يف صحته,محيد وحممد بن اسحاق

 وقــال , كثــري املنــاكري: قــال عنــه يعقــوب الــسدويس,محيــد بــن حيــان الــرازي ضــعيف
 رديء املـذهب : وقال اجلوزجـاين, ليس بثقة: وقال النسائي,يه نظر حديثه ف:البخاري
 , فهذه الروايـة ضـعيفة اإلسـناد ال حيـتج هبـا,)١(ّ وضعفه ابن حجر يف التقريب,غري ثقة

 فلـام قـدم .ًإن أبـا بكـر اسـتقدم خالـدا( :ًوحتى من ناحية املتن فباطلة أيضا ألهنا تقـول
ّ فقام إليه عمر ونزع أسهمه وحطمهـا وقـال .ظافراملدينة دخل املسجد يف هيئة القائد ال

ًقتلـت رجـال مـسلام ثـم نـزوت عـىل امرأتـه( :ّله تلك الكلمة املتوعدة بقاصمة الظهـر ً, 
  . يظن أن رأي أيب بكر مثله. وبطل اإلسالم خالد ال يكلمه)واهللا ألرمجنك باألحجار

                                                 
 ).٥٨٣٤(, تقريب التهذيب )٩/١١٢(, هتذيب التهذيب )٢٥/٩٧(هتذيب الكامل :  انظر)١(
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 ٤٧٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ية كــام هــو  إذا كــان عمــر بــن اخلطــاب يعــرف رأي أيب بكــر يف هــذه القــض:فــأقول
 واشـتد عمـر عـىل , ألهنام جتاوال يف القضية,مذكور يف الرواية قبل أن يقدم خالد عليهام

ُ فنهنهه أبو بكر وقال له,خالد ً وقرظ خالدا وزكاه بام زكـاه بـه , ارفع لسانك عن خالد:َْ
ّ إن خالدا سيف سله اهللا عىل الكـافرين فـال أشـيمه فكيـف سـاغ : فقالصرسول اهللا  ً

  ?ًاخلطاب بعد هذا أن يصنع بخالد هذا الصنيع خمالفا رأي اخلليفةلعمر بن 
 الذي يقف مع , إن عمر بن اخلطاب ذلك الرجل الشديد يف الدين:قد يقول قائل

 وأين ذهبت تلك الشدة بعد أن قابل خالـد أبـا بكـر : قلنا,رأيه غري متخاذل لرأي أحد
ن معـه مـن أصـحاب رسـول اهللا وأفىض إليه بحقيقة األمر كام وقع وكـام قـدره هـو ومـ

 أكانـت ?ّ هلم إيل يا ابن أم شملة: وخرج عىل عمر يتوعده هبذه الكلمة الساخرة,ص
 فعرف عمر أن أبـا بكـر قـد ريض .يف تلك الصورة اهلزيلة التي ختتم هبا الرواية فصوهلا

 ً وهذه املعرفة عند عمر قبل أن يلقى خالدا وينـزع أسـهمه, فلم يكلمه ودخل بيته,عنه
ً أم إن عمر غري رأيه وعرف أن خالدا بريء ? ولكن الرواة ينسون أو يغفلون,ّوحيطمها َّ
  !?مما قذف به

 , غاية هذا أن تكون مسألة اجتهـاد:ًولو فرضنا جدال أن عمر قد أشار بقتله فيقال
ًكان رأي أيب بكر فيها أن ال يقتل خالدا ُْ  وليس عمـر بـأعلم , وكان رأي عمر فيها قتله,َ

 , وال جيب عىل أيب بكر ترك رأيه لرأي عمـر, ال عند السنة وال عند الشيعة:يب بكرمن أ
ً فكيف جيوز أن جيعـل مثـل هـذا عيبـا ,ومل يظهر بدليل رشعي أن قول عمر هو الراجح َ ْ َ
ًأليب بكر إال من هو من أقل الناس علام ودينا ً?.  

 إذا ,ألكـابروهـذه فـضيحة أخـرى سـجلها التـاريخ لـصحايب مـن ا( : أما قوله−٥
 ). ذكرناه بكل احرتام وقداسة بل ولقبناه بسيف اهللا املسلول,ذكرناه
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 ٤٧٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :أقول
 ويـدل , من يسمع كالم هذا املنصف يظن أنه يـتكلم عـن رأس املنـافقني!!!ًعجبا

ًأيضا عىل عظيم فرحه ألنه أوجد خطأ بزعمه عىل صحايب من صـحابة النبـي   بـل صً
 ال احـرتام وال : وكـأن لـسان حالـه يقـول!!وقداسـةويعتب علينا ألننا نذكره بـاحرتام 
 أما لقب سيف اهللا املسلول فالـذي لقبـه بـذلك ,صتقدير لصحايب من صحابة النبي 

أن النبـي { :ا كـام ثبـت يف صـحيح البخـاري عـن أنـس صهو إمام اخللق حممد 
َّ نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خـربهمص ً ة  أخـذ الرايـ: فقـال,ً

َزيد فأصيب ُ ُ ثم أخذها جعفر فأصيب,ٌ َ ثم أخذ بن رواحة فأصـيب,َّ ُ  :ِ وعينـاه تـذرفان.َّ
 .)١(} حتى فتح اهللا عليهم,ٌحتى أخذها سيف من سيوف اهللا

ً منـزال فجعـل صنزلنـا مـع رسـول اهللا { :وأخرج الرتمذي عـن أيب هريـرة قـال
عـم عبـد اهللا  ن: فيقـول, فـالن: فـأقول? يا أبا هريرة من هـذا: فيقول رسول اهللا,يمرون
 حتى مر , بئس عبد اهللا: فيقول, فالن: فأقول? من هذا يا أبا هريرة: ويمر فيقول,فالن

َ نعـم عبـد اهللا خالـد: قـال. هذا خالد بن الوليد يـا رسـول اهللا: فقلت,خالد بن الوليد ْ ِ, 
 ال شــك أنــه ? فــامذا يــصنع هــذا الطــاعن هبــذه األحاديــث,)٢(}ســيف مــن ســيوف اهللا

 حـديث :ا كام هي عادته ألهنـا ختـالف املنطـق واملعقـول وسـيقول بكـل رسورسيحلله
  !!ًباطل قطعا

 فهـذا الـذي ال يقـره الواقـع )بـأن مالـك بـن نـويرة صـحايب جليـل( : أما قوله−٦
 ومل يكـن يـؤدي صَّ فاملؤرخون أثبتوا أن مالكا كان قد ارتد بعد وفاة النبـي ,والتاريخ

 : وعندما جيء به خلالد وجادله بـأمر الزكـاة قـال لـه,الزكاة وفرق الصدقات بني قومه
                                                 

 ).١٢٤٦( رواه البخاري برقم )١(
 ).٣٨٤٦( جامع الرتمذي برقم )٢(
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 ٤٧٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً وثانيـا ً, ومعنى قوله ذلـك أنـه مل يقـر بالزكـاة هـذا أوال!?قد كان صاحبكم يزعم ذلك
 وهذا هو قـول املـرشكني الـذين مل يقـروا بنبـوة حممـد , صاحبكم: بقولهصذكر النبي 
ذكرهـا مجيـع املـؤرخني بـام  وهذه الرواية ,ً وعدم اإلقرار وحده بالزكاة كافيا لقتلهص

يف ذلك األصفهاين يف األغاين وابن خلكان بخالف اليعقويب املعروف بالكذب فكيف 
ٌّيقال بعد ذلك أن مالكا صحايب جليل ً? 

ً بل قد ذكر املؤرخون دليال آخر عىل موت مالك مرتدا فقالوا...  التقى عمـر بـن :ً
 ,ًام بعـض مـا رثـى بـه أخـاه واستنـشد عمـر مـتم,اخلطاب متمم بـن نـويرة أخـو مالـك

  :وأنشده متمم قصيدته التي فيها
ْوكنــا كنــدماين جذيمــة حقبــة مــن  َ 
ـــــا  ـــــأين ومالك ـــــا ك ـــــام تفرقن  ًفل

 

ــصدعا ــل لــن يت ــدهر حتــى قي  ال
 ًلطــول اجــتامع مل نبــت ليلــة معــا

 

 ولـوددت أين أحـسن الـشعر فـأرثي , هـذا واهللا التـأبني:فلام سمع عمر ذلـك قـال
 لو أن أخي مات عىل ما مـات عليـه أخـوك : قال متمم.ما رثيت أخاكًأخي زيدا بمثل 

 ما عزاين أحد عن أخي بمثـل مـا عـزاين بـه : ملقالة متمم وقالا فرس عمر ,ما رثيته
  .)١(متمم

ً إن أخاك مات مؤمنا ! يا أمري املؤمنني:ًوجاء يف سياق آخر قول متمم رصحيا فقال
 أحـد عـن أخـي بأحـسن ممـا عزيتنـي بـه  ما عزاين:ا فقال عمر ,ًومات أخي مرتدا

  !?ً فهل يوجد أوضح من ذلك دليال عىل ردة مالك,)٢(عنه
 أما عن زواجه بامرأة مالك وادعاء هذا الطاعن أنـه دخـل هبـا يف نفـس الليلـة −٧

َ فقد ذكـر ابـن كثـري أن خالـدا اصـطفى امـرأة مالـك وملـا حلـت بنـا ,فهذا خالف احلق َ ً
                                                 

 ).٢/٢١٨(ن األثري الكامل الب:  انظر)١(
 ).٢٦−٢٥ص( كتاب األمايل أليب عبد اهللا اليزيدي )٢(
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 ٤٨٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وتركهـا , وتزوج خالد أم متـيم ابنـة املنهـال(.. : خالد بقوله وذكر الطربي زواج,)١(هبا
 ومل يقـل كـام ,)٣()وتزوج خالـد أم متـيم امـرأة مالـك( : ويف الكامل,)٢()ُلينقيض طهرها

يدعي هذا الطاعن أنه دخل هبـا يف نفـس الليلـة بـل تزوجهـا ملـا حلـت وإال لـذكر ابـن 
  .األثري ذلك

 : فقيـل,وقـبض خالـد امرأتـه( :ا الطاعنويقول ابن خلكان الذي استشهد به هذ
 أهنا اعتدت بثالث حيض ثم خطبها إىل نفـسه : وقيل,أنه اشرتاها من الفيء وتزوج هبا

  .)٤(!)?فأجابته
 !?ً من أين عرفت أن خالدا دخـل بـامرأة مالـك يف نفـس الليلـة:فأتساءل والقراء

أت مـن حيـضتها  فإذا كان خالد قد تزوج امرأة مالـك بعـدما اسـترب!?فهل من جواب
  !?فهل هذا مما يذم عليه
مــاذا عــساين أن أقــول يف هــؤالء الــصحابة الــذين يــستبيحون ( :ثــم يكــابر فيقــول

حرمات اهللا ويقتلون النفوس املسلمة من أجل هوى النفس ويستبيحون الفـروج التـي 
ها اهللا يف ّ ففي اإلسالم ال تنكح املرأة املتوىف زوجها إال بعد العدة التي حدد,ّحرمها اهللا
ّ ولكن خالدا اختذ إهله هواه فرتدى,كتابه العزيز ًّ.(!!! 
  :أقول
 أال لعنة اهللا عىل املنـافقني املكـابرين الفاسـدة رسائـرهم الـذين يطعنـون بخـري −١
 وال حجة لدهيم إال الباطل والتحامل الذي ال يدل إال عـىل احلقـد الـدفني عـىل ,الناس

                                                 
 ).٦/٣٢٢( البداية والنهاية )١(
 ).٢/٢٧٣( تاريخ األمم وامللوك )٢(
 ).٢/٣٥٨( الكامل يف التاريخ )٣(
 ).٦/١٤( وفيات األعيان )٤(
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 ٤٨١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 احلـاملني للكتـاب واحلـافظني صصحابة النبـي  وذلك بـالطعن بـ,هذا الدين العظيم
 حتـى يـسهل , والقادة املجاهدين يف سبيل رب العـاملني,ّللسنة والذابني عن هذا الدين

 .تدمري هذا الدين بالكلية من نفوس املسلمني
 ال يـستبيحون حرمـات اهللا ويقتلـون النفـوس ص ال شك أن صـحابة النبـي −٢

 وقد أوضـحت قبـل ,ٌعاء يعوزه الدليل والربهاناملسلمة من أجل هوى النفس فهذا اد
 وأمـا أهنـم يـستبيحون الفـروج التـي حرمهـا اهللا ,قليل عذر خالد بام يغني عن اإلعـادة

 فقـد أظهـرت مـن مـصادر هـذا الطـاعن ,فهذا ال يقوله إال من تعفن قلبه وأغلق فؤاده
ًنفسها أن خالدا دخل بامرأة مالك باحلالل وبرضاها أيضا ً. 

وأي قيمة للعدة عنده بعـد أن قتـل زوجهـا ( :هذا الطاعن يف عاميته فيقولويتتابع 
ًصربا وظلام وقتل قومه أيضا وهم مسلمون بشهادة عبد اهللا بـن عمـر وأيب قتـادة الـذي  ًً

ًغضب غضبا شديدا مما فعله خالد وانرصف راجعا إىل املدينة ً ً وأقسم أن ال يكون أبدا ,ً
 وتـاريخ اليعقـويب وتـاريخ ,ثم يعزوها إىل تاريخ الطربي )ٍيف لواء عليه خالد بن الوليد

 .أيب الفداء واإلصابة
  :فأقول

 هذه الرواية التي يعزوها هذا الطاعن للطربي هي نفـس الروايـة التـي تـدعي −١
  . وقد ذكرت أهنا رواية ضعيف,ًأن عمر هدد خالدا برمجه باألحجار

يبدو أن تكثري املراجـع أمـر ذا أمهيـة ً مل أجد هلذه الرواية أثرا يف اإلصابة ولكن −٢
  .لكي تثبت الكذبة

 وال , أما رأي أيب قتادة فهذا ما رآه وهو خالف ما تأولـه خالـد يف شـأن مالـك−٣
 وإذا كـان ,يضري خالد أن ال يسري أبو قتادة معه يف غزواته ألنه اعتقد أنه فعل الصواب

لذي اكتفى بإبداء رأيه ثم سار مـع ًفعل أيب قتادة صحيحا فلامذا مل يفعل ذلك ابن عمر ا
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 ٤٨٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً وعلمه أن خالدا ومن وافقوه عىل قتل مالك ا فهذا ال يدل إال عىل فقهه !?اجليش
 : وأنا أريد أن أسأل هذا املنـصف, وأهنم إن أخطأوا فقد تأولوا,ال يصدرون عن هوى

قـد  مـع أن كالمهـا !? وحكم عـىل فعلـه بـالبطالن?ّملاذا أيد موقف أبو قتادة ضد خالد
ً وملـاذا مـثال مل يقـف يف صـف رضار بـن األزور الـذي قتـل ,ّتأول األمر بحسب ما ظنه

ً معتقدا ردته موافقا خلالد فهل يريد أخبارنا أن رضار قتل مالكا هلوى يف نفـسه,ًمالكا ً ًّ, 
ً كفاك ثم كفـاك إحراجـا : فأقول هلذا األفاك!?ًوأنه وقف مع أيب قتادة منافحا عن احلق

  !!افكللصحابة بإنص
ٍثم يستشهد بكالم ممجوج حلسني هيكل يف كتابـه الـصديق أبـو بكـر الـذي يغرقـه 

وهـل لنـا أن نـسأل ( : ثـم هيـذي بقولـه,ّبالروايات وال يفرق بـني صـحيحها وسـقيمها
 هـل لنـا ,ًاألستاذ هيكل وأمثاله من علامئنا الذين يراوغون حفاظا عىل كرامة الـصحابة

 وإذا كـان عمـر كـام يقـول هيكـل مثـال ?كر احلد عىل خالـد ملاذا مل يقم أبو ب:أن نسأهلم
العدل الصارم فلامذا اكتفى بعزله عن قيادة اجليش ومل يقم عليه احلد الـرشعي حتـى ال 

 وهـل احرتمـوا ?يكون ذلك أسوأ مثل يرضب للمسلمني يف احرتام كتاب اهللا كام ذكـر
ــاموا حــدود اهللا ــاب اهللا وأق ــا أدرا?كت ــسياسة وم ــا ال ــال إهن ــسياسة ك ــا ال ــصنع !ك م  ت

 ).ّاألعاجيب وتقلب احلقائق وترضب بالنصوص القرآنية عرض اجلدار
  :فأقول

ًلقد بينت فيام سبق أن خالدا قتل مالكا ألنه رآه مرتدا وقد ذكـرت األسـباب التـي  ً ً
 وعـىل ,دعت خالـد العتقـاد ذلـك وهـي أسـباب يف نظـري تظهـر بوضـوح ردة مالـك

ًاحلادثـة أن خالـدا إن أخطـأ يف قتـل مالـك فيكـون متـأوال العموم غاية ما يقال يف هـذه  ً
 وهذه القضية مثلها رواية أسامة بن زيد ملـا قتـل الرجـل الـذي ,وهذا ال جييز قتل خالد

   ? ال إلـه إال اهللا: أقتلته بعـد أن قـال!يا أسامة{ :ص وقال له النبي . ال إله إال اهللا:قال
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 ٤٨٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ? ال إلـه إال اهللا: أقتلته بعد أن قال! يا أسامة? اهللا ال إله إال: أقتلته بعد أن قال!يا أسامة
َّ ومل يوجب عليه قودا وال دية وال كفارة,فأنكر عليه قتله ً ََ{)١(.  

 :أن هـذه اآليـة(وقد روى حممد بن جرير الطربي وغـريه عـن ابـن عبـاس وقتـادة 
 نزلـت يف ]٩٤:النـساء[ & { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ * :قوله تعـاىل

 علــيهم غالــب ,إىل قومــهً جيــشا ص بعــث النبــي , رجــل مــن غطفــان,شــأن مــرداس
ّ ففـر أصـحابة ومل يفـر,الليثـي ّ فـصبحته اخليـل فـسلم علـيهم, إين مـؤن: قـال,ّ  فقتلـوه ,ّ

ِ بـرد أموالـه إىل أهلـه وبديتـه ص فأنزل اهللا هذه اآلية وأمـر رسـول اهللا ,وأخذوا غنمه
 وكذلك خالد بن الوليـد قـد قتـل بنـي جذيمـة .)٢() وهنى املؤمنني عن مثل ذلك,إليهم
 ومع هـذا .)٣(}اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد{ : يديه وقالصًوال ورفع النبي متأ

 مل يقتله مع قتله غري واحد مـن ص فإذا كان النبي ً. ألنه كان متأوالصمل يقتله النبي 
 لقتله مالـك بـن نـويرة بطريـق  فألن ال يقتله أبو بكر,املسلمني من بني جذيمة للتأويل

  .ْاألوىل واألحرى
والغريب أن هذا الطاعن يورد خرب خالد مع بني جذيمـة وحيـتج بـه عـىل أيب بكـر 

 !? فكيف مل جيعل ذلك حجة أليب بكـر يف أن ال يقتلـه, مل يقتلهصوهو يعلم أن النبي 
ّلكن من كان متبعا هلواه أعامه عن اتباع اهلدى ّ.  

 احلد عـىل ص ملاذا مل يقم النبي :ن أسأل هذا الدكتور املنصفوبعد ذلك هل يل أ
 وهـل هـذا األمـر يعتـرب ?خالد بل ومل يعزله من قيادة اجليش بل أبقى عليه حتى وفاتـه

 رضب ص وهـــل النبـــي !?ُأســـوأ مثـــل يـــرضب للمـــسلمني يف احـــرتام كتـــاب اهللا
                                                 

 ).٩٦(, ومسلم برقم )٤٢٦٩( رواه البخاري برقم )١(
 ).٩/٧٧ (تفسري الطربي:  انظر)٢(
 ).٤٣٣٩( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٤٨٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

هبـا هـذا الطـاعن  كال ولكنها اخلساسة التي يتمتع !?بالنصوص القرآنية عرض احلائط
  !!وما أدراك ما اخلساسة

وهـل لنـا أن نـسأل بعـض علامئنـا الـذين يـروون يف ( :ثم ينهمك يف غوايته فيقول
ً غضب غضبا شديدا عندما جاء أسامة ليشفع يف امـرأة رشيفـة ^كتبهم أن رسول اهللا  ً

ّوحيك أتـشفع يف حـد مـن حـدود اهللا واهللا لـو كانـت فاطمـة بنـت { :^ فقال .رسقت
 إنام أهلك من كان قـبلكم إذا رسق فـيهم الـرشيف تركـوه ,مد رسقت لقطعت يدهاحم

 فكيـف يـسكتون عـن قتـل املـسلمني األبريـاء .}ّوإذا رسق الضعيف أقاموا عليه احلـد
ّوالدخول بنسائهم يف نفس الليلة وهن منكوبات بموت أزواجهن ويا ليتهم يسكتون ّ! 

ولكنهم حياولون تربير فعل خالد باختالق األكاذيب وبخلق الفضائل واملحاسن حتى 
ً وكان مشهورا بـاملزح وقلـب  ولقد أدهشني بعض أصدقائي,لقبوه بسيف اهللا املسلول

 فكنـت أذكـر مزايـا خالـد بـن الوليـد يف أيـام جهـالتي وقلـت لـه أنـه سـيف اهللا ,املعاين
 ولكن بعـد البحـث , واستغربت يومها, إنه سيف الشيطان املشلول: فأجابني,املسلول

ّفتح اهللا بصرييت وعرفني قيمـة هـؤالء الـذين اسـتولوا عـىل اخلالفـة وبـدلوا أحكـام اهللا  ّ
ّوعطلوها وتعدوا حدود اهللا واخرتقوها ّ.( 

  :للرد عىل ذلك أقول
ُأن قريشا أمهتهم املرأة { :ل روى البخاري احلديث هبذا اللفظ عن عائشة −١ ْ ّ ً

 ,ْ ومن جيرتئ عليه إال أسامة,صِّ من يكلم رسول اهللا : فقالوا,املخزومية التي رسقت
ُّحب رسول اهللا   ثـم .ٍّأتشفع يف حد مـن حـدود اهللا : فقال,صَّ فكلم رسول اهللا ,صِ

َّ أهنم كانوا إذا رسق الـرشيف ,َّ إنام ضل من كان قبلكم, يا أهيا الناس: قال,قام فخطب
ُ وآيم اهللا,َّ وإذا رسق الضعيف أقاموا عليه احلد,تركوه َّ لو أن فاطمة بنت حممد رسقت ,ْ

َلقطع حممد يدها َ ٌ َ َ{)١(.  
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
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 ٤٨٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

عـىل هـذا الطـاعن نفـسه ألنـه يظهـر بوضـوح أن وهذا احلديث من أظهر احلجـج 
أسامة أراد أن يستشفع ألمرأة ثبت أهنا سـارقة بـال تأويـل وال شـبهة واحلـدود كـام هـو 

 فلـو كـان هنـاك شـبهة ملـا دفـع أسـامة ليستــشفع , بالـشبهات−أي تـدفع−معلـوم تـدرأ
 بخـالف }ٍأتشفع يف حد من حـدود اهللا{ :صللمخزومية وهذا واضح يف قول النبي 

 فأقل مـا يقـال أنـه تـأول , فقتله,ًفعل خالد الذي رأى أن مالكا قد ارتد بعد مناقشته له
 فلامذا إذن يساوي هـذا الطـاعن ,ِّ فكيف إذا ثبت بالرباهني والبينات ردة مالك,فأخطأ

  ! ?بني القضيتني
يــتهم أهــل الــسنة بــأهنم خيتلقــون  انظــر أخــي القــارئ إىل هــذا الطــاعن الــذي −٢

األكاذيب والفضائل للقائد املجاهد خالد بن الوليد ويلقبونه بـسيف اهللا املـسلول وقـد 
 وكيــف ال يكــون كــذلك وهــو الــذي قــاد ,صثبــت أن الــذي قــال ذلــك هــو النبــي 

 وأبىل يف اجلهاد أعظم البالء حتى أنه اندق يف يده يوم مؤتـة ,املسلمني من نرص إىل نرص
ًلقـد منعنـي كثـريا  «: وثبت عنه أنه قـال,ة أسياف فام صربت معه إال صحيفة يامنيةتسع

ً وعندما اقرتبت منيته قال كالما نقشه التـاريخ ,)١(»من قراءة القرآن اجلهاد يف سبيل اهللا
ّما ليلة هيدى إيل فيها عـروس أنـا هلـا حمـب أو أبـرش فيهـا  «:عىل صفحاته ألجيال األمة ّ

ِّن ليلة شديدة اجلليد يف رسية من املهاجرين أصبح هبا العدوّبغالم أحب إيل م  فعليكم ,ُ
  .)٢(»باجلهاد

 :ملا حرضت خالد بن الوليد الوفـاة قـال( :وذكر ابن عبد الرب باالستيعاب أنه قال
َلقد شهدت مائة زحف أو زهاءها ُ ٌ وما يف جسدي موضع شرب إال وفيه رضبة أو طعنة ,ُ

ْأو رمية ْ عىل فرايش كام يموت العري ثم هأنذا أموت,َ   .)٣() فال نامت أعني اجلبناء,َ
                                                 

 ).٤٠٤١( املطالب العلية )١(
 ).١/٣٧٥( سري أعالم النبالء )٢(
 ).٢/٤٣٠( االستيعاب )٣(
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 ٤٨٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

وحتى غري أهل السنة يعرتفون ببطولة وشجاعة هذا القائد األشم وال يستطيعون 
هـو الفتـاك البطـل ( :إنكارها فيقول عالمتهم عباس القمي يف كتابـه الكنـى واأللقـاب

د شـهدت كـذا وكـذا وقعـة  لق: وكان يقول عىل ما حكي عنه,الذي له الوقائع العظيمة
ومل يكن يف جـسدي موضـع شـرب إال وفيـه أثـر طعنـة أو رضبـة وهـا أنـا ذا أمـوت عـىل 

 .)١()فرايش ال نامت أعني اجلبان
ّفقـد سـجل املؤرخـون بأنـه بعثـه بعـد تلـك الواقعـة ( :ثم يطـيش بـسكرته فيقـول

ًاملشينة إىل الياممة التي خرج منها منترصا وتزوج يف أعقاهبـا بنتـا  ّكـام فعـل مـع لـيىل وملـا ًّ
ّ وقد عنفه أبـو بكـر عـىل فعلتـه هـذه ,!!جتف دماء املسلمني بعد وال دماء أتباع مسيلمة

 فقتله , وال شك أن هذه البنت هي األخرى ذات بعل,ّبأشد مما عنفه عىل فعلته مع ليىل
ّ وإال ملا استحق أن يعنفه أبو بكر ب.خالد ونزا عليها كام فعل بليىل زوجة مالك أشـد ممـا ّ

ّ عىل أن املؤرخني يذكرون نص الرسالة التي بعـث هبـا أبـو بكـر ,ّعنفه عىل فعلته األوىل
 لعمري يا ابن أم خالد إنك لفارغ تنكح النـساء وبفنـاء :إىل خالد بن الوليد وفيها يقول

 : وملا قرأ خالد هـذا الكتـاب قـال,بيتك دم ألف ومائتي رجل من املسلمني مل جيف بعد
  ).عرس يقصد بذلك عمر بن اخلطابهذا عمل األ
  :فأقول

 ذكــره العقــييل يف , هــذا األثــر ال يــصح ففــي ســنده ابــن محيــد وهــو ضــعيف−١
 فهـذا األثـر , وكـذا حممـد بـن اسـحاق فهـو يف أفـضل أحوالـه خمتلـف فيـه,)٢(الـضعفاء

  .ضعيف وال حيتج به

                                                 
 ).١/٤١( الكنى واأللقاب )١(
 ).١٦١٢( الضعفاء )٢(
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 ٤٨٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

جاعة بـن  فإنه تقدم مل,اً ولو فرضنا أنه صحيح فليس فيه ما يعيب خالدا −٢
ّمرارة طالبا الـزواج مـن ابنتـه فزوجهـا لـه ّ فـال أظـن أن هـذا الـزواج ممـا يعيبـه وال أن ,ً

  .ّزواجه بأكثر من امرأة يوجب مذمة أو حرمة
ًأما بالنسبة العرتاض أيب بكر عليـه فقـد رد خالـد مـدافعا عـن نفـسه معتـذرا عـن  ً

 , وقـرت يب الـدار, الرسورأما بعد فلعمري ما تزوجت النساء حتى تم يل «:فعله بقوله
 دع إين اسـتثرت ,ًوما تزوجت إال إىل امرىء لـو عملـت إليـه مـن املدينـة خاطبـا مل أبـل

 وأمـا , فإن كنت قد كرهت يل ذلك لـدين أو دنيـا أعتبتـك,خطبتي إليه من حتت قدمي
ًحسن عزائي عن قتىل املسلمني فواهللا لوكان احلزن يبقي حيا أو يرد ميتا  ألبقـى احلـزن ,ً

 وأمـا خدعـة , ولقد اقتحمت حتى أيـست مـن احليـاة وأيقنـت املـوت,احلي ورد امليت
 وقد صـنع اهللا , ومل يكن يل علم بالغيب,جماعة إياي عن رأي فإين مل أخطيء رأي يومي

 وكتــاب خالــد هــذا ,)١(» أورثهــم األرض وجعــل العاقبــة للمتقــني,ًللمــسلمني خــريا
  .أوضح من التعليق عليه

وال ( : فهو يموه احلق بقوله!ًاعن ال يستطيع أن يتخلص من كذبه يبدو أن الط−٣
 كام فعل بليىل زوجة ,شك أن هذه البنت هي األخرى ذات بعل فقتله خالد ونزا عليها

 وال أعتقــد أن هــذا الطــاعن الــذي ذكــر هــذه القــصة وعــزا إىل مــصادرها يف !!)مالــك
ج مـن هـذه املـرأة إىل أبيهـا جماعـة ًهامش كتابه ال يعلم أهنا تذكر أن خالدا تقـدم بـالزوا

 .وأنه وافق عىل زواجه منه
 بقتلـه مالـك بـن نـويرة ,ا بالنسبة لطعنه يف خالـد بـن الوليـد وخالصة القول

  :ًودخوله بزوجته مع أنه كان مسلام

                                                 
 ).٢٠١ص( خالد بن الوليد لصادق عرجون )١(
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 ٤٨٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إنـه : وقيـل, إنه كـان ممـن منـع الزكـاة:أن مالك بن نويرة قد اختلف يف أمره فقيل
ُ إنه ملـا أرس وأيت بـه خلالـد : وقيل,اجلزيرةصانع سجاح حني قدمت أرض  فأنبـه  اُ

 أمل تعلـم أهنـا قرينـة : وقـال, وعـىل منعـه الزكـاة,عىل ما صـدر منـه مـن متابعـة سـجاح
 أهــو صــاحبنا ولــيس : فقــال, إن صــاحبكم كــان يــزعم ذلــك: فقــال مالــك?الــصالة
 .ردتـه وإن ثبت عنه هذا فهذا يـدل عـىل , فرضبت عنقه, فأمر برضب عنقه?بصاحبك

 فنـادى −وكـان ذلـك يف ليلـة شـديدة الـربد−ً إن خالدا ملـا أرسه ومـن كـان معـه :وقيل
 وقتـل رضار بـن األزور , أن ادفئوا أرساكم فظن القوم أنه أراد القتـل فقتلـوهم,مناديه

ً إذا أراد اهللا أمـرا : فقـال, فلـام سـمع الداعيـة خـرج وقـد فرغـوا مـنهم,مالك بن نـويرة
 .)١( أصابه

 إما أن يكون لواحد من هذه األسـباب :حال فقتل خالد ملالك بن نويرةوعىل كل 
ً وإمـا أن خالـدا مل يـرد قتلـه أصـال, وإما أن يكون لسبب آخر مل نعلمه,املذكورة  وإنـام ,ً
 سـواء أكـان قتلـه , وحينئذ فخالد معذور عىل كل حال. فإن كل ذلك حمتمل,ًقتل خطأ

 أو بغري قصد ال لوم عليه ,تأويل يعذر به أو بخطأ نايشء عن ,بحق لسبب يوجب قتله
  .فيه

ً فهذا إن ثبت فلكونه يـرى أن خالـدا ,وأما غضب عمر عىل خالد وقوله له ما قال
 إن يف سـيفه : بـل كـان يقـول, ومع هذا فام كـان يتهمـه يف دينـه,ًكان خمطئا يف قتل مالك

  .ًرهقا
 ,لـف الـصحابة يف قتلـة وهلـذا اخت,ًوقد تقدم أن أمر مالك بن نـويرة كـان مـشتبها

 , ومنهم مـن كـان عـىل رأي عمـر يف ختطئـه خالـد بقتلـه,فمنهم من كان عىل رأي خالد

                                                 
 ). ٦/٣٢٦(والبداية والنهاية البن كثري . ا بعدها, وم)٣/٢٧٨(تاريخ الطربي :  انظر)١(
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 ٤٨٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًوقد كان الصديق يرى أن خالدا يف ذلك كان جمتهدا معذورا ولذا قـال لعمـر ً هبـه يـا ( :ً
 .)١( )عمر تأول فأخطأ

م دائـر  وأمـره,ًواملقصود أن كل واحد من الصحابة كـان جمتهـدا يف إحقـاق احلـق
 وجمتهد خمطئ له أجر واحد وخطـؤه , فمجتهد مصيب له أجران,بني األجر واألجرين

 , أو زائـغ عـن احلـق, وال ينتقصهم يف يشء من هذا إال جاهـل بأصـول الـرشع,مغفور
 فـسخر ,صًكهذا الطاعن الذي امتأل قلبه حقـدا وضـغينة عـىل أصـحاب رسـول اهللا 

هـم عليـه مـن املقامـات الـرشيفة العاليـة يف  مـع مـا , والنيـل مـنهم,نفسه للطعن فـيهم
 ص وتعديل اهللا هلم يف كتابه والرسول , والسبق إىل سائر خصال الرب والتقوى,الدين
 وما نرش هلم بينهم مـن , وما جعل اهللا هلم يف قلوب املؤمنني من احلب والوالء,يف سنته

  .الذكر احلسن ومجيل الثناء
  . من فعلهصة وبراءة الرسول وأما طعنه يف خالد بقتله بني جذيم

ً أن خالدا قتلهم متـأوال وذلـك أنـه ملـا دعـاهم إىل اإلسـالم قـالوا:فجوابه  صـبأنا :ً
 وقد كانت قـريش تطلـق عـىل مـن , انتقلنا من دين إىل دين: أي)صبأنا( ومعنى ,صبأنا

 فلــم يقبـل خالـد مــنهم ذلـك حيـث مل يــرصحوا ,)٢(أسـلم أنـه صـابئ عــىل سـبيل الـذم
 , يف حني أن بعض من كان معه من الصحابة كابن عمر وغـريه أنكـروا عليـه,باإلسالم

فلـم حيـسنوا أن  «: ولذا قال ابن عمـر راوي احلـديث,ألهنم عرفوا أهنم أرادوا اإلسالم
 غـري ,ً وقد كان خالد متأوال يف قتلهم)٣(» صبأنا صبأنا: أسلمنا فجعلوا يقولون:يقولوا

  .ً وإن كان خمطئا فيه,مذموم بفعله
                                                 

 ). ٣/٣٧٨( أورده الطربي يف تارخيه )١(
 ). ٨/٥٧(فتح الباري :  انظر)٢(
 ). ٤٣٣٩( أخرجه البخاري برقم )٣(
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 ٤٩٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,حيتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عـن لفـظ اإلسـالم( :/قال اخلطايب 
 .)١( ً) ومل ينقادوا إىل الدين فقتلهم متأوال,ألنه فهم عنهم أن ذلك وقع عىل سبيل األنفة

فلــم ( : يف معــرض حديثـه عـن هــذه احلادثـة/وقـال شـيخ اإلســالم ابـن تيميـة 
 إن هـذا : وقـال, فلم يقبل ذلـك مـنهم,أنا صبأنا صب: فقالوا, أسلمنا:حيسنوا أن يقولوا

 كـسامل مـوىل أيب : فأنكر ذلك عليه من معـه مـن أعيـان الـصحابة, فقتلهم,ليس بإسالم
 رفـع يديـه إىل الـسامء ص وملـا بلـغ ذلـك النبـي , وغريمهـا, وعبد اهللا بن عمـر,حذيفة
 ألنه خاف أن يطالبـه اهللا بـام جـرى علـيهم }اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد{ :وقال

  ...من العدوان
 ألن ,ُ بـل مـازال يـؤمره ويقدمـه,ً مل يعزل خالدا عن اإلمـارةصومع هذا فالنبي 

ّ وأقـر عـىل واليتـه,األمري إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمر بالرجوع عن ذلـك  ومل يكـن ,ُ
 , ولكن مل يكن يف الفقه والدين بمنزلة غريه,ًمطيعا له بل كان ,صًخالد معاندا للنبي 

 .)٢( )فخفي عليه حكم هذه القضية
وأمــا خالــد فحمــل هــذه اللفظــة عــىل ( : يف رشح احلــديث/وقــال ابــن حجــر 

 ومل يكتف خالد بـذلك حتـى , خرجنا من دين إىل دين: صبأنا أي: ألن قوهلم,ظاهرها
 .)٣( )يرصحوا باإلسالم

ً تدل عىل أن خالدا إنام قتل بني جذيمة لظنه أهنم ما أرادوا ,لعلمفهذه أقوال أهل ا
ً وإنام كان جمتهدا ,صً ومل يكن بفعله هذا عاصيا لرسول اهللا )صبأنا( :اإلسالم بقوهلم

  . ألن اللفظ مشتبه واالحتامل الذي ذهب إليه واردً,متأوال
                                                 

 ). ٨/٥٧( فتح الباري البن حجر )١(
 ). ٤/٤٨٦( منهاج السنة )٢(
 ). ٨/٥٧( فتح الباري )٣(
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 ٤٩١  بهات طال حوهلا اجلدلش

وهـذا ال يوجـب  , من فعله فلخـشية املؤاخـذة بـه مـن اهللاصوأما براءة الرسول 
 , وتـأثيم صـاحبه وذمـه يشء آخـر, فـالرباءة مـن الفعـل اخلـاطئ يشء,الطعن يف خالـد

 أو يف باب الفـروع ,وذلك أن العبد ال يؤاخذ بيشء من األخطاء سواء يف باب االعتقاد
 عـىل مـا هـو ,إال بعد أن تقام عليه احلجة وتنتفي عنه املوانع التي يعـذر هبـا عنـد اخلطـأ

  . االعتقاد عند أهل السنةمقرر يف أصول
فهل لنا أن نتساءل أين هي عدالة الصحابة املزعومـة التـي ( :أما قول هذا الطاعن

  . إلخ كالمه...)يدعوهنا
َ وال يتوصـل , وإمجـاع األمـة, إن عدالة الصحابة ثابتـة بالكتـاب والـسنة:فيقال له َ

 ,مـن الكتـاب والـسنةأحد إىل القدح فيها إال بعد إنكـار النـصوص القاطعـة بعـدالتهم 
 ولـذا كـان القـدح يف الـصحابة ,املتضمنة أحسن الثناء عليهم وأبلغـه مـن اهللا ورسـوله

 وقد تقدم فيام مىض مـن البحـث عـرض النـصوص وأقـوال ,عالمة الزنادقة واملالحدة
 وإنـام أكتفـي هنـا بـام ذكـره , مما يغني عن إعادهتـا,أهل العلم يف القطع بعدالة الصحابة

 يف حكم مـن طعـن يف الـصحابة −رمحهام اهللا تعاىل−جلليالن أبو زرعة وأمحد اإلمامان ا
  .وقدح فيهم

 صًإذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسـول اهللا ( :/قال أبو زرعة 
 وإنام أدى إلينا هذا , والقرآن حق, عندنا حقص وذلك أن الرسول ,فاعلم أنه زنديق

 ليبطلـوا ,ام يريـدون أن جيرحـوا شـهودنا وإنـصالقرآن والسنن أصحاب رسـول اهللا 
 .)١( ) واجلرح هبم أوىل وهم زنادقة,الكتاب والسنة

 

                                                 
 ).٤٩:ص( رواه اخلطيب يف الكفاية )١(
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 ٤٩٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًإذا رأيـت الرجـل يـذكر أحـدا مـن أصـحاب رسـول اهللا ( :/وقال اإلمام أمحـد 
 .)١( ) فاهتمه عىل اإلسالم, بسوءص

 بـل تعـدى إىل مـا هـو أعظـم منـه وذلـك ,وهذا الطاعن مل يقترص عىل الطعن فقط
  . إال القليل منهم,امه الصحابة بالردة كلهمباهت

فاملتمعن يف هذه األحاديـث العديـدة التـي أخرجهـا علـامء أهـل الـسنة يف ( :يقول
 , وغـريوا, ال يتطرق إليه الشك يف أن أكثر الصحابة قـد بـدلوا,صحاحهم ومسانيدهم

َ الذي عرب عنه هبمل النعم, إال القليلصبل ارتدوا عىل أدبارهم بعده  َ.(  
وأمهل حـدود اهللا فلـم يقـتص مـن خالـد بـن الوليـد وال ( :ردود أخرى عىل شبهة

 . وتـزوج امرأتـه يف ليلـة قتلـه وضـاجعها,ً وكان مسلام,َّحده حيث قتل مالك بن نويرة
 ).وأشار عليه عمر بقتله فلم يفعل

 كـان ,ُ إن كان ترك قتل قاتل املعصوم مما ينكر عـىل األئمـةً:واجلواب أن يقال أوال
ّهذا من أعظم حجة شيعة عثامن عىل عيل َ  فإن عـثامن خـري مـن مـلء األرض مـن مثـل ;َ

ِّ وقد قتل مظلوما شهيدا بال تأويل مسوغ لقتلـه, وهو خليفة املسلمني,مالك بن نويرة ً ً ُ. 
َوعيل مل يقتل قتلته َ َ ْ فـإن ,ّ وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثامن عن مبايعة عيل,ّ
 فعذر أيب بكر يف ترك قتـل قاتـل مالـك ,ر رشعي يف ترك قتل قتلة عثامنّكان عيل له عذ
ْ وإن مل يكن أليب بكر عـذر يف ذلـك فعـيل أوىل أن ال يكـون لـه عـذر يف ,بن نويرة أقوى َ ّ

 .ترك قتل قتلة عثامن
 وترك إنكار ما هو أعظـم منهـا ,وأما اإلنكار عىل أيب بكر يف هذه القضية الصغرية

ّعىل عيل فهو فر َ  . وأهل السنة جيلون االثنني ويعتذرون هلام,ط وتناقضَ
                                                 

, وشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف الـصارم املـسلول )٢٠٩:ص( ذكره ابـن اجلـوزي يف مناقـب اإلمـام أمحـد )١(
 ). ٥٦٨:ص(
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 ٤٩٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ُوكذلك إنكارهم عىل عثامن كونه مل يقتل عبيد اهللا بن عمر باهلرمزان  هو من هـذا ,ََ
 .الباب

ً عيل كان معذورا يف ترك قتل قتلة عثامن:وإذا قال القائل  ألن رشوط االستيفاء مل ,ّ
َ إما لعـدم العلـم بأعيـان القتلـة:توجد  , لعجـزه عـن القـوم لكـوهنم ذوي شـوكة وإمـا,َ

  .ونحو ذلك
ــويرة:قيــل  وقتــل قاتــل , فــرشوط االســتيفاء مل توجــد يف قتــل قاتــل مالــك بــن ن
ّ واحلدود تدرأ بالشبهات, لوجود الشبهة يف ذلك,اهلرمزان ُ. 

َ عمر أشار عىل أيب بكر بقتل خالد بـن الوليـد:وإذا قالوا َ وعـيل أشـار عـىل عـثامن ,َ َ ّ
  .هللا بن عمربقتل عبيد ا
ّ وطلحة والزبري وغريمها أشـاروا عـىل عـيل بقتـل قتلـة عـثامن:قيل َ  مـع أن الـذين ,َ

َأشاروا عىل أيب بكر بالقود َ َ ّ أقام عليهم حجة سلموا هلـا,َ  وإمـا , إمـا لظهـور احلـق معـه:ّ
 .لكون ذلك مما يسوغ فيه االجتهاد

نهم مـن احلـروب مـا قـد  جرى بينـه وبيـ,ّوعيل مل يوافق الذين أشاروا عليه بالقود
 ,ِّ وقتل قتلة عثامن أهون مما جرى باجلمل وصفني فإذا كـان يف هـذا اجتهـاد سـائغ.ُعلم

 .ْففي ذلك أوىل
ً إنه كـان معـصوم الـدم وإن خالـدا :ُ غاية ما يقال يف قصة مالك بن نويرة:ُثم يقال
   :رجـل الـذي قـال كام أن أسامة بن زيد ملـا قتـل ال, وهذا ال يبيح قتل خالد,قتله بتأويل

ــه إال اهللا ــه النبــي .ال إل ــه بعــد أن قــال{ :ص وقــال ل ــا أســامة أقتلت ــه إال اهللا:ي    ? ال إل
 }? ال إلـه إال اهللا: يا أسامة أقتلته بعد أن قـال? ال إله إال اهللا:يا أسامة أقتلته بعد أن قال

َّ ومل يوجب عليه قودا وال دية وال كفارة,فأنكر عليه قتله ً َِ َ. 
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 ٤٩٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ولو ثبـت لكـان . فهذا مما مل يعرف ثبوته,وأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله
 عـىل ? هـل جتـب للكـافر: يف عـدة الوفـاة والفقهـاء خمتلفـون.هناك تأويل يمنع الـرجم

 عــىل قــولني مــشهورين ?ّ وكــذلك تنــازعوا هــل جيــب عــىل الذميــة عــدة الوفــاة.قــولني
 .فـال بـد مـن بـراءة الـرحم,  فإن تلك سـببها الـوطء, بخالف عدة الطالق.للمسلمني

 فإذا مات قبل الدخول هبا فهل تعتد مـن الكـافر ,وأما عدة الوفاة فتجب بمجرد العقد
  . وقد حاضت بعد الدخول حيضة, وكذلك إن دخل هبا. فيه نزاع? الأم

 ففـي مـذهب . أو مـات عـىل ردتـه, وأما املرتـد إذا قتـل.ًهذا إذا كان الكافر أصليا
 ألن ,الشافعي وأمحد وأيب يوسـف وحممـد لـيس عليهـا عـدة وفـاة بـل عـدة فرقـة بائنـة

 وهـي طـالق , الشافعي وأمحدً وهذه الفرقة ليست طالقا عند.النكاح بطل بردة الزوج
 فـإن كـان مل , بل عدة فرقة بائنة, وهلذا مل يوجبوا عليها عدة وفاة,عند مالك وأيب حنيفة

  .كام ليس عليها عدة من طالق, يدخل هبا فال عدة عليها
ًومعلوم أن خالدا قتل مالك بن نويرة ألنه رآه مرتـدا  فـإذا كـان مل يـدخل بامرأتـه ,ً

 وإن كان قد دخل هبا فإنه جيب عليـه اسـترباء بحيـضة ,امة العلامءفال عدة عليها عند ع
ً وإن كان كـافرا أصـليا فلـيس . ويف اآلخر بثالث حيض,ال بعدة كاملة يف أحد قوليهم ً

 وإذا كـان الواجـب اسـترباء بحيـضة فقـد تكـون .عىل امرأته عدة وفاة يف أحـد قـوليهم
 فـإذا كانـت يف آخـر احلـيض , ومن الفقهاء من جيعـل بعـض احليـضة اسـترباء.حاضت

  .ًجعل ذلك استرباء لداللته عىل براءة الرحم
وباجلملــة فــنحن مل نعلــم أن القــضية وقعــت عــىل وجــه ال يــسوغ فيهــا االجتهــاد 

  .ّ وهذا مما حرمه اهللا ورسوله,والطعن بمثل ذلك من قول من يتكلم بال علم
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 ٤٩٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :ص قد خالفوا سنة النبي يشبهة أن الشيخني وعثامن 
 مبــارشة صإذا كانــت أول حادثــة وقعــت بعــد وفــاة رســول اهللا ( : الطــاعنقــال

وسجلها أهل السنة واجلامعة واملؤرخون هي خماصمة فاطمـة الزهـراء أليب بكـر الـذي 
ديث الـذي  هذا احلـ,}نحن معارش األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة{ :احتج بحديث

  ...كذبته فاطمة وأبطلته بكتاب اهللا
 وسـجلها املؤرخـون مـن , التي وقعـت أليب بكـر يف أيـام خالفتـه:واحلادثة الثانية

 تلـك ,أهل السنة واجلامعة اختلف فيها مع أقرب النـاس إليـه وهـو عمـر بـن اخلطـاب
ين منعـوا  عـىل أن هـؤالء الـذ...احلادثة التي تتلخص يف قراره بمحاربـة مـانعي الزكـاة

 والــشيعة , ولكــنهم تــأخروا ليتبينــوا األمــر,إعطــاء أيب بكــر زكــاهتم مل ينكــروا وجوهبــا
 حجـة ص وفيهم من حـرض مـع رسـول اهللا , إن هؤالء فوجئوا بخالفة أيب بكر:تقول
  ). وسمع منه النص عىل عيل بن أيب طالب فرتيثوا حتى يفهموا احلقيقة,الوداع

 دعـوى باطلـة ال ص خالفوا سنة النبـي , وعثامن, وعمر, إن أبا بكر: قوله:قلت
ــا ــأ هب ــان,يعب ــدها باحلجــة والربه ــامل يؤي ــزان احلــق م ــا يف مي ــاىل, وال وزن هل ــال تع    : ق

* Í Ì Ë Ê É È Ç & ]١١١:البقرة[.  
 : الذي ال يمكـن أن ينـدفع أو يتطـرق إليـه شـك,وقد علمت األمة بالنقل املتواتر

 وأعلم به وأكثـر منـارصة , وأقوم بدينه,صحد من اخللق أقرب لرسول اهللا أنه ليس أ
 ,ي وعـيل , ومـن بعـدمها عـثامن, وعمـر, من أيب بكر,ً وأعظم جماهدة وبالء فيه,له

 وأوىص , وأصـهاره الـذين أخـرب أهنـم عـىل اهلـدىصفإن هؤالء هم خلفاء الرسول 
 فال يطعن فـيهم بعـد هـذا ,هبام وخص أبا بكر وعمر منهم باالقتداء ,بالتمسك بسنتهم

 وهلـذا ال ,ّ أو ضـال مـضل حائـد عـن الـسبيل,إال ناقص يف العقـل ال يـدري مـا يقـول
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 ٤٩٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وال مـن , أو تعرض هلام بقدح ال مـن أهـل الـسنة,يعرف يف األمة أحد تنقص الشيخني
 وطعنه هذا من حيـث اجلملـة هـو أضـعف , غري هؤالء,أهل البدعة املنتسبني هلذه امللة

يتكلف يف رده ونقضه ملخالفته ملا هو معلـوم لألمـة بالـرضورة مـن قيـام هـؤالء من أن 
 وانـام أقتـرص هنـا عـىل مـا , وحـسن بالئهـم فيـهصاخللفاء بأمر الدين بعد رسول اهللا 

 مـع بيـان بطـالن مـا ادعـاه ,ذكره من أمثلة ملـا ادعـاه مـن خمالفـة هـؤالء اخللفـاء للـسنة
  .وكذبه يف ذلك

 وهي قوله خماصمة فاطمة أليب بكر يف املـرياث فقـد تقـدم الـرد :أما احلادثة األوىل
 . وبيان كذبه وتلبيسه بام المزيد عليه هنا,عليه فيها

 الـذين منعـوا , وهي طعنه يف أيب بكر بقتال املرتـدين:وأما ما ذكر يف احلادثة الثانية
 . وارتدوا عن اإلسالمصالزكاة بعد موت النبي 

  . وما هو عليه من زندقة وإحلاد, وكشف سرته,رهفهذا مما أظهر اهللا به أم
 ,صفتأمل أهيـا القـارئ طعـن هـذا املنـافق يف أيب بكـر ويف أصـحاب رسـول اهللا 

 واعتـذاره هلـم ,صودفاعه عن املرتدين الذين ارتدوا عن الدين بعـد مـوت الرسـول 
  . لتعلم موقعه من الدين,وختطئة الصحابة يف قتاهلم

ذا ما هو إال مقلد للذين سبقوه هلذا فرد العلـامء علـيهم يف عىل أن املفرتي بطعنه ه
  . حتى ظهر للناس زيف دعواهم وشدة افرتائهم,ذلك

 يف رده عــىل ابــن املطهــر بعــد نقلــه كالمــه يف /يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
 , احلمد هللا الذي أظهر من أمر هؤالء إخـوان املرتـدين:واجلواب بعد أن يقال( :املسألة
 وهتـك , وكـشف أرسارهـم,ًقق به عند اخلاص والعام أهنم إخوان املرتـدين حقـاما حت

 , فإن اهللا ال يزال يطلع عىل خائنة مـنهم تبـني عـدواهنم هللا ورسـوله,أستارهم بألسنتهم
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 ٤٩٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼  * ,وخليــــار عبــــاد اهللا وأوليائــــه املتقــــني
 وسـمع مثـل هـذا الكـالم جـزم ,ان لـه علـم بالـسرية من ك: فنقول,]٤١:املائدة[ & ¾½

 وإما أنه من أجـرأ النـاس , إما بأن قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابة:بأحد أمرين
 مـن غـري , ينقلـون مـا يف كتـب سـلفهم... فظني أن هذا املـصنف وأمثالـه,عىل الكذب

يف ذلــك حتــى  ويف الكتــب املــصنفة , وال نظــر يف أخبــار اإلســالم,اعتبــار مــنهم لــذلك
 إىل أن ...) فيبقى هذا وأمثاله يف ظلمة اجلهل باملنقول واملعقول,يعرف أحوال اإلسالم

 , أنـه قاتـل املرتـدين−أوهلـم وآخـرهم−ومن أعظم فـضائل أيب بكـر عنـد األمـة ( :قال
 بـل قـاتلهم عـىل , ومل يكن قتاله هلم عىل منـع الزكـاة,وأعظم الناس ردة كان بنو حنيفة

 واحلنفيـة أم حممـد بـن , وكانوا فـيام يقـال نحـو مائـة ألـف,مسيلمة الكذابأهنم آمنوا ب
ّاحلنفية رسية عيل كانت من بني حنيفة  وهبذا احتج مـن جـوز سـبي املرتـدات إذا كـان ,َ

 فإذا كانوا مسلمني معصومني فكيف استجاز عيل أن يسبي نـساءهم ,املرتدون حماربني
 ومل ,ىل منـع الزكـاة فأولئـك نـاس آخـرون وأما الذين قـاتلهم عـ.ويطأ من ذلك السبي

 فقـاتلهم عـىل , بل امتنعـوا مـن أدائهـا بالكليـة, ال نؤدهيا إليك: وقالوا,يكونوا يؤدوهنا
 وغريمهـا , وأتبـاع الـصديق كأمحـد بـن حنبـل وأيب حنيفـة,ّ مل يقاتلهم ليؤدوها إليه,هذا

ــالوا:يقولــون ــدفعها إىل اإلمــام: إذا ق ــأن  مل جيــز, نحــن نؤدهيــا وال ن ــاهلم لعلمهــم ب  قت
ّ ولو عـد هـذا .ّ أنا أؤدهيا بنفيس: ال من قال,الصديق إنام قاتل من امتنع عن أدائها مجلة

 لكان ذلـك مـن , والنصارى, واليهود,املفرتي من املتخلفني عن بيعة أيب بكر املجوس
 بـل كفـر بنـي حنيفـة مـن بعـض الوجـوه كـان أعظـم مـن كفـر ,جنس عده لبني حنيفة

ُّ فـإن أولئـك كفـار مليـون وهـؤالء مرتـدون, واملجوس,لنصارى وا,اليهود  وأولئـك ,ِّ
 وهـؤالء , وأولئك هلم كتـاب أو شـبه كتـاب, وهؤالء ال يقرون باجلزية,يقرون باجلزية

ًاتبعوا مفرتيـا كـذابا  ,ً أشـهد أن حممـدا ومـسيلمة رسـوال اهللا: لكـن كـان مؤذنـه يقـول,ً
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 ٤٩٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١()ًوكانوا جيعلون حممدا ومسيلمة سواء
  :فتبني هبذا أن الذين قاتلهم أبو بكر كانوا قسمني

 وهـؤالء , وهم بنو حنيفة, قد ارتدوا بالكلية واتبعوا مسيلمة الكذاب:قسم منهم
  .ال يشك مسلم يف كفرهم ووجوب قتاهلم

ً امتنعوا من تأدية الزكاة مطلقا فلـم يؤدوهـا بأنفـسهم وال دفعوهـا إىل :وقسم آخر
ًاجبا مـأمورا بـه مـن اهللا ورسـوله قـال تعـاىل فكان قتاهلم و,اخلليفة ً: *  } |

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~§ « ª © ¨ 
 فعلق ختلية السبيل عـىل اإليـامن وإقـام الـصالة ]٥:التوبة[ & ±¬ ® ¯ °

أمـرت أن أقاتـل ( : أنه قـالص ويف الصحيحني عن ابن عمر عن النبي ,وإيتاء الزكاة
 ويؤتـوا , ويقيمـوا الـصالة,ً اله إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللالناس حتى يشهدوا أن ال

 إال بحقهـا وحـساهبم عـىل , وأمـواهلم, فإذا فعلـوا ذلـك عـصموا منـي دمـاءهم,الزكاة
 .)٢( )اهللا

ً رشطـا لعـصمة الـدماء , وإيتاء الزكـاة, وإقام الصالة,ّفجعل شهادة أال إله إال اهللا
ــوال ــة.واألم ــيهم الــرشط وأولئــك املمتنعــون عــن تأدي ــاة مل يتحقــق ف ــاتلهم , الزك    فق

  .وكان معه وعىل رأيه سائر الصحابة الذين بارشوا قتاهلم بأنفسهم اأبو بكر 
أمـا  ا أن عمر خالف يف ذلك أبا بكر فكـذب رصيـح عـىل عمـر :وأما دعوى

 ومل يـشكوا يف , ال عمـر وال غـريه,قوم مسيلمة فلم خيالف يف قتاهلم أحد من الـصحابة
 لكنـه مـا , فقد رأى عمر يف بداية األمر عدم قتـاهلم: وأما مانعوا الزكاة,ردهتمكفرهم و

                                                 
 ).٣٢٤ −٣١٩ −٨/٣١٨( منهاج السنة )١(
 ).٢٢(, ومسلم برقم )٢٥( أخرجه البخاري برقم )٢(
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 ٤٩٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .لبث أن رجع عن رأيه إىل قول أيب بكر بعد أن تبني له احلق يف ذلك
 أمـر مـشهور يف كتـب الـسنة والتـاريخ ال ,ورجوع عمر عن رأيه وموافقة أيب بكر

  :هو ثابت يف الصحيحني و, ومل ينكره أحد منهم,خيفى عىل أحد من أهل العلم
كيف تقاتل النـاس وقـد قـال  بأن عمر قال أليب بكر ( :افعن أيب هريرة 

 فمـن قـال ال إلـه إال , أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولون ال إله إال اهللاصرسول اهللا 
 واهللا ألقـاتلن مـن : قال أبو بكـر? وحسابه عىل اهللا,اهللا عصم مني ماله ونفسه إال بحقه

 كانوا يؤدوهنا إىل ,ً واهللا لو منعوين عناقا, حق املال,لصالة والزكاة فإن الزكاةّفرق بني ا
 فـو اهللا مـا هـو إال أن رأيـت أن اهللا قـد : قـال عمـر, لقاتلتهم عىل منعهاصرسول اهللا 

 .)١( )رشح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق
 فمن ,ل أهل الردةوأما القول إن عمر أنكر قتا( :/قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أعظــم الكــذب واالفــرتاء عــىل عمــر بــل الــصحابة كــانوا متفقــني عــىل قتــال مــسيلمة 
 , ولكــن كانــت طائفــة أخــرى مقــرين باإلســالم وامتنعــوا عــن أداء الزكــاة,وأصــحابه

 حتى ناظره الصديق وبني لـه وجـوب قتـاهلم ,ًفهؤالء حصل لعمر أوال شبهة يف قتاهلم
 )٢(  ).شهورةفرجع إليه والقصة يف ذلك م

 وشدة ضالله يف ذمـه أليب بكـر عـىل قتـال ,وهبذا يظهر بطالن دعوى هذا الطاعن
 وهـذا ممـا يؤكـد , كام ذكر شيخ اإلسالم ابن تيميـة,ُاملرتدين الذي يعد من أعظم مناقبه

  .فرط جهل املؤلف بالتاريخ وإغراقه يف الزيغ والضالل
 .فنسأل اهللا العافية والسالمة من حاله

                                                 
 ).٢٠(, ومسلم برقم )١٤٠٠( أخرجه البخاري برقم )١(
 ). ٨/٣٢٧( منهاج السنة )٢(
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 ٥٠٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ? انزل عن منرب جدنا: لها للصديق بقول احلسن واحلسني شبهة 
 انـزل عـن :ا قـاال للـصديق بومن الشبهات قوهلم أن احلسن واحلـسني 

 فقـال لـه ,صً فمنهـا أنـه صـعد يومـا عـىل منـرب رسـول اهللا : حيـث قـالوا?منرب جـدنا
 . فعلم أن ليس له لياقة اإلمامة)انزل عن منرب جدنا( :السبطان

 :رض التسليمواجلواب عىل ف
 فـإن احلـسن ولـد يف الثالثـة مـن اهلجـرة يف , أن السبطني كانا إذ ذاك صغريين)١(
 فأفعـاهلام , واخلالفة يف أول احلاديـة عـرشة, واحلسني يف الرابعة منها يف شعبان,رمضان

   وإال فــال نقــص , لـزم تــرك التقيــة الواجبـةإن اعتـربت بحيــث ترتتـب عليهــا األحكــام
ً فمن دأب األطفال أهنم إذا رأوا أحدا يف مقام حمبوهبم ولو برضائه يزامحونـه ,وال عيب

 وهـم وإن ميـزوا عـن , فـال يعتـرب العقـالء هـذا الكـالم, قم عن هذا املقام:ويقولون له
   . حـد كـامل العقـل وهلـذا اشـرتط يف االقتـداء البلـوغ إىل,ًغريهم لكن للـصبي أحكامـا

 والنادر كاملعـدوم ,ًأال ترى أن األنبياء مل يبعثوا إال عىل رأس األربعني إال نادرا كعيسى
  .ال حكم له
ً مل يأمر أبـا بكـر قـط أمـرا ممـا يتعلـق بالـدين فلـم يكـن حريـا ص أن النبي :قوهلم ً
 .باإلمامة

ثبـت تـأمريه  فقـد , أن هذا كذب حمض تشهد عىل ذلك السري والتـورايخ:اجلواب
ً وتأمريه أيضا يف غزوة بني فزارة كام رواه احلاكم عن سـلمة ,ملقاتلة أيب سفيان بعد أحد

ً وتأمريه يف العام التاسع ليحج بالناس أيضا ويعلمهم األحكام من احلـالل ,بن األكوع
 ص وهـذا التـأمري يف حياتـه وهـو معهـم ,ً وتأمريه أيضا بالصالة قبيل الوفـاة,واحلرام
 . إىل غري ذلك مما يطول,نقبة وتزكيةفكفا م
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 ٥٠١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بأن عدم ذلك ليس لعـدم اللياقـة بـل لكونـه − عىل تقدير التسليم −ًوجياب أيضا 
ًوزيرا ومشريا عىل ما هي العادة ً. 

إين { : يقـولص سـمعت رسـول اهللا :روى احلاكم عن حذيفة بن اليامن أنه قـال
ين والفـرائض كـام كـان عيـسى أريد أن أرسـل النـاس إىل األقطـار البعيـدة لتعلـيم الـد

 مثل هؤالء الناس موجودون فينا ! يا رسول اهللا: فقال بعض احلضار.أرسل احلواريني
ً وأيضا ,)١(} إهنام من الدين كالسمع والبرص, إنه ال غنى يل عنهام: قال,كأيب بكر وعمر

 وزيــرين مــن أهــل الــسامء ووزيــرين مــن أهــل :أعطــاين اهللا أربعــة وزراء{ :صقــال 
 وأمــا وزيــراي مــن أهــل ,لــسامء فجربيــل وميكائيــل فأمــا وزيــراي مــن أهــل ا,األرض

 .)٢(}األرض فأبو بكر وعمر
 يلـزم عـدم لياقـة !!!ًجبـا لـسلب اللياقـة املزعومـةًوأيضا لو كان عدم اإلرسال مو

  .احلسني معاذ اهللا تعاىل من ذلك
 :ً أبا بكر البتة عمال يف وقتهصشبهة عدم تولية النبي 

ِّمل يول النبي ( :قوهلم َ َّ بـل وىل عليـه عمـرو ابـن ,ً أبـا بكـر البتـة عمـال يف وقتـهصُ
ّرده بعـد ثالثـة أيـام بـوحي مـن  »بـراءة « وملا أنفذه بـسورة.العاص تارة وأسامة أخرى

 بـوحي مـن اهللا ألداء عـرش ص وكيف يرتيض العاقل إمامة مـن ال يرتـضيه النبـي ,اهللا
  .»!?براءة« آيات من

َ أن هذا من أبـني الكـذب:واجلواب ْ  فإنـه مـن املعلـوم املتـواتر عنـد أهـل التفـسري ;َ
با بكـر عـىل احلـج  استعمل أص أن النبي :واملغازي والسري واحلديث والفقه وغريهم

                                                 
 ).٤٤٤٨) (٣/٧٨( مستدرك احلاكم )١(
 ).٣٠٤٧) (٢/٢٩٠(, واحلاكم يف املستدرك )٣٦٨٠( رواه الرتمذي برقم )٢(
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 ٥٠٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ومل يكن قبله حـج ,ص وهو أول حج كان يف اإلسالم من مدينة رسول اهللا ,عام تسع
 فـإن ;ُ إال احلجة التي أقامها عتاب بن أسيد بن أيب العاص بن أمية من مكة,يف اإلسالم

 الـذي اسـتعمله النبـي , وأقام احلج ذلك العـام عتـاب بـن أسـيد,مكة فتحت سنة ثامن
 مـن غـزوة ص بعد رجوع النبـي ,ّ ثم أمر أبا بكر سنة تسع للحج, عىل أهل مكةص
َ وفيها أمر أبا بكر باملناداة يف املوسم,تبوك أن ال حيـج بعـد العـام مـرشك وال يطـوف { :َ

 فواليـة أيب ;ثـل هـذه الواليـة غري أيب بكر عىل مصِّ ومل يؤمر النبي .)١(}ُبالبيت عريان
ً مل يـؤمر عـىل احلـج أحـدا كتـأمري أيب بكـرص فـإن النبـي ,بكر كانت مـن خصائـصه ِّ,   

ٌّ وكـان عـيل مـن رعيتـه يف هـذه ,ًومل يستخلف عىل الـصالة أحـدا كاسـتخالف أيب بكـر
ّ وكـان عـيل يـصيل .)٢(} بـل مـأمور:ّ فقال عيل?أمري أو مأمور{ : فإنه حلقه فقال;احلجة

 ويـأمتر ألمـره كـام يـأمتر لـه سـائر مـن ,خلف أيب بكر مع سائر املسلمني يف هذه الواليـة
 .ٌّ ونادى عيل مع الناس يف هذه احلجة بأمر أيب بكر,معه

 فلم يكن ;ّ كوالية عيل وغريه,وأما والية غري أيب بكر فكانت مما يشاركه فيها غريه
ِّ ومل يول النبـي , فإهنا من خصائصه, بخالف والية أيب بكر,ّعيل والية إال ولغريه مثلهال

 . عىل أيب بكر ال أسامة بن زيد وال عمرو بن العاصص
 .فأما تأمري أسامة عليه فمن الكذب املتفق عىل كذبه

ً كـان أرسـل عمـرا يف رسيـةص فـإن النبـي ,وأما قصة عمرو بن العـاص ْ  وهـي ,َ
ً فـأمر عمـرا ليكـون , وهـم أخـوال عمـرو, وكانت إىل بني عذرة,السالسلغزوة ذات  َّ

 ومعه أبو بكـر وعمـر , ثم أردفه بأيب عبيدة. للقرابة التي له منهم,ًذلك سببا إلسالمهم
ً فلــام حلــق عمــرا قــال.تطاوعــا وال ختتلفــا{ : وقــال.وغريمهــا مــن املهــاجرين ْ ّ أصــيل :َ

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
  ).١٩٠ / ٤( أخرجه ابن إسحاق يف السرية )٢(
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 ٥٠٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فقـال لـه أبـو . فـإنام أنـت مـدد يل;ّ أصيل بكـم بل أنا: قال.ّبأصحايب وتصيل بأصحابك
ــدة ــإن عــصيتني أطعتــك, أمــرين أن أطاوعــكص إن رســول اهللا :عبي ــإين : قــال. ف  ف

 ورأى .)١(} فأشار عليه أبـو بكـر أن ال يفعـل, فأراد عمرو أن ينازعه يف ذلك.أعصيك
ٍد أن أبـا  مـع علـم كـل أحـ,ّ فكانوا يصلون خلف عمرو,أبو بكر أن ذلك أصلح لألمر

َبكر وعمر وأبا عبيدة أفضل من عمرو ُ. 
ّ ألن عمرا كانت إمارته قد تقدمت ألجـل مـا يف ;وكان ذلك لفضلهم وصالحهم ً

ُذلك من تألف قومه الذين أرسل إليهم لكوهنم أقاربه  وجيوز تولية املفـضول ملـصلحة .ّ
ِّ كام أمر أسامة بن زيد,راجحة  .ُا قتـل يف غـزوة مؤتـة ملـ, ليأخذ بثأر أبيه زيد بن حارثـة,ُ

ً مل يؤمر عىل أيب بكر أحدا يف يشء من األمورصفكيف والنبي  ِّ?! 
   ,بل قد علم بالنقل العام املتواتر أنه مل يكـن أحـد عنـده أقـرب إليـه وال أخـص بـه

ًوال أكثر اجتامعا به ليال وهنارا ً  وال كان أحد مـن الـصحابة , من أيب بكر, رسا وعالنية,ً
   صُّ ويقــره النبــي , وخيطــب ويفتــي, فيــأمر وينهــي, قبلــهصلنبــي يــتكلم بحــرضة ا

 .ًعىل ذلك راضيا بام يفعل
َ بـل بـإذن منـه قـد علمـه,ًومل يكن ذلك تقدما بني يديه ِ  وكـان ذلـك معونـة للنبـي ,َ

 ألنـه كـان أعلمهـم بالرسـول وأحـبهم إىل الرسـول ;ً وتنفيذا ألمـره,ً وتبليغا عنه,ص
 .واتبعهم له

 فهـذا مـن الكـذب املعلـوم أنـه ;ّه ملا أنفذه برباءة رده بعد ثالثـة أيـام إن:وأما قوهلم
 وأقـام احلـج يف ذلـك , ذهـب كـام أمـره,َّ ملا أمر أبا بكر عىل احلجص فإن النبي .كذب
 وأنفـذ فيـه مـا أمـره بـه , ومل يرجع إىل املدينة حتى قـىض احلـج, للناس, عام تسع,العام

                                                 
 ).٢/٢٤(, وابن عساكر يف تاريخ دمشق )٢/١٤٧( أخرجه الطربي يف تارخيه )١(
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 ٥٠٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وكان بني , وكانوا يطوفون بالبيت عراة,البيت فإن املرشكني كانوا حيجون ;صالنبي 
أن ال حيـج { : فبعث أبـا بكـر وأمـره أن ينـادي, وبني املرشكني عهود مطلقةصالنبي 

 فنادى بذلك مـن أمـره أبـو بكـر بالنـداء .}ُ وال يطوف بالبيت عريان,بعد العام مرشك
 ,ّ وكان عيل بن أيب طالب من مجلة من نادى بذلك يف املوسـم بـأمر أيب بكـر,لك العامذ

 .ّ بعيل بن أيب طالب لينبذ إىل املرشكني العهودصولكن ملا خرج أبو بكر أردفه النبي 
 أو رجـل , وكان من عادة العرب أن ال يعقد العهود وال يفسخها إال املطـاع:قالوا

َ فبعث علي,من أهل بيته  مل يبعثـه ,ا ألجل فسخ العهود التي كانت مع املـرشكني خاصـةَ
ّ وهلذا كان عيل يصيل خلف أيب بكر;ليشء آخر  كـسائر رعيـة , ويـدفع بدفعـه يف احلـج,ّ

 .أيب بكر الذين كانوا معه يف املوسم
 : وقولـه لـه, واستخالفه له فيها عىل مـن تركـه باملدينـة,وكان هذا بعد غزوة تبوك

 .}?ن مني بمنزلة هارون من موسىأما ترىض أن تكو{
ً وأردفه بعيل مأمورا عليه أليب بكر الـصديق ,ّثم بعد هذا أمر أبا بكر عىل املوسم ّ− 

ُّ وكان هذا مما دل عىل أن عليا مل يكن خليفة له.ا  . إال مدة مغيبه عـن املدينـة فقـط,ّ
ً ثم إنه بعد هذا بعث عليا وأبا موسـى األشـعري ومعـاذا . أبا بكر عليه عام تسعَّثم أمر ُ

ٌ وكل منهام قد أهـل , وهو بمكة يف حجة الوداع,ّ فرجع عيل وأبو موسى إليه,إىل اليمن
 يف خالفـة أيب بكـر ,ص فأما معاذ فلم يرجـع إال بعـد وفـاة النبـي .صبإهالل النبي 

 .اّالصديق 
 :ً مل يستخلف أحداصاستخلف عمر والنبي شبهة أن أبا بكر 

 فقـد خـالف هبـذا ,ً مل يستخلف أحداصومنها أن أبا بكر استخلف عمر والنبي 
 !!صهدي النبي 
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 ٥٠٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 واإلشـارة إذ ذاك , أشـار إىل اسـتخالف أيب بكـرص بـأن النبـي وجياب عىل هـذا
 .كالعبارة

م وأهلـه  وهـم حـديثو عهـد باإلسـال,ويف زمن الصديق كثر املسلمون من العرب
 حتـى ال تقـع , فالبـد مـن التنـصيص والعبـارات,فال معرفة هلـم بـالرموز واإلشـارات

 . ولكل مقام مقال, ويف كل زمان رجال.املنازعات واملشاجرات
 إنــام كــان لعلمــه عــن طريــق الــوحي بخالفــة صًوأيـضا عــدم اســتخالف النبــي 
ألصلح لألمـة كـام  والصديق ال يوحى إليه فعمل با,الصديق كام ثبت يف صحيح مسلم

 , ورفـع قـدر ذوي الرشـاد, فقد فتح الفـاروق الـبالد, ونعم ما عمل,أدى إليه اجتهاده
  .وأباد الكفار وأعان األبرار

 :ً إن يل شيطانا يعرتيني:اشبهة قول الصديق 
 وإن , فإن أستقمت فأعينوين,ًإن يل شيطانا يعرتيني «: أن أبا بكر كان يقول:ومنها

 .ن هذا حاله ال يليق لإلمامة وم.»زغت فقوموين
 بل الثابت أنه أوىص عمـر قبـل الوفـاة . فال إلزام,وجياب بأن هذا غري ثابت عندنا

 ومل آل , وإين لعىل السبيل ما زغت, وما شبهت فتومهت,واهللا ما نمت فحلمت «:فقال
 . إلخ)١(» وإين أوصيك بتقوى اهللا تعاىل.ًجهدا

 !يا أصحاب الرسول «:يف مسند اإلمام أمحدنعم قال يف أول خطبة خطبها عىل ما 
 والعـصمة , الـوحي:صأنا خليفة الرسول فال تطلبوا مني األمـرين اخلاصـني بـالنبي 

ــيام وافــق : ويف آخرهــا.مــن الــشيطان ً إين لــست معــصوما فإطــاعتي فــرض علــيكم ف
 ولـو أمـرتكم بخالفهـا فـال تقبلـوه منـي ,الرسول ورشيعـة اهللا تعـاىل مـن أمـور الـدين

 . وهذا عني اإلنصاف.»هوين عليهونب
                                                 

 ).٣٠/٤١٥( تاريخ دمشق )١(
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 ٥٠٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

وملا كان الناس معتـادين عنـد املـشكالت الرجـوع إىل وحـي إهلـي وإطاعـة النبـي 
 .ً كان الزما عىل اخلليفة التنبيه عىل االختصاص باجلناب الكريمص

 للكليني يف رواية صحيحة عـن جعفـر الـصادق أن لكـل )الكايف(ًوأيضا روي يف 
 :صًيف احلديث املشهور مـا يؤيـد هـذا أيـضا فقـد قـال  و,ًمؤمن شيطانا يقصد إغواءه

 حتـى أنـت يـا : فقالـت الـصحابة.ما منكم من أحد إال وقد وكل بـه قرينـه مـن اجلـن{
 فـأي طعـن فـيام } ولكن اهللا غلبني عليه ألسـلم وآمـن مـن رشه, نعم: قال?رسول اهللا

  ?ذكروه
z y } |  * : قــال تعــاىل,واملــؤمن يعرتيــه الــشيطان بالوسوســة فينتبــه

e d c b a ` _ ~ } & ]ــــــراف ــــــم إن .]٢٠١:األع  نع
  . وهو بمعزل عنه,النقصان يف اتباع الشيطان

 : منها ما رووه عن أيب بكر أنه قال عىل املنرب(.. :/ال شيخ اإلسالم ابن تيمية ق
 , فإن اسـتقمت فـأعينوين,ً وإن يل شيطانا يعرتيني, كان يعتصم بالوحيصإن النبي «

 مـع أن الرعيـة , وكيف جيوز إمامة من يستعني بالرعية عىل تقويمه.وإن زغت فقوموين
 .»!?حتتاج إليه

 وأدهلـا عـىل أنـه مل ا هذا احلديث من أكرب فضائل الصديق :لواجلواب أن يقا
ًيكن يريد علوا يف األرض وال فسادا  وإنـه إنـام ,ً وال كان ظاملـا, فلم يكن طالب رياسة,ً
إن اسـتقمت عـىل طاعـة اهللا فـأعينوين  «: فقال هلـم,كان يأمر الناس بطاعة اهللا ورسوله

 , أطيعوين ما أطعت اهللا]أهيا الناس[ «:ًضا كام قال أي.»ّ وإن زغت عنها فقوموين,عليها
 .»فإذا عصيت اهللا فال طاعة يل عليكم

َّ وكـل اهللا ]وقـد[ فإنه ما من أحـد إال ;والشيطان الذي يعرتيه يعرتي مجيع بني آدم
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 ٥٠٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 كـام يف ,جمـرى الـدم والشيطان جيري من ابـن آدم .به قرينه من املالئكة وقرينه من اجلن
َّما من أحد إال وقد وكل اهللا به قرينه من املالئكة { : أنه قالصالصحيحني عن النبي 

 , إال أن اهللا أعـانني عليـه فأسـلم, وأنا: قال? وأنت يا رسول اهللا: قيل.وقرينه من اجلن
ّملــا مــر بــه بعــض األنــصار وهــو { : ويف الــصحيح عنــه قــال.)١(}فــال يــأمرين إال بخــري
 إين خشيت : ثم قال.]بنت حيي[ إهنا صفية , عىل رسلكام: قال,ًيتحدث مع صفية ليال

 .)٢(} إن الـشيطان جيـري مـن ابـن آدم جمـرى الـدم;ًن يقذف الشيطان يف قلوبكام شـيئاأ
 . وهذا حق.صً إين لست معصوما كالرسول :ومقصود الصديق بذلك

 كـالم جاهـل ? كيف جتوز إمامـة مـن يـستعني عـىل تقويمـه بالرعيـة:وقول القائل
 وال هو رسول اهللا , فإن اإلمام ليس هو ربا لرعيته حتى يستغني عنهم.بحقيقة اإلمامة

 وإنام هو والرعيـة رشكـاء يتعـاونون هـم .هم وبني اهللاإليهم حتى يكون هو الواسطة بين
 كـأمري , وال بـد هلـم مـن إعانتـه, فال بد له من إعانتهم;وهو عىل مصلحة الدين والدنيا
 وإن أخطأ عن الطريـق ,ّ إن سلك هبم الطريق اتبعوه:القافلة الذي يسري هبم يف الطريق

 .ون هـو وهـم عـىل دفعـه وإن خرج عليهم صائل يـصول علـيهم تعـا,ّنبهوه وأرشدوه
 .ًلكن إذا كان أكملهم علام وقدرة ورمحة كان ذلك أصلح ألحواهلم

َّ وإن سـها سـبحوا بـه فقومـوه إذا ,ُّوكذلك إمام الصالة إن استقام صـلوا بـصالته َّ
 .َّ وإن غلــط قومــوه, وكــذلك دليــل احلــاج إن مــشى هبــم يف الطريــق مــشوا خلفــه.زاغ

 بـل األئمـة واألمـة كلهـم يتعلمـون ,لدين من اإلماموالناس بعد الرسول ال يتعلمون ا
 بـل قـال , وهلذا مل يأمر اهللا عند التنازع بـرد األمـر إىل األئمـة.الدين من الكتاب والسنة

 فأمر بالرد عند التنـازع ; اآلية]٥٩:النـساء[ & Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò * :تعاىل
                                                 

 ).٢٨٤١( رواه مسلم برقم )١(
 ).٢١٧٥(, صحيح مسلم برقم )٢٠٣٥( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٥٠٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً وإنام أمر بطاعـة والة األمـور تبعـا لطاعـة ,ة األمورإىل اهللا والرسول ال إىل األئمة ووال
ــال النبــي .الرســول ــام الطاعــة يف املعــروف{ :ص وهلــذا ق ال طاعــة { : وقــال.)١(}إن

 .)٣(} فال تطيعوهمن أمركم بمعصية اهللا{ : وقال.)٢(}ملخلوق يف معصية اخلالق
 مـع أن الرعيـة , كيف جتوز إمامة مـن يـستعني بالرعيـة عـىل تقويمـه:وقول القائل

 ?حتتاج إليه
ْوهذا وارد يف كل متعاونني ومتشاركني حيتاج كل منهام إىل اآلخر َْ  حتـى الـرشكاء ,َ

 , فإن املأمومني حيتاجون إليـه;صالة هو هبذه املنزلة وإمام ال.يف التجارات والصناعات
 وهـو يـستعني هبـم إذا سـها ,وهو حيمـل عـنهم الـسهو وكـذلك القـراءة عنـد اجلمهـور

َّ ولو زاغ يف الصالة فخرج عن الصالة الرشعية مل يتبعوه ,ّفينبهونه عىل سهوه ويقومونه
 . ونظائره متعددة.فيها

 ,حاجتـه إلـيهم كانـت أكثـر مـن اسـتعانة أيب بكـرٍّ استعانة عـيل برعيتـه و:ُثم يقال
 فـإن .ّوكان تقويم أيب بكر لرعيته وطاعتهم له أعظم من تقويم عيل لرعيته وطاعتهم له

 كام أقام احلجة عـىل عمـر ,أبا بكر كانوا إذا نازعوه أقام عليهم احلجة حتى يرجعوا إليه
 ملـا ذكـر قولـه اّ وعيل .ه وكانوا إذا أمرهم أطاعو,يف قتال مانعي الزكاة وغري ذلك

 فقال له ,ُ ثم رأى أن يبعن,ُيف أمهات األوالد وأنه اتفق رأيه ورأي عمر عىل أن ال يبعن
رأيـك مـع عمـر يف اجلامعـة أحـب إلينـا مـن رأيـك وحـدك يف  «:قاضيه عبيدة الـسلامين

 حتى يكـون النـاس , فإين أكره اخلالف;اقضوا كام كنتم تقضون «: وكان يقول.»الفرقة
 .)٤(»اعة أو أموت كام مات أصحايبمج

                                                 
 ).١٨٤٠(, ومسلم برقم )٤٣٤٠( رواه البخاري برقم )١(
 ).١٠٩٥( رواه أمحد برقم )٢(
 ).٢٨٦٣( رواه ابن ماجه برقم )٣(
 ).٣٧٠٧( رواه البخاري برقم )٤(
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 ٥٠٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , وكانوا يشريون عليه بـالرأي الـذي خيـالفهم فيـه,وكانت رعيته كثرية املعصية له
 مثـل أن ال خيـرج مـن , كام أشار عليه احلسن بـأمور.ثم يتبني له أن الصواب كان معهم

ر عليـه أن ال  وأشـا,ِّ وأن ال يقاتل بـصفني, وأن ال خيرج إىل الكوفة,املدينة دون املبايعة
 . وغري ذلك من األمور,يعزل معاوية

ويف اجلملة فـال يـشك عاقـل أن الـسياسة انتظمـت أليب بكـر وعمـر وعـثامن مـا مل 
 كــانوا هــم ورعيــتهم ,ِّ فــإن كــان هــذا لكــامل املتــويل وكــامل الرعيــة,يّتنــتظم لعــيل 

لفـرط نقـص  وإن كان ذلك . فهو أبلغ يف فضلهم,ِّ وإن كان لكامل املتويل وحده.أفضل
 ورعيتـه هـم . وعمـر وعـثامناّ كان رعية عيل أنقص من رعيـة أيب بكـر ,ٍّرعية عيل

 فـإذا كـان .ِّ ورعيـة الثالثـة كـانوا مقـرين بإمـامتهم,ُّ وأقـروا بإمامتـه,الذين قـاتلوا معـه
ّاملقرون بإمامة الثالثة أفضل من املقرين بإمامة عيل ّ  لزم أن يكون كل واحد من الثالثة ,ّ

ّ وأيضا فقد انتظمت السياسة ملعاوية ما مل تنتظم لعيل.هأفضل من  فيلزم أن تكون رعيـة ,ً
ّمعاوية خريا من رعية عيل ً. 

 فكيـف .ّواملعلوم باتفاق الناس أن األمر انتظم للثالثة وملعاويـة مـا مل ينـتظم لعـيل
ً أعظم اضطرابا وأقل انتظامـا− عىل رأهيم −يكون اإلمام الكامل والرعية الكاملة   مـن ً

 ومل يكـن يف ? بـل مـن الكـافرة والفاسـقة عـىل رأهيـم?اإلمام الناقص والرعية الناقـصة
 , إال ما هو دون ما يف رعية الثالثـة,ّأصحاب عيل من العلم والدين والشجاعة والكرم

 ومع هذا فلم يكـن للـشيعة إمـام ذو سـلطان ,فلم يكونوا أصلح يف الدنيا وال يف الدين
 فإذا مل يستقيموا معه كانوا أن ال يستقيموا مع مـن هـو ,ّعيلمعصوم بزعمهم أعظم من 

ْدونه أوىل وأحرى  .)١()ُ فعلم أهنم رش وأنقص من غريهم,َ

                                                 
 ).٥/٤٦١( منهاج السنة )١(
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 ٥١٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وأن الصديق هو الذي قال احلق وأقام العدل ,َّوتبني حينئذ حاجة األئمة إىل األمة
 .أكثر من غريه

ــة وقــي اهللا  أال إن بيعــة أيب بكــر كانــت :شــبهة قــول عمــر يف خالفــة الــصديق فلت
 :املؤمنني رشها

أال إن بيعة أيب بكر كانت فلتة وقى  «:ومنها أنه روي عن عمر بن اخلطاب أنه قال
  .» فمن عاد بمثلها فاقتلوه,اهللا املؤمنني رشها

 ويؤيد هذه الرواية رواية البخاري يف صـحيحه فقـد دلـت رصاحـة عـىل أن :قالوا
 فلـم يكـن , وإهنـا بغـري متـسك بـدليل, مشورةبيعة أيب بكر قد وقعت بغتة بال تأمل وال

 .ًإماما بحق
 إن مـات عمـر : أن هذا الكالم صدر من عمر يف زجر رجل كان يقـول:واجلـواب

 فمعنـى ,ًأبايع فالنا وحدي أو مع آخر كام كان يف مبايعة أيب بكر ثم استقر األمر عليهـا
 مـن غـري تأمـل سـابق ًكالم الفاروق يف رد هلذا القول أن بيعة رجل أو رجلني شخـصيا

 وبيعـة أيب بكـر وإن كانـت فجـأة بـسبب ,ومراجعة أهل احلل والعقد ليست بصحيحة
مناقــشة األنــصار وعــدم وجــود فرصــة للمــشورة فقــد حلــت حملهــا وصــادفت أهلهــا 

وقـي  «للدالئل عىل ذلك والقرائن عىل ما هنالك كإمامة الصالة ونحوهـا وهـذا معنـى
وأيكم  « ويف آخر هذه الرواية التي رواها الشيعة. غريه بهفال يقاس» اهللا املؤمنني رشها

 عـىل أنـه قـد ثبـت .أي يف األفضلية واخلريية وعدم االحتياج إىل املـشورة» مثل أيب بكر
ًعند أهل السنة وصح أن سعد بن عبادة وأمري املؤمنني عليا والزبري قد بايعوه بعد تلك 

  .املناقشة واعتذروا له عن التخلف أول األمر
ْقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ردا عــىل القــول بــأن بيعــة أيب بكــر فلتــة وقــى اهللا  َ ً

ولـو كانـت إمامتـه صـحيحة مل يـستحق ( : فمن عـاد إىل مثلهـا فـاقتلوه,ّاملسلمني رشها
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 ٥١١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .ً لـزم الطعـن علـيهام معـا, وإن كانت باطلة.ُ فيلزم تطرق الطعن إىل عمر,فاعلها القتل
 إنـام كانـت بيعـة :فال يغرتن امرؤ أن يقول «: قال فيه.أيت أن لفظ احلديث سي:واجلواب

 وليس فـيكم مـن ,َّ ولكن وقى اهللاُ رشها,ّ أال وإهنا قد كانت كذلك.أيب بكر فلتة فتمت
 ومعنـاه أن أبـا بكـر بـودر إليهـا مـن غـري تريـث وال .»تقطع إليه األعناق مثـل أيب بكـر

ً لكونه كان متعينا هلذا األمر,انتظار ُليس فيكم من تقطع إليـه األعنـاق  «:ل عمر كام قا.ّ
 لـه ص وتقـديم رسـول اهللا , وكان ظهور فضيلة أيب بكر عىل من سـواه.»مثل أيب بكر

ًعىل سائر الصحابة أمرا ظاهرا معلوما ً ُ فكانت داللة النصوص عـىل تعيينـه تغنـي عـن .ً
ــث ــار وتري ــشاورة وانتظ ــريه,م ــ; بخــالف غ ــد امل ــه إال بع ــه ال جتــوز مبايعت شاورة  فإن

 . فمن بايع غري أيب بكر عـن غـري انتظـار وتـشاور مل يكـن لـه ذلـك,واالنتظار والرتيث
ًوهذا قد جاء مفرسا يف حديث عمر هذا يف خطبته املشهورة الثابتـة يف الـصحيح  التـي ,َّ

 وقـد , وهذه اخلطبة معروفة عند أهـل العلـم.خطب هبا مرجعه من احلج يف آخر عمره
 :ًكنت أقرئ رجـاال مـن املهـاجرين{ : قال, عن ابن عباسرواها البخاري يف صحيحه
 وهو عند عمر بن اخلطاب يف آخر , فبينام أنا يف منزله بمنى,منهم عبد الرمحن بن عوف

ً لـو رأيـت رجــال أتـى أمــري : فقــال,َّ إذ رجــع إيل عبـد الـرمحن بــن عـوف,ّحجـة حجهـا
 لـو قـد مـات عمـر لقـد :قـول هل لـك يف فـالن ي, يا أمري املؤمنني: فقال,املؤمنني اليوم
 إين إن : فغضب عمر ثـم قـال? فواهللا ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتة فتمت,ًبايعت فالنا

ــصبوهم  ــدون أن يغ ــذين يري ــؤالء ال ــاس فمحــذرهم ه ــشية يف الن ــائم الع ــاء اهللا لق ّش
 فإن املوسـم جيمـع رعـاع ; ال تفعل! يا أمري املؤمنني: فقلت: فقال عبد الرمحن.أمورهم

 وأنـا , وإهنـم هـم الـذين يغلبـون عـىل قربـك حـني تقـوم يف النـاس,اس وغوغاءهمالن
ِّأخشى أن تقوم فتقول مقالة يطريها عنـك كـل مطـري  وأن ال يـضعوها , وأن ال يعوهـا,ّ

 فتخلص بأهل الفقـه , فإهنا دار اهلجرة والسنة, فأمهل حتى تقدم املدينة,عىل مواضعها
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 فيعـي أهـل العلـم مقالتـك ويـضعوهنا عـىل ,ً فتقـول مقالتـك متمكنـا,وأرشاف الناس
 قـال . أما واهللا إن شاء اهللا ألقومن بذلك أول مقام أقومه باملدينة: فقال عمر.مواضعها
ّ فلام كـان يـوم اجلمعـة عجلـت بـالرواح , فقدمنا املدينة يف عقب ذي احلجة:ابن عباس

 ,ىل ركن املنربً حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إ,حني زاغت الشمس
 فلـام رأيتـه , فلم أنـشب أن خـرج عمـر بـن اخلطـاب,فجلست حوله متس ركبتي ركبته

 ليقـولن العـشية مقالـة مل يقلهـا منـذ :]بـن عمـرو بـن نفيـل[ًمقبال قلت لسعيد بن زيـد 
ر عـىل  فجلـس عمـ? مـا عـسيت أن يقـول مـا مل يقـل قبلـه: وقال,َّ فأنكر عيل.استخلف

 فـإين قائـل ,ّ أمـا بعـد: ثم قـال, فلام سكت املؤذنون قام فأثنى عىل اهللا بام هو أهله,املنرب
ِّلكم مقالة قد قدر يل أن أقوهلـا ْ ال أدري لعلهـا بـني يـدي أجـيل,ُ  فمـن عقلهـا ووعاهـا ,ََ

ّ ومـن خـيش أن ال يعقلهـا فـال أحـل ألحـد أن ,ِّفليحدث هبـا حيـث انتهـت بـه راحلتـه
ً إن اهللا بعث حممدا .ّيكذب عيل  فكان فيام أنـزل عليـه , وأنزل عليه الكتاب, باحلقصّ
 فأخـشى . ورمجنا بعده,ص رجم رسول اهللا . فقرأناها وعقلناها ووعيناها,آية الرجم

 فيـضلوا , ما نجـد آيـة الـرجم يف كتـاب اهللا]واهللا[ :إن طال بالناس زمان أن يقول قائل
 مــن ]ُإذا أحــصن[ والــرجم يف كتــاب اهللا حــق عــىل مــن زنــى .هلــا اهللابــرتك فريــضة أنز

َ أو كان احلبل أو االعرتاف,الرجال والنساء إذا قامت البينة ّ ثم إنـا كنـا نقـرأ فـيام نقـرأ .َ
 أال إن .م فإنه كفر بكم أن ترغبـوا عـن آبـائك; ال ترغبوا عن آبائكم]أن[ :من كتاب اهللا

 عبـد : وقولـوا, ال تطروين كام أطرت النصارى عيـسى ابـن مـريم: قالصرسول اهللا 
 فـال ,ً لو مات عمر لبايعت فالنـا! واهللا:ً ثم إنه بلغني أن قائال منكم يقول.اهللا ورسوله

 , أال وإهنـا قـد كانـت كـذلك, إنام كانت بيعة أيب بكر فلتـة فتمـت:يغرتن امرؤ أن يقول
َولكن اهللا وق ً من بايع رجـال .ُ وليس فيكم من تقطع األعناق إليه مثل أيب بكر,َّى رشهاَ

 وإنه قـد كـان ,َّ فال يبايع هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال,من غري مشورة من املسلمني
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 أن األنصار خالفونا واجتمعوا بأرسهم يف سقيفة بني صّمن خربنا حني توىف اهللا نبيه 
 فقلـت . واجتمـع املهـاجرون إىل أيب بكـر,الزبري ومن معهامٌّ وخالف عنا عيل و,ساعدة
 فلـام , فانطلقنـا نريـدهم. يا أبا بكر انطلق بنا إىل إخواننا هـؤالء مـن األنـصار:أليب بكر

 أيـن تريـدون : فقـاال, فذكرا ما متاأل عليه القوم,دنونا منهم لقينا منهم رجالن صاحلان
 ]ال[ ال علـيكم أن : فقـاال.هؤالء من األنصار نريد إخواننا : فقلنا?يا معرش املهاجرين

 فانطلقنـا حتـى أتينـاهم يف سـقيفة بنـي .َّ واهللا لنـأتينهم: فقلت. اقضوا أمركم.تقربوهم
َّ فإذا رجل مزمل بني ظهرانيهم.ساعدة  . هذا سعد بـن عبـادة: فقالوا? من هذا: فقلت.َ
ّال تـشهد خطيـبهم فلام جلسنا قلـي. يوعك: قالوا? ما له:فقلت  فـأثنى عـىل اهللا بـام هـو ,ً
 . وأنتم معرش املهاجرين رهط, فنحن أنصار اهللا وكتيبة اإلسالم,ّ أما بعد: ثم قال,أهله

ّوقد دفت دافة من قومكم  يريدون أن خيتزلونا من أصلنا وأن حيـضنونا مـن ]فإذا هم[ ,ّ
ّزورت مقالـة أعجبتنـي أريـد أن أقـدمها بـني  فلام سكت أردت أن أتكلم وكنت ,األمر ّ

ْيدي أيب بكر  عـىل : فلـام أردت أن أتكلـم قـال أبـو بكـر,ّ وكنت أداري منه بعض احلـد,ّّ
ِرسلك ْ  واهللا مـا تـرك . فكان هو أحلم مني وأوقر, فتكلم أبو بكر, فكرهت أن أغضبه,ِ

َ حتـى سـكت,امن كلمة أعجبتني يف تزويري إال قـال يف بدهيتـه مثلهـا أو أفـضل منهـ َ. 
ّ ولن يعرف هـذا األمـر إال هلـذا احلـي مـن , ما ذكرتم فيكم من خري فأنتم له أهل:فقال ُ
ً هم أوسط العرب نسبا ودارا,قريش  فبـايعوا , وقد رضيت لكم أحد هـذين الـرجلني.ً

 فلم أكـره ممـا قـال . وهو جالس بيننا, فأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح.أهيام شئتم
َّن واهللا أن أقدم فترضب عنقي ال يقربني ذلك من إثم أحب إيل من أن أتـأمر  كا,غريها َّ ِّ ُ َّ َ ُ

ّ اللهـم إال أن تـسول يل نفـيس عنـد املـوت شـيئا ال أجـده اآلن,عىل قوم فيهم أبو بكـر ِّ ّ. 
َّ أنا جذيلها املحكك وعذيقها املرجب:فقال قائل من األنصار ْ َ ْ َُ َُ َّ ّ منا أمري ومنكم أمـري يـا .ُ

ُ وارتفعت األصوات حتى فرقـت مـن االخـتالف, فكثر اللغط. قريشمعرش ْ  : فقلـت.َِ
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 , ثـم بايعتـه األنـصار, وبايعـه املهـاجرون, فبايعتـه, فبـسط يـده.ابسط يدك يـا أبـا بكـر
 قتـل اهللا : فقلـت. قتلتم سعد بـن عبـادة:]منهم[ فقال قائل ,ونزونا عىل سعد بن عبادة

َّ وإنا واهللا ما وجدنا فيام حرضنا من أمر أقوى مـن مبايعـة أيب :ل عمر قا.سعد بن عبادة
 فإمـا بايعنـاهم ,ً أن يبايعوا رجال منهم بعـدنا,ً خشينا إن فارقنا القوم ومل تكن بيعة;بكر

ً فمن بايع رجال عىل غـري مـشورة مـن , وإما أن نخالفهم فيكون فساد,عىل ما ال نرىض
 وأخـربين ابـن : قـال مالـك.)١(}ّي بايعـه تغـره أن يفـتالاملسلمني فال يتابع هـو وال الـذ

 عـويمر بـن سـاعدة ومعـن بـن :شهاب عن عروة بن الزبري أن الرجلني اللذين لقيامهـا
 أن الـذي : وأخـربين سـعيد بـن املـسيب: قال ابن شهاب−ً ومها ممن شهد بدرا −ّعدي 
َّ أنا جذيلها املحكك وعذيقها املرجب:قال ُ احلباب :ُ َ  .بن املنذرُ

 مــات وأبــو بكــر صأن رســول اهللا { لويف صــحيح البخــاري عــن عائــشة 
ْبالسنح  واهللا مـا كـان : وقال عمر: قال.ص واهللا ما مات رسول اهللا : فقام عمر يقول,ُّ

 _ فجـاء أبـو بكـر . وليبعثنه اهللا فليقطعن أيدي رجال وأرجلهـم−يقع يف قلبي إال ذاك 
 ,ً طبـت حيـا وميتـا, بـأيب وأمـي: فقـال,]هّفقبلـ[ ص فكشف عن رسـول اهللا _ ا

ِ أهيا احلالف عىل رسلك: ثم خرج فقال,ً ال يذيقك اهللا املوتتني أبدا:والذي نفيس بيده ْ ِ. 
 أال من كـان يعبـد : وقال, فحمد اهللا أبو بكر وأثنى عليه,فلام تكلم أبو بكر جلس عمر

ًحممدا فإن حممدا قد مات  : وقـال اهللا تعـاىل.ّ يعبد اهللا فـإن اهللا حـي ال يمـوت ومن كان,ً
* × Ö Õ Ô Ó & ]وقـــــال,]٣٠:الزمـــــر : *  j i h g f e d c

kls r q p o n m t| { z y x w v u } 
a ` _ ~ & ]واجتمعـت , فنشج الناس يبكون: قال]١٤٤:آل عمران 

                                                 
 ).٦٨٣٠(بخاري برقم  صحيح ال)١(
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 ٥١٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فـذهب , منا أمري ومنكم أمري: فقالوا.ُعبادة يف سقيفة بني ساعدةاألنصار إىل سعد بن 
 فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو ,ّإليهم أبو بكر وعمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح

ً واهللا ما أردت بذلك إال أين هيأت كالما قـد أعجبنـي: وكان عمر يقول,بكر  خـشيت ,ّ
ُأن ال يبلغه أبو بكر ُ ْ  نحن األمراء : فقال يف كالمه, فتكلم أبلغ الناس, ثم تكلم أبو بكر,ّ

 فقـال أبـو . منا أمري ومنكم أمري, ال واهللا ال نفعل:ُ فقال حباب بن املنذر.وأنتم الوزراء
 ,ً وأعــرهبم أحــسابا,ً هــم أوســط العــرب دارا.ّ ولكنــا األمــراء وأنــتم الــوزراء, ال:بكــر

 فأنت سـيدنا وخرينـا ,ل نبايعك أنت ب: فقال عمر.ُفبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن اجلراح
 قتلـتم : فقـال قائـل. وبايعـه النـاس, فأخذ عمر بيده فبايعه,صوأحبنا إىل رسول اهللا 

 ويف صـحيح البخـاري عـن عائـشة يف هـذه .)١(} قتلـه اهللا: فقـال عمـر.سعد بن عبـادة
ف عمـر النـاس َّ لقـد خـو,َّما كان من خطبتهام من خطبة إال نفع اهللا هبـا{ :القصة قالت

َ ثم لقد برص أبو بكر الناس اهلـدى,ّ فردهم اهللا بذلك,ًوإن فيهم لنفاقا ُ َّ وعـرفهم احلـق ,َّ
أنـه سـمع خطبـة عمـر { : ويف صحيح البخاري عن أنـس بـن مالـك.)٢(}الذي عليهم

َّ فتـشهد وأبـو ,ص وذلك الغد من يوم تويف رسـول اهللا ,اآلخرة حني جلس عىل املنرب
َ حتـى يـدبرناص كنت أرجو أن يعـيش رسـول اهللا : قال,بكر صامت ال يتكلم َْ ُ  يريـد ,َ

ًيكن حممد قد مات فـإن اهللا قـد جعـل بـني أظهـركم نـورا  فإن ;بذلك أن يكون أخرهم
 وإنـه , ثـاين اثنـنيص وإن أبا بكر صـاحب رسـول اهللا ,ً به هدى اهللا حممدا,هتتدون به

ْأوىل املسلمني بأموركم ُ فقوموا فبايعوه,َ  وكانت طائفة مـنهم قـد بـايعوه قيـل ذلـك يف .ِ
 سـمعت عمـر يقـول : وعنـه قـال.)٣(} وكانت بيعة العامة عىل املنرب,سقيفة بني ساعدة

                                                 
 ).٣٦٧٠( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٣٦٧٠( صحيح البخاري برقم )٢(
 ).٧٢١٩( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ٥١٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(} فبايعه الناس عامة,]املنرب[ فلم يزل به حتى صعد ,اصعد املنرب{ :أليب بكر يومئذ
مـا بعـد فاختـار اهللا لرسـوله الـذي عنـده عـىل الـذي أ{ :ويف طريق أخرى هلـذه اخلطبـة

 ملـا هـدى اهللا بـه , فخـذوا بـه هتتـدوا, وهذا الكتاب الذي هـدى اهللا بـه رسـوله,عندكم
 .)٣)(٢(}صرسوله 

 فجــأة دون اســتعداد هلــا ومــن دون أن : أي)فلتــة( : ومعنــى قــول عمــر:ورد آخــر
وليس فـيكم مـن  «: وعلل لذلك بقوله مبارشة, فتنتها: أي,يتهيئوا هلـا فوقى اهللا شـرها

ُتقطع األعناق إليه مثل أيب بكر  , ليس فيكم من يـصل إىل منزلـة أيب بكـر وفـضله:أي» ُ
  . واجتامع الناس إليه ال حيوزها أحد غريه,ليه واضحةفاألدلة ع

يريد أن السابق منكم الذي ال يلحـق يف الفـضل ال يـصل إىل ( :/يقول اخلطايب 
ً فال يطمع أحد أن يقع له مثـل مـا وقـع أليب بكـر مـن املبايعـة لـه أوال يف ,منزلة أيب بكر

 فلـم ,ملا حتققوا مـن اسـتحقاقهاملأل اليسري ثم اجتامع الناس عليه وعدم اختالفهم عليه 
  .)٤( ) وليس غريه يف ذلك مثله,حيتاجوا يف أمره إىل نظر وال إىل مشاورة أخرى

 )ًلو مات عمر لبايعـت فالنـا( :ّوكان سبب قول عمر هذا أنه علم أن أحدهم قال
ّ ويتعذر بل يستحيل أن جيتمع الناس عىل رجل , يريد أن يفعل كام حدث أليب بكر:أي

ّ فمن أراد أن ينفرد بالبيعـة دون مـأل مـن املـسلمني فـسيعرض ,هم عىل أيب بكركاجتامع
 مـن فعـل ذلـك فقـد غـرر :أي» ًتغرة أن يقتال «: وهذا هو معنى قول عمر,نفسه للقتل

ُ وليس فيكم مـن تقطـع األعنـاق : قول عمر: السبب.ّبنفسه وبصاحبه وعرضهام للقتل ُ
 .إليه مثل أيب بكر

                                                 
 . املصدر السابق)١(
 ).٧٢٦٩( صحيح البخاري برقم )٢(
 ).٤٨١−٥/٤٧٠( منهاج السنة )٣(
 ).١٢/١٥٠( فتح الباري البن حجر )٤(
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 ٥١٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : وعيل فيكم, لست بخري منكم إين:شبهة قول الصديق
 فـإن .» وعـيل فـيكم,إين لست بخري منكم «:ومنها أن أبا بكر كان يقول للصحابة

ًكان صادقا يف هذا القول مل يكـن الئقـا لإلمامـة البتـة  إذ املفـضول ال يليـق مـع وجـود ,ً
 .ً وإن كان كاذبا فكذلك الكاذب فاسق والفاسق ال يصلح لإلمامة.الفاضل

فرض التسليم مـن قـبلهم ملـا ثبـت يف الـصحيفة الكاملـة وهـي مـن  عىل واجلواب
أنا الذي أفنت الـذنوب  «:االكتب الصحيحة عند الشيعة من قول اإلمام السجاد 

ًفإن كان صادقا هبذا الكالم مل يكن الئقا لإلمامة»  إلخ...عمره  ألن املرتكب للذنوب ,ً
 . ملا مر,ًبا وكذا إن كان كاذ,ال يصلح لإلمامة وهو مناف للعصمة
 .فام هو جواهبم يف ذلك فهو جوابنا

 : أقيلوين أقيلوين:شبهة قول الصديق
» أقيلـوين أقيلــوين «لفـظ» إين لــست بخـري مـنكم «:وزاد بعـض الـشيعة عـىل قـول

 .ًفاعرتض عىل هذا بأن أبا بكر قد استعفى عن اإلمامة فال يكون قابال هلا
صح يف كتب الشيعة مـن أن األمـري  بام جياب عام − عىل فرض تسليمه − واجلواب

 عـىل ,مل يكن يقبل اخلالفة بعد شهادة عثامن إال بعد أن كثر إحلاح املهاجرين واألنـصار
ًأنه لو صح ذلك عن أيب بكر لكان دليال عىل عدم طمعه وحبه للرياسة واإلمـام بـل إن 

  .الناس قد أجربوه عىل قبوهلا
 فـإن .ٌّ وعـيل فـيكم,وين فلـست بخـريكمبـأن أقيلـ(ًوقال ابن تيمية ردا عىل القـول 

 ). وإن كانت باطلة لزم الطعن,كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية
 وال لـه إسـناد , لـيس يف يشء مـن كتـب احلـديث, أن هذا كـذب:واجلواب( :قال
 :بل الذي ثبت عنه يف الصحيح أنه قال يوم الـسقيفة» ٌّوعيل فيكم «: فإنه مل يقل.معلوم
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 ٥١٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بـل : فقال له عمر. عمر بن اخلطاب وأبا عبيدة بن اجلراح:عوا أحد هذين الرجلنيباي«
ُ كنت واهللا ألن أقدم فترضب : قال عمر.صأنت سيدنا وخرينا وأحبنا إىل رسول اهللا  َّ ُ

ُّ أحب إيل من تأمري عىل قوم فـيهم أبـا بكـر,ّ ال يقربني ذلك إىل إثم,عنقي  ثـم لـو .)١(»ّ
 .ً فإن أمره كان مطاعا;ستخلفه مكان عمر ال)ٌّوعيل فيكم( :قال

 إن ثبت أنه : فيقال.»إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية «:وأما قوله
 وإمـا بمعنـى . واجلـائز جيـوز تركـه, فإن كوهنا حقا إمـا بمعنـى كوهنـا جـائزة,قال ذلك

 .وا غريه مل تكن واجبة عليهُّ وأما إذا أقالوه وول.ّكوهنا واجبة إذا مل يولوا غريه ومل يقيلوه
 وهو لتواضـعه , ثم يطلب اإلقالة, ويكون العقد حقا,ًواإلنسان قد يعقد بيعا أو إجارة

 وتواضـع . وإن مل يكن هناك من هـو أحـق هبـا منـه,وثقل احلمل عليه قد يطلب اإلقالة
 .)٢()اإلنسان ال يسقط حقه

 :شبهة جهل الصديق ببعض املسائل الرشعية
 فقـد أمـر , أن أبا بكر ما كـان يعلـم بعـض املـسائل الـرشعية:ل الطاعنونومنها قا

 فـال يكـون , ومل يعلم مسألة اجلـدة والكاللـة,ً وأحرق لوطيا,بقطع يد السارق اليرسى
 . فالعلم باألحكام الرشعية من رشوط اإلمامة بإمجاع الفريقني,ًالئقا لإلمامة
رسى يف الـرسقة الثالثـة موافـق  عـن األمـر األول أن قطـع يـد الـسارق اليـاجلواب

 .للحكم الرشعي
 قـال : عـن أيب هريـرة قـال)رشح الـسنة(فقد روى اإلمام حميـي الـسنة البغـوي يف 

 , ثم إن رسق فـاقطعوا رجلـه,إن رسق فأقطعوا يده{ : يف حق السارقصرسول اهللا 
 .)٣(} ثم إن رسق فأقطعوا رجله,ثم إن رسق فاقطعوا يده

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).٤٦٩−٥/٤٦٨( منهاج السنة )٢(
 ).١٠/٣٢٦( رشح السنة )٣(
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 ٥١٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ثـم ,اتفق أهل العلم عىل أن السارق أول مرة تقطع يده اليمنى( :/قال البغوي 
ً ثم إذا رسق ثالثا تقطع يده اليـرسى بنـاء عـىل قـول ,ًإذا رسق ثانيا تقطع رجله اليرسى

 .)١( ) تقطع رجله اليمنى ثم إذا رسق بعده يعزر وحيبسً ثم إذا رسق رابعا,األكثر
 .صوالذي قطع أبو بكر يده اليرسى كان يف املرة الثالثة فحكمه موافق حلكمه 

ــاين ــن الث ــواب ع ــاةواجل ــال احلي ــدا يف ح ــرق أح ــصديق مل حي ــة ,ً أن ال ــل الرواي  ب
ر بـه الصحيحة إنام جاءت عن سويد عن أيب ذر أنـه أمـر بلـوطي فـرضبت عنقـه ثـم أمـ

 ولذلك فـإن امليـت ال تعـذيب لـه , وإحراق امليت لعربة الناس جائز كالصلب,فأحرق
 .بمثل هذه األمور لعدم احلياة
 فالـذي جييبـون بـه عـن إحـراق عـيل لـبعض الزنادقـة فهـو ,وعىل فـرض التـسليم

 فقـد روى املرتـىض امللقـب عنـدهم بعلـم اهلـدى يف , وقد ثبت ذلـك يف كتـبهم,جوابنا
ً أن عليا أحرق رجال أتى غالما يف دبره) األنبياء واألئمةتنزيه(كتاب  ًً)٢(. 

 إذ العلـم بجميـع , أن هذا الطعن ال يوجب إلزام أهل الـسنةواجلواب عن الثالث
 . بل االجتهاد,ًاألحكام بالفعل ليس رشطا يف اإلمامة عندهم

 وملــا مل تكــن النــصوص مدونــة يف زمنــه وال روايــات األحاديــث مــشهورة يف أيــام
 .خالفته استشار الصحابة

 ,ًأما مسألة اجلدة والكاللة فليست بدعا من املجتهـدين( ):رشح التجريد(قال يف 
 وهلـذا رجـع عـيل يف بيـع ,ًإذ يبحثون عن مدارك األحكام ويسألون من أحاط هبـا علـام

 بــل هــذا الــتفحص , وذلــك ال يــدل عــىل عــدم علمــه,أمهــات األوالد إىل قــول عمــر

                                                 
 . املصدر السابق)١(
 ).٢١١ص( تنزيه األنبياء )٢(
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 ٥٢٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أن أبا بكـر الـصديق كـان يراعـي يف أحكـام الـدين كـامل االحتيـاط والتحقيق يدل عىل
 .)١()ويعمل يف قواعد الرشيعة برشائط االهتامم التام
 وإال فلـيس التعـدد ? هـل معـك غـريك:وهلذا ملا أظهر املغـرية مـسألة اجلـدة سـأله

 . فهذا األمر يف احلقيقة منقبة عظمى له,ًرشطا يف الرواية
  ).ال علم يل هبا( :ً أن عليا سئل عن مسألة فقالوقد روى عبد اهللا بن برش

ِّ ولو قدر أن . من أظهر الكذب,ُ إن أبا بكر جيهل هذا: أن قول القائل:جواب آخر ُ
ً لكـان ذلـك قـوال سـائغا,أبا بكر كان جييز ذلك ِّ ألن القـرآن لـيس يف ظـاهره مـا يعـني ;ً

 وبـذلك مـضت ) أيامهنـامفـاقطعوا( : لكـن تعيـني اليمـني يف قـراءة ابـن مـسعود,اليمني
 .السنة

 وأين اإلسناد الثابـت ? أنه قطع اليرسىاولكن أين النقل بذلك عن أيب بكر 
 وال نقـل أهـل العلـم , وهذه كتب أهل العلم باآلثار موجودة لـيس فيهـا ذلـك?بذلك

 .ا مع تعظيمهم أليب بكر ً,باالختالف ذلك قوال
ألن » أقيلـوين أقيلـوين «:ملا قال هلـمً أنه لو كان أهال للخالفة :رد آخر عىل زعمهم

  .ًاإلنسان ال يستقيل من اليشء إال إذا مل يكن أهال له
 وكم وقع للسلف واخللف , فهو من مفرتياهتم, منع احلرص فيام عللوا به:وجواهبا

 بل ال تكمل حقيقة الورع والزهـد إال بـاإلعراض ,التورع عن أمورهم هلا أهل وزيادة
 ثـم , وأما مع عدم التأهل فاإلعراض واجب وال يدخل يف الزهد,عام تأهل له املعرض

سببه هنا أنه إما خيش من وقوع عجز منه عن استيفاء األمـور عـىل وجههـا الـذي يليـق 
 وأنه هل فيهم من يود عزله فأبرز ذلك , أو أنه قصد بذلك استبانة ما عندهم,بكامله له

                                                 
 ).٢٤٧ص(ً نقال عن خمترص التحفة االثني عرشية )١(
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 ٥٢١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إلمـام صن يـصدق عليـه لعنـه  أو أنه خـيش أ, فرآهم مجيعهم ال يودون ذلك,كذلك
 واحلاصـل أن زعـم , فاسـتعلم أنـه هـل فـيهم أحـد يكرهـه أو ال,قوم وهم له كارهون

  .ًذلك يدل عىل عدم أهليته غاية يف اجلهالة والغباوة واحلمق فال ترفع بذلك رأسا
 :شبهة حرق الصديق للفجاءة

ــال الطــاعن ــار( :وق ــسلمي بالن  عــن ص وقــد هنــى النبــي ,وأحــرق الفجــاءة ال
 ).اإلحراق بالنار
 ]وأنه قد ثبت[ .ّ أن اإلحراق بالنار عن عيل أشهر وأظهر منه عن أيب بكر:اجلواب
َأن عليا أيت بقوم زنادقة من غالة الشيعة{يف الصحيح  ِ  فبلغ ذلك ابـن ,َّ فحرقهم بالنار,ُ

َّ أن يعـذب بعـذاب اهللاصنبـي  لنهـي ال,ّ لو كنت أنا مل أحـرقهم بالنـار: فقال,عباس َ ُ, 
 .)١(}َّ من بدل دينه فاقتلوه:ص لقول النبي ,ولرضبت أعناقهم

 وإن ,ّ ففعل عيل أنكر منه,ً فإن كان ما فعله أبو بكر منكرا.ّفعيل حرق مجاعة بالنار
ُكان فعل عيل مما ال ينكر مثله عىل األئمة ُ فأبو بكر أوىل أن ال ينكر عليه,ّ ْ َ. 

 :ثر أحكام الرشيعة عىل أيب بكرشبهة خفاء أك
َوخفي عليه أكثر أحكام الرشيعة( :وقال ِ  أقـول : وقال, فلم يعرف حكم الكاللة,َ
ً فإن يك صوابا فمن اهللا,فيها برأيي  وقىض يف اجلد .ُ وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان,ُ

 ). وهو يدل عىل قصوره يف العلم.بسبعني قضية
 ومل , كيف خيفى عليـه أكثـر أحكـام الـرشيعة. أن هذا من أعظم البهتان:واجلواب

 أكثـر مـشاورة ص ومل يكـن النبـي !?ُ من يقيض ويفتي إال هوصيكن بحرضة النبي 
ً ومل يكن أحـد أعظـم اختـصاصا بـالنبي .ٍألحد من أصحابه منه له ولعمر  منـه ثـم صٌ

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٥٢٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

  إمجـاع أهـل,ّ مثل منصور بـن عبـد اجلبـار الـسمعاين وغـريه, وقد ذكر غري واحد.عمر
ٌ وهذا بني.ِّالعلم عىل أن الصديق أعلم األمة  فـإن األمـة مل ختتلـف يف واليتـه يف مـسألة ,ِّ

ِّإال فصلها هو بعلم يبينه هلم َّ كام بني هلم موت . وحجة يذكرها هلم من الكتاب والسنة,َّ
َّ وبـني ,َّ ثم بني هلم موضـع دفنـه, وقراءته عليهم اآلية, وتثبيتهم عىل اإليامن,صالنبي 

َّ وبني هلم أن اخلالفـة يف قـريش يف سـقيفة ,]ملا اسرتاب فيه عمر[م قتال مانعي الزكاة هل
 عىل أول ص وقد استعمله النبي .ّ ملا ظن من ظن أهنا تكون يف غري قريش,بني ساعدة

ّ وعلـم املناسـك أدق مـا يف العبـادات.صحجة حجت من مدينة النبي  ُ ْ  سـعة  ولـوال,ِ
 ومل . ولـوال علمـه هبـا مل يـستخلفه, وكذلك الصالة استخلفه فيها.علمه هبا مل يستعمله

 .يستخلف غريه ال يف حج وال يف صالة
 وهـو أصـح . أخذه أنس من أيب بكـرصوكتاب الصدقة التي فرضها رسول اهللا 

 الـرشيعة ُ ويف اجلملة ال يعرف أليب بكر مسألة مـن. وعليه اعتمد الفقهاء,ُما روي فيها
 . كام بسط يف موضعه,ُ وقد عرف لغريه مسائل كثرية,غلط فيها

 , ومثـل العمـريتني, مثـل اجلـد واإلخـوة:وقد تنازعت الـصحابة بعـده يف مـسائل
ْومثل العول  والطـالق , وتنـازعوا يف مـسألة احلـرام. وغري ذلك من مـسائل الفـرائض,َ

 .ك من مسائل الطالق وغري ذل,ّ والبتة, والربية, واخللية,الثالث بكلمة
 وكان تنازعهم .وكذلك تنازعوا يف مسائل صارت مسائل نزاع بني األمة إىل اليوم

 كتنـازع الفقهـاء ,ُّ كل منهم يقر صاحبه عىل اجتهـاده:يف خالفة عمر نزاع اجتهاد حمض
 .أهل العلم والدين

ظ  حتى صار حيصل كالم غلـي,وأما يف خالفة عثامن فقوي النزاع يف بعض األمور
 .ً ولكن مل يقاتل بعضهم بعضا باليد وال بسيف وال غريه.من بعضهم لبعض
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 ٥٢٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّوأما يف خالفة عيل فتغلظ النزاع  . حتى تقاتلوا بالسيوف,ّ
ُوأما يف خالفة أيب بكر فلم يعلم أنه استقر بينهم نزاع يف مسألة واحدة من مـسائل 

 فلـم يكـن ,ي تزيل النزاعِّ وذلك لكامل علم الصديق وعدله ومعرفته باألدلة الت.الدين
 .يقع بينهم نزاع إال أظهر الصديق من احلجة التي تفصل النـزاع مـا يـزول معهـا النـزاع

ًوكان عامة احلجج الفاصلة للنزاع يأيت هبا الصديق ابتداء  وقليل من ذلك يقولـه عمـر ,ِّ
 .ُّ فيقره أبو بكر الصديق,أو غريه

 , وعـثامن ورعيتـه,ن عمـر ورعيتـهّوهذا مما يدل عىل أن الصديق ورعيته أفضل مـ
 .ص فإن أبا بكر ورعيته أفضل األئمة واألمة بعد النبي ;ّوعيل ورعيته

ِّثم األقوال التي خولف فيها الصديق بعد موتـه  قولـه فيهـا أرجـح مـن قـول مـن ,ُ
ُ وطـرد ذلـك اجلـد واإلخـوة.خالفه بعد موتـه ْ ِّ فـإن قـول الـصديق ومجهـور الـصحابة ;َ
ُوأكابرهم أنه يس  , وهـو مـذهب أيب حنيفـة, وهو قول طوائف مـن العلـامء,قط اإلخوةّ

ْ كـأيب العبـاس بـن رسيـج مـن الـشافعية,وطائفة مـن أصـحاب الـشافعي وأمحـد َ  وأيب ,ُ
 .ُ ويذكر ذلك رواية عن أمحد,حفص الربمكي من احلنابلة

ً اختلفوا اختالفـا ,ّ كعيل وزيد وابن مسعود,والذين قالوا بتوريث اإلخوة مع اجلد
 فقول , وانفرد بقوله عن سائر الصحابة,ً وكل منهم قال قوال خالفه فيه اآلخر,ًمعروفا

ّ وهو القـول الـراجح الـذي تـدل عليـه األدلـة ,ِّالصديق ومجهور الصحابة هو الصواب
 .]ليس هذا موضع بسطها[ ,الرشعية من وجوه كثرية

 مـن جـواز فـسخ احلـج إىل اّ زمن صديق األمـة وكذلك ما كان عليه األمر يف
ــالتمتع ً وأن مــن طلــق ثالثــا بكلمــة واحــدة ال يلزمــه إال طلقــة واحــدة هــو ,العمــرة ب َّ

ُ دون من حيرم الفسخ ويلزم بالثالث,الراجح  فإن الكتاب والسنة إنام يدل عىل ما كان ;ِّ
 .ف لذلك دون القول املخال, وخالفة أيب بكرصعليه األمر يف عهد النبي 
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 ٥٢٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

َ وأنه أفضل من كل من ويل األمة,ِّومما يدل عىل كامل حال الصديق ِ َ بـل وممـن ويل ,َ ِ َ
َّ أفــضل األولــني ص أنــه مــن املعلــوم أن رســول اهللا ,غريهــا مــن األمــم بعــد األنبيــاء

 وقد ثبت عنه يف الصحيحني أنـه . وأفضل من سائر اخللق من مجيع العاملني,واآلخرين
ّ كلـام هلـك نبـي خلفـه نبـي,ائيل تسوسهم األنبيـاءكانت بنو إرس{ :قال ّ وإنـه ال نبـي ,ّ

 فـوا بيعـة : قـال? فـام تأمرنـا! يـا رسـول اهللا: قـالوا. وسـيكون خلفـاء ويكثـرون,بعدي
 .)١(}األول فاألول

َّومن املعلوم أنه من توىل بعد الفاضل إذا كان فيه نقـص كثـري عـن سياسـة األول َّ, 
ًظهر ذلك النقص ظهورا بينا ِ وهذا معلوم من حال الوالة إذا توىل ملك بعد ملـك.ًّ  أو ,ّ
ٍقاض بعد قاض بعد قاض  فإن الثاين إذا كـان نـاقص ; أو غري ذلك,شيخ أو شيخ بعد ,ٍ

ًالوالية نقصا بينا ظهر ذلك فيه ّ وتغريت األمور التي كان األول قد نظمها وألفها,ًِّ  ثـم .َّ
َّالصديق توىل بعد أكمل اخللق سياسة  , فلم يظهر يف اإلسالم نقص بوجه مـن الوجـوه,ِّ

 وأدخـل النـاس يف البـاب الـذي ,]عليـه[ّبل قاتل املرتدين حتى عاد األمـر إىل مـا كـان 
َ وعلـم األمـة مـا خفـي علـيهم,ّ ثم رشع يف قتال الكفار من أهل الكتـاب,خرجوا منه ِ َّ, 

ّوقــواهم ملــا ضــعفوا  وســار فــيهم ســرية توجــب صــالح ديــنهم ,ّ وشــجعهم ملــا جبنــوا,ّ
لك مما حفـظ اهللا  وكان ذ, فأصلح اهللا بسببه األمة يف علمهم وقدرهتم ودينهم,ودنياهم

 .صّ وهذا مما حيقق أنه أحق الناس بخالفة رسول اهللا ,به عىل األمة دينها
 أن هـذا مـن : فـاجلواب).مل يعرف حكم الكاللة حتى قال فيها برأيه( :وأما قوهلم

 ; فإن هذا الرأي الذي رآه يف الكاللة قـد اتفـق عليـه مجـاهري العلـامء بعـده.أعظم علمه
 والقول بالرأي هـو , وهو من ال ولد له وال والد,لة بقول أيب بكرفإهنم أخذوا يف الكال

                                                 
 ).١٨٤٢(, ومسلم برقم )٣٤٥٥( رواه البخاري برقم )١(
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 ٥٢٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّمعروف عن سائر الصحابة كأيب بكر وعمر وعثامن وعيل وابن مسعود وزيد بـن ثابـت 
 كـرأي , لكن الـرأي املوافـق للحـق هـو الـذي يكـون لـصاحبه أجـران,ومعاذ بن جبل

  .ون له أجر واحد فإن هذا خري من الرأي الذي غاية صاحبه أن يك,ِّالصديق
ّوقد قال قيس بن عباد لعيل َ  ألعهـد عهـده إليـك رسـول اهللا :أرأيت مسريك هذا «:ُ

 . رواه أيب داود وغريه.)١(» بل رأي رأيته: فقال? أم رأي رأيته,ص
 ال يمنـع ,فإذا كان مثل هذا الرأي الـذي حـصله بـه مـن سـفك الـدماء مـا حـصل

 .الذي اتفق مجاهري العلامء عىل حسنه فكيف بذلك الرأي ,ًصاحبه أن يكون إماما
 ولـيس هـو قـول أيب . فهـذا كـذب,وأما ما ذكره من قضائه يف اجلد بسبعني قـضية

ُ بل نقل هذا عن أيب بكر يدل عىل غايـة جهـل هـؤالء ,]أيب بكر[ُ وال نقل هذا عن ,بكر ْ َ
َ ولكن نقل بعض الناس عن عمر أنه قـىض,الطاعنني وكذهبم  , يف اجلـد بـسبعني قـضيةَ

ٌّ فإنه مل يمت يف خالفته سبعون جدا كـل مـنهم كـان البـن ;ومع هذا هو باطل عن عمر ً
 بـل هـذا االخـتالف ال ,ً وكانت تلك الوقائع ال حتتمل سـبعني قـوال خمتلفـة,ابنه إخوة

 .ُ فعلم أن هذا كذب,حيتمله كل جد يف العامل
 , وهو قول بضعة عـرش مـن الـصحابة,ًبا فإنه جعله أ;وأما مذهب أيب بكر يف اجلد

 كـأيب ,كأيب حنيفة وطائفة من أصحاب الـشافعي وأمحـد[وهو مذهب كثري من الفقهاء 
 .ولني يف الدليل وهو أظهر الق, كام تقدم]ُ ويذكر رواية عن أمحد,حفص الربمكي
ُ ال يعرف أليب بكر خطأ يف الفتيـا:ُوهلذا يقال  فـإن ; بخـالف غـريه مـن الـصحابة,ُ

ّ وهـم عـيل وزيـد وابـن ,َّ والـذين ورثـوا اإلخـوة مـع اجلـد.قوله يف اجلد أظهـر القـولني
 ومجهـور الفقهـاء عـىل قـول .َّ تفرقـوا يف ذلـك, يف إحدى الـروايتني عنـه,مسعود وعمر

                                                 
 ).٤٦٦٦( سنن أيب داود برقم )١(
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 ٥٢٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ِّ فالفقهــاء يف اجلــد,الــك والــشافعي وأمحــد وهــو قــول م,زيــد َ ُ َ َ    , إمــا عــىل قــول أيب بكــر:ُ
ّ ومل يذهب أحـد مـن أئمـة الفتيـا إىل قـول عـيل يف .وإما عىل قول زيد الذي أمضاه عمر ُ

ِ فإن زيدا قاىض عمـر; وذلك مما يبني أن احلق ال خيرج عن أيب بكر وعمر.اجلد  مـع أن ,ً
 .قول أيب بكر أرجح من قول زيد

َّ بيـنهن لنـاصثـالث وددت أن رسـول اهللا { : وقـال,ًمر كان متوقفا يف اجلدوع َّ: 
 .)١(} وأبواب من أبواب الربا, والكاللة,اجلد

َّ أن اهللا تعاىل سمى اجلد أبا يف غري موضع : بكرواألدلة عىل صحة ما ذهب إليه أبو
£ ¤  * : وقولـه,]٢٧:األعـراف[ & ` c b a * : كـام قـال تعـاىل,من كتابه

 . يف غري موضع& a ` &, * e d * : وقد قال.]٧٨:احلج[ & ¦¥
ِ وألن اجلـد يقـوم مقـام األب يف غـري , كـان أبـو األب أبـا,ًوإذا كان ابن االبن ابنـا َ َ َ ّ

ّ ويقـدم عـىل مجيـع العـصبات سـوى البنـني , فإنه يسقط ولـد األم كـاألب,مورد النزاع
ُ وجيمـع لـه بـني الفـرض والتعـصيب مـع , ويأخـذ مـع الولـد الـسدس كـاألب,كاألب

 .البنات كاألب
َوأما يف العمـريتني زوج وأبـوين َّ ُِ َ  ,خـذ ثلـث البـاقي فـإن األم تأ; وزوجـة وأبـوين,َّ

 , ولو كان معها جد ألخذت الثلث كله عنـد مجهـور الـصحابة والعلـامء,والباقي لألب
 واألم تأخـذ مـع األب ,ّ وإنام اجلدة نظري اجلد, ألن األم أقرب من اجلد;إال ابن مسعود

 وألن اإلخوة مـع , وهذا مما يقوى به اجلد,ّ واجلدة ال تأخذ مع اجلد إال السدس,الثلث
 . كاألعامم مع اجلد األعىل,ألدنىاجلد ا

 فكـذلك اجلـد األدنـى ,ّوقد اتفق املسلمون عىل أن اجلد األعىل يقدم عـىل األعـامم
                                                 

 ).٣٠٣٢(م برقم , ومسل)٥٥٨٨( رواه البخاري برقم )١(
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 ٥٢٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , كنـسبة األعـامم إىل اجلـد األعـىل, ألن نسبة اإلخوة إىل اجلد األدنـى,يقدم عىل اإلخوة
 كـام ,لك لكان بنو اإلخوة كـذ,وألن اإلخوة لو كانوا لكوهنم بني األب يشاركون اجلد

 كان آباؤهم اإلخوة , وملا كان بنو اإلخوة ال يشاركون اجلد.يقوم بنو البنني مقام آبائهم
 .ُ فرض له مع بني البنني, ملا كان اجلد يفرض له مع البنني: وعكسه البنون,كذلك

ٍّوأما احلجة التي تروى عن عيل وزيد يف أن اإلخوة يشاركون اجلد َّ حيـث شـبهوا ,ُ
 فأحد الغصنني أقرب إىل اآلخـر , خرج منه غصنان,خرج منها فرعذلك بأصل شجرة 

 فأحدمها إىل اآلخر أقرب من , ومنه جدوالن,ٍ وبنهر خرج منه هنر آخر,منه إىل األصل
 . فمضمون هذه احلجة أن اإلخوة أقرب إىل امليت من اجلد.اجلدول إىل النهر األول

ور الـصحابة ال تعارضـها ّومن تدبر أصول الرشيعة علم أن حجـة أيب بكـر ومجهـ
ْ فإن هذه لو كانت صحيحة لكان بنو األخ أوىل من اجلد;هذه احلجة ْ ولكان العم أوىل ,َ َ

 كنسبة األعـامم بنـي اجلـد , فإن نسبة اإلخوة من األب إىل اجلد أيب األب.من جد األب
ْإىل اجلد األعىل جد األب فلام أمجع املسلمون عىل أن اجلد األعىل أوىل من األ  كـان ,عاممَ

ْاجلد األدنى أوىل من اإلخوة  . وهذه حجة مستقلة تقتيض ترجيح اجلد عىل اإلخوة.َ
 ال دليـل ,ًوأيضا فالقائلون بمشاركة اإلخوة للجد هلـم أقـوال متعارضـة متناقـضة

ْ كام يعرف ذلـك مـن يعـرف الفـرائض,عىل يشء منها ُ فعلـم أن قـول أيب بكـر يف اجلـد ,َ
 .)١(ً غالبا أصح األقوال كام أن قوله,أصح األقوال

ُ سلوين قبل أن تفقدوين:فأي نسبة له بمن قال( :وقال الطاعن  سلوين عـن طـرق ,ً
 رأيـت عليـا صـعد املنـرب : قـال أبـو البحـرتي,السامء فإين أعرف هبا مـن طـرق األرض
ً مـتعمام ,صً متقلدا بسيف رسـول اهللا ,صبالكوفة وعليه مدرعة كانت لرسول اهللا 

 وكشف عـن , فقعد عىل املنربص ويف إصبعه خاتم رسول اهللا ,صاهللا بعاممة رسول 
                                                 

 ).٥٠٦−٥/٤٩٧( منهاج السنة )١(
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 ٥٢٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 هـذا سـفط , فإنام بني اجلوانح مني علم جم, قبل أن تفقدوين]من[ سلوين : فقال,بطنه
ّ زقا من غري وحي إيلصَّ هذا ما زقني رسول اهللا ,ص هذا لعاب رسول اهللا ,العلم ٍ, 
 وأهل اإلنجيل ,ة فجلست عليها ألفتيت أهل التوراة بتوراهتمُ لو ثنيت يل وساد!فواهللا

 قد أفتاكم بـام أنـزل اهللا ,ّ صدق عيل:ُ حتى ينطق اهللا التوراة واإلنجيل فتقول,بإنجيلهم
 ). أفال تعقلون, وأنتم تتلون الكتاب,َّيف

ّ فـإنام كـان خياطـب هبـذا أهـل الكوفـة لـيعلمهم )سلوين( :ّ أما قول عيل:واجلواب
ً فإن غالبهم كانوا جهاال ً مل يدركوا النبي ; والدينالعلم َّ  وأما أبو بكر فكان الذين .صُ

 العلـم صّ الـذين تعلمـوا مـن رسـول اهللا ,صحول منربه هم أكابر أصحاب النبـي 
َ فكانت رعية أيب بكر أعلم األمة وأدينها,والدين ْ ّ وأما الذين كـان عـيل خيـاطبهم فهـم .َ

ّ وهلـذا كـان عـيل . وكـان كثـري مـنهم مـن رشار التـابعني,نيمن مجلة عوام النـاس التـابع
ً وكــان التــابعون بمكــة واملدينــة والــشام والبــرصة خــريا ,ّ يــذمهم ويــدعو علــيهما
 .منهم

 ,ّوقد مجـع النـاس األقـضية والفتـاوى املنقولـة عـن أيب بكـر وعمـر وعـثامن وعـيل
ّفوجدوا أصوهبا وأدهلا عىل علم صاحبها أمور أيب بكر ثم  َ َ ْ ُ وهلـذا كـان مـا يوجـد .عمـرَ

ّمن األمور التي وجد نص خيالفها عن عمر أقل مما وجـد عـن عـيل ُ ٌ  وأمـا أبـو بكـر فـال ,ُ
ُ ومل يكن يعـرف , وكان هو الذي يفصل األمور املشتبهة عليهم,ّيكاد يوجد نص خيالفه

 . وعامة ما تنازعوا فيه من األحكام كان بعد أيب بكر.منهم اختالف عىل عهده
ّث املذكور عن عيل كذب ظاهر ال جتوز نسبة مثله إىل عيلواحلدي  فإن عليـا أعلـم ;ّ

 إذ كـان املـسلمون متفقـني عـىل أنـه ال ,باهللا وبدين اهللا من أن حيكم بـالتوراة واإلنجيـل
 وإذا حتـاكم اليهـود والنـصارى .جيوز ملسلم أن حيكم بني أحد إال بام أنزل اهللا يف القرآن

 .م أن حيكموا بينهم إال بام أنزل اهللا يف القرآنإىل املسلمني مل جيز هل
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 ٥٢٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أن احلاكم بني اليهـود والنـصارى ,وإذا كان من املعلوم بالكتاب والسنة واإلمجاع
 سـواء وافـق مـا بأيـدهيم مـن التـوراة ,ال جيوز أن حيكم بينهم إال بام أنزل اهللا عىل حممـد

كم بالتوراة واإلنجيـل بـني اليهـود  كان من نسب عليا إىل أنه حي,واإلنجيل أو مل يوافقه
 , إما أن يكون من أجهـل النـاس بالـدين: ويمدحه بذلك, أو يفتيهم بذلك,والنصارى

ّ وإمــا أن يكــون زنــديقا ملحــدا أراد القــدح يف عــيل بمثــل هــذا ,ُوبـام يمــدح بــه صــاحبه ً ً
 . دون املدح والثواب,الكالم الذي يستحق صاحبه الذم والعقاب

  :ب للصديق شبهة تأخر بيعة عيل
ومن هذه الشبهات االستشهاد بالروايات التي تتحدث عـن تـأخر عـيل عـن بيعـة 

 .ل إىل ما بعد وفاة فاطمة بالصديق 
ً وذلك أن عليا ا هذه البيعة التي ذكرها املحارض هي البيعة الثانية لعيل :فالرد
  : بايع أبا بكر بيعتنيا

  .ص بعد وفاة الرسول :األوىل
 .ل وفاة فاطمة بعد :والثانية

 ,ً فظن البعض أن عليا مل يبايع أبا بكر إال بعد وفاة فاطمـة,ومن هنا جاء االلتباس
ولكن ملا وقعت هـذه البيعـة ( :/ ويف ذلك يقول ابن كثري ;رضوان اهللا عليهم أمجعني

 واملثبـت مقـدم عـىل النـايف ,ً اعتقد بعض الرواة أن عليا مل يبايع قبلها فنفى ذلك,الثانية
 .)١() واهللا أعلم,هو مقرركام 

 عـن أيب سـعيد : وفـيام يـيل نـصها, أما البيعة األوىل فقد أخرجها احلاكم والبيهقـي
 فجعل الرجل منهم , قام خطباء األنصارصملا تويف رسول اهللا { : قالااخلدري 

                                                 
 ).٥/٢٨٦( البداية والنهاية )١(
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 ٥٣٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً كان إذا استعمل رجـال مـنكم قـرن معـه ص إن رسول اهللا , يا معرش املهاجرين:يقول
 فتتابعـت : قـال, واآلخـر منـا, أحدمها منكم,فنرى أن ييل هذا األمر رجالن ,ًرجال منا

 كــان مــن ص إن رســول اهللا : فقــام زيــد بــن ثابــت فقــال,خطبــاء األنــصار عــىل ذلــك
 ونحن أنصاره كـام كنـا أنـصار رسـول اهللا , وإن اإلمام يكون من املهاجرين,املهاجرين
 ثـم , وثبت قـائلكم,معرش األنصارً جزاكم اهللا خريا يا : فقالا فقام أبو بكر .ص
 هـذا : ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أيب بكر فقال, أما لو فعلتم غري ذلك ملا صاحلناكم:قال

 فلام قعد أبو بكر عىل املنرب نظر يف وجـوه القـوم فلـم يـر . ثم انطلقوا,صاحبكم فبايعوه
 صعم رسـول اهللا  ابن : فقال أبو بكر, فقام ناس من األنصار فأتوا به,ًعليا فسأل عنه

 . فبايعـه, ال تثريب يا خليفـة رسـول اهللا: فقال!? أردت أن تشق عصا املسلمني,وختنه
 ص ابـن عمـة رسـول اهللا : فقـال.ثم مل ير الزبري بن العوام فسأله عنه حتـى جـاؤوا بـه

 ال تثريب يا خليفـة رسـول : فقال مثل قوله!? أردت أن تشق عصا املسلمني,وحواريه
 .)١(}ه فبايعا,صاهللا 

 ).هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه( :قال احلاكم
 : سمعت حممد بن إسحاق بن خزيمـة يقـول:قال أبو عيل احلافظ( :وقال البيهقي

 فكتبتـه لـه يف رقعـة وقرأتـه عليـه :جاءين مسلم بن احلجاج فـسألني عـن هـذا احلـديث
 .)٢(!)بل يسوى بدرة , يسوى بدنة: فقلت, هذا حديث يسوى بدنة:فقال

 .)٣()هذا إسناد صحيح( :وقال ابن كثري
 ?ا البيعة أليب بكر اوهنا توجب سؤال عن سبب جتديد عيل 

                                                 
 ).١٦٣١٥(, سنن البيهقي الكربى برقم )٤٤٥٧) (٣/٨٠( مستدرك احلاكم )١(
 ).١٦٣١٦( سنن البيهقي الكربى برقم )٢(
 ).٥/٢٤٩( البداية والنهاية )٣(
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 ٥٣١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,صً كانت أشـد النـاس توجعـا لوفـاة رسـول اهللا لوجواب ذلك أن فاطمة 
ً حزنا شديداصحيث حزنت لفراق والدها   − رضـوان اهللا عليهـا − وأخذت تـذبل ,ً

 .ص حتى توفيت بعد ستة أشهر من وفاة رسول اهللا , بعد يومًمن جراء ذلك يوما
 إهنا مل تضحك يف مدة بقائهـا بعـده :ويقال( :لقال ابن كثري عن توجع فاطمة 

 .)١() وشوقها إليه, وأهنا كانت تذوب من حزهنا عليه,×
 رضــوان اهللا علــيهم − ألم احلــسنني اوقــد أدى ذلــك إىل كثــرة مالزمــة عــيل 

 كـاره اً فأشـاع املنـافقون أن عليـا االزمته أليب بكر الصديق  وقلة م−أمجعني 
 −ً مما دفع عليا إىل جتديد بيعته أليب بكر الصديق بعد وفاة فاطمة اخلالفة الصديق 

ً وردا عمليا عىل هذه الشبهة,ً وذلك حسام منه ملادة الفتنة−رضوان اهللا عليهم أمجعني  ً.  
 أوصـاه صزاع يف أمـر اخلالفـة ألن النبـي ًشبهة القول أن عليا إنام سكت عـن النـ

 :بذلك
 أوصـاه أن ال صًقوهلم أن عليا إنام سكت عن النـزاع يف أمـر اخلالفـة ألن النبـي 

  ..ًيوقع بعده فتنة وال يسل سيفا
ً إذ كيف يعقل مع هذا الذي زعموه أنه جعلـه إمامـا واليـا , أن هذا جهل:وجواهبا ً

 ولـو كـان مـا ?ىل مـن امتنـع مـن قبـول احلـقعىل األمة بعده ومنعه من سـل الـسيف عـ
 وملـا قاتـل بنفـسه وأهـل ,ًزعموه صحيحا ملا سل عيل السيف يف حرب صفني وغريهـا

بيته وشيعته وجالد وبارز األلوف منهم وحده وأعاذه اهللا من خمالفة وصـية رسـول اهللا 
 يوصيه بعدم سل السيف عىل من يزعمون فـيهم صً وأيضا فكيف يتعقلون أنه ,ص
  .م جياهرون بأقبح أنواع الكفر مع ما أوجبه اهللا من جهاد مثلهمأهن

                                                 
 ).٦/٣٣٤( املصدر السابق )١(
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 ٥٣٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وقـد تأملـت كلامهتـم فرأيـت :قال بعض أئمة أهل البيت النبوي والعرتة الطاهرة
 أال ترى إىل . فلم يبالوا بام ترتب عىل مقاالهتم من املفاسد,ًقوما أعمى اهلوى بصائرهم

ً فأسـقطت ولـدا اسـمه , فاطمـة فهابـتً إن عمر قاد عليا بحامئـل سـيفه وحـرص:قوهلم
 فقصدوا هبذه الفرية القبيحة والغباوة التي أورثتهم العار والبـوار والفـضيحة ,املحسن

 إىل ا ومل يبالوا بام يرتتب عىل ذلك من نـسبة عـيل ,اوإيغار الصدور عىل عمر 
 إىل الذل والعجز واخلور بل ونسبة مجيع بني هاشم وهم أهل النخوة والنجـدة واألنفـة

 إىل ي بـل ونـسبة مجيـع الـصحابة ,ذلك العار الالحق هبم الذي ال أقبح منه عليهم
 وكيف يسع من له أدنى ذوق أن ينسبهم إىل ذلك مع ما اسـتفاض وتـواتر عـنهم ,ذلك

 وشدة غضبهم عند انتهاك حرماتـه حتـى قـاتلوا وقتلـوا اآلبـاء صمن غريهتم لنبيهم 
حلـاق أدنـى نقـص أو سـكوت عـىل باطـل هبـؤالء واألبناء يف طلب مرضاته ال يتوهم إ

العصابة الكمل الذين طهـرهم اهللا مـن كـل رجـس ودنـس ونقـص عـىل لـسان نبيـه يف 
 وموته وهو عنهم راض وصدقهم يف حمبتـه ص بواسطة صحبتهم له ,الكتاب والسنة

  وأحلـه اهللا,ًواتباعه إال عبدا أضـله اهللا وخذلـه فبـاء منـه تعـاىل بعظـيم اخلـسار والبـوار
  .تعاىل نار جهنم وبئس القرار

 : فوددت أين مل أكن كشفت بيت فاطمة وتركته:شبهة قول أيب بكر
 ثنـا , حـدثنا أبـو الزنبـاع روح بـن الفـرج املـرصي:ذكر الطرباين يف املعجم الكبـري

 عن محيد بن عبـد الـرمحن بـن محيـد بـن , حدثني علوان بن داود البجيل,سعيد بن عفري
 عـن , عن محيد بن عبد الرمحن بـن عـوف,عن صالح بن كيسان ,عبد الرمحن بن عوف

 فـسلمت عليـه ,أعوده يف مرضه الذي تـويف فيـه ادخلت عىل أيب بكر { : قال,أبيه
 أمـا : فقـال,ً أصبحت بحمد اهللا بارئا: فقلت,ً فاستوى جالسا, كيف أصبحت:وسألته

 ,مـن بعـديً جعلـت لكـم عهـدا ,ً وجعلتم يل شـغال مـع وجعـي,إين عىل ما ترى وجع
 ,واخــرتت لكــم خــريكم يف نفــيس فكلكــم ورم لــذلك أنفــه رجــاء أن يكــون األمــر لــه
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 ٥٣٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , وسـتنجدون بيـوتكم بـسور احلريـر,ورأيت الدنيا قـد أقبلـت وملـا تقبـل وهـي جائيـة
 كــأن أحــدكم عــىل حــسك , وتــأملون ضــجائع الــصوف األذري,ونــضائد الــديباج

 غري حد خـري لـه مـن أن يـسيح يف  يف, وواهللا ألن يقدم أحدكم فيرضب عنقه,السعدان
 وددت أين مل , إال عـىل ثـالث فعلـتهن, أمـا إين ال آسـى عـىل يشء: ثم قال.غمرة الدنيا

 وثـالث وددت أين سـألت رسـول اهللا , وثـالث مل أفعلهـن وددت أين فعلـتهن,أفعلهن
 فوددت أين مل أكـن كـشفت بيـت : فأما الثالث الاليت وددت أين مل أفعلهن, عنهنص
 ووددت أين يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت , وأن أغلق عيل احلرب, وتركتهفاطمة

 ,ً وكنـت وزيـرا, فكـان أمـري املـؤمنني, أيب عبيـدة أو عمـر:األمر يف عنق أحـد الـرجلني
 أقمت بذي القصة فـإن ,ووددت أين حيث كنت وجهت خالد بن الوليد إىل أهل الردة

 فـوددت : وأما الاليت وددت أين فعلتها,ًدداً وإال كنت ردءا أو م,ظفر املسلمون ظفروا
 , فإنـه خييـل إيل أنـه يكـون رش اإلطـار إليـه,ًأين يوم أتيت باألشعث أسريا رضبت عنقه

 ,ً أو أطلقته نجيحا,ً وقتلته رسحيا,ووددت أين يوم أتيت بالفجاة السلمي مل أكن أحرقه
 العراق فأكون قد ووددت أين حيث وجهت خالد بن الوليد إىل الشام وجهت عمر إىل

 وأمــا الــثالث الــاليت وددت أين ســألت ,Qبــسطت يــدي يمينــي وشــاميل يف ســبيل اهللا 
 , فـوددت أين كنـت سـألته فـيمن هـذا األمـر فـال ينازعـه أهلـه, عنهن:صرسول اهللا 

 ووددت أين سألته عن العمة ,ووددت أين كنت سألته هل لألنصار يف هذا األمر سبب
 .}منهام حاجة فإن يف نفيس ,وبنت األخ

هذا األثـر الـضعيف أخرجـه الطـرباين يف معجمـه الكبـري ومـن طريقـه الـضياء يف 
املختارة وابن زنجويه يف كتاب األمـوال والعقـييل يف الـضعفاء وابـن عـساكر يف تـاريخ 

 .)١(دمشق والطربي يف تارخيه
                                                 

ـــ)١( ـــضياء )٤٣) (١/٦٢(ري  معجـــم الطـــرباين الكب ـــارة لل ـــث املخت ـــوال )١/٩٠(, األحادي ـــاب األم , كت
 ).٣/٤٢٠(, ضعفاء العقييل )٣٠/٤٢١(, تاريخ دمشق )١٧٥ص(
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 ٥٣٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : وهو أثر ضعيف فيه عدة علل:قلت
لوان بن داود البجيل وهـو راو ضـعيف أطبـق  مداره من مجيع طرقه عىل ع:األوىل

 .األئمة عىل تضعيفه
 وهكذا قال ابـن يـونس وقـد ذكـره غـري واحـد , منكر احلديث: قال البخاري عنه

هبذا األثر وأنه من منكراته منهم احلافظ الذهبي يف ميزانه واحلافظ ابن حجر يف اللسان 
 .)١(والعقييل يف الضعفاء

 وقال اهليثمي يف ,)ال يتابع عىل حديثه وال يعرف إال به( : قال العقييل يف الضعفاء
ــر ممــا أنكــر ( :املجمــع ــوان بــن داود وهــو ضــعيف وهــذا األث ــه عل رواه الطــرباين وفي
 .)٢()عليه

 قد روي من وجه آخر ليس فيه علوان بن داود كام يف رواية ابـن عـساكر :فإن قيل
 حدثنا الليث بن سعد عن صالح :ليف تارخيه بإسناده عن أيب اهليثم خالد بن القاسم قا

أنه دخل عىل أيب بكر الصديق يعـوده يف {بن كيسان عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف 
 . احلديث)٣(}...مرضه الذي مات فيه

الد بن القاسـم هـذا مـرتوك  وذلك ألن أبا اهليثم خ, هذا الطريق غري حمفوظ: قلنا
ً تركوه وذلك ألنه كـان كـذابا يزيـد يف األسـانيد , أئمة احلديث ونقاله: أي,تركه الناس

 وقد خالفه تالميذ الليث ممن يف طبقته وهم الثقات فـرووه ,وينقص ال سيام عن الليث
عن الليث بن سعد عن علوان بن داود عن صالح بن كيسان به منهم حييى بن عبـد اهللا 
بن بكري وهو ثقة يف الليث ومنهم عثامن بن صـالح املـرصي صـدوق ومـنهم كاتبـه أي 

                                                 
 ).٤/١٨٨(لسان امليزان :  انظر)١(
 ).٥/٣٦٧( جممع الزوائد )٢(
 ).٣٠/٤١٧( تاريخ دمشق )٣(
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 ٥٣٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 . وال شك أن اجلامعة مقدمة يف الليث عىل ذلك الفرد املرتوك,كاتب الليث أبو صالح
 ويؤكد ذلك أن الليث بن سعد قد تابعه سعيد بن عفري عنـد الطـرباين فـرواه عـن 

 .د بن عفري ثقةعلوان بن داود البجيل عن محيد به وسعي
وعليه فالصحيح أن هذا األثر كام سبق عن األئمـة مـن مفـردات علـوان بـن داود 

 .ومن منكراته وال يعرف إال من طريقه
رواه خالد بن ( :ولذا قال ابن عساكر يف تارخيه وهو الذي أخرج تلك الرواية قال
يث الليـث وفيـه ًالقاسم املدائني وأسقط منه علوان بن داود وقد وقع يل عاليا مـن حـد

 .)١()ذكر علوان ثم أكد ذلك بإسناده العايل عن حممد بن رمح عن الليث عن علوان
 . وحممد بن رمح هذا ثقة ثبت:قلت

 وعليـه فاحلـديث ,فهؤالء أربعـة مـن الثقـات قـد خـالفوا ذلـك املـدائني الكـذاب
 .حديث علوان بن داود ال ريب وهو ضعيف منكر احلديث

 فمرة يرويه كـام سـبق , علوان بن داود هذا يف إسناد حديثه اضطراب:العلة الثانية
عن محيد بن عبد الرمحن بن محيد عن صالح بن كيـسان عـن محيـد بـن عبـد الـرمحن بـن 

 .عوف عن أبيه
 مبارشة عن صالح بن كيسان عن محيد بن عبد : أي,ومرة يرويه بإسقاط الرجلني

 .الرمحن عن أبيه
 بن كيسان عن محيد بـن عبـد الـرمحن عـن أيب  عن صالح: أي,ً ومرة يرويه مرسال

وال غرابة يف اضطرابه فهو كـام ذكرنـا ضـعيف منكـر  . دون أن يرويه عن أبيه: أي,بكر
 .احلديث ال حيتمل منه إال ذلك

                                                 
 ).٣٠/٤١٩( تاريخ دمشق )١(
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 ٥٣٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

وألجل مـا سـبق أطبـق مجاعـة مـن أئمـة احلـديث عـىل تـضعيف هـذا األثـر مـنهم 
زان واحلافظ ابن حجر يف اللسان عىل احلافظ العقييل يف الضعفاء واإلمام الذهبي يف املي

 . واهللا ويل التوفيق,ما تقدم
 :شبهة تسمية أيب بكر بالصديق

مـا  «: قال يف حـق أيب ذرصوقد روى عن اجلامعة كلهم أن النبي ( :قال أحدهم
ُّ ومل يــسموه ,»َّ وال أظلــت اخلــرضاء عــىل ذي هلجــة أصــدق مــن أيب ذر,َّأقلــت الغــرباء

ًصديقا  ). بكر بذلك مع أنه مل يرد مثل ذلك يف حقهُّ وسموا أبا,ِّ
 وال هــو يف , وال هــو يف الــصحيحني,هــذا احلــديث مل يــروه اجلامعـة كلهــم :فيقـال

   فمـن املعلـوم أن هـذا احلـديث , بل هو مروي يف اجلملة وبتقدير صحته وثبوته,السنن
ق مـن  فـإن هـذا يلـزم منـه أن يكـون أصـد,م يرد به أن أبا ذر أصدق من مجيع اخللـقـل

 وهـذا خـالف إمجـاع املـسلمني ,ّ ومن عيل بن أيب طالب, ومن سائر النبيني,صالنبي 
 ليس غريه أكثر ,ُ فعلم أن هذه الكلمة معناها أن أبا ذر صادق,كلهم من السنة والشيعة

ًحتريا للصدق منه  أن يكون بمنزلتـه يف ,ّ وال يلزم إذا كان بمنزلة غريه يف حتري الصدق.ّ
ّ ويف عظم احلق الذي صدق فيه وصدق به,تصديق باحلقكثرة الصدق وال ََ  وذلـك أنـه .َ

 وإن كــان قليــل العلــم بــام جــاءت بــه ,ّ فــالن صــادق اللهجــة إذا حتــرى الــصدق:يقــال
 : بــل قــال.ً مــا أقلــت الغــرباء أعظــم تــصديقا مــن أيب ذر: مل يقــلص والنبــي ,األنبيــاء

َّ واملدح للصديق الذي صدق األنبياء لـيس,أصدق هلجة  بـل يف ,ً بمجـرد كونـه صـادقاّ
ًكونه مصدقا لألنبياء − فاملدح هبذا التـصديق , هو صدق خاصص وتصديقه للنبي .ِّ

ّ فكـل صـديق .ً واملدح بنفس كونه صادقا مـن نـوع آخـر,نوع−الذي هو صدق خاص 
ً وليس كل صادق صديقا,صادق ِّ. 
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 ٥٣٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

وال بعــد  ومل يـستخلفه يف حياتـه ,صّوسـموه خليفـة رسـول اهللا ( :قـال الطـاعن
ّ ومل يــسموا أمــري املــؤمنني خليفــة رســول اهللا مــع أنــه اســتخلف يف عــدة ,وفاتـه عنــدهم

 إن املدينـة ال : وقـال لـه, أنه استخلفه عىل املدينـة املنـورة يف غـزوة تبـوك: منها,مواطن
 إال أنه ال نبـي , أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى,تصلح إال يب أو بك

 , ومـات ومل يعزلـه,امة بن زيد عىل اجليش الذين فيهم أبـو بكـر وعمـرّ وأمر أس.بعدي
ّ أمـرين ص إن رسـول اهللا : وقـال, وملا توىل أبـو بكـر غـضب أسـامة,ّومل يسموه خليفة

ّ وكانـا يـسميانه , فمشى إليـه هـو وعمـر حتـى اسرتضـياه?ّ فمن استخلفك عيل,عليك
 ).ًمدة حياته أمريا

 الـذي خيلـف غـريه :ليفـة إمـا أن يكـون معنـاه أن اخل:أحدها :واجلواب من وجوه
 وإمـا أن يكـون . وهـو قـول اجلمهـور, كام هـو املعـروف يف اللغـة,وإن كان مل يستخلفه

 فـإن كـان . كام قاله طائفة من أهل الظاهر والشيعة ونحوهم, من استخلفه غريه:معناه
لف رسـول اهللا  ومل خي, ألنه خلفه بعد موته,ص فأبو بكر خليفة رسول اهللا ;ّهو األول
 فــإن الــشيعة , أحــد بعــد موتــه إال أبــو بكــر فكــان هــو اخلليفــة دون غــريه رضورةص

ّ وصـار خليفـة لـه يـصيل ,ّوغريهم ال ينـازعون يف أنـه هـو الـذي صـار ويل األمـر بعـده
ِّ ويـويل علـيهم , ويغزو هبم العـدو, ويقسم بينهم الفيء, ويقيم فيهم احلدود,باملسلمني

 .غري ذلك من األمور التي يفعلها والة األمور و,العامل واألمراء
 ص فكان هو اخلليفة للرسـول ,فهذه باتفاق الناس إنام بارشها بعد موته أبو بكر

 : والـشيعة يقولـون, خلفه وكان هو أحق بخالفتـه: لكن أهل السنة يقولون.ًفيها قطعا
 أن يـصري هـو ّ ما كان حيـل لـه: ويقولون,ّعيل كان هو األحق لكن تصح خالفة أيب بكر

 إذ كـان , وهو مستحق هلذا االسـم, لكن ال ينازعون يف أنه صار خليفة بالفعل,اخلليفة
َاخلليفة من خلف غريه عىل كل تقدير َ َ. 
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 ٥٣٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 كـام قالـه بعـض أهـل الـسنة وبعـض , إن اخلليفة من اسـتخلفه غـريه:وأما إن قيل
ف أبـا بكـر إمـا  اسـتخلص إن النبـي : فمن قال هذا من أهل السنة فإنه يقـول,الشيعة

 كام أن الشيعة القائلني بـالنص عـىل .ّ وإما بالنص اخلفي, كام قال بعضهم,ّبالنص اجليل
ّعيل منهم من يقول بالنص اجليل  ,ّ ومنهم من يقـول بـالنص اخلفـي, كام تقوله اإلمامية,ّ
ّ ودعـوى أولئـك للـنص اجلـيل أو اخلفـي عـىل أيب بكـر .كام تقوله اجلارودية من الزيدية ّ

ّ لكثـرة النـصوص الدالـة عـىل ,ّى وأظهر بكثري من دعـوى هـؤالء للـنص عـىل عـيلأقو
ُ وأن عليا مل يدل عىل خالفته إال ما يعلم أنه كذب,ثبوت خالفة أيب بكر ُ أو يعلم أنه ال ,ًّ

 .داللة فيه
 فلهــذا كــان هــو ,ًوعــىل هــذا التقــدير فلــم يــستخلف بعــد موتــه أحــدا إال أبــا بكــر

 وهـذان . أو اسـتخلفه بعـد موتـه,املطلق هو مـن خلفـه بعـد موتـه فإن اخلليفة ,اخلليفة
 . فلهذا كان هو اخلليفة;الوصفان مل يثبتا إال أليب بكر

 كـان ص فـإن النبـي , فذلك ليس من خصائصه,ّوأما استخالفه لعيل عىل املدينة
 كام استخلف ابـن أم مكتـوم ,ًإذا خرج يف غزاة استخلف عىل املدينة رجال من أصحابه

 . وعثامن ابن عفان تارة,ةتار
ًوإذا كان قد استخلف غري عيل عىل أكثر وأفضل ممـا اسـتخلف عليـه عليـا ّ َ  وكـان ,ّ

ًذلك استخالفا مقيدا عىل طائفة معينة يف مغيبه ً ليس هـو اسـتخالفا مطلقـا بعـد موتـه ,ًّ ً
  وإذا. إال مـع التقييـدص مل يطلق عىل أحد من هؤالء أنه خليفـة رسـول اهللا ,عىل أمته

ْسمي عيل بذلك فغريه من الصحابة املستخلفني أوىل هبـذا االسـم ّ َ  فلـم يكـن هـذا مـن ,ّ
 .خصائصه

َوأيضا فالذي خيلف املطاع بعد موته ال يكون إال أفضل الناس  وأما الـذي خيلفـه .ً
ــاس,يف حــال غــزوه لعــدوه ــه , فــال جيــب أن يكــون أفــضل الن ــة بأن ــادة جاري ــل الع  ب
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 ٥٣٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 يف املغازي من يكون عنده أفضل ممن يستخلفه عـىل يستصحب يف خروجه حلاجته إليه
 فهــو أعظـم ممــن خيلفـه عــىل , ألن الـذي ينفــع يف اجلهـاد هــو رشيكـه فــيام يفعلـه,عيالـه
 . فإن نفع ذاك ليس كنفع املشارك له يف اجلهاد,العيال

ً إنام شبه عليا هبارون يف أصل االستخالف ال يف كاملهصوالنبي  ّ ولعـيل رشكـاء ,ّ
 يبني ذلك أن موسـى ملـا ذهـب إىل ميقـات ربـه مل يكـن معـه أحـد .ستخالفيف هذا اال

 ملـا ذهـب إىل غـزوة ص والنبـي . فاستخلف هارون عىل مجيـع قومـه,يشاركه يف ذلك
ً ومل يستخلف عليا إال عىل العيال وقليل مـن ,تبوك أخذ معه مجيع املسلمني إال املعذور ّ

 كـام , بل ائتمنه يف حال مغيبـه,ارون فلم يكن استخالفه كاستخالف موسى هل,الرجال
 أن االسـتخالف لـيس لـنقص صّ فبني لـه النبـي ,ائتمن موسى هارون يف حال مغيبه

 وكـان , بل قد يكون ألمانته كام استخلف موسـى هـارون عـىل قومـه,َمرتبة املستخلف
 . كأنه كره أن يتخلف عنه? أتذرين مع الصبيان والنساء:ّعيل خرج إليه يبكي وقال

 فهـذا كـذب عـىل النبـي ) إن املدينة ال تصلح إال يب أو بـك:إنه قال له( : قولهوأما
 خـرج مـن املدينـة ص ومما يبني كذبه أن النبـي .ُ ال يعرف يف كتب العلم املعتمدةص

 إن املدينة ال تصلح إال : فكيف يقول.ّ وليس باملدينة ال هو وال عيل.ّغري مرة ومعه عيل
  ?يب أو بك

هلهم يكذبون الكذب الذي ال خيفى عىل من له بالـسرية أدنـى وهؤالء من فرط ج
  .علم

 ). عىل اجليش الذين فيهم أبو بكر وعمراّإنه أمر أسامة ( :وأما قوله
 فإن أبا بكر مل يكن يف ذلـك ;فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة باحلديث

 وأسـامة ,مـات يستخلفه يف الصالة من حـني مـرض إىل أن ص بل كان النبي ,اجليش
 ,ِّ ثم ملا مـرض أمـر أبـا بكـر أن يـصيل بالنـاس,ُقد روي أنه قد عقد له الراية قبل مرضه

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٤٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ُ فلو قدر أنه أمر باخلروج مع أسامة قبل املرض لكـن ,صفصىل هبم إىل أن مات النبي 
ً موجبـا لنـسخ إمـرة , مـع إذنـه ألسـامة أن يـسافر يف مرضـه,أمره له بالصالة تلك املدة

  ?َّ فكيف إذا مل يؤمر عليه أسامة بحال,أسامة عنه
 ).ومات ومل يعزله( :وقوله

 .ً بعد أن أشار الناس عليه برده خوفا مـن العـدوافأبو بكر أنفذ جيش أسامة 
 كـام كـان , مع أنه كـان يملـك عزلـه,»صَواهللا ال أحل راية عقدها رسول اهللا  «:وقال

 .هو أصلح للمسلمني فيعمل ما , ألنه قام مقامه,صيملك ذلك رسول اهللا 
 فـإن , فمـن األكاذيـب الـسمجة,َّوأما ما ذكره من غضب أسامة ملـا تـوىل أبـو بكـر

 وأسـامة مـن أبعـد ,ُ أليب بكر وطاعته له أشـهر وأعـرف مـن أن تنكـراحمبة أسامة 
 .ّ فإنه مل يقاتل ال مع عيل وال مع معاوية واعتزل الفتنة,الناس عن الفرقة واالختالف

 , وال خيطـر بقلبـه أن يتوالهـا, وال ممن يصلح للخالفـة,ن قريشوأسامة مل يكن م
ّ مـع علمـه أنـه ال يتـوىل ,ّفأي فائدة له يف أن يقول مثل هذا القـول ألي مـن تـوىل األمـر

 ,ّ أمـره عـىل أيب بكـر ثـم مـاتصِّ ولـو قـدر أن النبـي ,األمر أحد إال كان خليفة عليه
 ويف تأمري ,ه األمر يف إنفاذ اجليش أو حبسه وإلي,فبموته صار األمر إىل اخلليفة من بعده

 .أسامة أو عزله
ّ أمــرين عليــك فمــن اســتخلفك عــيل:وإذا قــال  مــن اســتخلفني عــىل مجيــع : قــال?ّ

ّ أمرك عيل قبل أن : قال.َّ أنا أمرين عليك: وإذا قال. وعىل من هو أفضل منك,املسلمني َّ
 . فبعد أن رصت خليفة رصت أنا األمري عليك,ُأستخلف
 وأسامة أعقـل وأتقـى وأعلـم مـن أن يـتكلم بمثـل .ثل هذا ال ينكره إال جاهلوم

 .هذا اهلذيان ملثل أيب بكر
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 ٥٤١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , أنه مشى هو وعمـر إليـه حتـى اسرتضـياه:وأعجب من هذا قول هؤالء املفرتين
ً إهنام قهرا عليا وبنـي هاشـم وبنـي عبـد منـاف:مع قوهلم  وهـم أعـز , ومل يـسرتضياهم,ّ

 فأي حاجة بمن قهروا بنـي هاشـم وبنـي أميـة ,ان أسامة وأقوى وأكثر وأرشف م
 إىل أن يـسرتضوا أسـامة بـن , وبطون قريش واألنصار والعـرب,وسائر بني عبد مناف

 , وال معـه مـال وال رجـال, لـيس لـه قبيلـة وال عـشرية, وهو من أضعف رعيـتهم,زيد
 .? إياه وتقديمه له مل يكن إال كأمثاله من الضعفاءصولوال حب النبي 

 ,ّ إهنـم بـدلوا عهـده: فـأنتم تقولـون. لهص إهنام اسرتضياه حلب النبي :فإن قلتم
 وظلــم ,ّ وبــدل العهــد البــني, فمــن عــىص األمــر الــصحيح,َّوظلمــوا وصــيه وغــصبوه

 , ومل يرقـب يف آل حممـد إال وال ذمـة, ومل يلتفت إىل طاعـة اهللا ورسـوله,واعتدى وقهر
 ,ّهـو قـد رد شـهادة أم أيمـن ومل يـسرتضيها و?يراعي مثل أسـامة بـن زيـد ويـسرتضيه

 فمـن يفعـل هـذا أي حاجـة بـه إىل . وهـي أحـق باالسرتضـاء,وأغضب فاطمة وآذاهـا
 فإذا مل يكن عنـدهم ,ُ وإنام يسرتىض الشخص للدين أو للدنيا?اسرتضاء أسامة بن زيد

ي  فـأ, وال هم حمتـاجون يف الـدنيا إليـه,دين حيملهم عىل اسرتضاء من جيب اسرتضاؤه
 !?داع يدعوهم إىل اسرتضائه

 :شبهة تسمية بني حنيفة باملرتدين
 ). ألهنم مل حيملوا الزكاة إىل أيب بكر,ّإهنم سموا بني حنيفة مرتدين( :وقوهلم

َفهذا من أظهر الكذب وأبينه  فإنه إنـام قاتـل بنـي حنيفـة لكـوهنم آمنـوا بمـسيلمة ;ْ
 .ّ واعتقدوا نبوته,َّالكذاب

 وهؤالء كان قد وقع لبعض .ًكانوا قوما آخرين غري بني حنيفةوأما مانعو الزكاة ف
 . وأما بنـو حنيفـة فلـم يتوقـف أحـد يف وجـوب قتـاهلم.الصحابة شبهة يف جواز قتاهلم

يا خليفـة رسـول اهللا كيـف تقاتـل { : قالاوأما مانعو الزكاة فإن عمر بن اخلطاب 
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 ٥٤٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

شهدوا أن ال إلـه إال اهللا ُ أمرت أن أقاتل الناس حتى يـ:صالناس وقد قال رسول اهللا 
ّ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحقهـا وحـساهبم ,ًوأن حممدا رسول اهللا

 واهللا لـو منعـوين .فـإن الزكـاة مـن حقهـا» إال بحقهـا «: أمل يقـل: فقال أبو بكـر.عىل اهللا
ّعناقا أو عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا  ً ُ ًَ  .)١(} لقاتلهم عليهصَ

 فـإهنم لـو أعطوهـا بأنفـسهم ;ّوهؤالء مل يقاتلوهم لكوهنم مل يؤدوهـا إىل الـصديق
 كــأيب حنيفــة وأمحــد , هــذا قــول مجهــور العلــامء.ملــستحقيها ومل يؤدوهــا إليــه مل يقــاتلهم

 . مل يكن له قتاهلم, نحن نؤدهيا بأنفسنا وال ندفعها إىل اإلمام: إذا قالوا:وقالوا.وغريمها
ّ وهلـذا ملـا ختلـف . وال ألزم أحدا بمبايعتـه,ً مل يقاتل أحدا عىل طاعتها ّفإن الصديق

 .عن بيعته سعد مل يكرهه عىل ذلك
 ,ّسموا بنـي حنيفـة أهـل الـردة ألهنـم مل حيملـوا الزكـاة إىل أيب بكـر( :فقول القائل

إن عمر أنكـر قتـال ( : وكذلك قوله. من أظهر الكذب والفرية)ألهنم مل يعتقدوا إمامته
 ).ي حنيفةبن

 ,ً مرتـدا, وحماربـة أمـري املـؤمنني,ّومل يسموا من استحل دماء املسلمني( :وأما قوله
ّيـا عـيل حربـك حـريب وسـلمك سـلمي وحمـارب ( :صمع أهنـم سـمعوا قـول النبـي 

 ). كافر باإلمجاعصرسول اهللا 
 أو عنـه صدعواهم أهنم سمعوا هذا احلديث من النبـي  ً: أوال:فيقال يف اجلواب

 وهذا احلديث ليس يف يشء من ? فمن الذي نقل عنهم أهنم سمعوا ذلك,ليهمكذب ع
 .ُ وال روي بإسناد معروف,كتب علامء احلديث املعروفة

ٌّ فإنه مل يسمع كل منهم كـل , قاله مل جيب أن يكونوا قد سمعوهصولو كان النبي 

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٥٤٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

د  وال روي بإســـنا, قالـــهصُ فكيـــف إذا مل يعلـــم أن النبـــي ,صمـــا قالـــه الرســـول 
 باتفـاق أهـل العلــم صُ بـل كيـف إذا علـم أنـه كـذب موضـوع عـىل النبـي ?معـروف
 .?باحلديث

ً وإنـام كـان رأيـا ,صّ مل يكن قتاله يوم اجلمل وصفني بأمر مـن النبـي اوعيل 
 .رآه

 عـن ,ّ حـدثنا ابـن عليـه,ّحدثنا إسامعيل بن إبراهيم اهلـذيل( :ُقال أبو داود يف سننه
أخربنـا عـن مـسريك { :اّ قلـت لعـيل :ّ عبـاد قـال عن قيس بن, عن احلسن,يونس
َّ مـا عهـد إيل رسـول اهللا : قـال?َ أم رأي رأيتـه,ص أعهد عهـده إليـك رسـول اهللا :هذا
 .)١(} ولكنه رأي رأيته, شيئاص

ًولو كان حمارب عيل حماربا لرسول اهللا  ّ لكان عـيل يـسري فـيهم الـسرية ,ً مرتداصّ
 .يف املرتدين

ّوقــد تــواتر عــن عــيل يــوم اجلمــل ملــا قــاتلهم أنــه مل يتبــع مــدبرهم ّ ومل جيهــز عــىل ,ّ ُ
أن ال  «: وأمر مناديه ينـادي يف عـسكره,سبى هلم ذرية وال ً, ومل يغنم هلم ماال,جرحيهم

ُيتبع هلم مدبر وال جيهز عىل جرحيهم ُ ّ  .»ُ وال تغنم أمواهلم,ُ
ّولو كانوا عنده مرتدين ألجهز عىل جرحيهم واتبع مدبرهم  , وكانت عائشة فيهم.ّ

هـا  هـي أمنـا واسـتحللتم وطأ: وإن قلـتم,ّ إهنا ليست أمنا كفرتم بكتـاب اهللا:فإن قلتم
 .كفرتم بكتاب اهللا

ّ وسـلمه إىل كـافر , وقـد نـزل احلـسن عـن أمـر املـسلمني,وإن كان أولئك مرتدين
 ولـيس هـذا مـن فعـل .ّ كان املعصوم عندهم قد سلم أمـر املـسلمني إىل املرتـدين,مرتد

 .ً فضال عن املعصومني,املؤمنني
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
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 ٥٤٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّوأيضا فإن كان أولئك مرتدين ّار املرتـدون  لكـان الكفـ,ّ واملؤمنون أصحاب عيل,ً
 .ًمنترصين عىل املؤمنني دائام

ــه ــول يف كتاب ــاىل يق Z Y X W V U ] \ [  * :واهللا تع

k j i  * :ً وأيـضا فـإن اهللا تعـاىل يقـول يف كتابـه,]٥١:غافر[ & ^ _ `
o n m lp & ]فقد جعلهم مـؤمنني إخـوة مـع االقتتـال ,]٩:احلجرات 

 .بغيوال
ُمترق مارقة عىل حـني فرقـة { : أنه قالصوأيضا فقد ثبت يف الصحيح عن النبي 
 وسيـصلح ,إن ابنـي هـذا سـيد{ : وقال.)١(}ْمن املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق

 ومل )٣(}تقتلـك الفئـة الباغيـة{ :ّ وقال لعامر.)٢(} من املسلمنياهللا به بني فئتني عظيمتني
 . الكافرة:يقل

 , وهي مروية بأسانيد متنوعة,وهذه األحاديث صحيحة عند أهل العلم باحلديث
 أن ص وقد أخرب النبي . وهذا مما يوجب العلم بمضموهنا.يأخذ بعضهم عن بعضمل 

 وقد أخرب أنه مترق مارقـة . ومدح من أصلح اهللا به بينهام,الطائفتني املفرتقتني مسلمتان
 .وأنه تقتلها أدنى الطائفتني إىل احلق

قـاتلهم  و,ّ عيل قد استحل دماء املسلمني: لو قالت لكم النواصب:ثم يقال هلؤالء
 وقتالـه ,سباب املسلم فـسوق{ :ص وقد قال النبي .بغري أمر اهللا ورسوله عىل رياسته

  .)٤(}كفر
                                                 

 ).١٠٦٥( رواه مسلم برقم )١(
 . سبق خترجيه)٢(
 . سبق خترجيه)٣(
 ).٦٤(, ومسلم برقم )٤٨( رواه البخاري برقم )٤(
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 ٥٤٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ّ فيكـون عـيل)١(}َّال ترجعوا بعدي كفـارا يـرضب بعـضكم رقـاب بعـض{ :وقال
ّ ألن األحاديـث التـي احتجـوا هبـا ; مل تكن حجتكم أقـوى مـن حجـتهم−ًكافرا لذلك 
 .صحيحة

ً فمـن قتـل النفـوس عـىل طاعتـه كـان مريـدا , قتل النفوس فـساد:وأيضا فيقولون
º ¹ «  * : وهــذا حــال فرعــون واهللا تعــاىل يقــول.للعلــو يف األرض والفــساد

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ÅÈ Ç Æ  &; ــو يف  فمــن أراد العل
 .األرض والفساد مل يكن من أهل السعادة يف اآلخرة

ّ فإن الصديق إنام قاتلهم عـىل ;ّوليس هذا كقتال الصديق للمرتدين وملانعي الزكاة
 . ال عىل طاعته,طاعة اهللا ورسوله

 بخالف مـن قاتـل , وعىل أدائها, فقاتلهم عىل اإلقرار هبا,ٌفإن الزكاة فرض عليهم
  .ُليطاع هو

 هـل ص ليتني كنت سألت رسـول اهللا :وقال أبو بكر عند موته( :وقول الطاعن
 ).ٍ وهذا يدل عىل أنه يف شك من إمامته ومل تقع صوابا;لألنصار يف هذا األمر حق

 .ً وهو مل يذكر له إسنادا,اأن هذا كذب عىل أيب بكر  :واجلواب
ًنادا  فالبـد أن يـذكر إسـ,ومعلوم أن من احتج يف أي مسألة كانت بيشء من النقل

 ?ّ فكيف بمن يطعن يف السابقني األولني بمجرد حكاية ال إسناد هلا.تقوم به احلجة
ّ هذا يقدح فيام تدعونه من النص عىل عيل:ثم يقال ّ فإنه لو كان قد نص عـىل عـيل ;ّ ّ

  . ومل يكن يف ذلك شك,مل يكن لألنصار فيه حق
 يـا ليتنـي كنـت !ين ليت أمـي مل تلـد:وقال أبو بكر عند احتضاره( :وقول الطاعن

                                                 
 ).٦٥(, ومسلم برقم )١٧( رواه البخاري برقم )١(
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 ٥٤٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مـا مـن حمتـرض حيتـرض إال ويـرى : أنه قالص مع أهنم قد نقلوا عن النبي .تبنة يف لبنة
 ).مقعده من اجلنة والنار

 بـل . بـل هـو باطـل بـال ريـب,أن تكلمه هبذا عند املوت غـري معـروف :واجلواب
  : ومتثلت عنده عائشة بقول الشاعر,ُالثابت عنه أنه ملا احترض

ُإذا حرشجت يوما وضاق هبا الصدر    ُغني الثراء عن الفتى ُلعمرك ما ي ً 
 f e d cg * : ولكـن قـويل, ليس كذلك: وقال,فكشف عن وجهه

m l k j i h & ]١٩:ق[. 
 إن −ً ونحـو هـذا قالـه خوفـا ! ليت أمي مل تلدين:ولكن نقل عنه أنه قال يف صحته

ًن مجاعة أهنم قالوه خوفا وهيبة مـن أهـوال  ومثل هذا الكالم منقول ع.صح النقل عنه
ِّ لو خريت بني أن أحاسب وأدخل اجلنة: حتى قال بعضهم,يوم القيامة  وبني أن أصري ,ُ

واهللا لوددت أين  «: وروى اإلمام أمحد عن أيب ذر أنه قال.ً الخرتت أن أصري ترابا,ًترابا
  . وقد بينا هذا فيام سبق,)١(»شجرة تعضد

 : ليتني يف ظلة بني ساعدة رضبت بيدي عىل يد أحد الرجلني:رشبهة قول أيب بك
 ليتني يف ظلة بني ساعدة رضبت بيدي عىل يـد أحـد :وقال أبو بكر( :قال الطاعن

ًوهـو يـدل عـىل أنـه مل يكـن صـاحلا ( : قـال). فكان هو األمـري وكنـت الـوزير,الرجلني
 ).يرتيض لنفسه اإلمامة

 ;ّدل دليــل عـىل أن عليـا مل يكـن هـو اإلمــامأن هـذا إن كـان قالـه فهـو أ :واجلـواب
َ وأنـه إذا وىل غـريه,ًوذلك أن قائل هذا إنام يقوله خوفا مـن اهللا أن يـضيع حـق الواليـة َّ, 

 . كان أبرأ لذمته,ًوكان وزيرا له

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٥٤٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وكان , لكانت توليته ألحد الرجلني إضاعة لإلمامة أيضا,ّفلو كان عيل هو اإلمام
 , وهـذا ال يفعلـه مـن خيـاف اهللا,وكان قد باع آخرته بدنيا غريه ,ًيكون وزيرا لظامل غريه

 .ويطلب براءة ذمته
 ومل .]٢٣:مـريم[ & « ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À * :وقد قالت مريم

 .ِّيكن هذا كتمني املوت يوم القيامة
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 ٥٤٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  

  اار ر ــول عمول عمــات حات حــشبهشبه
 

تـب الـشيعة لتقـف  فاقرأ ما أورده القـوم يف كاأما الفاروق عمر بن اخلطاب 
  .عىل فضله ومنزلته

 ,إ بإبراهيم وعيـسى ا أبا بكر صًفكام مر بك آنفا من تشبيه رسول اهللا 
 .)١(إفقد شبه عمر بنوح وموسى 

 .)٢( شبه منزلة عمر منه بالبرص,وكام شبه منزلة أيب بكر منه بمنزلة السمع
وا بـإزاء الـروم  فقد روي أن املسلمني ملا كـان, ويقدر رأيه, يعرف قدرهصوكان 

 , فاستأذنوه يف نحـر اإلبـلص فجاءت األنصار إىل رسول اهللا ,إذ أصاب الناس جوع
مـا تــرى فــإن األنــصار { : فقــال,ا إىل عمــر بـن اخلطــاب صفأرسـل رســول اهللا 

ً فكيـف لنـا إذا لقينـا العـدو غـدا , يـا نبـي اهللا: فقـال?جاءونى يستأذنوين يف نحر اإلبـل
ًرجاال جياعا  ال يبقـى :ِ مر أبا طلحة فليناد يف الناس بعزمة منـك: قال? ترى ما: فقال?ً

 , فجعـل الرجـل جيـيء باملـد ونـصف املـد. وبسط األنطـاع,أحد عنده طعام إال جاء به
ًفكــان مجيــع مــا جــاءوا بــه ســبعة وعــرشين صــاعا أو ثامنيــة وعــرشين صــاعا ال جيــاوز  ً

 ,ئـذ أربعـة آالف رجـل وهـم يومص واجتمـع النـاس يومئـذ إىل رسـول اهللا ,الثالثني
 .)٣(}ً فأكلوا مجيعا وبقي كثري من الطعام,فدعا رسول اهللا ثم أدخل يده يف الطعام

                                                 
 ) ١٩/٢٧١(, بحار األنوار للمجليس )٢٧٤( أمايل الطويس )١(
, )٣/١٦٤(, تفــسري نــور الثقلــني للحــويزي للحــويزي )٢/٤٢٠(, الربهــان )١/٢٨٠( عيــون األخبــار )٢(

  , موســوعة كلــامت احلــسني )٢/٦٧٢(, موســوعة اإلمــام اجلــواد )٣٨٧(معــاين األخبــار للــصدوق 
)١٠٧٦, ٦٧٢.( 

 . , املنتقى من مولود املصطفى الفصل الرابع يف جامع أوصافه)١٦/١٢٧( بحار األنوار للمجليس )٣(
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 ٥٤٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مــن دون هــؤالء األربعــة ا لعمــر صفاســأل نفــسك عــن علــة استــشارته 
 ?آالف

أهــدي فــرس { : فعــن متــيم الــداري قــال,ً يــذكره إذا مــا أهــدي شــيئاصوكــان 
 .)١(} فأعطاه عمر,رد الو: يقال لـهصلرسول اهللا 
ألنـت أكـرم { :ا فعندما قال لـه الفاروق ,ً كثريا ما يبرشه باآلخرةصوكان 

 , وأنت عـىل احلـصري قـد أثـر يف جنبـك, ومها فيه من الدنيا,عىل اهللا من قيرص وكرسى
 .)٢(} أما ترىض أن يكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة:صبي فقال الن

 أنـت نبـي اهللا وصـفوته , رسـول اهللايـا{ :ص لرسول اهللا ا قال :ويف أخرى
 فقـال , وكرسى وقيرص عىل رسر الـذهب وفـرش الـديباج واحلريـر,وخريته من خلقه

 وإنـام أخـرت لنـا , أولئك قوم عجلت طيباهتم وهي وشيكة االنقطاع:صرسول اهللا 
 .)٣(}طيباتنا

  : اقرأ معي هذه الروايات,ا لعمر اوكذا كان حب عيل 
 كتـاب : حتـى قـالوا فيـه,وهو من أعظم كتب الشيعة منزلـة−جاء يف هنج البالغة 

 جـاء −ً وبلغـت رشوحـه ثامنـني كتابـا,كأن اهللا رصع لفظه بـجوهر آيات الكتاب املنزل
 : ملا شاوره يف اخلـروج إىل غـزو الـروما قال لعمر بن اخلطاب اًأن عليا ( :فيه

 ال تكـن للمـسلمني كانفـة دون ,إنك متى ترس إىل هذا العـدو بنفـسك فـتلقهم فتنكـب
                                                 

 ).٤/٣٢٢٨(, ميزان احلكمة للريشهري )١٦/٢٥٧(حار األنوار للمجليس , ب)١٥٠( مكارم األخالق )١(
 ).٤/٣٢٢٨(, ميزان احلكمة للريشهري )١٦/٢٥٧(, بحار األنوار للمجليس )١٥٠( مكارم األخالق )٢(
, تفـسري نـور الثقلـني )٦٦/٣٢٠, ٦٣/٣٢٠(, بحـار األنـوار للمجلـيس )٥/٨٧( جممع البيان للطربيس )٣(

ــساجدين )٥/١٦(للحــويزي للحــويزي  ــسالكني يف رشح صــحيفة ســيد ال ــاض ال ــشريازي ) ع(, ري لل
, األمثـل ملكـارم )١٨/٢٠٩(, تفسري امليـزان )٢/٩١٣(, ميزان احلكمة للريشهري ), احلاشية٤/٣٦٥(

 ).١٦/٢٨١(الشريازي 
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 ٥٥٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً فابعث إليهم رجال جمربا,جعون إليه ليس بعدك مرجع ير,أقىص بالدهم  واحفز معـه ,ً
ً كنـت ردءا , وإن تكـن األخـرى, فـإن ظهـر اهللا فـذاك مـا حتـب,أهل البالء والنـصيحة

 .)١()للناس ومثابة للمسلمني
إن هـذا األمـر مل يكـن نـرصه وال ( :وعندما استشاره لقتال الفرس بنفسه قـال لــه

 حتـى , وجنـده الـذي أعـده وأمـده,لذي أظهـره وهو دين اهللا ا,خذالنه بكثرة وال بقلة
 ونـارص , واهللا منجـز وعـده, ونحـن عـىل موعـد مـن اهللا, وطلع حيث طلع,بلغ ما بلغ

 فإن انقطع النظـام , ومكان القيم باألمر مكان النظام من اخلرز جيمعه وال يضمه,جنده
ً قلـيال فهـم  والعـرب اليـوم وإن كـانوا.ً ثم مل جيتمع بحذافريه أبـدا,تفرق اخلرز وذهب
ً فكـن قطبـا واسـتدر الرحـى بـالعرب وأصـلهم , عزيزون باالجتامع,كثريون باإلسالم
 فإنك إن شخـصت مـن هـذه األرض انتقـضت عليـك العـرب مـن ,دونك نار احلرب

 إن ,أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بني يـديك
 , فـإذا قطعتمـوه اسـرتحتم, هـذا أصـل العـرب:اًاألعاجم إن ينظروا إليك غـدا يقولـو

 .)٢() وطمعهم فيك,فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك
 ,رحم اهللا أبا حفص عمر كان واهللا حليف اإلسـالم «: قالبوعن ابن عباس 

 , ومعقـل احلنفـاء, وكهـف الـضعفاء, وحمل اإليـامن, ومنتهى اإلحسان,ومأوى األيتام
ً صابرا حمتسبا حتىQقام بحق اهللا   فأعقب اهللا , أوضح الدين وفتح البالد وأمن العبادً

 .)٣(»عىل من تنقصه اللعنة إىل يوم الدين
                                                 

مجلـيس , بحـار األنـوار لل)٢٣١(, رشح مائة كلمة ألمـري املـؤمنني مليـثم البحـراين )٢/١٨( هنج البالغة )١(
  , رشح هنـج البالغـة البـن )٣٧٥(, املعجم املوضـوعي لـنهج البالغـة ألويـس كـريم حممـد )٣١/١٣٥(

, موسـوعة اإلمـام )٣/١٠٧(عن لـسانه ملحمـد حممـديان ) ع(, حياة أمري املؤمنني )٨/٢٩٦(أيب احلديد 
 ).٣/٨٩(يف الكتاب والسنة والتاريخ ملحمد الريشهري ) ع(عيل بن أيب طالب 

 ).٣١/١٣٨(, بحار األنوار للمجليس )١٥/١٦٠(, تفسري امليزان )٢/٣٠(البالغة  هنج )٢(
 ).١٨٨ −١/١٨٧( مواقف الشيعة لألمحدي امليانجي )٣(
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 ٥٥١  بهات طال حوهلا اجلدلش

سـمعنا  «: فقـالب دخل عليه هـو وعـيل ا ملا طعن عمر اًوعنه أيضا 
 وكـان معهـا نـسوة يبكـني فـارتج البيـت بكـاء فقـال عمـر ! وا عمـراه:صوت أم كلثوم

هللا إين ألرجو أال تراها إال مقـدار مـا قـال  وا: فقلت! ويل عمر إن مل يغفر اهللا له:ا
 إن كنـت مـا علمنـا ألمـري املـؤمنني وسـيد ]٧١:مـريم[ & c b a `d * :اهللا تعاىل

 أتـشهد :ً فأعجبه قويل فاستوى جالـسا فقـال.املسلمني تقىض بالكتاب وتقسم بالسوية
 : بـني كتفـي وقـالا فـرضب عـيل − أي جبنـت − فكععـت ?يل هبذا يا ابن عبـاس

ً فـواهللا لقـد كـان إسـالمك عـزا وإمارتـك ?مل جتزع يا أمري املـؤمنني «:ويف رواية» أشهد
 فكأنه كـره : قال? أتشهد يل بذلك يا ابن عباس:ً ولقد مألت األرض عدال فقال,ًفتحا

 ويف روايـة أنـه .» نعـم: فقـال, وأنا معك, نعم: قل:االشهادة فتوقف فقال له عيل 
ً جلد ال متسه النار أبـدا فنظـر إيل نظـرة جعلـت : جلده وهو ملقى فقلتمسست «:قال

 فأحـسنت ص صـحبت رسـول اهللا : قلـت? ومـا علمـك بـذلك: قـال,أرثى لـه منهـا
 .)١(»صحبته

ــه صًفــال عجــب إذا أن ســأل رســول اهللا  ــن ( :Q رب ــز اإلســالم بعمــر ب أن يع
 .)٢()ااخلطاب 

 ,ســوى املــودة واالحــرتام ومل يكــن بيــنهم , وزيــره ومستــشارهاوكــان عــيل 
ــستأذنه يف حــل بعــض ا بحــرضة عمــر بــن اخلطــاب افعنــدما يكــون عــيل   ي

 وكيف ال ! سبحان اهللا:ا فريد عمر ?أتأذن يل أن أقيض بينهم «: فيقول,املشكالت
                                                 

 ).١٢/١٩٢( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )١(
, العيــــايش )٧٥/١٢, ٣٠/٢٣٤, ٢٣/١١١(, بحــــار األنــــوار للمجلــــيس )٣/٢٦٧( نــــور الثقلــــني )٢(

, الـصوارم )١١٩(, الطرائف البن طاووس )٣/٢٤٦(, تفسري الصايف )٢/٤٧٢(هان , الرب)٢/٣٥٥(
, )٢/١٢٢(, مواقـف الـشيعة للميـانجي )٣١٩(, كتـاب األربعـني للامحـوزي )٢٨٩(املهرقة للتـسرتي 

 ).٢٢٩(, إحقاق احلق للتسرتي )٣٢٥(بشارة املصطفي للطربي الشيعي 
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 ٥٥٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(كام تروي اإلمامية»  أعلمكم عيل بن أيب طالب: يقولصوقد سمعت رسول اهللا 
 يف يشء يـذهب إليـه بنفـسه اده الفاروق ً غائبا ويرياوعندما يكون عيل 

 ?َّهـال أرسـلت إلينـا فنأتيـك «: فيقـول لــه, يف الطريـقا فيلقـاه عـيل ,وهو اخلليفة
 .)٢(كام روى ذلك اإلمامية»  احلكم يؤتى إليه يف بيته:افيقول عمر 

 )٣( ?ا ابنته أم كلثوم للفاروق عمر اوهل هناك أعظم من تزويج عيل 

                                                 
, )١/٤٩٤(, مناقــب آل أيب طالـب البــن شــهر آشــوب )٢/٩٣(, التهــذيب )٧/٤٢٤( الكـايف للكلينــي )١(

, جـامع أحاديـث الـشيعة )١٨/٢٠٧, ٧٢/٢٨٢(, وسائل الشيعة )٤٠/٣٠٥(بحار األنوار للمجليس 
, موسـوعة اإلمـام عـيل )٣/١٤٠(, حيـاة أمـري املـؤمنني ملحمـديان )٢٥/١٤٠, ٢٠/١٢٦(للربجودي 

 ).٧٠(, عجائب أحكام أمري املؤمنني ملحس األمني )١١/٣٠(
, )٩٦/١٥٩, ٤٠/٢٣١(, بحـار األنـوار للمجلـيس )١/٤٩٢( مناقب آل أيب طالب البن شـهر آشـوب )٢(

, جـواهر )٢٩٩, ٤٠/٢٩٨(, بحـار األنـوار للمجلـيس )٢٤٩, ٧/٢١٦(ًوانظر أيضا, الكـايف للكلينـي 
, جـامع أحاديـث الـشيعة )٩/٢٦٦(, مستدرك الوسائل للحـر العـاميل )٣٦/٣٣٠(الكالم للجواهري 

 ).٨٧(, عجائب أحكام أمري املؤمنني )١/٤٣٧(, أعيان الشيعة )١١/٢٤١(ربجودي لل
ــز الكراجكــي )١٩( الطرائــف )٣( ــورى )١٦٧, ١٦٦(, كن ــي )٢٠٤(, إعــالم ال , ٥/٣٤٦(, الكــايف للكلين

, ١٥٠(, العمـدة )٣/١٣٠(, الرصاط املستقيم لعيل بن يونس العـاميل )٢١٥(, الشايف )١١٦, ٦/١١٥
, ٧٨/٣٨٢, ١٠٨, ٩٧, ٩٣, ٤٢/٩١, ٢٤٩, ٢٥/٢٤٧, ١٠/٣٧٣(نوار للمجليس , بحار األ)١٥٧
ًانظـر أيـضا ) ١/٧٢٢(, اخلالف للطـويس )٣/٨٩(, مناقب آل أيب طالب )٨٢٥(, اخلرائج )١٠٩/٥٨

, خمتلف الشيعة للحيل )٢/٦٦, ١/٤٩(, تذكرة الفقهاء للحيل )٤/٢٧٢(, املبسوط للطويس )احلاشية(
ــب ل)٢/٣٠٨( ــاين )١/٤٥٧(لحــيل , منتهــى الطل ــشهيد الث ــام لل , احلاشــية, ٨/١٦٨(, مــسالك األفه

ــييل ), احلاشــية١٣/٢٧٠ ــدة لألردب ــع الفائ ــسبزواري ), احلاشــية١١/٥٢٩(, جمم ــام لل ــة األحك , كفاي
, ريـــاض املـــسائل للطباطبــــائي )٩/٥٢٥, ٢/٣٣٩(, كـــشف اللثـــام للفاضـــل اهلنـــدي )٢/٨٧٩(
, مــصباح )٣٩/٣٠٨, ٣١/١٤(, جــواهر الكــالم )١٩/٤٥٢(, مــستند الــشيعة للنراقــي )١٢/٦٦٤(

, فقـه الـصادق للروحـاين )٣٨/٢٥٠, ٢٧/٣٤٤(, الينابع الفقهية ملرواريـد )٢/٥٠٦(الفقيه للهمداين 
, ١٦٨(, ذخـــائر العقبـــى )٢٦/٣١٤, ٢١/٢٦٣, ٣/١٢٨(, وســـائل الـــشيعة ), احلاشـــية٢٤/٤٩٦(

وعة كلــامت اإلمــام احلــسني , موســ)٢١/٢٠٥, ٣/٣٤٧(, جــامع أحاديــث الــشيعة للربجــودي )١٧٠
, تاريخ اليعقـويب )١٧(, املجدي )٥/١٨٤(, الذريعة للطهراين )١٢/١٠٦(, رشح هنج البالغة )٨١٩(
 ).٤/١٣٦, ٣/٤٨٥(, أعيان الشيعة )٢/١٤٩(
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 ٥٥٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,َّ فلقـد قـوم األود,هللا بـالء فـالن «:اال فيـه عـيل  قـاوعندما تويف عمـر 
 أصـاب , قليـل العيـب, ذهب نقـي الثـوب, وخلف الفتنة, وأقام السنة,وداوى العمد

 , رحل وتركهم يف طرق متشعبة, واتقاه بحق, أدى إىل اهللا طاعته, وسبق رشها,خريها
 .)١(» وال يستقني املهتدي,ال هيتدي هبا الضال

 .)٢(» وال فأقام واستقام حتى رضب الدين بجرانهووليهم «:وقال فيه
ــه ويف صــاحبه الــصديق اوقــال  لعمــري إن مكــاهنام يف اإلســالم  «:ب في

 فــرمحهام اهللا وجزامهــا أحــسن مــا , وإن املــصاب هبــام جلــرح يف اإلســالم شــديد,لعظــيم
 .)٣(»ًعمال

ًفال غرابة إذا أن نرى عليا   بعـد وفاتـه وهـو ا وقد دخـل عـىل الفـاروق اً
 .»لوددت أن ألقى اهللا تعاىل بصحيفة هذا املسجى «: فيقول,مسجى

 .)٤(»إين ألرجو اهللا أن ألقى اهللا تعاىل بصحيفة هذا املسجى «:ويف رواية
                                                 

 ).٦/٣٧٩(, االنتصار للعاميل )١٢/٣(, رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )٢/٢٢٢( هنج البالغة )١(
, رشح )٨/٤٠(, الغـدير لألمينـي )١٢٤(, خـصائص األئمـة للـرشيف الـريض )٤/١٠٧( هنج البالغـة )٢(

اجلران, مقدم العنق, وهذا الوايل هو عمر بن اخلطـاب, : وقال) ٢٠/٢١٨(هنج البالغة البن أيب احلديد 
وهذا الكالم مـن خطبـة طويلـة خطبهـا يف أيـام خالفتـه, يـذكر فيهـا قربـه مـن النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه 

فاختـار املـسلمون بعـده بـآرائهم رجـال مـنهم, : تصاصه له, وإفضاءه بـأرساره إليـه, حتـى قـال فيهـاواخ
ٍفقارب وسدد حسب استطاعته, عىل ضعف وحد كانا فيه, ووليهم بعده وال فأقام واستقام حتى رضب 

 . الدين بجرانه
, )٢/٥٦(م الكـويف , كتـاب الفتـوح البـن أعـث)٨٩ −٨٨(, وقعـة صـفني )١٥/٧٦( رشح هنج البالغـة )٣(

, )٤/١٧٧(, هنـج الـسعادة للمحمــودي )٤/٢٩(مـصباح البالغـة مــستدرك هنـج البالغـة للمريجهــاين 
 ).٦/٢٣(يف الكتاب والسنة والتاريخ للريشهري ) ع(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب 

لفصول , ا) اهلامش٢٠٤(, كتاب سليم بن قيس )١١٧, ٢٨/١٠٥, ١٠/٢٩٦( بحار األنوار للمجليس )٤(
, كتـاب )٧٨(, الصوارم املهرقة للتسرتي )٣/١٥٣(, الرصاط املستقيم للعاميل )٩٠(املختارة للمرتىض 

ــانجي )١/٤٧٠(, مدينــة املعــاجز هلاشــم البحــراين )٥٧٤(األربعــني للــشريازي  , مواقــف الــشيعة للمي
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 ٥٥٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : فإليك بعضها, أمجعنيي الفاروق لفضائل آل البيت أما روايات
 كـان إذا قحطـوا استـسقى بالعبـاس بـن عبـد املطلـب اأن عمر بـن اخلطـاب 

 :للهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قالا{ :فقال
 .)٢( وابن حنبل وغريمها, رواه البخاري)١(}فيسقون

َواهللا إلسالمك يوم أسلمت  «:تعاىل عنهامقال عمر بن اخلطاب للعباس ريض اهللا  ُ َ ِ
َكان أحب إيل من إسالم اخلطـاب لـو أسـلم ََّ ِ َّ ألن إسـالمك كـان أحـب إىل رسـول اهللا ;َّ َ َّ

 .)٣(» من إسالم اخلطابص
َملا وضع عمر بن اخلطاب  ِ ديوان العطاء كتب الناس عىل قدر أنساهبماََّ ِ ْ َ َ  فبدأ ,َِ
ًبأقرهبم فأقرهبم نسبا إىل رس  .)٤(صول اهللا ِ

                                                                                                                   
تغاثة ألبــو , االســ)٣٠٢(, الــدرجات الرفيعــة يف طبقــات الــشيعة لعــىل خــان املــدنى )٣/٥٥, ١/٢٧٩(

, الــشايف يف اإلمامــة للــرشيف )٧٦(, األنــوار العلويــة جلعفــر النقــدي ) اهلــامش٢/٦٦(القاســم الكــويف 
 . ) اهلامش٥٢(لعبد الزهراء مهدي ) ع(, اهلجوم عىل بيت فاطمة )٢٣٦, ٣/١١٧(املرتىض 

 ).١٠١٠( صحيح البخاري برقم )١(
ُّ واملراد بتوسل عمر )٢( ُ التوسل ا بالعباس اُ ًبدعائه كام جـاء مبينـا يف بعـض الروايـات, وقـد ذكرهـا ُّ َّ

ــاري ــار عمــر . احلــافظ يف رشح احلــديث يف كتــاب االستــسقاء مــن فــتح الب  ا للعبــاس اواختي
ِللتوسل بدعائه إنام هو لقرابته من رسول اهللا  ِ َّ َّوإنـا نتوسـل إليـك : (ُّ يف توسـلها, وهلذا قال عمر صُّ َّ

ِّبعم نبينا ُ أفـضل مـن العبـاس, وهـو مـن قرابـة الرسـول اَّومن املعلوم أن عليـا . لعباسبا: , ومل يقل)ِّ
ُّ, لكن العباس أقرب, ولو كان النَّبي ص ِ َّ يورث عنه املال لكان العباس هـو املقـدم يف ذلـك; لقولـه صُ َ ُ
َأحلقوا الفرائض بأهلها, فام أبقت لفـرائض فـألوىل رجـل ذكـر: (ص َ ُ ِ ِ  , أخرجـه البخـاري ومـسلم, ويف)َ

ِّ قـول النَّبـي االصحيحني من حديث أيب هريرة  ِ َّأمـا علمـت أن عـم : (ِّ لعمـر عـن عمـه العبـاسصُ ََّ َ َِ
ُالرجل صنْو أبيه ِ ِ َّ.( 

 تفسري ابن كثري, البدايـة والنهايـة ابـن كثـري, طبقـات ابـن سـعد, تفـسري البغـوي, دالئـل النبـوة للبيهقـي, )٣(
 . ة ابن هشام وغريهماملعجم الكبري للطرباين, تاريخ الطربي, سري

, العواصم من القواصم, / اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم, لشيخ اإلسالم ابن تيمية )٤(
 .البن الوزير
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 ٥٥٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

َوملا وضع عمر بن اخلطاب  ِ يبـدأ أمـري املـؤمنني بنفـسه: وقالوا لـه, الديواناََّ ُ, 
ُ ولكـن ضـعوا عمـر حيـث وضـعه اهللا!ال «:فقال  .»ص فبـدأ بأهـل بيـت رسـول اهللا ,َ

 / لشيخ اإلسالم ابن تيمية ,اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم
ٍكـل سـبب ونـسب { : صـىل عليـه وآلـه وسـلم سمعت رسول اهللا:وعن عمر قال َ ُّ

ِمنقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي ِ َ ٌَّ{)١(.  
َّكان العباس إذا مر بعمر أو بعثامن ُ ِّ نزال حتى جياوزمها إجـالال لعـم , ومها راكبان,َّ ً َِ ُ

 .)٢(صرسول اهللا 
 

                                                 
 الــسنن الكــربى, للبيهقــي, جممــع الزوائــد, للهيثمــي, املــصنف, للــصنعاين, املعجــم األوســط, للطــرباين, )١(

اظ, للــذهبي, ســري أعــالم النــبالء, للــذهبي, أنــساب األرشاف, املعجــم الكبــري, للطــرباين, تــذكرة احلفــ
 للبالذري, تاريخ اإلسالم, للذهبي, سلسلة األحاديث الصحيحة, لأللباين

 . تاريخ اإلسالم, للذهبي, سري أعالم النبالء, للذهبي, هتذيب التهذيب, البن حجر)٢(
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  سســــــة اخلمية اخلميــــــرزيرزي
 

 وهنـا يكـون ,يمر الكالم يف قصة رزية اخلميس عند احلديث عـن الـصحابة 
 .االكالم فيام يتعلق بعمر 

 حـدثنا قتيبـة . يف رشح هذا احلديث وفيه مقدمة إلعذار عمـر/يقول ابن حجر 
يـوم { : قـال ابـن عبـاس:حدثنا سفيان عن سليامن األحـول عـن سـعيد بـن جبـري قـال

ً ائتوين أكتب لكـم كتابـا : وجعه فقالص اشتد برسول اهللا !وما يوم اخلميساخلميس 
 مــا شــأنه أهجــر : فقــالوا.ًلــن تــضلوا بعــده أبــدا فتنــازعوا وال ينبغــي عنــد نبــي تنــازع

 . فالـذي أنـا فيـه خـري ممـا تـدعوين إليـه, دعـوين: فذهبوا يردون عليـه فقـال.استفهموه
 وأجيزوا الوفـد بنحـو مـا , جزيرة العرب أخرجوا املرشكني من:وأوصاهم بثالث قال

  .)١(} ما شأنه أهجر: فنسيتها فقال:كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال
 : فكأنه قال, قال ذلك إلرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواهتم عنده:وقيل(

لتـي  ويظهر يل تـرجيح ثالـث االحـتامالت ا,إن ذلك يؤذيه ويفيض يف العادة إىل ما ذكر
 ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله يف اإلسالم وكـان يعهـد أن ,ذكرها القرطبي

 وهلذا ,من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن حترير ما يريد أن يقوله جلواز وقوع ذلك
قع عند اإلسامعييل من  وو.} إنه قد غلبه الوجع:فقال بعضهم{ :وقع يف الرواية الثانية

 } اسـتفهموه, ما شأنه هيجر:فقالوا{ :طريق حممد بن خالد عن سفيان يف هذا احلديث
 ويؤيـده ,)٢(}أن نبـي اهللا ليهجـر{وعن ابن سعد من طريق أخرى عن سعيد بـن جبـري 

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).٢/٢٤٢( الطبقات الكربى )٢(
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 اختــربوا أمــره بــأن : أي, اســتفهموه بــصيغة األمــر باالســتفهام:ل ذلــكأنــه بعــد أن قــا
 .)١( ً)يستفهموه عن هذا الذي أراده وابحثوا معه يف كونه األوىل أوال

مـن » حـسبنا كتـاب اهللا «:اتفق قول العلامء عىل أن قول عمـر( :/وقال النووي 
نهـا فاسـتحقوا ًأمـورا ربـام عجـزوا ع» يكتـب « ألنـه خـيش أن,قوة فقهـه ودقيـق نظـره
 .)٢() وأراد أن ال ينسد باب االجتهاد عىل العلامء,العقوبة لكوهنا منصوصة

 ). اإلنكار عىل عمر إشارة إىل تصويبه رأيهصويف تركه (
 & u t s r q pv * :إىل قولــه تعــاىل» حــسبنا كتــاب اهللا «:وأشــار بقولــه

 .]٣٨:األنعام[
 ملا رأى مـا هـو فيـه مـن شـدة صتخفيف عن رسول اهللا حيتمل أن يكون قصد ال

إذ لـو كـان ,  وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما ال يـستغنون عنـه,الكرب
إن { : وال يعارض ذلك قول ابن عبـاس, ألجل اختالفهمصمن هذا القبيل مل يرتكه 

 ).ً قطعاأن عمر كان أفقه منه( لـ, إلخ}الرزية
 بـل , يريـد كتابتـهصمل يتوهم عمـر الغلـط فـيام كـان النبـي ( :/وقال اخلطايب 

خـيش أن جيـد  «امتناعه حممول عىل أنه ملا رأى ما هو فيـه مـن الكـرب وحـضور املـوت
 وإىل محله عىل تلك احلالة التي جـرت العـادة فيهـا ,ًاملنافقون سبيال إىل الطعن فيام يكتبه

 ال أنه تعمد خمالفة قول ,فكان ذلك سبب توقف عمر» التفاقبوقوع بعض ما خيالف ا
 .)٣() وال جواز وقوع الغلط عليه حاشا وكالصالنبي 

                                                 
 ).٨/١٣٣(ي  فتح البار)١(
 ).١١/٩٠( رشح النووي عىل صحيح مسلم )٢(
 ).٨/١٣٤( فتح الباري )٣(
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 يريــد أن صوأمــا قــصة الكتــاب الــذي كــان رســول اهللا ( :/وقــال ابــن تيميــة 
 يف ص قال رسـول اهللا : قالتلًيكتبه فقد جاء مبينا كام يف الصحيحني عن عائشة 

ًاك وأخاك حتى أكتـب كتابـا فـإين أخـاف أن يتمنـى مـتمن ويقـول ادعي يل أب{ :مرضه
 .)١(} أنا أوىل ويأيب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر:قائل

 فقـال . وارأسـاه:قالـت عائـشة{ :قاسم بن حممد قالويف صحيح البخاري عن ال
 واثكاله واهللا : قالت عائشة. لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك:صرسول اهللا 

ًإين ألظنك حتب مويت فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجـك فقـال 
عهـد أن  وأ, بـل أنـا وارأسـاه لقـد مهمـت أن أرسـل إىل أيب بكـر وابنـه:صرسول اهللا 

 .)٢(}يقول القائلون أو يتمنى املتمنون ويدفع اهللا ويأبى املؤمنون
سـمعت عائـشة وسـئلت مـن كـان { :ويف صحيح مسلم عـن ابـن أيب مليكـة قـال

 ? ثم من بعـد أيب بكـر: فقيل هلا. أبو بكر:ً مستخلفا لو استخلف قالتصرسول اهللا 
ثم انتهت  )٣(}و عبيدة عامر بن اجلراح أب: قالت? ثم من بعد عمر: قيل هلا. عمر:قالت
 .إىل هذا

 من شدة املرض أو كان من أقوالـه صليه هل كان قول النبي وأما عمر فاشتبه ع
فـشك يف ذلـك ومل جيـزم » مـا لـه أهجـر «:املعروفة واملرض جائز عىل األنبياء وهلذا قال

 ال سـيام وقـد شـك ,ص والشك جائز عىل عمر فإنـه ال معـصوم إال النبـي ,بأنه هجر
ج املـرض كـام يعـرض ً كان مريضا فلم يدر أكالمه كان مـن وهـص فإن النبي ,بشبهة

 وكذلك ظـن أنـه مل يمـت حتـى ,للمريض أو كان من كالمه املعروف الذي جيب قبوله
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
 . سبق خترجيه)٢(
 ).٢٣٨٥( صحيح مسلم برقم )٣(
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 ٥٥٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فلـام , قد عزم عىل أن يكتب الكتـاب الـذي ذكـره لعائـشةصتبني أنه قد مات والنبي 
رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب ال يرفع الشك فلم يبـق فيـه فائـدة وعلـم أن اهللا 

 .}ويأبى اهللا واملؤمنون إال أبا بكر{ : عليه كام قالجيمعهم عىل ما عزم
 وبـني أن صإن الرزيـة كـل الرزيـة مـا حـال بـني رسـول اهللا { :وقول ابن عباس

 يقتيض أن هذا احلائل كان رزية وهو رزية يف حق مـن شـك يف خالفـة }يكتب الكتاب
 فأما من علـم أن ,الصديق أو اشتبه عليه األمر فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك

 .خالفته حق فال رزية يف حقه وهللا احلمد
لنـاس مـن ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخالفة عـيل فهـو ضـال باتفـاق عامـة ا

 وأمـا , أمـا أهـل الـسنة فمتفقـون عـىل تفـضيل أيب بكـر وتقديمـه,علامء السنة والـشيعة
 إنـه قـد نـص عـىل إمامتـه :ًالشيعة القائلون بأن عليا كان هو املستحق لإلمامة فيقولـون

ًقبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفـا ً  إن : وإن قيـل. وحينئـذ فلـم يكـن حيتـاج إىل كتـاب,ً
ــا حــرضه طائفــة قليلــة أوىل األمــة جحــدت الــنص ا ًملعلــوم املــشهور فــألن تكــتم كتاب

ً وأيضا فلم يكن جيوز عندهم تأخري البيان إىل مـرض موتـه وال جيـوز لـه تـرك ,وأحرى
 فلو كان ما يكتبه يف الكتاب مما جيب بيانه وكتابتـه لكـان النبـي ,الكتاب لشك من شك

 فعلــم أنــه ملــا تــرك ,لــق لــه يبينــه ويكتبــه وال يلتفــت إىل قــول أحــد فإنــه أطــوع اخلص
ًالكتاب مل يكن الكتاب واجبا وال كان فيه من الدين ما جتب كتابته حينئذ إذ لـو وجـب 

 اشتبه عليه أمر ثم تبني له أو شك يف بعض األمور فليس هو ا ولو أن عمر ,لفعله
 ,ً قد حكـم بخالفهـا جمتهـدا يف ذلـكص ويكون النبي ,أعظم ممن يفتي ويقيض بأمور

 وكـل , فإن الشك يف احلق أخف من اجلزم بنقيـضهصون قد علم حكم النبي وال يك
هذا إذا كان باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من اخلطأ الذي رفع اهللا املؤاخـذة بـه كـام 
قىض عيل يف احلامل املتوىف عنها زوجها أهنا تعتد أبعد األجلني مع ما ثبت يف الـصحاح 

 أبا السنابل بن بعكك أفتى بـذلك لـسبيعة األسـلمية إن{ : أنه ملا قيل لهصعن النبي 
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 ٥٦٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــال رســول اهللا  ــانكحى مــن −أي أخطــأ− كــذب :صفق ــل حللــت ف ــسنابل ب ــو ال  أب
 هـذا الـذي أفتـى هبـذا وأبـو الـسنابل مل يكـن مـن أهـل ص فقد خطأ النبـي )١(}شئت

 وأمـا عـيل وابـن عبـاس ,ص وما كان لـه أن يفتـي هبـذا مـع حـضور النبـي ,االجتهاد
 ص وإن كانا أفتيا بذلك لكن كان ذلك عن اجتهاد وكان ذلك بعد موت النبي ب

 إذا يهــاد مــن الــصحابة  وهكــذا ســائر أهــل االجت,ومل يكــن بلغهــام قــصة ســبيعة
اجتهدوا فأفتوا وقضوا وحكموا بأمر اهللا والسنة بخالفه ومل تبلغهم السنة كانوا مثـابني 

 وهلـم ,عىل اجتهادهم مطيعني هللا ورسوله فيام فعلوه من االجتهاد بحسب اسـتطاعتهم
  .أجر عىل ذلك ومن اجتهد منهم وأصاب فله أجران

هل تعلمـون مـن هـو املـريض الـذي منـع مـن  :ويف الباب نفسه قال أحد املبطلني
 !؟أبسط حقوقه

ــه نبــي اهللا ورســوله  ــد اهللا صإن ــن عب ــدها حممــد ب  !!!ص ومرجــع األمــة وقائ
قربـوا أكتـب لكـم { :وتفصيل ذلك أنه أراد أن يلخص املوقـف فقـال ملـن حظـر عنـده

ًكتابا لن تظلوا بعده أبـدا بـة  ال حاجـة لنـا بكتا: وقـال, فتـصدى لـه عمـر بـن اخلطـاب,ً
 وانقـسم احلـارضون إىل !!! إن املرض قد اشـتد برسـول اهللا, حسبنا كتاب اهللا,الكتاب
 حـسبنا كتـاب : والقسم اآلخر يقول, قربوا يكتب لكم رسول اهللا: قسم يقول:قسمني

 فـاختلفوا , هيجـر− حاشاه − أو إن رسول اهللا , اشتد به الوجعص إن رسول اهللا ,اهللا
بعـد صـدموا خـاطره الـرشيف  ص فغضب النبي ,تنازعوتنازعوا وما ينبغي عند نبي 

 .)٢(} قوموا عني ما أنا فيه خري مما أنتم فيه: وقال هلم,بقوهلم هجر أو هيجر

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
صحيح البخاري, كتاب املرض, باب قول املريض قوموا عني, وحواشيه, صـحيح مـسلم آخـر :  املصادر)٢(

, الكامــل البــن األثــري )٢/١٩٣(, تــاريخ الطــربي )١/٣٥٥(مــام أمحــد كتــاب الوصــية, مــسند اإل
)٢/٣٢٠.( 
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 ٥٦١  بهات طال حوهلا اجلدلش

   ,)١(ولكن لنطلع عىل حادثة مـشاهبة هلـا حيـدثنا هبـا أهـل احلـديث والتـاريخ وهـي
حيم هذا ما عهد أبـو بكـر  بسم اهللا الرمحن الر: اكتب:ًأن أبا بكر دعا عثامن خاليا فقال(

 أمـا بعـد : فكتـب عـثامن, فـذهب عنـه, ثم أغمي عليه: قال,بن أيب قحافة إىل املسلمني
 اقـرأ : فقـال,ً ومل آلكم خريا ثـم أفـاق أبـو بكـر,فاين أستخلف عليكم عمر بن اخلطاب

 أراك خفت أن خيتلف النـاس إن أسـلمت نفـيس : وقال, فكرب أبو بكر, فقرأ عليه,عيل
 ,اً جزاك اهللا خريا عن اإلسالم وأهله وأقرها أبـو بكـر : قال, نعم: قال,ييف غشيت

 معـه , ومعه شديد مـوىل أليب بكـر,ًوذكر الطربي قبل ذلك أنه كان جالسا والناس معه
 أهيـا النـاس اسـمعوا وأطيعـوا قـول : وعمر يقـول,الصحيفة التي فيها استخالف عمر

 .)٢( ً نصحا أنه يقول أين مل آلكم,صخليفة رسول اهللا 
 ):ولنعقد مقارنة بسيطة بني هاتني احلادثتني( 

 وأبـو , رسـول اهللا تكلـم وهـو مـريض, وأبو بكـر مـرض, مرضص رسول اهللا 
 وقـد اشـتد املـرض برسـول اهللا ولكـن مل يغـم عليـه مـن شـدة ,بكر تكلم وهـو مـريض

 وعمـر حـرض , وأبو بكر اشتد به املرض ولكـن أغمـي عليـه مـن شـدة املـرض,الوجع
 إن الوجـع قـد اشـتد ,حسبنا كتاب اهللا{ : ولكن عندما أراد أن يتكلم قال عمر,ثننياال

 أما أبو بكر عندما أراد أن يتكلم !!!} استفهموا إن رسول اهللا هيجر:برسول اهللا أو قال
 !»ً إين مل آلكم نصحا: أنه يقول,اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول اهللا «:رقال عم

ً وينفذ حرفيا وال يكرس , أبو بكر يكتب ويقابل ما كتبه بكل احرتام وتقدير: أقول
 إذا أراد أن يكتب مع أن الـذي ص وتقوم االعرتاضات عىل رسول اهللا ,أحد بخاطره

 !الضاللةأراد أن يكتبه رسول اهللا هو األمان من 
                                                 

 ).٢/٨٥(, تاريخ ابن خلدون )٣٧:ص(سرية عمر البن اجلوزي ) ٣/٤٢٩( تاريخ الطربي )١(
 ).١/٢١٣٨(راجع تاريخ الطربي ) ٢(
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 ٥٦٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إنه تعريض لـشخص عمـر أو غـريه وهـو الـصحايب وهـو الـشخص : ربام سيقال
 . وأيب بكرصالثالث يف األفضلية بعد رسول اهللا 

 هذا ما أثبته التاريخ لنا فهل لنا أن نغمض أعيننا عنه مراعاة لكرامة ومنزلة : أقول
 هنمله مـن  أم,ص ومن نعتربهم أفضل الناس بعد رسول اهللا صصحابة رسول اهللا 

ً إال يكـون هـذا بابـا ال !!أجل أن ال نجرح شعور من اعتقد هبم وجعلهم أفضل الناس
نعيــد النظــر يف اعتباراتنــا ونحقــق مــا نحــن عليــه بخطــا علميــة رصــينة وأرواح طالبــة 

 ??للحق
 , ال حاجة لنا بكتابة الكتاب: وقال, فتصدى له عمر بن اخلطاب: أما قولك:الرد

  . إلخ...ن املرض قد اشتد برسول اهللا إ,حسبنا كتاب اهللا
 اسـكت وال تـتكلم : توحي بأنه منعه وقال لـه)تصدى له عمر( كلمة :فأقول لك

 وهـذا يـصف احلـادث وكأنـه هـو الـذي كـان .ومت لكي ال حيـصل عـيل عـىل اخلالفـة
 ويـسكته ص ألن الـذي هيـاجم رسـول اهللا ا كالمك هذه فيه اهتـام لعـيل !!هناك

 فـنحن ,ن يواجهه أحـد املخلـصني لريدعـه عـن هـذا الفعـل األثـيمويتصدى له ال بد أ
 بطـرد عمـر ص وملاذا مل يأمر الرسول !? أين عيل بن أيب طالب لريدعه بالسيف:نقول

 هو رحيم بأمتـه وال يفعـل : فإن قلتم!?فقط ومن معه لكي يسمع املخلصون وحي اهللا
 ;ًم من يمنع وحـي اهللا أبـدا ال يرحصً هو حقا رحيم ولكنه : قلنا لكم,ما ينفر الناس

  .ألنه حجر عثرة فإن عمر كام تزعمون منع وحي اهللا عن األمة
 إن قلـت !!??ص ملاذا طردهم الرسول !?ثم ما ذنب الذين أرادوا كتابة الكتاب

 ولكـن مـصيبة منـع الكتـاب أكـرب مـن : قلنـا لـك, ألنه ال ينبغي التخاصم عند نبـي:يل
 .بالوحي ولو خالفه عمر ومن معه كام تزعمونموضوع التخاصم فالبد من اجلهر 
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 ٥٦٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 سـيكتبه هـو أمـر مل يقلـه ص هـل الـذي كـان رسـول اهللا :وكذلك نحن نـسألكم
k  * : أنكم تكـذبون بقولـه تعـاىل: قلنا لكم,ً نعم أمر مل يقله سابقا: إن قلتم!?ًسابقا

n m l & ]نقـول ,ؤكـده مـرة أخـرى هـو قالـه وأراد أن ي: وإن قلتم]٣:املائـدة 
 أنـتم : نقول لكم, نعم: إن قلتم?? وهل بدون هذا التوكيد سيتحقق ضالل األمة:لكم

 ويعيـد علـيهم , يف أنه أضل عباده بقبض روح رسوله قبـل أن يقـول هلـمQاهتمتم اهللا 
 احلجة تقوم عىل العباد ولو بـدون أن : فإن قلتم.األمر الذي لن حيصل هلم هداية إال به

 بام أن هذا األمر قد حصل يف السابق فلامذا : قلنا لكم, نفس الكالمصالرسول يكرر 
 مـن اإلعـادة ألنـه بـني وشـهد بـبالغ ص يف إراحـة الرسـول اتنكرون عىل عمـر 

 .الرسول السابق وكتاب اهللا موجود فلن نضل بوجودمها بني أيدينا ويف صدورنا
مون أنـه كـان سـيموت بعـد  وأسألك باهللا هل كان الصحابة يعل:ثم إين أقول لك
 !?أن خيرجهم من عنده

 كــذبت ألهنــم لــو كــانوا يعلمــون أنــه ســيموت ملــا : أقــول لــك. نعــم:إن قلــت يل
اضطربوا حتى عمر كان مل يصدق أنه مات وكانت صدمة احلال علـيهم كبـرية كـام هـو 

رن  ألنـه ال جيـوز لـك أن ال تقـا;يف البخاري فـال بـد أن تنقـل لنـا مـن كتبنـا لتلزمنـا بـه
 بام أهنم مل يكونوا يعلمـون أنـه .أحاديثنا بعضها ببعض لكي حتاججنا هبا أما النتاف فال

 فـام العيـب يف أن يؤجـل أمـر الكتـاب إىل أن يـصح ,سيموت ألهنم ال يعلمـون الغيـب
 اسـمعوا منـي ألين سـأرحل ولـن : مل يقـل هلـمص مـع العلـم أنـه .صحال رسـولنا 

 .ًتسمعوا مني بعدها شيئا إال اآلن
 هجـر أو : بعد ما صدموا خـاطره الـرشيف بقـوهلمص فغضب النبي :أما قولك

 . قوموا عني ما أنا فيه خري مما أنتم فيه: وقال هلم,هيجر
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 ٥٦٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إن القـائلني : قلنـا!? هيجـر: أنت كأنك تتهم عمر أنه هـو القائـلً:فأقول لك أوال
 وذكرنـا , اإلسـالمهم من املسلمني اجلدد وليسوا من أهل املعرفة التامة من القـدماء يف

 فهـو كـان لتخاصـمهم ولـيس ص أما غضب الرسول ?كالم ابن حجر فلامذا التمويه
 .ً ولذلك أخرجهم مجيعا ومل يستثن منهم الذين أرادوا كتابة الكتـاب فتنبـه,لكالم عمر

 . قوموا عني ما أنا فيه خري مما أنتم فيه:وهذا بدليل قولك وقال هلم
اجلملة ومل تأتنـا بـرشحها مـن كتبنـا لكـي تقـيم احلجـة ثم أنت مل تأتنا بمرجع هذه 

  .علينا كام تزعم
 ألننـا نقـارن األحاديـث الـصحيحة ;نحن ال نفرس أحاديثنا هبـوى كـالم اخلـصوم

 . ونستنبط الكالم وال نبرت شطره ونتجاهل الكالم املستفيض,بعضها ببعض
 وال ختلـط املراجـع ,ًال بد أن تأتنا بكل حديث حرفيا عىل حدة مـع املرجـع( :تنبيه

 ثـم ال . ال بد من لفظ احلديث ثم تعلق أنـت بعـده.وتأيت باألحاديث عىل نمط كالمك
تنس أن كتب التاريخ ال نأخذ منها إال الصحيح فهل لك بتفصيل تصحيحي لكالمهم 

 !?من علامئنا يف احلديث
 سـرية عمـر البـن اجلـوزي ,٤٢٩ ص ٣جاء يف تاريخ الطـربي جملـد ( :أما قولك

 : اكتـب:ً أن أبا بكر دعـا عـثامن خاليـا فقـال:٨٥ ص ٢ تاريخ ابن خلدون ج ,٣٧ص 
 ثم أغمـي : قال,بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة إىل املسلمني

 وقد اشتد املرض برسـول اهللا ولكـن مل يغـم ...٢١٣٨ ص ١ تاريخ الطربي ج ...عليه
 ,د به املرض ولكـن أغمـي عليـه مـن شـدة املـرض وأبو بكر اشت,عليه من شدة الوجع
 إن , حــسبنا كتــاب اهللا: ولكــن عنــدما أراد أن يــتكلم قــال عمــر,وعمــر حــرض االثنــني

 أمـا أبـو بكـر !!! اسـتفهموه إن رسـول اهللا هيجـر:الوجع قـد اشـتد برسـول اهللا أو قـال
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 ٥٦٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

   :يقـول أنـه , عمـر اسـمعوا وأطيعـوا قـول خليفـة رسـول اهللا:عندما أراد أن يتكلم قال
 ...).إين مل آلكم نصحا

ً وينفذ حرفيا وال يكـرس , أبو بكر يكتب ويقابل ما كتبه بكل احرتام وتقدير:أقول
 إذا أراد أن يكتب مع أن الـذي ص وتقوم االعرتاضات عىل رسول اهللا ,أحد بخاطره

 !!!أراد أن يكتبه رسول اهللا هو األمان من الضاللة
ــأقول لــك ــهص  كــذبت واهللا ألن الرســول:ف ــون ل ــا رســول اهللا  «: كــانوا يقول ي

فأراد أن يقوم ليصيل باملسلمني فأغمي عليه ثـالث مـرات وهـم يـصبون املـاء » الصالة
 ثم أنت كيف تقارن بـني مرجـع ?عليه ثم أمرهم بأن يأمروا أبا بكر أن يصيل باملسلمني

 وكـل ,البخاري يف الصحة عندنا وتقارنه بتاريخ ابن خلدون والـسري وتـاريخ الطـربي
هذه الكتب هي فيها أمور كثرية ال تثبت عندنا وحتى الطربي مل يشرتط صـحة كـل مـا 

فام يكن يف كتايب هذا من خرب ( : وهذا نص كالمه كام هو يف مقدمته,يف كتابه يف التاريخ
ذكرناه عن بعض املاضني مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه مل يعرف له 

 وإنـام أيت ,وال معنى يف احلقيقة فليعلم أنه مل يؤت يف ذلـك مـن قبلنـا ,ًوجها من الصحة
ّ وإنا إنام أدينا ذلك عىل نحو ما أدي إلينا,من قبل بعض ناقليه إلينا ّ()١(. 

