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٥٠٢:  ٢٠١٤رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 

العقيلي، عبدالرحمن

المقدمـة العلميـة،   [تأليف عبدالرحمن العقيلي؛ / منهاج السنة المحمدية في الرد على منهاج ابن تيمية   
قسم الشؤون الفكرية والثقافيـة،  . ة المقدســــةالعتبـة الحسيني: كربالء-. الطبعة األولى –]. محمدعلي الحلو 

.م٢٠١٤. = ق١٤٣٥

).١٤٢قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(ـــ . ج٢

.المصادر

منهــاج  –. هـــ٧٢٨–٦٦١ابــن تيميــة، احمــد بــن عبــدالحليم بــن عبدالــسالم،      . ٢. شــبهات وردود–الــشيعة . ١
-هــ  . ق٢٣، اإلمـام األول،  )ع(علـي بـن أبـي طالـب     . ٤. دفـع مطـاعن  –عقائد الـشيعة  .٣. شبهات وردود  –السنة  

. ٧. دفـع مطـاعن  –أهـل البيـت علـيهم الـسالم     . ٦. شـبهات وردود –احاديث أهل السنة . ٥. اثبات خالفة   . هـ ٤٠
–. هـــ٧٢٨–٦٦١ابــن تيميـة، أحمــد بــن عبـدالحليم بــن عبدالــسالم،   . ألــف. دفـع مطــاعن –االمامـة عنــد الــشيعة  

. منهـاج الـسنة  . العنـوان . د. العنـوان . ج. ، مقـدم -١٩٥٧الحلـو، محمـدعلي،   . ب . شبهات وردود . منهاج السنة 
.شبهات وردود

تمت الفهرسة في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر
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العتبة الحسينية المقدسة - كربالء المقدسة : العراق
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عثمانمبغضيمنخريعليمبغضو

والـذين عثمـان ويوالـون يبغـضونه كـانوا الذيناعتربإذابل«تيميةابنقال
متعـددة وجـوه منأولئكمنخرياهؤالءوجدعلياوحيبونعثمانيبغضونكانوا

لعلــياملرتهــنيمــنوأفــضلوأديــنأعظــمعلــييفالقــادحونلعثمــانفــاملرتهون
مـن وذمـوه ولعنـوه قـاتلوه الـذين أنفمعلـوم ،  مـثال كالزيديةعثمانيفالقادحني
ولوعثمانويلعنونيتولونهالذينمنوأدينأعلمهموغريهملتابعنيواالصحابة

ملمواالتـه ووجـوب إميانهوحتقيقعنهاهللارضيعليمواالةعنالسنةأهلختلّى
واملروانيـة واألمويـة اخلـوارج منلهاملبغضنييقاومأنيقدرمنلهاملتولنييفيكن
.)١(»كثريةطوائفهؤالءفإن

:اجلواب

املرتهـني مـن وأفضلوأدينأعظمعلييفالقادحونلعثمانفاملرتهون«قوله
.»عثمانيفالقادحنيلعلي

.٤ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية.........................................................٦

:اهللارمحهاملتنيبقالوحقا
 

 
  

   
 

  
  طريــداحلكـم بـن مـروان أشــهرهمبعلـي القـادحون مـان لعثفـاملرتهون وإالّ

وأبـو ومعاويـة القاتـل الوليـد بـن خالدبنالرمحنوعبدلعنتهوفضضاهللارسول
.أرطاةبنوبسرالعاصبنوعمروالسلمياألعور

ياسربنوعماراألشتربنمالكأشهرهمبعثمانالقادحونلعليواملرتهون
وحممـد علـي بـن واحلسنيعليابنواحلسنسعباوابنعبادةبنسعدبنوقيس

.التيهانينواهليثماألنصاريأيوبوأبوالشهادتنيذيوخزمية.احلنفيةبن

مـن لتعرفالتواريخأوالصحابةلطبقاتكتابأليبسيطةمراجعةويكفي
!واألفضلاألعظمهم

فاملـسألة ! منـهما األفـضل هـو ومـن منيسبمنمسألةليستاملسألةلكن
الـنيب سـب فقـد عليـا سـب فمن:فيهيثبتأواإلسالممنالشخصبسببهاخيرج
.)١(اهللاسبفقدالنيبسبومن

الــصحابةمــنوذمــوهولعنــوهقــاتلوهالــذينأنفمعلــوم«تيميــةابــنفقـول 
اعتـراف هو»عثمانويلعنونيتولونهالذينمنوأدينأعلمهموغريهموالتابعني

واعتـراف !الـسالم عليـه عليـا ويـذم يلعنكانوالتابعنيالصحابةبعضبأنأوالً
رواهالـذي الـصحيح باحلـديث سـواء السالمعليهعلياسبملنالكفربإلزامثانيا

هنـا ومن«رموزهمأحداملدخليربيعيقولالسلفينيموازينعلىحىتأواحلاكم

.١٢١ص-٣ج-الصحيحنيعلىمستدركهيفاحلاكمذكرهاحلديث)١(
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٧.............................................................................عثمانمبغضيمنخريعليمبغضو

انتقاصـا ،ديقزنـ فهوواحداصحابياانتقصمن:قالوا،هلمالسنةأهلتقديرمن
،خبيـث رافـضي فهـو صـحابيا انـتقص ومن؟والتكفريوالطعنبالسبكيففقط
صلى اهللا عليه وآله وسلم      اهللارسولأصحابأعراضومحايةحقإخوانناياهذا

وأنـزهلم زكـاهم وقـد كيف،  باجلنةوعدهموقدكيف،عنهماهللارضيوقدكيف
والزنادقـة والـضلّال واجلهلـة الغثـاء بقـى وياملرتلـة هـذا عرفوا،العظيمةاملرتلةهذه

.)١(»هؤالءيعادون

الـصحابة يفهـم ملفكيفالعظيمةاملرتلةهذهوأنزهلماهمزكّقداهللاكانفلو
هـم مـا فإبعـضاً؟ ويلعنونبعضاويسبونابعضيقاتلونفتراهماملرتلةهذهأنفسهم

بعـد فيماابتدعتلعقيدةاهذهانوإماالقرآنيفهمونالالذياحلدهذااىلجهلة
!!خاصة؟لدواٍع

الذين«تيميةابنعنهمقالالذينبكشفالسلفينينطالبامليزانهذافعلى
الـسنة أهـل مـوازين علـى لكـوم »والتـابعني الـصحابة مـن وذموهولعنوهقاتلوه

!! خبثاءروافضوهم، زنادقةفهموبالتايلطالبأيببنعليهوصحابياانتقصوا

!التناقضهذافماالصحابةمجيعبعدالةحيكموننفسهبالوقتوهم

.٦٩ص-املدخليربيع-السنةأصولشرح)١(

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


٨

علييفتنزلمل.. احلاجسقايةأجعلتم

طلحـة افتخرقالالقرظيكعببنحممدوعنالرافضيقال«تيميةابنقال
فقـال طالـب أيبابـن وعلـي املطلـب عبـد بـن وعبـاس الدارعبدبينمنشيبةبن

صـاحب أنـا العبـاس وقـال فيـه بـت أشـاء ولويتالبمفاتيحمعيشيبةبنطلحة
لقـد تقوالنماأدريماعليوقالاملسجديفبتأشاءولوعليهاوالقائمالسقاية
:تعاىلاهللافأنزلاجلهادصاحبوأناالناسقبلأشهرستةالقبلةإىلصليت

} لْـتُمعَة أَجِسـقَايــاجالْح ةار عِمـجِدِوــسامِ الْمر َكالْحـــنم نمِ بِاللَّــِهآمـو اْليـاآلخِــرِو
داهجِبيِلفِيوالاللَّهِسونتَوسيداللَّهِِعناللَّهدِيالوهيمالْقَو١٩:التوبة(}الظَّاِلمِني(.

بلاملعتمدةاحلديثكتبمنشيءيفيعرفالاللفظهذايقالأنواجلواب
الكعبةخادموإمنالهوجودالشيبةبنطلحةأنمنهاظاهرةعليهالكذبدالالت

فيـه مثيـصح ملاحلـديث أنلـك يـبني ممـا وهذا،  طلحةأيببنعثمانبنشيبةهو
يتـبجح حـىت املسجديفمبيتهيفأمركبريفأياملسجديفبتأشاءلوالعباسقول

بالـضرورة نـه بطاليعلمممافهذاالناسقبلأشهرستةصلّيت:عليقولفيهمثبه
قبـل يـصلي فكيـف حنـوه أويومـا وخدجيـة بكروأيبزيدوإسالمإسالمهبنيفإن

جداكثريعددفيهشاركهوقداجلهادصاحبأنايقولفالوأيضاأشهربستةالناس
بـن النعمـان عـن ولفظهصحيحهيفمسلمرواهالذياحلديثفيقالاحلديثوأما
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٩...............................................................................علييفتنزلمل..احلاجسقايةأجعلتم

مـا رجـل وقالوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمنربعندكنتقالبشري
الأنأبـايل مـا آخـر وقالاحلاجأسقيأنإالاإلسالمبعدعمالأعملالأنأبايل

اهللاسبيليفاجلهادآخروقالاحلراماملسجدأعمرأنإالاإلسالمبعدعمالأعمل
صـلى  هللارسولمنربعندأصواتكمترفعواالوقالعمرفزجرهمقلتممماأفضل

دخلــتاجلمعــةصــلّيتإذاولكــناجلمعــةيــوموهــووســلم-وآلــه -اهللا عليــه 
:جلوعزاهللافأنزلفيهاختلفتمفيمافاستفتيته

} لْـتُمعَةأَجِســقَاي اج الْحـةــارعِمجِدِوــسامِ الْمر الْحـــنكَم نمِبِاللَّــِهآمـــواْليو
ــداآلخِـــرِ اهـجــيو ــبِيلِفـِ ــهِالسـ ــستَووناللَّـ يـــد ــهِعِنـ ــهاللَّـ ــدِيالواللَّـ هـيمــو الْقـَ

١٩:التوبة(}الظَّاِلمِني(.

الـذين فـإن عليخصائصمنوالاألئمةخصائصمنليساحلديثوهذا
واألنــصارواملهــاجرونكــثريوناهللاســبيليفوجاهــدوااآلخــرواليــومبــاهللاآمنــوا

.)١(»وجهاداإمياناأعظمهموعمربكروأبوالوصفهذايفيشتركون

:اجلواب

:قـال ،يـونس حـدثين «)٢(الطـربي عـن منهاالعامةبطرقمروياحلديثإن
كعـب بـن حممـد مسعـت :قـال ،صـخر أيبعـن أخـربت :قـال ،وهـب ابنأخربنا

،املطلـب عبدبنوعباس،الدارعبدبينمنشيبةبنطلحةافتخر:يقولالقرظي
بـت أشـاء لـو ،مفتاحهمعيالبيتصاحبأنا:طلحةلفقا،طالبأيببنوعلي

املـسجد يفبـت أشـاء ولـو ،عليهـا والقـائم الـسقاية صاحبأنا:عباسوقالفيه

.٨ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٢٤ص-١٠ج-الطربيجريربنا-البيانجامع)٢(
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية.......................................................١٠

وأنا،الناسقبلأشهرستةالقبلةإىلصليتلقد،تقوالنماأدريما:عليوقال
اآليـة ...احلـرام املـسجد وعمـارة احلـاج سقايةأجعلتم:اهللافأنزلاجلهادصاحب

.»كلها

يفالـرازي احلـديث وروى.كتبـه منمكانغرييفتيميةابنميدحهوالطربي
.وغريهم)٢(كثريوابن)١(تفسريه

بـن إبراهيمحدثنا«)٣(فقالشيبةبنطلحةشخصيةوجودالطرباينذكروقد
حسانحدثنااألوزاعيعنالواحدعبدبنعمرحدثناأيبحدثينالدمشقيدحيم

قـال عنهتعاىلاهللارضيعمربناهللاعبدعنعمربنموىلنافعحدثينعطيةبن
بـالل ومعـه الكعبـة الفـتح يـوم وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولدخل

أينبالالسألتخرجوافلماداخلمنعليهمفأغلقواشيبةبنطلحةبنوعثمان
وجهـه علـى صـلى نـه أفـأخربين وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه    اهللارسولصلى
كـم سـألته أكـون الأننفـسي ملـت مثقـال ميينـه عـن العمودينجعلدخلحني

.»صلى

»جداكثريعددفيهشاركهوقداجلهادصاحبأنايقولفالوأيضا«وقوله

،أشـرفهم اخلـامت الـنيب لكـن كثرفاألنبياءآخرشيءواالمتيازشيءاملشاركة
لكـن كثـر فااهـدون ،أفضلهموعمربكرأبالكنكثرالصحابةإنتقولونوانتم
.اإلسالمقامملاسيفهولوالكيف.نزاعبالأفضلهمعليا

.١١ص١٦-ج-الرازيتفسري)١(
.٣٥٥ص-٢ج-كثريابنتفسري)٢(
.٣٤٧ص-١ج-الطرباين-الكبرياملعجم)٣(
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١١.............................................................................علييفتنزلمل..احلاجسقايةأجعلتم

ويف،الـثقلني عبـادة مـن أفضلعليضربةلكناملعاركيفضرباتفللناس
صـاحبها هللاخملـصة ضـربة لكوـا !)١(القيامـة يومإىلأميتأعمالمنأفضللفظ

.هللاخالص

كـثريون اهللاسـبيل يفوجاهـدوا اآلخـر واليـوم بـاهللا آمنواالذينفإن«وقوله
إميانـا أعظمهـم وعمـر بكـر وأبـو الوصفهذايفيشتركونواألنصارواملهاجرون

.»وجهادا

سـبعني مـن وثالثنيمخسةيقتلمنفليس!مستوياتعلىولكنهمكثريهم
يفواحـدا امـشرك قتـل انـه غـري املؤرخـون يروملمنكمثلالفرقانبدريفمشركا
!. !الغزواتمنونيفمثانني

البحـر ويـصل يهـرب كمـن الظـروف أحلـك يفالـنيب مـع يثبـت منوليس
مـن كمثـل للكفـر قاصـمة احلامسـة ضرباتهتكونمنوليس»عريضةايذهب«و

.!والسالمالصالةعليهالنيببعريشيلوذ

احللـيب -احللبيـة السرية/ ٩٩ص-٢ج-املالكيباغالصابن-األئمةمعرفةيفاملهمةالفصول)١(
.٦٤٣–٦٤٢ص-٢ج-
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١٢

بفضيلةليساألوثانوحتطيمالنيبمنكبعلىالصعود

اهللارضـي علـي عـن مـرمي أيببـن يزيدوعن(الرافضيقال«تيميةابنقال
الكعبةأتيناحىتوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   اهللاورسولأناانطلقت:قالعنه

مـنكيب علـى فـصعد ،  جلسا:وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسوليلفقال
وآلـه  -صلى اهللا عليـه     اهللانيبيلوجلسفرتلضعفامينفرأىبهألضفذهبت

:قـال ،يبفنـهض :قال،منكبهعلىفصعدتمنكيبعلىصعدا:وقالوسلم -
متثـال وعليـه البيـت علىصعدتحىتالسماءأفقلنلتشئتلوأينيللختيفإنه
إذاحـىت خلفـه ومـن يديهوبنيمشالهوعنميينهعنأزاولهفجعلتحناسأوفرِص

،بـه اقـذف :وسـلم -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول يلقـال منهاستمكنت
صلى اهللا   اهللاورسولأنافانطلقتنزلتمثالقواريررتنكسكمارفتكسبهفقذفت

مـن أحـد يلقانـا أنخـشية البيـوت يفتوارينـا حـىت نـستبق وسـلم  -وآله   -عليه  
.الناس

والاألئمـة خـصائص منشيءفيهفليسصحإناحلديثهذاأنواجلواب
حامـل وهـو يـصلي كانوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبفإنعليصائصخ

وكانوضعهاسجدوإذامحلهاقامإذامنكبهعلىالربيعبنالعاصأيببنتأُمامة
فـإذا احلـسن زبيبـة يقبـل وكانارحتلينابينإنويقولفارحتلهاحلسنجاءسجدإذا
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١٣.......................................................بفضيلةليساألوثانوحتطيمالنيبمنكبعلىالصعود

مـن ذلـك يكـون أنيوجـب مـا يلعلـ محلـه يفيكـن ملوالطفلالطفلةحيملكان
يفيـدخل فهـذا محلـه عـن علـي لعجزمحلهوإمناغريهفيهأشركهقدبلخصائصه

صـلى  الـنيب حيمـل مـن وفضيلةوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمناقب
وآلـه  -صلى اهللا عليـه     النيبحيملهمنفضيلةمنأعظموسلم -وآله   -اهللا عليه   

فـإن اهللاعبيـد بـن طلحـة مثـل الصحابةمنمحلهمنأحديوممحلهكماوسلم -
-صـلى اهللا عليـه      الـنيب نفَعـه وذاكوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبنفَعهذا

الـنيب بنفساإلنسانانتفاعمنأعظمواملالبالنفسنفَعهأنومعلوموسلم -وآله  
.)١(»ومالهوسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

:اجلواب

لغـريه وليسالسالمعليهلعليحدثتالكرامةهذهأنيذكرملتيميةابننإ
وعمـر بكـر أليبولـيس لعليأاواملهمغريهاعلىوخمتلفونعليهامتفقونوحنن
!مثلها

الزوائـد جممـع يف)٣(اهليثمـي عليـه وعقـب )٢(مـسنده يفامحدرواهواحلديث
يوضعفلمبالبيوتاستترناحىتقولهعدبوزادوالبزاريعلىوأبووابنهأمحدرواه«

..»ثقاتاجلميعورجال،األصنامتلكمنشيئايعىنبعدعليها

يفهنـاك وكلمـة هنـا كلمـة عنيبحثونأموأمثالهتيميةابنمنغريبالو
وفضيلةكرامةلتكونذاكأوالصحايبهذاأو،عقبةبنوالوليدويزيدمعاويةحق
فـإم املؤمننيألمريكهذهباسقةلفضيلةيصلونعندمامولكنهالتاريخمدىعلى

.١٠ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٨٤ص-١ج-امحدمسند)٢(
.٢٣ص-٦ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٣(
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!الثكلىتضحكبأعذاريشنشنون

:تعاىلقال

فَكَـان الـشيَطان َفأَْتبعـه ِمنهـا فَانْـسلَخ آياتِنـا آتَينـاه الَّـذِي َنبَأعلَيهِمواتْلُ{
مِن١٧٥(الَْغاِوين(لَواوشِْئن ـاهنفَعـ لَرابِه ـهلَِكنو لَـدى َأخ ع اْلـأَرضِ إِلـَ اتَّبـو اهو هـ

ثَلُهثَِلَفماْلكَلْبَِكممِْلإِنهِتَحلَيعثْلهيأَوكْهتَتْرثْلهيثَلُذَلِكم
ـــومِ ـــذَّبوا الَّــــذِين الْقـَ ـــصصِبِآياتِنــــا كـَ ـــصص فَاقـْ ـــم الْقـَ لَّهـلَع ونتَفَكَّــــري{

.١٧٦-١٧٥األعراف
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١٥

صديقأنّهعلييفيردمل

صـلى اهللا   اهللارسـول قـال ليلـى أيبابنوعن(الرافضيقال«تيميةابنقال
وحزقيـل ياسـني آلمـؤمن النجـار حبيـب ثالثـة يقونالصدوسلم -وآله   -عليه  
.)أفضلهموهوطالبأيببنوعليفرعونآلمؤمن

فإنـه وسلم -وآله   -اهللا عليه    صلىاهللارسولعلىكذبهذاأناجلواب
ابـن عـن الـصحيح ويفصـديق بأنـه بكـر أبـا وصفأنهالصحيحيفعنهثبتقد

فـإن بالـصدق علـيكم قـال أنـه وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    النيبعنمسعود
ويتحـرى يـصدق الرجـل يـزال والاجلنةإىليهديالربوإنالربإىليهديالصدق
إىليهــديالكــذبفــإنوالكــذبوإيــاكمصــديقااهللاعنــديكتــبحــىتالــصدق
حىتالكذبويتحرىيكذبالرجليزالوالالنارإىليهديالفجوروإنالفجور
مرميعنتعاىلقالفقدوأيضاكثريونالصديقنيأنيبنيفهذاكذّابااهللاعنديكتب

:وسـلم  -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      الـنيب وقالامرأةوهيصديقةإاعمرانابنة
الرجـال مـن فالـصديقون ،أربـع إالالنـساء مـن يكمـل وملكـثري الرجالمنكمل
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)١(»كثريون

:اجلواب

والفـرق وغريهـم )٢(والـسيوطي حنبلبنامحدمثلالسنةأهلرواهاحلديث
اتفقنـا روينـاه وماعليكمموقوفرويتموهماأنالطرفانرواهومارويتموهمابني

!احلجةوهناوانتمحننعليه

وزيدوخدجيةعليصدقهقدإذاخمتلقةقصةبالصديقبكرأيبتسميةوقصة
! دوم؟منصديقابكرأبايسميفلم

أبـو حدثنا«)٣(وغريهالضحاكروىكمايقولالسالمعليهاملؤمننيأمريإنمث
معـاذ عنامسهموسىأيبعنذهبمساهقدرجلعنقيسبننوححدثناموسى

أنـا :يقـول وهـو املنـرب علىخيطبعنهتعاىلاهللارضيعليامسعتقالتدويةالع
أنقبـل وأسـلمت عنهتعاىلاهللارضيبكرأبويؤمنأنقبلآمنتاألكربالصديق

.»يسلم

.الـرازي إمساعيـل بـن حممدحدثنا«فقالصحيحبإسناد)٤(ماجةابنوروى
عبـد بـن عبادعن،املنهالعن،صاحلابنالعالءأنبأنا.موسىبناهللاعبيدحدثنا

.وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    رسولهوأخو،اهللاعبدأنا:علىقال:قال،اهللا
يف.سننيلسبعالناسقبلصليت.كذابإالبعدييقوهلاال.األكربالصديقوأنا

.املنـهال عـن املـستدرك يفاحلاكمرواه.ثقاترجاله.صحيحإسنادهذا:الزوائد
.١٠ص-٣ج-تيميةابن-لقدريةواالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١١٦ص-٢ج-السيوطي-الصغرياجلامع)٢(
.١٥١ص-١ج-الضحاك-واملثايناآلحاد)٣(
.٤٤ص-١ج-القزويينيزيدبنحممد-ماجةابنسنن)٤(
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.»الشيخنيشرطعلىصحيح:وقال

أهـل أكثـر ذهـب «)١(املـسألة هذهيفالسنةأهلمنوهواحلديدأيبابنقال
إمياناوآلهعليهاهللاصلىاهللالرسولاتباعاًالناسأولالسالمعليهأنهإىلاحلديث

،األكربالصديقأنا:السالمعليههوقالوقد.األقلونإالذلكيفخيالفومل،به
ومـن .صـالم قبـل وصـلّيت ،النـاس إسـالم قبـل أسلمت،األولالفاروقوأنا

ذهــبوإليــه.واضــحاوعلمــهذلــكحتقــقاحلــديثأصــحابكتــبعلــىوقــف
كتـاب صـاحب ونـصره رجحـه الـذي القـول وهو،الطربيجريروابن،الواقدي

.»االستيعاب

بكرأيبكونأماهعليمتفقيقالصدهوالسالمعليهاملؤمننيأمريفكونلذا
.األمةمنكبريشطرمنرفضبلاختالففموضعيقالصدهو

قـول «قتيبـة ابـن قـال البليدةالعقولذويإالتقنعال)صديقا(كونهوقصة
يفامللعونـة والـشجرة للنـاس فتنـة إالأرينـاك الـيت الرؤياجعلناوما(وجلعزاهللا

كيـف وقـالوا قـوم بـه فارتدبذلكفأخرببهأسريليلةرآهمابالرؤيايعين) القرآن
وتومهـوا ليلـة يفاألرضإىليهبطمثالسماءإىليصعدمثاملقدسبيتإىليذهب

فـسمي فيـه وحـاج بـذلك صـدق ممـن بكـر أبـو وكـان جبـسمه اإلسـراء ادعـى أنه
.)٢(»الصديق

وعلـي خدجيـة علـى يقـص كـان وآلهعليهاهللاصلىالنيبأناملعروفومن
مـن وكـانوا ،الـوحي أمـر مـن يـستجد كـان مـا حارثـة بـن وزيـد الـسالم يهماعل

.٣٠ص-١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
.٢٠٢ص-قتيبةابن-احلديثخمتلفتأويل)٢(
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وملاخلمـر يشربوافلماجلاهليةبلوثاتيتلوثواملممنفهم،يقولمالكلقنياملصد
موصـيفه تفالواجـب لـذا ،بكـر أبوكانكماهلايذحبواو األصناميعبدواومليرابوا

!صحلوأوىلبالصدق

مـساواة ليحـاولوا األمـويني حمـدثات منهذهلكونيصحالاحلديثولكن
يقوهلـا الاألكـرب الـصديق وأنا«السالمعليهعليلقولفانتبهغريالبعليبكرأيب

)١(»كذابإالغريي

عليـه علـي مـن كـان مـا إلّـا ،غريهوالالصفةهذهلنفسهبكرأبوينسبومل
.السالم

.كذّابإلّايقوهلااللسالماعليهاملؤمننيألمريتبعانقولوحنن

٢٢٨ص-١٣ج-احلديدايبابن-البالغةجشرح)١(
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١٩

الكذبمناملؤاخاةحديث

صـلى  املـصطفى أنعبـاس ابنعناملذكوراحلديثوكذلك«تيميةابنقال
الفـىت أخـو الفـىت ابـن الفـىت أنانشيطوهويومذاتقالوسلم-وآله -اهللا عليه  

صـلوات اخلليليمإبراهيعينالفىتابنوقولهالعربفىتيعينالفىتأنافقوله:قال
:قولهمنعليهاهللا

.)٦٠:االنبياء(}ِإبراِهيملَهيقَالُيذْكُرهمفَتىسمِعناَقالُوا{

إىلعـرج وقـد بدريوميفجربيلقولمعىنوهوعليايعينالفىتأخووقوله
.»عليإالفىتوالالفقارذوإالسيفاليقولوهوفرحوهوالسماء

املعرفـة أهـل باتفـاق املوضـوعة املكذوبـة األحاديـث مـن ديثاحلـ هـذا فإن
يفالفـىت لفـظ أنمنـها وجـوه مـن اإلسـناد جهـة غـري منمعروفوكذبهباحلديث
أمسـاء مـن هـو لـيس كمااملدحأمساءمنهومنليسالعربولغةوالسنةالكتاب

عـن قـالوا والـذين ذلـك وحنـو والـشيخ والكهـل الـشاب اسـم مبرتلةولكن،الذم
بـذلك مدحـه يقصدواوملالكفارهم.إبراهيملهيقاليذكرهمفىتمسعنا:إبراهيم

منأجلوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبأنومنهااحلدثكالشابالفىتوإمنا
يـؤاخِ ملوسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليـه     النيبأنومنهاعمهوابنجبدهيفتخرأن
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وإمنـا األكاذيـب مـن لعمـر بكرأيبومؤاخاةلعلياملؤاخاةوحديث،غريهوالعليا
هـذه أنومنـها ومهـاجري مهـاجري بـني يـؤاخِ وملواألنـصار املهـاجرين بنيآخى

سـيوف مـن سـيفا كـان وإمنالعلييكنملالفقارذاأنومنهاكذببدريوماملناداة
سـيوف مـن الفقـار ذوبـدر يـوم يكـن فلـم بدريوممنهاملسلمونغنمهجهلأيب

أمحـد اإلمـام فـروى الـسنن أهـل ذلـك روىكمـا الكفـار سيوفمنبلاملسلمني
تنفلوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    النيبأنعباسابنعنماجةوابنوالترمذي

بعـد كـان وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     النيبأنومنهابدريومالفقارذاسيفه
.)١(»الفتيانسنتعدىقدكهالالنبوة

:اجلواب

يشاءمايصنعلذايستحيالوهوكذبيفكذبتيميةابنكالم

وهوفرحوهوالسماءإىلعرجوقدبدريوميفجربيلقولمعىنوهو«قال
األحاديـث مـن احلـديث هـذا فـإن علـي إالفـىت والالفقـار ذوإالسيفاليقول

»باحلديثاملعرفةأهلباتفاقاملوضوعةاملكذوبة

أيبابـن قـال الـسنة أهـل مـن مجلـة بـه اقـر بـل كـذوب مبليساحلديثهذا
جهـة مـن صـائحا اليـوم ذلـك مسعـوا املـسلمني أنأيـضا احملـدثون روى«)٢(احلديد
صـلى اهللارسـول فقال،)عليإالفىتوالالفقارذوإالسيفال(:ينادىالسماء

.»جربيلصوتهذا!تسمعونأال(:حضرهملنوآلهعليهاهللا

.٢٥و٢٤ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٨٢ص-١٠ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
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:املقاصـد يفقال.عليإالفىتوالالفقارذوإالسيفال«)١(العجلوينقال
قالأنهالباقرعليبنحممدعنالشهريجزئهيفعرفةبناحلسنعنواهأثريفهو

يفرواهوكـذا وذكره،...سيفالرضوانلهيقالبدريومالسماءمنملكنادي
مـن ـذا نـودي كـان لـو أنـه بطالنـه علـى يـدل ومماالقاريقالالنضرةالرياض
.هـ.اعنهمولنقلالصحابةلسمعهبدريفالسماء

بلعنهمتعاىلاهللارضيالصحابةيسمعهأنيلزمال: - العجلوينأي- وأقول
.»الصحابةبعضبهفأخربوسلم- وآله - صلى اهللا عليه النيبمسعهيكونأنجيوز

منـاد نادى«قالالسالميهعلالباقراإلمامعن)٢(الدنياأيبابناحملدثوروى
.»عليإالفىتوال،الفقارذوإالسيفال:رضوان:لهيقالبدريوم

.وآلهعليهاهللاصلىللنيببنسبتهيشكّكواأنبدونمجاعةرواهفاحلديث

مـن لـيس العـرب ولغةوالسنةالكتابيفالفىتلفظأنمنها«تيميةابنقال
والكهـل الـشاب اسـم مبرتلةولكنالذمأمساءمنهوليسكمااملدحأمساءمنهو

.»ذلكوحنووالشيخ

:قلت

خصيصةهوالذيجربيلكالمإىليشريوآلهعليهاهللاصلىالنيبلكن،نعم
.!بعليالفتوةوخيصصاألمنييناديأنخصيصةمنوياهلا،السالمعليهلعلي

عليـا يـؤاخِ ملسـلم و-وآله -صلى اهللا عليه    النيبأنومنها«تيميةابنقال
.»غريهوال

.٣٦٤–٣٦٣ص-٢ج-العجلوين-اخلفاءكشف)١(
.٢٠ص-الدنياأيبابن-اهلواتفكتاب)٢(
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الـسالم عليهمـا وعلـي الـنيب بـني املؤاخـاة خـرب الترمـذي روىوقـد :قلت
آخـى :قـال عمـر ابـن عن«)١(فقالاستغربهقدكانوإناخلربعلىباحلُسنوحكم
عينـاه تـدمع علـي فجـاء أصـحابه بـني وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول

رسـول لـه فقـال ،أحدوبنيبيينتؤاخوملأصحابكبنيآخيتاهللارسوليافقال
مـن واحلُـسن . »واآلخـرة الـدنيا يفأخـي أنـت وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا

،الصحيحيفداخلقسماحلسنأنلكيظهروذا«الذهيبقال)٢(الصحيحمراتب
وهـو وضـعيف ،مراتبعلىوهو،صحيحإالليس،قسمانالنبوياحلديثوأن
..»مراتبعلى

.)٣(وحسنهاملصابيحيفالبغويرواهوقد

.الـرازي إمساعيـل بـن حممدحدثنا«فقالصحيحبإسناد)٤(ماجةابنوروى
عبـد بـن عبادعن،املنهالعن،صاحلابنالعالءأنبأنا.موسىبناهللاعبيدحدثنا

.وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    رسولهوأخو،اهللاعبدأنا:علىقال:قال،اهللا
يف.سننيلسبعالناسقبلصليت.كذابإالبعدييقوهلاال.األكربالصديقوأنا

.املنـهال عـن املـستدرك يفاحلاكمرواه.ثقاترجاله.صحيحإسنادهذا:الزوائد
.»الشيخنيشرطعلىصحيح:وقال

.وآلهعليهاهللاصلىللنيببإخوتهفافتخر

وكأنـه -عليـه يعقّبوملالسالمعليهعليعناملؤاخاةحديثروىمنأما

.٣٠٠ص-٥ج-الترمذي-الترمذيسنن)١(
.٣٣٩ص-٧ج-الذهيب-النبالءأعالمسري)٢(
.٦٩ص-١ج-الدمشقيابن-علياالماممناقبيفاملطالبجواهر)٣(
.٤٤ص-١ج-القزويينيزيدبنحممد-ماجةابنسنن)٤(

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


٢٣..................................................................................الكذبمناملؤاخاةحديث

)١(مــصنفهيفالكــويفشــيبةأيبابــنمنــهمفكــثريكتابــهوأدرجــه-الــصحةدليــل

ســننهيفوالنــسائي)٣(ســنتهيفعاصــمأيبوابــن)٢(واملثــايناآلحــاديفوالــضحاك
عبـد ابناملغربوحمدث)٥(حنيفةأيبمسنديفاألصفهايننعيموأبو)٤(وخصائصه

.وغريهم)٦(الرب

سـيوف مـن سـيفا كـان وإمنالعلييكنملالفقارذاأنومنها«تيميةابنقال
سـيوف مـن الفقـار ذوبـدر يـوم يكـن فلـم بدريوممنهاملسلمونغنمهجهلأيب

.»الكفارسيوفمنبلاملسلمني

صـاقله واناملدينةيفصنعانهورويالكفارسيوفمنانهروي: فاجلواب
احلـسن بـن بكـر وأبـو احلـافظ اهللاعبـد أبـو أخربنـا «)٧(البيهقـي قالالصحابةاحد

بـن حممـد حـدثنا عتبـة أبوحدثنايعقوببنحممدالعباسأبوحدثناقاالالقاضي
صـلى اهللا   الـنيب سـيف صـقلت قـال الـصيقل مرزوقحدثيناحلكمأبوحدثنامحري

فـضة منوسطهيفوبكرةفضةمنقبيعةفيهفكانالفقارذاوسلم -وآله   -عليه  
»فضةمنقيدهيفوحلق

!االستداللبطلاالحتمالدخلوإذا

.٤٩٧ص-٧ج-ويفالكشيبةأيبابناملصنف)١(
.١٤٩ص-١ج-الضحاكواملثايناآلحاد)٢(
.٥٨٤ص-عاصمايبابن-السنةكتاب)٣(
.٨٧ص-النسائي-املؤمننيأمريخصائص/ ١٠٧ص-٥ج-النسائي-الكربىالسنن)٤(
.٢١٢ص-األصبهايننعيمأبو-حنيفةأيبمسند)٥(
.٩١ص-الربعبدابن-الدرر)٦(
.١٤٣ص-٤ج-البيهقي-الكربىننالس)٧(
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٢٤

املعصومخلفإالّاجلماعةتصلّيالالرافضة: تيميةابن

فيـصلّون صـلوات ثـالث اخلمـس الصلواتجتعلوالرافضة«تيميةابنقال
مـن همغريإليهيذهبملوهذا،مجيعاوالعشاءواملغربمجيعاوالعصرالظهردائما
العبـاد وغـالة ثـالث عنـدهم الـصلوات فـإن اليهـود ديـن يـشبه وهـو األمـة فرق

عنـدهم الـصالة فتـصري الليلوقياموالوترالضحىصالةأصحامعلىيوجبون
أصـحام خلـف المجاعـة والمجعةتصلّيالوالرافضةالنصارىدينوهوسبعا
وهـذا -عنـدهم معصوموال-املعصومخلفإاليصلّونوالأصحامغريوال
السـواهم البـدع أهـل فـسائر الرافـضة يفيوجـد مماأكثرالفرقسائريفيوجدال

واملعتزلـة اخلـوارج ديـن هـو كمـا )١(أصـحام خلفإالواجلماعةاجلمعةيصلّون

يكـن ملإن) الوهابيـة ومنـهم (احلنابلـة بعـض قـول هـو -املبتدعوراءالصالةعدم-القولهذا)١(
تبعـا الـسنة أهـل مـن معـه خيتلفـون ممـن غـريه وراءوالبـل الـشيعي وراءيصلّونالفهمكلهم

قبـول وأمثالـه حنبـل بنأمحدكاإلمامئمةاألمنعوإمنا«القيمابنيقول،حنبلبنأمحدإلمامهم
عـن بدعتـه ضـرر لينكـف وزجرالههجراخلفهوالصالةوشهادتهببدعتهاملعلنالداعيرواية

ببدعتـه رضـى أحكامـه وتنـضيد واستقضائهخلفهوالصالةوروايتهشهادتهقبولففياملسلمني
مـا وهـذا / ٢٣٢ص-اجلوزيـة قـيم ابن-احلكميةالطرق»منهلقبوهلاوتعريضعليهالهوإقرار
وابـن .الفقهـاء ذكرهـا كـثرية ملـصاحل جـواز الناصيبغريالسنيوراءالصالةيفنعم،الشيعةتقوله
.ذلكعلىمنهمفالوهابية»واملعتزلةاخلوارجدينهوكما«احلكمهذايسميتيمية
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الأـم ذلكومن،للرافضةإالليسفهذاحبالذلكيصلّونالأموأماوغريهم
ديـن هـو بـل األمـة فـرق مـن ألحـد ليسوهذابعضهمأوهمةالصاليفيؤمنون
أنـه بعـضهم عـن طائفةحكىوقدالتأمنيعلىاملؤمننيحسدوااليهودفإناليهود
وهـو الكفـر أظهرمنوهذااجلملعلىعائشةلركوبذلكوكاناإلبلحلمحيرم
.)١(»اليهوددينجنسمن

:اجلواب

القـرآن عليهـا دلَّثالثـا مجعـا ةوالصال،أوقاتثالثيفصلواتمخسهن
:تعاىلقال

دلُوكِ الـصالة َأقِِم{ ى الـشمِس لـِ سقِ إِلـَ رِ وقُـرآن اللَّيـلِ غـَ الْفَجـِإن آنر قـُ
.)٧٨:اإلسراء(}مشهوداًَكانالْفَجرِ

:تعاىلقولهوكذلك

ذْهِبن الْحسناتِِإنيلِاللَّمِنوزُلَفًاالنهاِرطَرفَِيالصالةوَأقِِم{ ئَاِت يـيالـس
ىذَلِكِذكْر١١٤:هود(}لِلذَّاِكرِين(.

!كـذب يفكـذب والنـصارى اليهـود أحكـام بعـض عنتيميةابنينقلهوما
!عنهممعروفةوالكتبهميفهيوليس

توجـب املـشاة هـذه جمـرد فهلأوقاتثالثيتصلّاليهودأنافترضناولو
فهلمعينةبأحكاماليهودومعمعينةمبباديءوالنصرانيةاإلسالميلتقياال؟ريبةال

!؟الريبةهذايوجب

إزالـة «املعـروف كتابـه ففـألّ الغمارياحملدثألسلفيةثيحمدمنوافقناوقد

.٦٨ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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ردو،  لـذلك وافيةأدلةعلىفيهأتىوقد»احلضريفالصالتنيبنيمجععمناخلطر
!اجلوازبعدمعريضةدعاوىخالله

بعـض يفاجلمعـة تركـت واندائمـا تـصليهما فالـشيعة واجلماعـة اجلمعةأما
تيميـة كـابن السالطنيموائدعلىيعتاشونالذينالنواصبمنللخوفاألعصار
صــالةولكــنملعــصوماحبــضوروخــصوها،الــشيعةدمــاءبإراقــةويفتــونوأمثالــه
.تيميةابنكذباتمنوهذهدائماىتصلَّظلّتاجلماعة

خلـف إالواجلماعـة اجلمعـة يـصلون السـواهم البـدع أهـل فسائر«وقوله
.»أصحام

ــذا ــنوه ــفمث، الكــذبم ــولكي ــهايق ــفال«قبل ــريوالأصــحامخل غ
بـني املـشاة دعـوى طـور يفوهـو »أصـحام خلفإال«هنايقولمث»أصحام

!قصريالكذبحبلوان،التناقضإالهذافهل،البدعيةالفرقوسائرالشيعة

: تعاىلقال

ــال{ ــرآنيتَـــدبرونأَفـَ ــوالْقـُ ــانولـَ ــنكـَ ــدِمـِ ــرِعِنـ وااللَّـــهِغَيـــد جـفِيـــهِلَو
.)٨٢:النساء(}كَِثريًااختِالفاً

ألحدليسوهذابعضهمأوهمالصالةيفنونيؤمالأمذلكومن«وقوله
»التأمنيعلىاملؤمننيحسدوااليهودفإناليهوددينهوبلاألمةفرقمن

؟ومىت! ؟التأمنيعلىاملؤمننياليهودحسدأين: اجلواب

.تيميةابنكذبمنهذه

لركـوب ذلكوكاناإلبلحلممحيرأنهبعضهمعنطائفةحكىوقد«وقوله
.»اليهوددينجنسمنوهوالكفرأظهرمنوهذااجلملعلىعائشة
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.منهالكذباظهرمنوهو

؟ذلكفكيف»)١(الكفرأظهرمنوهذا«قولهوأما

هـذا نـسبة يفكذبـه مـع ! الكفـر؟ مـن اإلبـل حلمحترميإنعلىالدليلوما
بـاء فقدكافرياألخيهقالرجلأميا«وآلهعليهاهللاصلىالنيبقال،للشيعةاحلكم

.)٢(»أحدمهاا

ذلـك يعلـم جالـسين مـن وـدائماأينمع«الكربىالفتاوىيفتيميةابنوقال
ومعـصية، وتفـسيق، تكفري،إىلمعنيينسبأنعنياالناسأعظممنأينـمين
تـارة، كـافرا كـان خالفهـا مـن الـيت الرسـالية احلجةعليهقامتقدأنهعلمإذاإال

والشـروطا يـضعون فهـم تكفـريه ينبغيومنالتكفريشروطبشأنالسلفينياختالفامللفتمن)١(
وأنـت عدمـه مـن للـدين شـخص بانتـساب احلكمعليهايتوقفإذدقّةاملسائلأكثريفيطبقوا
لبـاين األيقـول ذلـك خـالف ينظِّـرون بينمـا الدرجـة هـذه اىلبـالتكفري تيميةابنتساهلتالحظ

خريهوبالقدرعيسى،ونزولاملهدي،خروجمناحلديثهذايفذكرمابكلاإلميانأنواعلم«
" أنيفنـص هنـاك لـيس ولكـن والـسنة، الكتابيفلثبوتهبه،اإلميانواجبذلككلوشره،

الوضـع، ظـاهر وهـو وضـعه، وبينتاحلديثأوردتهذاأجلومن،"كفرفقدذلكأنكرمن
مـن ذلـك منكـري علىاحلجةبهليقيموضعه،اجلهلةمنأوغريهاحملدثنيبعضوضعمنوكأنه
-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول علىبالكذبأحدعلىاحلجةتقومولنواملعتزلة،األهواءذوي
.وجـل عـز اهللاعلـى أجـرأهم مـا الوضاعنياهللافقاتلتعاىل،اهللاعلىواالفتراءوسلم -وآله  

احلجـة قامـت بعـدما بالـضرورة الـدين مـن ثبـت مـا أنكرمننعمالسهل،مرباألليسوالتكفري
عنـده، ثبوتـه لعـدم شـيئا أنكـر مـن وأمـا كفـر، معىنحقيقةفيهيتحققالذيالكافرفهوعليه،

ينكـر مـن شأنذلكيفشأنهالدينعنمرتدبكافروليسضال،فهواملعىن،حيثمنأولشبهة
٣ج-األلبـاين -الـضعيفة االحاديثسلسلة».أعلمواهللالعلم،أهلعندصحيححديثأي
.٢٠٢ص-

.٩٧ص-٧ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(

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


٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٢٨

خطأهـا، األمـة هلـذه غفـر قـد اهللاأنأقـرر وإينأخـرى، وعاصـيا ،أخرىوفاسقًا
الـسلف زالومـا .العمليـة واملـسائل القوليـة اخلربيـة املـسائل يفطـأ اخليعـم وذلك

والبكفـر الأحـد علـى منـهم أحـد يـشهد وملاملـسائل هـذه منكثرييفيتنازعون
حممـد رؤيـة يفالـصحابة مـن وغريهـا عائـشة نازعتوكما....معصيـةوالبفـسق

فقـد ربـه رأىمـدا حمأنزعـم مـن :وقالـت ربه،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    
إنـه :هلااملنازعنيمنوحنوهعباسالبننقولالهذاومع.الفريةَاهللاعلىأعظم
ببكـاء امليـت تعـذيب ويفاحلـي، كـالم امليتمساعيفنازعتوكما.اهللاعلىمفتر
علـى الـسنة أهلاتفاقمعاالقتتالإىلالسلفبنيالشرآلوقد.ذلكوغري،أهله

املقاتـل ألن،هلـم الثابتـة العدالـة مينعالاالقتتالوأن،مؤمنتانمجيعاائفتنيالطأن
)١(.»الفسوقمينعوالتأويلمتأول،فهوباغياكانوإن

املـسلمني دمـاء يستحلومنيكفّرالشاذحبرفاهللاكتابيقرأمنكانفإذا
وهـو -اجتـهادا اإلبلمحلحيرممنريكفِّفكيف،يكفّرالاحلقاإلمامعلىويبغي
!.؟املسلمعليهريكفَّمماليسوهوزعمماعلى-كذب

٣٠٠ص-تيميةابن-الكربىالفتاوى)١(
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٢٩

عليًاوليسبكرأبواحلجاجيفاملنادي:تيميةابن

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      النيبلّويملوأيضا(الرافضيقال«تيميةابنقال
وأسـامة تـارة العـاص بـن عمـرو عليـه ىولّـ بـل وقتهيفعمالألبتةبكرأباوسلم
يرتـضي وكيـف اهللامـن بـوحي أيـام ثالثـة بعـد ردهبراءةبسورةأنفذهوملاأخرى
اهللامـن بـوحي وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     النيبيرتضيهالمنإمامةالعاقل
).براءةمنآياتعشرألداء

التفـسري أهـل عنداملتواتراملعلوممنفإنهالكذبأبنيمنهذاأنواجلواب
وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه   النيبأنوغريهموالفقهواحلديثوالسريغازيوامل

مدينـة مـن اإلسـالم يفكـان حـج أولوهـو تـسع عاماحلجعلىبكرأبااستعمل
احلجةإالاإلسالميفحجقبلهيكنوملوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسول

سـنة فتحـت مكّـة فـإن مكّةمنأميةبناصالعأيببنأسيدبنعتابأقامهااليت
-صـلى اهللا عليـه      الـنيب اسـتعمله الـذي أسيدبنعتابالعامذلكاحلجأقاممثان
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صلى النيبرجوعبعدللحجتسعسنةبكرأباأمرمثمكةأهلعلىوسلم -وآله  
أنسـم املويفباملنـاداة بكرأباأمروفيها،تبوكغزوةمنوسلم-وآله -اهللا عليه   

-صلى اهللا عليـه   النيبيؤمروملعريانبالبيتيطوفوالمشركالعامبعدحيجال
.)١(»الواليةهذهمثلعلىبكرأيبغريوسلم-وآله 

:اجلواب

والمـشرك العـام بعـد حيـج الأناملوسـم يفباملناداةبكرأباأمروفيها«قوله
بكـر أيبغـري وسـلم -وآلـه  -عليـه  صلى اهللا  النيبيؤمروملعريانبالبيتيطوف

.»الواليةهذهمثلعلى

أنبعـد باملنـاداة عليـاً أمـر وآلهعليهاهللاصلىفالنيب!البينالكذبمنهذا
اهللاصـلى اهللارسـول «)٢(الـشوكاين قـال !اآليـات منهليأخذبكرأيبخلفأرسله
وأمرهعلياأتبعهمث،الكلماتؤالءيناديأنوأمرهبكرأبابعثوسلموآلهعليه

إن:فنـادى التـشريق أياميفعليفقام،فحجافانطلقا،الكلماتؤالءيناديأن
بعـد حيجـن وال،أشـهر أربعـة األرضيففسيحواورسولهاملشركنيمنبريءاهللا

علـي فكـان ،مـؤمن إالاجلنـة يدخلوال،عريانبالبيتيطوفوال،مشركالعام
.»ايناديبكرأبوقامأعيافإذا،ينادي

،احلاجةعندالسالمعليهعليعنبديالبكرأبوكانالشوكاينرأيفعلى
مـن تعبـه عنـد عنـه ينوبالعبيدمنعبداجيعلأنالسالمعليهلعليميكنفكان
.الفرضهذاعلى!املناداة

.١٩٢ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٣٣٤ص-٢ج-الشوكاين-القديرفتح)٢(
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قـال «)١(فقـال وتزويـر إيهـام مـن الروايـة هـذه دخـل ملـا الـبعض فطنوقد
أنعلـى تـدل القـصة هـذه يفاألخبارالنمشكلهذااآلثارمشكليفالطحاوي

فـأمره عليـا أتبعـه مثبذلكبكرأبابعثكانوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيب
يفعنهاألمرصرفمعبالتأذينمعهومنهريرةأبابكرأبويبعثفكيفيؤذنأن

تلـك يفالنـاس علـى مـري األكـان بكـر أبـا أن:حاصلهمباأجابمثعليإىلذلك
التـأذين يطـق ملعليـا وكأنبذلكبالتأذيناملأمورهوعليوكانخالفبالاحلجة
وغـريه هريـرة أبابكرأبومعهفأرسلذلكعلىيعينهمنإىلواحتاجوحدهبذلك

معكنت:قالأبيهعنهريرةأيببناحملررطريقمنساقمثذلكعلىليساعدوه
فكنـت مكـة أهـل إىلبـرباءة وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليه    يبالنبعثهحنيعلي

أمحدوأخرجهيعيحىتقبلييناديهووكانصويتيصحلحىتبذلكمعهأنادى
لـذلك هريـرة أيبمباشـرة أنفاحلاصـل هريـرة أيببـن حمـرر طريقمنوغريهأيضا

!وتعجبفاقرأ»بتبليغهأمرمماعليإليهيلقيهمبايناديوكانبكرأيببأمركانت

يفالـصحيحني حـديث طـرق اغلـب إليهترجعالذيالزهرييرويوكيف
!النصب؟يفهومنوهوهناومقامهعليفضيلةاملسألةهذه

فقـد احـد علـى فـى خيالالـسالم عليـه لعلـي مقامـاً تذكرولكواوالرواية
:عديدةتزويرحملاوالتتعرضت

حـدثنا عبـد اهللا بـن وهـب عـن            حدثنا يعقوب بـن محيـد     «)٢(روى الضحاك 
عمرو بن احلارث أن بكري بن عبد اهللا حدثه أن سليمان بن يسار حدثـه أن مـسعود    

.٢٣٩–٢٣٨ص-٨ج-حجرابن-الباريفتح)١(

.٢١٣ص-٦ج-الضحاك-واملثايناآلحاد)٢(
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صـلى اهللا عليـه   مر بنا راكب وحنن مع رسول اهللا :بن احلكم حدثه عن أمه قالت     
.مبىن ينادي ال تصوموا هذه األيام فإا أيام أكل وشربوسلم-وآله -

فلـم  .»ن أيب طالب فقلت أنا بـل هـو فـالن بـن فـالن     قالت أخيت هو علي ب 
!يذكر الراكب الذي نادى

وقـال بعـضهم إن املنـادي    )١(»بالل بـن ربـاح  «وذكر غريه بان الرجل املنادي  
وقيـل  )٣(»بـشر بـن سـحيم   «إن املنـادي هـو   وقـال بعـضهم  )٢(»بديل بن ورقاء «هو
سـعد بـن أيب   «نـادي كـان  وقال بعـضهم بـأن امل     )٤(»معمر بن عبد اهللا العدوي    «بأنه

!!.)٦(»أوس بن احلدثان«وقيل بأنه )٥(!!»وقاص

،إن أول ما يستغرب منه القارئ هو عدد املنتحلني لصفة هذا الرجل        : قلت
أغلـب  األلبـاين وقـد تتبـع ناصـر الـدين      !. او عدد الذين انتحلت هلم هـذه الـصفة        

ة الـيت تـذكر بـأن الرجـل         ومل يتطـرق للروايـ    )٧(هلذا احلديث فضعفها  الطرق املروية   
لكونه هو الذي كان ينـادي بـذلك   !الذي كان ينادي هو أمري املؤمنني عليه السالم   

.بأمر النيب صلى اهللا عليه وآله
وللنسائي عـن مـسعود   «)٨(وقد ذكر ذلك كل من العجلوين يف كشف الغطاء  

.٤٩٤ص-٣ج-امحدمسند)١(
.٢٠٣ص-٣ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٢(
.٢٤٥ص-٢ج-الزيلعي-اآلثارمعاينشرح)٣(
.٢٤٥ص-٢ج-الزيلعي-اآلثارمعاينشرح)٤(
.١٦٩ص-١ج-دامحمسند)٥(
.١٥٣ص-٣ج-مسلمصحيح)٦(
.٤٠٤ص-الدينناصر-املنةمتام)٧(
.٢٧٧ص-١ج-العجلوين-اخلفاءكشف)٨(
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-وآله -صلى اهللا عليهابن احلكم عن أمه أا رأت وهي مبىن يف زمان رسول اهللا 
يا أيها الناس إا أيام أكل وشرب ونـساء وبعـال وذكـر    :راكباً يصيح يقول وسلم

حها ابـن  ولـه طـرق صـح   ،علي بـن أيب طالـب  :قالوا؟من هذا:اهللا قالت فقلت  
. »حجر وغريه

وأخرج احلاكم وصححه عن «وقال)١(وجالل الدين السيوطي يف الدر املنثور
ه أا حدثته قالت كأين أنظـر إىل علـي علـى بغلـة     مسعود بن احلكم الزرقي عن أم 

: البيضاء يف شعب األنصار وهو يقـول وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    رسول اهللا   
قال إا ليست أيام صيام وسلم-وآله -صلى اهللا عليه أيها الناس إن رسول اهللا 

.»إا أيام أكل وشرب

...بعـث رسـول اهللا   ...)احلاشـية («)٢(وكذلك ذكر شارح صحيح الترمـذي     
علي بن أيب طالب يف أواسط أيـام التـشريق فنـادي يف النـاس أن ال تـصوموا هـذه         

..»األيام فإا أيام أكل وشرب ومجال

..يف أكثر من رواية)٣(وأيد ذلك أمحد بن حنبل

٢٣٥ص-١ج-السيوطيالدينجالل-املنثورالدر)١(
٣٠٢ص-٣ج-العريبابن-الترمذيشرح)٢(
٧٦ص-١ج-أمحدمسند)٣(
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٣٤

أبو بكر أعلم األمة

اينالـسمع اجلبـار عبـد بـن منـصور مثـل واحـد غريذكروقد«تيميةابنقال
ختتلـف ملاألمةفإنبينوهذااألمةأعلمالصديقأنعلىالعلمأهلإمجاعوغريه

الكتـاب مـن هلـم يـذكرها وحجـة هلميبينهبعلمهوفصلهاإالمسألةيفواليتهيف
علـى وتثبيتـهم وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب مـوت هلمبنيكماوالسنة
ملـا الزكـاة مانعيقتالهلموبنيدفنهموضعهلمبينمثاآليةعليهموقراءتهاإلميان

مـن ظـن ملّـا سـاعدة بـين سقيفةيفقريشيفاخلالفةأنهلموبينعمرفيهاستراب
وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب استعملهوقدقريشغرييفتكونأاظن

وعلـم موسـل  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب مدينـة مـن حجتحجةأولعلى
الـصالة وكـذلك يـستعمله ملـا علمـه سـعة ولـوال العبـادات يفماأدقاملناسك

يفوالحـج يفالغـريه يـستخلف ومليـستخلفه ملـا علمـه ولـوال فيهااستخلفه
وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول فرضـها اليتالصدقةوكتاب،صالة
الاجلملةويفالفقهاءاعتمدوعليههافيرويماأصحوهوبكرأيبمنأنسأخذه
كمـا كـثرية مـسائل لغـريه عرفوقدفيهاغلطالشريعةمنمسائلبكرأليبيعرف
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٣٥.............................................................................................األمةأعلمبكرأبو

.)١(»موضعهيفبسط

:اجلواب

إمجـاع وغـريه السمعايناجلبارعبدبنمنصورمثلواحدغريذكروقد«قوله
يفواليتـه يفختتلفملاألمةفإنبنيوهذااألمةأعلمالصديقأنعلىالعلمأهل

»والسنةالكتابمنهلميذكرهاوحجةهلميبينهبعلمهوفصلهاإالمسألة

حىتمذموموهذايعلمهالمايفبرأيهيقولكانبكرأباأناملعروف:قلت
مـىت حلفـصة ) عمـر (قـال «)٢(السرخـسي قـال بالكاللـة قولـه يفبـذلك اعترفأنه

عـن فـسليه نفـس طيبـة وسـلم -وآلـه   -يـه علاهللاصـلى اهللارسـول منوجدت
فقالـت ليخرجيوماثيابهوسلم-وآله -صلى اهللا عليه  اهللارسولفلبسالكاللة
! ؟بذلكأمرِكأبوك:السالمعليهفقالاهللارسولياالكاللةعنأخربين:حفصة

لرسـو قالمابعدالكاللةأعرفأراينمايقولعمرفكان.الكاللةيعرفأراهما
اهللارسـول قُـِبض يقـول عمروكان،قالفيماوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا

إىلأحـب لكـان علمتـها ولوثالثالنايبنيأنقبلوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    
.)٣(والربا،واخلالبة،الكاللة:فيهاوماالدنيامن

وانورسولهاهللافمنصوابايكفانرأياالكاللةيفرأيتإنيبكرأبووقال

.١٩٦ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفيةالنبوالسنةمنهاج)١(
١٥٢-١٥١ص-٢٩ج-السرخسي-املبسوط)٢(
أحكـام تبـيني بدونوالسالمالصالةعليهالنيبرحلفكيف! الرجلهذافهممبلغانظر: قلت)٣(

وم {يقـول واهللالشرع اْليـ لْـتأَكْم م ت دِيـنكُم لَكـُ مـأَتْملـَ وعكُمتِـي يمنِع ضِـيترو َلكُـم الم اْلأِسـ

،والـسالم الـصالة عليـه الـنيب ألـيس اآليـة النـاس بلـغ الـذي فمن) ٣اآليةمن: املائدة(}ِدينـاً 

!؟الشرعأحكامبعضتبينيبدونصلى اهللا عليه وآله وسلمرحلفكيف
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عمرفاتبعهوالوالدالولدعنخلىماالكاللةأرى،الشيطانومنفمنيخطأيك
يفذلـك وأثبـت بكرأيبخمالفةإىلأُنسبأيننفسيمنأرضىالوقالرأيهعلى
اهللاألقـى أيناشـهدوا وقـال وحمـاه بـالكتف دعـا نفسهمنوأيسطُِعنفلماكتف
.»لكاللةايفيلقولوالتعاىل

الحـىت (يوافقـه فهـو عمـر اضـطراب إىلوانظربكرأبورآهرأيإىلفانظر
أيبقـول علـى دليـل الأنيعلـم لكونـه !موتـه بعـد خيالفهمث)! خمالفتهإىلنسبي

)١(»يعتـريين شـيطانا يلإن«نفـسه هـو يقـول كمـا يعتريـه شـيطان بكروأليب!بكر

ملالـذي البـارع الـشيطان هـذا مـن يـست لوأقوالهبكرأيبأفعالأننعرففكيف
أناألرضيفاهللاوظـل والـسالم الـصالة عليهالنيبوخليفةاملسلمنيإماميستطع

! ؟منهيتخلّص

هـذا عليـه تـسلّط فكيـف وإلّـا الـشريعة عـن بكرأيببعديوجبهذاإنمث
:يقولتعاىلواهللالشيطان

ــالَ{ ــ ــشيطَانوقـَ ــاالـــ ــ لَمـــــضِي ــأَمقـُ ــ ــهِإنرالـْ ــــدكُماللَّـــ عـوــد ــ عـوــق ــ الْحـ
تُكُمــدعوولَفُْتكُمــاَفــَأخ موَكــانــي ــيكُملِ ــلْطَاٍنمِــنعلَ إِلَّــاسأَن

 تُكُمو عـد تُمبـتَجي فَاس ال لـِ ونِي فـَ ـوا تَلُومـُلومو كُمس ا أَنْفـُ أََنـا مـ رِخِكُمـصبِم
رت إِنِّـي بِمـصرِِخي أَنْـتُم ومـا  ن أَشـرْكتُموِن بِمـا كَفـَ الظَّــاِلمِنيِإنَقبـُل مـِ
ملَهذَابع٢٢:ابراهيم(}أَِليم(.

:تعاىلوقال

}ادِيِإنِعبسَلي لـَك هِمي ْلطَان علـَ نِ إِلَّـا سـمـ ـكعاتَّب ن }الْغَـاِوين مـِ

.٤٨١ص-١ج-الزيلعي-واآلثاراألحاديثختريج)١(
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.)٤٢:احلجر(

:تعاىلوقال

}إِنَّــــهســي ـ ـــهلـَ ــلْطَانلـَ ـ ـــىسـ ـــواالَّــــذِينعلـَ نــــىآم ـــموعلـَ }يتَوكَّلُــــونربهـِ
.)٩٩:النحل(

،والباطـل احملرمـة للشهواتاالنقيادسهلالشيطانعليهيتسلّطمنأنفلزم
!؟املؤمننيصفاتمنبقيفماذا!املتوكلنيغريومن،الغاوينمنوهو

ختالفـه الحـىت بأقوالـه تأخـذ والناس،جهةمنمعصومغريرجلبكرأبوو
الـشيطان بتـأثري كانـت األقـل علـى أقوالـه بعـض أنيثبتوباليت،أخرىجهةمن

الــذيشــيطانهمــنأومنــهأقوالــهأننعــرفالرجــالنتبــعفكيــفيعتريــهالــذي
.)١(!يعتريه

وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب موتهلمبنيكما«تيميةابنوقول
.»اآليةعليهموقراءتهناإلمياعلىوتثبيتهم

:قالاهللاأناألمةيفرجليشكفلمالنيبموتأما:قلت

}إِنَّكتيممإِنَّهوُتوني٣٠:الزمر(}م.(

مـن بكـر أيبرجـوع حـىت شـك يفالنـاس إبقـاء يريـد كـان فقـد ! !عمرإالّ
اخلطـاب ابـن يـا هـا «عمـر يفوآلـه عليـه اهللاصـلى للـنيب زعمـوه الذياحلديثأنتيثبوهذا)١(

البخـاري صحيح»فجكغريفجاسلكاالقطفجاسالكاالشيطانلقيكمابيدهنفسيوالذي
.١٩٩ص-٤ج-البخاري-
كـان لوفالصحابةبنيكانواإذاخصوصااألوقاتكليفلعمرمالزمبكروأبوكيفأصللهليس

! موجـود؟ وعمـر بكـر أليبمالزماالشيطانيبقفلممنهبكرأيبشيطانهلربصحيحااحلديث
!احلديثبطالنعلىيدلمما
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أنإالّيـتم الاوهـذ بكـر أليبالبيعـة إمتاميريدكانفهو!نفسهيفألمر!)١(السنح
قـال مـا قـال لـذا ،املدينـة أطـراف يفوهـو الـسنح مـن بكرأيبقدومالناسينتظر

مـات ملـا «احلديـد أيبابـن قـال لـذلك والـسالم الـصالة عليـه النيبمبوتتشكيكا
النـاس علـى عمـر طـاف ،موتـه الناسبنيوشاع،وآلهعليهاهللاصلىاهللارسول

فليقطعنولريجعن،قومهعنموسىغابكماعناغابولكنه،ميتملأنه:قائال
إالمـات إنـه يقـول بأحدميرالفجعل؟ماتأنهيزعمون،وأرجلهمرجالأيدي

فـإن حممـدا يعبدكانمن،الناسأيها:فقال،بكرأبوجاءحىت،ويتوعدهوخيبطه
:تعاىلقولهتالمث،ميتملحيفإنه،حممدربيعبدكانومن،ماتقدحممدا

}أََفإِناتمُقتَِلأَوتُملَىانْقَلَبعقَابِكُم١٤٤اآليةمن: عمرانآل(} أَع.(

وقـال .بكـر أبـو تالهـا حـىت اآليـة هـذه مسعواماالناسلكأنفواهللا:قالوا
)٢(.»ماتقداهللارسولأنوعلمت،األرضإىلهويتيتلوهامسعتهملا:عمر

فهـو »ويتوعـده وخيبطـه إالمـات إنـه يقـول بأحدميرالفجعل«لقولهفانتبه
:يقولواهللا! النيبمبوتيقولمنكليضربكان

.)٨٨اآليةمن: القصص(}وجههإِّالهاِلكشيٍءكُلُّ{

}إِنَّكتيممإِنَّهوُتوني٣٠:الزمر(}م(.

!!؟بالقرآنالرجلاجهلفما

طـرف علـى حملـة وهـي ،املهملـة احلاءآخرهاويف،النونوسكون،املهملةالسنيبضم:السنح)١(
،وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      ،الـنيب مـرتل وبنيوبينهابكرأيبمرتلفيهاملدينةأطرافمن

األثــريابــن-األنــسابــذيبيفاللبــاب/ ٣١٩ص-٣ج-الــسمعاين-األنــساب/ ميــل
.٢٦٥ص-٣ج-احلموي-البلدانمعجم/ ١٤٧ص-٢ج-اجلزري

.١٧٩–١٧٨ص-١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
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جهـالً هذاكانوآلهعليهاهللاصلىالنيبموتإنكارهيفصادقاكانإنفإنه
وليةمـسؤ يرتقـي أنملثلهينبغيواللشدةاحنيعقلههعنغابملسلمومرتلةٌقبيحا
.لألمةخيانةفهوكاذباكانوإن،الشديدالقلبحتتاجاليتاملسلمنيحكم

القـوم هـؤالء عنشغليفحلظتهايفكانفقدالسالمعليهاملؤمننيأمريأما
إذحجـره يفالـنيب يـضع كـان فقـد ،الدنياعلىليتقاتلوامسجىالنيبتركواينالذ

ولقـد .صـدري لعلىرأسهوإنوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقبضلقد«: يقول
وآلـه عليهاهللاصلىغسلهوليتولقد. وجهيعلىفأمرراكفّييفنفسهسالت

مسعـي فارقـت ومـا يعرجومألهبطيمألواألفنيةالدارفضجت،أعواينواملالئكة
حيـا مـين بـه أحـق ذافمـن .ضـرحيه يفوارينـاه حـىت عليـه يـصلون . منـهم هينمـة 
.)١(»؟وميتا

مـا وهـو موتـه بعـد وآلـه عليـه اهللاصـلى للـنيب الرجعـة يستلزمعمروقول
حكمـوا كمـا عمـر علـى بـاحلكم يلتزمـون يـاترى فهـل أجلـه مـن السلفيةرناتكفّ

!؟علينا
وهـي فعائـشة !الكـذب مـن وهذا»دفنهموضعهلمبينمث«تيميةابنوقول

قالموضعوبأيدفنهكيفيةعلىدلَّهمالذيهواملؤمننيأمريأنروتنفسهاابنته
:قـال أنإىل.. .عائـشة علـى دخلتـا وخالتهأمهأنعمريبنمجيععن«)٢(اهليثمي

رسولمنوضعجلرعنتسألنشيءأيعن:قالت؟عليعنفأخربينا:قالتا
وجهـه ـا فمسحيدهيفنفسهفسالتموضعاوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   اهللا

فِلـم :قالتـا نبيـه فيـه قـبض مكـان اهللاإىلالبقـاع أحبإنفقالدفنهيفواختلفوا

.١٧٢ص-٢ج-عليه السالميعلاإلمامخطب-البالغةج)١(
.١١٢ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٢(
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.»شـيء مـن األرضعلـى ماأفديهأنووددت،قُضيأمر:قالت؟عليهخرجت
.!خيالفهمالوجودأنكرهبلاحلديثسنديفيتكلمملكثريابنوحىت

آخـر ومكـان آخـر وقتيفادعتنفسهافعائشةالضمريصحواتمنوهذه
روى!كالمـه يفالـسالم عليـه عليـاً وكـذّبت حجرهـا يفكانتويفعندماالنيبأن

مـىت :فقالـت ،وصـيا كـان عليـا إنعائـشة عنـد ذكروا«قالاألسودعنالبخاري
فلقـد بالطـست فـدعا حجـري قالتأوصدريإىلندتهمسكنتوقدإليهأوصى
.)١(»؟أوصىفمىتماتقدانهشعرتفماحجرييفاخننث

والـسالم الـصالة عليـه الـنيب مـوت النـاس يربطحينماعائشةأناىلفانتبه
القـضية يفـصلون وحينمـا موجودوعليماتانهتنكرالسالمعليهلعليبالوصية

ضـد عائـشة حمـاوالت لكلباملرصادوقفتواليت(سلمةامروتوقد! علياًتذكر
الناسألقربعليكانإنبهاحلفوالذي«فقالتعائشةلروايةتكذيبا)٢()علي

.١٨٦ص-٣ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
عائـشة املـؤمنني امحمـاوالت لكـل الـصاحلة املـرأة تلكوهيعليهااهللارضوانسلمةأمتنبهت)٢(

جعفـر ابـو قـال والكـبرية لصغريةايفهلاتتصدىكانتفقدلذاالوسائلمبختلفعليمنللنيل
أولكنـت أميـة أيببنـت يـا :هلـا قالـت مبكـة لقيتـها ملـا عائشةأن:عنهايؤثروفيما«االسكايف

وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولوكان،املؤمننيأمهاتكبريةوكنت،هاجرتضعينة
بكـر أيببنـت يـا :سـلمة أمقالـت . بيتـك يفتعبـدا شيءأكثرجربيلوكان،بيتكمنلنايقسم
الرجـل اسـتتابوا القومأنأخرباينأخيتوابنابينإن:عائشةقالت!؟القولهذاتقولنيماألمر
ألـف مائـة بالبـصرة أنأخـربهم عـامر ابـن أن:وأخـرباين -عثمـان يعـين -قتلوهتابإذاحىت

أنـا أسـري أنلكفهل،اودمحرباالناسبنييكونأنخشيتوقدبدمهويطلبونلقتلهيغضبون
أبـدم :بكـر أيببنـت يـا :سـلمة أمهلـا قالـت ؟أيـدينا علىاألمرهذايصلحأناهللالعلوأنت

ابـن علـي علىأم!نعثالإالتدعينهكنتوماعليهالناسألشدكنتإنفواهللا؟تطلبنيعثمان
!
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"
مـن وأنـت أنـا تـهن مسعومخـسا اهللاأذكـرك ،واألنـصار املهـاجرون بايعـه وقـد تنقمنيطالبأيب

صـلى اهللارسـول أقبـل يـوم أتذكرين:قالت؟هنوما:قالت!وآلهعليهاهللاصلىاهللارسول
فأقبـل ،الـشمال وذاتاليمنيذاتالناسمال)قُديد(منهبطإذاحىتمعهوحننوآلهعليهاهللا
اهللارسـول :وقلـت ،فنـهيتك عليهمـا مجلـك علـى فأقبلـت ،يتناجيـان طالبأيببنوعليهو

فلمعليهمافهجمت،فعصيتيين،حاجةهلماولعلعمهابنمعوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
يـومي أنهإالذلكعلىجرأينماواهللا:فقلت،يتكقد:لكفقلت،تبكنيرجعتأنتلبثي

عليهماهجمت:فقلت؟أبكاكما:لكفقلت،وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمن
؟ويـومي تـدعين فـال ،يـوم أيـام تـسعة منعليهاهللاصلىاهللارسولمنيلإمناعلييا:فقلت
الواهللا:فقـال ،وجهـه حممـرا غـضبانا وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولعليفأقبل

أتـذكرين !معـه واحلـق احلـق مـع وإنـه ،اإلميـان مـن خرجإالوغريهمبييتأهلمنأحديبغضه
،وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه  اهللارسولمعوأنتأناكنتويوم:لتقا!نعم:قالت؟هذا

أميـة أيببنـت يـا :فقـال إيلرأسـه فرفـع يعجبهوكانحيسالهأحيسوأنارأسهتغسلنيوأنت
مـن يـدي فرفعـت .الصراطعنناكبةيومئذوأنت،احلوأبكالبمنبحةتكوينأنباهللاأعيذك
:وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولفقال.ذلكمنهوبرسولباهللاأعوذ:فقلتاحليس

صلى اهللا   اهللارسولأزواجكناويوم:قالت!نعم:قالت؟هذاأتذكرينهذايفعلإحداكنإن
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللالرسـول فتبـذلنا عمـر بنتحفصةبيتيفوسلم -وآله   -عليه  
وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول أقبلفصاحبتهاثيابمناامرأةكلولبستوسلم

الأينمحـرياء يـا أتـرين :ظهـرك علىبيدهوضرب:فقالتعجبينهوكنتجنبكإىلجلسحىت
مـع وأنـت أنـا كنـت ويوم:قالت. نعم:قالت؟هذاأتذكرين.مرايومامنكألميتإنأعرفك
اهللارسـول ثيـاب يتعاهدعليكانوأسفارهبعضيفوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   اهللارسول

نقبتقدنعلهرأىوإذا،غسلهتوسخقدثوبهرأىفإذا،ونعلهوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول نعـل فأخـذ يومـا علـي فأقبـل ،خـصفها رثتأو

رسـول يـا :قاالمثفدخالاحلجابإىلفقمنافاستأذناوعمرأبوكفأقبل،مسرةظليففخصفها
فقـال ؟إليـه مفزعنـا فيكـون فينـا خليفتـك تعلمناأفال،تصحبناماقدرماندريماواهللاإنااهللا

!
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صـلى اهللا   اهللارسولعدناقالتوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللابرسولعهدا
كـان هوأظنـ :قالت،مرارا؟عليجاءيقولغداةبعدغداةوسلم -وآله   -عليه  
البيـت مـن فخرجنـا حاجـة إليـه لـه أنفظننـت بعـد فجاء:قالت،حاجةيفبعثه

يـساره فجعـل علـي عليـه فأكـب البـاب إىلأدنـاهم منوكنتالبيتعندفقعدنا
الناسأقربوكانذلكيومهمنوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    قُبضمثويناجيه

.»عهدابه

صـلى  اهللارسـول كـان فيـه قالأنهااليعلىبووأأمحدرواه«)١(اهليثميقال
ورجـاهلم باختـصار والطـرباين ،عائشةبيتيفقبضيوموسلم -وآله   -اهللا عليه   

"
كمـا عنـه لنفـرمت فعلـت ولومكانهأرىقدإينأما:وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
-:لـه فقلـت وأنـت أنـا خرجـت ،خرجـا أنفلمـا .عمـران بنهارونعنإسرائيلبنونفرت
صلى اهللا عليـه    اهللارسولفقال؟عليهممستخلفاكنتمناهللارسوليا:-عليهجريئةوكنت

مااهللارسوليا:فقلتطالبأيببنعليإىلفنظرت:قالالنعل،خاصف:وسلم -وآله   -
.ذاكهــو:وســلم-وآلــه -صــلى اهللا عليــه اهللارســولفقــال.طالــبأيببــنعلــيإالأرى

وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مجـع ويـوم :قالـت . نعـم :قالت؟هذاينأتذكر
أتـذكرين .أحـد يـستفزنكن والبيـوتكن يفوقرناهللاتقني!نسائييا:فقال.موتهعندأزواجه

وأمـرت ،اخلـروج عـن وفتـرت ،عزميتـها ضـعفت وقـد عندهامنفخرجت.نعم:قالت؟هذا
،والـزبري طلحـة عليهـا فـاجتمع .اخلـروج مـن هلـا بـدا قداملؤمننيأمإنأال:مبكةفنادىمناديها

واســتغلطوها،عليهــااألمــوروموهــوارأيهــافقلبــوا،الــزبريبــناهللاعبــدواحلكــمبــنومــروان
أعظـم فهـو الفتنةبكيدفعأناهللافلعلالناسبنيوتصلحنيخترجني:هلاوقالوا،واستغفلوها

–٢٧ص-اإلسـكايف جعفـر أبـو -واملوازنـة املعيـار ».عزمهـا وقـووا رأيهافردوا!!؟ألجرك
٢٩.

.١١٢ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
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.»ثقةوهيموسىأمغريالصحيحرجال

وأيننقلهمنهوبكرأباأنصحإنذلكيفالنيبحديثنقلبكرأباإنمث
روحــهفاضـت وقـت حجـره يفيـضعه كـان الـذي الـسالم عليـه علـي مـن ذلـك 

الـصالة كيفيةالناسعلممثقربهونزلوكفنهوغسلهوجههعلىفأمرها،الشريفة
! )١(وميتاًحياإماموهوعليه

:تعاىلقال

وِل وإِلَـى اللَّـه َأنْزَلماإِلَىتَعالَوالَهمِقيَلوإِذَا{ سـالر ت َأيـر ـافِقِنيناْلم وندص يـ
نعودًاكد٦١:النساء(}ص(.

.»عمرفيهاسترابملاالزكاةمانعيقتالهلمنوبي«:تيميةابنقال

:قلت

.»والسنةالكتابمنهلميذكرهاوحجة«بكرأيبأدلةعنيقولتيميةابن

!؟سنةأوكتابمنالزكاةمانعيقتاليفاحلجةفأين

)٢(قدامـة ابنقال!العورةهذهلسترحلّاجيدملتطرفااحلنابلةأكثروحىتبل

-صـلى اهللا عليـه      اهللارسولتويفملا:قالهريرةأيبعنبإسنادهالبخاريروى«
:بكـر أليبعمـر فقـال العـرب مـن كفـر مـن وكفرالعربوارتدتوسلم -وآله  
أنأمـرت (وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولقالوقدالناستقاتلكيف
إالونفـسه مالـه مـين عـصم فقدقاهلافمن،اهللاإالإالاليقولواحىتسالناأقاتل
الـصالة بـني فـرق مـن ألقـاتلن واهللا:بكـر أبـو فقـال " )اهللاعلـى وحـسابه ،حبقه

.٢٣٩ص-السيوطي-احلوالكتنوير)١(
.٤٣٤ص-٢ج-قدامهبنالرمحنعبد-الكبريالشرح)٢(
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اهللارسـول إىليؤدوـا كـانوا عناقـا منعوينلوواهللا،املالحقالزكاةفإنوالزكاة
إالهـو مـا فواهللا:عمرقال.منعهاىعللقاتلتهموسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

.»احلقانهفعرفتللقتالبكرأيبصدراهللاشرحقدأنرأيتأين

للقتـال بكرأيبصدراهللاشرحقدأنرأيتأينإالهومافواهللا«عمروقوله
.»احلقانهفعرفت

تافهـة ألسـباب اهللابأحكـام يتالعبـون وأمثالهعمركانبل!دليلبالكالم
ملبكـر أبـا أناىلفانتبـه !كـثري اخلربهذاومثلوغريهاواحملاباةواملماألةلقرابةامنها
!مقالتهفقالحقلكونهعمرعلىبهيردماجيد

قريبهانأحدهميسمعأنفيكفيالقومعنداألحكاميفاالبتداعأسهلوما
عن)١(الزوائدجممعيفاهليثميروى!للذمةرعايةاتباعهيففيهرولببدعةجاءقد

بنافصلّىقالمكةقدمناحاجامعاويةعليناقدمملا«قالالزبريبناهللاعبدبنعباد
إذاالـصالة أمتّحـني عثمـان وكـان :قـال النـدوة دارإىلانصرفمثركعتنيالظهر
مــىنإىلخــرجفــإذاأربعــااآلخــرةوالعــشاءوالعــصرالظهــرــاصــلىمكــةقــدم

فلمـا خيـرج حـىت الـصالة أمتّمبـىن وأقـام احلـج منفرغإذافالصالةقصروعرفات
فقاالعثمانبنوعمرواحلكمبنمروانإليهضركعتنيالظهرمعاويةبناصلّى

غـري كـان وهـل وحيكما:هلمافقال!بهعبتهمابأقبحعمكابنأحدعابما:له
بكرأيبومعلموس-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولمعصليتهماقدصنعتما

فخـرج قـال لـه عيـب إيـاه خالفـك وانأمتّهاكانقدعمكابنفإنفقاال؟وعمر
الطـرباين ورويأمحـد رواه«اهليثمـي قالمث.!!»أربعابنافصالهاالعصرإىلمعاوية

.١٥٧–١٥٦ص-٢ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
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٤٥.............................................................................................األمةأعلمبكرأبو

»موثقونأمحدورجالالكبرييفبعضه

هكذالونيصفتارة،  رمعلىبهونميناخللقبيدلعبة!الدينيكونوهكذا
للقرابـة رعايـة جـائز هذا:لهلقالتيميةبنالاخلربهذااحدذكرولوهكذاوتارة

!بالعرشمعلقةفهي.. .والرحم

منظنملّاساعدةبينسقيفةيفقريشيفاخلالفةأنهلموبني«تيميةابنقال
.»قريشغرييفتكونأاظن

:قلت

أيـن «الـسالم عليهاملؤمننيمريأقال،احلديثيكململولكن،صحيحوهذا
اهللارفعنــاأنعلينــاوبغيــاكــذبا،دوننــاالعلــميفالراســخونأــمزعمــواالــذين

ويـستجلى اهلـدى يـستعطى بنا.وأخرجهموأدخلنا،وحرمهموأعطانا،ووضعهم
مـن الـوالة تـصلح وال،سـواهم علىتصلحال.هاشممنالبطنهذايفغرسوا
.)١(»آجناوشربواصافياوتركوا،آجالوأخروااجالعآثروا)منها(غريهم

عقيـدة علـى إاليـستقيم الواحلـديث !هاشـم بـين مـن قـريش مـن فاألئمة
علـي اهللاصـلى الـنيب عنعمرابنعن)٢(البخاريروىفقداهللانصرهماإلمامية

.»اثنانمنهمبقيماقريشيفاألمرهذايزالال«قولهوآله

قـد اخلـرب هـذا لكـان قرشـي إاليناهلـا الاخلالفةأننعإخبارهذاكانولو
تقريـر احلديثوإمنا!بقرشينيليسواوهمعثمانبنواخلالفةنالفقدالواقعخالف

عـدوانا كـان لغريهـم نقـل ولـو ،لقريشإلّايصلحالاألمرأنوهولهجعلهألمر

.٢٧ص-٢ج-عليه السالمعلياإلمامطبخ-البالغةج)١(
.١٥٥ص-٤ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(
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فهـم اإلماميـة إالاليـوم بـذلك يقـل ومل،خالفتـه تصحأنميكنوالوبغياوظلما
!.القيامةيوماىلهاشموبينقريشيفورسولهاهللاجعلهاحيثاخلالفةجيعلون

فهوالعنكبوتبيتمنأوهنفهيبكرأيبفيعلمتيميةابنمقالةاىلانتبهمث
:أعلميتهعلىاستدل

!وآلهعليهاهللاصلىسيموتكونهيفأحديشكومل!النيبموتبتبيينه

فعلمنهوالسالمعليهعليابانعائشةاعترفتوقد! دفنهعموضوبتبيينه
.ذلك

علـى دلـيال الـسنة أهـل مـن الفقهاءأحدجيدومل! الزكاةمانعيقتالوتبيينه
!ذلك

.أهلهاوتركفتقمصهاخالفهاوقد!قريشمناخلالفةوتبيينه

ذبكـ هيقائلفمناألمةفيهااختلفتمسألةوهي،احلجعلىواستعماله
ملاحلـج إمـام بكونـه احلديثصحولو،  اإلمامهوالسالمعليهعلياأنقائلومن
فهـل ! الـسابق املوسميفاحلجإمامكانأسيدبنعتاببأنيقرونفهمشيئايفده
!؟بكرأيبمنأعلمعتابكان

العلّامـة كـالم نقـض علـى األدلةبأمنتاستداللهطوريفتيميةابنكانوملا
دليـل هلـم لـيس القـوم بانعلمنااملهلهلة) األدلّة(هذهبغرييأتملوملا،هراملطابن

.أصالً
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٤٧

والصالةاحلجيفبكرأبياستخالف

أولعلـى وسلم-وآله -صلى اهللا عليه  النيباستعملهوقد«تيميةابنقال
ةحجِووسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبمدينةمنتحجأاملناسكعلممادق

، فيهـا اسـتخلفه الـصالة وكـذلك ،يـستعمله ملـا علمهسعةولوال،العباداتيف
.»صالةيفوالحجيفالغريهيستخلفومليستخلفهملاعلمهولوال

:اجلواب

والـذي فباطـل الـصالة يفلـه والسالمالصالةعليهالنيباستخالفخربأما
عليـه الـنيب مسـع وعنـدما ،وآلهعليههللاصلىالنيبوليسعائشةليصليلهأرسل

خـرب أييـصح وال! بكرأباوحنّىوجعهعلىفصلّىخرجبذلكوالسالمالصالة
الـنيب أنعلـى تـنص الروايـة إنبل!وآلهعليهاهللاصلىالنيببأمربكرأيببصالة

أيبابـن روىكمـا !بكـر بـايب وأمـر الغـضب فـاظهر بالناسيصليبعمرمرةمسع
عبـد عـن ،يعقـوب بنموسىعن،فديكأيبابنحدثنا،دحيمحدثنا«)١(معاص

حدثهاهللاعبدبناهللاعبيدأنحدثهشهابابنأناحلارثبنإسحاقابنالرمحن
يفوسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولعادأنهأخربهزمعةبناهللاعبدأن

.٥٤٠–٥٣٩ص-عاصمأيببنعمرو-السنةكتاب)١(
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-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول فقـال زمعةبناهللاعبدقال،فيههلكالذيمرضه
فلمـا أكلمهمالناسافلقيتفخرجت:قال.فليصلّواالناسمروا:وسلم-وآله  
بـن عمـر فخرج،بالناسصلِّ:لهفقلت،وراءهمنأبغملاخلطاببنعمرلقيت

عمرصوتوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    النيبمسعفلمابالناسليصلياخلطاب
حجرتـه وراءمنرأسهاطلعحىتوسلم -وآله   -اهللا عليه   صلى  هللارسولخرج

.»مغضباذلكيقولقحافةأيبابنبالناسليصل،الال:قالمث

كانوإن! ؟لذلكالنيبيغضبمفِلبالفاضلاملفضولصالةجائزاكانفإن
!؟الصالةيفبكربأيبائتمالنيبأنرووافكيفجائزغري

تكونأنفأشبهوامعاقدمواقومهؤالء«)١(فعيالشاقال!السلفقولوهو
نأخـذ وـذا آمـرهم وبذلكأكربهميؤمهم) كذا(أوفأمرواسواءوتفقههمقراءم

يقـدموا أنأحدمرتليفوليسواواٍلفيهمليساملوضعيفاجتمعواإذاالقومفنأمر
يقـرأ إذاأفقههماقدموفإنواحديفذلكجيتمعواملفإنوأسنهموأفقههمأقرأهم
منيعلمكانإذاأقرأهمقدمواوإنفحسنصالتهيفبهيكتفىمامنهفقرأالقرآن
.»منهماأسنهومنعلىمعاهذينويقدموافحسنالصالةيفيلزمهماالفقه

ابـن فتوىعلىحىتبل!؟وأقرأهموأفقههموليهمالرسولأنواحلالكيف
علـى فالواجـب «تيميـة ابـن قالالقدرةعندفاضلللاملفضولتقدمجيوزالتيمية

واجلماعـة )٢(اجلمعـة معهـم يصلّيأناملسلمنيمدائنمنمدينةيفصارإذااملسلم

.١٨٤ص-١ج-الشافعياإلمام-األمكتاب)١(
هـذا لكـن مبتـدع بنظرهمهووالذيالشيعيغريوراءالصالةعدمالشيعةعلىيأخذتيميةابن)٢(

الشيخيقولذلكقاربأواآلناندثرقدكانوإنالسنةأهلعندحىتمعروفأنهيظهرالرأي
الفـاجر خلـف اجلمعـة املـصلّي إنحىت«بوضوحسلفٍيرأٍياىليلمحوهوالقرضاوييوسف

!
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يهديـه أنوأمكـن غاويـا أوضـالًا بعـضهم رأىوإنيعاديهم،والاملؤمننيويوايل
أنعلـى اقـادر كـان وإذاوسـعها، إالنفسااهللايكلففالوإالذلكفعلويرشده

والفجـور البـدع يظهـر منمينعأنقدروإنواله،األفضلاملسلمنيإمامةيفيويل
األسـبق نبيهوسنةاهللابكتاباألعلمخلففالصالةذلكعلىيقدرملوإنمنعه،

يفوسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب قالكماأفضل،ورسولهاهللاطاعةإىل
سـواء القـراءة يفكـانوا فـإن اهللا،لكتـاب أقـرأهم ومالقـ يـؤم (:الصحيحاحلديث

اهلجـرة يفكـانوا فـإن هجـرة، فأقدمهمسواءالسنةيفكانوافإنبالسنة،فأعلمهم
.)١(»سنافأقدمهمسواء

الـنيب أنالبـدري مـسعود أيبعـن مـسلم صـحيح يفثبـت «تيميةابنوقال
يفكانوافإناهللا،لكتابأقرأهمالقوميؤم(:قالوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    

فـإن هجـرة، فأقـدمهم سـواء، السنةيفكانوافإنبالسنة،فأعلمهمسواء،القراءة

"
: عبـدوس روايةيفحنبلبنأمحدقالحىتأكثرهم،وكرههاالصالة،إعادتهيفالناساختلف

صـلوا إذاالـصالة يعيـدون يكونـوا ملالصحابةألنالقولني،أظهروهذا. مبتدعفهوأعادهانم
أناسـتطاعته حبـسب أمركماصلىإذاأحداقطتعاىلاهللايأمروملوالبدع،الفجورأهلخلف
مـن علـى اإلنكـار أشـد منكرابوضوح،تيميةابناإلسالمشيخقررهماهذا..... الصالةيعيد

وراءالصالةوجموزاعنها،الشذوذوعدماجلماعةالتزامإىلداعياخطأأوبذنبالناسنيكفرو
ومـن كلـها، احلقـائق هـذه جيهـل مـن تيميةابنإىلأنفسهمينسبونفيمنجندهذاومع.املبتدع
كفـروا مـن هـؤالء منإنحىتاحلق،أنهيرىرأييفخيالفهمنكلوجهيفالتكفريسيفيشهر

العلمـاء كبـار علـى تطـاول مـن ومنـهم كاألشـاعرة األمـة منغفريةمجاهريتتبعهابريةكطوائف
».الـشريف احلـديث بـذلك أنـذر كمابذلك،هويبوءأنخائفغريبكفرهم،وحكموالدعاة،
.القرضاوييوسف-والتوفيقاالختالفبنيالصحوة

.١٢٨ص-تيميةابن-الكربىالفتاوى)١(
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الديانـة، أهــل مــن الرجــالن كــان فــإذا .)سـناً فأقدمهمسواء،اهلجرةيفكانوا
.)١(»متعيناًاآلخرعلىتقدميهوجبوالسنةبالكتابأعلمكانفأيهما

عليـه الـنيب صـالة فجـوز املـسألة هـذه يفأصـوله تيميـة ابـن خـالف افلماذ
!؟بكرأيبخلفوالسالمالصالة

عليـه علـي إحـضار يطلـب كـان والـسالم الـصالة عليـه النيبأنواملعروف
عـن «)٢(تارخيـه يفعـساكر ابـن روىفقد،اللحظةتلكيفغابقدوكانالسالم

رسـول إنفقالالشامإىلاملدينةمنعباسابنمعسافرتقالشرحبيلبنأرقم
بيـت يفكـان فيـه مـات الـذي مرضـه مـرض وسـلم -وآله  -صلى اهللا عليه    اهللا

لكندعوأال! )٣(حممدشك:عائشةقالتأراه:قال،عليايلادعوا:فقالعائشة
،ادعـوه :قـال ! ؟عمـر نـدعو أالحفـصة :فقالـت :قـال ادعـوه :قال! ؟بكرأبا

اهللارسـول رفـع حضروهفلما،ادعوه:قال؟العباسندعوأالالفضلأم:قالت
عمـر وقـال يـتكلم فلـم سـكت عليـا يـر ملرأسـه وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