 ?فلامذا مل تبني لنا صحة الكالم بنقل كالم أهل احلديث
 وهـذا ال يـستطيع , إن حاالت االحتضار ختتلف من شخص آلخـر:ثم أقول لك

 أمـا اإلغـامء فلـيس ,Qد أن يعلمه عىل وجه فاصل إال العـامل بـأمر الـروح وهـو اهللا أح
 رجع عىل أفضل ممـا كـان ,ً ألن كثريا ممن أغمي عليه ويئس الطب منه;معناه أنه يموت

 ألنـه مثـل الـذي خـرف أو أسـكر ص ال تسمعوا للرسـول : فعمر مل يقل للناس,عليه

                                                 
 ).١/٨( تاريخ الطربي )١(
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 ٥٦٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فلامذا , حسبنا كتاب اهللا: وإنام قال,قام عىل قدميه وكالمه غري مقبول إال إن ,عىل عقله
 !?ًتتهم عمر بكالم قاله غريه من بعض من أسلم حديثا

كثـرة ( : فـإن قلـت, مـن كتابـة الكتـابص من الـذي منـع الرسـول :وأما قولك
 صحيح ولكن من كـان أول معـارض لكتابـة ذلـك الكتـاب : أقول)اللغو واالختالف

 الظـاهر مـن األحاديـث الـواردة أن ??للغـو واالخـتالفومن هو الذي أدى إىل هـذا ا
ــسمني ــسموا إىل ق ــوم انق ــد الرســول :الق ــسم يؤي ــر وحــصل ص ق ــد عم ــسم يؤي  وق

 .االختالف بينهم
 ص وإنـام أراد أن الرسـول , مل يعارض كام ظننت أنتا إن عمر :فأقول لك

وليكتب ما  ,ًمتعب يف هذه اللحظة بسبب املرض واألنفع له أن يأخذ قسطا من الراحة
ًأراده الحقا بعـد أن يـسرتجع عافيتـه قلـيال  ال يعلـم أن الرسـول ا ثـم إن عمـر ??ً

 وال يعلـم أن الـصحابة سـيختلفون بعـد أن يقـول , سيموت بعد هذا األمر بقليلص
 .تلك املقولة

قومـوا عنـي فإنـه ال ينبغـي { :صفالسبب يف عدم الكتابة قد رصح بـه الرسـول 
ً وبينـا مـرارا . قوموا عني فإنه ال ينبغـي رد أمـري: والحظ أنه مل يقل}عندي التخاصم َّ

ً قد طرد الفريقني معا ألنه غضب عىل سلوكهم مجيعاصأنه  ً. 
 ص فلــم طــرد الرســول ,فــإن مل يكــن ســبب طــردهم هــو خــصامهم يف حــرضته

 فلو كان عمر ومن معه خيططون للتأكد ?دوا الكتابةًالفريقني معا ومل يبق معه الذين أرا
 .ً قبل الكتابة لرفضوا اخلروج أيضا كام رفضوا الكتابةصمن موت الرسول 

 فلو كان , يعلم أهنم سيطيعونه لو كرر طلب الكتابة أو أرص عليهاصوالرسول 
 ملـا ً يعتقد أهنم خرجوا عليه عنادا ألمره ومكابرة لـه كـام يـزعم األفـاكونصالرسول 
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 ٥٦٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ولكـنهم فعلـوا وخرجـوا واخلـصام لـيس بيـنهم وبـني ,طمع أن يطيعـوه يف طـرده هلـم
 . وإنام بني بعضهم البعضصالرسول 

ــذي أغــضب الرســول  ــاين صوال ــق الث ــدخل الفري ــه مــن املفــروض أن ال يت  أن
 ألن ;ص فاألوىل عىل الفريـق الثـاين انتظـار كـالم الرسـول .ليعارضوا عمر ومن معه

 هو أعىل وأبـرص صًذي ينكر عىل عمر لو كان ما فعله منكرا ألنه  هو الصالرسول 
 يؤيـد عمـر ص فاملفروض أن يرتكوا الرسول ,ًوأفضل من أنكر منكرا وأمر بمعروف

 .ا مل ينكر عىل عمر ص ولكنه ,أو ينكر عليه
 اسـكت ومـت وأنـت : ويضع يده عىل فيـه ويقـول لـهصوعمر مل خينق الرسول 
 .ملية شغبنامريض وال تفضح خطتنا وع

ً وقد حدث سابقا أهنـم تالحـوا .ًفالسبب هو اخلصام بني الطرفني وليس أمرا آخر
 .)١(ً غاضبا كأنه فقع حب الرمان يف وجهـه مـن الغـضبصيف القدر فخرج الرسول 

 أنـت سـبب :وكذا عندما تالح رجالن يف ليلة القدر رفعها اهللا ومل يقل أحـدهم لآلخـر
ً مبينا سبب رفع الربكة وهو تالحـي فـالن ص قال الرسول رفع بركة لليلة القدر وإنام

 .)٢(صوفالن وخصامهام وعدم انتظار القول الفصل من الرسول 
ً كان مريـضا متعبـا مل يـستطع أن يـسكتهم ويـسكت ص إن الرسول :ثم إن قلت ً

 يــا ســبحان اهللا عنــدما يبــني عمــر أنــه مــريض متعــب :عمـر ويكتــب الكتــاب قلنــا لــك
 إن : وعنـدما يكـون اخلـصام تقولـون..ًأسكته عدوانا وليس رفقـة بـه إن عمر :تقولون

 :ً قد أسكتهم فعال وقال هلـمص أليس هو !!!الرسول مريض ال يستطيع أن يسكتهم
 فلامذا عنـدما حانـت , إذن هم سكتوا وسمعوا مقالته!!??إنه ال ينبغي عند نبي خصام

                                                 
 ).٨٥(سنن ابن ماجه برقم :  انظر)١(
 ).٤٩(اري برقم صحيح البخ:  انظر)٢(
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 ٥٦٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

اذا مل يبني هلم مـن بـاب تبليـغ أمـر  مل?له فرصة التكلم مل يتكلم عىل األقل بام يف الكتاب
عـيل خليفـة ( : ملـاذا مل يقـل ثـالث كلـامت بـدون كتابـة!!??اهللا سواء قبلـوه أم رفـضوه

قومـوا عنـي إنـه ال ينبغـي عنـدي { : ملاذا قال كلامت أكثر من ثالث وهـي!!??)بعدي
عىل أن سبب الطرد هو اخلصام ولـيس قـول عمـر ومـن ً أليس هذا دليال !!??}خصام
 !!??أيده

 ولعل ما نراه اليوم من شتات األمة وفرقتها وانقسامها إىل فـرق :أما قول املبطلني
ًبعضهم يكفر بعضا ويستبيح دماءهم وأمواهلم بسبب عدم كتابة ذلك الكتـاب ليكـون 

ملة اإلسالم وهل بعـد هـذا وثيقة رسمية تسري عليها األمة ومن خالفها فإنه خيرج عن 
 !!الضالل ضالل
k  * : معنــى كالمــك أن الــدين نــاقص وأنــت تكــذب قولــه تعــاىل:فــأقول لــك

n m l & ]ألـيس يف كـامل ديننـا عـصمة لنـا عـن الـضالل بـرشط !?]٣:املائدة 
  !!??التمسك به

 األحكـام أو  هو ليس ضالل يف العقيـدة أوصإن الضالل الذي خالفه الرسول 
 أن يطمع يف اخلالفة طـامع يفـرق كلمـة املـسلمني فـأراد أن ص وإنام كان خوفه ,غريه

 وأنتم إذا كنتم حتاجونا بـام يف البخـاري وبـام عنـدنا . مكاتبةايثبت األمر أليب بكر 
 ألن الـرشيعة تـصدق ;فيجب عليكم أن تنظروا لبقية الروايات التي تؤيد هـذه الروايـة

 ألن علامءنـا يفـرسون ;ًال جيوز لك أن تبرت أمرا وتتعامى عـن أمـر آخـر و,ًبعضها بعضا
 وكتـاب فـتح البـاري هـو خـري مثـال عـىل ذلـك ,احلديث بأحاديث أخرى تزيل إهبامـه

 .ًفنحن نذكر مع هذه الرواية أيضا ألن الكل من عندنا
 } إلـخ..ًادعي يل أخاك أكتب ألبيك كتابا{ : لعائشةصفهنا نذكر قول الرسول 
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 ٥٦٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بمعنـاه وكـذلك }يـأبى اهللا واملـسلمون إال أبـا بكـر{ : وقـالصبمعناه ثـم غـري رايـة 
 . أنه أراد أن يكتب أليب بكر: عن الكتاب فقالتلعندما سألوا عائشة 

 ألن اجلميـع ;وهو أن اخلليفة أصبح بعـده أبـو بكـر صوقد تم ما أراده الرسول 
 .امن الصحابة يعلم قدر الصديق 

واملنهج العلمي الرصني والطريق القويم أخذ الـدين كلـه ومجـع النـصوص كلهـا 
 وكـي ال نكـون مـن الـذين يف ,كي يفرس املجمل باملبني واملطلق باملقيد والعام باخلـاص

بتغـاء الفتنـة أو مـن الـذين يؤمنـون بـبعض الكتـاب قلوهبم زيغ املتبعني ملـا تـشابه منـه ا
 .ويكفرون ببعض
إن الرزيـة كـل الرزيـة مـا { ):ا( ومما يؤيد هـذا قـول ابـن عبـاس :وأما قولك

 بـل إن يف بعـض ألفـاظ } وبـني أن يكتـب هلـم ذلـك الكتـابصحال بني رسول اهللا 
 كـام يف صـحيح ,)١(}إنه عنـدما يـذكر ذلـك كانـت دموعـه ختـضب احلـصباء{احلديث 

 بحيـث اشـتهرت هـذه احلادثـة عنـد , باب جوائز الوفد,البخاري كتاب اجلهاد والسري
 . يوم اخلميساملسلمني برزية
 هل تظن أننا نقدم ابـن عبـاس عـىل !?!? هال نظرت يف رشح احلديث:فأقول لك

 فإن اختلفوا فيقـدم , صحيح أن الصحابة كلهم عدول ولكن هم طبقات?يعمر 
 ال سـيام إن أقـره عـىل فعلـه ومل ينكـر عليـه مـن ال ينطـق عـن ,األعلم عىل من هو دونـه

 .اهلوى إن هو إال وحي يوحى
 قد صإن الروايات التي كانت تذكر أن أول من تصدى للرسول ( :كموأما قول

 والتي جـاءت } قد غلب عليه الوجعصإن النبي { :أخرجها البخاري ومسلم بلفظ

                                                 
 ).٣٠٥٣( صحيح البخاري برقم )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٧٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 نسبوا القـول لقائـل بـدون ذكـر اسـمه ولكـن } استفهموه? ما له هجر:فقالوا{ :بلفظ
 ألهنا تذكر أن ; فمراجعة األحاديث حول احلادثة تظهر أن القائل هو عمر,هذا ال ينفع

 .أول من تصدى له هو عمر ومل تذكر غريه
 أنت تدعي أن هناك عصابة حرفت احلقـائق وأبـدلت !!! يا سبحان اهللا:أقول لك

 لو كان كالمك هذا : أقول لك!!مع ليخفون أن القائل هو عمرصيغة املفرد بصيغة اجل
ًحقا فهل فـات هـذه العـصابة أن ختفـي أيـضا لفظـة عمـر وجتعلـه بـصيغة اجلمـع أيـضا  ً ً

 . غلب عليه الوجع: قالوا...وتقول بدل قال عمر
هو عمر ألهنا تذكر أن أول من تصدى لـه هـو ,  أهجر:وأما زعمك أن قائل كلمة

 .ريهعمر ومل تذكر غ
ثــم ألــيس جيــب أن ,  هــذه دعــوى تفتقــر إىل دليــل وال دليــل عليهــا:فــأقول لــك

 . وال حاجة لنا الجتهاداتك العقيمة,ًحتاججنا بام جتده يف كتبنا حرفيا
 ).أهجر(ً ال ختتلف كثريا عن )غلب عليه الوجع( ثم إن كلمة :أما قولك
ض أن تنقـل لنـا  ألـيس مـن املفـرو? ومـن قـال لـك أنـه ال فـرق بيـنهام:فأقول لك

 أم هـذا اجتهـاد منـك مل ?شواهد من القواميس وكالم العـرب لتثبـت لنـا زعمـك هـذا
 !?يسبق إليه أحد كام عودتنا

إن  «: ومنعـه مـن كتابـة الكتـاب وقـالص إن عمر تصدى للرسـول :وأما قولك
 واضح أنـه يقـصد ,» قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب اهللاصالنبي 

 . يكفينا كتاب اهللا,اجة لنا بالكتابأنه ال ح
 الرسـول صـىل الـه : إن قلت?ً ساكتا عن احلقص هل تعترب الرسول :فأقول لك

عليه وسلم ال يستطيع أن حيرك شـفتيه ألنـه مـريض ومتعـب ال يـستطيع أن ينكـر عـىل 
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 ٥٧١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وكيـف اسـتطاع أن ?! إذن كيف سيـستطيع أن يـأمر ويـتكلم بالكتابـة:عمر فأقول لك
 صً إن كـان قـادرا عـىل الكـالم !?) إلـخ...قوموا عنـي( :نده وقال هلميطردهم من ع

 . ولكنه مل يفعلافهو قادر عىل اإلنكار عىل عمر 
 حـدثنا موسـى )باقي مسند املكثـرين( ورد يف مسند أمحد بن حنبل :وقال أحدهم

 أن النبي صىل اللهم عليه وسلم دعـا{بن داود حدثنا ابن هليعة عن أيب الزبري عن جابر 
 فخـالف عليهـا عمـر بـن : قـال.ًعند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابـا ال يـضلون بعـده

 .)١(}اخلطاب حتى رفضها
يقولون بذلك ويعرتفون بـأن النبـي كـان يريـد أن يكتـب ًاذا فاهل السنة واجلامعة 

 . الصحايب عمر بن اخلطاب:وصية فمنع من قبل
 .ً انقل لنا التصحيح هلذا احلديث لتكون مناقشا عىل بينة:فأقول لك

 ال يعنـي هـذا احلـديث أن عمـر : وبدون أن تقـول لنـا التفـصيل فـأقول لـك:ًثانيا
ر وقت كتابة هذا الكتاب وهـو يف وقـت  رفض مدلول الكتاب وإنام رفض اختياا

فـأقول » دعا عنـد مـرض موتـه «: قالاً أن جابرا : أما قولك.صمرض الرسول 
 . كان يف مرض موتهص مل يكن يعلم ال هو وال عمر أن الرسول ا جابر :لك

 ألن العامل باألعامر هـو اهللا وحـده والرسـول ;صفهو مل يقول ذلك إال بعد موته 
 .سيموت ومل يسمعوا الكتاب إال اآلن مل يقل هلم أنه ص

 ,فهناك ما يمسى بفقه احلديث ومقارنته وليس بالرشوح املنكوسة حسب األهواء
  .فاإلنصاف مرغوب والتجرد للحق مطلوب

هـل هـي جـائزة يف »  حـسبنا كتـاب اهللا,غلب عليه الوجع «مقولة( :وقال أحدهم
                                                 

 ).١٤٧٦٨( مسند أمحد برقم )١(
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 ٥٧٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

تربيـر لعمـر بـن اخلطـاب بأنـه  ثـم أن حماولـة ال, وتليق بمقامه العظـيم^حق الرسول 
 , أن يؤجـل الكتـاب حلـني آخـر− كـام يـدعي املـربرون عنـه − وأراد )راحة النبي(يريد 

» حسبنا كتاب اهللا «:ثم ماذا قال» غلب عليه الوجع «:فذلك غري صحيح ألن عمر قال
 : فقـول عمـر!)ألن عمر ال يعلـم الغيـب( انتظروا لغد أو بعد غد حتى يشفى :ومل يقل

ً طبعـا ال !)فهل جيوز ترك النبي ورفض أوامره وخمالفته(أمر خطري » ا كتاب اهللاحسبن«
 .»!حسبنا كتاب اهللا «: فلو كان األمر رمحة بالنبي ملا قال,يقول بذلك مسلم

وحماولـــة إقحـــام أمـــري املـــؤمنني عـــيل بـــن أيب طالـــب يف القـــصة هتـــرب رصيـــح 
 بل يصل األمـر ,تي تدين عمر ويعد حماولة للهرب والتهرب من احلقيقة ال,ومستغرب

 فليس دفاعـك عـن عمـر يـدعوك ,إىل كون القائل بذلك أنه من النواصب والعياذ باهللا
 }حربـك حـريب وسـلمك سـلمي{ : ألن الرسول يقول لعـيل)ع(ألن تتهجم عىل عيل 

 .ًوقال فيه أقواال تسكت النواصب وترد كيدهم يف نحورهم
 أوال أنـه : يف ابـن عبـاسص فهـاك أقـوال النبـي ,ا تقديم عمر عىل ابن عبـاسأم

 ,)٢(}اللهـم علمـه احلكمـة{ ,)١(} وعلمـه التأويـل,اللهم فقه يف الـدين{, )حرب األمة(
 كـان ابـن عبـاس ,}اللهم فقهـه يف الـدين وانتـرش منـه{ ,)٣(}نعم ترمجان القرآن أنت{

 .يسمى البحر لكثرة علمه
 حدثنا إبراهيم أخربنا هشام عن ابن جريج سمعت عبـد اهللا بـن :ورد يف البخاري

أخاه أبا بكر بن أيب مليكة حيـدث عـن وسمعت { :أيب مليكة حيدث عن ابن عباس قال
ً قال عمر ريض اللهم عنهم يوما ألصحاب النبي صىل اللهـم عليـه :عبيد بن عمري قال

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).٢/٣٦٥( الطبقات الكربى )٢(
 ).١١١٠٨) (١١/٨٠( رواه الطرباين يف املعجم الكبري )٣(
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 ٥٧٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــة نزلــت :وســلم ــرون هــذه اآلي ــيم ت  ]٢٦٦:البقــرة[ & ^ _ ` c b a * ف
 يف نفـيس :عبـاس فقال ابن . قولوا نعلم أو ال نعلم: فغضب عمر فقال. اهللا أعلم:قالوا

 : قـال ابـن عبـاس.ُ يا ابن أخي قل وال حتقر نفـسك:منها يشء يا أمري املؤمنني قال عمر
 لرجـل : قـال عمـر. لعمـل: قـال ابـن عبـاس? أي عمـل: قال عمر.ًرضبت مثال لعمل

ــي يعمــل بطاعــة اهللا  ــى أغــرق Qغن ــشيطان فعمــل باملعــايص حت ــه ال ــم بعــث اهللا ل  ث
 .)١(}أعامله

وله من العلم والفضل ما مل ينله عمر وتكفيك قصة عمر وعامر يف التيمم والكثري 
 فاذا أردت أن نبني لك فضائل ابن عباس عـىل أيب حفـص ألرينـاك الكثـري فـال ,الكثري
 ).تعجل

 ولكـن !!! أنت تقول أن القائل لكلمة هيجـر هـو عمـر ودليلـك روايـة أمحـد:الرد
 !ًكلمة هيجر أصالاحلديث ليس فيه 
هل هي جـائزة يف حـق »  حسبنا كتاب اهللا,غلب عليه الوجع «:مقولة( :أما قولك

 ). وتليق بمقامه العظيمصالرسول 
 هل أنت تفهـم ? برش يغلبه الوجع كام يغلب غريهص أليس الرسول :فأقول لك
راد  عنـدما أص أمل حيدث أن غلبه الوجع من قبل أكثر حتى غيش عليه ?ًالكالم أصال

ً إذا كنت أنت ال جتيز عليه غلبة الوجع لكان لزاما عليك أن تقول ?أن يصيل باملسلمني
 فــإن كــان , ألن املــوت أعــىل مــن جمــرد غلبــة الوجــعصأن املــوت مل يغلــب الرســول 

ًمعصوما من ذاك الوجع يف مرضة فعصمته من املـوت أوىل ألن املـوت أعـىل مـن جمـرد 
  .غلبة الوجع

                                                 
 ).٤٥٣٨( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٥٧٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

  . إلخ..عباس حرب هذه األمةوأما قولك أن ابن 
 هـل أنـت بكالمـك هـذا ? وما املشكلة يف أن يكـون عمـر أفـضل منـه:فأقول لك

  . بالطبع ال?!تعترب أن ابن عباس أعلم من كل أئمتكم
 ? أليس هو بـرش?أما حديث التيمم فام العيب يف عمر إن جهل هذا األمر أو نسيه

 ?الكالمثم هل أنتم تعتقدون أن ابن عباس معصوم هبذا 
 .}حربك حريب وسلمك سلمي{أما نقلك 
 ص قـال رسـول اهللا , وسـأرحيك بروايـة أعـم. املصدر مع التصحيح:فأقول لك

لكن اخلرب  و}أنا سلم ملن ساملتم وحرب ملن حاربتم{ :لعيل وفاطمة واحلسن واحلسني
 وهـو ضـعيف كـام حكـم )١(الذي ال يسعدك يا هذا هو أن هذا احلديث رواه ابن ماجـه

 : وقـال األلبـاين, حديث غريب: وقال)٢( وكذلك رواه الرتمذي,عليه املحدث األلباين
 .ضعيف

 ! فباهللا عليك ماذا يعني, أن النبي ليهجر: قول عمر:أما قولك
 ? أن القائل هو عمرًأليس من املتعني عليك أن تثبت أوال

 . ليس هناك قرينة واحدة تدل عىل أن عمر رفض الوقت:وأما قولك
 أي أنـه }إن رسول اهللا غلبه الوجـع{ : قال هذه القرينةا إن عمر :فأقول لك

وهـو مـريض  أما ,لو مل يغلبه الوجع وكان يف صحته وعافيته لبادرنا لكالمه بام ال يتعبه
ّ ثم إن الدين قـد كملـه , ألن املرض عليه شديد اآلن;اآلن فال بأس من أن ننتظر عافيته

ً لن يقـول شـيئا جديـدا يزيـد بـه عـىل الـدين وإنـام ص وهذا يعني أن الرسول ,Qاهللا  ً
 .}حسبنا كتاب اهللا{ :ًسيكرر ما قاله سابقا من باب الوصية ولذلك قول عمر حق

                                                 
 ).١٤٥( سنن ابن ماجه برقم )١(
 .)٣٨٧٠( جامع الرتمذي برقم )٢(
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 ٥٧٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إذا تكلم النبي هل جيوز ألحد أن يـرد عليـه ويعلمـه بالوقـت املناسـب :أما قولك
 .للكالم

[ ^  * : بل يشري عليه وال يعلمه ويرد عليـه كـام يف قولـه تعـاىل:فأقول لك

 ففي كتابة رشوط صلح احلديبيـة طلـب املـرشكون مـن الرسـول ]١٥٩:آل عمـران[ & `_
 وأمـر عـيل بـن أيب صأن يمسح كلمـة رسـول اهللا مـن الكتـاب فوافـق الرسـول  ص

 فهل هذا يعنـي عنـدكم . هذا األمراطالب أن يمسح كلمة رسول اهللا فرفض عيل 
 ولكن املالحظ هنا أن الرسول ? وما جيب أن يفعلهص رد أمر الرسول اًأن عليا 
 .ام عيل  أرص عىل رأيه يف مسح كلمة رسول اهللا ومل يلتفت لكالص

ــه ومل يقــل أخرجــوا صولكــن الرســول  ــل موت ــاب قب ــة الكت  مل يــرص عــىل كتاب
 ولنكتـب الكتـاب بـالقوة ولنرفـع ,املعرتضني وليبقى املوافقون فقط عىل كتابة الكتاب

السيوف يف وجوه الكفرة املعاندين ألمري وننـاجزهم بالـسيوف كـام ناجزنـا أبـا جهـل 
 حاربوا عمر واكتبوا الكتـاب ألنكـم اآلن أكثـر  واآلن,من قبل وأنتم قلة وهم كثريون

 .من ذي قبل وأنا معكم وهم ليس معهم إال املنافق عمر
 ال جيامـل عمـر وأصـحابه ص وهو مما يـدل عـىل أن الرسـول , هذا كله مل حيدث

 يف بدايـة دعوتـه وكـل حياتـه ال جيامـل ص فهل من املعقول أن الرسـول .ألنه أمر اهللا
ً أمر اهللا قوال وعمال كام أرص من قبل عىل قطع يد املخزومية التي ًأحدا ويرص عىل تبليغ ً

 وهـل مـن املعقـول يف آخـر حياتـه ,)١(ارسقت ومل يقبل فيها شفاعة أسامة بن زيد 
يسكت وال يرص وال يـأمر املؤيـدين لـه باسـتعامل القـوة لتبليـغ إمكانيـة حـصول كتابـة 

 !?الكتاب
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
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 ٥٧٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًلة عىل أن النبي ال ينطق إال حقا يف مجيـع  وردت األحاديث الكثرية الدا:أما قولك
O N M L K  R Q P * واآليـة الكريمـة تفهمـك ذلـك ,األوقات والظـروف

U T S & ]٤−٣:النجم[. 
 عيل بـن أيب طالـب بمـسح كلمـة رسـول ^ وهل عندما أمر الرسول :فأقول لك

 ? نطق باهلوىاهللا من كتاب صلح احلديبية هل كان هذا األمر هو مما
نـدب ( : ال خيـرج أن يكـون أحـد هـذه األقـسامصولكن اعلم أن أمر الرسـول 

 وهـذا نعلمـه مـن عـدم إرصار ,ً فإن كـان نـدبا فـال يلـزم فعلـه)واستحباب أو وجوب
ً بريرة التي فارقت زوجها مغيثـا ص عىل حصول األمر كام أمر الرسول صالرسول 

 هل هذا أمـر أم :صد إليه فسألت الرسول ًالذي بقي رقيقا عندما أعتقت هي أن تعو
 .)١( فبني هلا أنه ختيري فاختارت عدم العودة لزوجها رغم بكائه يف طلب إعادهتا?ختيري

 ص بقطـع يـد املخزوميـة فإنـه صأما الذي عىل الوجـوب فهـو كـأمر الرسـول 
 بعـد هـذا .أرص عىل القطع رغم شدة التوسطات والتلميحات مـنهم عـىل عـدم القطـع

 .ار علموا أن األمر ال وساطة فيه وال تبديل فيهاإلرص
 مع أنـه قـد وقـع يف ? من أين يثبت أن قائل هذا القول عمر:ردود أخرى يف الباب

 فـإن النبـي ال , عـىل طريـق اإلنكـار)اسـتفهموه( بـصيغة اجلمـع )قالوا(أكثر الروايات 
ع صـدور هـذه  ما خطـأ قـط بـل كـان يمتنـصيتكلم باهلذيان البتة وكانوا يعلمون أنه 

 & ~z y x w v u t } | { * : لقولـه تعـاىلصالصنعة منـه 
 . فاسألوه: ولذا قالوا]٤٨:العنكبوت[

 وهـو عـىل ,وحتقيق ذلك أن اهلجر يف اللغة هو اخـتالط الكـالم بوجـه غـري مفهـم
                                                 

 ).٥٢٨٣(صحيح البخاري برقم :  انظر)١(
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 ٥٧٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

لـصوت  وهو عدم تبيـني الكـالم لبحـة ا‡ قسم ال نزاع يف عروضه لألنبياء :قسمني
 وقد ثبت بإمجـاع أهـل الـسري ,وغلبة اليبس باحلرارة عىل اللسان كام يف احلميات احلارة

  .ص كانت بحة الصوت عارضة له يف مرض موته صأن نبينا 
والقــسم اآلخــر جريــان الكــالم غــري املنــتظم أو املخــالف للمقــصود عــىل اللــسان 

ًذا القسم وإن كان ناشـئا  وه.بسبب الغشى العارض بسبب احلميات املحرقة يف األكثر
 فجـوزه ,من العـوارض البدنيـة ولكـن قـد اختلـف العلـامء يف جـواز عروضـه لألنبيـاء

 , فلعل القائل بذلك القول أراد القـسم األول, ومنعه آخرون,ًبعضهم قياسا عىل النوم
 فلعلنا مل نفهم كالمه بسبب وجود الـضعف يف صيعنى أن هذا الكالم خالف عادته 

  .إشكالناطقته فال 
ً إن بعض الصحابة بقيادة عمر ارتكبوا خطأ جسيام بحق النبـي :رد آخر عىل القول

  : حتى طردهمص
 ,سنذكر ههنا نص احلديث كام ورد يف املصادر احلديثيـة ال كـام أوردهـا املخـالفون

وذلك لكي يتبني للقارئ الكريم ما وقع فيه هؤالء من جمانبة للحق والـصواب يف هـذا 
 .يماملطلب العظ

 ويف البيـت رجـال فـيهم صملا حـرض رسـول اهللا { : قالب عن ابن عباس −
ًهلـم أكتـب لكـم كتابـا ال تـضلون بعـده «:صعمر بن اخلطـاب فقـال النبـي   فقـال ,»َّ

 . حـسبنا كتـاب اهللا. قـد غلـب عليـه الوجـع وعنـدكم القـرآنص إن رسول اهللا :عمر
 ص يكتـب لكـم رسـول اهللا ّ قربـوا: فمنهم من يقول;فاختلف أهل البيت فاختصموا

ّ فلام أكثروا اللغو واالخـتالف قـال ; ومنهم من يقول ما قال عمر,ًكتابا لن تضلوا بعده
 إن الرزية كـل الرزيـة : فكان يقول ابن عباس: قال عبيد اهللا.»قوموا «:صرسول اهللا 
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 ٥٧٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(}ما حال بني رسول اهللا وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب الختالفهم ولغطهم
دعـوين فالـذي أنـا { : عندما كثر عنده اللغـطص ويف رواية عند البخاري قال −

 أخرجـوا املـرشكني مـن جزيـرة : وأوىص عنـد موتـه بـثالث,فيه خري مما تـدعونني إليـه
  .)٢(} ونسيت الثالثة: قال الراوي. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم,العرب
 ? مـا لـه أهجـر:وال ينبغي عند نبـي تنـازع فقـالوا{ : ويف رواية أخرى للبخاري−

 .} ذروين فالذي أنا فيه خري مما تدعونني إليه: فقال.استفهموه
 إن رسول اهللا وجع بعض الرجـال دون : ويف رواية أخرى للبخاري أن من قال−

  وفيها أن طائفة مـن أهـل البيـت كانـت مـع عمـر يف روايـة جـاء;نسبة هذا القول لعمر
ًهلموا أكتب لكم كتابـا  «:ص ويف البيت رجال فقال صملا حرض رسول اهللا { :فيها ّ

 , قد غلبه الوجـع وعنـدكم القـرآنص إن رسول اهللا : فقال بعضهم.»ال تضلون بعده
 قربوا يكتب لكم : فمنهم من يقول, فاختلف أهل البيت واختصموا.حسبنا كتاب اهللا

 فلـام أكثـروا اللغـو واالخـتالف قـال . غري ذلك ومنهم من يقول,ًكتابا ال تضلون بعده
 . احلديث)٣(}... قوموا:صرسول اهللا 

ــة عنــد احلــاكم يف املــستدرك− ــدواة { :صقــال رســول اهللا ( : ويف رواي ائتــوين ب
ًوكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا يـأبى  «: ثم أقبل علينا فقـال, ثم والنا قفاه.ً

  .)٤(}با بكراهللا واملؤمنون إال أ
ً كتــب شــيئا مــن ذلــك الكتــاب والــذي يتــضمن صوهــذا حيتمــل أن رســول اهللا 

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 . سبق خترجيه)٢(
 . سبق خترجيه)٣(
 ).٦٠١٦) (٣/٥٤٢( مستدرك احلاكم )٤(
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 ٥٧٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .استخالف أيب بكر
 مــا شــأنه :قــالوا{ :مــة هجــر بــصيغة الــسؤالجــاءت كل» البيهقــي « ويف روايــة−
 دعوين فالذي أنـا فيـه خـري ممـا تـدعونني : قال. فذهبوا يفدون عليه. استفهموه?أهجر
 .}إليه

وكـذا عنـد .)١(} إن نبـي اهللا ليهجـر:ان عنـدهفقال بعض مـن كـ{ : ويف رواية له−
 .}… ما شأنه أهجر:فقالوا{ :وعند اإلمام أمحد بصيغة.الطربي
ًائتوين أكتب لكم كتابـا لـن { :فقال( ويف مسند احلميدي من حديث ابن عباس −
ــض ــدات ــده أب ــازع,ًلوا بع ــي تن ــد نب ــي عن ــازعوا وال ينبغ ــالوا. فتن ــأنه أهجــر : فق ــا ش  م

 .)٢(}…استفهموه
اشتد { :ث ابن عباس من حدي)وجع( وال )هجر( وعند أيب يعىل من غري لفظة −

 فتنـازعوا وال .ً ائتوين أكتـب لكـم كتابـا ال تـضلون بعـده: وجعه فقالصبرسول اهللا 
 أمـرهم : قـال. فـام أنـا فيـه خـري ممـا تـسألون عنـه, دعـوين: فقـال.ينبغي عند نبي تنـازع

 .)٣(}بثالث
 :ما نستخلصه من جمموع هذه الروايات ما ييل

ــه يف احلــديث .١  مل تنــسب إىل عمــر بــن −أي هــذى−» هجــر رســول اهللا «:قول
يف غريمها من كتـب أهـل الـسنة كـام يـدعي اخلطاب يف أي رواية ال يف الصحيحني وال 

فوجـدهتا مثبتـة ( : وكام يدعي بعض الكتاب األمينني يف نقلهم حيـث يقولـون,البعض

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).٥٢٦( مسند احلميدي برقم )٢(
 ).٢٤٠٩( مسند أيب يعىل برقم )٣(
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 ٥٨٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 نعم هـي مثبتـة يف الـصحيحني لكـن ال بلفـظ هجـر عـن سـيدنا عمـر ).يف الصحيحني
 وإنـام نـسبت لـبعض ? فـامذا يـسمى هـذا يف عـرف أهـل العلـم,الذي هـو حمـل الكـالم

 .ارضين كام يف رواية الشيخنيالرجال احل
ــة  .٢ ــاض رواي ــسيوطي والقــايض عي ــووي وال ــام الن واألصــح كــام يقــول اإلم

 هـل : أي,صً باهلمز أي باالستفهام اعرتاضا عىل من رفض الكتابة للرسول )أهجر(
  ?يمكن أن هيذي حتى متنعوا عنه أن حترضوا دواة ليكتب لنا الكتاب

  ايـــات األخـــرى كانـــت خطـــأ وإن صـــحت الرو( :/وقـــال اإلمـــام النـــووي 
   قاهلــا بغــري حتقيــق بــل ملــا أصــابه مــن احلــرية والدهــشة لعظــيم مــا شــاهده ,مــن قائلهــا
ــه وعظــيم املــصاب وخــوف الفــتن صمــن النبــي  ــة عــىل وفات  مــن هــذه احلــال الدال

 .اهـ)١()والضالل بعده
ٍولك أن تقارن بني موقف أهل السنة من هذه الروايات وحماولة محلها عـىل معـان 

 وموقف هؤالء الطـاعنني الـذين شـنعوا عـىل الـصحابة ,صليق بصحابة رسول اهللا ت
  .ّوطعنوا عليهم وقولوهم ما مل يثبت أهنم قالوه

 معنـاه أن الرسـول ,عند البخـاري ومـسلم» إنه غلب عليه الوجع «: قول عمر.٢
 ويطيـل مرضـه وال ص تعب والكتاب الذي سيكتبه سيطول ويؤذي رسول اهللا ص

 فـإن اهللا ال يقبـضه قبـل , فـسيكتبه عنـدما يـصح مـن وعكتـه,نؤذي رسول اهللانريد أن 
 .إكامل الرسالة

 بدليل عدم تـصديقه خلـرب وفاتـه عنـدما صوعمر مل يكن يتوهم وفاة رسول اهللا 
 لــئال يتــأذى ألن الكتابــة ص فعــدم كتابــة ذلــك كــان شــفقة برســول اهللا ,أعلــن عنهــا

                                                 
 ).١١/٩٣( رشح النووي عىل صحيح مسلم )١(
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 ٥٨١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .ستطول
 ليس فيه منقصة له عليه صمن عمر لرسول اهللا وال خيفى أن إثبات لفظ الوجع 

  .الصالة والسالم
أهــل  « فالروايــات كــام مــر ذكــرت,إن رفــض الكتابــة مل يكــن مــن عمــر وحــده.٣
 وهو شامل لكل من حرض يف البيت كـام ذكـر يف الـصحيحني .»بعض القوم «و» البيت
 . ومحله عىل عمر دون غريه حتكم ظاهر,وغريه
 ;السالم مل يكن عىل وجه الوجوب وإنام عـىل وجـه النـدب أمره عليه الصالة و.٤

َكام بني اإلمام املازري والقرطبي ذلـك لقـرائن فهمهـا بعـض الـصحابة الـذين رفـضوا  ِ َ
َ فحملها من منع الكتابة عىل الندب كـام محلـوا ; بينام ظن الباقون إهنا للوجوب,(الكتابة َ َ

 فكرهوا أن يكلفوه وهـو .)١(}ةال يصلني أحدكم العرص إال يف بني قريظ{ :×قوله 
ــه تعــاىل ــة مــع استحــضار قول  .]٣٨:األنعــام[ & u t s r q pv * :يف تلــك احلال

والذي يدل عىل أن أمره كان للنـدب عـدم إنكـاره عليـه الـصالة والـسالم ملـن خـالف 
ًبي ال يقر خمالفة الواجب إمجاعا واتفاقا ألن الن;أمره ً وبقاؤه حيا أربعة أيـام بعـد ذلـك ,ً

 .دون أن يكتب كام نص عىل ذلك اإلمام البخاري
ًولو كان أمره واجبا واهللا أمره بالكتابة ملا توانى حلظة عن الكتابة ولعاد إىل الطلب 

سيدنا عـيل يف صـلح احلديبيـة  وهذا موافق ملا فهمه . وهو املأمور بتبليغ ما أمر به,ًمرارا
عـىل تقـديم  « بمحي كلمة رسول اهللا فلم يفعل ذلك سيدنا عيل حلملهصعندما أمره 

 .كام ذكره أهل السنة» األدب عىل االمتثال
 عندما رفـض املـرشكون :وإليك الفقرة من احلديث كام رواها أهل السنة والشيعة

                                                 
 .ق خترجيه سب)١(
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 ٥٨٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً لو كنت رسـوال ;ب حممد رسول اهللا ال تكت:فقال املرشكون{ :»حممد رسول اهللا «كتابة
 .)١(} فمحاه رسول اهللا بيده. ما أنا بالذي أحماه: فقال عيل. احمه: فقال لعيل.مل نقاتلك
 فقـال أمـري .امح يـا عـيل واكتـب حممـد بـن عبـد اهللا{ :يف كتب الشيعة مثل ذلكو

 .)٢(}ً ما أحمو اسمك من النبوة أبدا فمحاه رسول اهللا بيده:×املؤمنني 
دعوين فالذي أنـا فيـه خـري ممـا تـدعوين { : أنه عليه الصالة والسالم عندما قال.٥
 اتركـوين ألتفكـر وأذكـر ريب : وإنـام معنـاه,ً ليس إنكارا عـىل مـن رفـض الكتابـة,}إليه

 .داد للقائه أفضل من اللجاج فمراقبة اهللا تعاىل واالستع.وأمحده خري من هذا اللجاج
 أنه عليه الصالة والسالم كام يف الصحيحني أوىص قبل موته وصـيته املـشهورة .٦

 مما يـدل .بإخراج املرشكني من جزيرة العرب وإجازة الوفد والثالثة التي نسيها الراوي
  .عىل نسخ أمر اهللا له بالكتابة وإال لكتب كام أمىل وصيته

أكتـب { :ًئا من هذا الكتاب كام ذكر احلـاكم يف املـستدرك ربام أمىل شيص أنه .٧
ًلكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا  يـأبى اهللا واملؤمنـون : ثم أقبل علينا فقـال; ثم والنا قفاه,ً

 وقد عرفنا الكتـاب , فكان باستطاعته أن يكمل اإلمالء; ومل يمل غري ذلك}إال أبا بكر
 .ومضمونه فجعل االستخالف أليب بكر دون غريه

 فقـد اتفـق علـامء املتكلمـني يف اوأما كالم عمر ( :/ قال اإلمام النووي .٨
يكتـب  ألنـه خـيش أن ;رشح احلديث عىل أنه من دالئل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره

ــة عليهــاص  ألهنــا منــصوصة ال جمــال ,ً أمــورا ربــام عجــزوا عنهــا واســتحقوا العقوب
 & u t s r q pv * : لقوله تعاىل. حسبنا كتاب اهللا: فقال عمر;لالجتهاد فيها

تعاىل أكمـل  فعلم أن اهللا ]٣:املائـدة[ & n m l k * : وقوله تعاىل,]٣٨:األنعام[
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
 ).٨/٤٣٧( مستدرك الوسائل )٢(
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 ٥٨٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١()دينه فأمن الضالل عىل األمة
 , من أصول دينهم− أن يكتب ما ال يستغنون عنه ص لو كان مراد رسول اهللا .٩

 مل يرتكـه الخـتالفهم وال −كام يدعي الشيعة بأن اإلمامـة إنـام هـي املـصححة للتكليـف
 iq p o n m l k jr w v u t s * :لغــــريه لقولــــه تعــــاىل

xy} | { z ~ & ]وقولــه تعــاىل,]٦٧:ائــدةامل : *  ª © ¨
 مل يرتك ذلك ملخالفـة مـن ص وهو .]٣٩:األحزاب[ & ³» ¬ ® ¯ ° ± ²

 . فبأوىل أن ال يرتكه ههنا,خالفه من املرشكني واليهود ومعاداة من عاداه
 ألن ذلـك ممـا ,أمر بتبليغهً أن يكتم شيئا مما صثم قبل ذلك وبعده ال يتصور منه 

  .ّيستحيل يف حقه كام هو مبني يف عقائد أهل السنة كأصل من أصول دينهم
 إن قول عمر كان لتحـصيل األمـة فـضيلة االجتهـاد ولـئال يـسد هـذا البـاب .١٠

 . احلديث}...إذا اجتهد احلاكم{ : بقولهصّالذي أصله هلم النبي 
 ولـيس , أمره عليه الصالة والسالم لصحابته بالكتابـة أمـر اجتهـادي منـه إن.١١

ً ويدل عىل ذلك أن عمر اجتهـد سـابقا خمالفـا للحكـم الظـاهر عـن ,ًتبليغا من اهللا تعاىل ً
 ونزل القرآن بموافقته فظن عمر أن هذا املقام كتلك املقامـات بأنـه أمـر ,صالرسول 

 ال أمـر ,ملقاصـد واألصـول العامـة للـدين يرجـع فيـه إىل ا,صاجتهادي من الرسول 
 مل ينكر عليـه عـدم كتابـة ذلـك فـدل عـىل أن ص والرسول .منصوص عليه مقطوع به

 . بالسكوت×األمر كام ظن عمر بدليل إقراره 
رد عىل مـن نازعـه » حسبنا كتاب اهللا «:وقول عمر( :/ قال اإلمام النووي .١٢

                                                 
 ).١١/٩٠( رشح النووي عىل صحيح مسلم )١(
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 ٥٨٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 . اهـ)١( )صال عىل أمر النبي 
ــه ,ايــف لكــالم عمــر وهــذا محــل لط ــا أن مهابت ــه يف قلــوب × مل  وإجالل

 عـىل أن كـالم عمـر إذا تـصورناه قيـل بلطـف ,الصحابة كانت أكرب من أن يواجه بالرد
 وكالم النووي أن عمر قد جادله بعض الصحابة ,ً فليس فيه ما يشكل أبدا,لرسول اهللا

 متنعنــا مــن  يــستحيل عليــه أن هيــذي فلــمصوأنكــروا عليــه مــستدلني بــأن الرســول 
 كام قـال ]٨٩:النحل[ & d c b * أي ,»حسبنا كتاب ربنا «: فأجاهبم عمر,الكتابة
 بـل ملـن ا لسيدنا عمـر )?أهجر( : ويؤخذ من هذا الفهم عدم نسبة قول,اهللا تعاىل

  .نازعه يف منعه من الكتابة
الف كـام يقـول ابـن  لو نص عىل يشء أو أشياء مل يرفـع ذلـك اخلـص ثم إنه .١٣
 فهـذا دليـل عـىل عـدم جزمـه عليـه الـصالة , ألن احلوادث ال يمكن حـرصها,اجلوزي

 عـىل ص فلو نص الرسـول ,ً أن االختالف سنة كونية باقية قطعا: أي,والسالم بام أمر
 صما أراد التنصيص عليه ملا رفع اخلالف وألوهـم اخلطـأ والكـذب عـىل رسـول اهللا 

 .ً قويا للطعن فيه ويف هذا الدين العظيمً ولكان مربرا,يف قوله
ال جيـوز أن حيمـل قـول عمـر عـىل أنـه تـوهم ( : يف احلـديث/ قال اخلطايب .١٤

 ولكنـه ملـا رأى مـا غلـب , أو ظن ذلك مما ال يليق بـه بحـالصالغلط عىل رسول اهللا 
عىل رسول اهللا من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعرتاه من الكرب خاف أن يكـون ذلـك 

ًول مما يقوله املريض مما ال عزيمة له فيه فيجد املنـافقون بـذلك سـبيال إىل الكـالم يف الق
 وقد كان أصحابه عليه الصالة والسالم يراجعونه يف بعض األمور قبل أن جيزم ,الدين

 كــام راجعــوه يف يــوم احلديبيــة يف اخلــالف ويف كتــاب الــصلح بينــه وبــني ,فيهــا بتحتــيم

                                                 
 ).١١/٩٣( رشح النووي عىل صحيح مسلم )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٨٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وأكثـر العلـامء : قـال.ء أمر عزيمة فال يراجعه فيه أحـد مـنهم فأما إذا أمر باليش,قريش
 : قـال. وقد أمجعوا كلهم عىل أنه ال يقـر عليـه,عىل أنه جيوز عليه اخلطأ فيام مل ينزل عليه

 وإن كان اهللا تعاىل قد رفع درجتـه فـوق اخللـق كلهـم فلـم ينزهـه عـن صومعلوم أنه 
 فال ينكر أن يظـن بـه حـدوث ,لصالة وقد سها يف ا,سامت احلدث والعوارض البرشية

 فلهـذه ;بعض هذه األمـور يف مرضـه فيتوقـف يف مثـل هـذا احلـال حتـى تتبـني حقيقتـه
 .)١()ااملعاين وشبهها راجعه عمر 

 أن اإلمامية أنفسهم نسبوا لبعض أئمتهم ما رموا بـه عمـر مـن نـسبة اهلـذيان .١٥
 يف حـق أحـد األئمـة وهـو  فهذه روايـة روهتـا كتـب الـشيعة اإلماميـة,صلرسول اهللا 

 فقـد قـال ابـن طـاوس رشف , وال فرق بينـه وبـني النبـي إال بـالوحي;معصوم عندهم
 مـا روينـاه بإسـنادنا ×ومن ذلك يف دالئل عيل بن احلـسني ( :العرتة وركن اإلسالم

 يـا حممـد : حرض عيل بن احلسني املوت فقـال لولـده:إىل الشيخ أيب جعفر بن رستم قال
 فقـال بعـض القـوم إنـه , إن فيـه فـأرة: فقـال,م دعا بوضوء فجيء به ث…أي ليلة هذه

 . اهـ)٢()هيجر فجاءوا باملصباح
 ,فانظر كيف أثبتوا ملعصوم عندهم بألسنتهم مـا استـشنعوه يف حـق معـصوم آخـر

 !!!.عىل فرض ثبوته
ً ال يستقيم أن يكون سيدنا عمر قـد ارتكـب خطـأ جـسيام يف حـق رسـول اهللا .١٦
 وكـام هـو , كـام ورد يف هنـج البالغـة, هبـذا الثنـاءان سـيدنا عـيل  ثم يقابل م,ص

 حتى أنه لفرط حمبتـه لـه ولبقيـة اخللفـاء ;مثبت يف غريه من الكتب املعتمدة عند الشيعة
 وزوج ابنتـه مـن . وعـثامن, وعمـر,الراشدين وتقديره هلم سـمى بعـض أبنائـه أبـا بكـر

                                                 
 ).١١/٩١( املصدر السابق )١(
 ).٢٢٨ص( فرج اهلموم البن طاووس )٢(
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 ٥٨٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

إذا جـاءكم مـن { : يقـولصبي  والن.ا من سيدنا عمر )أم كلثوم(السيدة فاطمة 
 فهل يكون هذا فعل معصوم قد علـم إسـاءة هـؤالء ,)١(}ترضون دينه وخلقه فزوجوه

 فيقابلهم باملحبـة والتقـدير , بل وفسقهم وتآمرهم عىل الدين وردهتم,صلرسول اهللا 
  . واحلمد هللا رب العاملني.والثناء

  :رد آخر
 قـال يف صومن هـذه الـشبهات مـا رواه البخـاري ومـسلم عـن ابـن عبـاس أنـه 

مــرض موتــه يــوم اخلمــيس قبــل الوفــاة بأربعــة أيــام للــصحابة احلــارضين يف حجرتــه 
ًائتوين بكتف أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده أبدا{ :املباركة  وال ينبغـي عنـد , فتنازعوا.ً

 فالـذي أنـا فيـه خـري ممـا ,ذروين( : فقـال. اسـتفهموه? أهجـر? ما له: فقالوا.نبي تنازع
 وأجيـزوا , أخرجـوا املـرشكني مـن جزيـرة العـرب: فأمرهم بثالث قـال.تدعونني إليه

  .)٢(} وإما أن قاهلا فنسيتها, والثالثة إما أن سكت عنها.الوفد بنحو ما كنت أجيزهم
نهـا الطعـن عـىل عمـر وهذه روايـة أهـل الـسنة الـصحيحة وزعمـوا أنـه يـستفاد م

  :بوجوه
N M L K  * : وأقواله كلها وحي لقولـه تعـاىلصاألول أنه رد قول النبي 

O U T S R Q P & ]ورد الـــوحي كفـــر لقولـــه تعـــاىل]٤−٣:الـــنجم : *  u t

} | { z y x w v & ]٤٤:املائدة[.  
هذا القول صدر من الفاروق فقط أنه مل يرد قولـه  عىل فرض التسليم أن واجلواب

 إذ كل حمب ال يرىض , يف حال شدة املرضص بل قصد راحته ورفع احلرج عنه ص
                                                 

 ).١٩٦٧(, وابن ماجه برقم )١٠٨٤( رواه الرتمذي برقم )١(
 .ه سبق خترجي)٢(
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 ٥٨٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مل خياطـب ,ً مـع عـدم كـون ذلـك اآلمـر رضوريـا,أن يتعب حمبوبه وال سـيام يف املـرض
ً بـل خاطـب احلـارضين تأدبـا وأثبـت االسـتغناء عـن ذلـك بقولـه صبذلك الرسول 

ـــــــــــا  & u t s r q p o n m l kv * :ىلتع
 وقد انسد باب النسخ والتبديل , وقد نزلت اآلية قبل هذه الواقعة بثالثة أشهر]٣:املائـدة[

 وتأكيد املتقدم مستغني عنه ال سيام , فيتمنع إحداث يشء,والزيادة والنقصان يف الدين
الوحي وقـول الرسـول للـزم ذلـك عـىل عـيل  ولو كان بيان املصلحة رد .يف تلك احلالة

 فقد روى البخاري الذي هو أصـح الكتـب عنـد أهـل الـسنة بعـد القـرآن ,ً أيضاا
 ذهــب إىل بيــت األمــري والبتــول ليلــة وأيقظهــام مــن صبطــرق متعــددة أن الرســول 

 واهللا مـا نـصيل إال مـا كتـب اهللا : فقال األمري,ًمضجعهام وأمرمها بصالة التهجد مؤكدا
 يعنـي لـو وفقنـا اهللا لـصالة التهجـد , وإنام أنفسنا بيـد اهللا, الصالة املفروضة: أي,علينا
N M L K  * : وهو يرضب عـىل فخذيـه ويقـولص فرجع النبي .لصلينا

P O & ]ولكـن ملـا كانـت القـرائن احلاليـة , فقد رد األمري قول الرسـول]٥٤:الكهف 
 .صته مل يلمه النبي دالة عىل صدق األمري واستقام

 ملا تصالح مع قريش يف احلديبية كتـب األمـري صًوروى البخاري أيضا أن النبي 
 لـو سـلمنا هبـذا : فامتنع الكفار عن قبولـه وقـالوا)رسول اهللا(كتاب الصلح وزاد لفظ 

ً عليـا أن يمحـو هـذا ص فـأمر النبـي ,اللقب ملا حاربناه وصددناه عن طوائـف البيـت
 فلم يمحه األمري لكامل اإليامن وخالف الرسول يف ذلـك حتـى حمـاه ,اللفظ وأكد ذلك

  . بيده الرشيفةصالنبي 
 )األمـايل( فقـد روى حممـد بـن بابويـه يف ,ًوقد ثبتت خمالفة األمري أيـضا يف كتـبهم

 : أعطى فاطمة سبعة دراهم وقـالصأن رسول اهللا ( ):إرشاد القلوب(والديلمي يف 
ً فأعطتهـا عليـا ,ًي ألهل بيته طعاما فقد غلب عليهم اجلوعًأعطيها عليا ومريه أن يشرت
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 ٥٨٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فأخـذها عـيل وخـرج مـن بيتـه .ً أمـرك أن تبتـاع لنـا طعامـاص إن رسول اهللا :وقالت
ــول ــسمع رجــال يق ــه ف ــل بيت ــا أله ــاع طعام ًليبت ــويف:ً ــيل ال ــرض امل ــن يق ــاه ? م  فأعط

 فأهـل الـسنة  ومع ذلك, وترصف يف مال الغري, فقد خالف قول الرسول.)١()الدراهم
 فكيف يطعنون . بل ال يعدون ذلك خمالفة,ال يطعنون عىل األمري بمثل هذه املخالفات

 .عىل عمر بام هو أخف منها
 لـو كانـت ص ألن أقوالـه ; إن أقـوال الرسـول كلهـا وحـي فمـردود:وأما قوهلم

 .]٤٣:التوبة[ & p o n m l k * :ًكلها وحيا فلم قال اهللا تعاىل
 .]١٠٥:النساء[ & È Ç Æ Å Ä * :وقال تعاىل
 .]١٠٧:النساء[ & O N M L K JP * :وقال تعاىل

È Ç Æ Å Ä  * :وقال تعاىل يف املعاتبة عـن أخـذ الفديـة مـن أسـارى بـدر

Î Í Ì Ë Ê É & ]٦٨:األنفال[. 
 , بمحـو اللفـظ,صًيلزمهم أن األمري أيضا قد رد الوحي حني أمره النبي ًوأيضا 

  .وابتياع الطعام مع أهنم ال يقولون بذلك
 وقد قال ص أنه رفع الصوت والتنازع يف حرضة النبي :الثالث من وجوه الطعن

  .]٢:احلجرات[ & x w v u t s r q p * :تعاىل
 وعـىل تقـديره فرفـع ?ين يثبت أن عمر أول مـن رفـع الـصوت أنه من أ:واجلواب

 املنهـي عنـه يف صصوته إنام كان عىل صوت غريه من احلارضين ال عىل صوت النبي 
ـــة ـــال, واألول جـــائز,اآلي ـــث ق ـــه حي ـــدل علي ـــة ت  & { ~ � * : واآلي

 مــن قبيــل قلــة الــصرب }قومــوا عنــي{ : يف إحــدى الروايــاتص وقولــه ,]٢:احلجــرات[
                                                 

 ).٥٥٦ص( األمايل للصدوق )١(
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 ٥٨٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ومـا يـصدر مـن , فإنه يضيق صدره إذا وقعت منازعـة يف حـضوره,العارضة للمريض
 مع أن اخلطاب كان جلميـع احلـارضين ,ًاملريض يف حق أحد ال يكون حمال للطعن عليه

  .املجوزين واملانعني
اب املذكور حلفظـت  إذ لو كتب الكت, أنه أتلف حق األمة:الرابع من أوجه الطعن

  . ووبال مجيع ذلك عىل عمر,األمة من الضاللة ومل ترهم يف كل واد هييمون
 أنه إنام يتحقق اإلتالف لو حدث حكم من اهللا تعاىل نافع لألمـة ومنعـه :واجلواب

 , اآلية تدل عىل عدم احلـدوث]٣:املائدة[ & n m l k * : وقوله تعاىل.عمر
 أن يقول ص وإال فال يتصور منه ,يكن الكتاب إال ملصالح امللك وتأكيد ما بلغهبل مل 

ً مــع أن زمــن نبوتــه امتــد ثالثــا ,أو يكتــب يف هــذا الوقــت الــضيق مــا مل يكــن قالــه قــط
 ومل يقلـه ألحـد بعـد ذلـك مـع , وكيف يمتنع عن ذلك بمجرد منع عمر,وعرشين سنة

 لو : فإن قيل.ة أيام باتفاق الفريقني قد عاش بعد ذلك مخسص فإنه ,عدم وجود عمر
ًمل يكن ما يكتب أمرا دينيا فلم قال  ?}لن تضلوا بعدي{ :ً

 واملراد ههنا عدم اخلطأ يف تدبري امللك وهو إخراج املـرشكني , للضالل معان:قلنا
 ال ,امة منـه وجتهيـز جـيش أسـ, وإجازة الوفد بنحو ما كان جييـزهم,من جزيرة العرب

 وأظهـر لـك فـساده , فقـد تبـني لـك بطـالن مـا طعنـوا بـه.الضاللة والغواية عن الدين
  . واحلمد هللا رب العاملني.وقبيح كذبه
ً إذا كان عمر بن اخلطاب مصيبا عنـدما رفـض طلـب النبـي للـدواة والقلـم :شبهة ُ

 وعـي النبـي يومهـا  فام هي العربة املستفادة مـن ال...ًليكتب كتابا لن يضل به أحد بعده
 ?كسنة لنطبقها ألن فعل النبي سنة

  ?وما هو مصري من يتعرض للنبي هبذه الطريقة
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 ٥٩٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :ّالرد
 !?صُ وييسء األدب مع أصهاره ,صوما مصري من يسب أصحاب النبي 

ّ وهـو زوج أم كلثـوم بنـت عـيل وفاطمـة ,ِ هو والد حفصة أم املـؤمننياُفعمر 
 .ي

 .ص هو زوج ابنتي النبي اوعثامن 
ّومل يعرف عن أحد أنه مجع ابنتي نبي َ َ  سـوى ,ّ أي تزوج هبام الواحدة بعد األخرى,ُ

َ ومع ذلك مل يسلم من األذى والسب والشتم واللعن,اعثامن  ْ َ! 
 .ص فقد آذى النبي صومن آذى أصهار النبي 

ِّيا أهيا الناس من آذى عمي فقد آذاين{ :صوقد قال النبي  َ{)١(. 
 .ص ومن آذى أصهاره فقد آذاه :ونحن نقول
 اُ وإنام قال عمر ,ّ فهذا ال يصح,ص إن عمر رفض طلب النبي :وأما القول

ّ ولكراهته للغط ,ص ولعدم رفع الصوت عنده ,صّذلك من باب التأدب مع النبي  ِ
 .صعنده 

ِه ونقل إليناَ أن يكتبه قالصثم إن ما أراد رسول اهللا  ُ. 
ائتوين بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده { :فإنه عليه الصالة والسالم ملا قال

َ دعـوين فالـذي أنـا فيـه خـري ممـا : ثـم قـال− وال ينبغي عند نبي تنـازع − فتنازعوا .أبدا
ــه  , أخرجــوا املــرشكني مــن جزيــرة العــرب: وأوىص عنــد موتــه بــثالث.تــدعونني إلي
 رواه البخاري ومسلم)٢(} ونسيت الثالثة: قال الراوي.ُبنحو ما كنت أجيزهمِوأجيزوا الوفد 

                                                 
 ).٣٧٥٨(, والرتمذي برقم )٨١٧٦( رواه النسائي يف الكربى برقم )١(
 . سبق خترجيه)٢(
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 ٥٩١  بهات طال حوهلا اجلدلش

َوسبق أنه عليه الصالة والسالم قال لعائشة  ادعـي يل أبـا { : وهـو يف مرضـهلَ
ٍّ فإين أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل,ًبكر وأخاك حتى أكتب كتابا َ  ويـأبى . أنا أوىل:َُ

 . رواه مسلم)١(}اهللا واملؤمنون إال أبا بكر
 .َ أن يقوله ويكتبهصفهذا مما أراد رسول اهللا 

 ويف مـسجده يف ص كـان ينهـى عـن رفـع الـصوت عنـد رسـول اهللا اُوعمر 
 .د موتهحياته وبع

ًكنت قـائام يف املـسجد فحـصبني { :روى البخاري من طريق السائب بن يزيد قال
 مـن : قـال. فجئته هبام, اذهب فأتني هبذين: فقال, فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب,رجل
 ! لو كنتام من أهل البلد ألوجعـتكام: قال. من أهل الطائف: قاال? أو من أين أنتام?أنتام

 .)٢(}!?صجد رسول اهللا ترفعان أصواتكام يف مس
 وأنكــر رفــع , يف حــال حياتــهصَ رفــع الــصوت عنــد النبــي ا عمــر فــأنكر

 . بعد مماتهصالصوت يف مسجده 
ُوهذا الطاعن يعترب ذلك منقصة يف حق عمر َ! 

 دعـوى !وهناك دعوى عريضة ال دليل عليها وهي أن هذا الكتاب هو خالفة عيل
  . إن هذه الدعوى صحيحة:من يقول

 ? مـن يمنعنـي..ذا الكتاب هو خالفـة أيب بكـر إن ه:أنا اآلن يف هذا املقام سأقول
ائتوين بكتاب فإين { : قالصبل أنا صاحب الدليل ألنه ثبت يف الصحيحني أن النبي 

ر هـو  أبـا بكـص ولـذلك جعـل النبـي }أخشى أن يتمنى متمن ويأبى اهللا إال أبـا بكـر
 .الذي يصيل بالناس يف مرض موته صلوات اهللا وسالمه عليه

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).٤٧٠( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٥٩٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ولو كان هذا الكتـاب هـو خالفـة عـيل ? إن هذا الكتاب هو خالفة عيل:من يقول
 , يف الغـدير وقبـل الغـدير يف تبـوك− كام يـدعي القـوم −ّأليس النبي قد بلغ خالفة عيل 

 اآلن .. صـار األمـر إىل اآلنوقبل تبوك يف مكة يف حديث اإلنـذار حـديث الـدار فلـامذا
 مـن القـرآن ومـن ص ثم تعالوا ننظر إىل مـا بلغـه النبـي ,صفقط يريد أن يبلغ النبي 

 مـسموع صّ وجـل مـا بلغـه النبـي ,السنة كم نسبة املكتوب من غري املكتوب ال يشء
نحـن أمـة أميـة ال نكتـب الـشهر عنـدنا هكـذا { : كان يقـولص والنبي ,غري مكتوب

ً ولذلك انظروا كـم حـديثا , يعد بأصابعه صلوات اهللا وسالمه عليه)١(}وهكذا وهكذا
 الــذي وعــاه الــصحابة صً الــذي كتبــه الــصحابة وكــم حــديثا للنبــي صللرســول 

 الـذي أراده  فالقـصد أننـا ننظـر يف هـذا,ُ فلامذا هذه بالذات تكتـب,وحفظوه ال مقارنة
ً قطعـا هـو أمـر مـستحب ولـيس مـن .. هل هو أمر واجب أو أمر مـستحبصالنبي 

 إن النبـي : إنه من األمر الواجب فإننا نقول: إذا قلنا:األمر الواجب ألننا قلنا قبل قليل
 فهذا ليس بأمر واجب بل هو من املستحبات التـي تركهـا ,صقد كتم والنبي مل يكتم 

  .سالمه عليهللمصلحة صلوات اهللا و
 اقرأوا كتاب اهللا تبارك وتعاىل وتدبروا كالم اهللا جل وعال إن اهللا : نقولًوختاما

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÎ Ï * :تبارك وتعاىل يقول يف كتابه العزيز

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐØÜ Û Ú Ù Ý & ]الذين :أي, ]١٠:احلديد 
من بعد الفتح كلهم وعدهم اهللا تبارك وتعاىل أنفقوا من قبل الفتح والذين أنفقوا 

³ ´  * : قال اهللا تعاىل, وماذا يرتتب عىل وعد اهللا تبارك وتعاىل باحلسنى,احلسنى
½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ C B AD G F E 

                                                 
 ).١٠٨٠(, ومسلم برقم )١٩١٣( رواه البخاري برقم )١(
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 ٥٩٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

K J I H & ]١٠٢−١٠١:األنبياء[. 
E D C B A  * :تـــدبروا قـــول اهللا تبـــارك وتعـــاىل

H G F & ]١٠٠:التوبة[. 
 C B AD J I H G F E * :تــدبروا قــول اهللا تبــارك وتعــاىل

KLT S R Q P O N M U[ Z Y X W V \ 
` _ ^ ]a & ]٢٩:الفتح[. 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  * :تدبروا قول اهللا تعاىل
± ° ¯ ® ¬ « ª²¶ µ ´ ³   º ¹ ¸

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » È Ç Æ 
Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÐ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ 

Ø × & ]٩−٨:احلرش[. 
_ ` f e d c b a ~ * :اقرأوا قول اهللا تبارك وتعـاىل

r q p o n m l k j i h g & ]ــــــــــــــــتح , ]١٨:الف
 اهللا ال  إن,ً ال يــرىض اهللا تبــارك وتعــاىل أبــدا عــن املنــافقني!?أيــرىض اهللا عــن املنــافقني
 فاهللا بكل ـ ألن اهللا تبارك وتعاىل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ;يرىض إال عن املؤمنني

 .ًيشء عليم وال يرىض اهللا عن املنافقني أبدا
 ويف واقـع صإن من أبرز صفات املنافقني يف كتاب اهللا جل وعال ويف سنة النبي 

ملوت ولـذلك جتـدهم مذبـذبني  خيافون عىل أنفسهم وخيافون ا,األمر أهنم أجبن الناس
فهـل , ]١٤٣:النـساء[ & d c b a ` _ ~ } |e * :كام قال اهللا جل وعال
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 ٥٩٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 هـم الـذين ص إن أصـحاب حممـد ,صهذه الصفات هي صـفات أصـحاب حممـد 
باعوا أنفسهم واشـرتوا اجلنـة والـذين بـذلوا كـل يشء يف سـبيل اهللا تبـارك وتعـاىل هـم 

 هم الذين فتحوا اهلند والسند وفتحـوا ; وهم الذين فتحوا البالد,ا املرتدينالذين قاتلو
 هم هـؤالء ,ص هم أصحاب حممد ,الشام ومرص وفتحوا العراق وفتحوا بالد فارس

ـ  واهللا & _ ` c b a~ * : واهللا يقول,الذين تطعنون أنتم فيهم  ـ
ــــول ــــاىل & ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ * :يق ــــارك وتع  واهللا تب
Z Y ]  * : ويقــــول بعــــدها& Ç Æ ÅÍ Ì Ë Ê É ÈÎ  * :يقــــول

 , ومــاذا يقــول علامؤكــم عــن أولئــك الــصحابة, وانظــروا مــاذا تقولــون أنــتم& [\
 كيـف بمـن جلـس مـع , إنكم بني أمـرين?أتصدقون اهللا ورسوله أو تصدقون علامءكم

ًطالبه ثالثـا وعـرشين سـنة يعلمهـم صـلوات اهللا وسـالمه عليـه وهـو رسـول اهللا أويت 
 .. أعلــم النــاس بــاهللا.. أتقــى النــاس هللا.. أحــرص النــاس عــىل اخلــري..لــمجوامــع الك

 .. إال ثالثـة!!أصدق الناس ومؤيد من عند اهللا تبارك وتعاىل ثم بعد ذلك مل ينجح أحد
 !!? أتقبلون هذا... إال سبعة عىل روايات متفاوتة عندهم.. إال مخسة..إال أربعة

 إنـه الكفـر بعينـه إنـه ..ربيـة أصـحابه يف تص فـشل رسـول اهللا :ُأتقبلون أن يقال
 .صالطعن يف ذات الرسول 

 اقـرءوا ..ً ال يمكن أبدا أن تكون صفات املنـافقنيصإن صفات أصحاب النبي 
 اقرءوا سورة التوبة لتعلموا ما هي صفات املنافقني واقرءوا بـاقي ..كتاب اهللا وتدبروه

لموا صفات أصحاب رسـول  آل عمران والفتح وغريها من كتاب اهللا حتى تع,القرآن
  .صاهللا 

 إنكم تطعنون يف أقوام كان عـيل ,إنكم تطعنون يف أقوام قد حطوا رحاهلم يف اجلنة
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 ٥٩٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 زوج ابنتـه أم كلثـوم لعمـر يـا مـن تطعنـون يف ا عـيل ,حيبهم وكان أوالده جيلوهنم
 احلــسن ســمى أوالده , ســمى أوالده بأســامء أيب بكــر وعمــر وعــثامنا عــيل ,عمــر

ُ سـكينة , عيل بن احلـسني سـمى ابنتـه عائـشة وسـمى ولـده عمـر,بكر وعمربأسامء أيب 
 . مصعب بن الزبري بن العوام?بنت احلسني من زوجها

 ص وأوالدهـــم مـــع آل بيـــت النبـــي صإن العالقـــات بـــني أصـــحاب النبـــي 
 واهللا ما كان بيـنهم مـا يـدعون مـن كفـر أولئـك وعـصمة ,ًوأوالدهم كانت محيمة جدا

  ..القة ود وصفاء وحمبة هكذا كانوااآلخرين بل كانت ع
ملاذا نقبل من اآلخرين أن يسريوا فكرنا وال ننظـر نحـن يف كتـب التـاريخ وكتـاب 

 كل منا سيحاسب يف قـربه , وتراجم هؤالء لنعرف احلقيقة بأنفسناصاهللا وسنة النبي 
ء اهللا  إهنـم أوليـا..? ما ذنـبهم..?وحده سيحاسبه اهللا تبارك وتعاىل ملاذا أبغضت هؤالء

وإنـام توعـد اهللا , )١(}ًمن عادى يل وليـا فقـد آذنتـه بـاحلرب{ : يقولـجل وعال واهللا 
ــا:بــاحلرب ثالثــة  وتوعــد الــذين حيــاربون اهللا ورســوله ويــسعون يف , توعــد آكــل الرب
 . وتوعد الذين حياربون أولياءه فاحذر,ًاألرض فسادا

                                                 
 ).٦٥٠٢( رواه البخاري برقم )١(
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 ٥٩٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

  
    رضي اهللا عنهرضي اهللا عنهقصة حرق عمر قصة حرق عمر 

  رضي اهللا عنهارضي اهللا عنهالبيت فاطمة لبيت فاطمة 
 

 :تفنيد روايات اهلجوم الباطلة عىل منزل فاطمة وإحراق الدار
 ? أن عائشة خرجت عىل إمـام زماهنـا: هل تنكرون التاريخ الذي ذكر:يقولون لنا

 ? وأن معاوية هو الذي دس السم للحسن بن عيل?وأن عمر أحرق دار فاطمة
وهـل تنكـرون كتـب التـاريخ التـي شـهدت بوجـود عبـد اهللا بـن سـبأ  :فنقول هلم

 ?اليهودي
 وكتب التـاريخ تـروي , مل تثبت شخصية ابن سبأ:لو قلنا هلم ذلك لغضبوا وقالوا

 . وال جيوز أن تعتمدوا عىل كتب التاريخ من دون التثبت,الغث والسمني
 .بقـول الـشاعر جيـوز عنـدهم أن حيتجـوا علينـا حتـى .فانظر كيف يتناقض القوم

 .لكن ال جيوز لنا أن نحتج عليهم بمثل ذلك
 صذكر بعض اآلثـار التـي اسـتخدمها الطـاعنون يف النيـل مـن أصـحاب حممـد 

 :والرد عليها
 .ً قد سبق الرد عليه مفصال)قول أيب بكر( . وددت أين مل أحرق بيت فاطمة− ١

ونس وابـن حجـر  قال البخاري وأبـو سـعيد بـن يـ.)١(وفيه علوان بن داود البجيل
 ).٣/٤٢٠الضعفاء للعقييل( وقال العقييل ).منكر احلديث( :والذهبي

                                                 
 ).٥٧٦٣(ترمجة ) ٣/١٠٨(, وميزان االعتدال )٥٧٠٨ – ١٣٥٧(ترمجة رقم ) ٤/٢١٨( لسان امليزان )١(
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 ٥٩٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

عىل أن ابن أيب شيبة قد أورد رواية أخرى من طريق حممد بن برش نـا عبيـد اهللا بـن 
 صأنه حني بويـع أليب بكـر بعـد رسـول اهللا  «عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم

 فيـشاوروهنا ويرجتعـون يف صبنـت رسـول اهللا كان عيل والزبري يدخالن عىل فاطمـة 
 يـا بنـت : فلام بلغ ذلك عمر بن اخلطـاب خـرج حتـى دخـل عـىل فاطمـة فقـال,أمرهم

 ومـا مـن أحـد أحـب إلينـا بعـد , واهللا ما من أحد أحب إلينا مـن أبيـكصرسول اهللا 
ق  وأيم اهللا ما ذاك بامنعي إن اجتمع هـؤالء النفـر عنـدك إن أمـرهتم أن حيـر,أبيك منك

 تعلمـون أن عمـر قـد جـاءين وقـد : فلام خرج عمر جاؤوها فقالـت: قال.عليهم البيت
حلف باهللا لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم اهللا ليمضني ملا حلف عليه فانـرصفوا 

 فانـرصفوا عنهـا فلـم يرجعـوا إليهـا حتـى بـايعوا .راشدين فروا رأيكم وال ترجعوا إيل
 .)١(»أليب بكر
 منقطعـة ألن زيـد بـن أسـلم كـان يرسـل وأحاديثـه عـن عمـر وهـذه روايـة :قلت

 .)٣( وكذلك الشيخ األلباين,)٢(منقطعة كام رصح به احلافظ ابن حجر
ولــئن احتججــتم هبــذه الروايــة أبطلــتم اعتقــادكم بحــصول التحريــق إىل التهديــد 

وا إىل  فلم يرجعـ: ألن هذه الرواية تقول;ً وأبطلتم اعتقادكم بأن عليا مل يبايع.بالتحريق
 .فاطمة حتى بايعوا أبا بكر

 أتـى : حدثنا جرير عن مغـرية عـن زيـاد بـن كليـب قـال: حدثنا ابن محيد قال− ٢
واهللا ألحرقن عليكم أو  «:عمر بن عيل وفيه طلحة والزبري ورجال من املهاجرين فقال

ً فخرج عليـه الـزبري مـصلتا الـسيف فعثـر فـسقط الـسيف مـن يـده .لتخرجن إىل البيعة
                                                 

 ).٣٧٠٤٥(ترمجة ) ٧/٤٣٢( املصنف )١(
 ).٢١١٧( تقريب التهذيب رقم )٢(
 ).٢/٧٣(, ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم هلم األلباين )٣٧( إزالة الدهش )٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٩٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(»ا عليه فأخذوهفوثبو
 :يف الرواية آفات وعلل منها

 وقد اختلط كام رصح به أبو داود والبخـاري يف ,جرير بن حازم وهو صدوق هيم
 .)٢(التاريخ الكبري

 . ثقة إال أنـه كـان يرسـل يف أحاديثـه ال سـيام عـن إبـراهيم.املغرية وهو ابن املقسم
لـسني وهـي املرتبـة التـي ال يقبـل فيهـا ذكره احلافظ ابن حجر يف املرتبـة الثالثـة مـن املد

 .حديث الراوي إال إذا رصح بالسامع
 املتـوىف , وهو من كبار حمدثيكم, املعروف بالبالذري, أمحد بن حييى البغدادي−٣

أن أبـا بكـر أرسـل  «: وعن ابن عـون, روى يف كتابه عن سليامن التيمي,)هـ٢٧٩(سنة 
 فتلقتـه , شـعلة نـار:عمـر ومعـه فتيلـة أي فجـاء . فلم يبـايع, يريد البيعة,×إىل عيل 

 , نعـم: قـال?ً أتـراك حمرقـا عـيل بـايب! يا بن اخلطـاب: فقالت فاطمة,فاطمة عىل الباب
 .)٣(»!وذلك أقوى فيام جاء به أبوك

 , فـإن سـليامن التيمـي تـابعي.هذا إسناد منقطع من طرفه األول ومن طرفه اآلخر
 وأمـا ابـن عـون فهـو ?ة بـدون وسـيطوالبالذري متأخر عنه فكيف يـروي عنـه مبـارش

 .تابعي متأخر وبينه وبني أيب بكر انقطاع
 :فيه علتان

 ومل ,)٤( ذكـره ابـن أيب حـاتم يف اجلـرح والتعـديل. جهالة مسلمة بـن حمـاربً:أوال
                                                 

 ).٢/٢٣٣( تاريخ الطربي )١(
)٢/٢٢٣٤ ()٢.( 
 ).١/٥٨٦(اف أنساب األرش)٣(
 ).٨/٢٦٦( اجلرح والتعديل )٤(
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 ٥٩٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًيذكر فيه جرحا وال تعديال ومل أجد من وثقه أو ذمه ً. 
 )١٥٢(ون تـويف سـنة  االنقطـاع الكبـري مـن ابـن عـون وهـو عبـد اهللا بـن عـ:ًثانيا
 مـع التـذكري بـأن , ومل يسمع حتى مـن أنـس والـصديق مـن بـاب أوىل احلادثـة.هجرية

 .احلادثة وقعت يف السنة احلادية عرش من اهلجرة
 . هجرية)١٤٣(وكذلك سليامن التيمي مل يدرك الصديق تويف سنة 

 كنـت مـن محـل «:عـن زيـد بـن أسـلم قـال» الغـدر « روى ابن خذابة يف كتابـه−٤
 فقــال عمــر ,احلطـب مــع عمـر إىل بــاب فاطمـة حــني امتنـع عــيل وأصـحابه مــن البيعـة

 .»! اخرجي كل من يف البيت أو ألحرقنه ومن فيه:لفاطمة
 وكان يف البيت عيل وفاطمة واحلسن واحلـسني ومجاعـة مـن أصـحاب النبـي :قال
 .ص

 !! أفتحرق عيل ولدي:فقالت فاطمة
 !!ّبايعنّ أو ليخرجن ولي, إي واهللا:فقال عمر

 .مل يتمكن طارح هذه الشبهات من ضبط اسم املنقول عنه وال ضبط اسم كتابه
 ومـنهم )ابـن خنزابـة(فهذا املؤلف خمتلف يف ضبط اسمه فمنهم من ضبطه باسـم 

 ورجح )ابن خريانة( ومنهم )ابن جريانه( ومنهم )خرداذبة( ومنهم )ابن خذابة(باسم 
 ).خنزابة(حمقق البحار أنه ابن 

ابـن حنزابـة جعفــر بـن الفـضل بــن ( باسـم )١(ضـبطه الـزركيل يف األعــالم ولكـن 
 ). هـ٣٩١( تويف )جعفر

                                                 
 ).٢/١٢٦( األعالم )١(
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 ٦٠٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ).العذر( ومنهم من ضبطه باسم .أما كتابه فهو كتاب الغرر وليس كتاب الغدر
وهـذا إن دل عــىل يشء فــإنام يــدل عــىل أن الــدليل عنــد هــؤالء يقــوم بوجــود ذكــر 

 .ًهذا الكتاب مثال كتاب ألف باء الطبخللرواية يف أي كتاب كان ولو أن يكون 
 , عـيل, الـذين ختلفـوا عـن بيعـة أيب بكـر: قـال,)١( ابن عبد ربه يف العقد الفريد−٥

 . وسعد بن عبادة, والزبري,والعباس
 عمـر ,فأما عيل والعباس والزبري فقعدوا يف بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبـو بكـر

 ! إن أبوا فقاتلهم: وقال له,بن اخلطاب ليخرجهم من بيت فاطمة
 يــا بــن : فقـال, فلقيتـه فاطمــة,فأقبـل بقــبس مـن نــار عـىل أن يــرضم علـيهم الــدار

 !? أجئت لتحرق دارنا!اخلطاب
 !! أو تدخلوا يف ما دخلت فيه األمة, نعم:قال
  .)٢( ابن عبد ربه من أعيان املعتزلةً:أوال
ً أنه كان مشهورا بالنصب أيـضا:ًثانيا اخللفـاء أربعـة آخـرهم  فإنـه كـان يعتقـد أن .ً
 )١/٢٠٧األعـالم للــزركيل( ومل يـدرج عـيل بـن أيب طالــب مـن مجلـة اخللفـاء .معاويـة

 .ومثل هذا نصب عند أهل السنة
 .ً كتابه كتاب يف األدب يا من عجزتم عن أن جتدوا شيئا من كتب السنة:ًثالثا

  ولــو وجــدوا ملــا,لقــد عجــز هــؤالء أن جيــدوا روايــة يف كتــب الــسنن واحلــديث
ــة ــا باملعتزل ــني .اضــطروا إىل االحتجــاج علين ــدماج ب  وعــىل كــل حــال فقــد حــدث ان

 . رشكة الرفض ورشكة االعتزال واندجموا يف رشكة واحدة:الرشكتني
                                                 

 .هجرية) ١٣٢١(ط املطبعة األزهرية, سنة ) ٢٠٥/ ٢( العقد الفريد )١(
 ).٢٣٩:ص( الطرائف البن طاووس احلسني )٢(
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 ٦٠١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 دعــا عمــر : قــال, ومــا بعــدها)٣/٢٠٣( حممــد بــن جريــر الطــربي يف تارخيــه −٦
 إن فيهـا : فقالوا له. لتخرجن إىل البيعة أو ألحرقنها عىل من فيها:باحلطب والنار وقال

 !! وإن: قال!فاطمة
 فإن هذه الرواية ال وجود هلـا .مسكني هذا الناقل ذو اجلهل املركب حاطب الليل

 .يف تاريخ الطربي هبذا اللفظ
 وهــذا .وإنــام هــو يف كتــاب اإلمامــة والــسياسة منــسوب ومنحــول عــىل ابــن قتيبــة

 :الكتاب مل يثبت له ألسباب منها
ُن قتيبـة مل يـذكر واحـد مـنهم أنـه ألـف كتابـا يـدعى اإلمامــة أن الـذين ترمجـوا البـ ً ّ

 .والسياسة
 وابـن أيب لـيىل ,أن مؤلف الكتاب يروي عن ابن أيب ليىل بشكل يشعر بالتلقي عنه

 ,)هــ١٤٨(هذا هو حممد بن عبد الرمحن بـن أيب لـيىل الفقيـه قـايض الكوفـة تـويف سـنة 
 بعـد وفـاة ابـن أيب لـيىل بخمـسة : أي)هــ٢١٣(واملعروف أن ابن قتيبة مل يولد إال سـنة 

 .ًوستني عاما
أن الكتاب يشعر أن ابـن قتيبـة أقـام يف دمـشق واملغـرب يف حـني أنـه مل خيـرج مـن 

 .بغداد إال إىل دينور
 : فقال, روى عن أيب بكر اجلوهري)٢/٥٦( ابن احلديد يف رشح هنج البالغة −٧

 أيب وقـاص كـان معهـم يف بيـت  وقد روي يف رواية أخـرى أن سـعد بـن:قال أبو بكر(
 ,×ً وأهنـم اجتمعـوا عـىل أن يبـايعوا عليـا ,ً واملقداد بن األسـود أيـضا,‘فاطمة 

 . إىل آخره...) وخرجت فاطمة تبكي وتصيح,فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت
 : قـال, وحدثنا عمر بن شبة بسنده عن الـشعبي:قال أبو بكر( ):٥٧(ويف صفحة 
 . عند عيل وقد تقلد سيفه: فقيل!? الزبري أين:سأل أبو بكر فقال
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 ٦٠٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 . انطلقا حتى تأتياين هبام! قم يا خالد بن الوليد! قم يا عمر:فقال
 : فقـال عمـر للـزبري, وقام خالد عىل باب البيت من اخلـارج, فدخل عمر,فانطلقا

 ثم أخذ بيد ,ً فاخرتطه عمر فرضب به حجرا فكرسه.ً نبايع عليا: فقال?ما هذا السيف
 ! قم فبايع أليب بكر: ثم قال لعيل. دونكه فأمسكه! يا خالد: فأقامه ثم دفعه وقالالزبري

 , ورأت فاطمـة مـا صـنع هبـام, فحملـه ودفعـه كـام دفـع الـزبري فأخرجـه,فأبى أن يقـوم
 يا أبا بكر ما أرسع مـا أغـرتم عـىل أهـل بيـت رسـول :فقامت عىل باب احلجرة وقالت

 . إىل آخره!...)اهللا
 مـن البيعـة ×فأمـا امتنـاع عـيل ( ):٦٠ و٥٩( احلديـد يف صـفحة وقال ابـن أيب

 وقـد , فقد ذكره املحدثون ورواه أهل الـسري.حتى أخرج عىل الوجه الذي أخرج عليه
 , وهو من رجال احلديث ومـن الثقـات املـأمونني,ذكرنا ما قاله اجلوهري يف هذا الباب

 ).وقد ذكر غريه من هذا النحو ما ال حيىص كثرة
 :اجلواب

  .ابن أيب احلديد حجة عىل مثله ال علينا
هو عز الدين عبـد احلميـد بـن أيب احلـسن بـن ( :−العامل الشيعي−قال اخلونساري 

 هــو مــن أكــابر الفــضالء , املــشهور,أيب احلديــد املــدائني صــاحب رشح هنــج البالغــة
سب  وحـ..ً وأعاظم النبالء املتبحـرين مواليـا ألهـل بيـت العـصمة والطهـارة,املتتبعني

 رشحـه الـرشيف ,×الداللة عىل علو منزلته يف الدين وغلوه يف والية أمري املـؤمنني 
 كان مولـده يف غـرة ذي .. واحلاوي لكل نافحة ذات طيب,اجلامع لكل نفيسة وغريب

 صـنفه خلزانـة كتـب ,ًعرشين جملـدا» رشح هنج البالغة « فمن تصانيفه,)٥٨٦(احلجة 
 وملا فرغ من تـصنيفه أنفـذه عـىل يـد أخيـه موفـق ,يالوزير مؤيد الدين حممد بن العلقم
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 ٦٠٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١()ً وفرسا, وخلعة سنية, فبعث له مائة ألف دينار,الدين أيب املعايل
 وهـو مـن كبـار , هجريـة)٢٧٦( املتوىف سنة , مسلم بن قتيبة بن عمرو الباهيل−٨

ة يـروي يف أولـه قـضية الـسقيف» اإلمامـة والـسياسة «علامئكم له كتب قيمة منها كتـاب
ًإن أبا بكر تفقد قوما ختلفوا عن بيعته عنـد عـيل ( : قال)١٣( ذكر يف صفحة ,بالتفصيل
 فــدعا , فــأبوا أن خيرجــوا, فجــاء فنــاداهم وهــم يف دار عــيل, فبعــث إلــيهم عمــرا

 . والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو ألحرقنها عىل من فيها:باحلطب وقال
 . إىل آخره!...).وإن : فقال! إن فيها فاطمة! يا أبا حفص:فقيل له

 وهـذا الكتـاب .تقدم أن كتاب اإلمامة والسياسة منسوب ومنحول عىل ابن قتيبـة
 :مل يثبت له ألسباب منها

ُ أن الذين ترمجوا البن قتيبة مل يـذكر واحـد مـنهم أنـه ألـف كتابـا يـدعى اإلمامـة − ً ّ
 .والسياسة
 وابـن أيب , عنـه أن مؤلف الكتاب يروي عن ابن أيب ليىل بـشكل يـشعر بـالتلقي−

 ,)هــ١٤٨(ليىل هذا هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل الفقيه قايض الكوفة توىف سنة 
 أي بعـد وفـاة ابـن أيب لـيىل بخمـسة )هــ٢١٣(واملعروف أن ابن قتيبـة مل يولـد إال سـنة 

 .ًوستني عاما
ن  أن الكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام يف دمشق واملغـرب يف حـني أنـه مل خيـرج مـ−

 .بغداد إال إىل دينور
 وهـو , ذكر بعض شعرائهم املعارصين قصيدة يمدح فيها عمر بن اخلطـاب− ١٠

                                                 
ــات )١( ــى واأللقــاب للقمــي ). ٢١−٥/٢٠( روضــات اجلن ــة)١/١٨٥(وانظــر الكن ــزرك −, الذريع ــا ب  آغ

 ).٤١/١٥٨(الطهراين 
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 ٦٠٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : قال يف قصيدته العمرية,حافظ إبراهيم املرصي املعروف بشاعر النيل
ــــــر  ــــــا عم ــــــيل قاهل ــــــة لع  وقول
 حرقــت دارك ال أبقــي عليــك هبــا 
 مــا كــان غــري أيب حفــص يفــوه هبــا 

 

ـــم بملق  ـــسامعها أعظ ـــرم ب ـــاأك   يه

ــا  ــصطفى فيه ــت امل ــايع وبن   إن مل تب

 أمــــام فــــارس عــــدنان وحاميهــــا 
 

وهكذا حيتج هؤالء بحافظ إبراهيم وهو ملحد يكذب القرآن وينكـر أن حيـىل فيـه 
 .أهل اجلنة بأساور من ذهب

ما قاله هذا الشاعر أو غريه فهو ناجم عـن انتـشار الروايـات الـضعيفة واملكذوبـة 
خلـربة بعلـم الروايـة واحلـديث الـذين هـم احلجـة ال التي يتـصفحها ويمحـصها أهـل ا

¬ ® ¯ ° ± ª © ¨  ² » * :الشعراء الذين قـال اهللا عـنهم

´ ³ » º ¹ ¸ ¶ µ & ]٢٢٦−٢٢٤:الشعراء[. 
 قال أمحـد يف املـسند ملـا قبلنـا منـك إال .. قال أبو داود.. قال الرتمذي: لو قلت لنا

 )١(? أهيا املفلس.أفتحتج علينا بام قاله حافظ ابراهيم .بعد متحيص السند
 :الرد عىل فاجعة سقط اجلنني املزعومة

  .الفاجعة احلقيقية فاجعة الكذب وارتضاء ما هب ودب صيانة للمذهب
 :قال املفرتون

 , هجريـة)٣٤٦(املتـوىف سـنة » مروج الذهب « ذكر املسعودي صاحب تاريخ−١
عنـد » إثبـات الوصـية « قال يف كتابه,مؤرخ جاء بعدهوهو مؤرخ مشهور ينقل عنه كل 
 واسـتخرجوه , وأحرقـوا بابـه]×عـيل [فهجمـوا عليـه ( :رشحه قضايا الـسقيفة واخلالفـة

ًكرها وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت حمسنا ً.(!! 

                                                 
 . الشيخ عبد الرمحن دمشقية)١(
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 ٦٠٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

نا وإن  فال حجة به عنـد. ولكنه ليس من أهل السنة,نعم املسعودي مؤرخ مشهور
  .ًكان مشهورا

 :ّوقـال النظـام( ):١/٥٧( ونقل أبو الفتح الشهرستاين يف كتابه امللل والنحل −٢
 وكـان يـصيح .إن عمر رضب بطـن فاطمـة يـوم البيعـة حتـى ألقـت اجلنـني مـن بطنهـا

 .) وما كان يف الدار غري عيل وفاطمة واحلسن واحلسني, احرقوا دارها بمن فيها]عمر[
 .انتهى كالم الشهرستاين

 عنـد ذكـر ,يف حـرف األلـف» ٦/٧٦الوايف بالوفيـات  « قال الصفدي يف كتاب٤
إن عمر رضب بطن ( : يقول, ونقل كلامته وعقائده,ّ املعروف بالنظام,إبراهيم بن سيار

 !).فاطمة يوم البيعة حتى ألقت املحسن من بطنها
 وذكـر مـن باليـاه أنـه ,م املعتـزيلإن الشهرستاين يعدد هنا خمازي وضالالت النظا

ثـم زاد عـىل خزيـه ( : قـال الـشهرستاين.زعم أن عمر رضب فاطمة حتى ألقت جنينها
 .)١() أقول فيهام برأيي:ًبأن عاب عليا وابن مسعود وقال

 .كذلك فعل الصفدي يف تعداد خمازي عقائد املعتزلة
  :رد آخر

ا عىل جنبها الرشيف بقبضة  ورضهب,ومنها أن عمر قصد إحراق بيت سيدة النساء
  !سيفه حتى وضعت محلها بسبب ذلك

 ولـذا قـد أنكـر . وزور مـن القـول وهبتـان, أن هذه القصة حمض هـذيانواجلـواب
 مـع أن فعـل عمـر , أن روايتها عندهم غري صحيحة وال مرضية,صحتها أكثر اإلمامية

 مع ,ئشة الصديقة مع أم املؤمنني عااهذا لو فرض وقوعه فهو أقل مما فعله األمري 
                                                 

 ).١/٥٢( امللل والنحل )١(
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 ٦٠٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

أنــه مل يلحقــه طعــن مــن ذلــك عنــد الفــريقني بنــاء عــىل حفــظ االنتظــام يف أمــور الــدنيا 
 .والدين

 ولكن عني السخط تبدي املساويا    وعني الرضا عن كل عيب كليلة 
 :اشبهة نسب عمر 

  احلقيقي وليس كام يفرتى عليهاهذا هو نسب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
 هو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بـن عبـد :به اسمه ونسً:أوال

 .)١( أبو حفص.اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القريش العدوي
 هي حنتمة ابنة هاشم بن املغـرية بـن عبـد اهللا بـن عمـر بـن : اسم أمه ونسبها:ًثانيا
خـت أيب جهـل وعـىل  فعـىل هـذا تكـون أ, حنتمة بنت هـشام بـن املغـرية: وقيل.خمزوم

  .األول تكون ابنة عمه
ومن قـال ذالـك يعنـي بنـت هـشام فقـد أخطـأ ولـو كانـت كـذلك ( :قال أبو عمر

 ألن ;لكانت أخت أيب جهل واحلارث ابنـي هـشام وليـسا كـذلك إنـام هـي ابنـة عمهـام
ًهاشام وهشاما ابني املغرية أخوان  فهاشم والد حنتمة وهشام والد احلارث وأيب جهل .ً

 .)٢()ذو الرحمني( جد عمر: يقال هلاشموكان
 هي بنت هشام أخـت أيب : قال أبو نعيم.أم عمر أخت أيب جهل( :وقال ابن مندة

 . ورواه عن ابن إسحاق.جهل وأبو جهل خاله
 حنتام بنت هاشم فهي ابنة عم أيب جهل كام قال أبو عمر وكان هلاشم :وقال الزبري
 .)٣()أوالد فلم يعقبوا

                                                 
 . يف كعب^ يلتقي نسب أمري املؤمنني مع الرسول )١(
 ).٣/١١٤٤( االستيعاب )٢(
 ).١٣٨ −٤/١٣٧( أسد الغابه )٣(
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 ٦٠٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

فهي الشفاء بنت عبد قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن  :أما أم حنتمة
 .)١(هصيص وقد كان هلاشم بن املغرية ولد فلم يعقبوا

 هو اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن ريـاح بـن عبـد : اسم اخلطاب ونسبه:ًثالثا
 أمه حية بنـت جـابر .اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القريش العدوي

 ال )٢(وعبـدهنم,  اخلطـاب بـن نفيـل: وولد نفيل بن عبـد العـزى.حبيب الفهميةبن أيب 
 : بن فهم وأخومها ألمهام, حية بنت جابر بن أيب حبيب: وأمهام, قتل يف الفجار,بقية له

 .)٣(زيد بن عمر بن نفيل
 وليس الـذي , الصحيحا هذا هو نسب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب :قلت

  .يرويه املخالفون
ــ ــوار يف اجلــزء أم ــي رواهــا املجلــيس يف بحــار األن  صــفحة )٣١(ا األحاديــث الت

 باب نسب عمر ووالدته ووفاته وبعض نوادر أحواله وما جرى بينه وبني أمري )٢٠٣(
 ):٢٦(املؤمنني صلوات اهللا عليه رقم 

 :احلديث األول الذي رواه قال
 :ح الزواين فقال نكاQ ثم حرم اهللا : قال عيل بن إبراهيم:تفسري القمي( −١

* u t s r q p o n m l k j i hv z y x w 
 وهو رد عىل من يستحل التمتع بالزواين والتزويج هبن وهن ]٣:النور[ & }

 .املشهورات املعروفات بذلك يف الدنيا ال يقدر الرجل عىل حتصينهن

                                                 
 ).٣٠١:ص( نسب قريش )١(
 . عبد هنم اسم رجل وهو أخو اخلطاب)٢(
 ).٣٤٧:ص( نسب قريش )٣(
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 ٦٠٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 والربـاب )١( وحنتمـة سـاره:ونزلت هذه اآلية يف نساء مكة كن مـستعلنات بالزنـا
ــول اهللا فحــرم اهللا نكــاحهن وجــرت بعــدهن يف النــساء مــن  ــن يغنــني هبجــاء رس ك

 .)٢()أمثاهلن
 وجـدت هـذا )تفـسري القمـي(أقول عنـدما رجعـت إىل املـصدر الـذي أشـار إليـه 

 , ثم ذكر نفـس احلـديث الـسابق)٣(ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفر ع(السند هكذا 
 :لامء اإلمامية عن أيب اجلارودوانظر ماذا قال ع

 : قال الكيش يف رجاله−أ
 وسـامه , ونسبت إليه الرسحوبية من الزيدية,حكي أن أبا اجلارود سمي رسحوب

 وكـان أبـو ,ًبذلك أبـو جعفـر ع وذكـر إن رسحوبـا اسـم شـيطان أعمـى يـسكن البحـر
 . أعمى القلب,ًاجلارود مكفوفا أعمى

ــدل عــىل أ ــي ت ــر بعــض األحاديــث الت ــا اجلــارود فاســق أعمــى البــرص وذك ن أب
 .)٤(والقلب
 : وقال العالمة احليل−ب

زياد بن املنذر أبو اجلارود اهلمداين بالدال املهملة اخلـارقي باخلـاء املعجمـه بعـدها 
ألف وراء مهملة وقاف وقيل احلرقي باحلاء املضمومة املهملـة والـراء والقـاف الكـويف 

من الزيدية كـان مـن أصـحاب  نسب اجلارودية وإليه ت,األعمى التابعي زيدي املذهب
 . وروى عن زيـد)رض( وتغري ملا خرج زيد × روى عن الصادق ,×أيب جعفر 

                                                 
 .اتمة أم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ويقصد حن)١(
 ).٣١/٢٠٣( بحار األنوار )٢(
 ).٩٦ −٢/٩٥( تفسري القمي )٣(
 ).٢٢٩:ص( رجال الكيش )٤(
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 ٦٠٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وأصــحابنا , حديثــه يف حــديث أصــحابنا أكثــر منــه يف الزيديــة:وقــال ابــن الغــضائري
يكرهون ما رواه حممد بن سنان عنه ويعتمدون ما رواه حممـد بـن بكـر االرجنـي وقـال 

اد بن املنذر أبو اجلارود األعمى الرسحوب بالسني املهملة املضمومة والراء  زي:الكيش
 , وال سـبة يف ذمـه,واحلاء املهملة والباء املنقطع حتتهـا نقطـة واحـدة بعـد الـواو مـذموم

 .)١(ويسمى رسحوبا باسم شيطان أعمى يسكن البحر
إلمـام  فيتبني لكل قارئ منصف إن هذا احلـديث ضـعيف ال حيـتج بـه ألن ا:قلت

 . قد طعن يف راوي احلديث وهو أبو اجلارود الرسحوب/الباقر 
 : احلديث الثاين وقال املجليس−٢

ــزام  ــاب إل ــاب كــشف احلــق وصــاحب كت ــور اهللا رضحيــه يف كت ــة ن ــال العالم وق
 كانـت : يف كتـاب املثالـب قـال)٢( روى الكلبي وهو مـن رجـال أهـل الـسنة:النواصب

اف فوقع عليها نفيل بن هاشم ثم وقـع عليهـا عبـد صهاك أمه حبشية هلاشم بن عبد من
 .العزى بن رياح فجاءت بنفيل جد عمر بن اخلطاب

 إن : وقال الفضل بن روزهبـان الـشهرستاين يف رشح بعـد القـدح يف صـحة النقـل
 أن يقع مجاعة عـىل : منها:أنكحة اجلاهلية عىل ما ذكره أرباب التواريخ عىل أربعة أوجه

ا ولد حيكم فيه القائف أو تصدق املرأة وربام كان هـذه مـن أنكحـة امرأة ثم إن ولد منه
 .اجلاهلية

 ملا عـد مثـل ذلـك . بأنه لو صح ما حتقق زنا يف اجلاهلية:وأورد عليه شارح الرشح
ًيف املثالب وكان كل من وقع عىل امرأة كان ذلك نكاحا منه عليهـا ومل يـسمع مـن أحـد 

                                                 
 ).٢٢٣:ص( رجال العالمة احليل )١(
 . وهذا كذب ألن الكلبي ليس من رجال أهل السنه كام سيأيت)٢(
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 ٦١٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ه يف يوم واحـد أو شـهر واحـد يف نكـاح مجاعـه إن من أنكحة اجلاهلية كون امرأة واحد
 .)١(من الناس
 ولكــن لــيس , فهــو صــحيح, أمــا كــالم الفــضل بــن روزهبــان الــشهرستاين:قلــت

 .اموضوعنا أنكحة اجلاهلية بل نسب عمر بن اخلطاب 
والرواية التي أوردها صاحب كتاب كـشف احلـق الـذي ال يعـرف احلـق مـردودة 

ي من رجال أهل السنة وهذا كذب كام سوف نبني فيام  إن الكلب: ألنه كذب وقال;عليه
 .بعد

ثـم إن ( :ثم عاد املجليس للكذب من جديد وحياول أن يوهم القراء بكذبـه وقـال
 ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بـن :اخلطاب عىل ما ذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب

 بنت هاشم بن املغرية عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القريش وأمه حنتمة
 حنتمـة بنـت هـشام بـن : وقالـت طائفـة يف أم عمـر:بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم قـال

املغرية ومن قال ذلك فقد أخطأ ولو كانـت كـذلك لكانـت أخـت أيب جهـل بـن هـشام 
واحلارث بن هشام بن املغرية وليس كذلك وإنام هـي بنـت عمـه ألن هـشام بـن املغـرية 

 املغرية أخوان هلاشم والد حنتمة أم عمـر وهـشام والـد احلـارث واحلارث بن هشام بن
 .)٢()وأيب جهل
ثـم ( : هذا كذب ألن املجليس ذكر إن ابن عبد الرب ذكـر يف االسـتيعاب قـال:قلت

 هـذا الكـذب ) إلـخ...إن اخلطاب عىل ما ذكره ابن عبـد الـرب يف االسـتيعاب ابـن نفيـل
 عمر بن اخلطـاب بـن :يعاب وقال اآليتيتضح لكل قارئ عندما يرجع إىل كتاب االست

 وهو حاول أن يبني إن اسم أم اخلطاب مثل . ثم ذكر نفس الكالم السابق. إلخ...نفيل
                                                 

 ).٢٠٤ – ٣١/٢٠٣( بحار األنوار )١(
 ).٣١/٢٠٤( بحار األنوار )٢(
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 ٦١١  بهات طال حوهلا اجلدلش

اسم أم عمر وهـذا كـذب ألن املجلـيس أسـقط اسـم عمـر مـن ترمجـة ابـن عبـد الـرب يف 
 .االستيعاب

ا وحكى بعض أصحابن( :أما الذي أورده املجليس عن حممد بن شهراشوب وقال
 إن صـهاك كانـت أمـه حبـشية لعبـد املطلـب وكانـت :عن حممد بن شهراشوب وغـريه

 ثم إن اخلطاب ملا بلغ احللـم رغـب .ترعى له اإلبل فوقع عليها نفيل فجاءت باخلطاب
ًيف صـهاك فوقــع عليهــا فجــاءت بابنـه فلفتهــا يف خرقــة مــن صـوف ورمتهــا خوفــا مــن 

 فلـام ,مية فأخذها ورباهـا وسـامها حنتمـة فرآها هاشم بن املغرية مر.موالها يف الطريق
فرغب فيها وخطبها من هاشم فأنكحهـا إيـاه فجـاءت بعمـر  ًبلغت رآها اخلطاب يوما

ًبن اخلطاب فكان أبا وجدا وخاال لعمر وكانت حنتمة أما وأختا وعمه له فتدبر ً ً ًً()١(. 
 نقـل  إن حممد بن شهراشوب من علامء اإلمامية ومل حيدد املجلـيس مـن أيـن:أقول

 وال نعلم هـل هـذا اخلـرب مـن كـذب املجلـيس أو مـن ,عن ابن شهراشوب هذا الكالم
األخبار الـضعيفة كالعـادة الـذي يـستخدمه أعـداء الـدين للنيـل مـن محلـة هـذا الـدين 

 !?العظيم
 : احلديث الثالث−٣

وجــدت يف كتــاب عقــد الــدرر لــبعض األصــحاب بإســناده عــن عــيل بــن ( :قــال
 كانـت :سن بن حمبوب عن ابن الزيات عن الصادق ع أنـه قـالإبراهيم عن أبيه عن احل

صهاك جارية لعبـد املطلـب وكانـت ذات عجـز وكانـت ترعـى اإلبـل وكانـت حبـشية 
 فنظر إليهـا نفيـل جـد عمـر فهواهـا وعـشقها يف مرعـى اإلبـل ,وكانت متيل إىل النكاح

 فأعجبــه  فلــام أدرك البلــوغ نظــر إىل أمــه صــهاك,فوقــع عليهــا فحملــت منــه باخلطــاب
 فلـام ولـدهتا خافـت مـن أهلهـا فجعلتهـا يف ,عجزها فوثب عليها فحملت منه بحنتمـة

                                                 
 ).٣١/٢٠٤( بحار األنوار )١(
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 ٦١٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

صوف وألقتها بني أشحام مكة فوجدها هشام بن املغرية بن الوليـد فحملهـا إىل منزلـه 
ًورباها وسامها باحلنتمة وكانت شيمة العرب أنه من ربى يتيام يتخذه ولدا  فلـام بلغـت ,ً

 فكان ,طاب فامل إليها وخطبها من هشام فتزوجها فأولد منها عمرحنتمة نظر إليها اخل
 )ع( وينـسب إىل الـصادق ,اخلطاب أباه وجده وخاله وكانت حنتمة أمه وأخته وعمتـه

أجـدر أن يـبغض الـويل وأن   وأمـه أختـه وعمتـه, من جده خاله ووالـده:يف هذا املعنى
 ).ينكر يوم الغدير بيعته

 :تج فيه ألن فيه علتني وهذا احلديث ضعيف ال حي:قلت
 . إن أبا حنتمة ليس هشام ولكنه هاشم:األوىل
 )عقــد الــدرر( ورجعــت إىل املــصدر الــذي أشــار إليــه املجلــيس الكــذاب :الثانيــة

 ألن ;ًووجدت إن املجليس حرف حييى بن حمبوب ووضع احلسن بن حمبوب بـدال عنـه
 . وأما حييى بن حمبوب فهو جمهول,احلسن بن حمبوب ثقة

قال ابـن أيب احلديـد يف رشح قولـه ( : ما ذكره املجليس عن ابن أيب احلديد فقالأما
يف الكالم رمز إىل مجاعـة مـن أصـحابه » مل يسهم فيه عاهر وال رضب فيه فاجر «:×

 إن آل سعد بن أيب وقاص ليسوا من زهرة بن كالب وإهنم :يف أنساهبم طعن وكام يقال
ن آل الـزبري بـن العـوام مـن أرض مـرص مـن  إ: وكـام يقـال,من بني عذرة مـن قحطـان

 ). وليسوا من بني أسد بن عبد العزى,القبط
 بلغ عمـر بـن اخلطـاب :قال شيخنا أبو عثامن يف كتاب مفاخرات قريش( :ثم قال

ًإن أناسا من رواة األشعار محلت اآلثـار يقـصبون النـاس ويثلبـوهنم يف أسـالفهم فقـام 
 ال خيـرج القـوم : والبحث عن األصول فلـو قلـت إياكم وذكر العيوب:عىل املنرب فقال

 .من هذه األبواب إال من ال وصمه فيه مل خيرج منكم أحد
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 ٦١٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إذا كنـت أنـا وأنـت يـا أمـري املـؤمنني :فقال رجل من قريش نكره أن نـذكره فقـال
 . يا قني بن قني اقعد: كذبت بل كان يقال لك:نخرج فقال
 وكان ,ن الوليد بن املغرية املخزومي الرجل الذي قام هو املهاجر بن خالد ب:قلت

ًعمر يبغض أباه خالدا وألن املهاجر كان علوي الرأي جدا وكان أخوه عبد الرمحن مع  ً
 لكـن الكـالم الـذي , وكان املهاجر مع عيل يوم اجلمل وفقئت ذلك اليوم عينه,معاوية

كونـه رحيانـة  وكان الوليد بن املغرية مـع جاللتـه يف قـريش و,بلغ عمر بلغه من املهاجر
ًقريش ويسمى العدل ويسمى الوحيد حـدادا يـصنع الـدروع بيـده ذكـر ذلـك فيـه ابـن 

 .قتيبة يف كتاب املعارف
روي عنـه   إنـه:وروى أبو احلسن املدائني هذا اخلرب يف كتاب أمهات اخللفاء وقال

 ال تلمـه يـا ابـن أخـي إنـه أشـفق أن حيـدج بقـصة : يف املدينه فقال×جعفر بن حممد 
رحـم اهللا عمـر فإنـه مل  : بن عبد العزى وصهاك أمة الزبري بن عبد املطلب ثـم قـالنفيل

ــسنه ــال ,يعــدو ال  & Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å * وت
 . انتهى]١٩:النور[

 رداءة نسب × حدجه بذنب غريه رماه به انظر كيف بني : قال اجلوهري: بيان
 .)١()لتعرض لألنساب ثم مدحه تقيةعمر وسبب مبالغته يف النهي عن ا

عـز الـدين عبـد ( : إن ابن أيب احلديد هذا معتزيل شيعي وقـال عنـه القمـي:وأقول
احلميد بن حممد بن حممد بن احلـسني بـن أيب احلديـد املـدائني الفاضـل األديـب املـؤرخ 

 كـان ,احلكيم الشاعر شارح هنج البالغة الكرمـه وصـاحب القـصائد الـسبع املـشهورة
 : بقوله)ع(ه االعتزال كام شهد لنفسه يف إحدى قصائده يف مدح أمري املؤمنني مذهب

                                                 
 ).٣١/٢٠٦( بحار األنوار )١(
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 ٦١٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 )١()أهوى الجلك كل من يتشيع    ورأيت دين االعتزال وإنني
 :وذكره األلويس يف خمترص التحفه االثني عرشية فقال

 ,ا هم عبارة عن القـائلني بألوهيـة األمـري عـيل :الفرقة الرابعة الشيعة الغالة(
 وعنـدي إن ابـن أيب احلديـد يف بعـض : قـال اجلـد روح اهللا روحـه. اهلـذيانونحوه مـن

 وكـم لـه يف قـصائده الـسبع , وكان يتلون تلون احلرباء وكان من هـذه الفرقـة−عباراته 
 :ا كقوله يمدح األمري ,الشهرية من هذيان

ـــوال حـــسامه ـــام اإلســـالم ل  أال إن
 

ــــافر ــــة ظ ــــز أو قالم ــــة عن  كعفط
 

 :وقوله
 ض وااليــن واملتــىجيــل عــن األعــرا

 

ــــــارص ــــــشبيهه بالعن  ويكــــــربعن ت
 

 :ًوقال أيضا
ـــي ـــة الت ـــت أخـــالق الربوبي  تقلي

 

 عذرت هبـا مـن شـك أنـك مربـوب
 

 :ومنه رسق الطويف قوله يف أيب بكر وعيل رضوان اهللا وسالمه عليهام
 )٢()وبني من قيل أنه اهللا    كم بني من شك يف خالفته

د ألنه من غالة الشيعة الذين يأهلون عيل بن  فال حجة يف كالم ابن أيب احلدي:قلت
 .ا وحيقدون عىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب اأيب طالب 
 : قال املجليس. احلديث الرابع−٤
 هو ما رواه الكليني طيب اهللا تربتـه يف روضـة ,وما أومى إليه من قصة أمة الزبري(

تعرض رجل من ولـد  :الكايف عن احلسني عن امحد بن هالل عن زرعة عن سامعة قال
                                                 

 ).١/١٩٣( الكنى واأللقاب )١(
 ).١٠ص( خمترص التحفة االثني عرشية )٢(
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 ٦١٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : فقـال هلـا, إن هـذا العمـري قـد آذاين:عمر بن اخلطاب بجارية رجل عقييل فقالت لـه
فـاجتمع البكريـون  . فشد عليه فقتله وألقـاه بـالطريق, فأدخلته,عديه وادخليه الدهليز
 ومـا , ما لصاحبنا كفو ولن نقتل به إال جعفر بن حممد: وقالوا,والعمريون والعثامنيون

 فلقيته وقد اجتمـع القـوم ,قد مىض نحو قبا ×  وكان أبو عبد اهللا,احبنا غريهقتل ص
 مـا قتـل صـاحبنا أحـد : وقـالوا, فلام جاءوا وراءه وثبـوا عليـه: قال, دعهم: فقال,عليه
 فأخذ , فاعتزل قوم منهم, لتكلمني منكم مجاعة: فقال!ً وما نقتل به أحدا غريك,غريك

 , شيخنا أبو عبد اهللا جعفر بـن حممـد:ا وهم يقولون فخرجو,بأيدهيم فادخلهم املسجد
 : فمـضيت معـه فقلـت:قـال . فانرصفوا, وال يأمر به,معاذ اهللا أن يكون مثله يفعل هذا

 أمـسكوا : نعم دعوهتم فقلت: قال!?جعلت فداك ما كان أقرب رضاهم من سخطهم
ــصحيفة ــت!وإال أخرجــت ال ــداك: فقل ــي اهللا ف ــصحيفة جعلن ــذه ال ــا ه ــال? م أم  : فق

 فطلب الزبري فخـرج , فسطر هبا نفيل فأحبها,اخلطاب كانت أمة للزبري بن عبد املطلب
 يـا أبـا عبـد اهللا مـا : فقـالوا لـه, فخرج الزبري خلفه فبرصت به ثقيف.ًهاربا إىل الطائف

يف جتارة   وخرج الزبري. فهرب منه إىل الشام, جاريتي سطر هبا نفيل: قال?تعمل هاهنا
 ومـا : قـال, يا أبا عبد اهللا يل إليـك حاجـة:ل عىل ملك الدومة فقال لهله إىل الشام فدخ

 , فأحـب أن تـرده عليـه, رجل من أهلـك قـد أخـذت ولـده: فقال?حاجتك أهيا امللك
 فلــام أن كــان مــن الغــد دخــل عــىل امللــك فلــام رآه امللــك , ليظهــر يل حتــى أعرفــه:قــال

 ملـا رآك قـد , ولدتـه عربيـة ما أظن هذا الرجـل? ما يضحكك أهيا امللك: فقال,ضحك
ــرضط ــل ي ــال!دخلــت مل يملــك أســته إن جع ــضيت : فق ــك إذا رصت إىل مكــة ق  املل

 فـأبى ثـم , أن يـدفع إليـه ابنـه, فلام قدم الزبري حتمل عليه ببطون قـريش كلهـا.حاجتك
 أمـا علمـتم مـا فعـل يف ابنـي فـالن , ما بيني وبينـه عمـل:حتمل عليه بعبد املطلب فقال

 إن الـشيطان لـه دولـة وان : فقال هلـم الـزبري, فقصدوه وكلموه.تم إليهولكن امضوا أن
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 ٦١٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ولكن ادخلوه من باب املسجد عىل , وليس آمن أن يرتأس علينا,ابن هذا ابن الشيطان
 وكتــب عليــه وعــىل ابنــه أال يتــصدر يف ,ًأن أمحــي لــه حديــد واخــط يف وجهــه خطوطــا

 ففعلــوا وخــط وجهــه :قــال . وال تــأمر عــىل أوالدنــا وال يــرضب معنــا بــسهم,جملــس
 إذا أمـسكتم وإال : فقلـت هلـم, فـذلك الكتـاب عنـدنا, وكتـب عليـه الكتـاب,باحلديد

 . فامسكوا,أخرجت الكتاب ففيه فضيحتكم
ً مل خيلف وارثا وخاصم فيه ولـد العبـاس أبـا عبـد اهللا صوتوىف موىل لرسول اهللا 

×. 
 : فقال داود بـن عـيل,وكان هاشم بن عبد امللك قد حج يف تلك السنة فجلس هلم

,  إن أبـاك قاتـل معاويـة: فقال داود بـن عـيل, بل الوالء يل: وقال أبو عبد اهللا.الوالء لنا
 كالمك هـذا أهـون عـيل :ً واهللا ألطوقنك غدا أطواق احلامم فقال له داود بن عيل:فقال

 فقـال : قـال, أما إنـه واد لـيس لـك وال ألبيـك فيـه حـق: فقال.من بعرة وادي األزرق
 فلام أن كان من الغد خرج أبو عبد اهللا ومعه كتاب يف .ً إذا كان غدا جلست لكم:هشام

 ادعـوا يل : فوضع أبو عبد اهللا الكتاب بني يديه فلام قرأه قال.كرباسه وجلس هلم هشام
اجلندل اخلزاعي وعكاشة الضمريي وكانا شـيخني قـد أدركـا اجلاهليـة فرمـى الكتـاب 

 يـا أبـا : نعم خط العاص بن أمية وقال هـشام: قاال?خلطوط تعرفون هذه ا:إليهام فقال
 : قـال. قـضيت بـالوالء لـك: قـال. نعـم: فقـال?عبد اهللا أرى خطوط أجدادي عندكم

 :فخرج وهو يقول
 وكانت النعل هلا حارضة    إن عادت العقرب عدنا هلا

 فـإن نثيلـة كانـت أمـة ألم الـزبري : قـال? ما هذا الكتاب جعلـت فـداك: قلت:قال
 هـذه اجلاريـة :يب طالب وعبد اهللا فأخذها عبد املطلب فأولدها فالن فقال له الـزبريوأل

 . وابنك هذا عبد لنا فتحمل عليه ببطون قريش,ورثناها من أمنا
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 ٦١٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أجبتك عىل خله عىل أن ال يتصدر ابنك هذا يف جملس وال يرضب معنا :قال فقال
 .)١()ًبسهم فكتب عليه كتابا وأشهد عليه فهو هذا الكتاب

 : هذا احلديث ضعيف فيه أمحد بن هالل الكرخي العربتائي وذكره:قلت
 : ابن داود يف رجاله فقال−١

أمحد بن هالل بن جعفر العربتائي بالعني املهملة املفتوحة والبـاء املفـردة املفتوحـة 
 )كـش( منسوب إىل عربتا قرية بناحيـة إسـكاف .والراء الساكنة والتاء املثناه فوق واملد

 الروايــة يعــرف منهــا وينكــر وقــد روى فيــه ذمــوم كثــرية مــن ســيدنا أيب حممــد صــالح
 أرى التوقف )غض( غال متهم يف دينه )ست( مذموم ملعون )كش( ×العسكري 

يف حديثه إال فيام رواه عن احلسن بن حمبوب من كتاب املشيخة وحممد بن أيب عمري من 
 ولـد سـنة ثامنـني ,واعتمدوه فيهـا , وقد سمع هذين الكتابني منه جلة أصحابنا,نوادره

 .)٢(ومائة ومات سنة سبع وستني ومائتني
 .)٣(ًوذكره يف كتابه أيضا يف فصل فيمن وردت فيه اللعنة

 :ً الطويس يف الفهرست أيضا−٢
 ولـد سـنة ثامنـني , عربتا قرية بناحية إسـكاف بنـي جنيـد.أمحد بن هالل العربتائي

ًكان غاليا متهام يف دينه وقد روى أكثر أصـول  ومات سنة سبع وستني ومائتني و,ومائة ً
 .)٤(أصحابنا

 
                                                 

 ).٢٠٨ – ٣١/٢٠٦( بحار األنوار )١(
 ).٤٢٥:ص( رجال ابن داود )٢(
 ).٥٥١:ص( رجال ابن داود )٣(
 ).٣٦: ص( الفهرست للطويس )٤(
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 ٦١٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  : احليل يف رجاله−٣
 بالعني املهملة والباء املنقطعة حتتها نقطة واحدة وبعـدها .أمحد بن هالل العربتائي

 منـسوب إىل عربتـا قريـة بناحيـة إسـكاف بنـي مائـة ,راء ثم التاء املنقطعة فوقها نقطتني
 . قال النجايش إنه صالح الروايـة يعـرف منهـا وينكـر.ائتنيومات سنة تسع وستني وم

وتوقف ابـن الفـضائري يف حديثـه إال يف مـا يرويـه عـن احلـسن بـن حمبـوب مـن كتـب 
املــشيخة وحممــد بــن أيب عمــري مــن نــوادره وقــد ســمع هــذين الكتــابني جــل أصــحاب 

 .)١( وعندي إن روايته غري مقبولة.احلديث واعتمدوه فيها
 :مس ذكر املجليس يف البحار احلديث اخلا−٥
 يف تفسريه قـول اهللا تعـاىل )٢(قد مر يف باب كفر الثالثة من تفسري عيل بن إبراهيم (

* È Ç Æ Å Ä & ]الوحيـد : أنه قال× بإسناد عن أيب عبد اهللا ]١١:املـدثر 
 .)٣(ولد الزنى وهو زفر إىل آخر اآلية

 عـيل بـن إبـراهيم القمـي وجـدت هـذه الروايـة  وعندما رجعـت إىل تفـسري:قلت
 حدثنا أبو العباس قال حدثنا حييى بن زكريا عن عيل بن حسان عن عمـه :قال( :هكذا

ــه ــد اهللا ع يف قول ــن أيب عب ــري ع ــن الكث ــرمحن ب ــد ال  & È Ç Æ Å Ä * :عب
 .)٤() الوحيد ولد الزنى وهو زفر: قال]١١:املدثر[

 ,لرواية ضعيفة ألن فيها عيل بن حسان وعنـه عبـد الـرمحن بـن كثـري وهذه ا:قلت
 :وقال علامء اإلمامية فيهم التايل

                                                 
 ).٢٠٢:ص(المة احليل  رجال الع)١(
 . هو صاحب التفسري املشهور تفسري القمي)٢(
 ).٣١/٢٠٩( بحار األنوار )٣(
 ).٢/٣٩٥( تفسري القمي )٤(
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 ٦١٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :يف عيل بن حسان الواسطي وعيل بن حسان اهلاشمي : قال الكيش يف رجاله−١
 سألت عيل بن احلسن بن عيل بن فضال عن عيل بن حـسان :قال حممد بن مسعود

 وأمـا الـذي عنـدنا يـروي عـن عمـه عبـد ,طي فهو ثقـة أما الواس, عن أهيام سألت:قال
 .)١(×ًالرمحن بن كثري فهو كذاب وهو واقفي أيضا ومل يدرك أبا احلسن موسى 

 .)٢( ووافق العالمة احليل كالم الكيش−٢
عيل بن حـسان بـن كثـري اهلاشـمي مـوىل عبـاس بـن  : وقال النجايش يف رجاله−٣

 جدا ًذكره بعض أصحابنا يف الغـالة فاسـد  ضعيف.حممد بن عيل بن عبد اهللا بن عباس
 .)٣(االعتقاد له كتاب تفسري الباطن ختليط كله

  : أما عمه عبد الرمحن بن كثري فقال عنه النجايش يف رجاله:قلت
 عبد الرمحن بن كثري اهلاشمي موىل عبـاس بـن حممـد بـن عـيل بـن عبـد اهللا بـن −١

 لـه كتـاب فـضل .ان يـضع احلـديث كـ: غمزه أصحابنا عليه وقالوا,ًعباس كان ضعيفا
 حـدثنا : حدثنا عيل بن حبـيش قـال: أخربنا أمحد بن عبد الواحد قال)أنا أنزلناه(سورة 

 حدثنا عيل بن احلسن بن فضال عن عـيل بـن حـسان عـن :أمحد بن حممد بن الحق قال
 .× وله كتاب صلح احلسن .عمه عبد الرمحن بن كثري به

 حـدثنا :آخرين قـال حـدثنا أمحـد بـن حممـد قـالأخربنا حممد بن جعفر األديب يف 
حممد بن مفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة األشعري عن عيل بـن حـسان عـن عمـه 
عبــد الــرمحن بــن كثــري بكتــاب الــصلح ولــه كتــاب فــدك وكتــاب أالظلــه كتــاب فاســد 

 .)٤(خمتلط
                                                 

 ).٤٥١:ص( رجال الكيش )١(
 ).٢٣٣:ص( رجال العالمة احليل )٢(
 ).٢٥١:ص( رجال النجايش )٣(
 ).٢٣٤:ص( رجال النجايش )٤(
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 ٦٢٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

  : وقال ابن داود يف رجاله−٢
مد بن عيل بن عبد اهللا بن العبـاس عبد الرمحن بن كثري اهلاشمي موىل عباس بن حم

 .)١(كان ضعيفا غمز بعض أصحابنا فيه وقالوا كان يضع احلديث
 .)٢( وقال العالمة احليل نفسه−٣

 ألن عبد الرمحن كان يضع احلديث وعيل بـن ;ً إن هذا احلديث ضعيف جدا:قلت
 .ًحسان ضعيف جدا

صحيح عىل دعواهم فبينا ضعف األحاديث السابقة كلها وال يوجد عندهم دليل 
 .الباطلة

 هجـري )١٤٢٢( السنة الثانية ربيـع األول )١٣(أما ما ذكرته جملة املنرب يف العدد 
 !!):خط أمحر(ذكر الكاتب عبد العزيز قمرب يف 

يف   فـأم هـذا الرجـل هـي,ويصعب للوهلة األوىل استيعاب هـذه الـشبكة املعقـدة
ً فـيام جدتـه هـي أيـضا !ه جده وخالـه وأبوه هو يف الوقت ذات!الوقت نفسه أخته وعمته

 !!.زوجة عمه
 وأمـا تفـصيل نـسبه وبيانـه فهـو إن( : فإنـه يقـول,وعندما يـرتك احلـديث للتـاريخ

ًكان عبدا لكلب بن لؤي بـن غالـب القـريش فـامت عنـه ثـم وليـه عبـد املطلـب » نفيل«
يرعـى مجـال عبـد » نفيـل « فكـان,قد بعثت لعبد املطلـب مـن احلبـشة» صهاك «وكانت

 فـاتفق يومـا اجـتامعهام يف .ترعى غنمه وكان يفرق بينهام يف املرعـى» صهاك «املطلب و
 وكان قد ألبـسها عبـد املطلـب رسواال مـن األديـم» نفيل «مراح واحد فهواها وعشقها

                                                 
 ).٤٧٤:ص( رجال بن داود )١(
 ).٢٣٩:ص(العالمة احليل  رجال )٢(
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 ٦٢١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : فلـام راودهـا قالـت,ًوجعل عليه قفال وجعل مفتاحه معه ملنزلتها منـه» اجللد املدبوغ«
 أنـا :»نفيـل «قد ألبست هـذا األديـم ووضـع عليـه قفـل فقـالما يل إىل ما تقول سبيل و

ً فأخذ سمنا من خميض الغنم ودهن به األديـم ومـا حولـه مـن بـدهنا حتـى .أحتال عليه
فلام ولدته ألقته عـىل بعـض املزابـل » باخلطاب «استله إىل فخذهيا وواقعها فحملت منه

دية جنـازة وربتـه فلـام كـرب امرأة هيو» اخلطاب « فالتقطت,بالليل خفية من عبد املطلب
  وكانـت)١(كان يقطع احلطب فسمي اخلطاب لذلك باحلاء املهملـة فـصحف باملعجمـة

 فرآها ذات يوم وقد تطأطأت عجيزهتا ومل يدر من هي فوقع ,ترتاده يف اخلفية» صهاك«
 فالتقطهـا ,فلام وضعتها ألقتها عـىل مزابـل مكـة خارجهـا» بحنتمة «عليها فحملت منه

يـرتدد » اخلطـاب « فلـام كـربت وكـان)٢(ملغرية بن الوليد ورباها فنـسبت إليـههاشم بن ا
 ,فأعجبتـه فخطبهـا إىل هـشام فزوجـه إياهـا فولـدت الرجـل» حنتمة «عىل هشام فرأى

وكان اخلطاب والده ألنه أولـد حنتمـة إيـاه حيـث تزوجهـا وحـده ألنـه سـافح صـهاك 
 !!).فأولدها حنتمة واخلطاب من أم واحدة وهي صهاك

 بـل أوردهـا أشـهر !ومل يورد هذه املعلومة قاص خيـايل لقـصص ألـف ليلـة وليلـة
نسابة يف اإلسالم وهو حممد بن السائب الكلبي الذي يقـول عنـه عـز الـدين بـن األثـري 

 ):أسد الغابـة يف معرفـة الـصحابة(اجلزري وهو من أكابر علامء السنة يف كتابه املشهور 
حيـث ال يرقـى إليـه مـن انتحلهـا مـن املـؤرخني  ارإن الكلبي واحد من النسابني الكبـ(

 وهــو مــن أقــواهم يف األنــساب يف مــا لــو راجعنــا ابــن خلكــان يف وفيــات ,واملحــدثني
 هذه النساب أبو خمنف لوط بن حييى األزدي )قصة النسب العظيم( كام روى .األعيان

يف النـسب التنقـيح ( وكذلك يف كتـاب )الصالبة يف معرفة الصحابة(يف كتابه املعروف 
 ).الرصيح

                                                 
 . وهذا جهل مركب ألن الذي يقطع احلطب يسمى حطاب وليس خطاب)١(
 . حنتمة مل تنسب إىل هشام ولكن نسبت إىل أبيها هاشم)٢(
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 ٦٢٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إن النــسابة الــذين يــدعون هــؤالء بــأهنم مــن رجــال أهــل الــسنة ويطعنــون :قلــت
 : وهمابنسب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 : حممد بن السائب الكلبي وهو شيعي سبأي:األول
 كـان يف الكوفـة : عـن معتمـر بـن سـليامن عـن أبيـه:قال أبو بكر بن خالد البـاهيل

 وقال عمرو بن احلصني عن معتمر بن سليامن عن ليث ابن أيب .لبيكذابان أحدمها الك
 : وقال عباس الـدوري. الكلبي والسدي يعني حممد بن مروان: بالكوفة كذابان:سليم

 . ضـعيف: وقال معاوية بن صالح عن حييـى بـن معـني. ليس بيشء:عن حييى بن معني
رمحن حيـدثان عـن سـفيان  ما سمعت حييى وال عبـد الـ:وقال أبو موسى حممد بن املثنى

 وقـال عبـاس الـدوري . تركه حييى بن سعيد وابن مهـدي: وقال البخاري.عن الكلبي
 ابـن أيب لـيىل وجـابر : ثالثـة ال تـروي عـنهم: قيـل لزائـدة:عن حييى بـن يعـيل املحـاريب

 , أما ابن أيب ليىل فبيني وبينه آل ابن أيب ليىل حسن فلست أذكره: قال.اجلعفي والكلبي
 وأمـا الكلبـي فكنـت أختلـف إليـه ,ًجابر اجلعفي فكان واهللا كذابا يؤمن بالرجعـةوأما 

 مرضت مرضة فنسيت ما كنـت أحفـظ فأتيـت آل حممـد فتفلـوا يف :ًفسمعته يقول يوما
ــسيت ــت ن ــا كن ــه: فقلــت.فمــي فحفظــت م ــيئا فرتكت ــك ش ــال .ً واهللا ال أروي عن  وق

 لـو : وقال مرة. تكلم به كفرالكلبي يتكلم بيشء من  سمعت:األصمعي عن أيب عوانة
 .تكلم به ثانية كفر فسألته عنه فجحده

 جلـس إلينـا أبـو جـزء عـىل بـاب أيب :وقال عبد الواحد بن غياث عن ابـن مهـدي
 فحـدثت بـذلك يزيـد بـن زريـع : قـال. اشـهد إن الكلبـي كـافر:عمرو بن العالء فقال

 كـان جربيـل :معته يقـول س: قال? فامذا زعم: قال. أشهد أنه كافر: سمعته يقول:فقال
 أنا : قال يزيد. حلاجة وجلس عيل فأوحى إىل عيلص فقام النبي صيوحي إىل النبي 

 قال أبو جعفـر . أنا سبأي: ولكني رأيته يرضب عىل صدره ويقول,مل أسمعه يقول هذا
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 ٦٢٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١( هم صنف من الشيعة أصحاب عبد اهللا بن سبا:العقييل
 :ًي وهو شيعي أيضا أبو خمنف لوط بن حييى األزد:الثاين

 : وقال الدارقطني. مرتوك احلديث: وقال أبو حاتم. ليس بثقة:قال حييى بن معني
 .)٢(أخباري ضعيف

 :وقال عنه القمي صاحب كتاب الكنى واأللقاب الشيعي الشهري
لوط بن حييـى بـن سـعيد بـن خمنـف بـن سـليم األزدي شـيخ أصـحاب األخبـار (

ويـروي » ع « يروي عن الـصادق)١٥٧( سنة  وتويف)جش(بالكوفة ووجههم كام عن 
» ع « وجده خمنف بن سليم صـحايب شـهد اجلمـل يف أصـحاب عـيل,عن هشام الكلبي

وكـان أبـو خمنـف مـن أعـاظم » ٣٦ «ًحامال راية األزد فاستـشهد يف تلـك الواقعـة سـنة
 ومع اشتهار تشيعه اعتمد عليـه علـامء الـسنه يف النقـل عنـه كـالطربي ,مؤرخي الشيعة

 .)٣()األثري وغريمهاوابن 
 وبعد ما بينا إن الكلبي وأبا خمنف من رجال الشيعة وليسوا من رجال أهـل :قلت

الــسنة وهــم مــن الكــذابني املعــروفني فــال حجــة يف طعــنهم يف أمــري املــؤمنني عمــر بــن 
 .ااخلطاب 

 :مقال آخر
هي أسطورة مل نجد هلا أصل يف كتب املسلمني ولكـن يوجـد  ? من هي صهاك−١
 .اكتب املخالفني الذين حيقدون عىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  كر يفهلا ذ

                                                 
 ).٥٢٣٤(رقم ) ٢٥٣ – ٢٥/٢٤٦( هتذيب الكامل )١(
 ).٧/٣٠١( سري أعالم النبالء )٢(
 ).١٤٩ – ١/١٤٨( الكنى واأللقاب )٣(
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 ٦٢٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

هي بنت عمـه ألن اسـم  ? من هي حنتمة هل هي أخت أيب جهل أم بنت عمه−٢
 أمـا اسـم أيب جهـل فهـو عمـرو بـن هـشام بـن ,حنتمة هو حنتمة بنت هاشم بن املغرية

 . وهشام وهاشم ابني املغرية.املغرية
 وليـست . من فهـم,هي حية بنت جابر بن أيب حبيب ?خلطاب ما هو اسم أم ا−٣

 .كام يدعي الزنادقة
 .ا هل املعادلة املزعومة تنطبق عىل نسب أمري املؤمنني عمـر بـن اخلطـاب −٤

 ?العمة=األخت =  واألم .اخلال= اجلد = وهي األب 
د أصل هذه املعادلة من الروايات املكذوبة والتي بينا ضـعفها مـن قبـل والتـي تفـر

 :ً وسوف أبني كذب هؤالء يف هذه املعادلة أيضا,بذكرها البعض
 . ألن أبو عمر هو اخلطاب, وهذا صحيح: يقصد باألب اخلطاب−١
 وهـذا كـذب ألن أبـو حنتمـة هـو : ويقصد باجلد إن اخلطـاب هـو أبـو حنتمـة−٢

 .هاشم بن املغرية وليس اخلطاب
ًذا كـذب أيـضا ألن أم  وهـ: ويقصد باخلال إن اخلطاب أخو حنتمة من صهاك−٣

 فيتبـني أهنـم ليـسوا مـن أم واحـدة )الـشفاء( أما أم حنتمـة فهـي )حية(اخلطاب اسمها 
 .وهي صهاك

 . ألن أم عمر حنتمة, وهذا صحيح: ويقصد باألم حنتمة−٤
 وهـذا كـذب ألن أبـو : ويقصد باألخت إن حنتمـة ابنـة اخلطـاب مـن صـهاك−٥

 .حنتمة هو هشام بن املغرية وليس اخلطاب
 وهــذا كــذب ألن أم : ويقــصد بالعمــة إن حنتمــة أخــت اخلطــاب مــن صــهاك−٦

 فيتبـني أهنـم ليـسوا مـن أم واحـدة )الـشفاء( أما أم حنتمـة فهـي )حية(اخلطاب اسمها 
 .وهي صهاك
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 ٦٢٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً كيف يكون اخلطاب عام وأخا لزيد بن عمرو بن نفيل−٥ ً? 
 فعنـدما )البـةق( وعمـرو أمـه )حيـة(ألن نفيل عنده أكثر من زوجة فاخلطاب أمه 

ً فعىل هذا يكـون اخلطـاب عـام , فولدت له زيد)حية(تويف نفيل ورث عمرو زوجة أبيه 
 وهـذا عـرف سـائد يف اجلاهليـة أن يـرث الرجـل زوجـة أبيـه ألهنـم ,ًوأخا لزيد من أمه

 .كانوا يرون أن زوجة األب تورث
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  * مــا هــو ســبب نــزول آيــة −٦

 ?]١٠١:املائدة[ & ©
 :هناك أكثر من سبب لنزول هذه اآلية

 صخطـب النبـي { : عـن أنـس ريض اهللا تعـاىل عنـه قـال, حديث البخـاري−١
ً لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلـيال ولبكيـتم كثـريا:خطبة ما سمعت مثلها قط وقال ً, 

 :ال هلـم خنـني فقـال رجـل مـن أيب قـ, وجوههمص فغطى أصحاب رسول اهللا :قال
 .]١٠١:املائدة[ & ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © *فالن فنزلت هذه اآلية 

كان قـوم يـسألون رسـول { : قالبً حديث البخاري أيضا عن ابن عباس −٢
 ? أيـن نـاقتي: تـضل ناقتـه: ويقـول الرجـل? مـن أيب: استهزاء فيقـول الرجـلصاهللا 

 &  ¥ ¦ § ¨ ©~ � ¡ ¢ £ ¤ *فأنزل اهللا فيهم هذه اآليـة 
 .)١(} حتى فرغ من اآلية]١٠١:املائدة[

خطبنـا { : سـمعت أبـا هريـرة يقـول: حديث الطربي عن حممد بـن زيـاد قـال−٣
 :ام حمصن األسدي فقـال فق. يا أهيا الناس كتب اهللا عليكم احلج: فقالصرسول اهللا 

 ولو وجبـت ثـم تـركتم , نعم لوجبت: أما أين لو قلت: فقال?أيف كل عام يا رسول اهللا
                                                 

 ). ٤٦٢٢(خاري برقم  صحيح الب)١(
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 ٦٢٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فإنام هلك من كان قـبلكم بـسؤاهلم واخـتالفهم ,لضللتم اسكتوا عني ما سكت عنكم
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  * : فــأنزل اهللا تعــاىل.عــىل أنبيــائهم

 .)١(إىل آخر اآليه]١٠١:املائدة[ & ©
فهذه ثالث أسباب ألن األول وهو عبد اهللا بن حذافة مل يسأل اسـتهزاء لكـن قـال 

 : وقـــال).ال مـــانع أن يكـــون اجلميـــع ســـبب نزوهلـــا واهللا أعلـــم( :احلـــافظ يف الفـــتح
 وإمـا , إما عىل سبيل االسـتهزاء واالمتحـان,واحلاصل أهنا نزلت بسبب كثرة املسائل(

 .)٢( )لتعنت عن اليشء الذي لو مل يسأل عنه لكان عىل اإلباحةعىل سبيل ا
 رضينا باهللا : قام فقالاأما الزيادة التي فيها إن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 فهي صحيحة ولكـن تفـسري اإلماميـة ,ًربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا وبالقران إماما
 ,لب العفو لكـي ال يفـضح نـسبه قام يطا إن عمر : ألهنم يقولون;هلا غري صحيح

ولكنه قـام ألنـه فهـم إن تلـك االسـئلة قـد تكـون عـىل سـبيل التعنـت أو االسـتهزاء أو 
 وهـذا مـن , إلـخ...ً رضـينا بـاهللا ربـا:الشك فخيش أن تتنزل العقوبة بسبب ذلك فقال

 وكـان مـن املمكـن , بـذلكص فريض الرسول ص عىل رضا الرسول احرصه 
 . لنزلت العقوبة عىل املسلمنياؤمنني عمر بن اخلطاب لو ال مل يقم أمري امل

واحلمــد هللا رب العــاملني وصــىل اهللا وســلم عــىل ســيدنا حممــد وعــىل آلــه وصــحبه 
  .أمجعني

 :ومن هذه الشبه
 ومن ذلك ما حصل عنـدما حكمـوا بـأن ,ص خيالف النبي اقوهلم أن عمر 

                                                 
 ).١١/١٠٥( تفسري الطربي )١(
 ).٣٥٢−٩/٣٥١( فتح الباري )٢(
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 ٦٢٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ون يف ذلـك روايـات  ويـرو,النبي أخطأ يف قضية أرسى بدر وأصاب عمر بن اخلطـاب
 ). لو أصابنا اهللا بمصيبة مل يكن ينج منها إال بن اخلطاب: قالصمكذوبة بأنه 

  :الرد
ثبــت يف الــصحيح أن عمــر قــد وافــق ربــه يف عــدة أمــور فقــد أخــرج البخــاري يف 

ُ فقلـت:ُ وافقـت ريب يف ثـالث:قال عمـر{ :صحيحه عن أنس قال  لـو , يـا رسـول اهللا:ُ
 .]١٢٥:البقــرة[ & µ ´º ¶ ¸ ¹ *ّم مــصىل فنزلــت اختــذنا مــن مقــام إبــراهي

ُّ فإنـه يكلمهـن الـرب , لـو أمـرت نـساءك أن حيتجـبن, يا رسول اهللا: قلت,وآية احلجاب ِّ
 :َّ يف الغـرية عليـه فقلـت هلـنص واجتمـع نـساء النبـي ,والفاجر فنزلت آيـة احلجـاب

ًعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا ُ ُ ََّ َّ خريا منكن فنزلت هذه اآليةَّ ُ ً{)١(. 
 أو , وافقـت ريب يف ثـالث:قـال عمـر{ :وأخرجه البخاري يف موضـع آخـر بلفـظ

 فلــو أمــرت , يــا رســول اهللا يــدخل عليــك الــرب والفــاجر: قلــت,وافقنــي ريب يف ثــالث
 ص وبلغنـي معاتبـة النبـي : قـال,ب فـأنزل اهللا آيـة احلجـا,ّأمهات املؤمنني باحلجـاب

ّ إن انتهيــتن أو ليبــدلن اهللا رســوله : قلــت,ُ فــدخلت علــيهن,بعــض نــسائه َِّّ ً خــريا صُ
 ,ُ مـا يعـظ نـساءهص أما يف رسول اهللا , يا عمر: حتى أتيت إحدى نسائه قالت,منكن

 & z y x } | { ~ � ¡ ¢ * فــأنزل اهللا ?ّحتــى تعظهــن أنــت
 .)٢(} اآلية.]٥:التحريم[

 وافقـت ريب يف ثـالث يف :قال عمـر{ :أخرج مسلم يف صحيحه عن ابن عمر قال
 .)٣(} ويف أسارى بدر, ويف احلجاب,مقام إبراهيم

                                                 
 ).٤٠٢( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٤٤٨٣( صحيح البخاري برقم )٢(
 ).٢٣٩٩( صحيح مسلم برقم )٣(
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 ٦٢٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فلــام أرسوا : قــال ابــن عبــاس...{ :ًوأخــرج أيــضا عــن عمــر مــن حــديث طويــل
 فقـال أبـو ?ُ ما ترون يف هؤالء األسارى: أليب بكر وعمرصُاألسارى قال رسول اهللا 

 فتكون لنـا قـوة عـىل , أرى أن تأخذ منهم فدية,ّ هم بنو العم والعشرية! يا نبي اهللا:بكر
 ?طـاب ما ترى يـا ابـن اخل:ص فقال رسول اهللا ,الكفار فعسى اهللا ان هيدهيم لإلسالم

ّ ولكني أرى أن متكنـا فنـرضب , ما أرى الذي رأى أبو بكر! ال واهللا يا رسول اهللا:قلت
ً فــتمكن عليــا مــن عقيــل فيــرضب عنقــه,أعنــاقهم ّ ّ ومتكنــي مــن فــالن ,ُ  )ًنــسيبا لعمــر(ُ

 مـا قـال أبـو صِ فهوي رسـول اهللا , فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها,فأرضب عنقه
ُبكر ومل هيو ما قلت َ  وأبـو بكـر قاعـدين صلام كان من الغد جئـت فـإذا رسـول اهللا  ف,ْ

 فـإن وجـدت , أخربين من أي يشء تبكي أنت وصـاحبك! يا رسول اهللا: قلت,يبكيان
ُبكاء بكيـت وإن مل أجـد بكـاء تباكيـت لبكـائكام ً  أبكـي للـذي :ص فقـال رسـول اهللا ,ً

ّ لقـد عـرض عـيل عـذاهبم أدنـى ,ّعرض عـيل أصـحابك مـن أخـذهم الفـداء مـن هـذه َ
» ¬ ® ¯ ° ±  * Q وأنــزل اهللا −صشــجرة قريبــة مــن نبــي اهللا −الــشجرة 

¶ µ ´ ³ ²¸ & ]ـــــال ـــــه]٦٧:األنف  & Ó Ò Ñ Ð ÏÔ * : إىل قول
 .)١(}ّ فأحل اهللا الغنيمة هلم,]٦٩:األنفال[

قـال عنهـا هـذا الطـاعن روايـات  وإذا ,وهذه الروايات كام تـرى ثابتـة وصـحيحة
 وهـذه , ال باجلهـل الفاضـح والعقـل اخلـرب,ُمكذوبة فليظهر ذلـك بالـدليل الواضـح

ًالروايات ال تعني أبدا أن بعض الصحابة عندهم من العلم والتقـوى أكثـر مـن رسـول 
 , بحـسب املـصلحة, فالرسول جيتهد يف بعض األمور التي مل ينزل هبـا الـوحيصاهللا 

ّ يعترب وحيا كام صىل عىل رأس املنافقني عبـد اهللا بـن صا يصدر عن النبي وليس كل م ً
 فقـال ?ّ تـصيل عليـه وقـد هنـاك ربـك أن تـصيل عليـه!يا رسـول اهللا{ :أيب فقال له عمر

                                                 
 ).١٧٦٣( صحيح مسلم برقم )١(
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 ٦٢٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــال:صرســول اهللا  ــام خــريين ريب فق I H G F E D C B A  * : إن

K J & ]فصىل عليـه رسـول : قال, إنه منافق: قال, وسأزيده عىل السبعني]٨٠:التوبة 
 .)١(}]٨٤:التوبة[ & »� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª * فأنزل اهللا صاهللا 

ْ قـال يف سـوقه ص وثبـت أن النبـي , كـام هـو واضـح,وهذا األمر ثابت بالكتاب َ
 ولـوال أن , مـا أهـديت,ن أمـري مـا اسـتدبرتلو استقبلت م{ :ْاهلدي يف حجة الوداع
  .)٢(}ْمعي اهلدي ألحللت

ًوأيضا عندما رجع لرأي زوجتيه عائشة وحفصة عندما حلف أن ال يرشب عسال  ً
 E D C B AH G FI K J  * :عنــد زينــب بنــت جحــش فــأنزل اهللا قولــه

LMQ P O N  & ]فلو كان كل ما يقوم به عن طريق الوحي ملا نـزل ]١:التحريم 
ُ وليس أن يوافق اهللا يف حادثة أو أكثـر أحـد الـصحابة يعتـرب ,القرآن يبني له هذه األمور

ً أو أن بعـض الـصحابة يملكـون علـام أكثـر مـن النبـي صهذا إنقاص من قـدر النبـي 
 وقـد ثبـت أن النبـي ,ص فال يقول ذلك إال من هو أجهل الناس بأفعـال النبـي ,ص

  .كان يستشري أصحابه يف كثري من األمور التي مل ينزل هبا الوحي كام يف قضية األرسى
 لــو أصــابنا اهللا بمــصيبة مل يكــن يــنج منهــا إال ابــن : قــالصأمــا روايــة أن النبــي 

 . باطلة?!اخلطاب
 ,ً مصدر ألهنا مكذوبة وباطلـة متنـا قبـل البحـث يف سـندهاوبالطبع مل يعزها ألي

 وليس كذلك فقط فاملصيبة يقع ! وأصحابه الكرام بمصيبةصفكيف يصيب اهللا نبيه 
  . فال حول وال قوة إال باهللا?! ومجيع أصحابه اللهم إال عمرصهبا النبي 

                                                 
 ).٢٤٠٠(, ومسلم برقم )٤٦٧٠( رواه البخاري برقم )١(
 ).٢٨٠٥(, ومسلم برقم )١٦٥١(م  رواه البخاري برق)٢(
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 ٦٣٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :شبهة يف عدالة عمر
 نسمع الكثري عن عدل عمر الـذي  فإننا,وعىل سبيل املثال ال احلرص( :ثم يقولون

ً دفن عمر واقفا لئال يموت العدل :وقيل» عدلت فنمت «:سارت به الركبان حتى قيل
 ولكـن التـاريخ الـصحيح حيـدثنا بـأن عمـر حـني ,ّمعه ويف عدل عمر حدث وال حرج

ّفرض العطاء يف سنة عرشين للهجرة مل يتوخ سنة رسول اهللا ومل يتقيد هبا  فقـد سـاوى ,ُّ
ً بني مجيع املسلمني يف العطاء فلم يفضل أحدا عىل أحدصي النب ّ واتبعه يف ذلـك أبـو ,ّ

ّ ولكن عمر بن اخلطاب اخـرتع طريقـة جديـدة وفـضل الـسابقني ,»! «بكر مدة خالفته
 وفضل املهـاجرين ,عىل غريهم وفضل املهاجرين من قريش عىل غريهم من املهاجرين

ّ وفـضل الـرصيح عـىل املـوىل ,ىل سائر العجـمّ وفضل العرب ع,كافة عىل األنصار كافة
ّ ففـرض ملـرض ثالثامئـة ولربيعـة مـائتني وفـضل األوس عـىل ,وفضل مـرض عـىل ربيعـة

  ).? فأين هذا التفضيل من العدل يا أويل األلباب,اخلزرج
 ألنه ال يوجد ;ّ نعم كان عمر يفضل بالعطاء وليس ذلك مما يعاب عليه: أقول−١

 وقـد ثبـت أن النبـي ,يف العطاء ومل يقل به أحد من أهل العلـمدليل يف وجوب التسوية 
ّ كان أحيانا يفضل بالعطاء فقد أخرج البخاري يف صحيحه عن نافع عن ابن عمر ص ً
 : قـال,ً يـوم خيـرب للفـرس سـهمني وللراجـل سـهامصّقسم رسول اهللا { : قالب

يكـن معـه فـرس فلـه  فإن مل , إذا كان مع الرجل فرس فله ثالثة أسهم:ّفرسه نافع فقال
  .)١(}سهم

ّ فـدل ,ّ يفـضلً وكـان أحيانـا, بل األصل التسوية:ّواملجوزون للتفضيل قالوا( −٢
 وأن التفـضيل ملـصلحة , أن األصـل التـسوية: وهذا القـول أصـح,عىل جواز التفضيل

 ,ّ بـل قـسم املـال عـىل الفـضائل الدينيـة,ّ وعمر مل يفضل هلوى وال حابى.راجحة جائز
                                                 

 ).٤٢٢٨( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٦٣١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ثـم مـن , ثم من بعدهم مـن الـصحابة,َّفقدم السابقني األولني من املهاجرين واألنصار
ّ فـنقص ابنـه وابنتـه عمـن كانـا أفـضل ,سه وأقاربه عن نظائرهمبعدهم وكان ينقص نف

 أما من كان قـصده وجـه اهللا تعـاىل وطاعـة ,َّ وإنام يطعن يف تفضيل من فضل هلوى,منه
ّ وتعظيم من عظمه اهللا ورسوله وتقديم من قدمه اهللا ورسوله فهـذا يمـدح وال ,رسوله ّ
ً وهلذا كان يعطي عليا واحلـسن واحلـسني مـا ال,ُيذم  وكـذلك سـائر , يعطـي لنظـائرهمُ

  ).ّ ولو سوى مل حيصل هلم إال بعض ذلكصأقارب النبي 
 ,ّ الطبقـة األوىل فئـة البـدريني مـن املهـاجرين: قسم عمر أهل العطاء إىل طبقات٣

 ثم األنصار الذين , ثم املهاجرين الذين مل يشرتكوا يف بدر,ّثم فئة البدريني من األنصار
 ثم , ثم الذين شهدوا احلديبية وفتح مكة,شرتكوا يف بقية الغزواتمل يشرتكوا يف بدر وا

 ثـم فـرض ألنـاس رواتـب خاصـة مـنهم ,الذين اشـرتكوا يف فـتح القادسـية والريمـوك
 فقـد , وكان يساوي بني العريب واملوىل بخالف ما يقوله هـذا الطـاعن,احلسن واحلسني

 ومـن أعتقـتم مـن :راء اجلنـدأعطى أهل بدر العرب واملوايل عىل الـسواء وكتـب إىل أمـ
 وإن أحبـوا , هلم ما هلم وعليهم ما علـيهم,احلمراء املوايل فأسلموا فأحلقوهم بمواليهم

  .أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم أسوتكم يف العطاء واملعروف
 :شبهة جهل عمر باألحكام

ونـسمع عـن علـم عمـر بـن اخلطـاب ( :ادعى البعض عـىل عمـر باجلهـل كقـوهلم
ّ وقيل أنـه وافـق ربـه يف كثـري مـن , الذي ال حرص له حتى قيل أنه أعلم الصحابةالكثري

 .آرائه التي ينزل القرآن بتأييدها يف العديد مـن اآليـات التـي خيتلـف فيهـا عمـر والنبـي
ّولكن الصحيح من التاريخ يدلنا عىل أن عمر مل يوافق القرآن حتى بعـد نزولـه ّ  عنـدما ,ّ

 يا أمري املؤمنني إين أجنبت فلم أجد املاء فقال له :فته فقالسأله أحد الصحابة أيام خال
ّ ال تصل واضطر عامر بن يارس أن يذكره بالتيمم ولكن عمر مل يقنع بـذلك وقـال :عمر ّ ّ
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 ٦٣٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ فأين علم عمر من آيـة التـيمم املنزلـة يف كتـاب اهللا وأيـن ,ّ إنا نحملك ما حتملت:لعامر ّ
  ).ّ التيمم كام علمهم الوضوءّعلمه من سنة النبي الذي علمهم كيفية

  :الرد
 إنام جاء عن سعيد بـن عبـد الـرمحن بـن , مل يرو البخاري هذا األثر هبذا اللفظ−١

 ,ُ إين أجنبت فلـم أصـب املـاء:جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب فقال{أبزى عن أبيه قال 
ّ أما تذكر أنا كنـا يف سـفر أنـا وأنـت:فقال عامر بن يارس لعمر بن اخلطاب فأمـا أنـت مل  ,ّ

ِّتصل ّ وأما أنا فتمعكت فصليت,ُ  إنـام كـان :ص فقال النبي ص فذكرت ذلك للنبي ,ّ
 ثـم مـسح هبـام وجهـه , بكفيـه األرض ونفـخ فـيهامص فـرضب النبـي ,يكفيك هكذا

 .)١(}وكفيه
 من املعلوم أن عمر بن اخلطاب كان ال جييز للجنب التيمم ويأخذ بظاهر قوله −٢
� ¡ ¢ £ ¤ ¥  * : وقولـــه]٦:املائـــدة[ & T SV U W * :تعـــاىل

 وبقي عمر كذلك حتى ذكره عامر باحلادثـة بيـنهام ولكنـه مل يتـذكر ]٤٣:النـساء[ & §¦
 قـال النـووي شـارح }ّاتق اهللا يـا عـامر{ : وهلذا قال لعامر كام جاء يف رواية مسلم,ذلك
فلعلـك  «,)٢( )ّأي فـيام ترويـه وتثبـت فيـه» اتـق اهللا يـا عـامر «:معنى قول عمـر( :مسلم

إن  «: وملا قال لـه عـامر)ً فإين كنت معك وال أتذكر شيئا من هذا,نسيت أو اشتبه عليك
 ال :أي»  نوليك ما توليت ولـيس نحملـك مـا حتملـت:ّشئت مل أحدث به فقال له عمر

ًين ال أتذكره أن ال يكون حقا يف نفس األمريلزم من كو ّ فليس يل منعك مـن التحـدث ,ّ
ُ وأعتقد أنه ليس معصوما حتى جيعـل ,به فكل ما يف األمر أن عمر مل يتذكر هذه احلادثة ً

  .هذا مما يعاب عليه

                                                 
 ).٣٦٨(, ومسلم برقم )٣٣٨( رواه البخاري برقم )١(
 ).٤/٦٢( رشح النووي عىل صحيح مسلم )٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٦٣٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وأين علمه من سنة ,فأين عمر من آية التيمم املنزلة يف كتاب اهللا( :وأما قوله −٣
ّذي علمهم كيفية التيمم كام علمهم الوضوء الصالنبي   فهذا ال يدل إال عىل عظيم )ّ

 ولكن ,ّ فعمر يعلم هذه اآلية ومل جيهلها ويعلم كيفية التيمم,جهل الطاعن وسخفه
¨ © ª » ¬  * : فاهللا سبحانه يقول?املشكلة عنده هي هل تشمل اجلنب أم ال

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
ّ واملالمسة التي يف اآلية فرسها ,ً وعمر مل ير اجلنب داخال يف هذه اآلية]٤٣:النساء[ & ¾

  .بمالمسة اليد ال باجلامع لذلك كان يرى وجوب الوضوء ملن ملس املرأة
ّ وجتــرأ عــىل كتــاب اهللا وســنة رســوله فحكــم يف خالفتــه (... :ثــم يقــول الطــاعن

 : ويقـول يف موضـع آخـر)لـسنة النبويـة الـرشيفةبأحكام ختالف النـصوص القرآنيـة وا
وكان عمر بن اخلطاب جيتهد ويتأول مقابل النصوص الرصحية من السنن النبويـة بـل (

 متعتان كانتا عـىل : كقوله,يف مقابل النصوص الرصحية من القرآن احلكيم فيحكم برأيه
 ).عهد رسول اهللا وأنا أهنى عنهام وأعاقب عليهام

  :فيقفأقول وباهللا التو
 وإنام كان يريد ,ّبالنسبة لتحريم متعة احلج فالصحيح أن عمر مل حيرمها هني حتريم

إرشاد الناس إىل ما هـو أفـضل والنهـي هنـا هـو هنـي أولويـة للرتغيـب يف القـران بـدل 
 ,ّ وحتى ال خيلو بيت اهللا احلرام من املعتمرين باقي أيـام الـسنة,التمتع بالعمرة إىل احلج

 وهلـذا أراد عمـر ,ُان من السهولة بحيث ترك االعتامر يف غري أشهر احلجّوألن التمتع ك
 ,ّأال خيلو بيت اهللا من املعتمرين فنهاهم عن التمتع عىل سبيل االختيار ال عىل التحـريم

 واهللا إين ال :سـمعت عمـر يقـول{ :وإال فقد ثبت عن عمر إباحته فعن ابن عباس قـال
 يعنـي العمـرة يف ص وقـد فعلهـا رسـول اهللا ,اهللا وإهنـا لفـي كتـاب ,أهناكم عن املتعـة
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 ٦٣٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

باحلج إين أحرمت { :ُّوعن الصبي بن معبد يف جزء من احلديث أنه قال لعمر )١(}احلج
 وال شـك أن االعـتامر يف غـري ,)٢(}ص هـديت لـسنة نبيـك : فقـال لـه عمـر,والعمرة

  .أشهر احلج أفضل من املتعة باتفاق الكثري من الفقهاء
ًثبت أيضا عن أيب ذر أنه كان حيـرم متعـة احلـج مطلقـا كـام ثبـت ذ لـك يف صـحيح ًِّ

كانــت املتعــة يف احلــج { : قــالاِّمــسلم عــن إبــراهيم التيمــي عــن أبيــه عــن أيب ذر 
 وأبـو ذر مـن الـصحابة املرضـيني عنـدكم فـإذا كـان ,)٣(} خاصةصألصحاب حممد 

ًن فينبغي أن يشمل أبا ذر أيضا اللهم إال إذا كانـت اخلطأ يف مسألة يقتيض القدح والطع
  !القضية هي البحث عن مثالب عمر فقط

َّ حرمهـا صِّوبالنسبة ملتعة النساء فلم حيرمها عمر من تلقاء نفـسه بـل ألن النبـي 
 أنـه كـان مـع ,َّفقد أخرج مسلم يف صحيحه عن الربيع بن سـربة اجلهنـي أن أبـاه حدثـه

 ,ُ أهيا الناس إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النـساءيا{ : فقالصرسول اهللا 
ِّ فمـن كـان عنـده مـنهن يشء فليخـل سـبيلها وال ,َّوإن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة َّ

 .)٤(}ًتأخذوا مما آتيتموهن شيئا
وأخرج البخاري ومسلم يف صـحيحيهام عـن الزهـري عـن احلـسن بـن حممـد بـن 

 هنـى ص إن النبـي : قـال البـن عبـاساًأن عليـا { وأخوه عبد اهللا عن أبيهام ,عيل
 .)٥(} زمن خيرب,هلية وعن حلوم احلمر األ,عن املتعة

                                                 
 ).٢٧٣٦( رواه النسائي برقم )١(
 ).٢٩٧٠(, وابن ماجه برقم )٢٧٢١(, والنسائي برقم )١٧٩٨( رواه أبو داود برقم )٢(
 ).١٢٢٤(ح مسلم برقم  صحي)٣(
 ).١٤٠٦( صحيح مسلم برقم )٤(
 ).١٤٠٧(, ومسلم برقم )٥١١٥( صحيح البخاري برقم )٥(
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 ٦٣٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ِّفنكــاح املتعــة حــرم عــام الفــتح  وال إشــكال يف الروايــة األخــرى التــي فيهــا أهنــا ,ُ
ِّبل عام خيرب حرمـت حلـوم احلمـر (َّحترم عام خيرب  والصحيح أهنا مل ,ِّحرمت يوم خيرب

 ذلـك ا وكان ابن عباس يبيح املتعة وحلوم احلمر فأنكر عيل بن أيب طالب ,األهلية
َّ حـرم متعـة النـساء وحـرم حلـوم احلمـر يـوم خيـربص إن رسـول اهللا : وقال له,عليه َّ, 

ِ بينهام يف الذكر ملا روى ذلك البن عباس افقرن عيل  ْ ن ابـن عبـاس كـان  أل,بِّ
 ).َّ أنه رجع عن ذلك ملا بلغه حديث النهي عنهاما وقد روى ابن عباس .يبيحهام

 يتعلـق بـاحلمر األهليـة ال )يـوم خيـرب( :قولـه «:وهلذا كان سفيان بن عيينـة يقـول
 .)١(»باملتعة

 معنى حـديث عـيل أنـه :سمعت أهل العلم يقولون( :وقال أبو عوانة يف صحيحه
 .)٢()ُ وأما املتعة فسكت عنها وإنام هني عنها يوم الفتح, حلوم احلمرهنى يوم خيرب عن

 وعىل العمـوم فقـد ,ِّ ثم حرمت مرة أخرى,ِّوقيل أهنا حرمت يوم خيرب ثم أبيحت
 واسـتقر األمـر عـىل النهـي حتـى ,صثبت حتريمها باالتفاق عام الفتح من فـم النبـي 

  .تويف صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم
ِّ وبـني أن متعـة النـساء حرمـت يف ,اعرتف هبذه احلقيقة بعـض علـامء اإلماميـةلقد  َّ

ّ وقد أقر َعمر عىل ذلك عـيل بـن أيب ,َّ وأن عمر مل حيرمها من تلقاء نفسهصعهد النبي 
ِّإن النظرية الفقهية القائلة بأن املتعة حرمت بأمر مـن اخلليفـة ( :طالب ريض اهللا وأقول ُ

عمل اإلمام عيل الـذي أقـر التحـريم يف مـدة خالفتـه ومل يـأمر عمر بن اخلطاب يفندها 
 ويف العرف الـشيعي وحـسب رأي فقهـاء الـشيعة عمـل اإلمـام حجـة ال سـيام ,باجلواز

                                                 
 ).٩/٧٣( فتح الباري )١(
 ).٩/٧٤( املصدر السابق )٢(
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 ٦٣٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 واإلمام عيل .عندما يكون مبسوط اليد ويستطيع إظهار الرأي وبيان أوامر اهللا ونواهيه
بوهلـا أن يكـون لـه اجتهـاده يف  واشرتط يف ق,كام يدعي الشيعة اعتذر عن قبول اخلالفة

 فإذن إقرار اإلمـام عـيل عـىل التحـريم يعنـي أهنـا كانـت حمرمـة منـذ عهـد .إدارة الدولة
 ولوال ذلك لكان يعارضها ويبني حكم اهللا فيها وعمل اإلمام حجة عـىل صالرسول 

 ).الشيعة ولست أدري كيف يستطيع فقهاء الشيعة أن يرضبوا هبا يف عرض احلائط
ًأهل السنة اتبعوا عليا وغريه مـن اخللفـاء الراشـدين فـيام رووه (نعلم أن ومن هنا 

 واتبعـوا ,صً والشيعة االثني عرشية خالفوا عليا فيام رواه عـن النبـي ,صعن النبي 
  ).قول من خالفه

وملا مل يعلم الكثري من الناس بأمر التحريم نبه عىل ذلك عمر وأعلنـه للنـاس فعـن 
 أذن لنـا ص إن رسول اهللا : خطب الناس فقال,عمر بن اخلطابملا ويل (ابن عمر قال 
 .ً ال أعلم أحدا يتمتع وهو حمـصن إال رمجتـه باحلجـارة! واهللا. ثم حرمها,ًيف املتعة ثالثا

 ).َّإال أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول اهللا أحلها بعد إذ حرمها
 املتعـة لـصار الزنـا رحم اهللا عمر لوال أنـه هنـى عـن( :لذلك قال سعيد بن املسيب

 ).ًجهارا
ً هل عرفت حقا من خيـالف النـصوص القرآنيـة واألحاديـث :فأسأل هذا الطاعن

 !!!?النبوية
 ).لوال عيل هللك عمر: وهذا عمر يقول(... :ثم يقول هذا املفرتي

  :فأقول
 وهـو أن عمـر أراد أن , فهذه اجلملة هلا سـبب,ًلو سلمنا جدال بصحة هذه اجلملة

 أن : ويف أثـر آخـر,َّ فرتك حدها وقال هذه املقولـة, فأخربه عيل بأهنا جمنونة,يرجم امرأة
 والذي أشار إىل ذلك ابـن , فقال هذه املقولة,عمر أراد أن يرجم امرأة حامل فنبهه عيل
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 ٦٣٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إضافة إىل ابن املطهر الذي , وحمب الطربي يف الرياض النرضة,عبد الرب يف االستيعاب
 وأمـا بالنــسبة للروايــة األوىل فقــد ذكرهــا أمحــد يف , الــسياقذكـر هــاتني الــروايتني هبــذا

 ,أتى امرأة قد زنـت فـأمر برمجهـا « عن ابن ظبيان اجلنبي أن عمر بن اخلطاب,الفضائل
 , فـأمر عمـر برمجهـا, زنـت: قـالوا? مـا هلـذه: فلقـيهم عـيل فقـال,فذهبوا هبـا لريمجوهـا

 , ردنـا عـيل: قـالوا? ما ردكـم:ال فق, فرجعوا إىل عمر,فانتزعها عيل من أيدهيم وردهم
 , فجـاء وهـو شـبه املغـضب, فأرسـل إىل عـيل, ما فعل هذا عيل إال ليشء قد علمه:قال
رفـع القلـم عـن { : يقـولص أمـا سـمعت النبـي : قـال? ما لـك رددت هـؤالء:فقال
 }? وعـن املبـتيل حتـى يعقـل, وعن الصغري حتى يكـرب, عن النائم حتى يستيقظ:ثالثة
 . ال أدري: فقـال عمـر. هذه مبتالة بني فـالن فلعلـه أتاهـا وهـو هبـا: قال عيل. بىل:قال
 وقد تتبعت الرواية من مظاهنا فلـم أجـد يف أي منهـا ,)١(» وأنا ال أدري فلم يرمجها:قال

  !»ال عيل هللك عمرلو «مقولة عمر
املقولة نفسها تثبت عدم قول عمـر هلـذه املقولـة وهـي أنـه كـان ال يعـرف بجنـون 

 ألنه خفـي ; وال شك أن عمر يكون يف هذه احلالة معذور,)ال أدري( :املرأة عندما قال
 وملـاذا هيلـك ?»لـوال عـيل هللـك عمـر «:ً فلـامذا يقـول إذا,عنه أمر املرأة وال ذنب عليـه

ً كان قال ذلك تواضعا منه فهل هذا مما يعترب ذما له فإن!?عمر ً!?  
 أن عمر أراد أن يـرجم امـرأة حامـل فقـد بحثـت عنهـا :أما الرواية األخرى وهي

أن امــرأة غــاب عنهــا  «فوجــدت ابــن أيب شــيبة قــد روى عــن أيب ســفيان عــن أشــياخه
يكـن لـك  إن : فـأمر برمجهـا فقـال معـاذ, ثم جاء وهي حامل فرفعهـا إىل عمـر,زوجها

 فوضعت , احبسوها حتى تضع: فقال عمر,سبيل عليها فال سبيل لك عىل ما يف بطنها
 عجزت النساء أن يلـدن : فبلغ ذلك عمر فقال, ابني: فلام رآه أبوه قال,ًغالما له ثنيتان

                                                 
 ).١٢٠٩(برقم ) ٢/٧٠٧( فضائل الصحابة )١(
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 ٦٣٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(» لوال معاذ هلك عمر,مثل معاذ
أبيـه عـن حدثنا خالد األمحر عـن حجـاج عـن القاسـم عـن ( :ثم قال ابن أيب شيبة

 ويقــول , كثــري التــدليس, ويف ســنده احلجــاج وهــو ابــن أرطــاه ضــعيف.)٢( )عــيل مثلــه
 )احلجاج بن أرطاه ال حيتج به(الذهبي 

أن عمـر  « أما الرواية التي ذكرها حمب الطـربي,فهذه الرواية ضعيفة ال حجة فيها
L  *ل  إن اهللا تعـاىل يقـو: فقـال لـه عـيل,أراد رجم املـرأة التـي ولـدت لـستة أشـهر

O N MP & ]ــــاف ــــاىل,]١٥:األحق ــــال تع ــــامن[ & p o n * : وق  ]١٤:لق
»  لوال عيل هللك عمر: وقال, فرتك عمر رمجها, والفصال يف عامني,فاحلمل ستة أشهر
 .)٣( وأخرجه ابن السامن عن أيب حزم بن أيب األسود,أخرجه العقييل

 ويف سـند هـذه , والـصواب أبـو حـرب بـن أيب األسـود,و حزم خطأ قوله أب:قلت
 لـيس , ضـعيف ال يكتـب حديثـه:قال حييـى بـن معـني(الرواية عثامن بن مطر الشيباين 

 ضـعيف :ُ وقـال أبـو زرعـة,ً عثامن بن مطـر ضـعيف جـدا: وقال عيل بن املديني,بيشء
 ال :ح البغـدادي وقال صـال, منكر احلديث, ضعيف احلديث: وقال أبو حاتم,احلديث

 .)٤( ) ليس بثقة: وقال النسائي, ضعيف: وقال أبو داود,يكتب حديثه
 كان عثامن بـن مطـر ممـن يـروي : وقال ابن حبان, منكر احلديث:وقال البخاري(

 .)٥( )املوضوعات عن األثبات
                                                 

 ).٦/٥٥٨( مصنف ابن أيب شيبة )١(
 . املصدر السابق)٢(
 ).٢/١٦١( الرياض النرضة )٣(
 ).١٩/٤٩٤( هتذيب الكامل )٤(
 ).٣/٥٣( ميزان االعتدال )٥(

http://www.ebnmaryam.com
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 , فهـي ال تقــدح يف فـضل عمــر وعلمــه,ولـو فرضــنا أن هـذه الروايــات صــحيحة
 ,لوقوع يف اخلطأ والزلل حتى تـصبح هـذه القـضية منقـصة لـهًوليس هو معصوما عن ا

 فقد وافق حكـم اهللا يف أكثـر مـن , وال أن اهللا وضع احلق عىل لسانه,وال تقدح يف علمه
فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ثم عرفها أو كان نسيها فذكرها فأي (قضية 

 احلق وعـدم متـسكه برأيـه  والذي يدل عىل علمه وفقهه هو رجوعه إىل,)عيب يف ذلك
  ?فهل يف ذلك مذمة أو مثلبة

كل الناس أفقه من عمـر حتـى  «:وهذا عمر بن اخلطاب يقول( :ثم يقول الطاعن
ويسأل عن آية من كتاب اهللا فينتهر السائل ويرضبه بالدرة حتـى يدميـه » ربات احلجال

  .]١٠١:املائدة[ & ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © * :ويقول
كـل أحـد  «: لو صحت هذه الرواية فليست هبذا اللفظ بـل روي عنـه قولـه:أقول

وال شك أن هلذا القول سبب ولكن هذا الطاعن أخفـاه ليـوهم أن عمـر » أفقه من عمر
 فالرواية بتاممها هي ما أخرجه سـعيد بـن منـصور يف سـننه عـن ,يقول ذلك دون سبب

 أال : وقال, فحمد اهللا وأثنى عليه,س النااخطب عمر بن اخلطاب  «:الشعبي قال
 فإنه ال يبلغني عن أحد ساق أكثر من يشء ساقه رسول اهللا ,ال تغالوا يف صداق النساء

 ثـم نـزل فعرضـت لـه امـرأة مـن , أو سيق إليه إال جعلت فضل ذلك يف بيت املالص
ب اهللا  بـل كتـا: قـال? يا أمري املؤمنني أكتاب اهللا أحق أن يتبـع أم قولـك:قريش فقالت

Q,واهللا ,ً هنيت الناس آنفـا أن يغـالوا يف صـداق النـساء: قالت? فام ذلك Q يقـول يف 
كـل ( : فقال عمـر]٢٠:النساء[ & M L K J I H GN * :كتابه

 إين هنيـتكم أن ال : ثـم رجـع إىل املنـرب فقـال للنـاس,ً مرتني أو ثالثا)أحد أفقه من عمر
 .)١(»ساء أال فليفعل رجل يف ماله ما بدا لهتغلوا يف صداق الن

                                                 
 ).٥٧٩, ٥٦٩, ٥٩٥( سنن سعيد بن منصور برقم )١(
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 ٦٤٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً هذه الرواية باطلة سندا ومتنا:قلت  األوىل :ّ ففيـه علتـان: فأمـا مـن ناحيـة الـسند,ً
 يقـول , ألن الـشعبي مل يـدرك عمـر)هذا منقطـع( : قال البيهقي عقب روايته,االنقطاع

 الشعبي عن عمر :نُسمعت أيب وأبا زرعة يقوال( ):املراسيل(ابن أيب الرازي يف كتاب 
 ).مرسل

كـان حييـى ( : قـال عنـه البخـاري, أن يف سنده جمالد وهو ابن سعيد:ّوالعلة الثانية
 .)١() وكان ابن مهدي ال يروي عنه عن الشعبي,القطان

 ).كويف ضعيف( :وقال النسائي
 ).ّجمالد بن سعيد يضعف حديثه( :وقال اجلوزجاين
ً يرفـع حـديثا ,ليس بيشء( :الد فقال سألت أمحد بن حنبل عن جم:وقال ابن عدي

عامة ما يرويـه غـري ( :ً وقال ابن عدي أيضا,)ًمنكرا ال يرفعه الناس وقد احتمله الناس
 .)٢() ضعيف واهي احلديث:ً ال حيتج بحديثه وقال أيضا: وقال ابن معني,حمفوظ

 .)٣() لقد تغري يف آخر عمره,ليس بالقوي( :وقال ابن حجر
  : ففيه نكارة وذلك لألسباب التالية:نوأما من ناحية املت

 فقـد روى ,ً أنه ثبت عن عمر رصحيا هنيه عن املغاالة يف املهور بالسند الصحيح−أ
ِ أال ال تغــالوا بــصدق :خطبنــا عمــر فقــال{ :أبــو داود عــن أيب العجفــاء الــسلمي قــال ْ ُ

 صا النبـي  أو تقوى عند اهللا لكـان أوالكـم هبـ, فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا,النساء
ِ وال أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عرشة أوقية,إمرأة من نسائه َِ ْ ُ{)٤(. 