حاجـة إلينـا لهكانتفلووسلم-وآله -صلى اهللا عليه   اهللارسولعنبناقوموا
بكـر أبـو فتقـدم بكـر أبـو بالناسليصلقالمثمراتثالثذلكفعلحىتذكرها
خفـة نفـسه مـن وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولفرأىبالناسليصلي
إليـه فأشـار يتـأخر بكـر أبـو فـذهب سـبحوا النـاس أحسهفلمارجلنيبنيفخرج

.١٧٨ص-تيميةابن-الكربىالفتاوى)١(
.١٨ص-٨ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٢(
عليـه اهللاصـلى الـنيب بكـالم وتـشكيكهم اخلميسرزيةيفعمروموقفهناعائشةملوقفإنتبه)٣(

اويهجـر اويشكفكيفاهللايريدهالشيئاالنيبيقولأنميكنفال! !هواهميوافقالحنيوآله
!قوله؟يريدالمافيقولالوجعيغلبه
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صـلى اهللا   اهللارسـول واسـتتم مكانـك وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
ورسـول قـائم بكـر وأبوراءةالقمنبكرأبوانتهىحيثمنوسلم-وآله -عليه  

اهللارسولوأمتاهللابرسولبكرأبوفأمتجالسوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللا
فخـرج جـدا ثقـل حىتالصالةقضىفمابكربأيبوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

-صلى اهللا عليه  اهللارسولفماتباألرضلتخطانرجليهوإنرجلنيبنييهادي
!بكرأيببصالةأشارمنهوفعمر)١(»يوصوملوسلم-وآله 

فقـد وحقـا !املؤمننيأمهاتمنالنيبيعيشهالذياخلانقاحلصارهذافانظر
املوصـلي يعلـى أبوروىفقدبعدهسيحدثمماوالسالمالصالةعليهاهللانيبانذر

صـلى  اهللارسـول بينمـا «قالأنهالسالمعليهاملؤمننيأمريعنبسنده)٢(مسندهيف
أتينـا إذاملدينـة سـكك بعـض يفمنـشي وحننبيديآخذوسلم -وآله   -اهللا عليه   

أحـسن اجلنـة يفلك:قال،حديقةمنأحسنهامااهللارسوليافقلتحديقةعلى
يفلـك :قـال ،حديقـة منأحسنهامااهللارسوليا:فقلتبأخرىمررنامث،منها
يفلـك ويقولأحسنهاماأقولذلككلحدائقبسبعمررناحىتمنهاأحسناجلنة
يـا :قلـت :قـال ،باكيـا أجهـش مثاعتـنقين الطريقلهخالفلمامنهاأحسناجلنة

،بعديمنإاللكيبدواالأقوامصدوريفضغائن:قال؟يبكيكمااهللارسول
.»دينكمنسالمةيف:قال؟ديينمنسالمةيفاهللارسوليا:قلت:قال

ابـن اسـتنكر وقـد »رجلـني بـني فخـرج «لقولهفانتبهأمويةمالمحعليهالكنهلمملزمهالرواية)١(
فمـات «لقولـه انتبـه مث،احـدمها وهـو عليالسمعائشةاخفاءمشهورةأخرىروايةيفعباس
بالوصـية يقولونهاشموبنوعباسوابن»يوِصوملوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
!!السالمعليهلعلي

.٤٢٧–٤٢٦ص-١ج-املوصلييعلىأبو-يعلىأيبمسند)٢(
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احلاكمأخرجه«الضعيفةاألحاديثسلسلةيفاحلديثهذايفاأللباينوقال
عـن فـضيل بـن حممدحدثنا:يونسابنأمحدحدثنا:املتوكلبنسهلطريقمن
صـلى اهللا   -الـنيب قـال :قـال عبـاس ابنعنجبريبنسعيدعنالتيميحيانأيب

:قـال ؟ديـين مـن سالمةيف:قال:وزاد،فذكره.. .لعلي-وسلم -وآله   -عليه  
ووافقـه !"الـشيخني شـرط علـى صـحيح حـديث ":وقـال ."دينـك منسالمةيف"

بـن سـهل وأما.فوقهفمايونسبنأمحدمنشرطهماعلىهونعم:قلت!الذهيب
فيمـا ترمجـة لـه أجـد ملفإين،عنديجمهولهوبل،شرطهماعلىفليس،  املتوكل

مـن فهووإال،صحيحفاحلديث،ثقةمنتوبعأو،ثقةكانفإن!املصادرمنلدي
.»أعلمواهللا.الكتابهذاحصة

وبالتـايل ،)١(الثقـات يفلـه تـرجم و  حبـان ابنوثّقهاملتوكلبنسهل: قلت
الـيت الـضغائن مـا :نقـول ومنـه ،األلبـاين والـذهيب و احلاكمعندصحيحفاحلديث

صـدور يف«وآلـه عليـه اهللاصـلى عنـه قالواليتوالسالمالصالةعليهالنيبأبكت
! ؟»بعديمنإاللكيبدواالأقوام

بـك سـتغدر األمـة إن«وآلهعليهاهللاصلىللنيبالصحيحاحلديثداللةوما
صـلى النيبزوالبعدأي»البعدية«ـبـالالضغائنوإظهارالغدرفربط)٢(»بعديمن
تلـك يفوغـريه الـسالم عليـه علـي بنيفخاليكنوملالساحةعنوآلهعليهاهللا

!اخلالفةغريالفترة

أيهنـاك تكـن وملغـدر أيهنـاك كانملاالقوممباينعلىاألمركانولو

.٢٩٤ص-٨ج-حبانابن-الثقات)١(
ــذكرة)٢( ــاظت ــذهيب-احلف ــاريخ/ ٩٩٥ص-٣ج-ال ــدادت ــب-بغ ــدادياخلطي -١١ج-البغ

.٢١٦ص
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إخـوة اءأحبـ السلفيةيقولماعلىفالصحابة،السالمعليهعليتلقُحىتضغائن
وضـع مـن الرافضةوإمنا!أفالطونمجهوريةيفيعيشونكانوابلشيءبينهمليس

!السالمعليهلعليبعضهمرهوكُبينهمفيماالصحابةضغائنأخبار

الـضغائن سيظهرونوالذينوآلهعليهاهللاصلىالنيبذكرهمالذينفاألقوام
،الوإمـا األمـور يفموحتكّـ نفـوذ أصحابيكونواأنإماالسالمعليهلعليبعده
الوهمالضغائنهذهمنروحيذّوالسالمالصالةعليهالنيبيبكيفلمالثاينفعلى
! ؟مهلتأثري

الثـاين وعلـى ،الوإمالعليمؤذيةالضغائنهذهتكونأنفإمااألولوعلى
!منهاوحيذروالسالمالصالةعليهالنيبيبكيفلمهلاأمهيةفال

وكـشفت .مباشربشكلعليآذتقداخلالفةمسألةغريتكنملاألولوعلى
عنـد عليـا وآلـه يهعلاهللاصلىالنيبيدعوأنحتتململاليتالصدورمكنوناتعن

إىلكـلٌ الرسـل بإرسـال قمـن ) الـنيب وصـفهن كما(يوسففصوحيباتاحتضاره
.!لهبواكيالوعلي!صاحبها

تفقـدوين أنقبـل سلوينقالمبنلهنسبةفأي(الرافضيقال«تيميةابنقال
رأيـت البختـري أبوقالاألرضطرقمناأعرففإينالسماءطرقعنسلوين

-وآلـه  -صلى اهللا عليـه   اهللالرسولكانتمدرعةوعليهبالكوفةملنرباصعدعليا
بعمامـة متعممـا وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولبسيفمتقلداوسلم
صـلى اهللا  اهللارسـول خـامت إصبعهويفوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
أنقبـل مـن سـلوين :فقالبطنهعنوكشفاملنربعلىفقعدوسلم-وآله   -عليه  

صلى اهللارسوللعابهذاالعلمسفطهذاجمعلمميناجلوانحبنيفإمناتفقدوين
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وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه   اهللارسولزقّينماهذاوسلم -وآله   -اهللا عليه   
التـوراة أهلألفتيتعليهافجلستوسادةيلثُنيتلوفواهللاإىلوحيغريمنزقّا

عليصدقفتقولواإلجنيلالتوراةاهللاينطقحىتبإجنيلهماإلجنيلأهلوبتورام
.)تعقلونأفالالكتابتتلونوأنتميفاهللاأنزلمباأفتاكمقد

ليعلمهمالكوفةأهلذاخياطبكانفإمناسلوين:عليقولأما:واجلواب
-وآلـه    -عليـه   صـلى اهللا    الـنيب يـدركوا ملجهاالكانواغالبهمفإنوالدينالعلم
صلى اهللا عليه النيبأصحابأكابرهممنربهحولالذينفكانبكرأبووأما، وسلم

العلموسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولمنتعلمواالذينوسلم-وآله -
فهمخياطبهمعليكانالذينوأما،وأدينهااألمةأعلمبكرأيبرعيةفكانتوالدين

علـي كـان وهلـذا التـابعني شرارمنمنهمكثريوكانالتابعنياسالنعواممجلةمن
والبـصرة والشامواملدينةمبكةالتابعونوكان،عليهمويدعويذمهمعنهاهللارضي
وعثمـان وعمـر بكـر أيبعناملنقولةوالفتاوياألقضيةالناسمجعوقدمنهمخريا

ماكانوهلذا،عمرمثبكرأيبأمورصاحبهاعلمعلىوأدهلاأصوافوجدواوعلي
أبـو وأما،عليعنوجدمماأقلعمرعنخيالفهانصوجداليتاألمورمنيوجد

وملعلـيهم املشتبهةاألموريفصلالذيهووكان،خيالفهنصيوجديكادفالبكر
بعدكاناألحكاممنفيهتنازعواماوعامة،عهدهعلىاختالفمنهميعرفيكن
عليافإنعليإىلمثلهنسبةجتوزالظاهركذبعليعناملذكوريثواحلدبكرأيب

علـى متفقنياملسلمونكانإذواإلجنيلبالتوراةحيكمأنمناهللاوبدينباهللاأعلم
.)١(»القرآنيفاهللاأنزلمباإالأحدبنيحيكمأنملسلمجيوزالأنه

كـان فإمنـا «تفقدوينأنقبلسلويناإلمامقولعنتيميةابنقول:اجلواب

.٢٠٠ص-٣ج-تيميةابن-دريةوالقالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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يدركواملاالجهكانواغالبهمفإنوالدينالعلمليعلمهمالكوفةأهلذاخياطب
.»وسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيب

تيميـة فـابن دائمـا قـصري الكـذب وحبـل ! أعمالـه شريفتيميةابنوقعفقد
مقامـه الـسالم عليـه اإلمـام يسلبحىتالكوفةاهلمكانةتصغرياىلحيتاجعندما

فقهـاء كانوابامميدحهمالعكسحيتاجوعندما!جهاالًكانوابأميقولالباسق
عـن آخـر موضعيفنفسهكتابهيفيقولتيميةفابن! السالمعليهعليخالفةقبل
الكوفـة فأهـل هـذا ومعالكوفةيفعلمهغالبكانوإمنا«السالمعليهعليعلم
.)١(»عليعنفضالعثمانيتوىلأنقبللسنةواالقرانيعلمونكانوا

كـانوا عـصره يفوأغلبـهم علـي قبـل والـسنة القـرآن يعلمـون كانوافكيف
:التناقضهوهذا!جهاالً

ــال{ ــرآنيتَـــدبرونأَفـَ ــوالْقـُ ــانولـَ ــنكـَ ــدِمـِ ــرِعِنـ وااللَّـــهِغَيـــد جـفِيـــهِلَو
.)٨٢:النساء(}كَِثريًااختِالفاً

علــيكــانالــذينوأمــاوأدينــهااألمــةأعلــمبكــرأيبرعيــةفكانــت«ولــهق
.»التابعنيالناسعواممجلةمنفهمخياطبهم

:قلت

للحـديث روايـة اقلـهم كـان فكيـف قـول يكمـا أعلمهـم بكـر أبوكانفإن
نـصيب هـو فكـم الثاينالنصفيفتتشاركاألمةوكلعائشةعناحلديثونصف

لكـون موجـودة بكـر أيبحـديث انتـشار دواعـي أنعلمنافإذاذلك؟منبكرأيب
ــةالبكريــةالــسلطة ــةوالعثمانيــةوالعمري دورهتــضخيمحاولــتكلــهاواألموي

٢١٧ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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هلـؤالء تـستقيم الالـسلطة أمورولكونالسالمعليهعليحسابعلىاإلسالمي
يفسرياليـ الـرتر إلّالهجندملهذاكلوبعد،هلااملتقمصاألولخالفةبتصحيحإالّ

كـون عـن فضالعلمكثريلهيكنملأنهعلمناالشريعةفروعوباقيوالتفسريالفقه
.موضوعلهينسبمابعض

املدينـة يفالـصحابة أسـئلة علىلإلجابةمستطيعاغريهأوبكرأبوكانإنمث
:يقولواهللا

.)٧٦اآليةمن: يوسف(} علِيمعِلٍْمذِيكُلِّوَفوَق{

علـى هـو منومنهمجاهلهومنفمنهمطبقاتالصحابةنكويفيدوهذا
كـان إنالـسالم عليـه علـي كلمةبكرأبويقولأنيتطلبوهذا،العلممندرجة

بــثحيـاولون كـانوا الــذيناليهـود عـن هــوأيـن مث،هلـا كفــوايكـون أنيـستطيع 
اأبـ تحـرج كانـت الـيت أسئلتهمخاللمناإلسالميةالعقيدةيفوالشكاإلرجاف

يـصف أنبكـر أبـو يستطعملحىتبلالسالمعليهبعلييطريونفكانواوعمربكر
عـساكر ابـن روى!الـسالم عليهلعليذلكفتركذلكمنهاليهودطلبحنيالنيب
بكـر أبايالهفقالواالصديقبكرأيبإىلاليهودمنقومأقبل«)١(قالعمرابنعن

-وآله   -صلى اهللا عليه    النيبمعنتكلقديهودمعاشرفقال؟صاحبكلناصف
لفـي خنـصري وإنحـراء جبـل معهصعدتولقدهاتنيكإصبعيالغاريفوسلم
صـلى اهللا   الـنيب عـن احلـديث ولكـن وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبخنصر
أبـا يـا :فقـالوا عليـا فـأتوا !طالـب أيببنعليوهذاشديدوسلم-وآله  -عليه  

-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول حبييبيكنملعليفقالعمكنابلناصفاحلسن

.١٩٨–١٩٧ص-٥٤ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)١(
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٥٧..........................................................................والصالةجاحليفبكرأبياستخالف

أبـيض الربعـة فـوق كـان املتـردد بالقصريوالطوالالذاهببالطويلوسلم-وآله  
حممـد حبييبوكانأذنيهإىلشعرتهيفرقبالقططليسجعدا،احلمرةمشرباللون

دقيـق ،عـني الأدعـج اخلـدين واضـح اجلبنيصلتوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    
تراقيـه يفجيـري الـذهب كـأن ،فـضة إبريقعنقه،األنفأقىن،الثنايابراقاملسربة
كأنسرتهإىللبتهمنشعراتوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   حممدحلبييبوكان

كتفيـه علـى غريهـن شـعرات صـدره والجـسده يفيكـن وملأسـود مسكقضيب
ويفاهللاإالإلـه الاألعلـى الـسطر سـطران ربـالنو مكتـوب البدرليلةالقمركدارة
.وسلم-وآله -صلى اهللا عليه حممدحبييبوكاناهللارسولحممداألسفلالسطر

ينحـدر كأمنـا احنـدر وإذاصخرمنيتقلعكأمنامشىإذاوالقدمالكفشثن
علـى عـال قعدوإذاالناسغمرقاموإذابدنهمبجامعالتفتالتفتوإذاصببمن
صـلى  حممدحبييبوكانالناسبكىخطبوإذاالناسلهنصتأمتكلّوإذااسالن

ولألرملةالرحيمكاألبلليتيمكانبالناسالناسأرحموسلم-وآله  -اهللا عليه   
قلبـا النـاس أشـجع وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     حممدوكان.الكرميكالزوج
بيتهأهلمثلوالمثلهيكنملاحسبوأكرمهرحياوأطيبهوجهاوأصبحهكفاوأبذله

حمـشوة األدمووسـادته الـشعري خبزوطعامهالعباءلباسهكانواآلخريناألولنييف
-وآلـه    -صلى اهللا عليـه     حملمدكانبالشريطمزملغيالنأمسريرهالنخلبليف
الفقـار ذوسـيفه وكـان العقابواألخرىالسحابتدعىإحدامهاعمامتانوسلم
بركـة شـاته مرجتـز فرسـه يعفـور محـاره دلـدل تهغلوبالعضباءوناقتهرباءالغورايته
الكتـاب أهـل يـا الـشكر حتيتهالدباءقدرهاللنبإدامهاحلمدلواؤهاملمشوققضيبه

الناضـح ويعلـف الـبعري يعقـل وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      حممدحبييبكان
.»النعلوخيصفالثوبويرقعالشاةوحيلب
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ــه ــهلقفانتب ــهول ــسالمعلي ــهيكــنمل«ال ــلوالمثل ــهأهــلمث ــنييفبيت األول
الــصالةعليــهالــنيبوصــفاليهــودمنــهطلــببالــذيتعــريضوهــو»واآلخــرين

.يقدرفلموالسالم

عمـر يف)١(قتيبـة ابـن قال،حسنأبوهلاوليسمعضلة:قوهلممثالوذهبت
ويقـول ،عمـر هللكيعلقوللوالعليهاعنهاهللارضيعلينبههقضيةيفيقول«

اإلسالمعمودبأنيشهدعمروكان»حسنأبوهلاليسمعضلةكلمنباهللاأعوذ
بكـر أبـو روى«)٢(احلديـد أيبابـن قـال السالمعليهطالبأيببنعليلواليقممل

،نـاس وعنـده ،املـسجد يفعمرإىلجلسالسالمعليهعلياأنأماليهيفاألنباري
أنملثلـه حق:عمرفقال،والعجبالتيهإىلونسبه،كرهبذواحدعرضقامفلما
سـابقتها وذواألمـة أقـضى بعـد وهـو ،اإلسالمعمودقامملاسيفهلوالواهللا!يتيه
كرهنـاه :قـال ؟عنهاملؤمننيأمرييامنعكمفما:القائلذلكلهفقال،شرفهاوذو
.»املطلبعبدبينوحبهالسنحداثةعلى

الـشيء لنـا ثبـت إذاقالعباسابنعنجبريبنسعيدروى«)٣(األثريابنوقال
:قـال الطفيلأيبعنقطرعنهارونبنيزيدوروى،غريهإىلعنهنعدلملعليعن
السوابقمنلعليكانلقد:وسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    النيبأصحاببعضقال
علـى نقتـصر كـثرية أخباراهذيفوله،خريالوسعتهماخلالئقبنيمنهاسابقةأنلوما

.»ألطلناوغريهعمرمثلالصحابةسألهماذكرناولومنهاهذا
!؟املدينةيفعليعلمإىلالصحابةعلمفأين

.١٥٢ص-قتيبةابن-احلديثخمتلفتأويل)١(
.٨٢ص-١٢ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
.٢٣ص-٤ج-األثريابن-الغابةأسد)٣(
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!عدلهيفيطعنونعليرعيةنصف

ويتولونـه حيبونـه الـسنة أهـل فـإن عنـه اهللارضـي عليوأما«تيميةابنقال
يفيطعنونرعيتهنصفلكناملهدينيواألئمةنالراشدياخللفاءمنبأنهويشهدون

ملإنـه يقولـون بيتـه أهلوغريبيتهأهلمناخلوارجوغرييكفرونهفاخلوارج،عدله
مـن لعلـي يظهـر ملوباجلملـة عثمـان ظلـم ممـن إنهيقولونعثمانوشيعةينصفهم

أحـدا يـولِّ ملوعمـر منهقريبواللعمرظهرماوانتشارهاالرعيةكثرةمعالعدل
يكونأنخيافهذامعوعمر،أقاربهعثمانولّىكماأقاربهولّىوعليأقاربهمن

مـن أفـضل أنـه علـى يـدلُّ ممـا فهذا،عليمناهللامنوأخوفأعدلفهوظلمهم
رعيتـه مـن يـشكو وعلـي ظلمهميكونأنخيافعنهرعيتهرضامعوعمر،علي

اللـهم وسـئموين وسئمتهمضوينويبغأبغضهمإينويقولعليهمويدعووتظلمهم
كنـتم إنبـاألمن أحـق الفـريقني فـأي مـين شـرا يبوأبـدهلم منهمخريامفأبدلين
.)١(»تعلمون

:اجلواب

اخلـوارج وغـري يكفرونـه فـاخلوارج عدلهيفيطعنونرعيتهنصفلكن«قوله
نممـ إنـه يقولـون عثمـان وشيعةينصفهمملإنهيقولونبيتهأهلوغريبيتهأهلمن

.٢١٢ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(

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


٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية.......................................................٦٠

.»عثمانظلم
لـو وحـىت !زمانـه يفتسعةإلّامنهمينجوملقتلهمألوفعدةكانوااخلوارج

والـسالم الـصالة عليـه الـنيب عنقالواالنصارىفتلك؟ذلكيفاحلجةفماكفروه
حجة؟هذايففهل،وحاشاهالنبوةدعواهيفكاذببأنه

يقـصد كـان فـإن ؟نبـي أال!؟هـم فمـن ،وغريهمبيتهأهلعنقالهماوأما
يففداهنــهمعاويــةاىلفلجــااهللايفعقــيالأغــضبالــسالمعليــهفاإلمــامعقــيال
بـن عقيلأخوهالسالمعليهيلعلاملفارقنيمنو«احلديدايبابنروىفقد!شيطنة

:فقـال ،عطـاءه عليهفعرض،يسترفدهبالكوفةاملؤمننيأمريعلىقدم،طالبأيب
الـسالم عليـه صـلى فلمـا ،اجلمعـة يـوم إىلتقـيم :فقـال ،املالبيتمنأريدإمنا

:قـال !الرجـل بـئس قـال ؟أمجعـني هـؤالء خـان فيمنتقولما:لهقال،اجلمعة
فـأمر ،معاويـة إىلشخصعندهمنخرجفلما،وأعطيكأخومأنأمرتينفإنك

)١(.»درهمألفمبائةقدومهيومله

والورعاهللاذاتيفالشدةغرييءشعلىدليلفيهالإلمامعقيلمفارقةفهل
الـذي مبعاويـة اقتـدى املـسألة هـذه يفتيميةابنأنأظنوأين! ؟املسلمنيمالعن

يـصلح ملبرجـل ظنكمما«هلمفيقولالشاميفدينهمالناسعلىيلبسأنحياول
.)٢(»!ألخيه

بعـد البـصرة أهـل النمعاويةمعقاتلتاليتالشرذمةهمعثمانشيعةوأما
ومــصروخراســانالعــراقأهــلمعــهبالتــايل،معــهمنــهمالكــثريحــاربهزميتــهم
رعيته؟نصفأعداؤهيكونفكيفواجلزيرة

.٩٢ص-٤ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
.١٧٢ص-٢ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
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عمرعدلماالناسيفيعدلملعلي

الرعيــةكثــرةمــعالعــدلمــنلعلــييظهــرملوباجلملــة«تيميــةابــنوقــول
وىلوعلـي أقاربـه مـن أحـدا يـولِّ ملوعمرمنهقريبواللعمرظهرماوانتشارها

أعـدل فهـو ظلمهـم يكـون أنخيـاف هـذا معوعمرأقاربهعثمانوىلكماأقاربه
رضـا مـع وعمـر علـي مـن أفضلأنهعلىيدلممافهذاعليمناهللامنوأخوف

.»ظلمهميكونأنخيافعنهرعيته

:قلت

ولـوال )١(»علـي أقـضاكم «يقـول وآلـه عليـه اهللاصلىوالرسولذلككيف
ولـو للعلمحيتاجوالقضاءأقضاهميكنملالقضاءبأعباءالقيامعلىوقدرتهعدله

.أقضاهميكنملأعلمهميكنمل

: فيقـول التـشدد غايةالقاضيصفاتعلىالتشديديفيذهبوعليكيف

/ ٢٨٥ص-١ج-املنــاوي-القــديرفــيض/ ٤٨٧ص-١٠ج-حجــرابــن-البــاريفــتح) ١(
/ ٣٠٥ص-٣ج-احلـاكم املـستدرك /١١٣ص-٥ج-امحـد مـسند :أقـضانا علي:عمروعن

ــصنف ــن-امل ــيبةايباب ــتذكار/١٨٣ص-٧ج-ش ــن-االس ــداب ــربعب / ٦٦ص-٢ج-ال
.٢١١ص-١ج-الصغرياجلامعصحيحيفاأللباينصححه: عليأقضاهم
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يففهـو يعلـم وهوجبورقضىرجل:اجلنةيفوواحدالناريفثالثةأربعةالقضاة«
الوهـو بـاحلق قـضى ورجـل ،الناريففهويعلمالوهوجبورقضىورجل،النار

عليــهوقــال،اجلنــةيففهـو يعلــموهــوبــاحلققـضى ورجــل،النــاريففهــويعلـم 
حكـم اهللاحكـم أخطـأ فمـن اجلاهليـة وحكماهللاحكم:حكماناحلكم:السالم
.)١(»اجلاهليةحبكم

كانتإنالرعيةوهواألمورتيميةابنبهيقيسالذياجلاهلياملقياسوأما
ومـن وخـواص عوامفالرعيةغريبفهذا،  بالعكسوالعكس،العدلفهوراضية

فقــسمهمدينــهحــسابعلــىأرضــاهمعمــرولكــن، كلــهمإرضــاؤهمالــصعب
فثـار هـذا يفأوغلوعثمان،ظاملألنهرعيتهقتلتهلذلكالظلمهووهذا،طبقات

الصحابةمناملستكربينذلكِضريفلمهوواحلقاحلقهوكانوعليالناسعليه
.احلسيبهوواهللاحسابولكل،الناسوطغاموجهلة

٤٠٧ص-٧ج-الكليينالشيخ-الكايف)١(
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٦٣

!موتهعندبكرألبيالوصيةأرادالنيب: تيميةابن

-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول كـان الـذي الكتابقصةوأما«تيميةابنقال
قالـت ائـشة ععـن الـصحيحني يفكمـا مبيناجاءفقديكتبهأنيريدوسلم -وآله  
وأخـاك أبـاك يلأدِع(:مرضـه يفوسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليـه     اهللارسولقال

اهللاويــأيبأوىلأنــاقائــلويقــولمــتمنيــتمىنأنأخــاففــإينكتابــاأكتــبحــىت
قالـت (قـال حممـد بـن القاسـم عـن البخـاري صـحيح ويف) بكرأباإالواملؤمنون

حيوأناكانلو:وسلم -وآله   -عليه  صلى اهللا   اهللارسولفقالوارأساهعائشة
فلـو مـويت حتـب ألظنـك إينواهللاواثكـاله عائـشة :قالتلكوأدعولكفاستغفر

صـلى اهللا   اهللارسـول فقـال ،أزواجكببعضمعرسايومكآخرلظللتذلككان
وابنـه بكـر أيبإىلأرسـل أنمهمـت لقـد وارأسـاه أنـا بـل :وسلم-وآله   -عليه  

صحيحويف)املؤمنونويأىباهللاويدفعاملتمنونيتمنىأوائلونالقيقولأنوأعهد
صلى اهللا   اهللارسولكانمنوسئلتعائشةمسعت(قالمليكةأيبابنعنمسلم
بعـد مـن مث:هلافقيل،بكرأبو:قالتاستخلفلومستخلفاوسلم -وآله   -عليه  

اجلـراح بـن عامريدةعبأبوقالت؟عمربعدمنمثهلاقيل،عمر:قالت؟بكرأيب
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وآلـه  -صلى اهللا عليه   النيبقولكانهلعليهفاشتبهعمروأما)هذاإىلانتهتمث
األنبيـاء علـى جـائز واملرض،املعروفةأقوالهمنكانأواملرضشدةمنوسلم -

علـى جـائز والـشك ،هجـر بأنـه جيـزم وملذلـك يففشك،أهجرماله:قالوهلذا
شـك وقـد سيماالوسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبإالمعصومالفإنه،  عمر

كـان أكالمـه يـدر فلممريضاكانوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    النيبفإنبشبهة
جيـب الـذي املعـروف كالمـه مـن كـان أوللمـريض يعرضكمااملرضوهجمن

وآلـه   -عليـه    صلى اهللا والنيبماتقدأنهتبنيحىتميتملأنهظنوكذلك،قبوله
الـشك أنرأىفلمـا لعائـشة ذكـره الذيالكتابيكتبأنعلىعزمقدوسلم -
جيمعهـم اهللاأنوعلـم فائـدة فيـه يبقفلمالشكيرفعالالكتابأنعلموقعقد

إنعبـاس ابـن وقـول .أبـابكر إالواملؤمنوناهللاويأىب:قالكماعليهعزمماعلى
أنوبـني وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللاسولربنيحالماالرزيةكلالرزية
يفشـك مـن حـق يفرزيـة وهـو رزيـة كـان احلائـل هذاأنيقتضيالكتابيكتب
فأمـا الـشك هذالزالكتابهناككانلوفإنهاألمرعليهاشتبهأوالصديقخالفة

الكتـاب هـذا أنتـوهم ومـن احلمدوهللاحقهيفرزيةفالحقخالفتهأنعلممن
أهـل أمـا والـشيعة السنةعلماءمنالناسعامةباتفاقضالفهوعليخبالفةنكا

كـان عليـا بـأن القـائلون الـشيعة وأماوتقدميهبكرأيبتفضيلعلىفمتفقونالسنة
ظـاهرا جليـا نـصا ذلـك قبلإمامتهعلىنصقدإنهفيقولونلإلمامةاملستحقهو

.)١(»كتابإىلحيتاجيكنفلموحينئذمعروفا
:اجلواب

والثـاين أبوهـا أحدهمبطرفنيتتعلقاليتاملسألةهذهيفعائشةعنالنقلإن

.٢١٤ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٦٥..............................................................! موتهعندبكرألبيالوصيةأرادالنيب:تيميةابن

!صحيحاًيكونأنميكنالهيأبغضتهرجلأكثر

هـذا تنكـر عائـشة كانـت حجـره يفمـات الـنيب إنيقـول كـان عندمافعلي
!)١(حجرهايفماتإنهوتقول

يفيـرد الحـىت اعمـد علـي اسـم تغفـل الـنيب مـرض عائـشة تـذكر وعندما
فـدخلت «النيبموتعنعائشةحديثعتبةبناهللاعبيدروىكمانبويةخصيصة

مرضعنعائشةحدثتينماعليكأعرضأال:لهفقالتعباسبناهللاعبدعلى
فمـا حـديثها عليـه فعرضـت " هـات :قال؟وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيب
،ال:قلـت ؟العباسمعكانالذيالرجلكلأمست:قالأنهغري،شيئافيهأنكر
أمحـد ورواه،عوانـة أبووكذاومسلمالبخاريرواه.طالبأيببنعليهو:قال

)٢(.»صحيحوسنده."نفسالهتطيبالعائشةولكن" :آخرهيفوزادخمتصرا

!؟واحداًواحلاكماملدعييكونوكيف

بـني حـال مـا الرزيـة كـل الرزيةإنعباسابنوقول«: تيميةابنقولوأما
هـذا أنيقتضيالكتابيكتبأنوبنيوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
األمرعليهاشتبهأوالصديقخالفةيفشكمنحقيفرزيةوهورزيةكاناحلائل

يفرزيةفالحقخالفتهأنعلممنفأماالشكهذالزالكتابهناككانلوفإنه
.»احلمدوهللاحقه

بعـد التـأموا الـصحابة بـأن كتابـه مـن متعـددة مواضعيفيصرحتيميةفابن
تكلـم الـيت الرزيـة فعالمصحيحاذلككانفإذا!اختالفاًذلكيسمىوالالسقيفة

.١٤٧ص-٢ج-الذهيب-النبالءأعالمسري)١(
.١٧٨–١٧٧ص-١ج-األلباينالدينناصرحممد-الغليلإرواء)٢(
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عليهاشتبهأوالصديقخالفةيفشكمنحقيفرزيةوهو«بقولهتيميةابنعنها
أدىخالفهنالككانفهل!بكرأيبإمامةعلىاتفقتاألمةأنوالفرض»األمر

عليـه حممـد أمةعلىوخوفاحصلماعلىمبرارةبالبكاءعباسابنجيهشاناىل
!؟والسالمالصالة

الـسقيفة سـاعة مـذ الصحابةبنيعميقاكاناخلالفبأنالقولغرييبقفلم
!اليوماىلاجلرحيندملومل

يفأصـحها متناقـضة أحاديـث مجلـة مـن واحـدا حـديثا نقـل تيميةابنلكن
وآله  -صلى اهللا عليه    بالنيباشتدملا«قالعباسابنعنالبخارينقلهمااحملصلة

إنعمـر قـال بعـده تـضلوا الكتابـا لكـم اكتببكتابائتوينقالوجعهوسلم -
ــه -صــلى اهللا عليــه الــنيب ــهوســلم-وآل حــسبنااهللاكتــابوعنــدناالوجــعغلب

ابـن فخـرج ،التنـازع عنـدي ينبغـي والعنـي قومـوا :الق،اللغطوكثرفاختلفوا
وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     اهللارسولبنيحالماالرزيئةكلالرزيئةإنيقولعباس

.)١(»كتابهوبنيوسلم-

ةبـ لَغَبـداعي الكتـاب كتابـة مـن عمـر مينـع فلـم بكرأليبالكتابكانفلو
كانفإماالسقيفةيفعنهومنافحابكرأليبصاحباعرفناهالذيوهو!للنيبالوجع

غـريه وأمـا ،اإلميانيفقدوةعندكمفالرجلاحلسدفأما،يكنملوإماللحسدذلك
.الفرضبطالنعلىفدليوجدفلم

هـذا يفألـيس بكـر أليبكتابـا يكتـب أنويريـد الوجـع غلبهالنيبأنوهب
علـي والعبادةبنسعداليستطيعالوبالتايلعمريرىحسبمااإلسالممصلحة

.٣٧ص-١ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
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!؟منهمنعفمالهيعترضواأنسفيانأبووال

عبـاس ابـن كـان للحـديث آخرلفظويف! ؟»رزيئة«عباسابنيسميهاوِلم
أليبيكتـب أنيريـد الـنيب كـان إنيبكيماذافعلى!احلصىبدمعهيبلحىتيبكي
! !؟السقيفةيففبايعوهالنيبمراداملسلمونفعلميكتبمللكنهبكر

وسـيبقى ،غـريه جييبولن،األسئلةهذهعلىجييبأنتيميةابنيستطيعمل
عنـدهم أجوبـة فـال ،قـرار هلـم يقـر الحيـارى مفرغةحلقةيفيدورونالسلفيون

مـذهب علـى إالعقيـدم علـى اآلخـر األمـر يـستقيم والالتشكيكاتهذهعلى
.ألهلهاحلقوإرجاعاإلمامية

الوجعبغلبةواتهامهالكتابةمنمنعهمنالنيبياةحيفعمرفعلهماأنعلى
يفالـنمريي شـبة ابـن روىإذأشـنع هـو مـا وفاتهبعدفعل-وحاشاه-اهلجرأو

رسـول عاملشريحيزلومل«قولهاىلشريحفيهمالذينالوفدقصةاملدينةتاريخ
أتاهعمرقاممافل،بكرأيبوعامل،قومهعلىوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللا

قدمـه حتـت فوضـعه فأخـذه وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولبكتاب
)١(.»انصرف،ملكإالهوما،ال:وقال

النيبوإهانة!وامسهالشريفختمهفيهوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولوكتاب
يتعنيوقيل«)٢(الكربىالفقهيةاملوسوعةيفجاء،املسلمنيبنيخالفبالكفروسبه
وجزمالصوابهووهذا: قلتوسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبسبمنقتل

وغريهـم والـنظم واحملـرر املـستوعب وصاحباخلصاليفالبناوابناإلرشاديفبه

.٥٩٦ص-٢ج-النمرييشبةابن-املدينةيختار)١(
.١٨٤ص-٤ج-اجلهادكتاب-الكربىالفقهيةاملوسوعة)٢(
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مـن الـصحيح هـو هـذا أنالـدين تقـي الـشيخ وذكـر اخلالفيفالقاضيواختاره
بعـض وقالالشارحقالأسلموإنذهباملعلىقتلهيتعنيالزركشيقالاملذهب

أنوذكرحالبكليقتلوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبسبفيمنأصحابنا
.»عليهنصأمحد

أنأرادوآلـه عليـه اهللاصـلى النيببأنعباسابنأماماعترفعمرأنعلى
ابنقال!اوشفقةلألمةاحتياطامنهمنعولكنهالسالمعليهلعليالكتابيكتب

ألقـى وقدخالفتهأوليفعمرعلىدخلت:قال،عباسابنروى«)١(احلديدأيب
يأكـل واقبـل واحـدة متـرة فأكلـت ،االكلإىلفدعاينخصفةعلىمترمنصاعله

حيمـد وطفـق لـه مرفقـة علىواستلقىعندهكانجرمنشربمث،عليهأتىحىت
:قـال ،املـسجد مـن :قلـت ؟اهللادعبـ يـا جئـت أينمن:قالمث،ذلكيكرراهللا

مـع يلعـب خلفتـه :قلـت جعفربناهللاعبديعىنفظننته؟عمكابنخلفتكيف
ميـتح خلفتـه :قلـت البيـت أهـل عظـيمكم عنيـت إمنا،ذلكاعنمل:قال،أترابه

البدندماءعليكاهللاعبديا:قالالقرآنيقرأوهوفالنمنخنيالتعلىبالغرب
أنأيزعم:قال،نعم:قلت؟اخلالفةأمرمنشيءنفسهيفيبقهل!كتمتنيهاإن

عمـا أيبسـالت وأزيـدك ،نعـم :قلـت ؟عليهنصوآلهعليهاهللاصلىاهللارسول
يفوآلـه عليهاهللاصلىاهللارسولمنكانلقد:عمرفقال،صدق:فقال،يدعيه
مـا وقتـا هأمريفيربعكانولقدعذرايقطعوال،حجةيثبتالقولمنذروأمره
اإلسـالم علىوحيطةإشفاقاذلكمنفمنعتبامسهيصرحأنمرضهيفأرادولقد

منالعربعليهالنتقضتوليهاولوأبداقريشعليهجتتمعالالبنيةهذهوربال
فامـسك ،نفـسه يفمـا علمـت أىنوآلـه عليـه اهللاصلىاهللارسولفعلم،أقطارها

.٢١–٢٠ص-١٢ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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تـاريخ كتابصاحبطاهرأيببنأمحداخلربهذاذكر.حتمماإمضاءإالاهللاوأىب
تـاريخ مـن احلـديث اختطفـت التزويـر يـد أنيظهـر والذي»مسنداكتابهيفبغداد
!هناكجندهملإذبغداد

وقصة هذا الكتاب الذي ذكره ابن تيمية وردت يف صحاح املـسلمني بألفـاظ       
بـن موسـى أخربنـا    حـدثنا إبـراهيم   «فقـال الروايـة ختتلف قليال فقد روى البخـاري  

هشام عن معمر عن الزهري عن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا عـن ابـن عبـاس قـال ملـا           
قال ويف البيـت رجـال فـيهم عمـر بـن      وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    حضر النيب   

صـلى اهللا  ان الـنيب  :اخلطاب قال هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعـده قـال عمـر    
واختلـف  ،دكم القـرآن فحـسبنا كتـاب اهللا   غلبه الوجع وعنـ وسلم-وآله -عليه  

صـلى اهللا  أهل البيت واختصموا فمنهم من يقـول قربـوا يكتـب لكـم رسـول اهللا                 
كتابا لن تضلوا بعده ومنـهم مـن يقـول مـا قـال عمـر فلمـا               وسلم -وآله   -عليه  

قال قوموا عين وسلم-وآله -صلى اهللا عليه أكثروا اللغط واالختالف عند النيب   
اهللا فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حـال بـني رسـول اهللا             قال عبيد   

وبني ان يكتـب هلـم ذلـك الكتـاب مـن اخـتالفهم       وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    
.)١(»ولغطهم

سعيد بن جبري عن ابن عبـاس أنـه قـال يـوم     «وروى البخاري بسند ثاٍن عن  
اء فقال اشتد برسول اهللا اخلميس وما يوم اخلميس مث بكى حىت خضب دمعه احلصب

وجعه يوم اخلميس فقال ائتوين بكتاب اكتب لكـم  وسلم-وآله -صلى اهللا عليه  
كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا وال ينبغي عند نيب تنازع فقالوا هجر رسول اهللا          

.١٦١ص-٨ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
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قال دعـوين فالـذي أنـا فيـه خـري ممـا تـدعوين إليـه            وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
موته بثالث اخرجوا املشركني من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو    وأوصى عند   

ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثـة وقـال يعقـوب بـن حممـد سـالت املغـرية بـن عبـد                       
.)١(»الرمحن عن جزيرة العرب

بألفاظ ختتلـف قلـيال   وروى البخاري الرواية عن سعيد بن جبري عن ابن عباس        
قـال ابـن عبـاس    :ل عن سعيد بـن جـبري قـال   حدثنا سفيان عن سليمان األحو «فقال  

وجعه وسلم- وآله - صلى اهللا عليه    يوم اخلميس وما يوم اخلميس اشتد برسول اهللا         
فقال ائتوين اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبـدا فتنـازعوا وال ينبغـي عنـد نـيب تنـازع           

أنا فيه خري   دعوين فالذي  :فقال،فذهبوا يردون عليه   !فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه    
مما تدعوين إليه وأوصاهم بثالث قال اخرجوا املـشركني مـن جزيـرة العـرب وأجيـزوا                 

.)٢(»الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها

حدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عـن          «وقال البخاري   
ن ابن عباس قال ملا حضر رسـول اهللا  الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ع    

وآله -صلى اهللا عليه ويف البيت رجال فقال النيب       وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
صـلى  وا اكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده فقال بعضهم ان رسول اهللا      هلم وسلم -

قــد غلبــه الوجــع وعنــدكم القــرآن حــسبنا كتــاب اهللا  وســلم-وآلــه -اهللا عليــه 
ل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابـا ال تـضلوا   فاختلف أه 

صلى بعده ومنهم من يقول غري ذلك فلما أكثروا اللغو واالختالف قال رسول اهللا 
قال عبيد اهللا فكان يقول ابن عباس ان الرزية كل قومواوسلم-وآله -اهللا عليه   

.٣١ص-٤ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
.١٣٨–١٣٧ص-٥ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(

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


٧١..............................................................! موتهعندبكرألبيالوصيةأرادالنيب:تيميةابن

وبـني ان يكتـب هلـم    وسلم-له وآ-صلى اهللا عليه الرزية ما حال بني رسول اهللا    
.)١(»ذلك الكتاب الختالفهم ولغطهم

وروى مسلم روايـة ابـن عبـاس الـسابقة بطريـق سـعيد بـن جـبري رضـي اهللا           
عن سعيد بن جبري عن ابـن عبـاس أنـه قـال يـوم اخلمـيس ومـا يـوم            «عنهما فقال 

ل قـا :اخلميس مث جعل تسيل دموعه حىت رأيت على خديه كأا نظام اللؤلؤ قـال       
أو اللــوح (ائتــوين بـالكتف والــدواة  وســلم-وآلـه  -صــلى اهللا عليــه رسـول اهللا  

صلى اهللا عليـه  اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فقالوا ان رسول اهللا           )والدواة
.)٢(»يهجروسلم-وآله -

أو قـول    »بـن اخلطـاب   الرجال الذين فيهم عمر   «وأنت ترى ان نقلهم لقول      
وا يف هـؤالء النفـر رأ  كما عربت بعض الروايات يثبت أن»قول بعضهم«او   »عمر«

عليـه الـصالة   الكتاب ما خيالف ما يريدون حتقيقه ويتوخونه ملرحلـة مـا بعـد الـنيب       
فأثاروا زوبعة من التشكيك بقدرة النيب على أن يعي ما يقول والعياذ باهللا            والسالم

وقيـل  »استفهموه! أهجر؟ما شأنه «وقيل أم قالوا     »غلبه الوجع «فقيل أم قالوا  
وكـل هـذه األلفـاظ     ،كما نقلت الروايات الصحيحة السابقة     »هو يهجر «أم قالوا 

فوها من اللفظ األصلي وهو اام النيب صلى اهللا عليه وآله أنه فقـد قـدرة              اليت خفّ 
مما يكـشف عـن أـم حـذروا أن الـنيب      !)٣(التمييز مبا يقول وأنه يهذي والعياذ باهللا      

.١٣٨–١٣٧ص-٥ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
.٧٦ص-٥ج-النيسابوريمسلم-مسلمصحيح)٢(
،"جـرون سـامرا "منـه :ويقال،وشأنهودأبهاملربسمهذيان:واهلجر«العنييفالفراهيديقال) ٣(

-٣ج-الفراهيــدياخلليــل-العــنيكتــاب»هجــراهجــرت:تقــول،النــوميفــذون:أي
.٣٨٧ص
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ال ال يرضيهم فيضيع عليهم ما كانوا خيططون له لذا قـالوا هـذا القـول              سيقول قو 
علـى ان يقولـوا   اسـتطاعوا وبالتايل أفرغوا هدف الكتاب من مضمونه لكـوم إن    

هذا بوجه النيب صلى اهللا عليه وآله وهو حي فما أسهل مـا سـيقولونه عـن كتـاب          
!والنيب قد تويفمكتوب

بـن تيميـة علـى تفـسري قـصة الكتـاب فهـي        أما الروايات اليت استدل ـا ا      
،وهي مل تدع فرصة إلّا ووضعت فضيلة ألبيها! منقولة عن عائشة بنت أيب بكر

وقد عرفَت عائشة وغريها ما يريـده الـنيب يف مرضـه فقـد روى ابـن عـساكر يف             
عن أرقم بن شرحبيل قـال سـافرت مـع ابـن عبـاس مـن املدينـة إىل              «)١(تارخيه

مرض مرضـه الـذي     وسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    ول اهللا الشام فقال إن رس   
شك :أراه قالت عائشة:مات فيه كان يف بيت عائشة فقال ادعوا يل عليا قال       

! ؟قال ادعوه قال فقالت حفصة أال ندعو عمـر      ! ؟أال ندعو لك أبا بكر    ! حممد
قال ادعوه قالت أم الفضل أال ندعو العبـاس قـال ادعـوه فلمـا حـضروه رفـع                  

رأسه مل ير عليا سـكت فلـم يـتكلم      وسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    ل اهللا رسو
فلو كانـت  وسلم- وآله - صلى اهللا عليه    وقال عمر قوموا بنا عن رسول اهللا      

.»له إلينا حاجة ذكرها حىت فعل ذلك ثالث مرات
هـو  «يف روايـة الكتـاب      وقـول عمـر    »شـك حممـد   «فانتبه لقول عائشة هنـا      

ب املهمـة ال  فهـم كـانوا يتخوفـون أن يكتـب الكتـاب فتـصع       !اهللاوالعياذ بـ   »يهجر
وحـصل  ،وإال فهم عازمون على الغدر ولو سـالت مـن أجـل ذلـك الـدماء        ،أكثر

.ذلك فيما بعد
يهـم الـذي الكتـاب هـذا أمـر وأنبكـر أيبخلالفـة كانالكتابنبأوالزعم

.١٨ص-٨ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)١(
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! زوجـات تـسع مـن واحـدة زوجـة إالبهباملقصودتسمعملكلهااإلسالميةاألمة
مــاالبليــةوشــر،الثكلــىيــضحكزعــمفهــذا...املقــصودهــوأباهــاأنوزعمهــا
لعلـي النيبوصيةنفتاليتوهيأبيهااستخالفمحلةتزعمتاليتفهي،   يضحك

هـذه أنكرتوقد«خلدونابنعنهافقالبذلكمبواقفهاتفردتحىتالسالمعليه
.)١(»بإنكارهاوكفىعائشةالوصية

ذن قام عمر باملنع من ذلك حيطة وخوفا على اإلسالم وكأن عمر له غرية         فإ
:وكأن اهللا مل يقل، اكرب وأكثر من النيب على اإلسالم

}            كُملَـيع ـرِيصح نِـتُّما ع هِ مـ لَيـع زِيـزع سِكُم لَقَد جاءكُم رسوٌل مِن أَنْفـُ
ِحيمر وفؤر ِمنِنيؤ١٢٨:التوبة(}ِبالْم(.

:وقوله تعاىل

}اَلمِنيةً ِللْعمحاكَ إِلَّا رلْنسا َأرم١٠٧:األنبياء(}و(.

فهذا النيب الذي هو رمحة للعاملني وال يقول هلم اال ما يـصلح حـاهلم يـدعي               
! عمر انه أكثر رمحة على األمة منه وإشفاقا وحيطة؟

رؤوف رحـيم    وهو م هو احلريص على األمة    عليه الصالة والسالم   والنيب
أم أن ما وراء األكمة ما وراءها؟!؟لهم ما ال يستطيعونفهل حيم !

ومن اإلسفاف حتويل كالم عمـر املـشني يف حـق الـنيب اىل فـضيلة كمـا هـي         
عادم يف كل ما يرفع من شان بعض الصحابة حىت لـو كـان ذلـك علـى حـساب               

د اتفــق العلمــاء وأمــا كــالم عمــر  فقــ«قــال النــووي،الــنيب صــلى اهللا عليــه وآلــه
املتكلمون يف شرح احلديث على أنه من دالئل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره ألنـه   

.١٧١ص-٣ج-خلدونابن-خلدونابنتاريخ)١(
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أمورا رمبا عجزوا عنها واستحقوا وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    خشي أن يكتب  
العقوبة عليها ألا منصوصة ال جمال لالجتهاد فيها فقـال عمـر حـسبنا كتـاب اهللا                 

ــاىل   ــه تع ــا يف «لقول ــا فرطن ــيء  م ــن ش ــاب م ــه »الكت ــم   «وقول ــت لك ــوم أكمل الي
فعلم أن اهللا تعاىل أكمل دينه فأمن الضالل على األمـة وأراد الترفيـه علـى               »دينكم

فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقة  وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    رسول اهللا 
د عمـر  قال اإلمام احلافظ أبو بكر البيهقـي يف أواخـر كتابـه دالئـل النبـوة إمنـا قـص          

حني عليـه الوجـع ولـو       وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    التخفيف على رسول اهللا   
أن يكتب مـاال يـستغنون عنـه مل يتركـه         وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    كان مراده 

الختالفهم وال لغريه لقوله تعاىل به مـا أنـزل إليـك كمـا مل يتـرك تبليـغ غـري ذلـك                       
كما أمر يف ذلـك احلـال بـإخراج اليهـود مـن      ملخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه و      

جزيرة العرب وغري ذلك مما ذكر يف احلـديث قـال البيهقـي وقـد حكـى سـفيان بـن                   
أراد أن يكتـب  وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   عيينة عـن أهـل العلـم قبلـه أنـه         

استخالف أيب بكر  مث ترك ذلك اعتمادا على ما علمه مـن تقـدير اهللا تعـاىل ذلـك              
يـأىب اهللا  (رأساه مث ترك الكتـاب وقـال   لكتاب يف أول مرضه حني قال وا     با كما هم 

ه أمته على استخالف أيب بكـر بتقدميـه إيـاه يف الـصالة         مث نب  )واملؤمنون إال أبا بكر   
وإن كان املراد بيان أحكام الدين ورفع اخلالف فيها فقـد علـم عمـر     :قال البيهقي 

علـم أنـه ال تقـع واقعـة إىل يـوم        و»أكملت لكم ديـنكم   «حصول ذلك لقوله تعاىل     
صـلى اهللا  الـنيب ويف تكلـم )١(القيامة إال ويف الكتاب أو السنة بياـا نـصا أو داللـة          

االمـور مـن العديـد يفجبهلـه يـصرح نفسهوعمر،لعمرالعلمذاالبيهقيأتىأينمنأعلمال) ١(
،وخالفهبضدهويفىت،ينقضهمثباحلكمكثريايفىتمرعوكان«السنةأهلعلماءبعضقالحىت

أرادمـن :فقـال املسألةهذهيفاحلكممنخافمث،خمتلفةكثريةقضايااالخوةمعاجلديفقضى
!
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ة ورأي عمـر    يف مرضـه مـع شـدة وجعـه كتابـة ذلـك مـشقّ              وسـلم  -وآله   -عليه  
االقتصار علـى مـا سـبق بيانـه إيـاه نـصا أو داللـة ختفيفـا عليـه ولـئال يفـسد بـاب                 

أهل العلم واالستنباط وإحلاق الفروع باألصول وقد كان سبق قوله     االجتهاد على   
إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد    )وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    (

فأخطأ فله أجر وهذا دليل على أنه وكل بعض األحكام إىل اجتهاد العلماء جعـل             
ه اجلملـة ملـا فيـه مـن     هلم األجر على اإلجتهاد فرأى عمر الصواب تركهم على هذ 

وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    فضيلة العلماء باالجتهاد مع التخفيف عن النيب      
اإلنكار على عمر دليل علـى استـصوابه   وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    ويف تركه 

قال اخلطايب وال جيوز أن حيمل قول عمر على أنـه تـوهم الغلـط علـى رسـول اهللا        
أو ظن به غري ذلك مما ال يليق به حبال لكنه ملا رأى وسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

من الوجع وقرب الوفـاة   وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    ما غلب على رسول اهللا    
مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله املريض مما ال عزميـة              

.)١(»جد املنافقون بذلك سبيال إىل الكالم يف الدينيله فيه ف

وأمثال هذه النصوص اليت تشبه بقول أهل اإلحلاد ال بـأقوال املـسلمني حيـري                
وقـاربوا  ،املسلم مبا يردها بعدما جتاوز أصحاا من األمويني كل احلـدود الـشرعية       

 أن يد لذا فقـد   ،ة لعمر بعدما طعنوا بأهلية النيب حممد صلى اهللا عليه وآله          عوا النبو
وقـد  «ذلك قال ابن حزم الظـاهري وكفونا جهدعلماء أهل السنة عليهم   ض  عرد ب 

مبا روي عن رسول  )اليوم أكملت لكم دينكم   (اعترض بعضهم يف قول اهللا تعاىل     
"

-١ج-احلديـد أيبابـن -البالغـة ـج شـرح »برأيـه اجلديففليقلجهنمجراثيميتقحمأن
.هذامنالبيهقيكالمفأين/ ١٨١ص

.٩١–٨٩ص-١١ج-النووي-مسلمشرح)١(
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وآلـه  -صلى اهللا عليـه  يوم اخلميس قبل موته وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا  
ائتوين بكتاب أكتب لكـم كتابـا لـن تـضلوا مـن بعـدي ومبـا        :بأربعة أيام وسلم -
صـلى اهللا  مل يكن الوحي قط أكثـر منـه قبيـل مـوت الـنيب                :ي عن عائشة قوهلا   رو

هذه أشياء زائدة على مـا كـان حـني قولـه تعـاىل يف      :فقالواوسلم-وآله   -عليه  
واعترض آخرون من أهل اجلهل علـى  .)اليوم أكملت لكم دينكم  (:حجة الوداع 

قـال أبـو   .قوله يف ذلك اليومبوا فعل عمر ووصو ،احلديث املذكور باآلية املذكورة   
وإمنا ،وهذان االعتراضان من هاتني الطائفتني ال يشبهان اعتراض املسلمني:حممد

وبعيد عندنا أن يعترض ما مسلم صـحيح  ،يشبهان اعتراض أهل الكفر واإلحلاد 
مدعية أنـه  ،الن الطائفة األوىل مكذبة هللا عز وجل يف قوله إنه أكمل ديننا   ،الباطن

-صـلى اهللا عليـه   لة لرسـول اهللا  والطائفة الثانية جمه،نالك أشياء مل تكملكانت ه 
أو التخطيط،عية عليه الكذب يف أمر الكتاب الذي أراد أن يكتبهمدوسلم-وآله  

-صلى اهللا عليه وأن قول عمر أصوب من قول رسول اهللا          ،يف كالمه  )التخليط(
وأما أمر الكتاب الذي أراد رسـول     .. .وكال هذين القولني كفر جمرد     وسلم -وآله  
صـلى اهللا  أن يكتبـه يـوم اخلمـيس قبـل وفاتـه           وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا  

ولقـد وهـل   ،علـى أيب بكـر  فإمنا كان يف الـنص   ،بأربعة أيام  وسلم -وآله   -عليه  
ولكنـهم  ،وكان ذلك القول منـهم خطـأ عظيمـا   ،عمر وكل من ساعده على ذلك     

وإن كـانوا قـد عوقبـوا علـى ذلـك بـأمر             ،فهـم معـذورون مـأجورون      ،اخلري أرادوا 
وإنكـاره علـيهم   ،إيـاهم بـاخلروج عنـه     وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    رسول اهللا   

د االمتناع من ذلك الكتاب من فرقة األنصار يوم السقيفة  ولقد ولَّ  .التنازع حبضرته 
د من اختالف الشيعة وولّ،مبنهلوال أن اهللا تداركنا ،ما كاد يكون فيه بوار اإلسالم

تـب  فلـو كُ ،أمرا يشجي نفوس أهل اإلسالم     ،وخروج طوائف منهم عن اإلسالم    
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لكـن يقـضي اهللا   ،أحـد فيهـا  وملا ضلَّ،ذلك الكتاب النقطع االختالف يف اإلمامة  
نعـين قـول عمـر    ،ة عـامل وهـذه زلّـ   .وقـد أىب ربـك إال مـا تـرى          .أمرا كان مفعوال  

ونـشهد  ،وعلى كل حال فنحن نثبت ونقطـع ونـوقن    ،مثلها قد حذرنا من   ،يومئذ
وآله -صلى اهللا عليه بأن الذي أراد  ،ونربأ من كل من مل يشهد      ،بشهادة اهللا تعاىل  

لـو كـان شـرعا     ،يف الكتـاب الـذي أراد أن يكتبـه         ،أن ميله يف ذلك اليوم     وسلم -
مل يءأو إجياب ش،هتقدم حترمييءأو حتليل ش،مل يتقدم حترميهيءزائدا من حترمي ش

-وآله -صلى اهللا عليه   ملا ترك    ،تقدم إجيابه  يءأو إسقاط إجياب ش    ،يتقدم إجيابه 
فـصح ضـرورة أنـه    .وال لقول أحـد مـن النـاس   ،بيانه وال كتابه لقول عمر    وسلم

وذلـك بـني قولـه    ،فيما قد علم بوحي اهللا تعاىل إليه أنه سيتم مـن واليـة أيب بكـر           
ويـأىب اهللا  :يف حديث عائشة الذي قد ذكرنـا قبـل  وسلم-آله  و -صلى اهللا عليه    

.واملؤمنون وروي أيضا والنبيـون إال أبـا بكـر فوضـح الربهـان بـصحة قولنـا يقينـا                
)١(.»واحلمد هللا كثريا

وقول ابن حزم يف أيب بكر قاله على مبانيه يف تصحيح خالفة األول وإال فهو
!ال خيفى ضعفه على أهل العقولبقوله بكون الكتاب أليب بكر كالم مضحك

فلـو كـان    ،وكل مسلم يعلم العالقة الشخصية احلميمة بـني عمـر وأيب بكـر            
الكتاب أليب بكر لطار به عمر لكونـه سـيلي اخلالفـة بعـده بالتأكيـد وملـا احتـاجوا              

وملا احتاجوا لفلتة وقى )٢(لتزوير الكالم لقوله يف السقيفة كما صرح عمر فيما بعد

.١٠٥٨–١٠٥٦ص-٨ج-حزمابن-االحكام)١(
انأريـد أعجبـتين مقالـة زورتوكنـت «سـاعدة بـين سـقيفة يفحـصل ملـا روايتـه يفعمريقول) ٢(

علـى بكـر أبـو قـال أتكلـم أنأردتفلمااحلدبعضمنهإداريوكنتبكرأيبيديبنيأقدمها
كلمـة مـن تـرك مـا واهللاوأوقـر مـين أحلـم هوفكانبكرأبوفتكلمأغضبهانرهتفكرسلك

!
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!)١(مني شرهااهللا املسل

ن أمر النيب هلم بالقيام من عنده لعلمه بـان اهللا سـيجمعهم   إأما قول بعضهم    
! ؟عليهعلى احلق وهو خالفة أيب بكر فما الدليل 

بل هو قال ذلك ملا علم أم ملا قالوا واموه بـاهلجر والتخلـيط علـم عـدم             
   وقـال  «املقريـزي   ح الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه بـذلك قـال               فائدة الكتاب وقد صر

- عن ابن عباس ،عن عطاء،عن حممد بن عبيد اهللا وعبد امللك بن جرير:سيف
كان ابن :وعن عبد اهللا بن عبيد اهللا عن أبيه قال-رضي اهللا تبارك وتعاىل عنهما 

ا كانـت ليلـة اخلمـيس ومـا يـوم      يقول ملّ-رضي اهللا تبارك وتعاىل عنهما    -عباس  
ليلـة  :قلـت ؟قـال ليلـة اخلمـيس ومـا ليلـة اخلمـيس        ،وما يـوم اخلمـيس     ،اخلميس

"
٨ج-البخـاري -البخـاري صحيح»...أفضلأومثلهابديهتهيفقالاالتزويرييفأعجبتين

.٢٧ص-
أنامـرؤ يغتـرن فالفالنابايعتعمرماتلوواهللايقولمنكمقائالانبلغينإنه«مرةعمرقال)١(

صـحيح »شرهاوقىاهللاولكنكذلككانتقدواااالومتّتفلتةبكرأيببيعةكانتإمناقولي
.٢٦ص-٨ج-البخاري-البخاري

،شـعبان أورجبمنهيهلفيهايشكاليتالليلةهي«عمربناهللاعبدبنسامليقولكماوالفلتة
ثـأر لـه مـن فكـان احلـرم األشـهر يفالـسالح يـشهرون الالعربكان،صفرأواحملرممنوهل

يريـد ممـن فيتمكنالشهرانسالخيتحققأنقبلمنالفرصةانتهزالليلةتلكجاءتفإذاتربص
-١٢ج-حجـر ابـن -البـاري فـتح »الكـثري الـشر ذلكعلىفيترتبآمنوهوبهالشرإيقاع
ـا فتنتـهز غريهـا مـن امرماحلاالشهرمنيعلمالاليتبالليلةبكرأيببيعةيشبهفعمر١٣٢ص

وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب وصـف ممـا العظيماخلالفةألمراجلاهليالتشبيههذاوأين،الفرص
امحـد مسند»هالكاالبعديعنهايزيغالكنهارهاليلهاالبيضاءعلىتركتكمقد«فقالشريعته

.١٢٦ص-٤ج-حنبلبنامحداإلمام-
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ومـا  :مث سكت وإذا ذكر اخلمـيس قلـت      ؟اخلميس وما ليلة اخلميس ويوم اخلميس     
ــال؟ذاك ــا رســول اهللا   :فق ــيت ثقــل فيه ــة ال ــه هــي الليل ــه -صــلى اهللا علي -وآل

غمـي  وأُ.ائتوين بصحيفة ودواة أكتـب لكـم كتابـا ال ختتلفـون بعـده            :قال..وسلم
رسـول اهللا  :فقـال رجـل مـن أهـل البيـت         ،اس بالدواة والصحيفة  دعا العب عليه ف 
فقال يا رسول اهللا إال نأتيك بالصحيفة اليت طلبـت والـدواة لتكتـب       ،فأفاق ،هجر

فأنـا مقنـع   ،فلم نفعـل   ؟اآلن بعدما قلتم يهجر    :فقال ؟هلا فيها ما ال خنتلف بعده     
رضـي اهللا  -ابر بـن عبـد اهللا   عـن جـ  ،ورواه عن أيب الـزبري .على ما فاته من ذلك   
)١(.»مثل ذلك-تبارك وتعاىل عنهما 

وامــا معــىن اهلجــر ومــا حاولــه الفقهــاء واحملــدثون مــن ختفيــف هــذه اللفــظ  
ومرة قوهلم ، انه قاهلا استفهاما:الفاحشة على النيب صلى اهللا عليه وآله بقوهلم مرة

ان الـنيب فقـد   :وذلـك مـؤداه واحـد وهـ     وغـري ذلـك فكـلّ     ،غلبه الوجع :انه قال 
ة بـذلك وصـار   وفقد امتيـاز النبـو  ،والتفكري والكالم،القدرة على التمييز يف الفهم   

!بل صار كواحد منهم، وجوده كعدمه
جيب علينا الرجوع ملا قاله قبل هذه اللحظـة وهـو   : فلسان حاهلم يقول  لذا  

ه علـى  يف شـرح قـال العـيين  ! كمـا يـشاءون  حرفـوه لي!الوحي القرآين فقـط وفقـط   
أطلـق بلفـظ   ،بـدون اهلمـزة  ،هجـر :روىويـ  ،)؟أهجر(:قوله«صحيح البخاري 

:قـالوا :وقـال ابـن بطـال   ،ملا رأوا فيه من عالمات اهلجرة عن دار الفناء    ،املاضي
ــه ،هجــر رســول اهللا وأهجــر إذا ،اخــتلط:أي،وســلم-وآلــه -صــلى اهللا علي

جر واهلُ،ى يهجر هجرا بالفتحهجر العليل إذا هذ:يقال:وقال ابن التني.أفحش
هجر الرجـل يف املنطـق إذا تكلـم مبـا ال     :يقال:وقال ابن دريد.بالضم اإلفحاش 

.٤٥١–٤٤٨ص-١٤ج-املقريزي-األمساعإمتاع)١(
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هذه العبارات كلها فيها ترك األدب والذكر مبا :قلت.وأهجر إذا أفحش،معىن له
ولقـد أفحـش مـن أتـى ـذه      ،وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليـه   ال يليق حبق النيب     

:أي،مـزة االسـتفهام اإلنكـاري   ؟أهجـر :ر إىل مـا قـال النـووي       فـانظ  ،العبارة
وإن ،ال جتعلوه كـأمر مـن هـذي يف كالمـه    :أي،ال تكتبوا:أنكروا على من قال  

صح بدون اهلمزة فهو أنه ملا أصابته احلرية والدهشة لعظم ما شاهد من هذه احلالـة           
:وقال الكرماين،وجعأجرى اهلجر جمرى شدة ال،الدالة على وفاته وعظم املصيبة 

فـأطلق امللـزوم     ،هو جماز ألن اهلذيان الذي للمريض مستلزم لشدة وجعه         :وأقول
.)١(»لو كان بتحسني العبارة لكان أوىل:قلت.وأريد الالزم

فانظر لكالم النووي فهو ملا رأى أن الكلمة مهما وجهت أتت بـاملعىن نفـسه         
لـو كـان بتحـسني العبـارة     «اء واخلجل فقال قال عبارته األخرية بعد غسلها مباء احلي  

!!»لكان أوىل
وقـد قـال   ،والغريب من النووي قوله بإمجاع العلماء على حتسني كلمة عمر  
كـذا قـال   ، بعضهم أقواال صرحية وقوية يف استنكار ذلك كما نقلنا قول ابـن حـزم          

:يقـال والذي ينبغـي أن ، وقد تكلموا يف هذا املوضع كثريا وأكثره ال جيدي       «العيين
ما شأنه أهجر أو هجـر بـاهلمزة وبـدوا هـم الـذين كـانوا قـرييب                 :إن الذين قالوا  

ومل يكونوا عاملني بأن هذا القول ال يليق أن يقـال يف حقـه ألـم       ،العهد باإلسالم 
ظنوا أنه مثل غريه من حيث الطبيعـة البـشرية إذا اشـتد الوجـع علـى واحـد منـهم              

ألـم مل يفهمـوا مـراده ومـن        ،اسـتفهموه :ا قـالوا  تكلم من غري حتر يف كالمه وهلذ      
وال ينبغـي عنـد نـيب     :أجل ذلك وقع بينهم التنازع حىت أنكـر علـيهم الـنيب بقولـه             

.٢٩٩–٢٩٨ص-١٤ج-العيين-القاريعمدة)١(

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


٨١..............................................................! موتهعندبكرألبيالوصيةأرادالنيب:تيميةابن

.)١(»التنازع
   لكـن  ،حـق ،جيب أن يصدر من قريب عهد باإلسالم       وقوله بأن هذا النص

صحيح أوكأنه مل يقر،يدل على جهله باحلديث وألفاظه  وهو  ،املسألة خالف ذلك  
وصحيح مسلم وال غريه من الكتب اليت تتـضافر بـذكر           -الذي شرحه  -البخاري  

مـن  وعمـر  :أو كما صرح ابن حـزم !!أن صاحب القول عمر أو رجال فيهم عمر   
.عاونه على ذلك

ومن احلاضرين لرزية اخلميس جابر األنـصاري رضـوان اهللا عليـه وشـهادته               
على بطالن ما ادعوه من أن عـدم كتابـة   على عدم رضا النيب مبا فعلوه وتدلُّ     تدلُّ

علم عليه الصالة والسالم    أن النيب    منمبا ادعوه النيب صلى اهللا عليه وآله للكتاب       
أخربنـا حممـد بـن عمـر حـدثين         «قال حممد بن سـعد      ،أن اهللا سيجمعهم على احلق    

-ه وآلـ -صـلى اهللا عليـه   إبراهيم بن يزيد عن أيب الزبري عن جابر قال دعـا الـنيب             
عند موته بصحيفة ليكتـب فيهـا كتابـا المتـه ال يـضلوا وال يـضلوا فلغطـوا            وسلم

فاللغط كان هـو سـبب   )٢(»وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    عنده حىت رفضها النيب     
:يقولتعاىل واهللا .من قربهرفض النيب وجودهم قربه وطردهم

روا َلـه     يا أَيها الَّذِين آمنوا ال َترفَعوا أَصواَت    { هـال تَجو بِـيتِ النو قَ صـفَو كُم
ــــــتُم ال        ـــــالُكُم وأَنـْ مـطَ أَعـــــب تَحـ ضٍ أَنعـــــب ـــــضِكُم لـِ عــــــرِ ب هـلِ كَجـــــالْقَو بـِ

ونرع٢:احلجرات(}تَش(.

فعندما رأى النيب أم ضربوا باحلائط حىت النصوص القرآنية فما يفيد كتاب            
!بعد؟

.٦٢ص-١٨ج-العيين-القاريعمدة)١(
.٢٤٥–٢٤٤ص-٢ج-سعدبنحممد-الكربىالطبقات)٢(
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   اس يصروه وليس أن الـنيب عليـه   بل أن ابن عبهم غمح بأن سبب طردهم أن
عن ابن عباس  ابن سعد  روى! الصالة والسالم علم أن اهللا سيجمعهم على احلق       

الوفـاة ويف البيـت رجـال    وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه ملا حضرت رسول اهللا     «
هلم أكتبوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    فيهم عمر بن اخلطاب فقال رسول اهللا        

لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر إن رسول اهللا قد غلبه الوجع وعندكم القرآن  
حسبنا كتاب اهللا فاختلف أهل البيت واختـصموا فمنـهم مـن يقـول قربـوا يكتـب             

ومنهم من يقول ما قال عمر فلما    وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    لكم رسول اهللا    
)١(.»...وسلم-وآله -هللا عليه صلى اكثر اللغط واالختالف وغموا رسول اهللا 

صـلى  وقد نقل االنصاري اهلروي مع يدل علـى ان الـصحيفة جـاءت للـنيب      
صـلى اهللا عليـه وآلـه       الـنيب    لكن اللغط الشديد والكالم الـذي اغـم        اهللا عليه وآله  

!؟دة فيه بعد  ئيرفع الكتاب فال فا   عليه الصالة والسالم   وتنازعهم قربه جعل النيب   
-صـلى اهللا عليـه   أن رسـول اهللا   «اري اهلروي عن جابر االنصاري    أذ روى االنص  

دعا بصحيفة يف مرضه ليكتب هلم شيئا ال يضلون وال يضلون فكان    وسلم -وآله  
.)٢(»يف البيت لغط وتكلم عمر فرفعها

عليـه الـصالة والـسالم    وقد ابـدلوا الـنص االصـلي الـذي يفيـد طـرد الـنيب                
ص كاريكـاتوري رواه احلـاكم عـن ابـن أيب بكـر           للصحابة من قربه بعدما غموه بن     

عـن عبـد   «قـال احلـاكم  !وصنو عائشة وصاحب عمر وهو عبد الرمحن بن أيب بكر  
الرمحن بن أيب بكر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ائتين بدواة وكتف اكتب 

واملؤمنـون  نا قفاه مث اقبل علينا فقـال يـأىب اهللا     كتابا لن تضلوا بعده ابدا مث ولّا       لكم

.٢٤٥–٢٤٤ص-٢ج-سعدبنحممد-الكربىالطبقات)١(
.١٤٥ص-١ج-اهلرويياألنصار-وأهلهالكالمذم)٢(
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.)١(»اال أبا بكر

.!وعلى مثل هذا التاريخ فليبك الباكون

وبلغ من شدة النيب يف تقريعه لعمر وحزبـه انـه صـرح بتفـضيل نـسائه علـى           
      ت بعض نسائه على جلب الـصحيفة والـدواة         عمر ومن يتبعه يف وقتها بعدما اصر

ا عنـد الـنيب   كنـ :عن عمر بـن خطـاب    «قال املتقي اهلندي  ،واصرار عمر على املنع   
صـلى  فقال رسول اهللا ،وبيننا وبني النساء حجابوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    

وأتـوين بـصحيفة ودواة اكتـب     ،اغـسلوين بـسبع قـرب      :وسلم -وآله   -اهللا عليه   
-صلى اهللا عليـه  ائتوا رسول اهللا    :فقالت النسوة  ،لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا     

اسكنت فإنكن صواحبه إذا مرض عصرتن :فقلتقال عمر ،حباجتهوسلم-وآله 
-وآلــه -صــلى اهللا عليــه فقــال رســول اهللا ،وإذا صــح أخــذتن بعنقــه،أعيــنكن

)٢(.»هن خري منكم:وسلم

نـه يهجـر وقـد    عليه الصالة والـسالم بأ ومن امللفت ان عمر بعد اامه للنيب   
 و علـى فـراش املـوت    قَِبل مـا كتبـه ابـو بكـر وهـ     ،لتفت ملا يكتبهغلبه الوجع فال ي

فيها خالفته وتسلطه على النـاس قـال ابـن       وكيف ال وقد ورد أن    !وعمل بوصيته 
حـدثنا عفـان قـال حـدثنا سـعيد بـن زيـد قـال حـدثنا          «أيب شيبة الكويف يف مصنفه    

كان عثمان يكتـب وصـية    :عاصم بن دلة قال حدثنا أبو وائل عن عائشة قالت         
لـه  فلما أفاق قـال ،عمر بن اخلطاب:تبفأغمي عليه فعجل وك:قالت،أيب بكر 
أو الـذي  (كتبـت الـذي أردت   :قال ،عمر بن اخلطاب   :قال ؟من كتبت  ،أبو بكر 

.٤٧٧ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
.٢٤٣ص-٧ج-اهلندياملتقي-العمالكرت)٢(
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)١(.»نفسك كنت هلا أهال، ولو كتبت)آمرك به

فإن كان ما يقوله املريض وهو على فراش املوت ال ميكن اخذه على حممـل          
!؟اجلد وهو نيب فكيف اخذ مبا قاله ابو بكر

اال يكـون مـن االحـرى    !كان عمر يكتفي بكتاب اهللا دون النيب املريض     ولو  
االكتفاء بكتاب اهللا دون قول الصحايب غري املعصوم الذي قد يكون قد هجر وهـو        

خصوصا مع كون وصية أيب بكـر وعهـده لعمـر كتبـت وأبـو         ! ؟على فراش املوت  
.لكنها الدنيا قاتلها اهللا! بكر كان يغمى عليه ويصحو؟

صلى اهللا عليه وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النيب «ول ابن تيميةوأما ق
من شدة املرض أو كان من أقوالـه املعروفـة واملـرض جـائز علـى        وسلم -وآله   -

األنبياء وهلذا قال ماله أهجر فشك يف ذلك ومل جيزم بأنه هجر والشك جـائز علـى               
.»عمر

واال فـإذا  ،كلم عنـها ابـن حـزم   ولية اليت تفاالشتباه ال يعفيه من حتمل املسؤ   
زون عليـه  بـل وجيـو  ،كان كبار الصحابة ال يعلمون مرتلة النيب صلى اهللا عليه وآله      

نية والنبويـة فكيـف   آاهلذيان والعياذ باهللا مع خمالفة هذا الوضع لكل النصوص القر      
وما اختصاصهم بنيب اهللا عليه الصالة والسالم؟!؟ةيكونون افضل االم!

هذا صحيح ولكن هل اهلجر جائز على    »رض جائز على االنبياء   وامل«وقوله  
.هذه من تلبيسات ابن تيمية! ؟االنبياء

»يف ذلك ومل جيزم بأنه هجرفشك.ماله أهجر:وهلذا قال«وقوله

:قلت

.٤٨٩ص-٧ج-الكويفشيبةأيبابن-املصنف)١(
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عليـه  ومبالحظة جمموع النصوص نعرف انه قال بأن الـنيب ،فهذا من الكذب 
نـه  اجلزم الذي اعتـرف بـه ابـن تيميـة بأ    بل وعدم،يهجر وحاشاه  الصالة والسالم 

والغريـب اـم   ،واقع من عمر هو انتقاص من النيب صلى اهللا عليه وآله حبـد ذاتـه     
يستحضرون لعمر كل النصوص القرآنية اليت يظنون ام يعتذرون ا لعمر كقولـه    

لكنـهم ال يستحـضرون لـه مـا يدينـه كقولـه         ) ما فرطنا يف الكتاب من شـيء      (تعاىل
:تعاىل

ــا بعـض الَْأقَاوِيــِل    { نَليلَ عتَقَـو َلـومِنيِ  )٤٤(وِبــالْي ـهــْذنَا ِمن ٤٥(َلأَخ(  ــه ـا ِمننَلقَطَع ُثــم
تِني٤٦-٤٤احلاقة (}الْو(.

:وقوله تعاىل

إَِلي ِمـن ربـي هـذَا    وإِذَا لَم تَْأتِهِم بِآيٍة قَالُوا لَوال اجتَبيتَها قُْل إِنَّما أَتَّبِع ما يوحى       {
ونمِنؤٍم يةٌ لِقَومحرو دىهو كُمبر مِن ائِرص٢٠٣:ألعراف(}ب(.

:وقوله تعاىل

وال ِبكُم ِإن أَتَّبِـع  قُْل ما ُكنت بِدعًا ِمن الرسلِ وما َأدرِي ما يفْعلُ بِي    {
.)٩:األحقاف(}نَِذير مبِنيالّيوحى إَِلي وما أََنا ِإما إِّال

: وقوله تعاىل

.)٤-٣النجم(}وحي يوحىإِن هو إِّال)٣(وما ينِطق عنِ اْلهوى {

ِفلم يا ترى يتذكر عمر اآليات اليت يفهم منها ما ميكِّنه من ترك أقـوال الـنيب             
»كملـت لكـم ديـنكم   اليوم أ«على ما يدعون كما قالوا بأنه اعتمد على قوله تعاىل       

وال يتـذكر عمـر وال آيـة تـدل علـى      »ما فرطنا يف الكتاب من شيء«او قوله تعاىل   
وجوب اتباع النيب يف كل حال لكونـه ال جتـري عليـه أحـوال البـشر العـاديني مـن             
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!؟الذهول واهلجر وحاشاه

وكـان يف أخـالق   «قال املعتـزيل !وقد أراد ابن أيب احلديد االعتذار لعمر فذمه   
حيسبه السامع هلا أنه أراد ـا مـا مل يكـن قـد            ،ر وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرة    عم
فمنها الكلمة اليت قاهلا ،ويتوهم من حتكى له أنه قصد ا ظاهرا ما مل يقصده ،أراد

ولكنـه  !ومعاذ اهللا أن يقصد ا ظاهرهـا .يف مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله      
:وكان األحـسن أن يقـول  .ومل يتحفظ منها   ،أرسلها على مقتضى خشونة غريزته    

وجلفاة االعراب !وحاشاه أن يعىن ا غري ذلك   ،"مغلوب باملرض   " أو  " مغمور  " 
)١(»!!من هذا الفن كثري

وأين هذا من مسو أخـالق علـي عليـه     ،فعمر من جفاة األعراب   ،وحقّا قال 
.سالموتصرفاته اليت شات أخالق النيب عليه الصالة وال، السالم

لعمر فقـال مـا قـال ال تـصلح إال        ابن تيمية   مث ان حال الذهول اليت ادعوها       
بينما قوي اإلميان يتعامل بالتعامل القرآين مع األمور ال ما ادعوه          ! لضعاف اإلميان 

وقـد كـرر عمـر التعامـل     )!لو صح ذلك(من ذهوله وتعامله عاطفيا مع ما حصل       
ملا مات رسول اهللا صلى «إذ نقل املؤرخون انه   مع خرب وفاة النيب   ) عىاملدالعاطفي(

،أنـه مل ميـت  :طاف عمر على الناس قائال    ،وشاع بني الناس موته    ،اهللا عليه وآله  
ولريجعـن فلـيقطعن أيـدي رجـال         ،ولكنه غاب عنا كما غـاب موسـى عـن قومـه           

فجعـل ال ميـر بأحـد يقـول إنـه مـات إال وخيبطـه           ؟يزعمـون أنـه مـات      ،وأرجلهم
من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد ،أيها الناس:فقال،جاء أبو بكرحىت،ويتوعده

أفإن مـات  (:مث تال قوله تعاىل    ،فإنه حي مل ميت    ،ومن كان يعبد رب حممد     ،مات

.١٨٣ص-١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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فواهللا لكأن الناس ما مسعوا هذه اآلية حـىت        :قالوا ،)أو قتل انقلبتم على أعقابكم    
وعلمـت أن  ،ويـت إىل األرض ملـا مسعتـه يتلوهـا ه       :وقـال عمـر    .تالها أبـو بكـر    

)١(.»رسول اهللا قد مات

ال من الطراز األول ام أن عمر كان ممثِّفوضويا فهل كان هذا ذهوال وتصرفا 
:يقول تعاىل!حيسن خلط األوراق ليخرج منها مبا يريد

}ونلَمتَع أَْنتُمو قوا اْلحتَْكتُماطِلِ وبِاْلب قوا الْحال تَلْبِس٤٢:رةالبق(}و(.

.١٧٩–١٧٨ص -١ج -ابن أيب احلديد -شرح ج البالغة )١(
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٨٨

من توهم أن هذا الكتاب كان خبالفة علي فهو ضال باتفاق 

!!علماء السنة والشيعة

ومن توهم أن هذا الكتاب كان خبالفـة علـي فهـو ضـالٌّ      «: وقول ابن تيمية  
أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل ،باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة    

لقائلون بأن عليا كان هو املـستحق لإلمامـة فيقولـون    أيب بكر وتقدميه وأما الشيعة ا   
       إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نص ا ظاهرا معروفا وحينئذ فلم يكن حيتـاج      ا جلي

.»إىل كتاب

:قلت

علـى  وإال فعمر يصرح بأن الكتاب كان يف الـنص  ،من تلبيساته  هذا الكالم 
عليـه تأكيـدا   اب يف النص  وأما الشيعة فمتفقون على كون الكت     ،علي عليه السالم  

فالنـصوص القرآنيـة   ،وتنصيصا مكتوبا بعدما بويـع يف غـدير خـم شـفويا وعمليـا          
ولكـن الكتـاب الـذي أراد الـنيب صـلى اهللا         ،والنبوية على إمامته معروفة مـشهورة     

.عليه وآله كتابته كان للتأكيد وقطع العذر ملن سيعتذر ال أكثر
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وال جيوز له تـرك الكتـاب       «لى اهللا عليه وآله   عن النيب ص  وأما قول ابن تيمية   
لشك  فلو كان ما يكتبـه يف الكتـاب ممـا جيـب بيانـه وكتابتـه لكـان الـنيب          ،من شك

.»يبينه ويكتبه وال يلتفت إىل قول أحدوسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

:قلت

وال غرابـة فهـو علـى    ،هو كالم قليل األدب مع النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه         
سيده عمر إذ ال حرمة للنبوة فالنيب يهجر ويهذي ويغلب الوجع على حواسه راي 

!وال افهم فما ميزة كونه نبيا بعد ذلك؟! ويسحر ويقول أقواال يرجع عنها للناس

وقد حصل مع النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه مـا يـشبه هـذا املوقـف ممـا جعلـه                
ادثـة يف مكـة قبـل    يتصرف كما تصرف مع الـصحابة ليلـة الوفـاة ولكـن كانـت احل         

حـدثنا ابـن محيـد قـال     «إذ روى الطربي يف تارخيه فقال،عقدين ونيف يف يوم الدار  
حدثنا سلمة قال حدثين حممد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسـم عـن املنـهال                  
بن عمرو عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب عن عبد اهللا 

صـلى  طالب قال ملا نزلت هذه اآلية علـى رسـول اهللا           ابن عباس عن علي بن أيب     
:وسلم-وآله -اهللا عليه 

}بِنياألَْقر تَكشِريع أَْنذِر٢١٤:الشعراء(}و(.