                                                 
 ).٣٦٨(رقم ) ١١٦ص( الضعفاء الصغري )١(
 ).٢٧/٢٢٢( هتذيب الكامل )٢(
 ).٢/١٥٩( تقريب التهذيب )٣(
 ).٢١٠٦( سنن أيب داود برقم )٤(
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 ٦٤١  بهات طال حوهلا اجلدلش

فهذا احلديث الصحيح يظهر هني عمر عـن املغـاالة يف املهـور وهـو يظهـر بطـالن 
  .الرواية األخرى

 خمالفتهــا لنــصوص صــحيحة رصحيــة يف احلــث عــىل عــدم املغــاالة يف املهــور −ب
خـري النكـاح { :ر قـال ما أخرجه أبـو داود يف سـننه عـن عمـ:وتيسري أمر الصداق منها

 .)١(}أيرسه
 قـال يل :ًوأيضا ما أخرجه احلاكم وابن حبان يف موارد الظمـآن عـن عائـشة قالـت

ّمن يمن املرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها{ :صرسول اهللا  ِ ُ{)٢(. 
 صجـاء رجـل إىل النبـي { : مـسلم يف صـحيحه عـن أيب هريـرة قـالوما أخرجه

 فـإن يف ? هـل نظـرت إليهـا:ص فقال لـه النبـي . إين تزوجت امرأة من األنصار:فقال
 عـىل أربعـة : قـال? عـىل كـم تزوجتهـا: قـال, قد نظرت إليها: قال,ًعيون األنصار شيئا

 ,لفضة من عرض هذا اجلبلّ كأنام تنحتون ا? عىل أربع أواق:ص فقال له النبي ,أواق
 .)٣(} ولكن عسى أن نبعثك يف بعث تصيب منه,ما عندنا ما نعطيك

  .وغري هذه األحاديث التي حتث عىل تقليل الصداق
 ]٢٠:النــساء[ & I H G * هــذه اآليــة التــي اســتدلت هبــا املــرأة −ت

 , ال تنايف توجيه عمر,ت يف مهور النساءمعرتضة بمفهومها عىل عمر يف هنيه عن املغاال
فغاية ما تدل عليه جواز دفع القادر عىل الـصداق الكثـري املنـوه عنـه باآليـة بالقنطـار ال 

 بـدليل إنكـار النبـي عـىل الرجـل املتـزوج ,تكليف العاجز ما ال يقدر عليه أو يـستطيعه
 هـذا ,هلام أو لكثرتـهامرأة من األنصار بأربع أواق صنيعهام لكون ذلك ال يتناسب وحا

                                                 
 ).٢١١٧( سنن أيب داود برقم )١(
 ).١٢٥٦(, موارد الظمآن برقم )٢٧٣٩) (٢/١٩٧(, مستدرك احلاكم )٤٠٩٥( صحيح ابن حبان برقم )٢(
 ).١٤٢٤( صحيح مسلم برقم )٣(
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 ٦٤٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .فيام لو كانت اآلية تدل عىل املغاالة يف املهور
أما وأهنا ال تـدل عـىل إباحـة املغـاالة يف الـصداق ألنـه متثيـل عـىل جهـة املبالغـة يف 

  .الكثرة
 ال :وقـال قـوم( : بعد أن حكى قول من أجاز املغـاالة يف املهـور/قال القرطبي 

 : كأنـه قـال,لتمثيل بالقنطار إنام هـو عـىل جهـة املبالغـة ألن ا,تعطي اآلية جواز املغاالة
ًمـن بنـى هللا مـسجدا { :ص وهذا كقوله ,وآتيتم هذا القدر العظيم الذي ال يؤتيه أحد
ًنه ال يكون مسجدا كمفحـص  ومعلوم أ)١(}ًولو كمفحص قطاة بنى اهللا له بيتا يف اجلنة

 .)٢()قطاة
ال ( : وأما من جهة ثانية فام نقله أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال,هذا من جهة

 , ال يـدل عـىل جـواز إيتـاء القنطـار& G * :داللة فيها عىل املغاالة ألن قوله تعـاىل
وع ًوال يلزم من جعل اليشء رشطا ليشء آخـر كـون ذلـك الـرشط يف نفـسه جـائز الوقـ

 .)٤)(٣(}من قتل له قتيل فأهله بني خريتني{ :صكقوله 
 أن اآلية الكريمة ال عالقـة هلـا بإباحـة غـالء املهـور وأن نـصها نستخلص مما سبق

ًومفهومها يفيدان أن الرجل القادر لو أحب إعطاء زوجته تطوعا من نفسه فدفع إليهـا 
ومن ( : فقد قال/ وهذا ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية , أو قناطري فهذا جائزًقنطارا

ًكان له يسار ووجد فأحـب أن يعطـي امرأتـه صـداقا كثـريا فـال بـأس بـذلك  كـام قـال ,ً
 .)٥()]٢٠:النساء[ & M L K J I H GN * :تعاىل

                                                 
 ).٧٣٨( سنن ابن ماجه برقم )١(
 ).٣٦−٣٤ص( القول املعترب )٢(
 ).١٤٠٦(, والرتمذي برقم )٤٥٠٤( رواه أبو داود برقم )٣(
 ).٣٦ص( القول املعترب )٤(
 ).٣٧ص(ر السابق  املصد)٥(
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 ٦٤٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًا متنـاوبعد هذا البيان نخلـص إىل بطـالن هـذا احلـديث سـند  ونعلـم مقـدار فقـه ,ً
  !وعلم عمر

¢ £  * : أن عمر رضب من سأله عن آية بالدرة حتى أدمـاه وقـال: أما قوله−٢

 والتي عزاهـا إىل سـنن الـدارمي وتفـسري ابـن ]١٠١:املائـدة[ & ¤ ¥ ¦ § ¨ ©
 وال يوجـد هلـا ?!?ً أثرا فقد بحثت عنها يف هذه املصادر فلم أجد هلا,كثري والدر املنثور

 . واحلمد هللا أن هذه الكتب موجودة يف كل مكان,ًأثر أصال
 أخـرج الطـربي يف ,وقد سئل عن معنـى الكاللـة فلـم يعلمهـا( :ثم يقول الطاعن

ّ لئن أكون أعلم الكاللة أحب إيل من أن يكون يل مثل قـصور :تفسريه عن عمر أنه قال ّ
 ثالث لئن يكون رسـول :عن عمر بن اخلطاب قال كام أخرج ابن ماجه يف سننه ,الشام

ّاهللا بينهن أحب إيل من الدنيا وما فيها الكاللة والربا واخلالفة ّ ّ.( 
  :فأقول

 ولتوضـيح ذلـك أنقـل مـا أخرجـه , هذا من التـدليس الـرخيص عـىل القـارئ−١
ٍأن عمـر بـن اخلطـاب خطـب يـوم مجعـة { :مسلم يف صحيحه عن معدان بن أيب طلحة

ً إين ال أدع بعــدي شــيئا أهــم عنــدي مــن : ثــم قــال. وذكــر أبــا بكــرصاهللا فــذكر نبــي  ُ َ
 ما أغلظ يل يف يشء , يف يشء ما راجعته يف الكاللةص ما راجعت رسول اهللا ,الكاللة

ِ حتى طعن بإصبعه يف صدري,ما أغلظ يل فيه ُ يا عمـر أال تكفيـك آيـة الـصيف : وقال,َ
 يقض هبا مـن يقـرأ القـرآن ,ْقض فيها بقضية وإين إن أعش أ?التي يف آخر سورة النساء

 .)١(}ومن ال يقرأ القرآن
ّومن هذا احلـديث نعلـم أن عمـر مل تكـن عـدم معرفتـه بالكاللـة سـببه قـصوره يف 

                                                 
 ).١٦١٧( صحيح مسلم برقم )١(
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 ٦٤٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فأخفى , أراد له وللصحابة االعتناء باالستنباط من النصوصصالعلم بل ألن النبي 
 التي تكفيه للوصول ملعنى الكاللـة كـام النص الرصيح بذلك واكتفى بإرشاده إىل اآلية

 : وهي قوله تعاىل} أال تكفيك آية الصيف التي يف آخر سورة النساء!يا عمر{ :يف قوله
* F E D C B AG & ]لنبـي ولعـل ا( : ويقول النـووي]١٧٦:النساء

ً أغلــظ لــه خلوفــه مــن اتكالــه واتكــال غــريه عــىل مــا نــص عليــه رصحيــا وتــركهم ص
j i h g f e d  * :االســتنباط مــن النــصوص وقــد قــال اهللا تعــاىل

o n m l kp & ]فاالعتناء باالستنباط من آكد الواجبـات ]٨٣:النساء 
 فــإذا أمهــل , مــن املــسائل احلادثــة ألن النــصوص الــرصحية ال تفــي إال بيــسري;املطلوبــة

 .)١()االستنباط فات القضاء يف معظم األحكام النازلة أو يف بعضها واهللا أعلم
 وهــذا مــا ,وكـان عمــر يــرى رأي أيب بكــر يف أن الكاللــة مـن ال والــد لــه وال ولــد

ًاتفقت عليه مجاهري العلامء ومن بعدهم وكان عيل أيضا يرى رأهيم  مما يدلل عىل عظيم ,ّ
ُإن اهللا وضع احلق عىل لـسان عمـر { : يقولص وكيف ال والرسول ,علم عمر وفقهه

  .)٢(}يقول به
ً ذكر الطربي يف تفسريه مخس عرشة أثرا عن عمر بن اخلطاب يف الكاللـة منهـا −٢

ّطيع أن ينفــك مــن عقــدة  ولكــن هــذا الطــاعن ال يــست,حــديث مــسلم الــسالف الــذكر
ّلئن أعلم الكاللة أحب إيل مـن أن  «:اإلنصاف املصاب هبا فال ترى عيناه إال قول عمر

 فـسبحان , وليس قصور الشام كام نقل هذا الطـاعن.»يكون يل مثل جزية قصور الروم
ِاهللا حتى جمرد النقل ال حيسنه فكيف باإلنصاف ْ  أما هذا األثر إن صح فغاية مـا فيـه أن ?ّ

                                                 
 ).١١/٥٧( رشح النووي عىل صحيح مسلم )١(
 ).٢٩٦٢( رواه أبو داود برقم )٢(
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 ٦٤٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وال أن ,ً لكـي يكـون حكمـه موافقـا للـصوابصعمر أراد معرفة الكاللة من النبـي 
 وهذا مـن حرصـه عـىل معرفـة احلـق والـصواب يف هـذه املـسألة ,خيضع لالجتهاد فقط
  !?فهل هذا مما يذم عليه

ثالث لـئن يكـون  «: أما اخلرب الذي أخرجه ابن ماجه يف سننه عن عمر أنه قال−٣
 ألن مرة بـن رشاحيـل اهلمـداين مل يـدرك عمـر ;)١(فهو منقطع» إلخ ...رسول اهللا بينهن

  .ّوضعفه األلباين يف ضعيف سنن ابن ماجه فال حيتج به لضعفه
ومن أول الصحابة الذين فتحوا هـذا البـاب عـىل مـرصاعيه هـو ( :ثم يتابع فيقول

 صاخلليفة الثاين الـذي اسـتعمل رأيـه مقابـل النـصوص القرآنيـة بعـد وفـاة الرسـول 
ًفعطل سهم املؤلفة قلوهبم الذين فـرض اهللا هلـم سـهام مـن الزكـاة وقـال ّ  ال حاجـة لنـا :ّ

 ).فيكم
  :أقول
ّ االجتهاد والرأي ثابت عن سائر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعـثامن وعـيل −١

إذا حكـم احلـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب فلـه { :صوابن مسعود ويف هـذا يقـول النبـي 
 .)٢(}ثم أخطأ فله أجر وإذا حكم فاجتهد ,أجران

 بل اجتهادهم هـو يف ,ّوال يكون اجتهادهم مقابل النصوص فهذا من اجلهل البني
ألن الــصحايب ( ,ّ أو يف األمــور العارضــة املــستجدة,فهــم النــصوص القرآنيــة والنبويــة

 مالزمـة صد التنزيل ووقف عىل حكمة الترشيع وأسـباب النـزول والزم النبـي شاه
 ).طويلة أكسبته معرفة الرشيعة

                                                 
 ).٢٧٢٧( سنن ابن ماجه برقم )١(
 . سبق خترجيه)٢(
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 ٦٤٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

إضافة إىل أن بعض الصحابة كانوا جيتهدون بام خيالف النصوص ألهنـا مل تـصلهم 
  .ّفإذا تبينوا احلق أنابوا إليه

 صرصفه النبـي ّ أما بالنسبة لعمـر فإنـه رأى أن سـهم املؤلفـة قلـوهبم كـان يـ−٢
ّعندما كان املسلمون يف ضعف تأليفا لقلوهبم واتقاء لـرشهم ً ّ أمـا واحلـال أن األمـة يف ,ً

 وال شك أن هـذا هـو اجتهـاد عمـر يف ,ُ فإنه ال جيوز أن يعطى هؤالء الزكاة,قوة ومنعة
 وال شـك أن ,ً وقد وافقه الصحابة عـىل ذلـك فكـان إمجاعـا مـنهم يف وقتـه,هذه املسألة
 ولكـن أن يـأيت يف آخـر ,ً اجتهادا يف مقابل النص القرآين بل املـراد مـن الـنصهذا ليس

ـــاد  ـــم االجته ـــدلوالهتا وال يعل ـــصوص وم ـــم الن ـــبض ال يفه ـــرشين روي ـــرن الع الق
ّ وتلقى النصوص القرآنية ص يظن نفسه أدرى من صحايب عايش النبي ,ّوصالحياته

 ويـسمح ,يف مقابل النـصوص ليدعي عليه أنه جيتهد صواحلديثية طرية نقية من فمه 
لنفسه من أول كتابه إىل آخره أن يفرس اآليات القرآنيـة واألخبـار النبويـة حـسب الكـم 

  .اهلائل من اجلهل والكذب والتدليس الذي يتمتع به فهذا هو املصاب األليم
 عندما قاتل يف اجلمل وصـفني الـذي أفـىض اّ لقد اجتهد عيل بن أيب طالب ٣

ّ وبالطبع مل يـأت بـنص , ومل يصل إىل ما قصده وطلبه,ف املسلمنيبعد ذلك إىل قتل آال
 يعــزز بــه دليلــه عــىل القتــال وإنــام كــان مــن رأيــه ومل يوافقــه عليــه أكثــر صمــن النبــي 
  . فإذا كان هذا من االجتهاد املغفور لصاحبه فاجتهاد عمر أوىل وأقنى,الصحابة

 لعلهـا تعطينـا صاهللا وقد وقعت له حادثة أخـرى مـع رسـول :(ثم يقول األفاك
صورة أوضح لنفـسية عمـر الـذي أبـاح لنفـسه أن ينـاقش وجيـادل ويعـارض صـاحب 

 من لقيتـه : إذ بعث رسول اهللا أبا هريرة وقال له,الرسالة تلك هي حادثة التبشري باجلنة
ّيشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا هبا قلبه فبرشه باجلنة ّ فخرج ليبرش فلقيه عمر ومنعه من ,ً

 فرجع أبـو هريـرة إىل رسـول اهللا يبكـي وأخـربه بـام ,لك ورضبه حتى سقط عىل إستهذ
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 ٦٤٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ هـل أنـت بعثتـه ليبـرش : قـال? ما محلك عىل ما فعلـت:فعل عمر فقال رسول اهللا لعمر
 ال تفعـل : قـال عمـر, نعم: قال رسول اهللا?ًباجلنة من قال ال إله إال اهللا مستيقنا هبا قلبه

 .!) عىل ال إله إال اهللافإين أخشى أن يتكل الناس
  :أقول

 وهـذا ,ًهذا احلديث من أعظم الدالئل عـىل فقـه عمـر وأن احلـق عـىل لـسانه دائـام
 .)١(}إن اهللا وضع احلق عىل لسان عمر يقول به{ صًمصداقا لقوله 

ين أتيـت بقـدح لـبن فـرشبت رأيت كـأ{ :ص قال رسول اهللا :وعن ابن عمر قال
 .)٢(} العلم: قال? فام أولته يا رسول اهللا: قالوا,ُمنه فأعطيت فضيل عمر بن اخلطاب

−فقـال {طويـل ويف جـزء منـه وأخرج مسلم حديث أيب هريرة هذا وهو حديث 
َ فمن لقيت من , اذهب بنعيل هاتني: قال)وأعطاين نعليه( يا أبا هريرة :−صأي النبي 

ِّوراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا هبا قلبـه فبـرشه باجلنـة ً  فكـان أول مـن ,ْ
 صول اهللا  هاتـان نعـال رسـ:ُ فقلـت! ما هاتان النعالن يا أبا هريـرة: فقال,لقيت عمر

 فرضب عمر .ُ برشته باجلنة,ًبعثني هبام من لقيت يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا هبا قلبه
ُبيده بني ثـديي فخـررت إلسـتي  فرجعـت إىل رسـول اهللا , ارجـع يـا أبـا هريـرة: فقـال,َّ

ً فأجهشت بكاء.ص ُ َُ ُ وركبني عمر.ْ َ َُ ِ  مـا :ص فقـال يل رسـول اهللا . فإذا هو عىل أثري.َ
ِ لقيت عمر فأخربته بالذي بعثتني به: قلت?ا أبا هريرةلك ي ِ ْ َ َ ُ ً فرضب بني ثديي رضبـة.ُ ْ َّ ْ َ. 

ْخـررت إلسـتي ِ  مـا محلــك عـىل مــا ! يــا عمـر:ص فقـال لــه رسـول اهللا .ْ ارجـع: قــال.ُ
َ أبعثت أبا هريرة بنعليـك.ِّ بأيب أنت وأمي! يا رسول اهللا: قال?َفعلت َ ِ َ َ ُ مـن لقـي يـشهد ,َ َ ْ

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 . سبق خترجيه)٢(
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 ٦٤٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً اهللا مستيقنا هبا قلبهأن ال إله إال ِ ْ َ  فـإين أخـشى . فال تفعـل: قال. نعم: قال?َّ برشه باجلنة,ُ
ِّ فخلهم يعملون.َّأن يتكل الناس عليها ْ فخلهم:ص قال رسول اهللا .َ ِ َّ َ َ{)١(. 

ففي هذا احلديث خيش عمـر أن يـسمع النـاس هـذا اخلـرب فيتكلـوا عليـه ويرتكـوا 
  !ً فأخذ به تصويبا لهص  فعرض رأيه عىل النبي,العمل

 اولــيس فعــل عمــر ( :قــال القــايض عيــاض وغــريه مــن العلــامء رمحهــم اهللا
ّ اعرتاضا عليـه وردا ألمـره إذ لـيس فـيام بعـث بـه أبـا هريـرة غـري صومراجعته النبي  ً

 أن كتم هذا أصلح هلـم وأحـرى أن ال ا فرأى عمر ,تطبيب قلوب األمة وبرشاهم
 ص فلـام عرضـه عـىل النبـي ,ّخلري من معجل هذه البرشى وأنه أعود عليهم با,يتكلوا

 .)٢()ّصوبه فيه واهللا تعاىل أعلم
 , بل قصد رده عام هو عليـه, له فلم يقصد به سقوطه وإيذاءهاوأما دفع عمر 

 ).ورضب بيده يف صدره ليكون أبلغ يف زجره
ذا  هل يوجد دليل عىل أن احلق عىل لسان عمر وقلبه أبلغ من هـ:وبعد ذلك أقول

 ألـيس !?ص ثم كيف تنكر عىل أمر قد أقره النبي !?احلديث الذي احتججت به عليه
 !!!!.?صهذا سوء أدب مع النبي 

 :صشبهة عدم اعتقاد عمر بعصمة النبي 
ومن مواقف عمر املتعددة جتاه النبي وسـنته نفهـم بأنـه مـا كـان يعتقـد ( :ثم يقول

 ومـن هنـا جـاءت الفكـرة .يـصيبًيوما بعصمة الرسول بل كان يرى أنه بـرش خيطـئ و
ّلعلامء أهل السنة واجلامعة بأن رسول اهللا معصوم يف تبليغ القرآن فقـط ومـا عـدا ذلـك 

                                                 
 ).٣١( صحيح مسلم برقم )١(
 ).١/٢٣٨( رشح النووي عىل صحيح مسلم )٢(
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 ٦٤٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ ويستدلون عىل ذلك بأن عمر صـوب رأيـه يف العديـد مـن ,فهو خيطئ كغريه من البرش
 ).القضايا

  :فأقول
ُّ أخربين عيل بـن حـسني: قال:روى البخاري يف صحيحه عن الزهري َ  أن حـسني :ْ

ُ طرقه وفاطمة بنت النبـي صأن رسول اهللا { :َّ أن عيل بن طالب أخربه:ٍّبن عيل أخربه
ِّ أال تصليان: فقال,ً ليلة× ِ أنفسنا بيد اهللا, يا رسول اهللا:ُ فقلت?ُ َ ِ ُ َ فإذا شاء أن يبعثنـا ,ْ َ َ َ
َبعثنا َ ً فانرصف حني قلنا ذلك ومل يرجع إيل شيئا,َ ّ ْ َ ْ ُ ثم سمعته وهو ,َ ُ ُمـول يـرضب فخـذه َّ ُ َّ

 .)١(}]٥٤:الكهف[ & P O N M L K * :وهو يقول
 الذي رفض طلبه وأغضبه نفهم بأنه يرى صفهل من موقف عيل هذا جتاه النبي 

 ومـا عـدا ذلـك فهـو خيطـئ ويـصيب , معصوم بتبليـغ القـرآن فقـطصأن رسول اهللا 
  !? فام هو جواب هذا الطاعن!?ًه اهتامماُ لذلك مل يعر طلب,كغريه من البرش

 معـصوم بتبليـغ صّهذا الطاعن يدعي أن علـامء أهـل الـسنة يعتقـدون أن النبـي 
 وأنا ال أريد من هذا الطاعن إال أن يـأيت ولـو , وما عدا ذلك فال عصمة له,القرآن فقط

 ,ّ وأنــا لــه ذلــك,بمــصدر واحــد ألهــل الــسنة يقولــون بــه مثــل هــذا القــول املكــذوب
َّواملضحك هنا أن هذا الطاعن مل ينتبه إىل أن أهل السنة مل يسموا بأهل الـسنة إال ألهنـم  ُ

  !.ً املقتفون هلا فهنيئا هلمصاملتبعون لسنة النبي 
 كام يـروي الـبعض مـن اجلهلـة يقبـل مزمـارة صوإذا كان رسول اهللا ( :ثم يقول

 والـشيطان يلعـب ,فوف والنـسوة يـرضبن الـد,الشيطان يف بيته وهو مستلق عىل ظهره
ويمرح إىل جانبه حتى إذا دخل عمر بن اخلطاب هرب الشيطان وأرسع النسوة فخبأن 

                                                 
 ).١١٢٧( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٦٥٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًما رآك الشيطان سالكا فجا حتى سـلك { :الدفوف حتت أستهن وقال رسول اهللا لعمر ً
 أن يكـون لعمـر بـن اخلطـاب رأي يف الـدين ويـسمح ً فـال غرابـة إذا.}ًفجا غري فجـك

لنفسه ملعارضة النبي يف األمور السياسية وحتـى يف األمـور الدينيـة كـام تقـدم يف تبـشري 
  ).املؤمنني باجلنة

 واحلمـد هللا أن كتـب ,ٍّ ال يوجد حـديث يف أي مـن كتـب الـسنة هبـذا اللفـظ:أقول
ب احلـق أن يبحـث عـن هـذه الروايـة احلديث السنية موجودة ومتأل األسواق فعىل طال

  .املكذوبة
 ولكـن ,ال شك أن هذا الطاعن يشري إىل بعض األحاديث الصحيحة التي يعرفهـا

ُ وخيلط ما يريده منها ليخرج صعقدة اإلنصاف أبت عليه إال أن يتالعب بسنة النبي 
ج مـا  وسأسوق روايتني أعتقد أنـه حـاول خلطهـام فـأخر?! ًلنا كذبا يعزوه ألهل السنة
  :يسميه رواية ألهل السنة

دخـل أبـو { : قالـتلعن عائشة ( رواه البخاري يف صحيحه :احلديث األول
َ تغنيـان بـام تقاولـت األنـصار يـوم بعـاث, وعندي جاريتان من جواري األنصار,بكر َُ َ ُِّ َ, 
ِّ وليستا بمغنيتني:قالت ُ ِ ك  وذلصَ أمزامري الشيطان يف بيت رسول اهللا :ٍ فقال أبو بكر,ْ

ً يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا:ص فقال رسول اهللا ,ٍيف يوم عيد ٍ ِّ  .)١(}ُ وهذا عيدنا,ٍ
خـرج رسـول اهللا { : قـال: أخرجه الرتمذي يف سـننه عـن بريـدة:واحلديث اآلخر

 يـا رسـول اهللا إين : فلـام انـرصف جـاءت جاريـة سـوداء فقالـت, يف بعض مغازيهص
ًكنت نذرت إن ردك اهللا ساملا  ّأن أرضب بني يديك بالدف وأتغنىّ ّ  فقال هلا رسـول اهللا ,ُّ

 فجعلــت تــرضب فــدخل أبــو بكــر وهــي . وإال فــال, إن كنــت نــذرت فــارضيب:ص

                                                 
 ).٨٩٢(, ومسلم برقم )٩٥٢( رواه البخاري برقم )١(
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 ٦٥١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ثم دخل عمر فألقت , ثم دخل عثامن هي ترضب,ّ ثم دخل عيل وهي ترضب,ترضب
 إن الشيطان ليخاف منك يـا :ص فقال رسول اهللا , ثم قعدت عليه,الدف حتت إستها

ّ إين كنت جالسا وهي ترضب فدخل أبو بكر وهي تـرضب ثـم دخـل عـيل وهـي ,رعم ً
 .)١(} فلام دخلت أنت يا عمر ألقت الدف,ترضب ثم دخل عثامن وهي ترضب

 واجلاريتـان اللتـان ,وهذان احلديثان ال يوجد ما يقدح هبام فهام حديثان صحيحان
ّ وكانتـا تغنيـان يف يـوم عيـد وبـالطبع ,لـمذكرتا يف احلديث األول مها فتاتان مل تبلغـا احل

ّليس كالغناء املعروف الذي حيـرك الـساكن ويبعـث الكـامن ويثـري الغريـزة مـن الغنـاء 
وأمـا انتهـار أيب بكـر هلـام وإضـافة » ّوليستا بمغنيتني «: وهذا ظاهر بقول عائشة,ّاملحرم

ولكـن الرسـول  ,الرضب بالدف ملزمار الشيطان فألهنا تلهي وتشغل القلب عن الذكر
  .} وهذا عيدنا,ًإن لكل قوم عيدا{ : وعلل ذلك بقوله}دعهام{ : قال لهص

أهنـا نـذرت إن رجـع { صواحلديث اآلخر فيه أن جارية سوداء قالت للرسـول 
 فأبـاح هلـا النبـي } وإال فـال, إن كنت نـذرت فـارضيب:ًساملا أن ترضب بالدف فقال هلا

ّ ثم بعد ذلـك دخـل أبـو بكـر ثـم عـيل ثـم عـثامن , أن ترضب اليفاء النذر وإال فالص
  مقولتـهصوعندما دخل عمر ألقت اجلارية بالـدف ثـم قعـدت عليـه فقـال الرسـول 

 فهل بعد هذا املـدح مـن }إن الشيطان ليخاف منك يا عمر{ :التي أثقلت هذا الطاعن
  . لعمر من مديحصالنبي 

وزاد عمر يف الطني بلة عندما ويل أمور املـسلمني فأحـل مـا ( :ثم يقول هذا احلاقد
ّحــرم اهللا ورســوله وحــرم مــا أحــل اهللا ورســوله كقــضية ( : ثــم يــشري باهلــامش بقولــه)ّ

 .)إمضائه الطالق الثالث وكتحريمه متعة احلج ومتعة النساء

                                                 
 ).٣٦٩٠( جامع الرتمذي )١(
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 ٦٥٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :فأقول
ًبالنسبة إلدعائه أن عمر حرم متعة احلج ومتعة النساء فقـد أجبنـا عـن ذلـك وافيـا  ّ

  .فيام مىض بام يغني عن اإلعادة هنا
ان الطـالق عـىل عهـد كـ{ :وبالنسبة إلمضائه الطالق الثالث فعن ابن عباس قال

 فقـال عمـر , طالق الـثالث واحـدة, وأيب بكر وسنتني من خالفة عمرصرسول اهللا 
 , إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أناة فلـو أمـضيناه علـيهم:بن اخلطاب

ً هــذا احلــديث يبــني أن الرجــل إذا طلــق امرأتــه ثالثــا تقــع طلقــة ,)١(}فأمــضاه علــيهم ّ
ألولتني أبقى عمر  وظل األمر عىل ذلك حتى جاءت خالفة عمر ويف السنتني ا,واحدة

 ولكن عندما رأى هتاون النـاس يف التطليـق وعبـثهم فيـه أراد أن ,الطلقة الواحد البائنة
ًيشدد عليهم يف ذلك تأديبا وردعا هلم فأوقع الطالق ثالثا ً  وهـذا مـن اجتهـاده وفقهـه ,ً

ً وال شـك أن عليـا واحـدا مـنهم ولـيس , وقد وافقه الصحابة يف زمانه عىل ذلـكا ً
ًال ملا حرم اهللا ورسوله فإنه مل ينسخ احلكم إنام جعله مرتبطا بالعلة وهو أعلـم ذلك حتلي ً

 فيجـب ,Qً يف ذلك إضافة إىل أنه اإلمام املسؤول عن رعيته أمـام اهللا صبمراد النبي 
عليــه أن يــسوسهم ويرشــدهم ملــا يــصلحهم وأن يــردهم للــصواب إن تقاعــسوا عــن 

 وعمـر قـد ثبـت ,ل عىل ما يصلحهم وينفعهم وأن يعم,ّاملطلوب أو قرصوا يف احلقوق
 وعـىل فـرض , واجتهاده هـذا اجتهـاد سـائغ,أنه من أفاضل الصحابة وأعلمهم بالدين

 .أنه أخطأ فهذا من اخلطأ الذي يرفع اهللا به املؤاخذة
مـا  «:ّ فقد روى الشعبي عـن عـيل قـال,وقد اعرتف بفضله وعلمه خيار الصحابة

 .)٢(» لسان عمرّكنا نبعد أن السكينة تنطق عىل
                                                 

 ).١٤٧٢( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٨٣٤(, وأمحد برقم )٢٠٣٨٠( رواه عبد الرزاق يف مصنفه )٢(
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 ٦٥٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , وأفقهنا يف دين اهللا وأعرفنا بـاهللا,كان عمر أعلمنا بكتاب اهللا «:وقال ابن مسعود
لو  «:ً وقال أيضا,ّ أن هذا أمر بني يعرفه الناس: يعني,»واهللا هلو أبني من طريق الساعني

ّأن علم عمر وضع يف كفة ميزان ووضع علم أهل األرض يف كفة لرجح عليهم وقال ّ ُ: 
 .» ألحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمرإين

 .)١(»إذا اختلف الناس يف يشء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به «:وقال جماهد
 .»ًإنام كان عمر ميزانا ال يقول كذا وال يقول كذا «:وقال أبو عثامن النهدي

 فسأضطر لكـي أنقـل مـن اإلماميـة ,ولكن لعل هذا الطاعن لن يقتنع هبذا الكالم
 . يف عمريثني عرشية واملعتمدة لدهيم رأي أهل البيت اال

هللا بـالء فـالن فقـد  «:ً واصفا زمن حكم عمر بقولهايقول عيل بن أيب طالب 
َقوم األود وداوى العمد َ ّ خلف الفتنـة وأقـام الـسنة,ّ َّ ذهـب نقـي الثـوب قليـل العيـب ,ّ

ٍحـل وتـركهم يف طـرق  ر,ّ واتقاه بحقه,ّ أدى إىل اهللا طاعته,ّأصاب خريها وسبق رشها
 .)٢(»ّ ال هيتدي فيها الضال وال يستيقن املهتدي,ّمتشعبة

ّووليهم وال فأقام واستقام حتى رضب الدين بجرانه «:ًوقال عنه أيضا ٍ«. 
 :ً البراهيم الثقفي يـذكر أن عليـا وصـف واليـة عمـر بقولـه)الغارات(ويف كتاب 

 .)٣(»لنقيبة ميمون ا,ّ وتوىل عمر األمر وكان مريض السرية...«
إنـك متـى تـرس إىل هـذا  «:وعندما شاوره عمر يف اخلروج إىل غـزو الـروم قـال لـه

ــتلقهم بشخــصك فتنكــب,العــدو بنفــسك ُ ف َُ َ ــة دون أقــىص ,ْ  ال تكــن للمــسلمني كانف
ً فابعث إليهم رجال حمربا, ليس بعدك مرجع يرجعون إليه,بالدهم َ ْ  واحفـز معـه أهـل ,ً

                                                 
 ).١/٢٦٥( جامع العلوم واحلكم )١(
 ).٢/٢٢٢( هنج البالغة )٢(
 ).١/٣٠٧( الغارات )٣(
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 ٦٥٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً وإن تكن األخـرى كنـت ردءا للنـاس ,هللا فذاك ما حتب فإن أظهرك ا,البالء والنصيحة ُ
 .)١(»ومثابة للمسلمني

الـذي ادعـى هـذا )أصل الشيعة وأصوهلا(ويقول حممد آل كاشف الغطاء يف كتابه 
أن اخلليفتـني أعنـي » ّ عـيل بـن أيب طالـب:أي «وحـني رأى( !الطاعن أنـه متتـع بقراءتـه

بذال أقـىص اجلهـد يف نـرش كلمـة التوحيـد  »! أبو بكر وعمر:أي «اخلليفة األول والثاين
 .)٢()بايع وسامل» !!انظر «وجتهيز اجلنود وتوسيع الفتوح ومل يستأثرا ومل يستبدا

  .ّلذلك زوج عيل ابنته أم كلثوم من عمر بن اخلطاب
ًوليس ذلك وحسب بل سمى أحد أوالده باسم عمر باعرتاف األربيل تدليال عىل 

ّ اخلطاب فهل بعد ذلك يشك أحـد بـأن اهللا وضـع احلـق حبه وتقديره للخليفة عمر بن
  !?عىل لسان عمر وقلبه

 بـل وال ,ًهذا مع أن معرفة مجيع األحكام الرشعية بالفعـل ليـست رشطـا لإلمامـة
 واإلمـام . األحكام الرشعية عىل حسب الوقائعص فقد كانت توحى إىل النبي ,النبوة

أن  «ه كـام روى الرتمـذي عـن عكرمـة وربـام خيطـئ فيـ,يعلم بعض األحكام باالجتهاد
ًعليا أحرق قوما ارتدوا عن اإلسالم  . لو كنت أنا لقتلـتهم: فبلغ ذلك ابن عباس فقال,ً

  . واهللا تعاىل اهلادي.)٣(» صدق ابن عباس:ًفبلغ ذلك عليا فقال
 إن :ّ فقال لـه عـيل. أمر برجم حامل:وكان قليل املعرفة باألحكام( :وقال الطاعن

ّ لـوال عـيل هللـك : وقـال. فأمسك. فال سبيل لك عىل ما يف بطنها,ا سبيلكان لك عليه
 ).عمر

                                                 
 ).٣١/١٣٦(, بحار األنوار )٢/١٨( هنج البالغة )١(
 ).١٢٤−١٢٣ص( أصل الشيعة وأصوهلا )٢(
 . سبق خترجيه)٣(
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 ٦٥٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فال ختلو من أن يكـون عمـر مل يعلـم , أن هذه القصة إن كانت صحيحة:واجلواب
 واإلمـام إذا مل يعلـم , وال ريب أن األصل عـدم العلـم.ٌّ فأخربه عيل بحملها,أهنا حامل

 كـان هـذا مـن مجلـة ,فـه بعـض النـاس بحاهلـاَّ فعر,أن املستحقة للقتل أو الرجم حامل
 وهذا أمـر ال بـد . ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود,َّإخباره بأحوال الناس املغيبات

 . وليس هذا من األحكام الكلية الرشعية,منه مع كل أحد من األنبياء واألئمة وغريهم
 ,ّعيل ذكـر ذلـكَّ فلام ذكره ,وإما أن يكون عمر قد غاب عنه كون احلامل ال ترجم

 وقـد . ومل يرجـع إىل رأي غـريه, ولو كـان رأيـه أن احلامـل تـرجم لرمجهـا.وهلذا أمسك
 :صإين حبىل من الزنا فقال هلـا النبـي { : ملا قالت, يف الغامديةصمضت سنة النبي 
 .)١(}اذهبي حتى تضعيه

 ألن عمـر , مل يقـدح ذلـك فيـه,ِّولو قدر أنه خفى عليه علم هذه املسألة حتى عرفه
 . وحيكم بني النـاس كلهـم, ويقيم احلدود, يعطي احلقوق,ّساس املسلمني وأهل الذمة
 ,ُ وهـو دائـام يقـيض ويفتـي,ً وظهـر ظهـورا مل يكـن قبلـه مثلـه,ويف زمنه انترش اإلسـالم

 , فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألـف قـضية ثـم عرفهـا.ُمه مل يطق ذلكولوال كثرة عل
  !? فأي عيب يف ذلك,أو كان نسيها فذكرها

َ قد خفي عليه من سنة رسول اهللا اوعيل  ِ  ومنها ما مـات , أضعاف ذلكصَ
 .ومل يعرفه

ُ إن القلم رفع عـن املجنـون :اّ فقال له عيل ,وأمر برجم جمنونة( :قال الطاعن
 ).ّ لوال عيل هللك عمر: وقال. فأمسك,يقحتى يف

 ورجــم املجنونــة ال .أن هــذه الزيــادة ليــست معروفــة يف هــذا احلــديث :واجلــواب
ً أو كـان ذاهـال , إما أن يكون مل يعلم بجنوهنا فال يقدح ذلـك يف علمـه باألحكـام:خيلو

                                                 
 ).١٦٩٥( رواه مسلم برقم )١(
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 ٦٥٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ِّعن ذلك فذكر بذلك جنون قد  وامل. أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الرضر يف الدنيا,ُ
ُ فيعاقـب , والزنا هو من العـدوان.ُيعاقب لدفع عدوانه عىل غريه من العقالء واملجانني

 .عىل ذلك حتى يتبني له أن هذا من باب حدود اهللا تعاىل التي ال تقام إال عىل املكلف
مـروهم { :ص كـام قـال ,والرشيعة قد جاءت بعقوبة الصبيان عىل تـرك الـصالة

 .)١(}ِّ وفرقوا بينهم يف املضاجع, عليها لعرشبالصالة لسبع وارضبوهم
 بل البهيمة إذا صالت ومل يندفع ,ُواملجنون إذا صال ومل يندفع صياله إال بقتله قتل

تلها ضامن للاملك عنـد مجهـور  وإن كانت مملوكة مل يكن عىل قا,ُصياهلا إال بقتلها قتلت
 . كاملك والشافعي وأمحد وغريهم,العلامء

 , إمـا نقـص العلـم:وباجلملة فام ذكره من املطاعن يف عمر وغريه يرجع إىل شـيئني
ْ فـام ذكـره مـن منـع فاطمـة وحماباتـه يف القـسم . ونحن اآلن يف ذكـره.وإما نقص الدين َ

ًدال بل كان ظاملاودرء احلد ونحو ذلك يرجع إىل أنه مل يكن عا  ومـن املعلـوم للخـاص .ً
 ســرية : كــام قيــل,ُ وصــار يــرضب بــه املثــل, مــأل اآلفــاقاوالعــام أن عــدل عمــر 

 وهـو قـول , إنه عمر بن عبد العزيز: واآلخر قيل, وأحدمها عمر بن اخلطاب,العمرين
 وهو قول أيب , هو أبو بكر وعمر: وقيل,أمحد بن حنبل وغريه من أهل العلم واحلديث

  .عبيدة وطائفة من أهل اللغة والنحو
 ).َّوغري حكم اهللا يف املنفيني( :وأما قوله
 , مثـل إسـقاط مـا أوجبـه اهللا,أن التغيري حلكم اهللا بام ينـاقض حكـم اهللا :فاجلواب

 وأمــا النفــي يف اخلمــر كــان مــن بــاب التعزيــر الــذي يــسوغ فيــه .ّوحتــريم مــا أحلــه اهللا
ُ ال قدره وال صفته:َّ حدهاصِّدر النبي  وذلك أن اخلمر مل يق.االجتهاد ُُ ُْ ّ بل جوز فيهـا ,َ

                                                 
 ).٤٩٥( رواه أبو داود برقم )١(
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 ٦٥٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ْ وأطراف الثياب وعثكول النخل,الرضب باجلريد والنعال  والـرضب يف حـد القـذف .ُ
 ورضبـوا , وأما العدد يف اخلمر فقد رضب الـصحابة أربعـني.والزنا إنام يكون بالسوط

ٌّوكل «: أنه قالا وقد ثبت يف الصحيح عن عيل .ثامنني َّ سنةُ ُ«)١(. 
 :شبهة شهادة عمر عىل نفسه

أخرج البخاري يف صحيحه يف ( : فقد قال أحدهم,شبهة أن عمر يشهد عىل نفسه
ّ ملا طعن عمر جعل يأمل فقال له ابن عباس وكأنه جيزعـه:باب مناقب عمر بن اخلطاب ّ: 

 وهو يا أمري املؤمنني ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول اهللا فأحسنت صحبته ثم فارقته
 ثم صـحبت أبـا بكـر فأحـسنت صـحبته ثـم فارقتـه وهـو عنـك راض ثـم ,عنك راض

 ,ّصحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفـارقنهم وهـم عنـك راضـون
ّ أما ما ذكرت من صحبة رسول اهللا ورضاه فإنام ذاك من من اهللا تعاىل من بـه عـيل:قال ّ ّ ّ, 

ّ ذاك من من اهللا جـل ذكـره مـن بـه عـيلوأما ما ذكرت من صحبة أيب بكر ورضاه فإنام ّ ّّ, 
 واهللا لـو أن يل طـالع األرض ,وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك

 :ً وقـد سـجل التـاريخ لـه أيـضا قولـه. قبـل أن أراهQًذهبا الفتديت به من عـذاب اهللا 
 ّليتني كنت كبش أهيل يسمنونني ما بـدى هلـم حتـى إذا كنـت أسـمن مـا أكـون زارهـم
ًبعض من حيبون فجعلوا بعيض شواء ويعطوين قديدا ثم أكلـوين وأخرجـوين عـذرة ومل 

 .)ًأكن برشا
  :قلت

ـ ال شك أن قول عمر عند وفاته إن دل فإنام يدل عـن شـديد خوفـه مـن اهللا   ,ـ
 .وهذا يدل عىل مدى قوة إيامنه بربه جل وعال

                                                 
 ).١٧٠٧( صحيح مسلم برقم )١(
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 ٦٥٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ال أمجع لعبدي  وعزيت :Qقال اهللا { : قالصفعن شداد بن أوس أن رسول اهللا 
 وإن هـو خـافني يف , إن هو أمنني يف الدنيا أخفته يوم أمجـع فيـه عبـادي,أمنني وخوفني

 .)١(}الدنيا أمنته يوم أمجع فيه عبادي
ٍ تويف وهـو عنـه راضص وأن النبي ,إضافة إىل أن احلديث يثبت الصحبة لعمر ِّ, 

ً إضــافة إىل أن قاتلــه لــيس رجــال مــن افخوفــه مــن اهللا إنــام يــدل عــىل شــدة تقــواه 
 . وإنام هو جمويس فاريس كافر وهذه مكرمة له,املسلمني

خيـار { : قـالصمالك عن رسـول اهللا وأخرج مسلم يف صحيحه عن عوف بن 
ّأئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ّ ُ ّ ويصلون علـيكم وتـصلون علـيهم,َّ ّ ورشار أئمـتكم ,ُّ ُ

 .)٢(}الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم
 فقد أخـرج البخـاري يف صـحيحه مـن ,ًوعمر كان عادال حتبه رعيته وترتىض عنه

 فانطلقنا معـه وكـأن النـاس مل ,ُفاحتمل إىل بيته{ :حديث عمرو بن ميمون يف جزء منه
ٍتصبهم مصيبة قبل يومئذ ٍ فـأيت بنبيـذ , عليهُ أخاف: وقائل يقول,َ ال بأس: فقائل يقول,ِ ُ

 , فعلمـوا أنـه ميـت, فخـرج مـن جرحـه,ُ ثم أيت بلـبن فـرشبه, فخرج من جوفه,فرشبه
ْ فجعلوا يثنون عليه,فدخلنا عليه وجاء الناس َ أبـرش يـا أمـري :ٌّ وجاء رجل شاب فقـال,َ
َاملؤمنني ببرشى اهللا لك َ وقدم يف اإلسالم مـا قـد علمـت,ص من صحبة رسول اهللا ,ِ ِ ِ, 

َثم و َليت فعدلتّ َْ َ َ ِ{)٣(. 
أنه سمع ابن عبـاس {وهذا عيل أيضا أثنى عىل عمر بعد وفاته فعن ابن أيب مليكة 

ُ فتكفنه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع,ُ وضع عمر عىل رسيره:يقول ُُّ ْ  , وأنا فيهم,َّ
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
 ).١٨٥٥( صحيح مسلم برقم )٢(
 ).٣٧٠٠( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ٦٥٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ٌفلم يرعني إال رجل آخـذ منكبـي ٌ ُ    : وقـالَّ فـرتحم عـىل عمـر,ّ فـإذا عـيل بـن أيب طالـب,َ
ِما خلفت أحدا أحب إيل أن ألقـى اهللا بمثـل عملـه منـك ِ ِ ْ ًَّ َّ ُّ وايـم اهللا إن كنـت ألظـن أن ,َّ ُْ ُ

ُ إين كنت كثريا أسمع النبي : وحسبت,َجيعلك اهللا مع صاحبيك  ذهبت أنـا : يقولصً
 .)١(}ُ وخرجت أنا وأبو بكر وعمر,ُ ودخلت أنا وأبو بكر وعمر,وأبو بكر وعمر

شـهادة أيب (سبة لباقي الشبهات فقد أجبنـا عليهـا إجابـات وافيـة يف مبحـث وبالن
  ).بكر عىل نفسه

ثم فتحت صحيح البخاري وفيـه دخـل ( :اقال أحدهم يبني موقفه من عمر 
 ? مـن هـذه:عمر بن اخلطاب عىل حفصة وعندها أسامء بنـت عمـيس فقـال حـني رآهـا

 , نعـم: قالـت أسـامء.البحريـة هـذه , احلبشية هذه: قال عمر, أسامء بنت عميس:قالت
 كنـتم , كال واهللا: فغضبت وقالت. سبقناكم باهلجرة فنحن أحق برسول اهللا منكم:قال

ّ وكنا يف دار أو يف أرض البعداء البغضاء ,مع رسول اهللا يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم
ً وأيم اهللا ال أطعم طعاما وال أرشب رشابا,باحلبشة وذلك يف اهللا ويف رسوله ً  حتى أذكر ّ

 وسـأذكر ذلـك للنبـي أسـأله واهللا ال أكـذب , ونحن كنا نؤذى ونخافصرسول اهللا 
 . عمـر قـال كـذا وكـذا, يـا نبـي اهللا: قالـتص فلام جاء النبي ,وال أزيغ وال أزيد عليه

 لـيس بـأحق يب مـنكم ولـه وألصـحابه هجـرة : قال. كذا وكذا: قالت, فام قلت له:قال
 فلقـد رأيـت أبـا موسـى وأصـحاب : قالـت.نة هجرتـانواحدة ولكم أنتم أهـل الـسفي

ًالسفينة يأتوين أرساال يسألونني عن هذا احلديث ما من الدنيا هـم بـه أفـرح وال أعظـم 
 هو أول ص إذا كان رسول اهللا : فقلت.. ثم يقولصما يف أنفسهم مما قال هلم النبي 

 وإذا كـان ,من بعدهمن شك يف أيب بكر ومل يشهد عليه ألنه ال يدري ماذا سوف حيدث 

                                                 
 ).٢٣٨٩(, ومسلم برقم )٣٦٨٥( رواه البخاري برقم )١(
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 ٦٦٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ مل يقر بتفضيل عمـر بـن اخلطـاب عـىل أسـامء بنـت عمـيس بـل فـضلها صرسول اهللا 
ً فمــن حقــي أن أشــك وأن ال أفــضل أحــدا حتــى أتبــني وأعــرف احلقيقــة,عليــه  ومــن ,ّ

املعلوم أن هـذين احلـديثني يناقـضان كـل األحاديـث الـواردة يف فـضل أيب بكـر وعمـر 
 ).قع املعقول من أحاديث الفضائل املزعومة ألهنام أقرب للوا,ويبطالهنا
  :أقول
 بحيـث جيعـل هـذا , واهللا لست أدري كيف يفهم هذا الطـاعن وكيـف يكتـب−١

ًاحلديث يمثل مطعنا لعمر ّ فـضل أهـل الـسفينة ص كـل مـا يف األمـر أن الرسـول !..?ّ
ابة وهم الذين هاجروا إىل احلبشة ثم إىل املدينة عىل أصحاب اهلجرة الواحدة من صـح

  . ولكن تفضيلهم هذا ليس عىل اإلطالق بل من هذا اجلانب فقطصالرسول 
 مل يقر بتفضيل عمر بن اخلطاب عىل أسامء بنـت صأن رسول اهللا ( : أما قوله−٢

ّ جهل مركب ألن الرسـول عنـدما أجـاب أسـامء قـال)ّعميس بل فضلها عليه لـيس { :ٌ
 فقـد )١(} أهل السفينة هجرتانبأحق يب منكم وله وألصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم

 وعىل ذلك فأسامء خـري ,مجعه مع أصحابه الذين هاجروا هجرة واحدة ومل يعنيه وحده
 وال شــك أن هــذا ,مــن أصــحاب اهلجــرة األوىل حــسب الفهــم املهــرتئ هلــذا الطــاعن

 ولكـن ! ألنـه مـن أصـحاب اهلجـرة األوىلالتفضيل سـيطال عـيل بـن أيب طالـب ا
الفهم الصحيح هو الذي أثبتناه من أن هـذا التفـضيل لـيس عـىل إطالقـه بـل مـن هـذه 

  .احليثية فقط
من املعلوم أن هذا احلديث يناقض كل األحاديث الـواردة يف فـضل ( أما قوله −٣

ًوكيـف ال يكـون معلومـا أن مجيـع األحاديـث  , بـالطبع معلـوم: فـأقول)عمر ويبطلهـا
 !!!.?الواردة يف فضل عمر باطلة

                                                 
 ).٢٥٠٣(, ومسلم برقم )٣٨٧٦( رواه البخاري برقم )١(
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 ٦٦١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بأهنم الفـرس واملجـوس الـذين ,ّفالشيعة ليس كام يدعي بعض علامئنا( :ثم يقول
ــضونه  ــذلك يبغ ــية ول ــرب القادس ــتهم يف ح ــدهم وعظم ــاءهم وجم ــر كربي ــم عم ّحط

النبوي ال خيتص بـالفرس ّ وأجبت هؤالء اجلاهلني بأن التشيع ألهل البيت !ويكرهونه
بــل الــشيعة يف العــراق ويف احلجــاز ويف ســوريا ولبنــان وكــل هــؤالء عــرب كــام يوجــد 
الشيعة يف الباكستان واهلند ويف أفريقيا وأمريكيا وكل هؤالء ليسوا من العرب وال مـن 

ولو اقترصنا عىل شيعة إيران فإن احلجة تكـون أبلـغ إذ أننـي وجـدت الفـرس  .الفرس
امة األئمة االثني عرش وكلهم من العرب مـن قـريش مـن بنـي هاشـم عـرتة يقولون بإم

ّ فلو كان الفرس متعصبني ويكرهون العرب كام يـدعي الـبعض الختـذوا سـلامن ,النبي
ًالفاريس إماما هلم ألنه منهم وهو صحايب جليـل عـرف قـدره كـل مـن الـشيعة والـسنة 

 ,عـون يف اإلمامـة إىل الفـرس بيـنام وجـدت أهـل الـسنة واجلامعـة ينقط.ّعىل حـد سـواء
فأغلب أئمتهم من الفرس كأيب حنيفة واإلمام النسائي والرتمـذي والبخـاري ومـسلم 
وابن ماجه والرازي واإلمام الغزايل وابن سينا والفارايب وغـريهم كثـريون يـضيق هبـم 

ّ فإذا كان الشيعة من الفـرس يرفـضون عمـر بـن اخلطـاب ألنـه حطـم كربيـاءهم ,املقام
 فبامذا نفرس رفض الشيعة له من العرب وغري الفـرس فهـذه دعـوى ال تقـوم وعظمتهم
 وإنام رفض هؤالء عمـر للـدور الـذي قـام بـه يف إبعـاد أمـري املـؤمنني وسـيد ,عىل دليل

ّ ومـا سـبب ذلـك مـن فـتن صالوصيني عيل بن أيب طالب عن اخلالفة بعد رسول اهللا 
ــة ــزاح احل,وقالقــل وانحــالل هلــذه األم » ! «جــاب عــن أي باحــث حــر ويكفــي أن ي

 .)وتكشف له احلقيقة حتى يرفضه بدون عداوة سابقة
  :ًأقول ردا عليه

 إنـام يوجـد يف العـرب وغـري ,أما ادعاؤه أن نشأة التشيع ليس يف الفـرس وحـدهم
ًالعرب فليس هذا مما يغري من احلق شيئا  ألن القضية التي جيب أن تبحث هي يف أصل ,ّ
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 ٦٦٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أما أن يرسي هذا الداء إىل العـرب وغـريهم ,ألصل هم الفرسُّ وقد أثبت أن ا,التشيع
ّفهــذا يشء ســنني يف الكــون وال توجــد دعــوة يف األرض إال وجتمــع حوهلــا مجــع مــن 

 أال ترى أن الفكـرة الـشيوعية يف فـرتة ,ً فال يعترب ذلك دليال عىل احلق,املؤمنني بفكرهتا
ًلعـرب والفـرس أيـضا فهـل هـذا سطوهتا قد تأثر هبا باإلضافة ألصـحاهبا الكثـري مـن ا

 فإذا كانت فكرة إنكار وجود اهللا قد آمن هبا بعض العـرب بـل !?ًيغني من الباطل شيئا
ًوقامت عىل أرضهم دوال تؤمن هبذه الفكرة فاألوىل أن يتأثر الكثري من العـرب بفكـرة 

  فلـيس يف!ًالتشيع خصوصا إذا كانت تتمسح بشعار مواالة أهل البيت واالنتصار هلـم
  .ذلك أي حجة هلذا الطاعن عىل صحة مذهبه

وأما أن العرب وغري العـرب دون الفـرس يبغـضون عمـر فهـذا يشء طبيعـي ألن 
ّ فكـل مـن آمـن هبـذه الفكـرة ال بـد أن ,أصل هذه العقيدة هي الطعن يف أيب بكر وعمـر

ّ لذلك أرد حب الكثـري مـن الفـرس لعمـر بـن اخلطـاب بالدرجـة األوىل ,يؤمن بتبعاهتا
ً وهـذا يشء طبيعـي أيـضا فهـذا هـو , عقيدة أهل الـسنة واجلامعـة,يامهنم بعقيدة احلقإل

  .االذي يفرس عداوة بعض العرب لعمر بن اخلطاب 
 فهـذا )أنه وجد أهل السنة واجلامعـة ينقطعـون يف اإلمامـة إىل الفـرس( :وأما قوله
ن يف  فالــصحيح أن يقــال أن كــل العلــامء مــن العــرب وغــريهم ينقطعــو,جهــل فاضــح

 ألن منهج أهل السنة ال يمثله عرب وال فرس فهو ,االعتقاد ملنهج أهل السنة واجلامعة
ّليس منهجا طارئا ومشوها مثل غريه الذي يمثله أشخاصه ً ً ً إنام هو منهجا يمثل أصـل ,ً
 وكل مـن ارتـىض لـه ,صاإلسالم وجوهره باعتامده عىل كتاب اهللا سبحانه وسنة نبيه 

ًهل السنة واجلامعة سواء كان عربيا أو غري عريب وليس العكسهذا املنهج فهو من أ ٌ.  
فلــو كــان الفــرس متعــصبني ويكرهــون العــرب كــام يــدعي الــبعض ( :وأمــا قولــه

ًالختذوا سلامن الفاريس إماما هلم ألنه منهم وهو صـحايب جليـل عـرف قـدره كـل مـن 
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 ٦٦٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً سلامن وإن كان صـحابيا جلـيال فهـذه مكرمـ: فأقول)الشيعة والسنة ّة يتمتـع هبـا مجيـع ً
 إضافة إىل أنه فـاريس ,الصحابة بل حتى الكثري من الصحابة يسبقونه باملنزلة والصحبة

ْ فلو اختذوه إماما من دون الـصحابة فستنفـضح اللعبـة وحتـوم الـشبهات,األصل  إذن ,ً
 وأمـا سـلامن ,ً مـالذا هلـمصفمن احلنكة والدهاء أن يتخذ هؤالء مـن آل بيـت النبـي 

ًصله الفاريس وجعلوه من الصحابة املرضيني إمتاما للعبة وإتقانا للمخططَّفقدروا أ ً.  
أنا ال أزعم أن كل من التوى حتت لواء هؤالء يعرف ذلك بل عـىل العكـس فـأكثر 
 ,عوام هؤالء ال يعرفـون هـذه احلقيقـة ويعتقـدون أهنـم عـىل احلـق والـرصاط املـستقيم

 وبالفعـل فقـد رأينـا ,ّإليـه ويتمـسكون بـهوالكثري من هؤالء إذا ظهر هلم احلق يؤوبون 
 بل ويـصبحون مـن أنـشط الـدعاة ,الكثري منهم يرجعون إىل منهج أهل السنة واجلامعة

  . بل وحتى العلامء منهم كالدكتور موسى املوسوي وأمحد الكرسوي,إليه
ّ وذلـك أن عمـر رشـح ,وكانت خالفة عثامن مهزلة تارخييـة( :ويقول هذا الطاعن

 إذا اتفق أربعة وخـالف اثنـان :ًة وألزمهم أن خيتاروا من بينهم واحدا وقالًستة للخالف
فاقتلومها وإذا انقسم الستة إىل فـريقني ثالثـة يف كـل جهـة فخـذوا بـرأي الثالثـة الـذين 

 والقـصة ,ّ وإذا مىض وقت ومل يتفق الـستة فـاقتلوهم.يقف معهم عبد الرمحن بن عوف
ًن بـن عـوف اختـار عليـا واشـرتط عليـه أن حيكـم  واملهم أن عبد الرمح,طويلة وعجيبة

 ,ّفيهم بكتاب اهللا وسنة رسوله وسنة الشيخني أيب بكر وعمر فرفض عـيل هـذا الـرشط
ِوقبله عثامن فكان هو اخلليفة ً وخرج عيل من البيعة وهو يعلم مسبقا النتيجـة وحتـدث ,َ ّ

 ).عن ذلك يف خطبته املعروفة بالشقشقية
  :أقول
 فلامذا مل يرش إىل املصدر الـذي يـستقي ,لطاعن وما أشد حتامله ما أكذب هذا ا−١

 ولكـن مـاذا نقـول , أليس ألنه أقل من أن ينظر إليـه لتهافتـه وكـذب رواتـه!?منه كذبه
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 ٦٦٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فيـأتون ,لفرط جهلهم وهواهم يقلبون احلقائق يف املنقول واملعقول(هلؤالء البرش فهم 
 وإىل أمـور مـا كانـت , مـا وقعـت:ون فيقولـ,ُإىل األمور التي وقعت وعلم أهنـا وقعـت

 , ويـأتون إىل األمـور التـي هـي خـري وصـالح, كانـت: فيقولـون,ُويعلم أهنا مـا كانـت
 فلـيس , هـي خـري وصـالح: فيقولون, وإىل األمور التي هي فساد, هي فساد:فيقولون

½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  * : بــل هلــم نــصيب مــن قولــه,هلــم ال عقــل وال نقــل

È Ç & ]١٠:امللك[.  
 احلق الثابت يف هذه القضية هو فيام أخرجه البخاري يف صـحيحه يف احلـديث −٢

ِ أوص يا أمري املؤمنني استخلف...{ :الطويل عن عمرو بن ميمون يف جزء منه  : قـال,ِ
ّما أجد أحدا أحق هبذا األمر من هؤالء النفر ّ ً ّ الـذين تـويف رسـول اهللا , أو الرهط,ُ  صُ

ً فسمى عليا وعثامن والـزبري وطلحـة وسـعدا وعبـد الـرمحن,عنهم راضوهو  ً  : وقـال,َّ
ُيشهدكم عبد اهللا بن عمر َ وليس له من األمر يشء كهيئة التعزيـة فـإن أصـابت اإلمـرة ,ُ ْ ٌِ ْ ِ

ّ وإال فليستعن به أيكم ما أمر,ًسعدا فهو ذاك ُ َ فإين مل أعزله عن عجز وال خيانة,ُّ ِ  : وقال.ْ
ّ أن يعــرف هلــم حقهــم وحيفــظ هلــم , باملهــاجرين األولــني, مــن بعــديُأويص اخلليفــة

ُحرمتهم ُ الذين تبوؤوا الدار واإليامن من قبلهم أن يقبـل مـن ,ً وأوصيه باألنصار خريا,ُ
ً وأوصيه بأهـل األمـصار خـريا,ُ وأن يعفى عن مسيئهم,ُحمسنهم ُ فـإهنم ردء اإلسـالم,ُ ْ, 

ِّوجبــاة املــال وغــيظ العــدو ُخــذ مــنهم إال فــضلهم عــن رضــاهم وأن ال يؤ,ُُ  وأوصــيه ,ُ
َّ فإهنم أصل العرب ومادة اإلسالم أن يؤخذ من حواِيش أمواهلم ويرد ,ًباألعراب خريا ُ ُِ َ ُ ِ ُ
َّ أوصـيه بذمـة اهللا تعـاىل,ُعىل فقرائهم  وأن ,ُ أن يـويف هلـم بعهـدهمصَّ وذمـة رسـوله ,ُ

َ وال يكلفوا إال طاقتهم,ِيقاتل من ورائهم َ َّ ُ{)١(. 

                                                 
 ).٣٧٠٠( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٦٦٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وهو عنهم ص الذين تويف رسول اهللا ,فعمر كام ترى جعل األمر يف هؤالء الستة
 أما أنه أمر بقتلهم أو قتل بعضهم فهـذا أوىل بـه أن يلحـق يف قـصص ألـف ليلـة ,ٍراض
  ?!وليلة
 فــال شــك أن أمــره هــذا هــو منــع للفــتن , ولــو فرضــنا أن عمــر أمــر بقــتلهم−٣

 وهـل قتـل الـستة مـن !?م يمنـع الفـتن أم يـشعلها هل األمر بقتله: فأتساءل,واإلفساد
 ثم لو أمر عمـر بالقتـل كـام !? وهل سيقبل به املسلمون!?خيار األمة سيمر دون سالم

ّ ألمر بأن يتوىل األمر أحد من الناس فهل أمر بـذلك عمـر,يدعي هذا الطاعن َ َ  ومـن !?َ
ًهنا نعلم أنه ال حيتج بذلك ويصدقه ويكتبه إال أشد الناس غباء ّ!!  

فخذوا برأي الثالثة الذين يقف معهم عبد الرمحن بـن ( : أما قوله أن عمر قال−٤
 فإنـه جعـل األمـر يف هـؤالء الـستة ليختـاروا ,ً فهذا من الكذب أيضا عـىل عمـر)عوف

 ولكن الصحيح ,ًمنهم واحدا ومل يأمر بأخذ رأي من يقف معهم عبد الرمحن بن عوف
محن بـن عـوف ففـي نفـس احلـديث الـذي أخرجـه أن الستة هم الذين اختاروا عبد الر

 اجعلـوا : فقـال عبـد الـرمحن,ُفلام فرغ من دفنه اجتمع هؤالء الـرهط{ :البخاري يقول
ّ قد جعلت أمري إىل عيل: فقال الزبري,أمركم إىل ثالثة منكم ُ قـد جعلـت : فقال طلحة,ُ

ال عبـد  فقـ. قد جعلت أمـري إىل عبـد الـرمحن بـن عـوف: وقال سعد,أمري إىل عثامن
َّ أيكام تربأ من هذا األمر:الرمحن ُ َّ لينظرن أفـضلهم يف , فنجعله إليه واهللا عليه واإلسالم,ُّ ُ َ َ
َ فأسكت الشيخان?نفسه َّ أفتجعلونـه إيل واهللا عـيل أن ال آلـو عـن : فقـال عبـد الـرمحن,ُ َّ ُ َ َ

م يف  والقـدصٌ لك قرابة من رسول اهللا : فأخذ بيد أحدمها فقال, نعم: قاال?ِأفضلكم
ّ فاهللا عليـك لـئن أمرتـك لتعـدلن ولـئن أمـرت عـثامن لتـسمعن ,اإلسالم ما قد علمت َّّ َُّ

ّولتطيعن  , ارفع يدك يا عـثامن: فلام أخذ امليثاق قال, ثم خال باآلخر فقال له مثل ذلك,ُ
َ وولج أهل الدار فبايعوه, فبايع له عيل,فبايعه ّ{)١(.  

                                                 
 ).٣٧٠٠( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٦٦٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :شبهة اجتهاد عمر مقابل النصوص
 وكـان عمـر : جيتهد يف مقابـل النـصوص فقـد قـال أحـدهماالقول بأن عمر 

 بـل يف مقابـل النـصوص ,جيتهد ويتأول مقابل النصوص الـرصحية مـن الـسنن النبويـة
متعتـان كانتـا عـىل عهـد رسـول اهللا { :الرصحية من القرآن احلكيم فيحكم برأيه كقولـه

  .)١(}ام وأنا أهنى عنهام وأعاقب عليه]ص[
 : رغـم قـول اهللا تعـاىل يف سـورة املائـدة)ّال تـصل( :ًويقول ملن أجنب ومل جيـد مـاء

* ¾ ½ ¼ » º ¹ & ]٦:املائدة[.  
 . قد تقدم الكالم فيه,لنهيه عن املتعتني ا طعنه يف عمر :قلت

 يف منهـاج الـسنة ضـمن رده عـىل ابـن املطهـر يف /قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة 
 مـن )٢(ً فأبو ذر كان أعظم هنيـا عنهـا,وإن قدحوا يف عمر لكونه هنى عنها( :هذه املسألة

 ,ص كانت خاصة بأصحاب رسول اهللا −أي متعة احلج− إن املتعة: وكان يقول,عمر
 فإن كان اخلطأ يف هذه املسألة يوجب القـدح فينبغـي أن ,وهم يتولون أبا ذر ويعظمونه

  . وأعلم منه, وعمر أفضل وأفقه, وإال فكيف يقدح يف عمر دونه,يقدحوا يف أيب ذر
ُّمل حيرم متعة احلج بل ثبت عن الضبي بن معبد ملـا قـال  ا إن عمر :ًويقال ثانيا

 رواه }ص هـديت لـسنة نبيـك :ًمرة مجيعا فقال لـه عمـرإين أحرمت باحلج والع{ :له
 .)٣( النسائي وغريه

                                                 
 ).١٤٥١٩( رواه أمحد برقم )١(
كانت املتعة يف : ( أيب ذر قالمن طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن) ١٢٢٤( روى مسلم يف صحيحه برقم )٢(

التصلح املتعتان إال لنا خاصة, يعني متعة النساء ومتعـة : (ويف رواية)  خاصةصاحلج ألصحاب حممد 
 ). احلج

 .  سبق خترجيه)٣(
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 ٦٦٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

إن أبـاك هنـى عنهـا { :يـأمرهم باملتعـة فيقولـون لـه اوكان عبـد اهللا بـن عمـر 
 أحـق أن تتبعـوا ص أفرسول اهللا :قال فإذا أحلوا عليه : إن أيب مل يرد ما تقولون:فيقول
  .)١(}?أم عمر

 ,» ولو حججت لتمتعت,لو حججت لتمتعت «:ًوقد ثبت عن عمر أيضا أنه قال
 وكان الناس لسهولة املتعة تركوا ,أن يأمرهم بام هو األفضل ا كان مراد عمر وإنام

َّ فـأراد أال يعـرى البيـت طـول الـسنة,االعتامر يف غـري أشـهر احلـج  فـإذا أفـردوا احلـج ,ُ
 واالعتامر يف غري أشهر احلج مع احلج يف أشهر احلج أفضل من ,اعتمروا يف سائر السنة

  .بعة وغريهماملتعة باتفاق الفقهاء األر
 باليشء هني عن ضده فكان هنيه عن املتعة ,الفاضل واإلمام إذا اختار لرعيته األمر

 وأنــا أحــرمهام كـام نقــل هــذا : وهــو مل يقـل,عـىل وجــه االختيـار ال عــىل وجــه التحـريم
 أهنى عنهام ثم كان هنيه عن متعة احلج عىل وجه االختيار لألفـضل ال : بل قال,الطاعن

  .يمعىل وجه التحر
 وهـو مـن , والفـسخ حـرام عنـد كثـري مـن الفقهـاء, إنه هنى عن الفـسخ:وقد قيل

 لكن أمحد وغـريه مـن , والشافعي, ومالك, فالفسخ حيرمه أبو حنيفة,مسائل االجتهاد
 وال , بـل يوجبـه بعـضهم, بـل يـستحبونه,فقهاء احلديث وغـريهم ال حيرمـون الفـسخ
 , وابـن عبـاس, وعمران بـن حـصني, عيل:يأخذون بقول عمر يف هذه املسألة بل بقول

  .ي وغريهم من الصحابة ,وابن عمر
   أنــه صوأمــا مــا ذكــره مــن هنــي عمــر عــن متعــة النــساء فقــد ثبــت عــن النبــي 

 هكــذا رواه الثقــات يف الــصحيحني وغريمهــا عــن ,حــرم متعــة النــساء بعــد اإلحــالل
   ,حممـد بـن احلنفيـة عـن أبـيهام , واحلـسن ابنـي حممـد بـن احلنفيـة,الزهري عن عبـد اهللا

                                                 
 ).٨٦٥٨( سنن البيهقي الكربى برقم )١(
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 ٦٦٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , إنك امرؤ تائـه:ملا أباح املتعة{ اأنه قال البن عباس  اعن عيل بن أيب طالب 
 رواه عـن الزهـري ,)١(}ّ حرم املتعة وحلوم احلمر األهلية عـام خيـربصإن رسول اهللا 

 , مثـل مالـك بـن أنـس, أئمة اإلسالم يف زمـاهنم,أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم هلا
 ومل , ممـن اتفـق املـسلمون عـىل علمهـم وعـدهلم وحفظهـم,وسفيان بن عيينة وغريمهـا

خيتلف أهل العلم باحلـديث يف أن هـذا حـديث صـحيح متلقـى بـالقبول لـيس يف أهـل 
  . من طعن فيهالعلم

 وقـد تنـازع ,)٢(َّوكذلك ثبت يف الصحيح أنه حرمها يف غزاة الفتح إىل يوم القيامـة
 أولــه , توقيــت لتحــريم احلمــر فقــط)عــام خيــرب( :هــل قولــه ارواة حــديث عــيل 

 ومـن قـال , إنام حرمت عام الفـتح: فاألول قول ابن عيينه وغريه قالوا?ولتحريم املتعة
 وادعـت طائفـة ثالثـة أهنـا أحلـت بعـد ,ّثم أحلت ثم حرمـت إهنا حرمت :باآلخر قال

  .ذلك ثم حرمت يف حجة الوداع
 والصواب ,فالروايات املستفيضة املتواترة متواطئة عىل أنه حرم املتعة بعد إحالهلا

 ومل حتـرم ,أهنا بعد أن حرمت مل حتل وأهنا إنام حرمت عام فتح مكـة ومل حتـل بعـد ذلـك
حرمت حلوم احلمر األهلية وكان ابن عباس يبيح املتعة وحلوم  بل عام خيرب ,عام خيرب

  .ذلك عليه ااحلمر فأنكر عيل بن أيب طالب 
 فأهـل ,أنه رجع عن ذلك ملا بلغه حديث النهي عـنهام اوقد روى ابن عباس 

 والـشيعة ,صًالسنة اتبعـوا عليـا وغـريه مـن اخللفـاء الراشـدين فـيام رووه عـن النبـي 
 .)٣( ) واتبعوا قول من خالفهصرواه عن النبي ًخالفوا عليا فيام 

                                                 
 ). ١٤٠٧(, ومسلم برقم )٥١١٥( برقم "إنك امرؤ تائه «: رواه البخاري بدون)١(
 ). ١٤٠٦(رواه مسلم برقم  )٢(
 ). ١٩١−٤/١٨٤( منهاج السنة )٣(
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 ٦٦٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ومنهـا أن ( :ويقول الدهلوي ضمن ذكره ملطـاعن هـؤالء عـىل عمـر والـرد عليهـا
 ,صعمر منع الناس من متعة النساء ومتعة احلـج مـع أن كلتـا املتعتـني كانتـا يف زمنـه 

لـسنة مـن  بدليل مـا ثبـت عنـد أهـل ا,ّفنسخ حكم اهللا تعاىل وحرم ما أحله اهللا سبحانه
  .)١(} وأنا أهنى عنهامصمتعتان كانتا عىل عهد رسول اهللا { :قوله

 وأصـحها البخـاري , أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الـست:واجلواب
بن األكوع وسربة بن معبد اجلهني أنه  وقد روى مسلم يف صحيحه عن سلمة ,ومسلم
 وجعل حتريمها إذ ,)٢( قد حرم هو املتعة بعدما كان أحلها ورخصها هلم ثالثة أيامص

ــوم القيامــة ــدا إىل ي ــة يف الــصحاح األخــر ًحرمهــا مؤب  وقــد ثبــت يف ,مثــل هــذه الرواي
 فـإن ,الصحيحني وغريمها مـن كتـب أهـل الـسنة روايـة األئمـة عـن األمـري بتحريمهـا

ُادعت الشيعة أن ذلك كان يف غزوة خيرب ثم أحلـت يف غـزوة األوطـاس فمـردود ألن 
 فقـد روى مجـع مـن , ال متعـة النـساء,غزوة خيرب كانت مبدأ حتريم حلوم احلمر األهلية

 أنـه اأهل السنة عن عبد اهللا واحلسن ابني حممد بن احلنفية عـن أبـيهام عـن األمـري 
 فقد علم أن حتريم املتعة كـان يف }ي بتحريم املتعة أن أنادصأمرين رسول اهللا { :قال

 وملا شاع , فالذي بلغه النهي امتنع عنها ومن ال فال, مرة أو مرتنيصعهد رسول اهللا 
 وآيـات الكتـاب ,يرتكبهـايف عهد عمر ارتكاهبا أظهر حرمتها وأشاعها وهدد من كـان 

  ...شاهدة عىل حرمتها
أعني تأدية أركان العمـرة مـع احلـج يف سـفر واحـد يف − :واجلواب عن متعة احلج

 وروايـة التحـريم عنـه افـرتاء ,أن عمر مل يمنعهـا قـط−أشهر احلج قبل الرجوع إىل بيته 
واحـد وهـو  نعم إنه كان يرى إفراد احلج والعمـرة أوىل مـن مجعهـام يف إحـرام −رصيح

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).١٤٠٦ص( صحيح مسلم برقم )٢(
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 ٦٧٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــع ــشافعي,القــران أو يف ســفر واحــد وهــو التمت ــه اإلمــام ال ــوري, وعلي  , وســفيان الث
 : إىل قوله]١٩٦:البقرة[ & ¦¢ £ ¤ ¥ * :وإسحاق بن راهويه وغريهم لقوله تعاىل

* Ï Î Í Ì Ë & ]املتمتـع ال عـىل  فأوجب سـبحانه اهلـدي عـىل . اآلية]١٩٦:البقـرة
 , كام أوجبه تعاىل يف احلج إذا حصل فيه قـصور ونقـص,ًاملفرد جربا ملا فيه من النقصان

ّ واعتمــر يف عمــرة القــضاء وعمــرة جعرانــة ,ً حــج يف حجــة الــوداع مفــرداصوألنــه 
  . ومل حيج فيها بل رجع إىل املدينة مع وجود املهلة,كذلك

فمعناه أن الفـسقة وعـوام النـاس ال » نهاموأنا أهنى ع «:وأما ما رووا من قول عمر
 & m l k j i h g f * :يبالون بنهي الكتاب وهو قولـه تعـاىل

 إال أن حيكم علـيهم احلـاكم ]١٩٦:البقـرة[ & ¦¢ £ ¤ ¥ * : وقوله تعاىل]٧:املؤمنون[
 فلـذلك أضـاف النهـي إىل , ومـا هنـوا عنـه وجيربهم عىل مراعاة ما أمروا بـه,والسلطان

 وظهـر لـك مزيـد ضـالهلم واحلـق , فقد تبني لك وهللا تعاىل احلمد زيـف أقـواهلم,نفسه
 .)١( يعلو وكلمة الصدق تسمو

 أمـا متعـة .فظهر هبذا بطالن دعوى هـؤالء يف طعـنهم يف عمـر لنهيـه عـن املتعتـني
  .متعة النساء وإنام كان هنيه عىل ,احلج فلم ينه عنها هني حتريم
وذلك خشية منه أن هيجر البيت برتك النـاس لالعـتامر يف  ,وجه االختيار لألفضل

 إنام كان هني عمر عن فسخ احلج إىل عمرة وهذا هو قـول أكثـر : وقيل,غري أشهر احلج
 كــام نقلــه ابــن قدامــة يف املغنــي ألن احلــج أحــد النــسكني فلــم جيــز فــسخه ,أهــل العلــم
 .)٢(كالعمرة

                                                 
 ). ٢٥٨−٢٥٦:ص( خمترص التحفة اإلثني عرشية )١(
 ). ٥/٢٥٢( انظر املغني البن قدامة )٢(
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 ٦٧١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بعـد أن كـان أحلهـا وكـان عـيل صة النـساء فالـذي حرمهـا رسـول اهللا وأما متع
 ب وإنـام قـال بحلهـا ابـن عبـاس ,ًمن أشد الناس إنكارا عىل من قـال بحلهـا ا

بتحـريم  اورجع عن ذلك ملا بلغه احلديث الـذي رواه عـيل  افأنكر عليه عيل 
ــول اهللا  ــاصرس ــيل , هل ــري ع ــة غ ــريم املتع ــث حت ــذلك روى أحادي بعــض  ا وك

يف هنيـه  ا فأي لوم عىل عمر ,الصحابة وهي خمرجة يف صحاح أهل السنة كام تقدم
  . هلا إىل يوم القيامةصعن املتعة بعد أن ثبت حتريم رسول اهللا 

 : يف غزوة حننياشبهة فرار عمر 
إن عمر فر واهنزم من معركة حنني وهـذا احلـديث أدنـاه يـدل عـىل ( :قال أحدهم

 .ذلك
 , عن أيب حممـد, عن عمر بن كثري بن أفلح, حييى بن سعيد حدثني: وقال الليث−

ً يقاتـل رجـال مـن , نظـرت إىل رجـل مـن املـسلمني,ملا كان حنـني{ :موىل أيب قتادة قال
 فرفـع , فأرسعـت إىل الـذي خيتلـه, وآخر من املرشكني خيتله من ورائه ليقتلـه,املرشكني

 ثـم ,ً شديدا حتى ختوفـتً ثم أخذين فضمني ضام, وأرضب يده فقطعتها,يده ليرضبني
 فــإذا بعمــر بــن , واهنــزم املــسلمون واهنزمــت معهــم, ودفعتــه ثــم قتلتــه, فتحلــل,تــرك

 ثـم تراجـع النـاس إىل , أمـر اهللا: قـال? مـا شـأن النـاس: فقلـت لـه,اخلطاب يف النـاس
 فقمـت ).من أقام بينة عىل قتيل قتله فله سلبه( :ص فقال رسول اهللا ,صرسول اهللا 

 ثم بدا يل فذكرت أمره لرسول ,ً فلم أر أحدا يشهد يل فجلست,عىل قتييلأللتمس بينة 
 , فأرضـه منـه, سالح هذا القتيل الذي يـذكر عنـدي: فقال رجل من جلسائه,صاهللا 

 يقاتـل عـن اهللا ,ً ال يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا مـن أسـد اهللا, كال:فقال أبو بكر
 فكـان أول ,ً فاشـرتيت منـه خرافـا, فـأداه إيلص فقال رسول اهللا : قال.صورسوله 

 ). صحيح البخاري.}مال تأثلته يف اإلسالم
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 ٦٧٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :الرد
 يف البدايــة جيــب أن نعــرف أن هــذه الروايــة التــي وردت يف البخــاري قــد تناوهلــا 
اإلمام ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري رشح صحيح البخاري جاءت مـن ضـمن 

 . ابن حجر عليهامروايتني سأضعهام ثم أضع تعليق االمام
 :الرواية األوىل

 حدثنا عبد اهللا بن يوسف أخربنا مالك عن حييى بن سعيد عن عمـر بـن :احلديث
 صخرجنـا مـع النبـي { :كثري بن أفلح عن أيب حممد موىل أيب قتادة عن أيب قتـادة قـال

ًعام حنني فلام التقينا كانت للمسلمني جولة فرأيت رجال من املرشكني قـد عـال رجـال  ً
من املسلمني فرضبته من ورائه عـىل حبـل عاتقـه بالـسيف فقطعـت الـدرع وأقبـل عـيل 

 فلحقـت عمـر بـن ,فضمني ضمة وجدت منها ريح املوت ثم أدركـه املـوت فأرسـلني
 : فقـالص ثـم رجعـوا وجلـس النبـي Q أمر اهللا : قال. ما بال الناس:اخلطاب فقلت

 ثم قال النبي : قال.شهد يل ثم جلست من ي: فقلت.ًمن قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه
 مثله فقمـت ص ثم قال النبي : قال. من يشهد يل ثم جلست: مثله فقمت فقلتص
 فقـال , صدق وسلبه عندي فأرضه منـي: فأخربته فقال رجل? ما لك يا أبا قتادة:فقال

ــو بكــر ــل عــن اهللا ورســوله :أب  صً الهــا اهللا إذا ال يعمــد إىل أســد مــن أســد اهللا يقات
ً صدق فأعطه فأعطانيه فابتعت به خمرفـا يف بنـي سـلمة :صيك سلبه فقال النبي فيعط

 .)١(}فإنه ألول مال تأثلته يف اإلسالم
 ):التي استشهد هبا هذا الطاعن(الرواية الثانية التي رواها الليث 

 حدثني حييى بن سعيد عن عمر بن كثري بن أفلح عن أيب حممد مـوىل :وقال الليث
ًملا كان يوم حنني نظرت إىل رجل من املسلمني يقاتل رجال { :دة أن أبا قتادة قالأيب قتا

                                                 
 ).٣١٤٢( رواه البخاري برقم )١(
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 ٦٧٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

من املرشكني وآخر من املرشكني خيتله من ورائه ليقتله فأرسعت إىل الـذي خيتلـه فرفـع 
ًيده ليرضبني وأرضب يده فقطعتها ثم أخـذين فـضمني ضـام شـديدا حتـى ختوفـت ثـم 

املسلمون واهنزمت معهم فإذا بعمر بن اخلطاب يف ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته واهنزم 
 ص أمـر اهللا ثـم تراجـع النـاس إىل رسـول اهللا : قـال. ما شـأن النـاس:الناس فقلت له

 فقمـت أللـتمس بينـة عـىل . من أقام بينة عىل قتيل قتله فله سـلبه:صفقال رسول اهللا 
 فقـال صهللا ًقتييل فلم أر أحـدا يـشهد يل فجلـست ثـم بـدا يل فـذكرت أمـره لرسـول ا

 كـال : فقال أبو بكر. سالح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه منه:ٌرجل من جلسائه
 : قـال.صًال يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد اهللا يقاتـل عـن اهللا ورسـوله 

ً فاشـــرتيت منـــه خرافـــا فكـــان أول مـــال تأثلتـــه يف , فـــأداه إيلصفقـــام رســـول اهللا 
 .)١(}اإلسالم

 وأقتـبس مـن )روايـة الليـث(ًكتب اإلمام ابن حجر معلقا عىل الرواية الثانيـة فقد 
 لكـن بعـد القـصة التـي ,وقد أطلـق يف روايـة الليـث اآلتيـة بعـدها أهنـم اهنزمـوا( :رده

 . انتهى االقتباس.)٢() وقد تقدم يف حديث الرباء أن اجلميع مل ينهزموا,ذكرها أبو قتادة
د أن يفهــم احلــديث أن يتتبــع طــرق احلــديث وأضــيف أنــه مــن الواجــب ملــن أرا

األخرى واألحاديث املتـصلة بموضـوع احلـديث لكـي يـسهل فهـم مـا جـاء باحلـديث 
 .وجتميع أجزاء الصورة من اجلوانب املختلفة

 :/ وهنا حديث الرباء ورشحه الذي أشار إليه اإلمام ابن حجر 
 .يوعمر وعيل وقد ورد ضمن الرشح أن ممن ثبتوا يوم حنني سيدنا أبو بكر 

 : الواردة يف فتح الباري/الرواية مع رشح اإلمام ابن حجر 
                                                 

 ).٤٣٢٢( رواه البخاري برقم )١(
 ).٨/٣٧( فتح الباري )٢(
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 ٦٧٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 سـمعت الـرباء : حدثنا حممد بن كثري حدثنا سفيان عن أيب إسـحاق قـال:احلديث
يا أبا عامرة أتوليت يوم حنني فقال أما أنا فأشهد عىل النبـي { : وجاءه رجل فقالا
هـوازن وأبـو سـفيان بـن احلـارث  أنه مل يول ولكن عجل رسعان القوم فرشقتهم ص

 .)١(}آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد املطلب
 ومــدار هــذا ,هــو الــسبيعي» عــن أيب إســحاق «: قولــه,حــديث الــرباء( :الــرشح
حدثني  «: وقد تقدم يف اجلهاد من وجه آخر عن سفيان وهو الثوري قال,احلديث عليه
 ذكـر يف الروايـة الثالثـة أنـه  وقـد,مل أقف عىل اسمه» وجاءه رجل «: قوله.»أبو إسحاق
اهلمـزة » أتوليـت يـوم حنـني «: قولـه.هـي كنيـة الـرباء» يـا أبـا عـامرة «: قولـه.من قيس

 يــوم صأوليــتم مــع النبــي «  ويف الروايــة الثانيــة, اهنزمــت: وتوليــت أي,لالســتفهام
 .وكلها بمعنى» صأفررتم عن رسول اهللا » ويف الثالثة» حنني

تضمن جواب الرباء إثبات الفرار »  أنه مل يولص النبي أما أنا فأشهد عىل «:قوله
 وأراد أن إطـالق الـسائل يـشمل اجلميـع حتـى النبـي , لكن ال عىل طريق التعمـيم,هلم
 ويمكن اجلمع بني الثانية والثالثة بحمل املعيـة عـىل مـا قبـل , لظاهر الرواية الثانيةص

 بأنـه مل يكـن أحـد يومئـذ أشـد  وختم حديثـه,اهلزيمة فبادر إىل استثنائه ثم أوضح ذلك
 . ألن تقدير الكالم فررتم كلكـم, هذا اجلواب من بديع األدب: قال النووي.صمنه 

 ولكن جرى كيت ,ص ال واهللا ما فر رسول اهللا : فقال الرباء,صفيدخل فيهم النبي 
 وإنام انكـشفوا مـن , فأوضح أن فرار من فر مل يكن عىل نية االستمرار يف الفرار,وكيت

 وقد ظهر من األحاديث الـواردة يف هـذه .ع السهام وكأنه مل يستحرض الرواية الثانيةوق
 وحيتمل أن الرباء فهم مـن الـسائل أنـه اشـتبه ,القصة أن اجلميع مل يفروا كام سيأيت بيانه

                                                 
 ).٤٣١٥( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٦٧٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 صومـررت برسـول اهللا { :عليه حديث سلمة بن األكوع الذي أخرجه مسلم بلفـظ
ً ودل ذلـك عـىل أن منهزمـا حـال مـن , مل يـولص فلذلك حلف أن النبـي )١(}ًمنهزما
ً منهزمـا وهـو عـىل بغلتـه صومررت برسول اهللا { وهلذا وقع يف طريق أخرى ,سلمة
 وحيتمـل أن يكـون الـسائل أخـذ التعمـيم مـن قولـه }ً لقد رأى ابن األكوع فزعـا:فقال
 فبــني لــه أنــه مــن العمــوم الــذي أريــد بــه ]٢٥:التوبــة[ & ¥ ¦ § ¨ * :تعــاىل

 فأمـا رسعـان فبفـتح» ولكن عجل رسعان القوم فرشقتهم هـوازن «: قوله.اخلصوص
 وقد تقدم ضبطه يف سـجود الـسهو يف الكـالم عـىل , وجيوز سكون الراء,املهملة والراء

 وأمـا هـوازن فهـي , والرشق بالشني املعجمة والقاف رمي الـسهام,حديث ذي اليدين
قبيلة كبرية من العرب فيها عدة بطون ينـسبون إىل هـوازن بـن منـصور بـن عكرمـة بـن 

 ,ت ابن قيس بن عيالن بـن إليـاس بـن مـرضخصفة بمعجمة ثم مهملة ثم فاء مفتوحا
 وقـد ,والعذر ملن اهنزم من غري املؤلفة أن العدو كانوا ضعفهم يف العدد وأكثر من ذلك

 : قـال, كانـت هـوازن رمـاة:بني شعبة يف الرواية الثالثة السبب يف اإلرساع املذكور قال
 ويف ;»فأكببنـا «:ال قـ.»اهنزمـوا « وللمـصنف يف اجلهـاد.وإنا ملا محلنـا علـيهم انكـشفوا

فأقبــل النــاس عــىل الغنــائم  «روايتــه يف اجلهــاد يف بــاب مــن قــاد دابــة غــريه يف احلــرب
ً وللمصنف يف اجلهاد أيـضا مـن روايـة زهـري بـن معاويـة عـن أيب ,»فاستقبلونا بالسهام

 بـضم −ًخرج شبان أصـحابه وأخفـاؤهم حـرسا  «:إسحاق تكملة السبب املذكور قال
 فاستقبلهم مجع هوازن وبني نرض , ليس عليهم سالح−سني املهملة املهملة وتشديد ال

 . احلديث)٢(» فرشقوهم رشقا ما يكادون خيطئون,ما يكادون يسقط هلم سهم
 ثـم .» أنـا ابـن عبـد املطلـب, أنـا النبـي ال كـذب: ثـم قـال,فنـزل واستنـرص «وفيه

                                                 
 ).١٧٧٧( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٢٩٣٠( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٦٧٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

م برشـق فرمـوه «: ويف رواية مسلم من طريق زكريا عـن أيب إسـحاق.وصف أصحابه
 وذكر ابن إسحاق مـن حـديث جـابر وغـريه يف )١(»من نبل كأهنا رجل جراد فانكشفوا

 وهو أن مالك بن عوف سبق هبم إىل حنني فأعـدوا وهتيـأوا ,ًسبب انكشافهم أمرا آخر
 وأصــحابه حتــى انحــط هبــم الــوادي يف عاميــة ص وأقبــل النبــي ,يف مــضايق الــوادي

 . وانكفأ الناس منهزمني,عليهم فثارت يف وجوههم اخليل فشدت ,الصبح
ويف حديث أنس عند مسلم وغريه من رواية سليامن التيمي عن السميط عن أنس 

 : فجاء املرشكون بأحـسن صـفوف رأيـت: قال, ثم إنا غزونا حنينا,افتتحنا مكة{ :قال
 ونحن بـرش : قال. ثم الغنم ثم النعم, ثم النساء من وراء ذلك, ثم املقاتلة,صف اخليل

 فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا فلـم نلبـث , وعىل ميمنة خيلنا خالد بن الوليد,كثري
ً وسـيأيت للمـصنف قريبـا )٢(}أن انكشفت خيلنا وفرت األعراب ومن تعلم من الناس

أقبلـت هـوازن وغطفـان بـذرارهيم ونعمهـم { :من رواية هشام بن زيد عـن أنـس قـال
 )٣(} فأدبروا عنه حتى بقي وحده: قال,اء عرشة آالف ومعه الطلقصومع رسول اهللا 

وبـني األخبـار الدالـة عـىل أنـه بقـي معـه » حتى بقي وحده «: وجيمع بني قوله.احلديث
ًة بأن املراد بقي وحده متقدما مقبال عىل العدومجاع  أو , والذين ثبتوا معـه كـانوا وراءه,ً

 وأبو سفيان بن احلارث وغريه كانوا خيدمونه يف إمـساك ,الوحدة بالنسبة ملبارشة القتال
 بضعة وثالثـون :تفصيل املائة» الدالئل « ووقع يف رواية أيب نعيم يف.البغلة ونحو ذلك
 .البقية من األنصار ومن النساء أم سليم وأم حارثةمن املهاجرين و

  أي ابــــن عبــــد املطلــــب بــــن هاشــــم » وأبــــو ســــفيان بــــن احلــــارث «:قولــــه
                                                 

 ).١٧٧٦( صحيح مسلم برقم )١(
 ).١٠٥٩( صحيح مسلم برقم )٢(
 ).٤٣٣٧( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ٦٧٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فلقيـه يف ص وكان إسالمه قبل فتح مكة ألنه خرج إىل النبي ,صوهو ابن عم النبي 
 وخـرج إىل غـزوة حنـني فكـان ,الطريق وهو سائر إىل فتح مكة فأسلم وحسن إسـالمه

 .تفيمن ثب
ملا فر الناس يوم حنـني جعـل  «:وعند ابن أيب شيبة من مرسل احلكم بن عتيبة قال

 , فلم يبـق معـه إال أربعـة نفـر, أنا ابن عبد املطلب, أنا النبي ال كذب: يقولصالنبي 
 وأبـو سـفيان بـن , عـيل والعبـاس بـني يديـه:ثالثة من بنـي هاشـم ورجـل مـن غـريهم

 وليس يقبـل نحـوه أحـد : قال.»ن اجلانب األيرس وابن مسعود م,احلارث آخذ بالعنان
لقد رأيتنا يوم حنني { : وروى الرتمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال.إال قتل

 وهذا أكثر مـا وقفـت عليـه مـن } مائة رجلص وما مع رسول اهللا ,وإن الناس ملولني
 وروى أمحد واحلاكم من حديث عبد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن .عدد من ثبت يوم حنني

 وثبـت معـه ; يـوم حنـني فـوىل عنـه النـاسصكنت مـع النبـي { :مسعود عن أبيه قال
  ومل نـوهلم الـدبر وهـم الـذين, فكنا عىل أقـدامنا,ًثامنون رجال من املهاجرين واألنصار

 ,ا مائـة وهذا ال خيالف حديث ابن عمـر فإنـه نفـى أن يكونـو}أنزل اهللا عليهم السكينة
 وأما ما ذكره النووي يف رشح مسلم أنه ثبت معـه .وابن مسعود أثبت أهنم كانوا ثامنني

ًاثنا عرش رجال فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحاق يف حديثه أنه ثبـت معـه العبـاس وابنـه 
الفضل وعيل وأبو سفيان بن احلـارث وأخـوه ربيعـة وأسـامة بـن زيـد وأخـوه مـن أمـه 

 وقـد تقـدم ذكـر ابـن , فهؤالء تـسعة,من املهاجرين أبو بكر وعمر و,أيمن ابن أم أيمن
 ووقـع يف شـعر العبـاس بـن عبـد املطلـب أن ,مسعود يف مرسل احلـاكم فهـؤالء عـرشة
 نرصنا رسول اهللا يف احلرب تسعة وقد فر من :الذين ثبتوا كانوا عرشة فقط وذلك قوله

 يف اهللا ال يتوجـع ولعـل هـذا هـو قد فر عنه فأقشعوا وعارشنا واىف احلامم بنفسه ملا مسه
 وممن ذكر الـزبري , ومن زاد عىل ذلك يكون عجل يف الرجوع فعد فيمن مل ينهزم,الثبت
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 ٦٧٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًبن بكار وغريه أنه ثبـت يـوم حنـني أيـضا جعفـر بـن أيب سـفيان بـن احلـارث وقـثم بـن 
العباس وعتبة ومعتـب ابنـا أيب هلـب وعبـد اهللا بـن الـزبري بـن عبـد املطلـب ونوفـل بـن 

 فقـد ثبـت عنـه ,حلارث بن عبد املطلب وعقيل بن أيب طالب وشيبة بن عثامن احلجبـيا
 فأقبـل عليـه فـرضبه يف صـدره , ليقتلـهصأنه ملا رأى الناس قد اهنزموا استدبر النبـي 

 االهنزام املنهـي عنـه هـو مـا : قال الطربي. فقاتلهم حتى اهنزموا, قاتل الكفار:وقال له
 .ما االستطراد للكثرة فهو كالتحيز إىل فئة وأ,وقع عىل غري نية العود

هنالــك إىل »  املــرشكون:أي «فــأقبلوا» يف روايــة زهــري «آخــذ بــرأس بغلتــه «:قولــه
 وهو عىل بغلته البيضاء وابن عمه أبو سـفيان بـن احلـارث بـن عبـد املطلـب صالنبي 
النهاية يف  البغلة يومئذ داللة عىل ص يف ركوبه : قال العلامء.» فنزل واستنرص,يقود به

 .الشجاعة والثبات
 وقــع . اللهــم أنــزل نــرصك: قــال:فاستنــرصأي»  عــن البغلــة:أي «فنــزل «:وقولــه

 ويف حـديث العبـاس عنـد .ًمرصحا به يف رواية مسلم من طريق زكريا عن أيب إسـحاق
 يوم حنني فلزمته أنا وأبو سـفيان بـن احلـارث فلـم صشهدت مع رسول اهللا {مسلم 
 يـركض بغلتـه ص فطفق رسول اهللا ,وىل املسلمون مدبرين{ : وفيه, احلديث}نفارقه

 , أكفهـا إرادة أن ال تـرسعص وأنـا آخـذ بلجـام رسـول اهللا : قال العباس,قبل الكفار
ً ويمكن اجلمع بـأن أبـا سـفيان كـان آخـذا أوال بزمامهـا فلـ,}هوأبو سفيان آخذ بركاب ام ً

 وأخـذ , إىل جهة املرشكني خيش العباس فأخذ بلجام البغلـة يكفهـاصركضها النبي 
 .ًأبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجالال له ألنه كان عمه

وكـان { وعند مـسلم مـن حـديث العبـاس ,هذه البغلة هي البيضاء» بغلته «:قوله
وكـان { ولـه مـن حـديث سـلمة }عىل بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة اجلـذامي

 كـان ص ووقع عند ابن سعد وتبعه مجاعة ممن صـنف الـسرية أنـه }عىل بغلته الشهباء
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 ٦٧٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

قد ذكر القطـب احللبـي أنـه  و; وفيه نظر ألن دلدل أهداها له املقوقس,عىل بغلته دلدل
 كنت تبعته فذكرت ذلك يف الـسرية :استشكل عند الدمياطي ما ذكره ابن سعد فقال له

ًوكنت حينئذ سـرييا حمـضا  : قـال القطـب احللبـي. وكـان ينبغـي لنـا أن نـذكر اخلـالف,ً
 وإال فـام يف ,حيتمل أن يكون يومئذ ركب كال من البغلتني إن ثبـت أهنـا كانـت صـحبته

 ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن كثري مما وافق فيـه أهـل .أصحالصحيح 
 وأن ذلك كان منه قبل أن يتضلع من األحاديـث ,السري وخالف األحاديث الصحيحة

 وقـد أغـرب النـووي .الصحيحة وخلروج نسخ من كتابه وانتشاره مل يتمكن من تغيريه
وهـي واحـدة وال » الـشهباء «خـرىويف أ» عـىل بغلتـه البيـضاء « وقع عند مـسلم:فقال

 إن االسـمني : لكـن قيـل, وتعقب بدلدل فقد ذكرهـا غـري واحـد.نعرف له بغلة غريها
 .لواحدة

 كـان بعـض أهـل :قـال ابـن التـني»  أنا ابن عبد املطلـب,أنا النبي ال كذب «: قوله
 وقـد أجيـب عـن ,ليخرجـه عـن الـوزن» ال كـذب «:العلم يقوله بفـتح البـاء مـن قولـه

 أنـت النبـي ال : وأنـه كـان فيـه, أنـه نظـم غـريه: هذا الرجز بأجوبـة أحـدهاصه مقالت
 أن هـذا رجـز : ثانيهـا.يف املوضـعني» أنـا « فـذكره بلفـظ,كذب أنـت ابـن عبـد املطلـب

 وهـذه ,ً ثالثها أنه ال يكون شعرا حتى يتم قطعـة. وهذا مردود,وليس من أقسام الشعر
 وهـذا ,ًه خـرج موزونـا ومل يقـصد بـه الـشعر رابعهـا أنـ.ًكلامت يسرية وال تسمى شعرا

 .ً ويـأيت تامـا يف كتـاب األدب, وقد تقدم هذا املعنى يف غري هـذا املكـان,أعدل األجوبة
وأما نسبته إىل عبد املطلب دون أبيه عبد اهللا فكأهنا لـشهرة عبـد املطلـب بـني النـاس ملـا 

 وهلـذا كـان كثـري ,ًابا بخالف عبد اهللا فإنـه مـات شـ,رزق من نباهة الذكر وطول العمر
أيكـم ابـن عبـد { : كام قال ضامم بن ثعلبـة ملـا قـدم,من العرب يدعونه ابن عبد املطلب

 ألنه كان اشتهر بني الناس أنه خيرج من ذرية عبد املطلب رجـل يـدعو : وقيل}املطلب
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 ٦٨٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فانتسب إليه ليتذكر ذلـك مـن ,نبياءإىل اهللا وهيدي اهللا اخللق عىل يديه ويكون خاتم األ
ً وذكره سيف بن ذي يزن قديام لعبد املطلب قبل أن , وقد اشتهر ذلك بينهم,كان يعرفه

 تنبيه أصحابه بأنه ال بد من ظهوره وأن العاقبة لـه صيتزوج عبد اهللا آمنة وأراد النبي 
 .لتقوى قلوهبم إذا عرفوا أنه ثابت غري منهزم

 فكأنه ,ففيه إشارة إىل أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب« ال كذب «:وأما قوله
 وأنا متـيقن بـأن , فلست بكاذب فيام أقول حتى أهنزم, والنبي ال يكذب, أنا النبي:قال

» ال كذب «: معنى قوله: وقيل. فال جيوز عيل الفرار,الذي وعدين اهللا به من النرص حق
 .ًأي أنا النبي حقا ال كذب يف ذلك

 لكنـه ,ًحدمها سـاق البخـاري احلـديث عاليـا عـن أيب الوليـد عـن شـعبة أ:تنبيهان
 وقـد أخرجـه .ً ثم ساقه من روايـة غنـدر عـن شـعبة مطـوال بنـزول درجـة.ًخمترص جدا

 فكأنه ملـا حـدث بـه ً,اإلسامعييل عن أيب خليفة الفضل بن احلباب عن أيب الوليد مطوال
 .ًالبخاري حدثه به خمترصا

لتي أخرجها البخاري هلذا احلديث من سياق هـذا احلـديث  اتفقت الطرق ا:الثاين
إال روايـة زهـري بـن معاويـة فـزاد يف »  أنا ابن عبد املطلـب,أنا النبي ال كذب «:إىل قوله
وزاد مــسلم يف حــديث الــرباء مــن روايــة زكريــا عــن أيب » ثــم صــف أصــحابه «آخرهــا

 } الشجاع منـا للـذي حياذيـه وإن,كنا واهللا إذا امحر البأس نتقي به{ :إسحاق قال الرباء
 حينئذ صار يركض بغلته صأن النبي { وملسلم من حديث العباس .صيعني النبي 

 ,ً وكـان العبـاس صـيتا,أي عباس ناد أصحاب الـشجرة «: وزاد فقال}إىل جهة الكفار
 فـواهللا لكـأن عطفـتهم حـني : قـال, فناديت بـأعىل صـويت أيـن أصـحاب الـشجرة:قال

 فنظـر , فـاقتتلوا والكفـار: قال. يا لبيك: فقالوا,سمعوا صويت عطفة البقر عىل أوالدها
 ثـم . هذا حني محي الـوطيس: قتاهلم فقال وهو عىل بغلته كاملتطاول إىلصرسول اهللا 
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 ٦٨١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فـام زلـت : قـال, اهنزمـوا ورب الكعبـة:أخذ حصيات فرمى هبن وجوه الكفار ثم قـال
فجعــل الرجــل { : والبــن إســحاق نحــوه وزاد} وأمــرهم مــدبرا,ًأرى حــدهم كلــيال

 .)١()} فيقذف درعه ثم يأخذ بسيفه ودرقته ثم يؤم الصوت,يعطف بغريه فال يقدر
وهنا أضع رواية الطربي يف كتابه تاريخ الرسل وامللوك التي ذكر فيها ثبات سيدنا 

 عـن ابـن , حـدثنا سـلمة: قـال,حدثنا ابن محيد( : يوم حننييأيب بكر وعمر وعيل 
ملـا { : قـال, عـن أبيـه, عن عبد الرمحن بن جـابر,دة عن عاصم بن عمر بن قتا,إسحاق

 إنـام ننحـدر فيـه , انحدرنا يف واد من أودية هتامة أجـوف حطـوط,استقبلنا وادي حنني
 فكمنـوا لنـا يف , وكـان القـوم قـد سـبقوا إىل الـوادي, ويف عامية الـصبح: قال−ًانحدارا

 ما راعنا ونحـن منحطـون  فو اهللا− قد أمجعوا وهتيئوا وأعدوا,شعابه وأحنائه ومضايقه
 فانـشمروا ال , واهنـزم النـاس أمجعـوا;إال الكتائب قد شـدت علينـا شـدة رجـل واحـد

 ! أيـن أهيـا النـاس: ثـم قـال, ذات اليمـنيص وانحاز رسول اهللا ;يلوي أحد عىل أحد
 احتملـت اإلبـل بعـضها , فـال يشء: قـال! أنا حممد بن عبـد اهللا, أنا رسول اهللا!هلم إيل
 نفر من املهـاجرين واألنـصار ص إال أنه قد بقي مع رسول اهللا ;طلق الناس فان,ًبعضا

 ومـن أهـل بيتـه عـيل بـن أيب , عمـر, أبو بكـر: وممن ثبت معه من املهاجرين.وأهل بيته
 وربيعـة بـن , وأبو سفيان بـن احلـارث, وابنه الفضل, والعباس بن عبد املطلب,طالب
 : قـال. وأسـامة بـن زيـد بـن حارثـة−يمن وهو أيمن بن أم أ− وأيمن بن عبيد,احلارث

 أمـام النـاس , بيده راية سوداء يف رأس رمح طويل,ورجل من هوازن عىل مجل له أمحر
 . فـاتبعوه; وإذا فاتـه النـاس رفـع رحمـه ملـن وراءه, إذا أدرك طعن برحمه,وهوازن خلفه
 تكلـم , من جفاة أهل مكة اهلزيمـةص ورأى من كان مع رسول اهللا ,وملا اهنزم الناس

                                                 
 ).٣١−٨/٣٠( فتح الباري البن حجر )١(
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 ٦٨٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ال تنتهـي هـزيمتهم : فقال أبو سفيان بن حـرب,رجال منهم بام يف أنفسهم من الضغن
 وهـو مـع أخيـه صـفوان − ورصخ كلدة بن احلنبل; واألزالم معه يف منانته;دون البحر

 وصفوان يومئذ مرشك يف املدة التي جعل له رسول ,بن أمية بن خلف وكان أخاه ألمه
 فـو اهللا ! اسكت فض اهللا فاك: فقال له صفوان! اليوم أال بطل السحر: فقال−صاهللا 

 وقـال شـيبة بـن !ألن يربني رجل من قريش أحب إىل من أن يربنـي رجـل مـن هـوازن
 وكان أبوه قتل يـوم − اليوم أدرك ثأري: قلت: أخو بني عبد الدار,عثامن بن أيب طلحة

ء حتــى تغــشى  فأقبــل يش, فــأردت رســول اهللا ألقتلــه: قــال.ً اليــوم أقتــل حممــدا−أحــد
 .)١()} وعلمت أنه قد منع مني,فؤادي فلم أطق ذلك

 .وهنا تنجيل احلقيقة ليخيب فأل هؤالء واحلمد هللا رب العاملني
 : بقتل بعض أهل الشورىاشبهة أمر الفاروق 

  !? بقتل بعض أهل الشورىاالكالم مرة أخرى يف شبهة هل أمر الفاروق 
 التذكري بـأمر الـشورى الـذي يعـد مـن الفـضائل −ل  يف مطلع هذا املقا−حيسن بنا

 .ا −الباهرة ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
 اختـار ا أنه ملا طعن أبو لؤلؤة املجويس عمر بن اخلطـاب , وابتداء هذا األمر

ٍ وهـو عـنهم راض مـن ص ستة من الـصحابة الـذين تـويف رسـول اهللا االفاروق 
 .للمسلمنيًأجل أن خيتاروا واحدا منهم خليفة 

 :فقـالوا{ : من طريق عمرو بن ميمون قال, وهو ما أخرجه البخاري يف صحيحه
 أو , ما أجـد أحـق هبـذا األمـر مـن هـؤالء النفـر: قال, استخلف,أوص يا أمري املؤمنني

 , والـزبري, وعـثامن,ً فسمى عليـا: وهو عنهم راضص الذين تويف رسول اهللا ,الرهط
                                                 

 ).٢/١٦٨( تاريخ الرسل وامللوك )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٦٨٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وليس لـه مـن األمـر , يشهدكم عبد اهللا بن عمر:قال و, وعبد الرمحن,ً وسعدا,وطلحة
 .)١(}يشء

 قــال عمــر بــن : مــن طريــق عمــرو بــن ميمــون قــال, ويف روايــة أخــرى للبخــاري
ًإين ال أعلم أحـدا أحـق هبـذا األمـر مـن هـؤالء النفـر الـذين تـويف { :ا −اخلطاب 

لـه  فاسـمعوا , فمـن اسـتخلفوا بعـدي فهـو اخلليفـة, وهو عـنهم راضصرسول اهللا 
 وسـعد بـن , وعبد الرمحن بـن عـوف, والزبري, وطلحة,ً وعليا, فسمى عثامن.وأطيعوا

 .)٢(}أيب وقاص
 رضـوان اهللا علـيهم يقـول − ألصـحاب الـشورى ا وعن سبب اختيار عمر 

 , والسابقة, واهلجرة,مل يكن يف أهل اإلسالم أحد له من املنزلة يف الدين( :/الطربي 
 .لذين جعل عمـر األمـر شـورى بيـنهم ما للستة ا, واملعرفة بالسياسة, والعلم,والعقل
 وكان رأي عمر أن األحق باخلالفة , كان بعض هؤالء الستة أفضل من بعض:فإن قيل

 أنه لو رصح : فاجلواب. وأنه ال تصح والية املفضول مع وجود الفاضل,ًأرضاهم دينا
 , وهو قـصد أن ال يتقلـد العهـدة يف ذلـك,باألفضل منهم لكان قد نص عىل استخالفه

 ألنه يتحقق أهنم ال جيتمعون عـىل توليـة املفـضول ,لها يف ستة متقاربني يف الفضلفجع
 وأن املفــضول مــنهم ال يتقــدم عــىل ,ًوال يــألون املــسلمني نــصحا يف النظــر والــشورى

 وعلـم رىض األمـة بمـن ريض بـه , وال يـتكلم يف منزلـة وغـريه أحـق هبـا منـه,الفاضل
 .)٣()الستة

رى من خالل أصح كتاب بعد كتاب اهللا نعود إىل رواية وبعد أن تبني لنا أمر الشو
                                                 

 ).٣٧٠٠(بخاري برقم  صحيح ال)١(
 ).١٣٩٢( رواه البخاري برقم )٢(
 ).١٣/١٩٨( فتح الباري البن حجر )٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٦٨٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : وفيام ييل نصها,منكرة ترددها بعض األلسنة واألقالم
 . إذا اختلـف أهـل الـشورى فاقتـل األقـلً: أمـر بـالالاإن عمر بن اخلطاب (

 . وإذا اتفـق مخـسة ضـد اثنـني اقتـل االثنـني.يعني إذا اتفق أربعة ضد ثالثة اقتل الثالثة
 ال , اقتلـه: قـال!? أقتلـه يـا أمـري املـؤمنني: قـال. ستة ضد واحد اقتل الواحـدوإذا اتفق

  !).ًأريد خالفا بني املسلمني
ً هذا اخلـرب الباطـل سـندا ومتنـا خمـالف ملـا ثبـت يف , إنا هللا وإنا إليه راجعون:قلت ً

 .الصحاح عن حقيقة الشورى
مام أبو بكـر اخلـالل وحقيقة األمر يف هذه اجلزئية من قصة الشورى ما أخرجه اإل

 ,ً ادعـوا يل عليـا:قال عمر ملـا حـرض( : من طريق عمرو بن ميمون قال,بإسناد صحيح
 فلم يكـن أحـد مـنهم : قال,ً وسعدا, وعبد الرمحن بن عوف, والزبري, وطلحة,وعثامن

 .إال عيل وعثامن
 , ومـا آتـاك اهللا مـن العلـم والفقـه, لعل هؤالء يعرفون لك قرابتـك, يا عيل: فقال
 . وإن وليت هذا األمر فال ترفعن بني فالن عىل رقاب الناس,فاتق اهللا

 وسـنك ص يا عثامن لعل هؤالء القوم يعرفون لك صهرك من رسول اهللا : وقال
 . فإن أنت وليت هذا األمر فاتق اهللا وال ترفعن بني فالن عىل رقاب الناس,ورشفك

 , وليجتمــع هـؤالء القــوم,ً صـل بالنــاس ثالثـا: فقــال,ً ادعــوا يل صـهيبا: ثـم قـال
 .)١() فإن اجتمعوا عىل رجل فارضبوا رأس من خالفهم,وليخلوا هؤالء الرهط

 أمر بقتل من خيالف أصحاب الشورى ويرفض مـن يرشـحونه اأي أن عمر 
مـن أتـاكم وأمـركم { :صً وذلـك عمـال بقولـه , ويـدعو إىل نفـسه,خليفة للمسلمني

                                                 
 ).٣٩/١٩١( تاريخ دمشق )١(
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 ٦٨٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(} أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه,كم يريد أن يشق عصا,ًمجيعا عىل رجل واحد
 حتـدث فيـه عـن األخبـار /ويف هناية هذا املقـال أخـتم بكـالم مجيـل البـن كثـري 

 مـردودة عـىل هي( : حيث قال,صاملنكرة التي هدفها اإلساءة إىل صحابة رسول اهللا 
 , واملظنون بالصحابة خالف ما يتوهم كثـري مـن املخـالفني. واهللا أعلم,قائليها وناقليها

 ومـستقيمها ,وأغبياء القصاص الذين ال متييز عندهم بـني صـحيح األخبـار وضـعيفها
 .)٢() واهللا املوفق للصواب, ومبادها وقويمها,وسقيمها

 :صشبهة إنكار عمر موت الرسول 
 حتـى قـرأ أبـو بكـر , وحلف أنـه مل يمـتصمر أنكر موت الرسول  ومنها أن ع

  .]٣٠:الزمر[ & Ö Õ Ô Ó × * :قوله تعاىل
 حتـى مل صواجلواب أن ذلك من شدة دهشته بمـوت الرسـول وكـامل حمبتـه لـه 

ً وكثـريا مـا حيـصل الـذهول بـسبب تفـاقم املـصائب ,يبق له يف ذلك احلني شعور بيشء
 مـع − أال تـرى أن يوشـع , ألن النسيان والذهول من اللوازم البرشية,م الشدائدوتراك

ًكونه نبيا معصوما   × بـل إن موسـى , نسى أن خيرب موسى بفقد احلوت مع املكتل−ً
 قـد نـسى معاهدتـه مـع اخلـرض عـىل عـدم الـسؤال ثـالث − مع كونه من أويل العـزم −

 .]١١٥:طه[ & ] \ [ ^ _ ` * : وقال تعاىل يف حق آدم,مرات
 كـان ×وقد روى أبو جعفر الطويس عن عبد اهللا احللبي أن اإلمام أبا عبـد اهللا 

 وصـىل اهللا عـىل حممـد وآلـه ,بسم اهللا وباهللا «:يسهو يف صالته ويقول يف سجديت السهو
 وأي طعـن عليـه , فأي ذنب البن اخلطـاب بدهـشته مـن هـذا األمـر العظـيم)٣(»وسلم
  ?ص ما حصل له من فقد حمبوبه بسبب

                                                 
 ).١٨٥٢( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٧/١٥٢( البداية والنهاية )٢(
 ).٢/١٩٦( هتذيب األحكام للطويس )٣(
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 ٦٨٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :شبهة درء عمر حد الزنا عن املغرية بن شعبة
ومنها أن عمر درأ حـد الزنـا عـن املغـرية بـن شـعبة مـع ثبوتـه بالبينـة وهـي أربعـة 

 أرى وجـه رجـل ال : ولقن الرابع كلمة تدرأ احلد فقد قال لـه ملـا جـاء للـشهادة,رجال
  .ًيفضح اهللا به رجال من املسلمني

 ومل يثبــت لعــدم شــهادة الرابــع كــام , أن درء احلــد إنــام يكــون بعــد ثبوتــهوابواجلــ
 إذ قد يثبت يف التواريخ املعتـربة , وتلقينه الشاهد كذب وهبتان من أهل العدوان,ينبغي

 :كتاريخ البخاري وابن األثري وغريمها أنه ملـا جـاء الرابـع وهـو زيـاد بـن أبيـه قـالوا لـه
ً إين رأيـت جملـسا ونفـسا حثيثـا وانتهـازا ,هـذا القـدر أعلـم : قـال?أتشهد كأصحابك( ً ً ً

 هـل : فقـال عمـر, ورجلني كأهنام أذنا محـار− خمفيها حتت بطنه : أي–ورأيته مستبطنها 
ــة ــل يف املكحل ــال?رأيــت كاملي ــع ذلــك بمحــرض األمــري وغــريه مــن ). ال: ق ــد وق  وق

  .الصحابة
جـه رجـل ال يفـضح اهللا بـه أرى و( ولفـظ ?فأين التلقني يا أرباب الـزور املفـرتين

 وال , إنام قاله املغرية يف ذلك احلني كام هو حال اخلصم مع الـشهود)ًرجال من املسلمني
 عـىل أن عمـر لـو درأ احلـد لكـان فعلـه .سيام إذا كان يرتتب عليه حكم موجب هلالكـه

 ×ً أن رجـال جـاء إىل أمـري املـؤمنني )الفقيه( فقد روى ابن بابويه يف ,لفعل املعصوم
ًوأقر بالرسقة إقرارا موجبا للقطع   . واهللا تعاىل اهلادي,)١( فلم يقطع يده,ً

 :شبهة أن عمر مل يعط أهل البيت سهمهم من اخلمس
 : أن عمــر مل يعــط أهــل البيــت ســهمهم مــن اخلمــس الثابــت بقولــه تعــاىل:ومنهــا

* A N M L K J I H G F E D C B
P O & ]فقد خالف حكم اهللا تعاىل ]٤١:األنفال.  

                                                 
 ).٤/٦٢(من ال حيرضه الفقيه :  انظر)١(
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 ٦٨٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وحتقيقـه أن أبـا بكـر وعمـر كانـا .ص أن فعل عمر موافق لفعل النبي :واجلواب
خيرجان سهم ذوي القربى من اخلمس ويعطيانه لفقـرائهم ومـساكينهم كـام كـان ذلـك 

 وذهـب الـشافعية إىل أن هلـم , وعليه احلنفية ومجع كثري من اإلماميـةصيف زمن النبي 
 , ويقـسم بيـنهم للـذكر مثـل حـظ األنثيـني,وي فيه غنـيهم وفقـريهممخس اخلمس يست

 فقـد ,ً واألمـري أيـضا عمـل كعمـل عمـر,ويكون بني بني هاشم واملطلب دون غـريهم
سألت أبا جعفـر حممـد بـن  «:روى الطحاوي والدارقطني عن حممد بن إسحق أنه قال

 كيف كان يـصنع يف سـهم  إن أمري املؤمنني عىل بن أيب طالب ملا وىل أمر الناس:احلسني
ــه واهللا مــسلك أيب بكــر وعمــر: فقــال?ذوى القربــى  إىل غــري ذلــك مــن .)١(» ســلك ب

 ومن ?ً واألمري يكون حمال للطعنصً فإذا كان فعل عمر موافقا لفعل النبي ,رواياهتم
  . نسأله تعاىل السالمة من الغباوة والوله,يضلل اهللا فال هادي له

 :شبهة صالة الرتاويح
 , أن عمر أحدث يف الدين ما مل يكن منه كصالة الرتاويح وإقامتهـا باجلامعـةومنها

مـن { :ص وقد روي عـن النبـي . وكل بدعة ضاللة,فإهنا بدعة كام اعرتف هو بذلك
 .)٢(}أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه

 صـىل صقد ثبت عند أهـل الـسنة بأحاديـث مـشهورة متـواترة أنـه واجلواب أنه 
الرتاويح باجلامعة مع الصحابة ثالث ليال من رمضان مجاعة ومل خيرج يف الليلة الرابعـة 

 أحيـا ص فلام زال هذا املحذور بعـد وفاتـه )٣(}إين خشيت أن تفرض عليكم{ :وقال
 .ة السنيةعمر هذه السن

                                                 
 ).٦/٣٤٣(, سنن البيهقي الكربى )٣/٣٤٣ ( رشح معاين اآلثار)١(
 ).١٧١٨(, ومسلم برقم )٢٦٩٧( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٧٦١(, ومسلم برقم )٩٢٤( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٦٨٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًاحلكم إذا كـان معلـال بعلـة نـص عليهـا الـشارع (وقد ثبت يف أصول الفريقني أن 
نعمـت  «: وأما اعرتاف عمر بكوهنا بدعة حيث قال)يرتفع ذلك احلكم إذا زالت العلة

 ,صفمراده أن املواظبة عليها باجلامعة يشء حديث مل يكن يف عهد النبـي » البدعة هي
 ال يـسمى صالراشدين واألئمة املطهرين مما مل يكن يف زمنـه وما ثبت يف زمن اخللفاء 

 واحلديث خمصوص بإحداث ما مل يكـن لـه أصـل , ولو سميت بدعة فهي حسنة,بدعة
 .يف الرشع

ومـن يعـش مـنكم { :صأما أن ال يعتقد أهل السنة بدعية ما أحدثه عمر فلقوله 
ًبعدي فسريى اختالفا كثريا  عـضوا ,لراشدين من بعـدي فعليك بسنتي وسنة اخللفاء ا,ً

  . واهللا سبحانه اهلادي)١(}عليها بالنواجذ
  :مقال آخر يف صالة الرتاويح
الـبعض مـن القـول بـأن  وقـد أكثـر ,)صالة الـرتاويح(لقد كثر القول حول قضية 

نعـم البدعـة  «: هو شيخ املبتدعة واستندوا عىل قول سيدنا عمراعمر بن اخلطاب 
 واحلـديث رواه البخـاري وإليـك ,ّ وذلك عندما وحد الناس عىل إمام واحد,»حسنت
 :نصه

 :عن ابن شهاب عن عروة بـن الـزبري عـن عبـد الـرمحن بـن عبـد القـاري أنـه قـال
 ليلـة يف رمـضان إىل املـسجد فـإذا النـاس أوزاع ا خرجت مع عمـر بـن اخلطـاب{

 إين : فقـال عمـر.متفرقون يصيل الرجل لنفسه ويـصيل الرجـل فيـصيل بـصالته الـرهط
 ثم عزم فجمعهم عىل أيب بـن كعـب .أرى لو مجعت هؤالء عىل قارئ واحد لكان أمثل

 هذه  نعم البدعة: قال عمر.ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٦٨٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 يريـد آخـر الليـل وكـان النـاس يقومـون .والتي ينامون عنها أفضل مـن التـي يقومـون
 .)١(}أوله

 :ولنا مع هذا األمر وقفات ال بد منها
 ?? ماهو تعريف البدعةً:أوال

 ص هي كل عمل ديني تعبدي تتقرب به إىل اهللا مل يكن عىل هدي النبي :اجلواب
 أنــه يقربــك إىل اهللا ومل يفعلــه النبــي وال أصــحابه  كــل عمــل تفعلــه وتظــن: أي,وســنته
 .الكرام

 وأرضـاه مـن التعريـف الـسابق لنـا أن ا قبل أن نحكـم عـىل فعـل عمـر :ًثانيا
 ?ص هل كانت صالة الرتاويح عىل عهد النبي ً:نسأل أنفسنا سؤاال

 وهـو أنـه عليـه الـصالة والـسالم قـد , نعم فهذا أمر وصل إلينا بالتواتر:واجلواب
 فلـام , صىل خلفه بعض الصحابة, فلام كان اليوم التايل, صالة الرتاويح يف املسجدصىل

 فلـام كـان اليـوم الرابـع ازدحـم ,كان اليوم الثالـث صـىل خلفـه صـحابة أكثـر مـن قبـل
 , فخيش النبي أن يظن الناس أن هـذه الـصالة فـرض, ومل يعد يتسع للمصلني,املسجد

 وقـد فعلـه صا دام األمر كان عـىل عهـد النبـي  وم,فأرشدهم إىل أن يصلوا يف بيوهتم
 . فال يعد بدعة,النبي

 ? الناس عىل إمام واحد وقارئ واحدا ملاذا مجع سيدنا عمر :ًثالثا
ً ملا خيش النبي أن يظن الناس بأن صالة الرتاويح فرضا:واجلواب  مل يعد يـصليها ,َّ

 , فلـام اسـتقر األمـر,ن خـشية هـذا الظـ, وأرشدهم إىل أن يصلوا يف بيـوهتم,يف املسجد
 وعندما رأى سيدنا عمـر , وزال اخلوف,واستيقن الناس أن هذه الصالة سنة ال فرض

                                                 
 ).١٨٧١( البخاري برقم )١(
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 ٦٩٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

جمموعات من الناس يـصلون كـل جمموعـة خلـف إمـام وبـدأ كـل قـارئ يـشوش عـىل 
 . حتى ال يشوشوا عىل بعضهم البعض, هنا مجعهم سيدنا عمر عىل قارئ واحد,اآلخر

 ومل يـسبقه إىل ذلـك ,ا عمر بجمع النـاس عـىل قـارئ واحـدَّ ملاذا تفرد سيدن:ًرابعا
  !?ا فلامذا مل يفعل هذا األمر سيدنا أبو بكر ,مع أنه اخلليفة الثاين ?أحد

 ومل يبـق قبـل عمـر , فقد بيناه فيام سـبقصً أوال سبب عدم فعل النبي :واجلواب
 سـنتني ص  إن أبا بكر مل تطل خالفته فقـد عـاش بعـد النبـي: فأقولبإال أبو بكر 

 وكلنا يعلـم مـا جـرى فيهـا مـن , وكانت خالفته أول خالفة يف اإلسالم,وبضعة أشهر
ً مــشغوال بمقاتلــة ا فقــد كــان ,إرهاصــات وحــروب ردة وقتــال الــروم والفــرس

ً كام كان مشغوال بقتـال الـروم والفـرس وهـو أول مـن , وكانوا معظم العرب,املرتدين
 وهـو كـام ذكـرت قـد ,مي يف الـشام والعـراق وبـدأ بـالفتح اإلسـال,فتح جبهات معهام

 وهـو أمـر منـدوب ,ً فلم يكن متفرغـا هلـذا األمـر,صحرض رمضانني فقط بعد النبي 
 كـام شـاهدنا كيـف , بل كان يركز عىل إحياء الفـرائض واملحافظـة عليهـا,ًوليس فرضا

 . ألن الزكاة فرض,قاتل مانعي الزكاة
 واملحافظة عىل كل ما أتى النبي ,فرائضًإذا فعهد أيب بكر يستوجب الرتكيز عىل ال

 فلم يكن خيطر بباله هـذا األمـر لقـرص . وقد فعل ذلك بكل ما أويت من قوة وعزمص
 وألن , واحلفـاظ عـىل ديـن اإلسـالم يف شـبه اجلزيـرة, ولظروفها املليئة بـاحلروب,املدة

 .ًغاية األمر أنه مندوب وليس فرضا
 ?)لبدعة هذهنعم ا( : ملاذا قال سيدنا عمر:ًخامسا
ً ويظن سوءا , إىل من تسول له نفسه, والتنبيه, أنه قاهلا من باب التعريض:اجلواب

 إن كـان هـذا األمـر بدعـة يف ظـن مـن يظـن ذلـك : فأراد بقوله,أن فعل عمر هذا بدعة
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 ٦٩١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وهذا نظري ما قصده اإلمام الشافعي , ومعنى ذلك أن هذا ليس بدعة,فنعم البدعة إذن
 :يف قوله

ٍضا حب آل حممد إن كان رف ُّ  فليشهد الثقالن بأين رافيض    ً
 وهذا هو ,فهو يقصد أنه ليس بالرضورة أن كل من حيب آل بيت النبي هو رافيض

  ,املعنى املطلوب
 ا ملــا متنــى ســيدنا عــيل بــن أيب طالــب ,ً لــو كــان ســيدنا عمــر مبتــدعا:ًسادســا

 .وأرضاه أن يلقى اهللا بعمله
 نعـشه بعـد :أي− عـىل رسيـره اعمـر وضـع { :بقال عبد اهللا بن عباس 

 وأنـا فـيهم فلـم يرعنـي إال رجـل , فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفـع−موته
َّ ما خلفت أحـدا أحـب إيل : فرتحم عىل عمر وقال, فإذا عيل بن أيب طالب,آخذ منكبي ً

− وأيم اهللا إن كنت ألظـن أن جيعلـك اهللا مـع صـاحبيك ,أن ألقى اهللا بمثل عمله منك
 : يقـولصً وحسبت أين كنت كثـريا أسـمع النبـي −ا وأبا بكر صقصد النبي ي

 وخرجـت أنـا وأبـو بكـر ,ُ ودخلـت أنـا وأبـو بكـر وعمـر,ذهبت أنـا وأبـو بكـر وعمـر
 .)١(}وعمر

 , وملـاذا وافقـوه عليهـا, لو كان هذا األمر بدعة ملاذا سكت الـصحابة عنهـا:ًسابعا
 ومـن املعلـوم أن اهللا أمـر نبيـه أن ,إمـام بدعـة أن يكون اوهل يرىض أيب بن كعب 

 , مل يكـن الـذين كفـروا,إن اهللا أمـرين أن أقـرأ عليـك{ : فقال له النبي,يقرأ سورة البينة
 .)٢(} فبكى, نعم: قال?َّ وسامين: قال,)يعني سورة البينة(

                                                 
 ).٣٦٨٥( رواه البخاري برقم )١(
 ).٣٨٠٩( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٦٩٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ? أيعقل أن يكون إمام صالة ابتدعها عمر,هذا هو الصحايب اجلليل أيب بن كعب
ٍ رب قائــل غــري منــصف يقــول:ًثامنــا  والــصحابة هــابوه , إن عمــر ابتــدع الــصالة:َّ

  .وجاملوه وخافوا منه فوافقوه عىل هذه البدعة وحاشاهم ذلك
 :للرد نقول هلم

 , تزعمون ملاذا بقيت صالة الرتاويح عىل نفس الصورة بعد موتـهإن كان األمر كام
 ومن املعلوم أن هـذه الـصالة بقيـت ماضـية يف ,هل خاف الصحابة منه حتى بعد موته

 إهنـم اسـتمروا عـىل البدعـة التـي ابتـدعها : أنقولبعهد سيدنا عثامن وسيدنا عيل 
 ?عمر

دنا عـثامن وسـيدنا عـيل  حاشا وألـف كـال أن يكـون سـي?أيقول هذا الكالم عاقل
 .وباقي أصحاب رسول اهللا متفقون عىل إبقاء بدعة ما

 ? ملاذا تقبلون قيام عمر بن اخلطاب بابتداع صالة الرتاويح:رد آخر عىل القول
 :ّالـرد
ِ مل يبتدع صـالة الـرتاويحاعمر  ّ فـصىل بالنـاس يف ,ّ صـالهاص فـإن النبـي ,َ
ُ يومني أو ثالثة وصىل بصالته أن,رمضان اس من أصحابه إال أنه عليه الصالة والسالم ّ

ّتركها خشية أن تفرض عىل أمته َُ َ. 
أن رسـول اهللا { لفقد روى البخاري ومسلم مـن حـديث أم املـؤمنني عائـشة 

ّ صىل يف املسجد ذات ليلة فصىل بصالته ناسص ُ ثم صىل من القابلة فكثر الناس ثم ,ّ
 : فلام أصبح قـال,ص خيرج إليهم رسول اهللا  فلم,اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة

َقــد رأيــت الــذي صــنعتم فلــم يمنعنــي مــن اخلــروج إلــيكم إال أين خــشيت أن تفــرض  ْ ُ
 .)١(} وذلك يف رمضان: قال.عليكم

                                                 
 ).٧٦١(, صحيح مسلم برقم )٥٢٢٦ ( صحيح البخاري برقم)١(
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 ٦٩٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 خـرج من جـوف الليـل فـصىل صأن رسـول اهللا { :ويف رواية للبخاري ومسلم
 , فاجتمع أكثـر مـنهم,يتحدثون بذلك فأصبح الناس ,يف املسجـد فصىل رجال بصالته

 فأصـبح النـاس يـذكرون ذلـك , يف الليلة الثانية فصلوا بـصالتهصفخرج رسول اهللا 
 فلـام كانـت الليلـة الرابعـة , فخرج فـصلوا بـصالته,فكثر أهل املسجد من الليلة الثالثة

 : فطفـق رجـال مـنهم يقولـونصعجز املسجد عن أهله فلم خيرج إلـيهم رسـول اهللا 
 فلـام قـىض الفجـر , حتى خرج لـصالة الفجـرص فلم خيرج إليهم رسول اهللا ,ةالصال

 ولكنـي ,َ فإنـه مل خيـف عـيل شـأنكم الليلـة: أمـا بعـد: فقـال, ثم تشهد,أقبل عىل الناس
 .)١(} فتعجزوا عنها,خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل

ْوهذا مـن رمحتـه  ُّ وصـفه ربـه  كـام, بـاملؤمنني رؤوف رحـيمص فهـو , بأمتـهصِ َ ََ
 .بذلك

ّ فقد كانوا يصلون الرتاويح والقيـام يف رمـضان,َومل يرتكها الناس  إال أهنـم كـانوا ,ُ
ّيصلوهنا أوزاعا متفرقني ُ ً ُ. 

خرجت مـع عمـر بـن اخلطـاب { :ٍروى البخاري عن عبد الرمحن بن عبد القاري
 لنفــسه  يــصيل الرجــل, ليلــة يف رمــضان إىل املــسجد فــإذا النــاس أوزاع متفرقــونا

 إين أرى لو مجعـت هـؤالء عـىل قـارئ :ويصيل الرجل فيصيل بصالته الرهط فقال عمر
 ثـم خرجـت معـه ليلـة أخـرى , ثم عزم فجمعهم عىل أيب ابـن كعـب,واحد لكان أمثل

 والتي ينـامون عنهـا أفـضل , نعم البدعة هذه:والناس يصلون بصالة قارئهم قال عمر
 قـال اإلمـام الزهـري .)٢(}ن الناس يقومون أوله يريد آخر الليل وكا.من التي يقومون

 ثـم كـان األمـر عـىل ذلـك يف , واألمـر عـىل ذلـكصفتـويف رسـول اهللا  «:يف الرتاويح
                                                 

 ).٧٦١(, صحيح مسلم برقم )١١٢٩( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٢٠١٠( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٦٩٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(»بًخالفة أيب بكر وصدرا من خالفة عمر 
َفكل الذي صنعه عمر  ّ أنه مجع ما تفرقاَ َ ِّ ومل يرشع ابتداء,َ ُ. 

َفعمر  ُ َ ومجع الناس عىل إمام واحد بدل ,حيا األمر األول مل يكن منه إال أنه أاَ َ
ً فهل فعل عمـر الـذي يعـد عنـد العقـالء مـدحا صـار عنـد هـؤالء ,الفرقة واالختالف ْ َ ُ ُ ِ

ًقدحا َْ?! 
ّمل يسن عمر إال ما رضيه ( :قال ابن عبد الرب  ومل يمنعه من املواظبة عليـه إال ,صَُ

ًا رحيام وكان باملؤمنني رؤوف,ُخشية أن يفرض عىل أمته ْ فلام علم عمر ذلك من رسول ,ً ِ َ ِ َ
ُ وعلم أن الفرائض ال يزاد فيها وال ينقص منها بعد موته ,صاهللا  ُ َ ِ  أقامها للنـاس صَ

َ وأمـر بــها وذلـك سـنة أربعـة عـرشة مـن اهلجـرة,وأحياها َ ٌ وذلـك يشء ذخـره اهللا لـه ,َ
 . اهـ)ّوفضله به

وأما ما وقـع يف كـالم ( :−  نعم البدعة هذه:ا يف قول عمر −وقال ابن رجب 
 فمن ذلـك , فإنام ذلك يف البدع اللغوية ال الرشعية;السلف من استحسان بعض البدع

 ملــا مجـع النـاس يف قيـام رمـضان عـىل إمـام واحـد يف املـسجد وخـرج اقول عمـر 
 . اهـ)٢() نعمت البدعة هذه:ورآهم يصلون كذلك فقال

                                                 
 ).٧٥٩(, صحيح مسلم برقم )٢٠٠٩( صحيح البخاري برقم )١(
 ).١/٢٦٦( جامع العلوم واحلكم )٢(
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 ٦٩٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ..!!لسنة واجلامعة وعند االثني عرشيةمقال يف مرشوعية صالة الرتاويح عند أهل ا
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ثـم أمـا ,احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصـحبه ومـن وااله
 :بعد

صــالة الــرتاويح مــن الــسنن املــستحبة عنــد مجيــع املــسلمني إال أن االثنــي عــرشية 
ــوت ذلــك عــن أئ,خــالفوا يف ذلــك مــتهم املعــصومني  وحكمــوا ببــدعيتها رغــم ثب

ًوللتسلسل يف ذلك نبدأ أوال بتعريف معنى البدعة ثم األدلة عىل مرشوعيتها عند أهـل 
  .السنة وعند اإلثني عرشية

 : املعنى اللغوي للبدعةً:أوال
 ... إحداث يشء مل يكن له من قبل خلق وال ذكـر وال معرفـة,البدع( :قال اخلليل

ــدع ــل:الب ــون أوال يف ك ــذي يك ــيشء ال ّ ال ً ــال اهللاّ ــام ق ــر ك  & z y } | { * : أم
 والبدعـة , والبدعة اسم ما ابتدع مـن الـدين وغـريه,ّ لست بأول مرسل: أي]٩:األحقاف[

 .)١()ما استحدث بعد رسول اهللا من األهواء واألعامل
 واآلخـر , ابتداء اليشء وصـنعه ال عـن مثـال,البدع له أصالن( : وقال ابن فارس

 .)٢()قطاع والكاللاالن
 .واملقصود يف املقام هو املعنى األول

 : والبدعـة يف املـذهب,اإلبداع إنشاء صنعة بال احتذاء وال اقتداء( :وقال الراغب
ّإيراد قول مل يستن قائلها وفاعلها بصاحب الرشيعة وأماثلها املتقدمة وأصوهلا املتقنة ّ.( 

                                                 
 ).٢/٥٤( كتاب العني )١(
 ).١/٢٠٩( معجم مقاييس اللغة )٢(
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 ٦٩٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

  : املعنى االصطالحي للبدعة:ًثانيا
هـي ( : قـال.»االعتصام «بذكر تعريف اإلمام الشاطبى يف كتابه العظيموسأكتفي 

طريقة يف الدين خمرتعـة تـضاهي الـرشعية يقـصد بالـسلوك عليهـا مـا يقـصد بالطريقـة 
 ).الرشعية

 :مرشوعية صالة الرتاويح عند أهل السنة
 خـرج ليلـة صّأن رسول اهللا { أخربته لروى البخاري عن عروة أن عائشة 

يــل فــصىل يف املــسجد وصــىل رجــال بــصالته فأصــبح النــاس فتحــدثوا مــن جــوف الل
 فكثر أهـل املـسجد مـن , فأصبح الناس فتحدثوا,فاجتمع أكثر منهم فصىل فصلوا معه

 فلـام كانـت الليلـة الرابعـة , فصىل فـصلوا بـصالتهص فخرج رسول اهللا ,الليلة الثالثة
فجـر أقبـل عـىل النـاس  فلـام قـىض ال,عجز املسجد عن أهله حتى خرج لصالة الـصبح

 أما بعد فإنه مل خيف عـيل مكـانكم ولكنـي خـشيت أن تفـرتض علـيكم :فتشهد ثم قال
 البخـاري بـاب صـالة )١(}.. واألمـر عـىل ذلـكص فتـويف رسـول اهللا .فتعجزوا عنها

  .الرتاويح
ّ ففي هذا داللـة رصحيـة عـىل أن رسـول اهللا صـلوات اهللا وسـالمه عليـه قـد صـىل 

  .ُ لكنه خيش املداومة عليها كي ال تفرض عليهم, مجاعةالرتاويح
ً قد أقامها مجاعة من جديد ال يعنـي أنـه ابتـدع شـيئا افكون عمر بن اخلطاب 

  .ًجديدا بعد أن مل يكن
ّوأما قيام رمضان فإن رسـول اهللا سـنه ألمتـه ( :/يقول شيخ االسالم ابن تيمية 

 لكـن مل يـداوموا , يصلون مجاعة وفـرادى وكانوا عىل عهده,وصىل هبم مجاعة عدة ليال
                                                 

 .بق خترجيه س)١(
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 ٦٩٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فلام كـان , استقرت الرشيعةص فلام مات النبى ,عىل مجاعة واحدة لئال تفرض عليهم
 مجعهم عىل إمام واحد وهو أيب بن كعب الذي مجع الناس عليها بـأمر عمـر اعمر 

علــيكم { : هــو مــن اخللفــاء الراشــدين حيــث يقــولا وعمــر ,ابــن اخلطــاب 
 يعنــي }لفــاء الراشــدين املهــديني مــن بعــدي عــضوا عليهــا بالنواجــذبــسنتي وســنة اخل

نعمـت البدعـة  «: وهذا الذي فعله هـو سـنة لكنـه قـال,األرضاس ألهنا أعظم يف القوة
 مل يكونـوا يفعلونـه يف حيـاة رسـول اهللا يعنـي فإهنا بدعة يف اللغة لكوهنم فعلوا ما» هذه

 .)١()من االجتامع عىل مثل هذه وهي سنة من الرشيعة
 ولـيس ,ّوهذا االجتامع العام ملا مل يكن قد فعل سامه بدعة يف اللغـة( :ًويقول أيضا
ُ فإن البدعة الرشعية التي هي ضاللة هي ما فعل بغري دليـل رشعـي ,ذلك بدعة رشعية ّ

 فـال بـد مـع , وحتريم مـا مل حيرمـه اهللا, وإجياب ما مل يوجبه اهللا,مل حيبه اهللاكاستحباب ما 
ً وإال فلو عمل اإلنسان فعـال حمرمـا يعتقـد حتريمـه مل ,الفعل من اعتقاد خيالف الرشيعة ّ ً

 .)٢() إنه بدعة:يقل
وكان النبي قيامه بالليـل هـو وتـره يـصيل بالليـل يف رمـضان وغـري ( :ًويقول أيضا

 فلـام كـان ً, لكن كان يـصليها طـواال,ى عرشة ركعة أو ثالث عرشة ركعةرمضان إحد
ذلك يشق عىل الناس قام هبم أيب بن كعب يف زمن عمر بن اخلطاب عرشين ركعة يوتر 

 وكـان بعـض ,ً فكان تضعيف العدد عوضا عن طـول القيـام,بعدها وخيفف فيها القيام
 وكـان بعـضهم ,عـدها بـثالثالسلف يقوم أربعني ركعة فيكون قيامهـا أخـف ويـوتر ب

 .)٣()يقوم بست وثالثني ركعة يوتر بعدها وقيامهم املعروف عنهم بعد العشاء اآلخرة
                                                 

 ).٢٢/٢٣٤( جمموع الفتاوى )١(
 ).٨/٣٠٨( منهاج السنة )٢(
 ).٢٣/١٢٠( جمموع الفتاوى )٣(
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 ٦٩٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 سـمعت الـنعامن :وقد روى احلاكم بإسناده عن أيب طلحة بن زياد األنصاري قال
 يف شـهر رمـضان ليلـة صثـم قمنـا مـع رسـول اهللا { :بن بشري عىل منرب محـص يقـول

 ثـم , ثم قمنا معه ليلة مخـس وعـرشين إىل نـصف الليـل,لث الليلثالث وعرشين إىل ث
قمنا معه ليلة سبع وعرشين حتى ظننا أن ال ندرك الفالح وكنـا نـسميها الفـالح وأنـتم 

ً وعلق احلاكم عىل احلديث قائال.}تسمون السحور هذا حديث صـحيح عـىل رشط ( :ّ
مني سنة ّ وفيه الدليل الواضح أن صالة الرتاويح يف مساجد املسل,البخاري ومل خيرجاه

 عـىل إقامـة هـذه الـسنة إىل أن ب وقد كـان عـيل بـن أيب طالـب حيـث عمـر ,مسنونة
 .)١( )أقامها

 :مرشوعية صالة الرتاويج عند الشيعة اإلمامية
 الناس يف آخر مجعـة مـن شـعبان ^خطب رسول اهللا  «: قال×عن أيب جعفر 

 ليلـة خـري مـن ألـف  أهيا الناس إنه قـد أظلكـم شـهر فيـه:فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال
 وهو شهر رمضان فـرض اهللا صـيامه وجعـل قيـام ليلـة فيـه بتطـوع صـالة كمـن ,شهر

  .)٢(»تطوع بصالة سبعني ليلة فيام سواه من الشهور
 إذا جـاء شـهر رمـضان زاد يف ^كـان رسـول اهللا  «: قـال× وعن أيب عبد اهللا 
 .)٣(»الصالة وأنا أزيد فزيدوا

ة يف رمـضان بـل وهـذا اإلمـام جعفـر الـصادق وهذا نص رصيح يف جـواز الزيـاد
  .ًنفسه يدعو إىل الزيادة ويامرسها شخصيا

ُهـل يـزاد يف شـهر  «:ُ فـسئل× كنت عند أيب عبـد اهللا :وعن حممد بن حييى قال
                                                 

 ). ١٦٠٨) (١/٦٠٧( مستدرك احلاكم )١(
 ).٣/٥٧(, هتذيب األحكام للطويس )٤/٦٦( الكايف للكليني )٢(
 ).٥/١٧٤(, وسائل الشيعة )٣/٦٠( هتذيب األحكام للطويس )٣(
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 ٦٩٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 يـصيل بعـد العتمـة يف ص قـد كـان رسـول اهللا , نعم: فقال?رمضان يف صالة النوافل
 فـإذا كثـروا خلفـه تـركهم ,ّ ليصلوا بـصالته وكان الناس جيتمعون خلفه,ُمصاله فيكثر
ّ فإذا تفرق الناس عاد إىل مصاله فصىل كـام كـان يـصيل,ودخل منزله  فـإذا كثـر النـاس ,ُ

 .)١(»ً وكان يفعل ذلك مرارا,خلفه تركهم ودخل منزله
 صـالها صّويف هذا داللة رصحية عىل جواز الزيادة يف صالة النوافل وأن النبـي 

  .نه ملا رأى حرصهم وجتمعهم عليها خشى أن تفرض عليهممجاعة باملسلمني لك
 ا فلام تويف صلوات اهللا وسالمه عليه وانقطع الوحي رأى عمر بـن اخلطـاب 
 فـأين ,ّأن علة املنع من اجلامعة انتفت فدعا لصالة اجلامعة ووافقـه عـىل ذلـك الـصحابة

  !?االبتداع هنا وهذا أمر له أصل يف دين اإلسالم
ــد  ــال×اهللا وعــن أيب عب ــان رســول اهللا  «: ق ــد يف صــالته يف شــهر صك  يزي

ً يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم ثم خيرج أيضا ,رمضان إذا صىل العتمة صىل بعدها
 ال تـصل بعـد العتمـة يف : وقـال: قـال,ًفيجيئون ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مرارا

  املصدر السابق)٢(»غري شهر رمضان
 :ث يف جملس واحدشبهة ابتداعه للطالق الثال

  )?ملاذا تقبلون ابتداعه للطالق الثالث يف جملس واحد( :يقول الطاعن
 :ّالـرد

ُمل يبتدع عمر  ِ َ ْ ِ ليبتـدعا وما كان عمر , ذلكاَ َ ْ ُ بـل ال يعـرف يف الـصحابة ,َ
ًمبتدعا ِ ُ. 

                                                 
 ). ٣/٦١( هتذيب األحكام )١(
 ).١/٤٦١( املصدر السابق, االستبصار )٢(
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 ٧٠٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ْ وبينهام فرق,ُ يعترب من السياسة الرشعية ال من الترشيعاوما فعله عمر  َ. 
 ? بني الترشيع وبني السياسة الرشعيةما هو الفرق

ِّ كـأن يـأيت أحـد فيـسن ويـرشع ,ّ هو سن أمـر مل يكـن يف رشيعـة اإلسـالم:الترشيع ُ ّ َُ َ
 ! كاحلج إىل كربالء أو إىل النجف,للناس احلج لغري مكة

ُأو فرض مخس يف أموال الناس ْ  ! ونحو ذلك,َ
 . أن يأخذ الناس باحلزم يف أمر مرشوع:والسياسة الرشعية

 . بل عند العقالء,وهذا باب واسع عند أهل العلم
ّ ويلـزمهم بـأمر رآهـم توسـعوا فيـه,فللحاكم أن يأخذ الناس بالسياسة الـرشعية ِ ُ, 

َ هنـى عـن الوصـال يف الـصيامصالنبـي { فإن ,وهلذا أصل يف السنة النبوية  فقـال لـه ,َ
 إين ?يكم مثيل أ:ص فقال رسول اهللا . فإنك يا رسول اهللا تواصل:رجال من املسلمني

ً فلام أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصـل هبـم يومـا,أبيت يطعمني ريب ويسقني َ  ثـم رأوا ,َ
  . رواه البخاري ومسلم)١(} كاملنكل هبم حني أبوا, لو تأخر لزدتكم: فقال,اهلالل

ُومثل ذلك ما يفرض عىل النـاس مـن عقوبـات إذا تـساهلوا يف أمـر كـان هلـم فيـه 
 .َسعة

ّلحاكم العفو عن احلدود يف سني املجاعاتبل ل ُ وهذا ما عمل به عمـر,ِ  وهـؤالء ,ِ
 ! بذلكاُيعيبون عمر 

َعابوا عمر بأنه ترك إقامة احلدود عام املجاعة َ ُ! 
َوتلك شكاة ظاهر عنك عارها أبا حفص َ! 

                                                 
 ).١١٠٣(, ومسلم برقم )٧٢٩٩( رواه البخاري برقم )١(
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 ٧٠١  بهات طال حوهلا اجلدلش

ُفإن احلدود تدرأ وتدفع بالشبهات ُّ ُ َ واملجاعة شبهة أن اجلائع ما دفعه عىل الـرسقة,ُ َ ُ 
 .إال اجلوع

ِوهذا موافق هلديه عليه الصالة والـسالم ْ َ  فقـد , كـام أن هـذا لـه أصـل يف الـرشيعة,ِ
 . وقد اعرتف ماعز بام اقرتفا مع ماعز صفعله رسول اهللا 

ــي  ــان النب ــهصفك ــول ل ــت{ : يق ــك قبل ــزت,لعل ــرت, أو غم  رواه )١(} أو نظ
 .البخاري

ّ وهو مع ذلك يرده,ُ يلقنهصلنبي فكأن ا ُ. 
ُألن أعطل احلـدود بالـشبهات أحـب إيل مـن أن أقيمهـا  «: يقولاُوكان عمر  ُِّ َ

  .)٢(»بالشبهات
ِومل ينفرد عمر  َ ْ  فقد جاء هذا عن معاذ وعبد اهللا بن مـسعود وعقبـة بـن , هبذااَ

 . شيبة رواه ابن أيب.)٣(»ّإذا اشتبه عليك احلد فادرأه «:عامر أهنم قالوا
 فـإذا ,ادرأوا احلدود عن املسلمني مـا اسـتطعتم «:لوقالت أم املؤمنني عائشة 

ًوجدتم للمسلم خمرجا فخلوا سبيله َ ْ  فإن اإلمام إذا أخطأ يف العفو خـري مـن أن خيطـئ ,َ
 . رواه ابن أيب شيبة.)٤(»يف العقوبة

 . أي بإيقاعها,ومن باب السياسة الرشعية إلزام الناس بالطالق الثالث
 فـإن −ً مـثال −ُ يزاد طلقـة رابعـة :ً فإن الترشيع لو أن أحدا قال,ًوهذا ليس ترشيعا

                                                 
 )٦٨٢٤( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٢٨٤٩٣( مصنف ابن أيب شيبة )٢(
 ).٢٨٤٩٤( مصنف ابن أيب شيبة )٣(
 ).٢٨٥٠٢( مصنف ابن أيب شيبة )٤(
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 ٧٠٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .هذا هو الترشيع
 وإنـام هـو مـن بـاب ,أما إلزام الناس بـأمر مـرشوع فهـذا لـيس مـن بـاب التـرشيع

َ والناس إذا رأوا أنه ضيق عليهم يف أمر كان هلم فيه سعة كـان أدعـى ,السياسة الرشعية ِّ ُ
 .ّللزجر
َهذا الذي ذهب إليه عمر و  .اَ

 وأيب بكـر وسـنتني مـن صكان الطـالق عـىل عهـد رسـول اهللا { :قال ابن عباس
 إن النـاس قـد اسـتعجلوا يف : فقال عمر بن اخلطاب,خالفة عمر طالق الثالث واحدة

 . رواه مسلم.)١(} فأمضاه عليهم, فلو أمضيناه عليهم,أمر قد كانت هلم فيه أناة
 .ُوهذا قد وافقه عليه الصحابة وهم متوافرون

 وإنــام أخــذ ,عم نــسخ العمــل بــالثالث أن تكــون واحــدة مل يــزاكــام أن عمــر 
 .بذلك

َ أو يرصف الزكـاة لـصنف واحـد ,وهذا كالذي يأخذ بأمر واحد من كفارة اليمني
 .من األصناف الثامنية

ِّفالذي يكفر عن يمينه باإلطعام ً ويلتزم هذا ال يعترب مرشعا,ُ ِّ ُ َ  وإنام أخذ ببعض ما ,ُ
 .ر وتركه لبعض ما فيه اختيا,ُِرشع

 ال ]أهـل الزكـاة[وكذلك الذي يرصف الزكاة لصنف واحد من األصناف الثامنية 
ًيعترب معطال ملا رشعه اهللا ّ ُ  . وإنام أخذ ببعض ما له فيه خيار,ُ

 . فيهااُ وما اختاره عمر ,وكذلك القول بالنسبة للطالق الثالث

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٧٠٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ ثـم مـنعن ملـا توسـعن يف ,مـاكن العبـادةِوقد أذن لنساء بني إرسائيل اخلـروج إىل أ ُِ
 .ِّالزينة والطيب

 رأى ما أحدث النساء ملنعهن املسجد صلو أن رسول اهللا { :لقالت عائشة 
 أنـساء بنـي إرسائيـل : فقلـت لعمـرة: قال حييى بن سـعيد.كام منعت نساء بني إرسائيل

 . رواه البخاري ومسلم.)١(} نعم: قالت?منعهن املسجد
ُوإنام منعت نساء بنـي إرسائيـل مـن املـساجد ملـا أحـدثن وتوسـعن يف األمـر مـن (

 . ذكره النووي يف رشح مسلم.)٢()حسن الثيابالزينة والطيب و
 عـن األمـر − أي النـساء −وفائـدة هنـيهن ( :قال ابن حجر يف موضوع آخر مشابه

َّاملباح خشية أن يسرتسلن فيه فيفيض هبن إىل األمر املحـرم لـضعف صـربهن ْ ُْ َْ ِ  فيـستفاد ,َ
  . اهـ)٣()منه جواز النهي عن املباح عند خشية إفضائه إىل ما حيرم

 صُ فقد أخرب رسـول اهللا , عندما تالعب الناس بالطالقصوقد غضب النبي 
أيلعـب بكتـاب { : ثـم قـال,ً فقام غـضبانا,ًعن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات مجيعا

 . رواه النسائي)٤(}? يا رسول اهللا أال أقتله: حتى قام رجل وقال?اهللا وأنا بني أظهركم
أن الرجـل { ففـي قـصة املالعنـة ,ثم إن اعتبار الثالث واحـدة لـه أصـل يف الـسنة

ــأمره رســول اهللا  ــل أن ي ــا قب ــا ثالث ــن شــهاب.صًطلقه ــال اب  فكانــت تلــك ســنة : ق
  . رواه البخاري.)٥(}املتالعنني

                                                 
 ).٤٤٥(, صحيح مسلم برقم )٨٦٩( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٤/١٦٤( رشح النووي عىل صحيح مسلم )٢(
 ).٣/١٦٨( فتح الباري )٣(
 ).٣٤٠١( سنن النسائي برقم )٤(
 ).١٤٩٢(, ورواه مسلم برقم )٥٢٥٩( صحيح البخاري برقم )٥(
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 ٧٠٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :شبهة إدخال عمر الصالة خري من النوم يف األذان
 . الصالة خـري مـن النـوم: ملاذا تقبلون بدعته التي أدخلها عىل األذان:شبهة القول

 ?هليمن الذي أعطاه احلق ليجتهد مقابل النص النبوي واإل
 :ّالـرد

 !هذا يدل عىل اجلهل أو الكذب الرخيص
َليست من خمرتعات عمر كام زعم» الصالة خري من النوم «:فإن قول َ ُ َ  بل هي مـن !ُ

 .صالسنة الثابتة عن رسول اهللا 
 . يـا رسـول اهللا علمنـي سـنة األذان:قلـت{ : قـالاففي حـديث أيب حمـذورة 

 ترفع − اهللا أكرب .. اهللا أكرب.. اهللا أكرب..كرب اهللا أ: تقول: وقال, فمسح مقدم رأيس:قال
 أشــهد أن , أشــهد أن ال إلــه إال اهللا.. أشــهد أن ال إلــه إال اهللا: ثــم تقــول−هبــا صــوتك 

 ثم ترفع صـوتك − ختفض هبا صوتك −ً أشهد أن حممدا رسول اهللا ..ًحممدا رسول اهللا
 ..ً أشهد أن حممدا رسول اهللا,اهللا أشهد أن ال إله إال .. أشهد أن ال إله إال اهللا:بالشهادة

 .. حـي عـىل الفـالح, حـي عـىل الـصالة.. حي عىل الصالة.ًأشهد أن حممدا رسول اهللا
 الـصالة خـري .. الـصالة خـري مـن النـوم:َ فإن كان صالة الصبح قلت,حي عىل الفالح

  . وأبو داود والنسائي رواه اإلمام أمحد.)١(} ال إله إال اهللا. اهللا أكرب.. اهللا أكرب,من النوم
 : فكنـت أقـول يف أذان الفجـر األولصكنـت أؤذن للنبـي  «:اقال حمذورة 
 , الـصالة خـري مـن النـوم.. الصالة خري من النـوم, حي عىل الفالح..حي عىل الصالة

  .)٢(» اهللا أكرب ال إله إال اهللا..اهللا أكرب

                                                 
 ).٦٣٣(, سنن النسائي برقم )٥٠٠(, سنن أيب داود برقم )١٥٤١٦( مسند أمحد برقم )١(
 ).٦٤٧(واه النسائي برقم  ر)٢(
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 ٧٠٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

لـيس ممـا » ن النـومالـصالة خـري مـ «:فهذا يدل عىل أن قول املؤذن لـصالة الفجـر
 .اابتدعه عمر 

ِوأضيف هنا ُ: 
ُأن عيل بن أيب طالب كان ممن يشري عىل عمر بمثل ذلك ُ. 

َأن عمر بن اخلطاب شـاور النـاس يف جلـد اخلمـر «روى عبد الرزاق عن عكرمة َ َ, 
 إن الـسكران إذا سـكر :ّ فقـال لـه عـيل. إن الناس قـد رشبوهـا واجـرتؤوا عليهـا:وقال
ّرتى فاجعله حـد الفرية وإذا هذى اف,هذى  .)١(» فجعله عمر حد الفرية ثامنني.َ

 ,اأرسـلني خالـد بـن الوليـد إىل عمـر  «:وروى احلاكم عن وبرة الكلبي قـال
ّفأتيته وهو يف املسجد معه عثامن بن عفان وعيل وعبد الرمحن بن عوف وطلحة والزبري 

يك وهو يقرأ عليك  إن خالد بن الوليد أرسلني إل: فقلت, متكئ معه يف املسجدي
 هـم : فقـال عمـر. إن النـاس قـد اهنمكـوا يف اخلمـر وحتـاقروا العقوبـة: ويقول,السالم

ُهؤالء عندك فسلهم ْ َ َ وعـىل , وإذا هـذى افـرتى, نراه إذا سـكر هـذى:اّ فقال عيل .َ َ
َ فجلـد خالـد ثامنـني. أبلـغ صـاحبك مـا قـال: فقال عمـر.املفرتي ثامنون َ َ ُ وجلـد عمـر ,َ َ َ َ

 .)٢(»ثامنني
ُ وهذه مشورته التي أخذ هبا عمـر وأخـذ هبـا اخللفـاء ,فهذا رأي عيل بن أيب طالب

َ وعليها العمل إىل يومنا هذا,ِمن بعده َ. 
َومل يقترص األمر عىل املشورة فحسب بل كان عيل بن أيب طالـب يفعـل مثـل ذلـك 

 .ِ وليس هو من باب البدع, ألن باب السياسة الرشعية واسع,من غري نكري

                                                 
 ).١٣٥٤٢( مصنف عبد الرزاق برقم )١(
 ).٨١٣١) (٤/٤١٧( مستدرك احلاكم )٢(
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 ٧٠٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

سمعت عـيل بـن { : البخاري ومسلم من طريق عمري بن سعيد النخعي قالروى
ِ ما كنت ألقيم حـدا عىل أحد فيموت فأجد يف نفيس إال صاحب : قالاأيب طالب  ً ّ َ

ُ فإنه لو مات وديتـه,اخلمر َ َّ مل يسـنـهص وذلك أن رسول اهللا ,َ ُ  .ّ حـد اخلمر: يعني)١(}َ
ُفلم نقل نحن وال اإلمامية ََ ً إن عليا يرشع من دون اهللا أو كان مبتدعا:َ ًِّ ُ! 

َالرشعية التي فيها متسع لألمةبل نرى هذا من باب السياسة  ُّ. 
َوأن النــاس إذا توســعوا يف أمــر كــان هلــم فيــه ســعة ّ أنــه يــضيق علــيهم مــن بــاب ,ّ ُ

َ وأخذ الناس باحلزم,السياسة الرشعية ْ. 
 :شبهة عدم شجاعة عمر

تزعمون أن الصحابة كانوا معـروفني بالـشجاعة والكـرم والعبـادة ( :قال الطاعن
ًا قتـل عمـر بـن اخلطـاب يف معـارك بـدر وأحـد واخلنـدق  كـم كـافر: فنـسأل...والعلم

 ).?وخيرب وحنني
 :ّالـرد

ِ ألننا لو أردنا معرفة ذلك بالنسبة لكبار الـصحابة ,لسنا بحاجة إىل معرفة األعداد
ّفلن نتمكن من معرفة ذلك بدقـة ِ ِ  بـل يف حـق سـيد , ليس ذلك يف حق كبـار الـصحابة,ّ
َعلــم كــم قتــل رســول اهللا ُ ال ي,ولــد آدم عليــه الــصالة والــسالم َ  بيــده عــىل وجــه صَ

 .ّالتحديد والدقـة
 : منها,وذلك راجع إىل أمور

 .ّ أن دواعي اإلخالص متنع من التحدث بمثل هذاً:أوال
ً فـضال , واألب عن ابنه, أن احلروب تدور رحاها حتى يذهل االبن عن أبيه:ًثانيا

َعن أن يعد كم قتل َّ. 
                                                 

 ).١٧٠٧(, صحيح مسلم برقم )٦٧٧٨( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٧٠٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

َ كثرة من قتل: أي,َاخر بهُ أن هذا ليس مما يتف:ًثالثا  ومل يكن هـذا مـن شـأن القـوم ,َ
 .وال من دأهبم

ّفإننا لو سألنا عىل وجه التحديد والدقـة َ كـم قتـل عـيل بـن أيب طالـب :ِّ  مـا ?اَ
ّاستطاعوا اإلجابة بدقـة ِ ِ. 

ٍوقد يعرف ذلك يف حق آحاد مـنهم  وذلـك لـيس عـىل وجـه , كخالـد بـن الوليـد,ُ
 .ّ التقريب والظن وإنام يكون عىل,ّالدقـة

 وهـو املـشهود لـه بالـشجاعة يف ,اُ ملاذا خصصت عمر :ُثم يقال هلذا الطاعن
 ?اجلاهلية واإلسالم

 !ّ كام تقدم هو من أطفأ نريان املجوسا أن عمر :فاجلواب
ّ وحتــاك ضــده األســاطري وتلفــق ,امــن أجــل هــذا حيقــد هــؤالء عــىل عمــر  ُ ّ

 ,ّ وتزوج ابنتـه,ّ وبرشه باجلنةص النبي  وختتلق القصص يف حق رجل أحبه,األكاذيب
ً ومــن مل يــرض هبــا أمـــا , وهــي أم املــؤمنني, وأرضــاهالوهــي حفــصة بنــت عمــر  ّ ُ َ

 ?ّ وكذب القرآن,ص فقد طعن يف عرض رسول اهللا ,للمؤمنني
 ?كيف

 .]٦:األحزاب[ & ± ¯ °®¨ © Q: * ¬ « ªقال اهللا 
 أمهـات للمـؤمنني فلـيس هـو مـن املـؤمنني صبـي فمن مل يعتقد أن زوجـات الن

ّبنص اآلية ِ. 
 ومـات عليـه الـصالة والـسالم ,صن من زوجات نبينـا اوحفصة وعائشة 

 .لوهو يف حجر عائشة 
ِّ ونـدعي اتبـاع , وهـو راض عنهـا ثـم ال نـرىض عنهـاصُأيعقل أن يموت النبـي  ّ

 ? وحمبتهصالنبي 
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 ٧٠٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وال ,ٍمـوت وهـو عـنهن راض وي, عـن زوجاتـهصُأيعقل أن يرىض رسـول اهللا 
 ?ُيأتيه الوحي من السامء خيربه بخربهن
 وقد جاء القرآن باإلخبار عام فعلته امـرأة نـوح ,إن نبينا أفضل من نوح ومن لوط

 g f e d c b a ` _h * : فقـال اهللا تعـاىل,وامرأة لـوط

 v u t s r q p o n m l k j i
{ z y x w & ]١٠:التحريم[. 

 ويف إخباره عليـه , يف قضايا عديدةصّبل لقد جاء القرآن وتنـزل عىل رسول اهللا 
 .الصالة والسالم بام قيل من قول

 خانتا رسـول اهللا − خاصة عائشة وحفصة −وهؤالء يزعمون أن أمهات املؤمنني 
 ? فأين هو الوحي الذي أخربهم هبذا,ص

َوهل ترك اهللا رسوله  ِ يعيش مـع مـن ال يناسـصَ بن مقـام النبـوة يف حياتـه وبعـد ُ
 ?مماته

 !سبحانك هذا هبتان عظيم
 :شبهة تسمية عمر بالفاروق

ً ومل يسموا عليا ,ّوسموا عمر الفاروق( :قال الطاعن  مـع أن رسـول , بذلك×ّ
 مـا : وقـال ابـن عمـر. هذا فاروق أمتي يفرق بني أهل احلق والباطـل: قال فيهصاهللا 

ً إال ببغضهم عليا صالنبي كنا نعرف املنافقني عىل عهد  ّ×.( 
 أما هذان احلديثان فال يسرتيب أهل املعرفـة باحلـديث أهنـام حـديثان :ّ أوال:فيقال

ٌ ومل يــرو واحــد مــنهام يف يشء مــن كتــب العلــم صموضــوعان مكــذوبان عــىل النبــي 
 . وال لواحد منهام إسناد معروف,املعتمدة
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 ٧٠٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فكيــف يف , فـال بــد أن يـسندهمــن احـتج يف مــسألة فرعيـة بحــديث :ً ثانيـا:ويقـال
 لـيس حجـة )صقـال رسـول اهللا ( : وإال فمجـرد قـول القائـل?مسائل أصول الـدين
قال ( : ولو كان حجة لكان كل حديث قال فيه واحد من أهل السنة.باتفاق أهل العلم

ُ ونحـن نقنـع يف هـذا البـاب بـأن يـروى احلـديث بإسـناد أهلـه , حجة)صرسول اهللا  ْ ُ
 .ن أي طائفة كانوامعروفون بالصدق م

 وإن كـان مل يكذبـه بـل نقلـه مـن , فهذا الناقل له,لكن إذا مل يكن احلديث له إسناد
 ومـن املعـروف كثـرة الكـذب يف هـذا .ّ فذلك الناقـل مل يعـرف عمـن نقلـه,كتاب غريه
  ? بام مل يعرف إسنادهص فكيف جيوز ألحد أن يشهد عىل رسول اهللا ,الباب وغريه
ً املعلوم لكل من له خربة أن أهل احلديث أعظم الناس بحثا عـن  من:ًثالثا :ويقال

ّ وأبعـد النـاس عـن اتبـاع ,ّ وأرغب النـاس يف اتباعهـا,ً وطلبا لعلمها,صأقوال النبي 
 مل يكـن أحـد مـن النـاس ,ّ قال لعـيل هـذاص فلو ثبت عندهم أن النبي ,ًهوى خيالفها

ّأوىل منهم باتباع قوله  وال لغـرض هلـم يف , وحمبـة ملتابعتـه,ًنـا بـهّ فإهنم يتبعون قوله إيام,ْ
 .الشخص املمدوح

 , لقبلــوا ذلــك, هــذا فــاروق أمتــي:ّ قــال لعــيل−صفلــو ثبــت عنــدهم أن النبــي 
إن لكـل { : وقولـه للـزبري)١(}هذا أمني هذه األمة{ : كام نقلوا قوله أليب عبيدة,ونقلوه

ّنبي حواري وحواري ال ًألعطـني الرايـة غـدا { :ّوكـام قبلـوا ونقلـوا قولـه لعـيل )٢(}زبريّ
ة ّوحديث الكساء ملـا قـال لعـيل وفاطمـ )٣(} وحيبه اهللا ورسوله,ًرجال حيب اهللا ورسوله

ِّ فأذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم ,اللهــم هــؤالء أهــل بيتــي{ :وحــسن وحــسني
                                                 

 ).٢٤١٩(, ومسلم برقم )٤٣٨٠( رواه البخاري برقم )١(
 . سبق خترجيه)٢(
 . سبق خترجيه)٣(
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 ٧١٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 . وأمثال ذلك)١(}ًتطهريا
ُ كل من احلديثني يعلم بالدليل أنه كذب:ًرابعا :ويقال  ال جيوز نسبته إىل النبي ,ٌّ
ّنى بكون عيل أو غريه فاروق هذه األمة يفرق بني احلق  ما املع: فإنه يقال.ص

 ,ّ فيميز بني املؤمنني واملنافقني,ّ إن عنى بذلك أنه يميز بني أهل احلق والباطل?والباطل
\  * : وقد قال تعاىل. ال نبي وال غريه:ٌفهذا أمر ال يقدر عليه أحد من البرش

` _ ^ ]ad c b ej i h g f k l 
mn & ]ال يعلم عني كل منافق يف مدينته وفيام حوهلاص كان النبي ]١٠١:التوبة َ َ, 

  ?فكيف يعلم ذلك غريه
 وهو اإلمام املعصوم املنـصوص ,ّ فإهنم حيبون ما مل يوجد,ّوحمبة هؤالء لعيل باطلة

 الـذي كـان يعتقـد أن أبـا بكـر وعمـر , إال هـوص الذي ال إمام بعد النبي ,عىل إمامته
ً فإذا تبني هلم يوم القيامـة أن عليـا مل يكـن أفـضل مـن , ظاملان معتديان أو كافرانب ّ ّ

ً وأنـه كـان مقـرا بإمـامتهم ,ً وإنـام غايتـه أن يكـون قريبـا مـن أحـدهم,واحد من هـؤالء ّ
ً ومل يكن معصوما ال هو وال هم وال كان منصوصا عىل إمامته,وفضلهم  تبني هلم أهنم ,ً

ًمل يكونوا حيبون عليا  فـإهنم , يف احلقيقـةاً بـل هـم مـن أعظـم النـاس بغـضا لعـيل ,ّ
 من إثبـات إمامـة :ّيبغضون من اتصف بالصفات التي كانت يف عيل أكمل منها يف غريه

ُّ كان يفضلهم ويقر بإمامتهما فإن عليا ,الثالثة وتفضيلهم َّ فتبـني أهنـم مبغـضون .ّ
ًلعيل قطعا ّ. 

 :عله أبو لؤلؤة به كام يزعم املخالفالكالم يف دعاء فاطمة عىل عمر بام ف
َوملـا وعظـت فاطمـة أبـا بكـر يف فـدك( :قال الطاعن  وردهـا ,ً كتـب هلـا كتابـا هبـا,َ

 فـدعت عليـه بـام , فلقيها عمر بن اخلطـاب فحـرق الكتـاب, فخرجت من عنده,عليها
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
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 ٧١١  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّفعله أبو لؤلؤة به وعطل حدود اهللا فلم حيد املغرية بن شعبة نبـي  وكان يعطـي أزواج ال,ّ
 وكان يعطي عائشة وحفصة يف كل سنة عرشة آالف , من بيت املال أكثر مما ينبغيص
 ). وكان قليل املعرفة يف األحكام,َّ وغري حكم اهللا يف املنفيني.درهم

 ومل يـذكر هـذا أحـد مـن ,أن هذا من الكذب الذي ال يسرتيب فيه عامل :واجلواب
ً بكــر مل يكتـب فــدكا قـط ألحــد وأبـو.ُ وال يعـرف لــه إسـناد,أهـل العلـم باحلــديث  ال :ََ

  . وال دعت فاطمة عىل عمر,لفاطمة وال غريها
ّ وهو أعظم مما فعله ابن ملجـم بعـيل ,اوما فعله أبو لؤلؤة كرامة يف حق عمر 

ٌ فإن أبا لؤلؤة كـافر قتـل عمـر كـام يقتـل الكـافر . بها وما فعله قتلة احلسني ,ا
ً فإن قتيل الكافر أعظـم درجـة ;ن يقتله مسلم وهذه الشهادة أعظم من شهادة م.املؤمن

 بمـدة خالفـة أيب بكـر , وقتل أيب لؤلؤة لعمر كان بعد مـوت فاطمـة,من قتيل املسلمني
 .ُ فمن أين يعرف أن قتله كان بسبب دعاء حصل يف تلك املدة,وعمر إال ستة أشهر

َوالداعي إذا دعا عىل مسلم بأن يقتله كافر  كـام كـان , كان ذلـك دعـاء لـه ال عليـه,َ
 لـو أمتعتنـا : فيقولون.يغفر اهللا لفالن{ : كقوله, يدعو ألصحابه بنحو ذلكصالنبي 

 .ُ وكان إذا دعا ألحد بذلك استشهد)١(}به
ِّولو قال قائل أن عليا ظلم أهل صـفني واخلـوارج حتـى دعـوا عليـه بـام فعلـه ابـن 

 إن آل سفيان بـن حـرب : وكذلك لو قال. مل يكن هذا أبعد عن املعقول من هذا,ملجم
 .ُدعوا عىل احلسني بام فعل به

 ).ّ حدود اهللا فلم حيد املغرية بن شعبة− أي عمر −ّوعطل ( :وأما القول
ّ وأن البينـة إذا مل . أن مجـاهري العلـامء عـىل مـا فعلـه عمـر يف قـصة املغـرية:فاجلواب

                                                 
 ).١٨٠٢(, ومسلم برقم )٤١٩٦(ري برقم  رواه البخا)١(
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 ٧١٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ وقد تقدم .ومن قال بالقول اآلخر مل ينازع يف أن هذه مسألة اجتهاد.ودّتكمل حد الشه
 فـإذا كـان .أن ما يرد عىل عيل بتعطيل إقامة القصاص واحلدود عـىل قتلـة عـثامن أعظـم

ًالقادح يف عيل مبطال  . فالقادح يف عمر أوىل بالبطالن,ّ
 وكان يعطـي . من بيت املال أكثر مما ينبغيصوكان يعطي أزواج النبي ( :وقوله

 ).عائشة وحفصة من املال يف كل سنة عرشة آالف درهم
 كام نقص عبـد اهللا بـن , أما حفصة فكان ينقصها من العطاء لكوهنا ابنته:فاجلواب

 وهـو . وهنيه نفسه عن اهلوى, وخوفه مقام ربه, وهذا من كامل احتياطه يف العدل.عمر
 أعظــم ممــا يعطــي صالنبــي  فيعطــي أزواج ,كــان يــرى التفــضيل يف العطــاء بالفــضل

 كام كان يعطي بنـي هاشـم مـن آل أيب طالـب وآل العبـاس أكثـر ممـا ,غريهن من النساء
ً فإذا فضل شخصا كـان ألجـل اتـصاله برسـول اهللا .يعطي من عداهم من سائر القبائل ّ

 وإنـام ,ليس أحد أحق هبذا املـال مـن أحـد «: وكان يقول. أو لسابقته واستحقاقه,ص
 فـام كـان .» والرجـل وحاجتـه, والرجل وسـابقته, والرجل وبالؤه,اؤههو الرجل وغن

 بـل كـان يـنقص ابنـه وابنتـه ,ُيعطي من يتهم عـىل إعطائـه بمحابـاة يف صـداقة أو قرابـة
ِّ ويفـضل ,ِّ وإنام كان يفضل باألسباب الدينية املحـضة,ونحومها عن نظرائهم يف العطاء

 .مهمِّ عىل مجيع البيوتات ويقدصأهل بيت النبي 
ُ فــإن قــدح فيــه .ّوهــذه الــسرية مل يــرسها بعــده مثلــه ال عــثامن وال عــيل وال غريمهــا

 بـل ,صُ فليقدح فيه بتفضيل رجال أهل بيـت رسـول اهللا ,صبتفضيل أزواج النبي 
 .وتقديمهم عىل غريهم
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 ٧١٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

  
  ن رضي اهللا عنهن رضي اهللا عنهشبهات حول عثمان بن عفاشبهات حول عثمان بن عفا

 

 إىل ذكــر بعــض ً نعــرج قلــيال,اقبــل الــرشوع يف رد الــشبهات حــول عــثامن 
 :فضائله
 وال : وقد قال العلـامء,ص تزوج ببنتني من بنات رسول اهللا :الفضيلة األوىل •

 . ولذلك سمي بذي النورين,يعرف أحد تزوج ببنتي نبي غريه
 وأحـد العـرشة , وأول املهـاجرين, أنه مـن الـسابقني األولـني:الفضيلة الثانية •

 وأحـد ,ٍ وهـو عـنهم راضص رسـول اهللا  وأحد الستة الذين تويف,املشهود هلم باجلنة
 .الصحابة الذين مجعوا القرآن

 .ً مائة حديث وستة وأربعني حديثاص روى عن رسول اهللا :الفضيلة الثالثة •
 ,ص أمــه أروى بنــت كريــز بــن ربيعــة كانــت عمــة النبــي :الفــضيلة الرابعــة •

 .وبذلك نال فضل القربة إىل رسول اهللا كام نال فضل الصهر والصحبة
ًأول النـاس إسـالما بعـد أيب بكـر وعـيل ( : قال ابن إسحاق:ضيلة اخلامسةالف •

 .)١()وزيد بن حارثة
 ولـذا قـال , أول من هاجر مـن املـسلمني إىل احلبـشة بأهلـه:الفضيلة السادسة •

 .)٢(}إن عثامن ألول من هاجر إىل اهللا بأهله بعد لوط{ :^عنه رسول اهللا 
 كـام ,× شهد له رسول اهللا أنه كان أشبه الناس بـإبراهيم :الفضيلة السابعة •

                                                 
 ).١/٢٥٠( السرية النبوية البن هشام )١(
 ).١٤٣)(١/٩٠(, والطرباين يف املعجم الكبري )١٣١١( رواه ابن أيب عاصم يف السنة )٢(
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 ٧١٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إن : ابنتـه أم كلثـوم قـال هلـاصملـا زوج النبـي { : حيث قالـت,لجاء عن عائشة 
 وجـاء عـن ابـن عمـر أن رسـول اهللا )١(}بعلك أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك حممد

  .)٢(}إنا نشبه عثامن بأبينا إبراهيم{ : قالص
 فقد أخرج الـشيخان عـن عائـشة , أن رسول اهللا أشاد بحيائه:الفضيلة الثامنة •
أال أستحيي من رجل تـستحي { : مجع ثيابه حني دخل عثامن وقالصأن النبي  ل

 .)٣(}منه املالئكة
 من ذلك ما ذكره , أن رسول اهللا برشه باجلنة يف أكثر من مرة:الفضيلة التاسعة •

 :ورص أرشف عىل الناس فقالأن عثامن حني ح{البخاري عن أيب عبد الرمحن السلمي 
 ص ألـستم تعلمـون أن رسـول اهللا !ص وال أنشد إال أصـحاب النبـي !أنشدكم باهللا

 ص ألـستم تعلمـون أن رسـول اهللا ? من جهز جيش العرسة فله اجلنـة فجهـزهتم:قال
 ومـا ذكـره الرتمـذي .)٤(} فصدقوه بام قـال, فحفرهتا? من حفر بئر رومة فله اجلنة:قال

 , وهو حيث عىل جيش العـرسةصشهدت النبي { :د الرمحن بن خباب أنه قالعن عب
 ثـم , يا رسول اهللا عيل مائة بعـري بأحالسـها وأقتاهبـا يف سـبيل اهللا:فقال عثامن بن عفان

 , يا رسول عيل مائتا بعري بأحالسها وأقتاهبا يف سـبيل اهللا:حض عىل اجليش فقال عثامن
 رسول اهللا عيل ثالثامئة بعـري بأحالسـها وأقتاهبـا يف  يا:ثم حض عىل اجليش فقال عثامن

 .)٥(}ما عىل عثامن ما عمل بعد هذه يشء «: وهو يقولص فنزل رسول اهللا ,سبيل اهللا
                                                 

, واهلنـدي يف كنـز )١٢٦ص(, وأورده الـسيوطي تـاريخ اخللفـاء )٥/١٣٤( أخرجه ابن عدي يف الكامل )١(
 ).٣٢٨٢٣(العامل 

 ).٣/١٧٤(, والعقييل يف الضعفاء )٥/١٣٢( أخرجه ابن عدي يف الكامل )٢(
 . سبق خترجيه)٣(
 . صحيح البخاري)٤(
 ).٣٧٠٠( جامع الرتمذي برقم )٥(
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 ٧١٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , خصه بالسفارة إىل قريش يوم احلديبيـةص أن رسول اهللا :الفضيلة العارشة •
 فقـد أخـرج ,عـثامنً نفـسه نائبـا يف البيعـة عـن صوملا حرضت بيعـة الرضـوان جعـل 

 ببيعة الرضوان كان عثامن بن عفان صملا أمر رسول اهللا { :الرتمذي عن أنس أنه قال
 إن عـثامن بـن :ص فقـال النبـي , فبـايع النـاس, إىل أهـل مكـةصرسول رسـول اهللا 

 فكانـت يـد , فـرضب بإحـدى يديـه عـىل األخـرى,عفان يف حاجة اهللا وحاجـة رسـوله
 .)١(}ن أيدهيم ألنفسهمً لعثامن خريا مصرسول اهللا 

 فقـد ,ُ شـهد لـه أنـه يقتـل مظلومـاص أن رسـول اهللا :الفضيلة احلادية عرشة •
ُ يقتل فيهـا هـذا : فتنة فقالصذكر رسول اهللا { :أخرج الرتمذي عن ابن عمر أنه قال

ً وأخرج الرتمذي أيضا واحلاكم وصححه وابن ماجه عـن مـرة بـن .)٢(}ًمظلوما لعثامن
 : فمر رجل مقنع يف ثوب فقـال, يذكر فتنة يقرهباصسمعت رسول اهللا { :كعب قال

 فأقبلـت إليـه بـوجهي , فـإذا هـو عـثامن بـن عفـان, فقمـت إليـه,هذا يومئذ عىل اهلـدى
 وأكد رسول اهللا أن من سـيخرجون عليـه .)٣(} نعم):أي رسول اهللا( قال ? هذا:فقلت

 ل فقد أخرج الرتمذي واحلاكم عن عائـشة , تظاهروا باإلسالمليسوا مسلمني وإن
 فـإن أرادك املنـافقون عـىل ,ً إنه لعل اهللا يقمصك قميـصا!يا عثامن{ : قالصأن النبي 

 .)٤(}خلعه فال ختلعه حتى تلقاين
 أنه قام بتوسعة املسجد بعد أن اشرتى املنـازل املحيطـة :الفضيلة الثانية عرشة •

 . كام زاد يف مسجد املدينة ووسعه وبناه باحلجارة املنقوشة,به وضمها إليه

                                                 
 ).٣٧٠٢( جامع الرتمذي برقم )١(
 ).٣٧٠٨( جامع الرتمذي برقم )٢(
 ).١١١(, سنن ابن ماجه برقم )٣٧٠٤( جامع الرتمذي برقم )٣(
 ).٢٥٢٠٣(, مسند أمحد برقم )٣٧٠٥(لرتمذي برقم  جامع ا)٤(
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 ٧١٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بعـد أن ,ً أن املسلمني مل يعرفوا الغزو بحرا إال يف عهده:الفضيلة الثالثة عرشة •
 وفتحـت يف عهـده بعـض جـزر ,ني يف مرص والشامٍأقيم أول أسطول إسالمي للمسلم

 وقـد دعـا رسـول اهللا ألول جـيش ,البحر املتوسط التي كانت تـتحكم يف جتـارة البحـر
 ألنـه صـاحب الفـضل يف ; وبالطبع شمل الدعاء من أرسل هـذا اجلـيش,يركب البحر

  .إرساله
 أن األمــوال قــد كثــرت يف عــرصه بــسبب الفتوحــات :الفــضيلة الرابعــة عــرش •

 وبـالد كثـرية مـن أرض خراسـان , مثل قـربص وإصـطخر وفـسا,سالمية الشاسعةاإل
 , وأدر األرزاق, واحلبـشة حتـى اختـذ للـامل اخلـزائن,وطوس ورسخس ومـرو وبيهـق

 . يف كل بدرة أربعة آالف أوقية)رصة(وصار يأمر للرجل بامئة ألف بدرة 
ّرغم كـل هـذا مل يـسلم مـن الطـاعنني الـذين حـاولوا أن يـشوهوا ح قيقـة التـاريخ َ

 .بالطعن يف هذا الصحايب اجلليل ونحن نورد شبهاهتم ونرد عليها
  :ّاالدعاء بأن الصحابة أمجعوا عىل قتل عثامن

 كيف يقتل خليفة املـسلمني سـيدنا عـثامن :وإذا ما سألت أحدهم( :يقول الطاعن
ه ذو النورين فسيجيبك بأن املـرصيني وهـم كفـرة جـاؤوا وقتلـوه وينهـي املوضـوع كلـ

 ولكن عندما وجدت الفرصة للبحث وقراءة التاريخ وجدت أن قتلة عـثامن ,بجملتني
بالدرجــة األوىل هــم الــصحابة أنفــسهم ويف مقــدمتهم أم املــؤمنني عائــشة التــي كانــت 

 .»ًاقتلـوا نعـثال فقـد كفـر «:تنادي بقتله وإباحة دمه عىل رؤوس األشهاد فكانت تقـول
يب بكـر وغـريهم مـن مـشاهري الـصحابة وقـد كذلك نجـد طلحـة والـزبري وحممـد بـن أ

ــاء ليجــربوه عــىل االســتقالة ــوه مــن رشب امل  وحيــدثنا املؤرخــون أن ,حــارصوه ومنع
بـدون » حـش كوكـب «الصحابة هم الذين منعوا دفن جثته يف مقابر املسلمني فدفن يف

ً كيــف يقــال أنــه قتــل مظلومــا وأن الــذين قتلــوه ليــسوا , ســبحان اهللا,غــسل وال كفــن
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 ٧١٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ فأمـا أن يكـون عـثامن , وهذه القضية هي األخـرى كقـضية فاطمـة وأيب بكـر,مسلمني
ًمظلوما وعند ذلك نحكم عىل الصحابة الذين قتلوه أو شاركوا قتله بأهنم قتلة جمرمون 
ًألهنم قتلوا خليفة املسلمني ظلام وعدوانا وتتبعوا جنازته حيصبوهنا باحلجـارة وأهـانوه  ً

ًحيا وميتا أو أن هؤالء الص حابة اسـتباحوا قتـل عـثامن ملـا اقرتفـه مـن أفعـال تتنـاىف مـع ً
ّ وليس هناك احتامل وسط إال إذا كذبنا التاريخ ,اإلسالم كام جاء ذلك يف كتب التاريخ

ويف كـال االحتاملـني » !!» «بأن املرصيني وهم كفرة هـم الـذين قتلـوه «وأخذنا بالتمويه
ّ فإما أن يكـون عـثامن غـري عـادل ,ستثناءٌنفي قاطع ملقولة عدالة الصحابة أمجعني دون ا

 وتبقـى .ّ وكلهم من الصحابة وبذلك نبطل دعوى عـدالتهم,أو يكون قتلته غري عدول
 ).دعوى شيعة أهل البيت القائلني بعدالة البعض منهم دون اآلخر

  :ًأقول ردا عىل أكاذيبه
فهـذا ممـا ال  )أن قتلة عثامن بالدرجـة األوىل هـم الـصحابة أنفـسهم( :ّ أما قوله−١

 ومل , فالصحابة رضوان اهللا عليهم مل يشاركوا يف قتـل عـثامن,يشك عاقل يف كذبه ورده
 بل عىل العكس من ذلك فإهنم مانعوا عنه ووقفـوا بجانبـه ولكنـه ,ًيرضوا بذلك أصال

ً وألنـه كـان يعلـم أنـه سـيقتل مظلومـا كـام , خيش الفتنة فمنعهم من الـدفاع عنـها
يقتــل فيهــا هــذا { : ذكــر الفتنــة فقــالابــد اهللا بــن عمــر  فعــن عصأعلمــه النبــي 

 .ا عثامن : يعني}ًمظلوما
 ثـم جـاء ...{وأخرج البخاري يف صحيحه عن أيب موسى األشعري يف جزء منـه 

 فـإذا , ائذن لـه وبـرشه باجلنـة عـىل بلـوى ستـصيبه: فسكت هنيهة ثم قال,آخر يستأذن
 .)١(}ن عفانعثامن ب

                                                 
 ).٣٦٩٥( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٧١٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فهذا , لقد شارك خيار الصحابة يف الدفاع عن عثامن وأعلنوا غضبهم لقتله:أقول
ًليـا رافعـا رأيـت ع «:عيل يرفع يديـه يـدعو عـىل القتلـة فعـن عبـد الـرمحن بـن لـيىل قـال ً

 .» اللهم إين أبرأ إليك من دم عثامن:حضينه يقول
 فمرت سفينة مرفـوع ,كنا مع عيل عىل شاطئ الفرات «:وعن عمرية بن سعد قال

 ]٢٤:الـرمحن[ & Q: * i h g f e d c يقـول اهللا : فقـال عـيل,رشاعها
 .)١(»ماألت عىل قتلهوالذي أنشأها يف بحر من بحاره ما قتلت عثامن وال 

 ,َّ إن معـي مخـسامئة ذراع:أن عليـا أرسـل إىل عـثامن «اوعن جابر بن عبـد اهللا 
ّ فإنك حتدث شيئا يستحل به دمك,فأذن يل فأمنعك من القوم  جزيـت : قال أي عـثامن.ً

 .)٢(» ما أحب أن هيراق دم يف سببي,ًخريا
 عـثامن فعـن حممـد بـن وحتى أوالد عيل وأوالد الـصحابة شـاركوا يف الـدفاع عـن

انطلـق احلـسن واحلـسني وابـن عمـر وابـن الـزبري ومـروان كلهـم شـاكي  «:سريين قال
 اعزم علـيكم ملـا رجعـتم فوضـعتم أسـلحتكم : فقال عثامن,السالح حتى دخلوا الدار

 .)٣(»ولزمتم بيوتكم
 فأخرج من الدار أمـامي أربعـة ,شهدت مقتل عثامن «:وعن كنانة موىل صفية قال

 احلـسن بـن :ا كانوا يدرأون عن عثامن , حممولني,ن قريش ملطخني بالدممن شبا
 .)٤(» ومروان بن حكم, وحممد بن حاطب, وعبد اهللا بن الزبري,عيل

ًأن أبا قتادة األنصاري ورجال آخر معه مـن األنـصار  «وعن سلمة بن عبد الرمحن
                                                 

 ).٢/٢٧٦( تاريخ املدينة )١(
 ).٤٠٣ص( تاريخ دمشق )٢(
 ).١٧٤ص( تاريخ خليفة اخلياط )٣(
 ).٣/١٠٦٤( االستيعاب )٤(
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 ٧١٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

مع من تكون إن ظهر  :دخال عىل عثامن وهو حمصور فاستأذن يف احلج فأذن هلام ثم قاال
 أرأيـت إن أصـابك هـؤالء القـوم وكانـت : قـاال. علـيكم باجلامعـة: قـال?هؤالء القوم
 فخرجنا من عنده فلـام بلغنـا بـاب : قال. الزموا اجلامعة حيث كانت: قال.اجلامعة فيهم

 فلـام دخـل , فرجعنـا عـىل أثـر احلـسن لننظـر مـا يريـد,ًالدار لقينا احلسن بن عيل داخال
 يـا ابـن : فقال له عثامن. فمرين بام شئت, يا أمري املؤمنني إنا طوع يدك:يه قالاحلسن عل

 .)١(»أخي ارجع فاجلس يف بيتك حتى يأيت اهللا بأمره فال حاجة يل يف هراقة الدماء
قلـت لعـثامن يـوم  «:وأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف عـن عبـد اهللا بـن الـزبري قـال

 : قـال, واهللا قتـاهلم حلـالل,د نـرص اهللا بأقـل منـه فإن معك من ق, اخرج فقاتلهم:الدار
 .)٢(»فأبى

 ال واهللا ال : فقـال عـثامن,لقد أحـل اهللا لـك قتـاهلم «:ويف رواية أخرى البن الزبري
 .)٣(»ًأقاتلهم أبدا

وقد لبس ابن عمر درعه مرتني يوم الدار وتقلد سيفه حتـى عـزم عليـه عـثامن أن (
 .)٤()خيرج خمافة أن يقتل
 اليــوم طــاب الــرضب :قلــت لعــثامن «: قــالااط عــن أيب هريــرة وروي اخليــ

 .)٥(» اعزم عليك لتخرجن: قال,معك
 هذه :جاء زيد بن ثابت إىل عثامن فقال «:وأخرج ابن أيب شيبة عن ابن سريين قال

                                                 
 ).٧٥٣(رقم ) ٤٦٥−١/٤٦٤( الفضائل ألمحد )١(
 ).٦٨٢−١/٦٨١( مصنف ابن أيب شيبة )٢(
 ).٣/٧٠( طبقات ابن سعد )٣(
 ).٣٩/٣٩٣( تاريخ دمشق )٤(
 ).٣٨ص( تاريخ خليفة اخلياط )٥(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٧٢٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(» أما قتال فال: قال, إن شئت أن نكون أنصار اهللا مرتني: قالوا,األنصار بالباب
واهللا لـو أن  «: سـمعت سـعيد بـن زيـد يقـول: قال−ثقة− وعن قيس بن أيب حازم

ّأحدا انقض فيام فعلتم يف ابن عفان كان حمقوقا أن ينقض ًّ ً«)٢(. 
 فركب إليه أبـو مـسعود ,سمعنا بوجع حذيفة «:وعن خالد بن الربيع العبيس قال

 مل  اللهم إين: فقال, ثم ذكر قتل عثامن: قال, يف نفر أنا فيهم إىل املدائنااألنصاري 
 .)٣(» ومل أرض, ومل أقتل,أشهد

 أنه لقي حذيفة فذكر له أمري املؤمنني عـثامن −له صحبة−وعن جندب بن عبد اهللا 
 ? فـأين قـاتلوه: قلـت, يف اجلنـة: قـال? قلـت فـأين هـو: قال!أما أهنم سيقتلونه «:فقال
 .)٤(» يف النار:قال

ّن أخـر مـن الـسامء إىل أل «:وروى ابن كثري يف البدايـة والنهايـة عـن أيب بكـرة قـال
َاألرض أحب إيل من أن أرشك يف قتل عثامن َّ َّ«)٥(. 

إن قتـل عـثامن  «:ا قال أبو موسـى األشـعري −ثقة−وعن ابن عثامن النهدي 
ً لو كان هدى احتلبت به األمة لبناا ً ولكنه كان ضالال فاحتلبت به دما,ً ً«)٦(. 

ّمـا رسين أين  «:ال قـا عـن ابـن مـسعود −تـابعي ثقـة−وعن كلثوم بـن عـامر 
 .)٧(»ًرميت عثامن بسهم أصاب أم أخطأ وأن يل مثل أحد ذهبا

                                                 
 ).٢/٣٣٣(, السنة للخالل )٣٧٠٨٢( مصنف ابن أيب شيبة )١(
 ).٣٨٦٧( أخرجه البخاري برقم )٢(
 ).٣٩/٤٧٩( تاريخ دمشق )٣(
 ).٣٩/٣٨٢( تاريخ دمشق )٤(
 ).٧/١٩٤( البداية والنهاية )٥(
 ).٤/١٢٤٥(دينة  تاريخ امل)٦(
 ).٣/٣٥٥(, تاريخ دمشق )٨٨٣٨) (٩/١٦٩(, معجم الطرباين الكبري )٣٢٠٥٨( مصنف ابن أيب شيبة )٧(
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 ٧٢١  بهات طال حوهلا اجلدلش

بعثنـي أسـامة إىل  «:وروى ابن شبة بإسناد إىل ريطـة مـوالة أسـامة بـن زيـد قالـت
 فإن أحببـت نقبنـا لـك الـدار وخرجـت حتـى تلحـق بمأمنـك يقاتـل مـن :عثامن يقول

 .)١(»أطاعك من عصاك
إن  «:ً النعامن شهد بدرا قـال لعـثامن وهـو حمـصوروأخرج البخاري عن حارثة بن

 .)٢(»شئت أن نقاتل دونك
ال تقتلـوا  «: قـالاوأخرج أمحد يف فـضائل الـصحابة عـن عبـد اهللا بـن سـالم 

ًعثامن فإنكم إن فعلتم مل تصلوا مجيعا أبدا ً ُّ«)٣(. 
إن اإلســالم كــان يف  «:وروى ابــن عــساكر يف تارخيــه أن ســمرة بــن اجلنــدب قــال

 , وأهنـم رشطـوا رشطـة, وإهنـم ثلمـوا يف اإلسـالم ثلمـة بقـتلهم عـثامن,صنيحصن ح
ــة ــوم القيام ــتهم إىل ي ــسدوا ثلم ــن ي ــة ,ّوإهنــم ل ــيهم اخلالف ــت ف ــة كان  وإن أهــل املدين

 .)٤(»فأخرجوها ومل تعد فيهم
لقيت ابن عبـاس وكـان خليفـة عـثامن  «:وعن نافع موىل ابن عمر أن ابن عمر قال

 واهللا إنه ملـن الـذين يـأمرون :ّ فعظم أمره وقال,ل فأخربته بقتلهعىل موسم احلج عام قت
ُ فتمنيت أن أكون قتلت يومئذ,بالقسط ّ َ«)٥(. 

 نعلـم اوبعد هذا الرسد ملوقف الصحابة العظيم مـن مقتـل عـثامن بـن عفـان 
ً ونعلـم أيـضا األمانـة التـي ,ًجيدا أهنم مل يشاركوا ومل يرضوا بقتل هذا الصحايب اجلليل

                                                 
 ).٣/١٢١١( تاريخ املدينة )١(
 ).٣٩/٣٩٧(, تاريخ دمشق /)١/٧٦( التاريخ الصغري )٢(
 ).١/٤٧٤( فضائل الصحابة )٣(
 ).٣٩/٤٨٣( تاريخ دمشق )٤(
 ).٣٩/٢١٩( املصدر السابق )٥(
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 ٧٢٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

هبا هذا الطاعن املفرتي عندما ادعى أنـه درس التـاريخ واكتـشف أن قتلـة عـثامن يتمتع 
 . أال لعنة اهللا عىل الكاذبني: فأقول! هكذا,هم الصحابة الكرام يف الدرجة األوىل

وحتى ال يكون هلذا الـدعي أي حجـة أسـوق بعـض روايـات الـشيعة التـي تثبـت 
 بطالب وابنيه احلـسن واحلـسني دفاع الصحابة عن عثامن يف مقدمتهم عيل بن أيب 

ً فلام بلغ عليا أهنـم يريـدون (... :حيث يقول املسعودي الشيعي يف كتابه مروج الذهب
 وأمــرهم أن ,قتلـه بعـث بابنيــه احلـسن واحلـسني مــع مواليـه بالـسالح إىل بابــه لنـرصته

الصحابة  وأكثر أبناء ,ً وبعث طلحة ابنه حممدا, وبعث الزبري ابنه عبد اهللا,يمنعوه منهم
 .)١()ّ فصدوهم عن الدار,أرسلهم آباؤهم اقتداء بمن ذكرنا

 وقــام بالكوفــة نفــر حيرضــون (... :ويقــول ابــن أيب احلديــد يف رشح هنــج البالغــة
النــاس عــىل نــرص عــثامن وأعانــه أهــل املدينــة مــنهم عقبــة بــن عمــر وعبــد بــن أيب أوىف 

رسوق واألسـود ورشيـح  ومن التابعني مـ, وكل هؤالء من الصحابة,وحنظلة الكاتب
 , وقام بالبرصة عمران بـن حـصني وأنـس بـن مالـك وغريمهـا مـن الـصحابة,وغريهم

 وقـام بالـشام ومـرص مجاعـة مـن ,ومن التابعني كعب بن شور وهرم بن حيان وغريمها
 يـا :ّ وخرج عثامن يوم اجلمعة فصىل بالنـاس وقـام عـىل املنـرب فقـال,الصحابة والتابعني

 صواهللا إن أهــل املدينــة يعلمــون أنكــم ملعونــون عــىل لــسان حممــد  فــ,هــؤالء اهللا اهللا
 . نعـم أنـا أعلـم ذلـك: فقـال, فقام حممد بن سـلمة األنـصاري,فاحموا اخلطأ بالصواب
 وثار القوم فحصبوا , وقام زيد بن ثابت فأقعده قترية بن وهب,فأقعده حكيم بن جبلة

 ,ًع عن املنرب مغشيا عليـه وحصبوا عثامن حتى رص,الناس حتى أخرجوهم من املسجد
ــة مــع عــثامن مــنهم ســعد بــن أيب وقــاص    ,فأدخــل داره واســتقل نفــر مــن أهــل املدين

                                                 
 ).٣٤٥−٢/٣٤٤( مروج الذهب )١(
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 ٧٢٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فأرسـل إلـيهم عـثامن عزمـت , وأبـو هريـرة, وزيـد بـن ثابـت!×ّواحلسن بـن عـيل 
 .)١()عليكم أن تنرصفوا فانرصفوا

أتبـاع عبـد  , أما الذين خرجوا عىل عثامن وتآلبوا عليه وقتلوه فهم عىل قسمني−٢
ّ فتنقل يف احلجاز والبرصة والكوفة ثم ,اهللا بن سبأ اليهودي الذي حاول إضالل الناس

 وادعـى أن الـويص بعـد ,ُ ثم أتى مرص فأقام هبا ووضـع هلـم الرجعـة,الشام فطرد منها
 ثـم بـث دعاتـه وكاتـب مـن , فافتتن به برش كثري من أهـل مـرص,ّ هو عيلصالرسول 

َاستفسد من األمصار  ُِ  وهـم القـسم الثـاين مـن ,وكـاتبوه واتفقـوا بالـرس عـىل مـا أرادواْ
ُالذين متالئوا عىل عثامن وهم األعـراب وأوبـاش العـرب وأصـوهلم مـن أهـل الـردة يف  ُ ُ

ّ وها هو عيل يقول لطلحة والزبري عنـدما اشـرتطا إقامـة احلـدود يف قـاتيل ,زمن أيب بكر
لكني كيف أصنع بقوم يملكوننا وال  و, إين لست أجهل ما تعلمون,يا إخوتاه «:عثامن

 .)٢(».. وثابت إليهم أعرابكم, هاهم هؤالء قد ثارت معهم عبدانكم!نملكهم
وارتـد قـوم ( :ّوهذا ما يقره إمـام اإلماميـة االثنـي عـرشية النـوبختي حيـث يقـول

 وقـد كـان ادعـى النبـوة يف ,ّ ودعت بنـو حنيفـة إىل نبـوة مـسيلمة,فرجعوا عن اإلسالم
 فبعث أبو بكر إلـيهم اخليـول عليهـا خالـد بـن الوليـد بـن املغـرية صاهللا حياة رسول 

املخزومي فقاتلهم وقتـل مـسيلمة وقتـل مـن قتـل ورجـع مـن رجـع مـنهم إىل أيب بكـر 
ً ومل يزل هؤالء مجيعا عىل أمـر واحـد حتـى نقمـوا عـىل عـثامن أمـورا ,فسموا أهل الردة ً

 .)٣()ًيته وقليال من غريهم حتى قتلأحدثها وصاروا بني خاذل وقاتل إال خاصة أهل ب
وكــان الــذي يتــزعم احلملــة عــىل عــثامن هــم الــذين جــاؤوا مــن مــرص ويرتأســهم 

                                                 
 ).٢/١٤١( رشح هنج البالغة )١(
 ).٢/٧٠٢( تاريخ األمم وامللوك )٢(
 ).٤ص( فرق الشيعة للنوبختي )٣(
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 ٧٢٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ولكن هذا الطاعن ينكر ذلـك ألنـه ,ُالغافقي بن حرب العكبي الذين عرفوا باملرصيني
 ولكـن كتــب التــاريخ وغريهــا جتمـع عــىل أن قتلــة عــثامن هــم !كـام يــدعي قــرأ التــاريخ

 , ومـروج الـذهب, والتمهيـد والبيـان, وابـن األثـري, راجـع تـاريخ الطـربي,ّاملرصيون
 , ورشح هنـــج البالغـــة البـــن أيب احلديـــد, وطبقـــات ابـــن ســـعد,والبدايـــة والنهايـــة

 . والفتوح البن األعثم, والتاريخ اإلسالمي,واالستيعاب البن عبد الرب
  ? أي تاريخ قرأ هذا الطاعن:ّوبعد ذلك أتساءل والقراء

ويف مقدمتهم أم املؤمنني (ّ يدعي أن يف مقدمة قتلة عثامن أم املؤمنني عائشة  ثم−٣
اقتلـوا  «:عائشة التي كانت تنادي بقتله وإباحة دمه عىل رؤوس األشهاد فكانت تقـول

 إىل الطـربي وابـن األثـري والعقـد الفريـد :ثم يعزو هذا القول باهلـامش» ًنعثال فقد كفر
  .ولسان العرب وتاج العروس

  :أقولف
ُ هذه الرواية التي تزعم أن عائشة قالت ذلك مدارها عىل نرص بن مـزاحم قـال −أ

 .)١()كان يذهب إىل التشيع ويف حديثه اضطراب وخطأ كثري( :فيه العقييل
 وقـال أبـو ,ً كـان كـذابا: وقـال أبـو خيثمـة. تركـوه,رافـيض جلـد( :وقال الـذهبي

 .)٢()ضعيف : وقال الدارقطني, مرتوك, واهي احلديث:حاتم
ًكان نرص زائغا عن احلق مائال( :وقال اجلوزجاين  نرص بن : وقال صالح بن حممد,ً

 : وقال احلافظ أيب الفـتح حممـد بـن احلـسني,مزاحم روى عن الضعفاء أحاديث مناكري
 .)٣()نرص بن مزاحم غال يف مذهبه

                                                 
 ).٤/٣٠٠( ضعفاء العقييل )١(
 ).٤/٢٥٣( ميزان االعتدال )٢(
 ).١٣/٢٨٢( تاريخ بغداد )٣(
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 ٧٢٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

تهــا وعــىل ذلــك فهــذه الروايــة ال يعــول عليهــا وال يلتفــت إليهــا إضــافة إىل خمالف
  .للروايات الصحيحة الناقضة هلا

 الروايات الصحيحة الثابتة تظهر أن عائـشة تأملـت ملقتـل عـثامن ودعـت عـىل −ب
تركتمـوه كـالثوب النقـي مـن  «: قالـت عائـشة: قـال−تابعي ثقة− فعن مرسوق ,قاتليه
 هـذا عملـك : فقلـت: قـال مـرسوق, ثم قربتمـوه تذبحونـه كـام يـذبح الكـبش,الدنس

 والذي آمن به املؤمنون وكفـر : فقالت عائشة,اس تأمرينهم باخلروج عليهكتبت إىل الن
 : قـال األعمـش.به الكافرون ما كتبت إليهم بسواد يف بياض حتى جلست جمليس هـذا

 .)١(»فكانوا يرون أنه كتب عىل لساهنا
ليتنـي  «:وأخرج أمحد يف فضائله عن عائـشة أهنـا كانـت تقـول أي يف مقتـل عـثامن

 فأما الذي كان من شأن عثامن فواهللا ما أحببـت أن ينتهـك مـن عـثامن ,ًسياًكنت نسيا من
 .)٢(»أمر قط إال انتهك مني مثله حتى لو أحببت قتله قتلت

َّوروى ابن شبة عن طلق بن حشان قـال فـيم قتـل أمـري املـؤمنني  «: قلـت لعائـشة:ُ
 .)٣(» لعن اهللا قتلته,ً قتل مظلوما: قالت?عثامن

كنــا مــع ابــن حنيفــة يف  «:ائل عــن ســامل بــن أيب اجلعــد قــالوأخــرج أمحــد يف الفــض
ًالشعب فسمع رجال ينتقص وعنده ابن عباس  هـل سـمعت أمـري ! يا بن عباس: فقال,ِّ

 اذهب فـانظر مـا :املؤمنني عشية سمع الضجة من قبل املربد فبعث فالن بن فالن فقال
 :ّ فقـال عـيل.ِّمنـون هذه عائشة تلعن قتلـة عـثامن والنـاس يؤ: فجاء فقال?هذا الصوت

 اللهم العـن قتلـة عـثامن , اللهم العن قتلة عثامن,وأنا ألعن قتلة عثامن يف السهل واجلبل
                                                 

 ).٧/١٩٥(, البداية والنهاية )٣/٨٢( سعد , الطبقات الكربى البن)٣٢٠٥١( مصنف ابن أيب شيبة )١(
 ).١/٤٦٢( فضائل الصحابة )٢(
 ).٢/٢٧٩(و ) ٢/٢٦٥( تاريخ املدينة )٣(
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 ٧٢٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

َّ أما يف ويف ابن عبـاس شـاهدا : ثم أقبل ابن احلنيفة عليه وعلينا فقال,يف السهل واجلبل
 .)١(» قد كان هذا: قال! بىل? قلنا?عدل

ئشة خرجت تطالب بدم عثامن فكيف يوفق  املعلوم عند مجيع املؤرخني أن عا−ت
 إال أن هـذا القـول كـذب رصيـح !?»ًاقتلـوا نعـثال فقـد كفـر «:بني موقفها هـذا وقوهلـا

  .عليها
كــذلك نجــد طلحــة والــزبري وحممــد بــن أيب بكــر وغــريهم مــن ( :وأمــا قولــه −٤

  ).وقد حارصوه ومنعوه من رشب املاء ليجربوه عىل االستقالة» !! «مشاهري الصحابة
  :ًوجوابا عىل ذلك أقول

 ; أما أن حممد بن أيب بكر من مشاهري الصحابة فهذا أمر ثابت ال يمكـن إنكـاره−أ
 ألن النبـي ?! إذ صـاحبه مـا يقـرب األربعـة أشـهرصألنه من أكثر املصاحبني للنبـي 

 فيـا لـه مـن صـحايب ?!!!ّ تويف ومل يـتم حممـد بـن أيب بكـر مـن عمـره أربعـة أشـهرص
  ?!?مشهور

 فهذا من املـني ?!ما أن طلحة والزبري قد حارصا عثامن ومنعوه من رشب املاءب أ
 ?ُ وما هو املصدر الذي استقى منه هذا الطاعن كذبه هـذا? فأين النقل الثابت,الفاضح

ّوأنا أحتداه بأن يأيت بمصدر واحد يذكر مثل هذه الرتهات   !ً ولكن بعدا له,ّ
ّطلحة والزبري تأملا لقتـل عـثامن غايـة األمل  الروايات الصحيحة الثابتة تبني أن −ت

 ,بعثنـي الـزبري إىل عـثامن وهـو حمـصور( :بل وحـاوال الـدفاع عنـه فعـن أيب حبيبـة قـال
 , وأبـو هريـرة,ّ وعنـده احلـسن بـن عـيل,فدخلت عليه يف يوم صائف وهو عـىل كـريس

وام وهـو  بعثنـي إليـك الـزبري بـن العـ: فقلـت, وعبـد اهللا بـن الـزبري,وعبد اهللا بن عمـر

                                                 
 ).١/٤٥٥( فضائل الصحابة )١(
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 ٧٢٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فإن شئت دخلـت الـدار ,ّ إين عىل طاعتي مل أبدل ومل أنكث:يقرئك السالم ويقول لك
ّ فإن بني عمرو بـن عـوف وعـدوين أن , وإن شئت أقمت,ًمعك وكنت رجال من القوم

 , اهللا أكـرب: فلـام سـمع الرسـالة قـال. ثم يمـضون عـىل مـا آمـرهم بـه,يصبحوا عىل بايب
ً إن يدخل الـدار ال يكـن إال رجـال :ئه السالم ثم قل له أقر,احلمد هللا الذي عصم أخي

ّ ومكانك أحب إيل,من القوم  فلـام سـمع الرسـالة أبـو ,ّ وعسى اهللا أن يـدفع بـك عنـي,ّ
 : قـال, بـىل: قـالوا?ص أال أخربكم ما سمعت أذناي من رسـول اهللا :هريرة قام فقال

 فـأين املنجـى : فقلنـا, تكـون بعـدي فـتن وأمـور: يقولصأشهد لسمعت رسول اهللا 
 فقـام النـاس . وأشـار إىل عـثامن بـن عفـان, إىل األمـني وحزبـه: قال?منها يا رسول اهللا

 أعزم عىل من كانت يل عليه : فقال عثامن? فأذن لنا يف اجلهاد, قد أمكننا البصائر:فقالوا
 .)١()طاعة أال يقاتل

فإذا طلحة  ,أن عثامن أرشف عىل املسجد( :وروى الدارقطني يف فضائل الصحابة
 نـشدتك بـاهللا هـل تعلـم أن : لبيـك قـال: قـال! يا طلحة: قال,جالس يف رشق املسجد

 قـال , فاشـرتيتها مـن مـايل, من يـشرتي قطعـة يزيـدها يف املـسجد: قالصرسول اهللا 
 نشدتك باهللا هل تعلمني محلـت يف : قال, لبيك: يا طلحة قال: فقال, اللهم نعم:طلحة

 اللهـم ال أعلـم عـثامن : ثم قـال طلحـة, اللهم نعم:طلحة قال ?جيش العرسة عىل مائة
  .)٢()ًإال مظلوما

 , ال خيتلــف اثنــان يف أن طلحــة والــزبري كانــا مــن أوائــل املطــالبني بــدم عــثامن−ج
ــه ــصاص مــن قاتلي ــسبب, ومل خيرجــا,واالقت ــذا ال ــن , إال هل ــا م ــت شــعري إن كان  فلي
 معنى موقفهام ممن يريدون قتـاهلم  واملشاركني يف حصاره فام,املحرضني عىل قتل عثامن

  !?وهم يشاركوهنم يف اجلريمة
                                                 

 ).٣٩/٣٧٣(, تاريخ دمشق )١/٥١١( فضائل الصحابة )١(
 ).٣٤١−٣٩/٣٤٠(, تاريخ دمشق )٤/١٩٧( سنن الدارقطني )٢(
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 ٧٢٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّوحيدثنا املؤرخون أن الصحابة هم الذين منعوا دفن جثته يف مقابر ( :ثم يقول −٥
 : ويف موضـع آخـر يقـول?)!بدون غـسل وال كفـن» حش كوكب « فدفن يف,املسلمني

  ).ض هيوديةوحتقق لدي ما قاله املؤرخون من أنه دفن بحش كوكب وهي أر(
 :واجلواب عىل ذلك

 يريد هذا الطاعن أن يـصور الـصحابة عـىل أهنـم جمموعـة مـن الرعـاع واهلمـج −أ
 بـل ويمنعـون خـرية الـصحابة مـن أن يـدفن مثـل بـاقي ,ًالذين يقتلـون بعـضهم بعـضا

 وأنـا ال أسـتغرب هـذا القـول ألن !! فيضعونه يف قربه دون غسل وال تكفـني,املسلمني
ّقلبه يوما بمحبة صحابة النبي صاحبه مل يشعر    .صً

 أما ادعاؤه بأن الصحابة منعوا دفنه يف مقابر املسلمني فدفن يف حـش كوكـب −ب
ّوهــي أرض هيوديــة فــال يــدل إال عــىل جهلــه املطبــق ألن حــش كوكــب ليــست أرض 

 وقــد اشــرتاه عــثامن مــن , ألن حــش بمعنــى البــستان,ً ومل تكــن كــذلك إطالقــا,هيوديــة
 , وعندما تويف دفن يف بستانه الذي اشـرتاه مـن مالـه−من األنصاروهو رجل −كوكب 

  ?فأي يشء يف ذلك
وحتقق لدي ما قاله املؤرخون من أنه دفن بحـش كوكـب وهـي ( :ًثم يضيف قائال

ّ وملـا اسـتوىل معاويـة بـن أيب ,أرض هيودية ألن املسلمني منعوا دفنه يف بقيـع رسـول اهللا
 وأدخلهـا يف البقيـع ليـدخل (!!!)رض مـن اليهـود سفيان عىل اخلالفة اشرتى تلك األ

بذلك قرب ابن عمه عثامن فيها والذي يزور البقيع حتى اليوم سريى هذه احلقيقة بـأجىل 
 ).ما تكون

  :وأنا أقول
ــة ــة االبتدائي ــو ســألت طفــال يف املرحل ــة :ًل ــود موجــودين يف مدين ــان اليه    هــل ك

ـــدينصرســـول اهللا  ـــاء الراش ـــد اخللف ـــسيجيب? يف عه ـــالطبع ال ف    ,ك باســـرتخاء ب
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 ٧٢٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ومن ثم أجالهم عمر من اجلزيـرة كلهـا فتـاهوا يف , أجالهم عن املدينةصألن النبي 
  ! فسبحان اهللا هذا هبتان عظيم,األرض

ّوباملناسبة أذكر هنـا قـصة طريفـة ذكرهـا بعـض املـؤرخني وهلـا عالقـة ( :ثم يقول
 جـاءت عائـشة :نهج البالغـة قال ابن أيب احلديد املعتزيل يف رشحه لـ.بموضوع اإلرث

وحفصة ودخلتا عىل عثامن أيام خالفته وطلبتا منه أن يقسم هلـام إرثهـام مـن رسـول اهللا 
ً وكــان عــثامن متكئــا فاســتوى جالــسا وقــال لعائــشة.ص  أنــت وهــذه اجلالــسة جئــتام :ً

 . نحـن معـرش األنبيـاء ال نـورث: قالصّبأعرايب يتطهر ببوله وشهدمتا أن رسول اهللا 
ّ وإذا كان الرسول يـورث ملـاذا ,ّان الرسول حقيقة ال يورث فامذا تطلبان بعد هذافإذا ك

 ).ً اقتلوا نعثال فقد كفر: فخرجت من عنده غاضبة وقالت?منعتم فاطمة حقها
  :أقول
 كــام أشــار )٢٢٣ − ٢٢٠:ص( فتحــت رشح الــنهج يف اجلــزء الــسادس عــرش −١

عـن مالـك ( ولكـن وجـدت هـذه الروايـة !ًباهلامش فلم أجد هلذه الرواية املكذوبة أثرا
ّ وآلـه أردن ملـا تـويف أن يبعـثن ص أن أزواج النبـي :عن الزهري عن عروة عن عائشة

ّ فقلت هلن: قالت,َّ ثمنهن:َّعثامن بن عفان إىل أيب بكر يسأله مرياثهن أو قال ُ  ألـيس قـد :ْ
 ). ال نورث ما تركنا صدقة:صقال النبي 

 وهـي كـام تـرى تنـاقض ,خاري ومسلم يف الصحيحوهذه الرواية أخرج مثلها الب
 . فإن مل تستحي فاصنع ما شئت,القصة التي ذكرها هذا الطاعن يف كتابه

 ;ّ جمرد عزو هذا الطاعن عىل رشح النهج البن أيب احلديـد لـيس فيـه أي حجـة−٢
 ومـع ,ّألنه ليس من أهل املعرفة باحلديث فيضع يف كتابه من األحاديـث غثهـا وثمينهـا

 وأخـشى أن تكـون ,فإين مل أستطع العثور عىل هذه القصة يف املوضـع املـشار إليـهذلك 
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 ٧٣٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وعىل العموم فاألحاديث الصحيحة وسرية كـل مـن عائـشة ,ّمن عنديات هذا الطاعن
ّ تكذب هذا اخلرب وترده واحلمد هللابوعثامن  ّ.  

ً ذهـب شـوطا بعيـدا يف االجت−أي بعد عمـر−وملا جاء عثامن بعده ( :ثم يقول هـاد ً
ّفبالغ أكثر ممن سبقوه حتى أثر اجتهاده يف احلياة السياسية والدينيـة بوجـه عـام فقامـت 

 ).الثورة ودفع حياته ثمن اجتهاده
  :أقول

 فهـؤالء األعـراب مل خيرجـوا عليـه إال ملـرض ,هذا من الكذب الظاهر عىل عـثامن
 بـن سـبأ يف إشـعال  إضافة لدور اليهودي عبـد اهللا,نفوسهم ومل يصيبوا فيام ادعوه عليه

 ويظهـر ذلـك يف وقـوف , فهؤالء هم املتـسببون بالفتنـة ولـيس عـثامن,الفتنة عىل عثامن
ّ ولن أنـسى ذكـر األدلـة التـي تبـني أن احلـق مـع ,ًالصحابة مجيعا مع عثامن والدفاع عنه

 فقـد أخـرج احلـاكم يف املـستدرك ,عثامن وأن اخلارجون عليه هم أهـل الفتنـة والباطـل
حدثني أبو أمي أبو حبيبة أنه دخل الـدار { :الفضائل عن موسى بن عقبة قالوأمحد يف 

 فقام فحمـد , وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثامن يف الكالم فأذن له,وعثامن حمصور فيها
 إنكـم تلقـون بعـدي فتنـة : يقـولص إين سـمعت رسـول اهللا : ثم قال,اهللا وأثنى عليه

 علـيكم بـاألمني : فقـال?مـن لنـا يـا رسـول اهللا ف: فقال لـه قائـل مـن النـاس,ًواختالفا
 .)١(} يعني عثامن,وأصحابه

ويف صحيح مسلم من حديث أيب موسى األشعري يف جزء منه عندما جـاء عـثامن 
 ,ّ افـتح لـه وبـرشه باجلنـة عـىل بلـوى تكـون: فقـالصفجلس النبي { : قال,بن عفان

 وقلـت الـذي : قال,ّوبرشته باجلنة ففتحت : قال, فذهبت فإذا هو عثامن بن عفان:قال

                                                 
 ).٣٩/٢٦٧(, تاريخ دمشق )٦/٣٩٣( دالئل النبوة للبيهقي ,)١/٤٥٠( فضائل الصحابة )١(
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 ٧٣١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(} أو اهللا املستعان,ً اللهم صربا: فقال,قال
 لعـثامن .ً يقتل هذا فيها مظلوما: فتنة فقالصذكر الرسول { :وعن ابن عمر قال

 .)٢(}بن عفان
 فتنـة ص ذكـر رسـول اهللا{ :ُوروى أمحد يف الفضائل عـن كعـب بـن عجـرة قـال

ّفقرهبا وعظمها  فانطلقـت , هـذا يومئـذ عـىل احلـق:ّ ثم مر رجل مقنع يف ملحفـة فقـال,ّ
 .)٣(} فإذا عثامن بن عفان, هذا: قال? هذا يا رسول اهللا:ًمرسعا فأخذت بضبعيه فقلت

 هـي !فهل بعد ذلك ال زال يظن هذا الطاعن أن اجتهادات عثامن الباطلـة بزعمـه
ّ فهنيئا له وقوفه مع أهل الفتنة ضد أهل السنة?السبب يف الفتنة عليه ً!  

 مـن حيـث ص ثالـث أصـحاب النبـي ,اهذا هو عثامن بـن عفـان  ف:ًوأخريا
ّ وهو الصحايب احليي الذي رضب به املثـل يف , باجلنةص والذي شهد له النبي ,املنزلة

 باملــه واشــرتى بئــر ص فكــان لـه فــضل توســيع مــسجد رسـول اهللا ,الكـرم واإلنفــاق
د الـرمحن بـن  وعن عب, وجهز جيش العرسة للمسلمني,ً وجعله وقفا للمسلمني,رومة

 ويف موضـع : قال احلسن بـن واقـع. بألف دينارصجاء عثامن إىل النبي { :سمرة قال
 : قـال عبـد الـرمحن,ّ يف كمه حني جهز جـيش العـرسة فنثرهـا يف حجـره:آخر من كتايب

ــي  ــت النب ــولصفرأي ــا يف حجــره ويق ــوم:ّ يقلبه ــد الي ــا عمــل بع ــثامن م ــا رض ع  ,ّ م
 .)٤(}مرتني

  .ستطيع أحد إنكارهاوهذه حقيقة ال ي
                                                 

 ).٢٤٠٣( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٣٧٠٨( رواه الرتمذي برقم )٢(
 ).٣٩/٢٧٥(, تاريخ دمشق )١٨١٤٣(, مسند أمحد برقم )١/٤٥٠( فضائل الصحابة )٣(
 . سبق خترجيه)٤(
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 ٧٣٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 قصة زواج )كشف الغمة(فهذا أبو الفتح األربيل من علامء اإلمامية يورد يف كتابه 
 :ً مثبتـا مـساعدة عـثامن لعـيل يف زواجـه مـن فاطمـةبعيل بن أيب طالب من فاطمـة 

 يا أبا احلسن انطلـق اآلن فبـع درعـك وأت : فقالص فأقبل رسول اهللا : قال عيل(...
 فانطلقت وبعتـه بأربعامئـة : قال عيل, لك والبنتي فاطمة ما يصلحكامبثمنه حتى أهيئ

 فلام قبضت الدراهم منـه وقـبض الـدرع ,ادرهم سود هجرية من عثامن بن عفان 
 , بىل: فقلت? يا أبا احلسن ألست أوىل بالدرع منك وأنت أوىل بالدراهم مني:مني قال

 ,^اهم وأقبلت إىل رسول اهللا  فأخذت الدرع والدر, فإن الدرع هدية مني إليك:قال
 !)١(..)فطرحت الدرع والدراهم بني يديه وأخربته بام كان من أمر عثامن فدعا له بخري

 فريوي عن اإلمام ,ًويثبت أيضا حب األئمة اإلثني عرش لعثامن وتعظيمهم لشأنه
عمر قدم عليه نفر من أهل العراق فقالوا يف أيب بكر و(زين العابدين عيل بن احلسن أنه 

£ ¤  * أال ختربوين أنتم : قال هلم, فلام فرغوا من كالمهم,يوعثامن 
± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥² ´ ³ 

¶ µ & ]فأنتم : قال, ال: قالوا?]٨:احلرش *  ½ ¼ » º ¹ ¸
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Ï Î ÍÐ & ]أما أنتم قد تربأتم أن تكونوا من أحد  : قال, ال: قالوا?]٩:احلرش
C B A  * :هذين الفريقني وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا فيهم

 P O N M L K J I H G F E D
S R Q & ]٢(!) اخرجوا عني فعل اهللا بكم]١٠:احلرش(?! 

                                                 
 ).١/٣٦٩( كشف الغمة )١(
 . سبق خترجيه)٢(
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 ٧٣٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ذا الطـاعن أن فهل بعد ذلك االعرتاف بفضائل عثامن من السنة والشيعة يدعي هـ
  !?اهللا هداه للطعن به وبالصحابة الكرام

 )!!إن املسلمني أمجعوا عىل قتل عثامن( :رد آخر عىل قوهلم
  :وجوابه من وجوه

ْ هـذا مـن أظهـر الكـذب وأبينـهً: أوال: أن يقـال:أحدها  فـإن مجـاهري املـسلمني مل ;َ
 . وال رضوا بقتله, وال شاركوا يف قتله,يأمروا بقتله
 بـل كـانوا بمكـة والـيمن والـشام , فألن أكثر الصحابة مل يكونوا باملدينـةً:أما أوال

 . وأهل املدينة بعض املسلمني,والكوفة والبرصة وخراسان
 وال أمر ]ال قتل[ فألن خيار املسلمني مل يدخل واحد منهم يف دم عثامن :ًوأما ثانيا

 وكـان ,يف األرض من أوباش القبائل وأهل الفـتن وإنام قتله طائفة من املفسدين ,بقتله
اللهـم  «: ويقـول,)١(»وإين ما قتلت عثامن وال ماألت عىل قتله «:ً حيلف دائاماّعيل 

 إهنـم مل ينـرصوه : وغايـة مـا يقـال.)٢(»العن قتلة عثامن يف الرب والبحر والـسهل واجلبـل
 وهلـم ,لئك املفسدون حتى متكن أو, وأنه حصل نوع من الفتور واخلذالن,حق النرصة

ّ ولـو علمـوا ذلـك لـسدوا , وما كانوا يظنون أن األمر يبلغ إىل ما بلغ,يف ذلك تأويالت
 .الذريعة وحسموا مادة الفتنة

 ,]٢٥:األنفـال[ & Ê É È Ç Æ Å Ä ÃË * :وهلذا قال تعاىل
 ,فيعجـز عـن ردهـا حينئـذ ,فإن قام الظامل بظلم ابتيل الناس بفتنـة تـصيب مـن مل يظلـم

ًبخالف ما لو منع الظامل ابتداء  . فإنه كان يزول سبب الفتنة,ُ

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 .سبق خترجيه )٢(
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 ٧٣٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فإنه من املعلوم أن الناس أمجعوا عـىل ; أن هؤالء يف غاية التناقض والكذب:الثاين
 فــإن جــاز . فــإهنم كلهــم بــايعوه يف مجيــع األرض;بيعــة عــثامن مــا مل جيمعــوا عــىل قتلــه

 وإن مل . فيجب أن تكون بيعته حقا حلصول اإلمجاع عليهـا,االحتجاج باإلمجاع الظاهر
 والسيام ومن املعلوم أنـه مل يبـارش . بطلت حجتهم باإلمجاع عىل قتله,جيز االحتجاج به

 إنام بـايع أهـل احلـق : ويقولون, ثم إهنم ينكرون اإلمجاع عىل بيعته.قتله إال طائفة قليلة
ًمنهم خوفا وكرها  كـان أهـل احلـق : وقال قائل,قوا كلهم عىل قتله ومعلوم أهنم لو اتف.ً

َّلقتله لكان سكتوا خوفا وتقية عىل أنفسهم[كارهني   ألن ], لكان هذا أقـرب إىل احلـق,ً
الف مـن يريـد مبايعـة  بخـ,العادة قد جرت بأن من يريد قتل األئمة خييـف مـن ينازعـه

 فـإن املريـدين للقتـل أرسع إىل , كام خييف من يريد قتلـه, فإنه ال خييف املخالف,األئمة
 .الرش وسفك الدماء وإخافة الناس من املريدين للمبايعة
ِّفهذا لو قدر أن مجيع النـاس ظهـر مـنهم األمـر بقتلـه  فكيـف ومجهـورهم أنكـروا ,ُ

ّ كاحلــسن واحلــسني ابنــا عــيل وعبــد اهللا بــن الــزبري , ودافــع عنــه مــن دافــع يف بيتــه,قتلــه
 ?وغريمها

َوأيضا فإمجاع الناس عىل بيعة أيب بكر أعظم من إمجاعهم عىل بيعة عيل وعـىل قتـل  َ ّ ً
 وسـعد قـد , فإنه مل يتخلف عنها إال نفـر يـسري كـسعد بـن عبـادة,عثامن وعىل غري ذلك

ّال صاحلا مـن الـسابقني األولـني  وكان رج. واهللا يغفر له ويرىض عنه,ُعلم سبب ختلفه ً ً
 يف قـصة اإلفـك ملـا أخـذ يـدافع عـن ل كام قالت عائشة ,من األنصار من أهل اجلنة

ّعبد اهللا بن أيب رأس املنافقني َ ًوكان قبل ذلك رجال صاحلا «:]قالت[ ,ُ  ولكن احتملتـه ,ً
 .)١(»احلمية

                                                 
 ).٢٧٧٠(, صحيح مسلم برقم )٢٦٦١(صحيح البخاري برقم :  انظر)١(
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 ٧٣٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 املـشهود لـه باجلنـة قـد يكـون لـه  إن الرجـل الـصالح:وقد تقـرر عنـد أهـل الـسنة
 فـإن ; أو بغـري ذلـك,َّ أو تكفـر عنـه باملـصائب, أو متحوها حـسناته,سيئات يتوب منها

 وثالثـة مـن , ثالثـة منـه: عنـه عـرشة أسـباب]النـار[املؤمن إذا أذنب كان لدفع عقوبـة 
 , ودعـاء املـؤمنني لـه, املاحية واحلسنات, التوبة واالستغفار: وأربعة يبتدهيا اهللا,الناس

 ويف ,ِّ واملـصائب املكفـرة يف الـدنيا,ص وشـفاعة نبينـا ,وإهداؤهم العمل الـصالح لـه
 . ومغفرة اهللا له بفضل رمحته, ويف عرصات القيامة,الربزخ

َّ فكيف يـدعي اإلمجـاع عـىل مثـل قتـل ,واملقصود هنا أن هذا اإلمجاع ظاهر معلوم َ
ّ بل من املعلوم أن الـذين ختلفـوا عـن القتـال مـع عـيل ?مجاععثامن من ينكر مثل هذا اإل ّ

ّ فإن الناس كانوا يف زمـن عـيل عـىل ;من املسلمني أضعاف الذين أمجعوا عىل قتل عثامن
 وأكثـر الـسابقني . وصـنف ال قـاتلوه وال قـاتلوا معـه, صنف قاتلوا معه:ثالثة أصناف

 ,انه إال من قاتـل مـع معاويـة ّ ولو مل يكن ختلف ع,ّاألولني كانوا من هذا الصنف
 ,ً وهـم أضـعاف الـذين قتلـوا عـثامن أضـعافا مـضاعفة,فإن معاوية ومن معه مل يبايعوه

  .ّوالذين أنكروا قتل عثامن أضعاف الذين قاتلوا مع عيل
ً إن الناس أمجعوا عىل قتال عـيل بـاطال:فإن كان قول القائل  إهنـم أمجعـوا : فقولـه,ّ
 .لعىل قتل عثامن أبطل وأبط
 .ُ لكون ذلك وقع يف العامل ومل يدفع, إهنم أمجعوا عىل قتل عثامن:ُوإن جاز أن يقال

 فإن ; والتخلف عن بيعته أجوز وأجوز]ًأيضا[ّ إهنم أمجعوا عىل قتال عيل :فقول القائل
 .]ًأيضا[هذا وقع يف العامل ومل يدفع 

 , ومجعهم عليه,ّنوا مع عيل مل يمكنهم إلزام الناس بالبيعة له إن الذين كا:وإن قيل
 . فعجزوا عن ذلك,وال دفعهم عن قتاله
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 ٧٣٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً والذين كانوا مع عثامن ملا حرص مل يمكنهم أيضا دفع القتال عنه:قيل ِ ُ. 
ّ بل أصحاب عيل فرطوا وختاذلوا:وإن قيل  أو قهـر , حتى عجزوا عن دفع القتال,ّ
 .الناس عليه أو مجع ,الذين قاتلوه

 ثـم دعـوى .َّفرطوا وختاذلوا حتى متكن منـه أولئـك[ والذين كانوا مع عثامن :قيل
وقيـامهم يف  مجـاهري األمـة لـه ]مـن[ مع ظهور اإلنكـار ]ّاملدعي اإلمجاع عىل قتل عثامن
ّ أظهر كذبا مـن دعـوى املـدعي إمجـاع األئمـة عـىل قتـل ,االنتصار له واالنتقام ممن قتله ً

 .ااحلسني 
 ألن الذين قـاتلوه وقتلـوه مل يـدفعهم ,ُ إن احلسني قتل بإمجاع الناس:فلو قال قائل

 فـإن ;ّ مل يكن كذبـه بـأظهر مـن كـذب املـدعي لإلمجـاع عـىل قتـل عـثامن,أحد عن ذلك
ُ مل يعظم إنكار األمة لقتلها احلسني ْ  وال انتـرص لـه , كام عظم إنكارهم لقتل عثامن,َ

 وال انتقم أعوانه من أعدائه كام انـتقم أعـوان ,جيوش كاجليوش الذين انترصت لعثامن
 وال , وال حصل بقتله من الفتنة والرش والفساد ما حصل بقتل عثامن,عثامن من أعدائه

 فـإن عـثامن ;هللا وعند رسوله وعند املؤمنني مـن قتـل عـثامنًكان قتله أعظم إنكارا عند ا
ّمن أعيان السابقني األولني من املهاجرين من طبقة عيل وطلحـة والـزبري  وهـو خليفـة ,ّ

ًللمسلمني أمجعوا عىل بيعته بل مل يشهر يف األمة سيفا وال قتل عىل واليته أحـدا ً ِ  وكـان ,ُ
ف يف خالفتـه كـام كـان يف خالفـة أيب بكـر  وكان الـسي,ّيغزو باملسلمني الكفار بالسيف

َّوعمر مسلوال عىل الكفار ُ ثم إنه طلب قتله وهو خليفة فصرب ,ً مكفوفا عن أهل القبلة,ً
 ممـن ,ً وقتله أعظم إثام,ً وال ريب أن هذا أعظم أجرا,ًومل يقاتل دفعا عن نفسه حتى قتل
قاتله أعوان الذين طلب  ومل يتمكن من ذلك حتى ,ًمل يكن متوليا فخرج يطلب الوالية

 .ُ فقاتل عن نفسه حتى قتل,أخذ األمر منهم
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 ٧٣٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ألن يأخـذ ;وال ريب أن قتال الدافع عن نفسه وواليتـه أقـرب مـن قتـال الطالـب
 فكـان حالـه أفـضل مـن حـال ,ً وعـثامن تـرك القتـال دفعـا عـن واليتـه,األمر من غـريه

 بـل ,مل يقاتـل عـىل األمـر ملـا ا كام أن احلسن . وقتله أشنع من قتل احلسني,احلسني
 ,إن ابنـي هـذا سـيد{ : عىل ذلك فقـالص مدحه النبي ,أصلح بني األمة برتكه القتال

 .)١(}وسيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني
 واملنترصون من قتلة احلـسني املختـار بـن ,مواملنترصون لعثامن معاوية وأهل الشا

 فـإن ; خـري مـن املختـارا وال يـشك عاقـل أن معاويـة . وأعوانه]الثقفي[أيب عبيد 
ّاملختار كذاب ادعى النبوة يكون يف ثقيف { : قالص وقد ثبت يف الصحيح أن النبي .َّ

 وهـذا املختـار . واملبري هو احلجاج بن يوسـف,َّ فالكذاب هو املختار.)٢(}َّكذاب ومبري
ًكان أبوه رجال صاحلا ً وهـو أبـو عبيـد الثقفـي الـذي قتـل شـهيدا يف حـرب املجـوس,ً ُ, 

 وكـان املختـار رجـل ,ّوأخته صفية بنت أيب عبيد امرأة عبد اهللا بـن عمـر امـرأة صـاحلة
 .)٣(سوء

 حتى تركوه بعد قتله )٤(كانوا راضني بقتله ويتربأون منه أن الصحابة كلهم :ومنها
  .ثالثة أيام بال دفن
ً أن هذا كله كذب رصيح وهبتان فضيح عـىل الـصبيان فـضال عـن ذوي :واجلواب

 أال تـرى أن طلحـه والـزبري وعائـشة الـصديقة ومعاويـة وعمـرو بـن العـاص ,العرفان
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
 ).٢٢٢٠( رواه الرتمذي برقم )٢(
 ).٣٢٩ −٤/٣٢٢( منهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية )٣(
بـن زيـد عن املدائني عن سلمة بن عثامن عـن عـيل ) ٥/١٠٣) (أنساب األرشاف( نقل البالذري يف كتابه )٤(

: مـا لكـن تبكـني? قلـن: دخل عيل بن أيب طالب عىل بناته وهـن يمـسحن عيـوهنن فقـال: عن احلسن قال
 أهبذا يتربأون منه? . أبكني: فبكى وقال. نبكي عىل عثامن
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 ٧٣٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 التواريخ عند الفـريقني أن  وقد ثبت يف, قد قاتلوا ألجل طلب القصاص لعثامني
ًالصحابة كلهم مل يألوا جهدا يف دفع البلوى عنه حتى استأذنوا منه يف قتال املحـارصين 

 . وكانوا مهام متكنوا يوصلون إليه املاء ويفرجون عنه)١(فلم جيوز هلم
 .)٢(ً إن شئت كنا أنصارا مرتني:وجاء زيد بن ثابت مع األنصار وقال شباهبم له

 , إن الذين خرجوا عليك آمنوا سيوفنا:اهللا بن عمر مع املهاجرين وقالوجاء عبد 
 .)٣(واستأذنه لقتاهلم فلم يأذن له

وكان السبطان وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن عـامر بـن ربيعـة 
وأبو هريرة وغريهم من الصحابة معه يف دار وكانوا يدافعون عنه كلام هجم عليه أهـل 

 .ي والعدوان ومل يأذن هلم وال ألحد بقتاهلمالبغ
                                                 

 امن حديث اإلمام حممد بـن سـربين أن زيـد بـن ثابـت ) ٥/٧٣( نقل البالذري يف أنساب األرشاف )١(
فقـال ). إن شـئت كنـا أنـصار اهللا مـرتني: ( إن هـؤالء األنـصار بالبـاب يقولـون:دخل عىل عثامن وقال له

): ١٣٦:ص(قال القايض أبو بكر بن العريب يف العواصم من القواصم ). ال حاجة يل بذلك كفوا: (عثامن
ولـو استنـرص مـا غلـب ألـف أو أربعـة آالف غربـاء . ًإن أحدا مـن الـصحابة مل يـسع عليـه وال قعـد عنـه(

ألنه اختار بذلك أهـون الـرشين : قلت. ًفا بلديني أو أكثر من ذلك, ولكنه ألقى بيده إىل املصيبةعرشين أل
ًوعثامن افتدى دماء أمتـه بدمـه خمتـارا . فآثر التضحية بنفسه عىل توسيع دائرة الفتنة وسفك دماء املسلمني

ثـم قـال القـايض ). ًن فيه خمتـاراًوإن أوروبا تعبد برشا بزعم الفداء ومل يك. فام أحسن الكثريون منا جزاءه
هـل يلقـى بيـده, أو يستنـرص? : وقد اختلف العلامء فيمن نزل بـه مثلهـا): (١٣٧:ص(أبو بكر بن العريب 

والـذي .  بـذلك يف الفتنـةصوأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقى بيده اقتداء بفعل عثامن, وبتوصية النبـي 
ًيف كل حالة أقلها رشا وأخفها رضرا, فإذا كانت للخري أعلمه أن سياسة اإلسالم يف ذلك أن خيتار املسلم  ً

وإن مل يكن للخري . قوة غالبة تقمع الرش وتضيق دائرته, فاإلسالم هيدي إىل قمع الرش بقوة اخلري بال تردد
 فمصلحة اإلسالم يف مثـل مـا − كام كانت احلال يف موقف أمري املؤمنني عثامن من البغاة عليه −قوة غالبة 
 ). أعىل اهللا مقامه يف دار اخللود.  عثامنجنح إليه

 . سبق خترجيه)٢(
 . سبق خترجيه)٣(
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 ٧٣٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إىل غـري )١(»واهللا قد دفعت عنه «:وقد ثبت يف هنج البالغة من كالم األمري أنه قال
 .ذلك

ًوقد شيع جنازته مجاعة من الصحابة والتابعني ودفنـوه بثيابـه امللطخـة بالـدم لـيال 
ًمشقي مرفوعا عن النبـي  وقد حرضت املالئكة جنازته ملا روى احلافظ الد,ومل يؤخروه

 يـا : قلـت: قـال الـراوي.يوم مـوت عـثامن تـصىل عليـه مالئكـة الـسامء{ : أنه قالص
 .)٢(} عثامن خاصة: قال?رسول اهللا عثامن خاصة أو الناس عامة

 فقد روى . وذلك يف غاية الظهور,ونسبة هجوه وبغضه إىل الصحابة كذب وزور
مـا  «: عـن احلـسن بـن عـيل قـال)املنتقى(يف − وهو من املعتربين عند الشيعة −الديلمي

 ورأيـت ,ً واضعا يده عـىل العـرشص رأيت رسول اهللا :كنت ألقاتل بعد رؤيا رايتها
ً ورأيت عمـر واضـعا يـده عـىل منكـب ,صنكب رسول اهللا ًأبا بكر واضعا يده عىل م

 ? ما هـذا: فقلت,ً ورأيت دما دونه,ً ورأيت عثامن واضعا يده عىل منكب عمر,أيب بكر
 .)٣(» دم عثامن يطلب اهللا به:فقالوا

اللهـم  «:ً سمعت عليا يوم اجلمـل يقـول:وروى ابن السامن عن قيس بن عباد قال
 , وأنكــرت نفــيس,ولقــد طــاش عقــيل يــوم قتــل عــثامن ,إين أبــرأ إليــك مــن دم عــثامن

ً أال أستحي من اهللا أن أبايع قوما قتلوا رجال قال له رسـول اهللا :وجاءوين للبيعة فقلت ً
 إين ألستحي من اهللا أن أبايع وعـثامن , أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة:ص

 :يـسألون البيعـة فقلـت فلام دفن رجـع النـاس . فانرصفوا,قتيل يف األرض مل يدفن بعد
 . يا أمري املؤمنني: فقالوا: قال. ثم جاءت عزيمة فبايعت.اللهم إين مشفق مما أقدم عليه

                                                 
 ).١٨/٣٩٣( تاريخ دمشق )١(
 ).٧/١٩٥(, البداية والنهاية )٣٩/٤٨٤( تاريخ دمشق )٢(
 ).١٨/٣٩٣( تاريخ دمشق )٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٧٤٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(»فكأنام صدع قلبي
ًوروى ابن السامن أيضا عن حممد بن احلنفيـة أن عليـا قـال يـوم اجلمـل لعـن اهللا  «:ً

ة تلعـن قتلـة عـثامن فرفـع ً وعنه أن عليـا بلغـه أن عائـش)٢(»قتلة عثامن يف السهل واجلبل
 )٣(» لعنهم اهللا يف الـسهل واجلبـل,وأنا ألعن قتلة عثامن «:يديه حتى بلغ هبام وجهه فقال

 .ًمرتني أو ثالثا
إىل غري ذلك من أقوال أهل البيت وسائر الـصحابة ممـا يـدل عـىل مزيـد حـبهم لـه 

 وتـأخري ,يل وهذا الكتاب ال حيتمل ذكر ذلك عىل سبيل التفـص.وتأسفهم عىل مصيبته
 كيف وقـد أمجـع املؤرخـون .دفنه إىل ثالثة أيام زور وهبتان كام يعلم مما ذكرنا من البيان

 ودفـن يف , بعد العرص يوم اجلمعـة لعـرش خلـون مـن ذي احلجـةاعىل أن شهادته 
 ونسأله تعـاىل , وجعل الغرف العالية مستقرة ومثواه, وأرضاهاالبقيع ليلة السبت 

  . ويميتنا عىل حمبتهم,أن حيرشنا يف زمرهتم
 : للظاملنياشبهة تولية عثامن 

 أن عثامن وىل وأمر من صدر منه الظلم واخليانـة وارتكـاب األمـور الـشنيعة :منها
 الــذي رشب اخلمــر وأم النــاس يف الــصالة وهــو ســكران وصــىل )٤(كالوليــد بــن عقبــة

                                                 
 ).١٤٠ص(, تاريخ اخللفاء للسيوطي )٣٩/٤٥٠(, تاريخ دمشق )٤٥٢٧) (٣/١٠١( مستدرك احلاكم )١(
 . سبق خترجيه)٢(
 . سبه خترجيه)٣(
 الوليد بن عقبة أخو أمري املؤمنني عثامن ألمه, أمهام أروى بنت كريز, وأمهـا أم حكـيم البيـضاء بنـت عبـد )٤(

أدرك خالفـة الـصديق األكـرب يف أول شـبابه وكـان حمـل .  وتوأمـة أبيـهصاملطلب بن هاشم, عمة النبي 
ية التي دارت بني اخلليفة وقائده خالد بن الوليد يف وقعـة املـذار مـع ثقته, وموضع الرس يف الرسائل احلرب

ويف سـنة  ). ٢٢: ٤الطـربي (ًثـم وجهـه مـددا إىل قائـده عيـاض بـن غـنم الفهـري ). هــ١٢(الفرس سنة 
كان الوليد ييل أليب بكر صدقات قضاعة, ثم ملا عزم الصديق عىل فـتح الـشام كـان الوليـد عنـده ) هـ١٣(
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 ٧٤١  بهات طال حوهلا اجلدلش

عبارة عن أربع  وويل معاوية الشام التي هي ? هل أزيدكم:الصبح أربع ركعات ثم قال
 .ممالك فتقوى حتى أنه نازع األمري وبغى عليه يف أيام خالفته

ًووىل عبد اهللا بن سعد مرص فظلم أهلها ظلام شديدا حتى اضطرهم إىل اهلجرة إىل  ً
 وجعـل مـروان وزيـره وكاتبـه فمكـر يف حـق حممـد بـن أيب بكـر .املدينة وخرجوا عليـه

 .)١(وكتب مكان اقبلوه اقتلوه
م بعد االطالع عىل أحواهلم حتى تضجرت النـاس منـه فـآل أمـره إىل أن ومل يعزهل

  . ومن كان يف هذا حاله فهو غري الئق باإلمامة,قتل
ً أن اإلمام البد له أن يفوض بعض األمور إىل من يـراه الئقـا ملـا هنالـك :واجلواب

 وقد . فإنه ليس برشط يف اإلمامة عند أهل احلق,بحسب الظاهر إذ ليس له علم الغيب
 وقــد ثبــت يف التــاريخ أهنــم خــدموا .ًكــان عاملــه ظــاهرا مطيعــني لــه منقــادين ألوامــره

ً فقد فتحوا بالدا كثرية حتى وصلوا غربا إىل األنـدلس ورشقـا ,اإلسالم وشيدوا الدين ً ً
ًإىل بلخ وكابل وقاتلوا برا وبحرا  واستأصلوا أرباب الفتن والفساد من عـراق العجـم ,ً

                                                                                                                   
ن العاص يف احلرمة والثقة والكرامة فكتب إليه وإىل عمـرو يـدعومها لقيـادة فيـالق اجلهـاد بمنزلة عمرو ب

ثـم  ). ٣٠ − ٢٩: ٤الطـربي ( فسار عمرو بلـواء اإلسـالم نحـو فلـسطني وسـار الوليـد إىل رشق األردن 
 ًأمـريا لعمـر بـن اخلطـاب عـىل بـالد بنـي تغلـب وعـرب اجلزيـرة حيمـي ظهـور) هــ١٥(رأينا الوليد سـنة 

وكـان الوليـد أول نـارش لـدعوة اإلسـالم بـني نـصارى . املجاهدين يف شامل الشام لئال يؤتوا مـن خلفهـم
وهبذه الثقة الكربى التي ناهلا الوليد مـن أيب بكـر وعمـر واله . تغلب وبقايا إياد بحامسة وغرية ال مثيل هلا

ًعثامن والية الكوفة, وكان من خري والهتا عدال ورفقا وإحسانا, وك ً انت جيوشه مدة واليته عـىل الكوفـة ً
شـهادة اإلمـام الـشعبي لـه يف  ) ٥/٦٠(وانظر يف تاريخ الطربي . تسري يف آفاق الرشق فاحتة ظافرة موفقة

 .إمارته ويف جهاده وجزيل إحسانه إىل الناس
 ).١١٠ – ١٠٩:ص(العواصم : انظر.  هذا الكتاب زوره األشرت وحكيم بن جبلة)١(
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 ٧٤٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(بعض من حتقق لديـه بعـد ذلـك سـوء حالـه كـام عـزل الوليـد وقد عزل ,وخراسان
 كـام غـزا , بـل قـد أجـرى خـدمات كثـرية,ومعاوية مل يبلغ يف زمنه حتى يستحق العـزل

 .)٢(ًالروم وفتح منها بالدا متعددة
وأما الشكايات التي وقعت عىل عبـد اهللا بـن سـعد فمـن تزويـر عبـد اهللا ابـن سـبأ 

  .)٣(وتسويالته 
                                                 

 أن الوليد بن عقبة كـان يف واليتـه عـىل الكوفـة احلـاكم العـادل الـرحيم املحـسن إىل النـاس  مما ال ريب فيه)١(
وكانت الكوفة منزل جهاد للفيـالق التـي يـسريها الوليـد بـن عقبـة إىل سـواحل بحـر اخلـزر وبـالد . ًمجيعا

سامن واتفـق ذات ليلـة أن سـطا بعـض األرشار عـىل منـزل رجـل يف الكوفـة اسـمه ابـن احليـ. روسيا اآلن
 عـىل صوكان يف جوار املنزل صـحايب جماهـد هـو أبـو رشيـح اخلزاعـي حامـل رايـة رسـول اهللا . فقتلوه

جيش خزاعة يوم فتح مكة, جاء إىل الكوفة هو وابنه ليلحقا بكتائب اجلهاد, واتفق نزولـه يف جـوار بيـت 
عي وابنه وشهدا علـيهم أمـام ًابن احليسامن فلام سطا األرشار عىل ابن احليسامن ليال رآهم أبو رشيح اخلزا

إن الشاهدين اللذين شهدا عىل الوليـد . الوليد بن عقبة فحكم عليهم الوليد بن عقبة بإقامة احلد الرشعي
بن عقبة برشب اخلمر مها أبوان الثنني من األرشار الذين سطوا عىل ابن احليسامن, وقد حنقا عـىل الوليـد 

ًعند عثامن زورا وكذبا, فقال أمري املـؤمنني عـثامن لواليـه الوليـد إلقامة احلد الرشعي عليهام, وشهدا عليه  ً
 ٩٤:ص(ويف تعليقات كتاب العواصـم مـن القواصـم ). تقيم احلدود, ويبوء شاهد الزور بالنار : ( عقبة

فارجع إليهـا لـتعلم أن الوليـد بـن . ًبيان حلقيقة هذه الشهادة نقال عن املصادر اإلسالمية املحرتمة) ٩٩ –
ًرضوان اهللا عليه من خرية رجال الدولة اإلسالمية األوىل, أنه كان موضع ثقة أيب بكر وعمر فـضال عقبة 

 .عن عثامن رضوان اهللا عليه, وأن أياديه عىل اإلسالم جعلته يف طليعة املجاهدين العادلني الناصحني
ن مهـران األعمـش يف تفـضيله  وقد سبق ذكر الكلمة املأثورة يف زمن الدولة العباسية عن اإلمام سليامن بـ)٢(

لو أصبحتم يف مثـل : (معاوية عىل عمر بن عبد العزيز حتى يف عدله, وقول قتادة وهو من أعالم اإلسالم
 ). هذا املهدي: عمل معاوية لقال أكثركم

أن عـثامن ملـا أمـر عبـد اهللا بـن سـعد بـن أيب رسح ) ٥/٤٩(مـن تـاريخ الطـربي )  هـ٢٧( يف حوادث سنة )٣(
ًإن فـتح اهللا غـدا عليـك إفريقيـة فلـك ممـا أفـاء اهللا عـىل : (ن مـرص عـىل تـونس لفتحهـا قـال لـهبالزحف م

فخــرج بجيــشه حتـى قطعــوا أرض مــرص وأوغلــوا يف أرض ) ًاملـسلمني مخــس اخلمــس مــن الغنيمـة نفــال
إفريقية وفتحوها سهلها وجبلها, وقسم عبد اهللا بـن سـعد عـىل اجلنـد مـا أفـاء اهللا علـيهم وأخـذ اخلمـس 

فشكا وفد ممن كان مع وثيمة ما أخذه عبد اهللا . خلمس وبعث بأربعة أمخاسه إىل عثامن مع وثيمة النرصيا
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 ٧٤٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , وحاله مع عامله كحال األمري مع عامله,مل يكن لعثامن قصور مما هنالكوباجلملة 
 ومـن , بخـالف عـامل األمـري,إال أن عامل عثامن كـانوا منقـادين ألوامـره ومطيعـني لـه

راجع ما سلف منا من خطب األمري يف حق أتباعه وجنده وأشياعه تبني له صـدق هـذا 
 .وال مالم وأن ال عتب عىل ذي النورين يف ذلك ,الكالم

أمـا بعـد فـصالح أبيـك غـرين ( إىل املنذر اجلارود العبـدي اوقد كتب األمري 
 ال تـدع هلـواك − فـيام نـام إيل عنـك − فـإذا أنـت ,وظننت أنك تتبع هداه وتسلك سبيله

 وتــصل عــشريتك , تغمــر دنيــاك بخــراب آخرتــك.ً وال تبقــي آلخرتــك عتــادا,ًانقيــادا
  . إىل آخر ما قال)١()بقطيعة دينك

 فكام أن األمري ال يلحقه طعن بسبب ما وقـع مـن .ومثل هذا كثري يف ذلك الكتاب
 واهللا سـبحانه املوفـق للهدايـة وبـه نـستعيذ مـن ? وإال فـام الفـرق. كـذلك عـثامن,عامله

  .الضاللة والغواية
 بن العاص املدينة وقـد أخرجـه رسـول )أبا مروان( أن عثامن أدخل احلكم :ومنها

 .صاهللا 
 إنام أخرجه حلبه املنافقني وهتيجه الفـتن بـني املـسلمني ص أن الرسول :واجلواب

 وقـوى اإلسـالم يف خالفـة ص وملا زال الكفـر والنفـاق بعـد وفاتـه ,ومعاونته الكفار
 .الشيخني مل يبق حمذور من إرجاعه إليها

                                                                                                                   
إنـا نـسخطه, فـأمر عـثامن عبـد : أنا أمرت له بذلك, فإن سخطتم فهو رد, قالوا: بن سعد, فقال هلم عثامن

 . يف يده يشء مما افرتوا عليهاهللا بن سعد بأن يرده, فرده ورجع عبد اهللا بن سعد إىل مرص وقد فتح وليس 
 ).٣٣/٥٠٦(, بحار األنوار )٢/٨٩٨(/, الغارات للثقفي )٣/١٣٢( هنج البالغة )١(
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 ٧٤٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 )١()احلكـم إذا علـل بعلـة ثـم زالـت زال(وقد سبق مما هو مقرر عنـد الفـريقني أن 
جاع الشيخني إياه ملا حصل عندمها من ظـن بقائـه عـىل مـا كـان عليـه يف زمـن وعدم إر
 عـىل , ألن احلكم كان ابن أخيه; وقد ارتفع ذلك عن عثامن زمن خالفته,صالرسول 

 يف ص إين كنـت أخـذت اإلذن مـن رسـول اهللا : اعرتضـوا عليـه بـذلك:أن عثامن قال
ًبكر ذلك منى لطلبه شـاهدا آخـر مرض موته عىل دخول احلكم املدينة وعدم قبول أيب 

 وملــا أدت النوبــة إيل عملــت بــام . وكــذلك عمــر. لــه بالــدخول املدينــةصعــىل إذنــه 
 .علمت

ًوأيضا قد ثبت أن احلكم قد تـاب يف آخـر عمـره مـن النفـاق وممـا كـان يفعلـه مـن 
  . ومنه التوفيق والرشاد, واهللا تعاىل اهلادي إىل طريق السداد,التزوير واالختالق

                                                 
 للحكــم ليــست يف صقــصة نفــي النبــي ): (٣/١٩٦( قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف منهــاج الــسنة )١(

 طـرده ص باملدينة فإن كـان مل تكن الطلقاء تسكن: (ثم قال). الصحاح, وال هلا يف إسناد يعرف به أمرها
وقـد طعـن كثـري مـن أهـل . فإنام طرده من مكة ال من املدينة, ولو طرده من املدينـة لكـان يرسـله إىل مكـة

ً عـزر رجـال بـالنفي مل يلـزم أن يبقـى منفيـا صوإذا كـان النبـي . هو ذهب باختياره: العلم يف نفيه وقالوا ً
ًنوب, ومل تأت الرشيعة بذنب يبقى صـاحبه منفيـا دائـام طوال الزمان, فإن هذا ال يعرف يف يشء من الذ ً (

وقصة احلكم فإنام ذكرت مرسلة, وقد ذكرها املؤرخـون الـذين يكثـر الكـذب فـيام يروونـه, : ( إىل أن قال
فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عـثامن, واملعلـوم مـن فـضائل عـثامن, وحمبـة النبـي 

) أى يف حـادث احلديبيـة(يـصه بابنتيـه وشـهادته لـه باجلنـة, وإرسـاله إىل مكـة  له وثنائه عليه, وختصص
, وتقديم الصحابة له يف اخلالفة, وشهادة عمر وغريه له بأن رسـول )بيعة الرضوان: أى(ومبايعته له عنه 

ذين  مات وهو عنه راض, وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء اهللا املتقني الصاهللا 
فال يدفع هذا بنقـل ال يثبـت إسـناده وال يعـرف كيـف وقـع, وجيعـل لعـثامن ذنـب ال .  ورضوا عنهي

وحتقيـق اإلمـام ابـن حـزم يف . من منهاج الـسنة) ٢٣٦ − ٣/٢٣٥(ًوانظر أيضا ).  إلخ…تعرف حقيقته 
لباسـم يف الـروض ا(, وما نقله جمتهد اليمن حممـد بـن إبـراهيم الـوزير يف كتابـه )٤/١٥٤(كتاب الفصل 

عن احلاكم املحسن بن كرامـة املعتـزيل املتـشيع أن رسـول ) ١٤٢ – ١/١٤١) (الذب عن سنة أيب القاسم
ــثامن يف رد احلكــمصاهللا  ــرى تفــصيل ذلــك يف العواصــم مــن القواصــم .  أذن لع ) ٧٩ – ٧٧:ص(وت

 .للقايض أيب بكر بن العريب والتعليقات عليه
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 ٧٤٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :ًهة أن عثامن وهب ألهل بيته وأقاربه كثريا من املالشب
 ورصف مـن بيـت املـال ,ًومنها أن عثامن وهب ألهل بيته وأقاربه كثـريا مـن املـال

 كـام أعطـى احلكـم مائـة ألـف درهـم ,مصارف كثرية يف غري حملها مما يدل عـىل إرسافـه
ألـف درهـم  وخالـد بـن سـيد بـن العـاص ثـالث مائـة )١(وأعطى مروان مخس إفريقيـة

 ومـن كـان , إىل غري ذلك مـن اإلرساف الـوافر والبـذل املتكـاثر,وذلك ملا جاء من مكة
  .هبذه األحوال كيف يستحق اإلمامة من بني الرجال

 بذل ذلك من كيسه ال من بيـت ا أن عثامن − عىل فرض التسليم − واجلواب
ب الـسري أقـر هبـذا  ومـن راجـع كتـ, فإنه كان من املتمولني قبـل أن يكـون خليفـة,املال

ــر ــان ,األم ــد ك ــةا فق ــة رقب ــل مجع ــق يف ك ــصار, يعت ــاجرين واألن ــضيف امله  , وي
إين شــهدت  «: قــد روي عــن اإلمــام احلــسن البــرصي أنــه قــال,ويطعمهــم يف كــل يــوم
يا  «فيغدون فيأخذوهنا وافرة «يا أهيا الناس أغدوا عىل أعطياتكم «:منادي عثامن ينادي

فيغدون فيأخذوهنا وافية حتـى واهللا لقـد سـمعته أذنـاي » مأهيا الناس أغدوا عىل رزقك
 .)٢(»فيأخذون احللل «أغدوا عىل كسوتكم «:يقول

 ومل ينقل عن أحـد أن اإلنفـاق ,اومن راجع كتب التواريخ علم درجة عثامن 
  . واهللا تعاىل اهلادي,)٣(يف سبيل اهللا تعاىل موجب للطعن

                                                 
 لعبد اهللا بن سعد فاتح إفريقية ال ملـروان, وقـد علمـت ممـا نفلنـاه  هو مخس اخلمس ال اخلمس, وقد أعطاه)١(

 .ًآنفا عن الطربي أنه اسرتجعه من عبد اهللا بن سعد
 ).٣/١٠٤١(, االستيعاب )١٣١) (١/٨٧( معجم الطرباين الكبري )٢(
بعض مـن كان عثامن قد قسم ماله وأرضه يف بني أمية, وجعل ولده ك): (٥/١٠٣( قال الطربي يف تارخيه )٣(

يعطي, فبدأ ببني أبى العاص فـأعطي آل احلكـم رجـاهلم عـرشة آالف عـرشة آالف, فأخـذوا مائـة ألـف, 
وقـد أشـار عـثامن إىل . وأعطى بني عثامن مثل ذلك, وقسم يف بني العاص وبنـي العـيص ويف بنـي حـرب

إنـى : وقـالوا:  فقـالً ردا عىل زعامء الفتنـة والبغـاة عليـهصذلك يف خطبته املشهورة عىل منرب رسول اهللا 

http://www.ebnmaryam.com
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س اخلمـس لعبـد اهللا بـن أيب رسح والذي صح يف ابن أيب الـرسح هـو إعطـاؤه مخـ
 . ثم عاد فاسرتده منه,جزاء جهاده املشكور

 من تاريخ الطربي أن عثامن ملا أمر عبد اهللا بـن سـعد )هـ٢٧(جاء يف حوادث سنة 
ًإن فـتح اهللا عليـك غـدا ( :بن أيب الرسح بالزحف من مرص عىل تونس لفتحهـا قـال لـه

فخـرج بجيـشه حتـى قطعـوا » ًن الغنيمـة نفـالإفريقية فلك مما أفاء اهللا عىل املـسلمني مـ
 وقـسم عبـد اهللا عـىل ,أرض مرص وأوغلوا يف أرض أفريقية وفتحوهـا سـهلها وجبلهـا

اجلنــد مــا أفــاء اهللا علــيهم وأخــذ اخلمــس وبعــث أربعــة أمخاســه إىل عــثامن مــع وثيمــة 
 لـه  أنـا أمـرت: فقال هلم عـثامن, فشكا وفد ممن معه ما أخذه عبد اهللا بن سعد,النرصي
 فامر عثامن عبد اهللا بن سـعد بـأن يـرده , إنا نسخطه: قالوا, فإن سخطتم فهو رد,بذلك
 ورجع عبد اهللا بن سعد إىل مرص وقد فتح إفريقية وقد ثبت يف السنة تنفيـل أهـل ,فرده

 يف مكافأة سلمة بـن األكـوع يف إغـارة عبـد ^ كام فعل النبي ,الغناء والبأس يف اجلهاد
  .)١()^ رسح النبي الرمحن الفزاري عىل

                                                                                                                   
وأمـا . أحب أهل بيتي وأعطيهم, فأما حبي هلم فإنـه مل يمـل معهـم عـىل جـور, بـل أمحـل احلقـوق علـيهم

وقـد كنـت . إعطاؤهم فإين إنام أعطيهم من مايل, وال أستحل أموال املسلمني لنفيس وال ألحد من الناس
 وأيب بكر وعمر, وأنـا يومئـذ شـحيح صأعطي العطية الكبرية الرغيبة من صلب مايل أزمان رسول اهللا 

حريص, أفحني أتت عىل أسـنان أهـل بيتـي وفنـى عمـري وودعـت الـذي يل يف أهـيل قـال امللحـدون مـا 
 مـا صنعم إن عثامن يود ذوي قرابته, ومودته هلم من فـضائله, وهـم لـذلك أهـل ورسـول اهللا ). قالوا?

. استعان برجال بني أميـة ووىل أمـوره لرجـاهلمًاستعان برجال من عشرية وال وىل عددا من فريق بقدر ما 
وحتى بلدة مكة والها لفتى من فتياهنم, وكان هو وكـان بقيـة هـؤالء الرجـال األماجـد عنـد حـسن ظنـه 
. هبم, وكذلك كانوا مدة أيب بكر وعمر وعثامن ويف كل زمان ومكان إال النادر منهم, وما هم بمعصومني

إن عـثامن أوصـل الـصحابة : (ذوي رمحـه أثنـى عليـه بـه عـيل فقـالوهذا اخللق الكـريم يف مـودة عـثامن لـ
 شديدي الصلة واملحبة صوعيل أعرف الناس بابن عمه عثامن وكان عثامن وعيل يف زمن النبي ) للرحم

 .فيام بينهام, وكان الناس حيملون ذلك عىل أهنام من بني عبد مناف
 ).٤٣٢١, ٤٣١٩( أخرى ويف غزوات) ٤٣١٤(املنتقى للمجد ابن تيمية :  انظر)١(
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 ٧٤٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًشبهة أن عثامن قد وهـب ألصـحابه ورفقائـه كثـريا مـن أرايض بيـت املـال وأتلـف 
 :حقوق املسلمني

ً أن عثامن قد وهب ألصحابه ورفقائه كثريا مـن أرايض بيـت املـال وأتلـف :ومنها
  .حقوق املسلمني
ي له لقوله  ومن حييى املوات فه, أنه كان يأذن هلم بإحياء أرايض املوات:واجلواب

 ومل هيـب ألحـد )١(}ًموتان األرض هللا ولرسوله فمـن أحيـا منهـا شـيئا فهـو لـه{ :ص
  .)٢(ًأرضا معمورة مزروعة كام يعلم ذلك من التاريخ

 :ًشبهة أن عثامن قد عزل يف خالفته مجعا من الصحابة عن مناصبهم
ً أن عثامن قد عزل يف خالفته مجعا من الصحابة عن مناصبهم كـام عـزل أبـا :ومنها

 وعـزل عمـرو بـن , ونـصب مكانـه عبـد اهللا بـن عـامر)٣(موسى األشعري عن البـرصة

                                                 
 ).١١٥٦٦( رواه البيهقي يف السنن الكربى برقم )١(
وقـد أقطـع : (طبـع املطبعـة الـسلفية) ٦١:ص( قال اإلمام أبو يوسف صاحب أيب حنيفة يف كتاب اخلراج )٢(

ً وتألف عـىل اإلسـالم أقوامـا وأقطـع اخللفـاء مـن بعـده مـن رأوا أن يف إقطاعـه صـالحاصرسول اهللا  ً (
من كتاب اخلراج ليحيى بـن ) ٧٨ – ٧٧:ص(وانظر باب القطائع .  يوسف األمثلة عىل ذلكورضب أبو

 . ًآدم القريش طبع السلفية أيضا
ًوأقطع الزبري, وخبابـا, وعبـد اهللا بـن مـسعود, وعـامر : (وذكر اإلمام الشعبي بعض الذين أقطعهم عثامن فقال

وا منـه اخلطـأ أخطـأوا, وهـم الـذين أخـذنا عـنهم فإن يكن عثامن أخطأ, فالذين قبلـ. بن يارس, وابن هبار
 ). ٤/١٤٨(انظر تاريخ الطربي ) ديننا

ً, وأقطـع سـويدا بـن غفلـة أرضـا لـدا ذويـه)الكردوسية(وأقطع عيل بن أيب طالب كردوس بن هاين ( فكيـف . ً
وللقـايض أيب يوسـف كـالم سـديد يف هـذا املوضـوع يف ) ينكرون عىل عثامن ويسكتون عن عمـر وعـيل?

 ).٦٢ – ٦٠:ص(ب اخلراج كتا
ً ويف أول جميء عيل العراق يف خالفته كان أبو موسى األشعري واليا عىل الكوفـة وكـان عـىل منـرب الكوفـة )٣(

فرتكـه الـشرت يـتكلم عـىل .  عند وقوعهـاصخيطب الناس يف فضائل البعد عن الفتنة وما أوىص به النبي 
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 ٧٤٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 صالعاص عن مرص ونصب مكانه عبد اهللا بن سعد مع أنه قد ارتد يف عهد الرسـول 
 وعـزل عـامر ,كفله عثامن فأسـلم دمه يوم الفتح حتى تصوحلق بمرشكي مكة وأباح 

 .بن يارس عن الكوفة وعبد اهللا بن مسعود عن قضائها
 وال يلـزمهم إبقـاء , أن عزل العامل ونصبهم من وظيفة اخللفاء واألئمة:واجلواب

 نعـم ال ينبغـي العـزل مـن غـري سـبب وعـزل هـؤالء كـان .العامل السابقني عىل حـاهلم
  .راجعها وقد فصل ذلك يف كتب التواريخ ف,لسبب

 :شبهة أن عثامن درأ القصاص عن عبيد اهللا بن عمر وقد قتل اهلرمزان
 أن عـثامن درأ القـصاص عـن عبيـد اهللا بـن عمـر وقـد قتـل اهلرمـزان ملـك :ومنها

 مـع أن ,)١(األهواز الذي أسلم يف زمـن عمـر بعـد أن اهتمـه يف مـشاركة مـن قتـل عمـر
 وقد ,ً أيضا حنيفة النرصاين الهتامه بذلكالقاتل كان أبا لؤلؤة فقط وقد قتل ابنته وقتل

اجتمع الـصحابة عليـه ليقـتص مـن عبيـد اهللا فلـم يـوافقهم وأدى ديـتهم عنـه فخـالف 
  .حكم اهللا فليس يليق لإلمامة

                                                                                                                   
فاحتلهـا ومنـع مـن دخوهلـا, وبـذلك صـار أبـو موسـى املنرب بأحاديث رسول اهللا وذهـب إىل دار اإلمـارة 

 .ًمعزوال يومئذ
كـان ذلـك والـصحابة متـوافرون ): (١٠٧:ص( قال القايض أبو بكر بن العريب يف العواصم من القواصم )١(

ويف تـاريخ ). إن اهلرمـزان سـعى يف قتـل عمـر ومحـل اخلنجـر وظهـر حتـت ثيابـه: واآلمر يف أوله وقد قيل
. دة عبد الرمحن بن أيب بكر الـصديق عـىل اهلرمـزان مرويـة عـن سـعيد بـن املـسيبشها) ٥/٤٢(الطربي 

 −وقد قال عبد اهللا بـن عبـاس ملـا طعـن عمـر ): (٣/٢٠٠(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة 
قـال . إن شـئت نقـتلهم:  فقال ابن عباس−كنت أنت وأبوك حتبان أن تكثر العلوج باملدينة : وقال له عمر

فهذا ابن عباس وهو أفقه مـن عبيـد اهللا بـن عمـر وأديـن وأفـضل بكثـري يـستأذن عمـر يف قتـل : ن تيميةاب
وإذا كـان . ملـا اهتمـوهم بالفـساد, اعتقـدوا جـواز مثـل هـذا. ًعلوج الفرس مطلقا الـذين كـانوا يف املدينـة

يقتــل عمــر بــن اهلرمــزان ممــن أعــان عــىل قتــل عمــر كــان مــن املفــسدين يف األرض املحــاربني فيجــب أنــه 
 ).بابا شجاع الدين ( اخلطاب, فإهنم يعيدون ملقتل عمر ويسمون قاتله وهو أبو لؤلؤة 
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 ٧٤٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ألن ورثـة اهلرمـزان مل يكونـوا يف , أن القصاص مل يثبت يف تلك الـصور:واجلواب
ًامن مل حيـرضوا املدينـة خوفـا كـام ذكـر  وملـا أرسـل علـيهم عـث,املدينة بل كانوا يف فارس
 فلم , ورشط حضور مجيع ورثة املقتول كام ذهبت إليه احلنفية.)١(املرتىض يف بعض كتبه

 وألن بنـت أيب لؤلـؤة كانـت , وقد أعطاها مـن بيـت املـال ال مـن القاتـل,يبق إال الدية
 وهـذا ثابـت )٢(}ال يقتل مـسلم بكـافر{ :ص وقد قال ,ً وجفينة كان نرصانيا,جموسية
 عىل أنه لو اقتص عثامن من عبيد اهللا لوقعـت فتنـة عظيمـة ألن بنـي تـيم وبنـي ,عندهم

 , لو اقـتص عـثامن مـن عبيـد اهللا حلاربنـاه: وكانوا يقولون,عدي كانوا مانعني من القتل
منني أمـس ويقتـل  أيقتل أمري املـؤ:ونادى عمرو بن العاص وهو رئيس بني سهم فقال

 وهذا كام ثبت عندهم من أن األمري مل يقتص مـن ,ً ال واهللا ال يكون هذا أبدا?ابنه اليوم
  .ًقتلة عثامن خوفا من الفتنة

 : ألنه صىل أربع ركعات يف منىصَّشبهة أن عثامن غري سنة رسول اهللا 
 أنـه  ألنه صىل أربع ركعـات يف منـى مـعص أن عثامن غري سنة رسول اهللا :ومنها
 وقـد أنكـر عليـه مجاعـة مـن الـصحابة ,ً كان يقرص الصالة الرباعية يف سـفره دائـامص

  .ذلك الفعل
ً أن عثامن ما كـان إذ ذاك مـسافرا ألنـه تـزوج يف مكـة وتبـوأ منـزال فيهـا :واجلواب ً

 وملا اطلع األصحاب عىل حقيقة احلال زال عنهم اإلنكار ,وأقام يف تلك البقعة املباركة
  .واإلشكال

                                                 
عن سيف بن عمـر عـن أشـياخه أن القـامذ بـن اهلرمـزان دعـاه ) ٤٤ − ٥/٤٣( يف رواية للطربي يف تارخيه )١(

ل ذلـك يف التعليقـات عـىل وانظـر تفاصـي). تركتـه هللا ولكـم: (عثامن وأمكنه من عبيد اهللا فقال القـامذ بـاذ
 ).١٠٨ – ١٠٦:ص(العواصم من القواصم 

 ).١١١( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٧٥٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :شبهة رضبه لعامر حتى فتق أمعاءه وابن مسعود حتى كرس أضالعه ومنعه عطاءه
 , ورضبه لعـامر إفـك مثلـه,وأما رضبه البن مسعود ومنعه عطاءه فزور :واجلواب

 .ًولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا
 , ألهنا مبنية عىل باطـل;وقد اعتذر عن ذلك العلامء بوجوه ال ينبغي أن يشتغل هبا

 . فإن ذلك ال آخر له, وال نذهب الزمان يف مماشاة اجلهال,حق عىل باطلوال يبنى 
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 ٧٥١  بهات طال حوهلا اجلدلش

  
  ة رضي اهللا عنهاة رضي اهللا عنهاشبهات حول أم املؤمنني عائششبهات حول أم املؤمنني عائش

 

َّ رشفها اهللا سبحانه بأن تكون زوجـة خلـري خلـق اهللا حممـد لأم املؤمنني عائشة 
 ونـرد عليهـا , وسوف نرسد هذه املطاعن, نالت أشد الطعون من هؤالء املفرتين,ص

 ,فضل عائـشة عـىل النـساء{ :صذابني عن خري نساء األرض التي قال عنها الرسول 
ِإنــه ليهــون عــيل املــوت أن أريتــك { : وقــال هلــا,)١(}كفــضل الثريــد عــىل ســائر الطعــام ُ ُ ْ َّ َّ ُ َ

 .)٢(} يعني عائشة,زوجتي يف اجلنة
  :فأقول وباهللا التوفيق

 :االدعاء عىل عائشة يف الفتنة
ونتساءل عن حرب اجلمل التي أشعلت نارها أم املؤمنني عائـشة ( :يقول أحدهم

يتهـا التـي أمرهـا  فكيف خترج أم املؤمنني عائشة مـن ب,إذ كانت هي التي قادهتا بنفسها
 & m l k j i h g fn * :اهللا باالستقرار فيه بقوله تعـاىل

 .]٣٣:األحزاب[
 . بأي حق استباحت أم املؤمنني قتال خليفة املـسلمني عـيل بـن أيب طالـب:ونسأل

 وكالعادة وبكـل بـساطة جييبنـا علـامء الـسنة بأهنـا ال حتـب .وهو ويل كل مؤمن ومؤمنة
 ويريـد هـؤالء إقناعنـا , ألنه أشار عىل رسول اهللا بتطليقها يف حادثة اإلفك;ًمام عليااإل

 وهي إشارة عيل عىل النبي بتطليقها كافية بأن تعـيص أمـر )ّإن صحت(بأن هذه احلادثة 

                                                 
 ).٢٤٤٦(, ومسلم برقم )٣٧٧٠( رواه البخاري برقم )١(
 ).٩٨) (٢٣/٣٩( رواه الطرباين يف املعجم الكبري )٢(
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 ٧٥٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًرهبا وهتتك سـرتا رضبـه عليهـا رسـول اهللا  ,ً وتركـب مجـال هناهـا رسـول اهللا أن تركبـه,ّ
 وتقطع املفازات البعيدة من املدينة إىل مكـة ومنهـا ,الب احلوأبّوحذرها أن تنبحها ك

 , وتــستبيح قتــل األبريــاء وحماربــة أمــري املــؤمنني والــصحابة الــذين بــايعوه,إىل البــرصة
ّوتسبب يف قتل ألوف املسلمني كام ذكر ذلك املؤرخون كل ذلـك ألهنـا ال حتـب اإلمـام  ّ

 ).ا النبيًعليا الذي أشار بتطليقها ومع ذلك مل يطلقه
  :أقول
 وقـوهلم حـق , إن أهل السنة يف هذا الباب وغريه قـائمون بالقـسط شـهداء هللا−١

 وقـد ذكرنـا , وأما هؤالء ففي أقواهلم من التناقضات الـيشء الكثـري.وعدل ال يتناقض
 وكـذلك , وذلك أن أهـل الـسنة عنـدهم أن أهـل بـدر كلهـم يف اجلنـة,أمثلة كثرية منها
ّ وأبو بكـر وعمـر وعـثامن وعـيل وطلحـة والـزبري هـم ,شة وغريها عائ:أمهات املؤمنني

  .سادات أهل اجلنة بعد األنبياء
 بـل وال , إن أهل اجلنة ليس من رشطهم سالمتهم عن اخلطأ:وأهل السنة يقولون

ً بل جيوز أن يذنب الرجـل مـنهم ذنبـا صـغريا أو كبـريا ويتـوب منـه,عن الذنب ً  وهـذا ,ً
 مـا يـذكر عـن الـصحابة مـن :إذا كان هـذا أصـلهم فيقولـونو.متفق عليه بني املسلمني
 ولكن مل يعرف كثري مـن النـاس , وكثري منه كانوا جمتهدين فيه,ّالسيئات كثري منه كذب

 , إمـا بتوبـة:ّ وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب هلم فهو مغفور هلـم,وجه اجتهادهم
 فإنه قد قام الدليل الـذي ,ذلك وإما بغري ,ّ وإما بمصائب مكفرة,وإما بحسنات ماحية
 , فـامتنع أن يفعلـوا مـا يوجـب النـار ال حمالـة, أهنم من أهل اجلنـة:جيب القول بموجبه

 .وإذا مل يمت أحد منهم عىل موجب النار مل يقدح ما سوى ذلـك يف اسـتحقاقهم اجلنـة
 جيز لنـا أن  ولو مل يعلم أن أولئك املعينني يف اجلنة مل,ونحن قد علمنا أهنم من أهل اجلنة

 فـإن هـذا ال جيـوز يف آحـاد ,نقدح يف استحقاقهم للجنة بأمور ال نعلم أهنا توجب النار
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 ٧٥٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ليس لنا أن نشهد ألحد مـنهم بالنـار ألمـور ,املؤمنني الذين مل يعلم أهنم يدخلون اجلنة
 والعلـم بتفاصـيل , فكيف جيـوز مثـل ذلـك يف خيـار املـؤمنني,حمتملة ال تدل عىل ذلك

ًاحد منهم باطنا وظاهرا وحسناته وسـيئاته واجتهاداتـهأحوال كل و  أمـر يتعـذر علينـا ,ً
 . والكالم بال علم حرام,ً فكان كالمنا يف ذلك كالما فيام ال نعلمه!?معرفته

ًوهلذا كان اإلمساك عام شجر بني الصحابة خريا مـن اخلـوض يف ذلـك بغـري علـم 
 وهـذا ,ًأكثـره كالمـا بـال علـم إذ كان كثـري مـن اخلـوض يف ذلـك أو ,بحقيقة األحوال

ً فكيف إذا كـان كالمـا هبـوى يطلـب ,ًحرام لو مل يكن فيه هوى ومعارضة احلق املعلوم ً
ّ فمن تكلم هبذا الباب بجهل أو بخالف ما يعلم من احلـق كـان !?فيه دفع احلق املعلوم
رض بـه  أو يعـا,ّ ولو تكلم بحق لقصد اتباع اهلوى ال لوجه اهللا تعاىل,ًمستوجبا للوعيد

ّحقا آخر لكان أيضا مستوجبا للذم والعقاب ً ً  ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة مـن ,ً
 واستحقاقهم اجلنة وأهنم خري هذه األمـة التـي هـي خـري أمـة ي و,الثناء عىل القوم
َّ مل يعارض هذا املتيقن املعلوم بأمور مشتبهة,أخرجت للناس  منها ما ال يعلـم صـحته :َ
 ومنهـا , ومنها ما يعلم عذر القوم فيه, ومنها ما ال يعلم كيف وقع,ذبهومنها ما يتبني ك

 فمـن سـلك سـبيل , ومنها ما يعلم أن هلم من احلـسنات مـا يغمـره,ما يعلم توبتهم منه
 وإال حـصل يف ,أهل السنة استقام قوله وكـان مـن أهـل احلـق واالسـتقامة واالعتـدال

  ).جهل وكذب وتناقض كحال هؤالء الضالل
 ألن عائشة مل خترج ;ا أن عائشة أشعلت حرب اجلمل فهذا من أبني الكذب أم−٢
 واعتقدت يف خروجها مـصلحة ثـم ظهـر , بل خرجت لإلصالح بني املسلمني,للقتال

 : وثبـت عنهـا أهنـا قالـت,هلا أن عدم خروجها هو األسلم لذلك ندمت عىل خروجهـا
 فـرض أن عائـشة قاتلـت  وعـىل,)١(»ًوددت أين كنت غصنا رطبا ومل أرس مسريي هذا«

                                                 
 ).٣٧٨١٨( رواه ابن أيب شيبة برقم )١(
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 ٧٥٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

l k j i  * : فهـذا القتـال يـدخل يف قولـه تعـاىل,ّعليا مع طلحة والزبري
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 ,ً فأثبت هلم اإليامن مع أهنم قاتلوا بعـضهم بعـضا]١٠−٩:احلجـرات[ & °³ ± ²

 بـل ,ً اآلية يدخل فيهـا املؤمنـون فـاألوىل دخـول هـؤالء املـؤمنني أيـضاوإذا كانت هذه
  .خيارهم
فكيف خترج أم املؤمنني عائشة من بيتها التي أمرها اهللا باالسـتقرار ( : أما قوله−٣

ــه تعــاىل ــه بقول  ]٣٣:األحــزاب[ & m l k j i h g fn * :في
  :ًفجوابا عىل ذلك أقول

  !ّ بخروجها هذا مل تتربج تربج اجلاهلية األوىللئشة  أن عا−أ
 كـام لـو ,واألمر باالستقرار يف البيوت ال ينايف اخلـروج ملـصلحة مـأمور هبـا( −ب

 فإن هذه اآلية نزلـت يف حيـاة ,خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها يف سفرة
وداع بعائـشة  كام سافر يف حجة الـ, بعد ذلكصّ وقد سافر هبن رسول اهللا صالنبي 
 , وأعمرهـا مـن التنعـيم, وأرسلها مع عبد الرمحن أخيها فأردفهـا خلفـه, وغريهال

 , بأقل من ثالثـة أشـهر بعـد نـزول هـذه اآليـةصوحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي 
 اّ حيججــن كــام كــن حيججــن معــه يف خالفــة عمــر صوهلــذا كــان أزواج النبــي 

 وإذا كـان سـفرهن ,و عبد الرمحن بن عـوف وكان عمر يوكل بقطارهن عثامن أ,وغريه
ــسلمني ــصلحة للم ــسفر م ــك ال ــدت أن ذل ــشة اعتق ــائز فعائ ــصلحة ج ــت يف ,مل  فتأول

  .)١()ذلك
                                                 

 ).٣١٨−٤/٣١٧( منهاج السنة )١(
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 ٧٥٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً أما ادعاؤه أن عائشة استباحت قتـال عـيل بـن أيب طالـب ألهنـا ال حتـب عليـا−٤ ّ, 
 بتطليقهـا يف اإلفـك وأن هـذا هـو جـواب علـامء صوالسبب أنه أشار عىل رسول اهللا 

  : فأقول!أهل السنة
ً إذا كان هذا هو جـواب علـامء أهـل الـسنة فهـال سـقت لنـا أهيـا الطـاعن قـوال −أ ّ

ــنهم أم أن الكــذب جتــاوز معــك أعــىل احلــدود ــضية إال ,لواحــد م ــذكر ق  بحيــث ال ت
َوتطعمها بالباطل والبهتان ِّ َ ُ.  

 ففـي ,ّب وأما حديث اإلفك الذي برأ اهللا فيـه أم املـؤمنني مـن فـوق سـبعة أعظـم
ّ استشارة بعض أصـحابه يف فـراق عائـشة فيكـون رأي عـيل صجزء منه يطلب النبي 

ّ وعيل بقوله )١(» وسل اجلارية تصدقك,ّمل يضيق اهللا عليك والنساء سواها كثري «:بقوله
ّ ولكنه ملا رأى شدة التأثر والقلق عـىل ,هذا مل يرش عليه برتك عائشة ليشء فيها معاذ اهللا

ته فأشار عليه بذلك وهو يعلم أنه يمكن مراجعتها بعد التحقـق  فأحب راحصالنبي 
 وهـذا ,ً أو بسؤال اجلارية ألن يف ذلك راحة له أيضا ومل جيـزم عليـه بفراقهـا,من براءهتا

وهذا الكالم الذي قاله عيل محلـه ( : لذلك يقول ابن حجر,اّواضح من كالم عيل 
 , والغم بسبب القول الـذي قيـل ملا رأى عنده من القلقصعليه ترجيح جانب النبي 

ّ فرأى عيل أنه إذا فارقها سكن ما عنـده مـن القلـق بـسببها إىل , شديد الغريةصوكان 
 ويــستفاد منــه ارتكــب أخــف الــرضرين لــذهاب ,أن يتحقــق براءهتــا فــيمكن رجعتهــا

 .)٢()أشدمها
 ألنـه رآه ; هـو الـصواب يف حقـهاّهذا الذي قالـه عـيل ( :/ويقول النووي 

ــه رأى , يف اعتقــادهصنــصيحة للنبــي مــصلحة و  ومل يكــن ذلــك يف نفــس األمــر ألن
                                                 

 ).٤١٤١(ه البخاري برقم  روا)١(
 ).٨/٤٦٨( فتح الباري )٢(
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 ٧٥٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١() هبذا األمر وتقلقه فأراد راحة خاطره وكان ذلك أهم من غريهصانزعاج النبي 
ّمل جيزم عيل باإلشارة بفراقها ألنه عقب ذلـك ( :وقال الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة

 : فكأنـه قـال,ص إىل نظـر النبـي ففوض األمر يف ذلك» سل اجلارية تصدقك «:بقوله
 وإن أردت خالف ذلك فابحث عن حقيقة األمر إىل ,إن أردت تعجيل الراحة ففارقها

 وهـي مل تعلـم مـن , ألنه كان يتحقـق أن بريـرة ال ختـربه إال بـام علمتـه,أن تطلع براءهتا
  .)٢()عائشة إال الرباءة املحضة

حلادثة إن صـحت وهـي إشـارة عـيل ويريد هؤالء إقناعنا بأن هذه ا( : أما قوله−٥
 ,ًعىل النبي بتطليقها كافيـة بـأن تعـيص أمـر رهبـا وهتتـك سـرتا رضبـه عليهـا رسـول اهللا

 وتقطـع ,ّ وحـذرها أن تنبحهـا كـالب احلـوأب,ًوتركب مجال هناها رسول اهللا أن تركبه
حماربـة  وتـستبيح قتـل األبريـاء و,املسافات البعيدة من املدينة إىل مكة ومنها إىل البرصة

 وتسبب يف قتـل ألـوف املـسلمني كـام ذكـر ذلـك ,أمري املؤمنني والصحابة الذين بايعوه
الطربي وابن األثري واملدائني وغريهم ( ويشري باهلامش إىل هؤالء املؤرخني )املؤرخون

 ).ّمن املؤرخني الذين أرخوا حوادث سنة ست وثالثني للهجرة
  :ًوجوابا عىل ذلك أقول

ّريخ الطـربي الـذي أرخ حـوادث سـنة سـت وثالثـني للهجـرة ملـا  لو راجعنا تا−أ
 مـع أنـه يـذكر الكثـري مـن ,وجدناه يروي عن هذه احلادثة مثـل مـا يقـول هـذا الطـاعن

 ويثبـت ,الروايات التي تتحدث عن وقعة اجلمل فريوي خالف ما يقوله هـذا الطـاعن
ًا يبعـث القعقـاع  فيذكر أن عليـ,أن عائشة جاءت مع طلحة والزبري من أجل اإلصالح

                                                 
 ).١٧/١٠٨( رشح النووي عىل صحيح مسلم )١(
 )٨/٤٦٨( فتح الباري )٢(
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 ٧٥٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فخـرج القعقـاع حتـى (...بن عمرو إىل أهل البرصة يستفرسهم عن سبب خـروجهم 
ّ أي أمة: وقال, فسلم عليهال فبدأ بعائشة ,قدم البرصة  ما أشخصك ومـا أقـدمك ,ُ
ٌ أي بنية إصالح بني النـاس: قالت?هذه البلدة  فـابعثي إىل طلحـة والـزبري حتـى : قـال,ّ

 مــا : إين ســألت أم املــؤمنني: فقــال, فبعثــت إلــيهام فجــاءا,تــسمعي كالمــي وكالمهــام
 أمتابعـان ? فام تقوالن أنـتام, إصالح بني الناس: فقالت?أشخصها وأقدمها هذه البالد

 .)١() متابعان: قاال?أم خمالفان
فلـام نـزل ( :ويثبت أن املتسببني بقتل األلوف من املسلمني هم قتلـة عـثامن فيقـول

 , وخرج طلحة والزبري فتوافقـوا وتكلمـوا فـيام اختلفـوا فيـهّالناس واطمأنوا خرج عيل
ّفلــم جيــدوا أمــرا هــو أمثــل مــن الــصلح ووضــع احلــرب حــني رأوا األمــر قــد أخــذ يف  ً

 , ورجـع عـيل إىل عـسكره, فـافرتقوا عـن مـوقفهم عـىل ذلـك,ُ وأنه ال يدرك,االنقشاع
 عبـاس إىل طلحـة ّ وبعـث عـيل مـن العـيش عبـد اهللا بـن,وطلحة والزبري إىل عـسكرمها

ّ وبعثامهــا مــن العــيش حممــد بــن طلحــة إىل عــيل,والــزبري  وأن يكلــم كــل واحــد مــنهام ,ّ
ْ فلام أمـسوا وذلـك يف مجـادى اآلخـرة أرسـل طلحـة والـزبري إىل , نعم: فقالوا,أصحابه

ُّ مـا خـال أولئـك الـذين هـضموا ,ّ وأرسـل عـيل إىل رؤسـاء أصـحابه,رؤساء أصحاهبام
 , وباتوا بليلةمل يبيتـوا مثلهـا للعافيـة مـن الـذي أرشفـوا عليـه,لصلح فباتوا عىل ا,عثامن

ّ وبات الذين أثاروا أمر عثامن برش , وركبوا ما ركبوا,ُّوالنزوع عام اشتهى الذين اشتهوا
َ قد أرشفوا عىل اهللكة,ّليلة باتوها قط  حتى اجتمعوا ,ّ وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها,َ

ّواسترسوا بذلك خـشية أن يفطـن بـام حـاولوا مـن الـرش ,ّعىل إنشاب احلرب يف الرس ّ, 
ً انـسلوا إىل ذلـك األمـر انـسالال, وما يشعر هبـم جـرياهنم,َفغدوا مع الغلس  وعلـيهم ,ّ

ــة ِّ فخــرج مــرضهيم إىل مــرضهيم,ظلم ُ ُّ ُِ ــيهم,َ ــيهم إىل ربع ِّ وربع ََ ــيهم,َ ــيهم إىل يامن ِّ ويامن ُّ, 
                                                 

 ). ٣/٢٩( تاريخ األمم وامللوك )١(
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 ٧٥٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ر كـل قـوم يف وجـوه أصـحاهبم الـذين  وثـا, فثـار أهـل البـرصة,فوضعوا فيهم السالح
 .)١(...)ََهبتوهم

ّ وتقـدم بكتـاب اهللا ,ّ خل يا كعب عن البعـري:وقالت عائشة( :ًوقال الطربي أيضا
Qوأقبل القوم وأمامهم السبئية خيـافون أن جيـري .ً ودفعت إليه مصحفا, فادعهم إليه ّ

ْ وعيل من خلفهم يزعهم ويأ, فاستقبلهم كعب باملصحف,الصلح ُ َ َ  فلـام ,ًبون إال إقـداماّ
ًدعاهم كعب رشقوه رشقا واحدا ً ِ  : فجعلت تنـادي,َ ورموا عائشة يف هودجها, فقتلوه,َ

َّ البقية البقية ويعلـو صـوهتا كثـرة اهللا اهللا,َّيا بني ْ فيـأبون إال , واحلـسابQ اذكـروا اهللا ,َّ
ــداما ــوا قالــت,ًإق ــه حــني أب ْ فكــان أول يشء أحدثت ــاس:ّ ــو,ُّ أهيــا الن ــة عــثامن  العن ا قتل

ُّ وسـمع عـيل بـن أيب طالـب ,ّ وضـج أهـل البـرصة بالـدعاء.ْ وأقبلت تـدعو,وأشياعهم
 عائـشة تـدعو ويـدعون معهـا عـىل قتلـة عـثامن : فقـالوا?ّ ما هـذه الـضجة:الدعاة فقال
َ اللهم العن قتلة عثامن وأشياعهم: فأقبل يدعو ويقول,وأشياعهم ْ()٢(. 

 ويعضد هذه , ومل أجد كتاب املدائن)٣( يف تارخيهًوهذا هو ما أرخه أيضا ابن األثري
ّاحلقيقــة الروايــات الــصحيحة التــي تثبــت أن عائــشة والــزبري وطلحــة وعــيل مل يكونــوا 

وددت أين  «: ولذلك نـدمت عائـشة عـىل مـسريها وقالـت,ًيريدون قتال بعضهم بعضا
ًغصنا رطبا ومل أرس مسريي هذا ً«)٤(. 

ت عرشة مثـل احلـارث بـن هـشام وأين مل أرس وددت أين كنت ثكل «:ًوقالت أيضا
 .)٥(»مسريي مع ابن الزبري

                                                 
 ).٣/٣٩( املصدر السابق )١(
 ).٣/٤٣( املصدر السابق )٢(
 ).٢٤٥−٣/٢٣٣( الكامل يف التاريخ )٣(
 . سبق خترجيه)٤(
 ).٤٦٠٩) (٣/١٢٨(اكم يف املستدرك  رواه احل)٥(
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 ٧٥٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

  !?فلو كانت تريد القتال دون اإلصالح فلامذا الندم
ّفلـامذا كـل هـذه الكراهيـة وقـد سـجل املؤرخـون هلـا مواقـف عدائيـة ( :ثم يقـول

 فقد كانت راجعة مـن مكـة عنـدما أعلموهـا يف الطريـق ,ّلإلمام عيل ال يمكن تفسريها
ًأن عثامن قتل ففرحت فرحا شديدا ولكنهـا عنـدما علمـت أن النـاس قـد بـايعوا عليـا ب ًَّ

 وددت أن الـسامء انطبقـت عـىل األرض قبـل أن يليهـا ابـن أيب طالـب :غضبت وقالت
ّ ردوين وبدأت تشعل نار الفتنة للثورة عىل عـيل الـذي ال تريـد ذكـر اسـمه كـام :وقالت

ّبـأن حـب عـيل { :ص أم املـؤمنني قـول الرسـول  أفلم تـسمع,ّسجله املؤرخون عليها
كنـا ال نعـرف املنـافقني إال ببغـضهم  «: حتى قـال بعـض الـصحابة}إيامن وبغضه نفاق

 أهنـا ال شـك ...}من كنت مواله فعيل مواله{ :أومل تسمع أم املؤمنني قول النبي» لعيل
سمعت كل ذلك ولكنها ال حتبه وال تـذكر اسـمه بـل إهنـا ملـا سـمعت بموتـه سـجدت 

 ).ًشكرا هللا
  :فأقول

ً قوله بأن عائشة فرحت بقتل عثامن فرحـا شـديدا ال يـدل إال عـىل كذبـه كـذبا −١ ً ً
ً فلم يقل أحد من أهل التاريخ ذلـك بـل أثبتـوا مجيعـا أن عائـشة مـا خرجـت إال !ًأكيدا

 إذا كانـت عائـشة فرحـت ملقتـل عـثامن فلـامذا : وأنـا أتـساءل,للقصاص من قتلة عثامن
 هذا الطـاعن !? هل خرجت من أجل منع عيل بن أيب طالب من تويل اخلالفة?خرجت
 ص ألنـه أشـار عـىل النبـي ; وإذا سئل عن الـسبب فـسيقول بأهنـا تكرهـه! نعم:يقول

 !?ّعليا فكيف نفرس خـروج اآلالف معهـا إذا كانت عائشة تكره : فأقول له!?بتطليقها
 ?فهل هناك سبب منطقي عند هذا الطاعن يبني فيه سبب موافقة هؤالء الناس لعائـشة

 فإن كان ? هل من سبب هلذا الكره: فأسأله, فإذا أجاب بنعم?ًأم هؤالء يكرهونه أيضا
ُ وإذا مل يملك لذلك جوابا فأبرشه أنه من أضل,ًيملك جوابا فحيهال ُ ِّ ُ   !! الناسً
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 ٧٦٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , يدعي هذا الطاعن أن املؤرخني سجلوا عىل عائشة أهنا ال تريد ذكر اسم عيل−٢
 فهل تستطيع أن حتددهم لنا حتـى نعـرف الـصادق ?ونحن نسأله من هؤالء املؤرخون

 ?َّ وما هي املراجع التي عولت عليها?من الكاذب
يـح بـن هـانئ  فعـن رش,ًولكن الصحيح املعلوم أن عائشة ذكرت عليا بمـأل فمهـا

ً فأتيـت عليـا :ًائـت عليـا فهـو أعلـم منـي قـال{ : سألت عائشة عن املسح فقالـت:قال
 يأمرنـا أن نمـسح عـىل ص كـان رسـول اهللا : فقـال:فسألته عن املسح عىل اخلفني قـال

 .}ً وللمسافر ثالثا,ًاخلفني يوما وليلة
أتيت عائـشة أسـأهلا عـن املـسح { :كام أخرج مسلم بسنده إىل رشيح بن هانئ قال

  ). إلخ)١(}... عليك بابن أيب طالب فسله:عىل اخلفني فقالت
 :أومل تـسمع أم املـؤمنني قـول النبـي( : ثم يذكر حديثان يف فـضل عـيل ويقـول−٣

 أهنـا ال شـك سـمعت كـل ذلـك ولكنهـا ال حتبـه وال ..}من كنت مواله فعـيل مـواله{
 )!!ًسمه بل أهنا ملا سمعت بموته سجدت هللا شكراتذكر ا

  :فأقول
ً لقد قلت بأن عائشة ال تبغض عليا ولكنهـا خالفتـه ال لـيشء إنـام للطلـب بـدم −أ

عثامن ومل تذهب لقتاله بل ذهبت من أجـل اإلصـالح بـني النـاس لـذلك ذهبـت حتـت 
وحـني وصـل ( : ويذكر ابن العامد يف شذرات الذهب,رغبة الناس يف حماولة لإلصالح

 مـا أردت إال , ولـك: قالـت, غفـر اهللا لـك: جـاء إىل عائـشة وقـال هلـا,عيل إىل البـرصة
 .)٢()اإلصالح

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).١/٤٢( شذرات الذهب )٢(
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 ٧٦١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فـام خرجـت ,وأمـا خروجهـا إىل حـرب اجلمـل( :ويوضح ابن العريب ذلك بقوله
 وهتـارج ,ّحلرب ولكن تعلق الناس هبا وشكوا إليهـا مـا صـاروا إليـه مـن عظـيم الفتنـة

 , وطمعوا يف االسـتحياء منهـا إذا وقفـت إىل اخللـق,ها يف اإلصالحالناس ورجوا بركت
ـــاىل ـــول اهللا تع ـــة بق ـــك فخرجـــت عامل ـــي ذل ـــت ه A F E D C B * :ّوظن

G & ]ـــساء ـــة...]١١٤:الن  & o n m l k j ip * , اآلي
 .)١( )]٩:احلجرات[

 :ّ أيب موسى وهو وايل الكوفـة مـن قبـل عـيلأن عائشة كتبت إىل( :ونقل ابن حبان
 فمـر مـن , وقـد خرجـت مـصلحة بـني النـاس,إنه قد كان من أمر عثامن ما قـد علمـت

ّقــبلكم بــالقرار يف منــازهلم والرضــا بالعافيــة حتــى يــأتيهم مــا حيبــون مــن صــالح أمــر 
 .)٢()املسلمني

 فهــذا مــن الكــذب ,فهــذا هــو ســبب خــروج عائــشة ولــيس بــسبب بغــضها لعــيل
  .املكشوف الذي ال يستند إىل أي دليل صحيح

 ثم يشري باهلـامش )ً بل أهنا ملا سمعت بموته سجدت شكرا هللا(... : أما قوله−ب
الطـربي وابـن األثـري والفتنـة الكـربى (إىل املراجع التي استقى منها ادعاؤه هـذا وهـي 

 ).وكل املؤرخني الذين أرخوا حوادث سنة أربعني للهجرة
ًربي وابن األثري يف حوادث سنة أربعني فلم أر هلذه الـدعوى أثـرا فرجعت إىل الط
  !فلله أبوه ما أكذبه

 , أهيم عىل احلـق وأهيـم عـىل الباطـل:ًونفس السؤال يعود دائام ويتكرر( :ثم يقول

                                                 
 ).٣/٥٦٩( أحكام القرآن البن العريب )١(
 ).٢/٢٨٢( الثقات البن حبان )٢(
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 ٧٦٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وإمـا أن تكـون عائـشة ومـن معهـا ,فإما أن يكون عيل ومن معه ظاملني وعىل غري احلـق
 , ولــيس هنــاك احــتامل ثالــث,ملني وعــىل غــري احلــقوطلحــة والــزبري ومــن معهــم ظــا

ّوالباحث املنصف ال أراه إال مائال ألحقية عيل الذي يدور احلق معـه حيـث دار ً نابـذا ,ً
فتنة أم املؤمنني عائشة وأتباعها الذين أوقدوا نارها وما أطفؤوها حتى أكلت األخـرض 

 أخرج البخـاري :قلبي أقول وملزيد البحث وليطمئن .واليابس وبقيت آثارها إىل اليوم
ّملـا سـار طلحـة { : قال,يف صحيحه من كتاب الفتن باب الفتنة التي متوج كموج البحر

والزبري وعائشة إىل البرصة بعث عيل عامر بن يارس واحلسن بن عيل فقدما علينا الكوفة 
 ّ فكان احلسن بن عيل فـوق املنـرب يف أعـاله وقـام عـامر أسـفل مـن احلـسن,فصعدا املنرب

ّ أن عائشة قد سارت إىل البرصة وواهللا إهنـا لزوجـة :ًفاجتمعنا إليه فسمعت عامرا يقول
ــدنيا واآلخــرة ــيكم يف ال ــاه تطيعــون أم ,نب ــيعلم إي ــتالكم ل ــارك وتعــاىل اب  ولكــن اهللا تب

 .)١(}هي
  :أقول

 ومل يكـن , بل هناك احتامل ثالث وهو أن الطرفني قد اجتهـدا للوصـول للحـق−أ
 فرقـة تـرى وجـوب : ألن فتنة قتل عثامن فرقت األمة إىل فـرقتني;ًلطرفني ظاملاأي من ا

 وفرقـة تـرى وجـوب قتـل قتلـة ,قتل قتلة عثامن عىل الفور وهم طلحة والزبري وعائشة
 ألن هـؤالء ; ولكن جيـب الـرتوي يف ذلـك حتـى تـتمكن الوصـول هلـذا اهلـدف,عثامن

 وهــؤالء القتلــة هــم , وأصــحابهالقتلــة كانــت هلــم قبائــل تــدفع عــنهم وهــو رأي عــيل
 وليس لكال الفرقتني أي تسبب يف إشعال املعركـة كـام بينـت ,املتسببون يف وقعة اجلمل

  .ًسابقا

                                                 
 ).٧١٠٠( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٧٦٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أما رواية البخاري التي اطمأن هبا قلب هذا الطاعن فهي من أعظم الـدالئل −ب
 عىل فضل عائشة ولكن ماذا نقول عن جاهل حيتج عىل أهل السنة بروايات هـي حجـة
عليه وعىل شيعته من قبل أن تكون حجة عىل أهل السنة ففي احلـديث يـشهد عـامر ألم 

 فهل من فـضل !? أي يف اجلنة! يف الدنيا واآلخرةص بأهنا زوجة النبي باملؤمنني 
ومكرمة أعظم من ذلك وهل استحقت هذا الفضل العظيم إال برضا اهللا سبحانه عنها 

 اعامر فإنه من أنـصار عـيل بـن أيب طالـب  أما بالنسبة لقول ,صورسوله الكريم 
 ألن أم املـؤمنني كانـت يف الطـرف ;وأراد حث الناس للخروج مع عيل ولكنهم ترددوا

 وجيـب أن يطـاع كـام أمـركم اهللا ,ّ فبني هلـم أن احلـق مـع عـيل ألنـه اخلليفـة,املقابل لعيل
 .نيسبحانه وذلك قبل املطالبة بالقصاص من قتلة عثامن كام ترى أم املؤمن

 وال شك أن أم املؤمنني وطلحة والزبري كانوا يرون أن املطالبة بالقصاص من 
ً أيضا كام بينت ذلك لعثامن بن ـقتلة عثامن قبل اخلضوع خلالفة عيل هو أمر اهللا 

واهللا ما مثيل يسري باألمر املكتوم وال  «:حنيف عندما بعث يسأهلا عن مسريها فقالت
ّاء من أهل األمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول اهللا  إن الغوغ,ّيغطي لبنيه اخلرب

 واستوجبوا فيه لعنة اهللا ولعنة ,ْ وآووا فيه املحدثني, وأحدثوا فيه األحداثص
َرسوله مع ما نالوا من قتل إمام املسلمني بال ترة وال عذر  فاستحلوا الدم احلرام ,ِ

ّ ومزقوا األعراض ,والشهر احلرامّ وانتهبوا املال احلرام وأحلوا البلد احلرام ,فسفكوه
ّ وأقاموا يف دار قوم كانوا كارهني ملقامهم ضارين مرضين,واجللود  غري نافعني وال ,ّ
 فخرجت يف املسلمني أعلمهم ما أتى هؤالء , ال يقدرون عىل امتناع وال يأمنون,متقني

A B *أت  وقر. وما ينبغي هلم أن يأتوا يف إصالح هذا,القوم وما فيه الناس وراءنا

Q P O N M L K J I H G F E D CR & 
 الصغري والكبري ص وأمر رسول اهللا Q ننهض يف اإلصالح من أمر اهللا ]١١٤:النساء[
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 ٧٦٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ ونحثكم عىل , ومنكر ننهاكم عنه,ٍ فهذا شأننا إىل معروف نأمركم به,والذكر واألنثى
 .)١(»تغيريه

ًأول مـن رشـح عليـا للخالفـة هـم هـؤالء الغوغـاءهذا وإذا أضـفنا إىل ذلـك أن  ّ ّ, 
ّ وتـأول خطـأ , ومـن هنـا يتـضح أن كـل طـرف ظـن أن احلـق معـه,ّوأهنم يف جيش عيل

 فللـه , ومل يكونا يريدان القتال ولكنه وقـع, وخرج الطرفان لإلصالح كام بينت,اآلخر
  .ً وإذا أراد اهللا أمرا أصابه,األمر من قبل ومن بعد

 ههنـا , ههنـا الفتنـة, ههنا الفتنة: نحو مسكن عائشة وقوله9نبي شبهة إشارة ال
 :الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان

ًكام أخـرج البخـاري أيـضا يف كتـاب الـرشوط بـاب مـا جـاء يف بيـوت ( :ثم يقول
 ههنــا :ً خطيبــا فأشــار نحــو مــسكن عائــشة فقــالصقــام النبــي { : قــال,أزواج النبــي

 ).}فتنة من حيث يطلع قرن الشيطان ههنا ال, ههنا الفتنة,الفتنة
  :قلت
 فتحت البخاري كتاب الـرشوط فلـم أجـد البـاب املـذكور مـن ضـمن كتـاب −١
 وليس بـاب مـا جـاء يف بيـوت أزواج ,يث موجود يف أبواب اخلمس بل احلد,الرشوط

ً وهذا يدل أن هذه الشبهة لقنت هلؤالء تلقينا,النبي املزعوم ّ!  
 وهـذا ?! وهذا الطاعن حيتج هبذا احلـديث عـىل أن عائـشة هـي مـصدر الفـتن−٢

 :ي ولو أراد بيت عائشة لقـال الـراو, أراد املرشقص ألن النبي ,ادعاء ظاهر البطالن
 ).نحو( وليس )إىل(

 : مـن بيـت عائـشة فقـالصخـرج رسـول اهللا { :ويف رواية مسلم عن ابـن عمـر
                                                 

 ).٣/١٤( تاريخ األمم وامللوك )١(
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 ٧٦٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(} يعني املرشق,رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان
 أال إن : وهو مستقبل املرشق يقولصأنه سمع رسول اهللا {ًوعن ابن عمر أيضا 

 .)٢(} أال إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان,الفتنة ها هنا
ًوحتى أقطع الشك باليقني أذكر روايـة مـسلم أيـضا عـن ابـن عمـر أن رسـول اهللا 

 عند باب ص قام رسول اهللا :ويف رواية عبيد اهللا بن سعيد( قام عند باب حفصة ص
 قاهلـا ,الفتنـة هاهنـا مـن حيـث يطلـع قـرن الـشيطان{ : فقال بيده نحو املـرشق)عائشة

  ! وأظن أنه قد ظهر احلق للعيان وافتضح أولياء الشيطان.)٣(}ًمرتني أو ثالثا
 ١٠٠ ص ٤ ج )كتـاب اجلهـاد والـسري( روى البخاري يف صحيحه :شبهة أخرى

 صقـام النبـي { :ن اخلطاب قالباب ما جاء يف أزواج الرسول عن عبد اهللا بن عمر ب
ً ثالثـا − ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنـة :خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال

كتاب الفتن باب الفتنـة مـن ( وجاء يف صحيح مسلم } من حيث يطلع قرن الشيطان−
أن رسول اهللا خرج من بيت عائـشة { برشح النووي ٣٣و٣١−١٨ و٥٦٠−٢ )املرشق
 .} رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان:فقال

 :الرد
 فالبيــت هــو بيــت ... الــذي أعرفــه أن البيــت ينــسب للرجــل ولــيس للمــرأة−١

ــتن صالرســول  ــة والف ــر والزندق ــع الكف ــوت الرســول منب ــاهللا أن تكــون بي  فنعــوذ ب
 بل الذي خيرج من بيته صلوات اهللا وسالمه عليـه اهلـدى والنـور والرمحـة ,واجلهاالت

 . والطيبون للطيبات واخلبيثون للخبيثات.ة مجعاءللبرشي
                                                 

 ).٢٩٠٥( صحيح مسلم برقم )١(
 . املصدر السابق)٢(
 .صدر السابق امل)٣(
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 ٧٦٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 والنبـي إذا أراد اخلـروج ... إن عائشة أو بيتهـا هـو الكفـر والفتنـة:ثم النبي مل يقل
 ثـم أمل تعلـم أن النبـي ...ألصحابه خرج مـن بيتـه ليحـدثهم ويـشري إىل أي االجتاهـات

 !?مقبور يف بيت عائشة فإىل أي املعاين تريد أن تصل إليها
 ومعروف أن مسكن ,ل أراد جهة املرشق ومل يرد مسكن عائشة صرسول ال
 ويؤكد ذلك زيادة تفـسري الرسـول , حينذاكص يقع رشق منرب الرسول لعائشة 
 .}حيث يطلع قرن الشيطان{ : بقولهص

 ):١٠٣٧(ًوهاك أحاديث أيـضا تؤكـد ذلـك يف صـحيح البخـاري احلـديث رقـم 
 حدثنا ابن عون عن نـافع عـن : حدثنا حسني بن احلسن قال:حدثنا حممد بن املثنى قال

 : قـال? ويف نجـدنا: قـالوا: قال.اللهم بارك لنا يف شامنا ويف يمننا{ : قال:ابن عمر قال
 هنـاك : قـال: قـال? ويف نجـدنا: قـالوا: قـال. اللهـم بـارك لنـا يف شـامنا ويف يمننـا:قال

 .} يطلع قرن الشيطانالزالزل والفتن وهبا
 .ومعروف أن نجد العراق إىل الرشق من املدينة املنورة

 حدثنا حممد أخربنا عبدة عـن هـشام )٣٢٧٣( صحيح البخاري احلديث رقم ويف
 قال رسول اهللا صىل اللهـم عليـه :بن عروة عن أبيه عن ابن عمر ريض اللهم عنهام قال

 وإذا غــاب حاجــب ,إذا طلــع حاجــب الــشمس فــدعوا الــصالة حتــى تــربز{ :وســلم
الـشمس وال غروهبـا  وال حتينوا بـصالتكم طلـوع ,الشمس فدعوا الصالة حتى تغيب

 .}فإهنا تطلع بني قرين شيطان أو الشيطان ال أدري أي ذلك قال هشام
 أخربنا قتيبة عن مالك عن زيد بـن أسـلم عـن ):٥٥٦(ويف النسائي احلديث رقم 

 :عطاء بن يـسار عـن عبـد اهللا الـصنابحي أن رسـول اهللا صـىل اللهـم عليـه وسـلم قـال
 فـإذا ,الشمس تطلع ومعها قرن الـشيطان فـإذا ارتفعـت فارقهـا فـإذا اسـتوت قارهنـا{

 فـإذا غربـت فارقهـا وهنـى رسـول اهللا صـىل ,نـت للغـروب قارهنـا فإذا د,زالت فارقها
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 ٧٦٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .}اللهم عليه وسلم عن الصالة يف تلك الساعات
 . هل اتضحت الرؤية عندك)الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان(هل رأيت 

ــا ونحملهــا مــا ال حتتمــل كــام ذكــرت قــد  ونحــن ال نــؤول األحاديــث عــىل هوان
 قد : أقوللوضحت األحاديث التي فرحت هبا وأردت هبا اإلساءة للسيدة عائشة 

 .توضحتها بأحاديث أخرى ورد
 :وزيادة يف اخلري خذ هذه األحاديث

 حــدثنا عبــد اهللا بــن مــسلمة عــن ):٣٢٧٩( يف صــحيح البخــاري حــديث رقــم −
رأيت رسـول { :ٍمالك عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر ريض اللهم عنهام قال

نـا  إن الفتنـة هـا ه.. إن الفتنة هـا هنـا:اهللا صىل اللهم عليه وسلم يشري إىل املرشق فقال
 .}من حيث يطلع قرن الشيطان

 .ًإذا هنا زيادة إيضاح يشري إىل املرشق
 ح  حدثنا قتيبة بـن سـعيد حـدثنا ليـث):٢٩٠٥( يف صحيح مسلم حديث رقم −

وحدثني حممد بن رمح أخربنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه سـمع رسـول اهللا صـىل 
 أال إن الفتنـة ..أال إن الفتنـة هاهنـا{ :اللهم عليـه وسـلم وهـو مـستقبل املـرشق يقـول

 .}هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان
 ).وهو مستقبل املرشق(ًإذا هنا زيادة إيضاح 

 حـدثني حرملـة بـن حييـى أخربنـا ابـن ):٢٩٠٥( يف صحيح مسلم حديث رقم −
وهب أخربين يونس عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عـن أبيـه أن رسـول اهللا صـىل 

 ,نة ها هنـا ها إن الفت,ها إن الفتنة ها هنا{ :اللهم عليه وسلم قال وهو مستقبل املرشق
 .}ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان
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 ٧٦٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًإذا هنا زيادة إيضاح أيضا   ).وهو مستقبل املرشق(ً
رض الفــتن واملقــصود بنجــد هــي أرض العــراق ومــا جاورهــا مــن بــالد فــارس أ

ــة ــتن التالي ــا الف ــرت منه ــث ظه ــسبئية:واملحــن حي ــة, اخلــوارج, ال ــة, املعتزل  , اخلرمي
 . وغري ذلك كثري, البهائية, البابية,القرامطة

 :حقيقة قرن الشيطان
 −:جاء حديث قرن الشيطان بألفاظ متعددة منها

 . جهة بيت السيدة عائشة, جهة نجد, جهة املرشق,جهة العراق
فكام نعلم أنـه ال يمكـن أن , يث بمعنى واحد وهو أرض العراقوكل هذه األحاد

ًيكون هناك حديث صحيح يعـارض حـديثا صـحيحا آخـر  صوأحاديـث الرسـول , ً
أي أعـوان الـشيطان » قـرن الـشيطان «وسوف نثبت إن شاء اهللا أن, ًيفرس بعضها بعضا

 .خيرج من العراق وليس من غريها
 اللهـم بـارك , اللهم بارك لنا يف مدينتنا,كتنااللهم بارك لنا يف م{ :جاء يف احلديث

 يـا رسـول اهللا ويف :ٌ فقـال رجـل.ُ وبارك لنـا يف صـاعنا وبـارك لنـا يف مـدنا,لنا يف شامنا
 فيعـرض !? ويف عراقنـا: كل ذلـك يقـول الرجـل,ً فرددها ثالثا, فأعرض عنه!?عراقنا

أخرجـه ( : قـال األلبـاين} وفيهـا يطلـع قـرن الـشيطان, هبـا الـزالزل والفـتن:عنه فقال
 )٣−٧/٢(ّ واملخلص يف الفوائد املنتقـاة )٧٤٨−٢/٧٤٦(يعقوب الفسوي يف املعرفة 

 وابــن عــساكر يف ,)٦/١٣٣( وأبــو نعــيم يف احلليــة )٢/١٦٤(واجلرجــاين يف الفوائــد 
 من طرق عن توبة العنربي عن سامل بـن عبـد اهللا عـن أبيـه أن )١/١٢٠(تاريخ دمشق 

  .)١( ) وهذا إسناد صحيح عىل رشط الشيخني: قلت. ذكره:فقال , دعاصالنبي 
                                                 

وصـححه األلبـاين . م١٩٩٥طبعة مكتبـة املعـارف ) ٢٢٤٦(حديث رقم ) ٥/٣٠٢( السلسلة الصحيحة )١(
 ).٨(, وقريب منه يف صحيح فضائل الشام )٣٠٨٦, ١٢٠٤(يف صحيح الرتغيب 
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 ٧٦٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وبارك لنـا يف شـامنا ,اللهم بارك لنا يف صاعنا ومدنا ومكتنا ومدينتنا{ :ويف رواية
وإن اجلفـاء ,  إن فيهـا قـرن الـشيطان وهتـيج الفـتن: قـال, وعراقنـا: فقال رجـل,ويمننا
 واهليثمي يف جممع الزوائد ,)٣٨١٥٨( )٣٥١١٦( رواه اهلندي يف كنز العامل }باملرشق

  ).رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات( : وقال)١٦٦٣٧, ٥٨١٧, ٥٨١٦(
 أخرجـه الطـرباين يف املعجـم . ثنـا سـامل بـه:وقد تابعه زياد بـن بيـان( :قال األلباين

ـــط  ـــاريخ الرقـــة )١/٢٤٦/١/٤٢٥٦(األوس  وأبـــو عـــيل القـــشريي احلـــراين يف ت
 وابـــن عـــساكر )١١/٢٠( والربعـــي يف فـــضائل الـــشام ودمـــشق )٢−٢/٢٠/١(
 !)رد بـه ابنـه محـادمل يروه عن زيـاد إال إسـامعيل تفـ( : وقال الطرباين)١٢٢−١/١٢١(

 ثنـا : وهـو عنـد ابـن عـساكر مـن طريـق سـليامن بـن عمـر بـن خالـد األقطـع!كذا قـال
 وعنـد القــشريي مـن طريــق العـالء بــن . بــه− وهـو ابــن عليـة −إسـامعيل بـن إبــراهيم 

 − هـو الرقـي − وزيـاد بـن بيـان :− أي األلبـاين − قلـت . ثنا زياد بـن بيـان بـه:إبراهيم
ـــد ـــال ا,صـــدوق عاب ـــام ق ـــم  ك ـــة رق ـــب ترمج ـــافظ يف التقري ـــة دار )٢٠٥٧(حل  طبع

  . فاإلسناد جيد, م١٩٩٢حلب /الرشيد
ــه ــه نــافع عــن ابــن عمــر ب  أخرجــه الطــرباين يف الكبــري . ومل يــذكر مكــة,وتابع

)١٢/٣٨٤/١٣٣٢٢.( 
 نــا : مــن طريــق إســامعيل بــن مــسعود)١/٢١٥/١/٣٨٥١(ًويف األوســط أيــضا 

 عبيـد اهللا هـذا ,ً وهذا إسناد جيد أيضا: قلت. عنهعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عون عن أبيه
 وقــال ابــن أيب حـــاتم . معـــروف احلــديث):٣/١/٣٨٨(قــال البخــاري يف تارخيــه 

  ).صالح احلديث( : عن أبيه)٢/٢/٣٢٢(
 )نجـدنا( :إال أنـه قـال,  أخربنا ابن عـون بـه:وتابعه أزهر بن سعد أبو بكر السامن
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 ٧٧٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 والرتمـــذي )٧٠٩٤ ,١٠٣٧(البخـــاري  أخرجـــه . واملعنـــى واحـــد)عراقنـــا(مكـــان 
 اإلحــــــــسان والبغـــــــوي يف رشح الــــــــسنة )٧٢٥٧( وابـــــــن حبـــــــان )٣٩٤٨(
  ).١٢٤−١/١٢٢( وابن عساكر )٢/١١٨(وأمحد ,  وصححوه)١٤/٢٠٦/٤٠٠٦(

 )عراقنـا( بـدل )مـرشقنا( :إال أنـه قـال, وتابعه عبد الرمحن بن عطاء عـن نـافع بـه
 والطرباين يف األوسـط )٢/٩٠(خرجه أمحد  أ).وهبا تسعة أعشار الرش( :وزاد يف آخره

مل يـروه عـن عبـد ( : وقـال الطـرباين).١/١٢٥( وابن عـساكر )١/١٠٢/٢/٢٠٨٧(
 ولفـظ الزيـادة : قلـت). تفـرد بـه ابـن وهـب,الرمحن بن عطاء إال سعيد بـن أيب أيـوب

,  فلعله يعني بـالتفرد هـذه الزيـادة).وبه الداء العضال, وبه تسعة أعشار الكفر( :عنده
 وهو عبد اهللا بـن يزيـد −وإال فاحلديث مع الزيادة األوىل قد تابعه عليه أبو عبد الرمحن 

,  غري عبـد الـرمحن بـن عطـاء,ورجاله ثقات رجال الشيخني,  عند أمحد وابن عساكر−
 يف − ابــن حجــر العــسقالين −كــام يــشعر بــه قــول احلــافظ , وهــو ثقــة عــىل ضــعف فيــه

,  فعندي وقفة يف ثبـوت هـذه الزيـادة). فيه لنيصدوق( ):٣٩٥٣(التقريب ترمجة رقم 
 )٧٥١ ,٧٥٠(وال سـيام وقـد رواهـا الفـسوي , لتفرد عبد الرمحن هبا دون سائر الـرواة

 ). واهللا أعلم.وال يظهر يل أهنا يف حكم املرفوع, ً موقوفابعن ابن مسعود وعيل 
قــه وإنــام أفــضت يف ختــريج هــذا احلــديث الــصحيح وذكــر طر( :ثــم قــال األلبــاين

ألن بعض املبتدعة املحاربني للسنة واملنحـرفني عـن التوحيـد يطعنـون , وبعض ألفاظه
وحيملـون , يف اإلمام حممـد بـن عبـد الوهـاب جمـدد دعـوة التوحيـد يف اجلزيـرة العربيـة

 وجهلـوا أو جتـاهلوا , املعروفة اليـوم هبـذا االسـم)نجد(احلديث عليه باعتباره من بالد 
,  كام دل عليه أكثر طرق احلديث)العراق( وإنام هي , احلديثأهنا ليست املقصودة هبذا

 وجهلـوا .ًوبذلك قال العلامء قديام كاإلمـام اخلطـايب وابـن حجـر العـسقالين وغـريهم
ًأيضا أن كون الرجل من بعض البالد املذمومة ال يستلزم أنه هو مـذموم أيـضا إذا كـان  ً
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 ٧٧١  بهات طال حوهلا اجلدلش

, دينـة والـشام مـن فاسـق وفـاجر فكم يف مكـة وامل,والعكس بالعكس, ًصاحلا يف نفسه
وما أحكم قول سلامن الفاريس أليب الـدرداء حيـنام دعـاه , ويف العراق من عامل وصالح

وإنـام , ًفـإن األرض املقدسـة ال تقـدس أحـدا,  أمـا بعـد:أن هياجر من العراق إيل الشام
 .)١()يقدس اإلنسان بعمله
فـتن وأشـار إىل املـرشق هـا هنـا أرض ال{ :ويف رواية عبد الرزاق( :قال ابن حجر

أال إن الفتنـة هـا هنـا يـشري إىل { ويف روايـة شـعيب }يعني حيـث يطلـع قـرن الـشيطان
 :أو قـال{ : ويف رواية يونس مثل معمر لكن مل يقـل}املرشق حيث يطلع قرن الشيطان

 : وملسلم من رواية عكرمـة بـن عـامر عـن سـامل}يعني املرشق{ : بل قال}قرن الشمس
 هـا : يشري بيده نحو املـرشق ويقـولصسمعت رسول اهللا { :سمعت ابن عمر يقول

 وله من طريـق حنظلـة عـن سـامل مثلـه }ن الفتنة هاهنا ثالثا حيث يطلع قرن الشيطانإ
سمعت سامل بـن { : وله من طريق فضيل بن غزوان}ًإن الفتنة ها هنا ثالثا{ :لكن قال

 , يـا أهـل العـراق مـا أسـألكم عـن الـصغرية وأركـبكم الكبـرية:عبد اهللا ابن عمر يقول
 وأومـأ , إن الفتنـة جتـيء مـن هاهنـا: يقـولص سمعت رسـول اهللا :سمعت أيب يقول

 .)٢()}بيده نحو املرشق من حيث يطلع قرنا الشيطان
ومن كان باملدينة كان نجـده باديـة العـراق  ,نجد من جهة املرشق( :وقال اخلطايب

 وهـو خـالف , وأصل النجد ما ارتفـع مـن األرض,ونواحيها وهي مرشق أهل املدينة
 وهتامة كلها من الغور ومكة من هتامة انتهـى وعـرف هبـذا ,الغور فإنه ما انخفض منها

ًوهاء ما قاله الداودي أن نجدا من ناحية العراق فإنه توهم أن نجدا موضع     ,خمصوصً
  

                                                 
 ).٣٠٥−٥/٣٠٢( السلسلة الصحيحة )١(
 ).١٣/٤٦( فتح الباري )٢(
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 ٧٧٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًوليس كذلك بل كل يشء ارتفع بالنـسبة إىل مـا يليـه يـسمى املرتفـع نجـدا واملـنخفض 
  .)١()غورا

إن املـراد باملـرشق ( :ويقول الشيخ العالمة عبد اللطيـف بـن الـشيخ عبـد الـرمحن
 يوضـحه ,ونجد يف هذا احلديث وأمثاله هو العراق ألنه حياذي املدينة من جهة املـرشق

ً إن نجـدا مـن ناحيـة : وقـال الـداوودي}وأشـار إىل العـراق{ :اديـثإن يف بعض األح
يـا { : ويشهد هلذا مـا يف مـسلم عـن ابـن عمـر قـال, ذكر هذا احلافظ ابن حجر.العراق

 إن الفتنة جتيء مـن هـا هنـا وأومـأ بيـده إىل : يقولصأهل العراق سمعت رسول اهللا 
 فــرس املــراد ص ألن النبــي ; فظهــر إن هــذا احلــديث خــاص ألهــل العــراق}املــرشق

 ,ً وقد جاء رصحيا يف املعجم الكبري للطـرباين الـنص عـىل إهنـا العـراق,باإلشارة احلسية
  . اهـ)٢()عمر وأهل اللغة وشهادة احلال كل هذا يعني املرادوقول ابن 

قـد كـان بلـد الـشيخ الياممـة ومل تكـن ( :ويقول العالمة الشيخ سليامن بن سـحامن
 وال هي وسـط املـرشق , فليست مرشق املدينة, بل مرشق العراق,الياممة مرشق املدينة
  .اهـ )٣() بل الياممة رشق مكة املرشفة,بني املدينة والعراق

إن الروايـات ( : وغفـر لـه/وقال الـشيخ العالمـة محـود بـن عبـد اهللا التـوجيري 
 وقـد رصح يف ,الواردة يف طلوع قرن الشيطان من املرشق كلهـا عـن عبـد اهللا بـن عمـر

 فبطل بذلك كل ما يتعلق به املالحدة عىل أهـل ,بعضها إن املراد باملرشق أرض العراق
  . اهـ)٤()اجلزيرة العربية

                                                 
 ).١٣/٤٧( فتح الباري )١(
 ).٩٣−١/٩٢(أسيس والتقديس كشف شبهات داود بن جرجيس  منهاج الت)٢(
 ).٩٧ص ( األسنة احلداد يف الرد عىل علوي احلداد )٣(
 .باختصار) ١٣٢ص(  إيضاح املحجة يف الرد عىل صاحب طنجة )٤(
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 ٧٧٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ولـد /لوم إن إمام الدعوة املباركة الـشيخ املجـدد حممـد بـن عبـد الوهـاب ومع
 وال شـك أن الياممـة مـن نجـد وهـي أشـهر ,ونشا وابتدأ الدعوة إىل التوحيد يف الياممـة

 وكــان العــرب إذا − قبيلــة بنــي حنيفــة −بلــدان نجــد آنــذاك ففيهــا أشــد قبائــل العــرب 
ومنهـا قـول ,  وهكـذا... جئت من الياممـة,ة نريد اليامم:أرادوها سموها باسمها فقالوا

 إن هنـاك : أراد الياممـة بقولـهص ولـو أن النبـي , كذاب الياممة:الصحابة عن مسيلمة
ــا ســتظهر مــن قبــل الياممــة :يظهــر قــرن الــشيطان لــرصح هبــا وقــال  إن الفــتن والبالي

 , ألنه كام قلـت بلـد مـشهورة ومـورد اقتـصادي هـام ألهـل مكـة واملدينـة!!فاحذروها
 وقـد فـرسها هـو ,بأضف إىل ذلك أن األحاديث الواردة يف ذلك رواها ابن عمـر 

ًوتفــسري الــراوي حجــة وتفــسري ابــن عمــر جــاء رصحيــا يف بعــض ,  بأهنــا العــراقا
 ذكر ذلك وأشار إىل ص كام أنه يف بعض طرق احلديث أن النبي .الروايات عند مسلم

ــق رواه الطــرباين ــاقو.العــراق وهــذا الطري ــدان وذكــر الي  :ُت احلمــوي يف معجــم البل
 كل ما وراء اخلندق الذي خندقه كـرسى وقـد ذكـر يف موضـعه :سمعت الباهيل يقول(

 .)١()فإذا ملت إليها فأنت يف احلجاز, ّإىل أن متيل إىل احلرة, فهو نجد
 , معلوم أن أغلب الفتن إن مل تكـن كلهـا قـد خرجـت مـن العـراق:وشهادة احلال

 والـذين قتلـوا , واملختار بـن أيب عبيـد كـان يف العـراق, العراقفاقتتال الصحابة كان يف
 وغـدر الـشيعة باحلـسني , وقاتـل عـيل والـزبري مـن العـراق,عثامن بعضهم مـن العـراق

 وزوال اخلالفة العباسـية كانـت , والشيعة شيعة العراق,وتسببوا يف قتله كان يف العراق
 وظهـور ,وارج كـان يف العـراق وظهـور اخلـ,ًبسبب غدر ابن العلقمي أيضا يف العـراق

ً وظهور الرشك وعبادة القبـور كـان بـسبب هـؤالء وأيـضا يف ,املخالفني كان يف العراق
 والكثـري ... وسب سادات املهاجرين واألنصار أول من سنه هؤالء يف العراق,العراق

                                                 
 . بريوت–طبعة دار إحياء الرتاث العريب ) ٤/٣٦٩(ُ معجم البلدان )١(
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 ٧٧٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وسينحـرس الفـرات يف آخـر الزمـان , وما زالت الفتن إىل اآلن وهـي يف العـراق,الكثري
 جبل مـن ذهـب ويقتتـل النـاس عنـده فـال ينجـو مـن األلـف إال واحـد وأيـن يقـع عن

 , وجل هـؤالء ومنبـع الـرشك يف هـذا الزمـان يف العـراق?? أليس يف العراق??الفرات
 ص فبهذا يتبني لك أن النبي ,واآلهلة التي تعبد من دون اهللا نصفها ورأسها يف العراق

 .ً يقصد نجدا بالد التوحيدعنى األرايض التي يقدسها املخالفون ومل
ُ هنـا الفتنـة ثالثـا :ً خطيبا فأشار نحو مـسكن عائـشة فقـالص قام النبي :رد آخر

 .من حيث يطلع قرن الشيطان
 ا حدثنا موسى بن إسامعيل حدثنا جويريـة عـن نـافع عـن عبـد اهللا :احلديث

ً خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثالثاصقام النبي { :قال  مـن حيـث ً
  .)١(}يطلع قرن الشيطان

  :الرد
 وأشـار إىل الـرشق ويقـصد أن مـن , يف منربهص كان الرسول ? ما املشكلةً:أوال

 رضـوان اهللا ,أم املؤمنني عائـشة الـصديقة بنـت الـصديق ومسكن !الرشق خيرج الفتنة
 مـسكن أم املـؤمنني ! يقع يف رشق منرب الرسول صىل اهللا عليه وعىل آله وصـحبه,عليها

ً فلـو أين قلـت مـثال .يقع يف نفس االجتاه الذي أشار إليه الرسول عليه الصالة والسالم
 !!ين أقصد أن التلفـاز هـو القبلـة فهل هذا يعني أ. وأرشت إىل التلفاز)أن القبلة هناك(

  .ٌفقليل من اإلنصاف عند االنتقاد
 ! ولكن أن حتدث العاقل بام ال يعقل وتطالبنا بأن نصدقه,ّفال أحد يدعي العصمة

  !فال عقل لنا آن ذاك بتصديق هذه التأويالت

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٧٧٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ِ كيف يظن برجـل يقـف ويـسب زوجتـه أمـام النـاس:ًثانيا  كيـف يظـن بـه وهـو ?ُ
 واهللا ! واهللا إهنا ليست من الرجولة وال اآلداب وال األخالق بـيشء?جتهينتقص يف زو

  !إن فهمتموها كذلك فأنتم تنتقصون من رسول اهللا صلوات اهللا عليه
 وفـوق هـذا كلـه ! كيف بحبيبنا حممد بن عبـد اهللا يـسب زوجتـه أمـام القـوم:ًثالثا
  !ً قليال من العقل! ال بل حتى ال يطلقها!يتزوجها
 . وليتحرى مع ربه ومع نفسه الصدق..ً بغيته حقا احلق.. كل عاقل.. نسأل:ًرابعا

¨ © ª  * : يف قوله تعـاىل..إىل من يعود الضمري يف الكلمة التي حتتها خط

¨  * : تأمــل معــي اإلضــافة يف قولــه تعــاىل?]٦:األحــزاب[ & ± ¯ °®» ¬

¬ « ª ©®° ¯ ± & ]هـــــؤالء األمهـــــات ملـــــن]٦:األحـــــزاب ? 
 ال سيام وأن اهللا أخـرب ذلـك بلفـظ ,نريض اهللا عنه رشف وأيام رشف هلن )!للمؤمنني(
 أمل تقـرؤوا قـول اهللا تعـاىل يف النبـي , املشعر باملـشاكلة واملجانـسة واالقـرتان)األزواج(

ً إهنـن نلـن رشفـا , إهنن نساء ولكنهن لسن كالنساء األخريات?وزوجاته َّ ًبالغـا عظـيامّ ً, 
ًوشأنا ومكانة كبرية ّ اختارهن اهللا واصطفاهن ليكن ,ّ نعم إهنن متيزن عن نساء العاملني,ً ّ

 ورصن بــذلك أفــضل وأكمــل مــن ,زوجــات لرســوله الكــريم عليــه الــصالة والــسالم
S R Q  * : قال تعاىل, ولسن كسائر النساء بل أحسن وأطيب وأكمل,غريهن

V U TW & ]وتبـوأن تلـك , فبزواج النبي منهم نلن تلك الفـضيلة]٣٢:األحزاب 
  .نا التي مل تتحقق ألحد من النساء غريهن ,الدرجة السامية الباسقة الرفيعة

 °» ¬ ® ¯ * :وعندما نتأمل قـول اهللا تبـارك وتعـاىل
´ ³ ² ±µ & ]ريم نعلم عظـيم قـدر أزواج النبـي الكـ]٢٦:النور, 

 بـل هـو عليـه الـصالة والـسالم خـري الطيبـني , ونـساؤه الطيبـات,فهو الطيب املطيـب
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 ٧٧٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ومل يكـن اهللا ليختـار لنبيـه عليـه الـصالة , ونساؤه خري الطيبـات وأفـضلهن,وأفضلهم
  .والسالم إال خري النساء وأفضلهن

 :ص مع النبي لشبهة سوء خلقها 
شـياء عجيبـة وغريبـه يف سـوء كام أخرج البخـاري يف صـحيحه عنهـا أ( :ثم يقول

ّأدهبا مع النبي حتى رضهبا أبوها فأسال دمها ويف تظاهرها عىل النبـي حتـى هـددها اهللا 
 ).ًبالطالق وأن يبدله ربه خريا منها وهذه قصص أخرى يطول رشحها

  :فأقول
 أما قوله بأن البخاري أخرج يف صحيحه ما يفيد سـوء أدب عائـشة مـع النبـي −١
ُ وإال فلرينـا ,رضهبـا حتـى أسـال دمهـا فهـذا مـن الكـذب الـرخيص وأن أبا بكـر ص ْ

  !موضع هذه الرواية يف صحيح البخاري ثم بعد ذلك فليخرج ما يف قلبه من أوضار
 حتى هـددها اهللا بـالطالق وأن يبدلـه صويف تظاهرها عىل النبي ( : أما قوله−٢

  : فأجيب)ًربه خريا منها
ّ بـل معـرض , معصوم يف الواقع مـن الـذنوب أن كل إنسان غري:ّ قلت غري مرة−أ

 عائـشة , فلو وقع أحد يف الذنبص خال النبي ,للوقوع يف الذنوب الكبرية والصغرية
 فلـيس مـن , ألنـه لـيس ألحـد العـصمة مـن ذلـك; فلـيس ذلـك بمـستغرب,أو غريها

ٍاملقبول وال من املعقول أن جيعل هذا الطاعن من ذنـب وقعـت فيـه عائـشة وتابـت منـه 
ً ويطعن عليهـا وكأهنـا جـاءت أمـرا إدا,ساوئهامن م ّ بالـضبط عنـدما أراد عـيل بـن أيب ,ًّ

 : وقال يف احلـديثص أن يتزوج بنت أيب جهل مع فاطمة فغضب النبي اطالب 
 , فـال آذن,إن بني هاشم بن مغرية استأذنوين يف أن ينكحوا ابنتهم عيل بـن أيب طالـب{

 .)١(}..ّأيب طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم إال أن يريد بن , ثم ال آذن,ثم ال آذن
                                                 

 . سبق خترجيه)١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٧٧٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,ن هـو أقـدم عـىل ذلـك إ,ّ لعيل بتطليق فاطمـةصوهذا كام ترى هتديد من النبي 
 إال مـن هـو مـن أشـد !ّفليس من املعقول أن جيعل هذا األمر من مطاعن ومساوئ عيل

  ?ًالناس جهال
 فغـري )ٌ خـري منهـاصأن اهللا هددها بالطالق وأن يبدله أي حممد ( : أما قوله−ب

اجتمـع نـساء النبـي { : قـالاصحيح فقد أخرج البخاري يف صـحيحه عـن عمـر 
ً عـسى ربـه إن طلقكـن أن يبدلـه أزواجـا خـريا مـنكن : فقلت هلن,ه يف الغرية عليص ّ

 .)١(}فنزلت هذه اآلية
 لـذلك , يف التطليـقص ختيري من اهللا لنبيه ًفاآلية كام هو ظاهر ليست هتديدا وإنام

ً إضــافة إىل أهنــا ال ختــص عائــشة وحــدها بــل تــشمل أيــضا بقيــة ,ســميت آيــة التخيــري
 هـل يف :ّ وعىل فرض أن اآلية ختـص عائـشة وقـد هـددها اهللا بـالطالق فـأقول,زوجاته

ً لعيل بتطليق فاطمة ما يعتـرب ذمـاصهتديد النبي  َ فـإن كـان كـذلك فكـل مـا حت!?ّ ِّملـه ُ
ًلعائشة من الطعن فسيصيب عليا ّ وإن اعتربت أن عليا أخطـأ جمـرد خطـأ ورجـع عنـه ,ّ ً

  !ً فعائشة مثله متاما فاخرت ما شئت أهيا الطاعن,وليس فيه ما يطعن عليه
 كيف استحقت عائشة كل :وبعد كل هذا أتساءل( :ثم يتطاول يف افرتاءاته فيقول

 فزوجاتـه كثـريات , أألهنـا زوج النبـي, واجلامعـةهذا التقدير واالحرتام من أهل السنة
 ويـشري باهلـامش إىل الرتمـذي )وفيهن من هي أفضل من عائـشة بتـرصيح النبـي نفـسه

 أم ألهنـا هـي التـي لعبـت ! أم ألهنـا ابنـة أيب بكـر(... :واالستيعاب واإلصابة ثم يقول
ّالدور الكبري يف إنكار وصية النبي لعيل حتى قالت عندما ذكروا ع ندها أن النبي أوىص ّ

 وإين ملـسندته إىل صـدري فـدعا بالطـست صمن قاله لقد رأيت النبي { : قالت:لعيل
  ).}ُفانحنت فامت فام شعرت فكيف أوىص إىل عيل

                                                 
 ).٤٩١٦(حيح البخاري برقم  ص)١(
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 ٧٧٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :فأقول هلذا الشانئ
 مـن أهـل الـسنة واجلامعـة ,ّ عائشة استحقت كل هذا التقدير واالحرتام وأكثر−١

ً ألهنا طيبـة أيـضا ; الطيب الذي اختارها اهللا ألن تكون زوجة لهصألهنا زوجة النبي 
ـــــــول  ± ² °» ¬ ® ¯ * :واهللا ســـــــبحانه يق

´ ³µº ¹ ¸ ¶ » ¿ ¾ ½ ¼ & ]٢٦:النور[. 
قال جماهد وعطاء وسعيد بـن جبـري والـشعبي واحلـسن البـرصي وحبيـب بـن أيب 

 .)١( واختاره ابن جرير الطربي, نزلت يف عائشة وأهل اإلفك:ثابت والضحاك
 أي هــم بعــداء عــام يقولــه أهــل :]٢٦:النــور[ & «¶ ¸ º ¹ * :وقولــه

 .اإلفك والعدوان
ول هــذا الطــاعن إثبــات أن عائــشة خبيثــة أال يعتــرب هــذا مــن أعظــم وعنــدما حيــا

 !!?]٢٦:النــور[ & » ¬ * : فكيــف ال واهللا يقــول!?صاملطــاعن يف النبــي 
 ¯ ®¨ © ª » ¬ * :ونقــدرها ألهنــا أمنــا يف اإليــامن فــاهللا يقــول

  .]٦:األحزاب[ & ±°
 فزوجاتـه كثـريات وفـيهن مـن هـي أفـضل مـن ,هنـا زوج النبـيأأل( : أما قوله−٢

 . ثم يشري باهلامش إىل الرتمذي واالستيعاب واإلصابة)عائشة بترصيح النبي نفسه
 فوجـدت , فتحت سنن الرتمذي عىل أبواب الفـضائل بـاب فـضل عائـشة:فأقول

 : قالـت,كـان النـاس يتحـرون هبـداياهم يـوم عائـشة{ :هذا احلديث عن عائشة قالـت
 إن النـاس يتحـرون هبـداياهم يـوم ! يـا أم سـلمة:فاجتمع صواحبايت إىل أم سلمة فقلن

                                                 
 ).٣/٣٣٨(, تفسري ابن كثري )١٩/١٤٤( تفسري الطربي )١(
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 ٧٧٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فقويل لرسول اهللا يأمر الناس هيـدون إليـه أيـن , كام تريد عائشة, وإنا نريد اخلري,عائشة
 : فقالـت, ثم عاد إليها فأعادت الكـالم, فأعرض عنها, فذكرت ذلك أم سلمة.ما كان

ِيت قـد ذكـرن أن النـاس يتحـرون هبـداياهم يـوم عائـشة فـأمر ّيا رسـول اهللا إن صـواحبا
ُ يا أم سلمة ال تـؤذيني يف : قال, فلام كانت الثالثة قالت ذلك,الناس هيدون أين ما كنت

َّ فإنه أنزل عيل الوحي وأنا يف حلاف امرأة منكن غريها,عائشة َ ُُ ْ ٍ ِ َِ َ ّ{)١(. 
 ,ه عىل جيش ذات الـسالسل استعملصأن رسول اهللا {وعن عمرو بن العاص 

 مـن : قلـت, عائـشة: قـال? أي النـاس أحـب إليـك! يـا رسـول اهللا: فأتيتـه فقلـت:قال
 .)٢(} أبوها: قال?الرجال

 : قيـل, عائـشة: قـال?يا رسول اهللا من أحب النـاس إليـك{ : قيل:وعن أنس قال
 .)٣(} أبوها: قال?من الرجال

هي زوجتـه يف { : سمعت عامر بن يارس يقول:وعن عبد اهللا بن زياد األسدي قال
 .)٤(} عائشة:الدنيا واآلخرة يعني

ِ كفـضل ,فضل عائشة عـىل النـساء{ : قالصوعن أنس بن مالك أن رسول اهللا  َ َ
َّالثريد عىل سائر الطعام َِّ ِ ِ{)٥(. 
ِ إن جربائيـل يقـرأ عليـك الـسالم:صقـال يل رسـول اهللا { :وعن عائشة قالـت ْ ََ ََ َ َ ْْ َِّ, 

 .)٦(} ورمحة اهللا× و:فقلت
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 ٧٨٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فسألنا ,ً حديثا قطصا أشكل علينا أصحاب رسول اهللا م{ :عن أيب موسى قال
 .)١(}ً إال وجدنا عندها منه علام,عائشة

 .)٢(}ًما رأيت أحدا أفصح من عائشة{ :عن موسى بن طلحة قال
 فوجـدت هـذا احلـديث عـن صـفية بنـت صثم فتحت باب فضل أزواج النبـي 

 , وقــد بلغنــي عــن حفــصة وعائــشة كــالم,صدخــل عــيل رســول اهللا { :حيــي قالــت
ِّ وكيـف تكونـان خـريا منـي:ِ أال قلـت: فقـال,فذكرت ذلـك لـه  وأيب , وزوجـي حممـد,ً

 نحـن أكـرم عـىل رسـول اهللا : وكأن الذي بلغهـا أهنـم قـالوا)٣(} وعمي موسى,هارون
 . وبنات عمهص نحن أزواج النبي : وقالوا, منهاص

  : فأقول,هذه هي األحاديث الواردة يف فضل عائشة وصفية
 لتــضافر األدلــة الــرصحية يف ذلــك ص ال شــك أن عائــشة أفــضل نــساء النبــي −أ

  .والصحيحة من أصح كتب احلديث أمثال البخاري ومسلم
 بالنسبة حلديث صفية فليس فيه ما يظهر أهنا أفضل من عائشة أو حفصة ألن −ب

 حينام قال هلا ما قال أراد اسرتضائها يف مقابل مـا ذكرتـه عائـشة وحفـصة يف صالنبي 
 فـضل عائـشة عـىل مجيـع صحقها بخالف األحاديث الرصحية التي يؤكد فيها النبـي 

  .نسائه
 , ولكن احلديث ضعيف اإلسناد, أقول ذلك عىل فرض صحة حديث صفية−ت

 كام ) وليس إسناده بذلك,ويفهذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث هاشم الك(فـ 
 .قال الرتمذي

                                                 
 ).٣٨٨٣( املصدر السابق برقم )١(
 ).٣٨٨٤( املصدر السابق برقم )٢(
 ).٣٨٩٢( املصدر السابق برقم )٣(
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 ٧٨١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .وأما االستيعاب فقد ذكر يف ترمجتها نفس احلديث املذكور ومل يذكر غري ذلك
 فأثبت أهنا من أعلم أزواج النبي ,وأما يف ترمجة عائشة فقد ذكر يف فضائلها الكثري

 صلو مجع علـم عائـشة إىل علـم مجيـع أزواج النبـي  «: فريوى عن الزهري قولهص
 .)١(»وعلم مجيع النساء لكان علم عائشة أفضل

 حـديث عمـرو بـن صثم ساق يف إثبات أهنا أحب النساء وأفضلهن عند النبـي 
 . وحديث أنس اللذان سبقا قبل قليل,العاص

وأما اإلصـابة فكـل الروايـات التـي ذكرهـا بالتغـايض عـن صـحتها ال يوجـد هبـا 
  .شة إال احلديث السابقحديث واحد فيه الترصيح بتفضيل حفصة عىل عائ

 لعـيل حتـى صأم ألهنا لعبت الدور الكبري يف إنكار وصـية النبـي ( : أما قوله−٣
  :فأقول , ثم ذكر احلديث إلخ)قالت
 كـام يـدعي هـذا ص الدور الكبري يف إنكار وصية النبـي ل مل تلعب عائشة −أ

اإلنكـار أمـام ً أوىص لعيل حقـا ملـا كانـت عائـشة تـستطيع ص فلو كان النبي ,الطاعن
ّ وهو أن النبي مرض وتويف عندها ومل , ولكنها قالت ما تعرفه هي حسب علمها,األمة

  .تسمع يف هذه القضية منه أي يشء
 ال بـد أن يـذكر ذلـك أمـام النـاس وال يكتفـي , أن يويصص إذا أراد النبي −ب

يل  أوىص لعــص وهــذا الطــاعن يــدعي أن األدلــة عــىل أن النبــي ,بــذكره عنــد امرأتــه
ــه ــضها يف كتاب ــر بع ــد ذك ــة وق ــضة ومعلوم ــة مستفي ــة يف ,باخلالف ــا رصحي ــى أهن  وادع

 إن عائشة لعبت الدور الكبـري يف إنكـار الوصـية :ّ فكيف يتهوك فيقول,ّاستخالف عيل
ّ فإذا كانت كل هذه األدلة الظاهرة عىل إمامة عيل كام تزعم ليست حجة يف نظـر !?لعيل

                                                 
 ).٤/١٨٨٣( االستيعاب )١(
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 ٧٨٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

  . يكون هو احلقْأهل السنة فقول عائشة أحرى أن
 صّ الــصديقة بنــت الــصديق ال يمكــن أن تنكــر وصــية النبــي ل عائــشة −ت

ًلعيل إن كان هذا حقا ّ فهي الطيبة زوجة الطيب يف الدنيا واآلخرة,ّ  وهي خري زوجاتـه ,ّ
ّوأفــضلهن وأحــبهن للنبــي   ومــا اســتحقت هــذه املنزلــة إال ألهنــا مــن خــري نــساء صّ

 ويـأيت إىل ,ّلذي يأيت إىل الرواية الصادقة فيكـذهبا فكيف نصدق هذا الطاعن ا,األرض
ّ ويـدعي عـىل أضـل , ويـتهم خـري النـاس بـأهنم أرش النـاس,الرواية الكاذبـة فيـصدقها

ّ هل نصدقه ونكـذب خـري نـساء , فكيف برجل هذا حاله,الناس بأهنم أصحاب هداية
  !?أمهات املؤمنني

 :ص قرب قرب النبي اشبهة منع عائشة لدفن احلسن 
ًأم ألهنا حاربته حربا ال هوادة فيها وأوالده مـن بعـده حتـى اعرتضـت ( :م يقولث

 ال :جنازة احلسن سيد شباب أهل اجلنة ومنعت أن يدفن بجانب جده رسول اهللا قائلـة
احلـسن { :تدخلوا بيتي من ال أحب ونـسيت أو جتاهلـت قـول الرسـول فيـه ويف أخيـه

أحـب اهللا مـن أحـبهام وأبغـض اهللا مـن { : أو قولـه}ّواحلسني سيدا شـباب أهـل اجلنـة
  وغـري ذلـك كثـري,}أنا حـرب ملـن حـاربكم وسـلم ملـن سـاملكم{ : أو قوله,}أبغضهام

 ). كيف ال ومها رحيانتاه من هذه األمة...لست يف معرض الكالم عنه
ًوإذا كانت فاطمة الزهراء التـي أوصـت بـدفنها رسا فلـم ( :ويقول يف موضع آخر

تدفن بالقرب من قرب أبيها كام ذكرت فام بال ما حصل مع جثامن ولدها احلسن مل يدفن 
شة وقـد فعلـت ذلـك عنـدما جـاء عائـ» أم املؤمنني « حيث منعت هذا!?قرب قرب جده

 فركبت عائشة بغلـة وخرجـت ,ّاحلسني بأخيه احلسن ليدفنه إىل جانب جده رسول اهللا
 , واصطف بنو أمية وبنو هاشـم للحـرب. ال تدفنوا يف بيتي من ال أحب:تنادي وتقول

ّ بأنه سيطوف بأخيه عىل قرب جده ثـم يدفنـه يف البقيـع ألن :ّولكن اإلمام احلسني قال هلا
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 ٧٨٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وقـال هلـا ابـن عبـاس .اإلمام احلسن أوصاه أن ال هيرقوا من أجله ولـو حمجمـة مـن دم
  :ًأبياتا مشهورة

ّجتملت تبغلت ولو عشت تفيلت لك التسع من الثمن وبالكل ترصفت ّ( 
  :فأقول

 فـإن كانـت عنـد هـذا الطـاعن ? أين مصدر هذه األكاذيب وما مدى صـحتها−١
ُاجلرأة فلرينا من أين استقى هذه  وإال فباستطاعة أي أمحق أن يتقول عىل خري , السخافةْ

  !الناس ما يشاء من اهلذيان
 ال شك يف كذب هذه الروايات عىل أم املؤمنني بل وكل ما يروى عنها يف هذا −٢

 , بـل وجـدت العكـس, فلم أجد هلا أثر يف أي مـن كتـب أهـل الـسنة,الباب فهو كذب
احلـسني اسـتأذن عائـشة أي ( أن بّ بن عيل فقد أورد ابن األثري يف خرب وفاة احلسن

 .)١()يف دفن أخيه فأذنت له
 :فلام مات احلسن أتى احلسني عائشة فطلـب ذلـك إليهـا فقالـت(ويف االستيعاب 

 .)٣()أن احلسن بعث يستأذن عائشة يف ذلك فأذنت له( ويف البداية !)٢()نعم وكرامة
الطـاعن عـن ذلـك ثـم فانظر أخي القارئ إىل احلـق الواضـح وكيـف حييـف هـذا 

  .يدعي اإلنصاف والعقالنية وال حول وال قوة إال باهللا
 فمع ركاكة , أما ادعاؤه عىل ابن عباس أنه قال عن أم املؤمنني بيتني من الشعر−٤

 فقـد أخـرج أمحـد يف الفـضائل عـن ,هذين البيتني فينقضها ما قاله يف حقها عند وفاهتـا
عباس عىل عائشة وهي متوت وعندها ابن أخيهـا أنه استأذن البن (ذكوان موىل عائشة 

                                                 
 ).٣/٤٦٠( الكامل يف التاريخ )١(
 ).١/٣٩٢( االستيعاب )٢(
 ).٨/٤٤( البداية والنهاية )٣(
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 ٧٨٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , هـذا ابـن عبـاس يـستأذن عليـك وهـو مـن خـري بنيـك:عبد اهللا بن عبد الـرمحن فقـال
 أنـه قـارئ : فقال هلا عبد اهللا بن عبد الرمحن, ومن تزكيته, دعني من ابن عباس:فقالت

 .ذن لـه إن شـئت فأ: قالت.لكتاب اهللا فقيه يف دين اهللا فأذين له ليسلم عليك وليودعك
 فواهللا مـا ; أبرشي يا أم املؤمنني: فدخل ابن عباس ثم سلم وجلس فقال. فأذن له:قال

 وصــب وتلقــي األحبــة حممــد :بينــك وبــني أن يــذهب عنــك كــل أذى ونــصب أو قــال
 فقــال ابــن ,ً وأيــضا: فقالــت, أصــحابه إال أن يفــارق روحــك جــسدك:وحزبــه أو قــال

 Q وأنـزل اهللا ,ً إليه ومل يكن ليحب إال طيباص كنت أحب أزواج رسول اهللا :عباس
براءتك من فوق سبع ساموات فليس يف األرض مـسجد إال يـتىل فيـه آنـاء الليـل وآنـاء 

 يف املنـزل والنـاس معـه يف ص وسقطت قالدتك ليلـة األبـواء فـاحتبس النبـي ,النهار
¼  * Q يف طلبهــا حتــى أصــبح القــوم عــىل غــري مــاء فــأنزل اهللا :ابتغائهــا أو قــال

 فـواهللا , فكان يف ذلـك رخـصة للنـاس عامـة يف سـبيلك, اآلية]٤٣:النساء[ & ½ ¾
ً دعنـي يـا ابـن عبـاس مـن هـذا فـواهللا لـوددت لـو أين كنـت نـسيا : فقالت,إنك ملباركة

ًمنسيا ّ()١(. 
 : احتج عليهم بقولـهاويف مناقشته للخوارج الذين قاتلهم عيل بن أيب طالب 

 , أفتسبون أمكم عائشة. قاتل ومل يسب ومل يغنم: وأما قولكم:−أي ابن عباس− قلت(
ّوتستحلون منها ما تستحلون من غريها  إنـا نـستحل منهـا مـا : فإن قلـتم? وهي أمكم,ّ

 ألن ,»!!!» فقـد كفـرتم, ليـست بأمنـا: وألن قلتم,»!! « فقد كفرتم,ّنستحل من غريها
  .]٦:األحزاب[ & ± ¯ °®¨ © ª » ¬ * :اهللا تعاىل يقول

 
                                                 

 ).٢/٤٥(, حلية األولياء )٢/٨٧٣( فضائل الصحابة )١(
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 ٧٨٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ? فخرجـت مـن هـذه: قلـت. فـأتوا مـنهام بمخـرج,فأنتم تـدورون بـني ضـاللتني
 .)١(..) نعم:قالوا

  .فهذه الروايات الصحيحة ترد هذه الرواية املجهولة املصدر
 : ولو بأحاديث موضوعةبشبهة دعم عائشة ألبيها 

ّقد عرفنا موقفها من اإلمـام عـيل فهـي حتـاول  أما عن ابنته عائشة و(... :ثم يقول
 ).بكل جهدها دعم أبيها ولو بأحاديث موضوعة

 ? هل تعرف ما هو احلديث املوضوع: أقول−١
 وبـام أن الـراوي عـن النبـي ,ًاحلديث املوضوع هو من كـان راويـه مـتهام بالكـذب

 فــإن زعمــت ذلــك فيعــزوك !? فهــل هــي ممــن اهتــم بالكــذب,ل هــو عائــشة ص
 وأهنـا , إضافة إىل سريهتا تـشري إىل صـدقها, ألن كل الدالئل القرآنية واحلديثية;الدليل

  ! بوضعها أحاديث يف فضائل أبيهاصال يمكن أن تكذب عىل زوجها رسول اهللا 
 إذا كانت عائشة تروي األحاديث املوضوعة فكيف تستشهد باألحاديث التي −٢

 .ّ التطهري نزلت يف عيل وفاطمة وابنيها مثل شهادة عائشة يف أن آية,ّتروهيا مسلم هبا
  .صّوروايتها حلديث القوم الذين يتنزهون عام رخص فيه الرسول 

 .وتستشهد بحديث مطالبة فاطمة بحقها من مرياث أبيها والذي ترويه عائشة
 .ّ أوىص لعيلصّوبحديث إنكارها أن النبي 

 ثم تـدعي ,ا عائشة وهي التي تروهي,أكل هذه األحاديث تستشهد هبا وتعرتف هبا
 !?أهنا تروي األحاديث املوضوعة

  ).اخلصال(وكيف يستشهد برواياهتا شيخ اإلمامية ابن بابويه القمي يف كتابه 
                                                 

 ).١٨٥(صائص أمري املؤمنني برقم  خ)١(
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 ٧٨٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

مع أن الباحث يف هذه املـسألة جيـد رائحـة الوصـية ( :ثم خيتم الطاعن كذبه فيقول
كتــاب  فقــد أخــرج البخــاري يف صــحيحه يف ,لعــيل تفــوح رغــم كتامهنــا وعــدم ذكرهــا

ًالوصايا كام أخرج مسلم أيضا يف صـحيحه يف كتـاب الوصـية أنـه ذكـر عنـد عائـشة أن 
وإذا ( : ثم يقـول...) انظر كيف يظهر اهللا نوره ولو سرته الظاملون.النبي أوىص إىل عيل

ًكانت عائشة أم املؤمنني ال تطيق ذكر اسم عيل وال تطيب لـه نفـسا كـام ذكـر ذلـك ابـن  ّ
وإذا كانـت تـسجد » باب مرض النبـي ووفاتـه «اري يف صحيحهسعد يف طبقاته والبخ

 فكيف يرجـى منهـا ذكـر الوصـية لعـيل وهـي مـن عرفـت ,ًشكرا عندما سمعت بموته
 ).ّلدى اخلاص والعام بعدائها وبغضها لعيل وأوالده وألهل بيت املصطفى

  :فأقول
 أما احلديث الـذي أخرجـه البخـاري ومـسلم والـذي يـدعي فيـه هـذا الطـاعن أن

 قـد أوىص صّ أوىص لعيل هو حديث عائشة عندما ذكروا عندها أن النبي صالنبي 
 وهـي الـصادقة , مات عندها ومل يوصصّ مستدلة عىل أن النبي ,لعيل فأنكرت ذلك

 ولـست أدري , والغريب أن جيعل هذا الطاعن هذا احلديث حجة لـه ال عليـه,يف ذلك
 أوىص لعـيل دون صن قـال أن النبـي واهللا ما نوع احلجة يف هذا احلديث فهل قـول مـ

 كيـف ذلـك واحلجـة أوضـح مـن الـشمس !? يعترب حجةصدليل رصيح مرفوع منه 
 انظـر كيـف يظهـر اهللا , سـبحان اهللا,صّمتمثلة يف إجابة عائشة األدرى بوصية النبـي 

  ?!نوره ولو سرته الظاملون
يف موضـع سـابق ّأما ادعاؤه عىل عائشة أهنا ال تطيق ذكر اسم عيل فقد أجبت عنه 

ّ وال يوجد يف طبقـات ابـن سـعد ممـا يدعيـه هـذا الطـاعن مـن أن عائـشة ال ,واحلمد هللا
ّ وأما يف البخاري فهو يشري إىل حديث عائشة الـذي يـدعي فيـه أن ,ّتطيق ذكر اسم عيل

ّ أوىص فيه لعيل تـرصحيا بـذكر اسـم عـيلصالنبي   راجـع كتـاب هـذا الطـاعن نفـسه ,ًّ
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 ٧٨٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً واحلمد هللا أوال وأخريا.حلديثالذي يذكر فيه هذا ا ً.  
 : وهي ظاملةبشبهة مقاتلة عائشة لعيل 

ُ فهـذا ال يعـرف يف يشء مـن كتـب )تقاتلني عليـا وأنـت ظاملـة لـه( :شبهة احلديث
ــه إســناد معــروف,العلــم املعتمــدة ــه , وال ل  وهــو باملوضــوعات املكــذوبات أشــبه من

 وإنـام ,ة مل تقاتـل ومل ختـرج لقتـال فإن عائش,ً بل هو كذب قطعا,باألحاديث الصحيحة
 , وظنـت أن يف خروجهـا مـصلحة للمـسلمني,خرجت لقصد اإلصالح بني املـسلمني

ْثم تبني هلا فيام بعد أن ترك اخلروج كان أوىل  فكانت إذا ذكرت خروجهـا تبكـي حتـى ,َ
 .تبل مخارها

زبري  فنـدم طلحـة والـ,وهكذا عامة السابقني ندموا عىل ما دخلـوا فيـه مـن القتـال
 ولكن وقع االقتتـال , ومل يكن يوم اجلمل هلؤالء قصد يف االقتتال, أمجعنييّوعيل 

 , وقـصدوا االتفـاق عـىل املـصلحة,ّ فإنه ملا تراسل عيل وطلحة والـزبري,بغري اختيارهم
ّ وكـان عـيل غـري راض بقتـل عـثامن وال ,ّوأهنم إذا متكنوا طلبوا قتلة عـثامن أهـل الفتنـة

ًمعينا عليه ِ  وهـو ,»واهللا ما قتلـت عـثامن وال مـاألت عـىل قتلـه «: كان حيلف فيقول كام,ُ
 فحملـوا ,ٌّ فخيش القتلة أن يتفق عـيل معهـم عـىل إمـساك القتلـة,الصادق البار يف يمينه

ً فحملـوا دفعـا عـن , فظن طلحة والزبري أن عليا محل عليهم,عىل عسكر طلحة والزبري
 فوقعــت الفتنــة بغــري ,ًمــل دفعــا عــن نفــسه فح,ّ فظــن عــيل أهنــم محلــوا عليــه,أنفــسهم
 هكذا ذكره غـري واحـد . وال أمرت بالقتال, ال قاتلت: راكبةل وعائشة ,اختيارهم

 .من أهل املعرفة باألخبار
ــل ــال قائ ــو ق ــضا فل ــي :ًوأي ــالص إن النب ــصع { : ق ــا وين ــي خبثه ــة تنف َإن املدين َ َ

ُطيبها ِ{)١(.  

                                                 
 ).١٣٨٣(, ومسلم برقم )١٨٨٣( رواه البخاري برقم )١(
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 ٧٨٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أخرجـه يف )١(}ًال خيرج أحد من املدينة رغبة عنها إال أبدهلا اهللا خـريا منـه{ :وقال
ْإهنـا طيبـة { : قـالصكام يف الصحيحني عن زيد بن ثابت عـن النبـي [ و.املوطأ يعنـي (َ
تنفـي اخلبـث { : ويف لفـظ,)٢(} تنفي الرجال كام تنفي النار خبـث احلديـد وإهنا)املدينة

ــار خبــث احلديــد ــار خبــث تنفــي اخلبــث كــام ت{ : ويف لفــظ,)٣(}كــام تنفــي الن نفــي الن
 وهلـذا مل جتتمـع , إن عليا خرج عنها ومل يقم هبا كام أقام اخللفاء قبله: وقال.])٤(}الفضة

ّ فعيل إىل أن ,ّ أن املجتهد إذا كان دون عيل مل يتناوله الوعيد: لكان اجلواب.عليه الكلمة
 وإذا كـان املجتهـد .ل وهبذا جياب عـن خـروج عائـشة ,ه الوعيد الجتهادهال يتناول

 .ًخمطئا فاخلطأ مغفور بالكتاب والسنة
 :شبهة أهنا خرجت يف مأل من الناس تقاتل عليا عىل غري ذنب

 ).إهنا خرجت يف مأل من الناس تقاتل عليا عىل غري ذنب( :وأما قوله
ً وال كان أيضا طلحة والزبري ,رج لقصد القتال فإهنا مل خت. كذب عليهاً:فهذا أوال

 : فهذا هو القتال املذكور يف قوله تعاىل, ولو قدر أهنم قصدوا القتال,ّقصدمها قتال عيل
* o n m l k j ip w v u t s r q 

} | { z y x~¥ ¤ £ ¢ ¡ � ¦ ª © ¨ § 
منني إخوة مع  فجعلهم مؤ]١٠−٩:احلجرات[ & ³¬ ® ¯ ° ± ² »

ْ وإذا كان هذا ثابتا ملن هو دون أولئك املؤمنني فهم به أوىل وأحرى,االقتتال َ ً. 
 : وتقـول يف كـل وقـت,إن عائشة كانت يف كل وقت تأمر بقتل عـثامن( :وأما قوله

                                                 
 ).١٣٦٣(, وهو يف مسلم برقم )١٣٧٩( رواه مالك يف املوطأ برقم )١(
 ).١٣٨٤(, صحيح مسلم برقم )١٨٨٤( صحيح البخاري برقم )٢(
 ).١٨٨٤( رواه البخاري برقم )٣(
 ).١٣٨٤(مسلم برقم , و)٤٠٥٠( رواه البخاري برقم )٤(
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 ٧٨٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ). وملا بلغها قتله فرحت بذلك,ً قتل اهللا نعثال,ًاقتلوا نعثال
 ? عائشة بذلك أين النقل الثابت عنً: أوال:فيقال له
ّ وذمـت , ويبـني أهنـا أنكـرت قتلـه,ّ املنقول الثابت عنها يكذب ذلك:ً ثانيا:ويقال
 . ودعت عىل أخيها حممد وغريه ملشاركتهم يف ذلك,من قتله

 عائشة أو غريهـا قـال ذلـك عـىل وجـه :ً هب أن واحدا من الصحابة:ً ثالثا:ويقال
ال يقدح ذلك ال يف إيـامن القائـل  و, فليس قوله حجة, إلنكاره بعض ما ينكر,الغضب

ً بل قد يكون كالمها وليا هللا تعاىل مـن أهـل اجلنـة,وال املقول له  ويظـن أحـدمها جـواز ,َّ
 . وهو خمطئ يف هذا الظن, بل يظن كفره,قتل اآلخر

 وكـان مـن ,ّ يف الصحيحني عن عيل وغريه يف قصة حاطب بن أيب بلتعة]ثبت[كام 
 ! واهللا,يــا رســول اهللا{ : وقــد ثبــت يف الــصحيح أن غالمــه قــال.حلديبيــةأهــل بــدر وا

 .)١(}ً إنـه قـد شـهد بـدرا واحلديبيـة, كـذبت:ص فقال له النبي .ليدخلن حاطب النار
ًويف حديث عيل أن حاطبا كتب إىل املرشكني خيربهم ببعض أمر رسول اهللا   ملا أراد صّ

اذهبـا حتـى تأتيـا روضـة { :ّ فقـال لعـيل والـزبري, فأطلع اهللا نبيه عىل ذلك,غزوة الفتح
 واهللا : فقال? ما هذا يا حاطب: قال, فلام أتيا بالكتاب. فإن هبا ظعينة معها كتاب,خاخ

ًا فعلـت هـذا ارتـدادا وال رضـا بـالكفريا رسول اهللا مـ ً ولكـن كنـت امـرئ ملـصقا يف ,ً
 وكان من معك من املهاجرين هلـم بمكـة قرابـات حيمـون , ومل أكن من أنفسهم,قريش

 فقـال عمـر .ً فأحببت إذ فاتني ذلك أن أختذ عندهم يدا حيمـون هبـا قرابتـي,هبا أهليهم
َّ ومـا يـدريك أن اهللا اطلـع ,ًدرا إنه شهد بـ: فقال. دعني أرضب عنق هذا املنافق:ا

ّ وأنـزل اهللا تعـاىل أول سـورة .)٢(} اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:عىل أهل بدر فقال
 ]١:املمتحنة[ & K J I H G F E D C B A *املمتحنة 

                                                 
 ).٢٤٩٥( رواه مسلم برقم )١(
 ).٢٤٩٤(, ومسلم برقم )٣٠٠٧( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٧٩٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

نـد  معروفة ع, وهي متواترة عندهم,وهذه القصة مما اتفق أهل العلم عىل صحتها
 وغـري , وعلامء الفقه, وعلامء املغازي والسري والتواريخ, وعلامء احلديث,علامء التفسري

 وروى ذلـك عنـه ,ّ حيدث هبذا احلديث يف خالفتـه بعـد الفتنـةاّ وكان عيل .هؤالء
 ولـو جـرى مـنهم مـا , أن الـسابقني مغفـور هلـم]هلـم[ّكاتبه عبد اهللا بن أيب رافـع ليبـني 

 .جرى
 ,فإن عثامن وعليا وطلحة والزبري أفضل باتفاق املسلمني من حاطب بن أيب بلتعـة

 وكـان ذنبـه يف مكاتبـة املـرشكني وإعـانتهم عـىل النبـي ,ًوكان حاطب مسيئا إىل مماليكـه
 هنـى ص ومـع هـذا فـالنبي , وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إىل هؤالءص

 وأخـرب بمغفـرة ,ً ألنه شـهد بـدرا واحلديبيـة,ل النار إنه يدخ:َّ وكذ َ َ َب من قال,عن قتله
َّ فـسامه .»دعني أرضب عنق هذا املنـافق «:ا ومع هذا فقد قال عمر .اهللا ألهل بدر

 . وال يف كونه من أهل اجلنة,ٍ ومل يقدح ذلك يف إيامن واحد منهام,َّ واستحل قتله,ًمنافقا
ً خطيبا عـىل ص يف حديث اإلفك ملا قام النبي ]وغريمها[وكذلك يف الصحيحني 

ّاملنرب يعتذر من رأس املنافقني عبد اهللا بن أيب فقال َ  بلغنـي ]قد[من يعذرين من رجل { :ُ
ً ولقد ذكروا رجال ما علمت عليـه إال ,ً ما علمت عىل أهيل إال خريا! واهللا,أذاه يف أهيل

 وهـو , وهـو الـذي اهتـز ملوتـه عـرش الـرمحن, فقام سعد بن معاذ سيد األوس.}ًخريا
 يقتـل  بـل حكـم يف حلفائـه مـن بنـي قريظـة بـأن,الذي كان ال تأخذه يف اهللا لومة الئـم

لقـد حكمـت فـيهم { :ص حتـى قـال النبـي ,مقاتلهم وتسبى ذرارهيم وتغنم أمـواهلم
 إن كـان مـن . نحـن نعـذرك منـه! يـا رسـول اهللا: فقال.بحكم اهللا من فوق سبعة أرقعة
 وإن كان مـن إخواننـا مـن اخلـزرج أمرتنـا ففعلنـا فيـه ,إخواننا من األوس رضبنا عنقه

 فقـام . ال تقتلـه وال تقـدر عـىل قتلـه,ذبت لعمـر اهللا ك: فقام سعد بن عبادة فقال.أمرك
ْأسيد بن حـضري َ  . فإنـك منـافق جتـادل عـن املنـافقني, كـذبت لعمـر اهللا لنقتلنـه: فقـال,ُ
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 ٧٩١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(}َّ وخفضهمص حتى نزل النبي ,وكادت تثور فتنة بني األوس واخلزرج
بـن حـضري لـسعد بـن ُ وقد قـال أسـيد ,َّوهؤالء الثالثة من خيار السابقني األولني

 وذلـك ,ٌّوهـذا مـؤمن ويل هللا مـن أهـل اجلنـة» إنك منافق جتـادل عـن املنـافقني «:عبادة
 وال يكـون ,ِّ فـدل عـىل أن الرجـل قـد يكفـر آخـر بالتأويـل;ٌّمؤمن ويل هللا من أهل اجلنة

 .ًواحدا منهام كافر
 من  منزله يف نفرصوكذلك يف الصحيحني حديث عتبان بن مالك ملا أتى النبي 

 ثم أسـندوا عظـم ذلـك إىل مالـك ابـن ,ِّ فقام يصيل وأصحابه يتحدثون بينهم,أصحابه
ُالدخشم ْ  : صالته وقالص فقىض رسول اهللا , دعا عليه فيهلكص وودوا أن النبي ,ُّ

 ومـا هـو , وإنه يقول ذلك]بىل[ : قالوا? وأين رسول اهللا,أليس يشهد أن ال إله إال اهللا{
ّ ال يـــشهد أحـــد أن ال إلـــه إال اهللا وأين رســـول اهللا فيـــدخل النـــار أو : فقـــال.بـــهيف قل

ُتطعمه ََ ْ َ{)٢(. 
 ,ّ وإما عامر بـن يـارس,ّ إما عائشة:ًوإذا كان ذلك فإذا ثبت أن شخصا من الصحابة

 − أو أباح قتلـه عـىل وجـه التأويـل , عثامن أو غريه:ّ كفر آخر من الصحابة:وإما غريمها
ونه من  وال يف ك, ومل يقدح ذلك يف إيامن واحد منهام,كان هذا من باب التأويل املذكور

َّ وعمـر أفـضل مـن عـامر , فإن عثامن وغريه أفضل من حاطب بـن أيب بلتعـة;أهل اجلنة
ْ فـاملغفرة لعـثامن أوىل,ُ فإذا غفر حلاطـب ذنبـه, وذنب حاطب أعظم,وعائشة وغريمها َ, 

 وال ,ُوإذا جاز أن جيتهـد مثـل عمـر وأسـيد بـن حـضري يف التكفـري أو اسـتحالل القتـل
ْ مثل ذلك من عائشة وعامر أوىل فصدور,ًيكون ذلك مطابقا َ ّ. 

                                                 
 ).٢٧٧٠(, ومسلم برقم )٢٦٦١( رواه البخاري برقم )١(
 ).٣٣( صحيح مسلم برقم )٢(
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 ٧٩٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً إن كـان صـحيحا : هذا املنقول عن عائشة من القدح يف عـثامن]إن[ :ً رابعا:ويقال
ًفإما أن يكون صوابا أو خطأ ُ فإن كان صوابا مل يذكر يف مساوئ عائشة,ً  وإن كان خطأ ,ً

ً وأيضا فعائـشة .ًباطل قطعا واجلمع بني نقص عائشة وعثامن ,مل يذكر يف مساوئ عثامن
 وطلب االنتقام منهم ما يقتيض الندم عىل , والذم لقتلته,ظهر منها من التأمل لقتل عثامن

 فإن كان ندمها عىل ذلك يدل ; كام ظهر منها الندم عىل مسريها إىل اجلمل,ما ينايف ذلك
اعرتافهـا لـه  فكذلك هذا يدل عـىل فـضيلة عـثامن و,ّعىل فضيلة عيل واعرتافها له باحلق

 . وإال فال,باحلق
ّوأيضا فام ظهر مـن عائـشة ومجهـور الـصحابة ومجهـور املـسلمني مـن املـالم لعـيل  ً

 فإن كان هـذا حجـة يف لـوم عـثامن فهـو حجـة يف ;أعظم مما ظهر منهم من املالم لعثامن
 وإن كـان املقـصود . فليس حجـة يف لـوم عـثامن,ّ وإن مل يكن حجة يف لوم عيل,ّلوم عيل

 , فعائـشة يف ذلـك مـع مجهـور الـصحابة,َّك القدح يف عائشة ملا المت عـثامن وعليـابذل
 .لكن ختتلف درجات املالم

 , وعائـشة, والـزبري, وطلحـة,ّ وعيل, يف عثامن:وإن كان املقصود القدح يف اجلميع
 .والالئم وامللوم

م من َّ بل ندعي أهن,ّ نحن لسنا ندعي لواحد من هؤالء العصمة من كل ذنب:قيل
 , وأهنـم مـن سـادات أهـل اجلنـة, وعباده الصاحلني, وحزبه املفلحني,أولياء اهللا املتقني

 ومن هو أكرب مـن ,ِّ الذنوب جائزة عىل من هو أفضل منهم من الصديقني]إن[ :ونقول
ــصديقني ــة ,ِّال ــسنات املاحي ــتغفار واحل ــة واالس ــا بالتوب ــع عقاهب ــذنوب يرف ــن ال ُ ولك

 وهؤالء هلم من التوبة واالستغفار واحلسنات مـا لـيس , وغري ذلك,ِّب املكفرةواملصائ
 فلهم من , مل يبتل هبا من دوهنم,ِّ وابتلوا بمصائب يكفر اهللا هبا خطاياهم,ملن هو دوهنم

 وهـم بمغفـرة الـذنوب أحـق مـن ,السعي املشكور والعمل املربور ما ليس ملن بعـدهم
 .غريهم ممن بعدهم
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 ٧٩٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ; ال بجهل وظلم كحال أهل البدع,لناس جيب أن يكون بعلم وعدلوالكالم يف ا
ً تريــد أن جتعــل أحــدهم معــصوما مــن ,الــذين عمــدوا إىل أقــوام متقــاربني يف الفــضيلة

ــا ــذنوب واخلطاي ــافرا,ال ــقا أو ك ــا فاس ــر مأثوم ً واآلخ ً ــضهم,ً ــم وتناق ــر جهله  , فيظه
 مـع قدحـه يف نبـوة حممـد ,ّكاليهودي والنرصاين إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى

ّ فإنـه مـا مـن طريـق يثبـت هبـا نبـوة موسـى , فإنه يظهـر عجـزه وجهلـه وتناقـضه,ص
 وما مـن شـبهة تعـرض , بمثلها أو بام هو أقوى منهاصوعيسى إال وتثبت نبوة حممد 

 بـام هـو مثلهـا أو أقـوى إ إال وتعـرض يف نبـوة موسـى وعيـسى صيف نبوة حممد 
 أو , أو مدح اليشء وذم ما هو مـن جنـسه,فريق بني املتامثلني وكل من عمد إىل الت,منها

 وهكـذا أتبـاع . أصابه مثل هذا التناقض والعجـز واجلهـل,أوىل باملدح منه أو بالعكس
ّ أو يفضل أحـدهم عـىل ,العلامء واملشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه ويذم نظريه

 .)١(اآلخر بمثل هذا الطريق
 : عائشة من مقتل عثامن بن عفانشبهة موقف أم املؤمنني

 عـن , عـن أبيـه, نا عمر بـن أيب زائـدة:أبو عاصم قال( :يف تاريخ خليفة بن خياط
اسـتتابوه حتـى تركـوه كـالثوب الـرحيض ثــم  «: قالـت عائـشة:أيب خالـد الـوالبي قـال

 ).» قتلوه
 ورواه مــن طريقــه ابــن ,)١٧٥( أخرجــه خليفــة بــن خيــاط يف تارخيــه :التخــريج

 ).٤٩٥( تاريخ دمشق عساكر يف
 :رجال اإلسناد

 مـن , ثقة ثبت,الضحاك بن خملد بن الضحاك بن مسلم الشيباين أبو عاصم النبيل
 ).٢٩٧٧التقريب ( . أو بعدها ع,هـ٢١٢ مات سنة ,التاسعة

                                                 
 ).٣٣٧ −٤/٣٢٩(, )٣٢٢ −٤/٢٩٠( منهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية )١(
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 ٧٩٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 رمـي , صـدوق, أخو زكريا, الكويف, الوادعي, بالسكون;عمر بن زائدة اهلمداين
 ).٤٨٩٧التقريب (خلمسني خ م س  مات بعد ا, من السادسة,بالقدر

 , الـوادعي,والد عمر وزكريا واسمه خالد أو هبرية بن ميمون بن فريوز اهلمـداين
 ومل أجـد ,)٢٠٢٢التقريـب ( أفاد بذلك احلافظ ابن حجر يف ترمجة ابنـه زكريـا ,الكويف
 .ترمجته

د عـىل  وفـ, من الثانية, مقبول, هرم: ويقال, اسمه هرمز,أبو خالد الوالبي الكويف
 ).٨٠٧٣التقريب ( د ت ق , فيكون من الثالثة, حديثه مرسل: وقيل,عمر

 حـدثنا أبـو قتيبـة : ويشهد له ما رواه خليفـة قـال, إسناده حسن لغريه:درجة األثر
 : قالـت عائـشة: عـن عـون بـن عبـد اهللا بـن عتبـة قـال, نـا يـونس بـن أيب إسـحاق:قال

 اســتعتبتموه حتــى إذا ?يف وال أغــضب لعــثامن مــن الــس,غــضبت لكــم مــن الــسوط«
 .»تركتموه كالقلب املصفى قتلتموه

 ومن طريقـه أخرجـه ,)١٧٦−١٧٥( أخرجه خليفة بن خياط يف تارخيه :التخريج
 ).٤٩٥(ابن عساكر يف تاريخ دمشق 

 :رجال اإلسناد
 , من التاسعة, صدوق, نزيل البرصة, اخلرساين,أبو قتيبة مسلم بن قتيبة الشعريي

 ).٢٤٧١التقريب ( ٤و بعدها خ هـ أ٢٠٠تويف سنة 
 مـن ,ً صـدوق هيـم قلـيال, أبـو إرسائيـل الكـويف,يونس بـن أيب إسـحاق الـسبيعي

 ).٧٨٩٩التقريب ( ٤ ر م ,هـ عىل الصحيح١٥٢ تويف سنة ,اخلامسة
 تـويف , عابـد مـن الرابعـة, ثقة, الكويف,عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل

 ).٥٢٢٣التقريب ( ٤ م ,ه١٢٠قبل سنة 

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٧٩٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 حيـث , ملا فيـه مـن إرسـال; وهذا إسناد ضعيف, إسناده حسن لغريه:درجة األثر
 . ومل يرصح هنا بالسامع,إن عونا هذا وصفه غري واحد بأنه يرسل

 ,) إن روايتـه عـن الـصحابة مرسـلة:يقال( ):١٠٦٦(قال املزي يف هتذيب الكامل 
 وقال الرتمذي يف الـسنن ,)ثقة كثري اإلرسال( ):٦/٣١٣(وقال ابن سعد يف الطبقات 

 ).عون بن عبد اهللا مل يلق ابن مسعود( ):٢/٤٧(
 رجال مسلم :انظر(والصحيح أنه سمع من بعضهم أخرج له مسلم عن ابن عمر 

 عىل أنه سمع مـن )٧/١٤(َّ ونص البخاري يف التاريخ الكبري )٢/١٢١(البن منجويه 
 ).٣٠٥(يل  وذكره العالئي يف جامع التحص,أيب هريرة وابن عمرو

وعجيب من احلافظ إمهاله ذكر ذلك يف التقريب مع أنه ذكره يف هتذيب التهـذيب 
)١٧٣−٨/١٧١.( 

 أخربنـا : ابـن سـعد قـال:ً ويقوهيام أيـضا مـا رواه,واحلديث يتقوى بام قبله ويقويه
 قالت : سمعت حممد بن سريين يقول: أخربنا جرير بن حازم قال:عفان بن مسلم قال

 .»مصتم الرجل موص اإلناء ثم قتلتموه «:عثامنعائشة حني قتل 
 ورواه خليفـة بـن خيـاط ,)٨٣−٣/٨٢( أخرجه ابن سعد يف الطبقـات :التخريج

 عـن ابـن , نـا سـعيد بـن عبـد الـرمحن: حدثنا روح بن عبادة قال: قال)١٧٦(يف تارخيه 
ومن طريقـه ابـن عـساكر » مصتموه موص اإلناء ثم قتلتموه «: قال عائشة:سريين قال

 ).٤٩٥(يف تارخيه 
 مـن طريـق موسـى بـن ):٤٩٥(وبمثل رواية ابن سعد رواه ابن عساكر يف تارخيه 

 . نا جرير بن حازم به,إسامعيل
 .ًوأيضا بمثل رواية خليفة من طريق هشام عن حممد بن سريين به
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 ٧٩٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :رجال اإلسناد
ال  قـ, ثقـة ثبـت, البـرصي, أبو عـثامن الـصفار,عفان بن مسلم بن عبد اهللا الباهيل

 :وربام وهـم وقـال ابـن املـديني» كان إذا شك يف حرف من احلديث تركه «:ابن املديني
التقريــب ( , مــن كبــار العــارشة,) ومــات بعــدها بيــسري,ه٢١٩أنكرنــاه يف صــفر ســنة (

 . ع,)٤٦٢٥
 ثقـة : والـد وهـب, أبو النرض البرصي,جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهللا األزدي

 , وهـو مـن الـسادسة,ف وله أوهام إذ حـدث مـن حفظـهلكن يف حديثه عن قتادة ضع
 . ع,)٩١١التقريب ( ,ه بعدما اختلط لكن مل حيدث يف حال اختالطه٧٠مات سنة 

 ثقـة ثبـت عابـد كبـري , أبو بكر بن أيب عمـرة البـرصي,حممد بن سريين األنصاري
 . ع,)٥٩٤٧التقريب ( ,ه١١٠ تويف سنة , من الثالثة,القدر كان ال يرى الرواية باملعنى

 رجالـه ; فهـو صـحيح إىل ابـن سـريين, إسناد ابن سـعد حـسن لغـريه:درجة األثر
 ويتقـوى ,ً إال سـعيدا فلـم أجـد لـه ترمجـة, ومثلـه إسـناد خليفـة,ثقات رجال الشيخني

 .بالذي قبله
مل يـسمع ابـن سـريين مـن ( : قال أبـو حـاتم, منقطعلوابن سريين عن عائشة 

 , لكنه يتقوى بالشواهد التي تقـدمت)٣٢٤التحصيل العالئي يف جامع ( )ًعائشة شيئا
 .والتي ستأيت

 عـن , عن الـزبري, أخربنا محاد بن زيد: أخربنا عارم بن الفضل قال: قال ابن سعد
 .تعني عثامن» مصتموه موص اإلناء ثم قتلتموه «: عن عائشة قالت,عبد اهللا بن شقيق
 ).٣/٨٢( أخرجه ابن سعد يف الطبقات :التخريج
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 ٧٩٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :اإلسنادرجال 
 تغـري يف , ثقـة ثبـت, لقبـه عـارم, أبو النعامن البـرصي,عارم بن الفضل السدويس

التقريــب ( ع ,هـــ٢٢٤هـــ أو ســنة ٢٢٣ مــات ســنة , مــن صــغار التاســعة,آخــر عمــره
 .هـ٢٢٠ وفيه أنه تغري سنة − )٣٨٢الكواكب النريات البن الكيال ( وانظر ,)٦٢٢٦

 . ثقة ثبت فقيـه, البرصي,أبو إسامعيل اجلهضمي ,محاد بن زيد بن درهم البرصي
 مـن كبـار الثامنـة تـويف , ألنه صح أنـه كـان يكتـب;ًقيل إنه كان رضيرا ولعله طرأ عليه

 ).١٤٩٨التقريب ( , ع, سنة٨١ وله ,هـ١٧٩سنة 
 ).١٩٩٣التقريب ( , خ م د ت ق, من اخلامسة, ثقة, البرصي,الزبري بن اخلريت

 ,هــ١٠٨ من الثالثة تـويف سـنة , ثقة فيه نصب,ي البرص, عبد اهللا بن شقيق العقيل
 ).٣٣٨٥التقريب ( ,بخ م ع

 . إسناده صحيح أو حسن لغريه:درجة األثر
 يقوي هـذا , وقد يكون ابن سعد ممن سمع منه قبل االختالط,وفيه اختالط عارم

هــ ومـن ٢٣٠ وابن سعد تـويف سـنة ,هـ٢٢٠االحتامل أن العلامء ذكروا أنه اختلط سنة 
 .ه قبل االختالط فحديثه صحيحسمع من

ومن خالل استقراء شيوخ ابن سعد ووفياهتم يظهـر أنـه كـان قبـل هـذه الـسنة يف 
هــ يف البـرصة ٢٢٤هــ وعـارم تـويف سـنة ٢٣٠بغداد حيث بقـي فيهـا حتـى تـويف سـنة 

 ).٧/٣٠٥الطبقات (
 واخـتلط , ثم رحل قبل وفاتـه إىل بغـداد,فقد يكون ابن سعد سمع منه يف البرصة

 . واهللا أعلم,رم وهو يف بغداد وبذلك يكون سامعه منه قبل اختالطعا
 ألن من سمع مـن عـارم قبـل االخـتالط فحديثـه ,إذا ثبت ذلك فاإلسناد صحيح
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 ٧٩٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وإال فـاخلرب حـسن )٣٨٢ والكواكـب النـريات ,١٢٥٨انظر هتـذيب الكـامل (صحيح 
 . بام تقدم وسيأيت من شواهد,لغريه

 عــن , عــن خثيمــة, عــن األعمــش,أبــو معاويــة نــا , حممــد بــن عمــرو:قــال خليفــة
 ثـم ,تركتموه كـالثوب النقـي مـن الـدنس «: عن عائشة قالت حني قتل عثامن,مرسوق

 .»قربتموه تذبحونه كام يذبح الكبش
 .» أنت كتبت إىل الناس تأمرينهم باخلروج إليه,هذا عملك «:فقال هلا مرسوق

فر به الكافرون ما كتبت إليهم ال والذي آمن به املؤمنون وك «: فقالت عائشة:قال
 .»بسوداء يف بيضاء حتى جلست جمليس هذا

َفكانوا يرون أنه كتب عىل لساهنا «:قال األعمش ِ ُ«. 
 )٣/٨٢( ورواه ابـن سـعد يف الطبقـات ,)١٧٦( رواه خليفة يف تارخيـه :التخريج

 عـن )١٢٢٥( ورواه ابن شبة يف تاريخ املدينـة ,عن أيب معاوية الرضير عن األعمش به
 ورواه ابـن عـساكر يف تـاريخ , عن األعمش بـه نحـوه, عن حييى بن آدم,حبان بن برش

 كالمها عـن أيب معاويـة بـه , من طريقي سعدان بن نرص وعيل بن حرب)٤٩٦(دمشق 
 .»وهي ال تعلم «نحوه وزاد يف رواية عيل يف آخره

 :رجال اإلسناد
 ثقـة : عمي وهـو صـغري, الكويف, بمعجمتني, حممد بن خازم, أبو معاوية الرضير

 ولـه اثنتـان , من كبار التاسـعة,أحفظ الناس حلديث األعمش وقد هيم يف حديث غريه
 ).ـ٥٨٤١التقريب ( , ع, وقد رمي باإلرجاء,وثامنون سنة

 , ثقـة حـافظ, أبو حممد الكـويف, الكاهيل,األعمش هو سليامن بن مهران األسدي
ــه يــدلس مــن اخلامــسة ــده ســنة ,ـهــ١٤٧ تــويف ســنة ,ورع ولكن  ع ,هـــ٦١ وكــان مول

 ).٢٦١٥التقريب (
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 ٧٩٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , ثقة وكان يرسـل مـن الثالثـة, الكويف,خثيمة بن عبد الرمحن بن أيب سربة اجلعفي
 ).١٧٧٣التقريب ( ع ,هـ٨٠تويف سنة 

 ثقـة فقيـه , الكـويف, أبـو عائـشة,مرسوق بن األجدع بن مالك اهلمـداين الـوادعي
 ).٦٦٠١التقريب ( ع ,هـ٦٣ تويف سنة , من الثانية,عابد خمرضم

وهـذا إسـناد صـحيح ( : ذكره ابن كثري من طريق أيب معاوية به وقـال:درجة األثر
 , وفيـه عنعنـة األعمـش, رجال الـشيخني, كوفيون, ورجاله ثقات, وهو كام قال)إليها

 .وقد تقدمت عدة شواهد له
 :مقال آخر

ثامن كـان هلـا أن عائشة زوج النبي خالل حياهتـا وخـالل خالفـة عـ( :قال الطاعن
فـام هـو .موقف حاد ضد اخلليفة لدرجة التحريض عىل قتلـه وتـشبيهه بـاليهودي نعثـل

سبب خروجها عىل إمام زماهنـا الـذي يـستوجب اخلـروج عليـه املـوت عـىل غـري ديـن 
 هل هو حبهـا ومودهتـا لعـثامن اخلليفـة املقتـول بلـساهنا ?اإلسالم وشق عصا املسلمني

عـيل بـن أيب طالـب اخلليفـة الـرشعي املختـار مـن قبـل وسيوف الـصحابة أم عـداوهتا ل
  ).?الصحابة
 :ّالرد

ِّمل حترض عائشة   .ا الناس ضد عثامن لُ
َومل يصح يف ذلك نقل يعتمد عليه ُ ّْ َ. 

ُ والذين كذبوا عليها هم الـذين أوقـدوا الفتنـة حتـت ,لُوقد كذب عىل عائشة  َ
 !رئاسة اليهودي ابن سبأ

ــرفتهم  ــا مع ــاسوســبب كــذهبم عليه ــد الن ــؤمنني عن ــدر أم امل    إذ هــي زوجــة ,بق
َ وعلموا أن الباطل ال يروج إال بأن يلـصق , بل هي أحب زوجاته إليه,صرسول اهللا  ُ َ ِ

 .لبأم املؤمنني عائشة 
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 ٨٠٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ْ نفت ذلكلوعائشة  َ ً بل أقسمت أهنا ما كتبت يف ذلـك شـيئا,َ ْ  :ل فقالـت ,َ
َ وكفر به الكافرون ما ك,والذي آمن به املؤمنون« ًتبت سوادا يف بياضََ ُ َ«.  

ِ فكانوا يـرون أنـه كتـب عـىل :−ّ وهو من رواة احلديث وفيه تشيع −قال األعمش  ُ َ
 .لساهنا

ّكام علم أهل الفتنة مكانة عيل  َ فكتبوا عىل لساهنم كتبا يدعون فيها باخلروج اِ ًُ َُ َُ َ
 .اعىل عثامن 

ّفنحن نعتقد أن عائشة كذب عليها كام كذب عىل عيل  ِ ُِ  .اُ
ِإن أثبت هؤالء مكاتبات عائشة وثورهتا عىل عثامن فليثبتوا ذلك عن عيل ف  .اُ

 .ُ أن يكونا من دعاة الفتنةل وحاشا عائشة اّوحاشا عيل 
 ).لدرجة التحريض عىل قتله وتشبيهه باليهودي نعثل( :ثم إن قول هذا الطاعن

َ ملـا نطـق بـه هـؤالءلّ وهـذا لـو صـح عـن عائـشة , هذا كـذب رصيـح:أقول َ, 
 :ألمور

 ? فكيف يأخذوا بقوهلا,لّ شدة عداوهتم لعائشة :األول
 ).ًنعثال( اوهؤالء ال يزالون إىل اليوم يسمون عثامن 

 !!!ّ أن يتشبهوا هبا حتى يف اللفظلفهل بلغ حب هؤالء لعائشة 
فام هو سبب خروجها عىل إمام زماهنا الذي يستوجب اخلـروج عليـه ( :وأما قولـه

 )?إلسالم وشق عصا املسلمنياملوت عىل غري دين ا
َ هي مل خترج عليه:أقول ُ بل خرجت رجاء أن يصلح اهللا هبا بني فئتني,َ ْ َ َ. 

ِفقد أرسلت عائشة إىل عيل تعلمه أهنا إنام جاءت للصلح ْ ُ  .ُ كام يف كتب التواريخ.ّ
ّوقد تقدم أهنا أثنت عىل عيل  ْ َ َ  . وأثنى عليها,اّ
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 ٨٠١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .ً مع أهنا مل خترج أصال إال لإلصالح,ان فيهِكام أهنا ندمت يف خروجها ذلك ملا ك
ً رأيـت رجـال قـد : قـال?ما منعك أن تنهاين عن مسريي «:قالت عائشة البن عمر

 أما أنك لو هنيتني : قالت, ابن الزبري: يعني. وظننت أنك لن ختالفيه,استوىل عىل أمرك
 .»ُما خرجت

ّسرتوا بحـب عـيل ثم إن الذي أنـشب احلـرب هـم أهـل الفتنـة ودعاهتـا والـذين تـ ّ ّ
 .ا

ًوهم الذين كانوا خيالفون عليا ِ  . وإن هناهم مل ينتهوا, إن أمرهم مل يأمتروا,ُ
 .وهذا هو شأن أدعياء املحبة يف كل زمان ومكان

 فهل سـتجرون عليـه ,وأنتم تدعون أن الذي قتل اخلليفة الثالث هو عامر بن يارس
 !?احلكم السابق

الـذي يـستوجب اخلـروج ( :قررمتـوه مـن قـولكمفأجيبوا عام أثبتموه يف ضـوء مـا 
 ).?عليه املوت عىل غري دين اإلسالم وشق عصا املسلمني
 :شبهة إذاعتها لرس رسول اهللا صىل هللا عليه وسلم

 :ص وقال هلا النبي ,وأذاعت رس رسول اهللا صىل هللا عليه وسلم( :يقول أحدهم
g f  * : اهللا يف قولـه تعـاىل ثـم إهنـا خالفـت أمـر,إنك تقاتلني عليـا وأنـت ظاملـة لـه

h & ]ألن , وخرجت يف مأل من النـاس لتقاتـل عليـا عـىل غـري ذنـب,]٣٣:األحزاب 
 اقتلـوا : وتقـول, وكانت هي يف كـل وقـت تـأمر بقتلـه,املسلمني أمجعوا عىل قتل عثامن

 ?مـن تـوىل اخلالفـة : ثـم سـألت, وملـا بلغهـا قتلـه فرحـت بـذلك, قتل اهللا نعـثال,نعثال
ــالوا ــا:فق ــثامن.ّ علي ــه عــىل دم ع ــك, فخرجــت لقتال ــان لعــيل عــىل ذل ــب ك ــأي ذن    ?ّ ف

   وبــأي وجــه يلقــون ?وكيــف اســتجاز طلحــة والــزبري وغريمهــا مطاوعتهــا عــىل ذلــك
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 ٨٠٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مع أن الواحـد منـا لـو حتـدث مـع امـرأة غـريه وأخرجهـا مـن منزهلـا ?صرسول اهللا 
 وكيـف أطاعهـا عـىل ذلـك عـرشات ألـوف مـن ,وسافر هبا كان أشد الناس عـداوة لـه

 ومل ينـرص أحـد مـنهم بنـت رسـول اهللا , وساعدوها عىل حرب أمري املـؤمنني,املسلمني
 ).َّ وال شخص واحد كلمه بكلمة واحدة, ملا طلبت حقها من أيب بكرص

 أما أهـل الـسنة فـإهنم يف هـذا البـاب وغـريه قـائمون بالقـسط : أن يقال:واجلواب
  .وهلم حق وعدل ال يتناقض وق,شهداء هللا

ِّوأما هؤالء وغريهم من أهل البدع ففي أقواهلم من الباطل والتنـاقض مـا ننبـه إن 
 , وذلـك أن أهـل الـسنة عنـدهم أن أهـل بـدر كلهـم يف اجلنـة,شاء اهللا تعاىل عىل بعـضه
ّ وأبــو بكــر وعمــر وعــثامن وعــيل وطلحــة , عائــشة وغريهــا:ّوكــذلك أمهــات املــؤمنني

 إن أهل اجلنة ليس من : وأهل السنة يقولون,سادات أهل اجلنة بعد األنبياءوالزبري هم 
ً بل جيوز أن يذنب الرجل مـنهم ذنبـا , بل وال عن الذنب,رشطهم سالمتهم عن اخلطأ
ًصغريا أو كبريا ويتوب منه  ولـو مل يتـب منـه فالـصغائر , وهذا متفق عليه بني املسلمني.ً

 بل وعند األكثرين منهم أن الكبائر قـد متحـى ,هممغفورة باجتناب الكبائر عند مجاهري
 .ِّ وباملصائب املكفرة وغري ذلك,باحلسنات التي هي أعظم منها

ّ مـا يـذكر عـن الـصحابة مـن الـسيئات كثـري منـه :وإذا كان هذا أصـلهم فيقولـون
 , ولكن مل يعرف كثري من النـاس وجـه اجتهـادهم, وكثري منه كانوا جمتهدين فيه,كذب
ِّوما قد  وإمـا بحـسنات , إمـا بتوبـة:ر أنه كان فيه ذنب من الذنوب هلم فهو مغفـور هلـمُ
 فإنه قـد قـام الـدليل الـذي جيـب القـول ; وإما بغري ذلك,ِّ وإما بمصائب مكفرة,ماحية
 وإذا مل يمـت , إهنم من أهل اجلنة فـامتنع أن يفعلـوا مـا يوجـب النـار ال حمالـة:بموجبه

 ونحـن قـد .ح ما سوى ذلـك يف اسـتحقاقهم للجنـةأحد منهم عىل موجب النار مل يقد
َّ ولو مل يعلم أن أولئك املعينني يف اجلنة مل جيـز لنـا أن نقـدح يف ,علمنا أهنم من أهل اجلنة ُ
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 ٨٠٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فإن هـذا ال جيـوز يف آحـاد املـؤمنني ,استحقاقهم للجنة بأمور ال نعلم أهنا توجب النار
شهد ألحد منهم بالنار ألمور حمتملـة ال  ليس لنا أن ن,ُالذين مل يعلم أهنم يدخلون اجلنة

 والعلـم بتفاصـيل أحـوال كـل , فكيف جيوز مثل ذلك يف خيار املؤمنني,تدل عىل ذلك
ًواحــد واحــد مــنهم باطنــا وظــاهرا  أمــر يتعــذر علينــا , وحــسناته وســيئاته واجتهاداتــه,ً

 فلهذا كـان , والكالم بال علم حرام,ً فكان كالمنا يف ذلك كالما فيام ال نعلمه!?معرفته
ًاإلمساك عام شجر بني الصحابة خريا من اخلوض يف ذلك بغري علم بحقيقة األحـوال ّ, 

 وهـذا حـرام لـو مل يكـن ,ً كالما بال علـم− أو أكثره −إذ كان كثري من اخلوض يف ذلك 
ً فكيـف إذا كـان كالمـا هبـوى يطلـب فيـه دفـع احلـق ,ًفيه هوى ومعارضة احلق املعلوم ً

 ?املعلوم
` a  * : فال ريب أن اهللا تعاىل يقول)صَّوأذاعت رس رسول اهللا ( :هوأما قول

q p o n m l k j i h g f e d c br t s 
y x w v uz_ ~ } | {  & ]٣:التحريم[. 

 .وقد ثبت يف الصحيح عن عمر أهنا عائشة وحفصة
ٍر ذنـوب ومعـاص هؤالء يعمدون إىل نصوص القرآن التـي فيهـا ذكـ ً: أوال:فيقال ٍ

ّبينة ملن نصت عنه من املتقـدمني يتـأولون النـصوص بـأنواع التـأويالت ّ  وأهـل الـسنة ,ّ
 . بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع اهللا درجاهتم بالتوبة:يقولون

 فـإن كـان تأويـل ,ْوهذه اآلية ليست أوىل يف داللتها عىل الذنوب من تلك اآليات
 .ً وإن كان تأويل هذه باطال فتأويل تلك أبطل,ًتلك سائغا كان تأويل هذه كذلك

 . فيكونان قـد تابتـا منـه, بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة:ً ثانيا:ويقال
 فــدعامها اهللا ,]٤:التحــريم[ & f e d c b a `g * :وهــذا ظــاهر لقولــه تعــاىل
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 ٨٠٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وأهنـام زوجتـا ,مع ما ثبت من علـو درجـتهام , فال يظن هبام أهنام مل يتوبا,تعاىل إىل التوبة
ــاة الــدنيا وزينتهــا وبــني اهللا ورســوله والــدار ,ّنبينــا يف اجلنــة  وأن اهللا خــريهن بــني احلي

ّ ولــذلك حــرم اهللا عليــه أن يتبــدل هبــن , فــاخرتن اهللا ورســوله والــدار اآلخــرة,اآلخــرة َ ّ
 ومـات ,بعـد ذلـكُ واختلف يف إباحـة ذلـك لـه , وحرم عليه أن يتزوج عليهن,غريهن

ُ ثـم قـد تقـدم أن الـذنب يغفـر ويعفـى عنـه .عنهن وهن أمهات املـؤمنني بـنص القـرآن ُ َّ
 .بالتوبة وباحلسنات املاحية وباملصائب املكفرة

ُ املذكور عن أزواجـه كاملـذكور عمـن شـهد لـه باجلنـة مـن أهـل بيتـه :ً ثالثا:ويقال ّ
 ص وقـام النبـي ,هل عـىل فاطمـة فإن عليا ملا خطب ابنة أيب ج,وغريهم من الصحابة

 وإين ال آذن ثـم ال آذن ,إن بني املغرية استأذنوين أن ينكحوا عليا ابنـتهم{ :ًخطيبا فقال
 إنـام فاطمـة بـضعة , إال أن يريد ابن أيب طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم,ثم ال آذن

 أنـه تـرك اخلطبـة يف اُ فـال يظـن بعـيل )١(}مني يريبنـي مـا راهبـا ويـؤذيني مـا آذاهـا
 .كان طلبه وسعى فيه بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عام ,الظاهر فقط

 فهـذا ال )تقـاتلني عليـا وأنـت ظاملـة لـه( :وأما احلديث الـذي رواه وهـو قولـه هلـا
 وهـو باملوضـوعات , وال لـه إسـناد معـروف,ُيعرف يف يشء من كتـب العلـم املعتمـدة

 فـإن عائـشة مل تقاتـل ,ً بل هو كـذب قطعـا,املكذوبات أشبه منه باألحاديث الصحيحة
 وظنـت أن يف خروجهـا ,إنام خرجت لقصد اإلصالح بـني املـسلمني و,ومل خترج لقتال

 فكانـت إذا ذكـرت ,ْ ثم تبني هلا فيام بعد أن ترك اخلـروج كـان أوىل,مصلحة للمسلمني
 .خروجها تبكي حتى تبل مخارها

 ).إهنا خرجت يف مأل من الناس تقاتل عليا من غري ذنب( :وأما قوله

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٨٠٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً وال كان أيضا طلحـة والـزبري ,خترج لقصد القتال فإهنا مل . كذب عليهاً:فهذا أوال
 : فهذا هو القتال املذكور يف قوله تعاىل, ولو قدر أهنم قصدوا القتال,ّقصدمها قتال عيل

* o n m l k j ip w v u t s r q 
} | { z y x~¥ ¤ £ ¢ ¡ � ¦ ª © ¨ § 

مؤمنني إخوة مع علهم فج ]١٠−٩:احلجـرات[ & ³¬ ® ¯ ° ± ² »
ْ وإذا كان هذا ثابتا ملن هو دون أولئك املؤمنني فهم به أوىل وأحرى.االقتتال ً.  