إن اهللا ،يـا علـي  :فقـال يل وسلم-وآله -صلى اهللا عليه دعاين رسول اهللا   
بـاديهم ـذا   فضقت بذلك ذرعا وعرفت أين مـىت أ   .أمرين أن أنذر عشرييت األقربني    

يـا حممـد إنـك إال    :األمر أرى منهم ما أكره فصمت عليه حىت جاءين جربيل فقال     
.تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك

ا من لـنب مث  لنا عسوأمألفاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رحل شاة     
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عبد املطلب حىت أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به ففعلت مـا أمـرين بـه مث          أمجع يل بين  
رجال يزيدون رجال أو ينقصونه فـيهم أعمامـه أبـو           م له وهم يومئذ أربعون    دعو

طالب ومحزة والعباس وأبو هلب فلما اجتمعوا إليه دعـاين بالطعـام الـذي صـنعت                
وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   فلما وضعته تنـاول ورسـول اهللا      ،هلم فجئت به  

حة مث قال خذوا بسم اهللا     حذية من اللحم فشقها بأسنانه مث ألقاها يف نواحي الصف         
وأمي اهللا الـذي  ،حاجـة ومـا أرى إال موضـع أيـديهم       يءفأكل القوم حىت ماهلم بش    

          مث قـال  ،مت جلميعهم نفس علي بيده وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قد:
   وأمي اهللا إن كـان  ،فشربوا منه حىت رووا منه مجيعااسق القوم فجئتهم بذلك العس

-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   فلما أراد رسول اهللا ،نهم ليشرب مثله الرجل الواحد م  
،لقـد مـا سـحركم صـاحبكم    :أن يكلمهم بدره أبو هلب إىل الكـالم فقـال       وسلم

الغـد  :فقال،وسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    ق القوم ومل يكلمهم رسول اهللا       فتفر
القـوم قبـل أن   قإن هذا الرجل سبقين إىل ما قد مسعـت مـن القـول فتفـر      ،يا علي 

ففعلــت مث :قـال ،أكلمهـم فعـد لنـا مــن الطعـام مبثـل مـا صــنعت مث امجعهـم إيل       
مجعتهم مث دعاين بالطعام فقربته هلم ففعل كما فعل بـاألمس فـأكلوا حـىت مـا هلـم                

فشربوا حىت رووا منـه مجيعـا مث   سقهم فجئتهم بذلك العس إ :حاجة مث قال   يءبش
عبد املطلب إين واهللا يا بين:فقالوسلم-وآله -صلى اهللا عليه تكلم رسول اهللا 

إين قـد جئـتكم خبـري    ،ما أعلم شابا يف العرب جاء قومه بأفضل مما قـد جئـتكم بـه       
الدنيا واآلخرة وقد أمرين اهللا تعاىل أن أدعوكم إليه فأيكم يوازرين على هذا األمـر   

،يعـا فـأحجم القـوم عنـها مج   :قـال ؟على أن يكون أخي ووصيي وخليفيت فـيكم    
أنـا يـا   :وإين ألحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأمحشهم سـاقا     ،وقلت

إن هـذا أخـي ووصـيي وخلـيفيت     :خذ برقبيت مث قـال فأ،نيب اهللا أكون وزيرك عليه    
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٩١....................!! والشيعة السنةعلماءباتفاقضالفهوعليخبالفةكانالكتابهذاأنتوهممن

قـد  :فقام القوم يضحكون ويقولـون أليب طالـب  :قال،فيكم فامسعوا له وأطيعوا  
.)١(»أمرك أن تسمع البنك وتطيع

علـى علـي عليـه الـسالم وكالمهـا          وكالمها يف الـنص   ،ن متشاتان واحلادثتا
وكالمها تراجع النيب عن قول ما يريـد  ،ومرة باهلجر ،أتِهم النيب فيهما مرة بالسحر    

،والفرق بينهما أن الـذي اـم الـنيب بالـسحر كـان أبـو هلـب        ،بعدما قالوا ما قالوه   
!!.والذي ام النيب باهلجر كان عمر

.٦٣–٦٢ص-٢ج-الطربي-الطربيتاريخ)١(
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٩٢

عنهايرجعأنينبغيكاناليتواألمور...علي

مهرهـا بـأن )١(املفوِّضةيفعنهاهللارضيعليقضىوكذلك«تيميةابنقال
واشـق بنـت بروعيفوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبقضاءمعباملوتيسقط

صـلى اهللا   الـنيب غـضب حـىت جهلأيببنتنكاحطلبهوكذلكنسائهامهرهلابأن
صـلى اهللا عليـه   الـنيب وفاطمةندبهملاوقولهذلكعنفرجعوسلم-وآله  -عليه  

إمناعليفقالتصليانأالقالملابالقدرفاحتجبالليلالصالةاىلوسلم -وآله   -
وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     النيبفوىلبعثنايبعثناأنشاءفإذااهللابيدأنفسنا
يقـدح ملإذاهذاوأمثالجدالشيءأكثراإلنسانوكانويقولفخذهيضربوهو

يقـدح العمـر فكـذلك احلقمنلهتبنيماإىلرجعمثجمتهداكانلكونهعلييف
ينبغـي كـان الـيت واألمور،احلقمنلهتبنيماإىلرجوعهمعباجتهادهقالهمافيه

هاعنـ يرجـع أنلعمـر ينبغـي كاناليتاألمورمنبكثريأعظمعنهايرجعأنلعلي
فقطبعضهاعنرجوعهعرفوعلي،األمورتلكعامةعنرجعقدعمرأنمع

تعتـد احلاملعنهااملتوىفبأنكفتياهبعضهاوأماجهلأيببنتخطبةعنكرجوعه
ــنيأبعــد ــزوجمــاتإذاهلــامهــرالاملفوضــةوأناألجل ــه،ال ــرةإنوقول إذااملخي

.مهرهايسمملاليتاملرأةالواوبكسر: املفوضة)١(
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٩٣..............................................................عنهايرجعأنينبغيكاناليتواألمور...علي

خيروسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولأنمعواحدةفهيزوجهااختارت
وكـذلك ،مـات حـىت عليهـا بقـاؤه إاليعـرف ملفهـذه طالقـا ذلكيكنوملنساءه

)١(.»كثريةمسائل

:اجلواب

منبكثريأعظمعنهايرجعأنلعليينبغيكاناليتواألمور«تيميةابنقول
تلـك عامـة عـن رجـع قـد عمرأنمععنهايرجعأنلعمرينبغيكاناليتاألمور
.»األمور

نـزل منرأيوعلى! عمر؟عامتهاعنرجعاليتسائلاملهيمالناذكرأال
مـن بأنـه اعتـراف وهذااحلسنأبوهلاليسملعضلةاهللاأبقاينال:يقولالذيوهو
.عثراتهيقيل

الفتـوى ميـزان وهـو الـرازي قـال كمـا احلـق معوعليعليمعاحلقإنمث
قالـه ومـا موتـه حـىت الفتوائياخلطأعلىبإصرارهيقولونكيففالباطلةمناحملقة

! ؟والسالمالصالةعليهاهللارسولقولوهوبعينهاحلقهو

فعلـه ممـا أعظـم وهـو عمرحقيفكرامةلؤلؤةأبوفعلهوما«تيميةابنقال
أبـا فـإن ،بـه عنـه اهللارضـي احلـسني قتلةفعلهوماعنهاهللارضيبعليملجمابن

مـن شـهادة مـن أعظمالشهادةوهذهاملؤمنالكافريقتلكماعمرقتلكافرةلؤلؤ
.)٢(»املسلمنيقتيلمندرجةأعظمالكافرقتيلفإنمسلميقتله

:اجلواب

.٢١٥–٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٢١٦ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
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!؟والسنةالقرآنمناملسلمنيقتيلمنأفضلالكافرقتيلأنعلىالدليلما

قتلهماقدوعمرعلييكونوبالتايل،اخلوارجكفرعلىاملسلمنيأكثرإنمث
علـى ذاكقتيـل مـن أعظـم هـذا قتيليكونفكيفكافرانومهاونصراينخارجي
.األمويواحلقدالنصبلوال! مبانيهم

صـحابة وحاصـره عليـه وأعـان قتلـه فعثمـان الباطلةتيميةابنأقيسةوعلى
فيهلفاختوبعضهماهللاعبيدبنطلحةباجلنةواملبشراألشتربنمالكمنهماءأجلّ

بـأن نقـول بـان تيميـة ابـن يقبلفهلوقتلوهمسلمونوالباقيبكرأيببنكمحمد
الـصحابة قتلـه ممـن أعظـم فقتلـه وبالتـايل فيـه خمتلـف أوكـافر خارجيقتلهعلي

مـن أعظـم قتلـه يكـون أنجيبأمويفهذا!يقبلأراهال! ؟عثمانمثلوالتابعون
!اهلامشي
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٩٥

!!النيبنةسبعضيعلموملماتعلي

أمرباألحكاماملعرفةقليلوكان(-عمرعن-الرافضيقال«تيميةابنقال
بطنهايفماعلىلكسبيلفالسبيلعليهالككانإنعليلهفقالحاملبرجم

فالصحيحةكانتإنالقصةهذهأنواجلواب)عمرهللكعليلوالوقالفأمسك
أنريـب وال،حبملـها علـي فـأخربه لحامـ أـا يعلـم ملعمـر يكـون أنمـن ختلو

فعرفـه حامـل الـرجم أوللقتلاملستحقةأنيعلمملإذاواإلمامالعلمعدماألصل
ماجنسومناملغيباتالناسبأحوالإخبارهمجلةمنهذاكانحباهلاالناسبعض
وغريهمواألئمةاألنبياءمنأحدكلمعمنهالبدأمروهذاالشهودعندهبهيشهد
كـون عنـه غـاب قـد عمـر يكـون أنوإماالشرعيةالكليةاألحكاممنهذاوليس
احلامـل أنرأيـه كـان ولو،أمسكوهلذاذلكذكرعليذكَّرهفلماترجمالاحلامل
وآلـه  -صلى اهللا عليـه    النيبسنةمضتوقدغريهرأيإىليرجعومللرمجهاترجم

-صـلى اهللا عليـه      الـنيب هلـا فقالزناالمنحبلىإينقالتملاالغامديةيفوسلم -
حـىت املـسألة هـذه علـم عليـه خفـي أنـه قُدرولوتضعيهحىتاذهيبوسلم -وآله  
ويقيماحلقوقيعطى،الذمةوأهلاملسلمنيساسعمرألنفيهذلكيقدحملعرفه
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قبلـه يكنملظهوراوظهراإلسالمانتشرزمنهويفكلهمالناسبنيوحيكماحلدود
عليـه خفيـت فـإذا ،ذلـك يطـق ملعلمـه كثـرة ولـوال ويفيتيقضيدائماوهوهمثل

وعليذلكيفعيبفأيفذكرهانسيهاكانأوعرفهامثقضيةألفمائةمنقضية
وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولسنةمنعليهخفيقدعنهاهللارضي

.)١(»يعرفهوملماتماومنهاذلكأضعاف
:اجلواب

فلكـل اإلسـالم بـالد اتسعتفمهمابالتايلقاضيامدينةلكلوضععمرإن
عمـر معـه يـشترك وقـد ثابتبنزيدعندكاناملدينةفقضاءوبالتايل،قاضمدينة
الـشنيع خطـأه يفيعـذر حـىت !؟ألـف مئةاىلووصلتاملسائلعليهازدمحتفمىت
!مديةبالغاوالسالمالصالةعليهالنيبفعلمابنفسهرأىوقد

نبههقضيةيفيقول«عمريف)٢(قتيبةابنقالحىتكثريوغريها. اجلهلولكنه
كـل مـن بـاهللا أعـوذ ويقـول عمـر هللـك عليقوللوالعليهاعنهاهللارضيعلي

.»حسنأبوهلاليسمعضلة

بـني الـشرعية الفتـاوى يفاحلـق ميـزان الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري كـان لذا
لنـا ثبـت إذاقـال عبـاس ابـن عـن جبريبنسعيدروى«)٣(األثريابنقالالصحابة

.»غريهإىلعنهنعدلملعليعنالشيء

يفتلكـأ أوحـار انـه عنهيرىوملالناساعلمانهعلىاملسلمونخيتلفومل
.وآلهعليهاهللاصلىالنيبكنفسوهوكيفقطسؤالجواب

.٢٢١ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٥٢ص-قتيبةابن-احلديثخمتلفتأويل)٢(
.٢٣ص-٤ج-األثريابن-الغابةأسد)٣(
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٩٧

!لمهميعحتىمعاويةأصحابقتاللعليجيزمل

حىتيعاقبونفالهلمعقوبةهواملسلمنيقتال:قائلقالفلو«تيميةابنقال
يعلمـون يكونـوا ملعلـي قاتلهمالذينمعاويةوأصحابوالتحرمياإلجيابيعلموا

فـإن مذنبنيكانواوإنذنبأنهيعلمونالماعلىقتاهلملعليجيزفلمذنباهلمأن
يكونـوا ملأكثـرهم أومنـهم كـثري لكـن الواجبـة عـة الطاتركـوا إـم يقالماغاية

والتـأويالت الشبهاتمنهلمكانبلومتابعتهعليطاعةعليهمجيبأنهيعلمون
حمرمافعلأوواجباتركأنهيعلمملمنقتالجازفكيفبالوجوبعلمهممينعما

.معصوماكانكونهمع

عمـر إمامةيفقدحالكذيكونفكيفعليإمامةيفقدحاهذامثليكنمل
مـن أقـل القتـال مفـسدة كانـت إذايـشرع إمنـا الواجبتركعلىوالقتالسيماال

يكـن وملبتركـه املـصلحة مـن أعظـم بالقتـال واملصلحةالواجبذلكتركمفسدة
النـاس عـصيان بـذلك زادبـل املطلوبـة الطاعـة حيـصل ملالقتالفإنكذلكاألمر
جيـشه أمـراء مـن كـثري وقاتلـه عـسكره مـن رجخـوا عليهوخرجعصاهحىتلعلي

القتـال بعدمنهملهأطوعالقتالقبلوكانوا،مطلقالهمطيعنييكونواملوأكثرهم
.الطاعةحيصلبالقتالأنهمعتقداذلكيفجمتهداكانعلي:قيلفإن
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مـن ألـوف قتـل إىلأفضىأنهمعمغفورااالجتهادهذامثلكانفإذا:قيل
االجتهاديكونأفالالصالحمناملطلوبحيصلوملالفسادحصلثحبياملسلمني

اجتـهادا الفـواحش عـن الزجـر مـن املـصلحة نـوع بهحلصلقتللوواحدقتليف
يفاألحكـام معرفـة إىلاألمـر وويل.وتركـه بههمبليقتلهملذلكأنمعمغفورا

ملوعمـر اجلزئيـة وداحلـد يفاألحكـام معرفـة إىلمنـه أحوجالكليةالعامةالسياسة
هـل مبكلـف لـيس مـن أناملـشكل لكـن مبكلـف ليسانونأنعليهخيفىيكن

يفاملكلفـني غـري بعقوبـة جاءقدالشرعفإنمشتبهموضعهذاالفسادلدفعيعاقب
والغـالم النـاس مـصلحة حلـصول ذلـك يقتضيوالعقلموضعغرييفالفساددفع

بـأن أبويـه علـى صـوله لدفعوقتلهاحللميبلغملكانإنهقيلقداخلضرقتلهالذي
عـن القلمرفع(وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبوقولوكفراطغيانايرهقهما

الاملـأمث رفـع يقتضيإمنا)يستيقظحىتوالنائميفيقحىتوانونحيتلمحىتالصيب
إذاالعقوبـة رفعوأماضمنوهماالأونفساأتلفوافلواملسلمنيباتفاقالضمانرفع

ــققطــعأوزىنأوأحــدمهاســرق ــذاالطري ــمفه ــدليلعل هــذامبجــردمنفــصلب
)١(»احلديث

:اجلواب

فلمذنباهلمأنيعلمونيكونواملعليقاتلهمالذينمعاويةوأصحاب«قوله
»ذنبأنهيعلمونالماعلىقتاهلملعليجيز

:قلت

بكـر أبـو قاتلـهم فكيـف ! ؟بـا ذنهلمأنيعلمونكانواالزكاةيتاركأنوهل

.٢٢٣ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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اإلمـام يقاتلهموالخالفهاوالسالمالصالةعليهالنيبعنثبتفرعيةمسألةعلى
بإصـراره تيميـة ابـن أنغـري ،اهللارسـول بـه نطقالذيواحلقمعرفتهواجبعلى
فلـم باطـل وهـذا القتـال بـدأهم اإلمـام بـأن يـصرح هلماإلماممقاتلةمقولةعلى

قتلـة مـن القـصاص حبجـة اجليـوش بتجيـيش معاويةقامبللقتالااإلماميبدأهم
قـد الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري كـان الـيت البـصرة اىلذلكأخبارووصلتعثمان
نقـل يفاملؤرخـون أفـاض وقـد األرضيفوإفـسادهم النـاكثني متردبسببوصلها
وبراءتـه دينـة امليفحـدث مباعليهواحتجاجهمعاويةبالطإىلاإلمامسفراءأخبار

منـذ االمويـة نشأملكن،هذايسمعونالشامأهلوكان،الفتنةمنوحتذيرهمنه
جعلـهم سـنة أربعـني مـن يقـرب مبـا واليابعدهمعاويةمثسفيانأيببنيزيدزمان

جهـز قـد وتعـاىل سبحانهواهللا!اإلسالميةالدولةتبعالمعاويةتبعبأميشعرون
صـاحبه علـى الباطنـة احلجـة يقـيم أنيـستطيع أنشأنهمنامبالعقلمناإلنسان
.!التكليفلبطلذلكولوال.بالسوءاألمارةالنفسولكنها

:عليهتالألنهاخلمريفقدامةحيدومل(الرافضيقال«تيميةابنقال

}ســي ـىلَ ــواالَّــِذينعلـَ نمِلُــواآمعاتِوالِحالــصـاح نـــاج ـواِفيم ـاذَاِإطَعِمـ امـــو اتََّق
ــوا  نـآمـــواو ـــمالـــصالِحاتِ وعمِلـُ ـــواثـُ ــوا اتَّقـَ نـآموـــم ـــواثـُ ــسنوا اتَّقـَ أَحـواللَّــــهوـــب يحـِ

سِنِنيح٩٣:املائدة(}اْلم(.
أمريلهفقالحيدهكميدِرفلماآليةهذهأهلمنقدامةليس:عليلهفقال

هـذى وإذاهـذى سـكر وإذاسكرشراإذاخلمراشاربإنمثاننيحده:املؤمنني
.افترى

اخلطـاب بـن علـم فـإن عمرعلىالظاهرالبينالكذبمنهذاأنواجلواب
غـري اخلمريفجلدقدفإنه،دليلإىلحيتاجأنمنأبنيالقضيةهذهمثليفباحلكم
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عمـر كـان ومثـانني وتـارة أربعـني تارةفيهايضربونوكانوا،قبلهبكروأبوهومرة
بالنعالوتارةباجلريدتارةفيهايضربونوكانواوالنفيالرأسحبلقفيهايعزرأحيانا

إىلاألربعـني عـن الزائـد يفاملـسلمني علمـاء تنـازع وقدالثيابوأطرافواأليدي
قـولني علـى األحـوال بـاختالف خيتلفتعزيرأوإقامتهجيبحدهوهلالثمانني

حـد وهـو مثـانون احلـدود أقلألنحدأنهأحدمهامحدأعنروايتانمهامشهورين
مننقلماوأنذلكعلىأمجعتالصحابةأنالقولهذاأصحابوأدعىالقذف

وهـذا الثمـانني مقـام قائمةاألربعونفكانتطرفانلهبسوطكانأربعنيالضرب
لثاينواوغريمهايعليأبووالقاضياخلرقيواختارهوغريمهاومالكحنيفةأيبمذهب

بكرأبوواختارهالشافعيقولوهوواجبحبدفليسجائزاألربعنيعلىالزائدأن
اهللارضيعليعنالصحيحيفثبتقدألنهأقوىالقولوهذا.وغريمهاحممدوأبو
وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولجلد:وقالأربعنيالوليدجلدأنهعنه

ويفإيلأحـب وهـذا سـنة وكـل مثـانني عمـر لـد وجأربعـني بكرأبووجلدأربعني
قدبرجلوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولأُيتقالأنسعنالصحيحني

مثذلـك مثلبهففعلبكرأبوبهأُيتمثأربعنيمنحنوابالنعالفضربهاخلمرشرب
ربهفـض مثـانون احلدودأخفعوفابنفقالاحلدوديفالناسفاستشارعمربهأُيت

الثيابوأطرافواأليديوالنعالكاجلريدالسوطبغريفيهالضربجيوزوألنهعمر
الضربمقدارفكذلكاالجتهادإىلفيهايرجعبلمقدرةالضربصفةتكنملفلما
.)١(»الرابعةاملرةيفالشارببقتلأوالأمروهلذاختتلفالشاربنيأحوالألنوهذا

:اجلواب
الوليـد جلـد أنـه عنـه اهللارضـي علـي عـن الصحيحيفثبتقدألنه«قوله

.٢٣٤ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةجمنها)١(
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بكرأبووجلدأربعنيوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   اهللارسولجلدوقالأربعني
.»إيلأحبوهذاسنةوكلمثاننيعمروجلدأربعني

:قلت

،هلـم خمالفتهومعلوم،ذلكيفعلالالسالمعليهوعلي،بعينهاالبدعةهذه
خمالفتـه عنـد عمـر وفعلملزمةةسنوالسالمالصالةعليهنيبالفعليكونوكيف

هـو وهـذا ! أصـاب فقـد اختـار حكـم فأيبينهماالفقيهوخيتار! ؟ملزمةةسنالنيب
.الغلو

املؤرخـون نقـل وقـد اخلالفـة تـسنمه عندبدعهميفهلمخمالفتهاملعلومومن
بـصفته عثمـان يعطيهـا كـان الـيت األمـوال ردهمنـها ذلـك واقعـة غرييفواحملدثون

بـه تـزوج قـد وجدتـه لـو واهللا«وقـال ذلكببطالناملؤمننيأمريحكموقداخلليفة
فـاجلور العـدل عليهضاقومن،سعةالعدليففإنلرددتهاإلماءبهوملكالنساء
.)١(»أضيقعليه

وآلـه   -صلى اهللا عليه    اهللارسولأتىقالأنسعنالصحيحنيويف«وقوله
بكـر أبـو بـه أتىمثأربعنيمنحنوابالنعالفضربهاخلمرشربقدجلبروسلم -

أخـف عوفابنفقالاحلدوديفالناسفاستشارعمربهأتىمثذلكمثلبهففعل
.»عمرفضربهمثانوناحلدود

النـاس استـشار حـىت كـم احلُمـا يعلـم ملفهو،عمرجهلعنيكشفوهذا
ملفكيـف وطبقهحياتهيفبذلكحكمقدالنيبكانفإن. الرمحنعبدبرأيوعمل

!؟املسلمنيعندمعروفاخلمرشربوحدحمفوظةمعروفةاخلمروآياتيعلم

.٤٦ص-١ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)١(
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.)والظنواحلدسبالرأي) عمر(وقال(الرافضيقال«تيميةابنقال

بـالرأي مأقـوهل منكانعليبلعمربهخيتصملبالرأيالقولأنواجلواب
يقولـون كـانوا الـصحابة مـن وغريهممسعودوابنوزيدوعثمانبكرأبووكذلك
سـنن يفكماالعظائماألمورمنوحنوهالقبلةأهلدماءيفعليرأيوكانبالرأي

هذامسريكعنأخربنالعليقلتقالعبادبنقيسعناحلسنعنوغريهداودأيب
مـا قـال رأيتهرأىأموسلم-وآله  -عليه   صلى اهللا اهللارسولإليكعهدهأعهد
أمـر وهـذا .رأيتـه رأىولكنـه شـيئا إيلوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبعهد
قتاليفرواهكماشيئاوصفنياجلملقتاليفعنهاهللارضيعلىيروملوهلذاثابت

رجاخلـوا قتـال يفالـصحابة مـن وغـريه هوالصحيحةاألحاديثروىبلاخلوارج
فـإم القاعـدون إالنـصا فيهمنهمأحديروفلموصفِّنياجلملقتالوأمااملارقني

بقتـل أُِمـر أنـه يـروى الـذي احلـديث وأمـا الفتنةيفالقتالتركيفاألحاديثرووا
وآله -صلى اهللا عليه النيبعلىموضوعحديثفهوواملارقنيوالقاسطنيالناكثني

كـان وإنبـه قـال مـن علىلومفالمذمومايكنملإنالرأيأنومعلوموسلم -
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)١(»املسلمنيمنمؤلفةألوفدمبهأريقرأيمنذماأعظمرأىفالمذموما

:اجلواب

.»بالرأيأقوهلممنكانعليبل«تيميةابنقول

:قلت

ينطـق فـال ،وتعـاىل سـبحانه اهللارأيهوبلرأيالسالمعليهلعلييكنمل
علـى تـرد «)٢(الـرأي ذميفيقـول وهـو كيـف . معـه واحلققاحلمعفهوهواهعن

بعينـها القضيةتلكتردمثبرأيهفيهافيحكماألحكاممنحكميفالقضيةأحدهم
استقضاهمالذياإلمامعندبذلكالقضاةجيتمعمثخبالفهفيهافيحكمغريهعلى

اهللاأفـأمرهم ،واحـد وكتـام واحـد ونبـيهم واحـد وإهلهممجيعاآراءهمفيصوب
فاستعانناقصادينااهللاأنزلأم،فعصوهعنهاهمأم،فأطاعوهباالختالفتعاىل

اهللاأنـزل أميرضـى أنوعليهيقولواأنفلهم،لهشركاءكانواأم.إمتامهعلىم
سبحانهواهللاوأدائهتبليغهعنوآلهعليهاهللاصلىالرسولفقصرتاماديناسبحانه

:يقول

).٣٨اآليةمن: األنعام(} ءشيمِنالْكِتَابِفِيَفرْطناما{

فيهاختالفالوأنهبعضابعضهيصدقالكتابأنوذكرشيءكلتبيانفيه
:سبحانهفقال

ــال{ ــرآنيتَـــدبرونأَفـَ ــوالْقـُ ــانولـَ ــنكـَ ــدِمـِ ــرِعِنـ وااللَّـــهِغَيـــد جـفِيـــهِلَو
.)٨٢:اءالنس(}كَِثريًااختِالفاً

.٢٤٧و٢٤٦ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٥٥–٥٤ص-١ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)٢(
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غرائبـه تنقـضي والعجائبـه تفىنال،عميقوباطنه،أنيقظاهرهالقرآنوإن
.»بهإالالظلماتتكشفوال

وقـد عنـده وآلهعليهاهللاصلىالنيببكتبحيتفظوهوبالرأييعملوكيف
هللعليقلت«قالجحيفةأيبعنيروىالذيصحيحهيف)١(البخاريذلكنقل

هــذهيفمــاأومـسلم رجــلأعطيـه فهــمأواهللاكتـاب أإلّــالقـال كتــابعنـدكم 
يقتـل والاألسـري وفكاكالعقل:قال:الصحيفةهذهيفوما:قلتقالالصحيفة

فيهـا اجلامعـة وتـسمى الـصحيفة هذهأنمنالبيتأهلعندوالذي»بكافرمسلم
يبأعـن )٢(احملاسـن يفالـصفار روىاخلدشارشحىتاملسلمحيتاجهمماشيءكل
ذراعـا سـبعون صحيفةتلكقال«فقالاجلامعةعنسئلانهالسالمعليهاهللاعبد

إلّـأ قضيةمنوليسإليهالناسحيتاجماكلفيهاالفاجلفخذمثلاألدميعريضيف
.»اخلدشأرشحىتفيهاوهي

ــسمعاينوروى ــاقراإلمــامعــن)٣(واالســتمالءاإلمــالءأدبيفال ــهالب علي
اهللارسـول دعـا وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه  النيبزوجسلمةأمقالت«السالم

يـزل فلـم عنهاهللايرضطالبأيببنوعليبأدميوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
األدميبطـن مالحىتيكتبوعليميليوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
.»وأكارعهوظهره

ومصدرهعلمهميرىأنيريدملنخيرجونهوكانوا،البيتأهلورثهماوهو
اجلامعةيكتبالسالمعليهاملؤمننيأمريكانالذيالوقتويف.اجلامعةكتابوهو

.٣٦ص-١ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
.١٦٢ص-الصفاراحلسنبنحممد-الدرجاتبصائر)٢(
.١٩ص-السمعاين-واإلستمالءاإلمالءأدب)٣(
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روىإذ!باألسـواق الـصفق يلهيـه عمـر كـان وآلـه عليهاهللاصلىالنيبعلموهي
بـن عبيـد عنعطاءأخربينقالجريجابنأخربنايزيدبنخملدأخربنا«)١(البخاري

كانوكأنهلهيؤذنفلماخلطاببنعمرعلىاستأذناألشعريموسىأباناعمري
قـيس بـن اهللاعبـد صـوت امسـع أمل:فقـال عمرففرغ،موسىأبوفرجعمشغوال

ذلـك علـى تـأتيين :فقـال ،بـذلك نؤمركنا:فقالفدعاهرجعقد:قيللهائذنوا
أصـغرنا االهذاعلىلكيشهدالفقالوافسأهلماألنصارجملسإىلفانطلقبالبينة

رسولامرمنيعلياخفعمرفقالاخلدريسعيدبأيبفذهباخلدريسعيدأبو
إىلاخلـروج يعـىن باألسـواق الـصفق أهلـاين ! ؟وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا

.»جتارة

هوما»اخلدريسعيدأبوأصغرنااالهذاعلىلكيشهدال«االنصاروقول
!هذايعرفالمنهناكوهل:لهيقولونوكأمبعمراستخفافإالّ

عليهعليكانبينمااهلاهباألسواقالصفقلكونبالرأيقواالًعمركانلذا
هوإمنا«يقولوكانوآلهعليهاهللاصلىالنيبسلفهدينعلىسلفياًأخبارياالسالم

٢(»علمذيمنتعلُّم(.
قـد لو«الناسعندراجتاليتاالحكاميفيقولوهوبالرأييقولوكيف«
.)٣(»أشياءرتلغياملداحضهذهمنقدماياستوت

وال،رأيمبقابـل رأيلكونـه شـيئاً يغيرانلهكانملابالرأيقواالكانولو
الـسلفي هـو طالـب أيببـن علـي لكن!اخلاصفهمهأنهدامماأحدبرأيترجيح

.٧–٦ص-٣ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
.١٠ص–٢ج-ععلياإلمامخطب-البالغةج)٢(
.٦٦ص-٤ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-ةالبالغج)٣(
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كعـب أثـر يقتفـي والوآلـه عليهاهللاصلىالنيبسلفهأثريقتفيكانوالذياألول
.!الداريومتيماألحبار

األمـور مـن وحنـوه القبلـة أهـل دمـاء يفعلـي رأيوكـان «تيميةابنوقول
.»العظائم

حبـرم عليايأمرأنغريلهكانملاموجوداوآلهعليهاهللاصلىالنيبكانلو
.وهبدأبعدماإالحرباعلييبدأفلمصاروكذلكونيبدأبعدما

واملـارقني والقاسـطني الناكثنيبقتلأمرأنهيروىالذياحلديثوأما«وقوله
.»وسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبعلىموضوعحديثفهو

!ومسلمالبخاريالشيخنيشرطعلىاحلفاظرواهوقدكيف:اجلواب

دأمحسعيدأبوحدثنا«)١(فقالالصحيحنيعلىمستدركهيفاحلاكمروىإذ
محيـد بـن حممدحدثنااملعمريشبيببنعليبناحلسنحدثناالثقفييعقوببن

أبـو حـدثين ثعلبـة بـن عقـاب عناألحولزيدأبوحدثينالفضلابنسلمةحدثنا
وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولامرقالاخلطاببنعمرخالفةيفاألنصاريأيوب
.واملارقنيوالقاسطنيالناكثنيبقتالطالبأيببنعلي

العزيـز عبدحدثناالقرشييونسبنحممدحدثنابالويهبنبكرأبوحدثناه
أيوبأيبعننباتةبناإلصبععنفاطمةأيببنغراببنعليحدثنااخلطاببن

أيببـن لعلييقولوآلهعليهاهللاصلىالنيبمسعت:قالعنهاهللارضياألنصاري
وبالـشعفات والنـهروانات بالطرقـات واملـارقني والقاسـطني الناكثنيتقاتل:طالب

بـن عليمعقالاألقوامهؤالءتقاتلمنمعاهللارسوليا:قلت:أيوبأبوقال

.١٤٠–١٣٩ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
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.»طالبأيب

وآله -صلى اهللا عليه    اهللارسولإيلَّعهد:قالعليوعن«)١(اهليثميوقال
النـاكثني بقتـال رتأُمِـ :روايةوىف،واملارقنيوالقاسطنيالناكثنيقتاليفوسلم -

ــزاررواه.فــذكره ــزارإســناديوأحــداألوســطيفوالطــرباينالب ــهالب رجــالرجال
.»حبانابنووثقهسعيدبنالربيعغريالصحيح

صلى اهللا عليه   اهللارسولمسعت:قالاخلدريسعيدأيبعن«)٢(أيضاوقال
علـى قاتلـت كمـا القـرآن تأويـل علىيقاتلمنمنكمإن:يقولوسلم-وآله  -

رسـول يـا أنـا :عمـر قـال !ال:قـال ؟اهللارسولياهوأنا: بكرأبوفقال،ترتيله
أبـو رواه.خيـصفها نعلـه عليـاً أعطـى وكـان !النعـل خاصفلكنه،ال:قال:اهللا

.»الصحيحرجالورجالهيعلي

يقـول هـذا منـربكم علىعليامسعتقالربيعةبنعليوعن«اهليثميوقال
ــه الــنيبإيلعهــد ــه -صــلى اهللا علي ــاكثنيأقاتــلأنوســلم-وآل والقاســطنيالن

.)٣(»ثقاترجالهوبقية،أعرفهوملسهلبنالربيعوفيهيعليأبورواه. واملارقني

الربيـع يكـون أنإالميكـن الفيهاختلفواالذيالركنيبنسهلبنوالربيع
فاحلـديث وبالتـايل جـده إىلونـسبه الثقـات يفحبـان ابـن ذكـره الـذي الـركني بن

يبغـضك والمـؤمن إالحيبـك العلـي يا«حديثروىكويفانهوذنبه)٤(صحيح
.»!منافقإال

.٢٣٨ص-٧ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
.١٨٦ص-٥ج-اهليثمي-الزوائدجممع).٢(
.١٨٦ص-٥ج-اهليثمي-الزوائدجممع).٣(
.٢٩٦ص-٦ج-حبانابن-الثقات)٤(
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بأحاديـث لـه الـنيب بـأمر بـل برأيـه يعمـل ملالـسالم عليـه فعلـي هذاوعلى
األحاديـث هـذه رديفبـالغو الذينالنواصبانفرغمعلىثقاترواهاصحاح

والقاسـطني النـاكثني دوجتـر السالمعليهلعليمواربةبالاخلالصاحلقتثبتألا
الـسالم عليـه علـي فهـم علىمتوقفالقرآنفتأويل!والتأويلاالجتهادورقةمن

.وآلهعليهاهللاصلىالنيبكنفسلكونه
وابتغـاء الفتنـة ابتغـاء األمـر ويقلبونومشاالميينايذهبونفهمالنصبولكنه

.الوقائعتأويل
ـرون ينوالَّــذِ{ ـم الــسيئَاتِ يمكـُ لَهـ ــذَابع ـدِيد شـ ـر ـو أُولَئِــك ومكـْ هـ

ورب١٠:فاطر(}ي(.

مـن فـة مؤلَّألوفدمبهريقأُرأيمنذماأعظمرأىفال«تيميةابنقولأما
.»املسلمني

وتعاىلسبحانهاهللايريدهماوهووالسالمالصالةعليهالنيبرأيهذا:قلت
وآلـه عليـه اهللاصلىالنيبقال.وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولحربيعلفحرب

رواه«اهليثمـي عنـه قـال »فـارقين علـي يافارقكومناهللافارقفارقينمنعلييا«
.)١(»ثقاتورجالهالبزار

يفعلـي سياسةيفتكلّممنعلىردهيف)٢(املعتزيلاالسكايفجعفرأبوقال
اخلـالف كثـرة أنزعمـوا أنإىلقومادعاحىتحدإىلمالتوهوبلغ«القومحرب
يفنفـاذ لهيكنملأنهعلىيدلعليهالناكثنينكثمنحدثوماعسكرهيفعليه

مـا علـى غـريه معكانماالسياسةورجاحةالتأليفحسنمنمعهكانوالالتدبري

.١٣٥ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
.٣٤–٣٣ص-اإلسكايفجعفرأبو-واملوازنةاملعيار)٢(
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.اإلنصافقلةكتريفواإلفراطالقوليفالتعديمنيكونماغايةوهذا.زعموا
علـى والمعـروف أمـر علـى سياستهوخطأتدبريهسوءمنيوقفوناملبأموذلك

منـهم قصدابالقياسذلكيوجهواأنأرادواوإمنا،ومشهورمأثورذلكيفحديث
،إليـه قـصدوا مـا علـي يفينالواأنوهيهات... العصبيةإىلوميالاخلطأنصرةإىل
الـردة علـى واجتماعهـا ،قاطبةالعربفارتداد: قلناباصواإليهذهبواماكانولو
الفتنـة ألن،الـسياسة يفوالغلـط ،الرأييفاخلطأعلىوأدلأعظمبكرأيبأياميف

أكـرب عليـه واخـتالفهم ،أشـد عثمـان أيـام فتنتـهم وكـذلك أيامـه يفأعظـم كانت
على-عليهاخلالفألنأبعدحسنأيبومنأوجبعثمانعلىقلتمفما،وأجل
كتـب يففكيفالعامةكتبيفمشهورمأثوروذلكوعلتهسببههوكان-عثمان
منعندهمحدثوملا،وعوارهضعفهمنظهرملاخالفوهالقومأنوذلك.اخلاصة
الطريــدوإيــواء،الفــيءواســتيثارالــسننتبــديلعليــهادعــىمــنودعــوىمتــه

اهللارضيذرأيبوإخراج،ءشيبعدشيءومن،أخرىبعدمرةرأيهعنورجوعه
تعريفـه علىهللافاحلمد،بطلقدعليويف،وجبقدعثمانيفعليكمفهذا. عنه
مبـا حـسن أيبتنقـيص يفاحلـرية أهـل اعتـل ومـىت .عانـد منوقمع،كفرمنت

ولعثمـان أوجـب بكـر أيبيفعلـيهم فـذلك ،والفـنت اخلـالف مـن زمانهيفحدث
علـى إقدامـه يفعليـا وخطـأوا احلـرب عـن كفهيفنعثمارأيصوبواومىت.ألزم

إذواخلطـأ الضالليلزموهأنالزكاةمنعملنحماربتهيفبكرأيبختطئةلزمهمالقتال
أبـا صـوبوا ومـىت .منعـوه لوعقالأجلمناألنفسويقتلالدماءيسفكأنهزعم
واملفرملذهبافأين.ودينهنفسهعنالدفععنكفهيفعثمانخطأوا،رأيهيفبكر
.»والتعصباملعاندةلوالاحلججبكمأحاطتوقد

.التزمواماعلىالزموهواإلمامةيفالسنياملعتزيلقولوهذا
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أعظمكانتواليتهألنعثمانعلىاجتمعواالصحابةإنمث«تيميةابنقال
مـصلحة األمـرين أكثـر يقـدم أنوالواجـب غـريه واليـة منمفسدةوأقلمصلحة
بـايعوا إذاأمورأىذكرمافيهيكونأمرايتقلدأنخافوعمر،مفسدةوأقلهما
حـال بـني الفـرق وكـان اإلمكانحبسباملصلحةحصلتباختيارهممنهمواحدا

علـيهم لّييـو أنعليـه فيجـب املـسلمني أمريتوىلاحلياةيفأياملماتوحالاحمليا
كـانوا إذامعينـا يـستخلف أنعليـه جيـب فـال املـوت بعـد وأمـا ميكنـه مـن أصلح

أـم علـم ملـا وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه    النيبأنكماأمثلهمعلىجيتمعون
أنعلىعزمقدكانالذيالكتابكتابهعنبذلكاستغىنبكرأيبعلىجيتمعون

فلمبعدهيستخلفأناخلليفةعلىجيبأنهعلىدليلفالوأيضا،بكرأليبيكتبه
أنـك لـو أرأيـت :لـه وقيـل املعـين اسـتخالف يفروجـع وهلـذا واجبـا عمـر يترك

نبيـه بهبعثالذيوالخالفتهوالدينهيضيعيكنملتعاىلاهللاإنفقالاسترعيت
الستةهؤالءبنيشورىفاخلالفةأمريبعجلفإنوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    

.)١(»راٍضعنهموهووسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولتويفالذين

.٢٥٩ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:اجلواب

وملا،شورىهي:فقالوابالنصيأخذواملعندماوالنواصبالسنةأهلحتير
شـورى عمـر تركهـا وملـا ،بـالنص تـصح :قالوالعمرباخلالفةعهدابكرأبوكتب
الفاسـق ابنـه يفمعاويـة جعلـها وعنـدما ،احملـدودة بالـشورى اخلالفةتصح:قالوا

اخلالفـة فمادامـت ! !جـرا وهلـم ،البـواح كفـره يظهـر ملمـا الفاسـق إمامةجوزوا
! أيضاًاهللامنخلفهمنتعينييفاخلليفةطريقةتكونأنبدفالاهللايقمصهقميص

كـل فلالسـتدالل حتتاجالألاالفقهأبوابأسهلمناخلالفةمسألةصارتحىت
إمامـا يـصري (:قولـه «)١(عابـدين ابـن قـال !! حجـة طريقتهصارتإماماصارمن

.املقاصـد شرحيفكماوالقهربالتغلِّبوكذا،قبلهإمامباستخالفوكذا)باملبايعة
بكـر أبـو فعلكماإياهاخلليفةباستخالفإمااإلمامةعقدويثبت:املسايرةيفقال

.والتـدبري الـرأي أهـل مـن أوالعلمـاء مـن مجاعـة ببيعهوإما،عنهتعاىلاهللارضي
كونهبشرطالرأيأويلمناملشهورينالعلماءمنالواحديكفي:األشعريوعند
احلنفيـة بعـض وذكـر .مخـسة املعتزلـة وشـرط .وقـع إناإلنكارلدفعشهودمبشهد

والعدالـة العلـم وجـود تعـذر لـو :قـال مث.اهخمصوصعدددونمجاعةاشتراط
إمامتهبانعقادحكمناتطاقالفتنةإثارةعنهاصرفهيفوكانلإلمامةتصدىفيمن

وقعـد املتغلـب علـى آخـر تغلَّـب وإذا،مصراويهدمقصرايبينكمنتكونالكي
إذاجـائرا أوكانعادالاإلمامطاعةوجتب،إماماالثاينوصاراألولانعزلمكانه

االمـام يفالثالـث لكـن ،أمـور بثالثـة اإمامـ يـصري أنـه علـم فقد،الشرعخيالفمل
الواقعوهو،املبايعةمعبالتغلبيكونوقد،اإلمامةشروطفيهلتكنوإناملتغلب

.»الرمحننصرهمالزمانسالطنييف
.٤٥٠ص-٤ج-عابدينابن-احملتارردحاشية)١(
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،العظـيم العلـي باهللاإالقوةوالحولوال! !»الرمحننصرهم«لقولهفانتبه
بينمـا غريهـا مـن الدماءإراقةهييعلقضيةيفتيميةابنعندواملصلحةواملفسدة

منـع حبجةوقتلتهمجيوشهاجتاحتهمعندمابيوميفمسلمنيدماءبكرأبوأراق
،ذلـك يفقـالوه مـا كـل غريهوالبكرأيبعنديثبتملبل،بغياليسوهو،الزكاة

وبعـضهم ،خليفـة بكـر يببأمسعمثخمغديريفعليابايعموبعضهارتدفبعضهم
.وعدواناظلمابكرأبودماءهمفأراق،لهيستبنيحىتالزكاةفتركلرأياخانه

النـاس أكثـر كانفإذا! الناس؟هوىعلىبالرأياتتخبالفةاملصلحةفأين
هـذا فهل!مرتداخليفةاختارواالناسأكثرارتدوإذا،فاسقاخليفةاختاروافساقا

!الدين؟من

أنعلـم فقـد حذيفـة أيبمـوىل لساملذكرهمنيروىماوأما«تيميةابنقال
بـذلك استفاضتكماقريشيفاإلمامةأنيعلمونكانواالصحابةمنوغريهعمر

بـن اهللاعبـد عنالصحيحنيففيوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبعنالسنن
يفاألمـر هـذا يـزال الوسـلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولقال:قالعمر

عـن الصحيحنيويف.اثنانمنهمبقيما:لفظويف.اثنانالناسيفبقيامقريش
تبـع :النـاس وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول قـال :قـال هريرةأيب

ويفمسلمرواه.لكافرهمتبعوكافرهمملؤمنهمتبعمؤمنهمالشأنهذايفلقريش
معاويـة عنالبخاريخرجوأ.والشراخلرييفلقريشتبعالناس:قالجابرحديث

يفاألمـر هـذا إنيقـول وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولمسعت:قال
بهاحتجوامماوهذا.الدينأقامواماوجههعلىاهللاكبهإالأحديعاديهمالقريش
! ؟قـريش غريمنرجاليولّيكانأنهبعمريظنفكيفالسقيفةيوماألنصارعلى

مـن ذلـك وحنـو يـوىل فـيمن يستشريهأوجزئيةواليةيوليهكاننهأاملمكنمنبل
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وهـو الـصحابة خيارمنكانساملافإنحذيفةأيبموىلساملهلايصلحاليتاألمور
قـدم ملـا وسـلم -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولعهدعلىيؤمهمكانالذي

.)١(»املهاجرون

:اجلواب
ايلعبلعبةعندهملكوااإلمامةعايريملوزنايقيمالفعمرواضحالنص

يـشاء حيـث يضعها!) عثمانقالكماعليهاغلبملناهللايقمصهوقميص(اإلمام
!يزيدبتولية!)الصحايب(معاويةمعحصلماوهذا

حملمـد رسـالته يفيقولإذالعضوضملكهأركانمعاويةعليهأشادماوهذا
.بكـر أيببـن حممـد أبيـه علـى الـزاري إىل،انسـفي أيببنمعاويةمن«بكرأيببن

يفأهلـه اهللامـا فيـه تـذكر كتابـك أتـاين فقـد ،بعـد أما،اهللاطاعةأهلعلىسالم
،تضعيففيهلرأيك،ووضعتهألفتهكالممع،نبيهبهأصفىوما،وسلطانهقدرته

هللانـيب مـن وقرابتـه ،سابقتهوقدميطالبأيبابنحقذكرت،تعنيففيهوألبيك
وفخـرك ،علـى واحتجاجـك ،وهـول خـوف كـل يف،إيـاه ومواساته،لهونصرته
فقـد ،لغريكوجعله،عنكالفضلذلكصرفإهلافامحد.بفضلكالغريكبفضل

مـربزا وفـضله ،لنـا الزمـا طالـب أيبابـن حـق نـرى ،نبيناحياةيفمعناوأبوككنا
وأفلـج ،دعوتـه وأظهـر ،عـده ومـا لـه وأمت،عنـده مـا لنبيـه اهللاختارفلما،علينا

ذلـك علـى ،وخالفـه ابتـزه مـن أول،وفاروقـه أبوكفكان،إليهاهللاقبضه،حجته
:اهلمـوم بهفهما،عليهماوتلكّأ،عنهمافأبطأأنفسهماإىلدعواهمث،واتسقااتفقا

علـى يطلعانـه وال،أمرمهـا يفيـشركانه ال،هلماوسلمفبايعهما،العظيمبهوأرادا
،عفـان بـن عثمـان ثالثهمـا بعـدمها أقامـا مث.أمرمهـا وانقـضى قبـضا حـىت ،سرمها

.٢٦٠ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىرداليفالنبويةالسنةمنهاج)١(

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


٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................١١٤

األقاصـي فيـه طمـع حـىت ،وصاحبكأنتفعبته،بسريماويسري،ديهمايهتدى
بلغتمـا حىت،وغلكماعداوتكمالهوكشفتما،وظهرمتاوبطنتما،املعاصيأهلمن
،بفتـرك شـربك وقس،كأمروبالفسترى،بكرأيببنياحذركفخذ،مناكمامنه

قناتـه قـسر علـى تلـني وال،حلمـه اجلباليزنمنتوازيأوتساوىأنعنتقصر
حننمايكنفإن،وشادهملكهوبىن،مهادهلهمهدأبوك،أناتهمدىذويدركوال
،أخـذنا فبهديـه ،شركاؤهوحننأسهفأبوكجورايكنوإن،أولهفأبوكصوابافيه

أباكفعب،بفعالهواقتدينا،مثالهفاحتذينا،فعلمافعلأباكرأينا،اقتديناوبفعله
)١(.»وتابغوايتهمنورجع،أنابمنعلىوالسالم.دعأو،لكبدامبا

حكـم تـصحيح يفالوجـه فمـا اإلمامـة بقرشيةملتزمنيالسنةأهلكانولو
بنـو حكـم كيـف بـل !؟اليـوم )األمـر أويل(اسـم علـيهم يطلقـون الذينالرؤساء
اخلالفـة باسمالسنةالفقهاءينصرهمذلككلويفقرونلعدةاخلالفةباسمعثمان

!العظمى

عـن الـصادر النـهي خـالفتم قـد :قلنـا ،بـاألمر قـام قرشـيا جندملقالوافإن
تـدعمون مـا جتـدوا ملالـشرط هـذا بـسقوط قلـتم وان،لألمرالقرشيغريتصدي
القرشـيني إمامـة مـن املـراد أنالقولغريقيبفلم،نصيةةتعبدياملسألةألنرأيكم

واســتباحةوالقتــلالغــدرخــاللمــنيــصلالــذيالــزميناحلكــملــيساهلــامشيني
اهللاجبعـل بـل !) الـرمحن نـصرهم (الزمـان سالطنييفعلكماواألموالاألعراض

ويطيعـوا وايرضـ ملوإن،فبـها هلـم اهللارتـضاه مـا الناسيرضفإناإلمامةتكون
.ناسالوأمثلصاحبهامامةاإلبقيت

.١٩٠–١٨٩ص-٣ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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البيـت أهـل أئمـة منإماممنخالزمانيأتفلمعندنامطّردأصلوهذا
عجلالعسكرياحلسنبنحممدهدياملاحلجةهوالزمانوإماماهلامشينيالقرشيني

.ذلكيفعقيدتنايفافتوالتناقضفال.وخمرجهفرجهاهللا

عنــداملتـواتر احلــديثيفالعتـرة عـن الكتــابافتـراق عـدم مــناملـراد وهـو 
وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولقال«قالثابتبنزيدبلفظاملسلمني

أوواألرضالـسماء بنيماممدودحبلوجلعزاهللاكتابخليفتنيفيكمتاركإين
علـى يـردا حـىت يفترقـا لـن وأمـا بـييت أهـل وعتـريت األرضإىلالـسماء بـني ما

»جيدوإسنادهأمحدرواه«)١(اهليثميقال.»احلوض

صـلى الـنيب قـال كمانقولوحنن) ما(اهللاأمرالذيناخلليفتنياتبعنافنحن
.احلوضوروداىلافتراقهمابعدموآلهعليهاهللا

١٦٣-١٦٢ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
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١١٦

عليعمالمنخريمعاوية

خـان ممـا أكثـر وعـصوه خانوهعلينوابيقالأنواجلواب«تيميةابنقال
وخانـه املالفأخذعليولّأهفيمنكتباالناسصنفوقدوعصوهلهثمانععمال
أباسفيانأيببنزيادعنهاهللارضيعليولّىوقدمعاويةإىلوذهبتركهوفيمن

وأمثـال بكرأيببنحممدوولّىالنخعياألشتروولّىاحلسنيقاتلزيادبنعبيداهللا
ومـن كلـهم هـؤالء مـن خرياكانيانسفأيببنمعاويةأنعاقليشكوالهؤالء

عثمانمنفيهأبلغكانعلياأنيدعونماعثمانعلىينكرونالشيعةأنالعجب
أبيهقبلمنأقاربهولّىعلياأنومعلومأميةبينمنأقاربهولّىعثمانإنفيقولون

ىلووالـيمن علـى عبـاس بـن اهللاعبيدفوىلالعباسابيناهللاوعبيداهللاكعبدوأمه
بـن سـهل عليهـا ولّـى إنـه فقيـل املدينـة وأمـا العباسابنقثموالطائفمكةعلى

وولّـى عبـاس بـن اهللاعبدعليهافولّىالبصرةوأما،العباسبنمثامةوقيلحنيف
أنتـدعي اإلماميـة إنمث،حجـره يفربـاه الذيبكرأيببنحممدربيبهمصرعلى
جـرا وهلـم اآلخرولدهعلىوولدهولدهىعلأواخلالفةيفأوالدهعلىنصعليا
مـن أعظـم العظمـى اخلالفـة فتوليـة منكـرا األقربنيتوليهكانإنأنهاملعلومومن
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كانوهلذاالعمبينتوليةمناإلنكارإىلأقرباألوالدوتوليةاألعمالبعضإمارة
العلمـاء قـويل أحديفأيضاالبنهيشترىاللنفسهيشترىالالذيوالوايلالوكيل
أحـد يفلولـده يعطيـه واللنفـسه يأخـذه اليـشاء ملنليعطيهاملالإليهدفعوالذي
قـولني علـى لولـده ـا يوصـي أنللخليفةهلاخلالفةيفتنازعواوكذلكقوليهم

ذلكغريوهكذاعمهلبينالشهادةتردوالالعلماءأكثرعندمردودةالبنهوالشهادة
ومالـك أنـت :قـال وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     النيبأنوذلكاألحكاممن

.)١(»لولدهوهبهفيماالوالدإالهبتهيفيرجعأنلواهبليس:وقال،ألبيك
:اجلواب

رقـاب علـى يـوليهم أنولكـن الثقـات أقاربـه اإلماميولّيأنينقممماليس
كمـا الربيـع نبتةاإلبلتقضمكمااهللامالويقضمونيراقبهموالبالظلماملسلمني

لكونهميزانهيفوهذااإلماممنهرباملالبيتسرقانهرويفمنلذاعنهمقال
هـذا وأيـن ،عـسرياً حـسابا وسيحاسبهاملسلمنيمالبسرقةيقبلالاإلمامأنعلم
إمـا وهو،خبتمهالكتبوخيتمون،بوجودهيظلمونكانواالذينعثمانأقاربمن
وهـذا ! أدهـى وهـذا يعلـم وإمـا واستحقاقهوكفاءتهشرعيتهفقدقدوهنايعلمال

املـال بيـت مـن األخذأرادملاطالبأيببنفعقيل،بالتاريخإملامأدىنلهمنيعرفه
،املــؤرخنيعنــدقــوليفملعاويــةوذهــبفتركــهالــسالمعليــهاملــؤمننيأمــريمنعــه

فهـرب لـسالم اعليـه املـؤمنني أمريهحدرمضانشهريفاخلمرشربملاوالنجاشي
أنيـستطع ململـا مالالسعليهاملؤمننيأمريأختابنهبريةبنومصقلة،معاويةإىل
علـى اخلـارجني إىلانـضموا وهـؤالء ،معاويـة إىلهـرب ناجيةبينسيبأمواليرد

بـن خالـد بـن الـرمحن عبـد مثـل معاويـة عنداحلدمنواهلاربنيالسالمعليهعلي

.٢٧٣ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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.الصعاليكمنوغريهمرعمبناهللاوعبيدالوليد

مهمـات يفويبعـثهم أقاربـه يـولّي وآلـه عليـه اهللاصلىاهللارسولكانوقد
والـسراق اخلونةتوليةولكنينقممماهذاوليس،ألمانتهمإلّاذلكوليساملسلمني
ويعرفـه يقـع أنقبـل منهحمذوراأميةبينتوليةكانوقداملسلمنيبأموالوالعابثني
وآلـه عليـه اهللاصلىالنيبعنروي،والسالمالصالةعليهالنيبحياةيفاملسلمون

كتـاب  ومال اهللا دوالوإذا بلغ بنوا أيب العاص ثالثني رجال اختذوا عباد اهللا خوال   «
.»"اهللا دغال

عبيـد أبـا سـفيان أيببنزيادعنهاهللارضيعليىولّوقد«تيميةابنوقول
وأمثـال بكـر أيببـن حممـد ووىلالنخعـي األشـتر ىلوواحلـسني قاتـل زيـاد بناهللا

.»كلهمهؤالءمنخرياكانسفيانأيببنمعاويةأنعاقليشكوالهؤالء

:قلت

هـو ذلكمنومقصودهخفيطرفمنالسالمعليهاملؤمننيبأمريطعنهذا
وكأنـه ! منهمخريوهوواليتهعنمعاويةوخلعهؤالءأبقىاإلمامبأناالعتراض

أييراعومل!عليهمالسالمعليهعليحكمفوقالناسهؤالءعلىحكمهلجع
.اإلسالمعلىوخطرهمأميةبينمنالتحذيرأومعاويةقتلوجوبيفنبويخرب

بـاب يف»والنهايـة البداية«يفكثريابنقال،  كثريةأميةبينإفساديفواألخبار
العالءقال»«النبويةاألخبارمنالعباسبينوابتداءأميةبيندولةانقضاءيفوردما«

-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول قال:قالهريرةأيبعن،أبيهعن،الرمحنعبدبن
اهللاوعباد،دغالاهللاديناختذوارجالأربعنيالعاصبنوبلغإذا" :وسلم -وآله  
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)١(.»"دوالاهللاومال،خوال

عنـد كـان أنـه وهـب ابـن عـن بيلقأيبعنهليعةابنوروى«كثريابنوقال
فـإين حـاجيت اقـض :فقـال حاجـة يففـتكلم احلكمبنمروانعليهفدخلمعاوية

عبـاس البـن معاويـة قـال مـروان أدبرفلما.عشرةوعمعشرةوأخو،عشرةألبو
وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول أنتعلمأما:السريرعلىمعهوهو
،خوالاهللاوعباد،دوالبينهماهللامالاختذوارجالالثنيثاحلكمبنوبلغإذا:قال

لوكمنأسرعهالكهمكان،وأربعمائةوتسعنيسبعةبلغوافإذا،دغالاهللاوكتاب
يـا بـاهللا أنـشدك :معاويةقالمروانأدبرفلما؟نعماللهم:عباسابنفقال. مترة
:فقـال هذاذكروسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولأنتعلمأماعباسبن
.)٢(»نعماللهم:عباسابنفقال. األربعةاجلبابرةأبو

حيـذر الـنيب كانوقدأميةبينمنوأقاربهلعثمانهذابعدعذرأياعلموال
!؟عنهمالدفاعيفوأمثالهتيميةبنالعذروأيمنهمالناس

املسلمنيالمباستأثرواالذينأميةوبنوعثمانهمالعاصبينأنواملعلوم
قـام أناىل«بقولـه السالمعليهاملؤمننيأمريوصفهوقدغنيمةبينهميتداولونه

مـال خيـضمون أبيـه بنومعهوقام.ومعتلفهنثيلهبنيحضنيهنافجاًالقومثالث
بـه وكبـت عملـه عليهوأجهز.فتلهانتكثأنإىلالربيعنبتةاإلبلخضمةاهللا

)٣(»بطنته

تـرتو قـردة منامـه يفالنيبرآهمبعدهمنالطريقهلممهدومنعثمانووالة

.٥٢ص-١٠ج-ريكثابن-والنهايةالبداية)١(
.٥٢ص-١٠ج-كثريابن-والنهايةالبداية)٢(
.٣٥ص-١ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)٣(
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رسـول إن«)١(هريـرة أيبعـن املستدركيفاحلاكمروىإذذلكفأحزنهمنربهعلى
العـاص أيببـن احلكـم بـين كـأن منـامي يفأُريـت إينقالوآلهعليهاهللاصلىاهللا

مستجمعاوآلهعليههللاصلىالنيبرؤىفماقالالقردةترتوكمامنربيعلىيرتون
وملالـشيخني شـرط علـى صـحيح حـديث هـذا «احلاكمقال.»تويفحىتضاحكا
)٢(.»خيرجاه

يفاحلـاكم روىوآلـه عليـه اهللاصـلى للـنيب النـاس ابغضمنعثمانووالة
اهللاصلىاهللارسولإىلاألحياءأبغضكان«قالاألسلميبرزةأيبعنمستدركه

علـى صحيححديثهذا«احلاكموقال)٣(.»وثقيفحنيفةبنووأميةبنووآلهعليه
)٤(.»خيرجاهوملالشيخنيشرط

!؟بكريبأبنوحممداألشترمالكمنخريمعاويةيكونفكيف

.٤٨١–٤٨٠ص-٤ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
.نفس املصدر السابق)٢(
.السابقنفس املصدر)٣(
.السابقنفس املصدر)٤(
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!وغريهالقتالمنفعلهاأمورعلىندمعلي

إذاوكانـت البـصرة إىلمـسريها علـى نـدمت عائشةوكذلك«تيميةابنقال
نـصر يفتفريطـه مـن ظنماعلىندمطلحةوكذلكمخارهاتبلحىتتبكيذكرته
طالـب أيببـن وعلـي اجلمـل يـوم مـسريه علىندموالزبري،ذلكغريوعلىعثمان

العجـزة عجـزت لقـد .. .يقـول وكـان وغـريه القتـال مـن فعلـها أمـور علىندم
وكـان .. .املنتـشر الـشتيت الـرأي وأمجع.. .وأستمربعدهاأكيسسوف.. .أعتذر
بـرا كانإنمالكابنوسعدعمربناهللاعبدقامهمقامدرهللا:صفنيليايليقول

مـا حـسن يـا حـسن يا:يقولوكانليسريخطرهإنإمثاكانوإن،لعظيمأجرهإن
رجعوملا،سنةبعشرينهذاقبلماتلوأبوكودهذاإىليبلغاألمرأنأبوكظن
لـرأيتم فقـدمتوه قـد فلـو معاويةإمارةتكرهوااليقولوكانكالمهتغريصفنيمن

ثالثــةأووجهـني مــنعلـي عــنهـذا روىوقــد،كواهلـها عــنتتطـاير الـرؤوس 
وتفـرقهم النـاس اخـتالف ورؤيتـه األمرآخريفاألحوالبكراهتهاآلثاروتواترت

.)١(»فعلمافعلمااستدبرماأمرهمناستقبللوأنهأوجبالذيالشروكثرة

:اجلواب

.٢٨٣ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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حقهـم مـن فالـشرعي اإلمـام علىاخلارجنيمنوغريهموعائشةطلحةأما
عليـه وعلـي بالـسوء األمـارة ونفوسـهم الـشيطان تبعوافهم،ويعتذروايندمواأن

يفكـذب فعلـه عمـا رجوعـه يفكلمـات مـن تيميـة ابـن نقلهومامعصومالسالم
!؟كذب

كـان وإنالـسالم لـيهم عالبيتأهليفمتهموهوبكاربنالزبريرواهاوقد
بـن علـي إن«بـسنده )١(تارخيـه يفعـساكر ابنروىإذآخرمعىنيعطيقدمؤداها

:يقولوهوإالاحلكمنيحتكيميرملطالبأيب

.»وأستمربعدهاأكيسسوفأعتذرالعجزةعجزتلقد

غـري الاحلكمـني بتحكـيم مكرهـا رضـوخه علـى متوجهاالكالميكونفقد
باألسـانيد روينـا وقـد كيـف واملارقنيوالقاسطنيالناكثنيمعربهحلمتوجهاوليس

ـا دلّـس اليتمبانيهمعلىهذا!القومهؤالءبقتالالنيبمنمأمورانهالصحيحة
.وأبداًدائماكيسمعصومالسالمعليهفهومبانيناعلىأماتيميةابن

يفالموجـود غـري الـسالم عليـه اإلمـام لـسان علـى تيميةابنقالهماانمث
!كيسهمنيكونأنبهوأوىلالتاريخمصادروالاحلديثمصادر

.٤٧٥–٤٧٤ص-٤٢ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)١(
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واإلحسانوالعدلالسريةحسنيفمعاويةفضائل

ويفكثريةواإلحسانوالعدلالسريةحسنيفمعاويةوفضائل«تيميةابنقال
بركعـة أوترإنهمعاويةاملؤمننيأمرييفلكهلعباسالبنقالرجالأنالصحيح

آخروجهمنبطةابنورواهبإسنادهمعجمهيفالبغويوروىفقيهإنهأصابقال
قيسعناملهاجرأيببناهللاعبدبنإمساعيلعنالعزيزعبدبنسعيدعنكالمها

بـصالة صـالة أشـبه أحـدا رأيـت ماقالالدرداءأيبعنالصناحبيعناحلارثبن
.معاويةيعينهذاإمامكممنسلمو-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسول

وحبـسن عبـاس ابـن بالفقـه والـشاهد ودينـه بفقهـه الـصحابة شـهادة فهذه
مـن لـيس ومعاويـة هـذا كـثرية هلـذا املوافقـة واآلثـار مهـا ومهـا الدرداءأبوالصالة

وكـان ذلـك قبـل أسـلم وقيـل الفـتح مـسلمة مـن إنهقيلقدبلاألولنيالسابقني
يفكـان فإنـه واليتـه عمـوم معسريتهوهذهالصحابةضالءفمنليسبأنهيعترف
بإمجـاع ومعلوماليمنإىلقربصومنباملغربإفريقيةبالدإىلخراسانمنواليته

غرييشبهفكيفوعمربكرأيبعنفضالوعليعثمانمنقريباليسأنهاملسلمني
أنواملقـصود ! ؟معاويـة سـرية مثـل امللـوك منأحدسريةتوجدوهلمالصحابة

هــذاومــعوأعظــمأكثــرالــصحابةبعــدهلــاالــيتوالــذنوباألمــةبــنيالــيتالفــنت
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مـا أفاضـلهم ومجهـور فجمهـورهم الصحابةوأماهلمموجودةالذنوبفمكفرات
.)١(»فتنةيفدخلوا

معلـوم الـدرداء وأبـو كـذب يفكـذب معاويـة فـضائل يفرويما:اجلواب
!معاويةمخرمنموقفه

مـن أوائـل أصـحاب البـدع يف      الذي أمر النيب بقتله وهو على املنـرب       ومعاوية  
وأول مـن عِهـد باخلالفـة يف    )٣(وأول مـن بـايع لولـده    )٢(اإلسالم فهـو أول امللـوك     

أول و)٦(أول من اختذ اخلصيان خلاصة خدمته و)٥(وأول من منيت به رعيته    )٤(ملكه
أس عمـرو بـن احلمـق    و أول رأس يف اإلسالم أُهـدي ر      )٧(من اختذ صاحب حرس   

وهـي بدعـة   أول مـن اسـتلحق بنـسبه يف اإلسـالم     و)٨(اخلزاعي اهـدي إىل معاويـة     
أول و)١٠(نزيـاد يف عهـده وقتـل احلـس    وأول ذل دخل على العرب ادعـاء    )٩(نكراء

وأول مـن أحـدث األذان يف   )١١(قضية ردت من قضاء رسول اهللا علنـا دعـوة زيـاد       

.٢٩٢ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٨٩ص-السيوطي-األوائلمعرفةاىلالوسائل)٢(
.السابقصدرنفس امل)٣(
.السابقنفس املصدر)٤(
.السابقنفس املصدر)٥(
.السابقنفس املصدر)٦(
.السابقنفس املصدر)٧(
.١٣٨ص-السيوطي–األوائلمعرفةاىلالوسائل)٨(
.١٢٤ص-السيوطي-االوائلمعرفةاىلالوسائل)٩(
.السابقنفس املصدر)١٠(
.السابقنفس املصدر)١١(
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أول و)٣(أول من سن اخلطبة قبـل الـصالة  و)٢(أول من خطب جالساً     و)١(العيدين  
)٥(أول من خطـب علـى منـرب يف مكـة    و)٤(من ركب عند رمي اجلمار ذاهباً وراجعا      

الـصالة  ،السالم على أمري املـؤمنني    :أول من أمر املؤذن أن يشعره ويناديه فيقول       و
)٦(!يرمحك الصالة

حـدثنا عثمـان بـن أيب    «)٧(وذا ينطبق عليه ما رواه ابن كـثري عـن ايب يعلـى         
عـن  ،عن عوف عن خالد بن أيب املهاجر،عن سفيان،ثنا معاوية بن هشام    ،شيبة

صـلى اهللا  كنا مع أيب ذر بالشام فقـال أبـو ذر مسعـت رسـول اهللا          :قال .أيب العالية 
.»أول من يغري سنيت رجل من بين أمية:يقولوسلم-وآله -عليه 

له بتغيري نظام اخلالفة وجعلها بالعهد لولده لكنه أو.)٨(صححه األلباين وغريه
للحديث بال دليل وإال فهل كانت للنيب عليه الـصالة والـسالم سـنة يف             وهذا فهم 

فكيف استخلف  اختيار اخلليفة فإن كانت عدم االستخالف كما يفهم من األلباين         
بكر عنـدما  فبان أن أول من غير سنة النيب صلى اهللا عليه وآله أبو         ! ؟أبو بكر عمر  
وإن كان هذا اإلشكال مستقرا وهو كـذلك فكيـف تـروون حـديث        . عهد باخلالفة 

! وسنتهم ختالف سنته!! »متسكوا بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي«

.٤٥ص-السيوطي-األوائلمعرفةاىلالوسائل)١(
.٦٤ص-السيوطي-األوائلمعرفةاىلالوسائل)٢(
.٦٧ص-السيوطي-األوائلمعرفةاىلالوسائل)٣(
.٩٥ص-السيوطي-األوائلمعرفةاىلالوسائل)٤(
.١٠٣-السيوطي-األوائلمعرفةاىلالوسائل) ٥(
.٥١ص-السيوطي-األوائلمعرفةاىلالوسائل)٦(
.٢٥٣ص -٨ج -ابن كثري -البداية والنهاية )٧(
.١٧٤٩حديث-٤ج-األلباين-الصحيحةاالحاديثسلسلة)٨(
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وقد ورد لعن أيب سفيان ومعاوية على لسان النيب عليه الصالة والسالم حبـديث      
فلمـا  «شـارك ـا معاويـة لقتـل الـنيب     قال اهليثمي يف حديث ليلة العقبة والـيت     ،صحيح

وكان حذيفـة القائـد وعمـار الـسائق     وسلم- وآله  - صلى اهللا عليه    رآهم رسول اهللا    
- وآلـه  - صلى اهللا عليه قال شدوا ما بينكما فلم يصنعوا شيئا فنظر إليهم رسول اهللا       

ما أعرف منهم إال صاحب اجلمل :قلت ؟فقال يا حذيفة هل تدري من القوم       وسلم
قلــت لـه حـديث يف الــصحيح بغـري هــذا    «قــال اهليثمـي »األمحـر فـإين أعلــم انـه فـالن    

!وقد مر علينا قصة لعن اجلمل والراكب عليه والقائد والسائق)١(»السياق

وأما كون معاوية فقيهاً فهذه الدعوى تثري الضحك واألسى على مـن يقوهلـا     
نا على ما يلزم القـوم فقـد        ولو سر ،وهو املنافق الذي كاد اإلسالم    ،ومن يصدقها 

روى!رووا انه كان صاحب بدعـة يـسهل عنـده تغـيري الـصالة عنـدما يريـد ذلـك              
معاويةعليناقدمملا«قالالزبريبناهللاعبدبنعبادعن)٢(الزوائدجممعيفاهليثمي
وكـان قالالندوةدارإىلانصرفمثركعتنيالظهربنافصلىقالمكةقدمناحاجا

أربعااآلخرةوالعشاءوالعصرالظهراصلىمكةقدمإذاالصالةأمتحنيعثمان
الـصالة أمتمبـىن وأقـام احلجمنفرغفإذاالصالةقصروعرفاتمىنإىلخرجفإذا
وعمـرو احلكمبنمروانإليهضركعتنيالظهرمعاويةبناصلىفلماخيرجحىت
وحيكمـا هلمـا فقـال بـه عبتـه مـا بأقبحعمكابنأحدعابمالهفقاالعثمانبن

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مـع صـليتهما قـد صنعتماغريكانوهل
عيبإياهخالفكوانأمتهاكانقدعمكابنفانفقاالوعمربكرأيبومعوسلم

أمحـد رواه«اهليثمـي قـال مث.!!»أربعـا بنافصالهاالعصرإىلمعاويةفخرجقالله

.١١٠ص -١ج -اهليثمي -جممع الزوائد )١(
.١٥٧–١٥٦ص-٢ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٢(

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


١٢٧............................................................واإلحسان والعدل السريةحسنيفمعاويةفضائل

!»موثقونأمحدورجالالكبرييفبعضهالطرباينوروي
وهـو رجـل حيكـي القــصص   ) القـصاص (وكـان مـن فـضائله اختـراع مهنـة     

وتزويـر التـاريخ ووضـع القـصص     هلـاء النـاس     التارخيية الـيت ال هـدف هلـا سـوى إ          
اخرج الـزبري بـن بكـار يف     «إذ  ومحلهم على متابعة القصة املتسلسلة الطويلة     املفتعلة  

فع وغريه من أهل العلم قالوا مل يقص يف زمان الـنيب صـلى اهللا            أخبار املدينة عن نا   
عليه وآله وال يف زمان أيب بكر وال زمان عمر وإمنا القصص حمدث أحدثـه معاويـة      

.)١(»حني كانت الفتنة
)٢(قـال مـسلم   ،  وقد ثبت يف الصحيح دعاء النيب صلى اهللا عليـه وآلـه عليـه             

قاال حدثنا أمية )واللفظ البن املثىن(ابن بشار حممد بن املثىن العرتي وحدثنا حدثنا«
بن خالد حدثنا شعبة عن أيب محزة القصاب عن ابن عباس قـال كنـت ألعـب مـع                

فتواريت خلف باب قال وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    الصبيان فجاء رسول اهللا     
فجاء فحطأين حطأة وقال اذهب وادع يل معاوية قال فجئت فقلت هو يأكـل قـال                 

ل يل اذهب فادع يل معاوية قـال فجئـت فقلـت هـو يأكـل فقـال ال أشـبع اهللا           مث قا 
فـسره بعـض احملـبني    :)٣(ونقل الطيالسي.فما شبع بعدها:وزاد احلاكم قال  »بطنه
الن اخلـرب عنـه أنـه    ،حىت ال يكون ممن جيـوع يـوم القيامـة   ،ال أشبع اهللا بطنه :قال

.١٢٨ص-ريةابوحممود-احملمديةالسنةعلىأضواء)١(
.٢٧ص-٨ج-حيح مسلم ص)٢(
ــنســليمان)٢٠٤(الطيالــسيداودأبــو)٣( ــوالــزبريآلمــويلالفارســياجلــارودبــنداودب داودأب

ثقةامحدوقالالناسأصدقداودأبو:مهديابنقال.احلفاظاالعالمأحدالبصريالطيالسي
قـال حفظـه مـن حـديث الـف بـأربعني حدثأنهوروى.العلمجبلوكيعوقال.خطؤهحيتمل
معجـم / )الطيالـسي داودأيب(مـسند سـنة وسـبعني إحـدى عـن ٢٠٤سنةماتعليبنعمرو

.٣١٠ص-١ج-سركيسالياس-العربيةاملطبوعات
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)١(" جوعا يوم القيامة أطول الناس شبعا يف الدنيا أطوهلم " :قال

واللفــظ ملــسند امحــد)٣(وروى أبــو يعلــى يف مــسنده)٢(روي يف مــسند امحــد
ومسعته انا من عبـد اهللا بـن        ،حدثنا عبد اهللا بن حممد    ،حدثين أيب ،حدثنا عبد اهللا  «

عـن سـليمان بـن    ،حممد بن فضيل عن يزيد بن أيب زياد ،حممد بن أيب شيبة حدثنا    
قال مسعـت أبـا بـرزة    ،أخربين رب هذه الدار أبو هالل      :قال،عمرو بن األحوص  

يف سـفر فـسمع رجلـني    وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    كنا مع رسول اهللا     :قال
:يتغنيان وأحدمها جييب اآلخر وهو يقول

 
 

  
  قـال فقـالوا   ،مـن مهـا  انظـروا  وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      فقال الـنيب    

اللـهم أركـسهما     وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    قال فقال النيب    ) فالن(و) فالن(
)...)٥(ودعهما إىل النار دعا)٤(ركساً

ومها معاوية وعمرو بن العاص 

-صـلى اهللا عليـه   أن الـنيب  ،وعن سـفينة «يف جممع الزوائد   )٦(قال اهليثمي و

.١٢٣ص -٣ج -الذهيب -سري أعالم النبالء )١(
.٤٢١ص-٤ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند)٢(
.٤٢٩ص-١٣ج-يعلىأيبمسند)٣(
أركـسهم واملنـافقون .آخـره إىلأولـه ردأو،آخرهعلىالشيءقلب:الركس: الفراهيديقال)٤(

العـني كتـاب (منـه جنابعدماأمريفوقعإذافيهالرجلوارتكس.بكفرهمنكسهمشبهوهواهللا
.)٣١٠ص-٥ج-الفراهيدياخلليل-

..»دعاالناراىلدعهمااللهم«ثاحلديومنهوالدفعالطرد:الدع: األثريابنقال)٥(
.١١٣ص-١ج-الزوائدجممع)٦(
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،وبـني يديـه قائـد وخلفـه سـائق       ،رجل على بعـري   فمر  ،كان جالساً  وسلم -وآله  
ــال بعــدها..»فقــال لعــن اهللا القائــد والــسائق والراكــب  ــة «وق رواه البــزار ورجال

..»ثقات

)١(والثالثة هم ابو سفيان ومعاوية وأخوه ذكـر ذلـك مـزاحم املنقـري وقـال                

:عـن علـي بـن األقمـر قـال          ،حدثين األعمـش   ،عن بليد بن سليمان    ،نصر«عن  
لو مررنا برجـل قـد شـهد رسـول اهللا     :على معاوية وقضينا حوائجنا مث قلنا    وفدنا  

يـا صـاحب   :فأتينا عبد اهللا بن عمر فقلنا.وعاينهوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    
إن :قـال .حدثنا مـا شـهدت ورأيـت      ،وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    رسول اهللا   

.)٢(حتـدث ألضـربن عنقـك   لئن بلغين أنك:فقال-يعين معاوية -هذا أرسل إيل    
.وددت أن أحد سيف يف جندك على عنقي:فجثوت على ركبيت بني يديه مث قلت

وأمي اهللا ما مينعين أن أحدثكم مـا مسعـت      .واهللا ما كنت ألقاتلك وال أقتلك      :فقال
صـلى اهللا  رأيـت رسـول اهللا   .قـال فيـه  وسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    رسول اهللا   

فجـاء الرسـول   -وكان يكتب بني يديه -أرسل إليه يدعوه وسلم-وآله  -عليه  
وخرج من فج   :قال ؟ال أشبع اهللا بطنه فهل ترونه يشبع       :فقال .هو يأكل  :فقال

أحـدمها قائـد واآلخـر    ،فنظر رسول اهللا إىل أيب سفيان وهو راكب ومعاوية وأخوه    
اللـهم  :لقـا وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      فلما نظر إليهم رسول اهللا       ،سائق

-صـلى اهللا عليـه   أنت مسعـت رسـول اهللا      :قلنا ."العن القائد والسائق والراكب     

.٢٢٠ص-املنقريمزاحمابن-صفنيوقعة)١(
يف) األمـر اويل(أحـد يفتكلـم فمـن العربيةبالدنايفاليوماىلمتبعااألسلوبهذازالما) ٢(

يتـسلموا فقـد حـسنا حظـه كـان وإن! ذلـك بعـد أهلهيراهالفقدبعينهرآهقديشينهشيء
!جثته
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..»كما عميتا عيناي،وإال فصمتا أذناي،نعم:قال؟وسلم-وآله 

أخـرج ابـن أيب     «واللفـظ لـه    )٣(الـشوكاين و )٢(وابـن كـثري    )١(روى ابن عساكر  
ري بالنيب صلى اهللا عليـه وآلـه   ملا أُس:خيثمة وابن عساكر عن الربيع بن أنس قال       

فـشق ذلـك علـى    ،وهو بعض بين أمية على املنرب خيطـب النـاس  ،وسلم رأى فالنا  
:فأنزل اهللا،رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

١١١-األنبياءسورة}وإِن َأدرِي لَعلَّه فِتْنةٌ َلكُم ومتَاع إَِلى حٍِني{
واللفــظ ملــسند امحــد)٥(ايب شــيبة يف مــصنفه وابــن )٤(وروي يف مــسند أمحــد

أمسعتـه  يحدثنا عبد اهللا حدثين أيب قال حدثنا إمساعيل حـدثنا أيـوب قـال ال أدر               «
     بئته عنه قال أتيت على بن عباس بعرفة وهـو يأكـل رمانـاً     من سعيد بن جبري أم ن،
م الفضل بعرفَة وبعثت إليه أ  وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    فقال أفطر رسول اهللا     

وقال لعن اهللا فالناً عمدوا إىل أعظم أيام احلج فمحوا زينته وإمنا زينة  ،بلنب فشربه 
.»احلج التلبية
هو معاوية يدل عليه مارواه ابن )ومل أجده عند الطربي (هنا  ) فالن(و: قلت

أخربنا أمحد بن عثمان بن حكـيم األودي قـال   «واللفظ لألخري )٧(النسائيو )٦(عقيل
٣٤٢ص-٥٧ج-دمشقمدينةتاريخ)١(
٥٣ص-١٠ج-كثريابن-والنهايةالبداية)٢(
٤٣٤-٤٣٣ص-٣ج-الشوكاين-القديرفتح)٣(
شـــعيب العالمـــة قـــال/٢١٧ص-١ج-حنبـــل بـــنامحـــد اإلمـــام-امحـــد مـــسند)٤(

الشيخنيرجالثقاترجالهصحيح:األرنؤوط
٢٧٣ص-٤ج-شيبةأيبابن-املصنف)٥(
٢٧ص-عقيلابن-الكافيةالنصائح)٦(
٢٥٣ص-٥ج-النسائي-النسائيسنن)٧(
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د بن خملد قال حدثنا علي بن صاحل عن ميسرة بن حبيب عن املنهال بن حدثنا خال
مـايل ال أمسـع      :فقـال ،عمرو عن سعيد بن جبري قال كنت مع ابن عباس بعرفات          

فخـرج ابـن عبـاس مـن فـسطاطه فقـال       ،خيافون من معاويـة :قلت،الناس يلبون 
صـرح ابـن    وقـد   ..»لبيك اللهم لبيك لبيك فإم قد تركوا السنة من بغـض علـي            

..)١(»كان معاوية ينهى عن ذلك«حزم باملراد بدون رواية فقال 

ــن عــساكر يف تارخيــه  ــيِره)٢(روى اب ــذهيب يف ِس ــشاشي يف  )٣(وال وكــذلك ال
عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيـه أن  «واللفظ البن عساكر بسنده     )٤(مسنده

،خلمـر فقـال مـا هـذه    حتمـل ا ، وهو بالشام )٥(عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة     
فأخذ شفرة من السوق فقام إليها فلم يـذر     ،)لفالن(ال بل مخر تباع     : أزيت؟ قيل 
إىل أيب هريـرة  ) فالن(إال بقرها وأبو هريرة إذ ذاك بالشام فأرسل   )كذا(فيها رواية   

أمـا بالغـدوات فيغـدوا إىل الـسوق     ،فقال أال متسك عنا أخاك عبادة بـن الـصامت         
ذمة متاجرهم وأما بالعشي فيقعـد باملـسجد لـيس لـه عمـل إال         فيفسد على أهل ال   

فأقبل أبو هريـرة ميـشي حـىت دخـل علـى      ،شتم أعراضنا وعيبنا فأمسك عنا أخاك  
:عبادة فقال يا عبادة ما لك وملعاوية ذره وما محل فإن اهللا يقول

}تُمبا كَسم لَكُمو تبا كَسا ملَه لَتخ ةٌ قَدأُم ١٣٤البقرةورةس}تِلْك.
١٢٧ص-٧ج-حزمابن-احمللى)١(
١٩٨-١٩٧ص-٢٦ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٢(
١٠ص-٢ج-الذهيب-النبالءأعالمسري)٣(
٤٥١ص-٣ج-الشاشيكليببنهليثما-الكبرياملسند)٤(
:والقطـار القطارة" مجالقطارةبهمرتأنه" عمارةحديثومنهوقطرااإلبلأقطرت:يقال)٥(

-٤ج-األثـري ابن-احلديثغريبيفالنهاية(واحدخلفواحدا،نسقعلىاإلبلتشدأن
.)٨٠ص
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- وآله - صلى اهللا عليه (يا أبا هريرة مل تكن معنا إذ بايعنا رسول اهللا :قال
وعلى النفقـة يف العـسر      ،بايعناه على السمع والطاعة يف النشاط والكسل      ،)وسلم
وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأن نقول يف اهللا ال تأخذنا يف اهللا   ،واليسر

ى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما مننع منه أنفسنا وأزواجنا            لومة الئم وعل  
صـلى اهللا  (ومن وفّى وفّى اهللا له اجلنة مما بـايع عليـه رسـول اهللا       ،وأهلنا ولنا اجلنة  

فلـم يكلمـه أبـو هريـرة        ،ومن نكث فإمنا ينكث على نفسه      )وسلم -وآله   -عليه  
عبـادة بـن الـصامت قـد أفـسد علـي            إن  :إىل عثمان باملدينة  ) فالن(فكتب  ،بشيء

فكتـب عثمـان   ،فإما أن يكف عبادة وإما أن أخلّي بينه وبـني الـشام           ،الشام وأهله 
فدخل ،حىت قدم املدينة) فالن(فبعث به ،أن أرحله إىل داره من املدينة) فالن(إىل 

وليس فيها إال رجل مـن الـسابقني بعينـه ومـن التـابعني الـذين           ،على عثمان الدار  
عثمـان بـه إال وهـو قاعـد يف جانـب الـدار       ) كذا(دركوا القوم متوافرين فلم يفج  أ

فالتفت إليه فقال ما لنا ولـك يـا عبـادة فقـام عبـادة قائمـا وانتـصب هلـم يف الـدار                 
ــال ــي مسعــت رســول اهللا  :فق ــه (إن ــه-صــلى اهللا علي ــا القاســم )وســلم-وآل أب
ن وينكـرون علـيكم مـا    سيلي أمـوركم بعـدي رجـال يعرفـونكم مـا تنكـرو         :يقول

فال تعتلوا بربكم فوالذي نفس عبادة بيده إن فالنا         ،فال طاعة ملن عصى   ،تعرفون
.»ملن أولئك فما راجعه عثمان حبرف

الوارد يف الروايتني والذَين مل يشأ ابـن عـساكر وال الـذهيب ان      ) فالن(: قلت
:منها،يفصحا عن امسه هو معاوية بن أيب سفيان والقرائن كثرية

،حكَم معاوية الشام من العام التاسع عشر للهجرة اىل العام الستني للهجرة     
وبـذلك  ،ومات عبادة بن الصامت يف العام الرابع والثالثني يف الرملة من فلـسطني     

.فإما قد جتاورا خلمسة عشر عاما يف نفس املنطقة كحاكم وحمكوم

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


١٣٣............................................................واإلحسان والعدل السريةحسنيفمعاويةفضائل

وهذه اجلملة تكشف  »يا عبادة ما لك وملعاوية ذره وما محل       «قول أيب هريرة    
.عن املقصود باملتضرر من إراقة اخلمر

وهـي تكـشف عـن احلـاكم الـذي حـصلت        »فكتب فـالن إىل عثمـان     «قوله
وأنت جتد سلسلة املراجعات نفسها يقـوم ـا   ،وهو املتضرر منها،الواقعة يف زمانه  

قومـوا  معاوية مع أيب ذر وغريه من املصلحني الذين تكلموا يف تـصرفات معاويـة لي             
حىت وصـل األمـر إىل أن يتـاجر احلـاكم           ،)١(االعوجاج الذي تسري فيه والية الشام     

طيلـة  ولكون احلاكم يف الـشام هـو معاويـة        ! باخلمر والعياذ باهللا  !)اإلسالمي طبعا (
فترة حياة عثمان بن عفان بعد أن واله عمر بن اخلطـاب بعـد مـوت يزيـد بـن أيب                 

وحيـدا الربذةصحراءاىلالغفاريذرإيباجلليلايبالصحبنفيمعاويةلعيينوإكراماًعثمانقام)١(
علـى التعتـيم بعـد فيمـا األمويـون املؤرخـون حـاول وقـد والسالمالصالةعليهالنيبأخربكما

اهلجـرة بعـد التعـرب حبرمـة علمـه مـع الـصحراء يفوحيـداً ذرأبوماتأجلهمنالذيالسبب
بـن زيـد بـن احلـصني عـن صـحيحه يفريالبخاروىفقدتفضحهمالصحيحةالرواياتولكن
قـال هـذا مرتلـك أنزلـك مـا لـه فقلـت عنهاهللارضيذربأيبأنافإذابالربذةمررت«قالوهب

بِيلِ فِـي ينفِقُونَهـا والوالْفِـضَّةَ الذَّهبيكْنِزونوالَِّذين{يفومعاويةأنافاختلفتبالشامكنت اللَّـهِ سـ

مهرشذَ فَب فينـا نزلـت فقلـت الكتـاب أهليفنزلتمعاويةقال)٣٤اآليةمن: التوبة(}أَلِـيمٍ ابٍبِعـ

أنعثمـان إيلفكتـب يـشكوين عنـه اهللارضيعثمانإىلوكتبذلكيفوبينهبيينفكانوفيهم
فقـال لعثمـان ذلـك فذكرتذلكقبليروينملكأمحىتالناسعليفكثرفقدمتهااملدينةاقدم

لـسمعت حبـشيا علـي أمـروا ولـو املرتلهذاأنزلينالذيفذاكقريبافكنتتنحيتشئتإنيل
مـن الذييفحيققأنوبدلفعثمان١١١ص-٢ج-البخاري-البخاريصحيح»وأطعت

الـصحايب اىلعمـد عمالـه حياسـب نزيهإنسانكليفعلمثلما،االكتنازآيةمعاويةحرفأجله
بـاخلروج فـأمره منـه أصـدق هلجـة ذيعلـى اخلـضراء أظلّـت والرباءالغـ أقلّتماالذياجلليل

!املسلمنيمالاألثرياءليكترتوالتنحي
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وهذا هو معاوية الذي يقول . الثامن عشر للهجرةسفيان يف طاعون الشام يف العام 
!عنه ابن تيمية أنه أفضل من مالك االشتر

ال يكــون إال كنايــة عــن ) فــالن(وقــول بعــض أصــحاب اجلوامــع احلديثيــة 
وهـذا واضـح   ،صحايب ال يريدون له أن تخدش مرتلته جراء اخلرب الذي يـسيء لـه           

يرضى من مث مبا يقـوم بـه أجـالء    من الرواية فهي تتكلم عن رجل يتاجر خبمر وال 
وملا كان احلق عند أهل احلديث يتبـع    ،الصحابة من أمره باملعروف ويه عن املنكر      

الرجـال وال يتبــع الرجـال احلــق فمـن الواجــب غـض النظــر عـن األمســاء الكــبرية      
!عنها) بفالن(والتكنية 

مت أن ذكر عبـادة بـن الـصا   :عن أيب املخارق قاليف سننه   )١(روى الدارمي 
مـا  :)فـالن (ى عـن درمهـني بـدرهم فقـال     وسلم-وآله -صلى اهللا عليه   النيب  

-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   أقـول قـال الـنيب      :فقال عبادة ،يداً بيد ،أرى ذا بأساً  
..»وتقول ال أرى به بأساً واهللا ال يظلُّين إياك سقف أبداوسلم

ريـق نـصر بـن عاصـم     روى البغـوي مـن ط    «)٢(روى ابن حجـر يف اإلصـابة      
ويـل هلـذه   :وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه    قال رسول اهللا    :الليثي عن أبيه قال   

قلت قد أخرجه الطرباين من الوجه الذي أخرجـه      .....األمة من فالن ذي األستاه    
دخلـت املـسجد مـسجد    :منه البغوي فزاد يف أوله ما يدل على صحبته وهو قوله         

يقولون نعوذ باهللا مـن  وسلم-وآله -اهللا عليه صلىاملدينة وأصحاب رسول اهللا   
كـان خيطـب آنفـا فقـام رجـل      :ِمـم ذاك قـالوا  :قلـت ،غضب اهللا وغضب رسوله  

لعن اهللا :وسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    فقال رسول اهللا    ،فأخذ بيد ابنه مث خرجا    

.١١٨ص-١ج-الدارميرامبناهللاعبد-الدارميسنن)١(
.٥٧٤ص-٣ج-حجرابن-اإلصابة)٢(
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.»القائد واملقود به ويل هلذه األمة من فالن ذي اإلستاه
وقد كان مميزا ذه الصفة عنـد    ،هو معاوية بن أيب سفيان    ذو اإلستاه   : قلت

وروى شـيخنا أبـو   «)٢(قال ابـن أيب احلديـد     )١(»مسِتهاً«إنه كان  :الصحابة حىت قالوا  
،عـن أبيـه  ،عن نصر بـن عاصـم الليثـي   ،عبد اهللا البصري املتكلم رمحه اهللا تعاىل      

نعوذ باهللا من :يقولونوالناس ،أتيت مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله:قال
فأخذ بيد ،معاوية قام الساعة:قالوا؟ما هذا:فقلت!غضب اهللا وغضب رسوله   

لعـن اهللا  (:فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه    ،فخرجا من املسجد   ،أيب سفيان 
.»يعىن الكبري العجز:قالوا،)رب يوم ألميت من معاوية ذي اإلستاه،التابع واملتبوع

عـن ابـن حرملـة       ،حدثنا عطاف بن خالـد    «:عن قتيبة قال   )٣(روى الذهيب   
قاتل :إال أين مسعته يقول،ما مسعت سعيد ابن املسيب سب أحدا من األئمة:قال

فإنه ،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    كان أول من غري قضاء رسول اهللا         ،اهللا فالناً 
).»الولد للفراش(:قال

قاتل اهللا «ي عرب عنه يف الرواية بقولهإن صاحب قضية االستلحاق والذ: قلت
ونقلتـها  ،والقصة ال خـالف عليهـا عنـد اجلميـع         ،هو معاوية بن أيب سفيان     »فالن

)٥(واللفـظ ملـسلم  )٤(كتب احلديث منها ما رواه مسلم يف صحيحه وامحد يف مسنده      

٤٩٦ص-١٣ج-منظورابن-العربلسان)١(
٧٩ص-٤ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
٢٤٢-٢٣٣ص-٤ج-الذهيب-النبالءأعالمسري)٣(
شــرطعلــىصــحيحإســناده:األرنــؤوطشــعيبالعلّامــةقــال/١٦٩ص-١ج-امحــدمــسند)٤(

.الشيخني
.٥٧ص-١ج-النيسابوريمسلم-مسلمصحيح)٥(
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ملـا  :عمرو الناقد حدثنا هشيم بن بشري أخربنـا خالـد عـن أيب عثمـان قـال         حدثين«
ما هذا الذي صنعتم أين مسعـت سـعد بـن أيب    :عى زياد لقيت أبا بكرة فقلت له اد

وهو يقول وسلم- وآله -صلى اهللا عليه مسع أذناي من رسول اهللا :وقاص يقول
فقـال أبـو   ،من ادعى أبا يف اإلسالم غري أبيه يعلم أنه غـري أبيـه فاجلنـة عليـه حـرام       

.»وسلم-وآله -عليه صلى اهللاأنا مسعته من رسول اهللا :بكرة

هـذه أول قـضية غـري فيهـا احلكـم      «)١(قال الـسيوطي يف شـرح هـذا احلـديث        
ومنـها  ، والقضية لشهرا قلما جتد كتاباً تارخيياً مل يتطـرق هلـا      »الشرعي يف اإلسالم  

يونس بن عبيد بن أسد بن «يف ترمجة يونس بن عبيد  )٢(قال ابن حجر  ،كتب الِسير 
صـلى اهللا  ة بنت عبيد موالة مسيـة أم زيـاد روى عـن الـنيب       عالج الثقفي أخو صفي   

أنه قضى أن الولد للفراش ملـا حـضر اسـتلحاق زيـاد فـأنكر      وسلم -وآله   -عليه  
لتنتهني أو ألطري بك طرية بطيئا وقوعها فقال له يـونس هـل    :ذلك وقال له معاوية   

.»اال إىل اهللا مث أقع قال نعم واستغفر اهللا

قال أبـو خمنـف عـن الـصقعب بـن      «ة أثراً كبريا عند املسلمنيوكان هلذه احلادث 
قال أربع خصال كن يف معاوية لو مل يكن فيه منهن إال  )البصري(زهري عن احلسن    

انتـزاؤه علـى هـذه األمـة بالـسفهاء حـىت ابتزهـا أمرهـا بغـري          ،واحدة لكانت موبقة 
ه بعـده سـكّرياً     واسـتخالفه ابنـ   ،  مشورة منهم وفيهم بقايا الـصحابة وذوو الفـضيلة        

صـلى  وقد قال رسـول اهللا      )٣(وادعاؤه زيادا ،  يلبس احلرير ويضرب بالطنابري   ،  مخّرياً

.٨٤–٨٣ص-١ج-السيوطيالدينجالل-مسلمعلىالديباج)١(
.٥٤٤ص-٦ج-حجرابن-اإلصابة)٢(
، ثقيـف مـن لرجـل مملوكـا عبيـد وكـان ،  عبيـد بـن بزيـاد يعـرف إمناأبيهبنزيادوكان) أبيهبنزياد()٣(

لقنـا غالمـا ونـشأ ، حرافصار، زيادالهفولدت، فأعتقها،  كلدةبنللحارثأمهوكانت،  مسيةفتزوج
!
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وقتله حجراً ويال لـه مـن   ، الولد للفراش وللعاهر احلجر وسلم -وآله   -اهللا عليه   
.)١(»حجر وأصحاب حجر مرتني

ثـري يف   روى ابـن األ   ،  معروفـة عنـد املـؤرخني     وقصة املتاجرة باخلمر يف الشام    
غزا عبد الرمحن بن سهل األنصاري يف زمن عثمان ومعاويـة أمـري علـى        «)٢(تارخيه

الشام فمرت به روايا حتمـل اخلمـر فقـام إليهـا عبـد الـرمحن فـشقها برحمـه فمانعـه             
الغلمان فبلغ اخلرب معاوية فقال دعوه فإنه شيخ قد ذهب عقله فقال واهللا ما ذهـب        

انـا أن تـدخل بطوننـا    وسـلم -وآلـه    -عليـه   صـلى اهللا    عقلي ولكن رسول اهللا     
.»وأسقيتنا

قـال  ،  كافيـا لكـان الـصالة دبـر الـسالم عليـه عليلعنسنهإالّيكنملولو
قال الواقدي حدثين ابن أيب الزنـاد  «اإلمام املفسر املعروف)٣(حممد بن جريرالطربي 

"
، اخلطـاب بـن عمـر قبـل مـن وليهـا حـني البصرةإىلمعهشعبةبناملغريةفأخرجه،  أديباعاقال،  ذهنا

كتـب صـفني إىلتوجـه فلمـا ،  فـارس أرضزيـادا وىلطالبأيببنعليويلفلما. املغريةفاستكتبه
إيلكتـب النفـاق ورأساألكبـاد آكلـة ابـن إن: (فقـال ،  النـاس يفزيادفقام،  يتوعدهزيادإىلمعاوية

مـن مـدجج ألـف تسعنييفوسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    اهللارسولعمابنوبينهوبيين،  يتوعدين
مدينـة بقلعـة زيـاد حتـصن ...،علـي قُتـل فلمـا ). بالـسيف ضـرابا ليجـدين رامينلئنواهللاأما،  شيعته

بتلـك متحـصنه إىلردهوإال،  يعطيـه مـا رضـي فـإن ،  يأتيـه أنعلىأمانالهمعاويةوكتب،  إصطخر
، سـفيان أيبابـن أنـه للنـاس وزعـم ،  معاويةادعاهأنإىلاألموربهوترقت،  معاويةإىلرفسا. القلعة
مـا بعـد مسيـة علىوقعسفيانأباأن- بالطائفمخارااجلاهليةيفوكان- السلويلمرميأبولهوشهد

.٢١٩ص- الدينوري- الطوالاألخبار/ أعتقهااحلارثكان
.٢٠٨ص -٤ج -الطربي -تاريخ الطربي )١(
.٢٩٩ص -٣ج -ابن األثري -أسد الغابة )٢(
.٣٨٥–٣٨٤ص -٥ج -الطربي -تاريخ الطربي )٣(
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ة أن اكتب يل سـنن  عن أبيه قال كتب إيلّ هشام بن عبد امللك قبل أن يدخل املدين            
وقد ،قال أبو الزناد فإين يومئذ يف املوكب خلفه،وتلقاه أبو الزناد، احلج فكتبتها له

لقيه سعيد بن عبد اهللا بن الوليد بن عثمان بن عفان وهشام يـسري فـرتل لـه فـسلم             
فتقدمت فسرت إىل جنبـه اآلخـر   !أبو الزناد:فصاح هشام، عليه مث سار إىل جنبه   

يا أمري املؤمنني إن اهللا مل يزل ينعم على أهل بيت أمري املؤمنني        :يقولفأمسع سعيدا   
فـأمري  ، وينصر خليفته املظلوم ومل يزالوا يلعنون يف هذه املواطن الـصاحلة أبـا تـراب       

فشق على هـشام وثقـل       :قال،املؤمنني ينبغي له أن يلعنه يف هذه املواطن الصاحلة        
..»قدمنا حجاجاً،أحد وال للعنهعليه كالمه مث قال ما قدمنا لشتم 

وكان معاوية يعترف بأنه يعرف سنة النيب عليه الصالة والسالم وخيالفها قال 
حدثنا داود بن رشيد حدثنا أبو متيلة قال مسعت حممد بن إسحاق قال      «)١(أبو يعلى 

ادعى نصر بن احلجاج بن عالط السلمي عبد اهللا بن رباح موىل خالـد بـن الوليـد           
د الرمحن بن خالد بن الوليد فقال موالي ولد علـى فـراش مـوالي وقـال           فقام عب 

نصر أخي أوصاين مبرتله قال فطالت خصومتهم فـدخلوا معـه علـى معاويـة وفهـر               
وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه فقال معاوية مسعت رسول اهللا  ،حتت رأسه فادعيا  

هـذا يـا معاويـة يف       فـأين قـضاؤك      :يقول الولد للفراش وللعاهر احلجر فقال نصر      
خـري مـن   وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   قضاء رسـول اهللا   :فقال معاوية  ؟زياد

..»فكان عبد اهللا بن رباح ال جييب نصراً إىل ما يدعي،قضاء معاوية
روى ابـن أيب شـيبة       !اإلسـالم بـالد يفباألوثـان التجـارة جييـز معاويةوكان

مر عليه وهو بالسلـسلة بتماثيـل مـن    «)٢(الكويف يف مصنفه بسنده عن مسروق قال    

.٣٨٣ص -١٣ج -أبو يعلى املوصلي -مسند أيب يعلى )١(
.٢٦٧ص -٥ج -ابن أيب شيبة الكويف -املصنف )٢(
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ولكـين أخـاف أن يعـذبين    ،لو أعلم أنه يقتلين ألغرقتها    :فقال مسروق  ،صفر تباع 
رجل قد زين له سوء عمله أو رجل قد أيـس  :ما أدري أي الرجلني !واهللافيفتنين

.»من آخرته يتمتع من الدنيا

وهـي سـرية   (جدع يعلـم أن معاويـة يعـذب مـن يعـصيه       فهذا مسروق بن األ   
!)طغاة زماننا

إذا«وقد مر علينا قول الدكتور حـسن بـن فرحـان املـالكي يف حـديث الـنيب              
حـديثاً العلـم طلبـة أكثريظنهقداحلديثهذا«.»فاقتلوهمنربيعلىمعاويةرأيتم

الـضعيفة األحاديـث كـل مـن أقوىأنهسيتبنيأنهمعإسنادلهيعرفالموضوعاً
حـسن حـديث أنهعنهيقالماأقلحديثوهوالرجل،فضليفيصححوااليت
.»..اآلتيةطرقهمبجموعصحيحهوبلاحلديث،أهلقواعدوخالفناتناقضناوإال

وقد خلّص معاوية دينه بأنه سأل يوماً عبد اهللا بن عباس كما قال ابـن تيميـة     
عنهمااهللارضيعباسبناهللاعبدسألانه:سفيانأيببنمعاويةعنرويناوقد«

)١(»؟عثمانملّةأو،عليملّةعلىأنت:فقال

هي ملّـة الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه      عليه السالم ومن املعروف أن ملّة علي     
لكونه كان نفس النيب لوال النبوة وكان معاوية يعين ما يقول بدقة عندما نطق هـذا            

!.الكالم

وعلـي نقـضه لعلـي حيـلُّ فكيـف «عثمـان دمأوليـاء مطالبةيفتيميةابنقال
أنفلإلمـام املاللبيتحقهكانوإذاالقوداملقتولويلطلبوالاملقتولويلليس
إالعـصبة لـه يكـن ملاهلرمـزان أنوهـو عثمـان عفـو يفيـذكر مماوهذاعنهيعفو

.٥٧٥ص-١جتيميةابن-والنبوات/ تيميةابن-الكربىالوصية)١(
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قاتلـه يقتـل الأنولـه قاتلـه يقتـل أنلإلمامكانلهويلالمنقُتلوإذاالسلطان
تـرك وإذااألمـوال مـصارف يففيـصرفها للمـسلمني حقوالديةةالدييأخذولكن

فلـم حـال وبكـل املـسلمني علىيستحقونهمابعضهذاكانمسلمديةعمرآلل
بنينزاعاهذايفأعلموماأصالقتلهيباحدمهحبقنوحكمهعثمانعفوبعديكن

عـن عثمـان بعـد كـان إذ......ذلكمثلعليإىلينسبأنجيوزفكيفاملسلمني
قـدح مـن وكـان ،كثريبكثريذلكعنعليبعدمنأعظماملسلمنيدماءاستحالل

مـن طـرق قـد كـان احلدودبتعطيلاملسلمنيدماءإراقةيستحلكانبأنهعثمانيف
يقولأنوقاتلهوعاداهعلياأبغضملنوسوغهذامنأعظمهوماعلييفالقدح

كانـت إناحلـدود تلـك وتعطيـل عثمـان لـة قتعلـى الواجبـة احلدودعطلعلياإن
.)١(»اهلرمزانبقتلوجبحدتعطيلمنفساداأعظمواجبة

:اجلواب

عثمـان عنـه عفىالذيعمربناهللاعبيدمنالسالمعليهاإلمامموقفإن
عبيدصارأجلهمنالذيالسببوهو.باطلةيراهاوهوأحكامهمجوازعدميبني
بتعطيليرضىالاإلمامأنيعلملكونهعلياوفارقويةمعامعسكريفعمربناهللا

.ذنببالاهلرمزانلقتلهمنهوسيقتصاحلدود

اهللافرسـول املسلمنيعلىيستحقونهالذيبعضعمرابنعنالعفوأنأما
لقطعـت سـرقت حممـد بنـت فاطمـة أنلـو اهللاوأمي«يقـول الذيوهوبذلكأوىل
العـدل عليـه ضـاق ومـن ،سـعة العـدل يففـإن «يقولاملؤمننيأمريوكان)٢(»يدها

.٣١١ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٥٠ص-٤ج-الشربيين-احملتاجمغين)٢(
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خاصتهمالضاللةوفقهاءاميةبنويفهمالأنالطبيعيومن)١(»أضيقعليهفاجلور
.احلقيقةيفهوحكماعرفواقدكانوافهمالعلوياحملمديالعدلهذا

}اٍتأَورٍ فِيكَظُلُم حـيٍّ ب لُجـ اهغْـشي جـوم ن ن مـوج َفوِقـِه مـِ سـحاب َفوِقـِه مـِ
اتاظُلُمضُهعَقبٍضَفوع٤٠اآليةمن: النور(}ب(.

.والسنةلقرآنلسلّممنإالّالعدلهلذايهتديوما

اخلـارجني أنيـرى هـو بـل فحاشاهالسالمعليهعليمناحلدودتعطيلأما
هلـم فقـال اهللاعبـاد مـن الصاحلنيوقتلهماألرضيفإلفسادهمبالقتالأوىلعليه

.اهللاكتابعلىأمحلكمإيلحتاكموا

لغـرض لإلمـام النـاس طاعـة وجـوب حولكالمهيف)٢(احلديدأيبابنقال
حتــتويـدخلوا اإلمــاميبـايعوا أنجيـب الــدمأوليـاء ألن«عثمــانحـول احملاكمـة 

عـن حادوإن،إمامتهاستدميتباحلقحكمفان،إليهخصومهميرفعوامث،طاعته
،الـسالم عليـه عليايبايعواملبنوههمالذينعثمانوأولياء،خالفتهقضتاناحلق
،أطــاعواليبــايعملعثمــانعــمابــنمعاويــةوكــذلك،طاعتــهحتــتدخلــواوال

ظلـم لـه وطاعتـهم إيـاه بيعتهمقبلعثمانقاتليمنهلميقتصبأنلهفمطالبتهم
مـا علـى موقـوف عثمـان قتلـة مـن القـصاص أنهب:قلتفان.وعدوانمنهم
املنكـر عـن ينهىأنالقصاصطريقمنالعليهجيبكانأما،السالمعليهذكره
علـى فكيـف ،سـوقة هـو مـن علـى واجباملنكرعنالنهىأنإىلتذهبونوأنتم
قبـل جيـب إمنـا املنكـر عـن النـهى ألن،هاهنـا واردغريهذاقلت.األعظماإلمام

.٤٦ص-١ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)١(
.٣٨–٣٧ص-١٤ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
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عليـه علـي ىوقدعنهيكونىفأي،ملنكراوقعفإذا،يقعلكيال،املنكروقوع
ولـسانه بيـده ونابـذهم ،مراراقتلهقبلعثمانقتلعنوغريهممصرأهلالسالم

،القصاصإالالقتلبعدجيبوال،قتلحىتاألمروتفاقمشيئايغنفلموبأوالده
ألن،القـاتلني مـن يقـتص أنعليـه جيـب ملاإلمامطاعةمنالدمأولياءامتنعفإذا

قلنـا وقـد ،طاعتهعنوخروجهماإلمامعلىببغيهمسقطوقد،حقهمالقصاص
قتـل باشـروا والذين،القتلباشرمنعلىجيبإمناالقصاصإن:تقدمفيماحنن

بـدم يطالبـهم معاويـة كـان والـذين ،عثمـان داريفعثمـان قتـل يـوم قُتلواعثمان
وأجلبـوا ،الـدار يفعثمـان وحـصروا الـسواد كثـروا وإمنا،القتليباشرواملعثمان

نـزل منومنهم،إليهيرتلوملدارهعليهتسورمنومنهم،وتوعدوهوشتموهعليه
يفالقــصاصعلــيهمجيــبالهــؤالءوكــل،فيــهيــشركوملقتلــهحمــضرفحــضر
.الصوابهووهذا.»الشرع
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١٤٣

عثمانبدععلىوموافقتهعلي

فـصار بدعـة وهواجلمعةيومالثايناألذانزادإنه(قولهوأما«تيميةابنقال
.)اآلنإىلسنة

عثمـان حيـاة يفذلـك علـى يوافـق ممنكانعنهاهللارضيعلياأنفاجلواب
واليةمنأنكرهمباأمركمااألذانهذابإزالةيأمرملخليفةصارملاوهلذامقتلهوبعد
البدعـة هـذه إبطـال نأومعلوموغريهمعاويةبعزلأمربلعثمانعمالمنطائفة
هـذه إزالـة علـى فكـان عنهاعجزاليتومقاتلتهمأولئكعزلمنعليهأهونكان

ذلـك أزالولـو أولئـك إزالـة علىمنهأقدرأعمالهمنوحنوهاالكوفةمنالبدعة
دليـل فهـذا قيـل إزالتهاعلىيوافقونهالالناسكانقيلفإنونقلوهالناسلعلمه
عليمعقاتلواالذينحىتواستحساااستحبااعلىعثمانوافقواالناسأنعلى

أكابرهمالذينفهؤالءوإالاألولنيالسابقنيمنوغريمهاحنيفبنوسهلكعمار
هـذا ينكـر كـان منالصحابةيفأنقدروإنغريهمخيالفهمملأنكروالوالصحابة

عثمانبهيعابممااهذيكنوملاالجتهادمسائلمنذلككانينكرهالمنومنهم
أهلقتالفكذلكذلكقبليفعليكنملأنهبذلكأرادإنبدعةهيالقائلوقول
القبلـة أهلقتالوأينعليقبلالقبلةأهلقاتلإماماأنيعرفملفإنهبدعةالقبلة
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أنلكـم أيـن فمنهلمقيلشرعيدليلبغريفعلماالبدعةبلقيلفإناألذانمن
.)١(»شرعيبدليلالقبلةأهلقاتلعلياًوإنشرعيدليلبغرياهذفعلعثمان

الـيت البـدع عـن بالنـهي ةاحلجـ أقـام الـسالم عليـه املؤمننيأمريإن:اجلواب
يكـون الالتـاريخ يفذلـك ذكـر وعـدم التـراويح صـالة ومنهاقبلهاخللفاءأبدعها
ذلك؟قرأانهنقلتمفهلوإالحجة

فـوزان بـن صـاحل الشيخقال،أحديقولهالمافهذاةبدعليستكواوأما
...اعتقاديـه ةقوليبدعةاألولالنوع:نوعانالدينيفالبدعة«البدعةيف)٢(الفوزان

:أنواعوهييشرعهاملبعبادةهللاكالتعبدالعباداتبدعةالثاينالنوع
يفأصـل هلـا لـيس عبـادة حيـدث بـان العبـادة أصـل يفيكـون ما:األولالنوع

مـشروعة غـري أعياداأو.مشروعغريصياماأومشروعةغريصالةحيدثكان، الشرع
.وغريهااملولدكأعياد

ركعـة زادلـو كمـا .املـشروعة العبـادة علـى الزيـادة يفيكـون مـا :الثـاين النوع
.مثالالعصرأوالظهرصالةيفخامسة

.مشروعةغريصفةعلىيهايؤدبانالعبادةأداةصفةيفيكونما:الثالثالنوع
يفالـنفس علـى وكالتـشديد ، مطربـة مجاعيةبأصواتاملشروعةاألذكاركأداةوذلك

.وسلم-وآله -صلى اهللا عليه الرسولسنةعنخيرجحداىلالعبادات
الـشرع خيصـصه ملاملـشروعة للعبـادة وقـت بتخـصيص يكونما:الرابعالنوع
والقيـام الـصيام أصـل فـإن وقيـام بـصيام هوليلتشعبانمنالنصفيومكتخصيص

.دليلإىلحيتاجاألوقاتمنبوقتختصيصهولكنمشروع

.٣١٤و٣١٣ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةلسنةامنهاج)١(
.٦ص-الفوزانفوزانبنصاحل-البدعة)٢(
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وخمـالف وخمطـيء غـالط فهـو سـيئة وبدعة)١(حسنةبدعةإىلالبدعةقسممن
حكـم صالرسولألنظاللةبدعةكلفإنوسلم-وآله -صلى اهللا عليه لقوله
.»حسنهبدعةهناكبلضاللةبدعةكلليسوليقوهذا.ضاللةبأاكلهاالبدععلى

تركتمونـا وإن،ببدعةفسنلزمكمببدعةألزمتموناإذا:البدعيفنقولأنأما
! ؟شيءيفالدينمنهذافهل!لبدعتكمنتعرضفلنوبدعتنا

الـسالم عليـه املؤمننيألمريبدعةخيترعأنحياولفهوتيميةابنمنطقوهذا
!اخللفاءمنقبلهمنعنبدالحىت) وحاشاه(

حمدثـة كـل فـان األمـور وحمـدثات إياكم«وآلهعليهاهللاصلىالنيبقالوقد
.)٢(»ضاللةبدعةكلوانبدعة

فقـد اآلذانيفالـسالم عليـه علـي عنشيءوصولنفيحولالكالموأما
هلـذه استعراضـه يفالقـرطيب ذلكذكرفقدولدهوعنالسالمعليهعنهعنوصل
- وآله - صلى اهللا عليه اهللارسولعهدعلىاالذانكانوقد«القرطيبقالالبدعة
- وآله - صلى اهللا عليه النيبجلسإذاواحديؤذن،الصلواتسائريفكماوسلم
عثمـان زادمث.بالكوفـة وعليوعمربكرأبويفعلكانوكذلك.املنربعلىوسلم

قـال !عمروهوالوكيف،حسنةبدعةالبدعةتصبحاخلطاببنعمرلتبديعاألمريصلعندما)١(
نعمـت وقولـه «ويحالتـرا صـالة حـول )هـذه البدعـة نعمـت (عمـر قوليفاحلنبلياجلوزيابن

علـى اهللارسولزمنيفتكنملألابدعةفسماهاتقدممثالعلىالشيءفعلالبدعةالبدعة
ردمـا البـدع مـن املذموموإمناوالشراخلرييفالبدعةتكونوقدبكرأيبزمنيفوالالصفةتلك

:حتقيـق ١٩٩٧الريـاض -الـوطن دارالصحيحنيحديثمناملشكلكشف»نافاهأومشروعا
.!وسيئةحلسنةالبدعةتقسيميفواضحوهو،البوابحسنيعلي

.١٢٦ص-٤ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند)٢(
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مسعوافإذا.باملدينةالناسكثرحنيالزوراءىتسماليتدارهعلىثالثاأذانااملنربعلى
-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    الـنيب مؤذنأذناملنربعلىعثمانجلسإذاحىت،أقبلوا
عنإسحاقبنحممدحديثمنسننهيفماجةابنخرجه.عثمانخيطبمث،وسلم

-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      اهللالرسولكانما:قاليزيدبنالسائبعنالزهري
فلمـا .كـذلك وعمربكروأبو.أقامنزلوإذاأذنخرجإذا،واحدمؤذنإالوسلم

فإذا،"الزوراء"هلايقالالسوقيفدارعلىالثالثالنداءزادالناسوكثرعثمانكان
االذانأن:بعـضها ويف.مبعنـاه طرقمنالبخاريخرجه.أقامنزلوإذاأذنخرج
يومالتأذينوكان،املسجدأهلكثرحنيعفانبنانعثمبهأمراجلمعةيومالثاين

عثمانفعله،فمحدثاألولاالذانفأما:املاورديوقال.االمامجيلسحنياجلمعة
كـان وقـد .أهلـها وكثـرة املدينةاتساععنداخلطبةحلضورالناسليتأهبعفانبن

اجتمعـوا إذافـ ،بيوعهمعنالناسليقوماملسجدقبلالسوقيفيؤذنأنأمرعمر
احلـديث ويف.العـريب ابـن قـال .املـسجد يفأذانـني عثمـان فجعله،املسجديفأذن

وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولعهدعلىكاناالذانأن:الصحيح
.)١(»الزوراءعلىالثالثاالذانزادعثمانزمنكانفلما،واحدا

.»بالكوفةعليووعمربكرأبويفعلكانوكذلك«لقولهفانتبه
وتوليـه عثمانمقتلبعدالكوفةيفمنهمنعالسالمعليهعليابانإقرارفهذا

الباقراإلماميقولإذالسالمعليهماألئمةعناآلذانهذاتبديعوردوقد،اخلالفة
.)٢(»بدعةاجلمعةيومالثالثاآلذان«السالمعليه

.١٠١–١٠٠ص-١٨ج-القرطيب-القرطيبتفسري)١(
ــذكرة)٢( / ٢٩٠ص-١ج-الطوســي-اخلــالف/١٠٦ص-٤ج-احللــيالعالمــةالفقهــاءت

.٢٩٦ص-٢ج-احللياحملقق-املعترب/ ٢٩٦ص-١ج-احلليسادريابن-السرائر
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١٤٧................................................................................عثمانبدععلىوموافقتهعلي

وأيـن علـي قبلالقبلةأهلقاتلإماماًأنيعرفملفإنه«تيميةابنقولوأما
هلـم قيـل شـرعي دليـل بغريفعلماالبدعةبلقيلفإناألذانمنالقبلةأهلقتال
القبلـة أهـل قاتـل عليـاً وإنشـرعي دليـل بغـري هـذا فعلعثمانأنلكمأينفمن

.»شرعيبدليل

ملفهـؤالء ) املرتـدين (مسـوهم ممـن القبلـة ألهـل بكـر أيبقتـال وأيـن :قلت
ينكـر وملالزكـاة منـع وبعـضهم النبـوة ادعـى فبعـضهم ،واحـد رأيعلـى يكونوا
وسـىب دمـاءهم بكـر أبـو أحـلّ فكيفبكرأليباخلالفةيرتِضملوبعضهموجوا

ــساءهم ــراف! ؟ن ــرواعت ــسلمنيبكــومعم ــكوباخلــصوص-م ــنمال ــويرةب ن
!)١(هذايثبت-وأصحابه

كـان وقـد سـلمة بـين أخـو ربعـي بـن احلـارث قتـادة أبوباإلسالمملالكشهدممنوكان«الطربيقال) ١(
راعـوهم القـوم غشواملاأمحيدثوكانبعدهاأبداحرباالوليدبنخالدمعيشهدالأناهللاعاهد
الـسالح بـال فمـا قلنـا املـسلمون وحنـن فقالوااملسلمونإنافقلناقالالسالحقومالفأخذالليلحتت

مثفوضـعوها قـال الـسالح فـضعوا تقولونكماكنتمفانقلنامعكمالسالحبالفمالناقالوامعكم
يقـول كـان وقـد االصـاحبكم إخالمايراجعهوهوقالأنهقتلهيفيعتذرخالدوكانوصلواصلينا

بـن عمـر قتلهمبلغفلماأصحابهوأعناقعنقهفضربقدمهمثصاحبالكتعدهماأوقالذاوككذا
امرأتـه علـى نـزا مثفقتلـه مـسلم امرئعلىعدااهللاعدووقالفأكثربكرأيبعندفيهتكلماخلطاب

قـد لـه بعمامةمعتجرااحلديدصدأعليهلهقباءوعليهاملسجددخلحىتقافالالوليدبنخالدوأقبل
قـال مثفحطمهـا رأسـه مناألسهمفانتزععمرإليهقاماملسجددخلأنفلماأسهماعمامتهيفغرز
الوليـد بـن خالـد يكلمـه والبأحجـارك ألرمجنـك واهللامرأتهعلىنزوتمثمسلماامرءاقتلتأرئاء
عليـه دخـل أنفلمـا بكـر أيبعلـى دخـل حـىت فيهعمررأىمثلعلىبكرأيبرأىأنااليظنوال

رضـي حـني خالدفخرجقالتلكحربهيفكانماعنهوجتاوزبكرأبوفعذرهإليهواعتذراخلربأخربه
قـد بكـر أبـا أنعمـر فعـرف قـال مشلـة أمابنياإىلهلمفقالاملسجديفجالسوعمربكرأبوعنه

.٥٠٤–٥٠٣ص- ٢ج- الطربي- الطربيتاريخ» بيتهودخليكلمهفلمعنهرضي

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


١٤٨

اإلمامةعلىيكنملنيوالقاسطوالناكثنيعليبنيالقتال

صلى النيبأمرهمبامشغوالكانعلياإنالقائلقولوكذلك«تيميةابنقال
مناقضوهوظاهرفكذبقربهومالزمةوجتهيزهدفنهمنوسلم-وآله -اهللا عليه 

يـدفن ملبالليـل إاليـدفن ملوسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     النيبفإنيدعونهملا
علـى الزموالقربهمبالزمةأحدايأمروملاملقبلةالليلةمندفنإمناإنهوقيلبالنهار

أمـر وقـد قـربه مبالزمـة يـأمر كيفمثمنهاأجنيبوعلي،عائشةبيتيفقُرببلقربه
والعبـاس علـي بـل وحـده علـي بتجهيزهيشتغلوملبعدهإمامايكونأنبزعمهم

بـاب علـى وغريمهـا وعمـر بكـر ووأباألنصاروبعضشقرانوموالهالعباسوبنو
يتـوىل أنالسنةلكنساعدةبينيفحينئٍذيكونواملوجتهيزهغسلهحاضرينالبيت
عليـه صلّوافإمعليهاملسلمونليصلّيدفنهوأخرواغسلهأهلهفتوىلأهلهامليت
لـذلك االثـنني يـوم يتسعفلمكثريخلقونساؤهمرجاهلمواحدبعدواحداأفرادا

فالقتـال وأيضا.األربعاءيومودفنالثالثاءيومعليهصلوابلوتكفينهتغسيلهمع
ملوالنـهروان وصـفني اجلملأهلفإناإلمامةعلىيكنملعليزمنيفكانالذي

والعلـي دوناإلمـام أنـا يقـول معاويةكانوالعليغريإمامنصبعلىيقاتلوا
إمامـا نـصب احلكمـني قبـل عليـا اتـل قممـن أحديكنفلموالزبريطلحةذلكقال
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١٤٩................................................اإلمامةعلىيكنملوالقاسطنيوالناكثنيعليبنيالقتال

اإلمامـة قواعـد مـن قاعـدة علـى القتالهذامنشيءيكنفلمطاعتهعلىيقاتل
للنصادعاءوالالثالثةخالفةيفطعنايقاتلاملقاتلنيمنأحديكنملفيهااملتنازع

.)١(»عليخالفةجوازيفوالطعناغريهمعلى

:اجلواب

»وجتهيـزه غـسله حاضـرين البيـت بـاب علىاوغريمهوعمربكروأبو«قوله
!كيسهمنأخرجهفقد،ذلكيفتارخيينصأييردفلمكذب

-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول بـدفن علمنـا مـا «تقولاليتفهيعائشةوأما
.)٢(»السحريفاألربعاءليلةاملساحيصوتمسعناحىتوسلم-وآله 

وقـت ميتزوجةتعرفأالنالكثرييأنظارلفتلقدحىتحقاذلكوغريب
،عائـشة كونالعجبفمن«)٣(احلديدأيبابنقال! ؟بيتهايفدفنوقدزوجهادفن
وقـد ! ؟كانـت أينأتراها،املساحيصوتمسعتحىتبدفنهتعلمالبيتهايفوهو

كمـا نـساء عنـدها بيتهاجياوربيتيفكانتلعلها:فقالوا،مجاعةهذاعنسألت
بيتـها الن،البيـت ذلـك وسكنتبيتهااعتزلتقدوتكون؛ يتاملأهلعادةجرت
وهذا،الصحابةمنوغريهموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولأهلمنبالرجالمملوء

.»يكونأنوحيتمل،قريب

،نفـسه يطرحالتاريخمدىالسؤالهذايظلأنالسالمعليهعليأرادفهل

.٣٢٧ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
/ ٤١٨ص-٢ج-قدامـة ابـن -املغـين / ٢٤٠ص-الـسيوطي الدينجالل-احلوالكتنوير)٢(

واإلفتـاء العلميـة للبحـوث الدائمةاللجنةفتاوى/ ٤١٨ص-٢ج-قدامةابن-الكبريالشرح
.٤٧٥ص-٨ج-لدويشاامحدمجع-

.٤٠ص-١٣ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٣(
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................١٥٠

عليـه علـي فدفنـه !مـسجى وتركتـه والـسالم الـصالة عليهالنيبزوجةذهبتأين
! ؟سـرا أشـهر سـتة بعـد الـسالم عليهـا فاطمةسيدفنكماخيربهاأنبدونالسالم
هـو والحـصل مـا نقلهوفالالسالطنيبأيدياملكتوبالتاريخذلكأمرغريب
تفـسري يفوحـار اآلخـر الـبعض مـن واسـتحى بعضهنقلهبليعرفالحىتأخفاه
كـبرية أمـورا أنوهـو واحدشيءاىليشريالزمانمدىلىعأحاجيفبقي،الباقي

بفـضل الـدهر مـدى باقيـة الـسالم عليـه علـي جعلـها ،حـصلت جـساما وأحداثا
عمـا تساؤلمثاردفنهيبقىحىت! سراوالسالمالصالةعليهالنيبدفنفقد،تدبريه

ومل،كـذلك بدفنـه أوصىمث!نفسهابالطريقةعليهااهللاسالمابنتهدفنمث،حصل
قـرن بعـد صـدفة فعـرف قـربه وأمـا ! اليـوم اىلالـسالم عليهـا النيببنتقربيعرف

ملشـرعية كانـت خالفـام وانمتحـابون الـصحابة كـان فـإذا ! مقتلهمنونصف
،يـدعى كمـا ! !الدميوقراطيـة بالـسبل حلـها بعدإخوانااهللابنعمةيعيشواأنيلبثوا
!ِسراً؟الظالمجنححتتبالسراإلسالميفشخصياتثالثأشهريدفنفلم

سـنها وحلداثـة عائـشة أنوهـو آخـر احتمـاال هنـا يطـرح ملاحلديدأيبوابن
مـوت إعرابيةامرأةأيتعاملكماوعاملتهااهتمامكبريللمسألةتعرملوسذاجتها

!اهللانيبوليسزوجها
وسـلم  -ه  وآلـ  -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولقبض«فتقولهيتعترفكما

وأضـرب النـساء مـع ألتـدم وقمتوسادةعلىرأسهوضعتمث،حجرييفوهو
.)١(»وجهي

مـع تلتـدم ذهبتبأانفسهاعنختربهناوهيإليهانسبوهالذيالفقهفأين
وردفقـد الـشريعة يفاحملرماتمنوهو!جافيةبدويةكأيوجههاوتضربالنساء

.٢٤٥ص-٤ج-األثريابن-احلديثغريبيفالنهاية)١(
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١٥١................................................اإلمامةعلىيكنملوالقاسطنيوالناكثنيعليبنيالقتال

ودعـا اجليوبوشقاخلدودلطممنمنايسل«وآلهعليهاهللاصلىالنيبحديثيف
.!)١(»اجلاهليةبدعوى

فـإن اإلمامـة علـى يكـن ملعلـي زمـن يفكانالذيفالقتالوأيضا«قولهأما
معاويـة كانوالعليغريإمامنصبعلىيقاتلواملوالنهروانوصفنياجلملأهل

علياقاتلممنأحديكنفلموالزبريطلحةذلكقالواليعلدوناإلمامأنايقول
.»طاعتهىعليقاتلإمامانصباحلكمنيقبل

يفللمـسلمني يقـول فكيـف امللـك علـى يقاتـل المعاويـة كـان لو:فأقول
أعـرف وقـد ،لتزكـوا واللتحجواواللتصومواواللتصلواقاتلتكمما«)٢(الكوفة

وأنـتم ذلكاهللاأعطاينوقد،عليكمألتأمرقاتلتكمإمناولكن،ذلكتفعلونأنكم
قتلـة مـن للقـصاص طلباالطاحنةاألهليةاحلربأشعلقدكانولو.»كارهونله

جيـب الـذي وهـو موجودعثمانبنأبانالدموويلذلكفكيفيزعمكماعثمان
.األمريفالبتاجلديدواإلمامالقاضيمنيطلبأن

وهـو تلـة القمـن القصاصفأينعثمانبدماملطالبةحقهمنكانانههبمث
!عثمانقتلةقتلأرادلوصولتهدفعأحديستطيعوالامللكعلىتربعقد

املـسلمني بـدماء املـضمخ الـسياسي السلمتسلّقالرجلأنيكشفهذاكل
!اكثرالاملسلمنيعلىليتأمر

عثمـان قتـل كيـف رأواوقـد البيعةعلىأحدجيربهمفلم،  والزبريطلحةأما
كـان «اليعقـويب قال،  السالمعليهاإلمامبايعامنأولمنومهانةاملدييفكانافهما
أول:أسـد بينمنرجلفقال،اهللاعبيدبنطلحةيدهعلىوصفقبايعهمنأول

.٨٢ص-٢ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
.٢٥١ص-٧ج-الكويفشيبةأيبابن-املصنف)٢(
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................١٥٢

علـى املؤمننيأمريياأبايعك:فقالاألشتروقام،ناقصةيدأو،شالءيدبايعتيد
علـى املؤمننيأمرييانبايعك:فقاالوالزبريطلحةقاممث،الكوفةأهلبيعةعليأن
،أيـوب وأبوعمروبنوعقبةالتيهانبناهليثمأبوقاممث،املهاجرينبيعةعليناأن

ثالثـة إالالناسوبايع.قريشوسائر،األنصاربيعةعليناأنعلىنبايعك:فقالوا
وكـان ،عقبـة بـن والوليـد ،العـاص بنوسعيد،احلكمبنمروان:قريشمننفر
،بـدر يومصرباأيبفقتلتأناأما،مجيعاوترتناقدإنكهذايا:فقال.القومنلسا
أباهفشتمتمروانوأما،قريشنورمنأبوهوكان،بدريومأباهفقتلتسعيدوأما

لناوتعفيأصبناماعناتضعأنعلىفتبايعنا...إليهضمهحنيعثمانعلىوعبت
وتـري مـن ذكـرت ماأما:وقالعليفغضب.صاحبناقتلةوتقتل،أيدينايفعما

اهللاحـق أضـع أنيلفلـيس ،أصـبتم ماعنكموضعيوأما،وتركمفاحلق،إياكم
وأمـا ،يـسعكم فالعدلوللمسلمنيهللاكانفماأيديكميفعماإعفائيوأما،تعاىل
أمحلكـم أنلكمولكن،غداقتاهلملزميناليومقتلهملزمينفلو،عثمانقتلةقتلي

شـئتم وإن،أضيقعليهفالباطل،احلقعليهضاقفمن،نبيهوسنةاهللاكتابلىع
.)١(»ونرىفترى،معكونقيم،نبايعكبل:مروانفقال.مبالحقكمفاحلقوا

أحدجيربهوملاإلماموجوديفحبريةالفاسقالوليديتحدثكيفترىوأنت
!بعد؟فيمارجهماأخالذيفماالزبريوالطلحةأُجربوال، البيعةعلى

وصـلت فلمـا لنفـسه كـلٍ اخلالفـة يرجـوان كانـا أماوهوواضحاجلواب
األمـل جتـدد وملّـا ،ظنـهما خابعليهاألمةإمجاعورأواالسالمعليهلعلياخلالفة

وعقداهلاسافراعثمانوقتلالبيعةعلىمكةيفاملؤمننيأماحتجاجمساععندهلما
.بعدفيمااأللوفدماءسريقالذياحللف

.١٧٩–١٧٨ص-٢ج-اليعقويب-اليعقويبتاريخ)١(
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قــطيقتتلـوا ملعلـيهم اهللارضـوان الـصحابة أنواملقـصود «تيميـة ابـن قـال 
قواعـد مـن شـيء يفخيتلفـوا وملأصـال اإلسـالم قواعـد منقاعدةيفالختالفهم

مــسائلوالواألحكـام اءاألمسـ مــسائلوالالقـدر يفوالالـصفات يفالاإلسـالم 
.)١(»اإلمامة

:اجلواب

تقـول االستخالفعلىتنصواليتالسالمعليهعليعنالكثريةالنصوص
يدعمللذااخلالفةبداعيسياسياكاناخلالفكلإنبلتيميةابنيقولماخبالف

واضـحة جليـة بنـصوص باخلالفـة حقـه وثبـت إلّافرصةالسالمعليهاملؤمننيأمري
:النصوصهذهومنغريالاخلالفةبسببكانحصلماكلانخالهلامنتعرف

امسـه تبـارك اهللافـإن «السالمعليهاملؤمننيأمريعن)٢(الكايفيفالكليينروى
للمـؤمنني زلفـة جعلـين وجحادهبسيفيوأفىنأضدادهبيديوقتلعبادهيبامتحن

.٣٣١ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٢٧–٢٦ص-٨ج-الكليينالشيخ-الكايف)٢(
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وأكـرمين رسـوله أزريبوشـد اـرمني علـى وسـيفه اريناجلبعلىموتوحياض
يفخبالفتـه واصـطفاين بوصـيته واختـصين بأحكامـه وحبـاين بعلمهوشرفينبنصره

ـم توانغـص واألنـصار املهـاجرون حـشده وقـد وآلـه عليـه اهللاصـلى فقالأمته
فعقـل ،بعـدي نـيب الأنـه إالموسـى منكهارونمينعلياًإنالناسأيها:احملافل

كـان كمـا وأمـه ألبيـه بأخيـه لـست أينعرفـوين إذالرسـول نطقاهللاعناملؤمنون
منـه ذلـك كـان ولكـن نبـوة فاقتـضى نبيـا كنـت والوأمهألبيهموسىأخاهارون

:يقولحيث)السالمعليهما(هارونموسىاستخلفكمايلاستخالفاً

ي اخلُْفنِي{ ومِي فـِ لِح قـَ أَصـالوو ـِبيَل تَتَّبِـعس فْـسِدِيناألعـراف سـورة .}اْلم :
.١٤٢اآليةمن

أحـدى الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري عـن )١(الكـايف يفالكلـيين الشيخوروى
ورفعـه وآلـه عليـه اهللاصلىنبيهوجلعزاهللادعاإذاحىت«فيهايقولواليتخطبه

رجعـوا أنإىل،برقـة مـن ومـيض أو،خفقـة منكلمحةإالبعدهذلكيكملإليه
،الكتائـب وأظهـروا ،باألوتـار وطلبـوا ،األدبـار علـى انتكـصوا و،األعقـاب على

ورغبـوا ،وآلـه عليهاهللاصلىاهللارسولآثاروغيروا،الدياروفلوا،البابوردموا
،ظاملنيوكانوااختذوه،  بديالمبستخلفهواستبدلوا،  أنوارهمنوبعدواأحكامهعن

وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولممبقاأوىلقحافةأيبآلمناختاروامنأنوزعموا
مـن خريقحافةأيبآلمهاجروأن،ملقامهوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولاختارممن

زورشهادةأولوإنأال،منافعبدبنهاشمناموسالربايناألنصارياملهاجري
عليـه اهللاصـلى اهللارسـول مـستخلف صـاحبهم أنشـهادم اإلسـالم يفوقعت

رسـول إن:وقالواذلكعنرجعواكانماعبادةبنسعدأمرمنكانفلما،وآله
.٢٩ص-٨ج-الكليينالشيخ-الكايف)١(
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عليـه اهللاصـلى (اهللارسـول فكـان يـستخلف وملمضى)وآلهعليهاهللاصلى(اهللا
.»اإلسالميفبالزورعليهمشهودأولاملباركالطيب)وآله

أنـا «الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري عـن )١(التوحيـد يف*الصدوقالشيخوروى
كـل ملجـأ وأنـا ،األرامـل وزوجواملـساكني اليتامىأبووأنا،املهتديوأنا،دياهلا

أنـا و ،املـتني اهللاحبـل وأنا،اجلنةإىلاملؤمننيقائدوأنا،خائفكلومأمنضعيف
جنـب وأنـا ،ويـده الـصادق ولسانهاهللاعنيوأنا،التقوىوكلمةالوثقىاهللاعروة

يـد وأنـا )اهللاجنـب يففرطتماعلىسريتحيانفستقولأن(:يقولالذياهللا
حقـي وعرفعرفينمن،حطةبابوأنا،واملغفرةبالرمحةعبادهعلىاملبسوطةاهللا
رادإالهـذا ينكـر ال،خلقهعلىوحجته،أرضهيفنبيهوصيألينربهعرففقد

.»ورسولهاهللاعلى

الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري عـن )٢(البالغـة ـج يفالرضيالشريفوروى
مجيـع يفحنمـده ،يـده بـاجلود فـيهم والباسـط ،فـضله اخللـق يفالناشـر هللاحلمد«

٣٨١ااملتوىفالرينزيلالقميجعفرأبوالصدوقبابويهبنموسىبناحلسنيبنعليبنحممد*
بـن حممـد مـضى بعـد عليـه الـسالم   احلجـة بـدعاء علـي بناحلسنياهللاعبدأبووأخوههوولد

،بتوسـطه والـدمها اسـتدعى الـذي روحبناحلسنيالقاسمأىبوقيام،٣٠٥يفسعيدبنعثمان
حيضرهالمن" قباليفالفهللشيعةاألربعةاألصولأحد" الفقيهحيضرهالمن" صاحبوهو
لألحاديـث حافظـا جلـيال كـان :)الفهرسـت (و) الرجال(يفالطوسيقال... للرازي" يبالطب

ثالمثائـة مـن حنـو لـه .علمـه وكثـرة حفظـه يفمثلهالقمينييفيرمللألخبارناقدابالرجالبصريا
/ خبراسـان الطائفـة ووجـه وفقيهنـا شـيخنا :النجاشـي وقـال ،معروفةكتبهوفهرست،مصنف
.٢٨٧ص-٢٥ج-الطهراينركبزأغا-الذريعة

.١٦٥–١٦٤ص-الصدوقالشيخ-التوحيد)١(
.١٩٤–١٩٣ص-١ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)٢(
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عبـده حممـدا وأنغـريه إلـه الأنونـشهد ،حقوقـه رعايـة علـى ونـستعينه ،أموره
وخلـف ،رشـيداً ومضىأميناًفأدى،ناطقاًوبذكره،صادعابأمرهأرسله،ورسوله

دليلـها حلـق لزمهـا ومـن . زهـق عنـها ختلـف منو،مرقتقدمهامناحلقرايةفينا
إليـه وأشـرمت رقـابكم لـه ألنتمأنتمفإذ،قامإذاسريع،القيامبطئ،الكالممكيث

لكـم اهللايطلـع حـىت ،اهللاشـاء مابعدهفلبثتم،بهفذهباملوتجاءه،بأصابعكم
نفـإ ،مـدبر منتيأسواوال،مقبلغرييفتطمعوافال،نشركمويضمجيمعكممن

أال.مجيعـا تثبتـا حـىت وترجعااألخرىوتثبت،قائمتيهإحدىتزلأنعسىاملدبر
،جنـم طلـع جنمخوىإذاالسماءجنومكمثلوآلهعليهاهللاصلىحممدآلمثلإن

.»تأملونكنتمماوأراكم،الصنائعفيكماهللامنتكاملتقدفكأنكم

هللاحلمـد «الـسالم عليـه نياملـؤمن أمـري عن)١(الكايفيفالكليينالشيخوروى
مث،األخـرى علىيديهبإحدىضربمث،قدمملامؤخروالأخرملامقدمالالذي
أخـر منوأخرمتاهللاقدممنقدمتمكنتملو،نبيهابعداملتحريةاألمةأيتهايا:قال
منمسهعالوال، اهللاويلعالما،  اهللاجعلهاحيثوالوراثةالواليةوجعلتماهللا

أمـر مـن شـيء يفاألمـة تنازعتوال،  اهللاحكميفاثناناختلفوال،  اهللافرائض
قـدمت فيمـا فـرطتم ومـا ،أمركموبالفذوقوا،اهللاكتابمنعلمهعندناإالاهللا

..»ينقلبونمنقلبأيظلمواالذينوسيعلم،للعبيدبظلّاماهللاوما،أيديكم
النـاس أيها«السالمعليهاملؤمننيأمريعن)٢(الكايفيفالكليينالشيخوروى

عننواومل، احلقمرعنتتخاذلواملولو، كثريأهلهاغريمنلإلمامةاملنتحلنيإن
وعلى،عليكمقويمنيقوومل، مثلكمليسمنعليكميتشجعمل، الباطلتوهني

.٧٨ص-٧ج-الكليينالشيخ-الكايف)١(
.٦٦ص-٨ج-الكليينالشيخ-الكايف)٢(
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هـد ععلـى إسـرائيل بنـو تاهـت كمـا تملكن،أهلهاعنوإزوائهاالطاعةهضم
أضعافبعديمنالتيهعليكمليضاعفنولعمري)السالمعليه(عمرانبنموسى

أميةبينسلطانمدةبعديمناستكملتمقدلوأنولعمري، إسرائيلبنوتاهتما
وراءاحلقوخلفتمالباطلوأحييتم،الضاللةإىلالداعيسلطانعلىاجتمعتملقد

اهللالرسولاحلربأبناءمناألبعدتمووصلبدرأهلمناألدىنوقطعتم،ظهوركم
للجزاءالتمحيصلدناأيديهميفماذابقدلوأنولعمري،)وآلهعليهاهللاصلى(

والح،املـشرق قبـل مـن الـذنب ذوالنجملكموبدااملدةوانقضت،  الوعدوقرب
شرقاملطالعاتبعتمإنأنكمواعلمواالتوبةفراجعواذلككانفإذا،املنريالقمرلكم

والـصم العمـى مـن فتـداويتم ،)وآلـه عليـه اهللاصلى(الرسولمناهجبكمسلك
يبعدوالاألعناقعنالفادحالثقلونبذمت، والتعسفالطلبمؤونةوكفيتموالبكم

.لهليسماوأخذواعتسفوظلمأىبمنإالاهللا

}لَمعيسوواالَِّذينظَلَمقَلٍَبأَينمونَقلِبن٢٢٧-الشعراءسورة}ي.

املـؤمنني أمـري عـن )١(القويـة العـدد يفاحللـي يوسـف بنعليالشيخوروى
،فـشقيت السعادةطلبتقريشاإن«)احلديدأيبابنمنهاشطرونقل(السالمعليه

دهرهـا أهـل أضلتقدقريشاإن.فضلتاهلدايةوطلبت،فهلكتالنجاةوطلبت
:فقالقرآنهيفإماميتوضعامسهتباركاهللاإن،القرونمنبعدهامنيأيتومن

}الَِّذينوِبيُتونيِهمبداًلِرجامًاسقِي٦٤-الفرقانسورة}و.

}الَّــِذينوقُوُلــونــاي نبرــب ــاه َلنــن ــامِ اِجنــاَأزْو اِتنيذُروةٍنُقــرــي ــاأَع ْلنعاجو
تَّقِنيامًالِْلم٧٤-لفرقاناسورة} إِم.

.١٩٩ص-احللييوسفبنعلي-القويةالعدد)١(
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:وقال
}الَّـــذِينإِنمــاه كَّنـــيم ــاموااألَرضِفـِ ــواالـــصالةأَقـَ ــاةوآتـَ ــرواالزكَـ أَمـو

.٤١-احلجسورة}الْأُمورِعاِقبُةولِلَّهِاْلمنكَرِعِنوَنهوابِالْمعروفِ

خليفـة أنا«لسالماعليهاملؤمننيأمريعن)١(أماليهيفالصدوقالشيخوروى
اهللارسولصفيأنا،وحبيبهووصيهاهللارسولأخوأنا،ووارثهووزيرهاهللارسول

ووصـي الوصـيني سيدأنا،ولدهوأبوابنتهوزوجاهللارسولعمابنأنا،وصاحبه
،املـصطفى النيبوباباألعلىواملثلالكربىواآليةالعظمىاحلجةأنا،النبينيسيد

.»الدنياأهلعلىذكرهتعاىلاهللاوأمني،التقوىوكلمة،ثقىالوالعروةأنا

،اهللاعبدأنا«السالمعليهاملؤمننيأمريعناإلرشاديف)٢(املفيدالشيخوروى

.٩٢ص-الصدوقالشيخ-األمايل)١(
بـن حممـد ابـن حممـد :وامسـه ،املفيـد الـشيخ ،التـصانيف صـاحب ،الرافـضة عـامل «الذهيبقال)٢(

واعتـزال ،وكـالم وحبـوث فنـون صاحبكان.املعلمبابنويعرف،الشيعيالبغدادي،النعمان
مجيـع يفأوحـد كـان :وقـال ،هبوأسـ فأطنب،"اإلماميةتاريخ" يفطيأيبابنذكره.وأدب
وكـان .والـشعر ،والنحو،والتفسري،الرجالومعرفة،واالخبار،والفقه،األصلني:العلمفنون
قـوي وكـان ،اخللفـاء عنداجلسيمةوالرتبة،البويهيةالدولةيفالعظمةمععقيدةكلأهليناظر

مـدميا وكـان ،الثيـاب مـن خلشنايلبس،والصومالصالةكثري،اخلشوععظيم،الربكثري،النفس
وـذا ،وحفظـه إالكتابـا للمخـالفني تـرك ماإنه:قيل،الناسأحفظومن،والتعليمللمطالعة

وحوانيـت املكاتبعلىيدور،التعليمعلىالناسأحرصمنوكان،القومشبهحلعلىقدر
،تالمذتـه كثـر وبذلك:قال-فيضلهيعين-أبويهمنفيستأجره،الفطنالصيبفيتلمح،احلاكة
سـتا عـاش ،أمسـر حنيفـا ربعـة وكـان .تـشفع اشـفع :لـه ويقول،الدولةعضدزارهرمبا:وقيل

،مئـة وأربـع عـشرة ثـالث سـنة مـات :قـال أنإىل...مـصنف مئيتمنأكثروله،سنةوسبعني
أبـا يكـىن ،احلمـد وهللامنـها يءشـ علـى أقفمل،مئتنيتواليفهبلغت:وقيل.ألفامثانونوشيعه

.٣٤٥–٣٤٤ص-١٧ج-الذهيب-النبالءأعالمسري»اهللاعبد
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سـيد وأنـا ،اجلنـة أهـل نـساء سـيدة ونكحت،الرمحةنيبورثت،اهللارسولوأخو
.)١(»النبينيأوصياءوآخر،الوصيني

لقــدواهللاأمــا«)٢(الــسالمعليــهاملــؤمننيأمــرينعــالــصدوقالــشيخوروى
الرحـى مـن القطـب حملمنهاحملِّيأنليعلموانهتيمأخوقحافةأيبابنتقمصها
،كـشحها عنـها وطويـت ثوبـا دوافسدلتالطريإيليرقىوالالسيلعينينحدر

فيهـا يـشيب ،عميـاء طخيـة علـى أصربأوجذاءبيدأصولأنبنيارتأىوطفقت
الـصرب أنفرأيـت ،ربـه يلقـى حـىت مـؤمن فيهاويكدح،الكبريفيهاويهرم،الصغري

،بـا تراثـي أرى،شـجى احللـق ويف،قـذى العـني ويففصربت،أحجىهاتاعلى
يفيـستقيلها هـو بينـا عجبـا فيـا ،بعدهعديألخيافأدىللسبيلهمضىإذاحىت

ويغلـظ مـسها خيـشن خـشناء ةحـوز يففـصريها وفاتـه بعـد آلخرعقدهاإذحياته
ـا عنـف إنالـصعبة كراكـب فـصاحبها منهاواالعتذارفيهاالعثارويكثر،كلمها
هـن مـع وهـو ،وبلـوا واعتـراض بتلـون النـاس فمىن،غسقاأسلسوانحرن
مجاعـة يفجعلـها لسبيلهمضىإذاحىتاحملنةوشدةاملدةطولعلىفصربت،وهن
حـىت ،منـهم األولمـع يفالريـب اعتـرض مـىت شورىوللـ هللافيا،منهماىنزعم

ثالـث وقام،لصهرهآخروأصغىلضغنهرجلفمال،النظايرهذهإىلأقرنصرت
خـضم اهللامالخيضمونأبيهبنومعهوقام،ومعتلفهنثيلهبنيحضنيهنافجاًالقوم
الناسوإالراعينفما،مطيتهبهوكبت،عمله،عليهأجهزحىت،الربيعنبتاإلبل

وشـق ،احلـسنان وطـئ لقـد حـىت جانـب كلمنعليانثالواقدالضبعكعرفإيل
كأمآخرونومرق،أخرىوفسقتطائفةنكثتباألمرضتإذاحىت،عطفاي

.٣٥٣–٣٥٢ص-١ج-املفيدالشيخ-اإلرشاد)١(
.١٥١–١٥٠ص-١ج-الصدوقالشيخ-الشرائععلل)٢(
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:يقولوتعاىلتباركاهللايسمعوامل

}تِلْك ارالـد ةا اآلخِـر لُهـعنَج اللِلَّـذِين ونِريـدًا يلُـوي ع ساداً والِضاألَرفـِ فـَ
.)١(}لِْلمتَّقِنيوالْعاِقبُة

وراقهـم ،أعينـهم يفالـدنيا احلولـت لكنـهم ووعوهامسعوهالقدواهللابلى
بوجـود احلجةوقياماحلاضرحضورلوالالنسمةوبرأاحلبةفلقوالذيأمازبرجها
،مظلـوم سـغب وال،ظـامل كظـة علـى يقرواأالالعلماءعلىاهللاأخذوماالناصر
هـذه دنيـاكم وأللفيـتم أوهلـا بكـأس آخرهـا ولـسقيت غارـا علىحبلهاأللقيت
.»عرتعفطةمنأزهدعندي

الـسالم عليـه املـؤمنني أمريعن)٢(املسترشديفالطربيجريربنحممدوروى
عتـرة يفالسالمعليهماألنبياءبهفضلتماومجيعآدمبههبطالذيعلمإنأال«

هـذا ،السفينةأصحابمنجنامنمعشريا.؟تذهبونوأينبكمتاهيفأين،نبيكم
،ينجـو مـن مـنكم هذهيفينجومنكذلك،جنامنهاتيكيفجناكمافيكممثلها
بأحـسن مسـوهم الكهـف ألصـحاب كـالكهف لكـم إـم ،عنـهم ختلـف ملنويل

ملـح ذاوهفاشربواشرابهسائغفراتعذبهذا،القرآنيفبهمسواومما.أمسائهم
وأطائــبعتــريتمــناألبــراراناال،فــأدخلواحطــةبــابإــم،فاحــذرواأجــاج
صادققولومن،علمنااهللاعلممن،كباراًوأعلمهمصغاراًالناسأعلم،أروميت
مباأو،بأيدينااهللايهلككمعناتدبرواوإن،ببصائرناتدواآثارناتتبعوافإن،مسعنا
الزمـان اهللايـنري وبنـا ،حمـق عنـها ختلفومن،حلقتبعهامن،احلقرايةمعنا،شاء

.٨٣-القصصسورة)١(
.٤٠٦ص-) الشيعي(الطربيجريربنحممد-املسترشد)٢(
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وبنا،أعناقكمعنالذلربقةاهللايفكوبنا،مؤمنكلترةاهللايدركوبنا،الكلف
.»بكمالاهللاخيتم

يـا «الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري عن)١(االحتجاجيفالطربسيالشيخوروى
وال،أمـري يفإلـيكم نبـيكم عهـد سواتنـ ال،اهللاهللا،واألنـصار املهاجرينمعشر

وقعـر دوركـم إىلبيتـه وقعـر دارهمـن وآلـه عليـه اهللاصـلى حممدسلطانخترجوا
اهللاإناجلمـع معاشـر فـواهللا ،الناسيفومقامهحقهعنأهلهتدفعواوال،  بيوتكم

إمـا ،مـنكم األمرذاأحقالبيتأهلبأناتعلمونوأنتماعلمونبيهوحكمقضى
اللفينـا انـه واهللا،الرعيـة بـأمر املضطلعاهللادينيفالفقيهاهللالكتابلقارئاكان

.»حديثكممنبشرقدميكموتفسدوابعداًاحلقمنفتزدادوااهلوىتتبعوافالفيكم

عليـه املـؤمنني أمـري عـن )٢(تفـسريه يفالقمـي إبـراهيم بـن عليالشيخروى
وال،فيـه أشركهأكنومل،لهيكنملمندوينحازهحقيلكانوقد«قولهالسالم

اهللاصـلى حممـد بعـد بالرسالةلهوأىن،مرسلبرسولأو،مرتلبكتابإاللهتوبة
وغـره ،األماينغرته،القيامةبرزخيفوهويتوبفأىنحممدبعدنيبوالوآلهعليه
القومدييهالواهللاجهنمناريفبهفاارهارجرفعلىأشفىوقد،الغرورباهللا

.»الظاملني

جـرت قـد «الـسالم عليـه املؤمننيأمريعن)٣(رشاداإليفاملفيدالشيخوروى
ورجـاء ،بهامتحننافيماتعاىلاهللاألمرتسليماًالقذىأعينناوىفعليهاصربناأمور

وتـسفك ،املـسلمون يتفـرق أنمـن أمثـل عليهـا الـصرب وكـان ،ذلـك علىالثواب

.٩٦ص-١ج-ربسيالط-االحتجاج)١(
.٢ج-القميتفسري)٢(
.٢٤٩ص-١ج-املفيد-اإلرشاد)٣(
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ومعدنالرسالةبسلطاناخللقوأحقالرسولوعترةلنبوةابيتأهلحنن،دماؤهم
،النبوةبيتأهلمنليساوالزبريطلحةوهذا،األمةهذهااهللابتدءاليتالكرامة

يـصربا فلـم ،أعـصر بعـد حقنـا علينـا ردقداهللاأنرأياحنيالرسولذريةمنالو
حبقـي ليـذهبا قبلـهما ضـني املادأبعلـى وثبـا حىت،كامالًشهراًوالواحداًحوال

.»عنياملسلمنيمجاعةويفرقا

املـؤمنني أمـري عـن )١(القويـة العـدد يفاحللـي يوسـف بنعليالشيخوروى
مث،هلـا اهللاالسـتغفرت فعلهامنواعتذرت،إيلَّتابتقريشاًأنولو«السالمعليه
، الربهـان ذاتاخلرساءوأٌفصح،البيانذاتالعجماءلكمأُنطق:السالمعليهقال
،اإلسـالم أركـان وثبتـت الرسـول وعـززت الـدين ونـصرت اإلسالمفتحتألين

وصـفيت ،وحالهآثارهوأظهرت،إسرارهأعلنتو،منارهوأعليت،أعالمهوبينت
سـبقين مث...مـستأثر اأينعلىصافيةقدامثوالراكبللماشيووطئّت،الدولة

أنطقاليوم...وغلبةوخدعةواغتياالاحتياالالفرسكسباقوالعدويالتيميإليه
صـلى اهللارسـول شارطينفإنهالبيانذاتالعجماءوأفصح،الربهانذاتاخلرساء

هللاأحـارب أنعلـى وصـافقين احلـروب مـواطن مـن مـوطن كـل يفوآلهعليهاهللا
، وكديوكدحيوطاقيتجهديوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولوانصرهللاوأحامي

أنعلىوأهلهاإلسالموأعز، الدينأطنابعنوارفعاإلسالمحرميعناميوأح
املـصاحف فيـه وقُـرأت وآلـه عليـه اهللاصلىالرسولدعوةعليهوبينتفتحتما

،وإيـراده وإصـداره وعقـده حلُّـه و،إمامتـه فلـي القـرآن بهوفُهمالرمحنفيهوعبد
مجيـع إىلفسبقاينالنصفوآلههعلياهللاصلىاهللارسولخلفهوممافدكولفاطمة

انـه عـين أوجفواقومهلكرأيتهمنذاحلقيفشككتوماالرهانيومامليداناية
.١٩٥ص-احللييوسفبنعلي-القويةالعدد)١(
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ومل،اهللاعنـد مـن آتـاه فيمـا شـكّا وال،وارتيابـا خيفـة نفـسه يفموسـى يوجسمل
ووصـية عمـي ابـن وخالفـة إمـاميت يفارتبـت الو،اهللاحقمنآتاينفيماأشكك
الباطـل وغلبـة ،الـضالل ودول،  اجلهالغلبةمنموسىأخيأشفقمناوإالرسول

اهللاصـلى اهللارسـول دعا»حقهالقرىبذاوآت«وجلعزاهللانزلوملا،  احلقعلى
إىلوعهـد يلوعقـد وإمامـاً علمـا للنـاس وأقـامين ،فدكفنحلهافاطمةوآلهعليه

حـق فقالـت »مـنكم األمرويلوأالرسولوأطيعوااهللاأطيعوا«وجلعزاهللافأنزل
وعـدي تـيم بـه أتتدينعلىوعدياتيماأعزأنهأعلىالصربحقوصربتالقتال

أموعـديا تيمـا أنـصر أنعلـى ! ؟وجسميوصنوييعمابنبهأتىدينعلىأم
تلـك واحتملـت املقامـات تلـك قمـت وإمنا؟وإماميتوديينوحقيعمىابنأنصر

حممـد صاحبواينموفرااآلخرةمنتصيبيننأعلىللحتوفوتعرضتالشدائد
السريرةاكشفاليوم،واآلخرةالدنيايفرايتهوصاحب،بعدهأمتهوإماموخليفته

مـذلل إينواملعرفـة اللـب ألهـل يظهـر حـىت ظالمـيت عنالقذىوأجليحقيعن
اليـوم مبرياثيواستأثرواحقيابتزواأمو حمقورمقهور،مغصوبمظلوممضطهد

اسـترعى مننفسهغشفقدخائنااستودعمن،  والباطلاحلقحدودعلىاقفنتو
فيـه أنطـق ومقـام صدقموقفهذا،اضطهدفقدغشوماًولّىمن،ظلمفقدذئبا

.»ظالميتعنوالغمةالسترواكشفحبقي

أتلوماإمسعوا«السالمعليهاملؤمننيأمريعن)١(اإلرشاديفاملفيدالشيخوروى
فـانتفعوا لكمعظةواهللافإنه،لتتعظوااملرسلنبيهعلىاملرتلاهللاابكتمنعليكم
صـلى لنبيـه فقالبغريكماهللاوعظكمفقد،اهللامعاصيعنوازدجروااهللامبواعظ

ابعثهلملنيبقالواإذموسىبعدمنإسرائيلبينمناملالءإىلترأمل«وآلهعليهاهللا
.٢٦٣ص-١ج-املفيد-اإلرشاد)١(
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قالواتقاتلوااالالقتالعليكمكتبانعسيتمهلقالاهللاسبيليفنقاتلملكالنا
علـيهم كتـب فلمـا وأبناءنـا ديارنـا مـن أخرجناوقداهللاسبيليفنقاتلااللناوما

لكمبعثقداهللاننبيهمهلموقالبالظاملنيعليمواهللامنهمقليالاالتولواالقتال
منسعةيؤتوملمنهبامللكأحقوحننعليناامللكلهيكونأىنقالواملكاطالوت

منملكهيؤتىواهللاواجلسمالعلميفبسطةوزادهعليكماصطفاهاهللاإنقالاملال
جعلاهللاأنلتعلمواعربةاآلياتهذهيفلكمإنالناسأيها»عليمواسعواهللايشاء

ماعةاجلعلىوقدمهطالوتفضلوانه،أعقاميفاألنبياءبعدمنواإلمرةاخلالفة
أميـة بـين اصـطفى اهللاجتـدون فهل،اجلسمو العلميفبسطةوزيادتهإياهباصطفائه

اهللاعبـاد اهللافـاتقوا ،واجلـسم العلـم يفبـسطة علـي معاويةوزاد،هاشمبينعلى
.»بعصيانكمسخطهينالكمأنقبلسبيلهيفوجاهدوا

الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري عـن كتابـه يف)١(اهلـاليل قـيس بـن سليموروى

والـسجاد واحلـسني واحلـسن املـؤمنني أمريأصحابمنعدوه: صادقأبواهلاليلقيسبنسليم)١(
وجاللتـه مدحـه علىويدل. عياشأيببنأبانعنهرواهكتابوله. عليهماهللاصلواتوالباقر
الـذي ،  عليهاهللارمحةاهلاليلقيسبنسليمكتابمن: رويماوكمالهإميانهوقوةشأنهوعظم

حبضورعليهمااهللاصلواتاحلسنيبنعليسيدناعلىمجيعهقرأهوعياشأيببنأبانعنهرواه
: وقالالسالمعليهالعابدينزينموالناعليهفأقره، الطفيلأبومنهم، الصحابةمنأعيانمجاعة

، هـذا سليمكتابنسخةيعين،  وقرأا: أبانقال: الشيخوقال.. اخلرب-صحيحةأحاديثناهذه
األقدماجلليلالثقةوقال. اهللارمحهسليمصدق: فقالعليهمااهللاصلواتاحلسنيبنعليعلى

أهـل رواهـا اليتاألصولكتبأكربمناهلاليلقيسبنسليمكتاب: ٤٧صغيبتهيفالنعماين
إمنا، األصلهذاعليهاشتملمامجيعألن، وأقدمهاالسالمعليهمالبيتأهلحديثمحلةالعلم

: قالأنإىل- وسلمانواملقدادالسالمعليهاملؤمننيوأمريوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولعنهو
الـشيخ -احلـديث رجالعلممستدركات/ ويعولإليهاالشيعةترجعاليتاألصولمنوهو-

.١١٧–١١٦ص-٤ج-الشاهروديالنمازيعلي
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األمـة وأنموسـى مـن هـارون مبرتلـة منـه أينوسلموآلهعليهاهللاصلىوأخربين«
إذمنعـك مـا هـارون يـا «موسـى لهقالإذتبعهومنهارونمبرتلةبعدهسيصريون

برأسـي والبلحـييت تأخـذ الأمابنياقالأمريأفعصيتتتبعينأالضلوارأيتهم
أنيعـين وإمنـا )١(»قـويل ترقـب وملإسـرائيل بـين بـني فرقـت تقـول أنخشيتإني

وإن،  جياهـدهم أنأعواناًفوجدضلواإنعليهماستخلفهحنيهارونأمرموسى
يقـول أنخـشيت وإين،بينـهم يفـرق وال،دمـه وحيقنيدهيكفأنأعواناًجيدمل

،يلقـو ترقـب وملاألمةبنيفرقتوسلموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولأخيذلك
أهلـك ودمدمـك وحتقـن يـدك تكـف أنأعوانـاً جتـد ملإنإنكإليكعهدتوقد

بكرأيبإىلالناسمالوسلموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقبضفلما،وشيعتك
شغلتمثودفنهبغسلهسلمو  وآلهعليهاهللاصلىاهللابرسولمشغولوأنافبايعوه
محلتمث،ففعلتكتابيفأمجعهحىتصالةللإلّاارتدىالأنميينافآليتبالقرآن
منالسابقةوأهلبدرأهلمنأحداًأدعفلمواحلسنياحلسنبيديوأخذتفاطمة

يليـستجب فلـم ،نصريتإىلودعوموحقياهللاناشدمالّاواألنصاراملهاجرين
أحدمعييكنومل،  واملقدادذروأبوسلمانو الزبريرهطأربعةإالالناسمجيعمن
فقتـل جعفـر وأمـا ،أحـد يومفقتلمحزةإما،   بهأقوىوالبهأصولبييتأهلمن
قـرييب كانـا و،وعقيـل العبـاس حقريينذليلنيجافنيجلفنيبنيوبقيت،مؤتةيوم

القـوم إنأمابنيا«ألخيههارونقالكمافقلتوقهروينفأكرهوين،  بكفرالعهد
صلىاهللارسولبعهدويل،حسنةأسوةونارفلي»يقتلونينوكادوااستضعفوين

اسـتغاث عثمـان صـنع كذلك:األشعثقال،قويةحجةإيلوسلموآلهعليهاهللا
:قـال ،مظلومـاً قتـل حـىت يـده فكـف أعواناجيدفلمنصرتهإىلودعاهمبالناس

.٢١٥ص-قيسبنسليمكتاب)١(
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قـالوا لـو ،يقتلونينوكادواواستضعفوين،  قهروينحنيالقومإنقيسابنياويلك
ولكـن ،وحـدي نفـسي غـري أجـد ملولـو ،إيايقتلهممنالمتنعتالبتةنقتلكيل

،قتلنـاك تفعـل ملوإن،وفـضلناك وقربنـاك وأكرمناكعنككففنابايعتإن:قالوا
فلو،حقاًهلمتوجبوالباطالًهلمحتقالإياهموبيعيتبايعتهمأحداًأجدملفلما
:قـال ولكنه،يقتلوهملخلعهاعنكونكفاخلعهاالناسلهقالحنيعثمانكان

إياهـا خللِْعـه ولعمـري ،قتلـوه حىتعنهميدهفكفقاتلوكفإنا:قالوا،أخلعهاال
، لـه لـيس مـا وادعـى ،نـصيب فيهالهيكنومل،  حقبغريأخذهاألنهلهخرياًكان

إمـا رجلـني أحـد يكـون وأنيعدالعثمانانقيسابنياويلكغريهحقوتناول
أنإىلدعـوه القـوم يكـون أنوإمـا ينـصروه فلـم نـصرته إىلالناسعاديكونأن

إمامـاً ينـصروا أنعـن املـسلمني ينـهى أنلهيكنفلمنصرتهعنفنهاهمينصروه
مـا وبئس،اهمحنيصنعماوبئسحمدثاًيؤواومل،حدثايحدثملمهتدياًهادياً

خبـالف وحكمـه جلـوره صرتهلنـ أهـال يروهمليكونواأنواماأطاعوهحنيصنعوا
أربعةمنأكثروأصحابهومواليهبيتهأهلمنعثمانمعكانوقد،السنةو الكتاب

وجدتكنتولو،  نصرتهعناهمفلملفعلمميتنعأنشاءولو،  رجلآالف
،فالوعثمانعمربويعيوموأماجلاهدممطيعنيرجالًأربعنيبكرأبوبويعيوم
صـنعت رأيـتين كيـف قيسابنياويلك،  بيعتهينكثالومثلي،عتبايكنتألين
وقعـيت يفتقـصريا أوأوجبنـا فـشال مينرأيتهلأعواناووجدتعثمانقتلحني
مـن امللعونحولهقتلمنامللعونمعهومنامللعونمجلهمحولوهمالبصرةيوم

،بعـاملي ومثلـوا بيعيتونكثواأنصاريقتلوافإممستغفراًالو تائباًالبعدهرجع
بأيـدينا وقتلـهم علـيهم اهللافنـصرين .... عـشر اثـين يفإلـيهم وسـرت علـي بغواو

ــفى ــدوروش ــومص ــؤمننيق ــا...م ــومرأيتن ــهرواني ــتإذالن ــارقنيلقي ــمامل وه
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حيـسنون أـم حيـسبون وهـم الـدنيا احلياةيفسعيهمضلقدمتدينونمستبصرون
مـن يقتلـوا وملعـشرة منـهم يبـق مل،النـار إىلواحـد صـعيد يفاهللافقتلـهم صنعا

يـا تعـري إيـاي ردترايـة أوردلواءيلرأيتهلقيسابنياويلكعشرةاملؤمنني
مواطنـه مجيـع يفوسـلم وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول صاحبوأنا،قيسابن

والزاحنـا والاعتـل والألـوذ والأفرال،يديهبنيالشدائدإىلواملتقدمومشاهده
أنلعـدوه وقـصد المتهلبسإذاللوصيوالللنيبينبغيالإنه،دبريالعدوامنح

أوقـط بفـرار يلمسعـت هـل قيسابنيا،لهاهللايفتحأويقتلحىتينثينأويرجع
بكـر أبـو بويـع يـوم وجـدت لوالنسمةوبرأاجلنةفلقوالذيأماقيسابنيانبوة

الـذين األربعـة بـصرية مثـل علىكلهمرجالًأربعنيبيعتهيفبدخويلعريتينالذي
ومـن األشعثقالخامساًأجدملولكنالقومولناهضت،يديكففتملاوجدت
صـفية بـن والـزبري واملقدادذروأبوسلمانالسالمعليهقالاملؤمننيأمرييااألربعة

.»بيعيتنكثهقبل

الـسالم عليـه ؤمننياملـ أمـري عـن )١(البالغـة ـج يفالرضيالشريفوروى
خائفـاً أومـشهورا ظـاهرا إمـا .حبجـة هللاقـائم مـن األرضختلـو ال،بلـى اللهم«

األقلـون واهللاأولئـك ؟أولئكوأين؟ذاوكم.وبيناتهاهللاحججتبطللئالمغمورا
نظـراءهم يودعوهـا حـىت وبيناتـه حججـه ـم اهللاحيفـظ .قدراواألعظمونعددا

روحوباشـروا ،البصريةحقيقةعلىالعلممهجممأشباههقلوبيفويزرعوها
،اجلـاهلون منـه اسـتوحش مبـا وأنـسوا ،املترفـون اسـتوعره مـا واسـتالنوا ،اليقني

أرضـه يفاهللاخلفـاء أولئـك .األعلـى باحمللمعلقةأرواحهابأبدانالدنياوصحبوا
.»رؤيتهمإىلشوقاآهآه.دينهإىلوالدعاة

.٣٨–٣٧ص-٤ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)١(
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عليـه املـؤمنني أمريعن)٢(املصطفىبشارةيف)١(يالطربعليبنحممدوروى
اهللارسـول أمسعهموقد،األكربالثقلوالقرآناألصغرالثقلحننكميليا«السالم
سبعةوأيام،وكذاكذايومجامعةالصالةفنادىمجعهموقد،وآلهعليهاهللاصلى
:قـال مثيـه علوأثـىن اهللافحمـد املنـرب فـصعد أحـد يتخلـف فلم،وكذاكذاوقت

فقـد صـدقين فمـن نفـسي عـن خمـرب والوجـل عـز ريبعنمؤدإينالناسمعاشر
وكـذب ،وجـل عـز اهللاكذبكذبينومن،اجلنانأثابهاهللاصدقومن،اهللاصدق

ــهفأقــامينفــصعدتنــاداينمثالــنريانأعقبــهاهللا واحلــسنصــدرهإىلورأســيدون
وجـل عـز اهللاعـن جربئيلأمرينناسالمعاشر:قالمث،مشالهو ميينهعنواحلسني

منوابنايهذاوصييوأن،األكربالثقلهوالقرآنأنأعلمكمأنوربكمريبأنه
للثقـل األكربالثقليشهد،األصغرالثقلهموصايايحامالأصالممنخلفهم
غـري لـصاحبه مـالزم منـهما واحـد كلاألكربللثقلاألصغرالثقلويشهداألصغر
كـذلك كنـا فـإذا كميـل يـا .العبـاد وبنيبينهمافيحكماهللاإىليرداحىتلهمفارق
اهللارسـول أبلغهـم قـد كميـل يـا .؟تـأخر مـن عنـا وتأخرتقدممنيتقدمنافعالم
كميـل يـا .الناصـحني حيبـون الولكن،هلمونصحربهرسالةوآلهعليهاهللاصلى

يومـا متـوافرون واألنـصار ينواملهـاجر قواليلوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقال
مـين علـي :منـربه فـوق قدميهعلىقائمرمضانشهرمنالنصفيومالعصربعد

علـي بـن حممـد بـن القاسـم أيببـن حممد)م١١٣١-٠٠٠()ـه٥٢٥-٠٠٠(الطربيحممد)١(
أيبعـن اخـذ .فاضـل )الـدين عمـاد (بغدادنزيل.اإلمامي،الشيعي،الطربي،الكجي،اآلملي

شـرح ،املرتضىلشيعةاملصطفىبشارة:آثارهمن.ه٥٢٥سنةحدوديفوتويف،الطوسيعلي
-املـؤلفني معجـم / والبينـات واملخـرج األوقـات يفوالفـرج ،والتقوىالزهد،الذريعةمسائل

.١٤٦ص-١١ج-كحالةعمر
.٥٩ص-املصطفىعليبنحممد-املصطفىبشارة)٢(
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ركبهامنسفينةوهم،أمهمبعدالطيبونوهممنهموأنامينوالطيبونمنهوابناي
بيـد الفضلكميليا.لظىيفواهلاوياجلنةيفالناجيهوىعنهاختلفومنجنى
أنـشأنا واهللاحيـسدوننا عـالم كميـل يـا .العظيمالفضلذوواهللااءيشمنيؤتيهاهللا
.»!؟يزيلوناربناعنإياناحبسدهمفتراهميعرفوناأنقبل

اخلالفـة يفعلـي معاحلقأنيفلعمرأقواالنقلناوقدفيضمنغيضوهذا
!! لألمةاخلريأراد) عمر(لكنه

ممـا إن«اإلمـام رواهالـذي هوآلـ عليـه اهللاصلىالنيبحديثنقرأأنويكفي
ــدا ــنيبيلعه ــهاهللاصــلىال ــهعلي ــةأنوآل ــدهيبســتغدراألم ــو»بع حــديثوه

.)١(صحيح

مـدعيام ليوافـق الـنص يلوونمثالنيببعدلعلياألمرأنيروونكيفبل
اهللارسـول قـال «قـال الـسالم عليـه علـي عنبسنداملسنديفحنبلبنأمحدروى

أهـل فـأخرج بعـدي األمـر وليـت أنتأنعليياوسلم-له وآ-صلى اهللا عليه    
.)٢(»العربجزيرةمنجنران

بـن قـيس أنـه والظاهرمنسوبغريقيسفيه«احلديثسنديف)٣(اهليثميقال
.»ثقاترجالهوبقية،والثوريشعبةوثقهوقدضعيفوهوالربيع

الغـدر وقـع فهلالنيببعدمنباإلمامالغدروقعوقدخالفيكنملوكيف
!!االحتجاجاتهذهبكليقوممثاإلمامبرضى

.١٤٠–١٣٩ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
.٨٧ص-١ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند)٢(
.١٨٥ص-٥ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٣(
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امللكعلىوالقتالعلي

كلفكانعليوبنيوالزبريطلحةبنيكانتاليتاحلربوأما«تيميةابنقال
قتاهلميفغرضلعلييكنملعليهغريهصوليدفعأنهظانانفسهعنيقاتلمنهما

وكــانعثمـان قتلـه يطلبـون علــيقـدوم قبـل كـانوا بــلقتالـه يفغـرض هلـم وال
وعرفـوه علـي قـدم فلمـا منـهم يتمكنـوا فلمعنهميدفعمنقبائلهممن)١(للقتلة

علـم فلمـا األمـر ينـتظم حىتيتمكناللكنرأيهأيضاهذاأنعرفهممقصودهم
فوقعبالقتالبدأواأماآلخرونفظنالعسكرينأحدعلىمحلذلكالقتلةبعض
.)٢(»امللكعلىقتالوقعمثاألولنيالسابقنيبقصدالالفتنةأهلبقصدالقتال

:اجلواب

الـسالم عليـه علـي مـن يطلبـوا ملفلمعثمانقتلةوطلحةالزبريهمكانلو
! ؟املدينةيفجبوارهوهمذلك

بالقـصاص تطالـب فحتـى ! املنطقـي السؤالهذاعلىجوابناكهليس! عثمان؟قتلةهممن)١(
كـانوا بأمكبريةمجاعةيتهمونفهمموجودغريوهذايقيينشرعيبطريقالقاتلتعينانجيب

.!اليقنيوجهعلىقتلهمنأحديروملمقتوالًعثمانوجدانحلظةالبيتيف
.٣٣٢ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
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لكنـهم اإلمـام إىلعثمـان قتلـة حيـاكموا مثيبـايعوا أنالواجبأنقلناوقد
خالهلـا مـن يـتم والـيت ) اخللّاقـة الفوضـى (الـسياسة عـامل يفيوماليسمىماأرادوا
بقتـل املـتهمني مـن طلحـة أنخـصوصا الـسياسية األربـاح وجـين املطالـب فرض
حـدثنا   :عـن وكيـع   «)١(روى الـذهيب  !!احلكـم بـن مـروان يقـول مـا علـى عثمان

رأيت مروان بـن احلكـم حـني رمـى طلحـة         :عن قيس قال   ،إمساعيل بن أيب خالد   
ولفـظ   ،رواه مجاعـة عنـه    . فما زال ينسح حىت مات     ،فوقع يف ركبته   ،ومئذ بسهم ي

. هذا أعان علـى عثمـان وال أطلـب بثـأري بعـد اليـوم       :عبد احلميد بن صاحل عنه    
حـدثنا مـن   :قال خليفة بـن خيـاط    .مبرتلة قاتل علي   ،قاتل طلحة يف الوزر    :قلت

،مروان رمى طلحة بسهمأن،عن عمه،عن حيىي بن سعيد،مسع جويرية بن أمساء
.»قد كفيناك بعض قتلة أبيك:فقال،مث التفت إىل أبان،فقتله

روى خليفة يف تارخيه من طريـق إمساعيـل بـن أيب خالـد              «)٢(وقال ابن حجر  
عن قيس بن أيب حـازم قـال رمـى طلحـة يـوم اجلمـل بـسهم يف ركبتـه فكـانوا إذا                  

وروى بن عساكر من طريق .اأمسكوها انتفخت وإذا أرسلوها انبعثت فقال دعوه    
وأخرجه أبو القاسم البغوي ،متعددة أن مروان بن احلكم هو الذي رماه فقتله منها

بسند صحيح عن اجلارود بن أيب سربة قال ملا كان يوم اجلمل نظر مروان إىل طلحة 
.فقال ال أطلب ثأري بعد اليوم فرتع له بسهم فقتله

قـيس بـن أيب حـازم أن مـروان     وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن     
بن احلكم رأى طلحة يف اخليل فقال هذا أعان على عثمان فرمـاه بـسهم يف ركبتـه                  
فما زال الدم يسيح حىت مات أخرجـه عبـد احلميـد بـن صـاحل عـن قـيس وأخـرج              

.٣٦–٣٥ص -١ج -الذهيب -سري أعالم النبالء )١(
.٤٣٢ص -٣ج -ابن حجر -اإلصابة )٢(
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قال رأيت مروان ،الطرباين من طريق حيىي بن سليمان اجلعفي عن وكيع ذا السند       
يومئذ بسهم فوقع يف عني ركبته فما زوال الـدم يـسيح      بن احلكم حني رمى طلحة      

إىل أن مات وكان ذلك يف مجادى األوىل سنة ست وثالثني مـن اهلجـرة وروى بـن      
سعد أن ذلك كـان يف يـوم اخلمـيس لعـشر خلـون مـن مجـادى اآلخـرة ولـه أربـع                  

.»وستون سنة

لك؟امليطلبونكانوابل، عثماندميطلبانالزبريوالطلحةيكنفلملذا

يـسبون انهمبزعمهمالشيعةعلىيطبقونهمامروانعلىيطبقونالإممث
.الصحابة

لـه يـروي عندهماملبشرينوالعشرةالصحابةأحدطلحةقتلالذيفمروان
العدالـة للروايـة يـشترطون أـم مـع كتبـهم يفاألربعةالسننوأصحابالبخاري
لوحيصلماذاترىيا! املبشرينالعشرةأحديقتلوهوعادالًكانفكيفوالضبط

!طلحة؟السالمعليهعليشيعةأحدقتل

.»امللكعلىقتالوقعمث«تيميةابنقولأما

أهـو ! ؟امللـك علـى قاتـل الذيفمن!ومعاويةعليبنيالقتاليقصدوهو
والقاسـطني النـاكثني مـن امللـك علـى القتـال بل!وتبالكتبا؟طالبأيببنعلي
القتتلنـا ظفرنـا لـو واهللايقولاهللاعبيدبنمعاذكان«األثريابنقالالبدايةمنكان

)١(.»واألمرالزبرييتركطلحةكانوالواألمرطلحةيتركالزبريكانما

أـم املؤرخـون روىإذ،جبحافلـه علييأتيهمأنقبلبينهمفيمااقتتلوابل
للـصالة النـاس يـؤم مـن أنرونيـ لكـوم الـصالة إمـام يكونمنعلىاختلفوا

.٢٠٩ص-٣ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)١(
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حـىت ! األمـر اسـتتباب عنـد للخالفـة النـاس عنـد األعلـى اليـد صـاحب سـيكون 
ومـرة هذامرةبالناسيصليانوالزبريطلحةابناجعلتباناألمرعائشةأصلحت

!ذاك

حكـيم قتـل بعـد والـزبري لطلحـة البـصرة صـفت ملـا «)١(احلديـد أيبابنقال
يـؤم أنمنـهما كـل وأراد،الـصالة يفاختلفـا نـهما عحنيـف ابـن وطردوأصحابه
ــاس ــسليماصــاحبهخلــفصــالتهتكــونأنوخــاف،بالن ــهت ،بتقدمــهورضــال

يـصليان طلحـة بـن وحممـد الزبريبناهللاعبدجعلتبأن،عائشةبينهمافأصلحت
.»يوماوهذايوماهذا،بالناس

!؟والقاسطنيالناكثنينيةيفبيانهذابعدفهل

٣٢٢ص-٩ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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١٧٤

احلقعلىالظاهرةلطائفةا

يـضرهم الاحلـق علـى ظـاهرة طائفةفيهاتزالالأمتنالكن«تيميةابنقال
مـن عـدوا عليهماهللايسلطالوهلذاالساعةتقومحىتخذهلممنوالخالفهممن

صـلى اهللا   النيبعنالصحيحةاألحاديثيفوهذاهذاثبتكمافيجتاحهمغريهم
يـضرهم الاحلقعلىظاهرةأمتهمنطائفةتزالالأنهخربأوسلم-وآله  -عليه  

مـن عـدوا علـيهم يـسلط الأنربـه سـأل أنـه وأخـرب القيامـة يومإىلخالفهممن
الأنوسـأله ذلـك فأعطـاه عامـة بـسنة يهلكهـم الأنوسألهذلكفأعطاهغريهم
الحـىت فـيهم يغلـب احلـق كـان قبلنـا ومنذلكفمنعهشديدابينهمبأسهمجيعل
سلطكمافيجتاحهمعليهميسلطالعدوكانوهلذامنصورةظاهرةطائفةبهتقوم
ملاحلمـد وهللاوحننملكهلميبقفلممرتنياملقدسبيتوخربإسرائيلبينعلى
الذياحلقوديناهلدىعلىفيكونوناحلقعلىيقاتلونمنصورسيفألمتنايزل

املهديـة الطائفـة هـذه عـن الناسوأبعدنزالوالنزلملفلهذاالرسولبهاهللابعث
إىلاملنتــسبنياألهـواء أهـل طوائـف وأظلـم أجهــلألـم الرافـضة هـم املنـصورة 

.)١(»القبلة

.٣٤٣ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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١٧٥....................................................................................احلقعلىالظاهرةالطائفة

:اجلواب

الصليبينياملستعمرينبنياألمةتوزعتحينماعاشلوتيميةابنيقولماذا
الشاميفوفرنسامالوالصوليبيايفوالطليانوالسودانومصرالعراقيففاالنكليز
!ذلكوغرياملغربيفواسبانيا

ظهـروا لكـوم احلـق الـدين باميقولواأنالنصارىحقمنكالمهفعلى
اىلشـرقها مـن األرضواسـتعمروا بالـسيف األرضعلـى املوجودةاإلديانعلى
!غرا

ولـو والظلمبالسالحالدنيويةبالغلبةالاهللامنوالقربباحلجةالظهورإذن
املغـول ظهـر إّنفكيـف ؟احملـق هـو والـشوكة بالـسالح يظهرمنفهلكذلككان

!قطعة؟قطعةومزقوهااإلسالمبالدعلىالصليبيونبعدهمومنالوثنيون

العامليـة احملافـل يفاإليرانيةاإلسالميةاجلمهوريةتألقتيميةابنشاهدلوبل
الغـدر دولأرعبـت إقليميـة كقوةهانفسواثباتوالعسكريةواالقتصاديةالسياسية

ممـا كثريارولغيكمداملاتطاريءطرأكلماالنصارىبدولتطريواليتجتاورهااليت
!!كتابهيفقاله
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١٧٦

!اإلمامةمقاصدمجيععشراالثينلإلئمةحيصلمل

أصالبهينتفعماالواتباععدمهيعلمماطلبيففائدةوأي«تيميةابنقال
لـيعني بـه العمـل يفوإمـا وتعليمهلتبليغهالعلميفإماشيئنييفإليهحيتاجمامواإل

مـا بـل ـذا والـذا الينفـع الاملنتظـر وهـذا وسـلطانه بقوتـه ذلـك علىالناس
عليـه يـوافقهم ممـا كـان إنالعمـل ومـن قبلـه منكالممنفهوالعلممنعندهم

النـاس أعجزفهموحنوهمواملالحدةكفاربالاستعانواوإالماستعانوااملسلمون
مقـصوده الـذي باملعـصوم ائتمامهمدعواهممعالعلميفالناسوأجهلالعمليف

وأيـضا يدعونـه ممـا هذاانتفاءفعلمقدرةوالعلمالهلمحيصلوملوالقدرةالعلم
أمـا اإلمامـة مقاصـد مجيعمنهمبأحداألمةمنألحدحيصلملاالثناعشرفاألئمة

نظرائـه مـن حيـصل مـا مثـل ودينهعلمهمنللناسحيصلكانفإمناعليدونمن
مـا النـاس يعلمـون حممـد ابـن جعفـر وابنـه جعفرأبووابنهاحلسنيبنعليوكان

وأنفـع منـهم أعلـم هـو مـن زمنهميفوكانزمامعلماءو علمهكمااهللاعلمهم
حيـصل فلـم وأديـن أعلـم انواكأمقُدرولوالعلمأهلعندمعروفوهذالألمة

وإلـزام والـسلطان القـوة مـن الواليـة ذويمـن حيـصل مـا والـدين العلمأهلمن
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فهـؤالء كالعـسكريني الثالثةبعدمنوأما)١(الباطلعنباليدومنعهمباحلقالناس
كـانوا بـل األمـة بـه تـستعني يـد هلـم كـان والاألمـة تستفيدهعلمعليهميظهرمل

يفإليـه حيتـاجون مـا معرفـة مـن وفـيهم ومكانـة حرمـة هلـم امشينياهلمنكأمثاهلم
خيـتص ماوأمااملسلمنيعواممنكثرييعرفهماوهوأمثاهلميفماوالديناإلسالم

عـن أخـذوا كماالعلمأهلعنهميأخذملوهلذاعنهميعرفملفهذاالعلمأهلبه
مقـصوده يعـرف العلـم بطالـ ولكنألخذوايستفادماوجدواولوالثالثةأولئك

تـرى أالمنـه النـاس قبولعلىيعينهمماذلككانشريفنسبلإلنسانكانوإذا
ذكـره وشـاع منـه واستفادتذلكلهاألمةعرفتالعلمكثريكانملاعباسابنأن

يستفادماوالفقهالعلممنعندهكانملاالشافعيوكذلكوالعامةاخلاصةيفبذلك
.)٢(»والفقهبالعلمذكرهوظهرمنهذلكواستفادواذلكلهاملسلمونعرفمنه

:اجلواب

البيـت أهـل حاصـروا لـذا عنـه تيميـة ابـن يـتكلم مـا علمـوا السالطنيإن

باحلقالناسإلزام«وبني»والسلطانالقوةمنالواليةذويمن«حيصلمابنيهناتيميةابنربط)١(
الـسحت موائـد علـى يعتاشممنتعودناهماعلىإالّبينهماربطوال» الباطلعنباليدومنعهم

وتُقَطِّعواالْأَرضِفِيتُفْسِدواأَنتَولَّيُتمإِنعسيتُمفَهْل{يقولتعاىلفاهللاوإالّوالطغاةالظَلَمةعنداحلرام

كُمامحأَر{)هاوملبلقيسلسانعلىيقولتعاىلواهللا) ٢٢:حممديكذب}قَالَتلُوكَإِنإِذَاالْم

وإِذَا{يقولتعاىلوهو) ٣٤:النمل(}يفْعلُونوكََذلِكأَذِلًَّةاأَهلِهَأعِزةوجعلُواأَفْسدوهاقَريًةدخُلوا

دمِرياً فَدمرنَاهاالْقَولُعلَيهاَفحقِفيهاَففَسُقوامتْرِفيهاَأمرَناقَريًةُنهِلكأَنأَردنَا فهـل ) ١٦:االسراء(}تـَ

عليهمـا واحلـسن علـي غـري وآلـه عليـه اهللاصلىلنيباقبضيوممناملترفنيغرياإلسالمحكم
.األمحرالكربيتمنأندراألنصافمنشيءعندهالذياحلاكمكانودائما، السالم

.٢٥٣ص-٣ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
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لذاالثورةرايةرفعوالوإليهمتتقربوالناسالنصأصحابأميعلمونلكوم
أبـو فهـذا ،مأمـره انتشاروتسهيلودعمهمللضاللةفقهاءبصنعالسلطاتقامت
علـى النـاس وحيمـل للمسلمنيإماماليجعلهانسبنمالكخيتارالدوانيقيجعفر
مالـك إىلاملنـصور بعـث :األيلـي نـزار بـن خالدقال«)١(الذهيبقالواحدكتاب
.عليـه جنمعهمكتابافضع،بالعراقاختلفواقدالناسإن:فقال،املدينةقدمحني

.»املوطأ" فوضع

مـد لبـث مـا مثالغـرب إىلالـشرق مـن مالكيـة زمانهيفألمةاأصبحتلذا
قاضيالقاضييوسفأبوجيعلأنالعباسيهاروناختاربعدماتراجعأناملالكية
حنفيـا اإلسـالمي الـشرق فأصـبح احلنفـي املـذهب بنصرةاألخريهذاوقامالقضاة

أيباحبصـ ،القاضـي يوسـف أبـو «)٢(البغـدادي اخلطيـب قالاخلليفةعباءةحتت
وهـو ،بعـده مـن الرشـيد هارونمث،االقضاءاملهديبنموسىهووالّ.. .حنيفة

.»اإلسالميفالقضاةبقاضيدعيمنأول

أيـام بعـض يفالقـضاء ويلاخللفـاء مـن لثالثـة قـضى «)٣(الـرب عبـد ابـن قال
ــهاديمثاملهــدي ــانللرشــيدمثلل ــهالرشــيدوك ــهيكرم ــدهوكــانوجيل ــاعن حظي

الـرأي غلبـة اجـل مناحلديثأهلمنقومحديثهحتامى:الطربيقال... .مكينا
.»القضاءوتقلدهالسلطانصحبةمعاألحكاميفواملسائلالفروعوتفريعهعليه

يـصدرون وهـم اليـوم ) الـسلفيني (الفقهـاء رأوالواحلديثأهليقولفماذا
!امللكيالديوانأمرصدوربعدالفتاوى

.١١١ص-٨ج-الذهيب-النبالءأعالمسري)١(
.٢٤٥ص-١٤ج-البغدادياخلطيب-دبغداتاريخ)٢(
.١٧٣ص-الربعبدابن-الفقهاءاألئمةالثالثةفضائليفاإلنتقاء)٣(
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عنـهم يأخـذ ملوهلذا«السالمعليهمالبيتأهلأئمةعنيةتيمابنقولوأما
ولكـن ألخـذوا يـستفاد مـا وجـدوا ولـو الثالثـة أولئكعنأخذواكماالعلمأهل

.»مقصودهيعرفالعلمطالب

الـشيعي يعـدون فهـم شـاكلته علىممنأسالفهقررهماجتاهلتيميةابنإن
ومقامـات فـضائل يـروي لكونـه العلـم مراتبأعلىبلغولوالنارأهلمنحمترقا
أهـل مـن يعدونـه والالتقيـيم منيسقطونهوبذلك،غريهيرويهاالمماالبيتأهل

العقيـدة مـن الـرائج خـالف علـى يـدلّ مـا البيـت أهلعنيرويمنفكلالعلم
وبالتـايل العلـم أهـل مـن يكونال-ابتداًءالبيتأهلخمالفةفيهروعيمما-والفقه
يعـرف «العلمفطالبالبيتأهلعنأخذالعلماهلمنأحدالإنيجةالنتتصبح

!»مقصوده

عليـه الرضـا موسـى بنعلياإلماميفحبانابنقالهماذلكعلىوكمثال
جعفـر بـن موسـى عـن يـروي الرضـا اإلمـام أنأقـر أنبعـد حبـان فـابن السالم

يـروى : الرضـا ىموسـ بـن لـى ع«حبانابنقال!! اخلطأو بالكذبامهالعجائب
لـذا )١(»يءخيطـ و يهـم كـان كأنـه .وغريهالصلتأبوعنهروى،العجائبأبيهعن

!!اروحنييفلهترجم

احلـسد لكنهعمهمبينفضليعلمونكانواهؤالءقدمواالذينالعباسوبنو
حجتـها لقـوة لـيس املـذاهب هـذه انتشرتلذا!فضلهمالناسمعرفةمنواخلشية

!»الرمحننصره«السلطانماأدراكوماسلطاناللصحبةلكن

.١٠٦ص-٢ج-حبانابن-اروحنيكتاب)١(
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١٨٠

الشرعحتفظاألمة: تيميةابن

حافظـا يكـون أنجيـب اإلمـام أنالثالـث :الرافـضي قـال «تيميـة ابـن قال
الكتابوقصوروسلم-وآله -صلى اهللا عليه   النيبمبوتالوحيالنقطاعللشرع
إمـام مـن بـد فـال القيامـة يـوم إىلالواقعـة اجلزئيـة األحكـام تفاصـيل عنوالسنة

يزيـد أواألحكامبعضيتركلئالواخلطأالزللمنمعصومتعاىلاهللامنمنصوب
:أحدهاوجوهمنواجلوابباإلمجاعكذلكيكنملعليوغريسهواأوعمدافيها

األمـة تكـون أنجيـب بـل للـشرع حافظـا يكـون أنجيـب أنـه نسلمالأنا«
الـشرع بـل بالواحدحيصلكمااألمةمبجموعحيصلالشرعوحفظللشرعحافظة

.)١(»منهمواحدينقلهأنمنخرياكانالتواترأهلنقلهإذا

:قلت

املـؤمن منـهم الـذين بأفرادهـا األمـة تنقلـه مـن خـري معصومواحدينقلهأن
هلـا عاصـما األمـة نقـل كانولو،واملرائنيالفاسدةاألغراضوأصحابوالفاسق

،العقيـدة يفوسـلفية وماتريديـة أشاعرةبنيالسنةأهلاختلفمفلاالختالفمن

.٣٨٢ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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... )١(الفـروع يفوغريهـم وأوزاعـيني وظاهرينيومالكيةوشوافعوأحنافوحنابلة
بسببالعلماءدماءيستحلّوناحلنابلةكانحىتذلكبسبباملذابحبينهموحصلت

أتباعـه وكثرتحلنابلةايذموكان«)٢(البوريالفقيهمعحدثكماالفقهياخلالف
حلـوا لـه أعـدوا احلنابلـة إنفقيـل أصـحابه مـن ومجاعةهوفماتإسهالفأصابه

.»منهاأكلمنوكلفماتمنهافأكل

يفبالـشوافع احلنابلـة فعلتـه مـا ويكفيبالدماءمضمخالسنيةالفرقوتاريخ
!الشرعاألمةحفظتكيفلتعرفوغريهانيسابور

أنعــنالكــشفخــاللمــنللمعــصوماحلاجــةعــنيكــشفالقــرآنإنمث
:تعاىلقال،العلماهللايؤتيهاأنبعديأيتامةكلبنياالختالف

}َكــانــاســةًالن أُمةــد ــثواحِ عَفباللَّــهنيِبــيالنرِينــش بمــِذرِين نمَلوــز وَأْن
مهعمالْكِتَابقِبالْحكُمحِلينيبـا اسِالنتََلفُـوا ِفيمـا فِيـِه اخمو تَلَـفاخ

اءتْهم مابعدِمِنأُوتُوهالَِّذينإِلَّاِفيِه جـ ـاتنيْغيـًا اْلبب مهن يـى بد َفهـ اللَّـه الَّـِذين
ــاآمنــوا ــوالِم ــدِيواللَّــهبِِإْذِنــِهالْحــقمِــنِفيــِهاختَلَُف هيــنماءــشــي ــراطٍىإِلَ صِ

.)٢١٣:البقرة(}مستَقِيٍم

:تعاىلوقال

} ـو ــاءولـَ شـــااللَّـــه اقَْتتَــَل مـالَّـــذِينــن ــدِهِممـِ عـب ـن ــدِمـِ عـــاب مـمتْهــاء جـــات نـيالْب

يكتبـون عنـدما -وكبـارهم صـغارهم -انهـم )املتمـسلفني (القومءهلؤالاهللاخذالنمظاهرمن)١(
ـم يـربطهم الأخـرى أديـان مـن انـاس عـن يكنبونأمالقاريءحبسبالبعضبعضهمعن

الفـوزان فـوزان بـن صـاحل -الكتـاب بعـض ألخطـاء البيان: كتابللمثالراجعالعقيدةرابطة
.اجلاهليةمسائلشرح:ايضاولهاايضللفوزان-الضالةالفرقعنحملة:وكتيب

٣٧٦ص-١١ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)٢(
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ن ومِنهمآمنمنفَمِنهماخَتلَفُواوَلكِِن مـ ر و كَفـَ اء ولـَ شـ ا اللَّـه اْقتََتلُـوا مـ
َلكِنولُاللَّهفْعايمِريد٢٥٣اآليةمن: البقرة(}ي«

:تعاىلوقال

}لَقَــدْأَنــاووِنــيبــرائيَلبَأِإســوبٍقمصِــدمــاهزَْقنروــاِتمِــن بــاالطَّي تَلَُفــوافَماخ
.)٩٣اآليةمن: يونس(}الْعِلْمجاءهمحتَّى

:تعاىلوقال

}ماهنآَتياٍتونيبرِمِنااألَمَتلَفُواَفمإِّالاخدِمِنعابممهاءجغْيًاالْعِلْمبمهنيب
ِإنكبْقضِيريمهنيبموِةياماالِْقيِفيِهكَانُوافِيمخْتَلِفُون١٧:اجلاثـية(}ي(.