 فـام هـو قـولكم , إذا كان قولكم أن عدم حمبة عائشة ومودهتا موجب للكفر:شبهة
 ?يف من حارهبا وأراد قتلها

 بن أيب طالـب ُأال يعلم هذا الطاعن أنه بقوله هذا ييسء إىل أمري املؤمنني عيل :ّالرد
 ?ا

ْ مل يرد قتل عائشة اّعيل  َ ِ  .لُ
 .ّ يا أمه:بل قال هلا

َففي التاريخ أنه ملا كان هناية وقعة اجلمل َ ِ ومحل هودج عائشة,ْ  وأنه كـان كالقنفـذ ,ُ
َّ إنه ال يتبع مدبر وال يـذفف عـىل جـريح:ّ ونادى منادي عيل يف الناس,من السهام َ ُ  وال ,ُ

ُّيدخلوا الدور ُ َ وأمر,َ ً عيل نفرا أن حيملوا اهلودج من بني القتىلَ  وأمر حممـد بـن أيب بكـر ,ّ
 هل وصل إليـك يشء مـن : وجاء إليها أخوها حممد فسأهلا,ًوعامرا أن يرضبا عليها قبة

 كيـف : فقـال,ّ وسـلم عليهـا عـامر? وما أنت ذاك يا ابـن اخلثعميـة, ال: فقالت?اجلراج
 وجاء إليها عيل بن أيب طالب !ِ وإن كرهت بىل: قال? لست لك بأم: فقالت?أنت يا أم

ًأمري املؤمنني مسلام ِّ َ  وجـاء . يغفـر اهللا لـك: فقال, بخري: قالت?ّ كيف أنت يا أمه: فقال,ُ
ُوجوه الناس من األمراء واألعيان يسلمون عىل أم املؤمنني  َِّ   .)١(لُ

                                                 
 ).٧/٢٤٥(البداية والنهاية : نظر ا)١(
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 ٨٠٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ْ يريد قتل عائشة اّفهل كان عيل  َ  ?لُ
َ باهلودج أن حيملُأما لو كان يريد ذلك ملا أمر  وحاشـاه ,ُ بـل يـأمر أن جيهـز عليهـا,ُ

 .ذلك
ُويف كتب التاريخ  فاسـتأذن ,ّ ثم جاء عـيل إىل الـدار التـي فيهـا أم املـؤمنني عائـشة:ُ

ْودخل فسلم عليها ورحبت به َ َّ ََ ََّ َ. 
ّبل أمر عيل  َ ِ بجلد من نال من أم املؤمنني عائـشة اَ ْ َ ُ ففـي كتـب التـاريخ ,لِ

ّا سلم عىل عائـشة ورحبـت بـه ملاًأن عليا  َ ثـم خـرج مـن الـدار,ّ    : فقـال لـه رجـل,َ
ٌّ فأمر عيل القعقاع بـن عمـرو أن !يا أمري املؤمنني إن عىل الباب رجلني يناالن من عائشة َ َ

 .)١(ُ وأن خيرجهام من ثياهبام,جيلد كل واحد منهام مائة
َ مـن البـرصة بعـث  أن أم املـؤمنني عائـشة ملـا أرادت اخلـروج:ويف دواوين التاريخ َ َ

 وأذن ملـن نجـا ممـن , بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتـاع وغـري ذلـكاّإليها عيل 
 واختار هلا أربعني امرأة من نساء أهـل ,َجاء يف اجليش معها أن يرجع إال أن حيب املقام

َّ وسري معها أخاها حممد بن أيب بكر,البرصة املعروفات  فلام كـان اليـوم الـذي ارحتلـت ,َ
ْ وخرجـت مـن الـدار يف اهلـودج ,ٌّ جاء عيل فوقـف عـىل البـاب وحـرض النـاس معـهفيه َ َ َ

ِفودعت الناس َ َّ َ ْ ودعت هلم,َ َ َ َّ يا بنـي ال يعتـب بعـضنا عـىل بعـض: وقالت,َ ِ  إنـه واهللا مـا ,َ
َكان بيني وبني عـيل يف القـدم إال مـا يكـون بـني املـرأة وأمحائهـا ِ َ وإنـه عـىل معتبتـي ملـن ,ّ

ِ صـدقت:ٌّعيل فقال .األخيار ْ َ  وإهنـا لزوجـة نبـيكم , واهللا مـا كـان بينـي وبينهـا إال ذاك,َ
ً وسار عيل معها مودعا ومشيعا أميـاال. يف الدنيا واآلخرةص ِّ ِّ َُ ِ ورسح بنيـه معهـا بقيـة ,ُ ِ َ َ َّ َ

 .)٢(ذلك اليوم
                                                 

 ).٧/٢٤٦( املصدر السابق )١(
 ).٣/٦١( تاريخ األمم وامللوك )٢(
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 ٨٠٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ُ مل يرد أن يقتـل أم املـؤمنني عائـشة اًوهذا يدل عىل أن عليا  َ  وأنـه سـار ,لُِ
ّ ومل ينقل عنه كلمة واحدة يف الطعن يف عائشة ,عهاّمعها وود  .لُ

ِولذلك ملا سأل بعض أصحاب عيل عليا أن يقـسم فـيهم أمـوال أصـحاب طلحـة  ْ ًَ ّ
َ فأبى عليه,والزبري  كيـف حيـل لنـا دمـاؤهم وال حتـل لنـا : وقـالوا! فطعـن فيـه الـسبئية,َ
فـسكت » ?نني يف سـهمهأيكم حيب أن تصري أم املـؤم «: فقال,ً فبلغ ذلك عليا?أمواهلم
 .)١(القوم

ً وهـو إقـرار عـامر أيـضا , بـأن عائـشة أم املـؤمننياّوهذا إقرار من عـيل   كـام −ّ
 .ي وال بام رضيه أصحابه اّ ولكن هؤالء ال يرضون بام رضيه عيل −سيأيت 

 , عىل منرب الكوفة فذكر عائـشةا فقد قام عامر ,يوهذا ما فهمه أصحابه 
 .)٢(» ولكنها ممـا ابتليـتم, يف الدنيا واآلخرةصا زوجة نبيكم إهن «: وقال,ذكر مسريها
 .رواه البخاري

ملا سار طلحـة والـزبري  «:وروى البخاري من طريق عبد اهللا بن زياد األسدي قال
ِوعائشة إىل البرصة بعث عيل عامر بن يارس وحسن بن عيل فقدما علينا الكوفـة فـصعدا  ّ ٌّ

 فاجتمعنـا ,ملنرب يف أعاله وقام عامر أسفل مـن احلـسنّ فكان احلسن بن عيل فوق ا,املنرب
 إن عائـشة قـد سـارت إىل البـرصة وواهللا إهنـا لزوجـة نبـيكم :إليه فسمعت عامرا يقـول

ــرةص ــدنيا واآلخ ــون أم , يف ال ــاه تطيع ــيعلم إي ــتالكم ل ــاىل اب ــارك وتع ــن اهللا تب  ولك
 .)٣(»?هي

رأى عـامر  «:محيد قالوروى اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة من طريق عريب بن 
                                                 

 ).٧/٢٤٥(, البداية والنهاية )٣٠/٢٨٧( تاريخ دمشق )١(
 ).٧١٠١( صحيح البخاري برقم )٢(
 . سبق خترجيه)٣(
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 ٨٠٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فمـشى : قـال. ويقع فيهـا, رجل يسب عائشة: فقالوا? ما هذا: فقال,يوم اجلمل مجاعة
 إهنـا لزوجتـه يف ? أتقـع يف حبيبـة رسـول اهللا!ً اسـكت مقبوحـا منبوحـا:إليه عامر فقـال

 .)١(»اجلنة
ًوذكــر ابــن كثــري أن عــامرا ســمع رجــال يــسب عائــشة ًَ ًاســكت مقبوحــا  «: فقــال,ََ

 ولكـن اهللا ابـتالكم هبـا , يف الـدنيا واآلخـرةص واهللا إهنـا لزوجـة رسـول اهللا !ًامنبوح
 .)٢(»ليعلم أتطيعوه أو إياها

َويف رواية أنه قال له بعدما لكزه لكزات ََ ََ ََ. 
ّفإذا كان هذا قول أحد املقربني إىل عيل  ّ وهو أنه كان ينهى عن سب عائشة ,اّ

ِّ ويشدد يف النهي,ل ّ فهل يظن أهن,ُ َم كانوا يريدون قتلها ُ  ?لُ
 .اونحن نرىض ألنفسنا ما رضيه عامر بن يارس 
 .ّونحفظ ألسنتنا عن فتنة طهر اهللا منها أسيافنا

ــه ــة الفــضل ألهل ــار يف معرف َ وال يعــرف الفــضل إال أهــل ,هــذا هــو شــأن األخي
 .الفضل

َوملا نقل ابن كثري ما جرى من أحداث يف وقعة اجلمل قال ره هذا ملخص ما ذك( :َ
 ولـيس فـيام ذكـره أهـل األهـواء وغـريهم , عن أئمة هذا الشأن/أبو جعفر بن جرير 

 وإذا ,من األحاديث املختلفة عىل الصحابة واألخبار املوضوعة التـي ينقلوهنـا بـام فيهـا
 فنحن حينئـذ ! لنا أخبارنا ولكم أخباركم: وقالوا,دعوا إىل احلق الواضح أعرضوا عنه

 .]٥٥:القصص[ & z y } | { ~ * :نقول هلم
                                                 

 ).٢/٨٧٦( فضائل الصحابة )١(
 ).٧/٢٣٧( البداية والنهاية )٢(
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 ٨٠٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :شبهة أيتكن تنبح عليها كالب احلوأب
 عن قيس بن أيب حازم أن عائـشة ملـا نزلـت عـىل احلـوأب سـمعت نبـاح الكـالب 

 أيتكن ينبح عليها كـالب : يقولصما أظنني إال راجعة سمعت رسول اهللا { :فقالت
 وعـن ابـن .)١(}ح بـك بـني النـاس ترجعني عسى اهللا أن يصل: فقال هلا الزبري?احلوأب

 ليت شعري أيتكن صـاحبة اجلمـل األدبـب{ : لنسائهص قال رسول اهللا :عباس قال
خترج فينبحها كالب احلوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتىل كثري ثم تنجـو بعـد مـا 

 .)٢(}كادت
فـشهد طلحـة والـزبري أنـه ( عىل رواية  ولكنه نبه, احلديث صحيح كام بني األلباين

 .)٣( ) فكانت أول شهادة زور يف اإلسالم..ليس هذا ماء احلوأب
 وقد عاتب الشيخ األلباين القايض ابن العريب نكارته للحـديث غـري أنـه وافقـه يف 

 .كذب شهادة الزور املزعومة
 فـإن احلـديث . وأوضح خروج عائشة كان خطأ ولكن ليس فيه معصية للحديث

 فلام قفلـت ,يشري إىل أهنا سوف تكون يف مكان تقع فيه فتن ويموت فيه كثري من الناس
عائدة ذكرها طلحة والزبري بأمهية موقفها لتحقيق الصلح الـذي كـان يطمـع النـاس يف 

 وإذا كنـا نـرى مواقـف .ل وهي مع ذلك خمطئـة .حصوله بربكتها وتقدير الناس هلا
ً فموسـى قتـل نفـسا ونـيس ,طأ ممن هو دون النبي أوىلعاتب اهللا عليها أنبياءه فتوقع اخل

ً ثم هذا ال ينقص شيئا من فضائلها بل هو .ً وذا النون ذهب مغاضبا.ما عاهد به اخلرض
 : ولـذلك قـال عـامر بـن يـارس.يف ذاته فتنة للمحرومني من اإلنصاف والعقـل والـدين

                                                 
 . وأبو يعىل والبزار ورجال أمحد رجال الصحيحرواه أمحد)١(
 ).٧/٢٣٤(جممع الزوائد : انظر.  رواه البزار ورجاله ثقات)٢(
 ).٤٧٥(عند حديث رقم ) ١/٢٢٧(سلسلة الصحيحة )٣(
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 ٨١٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

اهللا ابـتالكم هبـا لـيعلم إيـاه واهللا إين ألعلم أهنا زوجة نبيكم يف الدنيا واآلخـرة ولكـن «
 . رواه البخاري)١(»تطيعون أم هي

 . ثم روى األلباين روايات تؤكـد أن عبـد اهللا بـن الـزبري كـان معهـا وهـو حمـرم هلـا
 قالـت :روى إسامعيل بن علية عن أيب سفيان بن العالء املازين عـن ابـن أيب عتيـق قـال

 يـا أبـا عبـد : فقالت. هذا ابن عمر:ل هلا فلام مر هبا قي:إذا مر ابن عمر فأرونيه «:عائشة
ً رأيت رجال قد غلب عليـك يعنـي ابـن : قال? ما منعك أن تنهاين عن مسريي!الرمحن
 .)٢(»الزبري

 :الرد عىل شبهة رواية عائشة شوفت جارية وطافت هبا
 نا وكيع عن العالء بن عبد الكريم اليامي عن عامر بن عمران :حدثنا أبو بكر قال

 : اهللا عن امرأة منهم عن عائشة أهنـا شـوفت جاريـة وطافـت هبـا وقالـترجل من زيد
 .»لعلنا نصطاد هبا شباب قريش«

 .فيه جمهول وهو املرأة وغريها ضعيف وهو عامر بن عمران
 ذكـره ابـن أيب حـاتم يف اجلـرح والتعـديل ,وعامر بن عمران هـو الزيـدي اجلعفـي

ً ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال,)٦/٣٩٢( ً.  
 والثـاين بـرقم ,)١٧٦٦٤(ألثر أخرجه ابـن أيب شـيبة يف موضـعني األول بـرقم وا

 ).نصيب( : بنفس السند لكن بلفظ)٢٢٣٥١(
كان بالل يسوي مناكبنـا يف  «:عامر بن عمران عن سويد بن غفلة( :قال ابن حجر

 عـن عـامر عـن : وعنه األعمش وبعضهم يرويـه عـن األعمـش فقـال,الصالة» الصالة
 .)٣( ) ال يصح حديثه ذكره يف الضعفاءعمران بن مسلم

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).٤/٦٩(, نصب الراية للزيلعي )٣/٢١١(و) ٢/٩٣( سري أعالم النبالء )٢(
 ).٣/١٦٦(ميزان االعتدال : ظروان). ٤/٢٧٢( لسان امليزان )٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٨١١  بهات طال حوهلا اجلدلش

وهذه الرواية وردت عن وكيع بن اجلراح عن عامر بن عمران عن امـرأة مـن زيـد 
 . وعامر بن عمران واملرأة جمهوالن فال تقبل هذه الرواية,لعن عائشة 

بالرغم من أن البـاب الـذي رويـت بـه هـذه الروايـة هـو  .ًإذا فهذه الرواية ال تقبل
 .سلعة للبيع أي أرادت بيعهاباب تزيني ال

وحاشــا الطيبــة الــرشيفة الــصديقة بنــت الــصديق زوجــة خــري مــن وطــأت قــدماه 
 .األرض أن يصدر منها ما اعتقده األفاكون الظاملون

 :صالكالم يف تعظيم منزلة عائشة عىل سائر نساء النبي 
ن  كـان يكثـر مـ× مع أنه ,وأعظموا أمر عائشة عىل باقي نسوانه( :قال الطاعن

ً وقد أبدلك اهللا خـريا , إنك تكثر من ذكرها: وقالت له عائشة,ذكر خدجية بنت خويلد
ِّ واهللا ما بدلت هبا ما هو خري منهـا: فقال.منها  وآوتنـي إذ ,َّ صـدقتني إذ كـذبني النـاس;ُ

 ). ومل أرزق من غريها, ورزقني اهللا الولد منها, وأسعدتني بامهلا,طردين الناس
 ,إن أهل السنة ليسوا جممعني عىل أن عائشة أفضل نسائه :قال أن يً:واجلواب أوال

 واحتجوا بام يف الـصحيحني عـن أيب موسـى ,بل قد ذهب إىل ذلك كثري من أهل السنة
فـضل عائـشة عـىل النـساء كفـضل الثريـد عـىل { : قـالص أن النبـي بوعن أنس 
 .)١(}سائر الطعام

  : كام قال الشعر,والثريد هو أفضل األطعمة ألنه خبز وحلم
 فـذاك أمـانـة اهللا الثــريـد   إذا مـا اخلـبز تأدمــه بلحــم 

ّوذلك أن الرب أفضل األقوات  كـام يف احلـديث الـذي رواه , واللحم أفضل اآلدام,ُ

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٨١٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(}الدنيا واآلخرة اللحمسيد إدام أهل { : أنه قالصابن قتيبة وغريه عن النبي 
ُّ والرب سيد األقوات,فإذا كان اللحم سيد اآلدام  لكـان الثريـد , وجمموعها الثريـد,ُ

فـضل عائـشة { : وقد صح من غري وجه عن الصادق املصدوق أنه قـال.أفضل الطعام
 .}عامعىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الط

 أي النـاس !يا رسـول اهللا{ : قلت: قالاويف الصحيح عن عمرو بن العاص 
 . عمـر: قـال? ثم مـن: قلت. أبوها: قال? من الرجال: قلت. عائشة: قال?أحب إليك

ًوسمى رجاال ّ{)٢(.  
 مــا : إن صـح معنــاه)مــا أبـدلني اهللا بخــري منهــا( : قولـه خلدجيــة:وهـؤالء يقولــون
 ,ً ألن خدجية نفعته يف أول اإلسالم نفعا مل يقـم غريهـا فيـه مقامهـا;أبدلني بخري يل منها

 لكن عائشة صحبته يف آخر , لكوهنا نفعته وقت احلاجة,ا الوجهًفكانت خريا له من هذ
 فحصل هلا من العلم واإليامن ما مل حيصل ملن مل يدرك إال أول زمن ,النبوة وكامل الدين

 , فـإن األمـة انتفعـت هبـا أكثـر ممـا انتفعـت بغريهـا, فكانت أفضل هبـذه الزيـادة,النبوة
ً فخدجيـة كـان خريهـا مقـصورا عـىل نفـس ,وبلغت من العلم والسنة ما مل يبلغه غريهـا

ً مل تبلغ عنه شيئا,صالنبي   وال كـان الـدين قـد , ومل تنتفع هبا األمة كام انتفعوا بعائشة,ِّ
 .كمل حتى تعلمه وحيصل هلا من كامل اإليامن به ما حصل ملن علمه وآمن به بعد كامله

 :تسمية عائشة بأم املؤمنني دون غريهاشبهة 
ّموها أم املـؤمنني ومل يـسموا غريهـا بـذلكوسـ( :قال الطـاعن ّ ومل يـسموا أخاهـا ,ّ
 فلـم − مع عظم شأنه وقربه من منزلة أبيه وأخته عائـشة أم املـؤمنني −حممد بن أيب بكر

                                                 
 ).٢٤٤ص( تاويل خمتلف احلديث )١(
 . سبق خترجيه)٢(
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 ٨١٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ألن أختـه أم حبيبـة , وسموا معاوية بن أيب سفيان خـال املـؤمنني,يسموه خال املؤمنني
مد بن أيب بكر وأبـوه أعظـم مـن  وأخت حم,صبنت أيب سفيان إحدى زوجات النبي 

 ).أخت معاوية ومن أبيها
 أم املــؤمنني ومل يــسموا لإهنــم ســموا عائــشة ( :أمــا قولــه :واجلــواب أن يقــال

 وما أدري هل هـذا الرجـل , فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد).غريها بذلك
ي علـيهم أن  حتى خفـ, أم أعمى اهللا أبصارهم لفرط هواهم,ّوأمثاله يتعمدون الكذب

أما تعلمـون أين  «: وهم ينكرون عىل بعض النواصب أن احلسن ملا قال هلم?هذا كذب
 وهذا ال يقولـه وال جيحـد .» واهللا ما نعلم ذلك: قالوا?صابن فاطمة بنت رسول اهللا 

ّ ومن أعمى اهللا بصريته باتبـاع هـواه حتـى ,ًنسب احلسني إال متعمدا للكذب واالفرتاء
ً وهـؤالء أعظـم جحـدا للحـق تعمـدا. فـإن عـني اهلـوى عميـاء?اخيفى عليه مثـل هـذ ً, 
 إن احلسن واحلسني ما كانـا : فإن منهم من املنتسبني إليهم من يقول;وأعمى من هؤالء

 وكــذلك , إن عليــا مل يمــت: ومــنهم مــن يقــول. بــل أوالد ســلامن الفــاريس,ّأوالد عــيل
 .يقولون عن غريه

 ومـنهم مـن ,صيـسا مـدفونني عنـد النبـي  إن أبا بكـر وعمـر ل:ومنهم من يقول
 ولكـن مهـا بنتـا خدجيـة ,ص إن رقية وأم كلثوم زوجتي عثامن ليستا بنتي النبي :يقول

 .من غريه
وهلــم يف املكــابرات وجحــد املعلومــات بالــرضورة أعظــم ممــا ألولئــك النواصــب 

  .وهذا مما يبني أهنم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة احلسني.الذين قتلوا احلسني
 )أم املـؤمنني( : يقال هلـاصوذلك أنه من املعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي 

 وميمونـة بنـت , وسودة بنت زمعـة, وأم سلمة, وزينب بنت جحش, وحفصة,عائشة
 وصـفية بنـت حيـي بـن أخطـب , وجويريـة بنـت احلـارث املـصطلقية,احلارث اهلاللية
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 ٨١٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ®¨ © ª » ¬ * : وقـــد قـــال اهللا تعـــاىل.نريض اهللا عـــنه ,اهلارونيـــة

ً وهذا أمر معلوم لألمة علـام عامـا.]٦:األحزاب[ & ±¯ °  وقـد أمجـع املـسلمون ,ً
 فهـن أمهـات ; وعـىل وجـوب احـرتامهن,عىل حتريم نكاح هؤالء بعد موتـه عـىل غـريه

 فــال جيــوز لغــري , ولــسن أمهــات املــؤمنني يف املحرميــة,املــؤمنني يف احلرمــة والتحــريم
 . كام خيلو الرجل ويسافر بذوات حمارمه, وال السفر هبن,رهبن اخللوة هبنأقا

 . أي حممد بن أيب بكر)وعظم شأنه( :وأما قوله
وأمـا . لقـدحهم يف أبيـه وأختـه, فالنسب ال حرمة لـه عنـدهم,فإن أراد عظم نسبه

t s r q  * : قال تعاىل, ال بمجرد النسب,ّأهل السنة فإنام يعظمون بالتقوى
uv & ]فهــو , وإن أراد عظــم شـأنه لــسابقته وهجرتــه ونـرصته وجهــاده]١٣:احلجـرات 

 وإن أراد بعظم شأنه أنه كان من . ال من املهاجرين وال من األنصار:ليس من الصحابة
َأعلم الناس وأدينهم ْ  . فليس األمر كذلك,َ

 ).يهاوأخت حممد وأبوه أعظم من أخت معاوية وأب( :وأما قوله
 وذلك أن أهل الـسنة ال يفـضلون الرجـل .هذه احلجة باطلة عىل األصلني :فيقال
 وال يـرض معاويـة أن يكـون ذلـك ,ً فال ينفع حممدا قربه من أيب بكر وعائـشة,إال بنفسه

ّ كـام مل يـرض الـسابقني األولـني مـن , وهذا أصل معروف ألهـل الـسنة,ًأفضل نسبا منه
ّ كـبالل وصـهيب وخبـاب ,فقـوا مـن قبـل الفـتح وقـاتلوااملهاجرين واألنصار الذين أن

 كأيب سفيان بـن حـرب وابنيـه , أن يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغريهم,وأمثاهلم
 ,معاوية ويزيد وأيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وعقيل بن أيب طالـب ونحـوهم

 .ًأعظم نسبا منهم

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٨١٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

  

   رضي اهللا عنهما رضي اهللا عنهماطلحة والزبريطلحة والزبريشبهات حول شبهات حول 
  ااــــــرد عليهرد عليهــــــــــوالوال

 

مل يبـق مـع { : سـمعت أيب عـن أيب عـثامن قـال: قال)وهو ابن سليامن(عن املعتمر 
ــيهن رســول اهللا ^رســول اهللا  ــام التــي قاتــل ف  غــري طلحــة ,^ يف بعــض تلــك األي

  . عن حديثهام.)١(}وسعد
 النـاس يـوم ^نـدب رسـول اهللا { : سـمعته يقـول:وعن جـابر بـن عبـد اهللا قـال

 فقـال النبـي . فانتدب الزبري. ثم ندهبم, فانتدب الزبري ثم ندهبم فانتدب الزبري.اخلندق
  .)٢(}لكل نبي حواري وحواريي الزبري» ^

 مـع , يـوم اخلنـدق,كنـت أنـا وعمـر بـن أيب سـلمة{ :وعن عبد اهللا بن الزبري قـال
 فكنـت . وأطـأطئ لـه مـرة فينظـر. فكان يطأطئ يل مـرة فـأنظر.م حسان يف أط.النسوة

 وأخربين عبد اهللا بن عـروة : قال. إىل بني قريظة,أعرف أيب إذا مر عىل فرسه يف السالح
 : قال. نعم: قلت? ورأيتني يا بني: فقال. فذكرت ذلك أليب:عن عبد اهللا بن الزبري قال

  .)٣(} فداك أيب وأمي: فقال.ومئذ أبويه ي,^ لقد مجع يل رسول اهللا !أما واهللا
 هـو وأبـو بكـر وعمـر وعـثامن , كان عىل حراء^أن رسول اهللا {وعن أيب هريرة 
 فـام عليـك إال . اهـدأ:^ فقـال رسـول اهللا . فتحركت الصخرة.وعيل وطلحة والزبري
  .)٤(}نبي أو صديق أو شهيد

                                                 
 ).٢٤١٤(, ومسلم برقم )٣٧٢٣( رواه البخاري برقم )١(
 . سبق خترجيه)٢(
 ).٢٤١٦(, ومسلم برقم )٣٧٢٠( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٢٤١٧( رواه مسلم برقم )٤(
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 ٨١٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مـن الـذين اسـتجابوا هللا ! واهللا,أبـواك «: قالت يل عائشة:وعن هشام عن أبيه قال
  .)١(»والرسول من بعد ما أصاهبم القرح

 باجلنة ال صفهذان الصحابيان اجلليالن طلحة والزبري اللذان شهد هلم الرسول 
 والتحريـف لـسريهتام تـارة أخـرى وسـبب ذلـك أهنـام ممـن ,بد أن تناهلام يد الطعن تـارة

 وسوف أسوق مطاعن هـؤالء يف حقهـام ,اشاركا يف املطالبة بالقصاص من عثامن 
  .وأذود عنهام بالبنان والقلم

 : عىل طلحة والزبري أهنام يشهدان الزوراالدعاء
ودعني من كل هـذا فأنـا ال أريـد البحـث عـن تـاريخ أم املـؤمنني ( :يقول أحدهم

ّ ولكن أريد االستدالل عىل خمالفة كثري من الصحابة ملبـادئ اإلسـالم وختلفهـم ,عائشة
ً ويكفينــي مــن فتنــة أم املــؤمنني دلــيال واحــدا أمجــع عل,صعــن أوامــر رســول اهللا  يــه ً

 ملا جازت عائشة ماء احلوأب ونبحتها كالهبا تـذكرت حتـذير زوجهـا : قالوا,املؤرخون
ّ ردوين ردوين: فبكـت وقالـت,رسول اهللا وهنيـه إياهـا أن تكـون هـي صـاحبة اجلمـل ّ. 

ًولكن طلحة والزبري جاؤوها بخمسني رجال جعلـوا هلـم جعـال  فأقـسموا اهللا أن هـذا ,ً
ّ ويـذكر املؤرخـون أهنـا أول شـهادة , حتى البـرصةليس بامء احلوأب فواصلت مسريها

 ثم يعزو هـذا اخلـرب إىل الطـربي وابـن األثـري واملـدائني وغـريهم مـن )زور يف اإلسالم
 .املؤرخني الذين أرخوا السنة ست وثالثني

ّ دلونــا أهيــا املــسلمون يــا أصــحاب العقــول النــرية عــىل حــل هلــذا (... :ثــم يقــول ّ
ّة األجالء الذين نحكم نحن بعدالتهم ونجعلهم أفـضل  أهؤالء هم الصحاب,اإلشكال

 مـن صّ فيـشهدون شـهادة الـزور التـي عـدها رسـول اهللا !صالبرش بعد رسول اهللا 
 ).الكبائر املوبقة التي تقود إىل النار

                                                 
 ).٢٤١٨( رواه مسلم برقم )١(
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 ٨١٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :أقول
 ألننا لو فتحنـا كتـاب الطـربي وابـن األثـري ملـا ;ً حل هذا اإلشكال بسيط جدا−١

 بلغنـي أنـه ملـا بلـغ : قـال,فعـن الزهـري( اللهـم إال هـذه الروايـة ًوجدنا هلذا اخلرب أثـرا
ِ فأخذوا عـىل املنكـدر,ّطلحة والزبري منزل عيل بذي قار انرصفوا إىل البرصة َ  فـسمعت ,ْ

 إنـا هللا وإنـا : فقالـت, احلوأب: فقالوا? أي ماء هذا: فقالت,ُ نباح الكالبلعائشة 
 ليـت شـعري : يقـول وعنـده نـساؤهص قد سمعت رسول اهللا , إين هلي,إليه راجعون

ّأيتكن تنبحها كالب احلوأب  فأتاهـا عبـد اهللا بـن الـزبري فـزعم أنـه , فـأرادت الرجـوع.َّ
 واحلمـد هللا أن الكتـابني ,)١() ومل يزل حتى مضت.ّ إن هذا احلوأب: كذب من قال:قال

ة ّ وليطلع عليهام القـارئ الـذي يبحـث عـن احلـق لـيعلم إىل أي درجـ,يمآلن األسواق
 ورواية الطربي وابن األثري كام هو واضـح ال تـأيت !وصلت هبذا الطاعن جرأة الكذب

 وحتـى مقولـة , وليس فيها شهادة زور, وإنام عبد اهللا بن الزبري,عىل ذكر طلحة والزبري
 ألن الزهـري , فجاءت بـصيغة متريـضية, إن هذا احلوأب:ّ كذب من قال:ّأن ابن الزبري

  ).فزعم أنه قال(قال 
  :ٌ هذا اخلرب الذي ينسبه هذا الطاعن لطلحة والزبري خرب باطل لسببني−٢
 املـشهود هلـام باجلنـة مـن أصـدق النـاس ب مما ال شك فيه أن طلحة والزبري −أ

ٍ وأجل من أن يشهدا شهادة زور يف أمر كهذا,ًوأعالمها أخالقا ّ!  
يس بـن  فعـن قـ, هذا اخلرب املكذوب تعارضه رواية صحيحة يف خرب احلوأب−ب

 بعض ديار بني عامر نبحت عليها لملا بلغت عائشة ( : قال−ثقة−أيب حازم البجيل 
 فقــال , مــا أظننــي إال راجعــة: قالــت. احلــوأب: قــالوا? أي مــاء هــذا:الكــالب فقالــت

                                                 
 ).٣/٢١٠(, الكامل يف التاريخ )٣/١٨( تاريخ األمم وامللوك )١(
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 ٨١٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ما أظنني إال راجعة : قالت. ال بعد تقدمي ويراك الناس ويصلح اهللا ذات بينهم:الزبري
 .)١()يف بإحداكن إذا نبحتها كالب احلوأب ك: يقولصسمعت رسول اهللا 

ًيكفينـي مـن فتنـة أم املـؤمنني دلـيال ( :ومع ذلك ال يستحي هذا الطاعن أن يقـول
 ).?!ًواحدا أمجع عليه املؤرخون

ً ولكن أريد منك مصدرا واحـدا يـذكر ?,!ال أريد منك إثبات هذا اإلمجاع اخليايل ً
  ?فيه هذا اخلرب املكذوب

                                                 
 ).٢٤٦٩٨( رواه أمحد برقم )١(
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 ٨١٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

  
   رضي اهللا عنه رضي اهللا عنههللا بن عمرهللا بن عمرعبد اعبد اشبهات حول شبهات حول 

 
 ولـيس .رأيت يف املنام كأن يف يـدي قطعـة إسـتربق{ : عن ابن عمر قال,عن نافع

 فقـصته حفـصة عـىل . فقصصته عـىل حفـصة: قال.مكان أريد من اجلنة إال طارت إليه
  .)١(} أرى عبد اهللا رجال صاحلا:^ فقال النبي .^النبي 

 , إذا رأى رؤيا,^كان الرجل يف حياة رسول اهللا { : عن ابن عمر قال,وعن سامل
 وكنـت : قـال.^ فتمنيـت أن أرى رؤيـا أقـصها عـىل النبـي .^ اهللا قصها عىل رسول
ًغالما شابا عزبا ً  فرأيت يف النـوم كـأن .^ وكنت أنام يف املسجد عىل عهد رسول اهللا .ً

 وإذا هلـا قرنـان كقـرين , فـإذا هـي مطويـة كطـي البئـر.ملكني أخذاين فذهبا يب إىل النـار
 أعـوذ بـاهللا مـن . أعـوذ بـاهللا مـن النـار:ول فجعلت أق, وإذا فيها ناس قد عرفتهم,البئر
 . فقصـصتها عـىل حفـصة. مل تـرع: فلقيهام ملك فقال يل: قال. أعوذ باهللا من النار.النار

 لـو كـان يـصيل مـن ! نعم الرجـل عبـد اهللا:^ فقال النبي .^فقصتها عىل رسول اهللا 
  .)٢(}الليل

  .ً الليل إال قليال ال ينام من, بعد ذلك, فكان عبد اهللا:قال سامل
  :ب ابن عمر رفض مبايعة عيل أن :شبهة

 ,يعة عيل بعدما أمجع الناس عىل ذلـك عن ابن عمر أنه رفض مباوأما قول الطاعن
 فكيف به ومل يوثـق , وهو مطالب بصحة النقل إلثبات ذلك,فدعوى جمردة عن الدليل

                                                 
 ).٢٤٧٨( رواه مسلم برقم )١(
 ).٢٤٧٩(, ومسلم برقم )١١٢٢( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٨٢٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وال ,ُ فكـان حـق مثـل هـذه الـدعوى أن ال يعبـأ هبـا, ومل حيـل عـىل مـصدر,كالمه بنقل
  .يتكلف الرد عليها

 يثــريه يف  ويقطــع الــشك الــذي قــد,غــري أين أذكــر هنــا بعــض مــا يــدل عــىل كذبــه
  .النفوس

 ال يعــرف بيــنهم صكانــت باتفــاق أصــحاب النبــي  ا إن بيعــة عــيل :فــأقول
 وقد كـان ابـن عمـر مـن أعيـان , وأهنم كانوا يرون أنه أوىل الناس بذلك,تنازع يف ذلك

 , وال نتـرش ذلـك بـني النـاس,ً وممن ال يغفل له رأي لو كـان خمالفـا,الصحابة وكبارهم
  .ونقلته املصادر

 ,كانـت يف وقـت فتنـة وتفـرق بـني النـاس ا أن بيعـة عـيل : الذي حـصلوإنام
 ال نبايع : يف البيعة وقالوا−ومنهم ابن عمر−بسبب مقتل عثامن فرتيث بعض الصحابة 

حتى يبايع الناس عىل ما روى ذلك الطربي يف تأرخيه من طريق أيب مليح يف خرب البيعة 
 ,ّوعاممـة خـز ,املنـرب وعليـه إزار وطـاق وخرج عـيل إىل املـسجد فـصعد (... :لعيل وفيه

 قـال ال , بـايع: وجاءوا بسعد فقال عـيل,ً متوكئا عىل قوس فبايعه الناس,ونعاله يف يده
 وجاءوا بابن عمـر , خلوا سبيله: قال, واهللا ما عليك مني بأس,أبايع حتى يبايع الناس

 ,ً ال أرى محـيال:قـال , ائتنـي بحميـل: قـال, ال أبايع حتى يبايع الناس: قال, بايع:فقال
 .)١( ) دعوه أنا محيله:ّ قال عيل,ِّ خل عني أرضب عنقه; األشرت:قال

 ثـم إهنـام .وقد كان هذا التوقف من سعد وابن عمر يف البيعة لعـيل يف بدايـة األمـر
 وهـذا مـن متـام , فقـد كـان هـذا رشطهـام,ّ بعدما اجتمع الناس عىل عيل,بايعا بعد ذلك

 ,ًيعــا عليــا وبــايع النــاس غــريه لتــبعهام يف بيعــتهام خلــق كثــريفــإهنام لــو با بفقههــام 
ًولتفرق الناس افرتاقا عظيام ً.  

                                                 
 ). ٢/٦٩٧( تاريخ الطربي )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٨٢١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 اومما يدل عىل بيعتهام بعد ذلك ما نقله ابن كثري يف سياق أحداث البيعة لعيل 
 ... وأخذ األشـرت بيـده فبايعـه وبايعـه النـاس,فرجعوا إىل عيل فأحلوا عليه( :حيث قال

 وذلك بعد مراجعة الناس هلم يف ,لرابع والعرشون من ذي احلجةوذلك يوم اخلميس ا
 فلام كان يوم اجلمعة وصـعد عـىل املنـرب بايعـه , ال يصلح هلا إال عيل:ذلك وكلهم يقول

 .)١( ..)من مل يبايعه باألمس
 فلعل من نقل ختلف ,فتبني أن بيعة عيل كانت يف يومني يوم اخلميس ويوم اجلمعة

 ثـم إهنـم بـايعوا يف , كان يف اليوم األول من البيعـة, الصحابة وبعض, وسعد,ابن عمر
 وهـذا الـذي قـرره املؤرخـون الـذين نقلـوا خـرب , فلم يتخلـف مـنهم أحـد,اليوم الثاين

  .البيعة
إن الناس حني هرعوا إىل عيل بعد مقتل عـثامن ( :يقول ابن حبان يف كتاب الثقات

 , فمـن ريض بـه أهـل بـدر فهـو اخلليفـة,ر وإنام ألهل بد, ليس ذلك إليكم:ملبايعته قال
 فخـرج إىل ,ٍ فطلب أن تكون عىل مـإل مـن النـاس,فلم يبق أحد من أولئك إال أتى إليه

 .)٢( )املسجد فبايعوه
 ,ملا قتل عـثامن أقبـل النـاس هيرعـون إىل عـيل بـن أيب طالـب( :ويقول ابن عبد ربه

م إنام ذلك ألهـل بـدر ليبـايعوا  ليس ذلكم إليك: فقال,فرتاكمت عليه اجلامعة يف البيعة
 فأقبلوا فبـايعوا ثـم بايعـه املهـاجرون ? وسعد بن أيب وقاص, والزبري, أين طلحة:فقال

 وذلك يوم اجلمعة لثالث عرشة خلت مـن ذي احلجـة سـنة مخـس وثالثـني ,واألنصار
 .)٣( )هجرية

                                                 
 ). ٧/٢٣٨( البداية والنهاية )١(
 ). ٢٦٨ −٢/٢٦٧( انظر الثقات البن حبان )٢(
 ).٤/٣١٠( العقد الفريد )٣(
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 ٨٢٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(ثم إن الروايات الصحيحة جاءت مؤكدة دخول ابن عمر يف البيعة
 عن أبيـه عـن ابـن , عن عمر بن نافع, الذهبي من طريق سفيان بن عيينةفقد روى

 فـرس , يا أبا عبد الرمحن إنك رجل مطاع يف أهـل الـشام:ّبعث إيل عيل فقال( :عمر قال
 إال , وصـحبتي إيـاهص أذكرك اهللا وقرابتي من رسول اهللا : فقلت,فقد أمرتك عليهم

  .)٢(..)ً فخرجت ليال إىل مكة,فأبى فاستعنت عليه بحفصة ,ّما أعفيتني فأبى عيل
ّ إذ كيـف يوليـه عـيل , ودخولـه يف الطاعـة,وهذا دليل قاطع عىل مبايعـة ابـن عمـر

  .وهو مل يبايع
 من طريق أيب بكر بن أيب اجلهم عـن ابـن عمـر أنـه :ويف االستيعاب البن عبد الرب

 )٣(  ). ايل ما آسى عىل يشء إال تركي قتال الفئة الباغية مع ع( :قال حني احترض
 وأنـه إنـام نـدم عـىل عـدم خروجـه مـع عـيل ,ًوهذا مما يدل أيضا عىل مبايعتـه لعـيل

 ولـو كـان قـد تـرك البيعـة لكـان , فلم يقاتل مع أحـد,للقتال فإنه كان ممن اعتزل الفتنة
 فإن لزوم البيعة والدخول فيام دخل الناس فيه .ندمه عىل ذلك أكرب وأعظم ولرصح به

مـن { : قـالصنه متوعد عليه بروايـة ابـن عمـر نفـسه أن النبـي  والتخلف ع,واجب
 .)٤( }مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
 فإنه خمتلف فيـه بـني الـصحابة وقـد اعتزلـه ,وهذا بخالف اخلروج للقتال مع عيل

 وال ينـدم عـىل , ابن عمـر عـىل تـرك هـذا القتـال فكيف يتصور أن يندم,عامة الصحابة

                                                 
عـىل سـبيل املثـال, كتـاب حتقيـق مواقـف :  قد عنيت بعض الدراسات احلديثة بجمع هذه الروايات, انظر)١(

 ). ٧٥ −٢/٥٩(الصحابة يف الفتنة للدكتور حممد أحمزون 
 ). رجاله ثقات: (, وقال حمققو الكتاب)٣/٢٢٤( سري أعالم النبالء )٢(
 ). ٦/٣٢٦( البن عبد الرب املطبوع بحاشية كتاب اإلصابة البن حجر  االستيعاب)٣(
 ). ١٨٥١( أخرجه مسلم برقم )٤(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٨٢٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

  . مع ما فيه من الوعيد الشديد,ًترك البيعة لو كان تاركا هلا
 ب من ترك ابن عمر البيعة لعـيل ,وهبذا كله يظهر كذب هذا الطاعن فيام ادعاه
 , الـذين كـان حيـرص عـىل تـوليتهم,حيث ثبت أنه كان من املبايعني له بل املقـربني منـه

 وسـائر الـصحابة ب ف, ملا رأى فيه من صدق الـوالء والنـصح لـه,انة هبمواالستع
ــة ــارقني ,والقراب ــن امل ــيهم م ــيس ف ــام ل ــيهم ب ــنهم الطــاعنني عل ــرقني بي ــل اهللا املف  وقات
  .وامللحدين

   بكــر ثــم عمــر أبــو ص إن أفــضل النــاس بعــد النبــي :الكــالم يف قــول ابــن عمــر
  :يثم عثامن 

وكـان حيـدث أن أفـضل النـاس بعـد ( :وأما قول الطاعن ضمن طعنه يف ابن عمـر
 ثـم ,) ثم ال تفاضل والناس بعد ذلك سواسـية, ثم عثامن, ثم عمر, أبو بكرصالنبي 
 كأي شخص ليس له ,ًويعني هذا أن ابن عمر جعل اإلمام عليا من سوقة الناس( :قال

  ).فضل
 وقـد تقـدم ذكـره عنـد ذكـر ,أن هذا األثر صحيح مشهور عـن ابـن عمـر :فجوابه

والنـاس بعـد ذلـك ( : وهو قوله, لكن هذا الطاعن زاد فيه ما ليس منه,فضائل أيب بكر
وزعم أنه يرى مساواة عيل وعامـة النـاس  ب ثم طعن بذلك عىل ابن عمر)سواسية

  . يف يشء من طرق هذا األثر ومل تثبت عنه, وهذه الزيادة مل يقلها ابن عمر,يف الفضل
  :فإن هذا األثر رواه البخاري عن ابن عمر من طريقني

كنـا نخـري بـني النـاس يف { : من طريق حييى بن سعيد عن نافع عنه أنه قال:األوىل
 .)١( } ي ثم عثامن بن عفان , ثم عمر, فنخري أبا بكرصزمن النبي 

                                                 
 ). ٣٦٥٥( أخرجه البخاري برقم )١(
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 ٨٢٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

كنـا يف زمـن النبـي { : من طريق عبيد اهللا بن عمر عـن نـافع عنـه أنـه قـال:والثانية
 ال ص ثـم نـرتك أصـحاب النبـي , ثـم عـثامن, ثـم عمـر,ً ال نعدل بأيب بكر أحـداص

 .)١(  وقد أخرجه من هذه الطريق أبو داود يف سننه,}نفاضل بينهم
كام أخرج أبو داود هذا األثر من طريق ثالثة عـن سـامل بـن عبـد اهللا عـن ابـن عمـر 

 , ثـم عمـر, بعده أبو بكـرص أفضل أمة النبي : حيصكنا نقول ورسول اهللا { :قال
 .)٢( } يثم عثامن 

 مل تـرد فيهـا تلـك الزيـادة التـي زعـم هـذا ,ةفهذه طرق األثـر الـصحيحة املـشهور
 فـال عـربة هلـا وال بـام علقـه عليهـا مـن , وحيث إنه مل يعز هـذه الزيـادة ملـصدر,الطاعن

  .مطاعن ال أصل هلا
ثـم نـرتك { :وأما إن زعم هـذا الطـاعن أن مـا ذكـره هـو مفهـوم مـا جـاء يف األثـر

ّ رد بأن هذا الفهـم غـري مـسلم} ال نفاضل بينهمصأصحاب النبي   فـرتك املفاضـلة ,ُ
 والثابت عن ابن عمر هو ترك املفاضلة بني الصحابة , واعتقاد املساواة يشء آخر,يشء

 فـإن هـذا مل يقلـه وال , ال أنه كان يعتقـد تـساوي البـاقني يف الفـضل,بعد أولئك الثالثة
ناهيك عن دعوى هذا الطاعن أنه يعتقد تساوي عيل يف الفضل مع   ,تمله لفظه بوجهحي

 فإن هذا من أبطل الباطل الذي ال يقـول بـه , ال فضل له وال صحبة,أي شخص عامي
ًأقل الناس علام وفهام  فكيف بالصحايب اجلليل ابن عمر الذي كان يعرف لعـيل فـضله ,ً

  .صوقدره بني أصحاب النبي 
  .ً قطعا هلذه الشبهة:عىل هذا العلامء يف رشح احلديثوقد نص 

                                                 
 ). ٤٦٢٧( سنن أيب داود برقم )١(
 ).٤٦٢٨( سنن أيب داود برقم )٢(
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 ٨٢٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 الـذين ,وجه ذلك واهللا أعلم أنه أراد الشيوخ وذوي األسنان منهم( :قال اخلطايب
 وكـان عـيل رضـوان اهللا عليـه يف زمـان , إذا حزبه أمر شاورهم فيهصكان رسول اهللا 

 تأخريه ودفعـه  وال,ا ومل يرد ابن عمر اإلزراء بعيل , حديث السنصرسول اهللا 
 .)١( ) ال ينكره ابن عمر وال غريه من الصحابة, وفضله مشهور,عن الفضيلة بعد عثامن
 عـن بعـض العلـامء أن قـول ابـن عمـر هـذا كـان قبـل أن ينعقـد :ونقل ابـن حجـر

 .)٢( اإلمجاع عىل أفضلية عيل بعد اخللفاء الثالثة
بـني الـصحابة يف عهـد ً وعىل كل حال فابن عمـر إنـام حيكـي مـا كـان سـائدا :قلت

 , وما كان يعرب عن رأيه اخلـاص, من املفاضلة بني الصحابة عىل نحو ما ذكرصالنبي 
 وإنـام يـرد عـىل , والطعن يف صحة هذا القول ال يرد عليـه وحـده,وهو صادق يف خربه

 , وعندئذ يظهر لـك أهيـا القـارئ مقـدار ضـالل الطـاعن يف هـذا األثـر.عامة الصحابة
 وأما بعد هذا العهد الذي يصفه ابن عمر فإن الذي استقر عليـه .حلقومدى بعده عن ا

 وعىل ذلـك نـص العلـامء املحققـون ,أمر أهل السنة هو تفضيل عيل بعد اخللفاء الثالثة
  .من أهل السنة

 , والعبــاد,وقــد اتفــق أهــل الــسنة مــن العلــامء( :يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة
 .)٣( ) ي ثم عيل , ثم عثامن, ثم عمر, أبو بكر: واألجناد عىل أن يقولوا,واألمراء

ــضا ــول أي ــن أيب ( :ًويق ــيل اب ــؤمنني ع ــري امل ــن أم ــل ع ــه النق ــواتر ب ــام ت ــرون ب   ويق
 , ويثلثــون بعــثامن,مــن أن خــري هــذه األمــة بعــد نبيهــا أبــو بكــر ثــم عمــر اطالــب 

 .)٤( )كام دلت عليه اآلثار يويربعون بعيل 
                                                 

 ). ٤/٢٧٩( معامل السنن )١(
 ). ٧/١٦(فتح الباري :  انظر)٢(
 ). ٣/٤٠٦(ى  جمموع الفتاو)٣(
 ).٣/١٥٣( جمموع الفتاوى )٤(
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 ٨٢٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــز ــن أيب الع ــول اب ــب اخلل( :ويق ــدين وترتي ــاء الراش ــضل  يف ــني يف الف أمجع
 .)١( )كرتتيبهم يف اخلالفة

 مـن مطـاعن هـذا الطـاعن بوهبذا يظهر احلق يف هذه املسألة وبراءة ابن عمـر 
ّوكشف كذبه وتزويره يف كالم هذا الـصحايب اجلليـل ملـا مل جيـد يف كالمـه مـا يطعـن بـه 

  .عليه
 :مام عيل وقد رفض مبايعتهشبهة القول أن عبد اهللا بن عمر من البعيدين عن اإل

أن عبد اهللا بن عمر من البعيدين عن اإلمام عيل وقد رفض مبايعتـه ( :شبهة القول
بعدما أمجع الناس عىل ذلك وكان حيدث أن أفضل الناس بعد النبي أبـو بكـر ثـم عمـر 
ثم عثامن ثم ال تفاضل والناس بعد ذلـك سواسـية يعنـي هـذا احلـديث أن عبـد اهللا بـن 

 .اإلمام عيل من سوقة الناس كأي شخص عادي ليس له فـضل وال فـضيلةعمر جعل 
فأين عبد اهللا بن عمر من احلقائق التي ذكرها أعالم األمـة وأئمتهـا بأنـه مل يـرد يف أحـد 

 وهل أن عبد اهللا بـن عمـر ,من الصحابة باألسانيد احلسان ما جاء يف عيل بن أيب طالب
ّ لقد سمع ووعى ولكن الـسياسة ومـا أدراك مـا  بىل واهللا?مل يسمع بفضيلة واحدة لعيل

 ).السياسة فهي تقلب احلقائق وتصنع األعاجيب
  :فأقول

ّ صاحبنا يشنع عىل الصحايب ابن عمر ملجرد روايته هذه الروايـة التـي اعتربهـا −١
ّطعنا يف عيل  ملجرد أهنا متدح بعض !ّ ومل ينتبه لنفسه وهو حيرف أحاديث وحيلل أخرى,ً
 أمـا الـصحايب ابـن عمـر فقـصده ,ّ شـك أن هدفـه نبيـل وقـصده رشيـف وال,الصحابة

  !ّالطعن يف عيل ووضع أحاديث مكذوبة يف فضائل أيب بكر فمرحى بالضاللة

                                                 
 ). ٧٢٧:ص( رشح الطحاوية )١(
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 ٨٢٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ مل يقصد ابن عمر أبدا الطعن يف عيل أو جعله بدون فضيلة ولكنـه يف احلـديث −٢ ً
 وذلـك فـيام أخرجـه ابـن ّاملذكور قيد اخلرييـة املـذكورة واألفـضلية بـام يتعلـق باخلالفـة

ّإنكم لتعلمون أنـا كنـا نقـول { :عساكر عن عبد اهللا بن يسار عن سامل عن ابن عمر قال
 وكـذا يف أصـل )١(} يعنـي يف اخلالفـة, أبو بكر وعمر وعثامن:صعىل عهد رسول اهللا 

 .احلديث
 :صكنا نقـول يف عهـد رسـول اهللا { :ومن طريق عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر

 .)٢(} أبو بكر ثم عمر: فنقول?من يكون أوىل الناس هبذا األمر
احلـسن { : أنـه قـالصوإال إذا كان ال يرى له فـضيلة فكيـف يـروي عـن النبـي 

 .)٣(}واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبومها خري منهام
 ,جاء رجل إىل ابـن عمـر{ : قالإضافة إىل ما أخرجه البخاري عن سعد بن عبيدة

ُ لعـل ذاك يـسوؤك: قـال, فذكر عن حماسن عملـه,فسأله عن عثامن  : قـال, نعـم: قـال?ّ
 أوسط بيوت , هو ذاك بيته: قال,ّ ثم سأله عن عيل فذكر حماسن عمله,فأرغم اهللا أنفك

ُ لعل ذاك يسوؤك: ثم قال,صالنبي  َ انطلـق فاجهـد , فـأرغم اهللا بأنفـك, نعـم: قـال?ّ ْ
ْيل جهدكَع ّ َّ َ{)٤(. 

 : فقال له ابن عمـر, فإين أبغضه:فقال الرجل «:ووقع يف رواية عطاء املذكورة قال
 !)٥(»أبغضك اهللا تعاىل

                                                 
 ).٣٩/١٦٣( تاريخ دمشق )١(
 ).١٣٣٩١) (١٢/٣٧٥( رواه الطرباين يف املعجم الكبري )٢(
 . سبق خترجيهام)٣(
 ).٣٧٠٤( صحيح البخاري برقم )٤(
 ).٨٤٩٢(, والنسائي يف الكربى برقم )٣٢٠٦٧( رواه ابن أيب شيبة برقم )٥(
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 ٨٢٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 . أي أحسنها بناء:صوقول عمر أن بيته أوسط بيوت النبي 
 ولكـن !?فهل مثل هذه الروايات تـدل عـىل أن ابـن عمـر ال يـرى الفـضائل لعـيل

  !ر إال بعني واحدة فال يرى إال املطاعنصاحبنا ال ينظ
 وللتدليل عىل فضل ابن عمر ومكانته وتقواه فقد ذكره حمدث اإلمامية عباس −٣

ًالقمي يف كتابه الكنى واأللقاب معرفا به فقـال  .عبـد اهللا بـن عمـر صـحايب معـروف( :ّ
ن  من أهل الورع والعلـم وكـا!ا أي )رض( كان :قال ابن عبد الرب يف االستيعاب

 شديد التحري واالحتياط والتوقي يف فتواه وكل مـا صكثري االتباع آلثار رسول اهللا 
 لزوجه حفـصة بنـت صً وكان بعد موته مولعا باحلج وقال رسول اهللا ,يأخذ به نفسه

إن أخاك عبد اهللا رجل صالح لو كان يقـوم مـن الليـل فـام تـرك ابـن عمـر قيـام { :عمر
 .)١(..)}الليل

ً مسلام به )اخلصال(وهذا اإلمام ابن بابويه القمي حيتج بروايات ابن عمر يف كتابه 
  ?! فهذا هو ابن عمر يف نظر اإلمامية اإلثني عرشية,وكذلك املحقق

                                                 
 ). ١/٣٦٣( الكنى واأللقاب )١(
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 ٨٢٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

  
  د رضي اهللا عنهد رضي اهللا عنهشبهات حول خالد بن الوليشبهات حول خالد بن الولي

 

  :ة تسمية خالد بسف اهللاشبه
ًوسموا خالد بن الوليد سيف اهللا عنـادا ألمـري املـؤمنني( :فقد قال أحدهم  الـذي ,ّ
 ).ّ حيث قتل بسيفه الكفار,هو أحق هبذا االسم

سـيف { بـل هـو ,ًأما تسمية خالد بن الوليد بسيف اهللا فليس هو خمتصا بـه :فيقال
  .ص هكذا جاء يف احلديث عن النبي )١(}َّمن سيوف اهللا سله اهللا عىل املرشكني

 كــام ثبـت يف صــحيح البخــاري مــن ,ّ هــو أول مــن سـامه هبــذا االســمصوالنبـي 
أن النبـي { ا عـن أنـس بـن مالـك , عن محيـد بـن هـالل,حديث أيوب السختياين

ً نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبص ً َ  أخذ الراية زيد : فقال,ل أن يأتيه خربهمَ
 ,ُ ثـم أخـذها ابـن رواحـة فأصـيب وعينـاه تـذرفان,ُ ثم أخذها جعفر فأصيب,ُفأصيب

 .)٢(}حتى أخذها سيف من سيوف اهللا خالد حتى فتح اهللا عليهم
 ).ّعيل أحق هبذا االســم( :وأما قوله

ن سـيوف ً إن عليا مل يكن سـيفا مـ: ومن قال? من الذي نازع يف ذلكً: أوال:فيقال
 وال ريـب ,ً الذي ثبت يف الصحيح يدل عىل أن هللا سـيوفا متعـددةصاهللا وقول النبي 

ّ وما يف املـسلمني مـن يفـضل خالـدا عـىل عـيل.أن عليا من أعظمها ً  إهنـم : حتـى يقـال,ِّ
 , يف احلديث الصحيحص والتسمية بذلك وقعت من النبي .جعلوا هذا خمتصا بخالد

 .}ًلدا سيف من سيوف اهللاإن خا{ : الذي قالصفهو 
                                                 

 ).٤٣( أخرجه أمحد برقم )١(
 . سبق خترجيه)٢(
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 ٨٣٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً عيل أجل قدرا من خالد:ً ثانيا:ثم يقال ّ ّ وأجل من أن جتعل فضيلته أنه سيف مـن ,ّ
 فإن عليا له من العلم والبيان والدين واإليامن والسابقة ما هو به أعظم مـن ;سيوف اهللا

ّ وعـيل كـان , فـإن الـسيف خاصـته القتـال;ف اهللاُأن جتعل فضيلته أنـه سـيف مـن سـيو
 مل يتقـدم ,ّ بخالف خالد فإنه كان هو فضيلته التي متيز هبا عىل غريه;القتال أحد فضائله

ّ فلهـذا عـرب عـن خالـد بأنـه ; وإنـام تقـدم بالقتـال,بسابقة وال كثرة علم وال عظيم زهد
 .سيف من سيوف اهللا

 ).ّإن عليا قتل بسيفه الكفار( :وقوله
 وكــذلك ســائر املــشهورين بالقتــال مــن .ّفــال ريــب أنــه مل يقتــل إال بعــض الكفــار

 ما ,يالصحابة كعمر والزبري ومحزة واملقداد وأيب طلحة والرباء بن مالك وغريهم 
 ,والرباء بن مالك قتل مائة رجل مبارزة.ّمنهم من أحد إال قتل بسيفه طائفة من الكفار

َغري من رشك يف دمه َ َ. 
 ).ّ عيل سيف اهللا وسهم اهللا:صوقال فيه رسول اهللا ( :وأما قوله

 ومعنـاه , وال له إسناد معـروف,ُفهذا احلديث ال يعرف يف يشء من كتب احلديث
 وهـذه العبـارة يقتـيض ظاهرهـا . فـإن عليـا لـيس هـو وحـده سـيف اهللا وسـهمه;باطل
 .احلرص

عـىل أعدائـه أنـا سـيف اهللا ( : أنـه قـال عـىل املنـرباّوكذلك مـا نقـل عـن عـيل 
  ).ورمحته ألوليائه

 وهـو , لكـن إن كـان قالـه فمعنـاه صـحيح.ُ وال يعرف له صـحة,فهذا ال إسناد له
 .قدر مشرتك بينه وبني أمثاله

 ).ِّ مكذبا لهصًوخالد مل يزل عدوا لرسول اهللا ( :وأما قوله
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 ٨٣١  بهات طال حوهلا اجلدلش

ي  مـن بنـ,ِّ كام كان الصحابة كلهم مكذبني له قبل اإلسـالم,فهذا كان قبل إسالمه
 , وأخيـه ربيعـة, مثل أيب سـفيان بـن احلـارث بـن عبـد املطلـب,هاشم وغري بني هاشم

 . وغريه, وعقيل,ومحزة عمه
ِ إىل بني جذيمة ليأخذ منهم الـصدقاتصوبعثة النبي ( :وقوله  فخانـه وخالفـه ,َ

ً خطيبـا باإلنكـار عليـه رافعـا يديـه إىل الـسامء ص فقام النبي ,عىل أمره وقتل املسلمني ً
 ثم أنفـذ )١(}اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد{ : وهو يقول,وهد بياض إبطيهحتى ش

 ). وأمره أن يسرتىض القوم من فعله,إليه بأمري املؤمنني لتالىف فارطه
إن  فـ;هذا النقل فيه من اجلهل والتحريف ما ال خيفى عىل من يعلم الـسرية :فيقال

 : فقالوا, أسلمنا: فلم حيسنوا أن يقولوا, أرسله إليهم بعد فتح مكة ليسلمواصالنبي 
 فـأنكر ذلـك , فقـتلهم, إن هذا ليس بإسـالم: وقال, فلم يقبل ذلك منهم,صبأنا صبأنا

 . وغريمهـا, وعبد اهللا بن عمر, كسامل موىل أيب حذيفة,عليه من معه من أعيان الصحابة
اللهـم إين أبـرأ إليـك ممـا صـنع { : رفـع يديـه إىل الـسامء وقـالصوملا بلغ ذلك النبـي 

z  * : وقـد قـال تعـاىل. ألنه خاف أن يطالبه اهللا بام جرى عليهم مـن العـدوان;}خالد
a ` _ ~ } | { & ]معـه مـاال وأرسـل ,عليـا ثم أرسـل ,]٢١٦:الشعراء,ً 

َ وضمن هلم ما تلف حتى ميلغة الكلب,فأعطاهم نصف الديات َ  ودفع إليهم مـا بقـي ,ِ
  .ًاحتياطا لئال يكون بقي يشء مل يعلم به

ّ بـل مـا زال يـؤمره ويقدمـه,ًومع هذا فالنبي صىل اهللا مل يعزل خالدا عـن اإلمـارة ّ, 
ّ وأقـر عـىل واليتـه,ُألن األمري إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمـر بـالرجوع عـن ذلـك  ومل ,ُ

ًيكن خالدا معاندا للنبي   ولكن مل يكن يف الفقه والدين بمنزلـة ,ً بل كان مطيعا له,صً
  . فخفى عليه حكم هذه القضية,غريه

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٨٣٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ).إنه أمره أن يسرتيض القوم من فعله( :وأما قوله
 . ال ملجرد االسرتضاء, فإنام أرسله إلنصافهم وضامن ما تلف هلم;ُفكالم جاهل

 ).إنه خانه وخالف أمره وقتل املسلمني( :وكذلك قوله عن خالد
 وال قتـل , وال خمالفة أمـره,صً فإن خالدا مل يتعمد خيانة النبي ;كذب عىل خالد

 ولكنه أخطأ كام أخطأ أسامة بن زيد يف الذي قتله بعـد أن ,من هو مسلم معصوم عنده
ْ وقتــل الــرسية لــصاحب الغنيمــ, ال إلــه إال اهللا:قــال  فقتلــوه , أنــا مــسلم:َة الــذي قــالَ

 .وأخذوا غنمه
 وأنفذه أبو بكر لقتال أهل الياممة قتـل مـنهم صُوملا قبض النبي ( :وقال الطاعن

 ,ً وقتـل مالـك بـن نـويرة صـربا وهـو مـسلم,ًألفا ومائتي نفـر مـع تظـاهرهم باإلسـالم
إىل أيب بكر ألهنم مل ّ وسموا بني حنيفة أهل الردة ألهنم مل حيملوا الزكاة ,َّوعرس بامرأته
ّ فـسموا ,ّ واستحل دماءهم وأمـواهلم ونـساءهم حتـى أنكـر عمـر عليـه,يعتقدوا إمامته

ً ومل يسموا من استحل دماء املسلمني وحماربـة أمـري املـؤمنني مرتـدا,ًمانع الزكاة مرتدا ّ ّ, 
 وحمـارب ,}ّيا عـيل حربـك حـريب وسـلمك سـلمي{ :صمع أهنم سمعوا قول النبي 

 ). كافر باإلمجاعصرسول اهللا 
 , أن أهل الياممة هم بنو حنيفة الذين كانوا قـد آمنـوا بمـسيلمة الكـذاب:واجلواب

 إن : وقـال, وكان قد قدم املدينة وأظهر اإلسالم,صّالذي ادعى النبوة يف حياة النبي 
ّصـار إىل الياممـة ادعـى أنـه رشيـك النبـي  ثم ملـا .جعل حممد يل األمر من بعده آمنت به

ُ وشهد له الرجال بن عنفوة,ّ صدقه عىل ذلكص وأن النبي ,ّ يف النبوةص ْ ُ َّ  وكان قد .َ
ًصنف قرآنا يقول فيه  إهالـة ,ً فاخلابزات خبـزا,ً فالعاجنات عجنا,ًوالطاحنات طحنا( :ّ

 ).لون إن األرض بيننا وبني قريش نصفني ولكن قريش قوم ال يعد,ًوسمنا
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 ٨٣٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ نقـي كـم تنقـني,يا ضفدع بنت ضفدعني( :ومنه قوله لعنه اهللا  ,ّ ال املـاء تكـدرين,ّ
 ). رأسك يف املاء وذنبك يف الطني,وال الشارب متنعني

 إن ذلك من خلـق , له زلوم طويل,الفيل وما أدراك ما الفيل( :ومنه قوله لعنه اهللا
 )ربنا اجلليل

 لقومـه ملـا قـرؤوه افيـه الـصديق ونحو ذلك من اهلـذيان الـسمج الـذي قـال 
 .» إن هذا كالم مل خيرج من إله,ويلكم أين يذهب بعقولكم «:عليه

من مسيلمة رسول اهللا إىل حممـد رسـول ( :صّوكان هذا الكذاب قد كتب للنبي 
مـن حممـد { :ص فكتب إليه رسـول اهللا ).ُ أما بعد فإين قد أرشكت يف األمر معك.اهللا

 .}ّكذابرسول اهللا إىل مسيلمة ال
 بعث إليه أبو بكر خالد بن الوليـد فقاتلـه بمـن معـه مـن صفلام تويف رسول اهللا 

ّ الـذي كـان أيـضا قـد ادعـى ,ّ بعد أن قاتل خالد بن الوليـد طليحـة األسـدي,املسلمني ً
 ,ؤمنني عـىل هـؤالء وهزمـوهم فلـام نـرص اهللا املـ, واتبعه طوائف مـن أهـل نجـد,النبوة

ُوقتل ذلك اليوم عكاشة بن حمصن األسدي  , وأسلم بعد ذلك طليحـة األسـدي هـذا,ُ
 , ولقـى املؤمنـون يف حربـه شـدة عظيمـة,ّذهبوا بعد ذلك إىل مسيلمة الكـذاب بالياممـة

 وثابـت بـن قـيس بـن ,وقتل يف حربه طائفة من خيار الـصحابة مثـل زيـد بـن اخلطـاب
 .يد بن حضري وغريهمُ وأس,ّالشامس

ّويف اجلملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعـاؤه النبـوة واتبـاع بنـي حنيفـة لـه بالياممـة ّ, 
 كتـواتر , قـد علمـه اخلـاص والعـام, أمـر متـواتر مـشهور,ّوقتال الصديق هلم عىل ذلك

ّ وليس هذا من العلم الذي تفرد بـه اخلاصـة.أمثاله  بـل علـم النـاس بـذلك أظهـر مـن ,ّ
ِّ فقد ذكر عن بعض أهل الكالم أنه أنكر اجلمل وصفني,ِّ اجلمل وصفنيعلمهم بقتال ُ, 
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 ٨٣٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وأن مـسيلمة ,ً فلم نعلم أحدا أنكر قتال أهـل الياممـة−ً وإن كان باطال −وهذا اإلنكار 
 . وأهنم قاتلوه عىل ذلك,ّالكذاب ادعى النبوة

  قتــل مالــك بــن النــويرةاوأمــا مــا ادعــاه هــذا األفــاك بــأن خالــد بــن الوليــد 
َّوتزوجها يف ليلتها ودخل هبا يف نفس الليلة فقد بينا بطالنه فيام سبق عنـد رد الـشبهات 

 .يف أيب بكر فأنصح الرجوع إليه
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 ٨٣٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

  
   رضي اهللا عنه رضي اهللا عنهشبهات حول معاويةشبهات حول معاوية

 

 اً كـان مـن أبـرز مـن قاتـل عليـا امن املسلم به أن معاوية بن أيب سـفيان 
 فام كـان مـن ,ابل لعيل يف معركة صفنيبشأن مقتل عثامن والذي مثل زعامة اجلانب املق

 وسـوف أسـوق ,الطاعنني إال أن صبوا جام غضبهم عليـه واهتمـوه بـالظلم والـضالل
ًادعاءات هؤالء عىل هذا الصحايب مفندا هلا ومدافعا عن كاتب الوحي الـذي قـال عنـه  ً

ًاللهم اجعله هاديا مهديا واهد به{ :صالنبي  ً{)١(. 
 :شبهة عدم حماسبة عمر ملعاوية

ّأن عمر بن اخلطاب الذي اشتهر بمحاسبة والتـه وعـزهلم ملجـرد ( :يقول أحدهم
ّالشبهة نراه يلني مع معاوية بن أيب سفيان وال حياسبه أبدا وقد واله أبو بكر وأقره عمر  ّ ً

م كثرة الساعني الذين يـشتكون  رغ,ّطيلة حياته ومل يعرتض عليه حتى بالعتاب واللوم
ّمن معاوية ويقولون له بأن معاوية يلبس الـذهب واحلريـر اللـذين حـرمهام رسـول اهللا 

 واسـتمر معاويـة يف الواليـة , دعوه فإنه كرسى العرب: فكان عمر جييبهم,ّعىل الرجال
ّأكثر مـن عـرشين عامـا مل يتعـرض لـه أحـد بالنقـد وال بـالعزل فـة ّ وملـا ويل عـثامن خال,ً

ّاملسلمني أضاف إليه واليات أخرى مكنته من االستيالء عىل الثروة اإلسـالمية وتعبئـة 
اجليوش وأوباش العرب للقيام بالثورة عىل إمام األمة واالسـتيالء عـىل احلكـم بـالقوة 
ّوالغصب والتحكم يف رقاب املسلمني وإرغامهم بالقوة والقهر عىل بيعـة ابنـه الفاسـق  ّ

 ).ّهذه قصة أخرى طويلة بصدد تفصيلها يف هذا الكتاب و,شارب اخلمر يزيد

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٨٣٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :فأقول
 يبدو أن صاحبنا يف كل مـا يـسوقه ال يـستطيع أن يـتخىل عـن بعـض اخلـصال −١

 فهو يـدعي أن أبـا بكـر قـد وىل معاويـة فـأقره عمـر !التي يتمتع هبا ومن ضمنها اجلهل
ا بكر قد وىل يزيد بـن  ولكن املعروف عند كل من درس سرية اخللفاء أن أب!طيلة حياته

ً وبقي واليا عليها يف خالفة عمر وأقره عمر فلام تـويف يزيـد وىل أخـاه ,أيب سفيان الشام
  .معاوية بن أيب سفيان

 ?ً أما أن عمر كان يلني مع معاوية وال حياسـبه أبـدا فـام هـو الـدليل عـىل ذلـك−٢
 إليه وإال فأقول  فهل من مصدر يرشدنا?ومن أين يستقي هذا الطاعن هذه االدعاءات

  :له كام يقول الشاعر
 بينات أصحاهبا أدعياء    والدعاوى ما مل تقيموا عليها 

أن معاوية دخـل ( :ولكن الثابت يشهد بخالف ذلك فقد أورد ابن كثري يف البداية
 فلام رأى ذلك عمر وثب إليه بالدرة ,عىل عمر وعليه حلة خرضاء فنظر إليها الصحابة

 فرجـع عمـر إىل , يـا أمـري املـؤمنني اهللا اهللا يف:عـل معاويـة يقـول وج,فجعل يرضبه هبـا
 واهللا مـا : فقـال? ومـا يف قومـك مثلـه? مل رضبته يـا أمـري املـؤمنني:جملسه فقال له القوم

 ولـو بلغنـي غـري ذلـك لكـان منـي إليـك غـري مـا ,ً وما بلغنـي إال خـريا,ًرأيت إال خريا
  .)١()أضع منه ما شمخ ولكن رأيته وأشار بيده فأحببت أن ,رأيتم
 رغم كثرة الساعني الذين يشتكون من معاوية ويقولون لـه بـأن (... :أما قوله −٣

 فكـان عمـر ,اللذين حرمهام رسول اهللا عىل الرجـال» ! «معاوية يلبس الذهب واحلرير
  ). دعوه فإنه كرسى العرب:جييبهم

                                                 
 ).٨/١٢٥( البداية والنهاية )١(
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 ٨٣٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :فأقول
 يكذبــه الواقــع )معاويــةرغــم كثــرة الــساعني الــذين يــشتكون مــن ( : أمــا قولــه−أ

ًوالتاريخ فقد مكث معاوية أربعني عاما حيكم أهـل الـشام وكانـت عالقتـه هبـم عالقـة 
  .حب ووالية لدرجة أهنم أجابوه بقوة لألخذ بدم عثامن

ّ أما أن عمر قـد قـال يف معاويـة بأنـه كـرسى العـرب عنـدما علـم بأنـه يلـبس −ب
إىل املــصدر الــذي اســتقى منــه هــذا  فــأرجو مــن املؤلــف أن يرشــدنا !الــذهب واحلريــر

 ويـسكت عليـه ,ّ والغريب أن يرضب عمر معاوية للبسه حلة خـرضاء مباحـة,الكذب
  !?ّعندما يلبس الذهب واحلرير املحرم

 : أما الرواية عن عمر هو ما رواه ابن أيب الدنيا عن أيب عبد الرمحن املدين قـال−ت
  .)١(»كرسى العرب هذا :كان عمر بن اخلطاب إذا رأى معاوية قال«

ًواستمر معاوية يف الوالية أكثر من عرشين عاما مل يتعرض له أحد ( :ثم يقول −٤
 وملا ويل عثامن خالفة املـسلمني أضـاف إليـه واليـات أخـرى مكنتـه ,بالنقد وال بالعزل

 ..).من االستيالء عىل الثروة اإلسالمية
  :فأقول

ر أو عثامن فإنه قـد ثبـت أن النبـي  ليس يف تولية معاوية للشام أي مطعن يف عم−أ
 ص بل كان الكثري مـن أمـراء النبـي , قد وىل أباه أبا سفيان عىل نجران حتى تويفص

 واسـتعمل ,ّفإنه استعمل عىل مكة عتاب بن أسيد بن أيب العاص بن أمية(من بني أمية 
ْخالد بن سعيد بن العاص بن أمية عىل صدقات مذحج وصنعاء اليمن هـا  ومل يزل علي,َ

 وأبان بن سـعيد , واستعمل عمرو عىل تيامء وخيرب وقرى عرينة,صحتى مات النبي 
                                                 

 ).٥٩/١١٤( تاريخ دمشق )١(
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 ٨٣٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فلـم ,بن العاص استعمله عىل البحرين برها وبحرها حني عزل العـالء بـن احلـرضمي
ً وأرسـله قبـل ذلـك أمـريا عـىل رسايـا منهـا رسيـة إىل صيزل عليها حتى مـات النبـي 

  .)١()نجد
كانـت سياسـته مـع رعيتـه مـن أفـضل الـسياسات  وعندما ويل معاوية الشام −ب

ً ما رأيـت أحـدا أعظـم حلـام وال أكثـر :قال قبيصة بن جابر(ُّوكانت رعيته حتبه وحيبهم  ً
ًسؤددا وال أبعد أنـاة وال ألـني خمرجـا  وقـال .ً وال أرحـب باعـا بـاملعروف مـن معاويـة,ً

ً أسمع رجل معاوية كالما سيئا شديدا:بعضهم ً  إين : فقـال? عليه لو سطوت: فقيل له,ً
 يـا : ويف روايـة قـال لـه رجـل.َالستحي من اهللا أن يضيق حلمي عن ذنب أحد رعيتـي

ــا أحلمــك ــؤمنني م ــري امل ــال?أم ــن : فق ــم م ــرم أحــد أعظ ــون ج ــتحي أن يك  إين ألس
 لذلك استجابوا له عندما أراد املطالبة بدم عثامن وبايعوه عىل ذلك ووثقـوا ,)٢()حلمي

 أو يـدركوا بثـأره أو ينفـي اهللا أرواحهـم قبـل ,فـسهم وأمـواهلمله أن يبـذلوا يف ذلـك أن
  .ذلك

 أما ادعاؤه عـىل معاويـة أنـه اسـتوىل عـىل الثـروة اإلسـالمية وتعبئـة اجليـوش −ت
وأوباش العرب للقيام بالثورة عىل إمام األمة واالستيالء عىل احلكم بـالقوة والغـصب 

ىل معاوية فإنـه مـا أراد احلكـم وال والتحكم يف رقاب املسلمني فهذا من أكرب الكذب ع
 بل طالب بتسليمه قتلة عثامن ثـم يـدخل يف اّاعرتض عىل إمامة عيل بن أيب طالب 

جـاء ( : عن يعىل بن عبيـد عـن أبيـه قـال)السري( فقد أورد الذهبي يف ,طاعته بعد ذلك
 فقـال ?لهً أنت تنازع عليا أم أنت مث:أبو مسلم اخلوالين وناس معه إىل معاوية فقالوا له

 ولكـن ألـستم , وإنه ألحق بـاألمر منـي,ً ال واهللا إين ألعلم أن عليا أفضل مني:معاوية
                                                 

 ).٤/٤٦٠( منهاج السنة )١(
 ).٨/١٣٨( البداية والنهاية )٢(
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 ٨٣٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًتعلمون أن عثامن قتل مظلوما  : فأتوه فقولـوا لـه, وإنام أطلب بدم عثامن, وأنا ابن عمه,ّ
ُفليدفع إيل قتلة عثامن وأسلم له ّ ّ فأتوا عليا فكلموه بذلك فلـم يـدفعهم إليـه.ّ ً ا  طاملـ,)١()ْ

 .»ًما قاتلت عليا إال يف أمر عثامن «:ّأكد معاوية ذلك بقوله
 فقـد أورد ,ّوهذا هو ما يؤكده عيل ومـن مـصادر الـشيعة االثنـي عـرشية أنفـسهم

وبــدأ أمرنــا أنــا التقينــا ( :ّالــرشيف الــريض يف كتــاب هنــج البالغــة يف خطبــة لعــيل قولــه
 ودعوتنــا يف اإلســالم ,واحــد والظــاهر أن ربنــا واحــد ونبينــا ,والقــوم مــن أهــل الــشام

 األمــر , وال يــستزيدوننا, وال نــستزيدهم يف اإليــامن بــاهللا والتــصديق برســوله,واحــدة
 .)٢()واحد إال ما اختلفنا فيه من دم عثامن ونحن منه براء

ّفهذا عيل يؤكـد أن اخلـالف بينـه وبـني معاويـة هـو مقتـل عـثامن ولـيس مـن أجـل 
  .ني كام يدعي هذا الطاعناخلالفة أو التحكم يف رقاب املسلم

 أمـا قولــه بــأن معاويــة أرغــم املــسلمني بــالقوة والقهــر عــىل بيعــة ابنــه الفاســق −٥
 فهذا من الكذب الظاهر فإن معاوية مل يرغم النـاس عـىل بيعـة ابنـه ,شارب اخلمر يزيد

 فقـد بـايع النـاس , ولكنه عزم عىل األخذ بعقد والية عهـده ليزيـد وتـم لـه ذلـك,يزيد
ّ وتـويف معاويـة ,ّوالية العهد ومل يتخلف إال احلسني بن عيل وعبـد اهللا بـن الـزبريليزيد ب

 .ومل يرغمهم عىل البيعة
ّ ونـدع حممـد بـن عـيل بـن أيب ,ًأما أن يزيد فاسق شارب للخمر فهـذا كـذب أيـضا

 . جييب عىل هذا االدعاء ألنه أقام عند يزيد وهو أدرى بهاطالب 
ا رجع أهل املدينة من عند يزيد مشى عبد اهللا بن مطيـع مل( :قال ابن كثري يف البداية

   : فقـال ابـن مطيـع,وأصحابه إىل حممد بن احلنفية فأرادوه عىل خلـع يزيـد فـأبى علـيهم
                                                 

 ).٣/١٤٠( سري أعالم النبالء )١(
 ).٣/١١٤(البالغة  هنج )٢(
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 ٨٤٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ما رأيت منه ما : فقال هلم.ّإن يزيد يرشب اخلمر ويرتك الصالة ويتعدى حكم الكتاب
ًالة متحريـا للخـري يـسأل ً وقد حرضته وأقمت عنده فرأيته مواضبا عـىل الـص,تذكرون

ً فإن ذلك كان منه تصنعا لـك: قالوا,ًعن الفقه مالزما للسنة  ومـا الـذي خـاف : فقـال.ّ
 ? أفـأطلعكم عـىل مـا تـذكرون مـن رشب اخلمـر?ّمني أو رجا حتى يظهـر إيل اخلـشوع

 وإن مل يكـن أطلعكـم فـام حيـل لكـم أن ,فلئن كان أطلعكـم عـىل ذلـك إنكـم لـرشكاؤه
 أبـى اهللا ذلـك : فقـال هلـم. إنه عندنا حلق وإن مل يكن رأيناه: قالوا.تعلمواتشهدوا بام مل 

 ولست من ]٨٦:الزخرف[ & « ¼ ½ ¾ ¿ Á À * : فقال,عىل أهل الشهادة
 مـا : قـال.ّ فلعلك تكره أن يتوىل األمر غريك فنحن نوليك أمرنـا: قالوا,أمركم يف يشء

ًدونني عليه تابعا وال متبوعااستحل القتال عىل ما تري  , فقـد قاتلـت مـع أبيـك: فقـالوا,ً
 فمـر ابنيـك أبـا القاسـم : فقـالوا, جيئوين بمثل أيب أقاتل عـىل مثـل مـا قاتـل عليـه:قال

ً فقم معنا مقاما نحض النـاس فيـه : قالوا. لو أمرهتام قاتلت: قال,والقاسم بالقتال معنا
ًس بام ال أفعله وال أرضـاه إذا مـا نـصحت هللا يف  آمر النا!! سبحان اهللا: قال,عىل القتال

 إذا آمر الناس بتقوى اهللا وال يرضون املخلوق بـسخط : قال.ً إذا نكرهك: قالوا.عباده
  .)١() وخرج إىل مكة,اخلالق

ّاالدعاء عىل معاوية بأنه أمر بسب عيل  : وأنه ليس من كتبة الوحي,ّ
تــي جعلـت هـؤالء الــصحابة ًوقـد بحثــت كثـريا عـن الـدوافع ال( :يقـول أحـدهم

 واكتشفت أن األمويني وأغلبهم من صحابة النبي وعـىل ,صيغريون سنة رسول اهللا 
ّكام يسمونه كـان حيمـل النـاس وجيـربهم » كاتب الوحي «رأسهم معاوية بن أيب سفيان

 , كـام ذكـر ذلـك املؤرخـون,ّعىل سب عيل بن أيب طالب ولعنه من فوق منـابر املـساجد
 وأمـر ,مثـل ذلـك» فـضائل عـيل بـن أيب طالـب «يف صحيحه يف بابوقد أخرج مسلم 

                                                 
 ).٨/٢٣٣( البداية والنهاية )١(
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 ٨٤١  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّعامله يعني معاوية يف كل األمصار باختاذ ذلك اللعن سنة يقوهلا اخلطباء عىل املنابر ّ.( 
ًكيف حيكمون باجتهاده ويعطـوه أجـرا وقـد محـل النـاس ( :ويقول يف موضع آخر

 .)عىل لعن عيل وأهل البيت ذرية املصطفى من فوق املنابر
محل الناس عىل لعن عيل وأهل البيت ذرية املصطفى مـن ( :ويف موضع آخر يقول

 ).ًفوق املنابر وأصبحت سنة متبعة لستني عاما
 ص وقد نزل الوحي عىل رسول اهللا ...»كاتب الوحي «ّوكيف يسمونه( :ويقول

ً كان معاوية ألحد عرش عاما منها مرشكا بـاهللا,ًطيلة ثالثة وعرشين عاما ا أسـلم ّ وملـ...ً
 مل يـسكن صبعد الفتح مل نعثر عىل رواية تقول بأنه سكن املدينة يف حـني أن الرسـول 

 !).? فكيف تسنى ملعاوية كتابة الوحي يا ترى.....مكة بعد الفتح
  :فأقول

ّ أما أن معاوية أمر بسب عيل من عىل املنابر فكذب−١  وال يوجـد دليـل صـحيح ,ّ
 أمــا مــا يــذكره بعــض ,تــستبعد هــذه الــشبهة وســرية معاويــة وأخالقــه ,ثابــت بــذلك

املؤرخني من ذلك فال يلتفت إليه ألهنم بإيرادهم هلذا التقول ال يفرقون بني صـحيحها 
 ولكـن بعـض املـؤرخني رووا يف كتـبهم , إضافة إىل أن أغلبهم من املخالفني,وسقيمها

ْ ولكـنهم أعـذروا عنـدما أسـندوا هـذه املرو,روايات فيهـا الـصحيح والباطـل يـات إىل ُ
 ومـن هـؤالء الطـربي الـذي ,رواهتا لنستطيع احلكـم عليهـا مـن حيـث قبوهلـا أو ردهـا

ْوليعلم الناظر ( : الذي يقول يف مقدمة تارخيه,عاش حتت سطوة وتعاظم قوة املخالفني
 إنـام ,ّيف كتابنا هذا أن اعتامدي يف كل ما أحرضت ذكره فيه مما اشرتطت أين راسـمه فيـه

 واآلثـار التـي أنـا مـسندها إىل رواهتـا ,ن األخبار التي أنا ذاكرها فيهُهو عىل ما رويت م
 إذ , إال اليـسري القليـل منـه, واستنبط بفكر النفـوس, دون ما أدرك بحجج العقول,فيه

 غـري واصـل إىل , وما هو كائن من أنبـاء احلـادثني,كان العلم بام كان من أخبار املاضني
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 ٨٤٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بإخبار املخربين ونقل الناقلني دون االسـتخراج  إال,من مل يشاهدهم ومل يدرك زماهنم
 فام يكن يف كتايب هذا من خـرب ذكرنـاه عـن بعـض .َ واالستنباط بفكر النفوس,بالعقول

ً مـن أجـل أنـه مل يعـرف لـه وجهـا مـن , أو يستـشنعه سـامعه,املاضني مما يستنكره قارئه
ِ وال معنى يف احلقيقة فليعلم أنه مل يـؤت يف ذلـك مـن ق,الصحة َ َ وإنـام أيت مـن قبـل ,َبلنـاُ ِ ُ

َ وأنا إنام أدينا ذلك عىل نحو ما أدي إلينا,بعض ناقليه إلينا ِّ ّ()١(. 
لذلك جيب عـىل الطـاعن عنـدما حيـتج بـاملؤرخني أن يـذكر الروايـة التـي تبـني أن 

  . ثم يرغي ويزبد بعد ذلك كام يشاء,ّمعاوية أمر بلعن عيل من عىل املنابر
أخـرج يف صـحيحه بـاب فـضائل عـيل مثـل ذلـك فكـذب  أما قولـه أن مـسلم −٢
 : عـن أبيـه قـال, فالرواية التي يقصدها هي ما رواه عامر بن سعد بن أيب وقـاص,ًأيضا

َّ ما منعك أن تسب أبا تراب:ًأمر معاوية بن أيب سفيان سعدا فقال{ ّ أما ذكـرت : فقال?ُ
َّثالثا قاهلن له رسول اهللا  ُ فلن أسبه ألن تكون يل وا,صً ّ ُحدة منهن أحـب إيل مـن محـر ُ َّ ُّ َّ

ُّ يقول له خلفه يف مغازيـه فقـال لـه عـيلص سمعت رسول اهللا ,َّالنعم  , يـا رسـول اهللا:ّ
ْخلفتنـي مــع النـساء والــصبيان  أمــا تـرىض أن تكــون منــي :ص فقــال لـه رســول اهللا ?َّ

َّ ألعطـني: وسـمعته يقـول يـوم خيـرب.ّ إال أنه ال نبـوة بعـدي,بمنزلة هارون من موسى ْ ُ 
ُّالراية رجال حيب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا ورسـوله ُّ  ادعـوا يل : فتطاولنـا هلـا فقـال: قـال,ً

ْ فأيت به أرمد فبصق يف عينه ودفع الراية إليه,ًعليا َ َ ْ  :ّ وملا نزلت هذه اآلية, ففتح اهللا عليه,ُ
 وفاطمـــة ً عليـــاص دعـــا رســـول اهللا ,]٦١:آل عمـــران[ & « ¼ ½ ¾ ¿ *

ًوحسنا وحسينا فقال   .)٢(} هؤالء أهيل, اللهم:ًُ

                                                 
 ).١/١٣( تاريخ األمم وامللوك )١(
 ).٢٤٠٤( رواه مسلم برقم )٢(
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 ٨٤٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّوهذا احلديث ال يفيد أن معاوية أمر سعدا بسب عـيل ِّ  ولكنـه كـام هـو ظـاهر فـإن ,ً
 ومل نعلـم أن ,ً فأجابه سعدا عن السبب,ّمعاوية أراد أن يستفرس عن املانع من سب عيل

 وسـكوت معاويـة هـو تـصويب ,همعاوية عندما سـمع رد سـعد غـضب منـه وال عاقبـ
ّ ولو كان معاوية ظاملا جيرب الناس عىل سب عيل كام يدعي هذا الطـاعن,لرأي سعد ّ  ملـا ,ً

ٌ ولكـن مل حيـدث مـن ذلـك يشء فعلـم أنـه مل يـؤمر ,ّسكت عىل سعد وألجربه عىل سبه
  .ّبسبه وال ريض بذلك
 وإنام ,ًدا بسبهقول معاوية هذا ليس فيه ترصيح بأنه أمر سع( :/ويقول النووي 

ً هـل امتنعـت تورعـا أو خوفـا أو غـري : كأنه يقول,سأله عن السبب املانع له من السب ً
ً فإن كان تورعا وإجالال له عن السب.ذلك  , وإن كان غري ذلك, فأنت مصيب حمسن,ً

ّ ولعل سعدا قد كان يف طائفة يسبون,فله جواب آخر  وعجـز عـن , فلـم يـسب معهـم,ً
ً وحيتمل تأويال آخر أن معناه ما منعـك : قالوا.م فسأله هذا السؤالاإلنكار وأنكر عليه

  .)١() وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ,أن ختطئه يف رأيه واجتهاده
ّ من الغرائب أن هذا الطاعن ينكر عىل من سب عيل ومل يتورع هو وحزبه عـن −٣ ّ َّ ّ

  !سب خرية الصحابة أيب بكر وعمر وعثامن
 فقد أخرج مـسلم يف صـحيحه عـن , أن معاوية من كتبة الوحي فأمر ثابت أما−٤

 يـا نبـي اهللا : فقـال للنبـي, ثالثة مطالـبصأن أبا سفيان طلب من النبي {ابن عباس 
 ,)٢(}.. نعـم: قـال,ً جتعله كاتبا بـني يـديك, معاوية: نعم منها قال:ٌثالث أعطينهن قال

 ,ًكنـت غالمـا أسـعى مـع الـصبيان{ :وروى أمحد يف املسند ومسلم عن ابن عباس قال
ّ إال إيلصالنبـي  مـا جـاء : فقلـت,ً خلفي مقبالصُّ فالتفت فإذا نبي اهللا :قال  : قـال,ّ

                                                 
 ).١٥/١٧٥( رشح النووي عىل صحيح مسلم )١(
 ).٢٥٠١( صحيح مسلم برقم )٢(
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 ٨٤٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , فأخـذ بقفـاي: قال, فلم أشعر حتى تناولني:ٍفسعيت حتى أختبيء وراء باب دار قال
ِ أجـب :ُ فـسعيت فقلـت: قـال,ُ وكان كاتبه, اذهب فادع يل معاوية: قال,ًفحطأين حطأة

  فهــذان احلــديثان يثبتــان أن معاويــة كــان مــن كتبــة,)١(} فإنــه عــىل حاجــةصنبــي اهللا 
  .الوحي
ً طيلة ثالثة وعرشين عاما كـان صأن الوحي نزل عىل رسول اهللا ( : أما قوله−٥

ًمعاوية ألحد عرش عاما منها مرشكا باهللا ً(?! 
ً أن جيعل معاوية كاتبا له فقبـل النبـي ص أن أبا سفيان طلب من النبي :لقد قلت

صعب  مدة أربع سنوات كاملة فهـل هـذا أمـر يـص بذلك وأصبح يكتب للنبي ص
  !?تصديقه

وملا أسلم بعد الفتح مل نعثر عىل رواية تقول بأنه سـكن املدينـة يف حـني ( :ثم يقول
 ) مل يسكن مكة بعد الفتحصأن الرسول 
  :أقول

 وهل الرواية التي أخرجها ?وهل الرواية السابقة ال تثبت أن معاوية سكن املدينة
 وابـن صـفوان حـني , بن الـزبريخرج معاوية فقام عبد اهللا{ :الرتمذي عن أيب جملز قال

ً من رسه أن يتمثل له الرجـال قيامـا: يقولص اجلسا سمعت رسول اهللا :رأوه فقال ّ, 
 أمـر ابـن عبـاس أن ص ولكـن يبـدو أن النبـي ? ال تثبـت ذلـك,)٢(}ّفليتبوأ مـن النـار

 ألنه )مل نعثر عىل رواية( : وأنا ال أعتب عىل هذا الطاعن بقوله!?ينادي معاوية من مكة
  ! ولكن نسأل اهللا له الشفاء من عقدة اإلنصاف,لو بحث لوجدها

                                                 
 ).٢٦٠٤(, صحيح مسلم برقم )٢٦٥١( مسند أمحد برقم )١(
 ).٢٧٥٥( جامع الرتمذي برقم )٢(
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 ٨٤٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــه كلمــة واحــدة مــن ( :رد آخــر عــىل القــول ّوســموه كاتــب الــوحي ومل يكتــب ل
 ):الوحي

 , فام الدليل عىل أنه مل يكتب كلمة واحدة من الوحي,فهذا قول بال حجة وال علم
  ?وإنام كان يكتب له رسائل

ّإن كتاب الوحي كانوا بضعة عرش أخصهم وأقرهبم إليه عيل( :وقوله ّ.( 
 كام كتب الصلح بينه وبني املرشكني عام ,ًفال ريب أن عليا كان ممن يكتب له أيضا

 . ويكتب له زيد بن ثابت بال ريب,ً ولكن كان يكتب له أبو بكر وعمر أيضا.احلديبية
ــا نزلــت ــد بــن ثابــت مل  & E D C B A * :ففــي الــصحيحني أن زي

 وعبـد اهللا ,فهرية وعامر بن ,ّ وعيل, وعثامن,وكتب له أبو بكر وعمر. كتبها له]٩٥:النـساء[
 وحنظلـة بـن , وخالد بن سعيد بن العاص, وثابت بن قيس,ّ وأيب بن كعب,بن األرقم

 .يُ ورشحبيل بن حسنة , وزيد بن ثابت ومعاوية,الربيع األسدي
 ).ً مبعوثاصًإن معاوية مل يزل مرشكا مدة كون النبي ( :وأما قوله

 قبـل مـوت ,وا عام فتح مكةال ريب أن معاوية وأباه وأخاه وغريهم أسلم :فيقال
 ا ومعاويـة ,ً فكيـف يكـون مـرشكا مـدة املبعـث, بنحو من ثالث سننيصالنبي 

 أسلم مع مسلمة ا ومعاوية .ِّ كانت هند ترقصه,ً صغرياصُكان حني بعث النبي 
 , وعكرمـة بـن أيب جهـل, وصفوان بـن أميـة, وسهيل بن عمرو, مثل أخيه يزيد,الفتح

 مـن صًء كانوا قبل إسالمهم أعظم كفرا وحماربة للنبي  وهؤال,وأيب سفيان بن حرب
 .معاوية

ّالقول بأن سبب قتل معاوية حلجر بن عدي عىل يد معاوية استنكاره لسب عيل ّ: 
ّوملا استاء لذلك بعض الصحابة واستنكر هذا الفعل أمـر معاويـة ( :يقول أحدهم
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 ٨٤٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,نـدي وأصـحابه وقد قتل من مشاهري الصحابة حجـر بـن عـدي الك,بقتلهم وحرقهم
 ).ًودفن بعضهم أحياء ألهنم امتنعوا عن لعن عيل واستنكروه

كيــف حيكمــون باجتهــاده وقــد قتــل حجــر بــن عــدي ( :ويقــول يف موضــع آخــر
 ألهنم امتنعـوا عـن سـب عـيل بـن ;ًوأصحابه صربا ودفنهم يف مرج عذراء ببادية الشام

 ).أيب طالب
  :أقول
ّ فعده البخاري وآخـرون )!ملشهورا( اختلف الناس يف صحبة حجر بن عدي −١

  . وعده البعض اآلخر من الصحابة,من التابعني
ّ مل يقتل معاوية حجرا ألنه امتنع عن سب عـيل−٢ ّ فهـذا ختـرص واضـح والـذي ,ً

ذكره املؤرخون يف سبب مقتل حجر بن عدي هو أن زياد أمري الكوفة من قبـل معاويـة 
 فمىض زيـاد يف اخلطبـة فـام , الصالة: فنادى حجر بن عدي,قد خطب خطبة أطال فيها

 فكتـب زيـاد إىل معاويـة مـا كـان مـن حجـر ,كان من حجر إال أن حصبه هو وأصحابه
ّ وقد كان حجر يفعل مثل ذلك مع مـن تـوىل الكوفـة ,ّوعد ذلك من الفساد يف األرض

 وسـبب تـشدد معاويـة يف قتـل , فأمر أن يرسح إليه فلام جيء به إليه أمر بقتله,قبل زياد
حجر هو حماولة حجر البغـي عـىل اجلامعـة وشـق عـصا املـسلمني واعتـربه مـن الـسعي 

ً وخصوصا يف الكوفة التي خرج منها جزء من أصحاب الفتنة عىل ,بالفساد يف األرض
 , فإن كان عثامن سمح بيشء من التسامح يف مثل هذا القبيل الذي انتهى بمقتلـه,عثامن

ّوجر عىل األمة عظائم الفتن حتى كل  فـإن معاويـة أراد قطـع ,ًفها ذلك من الدماء أهناراّ
 والغريب أن هذا الطاعن يصيح من أجل قتـل حجـر ,دابر الفتنة من منبتها بقتل حجر

 والتـي ,ٍّوال يعرتض عىل عـيل عنـدما قاتـل اخلـارجني عـىل خالفتـه يف اجلمـل وصـفني
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 ٨٤٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 الـسبب واحـد ّ مـع أن,تسببت يف مقتل خيار الصحابة إضافة إىل اآلالف من املـسلمني
  !!وهو اخلروج عىل سلطة اخلليفة

ْقتله حجر بن عدي وأصحابه ِ: 
 بـني ا حتدثت معظم املصادر التارخيية عـن مقتـل حجـر بـن عـدي :واجلواب

 وكــان للروايــات الــشيعية النــصيب ,خمتــرص يف هــذا األمــر ومطــول كــل بحــسب ميلــه
لــيس يف أحــداث  وكأنــه ;األوفــر يف تــضخيم هــذا احلــدث ووضــع الروايــات يف ذلــك

ً هـذا ونظـرا لقلـة الروايـات ..التاريخ اإلسالمي حدث غري قصة مقتل حجر بن عدي
 ولكون هذه الروايـات ال تقـدم صـورة متكاملـة ,الصحيحة عن حركة حجر بن عدي

ً لذا فلن أتطرق للحديث عنها بقدر ما سيكون احلديث منـصبا عـىل ..عن هذه القضية
عىل قتل حجر بـن عـدي والـدوافع التـي محلتـه  يقدم االسبب الذي جعل معاوية 

 .عىل ذلك
 وممـن شـهد اجلمـل ,اكان حجر بن عدي مـن أصـحاب عـيل بـن أيب طالـب 

 وإىل هـذا , وأكثـر العلـامء عـىل أنـه تـابعي, وحجر هذا خمتلف يف صـحبته.وصفني معه
 ,ذهب كل من البخاري وابن أيب حاتم عن أبيه وخليفة بن خياط وابن حبان وغـريهم

 .)١( وكذا ذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل من أهل الكوفة,وه يف التابعنيذكر
ٌ أنه قتل بـاحلق فمـن ادعـى ,ذكر ابن العريب يف العواصم بأن األصل يف قتل اإلمام ْ َ

 حيـث أن ,ً رأى من زياد أمـورا منكـرة:ً ولكن حجرا فيام يقال,أنه بالظلم فعليه الدليل
 وكان حجر بـن عـدي مـن أوليـاء زيـاد ,ًواليا من والتهزياد بن أبيه كان يف خالفة عيل 

ً فلام صار من والة معاوية صار ينكـر عليـه مـدفوعا ,ً ومل يكن ينكر عليه شيئا,وأنصاره

                                                 
 ).٣٤ −٣١/ ٢(انظر ترمجته يف اإلصابة  )١(
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 ٨٤٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وكان حجر يفعل مثل ذلك مع من توىل الكوفة ملعاوية قبـل ,بعاطفة التحزب والتشيع
زياد قد أطال يف اخلطبة  حيث أن , فقام حجر وحصب زياد وهو خيطب عىل املنرب,زياد

 فمىض زياد يف خطبته فحصبه حجر وحصبه آخـرون معـه ! الصالة:فقام حجر ونادى
 فكتب زياد إىل معاوية يشكو بغي حجر عىل أمـريه يف بيـت ,وأراد أن يقيم اخللق للفتنة

 وقد كلمته عائشة يف أمره حـني , فلمعاوية العذر,ّ وعد ذلك من الفساد يف األرض,اهللا
 وأنـتم معـرش املـسلمني أوىل أن ,ً دعينـي وحجـرا حتـى نلتقـي عنـد اهللا:ال هلـا فق,حج

  .)١(تدعومها حتى يقفا بني يدي اهللا مع صاحبهام العدل األمني املصطفى املكني
 ومل , فإنه مل يقتلهم عـىل الفـور, وأصحابها يف حجر اوأما قضاء معاوية 

 بـل اسـتخار ,)٢(ات الـشيعية كام تزعم بعـض الروايـايطلب منهم الرباءة من عيل 
  . ثم كان حكمه فيهم, واستشار أهل مشورته, فيهمـاهللا 

 حـدثني أيب : قال,واحلجة يف ذلك ما يرويه صالح بن أمحد بن حنبل بإسناد حسن
 حـدثني : قـال− صـدوق − حـدثنا ابـن عيـاش : قـال− ثقـة − حـدثنا أبـو املغـرية :قال

ِ ملا بع: قال− صدوق −رشحبيل بن مسلم  ث بحجر بن عدي بن األدبر وأصحابه مـن ُ
 ومــنهم , فمــنهم املــشري, استــشار النــاس يف قــتلهم,العــراق إىل معاويــة بــن أيب ســفيان

ً فلام صىل الظهر قام يف النـاس خطيبـا فحمـد اهللا وأثنـى , فدخل معاوية منزله,الساكت
 فقـام , أيـن عمـرو بـن األسـود العنـيس: فقام املنادي فنادى, ثم جلس عىل منربه,عليه

 وقولـك يـا , أال إنا بحصن من اهللا حصني مل نـؤمر برتكـه:فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال
 , أال وأنت أعلمنا بـدائهم,أمري املؤمنني يف أهل العراق أال وأنت الراعي ونحن الرعية

                                                 
بتحقيـق حمـب الـدين ) ٢٢٠−٢١٩ص (انظر هذا اخلرب بالتفصيل يف العواصم من القواصم البـن العـريب )١(

 .اخلطيب وختريج حممود اإلستانبويل مع توثيق مركز السنة
 ).٢٧٥ و٢٥٧ −٥/٢٥٦(تاريخ الطربي : انظر)٢(
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 ٨٤٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ¢ £ ¤ ¥ ¡~ � * : وإنام علينا أن نقول,وأقدرنا عىل دوائهم
 .]٢٨٥/البقرة [ & ¦

 ورمـى هبـا مـا بـني , أما عمرو بن األسود فقد تربأ إلينـا مـن دمـائهم:فقال معاوية
 فقـام فحمـد اهللا وأثنـى ? أين أبـو مـسلم اخلـوالين: ثم قام املنادي فنادى.عيني معاوية
  وال, وال عصيناك منذ أطعناك, أما بعد فال واهللا ما أبغضناك منذ أحببناك:عليه ثم قال

 إن أمرتنـا , سـيوفنا عـىل عواتقنـا, وال نكثنا بيعتنـا منـذ بايعنـاك,فارقناك منذ جامعناك
 . ثم جلس, وإن دعوتنا أجبناك وإن سبقناك نظرناك,أطعناك

َ أين عبد اهللا بن خممر الرشعبي:ثم قام املنادي فقال ْ  فقام فحمـد اهللا وأثنـى عليـه ?ِ
 إن تعـاقبهم فقـد ,صابة مـن أهـل العـراق وقولك يا أمـري املـؤمنني يف هـذه العـ:ثم قال
 . وإن تعفو فقد أحسنت,أصبت

 فقام فحمد اهللا وأثنى عليـه ثـم ? أين عبد اهللا بن أسد القرسي:فقام املنادي فنادى
 إن تعاقبهم فقـد جنـوا أنفـسهم , رعيتك وواليتك وأهل طاعتك, يا أمري املؤمنني:قال

ا أمـري املـؤمنني ال تطـع فينـا مـن كـان  يـ, وإن تعفو فـإن العفـو أقـرب للتقـوى,العقوبة
ًغشوما ظلوما بالليل نؤوما ً  يـا أمـري املـؤمنني إن الـدنيا قـد .ً عن عمل اآلخـرة سـؤوما,ً

 واقـرتب منهـا ميعادهـا ثـم , ومالـت هبـا عامدهـا وأحبهـا أصـحاهبا,انخشعت أوتارها
  قتـل: قـال? فكيف صـنع: لرشحبيل− إسامعيل بن عياش : القائل هو− فقلت .جلس

ًبعضا واستحيا بعضا  .)١( وكان فيمن قتل حجر بن عدي بن األدبر,ً
 مل يكن ليقـيض بقتـل حجـر بـن اومما جيدر التذكري به يف هذا املقام أن معاوية 

 ..ً لو أن حجرا اقترص يف معارضته عىل األقوال فقط ومل ينتقـل إىل األفعـالاعدي 
                                                 

 ).٣٣١ − ٣٢٨/ ٢( رواية ابنه صالح انظر الرواية يف مسائل اإلمام أمحد)١(
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 ٨٥٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وخلـع البيعـة ملعاويـة وهـو ,نرب وحصبه وهو عىل امل,ّحيث أنه ألب عىل عامله بالعراق
 فـأوردوه ,ً ولكـن حجـرا زيـن لـه شـيعة الكوفـة هـذه املعارضـة..آنـذاك أمـري املـؤمنني

 حـني ,ا وال ننسى موقف شيعة الكوفة مع احلسني ..حياض املوت بخذالهنم إياه
 . فإنا هللا وآنا إليه راجعون,ًزينوا له اخلروج ثم خذلوه كام خذلوا حجرا من قبله

 :ص عـىل قولـه , يف قضائه هـذا بقتـل حجـر بـن عـدياعتمد معاوية وقد ا
 أو يفـرق مجـاعتكم ,من أتاكم وأمركم مجيع عىل رجل واحـد يريـد أن يـشق عـصاكم{

 .)١(}فاقتلوه
 فمن أراد أن يفرق , وهنات− أي فتن − هنات إنه ستكون{ :صويف رواية عنه 

  .)٢(}ً فارضبوا عنقه بالسيف كائنا من كان,أمر هذه األمة وهي مجيع
 كيـف وقـد , فإن هذا ال مطعن فيه عليه;جرولو سلمنا أن معاوية أخطأ يف قتل ح

 خالد بن الوليد وأسـامة بـن : مها;سبق هذا اخلطأ يف القتل من اثنني من خيار الصحابة
 .بزيد 

 ,ً صبأنا بـدال مـن أسـلمنا: وقوهلم, مع بني جذيمةاأما قصة خالد بن الوليد 
اللهم إين { : بعد ذلكص وقول النبي ..فرواها البخاري من حديث عبد اهللا بن عمر

 .)٣(}أبرأ إليك مما صنع خالد
ُّ احلكمة من تربئه :وقال اخلطايب( :/قال احلافظ ابن حجر   من فعل خالـد صَ

 أن يعـرف أنـه مل يـأذن لـه يف ذلـك خـشية أن ,ًمع كونه مل يعاقبه عىل ذلك لكونه جمتهـدا
 : ثـم قـال). ولينزجـر غـري خالـد بعـد ذلـك عـن مثـل فعلـه,ذنـهيعتقد أحد أنـه كـان بإ

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).١٨٥٢( رواه مسلم برقم )٢(
 . سبق خترجيه)٣(
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 ٨٥١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فـإن إثـم ,والذي يظهر أن التربأ من الفعـل ال يـستلزم إثـم فاعلـه وال إلزامـه الغرامـة(
 .)١()املخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود

 وقتل أسامة له بعد , مع الرجل الذي نطق بالشهادتنياوقصة أسامة بن زيد 
يــا أســامة أقتلتــه بعــد مــا قــال ال إلــه إال { :صحني وقــول النبــي  يف الــصحي,نطقهــا

 . احلديث)٢(}?اهللا
 .وكل ما جرى من أسامة وخالد ناتج عن اجتهاد ال عن هوى وعصبية وظلم

 !!ا طعن يف معاوية /شبهة أن احلسن البرصي 
 وابـن األثـري يف )هــ٥١( ضـمن حـوادث سـنة )٢٣٢/ ٣(ه ذكر الطربي يف تارخي

أربع خصال كن يف معاويـة لـو  «:ً نقال عن احلسن البرصي أنه قال)٤٨٧/ ٣(الكامل 
 :مل تكن فيه إال واحد لكانت موبقة له

 . أخذه األمر من غري مشورة وفيهم بقايا الصحابة ونور الفضيلة)١(
ً استخالفه بعد ابنه سكريا مخريا )٢(  .يلبس احلرير ويرضب الطنابريً
 .)٣(}الولد للفراش وللعاهر احلجر{ :صً ادعاؤه زيادا وقد قال رسول اهللا )٣(
ْ قتله حجرا وأصحاب حجر)٤( ِْ ْ فيا ويال له مـن حجـر,ًِ ِ ْ ويـا ويـال لـه مـن حجـر ,ً ِ ً

ْوأصحاب حجر ِ«.  

                                                 
 ).١٩٤ / ١٣( فتح الباري )١(
 . سبق خترجيه)٢(
 ).١٤٥٧(, ومسلم برقم )٢٠٥٣( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٨٥٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :بهة فهو كالتايلوأما اجلواب عن هذه الش
 : من ناحية السندً:أوال

 وأبـو خمنـف هـذا هـو لـوط بـن حييـى األزدي ,هذه الرواية مدارها عىل أيب خمنـف
 وابــن حجــر كــام يف اللــسان )٣/٤١٩( قــال عنــه الــذهبي كــام يف امليــزان ,الكــويف

ــه( ):٤/٤٩٢( ــو حــاتم وغــريه).أخبــاري تــالف ال يوثــق ب ــه , كــام تركــه أب  وقــال عن
 وقـال ابـن , وقال مرة ليس بيشء,)ليس بثقة( : وقال ابن معني,)ضعيف( :الدارقطني

 .)١( وعده العقييل من الضعفاء).شيعي حمرتق( :عدي
 هـذا بالنـسبة لروايـة ,وعىل ذلك فاخلرب ساقط وال حجة فيه بسبب ضـعف سـنده

  .الطربي
صحة خـرب  إذ كيف نسلم بـ.أما رواية ابن األثري فقد أوردها ابن األثري بغري إسناد

ًمثل هذا يف ذم صـحايب ملجـرد وروده يف كتـاب مل يـذكر فيـه صـاحبه إسـنادا صـحيحا ً, 
ــار  ــسلم مــن األخب ــواب التــي مل ت واملعــروف أن املغــازي والــسري والفــضائل مــن األب

 .الضعيفة واملوضوعة
 أن معاويـة أخـذ األمـر مـن :وقوهلم عىل لسان احلسن البرصي يف ما روي عنه−٥

 .ُ بقايا الصحابة وذوو الفضيلة يعد شبهة خامسةغري مشورة وفيهم
 قـد تنـازل ب ألن احلـسن بـن عـيل ; هـذا االدعـاء باطـل مـن أساسـه:وجواهبا

ً وقد بايعه مجيع الناس ومل نعلم أن أحدا من الصحابة امتنع عـن ,ملعاوية ريض باخلالفة
 , ولست هنا بصدد احلديث عـن صـلح احلـسن مـع معاويـة أو أسـباب ذلـك..مبايعته

                                                 
لة مرويات أيب خمنـف يف وللمزيد من حال هذا الرجل راجع رسا). ١٩ − ١٨ / ٤(انظر الضعفاء للعقييل )١(

ففيها مزيد بيان وتفصيل عن حال هـذا ) ٤٥ − ٤٣ص (تاريخ الطربي للدكتور حييى بن إبراهيم اليحيى 
 .الرجل
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 ٨٥٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

وإنام احلديث ينصب يف رد الشبهة التي أثريت حول معاوية مـن كونـه أخـذ األمـر مـن 
 .غري مشورة

 :وتفصيل ذلك
ذكر ابن سعد يف الطبقات يف القسم املفقـود الـذي حققـه الـدكتور حممـد الـسلمي 

إن احلسن بن عـيل بـن أيب  «: رواية من طريق ميمون بن مهران قال)٣١٧ − ١/٣١٦(
 وبـايعهم عـىل أن , بـايعهم عـىل اإلمـارة,لعراق بعد عـيل عـىل بيعتـنيطالب بايع أهل ا

 . قال املحقق إسناده حسن.» ويرضوا بام ريض به,يدخلوا فيام دخل فيه
ّورواية أخرى أخرجها ابن سعد أيضا وهـي مـن طريـق خالـد بـن مـرضب قـال ُ ً: 

 ? مـا هـو:وا قـال,واهللا ال أبايعكم إال عىل ما أقـول لكـم «:سمعت احلسن بن عيل يقول
 .)١(» وحتاربون من حاربت, تساملون من ساملت:قال

 يف التمهيـد للـصلح فـور اهذا ويستفاد مـن هـاتني الـروايتني ابتـداء احلـسن 
  .صً وذلك حتقيقا منه لنبوة املصطفى ,استخالفه

 رأيـت رســول اهللا : قــالاأخـرج البخـاري يف صــحيحه مـن طريــق أيب بكـرة 
 إىل جنبـه وهـو يقبـل عـىل النـاس مـرة وعليـه أخـرى  عىل املنـرب واحلـسن بـن عـيلص

 ولعــل اهللا أن يــصلح بــه بــني فئتــني عظيمتــني مــن ,إن ابنــي هــذا ســيد{ :ويقــول
 .)٢(}املسلمني

د نـزول احلـسن ملعاويـة وبع( :وقد علق ابن حجر اهليتمي عىل هذا احلديث بقوله
 ثم مل ينازعـه أحـد مـن أنـه اخلليفـة , وسمي ذلك العام عام اجلامعة,اجتمع الناس عليه

 .)٣( )احلق يومئذ

                                                 
 .إسناده صحيح: وقال املحقق). ٢٨٧, ١/٢٨٦(طبقات ابن سعد )١(
 . سبق خترجيه)٢(
 ).٤٩, ٢٢ − ٢١, ١٩ص (تطهري اجلنان : انظر)٣(
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 ٨٥٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بالنخيلـة ا شهدت احلـسن بـن عـيل :وأخرج الطرباين رواية عن الشعبي قال
 إذا كان ذا فقم فتكلم وأخـرب النـاس أنـك قـد : فقال معاوية,احني صالح معاوية 

 :− وهو سفيان بـن عيينـة أحـد رجـال الـسند − وربام قال سفيان ,ت هذا األمر يلسلم
 − فقام فخطب عىل املنرب فحمد اهللا وأثنـى عليـه ,أخرب الناس هبذا األمر الذي تركته يل

 , التقـي− أي األعقـل − أما بعد فإن أكيس الكـيس : ثم قال− وأنا أسمع :قال الشعبي
ًذا األمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقا يل  وإن ه,وإن أمحق احلمق الفجور

ً أو يكون حقا كان المرئ أحق به ,تركته ملعاوية إرادة صالح هذه األمة وحقن دمائهم
  .)١(]١١١/األنبياء[ & ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² *مني ففعلت ذلك 

− مع معاوية وحقنه لدماء املسلمني  وهو الصلح− اوهذا الفعل من احلسن 
 . يف نسخه للقرآن وكموقف أيب بكر يف الردةا كان كعثامن بن عفان ,

وبعد أن تم الـصلح بينـه وبـني احلـسن جـاء معاويـة إىل الكوفـة فاسـتقبله احلـسن 
 وأخذ النـاس ا فدخل معاوية املسجد وبايعه احلسن ,واحلسني عىل رؤوس الناس
ه البيعـة يف مخـس وعـرشين مـن ربيـع األول مـن سـنة واحـد يبايعون معاويـة فتمـت لـ

 . وسمي ذلك العام بعام اجلامعة,وأربعني من اهلجرة
ًأخــرج يعقــوب بــن ســفيان ومــن طريقــه أيــضا البيهقــي يف الــدالئل مــن طريــق 

 , قم يا حسن فكلم الناس: فخطب معاوية ثم قال: وفيها, فذكر قصة الصلح,الزهري
اس إن اهللا هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنـا وإن هلـذا األمـر أهيا الن «:فتشهد ثم قال

 .)٢(»مدة والدنيا دول
                                                 

) ١/٣٢٩(وقد أخرج هذه الرواية كل من ابـن سـعد يف الطبقـات . بإسناد حسن) ٣/٢٦( املعجم الكبري )١(
وابـن ) ٦/٤٤٤(والبيهقـي يف الـدالئل ) ٢/٣٧(وأبـو نعـيم يف احلليـة ) ٣/١٧٥(واحلاكم يف املـستدرك 

 ).٣٨٩ − ١/٣٨٨(عبد الرب يف االستيعاب 
 .ية احلديثوذكر بق) ٤٤٥−٦/٤٤٤(ودالئل النبوة ) ٣/٤١٢(املعرفة والتاريخ )٢(
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 ٨٥٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : يقــول− أي البـرصي − سـمعت احلــسن :أخـرج البخـاري عــن أيب موسـى قــال
 إين : فقال عمرو بـن العـاص,استقبل واهللا احلسن بن عيل معاوية بكتائب أمثال اجلبال

 أي :− وكـان خـري الـرجلني −قال له معاويـة  ف.ألرى كتائب ال تويل حتى تقتل أقراهنا
 مـن ? من يل بنـسائهم? إن قتل هؤالء هؤالء وهؤالء هؤالء من يل بأمور الناس,عمرو

 عبـد اهللا بـن سـمرة − فبعث إليه رجلني من قريش مـن بنـي عبـد شـمس ?يل بضيعتهم
له واطلبا  اذهبا إىل هذا الرجل فاعرضا عليه وقوال : فقال−وعبد اهللا بن عامر بن كريز 

ّ إنا بنو عبـد : فقال هلام احلسن بن عيل. فأتياه فدخال عليه فتكلام وقاال له وطلبا إليه.إليه
 فإنـه يعـرض : قـاال,املطلب قد أصبنا من هذا املال وإن هذه األمة قد عاثـت يف دمائهـا

 فـام , نحـن لـك بـه: قـاال? فمـن يل هبـذا: قـال,عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك
 ولقد سـمعت :− أي البرصي − فقال احلسن ,ًشيئا إال قاال نحن لك به فصاحلهسأهلام 

 واحلسن بن عيل إىل جنبه وهـو يقبـل − عىل املنرب ص رأيت رسول اهللا :أبا بكرة يقول
إن ابني هذا سيد ولعل اهللا أن يـصلح بـه بـني { :−عىل الناس مرة وعليه أخرى ويقول 

  .)١(}فئتني عظيمتني من املسلمني
 :ويف هذه القصة فوائد كثرية أفادها احلافظ يف الفتح منها

ٌ علم من أعالم النبوة−١ َ َ. 
 , فإنه ترك امللك ال لقلـة وال لذلـة وال لعلـة,ب فيها منقبة للحسن بن عيل −٢

 فراعـى أمـر الـدين ومـصلحة , وملا رآه من حقن دماء املـسلمني,بل لرغبته فيام عند اهللا
 .األمة
ً فيها رد عىل اخلوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومـن معـه−٣ ّ, 

 . للطائفتني بأهنم من املسلمنيصبشهادة النبي 
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
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 ٨٥٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

  . وال سيام يف حقن دماء املسلمني, فيها داللة عىل فضيلة اإلصالح بني الناس−٤
 وقوة نظره يف تدبري , فيها دالله عىل رأفة معاوية بالرعية وشفقته عىل املسلمني−٥

 .امللك ونظره يف العواقب
  .ً فيها جواز خلع اخلليفة نفسه إذا رأى يف ذلك صالحا للمسلمني−٦
 ألن احلـسن ومعاويـة ويل كـل , وفيه جواز والية املفضول مع وجود األفضل−٧

 يف احليـاة )هــ٥١ت( وسـعيد بـن زيـد )هــ٥٥ت (يب وقـاص منهام اخلالفة وسعد بن أ
 .)١(ومها بدريان

 انتهت مرحلة من الرصاع وعادت األمة إىل اجلامعـة بعـد أن مـرت ,وهبذا التنازل
بتجارب جديدة قاسية تركت آثارها عميقة يف املخيلة ألجياهلا املتالحقـة حتـى الوقـت 

 .)٢(احلارض
 : الفتنة بني معاوية وعيلالرد عىل فهم البعض السقيم ألحداث

وعندما نسأل بعض علامء أهل السنة عن حرب معاوية لعيل وقـد ( :يقول أحدهم
ّ تلك احلرب الطاحنة التي سببت انقسام املـسلمني إىل سـنة ,بايعه املهاجرون واألنصار

 فـإهنم جييبـون كالعـادة وبكـل سـهولة ,وشيعة وانصدع اإلسالم ومل يلتـئم حتـى اليـوم
 فعـيل اجتهـد وأصـاب فلـه أجـران ,ً عليا ومعاوية صحابيان جليالن اجتهدا أن:قائلني

ّ وليس من حقنا نحن أن نحكم هلم أو علـيهم .أما معاوية اجتهد وأخطأ فله أجر واحد
ــال اهللا تعــاىل ــد ق  É È Ç ÆÊÐ Ï Î Í Ì Ë Ñ Õ Ô Ó Ò * :وق

                                                 
 ). ٧٢−١٣/٧١( فتح الباري )١(
مرويات خالفة معاويـة يف تـاريخ الطـربي :  وللمزيد حول تفاصيل الصلح وخطوات ذلك, راجع كتاب)٢(

مواقف املعارضة يف خالفة يزيد بن معاوية للدكتور : , وكتاب)١٦٧ − ١٢٦ص (للدكتور خالد الغيث 
 .فقد أجاد كل منهام يف طرح املوضوع ومناقشته) ١٢٠ − ١١٠ص (ين حممد بن عبد اهلادي الشيبا
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 ٨٥٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

× Ö & ]بـاهتم وهـي كـام تـرى سفـسطة ال  هكذا ولألسف تكـون إجا,]١٣٤:البقـرة
 اللهـم أبـرأ إليـك مـن خطـل اآلراء وزلـل ,ّ وال يقـر هبـا رشع,يقول هبا عقـل وال ديـن

 كيـف حيكـم ,ّ وأعوذ بـك رب أن حيـرضون, وأعوذ بك من مهزات الشياطني,األهواء
ًالعقل السليم باجتهاد معاوية ويعطيـه أجـرا عـىل حربـه إمـام املـسلمني وقتلـه املـؤمنني 

ــام التــي ال حيــيص عــددها إال اهللاألبر ــه اجلــرائم واآلث ــاء وارتكاب  وقــد اشــتهر عنــد ,ي
ًاملؤرخني بقتله معارضيه وتصفيتهم بطريقته املشهورة وهـو إطعـامهم عـسال مـسموما  ً

ً كيف حيكم هؤالء باجتهاده ويعطوه أجـرا وقـد ,»ًإن هللا جنودا من عسل «:وكان يقول
 املشهور الذي أخرجه كل املحدثني والذي جاء فيـه كان إمام الفئة الباغية ففي احلديث

ً والـسؤال يعـود دائـام .... وقـد قتلـه معاويـة وأصـحابه)ّويح عامر تقتله الفئـة الباغيـة(
 فإمـا أن يكـون عـيل ? تـرى أي الفـريقني عـىل احلـق وأهيـام عـىل الباطـل:ويتكرر ويلـح

 ,ه ظاملني وعـىل غـري احلـقّ وإما أن يكون معاوية وأتباع.وشيعته ظاملني وعىل غري احلق
 ويف كال احلالني فإن عدالة الـصحابة كلهـم مـن , كل يشءصوقد أوضح رسول اهللا 
 ). ال ينسجم مع املنطق السليم,غري استثناء أمر مستحيل

  :فأقول
ً إن معاوية مل يقاتل عليا إال يف أمر عثامن وقد رأى أنه ويل دم عـثامن : لقد قلت−١

ًد إىل النصوص النبوية التي تبني وتظهر أن عثامن يقتل مظلوما  واستن,وهو أحد أقربائه
ويصف اخلارجني عليه باملنافقني إشـارة إىل مـا رواه الرتمـذي وابـن ماجـه عـن عائـشة 

ً إن والك اهللا هذا األمر يوما!يا عثامن{ :ص قال رسول اهللا :قالت َ فـأرادك املنـافقون ,ّ َ
َأن ختلع قميصك الذي قمصك اهللا َ َّ  .)١(} يقول ذلك ثالث مرات. ختلعه فال,ْ

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٨٥٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

لوال حديث سمعته مـن { :وقد شهد كعب بن مرة أمام جيش معاوية بذلك فقال
 مـا قمـت بالقتـال بجانـب معاويـة للقـصاص مـن قتلـة أي− ما قمـت صرسول اهللا 

 هـذا يومئـذ عـىل اهلـدى : فمـر رجـل مقنـع يف ثـوب فقـال,ّ وذكر الفتن فقر هبـا−عثامن
 .)١(} نعم: قال? هذا: فأقبلت عليه بوجهه فقلت,فقمت إليه فإذا هو عثامن بن عفان

يج عــىل هتــ{ :ص قـال رســول اهللا :ًوأيـضا عــن عبــد اهللا بــن شـقيق بــن مــرة قــال
 هـذا وأصـحابه :صاألرض فتن كصيايص البقر فمـر رجـل متقنـع فقـال رسـول اهللا 

 : فقلتص فقمت إليه فكشفت قناعه وأقبلت بوجهه إىل رسول اهللا .يومئذ عىل احلق
 .)٢(} فإذا بعثامن بن عفان: قال, هو هذا: قال?يا رسول اهللا هو هذا

 , وأهنــم عــىل اهلــدى, عــىل ذلــكوقــد رأى معاويــة وأنــصاره أهنــم عــىل احلــق بنــاء
ًوخصوصا عندما نعلم أن املنافقني الثائرين عىل عثامن كانوا يف جيش عـيل فـاعتربوهم 

  .ّعىل ضالل فاستحلوا قتاهلم متأولني
 ال يمكننـا أن نبـايع إال مـن يعـدل علينـا : إضافة إىل أن أنصار معاوية يقولـون−٢

 وعـيل عـاجز عـن ,سكره كـام ظلـم عـثامنً ونحـن إذا بايعنـا عليـا ظلمنـا عـ,وال يظلمنا
ً وليس علينا أن نبايع عاجزا عن العـدل علينـا ويقولـون أيـضا,العدل علينا  إن جـيش :ً

 فـنحن ,عيل فيه قتلة عثامن وهم ظلمة يريـدون االعتـداء علينـا كـام اعتـدوا عـىل عـثامن
ولكنهم بـدأونا ًنقاتلهم دفعا لصياهلم علينا وعىل ذلك فقتاهلم جائز ومل نبدأهم بالقتال 

  .بالقتال
ً تفيـد أن تـرك القتـال كـان خـريا ص وعىل ذلك فالنصوص الثابتة عن النبـي −٣

ًللطائفتني فلم يكن واجبا وال مستحبا ً وأن عليـا مـع أنـه أوىل بـاحلق وأقـرب إليـه مـن ,ً
                                                 

 .  سبق خترجيه)١(
 ).٨٣٣٤) (٤/٤٧٩( رواه احلاكم يف املستدرك )٢(
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 ٨٥٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًمعاوية ولو ترك القتال لكان فيـه خـريا عظـيام وكفـا للـدماء التـي أسـيلت  وهلـذا كـان ,ًً
» ال يباع الـسالح يف الفتنـة «: ينهى عن بيع السالح فيه ويقولا بن حصني عمران

وهذا قول سعد بن أيب وقاص وحممد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيـد وأكثـر مـن 
كــان بقــي مــن الــسابقني األولــني مــن املهــاجرين واألنــصار الــذين اعتزلــوا الفتنــة ومل 

ال يـشرتط قتـال الطائفـة ( : أهـل الـسنةيشاركوا يف القتال لذلك قـال الكثـري مـن أئمـة
 بل أمر إذا اقتتلت طائفتـان أن يـصلح بيـنهام ثـم إن ,ًالباغية فإن اهللا مل يأمر بقتاهلا ابتداء

 فادعاء هذا الطاعن أن معاوية هو الذي )بغت إحدامها عىل األخرى قوتلت التي تبغي
  .أمر بقتال عيل كذب فاضح

ًيا عـصاة وليـسوا جمتهـدين متـأولني فـال يكـون  ولو فرضنا أن الذين قاتلوا عل−٤
k j i  * : يقـولـًذلك قادحا يف إيامهنم واسـتحقاقهم لـدخول اجلنـان فـاهللا 

o n m lp { z y x w v u t s r q 
} |~¥ ¤ £ ¢ ¡ � ¦« ª © ¨ §   ® ¬

² ± ° ¯³¹ ¸ ¶ µ ´  & ]فوصـــــــفهم ,]١٠−٩:احلجـــــــرات 
 فكيـف إذا بغـى بعـضهم ,إخوة رغم قتاهلم وبغي بعضهم عىل بعضباإليامن وجعلهم 

ٌعىل بعض متأوال أنه عىل احلق فهل يمنع أن يكون جمتهدا سواء أخطأ أو أصاب ً  هلذا !?ً
D C B A  * :فأهــل الــسنة يرتمحــون عــىل الفــريقني كــام يقــول اهللا تعــاىل

 R Q P O N M L K J I H G F E
X W V U T S & ]١٠:احلرش[.  

ِ األحاديث الثابتة تبني أن كال الطائفتني دعوهتام واحدة وتسعيان للحق الـذي −٥
 فقد أخرج البخـاري يف صـحيحه أن ,تعتقدان وتربئهام من قصد اهلوى واتباع البطالن
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 ٨٦٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ال تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوامهـا { :ص قال رسول اهللا : قالاأبا هريرة 
 , وهذا احلديث كام تـرى يثبـت أهنـام أصـحاب دعـوة واحـدة وديـن واحـد,)١(}واحدة

متـرق { :ص قـال رسـول اهللا :وأخرج مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلـدري قـال
 .)٢(}مارقة عند فرقة من املسلمني يقتلها أوىل الطائفتني باحلق

 أهنـام : أي,فهذا احلـديث يبـني أن كـال الطـائفتني يطالبـان بـاحلق ويتنازعـان عليـه
 ألنه قاتل هذه الطائفـة وهـي طائفـة ;يقصدان احلق ويطلبانه ويبني أن احلق هو مع عيل

فيه الترصيح بأن الطـائفتني مؤمنـون ( : وقال النووي,اخلوارج التي قاتلها يف النهروان
  .)٣()ال خيرجون بالقتال عن اإليامن وال يفسقون

ً أو يكـون متعمـدا ,ً بالنسبة لبغي معاوية فإما أن يكون فيه متأوال أن احلق معه−٦
ً ويف كال احلالتني فإن معاوية ليس معـصوما مـن الوقـوع يف ذلـك أو غـريه مـن ,يف بغيه
 إن الـذنوب هلـا : ينزهونه مـن الوقـوع يف الـذنوب بـل يقولـون فأهل السنة ال,الذنوب

 وقـد ذكـر ابـن كثـري يف البدايـة ,أسباب ترفعها باالستغفار والتوبة منها أو يف غري ذلك
 :فلـام دخلـت عليـه حـسبت أنـه قـال( :عن املسور بن خمرمة أنه وفـد عـىل معاويـة قـال

 ارفـضنا مـن هـذا : قلـت:قـال ? ما فعل طعنك عىل األئمة يا مسور:سلمت عليه فقال
َ فلم أدع شيئا ً أعيبـه عليـه إال : قال, لتكلمني بذات نفسك: فقال,وأحسن فيام قدمنا له

 فهل لك من ذنوب ختاف أن هتالك إن مل يغفرهـا , ال تربأ من الذنوب: فقال,أخربته به
لـذي  فـام ا: قـال,ً إن يل ذنوبـا إن مل يغفرهـا هلكـت بـسببها, نعـم: قلـت: قـال?اهللا لك

 فوهللا ملا إيل من إصالح الرعايا وإقامة احلـدود ,جيعلك أحق بأن ترجو أنت املغفرة مني
                                                 

 ).٣٦٠٩( رواه البخاري برقم )١(
 . سبق خترجيه)٢(
 ).٧/١٦٨( رشح النووي عىل صحيح مسلم )٣(
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 ٨٦١  بهات طال حوهلا اجلدلش

واإلصالح بني الناس واجلهاد يف سبيل اهللا واألمور العظام التي ال حيـصيها إال اهللا وال 
 وإين لعىل دين يقبل اهللا فيه احلـسنات ويعفـو عـن ,نحصيها أكثر من العيوب والذنوب

َّ عىل ذلك ما كنـت ألخـري بـني اهللا وغـريه إال اخـرتت اهللا عـىل غـريه ممـا  واهللا,السيئات
 فكان املـسور إذا : قال. ففكرت حني قال يل ما قال فعرفت أنه قد خصمني: قال,سواه

  ً? فكيف إذا كان متأوال,)١()ذكره بعد ذلك دعا له بخري
 فإنـه مـن أعظـم الـدالئل أن ,}ويح عامر تقتله الفئـة الباغيـة{ بالنسبة حلديث −٧

َّ لكن معاوية تـأول احلـديث فعنـدما هـز مقتـل عـامر,ّاحلق مع عيل  عمـرو بـن العـاص ,ّ
 ففي احلديث الذي أخرجه أمحد يف املسند عـن أيب بكـر بـن حممـد ,ّوابنه متلكتهام الرهبة

بن يارس دخل عمرو بن حزم عىل عمـرو ّملا قتل عامر { :بن عمرو بن حزم عن أبيه قال
 فقـام عمـرو . تقتلـه الفئـة الباغيـة:صُ قتل عامر وقد قال رسول اهللا :بن العاص فقال

ِّبن عاص فزعا يرجع حتى دخل عىل معاوية فقـال لـه معاويـة ُ  قتـل : قـال? مـا شـأنك:ً
لـه  تقت: يقولص قال عمرو سمعت رسول اهللا ? قتل معاوية فامذا: فقال معاوية.عامر

ــة ــة الباغي ــة,الفئ ــه معاوي ــاه: فقــال ل َ دحــضت يف بولــك أو نحــن قتلن ــه عــيل ?ْ ــام قتل ٌ إن
 فخــرج النــاس ,)٢(} ســيوفنا: جــاءوا بــه حتــى ألقــوه بــني رماحنــا أو قــال,وأصــحابه
 والـذي جعـل معاويـة يـأول , فـأرجع الثقـة جليـشه,ً إنام قتل عامرا من جـاء بـه:يقولون

مل يكن يتصور أن قتلة عثامن أهل حق يف ضوء األحاديث التي احلديث هذا التأويل أنه 
 فـال شـك أن الفئـة الباغيـة هـي , وأن قتلته هـم الظـاملون,ًتثبت أن عثامن يقتل مظلوما

ً ولكن احلق الذي يقال أن هذه التأويالت باطلة قطعا وأن احلق مع ,ّالتي يف جيش عيل
 ,هنم أرادوا احلق ولكنهم مل يـصيبوه أل; ولكن فئة معاوية معذورون يف اجتهادهم,ّعيل

                                                 
 ).٨/١٣٤( البداية والنهاية )١(
 ).١٧٨١٣(سند أمحد برقم  م)٢(
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 ٨٦٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ألنـه ;وهذا هو الذي جعل عمرو بن العـاص يقـرتح رفـع املـصاحف إليقـاف احلـرب
  .كان يف قلبه يشء من هذا احلديث

ً وإذا أرص صاحبنا عـىل جعـل معاويـة ظاملـا فـسيجيبه الناصـبة بـأن عليـا ظـامل −٨ ً َّ
هـو الـذي بـدأهم بالقتـال وسـفك  و, ألنه قاتـل املـسلمني ال لـيشء بـل إلمارتـه;ًأيضا

 فلــن يــستطيع هــذا , ثــم تراجــع وصــالح معاويــة,الــدماء دون فائــدة جتنــى للمــسلمني
ّ ولـو احـتج بحـديث عـامر فـسريد عليـه بـأن اهللا مل ,الطاعن وشيعته اإلجابة عـىل ذلـك

ًيشرتط البدء يف قتال الطائفة الباغية إال إذا ابتدأت هي بالقتـال ولكـن عليـا هـو الـذي 
ً وقـد رضبـت صـفحا عـن حجـج اخلـوارج ?هم بالقتال فام هو جواب هذا الطاعنبدأ

 املهـم أن نعلـم أن كـل حجـة يـأيت هبـا هـذا الطـاعن عـىل ,واملعتزلة التي تقـدح يف عـيل
 ولكـن أهـل الـسنة يرتضـون عـن ,معاوية سيقابل بمثلها من جانب الطوائف األخرى

 ويـردون عـىل مجيـع امـع عـيل  إن احلـق :الطائفتني وال يفسقون أحدمها ويقولـون
 ألن مـذهبهم مـستقيم بخـالف مـذهب ;حجج الطوائف التي تقدح يف عيل أو معاويـة

  .غريهم واحلمد هللا
 من املسلم عند كل من اطلع عىل مذهب اإلمامية يعلم أهنـم يكفـرون معاويـة −٩

فكـل  , ولكن الثابت أن احلسن بن عيل وهو من األئمة املعصومني عنـدهم,ًلقتاله عليا
 واحلـسن قـد صـالح معاويـة وبايعـه عـىل اخلالفـة فهـل صـالح ,ما يصدر عنه فهو حق

ّ كافرا وسلم لـه باخلالفـة)املعصوم(احلسن   أم أصـلح بـني فئتـني مـسلمتني كـام قـال !?ً
 أرجو مـن ,)١(} ولعل اهللا يصلح به بني فئتني من املسلمني,ابني هذا سيد{ :صالنبي 

  !?هذا الطاعن اإلجابة

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٨٦٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أما ادعاؤه أن معاوية ارتكـب جـرائم ال حتـىص وقـد اشـتهر عنـد املـؤرخني −١٠
ًبقتلــه معارضــيه وتــصفيتهم بطريقتــه املــشهورة وهــو إطعــامهم عــسال مــسموما وكــان  ً

الكذب مـا ال خيفـى عـىل  فهذا القول فيه من اجلهل و!!»ًإن هللا جنودا من عسل «:يقول
 وأنا أريد من هذا الطاعن إرشادنا إىل هؤالء املـؤرخني حتـى يتـسنى لنـا التثبـت ,عاقل

  .ًمن هذا االدعاء املكشوف وإال فالكالم سهل جدا
 الغريــب أن يعــرتض صــاحبنا عــىل أيب بكــر قتالــه ملــانعي الزكــاة مــع أن ذلــك ١١

 ,اله ملعاوية والذي اختلـف فيـه مـع الـصحابةّ بينام تراه يقف مع عيل يف قت,باتفاق األمة
 ولعل السبب هو إنـصافه ,ومل يأت بنتائجه املرجوة وتسبب بقتل األلوف من املسلمني

  !املزعوم وعقالنيته املذؤومة
 أستطيع اإلجابة عىل سؤال صاحبنا هذا الذي يتكرر ويلح بالقول أن فريـق −١٢

 ولكنـه طالـب للحـق ومل , داع إىل باطـل وأمـا معاويـة فلـيس بظـامل وال,ّعيل عىل احلـق
ُيصبه وهو مأجور عىل اجتهاده فليس أحدمها ظامل أو فاسق  والوقع بالـذنب ال يقـدح ,ْ

ّ ويف كل األحوال فإن عدالة الصحابة كلهم من غري اسـتثناء أمـر مـسلم ,بعدالة املذنب
لطبع مـع  وينسجم مـع املنطـق الـسليم ولكنـه ال ينـسجم بـا,بالكتاب والسنة واإلمجاع

  !املنطق السقيم الذي يتمتع به هذا الطاعن
ًوأخريا إذا مل يقتنع صاحبنا بذلك فسأضطر لكي أستقي مـن مـصادر اإلماميـة مـا 

 فقــد ذكــر الكلينــي يف ,ًيثبــت أن عليــا ومعاويــة عــىل حــق ومــأجورين عــىل اجتهادمهــا
ن حممـد  الذي يمثل أصول وفروع مذهب االثني عـرشية عـ)الروضة من الكايف(كتابه

اخـتالف بنـي العبـاس مـن املحتـوم  «: يقـول× سـمعت أبـا عبـد اهللا :بن حييى قـال
 ينادي منـاد : قال? وكيف النداء: قلت,والنداء من املحتوم وخروج القائم من املحتوم

 وينـادي منـاد يف آخـر : وقـال,ً أال إن عليا وشيعته هـم الفـائزون:من السامء أول النهار
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 ٨٦٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(»وشيعته هم الفائزون أال إن معاوية :النهار
 ولكـن ,وهذا عيل بن أيب طالب يقرر أن معاوية وشـيعته هـم أهـل إسـالم وإيـامن

القضية اجتهادية كل يرى نفسه عىل احلـق يف مـسألة عـثامن فيـذكر الـرشيف الـريض يف 
وكـان بـدء أمرنـا أن التقينـا والقـوم مـن أهـل  «: عن عيل أنه قـال)هنج البالغة(كتابكم 
 وال , ودعوتنــا يف اإلســالم واحــدة,اهر أن ربنــا واحــد ونبينــا واحــد والظــ,الــشام

 األمــر واحــد إال مــا ,نــستزيدهم يف اإليــامن بــاهللا والتــصديق برســوله وال يــستزيدوننا
 .)٢(»اختلفنا فيه من دم عثامن ونحن منه براء
 :ادعاء البعض أن معاوية سم احلسن

ًكيف يريدونه صحابيا عادال وقد د( :يقول أحدهم ّس السم للحسن بن عيل سيد ً
 ).ّشباب أهل اجلنة وقتله

ّكيف حيكمون باجتهاده وقـد دس الـسم للحـسن بـن عـيل سـيد شـباب ( :ويقول
  !).ً هذا أيضا من اجتهاده فقد اجتهد وأخطأ: ولعلهم يقولون,أهل اجلنة فقتله

  : هذا االدعاء باطل وذلك ألسباب وهي:فأقول
 وإن كان عند صاحبنا نقل ثابت عـن عـدل ,عليه أنه مل يثبت وال دليل صحيح −أ

  .ًفلريشدنا إليه ال أن يتهم صحابيا دون أن يأيت ببينة عىل ادعائه
 وكـل فرقـة , كان النـاس يف تلـك املرحلـة يف حالـة فتنـة تتـصارعهم األهـواء−ب

 وإذا نقـل لنـا ذلـك فيجـب أال نقبلـه إال إذا نقـل بعـدل ثقـة ,تنسب لألخرى ما يـذمها
  .ضابط

                                                 
 ).٨/٣١٠( الكايف )١(
 . سبق)٢(
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 ٨٦٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أن أباهـا : وقيـل, هي زوجتـه:ّ لقد نقل أن الذي سم احلسن غري معاوية فقيل−ج
 وهـذا , ابنـه يزيـد: وقيـل, معاويـة: وقيـل,األشعث بن قـيس هـو الـذي أمرهـا بـذلك

 ,ّالتضارب بالذي سم احلسن يضعف هـذه النقـول ألنـه ينقـصها النقـل الثابـت بـذلك
  . مع أنه أبعد هؤالء عن هذه التهمة مل يعجبه من هؤالء إال الصحايب معاوية,وصاحبنا
 حجة صـاحبنا هـذه تستـسيغها العقـول يف حالـة رفـض احلـسن الـصلح مـع −ث

ّ ولكن احلق أن احلسن صالح معاوية وسـلم لـه باخلالفـة ,معاوية ومقاتلته عىل اخلالفة ّ
 إن حجــة هــذا : وهلــذه األســباب أقــول!?ّ فعــىل أي يشء يــسم معاويــة احلــسن,وبايعــه

  ! خاوية عىل عروشهاالطاعن هذه
  !!:يّرد آخر عىل زعمهم أنه سم احلسن بن عيل 

 وصـىل عليـه سـعيد بـن العـاص ,)هــ٥١( سـنة اكانت وفاة احلسن بن عـيل 
  .)١()هـ٥٤ − ٤٩( وايل املدينة من قبل معاوية من سنة ا

 بالــسم خــرب صــحيح أو روايــة ذات اومل يــرد يف خــرب وفــاة احلــسن بــن عــيل 
  .أسانيد صحيحة

 −:ويف ما ييل أقوال أهل العلم يف هذه املسألة
 : قلنا, عىل احلسن من سمه− أي معاوية − دس :فإن قيل( :/ قال ابن العريب −

 −:هذا حمال من وجهني
ّ أنه ما كان ليتقي من احلسن بأسا وقد سلم األمر:أحدمها ً. 
 أحـد مـن  فكيـف حتملونـه بغـري بينـة عـىل, أنه أمـر مغيـب ال يعلمـه إال اهللا:الثاين

 ويف حـال فتنـة , بني أيدي قوم ذوي أهواء, مل نثق فيه بنقل ناقل, يف زمن متباعد,خلقه
                                                 

 ).٣٤٤ − ١/٣٤١(حتقيق حممد بن صامل ) القسم املفقود(طبقات ابن سعد : انظر)١(
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 ٨٦٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وال , فـال يقبـل منهـا إال الـصايف, ينسب كـل واحـد إىل صـاحبه مـا ال ينبغـي,وعصبية
 .)١()يسمع فيها إال من العدل الصميم

ا ذكـره بعـض  فهـذا ممـ, إن معاويـة سـم احلـسن:وأما قوله( :/ قال ابن تيمية −
 وهذا مما ال يمكن , وال نقل جيزم به, أو إقرار معترب, ومل يثبت ذلك ببينة رشعية,الناس

 .)٢() فالقول به قول بال علم,العلم به
 .)٣() هذا يشء ال يصح فمن الذي اطلع عليه:قلت( :/ قال الذهبي −
 وروى بعـضهم أن يزيـد بـن معاويـة بعـث إىل جعـدة بنـت( :/ قال ابن كثـري −

ّاألشعث أن سمي احلسن وأنا أتزوجك بعده  فلـام مـات احلـسن بعثـت إليـه , ففعلـت,ُ
 , وعنـدي أن هـذا لـيس بـصحيح? إنا واهللا مل نرضك للحسن أفنرضاك ألنفـسنا:فقال

 .)٤()وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق األوىل واألحرى
جعدة بنت وما نقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجته ( : قال ابن خلدون−

 .)٥() وحاشا ملعاوية من ذلك, فهو من أحاديث الشيعة,األشعث
 أثـر أهـل الكتـاب يف :وقد علق الدكتور مجيل املرصي عىل هـذه القـضية يف كتابـه

ثم حدث افتعال ( : بقوله)٤٨٢ص (الفتن واحلروب األهلية يف القرن األول اهلجري 
ً افتعال هذه القضية مل يكن شـائعا  ويبدو أن..قضية سم احلسن من قبل معاوية أو يزيد

  .ً أو حتى عتابا من احلسني ملعاوية,ً ألننا ال نلمس هلا أثرا يف قضية قيام احلسني;آنذاك

                                                 
 ).٢٢١ − ٢٢٠ص ( العواصم )١(
 ).٤/٤٦٩( منهاج السنة )٢(
 ).٤٠:ص) (عهد معاوية( تاريخ اإلسالم )٣(
 ).٨/٤٣( البداية والنهاية )٤(
 ).٢/٦٤٩( تاريخ ابن خلدون )٥(
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 ٨٦٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وكـل فرقـة , ثم إن الناس يف تلك املرحلة يف حالة فتنة تتـصارعهم األهـواء:قلت
بلـه إال إذا نقـل  وإذا نقل لنا خرب كهذا فإنه جيـب علينـا أال نق,تنسب لألخرى ما يذمها

 وقد حاول البعض مـن اإلخبـاريني والـرواة أن يوجـدوا عالقـة ..عن عدل ثقة ضابط
 .بني البيعة ليزيد وبني وفاة احلسن بالسم

َثــم إن الــذي نقــل لنــا عــن حادثــة ســم احلــسن بــن عــيل  ِ  روايــات متــضاربة اُ
باهـا  إن أ: وبعـضها يقـول, إن الذي دس الـسم لـه هـي زوجتـه: بعضها يقول,ضعيفة

 بـأن أوعـز إىل ا وبعـضها يـتهم معاويـة ,األشعث بن قيس هو الذي أمرها بـذلك
 وهذا التضارب يف حادثة كهـذه يـضعف .. وبعضها يتهم ابنه يزيد,بعض خدمه فسمه

 وهــؤالء مل يعجــبهم مــن هــؤالء إال , ألنــه يعزوهــا النقــل الثابــت بــذلك;هــذه النقــول
 .. مع أنه أبعد هؤالء عنها,ة يلصقون به التهماالصحايب اجلليل معاوية 

 − قــصة دس الــسم مــن قبــل معاويــة للحــسن − إن هــذه احلادثــة :ًوقلــت أيــضا
 رفض الصلح ا وهي كون احلسن بن عيل ;تستسيغها العقول يف حالة واحدة فقط

 صــالح معاويــة ا ولكــن الــذي حــدث أن احلــسن ,مــع معاويــة وأرص عــىل القتــال
 عـىل سـم ا فعـىل أي يشء يقـدم معاويـة ,يهـاوسلم له باخلالفة طواعية وبايعـه عل

 !?احلسن
ــول أو  ــة عــىل ضــعف تلــك االهتامــات وعــدم اســتنادها إىل معق وإن مــن الدالل

 حيـث زعمـوا أن يزيـد , ما ذكر حول عالقة جعدة بنت قيس بمعاوية ويزيد,حمسوس
 فلـام , ففعلـت,ًبن معاوية أرسل إىل جعدة بنت قيس أن سمي حـسنا فـإين سـأتزوجك

 إنـا واهللا مل نرضـك لـه أفنرضـاك : فقال,حلسن بعثت جعدة إىل يزيد تسأله الوفاءمات ا
  .ألنفسنا
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 ٨٦٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 −:ولعل الناقد ملتن هذه الرواية يتجىل له عدة أمور
 أو ولده يزيد هبذه السذاجة ليأمرا امرأة احلـسن هبـذا األمـر ا هل معاوية −١
هو موقف معاويـة أو ولـده  وما , الذي فيه وضع حد حلياة احلسن بن عيل غيلة,اخلطري

 !?أمام املسلمني لو أن جعدة كشفت أمرمها
 هــل جعــدة بنــت األشــعث بــن قــيس بحاجــة إىل رشف أو مــال حتــى تــسارع −٢

 أليست جعدة ابنة أمري قبيلة كنـدة , وبالتايل تكون زوجة له,لتنفيذ هذه الرغبة من يزيد
ًيل أفضل النـاس رشفـا  ثم أليس زوجها وهو احلسن بن ع,كافة وهو األشعث بن قيس

 وأبـوه عـيل بـن ,ً وكفى بـه فخـراص إن أمه فاطمة وجده الرسول ,ورفعة بال منازعة
ً إذا ما هو اليشء الـذي ,أيب طالب أحد العرشة املبرشين باجلنة ورابع اخللفاء الراشدين
 !?تسعى إليه جعدة وستحصل عليه حتى تنفذ هذا العمل اخلطري

 ,»لقـد سـقيت الـسم مـرتني «:تفيد أن احلسن قـال لقد وردت الروايات التي −٣
 هل بإمكان احلسن أن يفلت ,»ًسقيت السم مرارا «: ويف رواية,ويف رواية ثالث مرات

 نعـم إن عنايـة اهللا وقدرتـه !?ًمن السم مرارا إذا كان مدبر العملية هـو معاويـة أو يزيـد
ة األوىل وال داعـي  ولكن كان باسـتطاعة معاويـة أن يركـز الـسم يف املـر,فوق كل يشء

 !!هلذا التسامح مع احلسن املرة تلو املرة
 يريد أن يصفي الـساحة مـن املعارضـني حتـى يـتمكن ا وإذا كان معاوية −٤

 ولن , فإنه سيضطر إىل تصفية الكثري من أبناء الصحابة,من مبايعة يزيد بدون معارضة
 .تقترص التصفية عىل احلسن فقط

ً فإن احلسن كان كارها للنزاع ,عاوية يف بيعة يزيد وإن بقاء احلسن من صالح م−٥
 وبالتـايل يكـون لـه األثـر األكـرب يف موافقـة , فربام ضمن معاوية رضاه,وفرقة املسلمني

 .بقية أبناء الصحابة
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 ٨٦٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 قبل أن يكون معاويـة هـو ,ا ثم إن هناك الكثري من أعداء احلسن بن عيل −٦
 احلــسن صــفعة قويـة عنــدما تنــازل عــن  فهنــاك الــسبئية الــذين وجـه هلــم,املـتهم األول

 وهناك اخلوارج الـذين قـاتلهم أبـوه عـيل ,ًاخلالفة ملعاوية وجعل حدا لرصاع املسلمني
 فـربام أرادوا االنتقـام مـن , يف النهروان وهم الذين طعنوه يف فخذهابن أيب طالب 

 .)١(قتالهم يف النهروان وغريها
 دالئـل اإلمامـة :سـتم يف كتابـهويكفي أن نخربكم أن أحد مـؤرخيهم وهـو ابـن ر

 وادعى أنه سم احلسن سبعني مرة فلـم يفعـل ,ا قد بالغ يف اهتام معاوية )٦١ص (
ً ثم ساق خربا طـويال ضـمنه مـا بذلـه معاويـة جلعـدة مـن األمـوال والـضياع ,فيه السم ً

 . وغري ذلك من األمور الباطلة,لتسم احلسن
  :مناقشة اجلانب الطبي يف روايات السم

 ,ب وابنه يزيد من هتمـة سـم احلـسن بـن عـيل اا تبينت براءة معاوية بعدم
 فإنـه ممـا يناسـب املقـام مناقـشة , وما رسدنـاه مـن حتلـيالت,فيام سبق من أقوال العلامء

 .)٢( بالسمااجلانب الطبي يف املرويات التي حتدثت عن وفاة احلسن 
 :وفيام ييل النصوص اخلاصة باجلانب الطبي يف هذه املسألة

 ثــم خــرج ,ً دخــل كنيفــا لــها أن احلــسن , أخــرج ابــن ســعد بإســناده−١
 وإين , قلبتهـا بعـود كـان معـي,واهللا لقد لفظت الساعة طائفة مـن كبـدي قبـل..»:فقال

                                                 
أثر التشيع عىل الروايات التارخيية يف القرن األول اهلجـري للـدكتور حممـد نـور :  وملزيد فائدة راجع كتاب)١(

 يف قـضية سـم التقف عىل الكم اهلائل من الروايات املكذوبـة عـىل معاويـة ) ٣٦٨ − ٣٦٧ص (ويل 
ص (ة يزيد بن معاوية للدكتور حممد بن عبد اهلادي الشيباين مواقف املعارضة يف خالف: وكتاب.. احلسن
١٢٥ −١٢٠.( 

ويمكنك مراجعة هذه املرويات الضعيفة يف طبقات ابن سـعد القـسم املفقـود بتحقيـق الـدكتور حممـد بـن )٢(
 ).٣٣٩ − ١/٣٣٤(صامل 
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 ٨٧٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(»ًسقيت السم مرارا فلم أسق مثل هذا
إين قـد سـقيت الـسم غـري  «: قـالا أن احلـسن , أخرج ابن سـعد بإسـناده−٢
 .)٢(» إين ألضع كبدي,ذه وإين مل أسق مثل ه,مرة

 كـل ,ًكان احلسن بـن عـيل سـقي الـسم مـرارا «: قال, أخرج ابن سعد بإسناده−٣
 .)٣(» فإنه كان خيتلف كبده, حتى كان املرة األخرية التي مات فيها,ذلك يفلت منه

 كـامل .د. وبعرض النصوص املتعلقـة باجلانـب الطبـي يف هـذه املـسألة عـىل أ;هذا
 , كلية الصيدلة جامعة امللك سـعود بالريـاض,ستاذ علم األدويةالدين حسني الطاهر أ

 مـن أي نـزف دمـوي − ا أي احلـسن بـن عـيل −مل يـشتك املـريض ( :أجاب بقوله
 مما يرجح عدم إعطائه أي مادة كيميائية أو سـم ذات قـدرة عـىل إحـداث تثبـيط ,سائل

ي إىل النـزف  فمـن املعـروف أن بعـض الكيميائيـات والـسموم تـؤد,لعوامل ختثر الدم
 وذلك لقدرهتا عىل تثبيط التصنيع الكبدي لبعض العوامل املساعدة عىل ختثر ;الدموي

 ولذلك فإن تعاطي هذه املواد سـيؤدي إىل ; أو ملضادات تأثرياهتا يف عملية التخثر,الدم
ظهور نزف دمـوي يف منـاطق متعـددة مـن أعـضاء اجلـسم مثـل العـني واألنـف والفـم 

 املعـوي − وعند حدوث النزف الدموي يف اجلهاز املعـدي −ملعوي  ا−واجلهاز املعدي 
ً منفردا أو خملوطا مع الرباز, خيرج الدم بشكل نزف دبري سائل−  وال يظهر يف شـكل ,ً

 ولذلك ,»قطع من الكبد « أو يف شكل,مجادات أو قطع دموية صلبة كانت أو إسفنجية
أو السموم ذات القدرة عىل إحداث  ,يستبعد إعطاء ذلك املريض أحد املواد الكيميائية

 ).نزف دموي
                                                 

 ).١/٣٣٦(طبقات ابن سعد )١(
 ).١/٣٣٨(املصدر السابق )٢(
 ).١/٣٣٩(املصدر السابق )٣(
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 ٨٧١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,وعن طبيعة قطع الدم املتجمدة التي أشـارت الروايـات إىل أهنـا قطـع مـن الكبـد
هنـاك بعـض أنـواع رسطانـات أو أورام اجلهـاز ( : كامل الدين حسني الطاهر.د.يقول أ

ملخاطيـة التـي  أو بعض الـرسطانات ا, الثابتة أو املتنقلة عرب األمعاء− املعوي −املعدي 
 − وبطانـات اجلهـاز املعـدي , املخلـوط مـع اخلاليـا,تؤدي إىل النزف الدموي املتجمـد

 ولـذلك فـإين ,»قطع مـن الكبـد كـام يف الروايـات « وقد خترج بشكل مجادات−املعوي 
 .)١() أو أورام األمعاء,ًأرجح أن ذلك املريض قد يكون مصابا بأحد رسطانات

 فهـذه شـهادة لـه وكرامـة يف حقـه كـام قـال , بالـسماوإن ثبت مـوت احلـسن 
 ).٤٢/ ٤(بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة 

  :مقال آخر يف شبهة اهتام معاوية بدس السم للحسن وقتله
ولكن هذه الشبهة مل تأت مـن فـراغ خاصـة أن هنـاك روايـة يتمـسك هبـا املبتدعـة 

عىل معاوية بـأن تكـون اخلالفـة تتحدث عن معاهدة الصلح والتي اشرتط فيها احلسن 
 لذا فإنه ملا بدأ يفكر يف البيعـة ليزيـد مل جيـد , فكان أمام معاوية هذه العقبة..له من بعده

 !!! ليتخلص من الرشط,من أن يدس السم إليه
 ثم اخلروج بحكم صحيح كان البـد مـن ,وملعرفة أبعاد هذه القضية وهذه الشبهة

 . التي اقتضاها ذلك الصلحمعرفة كيفية الصلح وما هي الرشوط
 كـام جـاء ,ً معارضا خلروج أبيه لقتال أهل اجلمـل وأهـل الـشاماكان احلسن 

 وابـن عـساكر يف ,)١٠٠−١٥/٩٩(ذلك بإسناد حسن عند ابـن أيب شـيبة يف املـصنف 
 ثم ملا رأى تلك املعارك التي الشك أهنا تركـت يف )..٤٥٧−٤٢/٤٥٦(تاريخ دمشق 

ًنفــسه جرحــا بليغــا  بعــد أن رأى حتــول املــسلمني مــن فــاحتني وجماهــدين إىل  خاصــة,ً
                                                 

 ).٣٩٧ − ٣٩٥ص (مرويات خالفة معاوية يف تاريخ الطربي للدكتور خالد الغيث :  راجع كتاب)١(
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 ٨٧٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ورأى كيــف ســقط ..مجاعــات متنــاحرة شــاهرين الرمــاح يف وجــوه بعــضهم الــبعض
 ثـم إنـه .. بسبب تلك احلروب التي ال ختـدم إال أعـداء اإلسـالم,اآلالف من املسلمني

الف  التي سـاعدت عـىل تـأجيج وتوسـيع اخلـ,بالتأكيد قد أحس بتلك األصابع اخلفية
 .بني املسلمني

 اجتمع أنصار عيل واختاروا احلسن خليفة هلـم مـن بعـد ,ابعد استشهاد عيل 
 وبــايعهم عــىل أن , بــايعهم عــىل اإلمــرة: وبــايع احلــسن أهــل العــراق عــىل بيعتــني,أبيــه

  .)١( ويرضوا بام ريض به,يدخلوا فيام يدخل فيه
إين واهللا ما أحـب أن أيل مـن احلقوا بطينتكم و «:وبعد أن أخذ البيعة منهم قال هلم

 .)٢(» ما يزيد عىل ذرة خردل هيراق منهم حمجم دمصإمرة أمة حممد 
ّ ووقــع يف حــسهم أن ,هنــا ارتــاب أهــل العــراق مــن رشط احلــسن عنــدما بــايعهم

 ملحاولـة اغتيـال مـن قبـل أحـد ا وقد تعرض احلـسن ,احلسن ليس بصاحب قتال
ً مـرض منهـا احلـسن طـويال وكـادت أن ,اخلوارج حيـنام طعنـه يف وركـه طعنـة خطـرية

 .)٣(تودي بحياته
 . فراسل معاوية يف الصلح,ًوهذا الترصف جعل احلسن يزداد بغضا ألهل الكوفة

 هنـا استـشار احلـسن عبـد اهللا بـن ,ويف املقابل راسل معاوية احلسن ووافق عىل الصلح
  .)٤(جعفر بن أيب طالب يف هذا الترصف فأيده

 أشـار إليهـا الـدكتور خالـد الغيـث يف ,لح بمراحل عدةهذا وقد مرت قضية الص
                                                 

 .بإسناد حسن) ٥/٢٥٧(طبقات ابن سعد الطبقة اخلامسة : انظر)١(
 .بإسناد صحيح) ٥/٢٥٧(طبقات ابن سعد الطبقة اخلامسة : انظر)٢(
 .بإسناد حسن) ٣/٦١(املعجم الكبري للطرباين : انظر)٣(
 .بسند صحيح) ٢٦٩(طبقات ابن سعد, الطبقة اخلامسة )٤(
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 ٨٧٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــاريخ الطــربي  ــة يف ت ــة معاوي ــات خالف ــيم مروي ــه الق ــذا )١٣٥ − ١٢٦ص (كتاب  وه
 :خمترصها

 للحسن بأن يصلح اهللا به بني فئتـني عظيمتـني ص دعوة الرسول :املرحلة األوىل
قـدام عـىل  إىل اإلا فتلـك الـدعوة املباركـة هـي التـي دفعـت احلـسن ,من املسلمني

 .الصلح بكل ثقة وتصميم
 ,ً الرشط الذي وضعه احلسن أساسا لقبوله مبايعة أهـل العـراق لـه:املرحلة الثانية

 .بأن يساملوا من يسامل وحياربوا من حيارب
 كام , عىل يد اخلوارجا حماولة االغتيال التي تعرض هلا احلسن :املرحلة الثالثة

 . بسند حسن)١/٣٢٣(ذكر ذلك ابن سعد يف الطبقات 
 عىل اخلروج لقتال أهل الشام مـن غـري رغبـة ا إجبار احلسن :املرحلة الرابعة

ومل يكـن يف نيـة ( : بقولـه)٨/١٤( يف البدايـة / وهذا األمر أشار إليـه ابـن كثـري ,منه
ً فــاجتمعوا اجتامعــا عظــيام مل يــسمع , ولكــن غلبــوه عــىل رأيــه,ًاحلــسن أن يقاتــل أحــدا ً

 ).بمثله
 بعـد أن , مـن الـشام وتوجهـه إىل العـراقا خـروج معاويـة :سةاملرحلة اخلامـ

 .وصل إليه خرب خروج احلسن من الكوفة
 ووقــوع الــصلح بيــنهام , تبــادل الرســل بــني احلــسن ومعاويــة:املرحلــة الــسادسة

 .رضوان اهللا عليهام
 حيث أنه بعد أن نجحت ,ا املحاولة الثانية الغتيال احلسن : املرحلة السابعة

 رشع احلسن يف هتيئة نفوس أتباعه عـىل تقبـل الـصلح ,بني احلسن ومعاويةاملفاوضات 
 وبينام هـو خيطـب إذ هجـم عليـه بعـض معـسكره حمـاولني ,ً فقام فيهم خطيبا,الذي تم
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 ٨٧٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١( ولكن اهللا أنجاه منهم,قتله
 تنــازل احلــسن بــن عــيل عــن اخلالفــة وتــسليمه األمــر إىل معاويــة :املرحلــة الثامنــة

  .)٢(م أمجعنيرضوان اهللا عليه
 ا يف معـرض اإلشـادة بجمـع عـثامن بـن عفـان /قال أبو سـلمة التبـوذكي 

  .)٣( وكان يف مجعه القرآن كأيب بكر يف الردة:القرآن
 يف حقنـه ا وكذلك كان احلسن رضوان اهللا عليه يف صلحه مع معاويـة :قلت

 . كعثامن يف مجعه القرآن وكأيب بكر يف الردة,لدماء املسلمني
هـذا يـدل عـىل أن معاويـة كـان هـو ( :ً بطـال معلقـا عـىل روايـة البخـاريقال ابـن

 , وحثـه عـىل رفـع الـسيف, وأنه عرض عىل احلسن املال ورغبه فيه,الراغب يف الصلح
 .)٤( ) من سيادته يف اإلصالح بهصوذكره ما موعده جده 

 بــسند )٣٣١ − ١/٣٣٠(وهنــاك روايــة أخــرى أخرجهــا ابــن ســعد يف الطبقــات 
 وهـي مـن , وتعد مكملـة هلـا, ال تقل أمهية عن رواية البخاري يف الصلحصحيح وهي

 فلام تـويف عـيل بعـث , إن معاوية كان يعلم أن احلسن أكره للفتنة:طريق عمرو بن دينار
ً وأعطـاه معاويـة عهـدا إن حـدث بـه حـدث ,ًإىل احلسن فأصـلح الـذي بينـه وبينـه رسا

ُواحلسن حي ليسمينه  َُّ ِّ َ  , ولـيجعلن هـذا األمـر إليـه,−فة مـن بعـده  أي يرشحه للخال−َ
 واهللا إين جلـالس عنـد احلـسن إذ أخـذت ألقـوم : قـال ابـن جعفـر,فلام وثق منه احلـسن

                                                 
 ).٢١٧ − ٢١٦ص (انظر هذا اخلرب يف األخبار الطوال للدينوري )١(
بـسند حـسن وفـضائل الـصحابة لإلمـام أمحـد ) ٣/٢٦( انظر خـرب هـذه املرحلـة عنـد الطـرباين يف الكبـري )٢(

 .بسند صحيح) ٢/٧٦٩(
 ).٣٢٢(السنة للخالل )٣(
 ).١٣/٦٩(لباري فتح ا: انظر)٤(
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 ٨٧٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ُ اقعد يا هناه :فجذب بثويب وقال  إين قد رأيت : قال, فجلست, اجلس− أي يا رجل −َ
ىل املدينـة  قـد رأيـت أن أعمـد إ: قـال? مـا هـو: قلت: قال,ًرأيا وأحب أن تتابعني عليه

 وسـقت فيهـا الـدماء , فقـد طالـت الفتنـة,فأنزهلا وأخيل بني معاوية وبني هذا احلـديث
 فقـال ابـن ,− يعني الثغور − وعطلت الفروج , وقطعت السبل,وقطعت فيها األرحام

 ادع يل : فقـال احلـسن, جـزاك اهللا عـن أمـة حممـد فأنـا معـك عـىل هـذا احلـديث:جعفر
ً يا أخي أين قد رأيت رأيا وإين أحـب أن تتـابعني :أتاه فقال فبعث إىل احلسني ف,احلسني
 أعيـذك بـاهللا : قـال احلـسني, فقص عليه الذي قال البن جعفر: قال? ما هو: قال,عليه

ً واهللا مــا أردت أمــرا قــط إال : قــال احلــسن,ًأن تكــذب عليــا يف قــربه وتــصدق معاويــة
 ,أطينه عليك حتى أقيض أمـري واهللا لقد مهمت أن أقذفك يف بيت ف,خالفتني إىل غريه

 وأمرنـا ألمـرك , وأنـت خليفتـه, أنت أكرب ولـد عـيل: فلام رأى احلسني غضبه قال:قال
 .فافعل ما بدا لك

 فقـد ,واحلقيقة أن الرغبة يف الصلح كانت موجودة لدى الطرفني احلسن ومعاوية
 ثــم جــاء , وخطــط لــه منــذ اللحظــات األوىل ملبايعتــه, إىل الــصلحاســعى احلــسن 

ً فكان عمل كل واحد مـنهام مكمـال لآلخـر رضـوان اهللا ,معاوية فأكمل ما بدأه احلسن
 .عليهم أمجعني

 وبالتــدقيق يف الروايــات التــي تــنص عــىل طلــب , ومــن خــالل النــصني الــسابقني
 فكيـف يتنـازل عـن ; نجد أهنا تتناىف مع قـوة وكـرم احلـسن,احلسن اخلالفة بعد معاوية
 يتطلـب ,ً ثـم يوافـق عـىل أن يكـون تابعـا, وابتغاء مرضـاة اهللاًاخلالفة حقنا لدماء األمة

 !?أسباب الدنيا وترشأب عنقه للخالفة مرة أخرى
 إن النـاس : قلـت للحـسن بـن عـيل:والدليل عىل هذا ما ذكره جبري بـن نفـري قـال

 كانـت مجـاجم العـرب بيـدي يـساملون مـن سـاملت : فقـال,يزعمون أنك تريد اخلالفـة
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 ٨٧٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١( ثم أبتزها بأتياس أهل احلجاز, فرتكتها ابتغاء وجه اهللا,وحياربون من حاربت
ويف اعتقادي أن هذه القصة عبـارة عـن إشـاعة سـارت بـني النـاس وبالـذات بـني 

 مل ,ً ثم إنه من املالحظ أن أحدا مـن أبنـاء الـصحابة أو الـصحابة أنفـسهم,أتباع احلسن
ام تـذكر الروايـات عـن واليـة  فلو كان األمـر كـ,ًيذكروا خالل بيعة يزيد شيئا من ذلك

ً ولكن مل نسمع شيئا مـن , أنا أحق باخلالفة: وقال, حجةا الختذها احلسني ,العهد
 .ذلك عىل اإلطالق

 ما قرره األستاذ حممد ضيف اهللا بطاينة يف مقال له منـشور ,ومما يؤيد هذا االعتقاد
وربام أن هـذه ( : حيث قال,ه١٤٠٩ سنة )٨٤ − ٨٣(يف جملة اجلامعة اإلسالمية العدد 

 أرادت , أطلقـت يف ظـروف متـأخرة− قضية والية عهد احلسن بعد معاوية −اإلشاعة 
 , واهتام معاوية باخلروج عىل الشورى يف استخالفه ولـده يزيـد,التعريض بالبيعة ليزيد

 .وهي قضية جرت يف فرتة تالية من الصلح بني احلسن ومعاوية
 :الفة من الشورى إىل ملكية قيرصيةّادعاء البعض عىل معاوية أنه حول اخل

ًكيف ينزهونه وقد أخذ البيعة من األمة بالقوة والقهر لنفسه أوال ثم البنه ( :بقوله ّ
 ).ّالفاسق يزيد من بعده وبدل نظام الشورى بامللكية القيرصية

وبعد عيل استوىل معاوية عىل اخلالفة فأبدهلا قيرصية ملكية يتـداوهلا بنـو ( :ويقول
ّ ومل يكن هنـاك خليفـة إال بـنص الـسابق عـن ,ًن بعدهم بنو العباس أبا عن جدأمية وم

 فلم تكن هناك بيعة صحيحة يف التاريخ ,ّالالحق أو بقوة السيف والسالح واالستيالء
ــاتورك الــذي قــىض عــىل اخلالفــة  اإلســالمي مــن عهــد اخللفــاء وحتــى عهــد كــامل أت

 ).باإلسالمية إال ألمري املؤمنني عيل بن أيب طال

                                                 
 .بسند جيد) ٢٥٨ص (وطبقات ابن سعد, الطبقة اخلامسة ) ٣/٤٩( البالذري يف أنساب األرشاف )١(
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 ٨٧٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

كيف حيكمون باجتهاده وقد أخذ البيعة من األمة بـالقوة والقهـر لنفـسه ( :ويقول
 ).ّثم البنه يزيد من بعده وحول نظام الشورى إىل امللكية القيرصية

  :فأقول
 وإنام سلمت له من قبل احلسن بن عـيل , مل يأخذ معاوية اخلالفة بالقوة والقهر−١

 ولعـل اهللا ,ابنـي هـذا سـيد{ :صًداقا لقوله وذلك بعدما تم الصلح بينهام وذلك مص
 .}أن يصلح به بني فئتني من املسلمني

اسـتقبل واهللا احلـسن { :فقد أخرج البخاري يف صحيحه أن احلسن البـرصي قـال
ّ إين ألرى كتائب ال تـويل :و بن العاص فقال عمر,ّبن عيل معاوية بكتائب أمثال اجلبال ُ

ُحتى تقتل أقرهنا َ إن قتـل هـؤالء , وكان واهللا خري الرجلني أي عمـرو: فقال له معاوية,ْ
 فبعـث , مـن يل بـضيعتهم, من يل بنـسائهم,ّ من يل بأمور الناس, وهؤالء هؤالء,هؤالء

 بن عامر بن ُ من بني عبد شمس عبد الرمحن بن سمرة وعبد اهللا,إليه رجلني من قريش
ُ فأتيـاه فـدخال . واطلبـا إليـه, فاعرضا عليه وقوال له, اذهبا إىل هذا الرجل: فقال,ُكريز َ
َّ إنا بنو عبد املطلب قد أصبنا مـن :ّ فقال احلسن بن عيل,َّ فتكلام وقاال له فطلبا إليه,عليه

 ,ا وكـذا فإنـه يعـرض عليـك كـذ: قـاال.َّ وإن هذه األمة قـد عاثـت يف دمائهـا,هذا املال
ُويطلب إليك ويسألك  :ً فام سأهلام شـيئا إال قـاال, نحن لك به: قاال? فمن يل هبذا: قال,ُ

 رأيـت رسـول اهللا : ولقـد سـمعت أبـا بكـرة يقـول: فقال احلسن. فصاحله,نحن لك به
َّ وهـو يقبـل عـىل النـاس مـرة وعليـه أخـرى,ّ واحلسن بن عيل إىل جنبه, عىل املنربص ّ ُ, 

ِ ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني,ٌ هذا سيدَّ إن ابني:ويقول ُ ّ{)١(. 
 فعـزم عـىل , أما بالنسبة ملبايعة ابنه يزيد فقد حرص معاوية عىل موافقة النـاس−٢

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
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 ٨٧٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فشاور كبار الـصحابة وسـادات القـوم ووالة األمـصار ,أخذ البيعة لوالية العهد ليزيد
 باملوافقــة عــىل بيعــة يزيــد وبايعــه الكثــري مــن  وجاءتــه الوفــود,فجــاءت املوافقــة مــنهم

 بايعـه سـتون مـن ,خالفتـه صـحيحة( :الصحابة حتى قال احلافظ عبد الغنـي املقـديس
  .)١() منهم ابن عمرصأصحاب رسول اهللا 

وقد ثبت يف صحيح البخاري أن ابن عمر بايع يزيد وعندما قامت عليه الفتنة من 
ّملا خلـع أهـل املدينـة { : فعن نافع قال, عىل يزيدّاملدينة مجع أهله وحذرهم من اخلروج

ُ ينـصب : يقـولصَّ إين سمعت النبـي : فقال, مجع ابن عمر حشمه وولده,ابن معاوية
 وإين ال ,َّ وإنا قـد بايعنـا هـذا الرجـل عـىل بيـع اهللا ورسـوله.لكل غادر لواء يوم القيامة

ُأعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل عىل بيع اهللا ورسوله  ُثم ينـصب لـه القتـالً ُ  وإين ال ,َ
ُأعلم أحدا منكم خلعه َ َ َ  .)٢(} إال كانت الفيصل بيني وبينه, وال تابع يف هذا األمر,ً

 وال يقدح ذلك يف البيعة إذ ال بد من ,وقد خالف ابن الزبري واحلسني هذه املوافقة
 ولـو ,يعـة يزيـد ومن هنا نعلم أن معاوية حرص عىل موافقة األمة عـىل ب,خمالف لذلك

ْأراد معاوية االستبداد وأخذ البيعة ليزيد بالقوة والقهر كام يدعي هذا الطـاعن الكتفـى 
 وهذا ما مل يفعلـه معاويـة بـل قـد خـالف مـن ,ً وفرضها عىل الناس فرضا,ببيعة واحدة

  .خالف ومل يتخذ معاوية سبيل القوة الرغامهم عىل البيعة
ُ حتى يبعد اخلالف وجيمع ,خذ البيعة ليزيد ولعل السبب الذي دفع معاوية أل−٣

 وكثـرة املطـالبني باخلالفـة فـرأى أنـه ,ِّالكلمة يف هذه املرحلة املتوترة التي تعيشها األمة
  .ًبتوليته ليزيد صالح لألمة وقطعا لدابر الفتنة باتفاق أهل احلل والعقد عليه

                                                 
 ).٧٠ص( قيد الرشيد من أخبار يزيد البن خلدون )١(
 ).٧١١١( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٨٧٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً مل يبتدع معاوية نظاما جديدا للخالفة بتوريث ابنه ي−٤  فقـد سـبقه إىل ذلـك ,زيـدً
أبو بكر عندما عهـد بـاألمر لعمـر بـن اخلطـاب وقـد عمـد عمـر إىل نفـس األمـر فعهـد 

 أما إذا احـتج املحـتج بـأن االسـتخالف يف عهـد ,بالوالية وحرصها بستة من الصحابة
ًالشيخني مل يكن لألبناء أي ملكا وراثيا فأقول له  إن أول من فعل ذلك هو عيل عنـدما :ً

 عن سـليم بـن )أصول الكايف(الفة من بعده البنه احلسن فقد ذكر الكليني يف عهد باخل
ــه احلــسن ×شــهدت وصــية أمــري املــؤمنني ( :قــيس قــال  × حــني أوىص إىل ابن

ًوأشهد عىل وصيته احلـسني وحممـدا   ومجيـع ولـده ورؤسـاء إ − ابـن احلنفيـة:أي–ُ
  .)١(..)شيعته وأهل بيته ثم دفع إليه الكتاب والسالح

 ويـدعون أن الواليـة جيـب أن ,إلمامية يعارضـون يف األصـل مبـدأ الـشورى ا−٥
 وصـاحبنا نفـسه عـارض خالفـة أيب بكـر , بـنص رصيـحصينص عليهـا رسـول اهللا 

 ويعـرتض , فلامذا يتباكا هنا عىل نظام الشورى الذي يعارضه هـو نفـسه,وعمر وعثامن
 !يقبلها صـاحبنا الطـاعنعىل معاوية بوالية العهد البنه يزيد فهل لو جعلها شـورى سـ

  !أم أن األمر عندهم سيان
 فلامذا هـذه اإلثـارة ,اجلواب أهنم لن يقبلوها ولو كانت شورى من مجيع املسلمني
 وأغـرب مـا يف األمـر ,املمجوجة والورع املكذوب من هذا الطاعن عىل مبدأ الـشورى
 درى أن أعظـم  ومـا!اعرتاض الطاعن أن يورث معاوية ابنه يزيد وراثة قيرصية ملكيـة

اعتقاد لإلمامية هو اعتقاد اإلماميـة وراثيـة قيـرصية ملكيـة يف ولـد عـيل بـن أيب طالـب 
  !?باستخالف األب لالبن وهكذا فهل هي حالل هلم حرام عىل غريهم

أما ادعاءه أنه مل تكن هناك بيعة صحيحة يف التاريخ اإلسـالمي مـن عهـد  :ًوأخريا

                                                 
 ).١/٢٩٧( الكايف )١(
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 ٨٨٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 الـذي قـىض عـىل اخلالفـة اإلسـالمية إال ألمـري !!)(اخللفاء وحتى عهد كامل أتـاتورك 
  :املؤمنني عيل بن أيب طالب

ً هذا الكالم ال يقوله إال من هو أقل الناس فهـام وأكثـرهم جهـال وأعامهـم :فأقول ً
 عىل أي يشء استندت عىل قولك السقيم هذا ومـا هـي رشوط البيعـة : فأقول له,ًبرصا

 عـيل بـن أيب طالـب : قلت,اع الناس عىل البيعة إذا ادعيت أنه ال بد من إمج?الصحيحة
أبعد اخللفاء الثالثة عن اإلمجاع فقد خالفه أضعاف من خالف الثالثة وقامت احلروب 

  . وتويف قبل توحيد املسلمني عىل البيعة,بينه وبني معارضيه
 , هــذا مــن أكــرب الكــذب: قلــت, إن خالفــة الثالثــة كانــت بــالقوة:أمــا إذا قلــت
 إن اخلالفـة كانـت شـورى حتـى اسـتبدهلا : بذلك وأنت بنفـسك قلـتوالتاريخ يشهد

معاوية بالقيرصية ولو قال معارضو عيل بأنه أراد اخلالفة بالقوة لكانت حجتهم أقـوى 
 وإن ,ً فإن عليا قاتل عىل خالفته حتى سقطت دماء اآلالف مـن املـسلمني,من حجتك

 فهذا كذب : فأقولصسول ادعيت أن خالفة عيل صحيحة ألهنا ثابتة بالنص من الر
ً فكل األدلة التي سقتها ال تفيد النص عىل عيل ولو كـان ذلـك صـحيحا ملـا بـايع ,ًأيضا

عيل اخللفاء الثالثة إضـافة إىل أن النـصوص التـي تبـني أن اخلليفـة هـو أبـو بكـر أقـوى 
 فكـل حجـج هـذا الطـاعن ظـاهرة الـبطالن ,ًصحة وأظهر دليال عىل نصية اخلالفـة لـه

 يقـر ,ً والغريب حقا أن صاحبنا الذي ينفـي وجـود خالفـة صـحيحة إال لعـيل,والعوار
 حتــى عهــد أتــاتورك الــذي قــىض عــىل اخلالفــة : فيقــول,بــاحلق مــن حيــث ال يــدري

  . فسبحان اهللا كيف جيري احلق عىل ألسنتهم يف حق معاوية!?اإلسالمية
 :رد آخر عىل شبهة توليته يزيد من بعده

 وتنـشئته التنـشئة ,بداية يف سبيل إعداد ولده يزيـد جهده من الاعمل معاوية 
 , فـسمح ملطلقتـه ميـسون بنـت بحـدل الكلبيـة, ليشب عليهـا عنـدما يكـرب,الصحيحة
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 ٨٨١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مـن أن ,)١( ومنهـا رزق بابنـه يزيـد, وكانـت مـن نـسب حـسيب,وكانت من األعـراب
  أن يشب يزيـدا فأحب معاوية , وحيد أبيه/ وكان ,تتوىل تربيته يف فرتة طفولته

 ويـتحىل ,عىل حيـاة الـشدة والفـصاحة فأحلقـه بأهـل أمـه ليرتبـى عـىل فنـون الفروسـية
  .ً إذ كان البدو أشد تعلقا هبذه التقاليد,بشامئل النخوة والشهامة والكرم واملروءة

ً وذلك لكـي يكتـسب قـدرا مـن ,كام أجرب معاوية ولده يزيد عىل اإلقامة يف البادية
  . العرب يف ذلك الوقت كام هو حال,الفصاحة يف اللغة

 ونحـن نعلـم أن , نـشأ وتربـى حتـت إرشاف والـده,وعندما رجع يزيد من الباديـة
ــة  ــن رواة احلــديثامعاوي ــان م ــذه ,)٢( ك ــده ه ــك عــن وال ــد ذل ــد بع ــروى يزي  ف

ًمــن يــرد اهللا بــه خــريا يفقــه يف { : مثــل حــديث.األحاديــث وبعــض أخبــار أهــل العلــم
 , وروى عنـه ابنـه خالـد وعبـد امللـك بـن مـروان, وحديث آخر يف الوضوء,)٣(}الدين

 .)٤( وهي الطبقة العليا,وقد عده أبوزرعة الدمشقي يف الطبقة التي تيل الصحابة
َوقد اختار معاوية دغفل بن حنظلة السدويس الشيباين  ْ ً مؤدبا لولـده )٥()هـ٦٥ت(َ

ً وكذلك عارفا بآداب , وخاصة نسب قريش,مة بأنساب العرب وكان دغفل عال,يزيد
 .اللغة العربية

 .. أما عن فكرة والية العهد..هذا خمترص لسرية يزيد بن معاوية قبل توليه اخلالفة
 ففكـر معاويـة يف هـذا األمـر , يفكر فيمن يكون اخلليفة من بعـدهافقد بدأ معاوية 

  .ة مرة أخرىورأى أنه إن مل يستخلف ومات ترجع الفتن
                                                 

 ).٤٠١ − ٣٩٧ص (− تراجم النساء − تاريخ دمشق البن عساكر:  انظر ترمجتها يف)١(
 ).١٠/٢٠٧( هتذيب التهذيب البن حجر )٢(
 ).١٠٣٧(, ومسلم برقم )٧١( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٢٢٧−٨/٢٢٦( البداية والنهاية البن كثري )٤(
 ).٣/٢١٠(هتذيب التهذيب البن حجر : انظر ترمجته يف)٥(
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 ٨٨٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فاقرتحوا أن يكون اخلليفـة مـن , باستشارة أهل الشام يف األمرافقام معاوية 
 وأرسـل , فجاءت املوافقة مـن مـرص وبـاقي الـبالد, فرشح ابنه يزيد,بعده من بني أمية

 وابـن عمـر وعبـد ,إىل املدينة يستشريها وإذ به جيد املعارضـة مـن احلـسني وابـن الـزبري
 قد بايعا فيام بعد ب إال أن ابن عمر وابن عباس ,)١( وابن عباس,الرمحن بن أيب بكر

 .ًطوعا ليزيد
  . ال عىل يزيد بعينه,وكان اعرتاض هؤالء النفر حول تطبيق الفكرة نفسها

ــاب  ــرأ كت ــاس وق ــة يف الن ــة فحــج معاوي ــت ســنة واحــد ومخــسني هجري ــم كان ث
 ,لقد علمتم سـرييت فـيكم :االستخالف ليزيد عىل الناس فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال

 ويزيد ابن أمـري املـؤمنني , وصفحي عنكم وحلمي ملا يكون منكم,وصلتي ألرحامكم
 وإنـام أردت أن تقـدموه باسـم اخلالفـة ,ًأخوكم وابن عمكم وأحسن الناس لكـم رأيـا

 وجتيبـون وتقـسمون ال يـدخل علـيكم يف يشء ,وتكونوا أنتم الذين تنزعون وتؤمرون
 .)٢(من ذلك

 حيــث , وأن البيعــة قــد متــت, معاويــة أن معارضــة هــؤالء ليــست هلــا أثــرواعتــرب
  .)٣(أمجعت األمة عىل هذه البيعة

 فهنـاك سـبب ,وكانت لتولية معاوية ابنه يزيد والية العهد من بعده أسباب كثـرية
 خاصة بعد الفتن التـي تالحقـت يتلـوا بعـضها , وهو احلفاظ عىل وحدة األمة;سيايس

                                                 
ــاريخ اإلســالم للــذهبي :  انظــر)١( , وســري أعــالم النــبالء )١٥٢−١٤٧ص (−الراشــدين  عهــد اخللفــاء −ت

 ).٢١٣ص(وتاريخ خليفة ) ٥/٣٠٣(والطربي ) ٣/١٨٦(
 ).٢/٥١٢(, والكامل يف التاريخ )٢٢٨−٢٢٦ص(العواصم من القواصم :  راجع)٢(
وقـد ذكـر كيفيـة انعقـاد البيعـة ورشوطهـا ) ١٥١−٤/١٤٩(الفصل يف امللل والنحـل البـن حـزم :  راجع)٣(

 .ً دقيقاًفعرضها عرضا
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 ٨٨٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 خاصـة والقيـادات ,صعوبة أن يلتقـي املـسلمون عـىل خليفـة واحـد وكان من ال,ًبعضا
ًاملتكافئة يف اإلمكانيات قد ترضب بعضها بعضا فتقع الفتن واملالحم بني املسلمني مرة 

 . وال يعلم مدى ذلك إال اهللا تعاىل,ثانية
 وهو قوة العصبية القبلية خاصة يف بالد الشام الذين كانوا ;وهناك سبب اجتامعي

 ولـيس أدل عـىل ذلـك مـن مبـايعتهم ليزيـد بواليـة ,عة ملعاوية وحمبة لبني أميـةأشد طا
 .العهد من بعد أبيه دون أن يتخلف منهم أحد
 وليس معاويـة بـذلك الرجـل الـذي جيهـل ,وهناك أسباب شخصية يف يزيد نفسه

 ثـم هـو الـذي , وهو ابـن سـاللة اإلمـارة والزعامـة يف مكـة,صفات الرجال ومكانتهم
ــ ــا القــادة واألمــراء قــىض أربع ني ســنة مــن عمــره وهــو يــسوس النــاس ويعــرف مزاي
 وقـد تـوفرت يف يزيـد بعـض الـصفات , ويعرف لكـل واحـد مـنهم فـضيلته,والعقالء

 وكـل هـذه املزايـا ,احلسنة من الكرم واملروءة والشجاعة واإلقدام والقدرة عىل القيـادة
  ..جعلت معاوية ينظر ليزيد نظرة إعجاب وإكبار وتقدير

ً ولده يزيد يوما حينام أنس منه احلرص عىل العدل وتأسـيا اوقد سأل معاوية  ً
 فقد كـان يـسأله عـن الكيفيـة التـي سيـسري هبـا يف األمـة بعـد توليـه ,باخللفاء الراشدين

ــة ــه,اخلالف ــد بقول ــه يزي ــريد علي ــن ( : ف ــر ب ــيهم عمــل عم ــامال ف ــة ع ــا أب ــت واهللا ي ًكن ِ
 .)١()اخلطاب

أن املـؤرخني واملفكــرين املـسلمني قـد وقفــوا حيـال هــذه وجتـدر اإلشـارة هنــا إىل 
 وكانـت حجـة الفريـق املعـارض , ومنهم املؤيد, ففيهم املعارض,الفكرة مواقف شتى

                                                 
ملزيــد مــن التفــصيل واألســباب التــي أدت . بــسند حــسن) ١/٣٧٥( ابــن أيب عاصــم يف اآلحــاد واملثــاين )١(

حممـد بـن : مواقف املعارضة يف خالفة يزيد بن معاوية لألسـتاذ: بمعاوية ألخذ البيعة ليزيد, راجع كتاب
 .ع وأفادفقد أجاد الباحث يف طرح املوضو). ١٣٦ −١٢٦ص (عبد اهلادي الشيباين 
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 ٨٨٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًتعتمد عىل ما أوردته بعض الروايات التارخيية من أن يزيد بن معاويـة كـان شـابا الهيـا  ً
 .)١( إلخ… والكالب ,د وتربية الفهود والقرو,ً مغرما بالصيد ورشب اخلمر,ًعابثا

ولكننا نرى أن مثل هذه األوصاف ال متثـل الواقـع احلقيقـي ملـا كانـت عليـه حيـاة 
 فإضافة إىل ما سبق أن أوردناه عن اجلهود التي بذهلا معاويـة يف تنـشئة ,يزيد بن معاوية
 . نجد رواية يف مصادرنا التارخيية قد تساعدنا يف دحض مثل تلك اآلراء,وتأديب يزيد

 دخـل − املعروف بابن احلنفيـة −أن حممد بن عيل بن أيب طالب (وي البالذري فري
 فقـال لـه ,ًيوما عىل يزيد بن معاوية بدمشق ليودعه بعد أن قىض عنده فرتة مـن الوقـت

َ إن كنـت رأيـت منـي خلقـا تنكـره نزعـت عنـه, يـا أبـا القاسـم:ً وكان له مكرما,يزيد َ ً ُ ُ, 
ّواهللا لـو رأيـت منكـرا مـا وسـعني إال أن أهنـاك عنـه : فقال?ُوأتيت الذي تشري به عيل ً, 

 وما , ملا أخذ اهللا عىل أهل العلم عن أن يبينوه للناس وال يكتموه,وأخربك باحلق هللا فيه
ًرأيت منك إال خريا ّ()٢(. 

كام أنه شهد له بحسن السرية والسلوك حينام أراده بعض أهـل املدينـة عـىل خلعـه 
 كان داعية البـن الـزبري −أن عبد اهللا بن مطيع (ن كثري  فريوي اب,واخلروج معهم ضده

 مشى من املدينة هو وأصـحابه إىل حممـد ابـن احلنفيـة فـأرادوه عـىل خلـع يزيـد فـأبى −
 , إن يزيد يرشب اخلمر ويرتك الصالة ويتعدى حكـم الكتـاب: فقال ابن مطيع,عليهم

ًأيتـه مواظبـا عـىل  قـد حـرضته وأقمـت عنـده فر, ما رأيت منه مـا تـذكرون:فقال حممد

                                                 
) ١/١٦٣(وكتــاب اإلمامــة والــسياسة املنحــول البــن قتيبــة ) ١٢٧ص( نــسب قــريش ملــصعب الــزبريي )١(

ومـروج الـذهب للمـسعودي ) ٥/١٧(وكتاب الفتـوح البـن أعـثم الكـويف ) ٢/٢٢٠(وتاريخ اليعقويب 
يـال بنـت صورة يزيد بـن معاويـة يف الروايـات األدبيـة فر: وانظر حول هذه االفرتاءات كتاب). ٣/٧٧(

 ).١٢٢−٨٦ص(عبد اهللا 
 ).٥/١٧( أنساب األرشاف للبالذري )٢(
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 ٨٨٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًالصالة متحريا للخري يسأل عن الفقه مالزما للسنة  ,ً ذلك كان منـه تـصنعا لـك: قالوا,ً
 ثـم أفـأطلعكم عـىل مـا ?ّ ومـا الـذي خـاف منـي أو رجـا حتـى يظهـر إيل اخلـشوع:قال

 وإن مل يكـن , فلئن كان أطلعكم عـىل ذلـك فـإنكم لـرشكاؤه,تذكرون من رشب اخلمر
 , إنه عندنا حلق وإن مل نكـن رأينـاه: قالوا, أن تشهدوا بام مل تعلمواأطلعكم فام حيل لكم

 .)١() إلخ.. ولست من أمركم يف يشء, أبى اهللا ذلك عىل أهل الشهادة:فقال هلم
 كــام يف أنــساب األرشاف , بالفــضيلة وبايعــهاوقــد شــهد لــه ابــن عبــاس 

 . بسند حسن)٢٩٠ − ٤/٢٨٩(
 مـن أمثـال عبـد اهللا بـن ,خصيات اإلسـالميةكام أن جمرد موافقة عدد من كبار الش

 عـىل مـصاحبة جـيش يزيـد يف سـريه ,الزبري وعبد اهللا بن عباس وأبو أيوب األنـصاري
 وتتـوفر فيـه كثـري , فيها خري دليل عىل أن يزيد كان يتميز باالستقامة,نحو القسطنطينية

 .من مهامت ويتمتع بالكفاءة واملقدرة لتأدية ما يوكل إليه ,من الصفات احلميدة
أن عمري بن األسود العنيس حدثـه أنـه أتـى {أخرج البخاري عن خالد بن معدان 

 : قال عمـري,عبادة بن الصامت وهو نازل يف ساحة محص وهو يف بناء له ومعه أم حرام
 أول جيش من أمتي يغـزون البحـر قـد : يقولصفحدثتنا أم حرام أهنا سمعت النبي 

 ثـم قـال النبـي . أنت فيهم: قال? رسول اهللا أنا فيهم يا: قلت: فقالت أم حرام,أوجبوا
 : أنـا فـيهم قـال: فقلـت, أول جيش مـن أمتـي يغـزون مدينـة قيـرص مغفـور هلـم:ص
 .)٢(}ال

 :وأخرج البخـاري عـن حممـود بـن الربيـع يف قـصة عتبـان بـن مالـك قـال حممـود
                                                 

َّ, وحـسن حممـد )٢٧٤ص (−هــ ٨٠−٦١ حـوادث سـنة −وتـاريخ اإلسـالم ) ٨/٢٣٣( البداية والنهايـة )١(
 ). ٣٨٤ص(معاوية مواقف املعارضة من خالفة يزيد بن : الشيباين إسناده, انظر

 ).٢٩٢٤( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٨٨٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

زوتـه التـي  يف غصًفحدثتها قوما فيهم أبـو أيـوب األنـصاري صـاحب رسـول اهللا {
 .)١(} ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم,تويف فيها

  .زو أرض الروم حيث كان يف أول جيش يغ/ويف هذا احلديث منقبة ليزيد 
 حول مـسألة −ولنستمع إىل وجهة النظر التي أبداها األستاذ حمب الدين اخلطيب 

إن كـان ( : فهـو يقـول, وهي جديرة باألخذ هبا للرد عـىل مـا سـبق−والية العهد ليزيد 
 فهذا ما مل يبلغه ,مقياس األهلية لذلك أن يبلغ مبلغ أيب بكر وعمر يف جمموع سجايامها

 وإن طمعنـا باملـستحيل وقـدرنا إمكـان , وال عمـر بـن عبـد العزيـز,سـالميف تاريخ اإل
 فلـن تتـاح لـه بيئـة كالبيئـة التـي أتاحهـا اهللا أليب بكـر ,ظهور أيب بكر آخـر وعمـر آخـر

ــة,وعمــر ــام بحرمــة الــرشيعة, االســتقامة يف الــسرية, وإن كــان مقيــاس األهلي  , والقي
 , واجلهــاد يف عــدوهم, مــصاحلهم والنظــر يف, والعــدل يف النــاس,والعمــل بأحكامهــا

ّ فإن يزيد يوم متحـص أخبـاره, والرفق بأفرادهم ومجاعاهتم,وتوسيع اآلفاق لدعوهتم ُ, 
 يتبني من ذلك أنه مل يكن دون كثـريين ,ويقف الناس عىل حقيقة حاله كام كان يف حياته

 .)٢() وأجزل الثناء عليهم,ممن تغنى التاريخ بمحامدهم
 معاوية نفسه ما يدل عىل أن دافعه يف اختاذ مثل هذه اخلطوة ً ونجد أيضا يف كلامت

اللهـم إن كنـت إنـام  «: فقد ورد عىل لسانه قوله,هو النفع للصالح العام وليس اخلاص
ّ وإن كانـت إنـام محلنـي حـب , فبلغه مـا أملـت وأعنـه,عهدت ليزيد ملا رأيت من فضله

 .)٣(» قبل أن يبلغ ذلك فاقبضه,ً وأنه ليس ملا صنعت به أهال,الوالد لولده

                                                 
 ).١١٨٦(يح البخاري برقم  صح)١(
 ). ٢٢١ص(العواصم من القواصم البن العريب )٢(
وخطــط الــشام ملحمــد كــرد عــيل ) ١٦٩ص (− عهــد معاويــة بــن أيب ســفيان − تــاريخ اإلســالم للــذهبي )٣(

)١/١٣٧.( 
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 ٨٨٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 − وهي والية العهـد مـن بعـده البنـه يزيـد −ويتبني من خالل دراسة هذه الفكرة 
 إذ أنـه باختيـاره البنـه يزيـد ,ً كـان حمقـا فـيام ذهـب إليـهبأن معاوية بن أيب سـفيان 
 , وحفـظ هلـا اسـتقرارها, قـد ضـمن لألمـة اإلسـالمية وحـدهتا,لوالية العهد من بعده

 .ية رصاعات عىل مثل هذا املنصبوجنبها حدوث أ
ً يف ابنـه صـالحا لواليـة خالفـة اإلسـالم مـن بعـده ا وقد رأى معاويـة :قلت

 .)١(ًوهو أعلم الناس بخفاياه ولو مل يكن عنده مرضيا ملا اختاره
ًوالغريب يف األمر أن أكثر من رمى معاوية وعابه يف تولية يزيـد وأنـه ورثـه توريثـا  ّ

  .تقاد لغريههم من يعتقد هبذا االع
 ;نعم إنا نستطيع أن نقول بأن يزيد بن معاوية هو أول من عهد إليـه أبـوه باخلالفـة

 −: سلك إحدى األمور الثالث اآلتيةاولكن لنتصور أن معاوية 
 . مثلام فعل حفيده معاوية بن يزيد, ترك الناس بدون خليفة من بعده−١
ًئبـا ثـم خيتـاروا مـن هـؤالء  نادى يف كل مرص من األمصار بأن يرشحوا هلـم نا−٢

 .املرشحني خليفة
 . وبايعه الناس كام فعل,جعل يزيد هو املرشح−٣

 −:ولنأخذ األمر األول
 وتركه ومل يرشـح ,كيف ستكون حالة املسلمني لو أن معاوية تناسى هذا املوضوع

                                                                                                                   
 
ً بوالية العهد, وحول نشوء هذه الفكرة, وحول كون يزيد أهال وكفـئ / وحول مبايعة يزيد بن معاوية )١(

مبايعـة يزيـد بـن معاويـة بواليـة العهـد, دراسـة تارخييـة, : مقـال بعنـوان: لتوليه اخلالفة بعد والده, انظـر
 ).٢(ج ) ١٢(عمر سليامن العقييل, يف جملة كلية اآلداب, جامعة امللك سعود املجلد : للدكتور
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 ٨٨٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .ًأحدا خلالفة املسلمني حتى تويف
ب تـرصيح معاويـة بـن أعتقد أن الوضع سيكون أسوأ من ذلك الوضع الذي أعق

ً حتـى اسـتقرت اخلالفـة أخـريا , وترك الناس يف هـرج ومـرج,يزيد بتنازله عن اخلالفة
 .لعبد امللك بن مروان بعد حروب طاحنة استمرت قرابة عرش سنوات

 −:ثم لنتصور األمر الثاين
 حتـى تكـون مـسابقة أخـرية ليـتم ,ًنادى مناد يف كل مرص بأن يرشحوا نائبا عـنهم

 ثم اخلروج من هذه األصوات بفوز مرشح من املرشـحني ليكـون ,وات فيهافرز األص
 .خليفة للمسلمني بعد وفاة معاوية

 . وربام غريه, بل وربام أنه يزيد, رجل من بني أمية بال شك,سيختار أهل الشام
 .بوسيختار أهل العراق يف الغالب احلسني بن عيل 

 أو ابـن الـزبري ,محن بـن أيب بكـر إمـا ابـن عمـر أو عبـد الـر:وسيختار أهل احلجاز
 .ريض اهللا عن اجلميع

 .ب عبد اهللا بن عمرو بن العاص :وسيختار أهل مرص
 أم , ويـسلموا لـه, هل سريىض كل مرص بوالية واحـد مـن هـؤالء:والسؤال اآلن

 !?ستكون املعارضة واردة
 . أعتقد أن املعارضة ستظهر:اجلواب

 هـل ,يـار كـل مرشـح مـن قبـل األمـصار يف حالة أنـه تـم اخت:ًولنسأل سؤاال آخر
 !?يستطيع معاوية أن يلزم كل مرص بام اختاره أهل املرص اآلخر

 وسـيعمد أدعيـاء , ستجد الدولة نفسها يف النهاية أمام تنظيامت انفصالية:اجلواب
 ومـن ثـم ,الرش الـذي قهـرهتم الدولـة بـسلطتها إىل اسـتغالل هـذه الفـوىض الـسياسية
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 ٨٨٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 . رشخ جديد يف كيان الدولة اإلسالميةاإلفادة منها يف إحداث
 وربـام حـدث , وربـام حـصل مـا أرشنـا إليـه,ونحن حينام نورد هذه االعرتاضـات

ً ولكنا أوردنا ذلك حتى نتصور مدى عدم صحة اآلراء التـي أحيانـا ,العكس من ذلك
 .يطلقها ويتحمس هلا البعض دون الرجوع إىل الواقع التارخيي املحتم آنذاك

 ,اجتمع املسلم إىل هزة عنيفـة بعـد استـشهاد عـثامن بـن عفـان لقد تعرض امل
 اسـتوجبت مـن معاويـة أن يـدرك ,وترك كيانات وتيـارات سياسـية وعقائديـة خطـرية

 ..خطورة األمر والفرقة التي سوف حتصل للمسلمني إذا مل يسارع بتعيني ويل عهد له
 ..ًيا للعهد من بعده بتولية يزيد ولا وهو ما فعله معاوية :ويبقى األمر الثالث

 كــل مــن ابــن العــريب يف العواصــم مــن ,وقــد اعــرتف بمزايــا خطــوة معاويــة هــذه
والذي ( : إذ يقول, وابن خلدون الذي كان أقوامها حجة,)٢٢٩−٢٢٨ص(القواصم 

 إنـام هـو مراعـاة املـصلحة يف اجـتامع ,دعا معاويـة إليثـار ابنـه يزيـد بالعهـد دون سـواه
 ثـم )− وحينئـذ مـن بنـي أميـة−تفاق أهل احلل والعقد عليه  واتفاق أهوائهم با,الناس

 فعدالته وصـحبته مانعـة مـن سـوى ,وإن كان ال يظن بمعاوية غري هذا( :ًيضيف قائال
 , دليـل عـىل انتفـاء الريـب منـه, وسـكوهتم عنـه, وحضور أكابر الصحابة لذلك,ذلك

 ,ة يف قبـول احلـق ولـيس معاويـة ممـن تأخـذه العـز,فليسوا ممن تأخذهم يف احلق هـوادة
 املقدمــة البــن خلــدون .)١( ) وعــدالتهم مانعــة منــه,ّ أجــل مــن ذلــك− كلهــم −فــإهنم 

 ).٢١١−٢١٠ص(
ً خوفا من افرتاق الكلمـة بـام كانـت ,عهد معاوية إىل يزيد( :ويقول يف موضع آخر

 مـع , فلو قد عهد إىل غريه اختلفوا عليـه,بنو أمية مل يرضوا تسليم األمر إىل من سواهم

                                                 
 ).٢١١−٢١٠ص(املقدمة البن خلدون )١(
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 ٨٩٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فلـم يكـن , وال يظـن بمعاويـة غـريه, وال يرتاب أحد يف ذلـك,ً ظنهم كان به صاحلاأن
 .)١() حاشا هللا ملعاوية من ذلك, وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق,ليعهد إليه

 مـن أن نـشري إىل مـا أورده ابـن − قبـل أن ننتقـل إىل شـبهة أخـرى −وليس أفضل 
دخلنـا عـىل رجـل ( : إذ يقـول,ملوضوعالعريب من رأي ألحد أفاضل الصحابة يف هذا ا

 إن يزيـد : أتقولون: فقال, حني استخلف يزيد بن معاويةصمن أصحاب رسول اهللا 
 وأنـا : قـال, نعـم: قلنـا?ً وال أعظمها فيها رشفا,ً ال أفقه فيها فقها,ليس بخري أمة حممد

 .)٢()ّ ولكن واهللا لئن جتتمع أمة حممد أحب إيل ّ من أن تفرتق,أقول ذلك
  ?ب هل كان معاوية يتدين بسب عيل :ةشبه

ً من املسائل التى يتخذها البعض سلام وذريعة للطعن يف الصحايب اجلليل معاويـة  ُ
» اســب عــىل بــن أيب طالــب  « مــا جــاء عنــه أنــه كــان يــرىببــن أيب ســفيان 

 .وسنحاول بعون اهللا توضيح هذه الشبهة وتعريتها سائلني املوىل السداد والرشاد
الء باخلرب الذى جاء يف صحيح مسلم عـن عـامر بـن سـعد بـن أيب  يستدل هؤ−١
َّ مـا منعـك أن تـسب أبـا :ًأمر معاوية بن أيب سفيان سعدا فقـال{ : عن أبيه قال,وقاص ُ
َّ أما ذكرت ثالثا قاهلن له رسول اهللا : فقال?تراب ً ُ فلن أسبه ألن تكون يل واحـدة ,صّ ّ ُ

َّمنهن أحب إيل من محر النعم ُ َّ ُّ ّ يقول له خلفـه يف مغازيـه فقـال ص رسول اهللا  سمعت,َّ
ْ خلفتنـي مـع النـساء والـصبيان, يا رسـول اهللا:ُّله عيل  أمـا :ص فقـال لـه رسـول اهللا ?َّ

                                                 
حممـد عـيل : ملؤرخني وباحثني يثنون عىل هذه اخلطوة, من أمثـالًوانظر أقواال أخرى ). ٢٠٦ص( املقدمة )١(

أباطيـل جيـب أن متحـى مـن : , وإبـراهيم شـعوط يف)٢/٣٩٥(اإلسالم واحلضارة الغربيـة : كرد يف كتابه
عـامرة نجيـب يف : , ومقال للـدكتور)١٦٤ص (الدولة األموية : , ويوسف العش يف)٣٣٤ص (التاريخ 

مواقـف املعارضـة يف خالفـة :  ملزيد تفصيل يف هذا املوضوع, راجع كتاب).٥٨ص (جملة اجلندي املسلم 
 ).١٥٣ − ١٤١ص (يزيد بن معاوية 

 ).٢٣١ص ( العواصم من القواصم )٢(
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 ٨٩١  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ إال أنـه ال نبـوة بعـدي وسـمعته يقـول ,ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسـى
ُّ ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا:يوم خيرب ُّ ً َّ ْ  فتطاولنـا هلـا : قال, ورسولهُ

ْ فأيت به أرمد فبصق يف عينه ودفع الراية إليه,ً ادعوا يل عليا:فقال َ َ ْ ّ وملـا , ففـتح اهللا عليـه,ُ
 ص دعـا رسـول اهللا ,]٦١:آل عمـران[ & « ¼ ½ ¾ ¿ * :نزلت هذه اآلية

ًعليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال ً  .)١(}هيل هؤالء أ, اللهم:ًُ
 كـشف أباطيـل التيجـاين يف −بـل ضـللت (يقول الشيخ خالد العسقالين يف كتابه 

 ):كتابه ثم اهتديت
ّوهذا احلديث ال يفيد أن معاوية أمر سعدا بسب عيل( ِّ  ولكنه كـام هـو ظـاهر فـإن ,ً

 ً فأجابه سعدا عـن الـسبب ومل نعلـم أن,ّمعاوية أراد أن يستفرس عن املانع من سب عيل
 وسـكوت معاويـة هـو تـصويب ,معاوية عندما سـمع رد سـعد غـضب منـه وال عاقبـه

ّ ولو كان معاوية ظاملا جيرب الناس عىل سب عيل كام يدعي هذا الطـاعن,لرأي سعد ّ  ملـا ,ً
ٌ ولكـن مل حيـدث مـن ذلـك يشء فعلـم أنـه مل يـأمر ,ّسكت عىل سعد وألجربه عىل سـبه

 .)٢()ّبسبه وال ريض بذلك
 وإنـام ,ًقول معاوية هذا ليس فيـه تـرصيح بأنـه أمـر سـعدا بـسبه «: ويقول النووي

ً هـل امتنعـت تورعـا أو خوفـا أو غـري : كأنه يقول,سأله عن السبب املانع له من السب ً
ً فإن كان تورعا وإجالال له عن السب.ذلك  , وإن كان غري ذلك, فأنت مصيب حمسن,ً

ّ ولعل سعدا قد كان يف طائفة يسبو,فله جواب آخر  وعجـز عـن , فلـم يـسب معهـم,نً
ً وحيتمل تأويال آخر أن معناه ما منعـك : قالوا.اإلنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).٣٩٦ص( كشف أباطيل التيجاين يف كتابه ثم اهتديت −بل ضللت )٢(
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 ٨٩٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١() وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ,أن ختطئه يف رأيه واجتهاده
ً دينـا يتقـرب بـه اوالذى يدل عىل أن معاوية مل يتخذ سب عيل بن أيب طالـب 

 ما وضحه الشيخ خالد العسقالين وسنذكره عىل هيئة نقاط حتى تتضح األمـور إىل اهللا
 :أكثر للجميع

 فلو كان رد سعد أغـضب معاويـة لـرد عليـه , عدم غضب معاوية من رد سعد−أ 
ًمعاوية ردا انفعاليا ً. 