طبيعــيامــروهــذاعلــمالأتاهــاإذابينــهاختتلــفاألمــمبــأنّاهللاعلــمومــع
يبـين معـصوم علـم نـصب بالنـاس لطفـا كـان ،عصمتهاوعدمالعقولالختالف

.عصركليفاحلقموضعللناس

خلـوفهم للشرعاألمراءخمالفةيرونعندمايصمتونكانوااألمةعمومأنمث
السلطانوقربهالفقيهارتشىفإذا،أخرىجهةمنسالطنيالهلبةوانتظاراجهةمن
فليلـق التارخييـة بالنقوليشككومن! والبعريالناقةبنيتفرقالاليتاألمةكتتس

!احلقيقةلريىالسنةأهلدوليفالزمانهذالفقهاءفاحصةنظرة

حـدثنا  «واللفظ ملسند امحد)٢(وابن أيب شيبة يف مصنفه  )١(روي يف مسند أمحد   
قال ال أدرى أمسعته من سـعيد  عبد اهللا حدثين أيب قال حدثنا إمساعيل حدثنا أيوب     

:األرنــؤوطشــعيبالعلّامــةقـال /٢١٧ص-١ج-حنبــلبــنامحـد اإلمــام-امحــدمـسند )١(
.الشيخنيرجالثقاترجاله،صحيح

.٢٧٣ص-٤ج-شيبةايبابن-املصنف) ٢(
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فقـال أفطـر   ،بن جبري أم نبئته عنه قال أتيت على بن عباس بعرفة وهو يأكل رماناً       
بعرفَـة وبعثـت إليـه أم الفـضل بلـنب      وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      رسول اهللا   

وقال لعن اهللا فالناً عمدوا إىل أعظـم أيـام احلـج فمحـوا زينتـه وإمنـا زينـة          ،فشربه
»لتلبيةاحلج ا

)! اخلليفة الرابـع (وفالن هو معاوية ى عن التلبية وهي زينة احلج ألن عليا            
نعم ابـن عبـاس خـالف ـذا ولـيس غـريه             ! ؟كان يليب فيه فهل عملت األمة شيئا      

.وكثري غريها
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١٨٤

!املعصومالتواتر

حـصل بعـصمة تنقـل احلجـة ـم تقـوم طائفـة كـل كانوإذا«تيميةابنقال
مـن كلـهم آدمبـين عنـد أعظـم نقلـهم يفحـصل التـواتر أهـل صمةوع،املقصود
معـصومون إـم قيـل ولووعلياوعثمانوعمربكرأبافإن،بنيبليسمنعصمة

.)١(»هؤالءنقلهمماأبلغواألنصاراملهاجروننقلهفما

:قلت

أهـل عنـد فقـط الـسالم عليـه علـي مـع التعامـل يفمـساواة هنـاك كانلو
بـه اسـتغىن مـا وغريهاوالفروعاألصوليفلهلسطرواوالتواريخوالسننالصحاح
البدايـة مـن الـسالم عليهبعليصلةلهماكلحيدواولكنهم،غريهعناملسلمون

نقـل  ،برعايتـهم أميةبنوأحاطهااليتالتاريخزوايامنالعديديفذكرلهيظهرفلم
قال :ابن شهاب بن عبد اهللا قالأخربين: قوله)٢(أبو الفرج األصفهاين عن املدائين

.٣٨٢ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىلردايفالنبويةالسنةمنهاج)١(
بـن اهللاعبـد بـن حممـد بنعلياحلسنأبوالصادقاحلافظالعالمة«املدائينترمجةيفالذهيبقال)٢(

الــسريمعرفــةيفعجبــاوكــان،التــصانيفوصــنف،بغــدادنــزل.االخبــارياملــدائينســيفأيب
-النـبالء أعـالم سـري ».االسـناد عـايل ،ينقلـه فيمـا مـصدقا ،العـرب وأيامواألنسابواملغازي

.٤٠١–٤٠٠ص-١٠ج-الذهيب
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فإنه مير يب الشيء مـن سـري علـي بـن     :اكتب يل السرية فقلت له    :يل خالد القسري  
)١(!قال ال إلّا أن تراه يف اجلحيم:أيب طالب فأذكره

ىيتـسم مـن علـى حـىت وعقـابٍ وكـتمٍ سـب مـن أميةبنوفعلهماكلومع
!بامسه

) علـي (بها لذا فمن مساه أبوه باسـم      فالتسمية باسم علي كانت تودي بصاح     
)٣()٢(قـال ابـن حجـر   !كان يسعى إلخفائه أو تغيريه حىت ينجو من العقاب والتهمة       

قال الليث قال علي بن رباح ال أجعل يف حلِّ من مساين علياً فإن امسي علي وقال «
فقـال هـو   املقري كان بنو أمية إذا مسعوا مبولود امسه علي قتلـوه فبلـغ ذلـك رباحـاً        

وال حول وال قوة إال »يغضب من علي وحيرج على من مساه به)علي(علي وكان 
.!باهللا العلي العظيم

األجــواءهــذهبـني مــنخـرج والنفــسياجلـسدي اإلرهــابهـذا كــلومـع 

.٢١ص-٢٢ج–األصفهاينالفرجأبو–األغاين)١(
أبـو احلـافظ الكنـاين حجـر بنعليابنحممدبنحممدبنعليبنأمحد-العسقالينحجرابن)٢(

اثنـتني ٨٥٢سـنة وتـوىف ٧٧٣سـنة دولـ الـشافعي املـصري مثالعـسقالين الدينشهابالفضل
ابـن رحلـة يفاألثـر إتبـاع ،املعجـزات للخـوارق الـنريات آيـات مـصنفاته من.ومثامنائةومخسني

فـصائل يفاإلتقـان ، األربعـة واملـسانيد الـستة الكتـب أعينالعشرةبأطرافاملهرةإحتاف،حجر
،الـرتول أسباب،اإلاممنالقرآنيفمبااإلحكام،املفرقةاألسئلةعناملشرقةاألجوبة،القران

الـصحابة متييـز يفاإلصـابة ،املعثـار الطـاعن علـى االستبـصار ،الالئقةباألجوبةالفائقةاألسئلة
إمساعيـل -العـارفني هديـة ./ .املختـارة أطـراف ، ومـسلم البخاريالصحيحنيأطراف،مطبوع

.١٢٩–١٢٨ص-١ج-البغداديباشا
-٥ج -الــذهيب -عــالم النــبالء ســري أ/ ٢٨١ص -٧ج -ابــن حجــر -ــذيب التهــذيب)٣(

.٤٢٩ص -٢٠ج -املزي -ذيب الكمال / ١٠٢ص
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.والفضائلالعلوممنلبعضهالوصولالصحابةمناحديستطعملماالدموية

مـن أحـد عـن بلغناماقالأمحداإلمامعنرويناوقد«حجرابنقولونقلنا
»طالبأيببنعليعنبلغناماالصحابة

:نورهإطفاءمنحاولوهماكلمعوحدهعليعنوصلمافهذا

}ونِريديطِْفئُواأَنياللَّهِنُوراهِهِمىبَِأفْوْأبيوإِّالاللَّهأَنتِميهنُورلَووكَرِه
.)٣٢:التوبة(}رونالَْكاِف

معـه التاريخسيذكرفهلسبقهممنلغريهمساويةفرصةلهأتيحتلوفكيف
! ؟اًاحد

كامـل الفـضائل تـام فهـو .)١(باملعـصوم الـشريعة حفـظ مـن نقولـه ماوهذا

مـن وحـسبك للموقـع مناسـبته عـدم باالضـطرار يعلـم مـا منـه خرجاملعصوممكاناحتلمن)١(
حـىت الـسلفيني عنـد والـتكفري الفتـوى فوضىمناليومنراهماذلكفعلواإذاتعماليتالفوضى

رأسبـتكفري عثـيمني ابـن زماننـا يفالـسلفيني شـيخ قـام فمـثال شـيء أيـسر عندهمالتكفريبات
القاعـدة تنظـيم يفالـشهري القيـادي الـشهري سـعيد وقـام ،القرضاوييوسفالشيخاالشاعرة

حنيفـة أيبتكفـري واماسلفيونوكلهم،بازابنالعزيزعبدالشيخزمانهيفالسلفينيرأسبتكفري
الـسلفيني بعضتكفرياماالسعوديةيفبذلكاملعاصرينبعضوقالقدمياانتشرفقدلعنهوجواز

فظـاهر ،ووووالـسروريني واإلخـوانيني والقطبـيني واألشـاعرة للـشيعة عندهموحيترميفيتممن
الوللمثـال !!). الـشرع حفـظ علـى مـؤمتن (هؤالءوكل،اإللكترونيةمواقعهميدخلمنلكل

الـدعوة يف)سـؤاال ٢٨(كتـاب مثـل السلفياجلاميأمانحممدالسلطانفقيهكتبراجعحلصرا
حـسن علـى الـرد وكتيـب ،األلبـاين الـشيخ معاآلراءومناقشةاملفاهيمتصحيحوكتابالسلفية
علـى باإلجابـات السلفيةعيونقرةوكتيباحملمديةالسنةعنالدفاعيةاحملاضرةوكتيب،الترايب
:الفـوزان وكتابـا .!الناريـة كتبـه منوغريهااإلبلتوردياسعدهكذاماوكتيبالكويتيةةاألسئل

.رضاعليمرادفيصلعلىوالردالرفاعيعلىالرد
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١٨٧................................................................................................! املعصومالتواتر

حيتـاج والاليـه النـاس حيتـاج حىتكمالكلمنسواهمنعلىيفيضاألوصاف
:تعاىلقالهاٍدعصركليفقوملكليكونأنوجبلذاألحد

ــلْ{ ــلْقـُ هـــن ــركَائِكُممـِ شـــن ــدِيمـ هـــىي ــقإِلـَ ــلِالْحـ ــدِياللَّـــهقـُ هـي
ــقلِلْحــنــدِيَأفَم هــىي ــعأَنأَحــقالْحــقإِلَ تَّبيــنيالأَمِهــدــاي أَنإِلَّ
.)٣٥:يونس(}تَحكُمونَكيفَلكُمَفمايهدى

.اهللاىلالناسوفداهلاديمامفاإل
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١٨٨

!سواهمنعصمةبنفيإالّاملعصومعلميال

معـصوما للـشرع حافظابكونهأتعينيقالأن:الثالثالوجه«تيميةابنقال
مـن شـيء صـحة يعلـم أنميكـن أمبنقلـه إالالـشرع منشيءصحةيعلمالأنه

إذافإنـه عـصمته إىلوالحفظـه إىلالحيـتج ملبالثـاين قلـت إننقلهبدونالشرع
مـن كلـه الـشرع حيفظحىتاآلخرحفظأمكنبدونهالشرعمنشيءحفظأمكن

حبفظـه إالالـشرع مـن شـيء معرفةميكنالأنهمعناهبلقلتوإنإليهحاجةغري
حـىت نقلـه صـحة يعلموالبنقلهإالاألرضأهلعلىحجةتقومالحينئذفيقال
فإنسواهمنعصمةنفيعلىباإلمجاعإالمعصومأنهيعلموالمعصومأنهيعلم
ــظأمكــنمعــصومااإلمجــاعكــان ــشرعحف ــهال ــمملمعــصومايكــنملوإنب تعل

.)١(»عصمته

:اجلواب

يفيكفـي بعـده األمـر يلـي أنأرادمبـن وآلـه عليـه اهللاصـلى للـنيب التسليم
.الأمعصومامغريهكانهلملعرفةذلكحيتاجوال!اإلماممعرفة

.٣٨٢ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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١٨٩.....................................................................!سواهمنعصمةبنفيإالّاملعصوميعلمال

:تعاىلقال

ال { جر ِفيمـا يحكِّمــوكَحتَّـى يؤِمنــونالوربـك فـَ شـمهــنيب م يجِــدواالثـُ
.)٦٥:النساء(}تَسِليمًاويسلِّمواقََضيتمِماحرجًاأَنْفُسِهِمفِي

إذافإنـه هعـصمت إىلوالحفظـه إىلالحيـتج ملبالثـاين قلـت إن«قولـه وأما
مـن كلـه الشرعحيفظحتىاآلخرحفظأمكنبدونهالشرعمنشيءحفظأمكن

.»إليهحاجةغري

أهلإىلفقهائكمجلوسبواسطةالشريعةمنشيئاحفظتمفأنتمباطلفهذا
مـن األكـرب القسمضاعبآرائهممسعوهمافقهاؤكمخلطوملاالسالمعليهمالبيت

موافقةومنهاعنهاالسمعينبوشواذومنهاوآراءدعبأحكامكمفصارت،الشريعة
علمـاء مـن رأينـا حـىت . عبادـا يفآراءهـا استعملتاليتاألخرىواألديانللملل

ابـن قـال !شـذوذها أوطرافتهابسببالفقهيةاآلراءبعضمنيعجبمنالسلفية
مـن  «ماألحكـا لـبعض شرعيكسبيلالقرعةإنكارحولكالمهيف)١(اجلوزيةقيم

العجب إنكار كون القرعة طريقا إلثبات األحكام مع ورود السنة ا وإثبـات حـل    
الوطء بشهادة شاهدي زور يعلم الزوج الثاين أما شـاهدا زور ومـع هـذا فيثبـت             

.احلل لشهادما فمن يقول هذا يف باب حل األبضاع والفروج كيـف مينـع القرعـة    
من اجلزية أنتقض عهده ولو جاهر بسب   إذا منع الذمي دينار   : ومن العجب قوهلم  

ومـن العجـب إباحتـهم    . اهللا ورسوله ودينـه أو حـرق بيـوت اهللا مل ينـتقض عهـده              
ومـن العجـب قـوهلم اإلميـان نفـس      . القرآن بالعجمية ومنع روايـة احلـديث بـاملعىن        

التصديق وهو ال يتفاضل واألعمال ليست منه وتكفريهم من يقول مسيجد وفقيـه    

.١٣٠/١٣١ص-٣ج-اجلوزيةقيمابنالفوائدبدائع)١(
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ومـن العجـب إسـقاطهم احلـد        . سماع ويصلّي بال وضوء وحنـو ذلـك       ومن يلتذّ بال  
عمن استأجر امرأة لرضاع ولده فزنا ا أو أستأجرها ليزين ا وإجيام احلد علـى          

ومـن العجـب تـشددهم يف      . من وطيء امرأة يف الظلمة بظنها امرأته فبانت أجنبيـة         
اء مبثـل رأس اإلبـرة مـن    املياه أعظم التشديد حىت جنـسوا القنـاطري املقنطـرة مـن املـ          

ومـن العجـب مـنعهم    . البول وجيوزون الصالة يف ثـوب ربعـه متـضمخ بالنجاسـة           
-صـلى اهللا عليـه   إحلاق النسب بالقيافة اليت هي من أظهر األدلة وقد اعتربها النيب     

وعمل ا اخلليفة الراشد عمر بن اخلطـاب وإحلـاقهم النـسب برجـل       وسلم -وآله  
: رق وهو بأقصى املغرب وبينهما ما ال يقطعه البـشر وقـال    تزوج امرأة بأقصى املش   

ومـن  . تزوجت فالنة وهي طالق ثالثا عقب القبول مث جاءت بولد فقالت هو منـه        
العجب إحلاقهم الولد يف هذه الصورة وزعمهم أن الرجل إذا كانت له سرية وهـو       

عجـب أـم   ومـن ال  . يطأها دائما فأتت بولد على فراشه مل يلحقه إال أن يستحلفه          
صدقوا يف شهادم وقد فعلت سقط عنه : يقولون إذا شهد عليه أربعة بالزنا فقال  
ال يصح اسئجار دار    : ومن العجب قوهلم  . احلد وإن امهم وقال كذبوا علي حد      

لتجعل مسجدا يصلي فيه املسلمون ويصح استئجارها كنيسة يعبـد فيهـا الـصليب            
إذا قهقه يف الصالة أنتقض وضوؤه ولـو        : مومن العجب قوهل  . وبيتا تعبد فيه النار   

غىن يف صالته وقذف احملـصنات وأتـى بـأقبح الـسب والفحـش فوضـوؤه حبالـة مل                 
إذا وقـع يف البئـر جناسـة يـرتح منـه أدالء معينـة فـإذا          : ومن العجب قوهلم  . ينتقض

حصل الدلو األول يف البئر تنجس وغرف املاء جنسا فما أصاب حيطـان البئـر منـه            
ذلك مـا بعـده مـن الـدالء إىل األخـري فإنـه يـرتل جنـسا مث يـصعد طـاهرا                   جنسها وك 

". ما يكون أكرم أو أعقل من هـذا الـدلو  : "يقشقش النجاسة من البئر قال احلافظ     
لو حلف ال يأكل فاكهة حنث بأكل اجلوز ولو كان يابسا منذ : ومن العجب قوهلم
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١٩١.....................................................................!سواهمنعصمةبنفيإالّاملعصوميعلمال

لـك تعليلـهم بـأن    وأعجـب مـن ذ  . سنني وال حينث بأكل الرطب والعنب والرمـان       
هذه الثالثة خيار الفاكهة فال تدخل يف االسم املطلق ذكر احلكم والدليل األمسـائي       

لو حلف ال يشرب من النيل أو الفـرات        : ومن العجب قوهلم  . يف شرح الطحاوي  
.»أو دجلة فشرب بكفه مل حينث حىت ينكب ويكرع بفيه مثل البهائم

إسقاطهم احلـد عمـن اسـتأجر        «انكإذاالشريعةمنبقيماذاواحكمفانظر
يـتكلم اليتاحملفوظةالشريعةمن»امرأة لرضاع ولده فزنا ا أو أستأجرها ليزين ا    

!عنهاتيميةابن

حبفظـه إالالـشرع مـن شـيء معرفـة ميكنالأنهمعناهبلقلتوإن«وقوله
حـىت نقلـه صـحة يعلموالبنقلهإالاألرضأهلعلىحجةتقومالحينئذفيقال
فإنسواهمنعصمةنفيعلىباإلمجاعإالمعصومأنهيعلموالمعصومأنهيعلم
»عصمتهتعلمملمعصومايكنملوإنبهالشرعحفظأمكنمعصومااإلمجاعكان

:قلت

لقولـه معـصوم فهـو باإلمامـة عليـه نـص فمـن بالنصمعصومانهيعلمبل
:تعاىل

ــالَ{ ــاسِجاعِلُـــكإِنِّـــيقـَ ــاًِإلِلنـ ــالَمامـ ــنقـَ ــيومـِ ــالَُذريتِـ ــالُالقـَ نـــدِيي هـع
١٢٤اآليةمن: البقرة(} الظَّاِلمِني(.

ويعـرف ،يـستحقها أنميكـن الباملعـصية نفسهظلمفمناهللاعهدفاإلمامة
:تعاىلقالكماوالنصباجلعلذلك

.)٢٦آليةامن: ص(}األَرضِفِيخلِيفًَةجعلْناكَإِنَّاداوداي{

:تعاىلوقال
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} ــم ــى جعلْنـــاكَ ثـُ ــرِيعةٍ علـَ شـ ــن ــأَمرِ مـِ ــا الـْ هـالَفاتَّبِعو ــع ــواء تَتَّبـِ أَهـالالَّــــذِين
ونلَمع١٨:اجلاثـية(}ي(.

:تعاىلوقال

ــالَوإِْذ{ ــةاألَرضِفِــيجاِعــٌلإِنِّــيلِْلمالئَِكــِةربــكقَ مــن: البقــرة(} خلِيفَ
.)٣٠اآلية

اهللاوالرسـول هللاوالتسليممعصومإمامكلولكن،إماممعصومكلفليس
علياىليقودانالثقلنيحديثوالتطهريآيةو،الثقلنيوحديثالتطهريآيةإىليقود

!املنظرينمنتكونواأنفتريدونأمساعكمتطيقهالماوهذاوولده

.»سواهمنعصمةنفيعلىباإلمجاعإالمعصومأنهيعلموال«قولكوأما

يكونأننفيعالقةفماوإال،فاسدةنتيجةعليهابنيتفاسدةمقدمةفهذه
هـارون مثـل معصومونوهميتعاصروناألنبياءيكناملعصرهيفمتفردااملعصوم
!الثاين؟عصمةتثبتحىتاحدهمعصمةننفيأنجيبأفهل، وشعيبموسى
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١٩٣

!وآله؟عليهاصلىالنيبنبوةتثبتكيف

صلى اهللا عليه حممدنبوةتثبتفبماذايقالأن:الرابعالوجه«تيميةابنقال
قيـل معجزاتـه مـن اإلمـام نقلهمبا:قيلفإن،بنبوتهيقرمنعندوسلم -وآله   -

يفيقـدح بـل األوىلبطريـق عنهاهللارضيعليبإمامةيقرملحممدبنبوةيقرملمن
فإذاقيلوغريهكالقرآنمعجزاتهمنمتواترانقالاألمةنقلهتمباقيلوإنوهذاهذا
ـا يثبـت حجـة يكونالفكيفنبوتهأصلايثبتحجةاملتواتراألمةنقلكان

.)١(»شريعتهفروع

:اجلواب

مـدى الباقيةالبالغةاحلجةهووالتحريفوالتغيريالتبديلمناحملفوظالقرآن
عـدم وثبـوت ،وآلهعليهاهللاصلىنيبلااخربكمااحلوضعلىورودهإىلاألزمان

تنقلـه ماأما،بالسماءواتصالهصاحبهانبوةتثبتواملماثلةوالتغيريبالتزييفحتديه
هنالـك سـكن مللـو حـىت بنفـسه حجةفالقرآن.فاقفاتالقرآنحولبالتواتراألمة
يفالبخـاري روى!عثمانزمانيفتواترهانقطعالقرآنأنرويتمفكيفوإلّاتواتر

عنهاهللارضيثابتابنزيدان«السباقبنعبيدعنالقرآنمجعبابيفصحيحه

.٣٨٢ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:بكرأبوقالعندهاخلطاببنعمرفإذااليمامةأهلمقتلبكرأبوإىلأرسلقال
انأخـشى واينالقـرآن بقـراء اليمامـة يـوم استحرقدالقتلإنفقالاتاينعمران

جبمـع تـأمر انأرىواىنالقـرآن مـن كـثري فيـذهب بـاملواطن بـالقراء تلالقيستحر
-وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسوليفعلهملشيئاتفعلكيف:لعمرقلت،القرآن
صـدري اهللاشـرح حـىت يـراجعين عمـر يـزل فلـم خريواهللاهذا:عمرقالوسلم
شـاب رجـل انك:بكرأبوقال:زيدقال،  عمررأىالذيذلكيفورأيتلذلك
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللالرسـول الـوحي تكتـب كنتوقدنتهمكالعاقل
أثقـل كـان مـا اجلبـال مـن جبـل نقلكلفوينلوفواهللا،فامجعهالقرآنفتتبعوسلم
صلى اهللارسوليفعلهملشيئاتفعلونكيفقلتالقرآنمجعمنبهامرينمماعلى

شـرح حىتيراجعينبكرأبويزلفلمخريواهللاهو:قالوسلم -وآله   -اهللا عليه   
العـسب مـن امجعهالقرآنفتتبعتوعمربكرأىبصدرلهشرحللذيصدرياهللا

األنـصاري خزميةأيبمعالتوبةسورةآخروجدتحىتالرجالوصدورواللخاف
...عنـتم مـا عليـه عزيـز أنفـسكم مـن رسولجاءكملقد(غريهأحدمعأجدهامل

مثحياتهعمرعندمثاهللاتوفاهحىتبكرأيبعندالصحففكانت)براءةةخامتحىت
.)١(»عمربنتحفصةعند

ــداملــسلمنيمــصحفحتفــظحفــصةوبقيــت روى!!ســنواتلعــدةالوحي
يغـازي وكـان عثمـان علـى قدماليمانبنحذيفةان«مالكبنأنسعنالبخاري

يفاخـتالفهم حذيفـة فـأفزع عـراق الأهلمعوآذربيجانأرمينيةفتحيفالشامأهل
يفخيتلفـوا أنقبـل األمـة هـذه أدركاملـؤمنني أمـري يـا لعثمـان حذيفةفقالالقراءة

الينــاأرســليانحفــصةإىلعثمــانفأرســلوالنــصارىاليهــوداخــتالفالكتــاب
.٩٩–٩٨ص-٦ج-البخاري-البخاريصحيح)١(
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١٩٥................................................................!وآله؟عليهاصلىالنيبنبوةتثبتكيف

فأمرعثمانإىلحفصةافأرسلتإليكنردهامثاملصاحفيفننسخهابالصحف
بـن احلـرث بـن الـرمحن وعبـد العاصبنوسعيدالزبريبناهللادوعبثابتبنزيد

اختلفـتم إذاالثالثـة القرشـيني للـرهط عثمـان وقالاملصاحفيففنسخوهاهشام
بلـسام نـزل فإمنـا قـريش بلـسان فـاكتبوه القرآنمنيءشيفثابتبنوزيدأنتم

فــصةحإىلالــصحفعثمــانرداملــصاحفيفالــصحفنــسخواإذاحــىتففعلـوا 
صـحيفة كـل يفالقـرآن منسواهمباوأمرنسخواممامبصحفأفقكلإىلفأرسل

.»حيرقانمصحفأو

املوحـد املـصحف بقـي هذافعلىوالعشريناخلامسالعامبعدارمينيةوفتح
علـى القـرآن لكمحفظالذيالتواترفأينواكثرسنتنيمنتقربملدةحفصةعند

!دجاجة؟سرقةعلىشهاداتقبلالأةامرعندحمفوظوالقرآنزعمكم

الـيت عائـشة املؤمننيفأمالقرآناملؤمننيامهاتحتفظكيفعرفناوقدسيما
الـرجم آيةنزلتقد«تقولعنهاالديننصفبأخذوالسالمالصالةعليهالنيبأمر

-صـلى اهللا عليـه    اهللارسولماتفلماسريريحتتصحيفةيففكانتاوالرضاعة
.)١(»فأكلهاداجنفدخلمبوتهتشاغلناوسلم-وآله 

غـري مهـا واليـوم !! العـرت أكلـهما القـرآن مـن آيـتني فـإن عائـشة روايـة فعلى
.القرآنيفموجودتني

ــا ــصححلكن ــلأخــربقواعــدالقــرآنن ــيهمأمــرهممث بعــرضالــسالمعل
يـدل فهـذا البـاقي وطـرح وافقـه مبـا واألخـذ القرآنعلىعنهمالواردةاألحاديث

.غريهيصححيكنملوإالللتبديلقابلغريالقرآنكونعلى

.صحيححديث:وقال٢٣٦–٢٣٥ص-١١ج-حزمابن-احمللى)١(
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تقـر الـيت األمـة علـى وحجيتـه عليهمتفقحجةمكوناابكلاألمةوإمجاع
اوأنـ فمعروفالفرعيةالتفاصيلباقييفالفاحشاألمةاختالفوأما،فقطبذلك
!هذايفاإلمجاعادعاءتيميةالبن

نعم،أحدبهيقلهملالنيبنبوةبإثباتيقوممنهواإلمامبأنالقولأنعلى
للكيفيـة النـاس وإرشـاد ألهلـه وتبيينهعنهوالذبالدينحفظاإلماموظائفمن

.عليهماإلهليةاحلجةلتقومايفكرواأنجيباليتالصحيحة
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١٩٧

النيبينقلهاإلمامينقلهما

مـن إىلالـشرع تبليـغ هميكنهلاإلمامأناخلامسالوجه«تيميةابنقال
كـان فـإن إمـام إىلإمـام مـن اآلحـاد نقلمنقواليزالالأمبالتواترعنهينقله

بطريـق ذلـك ميكنـه وسـلم  - وآلـه    - صـلى اهللا عليـه      فالنيبذلكميكنهاإلمام
يكـون أنلـزم ذلـك ميكنهالقيلوإناإلمامنقلإىلحاجةفالوحينئذاألوىل

أقـارب مـن إاليكونـون الوالنقلـة واحـد بعدواحدإالينقلهالاإلسالمدين
يقولأننبوتهيفالقادحميكنالذينوسلم- وآله - صلى اهللا عليه اهللارسول

النـصارى ديـن مـن شـرا املـسلمني ديـن ويـصري مايـشاؤون عليـه يقولـون إـم 
.)١(»ونقلهبعلمهخيتصونأئمتهمأنيدعونالذينواليهود

:اجلواب
أمجعـت والـذين بيتهأهلكانفإذا،أمتّتيميةابنعلىفسادهكانمتّإنهذا

أوىليكـون فغـريه أمانتـهم يفمـشكوكا األمـة أفـضل وكومتطهريهمعلىاألمة
!بذلكغريهميترتهملمالتشكيكعنالبيتأهلترتّهولو،والريبةبالشك

.٣٨٢ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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بنصبعدهاخلليفةوهمالقرآنعدلوهمالثاينالثقلهوأقاربهكانإنوأما
وآله  -صلى اهللا عليه    اهللارسولعنثابتبنزيدعن«)١(اهليثميرواهالذيالنيب

حـىت يتفرقـا لنوأمابييتوأهلاهللاكتابخليفتنيفيكمتركتإينقالوسلم -
.»ثقاتورجالهالكبرييفالطرباينرواه.احلوضعلىيردا

وحكمهمـا للقـرآن مالزمتهمجبمبومعصوموناستخلفالذينبيتهفأهل
بـذلك ،والـسالم الـصالة عليـه الـنيب كمعرفةالناسمبصلحةاألعرفوهمواحد
.للعاملنيرمحةأُرسلالذيوهو

إالينقلـه الاإلسـالم ديـن يكـون أنلـزم ذلـك ميكنهالقيلوإن«قولهأما
-عليـه    صـلى اهللا  اهللارسـول أقـارب مـن إاليكونونالوالنقلةواحدبعدواحد
.»مايشاؤونعليهيقولونإميقولأننبوتهيفالقادحميكنالذينوسلم-وآله 

اهللاصـلى الـنيب يفتعـاىل قـال اهللاعلىتقوهلموعدمبعصمتهممرفوعفهذا
:وآلهعليه

}ــو ــوَلولَ ــاتََق نَليعــض عــِلب ــْذنَا) ٤٤(اَألقَاوِي َلأَخــه مِنيِِمنــاْلي ــم) ٤٥(بِ ــاثُ نلَقَطَعــه ِمن
تِنيا) ٤٦(الْوَفمكُممِنٍدمِنَأحهنعاِجزِين٤٧-٤٤احلاقة}ح.

:تعاىلاهللاقالكماوهم

.)٢٧:االنبياء(}يعملُونبَِأمرِِهوهمبِالْقَولِيسبِقُونَهال{

:تعاىلفيهمقالالذينكمثلتيميةابنومثل

}الَِّذينواجحياللَّهِفِيون ن دِ مـِ عـا ب مـ تُِجيب اسـ ه تُهم لـَ جـضَةٌ ح د داحـِ ِعنـ
ِهمبرهِملَيعوغََضبمَلهوذَابعدِيد١٦:الشورى(}ش(.

١٧٠ص-١ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
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١٩٩.......................................................................................النيبينقلهاإلمامينقلهما

التـواتر أحكـام هنـا تـدخل والللمعصوماحملفوظةالشريعةيسلّمفاملعصوم
املعــصومألنزمـان كـل يفطـيء خيأويتواطـأ الالــذيالعـدد لـزوم مـن الـشائعة 
:تعاىلقال،معصومةغريآالفمنوافضلبل،احلقحفظيفمقامهيقومالواحد

}ِإن اِهيمر ِإبـــةًَكــانِنيفـًا لِلَّــهِقَاِنتــاًأُمحلَــموــكيمِــنرِكِنيــشالْم{
.)١٢٠:النحل(

.خمتلفةأمةمنخرياملعصومفالواحد

:تعاىلقال

إِنبِآبائِناائْتُواَقالُواأَنإِلَّاحجتَهمَكانمابيناٍتآياُتناعلَيهِمُتتْلَىذَاوإِ{
تُمُكناِدقِني٢٥:اجلاثـية(}ص(.
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٢٠٠

األنبياءبأمرمنهبامللكأشبهالوراثيةاإلمامة

إذافإنـه وةالنبـ قـدر مـن ينقصذكروهماأنالسادسالوجه«تيميةابنقال
الـيت التـهم أعظـم مـن ذلـك كانعصبتهمنوحفظفيهالعصمةيدعيالذيكان

إلـيهم وعهـد ألقاربـه أقامـه ملـك طالـب كـان إنويقـال نبوتـه يفالقـدح توجب
بـأمر منـه أشـبه امللـك بأمرهذافإنغريهمذلكيعرفالوأنامللكبهماحيفظون

.)١(»األنبياء

:اجلواب

اإلهلـي التنـصيب علىمتفقونفاملسلمونوإال،غريالجلعلباتكوناخلالفة
قدرعلىواخللفالسلفلكون،كال؟ملَكيةهذهكانتفهلداوودبعدلسليمان

فاملـسألة بيتهوأهلوالسالمالصالةعليهالنيبوكذلكواحلكمةالعصمةمنواحد
احلكمـة اىلرقيتطأنجيبلكانهلذاالبحثتطرقولو،ذلكغريليساستحقاق

:تعاىلقولهمن

}ِإن ــطَفَىاللَّـهاصمُنوحـًا آدآَلوواِهيمــرآَلإِبو انر لَــىِعمـعــالَمِنيآل(}الْع
.)٣٣:عمران

.٣٨٢ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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وـذا ،نقولكمااستحقاقأمكسرويةقيصريةملَكيةاصطفاؤهمكانفهل
هـذا كـل اإلسالميةيدةالعقمفاصلكلإىلبالتشكيكيتطرقأنتيميةابنحياول

.معاويةإىلالشكيتطرقلئال

الرتباطهـا االالنـاس مـن مكروهـة األيـام مـن يـوم يفتكـن ملامللكيـة لكن
الـيت والـدول والعـشرين احلـادي القـرن يفاليـوم نراهـا أنـا هلـذا يشهدومابالظلم
عـائالت المعقويةأواصرتربطهاوشعواغريهامنحتضراأكثرامللكياتحتكمها
حيـث مـن بـل ملكيةهيحيثمنبامللكيةتطعنالالبشرأنعلىيدلممااملالكة

شـيء كلشعبهامللكيسلبانتعينامللكيةكانتالغابرةالعصورففي،ظاملةهي
حقـه أخذللمواطنتتيحاليتاالجتماعيةاألنظمةأرقىظليفاآلنأما،بهليتنعم

.العامليفامللكياتعلىطعنيوجدفالاحملاكمبواسطةامللكمن

ملقامــاتالــسالمعلــيهمالبيــتأهــلاســتحقاقيفينــاقشممــنوالعجيــب
مــنوشــرذمتهمعاويــةاســتحقاقيفينــاقشوال،عليهــاالــدليلقــاماســتحقّوها

تيميـة ابـن إنبـل ! ؟فـضائل مسوهـا أكاذيـب مـن اليهمينسبماأميةبينأرجاس
! الدينموميقالذينالعظماءمنجيعلهم

-قيـصرية ملكيـة وهـم -أميـة وبـين معاويـة يذكرعندماتيميةابنكانوإذا
واعـزاز للكفـار حـرب حبكمهـم وحـصل ،حتبـهم كانترعيتهماناىلدائمايشري
بالتمليـك عندهمجيرياالستخالفكوناىلمرةيتطرقومل،ذلكوغرياهللالدين

كبائروأصحابمعصومنيغريأناوهمالناسمشورةبدونالسلفاىلاخللفمن
عليـه بيتـه ألهـل وصـل إذاالـدين يفللتشكيكيدعواألمريكونفلم،وموبقات

!املطهرون؟والسالمالصالة
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فـاهللا نـصه مـن يفهـم كمـا املـسلمني خـارج منآتياالتشكيككانإنإنهمث
:يقولتعاىل

}لَنضَىوَتر ـكنع ود هـالاْليو ارـصتَّـى ىالنح تَتَّبِـع ملْ مِلَّـتَه دى ِإنقـُ هـ
واءهم اتَّبعتوَلئِِناْلهدىهواللَّهِ َأهـ د عـكَ الَّـذِي باء جـ ا الْعِلْـمِ مـِن مـ لـَك

اللَّهِمِنلِيٍّمِنالو١٢٠:البقرة(}َنصٍِريو(.

واليهودالنصارىمنوالرضىالسماحتنتظراإلسالميةاألنظمةكانتومىت
!!ا؟تشككالحىت

! التـشكيك هلـا يتطـرق الواقعيـة مزيةاىليتحولنفسهاإلشكالهذاإنمث
الـسالم عليـه لعلـي والـسالم الصالةعليهالنيبألمرعذرإجيادأرادواعندمافهم

أهلـه الرجـل عـن يبلّـغ أن)١(القبليالعرفإنقالوابكرايبمنبراءةسورةبأخذ
علـى اوردوهمـا نفسهعليهيردبأنهاالعتذارهذاعلىيشكلواملفلماليهقرموأ

خيلفبأنيقبلالقبليفالعرف! وآله؟عليهاهللاصلىبيتهبأهلاإلمامةاختصاص
أفـضلهم كونـه ذلـك اىلضـممنا فـإذا اليـه النـاس أقـرب وشـأنه قبيلتهيفالرجل

عليهالنيبخاطبوعالجلّفاهللا،وآلهعليهاهللاصلىبالنيبطعنمنالقولهذايتضمنهمامع)١(

ذِ {:لـه فقـال والـسالم الصالة خـ و ر وْأالْعفـْ فِ مـرالْع اهِلِني عـنِ وأَعـرِض بـِ ١٩٩:ألعـراف (}اْلجـ (

،عنـه ناهيـا الـشرع يكـن وملالعقـالء تفكريوافقمابأنهفُسروالذيبالعرفباألمرللنيبفاألمر
حـىت بـراءة سـورة بقـراءة بكربأيبيبعثمثاألمرهذاخيالففكيفبالعرفباألمرمأمورفالنيب
عـادة علـى علـي بإرسـال واألمـر بكـر أيبإرسـال عنالرباينالنهيلتبليغلللرتوجربيليضطر
العربعادةيعرفيكنملإمابأنهوالسالمالصالةعليهبالنيبطعنهذاأليس! وعرفهمالعرب

ملإذاباتباعهـا اهللامـن مـأمور وهـو يعرفهـا أنـه وإمـا بينـهم يعـيش عقودستةقضىالذيوهو
.باهللاإالّقوةوالحولوال، فعلهلتصويبجربيلفرتللفهاخالكنهالشرعختالف
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.يتقولأنملشكّكيبقملهموأقضاوأسخاهموأشجعهمواتقاهموأعلمهم

حممـد قـال قـال سلمةحدثناقالمحيدابنحدثنا«)١(تارخيهيفالطربيروى
الـصالة عليـه الـنيب -أنـه الزهـري شـهاب بنمسلمبنحممدوحدثينإسحاقبن

فقـال نفـسه عليهموعرضاهللاإىلفدعاهمصعصعةابنعامربينأتى-والسالم
قـريش مـن الفـىت هـذا أخـذت أينلـو واهللافـراس بـن ابيحرةلهيقالمنهمرجل

علـى اهللاأظهـرك مثأمـرك علىتابعناكحننإنأرأيتلهقالمثالعرببهألكلت
قـال يـشاء حيـث يـضعه اهللاإىلاألمـر قـال بعدكمناألمرلناأيكونخالفكمن

نـا لحاجـة اللغرينـا األمـر كـان ظهرتفإذادونكللعربحنورناأفنهدفلهفقال
.»بأمرك

مـا «قـال ذلكيفعاتبوهوملاعليبابوأبقىكلهااألبوابسدانهترىأال
عليـا فاطمـة الـنيب زوجوملا)٣()٢(»"فاتبعتهبأمرأمرتولكين،فتحتوالسددت

.٨٤ص-٢ج-الطربي-الطربيتاريخ)١(
.١٧٣ص-٩ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
أيبطريـق منأوردهصحيحآخربسندعمرابنحديثأيضاالنسائيروى«حجربنأمحدقال)٣(

،وعثمـان علـي عنأخربين:عمربناهللالعبدقلت:قالعراربنالعالءعنالسبيعيإسحاق
-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    اهللارسـول مـن مرتلـه إىلوأنظرأحداعنهتسألفالعليأما:فقال

وثقـه ثقـة وهـو العـالء إالالصحيحرجالورجاله-بابهوأقراملسجديفأبوابناسدفإنهوسلم
طريـق مـن األخبـار معاينيفالكالباذيوأخرجه.مبهمالت-هأبووعرار،وغريهمعنيبنحيىي
عـن عمـر بـن اهللاعبـد بنساملعنالزهريعنالضعفاءأحدأبواألفطمسسلمةبناهللاعبد
علـي بيـت إىلوأشـار -وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولبيتهذا:وفيه،حنوهأبيه
صـحيح احلـديث أنعلـى تـدل الثقـات رواياتمنرةاملتظاهالطرقفهذه.احلديث-جنبهإىل

مـن الـصحيحني يفالثابـت للمـنت معارضـا املنتكونوأما.احملدثنظرغايةوهذه،قويةداللة
!
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.)١(»زوجهاهللاولكنعليازوجتأناما«فقالالناسلهقال

عمـر فقـال اهللاألمـر جيبـهم فلـم أبيهـا منفاطمةوعمربكرأبوخطبوملا
نـزول يستوجبعظيماشأناًلفاطمةأنففهما)٢(»فيهااهللاأمرينتظرانه«بكرأليب
أنيعلمـان ألمـا للخطبـة تقدملهيقولونالسالمعليهلعليذهبالذاااهللاأمر
الـدين يفالبيـت أهلخلصيصةإالهذاوما.السالمعليهعليمنتزوجيهايريداهللا

وتقطـع الـشهداء سـيد : فيقـال محـزة فيستشهدتستشهدالشهداءترىإال،ياوالدن
خـصائص منكثريوغريها،اجلناحنيذو:فيقالجعفريديفتقطعاملسلمنيأيدي
.املسلمنيمنمبنةوليسباستحقاقهموذلكالنيبأهل

.»األنبياءبأمرمنهأشبهامللكبأمرهذافإن«تيميةابنقولمنأعجبمث

"
حديثغرياألبوابسدحديثبل،بينهمامعارضةوالكذلكفليساخلدريسعيدأيبحديث

-صـلى اهللا عليـه    النيبلبيوتاوراجماملسجدداخلكانطالبأيببنعليبيتألناخلوخسد
حـدثنا :لـه " القرآنأحكام" كتابيفاملالكيإسحاقبنإمساعيلالقاضيقال.وسلم -وآله  

حنطـب بناهللاعبدابنهواملطلبعنزيدبنكثريعنمحزةبنسفيانحدثنامحزةابنإبراهيم
وهـو فيهجيلسوالاملسجديفميرأنألحدإذنيكنملوسلم-وآله -صلى اهللا عليه    النيبأن

أخرجـه مـا لـه يـشهد قـوي مرسـل وهذا.املسجديفكانبيتهألنطالبأيببنعليإالجنب
ال:لعلـي قـال وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبأناخلدريسعيدأيبحديثمنالترمذي

بـن حممـد عـن املنذربنعليعنأخرجه-وغريكغرييجنبااملسجدهذايطرقأنألحدحيل
بـن لـضرار قلـت :املنـذر بـن علـي وقـال :قـال .عنـه عطيةعنحفصةأيببنساملعنفضيل
بـسد يتعلـق مـا فهـذا -وغـريك غـريي جنبـا يـستطرقه أنألحدحيلال:قال؟معناهما:صرد

.٣١–٣٠ص-حجربنعليبنأمحد-أمحدمسنديفاملسددالقول».األبواب
.١٢٧ص-٤٢ج-عساكرابن-دمشقينةمدتاريخ)١(
.١٧٣ص-٩ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
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ويـصححون بـل ليزيـد اسـتخالفه يفمعاويـة لنـصرة األعـذار خيتلقونمفه
تصلعندماولكنها،ظاملبعدظاملااهلرقليالقيصريباالستخالفأميةبينخالفة

! ملكيةأمةأنبو:بقوهلمفيعترضونالبيتأهلاىل

ولِ الروإِلَـى اللَّـه َأنْزَلماإِلَىتَعالَوالَهمِقيَلوإِذَا{ سـ ت َأيـر ـافِقِنيناْلم وندص يـ
كنودًاعد٦١:النساء(}ص(.
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٢٠٦

األئمةعصمةمنأوىلالصحابةعصمة

حفـظ يفمعـصوم إىلثابتـة احلاجـة يقـال أن:السابعالوجه«تيميةابنقال
القــرآنحفظـوا الـذين الـصحابة يكـون أنجيــوزالفلمـاذا وحينئـذ ونقلـه الـشرع 

وتبليغـه الـشرع حفـظ مقـصود ـم حصلالذيناملعصومنيهموبلَّغوهواحلديث
ملوإناملقصودحصلالنقلةمنوالتبليغاحلفظيفحصلتإذاالعصمةأنومعلوم
.)١(»األئمةهميكونوا

:اجلواب

عمـر زمـان يفاخلمـر يبيـع كـان منفمنهمالعصمةعدمحاهلممناملعلوم
كانمنومنهم،   باخلمرومتاجرتهمعاويةيفعلينامروكما)٢(جندببنمسرةمثل

قـال  ،جنـدب بـن سـمرة مثلالقتليفأسرفمنومنهم،أيضا)٣(كمعاويةيشربه
،حـدثنا عـامر بـن أيب عـامر         :سليمان بن حرب   .وقتل مسرة بشرا كثريا   «)٤(الذهيب

.٣٨٢ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٢٣١ص-٨ج-حجرابن-احلبريتلخيص)٢(
.١٢٧ص-٢٧ج-عساكرابن-دمشقتاريخ)٣(
ايببــنحممــد-الكافيــةالنــصائح/ ١٨٦-١٨٤ص -٣ج -الــذهيب -م النــبالء ســري أعــال)٤(

.٨٨ص-بيوميحممد-الزهراءفاطمةالسيدة/ ٧٦ص-عقيل
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م ما ما يف األرض بقعة نشفت من الد:فقالوا،كنا يف جملس يونس بن عبيد     :قال
نعـم  :فقال ،فسألت يونس  ،قتل ا سبعون ألفا    ،يعنون دار اإلمارة   ،نشفت هذه 

وكان مسـرة  .»ومسرة،وابنه،زياد:قال؟من فعل ذلك:قيل،من بني قتيل وقطيع 
روى عبـد امللـك بـن    «)١(يسرق أموال املـسلمني بعـد قتلـهم روى ابـن أيب احلديـد             

فترك ماالً كـان  ،سان إىل البصرةجاء رجل من أهل خرا  :قال ،حكيم عن احلسن  
فأخـذه مسـرة بـن    ،مث دخل املسجد فصلى ركعـتني ،وأخذ براءة  ،معه يف بيت املال   

،وهو يومئذ على شرطة زياد  ،فقدمه فضرب عنقه   ،وامه برأي اخلوارج   ،جندب
أما مسعت اهللا ،يا مسرة: فقال أبو بكرة،فنظروا فيما معه فإذا الرباءة خبط بيت املال

! »١٤/١٥:األعلـى (}قَد أَْفلَح من تَزكَّى وذََكر اسم ربِه فَـصلَّى    {:ىل يقول تعا
!! »أخوك أمرين بذلك:فقال

ولـن يعـرف ملاملنـافقني عددإنبلينافقوبعضهميكذبالصحابةوبعض
يكـون أنخيـاف كـان تيميـة ابـن مباينعلىكبارهموبعض،النيبوفاةبعديعرف

وهـب بـن زيـد عـن األعمشعنمعاويةأبوحدثنا«املصنفيفقال،  نياملنافقمن
القـوم أمـن :عمـر لـه فقال،حذيفةعليهيصلفلماملنافقنيمنرجلمات:قال
أحـدا بـه أخـرب ولـن ،ال:قـال ؟أنـا منـهم بـاهللا :عمـر لـه فقال،نعم:قال؟هو

)٢(.»بعدك

!)٣(علـة بـدون فيهشككمنضدعنهودافعاحلديثحجرابنصححوقد
فقـال السرخـسي رواهممـا عمـر فعـل كمااآلخرمناللعناستحقبعضهمأنبل

.٧٨–٧٧ص -٤ج -ابن أيب احلديد -شرح ج البالغة )١(
.٦٣٧ص-٨ج-الكويفشيبةأيبابن-املصنف)٢(
.٤٠٢ص-حجرابن-الباريفتحمقدمة)٣(
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ذلـك عمرعليهأنكرفقداحلماميفاخلمربدردييتدلككانجندبابنمسرةأن«
!)٢(»يعتريينشيطانايلإن«يقولكانبكرأباإنبل.!)١(»املنربعلىلعنهحىت

وامللعــونوبائعــهاخلمــرشــاربفــرادهمأيفجممــوعبعــصمةيقــالفكيــف
مـن غريهـا إىلالـشيطان يعتريـه والـذي القلـب ومريضواملنافقوالقاتلوالسارق
!منهابشريةجمموعةخلوعدمبالضرورةيعلمممامنالرديئةالصفات

٢٠ص-٢٤ج-السرخسي-املبسوط)١(
٤٨١ص-١ج-الزيلعي-واآلثاراألحاديثختريج)٢(
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!السالمعليهمالبيتأهلبعصمةالقولمنالتخلصوحمنةتيميةابن

يفالعـصمة تكـون أنجيـوز الملـاذا يقـال أن:الثامنوجهال«تيميةابنقال
يفمعـصومون فـالقراء ،الـشرع منمامحلتهحبسبطائفهلكلثابتةوالبالغاحلفظ
والفقهـاء ،وتبليغـه احلـديث حفـظ يفمعـصومون واحملـدثون ،وتبليغهالقرآنحفظ

ملعلـوم االواقـع هـو وهـذا األحكـام علـى واالسـتدالل الكالمفهميفمعصومون
.)١(»معدومواحدعنبهاهللاأغىنالذي

:اجلواب

!أهواًءوليسترباينجعلفاملسألةعليهمنصوصمعصومعنبديلال

موجودغريوهذانظرياًالتطبيقياًولودليالًعليهلوجدناممكناًهذاكانولو
نكـا حـىت قـراءام تعـددت وقـد القـرآن حفـظ يفمعصومنيالقراءيكونوكيف
بنياألحاديثيفاختلفواوقدمعصومنياحملدثونيكونوكيف!املعىنيغيربعضها

أسـرف وقـد معـصومون الفقهـاء يكونوكيف!غريهاوحتسنيوتصحيحتضعيف
علـى حـىت تقـال البأوصـاف بعـضا بعضهاووصفاحلسديفبعضعلىبعضهم

.٣٨٢ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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وقدحبانابنقال! ثالًم)األعظماإلمام(بـقالواكماواليهودالنصارىمنهومن
ــرجم ــال فيــه اــروحنييفحنيفــةأليبت ــة     «)١(وق ــو حنيف ــت أب ــن ثاب ــان ب نعم
حدث مبائة وثالثني حديثا مسانيد ماله حديث يف الدنيا غريهـا أخطـأ             ....:الكويف

إما أن يكون أقلب إسناده أو غري متنـه مـن حيـث ال         .منها يف مائة وعشرين حديثا    
ومـن  .لى صوابه استحق ترك االحتجـاج بـه يف األخبـار    يعلم فلما غلب خطؤه ع    

إىل البـدع  جهة أخرى ال جيوز االحتجاج به ألنه كان داعياً إىل اإلرجـاء والداعيـة        
ال جيوز أن حيـتج بـه عنـد أئمتنـا قاطبـة ال أعلـم بينـهم فيـه خالفـا علـى أن أئمـة             

حـوه وأطلقـوا   املسلمني وأهل الورع يف الدين يف مجيع األمصار وسائر األقطـار جر  
قـد ذكرنـا مـا روى فيـه مـن ذلـك يف كتـاب                ،عليه القدح إال الواحد بعد الواحـد      

فأغىن ذلك عن تكرارها يف هذا الكتاب غـري أىن أذكـر منـها          )" التنبيه على التمويه  (
من ذلك ما حدثنا زكريا بن حيىي الساجي بالبصرة .مجال يستدل ا على ما وراءها

:حدثنا معاذ بن معاذ العنربي قال:ن علي املقدمي قالحدثنا بندار وحممد ب :قال
.استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتني:مسعت سفيان الثوري يقول

حدثنا عمرو بن حممـد األنـس عـن    :أخربنا على بن عبد العزيز األبلي قال   
اللهم إنـا ورثنـا هـذه النبـوة عـن      :مسعت جعفر بن حممد يقول:أيب البختري قال 

يم خليل الرمحن وورثنا هذا البيت عن أبينا إمساعيل ابـن خليـل الـرمحن               أبينا إبراه 
فاجعـل لعـنيت   وسـلم -وآلـه   -صلى اهللا عليـه     وورثنا هذا العلم عن جدنا حممد       

.ولعنة آبائي وأجدادي على أيب حنيفة
حـدثنا  :حدثنا اخلليل بـن هنـد قـال       :أخربنا حممد بن القاسم بن حامت قال      

كنت مع سفيان الثوري مبكة عند امليزاب فجاء رجل :قالعبد الصمد ابن حسان 
.٦٦–٦١ص-٣ج-حبانابن-اروحنيكتاب)١(
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اذهــب إىل إبـراهيم بـن طهمــان فـأخربه فجــاء    :قـال .إن أبـا حنيفــة مـات  :فقـال 
وحيك اذهب فأنبهه وبشره فإن فتان هذه األمـة     :وجدته نائما قال   :الرسول فقال 

لكـأن أبـو   واهللا ما ولد يف اإلسالم مولود أشام عليهم مـن أيب حنيفـة وواهللا      .مات
.حنيفة أقطع لعروة اإلسالم عروة عروة من قحطبة الطائي بسيفه

حـدثنا   :حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري قـال       :أخربنا آدم بن موسى قال    
-مسعـت سـفيان الثـوري    :حدثنا أبو إسـحاق الفـزاري قـال      :نعيم ابن محاد قال   

منه لقـد كـان يـنقض    احلمد هللا الذي أراح املسلمني :فقال -وجاء نعى أبو حنيفة     
؟فكيف حيتج مبن كان ينقض اإلسالم عروة عروة.»اإلسالم عروة عروة

أخربنـا أمحـد بـن      ،أخربنـا ابـن رزق    «)١(وقال اخلطيب البغدادي يف أيب حنيفـة      
حـدثنا  ،حدثنا عبد األعلى بن واصل،حدثنا أمحد بن علي األبار،جعفر بن سلم  

وضـعت نعلـي يف احلـصى مث     :قـال  حدثنا ابن فضيل عن القاسم بـن حبيـب         ،أيب
إال أنـه يعـرف اهللا       ،أرأيت رجال صـلّى هلـذه النعـل حـىت مـات            :قلت أليب حنيفة  

.ال أكلمك أبدا:فقلت.مؤمن:فقال؟بقلبه

حـدثنا حممـد بـن    ،حدثنا علي بن عمـر بـن حممـد املـشتري        ،أخربين اخلالل 
:حـدثنا وكيـع قـال   ،حدثنا الطاهر بـن حممـد  ،جعفر اآلدمي حدثنا أمحد بن عبيد     

فبعثـوا إىل أيب  ،وابن أيب ليلى،واحلسن بن صاحل   ،وشريك ،اجتمع سفيان الثوري  
وشـرب  ،ونكـح أمـه  ،ما تقول يف رجل قتل أباه      :فقالوا له  .فأتاهم :قال .حنيفة

ال قبلـت لـك شـهادة    :فقـال لـه ابـن أيب ليلـى    ،مؤمن:فقال،اخلمر يف رأس أبيه 
لـو كـان يل مـن    :وقال لـه شـريك  ،ال كلمتك أبدا:وقال له سفيان الثوري ،أبدا

.٣٧٢–٣٧٠ص-١٣ج-البغدادياخلطيب-بغدادتاريخ)١(
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،وجهي من وجهـك حـرام  :وقال له احلسن بن صاحل،لضربت عنقكيءاألمر ش 
حـدثنا  ،أخربنـا عبـد اهللا بـن جعفـر       ،أخربنا ابـن الفـضل     .أن أنظر إىل وجهك أبدا    

.حدثنا سليمان بن حرب،يعقوب بن سفيان

،حـدثنا يعقـوب بـن سـفيان    ،عفـر أخربنا عبـد اهللا بـن ج  ،أخربنا ابن الفضل 
-وذكـر أبـا حنيفـة    مسعـت ابـن املبـارك   :حدثنا عبدة قـال ،حدثنا أمحد بن اخلليل 

.)١(»اإلرجاء!نعم:قال؟هل كان فيه من اهلوى شيء:فقال رجل

وقـس ،االخـتالف هـذا كـل ختتلـف وهـي ومةمعـص فئةهذهتكونوكيف
.املعصومنيعداما،البشرصفةواالختالف،الباقيذلكعلى

،ذلـك يوجـب مـا أذنبلومايف،باهللاآمنمنعلى)الكفر(باسماحلكمعدممبعىن«واإلرجاء)١(
كانـت مهمـا -الذنوبوأن،القيامةيومإىلومرجأ،تعاىلاهللاإىلموكولهذامثلحكماوأن

.اجلنـة دخولـه مـن متنـع وال،اإلمياناسمعناملسلمخترجال،كانتمهماالسياسيةواملبادئ-
خمالفـة أفعـاهلم كانـت مهماوالسالطنياحلكامبهيقومعمايتغاضون،باإلرجاءامللتزمونوكان

إن:يقـول مـن منـهم كـان بـل .رسـوله وسـنة كتابـه ونصوصقرآنهآياتيفاإلسالمألحكام
.كـافرا يـسمى فـال ،بـالكفر بقلبهاالعتقادالقائلمنعلموإن،باللسانالقولجمردهواإلميان
جهـاد »كـافرا يـسمى فالبلسانهالكفرأعلنوإن،القلبعقدهواإلميانإن:يقولمنومنهم
.٩٣ص-اجلاليلرضاحممدالسيد-السجاداإلمام
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٢١٣

!معدوم؟بإمامالشرعحيفظكيف: تيميةابن

واحـد إالويبلغـه الشرعحيفظالكانإذاأنه:التاسعالوجه«تيميةابنقال
ملسـنة وسـتني أربعمائـة مـن أكثـر لهاملنتظروهذامعصومعنمعصومواحدبعد

سـنة أربعمائـة منأكثرمنالقرآنعلمتمأينفمنالشرعمنشيئاأحدعنهيأخذ
اهللاكـالم مـن شـيء فيـه لـيس تقرؤونـه الـذي القـرآن هـذا يكـون انجيوزالومل

وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبأحوالمنبشيءالعلملكمأينمنوكذلك
وإمـا مفقودإمااملعصومألنمعصوممنذلكمنشيئاتسمعواملوأنتموأحكامه

:قيـل ،املعصومنياألئمةعنبنقلهمأصحابناعندذلكتواتر:قالوافإن،معدوم
أنجيـوز الفلماذاونقلهالشرعحفظيوجباألئمةعنأصحابكمتواتركانفإذا

نقـل إىلاحتيـاج غـري منونقلهالشرعحبفظأوىلنبيهاعنكلهااألمةتواتريكون
املنتظـر قبلعمناملوروثالعلممنبأيديهمماإنيقولونوهم،واحدعنواحد

يغنيهـا نبيهـا عـن األمةبأيديمايكونالفلماذااملنتظرمنشيءأخذعنيغنيهم
االثـين مـن واحـد عـن ماينقلونـه أنيـدعون كانواوإذابعدهعمنشيءأخذعن

جممـوع أناملعلـوم ومـن ،  ثابتـا نبيهاعناألمةتنقلهمايكونالفلماذاثابتعشر
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وتبليغـه نبـيهم دينحفظعلىأحرصوأمريبكثالرافضةأضعافأضعافاألمة
خيفـى الممـا وهـذا ونقلـه هـؤالء يقولهماحفظعلىالرافضةمنذلكعلىأقدر
.)١(»باألمورمعرفةأدىنلهمنعلى

:اجلواب

علـى بعـد يقـوم جـواب فـأي !للمطلـب مصادرةاإلماممبعدوميةالقولأن
!معدوم؟إثبات

توجيــهمثمبعدوميتــهاحلكــمالإثباتــهحــولواإلشــكالالبحــثفالواجــب
مـا وعنـدهم بوجـوده يقولـون أتباعهلكون!معدوماتتبعونكيفألتباعهالسؤال

.ذلكيثبت

عـن التـواتر مـن يـدعى ومـا الـسالم علـيهم األئمـة عنالتواتربنيالفرقو
ونـصف قـرنني طـوال عملوافاألئمة!القلوبمنكوسيعلىإالواضحالصحابة

حىتيكتبونفكانوابالكتابةوأوصوهموواليتهممببدئهممؤمنةأجيالإعدادعلى
،كتـاب مائـة أربـع مـن يقربمااملعصومنيمنمشافهةكتبتاليتالكتبوصلت

قـرنني طـوال بينـهم واملعـصوم يقرأونـه كـانوا الذيالقرآنتعاهدتاألجيالهذه
الـذي و حتـدي بـال قيالبـا بإعجازهنفسهالقرآنتواتراملعصومغابفلماونصف

الـنيب صـحبوا أنـاس مـن هذاوأين،جيلبعدجيالقبلهمكانمنزمانيقراكان
أليـام وبعـضهم شهرألصحبهوبعضهمسنةوعشرينثالثبنيمامتفاوتةفترات

فعـل مـن وفـيهم ،قلـوم ومـرض بنفـاقهم تفـضحهم آياتمنهمكثرييفنزلتو
غريشيئااإلسالممنيعلمونيكونواملالذينلةاجلهاجلفاةاألعرابوفيهمالكبائر

.٣٨٣ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٢١٥.............................................................!معدوم؟بإمامالشرعحيفظكيف:تيميةابن

تـضييع خـرب يفعلينـا مـر كمـا الـدين بتـضييع أنفـسهم علىشهدوامث!الشهادتني
!الصالة

يفغايروهــاظاملــةحكومــاتظــليفحــصلاملعــصومنيعــنالتــواترإنمث
،يةوثورمعارضةأجواءهكذايفالسلطاتتأثرياتتقللذاكثرياوالفروعاألصول

الـيت للدولـة الرمسـي الـدين فهـو والتـابعني الـصحابة عـن تيميـة ابـن ورثهماوإما
هلـم يؤسسمنالفقهاءمنهلمليجدواشاءوامايبتدعونفكانواالظاملونحيكمها
!»الرمحنينصرهم«لـهلمويدعوااحلسنةوالبدعةالسيئةالبدعة

عليـه متوجهـا لكـان نيظحسبمامتوجهاتيميةابنإشكالكانلونقولمث
وبعـد عمـر عنـد ظلـت بكـر أبومجعهااليتالصحفأنيروونفهم!أوىلبشكل
نصححىتذلكيفعلملوعثمان)١(منهاعثمانطلبهاحىتحفصةعندبقيتمقتله

فتـوح يفالقـرآن قـراء عنـد القـراءة الخـتالف حلبإجيادعثماناليمانبنحذيفة
عـام ايـة يفعمرماتوقد)٣(وعشرينمخسسنةيفوذلك)٢(وأرمينيةأذربيجان

يفأكثـرهم قتـل الـصحابة مـن القـراء أننعلـم أننـا ومـع للـهجرة وعشرينثالث
فعلـى !سـنتني طـوال حفـصة عنـد إالحمفوظـاً القـرآن يبقفلمإذناليمامةحرب

غفلـت كمـا القـرآن عـن تغفـل ملحفـصة أننعلـم أينفمن!التواتربطلمبانيهم
بوجودالقولمعإالأمرهميستقيمالوإمنا)٤(!؟السخلةبعضهفأكلتعنهعائشة

.٩٩ص-٦ج-البخاريصحيح)١(
.٣٦١ص-١٠ج-حبانابنيحصح)٢(
.٦٧ص-٣ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)٣(
حتـت صـحيفة يففكانتاوالرضاعةالرجمآيةنزلتلقد«عائشةحديثاحمللىيفحزمابنروى)٤(

داجـن فـدخل مبوتـه تـشاغلنا وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مـات فلماسريري
!
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اهللاصـلى الـنيب قـال كما،  الدينوحفظاالعوجاجبتقومييقومخيطيءالمعصوم
حتريفالدينهذاعنينفونبييتأهلمنعدولأميتمنخلفكليف«وآلهعليه

عـز اهللاإىلوفـدكم أئمـتكم وإنالأ.اجلـاهلني وتأويل،املبطلنيوانتحال،الغالني
.)١(»توفدونمنفانظرواوجل

والـصادق والبـاقر والـسجاد واحلـسني واحلـسن علياأوفدناأنااهللانشهدوإنا
وهـم الـسالم عليهماملهديواحلجةوالعسكريواهلاديواجلوادوالرضاوالكاظم

.)٢(»ألفاقنونجمعلىاإلسنادهذاقريءلو«وقالمبكانتهماملخالفشهدمن

!؟اهللاىلتبعهومنتيميةابنأوفدفمن

"
–٢٣٥ص-١١ج-حـزم ابـن -احمللّـى / صـحيح حـديث ذاوهـ :حزمابنقالمث»فأكلها
يعـدها ويقـع املعجـزة القرآنيـة آياتـه علـى بالقضاءالسخلةفيهتقومالذيهذادينفأي/ ٢٣٦

!؟السنةيفأمقرآنياكانوهلالكبريرضاعحولبيصحيصيفاملسلمون
٣٦٦ص-٢ج-القندوزي-القرىبلذوياملودةينابيع)١(
١٩١ص-٣ج-األصفهايننعيمأبو-األولياءحلية)٢(
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٢١٧

تيميةابنعندمعلومةغرياإلماموظيفة

وقـصور الـوحي النقطـاع (قولـك يقـال أن:العاشـر الوجه«تيميةابنقال
أوبعينـه جزئـي بيـان عـن قـصورها بـه أتريـد ) األحكـام تفاصـيل عـن النصوص
وكـالم لـك قيـل األولادعيـت فـإن للجزئياتاولاملتنالكلّيالبيانعنقصورها

بكالمخياطبهمأنبدفالالناسخاطبإذااألمريفإناملرتلةذهأحدوكلاإلمام
مـن فعلكلخبطابهيعنيأناملمتنعمنفإنهذلكوغريواألفعالاألعيانيعمعام
الكلّـي العـام اخلطـاب إالميكنهالفإذاممكنغريهذافإن،وقتكليففاعلكل

الرسـول نـصوص نفـس أنادعيـت وإنالرسـول منممكنالكلّيالعامواخلطاب
الرسـول نـصوص يفهـذا يمنـع أنوبتقـدير ممنـوع هذالكقيلكلّيةعامةليست
فأنـت ،وأحـرى أوىلاإلمـام نـصوص مـن ذلـك فمنعاإلماممنأكملهوالذي

عمومثبوتوإمااأللفاظعموموتثبإماأمرينأحدإىلاإلمامخطابيفمضطر
بيانـه يفحيتـاج فـال الرسـول خطـاب يفإثباتـه أمكـن كانوأيهماباالعتباراملعاين

.)١(»اإلمامإىلاألحكام

.٣٨٣ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:اجلواب

أمتهوسطوالسالمالصالةعليهالنيبفيهاعاشاليتالسننيعديديفالفرق
واليهـود واملنـافقني واحلـصار والتضييقالعظيمةاخلطوباكتنفتهاقصريةكانتفقد

عمـر مـن ونـصف قـرنني عاصروافقداألئمةأما،  الظروفمنهاوغريوالنصارى
موجــودةتكــنملعديــدةمــستجداتتظهــروبــدأتاإلســالماســتقروقــدالدولـة 

موجـودة تكـن ملأسـئلة يـسألون النـاس وبدأوغريهاالفكرية/احلياتيةتاتطورالو
مـن جديـدة أمـم بـدخول وغرـا األرضشـرق يفةاإلسالمياحلواضروانتشرت

علـي كتبـها الـيت الكتـب عنالتفريعبواسطةالفراغواومألاألئمةعاصرهاالبشر
كـان وبينما!بالرأييفتونالسنةأهلكانبينمااجلامعةمثلالنيبعنالسالمعليه
املـؤمنني أمـري كـان ) أدريال(بكلمـة والنـصارى لليهوديستسلمونوعمربكرأبو

اليتاألسئلةعلىاقتداربكلوجييباألحاجيويفكالغموضيزيلالسالمعليه
وبالتـايل للبـشر كافيـه أجوبـة فيـه توجدالالذيالدينبأنهاإلسالمإظهارهدفها

.مساويوليسبشريفهو

رسولبإمالءالسالمعليهعليعنعلممنورثوهمبايفتوناألئمةكانلذا
واالستحـسان والقيـاس الـرأي اىلائمتـهم أحتاجبينما،والسالملصالةاعليهاهللا

كـان ممـا املعـريف اـال يفاحلاصـل الـنقص ليـسدوا وغريهاالذرائعوسدواملصاحل
.اليهحاجتهعنيكشفالزمان

يففقـال مـسألة وأربعنيمثانعنوسئل«انسبنملالكنسبوهمماهذاوأين
!)١(»درىأالمنهاوثالثنيثنتني

.١٥ص-١ج-الزركشي-الربهان)١(
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٢١٩........................................................................تيميةابنعندمعلومةغرياإلماموظيفة

اإلمـام فهـذا خمـالفيهم علـى احلجـة يقيمـون الـسالم عليهماألئمةكانلذا
جتـدا لـن وغربـا شرقا«عتيبةبنواحلكمكهيلبنلسلمةيقولالسالمعليهالباقر
.)١(»البيتأهلعندنامنخيرجشيئاإالصحيحاعلما

احلـسن إننـده عوأنـا رجـل قـال «أبيهعناحلليبحيىيعن)٢(الصفاروروى
يـوم جـاء علمـا كـتم مـن :قالوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولأنيرويالبصري

مؤمنرجلوقال(اهللاقولفأين،وحيهكذب:قال،النارمنبلجامملجماالقيمة
جعفـر أبـو ـا مـد مث)اهللاريبيقـول أنرجـال أتقتلونإميانهيكتمفرعونآلمن

مثهيهناإالالعلمجيدونالواهللاأماشاءواحيثواليذهبفقالصوتهالسالمعليه
.»حممدآلعند:السالمعليهجعفرأبوقالمثساعةسكت

تعـف مبخـازٍ جاءتراهالسالمعليهمحممدآلعلممنينهلملمنفكللذا
.لألممأضحوكةجعلنامماالسليمةالعقولعنها

:تعاىلقال

هِ وكَـذَّبتُم ربينِمبينٍةعلَىإِنِّيقُْل{ ا بـِ دِي مـ ا ِعنـ مـ جِلُونتَعس هِ تـَ إِِنبـِ
كْملِلَّهِإِّالالْحقُصيقالْحوهوريخ٥٧:األنعام(}الْفَاصِلِني(.

تعاىلقالوقديقالأنعشراحلاديالوجه«: تيميةابنقال

يــشاءمــناللَّــهَفيــضِلُّلَهــملِيبــينَقوِمــِهانِبِلِــسإِّالرســوٍلمِــنأَرســْلناومــا{
.)٤:ابراهيم(}الْحكِيمالْعِزيزوهويشاءمنويهدِي

:تعاىلوقال

.٣٠ص-الصفاراحلسنبنحممد-الدرجاتبصائر)١(
.نفس املصدر السابق)٢(
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}السررِينشبمِذرِيننملِئَلَّاوُكوناسِيلَىلِلنةٌ اللَّهِع جـح د عــِل بسالر
َكاناللَّوزِيزاًهِكيمًاع١٦٥:النساء(}ح(.

:تعاىلوقال

.)٥٤اآليةمن: النور(}الْمبِنيالْبالغُإِّالالرسوِلعلَىوما{

ملفـإن الأمالرسولببياناخللقعلىاحلجةقامتوهلفيقالذلكوأمثال
علـم الرسـول ببيـان احلجةقامتوإن،معناهايفكانومااآلياتهذهبطلتتقم
مـا وأن،تبليغـه حفـظ عـن فضالبيانهإىلالناسيفتقرآخرمعنيإىلحيتاجالأنه

سيماالذلكمنكافيةوبيانهالرسوللكالمالناقلةالقوةمناإلنسانيفاهللاجعل
يغـري أويبـدل أنمأمونـا ذلـك فـصار ،  الـذكر مـن أنزلـه مـا حفـظ اهللاضمنوقد

بواحـد إاليفهـم والحيفـظ الاإلسـالم دينأناملخذولنيهؤالءدعوىوباجلملة
زنديقإاللوازمهيعلموهويقولهالوهذاالدينألصولاإلفسادأعظممنمعني
.)١(»والضاللاجلهليفمفرطعلىإالهذايروجوالالدينإلبطالقاصدملحد

:اجلواب

بطالنـه هـو يعلـم مـا حـىت التـشكيك شـأنه منمابكليستعنيالرجلهذا
وأكمـل احلجـة أقـام وآلـه عليهاهللاصلّىالرسولأنيعلممسلمفكلوإلّا!بداهة

االختالفوحيسمالسبيلينريملنطريقهايفاألمةحتتاجوإمناالنعمةوأمتالديناهللا
علـى يقاتلمنمنكمإن«)٢(بقولهوآلهعليهاهللاصلىالنيببينهماوهوالتأويليف

قـال القالاهللارسولياهوأنابكرأبوفقالترتيلهعلىتقاتلكماالقرآنتأويل

.٣٨٢ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٨٦ص-٥ج-اهليثمي-الزوائدجممع).٢(
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٢٢١........................................................................تيميةابنعندمعلومةغرياإلماموظيفة

.»خيصفهانعلهعلياأعطىوكانالنعلخاصفلكنهالقالاهللارسولياأناعمر
.»الصحيحرجالورجالهيعليأبورواه«اهليثميقال

والـزبري عائـشة اخـتالف يفـسر فكيفتيميةابنعندكافيةالنبوةكانتولو
قتلـة مـن القصاصيفأخرىجهةمنمالالسعليهاملؤمننيوأمريةجهمنوطلحة
:لونيتأووهمعثمان

}نمظُْلومًاُقتَِلومافَقَدْلنعِهجلِيلَْطاناًِلوفَالسرِفسالْقَتْلِفِييإِنَّهَكان
.)٣٣:اإلسراء(}منصورًا

النـاكثون تسببحىتالبغيمنالسنةمنبأيديهموماالقرآنيعصمهمملوملَ
!وصفّني؟اجلمليفاملسلمنيمنألفاًسبعنيمنأكثرمبقتلوالقاسطون

ــديبــكاهلــاديأنــت«لعلــيالــنيبكــالممــناملغــزىوهــذا املهتــدونيهت
.)١(»بعدي

صـححه وقـد »بعـدي مؤمنكلويلأنت«وآلهعليهاهللاصلىقولهوأيضا
.)٢(واأللباينوالذهيباحلاكم

ــ هنامربوطةاملؤمننيوواليةواالهتداءفالتأويل الـصالة عليـه الـنيب »بعـد «ب
تشريالاملصطلحاتهذهكانتفلو،   عنهيتكلمونماغريبعدايعطيهامماوالسالم

انفــاملفترض،معــىنأيهلــاتكــنملواخلالفــةالطاعــةوجــوبعــننقولــهمـا اىل
احديكونالفكيفعثمانمثعمرمثبكرأبوهوتيميةابنعندواألفضلاألعلم
! ؟والسالمالصالةعليهالنيببعداخلالفاتيفالفيصلهوهؤالء

.وحسنه/ ٢٨٥ص-٨ج-حجرابن-الباريفتح)١(
.٢٢٢٣حديث-٥ج-األلباين-الصحيحةاألحاديثسلسلة)٢(
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باحلـديث الواليـة كانتولو! النيب؟بعداهلاديهوهؤالءأحديكونالومل
عليـه اهللاصـلى الـنيب حيـاة يفوناصـرهم املؤمننيموىلعلييكنأملةالنصرتعين
صلىالنيبوفاةبعداملعاشالواقعيصدقهماوهذا!؟)بعده(ـبالتخصيصفلموآله
والهلـم احتياجـه وعدمالسالمعليهلإلمامكلهمالصحابةفاحتياجوآلهعليهاهللا
أبووالمعضلةمنباهللاأعوذ«عمرقولمثالًذهبحىتهذايثبتواحدةواقعةيف

!والغرائبائببالعجوسيأتونكبهيتحريونسوفماوهذا)١(»هلاحسن

}أُوَلئِكالَِّذينلَمعي ا اللَّـه ي مـ أَعرِض قُلُـوبِهِم فـِ نهم فـَ عـ م عِْظهـُقـْل وو م ي َلهـ فـِ
ًالأَنْفُسِهِملِيغًاَقو٦٣:النساء(}ب(.

٣٩٧ص-٧ج-كثريابن-والنهايةالبداية)١(
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٢٢٣

!الصحابةمنغريهمثلعليمابّلغه:تيميةابن

أكثـر أنباالضـطرار علـم قـد :يقـال أنعـشر الثـاين الوجه«تيميةابنقال
إىلبعـث األمـصار فتحملاعمرفإنعلينقلبدونوالسنةالقرآنبلغهماملسلمني

أولئـك مـن العلـم واتصلوفقههمعلمهممنالصحابةعلماءمنوالعراقالشام
مـسعود ابـن بلغـه ممـا أعظـم للمـسلمني علـي بلغـه مايكنوملاملسلمنيسائرإىل

.)١(»هلماوأمثاجبلبنومعاذ

:اجلواب

!هذايفاالضطراروادعائهكذبهعلىتيميةابننوافقال

أيبابـن قـال ! وخـالفوه أنفـسهم الـسنة أهـل مـن هـو مـن نقضهوقدكيف
اتفـق ،البـاب هـذا يفإليـه املنظـور فهو:بهواشتغالهالقرآنقراءتهوأما«)٢(احلديد
ومل،وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول عهـد علـى القرآنحيفظكانأنهعلىالكلُّ
،بكـر أيببيعـة عـن تـأخر أنـه كلهمنقلوا،مجعهمنأولهومث،حيفظهغريهيكن

:يقولـون بل،للبيعةخمالفةتأخرأنهمنالشيعةتقولهمايقولونالاحلديثفأهل

.٣٨٢ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةنةالسمنهاج)١(
.٢٧ص-١ج-احلديدايبابن-البالغةجشرح)٢(
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جمموعـا كانلوألنه،القرآنمجعمنأولأنهعلىيدلفهذاالقرآنجبمعتشاغل
وفاتـه بعـد جبمعهيتشاغلأنإىلاحتاجملاوآلهعليهاهللاصلىاهللاسولرحياهيف

كلـهم القـراء أئمـة وجـدت القـراءات كتـب إىلرجعتوإذا.وآلهعليهاهللاصلى
ألــم،وغريمهـا النجـود أيببـن وعاصـم العـالء بـن عمـرو كـأيب ،إليـه يرجعـون 
وعنه،تلميذهكانلرمحناعبدوأبو،القارئالسلميالرمحنعبدأيبإىليرجعون

.»أيضاإليهتنتهياليتالفنونمنالفنهذاصارفقد،القرآنأخذ

سـليمان قـال البيـت أهلعنالقرآنعلومينقلمنعلىتضييقهممعهذا
يكرهيزيدكان:يقولسنانبنأمحدمسعت:يقولداودأبامسعت«)١(األشعثبن

عبـد مسعـت :يقـول سـنان ابـن مسعـت :داودأبوقال.شديدةكراهيةمحزةقراءة
محـزة قـراءة يقـرأ مـن علـى سـلطان عليـه يلكـان لـو :يقـول مهـدي بـن الرمحن

.»وبطنهظهرهألوجعت

!السالمعليهالصادقاإلمامأصحابمنمحزةلكونهذاوكل

فشالًتفشلوملتاماجناحاتنجحملالسلطانبفقهاءاملعريفالتلقيفحصرلذا
.وأضرابهتيميةكابناألموياخلطيفظهرجناحهاولكنتاما

.٣٠٧ص-١ج-األشعثبنسليمان-داودأليباآلجريسؤاالت)١(
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اجلحودعلىواإلصرار...الغديرحديث

علىيدلمااحلديثهذانفسيفنقولأن«الغديرحديثيفتيميةابنقال
ملاوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولأنفيهنفإكثريةوجوهمنكذبانه

كنـت مـن (قـال و علـي بيـدي فاخذفاجتمعواالناسنادىماخدعىيبغديركان
بـن احلـارث ذلـك بلـغ و بـالبالد يفطـار و شـاع قـد هـذا أنو )مـواله فعليمواله

يفهـو وناقتـه علـى وسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبأتىانهو الفهريالنعمان
لصالةاو بالشهادتنيأمرهامتثلواأمفذكرالصحابهمنمأليفهوو أتىو األبطح

تفضلهعمكابنبضبعيرفعتحىتذاترضىأملقالمثاحلجو الصيامو الزكاةو
صلى اهللا النيبفقالاهللامنأممنكهذاوموالهفعليموالهكنتمنقلتوعلينا
هـو و راحلتـه يريـد النعمانبناحلارثفوىلاهللاأمرمنهووسلم -وآله   -عليه  
أوالـسماء مـن حجـارة علينافأمطرعندكمناحلقهوهذاكانأناللهم:يقول
مـن خرجو هامتهعلىفسقطحبجراهللارماهحىتإليهاصلو فماأليمبعذابائتنا
.اآليهللكافرين)واقعبعذابسائلسال(اهللانزلوفقتلهدبره

صـلى اهللا   الـنيب قالـه مـا أنعلـى كلهمالناسامجع:الكذابنيهلؤالءفيقال
هـذا تـسلِّم الشيعةو الوداعحجةمنمرجعهكانخمبغديروسلم-وآله   -عليه  
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صلى اهللا عليه النيبواحلجةذيمنعشرالثامناليومهووعيدااليومذلكجتعلو
املدينـة إىلالـوداع حجـة مـن رجعبلذلكبعدمكَّةإىليرجعملوسلم -وآله   -
.)١(»األولربيعأوليفتويفوصفرواحملرمواحلجةذيمتامعاشو

:اجلواب
لذامكةأبطحهنااألبطحأنيظنتيميةوابناألبطحعنإشكالهأنالظاهر

أتـاه احلـارث انقلـتم فكيـف ملكـة يرجـع ملوآلهعليهاهللاصلىالنيبأناستشكل
!منها؟رجوعهبعدمبكة

مكـان مـن أكثـر يـشترك وقـد مكـان صـفة بـل مكـان اسمليساألبطحإن
:البطحاء«)٢(منظورابنقالاحلصىالناعمالسيلملكانلغويأصلوهوبالصفة
ابـن .احلـصى دقـاق فيـه واسـع مسيلاألبطح:اجلوهري.احلصىدقاقفيهمسيل
بطحــاواتواجلمـع ،الـسيول جرتـه ممـا لــنيتـراب الـوادي بطحـاء وقيـل :سـيده 
فهـو ،وعـرض اتـسع فـإن ،عـوم أعـوام يقـال كمـا ،بطـح بطـاح :يقـال .وبطاح
ألنـه صـفة األصـل يفكـان وإن،األمساءتكسريكسروه،األباطحواجلمع،األبطح

بطـح مـن أولأنه:عمرحديثويف،أفكلجمرىفجرىواألجرعكاألبرقغلب
احلـصى وهـو ،البطحـاء فيهألقىأي،املباركالواديمنابطحوه:وقال،املسجد
،املـسيل بطـن يفاللـني حـصاه وأبطحـه الـوادي وبطحاء:األثريابنقال.الصغار

أبطـح يعـين ،بـاألبطح صـلى ،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه   ،أنه:احلديثومنه
ومنـه ،األبطـح مثلوالبطحاءوالبطيحة:اجلوهري.واديهامسيلهو:قال،مكة

»مكةبطحاء

.١٨ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٤١٣–٤١٢ص-٢ج-منظورابن-العربنلسا)٢(
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وعادة،  مكةيفاحلصىدقيقمسيلألنه»مكةبطحاءومنه«قولهترىوأنت
لكـل يكـون وقـد ابطـح هلااملدينةكونمنمينعوالللجبلحسفيفهذايكونما

فيـه رأىنـورا رأىانـه اجلُهـين إسالمقصةويف،ابطحهلاجبالأوتاللبنيمدينة
معهاجترفأاللسيولالطبيعيةوالنتيجة)٢(نصراملدينةجبالومن،  )١(يثربجبل
.بطحاءمنطقةذلكةنتيجفتصريمستويةنقطةاقربيففتجتمعاحلصىدقاق

يفلـيس القـرآن و بـالقرآن أثبـتم أنكـم ادعيـتم أنـتم يقالأن«تيميةابنقال
اللفـظ هذاو)ربكمنإليكأنزلمابلغ(قالفإنهأصالذلكعلىيدلُّماظاهره

إمامةأناملدعيفدعوىمعنيشيءعلىيدلالربهمنإليهانزلمامجيعيفعام
فيـه لـيس القـرآن فـإن القـرآن مبجردتثبتالبتبليغهاأمرمماأوبلغهامماهيعلي
فمـن بـالقران الباخلربإثباتاذلككانبالنقلذلكثبتفانمعنيشيءعلىداللة
القـرآن علـى افتـرى فقـد بتبليغـه أمـر مماعليإمارةأنعلىيدلالقرانأنادعى

.)٣(»خصوصاالوعموماذلكعلىيدلالفالقرآن

:اباجلو

آياتنزولعنكتبهيفكثرياتيميةابنحتدثفقدوإال!عجيبإشكالهذا
الـصالة عليـه الـنيب وكـالم املعينـة بالواقعـة بربطهـا أثبتـها وقـد الـصحابة بفضائل
وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    والنيب«اإلفكحادثةيف)٤(تيميةابنقال!والسالم

عليـا، استشارالشكلهحصلوملاأوال،قيلمايصدقملألنهعائشةيفارقملإمنا

.١٠٦٩ص-٣ج-األصبهاين-النبوةدالئل/ ٩ص-٤ج-املقريزي-األمساعإمتاع)١(
.٣٦٦ص-١ج-احلموي–البلدانمعجم)٢(
.٢٠ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٣(
.٨٣ص-ميةتيابن-الكربىالفتاوى)٤(
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براءـا اهللاأنـزل حـىت فارقهـا، حقًاكانإنلينظر،اجلاريةوسألحارثة،بنوزيد
.»نكاحهاثبتالذيفذلكالسماء،من

قـال بـل غريهاوالعائشةاسمفيهليسالقرآنيفنزلالذيإننقولوحنن
:تعاىلاهللا

}ِإنالَّــِذينــاءٌةِبالِْأْفــِكواجبــصعكُمــن ــوبــلْلَُكــمشــرًاتَحــسبوهالمِ ه
ريخرٍِئِلكُلَِّلكُماممهامِنمباكَْتسالَّذِيالْأِثْمِمِنلَّى وو ره تـَ ِكبـ
مهمِنلَهذَابعِظيم١١:النور(}ع(.

! الـرتول ومـورد الـسنة خاللمنعائشةهنااملربأةبأنتيميةابناستدلوقد
!باخلربتربئةيسمهاومل!لعائشةقرآنيةتربئةمساهاولكنه

وتـرك القـرآن علـى االقتـصار جيـوز فالالدينيفطعنايتضمنكالمهأنمث
والـنيب ،وآلـه عليـه اهللاصـلى للـنيب و الكـرمي للقـرآن وخمالفـة بدعةذاألنالسنة

رجـل يوشـك أالمعـه ومثلهالقرآنأوتيتإينأال«يففقالوالسنةبالقرآنأوصى
ومافأِحلّوهحاللمنفيهوجدمتفماالقرآنذاعليكميقولأريكتهعلىشبعان
.)٢(وغريمهاواملباركفوريالشوكاينصححه)١(»فحرموهحراممنفيهوجدمت

اقعـة الوتلـك يفنزلتاآلياتأنالصحيحةاألحاديثيفثبتفلماوبالتايل
:تعاىلقالواملشاقّةاالعتراضجيوزال

} ـن مـاقِقِوــش ـوَل يـ سـالرــن ـدِ مـِ عـــاب مـ نـي َتبـــه ـدى لـَ الْهـتَّبِـــعيو ـر ــبِيلِغَيـ سـ
مِنِنيؤلِِّهالْمانُولَّىملِِهتَونُصومنهجتاءسِصريًاو١١٥:النساء(}م(.

.١٣٧ص-٢ج-الطرباين-الشامينيمسند)١(
.٣٢٤ص-٥ج-املباركفوري-االحوذيحتفة/ ٢٧٨ص،٨ج:الشوكاين-األوطارنيل)٢(
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:تعاىلوقال

}بَِأذَلِكماقُّوانَّهشاللَّهولَهسرونماقِِقوشياللَّهولَهسرو إِن ِديد اللَّـه فـَ شـ
.)١٣:ألنفال(}الْعِقَابِ

قـال علـي واليـة شـأن يفخـم غـدير واقعـة يفنزلـت اآليةأناملعلومومن
يفكربمنإليكأنزلمابلغمعناهحسنيبنعليبنحممدجعفرأبوقال«العيين
،عليبيدأخذاآليةهذهنزلتفلماعنهتعاىلاهللارضيطالبأيببنعليفضل
.)١(»موالهفعليموالهكنتمن:وقال

.الرواياتهذهمنالعديداحلسكاينواحلاكمالواحديوأورد

النيبأحوالمنعلممامعاآليةهذهيقالأن:الرابعالوجه«تيميةابنقال
يرتهلـا ملاهللاأنهـو و ذكـروه مـا نقـيض علـى تدلوسلم -آله  و -صلى اهللا عليه    

يفاهللايعـصي الفانـه لبلَّغـه بتبليغـه اهللاأمـره ممـا كانتلوفأاايأمرهملو عليه
اهللاو كـذب فقدالوحيمنشيئاكتمحممداأنزعممن:عائشةقالتهلذاو ذلك
بلغـت فمـا تفعـل ملأنو ربـك مـن إليـك انزلمابلغالرسولأيهايا(يقولتعاىل

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب أنباالضـطرار يعلمـون العلمأهللكن) رسالته
هـذا ـا يثبتـون كـثرية طـرق هـذا علـى هلـم و علـي إمامـة مـن شيئايبلغملوسلم
.)٢(»العلم

:اجلواب

الكـثرية الطـرق هـذه هيمايعلمناملتيميةابنلكن،  شيئاالنيبيكتمملنعم

.٢٠٦ص-١٨ج-العيين-القاريعمدة)١(
.٢٠ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
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.!عروسبعدعطروال، العلمهذاايثبتوناليت

مـن الرسـالة علـى خوفـا تـردده كـان فقـد وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب وأما
، حصلماوهذاهؤالءمنفعٍلردسيالقيالصريحالبيعةاعالنلكون،املنافقني

دقـ اهللاأن«فقـال الصحابةمنأعداءالسالمعليهلعليبأنتيميةابناعترفوقد
. صـادق منـه وعـد وهـذا وداالـصاحلات وعملـوا آمنـوا للـذين سـيجعل انـه اخرب

الاخللفـاء سـيما المـسلم كـل قلـب يفمـودة للـصحابة جعلقداهللاأنومعلوم
خـري وكـانوا يودومـا كـانوا والتـابعني الـصحابة عامـة فـإن وعمـر بكـر أبوسيما

يبغـضونه كـانوا تـابعني والالـصحابة مـن كـثريا فـان علـي كـذلك يكنوملالقرون
)١(»ويقاتلونهويسبونه

الـنيب خـاف مـن هـم اهللاواىلالـنيب اىلاخللقأحبيبغضونالذينوهؤالء
.وآلهعليهاهللاصلّىأنسبحيسبهوقتاًيبتغيالتبليغيفدفتردمنهماإلسالمعلى

-تيميـة ابـن -والقدريـة الـشيعة علـى الرديفوالقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةسنةالمنهاج)١(
٣٤ص-٤ج
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٢٣١

عاداهمنوعاِدواالهمنوالِاللهم

لكـم أكملـت اليومتعاىلقولهالثالثالربهان(يالرافضقال«تيميةابنقال
إىلبإسنادهنعيمأبوروى)دينااإلسالملكمرضيتونعميتعليكمأمتمتودينكم

غـدير إىلالنـاس دعـا وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليه    النيبأناخلدريسعيدأيب
فعهمـا فربضبعيهفاخذعليافدعافقامالشوكمنالشجرحتتمابإزالةأمرو  خم
ملمثوسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولإبطيبياضإىلالناسنظرحىت

نعمـيت علـيكم أمتمـت و ديـنكم لكـم أكملـت اليـوم (اآليةهذهنزلتحىتيتفرقوا
:اهللاوسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولفقال)دينااإلسالملكمرضيتو

بعديمنلعليبالواليةوبرساليتالربضاروالنعمةإمتاموالدينإكمالعلىاكرب
منانصروعاداهمنعادواالهمنوالاللهمموالهفعليموالهكنتمن:قالمث

أهـل باتفـاق املوضـوع الكـذب مـن احلـديث هـذا أن...خذلـه مـن اخذلو نصره
ذلــكيفإلـيهم واملرجــعباحلـديث العلــمأهـل يعرفــههـذا وباملوضــوعاتاملعرفـة 

العلـم أهـل إليهـا يرجـع الـيت احلـديث كتـب مـن شـيء يفهـذا جـد يواللذلكو
.)١(»باحلديث

.٢٣ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:اجلواب

مـن واحـد لفـظ هـو نعـيم أيبفلفـظ !الكـذب أفحشمنتيميةابنقالهما
:واجلماعةالسنةأهلعنداحلديثأئمةتصحيحهعلىاحلديثو،احلديثالفاظ

األحاديـث نمـ مناقبـه مجـع مـن وأوعـب «)١(عليفضائليفحجرابنقال
فقـد )مـواله فعليموالهكنتمن(حديثوأمااخلصائصكتابيفالنسائياجلياد

كتابيفعقدةابناستوعبهاوقدجداالطرقكثريوهووالنسائيالترمذيأخرجه
بلغناما:قالأمحداإلمامعنرويناوقدوحسانصحاحأسانيدهامنوكثريمفرد
.»طالبأيببنعليعنبلغناماالصحابةمنأحدعن

ــديث ــسنهواحل ــاكم)٢(الترمــذيح ــىواحل ــرطعل ــاريالــشيخنيش البخ
قولـه بـاب «مسـاه فـصال الزوائـد جممـع يفللحديث)٤(اهليثميافردوقد)٣(ومسلم

ربـاح عـن «:فقـال »مـواله فعلـي موالهكنتمنوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    
فقـال ،موالنـا يـا عليـك الـسالم :قـالوا بالرحبـة عليإىلرهطجاءقالاحلارث

-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مسعنا:قالوا؟عربقوموأنتمموالكمأكونكيف
فلمـا :ربـاح قـال ،موالهفهذاموالهكنتمنيقولخمغديريوموسلم -وآله  
.األنـصاري أيـوب أبـو فيهماألنصارمننفرقالواهؤالءمنفقلتتبعتهممضوا
-وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مسعنـا قـالوا قالأنهإالينوالطرباأمحدرواه

،عـاداه مـن وعـاد واالهمنوالاللهمموالهفعليموالهكنتمن:يقولوسلم

.٦١ص-٧ج-حجرابن-الباريفتح)١(
.٢٩٧ص-٥ج-الترمذي-الترمذيسنن)٢(
.١١٠ص-٣ج-اكماحلمستدرك)٣(
.١٠٦–١٠٣ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٤(
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اهللارسولمسعت:قالمثوجههعنالعمامةأيوبأبوفحسربينناأيوبأبووهذا
مـن والاللـهم هموالفعليموالهكنتمنيقولوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

.ثقاتأمحدورجال،عاداهمنوعادوااله

-صـلى اهللا عليـه      اهللارسولخطبقاالأرقمبنوزيدمرذيعمرووعن
مـن والاللـهم مـواله فعلـي مـواله كنتمن:فقالخمغديريوموسلم -وآله  
عنـد أرقمبنلزيد:قلت،أعانهمنوأعننصرهمنوانصرعاداهمنوعادوااله

وحـده زيـد عـن وأمحـد الطـرباين رواه،فقطموالهفعليموالهكنتمنالترمذي
وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمعنزلنا:أولهيفقالأنهإالباختصار

اهللارسـول علـى وظللفخطبقالجريفصالهابالصالةفأمرخملهيقالبواد
أوتعلمـون ألستم:فقالالشمسمنشجرةعلىوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    

والبـزار ،حنـوه فـذكر بلـى :قـالوا ؟نفـسه منمؤمنبكلأوىلأينتشهدونألستم
رجالـه وبقيـة ،مجاعـة وضـعفه حبـان ابـن وثقـه البصرياهللاعبدأبوميمونوفيه

.ثقات

كـل بـاهللا أنـشد هلـم قالمثالرحبةيفالناسعليمجعقالالطفيلأيبوعن
خـم غديريوميقولوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولعمسمسلمامريء

فـشهدوا كـثري نـاس فقـام :نعيمأبوقالالناسمنثالثونإليهفقامقامملاقالما
يـا بلـى :قـالوا ؟أنفـسهم مـن بـاملؤمنني أوىلأينأتعلمـون :فقـال بيـده أخذحني

، عـاداه منوعادواالهمنوالاللهمموالهفهذاموالهكنتمنقال،اهللارسول
مسعـت إينلـه فقلـت أرقـم بـن زيدفلقيت،)١(شيئانفسييفكأنفخرجت:قال

آخـر يفوالـسالم الصالةعليهالنيبورأىالتابعنيكبارمن-واثلةبنعامروهو-الطفيلوابو)١(
»شـيئا نفـسي يفكـأن فخرجـت «قـال لـذا الواليةمنمستقيمفهمذيكلفهمهمافهم،أيامه

!
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-وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولمسعتقدتنكرفماقالوكذاكذايقولعليا
.ثقةوهوخليفةبنفطرغريالصحيحرجالورجالهأمحدرواه.ذلكيقولوسلم

سـتة أومخـسة فقامالناسالسالمعليهعلينشدقالوهببنسعيدوعن
صلى اهللا اهللارسولأنفشهدواوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   النيبأصحابمن

رجـال ورجالـه أمحدرواه.موالهفعليموالهكنتمنقالوسلم -وآله   -عليه  
.الصحيح

عليامسعنا:قالوابثيعبنزيدوعنوهببنوسعيدمرذيبنعمرووعن
يـوم يقـول وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمسعرجالاهللانشدتقولي

-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول أنفـشهدوا رجالعشرثالثةفقامقامملاخمغدير
قالاهللارسوليابلى:قالواأنفسهممنباملؤمننيأوىلألست:قالوسلم -وآله  
مـن وعـاد واالهمـن والاللهمالهموفهذاموالهكنتمن:فقاليعلبيدفأخذ
.خذلـه مـن واخـذل نـصره مـن وانـصر يبغضهمنوأبغضهأحبمنوأحبعاداه
. ثقةوهوخليفةابنفطرغريالصحيحرجالورجالهالبزاررواه

أنشدالناسيناشدالرحبةيفعلياشهدتقالليلىأيببنالرمحنعبدوعن
منخمغديريوميفيقولوسلم-وآله   -يه  صلى اهللا عل  اهللارسولمسعمناهللا

كأينبدرياعشراثنافقام:الرمحنعبدقال،فشهدقامملاموالهفعليموالهكنت
-صـلى اهللا عليـه      اهللارسولمسعناانأنشهدفقالواسراويلعليهأحدهمإىلانظر
"

فكيـف والـسالم الـصالة عليـه الـنيب بنصالويلهوعليكانفإذاالواليةةفخاميففكرلكونه
كانـت ولو! فتأكدعليغريمناحلادثةحضرمنسأللذا! قبله؟وعثمانوعمربكرأبوأصبح
يفيـستكثر فكيـف املـؤمنني كبـار ومـن مـؤمن علـي لكونشيءيفشكملاالنصرةتعينالوالية

!املسلمني؟جتاهمسلمكلعلىواجبوهوالتويلشأنه
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واجـي وأزأنفـسهم مـن بـاملؤمنني أوىلألست:خمغديريوميقولوسلم -وآله  
مـن والاللهمموالهفعليموالهكنتفمنقالاهللارسوليابلى:قلنا؟أمهام

.أمحدبناهللاوعبدوثقواورجالهيعلىأبورواه.عاداهمنوعادوااله

وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    اهللارسـول أمـر قـال أرقـم بنزيدوعن
الـساعة يـوم إىليكونشيءمنمافواهللاخطبنامثورشحتتهامافقمبالشجرات

اهللاقلنـا أنفـسكم مـن بكـم أوىلمـن النـاس أيهـا ياقالمثيومئذبهأخربناقدإال
بيدهأخذمثعليايعىنموالهفهذاموالهكنتفمنقالأنفسنامنبناأوىلورسوله
مـن منـه الترمـذي روىقلـت عـاداه منوعادواالهمنوالاللهمقالمثفبسطها

وملاألنـصاري خـالد بـن حبيـب وفيـه الطـرباين رواهفقطموالهفعليهموالكنت
اهللاعبــدأبــوميمــونوفيــهمنــهمثالبــزارورواه.ثقــاترجالــهوبقيــة،)١(أعرفــه

.مجاعةوضعفهحبانابنوثقهالبصري

إليهفاجتمعاملسجدهريرةأبودخلقالأبيهعناألودييزيدبنداودوعن
وآلـه   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمسعتباهللاأنشدك:فقالبشاإليهفقامالناس

عـاداه منوعادواالهمنوالاللهمموالهفعليموالهكنتمن:يقولوسلم  -
ثقةجدهإىلينسبوقداملديناألنصاريخالدبنزيدبنحبيب:هذاحبيبيفحجرابنقال)١(

يفوقــال١٨٤ص-١ج-حجــرابـن -التهــذيبتقريـب / الــستةعنـه روى.الــسابعةمـن 
بنـت وأنيسةمتيمبنعبادعنروى.املديناألنصاريخالدبنزيدبنحبيب: التهذيبذيب

جـده إىلونـسبه إسـحاق وابـن شـعبة عنـه روى.عمـارة أمجدتـه مـوالة وليلـى أرقمبنزيد
ثقةمعنيابنعنالدارميعثمانوقال:قلت.ثقةالنسائيوقال.صاحلحامتأبوقال.وشريك

داودأيببـن إبـراهيم عـن للطحـاوي اآلثـار معـاين يفووقـع الثقـات يفحبـان ابـن ذكـره وقال
ـذيب / المـه جـده فلعلـه هـذا زيـد بـن حبيـب جدهوعاصمبنزيدبناهللاعبدانلسيالرب

.١٦١-١٦٠ص-٢ج-حجرابن-التهذيب
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ــال ــالق ــتأينأشــهدإيفق ــه  اهللارســولمسع ــه -صــلى اهللا علي وســلم-وآل
أبـو اهرو.عـاداه مـن وعـاد واالهواملـن اللـهم موالهفعليموالهكنتمن:يقول
غــريرجــلالبــزارإســناديأحــدوىفاألوســطيفوالطــرباينبنحــوهوالبــزاريعلــى
اآلخريفثقاترجالهوبقية،ىمسم«

.فراجعذكرناهلطيفببحثاأللباينصححهوقد

أهـل باتفـاق املوضوعالكذبمناحلديثهذاأن«تيميةابنلقوليبقفلم
ذلــكيفإلـيهم املرجــعوباحلـديث مالعلــأهـل يعرفــههـذا وباملوضــوعاتاملعرفـة 

العلـم أهـل إليهـا يرجـع الـيت احلـديث كتـب مـن شـيء يفهـذا يوجـد اللذلكو
العلــمأهــلإمجــاع(ادعائــهمــنيكــررتيميــةابــنإنفيــهنقــولأنإال»باحلــديث
! بذلكلنفسهيشريانهإالأراهوال)واملعرفة

وأولّـه طمـسه إالبيـت الألهـل حـديثا فيـه يـدع الشنيعكالمتيميةوالبن
جـاء إذ،النبـوة بيتأهلوبغضهنصبهعنفيهأبان.هلمفضيلةمعهيدعالتأويال

رجـل عـن ــ تعالَىاللَّهرمحهـاإلسالمشيخسئلَ«تيميةالبنالفتاوىجمموعيف
الـسالم عليـه ـلقولهعلي،علىالثالثةتفضيليفريبةلهوحيصلبالسنةمتمسك

:وقولـه ،)موسـى منهارونمبرتلةمينأنت(:وقوله،)منكوأنامينأنت(:هلـ
فعلـي موالهكنتمن(:وقوله)إخل...ورسولهاللّهحيبرجالالرايةألعطني(

يفاللّـه مأذكِّـركُ (:وقوله،)إخل...عاداهمنوعادواالهمنوالاللهم(،)مواله
:سبحانهوقوله،)بييتأهل

.)٦١:عمرانآل(اآلية}وأَبناءكُمأَبناءنَاَندعتَعالَوْافَقُْل{

:تعاىلوقوله
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.)١:اإلنسان(اآلية}الِْإنساِنعلَىَأتَىهْل{

:وقوله

).١٩:احلج(يةاآل}ربِهمفِياختَصمواخصماِنهَذاِن{

ــاباخلصائصمنللفاضلثبتإذاالتفضيلأن:أولًايعلمأنجيب:فَأج
أفـضل، كـان خبـصائص أحـدمها وانفـرد اسـتويا فإذاللمفضول،مثلهيوجدالما

ففـضائل كـذلك، كـان وإذا.غـريه علـى تفـضيله توجبفالكةاملشتراألموروأما
:قولـه أنوذلـك مشتركة،عليوفضائلغريه،فيهايشركهملامتيزاليتالصديق

يبقىال(:وقوله،)خليالبكرأباالختذتخليالاألرضأهلمنمتخذًاكنتلو(
يفيعلـ الناسأمنإن(:وقوله)بكرأيبخوخةإالسدت،إالخوخةاملسجديف

:أحــدفيهــايــشركهملخـصائص ثــالثيــهفوهــذا)بكـر أبــويــدهوذاتصـحبته 
.بكــرأليبمــامثــلومالــهصــحبتهيفعليــهمنــهمألحــدلــيسأنــه:األوىل
وأرادسائرهم،دونلهختصيصوهذا،)إخل...املسجديفيبقىال(:قوله:الثانية
.املوضوعيعارضهالوالصحيحذلك،مثللعلييرويأنالكذابنيبعض

استحقالبشرمنأحدالأنهيفنص)خليلًامتخذًاكنتلو(:قوله:ثالثةال
وكـذلك .تقـع لواأحقلكانمنهأفضلغريهكانولوهو،إالأمكنتلواخلُلَّة
املدينـة يفلـه تـأمريه وكـذلك اخلصائص،منمرضهمدةبالناسيصليأنلهأمره
يفقولـه وكـذلك خصائـصه، منفإنهاجلاهليةآثاروميحقالسنةليقيماحلج؛على

هـذه وأمثـال )كتابـا بكـر أليبأكتـب حـىت وأخـاك أبـاك ادع(:الـصحيح احلديث
وأنـا مينأنت(:قولهوأما.يساويهمنالصحابةيفيكنملأنهتبنيكثريةاألحاديث

:ىلتعاوقال.واألشعرينيلسلمانوقاهلالغريهقاهلافقد،)منك
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}لُِفونحيبِاللِّهومإِنَّهاَلمِنكُممموهنكُم٥٦:التوبة(}م(.

محـل ومـن منـا، فلـيس غَـشنا مـن (:وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    وقوله
مـؤمن فكلمنا،يكونالكبائرهذهيتركمنأنيقتضي،)منافليسالسالحعلينا
)منـك وأنـا مـين أنـت (:محزةابنةيفوقولهمنه،والنيبالنيبمنفهواإلميانكامل
وكذلك.كذلكمواليهكلبلبزيد،خيتصال)وموالناأخوناأنت(:لزيدوقوله
بعـض فيـه وزادفـضله، يفيـروى حديثأصحهو.)إخل...الرايةألعطني(:قوله

أحببـت ما:قالعمرأنالصحيحويففهربا،روعمبكرأبوأخذهاأنه:الكذابني
منهذاوليسعلى،يفالواقعنيالناصبةعلىرداحلديثفهذايومئذ،إالاإلمارة

ورسـوله، اللّـه وحيبـه ورسـوله، اللّـه حيباإلميانكاملمؤمنكلبلخصائصه،
:تعاىلقال

}فوْأتِيَفسيٍماللّهبِقَومهحِبيحِبيو٥٤:املائدة(} وَنه(.

:سـأله أنـه :الـصحيح ويفبكـر، أبووإمامهمالردةأهلقاتلواالذينوهم
وهـذا ،)أبوها(:قال؟الرجالفمن:قال.)عائشة(:قال؟إليكأحبالناسأي
.خصائصهمن

غزوةيفقاله)موسىنمهارونمبرتلةمينتكونأنترضىأما(:قولهوأما
صـلى اهللا   الـنيب وكانإياه،لبغضهاستخلفه:فقيلاملدينة،علىاستخلفهملاتبوك
مـن رجـال باملدينـة وكـان أمتـه، منرجلًًًًااستخلفغزاإذاوسلم -وآله   -عليه  

أولعـذر، إالأحـد يتخلـف فلـم ألحـد يأذنملتبوكغزوةويفالقادرين،املؤمنني
:لـه فـبني السبب،ذااملنافقونبهفطعنضعيفًًًًااالستخالفذلككانف.عاص

يفشـريكه وهـو هـارون اسـتخلف موسـى فـإن عنـدي، لـنقص أسـتخلفك ملأين
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ـذه منـه وكـانوا قبلـه غـريه اسـتخلف أنـه ومعلـوم ؟بذلكترضىأفماالرسالة،
ملغـريه مـن فضلأاالستخالفهذاكانولوخصائصه،منهذايكنفلماملرتلة،
سـنة بكـر أبـا عليـه أمـر هـذا بعدأنه:ذلكبنيومما.يبكيوحلقهعليعلىخيف
ينبـذ الأنهجرتملاالعادةألنخصائصه؛منليسالعهودلنبذبعثهوكونهتسع،

حـصل نبـذها عترتـه مـن شخصفأيبيته،أهلمنرجلإاليعقدهاوالالعهود
وسـلم -وآلـه   -صلى اهللا عليه    اللّهرسولبعدهاشمبينأفضلولكنهاملقصود،

أمــا(:قولــهبعــدبكــرأبــاأمــرفلمــاســائرهم،مــنبالتقــدمالنــاسأحــقفكــان
وإمنـا وجـه، كـل مـن هـارون مبرتلـة أنهعلىفيهداللةالأنهعلمنا،)إخل...ترضى
صـلى  الـنيب شـبه وقد.خصائصهمنليسوذلكخاصة،االستخالفيفبهشبهه

ــ وموسـى بنـوح عمـر وشـبه وعيسى،بإبراهيمبكرأباوسلم -وآله   -اهللا عليه   
ٍيعلـ تـشبيه مـن أعظـم وهـذا األسـرى، يفأشـارا ملـا ــ والـسالم الـصالة عليهم

ــ بالـشيء الـشيء وتـشبيه الرسل،أولئكمبرتلةيكوناأنذلكيوجبوملارون،
مـن (:قولهوأما.العربوكالموالسنةالكتابيفكثريـالوجوهبعضيفملشاته

مـن شـيء يفلـيس فهـذا )إخل...واالهمـن والاللـهم مـواله، فعلـي موالهكنت
وأمـا ،)مـواله فعلـي مـواله كنتمن(:إالفيهوليسالترمذي،يفإالاألمهات؛

ريـب والكوفية،زيادة:فقالأمحداإلمامعنهاوسئل.احلديثيففليستالزيادة
:لوجوهكذبأا

-وآلــه -صـلى اهللا عليــه  الــنيبإالمعـين مــعيـدور الاحلــقأن:أحـدها 
ينازعـه عليـا أنومعلومقال،ماكليفاتباعهلوجبكذلككانلوألنه،  وسلم

عنـها كـاملتوىف ،نازعـه مـن يوافـق الـنص فيهـا وجـد مـسائل يفوأتباعـه الصحابة
قاتلالواقع،خالف،)إخل...نصرهمنانصراللهم(:وقوله.حاملوهيزوجها
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فـتح الـذي كسعدخذلوافمايقاتلواملوأقوامانتصروا،فماِصفِّنييومأقواممعه
فتحـوا قـاتلوه، الـذين أميـة وبـين معاويـة، أصحابوكذلكمعه،يقاتلملالعراق

منوعادواالهمنوالاللّهم(:قولهوكذلك.اللّهونصرهمارالكفبالدمنكثريا
قتـاهلم مـع إخـوة املـؤمنني أنبـني قـد القرآنفإن؛اإلسالمألصلخمالف)عاداه
أهـل فمـن )مـواله فعلـي مـواله كنـت مـن (:وقولـه .بعضعلىبعضهموبغي

يـرد فلـم قالـه كانفإن،حسنهمنومنهموغريه،كالبخاريفيهطعنمناحلديث
واملـواالة للمؤمنني،اليتاإلميانواليةوهيمشتركة،واليةبلا،خمتصاواليةبه

علــىردففيـه سـواهم، علــىاملـؤمنني مـواالة جيـب أنــهريـب والاملعـاداة، ضـد 
.النواصب

مـبني وذلـك املعرفة،أهلباتفاقكذب)الصالةيفباخلامتالتصدق(وحديث
اللّهأذكركم(:غَِديرخميوم:قولهوأما.املوضعهذاغرييفمبسوطةكثريةجوهبو
النـاس وأبعـد البيت،أهلجلميعمساٍوهوبلاخلصائصمنفليس،)بييتأهليف

أهـل مجهـور يعـادون بلوذريته؛العباسيعادونفإمالرافضة،الوصيةهذهعن
دعـا بـل اخلـصائص، مـن فليـست املباهلةآيةوأما.معليهالكفارويعينونالبيت
أهـل أخـص ألـم بـل األمـة، أفـضل ألمذلكيكنوملوابنيهما،وفاطمةعليا
الـرجس عنـهم فأذهـب بـييت أهـل هـؤالء اللّهـم (:الكـساء حـديث يفكمـا بيته،

.)تطهرياوطهرهم

:كقولهالواحد،بالنوعهاعنيعرب) األنفس(و.وخصهمهلمفدعا

}ظَنونمِنؤاْلماتمِنؤالْمواِبأَنُفسِهِمري١٢:النور(}خ(.

:وقال
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.]٥٤:البقرة[}َأنفُسكُمفَاْقتُلُوْا{

مـن أنـه املرادليس)منكوأناِمنيأنت(:وقولهبعضا،بعضكميقتل:أي
مـا واإلميانالقرابةمزيةمنفلهاألقارب،منقدراالناسأعظمأنهوالريبذاته،

غـري يفيكـون أنمينـع الوذلـك املباهلـة، ذلـك يففـدخل القرابـة لبقيـة يوجدال
:وقولهاألقارب،يفوقعتاملباهلةألنمنه؛أفضلهومناألقارب

.)١٩:احلج(اآلية.}..خصماِنهَذاِن{

يـشاركوم البـدريني وسـائر بـل وعبيـدة، ومحـزة، علـي، بنيكةمشترفهي
:سورةوأما.فيها

.)اإلنسانسورة(}اِإلنساِنعلَىَأتَىهْل{

واحلسنمكيةألاكذب؛فهذاوابنيهمافاطمةويففيهنزلتإا:قالفمن
ويتيمـا مسكينًًًاأطعمنمأنهفيهفليسصحتهوبتقديراملدينة،يفولداإمناواحلسني

علـى وتـدل هـذا، فعـل فـيمن مـشتركة عامـة اآليـة بـل الـصحابة، أفـضل وأسريا
باللّـه اإلميـان مـن األعمـال مـن غـريه أنمـع العمل،هذاعلىللثواباستحقاقه
.»منهأفضلواجلهادوقتهايفوالصالة

:قلت

وجـاء حمتواهـا نمـ واخلـصائص الفضائلمجيعافرغالكالمذاتيميةوابن
أيتيميـة ابـن عنـد يبقفلم) ٤٠اآليةمن: النور(}بعٍضَفوَقبعضُهاظُلُمات{بـ

أمـري قـال وحقـا القلـوب ملرضىالشفاءاهللانسأل! غريهمعلىالبيتألهلفضل
أعطيـت ولـو ،أبغـضين ماخيشومهعلىاملؤمنضربتلو«:السالمعليهاملؤمنني
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)١(.»أحبينماضةوالفالذهباملنافق

الـذي الـسلف مـوازين علـى حـىت الكـذب يفمتاديهمدىنبنيأنأردناولو
»مـواله كنـت مـن «حـديث يفالعالمـة قالـه ماننقلأنمنأقلفالاتباعهيدعي
فيـه أوردمطـوالً وافيـاً حبثـاً احلـديث )٢(األلبـاين حبثوقدالرجلزيغمدىليتبني

بريـدة وعـن طـرق بـثالث وقّاصأيببنسعدوعنطرقخبمسزيدعناحلديث
طـرق بتسعةالسالمعليهطالبأيببنعلياإلماماملؤمننيأمريوعنطرقبثالث
)امع(يفاهليثميمنهاكبريةطائفةمجعكثريةأخرىطرقللحديثو«بعدهاوقال

الكـالم حتقيـق بعـد عليهـا الواقـف يقطعممامنهايلتيسرماوخرجتذكرتقدو
عقدةابناستوعبهاقدو ،جداكثريةفهيإالو ،يقينااحلديثبصحةأسانيدهاعلى

القـول ومجلـة .حـسان منـها و صحاحمنها:حجرابناحلافظقال،مفردكتابيف
صـلى اهللا   عنـه متـواتر منـه األولبـل ،بشطريهصحيححديثالترمجةحديثأن

.»كفايةمنهاذكرتماو،رقهطوأسانيدهتتبعملنظهركماوسلم-وآله -عليه 

لتحريـر الـدافع كـان فقـد ،هـذا عرفـت إذا«)٣(احلديثتصحيحهبعدوقال
ضـعف قـد ،تيميـة بناإلسالمشيخرأيتأنينصحتهبيانو احلديثعلىالكالم
مبالغتـه مـن وهذا!كذبأنهفزعم،اآلخرالشطروأما،احلديثمناألولالشطر
ويـدقق طرقهـا جيمـع أنقبـل األحاديثتضعيفيفتسرعهمنتقديرييفالناجتة
.»املستعانواهللا.فيهاالنظر

وشـهادة األولالـشطر مـن أقـل الاحلـديث علىالتواتربقطعشهادةوهذه

.١٦٣ص-١ج-املغريبالنعمانالقاضي-األخبارشرح)١(
.١٧٥٠حديث-٤ج"-األلباين-الصحيحةاألحاديثسلسلة)٢(
.١٧٥٠حديث-٤ج-األلباين-الصحيحةاألحاديثسلسلة)٣(
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!احلديثعلميفتيميةابنبقصورأخرى
يتيقنمتواتر" موالهفعليموالهكنتمن" أنالذهيبعن«اآللوسيوقال

،واالهمـن والاللـهم وأمـا ،قالـه وسـلم  -وآلـه    -ى اهللا عليه    صلاهللارسولأن
.)١(»اإلسنادقويةفزيادة

نزلتاآليةهذهأنالتفسريو املساندو الصحاحيفثبتقدانه«تيميةابنقال
اليهودمنرجلقالوبعرفةواقفهوووسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبعلى
اليهـود معـشر علينـا لـو تقرؤوـا كتـابكم يفآيـة املؤمننيأمرييااخلطاببنلعمر
أكملـت اليـوم قولـه قـال هيآيةأيو عمرلهفقالعيدااليومذلكالختذنانزلت
ألعلمأينعمرفقالدينااإلسالملكمرضيتو نعميتعليكمأمتمتو دينكملكم
صـلى اهللا اهللارسـول و بعرفـة عرفةيومنزلت،  نزلتمكانأييفو نزلتيومأي

هـو و أخـر وجـوه و زيـادة مـن مـستفيض هذاو بعرفةواقفوسلم -وآله   -عليه  
ذلـك غـري والتفـسري والـسري واجلوامـع واملـساند و الصحاحاملسلمنيكتبيفمنقول
احلجـة ذيتاسـع اجلمعـة يـوم كانفانهأيامبتسعةخمغديرقبلكاناليوموهذا

.)٢(»الغديريومنزلتأايقالفكيف

:اجلواب

ايبحـديثي إنالـسيوطي روىفقـد ،الـسنة أهلعندفيهاخمتلفاملسألةإن
ذيمنعشرالثامنخمغديريوميفنزوهلاعلىيدالناخلدريسعيدوأبوهريرة
.)٣(احلجة

.١٩٥ص-٦ج-اآللوسي-اآللوسيتفسري)١(
.٢٣ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
.٦٠ص-١ج-السيوطي-القرآنعلوميفاإلتقان)٣(
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عـن أتىعرفةيوميفنازلةاآليةكونيفالقولأنشيءيفالغرابةمنوهل
اضـطر إذمـرة ذكـرى مـن الـصحيح التـاريخ يفمـا يعلـم غـريه قبـل وهو؟!عمر

!للمبايعة

اجلمعةيفنزلتبأابالقولالسلطوياألمرخمالفةالصحابةيستطيعوكيف
!خيالفه؟منكلبدرتهيعلوعمركانوقدعرفةيوم

قال«)١(الرازيقال،  نقولماعلىيدلالكبريالتفسريصاحبالرازيوكالم
وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه   النيبعلىآليةاهذهنزلتملاإنه:اآلثارأصحاب

يفحيـصل ومل،يومـا ومثـانني اثـنني أو،يومـا ومثـانني أحـدا إالنزوهلـا بعديعمرمل
النيبإخبارجمرىجارياذلكوكان،البتةتبديلوالنسخوالزيادةبعدهاالشريعة

فيكـون لغيـب اعـن إخباروذلك،وفاتهقربعنوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
هـذه قـرأ ملـا وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    أنهرويماذلكيؤكدومما،معجزا

بكـى فإنـه بكـر أبـا إالالعظـيم الـسرور وأظهـروا جدافرحواالصحابةعلىاآلية
صـلى اهللا عليـه     اهللارسولوفاةقربعلىعدلعلىاآليةهذه:فقالعنهفسئل

.»الزوالإاللالكمابعدليسفإنهوسلم-وآله -

وشـهر حمـرم شهرمثاحلجةذيمنعشرالثامناليوممنابتداءاحسبناولو
:الناتجلكاناألولربيعمنيوماعشرواثينصفر

اآليـة إنيقولونكانوااآلثارفأصحابإذنيوما٨٢= ١٢+٢٩+٢٩+ ١٢
! خمغديريوماحلجةذيمنعشرالثامنيفنزلت

املـؤمنني أمـري بتنـصيب الربـاين األمـر نزلفقد!كربأبويبكيأنعجبوال

.١٣٩ص-١١ج-الرازي-الرازيتفسري)١(
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!للسلطةللوصولالوعرالطريقخيوضأنعليهوكانالسالمعليه

ــابفلرياجــعاالســتزادةأرادمــن ــلالكت ــدير«اجللي ــابيفالغ ــسنةالكت وال
.السالمعليهعلييفاآليةبرتولقالوامنفيهمجعفقداألولاجلزء»واألدب

هـذا و جمـاب وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     النيبدعاءأن«ةتيميابنقال
وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    النيبدعاءمنليسانهفعلممبجابليسالدعاء

صـنف أصـناف ثالثـة املـسلمني سـائر و الـصحابة كـان توىلملاانهاملعلوممنفإنه
األولـني قنيالـساب أكثـر وهـذا وهـذا عـن قعدواصنفوقاتلوهصنفو معهقاتلوا
أنحـزم ابـن ذكـر و قـاتلوه األولـني الـسابقني بعـض أنقيلقدو القعودمنكانوا
حتـت بـايع ممـن الـسابقني مـن هـذا الغاديـة أبـا أنو الغاديةأبوقتلهياسربنعمار

ففـي أحدمنهمالناريدخلالانهالصحيحنييفثبتقدمجيعهمأولئكو الشجرة
قـال انـه وسـلم -وآلـه   -صلى اهللا عليه    النيبعنجابرعنغريهو مسلمصحيح

أيببـن حاطـب غـالم أنالـصحيح ويف)الـشجرة حتـت بايعأحدالناريدخلال(
بـدرا شـهد انـه كـذبت :فقـال .النـار حاطـب ليـدخلن اهللارسـول يـا :قالبلتعة

.)١(»احلديبيةو

:اجلواب

كـذب علـى بـصفّني لإلمـام اهللانـصرة عـدم مسـاه ماعلىاستدلتيميةابن
!احلديث

:تعاىليقول:لهفنقول

ــرمالَِّتــيالــنفْستَْقتُلُــواوال{ حإِّالاللَّــهقــالْح ــَلومــنبِ ــدمظُْلومــًاُقِت ــافَقَ ْلنعج

.٢٤ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفبويةالنالسنةمنهاج)١(
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.)٣٣:االسراء(}منصورًاَكانإِنَّهالْقَتْلِفِييسرِففَالسلَْطاناًِلولِيِه

كـان قتلـه أنعلمنـا اجلمـل وقعـة يفعثمانبقتلةاملطالبنياهللاينصرملفلما
!تيميةابناستنتاجعلىبنيناهاالنتيجةوهذه!! باحلق

:تعاىلويقول

}َكذَلِكاوْلنعًاَنبِيٍِّلكُلِّجودعمِنرِمِنيجكَفَىالْموكبادِيًابِره
.)٣١:الفرقان(}ونَِصريًا

هاديـاً بربـك وكفـى :لـه يقـول واهللافكيـف احـد ركـة معخسرالنيبولكن
ونصريا؟

.تيميةابنفهمسقمفبانلذا

وخـذهلم ،الناصـع وبـاحلق ،الظـاهرة ةباحلجـ الـسالم عليهاإلمامنصرفاهللا
وخـذهلم ،باجلنـة ونـصره ،أساسـه عنالبناءنقلوابعدمااابتلوااليتبالتناقضات

.ريبالتجابمسالنبويفالدعاءلذا،بالنار

:تعاىلقال

} مــاه لْنـعجــةً و أَئِمـ ونعــد ــارِ إِلَـــى يـ النـ مــو يــــةِ وامالالْقِي ونرنـــصســــورة}ي
.)٤١(القصص
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٢٤٧

التطهريوآيةتيميةابن

اهللايريـد أمنـا تعـاىل قولـه اخلـامس الربهـان (الرافـضي قـال «تيميـة ابـن قال
يفحنبـل بـن امحـد فـروى )تطهـريا يطهـركم و البيـت أهـل الرجسعنكمليذهب
عنهااهللارضيفاطمةفقالتمرتلهيفعلياطلبتقالاالسقعبنواثلةعنمسنده
فـدخال مجيعـا فجـاءا قـال وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولإىلذهب

بـني احلـسني و احلـسن و ميينـه عـن فاطمـة و يسارهعنعليافاجلسمعهمادخلتو
البيـت أهـل الـرجس عـنكم ليذهباهللايريدأمنا(قالو بثوبهعليهمفعالتمثيديه

صـلى  الـنيب أنقالـت سـلمة أمعنو حقاأهليهؤالءأناللهم)تطهريايطهركمو
حريرةفيهابربمةعنهااهللارضيفاطمةفاتتهبيتهايفكانوسلم-وآله -اهللا عليه 
احلـسني و احلـسن و علـي جـاء فقالـت ابنيكو زوجكادعيفقالعليهافدخلت
حتتـه كـان و عليلهمنامعلىوهموهواحلريرةتلكمنيأكلونجلسواو فدخلوا

اهللايريـد أمنـا (اآليـة هـذه تعاىلاهللافانزلأصلياحلجرةيفأناو قالتخيربيكساء
الكـساء فـضل فاخـذ قالـت )تطهـريا يطهـركم و البيتأهلالرجسعنكمليذهب

عنـهم بفاذهِـ بييتأهلهؤالءقالو السماءإىلافألوىيدهاخذمثبهكساهمو
يـا معهـم وأنـا وقلـت رأسـي فأدخلـت قالـت ذلككررو تطهرياطهرهمو الرجس

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


٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٢٤٨

بلفظهالتأكيدمعالعصمةعلىداللةاآليةهذهويفخريإىلانك:قال؟اهللارسول
والتكريـر البيـت أهـل بقولـه اخلطـاب يفاالختـصاص و اخلـرب يفالالموإدخالأمنا

يفاإلمامـة فتكـون مبعـصوم لـيس غريهـم و تطهـريا بقولهوالتأكيدويطهركمبقوله
وهـو قحافـة أيبابنتقمصهالقداهللاو كقولهأقوالهمنعدةيفادعاهاوألنهعلي
فيكـون عنـه الـرجس نفـي ثبـت وقـد الرحـى مـن القطبحملمنهاحمليأنيعلم

.اإلمامهوفيكونصادقا

أمروايـة مـن مـشهور وهـو ...اجلملـة يفصحيحاحلديثذاهأنواجلواب
والعــصمتهمعلـى داللـة هـذا يفلـيس لكـن والترمـذي امحـد روايـة مـن سـلمة 

:مقامنييفذلكوحتقيقإمامتهم

:قولهأنأحدمها«

.}رياإِنَّما يرِيد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس َأهلَ الْبيتِ ويَطهركُم َتطِْه{

:كقوله

.}ما يرِيد اللَّه ِليجعلَ عَليكُم مِن حرٍج{

:وكقوله

}رسالْع بُِكم ِريدلَا يو رسالْي بُِكم اللَّه رِيدي{.

:وكقوله

}    ُتــوبيو ِلكُمَقــب ِمــن الَّــِذين نــن س كُمــدِيهيو لَُكــم نــي بلِي اللَّــه رِيــدي
ــيكُ ــه علِـــيم حكِـــيم  علـَ ــيكُم ويرِيـــد  ) ٢٦(م واللَّـ ــوب علـَ ــه يرِيـــد أَن يتـُ واللَّـ

.}الَِّذين يتَّبِعون الشهواِت َأن تَِميلُوا ميلًا عِظيما

أنـه و بـه رضـاه و املـراد لـذلك اهللاحمبةمتضمنةاآلياتهذهيفاهللاأرادةفان
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قـدره وقـضاه أنهالواملرادذلكخلقأنهذلكيفليسبهأمرهمو للمؤمننيشرعه
وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    النيبأنذلكعلىوالدليل،حمالةاليكونأنهالو

طهـرهم و الـرجس عنـهم فأذهببييتأهلهؤالءاللهم:قالاآليةهذهنزولبعد
إخبـار نتتـضم اآليـة كانـت فلوالتطهريو الرجسإذهابهلماهللامنفطلبتطهريا

علـى وهـذا الدعاءو الطلبإىلحيتجملطهرهمو الرجسعنهماذهبقدبأنهاهللا
المـا يريـد قـد بلاملرادوجودتتضمنالعندهماهللاأرادةفانأظهرالقدريةقول

وقوعـه علـى يـدل مـا لـذلك مريـدا تعاىلكونهيففليسيريدالمايكونو يكون
عـنكم ليـذهب اهللايريـد أمنـا (بقولـه حيتجونفكيفقدريةأمثالهو الرافضيهذاو

وجـه علـى مـن إميانأرادقداهللاأنعندهمو املرادوقوععلى)البيتأهلالرجس
اإلرادةأنذلـك يففـالتحقيق اإلثبـات أهلقولعلىأماو مرادهيقعفلماألرض

ةقدريـ كونيـة أرادةو رضـاه و حمبتـه تتـضمن دينيةشرعيةأرادةنوعاناهللاكتابيف
يـرد فمـن تعاىلقولهمثلالثانيةو اآلياتهؤالءمثلاألوىلتقديرهو خلقهتتضمن

حرجـا ضـيقا صـدره جيعليضلهأنيردمنو لإلسالمصدرهيشرحيهديهأناهللا
أنلكـم انصحأنأردتأننصحيينفعكمالو نوحقولو السماءيفيصعدكأمنا
كمـا واحـدا نوعـا األرادةجيعلالقدريةو املثبتةمنكثريو يغويكمأنيريداهللاكان

آيـات يفمـراد أنهبنيملاأرادتهينفونالقدريةمثواحداشيئااحملبةو اإلرادةجيعلون
مـا كـل عنـدهم فانالتشريعآياتيفمرادأنهبنيملاإرادتهينفونوأولئكالتقدير

املـؤمنني علـى يتـوب أنيريـد أنهاخربقداهللاو كائنايكونأنبدفالمرادأنهقيل
ملمـن فـيهم و تطهـر مـن فـيهم و يتـب ملمـن فـيهم و تابمنفيهمو يطهرهمأنو

ملالـرجس إذهـاب و الـتطهري مـن أرادهمـا وقـوع علـى دالةاآليةكانتإذاو يتطهر
-صـلى اهللا عليـه   الـنيب أزواجأنذلـك يـبني مماو ادعاهماثبوتاآليةمبجرديلزم
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الثـواب وعـد و بإجيابـه بالتطهرياألمريفالكالمو آليةايفمذكوراتوسلم -وآله  
مبينةبفاحشةمنكنيأتمنالنيبنساءياتعاىلقالتركهعلىالعقابو فعلهعلى

هللامـنكن يقنـت مـن ويـسريا اهللاعلـى ذلـك كـان وضـعفني العـذاب هلـا يـضاعف 
لسنتالنيباءنسياكرميارزقاهلااعتدناو مرتنيأجرهانؤاصاحلاتعملو رسولهو

قولهإىلمرضقلبهيفالذيفيطمعبالقولختضعنفالاتقينتأنالنساءمنكأحد
يطهـركم و البيـت أهـل عـنكم الـرجس ليـذهب اهللايريـد أمنـا رسولهو اهللاطعنو

األمـر معهـن و وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     النيبألزواجكلهفاخلطابتطهريا
غريهنتعموتعمهناليتاملنفعةمنهذايفماتبنيامللكنوالوعيدالوعدوالنهيو

هـو بـل بأزواجـه خمتـصا لـيس و غـريه و اخلطـاب ـذا الـتطهري جاءالبيتأهلمن
بذلكغريهممنأخصاحلسنيواحلسنو فاطمةو عليو كلهمالبيتألهلمتناول

.)١(»هلمبالدعاءوسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبخصهملذلكو

يطهـرهم أنو املـؤمنني علـى يتوبأنيريدأنهاخربقدواهللا«قوله:اجلواب
كانـت إذاو يتطهـر ملمنفيهمو تطهرمنفيهمو يتبملمنفيهمو تابمنفيهمو

اآليـة مبجـرد يلـزم ملالـرجس إذهـاب و الـتطهري مـن أرادهماوقوععلىدالةاآلية
وسـلم -وآلـه  -عليـه   صـلى اهللا  الـنيب أزواجأنذلـك يـبني ممـا و ادعـاه ماثبوت

فعلـه علـى الثـواب وعـد و بإجيابـه بـالتطهري األمـر يفالكـالم و اآليـة يفمذكورات
:تعاىلقالتركهعلىالعقابو

ـا{ يـاءنِــسبِــيالنـن ـأْتِمـ يـ كُنٍةمِــنـٍةِبفَاحِــش نـيبمفـضَاع ـايـ لَهـ ـذَاب الْعـ
.)٣٠:األحزاب(}يِسريًااللَّهِعلَىذَلِكوَكانضِعفَينِ

.٣٠و٢٩ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:فاآلية!بهنقولالذيبعينههذا:قلت

}اللَّهوِريديأَنتُوبيكُملَيع ِريـديو الَّـِذين ون تَّبِعـاِت يوهالـشَتمِيلُـوا أَن
اليِظيمًام٢٧:النساء(}ع(.

والنيمعـصوم اجلميـع لكانوإالالتكوييناحلكموليسالتشريعيفواضحة
!احدذايقول

منتكويينوكونهجهةمنالبيتباهلخاصفهوالتطهريآيةيفجاءماأما
اآليـات يفوالوعيـد الوعـد علـى الدالفالسياقلذا،الفرقهووهذااخرىجهة

مـشمولني غـري البيتاهلكونعلىدليلالتطهريآيةوبعدقبلالنيببنساءاخلاصة
.غريهممناوإوالوعيدالوعدذا

ــه ــا«وقول ــبنيمم ــكي ــنيبأزواجأنذل ــه  ال ــه -صــلى اهللا علي وســلم-وآل
فعلـه علـى الثـواب وعـد و بإجيابـه بـالتطهري األمـر يفالكـالم و اآليـة يفمذكورات

:تعاىلقالتركهعلىالعقابو

ـا{ يـاءنِــسبِــيالنـن ـأْتِمـ يـ كُنٍةمِــنـٍةِبفَاحِــش نـيبمفـضَاع ـيـ الَهـ ـذَاب الْعـ
.)٣٠:األحزاب(}يِسريًااللَّهِعلَىذَلِكوَكانضِعفَينِ

التهديـد خبطـاب معهـن تكلمتهلنشاملةكانتاملّفاآلية!بهنقولماهذا
لكونـه هادئـا حنونـا اخلطابكانالسالمعليهمالبيتأهلبتطخاوملاوالتعنيف

.الرجسمنبالتطهريأزليةبإرادةمتعلق

يشعرالحيثباآليةغريهممنأخصالبيتأهلبانتيميةابناعترفوقد
عليادعابلاخلصائص،منفليستاملباهلةآيةوأما«فقال»الفتاوىجمموعيف«يف

بيتـه، أهـل أخـص ألـم بـل األمة،أفضلألمذلكيكنوملوابنيهما،وفاطمة
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وطهـرهم الـرجس عنـهم فأذهـب بييتأهلهؤالءاللّهم(:الكساءحديثيفكما
.)وخصهمهلمفدعا.)تطهريا

الـنيب أزواجعنهنافكالمههذاوعلىتيميةابنباعترافبالتطهريفخصهم
!أكثرالاملطهرابنالشيخضدالردطبيعةاقتضاهوإمنالهمكانال

معهنووسلم- وآله - صلى اهللا عليه النيبألزواجكلهفاخلطاب«كالمهأما
تعـم و تعمهناليتاملنفعةمنهذايفماتبنيملالكنوالوعيدالوعدو النهيو األمر

هوبلبأزواجهخمتصاليسوغريهواخلطابذاالتطهريجاءالبيتأهلمنغريهن
بذلكغريهممنأخصاحلسنيواحلسنو فاطمةو عليو كلهمالبيتألهلمتناول
.)هلمبالدعاءوسلم-وآله -عليه صلى اهللالنيبخصهمولذلك

:قلت

خـالل مـن اخلطـاب عنوانيكونمثالنيبألزواجكلهاخلطابيكونفكيف
مـصداقا أقربأزواجهكانتولو!وابنامهاوفاطمةعليوهماألخصالبيتأهل

!؟»يطهركم، عنكم«مذكرةجاءتبلمؤنثةاأللفاظتأتملفلمللتطهري

صحيحيفالرتولموردعائشةروتماالنيبنساءيفلةنازاآلياتكانتولو
! ضـمنهم مـن نفسهاجتعلوالالسالمعليهموابنامهاوفاطمةلعليوتنسبهمسلم
وعليهغداةوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبخرج«عائشةعن)١(مسلمروى
فـدخل احلـسني جـاء مثفادخلـه علـي بناحلسنفجاءاسودشعرمنمرحلمرط
ليـذهب اهللايريـد إمنـا قـال مثفادخلـه علـى جـاء مثفأدخلهافاطمةجاءتمثمعه

.»تطهرياويطهركمالبيتأهلالرجسعنكم

.١٣٠ص-٧ج-النيسابوريمسلم-مسلمصحيح)١(
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علـى يـأت ملهناولكنهالدليلأحوجهماكلَّالصحيحنياىليطريتيميةوابن
بـاب يفاحلديثأوردومسلم!البخاريعنمسلمبهانفردالذياحلديثهذاذكر

أبـواب بعـدة بعدهاجاءمث!احلديثهذابغريالبابيفيأتوملالبيتأهللفضائ
أمهـات فـضائل أبـواب وبعـدها عائـشة فـضائل بـاب ومثخدجيةفضائلبأحاديث
بــابإىلمــسلمألضــافهاالــتطهرييفداخلــةاملــؤمننيأمهــاتكانــتفلــواملــؤمنني
!البيتأهلفضائل

أهـل مـصطلح أنإىلذهابـه منـه يعلـم بكـالم البـاري فـتح يفحجرابنوجاء
مـسلم حلـديث تطـرق ملاحجرابنقالغريالالكساءأصحابباخلمسةخمتصالبيت
يـا قلـت قالـت فاطمـة حـديث مـن األوسطيفوعنده«)١(السالمعليهاخدجيةحول

مـن القالالقصبهذاأمنقلت)قصبمنبيتيف(قالخدجيةأميأيناهللارسول
ومل)قـصب مـن (قولـه يفالنكتةالسهيليقالوالياقوتواللؤلؤبالدراملنظومالقصب

إىلمببادرـا الـسبق قـصب أحـرزت لكوامناسبةالقصبلفظيفانلؤلؤمن:يقل
.انتهىاحلديثهذاألفاظمجيعيفاملناسبةهذهوقعتولذاغريهادوناإلميان

منخلدجيةكانوكذابهأنابيأكثراستواءجهةمنأخرىمناسبةالقصبويف
مـا منهايصدروملممكنبكلرضاهعلىحريصةكانتإذلغريهاليسمااالستواء

فوائـد يفاإلسـكاف بكـر أبـو فقـال ببيـت قولـه وأما،   لغريهاوقعكماقطيغضبه
نصبال(قالوهلذاعملهاثوابمنهلااهللاأعدماعلىزائدبيتبهاملراداألخبار

بيـت ربـة كانتألالطيفمعىنالبيتلذكرالسهيليقالبسببهبتتعملأي)فيه
األرضوجـه علـى يكنفلمبهمنفردةاإلسالميفبيتربةصارتمثاملبعثقبل
وهـي بيتـها إالإسـالم بيتوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيببعثيومأوليف

.١٠٤ص-٧ج-حجرابن-الباريفتح)١(
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كـان وإنبلفظـه غالبـا يـذكر الفعـل وجزاءقالغريهاأيضافيهاشاركهامافضيلة
ذكـر ويفانتـهى القـصر لفـظ دونالبيـت بلفـظ احلـديث يفجـاء فلهذامنهأشرف
ملاإليهاوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيببيتأهلمرجعالنآخرمعىنالبيت
:تعاىلقولهتفسرييفثبت

نكُم ِليْذهِباللَّهيِريدإِنَّما{ عـ سجـَل الـرَأهتِ الْب يـ كُمر َطهـيتَطِْهـرياً و( {
.)٣٣اآليةمن: األحزاب(

فاطمـة وسـلم -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      الـنيب دعانزلتملاسلمةأمقالت
احلـديث بـييت أهـل هـؤالء اللـهم :فقـال بكـساء فجللـهم واحلسنيواحلسنوعليا

فاطمةمناحلسننيألنخدجيةإىلهؤالءالبيتأهلومرجعوغريهالترمذيأخرجه
رجوعفظهربعدهابنتهاتزوجمثصغريوهوخدجيةبيتيفنشأوعليبنتهاوفاطمة

!املقاميففيصلكالموهذا.»غريهادونخدجيةإىلالنبويالبيتأهل

:قالـت أـا )٢(سلمةأمعنالطرباينأخرجهاروايةيفوجاء«)١(اآللوسيوقال

.١٥–١٤ص-٢٢ج-اآللوسي-اآللوسيتفسري)١(
الـسالم علـيهم البيـت اهـل شـيعة منزينبوابنتهماالشهليسلمةابووزوجهاسلمةامتعترب)٢(

رواهـا الـسالم عليـه املـؤمنني امريمنعائشةاملؤمننيامموقفافضحتروايةابنتهمولزينب
بكـر ايبابنـة شةعائـ عنـد يومـاً كنـت «عنـها بـسنده فنقلزينبعناملوفقياتيفبكاربنالزبري
عليقُتل:فقالالسفرآثارعليهمعتمرجلدخلإذلعندهافإينوآلهعليهاهللاصلىالنيبزوج

:عائشةفقالت.السالمعليهطالبايببن
ــكإن ــاتـ ــدناعيـ ــاهفلقـ ــرابفيـــهيفلـــيسنعـــينعـ التـ

.مرادمنرجليبيداهللاقتيلرب:قالت.مرادمنرجل:قالوا؟قتلهمن:قالتمث
فـضحكت وفـضله؟ سـابقته يفلعليهذامثلأتقولنياملؤمننيأميااهللاسبحانفقلت: زينبقالت

.بكاربنالزبري-املوفقيات»فذكرويننسيتإذا،اهللابسم: وقالت
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٢٥٥.........................................................................................التطهريوآيةتيميةابن

:وقـال يديمنوسلم- وآله - عليه   صلى اهللا فجذبهمعهمألدخلالكساءفرفعت
؟البيـت أهـل مـن ألـست قالتأاعنهامردويهابنرواهاأخرىويف،خريعلىإنك
صـلى اهللا   الـنيب أزواجمـن إنـك خـري إىلإنك:وسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    فقال
سـلمة أيببـن عمـر عـن ومجاعـة .الترمـذي رواهـا آخرهـا ويفوسلم- وآله  - عليه  
أنـت :قالاهللانيبيامعهموأناسلمةأمقالت:قالوالسالمالصالةعليهالنيبربيب
عليـا وسـلم  - وآلـه    - صـلى اهللا عليـه      إدخالـه وأخبار،خريعلىوإنكمكانكعلى

والـسالم الـصالة عليـه وقولـه ،الكـساء حتـت عنهمتعاىلاهللارضيوابنيهماوفاطمة
.»حتصىأنمنأكثرسلمةأمإدخالموعدهلمودعائهبييتأهلهؤالءاللهم

لـسن أـن إالمطهـرات الـنيب نساءأنإىلاسطربعدتوصلاآللوسيلكن
الاحلـديث علـى اجلوابلكونالكثريونتاهاآللوسيتاهومثلما! !)١(بيتهأهلمن

قـال مـن علـى البيـت أهـل قـصر احلـديث إن:يقولواأنإال،  أصوهلمعلىيتفق
.)٢(بييتأهلهؤالءلهمال:النيبفيهم

١٦ص-٢٢ج-اآللوسيتفسري)١(
-الترمـذي سنن/صحيححديث:األرنؤوطشعيبالعالمةقال١٠٧ص-٤ج-امحدمسند) ٢(

ــستدرك/ ٣١ص-٥ج ــاكممـ ــسنن/ ٤١٦ص-٢ج-احلـ ــربىالـ ــي-الكـ -٢ج-البيهقـ
/ ١٢٠ص-١ج-املبـاركفوري -االحـوذي حتفة/ ١٦٧ص-٩ج-الزوائدجممع/ ١٥٠ص

-الـسنة كتاب/ ٥٨ص-زيدبنمحاد-النيبتركة/ ٥٠١ص-٧ج-شيبةايبابن-املصنف
املؤمننيامريخصائصو١١٣ص-٥ج-النسائي-الكربىسننال/ ٥٨٩ص-عاصمايبابن
الكـبري املعجـم / ٢٣٦ص-٤ج-األوسـط املعجم/٣١٣ص-١٢ج-يعلىايبمسند/ ٤٩ص

-الرايـة نـصب /١١٠٠ص-٣ج-الـرب عبـد ابـن -االسـتيعاب / ٥٣ص-٣ج-الطـرباين -
الـرد يفاملقنـع لالقـو / ٢٠٥ص-٧ج-اهليثمـي -الـضمآن مـوارد / ٧١ص-١ج-الزيلعي

.٩صاملغريبالصديق-املبتدععلى
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٢٥٦

األنبياءبيوت

بيـوت يف(تعـاىل قولـه يفالـسادس الربهان:الرافضيقال«)١(تيميةابنقال
قولهإىل.. .رجالاآلصالو بالغدوفيهالهيسبحامسهفيهايذكرو ترفعأناهللاأذن

قاالريدهبوانسعنبإسنادهالثعليبقال)األبصاروالقلوبفيهتتقلبيوماخيافون
أيفقـال رجـل فقـام اآليـة هـذه وسـلم -وآلـه   -صلى اهللا عليـه     اهللارسولقرأ

اهللارسـول يـا فقـال بكرأبوإليهفقاماألنبياءبيوتفقالاهللارسولياهذهبيوت
الرجـال فيهـا وصـف أفـضلها مننعمقالفاطمةو عليبيتيعينمنهاالبيتهذا
علـى املفـضول تقـدمي لـزم أالو اإلمـام هـو علـي فيكـون أفـضليتهم علـى يدلمبا

:الفاضل

:وجوهمنواجلواب

حبجـة لـيس الـثعليب إىلذلـك عـزو جمردو النقلهذابصحةاملطالبةأحدها«
عندحجةيكوناجلمهورمنواحدرواهخربكلليسوالشيعةو السنةأهلباتفاق

.)٢(»...اجلمهور

.٤٠-٣٨ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.نفس املصدر السابق)٢(
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٢٥٧...................................................................................................األنبياءبيوت

:قلت

الـسنة أهـل مـن أممعللحديثيناحلسكاواحلاكموالسيوطيالثعليبنقل
.السنةأهلمنالكثرةمناملعلومهوكماحجةيراهممنوعلىعليهماحجة

إالمـسجده إىلالبيـوت أبـواب اهللاسـد الـذي البيـت مـن أكرمهناكوهل
!بابه؟

باحلـديث املعرفـة أهـل عنـد موضـوع احلـديث هـذا أنالثاين«تيميةابنقال
كالـصحاح عليهـا احلـديث يفيعتمـد الـيت كتبـهم يفاحلديثعلماءيذكرهملهلذاو
لكـن كـذب أنـه يعلـم مـا بلضعيفهوماهذهبعضيفأنمعاملساندو السننو

مثـل يفيـذكروه أنمـن كـذبا أظهـر فهـو أمثالهو احلديثهذاأماو جداقليلهذا
.)١(»ذلك

:قلت

!األقلنقلهوإمناكثراأليكتبهملهلذالعليباسقةفضيلةفيهأناحلديثمة

أذنبيوتيف(قالكمااملساجديفهيالناسباتفاقاآليةيقالأنالثالث«
غـريه و علـي بيـت و )اآلصـال و بالغـدو فيهـا لهيسبحامسهفيهايذكرو ترفعأناهللا

.)٢(»الصفةذهموصوفاليس

:قلت

يفلـسنة احفـاظ كبـار بعـض أوردهفلـم هكـذا النـاس باتفاقاألمركانلو
.تيميةابنكذباتمنوهذه! ؟عليهممررناممنكتبهم

.٤٠-٣٨ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.نفس املصدر السابق)٢(
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٢٥٨

بيـت مـن أفضلوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيببيتيقالأنالرابع«
أمنـا و رجالبيتهيفليسألنهاآليةهذهيفيدخلملهذامعو املسلمنيباتفاقعلي
قالوسلم -وآله   -ليه  صلى اهللا ع  النيببيتأرادملاو نسائهمنالواحدةو هوفيه
.)١(»بيوتكنيفيتلىمااذكرنوقالوالنيببيوتتدخلواال

:قلت

إالعلـي بيـت منأفضلوليس»أفضلهامنهو«: عليبيتعنالنيبقال
.وآلهعليهاهللاصلىالنيببيت

يكنملكذلككانلوفانهكذباألنبياءبيوتهيقولهأناخلامسالوجه«
تلـيهم الرجـال اآلصـال وبالغـدو فيهـا لهيسبحقولهو نصيبفيهانياملؤمنلسائر
.)٢(»الصفةذهكانمنلكلمتناولاهللاذكرعنبيعالوجتارة

:قلت

كتـر اجلمعـة يـوم امالـش بتجـارة املـسلمني اهللاختربفعندمالذاصحيحهذا
اهللاذكرعنالبيعوالتجارةوأهلتهمخيطبقائماوآلهعليهاهللاصلىالنيبالصحابة

:تعاىلقالزنديقإالبهيكذبوالتعاىلقالهمماوهذا

لْ قَائِمـًا وتَركُوَكإَِليهاانْفَضُّواَلهواًأَوتِجارةرأَواوإِذَا{ ا قـُ مـ د اللَّـهِ ِعنـ ـريخ
ِومِناللَّهمِنِةوارالتِّجاللَّهوريخاِزقِني١١:عةاجلم(}الر(.

.نصيبفيهااملعصوملغريفليسلذا

مـنكم يبقـى الحتـى لوتتـابعتم !بيِدهنفسيوالذي«حديثيفاأللباينقال

.٤٠-٣٨ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةنهاجم)١(
.نفس املصدر السابق)٢(
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٢٥٩...................................................................................................األنبياءبيوت

.»ناراًالواديبكُملسالأحد؛

حيـىي بنزكرياحدثناحبانابن: طريقهومن"مسنده"يفيعلىأبوأخرجه«
بـن جـابر عـن سـفيان وأيبعـد اجلأيببنساملعنحصنيعنهشيمحدثنا: قال

اجلمعـة؛ يـوم خيطب-وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    -النيببينما: قالعبداهللا
-وآلـه    -صلى اهللا عليـه     -اهللارسولأصحابفابتدرهااملدينة،إىلِعريوقدمت

-صلى اهللا عليه     -اهللارسولفقالرجالً،عشراثناإالمعهيبقملحىت-وسلم
: اآليةهذهفرتلتفذكره،!:..-وسلم-وآله 

.)١١: اجلمعة(}قائماًوتركوكإليهاانفضُّواهلوًاأوجتارةرأواوإذا{

-وآله   -صلى اهللا عليه    -اهللارسولمعثبتواالذينعشراالثينيف: وقال
.»ثقاترجالهصحيحإسنادوهذا: قلت. عمروبكرأبو-وسلم

صـلى اهللا عليـه     -اهللارسولمعثبتواالذينعشريناالثيف«قالالذيوأما
الوكيـف ،حكمهمازمانيفقاهلاالراويفهو»عمرو بكرأبو-وسلم -وآله   -

!ذلكيقول

أفـضلهم فقـط نفـسا عـشر ثيناهمالقرآينالوصفاهلمننمكلهذافعلى
.السالمعليهعلي

الـنيب سكنهمااألنبياءوتببيأريدأنيقالأنالسابعالوجه«تيميةابنقول
أزواجبيوتأالاألنبياءبيوتمناملدينةيففليسوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

دخلـه مـا أريدأنو عليبيتفيهايدخلفالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيب
الـصحابة مـن كـثري بيـوت دخـل قدوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    فالنيباألنبياء

دوناألنبياءبيوتمنبأنهعليبيتختصيصميكنالاحلديثيفقدرتقديرأيو
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٢٦٠

مـشتركون فالرجالاختصاصلهيكنملإذاوحنوهمو عثمانو عمرو بكرأيببيت
.)١(»غريهبنيوبينه

:قلت

املـسجد يفعلـي بيتإنمث،  املباهلةآيةيفالنيبنفسهوالسالمعليهعلي
)٢(فيـه للـنيب حيـل مـا لـه حيـل اجلامعاىلبابهبأنالنيببيوتمعباختصاصهينفرد

أيبطريـق مـن أوردهصـحيح آخـر بـسند عمـر ابـن حـديث أيـضا النسائيروى«
عـن أخـربين :عمـر بـن اهللالعبـد قلت:قالعراربنالعالءعنالسبيعيإسحاق

اهللارسـول منمرتلهإىلوأنظرأحداعنهتسألفالعليأما:فقال،وعثمانعلي
ورجالـه -بابـه وأقـر املـسجد يفأبوابنـا سـد فإنهوسلم -وآله   -اهللا عليه    صلى
-أبـوه وعـرار ،وغـريه معـني بـن حيـىي وثقـه ثقـة وهـو العالءإالالصحيحرجال

سـلمة بـن اهللاعبـد طريـق مـن األخبـار معـاين يفالكالبـاذي وأخرجـه .مبهمالت
أبيـه عـن عمـر بـن اهللاعبـد بنساملعنالزهريعنالضعفاءأحدأبواألفطمس

إىلوأشـار -وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولبيتهذا:وفيه،حنوه
تـدل الثقـات روايـات مـن املتظـاهرة الطـرق فهـذه .احلديث-جنبهإىلعليبيت
املـنت كـون وأمـا .احملـدث نظـر غايـة وهـذه ،قويـة داللـة صحيحاحلديثأنعلى

كـذلك فلـيس اخلـدري سعيدأيبحديثمننيالصحيحيفالثابتللمنتمعارضا
عليبيتألناخلوخسدحديثغرياألبوابسدحديثبل،بينهمامعارضةوال
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب لبيـوت جمـاورا املـسجد داخـل كانطالبأيببن

:لـه " القـرآن أحكـام " كتابيفاملالكيإسحاقبنإمساعيلالقاضيقال.وسلم

.٤٠-٣٨ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٣١–٣٠ص-حجربنعليبنأمحد-أمحدمسنديفاملسددالقول)٢(
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٢٦١...................................................................................................األنبياءبيوت

ابـن هـو املطلـب عـن زيدبنكثريعنمحزةبنسفيانثنامحزةابنهيمإبراحدثنا
أنألحـد إذنيكـن ملوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبأنحنطببناهللاعبد
يفكـان بيتـه ألنطالـب أيببـن علـي إالجنبوهوفيهجيلسوالاملسجديفمير

سـعيد أيبحـديث مـن الترمـذي أخرجـه مـا لـه يشهدقويمرسلوهذا.املسجد
أنألحـد حيـل ال:لعلـي قـال وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     النيبأناخلدري

بـن حممـد عـن املنذربنعليعنأخرجه-وغريكغرييجنبااملسجدهذايطرق
قلـت :املنـذر بـن علـي وقال:قال.عنهعطيةعنحفصةأيببنساملعنفضيل
.»وغريكغرييجنبايستطرقهأنحدألحيلال:قال؟معناهما:صردبنلضرار

ملخصيـصة األنبيـاء بيـوت مـن اإلمـام بيتفكون!الباحثنظرغايةوهذه
.وآلهعليهاهللاصلىالنيببعدزمانهيفلهإلّاتكن

موصـوفون املذكورونالرجال:قولهيقالأنالثامنالوجه«تيميةابنقول
أفـضل أـم علـى يدلمااآليةيفليساهللاذكرعنبيعالو جتارةتلهيهمالبأم

لكـن و علـيهم الثنـاء فيهـا و اخلـري مـن بهاهللاوعدهمماذكرفيهاليسو غريهممن
يكـون أنيلزمملهلذاو غريهمنأفضليكونباجلنةوعدأوعليهاثينمنكلليس
.)١(»األنبياءمنأفضلهو

:اجلواب

اسـثناءات اسـتلزم ماإاللسالمواالصالةعليهالنيبنفسالسالمعليهعلي
:تعاىلقالاألنبياءحىتغريهمنأفضليكونأنلزمكذلككانومنالنبوة

}ــنفَمــكاجِفيــِهحــدِمِــنعــاب كَمــاء جــْلالْعِْلــمِمِــن ــانَــدعتَعــالَوافَقُ أَبناءَن

.٤٠-٣٨ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفنبويةالالسنةمنهاج)١(
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 كُمـاءنأَبنَا واءنِـسو كُماءنِـسا ونأَنْفُـسووكُمأَنْفُــس م لْ َنبتَِهـْل ثـُ عـجفَنــتنلَع
.)٦١:عمرانآل(}اْلكَاذِبِنيعلَىاللَّهِ

املبـاركفوري قـال حـىت ،الـصحيحة بالرواياتالنيبنفسعلياأنروىوقد
.)١(»واألخوةالقرابةمنبينهماملانفسهمرتلةفرتله«

،احلمـصي احلـسن بـن ودحممـ :لـه يقـال رجلالرييفكان«)٢(الرازيقال
مجيـع مـن أفـضل عنـه اهللارضـي عليـا أنيزعموكان،عشريةأالثينمعلّموكان

وأنفـسنا (:تعـاىل قولـه عليـه يـدل والذي:قال،السالمعليهحممدسوىاألنبياء
وسلم-وآله -صلى اهللا عليه حممدنفس)وأنفسنا(بقولهاملرادوليس)وأنفسكم

عليكانالغريذلكأنعلىوأمجعوا،غريهبهاملرادبلفسهنيدعوالاإلنسانألن
وال،حممدنفسهيعلينفسأنعلىاآليةفدلت،عنهاهللارضيطالبأيببن

هـذه أنفـاملراد ،الـنفس تلـك عـني هـي النفسهذهأن،منهاملراديكونأنميكن
العمـل تـرك ،الوجـوه مجيـع يفاالسـتواء يقتـضي وذلك،النفستلكمثلالنفس

عليـه حممـدا أنعلـى الـدالئل لقيـام الفـضل حقويف،النبوةحقيفالعمومذا
عليـه حممـدا أنعلـى اإلمجـاع والنعقـاد ،كـذلك علـي كـان ومـا نبياكانالسالم
مث،بـه معمـوال وراءهفيمـا فيبقـى ،عنـه اهللارضـي علـي مـن أفـضل كانالسالم
السالمعليهماألنبياءسائرمنفضلأكانالسالمعليهحممداأنعلىدلاإلمجاع

هـذه بظـاهر االسـتدالل وجـه فهذا،األنبياءسائرمنأفضلعلييكونأنفيلزم
ــة ــالمث،اآلي ــد:ق ــذهاالســتداللويؤي ــة ــولاحلــديث،اآلي ــداملقب ــقعن املواف

يفونوحـا ،علمـه يفآدميـرى أنأرادمـن " :الـسالم عليهقولهوهو،واملخالف

.٢٧٨ص-٨ج-املباركفوري-األحوذيحتفة)١(
.٨٧–٨٦ص-٨ج-الرازي-الرازيتفسري)٢(
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٢٦٣...................................................................................................األنبياءبيوت

علـي إىلفلينظر،صفوتهيفوعيسى،هيبتهيفوموسى،خلتهيفاهيموإبر،طاعته
متفرقـا كـان مـا فيـه اجتمـع أنـه علـى دلفاحلديث" عنهاهللارضيطالبأيببن

حممدسوىاألنبياءمجيعمنأفضلعنهاهللارضيعلياأنعلىيدلوذلك،فيهم
وحــديثاقــدميااكــانوفقــدالــشيعةســائروأمــا،وســلم-وآلــه -صــلى اهللا عليــه 

إالالـسالم عليـه حممـد نفسمثلعنهاهللارضيعلياأنعلىاآليةذهيستدلون
،علـيهم اهللارضـوان الـصحابة مـن أفـضل حممـد نفـس وكان،الدليلخصهفيما

كـالم تقـدير هـذا ،الـصحابة سـائر مـن أيـضا أفـضل علينفسيكونأنفوجب
»الشيعة

أنعلـى املـسلمني بـني اإلمجـاع انعقـد اكمـ أنـه «نصهمباالراويأجابمث
هـذا ظهـور قبـل بينهماإلمجاعانعقدفكذلك،عليمنأفضلالسالمعليهحممدا

عنـه اهللارضيعلياأنعلىوأمجعوا،بنيبليسممنأفضلالنيبأنعلى،اإلنسان
صـلى اهللا   حممـد حقيفخمصوصأنهكمااآليةظاهربأنالقطعفلزم،نبياكانما

.»السالمعليهماألنبياءسائرحقيفخمصوصفكذلك،وسلم-وآله -ه علي

النقـل علـى يقـدم القطعـي العقلبأنأصولهعلىيقررهناوالرازي: قلت
أنكـاد عليـه متـسامل قطعـي هنـا فالنقـل ذلكمقامليسوهذاالتزاحمعندالظين
.التقريرذابياءاألنمنأفضلعليفيبقى. !هوباعترافهاستثناءباليكون

املقـصود كانفإن)١(»إسرائيلبينكأنبياءأميتعلماء«حديثتروونأنكممث
معـصومني غـري بالتايلوهماآلخراحدهميضللالذيناملتفقهةهؤالءالعلماءمن

الزركــشيوقِبلــه-٢١ص-١ج-الــصغرياجلــامعشــرحالقــديرفــيض: املنــاويبــهاستــشهد)١(
-الـرازي تفـسري :الـرازي بـه وجـزم / ٦٤ص-٢ج-لـوين العج-الغطاءكشف/والدمريي

.٧٢ص-٥ج-واحملصول١١٥ص-١٧ج
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يقنعواأنيستطيعوالناحلديثأولواومهما!؟بغريهاملعصومشبهتمكيف: فنقول
صلىالنيبإليهمأوصىالذينهمهناالعلماءإن:يقولواأنإالالعقولأصحاب

وشــيعتناالعلمـاء حنـن «أنفـسهم عـن بـالقول انفـردوا الـذين وهـم وآلـه عليـه اهللا
أيببـن علـي وأفـضلهم الـنيب بعـد العلماءوأول. )١(»غثاءالناسوسائراملتعلمون

.وآلهعليهاهللاصلىالنيبنفسالسالمعليهطالب

والمنــهوالــنيبالــنيبمــنعلــيكــونيفالــصحيحةالروايــاتتجــاءوقــد
صلىالنيبعنحصنيبنعمرانروايةيفجاء:كنفسهفيكونبذلكاحديشاركه

ال»بعـدي «لـه وقو،)٢(بعديمؤمنكلويلوهومنهوأنامينعلي:وآلهعليهاهللا
والـسالم الـصالة عليهالنيبحياةيفموجودةفاملواالةوإالالعاديةاملواالةإىليشري

علـى حجـة الـنيب كـان كمـا كخليفةعليهملعلياحلاكمةاملواالةهيوإمناوبعدها
.خمالفتهجتوزالالناس

ــواهر)١( ــواهري-الكــالمج ــيلةاألصــول/ ١٧ص-٤٠ج-اجل ــيض-األص ــاينالف -الكاش
الـصدوق -اخلـصال / ١٤٠ص-البهبـهاين علي-اهلدايةإثباتيفالواليةمصباح/ ١٧٠ص

-١٧ج-الوســائلمــستدرك/ ١٨ص-٢٧ج-العــاملياحلــر-الــشيعةوسـائل / ١٢٣ص-
.٣٥ص-األخبارأصولاىلاألخياروصول/ ٢٧٣ص

.صحيح:وقال-األلباين-اجلنةظالل)٢(
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٢٦٥

املباهلةوآيةتيميةابن

:تعاىلقولهالتاسعالربهان:الرافضيقالفصل«تيميةابنقال

}ــنفَمــكاجِفيــِهحــدِمِــنعــاب كَمــاء مِــجــْلالْعِْلــمِن ــانَــدعتَعــالَوافَقُ أَبناءَن
 كُمـاءنأَبنَا واءنِـسو كُماءنِـسا ونأَنْفُـسوكُمأَنْفُــسو م لْ َنبتَِهـْل ثـُ عـجفَنــتنلَع

.)٦١:عمرانآل(}اْلكَاذِبِنيعلَىاللَّهِ

إىلإشـارة ونـساءنا واحلـسني احلـسن إىلإشـارة أبناءناأنكافةاجلمهورنقل
ألنـه ٍيلعلـ اإلمامـة ثبـوت علـى دليـل اآليـة وهـذه علىإىلإشارةأنفسناو فاطمة
حمـال واالحتـاد وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول نفسهجعلقدتعاىل
منهموأفضلهلممساوياًهؤالءغريكانلووأيضا،الواليةلهباملساواةاملرادفيبقى

هـم كـانوا وإذااحلاجةموضعيفألنهمعهبأخذهمتعاىلألمرهعاءالداستجابةيف
علـى إالاملطلـوب علـى اآليـة هذهداللةختفىوهلفيهماإلمامةنتتعياألفضل

إاليناهلـا الالـيت الـدنيا إليـه وحببتقلبهمبجامعواخذعليهالشيطاناستحوذمن
.حقهممناحلقأهلمبنع

املباهلــةيفواحلــسنيواحلــسنوفاطمــةعليــاذهأخــأمــايقــالأنواجلــواب
علـى الو اإلمامـة علـى ذلـك يفداللـة الولكـن .. .مـسلم رواهصحيحفحديث
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وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول نفـس اهللاجعلـه قدوقولهاألفضلية
.املساويةفكذاالعامةالواليةولهلهاملساواةفبقىحمالواالحتاد

بـل ذلـك علـى دليلوالاملساواةإاليبقملانهنسلمال:-يةتيمابن-قلنا
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول يـساوي الأحـدا نألممتنعذلكعلىمحله

تعـاىل قـال ،املـساواة يقتضيالالعربلغةيفاللفظوهذاغريهوالعلياًالوسلم
:اإلفكقصةيف

إِفْكهذَاوَقالُواخيرًابِأَنْفُسِهِموالْمؤمِناتمِنوناْلمؤظَنسمِعُتموهِإْذلَوال{
بِني١٢:النور(}م(.

.»متساوينواملؤمناتاملؤمنونيكونأنذلكيوجبومل

:تيميةابنعلىالرد

نفــس(مرتبــةاىليــشرياحلــديثواإلمامــةعلــىاحلــديثيفداللــةالكيــف
الـصالة عليـه للنيباليتالنبوةمشولهعدمثابتاكانفلما،وآلهعليهاهللاصلى)النيب

وتبليغـه الترتيـل تلقـي مهمـة هلـا األوىلأنبينـهما والفـرق اإلمامـة بقيتوالسالم
،االحنـراف مـن النيبعلىنزلماعلىللمحافظةوالتبينيالتأويلمهمةهلاوالثانية

البيـت أهـل مـن بـشخص مرتبطـا كانوآلهعليهاهللاصلىالنيبعلىنزلفمالذا
قالإذالثقلنيحديثمفادوهو،القيامةيوماىلالنيبتويفلدنمنالسالمعليهم

:منهاعديدةبألفاظاملتواتربالثقلنيبالوصيةحديثهيفوآلهعليهاهللاصلىالنيب

أخربنا حممد بـن املـثىن قـال حـدثنا حيـىي بـن       «قال )١(امحدرواه  :اللفظ األول 
نا أبو عوانة عن سـليمان قـال حـدثنا حبيـب بـن أيب ثابـت عـن أيب                   محاد قال حدث  

.١٥ص-حنبلبنامحد-الصحابةفضائل)١(
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وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه    الطفيل عن زيد بن أرقم قال ملا رجع رسول اهللا           
كأين قد دعيـت   :مث قال )١(عن حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن        

اهللا وعتـريت    كتـاب ،أحدمها أكرب مـن اآلخـر     ،إين قد تركت فيكم الثقلني    ،فأجبت
.فإما لن يتفرقا حىت يردا علـي احلـوض        ،فانظروا كيف ختلفوين فيهما   ،أهل بييت 

مث أخذ بيدي علي فقال من كنـت وليـه     ،  مث قال إن اهللا موالي وأنا ويل كل مؤمن        
...»فهذا وليه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

:وفيه

.الكتاب والعترة)مها(الثقالن ، إن الرسول ترك يف أمته ثقلني

إىل كيفيـة تعامـل األمـة مـع الـثقلني           صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           املح النيب 
...»فيهما«وجاء بلفظ املثىن»كيف ختلفوين فيهما«بقوله

إن الثقلني لن يفترقا حىت يردا احلوض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

..أحدمهاوهذا اللفظ واضح يف ازدواجية الوصية بالثقلني وليس ب

حـدثنا عبـد اهللا حـدثين أيب حـدثنا       «قال  : أيضا )٢(امحدرواه -:اللفظ الثاين 
:قـال ، إمساعيل بن إبراهيم عن أيب حيان التميمي حدثين يزيد بن حيـان التميمـي             

فلمـا جلـسنا إليـه    ،انطلقت أنا وحصني بن سربة وعمر بن مسلم إىل زيد بن أرقم           
-صـلى اهللا عليـه   رأيـت رسـول اهللا   ،كثريالقد لقيت يا زيد خريا       :قال له حصني  

لقـد رأيـت يـا زيـد        ،وصـليت معـه   ،وغزوت معه ،ومسعت حديثه ،وسلم -وآله  
.وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه حدثنا يا زيد ما مسعت من رسول اهللا  ،خريا كثريا 

)١(»٧٦١صالوسيطاملعجم»كنسه:وحنوهالبيتقَم.
.٢٢ص-حنبلبنامحد-الصحابةفضائل)٢(
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يا ابن أخي واهللا لقد كربت سين وقدم عهـدي ونـسيت بعـض الـذي كنـت            :فقال
ومـاال  ،فما حـدثتكم فـاقبلوه   وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    هللا  أعي من رسول ا   

يوما خطيبـا  وسلم-وآله -صلى اهللا عليه قام رسول اهللا     :مث قال ،فال تكلفونيه 
مث ،بني مكة واملدينة فحمد اهللا تعاىل وأثىن عليه ووعظ وذكر       ،  فينا مباء يدعى خماً   

شر يوشك أن يأتيين رسول ريب عـز وجـل   أال يا أيها الناس إمنا أنا ب ،أما بعد  :قال
أوهلمـا كتـاب اهللا عـز وجـل فيـه اهلـدى والنـور        ،وإين تارك فـيكم ثقلـني     ،فأجيب

:قـال ،فخذوا بكتاب اهللا تعاىل واستمسكوا به فحث على كتاب اهللا ورغـب فيـه          
أذكركم اهللا يف أهـل     ،أذكركم اهللا يف أهل بييت    ،وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت      

...»بييت

:وفيه

ترك يف أمته ثقلنيصلى اهللا عليه وآله وسلم إن النيب

أهل بيته)ثانيهما(الكتاب و) أوهلما(

أسهب يف تبيـان أمهيـة الكتـاب وباملقابـل     صلى اهللا عليه وآله وسلم  انه النيب 
...ركز على أمهية أهل البيت باإلعادة بالوصية ثالث مرات

عن عبد اهللا حـدثين أيب   «قال:أيضا)١(امحدروي يف مسند   -:اللفظ الثالث 
حدثنا اسود بن عامر أخربنا أبو إسرائيل يعىن إمساعيل بن أيب إسحاق املالئـي عـن           

إين :وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      قال رسـول اهللا      :عطية عن أيب سعيد قال    

أال" قولـه دونبـشواهده صحيح: األرنؤوطشعيبالعلّامةقال١٤ص-٣ج-امحدمسند)١(
العـويف سـعد بـن عطيـة لـضعف ضـعيف إسـناد وهـذا " احلوضعلييرداحىتيفترقالنإما

.مسلمرجالفمنسليمانأيببنامللكعبدغريالشيخنيرجالثقاترجالهوباقي
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٢٦٩.........................................................................................املباهلةوآيةتيميةابن

كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـن املـساء إىل      ،تارك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخـر     
..»وعتريت أهل بييت وإما لن يفترقا حىت يردا على احلوض،رضاأل

:وفيه

إن الرسول ترك يف أمته ثقلني

..أكرب من اآلخر ومها الكتاب والعترة»أحدمها«و

..باملثىن أيضا) يردا(باملثىن حىت »إما لن يفترقا«و

ين حـدثنا عبـد اهللا حـدث   «قـال :أيضا)١(روي يف مسند امحد   -:اللفظ الرابع 
أيب حدثنا أبو النضر حدثنا حممد يعىن ابن طلحة عن األعمـش عـن عطيـة العـويف                

إين أوشـك  :قال،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه عن أيب سعيد اخلدري عن النيب   
كتـاب اهللا   ،أن أدعى فأجيب واين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا عز وجـل وعتـريت             

وان اللطيـف اخلـبري أخـربين    ،ل بـييت وعتريت أه،حبل ممدود من السماء إىل األرض  
.»أما لن يفترقا حىت يردا على احلوض فانظروين مب ختلفوين فيهم

-:وفيه

إن الرسول صلى اهللا عليه وآله ترك يف أمته ثقلني

الثقالن مها الكتاب والعترة

مها لن يفترقا بإخبار اللطيف اخلبري

نيا سويةإما سوف يردان احلوض معا بعدما تالزما يف الد

وإن" قولـه دونبـشواهده صـحيح :األرنؤوطشعيبالعلّامةقال١٧ص-٣ج-امحدمسند)١(
عطيـة لضعفضعيفإسنادوهذا" احلوضعلييرداحىتيفترقالنأماأخربيناخلبرياللطيف
.العويف
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حـدثنا عبـد اهللا حـدثين    «قـال :أيضا)١(روي يف مسند امحد  : اللفظ اخلامس 
أيب حدثنا ابن منري حدثنا عبد امللك بن أيب سليمان عن عطية العويف عن أيب سـعيد        

أين قد تركت فيكم :وسلم-وآله -صلى اهللا عليه قال رسول اهللا :اخلدري قال
كتـاب اهللا حبـل   ، قلني أحدمها أكرب من اآلخرالث: ما أن أخذمت به لن تضلوا بعدي      

وعتريت أهل بييت أال وإما لن يفترقا حىت يردا على ،ممدود من السماء إىل األرض  
..»احلوض

:وفيه

وهـذا مـا يـشري اىل    ) بـه (ـأشـار للـثقلني بـ   صلى اهللا عليه وآله وسلم إن النيب 
) بـه (ى أن لفـظ  وحدة اهلدف والغرض من وجودمها حبيث يعدان شيئا واحـدا علـ         

.يشري اىل اشتراك الثقلني باملوضوع وهو اهلداية عند األخذ ما سوية

الثقالن مها الكتاب والعترة

مها لن يفترقا حىت يردا احلوض

جعفر بن عون حدثنا أبو )حدثنا(«قال : )٢(رواه الدارمي-:اللفظ السادس
-صـلى اهللا عليـه   قام رسول اهللا: حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال       

إمنا إنا بشر ،يا أيها الناس  :يوما خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال        وسلم -وآله  
تارك فيكم الثقلني أوهلما كتـاب اهللا فيـه اهلـدى       ) كذا(يوشك أن يأتيين رسول ريب      

وأهل بييت :مث قال،فحث عليه ورغب فيه،والنور فتمسكوا بكتاب اهللا وخذوا به

لـن وإمـا " قولـه دونصـحيح حـديث :األرنـؤوط العلّامـة قـال ٥٩ص-٣ج-امحدمسند)١(
.احلوضعلييرداحىتيفترقا

.٤٣٢ص-٢ج-الدارميسنن)٢(

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


٢٧١.........................................................................................املباهلةوآيةتيميةابن

.»يف أهل بييت ثالث مراتأذكركم اهللا

:وفيه

إن الرسول ترك يف أمته ثقلني

.»وأهل بييت«كتاب اهللا مث أردف »أوهلما«

ركز على أهل البيت ثالث مرات

أبـو احلـسني حممـد بـن أمحـد       حدثنا«قال  :)١(رواه احلاكم : اللفظ السابع 

:٤٠٩ص-١١ج-والنهايةالبدايةيفكثريابنقال)١(
،احلكـم بـن نعـيم بن،محدويهبنحممدبناهللاعبدبنحممد،املستدركصاحبالنيسابورياحلاكم«

العلـم أهـل مـن وكـان ،نيـسابور أهـل من،البيعبابنويعرفاحلافظالضيباحلاكماهللاعبدأبو
،وثالمثائـة ثالثـني سـنة مـن مساعهوأول،وثالمثائةوعشرينإحدىسنةولد،واحلديثاحلفظو

،الـصحيحني علـى املـستدرك فمنها،والصغارالكبارالكتبوصنف،اآلفاقوطافالكثريمسع
وابـن الـدارقطين مـشاخيه ومـن ،خلـق عنروىوقد،نيسابوروتاريخواإلكليلاحلديثوعلوم

،والـورع ،والتجرد،والضبط،والصيانةواألمانةالدينأهلمنكانوقد،ريمهاوغالفوارسأيب
بـن إبـراهيم إسـحاق أبـو فحـدثين ،التـشيع إىلمييلالبيعابنكان:البغدادياخلطيبقاللكن
البخـاري شـرط علـى صحاحأازعمأحاديثاهللاعبدأبواحلاكممجع:قال،األرمويحممد

مـواله فعليموالهكنتومن" ،الطريحديثفمنها،صحيحيهمايفهاإخراجيلزمهما،ومسلم
طـاهر بنحممدوقال.فعلهيفوالموهقولهإىليلتفتواوملذلكاحلديثأصحابعليهفأنكر،"

بـل :طـاهر ابـن قـال ،صـحيح وهـو الصحيحيفخيرجملالطريحديث:احلاكمقال:املقدسي
يعرفالاحلاكمكانفأن،أنسعن،ااهيلمنلكوفةاأهلأسقاطعنإاليروىالموضوع

احلـاكم علـى دخلـت :الـسلمي الرمحنعبدأبووقال.كذابمعاندفهووإال،جاهلفهوهذا
معاويـة فضائليفحديثاخرجتلو:لهفقلت،منهمخيرجيستطيعالالكراميةمنخمتفوهو

ومثـانني أربـع عنفيهاتويف.قبليمنجيئال،قبليمنجيئال:فقال!! فيهأنتمماالسترحت
.»سنة
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ي حـدثنا  بن متيم احلنظلي ببغداد حدثنا أبو قالبة عبـد امللـك بـن حممـد الرقاشـ            
أبو بكر حممد بن أمحد بـن بالويـه وأبـو بكـر أمحـد بـن       )وحدثين(حيىي ابن محاد  
حدثنا عبد اهللا بن أمحد ابن حنبل حدثين أيب حدثنا حيىي بن            )قاال(جعفر البزار   

أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخـارى حـدثنا صـاحل بـن حممـد                )وحدثنا(محاد  
ملخرمي حدثنا حيىي بن محاد حـدثنا أبـو       احلافظ البغدادي حدثنا خلف بن سامل ا      

عوانة عن سليمان األعمش قال حـدثنا حبيـب بـن أيب ثابـت عـن أيب الطفيـل                  
ملا رجع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه    :عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال 

كـأين قـد   :فقـال ،ونـزل غـدير خـم أمـر بـدوحات فقممـن      ،من حجة الـوداع  
كتـاب اهللا   ،فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخـر      إين قد تركت    ،دعيت فأجبت 
فإما لـن يتفرقـا حـىت يـردا علـي      ،فانظروا كيف ختلفوين فيهما   ،تعاىل وعتريت 

مث اخـذ بيـد   ،إن اهللا عز وجل موالي وأنا مـوىل كـل مـؤمن          :مث قال ،احلوض
مـن كنـت مـواله فهـذا وليـه اللـهم وال مـن وااله             :علي رضي اهللا عنه فقـال     

.)١(»اداهوعاد من ع

:وفيه

إن الرسول صلى اهللا عليه وآله ترك يف أمته ثقلني

الثقالن احدمها اكرب من اآلخر

الثقالن كتاب اهللا والعترة

أوصى الرسول ما بعد وفاته

إما لن يفترقا

١٠٩ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
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٢٧٣.........................................................................................املباهلةوآيةتيميةابن

قـال رسـول اهللا   : عن أيب هريرة قال«قال :)١(رواه اهليثمي-:اللفظ الثامن 
،لـن تـضلوا بعـدمها أبـدا     ،إين خلفت فيكم اثـنني     موسل -وآله   -صلى اهللا عليه    

..»كتاب اهللا ونسيب ولن يتفرقا حىت يردا على احلوض

:وفيه

مةيف األ) اثنني(خلف صلى اهللا عليه وآله وسلمإن النيب

والذين (كتاب اهللا ونسب الرسول»بعدمها«اللذان لن تضل األمة ) الشيئان(
ن هويتهم حديث التطهريبي«...