 , كذلك مل يعاقـب معاويـة سـعد عـىل عـدم سـبه لعـيل ريض اهللا عـن اجلميـع−ب 
 وهـذا يـدل عـىل عـدم تـدين معاويـة بـسب عـيل ,اار عىل والشك فيه أنه من أنص

 .اوعدم إلزامه للناس بسب عيل 
 سكوت معاوية عىل رد سعد دليل عىل تقواه وانـصياعه للحـق وقبـول احلـق −ج 

 .الذي تفوه به سعد
 آلل البيـت وحبـه هلـم ا جاء يف كتب اإلمامية ما يدل عـىل تـوقري معاويـة −٢
  :ي
 عـن ,مايل عن هبجة بنت احلارث بن عبد اهللا التغلبـي فقد روى الصدوق يف األ−أ

سـألت ( :قـال × ًخاهلا عبد اهللا بن منصور وكان رضـيعا لـبعض ولـد زيـد بـن عـيل
 9  حدثني عن مقتل ابن رسول اهللاّ: فقلت,‡ جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني

 .»...» ملــا حــرضت معاويــة الوفــاة دعــا ابنــه يزيــد: قــال, عــن أبيــه, حــدثني أيب:فقــال
 ووطـدت لـك , إين قد ذللت لك الرقاب الـصعاب, يا بني: فقال له,فأجلسه بني يديه

 وأين أخـشى عليـك مـن ثالثـة نفـر خيـالفون , وجعلت امللك وما فيه لك طعمة,البالد
                                                 

 . سبق)١(
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 ٨٩٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 واحلسني بـن , وعبد اهللا بن الزبري, عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب: وهم,عليك بجهدهم
 وأما عبـد اهللا بـن الـزبري فقطعـه ,هو معك فالزمه وال تدعه فأما عبد اهللا بن عمر ف,عيل

ًإن ظفرت به إربا إربا  ويواربك مواربة الثعلـب , فإنه جيثو لك كام جيثو األسد لفريسته,ً
 , وهو من حلم رسـول اهللاّ ودمـه, وأما احلسني فقد عرفت حظه من رسول اهللاّ,للكلب

 فـإن ,هم ثـم خيذلونـه ويـضيعونهوقد علمت ال حمالة أن أهـل العـراق سـيخرجونه إلـي
 ومـع ذلـك فـإن لنـا , وال تؤاخذه بفعلـه,ظفرت به فاعرف حقه ومنزلته من رسول اهللاّ

 .)١() أو يرى منك مكروها, وإياك أن تناله بسوء,ًبه خلطة ورمحا
 وهـو مـن ,وأما احلسني فقد عرفت حظـه مـن رسـول اهللاّ «:والشاهد قول معاوية

علمــت ال حمالــة أن أهــل العــراق ســيخرجونه إلــيهم ثــم  وقــد ,حلــم رســول اهللاّ ودمــه
 وال تؤاخـذه , فإن ظفرت به فاعرف حقـه ومنزلتـه مـن رسـول اهللاّ,خيذلونه ويضيعونه

» ً أو يرى منك مكروهـا, وإياك أن تناله بسوء,ً ومع ذلك فإن لنا به خلطة ورمحا,بفعله
الحظـة أن هـذه  ووصـيته هبـم البنـه يزيـد مـع ميوهذا دليل عىل حبه آلل البيـت 

 . وهو عىل فراش املوتاالوصية كانت آخر ما تكلم به معاوية 
 دخل رضار بـن :فعن األصبغ بن نباتة قال( :ً وروى الصدوق أيضا يف أماليه−ب

 ? أو تعفينـي:قال × ً صف يل عليا:ضمرة النهشيل عىل معاوية بن أيب سفيان قال له
 كـان واهللا فينـا كأحـدنا يـدنينا إذا ,ً عليـا رحـم اهللا: فقال له رضار. ال بل صفه يل:فقال
 وال حيجبنـا عنـه , ال يغلـق لـه دوننـا بـاب, ويقربنـا إذا زرنـاه, وجييبنـا إذا سـألناه,أتيناه

حاجب ونحن واهللا مع تقريبـه لنـا وقربـه منـا ال نكلمـه هليبتـه وال نبتديـه لعظمتـه فـإذا 
 رحـم اهللا : فقـال رضار.ته زدين مـن صـف: فقـال معاويـة,تبسم فعن مثل اللؤلؤ املنظوم

 , يتلـو كتـاب اهللا آنـاء الليـل وأطـراف النهـار,ًعليا كان واهللا طويل السهاد قليل الرقـاد
                                                 

 ).٢١٦ص(األمايل للصدوق املجلس )١(
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 ٨٩٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وال , ال تغلـق لـه الـستور وال يـدخر عنـا البـدور,وجيود هللا بمهجته ويبـوء إليـه بعربتـه
لليـل  ولـو رأيتـه إذ مثـل يف حمرابـه وقـد أرخـى ا,يستلني االتكاء وال يستخـشن اجلفـاء

سدوله وغارت نجومـه وهـو قـابض عـىل حليتـه يتملمـل متلمـل الـسليم ويبكـي بكـاء 
 هيهـات هيهـات ال حاجـة يل , يـا دنيـا إيل تعرضـت أم إيل تـشوقت:احلزين وهو يقول

 ثــم واه واه لبعــد الــسفر وقلــة الــزاد وخــشونة ,ً أبنتــك ثالثــا ال رجعــة يل عليــك,فيــك
يا رضار كذلك كـان واهللا عـيل رحـم اهللا أبـا  حسبك : فبكى معاوية وقال: قال.الطريق
 .)١()احلسن

 , بالرمحـة كـام يف آخـر اخلـرببوالشاهد مـن اخلـرب دعـوة معاويـة أليب احلـسن 
 ?فكيف يصح تدينه بسب عيل ويرتحم عليه يف نفس الوقت

وكذلك تصديق وعدم إنكار معاوية لألوصـاف التـى وصـف هبـا رضار النهـشىل 
 معاوية لرضار بأى أذى أو ينهره ويزجره عىل ثنائه عىل  بل مل يتعرض,اأبا احلسن 
 بل معاوية هو من ألزم رضار بالكالم عن أيب احلسن كـام يف قولـه يف ,اأيب احلسن 

 ,» ال بـل صـفه يل: فقـال? أو تعفينـي:قـال × ًصف يل عليا «:بداية احلوار إذ قال له
» بكـى معاويـة «هناية احلوارويف » زدين من صفته «:وبل طلب منه الزيادة عندما قال له

 أم عـىل بغـضه افهل يدل ذلك عىل حبه وتوقريه ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب 
 . واإلنسان بطبعه حيب سامع قصص وأخبار من حيب?له

  . وغفر اهللا لنا وهلم وجلميع من أحبهمصفريض اهللا عن صحابة رسول اهللا 
 

 ?ماذا قدم معاوية بن أيب سفيان لإلسالم

                                                 
 ).٧٢٤ص(لصدوق األمايل ل)١(
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 ٨٩٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ?تطرق هذا السؤال إىل ذهنك ولو مرة واحدةهل 
 فـتح قيـسارية عـىل يـد بففي خالل إمرتـه عـىل الـشام يف عهـد عمـر وعـثامن 

 . من اهلجرة)١٥( سنة امعاوية 
أما بعد فقد وليتك قيـسارية فـرس إليهـا واستنـرص  «:كتب عمر إىل معاوية فقال له

 اهللا ربنــا وثقتنــا ,العــيل العظــيم وأكثــر مــن قــول ال حــول وال قــوة إال بــاهللا ,اهللا علــيهم
 .)١(»ورجاؤنا وموالنا فنعم املوىل ونعم النصري

 وكان آخـرهم وقعـة أن قـاتلوا ,فسار إليها فحارصها وزاحفه أهلها مرات عديدة
ًقتاال عظيام  فـام انفـصل , واجتهد يف القتال حتى فـتح اهللا عليـه, وصمم عليهم معاوية,ً

 وكمل املائة األلـف مـن الـذين اهنزمـوا عـن ,ًنني ألفاًاحلال حتى قتل منهم نحوا من ثام
 .ا وبعث بالفتح واألمخاس إىل أمري املؤمنني عمر ,املعركة

 : من اهلجرة)٢٨(فتح قربص سنة 
 فقـد ركـب معاويـة يف جـيش ,بُفتحت عىل يد معاويـة خـالل خالفـة عـثامن 

ان وقد بـرشها كثيف من املسلمني ومعه عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملح
 : ثـم اسـتيقظ وهـو يـضحك قالـتصفقد نام عندها { بتلك الغزوة صرسول اهللا 

 ناس من أمتي عرضوا عيل غـزاة يف سـبيل اهللا : قال? ما يضحكك يا رسول اهللا:فقلت
 : قـال. يشك أهيـام,ًيركبون ثبج هذا البحر ملوكا عىل األرسة أو مثل امللوك عىل األرسة

 فدعا هلا ثم وضـع رأسـه فنـام ثـم . ادع اهللا أن جيعلني منهم يا رسول اهللا: فقلت:قالت
 نـاس مـن أمتـي : قـال? ما يضحكك يا رسول اهللا: فقلت:استيقظ وهو يضحك قالت
 يـا رسـول اهللا ادع اهللا : فقلـت: قالـت, كام قال يف األوىل.عرضوا عيل غزاة يف سبيل اهللا

                                                 
 ).٧/٥٣( البداية والنهاية )١(
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 ٨٩٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

م بنـت ملحـان البحـر يف زمـن  فركبت أم حـرا. أنت من األولني: قال.أن جيعلني منهم
 . متفق عليه)١(}معاوية فرصعت عن دابتها حني خرجت من البحر فهلكت

ً ففتح اهللا عليهم وقتلوا منهم خلقا كثـريا  ثـم صـاحلهم معاويـة عـىل سـبعة آالف ,ً
 . بقربص شهيدة فقد وقصتها دابتهال وقد ماتت أم حرام ,دينار كل سنة

 :هلجرة من ا)٣٢(غزو الروم سنة 
 وكانـت معـه − مـضيق القـسطنطينية − غزا معاوية بالد الروم حتـى بلـغ املـضيق 

 .زوجته عاتكة ويقال فاطمة
 وكـم مدينـة اوهل تعلم عدد الغزوات التى خرجت للجهاد يف عهد معاوية 

 ?فتحت
 :إليك البيان

  من اهلجرة غزا املسلمون الالن والروم فقتلوا من أمـرائهم وبطـارقتهم)٤٢(سنة 
ًخلقا كثريا  . وغنموا وسلموا,ً
 من اهلجرة غزا برس بن أرطاة بالد الروم فتوغل فيهـا حتـى بلـغ مدينـة )٤٣(سنة 

 .القسطنطينية
 مـن اهلجـرة غـزا عبـد الـرمحن بـن خالـد بـن الوليـد بـالد الـروم ومعـه )٤٤(سنة 

 . وفيها غزا برس بن أرطاة من البحر,املسلمون وشتوا هنالك
 ويف هـذه الـسنة وجـه زيـاد احلكـم بـن عمـرو الغفـاري إىل  من اهلجـرة)٤٧(سنة 

 فغزا جبال الغور فقهرهم بالسيف عنـوة ففتحهـا وأصـاب فيهـا مغـانم ,ًخراسان أمريا
 .كثرية وسبايا

                                                 
 ).١٩١٢(, صحيح برقم )٢٧٨٩( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٨٩٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 غزا يزيد بن معاوية بالد الروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه مجاعات من )٤٩(سنة 
 وقـد ,ري وأبو أيـوب األنـصاريسادات الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وابن الزب

أول جـيش يغـزون مدينـة قيـرص { : قـالصثبت يف صحيح البخـاري أن رسـول اهللا 
 . وما وصلوا إليها حتى بلغوا اجلهد, فكان هذا اجليش أول من غزاها)١(}مفغور هلم
 الفهـري عـن أمـر معاويـة بـالد أفريقيـة من اهلجرة افتتح عقبة بن نافع )٥٠(سنة 

 . وأسلم خلق كثري من الرببر... واختط القريوان,»تونس اآلن«
 , من اهلجرة غزا عبد الـرمحن بـن أم احلكـم بـالد الـروم وشـتى هنالـك)٥٣(سنة 

وفيها افتتح املسلمون وعليهم جنادة بـن أيب أميـة جزيـرة رودس فأقـام هبـا طائفـة مـن 
 وكان , يعرتضون هلم يف البحر ويقطعون سبيلهم,ء عىل الكفاراملسلمني كانوا أشد يش

 .معاوية يدر عليهم األرزاق واألعطيات اجلزيلة
 . من اهلجرة غزا الصائفة معن بن يزيد السلمي)٥٤(سنة 
 عبـد الـرمحن : وقيـل, من اهلجرة شتى جنادة بن أبى أمية بأرض الـروم)٥٦(سنة 
 . يزيد بن سمرة ويف الرب عياض بن احلارث فيها غزا يف البحر: ويقال,بن مسعود
 وفيهـا : قال الواقـدي, فيها غزا مالك بن عبد اهللا اخلثعمى أرض الروم)٥٨(سنة 

 , وقيل بـل غـزا البحـر وبـالد الـروم جنـادة بـن أيب أميـة,شتى يزيد بن شجرة يف البحر
 . إنام شتى بأرض الروم عمرو بن يزيد اجلهنى:وقيل

لإلسـالم وكـل مـا قدمـه معاويـة لإلسـالم بعـد توليـه  اهذا ما قدمه معاويـة 
 .بواحلسني » اخلالفة يؤجر عليه احلسن ألنه هو من تصالح معه هللا ولإلسالم

Æ Å  * :وأضيف إليك أن من اآليـات التـى ينـدرج حتتهـا معاويـة قولـه تعـاىل
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 ٨٩٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

Í Ì Ë Ê É È ÇÎ× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Ø Ú Ù 
Ü ÛÝâ á à ß Þ  & ]١٠:احلديد[. 

 وقـد وعـد , من الذين أنفقوا من بعد الفـتح وقـاتلوااومعاوية بن أيب سفيان 
  .اهللا من قاتل وأنفق من قبل وبعد الفتح باحلسنى التي هي اجلنة

 :بشبهة لعن عيل عىل املنابر بأمر من معاوية 
 بــل مــن ا إن هــذه الفريــة مــن األشــياء املكذوبــة يف حــق معاويــة :واجلــواب

اطيل التي روج هلا الـبغض ودخلـت عـىل كتـب أهـل الـسنة كأهنـا حقيقـة ال شـك األب
 ولقد تبني يل بعد النظر يف األسباب الداعية لـذلك .. بل وظلم العهد األموي هبا..فيها

 أو الطوائـف لتـشويه هـذا العهـد هـو ,أن أبرز تلك األسباب التي دعت بعـض النـاس
 ..باآلخرينالتعصب للمذهب واآلراء وحماولة التشهري 

 وأغلــب هــؤالء , وهــي مفتقــرة إىل صــحة النقــل,وهــذه دعــوى حتتــاج إىل دليــل
 وإنـام يكتفـون , ال يتثبتون فـيام ينقلـون,االطاعنني ومن أرشب قلبه بغض معاوية 

 إىل غريهـا مـن )وكتب التـواريخ طافحـة بـذلك( أو )كام ذكر ذلك املؤرخون( :بقوهلم
 وكـام هـو معلـوم مـدى أمهيـة اإلحالـة ,موثـوق وال حييلـون إىل أي مـصدر ..الرتهـات

 ..والتوثيق ملثل هذه الدعاوى عند املحققني والباحثني
 كـام أن , بـام ثبـت مـن فـضله يف الـدين, منزه عـن مثـل هـذه الـتهماومعاوية 

 , أثنى عليه الصحابة وامتدحه خيار التـابعني, كان حممود السرية يف األمةامعاوية 
 وقـد تقـدم .. والفقـه والعـدل واحللـم وسـائر خـصال اخلـريوشهدوا له بالدين والعلم

معنــا يف حلقــات مــضت الكثــري مــن فــضائل هــذا الــصحايب اجلليــل العامــة واخلاصــة 
 ..فلرتاجع لألمهية

 إذا ثبـت :اونقول بعد مراجعة تلك الفضائل وأقوال أهـل العلـم يف معاويـة 
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 ٨٩٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 سريته أن حيمل الناس عىل  فإنه من أبعد املحال عىل من كانت هذه,هذا يف حق معاوية
 وهذا يعني أن أولئك السلف وأهـل , عىل املنابر وهو من هو يف الفضلالعن عيل 

 قـد مـالؤوه عـىل الظلـم والبغـي ,العلم من بعدهم الذين أثنوا عليه ذلـك الثنـاء البـالغ
إن { :ص وهذا ممـا نزهـت األمـة عنـه بـنص حـديث الرسـول !!واتفقوا عىل الضالل

 .)١(} عىل ضاللةأمتي ال جتتمع
 يف امللك وما اشتهر به مـن احللـم والـصفح وحـسن اومن علم سرية معاوية 

 . ظهر له أن ذلك من أكرب الكذب عليه,السياسة للرعية
ـــدا مـــع منطـــق احلـــوادث ـــة ال تتفـــق أب  وال طبيعـــة ,ًوال شـــك أن هـــذه احلكاي

ً التارخيية املعارصة لبني أمية مل تذكر شيئا من ذلك أبدا وأن الكتب,املتخاصمني  وإنـام ,ً
  : مثل,هي من كتب املتأخرين

 . عن أيب خمنف)٥/٧١( كتاب تاريخ الطربي −١
 ).٢٨٥ص( تاريخ اخللفاء للسيوطي −٢
 وغـريهم ممـن كتبـوا تـارخيهم يف عـرص بنـي ).٢/٣٩٧( الكامل البـن األثـري −٣
 .العباس

 , أن يــسيئوا إىل ســمعة بنــي أميــة− مــن بعــضهم −كــان بقــصد وهــذا العمــل إنــام 
ويعلنوا للعلويني أن اضطهاد العباسيني للعلويني مل يبلغ القدر الذي ارتكبه األمويـون 

 .من قبل
ً وهو الذي مل يصح عنه أبدا أنـه سـب عليـا !? بذلكاثم كيف يسمح معاوية  ًّ

 !!..برً فضال عن التشهري به عىل املنا,أو لعنه مرة واحدة
                                                 

 ).٨٤ − ٨٢( السنة البن أيب عاصم برقم )١(
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 ٩٠٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ا عـىل قـصة لعـن عـيل )٧/٢٨٤( يف البداية والنهايـة /وقد علق ابن كثري 
 ).وال يصح هذا( : بقوله,عىل املنابر بعد القنوت

 وهــم الغــالبون اُ ملــاذا يعنــى بنــو أميــة بــسب عــيل :ًثــم لنــا أن نتــساءل أيــضا
  ?املنترصون

  ?سلم عىل التعينيوما يمكن أن يقال يف إمجاع املسلمني عىل أنه ال جيوز لعن امل
  ? ومن أتى بعده من بني أميةاًوهل يكون هذا احلكم غائبا عن معاوية 

وكيف نفرس ما نقله صاحب العقد الفريد من أن معاوية أخذ بيد احلسن بـن عـيل 
ًمن أكـرم النـاس أبـا وأمـا وجـدا وجـدة( : ثم قال جللسائه,يف جملس له ً  أمـري : فقـالوا?ً

 وأمـه فاطمـة بنـت , هذا أبوه عيل بن أيب طالـب:احلسن وقال فأخذ بيد .املؤمنني أعلم
 .)١()ل وجدته خدجية ,ص وجده رسول اهللا ,صحممد 

 وأن معاوية إذا قنت ,ًوأما ما قيل من أن عليا كان يلعن يف قنوته معاوية وأصحابه
 فهو غـري صـحيح ألن الـصحابة رضـوان اهللا ,ًلعن عليا وابن عباس واحلسن واحلسني

ّوا أكثر حرصا من غريهم عىل التقيد بـأوامر الـشارع الـذي هنـى عـن سـباب عليهم كان ً
  .املسلم ولعنه

 .)٢(}ًمن لعن مؤمنا فهو كقتله{ :صوقد قال 
  .)٣(}ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامة{ :صوقوله 

 مـروي مـن طريـق عـيل بـن − قصة لعن عيل عىل منابر بني أمية −ثم إن هذا األثر 

                                                 
 ).١٣/٢٤٠(, تاريخ دمشق )٣/٣٣( العقد الفريد )١(
 ).١١٠(, ومسلم برقم )٦١٠٥( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٢٥٩٨(رقم  رواه مسلم ب)٣(
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 ٩٠١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 )أبـو خمنـف( وشيخه لوط بن حييى .حممد وهو شيخ ابن سعد وهو املدائني فيه ضعف
ليس بثقـة مـرتوك احلـديث وإخبـاري تـالف ال يوثـق بـه وعامـة روايتـه عـن الـضعفاء 

  .)٢( ضعيف,ً ويف سندها أيضا أبو جناب الكلبي.)١(واهللكى واملجاهيل
 وهو الوحيد الذي ورد فيه التـرصيح املبـارش بقـصة اللعـن وهـو ,ثم إن هذا األثر

 كـان اً يشري إىل أن عليا .. وهو الذي يتمسك به عامة أهل البدع واجلهل,املشهور
 !!? فلامذا مل يتحدثوا عن هذه!!يلعن معاوية وعمرو بن العاص وغريهم

 ليس فيها أي دليل عىل ما يتشدق , فهي شبهات واهية,وأما ما سوى هذه الرواية
 .. وسيتم الرد عليها بعد قليل إن شاء اهللا,به أهل البدع واألهواء

 ما جاء يف صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيـه :الشبهة األوىل
 أمـا : فقـال?أن تسب أبـا تـراب ما منعك :ًأمر معاوية بن أيب سفيان سعدا فقال{ :قال

 فلن أسبه ألن تكـون يل واحـدة مـنهن أحـب إيل ,صًذكرت ثالثا قاهلن له رسول اهللا 
 يـا : خلفـه يف مغازيـه فقـال لـه عـيل: يقـول لـهص سـمعت رسـول اهللا ,من محر النعم

 أما ترىض أن تكـون :ص فقال له رسول اهللا ?رسول اهللا خلفتني مع النساء والصبيان
 : وســمعته يقــول يــوم خيــرب, إال أنــه ال نبــوة بعــدي,ة هــارون مــن موســىمنــي بمنزلــ

 : فتطاولنـا هلـا فقـال: قـال,ًألعطني الراية رجـال حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا ورسـوله
 وملـا نزلـت , ففـتح اهللا عليـه, فأيت به أرمد فبصق يف عينه ودفع الراية إليه,ًادعوا يل عليا
ــة  ــذه اآلي ــ[ & « ¼ ½ ¾ ¿ *ه ــا رســول اهللا ]٦١:رانآل عم ــا ص دع ً علي

ًوفاطمة وحسنا وحسينا فقال   .)٣(} اللهم هؤالء أهيل:ً
                                                 

 ).٣/٤١٩(وامليزان ) ٧/٣٠٢(السري :  انظر)١(
 ).٥/٧١( راجع هذه الرواية الطويلة امللفقة يف تاريخ الطربي )٢(
 . سبق خترجيه)٣(
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 ٩٠٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ولكنه كام هو ظاهر ,ً هذا احلديث ال يفيد أن معاوية أمر سعدا بسب عيل:اجلواب
مل نعلم  و, فأجابه سعد عن السبب,فإن معاوية أراد أن يستفرس عن املانع من سب عيل
 .أن معاوية عندما سمع رد سعد غضب منه وال عاقبه

ً ولو كان معاوية ظاملا جيرب الناس , تصويب لرأي سعد,كام أن سكوت معاوية هنا
 ولكـن مل حيـدث مـن , ملا سكت عن سعد وألجربه عـىل سـبه,عىل سب عيل كام يدعون

 ..ُ فعلم أنه مل يأمر بسبه وال ريض بذلك,ذلك يشء
ً لـيس فيـه تـرصيح بأنـه أمـر سـعدا ,قول معاوية هذا( : يف ذلك/يقول النووي 

ً هـل امتنعـت تورعـا أو : كأنـه يقـول, وإنام سأله عن السبب املانع لـه مـن الـسب,بسبه
ً فإن كان تورعا وإجالال له عن السب.ًخوفا أو غري ذلك  وإن , فأنـت مـصيب حمـسن,ً

 , فلم يسب معهم,فة يسبونً ولعل سعدا قد كان يف طائ,كان غري ذلك فله جواب آخر
ً وحيتمل تـأويال آخـر أن : قالوا, فسأله هذا السؤال, أو أنكر عليهم,وعجز عن اإلنكار

 وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنـا وأنـه , ما منعك أن ختطئه يف رأيه واجتهاده:معناه
 .)١( )أخطأ

 وإنـام هـو سـؤال عـن سـبب ,وهـذا لـيس بتـرصيح بالـسب( :/وقال القرطبي 
 وملـا سـمع , كام قد ظهر من جوابه, أو من نقيضه,تناعه ليستخرج من عنده من ذلكام

 .)٢() وعرف احلق ملستحقه,ذلك معاوية سكت وأذعن
 إنــام قــال ذلــك عــىل ســبيل ا أن معاويــة :والــذي يظهــر يل يف هــذا واهللا أعلــم

 ا فـإن معاويـة ,ا وأراد من ذلك استظهار بعض فـضائل عـيل ,املداعبة لسعد

                                                 
 . سبق)١(
 ).٦/٢٧٨( املفهم )٢(
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 ٩٠٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًجال فطنا ذكيا حيب مطارحة الرجال واستخراج ما عنـدهمكان ر ً  فـأراد أن يعـرف مـا ,ً
 . فألقى سؤاله هبذا األسلوب املثري,بعند سعد يف عيل 

 وال : فقال لـه ابـن عبـاس?أنت عىل ملة عيل «: البن عباساوهذا مثل قوله 
 .)١(»ص أنا عىل ملة رسول اهللا ,عىل ملة عثامن

 فكـذلك قولـه لـسعد ,بن عباس جاء عىل سبيل املداعبةوظاهر قول معاوية هنا ال
 أن ا فحاشـا معاويـة , وأما ما ادعى هـؤالء مـن األمـر بالـسب,هو من هذا الباب

 −: واملانع من هذا عدة أمور,يصدر منه مثل ذلك
 بل كان ? فكيف يأمر غريه بسبه,اً أن معاوية نفسه ما كان يسب عليا :األول

ًمعظام له معرتفا له بالف  . كام دلت عىل ذلك أقواله الثابتة عنه,ضل والسبق إىل اإلسالمً
وقد ورد من غري وجه أن أبا مـسلم اخلـوالين ومجاعـة معـه دخلـوا ( :قال ابن كثري

 واهللا إين ألعلم أنه خـري منـي : فقال?ً هل تنازع عليا أم أنت مثله:عىل معاوية فقالوا له
 .)٢() وأحق باألمر مني,وأفضل

ملـا جـاء خـرب قتـل ( :ً أيضا عن جرير بن عبد احلميد عن املغرية قالونقل ابن كثري
 وحيـك إنـك ال : فقال? أتبكيه وقد قاتلته: فقالت له امرأته,عيل إىل معاوية جعل يبكي

 .)٣()تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم
 بـسب أو ا تعـرض لعـيل ا أنه ال يعرف بنقل صـحيح أن معاويـة :الثاين
 , فهل من املعقول أن يـسبه بعـد انتهـاء حربـه معـه ووفاتـه,اء حربه له يف حياتهشتم أثن

 . وأبعد منه أن حيمل الناس عىل سبه وشتمه,فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول
                                                 

 ).١/٣٥٥(اإلبانة الكربى البن بطة :  انظر)١(
 ).٨/١٣٢( البداية والنهاية )٢(
 ).٨/١٣٣( نفس املصدر )٣(
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 ٩٠٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً كان رجال ذكياا أن معاوية :الثالث  فلـو أراد محـل , مشهور بالعقل والدهاء,ً
ن يطلـب ذلـك مـن مثـل سـعد بـن أيب  أفكـا,الناس عىل سـب عـيل وحاشـاه مـن ذلـك

 فهـذا ال !!ً مـع عـدم دخولـه يف الفتنـة أصـال, وهو من هو يف الفـضل والـورع,وقاص
ًيفعله أقل الناس عقال وتدبريا  !!? فكيف بمعاوية,ً

 لــه ب انفــرد باخلالفــة بعــد تنــازل احلــسن بــن عــيل ا أن معاويــة :الرابــع
 فـأي نفـع لـه يف سـب ,ر بامللـك ودانـت لـه األمـصا,واجتمعت عليه الكلمة والقلوب

 ملــا فيــه مــن هتدئــة النفــوس , بــل احلكمــة وحــسن الــسياسة تقتــيض عــدم ذلــك!?عــيل
 الذي شهدت لـه األمـة بحـسن ا ومثل هذا ال خيفى عىل معاوية ,وتسكني األمور
 .السياسة والتدبري

 بعد استقالله باخلالفـة وأبنـاء عـيل مـن األلفـة ا أنه كان بني معاوية :اخلامس
 .لتقارب ما هو مشهور ويف كتب السري والتاريخوا

 : وقـال هلـام,ومن ذلك أن احلسن واحلسني وفدا عىل معاوية فأجازمها بامئتي ألف
 .)١(ً ومل تعط أحدا أفضل منا: فقال له احلسن,ما أجاز هبام أحد قبيل

ً مرحبـا وأهـال بـابن رسـول اهللا صـىل اهللا :ودخل مرة احلسن عىل معاوية فقـال لـه ً
  .)٢( وأمر له بثالثامئة ألف,ص

 مـن محلـه النـاس عـىل سـب اوهذا مما يقطع بكذب ما ادعي يف حـق معاويـة 
ــه وبــني أوالده مــن هــذه األلفــة واملــودة ,اعــيل   إذ كيــف حيــصل هــذا مــع مــا بين

  ..واالحتفاء والتكريم
 ا عن سهل بـن سـعد )٢٤٠٩برقم ( ما جاء يف صحيح مسلم :الشبهة الثانية

                                                 
 ).٨/١٣٩( نفس املصدر )١(
 ).٨/١٤٠( املصدر نفسه )٢(
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 ٩٠٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فدعا سهل بن سعد فأمر أن يـشتم :مل عىل املدينة رجل من آل مروان قالُاستع{ :قال
 مـا : فقـال سـهل, لعن اهللا أبا تراب: أما إذا أبيت فقل: فقال له, فأبى سهل,اًعليا 

  . ثم ذكر احلديث وسبب تسميته بذلك.)١(}كان لعيل اسم أحب إليه من أيب تراب
 بـل إن استـشهاد هـؤالء وأمثـاهلم , هذا االدعاء ال أساس له من الـصحة:اجلواب

 ثـم إن الرجـل مـن آل ??ن التـرصيح باسـم معاويـة فيـه فـأي,هبذا احلديث ال حجة فيه
  . سفياين وليس مرواينا ومن املعروف لدى اجلاهل قبل العامل أن معاوية ,مروان

 ومل يتورعـوا عـن سـب خـري ,ومن الغرائب أن هؤالء املبتدعة ينكرون سـب عـيل
 .. وكتبهم طافحة بذلك!!الربية بعد األنبياء أيب بكر وعمر وعثامن

دخل رضار بن ضمرة الكنـاين ( : إىل ما رواه أبو نعيم عن أيب صالح قالولنستمع
 ? أو تعفينـي يـا أمـري املـؤمنني: فقـال رضار,ً صف يل عليـا:عىل معاوية فقال له معاوية

 شـديد , فإنـه كـان واهللا بعيـد املـدى,ّ أمـا إذ البـد: قـال رضار, ال أعفيـك:قال معاويـة
ً يقول فـصال وحيكـم عـدال,القوى  وتنطـق احلكمـة مـن ,فجـر العلـم مـن جوانبـه ويت,ً
 كــان واهللا غزيــر , ويــستأنس بالليــل وظلمتــه, يــستوحش مــن الــدنيا وزهرهتــا,نواحيــه
 ومـن , يعجبـه مـن اللبـاس مـا قـرص, وخياطب نفسه, يقلب كفه, طويل الفكرة,العربة

جييبنا إذا  و, يدنينا إذا أتيناه, كان واهللا كأحدنا,− أو بال إدام , غليظ−الطعام ما جشب 
 فـإن تبـسم فعـن مثـل اللؤلـؤ , وكان مع تقربه إلينا وقربه منا ال نكلمـه هيبـة لـه,سألناه
 وال ييــأس , ال يطمــع القــوي يف باطلــه, وحيــب املــساكني, يعظــم أهــل الــدين,املنظــوم

 , وقد أرخـى الليـل سـدوله, فأشهد باهللا لقد رأيته يف بعض مواقفه,الضعيف من عدله
 ,− اللـديغ − يتملمـل متلمـل الـسليم ,ً يف حمرابه قابضا عىل حليته يميل,وغارت نجومه

                                                 
 ).٢٤٠٩برقم ( صحيح مسلم )١(
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 ٩٠٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ثـم , يتـرضع إليـه, يـا ربنـا, يا ربنـا: فكأين أسمعه اآلن وهو يقول,ويبكي بكاء احلزين
ً قد بتتك ثالثـا, غري غريي, هيهات, هيهات?ّ إىل تشوفت?ّ إىل تغررت:يقول للدنيا ِ ّ َ َ, 

 وبعد السفر ووحـشة ,ٍ آه آه من قلة الزاد, وخطرك كبري, وجملسك حقري,فعمرك قصري
 وقـد اختنـق , وجعل ينشفها بكمه, فوكفت دموع معاوية عىل حليته ما يملكها.الطريق

َ كيـف وجـدك عليـه يـا ,/ كذا كان أبـو احلـسن :− أي معاوية − فقال ,القوم بالبكاء ُ ْ َ
ِ وجــد مــن ذبــح واحــدها يف حجرهــا: قــال رضار?رضار ْ ْ َِ ُِ هــا وال يــسكن  ال ترقــأ دمعت,ُ
  .)١() ثم قام فخرج,حزهنا

 , وثنائـه عليـه بحـضور معاويـةاًقال القرطبي معلقا عىل وصف رضار لعـيل 
وهـذا احلـديث يـدل عـىل معرفـة ( : وتصديقه لرضار فـيام قـال,وبكاء معاوية من ذلك

 وعند ذلك يبعـد عـىل معاويـة , وعظم حقه ومكانته, ومنزلتهامعاوية بفضل عيل 
ً ملا كـان معاويـة موصـوفا بـه مـن العقـل والـدين واحللـم وكـرم ,ه وسبهأن يرصح بلعن

 .)٢() وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب ال يصح,األخالق
 عـىل ا أن يرصح بلعن عـيل ,ا هل يتصور من معاوية ,وبعد هذا املوقف

  !?املنابر
 سـفهاء النـاس , الذي بلغ مرضب األمثالاوهل يعقل أن يسع حلم معاوية 

 ثم يأمر بعد ذلك بلعن اخلليفة الراشد عـيل بـن أيب طالـب ,هم وهو أمري املؤمننيوعامت
 واحلكـم يف هـذا لكـل !!?? ويأمر والته بذلك يف سـائر األمـصار والبلـدان,عىل املنابر

 ..صاحب عقل وفهم ودين

                                                 
 )٨٥ − ٨٤/ ١( احللية )١(
 ).٦/٢٧٨(املفهم للقرطبي )٢(
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 ٩٠٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فلـام ويل ,وأما ما قيل من أن بني أمية كانوا يسبون عـيل بـن أيب طالـب يف اخلطـب
  .)١( العزيز أبطله وكتب إىل نوابه بإبطالهعمر بن عبد
 صحيح أن عمـر ;ً إن من أحب شخصا ال ينبغي أن ينسب كل عمل خري له:قلت

 ألنـه , واعترب خامس اخللفـاء الراشـدين,بن عبد العزيز من أئمة اهلدى ومن املجددين
 ,سار عىل هنجهم يف سريهتم مع الرعية واخلالفـة وطريقـة العـيش وغريهـا مـن األمـور

 فمعاوية صحايب جليـل ,الكن ال يعني أن نفضل عمر بن عبد العزيز عىل معاوية 
 ,ص وصافحت يده يد النبي ص رأى رسول اهللا , وهو خال املؤمنني,القدر واملنزلة

 يـرصح بلعـن عـيل اوالشك أن مثل هذه الفـضيلة واملكانـة ال جتعـل مـن معاويـة 
  . عىل املنابرا

 أم عمـر بـن عبـد , معاويـة بـن أيب سـفيان:هيـام أفـضل أ:سئل عبد اهللا بـن املبـارك
 أفضل من ص واهللا إن الغبار الذي دخل يف أنف معاوية مع رسول اهللا : فقال?العزيز

 فقـال , سـمع اهللا ملـن محـده: فقال,ص صىل معاوية خلف رسول اهللا ,عمر بألف مرة
 .)٢(? فام بعد هذا. ربنا ولك احلمد:معاوية

ً سمعت رجـال يـسأل املعـاىف بـن : اجلراح املوصيل قالوأخرج اآلجري بسنده إىل
 فرأيتـه !? أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أيب سفيان; يا أبا مسعود:عمران فقال

ًغضب غضبا شديدا وقال  كاتبـه ا معاويـة , أحـدص ال يقاس بأصحاب حممـد :ً
 .)٣(Qوصاحبه وصهره وأمينه عىل وحيه 

                                                 
, )٢٥٦−٣/٢٥٥(انظر خرب أمر عمر بن عبد العزيز بـرتك سـب عـيل عـىل املنـابر يف الكامـل البـن األثـري )١(

 ).٥/١٤٧(وسري أعالم النبالء للذهبي 
 ).٥/٢٤٦٦(, وبلفظ قريب منه عند اآلجري يف كتابه الرشيعة )٣٣ /٣( وفيات األعيان, البن خلكان )٢(
 .بسند صحيح). ٢٧٨٥(رشح السنة للاللكائي, برقم ) ٢٤٦٧−٥/٢٤٦٦(كتاب الرشيعة لآلجري )٣(
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 ٩٠٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 كـان : فقـال?يـة أفـضل أو عمـر بـن عبـد العزيـز معاو,وسئل املعـاىف بـن عمـران
 .)١(معاوية أفضل من ستامئة مثل عمر بن عبد العزيز
 أهيام أفضل معاويـة أو عمـر : قيل له,وكذلك أخرج اآلجري بسنده إىل أيب أسامة

 ?بن عبد العزيز
  .)٢( ال يقاس هبم أحدص أصحاب رسول اهللا :فقال

 قلـت : أخربنا أبو بكر املـروذي قـال)٦٦٠(وروى اخلالل يف السنة بسند صحيح 
 لـسنا , معاويـة أفـضل: فقـال? معاوية أو عمر بن عبد العزيـز:أليب عبد اهللا أهيام أفضل

خري الناس قرين الذي بعثت { :ص قال النبي ,ً أحداصنقيس بأصحاب رسول اهللا 
  .}فيهم

 فكيف لو أدركـتم : فقال,ه عمر بن عبد العزيز وعدلهوعن األعمش أنه ذكر عند
 .)٣( ال واهللا بل يف عدله: قال? يا أبا حممد يعني يف حلمه: قالوا?معاوية

 باخلالفة خري من اجلمـع الـذي بـايع عمـر بـن اوإن اجلمع الذي بايع معاوية 
 .ص فقد بايع ملعاوية جم غفري من صحابة رسول اهللا ,/عبد العزيز 

 ثـم سـلم ,فبويـع احلـسن( ):٥/٦( كـام يف الفـصل /قول ابـن حـزم ويف ذلك ي
 ويف بقايا الصحابة من هو أفضل منهام بخالف ممـن أنفـق قبـل الفـتح ,األمر إىل معاوية

 ). فكلهم أوهلم عن آخرهم بايع معاوية ورأى إمامته,وقاتل
ــامل  والشــك أن الــصحابة رضــوان اهللا علــيهم يتورعــون عــن مثــل هــذه األع

                                                 
 ).٤٣٥/ ٢(السنة للخالل )١(
 ).٦٦٦( اخلالل يف السنة, برقم بسند صحيح, وكذلك أخرج نحوه) ٢٤٦٦−٥/٢٤٦٥(كتاب الرشيعة )٢(
 ).١/٤٣٧( السنة للخالل )٣(
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 ٩٠٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 يف النهـي عـن سـب املـسلم أو لعنـه ص وهم يعلمون أحاديث رسـول اهللا ,واألقوال
 .)١(}ليس املؤمن بالطعان وال اللعان{ :ص وهو يعلم حديث رسول اهللا ,بعينه

 والتـي يتـورع منهـا ,إىل غريها من األحاديث التي تزجر عن هذه الفعلـة القبيحـة
 فام بالك بالصحابة الكـرام ومـن شـهد ,اس لعلمهم بحرمة دم وعرض املسلمعوام الن

 . وهو يعلم علم يقني أن اهللا ريض عنهم,ًبدرا وبيعة الرضوان
 ):يا عامر تقتلك الفئة الباغية(الرد عىل شبهة 

 :سئل الشيخ حامد العيل عن هذه الشبهة فكان جوابه
 ?كيف نرد عىل هذه الشبهات

ويـح عـامر تقتلـه الفئـة الباغيـة يـدعوهم إىل اجلنـة { :صاهللا  قول رسول :األوىل
 وهـل , هـو املقـصود بيدعونـه إىل النـارا إن معاويـة : وقـوهلم,)ويدعونه إىل النـار

 ?يمكن أن جيتمع البغي مع اإليامن
 : ويقــول اإلماميــة]٢٨:آل عمــران[ & Ç Æ ÅÈ * : قــال اهللا تعــاىل:الثانيــة

o n  * : لقوله تعاىل يف آية أخرى,اود بقوله تعاىل هو عيل بن أيب طالب املقص

q pr & ]وهلذا مل يمكن أن يكون هناك تعارض يف القرآن]١٨٥:آل عمران . 
 .وجزاك اهللا كل اخلري

  :جواب الشيخ
ن فئة  والبغي الذي حصل م, ونوع عن تأويل, نوع عن عمد: البغي يكون نوعني
 ولكـن هـذا ال خيرجـه عـن , بمعنى أهنم يظنون أهنم عـىل احلـق,معاوية كان عن تأويل

                                                 
والـصحيحة ) ٢/٤٨٧(كتـاب الـسنة البـن أيب عاصـم : وانظـر خترجيـه يف). ١٩٧٧( رواه الرتمذي بـرقم )١(

 ).٤٨٤٧(ومشكاة املصابيح ) ١/٦٣٤(
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 ٩١٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 هو الذي يدعوه ا وليس يف احلديث دليل عىل أن معاوية ,وصف البغي يف الظاهر
 وإن كان فاعله قـد اليـشعر , وإنام يدل عىل أن البغي يف احلقيقة دعوة إىل النار,إىل النار
 إنـه : ملـن ينـرص عـصبة,تقول ملن يقول بجواز القتـال يف عـصبية كام أنك عندما ,بذلك

 ,ً ولكن هو قد يكـون متـأوال يظـن أنـه عـىل صـواب وحـق,يدعو إىل النار هبذه الفتوى
 بـل , ومل يقـع مـنهم اخلطـأ قـط, إن الصحابة معـصومون:وهلذا مل يقل علامء أهل السنة

 غـري أن ,غـري تأويـل فهـم بـرش وب, جائز أن يكون اخلطأ والذنب قد وقع بتأويـل:قالوا
 وفـضل الـصحبة جتعـل فـضلهم عـىل صحسناهتم الراجحة وجهادهم مـع الرسـول 

ًأن مثـل جبـل أحـد ذهبـا مـن { حتى ورد يف احلـديث , ال يقارهبم فيه أحد,ًاألمة سابقا
 وال يطعن فيهم إال جاهـل أو منـافق أو ,} ال يبلغ مد أحدهم وال نصيفه,غريهم ينفقه
 .مريض القلب

كـام  من البـرش : أي]١٨٥:آل عمران[ & q p o nr * : واملقصود بقوله تعاىل
Å  * : وأما قوله تعـاىل]٣٤:األنبياء[ & Å Ä Ã Â Á ÀÆ * :قال تعاىل

Ç ÆÈ & ]والــنفس يــراد هبــا يف اللغــة , حيــذركم مــن ذاتــه ســبحانه: أي]٢٨:آل عمــران 
o n  * : واهللا تعـاىل عنـدما يقـول, ال غـريه: جاء فالن نفـسه أي: كام تقول,التاكيد

q pr & ]كـام ال تـدخل عنـدما , ال ريب ال تدخل ذاتـه يف اخلطـاب,]١٨٥:آل عمران 
 E D C B AF * : مع أنـه سـبحانه قـال]١٠٢:األنعـام[ & L K J * :يقول

H GIL K J M & ]كيف , والعجب من هؤالء,وجود ألن اليشء هو امل]١٩:األنعام 
 ثـم ,ا فهم يقولون هنا أن اهللا تعاىل حيذر الصحابة مـن عـيل ,ال يعقلون ما يقولون

 ,ا بـل جحـدوا حـق عـيل ,مع ذلك يزعمـون أن الـصحابة مل يبـالوا هبـذا التحـذير
 , مهضوم احلق, وكان طيلة هذا الزمن,ومىض عىل ذلك كل فرتة اخلالفة إىل أن توالها

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٩١١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 غـري أن .ً فـام فائـدة التحـذير إذا لـو كـانوا يعقلـون, ومل يقدر أن يسرتجع حقـه,ًمظلوما
 إذ فـضله يف األمـة , توىل اخلالفة ملا جاء حقه فيهـااًاحلق الذي ال ريب فيه أن عليا 

 أن جيحـدوا ص وحاشـا أصـحاب النبـي , وهلـذا مل يظلـم ومل يقهـر,كرتتيبه يف اخلالفة
  .لم واهللا أع, وخيونوا عهده,وصيته

 −: للخالفةاشبهة طلبه 
ًقد شاع بني الناس قديام وحـديثا أن اخلـالف بـني عـيل ومعاويـة   كـان سـببه بً

 وأن خروج معاوية عىل عـيل وامتناعـه عـن بيعتـه كـان بـسبب ,طمع معاوية يف اخلالفة
  .عزله عن والية الشام

ية تذكر أن وقد جاء يف كتاب اإلمامة والسياسة املنسوب البن قتيبة الدينوري روا
 وذلك من خالل الرواية التي ورد فيها مـا قالـه ابـن الكـواء أليب ,ّمعاوية ادعى اخلالفة

 ,اعلـم أن معاويـة طليـق اإلسـالم وأن أبـاه رأس األحـزاب( :اموسى األشعري 
 وإن كـذبك فقـد حـرم ,ّوأنه ادعى اخلالفة من غري مشورة فإن صدقك فقد حل خلعـه

 .)١()عليك كالمه
 كان حـول مـدى وجـوب بيعـة ب أن اخلالف بني عيل ومعاوية لكن الصحيح

   ولــيس هــذا ,معاويــة وأصــحابه لعــيل قبــل إيقــاع القــصاص عــىل قتلــة عــثامن أو بعــده
   ومــن حولــه مــن أهــل الــشام ا فقــد كــان رأي معاويــة .مــن أمــر اخلالفــة يف يشء

 . من قتلة عثامن ثم يدخلوا بعد ذلك يف البيعةاأن يقتص عيل 
ًإن معاوية وإن قاتل عليـا فإنـه ال ينكـر ( :احلرمني اجلويني يف ملع األدلةيقول إمام 

 وكـان ,ً وإنـام كـان يطلـب قتلـة عـثامن ظنـا منـه أنـه مـصيب,إمامته وال يـدعيها لنفـسه
 .)٢()ًخمطئا

                                                 
 ).١/١١٣( اإلمامة والسياسة )١(
 ).١١٥ص (ملع األدلة يف عقائد أهل السنة للجويني )٢(
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 ٩١٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّبأن معاوية مل يـدع اخلالفـة ومل يبـايع لـه هبـا حتـى قتـل ( :أما شيخ اإلسالم فيقول
  .)١() وكان يقر بذلك ملن يسأله, وال أنه يستحقها,خليفة فلم يقاتل عىل أنه ,عيل

ــل ــن ديزي ــري عــن اب ــن كث ــورد اب ــة )٢(وي ــدرداء وأيب أمام    ,ب بإســناد إىل أيب ال
 فـواهللا إنـه أقـدم ? عالم تقاتل هـذا الرجـل!يا معاوية( :أهنام دخال عىل معاوية فقاال له

 .ق هبـذا األمـر منـك وأحـص وأقـرب منـك إىل رسـول اهللا ,ًمنك ومن أبيك إسـالما
 فليقـدنا مـن قتلـة : فاذهبـا إليـه فقـوال, وأنه آوى قتلة عثامن, أقاتله عىل دم عثامن:فقال

 .)٣()عثامن ثم أنا أول من أبايعه من أهل الشام
ومـن اعتقـاد أهـل الـسنة واجلامعـة أن مـا جـرى بـني ( :ويقول ابن حجـر اهليتمـي

ويـة لعـيل يف اخلالفـة لإلمجـاع عـىل  مل يكـن ملنازعـة معا, من احلرببمعاوية وعيل 
 وإنام هاجت بسبب أن معاويـة ومـن معـه طلبـوا , فلم هتج الفتنة بسببها..أحقيتها لعيل

 .)٤() فامتنع عيل,من عيل تسليم قتلة عثامن إليهم لكون معاوية ابن عمه
 , خرج للمطالبـة بـدم عـثامناوهكذا تتضافر الروايات وتشري إىل أن معاوية 

 ولـو افـرتض أنـه . إذا أقيم احلد عىل قتلة عـثامناخوله يف طاعة عيل وأنه رصح بد
 فـامذا سـيحدث ,ًاختذ قضية القصاص والثأر لعثامن ذريعة لقتال عيل طمعـا يف الـسلطة

 ?لو متكن عيل من إقامة احلد عىل قتلة عثامن
 ألنه التزم بـذلك يف موقفـه ,ًحتام ستكون النتيجة خضوع معاوية لعيل ومبايعته له

 كام أن كل من حارب معه كانوا يقـاتلون عـىل أسـاس إقامـة احلـد عـىل ,من تلك الفتنة
                                                 

 ).٣٥/٧٢( جمموع الفتاوى )١(
تـاريخ : انظـر)  ه٢٨١ت ( هو إبراهيم بن احلسني بن عـيل اهلمـداين املعـروف بـابن ديزيـل اإلمـام احلـافظ )٢(

 .)١/٤٨(ولسان امليزان البن حجر ) ١٩٢−١٣/١٨٤(وسري أعالم النبالء ) ٦/٣٨٧(دمشق 
 ).٧/٣٦٠( البداية والنهاية )٣(
 ).٣٢٥ص ( الصواعق املحرقة )٤(
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 ٩١٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 سـيكون هـذا ,ً عىل أن معاوية إذا كان خيفي يف نفسه شيئا آخـر مل يعلـن عنـه,قتلة عثامن
 . وال يمكن أن يقدم عليه إذا كان ذا أطامع,املوقف بالتايل مغامرة

 , وأصدقهم هلجة,ضل الصحابة ومن أفا, كان من كتاب الوحياإن معاوية 
ًوأكثرهم حلام فكيف يعتقد أن يقاتل اخلليفة الرشعي ويريق دمـاء املـسلمني مـن أجـل 

 بـني اهللا وبـني غـريه إال اخـرتت اهللا ,واهللا ال أخري بني أمـرين «: وهو القائل,ملك زائل
 .)١(»عىل ما سواه

 يبـايع لعـيل  فيظهـر يف رفـضه أناأما وجه اخلطـأ يف موقفـه مـن مقتـل عـثامن 
 مـع , بل ويلتمس منه أن يمكنـه مـنهم, قبل مبادرته إىل القصاص من قتلة عثامنا

 بل يدخل يف الطاعة ويرفع دعواه إىل احلـاكم ,العلم أن الطالب للدم ال يصح أن حيكم
 .ويطلب احلق عنده

ً كـان جمتهـدا متـأوال يغلـب عـىل ظنـه أن احلـق ا إن معاوية :ويمكن أن نقول ً
ّقام خطيبا يف أهل الشام بعد أن مجعهم وذكرهم أنـه ويل عـثامن  فقد ,معه  −ابـن عمـه −ً

s r q p o n m  *ًوقد قتل مظلوما وقرأ عليهم اآلية الكريمـة 
w v u tx| { z y  & ]٣٣:اإلرساء[.  

 فقــام أهــل الــشام ,أنــا أحــب أن تعلمــوين ذات أنفــسكم يف قتــل عــثامن «:ثــم قــال
 وبـايعوه عـىل ذلـك وأعطـوه العهـود واملواثيـق ,هم وأجابوا إىل الطلب بدم عـثامنمجيع

  .)٢(»عىل أن يبذلوا أنفسهم وأمواهلم حتى يدركوا ثأرهم أو يفني اهللا أرواحهم
 

                                                 
 ).٣/١٥١(سري أعالم النبالء للذهبي )١(
 ).١٥٢−٢/١٥٠(حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة :  انظر)٢(
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 ٩١٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :ًشبهة ادعائه زياد بن أبيه أخا له
 .)١(}الولد للفراش وللعاهر احلجر{ :صوقد قال رسول اهللا 

 وهـي أمـه كانـت أمـة للحـارث بـن , هو زياد بن سمية; املراد بزياد هنا:واجلواب
 فأتت بزياد عـىل فراشـه وهـم بالطـائف قبـل أن يـسلم أهـل , زوجها ملواله عبيد,كلدة

 .)٢(الطائف
 ألهنـا ;إن قضية نسب زياد بن أبيه تعد من القضايا الشائكة يف التاريخ اإلسـالمي

 −: مثل,ًعددا من األسئلة يصعب اإلجابة عليهاتثري 
 مثلام أثريت قضايا مشاهبة هلا عند ,ص ملاذا مل تثر هذه القضية يف عهد الرسول −

  ?فتح مكة
 .)٣( نسب ابن أمة زمعة بن قيس الذي ادعاه عتبة بن أيب وقاص:مثل قضية

 ?ا ملاذا مل تثر هذه القضية يف حياة أيب سفيان −
 خاصـة عنـدما كـان زيـاد مـن ,ا هذه القضية يف أثناء خالفة عـيل  ملاذا مل تثر−

ً ألن يف إثارهتا يف تلك الفرتة مكسبا سياسيا ملعاوية ;والة عيل  إذ قد يرتتب عـىل ;اً
 ?ذلك انتقال زياد من معسكر عيل إىل معسكر معاوية

 وبعــد أن آلــت اخلالفــة إىل معاويــة ) هـــ٤٤( ملــاذا أثــريت هــذه القــضية يف ســنة −
 ?ا

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
ــه يف)٢( ــر ترمجت ــم )٥٢٨ − ٢/٥٢٧(اإلصــابة : انظ ــة رق ــتيعاب ترمج ــعد ) ٨٢٩(, واالس ــن س ــات اب وطبق

 .وغريها) ٧/٩٩(
 ).٣٣ − ١٢/٣٢(فتح الباري البن حجر: انظر)٣(
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 ٩١٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ومـن ,ومهام يكن من أمر فإن قضية نسب زياد تعد من متعلقات أنكحة اجلاهليـة
إن { :لأنواع تلك األنكحـة مـا أخرجـه البخـاري يف صـحيحه مـن طريـق عائـشة 

 فنكاح منهـا نكـاح النـاس :− أنواع : بمعنى−النكاح يف اجلاهلية كان عىل أربعة أنحاء 
 ثــم − أي يعــني صــداقها −نتــه فيــصدقها  خيطــب الرجــل إىل الرجــل وليتــه أو اب,اليــوم

 .ينكحها
 أرسيل :− حيضها − كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها ,ونكاح آخر

ً ويعتزهلـا زوجهـا وال يمـسها أبـدا − اطلبي منـه اجلـامع : أي–إىل فالن فاستبضعي منه 
ا زوجها إذا  فإذا تبني محلها أصاهب,حتى يتبني محلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه

 فكـان هـذا ,− الكريم احلسب : النجيب− وإنام يفعل ذلك رغبة يف نجابة الولد ,أحب
 .النكاح نكاح االستبضاع

 فـإذا ,ونكاح آخر جيتمع الرهط ما دون العرشة فيدخلون عىل املرأة كلهم يـصيبها
 فلـم يـستطع رجـل مـنهم ,محلت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع محلها أرسلت إليهم

 وقــد , قــد عــرفتم الــذي كــان مــن أمــركم: تقــول هلــم,متنــع حتــى جيتمعــوا عنــدهاأن ي
 فيلحق به ولدها وال يـستطيع أن , فتسمي من أحبت باسمه, فهو ابنك يا فالن,ولدت

 .يمتنع به الرجل
 وهـن , جيتمع الناس الكثري فيدخلون عىل املرأة ال متنع من جاءها:والنكاح الرابع

 فـإذا , فمـن أرادهـن دخـل علـيهن,ًاهبن رايـات تكـون علـامالبغايا كن ينصبن عىل أبـو
 وهـو الـذي , مجـع قـائف− مجعوا هلا ودعوا هلا القافـة ,محلت إحداهن ووضعت محلها

 − فالتاطـه بـه , ثم أحلقوا ولدها بالـذي يـرون−يعرف شبه الولد بالوالد باآلثار اخلفية 
 . ودعي ابنه ال يمتنع من ذلك−أي استلحقه به 
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 ٩١٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(} إال نكاح الناس اليوم, هدم نكاح اجلاهلية كله, باحلقصحممد فلام بعث 
 : ويف ذلك يقول ابن األثري,ن تلك األنكحة من أنسابوقد أقر اإلسالم ما نتج ع

 , أقر كل ولد ينسب إىل أب من أي نكاح من أنكحـتهم عـىل نـسبه..فلام جاء اإلسالم(
  .)٢()ومل يفرق بني يشء منها

 − كأوالد الزنى −وأما الذراري الذين جاء اإلسالم وهم غري منسوبني إىل آبائهم 
قـام { :حلديث الـذي أخرجـه أبـو داود بإسـناده قـال يف اصفقد قال فيهم رسول اهللا 

 فقال , بأمه يف اجلاهلية− زنيت : أي– عاهرت ,ً يا رسول اهللا إن فالنا ابني:رجل فقال
 وللعـاهر , الولـد للفـراش, ذهـب أمـر اجلاهليـة, ال دعوة يف اإلسالم:صرسول اهللا 

 .)٣(}احلجر
 من ادعاء زياد هو خوفه مـن شـامتة ا إن سبب سكوت أيب سفيان :أما القول

 : فهذا القول مردود بام ييل.)٤(اعمر بن اخلطاب 
 إن قــضية نــسب ولــد الزنــا قــد ورد فيهــا نــص رشعــي ومل تــرتك الجتهــادات −١
 .البرش
 . إن اإلسالم جيب ما قبله− ٢
ً فلامذا مل يدع أبـو سـفيان زيـادا بعـد ,ا تويف قبل أيب سفيان ا إن عمر −٣ ّ

 ?وفاة عمر
 : وقـد قـال عنـه ابـن حجـر, إن يف إسناد هذا اخلرب حممد بـن الـسائب الكلبـي− ٤

                                                 
 ).٥١٢٧(يح البخاري برقم  صح)١(
 ).٤٤٥/ ٣( الكامل يف التاريخ )٢(
 ).٢٢٧٤( رواه أبو داود برقم )٣(
 ).٢/٥٢٥(انظر القصة يف االستيعاب البن عبد الرب )٤(
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 ٩١٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١()الكذب ورمي بالرفضمتهم ب(
 باستلحاق نسب زيـاد فـإين مل أقـف عـىل روايـة صـحيحة اوأما اهتام معاوية 

 وعدالتـه ودينـه اً هـذا فـضال عـن أن صـحبة معاويـة ,رصحية العبارة تؤكـد ذلـك
 السـيام وأن معاويـة أحـد رواة حـديث ,صوفقهه متنعه من أن يرد قـضاء رسـول اهللا 

 .)٢(}الولد للفراش وللعاهر احلجر{
 من هذا البهتـان فـإن التهمـة تتجـه إىل زيـاد اوبعد أن اتضحت براءة معاوية 

 وهـذا مـا تـرجح لـدي مـن خـالل ,بن أبيه بأنه هو الذي أحلق نـسبه بنـسب أيب سـفيان
 ,يـادملـا ادعـى ز{ :الرواية التي أخرجها مـسلم يف صـحيحه مـن طريـق أيب عـثامن قـال

 : إين سـمعت سـعد بـن أيب وقـاص يقـول? ما هذا الذي صـنعتم:لقيت أبا بكرة فقلت
 يعلـم أنـه غـري أبيـه فاجلنـة ,ً من ادعى أبا يف اإلسالم غري أبيه: يقولصسمعت النبي 

 .)٣(}ص وأنا سمعته من رسول اهللا : فقال أبو بكرة.عليه حرام
نكـار عـىل أيب  فمعنـى هـذا الكـالم اإل(.. :ً معلقا عىل هـذا اخلـرب/قال النووي 

 زيـاد : ويقـال فيـه,ً وذلك أن زيادا هذا املذكور هو املعروف بزياد بـن أيب سـفيان,بكرة
 : فلهذا قال أبو عثامن أليب بكرة.. وهو أخو أيب بكرة ألمه, زياد بن أمه: ويقال,بن أبيه

ً ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زيـادا وحلـف ا وكان أبو بكرة ?ما هذا الذي صنعتم
 أو , ولعل أبا عثامن مل يبلغه إنكار أيب بكرة حـني قـال لـه هـذا الكـالم,ًكلمه أبداأن ال ي

 أي ما هذا الذي جرى مـن أخيـك مـا أقبحـه ? ما هذا الذي صنعتم:يكون مراده بقوله

                                                 
 ).٤٧٩(التقريب )١(
 ).١٢/٣٩(فتح الباري :  انظر)٢(
فــتح البــاري , )٥٢ − ٥١/ ٢(رشح النــووي عــىل صــحيح مــسلم : وانظــر). ٦٣( صــحيح مــسلم بــرقم )٣(

)١٢/٥٤.( 
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 ٩١٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١() حرم عىل فاعله اجلنةص فإن النبي ,وأعظم عقوبته
ِادعـي «( : قوله:ًوقال أيضا عـني مبنـي ملـا مل يـسم ضـبطناه بـضم الـدال وكـرس ال» ُّ

َادعـى( )٢( ووجـد بخـط احلـافظ أيب عـامر العبـدري, ادعاه معاويـة: أي,فاعله  بفـتح )َّ
 , وهـذا لـه وجـه مـن حيـث إن معاويـة ادعـاه,ً عىل أن زيادا هـو الفاعـل,الدال والعني

 .)٣() واهللا أعلم,ًوصدقه زياد فصار زياد مدعيا أنه ابن أيب سفيان
 وبذلك ينتفـي , من هذه التهمة فيام تقدم من القولا وقد تبينت براءة معاوية

الوجه الذي ذهب إليه النووي يف كالمه عن ضـبط احلـافظ أيب عـامر العبـدري لكلمـة 
َادعى( َّ.(  

 :ًويزيد هذا األمر تأكيدا ما أورده احلافظ أبو نعيم يف ترمجة زياد بن أبيه حيث قـال
َ ادعى أبا سفيان فنسب إليه:زياد بن سمية( َّ()٤(. 

 واهللا تعـاىل .ا ولذلك هجره أخـوه أبـو بكـرة ,وبذلك يكون زياد هو املدعي
  .)٥(أعلم

 عـن هـذه الـشبهة بجـواب آخـر لـه وجـه مـن /وقد أجاب اإلمـام ابـن العـريب 
 عندما صًأما ادعاؤه زيادا فهو بخالف حديث النبي ( : فقال فيام معناه,ًالصحة أيضا

 باعتبار أنـه قـىض بكونـه }للفراش وللعاهر احلجر الولد ,هو لك{ :قال لعبد بن زمعة
ً ألن عبــدا ادعــى , مل يثبــت النــسبصللفــراش وبإثبــات النــسب فباطــل ألن النبــي 

                                                 
 ).٢/٥٢(رشح صحيح مسلم )١(
تـذكرة احلفـاظ للـذهبي : , انظـر ترمجتـه يف)هــ٥٢٤ت ( وهو إمام من أعيان احلفاظ من فقهـاء الظاهريـة )٢(

)٤/١٢٧٢.( 
 ).٥٣ − ٢/٥٢(رشح مسلم )٣(
 ).٣/١٢١٧( معرفة الصحابة )٤(
 ).٣٧٩ − ٣٧٢ص ( للدكتور خالد الغيث مرويات خالفة معاوية يف تاريخ الطربي:  مقتبس من كتاب)٥(
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 ٩١٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , هـو أخـوك:ص فلـو قـال النبـي , والدة الفـراش: والثـاين, األخـوة: أحدمها,سببني
 عدل عن األخـوة ومل ص بيد أن النبي ,ً للحكم وذكرا للعلةًالولد للفراش لكان إثباتا

هـو  «: وإنـام هـو يف الـصحيح يف لفـظ,يتعرض هلا وأعرض عن النـسب ومل يـرصح بـه
 فـإن احلـارث بـن كلـدة ,معناه أنت أعلـم بـه بخـالف زيـاد» هو لك «ويف آخر» أخوك

 ,ل من ادعاه فهو لـه فك, مل يدعيه لنفسه وال كان ينسب إليه,الذي ولد زياد عىل فراشه
 فلم يكـن عـىل معاويـة يف ذلـك مغمـز بـل فعـل فيـه ,إال أن يعارضه من هو أوىل به منه
 .)١()احلق عىل مذهب اإلمام مالك

 : لعن معاوية وأمر بقتله إذا وجدوه عىل منربهصرسول اهللا القول بأن 
بـن  لعن معاويـة الطليـق بـن الطليـق اللعـني صمع أن رسول اهللا ( :قال الطاعن

 وكـان مـن املؤلفـة . إذا رأيتم معاوية عىل منـربي فـاقتلوه: وقال,−والعياذ باهللا−اللعني
 وكـل مـن حـارب إمـام حـق , إمام حـق, وقاتل عليا وهو عندهم رابع اخللفاء,قلوهبم

 ).فهو باغ ظامل
 وبغـض , ومفارقتـه ألبيـه,×ّوسبب ذلك حمبة حممـد بـن أيب بكـر لعـيل ( :قال

 , وسموه كاتب الوحي ومل يكتب له كلمة واحدة مـن الـوحي.ربته لهّمعاوية لعيل وحما
ً أربعـة عـرش نفـسا يكتبـون ص وقـد كـان بـني يـدي النبـي .بل كان يكتب لـه رسـائل

 مـع أن معاويـة مل يـزل ,×ّ أوهلم وأخصهم وأقرهبم إليه عيل بـن أيب طالـب ,الوحي
ّ مبعوثا يكذب بالصًمرشكا باهللا تعاىل يف مدة كون النبي   ).وحي وهيزأ بالرشعً

 لعن معاوية وأمر بقتله إذا رئـي صأما ما ذكره من أن النبي  : أن يقال:واجلواب
 فهـذا احلـديث لـيس يف يشء مـن كتـب اإلسـالم التـي يرجـع إليهـا يف علـم ,عىل املنـرب

                                                 
بتخريج حممود مهدي االستانبويل ) ٢٥٥ − ٢٤٨ص (انظر تفصيل ذلك يف كتاب العواصم من القواصم )١(

 .وتعليق الشيخ حمب الدين اخلطيب وهو من منشورات مكتبة السنة بالقاهرة
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 ٩٢٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وهـذا ,ص وهو عند أهل املعرفة باحلـديث كـذب موضـوع خمتلـق عـىل النبـي ,النقل
 وقــد ذكــره أبــو الفــرج بــن اجلــوزي يف ,ًإســنادا حتــى ينظــر فيــهالــراوي لــه مل يــذكر لــه 

 .)١(املوضوعات
ً قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية خـريا صّومما يبني كذبه أن منرب النبي 

 , فإن كـان جيـب قتـل مـن صـعد عليـه ملجـرد الـصعود عـىل املنـرب,منه باتفاق املسلمني
 فـإن , باالضـطرار مـن ديـن اإلسـالم ثم هـذا خـالف املعلـوم.وجب قتل هؤالء كلهم

 ,ّوإن أمر بقتله لكونـه تـوىل األمـر وهـو ال يـصلح.جمرد صعود املنرب ال يبيح قتل مسلم
 وهـذا خـالف مـا .ّفيجب قتل كل من توىل األمر بعـد معاويـة ممـن معاويـة أفـضل منـه

 .انه كام تقدم بي, من هنيه عن قتل والة األمور وقتاهلمصتواترت به السنن عن النبي 
ّ فإهنـا مل تقتـل كـل مـن تـوىل أمرهـا وال اسـتحلت ;ثم األمة متفقة عىل خالف هذا ّ

 فكيـف يـأمر ,ثم هذا يوجب من الفساد واهلرج ما هو أعظم من واليـة كـل ظـامل.ذلك
 !?ً بيشء يكون فعله أعظم فسادا من تركهصالنبي 

 ).إنه الطليق ابن الطليق( :وأما قوله
 , الذين أسلموا عـام فـتح مكـة,قاء هم مسلمة الفتح فإن الطل,فهذا ليس نعت ذم

ْ وكانوا نحوا من ألفي رجل,صوأطلقهم النبي  َ  , وفيهم من صار من خيار املسلمني,ً
 ويزيد , وعكرمة بن أيب جهل,ّ وصفوان بن أمية, وسهل بن عمرو,كاحلارث بن هشام

لب ابن عم النبي  وأيب سفيان بن احلارث بن عبد املط, وحكيم بن حزام,بن أيب سفيان
ّ وعتاب بن أسيد الذي واله النبـي , الذي كان هيجوه ثم حسن إسالمهص  مكـة صّ

َ وغري هؤالء ممن حسن إسالمه,ملا فتحها َُ. 

                                                 
 ).٢/٢٥( املوضوعات البن اجلوزي )١(
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 ٩٢١  بهات طال حوهلا اجلدلش

ُومعاوية ممن حسن إسالمه باتفاق أهل العلم  اّ وهلذا واله عمر بن اخلطـاب .َ
 يزيـد بـن أيب سـفيان  وكـان,موضع أخيه يزيد بن أيب سفيان ملا مات أخوه يزيد بالـشام

 يزيـد بـن : وكان أحد األمراء الذين بعثهم أبو بكر وعمر لفـتح الـشام,من خيار الناس
 وخالـد ,ُ مع أيب عبيدة بن اجلراح, وعمرو بن العاص, ورشحبيل بن حسنة,أيب سفيان
 وعمـر مل تكـن ,ّ فلام تويف يزيد بـن أيب سـفيان وىل عمـر مكانـه أخـاه معاويـة,بن الوليد

 وال كـان ممـن حيـب أبـا سـفيان , وليس هو ممن حيايب يف الوالية,يف اهللا لومة الئمتأخذه 
 حتى أنه ملـا جـاء بـه , بل كان من أعظم الناس عداوة ألبيه أبا سفيان قبل اإلسالم,أباه

 حتى جرى بينه وبني العباس نوع من ,ًالعباس يوم فتح مكة كان عمر حريصا عىل قتله
 فتوليــة عمــر البنـه معاويــة لـيس هلــا ســبب .يب سـفياناملخاشـنة بــسبب بغـض عمــر أل

 .ّ ولوال استحقاقه لإلمارة ملا أمره,دنيوي
َّكان معاوية من املؤلفة قلوهبم( :وأما قوله َ.( 

 وابـن أخيـه , كاحلـارث بـن هـشام,نعم وأكثر الطلقـاء كلهـم مـن املؤلفـة قلـوهبم
 وهـؤالء , بن حزام وحكيم, وصفوان بن أمية, وسهيل بن عمرو,عكرمة بن أيب جهل
ُ واملؤلفة قلوهبم غالبهم حسن إسالمه.من خيار املسلمني ُ وكـان الرجـل مـنهم يـسلم ,َّ

 فال جييء آخر النهار إال واإلسالم أحب إليه ممـا طلعـت ,أول النهار رغبة منه يف الدنيا
 .عليه الشمس
 إمـام  وكـل مـن قاتـل,وقاتل عليا وهو عندهم رابع خللفاء إمـام حـق( :وأما قوله

 ).ٍحق فهو باغ ظامل
ًالباغي قد يكون متأوال معتقدا أنه عـىل حـق ً: أوال:فيقال له ً وقـد يكـون متعمـدا ,ّ
ً وقد يكون بغيه مركبا من شبهة وشهوة,ٍيعلم أنه باغ ّ ُ ُ  وعـىل كـل تقـدير . وهو الغالـب,َْ

 منـه مـن ّ فإهنم ال ينزهون معاوية وال من هو أفـضل;فهذا ال يقدح فيام عليه أهل السنة
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 ٩٢٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 إن الذنوب هلا أسباب : بل يقولون,ً فضال عن تنزهيهم عن اخلطأ يف االجتهاد,الذنوب
 وغـري ,ِّ واملـصائب املكفـرة, واحلـسنات املاحيـة,ُتدفع عقوبتها مـن التوبـة واالسـتغفار

 . وهذا أمر يعم الصحابة وغريهم,ذلك
 وأمـا أنـتم .ذا البـابّأما أهل السنة فأصلهم مستقيم مطـرد يف هـ :ً ثانيا:ويقال هلم
ّ الـذين يكفـرون عليـا أو − مـن اخلـوارج وغـريهم − وذلك أن النواصب .فمتناقضون

ّيفسقونه أو يشكون يف عدالته من املعتزلة واملروانية وغريهم  مـا الـدليل : لو قالوا لكم,ِّ
 فـإنكم إن احتججـتم بـام تـواتر مـن ; مل يكن لكـم حجـة?ّعىل إيامن عيل وإمامته وعدله

 , والتـابعني واخللفـاء الثالثـة, وهذا متـواتر عـن الـصحابة: قالوا لكم,المه وعبادتهإس
 , وأنـتم تقـدحون يف إيامهنـم,وخلفاء بني أميـة كمعاويـة ويزيـد وعبـد امللـك وغـريهم

 والـذين تقـدحون ,ّفليس قدحنا يف إيامن عيل وغريه إال وقدحكم يف إيامن هؤالء أعظم
 وإن احتججـتم بـام يف القـرآن مـن الثنـاء . نحـن فـيهمأنتم فيهم أعظم من الذين نقـدح

 آيات القرآن عامة تتناول أبا بكر وعمر وعثامن وغريهم مثـل مـا تتنـاول : قالوا.واملدح
 . وأنتم قد أخرجتم هؤالء من املدح والثناء فإخراجنا عليا أيـرس.عليا وأعظم من ذلك

ذه الفضائل روهتا الصحابة الذين  ه: قالوا, يف فضائلهصوإن قلتم بام جاء عن النبي 
ً وإن كـانوا فـساقا فـإن جـاءكم ,ً فإن كانوا عدوال فـاقبلوا اجلميـع,رووا فضائل أولئك َّ
َّفاسق بنبأ فتبينوا  ً, إهنـم إن شـهدوا يل كـانوا عـدوال: وليس ألحد أن يقول يف الشهود,ٍ

ًوإن شهدوا عيل كانوا فساقا ّ  وإن شهدوا ً,عدوال أو إن شهدوا بمدح من أحببته كانوا ,ّ
ًبمدح من أبغضته كانوا فساقا َّ. 

 ). ومفارقته ألبيه,ّإن سبب ذلك حمبة حممد بن أيب بكر لعيل( :وأما قوله
ً وذلك أن حممد بن أيب بكر يف حياة أبيه مل يكـن إال طفـال لـه أقـل مـن .ّفكذب بني

 , يتـرشف وبـه كـان,ً وبعد مـوت أبيـه كـان مـن أشـد النـاس تعظـيام ألبيـه,ثالث سنني
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 ٩٢٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .وكانت له بذلك حرمة عند الناس
ً إن حممـدا هـذا , إنه خـال املـؤمنني دون حممـد:إن سبب قوهلم ملعاوية( :وأما قوله
  ). ومعاوية كان يبغضه,كان حيب عليا
 , فإن عبد اهللا بن عمر كان أحق هبذا املعنى من هذا وهـذا;ًهذا كذب أيضا :فيقال

ّ وكان معظام لعيل,ذاوهو مل يقاتل ال مع هذا وال مع ه  , يذكر فـضائله ومناقبـه,ً حمبا له,ِّ
 وأختـه أفـضل مـن أخـت ,ًوكان مبايعا ملعاوية ملا اجتمع عليه الناس غـري خـارج عليـه

 ,ً والناس أكثر حمبة وتعظيام له مـن معاويـة وحممـد, وأبوه أفضل من أيب معاوية,معاوية
  .أنه ليس سبب ذلك ما ذكرهُ فعلم .ومع هذا فلم يشتهر عنه أنه خال املؤمنني

 وكتب إىل أبيـه ,صوكان باليمن يوم الفتح يطعن عىل رسول اهللا ( :قال الطاعن
َ أصبوت إىل دين حممد: ويقول,ّصخر بن حرب يعريه بإسالمه ْ َ َ َ?.( 

 وكتب إىل أبيـه صـخر بـن صكان باليمن يطعن عىل النبي ( : أما قوله:واجلواب
 ).ّحرب يعريه بإسالمه

 وأبـوه أسـلم , مل يكن بـاليمن, فإن معاوية إنام كان بمكة;الكذب املعلومفهذا من 
 إن أبـا سـفيان : وقال لـه العبـاس, مكة بمر الظهران ليلة نزل هباصقبل دخول النبي 
 ومــن دخــل ,مــن دخــل دار أيب ســفيان فهــو آمــن{ :ص فقــال النبــي .حيــب الــرشف

 .)١(} ومن ألقى السالح فهو آمن,املسجد فهو آمن
 فهـذا ) املدينـةصإن الفـتح كـان يف رمـضان لـثامن مـن مقـدم النبـي ( :وأما قوله

  .صحيح
ًإن معاوية كان مقيام عىل رشكه هاربا مـن النبـي ( :وأما قوله ِ ِ ِْ  ألنـه كـان قـدر ,صً

                                                 
 ).١٧٨٠( رواه مسلم برقم )١(
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 ٩٢٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فـأظهر ,ً مـضطراص فلام مل جيـد لـه مـأوى صـار إىل النبـي ,إىل مكة فهرب ,أهدر دمه
  ). بخمسة أشهرص وكان إسالمه قبل موت النبي ,اإلسالم

ّ وقـد تقـدم , فإن معاوية أسـلم عـام الفـتح باتفـاق النـاس;فهذا من أظهر الكذب
ئم  عام حنني من غنـاص واملؤلفة قلوهبم أعطاهم النبي )إنه من املؤلفة قلوهبم( :قوله

َهوازن ّ كـان يتـألف الـسادة املطـاعني يف ص والنبـي , وكان معاويـة ممـن أعطـاه منهـا,َ
 ولو مل يسلم إال قبل مـوت ,ً فإن كان معاوية هاربا مل يكن من املؤلفة قلوهبم,عشائرهم

ً بخمسة أشهر مل يعط شيئا من غنائم حننيصالنبي  ُ. 
 .ومن كانت غايته أن يؤمن مل حيتج إىل تأليف

 وأهـل ,بني كذب ما ذكره أنه مل يتأخر إسالم أحد من قـريش إىل هـذه الغايـةومما ي
 .ُالسري واملغازى متفقون عىل أنه مل يكن معاوية ممن أهدر دمه عام الفتح

 ).ُإنه استحق أن يوصف بذلك دون غريه( :وأما قوله
 بل , إن هذا من خصائص معاوية: فإنه ليس فيهم من يقول;ففرية عىل أهل السنة

 , وأما عبد اهللا بن سعد بن أيب الرسح فارتـد عـن اإلسـالم.و واحد من كتاب الوحيه
  . ثم إنه عاد إىل اإلسالم,صوافرتى عىل النبي 

  ). اآلية]١٠٦:النحل[ & z y } | { * :إنه نزل فيه(:وأما قوله
َّ ملا أكره عامر وبال, فإن هذه اآلية نزلت بمكة;فهو باطل  وردة هـذا .ل عـىل الكفـرُ

ِّ ولو قدر أنه نزلت فيه هذه اآليـة,كانت باملدينة بعد اهلجرة ِ قبـل إسـالمه ص فـالنبي ;ُ َ
 .وبايعه

 : فـسمعته يقـولصأتيـت النبـي { :وقد روى عبد اهللا بن عمـر قـال( :وأما قوله
 , خطيبـاص وقـام النبـي .} فطلـع معاويـة.يطلع عليكم رجل يموت عىل غـري سـنتي
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 ٩٢٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

لعن اهللا القائـد { :ص فقال النبي ,فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ومل يسمع اخلطبة
 ).ي اإلساءة يوم يكون لألمة مع معاوية ذ: أي,}واملقود

 فـإن االحتجـاج باحلـديث ;نحن نطالب بصحة احلـديث ً: أوال:فاجلواب أن يقال
ً وإال فـنحن نعلـم قطعـا أنـه , ونحن نقـول هـذا يف مقـام املنـاظرة.ال جيوز إال بعد ثبوته

 .كذب
 وال ,هذا احلديث من الكذب املوضوع باتفاق أهل املعرفـة باحلـديث :ًويقال ثانيا

 وال لـه إسـناد ,ُاوين احلديث التي يرجع إليهـا يف معرفـة احلـديثيوجد يف يشء من دو
 .معروف

 ثم من جهله أن يروي مثل هذا عن عبـد اهللا بـن .وهذا املحتج به مل يذكر له إسناد
 وأروى النــاس , وعبــد اهللا بــن عمــر كــان مــن أبعــد النــاس عــن ثلــب الــصحابة,عمــر

ما رأيت بعد رسـول  «:يث يقول ح, وقوله يف مدح معاوية معروف ثابت عنه,ملناقبهم
َ أسود من معاويةصاهللا  ْ ً كان أبو بكر وعمر خريا : فقال? وال أبو بكر وعمر: قيل له.َ
 .» من معاوية−أي من السيادة− أسودص وما رأيت بعد رسول اهللا ,منه

ً وكان معاوية كريام حليام,السيد احلليم يعني معاوية «:قال أمحد بن حنبل ً«)١(. 
 بل كان خيطب يف اجلمع واألعياد واحلـج , مل تكن واحدةصالنبي ثم إن خطب 

 أفرتامهـا يف . كام يشهدها املـسلمون كلهـم, ومعاوية وأبوه يشهدان اخلطب.وغري ذلك
َّكل خطبة كانا يقومان ويمكنان من ذلك َ  , ويف سائر املسلمنيص هذا قدح يف النبي ?ُ

ًإذ يمكنون اثنني دائام يقومان وال حيرضان ا  وإن كانـا يـشهدان كـل .خلطبـة وال اجلمعـةِّ
 !? فام باهلام يمتنعان من سامع خطبة واحدة قبل أن يتكلم هبا,خطبة

                                                 
 ).٤٤٢−٢/٤٤١(لسنة للخالل ا)١(
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 ٩٢٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ).إنه بالغ يف حماربة عيل:(وأما قوله
 ومل يكـن معاويـة ممـن , عسكر عيل ومعاوية بصفني:فال ريب أنه اقتتل العسكران

 وكـان غـريه , أن ال يكون قتـالً بل كان من أشد الناس حرصا عىل,خيتار احلرب ابتداء
 .أحرص عىل القتال منه
ّ فإهنم يعظمون ;ً قول هؤالء من أفسد األقوال وأشدها تناقضا:إذا تبني هذا فيقال
 مع أن الذم واإلثم ملـن قتـل عـثامن , ويمدحون من قتل عثامن,األمر عىل من قاتل عليا

 ومل ,ليفـة اجتمـع النـاس عليـه فـإن عـثامن كـان خ,أعظم من الذم واإلثم ملن قتل عليـا
 فكان عذره يف أن يـستمر عـىل واليتـه أعظـم , وقد قتلوه لينخلع من األمر,ًيقتل مسلام

ً وصرب عثامن حتـى قتـل مظلومـا شـهيدا مـن غـري أن ,ّمن عذر عيل يف طلبه لطاعتهم له ً ُ َ َ َ
 امتنـع  ولكـن, ومل يكونوا يقاتلونـه,ّ وعيل بدأ بالقتال أصحاب معاوية,يدفع عن نفسه

 .من بيعته
 . إن عثامن فعل أشياء أنكروها:وإن قيل

 وإن أباحت خلعه وقتلـه كـان مـا نقمـوه , تلك األشياء مل تبح خلعه وال قتله:قيل
ْعىل عيل أوىل أن يبيح ترك مبايعته ّ. 

 فهـذه األحاديـث مل تكـن مـشهورة . ونحو ذلـك)اخلالفة ثالثون سنة( :وأما قوله
إنـام هـي مـن نقـل اخلاصـة ال سـيام وليـست مـن أحاديـث  ;شهرة يعلمهـا مثـل أولئـك

َوإذا كان عبد امللك بن مروان خفي عليه قول النبي .الصحيحني وغريمها ِ  لعائـشة صَ
 , وأللـصقتها بـاألرض,لوال أن قومك حديثو عهد باجلاهلية لنقضت الكعبـة{ :ل

 : ثم ملـا بلغـه ذلـك قـال,ونحو ذلك حتى هدم ما فعله ابن الزبري )١(}وجلعلت هلا بابني

                                                 
 ).١٣٣٣(, ومسلم برقم )١٥٨٥( رواه البخاري برقم )١(
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 ٩٢٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ثابـت صـحيح متفـق ل مـع أن حـديث عائـشة .ّوددت أين وليته من ذلك ما تـواله
اخلالفـة بعـدي { : فألن خيفى عىل معاويـة وأصـحابه قولـه,عىل صحته عند أهل العلم

 ال ا مع أن هـذا يف أول خالفـة عـيل ,ْ بطريق األوىل)١(}ًنة ثم تصري ملكاثالثون س
ًيدل عىل عيل عينا ً مـع أنـه لـيس نـصا يف ,اُ وإنام علمت داللته عىل ذلك ملـا مـات ,ّ ّ
ً منه وإما عجزا منـه عـن ً إذا كان ال ينصفنا إما تأويال: وهم يقولون.ّإثبات خليفة معني

 .ُ فليس علينا أن نبايع من نظلم بواليته,نرصتنا
ّ وهم يـسبون أبـا بكـر وعمـر وعـثامن ,ّثم من العجب أن هؤالء ينكرون سب عيل

 وإنــام ,ِّ وأصــحابه مــا كــانوا يكفــرون عليــاا ومعاويــة .ِّويكفــروهنم ومــن واالهــم
 . وهؤالء رش منهم,ِّيكفره اخلوارج املارقون

 ومـن ,ّ ال عيل وال عثامن وال غريمهـا:ال ريب أنه ال جيوز سب أحد من الصحابةو
ً وإن كان متأوال فتأويله أفـسد ,ًسب أبا بكر وعمر وعثامن فهو أعظم إثام ممن سب عليا

 .من تأويل من سب عليا
 ).ّإن معاوية سم احلســن( :وأما قوله

 وال بنقـل , أو إقرار معترب,نة رشعيةِّ ومل يثبت ذلك ببي,فهذا مما ذكره بعض الناس
 . فالقول به قول بال علم, وهذا مما ال يمكن العلم به.ُجيزم به

 ).وقتل ابنه يزيد موالنا احلسني وهنب نساءه( :وأما قوله
 ولكن كتب إىل ابن زياد أن ,إن يزيد مل يأمر بقتل احلسني باتفاق أهل النقل :فيقال

 كان يظن أن أهل العراق ينرصونه ويفـون لـه ا  واحلسني.يمنعه عن والية العراق
ً فلـام قتلـوا مـسلام وغـدروا بـه , فأرسل إلـيهم ابـن عمـه مـسلم بـن عقيـل,بام كتبوا إليه

                                                 
 ).٢٢٢٦(, والرتمذي برقم )٤٦٤٦( رواه أبو داود برقم )١(
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 ٩٢٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

   , فطلـب أن يـذهب إىل يزيـد, أراد الرجـوع فأدركتـه الـرسية الظاملـة,وبايعوا ابـن زيـاد
ن ذلـك حتـى يـستأرس ّ فلم يمكنـوه مـن يشء مـ, أو يرجع إىل بلده,أو يذهب إىل الثغر

ً فقاتلوه حتى قتل مظلوما , فامتنع,هلم ّ وملا بلـغ ذلـك يزيـد أظهـر التوجـع عـىل ,اُ
ً ومل يسب له حريام أصـال, وظهر البكاء يف داره,ذلك  وأجـازهم , بـل أكـرم أهـل بيتـه,ً

  .ّحتى ردهم إىل بلدهم
 ).صي ّ وأكلت أمه كبد محزة عم النب,صّوكرس أبوه ثنية النبي ( :وأما قوله

ُفال ريب أن أبا سفيان بـن حـرب كـان قائـد املـرشكني يـوم أحـد ُ وكـرست ذلـك ,ُ
 إن أبـا سـفيان بـارش : لكـن مل يقـل أحـد. كرسها بعض املـرشكني,صّاليوم ثنية النبي 

 فلم تستطع أن , وأخذت هند كبد محزة فالكتها,ُ وإنام كرسها عتبة بن أيب وقاص,ذلك
 .تبلعها فلفظتها

 , ثم بعد ذلـك أسـلموا وحـسن إسـالمهم وإسـالم هنـد,سالمهموكان هذا قبل إ
ٌّ واإلسالم جيـب مـا قبلـه, يكرمهاصوكان النبي  ُ t s  * : وقـد قــال اهللا تعـاىل,َ

| { z y x w v u & ]٣٨:األنفال[ 
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 ٩٢٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

  
  ة رضي اهللا عنهة رضي اهللا عنهشبهات حول أبي هريرشبهات حول أبي هرير

 
ة بن سـليم بـن فهـم بـن غـنم ابـن أبوهريرة هو عبد الرمحن بن صخر من ولد ثعلب

 فهو دويس نسبة إىل دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن زهران بـن كعـب بـن ,دوس اليامين
 واألزد مـن ,احلارث بن كعب بن عبـد اهللا بـن مالـك بـن نـرص وهـو سـنوءة ابـن األزد

 تنـسب إىل األزد ابـن الغـوث بـن نبـت بـن مالـك بـن ,أعظم قبائـل العـرب وأشـهرها
 .رب القحطانيةكهالن من الع

 فلام أسـلم سـامه رسـول اهللا . عبد شمس:الراجح عند العلامء أن اسمه يف اجلاهلية
 , ألنه ال جيوز تسمية إنسان بأنه عبد فالن أو عبد يشء من األشياء,»عبد الرمحن «ص

 وعبد الـرمحن هـو , فيسمى باسم عبد اهللا أو عبد الرمحن وهكذا,وإنام هو عبد اهللا فقط
  .ليه القلبالذي يسكن إ

  . وهبا عرف حتى غلبت عىل اسمه فكاد ينسى,اشتهر أبو هريرة بكنيته
ّإنام كنوين بـأيب هريـرة ألين كنـت أرعـى  «: قالاأخرج احلاكم عن أيب هريرة 

 فلام رجعت إلـيهم سـمعوا , فجعلتها يف كمي, فوجدت أوالد هرة وحشية,ًغنام ألهيل
 , أوالد هـرة وجـدهتا: فقلـت? عبـد شـمس ما هذا يا: فقالوا,أصوات اهلر من حجري

  .)١(» فلزمني بعد, فأنت أبو هريرة:قالوا
 , فكانـت يل هريـرة صـغرية,كنـت أرعـى غـنم أهـيل «:وأخرج الرتمذي عنـه قـال

                                                 
 ).٦١٤١) (٣/٥٧٩( مستدرك احلاكم )١(
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 ٩٣٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فإذا كان النهـار ذهبـت هبـا معـي فلعبـت هبـا فكنـوين ,فكنت أضعها بالليل يف الشجرة
  .)١(»بأيب هريرة

 ويـدعوين ,ٍ أبـا هـر: يـدعوينصن رسـول اهللا كـا{ :الكن يقول أبو هريـرة 
  .)٢(} أبا هريرة:الناس

  .)٣(»ألن تكنونني بالذكر أحب إيل من أن تكنونني باألنثى «:ولذلك يقول
  :إسالمه وصحبته

 وكـان عمـره حينـذاك ,ة سبع من اهلجرة بني احلديبية وخيـرباملشهور أنه أسلم سن
 حـني رجوعـه مـن خيـرب وسـكن ,ص ثم قدم املدينة مـع النبـي ,ًنحوا من ثالثني سنة

 ويأكـل عنـده يف غالـب , يـدور معـه حيـثام دار, والزم الرسـول مالزمـة تامـة)ّالصفة(
  .األحيان إىل أن تويف عليه الصالة والسالم

  :حفظه وقوة ذاكرته
 أن اطلـع عـىل مـا , مالزمة تامةص للرسول اكان من أثر مالزمة أيب هريرة 

 فشكا , ولقد كان يسء احلفظ حني أسلم,مل يطلع عليه غريه من أقوال الرسول وأعامله
 ضمه إىل صـدرك : ثم قال له,افتح كساءك فبسطه{ : فقال له,صذلك إىل رسول اهللا 

 أخرجهـا أئمـة − قصة بسط الثـوب − هذه القصة .)٤(}ً فام نيس حديثا بعده قط,فضمه
  . وأيب نعيم, وأيب يعىل, والنسائي,احلديث كالبخاري ومسلم وأمحد

  : وأهل العلم عليهي والصحابة والتابعني صثناء اهللا تعاىل والرسول 
                                                 

 ).٣٨٤٠( جامع الرتمذي برقم )١(
 ).٦١٤٢) (٣/٥٧٩( مستدرك احلاكم )٢(
 ).٦١٤٤) (٣/٥٧٩( املصدر السابق )٣(
 ).٣٨٣٥(, جامع الرتمذي برقم )٢٤٩٢(, صحيح مسلم برقم )١١٩( صحيح البخاري برقم )٤(
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 ٩٣١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 منهـا مـا , بآيات كثرية تثبت هلـم الفـضل والعدالـةي تعاىل الصحابة أكرم اهللا
 كرضـوانه عـن ,صنزل يف صحايب واحد أو يف أصـحاب مـشهد معـني مـع الرسـول 

 ومنها ما نزل فيهم عامة ودخل حتت ظلهـا كـل ,الذين بايعوا حتت الشجرة يف احلديبية
غفار  بمثــل ذلــك مــن االســتي أصــحابه ص وكــذلك أكــرم الرســول ,صــحايب

  .وإعالن الفضل والعدالة لبعضهم أو لطبقة منهم أو هلم عامة
 Q: * C B AD I H G F Eفمن اآليات العامة الشاملة قوله 

K JL & ]ومن آخر اآليات نزوال قوله,]٢٩:الفتح ً: *  ® ¬ « ª ©

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
Á À ¿ ¾ ½ ¼ÂÆ Å Ä Ã  & ]١١٧:التوبة[.  

 ويكسب العدالة , ينال أجر الصحبة املطلقةيفأبو هريرة واحد من الصحابة 
 وهـو ينـال رشف دعـوة .ًالتي حلقت هبم مجيعا وأثبتتهـا آيـات القـرآن الكـريم الـسابقة

 إذ كانــت هجرتـه قبــل الفــتح ورشف , وينــال أجـر اهلجــرة إىل اهللا ورسـولهصالنبـي 
 وأجـر حفـظ حـديث ,صوأجـر اجلهـاد حتـت رايـة رسـول اهللا  , لـهصدعوة النبي 
  . وتبليغهصرسول اهللا 

 لقد ظننت أنك أول من يـسألني ,والذي نفس حممد بيده{ :صوقال رسول اهللا 
  .)١(} ملا رأيت من حرصك عىل العلم,عن ذلك من أمتي
 ملـا رأيـت ,لقد ظننت ال يسألني عن هذا احلديث أحد أول منك{ :ويف رواية قال

  .)٢(}من حرصك عىل احلديث
                                                 

 ).٨٠٥٦( رواه أمحد برقم )١(
 ).٩٩( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٩٣٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

أبـو هريـرة وعـاء مـن { :ص  قال رسـول اهللا: قالاوعن أيب سعيد اخلدري 
 :ً ونحـن نـسأل اهللا علـام ال ينـسى فقـال, يـا رسـول اهللا: فقلنا: قال زيد بن ثابت.العلم

  .)١(}سبقكم هبا الغالم الدويس
 :ا فقـال ابـن عبـاس أليب هريـرة , يف مـسألةاجاء رجـل إىل ابـن عبـاس 

  .)٢(»أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة«
  .)٣(» أحفظ من روى احلديث يف دهرهاأبو هريرة  «:قال الشافعي
 وكـان أحفـظ مـن روى ,روى عنه نحو ثامنامئـة مـن أهـل العلـم «:وقال البخاري
  .)٤(»احلديث يف عرصه

 أبــو ,ص صــاحب رســول اهللا ,اإلمــام الفقيــه املجتهــد احلــافظ( :وقــال الــذهبي
  .)٥() سيد احلفاظ األثبات, الدويس الياميناهريرة 

 إليه املنتهى يف حفظ ما سمعه من الرسول اأبو هريرة ( :وقال يف موضع آخر
  .)٦() وأدائه بحروفهص

  .)٧() أنه أخطأ يف حديث ما علمنا, وثيق احلفظاكان أبو هريرة ( :ًوقال أيضا
  .)٨() ويف الفقه, ويف السنة,هو رأس يف القرآن( :ًوقال أيضا

                                                 
 ).١/٣٨١(, حلية األولياء )٢/٤٣٢( سري أعالم النبالء )١(
 ).٢/٤٣٧( سري أعالم النبالء )٢(
 ).٢/٤٣٢( املصدر السابق )٣(
 ).٨/١٠٣(اية والنهاية  البد)٤(
 ).٢/٤١٧( سري أعالم النبالء )٥(
 ).٢/٤٤٥( املصدر السابق )٦(
 ).٢/٤٤٦( املصدر السابق )٧(
 ).٢/٤٤٩( املصدر السابق )٨(
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 ٩٣٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١() يف حفظه وسعة علمهاأين مثل أيب هريرة ( :وقال
  :الصحابة الذين رووا عنه

 وأيب بن , والفضل بن العباس, وعمر, أبو بكر:روى عن كثري من الصحابة منهم
  .ي وعائشة , وأسامة بن زيد,كعب

 , وأنـس بـن مالـك, وابـن عمـر, منهم ابن عبـاس:وأما الصحابة الذين رووا عنه
  .ي وجابر بن عبد اهللا األنصاري وأبو أيوب األنصاري ,وواثلة بن األسقع

  :التابعون الذين رووا عنه
 وعـروة بـن , وعبـد اهللا بـن ثعلبـة,ومن التابعني سعيد بن املسيب وكان زوج ابنته

 وسـامل , وعراك بن مالـك, وسليامن بن يسار, وسلامن األغر,ذؤيب وقبيصة بن ,الزبري
 , وحممـد بـن سـريين, وأبو سلمة ومحيد ابنا عبد الرمحن بـن عـوف,بن عبد اهللا بن عمر
 :ً وكثـريون جـدا بلغـوا كـام قـال البخـاريي وعطاء بن يـسار ,وعطاء بن أيب رباح

  .ثامنامئة من أهل العلم والفقه
  :ديثعدة ما روي عنه من احل

 , والــسنن, والــصحاح,أخــرج أحاديثــه مجــع مــن احلفــاظ مــن أصــحاب املــسانيد
ــصنفات,واملعــاجم ــاب معتمــد يف احلــديث, وامل ــا مــن كت ــه أحاديــث عــن , وم  إال في

  .االصحايب اجلليل أبى هريرة 
ــه ــواب الفق ــه معظــم أب ــاول أحاديث ــد:وتتن ــادات, يف العقائ ــامالت, والعب  , واملع

 , والــدعوات, واألدب, والنكــاح, والطــالق, والتفــسري,ناقــب وامل, والــسري,واجلهــاد
  . وغري ذلك.. والذكر والتسبيح,والرقاق

                                                 
 ).٢/٤٣٨( املصدر السابق )١(
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 ٩٣٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ حديثا وفيها مكرر كثـري بـاللفظ )٣٨٤٨(روى له اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده  ً
  .ّ ويصفو له بعد حذف املكرر خري كثري,واملعنى

 مخـسة آالف )٥٣٧٤(سنده  يف م) هـ٢٧٦ − ٢٠١(وروى له اإلمام بقي بن خملد 
  .ً وثالثامئة وأربعة وسبعني حديثا,حديث

 , ألفي حديث)٢٢١٨(وروى له أصحاب الكتب الستة واإلمام مالك يف موطئه 
 لـه يف الـصحيحني منهـا ,)٣(ًومائتني وثامنية عرش حديثا ممـا اتفقـوا عليـه وانفـردوا بـه 

 واإلمـام مـسلم عـن ,لبخـاري اإلمام ا: اتفق الشيخان, ستامئة وتسعة أحاديث)٦٠٩(
 بثالثـة )٩٣( وانفـرد اإلمـام البخـاري بــ,ً ثالثامئة وستة وعـرشين حـديثا منهـا)٣٢٦(

  . بتسعني ومائة حديث)١٩٠( ومسلم بـ,ًوتسعني حديثا
  :أصح الطرق عن أيب هريرة

أصح أسانيد أيب هريرة يف رأي البخاري ما روي عن أيب الزنـاد عـن األعـرج عـن 
  .أيب هريرة

وأصح حديث أيب هريرة يف رأي اإلمام أمحد ما رواه حممد بن سـريين ثـم مـا رواه 
  .سعيد بن املسيب

 وأبـو , واألعرج, وأبو سلمة, ابن املسيب:أما عند اإلمام عيل بن املديني فهم ستة
  . وطاوس, وابن سريين,صالح

الثبـت يف  من كان :سألت ابن معني( : قال أبو داود:ًوهم ستة أيضا عند ابن معني
 وأبـو , واألعـرج, واملقـربي, وابـن سـريين, ابن املسيب وأبو صـالح: فقال?أيب هريرة

 وأبـدهلام , واستثنى أبا سـلمة وطـاوس, وأربعة منهم وافق ابن املديني عليهم.)١()رافع
  .باملقربي وأيب رافع

                                                 
 ).٣/١٨٩( هتذيب التهذيب )١(
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 ٩٣٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وذكر أصح أسانيد أيب هريرة وجممـوع مـن ذكـرهم ,وقد أحىص أمحد حممد شاكر
 ومالـك عـن أيب ,مالك وابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عنه :ستة

 ومعمـر عـن , ومحاد بن زيد عن أيوب عن حممد بن سريين عنه,الزناد عن األعرج عنه
 وحييى بن أيب كثري عن أيب سـلمة عنـه وإسـامعيل بـن أيب حكـيم عـن ,مهام بن منبه عنه

  .عبيدة بن سفيان احلرضمي عنه
  :ه وأسباهباكثرة حديث

إنكـم لتقولـون أكثـر أبـو  «: يبني أسباب كثـرة حديثـه فيقـولاكان أبو هريرة 
 مـا للمهـاجرين ال حيـدثون عـن رسـول : ويقولون, واهللا املوعد,صهريرة عن النبي 

 وإن أصحايب من املهاجرين كانت تشغلهم أرضوهم والقيام , هذه األحاديثصاهللا 
ً وإين كنت امرءا مـسكينا,عليها  وكنـت أكثـر , عـىل مـلء بطنـيص ألـزم رسـول اهللا :ً

ً حـدثنا يومـا ص وإن النبـي , وأحفـظ إذا نـسوا, أحـرض إذا غـابوا,جمالسة رسـول اهللا
ً ثم يقبضه إليه فال ينسى شيئا سـمعه ,من يبسط ثوبه حتى أفرغ فيه من حديثي{ :فقال

 فـواهللا مـا كنـت ,ّ فحـدثني ثـم قبـضته إيل− نمـريت : أو قـال− فبسطت ثـويب }ًمني أبدا
  .)١(»ًنسيت شيئا سمعته منه

 : ثـم يتلـو,ً لوال آية يف كتاب اهللا مـا حـدثتكم بـيشء أبـدا..وأيم اهللا «:وكان يقول
* ~ } | { z y x w v u t s r q p� ¡ 

  .)٢(»]١٥٩:البقرة[ & ¢ £ ¤ ¥ ¦
 مـن ذلـك ,ص وعدم الكذب عـىل رسـول اهللا ,وكان يدعو الناس إىل نرش العلم

من سئل عن علم فكتمه أجلـم بلجـام مـن نـار يـوم { : أنه قال,صما يرويه عن النبي 
                                                 

 ).٢٤٩٢( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٧٦٩١( رواه أمحد برقم )٢(
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 ٩٣٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًومن كـذب عـيل متعمـدا فليتبـوأ مقعـده مـن النـار{ :ً وعنه أيضا)١(}القيامة  متفـق )٢(}ّ
  .عليه

 بكثرة سامعه وأخذه عن رسول اهللا صوقد شهد له إخوانه أصحاب رسول اهللا 
ن بعــض  حتــى إ, وهــذه الــشهادات تــدفع كــل ريــب أو ظــن حــول كثــرة حديثــه,ص

ً ومن هـذا أن رجـال , رووا عنه ألنه سمع من النبي الكريم ومل يسمعوايالصحابة 
 − يعنـي أبـا هريـرة − أرأيت هذا الـيامين,يا أبا حممد «: فقال,جاء إىل طلحة بن عبيد اهللا

 أم هـو , نسمع منـه أشـياء ال نـسمعها مـنكم? منكمصأهو أعلم بحديث رسول اهللا 
 , فـال أشـك, أما أن يكون سمع مـا مل نـسمع: قال? يقل ما ملصيقول عن رسول اهللا 
 طـريف ص كنا نـأيت رسـول اهللا , إنا كنا أهل بيوتات وغنم وعمل:سأحدثك عن ذلك

ً وكان مسكينا ضيفا عىل باب رسول اهللا ,النهار  فـال نـشك أنـه سـمع , يده مع يدهصً
 وقـال يف )٣(»قـل مـا مل يصً وال جتد أحدا فيـه خـري يقـول عـن رسـول اهللا ,ما مل نسمع

  .)٤(» ولكنه حفظ ونسينا,قد سمعنا كام سمع «:رواية
ّسمعت أبـا أيـوب األنـصاري حيـدث عـن  «:وروى أشعث بن سليم عن أبيه قال

 : فقـال?اّ وحتدث عن أيب هريرة ص أنت صاحب رسول اهللا :أيب هريرة فقيل له
ّ وإين أن أحـدث عنـه أحـب إيل ,إن أبا هريرة قد سمع مـا مل نـسمع مـن أن أحـدث عـن ّ

  .)٥(» يعني ما مل أسمعه منه− صرسول اهللا 

                                                 
 ).٢٦٤(, وابن ماجه برقم )٢٦٤٩(, والرتمذي برقم )٣٦٥٨(اود برقم  رواه أبو د)١(
 ).٣(, ومسلم برقم )١٢٩١( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٦٧/٣٥٧( تاريخ دمشق )٣(
 ).٦٧/٣٥٦(, تاريخ دمشق )٧/٤٤١( اإلصابة )٤(
 ).٨/١٠٩( البداية والنهاية )٥(
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 ٩٣٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً أتاحت له أن يعرف كثريا ممـا ص يف سؤال الرسول اثم إن جرأة أيب هريرة 
 حيـث كـان غـريه , فكان ال يتأخر عن أن يسأله عن كل ما يعرض له,مل يعرفه أصحابه
 يـسأله صلنبـي ً جريئـا عـىل ااكان أبو هريـرة  «:ٌ قال أيب بن كعب,ال يفعل ذلك

  .)١(»عن أشياء ال نسأله عنها
 فكـان ال يتـأخر عـن طلـب ,كام كـان يـسأل الـصحابة الـذين سـبقوه إىل اإلسـالم

  . وبعد وفاته,ص بل كان يسعى إليه يف حياة الرسول ,العلم
  .)٢(}ًمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين{ :وهو الذي يروى عنه

 فـام أظنـه يتـأخر عـن خـري , حيب اخلري ويعمل من أجلـهاوقد رأينا أبا هريرة 
 وحلكمـة يعظـه , لكلمة يعلمه إياهاص وهو الذي صاحب رسول اهللا ,من هذا النوع

  .هبا
  :مرضه ووفاته

 وال تتبعـوين بنـار وأرسعـوا ,ًال ترضبوا عيل فسطاطا «: قالاملا حرضته املنية 
 أو املؤمن −إذا وضع الرجل الصالح { : يقولص فإين سمعت رسول اهللا ,ًإرساعايب 
 : قـال, عىل رسيره− أو الفاجر − وإذا وضع الرجل الكافر , قدموين: عىل رسيره قال−

 وكانـت وفاتـه يف الـسنة التـي توفيـت فيهـا عائـشة أم .)٤(»)٣(}?يا وييل أين تـذهبون يب
  ). هـ٥٨(املؤمنني عام 

 
                                                 

 ).٢/٦٢٩( سري أعالم النبالء )١(
 ).٢٢٠(م  رواه ابن ماجه برق)٢(
 ).١٣٨٠( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٤/٣٣٨( الطبقات الكربى )٤(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٩٣٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :الرد عىل الشبهات التي أثارها أهل البدع واملخالفني حول أيب هريرة ورواياته
 عرفنـاه يف هجرتـه ,مه الذي عرفناه قبل إسالمه وبعد إسالاذلكم أبو هريرة 

 يدور مـع الرسـول , فكان الصاحب األمني والطالب املجد,وصحبته للرسول الكريم
ــهصالكــريم  ــه وترحال ــه,ّ يف حل ــشاركه أفراحــه وأحزان ــسنة  , وي ــه لل ــا التزام وعرفن
 , وكثـرة حديثـه,وعرفنـا مكانتـه العلميـة... يف شـبابه وهرمـه, وتقواه وورعـه,املطهرة

  . وثناء العلامء عليه,نا منزلته بني أصحابه ورأي,وقوة حافظته
 إال أن ,ّ الذي صوره لنا التاريخ من خـالل البحـث الـدقيقاذلكم أبو هريرة 

 , يف هـذه املكانـة الـساميةابعض احلاقدين املوتورين مل يرسهم أن يروا أبـا هريـرة 
احلقيقـة ّ فـدفعتهم ميـوهلم وأهـواؤهم إىل أن يـصوروه صـورة ختـالف ,واملنزلة الرفيعـة
 غايــات خاصــة ليــشبع بطنــه ,ص فــرأوا يف صــحبته للرســول الكــريم ,التــي عرفناهــا
 وحديثـه الطيـب , وحفظـه تـدجيل, وكرمـه ريـاء, وصوروا أمانته خيانة,ويروي هنمه

ً ورأوا يف فقره مطعنا وعارا,ً وهبتاناصًالكثري كذبا عىل رسول اهللا   ً, ويف تواضعه ذال,ً
ًمره باملعروف وهنيه عن املنكـر لونـا مـن املـؤامرات خلـداع  وصوروا أ,ًويف مرحه هذرا

 فهـو صـنيعة األمـويني ,ً ويف قولـه احلـق انحيـازا,ً ورأوا يف اعتزالـه الفـتن حتزبـا,العامة
 فكـان لـذلك مـن الكـذابني الواضـاعني لألحاديـث ,وأداهتم الداعية ملآرهبم الـسياسية

  !!. افرتاء وزوراصعىل رسول اهللا 
 :صيب هريرة من الرواية عن النبي شبهة إكثار أ

 :الرد
 فأي إفراط كان من أيب هريرة وهو , فهذا كذب, إن أبا هريرة أفرط:يقول البعض
 , واملفتي الـذي احتاجـت إليـه األمـة بعـد وفـاة رؤوس الـصحابة,احلافظ الذي عرفناه

عـد أن  ب,ًوبقي أبو هريرة مع من بقي يف املدينة مرجعا للمسلمني يف ديـنهم ورشيعـتهم
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 ٩٣٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .انطلق الصحابة إىل األقطار اإلسالمية يعلمون أهلها ويفقهوهنم
 بــل كــان كغــريه مــن علــامء ,ًال بــد مــن اإلشــارة إىل أن أبــا هريــرة مل يكــن مفرطــا

 يف عهد اخللفاء الراشـدين ,ً فلم يكن مفرطا, ويسأل فيجيب, يستفتى فيفتي,الصحابة
 فكـم مـن , فوضـعوه حيـث يـستحق,ه وعرفـوا مكانتـ, إنام وثـق بـه القـوم,وال بعدهم

 وكـم مـن مقـيم يـرتك كبـار الـصحابة ويأتيـه يف ,راحل يقطع املسافات لريى أبا هريرة
  .صمسألة أو حديث عن رسول اهللا 
 , إنام وثق الناس بحفظه فحرصوا عىل أن ينهلـوا منـه,فأبو هريرة مل يكثر من عنده

وطلحـة بـن عبيـد اهللا والـزبري  وقد شهد بعلمـه وحفظـه ابـن عمـر ,فام جريرته يف ذلك
  .»ما ذنبي إذا حفظت ونسوا «:− عندما استكثروا حديثه − حتى إنه قال ,وغريهم

إين أســمع منــك { :صجــاء يف مــصادر اإلماميــة أن أبــا هريــرة قــال لرســول اهللا 
ّ ضـمه : فبـسطته فوضـع يـده فيـه ثـم قـال: أبسط رداك قـال: قال,احلديث الكثري أنساه

  .)١(}ًت كثريا بعده فام نسي,فضممته
 بـل ,!? أن يعطيـه اهللا احلفـظص إذا دعا لـه رسـول اهللا افام ذنب أيب هريرة 

ً دعا له أن يعطيـه فهـام وحفظـاص  ذكروا أن رسول اهللا,اهذا أمري املؤمنني عيل  ً, 
  !!.فام نيس آية من كتاب اهللا

 عـن سـليم !!»ّ علمه ألف بـابصأن النبي  ٩٣باب  «)٤٠/١٣٩(ففي البحار 
 وإن , أجـابنيصكنـت إذا سـألت رسـول اهللا  «:قال × بن قيس عن أمري املؤمنني

امء وال أرض وال دنيـا  فام نزلت عليه آيـة يف ليـل وال هنـار وال سـ,فنيت مسائيل ابتدأين
وال آخرة وال جنة وال نار وال سهل وال جبل وال ضياء وال ظلمة إال أقرأنيها وأمالها 

                                                 
 .ً نقال عن اخلرائج"باب معجزات النبي يف استجابة دعائه) ١٨/١٣(بحار األنوار ) ١(
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 ٩٤٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ,ّ وكتبت بيدي وعلمني تأويلها وتفسريها وحمكمها ومتشاهبها وخاصـها وعامهـا,ّعيل
ّ دعـا اهللا يل أن يعطينـي فهـام ,وكيف نزلت وأين نزلـت وفـيمن أنزلـت إىل يـوم القيامـة

  .»ّ وال عىل من أنزلت أماله عيل, فام نسيت آية من كتاب اهللا,ّظاوحف
  !? أن يعطيه اهللا احلفظص إذا دعا له رسول اهللا افام ذنب عيل 

  !? ألف باب أو كلمة− حسب الرواية − ص ما ذنبه إذا علمه رسول اهللا ,بل
 بـاب ّلقد علمني رسول اهللا ألف «:×  قال عيل:وعن الثاميل عن أيب جعفر قال

ًعلـم رسـول اهللا عليـا ألـف كلمـة كـل كلمـة  «: ويف رواية.»!!كل باب يفتح ألف باب ّ
  .)١(»تفتح ألف كلمة

اقرتبـوا اقرتبـوا وسـلوا وسـلوا فـإن  «:× ونقل حممد مهدي قول أمري املـؤمنني
ــضا ــيض في ــم يف ــه,ًالعل ــل يمــسح بطن ــول!! وجع ــأله : ويق ــام ولكــن م ــئ طع ــا مل  م

  .)٢(»!!...علم
ــه ونقــل النجــ ــن )٤٠٠−٢/٣٩٩(ايش يف رجال ــن حممــد ب  حتــت ترمجــة هــشام ب

 , وكـان خيـتص بمـذهبنا ولـه احلـديث املـشهور, املشهور بالفضل والعلم,....السائب
 فـسقاين ,×  فجلست إىل جعفر بن حممـد, نسيت علمي,ّاعتللت علة عظيمة( :قال

  ).ّ فعاد إيل علمي,العلم يف كأس
ُأليس غريبا بعد ذلك أن يستنكر    !!?كثرة أحاديث أيب هريرة وعلمهً

 فهـل يعجـب مـن قـوة ذاكـرة ,!!ثم من العجيب أن يثـري هـذا يف القـرن العـرشين
 فقد كـان العـرب حيفظـون أضـعاف أضـعاف مـا حفظـه أبـو ?اإلنسان والسيام العرب

  !!?هريرة
                                                 

 ).١/٥٦٦(, الفصول املهمة )٤٠/١٣١( بحار األنوار )١(
 ).١/٢٤٤( اجلامع لرواة وأصحاب اإلمام الرضا )٢(
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 ٩٤١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 مـاذا ? فامذا يقول هؤالء يف هؤالء,لقد حفظوا القرآن الكريم واحلديث واألشعار
  ? شعرهمل وعائشة ?يف حفظ أيب بكر أنساب العربيقول 

وماذا يقولـون يف محـاد الراويـة الـذي كـان أعلـم النـاس بأيـام العـرب وأشـعارها 
 ومـاذا يقـول فيـه إذا علـم أنـه روى عـىل كـل حـرف مـن ?وأخبارها وأنـساهبا ولغاهتـا

  ?م من شعر اجلاهلية دون اإلسال,حروف املعجم مائة قصيدة كبرية سوى املقطعات
 فقد كان حيفظ مائة ألـف حـديث ,ماذا يقول يف حفظ اإلمام البخاري يف احلديث

  .ّ وقد صنف كتابه يف ستامئة ألف حديث, ومائتي ألف حديث غري صحيح,صحيح
  !! فقد كان حيفظ مائة وعرشين ألف حديث,وماذا يقول يف حفظ ابن عقدة

يف حتقيق سند احلـديث  «)٤١٥ص أنوار الوالية (نقل آية اهللا الكلبايكاين يف كتابه 
 أحفـظ مائـة : سـمعت مجاعـة حيكـون عنـه أنـه قـال:قـال الـشيخ الطـويس( :»الرشيف

  )!!. وأذاكر بثالثة مائة ألف حديث,!!ًوعرشين ألف حديثا بأسانيدها
 وينـسون روايـاهتم ,إن مشكلة هؤالء أهنم يدلسون ويزعمون أن أبا هريـرة أفـرط

 حتى أفرطوا وأفرطت كتبهم األربعة , ما رواه أبو هريرةعن األئمة رمحهم اهللا أضعاف
  !.أو أصوهلم األربعامئة

يقــول عــامل الــشيعة يف اجلــرح والتعــديل أبــو العبــاس النجــايش يــروي يف رجالــه 
املعروف برجال النجايش أن الراوي أبان بـن تغلـب روى عـن اإلمـام جعفـر الـصادق 

  !!. ألف حديث)٣٠(
فمـنهم أبـو سـعيد أبـان بـن ( : أيب هريرة كثرة أحاديثـهقال صاحبنا وهو ينكر عىل

 كان مـن ,تغلب رباح اجلريري القارئ الفقيه املحدث املفرس األصويل اللغوي املشهور
 وحـسبك أنـه ,ً لقي األئمة الثالثة فروى عنهم علوما مجة وأحاديث كثرية,أوثق الناس
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 ٩٤٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ا حممـد يف ترمجـة أبـان  كام أخرجه املريز!!روى عن الصادق خاصة ثالثني ألف حديث
  ..).× من كتاب منتهى املقال باإلسناد إىل أبان بن عثامن عن الصادق

 إن أبـان بـن تغلـب روى عنـي ثالثـني ألـف :قال الصادق ألبان بن عثامن( :وقال
  ). فاروها عني!!حديث

  .بل أكثر رواة اإلمامية يروون أضعاف أضعاف هذا العدد
 وسـأل !!باح سأل الباقر عـن ثالثـني ألـف حـديثًفهذا مثال حممد بن مسلم بن ر
  !!.الصادق عن ستة عرش ألف حديث

 كـان جيـيش , ومن املكثرين املفرطني جابر بن يزيد اجلعفي:جابر بن يزيد اجلعفي
 فكان يذهب إىل املقربة ويدفن ,يف صدره كثرة أحاديث املعصومني حتى يأخذه اجلنون

  !!أحاديثهم
بـسبعني ألـف  × حـدثني أبـو جعفـر( :فـي قـالروى الطويس عـن جـابر اجلع

ً مل أحدث هبـا أحـدا قـط وال أحـدث هبـا أحـدا أبـدا!!حديث ً  فقلـت أليب : قـال جـابر,ً
ّجعلت فداك أنك قد محلتني وقرا عظيام بام حدثتني به من رسكم × :جعفر ً  الذي !!ً

جـابر  يـا : قـال!! فربام جاش يف صدري حتى يأخذين منه اجلنـون,!!ًال أحدث به أحدا
 حـدثني حممـد بـن :فإذا كان ذلك فاخرج إىل اجلبانة فاحفر حفرية ودل رأسك ثـم قـل

  .)١()عيل بكذا وكذا
رويت مخـسني ألـف حـديث مـا ( :وأخرج الطويس بإسناده عن جابر اجلعفي قال

  .)٢()سمعه أحد مني

                                                 
 ).٢/٤٤٢(ة الرجال للطويس  اختيار معرف)١(
 ).٢/٤٤٠( املصدر السابق )٢(
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 ٩٤٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 عـن !!أنه روى سبعني ألـف حـديث( :قال احلر العاميل يف خامتة الوسائل ما نصه
 والظاهر أنه مـا روى أحـد بطريـق املـشافهة ,!!اقر وروى مائة وأربعني ألف حديثالب

  .)١()عن األئمة أكثر مما روى جابر
ــسه يف  ــرون املفرطــون مــن احلــديث ذكــرهم صــاحبنا الطــاعن بنف وهــؤالء املكث

 إي إفـراط كـان !? فمن الـذي أكثـر وأفـرط.مصنفات أخرى دافع عنهم وأثنى عليهم
  ?امن أيب هريرة 

 فهـذا ظلـم ,وأما أن الصحاح وسائر مسانيد اجلمهور قـد أفرطـت فـيام روتـه عنـه
 بـل هـذا , وال يقره عليه عقـل راجـح, وال يقبله إنسان منصف, ال نوافقه عليه,وجور

 قـال يف أحـد !. ألن صلح مذهبه هـي التـي أفرطـت باعرتافـه,االدعاء كذب مكشوف
التـي هـي مرجـع اإلماميـة يف أصـوهلم  وأحسن ما مجع منهـا الكتـب األربعـة (...كتبه 

 , واالستبـصار, والتهـذيب, الكـايف: وهي,وفروعهم من الصدر األول إىل هذا الزمان
 والكـايف أقـدمها , ومـضامينها مقطـوع بـصحتها, وهـي متـواترة,ومن ال حيرضه الفقيه

 وهـي ,ً وفيه ستة عرش ألف ومائة وتسعة وتـسعون حـديثا,وأعظمها وأحسنها وأتقنها
 كام رصح بـه الـشهيد يف الـذكرى وغـري , مما اشتملت عليه الصحاح الستة بأمجعهاأكثر

  ).واحد من األعالم
  )!وهي أكثر مما اشتملت عليه الصحاح الستة بأمجعها( :فانظروا إىل قوله

 ,إن كتب السنة مل تضم بـني دفاهتـا أي حـديث إال بعـد بحـث وتنقيـب ومتحـيص
 وال يؤخذ عـن إنـسان إال بعـد ,اوي وسلوكه وحفظه يتناول حياة الر,ومقارنة وحتقيق

 بـل ,ً ومل يكن النقد خارجيا فقط, فكان النقد يتناول الرجال واملتن,التحقق من عدالته

                                                 
 ).٢٠/١٥١( وسائل الشيعة )١(
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 ٩٤٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وكـان مـنهم , حتى يتأكدوا من صحة اخلـرب,كانوا يعرضون الرواية عىل القرآن والسنة
والتوفيق والرتجيح حتـى من جيمع األخبار املتعارضة فيسلك طريق الدراسة واملوازنة 

 تتناول , فلم تكتب الصحاح إال عىل أسس علمية دقيقة,يتبني له وجه احلق والصواب
 . وهذا بخالف كتب غريهم القوم,السند واملتن عىل السواء

 :ً هل جيوز إخفاء احلديث حرصا عىل بلعوم أيب هريرة:شبهة
 فـصل يف بقيـة كـرباء −ين  لإلمـام الـذهبي املجلـد الثـا−جاء يف سري أعالم النبالء 

 .×  عبد الرمحن بن صخر,أبو هريرة الدويس( – ١٢٦ −الصحابة 
حفظـت مـن رسـول اهللا { : قـال, عن أيب هريـرة, عن املقربي:ابن أيب ذئب( :قال
ــاءينص ــاس, وع ــه يف الن ــا أحــدمها فبثثت ــه, فأم ــو بثثت ــا اآلخــر فل ــذا , وأم  لقطــع ه

  .)١(}البلعوم
رب كـيس عنـد أيب  «: كـان أبـو هريـرة يقـول: قـال, عن مكحـول:حممد بن راشد

 .)٢(»− من العلم:يعني−هريرة مل يفتحه 
ًك فتنـة يف األصـول أو  هذا دال عىل جواز كتامن بعض األحاديـث التـي حتـر:قلت
 فإنه من , أما حديث يتعلق بحل أو حرام فال حيل كتامنه بوجه, أو املدح والذم,الفروع

 .البينات واهلدى
 ودعـوا ,حدثوا الناس بام يعرفون «:ا قول اإلمام عيل :ويف صحيح البخاري

 ,اء وكذا لو بـث أبـو هريـرة ذلـك الوعـ.)٣(» أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله,ما ينكرون

                                                 
 ).٢/٥٩٦( سري أعالم النبالء )١(
 ).٢/٥٩٧( املصدر السابق )٢(
 ).١٢٧( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ٩٤٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً ولكن العامل قـد يؤديـه اجتهـاده إىل أن ينـرش احلـديث الفـالين إحيـاء , بل لقتل,ألوذي
  .)١( ) وإن غلط يف اجتهاده, وله أجر, فله ما نوى,للسنة

 ?ما رأيك يا أخي املسلم
ًإن أبا هريرة عني نفسه وصـيا عـىل اإلسـالم والـسنة فهـو يـروي مـا يـراه مناسـبا ً, 

  . أمثل هذا جيوز أن نأخذ منه ديننا,ًفظا للبلعوم وليس لإلسالمًوخيفي ما يراه مناسبا ح
 :فلنتابع ما جاء يف سري أعالم النبالء

 سـمع , عـن الـسائب بـن يزيـد, عن إسامعيل بـن عبيـد اهللا:سعيد بن عبد العزيز(
 أو ألحلقنــك بــأرض صلتــرتكن احلــديث عــن رســول اهللا  «:عمــر يقــول أليب هريــرة

 .» أو ألحلقنك بأرض القردة,كن احلديثلترت «: وقال لكعب.»دوس
 ,إين ألحدث أحاديـث «: أن أبا هريرة كان يقول: عن ابن عجالن:حييى بن أيوب

 .» لشج رأيس,لو تكلمت هبا يف زمن عمر
 .»صأقلـوا احلـديث عـن رسـول اهللا  «:يقـول ا هكذا هـو كـان عمـر :قلت

 . ولغريهٌ وهذا مذهب لعمر,وزجر غري واحد من الصحابة عن بث احلديث
فبـاهللا عليــك إذا كــان اإلكثــار مــن احلــديث يف دولـة عمــر كــانوا يمنعــون منــه مــع 

 فـام ظنـك باإلكثـار مـن , بـل هـو غـض مل يـشب, وعدم األسانيد, وعدالتهم,صدقهم
 فبـاحلري , وكثرة الـوهم والغلـط, مع طول األسانيد,رواية الغرائب واملناكري يف زماننا

− بـل يـروون , يقترصون عىل رواية الغريـب والـضعيف فيا ليتهم,أن نزجر القوم عنه
 − واملستحيل يف األصول والفروع واملالحـم والزهـد , واألباطيل, املوضوعات−واهللا

  .)٢()−نسأل اهللا العافية 
                                                 

 ).٢/٥٩٨(  سري أعالم النبالء)١(
 ).٦٠٢−٢/٦٠١(السابق   املصدر)٢(
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 ٩٤٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 هـل , مرة أخرى أخي املسلم انظر إىل حرص القوم عىل إخفاء احلديث:استدراك
 هل من مثل هـؤالء ? مم كانوا خيافون?وهارسول اهللا أمرهم أن خيفوا سنته وأن ال يبين

 ?نأخذ ديننا
 :نتابع ما جاء يف سري أعالم النبالء

 عـن , أخربنا يزيد بن يوسـف, حدثنا حممد بن عيسى:قال حممد بن حييى الذهيل(
مـا كنـا  «: قـال, عـن أيب هريـرة, عـن أيب سـلمة, عـن الزهـري,صالح بن أيب األخـرض

  .)١()» كنا نخاف السياط ا حتى قبض عمر ص قال رسول اهللا :نستطيع أن نقول
  : الطبقة الثانية عرشة, املجلد العارش,وأما يف جزء آخر من سري أعالم النبالء

ً أن أبا هريرة كتم حديثا كثريا مما ال حيتاجه املسلم يف دينه:وقد صح( :قال  وكـان ,ً
 ,ن العلـم يف يشء وليس هذا مـن بـاب كـتام.» لقطع هذا البلعوم,لو بثثته فيكم «:يقول

 والعلـم الـذي يف فـضائل , وجيب عىل األمة حفظه,فإن العلم الواجب جيب بثه ونرشه
 والعلـم املبـاح ال , وينبغي لألمة نقلـه,األعامل مما يصح إسناده يتعني نقله ويتأكد نرشه

  .)٢( ) وال ينبغي أن يدخل فيه إال خواص العلامء,جيب بثه
ً كتم حديثا كثريا مم:اسـتدراك  هـل كـان رسـول ? ما معنى ذلك:ا ال حيتاجه املسلمً

 هل أبو هريرة حيـدد للرسـول مـا حيتاجـه املـسلم ?اهللا يقول أحاديث ال حيتاجها املسلم
 ?من أحاديثه وما ال حيتاجه
  .أمن هؤالء نأخذ ديننا

 .ال حول وال قوة إال باهللا

                                                 
 ).٢/٦٠٣( املصدر السابق )١(
 ).٦٠٤−١٠/٦٠٣( املصدر السابق )٢(
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 ٩٤٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أبو هريرة مل يكن من  وما كتمه, إن أبا هريرة ال يكتم العلم النافع الرضوري:الرد
 بل كان بعض أخبار الفتن واملالحم وما سيقع للناس مما ال يتوقف عليه يشء من ,هذا

 .أصول الدين أو فروعه
ــرة ــول أيب هري ــا ق ــالبعر أو  «:وأم ــوين ب ــويف لرميتم ــا يف ج ــل م ــدثتكم بك ــو ح ل

 .».األحجار
 !!استمع يف حفظ علوم أهل البيت
 أن :ًمـشريا إىل صـدره × وعن أمري املؤمنني( :يننقل آية اهللا مال زين الكلبايكا
ً إن يف صدري علام لـو :ًأيضا ما معناه ×  وقال.ًهاهنا لعلوما مجة لو وجدت هلا محلة ّ

 ×  وعنــه.أبرزتــه لكــم الضــطربتم كاضــطراب احلبــل الطويــل يف بئــر املــاء العميــق
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ  * :ّ لو فرست لكم قوله تعـاىل:ًأيضا

ß & ]١() لرمجتموين]١٢:القالط(. 
 :× وقال سيد الساجدين

 إين ألكــــــتم مــــــن علمــــــي جــــــواهره
 وقـــــد تقـــــدم يف هـــــذا أبـــــو حـــــسن
 يــــا رب جوهـــــر علــــم لــــو أبــــوح بــــه

ــــي  ــــسلمون دم  ّوال اســــتحل رجــــال م
٣ 

 كــــي ال يــــرى احلــــق ذو جهــــل فيفتتنــــا
 إىل احلـــــــسني وأوىص قبلـــــــه احلـــــــسنا

ــــــ ـــــد ال ـــــن يعب ـــــت مم ـــــل يف أن  وثناّلقي
 يــــــرون أقــــــبح مــــــا يأتونــــــه حــــــسنا

 

ــيهم  ــذين أثنــى عل ــة ال ــة فهــذا أحــد رواة اإلمامي ــنفس العقلي ــه ب فــيمكن أن نجيب
املوسوي يف مراجعاته حيلف دون حياء أنه لو حدث بكل ما سمعه من جعفر الـصادق 

 !. الرجال عىل اخلشب!!النتفخت ذكور
                                                 

 ).٣٧٢ص( أنوار الوالية )١(
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 ٩٤٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 عمري عن عـيل بـن عطيـة فقد روى الكيش يف رجاله بإسناده عن حممد بن زياد أيب
النتفخت ذكـور  × واهللا لو حدثت بكل ما سمعته من أيب عبد اهللا( :عن زرارة قال

 .)١()الرجال عىل اخلشب
 .. لهصأما سعة حفظ أيب هريرة فلدعاء النبي 

إين أسـمع { :صفقد مر ما أورده صاحب البحار أن أبا هريـرة قـال لرسـول اهللا 
 : فوضـع يـده فيـه ثـم قـال, فبسطته: قال. ابسط رداك: قال,منك احلديث الكثري أنساه

 .)٢(}ً فام نسيت كثريا بعده,ّضمه فضممته
اة اإلماميـة وأعظمهـم يـدفن  بل إن أحد رو,مل يكتم أبو هريرة احلديث وحدث به

 ?األحاديث
بــسبعني ألــف  × حــدثني أبــو جعفــر( :روى الكــيش عــن جــابر اجلعفــي قــال

ً مل أحدث هبا أحدا قط وال أحدث هبا أحد أبدا!!حديث   فقلت أليب جعفـر: قال جابر,ً
ّ جعلت فداك أنك قد محلتني وقرا عظيام بـام حـدثتني بـه مـن رسكـم:× ً  الـذي ال !!ً

 يا جابر فـإذا : قال!! فربام جاش يف صدري حتى يأخذين منه اجلنون,!!ًأحدث به أحدا
كان ذلك فاخرج إىل اجلبانة فاحفر حفرية ودل رأسـك ثـم قـل حـدثني حممـد بـن عـيل 

 .)٣()بكذا وكذا
رويـت مخـسني ألـف حـديث مـا ( :وأخرج الكيش بإسناده عن جابر اجلعفي قـال

 .)٤()سمعه أحد مني
                                                 

 .ترمجة زرارة بن أعني) ١٣٤ص( رجال الكيش )١(
 .ً نقال عن اخلرائج" باب معجزات النبي يف استجابة دعائه") ١٨/١٣( البحار )٢(
  ).١٩٤ص( رجال الكيش )٣(
 ).١٩٤ص( رجال الكيش )٤(
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 ٩٤٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 عـن !!أنه روى سبعني ألـف حـديث( :ة الوسائل ما نصهقال احلر العاميل يف خامت
 والظاهر أنه مـا روى أحـد بطريـق املـشافهة ,!!الباقر وروى مائة وأربعني ألف حديث

  .)١()عن األئمة أكثر مما روى جابر
 :صشبهة حديث سهو النبي 

صىل النبي { :خرج الشيخان فيام جاء يف السهو من صحيحيهام عن أيب هريرة قال
ٍصاليت العيش وأكثر ظني العرص ركعتـني ثـم سـلم ثـم قـام إىل خـشبة يف مقـدم إحدى 

ٍاملسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلـامه وخـرج رسعـان النـاس 
 ? أنـسيت أم قـرصت: ورجل يـدعوه النبـي ذو اليـدين فقـال? أقرصت الصالة:فقالوا
 ! ثــم ســلم ثــم كــرب! ركعتــني فــصىل! بــىل قــد نــسيت: قــال! مل أنــس ومل تقــرص:فقــال
  .احلديث )٢(}فسجد

ّأحدها أن مثل هذا السهو الفاحش ال يكون ممن فرغ للصالة ( :فقال هذا الطاعن
 , وإنـام يكـون مـن الـساهني عـن صـالهتم,ًشيئا من قلبه أو أقبـل عليهـا بـيشء مـن لبـه

ّوتقدسـوا عـن أقـوال  , وحاشـا أنبيـاء اهللا مـن أحـوال الغـافلني,ّالالهني عن مناجـاهتم
 عـىل أنـه مل , وال سـيام سـيدهم وخـامتهم أفـضل ممـا يظنـونQ فإن أنبيـاء اهللا ,اجلاهلني

ّ أصـيل فـام :يبلغنا مثل هذا السهو عن أحد وال أظن وقوعه إال ممـن بمثـل حـال القائـل
  ?ًأدري إذا ما ذكرهتا أئثنتني صليت الضحى أم ثامنيا

ّ إن مثل هذا السهو لو صدر منـي السـتوىل ,دينوأما سيد النبيني وتقلبه يف الساج
 ومثـل هـذا ال جيـوز عـىل ,ّعيل احلياء وأخذين اخلجـل واسـتخف املؤمتـون يب وبعبـاديت

  . إلخ..)ًأنبياء اهللا أبدا
                                                 

 ).٢٠/١٥١( خامتة الوسائل )١(
 ).٥٧٣(, صحيح مسلم برقم )١٢٢٩(ح البخاري برقم  صحي)٢(
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 ٩٥٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :الرد
 .ّ أن القرآن دل عىل نسيان األنبياء يف مواضع كثرية يف القرآن الكريمً:أوال

 .]٦:األعىل[ & ¥ ¦ § ¨ * :يقول اهللا تعاىل لنبيه الكريم
ـــــال   Q: * Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÖوق

á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × & ]٦٨:األنعام[. 
Q: *  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x wوقــــــــــال 

 .]٢٤:الكهف[ & ¥
½ ¾ ¿ Q: *  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àوقال 

Ê É  Ì ËÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í  B A
M L K J I H G F E D C  S R Q P O N

\ [ Z Y X W V U T] & ]٦٣−٦٠:الكهف[. 
  .ومثل هذا كثري يف القرآن الكريم

  .ي أن احلديث رواه غري أيب هريرة كابن مسعود وعمران :ًثانيا
  .ة الذين ينفون السهو فهذا من مذهب الغالصوأما إنكار صاحبنا سهو النبي 
ــا  «:×  قلــت للرضــا:فعــن أيب صــلت اهلــروي قــال ــة قوم ًإن يف ســواد الكوف

 كـذبوا لعـنهم اهللا إن : فقـال, مل يقع عليه الـسهو يف صـالتهصيزعمون أن رسول اهللا 
  .)١(»الذي ال يسهو هو اهللا الذي ال إله إال هو

                                                 
 ).٤٤/٢٧١( بحار األنوار )١(
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 ٩٥١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 صس ســهو النبــي لــي( :وقــال الــشيخ الــصدوق وهــو مــن كبــار علــامء اإلماميــة
 وسهونا من ,ً أسهاه ليعلم أنه برش فال يتخذ معبودا دونهQكسهونا ألن سهوه من اهللا 

  .)١(..)الشيطان
ــدها يف ــشيعة اختلفــت عقائ  فكانــت ,»صمــسألة ســهو النبــي  «واحلقيقــة أن ال

 −ّ كــام مــر قولــه −عقيــدهتم يف أول األمــر يف عــرص القمــي امللقــب عنــدهم بالــصدوق 
بن احلسن بن الوليد كان عقيدهتام وعقيدة مجهـور الـشيعة أن أول درجـة وشيخه حممد 

 ص فكانوا يعدون من ينفي السهو عن النبـي ,صيف الغلو هو نفي السهو عن النبي 
  .وأظن أن عبد احلسني وشيعته من الغالة كام هو واضح!!من الشيعة الغالة

فوضة لعنهم اهللا عىل حـد بل اعترب القمي أن الذين ينفون السهو عن األئمة من امل
  . وأهنم ليسوا من الشيعة يف نظرهم,تعبريه

  .)٢()صأن الغالة واملفوضة لعنهم اهللا ينكرون سهو النبي ( :يقول الصدوق
 ,صأول درجة يف الغلو نفي السهو عن النبي ( :وذكر أن شيخه بن الوليد يقول

نـرد مجيـع األخبـار ويف ردهـا ولو جاز أن ترد األخبـار الـواردة يف هـذا املعنـى جلـاز أن 
 وأنا أحتسب األجـر يف تـصنيف كتـاب منفـرد يف إثبـات سـهو ,إبطال الدين والرشيعة

  .)٣() والرد عىل منكريهصالنبي 
ّ ولكن تبدلت األحوال بعد ذلك وأصبح نفي السهو عن األئمة وليس عـن :قلت

  ! من رضورات املذهبصالنبي 

                                                 
 ).١/٣٦٠ص( من ال حيرضه الفقيه )١(
 ).١/٢٣٤( من ال حيرضة الفقيه )٢(
 ).١/٣٦٠( املصدر السابق )٣(
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 ٩٥٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

أن نفي السهو عن األئمة أصبح مـن ( :اإلماميةيقول املامقاين وهو من كبار علامء 
  .)١()رضورات املذهب الشيعي

ً إن اإلماميـة نقلـوا يف دواويـنهم احلديثيـة أخبـارا كثـرية تنفـي عـن األئمـة :ونقول
 ومن يتتبع أخبـارهم وأحـاديثهم جيـد جمموعـة كبـرية منهـا .رمحهم اهللا السهو والنسيان

احتار املجليس بوجـود كثـري مـن األخبـار يف تناقض دعواهم يف عدم سهو أئمتهم وقد 
املـسألة يف ( : ولذا اعرتف فقال يف ما نـصه,كتبهم تناقض دعوى نفي السهو عن األئمة

غاية اإلشكال لداللة كثـري مـن األخبـار واآليـات عـىل صـدور الـسهو عـنهم وإطبـاق 
  .)٢()األصحاب إال من شذ منهم عىل عدم اجلواز

 بــل وافقــه وشــاركه عظــامء ,ارد بــه أبــو هريــرة  حــديث الــسهو مل ينفــ:ًثالثــا
  . وأثبته علامء القوم يف مصادرهم,يوسادات من علامء أهل البيت 

 الظهـر صّصىل بنا رسول اهللا  «:قال ×  عن عيل):١٧/١٠١(»البحار «ففي
 ? يا رسول اهللا هل زيـد يف الـصالة يشء: فقال له بعض القوم, ثم انفتل,مخس ركعات

 فاســتقبل القبلــة وكــرب وهــو : قــال,ّ صــليت بنــا مخــس ركعــات:قــال ? ومــا ذاك:فقــال
 مهـا : وكـان يقـول,ّ ثم سـجد سـجدتني لـيس فـيهام قـراءة وال ركـوع ثـم سـلم,جالس

  .»املرغمتان
 صالة وجهر فيها بـالقراءة فلـام انـرصف صّصىل النبي  «:قال × وعن الباقر
 :ص فقـال النبـي ,وم فـسكت القـ: قـال?ً هل أسقطت شيئا يف القـرآن:قال ألصحابه

 نعـم يـا رسـول : قـال? هل أسقطت فيها يشء: فقال, نعم: فقالوا?أفيكم أيب بن كعب
  .احلديث» اهللا أنه كان كذا وكذا

                                                 
 ).٢٤٠/ ٣( تنقيح املقال )١(
 ).٢٥/٣٥١( البحار )٢(
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 ٩٥٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

  قلت أليب عبـد اهللا: عن احلارث بن املغرية النرضي قال):٥/٣٠٧(الوسائل  ويف
ّإنام صلينا املغرب فسها اإلمـام فـسلم يف الـركعتني فأعـدنا ا «:×  ومل : فقـال,لـصالةّ
  .» أال أمتمتم? يف ركعتني فأتم بركعتنيص أليس قد انرصف رسول اهللا ,أعدتم

ّ إن مثل هذا السهو لو صدر مني الستوىل عـيل (... :فأين قول صاحبنا عندما قال ّ
احلياء وأخذين اخلجل واستخف املؤمتون يب وبعباديت ومثل هذا ال جيوز عـىل أنبيـاء اهللا 

  ).ًأبدا
ّأصيل فام أدري إذا ما ذكرهتا أئثنتني صليت الضحى أم ثامنيا( .. ّ(?  

 : كان جيلد ويغضبصأن النبي  شبهة حديث
 أخـرج :كـان النبـي يـؤذي وجيلـد ويـسب ويلعـن مـن ال يـستحق( :قال صـاحبنا

اللهم إنام حممد برش يغضب كام يغـضب البـرش وإين { :ًالشيخان عن أيب هريرة مرفوعا
ا لـن ختلفنيـه فـأيام مـؤمن آذيتـه أو سـببته أو جلدتـه فاجعلهـا لـه ًقد اختذت عندك عهـد

ًكفارة وقربة تقربه هبا إليك   .احلديث )١(}ً
 وسائر األنبيـاء ال جيـوز علـيهم أن يـؤذوا أو جيلـدوا أو صأن رسول اهللا ( :فقال

 , سواء أكان ذلـك يف حـال الرضـا أم يف حـال الغـضب,يسبوا أو يلعنوا من ال يستحق
 ..).بىل ال يمكن أن يغضبوا بغري حق

 وعائشة  فقد رواه جابر بن عبد اهللا.. إن هذا احلديث قد رواه غري أيب هريرة:قلت
  .يوأنس 

 :ص قـال رسـول اهللا :قال × ومن طرق اإلمامية ما رواه حممد عن أيب جعفر
 وأيـام مـؤمن حرمتـه وأقـصيته أو دعـوت عليـه فاجعلـه ,إنام أنا بـرش أغـضب وأرىض«

                                                 
 ).٢٦٠١( رواه مسلم برقم )١(
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 ٩٥٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًكفارة وطهورا ً وأيام كافر قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعـوت لـه وال يكـون هلـا أهـال ,ّ
ًبا ووباالفاجعل ذلك عليه عذا ً«)١(.  

 وفـد مـن الـيمن صأتى رسـول اهللا  «:قال × وروى الكليني عن أيب عبد اهللا
وفيهم رجل كان أعظمهم كالما وأشدهم استقصاء يف حماجة النبي فغضب النبي حتى 

 × التوى عرق الغضب بـني عينيـه وتربـد وجهـه وأطـرق إىل األرض فأتـاه جربيـل
 فـسكن عـن .هـذا رجـل سـخي يطعـم الطعـام : ربك يقرئك السالم ويقول لك:فقال

 إنـك Q لـوال أن جربيـل أخـربين عـن اهللا : الغـضب ورفـع رأسـه وقـال لـهصالنبي 
 وإن : فقـال لـه الرجـل.ًسخي تطعم الطعام لرشدت بك وجعلتك حـديثا ملـن خلفـك

 إين أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأنـك رسـول اهللا : فقـال. نعـم: فقـال?ربك حيب الـسخاء
  .)٢(»ًباحلق ال رددت من مايل أحداوالذي بعثك 

 :شبهة حديث عروض الشيطان لرسول اهللا وهو يف الصالة
صـىل رسـول اهللا { :أخـرج الـشيخان باإلسـناد إىل أيب هريـرة قـال( :قال أحـدهم

 إن الشيطان عرض يل فشد عيل يقطع الـصالة عـيل فـأمكنني اهللا منـه :صصالة فقال 
أوثقـه إىل سـارية حتـى تـصبحوا فتنظـروا إليـه  ولقـد مهمـت أن − أي فخنقته −فذعته 

  .)٣(]٣٥:ص[ & ¨| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § * :فذكرت قول سليامن
وفيه أن أنبياء اهللا وخريته من خلقه جيب أن يكونـوا يف نجـوة مـن هـذا ويف :(فقال

هم أو  ومعـاذ اهللا أن يـشد الـشيطان علـي,منتزح فإنه ينايف عصمتهم ويضع من قـدرهم
فليــسمح يل الــشيخان ( : إىل أن قــال..).ّيعــرض هلــم أو تــسول لــه نفــسه الطمــع فــيهم

                                                 
 ).١٠١/٢٩٠( بحار األنوار )١(
 ).٤/٤٠( الكايف )٢(
 ).٥٤١(, ومسلم برقم )١٢١٠( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٩٥٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 هــل للــشيطان جــسم يــشد وثاقــه :وغريمهــا ممــن يعتــربون حــديث أيب هريــرة ألســأهلم
  ). إلخ?...ًويربط بالسارية حتى يصبح وتراه الناس بأعينها أسريا مكبال

 ً كتـاب الـسامء والعـامل بابـا سـامه يف)٦٣/٢٩٧( لقد ذكر املجليس يف بحاره :قلت
  .وأورد هذا احلديث الذي أنكرته من طريق أيب هريرة» ذكر إبليس وقصصه«

ًكام عقد أيضا يف بحاره يف كتاب النبوة بابا سامه � ¡ ¢ £  * :يف معنـى قولـه «ً
§ ¦ ¥ ¤¨¬ « ª ©  & ]ــة » ]٣٥:ص ــن رواي ــذا احلــديث م ــه ه وأورد في

  .الشيخني
معجزاتـه يف  «ً بابـا سـامهص يف كتاب تـاريخ النبـي )١٨/٨٢(كام عقد يف بحاره 

وأورد فيه هذا احلديث وهو من طريق ابن مسعود قـال » استيالئه عىل اجلن والشياطني
 رأى عبـد اهللا بـن مـسعود اجلـن ليلـة اجلـن وسـمع :وقال القايض يف الـشفا( :املجليس

ّإن شـيطانا تفلـت البارحـة ليقطـع عـيل :ص ّالمهم وشبههم برجال الزط وقال النبـي ً
  ...صاليت فأمكنني اهللا منه فأخذته فأردت أن أربطه إىل سارية من سواري املسجد

 فقد روى احلمريي يف قـرب اإلسـناد عـن أيب مجيلـة عـن ,وأما من طريق املعصوم
 © ª » ¨� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § * :يف قـــول ســـليامن × أيب عبـــد اهللا

 ومل يعط بعده إنـسان مـا أعطـي , نعم: قال? فأعطيه الذي دعا به: قلت]٣٥:ص:[ & ¬
 فخنقه إىل أسطوانة حتى أصاب بلسانه يد رسـول اهللا , من غلبة الشيطان×نبي اهللا 
  .» ألريتكموه×لوال ما دعا به سليامن  «:ص فقال رسول اهللا ص

 بأحاديـث أهـل فدل هذا احلديث الذي رواه جعفر الـصادق عـىل جهـل صـاحبنا
  .يالبيت 

فليسمح يل الشيخان وغريمها ممن يعتربون حديث أيب هريرة ألسأهلم ( :وأما قوله
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 ٩٥٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًهل للشيطان جسم يشد وثاقه ويربط بالسارية حتى يصبح وتراه الناس بأعينهـا أسـريا 
  ).?ًمكبال

  عـن الـصدوق بإسـناده إىل عـيل)٢/١٦٨( روى صاحب األنوار النعامنيـة :أقول
 يـا رسـول اهللا ادع يل : فقال,ً قد كنت جالسا عند الكعبة فإذا شيخ حمدودب:قال ×
ّ فلـام وىل الـشيخ سـألته , خاب سعيك يا شيخ وضل عملك:ص فقال النبي ,باملغفرة

 عدوت خلفه حتى حلقته ورصعتـه إىل األرض : فقال ذلك اللعني إبليس قال عيل,عنه
 ال تفعـل يـا أبـا : فقـال,!! ووضـعت يـدي عـىل حلقـه ألخنقـه!!وجلست عىل صـدره

ً واهللا يـا عـيل أين ألحبـك جـدا ومـا ,احلسن فـإين مـن املنظـرين إىل يـوم الوقـت املعلـوم
  .»ّ وخليت سبيله!!ّأبغضك أحد إال رشكت أباه يف أمه فصار ولد زنا فضحكت

  !!ً يقتل ثامنني ألفا من اجلناعيل 
 جز اإلمـام أمـري املـؤمننيبـاب معـا» مدينـة معـاجز «أورد هاشم البحراين يف كتابه

  .»ّالتاسع والعرشون خرب عطرفة اجلني«  باب)٨٨ حديث ١٥١−١/١٤٧(×
ومـن دالئـل أمـري املـؤمنني ومعجزاتـه ( :قال» يف عيون املعجزات «السيد املرتىض

 وقـد وجـدت هنـا اخلـرب ,ّوخربه مع عطرفة اجلني وهو خرب معروف عند علامء الشيعة
 ذات ص كان النبـي : قال, عن سلامن, طويل عن زاذان ويف حديث,يف كتاب األنوار

ًيوم جالسا باألبطح وعنده مجاعة من أصحابه وهو مقبل علينـا باحلـديث  إذ نظرنـا إىل ,ٍ
 وما زالت تدنو والغبـار يعلـو إىل أن وقفـت بحـذاء , فأثارت الغبار,زوبعة قد ارتفعت

 وقـد , إين وافـد قـومي يـا رسـول اهللا: ثم قال, ثم برز منها شخص كان فيهاصالنبي 
 فـإن بعـضهم قـد , وابعث معي من قبلك مـن يـرشف عـىل قومنـا,استجرنا بك فأجرنا

فقـال ....ّ ليحكم بيننا وبينهم بحكم اهللا وكتابه وخذ عـيل العهـود واملواثيـق,بغى علينا
 أحد بن نجـاح وأنـا , أنا عطرفة ابن شمراخ: قال? من أنت ومن قومك:صله النبي 
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 ٩٥٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ وملـا بعثـك اهللا نبيـا آمنـا ,ّ فلام منعنـا مـن ذلـك آمنـا,ّ كنا نسرتق السمعومجاعة من أهيل ً
ً وهـم أكثـر منـا عـددا ,فوقـع بيننـا وبيـنهم اخلـالف... وقد خالفنا بعض القـوم....بك ّ
 − ص أي النبـي − ثم اسـتدعى .... فابعث معي من حيكم بيننا وبينهم باحلق...وقوة
 وتنظـر إىل مـا هـم , وترشف عىل قومه,ا عطرفةِ يا عيل رس مع أخين:وقال له × بعيل
 قـال ,ّمع عطرفة وقـد تقلـد سـيفه ×  فقام أمري املؤمنني− وحتكم بينهم باحلق ,عليه

ّ فانـشقت األرض , فتبعتهام إىل أن صـار إىل الـوادي فوقفـت انظـر إلـيهام:اسلامن 
وسـيفه  ×  وطلـع أمـري املـؤمنني!! وقـد انـشق الـصفا− إىل أن قال − !!ودخال فيها
ّ مـا الـذي حبـسك عنـي إىل :− ص أي النبـي − قال لـه .... ومعه عطرفة!!!ًيقطر دما

ٍ رصت إىل جن كثري قد بغوا عىل عطرفة وقومه مـن املنـافقني :×  فقال?هذا الوقت ٍ ُ ِ
 فوضعت سيفي فيهم وقتلت منهم زهاء ثامنني ...ّفدعوهتم إىل ثالث خصال فأبوا عيل

  . إلخ)١(!!!...)ًألفا
ّالذي ختبطه الشيطان ملا ادعى ما قاله  «)٥٥٣ رواية ٢/٢٨٤(ويف  ّّ×«.  

أنا عبـد اهللا وأخـو  «:يقول عىل منرب الكوفة × ً شهدت عليا:فعن أيب حييى قال
ّ فجـر برجلـه إىل ,ّ فلم يربح مكانه حتى ختبطـه الـشيطان− إىل أن قال− صرسول اهللا 
  .»باب املسجد

  .»ب عنه إبليس يوم بدرهر × ّأنه «)٥٧٣ رواية ٣٠٩ص(ففي 
واهللا مـا هـرب إبلـيس إال حـني رأى أمـري  «: قال ابـن مـسعود:وخالصة احلديث

  .»فخاف أن يأخذه ويستأرسه ويعرفه الناس فهرب × املؤمنني
  .وسوف أحيلك أهيا القارئ إىل أبواب وعنواين معاجز أئمتهم باختصار

                                                 
 ).٣٨ص( عيون املعجزات )١(
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 ٩٥٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

حـني  × كائيـلكـان معـه جربائيـل ومي × ّأنـه «)٣٦٥ روايـة ٢١ص(ففي 
  .»قتل ياغوث × ّ وأنه,تعرض له إبليس

ّوىل أربعني ألف ملك وقتـل أربعـني ألـف  × ّأنه «)٦٧٢ رواية ٤٤٦ص(ويف 
  .»عفريت

  .»×ّخمافة اجلني منه  «)٦٧١ رواية ٤٤٥ص (ويف 
فليــسمح يل القمــي واملجلــيس وغريمهــا ممــن يعتــربون حــديث أهــل البيــت كــام 

ان واجلن جسم لكي يرصعه وجيلس عـىل صـدره ويـضع  هل للشيط:يزعمون ألسأهلام
  !?يديه يف حلقه ليخنقه أو يقتلهم

 ومل ينكــر عـىل إمامــه , هـذه املعجـزةصوالعجيـب أن صـاحبنا أنكــر عـىل النبــي 
  !!فاعتربوا يا أويل األلباب

 : عن صالة الصبحصنوم النبي  حديث
ــال صــاحبنا ــرة والل( :ق ــشيخان باإلســناد إىل أيب هري ــالأخــرج ال ــسلم ق ــظ مل  :ف

 ليأخـذ كـل :ص فقـال النبـي ,عرسنا مع نبي اهللا فلم نستيقظ حتى طلعت الـشمس{
 ففعلنـا ثـم دعـا : أبـو هريـرة: قـال,ٍرجل برأس راحلته فإن هذا منزل حرضه الـشيطان

  .)١(}باملاء فتوضأ ثم سجد سجدتني ثم أقيمت الصالة فصىل الغداة
 حيـض النـاس عـىل صأتـراه ...صمنه هدى رسول اهللا وهذا مما يربأ ( :ثم قال

 عـىل مـن ال !! وهيتم بصالة الفجر هـذا االهـتامم وهيـدد بـالتحريق,الصالة هذا احلض
 كـان ص وأن النبـي ... حاشا هللا ومعاذ اهللا أن يكـون كـذلك?خيرج إليها ثم ينام عنها

 ..ا بـأمجعهم فالعـادة تـأبى أن ينـامو..يومئذ يف جيش مؤلـف مـن ألـف وسـتامئة رجـل
                                                 

 ).٦٨٠( رواه مسلم برقم )١(
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 ٩٥٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ كلمة تقض مضاجع املؤمنني وتقلقهم فال ينامون !...ولعل هذا من خوارق أيب هريرة
 وما كان وهو سيد احلكامء لينـدد بمـن نـام ...بعدها عن نافلة الليل لو أنصفوا أنفسهم

 ,عــن صــالة الليــل هــذا التنديــد ثــم ينــام هــو بمنظــر مــن أصــحابه عــن صــالة الــصبح
ًوقد عقد البخاري يف صحيحه بابا لتهجده يف الليل وبابـا ...سبحانك هذا هبتان عظيم ً

 فام ظنك به يف إقامة الفرائض , هذا دأبه يف قيام الليل....لطول سجوده يف صالة الليل
 معاذ اهللا !?اخلمس وهي أحد األركان التي بني اإلسالم عليها أجيوز عليه أن ينام عنها

  ..).وحاشا هللا
 ولكن اجلمهور ,ا انفرد به أبو هريرة فلم يثبت عن غريهّوهذا احلديث مم( :ثم قال

  ...).ًأخذوا به اعتامدا عىل أيب هريرة كام هي طريقتهم
 :الرد

 :إليك روايات أهل البيت يف الباب
ّ سألته عن رجـل نـيس أن يـصيل الـصبح حتـى طلعـت :فعن سامعة بن مهران قال

 رقد عن صالة الفجر حتـى ص فإن رسول اهللا ,يصليها حني يذكرها «: قال,الشمس
  .)١(»ّطلعت الشمس ثم صالها حني استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صىل

إن اهللا أمـر بالـصالة والـصوم  «:قـال ×  عن أيب عبـد اهللا,وعن محزة بن الطيار
 أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت فصل ليعلموا : عن الصالة فقالصفنام رسول اهللا 

  .)٢(»... إذا نام عنها هلك:ف يصنعون ليس كام يقولونإذا أصاهبم ذلك كي
إن اهللا تبـارك  «:يقول ×  سمعت أبا عبد اهللا:ويف الفقيه عن سعيد األعرج قال

                                                 
 ).١٧/١٠٣( بحار األنوار )١(
 ).١/١٦٤( الكايف )٢(
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 ٩٦٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ ثـم قـام فبـدأ فـصىل ,وتعاىل أنام رسـول اهللا عـن صـالة الفجـر حتـى طلعـت الـشمس
 ثـم , يف الـركعتنيّ فـسلم,ّ ثم صىل الفجر وأسهاه يف صالته,الركعتني اللتني قبل الفجر
 وإنام فعل ذلك به رمحة هلذه األمة لئال يعـري الرجـل املـسلم ,وصف ما قاله ذو الشاملني

  .)١(» قد أصاب ذلك رسول اهللا:إذا هو نام عن صالته أو سها فيها فقال
ّفلــامذا ال تكــذب وال تــستغرب مــا يــروي الكلينــي والقمــي والطــويس وغــريهم 

مل !?مل جتاهلــت هــذه الروايــات?‡ يــق األئمــة مــن طرصوأثبــت هلــم نــوم النبــي 
بأنك بالغـت يف ( : أنسيت أنك تقول! وذوقك الفني!أعرضت عنها يف بحثك العلمي
ً فباهللا عليك متى كان التضليل بحثا علميا)الفحص وأغرقت يف التنقيب  ومتـى كـان ?ً
ًاإلعراض عن احلق ذوقا فنيا ً?!  

  !! العلامء وأصحاب األهواء والبدعومن هنا ترى أهيا القارئ الكريم الفرق بني
نـام رسـول  «:يقـول ×  سمعت أبا عبـد اهللا:ويف الكايف عن سعيد األعرج قال

 وكـان ذلـك رمحـة مـن , أنامه حتى طلعت الـشمس عليـهQ عن الصبح واهللا صاهللا 
 ال :ً أال ترى لو أن رجال نـام حتـى طلعـت الـشمس لعـريه النـاس وقـالوا,ربك للناس

 : قـال, نمـت عـن الـصالة: فصارت أسوة وسنة فإن قال رجل لرجل,تتورع لصالتك
  .)٢(» رحم اهللا سبحانه هبا هذه األمة,قد نام رسول فصارت أسوة ورمحة

 فـإن !? ومن احلكمة من ذلـك!? عن الصالةصفهل علمت ملاذا نام رسول اهللا 
  .ًمل تعلم فسيأيت رشح ذلك من كالم الشهيد أيضا

 :الرواية يف بحاره عن الكازروين يف حـوادث سـنة سـبعوهذا املجليس يثبت هذه 

                                                 
 ).١٧/١٠٧(, بحار األنوار )١/٣٥٨( من ال حيرضه الفقيه )١(
 ).٤/٢٥٦(, تفسري نور الثقلني )١٧/١٠٤(األنوار , بحار )٣/٢٩٤( الكايف )٢(
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 ٩٦١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 عن صالة الصبح حتـى طلعـت الـشمس باإلسـناد عـن أيب صوفيها نام رسول اهللا (
 حتى قفل من غزوة خيرب صار حتى إذا أدركه الكرى عـرس صهريرة أن رسول اهللا 

 تقـارب  فلـامصّ فصىل بـالل مـا قـدر لـه ونـام رسـول اهللا , اكأل لنا الليل:وقال لبالل
 ,ًالفجر استند بالل إىل راحلته مواجه الفجر فغلبت بالال عينه وهو مـستند إىل راحلتـه

 وال بالل وال أحد مـن الـصحابة حتـى رضبـتهم الـشمس صفلم يستيقظ رسول اهللا 
 فقـال , أي بـالل: فقـالص أوهلـم اسـتيقاظا ففـزع رسـول اهللا صوكـان رسـول اهللا 

 , اقتــادوا: قــالصبــأيب أنــت يــا رســول اهللا  , أخــذ بنفــيس الــذي أخــذ بنفــسك:بــالل
ّ وأمر بالال فأقـام الـصالة وصـىل هبـم صًفاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول اهللا  ً

O  * : من نيس صالة فليصلها إذا ذكرهـا فـإن اهللا قـال:الصبح فلام قىض الصالة قال

R Q P & ]١٤:طه[.(  
  .)١() الكالم فيه يف باب سهوه قد مىض:أقول( :ثم قال املجليس

 عــن زرارة عــن أيب !!ونقــل املجلــيس عــن الــشهيد يف الــذكرى بــسنده الــصحيح
 إذا دخل وقت صالة مكتوبة فال صـالة نافلـة :صقال رسول اهللا ( :قال × جعفر

 فقدمت الكوفة فأخربت احلكـم بـن عتيبـة وأصـحابه فقبلـوا : قال.حتى يبدأ باملكتوبة
 عـرس صفحـدثني أن رسـول اهللا  × يف القابل لقيت أبا جعفرذلك مني فلام كان 

 فنـام بـالل ونـاموا حتـى طلعـب , أنـا: فقـال بـالل? من يكلؤنـا:يف بعض أسفاره فقال
ــا بــالل مــا أرقــدك:الــشمس فقــال ــا رســول اهللا أخــذ بنفــيس الــذي أخــذ : فقــال? ي  ي

وأمــر  ركعتــي الفجــر صّ أذن فــأذن فــصىل النبــي :ص فقــال رســول اهللا .بأنفاســكم
ً مـن نـيس شـيئا مـن : ثـم قـال,ّأصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصىل هبـم الـصبح

                                                 
 ).٢١/٤٢( بحار األنوار )١(
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 ٩٦٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ـــصالة فليـــصلها إذا ذكرهـــا ـــولQ فـــإن اهللا ,ال  & R Q P O * : يق
 نقــضت حــديثك : فحملــت احلــديث إىل احلكــم وأصــحابه فقــال: قــال زرارة.]١٤:طــه[

 يا زرارة أال أخربهتم : فقال,ام قال القومفأخربته ب ×  فقدمت عىل أيب جعفر.األول
  ).ص وأن ذلك كان قضاء من رسول اهللا ,ًأنه قد فات الوقتان مجيعا

 منهـا : يف هـذا اخلـرب فوائـد:قـال الـشهيد( :قال املجليس يف تعليقه عىل هـذا اخلـرب
  .)١()استحباب أن يكون للقوم حافظ إذا ناموا

 ومل أقـف ,ّ ولئال يعـري بعـض األمـة بـذلك,م أمتهومنها أن اهللا تعاىل أنام نبيه لتعلي
  . لتوهم القدح يف العصمة,عىل راد هلذا اخلرب

 يف سـفره الـذي نـاموا صكـان رسـول اهللا { :وذكر املجليس عن أيب جحيفة قال
  .)٢(}ً إنكم كنتم أمواتا فرد اهللا إليكم أرواحكم: ثم قال,فيه حتى طلعت الشمس

  ?ً هل نام احلرس أيضا كام نام املؤذنون:فلامذا ال تسأل أئمتك هذه األسئلة
 كـان يومئـذ يف جـيش مؤلـف مـن ألـف وسـتامئة ص أن النبـي :وملـاذا ال تـسأهلم

  ?! وملاذا ال تسأهلم هذه األسئلة.العادة تأبى أن يناموا بأمجعهمف..رجل
 :ًشبهة حديث أن بقرة وذئبا يتكلامن بلسان عريب مبني

 صـالة صصـىل رسـول اهللا { :أخرج الشيخان عن أيب هريرة قال( :قال الطاعن
  إنـا مل: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فـرضهبا فقالـت:الصبح ثم أقبل عىل الناس فقال
 فـإين :ص قـال , سـبحان اهللا بقـرة تـتكلم: فقال النـاس!نخلق هلذا إنام خلقنا للحرث

 وبينام رجـل يف غنمـه إذ عـدا الـذئب فـذهب ,أومن هبذا أنا وأبو بكر وعمر وما مها ثم

                                                 
 ).٨٤/٢٥( بحار األنوار )١(
 ).٥٨/٦٣( املصدر السابق )٢(
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 ٩٦٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 استنقذهتا مني فمن هلا يوم الـسبع :منها بشاة فطلب حتى استنقذها منه فقال له الذئب
 فإين أومن هبذا :ص قال ! سبحان اهللا ذئب يتكلم:ال الناسيوم ال راعي هلا غريي فق

  .)١()}أنا وأبو بكر وعمر وما مها ثم
 قـد اسـتخفته إىل ,أن أبـا هريـرة نـزوع إىل الغرائـب تـواق إىل العجائـب( :ثم قـال

ــا إىل التحــدث بــام هــو فــوق  ــام فــرتاه طروب ــة مــن الــشوق واهلي ًخــوارق العــادات نزي
 وكرضب موسى ملك املوت حتى فقأ , كفرار احلجر بثياب موسى,يةالنواميس الطبيع

  . ونزول جراد الذهب عىل أيوب وأمثال ذلك من املستحيالت عادة,عينه
 فيفصحان عن عقل ,ًوها هو اآلن حيدث بأن بقرة وذئبا يتكلامن بلسان عريب مبني

ًوعلم وحكمة األمر الذي مل يقع أصال وال هو واقع قطعا ولن يقـع أ  وسـنة اهللا يف ,ًبـداً
ًخلقه حتيل وقوعه إال يف مقام التحدي والتعجيز حيث يكـون آيـة للنبـوة وبرهانـا عـىل 

 ومقام الرجل حيث ساق بقرته إىل احلقل وركبها يف الطريـق ,االتصال باهللا عز سلطانه
 وكذلك مقام راعـي ,مل يكن مقام حتدي وإعجاز لتصدر فيه اآليات وخوارق العادات

ً عدا الذئب عليه فال سبيل إىل القول بإمكان صحة هذا احلـديث عقـال فـإن الغنم حني
  ).ًاملعجزات وخوارق العادات ال تقع عبثا بإمجاع العقالء

بـاب  «ً كتاب السامء والعامل بابا سامه)٦٥/٧٩( لقد عقد املجليس يف بحاره :قلت
 طريـق أيب أثبـت هـذا احلـديث الـذي أنكرتـه مـن» الثعلب واألرنب والـذئب واألسـد

  . من الصحيحنياهريرة 
نزولـه املدينـة وبنـاؤه  « كتـاب تـاريخ نبينـا يف بـاب)١٩/١٢٩(ًكام عقـد أيـضا يف 

  .وأورد فيه حديث أيب هريرة» املسجد والبيوت

                                                 
 ).٣٤٧١( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٩٦٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 صويف هذه السنة تكلم الـذئب خـارج املدينـة ينـذر برسـول اهللا ( :قال املجليس
  ).كام روي عن أيب هريرة

ــضا يف  ــاب)١٧/٣٩٤(ًنقــل أي ــا ب ــاريخ نبين ــاب ت ــر مــن إعجــازه يف  « كت ــا ظه م
يف أماليه بإسناده عن شـهر بـن حوشـب عـن أيب سـعيد » املفيد «عن فخرك» احليوانات
  .اخلدري

ّكلـم الـذئب ( :ً نقال عن ابـن عبـد الـرب وغـريه)٦٥/٧٨(وقال املجليس يف البحار
 ,ان بـن أوس األسـلمي واهبـ, وسلمة بن األكـوع, رافع بن عمرية:من الصحابة ثالثة

  ). يتعجبون منه, هو كذئب اهبان: ولذلك تقول العرب:قال
 هــل هــو جهلــه ? فــامذا تقــول,افهــذا احلــديث لــيس مــن روايــة أيب هريــرة 

  !!يبأحاديث أهل البيت 
  .وإليك أبواب أخرى

  .»حديث اجلام «)٩٨ رواية ١٥٩−١/١٥١( )مدينة معاجز(ففي 
  .»رسائيليني احلوتنيإحياء اإل «)١٦١ رواية ٢٥٥ص(و
  .× كالم الذئبني وسالمهام عليه» كالم الذئب «)١٦٩ رواية ٢٦٦ص(و
  .»كالم اجلامل والثياب «)١٧٠ رواية ٢٧٣ص (و
  .»×تسليم األسد عليه  «)١٧١ رواية ٢٧٥ص (و
  .»×كالم البقرة باسمه  «)١٧٧ رواية ٢٨١ص (و
  .»كالم الفيلة «)١٧٨ رواية ٢٨٢ص(و
  .»ّكالم الوز «)١٧٩اية  رو٢٨٤ص (و
  .»ّكالم الدراج «)١٨٠ رواية ٢٨٥ص(و
  .»كالم الفرس «)١٨٢ رواية ٢٨٨ص (و
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 ٩٦٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .»×إنطاق اجلبال واألحجار واألشجار باسمه  «)١٨٤ رواية ٢٩٧ص(و
  .»كالم احلية «)١٨٥ رواية ٢٩٩ص(و
  .»كالم النخيل باسم النبي والويص «)٢٦٢ رواية ٣٩٨ص(و
  .»×إنطاق األسد بالنبي وأمري املؤمنني  «)٢٧٢ رواية ٤٠٩ص (و
  .»×كالم اجلمل بالثناء عليه  «)٢٧٣ رواية ٤١٢ص (و
  .» وكالم احلامر, وكالم السوط,كالم البساط «)٢٧٥ رواية ٤١٥ص(و
  .»بالوالية × شهادة الباذنجان له «)٢٧٨ رواية ٤١٨ص(و
  .»بالوصية × إقرار األرز له «)٢٧٩ رواية ٤١٩ص(و
  .»إنطاق الثياب واخلفاف «)٢٩٧ رواية ٤٤٢ص (و

  .»أمري املؤمنني × ّإنطاق الناقة بأنه «)٢٠٣٦٣ رواية ٢/٢٠(ويف 
 ×إنطاق حوت يونس بواليته ووالية أهل البيت  «)٣٧١ رواية ٢٨ص (و

  .»مع فرسه × كالمه «)١٠٢١ رواية ٥/٥٠٥(ويف 
  .»×كالم الظبية بفضله  «)١٠٣٧ رواية ٥٢٨ص(و

ًاألمر الذي مل يقع أصال وال هو واقـع قطعـا( : وقول هذا الطاعنفأين هذا  ولـن ,ً
  ..). وسنة اهللا يف خلقه حتيل وقوعه,ًيقع أبدا

 وتنكر أن مثل هذا ,ً إن كنت جتهل بأن بقرة وذئبا يتكلامن بلسان عريب مبني:أقول
ًاألمر الذي مل يقع أصال وال هو واقع قطعا ولن يقع أبدا و(»األمر بأنه ً سنة اهللا يف خلقه ً

 فام عليك إال اإلصـغاء إىل هـذه األحاديـث مـن طـرق أهـل , كام تزعم..).حتيل وقوعه
  .يالبيت 
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 ٩٦٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فأتـاه فطـرده ,ّكلم الذئب أبا االشـعث ابـن قـيس اخلزاعـي «:قال × فعن عيل
ً ما رأيت ذئبـا أصـفق وجهـا منـك:ّ ثم قال له يف املرة الرابعة,ّمرة بعد أخرى  فقـال لـه .ً

 ,ً بل أصفق وجها مني من توىل عن رجـل لـيس عـىل وجـه األرض أفـضل منـه:الذئب
 ,ّ ال إله إال اهللا: يقول, يملك رشقها وغرهبا,ً وال أتم بصرية وال أتم أمرا,ًوال أنور نورا

 رسـول , أنا أم أنت الذي تتوىل عـن هـذا الرجـل الكـريم:ً ومن أصفق وجها,فيرتكونه
  .)١(»رب العاملني

إن ثالثـة مـن البهـائم أنطقهـا اهللا عـىل عهـد  «:× ال أبو عبد اهللا ق:ويف اخلرائج
 والذئب فقد جاء إىل النبي فشكا . اجلمل وكالمه شكوى أربابه وغري ذلك:صالنبي 

 .ً افرضـوا للـذئب شـيئا فـشحوا: فقـال, أرباب الغنمص فدعا رسول اهللا ,إليه اجلوع
يه وكانـت يف نخـل لبنـي سـامل  ودلت علص وأما البقرة فإهنا أذنت بالنبي ....فذهب

 بـأن ال , يا ذريح أعمل نجيح صائح يصيح بلـسان عـريب فـصيح: وقالت,من األنصار
ـــاملني ـــه إال اهللا رب الع ـــني,ّإل ـــيد النبي ـــول اهللا س ـــد رس ـــيد , وحمم ـــيل وصـــيه س  وع

  !!.)٢(»الوصيني
 : صدقةصشبهة حديث تركة النبي 

 : قـالصريـرة أن رسـول اهللا أخـرج الـشيخان باإلسـناد إىل أيب ه( :قال الطاعن
ًال يقتسم ورثتـي دينـارا وال درمهـا{  مـا تركـت بعـد نفقـة نـسائي ومئونـة عـاميل فهـو ,ً

 .)٣()}صدقة
ي انفـرد أبـو بكـر هـذا مـضمون احلـديث الـذ( :ثم أخذ يفند هذا احلـديث بقولـه
                                                 

 ).٧٢ص( الثاقب يف املناقب )١(
 ).٢/٤٩٦( اخلرائج واجلرائح )٢(
 ).١٧٦٠(, ومسلم برقم )٢٧٧٦( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٩٦٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وقـد انفـرد اخلليفـة بـه ومل ...ًبروايته عن رسول اهللا حمتجا به عىل عدم توريث الزهـراء
  ). وربام قيل بأنه قد رواه معه مالك بن أوس احلدثان,يروه عىل عهده أحد سواه

 بـل , فإن هذا احلديث مل ينفرد به أبـو بكـر,ً تصحيحا ملعلومات هذا املؤلف:قلت
مر وعيل وسعد بن أيب وقاص والعباس وعبد الرمحن بن عـوف والـزبري رواه كل من ع

  .يبن العوام وأيب هريرة وعائشة وطلحة وحذيفة وابن عباس 
  !!ثم إن هذا احلديث ورد من طرق أهل البيت

 عن محاد بـن − باب ثواب العامل واملتعلم−)١/٣٤(»الكايف «فقد روى الكليني يف
ًمن سـلك طريقـا { :ص قال رسول اهللا :قال × عيسى عن القداح عن أيب عبد اهللا

ًيطلب فيه علام سلك اهللا به طريقا إىل اجلنة  وفضل العـامل عـىل العابـد كفـضل القمـر ...ً
ً وإن العلـامء ورثـة األنبيـاء مل يورثـوا دينـارا وال درمهـا,عـىل سـائر النجـوم ليلـة البـدر ً, 

  .} فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر,ولكن ورثوا العلم
 :ًكاشبهة حديث كون أيب طالب مات مرش

 ال إلـه إال اهللا :قل{ : لعمهص قال رسول اهللا :قال أبو هريرة قال( :قال صاحبنا
 إنـام محلـه عـىل ذلـك : لـوال أن تعـريين قـريش يقولـون: قـال.أشهد لك هبا يوم القيامـة

_ ` g f e d c b a  * :اجلــزع ألقـــررت هبــا عينيـــك فـــأنزل اهللا

hi & ]١()}]٥٦:القصص(. 
 ومهـا !!?× أين كان أبـو هريـرة عـن النبـي وعمـه:(ثم أخذ يفند هذا احلديث

أن هـذا ....?يتبادالن الكالم الذي أرسله عنهام كأنه رآمها بعينيه وسمع كالمهام بأذنيه
 وعملـت الدولـة األمويـة يف ,ًاحلديث مما ارجتلـه املبطلـون تزلفـا ألعـداء آل أيب طالـب

                                                 
 ).٢٥( رواه مسلم برقم )١(
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 ٩٦٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  ...). من أعالمنا مؤنة االهتامم بتزييفه!! وقد كفانا السلف الصالح,نرشه أعامهلا
ــت ــذا:قل ــردود إن ه ــن م ــق ; الطع ــضه بنط ــرشكا ورف ــب م ــوت أيب طال ــإن م ً ف

 فقـد رواه غـريه مـن الـصحابة كالعبـاس ,الشهادتني مل يكن من رواية أيب هريرة وحـده
  .يوأيب سعيد اخلدري وجابر 

  .كام أن هذا احلديث قد رواه اإلمامية
ــراهيم يف تفــسريه قولــه تعــاىل _ ` b a  * :ففــي تفــسري القمــي عــيل بــن إب

c & ]يـا : كـان يقـولصنزلت يف أيب طالب فـإن رسـول اهللا ( : قال,]٥٦:القـصص 
 فلـام . يا بن أخـي أنـا أعلـم بنفـيس: فيقول, ال إله إال اهللا أنفعك هبا يوم القيامة:عم قل

 فقـال , أنه تكلم هبا عند املـوتصمات شهد العباس بن عبد املطلب عند رسول اهللا 
  .)١()ما أنا فلم أسمعها منه وأرجو نفعه يوم القيامة أ:صرسول اهللا 

قـال ( ):١٠ص(»نـوادر الراونـدي « يف كتابـه)الشيعي(وقال فضل اهللا الراوندي 
ً أهون أهل النار عذابا عمي أخرجـه مـن أصـل اجلحـيم حتـى أبلـغ بـه صرسول اهللا 

  ).الضحضاح عليه نعالن من نار يغىل منهام دماغه
اختلف الناس يف ( :ن ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغةًوقال املجليس نقال ع

 وقال بعض شيوخنا .ً ما مات إال مسلام:إسالم أيب طالب فقال اإلمامية والزيدية
 وقال , الشيخ أبو القاسم البلخي وأبو جعفر اإلسكايف وغريمها:املعتزلة بذلك منهم

 مات عىل دين : وغريهمأكثر الناس من أهل احلديث والعامة ومن شيوخنا البرصيني
ً ويرون يف ذلك حديثا مشهورا,قومه  قل يا عم : قال عند موتهص إن رسول اهللا :ً

 لوال أن تقول العرب أن أبا طالب جزع : فقال,ًكلمة أشهد لك هبا غدا عند اهللا تعاىل
                                                 

 ).٢٢/٢٧٧( بحار األنوار )١(
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 ٩٦٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : إنه قال: وقيل! أنا عىل دين األشياخ: وروي إنه قال,عند املوت ألقررت هبا عينك
S  * : وروى كثري من املحدثني أن قوله تعاىل. دين عبد املطلب وقيل غري ذلكأنا عىل

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
g f e d c b  n m l k j i h

y x w v u t s r q p oz & ]أنزلت يف ,]١١٤−١١٣:التوبة 
  . استغفر له بعد موتهصأيب طالب ألن رسول اهللا 

  . نزلت يف أيب طالب& _ ` c b a * :أن قوله تعاىلورووا 
 إن : بعد مـوت أيب طالـب فقـال لـه!صجاء إىل رسول اهللا  × ًورووا أن عليا

 , واحتجوا به مل ينقل أحد عنه أنه رآه يـصيل?عمك الضال قد قىض فام الذي تأمرين فيه
ً وأن عليا وجعفرا مل يأ,والصالة هي املفرقة بني املسلم والكافر   .ًخذا من تركته شيئاً

 إن اهللا قد وعدين بتخفيف عذابه ملا صـنع يف حقـي : أنه قالصورروا عن النبي 
 لـو اسـتغفرت ألبيـك وأمـك :ً ورووا عنه أيـضا إنـه قيـل لـه.وإنه يف ضحضاح من نار

 وأن عبـد اهللا ,ّ لو استغفرت هلام الستغفرت أليب طالب فإنه صنع إيل مامل يـصنعا:فقال
  .)١()الب يف حجرة من حجرات جهنموآمنة وأبا ط
 واألدهى واألمر إهنم مل يفعلوا ذلك يف آباء األنبياء كآزر الذي ذكره القـرآن :قلت
  !! بينام عقيدة القوم زعمت بأنه ليس كافر وأن اآلية نزلت يف عمه,بأنه كافر

 :ًشبهة حديث أمة مسخت فأرا
فقـدت أمـة مـن بنـي { :قالًأخرج الشيخان عن أيب هريرة مرفوعا ( :قال الطاعن

                                                 
 ).١٥٦−٣٥/١٥٥( بحار األنوار )١(
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 ٩٧٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

إرسائيل ال تدرى ما فعلت وإين ال أراها إال الفـار إذا وضـع هلـا ألبـان إالبـل مل تـرشب 
 .)١(}وإذا وضع هلا ألبان الشاء رشبت

هـذا مـن الـسخافة بمثابـة تربـأ عنهـا األمـة الوكعـاء إال أن تكـون ( :ًثم علق قائال ً
 أي فــساد −ّ ولكــن الــشيخني بمثابــة يلبــسان هــذا املخــرف عــىل غيثــة,مدخولــة العقــل

 ولـو أن هـذا ال يعـود عـىل اإلسـالم بوصـمة لقلـدناه , وحيتجان به عىل سخافته−عقله
 ...نة املعصومة جيب الذود عن حياضها بكل مـا أويت املـسلم مـن قـوة لكنها الس,حبله

  ).فإن هذه اخلرافات من أعظم ما مني به اإلسالم من اآلفات
 .ُ لنخرج هلذا املؤلف بعض ما جاء يف الباب من طرق علامء مذهبه:قلت
 عـن األصـبغ بـن ,ّعـن زيـد الـشحام( ):٣٨٧ رواية ٢/٤٢(»مدينة معاجز «ففي
 أنـت الـذي تقـول أن هـذا : فقـالوا,جاءه نفـر مـن املنـافقني × مري املؤمننينباته أن أ
 ونـادى , فجـاء هبـم إىل الفـرات, أرنـا برهانـه: فقـالوا, نعم: فقال? مسخ حرام:ّاجلري

ّ ممــن : فقــال? مــن أنــت: فقــال لــه أمــري املــؤمنني.ّ فاجابــه اجلــري لبيــك,هنــاس هنــاس
 ,!!ن معـك مـن يمـسخ كـام مـسخناّ وإن يف مـ,! عليـه فـأبى فمـسخ!عرضت واليتـك
ّ بني قصتك ليسمع من حرض فـيعلم: فقال أمري املؤمنني,ويصري كام رصنا  نعـم : فقـال,ّ

ّ وكنـا قـد متردنـا وعـصينا,!! مـن بنـي إرسائيـل!!ّكنا أربع وعرشين قبيلـة  وعرضـت ,!ّ
بـه ٍ فجاءنـا آت أنـت أعلـم , وفارقنا الـبالد واسـتعملنا الفـساد,!! فأبينا!علينا واليتك

ًواهللا منا فرصخ فينا رصخـة فجمعنـا مجعـا واحـدا ً  : ثـم صـاح صـيحة أخـرى وقـال...ّ
  .ً ورصنا مسوخا كام ترى...ً فمسخنا أجناسا خمتلفة,ًكونوا مسوخا بقدرة اهللا تعاىل

 فأما الفيل ,ً بأهنا اثنا عرش صنفا وهلا علل:أنه قال عن املسوخ × وعن الكاظم

                                                 
 ).٢٩٩٧(, صحيح مسلم برقم )٣٣٠٥( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٩٧١  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً ومـسخ الـدب ألنـه كـان أعرابيـا ديوثـا,ًاًفإنه مـسخ كـان ملكـا زنـاء لوطيـ  ومـسخت ,ً
 ومــسخ ,األرنـب ألهنــا كانــت امــرأة ختــون زوجهــا وال تغتــسل مــن حــيض وال جنابــة

ــه كــان يــرسق متــور النــاس ــاليمن,الوطــواط ألن ــه كــان عــشارا ب  ,ً ومــسخ ســهيل ألن
 وأمـا القـردة واخلنـازير ,ومسخت الزهرة ألهنا كانت امرأة فتن هبـا هـاروت ومـاروت

 وأمـا اجلـري والـضب ففرقـة مـن بنـي ,فإهنم قوم من بني إرسائيـل اعتـدوا يف الـسبت
 مل يؤمنوا به فتاهوا فوقعـت فرقـة يف البحـر ×إرسئيل حني نزلت املائدة عىل عيسى 

ً وأما العقرب فانه كان رجال ناممـا,وفرقة يف الرب ً وأمـا الزنبـور فكـان حلامـا يـرسق يف ,ً
  ).امليزان

 التي ,يات سوف أحيلك أهيا القارئ إىل تلك العناوين واألبوابًواختصارا للروا
 ! والتـي اعتربهـا ذلـك مـن معجـزات)مدينـة معـاجز(ّبوهبا هاشـم البحـراين يف كتابـه 

  !األئمة
ًالرجل الذي مسخ كلبا بدعائه  «)١٩٣ رواية ١/٣٠٨(ففي  ّ×«.  
  .»ًرجل مسخ كلبا «)١٩٤ رواية ١/٣١٠(و
الرجـل الـذي صـار  «و» ل مسخ رأسه رأس خنزيررج «)١٩٥ رواية ١/٣١١(و

  .»رأسه رأس خنزير ووجهه وجه خنزير
 .»×ًالرجل الذي صار غرابا بدعائه  «)١٩٧ رواية ١/٣١٣(و 
ًالرجل الذي صار غرابا بدعائه  «)١٩٧ رواية ١/٣١٣(و ُ×«. 

 .»مسخ رجل سلحفاة « باب السابع والسبعون ومائتان)٢/٦٦(ويف 
 .»ًكلبا × مسخ الرجل الذي يشتمه «)٥٥٨ رواية ٢/٢٨٨(و
 اخـسأ فـصار رأسـه رأس :× الرجـل الـذي قـال لـه «)٥٦٠ رواية٢/٢٩٧(و
 .»كلب
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 ٩٧٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّانقالب الرجل أنثى وبالعكس وردمها إىل حاهلام «)٨٨٠ رواية ٣/٢٦٠(ويف ّ«. 
ُشبهة حديث من أدركه الفجر جنبا فال يصم ً: 

 أيب بكر بن عبد الـرمحن عـن أخرج املسلم من طريق عبد امللك ابن( :قال الطاعن
 .ً مـن أدركـه الفجـر جنبـا فـال يـصم: سمعت أبا هريرة يقص من قصـصه:أيب بكر قال

 فذكرت ذلك لعبـد الـرمحن بـن احلـارث ألبيـه فـأنكر ذلـك فـانطلق عبـد الـرمحن :قال
وانطلقت معه حتى دخلنا عـىل عائـشة وأم سـلمة فـسأهلام عبـد الـرمحن عـن ذلـك قـال 

 فانطلقنا حتى :ً يصبح جنبا من غري حلم ثم يصوم قالصن النبي  كا:فكلتامها قالت
 فقـال ,دخلنا عىل مروان وهو وايل املدينة من قبل معاويـة فـذكر ذلـك لـه عبـد الـرمحن

 فجئنـا أبـا : عزمت عليك إال ما ذهبت إىل أيب هريرة فرددت عليه ما يقول قـال:مروان
 مهـا : قـال. نعم: قال? أمها قالتاه لك: فقال أبو هريرة,هريرة فذكر عبد الرمحن له ذلك

 سمعت ذلـك مـن : ثم رد أبو هريرة ما كان يقول يف ذلك إىل الفضل بن العباس,أعلم
 ). فرجع أبو هريرة عام كان يقول احلديث: قالصالفضل ومل أسمعه من النبي 
  ).ًلو كان الفضل حيا ما اجرتأ عليه( :ًثم أخذ يصول قائال

 وحاشـاه أن يـصبح , أجل وأفضل وأكمـل ممـا يظنـونصأن رسول اهللا ( :وقال
 واألنبيــاء ال جيــوز علــيهم االحــتالم ألنــه مــن تالعــب ,ًجنبــا والســيام يف أيــام الــصوم
  ).الشيطان وهم منزهون عنه

 ومذهبـه يـرى إفطـار , هـذاا العجيب أن صاحبنا ينكر عىل أيب هريـرة :قلت
  ? أفليس هذا من العجب العجاب,ًالذي يصبح جنبا

  :إليك أقوال أئمه أهل البيت يف البابو
 صكـان رسـول اهللا  «:قـال × فعن حبيب اخلثعمي يف الصحيح عن الصادق
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 ٩٧٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 حتـى يطلـع !!ً متعمـدا!! ثـم يـؤخر الغـسل!!ّيصيل الليـل يف شـهر رمـضان ثـم جينـب
  .)١(»الفجر

 سـألته :قال × عن حممد بن محران عن أيب عبد اهللا( ):٦/١٥(»التهذيب «ويف
ّ ولكـن يمـر فيـه اال املـسجد احلـرام ومـسجد , ال: قـال? جيلـس يف املـسجدعن اجلنـب

 ال ينـام يف مـسجدي أحـد وال : قـالص وروى أصـحابنا أن رسـول اهللا : قـال.املدينة
ً إن اهللا أوحـى إيل أن اختـذ مـسجدا طهـورا ال : وقال.جينب فيه أحد وال جينب فيه أحد ّ

  ). واحلسنيّحيل ألحد أن جينب فيه إال أنا وعيل واحلسن
 ×  حـدثني سـليامن بـن جعفـر املـروزي عـن الفقيـه:وعن حممد بن عيسى قال

إذا أجنب الرجـل يف شـهر رمـضان بليـل وال يغتـسل حتـى يـصبح فعليـه صـوم  «:قال
  .)٢(»شهرين متتابعني مع الصوم ذلك اليوم وال يدرك فضل يومه

 بالليـل ثـم يف رجل أجنـب يف شـهر رمـضان × وعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا
يعتق رقبة أو يصوم شـهرين متتـابعني أو يطعـم  «:ًترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال

  .)٣(»ً وقال إنه خلليق أال أراه يدركه أبدا:ًستني مسكينا قال
 عـن أمحـد بـن حممـد عـن أيب ):ً باب من أصبح جنبـا٢/١٩٤(»مسند الرضا «ويف
 ,ر رمضان أو أصابته جنابةسألته عن رجل أصاب من أهله يف شه «:قال × احلسن

  .» يتم ذلك اليوم عليه قضاؤه:ًثم ينام حتى يصبح متعمدا قال
 ): باب فيمن أجنـب بالليـل يف شـهر رمـضان١ ح ١٦/٢٧٨(»مرآة العقول «ويف

أنه قـال يف رجـل احـتلم أول الليـل أو أصـاب مـن  ×  عن أيب عبد اهللا,عن احللبي(
                                                 

 ).٤/٢١٤( هتذيب األحكام )١(
 ).٤/٢١٢( املصدر السابق )٢(
 ).٢/٨٧( االستبصار للطويس )٣(
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 ٩٧٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 يتم صـومه ذلـك ثـم يقـضيه إذا : قال,أصبحًأهل ثم نام متعمدا يف شهر رمضان حتى 
  .»أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه

 ,ًمن أجنب ونام ناويا للغسل( ):١/١٩٢(»رشائع اإلسالم «قال املحقق احليل يف
ّ لزمتـه الكفـارة عـىل ,ً ثم انتبه ونام ثالثه ناويـا حتـى طلـع الفجـر,ثم انتبه ثم نام كذلك
  ).قول مشهور وفيه تردد

املشهور بني األصحاب بل ادعـى ( ):١٦/٢٧٨(»مرآة العقول «جليس يفوقال امل
ًعليه اإلمجاع أنه حيرم البقاء عىل اجلنابـة متعمـدا حتـى يطلـع الفجـر وجيـب بـه القـضاء 

 وذهب ابن أيب عقيل والسيد إىل . القول بعدم التحريم: ونسب إىل الصدوق.ّوالكفارة
ٍاء لو نام غـري نـاو للغـسل أو كـان  وكذا املشهور وجوب القض,وجوب القضاء خاصة
  ).ًناويا وكان غري معتاد

 ما هو أصل مذهبك وعليه الفتيا من أئمتك وعلامء افلم تنكر عىل أيب هريرة 
  .مذهبك املعتربين

 فهل لنا القـول أنـه هبـذا األسـلوب ,يفأين علم صاحبنا روايات أهل البيت 
طعـن عـىل أئمتـه املعـصومني مـن  يعـود الاالتي اختذه يف طعن روايات أيب هريـرة 

  !!أهل البيت
ًومن املعلوم أن حكـم اجلنابـة ال ينـايف الـصوم بداللـة أن الرجـل قـد حيـتلم هنـارا 

  .ويؤخر الغسل وال يفسد بذلك صومه
ْوقد اعرتف املرتىض بذلك وسلم إنـا ال ( : مـا نـصه)٦٤ص(»االنتـصار « قال يف,ّ
 الـصباح الغـسل ال ألجـل املنافـاة بـني اجلنابـة نوجب عىل املتعمد البقاء عىل اجلنابة إىل

  ).ً بل ألنه اعتمد ألن يكون جنبا يف هنار الصوم,والصوم
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 ٩٧٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :شبهة حديث ال عدوى وال صفر وال هامة
ال { :ًأخرج البخاري من طريـق أيب سـلمة عـن أيب هريـرة مرفوعـا( :قال الطاعن

فـام بـال اإلبـل تكـون يف  يـا رسـول اهللا : فقـال أعـرايب: قال.عدوى وال صفر وال هامة
 فمـن :ص فقـال رسـول اهللا ?الرمل كأهنا الظباء فيخالطهـا البعـري األجـرب فيجرهبـا

  .)١(}أعدى األول
أورد البخاري هذا احلديث ثم ( :ًثم أخذ كعادته يشكك ويدلس يف احلديث قائال

 قـال : وعن أيب سلمة أنه سمع أبا هريـرة فـيام بعـد حيـدث فيقـول:روى بعده بال فصل
 أمل حتدث أنه ال  يا أبا هريرة: فقال أبو سلمة,ال يوردن ممرض عىل مصح{ :صالنبي 
ً فام رأيتـه نـيس حـديثا : فأنكر حديثه األول ورطن باحلبشية قال أبو سلمة: قال,عدوى
  .)٢(}غريه

  ).ً هذا شأن من ال تتساير خياله وكفى هبذا بالغا:قلت
 أن هذا احلديث رواه البخاري يف صحيحه عـن أيب هريـرة وعـن ابـن عمـر :أقول

 عند الطربي وعـن سـعد بـن لً وثبت أيضا عن عائشة ,يوعن أنس بن مالك 
 أنـس  ورواه مسلم عن أيب هريرة وعن السائب بن يزيـد وعـن جـابر وعـن,أيب وقاص

 بــل وافقــه عليــه بــضعة مــن , فاحلــديث مل ينفــرد بــه أبــو هريــرة,يوعــن ابــن عمــر 
  .يالصحابة 

 فقـد ):٢٧٩−٨/٢٧٨(إن هذا احلـديث قـد أثبتـه شـيخك النـوري يف مـستدركه 
مـن طريـق أيب » كراهة احلذر من العدوى وكراهة الصفر للدابة وغريها «ًعقد بابا سامه

  .اهريرة 
                                                 

 ).٢٢٢٠(رواه مسلم برقم , و)٥٧١٧( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٥٧٧١( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٩٧٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

سـألته عـن اجلـامل ( :قـال ×  عـن أيب عبـد اهللا,جلـاملفعن النظـر بـن قـرواش ا
 والدابـة ربـام صـفرت هلـا حتـى ,يكون هبا اجلرب أعزهلا من إبيل خمافة أن يعدهيا جرهبا

 يـا رسـول : فقـالصً إن أعرابيا أتـى رسـول اهللا :×  فقال أبو عبد اهللا,ترشب املاء
ره رشاءهـا خمافـة أن يعـدي  فـأك,اهللا أين أصيب الشاة والبقرة بالثمن اليسري وهبا جرب

 ثـم قـال ? يا أعرايب فمن أعـدى األول:صذلك اجلرب إبيل وغنمي فقال رسول اهللا 
  .)١() ال عدوى وال طرية وال شؤم وال صفر وال رضاع بعد فصال:صرسول اهللا 
فــر مــن املجــذوم فــرارك مــن  «:قــال ×  عــن الــصادق)٤/٢٥٨(»الفقيــه «ويف
  .»األسد

ال يـورد  «: وروى عنـه إنـه قـال):٢/١٤٥(»نـوار النعامنيـةاأل «وقال اجلزائري يف
  .» فر من املجذوم فرارك من األسد:ممرض عىل مصح وقال

 :حديث توكيل أيب هريرة بحفظ زكاة الفطرة وجميء الشيطان ليرسق منها
 صوكلني رسول اهللا { :أخرج البخاري بسنده إىل أيب هريرة قال( :قال صاحبنا

 واهللا ألرفعنـك :اين آت فجعل حيثو من الطعـام فأخذتـه وقلـتبحفظ زكاة رمضان فأت
ــال ويل حاجــة شــديدة: قــال.إىل رســول اهللا ــه : قــال. إين حمتــاج وعــيل عي  فخليــت عن

 يـا رسـول اهللا : فقلـت?يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة:صفأصبحت فقال النبي 
ًشــكا حاجــة شــديدة وعيــاال فرمحتــه فخليــت ســبيله ً نــه قــد كــذبك  أمــا إ:ص قــال .ً

 ألرفعنـك إىل رسـول : فقلـت, فرصدته فجاء حيثو مـن الطعـام فأخذتـه: قال.وسيعود
 فرمحته فخليت سبيله فأصـبحت فقـال . دعني فإين حمتاج وعيل عيال ال أعود: قال,اهللا

ً يـا رسـول اهللا شـكا حاجـة : قلـت? يا أبا هريرة ما فعـل أسـريك البارحـة:يل رسول اهللا

                                                 
 ).٨/٣٧١( وسائل الشيعة )١(
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 ٩٧٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًشديدة وعياال فرمحت  : قـال, أمـا إنـه قـد كـذبك وسـيعود:ص قـال ! فخليت سـبيله!هً
 : قـال, ألرفعنـك إىل رسـول اهللا:فرصدته الثالثة فجاء حيثو من الطعـام فأخذتـه فقلـت

دعني أعلمك كلامت ينفعك اهللا هبا إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آيـة الكـريس فإنـك لـن 
ليــت ســبيله فلــام  فخ!يــزال عليــك مــن اهللا حــافظ وال يقربنــك شــيطان حتــى تــصبح

 أتعلـم : قـال, فحكيت لـه القـصة? ما فعل أسريك البارحة:أصبحت قال يل رسول اهللا
أخرجـه [ ).} ذاك شـيطان:ص قال . ال: قلت?من ختاطب منذ ثالثة أيام يا أبا هريرة

 .]البخاري يف الوكالة
هـذه خرافـة ال يـصغي إال مـن رك ( :ًاحلـديث قـائالًثم أخذ ينكر متعجبا من هذا 

وما أغرب ما حيـدثنا بـه أبـو هريـرة عـن ( :−إىل أن قال− ..) وطفئت شعلة ذهنه,عقله
 وكل ما انفرد به أبو هريرة غريـب تـارة يـزعم اهنـم يـرسقون الطعـام لعيـاهلم ,شياطينه

 التـي يربـأ أولـو  إىل غري ذلك من القصص...ًوأخرى أن هلم رضاطا إذا سمعوا األذان
 نعـوذ بـاهللا مـن سـبات العقـل وضـعف ,العقول الوافرة واألذهـان النـرية عـن سـامعها

  ).التمييز
  . إليك ما جاء يف ذلك من طرقكم:قلت

ذكـر إبلـيس  « يف كتاب السامء والعامل بـاب)٦٣/٢٩٧(»البحار «عقد املجليس يف
ريق أيب هريرة من صحيح وأورد هذا احلديث الذي أنكرته أهيا احلاقد من ط» وقصصه
  .البخاري

 ) بــاب ذكــر إبلــيس وقصــصه٣١٧− ٦٣/٣١٦(»البحــار «كــام أورد املجلــيس يف
 عدة روايات يف هـذا ,) كتاب السامء وباب حقيقة اجلن وأحواهلم١١٣ −٦٣/١١٢(و

  .الباب
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 ٩٧٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

كانت يل سهوة فيها متر فكانت جتيئ الغول كهيئـة ( :فعن أيوب األنصاري أنه قال
 بـسم اهللا : اذهب فـإذا رأيتهـا فقـل: فقالص فشكونا ذلك إىل النبي ,ذ منهالنور فتأخ

 ثم جاء إىل رسـول اهللا , فأرسلها, فأخذهتا فحلفت أن ال تعود?صأجيبي رسول اهللا 
 آية الكريس اقرأها يف بيتك فـال يقربـك شـيطان وال :ً إين ذاكرة لك شيئا: فقالت,ص
 صـدقك : قـال, فأخربه بـام قـال?ل أسريك ما فع: فقالص فجاء إىل رسول اهللا ,غريه

  .)١()وهو كذوب
 وكل مـا انفـرد بـه أبـو ,وما أغرب ما حيدثنا به أبو هريرة عن شياطينه( :وأما قوله

ًهريرة غريب تارة يزعم أهنم يرسقون الطعام لعياهلم وأخرى أن هلم رضاطا إذا سمعوا 
  ..).األذان

 يف )٦٣/٣١٥(»بحـاره «جلـيس يف هذا احلديث ال إشكال فيـه فقـد ذكـر امل:قلت
  .»باب ذكر إبليس وقصصه «ًكتاب السامء والعامل بابا سامه

 أرسـلني أيب إىل بنـي :روى مسلم عن سهل بن أيب صالح أنـه قـال( :قال املجليس
 فناداه مناد من حائط باسمه فأرشف الذي معي , أو صاحب لنا,حارثة ومعي غالم لنا

 , لو شعرت أنك تلقى هذا مل أرسـلك: ذلك أليب فقالًعىل احلائط فلم ير شيئا فذكرت
ًولكن إذا سمعت صوتا فناد بالـصالة فـإين سـمعت أبـا هريـرة حيـدث عـن رسـول اهللا 

  .)٢()}إن الشيطان إذا نودي بالصالة أدبر{ : أنه قالص
ّإذا تغولـت لكـم الغـيالن فنـادوا { : قـالص عن أيب هريـرة أن النبـي :ويف رواية

  .)٣(}باألذان فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله حصاص أي رضاط
                                                 

 ).٦٠/٣١٦( بحار األنوار )١(
 ).٦٠/٣١٥( املصدر السابق )٢(
 ).٨١/١٤٩( بحار األنوار )٣(
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 ٩٧٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 روي يف : قــال)١/٤٠٩(ًكــام أخرجــه أيــضا املحقــق األحــسائي يف كتابــه العــوايل 
  .» أدبر الشيطان وله رضاط,إذا أذن املؤذن «:اخلرب عنه أنه

 .» يف أبواب األذان واإلقامة)٤/٧٣(»املستدرك «وأورده النوري يف كتابه
 :ّحديث امرأة دخلت النار يف هرة

ًأخرج الشيخان بسندههام إىل أيب هريرة مرفوعا( :قال ِ دخلت امـرأة النـار { : قال:َ
 هــي تطعمهــا ومل تــدعها تأكــل مــن خــشاش األرض حتــى ماتــت يف هــرة ربطتهــا فــال

  ).ً}هزال
وهذا من رواياته اخليالية يرمي فيه إىل سوء عواقب ( :ًثم أخذ يصول وجيول قائال

  ).الظلم والعدوان
  .ي إن هذا احلديث رواه غري أيب هريرة من الصحابة كابن عمر :قلت

  .يثم أن هذا احلديث رواه أئمة أهل البيت 
إن امـرأة عـذبت يف هـرة  «:قـال × فعن حفص بـن البخـرتي عـن أيب عبـد اهللا

  .)١(»ًربطتها حتى ماتت عطشا
قـال  :ونقل املجليس عـن نـوادر الراونـدي عـن موسـى بـن جعفـر عـن آبائـه قـال

ــاء التــي قــد غلهــا{ :صرســول اهللا  ــار صــاحب العب ــار ,رأيــت يف الن  ورأيــت يف الن
 ورأيــت يف النــار صــاحبة اهلــرة ,صــاحب املحجــن الــذي كــان يــرسق احلــاج بمحجنــه

تنهشها مقبلة ومـدبرة كانـت أوثقتهـا مل تكـن تطعمهـا ومل ترسـلها تأكـل مـن حـشائش 
  .)٢(}األرض

                                                 
 ).٦١/٢٦٧( املصدر السابق )١(
 ).٨/٣١٧( املصدر السابق )٢(
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 ٩٨٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

فهل رواية موسى بن جعفر من رواياته اخليالية يرمي فيه إىل سـوء عواقـب الظلـم 
  !!?دوانوالع

 :حديث غفرت المرأة سقت لكلب
غفـر المـرأة مومـسة مـرت { :أخـرج البخـاري عـن أيب هريـرة يرفعـه قـال( :قال

 كاد يقتلـه العطـش فنزعـت خفهـا فأوثقتـه بخامرهـا :بكلب عىل رأس ركي يلهث قال
  .)١(}فنزعت له من املاء فغفر هلا بذلك

  :»سقى رجل املاء لكلب فغفر له «واستنكاره حديث
بيـنام رجـل يمـيش يف طريـق { :وأخرج البخاري عن أيب هريـرة يرفعـه قـال( :قال

 كلب يلهث يأكـل الثـرى ًاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فرشب ثم خرج فإذا
 فنزل الرجل البئرفمأل خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلـب فـشكر اهللا : قال!من العطش

 .)٢( }له فغفر له بذلك
وقد تعلم أن هذا احلديث والذي قبلـه إنـام مهـا مـن ( :ًثم أخذ يصول وجيول قائال

ــرب  ــان وحيــظ هبــام عــىل ال ــب العطــف واحلن ــل هبــام حــسن عواق ــرة يمث ــة أيب هري خميل
  ).واإلحسان
ُ لنخرج هلذا املؤلف وأمثاله بعـض ا:أقول لروايـات التـي وردت مـن طريـق أهـل ِ

  .ا املوافقة لروايات أيب هريرة يالبيت 
 ّفعن موسى بن إسامعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسـى بـن جعفـر عـن آبائـه

 ...ّرأيــت يف النــار صــاحب العبــاء التــي قــد غلهــا{ :ص قــال رســول اهللا :قــال ‡

                                                 
 ).٣٣٢١( رواه البخاري برقم )١(
 ).٢٢٤٤(, ومسلم برقم )٢٣٦٣(لبخاري برقم  رواه ا)٢(
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 ٩٨١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أوثقتها مل تكن تطعمهـا ومل  وكانت,ورأيت يف النار صاحبة اهلرة تنهشها مقبلة ومدبرة
ترسلها تأكل من حشائش األرض ودخلت اجلنة فرأيت صـاحب الكلـب الـذي أرواه 

  .)١(}من املاء
فهل هذا احلديث مـن خميلـة إمامـك املعـصوم ويمثـل بـه حـسن عواقـب العطـف 

  !!.?واحلنان وحيظ هبام عىل الرب واإلحسان
مـن األخبـار ( : قـال)٤/٦٦(كام نقل نعمة اهللا اجلزائري يف كتابه األنوار النعامنية 

ًال ما روي من أنه كان رجـل يف بنـي إرسائيـل منهمكـا يف املعـايص فـأتى يف ّاملروحة للب
ّ فإذا كلب قد هلث من العطش فرق له فأخذ عاممتـه وشـد بخفـه ,بعض أسفاره عىل بئر ّّ

 فأوحى اهللا إىل نبي ذلك الزمان أن قـد شـكرت لـه سـعيه ,واستقى املاء وأروى الكلب
فـسمع ذلـك فتـاب مـن املعـايص وصـار  ,وغفرت له ذنبه لشفقته عىل خلق من خلقـي

  ).ًذلك سببا لتوبته وخالصه من العقاب
ًفهل هذا احلديث أيضا من خميلة إمامك املعصوم ويمثل به حسن عواقب العطف 

  !.?واحلنان وحيظ هبام عىل الرب واإلحسان
 : أحاديث موضوعةصشبهة أنه يروي عن النبي 

 به أبا هريـرة الـذي روى هلـم مـا ّولعل نصف الدين الثاين خصوا( :يقول أحدهم
ًيشتهون فقربوه وولوه إمارة املدينة وبنوا لـه قـرص العقيـق بعـدما كـان معـدما ّ ّ ولقبـوه ,ّ

ّ وبذلك سهل عىل بني أمية أن يكون هلم دين كامل جديد ليس فيه من .براوية اإلسالم
 ).ّكتاب اهللا وسنة رسوله إال ما هتواه أنفسهم

 ).ضائل أيب بكر كل من عمرو بن العاص وأبو هريرة كذلك يروي ف(... :ويقول
                                                 

 ).٦٢/٦٥( بحار األنوار )١(
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 ٩٨٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

» !للشيخ « وشيخ املضرية,ثم قرأت كتاب أيب هريرة لرشف الدين( :ًويقول أيضا
 قـسم غـري :حممود أبو رية وعرفت بأن الـصحابة الـذين غـريوا بعـد رسـول اهللا قـسامن

حاديـث  وقـسم غـري األحكـام بوضـع األ,األحكام بام له مـن الـسلطة والقـوة احلاكمـة
 ).صاملكذوبة عىل رسول اهللا 
  :ًأقول ردا عىل كذبه

 أما قوله أن أبا هريرة روى لبني أمية ما يـشتهون فقربـوه وولـوه إمـارة املدينـة −١
ًوبنو له قرص العقيـق بعـدما كـان معـدما ولقبـوه براويـة اإلسـالم فكـذب رصيـح هلـذه 

  :األسباب
نة بل كان من املعتزلني عنها ومل يقاتل  مل يكن أبو هريرة مع أحد اجلانبني يف الفت−أ

ــع أحــد ــي ,م ــث عــن النب ــزال أحادي ــي ص وروى يف االعت ــل حــديث النب  :ص مث
ّ ومن ترشف هلا , والقائم فيها خري من املايش,ستكون فتن القاعد فيها خري من القائم{

  .ً وكان هذا أيضا رأي كبار الصحابة,)١(}ً ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به,تسترشفه
 ولكن ماذا نقـول ,ً مل يكن أبو هريرة معدما ومل تكن واليته عىل املدينة باألوىل−ب

الفتـه عـىل البحـرين وكـان يملـك ُ فقـد واله عمـر يف خ!?عن جاهل يعبث يف التـاريخ
 فقـدم بعـرشة ,أن عمـر اسـتعمل أبـا هريـرة عـىل البحـرين(املال فعن حممد بن سـريين 

َّ استأثرت هبذه األموال يا عدو اهللا وعدو كتابه: فقال له عمر.آالف  : فقال أبـو هريـرة?ّ
 ? فمن أين هـي لـك: قال.ّ ولكني عدو من عدامها, لست بعدو اهللا وعدو كتابه:فقلت
ْ خيل نتجت:قلت ُ ٌ وغلة رقيق يل وأعطية تتابعت,ٌ ُُ  فلـام كـان , فوجده كام قـال, فنظروا.ّ

ً تكره العمل وقد طلب العمل من كـان خـريا : فقال. فأبى, دعاه عمر ليوليه,بعد ذلك ُ
 . يوسف نبي ابـن نبـي ابـن نبـي وأنـا أبـو هريـرة بـن أميمـة: فقال,× يوسف :منك

                                                 
 ).٢٢٨٦(, ومسلم برقم )٣٦٠٢( رواه البخاري برقم )١(
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 ٩٨٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وأقيض , أخشى أن أقول بغري علم: قال?ً مخسا: فهال قلت: قال,ًوأخشى ثالثا واثنتني
  .)١() ويشتم عريض, وينتزع مايل,ُ وأن يرضب ظهري,بغري حلم
 سبب تولية األمويني أليب هريرة املدينة أنه كان من كبار الصحابة املتبقـني يف −ت

َّاملدينة وغريها ومن أعالمها الظاهرين خصوصا إذا عرفنا أنه كـان يقـدم يف  الـصالة يف ً
 فكـان ,ّأيام عـيل ومعاويـة ولـو جـاء غـري األمـويني لكـان مـن املؤكـد أن يولـوه املدينـة

  . وكيف ال وقد رشحه من هو خري منهم وهو عمر,ّاملرشح لذلك
 , حياول هذا اآلبق أن يظهر أبا هريرة بمظهـر احلـريص عـىل الـدنيا وشـهواهتا−ث

ً فتبـا , احلصول عىل مصاحله الغريزيـةويف صورة املداهن لألمراء الذي يكذب يف سبيل
ثالثـة ال { : قولـهص وهو الذي يـروي عـن النبـي , فهل يقال عن أيب هريرة ذلك!له

ً أحـدهم رجـل بـايع إمامـا ال يبايعـه إال ,ينظر اهللا إليهم وال يزكيهم وهلـم عـذاب ألـيم
 وكيـف يطلـب وهـو الـذي !)٢(} وإن مل يعطه منها سـخط, فإن أعطاه منها ريض,لدنيا

ألن حيتطب أحدكم حزمة عىل ظهره خري له من أن يسأل { : قولهصيروي عن النبي 
ً وال شك أن الذي هذه حاله لو رأى من احلاكم شيئا منكرا ,)٣(}ًأحدا فيعطيه أو يمنعه ً

 أخـرج مـسلم يف ? فهل كان أبو هريرة كـذلك,ّ هذا إن مل حيسن منكره,أن يسكت عليه
 فـرأى فيهـا تـصاوير ,ندخلت مع أيب هريرة يف دار مروا{ :صحيحه عن أيب زرعة قال

ً ومـن أظلـم ممـن ذهـب خيلـق خلقـا :Q قـال اهللا : يقولص سمعت رسول اهللا :فقال
ّ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعرية?كخلقي ّ{)٤(. 

                                                 
 ).٢/٦١٢(, سري أعالم النبالء )٨/١١٣(, البداية والنهاية )٦٧/٣٧٠( تاريخ دمشق )١(
 ).١٥٩٥( رواه الرتمذي برقم )٢(
 ).١٠٤٢(م برقم , ومسل)٢٠٧٤( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٢١١( صحيح مسلم برقم )٤(
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 ٩٨٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

مـر أبـو هريـرة  «:وأخرج احلاكم يف مستدركه عـن أيب مـريم مـوىل أيب هريـرة قـال
 : قـال, فجلـست إليـه والعـامل يعملـون:بمروان وهو يبني داره التي وسط املدينة قـال

ًيدا وآملوا بعيدا وموتوا قريباابنوا شد ً  إن أبـا هريـرة حيـدث العـامل فـامذا : فقال مروان,ً
ً ابنوا شـديدا وآملـوا بعيـدا وموتـوا قريبـا: قلت: قال?تقول هلم يا أبا هريرة ً  يـا معـرش .ً

 ختـدمون أرقـاءكم , ثالث مرات اذكروا كيف كنتم أمس وكيف أصبحتم اليوم,قريش
 وال ,ً ال يأكــل بعــضكم بعــضا,سميد واللحــم الــسمني كلــوا اخلبــز الــ,فــارس والــروم

ً كونوا اليوم صـغارا تكونـوا غـدا كبـارا,تكادموا تكادم الرباذين ً  واهللا ال يرتفـع مـنكم ,ً
 .)١(»رجل درجة إال وضعه اهللا يوم القيامة

فــانظر أخــي القــارئ للحــق الواضــح وال تلتفــت إىل صــاحب الكــذب الفاضــح 
  .واهلوى القادح

 ويـروي يف فـضائل ,ء صاحبنا بأن أبا هريرة يروي مـا يـشتهي النـاس أما ادعا−٢
 عنـدما ,ً وازداد صاحبنا تيقنا من ذلـك,ًالصحابة خصوصا أبو بكر أحاديث موضوعة

  :ً فأقول داحضا حجته املتهافتة ب,قرأ كتاب أيب هريرة لرشف الدين وحممود أبو رية
ً وأنـه مـن أكثـرهم علـام ,فظه لقد اتفق الصحابة عىل فضل أيب هريرة وثقته وح−أ

 أنت كنت ألزمنـا ,يا أبا هريرة «: فعن ابن عمر أنه قال أليب هريرةصبأحاديث النبي 
 .)٢(» وأحفظنا حلديثهصلرسول اهللا 

 ولكنـه اجـرتأ , ال: فقـال?ًهل تنكر مما حيدث به أبو هريرة شيئا «:وقيل البن عمر
 .)٣(»َّوجبنا

                                                 
 ).٧٤٣١) (٤/٥١٠( مستدرك احلاكم )١(
 ).٣٨٣٦( رواه الرتمذي برقم )٢(
 ).٦١٦٥) (٣/٥٨٣( مستدرك احلاكم )٣(
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 ٩٨٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فإذا أبـو أيـوب حيـدث عـن أيب ,أتيت املدينة «:وعن أشعث بن سليم عن أبيه قال
 إنــه قــد ســمع وأن : قــال, وأنــت صــاحب رســول اهللا: فقلــتص عــن النبــي ,هريــرة

ّ أحب إيل من أن أحدث عن النبي ,ص عن رسول اهللا ,أحدث عنه ُ ّ  .)١(»صُّ
 فجـاء حممـد ,ًأنه كان جالسا مع ابن الزبري(وعن معاوية بن أيب عياش األنصاري 

ً فسأل عن رجل طلق ثالثا قبل الدخول,لبكريبن إياس بن ا  فبعثه إىل أيب هريرة وابـن .ّ
 أفته يا أبا هريـرة : فقال ابن عباس أليب هريرة, فسأهلام,ْعباس وكانا عند عائشة فذهب

ِّ والــثالث حترمهــا,ُ الواحــدة تبينهــا: فقــال.فقــد جاءتــك معــضلة  وقــال ابــن عبــاس ,ُ
 .)٢()مثله

َفهل يتهم بالكذب من ي َّ ّوثقه ابـن عبـاس صـاحب عـيل ويتـأدب معـه ويقـول لـهُ ّ: 
  !?ِأفت يا أبا هريرة

ــه عــن الرســول −ب ــرة روايت ــسبب يف كث ــه ص وال ــه يف حل ــا ل ــان مرافق ــه ك ّ أن ً
 فكـان حيـرص , إذ مل يكـن يعمـل ومل يتـزوج, ومل يشغله عنه عمل وال زوجـة,وترحاله

 فعـن أيب أنـس ,ج أو جهـادٌ إىل أي مكان يذهب إليه سواء إىل حصعىل مرافقة النبي 
 أرأيـت , يـا أبـا حممـد: فقال,جاء رجل إىل طلحة بن عبيد اهللا( :مالك بن أيب عامر قال

 نـسمع منـه أشـياء ? منكمصهذا اليامين يعني أبا هريرة أهو أعلم بحديث رسول اهللا 
 ّ أما أن يكـون سـمع مـا مل: قال? أم هو يقول عىل رسول اهللا ما مل يقل,ال نسمعها منكم

ُّ فال أشك,نسمع ّ كنـا نـأيت , إنـا كنـا أهـل بيوتـات وغـنم وعمـل: سأحدثك عن ذلـك,ُ
ً ضيفا عىل باب رسول اهللا,ً طريف النهار وكان مسكيناصرسول اهللا  ِ يده مع يده,ْ  فال ,ُ

                                                 
 . تقدم)١(
 ).٢/٦٠٧( سري أعالم النبالء )٢(
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 ٩٨٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ٌ وال جتد أحدا فيه خري يقول عىل رسول اهللا ما مل يقل,نشك أنه سمع ما مل نسمع ً()١(.  
ــرة −ت ــي  إضــافة إىل كث ــه للنب ــة صمرافقت ــصحابة رواي ــر ال ــه أكث ــي جعلت  الت

 فقـد , لـهصللحديث فقد كان يمتاز بقوة حفظه وإتقانه وذلـك بفـضل تعلـيم النبـي 
 : أخربين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الـرمحن:روى البخاري عن الزهري قال

ل اهللا  إن أبـا هريـرة يكثـر احلـديث عـن رسـو:إنكم تقولـون{ : قالاأن أبا هريرة 
 بمثــل صِّ مــا بـال املهــاجرين واألنـصار ال حيــدثون عـن رســول اهللا : وتقولـون,ص

ٌ وإن إخويت من املهـاجرين كـان يـشغلهم صـفق باألسـواق,حديث أيب هريرة  وكنـت ,ْ
 وكـان يـشغل , وأحفظ إذا نسوا, فأشهد إذا غابوا,ِ عىل ملء بطنيصُألزم رسول اهللا 

ُّنت امرأ مسكينا من مـساكني الـصفةُ وك,إخويت من األنصار عمل أمواهلم ً ً  أعـي حـني ,ُ
ُ يف حـديث حيدثـهصينسون وقـد قـال رسـول اهللا  ْ إنـه لـن يبـسط أحـد حتـى أقـيض :ِّ ٌَ

ّ فبـسطت نمـرة عـيل حتـى إذا قـىض .َمقالتي هذه ثم جيمع إليه ثوبـه إال وعـى مـا أقـول ً ِ ُ ْ
 تلـك مـن صاهللا ُ فـام نـسيت مـن مقالـة رسـول ,ُرسول اهللا مقالته مجعتها إىل صـدري

  .)٢(}يشء
 ال بد يل من أن أسوق رأي أحد األئمة االثني عرش يف أيب هريرة ومـدى ثقتـه −ث

عنده وهو اإلمام الرابع زين العابدين عـيل بـن احلـسني فقـد أورد شـيخهم أبـو احلـسن 
  عن سعيد بـن مرجانـة أنـه)كشف الغمة(األربيل من كبار علامء االثني عرشية يف كتابه 

 قـال رسـول اهللا : سمعت أبا هريـرة يقـول:ًكنت يوما عند عيل بن احلسني فقلت( :قال
 حتـى أنـه ,ً من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهللا تعاىل بكل إرب منها إربـا منـه مـن النـارص

 أنـت سـمعت هـذا :× فقال عيل ,ِ والرجل الرجل وبالفرج الفرج,ليعتق باليد اليد
                                                 

 . سبق خترجيه)١(
 ).٢٠٤٧( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٩٨٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أفره غلامنـه وكـان عبـد اهللا بـن جعفـر :فقال لغالم له , نعم: فقال سعيد?من أيب هريرة
 !)١()قد أعطاه هبذا الغالم ألف دينار فلم يبعه أنت حر لوجه اهللا

هـل رأيــت أخــي القــارئ مــدى صــدق وأمانـة أيب هريــرة يف نظــر اإلمــام عــيل بــن 
 لـذلك ! دون أي تـرددصاحلسني بحيث بادر إىل تنفيذ ما رواه أبو هريـرة عـن النبـي 

 ويضعه من مجلة الرجال ,ّملستغرب أن يوثقه أحد كبار علامء اإلمامية يف الرجالليس با
 مـن أصـحاب رسـول ,عبد اهللا أبو هريرة معـروف( :املمدوحني فيقول ابن داود احليل

 .)٢()صاهللا 
 يف أكثـر مـن موضـع )اخلـصال(ًوهذا أيضا ابن بابويه القمي يستشهد به يف كتابـه 

عـيل أكـرب غفـاري بالقـدح مـع تعليقـه عـىل الكثـري مـن وال يتعرض لـه حمقـق الكتـاب 
 إضافة إىل أن الذي يروي عن أيب هريرة الكثري من األحاديـث هـو ,الرجال يف الكتاب

 والذي روى عن أيب هريرة حـديث تعلـيم , أشهر تالميذه,زوج ابنته سعيد بن املسيب
 (... :رجـال يقـول عنـه الكـيش مـن كبـار أئمـتهم يف ال, له حفظ األحاديثصالنبي 

 .)٣()×سعيد بن املسيب رباه أمري املؤمنني 
 :سـمعت عـيل بـن احلـسني صـلوات اهللا علـيهام يقـول( :وروى أن أبا جعفـر قـال

 .)٤()سعيد بن املسيب أعلم الناس بام تقدمه من اآلثار وأفهمهم يف زمانه
حجـره أفلم يسمع رأيه بأيب هريرة وهـو يف ( إذا كان عيل رباه :فأقول هلذا الطاعن

 ).? وكيف يأذن له بأن يتزوج بابنة أكذب الناس وهو ويل أمره وحاضنه?يربيه
                                                 

 ).٢/٢٤١( كشف الغمة )١(
 ).١١٦ص(ل ابن داود احليل  رجا)٢(
 ).١٠٧ص( رجال الكيش )٣(
 ).١/٣٣٥( اختيار معرفة الرجال للطويس )٤(
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 ٩٨٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  !?وكيف يوثق علمه زين العابدين وهو من أخص تالميذ أكذب الناس ووارثه
 كـل مـن عمـرو بـن العـاص وأبـو ,كـذلك يـروي فـضائل أيب بكـر( : أما قوله−٣

م كـانوا متحـاملني عـىل  وهـؤالء كلهـم يكـشفهم التـاريخ بـأهن,هريرة وعروة وعكرمة
 ..).اإلمام عيل وحاربوه إما بالسالح أو بالدس واختالق الفضائل ألعدائه وخصومه

  :فأقول
 ولكنـه قاتلـه عنـدما ,ّ أما بالنسبة لعمرو بن العاص وقتالـه لعـيل فهـذا صـحيح−أ

ل  وإنام العتقاده أنه يقاتـ, ومل تكن مشاركته بسبب عداوته لعيل كال,ّبدأهم عيل وجنده
ًدفاعا عن احلق وإبطاال لباطل  وقد ذكرت األسباب التـي دعتـه ومعاويـة وأصـحاهبام ,ً

 أمـا أنـه كـان خيتلـق الفـضائل ,ّلقتال عيل يف مبحث معاوية بـام يغنـي عـن اإلعـادة هنـا
 بـل !)١(}عـامر تقتلـه الفئـة الباغيـة{ألعدائه فهذا غري صحيح فهـو أحـد رواة حـديث 

َ وعنـدما اعـرتض عليـه بأنـه }إن قاتله وسالبه يف النار{ : قالصًروى أيضا أن النبي  ُ
  .)٢() قاتله وسالبه: إنام قال: قال?ُ فإنك هو ذا تقاتله:يقاتله فقيل لعمرو

 فليس هـو يف ,عيل ومعاويةً أما بالنسبة أليب هريرة فإنه كان معتزال للفتنة بني −ب
 ولكن التحامل يظهـر بالـدس واخـتالق الفـضائل ألعدائـه مـن ,ًهذه الناحية متحامال

ًألعطني هذه الراية رجـال حيـب { : قال يوم خيربصمثل ما رواه أبو هريرة عن النبي  ّ
 عـيل بـن أيب طالـب فأعطـاه ص فـدعا رسـول اهللا ...اهللا ورسوله يفـتح اهللا عـىل يديـه

 .)٣(}إياه
 ,من أحبهام فقـد أحبنـي{ : أنه قالصًوليس هذا فقط فقد روى أيضا عن النبي 

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).١٧٨١١( رواه أحد برقم )٢(
 . سبق خترجيه)٣(
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 ٩٨٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ?)١(}ومن أبغضهام فقد أبغضني يعني احلسن واحلسني
 .)٢(}اللهم إين أحبهام فأحبهام{ : قالصًوروى أيضا أن النبي 

 ولعل أقرب احتامل , أما بالنسبة لعروة فلست أدري من يقصده هذا الطاعن−ت
ً خـصوصا وأنـه روى ,ة بن الزبري ألنه مل يعرف رجل باسم عروة أشهر منـهإىل أنه عرو

 ومل يـشارك عـروة يف الفتنـة بـني عـيل ,عن عائشة وابن عمر أحاديث يف فضائل أيب بكر
 :ً إذ كان صغريا مل يتجاوز العرش سنني لذلك يقول أمحـد بـن عبـد اهللا العجـيل,ومعاوية

  .)٣() مل يدخل يف يشء من الفتن, رجل صالح,عروة بن الزبري تابعي ثقة(
 فال شك أنه يقصد عكرمة بن أيب جهل فال يوجد أحـد )وعكرمة( : أما قوله−ث

 واختلفــوا يف املعركــة التــي )هـــ١٣( ســنة ا وقــد استــشهد ,اســمه عكرمــة غــريه
 . ألهنام وقعتـا يف نفـس العـام; يوم أجنادين: وقيل, قتل يف الريموك:استشهد فيها فقيل

 فلـست أدري مـا ,كرمة تويف قبل دخول الفتن إىل األمة بـسنوات طويلـةوعىل ذلك فع
 ويبـدو أن هـذا الطـاعن يتمتـع بمعلومـات جديـدة عـن التــاريخ ,دخلـه فـيام نحـن فيـه
  !اإلسالمي ورجاله

ــه−ج ــا قول ــول( : أم f e d c i h g  k j * :ولكــن اهللا يق

n m l & ]١٧−١٥:الطارق[ 
  :أقول

ًلغريب أن صاحبنا يشن محلة ضارية ضد أيب هريرة متهام إياه يف أكثر مـن موضـع ا
 فيستدل بحديث !يف كتابه بأنه يروي األحاديث املكذوبة واملوضوعة ثم حيتج بام يرويه

                                                 
 ).١٤٣( رواه ابن ماجه برقم )١(
 ).٣٧٤٧( رواه البخاري برقم )٢(
 ).١٦−٢٠/١٥(هتذيب الكامل :  انظر)٣(
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 ٩٩٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ثـم يـستدل عـىل ! ومل يدر أن راويه هو أبو هريرة,احلوض الذي يطعن به عىل الصحابة
 وحيـتج ,يـرب مـع أن راوي احلـديث هـو أبـو هريـرةأفضلية عـيل بحـديث الرايـة يـوم خ

 ثم يـدعي بعـد ذلـك !)١(ًبحديث الرجل الذي بال يف املسجد وقد رواه أبو هريرة أيضا
  ?أن أبا هريرة خيتلق الفضائل ألعداء عيل

 :شبهة حديث خلق اهللا آدم عىل صورته
مـر أخرج الشيخان البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن مع( :قال الطاعن

خلـق اهللا { : قـالص هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسـول اهللا :عن مهام بن منبه قال
 وزاد أمحد من طريـق سـعيد بـن املـسيب عـن أيب ,}ًآدم عىل صورته طوله ستون ذراعا

 اذهـب فـسلم عـىل : فلـام خلقـه قـال: قـال.)٢(}ًيف سبعة أذرع عرضـا{ :ًهريرة مرفوعا
 :ٌأولئك النفر من املالئكة جلوس فاستمع ما حييونـك فإهنـا حتيتـك وحتيـة ذريتـك قـال

 فكـل مـن يـدخل , فـزادوه ورمحـة اهللا, السالم عليك ورمحة اهللا: فقالوا,السالم عليكم
  .)٣(} اخللق ينقص بعد حتى اآلن فلم يزل,ًاجلنة عىل صورة آدم وطوله ستون ذراعا

 :ًوأخذ املؤلف يـصول وجيـول ويـشكك يف هـذا احلـديث النبـوي الـرشيف قـائال
  وال عـىل غـريه مـن األنبيـاء وال عـىل أوصـيائهمصوهذا مما ال جيوز عىل رسول اهللا (

 , ولعل أبا هريرة إنام أخذه عن اليهـود بواسـطة صـديقه كعـب األحبـار أو غـريه.‡
ا احلديث إنام هو عني الفقرة السابعة والعرشين مـن اإلصـحاح األول فإن مضمون هذ

 وإليك نـصها بعـني لفظـه − العهد القديم −من إصحاحات التكوين من كتاب اليهود 
 .ً عىل صورة اهللا خلقه ذكرا وأنثى خلقهم, فخلق اهللا اإلنسان عىل صورته:قال

ًعـام يقـول الظـاملون علـوا  وتعـاىل اهللا ,تقدس اهللا عـن الـصورة والكيفيـة والـشبيه
                                                 

 ).٦١٢٨( البخاري برقم صحيح:  انظر)١(
 ).١٠٩٢٦( مسند أمحد برقم )٢(
 ).٢٨٣٤(, صحيح مسلم برقم )٣٣٢٦( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ٩٩١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 قــبح اهللا : وال يقــل,إذا رضب أحــدكم فليجتنــب الوجــه{ : ومــرة رواه بلفــظ...ًكبــريا
  .)١(}وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن اهللا خلق آدم عىل صورته

 . إن هذا احلديث رواه قومك بطرقهم اخلاصة:قلت
 )٢٦٤ص(»ًزبدة األربعني حـديثا «لقد أثبت صحة هذا احلديث اخلميني يف كتابه

والــذي أورد مــن » أن اهللا خلــق آدم عــىل صــورته «احلــديث الثــامن والثالثــون بعنــوان
  : وإليك نص احلديث,طريق أهل البيت حجج اهللا عىل خلقه حسب اعتقادهم

 خلـق آدم Qعـام يـروون أن اهللا  ×  سألت أبا جعفـر:فعن حممد بن مسلم قال
 اصطفاها اهللا واختارها عـىل سـائر الـصور , هي صورة حمدثة خملوقة:عىل صورته فقال

 :املختلفة فأضافها إىل نفسه كام أضاف الكعبـة إىل نفـسه والـروح إىل نفـسه فقـال تعـاىل
* Á &وقال : * Ã Â Á À & ]وهـذا احلـديث ( : ثـم قـال اخلمينـي,]٢٩:احلجـر

 ّ وقـد أيـد اإلمـام البـاقر,ً ويستشهد به دائـام,من األحاديث املشهورة بني السنة والشيعة
  ).ّصدروه وتوىل بيان املقصود منه ×

مـا » تأويـل اخلـرب «كنز الفوائد حتت عنـوان وقد علق شيخهم حممد الكراجكي يف
 إن اهللا تعـاىل : أنه قالص ما معنى اخلرب املروي عن النبي :ل فقالإن سأل سائ( :نصه

 فـإن مل , أو ليس ظاهر هذا اخلرب يقتيض التـشبيه لـه تعـاىل بخلقـه,خلق آدم عىل صورته
 أحد األجوبة عن هذا أن تكون اهلاء عائـدة : قلنا: اجلواب? فام تأويله,يكن عىل ظاهره
 وقــد يــضاف الــيشء إىل , الــصورة التــي اختارهــا واملعنــى أنــه خلــق عــىل,إىل اهللا تعــاىل

 ويكون املراد أن اهللا تعاىل خلقه عىل صورته , ومنها أن تكون اهلاء عائدة إىل آدم.خمتاره
 مل ينتقل إليها عن غريها كتنقل أوالده الذي يكون أحدهم نطفة ثـم ,التي شوهد عليها

                                                 
 ).٢٦١٢( رواه مسلم برقم )١(
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 ٩٩٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًريا ثـم يـصري غالمـا ثـم ً ويولـد طفـال صـغ,ً وخيلق خلقا من بعد خلـق,علقة ثم مضغة ً
ًشابا كهال   . بل خلق عىل صورته التي مات عليها,كذلك ×  ومل يكن آدم,ً

ّ مر النبي برجل من األنصار وهـو يـرضب :ومنها ما رواه الزهري عن احلسن قال
 بئـسام :ص فقـال لـه النبـي , قبح اهللا وجهك ووجه من تـشبهه:وجه الغالم له ويقول

 وهـذه أجوبـة صـحيحة . يعنـي صـورة املـرضوب, صـورته إن اهللا خلق آدم عىل,قلت
  .)١()واحلمد هللا

وقال املحقق السيد هاشم احلسيني معلق كتاب التوحيد عند رشحه هلذا احلـديث 
 فـاملعنى مـا , فـإن الـضمري إمـا يرجـع إىل اهللا تعـاىل:هذا الكالم وجوه حمتملة( :ما نصه

 أو املعنـى أنـه ,ة كـام يف نظائرهـاهنا عـىل أن يكـون اإلضـافة تـرشيفي × ذكره اإلمام
ًتعاىل خلـق آدم عـىل صـفته يف مرتبـة اإلمكـان ومجلـة قـابال للتخلـق بأخالقـه ومكرمـا  ً

فاملعنى أنه تعـاىل خلـق جـوهر ذات آدم عـىل  ×  وإما يرجع إىل آدم,باخلالفة اإلهلية
يز ذاته صورته من دون دخل امللك املصور لألجنة يف األرحام كام ال دخل لغريه يف جته

 أو املعنى أنه تعـاىل خلـق آدم عـىل صـورته هـذه مـن ابتـداء أمـره ومل يكـن ,وذات غريه
 أو ,جلوهر جسمه انتقال من صـورة إىل صـورة كالـصورة املنويـة إىل العلقـة إىل غريمهـا

املعنى أنه تعاىل خلق آدم عىل صورته التـي قـبض عليهـا ومل يتغـري وجهـه وجـسمه مـن 
ما يرجع إىل رجل يسبه رجل آخر كام فرس به يف احلديث العـارش  وإ,بدئه إىل آخر عمره

  .)٢()واحلادي عرش من الباب الثاين عرش فراجع
 سـمع النبـي :قـال × وأخرج الصدوق بإسناده عن أيب الورد بن ثاممة عن عيل

 , ال تقـل هـذا, مـه: فقـال, قبح اهللا وجهك ووجه من يشبهك:ً رجال يقول لرجلص
                                                 

 ).٢٧٤ص( كنز الفوائد )١(
 ).١٠٣ص( حاشية كتاب التوحيد للصدوق )٢(
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 ٩٩٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .ىل صورتهفإن اهللا خلق آدم ع
ّتركـت املـشبهة مـن هـذا احلـديث أولـه ( :قال الصدوق يف رشح احلديث ما نـصه

  .)١() فضلوا يف معناه وأضلوا, إن اهللا خلق آدم عىل صورته:وقالوا
 يـا ابـن :×  قلت للرضـا: قال,وأخرج الصدوق بإسناده عن احلسني بن خالد

 : فقـال, خلق آدم عـىل صـورتهإن اهللا «: إن الناس يروون أن رسول اهللا قال!رسول اهللا
 فسمع أحدمها ,ّ إن رسول اهللا مر برجلني يتسابان, لقد حذفوا أول احلديث,قاتلهم اهللا

 يـا عبـد اهللا ال تقـل هـذا : فقـال, قـبح اهللا وجهـك ووجـه مـن يـشبهك:يقول لـصاحبه
  .)٢(» خلق آدم عىل صورتهQ فإن اهللا ,ألخيك

ًإذا كـان طـول آدم سـتني ذراعـا جيـب مـع أنـه ( : تنبيهـان: حتـت عنـوانوأما قولـه
 وإذا كـان عرضـه ,ًتناسب أعضائه أن يكون عرضـه سـبعة عـرش ذراعـا وسـبع الـذراع

ًسبعة أذرع جيـب أن يكـون طولـه أربعـة وعـرشين ذراعـا ونـصف الـذراع ألن عـرض 
ًاإلنسان مع استواء خلقه بقدر سبعي طوله فام بال أيب هريرة يقول طوله سـتون ذراعـا 

  ! كال?ً فهل كان آدم غري متناسب يف خلقته مشوها يف تركيبه?ً أذرع عرضايف سبعة
 & Q P O N M L K * :بــل قــال اهللا تعــاىل وهــو أصــدق القــائلني

  .]٤:التني[
 )٣٠٨ ح ١٩٥ص ( إن هذا احلديث قد رواه الكلينـي ففـي روضـة الكـايف :قلت

 عـن مقاتـل بـن سـليامن , عن احلسن بـن حمبـوب, عن أبيه,بإسناده عن عيل بن إبراهيم
 حـني هـبط بـه إىل األرض وكـم × كم كان طول آدم :×  سألت أبا عبد اهللا:قال

                                                 
 ).١٥٢ص( التوحيد للصدوق )١(
 ).٢/١١٠( عيون أخبار الرضا )٢(
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 ٩٩٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ملـا أهـبط Qإن اهللا  × وجدنا يف كتاب عـيل بـن أيب طالـب( : قال?كان طول حواء
 إىل األرض كانت رجـاله بثنيـة الـصفا ورأسـه دون أفـق وإنـه ‘آدم وزوجته حواء 

 إن آدم قـد شـكا × إىل جربيل Qاهللا ما يصيبه من حر الشمس فأوحى اهللا شكا إىل 
 وأغمـز حـواء ,ًما يصيبه من حر الشمس فـأغمزه وصـري طولـه سـبعني ذراعـا بذراعـه

  ).ًغمزة فيصري طوهلا مخسة وثالثني ذراعا بذراعها
  !!.ّإن علامءك عدوا هذا احلديث من مشكالت األخبار

 هذا احلـديث :أقول( : ما نصه)٣٥ص( قصص األنبياء قال نعمة اهللا اجلزائري يف
  ...).عده املتأخرون من مشكالت األخبار من وجهني

  . فراجعهام,ثم بني اجلزائري هذين الوجهني
مــصابيح  «كــام أن الــسيد عبــد اهللا شــرب قــد رشح هــذا احلــديث الــرشيف يف كتابــه

  .راجعها إن شئت ف,من عرشة وجوه»  يف حل مشكالت األخبار)١/٤٠٥(األنوار 
 , رشح هذا احلديث من عـدة وجـوه)١٧٧ −٢٦/١٧١(كام أن املجليس يف مرآته 

 اعلم إن هذا اخلرب من املعضالت التي حريت أفهام النـاظرين والعويـصات التـي :قال
  ).رجعت عنها باخليبة أحالم الكاملني والقارصين

 :شبهة حديث رؤية اهللا يوم القيامة
 يـا رسـول : قـال أنـاس:شيخان اإلسناد إىل أيب هريرة قـالأخرج ال( :قال الطاعن

 ? هـل تـضارون يف الـشمس لـيس دوهنـا سـحاب: فقـال?اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة
 ? هـل تـضارون يف القمـر ليلـة البـدر لـيس دونـه سـحاب: قـال. ال يا رسول اهللا:قالوا
 :مـع اهللا النـاس فيقـول جي. فإنكم ترونه يوم القيامة كـذلك: قال,ال يا رسول اهللا:قالوا

ًمن كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمـر ويتبـع 
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 ٩٩٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه األمـة فيهـا منافقوهـا فيـأتيهم اهللا يف غـري الـصورة 
نـا  نعوذ باهللا منـك هـذا مكاننـا حتـى يأتينـا رب: فيقولون. أنا ربكم:التي يعرفون فيقول
 : أنـا ربكـم فيقولـون: فيأتيهم اهللا يف الصورة التي يعرفون فيقـول,فإذا أتانا ربنا عرفناه

 فـأكون أول مـن جييـز ودعـاء : قال رسـول اهللا,أنت ربنا فيتبعونه ويرضب جرس جهنم
 أمـا رأيـتم شـوك , اللهم سـلم سـلم وبـه كالليـب مثـل شـوك الـسعدان.الرسل يومئذ

 فإهنا مثل شوك السعدان غري أهنـا ال يعلـم قـدر : اهللا قال بىل يا رسول: قالوا?السعدان
 ,عظمها إال اهللا فتخطف الناس بأعامهلم منهم املوبق بعملـه ومـنهم املخـردل ثـم ينجـو

حتى إذا فرغ اهللا من القضاء بني عباده وأراد أن خيرج مـن النـار مـن أراد أن خيـرج ممـن 
 ,رجوهم فيعرفوهنم بعالمة آثـار الـسجودكان يشهد أن ال إله إال اهللا أمر املالئكة أن خي

وحرم اهللا عىل النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجوهنم قد امتحـشوا فيـصب 
 ماء احلياة فينبتون نبـات احلبـة يف محيـل الـسيل ويبقـى رجـل مـنهم :عليهم ماء يقال له

ارصف  يـا رب قـد قـشبني رحيهـا وأحرقنـي ذكاؤهـا فـ:مقبل بوجهه عـىل النـار فيقـول
 : لعلك إن أعطيتك أن تسألني غريه فيقـول:وجهي عن النار فال يزال يدعو اهللا فيقول

 يـا رب قربنـي : فيرصف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك.ال وعزتك ال أسألك غريه
 ويلـك ابـن آدم مـا أغـدرك , أليس قد زعمت أن ال تسألني غـريه:إىل باب اجلنة فيقول

 ال وعزتــك ال :إن أعطيتـك ذلــك تـسألني غــريه فيقـول لعــيل :فـال يـزال يــدعو فيقـول
 فيعطي اهللا من عهود ومواثيق أن ال يسأله غريه فيقربه إىل باب اجلنة فـإذا ,أسألك غريه

 : رب أدخلنــي اجلنـة ثـم يقــول:رأى مـا فيهـا ســكت مـا شـاء اهللا أن يــسكت ثـم يقـول
 يـا رب ال :يقـول ف.أوليس قد زعمت أن ال تسألني غريه ويلك يـا ابـن آدم مـا أغـدرك

 فـإذا ضـحك منـه أذن لـه ?!»اهللا«  فال يزال يدعو حتى يـضحك,جتعلني أشقى خلقك
 متـن مـن كـذا : متـن مـن كـذا فيتمنـى ثـم يقـال لـه:بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له
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 ٩٩٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(} هذا لك ومثله معه:فيتمنى حتى تنقطع به األماين فيقول له
وهـذا ( :ً احلديث النبـوي الـرشيف قـائالًثم أخذ املؤلف يصول وجيول مفندا هذا

حديث مهول ألفت إليه أرباب العقول فهل جيـوز عنـدهم أن تكـون هللا صـورة خمتلفـة 
ً وهل يرون أن هللا ساقا تكون آيـة لـه وعالمـة ?ينكرون بعضها ويعرفون البعض اآلخر

  وهل جتوز عليه احلركة? وبأي يشء كانت ساقه عالمة دون غريها من األعضاء?عليه
ًواالنتقال فيأتيهم أوال وثانيا وهل جيوز عليه الضحك   ?) وأي وزن هلذا الكالم?ً

 قلــت أليب : روى الكلينــي عــن داود بــن القاســم أيب هاشــم اجلعفــري قــال:قلــت
يــا أبــا هاشــم أوهــام : فقــال?ال تدركــه األبــصار وهــو يــدرك األبــصار «:× جعفــر

 الـسند واهلنـد والبلـدان التـي مل  أنت قد تدرك بومهـك,ّالقلوب أدق من أبصار العيون
  .)٢(»تدخلها وال تدركها ببرصك وأوهام القلوب ال تدركه فكيف أبصار العيون
 كتبـت إىل أيب :وروى الكليني والصدوق بإسنادمها عن يعقوب بـن اسـحاق قـال

ّيا أبا يوسف جل سـيدي  «:×  فوقع? كيف يعبد العبد ربه وهو ال يراه:حممد أسأله
  فوقع? هل رأى رسول اهللا ربه: وسألته: قال,ّم عيل وعىل آبائي أن يرىوموالي واملنع

  .)٣(»ّ إن اهللا تبارك وتعاىل أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب:×
حـرضت أبـا  «: عـن أبيـه قـال,وروى الكليني والصدوق عـن عبـد اهللا بـن سـنان

 : قـال?ء تعبـد يا أبا جعفر أي يش:فدخل عليه رجل من اخلوارج فقال له × جعفر
 بل مل تـره العيـون بمـشاهدة األبـصار ولكـن رأتـه القلـوب : قال? رأيته: قال,اهللا تعاىل

 موصـوف , ال يعرف بالقيـاس وال يـدرك بـاحلواس وال يـشبه بالنـاس,بحقائق اإليامن
                                                 

 ).١٨٢(, ومسلم برقم )٦٥٧٤(ه البخاري برقم  روا)١(
 ).١/٩٩( الكايف )٢(
 ).١٠٨ص(, التوحيد للصدوق )١/٩٥( الكايف )٣(
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 ٩٩٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فخـرج : قـال, ال إلـه إال هـو, معروف بالعالمات ال جيوز يف حكمه ذلك اهللا,باآليات
  .)١(»اهللا أعلم حيث جيعل رسالته :الرجل وهو يقول

جـاء  «: عـن أيب عبـد اهللا قـال,وروى الكليني والصدوق عن أيب احلـسن املوصـيل
 : فقـال? يا أمري املؤمنني هل رأيت ربـك حـني عبدتـه:فقال × حرب إىل أمري املؤمنني

 ويلـك ال تدركـه العيـون يف : قـال? وكيـف رأيتـه: قـال,ًويلك ما كنت أعبـد ربـا مل أره
  .)٢(»هدة األبصار ولكن رأته القلوب بحقايق اإليامنمشا

 عـن أيب , عن أيب هاشـم اجلعفـر)١١ ح ١١٢ص (»التوحيد «وروى الصدوق يف
 !? أمـا تقـرأ القـرآن: فقـال? هـل يوصـفQسالته عـن اهللا  «:قال × احلسن الرضا

ـــت ـــىل:قل ـــال, ب ـــه : ق ـــرأ قول ـــا تق  & ]Q: * Z Y X W V U أم
 : قلـت? ومـا هـي: قـال, بـىل: قلـت? فتعرفـون األبـصار: قـال, بـىل: قلـت]١٠٣:األنعام[

 إن أوهام القلوب أكثر من أبصار العيـون فهـو ال تدركـه األوهـام :أبصار العيون فقال
  .وهو يدرك األوهام

  :جواز رؤية اهللا تعاىل يوم القيامة من طريق آل البيت
  .وإليك بعض هذه األحاديث باختصار

 لعمــدة العلــامء واملحققــني حممــد )٤١١−٤/٤١٠(»لئــاىل األخبــار «قــد جــاء يفف
 وهـو حـديث −هـذا احلـديث » باب يف أن أهل اجلنة يـسمعون صـوته «التوسريكاين يف

يف أن أهل اجلنة يسمعون صوته تعاىل وخياطبهم وينظرون إليـه ومهـا ( : ونصه−طويل 
فبيـنام ( :غال املـؤمنني بـنعم اجلنـةيف حديث يذكر فيه اشت × ألذ األشياء عندهم قال

                                                 
 ).١٠٩ص(, التوحيد للصدوق )١/٩٨(الكايف )١(
 ).١٠٩ص(, التوحيد للصدوق )١/٩٨( الكايف )٢(
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 ٩٩٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ? يـا أهـل اجلنـة كيـف تـرون منقلـبكم:ًهم كذلك إذ يسمعون صوتا من حتت العـرش
 قد سمعنا الصوت واشـتهينا النظـر , خري املنقلب منقلبنا وخري الثواب ثوابنا:فيقولون

لـف  فيأمر اهللا احلجاب فيقوم سـبعون أ,وهو أعظم ثوابنا وقد وعدته وال ختلف امليعاد
حاجب فريكبون عىل النوق والربازين وعليهم احلىل واحللل فيـسربون يف ظـل العـرش 
حتى ينتهوا إىل دار السالم وهي دار اهللا دار البهاء والنور والرسور والكرامة فيسمعون 

 حتـى ,ـ يا سيدنا سمعنا لذاذة منطقك وأرنا وجهـك فيـتجىل هلـم :الصوت فيقولون
 املكنون من كل عني ناظر فال يتاملكون حتى خيروا عىل ينظرون إىل وجهه تبارك وتعاىل

 يـا : فيقول: قال, سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا عظيم:وجوههم سجدا فيقولون
 فـإذا رفعـوا رفعوهـا وقـد أرشقـت ...عبادي ارفعـوا رؤوسـكم لـيس هـذا بـدار عمـل
يـا ..هم يا مالئكتي أطعموهم واسـقو:ًوجوههم من نور وجهه سبعني ضعفا ثم يقول

ًمالئكتي طيبوهم فيأتيهم ريح من حتت العرش يمـسك أشـد بياضـا مـن الـثلج ويعـرب 
 : فيستمكنون من النظر إىل وجهه فيقولون,وجوههم وجباههم وجنوهبم تسمى املثرية

ً حسبنا لذاذة منطقك والنظر إىل وجهك ال نريد به بدال وال نبتغي بـه حـوال!يا سيدنا ً, 
 ,كم إىل أزواجكم مـشتاقون وإن أزواجكـم إلـيكم مـشتاقات إين أعلم أن:فيقول الرب

 فإن لكم كل مجعة : قال,ً يا سيدنا اجعل لنا رشطا: فيقولون:ارجعوا إىل أزواجكم قال
 فينـرصفون فيعطـى كـل رجـل : قـال.ّزورة ما بني اجلمعة سبعة آالف سـنة ممـا تعـدون

اجهم وهـن قيـام عـىل  حتى يبرشوا أزو....منهم رمانة خرض يف كل رمانة سبعون حلة
 : وقالـت, فلـام دنـا منهـا نظـرت إىل وجهـه فأنكرتـه مـن غـري سـوء: قال,أبواب اجلنان

 حبيبتـي تلـومني أن أكـون : فيقـول:حبيبي لقد خرجت من عندي وما أنت هكذا قـال
 ثم يعـرض ,هكذا وقد نظرت إىل وجه ريب تبارك وتعاىل فأرشق وجهي من نور وجهه

 : فتقـول, حبيبتي لقد خرجت من عندك وما كنت هكـذا:يقولعنها فينظر إليها نظرة ف
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 ٩٩٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وقــد نظــرت إىل وجــه النــاظر إىل وجهــه ريب فــأرشق ,حبيبــي تلــومني أن أكــون هكــذا
 فتعانقـه مـن بـاب اخليمـة والـرب ,ًوجهي من وجه الناظر إىل وجـه ريب سـبعني ضـعفا

  ).يضحك إليهم
 بـن محيـد عـن أيب  عـن عاصـم) باب اجلنة ونعيمهـا٢٧ح ٨/١٢٦(»البحار «ويف
ما من عمل حسن يعمله العبد إال وله ثـواب يف القـرآن إال صـالة  «:قال × عبد اهللا
g f e d  * : فإن اهللا مل يبني ثواهبا لعظيم خطرها عنده فقـال,الليل

k j i h & ]ـــسجدة ـــه]١٦:ال ـــال& y x * : إىل قول ـــم ق  إن هللا : ث
ً فإذا كان يوم اجلمعة بعث اهللا إىل املؤمن ملكـا ,يف كل يوم مجعةكرامة يف عباده املؤمنني 

 هذا رسول ربـك : استأذنوا يل عىل فالن فيقال له:معه حلة فينتهي إىل باب اجلنة فيقول
 يــا ســيدنا والــذي : فـيقلن?ّ ألزواجـه أي يشء تــرين عــيل أحــسن: فيقــول,عـىل البــاب

 فيتـزر بواحـدة , بعـث إليـك ربـكًأباحك اجلنة ما رأينـا عليـك شـيئا أحـسن مـن هـذا
 فـإذا اجتمعـوا ,ّويتعطف باألخرى فال يمر بيشء إال أضـاء لـه حتـى ينتهـي إىل املوعـد

ً فـإذا نظـروا إليـه خـروا سـجدا فيقـول,جتىل هلـم الـرب تبـارك وتعـاىل  عبـادي ارفعـوا :ّ
 يـا : فيقولـون,رؤوسكم ليس هذا يوم سجود وال يوم عبادة قـد رفعـت عـنكم املؤونـة

 لكم مثل ما يف أيديكم سـبعني : فيقول, أعطيتنا اجلنة,أي يشء أفضل مما أعطيتنارب و
ó  * :ً فريجع املؤمن يف كل مجعة بسبعني ضـعفا مثـل مـا يف يديـه وهـو قولـه,ًضعفا

õ ô & ]وهو يوم اجلمعة]٣٥:ق («.  
  .»وأقدر أعيينا يوم لقائك برؤيتك «: ما نصه/قال اإلمام السجاد 

 كـام يـدعي ,بل ال حيتاج ختصيص املؤمنني يف اآلخرة ببرص غري أبصارهم يف الدنيا
b  * : حني قال اهللا هلم, ألن إمامه املعصوم يقول أهنم رأوه قبل يوم القيامة,املؤلف
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 ١٠٠٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

cdf e g & ]١٧٢:األعراف[.  
يب بصري عـن أيب  بإسناده عن أ)٢٠ح١١٧ص(»التوحيد «فقد أخرج الصدوق يف

 : قـال? هل يراه املؤمنـون يـوم القيامـةQ أخربين عن اهللا :قلت له «:قال × عبد اهللا
 c bd e * : حـني قـال هلـم: قـال? متى: فقلت, وقد رأوه قبل يوم القيامة,نعم

fg &ألـست , وإن املؤمنني لريونه يف الـدنيا قبـل يـوم القيامـة: ثم قال, ثم سكت ساعة 
 : فقـال? له جعلت فداك فأحدث هبذا عنـك: فقلت: قال أبو بصري?تراه يف وقتك هذا

 ثم قدر أن ذلك تـشبيه كفـر , فإنك إذا حدثت به أنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله,ال
  .» تعاىل اهللا عام يصفه املشبهون وامللحدون,وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعني

» املؤلـف األمـني «ي أعـرض الـذ/وجاء إثبات الرؤية من كالم اإلمام السجاد 
وإليـك مـا حيـرضين مـن نـصوصها يف ( :عن ذكره هنا واقترص عىل بعض األذكار بقوله

 ولو كانت هذه النصوص يف صاحله ملـا طمـسها , فحاول طمسها يف مهدها,)املوضوع
 وإليـك , ولكن شاء اهللا أن يفضح أمره, وهكذا يفعلون,ّومر عليها هكذا مرور الكرام

  .هذه األدعية
 وقال يف دعاء ).وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك( :قال يف دعاء املتوسلني

وشـوقته إىل ( : ويف دعاء آخر وهو).وال ترصف عني وجهك( :آخر وهو دعاء املحبني
 ويف دعــاء آخــر وهــو مناجــاة ).لقائــك ورضــيته بقــضائك ومنحتــه بــالنظر إىل وجهــك

 ويف دعـاء آخـر وهـو ).ىل مجيـل رؤيتـكوال حتجب مشتاقيك عـن النظـر إ( :الزاهدين
ــرين ــاة املفتق ــك( :مناج ــك برؤيت ــوم لقائ ــا ي ــدر أعيين ــر وهــو يف ).واق ــاء آخ  ويف دع
 .).ًرغبتي شوقا إىل لقائك( :استكشاف اهلموم

 :حديث ال متأل النار حتى يضع اهللا رجله فيها
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 ١٠٠١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أخرج الشيخان من طريق عبد الرزاق عن معمر عـن مهـام عـن أيب( :قال الطاعن
 أوثـرت بـاملتكربين :حتاجـت اجلنـة والنـار فقالـت النـار{ :ص قال النبـي :هريرة قال

 قـال اهللا تبـارك , ما يل ال يدخلني إال ضعفاء الناس وسقطهم:واملتجربين وقالت اجلنة
 إنام أنـت عـذايب : وقال للنار, أنت رمحتي أرحم بك من أشاء من عبادي:وتعاىل للجنة

 فأمـا النـار فـال متتلـئ حتـى يـضع رجلـه ,مـنهام ملؤهـاأعذب بك من أشاء من عبادي 
 ). احلديث.)١(} فهنالك متتلئ ويزوى بعضها إىل بعض, قط قط:فتقول

ًثم أخذ هذا املؤلف يصول وجيول مفندا هذا احلديث النبوي الرشيف قـائال إن ( :ً
اىل بـأن هللا  وهل يؤمن مسلم ينـزه اهللا تعـ,هذا احلديث حمال ممتنع بحكم العقل والرشع

 ? ومـا احلكمـة مـن ذلـك? وهل يصدق عاقل بأنه يضعها يف جهنم لتمتلـئ هبـا?ًرجال
 وبـأي !? وبـأي لـسان تتحـاج النـار واجلنـة− إىل أن قال−وأي وزن هلذا الكالم البارد 

حواسهام أدركتا ما أدركتاه وعرفتا من دخلها وأي فضل للمتجربين واملتكربين لتفخر 
 وكيف تظـن اجلنـة أن الفـائزين هبـا مـن سـقطة ? يف أسفل سافلنيهبم النار وهم يومئذ

 ما أظـن اجلنـة ,الناس وهم من الذين أنعم اهللا عليهم بني نبي وصديق وشهيد وصالح
  ).?والنار قد بلغ هبا اجلهل واحلمق واخلرف إىل هذه الغاية

ل  واألصـ, إن محل ألفاظ هذا احلديث عىل حقيقته تعنت ومكابرة بال دليـل:قلت
 , وهـذا كثـري يف اللغـة,أنه إذا امتنع محل األلفاظ اللغة عـىل احلقيقـة رصفـت إىل املجـاز

 كـذلك , وتقصد بـذلك أكثـر أهـل املدينـة, خرجت املدينة تستقبل احلجاج:فكام تقول
 عـىل رأهيـم )املـشبهة(جيب أن تقول يف مثل هذا احلديث ويف اآليـات التـي اسـتدل هبـا 

  . وغريها)االستواء(كآية 
 عىل رأي املؤلـف −ويلزم من إنكار هذه األحاديث ملا فيها من التجسيم والتشبيه 

                                                 
 ).٢٨٤٦(, مسلم برقم )٤٨٥٠( رواه البخاري برقم )١(
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 ١٠٠٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فكام رصفـت ألفـاظ تلـك , وال يقول هبذا مسلم, إنكار مجيع اآليات التي هبذا املعنى−
 ألن بعض األحاديث ,ًاآليات إىل املجاز ترصف ألفاظ بعض األحاديث أيضا إىل ذلك

 وإذا أبى أن ترصف هذه األلفاظ إىل املجاز قلنـا .يمجاءت عىل سنن وهنج القرآن الكر
 , بأبنيتها ومـساجدها وبيوهتـا وأشـجارها− يف مثالنا− يلزم من هذا أن تسري املدينة :له

 لــذلك وجــب رصفــه إىل , وهــو خــالف العــادة والعــرف,وهــذا ال يعقــل وال يتــصور
اؤهم  أدبــ, الــذي عليــه العــرب, مــن غــري أن نــرد ذلــك األصــل اللغــوي,املجــاز

 وعـىل هـذا األصـل نحمـل بعـض آيـات ,وفصحاؤهم وعـامتهم منـذ عـرفهم التـاريخ
  .صالقرآن الكريم وبعض أحاديث الرسول األمني 

  ? ما الذي يدعو إىل املحالة واالستغراب واالمتناع:فيا ترى
 , والوجه, ففي القرآن جاء إثبات اليد,إن كان وجه اإلنكار هو أن اهللا يضع رجله

 & z y x w v u t * : قـال تعـاىل, وغري ذلـك هللا,ملجيء وا,والعني
´  * : قــال تعــاىل]٨٨:القــصص[ & j i h g fk * : وقــال تعــاىل]٢٧:الــرمحن[

¹ ¸ ¶ µº¿ ¾ ½ ¼ » ÀÆ Å Ä Ã Â Á Ç & ]ــــــــــــدة  ]٦٤:املائ
ــال تعــاىل ــال تعــاىل]٧٥:ص[ & ¶¯ ° ± µ ´ ³ ² * :وق Y X  * : وق

_ ^ ] \ [ Z & ]٣٩:طه[.  
 , وصفاهتا من سخافة العقل نفسه, فإن حتكيم العقل يف مسألة األلوهية,وباجلملة

وهـذا  «, فخـري للعقـل,ً إال إىل اإلحلـاد غالبـا,وال تؤدي عند هـؤالء املغـرتين بعقـوهلم
ً وإن كان عقله عـاجزا عـن معرفـة رس ,ن يفكر فيام يستطيع التفكري بهأ» العقل املريض

 وعـن اإلحاطـة بجـزء كحبـة الرمـل مـن صـحراء هـذا الكـون ,احلياة يف اإلنسان نفسه
  ? فكيف يستطيع أن يعلم حقيقة خالق هذا الكون كله,العجيب
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 ١٠٠٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أي عقـل هـذا : فنحن نـسأل,لنفرض أن حتكيم العقل يف األحاديث هو الصواب
 وما من متـأخر مـنهم إال وهـو , إهنم خمتلفون? أعقل الفالسفة!?لذي تريد أن حتكمها

 فــإن عنــايتهم بــالنوادر , إنــه لــيس مــن شــأهنم? أعقــل األدبــاء.يــنقض قــول مــن ســبقه
  .واحلكايات

  ? ما هلم وهلذا? أم الرياضيات, أم اهلندسة,أعقل علامء الطب
  ?هموهنم بالغباوة والبساطة بل إنكم تت, إنه مل يعجبكم?أعقل املحدثني
  . وعقليتهم يف رأيكم كعقلية املحدثني, إهنم مذاهب متعددة?أعقل الفقهاء

  . جهل منكم وخرافة, إهنم يريدون أن إيامنكم بوجود اهللا?أعقل امللحدين
  : تعالوا نرى طوائفهم?أعقل املؤمنني بوجود اهللا

  ?ًا من يرى أن اهللا حيل يف إنسان فيصبح إهل:إن منهم
  !ً فيكون إهلا, من يرى أن روح اهللا تتقمص يف جسد:ومنهم
  ! من يرى أن اهللا وخملوقاته يف وحدة متكاملة:ومنهم
  ! من يرى أن اهللا ذو ثالثة أقانيم يف ذات واحدة:ومنهم
  ! من يرى البقر والفأر والقرد جيب أن يتوجه إليها بالعبادة:ومنهم

  .املؤمنني بإله واحد يف دين اإلسالم إننا نريد حتكيم عقل :ستقولون
  ? عقل أي مذهب من مذاهبهم ترضون:فنحن نسألكم

  . وال املعتزلة, هذا ال يريض الشيعة?أعقل أهل السنة واجلامعة
  . وال اخلوارج, هذا ال يرىض أهل السنة?أم عقل الشيعة
  ?أم عقل املعتزلة

  .ون فأي عقل ترتض!إنه ال يرىض مجهور طوائف املسلمني
 ,حكايـة قديمـة نـادى هبـا بعـض املعتزلـة» العقـل «إن حكاية عرض احلديث عىل
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 ١٠٠٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــديثا ــرشقون ح ــادى املست ــني,ًون ــا أمحــد أم ــابعهم فيه ــن , وت ــة م ــذلك أمثل  ورضب ل
 لــئن كــان يريــد مــن العقــل .األحاديــث الــصحيحة وهــي يف رأيــه غــري مقبولــة للعقــل

 فقد ,ر واقع يف تاريخ السنة النبوية فهذا أم,الرصيح ما يقبله العقل من بدهيات األمور
 أن يكـون :وضع أئمة النقد من علامء احلديث عالمات ملعرفة احلـديث املوضـوع منهـا

 ,ًمتنه خمالفا لبدائة العقول وللمقطوع به مـن الـدين أو التـاريخ أو الطـب أو غـري ذلـك
  .ًوعىل هذا نفوا آالفا من األحاديث وحكموا عليها بالوضع

ًالعقـل شـيئا أمـر » اسـتغراب «فـإن» العقـل « غري هذا ممـا يـستغربهولئن كان يريد
ً وكثـريا مـا يكـون .نسبي يتبع الثقافة والبيئة وغري ذلك مما ال يضبطه وال حيدده مقياس

 وال يزال الذين سمعوا بالسيارة يف ,ً طبيعيا عند إنسان آخر,ًاليشء مستغربا عند إنسان
 يف حـني كانـت , ألهنا تسري من غري خيول تقودهـا, أو استغربوها قبل أن يروها,بالدنا

ًعند الغربيني أمرا مألوفا عاديا ما يقولونـه عـن » يستغرب « والبدوي يف الصحراء كان.ً
 فلام سـمع الراديـو ألول ,ّ ويعده كذبة من أكاذيب احلرضيني,يف املدن» الراديو «املذياع

طفل أن الذي يتكلم إنـسان ثـاو  كام يظن ال,هو الذي يتكلم فيه» الشيطان «ّمرة ظن أن
  .فيه

 بعـد أن أورد حـديث )١٨/٣٦٢(»امليـزان « يف تفـسريه)الشيعي(قال الطباطبائي
ال تـزال { :ص قـال رسـول اهللا :أنس الذي أخرجه السيوطي يف الدرر عن أنس قـال

 هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمـه فيـزوي بعـضها :جنهم يلقى فيها وتقول
ً وال يـزال يف اجلنـة حتـى ينـيشء اهللا هلـا خلقـا آخـر , قط قط وكرمك:لإىل بعض وتقو

  .}فيسكنهم يف قصور اجلنة
 قـط قـط مـروي يف روايـات : وضع القـدم عـىل النـار وقوهلـا:أقول( :قال ما نصه

  ).كثرية من طرق أهل السنة
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 ١٠٠٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

حممــد بــن  «بــصدر املتــأهلني» فيلــسوف الــشيعة امللقــب «كــام احــتج هبــذا احلــديث
 فقـال )١٥٦ وص١/٥٨(»القـرآن الكـريم «إبراهيم صدر الدين الشريازي يف تفـسريه

ّ النـار ال تـزال متأملـة ملـا فيهـا مـن النقـيص وعـدم :أال تـرى صـدق مـا قلنـاه( :صهما نـ
ّاالمتالء حتى يضع اجلبار قدمه فيها كـام ورد يف احلـديث وهـي إحـدى تينـك القـدمني 

  ).املذكورتني يف الكريس
  يف موسوعته الكبرية)الشيعي(كام احتج هبذا احلديث السيد حممدي الري شهري 

  .»هل من مزيد « يف باب)١٧٩−٢/١٧٨(»ميزان احلكمة«
ــه أحاديــث رســول اهللا  ــوزن ب ــا الــذي ي ــزان حق  إمــرار هــذه ,صًوهــذا هــو املي

  .األحاديث من دون التعرض هلا وإسناد علمها إىل اهللا تعاىل
 وبـأي حواسـهام أدركتـا مـا ?بأي لـسان تتحـاج النـار واجلنـة( :وأما قول صاحبنا

  ).أدركتاه وعرفتاه من دخلهام
 فـإن كـان وجـه اإلنكـار , إن هذا استفهام يدل عىل جهل تام للقرآن الكريم:لتق

 فقــد جــاء يف القــرآن أن اهللا تعــاىل خاطــب وقــال ,أو االســتغراب لــتكلم اجلنــة والنــار
 وقـــال اهللا ]١١:فـــصلت[ & ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À * :للـــسموات واألرض

 فقـــد نطقـــت جهـــنم ,]٣٠:ق[ & Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É * :تعـــاىل
 .& Ò Ñ Ð Ï *بكلمة 

 , عن جعفر بن حممـد, عن السكوين, باب اجلنة ونعيمها)٨/٢٨٥(»البحار «ففي
 :تكلم النار يوم القيامـة ثالثـة{ : قالصعن النبي  ×  عن عيل, عن آبائه,عن أبيه

ًأمريا وقارئا ًاهللا لـه سـلطانا فلـم يعـدل  يا من وهـب : فتقول لألمري, وذا ثروة من املال,ً
 يا من تـزين للنـاس وبـارز اهللا : وتقول للقارئ,فتزدرده كام يزدرد الطري حب السمسم
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 ١٠٠٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

ً يا من وهـب اهللا لـه دنيـا كثـرية واسـعة فيـضا وسـأله : وتقول للغني,باملعايص فتزدرده
ًاحلقري اليسري قرضا فأبى إال بخال فتزدرده ً{.  

 عـن أيب بـصري عـن أيب جعفـر , باب اجلنة ونعيمها)١٩٨/ ٨(»البحار «ًوأيضا يف
 يا رب أنـت العـدل قـد مـألت النـار :إذا كان يوم القيامة نادت اجلنة رهبا فقالت «:قال

ً فيخلق اهللا خلقا مل يروا الدنيا فـيمأل : قال, ومل متألين كام وعدتني,من أهلها كام وعدهتا
  .»هبم اجلنة طوبى هلم

ــسريه  ــال& ÉÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  *والقمــي يف تف ــو ( : ق ه
 : وتقول? هل امتألت: ثم يقول هلا,استفهام ألنه وعد اهللا النار أن يمألها فتمتلئ النار

 يــا رب : فتقــول اجلنــة: قــال,ّ أي لــيس يف مزيــد, عــىل حــد االســتفهام?هــل مــن مزيــد
 : قــال? ووعـدتني أن متــألين فلــم ال متــألين وقـد مــألت النــار,وعـدت النــار أن متألهــا

 طوبى هلـم إهنـم مل يـروا :×  فقال أبو عبد اهللا,ًفيخلق اهللا يومئذ خلقا يمأل هبم اجلنة
  .»غموم الدنيا ومهومها

كـان كـل يشء مـاء وكـان  «:×  قـال يل أبـو جعفـر:وعن حممد بـن مـسلم قـال
 فأمر اهللا النار فخمدت فـارتفع مـن مخودهـا ,ً فأمر اهللا املاء فاضطر نارا,عرشه عىل املاء

 ثـم اختـصم ,ن فخلق اهللا السموات من ذلك الدخان وخلق اهللا األرض مـن املـاءدخا
 أنا جند اهللا األكرب وقالـت : وقالت النار, جند اهللا األكرب: فقال املاء,املاء والنار والريح

  .» فأوحى اهللا اىل الريح أنت جند اهللا األكرب, أنا جند اهللا األكرب:الريح
 عـن داود العجـيل مـوىل أيب ,ب اجلنـة ونعيمهـا بـا)١٥٦−٨/١٥٥(»البحار «ويف

 , اجلنــة:ثــالث أعطــني ســمع اخلالئــق «:يقــول ×  ســمعت أبــا عبــد اهللا:املعــزا قــال
 اللهـم أعتقنـي مـن النـار وأدخلنـي اجلنـة :ّ فإذا صىل العبد وقـال, واحلور العني,والنار

 مني فأعتقه  يا رب إن عبدك قد سألك أن تعتقه: قالت النار,وزوجني من احلور العني
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 ١٠٠٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 يـا رب إن : وقالت احلور العني, يا رب إن عبدك قد سألك إياي فأسكنه:وقالت اجلنة
ً فإن هو انرصف مـن صـالته ومل يـسأل مـن اهللا شـيئا ,ّعبدك قد خطبنا إليك فزوجه منا

ّ إن هـذا العبـد يف : وقالـت اجلنـة, إن هـذا العبـد فينـا لزاهـد:من هذا قلن احلـور العـني
  .»ّ إن هذا العبد يف جلاهل:النار وقالت ,لزاهد

 :ّحديث نزول الرب كل ليلة إىل سامء الدنيا
أخرج الشيخان من طريق ابن شهاب عـن أيب سـلمة وأيب عبـد اهللا ( :قال الطاعن

ينزل ربنا كل ليلة إىل السامء الدنيا حـني يبقـى ثلـث { :ًاألغر عن أيب هريرة مرفوعا قال
  ).احلديث )١(}...تجيب لهالليل األخري يقول من يدعوين فأس

تعـاىل اهللا عـن النـزول :(ًوأخذ املؤلف يصول وجيول كعادته يدلس ويشكك قائال
 ثـم ,)وادثوالصعود واملجيء والـذهاب واحلركـة واالنتقـال وسـائر العـوارض واحلـ

 كام ظهر يف ,ًإن هذا احلديث والثالثة التي قبله كان مصدرا للتجسيم يف اإلسالم( :قال
عرص التعقيد الفكري وكان من احلنابلة بـسببها أنـواع مـن البـدع واألضـاليل والسـيام 

 فقـال أثنـاء ,ًابن تيمية الذي قام عىل منرب اجلامع األموي يف دمشق يـوم اجلمعـة خطيبـا
 إن اهللا ينزل إىل سامء الدنيا كنزويل هذا ونزل درجة من درج املنرب يرهيم نزول :أضاليله

ًاهللا تعاىل نزوال حقيقيا ً.(..  
  . أن حديث النزول متفق عليه بني الفريقني:قلت

  :اثبات حديث النزول من طريق أهل البيت
أخــرج الــصدوق يف توحيــده يف حــديث احتجــاج الــصادق عــىل الثنويــة والزناقــة 

 : قـال− × إسناده عن هشام بن احلكم يف حـديث الزنـديق الـذي أتـى أبـا عبـد اهللاب
                                                 

 ).٧٥٨(, ومسلم برقم )١١٤٥( رواه البخاري برقم )١(
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 ١٠٠٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بـذلك :×  قال أبو عبد اهللا]٥:طه[ & z y } | { * :سأله عن قوله«
 وكذلك هو مستول عىل العرش بائن من خلقه من غري أن يكون العرش ,وصف نفسه

 هـو :ّ ولكنـا نقـول, وال أن العـرش حمتـاز لـه,ً وال أن يكون العرش حاويا له,ًحامال له
Æ Å Ä  * : ونقــول مــن ذلــك مــا قــال, وممــسك العــرش,حامـل العــرش

ÇÈ & ]ونفينـا أن يكـون العـرش أو , فثبتنا من العـرش والكـريس مـا ثبتـه]٢٥٥:البقرة 
  . حمتاجون إليه إىل مكان أو إىل يشء مما خلق بل خلقهQًالكريس حاويا له وأن يكون 

 فام الفرق بني أن ترفعوا أيـديكم إىل الـسامء وبـني أن ختفـضوها نحـو :قال السائل
 أمـر Q ولكنه , ذلك يف علمه وإحاطته وقدرته سواء:×  قال أبو عبد اهللا?األرض

 ألنه جعلـه معـدن الـرزق فثبتنـا مـا ;أولياءه وعباده برفع أيدهيم إىل السامء نحو العرش
 وهـذا ,Q ارفعـوا أيـديكم إىل اهللا : حـني قـالصألخبار عـن الرسـول ثبته القرآن وا

  .جيمع عليه فرق األمة كله
 نقـول :×  قـال أبـو عبـد اهللا? أنـه ينـزل إىل الـسامء الـدنيا: فتقـول:قال السائل

 فاذا نزل أليس قد حـال عـن : قال السائل, ألن الروايات قد صحت به واألخبار;ذلك
 لـيس ذلـك منـه مـا :×  قال أبو عبـد اهللا, حدثتالعرش وحووله عن العرش صفة

عىل يوجد من املخلوقني الـذي تنتقـل بـاختالف احلـال عليـه واملاللـة والـسأمة وناقلـة 
ينقله وحيوله من حال إىل حال بـل هـو تبـارك وتعـاىل ال حيـدث عليـه احلـال وال جيـري 

 إىل مكـان  فال يكون نزوله كنزول املخلوق الذي متى تنحى عـن مكـان,عليه احلدوث
 فيكون كـام هـو , ولكنه ينزل إىل السامء الدنيا بغري معاناة وحركة,خال منه املكان األول

 إنام يكشف عن عظمته ويرى ,يف السامء السابعة عىل العرش كذلك هو يف السامء الدنيا
 ومنظــره يف القــرب والبعــد ,أوليــاءه نفــسه حيــث شــاء ويكــشف مــا شــاء مــن قدرتــه
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 ١٠٠٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١(»سواء
 :لكليني يف كافيه من كتاب التوحيـد بإسـناده عـن حممـد بـن عيـسى قـالوأخرج ا

 يا سيدي قد روي لنـا أن اهللا يف موضـع دون :× كتبت اىل أيب احلسن عىل بن حممد«
 وأنه ينزل كل ليلة يف النصف األخري من الليـل إىل الـسامء ,موضع عىل العرش استوى

 : فقال بعض مواليك يف ذلـك,وضعه وروي أنه ينزل عشية عرفة ثم يرجع إىل م,الدنيا
 ويتكيـف عليـه واهلـواء جـسم رقيـق , فقد يالقيه اهلواء,إذا كان يف موضع دون موضع
  فوقـع? فكيـف يتكيـف عليـه جـل ثنـاؤه عـىل هـذا املثـال,يتكيف عىل كل يشء بقـدره

 واعلم أنه إذا كان يف الـسامء ,ً علم ذلك عنده وهو املقدر له بام هو أحسن تقديرا:×
ًنيا فهو كام هو عىل العرش األشياء كلها له سواء علام وقدرة وملكا وإحاطهالد ً«)٢(.  

قال مصحح ومعلق الكايف السيد عيل أكرب الغفاري يف تعليقه عىل هذا احلديث ما 
 علم ذلك عنده أي علم كيفية نزوله عنـده سـبحانه ولـيس علـيكم :× قوله( :نصه

  ).معرفة ذلك
مام هو عدم التأويل وهو مذهب السلف رمحهـم اهللا وهذا جيد يدل أن مذهب اإل

  .تعاىل
نعم هذا هو مذهب أهل البيـت يف صـفات اهللا إثبـات دون تكييـف وال متثيـل وال 

نقـول ذلـك ألن الروايـات قـد صـحت بـه  «):ض( قال أبو عبد اهللا ,تأويل وال تعطيل
  .»واألخبار كام سبق ذكره

 املوافقــة ين طريــق أهــل البيــت نعــود يــا أخــي القــارئ يف ذكــر الروايــات مــ
  .احلديث أيب هريرة 

                                                 
 ).٢٤٨ص( التوحيد )١(
 ).١/١٢٦( الكايف )٢(
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 ١٠١٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

إن اهللا تبـارك وتعـاىل  «:يقـول ×  سـمعت أبـا عبـد اهللا:فعن جابر اجلعفي قـال
 ? فينـادي هـل مـن تائـب يتـوب عليـه,ينزل يف الثلث الباقي من الليل إىل السامء الـدنيا

ل من مقتـور  وه? وهل من داع يدعوين فأفك عنه?وهل من مستغفر يستغفر فأغفر له
  .)١(» وهل من مظلوم ينرصين فأنرصه?يدعوين فأبسط له

ّوأثبت حديث النزول املتـواتر شـيخهم املحقـق املتتبـع حممـد بـن عـيل اإلحـسائي 
 ):٤٤ روايـة ١/١١٩(الفصل السابع » عوايل الآليل «املعروف بابن أيب مجهور يف كتابه

 وينـزل عـشية ,الثلث األخري مـن الليـلإن اهللا تعاىل ينزل إىل السامء الدنيا يف { :حديث
  .} وينزل ليلة النصف من شعبان,عرفة إىل أهل عرفة

 لدعائه األوقات الرشيفة كيـوم  أن يرتصد:األول( :وقال حمسن الكاشاين ما نصه
 ووقت السحر , ويوم اجلمعة من األسبوع, وشهر رمضان من الشهور,عرفة من السنة

 : ولقولـه]١٨:الـذاريات[ & f e d c * : قـال اهللا تعـاىل,من سـاعات الليـل
 مـن يـدعوين :يقـولينزل اهللا كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري ف{(

  .)٢()} من يستغفرين فأغفر له, من يسألني فأعطيه,فأستجيب له
 : فقـال?أي الليـل أفـضل{ :صوسـئل رسـول اهللا ( :ًوقال أيضا يف موضع آخر

 ومـن آخـر الليـل وردت األخبـار بـاهتزاز العـرش , يعنـي البـاقي}نصف الليل الغـابر
ّوانتشار الرياح من جنات عدن ونزول اجلبار إىل السامء الدنيا وغريها من األخبار ّ()٣(.  

ينــزل اهللا تعــاىل يف كــل ليلــة إىل الــسامء الــدنيا ( :لــهًذكــر أيــضا يف حــديث آخــر بقو

                                                 
 ).٨٤/١٦٨( بحار األنوار )١(
 ).٢/٢٨٥( املحجة البيضاء )٢(
 ).٢/٣٧٣( املحجة البيضاء )٣(
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 ١٠١١  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١() هل من داع فأستجيب له:فيقول
  ..وإليك هذه الرواية من طرق الشيعة أن اهللا تعاىل ينزل إىل األرض عىل مجل

  سـمعت أباعبـد اهللا: عـن عبـد اهللا بـن سـنان قـال,وما رواه زيد النـريس يف كتابـه
 عرفة يف أول الزوال إىل األرض عىل مجل أفرق يصال إن اهللا ينزل يف يوم «:يقول ×

ًبفخذيه أهل عرفات يمينا وشامال  فال يـزال كـذلك حتـى إذا كـان عنـد املغـرب ويقـر ,ً
ّ يـا رب سـلم :الناس وكل اهللا ملكني بحيال املازمني يناديان عنـد املـضيق الـذي رأيـت

 فلـذلك ال ,ب العـاملني آمني آمـني ر:ّ والرب يصعد إىل السامء ويقول جل جالله,ّسلم
ًتكاد ترى رصيعا وال كبريا ً«)٢(.  
إن األعـامل تعـرض  «: سـمعته يقـول: عن أيب عبد اهللا قـال,وعن سليامن بن خالد
  .)٣(» فإذا كان يوم عرفة هبط الرب تبارك وتعاىلصكل مخيس عىل رسول اهللا 

  يفصعـن رسـول اهللا  × عن عطاء عن أيب جعفر عن أبيه عن آبائه عـن عـيل
ثم أن اهللا أوحى إىل جربئيـل بعـد ذلـك أن أهـبط إىل آدم { : قال:حديث طويل قال فيه

وحواء فنحهام عن مواضع قواعد بيتي ألين أريـد أن أهـبط يف ظـالل مـن مالئكتـي إىل 
 ثـم أن جربئيـل أتامهـا : قـال...أريض فارفع أركان بيتي ملالئكتي وخللقي من ولـد آدم

 أن اجلبار تبـارك وتعـاىل قـد هـبط إىل األرض فرفـع قواعـد فأنزهلام من املروة وأخربمها
البيت احلرام بحجر من الصفا وحجر من املروة وحجر من طور سينا وحجر من جبل 

 .)٤(}...السالم
                                                 

 ).٥/١٥( املصدر السابق )١(
 ).٢/٤٠٤( رياض العلامء )٢(
 ).٤٢٦ص( بصائر الدرجات للصفار )٣(
 ).٥٠−٥/٤٩(, بحار األنوار )١/٣٧( تفسري العيايش )٤(
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 ١٠١٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ـــال ـــر:عـــن جـــابر ق ـــو جعف ـــال أب ـــه تعـــاىل ×  ق Ç Æ Å Ä  * :يف قول

Ê É ÈË & ]سبع قباب من نـور وال يعلـم يف ينزل يف «: قال]٢١٠:البقرة 
  .)١(»أهيا هو حني ينزل يف ظهر الكوفة فهذا حني ينزل

يـا  «:×  قال أبـو جعفـر حممـد بـن عـيل البـاقر:وعن جابر بن يزيد اجلعفي قال
 فأول مـا ابتـدأ مـن خلـق خلقـه أن ,جابر كان اهللا وال يشء غريه وال معلوم وال جمهول

 ثـم أن اهللا هـبط إىل − إىل أن قـال − من نور عظمتـه ًخلق حممدا وخلقنا أهل البيت معه
ًاألرض يف ظلل من الغامم واملالئكة وهبط أنوارنا أهل البيت معه وأوقفنا نورا صـفوفا  ً

  .)٢(»بني يديه نسبحه يف أرضه كام سبحنا يف سامئه
  عــن أيب عبــد اهللا, عــن يــونس بــن ظبيــان)٣/١٤٦(»الربهــان «وجــاء يف تفــسري

 فـإذا طلـع ,ان ليلة اجلمعة هبط الرب تبـارك وتعـاىل إىل سـامء الـدنياإذا ك «: قال,×
  .»الفجر كان عىل العرش فوق البيت املعمور

أن األعـامل  «: سـمعته يقـول:قـال ×  عـن أيب عبـد اهللا,وعن سليامن بن خالـد
 فإذا كان يوم عرفـة هـبط الـرب تبـارك وتعـاىل وهـو ,تعرض كل مخيس عىل رسول اهللا

ـــــار ـــــول اهللا تب ـــــاىلق  & k j i h g f e d c b * :ك وتع
  .)٣(»]٢٣:الفرقان[

أن اهللا تبـارك وتعـاىل هـبط إىل  «:قـال ×  عـن أيب جعفـر,وعن أيب محـزة الـثاميل
 الروحــاء وهــو واد بــني الطــائف :األرض يف ظــل مــن املالئكــة عــىل آدم بــواد يقــال لــه

                                                 
 ).١٩/٢٥(, بحار األنوار )١/٨٣( تفسري الصايف )١(
 ).١٦١−١/١٦٠( صحيفة األبرار )٢(
 ).٢٣/٣٥٤( بحار األنوار )٣(
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 ١٠١٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١(»ومكة
ًإن للجمعة حقا وحرمة فإياك أن تضيع أو  «:قال × وعن أبان عن أيب عبد اهللا

 فـإن اهللا ,تقرص يشء من عبادة اهللا والتقرب إليه بالعمـل الـصالح وتـرك املحـارم كلهـا
 وذكـر أن : قـال. ويمحـو فيـه الـسيئات ويرفـع فيهـا الـدرجات,يضاعف فيه احلسنات

 ربـك ينـزل مـن  فإن استطعت أن حتييها بالـصالة والـدعاء فافعـل فـإن,يومه مثل ليلته
أول ليلة اجلمعة إىل سامء الدنيا فيضاعف فيـه احلـسنات ويمحـو فيـه الـسيئات فـإن اهللا 

  .)٢(»واسع كريم
 قـال سـمعت أبـا ,ًأيضا عن عبد الكريم بن عمرو اخلثمعـي» الربهان «ويف تفسري

 فـأبى اهللا ]١٤:األعراف[ & g f e d c * :إن إبليس قال «:يقول × عبد اهللا
 وهــو آخــر كــرة يكرهــا أمــري ]٣٨:احلجــر[ & s r q p * : فقــال,ذلــك عليــه

قـد رجعـوا  ×  فكأين انظر إىل أصحاب أمري املـؤمنني− إىل أن قال − × املؤمنني
 وكأين انظر إليهم قد وقعت بعـض أرجلهـم يف الفـرات ,إىل خلفهم القهقرى مائة قدم

 يف ظل من الغامم واملالئكـة وقـيض األمـر ورسـول اهللا أمامـه Qاجلبار فعند ذلك هيبط 
  .)٣(»...بيده حربة من نور

أما  «:×  قال عيل بن احلسني:قال ×  عن أيب عبد اهللا,ّوعن معاوية بن عامر
 انظـروا إىل : ثم يقـول,ّعلمت أنه إذا كان عشية عرفة برز اهللا يف مالئكته إىل سامء الدنيا

ًشعثا غربا أرسلت إليهم رسوال من وراء وراء فسألوين ودعوينعبادي أتوين  ً ً«)٤(.  
                                                 

 ).٢/٣٠٠( الربهان )١(
 ).٣/٤١٤( فروع الكايف )٢(
 ).٢/٣٤٣( تفسري الربهان )٣(
 ).١٠/٤٧( مستدرك الوسائل )٤(
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 ١٠١٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

  : وغري ذلك!!ّنزول الرب وزيارته تعاىل لقبور األئمة
 :فقلـت لـه ×  دخلت املدينـة فأتيـت أبـا عبـد اهللا:فعن أيب وهب القرصي قال

بئس مـا صـنعت لـوال إنـك  «:فقال × جعلت فداك أتيتك ومل أزر قرب أمري املؤمنني
 أال تزور من يـزوره اهللا تعـاىل مـع املالئكـة ويـزوره األنبيـاء ,ن شيعتنا ما نظرت إليكم

  .)١(»... جعلت فداك ما علمت ذلك: قلت,!! ويزوره املؤمنون‡
ّملـا أتـى  ×  قـال يل أبـو عبـد اهللا:وعن منيع بن احلجاج عن صفوان اجلامل قال

وكيـف ال  «: قـال?ت فـداك أتـزوره جعلـ: قلـت? هل لـك يف قـرب احلـسني:احلرية قال
أزوره واهللا يزوره يف كل ليلة مجعـة هيـبط مـع املالئكـة إليـه واألنبيـاء واألصـياء وحممـد 

جعلت فداك أفأزوره يف كل مجعة :أفضل األنبياء ونحن أفضل األوصياء فقال صفوان
 نعم يا صفوان الزم زيـارة قـرب احلـسني وتكـسب وذلـك : قال?حتى أدرك زيارة الرب

  .)٢(»هي ,الفضيل
ّفقـد روى شــيخهم العـامل العــالم مـريزا حممــد تقـي امللقــب بحجـة اإلســالم هــذه  ّ

 أخـربين أبـو احلـسني حممـد بـن : قال:ًالرواية نقال من مدينة املعاجز عن دالئل الطربي
هارون عن أبيه عـن أيب عـيل حممـد بـن مهـام عـن أمحـد بـن احلـسني املعـروف بـابن أيب 

 قـال :ن عيل عن حممد بن سنان عن املفضل بن عمـر قـالالقاسم عن أبيه عن احلسني ب
وأصـحابه املـاء نـادى فـيهم مـن كـان ظمـآن  × ملا منع احلـسني «:× أبو عبد اهللا

 فأتاه رجل رجل فيجعل أهبامه يف راحة واحدهم فلم يزل يرشب الرجل حتى ,فليجئ
 , دار الـدنياً واهللا لقد رشبت رشابا مـا رشبـه أحـد مـن العـاملني يف:ارتووا فقال بعضهم
ًفكان يف اليوم الثالث عند املغرب أعقد احلـسني رجـال رجـال  × فلام قاتلوا احلسني ً

                                                 
 ).٦/٢٠( هتذيب األحكام )١(
 ).٦٠/١٠١( بحار األنوار )٢(
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 ١٠١٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

منهم يسميهم بأسـامء آبـائهم فيجيبـه الرجـل بعـد الرجـل فيقعـد مـن حولـه ثـم يـدعو 
  ثم قال أبو عبد اهللا.باملائدة فيطعمهم ويأكل معهم من طعام اجلنة ويسقيهم من رشاهبا

 ثـم خرجـوا : قـال.ّرآهم عدة من الكوفيني ولقد كرر عليهم لو عقلوا واهللا لقد :×
لرسلهم فعاد كل واحد مـنهم إىل بالدهـم ثـم أتـى جلبـال رضـوي فـال يبقـى أحـد مـن 

ّاملؤمنني إال أتاه وهو عىل رسير من نور قد حف بـه إبـراهيم وموسـى وعيـسى  ومجيـع !ّ
 ×  ينظـرون مـا يقـول احلـسني ومن ورائهم املؤمنون ومن ورائهم املالئكـة!األنبياء

 وافوا فيها بيـنهم احلـسني ×  وإذا قام القائم, فهم هبذه احلال إىل أن يقوم القائم:قل
ّحتى يأيت كربالء فال يبقى أحد ساموي وال أريض من املؤمنني إال حفوا باحلسني × ّ 
 !! عـىل رسيـر!! ويقعد معـه!!ويصافحه ×  احلسني!!حتى أن اهللا تعاىل يزور ×
  .»فضل هذه واهللا الرفعة التي ليس فوقها شيئ ال لورائها مطلبيا م

يقـول حممـد تقـي الـرشيف مـصنف هـذا ( :ثم قال يف تعليقه عىل الرواية مـا نـصه
ّ التي ال حيتملهـا إال ملـك مقـرب أو !! هذا احلديث من األحاديث املستصعبة:الكتاب

  !!!.)١()نبي مرسل أو مؤمن امتحن اهللا قلبه لإليامن
فهــذا املقــام حاصــل لــه  × وأمــا املعــصوم( : هــذا احلجــة يف موضــع آخــرقــال

ّ فليس بني اهللا وبـني حجتـه حجـاب يف حـال مـن األحـوال كـام مـر ,ًمساوقا لبدء خلقه
يلبـسوا بعـض  ‡ رصيح احلـديث يف ذلـك يف القـسم األول مـن الكتـاب نعـم أهنـم
يتمكنـوا مـن تكمـيلهم العوارض بالعرض يف هذه الدار الفانية ليطيق اخللـق رؤيـتهم ف

 يف بكائهم واستغفارهم إىل اهللا تعـاىل مـن غـري ذنـب حلـق ذواهتـم !!وهو أحد األرسار
 فإذا خلعوا هذا اللباس العريض وانتقلوا إىل الدار الباقية خلص هلم ذلك املقام ,فافهم

                                                 
 ).٢/١٤٠( صحيفة األبرار )١(
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 ١٠١٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 الحتاد حكـم !! عىل رسير واحد!! ويقعدون معه!! ويصافحهم!!يزورهم الرب تعاىل
  .)١()ة مع حكم الربوبيةالعبودي

ّأن الـشيخ ابـن تيميـة مثـل لنـزول اهللا إىل سـامء الـدنيا بنزولـه ( :وأما قول صاحبنا
 وأن هذه الواقعة حرضها ابـن ,درجة من درج املنرب الذي كان خيطب عليه يوم اجلمعة

  .)..بطوطة بنفسه ورآها وسجلها
 العالمـة هبجـة البيطـار يف  وللرد عىل هذه الفرية انظر ما كتبه, إن هذا كذب:قلت

ّ فابن تيمية مل يمثل لنزول اهللا إىل سامء الدنيا بنزولـه .ًحياة ابن تيمية ردا عىل ابن بطوطة
 .درجة من درج املنرب

ً رأيت عيل بن احلـسني قاعـدا واضـعا إحـدى : عن أيب محزة الثاميل قال:ولكن اقرأ ً
 , إهنا جلسة الـرب: ويقولونإن الناس يكرهون هذه اجللسة «:رجليه عىل فخذه فقلت

ــة:فقــال ــام جلــست هــذه اجللــسة للمالل  والــرب ال يمــل وال تأخــذه ســنة وال , إين إن
  .)٢(»نوم

  !? أم املعصوم/فمن الذي شبه اهللا تعاىل كام تزعم ابن تيمية 
 :حديث طواف نبي اهللا سليامن بامئة امرأة يف ليلة

 : قـال سـليامن بـن داود:ًرفوعا قالأخرج الشيخان باإلسناد إىل أيب هريرة م( :قال
 قـل : فقال له امللك! يقاتل يف سبيل اهللا?ً تلد كل امرأة غالما!ألطوفن الليلة بامئة امرأة

قـال أبـو ( ! ومل تلـد مـنهن إال امـرأة نـصف إنـسان! فأطـاف هبـن!!إن شاء اهللا فلم يقل

                                                 
 ).٢/١٤١( املصدر السابق )١(
 ).٢/٦٦١( أصول الكايف )٢(
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 ١٠١٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١()} لو قال إن شاء اهللا مل حينث وكان أرجى حلاجته: قال النبي):هريرة
ًويف هـذا أيـضا ( :ًثم أخذ املؤلف يصول وجيول ويشكك كعادته يف احلديث قـائال

 أن القوة البرشية لتضعف عن الطواف هبن يف ليلة واحدة مهام : أحدها:نظر من وجوه
هبـن خمـالف لنـواميس  ×  فام ذكره أبو هريرة من طـواف سـليامن,ًكان اإلنسان قويا

  .ًداالطبيعة ال يمكن عادة وقوعه أب
 ,أن يـرتك التعليـق عـىل املـشيئة ×  أنه ال جيوز عىل نبي اهللا تعاىل سـليامن:ثانيها

 وهو من الـدعاء ? وما يمنعه من قول إن شاء اهللا,وال سيام بعد تنبيه امللك إياه إىل ذلك
 اجلـاهلون بـأن األمـور كلهـا ,Q وإنام يرتكهـا الغـافلون عـن اهللا ,اىل اهللا واألدالء عليه

  وحاشـا أنبيـاء اهللا عـن غفلـة اجلـاهلني أهنـم, وما مل يشأ مل يكن, شاء منها كان فام.بيده
  .لفوق ما يظن املخرفون ‡

 فتـارة روى إهنـن مائـة كـام , أن أبا هريرة قد اضطرب يف عدة نـساء سـليامن:ثالثها
ــمعت  وتــارة روى إهنــن ســبعون وتــارة روى إهنــن , وتــارة روى إهنــن تــسعون,س
  ..).ستون

  .أمثال هذه األحاديث قد رواها أئمة وعلامء آل البيت رمحهم اهللا إن :قلت
 أثبـت هـذا احلـديث مـن طريـق )٨/٤٧٥(فهذا الطربيس يف تفسريه جممع البيـان 

  !! الذي أنكره صاحبنااأيب هريرة 
 عـن , عن هشام)٤٣/ ٤(»الربهان « ففي تفسرييوأما من طريق أهل البيت 

 إىل أن −له اهللا خليفة يف األرض أنزل عليـه الزبـورّإن داود ملا جع «:قال × الصادق
  .» ولداود حينئذ تسع وتسعون امرأة ما بني مهرية إىل جارية−قال

                                                 
 ).٥٢٤٢( صحيح البخاري برقم )١(
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 ١٠١٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 جعلت فـداك :اختضب فقلت ×  رأيت أبا احلسن:وعن احلسن بن جهم قال
كان لسليامن بن  «−: إىل أن قال− نعم إن التهيئة مما يزيد يف عفة النساء :اختضبت فقال

 لـه صّ ألف امرأة يف قرص واحد ثالثامئة مهرية وسبعامئة رسية وكـان رسـول اهللا داود
  .)١(»ًبضع أربعني رجال وكان عنده تسع نسوة وكان يطوف عليهن يف كل يوم وليلة

  عـن أيب احلـسن):٤٠٧ص(»قـصص األنبيـاء «ونقل نعمة اهللا اجلزائري يف كتابـه
 ثالثامئـة مهـرية وسـبعامئة ,قرص واحـدكان لسليامن بن داود ألف امرأة يف  «:قال ×
  .» ويطيف هبن يف كل يوم وليلة,ّرسية

 األظهـر أنـه , حيتمـل طـواف الزيـارة:أقول( :وعلق اجلزائري عىل الرواية ما نصه
  ).طواف اجلامع

كـان لـسليامن حـصن  «:قـال ×  عـن أيب جعفـر):٤٠٨ص (ويف املصدر نفسه 
 منهن سبعامئة أمة قطبية وثالثامئـة ,ت منكوحة فيه ألف بيت يف كل بي,بناه الشياطني له

 وكـان يطـوف هبـن ,ً فأعطاه اهللا تعاىل قوة أربعني رجال يف مباضـعة النـساء,حرة مهرية
  .»ًمجيعا ويسعفهن

 مـا )× يف سلوك سليامن ١/١٠٠(الآليل  وقال حممد نبي التوسريكاين يف كتابه
سخ مفروشة بلبنة الذهب يقـوم كان معسكره مائة فر!ويف بعض الكتب املعتربة( :نصه

 وكانــت لــه ألــف امــرأة يف ألــف بيــت مــن ....,عليهــا عــسكره مخــسة وعــرشون إنــس
 ألـف امـرأة يف × كـان لـسليامن : وعـن أيب احلـسن,القوارير موضوعة عىل اخلشب

  ).قرص واحد
 ×أن سـليامن ( ): بـاب نـور احلـب ودرجاتـه٣/١٨٢(»األنوار النعامنيـة «ويف

                                                 
 ).٥/٥٦٧( فروع الكايف )١(
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 ١٠١٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 البساط ألف امـرأة منكوحـة وسـبعامئة مـن اإلمـاء وثالثامئـة مـن كان يسحب معه عىل
  ..). إنه كان يوقف عليهن يف ليلته: وقيل,احلرائر

 ما نـسبه إىل القليـل نقلـه يف املكـارم مـن الكتـاب مـن ال حيـرض مـن :أقول( :وقال
  ).وكان يطوف هبن يف كل يوم وليلة «:مزيد قال بعض نقل العدد املزبور

بيــان أقــسام مــا بــه  « بــاب٦/٢٨٢(»املحجــة البيــضاء « يف كتابــهوقــال الكاشــاين
ّ ألطـوفن : أنـه قـال×كـام روي عـن سـليامن ( : مـا نـصه)العجب وتفصيل عالجـه

 إن شاء اهللا فحرم ما أراد من :ًالليلة عىل مائة امرأة تلد كل امرأة غالما احلديث ومل يقل
  ).الولد

 قـد صوقـد رويـتم أن رسـول اهللا  ,×ثم ملـاذا اإلنكـار عـىل نبـي اهللا سـليامن 
  !أعطي هذه القوة

  عـن هـشام بـن سـامل عـن أيب عبـد اهللا) كتـاب النكـاح١٤/١٨٠(»الوسائل «ويف
 ,ملا كان يف السحر هبط جربئيـل بـصحفة مـن اجلنـة كـان فيهـا هريـسة «: قال....×
ح أن  يا حممد هذه عملها لك احلور العني فكلها أنت وعيل وذريتكام فإنه ال يـصل:فقال

فـأكلوا  ×  وعـيل فاطمـة واحلـسن واحلـسنيص فجلس رسول اهللا ,يأكلها غريكم
 فكـان إذا ,ً يف املباضعة من تلك األكلة قـوة أربعـني رجـالصمنها فأعطي رسول اهللا 

  .»شاء غيش نساءه كلهن يف ليلة واحدة
  !ًبل إن هذه القوة قد أعطيت إلمامك املهدي أيضا

ن بـن ثـوير بـن أيب فاختـة عـن أبيـه عـن عـيل بـن ففي اخلصال بإسـناده عـن احلـس
 عـن شـيعتنا العاهـة وجعـل قلـوهبم Qإذا قـام قائمنـا أذهـب اهللا  «:قال × احلسني
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 ١٠٢٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .)١(»ًكزبر احلديد وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعني رجال
 وقـد أثبـت القـرآن الكـريم ذلـك يف آيـات , ثـم النـسيان جيـوز عـىل األنبيـاء:قلت

 : سبيل املثالمتعددة نذكر منها عىل
 وقال ,]٦:األعىل[ & ¥ ¦ § ¨ * :ففي سورة األعىل يقول اهللا لنبيه الكريم

Q: * Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÖ Ø × 
à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù & ]وقال ,]٦٨:األنعام Q: *  k j

q p o n m l T S R Q  } | { z y x w
½ ¾ ¿  * :Q وقال .]٢٤−٢٣:الكهف[ & ¥~ � ¡ ¢ £ ¤ 

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  Í Ì Ë
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î  G F E D C B A

M L K J I H  X W V U T S R Q P O N
\ [ Z Y] & ]٦٣−٦٠:الكهف[. 

  .ومثل هذا كثري يف القرآن الكريم
  عن أيب جعفـر, فعن سالم بن املستنري, املؤيدة يف ذلكوإليك روايات أهل البيت

ــه يف الكتــابQ وقــد قــال اهللا − إىل أن قــال − × n m l k j  * : لنبي
q p o T S R Q & أن ال أفعله فتسبق مشيئة اهللا يف أن ال أفعله فال أقـدر 
 أي اسـتثن مـشيئة اهللا ,& Q: * z y x w فلـذلك قـال : قال,عىل أن أفعله

  .)٢(يف فعلك
                                                 

 ).٢/٥٤١( اخلصال )١(
 ).٧/٤٤٨( فروع الكايف )٢(
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 ١٠٢١  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّ فحدثني أيب عن ابن أيب عمري عن أيب بصري عـن : قال القمي−ويف حديث طويل 
ًكان سبب نزوهلا يعني سورة الكهف أن قريشا بعثوا ثالثة نفر ( :قال × أيب عبد اهللا

إىل نجران النرض بن احلارث بن كلدة وعقبة بن أيب معيط والعاص بـن وائـل الـسهمي 
 فرجعوا − إىل أن قال − صل يسألوهنا رسول اهللا لتعلموا من اليهود والنصارى مسائ
 يا أبا طالب إن ابن أخيك يزعم أن خـرب :فقالوا × إىل مكة واجتمعوا إىل أيب طالب

السامء يأتيه ونحن نسأله عن مسائل فـإن أجابنـا عنهـا فعلمنـا أنـه صـادق وإن مل جييبنـا 
 ,عـن الـثالث مـسائل فـسألوه . سـلوه عـام بـدا لكـم: فقال أبو طالب,علمنا أنه كاذب
ً غدا أخربك ومل يستثن فاحتبس الوحي عليـه أربعـني يومـا حتـى :صفقال رسول اهللا  ً

  .)١(..)صاغتم النبي 
 :حديث لطم نبي اهللا موسى عني ملك املوت

جـاء { :أخرج الشيخان يف صحيحيهام باإلسناد إىل أيب هريـرة قـال( :قال الطاعن
 فلطم موسى عني ملك املـوت : قال.بك أجب ر:فقال له × ملك املوت إىل موسى

 إنك أرسلتني إىل عبد ال يريد املوت ففقـأ : فرجع امللك إىل اهللا تعاىل فقال: قال,ففقأها
 احلياة تريد فإن كنت تريـد احليـاة : ارجع إليه فقل له: فرد اهللا إليه عينه وقال:عيني قال

  ). احلديث)٢(}ا سنةفضع يدك عىل متن ثور فام توارت بيدك من شعرة فإنك تعيش هب
 نـذكر ,ثم أخذ يصول وجيول كعادته يف إلقاء الشبه عىل هذا احلديث ويشكك فيه

وأنت ترى ما فيه مما ال جيوز عىل اهللا تعاىل وال عـىل أنبيائـه وال ( :ًما قاله باختصار قائال
الغـضب  أيليق باحلق تبارك وتعاىل أن يصطفي من عباده من يبطش عنـد ,عىل مالئكته

  ..).ويكره املوت كراهة اجلاهلني.....??بطش اجلبارين
                                                 

 ).٣٤و٣٢−٢/٣١( تفسري القمي )١(
 ).٢٣٧٢(م  رواه مسلم برق)٢(
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 ١٠٢٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

  . إن هذا احلديث قد أجاب عنه أهل العلم من قبل:قلت
أن اهللا مل يبعث ملك املـوت ملوسـى وهـو يريـد قـبض روحـه ( :/قال ابن حجر 

ً وإنام لطم موسى ملك املوت ألنه رأى آدميـا دخـل داره ,ً وإنام بعثه إليه اختيارا,حينئذ
وقـد جـاءت املالئكـة إىل إبـراهيم وإىل لـوط يف ....,بغري إذنه ومل يعلم أنه ملـك املـوت
 ولو عرفهم إبراهيم ملا قدم هلم املأكول ولـو عـرفهم ,صورة آدميني فلم يعرفاهم ابتداء

  .)١()لوط ملا خاف عليهم من قومه
  ثبــت بالكتــاب والــسنة أن املالئكــة يتمثلــون يف صــور:وقــال بعــض أهــل العلــم

 وقــد يــراهم كــذلك بعــض األنبيــاء فيظــنهم مــن بنــي آدم كــام يف قــصتهم مــع ,الرجــال
  يف مـريمQ وقـال ,٨٠−٦٩ اقـرأ مـن سـورة هـود اآليـات ,×إبراهيم ومـع لـوط 

‘: * y x w v u t s r  ` _ ~ } | { z

b a & ]١٧:مريم[.  
ل عـن اإليـامن واإلسـالم ويف السنة أشياء من ذلك وأشهرها ما يف حـديث الـسؤا

ً فمـن كـان جاحـدا هلـذا كلـه أو مرتابـا فيـه فلـيس كالمنـا معـه,واإلحسان  ومـن كـان ,ً
  .ًمصدقا علم أنه ال مانع أن يتمثل ملك املوت رجال ويأيت إىل موسى فال يعرفه موسى

 بـل سـائر املالئكـة ,وإليك بعض روايات أهل البيت التي تـدل بـأن ملـك املـوت
 ألن البـرش بـام فـيهم , وليست عىل صورة احلقيقية,ألنبياء عىل صورة برشكانوا يأتون ا

  .األنبياء ال يطيقون رؤية املالئكة عىل الصورة احلقيقية
إن ملــك  «: قــال,×  عــن الــصادق): يف ســلوك موســى١/٩١(»الــآليل «ففــي

 : قـال, أنا ملك املـوت: قال? من أنت: فقال,ّ فسلم عليه,املوت أتى موسى بن عمران
                                                 

 ).٦/٥١٠( فتح الباري )١(
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 ١٠٢٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 كيـف وقـد تكلمـت بـه : قـال, جئت أقبض روحـك مـن لـسانك: قال له?ما حاجتك
 مــن : فقــال? كيــف وقــد محلــت هبــام التوريــة: فمــن يــدك فقــال لــه موســى: قــال?ريب

 : قـال,ّ وعد أشياء غري هذا: قال! وكيف وقد وطأت هبام طور سيناء: فقال له,رجليك
 فمكـث ,نت الذي تريـد ذلـك فإين أمرت أن أتركك حتى تكون أ:فقال له ملك املوت
ً ثم مر برجل وهو حيفر قربا فقـال لـه موسـى,موسى ما شاء اهللا  أال أعينـك عـىل حفـر :ّ

 فأعانه حتى حفر القرب وحلد اللحد وأراد الرجـل : قال. بىل: فقال له الرجل?هذا القرب
 فاضطجع , أنا أضطجع فيه:× فقال موسى ?أن يضطجع يف اللحد لينظر كيف هو

 يا رب اقبضني إليـك فقـبض ملـك املـوت روحـه : فقال, مكانه من اجلنةموسى فرأى
 , وكان الذي حيفر القـرب ملـك بـصورة آدمـي:ودفنه يف القرب واستوى عليه الرتاب قال

  .»فلذلك ال يعرف قرب موسى
وقـد روى أنـه سـئل اهللا أن ( ):× باب يف سلوك إبـراهيم ١/٩٦(»الآليل «ويف

ً استكمل أيامه التي قدرت له خـرج فـرأى ملكـا عـىل صـورة  فلام,ّال يميته إال إذا سأل
 وطعامـه , وظهر عليه اخلوف لعابه جيري عىل حليتـه,شيخ فان كبري قد أعجزه الضعف

 فـأخربه بعمـر ? يا شيخ كـم عمـرك: فقال له,ورشابه جيران من سبيله عىل غري اختياره
 , سـنة إىل هـذا احلـال أنا أصـري بعـد: بسنة فاسرتجع فقال×يزيد عىل عمر إبراهيم 

  ).فسأل املوت
إن  «:قال ذات يوم ألصحابه × عن أبيه إن سليامن بن داود × وعن الرضا

ًاهللا تعاىل وهب ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي سخر يل الـريح واإلنـس واجلـن والطـري 
 إذا نظـر إىل الـشاب حـسن والوجـه واللبـاس قـد ..,والوحوش وعلمني منطـق الطـري

 مـن أدخـل إىل هـذا : فلـام بـرص بـه سـليامن قـال لـه,بعـض زوايـا قـرصهخرج عليه من 
 أدخلنـي هـذا : قـال الـشاب? وقد أردت أن أخلو فيه اليوم فبإذن مـن دخلـت?القرص
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 ١٠٢٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 : قال, أنا ملك املوت: قال? ربه أحق به مني فمن أنت:القرص ربه وبإذنه دخلت فقال
ــت ــيام جئ ــال?وف ــال: ق ــبض روحــك ق ــت ألق ــرت : جئ ــا أم ــوم  امــض مل ــذا ي ــه فه ب

  .)١(»رسوري
وزن حلقتـه  × أن اخلاتم الـذي تـصدق بـه أمـري املـؤمنني × وعن الصادق

أربعة مثاقيل فـضة ووزن فـصه مخـسة مثاقيـل وهـي ياقوتـة محـراء قيمتـه خـراج الـشام 
 ستامئة محل فضة وأربعة أمحال من الـذهب وهـو لطـوق بـن حـربان قتلـه أمـري املـؤمنني

 مـن مجلـة الغنـائم فأعطـاه النبـي صأتى به إىل النبـي وأخذ اخلاتم من إصبعه و ×
  .فجعله يف إصبعه

ًوروى يف بعض األخبار أن ذلك السائل كان ملكا ( ):٣/٢٦(ًأيضا » الآليل «ويف
  ...).صأرسله اهللا يف صورة رجل سائل إىل مسجد النبي 

 فقـال , سأل جربيـل أن يـرتآى لـه يف صـورتهصوعن ابن شهاب أن رسول اهللا 
ّ املـصىل يف ص فخـرج رسـول اهللا , إين أحب أن تفعل: قال, إنك مل تطق ذلك:يلجرب

 حـني رآه ثـم أفـاق ص فغـشى عـىل رسـول اهللا ,ئيـل يف صـورتهاليلة مقمرة فأتاه جرب
وجربائيل سنده واضع احدى يديه عىل صـدره واألخـرى بـني كتفيـه فقـال رسـول اهللا 

 لو رأيت إرسافيـل احلـديث : جربيل فقال,ً ما كنت أرى شيئا ممن خلق اهللا هكذا:ص
وقــال بعــض مــا رآه أحــد مــن األنبيــاء يف صــورته غــري حممــد مــرة يف الــسامء ومــرة يف 

  .)٢(األرض
 كـان أبـا ×إن إبـراهيم  «:قال × وبإسناده عن زيد الشحام عن أيب عبد اهللا

أضــياف فكــان إذا مل يكونــوا عنــده خــرج يطلــبهم وأغلــق بابــه وأخــذ املفــاتيح يطلــب 
                                                 

 ).١/١٠٥( الآليل )١(
 ).٥/٣٠٢( الآليل )٢(
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 ١٠٢٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 يـا عبـد اهللا :ضياف وإنه رجع إىل داره فإذا هـو برجـل أو شـبه رجـل يف الـدار فقـالاأل
 فعرف − يردد ذلك ثالث مرات − دخلتها بإذن رهبا : قال?بإذن من دخلت هذه الدار

  . احلديث)١(».. أرسلني ربك: إنه جربيل فحمد اهللا ثم قال×إبراهيم 
 هـذه )٧/٣٠٥(»املحجـة «بـهومن ذلك ما أورده حمـدثهم حمـسن الكاشـاين يف كتا

  .» صورة جربيل باألبطح فصعقص ورأى رسول اهللا .. «:الرواية
ًأن ملكا من املالئكة كان عىل صـورة  «):٤٥٤(للنوري » نفس الرمحن «ويف كتاب

  .»ثعبان
  : مللك املوت يف كتب الشيعة×حديث لطم نبي اهللا موسى 
 ,مـتكم يف مـصادرهمّ قـد رواه عال, مللـك املـوت×ثم إن حديث لطم موسى 

يف   وحممد نبي التويسريكاين أثبتـه يف كتابـه بـاب,فهذا نعمة اهللا اجلزائري أثبت يف كتابه
 , يف دار الدنيا وزهـدها فيهـا×يف سلوك موسى ( : قال ما نصه×سلوك موسى 

 وقـد كـان ... واحتياله له يف قبـضها,ويف قصة لطمه ملك املوت حني أراد قبض روحه
 ليقـبض , قـد روى إنـه ملـا جـاء ملـك املـوت,األنبياء كراهة للموتّ أشد ×موسى 
 فـأوحى اهللا , يا رب إنك أرسلتني إىل عبد ال حيـب املـوت: فقال, فلطمه فأعور,روحه

 : فقـال? ثم ماذا: فقال,إليه أن ضع يدك عىل متن ثور ولك بكل شعرة دارهتا يدك سنة
  .)٢() أنته إىل أمر ربك: فقال, املوتة: فقال,املوت

 :ًوقال حمدثهم الكبري حمسن الكاشاين نقال من كالم عيل بن عيسى األربيل ما نصه
 حمبـة للحيـاة ,أن الطباع البـرشية جمبولـة عـىل كراهـة املـوت مطبوعـة عـن النفـور منـه(

 عـىل رشف مقـاديرهم وعظـم أخطـارهم ومكـانتهم ‡ّومائلة إليها حتى أن األنبياء 
                                                 

 ).٤/٢١٤( األنوار النعامنية )١(
 ).٤/٢٠٥(, األنوار النعامنية )١/٩١( لئايل األخبار )٢(
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 ١٠٢٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وعلمهم بام تؤول إليـه أحـواهلم وتنتهـي إليـه أمـورهم من اهللا ومنازهلم من حمال قدسه
 مـع طـول عمـره × وقـصة آدم ,ّأحبوا احلياة ومالوا إليها وكرهوا املوت ونفروا منه

 !! مـع ملـك املـوت× وكذلك حكاية موسـى ,وامداد أيام حياته مع داود مشهورة
  .)١()×وكذلك إبراهيم 

 بل قد جاء يف خـرب مـشهور عـىل مـا !?فأين أنت يا أشباه العلامء من هؤالء العلامء
رواه املجليس يف بحاره عن حممد بن سنان عن مفضل بن عمر عـن جعفـر الـصادق يف 

 لعله إشارة إىل ما ذكره مجاعة من املـؤرخني :أقول( :خرب طويل قال املجليس يف رشحه
ًأن ملكا من املالئكة بخت نرص لطمه ومسخه وصار يف الـوحش يف صـورة أسـد وهـو 

  .)٢(...)لك يعقل ما يفعله اإلنسان ثم رده اهللا تعاىل صورة اإلنسمع ذ
  !!لطم جربيل الرباق

وقبل أن أختتم هـذا الفـصل لـسائل أن يـسأل قـد علمنـا مـا يف قـصة لطمـه ملـك 
ّ أشــد × واحتيالــه لــه يف قبــضها وقــد كــان موســى ,املــوت حــني أراد قــبض روحــه

  !!. وإليك روايات القوم,ب الرباق ولكن مل نفهم حكمة رض,األنبياء كراهة للموت
جاء جرييل وميكائيل وإرسافيل  «:قال ×  عن أيب عبد اهللا,فعن هشام بن سامل

ً فأخذ واحدا باجلام وواحدا بالركـاب وسـوي اآلخـر عليـه صبالرباق إىل رسول اهللا  ً
 اسـكني يـا بـراق فـام ركبـك نبـي قبلـه وال :ثيابه فتضعـضعت الـرباق فلطمهـا قـال هلـا

ً فرقــت بــه ورفعتــه ارتفاعــا لــيس الكثــري ومعــه جربيــل يريــه : قــال,ك بعــده مثلــهيركبــ
  .)٣(..)اآليات

                                                 
 ).٤/٢٠٩( املحجة البيضاء )١(
 ).٣/١٤٥( بحار األنوار )٢(
 ).٤٠٠−٢/٣٩٠( تفسري الربهان )٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٢٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 بدابـة دون البغـل صجاء جربيل إىل رسول اهللا ( :وعن عبد الرمحن بن غنم قال
 , فلـام أراد أن يركـب امتنعـت,وفوق احلامر رجالها أطول من يدهيا خطوها مد البـرص

  .)١(...) فركب:ت حتى لصقت باألرض قال إنه حممد فتواضع:فقال جربيل
 :×حديث فرار احلجر بثياب موسى 

كـانوا { :أخرج الشيخان يف صحيحيهام باإلسناد إىل أيب هريرة قال( :قال الطـاعن
يغتـسل  ×  وكـان موسـى,بنو إرسائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إىل سوأة بعض

 : قـال−أي ذو فتـق−إال أنـه آدر  واهللاّ مـا يمنـع موسـى أن يغتـسل معنـا : فقالوا,وحده
 فجمـع موسـى يف إثـره !فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبـه عـىل حجـر ففـر احلجـر بثوبـه

 واهللا مـا :حتى نظر بنو إرسائيل إىل سوأة موسـى فقـالوا! ثويب حجر! ثويب حجر:يقول
 فأخـذ موسـى فطفـق ثوبـه بـاحلجر ,بموسى من بأس فقام احلجر بعـد حتـى نظـر إليـه

ّإن باحلجر ندبا ستة أو سبعة فواهللا ?ًرضبا ً ّ{)٢(. 
 وأنت ترى مـا (... :ثم أخذ كعادته يصول وجيول ويشكك يف هذا احلديث بقوله

بإبـداء سـوأته  ×  فإنه ال جيـوز تـشهري كلـيم اهللا,ًيف احلديث من املحال املمتنع عقال
ذا رأوه  وال سـيام إ, ألن ذلك ينقصه ويسقط مـن مقامـه;عىل رؤوس األشهاد من قومه

 ثـم يقـف عليـه وهـو .. ثـويب حجـر:ًيتشد عاريا ينادي احلجر وهو ال يسمع وال يبـرص
  !...عار أمام الناس فيرضبه والناس تنظر إليه مكشوف العورة كاملجنون

عىل أن القول بأن بنـي إرسائيـل كـانوا يظنـون أن موسـى أدرة مل ينقـل إال عـن أيب 
  . إلخ..)هريرة

                                                 
 ).٢/٣٩٧(سابق ال  املصدر)١(
 ).٣٣٩(, صحيح مسلم برقم )٣٤٠٤( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ١٠٢٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وادعى إنه مل ينقل إال عن أيب اأنكره عىل أيب هريرة  هذا احلديث الذي :قلت
  . وقد أخرج مفرسو الشيعة ذلك يف تفاسريهم, قد رواه اإلمام السادس,اهريرة 

أن بنـي إرسائيـل كـانوا  ×  عـن أيب عبـد اهللا,ففي تفسري القمـي عـن أيب بـصري
موضـع ال  وكان موسى إذا أراد االغتـسال ذهـب إىل , ليس ملوسى ما للرجال:يقولون

 ,ً فكان يوما يغتسل عىل شط هنر وقد وضع ثيابـه عـىل صـخرة,يراه فيه أحد من الناس
فأمر اهللا الصخرة فتباعدت عنه حتى نظر بنو إرسائيل إليـه فعلمـوا أنـه لـيس كـام قـالوا 

ــــــزل اهللا  n m l k j i h g f e d co r q p * :أن
t s & ]١(]٦٩:األحزاب(.  

 هـذا احلـديث الــذي اأن الطـربيس يف جممـع البيـان أثبـت عـن أيب هريـرة ثـم 
ً كان حييا ستريا يغتسل وحده فقال×أن موسى  «:أنكره عبد احلسني ّ ما يتسرت منـا :ً

 فمـر , فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه عـىل حجـر,إال لعيب بجلده أما برص وأما أدرة
ًانا كأحـسن الرجـال خلقـا فـربأه  فرآه بنو إرسائيل عري×احلجر بثوبه فطلبه موسى  ً

  .)٢(»اهللا مما قالوا
قـال مجاعـة مـن ( ):٢٥٠:ص(قال رئيس علامئهم نعمة اهللا اجلزائـري يف قصـصه 

 ال اســتبعاد فيــه بعــد ورود اخلــرب الــصحيح وإن رؤيــتهم لــه عــىل ذلــك :أهــل احلــديث
ًيانــا  وأن مــشيه عر, ومل يعلــم إن أحــد ينظــر إليــه أم ال×الوضــع مل يتعمــده موســى 

  ). ليس من املنفرات,ًلتحصيل ثيابه مضافا إىل تبعيده عام نسبوه إليه
 :حديث طلب الشفاعة من األنبياء يوم القيامة

                                                 
 ).٢/١٧٩( تفسري القمي )١(
 ).٨/٣٧٢( جممع البيان )٢(
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 ١٠٢٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًأخرج الشيخان باإلسناد إىل أيب هريرة حديثا من أحاديث الطويلـة ( :قال الطاعن
وم القيامـة يف جيمع اهللا الناس األولني منهم واآلخرين ي{ :ًمرفوعا جاء فيه ما هذا نصه

 وينفذهم البرص وتدنو الشمس فيبلغ النـاس مـن الغـم ,صعيد واحد يسمعهم الداعي
 أال , أال تــرون مــا قــد بلغكــم: فيقــول النــاس,والكــرب مــا ال يطيقــون وال حيتملــون

 فيـأتون . علـيكم بـآدم: فيقول بعـض النـاس لـبعض?تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم
 وأمـر , خلقـك اهللا بيـده ونفـخ فيـك مـن روحـه,رش أنت أبو الب:فيقولون له × آدم

 أال تـرى إىل مـا قـد ?املالئكة فسجدوا لك اشفع لنا إىل ربك أال تـرى إىل مـا نحـن فيـه
ً إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغـضب بعـده : فيقول آدم.بلغنا
 اذهبـوا ,إىل غـريي نفيس نفيس نفـيس اذهبـوا , وإنه قد هناين عن الشجرة فعصيته!مثله

 يـا نـوح إنـك أنـت أول الرسـل إىل أهـل األرض وقـد :ً فيأتون نوحا فيقولون,إىل نوح
ًسامك اهللا عبدا شكورا  قد Q إن ريب : اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما نحن فيه فيقول,ً

 وإنه قد كانـت يل دعـوة ,ًغضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله
 :قـال ×  اذهبـوا إىل غـريي اذهبـوا إىل نـوح!عىل قـومي نفـيس نفـيس نفـيسدعوهتا 

 وقد سـامك اهللا , إنك أول الرسل إىل أهل األرض! يا نوح:فيقولون × ًفيأتون نوحا
ًعبدا شكورا  إن ريب قـد غـضب : فيقـول? اشفع لنا إىل ربك أال تـرى إىل مـا نحـن فيـه,ً

 وأنه قد كانت يل دعوة دعوهتـا !ه مثلهًاليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد
 ×  فيأتون إبـراهيم: اذهبوا إىل قال, اذهبوا إىل غريي! نفيس نفيس نفيس!عىل قومي

 أنت نبي اهللا وخليلـه مـن أهـل األرض اشـفع لنـا ! يا إبراهيم:فيأتون إبراهيم فيقولون
ا مل يغـضب ً إن ريب قـد غـضب اليـوم غـضب:إىل ربك أال ترى إىل ما نحن فيه فيقول هلم

 !قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإين قد كنت كذبت ثالث كذبات نفيس نفيس نفيس
 يـا موسـى أنـت :فيـأتون موسـى فيقولـون ×  اذهبـوا إىل موسـى,اذهبوا إىل غـريي
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 ١٠٣٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

رسول اهللا فضلك اهللا برسالته وبكالمه عىل النـاس اشـفع لنـا إىل ربـك أال تـرى إىل مـا 
ًضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعـده  إن ريب قد غ: فيقول?نحن فيه

 اذهبوا إىل غـريي اذهبـوا إىل !ً وإين قد قتلت نفسا مل أومر بقتلها نفيس نفيس نفيس,مثله
 يا عيـسى أنـت رسـول اهللا وكلمتـه ألقاهـا إىل :عيسى ابن مريم فيأتون عيسى فيقولون

إىل ربـك أال تـرى إىل مـا نحـن  اشفع لنا ,ًمريم وروح منه وكلمت الناس يف املهد صبيا
ً إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثلـه قـط ولـن يغـضب :فيه فيقول عيسى

ً فيــأتون حممــدا : قــال, اذهبــوا إىل حممــد!ًبعــده مثلــه ومل يــذكر ذنبــا نفــيس نفــيس نفــيس
 يا حممد أنت رسول اهللا وخاتم األنبياء وقد غفر اهللا لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك :فيقولون

 قـال رسـول اهللا : قـال أبـو هريـرة?ا تأخر اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما نحن فيـهوم
 ثـم يفـتح اهللا عـيل مـن حمامـده Qً فأنطلق فآيت حتت العـرش فـأقع سـاجدا لـريب :ص

 يا حممد ارفع رأسك سل تعطه :ًوحسن الثناء عليه شيئا مل يفتحه عىل أحد قبيل ثم يقال
 يـا : فيقـال! أمتي يـا رب! أمتي يا رب! أمتي يا رب: فأرفع رأيس فأقول.واشفع تشفع

 أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من الباب األيمن مـن أبـواب اجلنـة وهـم !حممد
 ). احلديث)١(}...رشكاء الناس فيام سوى ذلك من األبواب

وفيه من التسور عىل مقام أويل العـزم مـن أنبيـاء اهللا وأصـفيائه مـا تـربأ منـه ( :قال
 فـإن للـسنن املقدسـة سـنة نبينـا يف تعظـيم األنبيـاء غايـة متـأل ,السنن وتتنزه عن خطلـه
 فحديث أيب هريرة هـذا هبرائـه وهـذره أجنبـي − إىل أن قال−...ًالصدور هيبة وإجالال

 ومعاذ اهللا أن ينسب إىل أنبيـاء اهللا مـا . مباين لسننه كل املباينةصعن كالم رسول اهللا 
 وحاشا آدم من املعـصية بارتكـاب املحـرم الـذي ,يث الغث التفهاشتمل عليه هذا احلد
 وتقـدس نـوح مـن ,ً وإنام كان منهيا عن الشجرة هني تنزيه وإرشـاد,يوجب غضب اهللا

                                                 
 ).٤٧١٢( صحيح البخاري برقم )١(
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 ١٠٣١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 لنا أن نسأل أبا هريـرة عـن هـؤالء املـساكني أمـن أمـة حممـد ..الدعاء إال عىل أعداء اهللا
 وال خييب آمـاهلم فكيـف ,مساعيهم فمن الطبيعي له أن ال حيبط ? أم من أمة غريه?هم

 مـع مـا فطـر عليـه مـن الرمحـة الواسـعة ومـع مـا آتـاه اهللا ?اختص أمته بالشفاعة دوهنم
يومئذ مـن الـشفاعة والوسـيلة معـاذ اهللا أن خييـبهم وهـو أمـل الراغـب الراجـي وأمـن 

  ). إلخ....اخلائف الالجي
  كــــر  إن هــــذا احلــــديث رواه أنــــس بــــن مالــــك وأبــــو ســــعيد وأبــــو ب:قلــــت

  .يوابن عباس 
 هو بعينـه رواه ..).باهلراء واهلذر والتفاهة(ثم إن هذا احلديث الذي أنكره وصفه 

  . وإليك بعض هذه األحاديث,يأئمة أهل البيت 
أنـا ومفـضل ابـن عمـر  × كنت عند جعفر بن حممـد «:عن خثيمة اجلعفي قال
 ,ً حدثنا حديثا نرس به جعلت فداك: فقال له مفضل اجلعفي,ًليال ليس عنده أحد غرينا

 فيقفـون −إىل أن قـال − نعم إذا كان يوم القيامة حرش اهللا اخلالئق يف صعيد واحد :قال
 ثم يأتون − إىل أن قال− ليت اهللا حيكم بيننا ولو إىل النار:حتى يلجمهم العرق فيقولون

 :ل آدم فيقـو, أنت أبونا وأنت نبي فاسأل ربـك حيكـم بيننـا ولـو إىل النـار:آدم فيقولون
 ثـم أمـرين . اسـجد يل مالئكتـه, خلقني ريب بيده ومحلني عـىل عرشـه.لست بصاحبكم

 ولكني أدلكم عىل ابني الـصديق الـذي مكـث يف قومـه ألـف سـنة إال مخـسني ,فعصيته
 سـل ربـك :ً فيـأتون نوحـا فيقولـون: كلام كذبوا اشتد تصديقه نوح قال,ًعاما يدعوهم

 , إن ابنـي مـن أهـيل: إين قلـت, لست بـصاحبكم:يقول ف: قال,حيكم بيننا ولو إىل النار
 فيأتون إبراهيم : قال, أيتوا إبراهيم,ًولكني أدلكم عىل من اختذه اهللا خليال يف دار الدنيا

ً إين سقيم ولكنـي أدلكـم عـىل مـن كلـم اهللا تكلـيام : إين قلت, لست بصاحبكم:فيقول
 ,ًكم إين قتلـت نفـسا لـست بـصاحب: فيقـول, فيـأتون موسـى فيقولـون لـه:موسى قال
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 ١٠٣٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ولكني أدلكم عىل من كـان خيلـق بـأذن اهللا ويـربئ األكمـة واألبـرص بـإذن اهللا عيـسى 
 , ولكني أدلكم عىل من برشتكم به يف دار الدنيا أمحـد, لست بصاحبكم:فيأتون فيقول

 يا حممد سل ربك : فيقولون: ثم قال, فيأتونه− إىل أن قال − :× ثم قال أبو عبد اهللا
 فـاذا نظـرت إىل − إىل أن قـال− نعم أنا صـاحبكم: فيقول: قال,نا ولو إىل النارحيكم بين

 يا حممد ارفع رأسـك واشـفع تـشفع وسـل :ً ثم أخر ساجدا فيقول...ًريب جمدته متجيدا
  .)١(»تعط

  !نسأل اهللا السالمة يف العقل والدين         ?ًفهل أئمتك أيضا هيذرون
 :هللا أيوبحديث تساقط جراد الذهب عىل نبي ا

بيـنام { :ًأخرج الشيخان بطرق متعددة عن أيب هريـرة مرفوعـا قـال( :قال الطاعن
 أمل أكـن :ًأيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل حيثـي يف ثوبـه فنـاداه ربـه

 .)٢( } بىل يا رب ولكن ال غنى يل عن بركتك: قال?أغنيتك عام ترى
 مظلم احلس فإن خلـق اجلـراد ,ّال يركن إىل هذا احلديث إال أعشى البصرية( :قال

ثلهـا  يف خلقـه أن ال خيلـق مQ وسـنة اهللا , وخوارق العادات,من ذهب آية من اآليات
ًإال عند الرضورة كام لو توقف ثبوت النبوة عليها فتأيت حينئذ برهان عىل النبوة ودلـيال  ّ

  ...).عىل الرسالة
  . هذا احلديث قد رواه أئمة أهل البيت:قلت

G F E D C B A  * :× فعــن عــن أيب بــصري عــن أيب عبــد اهللا
K J I H & ]الذين ماتوا قبـل البليـة ورد  فرد اهللا عليه أهله: قال]٤٣:ص 

                                                 
 ).٣١١−٢/٣١٠(, تفسري العيايش )٨/٣٥( بحار األنوار )١(
 ).٢٧٩( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ١٠٣٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .عليه أهله الذين ماتوا بعدما أصاهبم الـبالء كلهـم أحيـاهم اهللا تعـاىل لـه فعاشـوا معـه
 شـامتة : قـال? أي يشء كـان أشـد عليـك ممـا مـر عليـك:وسئل أيوب بعـدما عافـاه اهللا

يح  وكان جيمعه فإذا ذهب الر, فأمطر اهللا عليه يف داره فراش من الذهب: قال.األعداء
 ومـن يـشبع مـن : قـال? ما تـشبع يـا أيـوب: فقال له جربئيل,منه بيشء عدا خلفه فرده

  .)١(»رزق ربه
أمطـر اهللا عـىل أيـوب مـن الـسامء  «:قال × وعن هشام بن سامل عن أيب عبد اهللا

 فقــال ,ً فجعــل أيـوب يأخــذ مــا كـان خارجــا مـن داره فيدخلــه داره,ًفراشـا مــن ذهـب
  .)٢(» ومن يشبع من فضل ربه: قال?×ب  أما تشبع يا أيو:× جربئيل

ًيف عالئـم ظهـور احلجـة خـربا طـويال  × وعن مفضل بـن عمـر عـن الـصادق ً
ًثـم يعـود املهـدي إىل الكوفـة ومتطـر الـسامء هبـا جـرادا مـن  «:×  قال الصادق:وفيه

  .)٣(»..ذهب كام أمطره اهللا يف بني إرسائيل عىل أيوب
 :أحرق قريتهاحديث التنديد بموسى إذ قرصته نملة ف

قرصت نملة { :ًأخرج الشيخان باإلسناد إىل أيب هريرة مرفوعا قال( :قال الطاعن
 فـأمر بقريـة النمـل −وهو موسى بن عمران فـيام نـص عليـه الرتمـذي−ًنبيا من األنبياء 

ًفأحرقت فأوحى اهللا إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من األمم تسبح اهللا ٌ{ )٤(. 
 هائم بكل مصيبة غريبة تقذى هبا األبصار ‡إن أبا هريرة مولع باألنبياء ( :قال

ًألعظـم صـربا وأوسـع صـدرا وأعـىل قـدرا وأن أنبيـاء اهللا ,وتصتك منهـا املـسامع ً  ممـا ,ً
                                                 

 ).١٢/٣٤٤( بحار األنوار )١(
 ).١٢/٣٥٢( املرصد السابق )٢(
 ).٢٧٩−٢/٢٥٢( إلزام الناصب )٣(
 ).٢٢٤١(, صحيح مسلم برقم )٣٠١٩( صحيح البخاري برقم )٤(
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 ١٠٣٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وما أدري واهللا ماذا يقول مصححو هذا احلديث − إىل أن قال−حيدث عنهم املخرفون 
ال يعذب بالنـار إال { : من قول رسول اهللا?فيام فعله هذا النبي من تعذيب النمل بالنار

ًأنه ال جيوز اإلحراق بالنـار للحيـوان مطلقـا إال إذا أحـرق إنـسان  وقد أمجعوا عىل }اهللا
ًإنسانا فامت باإلحراق فلوليه االقتصاص بإحراق اجلاين وسواء يف منع اإلحراق بالنـار 

  ).}ال يعذب بالنار إال اهللا{ :النمل وغريه من سائر احليوانات للحديث املشهور
بــاب « كتــاب الــسامء والعــامل «)٦٤/٢٤٢( لقــد ذكــر املجلــيس يف بحــاره :تقلــ

وأورد هذا احلديث الذي أنكرته مـن طريـق أيب » النحل والنمل وسائر ما هني عن قتله
  .اهريرة 

قـال ( : عـن ابـن عبـاس قـال, عـن عكرمـة,وروى الصدوق عـن أبـان بـن تغلـب
 وبقي بـاب مل ,رفت عدلك بعقيل يا رب إين نظرت يف مجيع أمورك وإحكامها فع:عزير
 فـأمره اهللا تعـاىل . إنك تسخط عىل أهل البلية فتعمهم بعـذابك وفـيهم األطفـال:أعرفه

 فجـاءت نملـة , فـرأى شـجرة فاسـتظل هبـا ونـام,ًأن خيرج إىل الربية وكان احلر شـديدا
 : فقيـل لـه, فعرف أنه مثـل رضب,ًفقرصته فدلك األرض برجله فقتل من النمل كثريا

 إن القوم إذا استحقوا عذايب قدرت نزوله عند انقـضاء آجـال األطفـال فامتـوا !عزيريا 
  .)١(»أولئك بآجاهلم وهلك هؤالء بعذايب

قال النبي ( : قال ما نصه)» يف أوصاف النمل « باب٥/٣٢٦(»لئاىل األخبار «ويف
 نزل نبي من األنبياء حتت شـجرة فلذعتـه نملـة فـأمر بجهـازه فـأخرج مـن حتتهـا :ص

  ).وأمر هبا فأحرقت بالنار فأوحى اهللا تعاىل إليه هال نملة واحدة
  ?فلم هذا اإلنكار عىل أيب هريرة

                                                 
 ).٥/٢٨٦( بحار األنوار )١(
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 ١٠٣٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

ال تقتلهـا إال :سألته عن قتل النملة قـال «:قال × وعن عيل بن جعفر عن أخيه
  .)١(»!!أن تؤذيك

وسئل عـن قتـل  «:يقول ×  سمعت جعفر بن حممد:وعن مسعدة بن زياد قال
  .)٢(»!! ال بأس بقتلهن وإحراقهن إذا آذين: قال,ل يف الدور إذا آذيناحليات والنم

ال بــأس بقتــل النمــل آذتــك أومل  «: قــال أبــو عبــد اهللا:وعــن ابــن ســنان قــال
  .)٣(»!!تؤذك

 فلـامذا , إن كان ال جيوز اإلحراق بالنار وسائر احليوانات للحديث املـشهور:قلت
 يف بيـوهتم وذلـك حـسب مـا رواه أئمـة ّ بإحراق قوم كانوا يصلونصهم رسول اهللا 
  !?من أهل البيت

إن أناس كانوا عىل عهـد  «:قال سمعته يقول × فعن ابن سنان عن أيب عبد اهللا
 ليوشــك قــوم :ص أبطئــوا عــن الــصالة يف املــسجد فقــال رســول اهللا صرســول اهللا 

 فتحـرق ًيدعون الصالة يف املسجد أن نأمر بحطب فيوضع عىل أبواهبم فتوقد عليه نارا
  .)٤(»عليهم بيوهتم

ــذيب «ويف ــد اهللا):٣/٢٦٦(»الته ــور عــن أيب عب ــال ×  عــن أيب يعف ــم  «:ق َّه
 بـــإحراق قـــوم يف منـــازهلم كـــانوا يـــصلون يف منـــازهلم وال يـــصلون صرســـول اهللا 

  .»...اجلامعة
 مـن كتـاب تـاريخ نبينـا بـاب غـزوة بـدر )١٩/٣٥٢(»بحـاره «وقال املجلـيس يف

                                                 
 ).٦٤/٢٦٤( املصدر السابق )١(
 ).٦٤/٢٧١( املصدر السابق )٢(
 ).٦٤/٢٦٨( املصدر السابق )٣(
 ).١/٣٥٨(عامنية , األنوار الن)٣/٢٥( هتذيب األحكام )٤(
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 ١٠٣٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 روي أن هبار بن األسود كان ممن عرض لزينب بنت رسـول :يقال البالذر( :الكربى
 يـأمر رسايـاه إن ظفـروا ص فكان رسـول اهللا , حني محلت من مكة إىل املدينةصاهللا 

 وأمـرهم إن ظفـروا بـه أن }ال يعذب بالنار إال رب النار{ : ثم قال,به أن حيرقوه بالنار
  ...يديه ورجليه ويقتلوهيقطعوا 

ًوأيضا أحرق عيل قوما من السبئية   : وقال?ً
 ).ًأوقدت ناري ودعوت قنربا    ًملا رأيت األمر أمر منكرا

ّحديث مولودان يتكلامن بالغيبيات ّ: 
وكـان { :ًأخرج الشيخان عن أيب هريرة مرفوعا من حديث قال فيه( :قال الطاعن

 أجيبهـا أو :ن يـصيل فجاءتـه أمـه فدعتـه فقـاليف بني إرسائيل رجل يقال له جـريج كـا
 وكـان جـريج يف : اللهـم ال متتـه حتـى تريـه وجـوه املومـسات قـال: فقالت أمـه?أصيل

ً فأتــت راعيــا فأمكنتــه مــن نفــسها فولــدت غالمــا ,صــومعته فتعرضــت لــه امــرأة فــأبى ً
 فتوضـأ وصـىل ثـم أتـى , فـأتوه فكـرسوا صـومعته وأنزلـوه وسـبوه. من جريج:فقالت
 نبني صومعتك : قالوا! إن أيب هلو الراعي: فقال الغالم? من أبوك يا غالم:م فقالالغال

ً وكانـت امـرأة ترضـع ابنـا هلـا مـن بنـي : قال أبو هريـرة. ال إال من طني:من ذهب قال
 اللهم اجعل ابني مثله فرتك ثدهيا وأقبل :إرسائيل فمر هبا رجل راكب ذو شارة فقالت

 : قـال أبـو هريـرة. ثم أقبـل عـىل ثـدهيا يمـصه! جتعلني مثله اللهم ال:عىل الراكب فقال
 اللهم ال جتعل ابنـي : ثم مرت أم الغالم فقالت! يمص إصبعهصكأين انظر إىل النبي 

 : فقـال هلـا? مل ذاك: فقالـت! اللهم اجعلني مثلهـا:مثل هذه فرتك الغالم ثدي أمه فقال
 .)١(}!زنيت ومل تفعل رسقت :الراكب جبار من اجلبابرة وهذه األمة يقولون

                                                 
 ).٢٥٥٠(, ومسلم برقم )٢٤٨٢( رواه البخاري برقم )١(
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 ١٠٣٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فـال يمكـن أن , مل يكن جـريج مـن األنبيـاء وكـذلك هـذان الطفـالن:قلت( :قال
 فإن اخلوارق إنام تكون من النبيني يف مقـام تعجيـز ,تصدر عىل أيدهيم خوارق العادات

  وكالم هذين املولـودين وأخبارمهـا باملغيبـات,ًالبرش إثباتا لنبوهتم كام هو مقرر يف حمله
  ..).مما تأباه فطرة اهللا التي فطر الناس عليها

  !!ً هذا احلديث قد رواه األئمة أيضا:قلت
كـان يف بنـي إرسائيـل  «:قـال × ففي قصص الراونـدي بإسـناده إىل أيب جعفـر

ّ فجاءته أمه وهو يصيل فدعته فلم جييبهـا , جريج وكان يتعبد يف صومعته:عابد يقال له
 أسـأل لـه بنـي : فانرصفت وهي تقول,م جييبها ومل يكلمها ثم أتته ودعته فل,فانرصفت

 فلام كان من الغد جـاءت فـاجرة وقعـدت عنـد صـومعته فأخـذها ,إرسائيل أن خيذلك
 ففشا يف بني إرسائيل أن من كـان يلـوم النـاس عـىل ,الطلق فادعت أن الولد من جريج

 إنام , اسكني: فقال هلا, فأقبلت أمه إليه تلطم وجهها, وأمر امللك بصلبه, فقد زنا,الزنا
 هـاتوا الـصبي : قال? وكيف لنا بذلك: فقال الناس ملا سمعوا بذلك منه,هذا لدعوتك

  .)١(» فالن الراعي لبني فالن: فقال? من أبوك: فقال,فجاؤا به فأخذه
ِحديث مرسف كافر غفر له ُ: 

  أال أحدثك بحـديثني: قال يل الزهري:أخرج مسلم عن معمر قال( :قال الطاعن
 : قـالص أخربين محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النبي : قال الزهري,عجيبني

 إذا أنا مـت فـأحرقوين ثـم :أرسف رجل عىل نفسه فلام حرضه املوت أوىص بنيه فقال{
ً فواهللا لئن قدر عيل ريب ليعذبني عذابا ما عذبـه ,اسحقوين ثم اذروين يف الريح يف البحر

 مـا : أدي مـا أخـذت فـإذا هـو قـائم فقـال لـه:فقال اهللا لـألرضًبه أحد ففعلوا ذلك به 

                                                 
 ).٥١٧ص( قصص األنبياء للجزائري )١(
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 ١٠٣٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(} خمافتك فغفر له بذلك: خشيتك يا رب أو قال: فقال?محلك عىل ما صنعت
  :الرواية من طرق اإلمامية

روى الـــصدوق ( : قـــال)٤/٢٧٦(لنعمـــة اهللا اجلزائـــري » األنـــوار النعامنيـــة «يف
 كان يف بني إرسائيل :قال × لعابدين عيل بن احلسنيبإسناده إىل موالنا اإلمام زين ا

 كيـف جـواري :رجل ينبش القبور فاعتل جار له فخاف املوت فبعث إىل النباش فقـال
 : قــال, قــضيت حاجتــك: قــال. فــإن يل إليــك جاجــة: قــال. أحــسن جــوار: قــال?لــك

امتنع  فـ,ّ أحب أن تأخذ أحبهام إليـك وإذا دفنـت فـال تنبـشني:فأخرج إليه كفنني فقال
 أحـب أن تأخـذه فلـم يـزل بـه حتـى : فقال له الرجـل,النباش من ذلك وأبى أن يأخذه
 هذا قد دفن فام علمه بـأين تركـت : فلام دفن قال النباش,أخذ أحبهام إليه ومات الرجل

 ال تفعل ففـزع :ً فأتى قربه فنبشه فسمع صاحيا يقول ويصيح به,كفنه أو أخذته ألخذنه
 نعـم : قالوا? أي أب كنت لكم: وقال لولده,ترك ما كان عليهالنباش من ذلك فرتكه و

 قل ما شـئت فإنـا سنـصري إليـه إن شـاء : فإن يل إليكم حاجة قالوا: قال,األب كنت لنا
ً فـإذا رصت رمـادا , فأحـب إذا أنـا مـت أن تأخـذوين فتحرقـوين بالنـار: قـال,اهللا تعاىل

ًفدقوين ثم تعمدوا يب رحيا عاصفا فذروا نصفي يف   فلـام : قـالوا,الـرب ونـصفي يف البحـرً
 , امجـع مـا فيـك:ّمات فعل به ولده ما أوصاهم بـه فلـام ذروه قـال اهللا جـل جاللـه للـرب

 مـا محلـك :Q فإذا الرجل قائم بني يدي اهللا تعاىل فقـال لـه , امجع ما فيك:وقال للبحر
قـال  ف, محلني عىل ذلك وعزتك خوفـك: قال?عىل ما أوصيت به ولدك أن يفعلوه بك

  ). فأين سأرىض خصومك وقد أمنت خوفك وغفرت لك:اهللا جل جالله

                                                 
 ).٢٧٥٦( صحيح مسلم برقم )١(
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 ١٠٣٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :ً كان جنباصحديث بأن النبي 
أقيمــت الــصالة وعــدلت { :ومــن ســخافات هــذا الرجــل قولــه( :قــال الطــاعن

َالصفوف قياما فخرج إلينا رسول اهللا  ْ َ   .)١(} فلام قام يف مصاله ذكر أنه جنبصِ
 الذي كان يف مجيـع أوقاتـه صنربأ إىل اهللا منه وممن جييز عىل رسول اهللا ( :ثم قال
 وأنبيـاء اهللا كافـة منزهـون ,ً وكان الوضوء عىل الوضوء عنده نورا عىل نـور,عىل طهور
  ).مونه معصومون عام هو دون مما ال يليق بالصديقني وصاحلي املؤمننيعن مض

 جـواز النـسيان عـىل األنبيـاء يف أمـر العبـادة : يف احلـديث فوائـد منهـاّ: أوال:قلت
  .ألجل الترشيع

 ي وعـيل واحلـسن واحلـسني ص جاء من طرق اإلماميـة أن رسـول اهللا :ًثانيا
  !هلم أن جينبوا يف املسجد

سـألته عـن اجلنـب  «:قال × ب عن حممد بن محران عن أيب عبد اهللاففي التهذي
 : قـال. ولكن يمـر فيـه إال املـسجد احلـرام ومـسجد املدينـة, ال: قال?جيلس يف املسجد

 . ال ينام يف مسجدي أحد وال جينب فيـه أحـد: قالصوروى أصحابنا أن رسول اهللا 
ً إن اهللا أوحى إيل أن اختذ مسجدا طهورا:وقال ً ّحيل ألحد أن جينب فيه إال أنا وعـيل  ال ,ّ

  .)٢(»احلسن واحلسني
  !!ّ صىل بالناس وهو عىل جنابةاًبل ذكروا أن عليا 

 ّصـىل عـيل «:قـال × فعن عبد الرمحن بـن العرزمـي عـن أبيـه عـن أيب عبـد اهللا
 بالناس عىل غري طهـر وكانـت الظهـر ثـم دخـل فخـرج مناديـه أن أمـري املـؤمنني ×
  .)٣(» غري طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائبّصىل بالناس عىل ×

                                                 
 ).٢٧٥( رواه البخاري برقم )١(
 ).٦/١٥( هتذيب األحكام )٢(
 ).١/٤٣٣( االستبصار )٣(
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 ١٠٤٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :× عىل نبي اهللا موسى صحديث تفضيل النبي 
ِومنها يف النهي عن تفضيل النبـي ( :قال الطاعن  عـىل موسـى وحديثـه يف أن صَ

  .)١(}أنا خري من يونس بن متى فقد كذب{ :من قال
ــال ــم ق  وثبــت ذلــك بالنــصوص الــرصحية , أمجعــت األمــة عــىل تفــضيلهقــد( :ث

  ).الصحيحة وقامت عليه الرضورة من دين االسالم
 : احلديث من طرق اإلمامية:قلت
مـا { : يقولصأن النبي  ×  عن أيب عبد اهللا):٤٩٥ص (»قصص األنبياء «يف

  .} أنا خري من يونس بن متى:ينبغي ألحد أن يقول
 : لعل املعنى عىل تقدير صـحة اخلـرب:أقول( :قال اجلزائري يف رشحه هلذا احلديث

 بأن يظـن إين رصت , من حيث املعراج, أنا خري من يونس:أنه ال ينبغي ألحد أن يقول
 الــسامء  فــإن نــسبته تعــاىل إىل,مــن حيــث العــروج إىل الــسامء أقــرب إىل اهللا تعــاىل منــه

 , وإنــام أراين اهللا تعــاىل عجائــب صــنعه يف الــساموات,واألرض والبحــار نــسبة واحــدة
 وإين عبدت اهللا يف السامء ويونس عبـده يف بطـن ,وأرى يونس عجائب خلقه يف البحار

  ). ولكن التفضيل من جهات أخر ال حتىص,احلوت
 :ًحديث لن يدخل أحدا عمله اجلنة إال برمحته اهللا

 وال أنـت يـا رسـول :ًلن يدخل أحدا عملـه اجلنـة قـالوا{ :وحديثه( :نقال الطاع
  .)٢( }ال وال أنا: قال?اهللا

 يف كثـري مـن Qيرضب هبذا احلديث عرض احلـائط ملخالفتـه كتـاب اهللا ( :ثم قال
                                                 

 ).٢٣٧٦(, ومسلم برقم )٣٣٩٦( رواه البخاري برقم )١(
 ).٢٨١٦(, ومسلم برقم )٥٦٧٣( رواه البخاري برقم )٢(
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 ١٠٤١  بهات طال حوهلا اجلدلش

  ).]٢٢:اإلنسان[ & Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î * : وحسبك منها,آياته
 والفـيض , قد أثبت مجـع مـن مفـرسي الـشيعة ومـنهم الطـربيس يف تفـسريه:قلت

 , واملريزا حممد املشهدي يف تفسريه, وعبد عيل احلويزي يف تفسريه,الكاشاين يف تفسريه
µ ¶  * : يف قولـه اهللا تعـاىل:بيانًوعبد اهللا شرب يف تفسريه وغريهم نقال عن جممع ال

» º ¹ ¸¼À ¿ ¾ ½  & ]١٦:األنعام[.  
وحيتمل أن يكون معنى اآلية أنـه ( :قال املجليس يف رشح تفسري هذه اآلية ما نصه

 والذي نفيس بيده ما :صال يرصف العذاب عند أحد إال برمحة اهللا كام روي أن النبي 
 وال أنـا إال أن : وال أنـت يـا رسـول اهللا قـال:ل اجلنـة بعملـه قـالوامن الناس أحد يدخ

  .)١(..)يتغمدين اهللا برمحته منه وفضل
 : كان راعي الغنمصحديث أن النبي 

  .)٢(}ًما بعث اهللا نبيا إال رعى الغنم{ يف أنه :وحديثه( :قال الطاعن
  ).ا يف البعد إىل حد السقوطوهذ( :ثم قال
 : بإسـناده عـن جـابر:ً نقال عن الكايف)٢٨رواية ٦/٢٢٦(»البحار « جاء يف:قلت

 ,إين كنت أنظـر إىل اإلبـل والغـنم وأنـا أرعاهـا{ :ص قال النبي :× قال أبو جعفر
  . احلديث}..وليس من نبي إال وقد رعى الغنم

إين كنـت انظـر إىل اإلبـل والغـنم وأنـا { :ص قال رسـول اهللا :× وقال الباقر
  .)٣(}..ّ وليس من نبي إال وقد رعى الغنم وكنت انظر إليها قبل النبوة,أرعها

                                                 
 ).٧/١١(, بحار األنوار )١/٧٠٦(, نور الثقلني )٢/١١١(, تفسري الصايف )٣/٢٣( جممع البيان )١(
 ).٢٢٦٢( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٥/٢٤(, اللئايل )٤/١٢٨( املحجة البيضاء )٣(
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 ١٠٤٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 وقــد رواهــا أهــل ,افلــم كــل هــذا اهلجــوم والطعــن يف أحاديــث أيب هريــرة 
  !?البيت

 : بالقدوم بعد الثامنني×حديث ختن نبي إبراهيم 
قد اختتن بالقـدوم بعـد ثامنـني  × أن إبراهيم{ يف :ومثله حديثه( :قال الطاعن
  .)١(}سنة من عمره

  : اجلواب من وجهني:قلت
 بعد ثامنـني ممـا يوجـب عليهـا مثـل ×ليس اختنان إبراهيم ( : قال امللهبً:أوال

 وإنام اختـتن وقـت أوحـى اهللا إليـه , إذ عامة من يموت من الناس ال يبلغ الثامنني,فعله
  .)٢( )بذلك وأمره به

  . وهذا احلديث رواه أئمة أهل البيت:اينوالث
 ×  بإسناد عن الكاظم):١١٣ص (لنعمة اهللا اجلزائري » قصص األنبياء« ففي

حيـث  × أول مـن قاتـل يف سـبيل اهللا إبـراهيم اخلليـل{ :ص قال رسـول اهللا :قال
 وأول مـن اختـتن ,واسـتنقذه مـن أيـدهم × فنفر إبـراهيم × ًأرست الروم لوطا

  .}م عىل رأس ثامنني سنةإبراهيم بالقدو
ْحديث عمر آدم  ُ×: 

من ظهره كل نسمة إذ خلق اهللا آدم فمسح ظهره فسقط { :وحديثه( :قال الطاعن
 أي −ًهو خالقها اىل يوم القيامة أمثال الذر ثم جعل بني عيني كل إنـسان مـنهم وبيـصا 

 ذريتـك فـرأى : قـال? من هؤالء يـا رب: من نور ثم عرضهم عىل آدم فقال آدم−ًبريقا 
                                                 

 ).٢٣٧٠(, ومسلم برقم )٣٣٥٦( رواه البخاري برقم )١(
 ).١١/٩٢( فتح الباري )٢(
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 ١٠٤٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 قـال , هذا ابنـك داود: قال? من هذا! يا رب:ًآدم رجال أعجبه وبيص ما يب عينيه فقال
 يا رب زده من عمري أربعني سنة : قال, ستني سنة: قال?جعلت له من العمر كم :آدم

 فلام انقـىض عمـر . إذن يكتب وخيتم فال يبدل:Q فقال اهللا ,حتى يكون عمره مائة سنة
 قـال لـه ? أو مل يبق من عمري أربعون سنة:آدم جاءه ملك املوت لقبض روحه قال آدم

  ). احلديث!)١(} فجحد فجحدت ذريته:ل قا? أومل جتعلها البنك داود:ملك املوت
 . هذا احلديث قد رواه أئمة أهل البيت:قلت

 ×  عـن أيب جعفـر, عن أيب محزة الـثاميل−ففي تفسري العيايش يف حديث طويل 
ــارك وتعــاىل «:قــال ــه وهــم ذر قــال:إن اهللا تب  : فمــسح عــىل ظهــر آدم ثــم رصخ بذريت

 يـا آدم هـؤالء ذريتـك أخـرجتهم :تمعوا فقالفخرجوا كام خيرج النحل من كورها فاج
 ثم عـرض اهللا عـىل :×  قال أبو جعفر−إىل أن قال −من ظهرك آلخذ عليهم امليثاق 
فـإذا عمـره أربعـون  ×  فمر آدم باسم داود النبـي: قال.آدم أسامء األنبياء وأعامرهم

من عمري  يا رب إن أنا زدت داود !? يا رب ما أقل عمر داود وأكثر عمري:سنة فقال
 ثبـت اهللا لـداود : قـال,ثالثني سنة فانفذ ذلك له وأثبتها له عندك وأطرحها من عمـري

ًمن عمره ثالثني سنة ومل يكن له عند اهللا مثبتا وحما من عمر آدم ثالثني سـنة وكانـت لـه 
 » ¬ ª¥ ¦ § ¨ © * : فذلك قـوىل:× ًعند اهللا مثبتا فقال أبوجعفر

ً يمحو اهللا ما كان عنده مثبتـا آلدم وأثبتـه لـداود مـا مل : قال]٣٩:الرعد[ & ® ¯
 فقـال لـه , فلام دنا عمر آدم هبط عليه ملـك املـوت ليقـبض روحـه:ًيكن عنده مثبتا قال

 أمل جتعلهـا : وقـال لـه ملـك املـوت, يا ملك املوت قد بقى من عمري ثالثـون سـنة:آدم
 عـرض اهللا عليـك أسـامء األنبيـاء مـن البنك داود النبـي واطرحتهـا مـن عمـرك حيـث

                                                 
 ).٣٣٦٨( رواه الرتمذي برقم )١(
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 ١٠٤٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 يـا ملـك : فقـال آدم?ذريتك وعـرض عليـك أعامرهـم وأنـت يومئـذ بـوادي الروحـاء
 يـا آدم ال جتهـل أمل تـسأل اهللا أن أثبتهـا لـداود : فقال له ملك املوت,املوت ما أذكر هذا

ل  فقـا: قـال?ويمحوها من عمرك فأثبتها لداود يف الزبور وحماها من عمرك من الـذكر
ً وكـان آدم صـادقا مل يـذكر :×  قال أبو جعفـر. فاحذر الكتاب حتى أعلم ذلك:آدم

 فمن ذلك اليوم أمر اهللا العبـاد أن يكتبـوا :×  قال أبو جعفر.ومل جيهل جود األلفاظ
  .)١(»بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إىل أجل مسمى لنسيان آدم وجحود ما جعل عىل نفسه

ــار يف ذلــك يف :أقــول( ):١٤/١٠(»البحــار «قــال املجلــيس يف  قــد مــضت األخب
 , ويف بعضها أنه زاد يف عمـر داود عليـه سـتني سـنة متـام املائـة×أبواب قصص آدم 

  ). واهللا أعلم,وهو أوفق بسائر األخبار
 :حديث احتجاج آدم وموسى

عـىل ( : ثم قال).» عن آدم وموسى مثلهام يتحاجان «:ومثله حديثه( :قال الطاعن
 وقدى ظهر فيها آدم عىل موسى فحجه إىل كثـري ممـا ال ,هنام كانا من القدريةكيفية تدل أ
  ). وجيب تنزهيهم عنه,يليق باألنبياء

وإليك أهيا القارئ متام هـذا احلـديث الـذي أخرجـه البخـاري عـن محيـد بـن عبـد 
احـتج آدم وموسـى فقـال لـه { :ص قـال رسـول اهللا : قـالاالرمحن أن أبا هريرة 

 أنـت موسـى الـذي :الذي أخرجتك خطيئتك من اجلنـة فقـال لـه آدم أنت آدم :موسى
اصطفاك اهللا برساالته وبكالمه ثم تلومني عىل أمر قدر عيل قبل أن أخلق فقال رسـول 

 .)٢(} فحج آدم موسى مرتني:اهللا

                                                 
 ).٢/٣٠١( تفسري الربهان )١(
 ).٢٦٥٢(, ومسلم برقم )٣٤٠٩( رواه البخاري برقم )٢(
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 ١٠٤٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .ي روى هذا احلديث أئمة أهل البيت :قلت
 × ففي تفسري القمي بإسناده عن ابن عمري عـن ابـن مـسكان عـن أيب عبـد اهللا

 : فقال لـه موسـى,فجمع × ني آدمسأل ربه أن جيمع بينه وب × أن موسى «:قال
 وأمـرك أن ال , وأسجد لـك مالئكتـه, ونفخ فيك من روحه,يا أبت أمل خيلقك اهللا بيده

 يا موسى بكـم وجـدت خطيئتـي قبـل خلقـي يف : قال? فلم عصيته?تأكل من الشجرة
 فحـج آدم :×  قـال اإلمـام الـصادق, فهـو ذلـك: قـال, بثالثـني سـنة: قـال?التوراة
  .)١(»× موسى

وجدان اخلطيئـة قبـل اخللـق إمـا يف عـامل ( :وقال املجليس يف بيان احلديث ما لفظه
 أو أنه وجد يف التـوراة ,اطلع عىل ذلك يف اللوح × األرواح بأن يكون روح موسى

 ويدل عىل األخـري مـا سـيأيت يف ,كان قبل خلقه بثالثني سنة × أن تقدير خطيئة آدم
ليـه يف احلجـة وهـذا يرجـع اىل القـضاء  أي غلـب ع)ّفحـج(:×  وقوله,خرب مسعدة

  .)٢()والقدر
 يف تعليقه عىل هذه الرواية ما )٢٩−٢٨ص (وقال عبد الصاحب يف كتابه األنبياء 

من أن اخلطيئة كائنة مقدرة من قبـل  × والذي يفهم من جواب موسى آلدم( :نصه
سألة التـي  خلق األرواح قبل وجوده بألفي عام وهي امل: قلت,خلق آدم ومن عامل الذر

هي معركـة اآلراء وقـد هلـك فيهـا نـاس كثـري لـسوء فهمهـم وتـأملهم وعـدم تعقلهـم 
 ). وهي مسألة قضاء اهللا وقدره ملخلوقه قبل وجوده,احلقيقة فيها

 

                                                 
 ).١/٤٤( تفسري القمي )١(
 ).١١/١٦٣( بحار األنوار )٢(
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 ١٠٤٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 :حديث ميش العالء احلرضمي عىل البحر مع جنوده
− وحـسبك منهـا ,وما أكثر حديثه يف خـوارق النـواميس الطبيعيـة( :قال الطاعن

ًفا إىل ما سمعته آنفامضا   ). حديثان نجعلها خامتة هذا الفصل−ً
 مـع العـالء بـن احلـرضمي ملـا بعـث يف أربعـة − فيام زعم− حديثه إذ كان :أحدمها

آالف إىل البحرين فانطلقوا حتى أتوا عىل خليج من البحر مـا خاضـه قـبلهم أحـد وال 
  !).خيوضه بعدهم أحد
رسه فسار عـىل وجـه املـاء وسـار اجلـيش وراءه  أخذ العالء بعنان ف:قال أبو هريرة

  ). احلديث?? فواهللا ما ابتل لنا قدم وال خف وال حافر:قال
  ).ّ وال حيتج به عند املحدثني,وهذا احلديث موضوع باتفاق أهل العلم( :قال

ــذكور :قلــت ــه امل ــة ١/٤٣٠( ذكــر هاشــم البحــراين يف كتاب ــاب ):٢٩٠ رواي  الب
 ونظـر × ذي عـرب املـاء عـىل مرطـة باسـم أمـري املـؤمننياليهـودي الـ السبعون ومائة

  !!إىل املاء فجمد ×
  إن أمـري املـؤمنني:قـال × روى صـاحب عيـون أخبـار الرضـا( : قـال:الربيس

ٍمر يف طريق فسايره خيربي فمر بواد قد سال × ّ  وعرب عـىل , فركب اخليربي مربطة,ُّّ
 فقـال , ما عرفت جلزت كام جزت يا هذا لو عرفت:×  ثم نادى أمري املؤمنني!!املاء

ّ ومـر عليـه فلـام رأى !! ثـم أومـأ بيـده إىل املـاء فجمـد, مكانـك:× له أمـري املـؤمنني
ً يا فتـى مـا قلـت حتـى حولـت املـاء حجـرا:اخليربي ذلك أكب عىل قدميه وقال له ّ?!! 

 أنـا : فقـال اخليـربي!!? فام قلت أنت حتى عربت عىل املاء:× فقال له أمري املؤمنني
  ...).عوت اهللا باسم العظيمد

  !!» يف اهلواء− أي اإلمام − × ارتفاعه «:)٣٥٦ رواية ٢/١١(ويف 
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 ١٠٤٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ـــا( : قـــال:الـــربيس ّمـــر إىل حـــصن ذات  × ًروى صـــاحب املنتخـــب أن علي
 ثـم , وتـرك الـرتس حتـت قدميـه والـسيف حتـت ركبتـه, فدعا بسيفه ودرقته,السالسل

  ...).السالسل رضبة ثم نزل عىل احلائط ورضب !ارتفع يف اهلواء
  !!»ّالطري الذي أخذ خفه × اتباعه «)٣٥٧ رواية ١٢−١١ص (ويف 

ٍخفـه بليـل ليتوضـأ × نـزع عـيل( :قـال ×  عن أيب عبـد اهللا,فعن أيب مجيلة ّ, 
ّفبعث اهللا طائرا فأخذ أحد اخلفني فجعل عيل  حتى أضاء !!يتبع الطري وهو يطري × ً

  ).ّله الصبح ثم ألقى اخلف
  .»ّفطار به إىل مكة × ًصنع فيال من طني فركبه «:)١٤٢٢ رواية ٥/١٠(ويف 
 قـال يل : حدثنا مرة بن قبيصة بن عبد احلميد قال: حدثنا شاذان بن عمر قال:قال

ًوقد صنع فيال من طني فركبه وطـار  × رأيت موالي الباقر( :جابر بن يزيد اجلعفي
 ك منـه حتـى رأيـت البـاقر فلـم أصـدق ذلـ,يف اهلواء حتى ذهب إىل مكـة ورجـع عليـه

 فـصنع فركـب ومحلنـي معـه إىل مكـة ? أخربين جابر عنـك بكـذا وكـذا:فقلت له ×
  ).ّوردين

ٍإخــراج الفارســني مــن حافــة بحــر مــن حتــت  «:)١٩١٦ روايــة ٦/١٥٨(ويف ّ
 .»األرض

 ,وعنده رجل من أهـل خراسـان ×  كنت عند أيب عبد اهللا: قال,فعن أيب بصري
 ,يقول ×  فسمعت أبا عبد اهللا, ثم رجعا إىل يشء فهمته,همهّوهو يكلمه بكالم مل أف
 عـىل حافتـه فارسـان , فإذا بحر حتت األرض,رجله األرض × وركض أبو عبد اهللا

هـؤالء مـن أنـصار  ×  فقـال أبـو عبـد اهللا.قد وضعا أذقاهنا عـىل قـرابيس رسوجهـا
  .القائم
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 ١٠٤٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .»خرب انفالق البحر «)١٩١٧ رواية ١٦٠−١٥٩ص (
 ?مـا بلـغ مـن علمكـم «:فقال له ×  جاء إىل أيب عبد اهللا: قال,ّالرقيفعن داود 

 ثم انطلـق حتـى أتـى شـاطئ , فأخذ بيد الرجل− إىل أن قال− ما بلغ من سؤالكم :قال
ّ أهيا العبد املطيع لربه أظهر ما فيك فانفلق البحرعن آخر ما فيه وظهر ماء : فقال,البحر

ًأشد بياضا من اللبن  ثـم رفـع :قـال... وأطيـب رائحـة مـن املـسك,ل وأحىل من العس,ّ
ّرأسه فرأى يف اهلواء خيال مرسجة ملجمة وهلا أجنحة  مـا هـذه , يا أبـا عبـد اهللا: فقلت,ً

  .»!! هذه خيل القائم: فقال?اخليل
  .» ونزوله باحلربة,إىل السامء × صعوده «):١٩٤٥ رواية ٢٠١ص(و

صـعد إىل الـسامء  × ررأيـت موسـى بـن جعفـ «: قـال,فعن إبراهيم بن األسود
  .»...ونزل ومعه حربة من نور

 .»يف اهلواء وغيبوبته يف السامء × ّعلوه «)٨٥١ رواية ٣/٢٣٢(ويف 
رأيت احلسن بن عيل وقد عال يف اهلـواء وغـاب يف الـسامء فأقـام  «:وعن جابر قال

  .»...ًهبا ثالثا ثم نزل بعد الثالث وعليه السكينة والوقار
ّأعطــي مــا أعطــي النبيــون مــن إحيــاء  × أنــه «:)١٠٢٩ روايــة ٥/٥١٣(ويف  ُ ُ

  !!!»املوتى وإبراء األكمة واألبرص وامليش عىل املاء
 » ّارتفع اإلمام إىل السامء حتى سد األفق «

ّ حدث نفـسه أن − قال الراوي−( ):٣٦١ص(»حياة اإلمام العسكري «ويف كتاب
  !!).ّو السامء حتى سد األفق فإذا اإلمام ارتفع نح,ًيرى برهانا من اإلمام العسكري

 :حديث النهي عن امليش باخلف الواحد
ً أنه روى حديثا يف النهـي عـن املـيش بـاملخف الواحـد فبلـغ :ومنها( :قال الطاعن
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 ١٠٤٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

  ).ّ ألخالفن أبا هريرة:عائشة ذلك فمشت بخف واحد وقالت
 قتيبـة ّ ورد ابـن,ً فإن هذا احلديث أيضا احتج به النظام ليطعن يف أيب هريـرة:قلت

 أهنـا دخلـت :ل وقد ذكر أبو القاسم البلخي هذا احلديث عن عائـشة .عليه افرتاءه
 ال : إنـه يقـول..ّ ألحنـثن أبـا هريـرة:يف خفها حسكة فمـشت يف خـف واحـدة وقالـت

  .)١(يميش يف نعل واحدة وال خف واحدة
  .ي فقد روى هذا احلديث أئمة أهل البيت .ثم إن أبا هريرة مل ينفرد باحلديث

 ): ومتفرقاهتـاص بـاب جوامـع منـاهي النبـي ٣٢٩ − ٧٦/٣٢٨(»البحار «ففي
هنـى « × بإسناده عن الصادق جعفر بن حممد عن أبيـه عـن آبائـه عـن أمـري املـؤمنني

 وهنـى أن يمـيش الرجـل يف فـرد − إىل أن قـال − عن األكل عن اجلنابـة صرسول اهللا 
  .»ّنعل أو يتنعل وهو قائم

 ×  عن أيب بـصري عـن البـاقر)ارة باب آداب اخلالء كتاب الطه٨٠/١٩١(ويف
 وال متش يف نعل واحدة فـإن الـشيطان أرسع مـا يكـون ....ال ترشب وأنت قائم «:قال

  .»...إىل اإلنسان إىل بعض هذه األحوال
 :ّحديث إنام الطرية يف املرأة والدابة

 حيـدث عـن  إن أبـا هريـرة:ومنها أن رجلني دخال عىل عائشة فقاال( :قال الطاعن
ــالصرســول اهللا  ــه ق ــم { : أن ــشة شــغفا ث ــة فطــارت عائ ــرأة والداب ــام الطــرية يف امل ًإن

 }?صكذب والذي أنزل القرآن عىل أيب القاسم من حدث هبذا عـن رسـول اهللا :قال
  ).احلديث

 ,تـذاكروا الـشؤم عنـده «:قـال ×  عن خالد بـن نجـيح عـن أيب عبـد اهللا:قلت
                                                 

 ).٥٩ وص٥٧ص( قبول األخبار )١(
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 ١٠٥٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فأمـا شـؤم املـرأة فكثـرة مهرهـا وعقـوق , يف املرأة والدابة الـدار: الشؤم يف ثالثة:فقال
رياهنا  وأما الدار فضيق ساحتها ورش ج, أما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها,زوجها

  .)١(»وكثرة عيوهبا
 :حديث إذا استيقظ أحد من النوم فليغسل يده

متى استيقظ أحدكم مـن { : أنه قالص أنه روى عن النبي :ومنها( :قال الطاعن
 )٢(}?نومه فليغسل يده قبل أن يضعها يف اإلنـاء فـإن أحـدكم ال يـدري أيـن باتـت يـده

  ). كيف نصنع باملهراس:فأنكرت عائشة عليه فلم تأخذ به وقالت
  فقــد أخــرج فخــرك املجلــيس يف, وهــذا احلــديث رواه أئمــة آل البيــت:قلــت

» سـنن الوضـوء وآدابـه «ً فقد عقـد يف كتـاب الطهـارة بابـا سـامه):٨٠/٣٣٣(»بحاره«
  !! الذي أنكرته يا مفرتيا فيه هذا احلديث عن أيب هريرة أثبت

  !ي بل رواه ووافقه أئمة أهل البيت ,ًوأيضا مل ينفرد أبو هريرة هبذا احلديث
  ): كتاب الطهارة باب سنن الوضوء وآدابه−٨٠/٣٣٣(»البحار «ويف

مل سألته عن رجل يستيقظ من نومه و «:عن أيب بصري عن عبد الكريم بن عتبة قال
  .» ألنه ال يدري أين باتت يده فيغسلها, ال:يبل يدخل يده يف اإلناء قبل أن يغسلها قال

 :حديث من صاحب الكلب انتقص أجره كل يوم قرياط
ً ومثله مـا يف صـحيح مـسلم أيـضا عـن أيب هريـرة مرفوعـا:ومنها( :قال الطاعن ً: 

 ,)٣(} كـل يـوم قـرياطًمن اختذ كلبا إال كلب ماشية أو صيد أو زرع انـتقص مـن أجـره«

                                                 
 ).٧٣/١٤٩(, بحار األنوار )٥/٥٦٨( الكايف )١(
 ).٢٧٨(, ومسلم برقم )١٦٢( رواه البخاري برقم )٢(
 ).١٥٧٥( صحيح مسلم برقم )٣(
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 ١٠٥١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 − يـرحم اهللا أبـا هريـرة كـان صـاحب زرع :فذكر البن عمر قول أيب هريرة هـذا فقـال
ً وقد اهتمـه هبـذا أيـضا سـامل بـن عبـد اهللا بـن −ًيتهمه بزيادة كلب الزرع إيثارا ملصلحته 

  ).ًعمر يف حديث أخرجه مسلم أيضا
ن زرارة عـن أيب  فعـ): بـاب الكـالب−٦/٥٥٢(» روى الكلينـي يف الكـايف:قلت
ًما مـن أحـد يتخـذ كلبـا إال نقـص يف كـل يـوم مـن عمـل صـاحبه  «:قال × عبد اهللا
  .»قرياط

ًمن اقتنى كلبا إال ضـاربا «: قال):١٤٤ −١٤٣/ ١(»عوايل الآليل «ويف  أو كلـب ,ً
  .»زرع نقص من أجره كل يوم قرياطان

 :حديث من اتبع جنازة فله من األجر قرياط
بأن من اتبـع جنـازة فلـه قـرياط  «: أن ابن عمر سمعه حيدث:اومنه( :قال الطاعن

 أكثر علينا أبـو هريـرة ومل يـصدقه حتـى بعـث إىل عائـشة يـسأهلا عـن :فقال» من األجر
  ).ّذلك فروت له فصدق حينئذ واحلديث يف هذا ثابت

 ×  سـمعت أبـا جعفـر: عن أيب بـصري قـال):٣/١٧٣(» يف فروع الكايف:قلت
 فـإذا ,ّنازة حتى يصىل عليها ثم رجع كان لـه قـرياط مـن األجـرمن مشى مع ج «:يقول

  .» والقرياط مثل جبل أحد,مشى معها حتى تدفن كان له قرياطان
مــن تبــع  «:×  قــال أمــري املــؤمنني: عــن األصــبغ بــن نباتــة قــال)٣/١٧٣(ويف 

 , وقـرياط للـصالة عليهـا, قـرياط باتباعـه:جنازة كتب اهللا من األجـر لـه أربـع قـراريط
  .» وقرياط للتعزية,قريط باالنتظار حتى يفرغ من دفنهاو

 :حديث من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه
 :وكذلك فعل عامر بن رشيح بـن هـاين إذ سـمع أبـا هريـرة حيـدث( :قال الطاعن
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 ١٠٥٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 فلم يـصدق )١(}بأن من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه{
أبا هريرة بذلك حتى سأل عائشة فروته له وفهمته املـراد منـه واحلـديث يف ذلـك ثابـت 

  ).ًأيضا
ّولو أردنا استقصاء املـوارد التـي رد فيهـا الـسلف :(قال صاحبنا يف تعليقه ما نصه
 وهـذا القـدر كـاف ملـا أردنـاه ,ليـه لطـال بنـا الكـالمحديث أيب هريرة وأنكـروا فيهـا ع

  ).واحلمد هللا
ّ كلهـا باطلـة ال ا هذه االهتامات الصادرة من هذا الطـاعن أليب هريـرة :قلت

ّ ألن الروايـات التـي أرسدناهـا كلهـا موافقـة ,أساس هلا من الصحة من أوهلا إىل آخرها
سـتدلوا هبـا وأثبتوهـا يف  وكـام أن علامءكـم استـشهدوا وا,يلروايات أهـل البيـت 

  .مصادرهم
كام ادعيـت يف » الكايف « وقد ورد هذا احلديث يف أصح وأحسن كتاب وهو:أقول

 الكتـب − أي من األصول األربعامئـة −وأحسن ما مجع منها ( ):٣٩٠ص(مراجعاتك 
األربعــة التــي هــي مرجــع اإلماميــة يف أصــوهلم وفــروعهم مــن الــصدر األول إىل هــذا 

 وهـي متـواترة ومـضامينها مقطـوع بـصحتها والكـايف أقـدمها ....لكايف ا:الزمان وهي
 ..).وأعظمها وأحسنها وأتقنها

 :قــال ×  عــن أيب عبــد اهللا, عــن بعــض أصــحابنا,فعــن عبــد الــصمد بــن بــشري
 أصلحك اهللا من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن أبغض لقـاء اهللا أبغـض اهللا :قلت«

 ليس ذلك حيث تذهب إنام ذلك : فقال, إنا لنكره املوت فواهللا: قلت. نعم: قال?لقاءه
عند املعاينة إذا رأى ما حيب فليس يشء أحب إليه من أن يتقدم واهللا تعـاىل حيـب لقـاءه 

                                                 
 ).٢٦٨٣(, ومسلم برقم )٦٥٠٧( رواه البخاري برقم )١(
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 ١٠٥٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

وهو حيب لقاء اهللا حينئذ وإذا رأى ما يكره فلـيس شـيئ أبغـض إليـه مـن لقـاء اهللا واهللا 
  .)١(»يبغض لقاءه

 مـن Qهذا ما ورد من قوله ( :ذا احلديث ه/وكذلك روي عن اإلمام السجاد 
 ألن هـذا كـام جـاء يف , ومـن كـره لقـاء اهللا كـره اهللا لقائـه,أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقائه
  ..).الروايات إنام هو حال املوت

  .وما بعد احلق إال الضالل
 : يتنازل يف أحكام اهللا حسبام يريد!:وقال آخر يف كتاب له حتت عنوان النبي

 إذ جـاءه رجـل صبيـنام نحـن جلـوس عنـد النبـي { :ن أيب هريـرة قـالع( : قال
 فقـال , وقعـت عـىل امـرأيت وأنـا صـائم: قـال? ما لك: قال. يا رسول اهللا هلكت:فقال
 ? فهـل تـستطيع أن تـصوم شـهرين متتـابعني: قال. ال: قال?هل جتد رقبة تعتقها:ص
 فبينـا ,ص فمكث النبـي :ل قا. ال: قال?ً فهل جتد إطعام ستني مسكينا: فقال. ال:قال

 : فقـال? أيـن الـسائل: بعرق فيها متر والعرق املكتل قـالصنحن عىل ذلك أيت النبي 
 فـواهللا مـا بـني , أعىل أفقر منـي يـا رسـول اهللا: فقال الرجل, خذها فتصدق به: قال.أنا

 فضحك النبي حتـى بـدت أنيابـه . أهل بيت أفقر من أهل بيتي−يريد احلرتني−البتيها 
  .} أطعمه أهلك:الثم ق

انظر كيـف تـصبح أحكـام اهللا وحـدود اهللا التـي رسـمها لعبـاده مـن ( :ًفعلق قائال
حترير رقبة عىل املورسين والذين ال يقدرون عىل حترير رقبة فام عليهم إال إطعـام سـتني 

ّمسكينا وإذا تعذر وكان فقريا فام عليه إال بالصوم وهو كفارة الفقراء الـذين ال  ً جيـدون ً
 ولكـن هـذه الروايـة تتعـدى حـدود اهللا التـي ,ًأمواال كافية لتحرير أو إلطعام املـساكني

                                                 
 ).٣/١٣٤( فروع الكايف )١(
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 ١٠٥٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

رسمها لعباده ويكفي أن يقول هذا اجلاين كلمة يضحك هلا الرسـول حتـى تبـدو أنيابـه 
 وهل هنـاك أكـرب مـن هـذه ,فيتساهل يف حكم اهللا ويبيح له أن يأخذ الصدقة ألهل بيته

ً فيــصبح اجلــاين جمــازا عــىل ذنبــه الــذي تعمــده بــدال مــن صله الفريــة عــىل اهللا ورســو ً
ً وهل هناك تشجيعا أكرب من هـذا ألهـل املعـايص والفـسقة الـذين سيتـشبثون ,العقوبة

 وبمثـل هـذه الروايـات أصـبح ديـن اهللا ,بمثل هذه الروايـات املكذوبـة ويرقـصون هلـا
ة ويتغنـى باسـم الـزاين يف  وأصبح الزاين يفتخر بارتكابه الفاحش,ًوأحكامه لعبا وهزؤا

  ).األعراس واملحافل كام أصبح املفطر يف شهر الصيام يتحدى الصائمني
  . هذا احلديث يرويه أئمة آل البيت رمحهم اهللا:قلت
كتــاب الــصوم بــاب مــا يوجــب الكفــارة − ١٣ روايــة ٩٦/٢٨٢(»البحــار «ففــي

 يف شـهر ص أتـى رجـل إىل رسـول اهللا «:أنه قـال ×  روينا عن عيل):−وأحكامها 
 بارشت أهـيل فغلبتنـي : قال? وما ذاك: قال, يا رسول اهللا إين قد هلكت:رمضان فقال

 : قـال.ً وما ملكت مملوكـا قـط, ال واهللا: قال?ً هل جتد عتقا: قال.شهويت حتى وصلت
 .ً فـانطلق فـاطعم سـتني مـسكينا: قـال.ّ واهللا ما أطيـق عـيل الـصوم: قال.فصم شهرين

 :ً بخمـسة عـرش صـاعا وقـالص فـأمر لـه رسـول اهللا : قـال. عليـه واهللا ما أقوى:قال
ّاذهب فأطعم ستني مسكينا لكل مسكني مد  يا رسول اهللا والـذي بعثـك مـا بـني : قال,ً

  .» فانطلق فكله أنت وأهلك: قال,ّالبتيها من بيت أحوج منا
 ×  عــن عبــد املـؤمن األنــصاري عــن أيب جعفــر):٢روايـة ٩٦/٢٧٩ص(ويف 

 أتيـت : قـال? وما أهلكك: فقال, هلكت هلكت: فقالص أتى النبي ًإن رجال «:قال
 : قـال. ال أجد: فقال, أعتق رقبة:صامرأيت يف شهر رمضان وأنا صائم فقال له النبي 

 . ال أجـد:ً تصدق عىل ستني مـسكينا قـال: فقال. ال أطيق:فصم شهرين متتابعني فقال
 :ص فقـال النبـي ,ًاعا مـن متـر بعرق أو مكتل فيه مخسة عرش صص فأتى النبي :قال
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 ١٠٥٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 والذي بعثك باحلق بينا ما بني البتيها أهل بيـت أحـوج إليـه : فقال,خذها وتصدق هبا
  .»ّ خذه وكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك: فقال,منا

أنـه سـئل عـن  × عن مجيل بن دراج عـن أيب عبـد اهللا):٩ رواية ٢٨١ص(ويف 
ًرجل أفطـر يومـا مـن شـهر رمـضان متعمـدا فقـال  : فقـالصًإن رجـال أتـى النبـي  «:ً

 : فقـال? ومـا لـك: النار يا رسول اهللا فقـال: فقال? ومالك: فقال!هلكت يا رسول اهللا
 فوالـذي عظـم : تـصدق واسـتغفر اهللا فقـال الرجـل:إين وقعت بـأهيل يف رمـضان قـال

  ....حقك
ً مـا تركـت يف البيـت شـيئا قلـيال و− فوالـذي بعثـك بـاحلق :وقال ابن أيب عمري ال ً

  :ًكثريا
ً فدخل رجل من الناس بمكتل متر فيـه عـرشون صـاعا يكـون عـرشة أصـوع :قال

 عىل ! يا رسول اهللا: خذ هذا التمر فتصدق فقال:صبصاعنا هذا هنا فقال رسول اهللا 
 خذه وأطعمه عيالك :من أتصدق به وقد أخربتك أنه ليس يف بيتي قليل وال كثري فقال

  .»واستغفر اهللا
 :سني صالة إىل مخس صلواتحديث ختفيف مخ

وأخرج البخاري يف صحيحه قـصة عجيبـة وغريبـة حتكـي معـراج ( :قال صاحبنا
ّثم فرضت عيل مخـسون صـالة { :ص وفيها يقول الرسول , ولقاءه مع ربهصالنبي 

 : قال.ّ فرضت عيل مخسون صالة: قلت? ما صنعت: فقال,فأقبلت حتى جئت موسى
 فارجع إىل ,إرسائيل أشد املعاجلة وإن أمتك ال تطيقأنا أعلم بالناس منك عاجلت بني 

 ثــم ثالثـني ثـم مثلـه فجعــل , ثـم مثلـه, فرجعـت فـسألته فجعلهــا أربعـني.ربـك فـسله
 فأتيـت موسـى ,ً مثله فجعلها مخسا: فأتيت موسى فقال,ً ثم مثله فجعل عرشا,عرشين
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 ١٠٥٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 قــد  فــسلمت فنــودي إين: قلــت,ً جعلهــا مخــسا فقــال مثلــه: قلــت? مــا صــنعت:فقــال
  .)١(}ًأمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي احلسنة عرشا

 وبعد مراجعة حممد ربه عديد املرات وبعد ,ًويف رواية أخرى نقلها البخاري أيضا
 طلب موسى من حممـد أن يراجـع ربـه للتخفيـف ألن أمتـه ال ,فرض اخلمس صلوات

  .ت من ريب قد استحيي:ً ولكن حممدا أجابه,تطيق حتى اخلمس صلوات
 ومـع ذلـك ,نعم اقرأ واعجب من هذه العقائد التي يقول هبا علامء السنة واجلامعة

  .فهم يشنعون عىل الشيعة أتباع أئمة أهل البيت يف القول بالبداء
 وأمتـه مخـسني صوهم يف هذه القصة يعتقدون بأن اهللا سبحانه فرض عىل حممد 

 ثم بدا لـه بعـد مراجعـة ثانيـة ,علها أربعني ثم بدا له بعد مراجعة حممد إياه أن جي,صالة
 ثم بدا له بعد مراجعة ثالثة أن جعلها عرشين ثم بدا له بعـد مراجعـة ,أن جعلها ثالثني

  .ً ثم بدا له بعد مراجعة خامسة أن جعلها مخسا,ًرابعة أن جعلها عرشا
  .ً أو ألسقطها متاما,ومن يدري لوال استحياء حممد من ربه جلعلها واحدة

 ولـست أشـنع علـيهم مـن أجـل !ستغفر اهللا العيل العظيم من هذا القـول الـشنيعا
  ..).القول بالبداء

 مـساومة −ولكن تشنيعي أنا هلذه القصة بالـذات وهـي ( :ًويواصل صاحبنا قائال
 ومـن انتقـاص Q ملا فيها من نـسبة اجلهـل إىل اهللا − ربه يف فرض الصلوات صحممد 

 إذ تقـول الروايـة بـأن ص وهو نبينا حممد ,يخ البرشيةلشخصية أعظم إنسان عرفه تار
 وجتعل هـذه الروايـة الفـضل واملزيـة ملوسـى . أنا أعلم بالناس منك:موسى قال ملحمد

  .الذي لواله ملا خفف اهللا عن أمة حممد
                                                 

 ).٣٢٠٧( صحيح البخاري برقم )١(
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 ١٠٥٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

ولست أدري كيف يعلم موسى بـأن أمـة حممـد ال تطيـق حتـى مخـس صـلوات يف 
  !?اده بام ال يطيقون فيفرض عليهم مخسني صالةحني أن اهللا ال يعلم ذلك ويكلف عب

ّوهل تتصور معي أخي القارئ كيـف تكـون مخـسني صـالة يف اليـوم الواحـد فـال 
 فيـصبح اإلنـسان , وال دراسة وال طلب الرزق وال سعي وال مسئولية,شغل وال عمل

م  وما عليك إال بعملية حسابية بسيطة لتعـرف عـد,كاملالئكة مكلف بالصالة والعبادة
 وهــو الوقــت املعقــول ألداء فريــضة − فــإذا رضبــت عــرش دقــائق ,صــحة هــذه الروايــة

 , يف اخلمسني فسيكون الوقت املفروض بمقدار عرش ساعات−واحدة للصالة اجلامعة
 أو أنك ترفض هذا الدين الذي يكلف أتباعه فوق ما يتحملـون ,وما عليك إال بالصرب

تاب من هيـود ونـصارى عـذرهم مقبـول  ولعل أهل الك,ويفرض عليهم ما ال يطيقون
يف التمرد عىل موسى وعيسى ولكن أي عذر يبقى هلم يف اتباع حممد الذي وضع عنهم 

 فـإذا كـان أهـل الـسنة واجلامعـة يـشنعون عـىل ,أرصهم واألغـالل التـي كانـت علـيهم
 وأن اهللا ســبحانه يبــدو لــه فيغــري ويبــدل كيــف يــشاء فلــامذا ال ,الــشيعة قــوهلم بالبــداء

ّعون عىل أنفسهم يف قوهلم بأن اهللا سبحانه يبدو له فيغري ويبدل احلكم مخس مـرات يشن
  ..).يف فريضة واحدة ويف ليلة واحدة وهي ليلة املعراج

 حيتج عىل فرض مخـسني صـالة يف !! سبحان اهللا ما مدى جهل هذا الدكتور:قلت
  !!يلة ألف صالةّ وال حيتج عىل الذين كانوا يصلون يف اليوم والل,اليوم والليلة

ــه ــوب يف كتاب ــاميل ب ــذا احلــر الع ــائل «ّفه ــصالة)٣/٧١(»الوس ــاب ال ــاب  « كت ب
وفيـه » استحباب صالة ألف ركعة يف كل يـوم وليلـة بـل كـل يـوم وكـل ليلـة إن أمكـن

  .تسعة أحاديث عن أئمة أهل البيت فراجع
 باب استحباب صالة ألف ركعة يف كل يوم وليلـة بـل يف كـل «)٥/١٧٦(ًوأيضا 

  .وفيه حديث» يوم ويف كل ليلة من شهر رمضان وغريه مع القدرة
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 ١٠٥٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :ًوإليك أهيا القارئ حديثا من هذه األحاديث
واهللا إن كـان  «:قـال ×  عن أيب جعفر البـاقر):١٦ح٨٢/٣١٠(»البحار «ففي

  .» وكان يصيل يف اليوم والليلة ألف ركعة−إىل أن قال−ليأكل أكلة العبد  × عيل
ّكان عيل بن احلسني يصيل  «: وعنه أنه قال):١٠ ح٨٢/٣٠٩ و٦ح٤١/١٥(ويف 

  .»يف اليوم والليلة ألف ركعة كام كان يفعل أمري املؤمنني
 ,ثم أن الزمان ال يتسع أللف ركعة ملن ويل أمر املسلمني مع سياسة النـاس وأهلـه

ًا عليـا ّ وهـي صـالة املنـافقني التـي نـزه اهللا عنهـ,ًإال أن تكون صالته نقرا كنقر الغـراب
  .ا

  !! مع أن هذا من صفات الشيعة,ثم ملاذا هذا االستنكار من مخسني صالة
 −شيعتنا أهل الـورع  «:×  قال الصادق:فقد روى الصدوق عن أيب بصري قال

 وأهـــل الزهـــد والعبـــادة أصـــحاب إحـــدى ومخـــسني ركعـــة يف اليـــوم −إىل أن قـــال 
  .»!!!والليلة

  !! ركعة)٥١(د الشيعة هو بل أن جمموع النوافل مع الفرائض عن
النوافـل  « يف بـاب)١/١٧٢(»أحكـام الـشيعة «قال مريزا حسن احلائري يف كتابـه

  ). ركعة٣٤ فهي ,وأما النوافل اليومية فمجموعها ضعف جمموعة فرائضها( :»اليومية
  .َلقد ملئت مصادر الشيعة الفقهية واحلديثية والتفاسري أمثال هذه الروايات

  .صيعة هذا معجزة من معجزات النبي ّوعد علامء الش
ــــي  ــــه القم ــــن بابوي ــــديث اب ــــذا احل ــــرج ه ــــد أخ ــــصدوق(فق ــــه)ال   يف كتاب

 Q ربـه ص العلة التي من أجلهـا مل يـسأل النبـي −١١٢باب  )١ح١٣٢ص(»العلل«
التخفيف عن أمته من مخسني صالة حتى سأله موسى والعلة التي مـن أجلهـا مل يـسأل 
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 ١٠٥٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .التخفيف عنهم من مخس صلوات
 سـألت أيب :قـال × عن احلسني بن علوان بن عمرو بن خالد عن زيد بن عـيل

 ملـا عـرج بـه إىل صّ يا أبه أخربين عن جـدنا رسـول اهللا :فقلت له × سيد العابدين
 بخمـسني صـالة كيـف مل يـسأله التخفيـف عـن أمتـه حتـى قـال لـه Qالسامء أمره ربـه 
 يـا : فقـال, أمتك ال تطيق ذلك ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف فإن:موسى بن عمران
 فلـام , وال يراجعـه يف يشء يـأمره بـهQ كان ال يقـرتح عـىل ربـه صبني أن رسول اهللا 

 فرجع ,ًذلك فكان شفيعا ألمته إليه مل جيز له رد شفاعة أخيه موسى × سأله موسى
 يـا أبـه فلـم ال : قلـت لـه: قـال,ّإىل ربه فسأله التخفيف إىل أن ردها إىل مخـس صـلوات

أن  ×  ويـسأله التخفيـف عــن مخـس صـلوات وقـد سـأله موســىQجـع إىل ربـه ير
 أن حيـصل ألمتـه التخفيـف ص يا بنـي أراد : فقال له?يرجع إىل ربه ويسأله التخفيف
  .]١٦٠:األنعام[ & Q: * c b a ` _ ~dمع أجر مخسني صالة يقول اهللا 

  .يف رمحة من اهللا تعاىل ولطفه بعبادة املؤمننيفهذا إقرار من اإلمام بأن هذا التخف
  ?فلامذا هذا اجلهل

 بـاب يف ٢٣− ٤/٢٢(»الـآليل« قال التويـرسكاين يف تعليقـه عـىل الروايـة يف كتابـه
 والوجـه أن مـن :أقول( : ما نصه)ًسبب صريورة الصالة مخسا واخلمس تكتب مخسني
 ومـا ...ّ وقد مـر حـديث مبـسوط,اجاء من هذه األمة املرحومة باحلسنة فله عرش أمثاهل

ّيدل عىل سهولة أمر التوبة هلذه األمة وصعوبتها عـىل األمـم املاضـية مـضافا إىل مـا مـر  ً
ً ومما يشعر بفضل التوبة أن اهللا جعل صاحب اليمني أمـريا عـىل صـاحب الـشامل ...فيه

ًمما دل أن مطلق احلسنة من هذه األمة يكتب لعامله عرشا ّ.(  
ذه الفتـوى لـسامحة فقـيههم آيـة اهللا العظمـى املـريزا الـشيخ جـواد ونكتفي بعد هب
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 ١٠٦٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ):١٢٣٣ سـؤال ٣/٤٢٣(»رصاط النجاة يف أجوبـة االسـتفتاءات« التربيزي يف كتاب
 عن ابـن أيب , عن أبيه, ما رأيكم يف الرواية التي يذكرها القمي يف تفسريه:قال السائل(

 يف انحـداره صيـذكر أن النبـي التـي  ×  عن أيب عبـد اهللا,عمري عن هشام بن سامل
 فأجابـه مخـسون , فسأله عام فرض اهللا تعاىل عـىل أمتـه×ّليلة املعراج مر عىل الكليم 

 فرجع إىل ربه حتى بلـغ سـدرة ... إن أمتك ال تقدر عليها فارجع إىل ربك:صالة فقال
  ? هل هي معتربة من جهة الداللة أم ال. الرواية....املنتهى

 فقد رواهـا الـصدوق ,الرواية بحسب السند ال بأس هبا( :زيقال سامحتهم التربي
ّ طلـب مـن ربـه ختفيـف ص أن النبـي ,ًأيضا وقـد ورد يف بعـض الروايـات» الفقيه «يف

 ص ثـم أضـاف إليهـا النبـي , فخففها اهللا سبحانه إىل عرش ركعـات,الصالة عن األمة
 صّوأجاب ربـه إليـه  ,ّ وطلبه هذا األمر من ربه فهو إلشفاقه عىل األمة,سبع ركعات
  ).فهو كرامة له

  : من طرق اإلماميةاًوختاما هذه بعض روايات أيب هريرة 
  ). هـ٤١٣( شيخهم املفيد املتوىف سنة :فمن هؤالء
  ).ه٣٨١( عيل بن احلسني بن بابوبه القمي امللقب بالصدوق املتوىف سنة−حممد بن

  ). هـ٤٦٠( سنة حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة املتوىف
  ). هـ٤٤٩(حممد بن عيل بن عثامن الكراجكي املتوىف سنة 

  ). هـ٥٧٣(قطب الدين الرواندي املتوىف سنة 
  .حممد بن حممد بن األشعث يف اجلعفريات

  .جعفر بن أمحد القمي
  .الرشيف الزاهد حممد بن عيل احلسيني
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 ١٠٦١  بهات طال حوهلا اجلدلش

  .حميي الدين أيب حامد بن عيل بن زهرة احلسيني وغريهم
  :وإليك بعض هذه الروايات التي رووها بأسانيدهم اخلاصة

  : أسانيد الشيخ املفيدً:أوال
 عـن حممـد بـن , عـن احلـسني بـن حممـد الـتامر):١١١ص(»أمـايل « املفيد ففـي−١
 عـن رشيـك , عن إسحاق بن إبـراهيم اخلراسـاين, عن موسى بن حممد اخلياط,القاسم

  ).٥/ ١٨والبحار (احلديث :...يب هريرة قالعن عبد اهللا بن عمر عن أيب سلمة عن أ
حـدثنا :حدثنا أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب قـال):٣١٧ص (»أمايل « املفيد يف−٢

 حدثنا حفـص :حدثنا مرسوق ابن املرزبان قال:أبو جعفر حممد بن صالح القايض قال
  . احلديث...ص قال رسول اهللا :عن عاصم بن أيب بعثامن عن أيب هريرة قال