..»لن تضلوا بعدمها«الضاللة موصول بالتمسك ما سويةعدم 

وآلـه   -صلى اهللا عليه    عن الرسول   «قال  : )٢(رواه اهليثمي -:اللفظ التاسع 
،أين سائلكم حني تردون علي عن الثقلني فانظروا كيف ختلفوين فيهما          :وسلم -

ــديكم       ــرف بأي ــد اهللا وط ــرف بي ــبب ط ــل س ــز وج ــاب اهللا ع ــرب كت ــسبب األك ،ال
فإنه قد نبأين العليم اخلـبري  ،وعتريت أهل بييت،سكوا به وال تضلوا وال تبدلوا  فاستم

.»اما لن ينقضيا حىت يردا علي احلوض

:وفيه

إن الثقلني باقيان بعد رسول اهللا

تأكيد على الثقل األول

ــاألول   ــاين وربطــه ب ــي   «ذكــر الثقــل الث ــردا عل ــن ينقــضيا حــىت ي ــا ل إم
.»احلوض

.١٦٣ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
.٣٦٣ص-١٠ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٢(
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وآلـه   -صلى اهللا عليه    عن الرسول   «قال:)١(اه ابن اجلعد  رو: اللفظ العاشر 
،كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـن الـسماء واألرض           ،إين تارك فيكم الثقلني   : وسلم -

وعتريت أهل بييت وان اللطيف اخلبري اخربين إما لن يفترقا حىت يردا علـي احلـوض               
.»فانظروا مب ختلفوين ما

:وفيه

ه ترك ثقلنيإن الرسول صلى اهللا عليه وآل

الثقالن مها الكتاب والعترة

ومها لن يفترقا

»فانظروا مب ختلفوين ما«قوله

صـلى  عن الرسـول  «قال: )٣()٢(رواه ابن خملد القرطيب :اللفظ احلادي عشر  
فـانظروا كيـف   ،اين سائلكم حني تـردون عـن الـثقلني        :وسلم -وآله   -اهللا عليه   

سـبب طرفـه بيـد اهللا وطـرف     ،عـز وجـل  السبب األكرب كتـاب اهللا     ،ختلفوين فيهما 

.٣٩٧ص-اجلعدابنمسند)١(
:١١٦–١١٥ص-١٠ج-بالوفياتالوايفيفالصفديقال)٢(
األعـالم أحـد ،احلـافظ القرطيباألندلسيالرمحنعبدأبويزيدبنخملدبنبقي، القرطيبخملدابن«

وأربعـة مائتانشيوخهوعددعليهامزيدالعظيمةعنايةباألثرعين. ..واملسندالتفسريوصاحب
الجمتهـدا املثـل قليـل الـدعوة جمابالتهجدكثريصادقازاهداصواماإماماوكانرجالومثانون

مجـادى منبقيتالليلتنيوماتومائتنيإحدىسنةرمضانشهريفولدباألثريفيتبلأحدايقلد
التفـسريه مثـل اإلسـالم يفيؤلـف ملأنـه أقطـع حزمابنقالومائتنيوسبعنيستسنةاآلخرة
.»غريهوالجريربنحممدتفسري

.٨٨ص-القرطيبخملدابن-والكوثراحلوضيفرويما)٣(
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وعتـريت أهـل بـييت فانـه قـد نبـأين       ،فاستمسكوا به وال تضلوا وال تبدلوا    ،  بأيديكم
:وفيه»العليم اخلبري أما لن ينقضيا حىت يردا علي احلوض

إن الرسول سيسأل أمته عن الثقلني

الثقالن مها الكتاب والعترة

النيبإما لن ينقضيا حىت يردا احلوض على

-صلى اهللا عليـه  عن الرسول   «قال:)٢()١(رواه الطرباين :اللفظ الثاين عشر  
فقام رجل فقال يا رسـول اهللا ومـا      ،انظروا كيف ختلفوين يف الثقلني     وسلم -وآله  

،األكـرب كتـاب اهللا  : وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   فقـال رسـول اهللا      ؟الثقالن

ــنقــال)١( ــدمياطياب ــلمــناملــستفاديفال ــاريخذي ــدمياطيابــن-بغــدادت :٩٢-٩١ص-ال
ومـصر بالـشام مسـع .طربيةأهلمن: اللخميالقاسمأبو،مطريبنأيوببنأمحدبنسليمان«

احلـافظ نعـيم أبـو عنـه روى... .وفاتهحنيإىلأصبهانوسكنفأكثروالعراقواليمنواحلجاز
آخـر وهـو ريـذة بـن اهللاعبدبنحممدبكروأبوفادشاهبناحلسنيبنحممدبنأمحداحلسنوأبو
مـن أشهرالطرباينأمحدبنسليمان:الرمحنعبدبنأمحدبنحممدبكرأبوقال.عنهحدثمن

حـىت األسباطمثاألبناءمثاآلباءمنهفسمع.سنةستنيبأصبهانحدث،وعلمهفضلهعلىيدل
فكـان .أيامـه آخـر يفعينـاه ذهبـت :وقيل.التصانيفكثري،العلمواسعوكان،ادباألجدحلقوا
ريـذة بنحممدبكرأيبخبطرأيت:مندهبنالوهابعبدبنحيىيقال.سحروينالزنادقة:يقول

:عبادبنإمساعيلالصاحبقالمكتوبا
البلدانسائريففقدناما* الطرباينمعجميفوجدناقد

متانوردنإذاونــــومت* سناداــــــــفيهليسبأسانيد
سـنة منـه بقيتـا لليلـتني القعـدة ذييفوتـويف ومائتنيستنيسنةالطرباينمولد:نعيمأبواحلافظقال

.»وثالمثائةستني
.٦٦ص-٣ج-الطرباين-الكبرياملعجم)٢(
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واألصـغر  ،تمسكوا به لن تزلـوا وال تـضلوا   ف،  سبب طرفه بيد اهللا وطرفه بأيديكم     
ــردا علــي احلــوض   وســألت هلمــا ذاك ريب فــال  ،عتــريت وأمــا لــن يفترقــا حــىت ي

...»تتقدمومها فتهلكوا وال تعلمومها فإما أعلم منكم

:وفيه

الثقالن األكرب هو كتاب اهللا ، بالثقلنيصلى اهللا عليه وآله وسلم أوصى النيب
.)كليهما(ى عن التقدم على الثقلني، واألصغر هو العترة

فـال تتقـدمومها فتـهلكوا    «كالمهـا  ،النهي عن التقدم على الثقلني وتعليمهما  
....ومعارضة ذلك يعين اهلالك.. »وال تعلمومها فإما أعلم منكم

عن علي بن أيب طالب قال قـال      «قال   :)١(رواه اهليثمي : اللفظ الثالث عشر  
إين مقبـوض وأين قـد تركـت فــيكم    وســلم-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   رسـول اهللا  

...»الثقلني يعىن كتاب اهللا وأهل بييت وأنكم لن تضلوا بعدمها

صـلى  عن زيد بن ثابت عن رسـول اهللا      )٢(رواه اهليثمي  :اللفظ الرابع عشر  
قال إين تركت فيكم خليفتني كتاب اهللا وأهل بييت وأما وسلم-وآله -اهللا عليه   

رواه الطـرباين يف الكـبري ورجالـه        «وقـال اهليثمـي   »يردا على احلوض  لن يتفرقا حىت    
.»ثقات

تقدمومهاال«وآلهعليهاهللاصلىالنيبعنهمقالاللذانمهااخلليفتانوهذان
.)٣(»منكمأعلمفإمتعلموهموالفتهلكواعنهماتقصرواوالفتهلكوا

.١٦٣ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
.١٧٠ص -١ج -اهليثمي -ع الزوائد جمم)٢(
.١٦٧ص-٥ج-الطرباين-الكبرياملعجم)٣(
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٢٧٧.........................................................................................املباهلةوآيةتيميةابن

كـل لـيس ذهوهـ ! البيـت؟ أهـل هـم اخلمسةكونيفحجةتكونالفكيف
.بعضهابلاحلديثألفاظ

:إسرائيلبينقصةيفتعاىلاهللاقالوقد«: تيميةابنقال

هِ موسىقَاَلوإِْذ{ ا لِقَومـِ مِ يـو تُم إِنَّكُـم قـَ ظَلَمـ كُمس الْعِجـلَ ِباتَِّخـاذِكُم أَنْفـُ
ــوا ــىفَُتوب ــاْقتُلُوابــارِِئكُمإِلَ ــذَلُِكــمأَنْفُــسكُمفَ يخرلَُكــمــد ِعنــارِِئكُم ب
َفتَابكُملَيعإِنَّهوهابالتَّوِحيم٥٤:البقرة(}الر(.

يكـون أنوالمتـساوين يكونـوا أنذلكيوجبوملبعضابعضكميقتلأي
)أنفـسكم تقتلواوال(قولهيفقيلقدوكذلكيعبدهململنمساوياالعجلعبدمن
.»متساوينغريكانواوانبعضابعضكميقتلالأي

:تيميةابنعلىالرد

الـصحيح باحلـديث يـسلِّمون احلـديث أهـل احلشويةمنوأصحابهتيميةابن
مـا يفإال! والـضالل والـشرك الكفـر مـستلزماً باطالًكانلوحىت)موازينهمعلى(

الـصرحية الدالـة األحاديـث كـل يتركـون فهـم الـسالم علـيهم البيـت أهـل خيـص 
عليهالنيبأنكيفرأينافقدوإال!تأويلهوابتغاءالفتنةابتغاءمنهتشابهماويتبعون
.)١(بعديمؤمنكلويلوهومنهوأنامينعلي:يقولوالسالمالصالة

اهللاعبـد بـن جابرعن)٢(الزوائدجممعيفوآلهعليهاهللاصلىالنيبوحديث
وليعـة بينإىلعقبةبنالوليدوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولبعث«قال

نفـسه يفمـا لينظـروا اسـتقبلوه وليعـة بـين بلغفلمااجلاهليةيفشحناءبينهموكان

.٢٢٢٣حديث-٥ج-األلباين-الصحيحةاألحاديثسلسلة)١(
.١١٠ص-٧ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٢(
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بـين إنفقـال وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليـه   اهللارسولإىلفرجعالقومفخشى
رسولعندالوليدقالالذيوليعةبينبلغفلماالصدقةومنعوينقتليأرادواوليعة

وسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولأتواوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللا
أنفخـشينا شـحناء وبينـه بيننـا كـان ولكـن الوليـد كـذب لقداهللارسوليافقالوا
لينتـهني :وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه   اهللارسولفقالبينناكانبالذييعاقبنا

مثهذاوهوذراريهمويسيبمقاتلتهميقتلكنفسيرجالإليهمبعثنأوالوليعةبين
الوليـد يفاهللاوأنـزل قالعنهاهللارضيطالبأيببنعليكتفعلىبيدهضرب

يفالطـرباين رواه«اهليثمـي قـال .»اآليـة )بنبـأ فاسـق جـاءكم إنآمنواالذينأيهايا(
بـن اووثقـه اجلمهـور ضـعفه وقـد التميميالقدوسعبدبناهللاعبدوفيهاألوسط

.»ثقاترجالهوبقية،حبان

مبثابـة فهـو »كنفسيرجالإليهمبعثنأوال«وآلهعليهاهللاصلىلقولهفانتبه
:تعاىللقولهالتفسري

.)٦١اآليةمن: عمرانآل(} وأَنْفُسكُموَأنْفُسنا{

!؟هذابعدكالمعنيللمتنطِّبقيفهل،املباهلةآيةيف

وضـعف الـبعض بـصحة وحكـم وطرقـه ثاحلـدي ألفـاظ األلبـاين حبثوقد
لغـريه احلـسن درجـة يـصل ـذا الفاظهبكلاحلديثأنإىليتطرقملولكنهاآلخر

الـذي الرجـل يفالـنيب وقـول خيـرب حادثـة يفالـراوي قـول رويوفيما.لشواهده
أنـصب وجعلـت ،يومئـذ إالاإلمـارة متنيـت مـا !فواهللا:عمرقال«اللواءسيسلمه
،عنـه اهللارضـي علـي إىلفالتفـت :قـال .هـذا هو:يقولنأرجاء؛لهصدري
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٢٧٩.........................................................................................املباهلةوآيةتيميةابن

.)١(»"هذاهو":قالمثبيدهفأخذ

ألبعـثن أو؛ربيعـة بنولينتهني«ربيعةبينحادثةيفالراويقولاحلديثويف
راعـين فمـا ."الذريةويسيباملقاتلةفيقتل؛أمريفيهمينفذ،كنفسيرجالًعليهم

! ؟وصـاحبك يعـين إيـاك :قلـت ؟يعينمن:خلفيمنحجزييفعمروكفإال
.)٢(»!النعلخيصفوعلي:قالالنعلخاصف:قلت؟يعينفمن:قال

حجزيفكفهويضعمرةصدرهعمرينصبالذيوالعلياءالفضلهووهذا
الـصالة عليـه الـنيب كـنفس همالذينألهلهالكوايناهلاوالأخرىمرةاآلخرين
!غريهمالوالسالم

يقـوم مـن األقاربيفليسإذللمباهلةتعنيوكونه«علييفتيميةابنوقال
شـيء يفوسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     للنيبمساوياًيكونأنيوجبالمقامه

نـوع باملباهلـة لـه بلمطلقاالصحابةسائرمنأفضليكونأنوالبلاألشياءمن
اإلمامةصائصخمنليستوحسنيوحسنفاطمةوبنيبينهمشتركةوهيفضيلة

منأفضلبههلبامنيكونأنيقتضيوالللنساءتتثبالاإلمامةخصائصفان
مجيـع مـن أفـضل وحـسني وحـسن فاطمـة تكونأنيوجبملكماالصحابةمجيع

»الصحابة

:تيميةابنعلىالرد

. وأبنـاءه الـنيب نساءعنمتيزه)وأنفسكمأنفسنا(تعاىلقولهباختصاصهلكن
.اجلوابيفييكفمروما

.١١١٠ص-٣ج-الربعبدابن-االستيعاب)١(
١٩٢ص-احلنفيعلي-والصالةاإلمامةيفالنجاةفلك)٢(
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٢٨٠

!؟املنذرهومن

أنـت إمنـا (تعـاىل قولـه عـشر الثالـث الربهان:الرافضيقال«تيميةابنقال
اهللارسـول قـال :قـال عبـاس ابـن عنالفردوسكتابمن)هادقوملكلو منذر

املهتدونيهتديعلييابكاهلاديعليواملنذرأناوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    
:وجوهمناجلوابواإلمامةوالواليةثبوتيفصريحهوونعيمأبورواهحنوهو

كتـاب و بـه االحتجـاج جيـوز فـال صـحته علـى دليليقمملهذاأنأحدها«
رواهكونـه جمـرد أنعلىالعلمأهلامجعكثريةموضوعاتفيهللديلميالفردوس

.)١(»الصحةعلىتدلالنعيمأيبروايةكذلكواحلديثصحةعلىيدلال

تكذيبـه فيجـب باحلـديث العلـم أهـل باتفاقموضوعكذبهذاأنالثاين«
.)٢(»ردهو

:قلت
.شروطهمعلىمقبولاحلديث

.٦٣اىل٦١ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.نفس املصدر السابق)٢(
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٢٨١................................................................................................! املنذر؟هومن

حـدثنا )٢(شـيبة أيببـن عثمـان حـدثين )١(اهللاعبدحدثنا: املسنديفرويإذ
:قولهيفعليعن)٥(خريعبدعن)٤(السديعن)٣(زيادبنمطلب

- وآله - صلى اهللا عليه اهللارسول:قال«} هاٍدقَوٍموِلكُلِّمنذِرَأنتإِنَّما{
.)هاشمبىنمنرجلواهلاداملنذروسلم

أالمسندهيفأمحداإلمامشرطوكان«قوهلمأمحدمسندمروياتيفويكفي
)٦(.»أمانتهيفطعنمندون،وديانته،صدقهعندهثبتعمنإالحديثاخيرج

.)٧(صحيحاحلديثفهذا

.عندهممثلهعنيسألالحنبلبنامحدبناهللاعبداإلمام)١(
وأيب،وجريـر ،شـريك عـن ،احلـافظ الكـويف ،مـوالهم العبـسي احلـسن أبوشيبةأيببنعثمان)٢(

،والبغوي،يعلىوأبو،حممدوابنه،ماجةوابن،داودوأبو،ومسلم،البخاريوعنه،األحوص
لـه مـن معرفـة يفكاشـف / .داودوابوماجةوابنومسلمالبخاريلهروى.٢٣٩حمرميفمات
١٢ص-٢ج-الذهيب-الستةكتبيفرواية

٢٣٣ص-شاهنيبنعمر-ثقاتالأمساءتاريخ/ أمحدقالهثقةزيادبنمطلب)٣(
يوسـف -) ذمـه أوأمحـد مدحهمنيف(الدمحبر/ .أمحدوثقه:السديالرمحنعبدبنإمساعيل)٤(

٢٤ص-املربدبن
يفالكاشـف / .خمـضرم ثقـة وحـصني إسـحاق أبـو وعنـه وعلـي بكرأيبعناهلمداينخريعبد)٥(

٦١٩ص-١ج-الذهيب-الستةكتبيفروايةلهمنمعرفة
٩احملققمقدمةص-محزةبنعليبنحممد-أمحدمسنديفروايةلهمن)٦(
عنـدهم شيءفأسهلمنهمهرباجيدواوملحديثيفاختلفواإذاأمالسيئةالسلفينيعاداتمن)٧(

ألكـابر سـنية كتـب هـي واهلادياملنذرحديثذكرتاليتالكتبأنفمعالرافضةاىلنسبتههو
مــنتفاســريهميفالرافــضةيــذكرهمــاوهكــذا«الــشوكاينيقــولصــحيحةوبأســانيددثيهمحمــ

يكُم إِنَّمـا {تفـسري يفيذكرونـه كمااألكاذيب، وٍم ِلكُـلِّ {: قولـه تفـسري ويف}ورسـولُه اللَّـه ولـِ قـَ
!
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أيببـن عثمـان حـدثنا قـال صـدقة بنحممدأمحدحدثنا: (١) الطرباينوروى
طالـب أيببـن علـي عنخريعبدعنالسديعنزيادبنمطلبحدثناقالشيبة

:قولهيف
.}هاٍدقَوٍموِلكُلِّمنذِرَأنتإِنَّما{

.هاشمبينمنرجلواهلاِد،املنذراهللارسول:قال

حـدثنا شـيبة أيببنبكرأبوحدثينأمحدبنعبداهللا)٢(املقدسيالضياءوقال
:قولهيفعليعنخريعبدعنالسديعنزيادبنمطلب

.}هاٍدقَوٍموِلكُلِّمنذِرَأنتإِنَّما{

بـين مـن رجـل واهلـاد املنـذر وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولقال
.حسنإسناده:وقال)هاشم

رجالـه ،صـحيح إسـناد وهـذا «قالالضعيفةسلسلتهيفاحلديثذكروعندما
)٣(.»ثقات

للحـديث وتضعيفهمهاشمبينمنرجاليذكرالذيللحديثوتصحيحهم
! األساسمنعقيدمينقضلكونه!ملاذاليعرفلذكيحيتاجالعلييذكرالذي
"

ٌة أُذُنوَتعِيها{: وقوله}هاٍد اِعيـها}وخـالف بـال موضوعذلكفإنعنهاهللارضيعلييفأن«

حيـىي بـن الـرمحن عبـد : وحتقيـق دراسـة -الشوكاين-املوضوعةاالحاديثيفاموعةالفوائد
عليـه بعلـي اآليـات هـذه تفـسر الـيت األحاديـث هـذه بـذكر الشيعةانفردفهل/ اليمايناملعلمي

!السالم؟
.١٣٦١ح٩٤ص-٢ج-الطرباين-األوسطاملعجم)١(
.٦٦٨ح٢٨٦ص-٢ج-املقدسيالضياء-ختارةاملاألحاديث)٢(
.٥٣٧ص-١٠ج-األلباين-الضعيفةاألحاديثسلسلة)٣(
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:يقولتعاىللكنه

}قَــدَكــرمالَّــِذينمِــنلِهِمــب ــأَقَ ــانَهماللَّــهتَىفَ ينباعِــدِمِــناْلقَوــر ــيهِمفَخَ علَ
قْفالسمِنقِهِمفَومَأتَاهوذَابالْعمِنثيالحونرعش٢٦:النحل(}ي(.

يفثبـت وملاغريهأووالسالمالصالةعليهالنيبيكونأنإماالرجلأنفاملدعى
الـسنة أهـل مـن وقـسم الشيعةغرييدِعملوالسالمصالةالعليهالنيبغريانهالصحيح

سـوف فكالعـادة عقيـدم علـى وأمـا هللاواحلمـد !مدعانافثبتالسالمعليهعليأنه
!كتبنايفالشيعةوضعته:او!ضعيفاحلديث:سيقولونمثوخيتلفونيتناقضون

اهتـدى فـإذا املراديفنصالكونهكعادمالسنةأهلعلماءبهحتيرواحلديث
ككـالم كالمـه فيكونرأيهقباليفلالجتهادجمالفالالنيببعدمنبعلياملهتدون

باخليبـة فرجعـوا اخلـرب ردسـبيل يفوجـالوا صـالوا لـذا وآلـه عليـه اهللاصـلى النيب
:أقـواال ههنـا ذكـروا املفـسرين مـن الظـاهر أهـل أناعلم«الرازيفقال!واخلذالن

علـى منـذر قومولكلمنذرأنتإمنا:والتقديرواحديءشواهلادياملنذر:األول
صـلى اهللا   حممـد املنـذر :الثـاين .اآلخـر معجزةغريمنهمواحدكلومعجزةحدة

اهللارضـي عبـاس ابـن عنذلكرويتعاىلاهللاهوواهلاديوسلم -وآله   -عليه  
.علـي ديواهلا.النيباملنذر:والثالث.والضحاك،وجماهد،جبريبنوسعيدعنهما

وسلم- وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولوضع:عنهمااهللارضيعباسابنقال
:وقالعنهاهللارضيعليمنكبإىلأومأمث" املنذرأنا" :فقالصدرهعلىيده
!!اخلربعلىيعقبومل)١(»بعديمناملهتدونيهتديبكعلييااهلاديأنت

عبـاس ابـن عـن جـبري بـن سـعيد عـن الـسائب بنعطاءعن«كثريابنوقال

.١٤ص-١٩ج-الرازي-الرازيتفسري)١(
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رسـول وضـع قـال )هادقومولكلمنذرأنتإمنا("نزلتملاقالعنهمااهللارضي
)هـاد قـوم ولكـل املنـذر أنـا (وقالصدرهعلىيدهوسلموآلهعليهاهللاصلىاهللا

مـن املهتـدون يهتـدي بـك علـي يـا اهلـادي أنت(فقالعليمنكبإىلبيدهوأومأ
بـن علـي حـدثنا حـامت أيبابـن وقـال ،)١(شـديدة نكارةفيهثاحلديوهذا.)بعدي

خـري عبدعنالسديعنزيادبناملطلبحدثناشيبةأيببنعثمانحدثنااحلسني
عليهو:اجلنيدقال،هاشمبينمنرجلاهلادي:قال) هادقومولكل(عليعن
إحـدى يفعبـاس ابـن عـن وروىحـامت أيبابـن قالعنهاهللارضيطالبأيببن

)٢(.»ذلكحنوعليبنحممدجعفرأيبوعنالروايات

ابـن يرتـضيه المتنـه أنأي!املـنت يفهيكثريابنعنهاحتدثاليتوالنكارة
!تيمية؟ابنتالمذةمنوهويرتضيهوكيف! كثري

منذِرأَنْتإِنَّما{نزلتملاقالالنجاروابنعساكرابنقال«)٣(السيوطيوقال
-وآلـه   -صلى اهللا عليه    اهللارسولوضع)٧اآليةمن: الرعد(}هاٍدقَوٍملِّولُِك
عنـه اهللارضـي علـي منكـب إىلبيدهوأومااملنذرأنافقالصدرهعلىيدهوسلم
.بعديمناملهتدونيهتدىبكعلييااهلاديأنتفقال

اهللارسـول مسعتعنهاهللارضياألسلميبرزةأيبعنمردويهابنوأخرج

بنكـارة قـوهلم هـو الـسند تـصحيح مـن بداجيدواملبعدمااحلديثداللةمنرمأساليبمن)١(
واالجتمـاعي والـديين الثقـايف احملـدث مـستوى وحيـددها نمعيضابطهلاليسقضيةوهي! املنت

مـن وهـي !نقليـة مـسألة يفصـرفا عقليـا حكمـاً فيكونوبالتايل-جداخطروهو-واألخالقي
.الكتبمتالاليتتناقضام

.٥٢٠ص-٢ج-كثريابن-كثريابنتفسري)٢(
.٤٥ص-٤ج-السيوطيالدينجالل-املنثورالدر)٣(
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نفـسه صـدر علـى يدهووضعمنذرأنتإمنايقولوسلم-وآله -صلى اهللا عليه    
.هادقوملكلويقولعليصدرعلىوضعهامث

يفعنـهما اهللارضـي عباسابنعناملختارةيفوالضياءمردويهابنوأخرج
أيببـن علـي واهلـادي املنـذر وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولقالاآلية

.عنهاهللارضيالبط

يفوالطــرباينحــامتأيبوابــناملــسندزوائــديفأمحــدبــناهللاعبــدوأخــرج
طالـب أيببـن علـي عـن عـساكر وابـن مردويـه وابـن وصححهواحلاكماألوسط

: قولهيفعنهاهللارضي

.)٧اآليةمن: الرعد(} هاٍدقَوٍموِلكُلِّمنذِرَأنْتإِنَّما{

لفـظ ويفاهلاديوأنااملنذروسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول:قال
!احلديثعلىيعقبومل»نفسهيعينهاشمبىنمنرجلواهلادي

وجهـه تعـاىل اهللاكـرم علـي إنـه :الـشيعة قالـت «اهلـادي يفاآللوسيوقال
.مردويـه وابـن .جريرابنوأخرج.مناالقشرييذلكوذكر،أخباراذلكيفورووا

:نزلتملا:قالعباسابنعنعساكروابن.يوالديلم

.)٧اآليةمن: الرعد(} هاٍدقَوٍموِلكُلِّمنذِرَأنْتإِنَّما{

صـدره علـى يـده وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    اهللارسـول وضعاآلية
أنـت :فقـال وجهـه تعـاىل اهللاكـرم علـي منكـب إىلبيـده وأومـأ املنذرأنا:فقال

زوائـد "يفأمحدبناهللاعبدوأخرج.بعديمناملهتدونيهتديبكعلييااهلادي
عـساكر وابـن .وصـححه واحلـاكم .األوسـط يفوالطرباين.حامتأيبوابن."املسند
-صلى اهللا عليه    اهللارسول:اآليةيفقالأنهوجههتعاىلاهللاكرمعليعنأيضا
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نفـسه يعين-هاشمبينمنجلراهلاديلفظويف،اهلاديوأنااملنذروسلم-وآله  
اهللارسـول بعـد وجهـه تعـاىل اهللاكرمعليخالفةعلىالشيعةبذلكواستدل.-

،اخلـرب صـحة نـسلم البأنـا وأجيـب .فـصل بـال وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليه    
داللـة اآليـة يفوليس،األثرأهلعنداالعتباربعدمعليهحمكوماحلاكموتصحيح

تعـاىل اهللاكـرم كونـه فيـه مـا قـصارى أنعلى،الوجوهمنبوجهتضمنهماعلى
الوذلكوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولبعداملهتدونيهتديبهوجهه

تـالزم الأمـر ـا نقـول الـيت واخلالفـة أمروهواإلرشادمرتبةإثباتإاليستدعي
رضـي الثالثةفةخالبصحةالقوليلزماخلربصحإن:بعضهموقال.عندنابينهما

ويـذر يـأيت فيمااحلقعلىوجههتعاىلاهللاكرمأنهعلىدلحيثعنهمتعاىلاهللا
خـريا عليهموأثىنومدحهمطوعااخللفاءأولئكبايعقدوهوبهيهتديالذيوأنه
إثبـات ودونذلـك يفسـننه علىواجلريبهاالقتداءفينبغيخالفتهميفيطعنومل

وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    إنه:حيانأبووقال.قتادالخرطأظهرماخالف
علمـاء مـن مثـاال وجهـه تعـاىل اهللاكـرم عليـا جعلإمناالروايةصحةفرضعلى
وصـفك هـذا علـي يـا :قـال والسالمالصالةعليهفكأنهالدينإىلوهداااألمة

وسـائر بـل عنـهم تعـاىل اهللارضـي الـصحابة علماءوسائرالثالثاخللفاءفيدخل
واحلديثالقدمييفقومولكلمنذرأنتإمنااآليةمعىنفيكونوعليه،األمةعلماء

يفاملعمـول تقـدمي حيمـل ملأنهوظاهرهاهاخلريإىلدعاةهداةتعاىلاهللاشاءماإىل
مـن مـانع الوحينئـذ احلقيقـي احلـصر علـى عنهماتعاىلاهللارضيعباسابنخرب

صـلى اهللا   قولـه مـن عنـدنا جاءمااحلصرعدمويؤيد،بهيهتديمنبكثرةالقول
أخـر وأخبـار " وعمـر بكـر أيببعـدي مـن باللذيناقتدوا":وسلم -وآله   -عليه  

تلتفتالأظنكوأنا،وجههتعاىلاهللاكرمعليغريبهيهتديمنإلثباتمتضمنة
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يـدل ممـا اآليةيفليسوتقولاخلربصحةمبنعوتكتفيقيلمباتعبأوالالتأويلإىل
.)١(»هذاأثروالعنيعليه

أنوهــولـسبب قيلـت ألـا البـاردة التـأويالت هـذه بـسقم اعتـراف وهـذا 
املــنتيفبــالكالمالقدميــةحيلتــهماىليلجــأونوعنــدها!بــضعيفلــيساحلــديث
.القتالاملؤمننياهللاوكفى، وغريهاالنكارةحبجةاالعتبارمنوإسقاطه

طريـق مـن حـسن بإسـناد الطـربي أخرجـه مـا واملستغرب«)٢(حجرابنقال
صـلى اهللا   اهللارسـول وضـع اآليةهذهنزلتملاقالعباسابنعنجبريبنسعيد
أنـت :وقـال عليإىلوأومأاملنذرأناوقالصدرهعلىيدهوسلم -وآله   -عليه  
قبلهذيالمنأخصبالقومفاملرادهذاثبتفإنبعدياملهتدونيهتديبكاهلادي

!»مثالهاشمبينأي
أخـرى تـارة املـنت يفالـشيعة ووجـود تـارة بالنكـارة القوليفالسريفوهذا
الذهيبقالكماالصحةمراتبمنواحلسن)٣(حسنفاحلديثثالثةتارةوالسكوت

عليـا خـالفوا منمصريفمابعليحصلإناالهتداءلكونوحريةفوضىواحملصلة
مـصلحة يفكـان مبـا إال-سـنة وعـشرين مخـس طـوال واعتـزهلم علـيهم واحـتج 
!؟-اإلسالم

.١٠٨ص-١٣ج-اآللوسي-اآللوسيتفسري)١(
.٢٨٥ص-٨ج-حجرابن-الباريفتح)٢(
قـد الـصفة مـن عليـه اشـتمل مـا كـان إذااحلسناحلديث«السعوديةمفيتالشيخآلصاحليقول)٣(

».فيـه مـا قبـول جهـة مـن الـصحيحة األحاديـث حكـم لهيكونفإنهبالقبولاملعرفةأهلتلقاه
األلبـاين -الطربآالتحترمي: وراجع/ مفرغشريط-الشيخآلصاحل-الواسطيةعقيدةالشرح

/ ٦٤ص-األلبـاين -والـسرية النبـوي احلـديث عـن دفـاع :وكتابالريانمؤسسةط-٧٠ص-
.٢٤٥ص-٣ج-الكشمرييشاهانورحممد-الترمذيسننشرحالشذيالعرف
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املـشهور الـصحيح احلديثمنهااملعىننفستؤديألفاظلهاحلديثأنعلى
احلـاكم صـححه وقـد »بعـدي مـؤمن كلويلأنت«وآلهعليهاهللاصلىقولهوهو

.)١(واأللباينوالذهيب

}نفََأيونب٢٦:التكوير(}تَْذه(.

األنبياءمعجاءتفاملنذرواهلادياملنذرلفظيبنيقرآينحبثثالبحوأصل
:فقط

:تعاىلقال

.الشعراءسورة) ١٩٤(}الْمنذِِرينمِنِلتَُكونقَْلبِكعلَى{

:تعاىلوقال

.الشعراءسورة) ٢٠٨(}منذِرونَلهاإِّالقَريٍةمِنَأهلَْكناوما{

:تعاىلوقال

}أَنَأتُْلووآنِنالْقُرىَفمَتدااهتَدِيَفإِنَّمهْفسِِهين ِلنمـلَّ و إِنَّمـا فَقُـْل ضـَ
.النملسورة) ٩٢(}الْمنذِِرينمِنَأنَا

:تعاىلوقال

}لَقَداوْلنسِفيهِمأَرنِذرِينالصافاتسورة) ٧٢(}م.

:تعاىلوقال

ذَّاب سـاحِر هذَااْلكَافِرونوقَاَلهممنمنذِرجاءهمأَنوعِجبوا{ }كـَ
.٤:صسورة

٢٢٢٣حديث٥ج»بعديمؤمنكلويلوهو«ظبلف-األلباين-الصحيحةاألحاديثسلسلة)١(
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:تعاىلوقال

.صسورة) ٦٥(}الْقَهارالْواحِداللَّهإِلَّاإِلٍَهمِنومامنذِرَأنَاإِنَّماقُْل{

:تعاىلوقال

وا بْل{ جِبـأَنع ماءه جـ نـذِرم مهـنالَ م ذَ الَْكـافِرون فَقـَ اهـ ءي شـ جِيـبع{
.قسورة) ٢(

:تعاىلوقال

.النازعاتسورة) ٤٥(}يْخشاهامنمنذِرَأنتإِنَّما{

:تعاىلوقال

}َكاناسةًالنأُمةاحِدو ـثعَفب اللّـه نيبِـيالن رِينـشبم نـِذرِينم٢١٣(}و (
.البقرةسورة

:تعاىلوقال

.األنعامسورة) ٤٨(}ومنِذرِينمبشرِينإِالَّرسلِنيالْمنُرسُِلوما{

واقترنـت األنبيـاء مـع سـوى تـأت ملأـا )منـذر (لفظـة خـالل منويتضح
العقـاب بينـذر فهـو والسالمالصالةعليهالنيبعملوهواملواردبعضيفبالتبشري
.بالثوابويبشر

مـوارد يفباألنبيـاء وارتـبط الكتـاب بأوتـارة بـاهللا مرتبطافجاءاالهتداءأما
:تعاىلقولهيفكمانادرة

}أَنوَأتْلُوآنِنالْقُرىَفمَتدااهتَدِيَفإِنَّمهْفسِِهين ِلنمـلَّ و إِنَّمـا فَقُـْل ضـَ
.النملسورة) ٩٢(}الْمنذِِرينمِنَأنَا
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:النيبمناإلنذاروبنيبالقرآناالهتداءبنيففرق

ــاُق{ ِبُطــواْلْنــااه هِميعــًاِمنــاجكُمفَِإمنــْأتِي ــيينىمــدــنهفَمَتِبــعايــدهــال فَ
فوخهِملَيالَعومهُنونزحالبقرةسورة) ٣٨(}ي.

منهوأصلهافقطلنفسهدايةاهلاهللافنسب

ولـيس الضاللضدفاهلدىمتحصلوهذافقطهللايكونأنإمافاهلدىلذا
مؤمنـون والـسالم الـصالة عليـه النيبمعفالذين،  الكفرضداإلميانو،الكفرضد

كـل يفيهـديهم ملـن حيتـاجون ضـالل يففهـم )الـثقلني (يتبعواملإذاولكنظاهرا
:النيبحديثأضفنافإذاجيل

حتريـف الـدين هـذا مـن ينفونبييتأهلمنعدولأميتمنخلوفكليف«
عـز اهللاإىلوفـدكم أئمـتكم إنأال،اجلـاهلني وتأويـل ،املـبطلني وانتحال،الغالني
.)١(»توفدونمنفانظروا،وجل

املـبطلني وانتحـال الغـالني حتريـف الـدين عـن ينفـي واحـد هادجيلفلكل
الـنيب اخـرب كمـا التأويـل علـى يقاتـل الـسالم عليهعليكانهلذااجلاهلنيوتأويل
.الكتابيفمصادرهونقلنا

ــهوذوهــو ــدناريت ــفاهللاإىلوف ــذينفكي ــديســيوفدونبال ــدزي امللــكوعب
!ومعاوية؟واحلجاج

صلى اهللا عليه    النيبإىلنسبتهجيوزالالكالمهذاأنالثالث«تيميةابنقال
أـم ظـاهره ،املهتدونيهتديعلييابكو املنذرأنا:قولهنفإ،وسلم -وآله   -

-احملرقـة والصواعق١٧صالعقىبذخائرعننقال٨١ص-٣ج-األميينالشيخ-الغدير)١(
.١٤١ص-اهليتميحجرابن
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مقـسومة اهلدايـة و النـذارة أنظـاهره فـان مـسلم يقولـه الهذاو دوينيهتدونبك
.»مسلميقولهالهذاوهادهذاوبهيهتديالنذيرفهذابينهما

:قلت

عليـه بـالنيب متحقـق واهلدايـة فاإلنذار»بعدي«وهيبالزيادةاألخذمعكال
اختصبعدمابعدهبعليخمتصكالتأويلوهذابعدهبعليواهلدايةوالسالمالصالة
.وآلهعليهاهللاصلىالنيببالترتيل

:فقالهادياحممداجعلقدتعاىلاهللاأنالرابع«تيميةابنقال

}إِنَّكدِيواٍطإِلَىلََتهتَقِيٍمِصرس٥٢اآليةمن: الشورى(} م(.

.)١(»بهوصفمندونبذلكيوصفملمناهلاديجيعلفكيف

:قلت

يفالـضالل مـن يهديوعليماإلسالإىلويهديينذرفالنيبنقولهماوهذا
:بقولهوآلهعلياهللاصلىالنيبيرمسهالذياخلطعنواالحنرافالتأويل

)٢(»النبوةوآثار.الكتابباقيعليهاملنهجوالطريق.مضلةوالشمالاليمني«

كـان فلـو الفيصلحكمهويكونيبينهاملنحتتاجالنبوةوآثارالكتابوباقي
معـصوم رجـل غرييبقفلم،  لهاحلاجةوتبطلمهدياًبلهادياًيكنملمعصومغري

عليـه لعلـي فقـال الـنيب ذكـره الـذي وهـو بعدهمنفيهخيتلفونماالنيبألمةيبني
الـصاحل األمةسلفكانفقدلذا)٣(»بعديفيهاختلفواماألميتتبنيأنت«السالم

.٦٣اىل٦١ص-٤جتيميةابن–والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٥٣ص-مةسالابن-احلكممعاملدستور)٢(
الـشيخني شـرط علـى صحيح: احلاكمقال١٢٢ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)٣(

!
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عجـرة بـن كعـب مـع حـصل كمـا طريقـه ويتبعـون الفنتيفعليحبجزةيأخذون
.الصاحلنيمنوغريهماألشترومالكواملقداداليمانبنوحذيفةذروأبووعمار
"

.ومسلمالبخاري
: الـرازي قـال :عنـه قـالوا الـذي صـرد بـن ضرارعداماثقاتسندهفكلحزينةقصةاحلديثهلذا

صـدوق ضوفـرائ قـرآن صـاحب التيمـي صـرد بـن ضرار:يقولأيبمسعتالرمحنعبدحدثنا
صـلى  الـنيب عـن انسعناحلسنعنأبيهعنمعتمرعنحديثاروىبهحيتجوالحديثهيكتب

اجلـرح / .باحلـديث املعرفـة أهـل ينكرهـا الـصحابة لـبعض فـضيلة يفوسـلم  -وآله   -اهللا عليه   
٤٦٦-٤٦٥ص-٤ج-الرازي-والتعديل

٣٨٠ص-١ج-حبانابن-روحنياكتاب/ بالفرائضعاملافقيهاكان:حبانابنوقال
النجـار ابـن -البغـدادي اخلطيـب بكـر أيبعلـى الـرد / متعبـدا وكـان : البغـدادي النجـار ابنوقال

١١٠ص-البغدادي
يفعنـه اخـرج البخـاري انالتهذيبيفذكروقدبالفرائضعاملاكانحبانابنقال:حجرابنقال

٢٠٣ص-٣ج-حجرابن-امليزانلسان/ العبادأفعالخلقكتاب
علـي فـضل يفحـديثني روىانـه الوحيـد والـسبب »حديثـه يكتـب ال«لكنفيهالصفاتهذافكل

احـد يقطـع مل»علمـي عيبـة علـي «والثـاين »بعـدي مـن فيـه اختلفواماالميتتبنيانت«االول
-هـو بـل :قلـت «ويقول»ضراروضعهناعتقدفيما«العجميابنيقولبلاحلديثنيبوضع

يتـهمون فكيـف / ٥جاأللبـاين -الـضعيفة األحاديـث سلـسلة »ضراروضعمن-أعتقدهفيما
:يقولتعاىلواهللاوالكذببالوضعالرجل

ــاتَقْــــفوال{ ـ مـســي ـ ـــكلـَ ــهِلـَ ـ ــمبـِ ـ ـــصرالــــسمعإِنعِلـْ الْبـوادــؤ ــلُّوالْفُــ ـ ـــانأُولَئِــــككـُ ـــهكـَ نـوًالعؤـــس مـ{

.التعصبولكنه) ٣٦:االسراء(
بـن رواهميزانـه يفحـديثا الـذهيب لـه ذكـر الطحاننعيمأبوصردبنضرار: العجميابنسبطقال

تـبني أنـت لعلـي قـال وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    أنهعنهاهللارضيأنسإىلبإسنادهحبان
وأنـه احلـديث هـذا ذكـر املـستدرك تلخيصيفالذهيبقالانتهىبعديمنفيهاختلفواماألميت
.١٣٨ص-العجميابنسبط-احلثيثالكشف/ ضراروضعمنأعتقدهفيماشرطهماعلى
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مـن كـل أنظـاهره )املهتدونيهتديبك(قولهأن:اخلامس«تيميةابنقال
صلى اهللا عليـه    بالنيبآمنقدفانهبنيكذبهذاو اهتدىفبهحممدأمةمناهتدى

كلمـة علـي مـن يـسمعوا ملو اجلنـة دخلـوا وبهاهتدواو كثريخلقوسلم -وآله   -
ملبـه اهتـدوا و وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      بـالنيب آمنـوا الذينأكثرو واحدة
سـكنها مبنالناساهتدىو آمنو األمصارفتحتملاكذلكو شيءيفبعلييهتدوا

أنجيوزفكيفشيئاعليمنيسمعواملاملؤمننيمجاهريكانغريهمو الصحابةمن
.)١(»املهتدونيهتديبكيقال

:اجلواب

ــادةيف ــيتالزي ــبملال ــبعضتعج ــولفحــذفهاال ــنيبيق ــلىال ــهاهللاص علي
.)٢(»بعدي«وآله

منـها خيـرجهم الوالـيت ايدخلوناليتالفنتمنيكونالنيببعدواالهتداء
حدثنا إبـراهيم بـن   «يف معجمه الكبري فقال  )٣(اخرج الطرباين ،السالمعليهعليغري

متويه األصبهاين حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا صاحل بن بدل حدثنا عبد 
اهللا بن جعفر املدين عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عـن أبيـه عـن كعـب       

فمـر  ،وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه كنا جلوساً عند رسول اهللا   :بن عجرة قال  
يكـون بـني   :وسـلم -وآلـه  -يـه  صـلى اهللا عل  فقـال رسـول اهللا      ،بنا رجل متقنع  

،فأدركتـه :قـال كعـب  ،الناس فُرقة واختالف فيكون هـذا وأصـحابه علـى احلـق           
فيأىب خيربنا حىت خرج كعـب  ؟وكنا نسأل كعباً من الرجل ،فنظرت إليه حىت عرفته   

.٦٣اىل٦١ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٢٨٥ص-٨ج-حجرابن-الباريفتح)٢(
.١٤٧ص-١٩ج-الطرباين-الكبرياملعجم)٣(
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فلم يـزل حـىت مـات فكأنـا أن عرفنـا أن ذلـك الرجـل علـي            ،مع علي إىل الكوفة   
..»رضي اهللا عنه

مـؤمن كـل ويلوهـو «علـي يفعليهاهللاصلىالنيبحديثمنستفاداملوهو
.ذلكعلىواحلاكمالذهيبووافقبصحتهواقر»"بعدي

فيـه اختلفـوا مـا ألمـيت تبنيأنت«وآلهعليهاهللاصلىقولهمناملستفادوهو
الـنيب كـون منفاملرادوبالتايل)١(»الشيخنيشرطعلىصحيح«احلاكمقال»بعدي

حيـاول عجـره بـن كعبكانلذاهوواحلقاحلقانهمبابعدهللحقعلمااًعليترك
:منهاذلكيفأحاديثروىفقدالفرصةلهالحتكلماللناسذلكخيرجأن

صـلى اهللا   اهللارسـول أنحدثناقالاهللاعبدبنجابرعن«)٢(امحدمسنديف
قـال الـسفهاء إمـارة مـن باهللاأُعيذكعجرهبنكعبياقالوسلم -وآله   -عليه  

فـصدقهم علـيهم دخـل مـن بعدىمنسيكونونأُمراءقالاهللارسولياذاكوما
احلـوض علـى يـردوا وملمنـهم ولـست مـىن فليسواظلمهمعلىوأعامحبديثهم

مـىن فأولئـك ظلمهـم علـى يعنـهم وملحبديثهميصدقهموملعليهميدخلملومن
.)٣(األلباينححهص»احلوضعلىيردونوأولئكمنهموأنا

املثىنبنحممد«)٤(مسلمصحيحيفجاء،أميةبينمبخالفةجياهركانأنهكما
مـرة بـن عمروعنمنصورعنشعبةحدثناجعفربنحممدحدثناقاالبشاروابن
احلكـم أمبـن الـرمحن وعبـد املسجددخلقالعجرةبنكعبعنعبيدةأيبعن

.١٢٢ص-٣ج-احلاكم-املستدرك)١(
.٣٩٩ص-٣ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند)٢(
.٢٢٤٢حديث-٢ج-األلباين-والترهيبالترغيبصحيح)٣(
.١٠ص-٣ج-النيسابوريمسلم-مسلمصحيح)٤(
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:تعاىلاهللاوقالقاعداخيطباخلبيثهذاإىلانظروافقالقاعداخيطب

ـارة رأَواوإِذَا{ تِجـــوًاأَو ــضُّوالَهـ ــاانْفـَ هـُكــوَك إِلَيتَرمـــن: اجلمعـــة(}َقاِئمـــًاو
).١١اآلية

فيهـا »أزواجـه «وإدخـال حتريفهـا بعـد الـنيب علـى الصالةبكيفيةجاهروقد
هديةلكأهديأالفقالعجرهبنكعبلقيينقالليلىأيببنالرمحنعبد«فقال

سـألنا فقـال يلفأهدهابلىفقلتوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبمنمسعتها
الـصالة كيـف اهللارسـول يـا :فقلنـا وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسول
علـى صـلى اللـهم :قولـوا :قالنسلمكيفعلمناقداهللافإنالبيتأهلعليكم

جميـد محيـد انـك إبـراهيم آلوعلىإبراهيمعلىصليتكماحممدآلوعلىحممد
انـك إبـراهيم وآلإبراهيمعلىباركتكماحممدآلوعلىحممدعلىباركاللهم
.)١(»جميدمحيد

.احلديثمناملرادعلىعدلشاهدعجرةبنفكعب

هـو و هادقوملكلو نذيرأنتإمنامعناهقيلقدانهالسادس«تيميةابنقال
قـول قـوم لكـل هادو نذيرأنتقالمنقولكذلكو ضعيفقولهوو ىلتعااهللا

أمـة لكـل و نـذير قبلـك منأرسلكمانذيرأنتإمنامعناهاأنالصحيحو ضعيف
قولوهذا)نذيرفيهاخالإالأمةمنإنو(قولهيفكمايدعوهمأنيهديهمنذير

ابنقالزيدبنمحنالرعبدو الضحىأيبو عكرمةو قتادةمثلاملفسرينمنمجاعة
كريـب أبـو حـدثنا و قتـادة عـن سـعيد حـدثنا يزيدحدثنابشرحدثناالطربيجرير
إمنـا الـضحى أيبعـن منـصور و عكرمةعنالسديعنسفيانحدثناوكيعحدثنا

.١١٩–١١٨ص-٤ج-البخاري-البخاريصحيح)١(

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


٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٢٩٦

.اهلاديهوواملنذرهوحممد:قاالهادقوملكلومنذرأنت

الـنيب اهلـادي نـيب مقـو لكـل زيدابنقالقالوهبابنحدثنايونسحدثنا
النـذر مـن نـذير (وقـرأ )نـذير فيهـا خـال إالأمـة مـن وأن(قرأو أيضاالنيباملنذرو

.األنبياءمننيبقال)األوىل

املنـذر قـال جماهـد عـن ليثعنسفيانحدثناعاصمأبوحدثنابشارحدثنا
هـو اإلمـام إذبإمـامهم أنـاس كـل ندعوايومقولهو نيبقالهادقوملكلو حممد
اصحاألولويهديهمالذياهللاهوبهاملرادأنقيلقدوبهيقتديأيبهيؤمتالذي

هـادي يكونأنيقتضيهذاوهادقوملكلو قالألنهباطلفانهبعليتفسريهأماو
األولنيمنقوملكلهادياعليجيعلفكيفاهلداةفيتعددهؤالءهاديغريهؤالء

.)١(»اآلخرينو

:قلت

رووهـا اليتاآليةنزوليفالواردةالنبويةالسنةخالفوهوائدزتكلفهذا
!هم

.»اآلخرينواألولنيمنقوملكلهادياعليجيعلفكيف«:قولهأما

مـن يـأت اإلنـذار وإمنـا !الشيعةعلىكذبوهواآليةمنظاهراهذافليس
كـل يفحلقيقـي ااإلسـالم وتبينيباهلدايةاألئمةيقوممثوالسالمالصالةعليهالنيب
.املبطلواالنتحالالبطلالتأويلعنهوينفونزمان

علـيهم تـأمريه بغـري يكونقدبالشخصاالهتداءأنالسابع«:تيميةابنقال
فبـأيهم كـالنجوم أصـحايب : فيـه الـذي احلـديث يفجـاء كمـا و بالعامليهتديكما

.٦٣اىل٦١ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٢٩٧................................................................................................! املنذر؟هومن

.)١(»املفتريهذازعمهكمااإلمامةأنيفصرحياهذافليس.اهتديتماقتديتم

:قلت

وقـال األلباينفيهالكالمفصل!موضوعحديثفيهاستشهدالذياحلديث
علـى للكـذب املوضوعاتبتسطريقامالنصوصأعوزتهملاتيميةوابن،  )٢(بوضعه
صـحيحا احلـديث هذاكانولو،  دينهمعليهموليلبسدينهميفوليغرهمالبسطاء

للـصراط اهلاديوأيهم! ؟يتنازعونمثخيتلفونالصحابةكانملنفسهالعاقللسأل
كـان ولـو ،  التناقضباتباعوآلهعليهاهللاصلىالنيبيأمرأناحملالومن!املستقيم؟

مربئـة وفتـواي جنـم أنـا منـهم واحدكليقولأنيكفيكانفقدثابتااحلديثهذا
!القتالاملسلمنياهللاوكفىللذمةمربئةوفتواكجنموأنتللذمة

}ــٍذي ــوفِّيهِمومئِ ياللَّــهمهدِيــنــقالْحــونلَمعيوَأناللَّــهــو هــقالْحــبِني الْم{
.)٢٥:النور(

.نفس املصدر السابق)١(
.١٤٤ص-١ج-األلباين-الضعيفةاألحاديثسلسلة)٢(
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٢٩٨

!؟الكتابعلمعندهالذيمن

تعـاىل قولـه الثالثـون و احلـادي الربهانالرافضيقال:فصل«تيميةابنقال
بـن علـي هـو :قـال احلنفيـة ابنعننعيمأيبطريقمن)الكتابعلمعندهومن(

عنـده الـذي هذامنقلتقالسالمبناهللاعبدعنالثعليبتفسرييفو،طالبأيب
هـو فيكـون أفـضل انـه علـى يدلهذاو طالبأيببنعليذلكقالالكتابعلم

:وجوهمناجلوابواإلمام

.»احلنفيةابنوسالمابنعنالنقلبصحةاملطالبةأحدها«

.»هلااجلمهورخمالفةمعحبجةليسثبوتهبتقديرانهالثاين«

.»عليهماكذبهذاأنالثالث«

:قلت

:)١(اجلوزيابنقالكماأوجهسبعةعلىاآليةيفاختلفوااملفسرينإن

.٢٥٢–٢٥١ص-٤ج-اجلوزيابن-املسريزاد)١(
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٢٩٩.............................................................................!الكتاب؟علمعندهالذيمن

.عباسابنعنالعويفرواه،والنصارىاليهودعلماءأم:أحدها

،زيـد وابـن ،وعكرمة،جماهدو،احلسنقاله،سالمبناهللاعبدأنه:والثاين
.ومقاتل،السائبوابن

بناهللاعبدمنهم،باحلقيشهدونكانواالكتابأهلمنقومأم:والثالث
.قتادةقاله،الداريومتيم،الفارسي،سالم

.جبريبنسعيدقاله،السالمعليهجربيلأنه:والرابع

.احلنفيةابنقاله،طالبأيببنعليأنه:واخلامس

.مشرقاله،يامنيابنأنه:والسادس

.وجلعزاهللاأنه:والسابع

وهـي اآلراءهـذه بأحـد يقـول أنإمـا أمـرين احـد مـن بداجيدملوبعضهم
اآليةبقراءةاألمامإىلاهلروبوأمامتهافتةآراءالسالمعليهعلييفالقولخبالف

:يقرءونهكانواأمقدمنياملتمنمجاعةعنذكروقد«الطربيقال! !أخرىقراءة
.»الكتابعِلماهللاعندمن:مبعىنالكتابعِلمِعندهومن

موقـوف فهـو جربيـل كونهوأما!املصادريفأجدهوملنادرفهومشرقولأما
علماءأوالكتابأهلكوموأما! غريهوالنيبالملعصومينسبوملصاحبهعلى

كمـا واإلجنيـل التـوراة علـم هـو لـيس الكتابمفعلمردودفهووالنصارىاليهود
!ذلكعلىالقرآينبالبحثوسنأيت! السطحيونفهمه

املدينةيفأسلمقدفهوسالمبناهللاعبدبأنهالشهريالرأييفالقولوكذلك
!مكيةواآلية
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٣٠٠

حملاولـة جـبري بنسعيدالشهيدالسالمعليهاملؤمننيأمريصحايبتصدىوقد
هـذه :وعكرمـة جـبري بـن سعيدقال«النحاسقال،  سالمالبناآليةبةبنسالتزوير

.)١(»؟سالمبناهللاعبديفنزلتفكيف،مبكةنزلتاآلية

علـي تلميـذ عبـاس ابـن مـوىل لكونـه احلميـة أخذتـه عكرمةابنأنّويظهر
ابـن أخـرج «سـالم بـن اهللاعبـد خبصوص)٢(الشوكاينقالبل!هاشمبينوربيب
»القرآنمنشيءسالمبناهللاعبديفنزلما" قالشعيبالعناملنذر

قـال ) لـدينا معلومـا كانوإن!(بهاملقصوديعرفملرأيااملفسرونرصدوقد
بـن إمساعيلأخربنا:قال،هشيمحدثنا:قال،إبراهيمبنيعقوبحدثين«الطربي

مـن رجـل :قـال الكتـاب علـم عنـده ومـن :قولـه يف،صـاحل أيبعـن ،خالدأيب
مـن «عنـه قـالوا الذيهواألنسمنهوالذيالرجلوهذا)٣(.»يسمهومل،اإلنس

يفبامسـه ينطقواأنالناسخيافغريهومن! !علينامرالذينفسهوهو»هاشمبين
!؟أميةبينفتنةزمان

الروايـات جـاءت والذيالقرآنمعيتفقالذيالقولغريهذاعلىيبقفلم
املؤمننيأمريهوالكتابعلمعندهالذيمناملرادأنهووفيهببعضبعضهاتشهد
قـال العـدل أمحـد بـن حممدبنعمرأخربنا«)٤(احلسكايناحلاكمقال،السالمعليه

بـن إبـراهيم حـدثنا :قـال الـصويل حيـىي بـن حممدأخربناقالأمحدبنزاهرأخربنا
حـدثنا :قـال حـسني بـن احلـسن حـدثنا :قـال ،عقبـة بنحممدحدثنا:قال،فهد

.٥٠٧ص-٣ج-النحاس-القرآنمعاين)١(
.٩٢ص-٣ج-الشوكاين-القديرفتح)٢(
.٢٣٠ص-١٣ج-الطربيجريرإبن-البيانجامع)٣(
.٤٠٤ص-١ج-احلسكايناحلاكم-الترتيلشواهد)٤(
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٣٠١.............................................................................!الكتاب؟علمعندهالذيمن

عنـده ومـن (:وجـل عـز قولـه يفصـاحل أيبعنخالدأيببنإمساعيلعن،قيس
يفأوردوقـد »نسميهالولكناعليهو:قريشمنرجلقال:قال)الكتابعلم

!رواياتعدةاملسألة

إلّـا أىباهللالكـن لسلطاتامنخوفاالناسعلىخفىحىتاالسمتمكُوقد
:قـال احلـسني بـن عقيـل أخربنـا «)١(ثالثـة بأسـانيد سكايناحلـ احلاكمروىليظهره
:قالاحلسنيبنعليأخربنا

حدثنا:قالاجلمحيحممدبنعمروحدثنا:قال،اهللاعبيدبنحممدحدثنا
:قالاخلرييبداودبناهللاعبد

عنـده ومـن (:تعاىلقولهيفصاحلأيبعن: األعمشعنمعاويةأبوحدثنا
والناســخوالتأويــلبالتفــسريعاملــاكــانطالــبأيببــنعلــيقــال)الكتــابعلــم

عبـد هـو :يقولمرةعباسابنمسعت:صاحلأبوقال.واحلرامواحلاللواملنسوخ
.»طالبأيببنعليإالهوماواهللاال:يقولعمرهآخريفومسعتهسالمبناهللا

العمـر اهـذ يفالتقيـة جـدوى عـدم رأىشيخوختهإىلصارملاعباسفابن
اهللاعبـد إىلاآليةنسبتهميفوماشاهملسنواتالقوماتقّىبعدماالتصريحفاختار

.!سالمبن

أذهانعلىوالتشويشالتعميةأرادواأمالقومأقوالتتبعمنيظهروالذي
تـارة األقـوال نـسبوا مث،القـرآن هـو :فقـالوا اآليـة يف»الكتاب«منباملرادالناس
هـذا علـم عنـده مـسلما بـأن يفتخـروا أنمـن خـري وهـذا نـصارى للوتارةلليهود

!ايرادماذا)الكتاب(مفردةنفهمأنجيبلذاالكتاب

.٤٠٥ص-١ج-احلسكايناحلاكم-الترتيلشواهد)١(
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٣٠٢

القرآنيف»الكتاب«

مـصطلح يـساوي ) القـرآن (مـصطلح أنهـل :تـساءلنا إذاالقـارئ يفاجأقد
ةاحلقيقـ يف! ؟باإلجيـاب اجلـواب كـان لوالدليلوما! ؟الداللةحيثمن) الكتاب(

أنلالنتبـاه وامللفـت ! خالفـه علـى قـائم الـدليل بـل ،ذلـك علىدليلهناكليس
مـرة إال) القرآن(معتأتومل)الكتاب(بـارتبطتالسورأوائليفاملقطعةاألحرف

.القرآنيفوضوحاًاألشياءأكثرمنوهذا! !واحدة

هلذانيةمتأدراسةخاللمنولكن،يفهمقد) الكتاب(معىنفإناحلقيقةويف
الفـرق نجمـل أنوميكـن !اللغـة معاجمخاللمنوليسالقرآنخاللمناللفظ

:منها،ذلكتبنيقرآنيةتأمالتخاللمنوالكتابالقرآنبني

يـأت ملوهـذا غالبـاً السوربدايةيفاملقطعةباحلروفمرتبطاًجاءالكتابإن
:نادراًإالالقرآنمع

:تعاىلكقوله

.)٢-١البقرة(}لِْلمتَّقِنيهدىِفيِهريبالالْكِتَابذَلِك) ١(امل{

: تعاىلوقوله

.)١-يونس(}الْحكِيمِالْكِتَابِآياتتِلْكالر{

: تعاىلوقوله

ـاب الــر{ ـم آياتُــه أُحكِمــت كِتـَ ـصلَت ثـُ ـن فـُ ـدن مـِ ـيمٍ لـَ ـبِريٍ حكـِ خـ{
.)١-هود(

: تعاىلوقوله

.)١-يوسف(}الْمبِنيِالْكِتَابِآياتكتِلْالر{
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٣٠٣.............................................................................!الكتاب؟علمعندهالذيمن

: سبحانهقولهحىتو

.)١-احلجر(}مبٍِنيوقُرآٍنالْكِتَابِآياتتِلْكالر{

ذكـر مـع خصوصا! ؟القرآنيةاآلياتهياآلياتتلككونعلىالدليلفما
اآليـات إىلتـشري هنـا الكتابيةاآلياتكوناىليشريقدمما،  مباشرةبعدها) القرآن(

.اآلفاقية

أمـا ،  مـورداً مخـسني منيقربمباالقرآنيفموجودةيئاا)قرآن(لفظةإن
منهناكوليسموردثالمثائةمنيقربمباالقرآنيففموجوديئاتهالكتابلفظ
!!واحدامعىنهلمااللفظنيأنتثبتقرينة

يـرتل ملموسىأنالواضحومنالسالمعليهمبوسىمرتبطاًجاءالكتابإن
:تعاىلكقوله!! القرآنعليه

.)٥٣:البقرة(}تَهتَدونلَعلَّكُموالْفُرقَانالْكِتَابموسىآتَيناوإِْذ{

هـو هنـا )الكتـاب (و!مـرات لعـشر القـرآن يفمكررةاآليةهذهوردتوقد
!الدليلإعطاءفعليهذلكغرييدعومن، القرآنكليف) الكتاب(نفس

عليـه حيـىي أناملعـروف ومـن الـسالم عليـه بـيحىي مرتبطـاً جـاء الكتابإن
:القرآنعليهيرتلملالسالم

.)١٢:مريم(}صبِيًاالْحكْموآَتيناهبِقُوٍةالْكِتَابخِذيحيىيا{

يفالكتـاب عليـه نـزل ذلـك ومعالقرآنعليهيرتلملالسالمعليهعيسىإن
: تعاىلقوله

}هلِّمعيوةَالْكِتَابالْحِْكمواةرالتَّواألِنْجِيلَو٤٨:عمرانآل(}و(.
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:تعاىلوقوله

.)٣٠:مريم(}َنبِيًاوجعَلنِيالْكِتَابآتَاِنياللَّهِعبدإِنِّيقَاَل{

:تعاىلبقولهوالنصارىاليهوداهللايصفمل)القرآن(هو)الكتاب(كانلو

}اولَممهاءوٌلجسرِدمِنٌقاللَّهِِعندصامِلممهعَذمَنبفَرِيق ن الَّـِذين مـِ
ــوا ـــ ـــــابأُوتـُ ـــــابالْكِتـَ ــهِكِتـَ ـــــورِهِموراءاللَّــــ ظُهـمـــــأَنَّه ــونالكـَ ـــ لَمـعي {

.)١٠١:البقرة(

: تعاىلوقوله

}ىقَدنَرتَقَلُّبهِكجافِيومِءالس ـكنلِّيولَـًة فََلنا ِقبَضـاهلِّ تَرو وجهـك فـَ
طْرجِدِشسامِالْمرالْحثيحاومتُملُّواُكنفَوكُموهجوهطْرشإِنو الَّـِذين
ون عمابِغَافٍِلاللَّهوماربِهممِناْلحقأَنَّهَليعلَمونالْكِتَابأُوتُوا }يعملـُ

.)١٤٤:البقرة(

: اليهودعنتعاىلوقوله

}ونرــْأم ــاْلبِرالنــاسَأَت ــسونِب َتنوكُمــس ــابَتتُْلــونوأَْنــتُمأَنْفُ ــالالْكِتَ أََف
قِلُون٤٤:البقرة(}تَع(.

: النصارىوعن

سِت النـصارى وَقالَـِت شيٍءعلَىالنصارىَليسِتاْليهودوَقالَِت{ َليـ ود هـاْلي
.)١١٣اآليةمن: البقرة(}الْكِتَابيتُْلونوهمشيٍءعلَى

!القرآن؟تتلواوالنصارىاليهودكانتفهل

، القـرآن يفمتعـاطفني والقـرآن الكتـاب يـأت ملالقـرآن هـو الكتابكانلو
:التغايريقتضيالعطفأنفاألصل
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: تعاىلكقوله

.)١:النمل(}مبٍِنيوكِتَاٍبالْقُرآنِآياتكتِلْطس{

:تعاىلوقوله

.)١:احلجر(}مبٍِنيوقُرآٍنالْكِتَابِآياتتِلْكالر{

القـرآن مـع غالبا) اإلنزال(والكتابمعغالبا) اإلتيان(استعملسبحانهإنه
:الكتابعنتعاىلقالكماللتفريققويوجهوهذا

}آتَالَّــِذينمــاهنيالْكِتَــابــه ــهِيؤِمنــونأُوَلِئــكِتالوِتــِهحــقيتْلُوَن ومــنبِ
كْفُربِِهيَفأُوَلئِكمهون١٢١:البقرة(}اْلخَاسِر(.

:تعاىلوقوله

}الَِّذينماهنآَتيالْكِتَابِرفُونَهعايَكمرُِفونعيمهاءنأَبإِنفَرِيقاًو مهن مـِ
ونْكتُمَليقالْحمهوونلَمع١٤٦:البقرة(}ي(.

: تعاىلوقوله

}أُوَلِئــكالَّــِذينمــاه نآَتيـاب ـوةواْلحْكــمالْكِتـَ بـالنوــإِن ـرفَ ـايكْفـُ بِهـ
.)٨٩:األنعام(}بَِكاِفرِينِبهاَليسواقَومًاِبهاوكَّْلنافَقَدهؤالِء

: تعاىلوقوله

}الَِّذينوماهنآَتيالْكِتَابونحْفرايُأنْزَِلِبم ـكإَِلي مِـنابِ وز األَحـ ن مـ
ِكــرنيــضَه عـلْب ــاقـُ إِنَّمتــر ـدأَنأُمِ بـأَعــه ــرِكَوالاللَّ ـهِأُش ــِهبـِ ــوإَِلي عـهِأَد إِلَيـو

.)٣٦:الرعد(}مآِب

: تعاىلوقوله
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}الَِّذينماهنآَتيالْكِتَابلِِهمِنقَبمبِِههونمِنؤ٥٢:القصص(}ي(.

:تعاىلقولهيففكماالقرآنمعوالترتيلاإلنزالاستعمالأما

}رهشَضانمِفيِهُأنْزَِلالَّذِيرآن١٨٥اآليةمن: البقرة(}الْقُر(.

: تعاىلوقوله

ــايــا{ هَأيــواالَّــِذيننأَلواالآمتَــســنعاءــي َأشإِنــدُتبلَُكــمكُمؤَتــسإِنو
ني عنهاتَسأَلوا رآن ينـزُل حـِ د الْقـُ ُتبـ ا َلكُـم يم غَفُـور واللَّـه عنهـا اللَّـه عفـَ }حلـِ

.)١٠١:املائدة(

:تعاىلوقوله

ـزُل{ ُننـو ـن ـرآنِ مـِ ـاالْقـُ مـ ـو هـ ـفَاء ـةٌ شـِ مـحرومِنِنيـؤ اللِلْمـو زِيــدي إِلَّــا الظَّــالِمِني
.)٨٢:اإلسراء(}خسارًا

: تعاىلوقوله

.)٢:طـه(}لَِتشقَىالْقُرآنعلَيكَأنْزْلناما{

: تعاىلوقوله

ـروا الَّــذِين وقَــاَل{ ـوالكَفـَ ـزلَ لـَ ـهِ نـُ لَيـعآنـر ـًة الْقـُ ـذَ واحِــدة جملـَ لِككـَ
تثَبَكبِِهِلنادفُؤاهتَّْلنروتِيال٣٢:الفرقان(}تَر(.

: تعاىلوقوله

ــالُوا{ ــ ــــوالوقـَ ــــزلَلـَ ــــذَانـُ هـآنــر ــ ــــىالْقـُ ــــلٍعلـَ جـرــــن ــــريتَينِمـِ ــيمٍالْقـَ ــ }عظـِ
.)٣١:الزخرف(

: تعاىلوقوله
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}ــالَــو ْلنــذَاَأنْزهآنــر ــٍلعلَــىالْقُ بجأَيلَراِشــعًاتَــهعًاخدَتــصمةِمِــنيــشاللَّــهِخ
ِتلْكثَالُواالْأَمهاسِنَضْرِبلِلنملَّهلَعونتَفَكَّر٢١:احلشر(}ي(.

: تعاىلوقوله

.)٢٣:اإلنسان(}تَنزِيالالْقُرآنعلَيكَنزْلنانَحنإِنَّا{

يفيـد اآليـات بعـض يف)الكتاب(عماإلنزالأوالترتيلاستعماليكونوقد
هـذين بأحـد اقترانـه حالـة يف) القرآن(معىنلهاآلياتبعضيف)الكتاب(لفظأن

:تعاىلقالكمااللفظني

}ذَلِكبَِأنَلاللَّهنَزالْكِتَابقِبالْحإِنوَتلَفُواالَِّذيناْلكِتَابِفِياخ
.)١٧٦:البقرة(}بعِيٍدشَِقاٍقلَفِي

:تعاىلوقوله

ـــزلَ{ ـــكنـَ لَيـعـــاب ـــالْحقالْكِتـَ ـــصدقًابـِ ـــامـ لِمـنـــي ـــهِبـ يـدلَيـــز ــوراةوأَنـْ التَّــ
.)٣:عمرانآل(}والْأِنْجِيلَ

:تعاىلوقوله

وا آمنواالَِّذينأَيهايا{ ولِهِ بِاللَّـِه آِمنـ سـراْلكِتَـابِ وَل الَّـذِي وى َنـز ولِِه علـَ سـر
ن َأنْـزَل الَّـذِي واْلكِتَـابِ  ر ومـن َقبــُلمـِ وكُُتِبــِهومالِئكَِتـِه بِاللَّـِه يكْفـُ

.)١٣٦:النساء(}بعِيدًاضَالالضَلَّفَقَدخِِراآلوالْيومِورسلِهِ

:تعاىلوقوله

}قَــدلَ وـز ـيكُمنـَ ـي علـَ ـابِ فـِ ـمِعتُمِإذَاأَنالْكِتـَ ـاتِ سـ اللَّــهِآيـ ـر ـا يكْفـَ بِهـ
وا حتَّـى معهمتَقْعدوافَالِبهاويستَهزُأ ي يخُوضـُ دِيثٍ فـِ رِه حـ مـن : النـساء (}َغيـ

.)١٤٠اآلية
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بقرينـة نفـسه القـرآن هـو يكـون قـد الترتيـل أواإلنزالوبقرينةهنافالكتاب
.املعصومنيغريبيدناوالمتوكونهالقرآنمعترداليتاأللفاظواستعمالالسياق

يفكما)الكتاب(معذلكيذكرومل)للذكرالقرآنيسر(أنهذكرسبحانهإنه
:تعاىلقوله

}لَقَدنَاورسيآنْللِلذِّكِْرالْقُرَفهكِرٍمِند١٧:القمر(}م(.

:تعاىلوقوله

}لَقَدنَاورسيآنْللِلذِّكِْرالْقُرَفهمِنكِرٍم٢٢:القمر(}د(.

:تعاىلوقوله

}لَقَدنَاورسيآنْللِلذِّكِْرالْقُرَفهكِرٍمِند٣٢:القمر(}م(.

:تعاىلوقوله

}لَقَدنَاورسيآنْللِلذِّكِْرالْقُرَفهكِرٍمِند٤٠:القمر(}م(.

يفكمـا نادراًإالّ)رآنالقمع(بهيأتومل)الكتاب(مع)التبيني(سبحانهذكر
:تعاىلقوله

}ِإنالَِّذين ون ْكتُمـا ي ـا مـلْنَأنْز ن دى اْلبينـاِت مـِ اْلهـو ن دِ مـِ عـا ب مـ ـاهنيب
.)١٥٩:البقرة(}عِنونالالويلْعنهماللَّهيلْعنهمأُوَلئِكالْكِتَابِفِيلِلناسِ

:تعاىلوقوله

}ومويثعٍةكُلِّفِيَنبهِيدًاأُمشهِملَيعمِناأَنْفُسِهِمجِئْنوهِيدًابِكلَىشع
يٍء لُِكـلِّ ِتبيانـاً اْلكِتَـاب علَيـك وَنزْلناهؤالِء شـ دى هـًة و مـحرى ورـشبو

لِمِنيس٨٩:النحل(}لِْلم(.
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:تعاىلوقوله

ا { ـَل يـكَِتـاِب اْلَأه د اءكُم قـَ ا جـوُلن سـر ني بـي ـا كَـِثريًا َلكُـمِمم تُم ُكنـ
ــون ــنتُخْفـُ ــابِمـِ ــوالْكِتـَ ــنويعفُـ ــثِريٍعـ ــدكـَ ــاءكُمقـَ جـــن ــوراللَّـــهِمـِ نـُ

كَِتابوبِني١٥:املائدة(}م(.

:تعاىلوقوله

.)١:لنملا(}مبٍِنيوكِتَاٍبالْقُرآنِآياتتِلْكطس{

كمـا ،  بـذلك )القرآن(يرتبطوملالقيامةيوميفباحلسابارتبط)الكتاب(إن
: تعاىلقولهيف

}ضِعووىالْكِتَابَفتَررِمِنيجالْمفِقِنيشامِفيِهمِمقُوُلونيا و ـا يـَلتَنيالِ و مـ
ــذَا ــابِهـ ــادِرالالْكِتـَ ــغِريةيغـَ الصـوةــبِري ــصاهاالِّإكـَ واأَحـــد جـوــاو ــوامـ عمِلـُ

.)٤٩:الكهف(}أَحدًاربكيظْلِموالحاِضرًا

:القرآنمعذلكيأتومل) التسطري(بـ) الكتاب(ارتبط

: تعاىلكقوله

}إِنوـن ـٍةمـِ يـإِلَّــاَقر ـن ـانَحـ ِلكُوهـهـَلم مِ َقبــو ـِةيـ امـاْلقِياأَووهـذِّب عــذَا م باًعـ
.)٥٨:االسراء(}مسُطورًاالْكِتَابِفِيذَلِكَكانشدِيدًا

:تعاىلوقوله

}بِيلَىالنَأومِنِنيؤبِالْممِنأَنْفُسِهِمهاجَأزْوو مـاتُههُأولُـو ُأمامِ و حـالْأَر مضُه عـب
ي بِبعٍضَأولَى ن اللَّـهِ كَِتـاِب فـِ ؤمِنِني مـِ الْمـو ـاجِِرينهإِلَّـا اْلموا أَن ى تَفْعلـُ إِلـَ

ائِكُملِيوفاًأَورعمَكانُطورًاالْكِتَابِفِيذَلِكس٦:األحزاب(}م(.

:تعاىلوقوله
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.)٢:الطور(}مسطُوٍروكِتَاٍب{

:هيالقرآنمعجاءتاليتالصفاتإن

عريب-كرمي-جميد-مبني-الذكرذو-احلكيم

:هيالكتابمعجاءتاليتوالصفات

مكنون-حفيظ-مستبني-فيهالريب-متاما-للمتقنيهدى

!للقرآنالعربيةصفةخصوصا.األعميفواضحفرقوهذا

.القرآنوبنيبينهالقويالفرقيفيدفقطالكتابمعجاءتاالكتنانوصفة

املقطعــةاألحــرفمــوارديفوخــصوصاالكتــابمــع) تلــك(و)ذلــك(جــاء
:تعاىلقولهيفكماالقرآنمع) هذا(و

}ذَلِكالالْكِتَاببيِفيِهردىهتَّقِني٢:البقرة(}لِْلم(.

:تعاىلوقوله

.)١:يوسف(}الْمبِنيِالْكِتَابِآياتتِلْكالر{

:تعاىلوقوله

ــر{ ــك املـ ــات تِلـْ ــابِآيـ ــزِلَ والَّـــذِي الْكِتـَ ــكأُنـْ إِلَيـ ــن ــك مـِ بـر ــق الْحـ
َلكِنواِسأَكْثَرالالنونمِنؤ١:الرعد(}ي(.

:تعاىلوقوله

.)١:يونس(}الْحكِيمِالْكِتَابِآياتتِلْكالر{

:تعاىلوقوله

ي وأُوحِـي وبينكُمبينِيشهِيداللَّهقُِلشهادةأَْكبرشيٍءأَيقُْل{ ذَا إِلـَ هـ
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.)١٩اآليةمن: األنعام(}بلَغَومنبِِهلِأُْنذِركُمنالْقُرآ

:تعاىلوقوله

ــا{ موــذَاكَــان هآنـر ــرىأَنالْقـُ ـنيْفتَ ــهِدوِنمـِ مــن: يــونس(} اللَّ
.)٣٧اآلية

:تعاىلوقوله

} ن نَحـ نَقـُص كلَيـعنــسصِ َأحص ــابِمـا الْقـَ نيحأَو ـكذَا إَِلي هـالْقُــرآن {
: اإلسـراء (} أَْقومهِيلِلَّتِييهدِيالْقُرآنهذَاِإن{) ٣اآليةمن: يوسف(

.)٩اآليةمن

:تعاىلوقوله

} ـــد ـــرفْنا ولَقـَ ــــيصـ ـــذَا فـِ آنِ هــــر ــــذَّكَّرواالْقـُ ـــا لِيـ مـو مهزِيــــدــــورًاإِّالي } نُفـُ
.)٤١:اإلسراء(

هـو الكتـاب يكـن ملفـإذا خطـر واألواألصـعب األهماجلانبسيكونوهنا
!يكون؟فماذاالقرآن

املمكنمنبهارتبطتاليتالبشريةواموعاتالكتابلفظيتأملالذيإن
:التاليةاموعاتإىليقسمهاأن

:)الكتاباهللاآتاهمالذين(جمموعةأواألنبياء

:السالمعليهحيىيالنيبمثل

:تعاىلقولهيف

.)١٢:مريم(}صبِيًاالْحكْموآَتيناهبِقُوٍةالْكِتَابخِذيحيىيا{
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:تعاىلقولهيف:السالمعليهوعيسى

.)٣٠:مريم(}َنبِيًاوجعَلنِيالْكِتَابآتَاِنياللَّهِعبدإِنِّيقَاَل{

:السالمعليهوموسى

:تعاىلوقوله

}لَقَداوننِيآتَيرائيَلبالْكِإِستَابكْمالْحوةوبالنوماهزَْقنرواِتمِنبالطَّي
ماهفَضَّْلنلَىوعالَمِني١٦:اجلاثـية(}الْع(.

:تعاىلوقوله

ى وزََكرِيـا { يـحيى وِعيـسو اس إِْليـلٌّ و ماعِيلَ ) ٨٥(الـصالِحِني مـِن كـُ إِسـو
عــس اْليوــونُس يلُوطــًاوــًاو ــضَّلْناوكُّل ــىفَ ــالَمِنيعلَ ٨٦) (الْع (ــك ــدىذَلِ ــهِه اللَّ
يعملُونكَانُواماعنهملَحبِطََأشركُواولَوِعبادِِهمِنيشاءمنبِِهيهدِي

)٨٨(أُوَلئِكالَِّذين مـاهنآتَي اْلكِتَـاب كْـمالْحو ةو بـالنو إِن بِهـا ريكْفـُ فـَ
.)٨٩-٨٥األنعام(}بَِكاِفرِينِبهاَليسواقَومًاِبهاوكَّْلنافَقَدهؤالِء

: تعاىلوقوله

}الَّــِذينمــاهنآَتيالْكِتَــابــه ــهِيؤِمنــونأُوَلِئــكِتالوِتــِهحــقيتْلُوَن ومــنبِ
كْفُربِِهيَفأُوَلئِكمهون١٢١:البقرة(}اْلخَاسِر(.

:تعاىلوقوله

}الَِّذينماهنآَتيالْكِتَابِرفُونَهعايَكمرُِفونعيمهاءنأَبإِنفَرِيقاًو مهن مـِ
ونْكتُمَليقالْحمهوونلَمع١٤٦:البقرة(}ي(.

:تعاىلوقوله
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}الَِّذينماهنآَتيالْكِتَاب رُِفوَنـهعـ ياكَم رِفُـونعي مهاء نـأَب وا الَّـِذينِسر خـ
مهأَنْفُسمالفَهونمِنؤ٢٠:األنعام(}ي(.

: تعاىلوقوله

} الَّــذِينو مـاه نـآَتي ـاب ـون الْكِتـَ لَمـعيلٌ أَنَّـــهـز نـم ـن ـك مـِ بـر قـالْح ــالبـِ فـَ
َتكُونَنمِنتَِرينم١١٤ةاآليمن: األنعام(}اْلم(.

: تعاىلوقوله

}الَِّذينوماهنآَتيالْكِتَابونحْفرايُأنْزَِلِبم ـكإَِلي مِـنابِ وز األَحـ ن مـ
ِكــرنيــضَه عـلْب ــاقـُ إِنَّمتــر ـدأَنأُمِ بـأَعــه ــرِكَوالاللَّ ـهِأُش ــِهبـِ ــوإَِلي عـهِأَد إِلَيـو

.)٣٦:الرعد(}مآِب

:اىلتعوقوله

}الَِّذينماهنآَتيالْكِتَابلِِهمِنقَبمبِِههونمِنؤ٥٢:القصص(}ي(.

:تعاىلوقوله

}َكذَلِكاوْلنَأنْزكإَِليالْكِتَابفَالَِّذينماهنآَتيالْكِتَابونمِنؤبِِهي
 ــــن ــــؤالءِ ومـِ هـ ــــن مـ مِنــــؤ ــــهِ يـ ــــا بـِ مـو ــــد حـجــــا بِآياِتي إِّالنـونـــــافِر }الْكـَ

.)٤٧:العنكبوت(

وجمموعـة فقـط املعـصومني مـن لكـوم ،القـرآن يفممدوحةاموعةوهذه
: تعاىلقولهمثل:للمجهولباملبين)الكتابأوتواالذين(

ن فَرِيقَنبَذمعهمِلمامصدٌقاللَّهِِعنِدمِنرسوٌلجاءهمولَما{ ذِينالَّـ مـِ
ـــــوا ـــــابأُوتـُ ـــــابالْكِتـَ ــهِكِتـَ ـــــورِهِموراءاللَّــــ ظُهـمـــــأَنَّه ــونالكـَ ـــ لَمـعي{

.)١٠١:البقرة(
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:تعاىلوقوله

}إِنوأُوتُواالَِّذينالْكِتَابونلَمعَليأَنَّهقاْلحمِنِهمبارموبِغَافِـلٍ اللَّه
ــا معلُــونمعــئِ) ١٤٤(ي ــابأُوُتــواالَّــِذينأََتيــتنولَ ــةٍبُِكــلِّالْكِتَ ــاآي ــوام َتبِع

َلتَكاِقبموِبتَابٍِعَأنْتمَلتَهاِقبمومضُهعلََةِبتَابٍِعبٍضقِبعَلئِِنبوتعاتَّبمهاءوَأه
دِمِنعابَكماءجالْعِلْمِمِنِإذًاإِنَّكالظََّلمِن١٤٥-١٤٤البقرة(}اِلمِني(.

: تعاىلوقوله

}ِإنينالدداللَّهِِعنالمـا اْلأِسمو تَلَـفاخ أُوتُـوا الَّـِذين إِّالاْلكِتَـاب ن مـِ
.)١٩اآليةمن: عمرانآل(} بينهمبغْيًاالْعِلْمجاءهممابعدِ

ـذا مـشمولة غريفهينبيهامعوردتإذاإالالقرآنيفمذمومةاموعةوهذه
قـد أـم ) الكتـاب أوتوا(قدوكومخصوصياميفالتأملمنيظهروالذي،احلكم
وهـم ) الكتـاب أهـل (عـن فـرقهم وهذاعامتهمدونوالنصارىاليهودعلماءيكونوا

:تعاىلقوله، لذلكيشهدومما، راجحكاحتمالواليهودالنصارىعامة

}ِإنينالدداللَّهِِعنالمـا اْلأِسمو تَلَـفاخ أُوتُـوا الَّـِذين إِلَّـا اْلكِتَـاب ن مـِ
ـدِ  عــا ب مـمهــاء جـ غْيــاً الْعِلْــمبمهــن يـب ـن مـوــر ـاتِ يكْفـُ اللَّــهِ بِآيـــإِن ــرِيعاللَّــه فـَ سـ

.)١٩:عمرانآل(}الْحِسابِ

.الناسكلليسواوهمالعلمجاءهمقد) الكتابأوتوا(الذيفهؤالء

:تعاىلوقوله

اسِ لَُتبيننـه اْلكِتَـاب أُوتُـوا الَّـِذين مِيَثاَقاللَّهَأخَذوإِْذ{ اللِلنـو وَنـهتَْكتُم
 ــــذُوهبفَناءرو ـــورِهِم ا ظُهـوـــتَر اشــــهِ و ـــيال ثَمنــــاً بـِ ـــئْس قَلـِ ـــا فَبـِ مـونتَرــــش آل(}يـ

.)١٨٧:عمران
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وراءنبـذوه بـل للنـاس يبينـوه ملعلمعندهم) الكتابأوتواالذين(هؤالءف
:تعاىلكقوله:الكتابأهلوجمموعة.ظهورهم

ــا{ مدــو يواالَّــِذينــر ــِلمِــنكََف ــابَِأه ــشرِكِنيوالالْكِتَ الْمَلأَنــز ني
كُملَيعٍرمِنيخمِنكُمب١٠٥اآليةمن: البقرة(} ر(.