 حـدثنا أبـو بكـر حممـد بـن عمـر اجلعـايب ):١١٢−١١١ص (»أمايل « املفيد يف−٣
 حـدثنا عبيـد اهللا بـن حممـد :حدثنا حممد ين حييى بن سليامن بن زياد املـروزي قـال:قال

 قـال : حدثنا محاد بن سلمة عـن أيـوب عـن أيب قالبـة عـن أيب هريـرة قـال:العييش قال
  . احلديث...صرسول اهللا 
  :الشيخ الصدوق أسانيد :ًثانيا
 عـن احلـسن بــن حممـد بــن إسـحاق عــن , عـن عبــد اهللا بـن حامــد: الـصدوق− ١

احلسني بن إسحاق الدقاق عن عمر بن خالد عن عمر بن راشـد عـن عبـد الـرمحن بـن 
  ]١٠٧−١٨/١٠٦البحار [ . احلديث:.....حرملة عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال

 القاســم بــن حممــد بــن أمحــد ):٩٨و ٨٠ص (»معــاين األخبــار « الــصدوق يف− ٢
اهلمداين عن أمحد بن حسني عن إبراهيم ابن أمحد البغدادي عن أبيـه عـن عبـد الـسالم 
عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة 
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 ١٠٦٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

  ).٢٢/٢٣٨بحار األنوار ( احلديث ....قال
 حممد بن عمر البغدادي عن حممد بـن ):١٣٦ص(»إكامل الدين « الصدوق يف−٣

احلسن بن حفص عن حممد بن عبيد عن صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن 
  ).٢٣/١٣٢والبحار ( . احلديث:...أيب صالح عن أيب هريرة قال

مـد بـن يزيـد  إبراهيم بن هارون عن أيب بكر امحد بـن حممـد عـن حم: الصدوق−٤
القايض عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد وإسـامعيل بـن جعفـر عـن أبيـه عـن أيب 

  ).٢٧/٥البحار ( احلديث :...هريرة قال
 اخلليل بن أمحد عن ابـن منيـع عـن مـصعب عـن مالـك : الصدوق يف اخلصال−٥

عن أيب عبد الرمحن عـن حفـص بـن عاصـم عـن أيب سـعيد اخلـدري أو عـن أيب هريـرة 
  . احلديث...قال

 اخلليل عن أيب العباس الرساج عـن قتيبـة عـن رشـيد بـن : الصدوق يف اخلصال٦
  . احلديث...سعد البرصي عن رشاحيل بن يزيد عن عبد اهللا بن عمر وأيب هريرة

 اخلليل بن امحد عن معاذ عن احلسني املروزي عن حممد : الصدوق يف اخلصال−٧
  . احلديث....صأيب هريرة عن النبي بن عبيد عن داود األودي عن أبيه عن 

 عن اخلليل عن ابن صاعد عـن اسـحاق بـن شـاهني عـن : الصدوق يف اخلصال٨
خالد ابن عبد اهللا عن يوسف بن موسى عن حريز بن سهيل عن صفوان عـن أيب يزيـد 

  . احلديث....صعن القعقاع بن اللجالج عن أيب هريرة عن رسول اهللا 
اخلليل بن أمحد عن أيب العباس الـرساج عـن قتيبـة  عن : الصدوق يف اخلصال− ٩

  . احلديث....عن بكر بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة
 ابن بندار عن جعفر بن حممد بن نوح عن عبد اهللا بن : الصدوق يف اخلصال− ١٠
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 ١٠٦٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

أمحد بن محاد عن احلسن بن عيل احللواين عن بـشري بـن عمـر عـن مالـك بـن أنـس عـن 
  ).٧٦/٦٨البحار ( احلديث .... املقربي عن أيب هريرة قالسعيد بن أيب

 عن اخلليل عن حممد بن معاذ عن عيل بن خرشم عـن : الصدوق يف اخلصال−١١
  . احلديث...عيسى بن يونس عن أيب معمر عن سعيد الغنوي عن أيب هريرة

 عن حممد بن عبد اهللا الشافعي عن حممد بن جعفر بن : الصدوق يف اخلصال−١٢
شعث عن حممد بن إدريس عن حممد بن عبد اهللا األنـصاري عـن حممـد بـن عمـربن األ

  ).٧٦/٩٨البحار ( احلديث ....علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال
 اخلليل عن ابن معـاذ عـن احلـسني املـروزي عـن عبـد : الصدوق يف اخلصال−١٣

  .يث احلد....اهللا عن حييى بن عبيد اهللا عن أبيه عن أيب هريرة قال
 اخلليل عن ابـن منيـع عـن أيب بكـر بـن أيب شـيبة عـن : الصدوق يف اخلصال− ١٤

  .احلديث....معوية عن األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة قال
 اخلليل عن ابن صاعد عن محزة بن العباس عن حييـى : الصدوق يف اخلصال−١٥

  . احلديث...بن نرص عن ورقاء بن عمر عن األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة
 حممد بن أيب عبد اهللا الفرغاين عن حممد بن جعفـر بـن : الصدوق يف اخلصال−١٦

األشعث عن أيب حاتم عن حممد بن عبد اهللا عن ابن جريج عن أيب الزبري عن عمـر بـن 
  ).١٠٤/١٠٢البحار ( احلديث .....تيهان عن أيب هريرة

حلسن بن عيل بن نـرص  القاسم بن حممد بن أمحد عن ا: الصدوق يف اخلصال−١٧
عن حممد ابن عثامن عن عبيد اهللا بن موسى عن شبيان عن األعمش عن أيب صالح عن 

  ).١٠٤/٢٥٣البحار ( احلديث ...أيب هريرة قال
 ابن املتوكل عن حممد بن جعفر عن موسـى بـن : الصدوق يف ثواب األعامل−١٨
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 ١٠٦٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 أيب احلسن اخلراسـاين عمران عن عمه احلسني بن يزيد عن محاد بن عمرو النصيبي عن
عن ميرسة بن عبد اهللا عن أيب عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عـن أيب 

  . احلديث....سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة وعبد اهللا بن عباس قال
 عن حممد بن موسى بـن املتوكـل عـن حممـد بـن : الصدوق يف ثواب األعامل−١٩

  . احلديث...ناده عن أيب هريرة وابن عباس قاالجعفر عن موسى بن عمران بإس
 عن حممد بن موسى بـن املتوكـل عـن حممـد بـن : الصدوق يف ثواب األعامل−٢٠

جعفر عن موسى بن عمران عن احلسني بن يزيد عن محـاد عـن عمـرو عـن أيب احلـسن 
اخلراساين عن ميرس عن عبد اهللا عن أيب عائشة الـسعدي عـن يزيـد عـن عمـر بـن عبـد 

  . احلديث...يز عن أيب سلمة عن عبد الرمحن عن أيب هريرة وعبد اهللا بن عباسالعز
 ابــن الوليــد عـن الــصفار عــن الربقــي عــن أيب : الـصدوق يف ثــواب األعــامل−٢١

اجلــوزاء عــن ابــن علــوان عــن عمــرو بــن خالــد عــن أيب هاشــم عــن أيب جبــري عــن أيب 
  ).٩٦/٢٥٣البحار ( احلديث ...هريرة

 عن احلسن بن عبد اهللا بن سعيد عن عبـد اهللا بـن حممـد :ماليه الصدوق يف ا− ٢٢
بــن عبــد الكــريم عــن حممــد بــن عبــد الــرمحن عــن عمــرو بــن أيب بــسلمة عــن أيب عمــر 

ــرة  ٧٢/٣٦البحــار ...(الــصنعاين عــن العــال بــن عبــد الــرمحن عــن أبيــه عــن أيب هري
  ).٧٥/١٤٣و

 عــن حممــد بــن عــيل  عــن أيب اهليــثم عبــد اهللا بــن حممــد: الــصدوق يف العلــل− ٢٣
الصائغ عن سعيد بن منصور عن سفيان عن الزهـري عـن سـعيد بـن املـسيب عـن أيب 

  ).٨٣/١٥البحار ( احلديث .....هريرة قال
 ابن إدريس عن أبيه عن األشعري عـن اجلـاموراين عـن : الصدوق يف العلل−٢٤
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 ١٠٦٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

يب احلسن بن عيل عن أيب عثامن عن حفص بن غياث عن ليث عن سعد عـن عمـر بـن أ
  ).١٠٣/١٤٢البحار ( احلديث ...سلمة عن أيب هريرة

 حدثنا أبو احلسن أمحد بن ):٢٥ ح ٢٦التوحيد ص(»التوحيد « الصدوق يف−٢٥
 , أخربنا أبو عمـرو أمحـد بـن احلـسن بـن غـزوان:حممد بن أمحد بن غالب األنامطي قال

بـد اهللا بـن  حـدثنا ع: قـال, حـدثنا داود بـن عمـرو: حـدثنا إبـراهيم بـن أمحـد قـال:قال
  . احلديث.... عن عطار بن يسار عن أيب هريرة قال, عن زيد بن أسلم,جعفر

  : أسانيد الكراجكي يف كنز الفوائد:ًثالثا
 حدثني أبو احلسن حممـد بـن أمحـد بـن عـيل بـن احلـسن بـن ):١/١٤٨:( ففي−١

عـن شاذان عن حممد بن أمحد الشايش عن أمحد بن زياد القطان عن حييى بن أيب طالب 
  احلديث ..عمرو بن عبد الغفار عن األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة قال

حدثني القايض أبو احلسن حممد بـن عـيل بـن حممـد األزدي ):١/٢٠٧( ويف −٢.
 : حـدثنا أبـو أيـوب قـال: حدثنا أبو زيد عمرو بـن أمحـد العـسكري بالبـرصة قـال:قال

هيم عـن مالـك بـن مـسلم عـن أيب  حـدثنا ثوبـان ابـن إبـرا:حدثنا أمحد بن احلجاج قال
  . احلديث.....مريم عن أيب صالح عن أيب هريرة

  : أسانيد الشيخ الطويس:ًرابعا
 عـن عبـد , عـن أمحـد بـن حييـى, عن ابـن عقـدة, أبو عمرو: الطويس يف أماليه−١

  . احلديث... عن أيب هريرة, عن سعيد, عن أيب معرش,الرمحن عن أبيه
 عـن , عن حممد بن سهل العطار,مد بن احلسن املقري عن حم, املفيد: الطويس−٢

 عـن أيب , عـن أبيـه, عـن عاصـم بـن كليـب, عن حممد بـن كثـري,أمحد بن عمر الدهقان
  ).٤١/٣٤البحار ( احلديث ....هريرة قال
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 ١٠٦٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , عن حييـى بـن زكريـا بـن شـيبان, عن ابن عقدة, أبا عمرو: الطويس يف أماليه−٣
 عـن أيب , عن أيب حازم, عن يونس بن حباب,اقد عن أبوب بن و,عن أرطأة بن حيدر

  ).٤٣/٢٦٤البحار ( احلديث .....هريرة قال
 عـن , عن حممد بـن جريـر الطـربي, عن أيب املفضل, مجاعة: الطويس يف أماليه−٤

  .. قال:عمرو بن عيل عن عمرو بن خليفة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة
بـن عمـرو بـن البخـرتي عـن حممـد بـن  ابن خملد عن حممد : الطويس يف أماليه−٥

أمحد بن أيب العوام عن عبد الوهاب بن عطا عن حممد بن عمرو عن أيب سـلمة عـن أيب 
  ).٣٩٠−٧١/٣٨٩البحار ( احلديث ...هريرة
 املفيد عن حممد بن املظفر عن حممد بن عبد ربه عن عـصام : الطويس يف أماليه−٦

 ...ن سعيد عن أبيه عـن أيب هريـرة قـالبن يوسف عن أيب بكر بن عياش عن عبد اهللا ب
  ).٧٢/٦٤البحار(احلديث 
 مجاعـة عـن أيب املفـضل عـن احلـسني بـن موسـى عـن عبـد : الطويس يف أماليه−٧

 ....الرمحن بن خالد عن زيد بن حباب عن محاد عن ثابت عن أيب رافع عـن أيب هريـرة
  )٧٤/٣٦٨البحار(احلديث 
عايب عن حممد بن صالح القايض عن مرسوق  املفيد عن اجل: الطويس يف أماليه−٨

  . احلديث...ابن املرزبان عن حفص عن عاصم بن أيب عثامن عن أيب هريرة قال
 ابن الشيخ عن أبيه عن حممد بـن حممـد بـن خملـد عـن عبـد : الطويس يف أماليه−٩

الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي عـن حييـى بـن أيب طالـب عـن عبـد الـرمحن ابـن 
عن عبد اهللا بن املبارك عن سفيان عن إسامعيل بـن أيب خالـد عـن زيـاد عـن أيب علقمة 
  ).٨٠/٢٦٧البحار ( احلديث ....هريرة
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 ١٠٦٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ابن الشيخ عن أبيه عن حممد بن حممد بن خملد عن عـثامن : الطويس يف أماليه−١٠
بن أمحد املعروف بابن السامك عن أمحد بـن عـيل بـن اخلـزاز عـن حييـى بـن عمـران عـن 

  ).٨١/٣١٣البحار ( احلديث ....ن بن أرقم عن احلسن عن أيب هريرةسليام
 املفيد عن التامر عن عيل بن ماهان عن احلارث بـن حممـد : الطويس يف أماليه−١١

بن داهر عن داود بن املخرب عن عباد بن كثري عن سـهيل بـن عبـد اهللا عـن أبيـه عـن أيب 
  ).٧٥/١٠٠البحار ( احلديث .....هريرة قال
 املفيــد عــن حممــد بــن احلــسني البزوفــري عــن أبيــه عــن :لطــويس يف أماليــه ا−١٢

احلسني بن إبراهيم عن عيل بن داود عن آدم العقالين عن أيب عمر الصنعاين عن العالء 
  ).٧٥/١٠٠البحار (احلديث ...بن عبد الرمحن عن أيب هريرة

 يعـيل بـن  ابن خملد عن الرزاز عن العباس بـن حـاتم عـن: الطويس يف أماليه−١٣
ــال ــرة ق ــن أيب هري ــه ع ــن أبي ــد اهللا ع ــن عبي ــى ب ــن حيي ــد ع البحــار ( احلــديث ....عبي

٧٥/١٨٩.(  
 حممــد بــن عبــد الغنــي بــن ســعيد بــن عــثامن بــن حممــد : الطــويس يف أماليــه−١٤

السمرقندي عن حممد بن محاد الطهراين عن عبـد الـرزاق عـن سـفيان الثـوري عـن أيب 
  )٧٥/٣١٠البحار ( احلديث ....يرةمعرش عن سعيد املقربي عن أيب هر

 عن املفيد عن احلسني بن عـيل الـتامر عـن أمحـد بـن حممـد : الطويس يف أماليه−١٥
  ....عن لعنزي عن عيل بن الصباح عن أيب املنذر عن أيب صالح عن أيب هريرة

 عن املفيد عن ا حلسني بن عيل التامر عـن حممـد بـن حييـى : الطويس يف أماليه−١٦
 عن داود عن جعفر بن إسامعيل عن عمرو بـن أيب عمـرو عـن املقـريي عـن بن سليامن

  ).٨٧/٢٠٧البحار ( احلديث ...أيب هريرة قال
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 ١٠٦٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 عن حممد بن حممد بن خملـد عـن عـثامن بـن أمحـد الـدقاق : الطويس يف أماليه−١٧
عن عبيد بن عبد الواحد عن ابن أيب مريم عن نافع بن يزيـد عـن حييـى بـن أيب سـليامن 

  .احلديث.... عن يريد بن أيب القتاة وابن املقربي عن أيب هريرة قالاملدين
 باإلسناد إىل الرقايش عن أبيه عـن حممـد بـن مـروان عـن : الطويس يف أماليه−١٨

  . احلديث....املعارك أن عباد عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة
 الصفار عن احلـسن بـن  ابن برشان عن إسامعيل بن حممد: الطويس يف أماليه−١٩

عرفة عن حريز بن عبد احلميد عـن عـامرة ابـن القعاقـاع عـن أيب زرعـة عـن أيب هريـرة 
  ).٩٦/١٧٨البحار ( احلديث ...قال

 املفيد عن اجلعايب عن حممد ين حييى بن سـليامن املـروزي : الطويس يف أماليه−٢٠
يب قالبة عن أيب هريـرة عن عبيد اهللا بن حممد العبيس عن محاد بن سلمة عن أيوب عن أ

  ).٩٧/١٧ و٩٦/٣٦٦البحار ( احلديث ....قال
 باإلاسناد املتقدم إىل محاد بن سلمة عن حممد بن عمر عن : الطويس يف أماليه−٢١

  ).٩٦/٣٦٦البحار ( احلديث .....أيب سلمة عن أيب هريرة قال
الـب عـن  احلفار عن أيب القاسم الدعبيل عن حممـد بـن غ: الطويس يف أماليه−٢٢

أيب عمري احلويص عـن احلـسن بـن أيب جعفـر عـن معمـر عـن الزهـري عـن سـعيد بـن 
  ).٢٥٤ −١٠٤/٢٥٣البحار ( احلديث .....املسيب عن أيب هريرة قال

 عن حممد بن حممد بن خملد عن حممد بـن يـونس القـريش : الطويس يف أماليه−٢٣
عـن أيب هريـرة  ,عن سـعيد بـن عـامر عـن حممـد بـن عمـرو بـن علقمـة عـن أيب سـلمة

  ).٤٢٤ − ١٦/٤٢١ املستدرك ,٦٦/٢٣١البحار (احلديث ...قال
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 ١٠٦٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

  : أسانيد الشيخ ابن الراوندي:ًخامسا
 عن أمحـد بـن حممـد عـن أمحـد بـن حممـد عـن : ابن الرواندي يف كتاب النوادر−١

حممــد بــن عبــد الــرمحن عــن أيب بكــر حممــد عــن حممــد بــن عمــرو بــن مــذعورة عــن أيب 
  ).٤٨٢−٧/٤٨١ املستدرك ,٩٦/٣٤٦البحار(  احلديث....هريرة
 عــن عبــد اجلبــار بــن أمحــد عــن احلــاكم أيب : ابــن الراونــدي يف كتــاب النــوادر−٢

الفضل الرتمذي عن عبد اهللا بن صالح عن حممد بن أمحد عن إسامعيل بن إسحاق عن 
إبراهيم بن محزة عن عبد العزيز بن حممد عن سهيل بن مالـك عـن أبيـه عـن أيب هريـرة 

  ).٧/٤٢٦ املستدرك ,٩٦/٣٤٨البحار (احلديث ..الق
 عن الوراق عن أيب حممـد عـن عـامد بـن أمحـد : ابن الراوندي يف كتاب النوادر−٣

عن احلسني ابن عيل عن حممد بن العالء عن أيب بكر بن عيـاش عـن األعمـش عـن أيب 
  ).٧/٤٢٩ املستدرك,٩٦/٣٥٠البحار ( احلديث .....صالح عن أيب هريرة

 عن أمحد بن عمران بن موسـى عـن أمحـد بـن :ن الراوندي يف كتاب النوادر اب−٤
هشام عن أمحد بن عبد اهللا بن أيب نرص عن يزيد بن هارون عن هشام بن أيب هشام عـن 

  ).٧/٤٢٨املستدرك (احلديث....حممد بن حممد عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال
  : أسانيد إسامعيل بن موسى:ًسادسا

 أخربنا الرشيف أبو احلـسن عـيل : موسى بن جعفر يف اجلعفريات إسامعيل بن−١
بن عبد الصمد اهلاشمي صاحب الـصالة بواسـط حـدثنا األهبـري حـدثنا عبـد اهللا بـن 

 حـدثنا عبـد الواحـد بـن سـلامن : حدثنا حممد بـن آدم املصيـيص قـال:حممد احلافظ قال
  . احلديث...ة حدثنا عبد اهللا بن عون عن حممد بن سريين عن أيب هرير:قال

 عن حممد بن بريد املقرئ حدثنا أيوب بن النجـار حـدثنا الطيـب : اجلعفريات−٢
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 ١٠٧٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

  ).٨/٢١٠املستدرك ( احلديث ....بن حممد عن عطا عن أيب هريرة قال
 أخربنا الرشيف أبو احلسن عـيل بـن عبـد : قال حممد بن األشعث: اجلعفريات−٣

نــا أبــو بكــر حممــد بــن عبــد اهللا  أخرب:الــصمد اهلاشــمي صــاحب الــصالة بواســط قــال
األهبري الفقيه املالكي حدثنا أبو عبد اهللا بكر بن حممد بن إبراهيم الرضير بن املصيص 

  . احلديث.... حدثنا إبراهيم بن ربيعة عن أيب هريرة: قال, وكان ثقة,الزاهد
 وحـدثني الـزبري : أخربنا عبد اهللا أخربنا حممد بـن األشـعث قـال: اجلعفريات−٤
 حـدثني عـيل بـن :د بن خلف بن عمر بن عبد اهللا بن الوليد بن عثامن بن عفان قالحمم

 حدثني حممد بن عبد الرمحن املـزين عـن حممـد بـن عجـالن عـن :عبد اهللا بن اجلبار قال
  ).٣٤٠ − ١٢/٣٣٩املستدرك ( احلديث ....عجالن عن أيب هريرة قال

شـعث حـدثنا حممـد بـن بريـد  أخربنا عبد اهللا أخربنا حممد بـن األ: اجلعفريات−٥
 ....املقرئ حدثنا أيوب بـن النجـار حـدثنا الطيـب بـن حممـد عـن عطـا عـن أيب هريـرة

  .احلديث
ــد اهللا : اجلعفريــات−٦ ــن عبي ــد الــصمد ب  عــن الــرشيف أيب احلــسن عــيل بــن عب

اهلاشمي عن أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن صالح األهبـري الفقيـه املـالكي عـن 
مري عن ادريس عن أسباط عن العالء بن هارون ع موسى بـن إسـحاق عـن أمحد بن ع

−١٣/٢٨١املـستدرك ( احلـديث ....الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال
٢٨٢.(  
 أخربنا عبد اهللا أخربنا حممد بـن األشـعث حـدثنا حممـد بـن بريـد : اجلعفريات−٧

 ....عـن عطـا عـن أيب هريـرةاملقرئ حدثنا أيوب بـن النجـار حـدثنا الطيـب بـن حممـد 
 .احلديث
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 ١٠٧١  بهات طال حوهلا اجلدلش

ــات−٨ ــد اهللا : اجلعفري ــن عبي ــد الــصمد ب  عــن الــرشيف أيب احلــسن عــيل بــن عب
اهلاشمي عن أيب بكر حممد بن عبد اهللا بـن حممـد بـن صـالح األهبـري عـن عبـد اهللا بـن 

 : حدثنا حممد بـن آدم بـن سـليامن املصيـيص قـال:حممد بن وهب الدينوري احلافظ قال
 حدثنا عبد اهللا بن عون عن حممد بن سـريين :لواحد بن سلامن العبدي قالحدثنا عبد ا

  ).٢٣٧/ ١٦املستدرك ( احلديث ..عن أيب هريرة قال
  : أسانيد جعفر بن أمحد القمي:ًسابعا

حـدثنا حممـد بـن عـيل احلـسني : جعفر بن أمحد القمي يف األخبـار املسلـسالت−١
 شـبك بيبـدي :عتاب أبو القاسم قالشبك بيدي عتاب بن حممد بن :وشبك بيدي قال

 شـبك : شبك بيدي حممد بن مهام العراقـي قـال:أمحد بن حممد بن عامر ببغداد وقال لنا
شـبك بيـدي عبـد الكـريم بـن هـشام قـال شـبك بيـدي :بيدي إسامعيل بن إبراهيم قال

 شبك بيـدي أيـوب بـن : شبك بيبدي صفوان بن سليامن قال:إبراهيم بن أيب حييى قال
 شـبك بيـدي : شبك بيدي أبو هريرة قال: شبك بيدي عبيد اهللا بن رافع قال:الخالد ق

  ).١٠٤/ ٥٧البحار ( احلديث :.... وقالصرسول اهللا 
  : أسانيد الشيخ حممد بن عيل احلسيني:ًثامنا
 عـن سـهيل بـن أيب : الشيخ حممد بن عيل احلسيني يف كتاب التعـازي بإسـناده− ١

  ).٢/٢٤٦املستدرك ( احلديث ....قالصالح عن أبيه عن أيب هريرة 
  : أسانيد الشيخ حميي الدين ابن أخي ابن أيب زهرة:ًتاسعا

 عــن القــايش أيب , عــن أيب املحاســن يوســف بــن رافــع: ابــن زهــرة يف أربعينــه− ١
 , عن أيب الفـتح حممـد بـن عبـد الـرمحن اخلطيـب,الرضا سعيد بن عبد اهللا الشهرزوري

 عـن أيب حممـد , عـن أيب زرعـة أمحـد بـن حييـى, عبد الـوارثعن أيب القاسم هبة اهللا بن
 عن حممد بن عبد اهللا بـن عـامر عـن املعـايف , عن جعفر بن درستويه,احلسن بن إبراهيم
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 ١٠٧٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 . احلديث..... عن أيب هريرة, عن موسى بن وردان,عن حممد بن أيب محيد األنصاري
الم أبــو املحاســن  أخربنــا القــايض اإلمــام شــيخ اإلســ: ابــن زهــرة يف أربعينــه− ٢

 بقراءيت عليه يف الرابع عرش من مجادي اآلخرة مـن سـنة ثـامين ,يوسف بن رافع بن متيم
 أخربنا القايض اإلمام فخر الدين أبو الرضا سعيد بن عبـد اهللا بـن : قال,عرشة وستامئة

 : قـال,ً سامعا عليه يف مجادي اآلخرة سنة أربع وسبعني ومخـسامئة,القاسم الشهرزوري
 بقراءيت عليه ,ا الشيخ اإلمام أبو الفتح حممد بن عبد الرمحن اخلطيب الكشمهينيأخربن

 أخربنـا الـشيخ أبـو : قـال,يوم السبت سابع عرش شوال سنة إحدى وأربعني ومخـسامئة
 كتبه يل بخطه يف شهر ربيـع ,القاسم هبة اهللا بن عبد الوارث بن عيل بن أمحد الشريازي

 أخربنا أبو القاسم احلسني بن أمحد بن احلـسني : قال,ئةاألول سنة ست وثامنني وأربعام
 أبـو حممـد املنتـرص : حـدثنا: أخربنا أبو بكر أمحد بن يعقوب الطابيش قال:التميمي قال

 حـدثنا : حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القايض قـال:بن نرص بن املنترص بن متيم قال
 عـن عـثامن بـن أيب ,يب سـنان حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن أ:أبو عبد الرمحن العييش قال

 ).١٠/٣٧٥املستدرك ( احلديث ... عن أيب هريرة قال,سودة
 أخـربين القـايض اإلمـام هبـاء الـدين شـيخ اإلسـالم أبـو : ابن زهرة يف أربعينه−٣

 أخربنا اإلمام أبو الفضل عبـد : قال− بقرائتي عليه −املحاسن يوسف بن رافع بن متيم 
 أخربنـا الـشيخ اإلمـام أبـو :القاهر الطويس اخلطيـب قـالاهللا بن أمحد بن حممد بن عبد 

 أخربنا الشيخ اإلمـام األديـب الثقـة :القاسم عبد اهللا بن احلسني بن حممد األسدي قال
 أخربنا الشيخ اإلمام احلافظ أبو صـالح أمحـد بـن :أبو حممد كامكار بن عبد الرزاق قال

ريا حييى بن إبراهيم بن حممد املزكي  أخربنا الشيخ أبو زك:عبد امللك بن عيل املؤذن قال
 حدثنا حممد بن عبد اهللا بـن سـليامن : حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن حييى الطلحي قال:قال

 عـن , حدثنا إسـحاق بـن نجـيح: حدثنا حممد بن احلسن احلرضمي قال:احلرضمي قال
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 ١٠٧٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

  ).١٧/٢٩٠املستدرك ( احلديث .... عن أيب هريرة قال, عن عطاء,أيب جريح
 ,ً وقد اخترصنا كثريا أمثال هذه األسانيد, غري ذلك من األسانيد التي رووهاوإىل

ًولكـن خوفـا مـن » وسائل الـشيعة «بل وهناك أسانيد كثرية رواها احلر العاميل يف كتابه
  .اإلطالة مل نذكرها حتى ال يطول املقام

 , وغريهـاوأمثال هذه األسانيد واألحاديث التي رواها الشيعة يف كتـبهم احلديثيـة
 ,اّبل وال خيلو كتاب من كتبهم إال استـشهدوا واسـتدلوا مـن روايـات أيب هريـرة 

ــه ــواب الفق ــه معظــم أب ــد شــملت مرويات ــد:وق ــادات, يف العقائ ــامالت, والعب  , واملع
 , والــدعوات, واألدب, والنكــاح, والطــالق, والتفــسري, واملناقــب, والــسري,واجلهــاد
  .ذلك وغري .. والذكر والتسبيح,والرقاق

 الـذين رووا عنـه وقـد بلغـوا يفإذا عرفنا هذا وأضفنا إىل الصحابة والتابعني 
 معنـاه أن احلـضارة ?فـام معنـى هـذا. ثامنامئـة مـن أهـل العلـم والفقـه:كام قال البخاري

ً كثـريا ممـا ااإلسالمية بعلامئهـا وفقهائهـا ودعاهتـا وأئمتهـا أخـذوا عـن أيب هريـرة 
 وهـذه األحاديـث أسـاس يف كـل علـم وفقـه ومـن !أسسوا علمهم وفقههم ودعـوهتم

ًحيث أن هذه األمة غنية بعلامئها وفقهائها وأن هؤالء مجيعا أخذوا من األحاديث التـي 
يعتمدون يف كل ذلك عىل ما روي عـن ...رويت عن أيب هريرة واجتهدوا عىل أساسها

فـضائل أو أينام ذهبـت مـن التوحيـد أو املعـامالت أو األخـالق أو ال..اأيب هريرة 
ًالغيبيات أو غري ذلك من أمور هذا الدين وجدت شيئا من أحاديث رواهـا أبـو هريـرة 

  .ا
  !? فامذا من الناحية التطبيقية السلوكية,هذا من الناحية العلمية النظرية

 ما من مسلمة منذ أن حلـق .. ما من مسلم!!»يا الطاعن املفرتي «اعجب واعجب
 مـا مـن مـسلم أو ..ىل يومنـا هـذا إىل أن تقـوم الـساعة بالرفيق األعـىل إصرسول اهللا 
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 ١٠٧٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

مسلمة عبد اهللا أو ختلق بخلق حيبه اهللا أو اعتقد عقيدة دعا إليها اإلسالم إال جتد عبـادة 
هذا العابد وخلق هذا الفاضل وعقيدة هذا املعتقد تقـوم عـىل يشء ممـا رواه أبـو هريـرة 

  .ص عن رسول اهللا ا
ــوات امل ــرة أعظــم القن ــأبو هري ــسلمني صوصــلة ألحاديــث رســول اهللا ف  إىل امل

ً فهو أعظم الرواة أثرا يف سلوك الناس إىل يوم القيامة لـيس ذاك لـيشء ذايت ,واملسلامت
 إىل صفيــه كــال وإنــام ألن اهللا رشفــه بــرشف عظــيم رشف تبليــغ حــديث رســول اهللا 

 املـؤمنني  بذلك ملا يف ذلك احلب مـن قـوة دافعـة تـدفعصوإنام دعا له النبي ...الناس
ــرة صإىل اســتيعاب أحاديــث رســول اهللا  ــو هري ــي رواهــا أب ــسامع ,ا الت  ألن ال

أنصت ما يكون إىل املتحدث إذا كانت هناك عاطفة حب بني املتحدث واملستمع فإنك 
 وإذا أحببتـه أحببـت ,ًإذا كرهت خطيبا كرهت أن تسمع إليه ولو كان يتحدث يف خـري

ن علـامء الـشيعة رووا روايـات كثـرية عـن أيب  ويكفـي أ,أن تستمع إليه بكـل حواسـك
  .اهريرة 

  :ّمرويات أيب هريرة يف كتب الشيعة
وإليك أهيا القارئ نامذج بعض كتب الشيعة التي اسـتدل واستـشهد هبـا القـوم يف 

 واستشهدوا امصاردهم وال خيلو كتاب من كتبهم إال وذكروا مرويات أيب هريرة 
  .ا عليه ...حة أو ضعيفة أو موضوعةهبا سواء كانت تلك األحاديث صحي

 سواء كانـت تلـك الكتـب ,وسوف أذكر بعض من تلك املصادر التي استدلوا هبا
  .فقهية أو حديثية أو تفاسري أو تاريخ أو موعظة أو فضائل إىل آخر
  :وسوف أخترص عىل بعض مصادرهم عىل سبيل مثال ومنها

 مـالذ , وسائل الـشيعة,الوسائل مستدرك ,, موسوعة بحار األنوار,فروع الكايف(
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 ١٠٧٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 , دار الـسالم, ميـزان احلكمـة, إثبـات اهلـدى, األنـوار النعامنيـة, كنز الـدقائق,األخيار
 أمـايل , أمـايل الطـويس, كـشف الغمـة, اخلرائج واجلـرائح, حياة القلوب,مدينة معاجز
ب آل أيب  مناق, عوايل الآليل, كتاب اخلالف, كتاب الرسائر, حلية األبرار,الشيخ املفيد

 , معــايل الــسبطني, الروضــة البهيــة, ســلوين قبــل أن تفقــدوين, ميكــال املكــارم,طالــب
 إحقـاق , قالئـد الـدرر, الفرحـة األنـسية, علم اليقني يف أصول الدين,صحيفة األبرار

 , تأويـل اآليـات, تفـسري الكنـز, تفـسري املجمـع, وتفسري التبيـان, تفسري الربهان,احلق
 , اإلمـام املهـدي, جامع األخبـار, تفسري مرآة األنوار, نور الثقلني تفسري,تفسري امليزان
 مـصباح , الفـصول املهمـة, كـامل الـدين, مشارق أنوار اليقني, التوحيد,ثواب األعامل

 اإليقاظ من , قرب اإلسناد, أمايل الصدوق, اجلواهر السنية, الثاقب يف املناقب,اهلداية
 , أمـايل للطـويس, كتاب اخلـصال, سعد السعود, إعالم الورى, معاين األخبار,اهلجعة

 , نــوادر املعجــزات, بغيــة الطالــب, اللوامــع النورانيــة, عــيل يف القــرآن,عــرص الظهــور
 شـواهد , تأويل اآليات الطاهرة, فضائل اخلمسة من الصحاح الستة,روضة الواعظني

 , والعـرتة القطـرة مـن بحـار مناقـب النبـي, تفسري نـور الثقلـني, سيد املرسلني,التنزيل
 الغــدير يف الكتــاب , املبــسوط يف فقــه اإلماميــة,منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة

 , عـيل يف القـرآن والـسنة, املحجة البيضاء يف هتذيب األحيـاء, احلدائق النارضة,والسنة
  ). حياة اإلمام العسكري, مرآة العقول,جواهر الكالم

 وعنـد اطالعـي عـىل , بـني أيـديناّتلك كانـت قلـة قليلـة مـن املراجـع التـي كانـت
 ومـن ال حيـرضه , واالستبـصار,مصادرهم املختلفة وأصوهلم األربعة عندهم كالكـايف

ّ رأيت العجب إذ أن كل رواية أوردوهـا عـىل لـسان إمـامهم , وهتذيب األحكام,الفقيه ُ
 .ا حسب زعمهم هي بعينها التي رواها أبو هريرة اجعفر الصادق 
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 ١٠٧٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

  :اات أيب هريرة معلومة هامة عن مروي
الـصحيحني وسـنن أيب داود ( يف الكتـب التـسعة ااملتتبع لروايات أيب هريـرة 

 جيـد أن أغلـب )والرتمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك ومـسند أمحـد والـدارمي
 هـل !!!الصحابة اشرتكوا مـع أيب هريـرة يف كـل رواياتـه مـا عـدا ثامنيـة أحاديـث فقـط

 ?تصدقون هذا
 :والثامنية هي

 سنن الرتمذي املناقب حديث رقـم , إىل آخر احلديث)بينام رجل راكب بقرة( −١
٣٦١٠ 
 سـنن الرتمـذي صـفة ]٤:الزلزلـة[ & j i h g *قرأ رسول اهللا ( −٢

 ٢٣٥٣القيامة حديث رقم 
 ٤٦٧٨ حديث رقم , الرب والصلة, صحيح مسلم,..)أتدرون من املفلس( −٣
 باقي مسند املكثـرين حـديث رقـم , مسند أمحد,.)ى يوم القيامةُأول من يدع( −٤
٨٥٥٨ 
 ١٠٣٦٥ باقي مسند املكثرين حديث رقم , مسند أمحد,..)أظلكم شهركم( −٥
 ٥٩٤٠ حديث رقم , الرقاق, صحيح البخاري,)أعذر اهللا إىل امرئ( −٦
 ٧٤٤ حديث رقم , الصالة, صحيح مسلم,)أقرب ما يكون العبد( −٧
 ٢٧٠ حديث رقم , الغسل, صحيح البخاري,)ب يغتسلبينا أيو( −٨
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 ١٠٧٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 هندهيا ملن اهتمـه بعـداوة , يف آل البيتاًوختاما هذه بعض مرويات أيب هريرة 
 : وإخفائه لفضائلهميأهل البيت 

ًألعطـني هـذه الرايـة رجـال حيـب اهللا ورسـوله { : قال يوم خيرب^أن رسول اهللا 
 فتساورت هلا : أحببت اإلمارة إال يومئذ قاليفتح اهللا عىل يديه قال عمر بن اخلطاب ما

 : عـيل بـن أيب طالـب فأعطـاه إياهـا وقـال^ فـدعا رسـول اهللا :رجاء أن أدعى هلا قال
 ,ً فـسار عـيل شـيئا ثـم وقـف ومل يلتفـت: قـال.امش وال تلتفـت حتـى يفـتح اهللا عليـك

 إلـه إال اهللا  قاتلهم حتى يـشهدوا أن ال: يا رسول اهللا عىل ماذا أقاتل الناس قال:فرصخ
 فإذا فعلوا ذلـك فقـد منعـوا منـك دمـاءهم وأمـواهلم إال بحقهـا ,ًوأن حممدا رسول اهللا
 .)١(}وحساهبم عىل اهللا

 وقـال أبـو .اللهم إين أحبه فأحبه وأحبب مـن حيبـه{ : أنه قال حلسن^عن النبي 
 .)٢(} ما قال^ فام كان أحد أحب إيل من احلسن بن عيل بعد ما قال رسول اهللا :هريرة

 يــصنع مــا يــصنع رأيــت ^ال أزال أحــب هــذا الرجــل بعــدما رأيــت رســول اهللا 
 يـدخل ^ والنبـي ^أصـابعه يف حليـة النبـي  وهـو يـدخل ^احلسن يف حجر النبـي 
 .)٣(}اللهم إين أحبه فأحبه{ :لسانه يف فمه ثم قال

 : فقال, إىل أهل مكة برباءة^كنت مع عيل بن أيب طالب حيث بعثه رسول اهللا { 
يطـوف بالبيـت  وال , أنـه ال يـدخل اجلنـة إال مـؤمن: كنـا ننـادي: قـال?ما كنتم تنادون

 فإذا , فإن أجله أو أمده إىل أربعة أشهر, عهد^ ومن كان بينه وبني رسول اهللا ,عريان
 وال حيج هـذا البيـت بعـد , فإن اهللا بريء من املرشكني ورسوله,مضت األربعة األشهر

                                                 
 . سبق خترجيه)١(
 ).٢٤٢١(, ومسلم برقم )٥٨٨٤( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٤٧٩١) (٣/١٨٥( يف املستدرك  رواه احلاكم)٣(
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 ١٠٧٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

كنـت مـع عـيل { : ويف روايـة.)١(} فكنت أنادي حتى صحل صـويت: قال,العام مرشك
 أو عيـي , أو اشتكى حلقـه, فكان عيل إذا صحل صوته, أنادي باملرشكنيبن أيب طالب

 فام حج بعد ذلـك العـام , ال حيج بعد العام مرشك:كنا نقول.., ناديت مكانه,مما ينادي
 ومـن كـان بينـه وبـني , وال يـدخل اجلنـة إال مـؤمن, وال يطوف بالبيـت عريـان,مرشك

 فـإن اهللا بـريء مـن ,ا قيض أربعـة أشـهر فإذ, فمدته إىل أربعة أشهر, مدة^رسول اهللا 
 .)٢(} يضحكون بذلك, بل شهر, ال: فكان املرشكون يقولون: قال,املرشكني ورسوله

إن { : قلت أليب هريرة: قال,ًعن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبيد اهللا بن أيب رافع
معـة سـورة  يقـرأ يف صـالة اجل, إذ كـان بـالعراق, رضـوان اهللا عليـه,عيل بن أيب طالـب

 .)٣(} قرأ^ كذلك كان رسول اهللا : فقال أبو هريرة,& ` b a * و,اجلمعة
 . رواه البخاري} احلسن^عانق النبي {  أيب هريرةعن

 ,كنـت أمـيش مـع احلـسن بـن عـيل يف طـرق املدينـة{ : قـال,عن عمري بن إسحاق
 حتـى أقبـل حيـث , جعلت فداك, اكشف يل عن بطنك: فقال للحسن,فلقينا أبا هريرة

 ولو كانت مـن العـورة , فقبل رسته,ف عن بطنه فكش: قال, يقبله^رأيت رسول اهللا 
 .)٤(}ما كشفها
 , ومعـه احلـسن واحلـسني^خـرج علينـا رسـول اهللا { : قالا أيب هريرة عن

 فقـال , حتى انتهى إلينـا, وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة, وهذا عىل عاتقه,هذا عىل عاتقه
 ومن أبغضهام فقد , نعم من أحبهام فقد أحبني: فقال, يا رسول اهللا إنك حتبهام:له رجل

                                                 
 ).٢٩٥٨( رواه النسائي برقم )١(
 ).٣٨٢٠( رواه ابن حبان برقم )٢(
 ).٢٨٠٦( املصدر السابق برقم )٣(
 ).٦٩٦٥(, وابن حبان برقم )١٠٤٠٣( رواه أمحد برقم )٤(
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 ١٠٧٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 .)١(}أبغضني
 ,ًت احلـسني بـن عـيل إال فاضـت عينـي دموعـاما رأيـ{ : قالا هريرةعن أيب 

ــا فوجــدين يف املــسجد^وذاك أن رســول اهللا  ــدي,ً خــرج يوم  واتكــأ عــيل , فأخــذ بي
 ثـم رجـع , فطـاف ونظـر, وما كلمني: قال, حتى جاء سوق بني قينقاع,فانطلقت معه
 ادع يل لكاع فأتى حسني يـشتد حتـى : وقال, فجلس يف املسجد واحتبى,ورجعت معه

 يفـتح فـم ^ فجعـل رسـول اهللا ,^ ثم أدخل يده يف حليـة رسـول اهللا ,حجرهوقع يف 
 .)٢(}اللهم إين أحبه فأحبه «:احلسني فيدخل فاه يف فيه ويقول

 أن فاطمـة ; فبـرشين,نـزل ملـك مـن الـسامء{ : قـال^ عن النبـي ,عن أيب هريرة
 .)٣(} وأن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة,سيدة نساء أمتي

كنا مع أيب هريرة فجاء احلسن بـن عـيل بـن { :عن سعيد بن أيب سعيد املقربي قال
 هـذا , يا أبـا هريـرة: فقلنا له, ومل يعلم به أبو هريرة× فسلم فرددنا ,عليناأيب طالب 

 سـمعت : ثم قـال, وعليك السالم يا سيدي:سن بن عيل قد سلم علينا فلحقه وقالاحل
 .)٤(} إنه سيد: يقول^رسول اهللا 

ً رأيـت أبـا هريـرة قـائام بملا مات احلسن بـن عـيل { : السعدي قالمساورعن 
 يــا أهيــا : وينــادي بــأعىل صــوته, يبكــي, يــوم مــات احلــسن^عــىل مــسجد رســول اهللا 

  .)٥(} فابكوا,^ مات اليوم حب رسول اهللا !الناس

                                                 
 ).٤٧٧٧) (٣/١٨٢(, واحلاكم يف املستدرك )٩٦٧١( رواه أمحد برقم )١(
 ).٤٧٩١) (٣/١٨٥(ستدرك  رواه احلاكم يف امل)٢(
 ).٣٧٨١( رواه الرتمذي برقم )٣(
 ).٤٧٩٢) (٣/١٨٥( رواه احلاكم يف املستدرك )٤(
 ).٨/٤٤(, البداية والنهاية )٣/٢٧٧(, سري أعالم النبالء )١٣/٢٩٥( تاريخ دمشق )٥(
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 ١٠٨٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ركـب , فكـان إذا سـجد, يف صالة العـشاء^النبي كنا مع { : قال, أيب هريرةعن
 , عـادا, ثـم إذا سـجد,, رفعهام رفعـا رفيقـا, فإذا رفع رأسه,احلسن واحلسني عىل ظهره

 فلم يزاال يف ضـوئها حتـى , فربقت برقة: قال? أال أذهب هبام إىل أمهام: قلت,فلام صىل
 .)١(}دخال عىل أمهام

 ويتبعه القـسم الثـاين ,وهبذا تم القسم األول من كتاب شبهات طال حوهلا اجلدل
 .وسنتناول فيه سائر املسائل إن شاء اهللا تعاىل

 . أستغفرك وأتوب إليك, أشهد أن ال إله إال أنت,سبحانك اللهم وبحمدك
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 

                                                 
 ).٣/٢٥٦( سري أعالم النبالء )١(
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 ١٠٨١  بهات طال حوهلا اجلدلش

  فهرس اآليات القرآنيةفهرس اآليات القرآنية
 ةالصفح السورة اآلية

ِوما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ( ِ ِْ ْ ََ ِ َ ُ َ َ ْ َِ ِ َّ ِ ٍ َ ْ  ٢٤٦ ]٤:إبراهيم[ )...َ
ٌوإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ( َ َ ْ ِ ِ ُ َّ ُُ َ ُ ُ ِْ َ َ َ َِ ِ َ ُْ  ٥٢ ]١٢:األحزاب[ )...ِ
َياأهيا النبي اتق اهللاََّ وال تطع الكافرين ( َ َِ ِ َِ ْ ِ ُ َِّ ُّ ُِّ َّ َ , ١٤٥ ]١:األحزاب[ )...َ

١٥٦ 
ُمن املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللاََّ ( ََ َ َ َْ ُ َ َ ٌَ ِ ِ ِ  ٢٦ ]٢٣:األحزاب[ )...ُِْ
َوأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطئوها ( ُُ ً ََ ََ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ َُ َ ِ ُ

 ٢٦٨ ]٢٧:األحزاب[ )...

ُياأهيا النبي قل ألزواجك إن كنتن ت( َُّ َ َْ َُّ ْ ُِ َ ِ ْ َ ِ ْ ُّ ُِّ َ َردن َ ْ  ٢٤٤ ]٢٨:األحزاب[ )...ِ
َوإن كنتن تردن اهللاََّ ورسوله والدار اآلخرة ( َّ ُ َُ َ ُ َِ َ ُ َ ْ َّ ََ َ ِْ ْ ُ  ٢٤٤ ]٢٩:األحزاب[ )...ِ
ِيانساء النبي لستن كأحد من النساء إن ( ِ ِ َ ْ ِّ َ َِّ ََّ َ َّ َِ ٍ َِ َ ُ َ  ٧٧٥ ]٣٢:األحزاب[ )...ِ
ُّوقرن يف بيوتكن وال تربجن ترب( َ َّ َ َْ ََ ْ َ َّ ُ ُ َُ ِ ِ َ ِج اجلاهلية َ َّ َِ ِ َ ْ...( 

 ]٣٣:األحزاب[

٢٨٠ ,
٣٥٢ ,
٧٥١ ,
٧٥٤ ,
٨٠١ 

َوما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض ( ْ َْ َ َِ ٍ ِ ِ َِ ُ ََ ٍَ ُ  ٤١٣ ]٣٦:األحزاب[ )...َ
َوإذ تقول للذي أنعم اهللاَُّ عليه وأنعمت ( ْ ََ َ ْ َ َْ ْ ََ َِ ِ َِ َّ َُ ُ ْ  ١٢٨ ]٣٧:األحزاب[ )...ِ
َالذين يبلغون رساال( ِ َ ُ ِّ ََّ ُ َ َت اهللاَِّ وخيشونه وال خيشون ِ ْ َ ُ ْ ََ َْ َْ ََ  ٥٨٣ ]٣٩:األحزاب[ )...ِ

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٨٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ْالنبي أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم ( ُ َّ ْ ُُّ ْ َ َْ ُ ُ َ َ ْ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُْ ِ َِ َّ...( 

 ]٦:األحزاب[

٣٤٨ ,
٤٠٤ ,
٧٠٧ ,
٧٧٥ ,
٧٧٨ ,
٧٨٤ ,
٨١٤ 

َياأهيا الذين آمنوا ال تكونوا كالذين( َ َِ َِّ ََّ ُ َُ ُ َ َُّ ْ آذوا َ  ١٠٢٨ ]٦٩:األحزاب[ )...َ
ًووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ( ْ ُّ َ َُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َّ َ َُ ْ ً ََ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ  ٦٣٨ ]١٥:األحقاف[ )...َ
ِفاصرب كام صرب أولوا العزم من الرسل ( ُ ُّ َ َ َ َْ َ ْ َ ِْ ِ ْ ْ ُ ُ َ ِ  ١٢٧ ]٣٥:األحقاف[ )...َ
َقل ما كنت بدعا من الرسل و( َِ ُ ُّ َِ ً ْ ِ ُ ْ ُ ْ  ٦٩٥ ]٩:األحقاف[ )...َما ُ
ُانظر كيف فضلنا بعضهم عىل بعض ولآلخرة ( َ ْ ِْ َ َْ ْ َ ُ ْ َ ٍْ َ َ َ ََّ َ َُ  ٢١ ]٢١:اإلرساء[ )...َ
َّوال تقتلوا النفس التي حرم اهللاَُّ إال ( ِ َ َّ َ َ َِ َّ ُْ َّْ ُ  ٩١٣ ]٣٣:اإلرساء[ )...َ
ٌوال تقف ما ليس لك به علم ( َْ َ َِ ِ ِ َ َ ْ َُ ْ  ٤ ]٣٦:اإلرساء[ )...َ
ْربك أعلم بمن يف السموات واألرض ولقد َو( َ َ ََ َ َ ْ ُِّ ْ َ َّ َ ُ ََ ِ ِ ِ ْ َ  ٢١ ]٥٥:اإلرساء[ )...َ
َقال أنظرين إىل يوم يبعثون( ُ ََ ْ ُ ْ َِ َ ِ ِ ْ ِ َ  ١٠١٣ ]١٤:األعراف[ )َ
ْوإذ أخذ ربك من بني آدم من ( َ َ ْ ُّ َِ ِ َِ ََ َ َْ َ , ١٥٢ ]١٧٢:األعراف[ )...ِ

١٠٠٠ 
ًقل ال أملك لنفيس نفع( ْ ْ َُ ِ َِ ُ ِ ْ َ َا وال رضا ْ  ٣٧٤ ]١٨٨:األعراف[ )...َ
َإن وليي اهللاَُّ الذي نزل الكتاب وهو ( َ َ ِّ َُ َ َِ ِ ِْ َ ََّّ َ َّ  ٤٠٣ ]١٩٦:األعراف[ )...ِ
َإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من ( ُ ْ َِ ِ ٌِ َ َ َ َّْ َّ َ ِ َِّ  ٥٠٦ ]٢٠١:األعراف[ )...َّ

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٨٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
َيابني آدم ال يفتننكم الشيطان كام أ( َ ُ ََ َُّ َ ْْ َ َ َ َُ َّ َ ِ َخرج ِ َ , ٤٠٤ ]٢٧:األعراف[ )...ْ

٥٢٦ 
ُفريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة إهنم ( َّ ُُ ِ ُ ً َ ً ََ ََّ َِ ْ َ ََّ ِ َِ  ٤٠٤ ]٣٠:األعراف[ )...َ
َسنقرئك فال تنسى( ََ َ َْ ُ ِ , ٩٥٠ ]٦:األعىل[ )ُ

١٠٢٠ 
ِياأهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاََّ حق تقاته ( ِ َِ ُُ ََّّ َ َ َُ َ َُّّ َ آل [ )...َ

 ١٤٠ ]١٠٢:عمران

ِوأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللاَِّ ( ِ َِ ْ ََّ ْ ََّ ُ ُ ُ َ ْ َ َُ ْ َّ آل [ )...َ
 ١٥٠ ]١٠٧:عمران

ِوأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللاَِّ ( ِ َِ ْ ََّ ْ ََّ ُ ُ ُ َ ْ َ َُ ْ َّ آل [ )...َ
 ١٥٠ ]١٠٧:عمران

ِوال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ( ِ ِْ َ ْ َ َ َُ ُ ََ ََّ َ ُ َْ َّ َ آل [ )...ُ
 ]١٠٥:عمران

١٥٠ ,
١٥٢ ,
١٥٣ 

َيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ( ٌ ُ ُ ُّ َ َ ٌ ُ ُ َ ْ ْ َِ َّ َّ ْ ََ َ َ َُّ...( 
آل [
 ]١٠٦:عمران

٧٤ ,
١٥١ ,
١٥٢ ,
١٥٣ 

ِكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف ( ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ ْْ ََْ ِ َ ْ َ ُِ َّ ْْ ِ ْ َُ ُ َ آل [ )...ُ
 ٣٣, ١٧ ]١١٠:عمران

َّياأهيا ال( َ ُّ َ ْذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من َ َِ ِ ًِ َ َُ َّ َِ ُ آل [ )...َ
 ١٤٠ ]١١٨:عمران
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 ١٠٨٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ْوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ( َ ُُ ْ َ َ َُ َ ً َ َ َْ َ ََ ُ ََّ ِ آل [ )...ِِ

 ٤٤٥ ]١٣٥:عمران

ْولقد كنتم متنون املوت من قبل أن ( َ َ َ ََ ِ ْ ْ ْ ْ َِ َ َْ َّ َْ ْ ُ ُْ آل [ )...َ
 ١٣٧ ]١٤٣:عمران

ْولقد كن( ُ ْ َ َ ْتم متنون املوت من قبل أن َ َ َ ََ ِ ْ ْ ْ ِْ َ َْ َّ َ ْ آل [ )...ُ
 ١٣٧ ]١٤٣:عمران

ْوما حممد إال رسول قد خلت من ( َِ ْ َ ٌَ ْ ٌَ ُ َ َّ ََّ ِ َ ُ...( 

آل [
 ]١٤٤:عمران

١٣٢ ,
١٣٣ ,
١٣٤ ,
١٣٧ ,
٥١٤ 

ُياأهيا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ( َ َُّ َْ َ ُ َ َِ ِ َِّ َُّ ِ ُ َ آل [ )...َ
 ]١٤٩:عمران

١٣٧ ,
١٤٠ 

ِإن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان ( َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ْْ َ ََّ َْ َّ َُّ ْ ِ ِ آل [ )...ِ
 ]١٥٥:عمران

١٣٧ ,
١٦٣ 

ْفبام رمحة من اهللاَِّ لنت هلم ولو ( َ ََ ْ َ َُ َ َ ْ ِ ِ ٍ َ ْ ِ َ...( 
آل [
 ]١٥٩:عمران

٢٩ ,
١٢٠ ,
٤١٩ ,
٥٧٥ 

َهم درجات عند اهللاَِّ واهللاَُّ بصري بام ( َ ِْ ٌ ِ َ َ َ ََ ْ ِ ٌ آل [ )...ُ
 ٢١ ]١٦٣:انعمر

ْفانقلبوا بنعمة من اهللاَِّ وفضل مل يمسسهم ( ْ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُْ َ ٍ ْ َ َ َِ ٍ ِ ِ َ آل [ )...ْ
 ١٣٧, ٢٣ ]١٧٤:عمران
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 ١٠٨٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
َالذين استجابوا هللاَِِّ والرسول من بعد ما ( ُ َّ ِْ ِ ِْ َ ْ َ ُ َ َِ َ آل [ )...َّ

 ١٣٧, ٢٣ ]١٧٢:عمران

ْالذين قال هلم الناس إن الناس قد ( َ َّ ََ ُ ََّ َِّ ُ ُ َ َ آل [ )...َِّ
 ١٣٧, ٢٣ ]١٧٣:عمران

ْكل نفس ذائقة املوت وإنام توفون أجوركم ( َ َُ ُُ ْ َ َ ُْ َ َّ ُ َ َ ُْ َّ َِ ِ َِْ ٍ آل [ )...ُّ
 ]١٨٥:عمران

٩٠٩ ,
٩١٠ 

ِال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون ( ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ َ ُ ْ ُْ َّ...( 
 ]٢٨:آل عمران[

٤٠٣ ,
٩٠٩ ,
٩١٠ 

َقل إن كنتم حتبون اهللاََّ( ْ ُُّ ِ ُ ْ ُ ْ ُ ِ ُ فاتبعوين حيببكم ْ ُ ْ ُِ ِْ ُ ِ َّ , ٢٣٩ ]٣١:آل عمران[ )...َ
٢٦٧ 

َفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك ( َ َ ََ ْ َ ْ َّ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ...( 

 ]٦١:آل عمران[

٤٥٨ ,
٨٤٢ ,
٨٩١ ,
٩٠١ 

ٌهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات ( َ ُ َ ْ َْ ِ ِ َِ ْْ َ َ ََّ َ َ َ  ٣ ]٧:آل عمران[ )...ُ
ُإن الذين سبقت هل( َ ْ َ ََّ ََ ِ َّ َم منا احلسنى أولئك ِ ِ َِ ْ ُ َ َّْ ُ  ٥٩٣ ]١٠١:األنبياء[ )...ْْ
ْال يسمعون حسيسها وهم يف ما اشتهت ( َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ِْ ُ ِ  ٥٩٣ ]١٠٢:األنبياء[ )...َ
ِولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر ( ْ َِّ َِ ِْ َ ْ ُ ْ َِ َّ ِ َ َ ْ  ٢٦٨ ]١٠٥:األنبياء[ )...َ
َوما جعلنا لبرش من قبلك ( ِ ْ ْ َ َ َ ََ ِ ٍِ َ َ ْ ْاخللد أفإين َ ُِ َ َ َ ْ  ٩١٠ ]٣٤:األنبياء[ )...ْ
ِالذين خيشون رهبم بالغيب وهم من الساعة ( ِ َِ ََّ ْ ْ ُ َّ ََ َ ْ ْ َُ ِ َ ْ َِّ َ َ  ٤٥٠ ]٤٩:األنبياء[ )...ْ
ْإن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم ( َ ً ُْ ُُ ْ َ ََ َ َ ََّ ََ َ َ  ١٠٤١ ]٢٢:اإلنسان[ )...ِ
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 ١٠٨٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ِوما من دابة يف األرض وال طائ( ٍ َِ َ َّ َ ْ َِ ْ ََ  ٩١ ]٣٨:األنعام[ )...ٍر ِ
َذلكم اهللاَُّ ربكم ال إله إال هو ( َ ُُّ َّ ِ َِ ْ َ ُُ ُ ِ  ٩١٠ ]١٠٢:األنعام[ )...َ
َال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو ( َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُُ َُ َُ َُ ِ ِْ ْ  ٩٩٧ ]١٠٣:األنعام[ )...ُُ
َمن يرصف عنه يومئذ فقد رمحه وذلك ( ِ ِ ٍ َِ َ ََ ُ ْ َ ُ ُ َْ ََ َ ْ َْ ْ ْ  ١٠٤١ ]١٦:األنعام[ )...َ
ْمن جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا ومن ( َ ُ َ َْ ْ َ َ َ ََ ِ َِ ََ ُ ْ َ َ َ ْ  ١٠٥٩ ]١٦٠:األنعام[ )...ِ
ِقل أي يشء أكرب شهادة قل اهللاَُّ ( ُ ًُ َ َ َُّ ُْ َ َ ٍَ ْ َ  ٩١٠ ]١٩:األنعام[ )...ْ
ٍوما من دابة يف األرض وال طائر ( ِ ٍ َِ َ َّ َ ْ َِ ْ ََ ِ...( 

 ]٣٨:األنعام[
٥٥٧ ,
٥٨١ ,
٥٨٢ 

َوإذ( ِ ْا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض َ ْ ُ َِ َ َ ََ ُِ َِ َ ِْ َّ َ َ , ٩٥٠ ]٦٨:األنعام[ )...َ
١٠٢٠ 

َوما كان اهللاَُّ ليعذهبم وأنت فيهم وما ( ْ ْ ُ َ ََ َ َ ُ َِ ِ َِ ْ َ ِّ َ  ٤٦ ]٣٣:األنفال[ )...َ
َوإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللاَُّ ( َ َ ُ َْ َّ َ ْ ِْ َِ ُ ََ ُْ َ  ١٧ ]٦٢:األنفال[ )...ِ
َياأ( َهيا النبي حسبك اهللاَُّ ومن اتبعك من َ َ َ َ ُ َِ َ ََّ ِ َ ْ ُّ ُِّ َّ  ١٧ ]٦٤:األنفال[ )...َ
ِوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللاَِّ ( ِ َ ُ َِ ُ َ ََ َ َ َ َ َُ ِ  ١٨ ]٧٤:األنفال[ )...َّ
ْوالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ( َ ُ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َُ َُ َ ِ ُِ  ١٨ ]٧٥:األنفال[ )...َّ
ْإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم ( َ ُُ ُْ ُ َ ُ َ َ َُ َُ ِّ َ ْ َ ُِّ ً َْ ِّ َ  ٢٣ ]١١:األنفال[ )...ِ
َياأهيا الذين آمنوا استجيبوا هللاَِِّ وللرسول إذا ( ِ ِ ُِ َّ ْ َ ُِّ َِ ُ َ ََ ُ َّ َ , ١٢٦ ]٢٤:األنفال[ )...َ

١٤٠ 
ْواتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم ( ُُ ْ َِ ِ َِ ََّ ً َُ َّ َ َِ ُ ْ  ٧٣٣ ]٢٥:األنفال[ )...َّ
َياأهيا الذين آمنوا ال ختونوا اهللاََّ والرسول ( َُّ َّ َ َُّ َ َُ ُ َ ُ ِ َ  ١٢٦ ]٢٧:األنفال[ )...َ
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 ١٠٨٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ْقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ( ْ ُُ َ َ ْ َ ُْ ُ ُ َ ََ ِ َ ِ َِّ , ٣٨٧ ]٣٨:األنفال[ )...ْ

٩٢٨ 
ُوقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين ( َ َ َ َِّ ْ َ ََّ ٌ َ َُ َُ ِ ِْ ُ  ١٧٠ ]٣٩:األنفال[ )...ُ
َوإن تولوا فاعلموا أن اهللاََّ موالكم نعم ( ْ َ ُْ ْ ْ َ َِ ُ َّ َ َْ َ َّْ َ  ٤٠٤ ]٤٠:األنفال[ )...ِ
َّواعلموا أنام غنمتم من يشء فأن هللاَِِّ ( ََ ٍ ْ َ ْ َِ ِْ ْ َ ُُ ََّ َ َ  ٦٨٦ ]٤١:األنفال[ )...ْ
َما كان لنبي أن يكون له أرسى ( ْ ٍّ ََ َُ ََ َ ْ َُ ِ َ ِ  ٦٢٨ ]٦٧:األنفال[ )...َ
َلوال كتاب من اهللاَِّ سبق ملسكم فيام ( ْ َّ َِ ِ ُِ ََ َ َ َ ٌ َْ  ٥٨٨ ]٦٨:األنفال[ )...َ
ُفكلوا مما غنمتم حالال طيبا واتقوا اهللاََّ ( َ ََّ َُ ً ِّ ًَ ْ ْ ِ َِ َّ ُ  ٦٢٨ ]٦٩:األنفال[ )...ُ
ْإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بـأمواهلم وأنفـسهم ( ْ ْ ُ َِ ِ ِِ ُِ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ َ َ ُ َّ ِ

 ٤٠٤ ]٧٢:األنفال[ )...

ُوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه ( َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َُ َّْ ََ َّ ِ ٍ ُ ْ ُِ َِ ُ  ٤٠٤ ]٧٣:األنفال[ )...َ
ِآمن الرسول بام أنزل إليه من ربه ( ِ ِِّ ْ ْ ََ َ ُ َّ ََ َ ُِ ِ ُ  ٨٤٩ ]٢٨٥:البقرة[ )...ِ
ُوأقيمــوا الــصالة وآتــوا الزكــاة ومــا تقــدموا ألنفــ( ََ ِ ُِ َ ُِّ ُ َ ُ ََ َ َّ ََ َّ ْسكم َ ُ ِ

 ٢٢ ]١١٠:البقرة[ )...

َوقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان ( َ ََ ْ َ ْ ََ ََّ ِ َّ ْ َ َ ُُ  ٤٩٥ ]١١١:البقرة[ )...ْ
ُوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واختذوا ( ً َ ِْ َِّ َ َ َ ْ َ َ َ ًَ َّ َْ ََ ِ َ ْ ْ  ٦٢٧ ]١٢٥:البقرة[ )...ِ
ْتلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ( َْ َ َ ََّ َ َ َ َْ ْ َ ٌ ُ َ  ٨٥٧ ]١٣٤:قرةالب[ )...ِ
َوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عىل ( َ َ َ َّ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ َُ ِ ًِ ً َُ َ ْ  ٣٣, ١٧ ]١٤٣:البقرة[ )...َ
ٍولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ( ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َِّ َّ َُ ِ َ ُ َُ  ١٢٧ ]١٤٥:البقرة[ )...ََ
ُالـذين آتينـاهم الكتـاب يعرفونـه كـام يعرفـ( ُِ ِْ َ ُ ْ َ َ ْ ََ َُ َ َ َِ ِْ َُّ ْون أبنــاءهم َ َُ َ ْ َ َ

 ٣٠ ]١٤٦:البقرة[ )...

ِإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ( ِ َِ َِّ َ َ َ َْ ْ ََّ َ َ َُ َُّ ْ  ٩٣٥ ]١٥٩:البقرة[ )...ِ
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 ١٠٨٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ِياأهيا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف ( ُ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ َ َُّ َ ُُّ َ ُ ُ َ  ١٤٠ ]١٧٨:البقرة[ )...َ
َياأهيا الذين آمنوا كتب عل( ََّ َ َ َِ ُِ ُ َ َُّ َيكم الصيام كام َ ُ َُ َ ِّ  ١٤٠ ]١٨٣:البقرة[ )...ُْ
ْأحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم ( َ َّ ُْ ُِ ِ َِ ِ ُ َ َِ َ ِّ َْ َ َ َّ  ٢١٨ ]١٨٧:البقرة[ )...ُ
َوأمتوا احلج والعمرة هللاَِِّ فإن أحرصتم فام ( ْ َ ْ َ َُّ ْ َُ َْ ِ ِْ ُ َ َّ َُ َِ ْ  ٦٧٠ ]١٩٦:البقرة[ )...ْ
ُياأهيا الذين آمنو( َ َُّ َِ َّ َ ًا ادخلوا يف السلم كافة َ َّ َ ِ ْ ُِّ ِ ُ  ١٤٠ ]٢٠٨:البقرة[ )...ْ
ِهل ينظرون إال أن يأتيهم اهللاَُّ يف ( ُ ُُ َ َ َِ ْ ْ َ َُ َّ ِ ْ  ١٠١٢ ]٢١٠:البقرة[ )...َ
ْأم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم ( َ ْ ُْ ِ ِْ َ َ ْ َََّ َْ َّْ ُ ُ ْ َ َُ  ٢٤ ]٢١٤:البقرة[ )...َ
َتلك الرسل فضلنا بعض( َّْ َ َ ْ ُ َْ ُ ُّ َ ْهم عىل بعض منهم ِ ُْ ْ َ ُْ ِ ٍ َ  ٢١ ]٢٥٣:البقرة[ )...َ
ْياأهيا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من ( َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُُّ َ ُْ َُ َّ َ ََّ  ١٤٠ ]٢٥٤:البقرة[ )...َ
ُاهللاَُّ ال إله إال هو احلي القيوم ( ُّ َُّ َ ََ ْ َْ ُ َّ ِ  ١٠٠٨ ]٢٥٥:البقرة[ )...ِ
ِاهللاَُّ ويل الذين آمنوا خير( ْ ُُ َ َُّ َِ َّ ِجهم من الظلامت ِ َِ ُْ ُّ َ ُ  ٤٠٣ ]٢٥٧:البقرة[ )...ُ
ْأيود أحدكم أن تكون له جنة من ( َ ُ َ ُّ َ َِ ٌ َ َّْ َ ُ َ َُ َ َْ  ٥٧٣ ]٢٦٦:البقرة[ )...ُ
َياأهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاََّ وذروا ما ( ُ َ َُّ َُ َ ََّ ُ ِ َّ َ  ١٤٠ ]٢٧٨:البقرة[ )...َ
َفإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من( َ َِ ٍ ْ ِ ُ ََ َ ْ ْ َْ ُ ْ َ  ٣٩٤ ]٢٧٩:البقرة[ )... اهللاَِّ ِ
َوإذ أخذنا ميثاق بني إرسائيل ال تعبدون ( َ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ ََ ِ ِ َِ ْ ِ َِ  ٣٩ ]٨٣:البقرة[ )...َ
ٌوملا جاءهم كتاب من عند اهللاَِّ مصدق ( ِّ ََ ْ ٌ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ  ٣٠ ]٨٩:البقرة[ )...ََّ
َّياأهيا النبي مل حترم ما أحل اهللاَُّ ( َ ََ ََ ُ ِّ ُّ َُّ ُ َ ِ ِ َّ , ١٢٨ ]١:التحريم[ )...َ

٦٢٩ 
ٍرضب اهللاَُّ مثال للذين كفروا امرأة نوح ( َُ َ َ َ ْ ُ َِ ِ َِ ً ََ ََّ َ  ٧٠٨ ]١٠:التحريم[ )...َ
ًوإذ أرس النبي إىل بعض أزواجه حديثا ( ِْ َِ َ ْ َ َِ ْ َ َِ َ ِ ُِّ َِ َّ  ٨٠٣ ]٣:التحريم[ )...َّ
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 ١٠٨٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
َإن تتوبا إىل اهللاَِّ فقد صغت قلوبكام ( ُ ُ َ َُ ُ َ َ ْْ َ ْ ُ ََ ِ ِ...( 

 ]٤:حريمالت[
٣٩٤ ,
٤٠٤ ,
٨٠٣ 

ًعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا ( َ ُ ْ ُ َّ ُ ُّْ ََ ََ َِّ ْ َ َ ُْ ِ َ  ٦٢٧ ]٥:التحريم[ )...َ
ٌإنام أموالكم وأوالدكم فتنة واهللاَُّ عنده أجر ( ْ ْ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ ََ َ ََ ْ َّْ َِ ٌِ ُ ُ ُ , ١٧٣ ]١٥:التغابن[ )...ِ

٣١١ 
ٍوما صاحبكم بمجنون( ُ ْ ُ َ ََ ْ َِ ُ  ٢٤٦ ]٢٢:التكوير[ )ِ
َوالسابقون األولون من املهـاجرين واألنـصار والـذين ( َ َ َ َ َ َ َّ َِ َِّ ُِ َ َِ ِ ُْ َ َ ُ ِ َّ

ْاتبعوهم  ُ ُ َ  ١٨ ]١٠٠:التوبة[ )...َّ

َوالسابقون األولون من املهـاجرين واألنـصار والـذين ( َ َ َ َ َ َ َّ َِ َِّ ُِ َ َِ ِ ُْ َ َ ُ ِ َّ
ْاتبعوهم  ُ ُ َ َّ...( 

 ]١٠٠:التوبة[

٤٠, ٢١ ,
١٢٩ ,
١٣٦ ,
١٤٩ ,
٢٩٥ ,
٣٨٣ ,
٥٩٣ 

ِوممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل ( ْ ََّ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ِْ ْ َ ُ  ٧١٠ ]١٠١:التوبة[ )...َ
ْفإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم ( ُُ ُ َ َ َ ََ ُ َ َّ َ ُْ ِ َِ َ ْ ََ َّ , ٤٦٢ ]١١:التوبة[ )...َ

٤٦٣ 
ُما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ( ْ َ ِّ َِ ِ ِْ َ َ َ َْ ََ ُ ََّّ ِ  ٩٦٩ ]١١٣:التوبة[ )...َ
ْوما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن ( ْ ََ َّ ِ ِِ ِ ِِ َ َ َ ُ ْ َِ َ َْ  ٩٦٩ ]١١٤:التوبة[ )...َ
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 ١٠٩٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ِلقد تاب اهللاَُّ عىل النبي واملهاجرين واألنصار ( َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ُْ ِّ ِ َّ َ َ َ ْ َ َ...( 

 ]١١٧:التوبة[
٥٤ ,
١٤٢ ,
٩٣١ 

ُياأهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاََّ( َّ ُ َ َُّ َِ َّ َ َ وكونوا مع َ ََ ُ , ٢٦, ٢٥ ]١١٩:التوبة[ )...ُ
٢٧ 

َما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من ( ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ َْ ِ ْ َ َ  ٢٢ ]١٢٠:التوبة[ )...َ
ِلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ( ِ ِْ ْ ََ ٌ ََ ٌ َِ ْ ُ َ ْ َُ ُ ََ ُ , ٢٠١ ]١٢٨:التوبة[ )...ْ

٢٤٦ 
ِالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف( ُ َ ََ َ َ َ َُ َُ ِ ِ سبيل اهللاَِّ َّ ِ  ٢١ ]٢٠:التوبة[ )...َ
ِالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللاَِّ ( ِ َ ُ َِ ُ َ ََ َ َ َ َُ ِ  ٢٢ ]٢٠:التوبة[ )...َّ
ٌخالدين فيها أبدا إن اهللاََّ عنده أجر ( ْ ُ َ َ ََ ََ ًْ ِ ِ ِ َِّ ِ  ٢٢ ]٢٢:التوبة[ )...َ
ُياأهيا الذين آمنوا ال تتخذوا آباءك( َ َ َُّ َ َُ ِ َِّ َ ُ َّ َ ْم وإخوانكم َ ُْ َ َ َْ  ٤٠٤ ]٢٣:التوبة[ )...ِ
َلقد نرصكم اهللاَُّ يف مواطن كثرية ويوم ( َ ُ َْ َ َ َ ٍَ ِ َِ ََ ُِ َ ْ َ  ٦٧٥ ]٢٥:التوبة[ )...َ
َثم أنزل اهللاَُّ سكينته عىل رسوله وعىل ( ََ َ ََ ُِ ِ ُِ َ َ ََّ َ َ َ  ١٦٣ ]٢٦:التوبة[ )...ُ
َثم أنزل اهللاَُّ سكينته عىل رسوله و( ُِ ِ ُِ َ َ ََّ َ ََ َ َ َ َعىل ُ  ١٦٣ ]٢٦:التوبة[ )...َ
َثم أنزل اهللاَُّ سكينته عىل رسوله وعىل ( ََ َ ََ ُِ ِ ُِ َ َ ََّ َ َ َ  ٢٥٥ ]٢٦:التوبة[ )...ُ
َياأهيا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل ( َ َِّ َِ ِ ْ َ َ ُُّ ُ َ ََ َ...( 

 ]٣٨:التوبة[

١٢٧ ,
١٤٣ ,
١٤٤ ,
١٩٥ 

ْإال تنفروا يعذبكم عذابا أليام ويس( ً ْ َُ َ ً ْ َ ُِ َِ َ َِّ ُ َ َّ ًتبدل قوما ِ ْ َْ ْ ِ  ١٣٩ ]٣٩:التوبة[ )...َ
َياأهيا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل ( َ َِّ َِ ِ ْ َ َ ُُّ ُ َ ََ  ١٣٩ ]٣٨:التوبة[ )...َ
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 ١٠٩١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ًإال تنفروا يعذبكم عذابا أليام ويستبدل قوما ( ْ ً ْ ُْ ْ َ َ ً ْ َ َُ َ ِّْ ِ ِ َِ ََ َ ُ َّ  ١٤١ ]٣٩:التوبة[ )...ِ
ِإال تنرصوه فقد نرصه اهللاَُّ إ( ُِ َُ َُ َُ ْ ََ َ ُذ أخرجه َّ َ َ ْ َ ْ...( 

 ]٤٠:التوبة[

٦٥ ,
١٤١ ,
٢٤٥ ,
٢٤٦ ,
٢٤٧ ,
٢٥٢ ,
٢٥٤ ,
٢٥٥ ,
٢٥٦ ,
٢٥٧ ,
٢٥٨ ,
٣٨٠ 

َّعفا اهللاَُّ عنك مل أذنت هلم حتى ( َ ْ ُ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ  ٥٨٨ ]٤٣:التوبة[ )...ََ
ُفإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املرشكني حيث ( ْ َ َ َْ َ َُ ِْ ِ ُْ ُْ َُ ُ ُ ُ ُ َْ َ َ , ٤٦٢ ]٥:التوبة[ )...ِ

٤٩٨ 
ُومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا ( ْ َ َْ ُُ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ ُ َِ َ ْ َ ْ  ٢٩٣ ]٥٨:التوبة[ )...ْ
ُولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللاَُّ ورسوله ( َ ْ َُ َُ َ ُ َ َ ْ َُّ َ ُ ُ  ٢٩٣ ]٥٩:التوبة[ )...َ
َواملؤمنــون واملؤمنــات بعــضهم أوليــاء بعــض يــأمرون ( َُ ُ ُ ْْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ُ ْ ُْ َ ُُْ ُْ

ُباملعرو ْ َْ  ٤٠٣ ]٧١:التوبة[ )...ِف ِ

َحيلفون باهللاَِّ ما قالوا ولقد قالوا كلمة ( َ َ َ َ َُ َِ َِ ُ َ ُْ َ ِ ْ  ٤٧٠ ]٧٤:التوبة[ )...َ
َّفلام آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا ( ُ ََ َ َ َْ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َْ  ٤٦٧ ]٧٦:التوبة[ )...َُّ
ْومنهم من عاهد اهللاََّ لئن آتانا من ( ْ ْ ُ َِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ْ  ٤٦٧ ]٧٥:التوبة[ )...ْ
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 ١٠٩٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ْاستغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن ( ِ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َِ ِْ َْ َ َْ  ٦٢٩ ]٨٠:التوبة[ )...َ
ًوال تصل عىل أحد منهم مات أبدا ( َُ ُ َ َ ََ ََ َ ْ ْ ِ ٍ َ َ  ٦٢٩ ]٨٤:التوبة[ )...ِّ
ْلكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهلم ( ْ َ َ ُ َِِّ ِ َِ َ ُ َ َ ََ ِ ُ َ ُ َّ ُ  ٣٨٣, ٢٢ ]٨٨:التوبة[ )...َِ
َعد اهللاَُّ هلم جنات جتري من حتتها َأ( ْ َِ ِ ٍْ ََ َِ ْ َّ ْ ُ َ  ٣٨٣, ٢٢ ]٨٩:التوبة[ )...َّ
ْوال عىل الذين إذا ما أتوك لتحملهم ( َُ ْ ْ َ ََ َِّ ِ َِ ََ َ َ ِ َ  ١٤٢ ]٩٢:التوبة[ )...َ
ٍلقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم( ِ ْ َ ْ ََ ِْ َ َْ َ ِ ِ َ َ  ٩٩٣ ]٤:التني[ )...ََ
َإهنم لن يغنوا عن( ُ ْ ُ ْ َ ْ َُّ ًك من اهللاَِّ شيئا ِ ْ ََ ِ , ٤٠٣ ]١٩:اجلاثية[ )...َ

٤٠٤ 
َوإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها ( ْ ً ْ ْ ََ ِ ُِّ َ َْ َ َ ًَ َ ََ  ١٦٢ ]١١:اجلمعة[ )...ِ
ْوجاهدوا يف اهللاَِّ حق جهاده هو اجتباكم ( ُ َ ْ َ َ َ َ ََ ُُ ِ ِ ِ َّ ِ  ٣٢ ]٧٨:احلج[ )...ِ
َذلك ومن يعظم حرمات اهللاَِّ ف( ِّ َِ َِ ُ ْ َُ َ ُ ْ َ ٌهو خري َ ْ َ َ , ١٦٠ ]٣٠:احلج[ )...ُ

١٦١ 
َّأذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهللاََّ ( ُ َ َ َِ َ ُ َُ ْ َِّ ُ َ ِ ُ ََّ ِ ِ ِ  ٢٤٨ ]٣٩:احلج[ )...ُ
َّالذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال ( ِ ٍِّ َ َ ْ ُ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ  ٢٤٨ ]٤٠:احلج[ )...َّ
ْوجاهدوا يف اهللاَِّ حق جهاده هو اج( َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َّ ِ ُ ْتباكم ِ ُ َ  ٥٢٦ ]٧٨:احلج[ )...َ
ُفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ( ْ َ ُ ْ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ُ  ٩٩١ ]٢٩:احلجر[ )...ِ
ِإىل يوم الوقت املعلوم( ُِ ْْ َ ْ ََْ ِ ْ َ ِ( ]...١٠١٣ ]٣٨ 
ــا عــىل رسر ( ــن غــل إخوان ــا يف صــدورهم م ــا م ٍونزعن ُِ ُ ْ ََ َ ْ ًَ ُ ََ ْ ُ َْ ِ ٍّ ِ ِ ِ ِ َ

َمتقابلني ِ ِ َ َ  ١٦٧ ]٤٧:احلجر[ )ُ

 ١٢٦, ٤ ]١٢:احلجرات[ )...
َياأهيا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ( َ ُْ ََ ْ ُ ٍَ َ ُِ ْ َُّ ََّ َ َّ ِ  ٨١٤ ]١٣:احلجرات[ )...َ
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 ١٠٩٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
َياأهيا الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق ( َ َْ َ ْ ُ َ َْ ْ َ ُُّ َ ََ َُ ِ َّ , ٤٤١ ]٢:احلجرات[ )...َ

٥٨٨ 
ُياأهيا الذين آمنوا إن جاءك( َ َ َُّ َ َْ ِ ُ ِ َّ َ ٍم فاسق بنبإ َ َ َ ِ ٌ ِ َ  ٣ ]٦:احلجرات[ )...ْ
َوإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهام ( ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ ُْ َ َ ََ ِْ ِ ِ ُِْ ِ ِ...( 

 ]٩:احلجرات[
١٦٩ ,
٥٤٤ ,
٧٦١ 

ُإنام املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا ( َ ََّ ٌ ََّ ْ َ َ ُ ْ َْ ْ َُ َ َْ َ ِْ َ ِ ُِ ِ ُْ...( 

 ]١٠:احلجرات[

١٦٣ ,
٧٥٤ ,
٧٨٨ ,
٨٠٥ ,
٨٥٩ 

َوإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهام ( ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ ُْ َ َ ََ ِْ ِ ِ ُِْ ِ ِ...( 

 ]٩:احلجرات[

١٦٣ ,
٧٥٤ ,
٧٨٨ ,
٨٠٥ ,
٨٥٩ 

ِوما لكم أال تنفقوا يف سبيل اهللاَِّ ( ِ َ ْ َِ ُ ِ ْ ُ َّ َ ُ َ َ...( 

 ]١٠:احلديد[

٢٢, ٢١ ,
٢٥ ,
١٣٠ ,
٥٩٢ ,
٨٩٨ 

ُفاليوم ال يؤخذ ( ََ ْ ُ ْ ََ َمنكم فدية وال من ْ َ َِ ِ ٌِ ْ ْ ُ  ٤٠٤ ]١٥:احلديد[ )...ْ
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 ١٠٩٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ْأمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم ( ُ ُ َُ َُّ َْ َ ََ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ْ ْ َ...( 

 ]١٦:احلديد[
١٢٧ ,
١٢٨ ,
١٥٤ 

َسابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها ( َ َ ِّ ُْ َْ ْ َ َ َ ٍَ ِ ٍ َِّ ُ ْ َ ِ ُ  ٢١ ]٢١:احلديد[ )...ِ
ْوالذين جاءوا من بع( َ ْ َ َ َِ ُِ ْدهم يقولون ربنا اغفر َّ َ ِْ ِْ َ َّ ََ ُُ ِ...( 

 ]١٠:احلرش[

٣٥, ٢٩ ,
١٣٠ ,
٢١٦ ,
٣٨٤ ,
٧٣٢ ,
٨٥٩ 

ِما أفاء اهللاَُّ عىل رسوله من أهل ( ْ َ َْ ِ ِ ِ ُ َ َ ََ َ  ٢٩٩ ]٧:احلرش[ )...َ
ْللفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم ( ْ ْ َِِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِْ َّ ِْ ُْ ِ َ ُ

...( 

 ]٨:احلرش[

٢٩, ٢٧ ,
٣٤, ٣٣ ,

٥٣ ,
٢٤٨ ,
٣٨٤ ,
٥٩٣ ,
٧٣٢ 

ْوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر ( َ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ََ ُُ  ٣٣ ]١٠:احلرش[ )...َِّ
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 ١٠٩٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
َوالذين تبوءوا الدار واإليامن من قبلهم حيبون ( َ َُّ ْ ْ َ َّ َ َ َِ ِ ُِ ْ َ َ ُِ ِ ِ َّ َ َّ...( 

 ]٩:احلرش[

٣٤, ٢٩ ,
٥٤, ٥٣ ,

٣٨٤ ,
٥٩٣ ,
٧٣٢ 

ِوباألسحار( َ َْ َ َ هم يستغفرونِ ُ ْ ِْ ْ َ َ  ١٠١٠ ]١٨:الذاريات[ )ُ
ِوله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم( ْ َ َ َِ ْ َ َ ُ َْ َِ ُ ُْ ِْ  ٧١٨ ]٢٤:الرمحن[ )َ
ِويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام( َ َ َْ ِ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ َِ ْ ُ  ١٠٠٢ ]٢٧:الرمحن[ )ََ
ِوملن خاف مقام ربه جنتان( َ َّ َ ِّ ْ َِ َِ َ ََ َ َ  ٤٥٠ ]٤٦:الرمحن[ )َ
ْالذين يصلون ما أمر اهللاَُّ به أن َو( ََ َِ ِِ َ َ َ ُ َِّ َ  ٤٥٠ ]٢١:الرعد[ )...َ
ِيمحوا اهللاَُّ ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب( َ َِ ِْ ُّ ُ َ ُْ ُ َ ُ َ َ ُ َْ ُ ِ ْ  ١٠٤٣ ]٣٩:الرعد[ )َ
ٍوقالوا لوال نزل هذا القرآن عىل رجل ( ُ ْ ََ َْ َ ُِّ ُ َ َْ َ َ َُ  ٤١٣ ]٣١:الزخرف[ )...ُ
ِوال يملك الذ( َّ ُ ِ ْ َ َين يدعون من دونه الشفاعة َ َ ََ َُّ ِ ِ ُِ ْ َ  ٨٤٠ ]٨٦:الزخرف[ )...َْ
َيومئذ حتدث أخبارها( َ ََ ْ َْ َ ُ ِّ َ ُ ٍ  ١٠٧٦ ]٤:الزلزلة[ )ِ
َومن يعمل مثقال ذرة رشا يره( َّ َ ََ ْ َ ْ ََ ٍ َِ َ َْ  ٢٢ ]٨:الزلزلة[ )ْ
َفمن يعمل مثقال ذرة خريا يره( ْ َّ َ ََ ْ َ ًْ َ ٍ َِ َ ْ ََ  ٢٢ ]٧:الزلزلة[ )ْ
َإنك( َّ َ ميت وإهنم ميتونِ ُ ِّ َ َِّ ْ َّ َُ ِ , ٥١٤ ]٣٠:الزمر[ )ٌ

٦٨٥ 
ِولو أن للذين ظلموا ما يف األرض ( ْ َ َُ ِ َ َّ ََ ََّ ْ َِ ِ  ٣٧٣ ]٤٧:الزمر[ )...َ
ْوبدا هلم سيئات ما كسبوا وحاق هبم ( َ َ َ ِْ ِ َ َ َ ُ ِّ َ ََ ُ َ ُ َ  ٣٧٣ ]٤٨:الزمر[ )...َ
ْولقد أوحي إليك وإىل الذين من قب( ْ َ َ ْ ََ َِ ِ َِّ َ ََ ِ َِ َ ُ َلك ْ  ١٢٧ ]٦٥:الزمر[ )...ِ
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 ١٠٩٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
َوأرشقــت األرض بنــور رهبــا ووضــع الكتــاب وجــيء ( َ ِّ َ ِْ َ ُ َ ُ َ ََ ِ ِْ ِ ِ ُ ِ ُ َ َ َ ْ َ

 ٣٣ ]٦٩:الزمر[ )...

َيعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل ( َ ُِ َِ ُ َ ََ ََ َ ْ َ ُ ْ َِ َ َ  ١٣٢ ]١٣:سبأ[ )...َ
َتتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خ( َْ ُ َّ َ ْ ُ َُ ُ َ َْ َ ََ ُ َِ ِ َْ ِ ًوفا ُ , ٤٥١ ]١٦:السجدة[ )...ْ

٩٩٩ 
ْوإىل ربك فارغب( ِّ ََ ْ ََ َ َ  ٢٩٣ ]٨:الرشح[ )ِ
ْفإذا فرغت فانصب( َ َ َ َ ََ ْ َ  ٢٩٣ ]٧:الرشح[ )ِ
َواخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني( ْ ِْ ِ ِ ِ ُِْ ََ َ َ َ َ ََ ََّ ِ َ  ٢٩ ]٢١٥:الشعراء[ )ْ
َفإن عصوك فقل إين بريء مما تعملون( ُ َ ْ َُ َْ ٌْ َ ْ ََ َّ ِ ِ ِّ َِ  ٨٣١ ]٢١٦:الشعراء[ )َِ
َوالشعراء يتبعهم الغاوون( ُ ُ ُ َ َ ََ ْ ُ ُ َِ َّ  ٦٠٤ ]٢٢٤:الشعراء[ )ُّ
َوأهنم يقولون ما ال يفعلون( ْ َ ُُ َُ َ َ ََ ْ َُّ  ٦٠٤ ]٢٢٦:الشعراء[ )َ
ُوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا ( َ ْْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ ُ َّ  ٤٧٠ ]٢٥:الشورى[ )...ُ
ــ( ــتجابوا ل ــذين اس ِوال ُِ َ َ ََ ْ ــرهم َّ ــصالة وأم ــاموا ال ْرهبم وأق ُ ْ ُ ْ ِّ َُ َ ََ َّ ََ َ ِ

َشورى   ٤١٩ ]٣٨:الشورى[ )...ُ

ْفإن أعرضوا فام أرسلناك عليهم حفيظا إن ( ً َ ْ َِ ِِ َ ْْ َ ْ َ َِ َ َْ ُ َْ َ َ  ٩٣ ]٤٨:الشورى[ )...َ
ْولو شاء اهللاَُّ جلعلهم أمة واحدة ولكن ( َ َ ُ َ ْ َِ َِ َ ًَ َ ً َّ ْ َ َُ َ  ٤٠٣ ]٨:الشورى[ )...َ
ُأم اختذ( َ َّ ِ َوا من دونه أولياء فاهللاَُّ هو َ َ ْ ُ ُْ َ َ ِ ِ ِ  ٤٠٣ ]٩:الشورى[ )...َِ
ًقال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكام سلطانا ( َ َ َُّ َْ َ ُ َُ َ َُ َ ْ َ َ ِ َ ِ َ ُ َ ُ َ...( 

 ]٣٥:القصص[
٩٥٤ ,
٩٥٥ ,
٩٥٨ 

َولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما ( َ ُِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ََ َ ْْ ََ  ١٠٣٢ ]٤٣:القصص[ )...َ
ُونزعنا من ك( ْ َِ َ ْ َ ُل أمة شهيدا فقلنا هاتوا َ ًَ َ ْ ُِّ َ ِ َ ٍ َّ  ١٠٠٢ ]٧٥:القصص[ )...ُ
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 ١٠٩٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ْاحرشوا الذين ظلموا وأزواجهم ( ُُ َ َ َ َ ْْ َُ َ ََّ ِ  ٧٥ ]٢٢:الصافات[ )...ُ
ًإهنم يكيدون كيدا( ُْ ََ َ ِ ْ َُّ  ٩٨٩ ]١٥:الطارق[ )ِ
ًفمهل الكافرين أمهلهم رويدا( ْ َ ُ َ ُِّ ْ ْ َْ ِْ َ ِ ِ َ ِ  ٩٨٩ ]١٧:الطارق[ )َ
ِذي خلق سبع سموات ومن األرض َّاهللاَُّ ال( ْ َ َ ََ َ َ َ َ ِْ ٍ َِ َ  ٩٤٧ ]١٢:الطالق[ )...َ
َولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنيس ( ِ َِ َ َ َُ َْ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ِْ  ٦٨٥ ]١١٥:طه[ )...َ
َإنني أنا اهللاَُّ ال إله إال أنا ( َ ََّ ََّ ِ ِ َِ َ , ٩٦١ ]١٤:طه[ )...ِ

٩٦٢ 
ِأن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف( ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َّ ِ ِّ اليم َ َ  ١٠٠٢ ]٣٩:طه[ )...ْ
َقاال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ( َ َْ َ ََّ َ َ ْ ْ َُ ََ ُ َ َ َّ  ٢٥٢ ]٤٥:طه[ )...ِ
َقال ال ختافا إنني معكام أسمع وأرى( َ ْ َ ََ ََ ُ َُ ِ َّ ِ َ ََ َ  ٢٥٢ ]٤٦:طه[ )َ
َقال ال ختافا إنني معكام أسمع وأرى( َ ْ َ ََ ََ ُ َُ ِ َّ ِ َ ََ َ  ٢٥٤ ]٤٦:طه[ )َ
ُالرمحن( َ ْ َ عىل العرش استوىَّ ََ ْ ِْ ْ َ  ١٠٠٨ ]٥:طه[ )َ
َّعبس وتوىل( َ َ َ ََ  ١٥٦ ]١:عبس[ )َ
ُفمن شاء ذكره( َْ َ ََ ََ  ١٢٨ ]١٢:عبس[ )َ
َفأنبتنا فيها حبا( َ َِ َ ْ ْ َ  ٤٤٨ ]٢٧:عبس[ )َ
َوفاكهة وأبا( َ ََ ً  ٤٤٨ ]٣١:عبس[ )َِ
ْمتاعا لكم وألنعامكم( ْ َُ ُِ َِ َْ ََ َ  ٤٤٧ ]٣٢:عبس[ )ً
َوما كنت ( ْ ُ َ ٍتتلوا من قبله من كتاب َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ  ٥٧٦ ]٤٨:العنكبوت[ )...ُ
ِإنا لننرص رسلنا والذين آمنوا يف احلياة ( َِ َ ََ َ ُ ُ ُْ ِ ُ َ ََّ َ َُ َّ  ٥٤٤, ٣٣ ]٥١:غافر[ )...ِ
ًمن كان يريد العزة فلله العزة مجيعا ( ُ ِْ ِ ِ َِ َّ َُّ َ ُْ َّ ِْ َ َِ َ  ٢٢٣ ]١٠:فاطر[ )...َ
ِّومن الناس والدواب( َ َ َ ََّ ِ َّ َ واألنعـام خمتلـف ألوانـه كـذلك ِ ِ َ َ ُُ َ َ َُ َ ْْ َ ٌ ِ ْ ِ َ

, ٤٥٠ ]٢٨:فاطر[ )...
٤٥٢ 

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٩٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
َثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ( َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ َْ ََ َ ْ َُّ ْ َ , ٢٦٣ ]٣٢:فاطر[ )...ََّ

٢٦٨ 
ْوعدكم اهللاَُّ مغانم كثرية تأخذوهنا فعجل لكم ( َ َ َ ُُ َ َ َّ َ ََ َُ َُ ْ َ ً َِ َِ َُ  ٣٠ ]٢٠:الفتح[ )...َ
ًومغانم كثرية يأخذوهنا وكان اهللاَُّ عزيزا حكيام( َ َ َِ ِ َِ َ َ ًَ َِ َ َُ ََ َُ ْ ً  ٣٠ ]١٩:الفتح[ )َ
َلقد ريض اهللاَُّ عن املؤمنني إذ يبايعونك ( َ ُْ َ ُِ ْ َِ َ ْ َِ ِ ُِْ ِ َ َ  ٣٠ ]١٨:الفتح[ )...َ
َحممد رسول اهللاَِّ والذين معه أشداء عىل ( َ َ ُُ َ ُ َ ََّّ ٌِ َِ ُ َ َ ََّ  ٢٨ ]٢٩:الفتح[ )...ُ
ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا( َِ ُ ً ْْ َ ََّ ََ َ  ٢٥٥ ]١:الفتح[ )ِ
َلقد ريض اهللاَُّ عن املؤمنني إذ يبايعونك ( َ ُْ َ ُِ ْ َِ َ ْ َِ ِ ُِْ ِ َ َ َ...( 

 ]١٨:الفتح[

٥٤ ,
١٢٥ ,
١٢٩ ,
١٤٩ ,
٢٥٥ ,
٢٩٥ ,
٥٩٣ 

َلقد ريض اهللاَُّ عن املؤمنني إذ يبايعونك ( َ ُْ َ ُِ ْ َِ َ ْ َِ ِ ُِْ ِ َ َ  ١٢٣ ]١٨:الفتح[ )...َ
ًومغانم كثرية يأخذوهنا وكان اهللاَُّ عزيزا حكيام( َ َ َِ ِ َِ َ َ ًَ َِ َ َُ ََ َُ ْ ً  ١٢٣ ]١٩:الفتح[ )َ
َإذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية ( ُ َ َّْ َ َ َِ َِ ُ ُْ ِ ِ ُ َّ َِ َ  ٢٥٥ ]٢٦:الفتح[ )...ِ
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 ١٠٩٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
َحممد رسول اهللاَِّ والذين معه أشداء عىل ( َ َ ُُ َ ُ َ ََّّ ٌِ َِ ُ َ َ ََّ ُ...( 

 ]٢٩:الفتح[

٣٠, ٢٨, 
٥٤, ٥٣ ,

١٣٠ ,
١٤٩ ,
١٥٩ ,
١٦٠ ,
٢١٩ ,
٥٩٣ ,
٩٣١ 

َهو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ( ْ َِ ِ ِ ُِْ ِ ُ َ َُّ َِ َ َّ ْ َ َ  ٢٥٥ ]٤:الفتح[ )...ُ
ًوقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا( َ ً َ َ ُْ َ َْ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ْ ٍُ َ َِ ِ َِ  ١٠١٢ ]٢٣:الفرقان[ )ِ
ِثم استوى إىل السامء( َ َّ ْ ََّ ِ َ َ َ وهي دخان فقال ُ َ َ ٌ َ ُ ََ  ١٠٠٥ ]١١:فصلت[ )...ِ
ُإن الذين قالوا ربنا اهللاَُّ ثم استقاموا ( ْ َّ ََ ُ َ ََّ َ ُّ َُ َِّ  ٤٥٢ ]٣٠:فصلت[ )...ِ
ٍنزال من غفور رحيم( ِ َِ ٍ ُ َ ْ ً ُ  ٣٧١ ]٣٢:فصلت[ )ُ
ُإن الذين قالوا ربنا اهللاَُّ ثم استقاموا ( ْ َّ ََ ُ َ ََّ َ ُّ َُ َِّ  ٣٧١ ]٣٠:فصلت[ )...ِ
ُجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيدَو( ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ َْ ُْ َ َ َ َ ََ َ ِّ ْ َِْ  ٥٤٦ ]١٩:ق[ )ْ
ٍيوم نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد( ِ ِِ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َْ ُ َُ َُ َُ َ َْ ِ َّ  ١٠٠٥ ]٣٠:ق[ )ِ
ٌهلم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد( َِ َ ُ َ َْ ْ َ َ ََ ِ َ َ ُ  ٩٩٩ ]٣٥:ق[ )َ
َّوإذا سمعوا الل( ُ َِ َ َ َغو أعرضوا عنه وقالوا لنا ِ َْ ُ َ َ ُ ََ ُ َْ َ  ٨٠٨ ]٥٥:القصص[ )...ْ
َّإنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللاََّ ( َ ْ َ ْ ِْ َِ َ َ َ ْ َ َ َّ , ٩٦٧ ]٥٦:القصص[ )...ِ

٩٦٨ 
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 ١١٠٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
َوربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان ( َ ََ ُ ُ َ ََ ْ َْ ََ َ ُّ َُ ُ , ٤١٣ ]٦٨:القصص[ )...َ

٤١٥ 
َوال تدع مع اهللاَِّ إهلا آخ( ً َ ِ َ ُ ََ ْ  ١٠٠٢ ]٨٨:القصص[ )...َر ال َ
َإال أن يشاء اهللاَُّ واذكر ربك إذا ( ْ ِْ َِ َّ َ ََ ْ َُ َ َ  ١٠٢٠ ]٢٤:الكهف[ )...َّ
ًوال تقولن ليشء إين فاعل ذلك غدا( ََ َ ِ ِ َِ َ ٌُ َِّ َِ ٍ ْ َّ  ١٠٢٠ ]٢٣:الكهف[ )َ
َإال أن يشاء اهللاَُّ واذكر ربك إذا ( ْ ِْ َِ َّ َ ََ ْ َُ َ َ  ٩٥٠ ]٢٤:الكهف[ )...َّ
َودخ( َ َل جنته وهو ظامل لنفسه قال ما َ َ ََ ْ َِ ِ َِ ٌَّ ِ َ َ ُ َُ  ٢٤٦ ]٣٥:الكهف[ )...َ
َودخل جنته وهو ظامل لنفسه قال ما ( َ ََ ْ َِ ِ َِ ٌَّ ِ َ َ ُ َ َ َُ َ  ٢٤٦ ]٣٥:الكهف[ )...َ
ِقال له صاحبه وهو حياوره أكفرت بالذي ( َِّ َ َِ َ ْ َُ ََ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُِ َ ُ  ٢٤٦ ]٣٧:الكهف[ )...ُ
ِولقد رصفنا يف ( َ ْ ََّ َ ْ َ ْهذا القرآن للناس من َ ِ ِِ َّ ِ ْ ُ َْ , ٥٨٧ ]٥٤:الكهف[ )...َ

٦٤٩ 
َّوإذ قال موسى لفتاه ال أبرح حتى ( ََ ُ ْ ُ ََ َ َُ َ َ ِْ َ , ٩٥٠ ]٦٠:الكهف[ )...ِ

١٠٢٠ 
ِّقال أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين ( ِ ِ َِ ْ َِ َ َْ َّ ْ َ َْ َ َ َ ََ , ٩٥٠ ]٦٣:الكهف[ )...َ

١٠٢٠ 
َووصينا اإلنسان بوالد( ِ َ ْ َّ َ َِ َ َ ِ َيه محلته أمه وهنا عىل َ َ َ ًَ ْ َ ُ ُ ُّْ ُ ْ َ  ٦٣٨ ]١٤:لقامن[ )...ِ
َأولئك هم الوارثون( ُ ِ َ ْْ َُ ُ َ ِ  ٢٦٣ ]١٠:املؤمنون[ )ُ
َالذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون( َ ُُ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َْ ُْ ْ  ٢٦٣ ]١١:املؤمنون[ )َِّ
َفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون( َ َ َُ َ ْ َ ْْ َُ َ َ َُ َ َِ ُِ َ َ  ٦٧٠ ]٧:منوناملؤ[ )ِ
ِحتى إذا جاء أحدهم املوت قال رب ارجعون( ُ ِّ ْ َ َ َِ ْ َ ُ ََ َ َُ َْ ُ َ ََّ  ٤٦٤ ]٩٩:املؤمنون[ )ِ
َلعيل أعمل صاحلا فيام تركت كال إهنا ( َّ َ َ ً َِ َّ َ ُْ َ ِ ِ َ َُ َْ َ  ٤٦٤ ]١٠٠:املؤمنون[ )...ِّ
ْياأهيا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ( َ ُُّ َ َّ ْ َّْ ِ ِ ُِ َ َُ ُُ ْ َ َِ ُ  ١٤٠ ]١:املائدة[ )...َ
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 ١١٠١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
َياأهيا الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء ( ْ َ َُّ ْ َ َْ َ ََ ُ ََّ َ ُ ِ َ...( 

 ]١٠١:املائدة[

٦٢٥ ,
٦٢٦ ,
٦٣٩ ,
٦٤٣ 

َحرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما ( ُ ْ ُ ُ َ َِّ َ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ْ َ ََّْ َُ ُ َ َ ْ...( 

 ]٣:املائدة[

٢٠٣ ,
٥٦٣ ,
٥٦٨ ,
٥٨٢ ,
٥٨٧ ,
٥٨٩ 

ُياأهيا الرسو( َّ َُّ َ ِل ال حيزنك الذين يسارعون يف َ َ ُ ُ َِ َ ُ َ ِ َّ َُ ْ  ٤٩٧ ]٤١:املائدة[ )...ْ
ُإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم ( ٌ َُ ْ َ َُ ً َ َّ ََّ َ ُْ ِ َ ْ َ  ٥٨٦ ]٤٤:املائدة[ )...ِ
َياأهيا الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى ( َ َُّ َ َ ُ َ َ ََّ ُْ َُّ ِ َِّ َ َ  ٤٠٤ ]٥١:املائدة[ )...َ
َياأهي( ُّ َ ْا الذين آمنوا من يرتد منكم عن َ َ ْ ََ ْ ْ َ َُ ْ ُِ َِّ َ َّ...( 

 ]٥٤:املائدة[
١٢٦ ,
١٤٨ ,
١٤٩ 

َإنام وليكم اهللاَُّ ورسوله والذين آمنوا الذين ( َ َ ُ َ ُّ َِ ِ َِّ َّ ُُ َ ُ َ ُ َُ َّ ِ...( 
 ]٥٥:املائدة[

٣٩٤ ,
٤٠١ ,
٤٠٣ 

ِياأهيا الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة ( َِّ َ ََ ِ ِْ ْ َ ُُّ ُ َ ُ َّ َ , ٦٣٢ ]٦:املائدة[ )...َ
٦٦٦ 

ْوقالت اليهود يد اهللاَِّ مغلولة غلت أيدهيم ( َِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ََ ْ َّ َ ُ ْ َُ ٌْ  ١٠٠٢ ]٦٤:املائدة[ )...َُ
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 ١١٠٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ْياأهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ( ْ َ َِ َ َ َ ِّ ُِ ِ ُ ََ ُ َّ ُّْ َ...( 

 ]٦٧:املائدة[

٩٩, ٩٧ ,
١٢٦ ,
١٤٥ ,
٢٠١ ,
٥٨٣ 

َّلقد كفر الذين قالوا إن ا( َ َ َِ ُ َّ ََ ِ َ َ ُهللاََّ ثالث ْ  ٢٥٨ ]٧٣:املائدة[ )...َِ
َياأهيا الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما ( ُ ِّ َ ُِّ َِ ِّ َ ََ َ ُ ُ َّ َ  ١٢٦ ]٨٧:املائدة[ )...َ
ْوعد اهللاَُّ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم ( َ َُ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ ََّ َُ  ١٦١ ]٩:املائدة[ )...َ
ُياأهيا الذين آمنوا إذا قيل لك( َ َ َِّ َِ ِ ُ َ َُّ ََ ُم تفسحوا َ َّ َْ  ٢١ ]١١:املجادلة[ )...َ
َّذلك بأن اهللاََّ موىل الذين آمنوا وأن ( َّ ََ َ َ ُْ َ َِ َِّ َ َ ِ  ٤٠٣ ]١١:حممد[ )...َ
ْوكأين من قرية هي أشد قوة من ( َّ َ ْ ْ ِّ َِ ٍ ًِ ُُّ ََ ََ َ ِْ  ٢٥٨ ]١٣:حممد[ )...َ
َولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بـسيامهم و( ُ َ ُ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ُُ ِ ِ َ َْ ََ ََ ََ َ ِلتعـرفنهم يف َ ْ ُ َّْ َ ِ َ َ

 ٢٤٩ ]٣٠:حممد[ )...

َياأهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللاََّ وأطيعوا الرسول ( َُّ َّ َ ُُّ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َُ  ٢٦٧ ]٣٣:حممد[ )...َ
ِهاأنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللاَِّ ( ِ َ ِْ ُ َِ ُِ ْ ُ ُ ْْ َ ُِ َ , ١٤٦ ]٣٨:حممد[ )...ََ

١٤٧ 
ًذرين ومن خلقت وحيد( ِ َ ْ َُ ْ ََ َ َ  ٦١٨ ]١١:املدثر[ )اِْ
َما سلككم يف سقر( َ ْ َ ََ ِ ُ َ  ٤٥١ ]٤٢:املدثر[ )َ
ِوكنا نكذب بيوم الدين( ِّ ُِ ْ َ ُ َِ ِّ َ َّ  ٤٥١ ]٤٦:املدثر[ )ُ
َكال بل ال خيافون اآلخرة( َ ِ َ ُ ََّ َ ْ َ  ٤٥١ ]٥٣:املدثر[ )َ
ْولربك فاصرب( َِ ْ ِّ ََ َ  ١٢٧ ]٧:املدثر[ )ِ
ُوال متنن تستكثر( ْ ِْ ْ َ َ ْ َُ  ١٢٧ ]٦:املدثر[ )َ
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 ١١٠٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
َفاختذت من دوهنم حجابا فأرسلنا إليها روحنا ( ََ َ ْ ً َ ُ ُْ َ ْ َْ ِْ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ  ١٠٢٢ ]١٧:مريم[ )...َّ
ِفأجاءها املخاض إىل جذع النخلة قالت ياليتني ( َِ ْ َ ََ َ َْ َ ْ َْ ََّ ِ َِ ِ ُ َْ َ َ , ٤٥١ ]٢٣:مريم[ )...َ

٥٤٧ 
ِوإين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت( َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َِ َْ ُ ْ ِّ , ٢٦٨ ]٥:مريم[ )... ِ

٢٦٩ 
ُواذكر يف الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا( َ ْ َِ َ ِّ َّ ًَ َ ِْ َ ُِ ِِ ِ ِ ْ ِ , ٢٦٢ ]٥٦:مريم[ )ْ

٢٦٨ 
َأولئك الذين أنعم اهللاَُّ عليهم من النبيني ( َِّ َ ْ َ َ ِْ َّ ِ ِ ِْ َِ َ َّ َْ َ  ٤٥٣ ]٥٨:مريم[ )...َُ
ُيرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ( َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ُ ُ ُِ ِ ِِ ِِّرب رضياِ َ  ٢٦٩ ]٦:مريم[ )َ
َوإن منكم إال واردها كان عىل ربك حتام مقضيا( ِّ ُ َ َِ ْ َ َْ ً َ ْْ َ َ َ َ َ ِ َّ ِ ُِ ْ  ٥٥١ ]٧١:مريم[ )ِ
َفامل الذين كفروا قبلك مهطعني( ِ ِ ِ ِْ َ َُ ُ ََ َ ََّ ََ  ٢٥٦ ]٣٦:املعارج[ )ِ
َعن اليمني وعن الشامل عزين( َ َِ ِ ِِ َ ِّ ِ َِ َِ  ٢٥٦ ]٣٧:املعارج[ )ْ
َوقا( َلوا لو كنا نسمع أو نعقل ما َ َ ُْ َ ُِ ْ ْ ُ َْ ََ َّ  ٦٦٤ ]١٠:امللك[ )...ُ
ْياأهيا الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم ( َ ُُّ َّ َ ِّ َ َُ ُ َّ ََ َ ُ ِ ُِ َّ َ َ...( 

 ]١:املمتحنة[

١٢٧ ,
٣٩٤ ,
٤٠٤ ,
٧٨٩ 

ٍياأهيا الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات ( ِ َِ ُ ُ َ َ ُِّ َ َ َ َُ َ ُْ ُْ ُ َ ِ َّ َ  ٢٤٩ ]١٠:متحنةامل[ )...َ
ِإنام ينهاكم اهللاَُّ عن الذين قاتلوكم يف ( ْ ُ َُ ُُ ََّ ََّ َ َ َِ ِ َ ْ  ٢٤٨ ]٩:املمتحنة[ )...ِ
َوأما من خاف مقام ربه وهنى النفس ( َ ِّ ْ َْ ََّ َ َ َ َ َ َ َِّ َ َ  ٤٥٠ ]٤٠:النازعات[ )...َ
َفإن اجلنة هي املأوى( ْ َْ َْ َِ َ َّ ََّ  ٤٥٠ ]٤١:النازعات[ )ِ
َوالنجم إذا ه( َ ِ ِ ْ  ٤٠٢ ]١:النجم[ )َوىََّ
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 ١١٠٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
َأفتامرونه عىل ما يرى( َ ُ ََ َُ َ َ ُ َ  ٢٤٦ ]١٢:النجم[ )َ
َوما هلم به من علم إن يتبعون ( ُْ َ ْ َِ َِّ ِ ٍ َْ ِ ِ ِ ْ  ٣ ]٢٨:النجم[ )...َُ
َوأعطى قليال وأكدى( ْ َ ََ ًَ َ َِ ْ( 

 ]٣٤:النجم[

٩٩ ,
٢٢٦ ,
٥٧٦ ,
٥٨٦ 

َّمن كفر باهللاَِّ من بعد إيامنه إال ( ِ ِِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ِْ َ  ٩٢٤ ]١٠٦:النحل[ )...َ
ُفإن تولوا فإنام عليك البالغ املبني( َِ ُْ ُ َ ْ ََ ْ ْ َْ َ ََّ َ َّ َِ  ٩٣ ]٨٢:النحل[ )ِ
ْويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم ( َّ َِ ِْ َ ْ ْ َ ََ َِّ ً ََ ٍُ ُ ِ  ٥٨٤, ٩١ ]٨٩:النحل[ )...ُ
ٌوإذا رضبتم يف األرض فليس عليكم جناح ( ُ ْ َ ْ ْ ََ ْ ْ ُْ َ ََ ََ َِ َ ِ ُ َ  ١٩٤ ]١٠١:النساء[ )...ِ
َإنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني ( َْ َ ََ ْ َ ُْ َ َ َِّ ِِّ ْ ِ ْ َ َْ ِ َِ  ٥٨٨ ]١٠٥:النساء[ )...َ
َّوال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم إن ( ُ َِ ْ َُ َ ََ ُ َ ْ َ َِ َِّ ِْ َ  ٥٨٨ ]١٠٧:النساء[ )...ُ
ِّيوصيكم اهللاَُّ يف أوالدكم للذكر مثل حظ ( ْ ََّ ْ ُُ ِ ِ ِِ َ ُْ َُ ِ ُ ِ...( 

 ]١١:النساء[
٢٦١ ,
٢٦٦ ,
٢٦٧ 

َّال خري يف كثري من نجواهم إال ( ِ ٍْ ُْ َ ْ َْ ِ ِ َ ِ َ , ٧٦١ ]١١٤:النساء[ )...َ
٧٦٣ 

ْولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل ( َ ْ ِ ْ َ َ ُْ ُُ َ ْ َْ َ َ َ ُ ِ  ٢٦٧ ]١٢:النساء[ )...َ
َالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ( ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِْ ِ ُ ْ َ ْ َ َ ََ َ ِ َ ْ ََّ ُ  ٤٠٣ ]١٣٩:النساء[ )...َّ
َمذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء وال ( َ ِْ ُ َ ََ َ ِ َ ِ َ َ َْ  ٥٩٣ ]١٤٣:النساء[ )...ُِ
َياأهيا الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء ( َ َُّ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ َ ْ َُّ َّ َ ُ  ٤٠٣ ]١٤٤:النساء[ )...َ
ِإن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ( َّ ََ ِ ِ ِ ِِ َ َّْ َْ َّ ِ َ ُْ  ٤٧٠ ]١٤٥:النساء[ )...ِ
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 ١١٠٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ْما يفعل اهللاَُّ بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ( َ ْ ْ ْ َُ ُْ َ َ َ ََ َُ ْ َ ِْ ِ ِ  ٤٧٠ ]١٤٧:النساء[ )...ُ
َإنام التوبة عىل اهللاَِّ للذين يعملون السوء ( ُّ َ ََ ُُ َّْ َ َ َ ِْ ِ َ َ َّ َّ  ٤٦٩ ]١٧:النساء[ )...ِ
ِوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إ( َّ ََّ ِّ ْ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َّ َ ََ ُُ َّ  ٤٦٩ ]١٨:النساء[ )...َذا َ
ْيستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة إن ( ْ ُ ِْ ِ َِ َْ ُِ ْ ُْ َِ َ َ ُ  ٦٤٤ ]١٧٦:النساء[ )...َ
ْوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم ( َ ْ ُ َُ َ َ ُْ َ ْ ْ ْ ْ ٍَ ٍَ ََ َْ َ ِ َ ِ...( 

 ]٢٠:النساء[
٦٣٩ ,
٦٤١ ,
٦٤٢ 

ْواعبدوا اهللاََّ وال ترشكوا به شي( َ ُ ََ ُِ ِ ِ ْ ُْ ِئا وبالوالدين ُ ْ َ ََ ِ ْ ِ  ٢٤٦ ]٣٦:النساء[ )...ً
ٍفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ( ٍ ِِ َ ُِ َّ ُ ِّ ْ َْ ْ ِ َ َِ َ  ٣٧٠ ]٤١:النساء[ )...َ
ْياأهيا الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم ( َ َ ُُّ ْ َ ََ ََ َّ ُ َ َْ ُ ِ َّ َ...( 

 ]٤٣:النساء[

١٤٠ ,
٦٣٢ ,
٦٣٣ ,
٧٨٤ 

َياأهيا الذين آمنوا أ( َُ َ َُّ َِ َّ َطيعوا اهللاََّ وأطيعوا الرسول َ ُ َّ ُ َ ُِ  ٥٠٧, ٢٧ ]٥٩:النساء[ )...َِ
َفال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيام ( ُ َِ َِ ِّ َ ُ َّْ َ ُ ِّ ََ َُ  ١١٨ ]٦٥:النساء[ )...َ
ْمن يطع الرسول فقد أطاع اهللاََّ ومن ( َ َ ُ َْ ُ َّ ََ َ ََ ْ َ ِ  ٢٠٢ ]٨٠:النساء[ )...ِ
َأفال يتدبرون القرآن و( َّ ََ ُ َ َْ ُْ َ َ ِلو كان من عند َ ِ ِْ ْ َْ َ  ١٣٠ ]٨٢:النساء[ )...َ
ِوإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف ( ِْ َ َ َ َْ ِ َ َِ ْ ٌ ْ ْ ََ ُ َ  ٦٤٤ ]٨٣:النساء[ )...ِ
ِياأهيا الذين آمنوا إذا رضبتم يف سبيل ( ِ َ ْ َ ُِّ ُ ْ َ ََ ََ َ ِ ُ ِ َّ َ...( 

 ]٩٤:النساء[
١٦٧ ,
٤٦٦ ,
٤٨٣ 
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 ١١٠٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ِال يستوي القاعدون من املؤم( ِ ِْ ُْ َ ََ َُ َْ ِ ِنني غري أويل ْ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ...( 

 ]٩٥:النساء[
٢١ ,
١٨٠ ,
٨٤٥ 

ًدرجات منه ومغفرة ورمحة وكان اهللاَُّ غفورا ( َ َ َ َُ َ ًَ َْ َ َ َ ُ َ ََ ْ ً ِ ِ  ٢١ ]٩٦:النساء[ )...ٍْ
َوورث سليامن داود وقال ياأهيا الناس علمنا ( َّْ ُّ َ ُِّ َ َُ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ َ ُ َ ِ...( 

 ]١٦:النمل[
٢٦٣ ,
٢٦٨ ,
٢٦٩ 

َوعد اهللاَُّ( َ ِ الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات َ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ َ َُ ََّ ُ ْ  ٥١ ]٥٥:النور[ )...ُ
َإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس ( ْ َ َ ُ َْ ُ ْ ََ ْ ُْ ُِ ْ َ ُ َّ َْ َِ َِ َ َِ َِ  ٣٩ ]١٥:النور[ )...ِ
ِإن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف ( ُ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ََّ ُّ ََ َ ُ  ٦١٣ ]١٩:النور[ )...ِ
َياأ( ِهيا الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان َ َ ُْ َ ُ ََّ ِ ُِ ِ َّ َ ُ َ َُّّ  ١٤٠ ]٢١:النور[ )...َ
ــات ( ــات والطيب ــون للخبيث ــات للخبيثــني واخلبيث ُاخلبيث َُ ِّ َ َ َ ََّ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ ْْ َْ

َللطيبني والطيبون  َّ َُّ ِّ َ َِّ ِ , ٧٧٥ ]٢٦:النور[ )...ِ
٧٧٨ 

ْياأهيا الذين آمنوا ال تد( َ ُ َ َُّ َِ َّ َ َخلوا بيوتا غري َ ْ َ ً ُ ُ ُ  ١٤٠ ]٢٧:النور[ )...ُ
ًالزاين ال ينكح إال زانية أو مرشكة ( ًَ ِ ْ َ َُّ ْ َ ُ ََ ِ َِّ  ٦٠٧ ]٣:النور[ )...ِ
ْرجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ( ٌ ْ َ َ ََ ٌ َُ َْ ِ ِ ِ ْ ٌ , ٤٥٠ ]٣٧:النور[ )...ِ

٤٥١ 
ِّوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمت( ُ ََ َّ ْ َ ُ ُْ ْ ُ َّ َِ َِ ِ ُ ُ ْ ِ ْعكم َ ُ  ٢١ ]٣:هود[ )...ْ
َوالسابقون السابقون( ُ َ ُِ َِّ َّ  ٢١ ]١٠:الواقعة[ )َ
َأولئك املقربون( َُ َّْ ُْ َ ِ َ  ٢١ ]١١:الواقعة[ )ُ
َقال إنام أشكوا بثي وحزين إىل اهللاَِّ ( ِ ِِ ْ ُ َ َِّ َُ ْ َ َ َّ  ٢٩٢ ]٨٦:يوسف[ )...َ
ِولو أن لكل نفس ظلمت ما يف ( َ َْ َ ِّ ََ ْ ٍَّ َ ُ ِ َ ْ  ٣٧٣ ]٥٤:يونس[ )...َ
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 ١١٠٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ةالصفح السورة اآلية
ْأال إن أولياء اهللاَِّ ال خوف عليهم ( َِ ْ ْ َ َْ َ ٌ َ ِ َ ََّ  ٣٧١ ]٦٢:يونس[ )...ِ
ِهلم البرشى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ( ِ َِ َ ُِ َِ َ َ ُْ ُّ ْ َ ْ ْ ُ  ٣٧١ ]٦٤:يونس[ )...َ
ًوال حيزنك قوهلم إن العزة هللاَِِّ مجيعا ( ْ َِ َِ َّ ُ ََ ْْ َّ َِ ْ ُ ُ َ  ٢٥٤ ]٦٥:يونس[ )...ْ
َفإن كنت( ْ ُ ْ َ يف شك مما أنزلنا إليك َِ ٍّْ َ ِْ َ َ ْ َ َّ ِ َ  ١٥٦ ]٩٤:يونس[ )...ِ
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 ١١٠٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  فهرس األحاديث النبويةفهرس األحاديث النبوية
ًائت عليا فهو أعلم مني قال فأتيت عليا فسألته عن  ً.........................٧٦٠ 

ًائتوين أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا وال  ً.....................٥٧٩ 
ًائتوين بدواة وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا  ً.....................٥٧٨ 

 ٥٩٠.................ائتوين بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا  
 ٥٩١......................ائتوين بكتاب فإين أخشى أن يتمنى متمن ويأبى اهللا إال 

 ٩٥............................ائتوين بكتاب قال عيل يا رسول اهللا إين أحفظ قل 
ًائتوين بكتف أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده أبدا فتنازعوا  ً...................٥٨٦ 

 ٨٧٧..................أن يصلح به بني فئتني من املسلمنيابني هذا سيد ولعل اهللا 
 ٨٦٢.....................ابني هذا سيد ولعل اهللا يصلح به بني فئتني من املسلمني

 ٣٧٩..........................................................أبو بكر يف اجلنة و
 ٤١٢....................................................أبو ذر صديق هذه األمة

 ٩٣٢............................أبو هريرة وعاء من العلم قال زيد بن ثابت فقلنا 
 ٤١٢................................ٍاتبع سنة صاحبيك ال يكن ألحد عليك كالم

 ١٠١........................ اهللا عليه وآله وسلم فأمرها أن أتت امرأة للنبي صىل
 ٤٨٥.................................................ٍأتشفع يف حد من حدود اهللا

 ٦٣٢..............................................................ّاتق اهللا يا عامر
 ٩٢٤....................أتيت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فسمعته يقول يطلع 

 ٧٦٠.................أتيت عائشة أسأهلا عن املسح عىل اخلفني فقالت عليك بابن 
 ٤٧.......................ًأثبتكم عىل الرصاط أشدكم حبا ألهل بيتي وألصحايب
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 ١١٠٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٧٧٧..............................جتمع نساء النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يف ا
 ٧٨٢................................أحب اهللا من أحبهام وأبغض اهللا من أبغضهام

 ١٠٤٤................احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك 
 ٢٣١....................أخربنا عن مسريك هذا أعهد عهده إليك رسول اهللا صىل 
 ٥٤٣....................أخربنا عن مسريك هذا أعهد عهده إليك رسول اهللا صىل 

 ١٠١...........................ًدع يل أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإين أخاف ا
 ١٨٠.........................ًادع يل زيدا وقل له جييء بالكتف والدواة قال فقال 

 ٣٥٨, ٨٧...................ًادعي يل أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإين أخاف 
 ٥٩١.........................ًادعي يل أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإين أخاف 

 ٢٠٣........................خاف أن ًادعي يل أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإين أ
 ٥٥٨........................ًادعي يل أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإين أخاف أن 

 ٥٦٨.......................................ًادعي يل أخاك أكتب ألبيك كتابا إلخ
 ١٠٤٣.........................إذ خلق اهللا آدم فمسح ظهره فسقط من ظهره كل 

 ٥٨٣...........................................................إذا اجتهد احلاكم
 ٩٧٨................ّإذا تغولت لكم الغيالن فنادوا باألذان فإن الشيطان إذا سمع 

 ٥٨٦.................................ينه وخلقه فزوجوهإذا جاءكم من ترضون د
 ٦٤٥, ٩٣..............إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم 

 ٤١...................................................إذا ذكر أصحايب فأمسكوا
 ٢٩٣..............................إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا

 ٩٩١.................إذا رضب أحدكم فليجتنب الوجه وال يقل قبح اهللا وجهك 
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 ١١١٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٧٦٦................اب إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصالة حتى تربز وإذا غ
 ١٧٥.......................إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم? 

 ٩٣٧.................إذا وضع الرجل الصالح  أو املؤمن  عىل رسيره قال قدموين 
 ٧٨٩.......................اذهبا حتى تأتيا روضة خاخ فإن هبا ظعينة معها كتاب 

 ٦٦..........................أرأيتكم ليلتكم هذه فإن عىل رأس مائة سنة منها ال 
 ١٤٩...................................................أرحم أمتي بأمتي أبو بكر

 ٣٥٣.................... أزواج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فاطمة بنت أرسل
 ٢٨٢.......................أرسلت إىل أيب بكر تسأله مرياثها من رسول اهللا صىل 

 ٣٩٩.........................ارفعوا ألسنتكم عن عيل بن أيب طالب فإنه خشن يف 
 ٢٩٧...........................ًارقبوا حممدا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف أهل بيته
 ٩٠٥.....................سهل ُاستعمل عىل املدينة رجل من آل مروان قال فدعا 

 ٨٧٧...............ّاستقبل واهللا احلسن بن عيل معاوية بكتائب أمثال اجلبال فقال 
ًأرسعكن حلوقا يب أطولكن يدا قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا  ً................٣٥٠ 

 ١٠٣٨.................أرسف رجل عىل نفسه فلام حرضه املوت أوىص بنيه فقال 
 ٥٧٩......................اشتد برسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وجعه فقال 

 ٢٨٨...........................................تلقوين عىل احلوضاصربوا حتى 
 ٥١٦........................اصعد املنرب فلم يزل به حتى صعد املنرب فبايعه الناس 

 ٥٢............أضاءت يل منها قصور احلرية ومدائن كرسى وأخربين جربئيل أن 
 ٥٠١................أعطاين اهللا أربعة وزراء وزيرين من أهل السامء ووزيرين من 

 ٦٧٦..................افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا قال فجاء املرشكون بأحسن 
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 ١١١١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٩٣٠......................افتح كساءك فبسطه ثم قال له ضمه إىل صدرك فضمه 
 ١٨٠...................................................أفرض أمتي زيد بن ثابت

 ٣٥١....................أقبلت فاطمة متيش كأن مشيتها ميش النبي صىل اهللا عليه 
 ٦٧٦...........أقبلت هوازن وغطفان بذرارهيم ونعمهم ومع رسول اهللا صىل اهللا 

 ٢٢٦.....................................اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر
 ٤٢٤.................بعدي أيب بكر وعمر واهتدوا هبدي عامر اقتدوا باللذين من 

ُاقرأ عيل قلت يا رسول اهللا أقرأ عليك وعليك أنزل ّ..........................٣٧٠ 
َأقيمت الصالة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول اهللا صىل  ْ َ ِ........١٠٣٩ 

ًأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ثم والنا قفاه  ً...........................٥٨٢ 
 ٧١٤...................................أال أستحيي من رجل تستحي منه املالئكة

 ٧٧١.............................أال إن الفتنة ها هنا يشري إىل املرشق حيث يطلع 
 ٧٦٧.............................أال إن الفتنة هاهنا أال إن الفتنة هاهنا من حيث 

 ٤٦٥...........................................................إال بحق اإلسالم
 ٤٦٥..................................................................إال بحقها

 ١٩٩...............ًأال تستعملني كام استعملت فالنا? فقال إنكم ستلقون بعدي 
 ٥٠...................أال وإن األنصار تريس فاعفوا عن مسيئهم وأعينوا حمسنهم

ْنصار ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق فمن األ ُُ ُّ ِ.....................١٩٨ 
 ١٧٣.....................................احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة
 ٧٨٢.....................................ّاحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

 ٨٢٧....................احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبومها خري منهام
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 ١١١٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٩٢٧....................................ًاخلالفة بعدي ثالثون سنة ثم تصري ملكا
 ٣٧٤.................واهنم أسلمنا كام أسلموا وجاهدنا كام ألسنا يا رسول اهللا إخ

 ٣٨٢.................ألسنا يا رسول اهللا إخواهنم أسلمنا كام أسلموا وجاهدنا كام 
 ٧٦٧.........الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت 

 ١٩٦.............................................الصالة أول ما فرضت ركعتني
 ٧٦٥................ًالفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان قاهلا مرتني أو ثالثا
 ٥٣..................اهللا اهللا يف القبط فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة 

 ٣٣٠.............................................اللهم ائتني بأحب خلقك إليك
 ٤٠٢...................اللهم ائتني بأحب خلقك إليك فجاء عيل فقال اللهم وال 
 ٣٣٠....................اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطري

ًاللهم اجعله هاديا مهديا واهد به ً....................................٨٣٥, ١٨٤ 
 ٤٨........... لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنصار يا معرش اللهم اغفر

 ٤٤٠....................................اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي 
 ٥٥٤....................اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك 

 ٩٠.............................اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح
 ٩٥٣....................... قد اللهم إنام حممد برش يغضب كام يغضب البرش وإين

 ٨٥٠, ٨٣١, ٤٩٠, ٤٨٣......................اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد
 ١٠٧٧.....................................................اللهم إين أحبه فأحبه

 ١٠٧٧.....................اللهم إين أحبه فأحبه وأحبب من حيبه وقال أبو هريرة 
 ٩٨٩....................................................اللهم إين أحبهام فأحبهام
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 ١١١٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٧٦٦..............................اللهم بارك لنا يف شامنا ويف يمننا قال قالوا ويف 
 ٧٦٩....................مكتنا ومدينتنا وبارك لنا اللهم بارك لنا يف صاعنا ومدنا و

 ٧٦٨.............................اللهم بارك لنا يف مكتنا اللهم بارك لنا يف مدينتنا 
 ٥٧٢.........................................................اللهم علمه احلكمة

 ٩٧.................اللهم فأيام مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة
 ٥٧٢...........................................اللهم فقه يف الدين وعلمه التأويل
 ٥٧٢.............................................اللهم فقهه يف الدين وانترش منه

 ٤٤٦.........................................ّلدين وعلمه التأويلّاللهم فقهه يف ا
ًاللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ِّ...............٧١٠ 
 ٤٦..................املهاجرون واألنصار بعضهم أولياء بعض يف الدنيا واآلخرة

 ١٧٣............................................املهدي من عرتيت من ولد فاطمة
َالنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم هنى عن الوصال يف  َ..........................٧٠٠ 

 ٩١٧, ٩١٤, ٨٥١................................الولد للفراش وللعاهر احلجر
 ٧٩١.................................أليس يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا

 ٢٨٦.................................................أم أيمن امرأة من أهل اجلنة
 ٤٨...........................أما أنتم يا معرش األنصار فإنام أنا أخوكم فقالوا اهللا 

 ٥١٦.....................أما بعد فاختار اهللا لرسوله الذي عنده عىل الذي عندكم 
 ١٩٨........ برسول أما ترضون أن يذهب الناس باألموال وترجعوا إىل رحالكم

 ٥٠٤..........................أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى?
 ٣٨٧....................................أما علمت أن اإلسالم هيدم ما كان قبله?
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 ١١١٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٤٥٨..............................ًأما ما ذكرت ثالثا قاهلن له رسول اهللا صىل اهللا 
 ٤٥٣.........................................أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له

 ٥٨٢.......................املؤمننيامح يا عيل واكتب حممد بن عبد اهللا فقال أمري 
 ٨٩١, ٨٤٢....................ًعاوية بن أيب سفيان سعدا فقال ما منعك أن أمر م

 ٩٠١...........................ًأمر معاوية بن أيب سفيان سعدا فقال ما منعك أن 
 ١٨٨...........................ًأمر معاوية بن أيب سفيان سعدا فقال ما منعك أن 
 ٤٦٣............................أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال 
 ٤٦١.............................أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا 

 ٦٦٩.........................مرين رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أن أنادي أ
 ٥٠٢.........................................ّأمري أو مأمور? فقال عيل بل مأمور

 ٥٦٠..................إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة األسلمية فقال 
 ١٥٨.......................إن أبا بكر إذا قام يف مقامك مل يسمع الناس من البكاء

 ٣٧٩...............................أن أبا بكر دخل عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه 
 ١٠٣................................ أبا بكر كان يصيل هلم يف وجع النبي صىل أن

 ٢٤١..........................إن أبا بكر مني بمنزلة السمع وإن عمر مني بمنزلة 
 ٨٤٣.............................أن أبا سفيان طلب من النبي صىل اهللا عليه وآله 

 ٦٦٧.....................................إن أباك هنى عنها فيقول إن أيب مل يرد ما 
 ١٠٤٢...................قد اختتن بالقدوم بعد ثامنني سنة من عمره× أن إبراهيم 

 ١٩٥..........................ًمسعود صىل أربعا فقيل له عبت عىل عثامن أن ابن 
 ٧٣٧, ٥٤٤.................إن ابني هذا سيد وسيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني 
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 ١١١٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٨٥٥, ٨٥٣, ١٧٣...................إن ابني هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بني 
 ٥٣..............................إن ابني هذا يعني احلسن بن عيل ريض اهللا عنهام 

 ٨٢٨..............................إن أخاك عبد اهللا رجل صالح لو كان يقوم من 
 ١٢١...........................ً اخرج ثم ال تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر أن

 ٢٧٤.................إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل يف ابنة أيب قحافة 
ًإن أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقريشا واألنصار ليس هلم موىل  ُ.............٣٩٥ 

ّإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها ولكن ورثوا العلم ًّ ً ّ......................٢٦٣ 
 ٢٦٠.............................ثة قال فجاء أبو بكر فقيل إن اجلنة تشتاق إىل ثال

 ٧٠٣.........................ًأن الرجل طلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهللا صىل 
 ٥٥٩............................إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا صىل 
 ٨٤..............................ان الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا صىل 
 ٥٦٩, ٨٢......................إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا صىل 

 ٩٧٨..........................................ي بالصالة أدبرإن الشيطان إذا نود
 ٦٥١............................................إن الشيطان ليخاف منك يا عمر

 ٧٧١........................................................ًإن الفتنة ها هنا ثالثا
 ١٥٤.....................أن اهللا استبطأ قلوب املهاجرين بعد سبع عرشة سنة من 

 ٦٩١..............................إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك مل يكن الذين كفروا 
 ٤.............................أن اهللا تعاىل حرم من املسلم دمه وعرضه وأن يظن 

 ١٩.....................أمتي أن جتتمع عىل الضاللة وغريهاإن اهللا تعاىل قد أجار 
 ٤٦٩.....................................إن اهللا تعاىل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر
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 ١١١٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ١٠١٠........................إن اهللا تعاىل ينزل إىل السامء الدنيا يف الثلث األخري 
 ٤١٥.................................إن اهللا خلق آدم من طني كيف يشاء ثم قال 
 ١٩...................................إن اهللا ال جيمع أمتي  أو قال أمة حممد  عىل 

 ٦٤٧...................................ن عمر يقول بهإن اهللا وضع احلق عىل لسا
 ٦٤٤...................................ُإن اهللا وضع احلق عىل لسان عمر يقول به

ُإن املدينة تنفي خبثها وينصع طيبها َِ َ َ.........................................٧٨٧ 
 ٢٨٩....................................إن الناس يقولون إنك ال تغضب لبناتك 

 ٤٣٨............................أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم حني رجع من 
 ٦٨٠.......................أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم حينئذ صار يركض 

 ٥٦٩......................ىل اهللا عليه وآله وسلم قد غلب عليه الوجعإن النبي ص
ًأن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم نعى زيدا وجعفرا  ً َ َ........................٨٢٩ 
ًأن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم نعى زيدا وجعفرا  ً........................٤٧٨ 

 ٥٧١......................أن النبي صىل اللهم عليه وسلم دعا عند موته بصحيفة 
 ٩١٦....................بمعنى أنواع  إن النكاح يف اجلاهلية كان عىل أربعة أنحاء  

 ٨٩٩...............................................إن أمتي ال جتتمع عىل ضاللة
 ١٩......................ًإن أمتي ال جتتمع عىل ضاللة فإذا رأيتم اختالفا فعليكم 

 ١٨٧................................................إن أمتي الجتتمع عىل ضاللة
 ٣٥١.........................أن امرأة من بني خمزوم رسقت فقالوا من يكلم فيها 

ِإن أمركن ملام هيمني بعدي ولن يصرب عليكن إال الصابرون ّ..................١٧٩ 
 ٣٣٢.............................ًن مالك ريض اهللا عنه كان شاكيا فأتاه أن أنس ب
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 ١١١٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

َّإن بني املغرية استأذنوين أن يزوجوا ابنتهم عيل بن أيب  ِّ.......................٢٩٢ 
 ٨٠٤......................إن بني املغرية استأذنوين أن ينكحوا عليا ابنتهم وإين ال 
 ٧٧٦......................إن بني هاشم بن مغرية استأذنوين يف أن ينكحوا ابنتهم 

 ٢٩٦....................ُن ينكحوا ابنتهم عيل إن بني هشام بن املغرية استأذنوين أ
 ١٠٥..........................إن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه 

 ٢٨٩..............................إن حويض ألبعد ما بني أيلة إىل عدن وإن أول 
 ٨٢٩..............................................ًإن خالدا سيف من سيوف اهللا

 ٤٦٢.........................أن رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  أعطى الراية إىل 
 ٨١٥..........................حراء أن رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  كان عىل 

 ٧٦٥........................أن رسول اهللا خرج من بيت عائشة فقال رأس الكفر 
 ٧٧٩........................أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم استعمله عىل 

 ٦٩٦...........................ّأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم خرج ليلة 
 ٦٩٣............................أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم خرج من 

 ١٩٢..........................بمنى أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم صىل 
 ٦٩٢.............................ّأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم صىل يف 

 ٦٤٩.......................ُأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة 
 ٩١........................إن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع

 ٥١٥...........................أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم مات وأبو 
 ٥٧٤...................................................إن رسول اهللا غلبه الوجع

 ٥١٨.........................أقطعوا يده ثم إن رسق فاقطعوا رجله ثم إن رسق ف
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 ١١١٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّإن عبدا من عباد اهللا خري بني الدنيا وبني ما  ً.................................٣٧٦ 
 ٧١٤..................أن عثامن حني حورص أرشف عىل الناس فقال أنشدكم باهللا

 ٧١٣..............................إن عثامن ألول من هاجر إىل اهللا بأهله بعد لوط
 ١٠٧٨.............................إن عيل بن أيب طالب رضوان اهللا عليه إذ كان 

َّيت بقوم زنادقة من غالة الشيعة فحرقهم بالنار ُأن عليا أ َ ِ......................٥٢١ 
ّأن عليا أيت بقوم زنادقة من غالة الشيعة فحرقهم بالنار  ُ ً......................٤٤٢ 

 ٢٧٥...................ًإن عليا خطب بنت أيب جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت 
 ٦٣٤..............................ًأن عليا ريض اهللا عنه قال البن عباس إن النبي 
 ٦٤٣.......................... اهللا ٍأن عمر بن اخلطاب خطب يوم مجعة فذكر نبي

 ٤٢١.........................أن عمر بن اخلطاب قام عىل املنرب خيطب الناس لريد 
 ٤٢٩..........................ًأن عمر قام خطيبا يف املدينة لريد شبهة أثارها فالن 
 ٨٨٥..........................أن عمري بن األسود العنيس حدثه أنه أتى عبادة بن 
 ٢٧٠..........................إن فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 ٢٧٣......................يه وآله وسلم أن إن فاطمة سألت الرسول صىل اهللا عل
 ٢٨١..................أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان مرياثهام أرضه من 

 ٩٨٨.....................................................إن قاتله وسالبه يف النار
ِّأن قريشا أمهتهم املرأة املخزومية التي رسقت فقالوا من يكلم  ُ ْ ّ ً...............٤٨٤ 

 ٣٥١...................ًأن قريشا أمههم شأن املخزومية فقالوا من جيرتئ عليه إال 
 ٥٠٤, ٥٠٢.................ُام مرشك وال يطوف بالبيت عريانأن ال حيج بعد الع

 ٦٥١...............................................ًإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا
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 ١١١٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

ّإن لكل نبي حواري وحواري الزبري ّ........................................٧٠٩ 
َّإن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبري بن العوام ً............................١٧٨ 

 ٩١٠.............................ًأن مثل جبل أحد ذهبا من غريهم ينفقه ال يبلغ 
 ٤٦.....................ٌ خري ٌإن مقامي بني أظهركم خري لكم وإن مفارقتي إياكم

 ٥٥٦...........................................................أن نبي اهللا ليهجر
 ٧٨٢.....................................أنا حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم

 ١٠٤٠......................................أنا خري من يونس بن متى فقد كذب
 ٥٧٤.......................................أنا سلم ملن ساملتم وحرب ملن حاربتم

ّإنا ال نورث ما تركناه صدقة ّ................................................٢٦١ 
ّإنا معارش األنبياء ال نورث ّ.................................................٢٦١ 
 ٧١٤.................................................إنا نشبه عثامن بأبينا إبراهيم

 ١٩٨.......................األنصار قالوا لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ًأناسا من 
 ٤٠٩.........................................................أنت أخونا وموالنا

 ٤٤٤.................................................أنت أخي يف الدنيا واآلخرة
 ١٧٤............................أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي 

 ٤٦٠.........................................................أنت مني وأنا منك
 ٤٠٠..........أنشدك باهللا الذي أنزل عيل الكتاب واختصني بالرسالة عن سخط 

َّ ذلك? قاال نعم فتوىف اهللا أنشدكام باهللا هل تعلامن َ َ َ...........................٣٠٠ 
 ٧٨, ٧٥..........................................إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك

 ٧٨...........إنك ال علم لك بام أحدثوا بعدك إهنم ارتدوا عىل أدبارهم القهقرى
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 ١١٢٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٤٠٨..................إنك وليي ووليي ويل اهللا وعدوك عدوي وعدوي عدو اهللا
 ٩٨٦......................إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا 

 ١٩٧............عدي أثرة شديدة فاصربوا حتى تلقوا اهللا ورسوله إنكم سرتون ب
 ٥٢.........ًإنكم ستفتحون مرص فإذا فتحتموها فاستوصوا بالقبط خريا كان هلم 

 ٨٢٧........................ّإنكم لتعلمون أنا كنا نقول عىل عهد رسول اهللا صىل 
 ٣٤٩.....................................................إنكن صواحب يوسف
 ٥٠٨, ٢٩٨...............................................إنام الطاعة يف املعروف

 ١٠٤٩...............ً عائشة شغفا ثم قالكذب إنام الطرية يف املرأة والدابة فطارت
 ١٧٢.......................................ٌإنام فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها
 ٤٥٧........................................إنه أمن الناس عليه يف صحبته وماله

 ٥٣٤................أنه دخل عىل أيب بكر الصديق يعوده يف مرضه الذي مات فيه
 ٨٥٠.......................إنه ستكون هنات  أي فتن  وهنات فمن أراد أن يفرق 

ُره فتكفنه ُأنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر عىل رسي َّ.....................٦٥٩ 
 ٥١٥....................أنه سمع خطبة عمر اآلخرة حني جلس عىل املنرب وذلك 

 ٧٦٥..........................أنه سمع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وهو 
 ٥٦٩..........................إنه عندما يذكر ذلك كانت دموعه ختضب احلصباء

 ٤٦٠.................................إنه ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق
ِإنه ليهون عيل املوت أن أريتك زوج ُ ُ ْ َّ َّ ُ  ٧٥١..................تي يف اجلنة يعني عائشةَ

ْإهنا طيبة يعني املدينة وإهنا تنفي الرجال كام تنفي النار خبث احلديد َ..........٧٨٨ 
 ٣٥٣........................أهنا كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي صىل اهللا عليه 
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 ١١٢١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٦٥١.........................ًأهنا نذرت إن رجع ساملا أن ترضب بالدف فقال هلا 
 ٢٧٨.............................أهنا وجدت عىل أيب بكر فلم تكلمه حتى توفيت

 ٧٥..................................................... ارتدوا عىل أدبارهمإهنم
 ٦٦٦..................ًإين أحرمت باحلج والعمرة مجيعا فقال له عمر هديت لسنة 
 ٦٣٤..................إين أحرمت باحلج والعمرة فقال له عمر هديت لسنة نبيك 

 ٢٩٦..................................................إين أخاف أن تفتن يف دينها
 ٣٦٩............................َّإين أرى ما ال ترون وأسمع ما ال تسمعون أطت 

 ٥٠١...................دة لتعليم الدين إين أريد أن أرسل الناس إىل األقطار البعي
 ٩٤٨....................إين أسمع منك احلديث الكثري أنساه قال ابسط رداك قال 
 ٩٣٩....................إين أسمع منك احلديث الكثري أنساه قال أبسط رداك قال 

 ٢٨٩......................إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي ولن 
 ٢٠٣.....................إين تركتكم عىل مثل البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها 

 ٦٥٥............................... من الزنا فقال هلا النبي صىل اهللا عليه إين حبىل
 ٦٨٧...............................................إين خشيت أن تفرض عليكم

ّإين عىل احلوض حتى انظر من يرد عيل منكم وسيؤخذ  ِ َ ْ َ ّ.......................٥٧ 
 ١٧٥.........................إين فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإين واهللا ألنظر إىل 

 ١٥١.......................ّإين فرطكم عىل احلوض حتى انظر من يرد عيل منكم 
َّمر عيل رشب ومن رشب إين فرطكم عىل احلوض من  َّ.......................٥٦ 

 ٣٥٥.........................................................إين قد رزقت حبها
 ١٠٤١.....................إين كنت أنظر إىل اإلبل والغنم وأنا أرعاها وليس من 
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 ١١٢٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ١٠٤١......................إين كنت انظر إىل اإلبل والغنم وأنا أرعها وليس من 
 ٦٨٣............................ًإين ال أعلم أحدا أحق هبذا األمر من هؤالء النفر 

 ١٩٥..........................................................إين ألكره اخلالف
 ٥٤٩...................... اهللا عليه وآله وسلم يقال أهدي فرس لرسول اهللا صىل

 ٧٧١........................................................أو قال قرن الشمس
 ١٣٥..............................................................أوجب طلحة

ّأوص يا أمري املؤمنني استخلف قال ما أجد أحدا أحق  ً ُ ِ ِ......................٦٦٤ 
 ٨٩٧...................................أول جيش يغزون مدينة قيرص مفغور هلم
 ١٠٤٢.........................حيث × أول من قاتل يف سبيل اهللا إبراهيم اخلليل 
 ١٠١٠.................................أي الليل أفضل? فقال نصف الليل الغابر

 ٣٨٩........................ُّأي الناس أحب إليك? قال عائشة فقلت من الرجال
 ٤٥٦.................................أي الناس خري بعد رسول اهللا ص? قال أبو 

ّإياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث ّ ّّ ّ ّ.........................................٤ 
 ١٩٨..........................آية اإليامن حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار

 ٦٧٩.......................................................أيكم ابن عبد املطلب
 ١٠٢............................ًأيكم رأى رؤيا? فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا 

 ٧٠٣.........................أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم? حتى قام رجل 
 ٩٧................................ُأيام رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة يف 

 ١٢٢...................أهيا الناس أحلوا فلوال اهلدي الذي معي فعلت كام فعلتم 
 ٤......................................................بئس مطية الرجل زعموا
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 ١١٢٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٣٣٠....................................................ّبأحب خلقك إليك وإيل
 ٧٥٩.............................................ّبأن حب عيل إيامن وبغضه نفاق

 ١٠٥٢............................اء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره بأن من أحب لق
 ٣٩١........................بخ بخ لك يا ابن أيب طالب أصبحت وأمسيت موىل 
 ٣٩٧.........................بخ بخ لك يا بن أيب طالب أصبحت وأمسيت موىل 

 ٢٣٠...........................................ًبدأ اإلسالم غريبا وسيعود كام بدأ
 ٢١٢, ١٦٦............................................برش قاتل ابن صفية بالنار

َّبعثني أبو بكر ريض اهللا عنه يف تلك احلجة يف  َ...............................٤٣٩ 
 ٧٩...........................ينام أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل ب

 ٩٢...................................ًبينام أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن 
 ٩٢...................بينام أنا نائم رأيت الناس يعرضون عيل وعليهم قمص منها 

 ١٠٢........................بينام أنا نائم رأيتني عىل قليب عليها دلو فنزعت منها 
 ١٠٣٢..................هب فجعل ًبينام أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذ

 ٩٨٠.....................ًبينام رجل يميش يف طريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا 
 ١٠٥٣.....................بينام نحن جلوس عند النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 ١٠٠١.............حتاجت اجلنة والنار فقالت النار أوثرت باملتكربين واملتجربين 
 ٧٩..........................َّترد عيل أمتي احلوض وأنا أذود الناس عنه كام يذود 

ّتلفا فلام حلق عمرا قال أصيل بأصحايب وتصيل تطاوعا وال خت ّ ً ْ َ................٥٠٣ 
 ٥٤٤.........................................................تقتلك الفئة الباغية

ًتكلم النار يوم القيامة ثالثة أمريا وقارئا وذا ثروة من  ً......................١٠٠٦ 
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 ١١٢٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

ْمترق مارقة عىل حني فرقة من املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق ُ..........٥٤٤ 
 ٨٦٠................ئفتني باحلقمترق مارقة عند فرقة من املسلمني يقتلها أوىل الطا

 ٧٨٨.....................................تنفي اخلبث كام تنفي النار خبث احلديد
 ٧٨٨......................................تنفي اخلبث كام تنفي النار خبث الفضة

 ٨٥٨.................هتيج عىل األرض فتن كصيايص البقر فمر رجل متقنع فقال 
 ٥٢٦........................ثالث وددت أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
 ٩٨٣.........................ثالثة ال ينظر اهللا إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 

 ٣٥٤...........................ثم أرق رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ذات 
 ١٠١١............................ثم أن اهللا أوحى إىل جربئيل بعد ذلك أن أهبط 

 ٣٥٤..........................ثم برش رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم خدجية 
 ٧١٧...........................ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال ائذن له 
 ٣٥٤...........................ثم دعا النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فاطمة ابنته 

 ١٠٥٦............ّثم فرضت عيل مخسون صالة فأقبلت حتى جئت موسى فقال 
 ٦٩٨.............................ثم قمنا مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 ٣٥٦...........................ثم ما استمعت عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 
 ٣٥٤............................ثم ما غرت عىل امرأة ما غرت عىل خدجية ولقد 

 ٨٢٤.........................ثم نرتك أصحاب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ال 
 ٨٢٧...........................جاء رجل إىل ابن عمر فسأله عن عثامن فذكر عن 

 ٦٤١..........................جاء رجل إىل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال 
 ٦٣٢.........................جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب فقال إين أجنبت فلم 
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 ١١٢٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ١٧٧.........................جاء عثامن إىل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم بألف 
 ٧٣١.........................جاء عثامن إىل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم بألف 

 ١٠٢١.........................فقال له أجب ربك × جاء ملك املوت إىل موسى 
 ٢٨٦..................................................حبك اليشء يعمي ويصم

 ٧٣٠............................................................حدثني أبو أمي 
ًحدثني فصدقني ووعدين فوىف يل وإين لست أحل حراما وال  ّ َّ................٢٩٦ 

 ٥٧٤, ٥٧٢........................................حربك حريب وسلمك سلمي
 ٥٧٤............................................................حسبنا كتاب اهللا

 ٥٦١...........................حسبنا كتاب اهللا إن الوجع قد اشتد برسول اهللا أو 
 ٩٦............................................حسبنا كتاب اهللا حسبنا كتاب اهللا

 ٩٤٤....................حفظت من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وعاءين 
 ٣٥٥..............................................................محراء الشدقني

 ٤٧...........................حيايت خري لكم وممايت خري لكم فأما حيايت فإن اهللا 
 ٧٦٦...................................................حيث يطلع قرن الشيطان

 ٣٥٢......................خرج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط 
 ٦٥١......................... اهللا عليه وآله وسلم يف بعض خرج رسول اهللا صىل

 ٧٦٥..........................خرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم من بيت 
 ١٠٧٩..................خرج علينا رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  ومعه احلسن 

 ٨٤٤......................خرج معاوية فقام عبد اهللا بن الزبري وابن صفوان حني 
 ٦٩٣..........................خرجت مع عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ليلة يف 
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 ١١٢٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٦٨٩..........................بن اخلطاب ريض اهللا عنه ليلة يف خرجت مع عمر 
 ٦٧٢........................خرجنا مع النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم عام حنني 

 ٦٢٥.....................خطب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم خطبة ما سمعت 
 ٤٥٤.....................خطب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم الناس وقال 

 ١٥٧........................خطب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم خطبة ما 
 ٦٢٧.......................... اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال يا خطبنا رسول

ِخطبنا عمر فقال أال ال تغالوا بصدق النساء فإهنا لو  ْ ُ.........................٦٤٠ 
 ٩٩٠.................................ًخلق اهللا آدم عىل صورته طوله ستون ذراعا

 ١٥٧.......................................................................خنني
ّخيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ويصلون عليكم  ّ ّ ُ َّ.....................٦٥٨ 

 ٩٠٨...........................................خري الناس قرين الذي بعثت فيهم
 ٦٤١..........................................................ح أيرسهخري النكا

ِّدخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان بام  َ ُ...............٦٥٠ 
 ٧٨٠..........................دخل عيل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وقد 

 ٩٧٩........................دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فال هي تطعمها ومل 
 ٥٣٣...........................دخلت عىل أيب بكر ريض اهللا عنه أعوده يف مرضه 

 ١٩٢......................وهو يبكي فقلت ما دخلت عىل أنس بن مالك بدمشق 
 ٩٨٣.......................دخلت مع أيب هريرة يف دار مروان فرأى فيها تصاوير 

 ٨٣.....................................................دعوين فالذي أنا فيه خري
 ٥٧٨......................دعوين فالذي أنا فيه خري مما تدعونني إليه وأوىص عند 
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 ١١٢٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٥٨٢.....................................دعوين فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه
 ٧٣١.......................ذكر الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم فتنة فقال يقتل 

 ٧١٥..........................ذكر رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فتنة فقال 
 ٧٣١.........................ّذكر رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فتنة فقرهبا 
 ١٧٢.........................رأيت احلسن بن عيل عىل عاتق النبي  صىل اهللا عليه 

 ٣١١.....................رأيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم خيطب فأقبل 
 ٧٦٧.................... إىل املرشق رأيت رسول اهللا صىل اللهم عليه وسلم يشري

 ٨١٩.......................رأيت يف املنام كأن يف يدي قطعة إستربق وليس مكان 
 ٩٧٩........................رأيت يف النار صاحب العباء التي قد غلها ورأيت يف 
 ٩٨١........................ّرأيت يف النار صاحب العباء التي قد غلها ورأيت يف 

 ٦٤٧.................ُرأيت كأين أتيت بقدح لبن فرشبت منه فأعطيت فضيل عمر 
 ٦٣٧...................النائم حتى يستيقظ وعن الصغري رفع القلم عن ثالثة عن 

 ٣٥٣....................سألت عائشة عن املسح عىل اخلفني فقالت ائت عليا فإنه 
 ٥٤٤.............................................سباب املسلم فسوق وقتاله كفر

 ٩٨٢....................ستكون فتن القاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري 
 ٧١٥......................سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يذكر فتنة 

 ٧٧١...................... عليه وآله وسلم يشري بيده سمعت رسول اهللا صىل اهللا
 ٧٧١..............................سمعت سامل بن عبد اهللا ابن عمر يقول يا أهل 

 ٥٥٨....................سمعت عائشة وسئلت من كان رسول اهللا صىل اهللا عليه 
 ٧٠٦..............................سمعت عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه قال ما 
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 ١١٢٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًسمعت عليا ريض اهللا عنه يقول كنت رجال إذا سمعت  ً.....................٤٤٥ 
 ٦٣٤........................ أهناكم عن املتعة وإهنا سمعت عمر يقول واهللا إين ال

 ٧٥..........................سيؤخذ أناس من دوين فأقول يا ريب مني ومن أمتي
 ٨١٢.........................................سيد إدام أهل الدنيا واآلخرة اللحم

 ٨٢٩..................................َّسيف من سيوف اهللا سله اهللا عىل املرشكني
 ٧١٤.......................شهدت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وهو حيث عىل 

 ٦٧٨.........................وم شهدت مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ي
 ٩٤٩..............صىل النبي إحدى صاليت العيش وأكثر ظني العرص ركعتني ثم 

ًصىل بنا عثامن بن عفان ريض اهللا عنه بمنى أربع  ّ.............................١٩٥ 
 ٩٥٨........................صىل رسول اهللا صالة فقال صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 ٩٦٣.....................صىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم صالة الصبح 
 ١٩٧..................ه وآله وسلم وبايعته طوبى لك صحبت النبي صىل اهللا علي

 ١٠٧٨...................................عانق النبي  صىل اهللا عليه وسلم  احلسن
 ٩٥٨...................عرسنا مع نبي اهللا فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال 

 ٢٨٨.........................ٌّعيل مع احلق واحلق معه يدور حيث دار ولن يفرتقا 
 ١٩..........................عليكم باجلامعة فإن يد اهللا عىل اجلامعة ومل جيمع اهللا  

 ٥٤.....................ء الراشدين املهديني من بعديعليكم بسنتي وسنة اخللفا
 ٢٢٦.........عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا هبا 

 ٦٩٧.......عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها 
 ٩٨٨......................................................عامر تقتله الفئة الباغية
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 ١١٢٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٩٠............................................عندكم كتاب اهللا حسبنا كتاب اهللا
 ٩٨٠..................ىل رأس ركي يلهث قال غفر المرأة مومسة مرت بكلب ع

 ٤٥٤....................فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من 
ِفاحتمل إىل بيته فانطلقنا معه وكأن الناس مل تصبهم مصيبة  ُ..................٦٥٨ 

 ٨٤............فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم 
ٌفإذا زمرة حتى إذا عرفتهم ُ...................................................٥٧ 

 ١٩٩...................له صىل اهللا عليه وآله وسلم فاصربوا حتى تلقوا اهللا ورسو
 ٢٨٠...........................................................فاطمة بضعة مني

 ٢٧٥....................................فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني
 ١٧٢....................................ٌفاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني

 ٢٧٤................................فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني
 ١٥٨.....................فأكثر الناس البكاء حني سمعوا ذلك من رسول اهللا ص

 ٣٠٠................ وعباس فغلبه عليها ّفأما صدقته باملدينة فدفعها عمر إىل عيل
 ٤٤٥...........................................فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا

 ٣٦٤......................فانرصفوا وقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم آن 
 ٣٧٩.............................فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا? فقال 

 ٦٨١.................فجعل الرجل يعطف بغريه فال يقدر فيقذف درعه ثم يأخذ 
 ٧٣١.........................ال افتح له فجلس النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فق

 ٨٨٦...........ًفحدثتها قوما فيهم أبو أيوب األنصاري صاحب رسول اهللا صىل 
 ١٧٩.......................فسقى اهللا أباك من سلسبيل اجلنة تريد عبد الرمحن بن 
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 ١١٣٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٨١٢, ٨١١, ٧٥١........فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام
َّفضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام َّ َِ ِ ِ ِ َ......................٧٧٩ 

 ٤١١.................................فعالم أقاتلهم? قال عىل اإلحداث يف الدين
 ٥٨٢....................ًفقال املرشكون ال تكتب حممد رسول اهللا لو كنت رسوال 

 ٦٤٨...............................فقال أي النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يا أبا 
 ٥٧٩..................................فقال بعض من كان عنده إن نبي اهللا ليهجر

 ٥٥٦............................................فقال بعضهم إنه قد غلبه الوجع
 ٦٨٣.....................استخلف قال ما أجد أحق فقالوا أوص يا أمري املؤمنني 

 ٥٧٩, ٥٧٠, ٥٥٦, ٨٧...........................فقالوا ما شأنه هيجر استفهموه
 ٨٩٦.........................فقد نام عندها صىل اهللا عليه وآله وسلم ثم استيقظ 
 ٩٧٠..........................فقدت أمة من بني إرسائيل ال تدرى ما فعلت وإين 

 ١٥٨..................................إن أبا بكر رجل رقيق ! فقلت يا رسول اهللا
 ٧٨......................................مفال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النع
َفال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم َ......................................٧٩ 

 ٣٩٧.................................ًفلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أيب 
 ٢٧٩.................................................................فلم تكلمه

 ٦٦٥.....................ُفلام فرغ من دفنه اجتمع هؤالء الرهط فقال عبد الرمحن 
 ٤٠٠................................................فمن كنت مواله فعيل مواله

 ١٣٥......................................فنفع اهللا بخطبة عمر ثم بخطبة أيب بكر
 ٩٩٠........................................................ًيف سبعة أذرع عرضا
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 ١١٣١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٦٢٨.....................ُقال ابن عباس فلام أرسوا األسارى قال رسول اهللا صىل 
 ٦٥٨.....................قال اهللا  عز وجل  وعزيت ال أمجع لعبدي أمنني وخوفني 

 ٣٧٣..........................قال اهللا  عز وجل  وعزيت ال أمجع لعبدي أمنني وال 
 ٣٧٣.....................قال اهللا تبارك وتعاىل وعزيت وجاليل ال أمجع عىل عبدي 

 ٤٧٠...........................ما دعوتني ورجوتني قال اهللا تعاىل يا ابن آدم إنك 
 ٦٢٧.............................قال عمر وافقت ريب يف ثالث أو وافقني ريب يف 

ُقال عمر وافقت ريب يف ثالث فقلت يا رسول اهللا  ُُ...........................٦٢٧ 
 ٦٢٧..........................قال عمر وافقت ريب يف ثالث يف مقام إبراهيم ويف 

 ٧٧٩...............................َّقال يل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم إن 
 ١٠١...................ه فقال رسول اهللا صىل قالت عائشة ريض اهللا عنها وارأسا

 ٥٥٨....................قالت عائشة وارأساه فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 
 ٥٧٩.....................قالوا ما شأنه أهجر? استفهموه فذهبوا يفدون عليه قال 

 ٧٦٥........................قام النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم خطيبا فأشار نحو 
 ٧٧٤........................ًقام النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم خطيبا فأشار نحو 

 ٧٦٤........................ًلنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم خطيبا فأشار نحو قام ا
 ٩١٦...........................ًقام رجل فقال يا رسول اهللا إن فالنا ابني عاهرت 

ًقام رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  يوما فينا خطيبا  ً.........................١٧٢ 
 ٣٥٨.......................قبض رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ورأسه بني 

 ٩٢.............................تي قد كان يف األمم قبلكم حمدثون فإن يكن يف أم
ُقد كان يف األمم قبلكم حمدثون فإن يكن يف أمتي  َّ............................٢٣٣ 
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 ١١٣٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

ًقربوا أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا فتصدى له  ً........................٥٦٠ 
 ١٠٣٣...................ًقرصت نملة نبيا من األنبياء وهو موسى بن عمران فيام 

 ٦٣٠..........................ّقسم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يوم خيرب 
 ٩٦٧................................... يوم القيامة قل ال إله إال اهللا أشهد لك هبا

 ٤٥٥...........................قلت للنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وأنا يف الغار 
 ٧٠٤......................قلت يا رسول اهللا علمني سنة األذان قال فمسح مقدم 

 ٥٨٨.................................................................قوموا عني
 ٥٦٨.......................................قوموا عني إنه ال ينبغي عندي خصام

 ٥٦٦...................................قوموا عني فإنه ال ينبغي عندي التخاصم
 ١٢٤.......................م منهم رجل قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فواهللا ما قا

 ٤٤٦.........................................................كان أبو بكر أعلمنا
 ٨١٩........................كان الرجل يف حياة رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  
 ٧٠٢, ٦٥٢..................كان الطالق عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

 ٧٧٩.......كان الناس يتحرون هبداياهم يوم عائشة قالت فاجتمع صواحبايت إىل 
 ٤٦٦................. السالم عليكم كان رجل يف غنيمة له فلحقه املسلمون فقال

 ١٧٣..........................كان رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  خيطبنا إذ جاء 
 ٤٦.............................كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم إذا فقد 

 ٩٦٢...........................كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف سفره 
 ٣٤٩.......................ًكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم مضطجعا يف 

 ١٨٢..........................وآله وسلم خيرج يوم كان رسول اهللا صىل اهللا عليه 
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 ١١٣٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٩٣٠.........................كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يدعوين أبا 
 ١٧٨........................كان عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم درعان 

 ٦٢٥.......................كان قوم يسألون رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
 ٦٣٤.....................كانت املتعة يف احلج ألصحاب حممد صىل اهللا عليه وآله 

ّل تسوسهم األنبياء كلام هلك نبي خلفه نبي كانت بنو إرسائي ّ................٥٢٤ 
 ١٠٢٧.............كانوا بنو إرسائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إىل سوأة بعض 

 ٣٨١...........................................................كتاب اهللا وسنتي
 ١٢٤...........................................................كتب عيل بن أيب 

 ٢٣٢.............................كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي من شئت
ِكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي ِ َ ٌَّ ٍُّ َ........................٥٥٥ 

 ٨٢٤...............................زمن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ال كنا يف 
 ١٠٧٩..............................كنا مع أيب هريرة فجاء احلسن بن عيل بن أيب 

 ١٠٨٠........................كنا مع النبي  صىل اهللا عليه وسلم  يف صالة العشاء 
 ٢٤٢...........................كنا مع رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  عىل جبل 

 ٨٢٣.............................كنا نخري بني الناس يف زمن النبي صىل اهللا عليه 
 ٨٢٧..............................يف عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله كنا نقول 

 ٨٢٤.........................كنا نقول ورسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم حي 
 ٦٨٠.............................كنا واهللا إذا امحر البأس نتقي به وإن الشجاع منا 

 ١٢٣.................ًكنا يوم احلديبية ألفا وأربعامئة فبايعناه وعمر آخذ بيده حتت 
 ١٩٤................................كنت أتم الصالة يف السفر فلم يأمره باإلعادة
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 ١١٣٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٥١٤.................ًكنت أقرئ رجاال من املهاجرين منهم عبد الرمحن بن عوف 
 ١٠٧٨.......................كنت أميش مع احلسن بن عيل يف طرق املدينة فلقينا 
 ٨١٥..........................كنت أنا وعمر بن أيب سلمة يوم اخلندق مع النسوة 
 ٣٨٩..........................ًكنت جالسا عند النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم إذ 

 ٤٥٥..........................وسلم إذ ًكنت جالسا عند النبي صىل اهللا عليه وآله 
ٌكنت شاهدا البن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال  ً...................١٧٣ 

ُّكنت غالما أسعى مع الصبيان قال فالتفت فإذا نبي اهللا  ً......................٨٤٤ 
 ٥٩١...................ًكنت قائام يف املسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن 

 ٦٧٧..........................كنت مع النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يوم حنني 
 ٣٧٩............................. عليه وآله وسلم إذ كنت مع رسول اهللا صىل اهللا

 ١٠٧٨.....................كنت مع عيل بن أيب طالب أنادي باملرشكني فكان عيل 
 ١٠٧٨.........................كنت مع عيل بن أيب طالب حيث بعثه رسول اهللا  

 ١٦٧..................................................كيف أنت وال إله إال اهللا?
 ٤٦٤........................كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 ٤٢٠..................................................ال جتتمع أمتي عىل ضاللة
 ١٩............................................ ضاللة أو خطأال جتتمع أمتي عىل

 ٥٤٥........................َّال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض
 ١٠٠٤........................ال تزال جنهم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى 

 ٢٤٧...................ال تسبوا أصحايب فوالذي نفيس بيده لو أنفق أحدكم مثل 
 ١٣٦...................ال تسبوا أصحايب فوالذي نفيس بيده لو أنفق أحدكم مثل 
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 ١١٣٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٣٤..........................................ال تسبوا أصحايب ال تسبوا أصحايب
 ٨٦٠............................ال تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوامها واحدة

 ٥٠٨...........................................ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
 ٩٧٥............................ال عدوى وال صفر وال هامة قال فقال أعرايب يا 

 ٤٦.....................ال عيش إال عيش اآلخرة اللهم ارحم األنصار واملهاجرة
 ٢٧١...................................................................ال نورث

 ٢٧٠....................................................ال نورث ما تركنا صدقة
 ٢٨٥............................................................ال وصية لوارث

 ٧٤.............................ر ال يقول الناس إن حممدا يقتل أصحابهال يا عم
 ٤٥.........................ًال يبلغني أحد منكم عن أصحايب شيئا فإين أحب أن 

 ٢٤٨...................................ًال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه
 ١٩..............................ًال جيمع اهللا  عز وجل  أمر أمتي عىل ضاللة أبدا

 ٤٦١..........................................................ال حيبك إال مؤمن
 ٢٧٨......................................ال حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالث

 ٧٨٨.....................ً املدينة رغبة عنها إال أبدهلا اهللا خريا منهال خيرج أحد من
 ٢٨٧.......................................ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة

 ١٢٣, ٣٢..................ال يدخل النار إن شاء اهللا من أصحاب الشجرة أحد 
 ٢١٨, ٨٣................................ال يصلني أحد العرص إال يف بني قريظة

 ٥٨١...................................ال يصلني أحدكم العرص إال يف بني قريظة
 ١٠٣٤....................................................ال يعذب بالنار إال اهللا
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 ١١٣٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ١٠٣٦..............................................ال يعذب بالنار إال رب النار
ًال يقتسم ورثتي دينارا وال درمها ما تركت بعد نفقة  ً.........................٩٦٦ 

 ٧٤٩........................................................ال يقتل مسلم بكافر
 ٩٠٠.............................ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامة
 ٩٧٥............................ال يوردن ممرض عىل مصح فقال أبو سلمة يا أبا 
 ٤٥٩................ ورسوله قال ًألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا

 ٤٤٠.....................ًألعطني الراية رجال يفتح اهللا عىل يديه حيب اهللا ورسوله
ًألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله ً................٧٠٩ 
ّألعطني رايتي غدا رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله ً ً................٤٣٩ 

ُألعطني هذه الراية رجال حيب اهللا ورسوله يفتح اهللا ع ُ ً  ٤٤٠....................ىل ّ
ًألعطني هذه الراية رجال حيب اهللا ورسوله يفتح اهللا عىل  ّ....................٩٨٨ 
 ١٠٧٧..................ًألعطني هذه الراية رجال حيب اهللا ورسوله يفتح اهللا عىل 

 ١٧٤........................ًألعطني هذه الراية رجال يفتح اهللا عىل يديه حيب اهللا 
 ٩٨٣.........................ألن حيتطب أحدكم حزمة عىل ظهره خري له من أن 

 ٥٤٩..........................يرص وكرسى ومها فيه من ألنت أكرم عىل اهللا من ق
 ٤٦٠...................الحيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق من أحبهم أحبه 
ًلتقاتلن عليا وأنت له ظامل فقال لقد ذكرتني شيئا أنسانيه  ً....................١٦٦ 

 ٧٠١............................................لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت
 ٩٢٥......................................................لعن اهللا القائد واملقود

 ٧٩١......................لقد حكمت فيهم بحكم اهللا من فوق سبعة أرقعة فقال 
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 ١١٣٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٦٧٧........................لقد رأيتنا يوم حنني وإن الناس ملولني وما مع رسول 
 ٩٣١.......................لقد ظننت ال يسألني عن هذا احلديث أحد أول منك 

 ٤٥٥.............................لقد مهمت أو أردت أن أرسل إىل أيب بكر وابنه 
 ٨١٥................................مل يبق مع رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  يف 

 ٣٣٥...........................مل يكن أحد أشبه بالنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم 
 ٦٦٨.............................. أباح املتعة إنك امرؤ تائه إن رسول اهللا صىل ملا

 ٩١٧.............................ملا ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت ما هذا الذي 
 ٦٨٢.......................ملا استقبلنا وادي حنني انحدرنا يف واد من أودية هتامة 

 ٢٠١..........................ملا اشتد بالنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وجعه قال 
 ٧١٥.............................عة ملا أمر رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ببي

 ٥٣٠.............................ملا تويف رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قام 
 ٣٥٩.........................ملا ثقل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم واشتد وجعه 

 ٣٥٨.............................ملا ثقل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم جاء 
 ٣٥٨.............................ملا ثقل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قال 

 ٨٧٨.........................عمر حشمه ّملا خلع أهل املدينة ابن معاوية مجع ابن 
 ٧١٤..............................ملا زوج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ابنته أم 

 ٧٦٢.....................ّملا سار طلحة والزبري وعائشة إىل البرصة بعث عيل عامر 
 ٨٦١...............................ّملا قتل عامر بن يارس دخل عمرو بن حزم عىل 

 ٦٧١......................ًملا كان حنني نظرت إىل رجل من املسلمني يقاتل رجال 
 ٦٧٣........................من املسلمني يقاتل ملا كان يوم حنني نظرت إىل رجل 
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 ١١٣٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ١٠٧٩...........................ملا مات احلسن بن عيل ريض اهللا عنهام رأيت أبا 
ًملا مر به بعض األنصار وهو يتحدث مع صفية ليال  ّ.........................٥٠٧ 

 ١٩...............................................ًلن جتتمع أمتي عىل ضاللة أبدا
 ٩٦..............................................................لن تضلوا بعده
 ٥٨٩, ٢٠٤.....................................................لن تضلوا بعدي

 ١٠٤٠........................ًلن يدخل أحدا عمله اجلنة قالوا وال أنت يا رسول 
 ٦٢٩.....................ستقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولوال أن لو ا

 ٢٥٦.......................لو أن أحدهم نظر إىل قدميه ألبرصنا حتت قدميه فقال 
 ٧٠٣..............................لو أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم رأى 

 ٣٠١...................لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 
ًلو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال ً ً................................٤٤٣ 

ًكنت متخذا غري ريب خليال ال ختذت أبا بكرلو  ً..............................٤٥٧ 
 ٤٣٨........................لو وزن إيامن أيب بكر بإيامن أمتي لرجح إيامن أيب بكر
 ٣٨٥...........................لو وزن إيامن أيب بكر بإيامن أهل األرض لرجحهم

 ٣٨٥.........................لو وضع إيامن أيب بكر عىل إيامن هذه األمة لرجح هبا
 ٣٦٩..............................................لوددت أين كنت شجرة تعضد

 ٩٢٦...باجلاهلية لنقضت الكعبة وأللصقتها باألرض لوال أن قومك حديثو عهد 
 ٨٥٨.......................لوال حديث سمعته من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

 ٨٠٩.....ليت شعري أيتكن صاحبة اجلمل األدبب خترج فينبحها كالب احلوأب 
 ٧٥...........................................ّلريدن عيل أقوام أعرفهم ويعرفوين
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 ١١٣٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٧٨..................................................................ّلريدن عيل 
ُلريدن عيل ناس من أصحايب احلوض حتى عرفت ْ ٌّ ّ ِهم اختلجوا دوين ِ ُ ْ ُ ُ............٥٦ 

 ٩٠٩.............................................ليس املؤمن بالطعان وال اللعان
 ٦٦٠.................................................................ليس بأحق 

 ١٩٤......................ليس عليكم جناح أن تقرصوا من الصالة إن خفتم أن 
 ٧٨٠......................ما أشكل علينا أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

 ٨٠٩........................ما أظنني إال راجعة سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه 
 ١٩٢............................... عهد النبي صىل اهللا ًما أعرف شيئا مما كان عىل

 ١٩٢................................ما بال عائشة تتم الصالة يف السفر? قال أهنا 
 ١٠٤١.............................................ًما بعث اهللا نبيا إال رعى الغنم

 ٩٤..........................ًما تركت شيئا يقربكم إىل اهللا واجلنة إال وأمرتكم به 
 ٥٤٨......................ما ترى فإن األنصار جاءونى يستأذنوين يف نحر اإلبل? 

 ٢٧٣............................لم بني أمرين ما خري النبي صىل اهللا عليه وآله وس
ًما رآك الشيطان سالكا فجا حتى سلك فجا غري فجك ً ً......................٦٥٠ 

ًما رأيت أحدا أشبه سمتا ودال وهديا برسول اهللا يف  ً ًً.........................٣٥٣ 
 ٧٨٠.............................................ًما رأيت أحدا أفصح من عائشة

ًما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودال وقال احلسن  ً ً ً.....................٣٥٢ 
 ١٠٧٩....................ًعا وذاك ما رأيت احلسني بن عيل إال فاضت عيني دمو

 ٢٤١........................ما سبقكم أبو بكر بصوم وال صالة ولكن بيشء وقر 
 ١٤٢.......................................ما رض عثامن ما عمل بعد اليوم مرتني
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 ١١٤٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٤٥٧....................................................ما ظنك باثنني اهللا ثالثهام
 ٤٥٥..........................................ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهللا ثالثهام

 ٣٨٧........................ّما عرضت اإلسالم عىل أحد إال كانت له عنده كبوة 
 ٥١٥................................َّال نفع اهللا هبا ما كان من خطبتهام من خطبة إ

 ٥٠٧....................................َّما من أحد إال وقد وكل اهللا به قرينه من 
َّما من مولود إال يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه أو  ُ ٍ..........................٣٨٦ 

 ٥٠٦..................................ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من 
 ١٠٤٠.........................ما ينبغي ألحد أن يقول أنا خري من يونس بن متى

 ٦٦٦......................... اهللا عليه وآله متعتان كانتا عىل عهد رسول اهللا  صىل
 ٦٦٩.........................متعتان كانتا عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

 ١٠٥٠.................متى استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها 
 ١٢٨..................................................ًمرحبا بمن عاتبني فيه ريب

 ١٠٢....................مرض النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فاشتد مرضه فقال 
 ٤٥٦....................اشتد مرضه مرض رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ف

 ٦٥٦.....ِّمروهم بالصالة لسبع وارضبوهم عليها لعرش وفرقوا بينهم يف املضاجع
 ٣٤٤..............................................…مري أبا بكر يصيل بالناس 

 ٨٥٠.......................من أتاكم وأمركم مجيع عىل رجل واحد يريد أن يشق 
 ٦٨٥.......................ًمن أتاكم وأمركم مجيعا عىل رجل واحد يريد أن يشق 

 ٩٨٩...............غضني يعني احلسن من أحبهام فقد أحبني ومن أبغضهام فقد أب
 ٦٨٧.............................من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه
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 ١١٤١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٢٩٨..........................................................من آذاها فقد آذاين
 ٣٩٨, ١٦٤...............................................ًمن آذى عليا فقد آذاين

 ٢٩٨.....................من أطاعني فقد أطاع اهللا ومن أطاع أمريي فقد أطاعني 
 ٤٧٢.......................ًمن أعطى زكاة ماله مؤجترا فله أجرها ومن منعها فإنا 

 ٥٠٨..........................................فال تطيعوهمن أمركم بمعصية اهللا 
ًمن بنى هللا مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى اهللا له بيتا يف اجلنة ً................٦٤٢ 

 ٤١٧...............من جاءكم يريد أن يفرق اجلامعة ويغصب األمة أمرها ويتوىل 
 ٩٢٣.........................من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ومن دخل املسجد 

 ٩٣٦......................من سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام من نار يوم القيامة
 ٤١....................................ل ومن سب أصحايب جلدًمن سب نبيا قت

 ٤١................................ًمن سب نبيا قتل ومن سب صاحب نبي جلد
ًمن سلك طريقا يطلب فيه علام سلك اهللا به طريقا  ًً..........................٢٦٢ 
ًمن سلك طريقا يطلب فيه علام سلك اهللا به طريقا  ًً..........................٩٦٧ 

 ٥٩٥..........................................ًمن عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب
 ٧٧٧...........................من قاله لقد رأيت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 ٦٤٢...........................................من قتل له قتيل فأهله بني خريتني
 ٣٩٢.............................................ّمن كنت موالة فهذا عيل مواله

 ٧٦٠, ٧٥٩, ٤٣٤, ٤٠٧, ٤٠٠, ٣٩٩................من كنت مواله فعيل مواله
 ٣٩٥..................................................ّمن كنت مواله فعيل مواله

 ٤٠٣, ٤٠٢, ٣٩٦, ٣٩١........................من كنت مواله فهذا عيل مواله
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 ١١٤٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٤٠٠.....................................................من كنت وليه فعيل وليه
 ٩٠٠....................................................ًمن لعن مؤمنا فهو كقتله

 ٨٢٢.............................. مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهليةمن
 ٨٣٣.....................................ّمن حممد رسول اهللا إىل مسيلمة الكذاب

 ٤٠٩.............................من واالهم فقد واالين ومن عاداهم فقد عاداين
 ٩٣٥..........................من يبسط ثوبه حتى أفرغ فيه من حديثي ثم يقبضه 

 ١٧٧...................................من حيفر بئر رومة فله اجلنة فحفرها عثامن
 ٣٠٢................................. يل ال من يرثك? قال أهيل وولدي قالت فام

 ٨٨١............................................ًمن يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين
 ٩٣٧...........................................ًمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين

 ٧٩٠...........................................: آية" ��قد [من يعذرين من رجل 
ّمن يمن املرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها ِ ُ...................................٦٤١ 

 ٧٤٧.......................ًموتان األرض هللا ولرسوله فمن أحيا منها شيئا فهو له
 ٥٩٢....................نا هكذا وهكذا وهكذانحن أمة أمية ال نكتب الشهر عند

 ٤٩٥, ٢٨٠, ٢٦٧.................نحن معارش األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة
 ٨١٥....................ندب رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  الناس يوم اخلندق 

 ١٠٧٩....................نزل ملك من السامء فبرشين أن فاطمة سيدة نساء أمتي 
 ٤٧٨..........................ًنزلنا مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم منزال 

 ٥٧٢.....................................................ن القرآن أنتنعم ترمجا
 ٣٧٤.........................................................هؤالء أشهد عليهم
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 ١١٤٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٣٧٤...................هؤالء أشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول 
 ٧٦٧.......................................ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا 

 ٧٧١......................ها هنا أرض الفتن وأشار إىل املرشق يعني حيث يطلع 
 ٤٠٩....................ّهبط عيل جربئيل وقال يا حممد اهللا يقرئك السالم ويقول 

 ٧٠٩.........................................................ني هذه األمةهذا أم
 ٤٥٧, ٢٤٧...........................................هل أنتم تاركو يل صاحبي
 ٧٢..................................................هل تدري ما أحدثوا بعدك

 ٣١٩......................................................مها رحيانتاي من الدنيا
 ٩١٨.......................................هو لك الولد للفراش وللعاهر احلجر

 ٣٤١...............................................................هي خري بنايت
 ٣٤٣....................................................ّهي خري بنايت أصيبت يف

 ٧٧٩...................................هي زوجته يف الدنيا واآلخرة يعني عائشة
 ١٧٣..........................................................ٌوأبومها خري منهام

 ٧٧٢........................................................... العراقوأشار إىل
 ٣٦١...................ًوالذي أحلف به إن كان عيل ألقرب الناس عهدا برسول 

 ٩٣١.....................والذي نفس حممد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني 
 ١٧٤......................والذي نفيس بيده ال يبغضنا أهل البيت أحد إال أدخله 
 ٢٨٣.......................والذي نفيس بيده لقرابة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

 ٤٧٠.........................بوا لذهب اهللا بكم وجلاء والذي نفيس بيده لو مل تذن
 ١٥٣.......................................والذي نفيس بيده لريدن عىل احلوض
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 ١١٤٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ١٥٣.......................................والذي نفيس بيده لريدن عيل احلوض
 ٧٤................والذي نفيس بيده لريدن عىل احلوض ممن صحبني أقوام حتى 

ًواهللا لئن قدر اهللاُ عيل ليعذبني عذابا ال يعذبه أحدا  ً ّ..........................٣٦٨ 
 ١٢٤............................................................ًواهللا ال أحماه أبدا

َواهللا لقرابة  ٢٩٧.......................ّ رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أحب َ
ًواهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا وما  ً..................٤٥١ 

ًوإن العلامء ورثة األنبياء إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال  ّ ّّ......................٢٦٢ 
 ٨٠...............................................وتبقى هذه األمة فيها منافقوها

 ٥٧٣.........................وسمعت أخاه أبا بكر بن أيب مليكة حيدث عن عبيد 
 ٦٩١...........................وضع عمر ريض اهللا عنه عىل رسيره أي نعشه بعد 

 ٢٢٧...............ّوضع عمر عىل رسيره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن 
 ٤٥٩............................وقد خلفه يف بعض مغازيه فقال له عيل يا رسول 

 ٤٠١..........................وقف لعيل بن أيب طالب سائل وهو راكع يف صالة 
 ٦٧٨............................وكان عىل بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة 

 ٦٧٨.....................................................كان عىل بغلته الشهباءو
 ١٠٣٦......................وكان يف بني إرسائيل رجل يقال له جريج كان يصيل 

 ٩٧٧.....................وكلني رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم بحفظ زكاة 
 ٥٧٨................................وال ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما له أهجر? 

 ٣٧٤...................................................ولكن ال أدري ما حتدثون
 ٣٥١.............................................ولو كانت فاطمة لقطعت يدها
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 ١١٤٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٦٧٨...................ن فطفق رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وىل املسلمون مدبري
ِولريفعن رجال منكم ّ َ َ ُ........................................................٥٧ 

 ٢٣...............................وما يدريك يا عمر لعل اهللا اطلع عىل أهل بدر 
 ٦٧٥........................ًومررت برسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم منهزما

 ٦٧٥...................ًومررت برسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم منهزما وهو 
ًومن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مق  ٩٣٦...............................عده من النارّ

ًومن يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا فعليك بسنتي وسنة  ً...........٦٨٨ 
 ٣٥٠.....................وهي التي كانت تساميني منهن يف املنزلة عند رسول اهللا 

 ٤٠٩................................................ووليك وليي ووليي ويل اهللا
 ٥٥٩, ٢٠٤.......................................ويأبى اهللا واملؤمنون إال أبا بكر
 ٨٦١, ١٦٩..........................................ويح عامر تقتله الفئة الباغية

 ٩١٠..................قتله الفئة الباغية يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل ويح عامر ت
 ٤٨٤............................ّوحيك أتشفع يف حد من حدود اهللا واهللا لو كانت 

 ١٩٣....................................يا أبا محزة وال الصالة? فقال له أنس قد 
 ٦٧٤............................يا أبا عامرة أتوليت يوم حنني فقال أما أنا فأشهد 

 ٤٩٣......................................يا أسامة أقتلته بعد أن قال ال إله إال اهللا
 ٨٥١.....................................أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا?يا أسامة 
 ٤٨٣.......................................أقتلته بعد أن قال ال إله إال ! يا أسامة

 ٤٧...................يا أصحاب حممد لقد رأيت الليلة منازلكم يف اجلنة وقرب 
 ٢٩٩........................يا أمري املؤمنني اقض بيني وبني هذا فقال القوم أجل 
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 ١١٤٦  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٧٧٢........................يا أهل العراق سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 
 ٣٨١................................لناس إين تركت فيكم ما إن أخذتم به يا أهيا ا

 ٦٣٤...........................ُيا أهيا الناس إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع 
ِّيا أهيا الناس من آذى عمي فقد آذاين َ........................................٥٩٠ 

 ٥٤٢.............................يا خليفة رسول اهللا كيف تقاتل الناس وقد قال 
 ٢٢٢.............................يا رسول اهللا اعدل قال رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 ٥٤٩........................ وصفوته وخريته من خلقه يا رسول اهللا أنت نبي اهللا
ًيا رسول اهللا إنك توعك وعكا شديدا قال إين أوعك  ً........................٩٦ 

 ٢٦٥............................يا رسول اهللا إين قد وهبت ابني حديقة وأريد أن 
 ٧٧٩.............................يا رسول اهللا من أحب الناس إليك? قال عائشة 

 ٧٨٩............................ليدخلن حاطب النار فقال له ! يا رسول اهللا واهللا
 ٨١٢.................................. إليك? قال أي الناس أحب! يا رسول اهللا
 ٦٢٩.................................ّتصيل عليه وقد هناك ربك أن ! يا رسول اهللا
 ٣٨٦..............................ًرأيت كأن ميزانا أنزل من السامء ! يا رسول اهللا

َإن والك اهللا هذا األمر يوما فأرادك ! يا عثامن َ ً ّ................................٨٥٧ 
 ٧١٥............................ًإنه لعل اهللا يقمصك قميصا فإن أرادك ! يا عثامن

 ٤٠١.............................لنبي ما يا عيل أجب النبي فأتى عيل النبي فقال ا
 ٨٣٢........................................ّيا عيل حربك حريب وسلمك سلمي

 ٦٤٤....................أال تكفيك آية الصيف التي يف آخر سورة النساء! يا عمر
 ٥٦٩..............................................يأبى اهللا واملسلمون إال أبا بكر
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 ١١٤٧  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ١٠٣٠.............جيمع اهللا الناس األولني منهم واآلخرين يوم القيامة يف صعيد 
ُيرد عىل احلوض رجال من أصحايب فيحلؤون عنه َِ............................٥٧ 

ُ يوم القيامة رهط من أصحايب فيجلون عن احلوضّيرد عيل ٌ...................٥٧ 
 ٧٢..................يرد عيل يوم القيامة رهط من أصحايب فيجلون عن احلوض 

 ٢٩٦, ٢٧٥......................................يريبني ما راهبا ويؤذيني ما آذاها
 ٧٧١...............................................................يعني املرشق

 ٧١١........................................يغفر اهللا لفالن فيقولون لو أمتعتنا به
 ٥٣......................................َيقتل هبذه احلرة خيار أمتي بعد أصحايب

 ٧١٧......................................................ًا مظلومايقتل فيها هذ
 ٧٣٧................................................َّيكون يف ثقيف كذاب ومبري

 ١٠١٠..........................ينزل اهللا كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث 
 ١٠٠٧.........................ينزل ربنا كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث 

 ٨٢......................يوم اخلميس وما يوم اخلميس اشتد برسول اهللا صىل اهللا 
 ٥٥٦.......................اشتد برسول اهللا صىل ! يوم اخلميس وما يوم اخلميس

 ٧٣٩.................يوم موت عثامن تصىل عليه مالئكة السامء قال الراوي قلت 
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 ١١٤٨  بهات طال حوهلا اجلدلش

  فهرس املوضوعاتفهرس املوضوعات
 ٣.......................................................................مقدمة

 ١٣............................................................عدالة الصحابة
 ١٣..............................................................معنى العدالة

 ١٦..........................................:يعقيدة املسلم يف الصحابة 
ِحديث احلوض َ ُ ِ َ...........................................................٥٦ 

ّرزي ِ ِة اخلميسَ َ ُ..............................................................٨١ 
َرسية أسامة بن زيد  ُ َ َُ  ١٠٤................................................ا َِ

ِصلح احلديبية َ ُ ُ............................................................١١٧ 
 ١٢٦.............................آيات وأحاديث محلت عىل أهنا يف ذم الصحابة

 ١٥٤...............................................................آية اخلشوع
 ٢٣٤.............................................ا شبهات حول الصديق 

 ٢٤٥.................................:االكالم يف الشبهات حول الصديق 
 ٢٦٠..............................................................:مسألة فدك

 ٢٨٤.....................................................:فصل يف الباب نفسه
 ٣٦٧.........................................:شبهة أن أبا بكر يشهد عىل نفسه

 ٣٩٠.............................................: شبهات حول إمامة الصديق
 ٤٧٢............:  من خالد بن الوليد ومقتل مالك بن نويرةشبهة موقف أيب بكر

 ٥٠٠.? انزل عن منرب جدنا: لها للصديق بشبهة قول احلسن واحلسني 
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 ١١٤٩  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٥٠١.....................:ًبكر البتة عمال يف وقته أبا صشبهة عدم تولية النبي 
 ٥٠٤.............:ً مل يستخلف أحداصشبهة أن أبا بكر استخلف عمر والنبي 

 ٥٠٥..........................:ً إن يل شيطانا يعرتيني:اشبهة قول الصديق 
ــة وقــي اهللا :شــبهة قــول عمــر يف خالفــة الــصديق  أال إن بيعــة أيب بكــر كانــت فلت

 ٥١٠................................................................: املؤمنني رشها
 ٥١٧....................:م وعيل فيك, إين لست بخري منكم:شبهة قول الصديق
 ٥١٧......................................: أقيلوين أقيلوين:شبهة قول الصديق

 ٥٢١............................................:شبهة حرق الصديق للفجاءة
 ٥٢١.............................:شبهة خفاء أكثر أحكام الرشيعة عىل أيب بكر

 ٥٢٩......................................:بشبهة تأخر بيعة عيل للصديق 
 أوصـاه صالفـة ألن النبـي ًشبهة القول أن عليا إنام سكت عـن النـزاع يف أمـر اخل

 ٥٣١........................................................................: بذلك
 ٥٣٢.........: فوددت أين مل أكن كشفت بيت فاطمة وتركته:شبهة قول أيب بكر

 ٥٣٦............................................:شبهة تسمية أيب بكر بالصديق
 ٥٤١.........................................:شبهة تسمية بني حنيفة باملرتدين

 ٥٤٦: ليتني يف ظلة بني ساعدة رضبت بيدي عىل يد أحد الرجلني:شبهة قول أيب بكر
 ٥٤٨.................................................ا شبهات حول عمر 

 ٥٥٦.............................................................رزية اخلميس
 ٥٩٦.................................ل  لبيت فاطمة اقصة حرق عمر 
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 ١١٥٠  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٦٠٦...................................................ا شبهة نسب عمر 
 ٦٣٠......................................................:شبهة يف عدالة عمر

 ٦٣١...............................................: شبهة جهل عمر باألحكام
 ٦٤٨................................:صشبهة عدم اعتقاد عمر بعصمة النبي 

 ٦٥٧..............................................:شبهة شهادة عمر عىل نفسه
 ٦٦٦.......................................:شبهة اجتهاد عمر مقابل النصوص

 ٦٧١.....................................: يف غزوة حننياشبهة فرار عمر 
 ٦٨٥.....................................:صشبهة إنكار عمر موت الرسول 

 ٦٨٦..............................:بهة درء عمر حد الزنا عن املغرية بن شعبةش
 ٦٨٦......................: شبهة أن عمر مل يعط أهل البيت سهمهم من اخلمس

 ٦٨٧.....................................................:شبهة صالة الرتاويح
مقــال يف مــرشوعية صــالة الــرتاويح عنــد أهــل الــسنة واجلامعــة وعنــد االثنــي 

 ٦٩٥......................................................................!!عرشية
 ٦٩٥..............................................: املعنى اللغوي للبدعةً:أوال
 ٦٩٦.........................................: املعنى االصطالحي للبدعة:ًثانيا

 ٦٩٦..................................:مرشوعية صالة الرتاويح عند أهل السنة
 ٦٩٩.............................: يف جملس واحدشبهة ابتداعه للطالق الثالث

 ٧٠٤.........................:شبهة إدخال عمر الصالة خري من النوم يف األذان
 ٧٠٦..................................................: شبهة عدم شجاعة عمر
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 ١١٥١  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٧٠٨..............................................:شبهة تسمية عمر بالفاروق
 ٧١٠.....:الكالم يف دعاء فاطمة عىل عمر بام فعله أبو لؤلؤة به كام يزعم املخالف

 ٧١٣.......................................ا ول عثامن بن عفان شبهات ح
 ٧١٦...............................:ّاالدعاء بأن الصحابة أمجعوا عىل قتل عثامن

ه بعـد قتلـه  أن الصحابة كلهم كانوا راضني بقتله ويتربأون منه حتـى تركـو:ومنها
 ٧٣٧............................................................. ثالثة أيام بال دفن

 ٧٤٠.........................................: للظاملنياشبهة تولية عثامن 
 ٧٤٥.....................: ًشبهة أن عثامن وهب ألهل بيته وأقاربه كثريا من املال

ًشبهة أن عثامن قد وهـب ألصـحابه ورفقائـه كثـريا مـن أرايض بيـت املـال وأتلـف 
 ٧٤٧..............................................................:حقوق املسلمني

 ٧٤٧.........:مناصبهمًشبهة أن عثامن قد عزل يف خالفته مجعا من الصحابة عن 
 ٧٤٨.......:شبهة أن عثامن درأ القصاص عن عبيد اهللا بن عمر وقد قتل اهلرمزان

 ٧٤٩....: عات يف منى ألنه صىل أربع ركصَّشبهة أن عثامن غري سنة رسول اهللا 
 ٧٥٠: شبهة رضبه لعامر حتى فتق أمعاءه وابن مسعود حتى كرس أضالعه ومنعه عطاءه

 ٧٥١.....................................ل شبهات حول أم املؤمنني عائشة 
 ٧٥١..............................................:االدعاء عىل عائشة يف الفتنة

 ٧٧٦...................................:ص مع النبي لشبهة سوء خلقها 
 ٧٨٨..............:جت يف مأل من الناس تقاتل عليا عىل غري ذنبشبهة أهنا خر

 ٧٩٣...................:شبهة موقف أم املؤمنني عائشة من مقتل عثامن بن عفان
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 ١١٥٢  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٨٠١..........................:ىل هللا عليه وسلمشبهة إذاعتها لرس رسول اهللا ص
 ٨٠٩...................................: شبهة أيتكن تنبح عليها كالب احلوأب

 ٨١٠.....................: الرد عىل شبهة رواية عائشة شوفت جارية وطافت هبا
 ٨١١...................:صالكالم يف تعظيم منزلة عائشة عىل سائر نساء النبي 

 ٨١٢...............................:تسمية عائشة بأم املؤمنني دون غريهاشبهة 
 ٨١٥............................والرد عليها بطلحة والزبري شبهات حول 

 ٨١٦............................:االدعاء عىل طلحة والزبري أهنام يشهدان الزور
 ٨١٩......................................بعبد اهللا بن عمر شبهات حول 

 ٨١٩...............................:ب أن ابن عمر رفض مبايعة عيل :شبهة
 ٨٢٦:شبهة القول أن عبد اهللا بن عمر من البعيدين عن اإلمام عيل وقد رفض مبايعته

 ٨٢٩......................................ا شبهات حول خالد بن الوليد 
 ٨٣٥...............................................ا شبهات حول معاوية 

 ٨٣٥............................................:شبهة عدم حماسبة عمر ملعاوية
ّاالدعاء عىل معاوية بأنه أمر بسب عيل  ٨٤٠.........:  وأنه ليس من كتبة الوحي,ّ

 ٨٤٥: ّ عيلّالقول بأن سبب قتل معاوية حلجر بن عدي عىل يد معاوية استنكاره لسب
ْقتله حجر بن عدي وأصحابه ِ :............................................٨٤٧ 

 ٨٥١.....................! ! ا طعن يف معاوية / شبهة أن احلسن البرصي 
 ٨٥٦............: الرد عىل فهم البعض السقيم ألحداث الفتنة بني معاوية وعيل

 ٨٦٤......................................: ادعاء البعض أن معاوية سم احلسن
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 ١١٥٣  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٨٨٠...................................: وليته يزيد من بعدهرد آخر عىل شبهة ت
 ٨٩٨..........................:بشبهة لعن عيل عىل املنابر بأمر من معاوية 

 ٩٠٩..............................): يا عامر تقتلك الفئة الباغية(الرد عىل شبهة 
 ٩١١.............................................−: للخالفةاشبهة طلبه 

 ٩١٤..........................................: ًشبهة ادعائه زياد بن أبيه أخا له
 ٩١٩....:  لعن معاوية وأمر بقتله إذا وجدوه عىل منربهص رسول اهللالقول بأن 

 ٩٢٩............................................ا شبهات حول أيب هريرة 
 ٩٣٨..........................:صشبهة إكثار أيب هريرة من الرواية عن النبي 

 ٩٤٤...............: ً هل جيوز إخفاء احلديث حرصا عىل بلعوم أيب هريرة:شبهة
 ٩٤٩............................................:صسهو النبي   شبهة حديث
 ٩٥٣...........................: كان جيلد ويغضبصأن النبي  شبهة حديث
 ٩٥٤................: عروض الشيطان لرسول اهللا وهو يف الصالة شبهة حديث

 ٩٥٦.....................................!! نً يقتل ثامنني ألفا من اجلاعيل 
 ٩٥٨.................................:  عن صالة الصبحصنوم النبي  حديث

 ٩٦٢.....................:ًشبهة حديث أن بقرة وذئبا يتكلامن بلسان عريب مبني
 ٩٦٦.....................................:  صدقةصشبهة حديث تركة النبي 

 ٩٦٧................................: ًشبهة حديث كون أيب طالب مات مرشكا
 ٩٦٩...........................................:ًشبهة حديث أمة مسخت فأرا

ُشبهة حديث من أدركه الفجر جنبا فال يصم ً :.............................٩٧٢ 
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 ١١٥٤  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ٩٧٥...............................:شبهة حديث ال عدوى وال صفر وال هامة
 ٩٧٦..:حديث توكيل أيب هريرة بحفظ زكاة الفطرة وجميء الشيطان ليرسق منها

 ٩٨٠......................................: حديث غفرت المرأة سقت لكلب
 ٩٨١........................:  أحاديث موضوعةصبي شبهة أنه يروي عن الن

 ٩٩٠...................................: شبهة حديث خلق اهللا آدم عىل صورته
 ٩٩٤........................................: شبهة حديث رؤية اهللا يوم القيامة

 ٩٩٧.......................:جواز رؤية اهللا تعاىل يوم القيامة من طريق آل البيت
 ١٠٠٠...........................: حديث ال متأل النار حتى يضع اهللا رجله فيها

 ١٠٠٧.............................:ّديث نزول الرب كل ليلة إىل سامء الدنياح
 ١٠١٦.........................: حديث طواف نبي اهللا سليامن بامئة امرأة يف ليلة
 ١٠٢١............................:حديث لطم نبي اهللا موسى عني ملك املوت

 ١٠٢٧................................: ×حديث فرار احلجر بثياب موسى 
 ١٠٢٨...........................: حديث طلب الشفاعة من األنبياء يوم القيامة

 ١٠٣٢.........................: حديث تساقط جراد الذهب عىل نبي اهللا أيوب
 ١٠٣٣...................:حديث التنديد بموسى إذ قرصته نملة فأحرق قريتها

 ١٠٣٦.....................................:ّ بالغيبياتّحديث مولودان يتكلامن
ِحديث مرسف كافر غفر له ُ :............................................١٠٣٧ 

 ١٠٣٩........................................:ً كان جنباصحديث بأن النبي 
 ١٠٤٠........................:ًحديث لن يدخل أحدا عمله اجلنة إال برمحته اهللا
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 ١١٥٥  بهات طال حوهلا اجلدلش

 ١٠٤١.................................: كان راعي الغنمصحديث أن النبي 
 ١٠٤٢....................: ثامنني بالقدوم بعد ال×حديث ختن نبي إبراهيم 

ْحديث عمر آدم  ُ× :.................................................١٠٤٢ 
 ١٠٤٤..........................................:حديث احتجاج آدم وموسى

 ١٠٤٦.....................:العالء احلرضمي عىل البحر مع جنودهحديث ميش 
 ١٠٤٨.................................: حديث النهي عن امليش باخلف الواحد

 ١٠٤٩......................................: ّحديث إنام الطرية يف املرأة والدابة
 ١٠٥٠..........................:حديث إذا استيقظ أحد من النوم فليغسل يده
 ١٠٥١.............................: حديث من اتبع جنازة فله من األجر قرياط
 ١٠٥١...............................: حديث من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه

 ١٠٥٥.........................: حديث ختفيف مخسني صالة إىل مخس صلوات
 ١٠٧٤.....................................:ّمرويات أيب هريرة يف كتب الشيعة

 ١٠٧٦.............................: امعلومة هامة عن مرويات أيب هريرة 
 ١٠٨١....................................................فهرس املوضوعات
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