:تعاىلوقوله

}دوكَثِريِلمِنالْكِتَابَِأهلَو وَنكُمدر يـ ن دِ مـِ عـب اِنكُم كُفَّـارًا إِميـ
.)١٠٩اآليةمن: البقرة(} أَنْفُسِهِمِعنِدمِنحسدًا

: تعاىلوقوله

م اْلكِتَـابِ َأهَليا{ سون لـِ ق تَْلبـِ اِطـِل الْحـبِاْلب ون تَْكتُمـو ق الْحـ أَنْـتُمو
ونلَم٧١:عمرانآل(}تَع(.

: تعاىلوقوله

ــلْ{ ــاقـُ ــلَيـ ــابِأَهـ ــمالْكِتـَ ــرونلـِ ــاتِتَكْفـُ ــهِبِآيـ ــهاللَّـ ــهِيدواللَّـ ــىشـ ــاعلـَ مـ
لُونم٩٨:عمرانآل(}تَع(.

: تعاىلوقوله

}أَلُكــســُلي ــابَِأه ــزَلأَنالْكِتَ ُتنهِمــي ــأَلُوافَقَــدالــسماِءمِــنابــًاكَِتعلَ س
.)١٥٣اآليةمن: النساء(} جهرةاللَّهأَِرنَافَقَالُواذَلِكمِنأَْكبرموسى

:تعاىلوقوله

اجون لِمالْكِتَابَِأهَليا{ ي تُحـ راِهيم فـِ ـا ِإبـمأُْنزِلَـِت و اةراألِْنجِيـلُ التَّـوإِّالو
دِهِمِنعَأفَالبقِلُون٦٥:عمرانآل(}تَع(.
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نصيباًأوتواالذينوجمموعة.استثينماإلّاباموعالقرآنيفمذمومونوهم
: تعاىلقولهمثل:الكتابمن

} م دعون الْكِتَــابِمِــنَنــِصيبًاأُوتُـوا الَّــِذينإِلَــىتَــرأَلـَ اللَّــهِِكَتــاِبإِلَــىيـ
كُمحِليمهنيبلَّىثُمتَويفَرِيقمهمِنمهورِضُونع٢٣:عمرانآل(}م(.

: تعاىلوقوله
}أَلَمإِلَىتَرنَِصيبًاأُوتُواالَِّذينالْكِتَابِمِنونتَرشالضَّاللََةي ونِريـديو

ِبيَلَتضِلُّواأَن٤٤:النساء(}الس(.
: تعاىلوقوله

}أَلَماإِلَىتَرَنـِصيبًا أُوتُوالَّذِين ن ون اْلكِتَـابِ مـِ ِمنـؤتِ ي الطَّـاغُوتِ بِالْجِبـو
ُقولُــــونيوــذِين ـــروالِلَّــ ــؤالءِكَفـَ ـ ىهــــد أَهــــن ــواالَّــــذِينمـِ ـ نـآمـــبِيال سـ{

.)٥٠:النساء(
.القرآنيفمذمومونوهم
يكونماكلحفظوظيفته،  موجودخلق) الكتاب(أننستنتجذلككلمن

،بـاخللق املتـصل اهللاعلـم مـن سـيكون ماوفيه،  القدرةقلمبهجرىمماالكونيف
بالتصرفعلمهماألنبياءاستمدومنه،ومعجزاتغوامضحنسبهامامفاتيحوفيه

املـوتى كإحيـاء -لنـا الظـاهر على-اجلاريةالفيزياويهالقواننيوخمالفةالطبيعةيف
.اهللابإذنالغيببعضوعلمروالطيواجلوامدوتكليممثال

:وهيآياتأربعيفيكمنالبحثمفتاحأنوالظاهر
:تعاىلقوله: األوىل

ــضَينا{ ــىوقـَ ــيإِلـَ ــرائيلَبنـِ ــيإِسـ ــابِفـِ ــسِدنالْكِتـَ ــيلَتُفـْ ــأَرضِفـِ ــرَتيِنالْـ مـ
لُنَلتَعًاوُلو٤:اإلسراء(}كَِبريًاع(.

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


٣١٧.............................................................................!الكتاب؟علمعندهالذيمن

:تعاىلقوله:الثانية

ـننوإِ{ ـٍةمـِ يـإِلَّــاَقر ـن ـانَحـ ِلكُوهـهـَلم مِ َقبــو ـِةيـ امـاْلقِياأَووهـذِّب عــذَابًا م عـ
.)٥٨:اإلسراء(}مسُطورًاالْكِتَابِفِيذَلِكَكانشدِيدًا

:تعاىلقوله:الثالثة

ـــولُ{ ـــرواالَّــــذِينويقـُ ـــستكَفـَ ـــاللـَ سـرـــلْم ـــىقـُ ـــهِبِاللَّــــهِكَفـَ ـــييدًاشـ بينـِ
كُمنيبونموهدِعن٤٣:الرعد(}الْكِتَابِعِلْم(.

: تعاىلقوله:الرابعة

ــالَ{ ــدهالَّــذِيقَ ِعنــم ــابِمِــنعِلْ ــاالْكِتَ ــهِآِتيــكَأَن ــَلبِ َقبأَنَتــدريــك إَِلي
ُفــكــاَطر فَلَمآهًارتَِقرــس مهــدــذَاقَــالَِعن هــيضْلِفَــمِــنبنِيرُلــوبلِيــكُرأََأشأَم
أَكُْفــرــنموــكَرــاشَفإِنَّمكُرــشْفــسِِهيِلنــنموكَفَــرــإِن َغِنــيربــيفَ
٤٠:النمل(}َكرِيم(.

وصـفحة التكـوين كتـاب هواهللاكتابإنوالثانيةاألوىلاآليتانتكشفإذ
.واملستقبلاملعروفةوغرياملعروفةالعلومكلحيويالذياإلهليالقضاء

مـن علـم عنـده مـن إىلالناستقسمأاإذالرابعةالثالثةاآليةذلكويثبت
.الكتابعلمعندهوالذيالكتاب

جتـاه سـليمان بـه أمـره مبـا قـام قـد ) الكتـاب منعلمعندهالذي(كانفإذا
:بقولهالقرآنقصهماوهوبلقيس

ــاقَــالَ{ ــاي هَأيــأُالْم ــْأتِينِيَأيُكــملَ ايِشــهرــَلبِع َقبــْأتُونِيأَن يلِمِنيــسقَــالَ) ٣٨(م
عِفْرِيتمِنَأنَاالْجِنَلبِِهآِتيكَقبأَنتَقُوممِنقَامِكإِنِّيمهِولَيعلَقَوِي

ــني ــالَ)٣٩(أَِم ــدهالَّــذِيقَ ِعنــم ــنعِلْ ــابِمِ ــاالْكِتَ ــهِيــكآتَِأَن ــَلبِ َقبأَنــد يرَت
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٣١٨

كإَِليفُكاطَرفَلَمآهًارتَِقرسمهدذَاقَاَلِعنهيَفضِْلمِنبنِيرلُوبلِيكُرأَأَش
أَمَأكْفُرنموكَراشَفإِنَّمكُرشْفسِِهيِلن نمـو ر إِن كَفـَ َغنِـي ربـي فـَ

٤٠-٣٨نملال(} )٤٠(َكرِيم(.
هقـص ممـا كلـه ) الكتـاب علـم عنـده الذي(بهيقومأناملمكنمنالذيفما

:قولهيفتعاىلعلينا
ـــولُ{ ـــرواالَّــــذِينويقـُ ـــستكَفـَ ـــاللـَ سـرـــلْم ـــىقـُ ـــهِيدًابِاللَّــــهِكَفـَ ـــيشـ بينـِ

كُمنيبونموهدِعن٤٣:الرعد(}الْكِتَابِعِلْم(.

املـؤمنني أمـري أنـه الـسنية الروايـات وبعـض الـشيعة الرواياتيفجاءوالذي
.)١(السالمعليهطالبأيبابنعلي

مملكـة (سبأإىلالسالمعليهسليمانالنيبمقرالقدسمناملسافةحسبنافلو
:التايللكانبلقيسامللكةحكممقر) م.ق١١٥اىل٨٠٠بنيماسبأ

:سليمانالنيبقولناقالتعاىلقال
الَ { ا قـَ ــايـ هُأل َأي اْلمـ كُـمــْأتِينِيأَي ا يشِـهرـَل بِعَقبــْأتُونِيأَن ي لِمِنيس قَــالَ) ٣٨(مـ

عِفْرِيتمِنَأنَاالْجِنَلبِِهآِتيكَقبأَنتَقُوممِنقَامِكإِنِّيمهِولَيعلَقَوِي
ــني ــالَ) ٣٩(أَِم ــدهالَّــذِيقَ ِعنــم ــعِلْ ــابِنمِ ــاالْكِتَ ــهِآِتيــكَأَن ــَلبِ َقبأَنــد يرَت

كإَِليفُكاطَرفَلَمآهًارتَِقرسمهدذَاقَاَلِعنهيَفضِْلمِنبنِيرلُوبلِيكُرأَأَش
أَمَأكْفُرنموكَراشَفإِنَّمكُرشْفسِِهيِلن نمـو ر إِن كَفـَ ي َغربـي فـَ نـِ

٤٠-٣٨النمل})٤٠(َكرِيم.

/ ٣٠٣ص-٥ج-الـثعليب تفـسري / ٣٦٧ص-١ج-القمـي تفسري/ ٢٢٠ص-٢ج-العياشيتفسري)١(
/ ٨٦ص-٣ج-العـريب ابن-القرآنأحكام/ ٤٠٠ص-١ج-يناحلسكااحلاكم-الترتيلشواهد

.٢٥٢ص-٤ج-اجلوزيابن-املسريزاد
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٣١٩.............................................................................!الكتاب؟علمعندهالذيمن

آصـف (بـالنبوة وصـيه انهوردوالذي) الكتابمنعلمعندهالذي(فقول
:)برخيابن

.}طَرفُكإَِليكيرَتدأَنَقبَلبِِهآِتيكَأنَا{

هـذا جبلـب ليقـوم واملـسافة الـزمن اختـزال علىاهلائلةالقدرةلديهانهيفيد
عمليـة كانـت وملـا ،العـني طـرف يبلـغ الوبوقـت البعيدةافةاملسهذهمنالعرش

منالضوءارتدادمبسافةالعنيفتحبعديرىاجلسمأنأيالضوءبسرعةتتمالنظر
هـذا ومكـان سـليمان عـرش بـني املـسافة كانـت فلو،رؤيتهفيتمالعنيإىلاجلسم
الزمن/ فةاملسا) =س(استخراجهااملطلوبالسرعة:فسينتجمتر٣املتكلم

ث/م٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠=١٠٠٠× ٠٠٠، ٣٠٠= مترإىلمترالكيلوحتويليتم

!!ثانية١/١٠٠,٠٠٠,٠٠٠= ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠/متر٣=س

وهـي الثانيـة مـن جزءمليونمئةمنجزءمنأقلالرجلهذاسرعةأنأي
:لسليمانقالقدوهوفكيف.تصورهاميكنالرهيبةسرعة

.}طَرفُكإَِليكديرَتأَنَقبَل{

!!الوقتهذاقبلأي

جـاء كمااألعظماالسممنواحداحرفايعلمكانبرخيابنآصفولكون
اثـنني علـى األعظـم اهللاسـم إنقالالسالمعليهاهللاعبدأيبعن«)١(احلديثيف

واحـد حـرف إليـه يوحىوكانسليمانكاتبأصفعندكانوإمناحرفاوسبعني
مـن عندناوإن،السريرفتناولالتفتحىتاألرضلهفاخنرقتفتكلموواأوألف

.»غيبهيفاهللاعندوحرفحرفاوسبعنيأحدااالسم

.٢٣٠ص-الصفاراحلسنبنحممد-الدرجاتبصائر)١(
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٣٢٠

:قلنافلوهذاعلى
حولوال! الثانيةمن١٠٠,٠٠٠,٠٠٠، ١/٧= ٧١× ١/١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

:تعاىلقولهنفهمأنممكنوهنا!العظيمالعليباهللاإالّقوةوال
}ــه ـــرآنإِنَّــ ـــرِيملَقـُ ـــي) ٧٧(كـَ ـــابٍفـِ ـــونٍكِتـَ كْنـال) ٧٨(مهـــس مـــاي إِلَّــ

ونرَطه٧٩-٧٧الواقعة})٧٩(اْلم.
ميكنولكن،اهللاعنداملكنونالكتابيفةموجودالقرآنحقيقةأنفالراجح

:الكرميةاآليةفيهمنزلتمنهمواملطهرون،ميسوهأنفقطللمطهرين
ْذهِب اللَّـه ِريـد يإِنَّما{ ِليـ كُمن عـ سجـَل الـرتِ َأه يـالْب كُمر َطهـيتَطِْهـرياً و {

.)٣٣اآليةمن: األحزاب(
ــاالــذيالقــرآننعــم ــةبلغــةبينن ــهينــهلواانالنــاسيــستطيععربي ــدرمن ق
.استطاعتهم

»هاشـم بـين من«الذيالرجلهذايكونأنيقبلواأنميكنالطبعاوالقوم
ولـيس عليـا يكـون أن! امسـه ذكـر مـن النـاس وخيـاف »قـريش مـن هو«الذيأو

حيـسد ممـن الصحابةبعضكاناليتالعاليةقاماتواملاألدلةمنوهذهآخرشخصا
يشمخألنحباجةليستاألموينيومدرسةالتاريخوبثهااندثارهااهللاأىبفقدعليا
عمروهو-الرجالؤالءهبعضأنمعخصوصاباهرةخبصيصةرجاهلاعلىعلي

اهللارسـول علـى شديدااخلطاببنعمركان«بقولهالتاريخيذكره-اخلطاببن
يعاصـره كـان ممـن زمانـه يفالرجـل هذاوأين)١(»وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

بالقرابـة وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول مـن موضعيعلمتموقد«)٢(يقولوهو

.٦٩ص-٤ج-السيوطيالدينجالل-املنثورالدر)١(
.١٥٨–١٥٧ص-٢ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)٢(
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٣٢١.............................................................................!الكتاب؟علمعندهالذيمن

ويكـنفين ،صـدره إىليضمينولدوأناحجرهيفوضعين.صةاخلصيواملرتلة،القريبة
وجـد وما.يلقمنيهمثالشيءميضغوكان. عرفهويشمينجسدهوميسين،فراشهإىل
لدنمنوآلهعليهاهللاصلىبهاهللاقرنولقد. فعليفخطلةوال،قوليفكذبةيل
أخـالق اسـن وحم،املكـارم طريـق بهيسلكمالئكتهمنملكأعظمفطيماكانأن

مـن يـوم كـل يفيليرفـع أمهأثرالفصيلاتباعأتبعهكنتولقد.وارهليلهالعامل
يراهوالفأراهحبراءسنةكليفجياوركانولقد.بهباالقتداءويأمرينعلماأخالقه
وآلـه عليـه اهللاصلىاهللارسولغرياإلسالميفيومئذواحدبيتجيمعومل.غريي

رنةمسعتولقدالنبوةريحوأشم،والرسالةالوحينورأرى.ثالثهماوأناوخدجية
هـذه مـا اهللارسـول يافقلت،وآلهعليهاهللاصلىعليهالوحينزلحنيالشيطان

إالأرىمـا وتـرى أمسـع ماتسمعإنك.عبادتهمنأيسالشيطانهذافقال؟الرنة
.»خريلعلىوإنكوزيرولكنك.بنيبلستأنك

عليـه اإلمـام قـال وحقّـا ! الثريا؟منالثرىوأين! الفرقيظهرقارنةاملوعند
هــذهإىلأقــرنصــرتحــىتمنــهملاألومــعيفالريــباعتــرضىتمــ. »الــسالم
.)١(»!؟النظائر

}ونرِيــــــدــواي ـــ ـــــورلِيطْفِئـُ ــهِنـُ ـــــأَفْواهِهِماللَّــــ ــهبـِ ــتِمواللَّــــ ـــ ـــــورِهِمـ ــونـُ ـــ ــرِهولـَ ـــ كـَ
ون٨:صفال(}اْلكَافِر(.

.٣٥–٣٤ص-١ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-لبالغةاج)١(
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٣٢٢

!زنديقوإماجاهلإماالرافضة:تيميةابن

،اإلسـالم علـوم منشيءيفإمامالرافضةشيوخيفليسو«تيميةابنقال
جاهلأماالرافضةشيوخبل، القرآنالو،التفسريالو،الفقهالو،احلديثعلمال
.)١(»الكتابأهلكشيوخزنديقأماو

:اجلواب

فقهاءوجودبعدمللشيعةوصفهيفصادقاكانلوتيميةنابأنعلينامرلقد
وقـوع عـدم مسألةيناقشوهوالقيمابنتلميذهيقولفكيفوغريهوحمدثنيمنهم

عنينقلونآخرهمإىلأوهلممناإلماميةفقهاءإن«عنهمفقالبهاحمللوفالطالق
حممدبنجعفرعنعندهممتواتروهذا،بهاحمللوفالطالقيقعالأنهالبيتأهل

علـى تواطئـوا قـد :وقـال كلـهم كـذم مكـابرا أنوهـب . البيـت أهلمنوغريه
وإناجتـهاد يفونظـر علـم وأصـحاب فقهـاء القـوم ففي،البيتأهلعنالكذب

كلـهم علـيهم احلكـم ذلـك يوجـب فـال الـصحابة أمـر يفمبتـدعني خمطـئني كانوا

ــةابــن–والقدريــةالــشيعةعلــىالــرديفالنبويــةالــسنةمنــهاج)١( اىل١٢٣صمــن-٤ج-تيمي
.١٢٥ص
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٣٢٣...................................................................! زنديقوإماجاهلإماالرافضة:تيميةابن

ومحلــواالـشيعة مـن عـة مجاعـن الــصحيحأصـحاب روىوقـد واجلهـل بالكـذب 
،معهـم ويبحثـون خالفهـم ينقلـون الفقهـاء يـزل وملاملسلمونبهواحتجحديثهم
قـالوه مـا مجيـع يكـون أنذلـك مـن يلزمملاملواضعبعضيفأخطأواوإنوالقوم

قـوهلم يفوافقـوا وقـد فكيفاألمةعنبذلكانفردوالوهذاعليهميردحىتخطأ
!»قولهعلىتقفملنمموغريهقوهلمحكيناقدمن

اُهللارِحمــهالــسيوطيقــال«حكمــيحــافظاملعاصــرالــسلفيالــشيخوقــال
ــالَى عــو":ت ــةردتول ــدعرواي ــاًاملبت أحاديــثمــنكــثريردإىلذلــكىألدمطلق

المـا روايتـهم مـن " الـصحيحني "ويف،وغريهموالقدريةالشيعةرواهممااألحكام
ــههــممــامــعبالتأويــلونــةمقربدعتــهموألنحيــصى والــصيانةالــدينمــنعلي
١(»زوالتحر(.

!»زوالتحروالصيانةالدينمنعليههممامع«لقولهفانتبه

:حققولهوكلوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقالوحقا

أمـضاه مثبقلبـه رهتـدب بشيءيتكلمأنأرادفإذا،قلبهوراءاملؤمنلسانإن«
رهيتـدب وملبلـسانه أمـضاه بـشيء هـم فـإذا ،قلبـه أمـام املنـافق انلـس وإن،بلسانه
.)٢(»بقلبه

.احلكميأمحدبنحافظالعالمة-االصطالحفنلتحقيقالفالحاريبدليل)١(
.٢٧٧٨ص-٤ج-الريشهريحممد-احلكمةميزان)٢(
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٣٢٤

!!وعمربكرأبو..املؤمننيصاحل

هـو اهللافـان (تعـاىل قولـه األربعـون الربهـان (الرافـضي قال«تيميةابنقال
صـاحل أناملفـسرون امجـع )ظهريذلكبعداملالئكةو املؤمننيصاحلو جربيلو مواله
رسـول مسعتقالتعميسبنتأمساءإىلبإسنادهنعيمأبوروىعليهونياملؤمن

هـو اهللافـان عليـه تظـاهرا أنو اآليةهذهيقرأوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا
اختـصاصه وطالـب أيببـن علـي املؤمننيصاحلقالاملؤمننيصاحلوجربيلو مواله
اقتـصرنا كـثرية املعـىن هـذا يفاآليـات و اإلمـام هـو فيكونأفضليتهعليدلبذلك
:لالختصارذكرناماعلى

:وجوهمناجلوابو

مـبني كـذب .عليهواملؤمننيصاحلأنعلىاملفسرونامجعقوله:أحدها«
والالتفـسري علمـاء مـن أحـد هذاعلىاإلمجاعنقلوالهذاعلىجيمعواملفإم
.)١(»اإلمجاعهذاقلنومنالنقلذانطالبهموحننوحنوهماحلديثعلماء

:اجلواب

يفبعـضا بعـضها ويـسند لـبعض بعضهايشهدرواياتاحلسكايناحلاكمنقل

اىل١٢٥صمــن-٤ج-تيميــةابــن-والقدريــةالــشيعةعلــىالــرديفالنبويــةالــسنةمنــهاج)١(
.١٢٧ص
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٣٢٥.............................................................................!!وعمربكرأبو..املؤمننيصاحل

.)١(السالمعليهاملؤمننيأمرييفنزلتكوا
: )٢(املسريزادصاحبوقال

:أقوالستة)املؤمننيصاحل(ـباملراديف
.حاكوالض،وعكرمة،مسعودابنقاله،وعمربكرأبوأم:أحدها
.أمامةأيبعن)٣(مكحولرواه،بكرأبو:والثاين

.وجماهد،جبريبنسعيدقالهاخلطاببنعمر:والثالث
.أنسبنالربيعقاله،املؤمننيخيار:والرابع

.وسفيان،العدويزيادبنوالعالء،قتادةقاله،األنبياءأم:واخلامس
.املاورديحكاه،مالسالعليهطالبأيببنعليأنه:والسادس

قـول هووعمربكرأبومهااملؤمننيصاحلبأنالقولأنجيدالنقلتتبعومن
)٤(العيينقالللنيبينسبالذيفهوالسالمعليهعليبأنهالقولأماالتابعنيلبعض

سعيدوقال.شريكبناملسيبقاله،عنهتعاىلاهللارضي،بكرأبواملؤمننيوصاحل«
- وآله - صلى اهللا عليه النيبعنوروي،عنهتعاىلاهللارضي،عمرهو:جبريبن

.والسالمالصالةعليهللنيباألخريالقولفأسند.»طالبأيببنعليأنهوسلم

هـو املـؤمنني صـاحل بـأن يتحدثكانوآلهعليهاهللاصلىالنيبأنيظهروالذي
صـاحب حذيفةعنبسنده)٥(عساكرابنقال،اآليةنزولقبلحىتالسالمعليهعلي

.٣٤٦ص-٢ج-احلسكاين-الترتيلشواهد)١(
.٥٢ص-٨ج-اجلوزيابن-املسريزاد)٢(
.للمؤلف) احملدثنينواصبمعجم(كتابارجع: النواصبمشاهريمنمكحول)٣(
.٢٥٣ص-١٩ج-العيين-القاريعمدة)٤(
.٣٦٢–٣٦١ص-٤٢ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٥(

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


٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٣٢٦

صـلى اهللا عليـه     النيبعلىدخلت«قالالسالمعليهاملؤمننيأمريوصحايباملنافقنيسر
يكـون وأنـى :فقلنـا ؟والقرآنالسلطاناختصمإذاأنتمكيف:فقالوسلم - وآله   - 

لقـا ،املـؤمنني وصاحلبرئمنهموأنامنهماهللابرئخملوقالقران:قالواإذاقالذلك
.»طالبأيببنعلياملؤمننيصاحلوسلم- وآله - صلى اهللا عليه النيب

مـن الـسالم عليـه بعلـي خمـصوصة املؤمننيصاحلأنعلىنستدلأنوميكن
وهـذا ،وغـريه املتواترالغديرحبديثالسالمعليهبعلياملواالةكلمةارتباطخالل
يعىن(أيبآلأنأال«حديثعلىاتفاقهموكذلكمنهاملراديفخمتلفوعليهمتفق
.)١(»املؤمننيوصاحلاهللاولييإمنابأولياءيلليسوا) فالنا

اهللاصلىالنيبأنومبا،يسميهمأنبدوناملؤمننيبصاحلهناالواليةوارتباط
لإلمـام وسيكيدلهكادوممناإلسالمأعداءأحدمنيالتربمورديفهناوآلهعليه
علـي هـو عليـه املتفقاحلديثيفاملؤمننيصاحلمناملرادونفيكالسالمعليهعلي
.السالمعليه

! املعين بآل فالن هم آل العاص ولكن عمرو بـن العـاص كـذب ـا وزور             و
!وكيف ينقل احلديث على أصوله واحلديث يعلن الرباءة من أهله؟

حديث عمـرو بـن العـاص أال إن آل أيب فـالن ليـسوا يل       «)٢(قال ابن حجر  
آل أيب طالـب     :املـراد )٣(ولياء إمنا ويل اهللا وصاحل املؤمنني قال أبو بكر بن العـريب           بأ

-املـصابيح مشكاة:عليهمتفق:قال/ ١٣٦ص-١ج-النيسابوريمسلم-مسلمصحيح)١(
.٤٩١٤حديث-٣ج

.٣٣٠–٣٢٩ص-حجرابن-الباريفتحمقدمة)٢(
ويقـول الـسالم عليـه احلـسني االمـام بقتليتشفىكانبالنصبعروفنياملمنالعريببنبكرابو)٣(

تفـسري / ٢٦٥ص-١ج-املنـاوي -الـصغري اجلامعشرحالقديرفيض!/ »جدهبسيفقتلبأنه«
.٧٣ص-٢٦ج-االلوسي
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ومعىن احلديث أين ال أخص قـرابيت وال فـصيليت علـى األدنـني دون املـؤمنني وقـال          
بينت قائلـه يف   )قوله ويقال أيضا عن أيب اليمان     (غريه املراد آل أيب العاص بن أمية        

.»فصل التعليق

وقـد استـشكل    «)٢(قال ابـن حجـر     )١(هذا إضافة لكون الرواة من النواصب     
بعـض النــاس صـحة هــذا احلـديث ملــا نــسب إىل بعـض رواتــه مـن النــصب وهــو      

:أما قيس بن أيب حازم فقال يعقوب بن شيبة       )قلت(االحنراف عن علي وآل بيته      
أصح تكلم أصحابنا يف قيس فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل احلديث عنه من  

ومنهم من محل عليه وقـال لـه        ،األسانيد حىت قال ابن معني هو أوثق من الزهري        
ومنـهم مـن   ،أحاديث مناكري وأجاب من أطراه بأا غرائـب وأفـراده ال يقـدح فيـه       

محل عليه يف مذهبه وقال كان حيمل على علي ولذلك جتنب الرواية عنه كـثري مـن     
:قلـت .كان يقدم عثمان على علـي فقـط  وأجاب من أطراه بأنه ،قدماء الكوفيني 

واملعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الرواية وهو من كبار التـابعني مسـع مـن أيب بكـر               
فمن دونه وقد روى عنه حديث الباب إمساعيل بن أيب خالد وبيـان بـن بـشر ومهـا           

لكن الراوي عن بيان وهو عنبسة بـن عبـد الواحـد            ،كوفيان ومل ينسبا إىل النصب    
د نسب إىل شيء من النصب وأما عمرو بـن العـاص وإن كـان بينـه وبـني                 أموي ق 

همعلي ما كان فحاشاه أن يت«.

)٣(رضي اهللا عنه  عمار بن ياسر  بل يتهم فهو منافق ناصيب وكما قال        : قلت

»احملــدثنينواصــبمعجــم«كتــابيفالعــاصبــنوعمــروحــازمايببــنقــيسترمجــةالحــظ)١(
.للمؤلف

.٣٥٢ص-١٠ج-حجرابن-باريالفتح)٢(
.١١٣ص-١ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٣(
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.»واهللا ما اسلموا ولكن استسلموا واسروا الكفر فلما رأوا عليه أعوانا أظهروه«

الد بن سعيد بن العاص وهـو آت مـن الـيمن يف     ونقل ابن ايب احلديد عن خ     
وكـان لـه   ،وكان رسول اهللا استعمله عليهـا «قصة شتم عمرو بن العاص لألنصار   

وهلمـا  ،ومهـا مـن أول مـن أسـلم مـن قـريش             ،وألخيه أثر قدمي عظيم يف اإلسالم     
را دخل يف اإلسالم حني مل جيد بدا مإن ع،يا معشر قريش:وقال...عبادة وفضل

.)١(»فلما مل يستطع أن يكيده بيده كاده بلسانه،دخول فيهمن ال

قيل ان املكنى عنـه هـو احلكـم    «: قوله)٢(ونقل النووي عن القاضي عياض   
.»بن أيب العاص

ابـن قـال ،هـذا بنقـيض مملـوءة التفسريكتبيقالأنالثاين«: تيميةابنقال
مجاعةهذاوذكر،وعمربكرأبوهو:وغريهموالضحاكوجماهدوعكرمةمسعود

أيبعـن مكحـول رواهبكرأبوهو:وقيل،وغريهالطربيجريركابناملفسرينمن
الربيـع قالـه ،املـؤمنني خيار:وقيلوجماهدجبريبنسعيدقاله،عمر:وقيلامامة

علـي هـو :وقيـل وسـفيان زيـاد بـن والعـالء قتادةقالهاألنبياءهموقيلانسبن
.)٣(»الشيعةبعضفلعلهقائلهيسموملاملاورديحكاه

: اجلواب

عـن :وقـال الزوائدجممعيفبسنديهاهليثميذكرهفقدوعمربكرأيبخربأما
عـن كثريأيببنجعفربنموسىطريقمناألوسطيفالطرباينرواه»األولالسند

.٣٢–٣١ص -٦ج -ابن أيب احلديد -شرح ج البالغة )١(
.٨٨ص-٣ج-النووي-مسلمشرح)٢(
.١٢٧ص-١٢٥ص،٤ج:تيميةبنالوالقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج) ٣(
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.)١(»ساقطوخربهجمهولالذهيبقالعمه

وهـو العمىزيدبنالرحيمعبدفيهوالطرباينرواه«:الثاينالسندعنوقال
.)٢(»متروك

القـول روى)٣(احلـسكاين فاحلاكم!فغريبللمجهولاملاورديخربنسبةأما
منقطـع بعـضها سـندا عـشر بثالثةوآلهعليهاهللاصلىالنيبعنالسالمعليهبعلي

عمـيس بنـت أمسـاء اىلتنتـهي واألسانيد،بعضايقويوبعضها،موصولوبعضها
.اليمانبنوحذيفةالسالمعليهوعليباسعوابن

السالمعليهعلياورجحوااملسألةيفالنقلأهلرواهاعدةرواياتوهذه

عمـن بـه عليبتخصيصالقولهذايثبتمليقالأنالثالث«تيميةابنقال
وجمـرد صحتهعلىداللةيذكرملوهوموضوعكذباملذكورواحلديثحجةقوله
.)٤(»الصحةعلىتدلاللهمنعيأيبرواية

منصاحلكليعماسماملؤمننيوصاحلقولهيقالأنالرابع«تيميةابنوقول
إن:قـال انهوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبعنالصحيحنييفكمااملؤمنني

.)٥(»املؤمننيوصاحلاهللاولييإمنابأولياءيلليسوفالنأيبآل

:قلت
واملؤلفنيالرواةوأخطاءاللفظيةاهلفواتيتسقطفهوتيميةابنمنوالغريب

.١٢٧ص٧جاهليثمي-الزوائدجممع)١(
.١٢٧ص-٧ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٢(
.٣٤٨–٣٤١ص-٢ج-احلسكايناحلاكم-الترتيلشواهد)٣(
.١٢٧ص-١٢٥ص،٤ج:تيميةبنالوالقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٤(
.١٢٦صمن-٤ج-ميةتيابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٥(
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يـأيت بينمـا ! بهحيتجمافيهليسأوضعيفإماعلييفالنيبمنوردمابأنليقول
اغلبعليهااليتاألحاديثأمامليجعلهابإسقاطهاالعلمأهلقالاليتباألحاديث

!املسلمني
هـو الـسالم عليـه علـي عناخلربإبعادعلىتيميةابنمحلالذييكونوقد

بـصالح وزنتـا إسـاءتيهما إنيقـول أنفـأراد وحفـصة عائشةباآليةاملتهمتنيكون
بينمـا عائـشة لتربئـة نزلتاإلفكآيةأنروواكما،القرآنيفنزلماوهو!أبويهما
اآليـة كانـت ولـو !) علـي إلّـا (شـعاره وكأن!لتربئتهاالقرآناونزلملاريةالقصة

تيميةابنألطالاجلنةنساءسيدةوهيفيهاترتلأنوحاشاهاالزهراءبفاطمةزلةنا
)١(احلديدأيبابنقالوحقا!هاشمبينبكلولوصلهبالكالمالكالموجربالكالم

بينـه جيـرى كـان ومـا ،زوجاتـه مـع وآلـه عليـه اهللاصـلى النيبأحوالتأملتلو«
بلغحىت،أخرىوالرضاتارةوالسخط،أخرىوالصلح،تارةالغضبمنوبينهن
مـا وتـدبرت ،مـرة والقطيعـة اهلجـر وإىل،مرةاإليالءوإىل،مرةالطالقإىلاألمر
لعلمـت ،إيـاه ويـسمعنه ،بهالسالمعليهيلقينهكنمماالصحيحةالرواياتيفورد
األحـوال تلـك إىلبالنـسبة بـه السالمعليهعلياوالشائنوناحلسدةعابالذيأن
صـلى اهللارسولبنيجرىوماماريةقصةإاليكنملولو،احمليطالبحرمنطرةق

قرآنـاً فيهمـا أنـزل حـىت ،واألقوالاألحوالمناالمرأتنيتينكوبنيوآلهعليهاهللا
ملـك لإلسـكندر يقـال المـا هلمـا وقيـل ،املصاحفيفويكتب،احملاريبيفيتلى
فإنعليهتظاهراوإن(:وآلهعليهاهللاصلىاهللالرسولمنابذا،حياكانلوالدنيا

بعـد أردفمث،)ظهـري ذلـك بعـد واملالئكـة املـؤمنني وصـاحل وجربيلموالههواهللا
ضـرب مث.بتمامهـا اآليـات )...طلقكـن إنربهعسى(:والتخويفبالوعيدذلك

.٦٧–٦٦ص-٤ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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هللامـن عنـهما يغنيـا فلـم ،بعليهمـا خانتـا اللـتني لوطوامرأةنوحامرأةمثالهلما
عليـه علـي علىفاطمةتعصبمناخلربيفروىمافهل.معلوماآليةومتام،شيئا

هـذه إىلقـويس إذا،عقيلتـهم بنكـاح لـه املغـرية بـين تعـريض مـن وغريـا السالم
ولكـن !البـسوس حـرب إىلالتـأفيف كنـسبة إالجيـرى كـان ممـا وغريهااألحوال
.»والعصبيةاهلوىصاحب

وعمـر بكـر أيبابـنيت وصـاحبتها عائـشة يففقطياتاآلهذهنزولكانولو
أهـل نقلدقوكيف! بعدقلوميفاإلسالميشربملالقومأنمعرفةكافيالكان
.عائشةوخصوصاًمراراللنيبأذيتهمااآلثار

أبواستأذن«قالبشريبنالنعمانعنبسندهالزوائدجممعيفاهليثميروىإذ
:تقـول وهـي عائشةصوتفسمعوسلم -وآله   -يه  صلى اهللا عل  النيبعلىبكر
بكـر أبـو فاسـتأذن :قـال ،ثالثـا أومـرتني أيبمنإليكأحبعلياأنعلمتلقد

اهللارسولعلىصوتكترفعنيأمسعكالفالنةبنتيا:فقالإليهافأهوىفدخل
حمبـة ذكـر غـري داودأبـو رواهقلـت «)١(اهليثميقال»وسلم-وآله -صلى اهللا عليه  

.»الصحيحرجالورجالهالبزاررواهعنهاهللارضيعلي

الـنيب بـان وأبوهـا عائـشة علمعنيكشفصحيححديثيفاعترافوهذا
يقـاس الممـن غريهعلىالسالمعليهعليأفضليةيرىكانوالسالمالصالةعليه

عليـه اهللاصـلى الـنيب يالقيهكانماعنكذلكيكشفواحلديث،السالمعليهبه
.السالمعليهعلياًتقدميهبسببوصحابتهنسائهمنلهوآ

والنـسائي داودوأبـو أمحـد أخرجـه «: الـسقاف حـسن وقال١٢٧ص٩جاهليثميالزوائدجممع)١(
الـسقاف علـي بـن حسن-الواضحاتاأللباينتناقضات/ »بشريبنالنعمانعنصحيحبسند

.٢٥١ص-٢ج-
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األقربنيعشريتكوأنذر

الـسنة إىلاملـستندة األدلـة يفالثالـث املنـهج :الرافـضي قال«تيميةابنقال
نقلـه مـا األولعـشر اثنـا وهـي وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبعناملنقولة
:تعاىلقولهنزلملاانهكافةالناس

}أَنْذِروتَكشِريعبِني٢١٤:الشعراء(}األَْقر(.

أيبداريفاملطلـب عبـد بـين وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمجع
هلـم عدوي، رالبمندممعشاهفخذهلميصنعأنأمرو ،رجالأربعونوهمطالب
الفـرق يـشرب و ،دواحمقعديفاجلذعةيأكلمنهمالرجلكانو،اللنبمنصاعا

حـىت اليـسري الطعـام ذلـك مـن كلـهم اجلماعـة تلَـ فأكَاملقـام ذلكيفالشرابمن
تبنيوبذلكوسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبفبهرهمأكلوهمايتبنيملو شبعوا

بعـثين و كافـة اخللـق إىلبـاحلق بعـثين اهللاأناملطلبعبدبينيا:فقالنبوتهآيةهلم
خفيفـتني كلمـتني إىلأدعـوكم أنـا و )األقربنيعشريتكانذرو(لفقاخاصةإليكم
األمـم مـا لكمتنقادو العجمو العربمامتلكونامليزانيفثقيلتنياللسانعلى

رسـول أينو اهللاإالالـه الأنشـهادة :النارمنماتنجونو اجلنةماتدخلونو
وصييو وزيريو أخييكنبهلقياماعلىيؤازرينو األمرهذاإىلجييبينفمن،اهللا

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


٣٣٣......................................................................................األقربنيعشريتكوأنذر

رسـول يـا أنـا :املـؤمنني أمريفقالمنهمأحدجيبهفلمبعديمنخليفيتو وارثيو
فـصمتوا ثانيـة القـوم علىالقولأعادمث،اجلسفقالاألمرهذاعلىأؤازركاهللا

ثالثـة القـول أعـاد مثاجلـس :فقـال ،األوىلمقاليتمثلفقلتفقمت:عليفقال
هـذا علـى اهللارسـول يـا أؤازركأنـا :فقلـت فقمت،حبرفمنهمحدأينطقفلم

بعـدي مـن خلـيفيت و وارثـي و وصـيي و وزيـري و أخيفأنتاجلس:فقال،األمر
أخيـك ابـن دينيفدخلتأناليومليهنئكطالبأليبيقولونهمو القومفنهض

:وجوهمناجلوابوعليكأمرياابنكجعلفقد

الكذباظهرمنكافةالناسنقلمنادعاهماوالنقلبصحةاملطالبةاألول«
الـيت املـسلمني كتـب مـن شـيء يفليساحلديثهذافانباحلديثالعلمأهلعند

التفسريو املغازيو السننو املسانديفالو الصحاحيفالالنقلعلممنهايستفيدون
منهاينقلاليتالتفسريكتببعضيفكانإذاوبهحيتجالذياإلسنادفيهايذكراليت

أيبابنوجريرابنوبلالبغويوالواحديو الثعليبتفسريمثلالضعيفو الصحيح
فانـه العلـم أهلباتفاقصحتهعلىدليالهؤالءمنواحدروايةجمرديكنملحامت

املنقـول هذاأنبيانمنبدفالضعيفو  صحيحفيهااملنقوالتتلكأنعرفإذا
كتـب بعـض يفيوجـد أنغايتـه احلـديث ذاهـ و الـضعيف دونالصحيحقسممن

أنمـع مكذوبـة موضـوعة كـثرية أحاديـث فيهـا و الـسمني و الغثفيهااليتالتفسري
الـثعليب وحـامت أيبابـن و جريـر ابـن تفـسري مثـل هـذا فيهـا يوجداليتالتفسريكتب

الـذين املفسرينبعضمثلهذايناقضماالصحيحةباألسانيدفيهاينقلالبغويو
الثابتـة الـصحيحة باألسـانيد ذلـك معذكروافاماآليةنزولسببيفهذاذكروا
ذلـك ذكروااملفسرونهؤالءلكنو ذلكيناقضماصحتهاعلىالعلمأهلباتفاق

الـصحيحة املنقـوالت مـن اآليةنزولسببيفذكرماينقلوناميفعادمعلى
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النـاس أقـوال ليذكرأقوالعدةاآليةنزولسببيفأحدهميذكرهلذاو الضعيفةو
مبثـل احـتج إذاو كـذب بعـضه و الـصحيح هوذلكبعضكانأنو فيهانقلوهماو

تـرك و املنقوالتمناآليةتفسرييفنقلمابعضبذكرواحدأمثالهو الضعيفهذا
يـشهد بـشاهد احتجكمناحلججافسدمنهذاكانذلكيناقضمماينقلماسائر

ينـاقض مبـا يشهدونكثريونعدولناقضهقدو جرحهبتثبلعدالتهتثبتملو له
كـثريين روايـات ويدعجرحهثبتبلعدالتهتثبتملواحدبروايةحيتجأوشهادته
الثقـة أهـل روايـة مـن احلديثهذاأنقدرلوبلذلكيناقضماروواوقدعدول

يفظـر النلوجبذلكيناقضماوالعدالةالثقةأهلمنآخرونروىوقدوالعدالة
أنعلـى مـتفقني بالنقـل العلـم أهـل كـان إذافكيفوأرجحاثبتأيهماالروايتني
ملـا منـاقض احلـديث هـذا بـل الـصحيحة الثابتةهياحلديثهلذااملناقضهالروايات

.)١(»باطلانهلعلمهمحبالهذايذكرواملالتفسريأئمةمنوكثريبالتواترعلم

:تيميةابنعلىالرد

يـروي وكيـف !عبـاس وابنهريرةأبورواهمناقضاًذكروهلذيااحلديثإن
احلادثـة فيـوم !سـنة عـشرين مـن يقـرب مبـا بعـدها اسـلم وهـو الروايـة هريرةأبو

أو،الـسابع العـام يفهريـرة أبـو واسـلم البعثـة بدايـة يفكـان )الداريوم(ويسمى
مناسـلّ لـو أننـا علـى ،لـسانه علـى كـذبوا مافكثرياعباسابنأما! للهجرةالثامن
يـروي فكيـف الـشعب يفقبلهاأواهلجرةعامإماولدعباسفابناحلديثبروايته
انتبــهمث!؟القـوم عقـول أينفـ ! ؟الـسنني مـن عقـد مـن بـأكثر قبلـه وقعـت روايـة 

مثـل «هلـم يقـول وهـو يـصدقونه حـني السنةأهلمناملساكنيبعقولالستخفافه

.١٣٣اىل١٢٧ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةاجمنه)١(
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ذلـك مـع ذكـروا فـام اآليـة نـزول سـبب يفهـذا ذكـروا الـذين املفـسرين بعض
!!»ذلكيناقضماصحتهاعلىالعلمأهلقاباتفالثابتةالصحيحةباألسانيد

لعلـي عاليـاً مقاماًتنسبروايةكليفالتشكيكيفاملعروفتيميةابنولكن
حـديثهما يفعبـاس وابـن هريـرة أيبكـالم لكونلذلكانتباهاعريملالسالمعليه

والـشيعة و  السنةفأهلالسالمعليهعليكالملنقضموجودومتهافتهنتاملساقط
:الصحيحةبالرواياتنفسهالسالمعليهعليعنالروايةرووا

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مجع:قالعليعن«:)١(اهليثميقال
قـال الفـرق ويـشرب اجلذعـة يأكـل كلـهم رهـط فـيهم املطلبعبدبينمنوسلم
دعـا مث،يمـس ملكأنـه الطعـام وبقـي شـبعوا حـىت فأكلواطعاممنمداهلمفصنع
عبـد ابنيا:فقاليشربومليمسملكأنهالشرابوبقيشبعواحىتفشربوابغمر

رأيتممااآليةهذهمنرأيتموقدبعامةالناسوإىلخاصةإليكمبعثتايناملطلب
فقمـت قـال أحدإليهيقمفلم:الق؟وصاحيبأخييكونأنعلىيبايعينفأيكم

يلفيقـول إليـه أقـوم ذلـك كـل مـرات ثالثاجلسفقالالقومأصغروكنتإليه
أمحـد رواه«اهليثمـي قـال »يـدي علـى بيـده ضـرب الثالثـة يفكانإذاحىتأجلس
.»ثقاتورجاله

رسولقال)األقربنيعشريتكوأنذر(نزلتقالعليوعن«)٢(اهليثميوقال
طعـام مـن بـصاع شـاة رجـل اصـنع علييا:وسلم -وآله   -اهللا عليه   صلى  اهللا

فـدعا قـال رجـل غـري أربعـون أورجـال أربعـون يومئـذ وهمهاشمبينيلوامجع
حـىت فـأكلوا بينـهم فوضـعته بالطعـام وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه    اهللارسول

.٣٠٣–٣٠٢ص-٨ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
.نفس املصدر السابق)٢(

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


٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٣٣٦

روواحـىت منـه فـشربوا القـدح تنـاول مثبإدامهااجلذعةيأكلملنمنهموانشبعوا
:فقال،قالالذيهلبأبوأنهيرونكالسحررأيناما:بعضهمفقالاللنبمنيعين

فـأكلوا ففعلـت :قاللنبمنقعباوأعددطعاممنبصاعشاةرجلاصنععلييا
املــرةيففــضلكمــاوفــضل،األوىلاملــرةيفوشــربوااألولاليــوميفأكلــواكمــا

بـصاع شـاة رجـل اصنععلييا:فقال،السحريفكاليومرأيناما:فقال،األوىل
فجمعتـهم هاشـم بـين يلأمجـع علييافقالففعلتلنبمنقعباوأعددطعاممن

أيكـم فقـال وسـلم -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول فبدرهموشربوافأكلوا
وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولفأعادالقوموسكتفسكتقالديينعينيقضي

قـال .»علـي يـا أنـت علـي يـا أنـت فقـال اهللارسـول ياأنافقلتاملنطقموسل -
أيـضا باختصاراألوسطيفوالطرباينباختصاروأمحدلهواللفظالبزاررواه«اهليثمي
.»ثقةوهوشريكغريالصحيحرجالالبزارإسناديوأحدأمحدورجال

)األقربنيعشريتكوأنذر(اآليةهذهنزلتملاقالعليعن«)١(اهليثميوقال
لـه فـاجتمع بيتـه أهـل مـن وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولمجعقال

ومواعيـدي ديـين عـين يـضمن مـن :هلمفقال:قال،وشربوافأكلوارجالثالثون
رسـول ياشريكيسمهملرجلفقالأهلييفخليفيتويكوناجلنةيفمعيويكون

بيتـه أهـل علـى ذلـك فعـرض آلخـر قالمثلقاذايقوممنحبراكنتأنتاهللا
.»أناعليفقال

يفطـرق احلـديث هلـذا تقـدمت وقـد ،جيـد وإسـناده أمحدرواه«اهليثميقال
.»الطعاميفآيتهيفالنبوةعالمات

.١١٣ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
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أعلـى وهـو الصحيحرجالرجالهوإماثقاتوإماجيدإماإسنادهفاحلديث
!؟أدراكوماالنصبلكنهعندهمالتصحيحمراتب

حيكمـون »فـيكم وخلـيفيت «لفـظ فيـه يـذكر حينمـا احلـديث إنتـرى وأنت
لـن وهـذا ! واملـنت الـسند بـصحة يقولونالكلمةهذهالراوييبتروحينمابتضعيفه

الـدور تؤكـد والـيت وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب تركهـا الـيت فاألحاديثشيئايؤخر
اللفـظ بـذلك والتـشكيك اللفـظ هـذا تضعيفيضرهاالكثريةبعدهلعلياحملوري

لفـظ بـصحة قـالوا أناحلـديث حتريـف حمـاوالت ومـن .منهاالعديدعلينامروقد
سلمةبنحممدبنامحدقالكماخاصةهاشمبينيفيعينلكنهاحلديثيفاخلالفة

بـن عبـاد حـدثنا قـال األصـبهاين اهللاعبـد بـن حممـد حـدثنا «اآلثارمعاينشرحيف
عمـرو بـن املنـهال عـن األعمشعنالقدوسعبدبناهللاعبدحدثناقاليعقوب

:نزلتملاعنهاهللارضيعليقال:قالاهللاعبدبنعبادعن

}أَنْذِروتَكشِريعبِني٢١٤:الشعراء(}األَْقر(.

هاشمبينيلأمجععليياوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسوليلقال
اهللارضـي جعفـر أبوقال.احلديثذكرمثرجالًإالأربعونأورجالًأربعونوهم
.)١(»خاصةهاشمبينإىلبالنذارةقصدأنهاحلديثهذاففي:عنه

مبجموعـة احلـديث بقبـول احلكـم مـن بـداً جيـد ملوملّا-الذياأللباينوأكد
الطرقفهذه:قلت«قال-فيهوشككخليفيتلفظيفتكلمأنبعدالعديدةطرقه
نذكرهملمماغريهيفوكذا-احلديثهذايفاملذكورةاخلالفةأنلىعجمموعهايدل
ــا ــه -أهلــهيفخاصــةخالفــةهــيإمنــا-هن ــه -صــلى اهللا علي -وســلم-وآل

.٢٨٤ص-٣ج-سلمةبنحممدبنأمحد-اآلثارمعاينشرح)١(
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)١(.»وعشريته

علــىالواقعــةــذهاحــتجالــسالمعليــهاملــؤمننيأمــريأنالقــومروىوقــد
بايعبعدماقاعداكنت«)٢(لقارافعأيبعنعساكرابنفقالبكرأيبدونخالفته
اهللارسـول أنتعلـم هـل اهللاأنشدكللعباسيقولبكرأبافسمعتبكرأباالناس

فــيهموأنـت وأوالدهـم املطلـب عبـد بــينمجـع وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   
منلهجعلإالنبيااهللايبعثملإنهاملطلبعبدبينيا:فقالقريشدونومجعكم

يكـون أنعلـى يبـايعين مـنكم يقـوم فمنأهلهيفوخليفةووصياووزيراأخاأهله
عبـد بـين يـا :فقـال ،أحدمنكميقمفلمأهلييفوخليفيتووصييووزيريأخي

لتكوننأوقائمكمليقومنواهللاأذناباتكونواوالرؤوسااإلسالميفكونوااملطلب
أتعلمإليهودعاهلهطشرماعليفبايعهبينكممنعليفقام،لتندمنمثغريكميف

.»نعم:قال؟وسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولمنلههذا
آذامونشرواالناساشرأبحىتمراتثالثقاهلا«)٣(احلسكايناحلاكمزاد

عبدبين-اهللارسولدعاأو-وسلموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولمجع:قالمث
.»الروايةآخراىل...الفرقشربوي)٤(اجلذعةيأكلكلهماملطلب

.٦١٦-١٠ج-األلباين-الضعيفةاألحاديثةسلسل)١(
.٥٠ص-٤٢ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٢(
.٥٤٧ص-١ج-احلسكايناحلاكم-الترتيلشواهد)٣(
يفالداخلـة الناقـة وهـي (اجلذعـة اكـل علـى قـادر احـد الانقوهلماحلديثيفتشكيكاممن)٤(

عـن بـسنده بكـار بـن الـزبري روى! ويـصدقونه احلـديث هذاغرييفذلكيروونلكنهم) اخلامسة
زيـاد بـن الربيـع وعنـده اخلطـاب بـن عمـر علـى يكـرب معـد بـن عمـرو دخل«ياسربنعمار

يـا ذاكومـا قـال خمزم؟بنوأأبراماملؤمننيامريياقالمثعليهفسلماحلارثياناالعوربنوشريك
وكعـب وقوسبثورفأتاين-الوليدبنخالديعين-سليمانخالكعلىدخلت:قالثور؟أبا

!
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فيـه وشـك الـسالم عليـه علـي مـن االحتجاجهذامسعبكرأباأنفالظاهر
.!الساحرعلىالسحرفانقلب، ذلكيكذّبعلّهعالنيةالعباسيسألأنفأراد

السالمعليهعليفهموقدهاشمبينيفأوفقطأهلهيفخليفةيكونفكيف
!؟للخالفةاألمرأنالقضيةصاحبوهوالواقعةواحضرالذينالرواةأحدوهو

انـه لعلمهـم حبـال هـذا يذكرواملالتفسريأئمةمنوكثري«تيميةابنقولوأما
.»باطل

باطـل فهـذا ،  للعقـل باطـل كونـه فأمـا نقليـا أوعقليـا الباطليكونانفأما
وملعقالءسنةالأهلمناحلديثصححواومنبذلكنقروالعقالءلكوننابنفسه

.يكذبوه

تـصحيحهم أثبتنـا ممـن نقـال ثابـت لكونـه باطلفهذاللنقلباطلكونهوأما
.للحديث

أمـا شـيئني بأحـد العـام النقـل هـذا مـن منهنرضىأناالثاين«تيميةابنقال
قولوأمافرعيةمسالةانهولوالرتاعمسائليفالعلمأهلبهحيتجممايذكرهبإسناد
فقيهـان تنـاظر لوفانهتصحيحهمعلىالناسيعتمدالذيناحلديثأهلمنرجل

إسـنادا مـسند انـه يعلـم حبـديث إالاملنـاظرة علىاحلجةتقمملالفروعمنفرعيف
يثبتـه وملإسـناده يعلمملإذافأماذلكيفإليهيرجعمنيصححهأواحلجةبهتقوم

"
، ولـك يلبـل : قـال يل؟أولـك املـؤمنني امـري يا:فقاللسعةذلكيفإن: عمرفقالفأطعمنيه

اللـنب مـن الـتنب وأشربعظماعظماأنقّهاحىتاجلذعةآكلرأيتينفلقداملؤمننيامريياكالقال
امـري يـا :الربيـع فقـال قولـه مـن كاملتعجـب زيـاد نبـ الربيـع اىلعمـر فنظرقال.وصريفارئيثة

٣٩٠ص-بكاربنالزبري-املوفقيات»لكذلكانهاملؤمنني
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يفالطعـن عليهـا يـبىن الـيت األصـول مـسائل يفالسـيما يعلمأينفمنالنقلأئمة
مثـل يفيقبلفكيفاملسالةقواعدهدمإىلبذلكويتوسلومجهورهااألمةسلف
.)١(»صححهعاملاأنيعرفوالالنقلأئمةيثبتهوالإسنادهيعرفالحديثذلك

مايفالسنةأهلعندصحتهاحتمالذلكيفيدعمهةالشيعإمجاعإن:قلت
!احلديثيثبت، أهلهيفتكونأناخلالفةمنهمفُلو

أنكـروا بـل النقاشموضعاحلديثبوضعيقولواملالقومأن:ذلكتفصيل
مـا إذاصـحته احتملـوا فلمـا املتهاويـة عقيـدم يـنقض مـا علىينصلكونهاملنت
معلمنااخلالفةثنيتاستالـضعيفة أسـانيده بعـض ذكـروا وان.وضـعه يرونالأ
منـهم نقبـل والبقبولـه إقـرارهم منـهم نقبـل وبالتـايل حلـديث ايقويبكثراوإمنا

.لهالسقيمفهمهم
فمـا باحلديثاملعرفةأهلعندكذباحلديثهذاأنالثالث«تيميةابنقال

منـهم أحـد يـروه ملوهلـذا موضوعكذبانهيعلموهوإالاحلديثيعرفعاملمن
أنيعلـم باحلـديث معرفـة لـه منأدىنالناملنقوالتيفإليهايرجعاليتالكتبيف

فهـد بنالقاسمبنالغفارعبدفيهبإسنادوالبغويجريربنرواهوقد،كذبهذا
امحـد وقـال داودوأبـو حـرب بنمساككذبهتركهعلىجممعوهوالكويفمرميأبو

كـان :املـديىن ابـن قـال ،بـشيء لـيس :حيـىي قالبواطيلأحاديثعامةبثقةليس
حبــانابــنوقــال، احلــديثمتــروك:حــامتوأبــوالنــسائيالوقــ، احلــديثيــضع
يقلـب ذلـك مـع وهـو يـسكر حىتاخلمريشربقاسمبنالغفارعبدكان:البسيت

إسـناده ويفحـامت أيبابـن ورواهوحيىيامحدوتركه،بهاالحتجاججيوزالاألخبار

.١٣٣اىل١٢٧ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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بـشيء لـيس معـني بـن حيـىي فيـه وقـال ،  بثقـة ليسوهوالقدوسعبدبناهللاعبد
الـثعليب وإسـناد ضعيفقطينالداروقال،بثقةليسالنسائيوقال،خبيثرافضي
االحتجـاج جيـوز المـن واملتهمنيالضعفاءمنوفيهيعرفالمنفيهالناضعف

.)١(»مسالةاقليفمبثله

:قلت

أبـو قـال «)٢(العقيلـي قـال لدينـه اللرأيـه يرجعموقفمرميأيبمنموقفهمإن
، مـرمي أبـو :قـال إذايـضجون فكـانوا مـرمي أيبعنتصنيفهيفعبيدةأبوكرذاهللاعبد

منأورأيهقبلمنضعفهجاءأينمنمرميأبواهللاعبدأليبقلتاهللاعبدأبووتبسم
.»سوءأحاديثعثمانيفببالياحدثوقدقالمثرأيهقبلمنقال؟حديثهقبل

)٣(حجرابنمجعوقد.حديثللضابطفالرجلتضعيفهيفالسببهووهذا

الـشيعة رؤسـاء مـن وكـان مبتـروك لـيس :حامتأبوقال«فقالفيهالرجالينيأقوال
احلديثيضعكانفقالداودأباسألتاآلجريوقالفيهالرأيحسنشعبةوكان
أثـىن :الـدارقطين وقـال فيهشعبةغلط:داودأبوقال.منهأحفظأرملشعبةوقال
:النـسائي وقـال ،فتركـوه فخلـط شـعبة بعـد فبقـي أمـره ليـه عوخفيشعبةعليه

يفاحلدوجتاوزويطريهمرميأيبعلىيثينعقدةابنمسعت:عديابنوقالمتروك
:عديابنوقال،شعبةإىلالناساحتاجملامرميأيبعلمظهرلوقالحىتمدحه

معـني ابـن عـن دوريالوقالالتشيعيفإلفراطهامليلهذاعقدةابنإليهمالوإمنا
.»عندهمبالقويليسالبخاريوقالبشيءليس

.١٣٣اىل١٢٧ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٠٢ص-٣ج-العقيلي-الضعفاء)٢(
.٢٦٤–٢٦٣ص-حجرابن-املنفعةتعجيل)٣(
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!ذلـك يفويبـالغون جيلّونـه كانواحامتوأبوعقدةوابنشعبةأنترىفأنت
!الكذبمن»تركهعلىمجمع«تيميةابنوقول

فلـم ضعفهملنونقله»القدوسعبدبناهللاعبدإسنادهويف«تيميةابنقولوأما
.الكذابتيميةابنتدليساتمنوهذه)١(!له؟حبانوابنبخاريالتوثيقينقلمل

١٢٠ص-١ج-اهليثميالزوائدجممع)١(
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والتحريفالثقلنيحديث

إينقـال خمبغديرانهمسلمرواهوالذي«الثقلنيحديثعنتيميةابنقال
بييتأهلوعتريت:قالمثعليهوحضاهللاكتابفذكراهللاكتابالثقلنيفيكمتارك

رواهوقدالبخارييروهوملمسلمبهانفردمماوهذا،ثاثالبييتأهليفاهللاأذكركم
واحـد غـري طعنوقد،احلوضعلييرداحىتيفترقالنواما:فيهوزادالترمذي

قالواصحتهااعتقدواوالذيناحلديثمنليستإاوقالالزيادةهذهيفاحلفاظمن
وهـذا ضـاللة علـى ونيتفقالهاشمبنوهمالذينالعترةجمموعأنعلىيدلإمنا

الذيواحلديثوغريهيعلىأيبالقاضيأجوبةمنوهو،السنةأهلمنطائفةقاله
الوصيةإالفيهفليسقالهقدوسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبكانإذامسلميف

ملوهـو ذلـك قبلالوداعحجةيفبهالوصيةتقدمتقدأمروهذااهللاكتابباتباع
أنيقتضيماألمةوتذكري،بييتأهليفاهللاأذكركم:قاللكنلعترةاباتباعيأمر

وهذاظلمهممنواالمتناعحقوقهمإعطائهممنذلكقبلبهاألمرتقدممايذكروا
ذاكإذنزليشرعأمرخمغديريفيكنملانهفعلمخمغديرقبلبيانهتقدمقدأمر
.)١(»هاغريوالإمامتهالغريهوالعليحقيفال

.١٣٨ص-١٣٣ص،٤ج:تيميةبنالوالقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:اجلواب

! ؟فقطالقرآنبهاملوصىكانإذا»الثقلنيفيكمتركت«قولهوجهفما

رويفقـد ! ؟التحريفـات مـن مـأمن يفجيعلـه مـسلم يفاحلديثورودوهل
يفأرقـم بـن زيدالصحايبتعرضوقدسابقاعليهامررناعديدةألفاظيفاحلديث

يـروي إذأميـة بـين أمـراء سـبة حمامـن حتمـل مـا النـاس اىلاحلـديث إيصالسبيل
وعمـر سربةبنوحصنيأناانطلقتقالعمهعنالتيميحيانأيبعن«)١(اهليثمي

خـريا زيديالقيتلقد:حصنيلهقالإليهجلسنافلماأرقمبنزيدإىلمسلمبن
بـن اهللاعبـد إيلبعـث :قـال ذلـك جملـسه يفزيدحدثناحيانابنيزيدقال،كثريا
-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول عـن وترويهااحتدثأحاديثمافقالهفأتيتزياد

قـد :قـال ؟اجلنـة يفحوضـا لـه أنحتـدث !اهللاكتـاب يفجنـدها الوسلم -وآله  
ولكنككذبت:فقال،ووعدناهوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولناهثَحد

صـلى اهللا   اهللارسـول نمـ قلـيب ووعـاه أذنـاي مسعتهقدإيلَّ:قالخرفتقدشيخ
ومـا النـار مـن مقعـده فليتبـوأ متعمـدا عليكذبمنيقولوسلم -وآله   -عليه  

أمحـد رواه«اهليثمـي قـال .»وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه  اهللارسولعلىكذبت
يفمـسلم يرويهالذيواحلديث»الصحيحرجالورجالهوالبزارالكبرييفوالطرباين
بالقرآنوردتالوصيةإنليقولتيميةابنأوردهوالذيأرقمبنزيدعنصحيحه

حياسـب مـاذا فعلـى وإلّا.حرفاحلديثأنيؤكداممفيهاحلوضلذكرأثرالفقط
!أرقم؟بنزيدزيادبناهللاعبد

.صحيحةعديدةبطرقسابقااحلديثنقلناوقد

١٤٤ص-١ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
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موسىمنهارونمبنزلةمنيانت

مـن هـارون مبرتلـة مـين أنـت (قولـه الثالـث :افـضي الرقـال «تيميةابنقال
موسـى مـن هـارون منازلمجيعالسالمعليهلهاثبت)بعدينيبالانهإالموسى

عـاش لـو وملوسـى خليفـة كانانههارونمنازلمجلةومنلالستثناءالسالمعليه
وجـوده مـع خليفتـه وألنـه ،إليـه الـنقض تطـرق لـزم وإلّـأ أيضاخليفةلكانبعده

.خليفتهيكونبأنأوىلالغيبةمدةوطولموتهفبعديسريةمدةغيبتهو

الـنيب كـان وغريمهـا ريببالالصحيحنييفثبتاحلديثهذاأن:واجلواب
-صلى اهللا عليه وكانتبوكغزوةيفذلكلهقالوسلم-وآله -صلى اهللا عليه  

بعـض املدينـة علـى يـستخلف حجأوعمرةأوغزوةيفسافركلماوسلم -وآله  
قينقـاع بينغزوةويف،عثمانأَمرذيغزوةيفاملدينةعلىاستخلفكماالصحابة

وذكـر مكتـوم أمابـن استعملالفرعإىلووصلقريشاغزاوملااملنذرعبدبنبشري
حـىت املدينـة مـن خيـرج الكانانهاملعلومفمنوباجلملةوغريهسعدبنحممدذلك

عمـرتني يفاملدينـة مـن سـافر فقـد يستخلفهكانمنموناملسلذكروقديستخلف
غـزاة عـشرين مـن أكثرمغازيهويفالوداعحجةويفالقضاءوعمرةاحلديبيةعمرة
مـن علـيهم يـستخلف كـثريون رجـال باملدينـة يكـون وكان،استخلفكلهاوفيها
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زيهمغاآخروهيعنهاالتخلفيفألحديأذنملتبوكغزوةيفكانفلمايستخلفه
فلـم فيهـا معـه اجتمـع كمـا أحـد معـه جيتمـع وملوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    

هـو مـن أواخلـروج عنلعجزهمعذورهومنأوالصبيانو النساءإالعنهيتخلف
املـؤمنني مـن رجـال املدينـة يفيكـن ملو علـيهم تيـب الـذين الثالثةختلفو منافق

االسـتخالف هـذا كـان بلرةمكليفعليهميستخلفكانكماعليهميستخلف
املـؤمنني مـن رجـال املدينـة يفيبـق ملألنـه منـه املعتادةاالستخالفاتمناضعف
باملدينةيكونكانفإنهمغازيهمجيعيفيبقىكانكماأحداعليهميستخلفأقوياء
اسـتخالف فكـل يـستخلف منعليهميستخلفأقوياءاملؤمننيمنكثريونرجال

بـين غـزوة و الـصغرى و الكـربى بـدر غـزوة يفاسـتخالفه مثلمغازيهيفاستخلفه
مغازيـه و قتـال فيهـا يكـن ملالـيت مغازيـه سائرو مكةفتحو خيربو الغابةو املصطلق

حجـة يفاسـتخلف قـد و القليـل إالكلـها فيهـا اسـتخلف قـد و غزوةعشرةبضع
يفبقـي ممـن افـضل باملدينـة يكـون مـرة كـل يفو تبوكغزوةقبلعمرتنيو الوداع
عليـه اسـتخلف ممـن أفضلعلىيكونهذهقبلاستخالفكلفكانتبوكغزوة
الصبيانو النساءمعأختلفين:قالو يبكيعنهاهللارضيعليإليهخرجفلهذاعليا

صـلى  الـنيب لهفبنييبغضهألنهخلفهإمنا:قالو فيهطعناملنافقنيبعضأنقيلو
.)١(»عنديألمانتكتكاستخلفإمناإينوسلم-وآله -اهللا عليه 

:اجلواب
الـصالة عليـه الـنيب أنقبلـه غـريه واستخالفتبوكيفاستخالفهبنيالفرق

آخـر يفعليـاً اسـتخلف أنـه أي،بعـدها املدينـة يغـادر ملتبـوك غـزوة يفوالسالم
األمـر كـان فـإن !الـصحابة مجيـع اسـتنفر بعـدما فيهاوحدهوأبقاهللمدينةمغادرة

.١٤٧صاىل١٤٤ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةجمنها)١(
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وهـم الـروم حلربذاهبونوهماحلربيفبعلييستعنيأناألجدركانفقدعادياً
وآلـه عليـه اهللاصـلى النيبلواءصاحبهوالسالمعليهعلياًنإالسيما!هممن
صـلى فالنيبأخرىأبعادلهاألمرلكن! العدويفالوقعاتصاحبوهوحروبهيف

علـي اسـتخالف عـن يـاً نظرقالـه ماأنالناسرييأنيريدكانقدوآلهعليهاهللا
ملفهووآلهعليهاهللاصلىلهاألخريةقبلالسنةيفاآلنمنعملياًتطبيقهبدأبعده
تبـوك اىلوآلهعليهاهللاصلىالنيبسفرأنمث.قليالأكثرأوسنةإلّاتبوكبعديبق
وفتنـ والـيت السابقةغزواتهفكلاملدينةخارجاملسافةهلذهللنيبالوحيدالسفرهو

يـستخلفه فمنلذاالغزوةهذهإلّاحواليهاأواحلجازيفملناطقكانتالثماننيعلى
دورلـه يكـون أنجيـب املـسافة هلـذه ذاهـب وهـو وراءهوآلـه عليهاهللاصلىالنيب

فهمعنخيتلفاللإلسالمفهمهوله!النيبمنخاصوقربخاصوثقلخاص
نومـ ،سـابقا األصنامعبادومنجاهليةبقسوالهوليسبالنبوةإلّاومستواهالنيب
العهـد حديثـة القبائلوجودمعخصوصا،اخلطريالدورهلذاالسالمعليهعليغري

.البعدذاوهممنهااملدينةعلىيخافواليتباإلسالم

الوحيـد البـديل أنعلـى شـهادة الـسالم عليهاملؤمننيأمرياستخالففكان
وهذاالسالمعليهعليهوبهاالاملدينةتصلحالوالذيآلهوعليهاهللاصلىللنيب
الستخالفخيضعملمنعلىحجةيكونأنوآلهعليهاهللاصلىالنيبأرادهاألمر
أغلـب يفمبتـور احلـديث أنعلمـا ،العظمـى باخلالفـة السالمعليهمالإلمامالنيب

رسـول أن«أرقـم بـن يدوزعازببنالرباءعنالطرباينعنداحلديثومتامالكتب
أنمـن بـد الإنـه يغزوانأرادحنيلعليقالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا

)١(.».فخلّفه،أقيمأوتقيم

.٢٠٣ص-٥ج-الطرباين-الكبرياملعجم)١(
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يفالــصحابةبعــضســابقااســتخلفعنــدماوالــسالمالــصالةعليــهفــالنيب
عليـه وهـو ! موسـى مـن هـارون مبرتلـة مينإنكمنهمألحديقلملالقريبةغزواته

أويبإالتـصلح الاملدينـة فـان «الـسالم عليـه لعلـي يقولالذيوالسالملصالةا
لفظيففقالباخلالفةارونالتشبيهوصلوالسالمالصالةعليهفالنيبلذا)١(»بك
أنينبغـي الإنـه نبيـا لـست أنكإالموسىمنهارونمبرتلةمينأنت«عباسابن

.)٢(»بعديمنمؤمنكليفخليفيتوأنتإالأذهب

عليـه اهللاصلىالنيبحديثأنجيدوالتاريخالكرميالقرآنآياتيفاملتأملو
جيـد موسـى مـن هـارون عالقتـه مبرتلـة منـه الـسالم عليهعليمرتلةتشبيهيفوآله

:التايل
:طهسورةيفقالالسالمعليهموسىأن

ـي    { ــن أَهلـِ ــراً مِ ــي وزِي ــلْ لِ عاجــي  ) ٢٩(و ــارون أَخِ ـهِ أَزْرِي )٣٠(ه ــدد بـِ ٣١(اش(
).٣٢-٢٩سورة طه من })٣٢(وأَشرِْكه فِي أَمرِي 

والذي متناه موسى هلارون عليه السالم وأجيب اىل دعواه شبهها النيب صلى             
بعلي عليه السالم فنيب اهللا موسى دعا اهللا أن يهبه وزيرا مـن   اهللا عليه وآله بعالقته   

وهذا كـان موجـودا يف   ،  د أزره به ويشركه يف النبوة     أهله وباخلصوص هارون ليشد   
علي عليه السالم ابتداءا ففي يوم الدار قال الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه لـبين عيـد                

يـا بـين عبـد املطلـب إين واهللا مـا أعلـم شـابا يف        «املطلب برواية علي عليه الـسالم     
نيا واآلخـرة وقـد   العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به إين قد جئتكم خبري الـد          

اإلسـناد صحيححديثهذا:احلاكموقال٣٣٧ص-٢ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
.خيرجاهومل

.١١٨٨حديث-٢ج-اجلنةظالل/ »حسنحديث«: األلباينقال)٢(
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أمرين اهللا تعاىل أن أدعوكم إليه فأيكم يوازرين على هذا األمر على أن يكون أخي  
ووصيي وخليفيت فيكم قال فأحجم القوم عنها مجيعـا وقلـت وإين ألحـدثهم سـنا           
وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأمحشهم سـاقاً أنـا يـا نـيب اهللا أكـون وزيـرك عليـه              

ا أخي ووصيي وخليفيت فيكم فـامسعوا لـه وأطيعـوا قـال     فاخذ برقبيت مث قال إن هذ  
)١(.»فقام القوم يضحكون ويقولون أليب طالب قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع

فالنيب عليه الصالة والـسالم عنـدما طلـب املـؤازرة مل يكـن غـري علـي عليـه              
وقد قال النيب صـلى   ،السالم موازراً له وهذا الذي طلبه موسى هلارون وأجيب له         

ولقـد مسعـت رنـة الـشيطان     «)٢(«اهللا عليه وآله لعلي عليه السالم وهي برواية علي   
؟فقلـت يـا رسـول اهللا مـا هـذه الرنـة           ،حني نزل الوحي عليه صلى اهللا عليه وآله       

إنك تـسمع مـا أمسـع وتـرى مـا أرى إال أنـك       .فقال هذا الشيطان أيس من عبادته   
..»ولكنك وزير وإنك لعلى خري.لست بنيب

موسـى طلبـها مـا وهـي واسـتوزره ،  غريهـا ينفوملالنبوةعنهاهللانيبىفنف
باحلديثالسالمعليهاملؤمننيامرياستشهدوقد.األمريفإشراكهطلبقبلهلارون
املـؤمنني أمريعن)٣(الكايفيفالكليينروىإذاالستخالفعلىداللتهعلىوأكّد
بـسيفي وأفىنأضدادهبيديوقتلعبادهيبامتحنامسهتباركاهللافإن«السالمعليه

اـرمني علـى وسيفهاجلبارينعلىموتوحياضللمؤمننيزلفةجعلينو جحاده
واختـصين بأحكامـه وحبـاين بعلمـه وشـرفين بنـصره وأكـرمين رسـوله أزريبوشد

املهاجرونحشدهوقدوآلهعليهاهللاصلىفقالأمتهيفخبالفتهواصطفاينبوصيته

.٦٣–٦٢ص-٢ج-الطربي-الطربيتاريخ)١(
.١٥٨–١٥٦ص-٢ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)٢(
.٢٧–٢٦ص-٨ج-الكليينالشيخ-الكايف)٣(
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أنهإالموسىمنكهارونمينعلياًإنالناسأيها:احملافلموانغصتنصارواأل
ألبيهبأخيهلستأينعرفوينإذالرسولنطقاهللاعناملؤمنونفعقل،بعدينيبال

كانولكننبوةفاقتضىنبياكنتوالوأمهألبيهموسىأخاهارونكانكماوأمه
:يقولحيث)السالمعليهما(هارونسىمواستخلفكمايلاستخالفاًمنهذلك

.)١(}اْلمفْسِدِينسِبيَلتَتَّبِعوالوأَصلِحقَومِيفِياخلُْفنِي{

هـارون مبرتلـة مـين تكـون أنترضىأال«وآلهعليهاهللاصلىالنيبفقوللذا
حلميحلمهطالبأيببنعليهذا«لفظويف)٢(»بعدينيبليسأنهإالّموسىمن

تـصريح وفيـه )٣(»بعـدي نيبالأنهإالموسىمنهارونمبرتلةمينفهودميودمه
اخلصيـصة هـذه خـارج هـو كلمـا لعلـي فبقـي النبوةواستثناءواللحمالدمبوحدة

كمـا القـرآن تأويـل علـى يقاتـل مـن مـنكم إن«حـديث معاحلديثهذاويتكامل
يـا أنـا :عمـر قال،ال:قال؟اهللارسولياهوأنابكرأبوفقالترتيلهعلىقاتلت
)٤(.»خيصفهانعلهعلياأعطىوكانالنعلخاصفلكنه،ال:قال؟اهللارسول

فالقرآن وهو الثقل األكرب نزل على الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وقاتـل الـنيب              
على ترتيله وأوكل لعلي مهمة القتال على تأويله ومعرفة احلق عنـد اخلـالف وهنـا                 

ما جاء موسى بالنبوة وأشرك اهللا هارون معـه ليـبني للنـاس مـا     تتكامل الصورة فك 
:يصعب على موسى بيانه كما قال

.١٤٢اآليةمن: األعرافسورة)١(
.١٢٩ص-٥ج-البخاريصحيح)٢(
.١١١ص-٩ج-يثمياهل-الزوائدجممع)٣(
ــدجممــع)٤( ــال١٨٦ص-٥ج-اهليثمــي-الزوائ ــورواه: اهليثمــيق ــيأب ــهيعل رجــالورجال

.الصحيح
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}ونارِسلْ إَِلى هانِي َفأَرِلس طَِلقنال يرِي ودص ضِيقي١٣:الشعراء(}و(.

فبعث اهللا هارون مؤازرا وشريكا ملوسى كذلك اختـار اهللا عليـا مـؤازرا ولـه      
وهو عليه السالم كما قال .عليه الصالة والسالم مهمة الترتيل   مهمة التأويل وللنيب  

.)١(»يا علي أنت تبني ألميت ما اختلفوا فيه من بعدي«النيب 

هـارون بعالقـة وآلـه عليـه اهللاصـلى بـالنيب اإلمامعالقةمشاةأوجهومن
دوقـ الـسالم عليهـا فاطمـة منولديناهللارزقهالسالمعليهعلياأنموسىالنيبب

اهللاورزق،واحلُـسني احلـسن فـسمامها تـسميتهما وآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب ىتولّ
: بقولـه للحـسنني تـسميته بعلـة الـنيب صـرح وقدوشبريشبرمسامهاولدينهارون

ان)٣(الكتـب بعـض قـراءة منعلميبل،  )٢(»وشبريشبرهارونولدبأمساءمسيتهم«
أنـه التـورايت الـوحي خـالل مـن علـم قـد لكونهاالمسنيذينولديهمسيهارون

هلـذا وسيكوناألنبياءآخروصيوهوطالبأيببنعليامسهرجلهناكسيكون
والـسالم الـصالة عليـه النيبإصراركانفهل،   واحلسنياحلسنباسمذريةالوصي

الناسمنالنيبأرادنكتةاألمريفأنأمالصدفمناالمسنيذينتسميتهماعلى
نبـأ تـصرح الرواياتبعضأنالغريبومن! التسمية؟بعلةصرحلذاهلاتنتبهأن

وجـه وهـذا عمـران بـن عليامسهفاإلماموبالتايل!)٤(عمران:هوطالبأيباسم

.الشيخنيشرطعلىصحيح:وقال١٢٢ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
-٣ج-املـستدرك -احلاكموصححه/٩٨ص-١ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند)٢(

.املصادرمنوالعديد١٧٨صاملفرداألدبيفالبخاريوذكره١٦٥ص
.١٨٠ص-) الشيعي(الطربيجريربنحممد-اإلمامةدالئل)٣(
السنةاهلمنوهوبذلكقالالثعليبانوقيل١٣٨ص-٣٥ج-السيالعالمة-األنوارحبار)٤(

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       الرسولحاميطالبأبو«كتابهيفالعسكريالدينجنمذلكنقل
!
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!عمرانبنهارونمعللشبهآخر

عليـه اهللاصـلى الـنيب بعـد الـسالم عليـه عليبهمرماتشبهاليتاألمورمن
ملـا موسـى حياةيفهارونموتلوالوالذي-موسىوصيوشعيبهمرمباوآله
وقاتلتهعليهاحلربأعلنتإذمنه) صفورة(موسىزوجموقفهو-وصياصار
أنوردبـل ،عائـشة املـؤمنني أمحاربتـه إذالـسالم عليـه عليمعحصلماوهذا
املـؤمنني أمـري ىعلمرماغريببشكلتشبهموسىوفاةأعقبتاليتالزمنيةالفترة
بنيوشعإنمث«السالمعليهالصادقاإلمامحديثالبحاريفروى،السالمعليه
واجلهـد والـضراء الـالواء علـى الطواغيـت مـن صـابرا موسىبعدباألمرقامنون

رجـالن عليـه فخـرج ،أمـره بعدهمفقويطواغيتثالثةمنهممضىحىتوالبالء
ألفمائةيفالسالمعليهموسىامرأةعيبشبنتبصفراءموسىقوممنافقيمن

بـإذن البـاقني وهـزم ،عظيمةمقتلةمنهموقتلفغلبهمنونبنيوشعفقاتلوارجل
إىلالـدنيا يفعنكعفوتقد:هلاوقال،شعيببنتصفراءوأسرذكرهتعاىلاهللا
:صــفراءفقالـت ،قومـك ومـن منـك لقيـت مـا فأشـكو موسـى اهللانـيب نلقـى أن

هتكـت وقـد اهللارسولفيهاأرىأنالستحييتاجلنةيلأبيحتلوواهللا،واوياله
)١(.»بعدهوصيهعلىوخرجتحجابه

!صدفة؟جاءتالتفاصيلهذهكلفهل

تبـوك اىلاإلسـالم جـيش زحـف بعـد املدينـة يفالـسالم عليهعليبقاءإن
"

.١٨١ص»وناصره
-الـصدوق -النعمـة ومتـام الـدين كمال/ ٣٦٦ص-١٣ج-السيالعالمة-األنوارحبار)١(

علي-الغائباحلجةإثباتيفالناصبألزام/ ١٧٩ص-الراوندي-األنبياءقصص-١٥٣ص
.٢٥٢ص-١ج-اليزدي
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ىموسـ منهارونحديثذكرواالذينكلهمفالصحابة،  االستخالفبلفظارتبط
منموسىقالهمانفسهوهذاعليبلفظأوبلفظهملعلياالستخالفلفظذكروا

:قبل

ني ربـِه ِميَقـات َفتَمبِعشٍروأَْتممناهاَليَلًةثَالثِنيموسىوواعدنَا{ وقَـاَل َليلَـًة أَربعـِ
لِح قَومِيفِياخلُْفنِيهارونألَِخيِهموسى أَصـالوو ـِبيَل تَتَّبِـعس فْـسِدِيناْلم{

.)١٤٢:ألعراف(

العجلمنهمكثريفعبدموسىخلفهالذيهارونيطيعواملموسىقوملكن
الـنيب وعـصوا ألنفـسهم واختارواعليايطيعواملالصحابةوبعض،  موسىوعصوا

!وآلهعليهاهللاصلىحممد

ينبـهنا أنيريـد الترتيلأنوكملوسىهارونأخوةعلىالقرآنيفتركيزهناك
:تعاىلفقالالنبويةالشراكةاىلفقطوليساألخويةالعالقةاىل

.)٥٣:مريم(}َنبِيًاهارونَأخاهرحمِتنامِنلَهووهبنا{

:تعاىلوقال

}اثُمْلنسىأَروسماهَأخووناراهلَْطاٍنبِآياِتنسبٍِنيو٤٥:وناملؤمن(}م(.

:تعاىلوقال

}باْذهوَكَأنْتَأخالبِآياتِيواو٤٢:طـه(}ِذكْرِيفِيتَِني(.

:تعاىلوقال

ـــالَ{ ـــكالإِنِّــــيربقـَ ـــسِيإِلَّــــا أَملـِ ـــينَفـْ ـــافْرقْ وأَخـِ ـــافـَ نـنيبنـــي بـمِ وـــو الْقـَ
٢٥:املائدة(} الْفَاسِقِني(.

:موسىعنتعاىلوقال
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.)٣٠-٢٩:طـه(} َأخِيهارون) ٢٩(َأهلِيمِنوزِيراًلِيواجعْل{

:موسىعنتعاىلوقال

أَخـاف إِنِّـي يصدُقنِيِردءًامعِيفَأَرسِلْهِلساناًمِنيأَْفصحهوهارونوَأخِي{
وِنأَنكَذِّب٣٤:القصص(}ي(.

:تعاىلوقال

ـــالَ{ ـــشدقـَ نـكَســـضُد ِبعــــلُأَخِيــــك عـنَجــاو ـ ــلْطَانًالَكُمـ ـ ـــالسـ ـــصِلُونفـَ يـ
.)٣٥:القصص(}الَْغالِبوناتَّبعُكماومِنأَنُْتمابِآياِتناإَِليُكما

:تعاىلوقال

ــالَ{ ــىوقـَ وسـلِأَخِيـــهِ مونــار ــي هـ ــياخلُفْنـِ ــومِيفـِ ســـبِيلَ تَتَّبِـــعوالوأَصـــلِح قـَ
فْسِدِين١٤٢اآليةمن: ألعراف(} اْلم(.

:تعاىلوقال

الَ { ر ربقـَ ي اغْفـِ ي وَأدخِلْنـا وِلــَأخِيلـِ م وَأنْـت رحمِتــكفـِ حـأَراِحمِنيالــر{
.)١٥١:ألعراف(

:تعاىلوقال

}ــــد ــاولَقـَ ــ نـــىآتَي ــ وسـمــاب ــ ــاالْكِتـَ ــ لْنـعجوــه ــ عـمــاه ــ أَخـونــار ــ ــرًاهـ }وزِيـــ
.)٣٥:الفرقان(

:تعاىلقالو

دِي مِنخلَفْتُمونِيِبئْسماقَاَلأَسِفًاغَضْبانقَومِِهإِلَىموسىرجعولَما{ عـب
جِْلتُمأَعرَأمكُمبأَلْقَىرواحَذاْلأَلْوَأخأِْسوأَِخيِهبِرهرجِهيقَاَلإَِلينابُأمِإن
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مفُوالْقَــوتَــضْعوانِياسَكــادْقتُُلــوَننِيوــالي ــداءبِــيتُــشمِتفَ الالْأَعلْنِــيوعتَجــع م
.)١٥٠:ألعراف(}الظَّاِلمِنيالْقَومِ

:تعاىلوقال

ــا{ نـيحأَوــى إِلَـــى و وسـأَخِيـــهِ موءا أَنــو ــا تَبـ مِكُمـلِقَو رــص ــوا بيوتـــاً بِمـِ واجعلـُ
وَتكُميَلًةبَأِقبواوقِيمالةِرالصشبومِنِنيؤ٨٧:يونس(}الْم(.

ذكـر أمهيـة القـرآين الـذكر يفتـساوي الـدم يفاألخـوة علىالتركيزفهذا
آخـى وآلـه عليهاهللاصلىحممدوالنيب،السالمعليههلاروناملستقلةالشخصية

فكـان ألخوةبـا يـذكره وكانبلاملعروفةاحلادثةيفالسالمعليهعليوبنيبينه
الـصالة عليـه لـه يقـول وكـان )١(»وصاحيبأخيأنت«السالمعليهلعلييقول

ــصالةعليـــهيقـــولوكـــان)٢(»واآلخـــرةالـــدنيايفأخـــيأنـــت«والـــسالم الـ
أنـت «لـه الـنيب يقـول وكـان )٣(»سنيتعنتقاتلولَديوأبوأخيأنت«والسالم

بعـد يـدعيها الرسـوله وأخواهللاعبدأنافقلأحدذكركفإنأخوكوأناأخي
.)٤(»كذابإال

عليدوركذلكوميزتالقرآنيفقرأناكماهاروندورميزتةاألخوفهذه
الـصالة عليـه الـنيب يـربط أنغـرو فـال لـذا . الكتـاب وإشـارة الـسنة يفقرأناكما

لـه روىواحلجـاج :ارطـأة بـن احلجاجوجودحبجةثاحلديضعفوا٢٣٠ص-١ج-امحدمسند)١(
!صحيحهيفومسلماالربعةالسننأصحاب

-٣جاملـستدرك يفاحلـاكم وصححه،غريبحسن: بعدهوقال٣٠٠ص-٥ج-الترمذيسنن)٢(
.١٤ص

.١٢٢ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٣(
.١٥٢ص-١٠ج-املباركفوري-األحوذيحتفة)٤(
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كمـا بعـده مـن باخلالفةاملدينةعلىتبوكيفالسالمعليهعلياستخالفوالسالم
؟معكأخرج:عليلهفقال:قالتبوكغزوةيفبالناسوخرج«عباسابنروى
مبرتلـة يمنـ تكـون أنترضىأما:لهفقال،عليفبكى،ال:اهللانيبلهفقال:قال

)١(»خلـيفيت وأنـت االأذهبأنينبغيالانهبنيبلستأنكاالموسىمنهارون

.)٢(»بعديمؤمنكليف«زيادةويف

عليهعليمعحصلامليعاديفموسىغياببعدارونهمعحدثالذي.١
املصطلحاتنفساإلمامواستعملبلوآلهعليهاهللاصلىالنيبغيابعندالسالم

واستجدحصلالذيوالوضعالدوريفاملشاةعلىللداللةهاروناستعملهااليت
:موسىعنتعاىلقال

لُّوا همرأَيـَت ِإْذمنعـك ماهارونياقَاَل{ رِي أَفَعـصيت تَتَّـبِعِن أَلَّـا ) ٩٢(ضـَ َأمـ
الَ ) ٩٣( ــاقـَ يــنابــْذالُأمتِــيتَأْخيالبِلِحْأسِـي وإِنِّــيِبرــشِيتختَقُــولَأَنْقــتفَر

نينِيبرائيَلبإِسلَموقُبلِيتَر٩٤-٩٢طه(}َقو(.

ــاقومــهضــاللةرأىوملــافهــارون ــارللــسامريعهموأتب علــىتــركهماخت
الـدين بعهـد حـديثو وهـم ،اجلمـع تفريـق مـن خوفاموسىيرجعحىتضاللتهم

عليـه اهللاصـلى الـنيب أوصاهفقدالسالمعليهعليمعحصلماوهذاالتوحيدي
الـنيب عـن رويفقد،هارونعلفَماعلِفوبنيالقومقتالبنيريخلوبالصربوآله
هـذا :قالفالنابعديمنولوهاإذاعلييابككيف«قولهسالموالالصالةعليه

قال،منهالكخريفهوحمتسباصابراوتكون:النيبقال،وبينهابينهمأحولسيفي

ظـالل ،حـسن :األلبـاين قـال ٣٣١–٣٣٠ص-١ج-حنبـل بنامحداإلمام-امحدمسند)١(
.١١٨٨حديث-اجلنة

.١١٨٨حديث-األلباين-اجلنةظالل)٢(
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.)١(»وأحتسبفأصربيلخرياكانفإذا:علي

علـى احتجاجـه يفالسالمعليههوحكاهماوهوذلكاإلمامفعلفقدلذا
عليـه اهللاصـلى اهللارسـول أنأتعلمـون بـاهللا أنـشدكم «ثمانعمقتلبعداملسلمني

بكـر أبـا فبـايعتم :قال.نعماللهم:قالوا؟وبالناسبهالناسأوىلوأناقبضوآله
وأن،املسلمنيعصاأشقأنوكرهت،بايعتموهكمابكرأبافبايعت،عينوعدلتم

أوىلأينتعلمـون وأنـتم ،بعـده مـن لعمرجعلهابكرأباأنمث،مجاعتهمبنيقأفر
كمـا عمـر فبايعـت ،بعـده مـن وبالنـاس وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللابرسـول الناس

حيــثفـدخلت ،سـتة سـادس جعلــينتـل قُملـا حـىت ببيعتــهلـه يـت فوفَّ،بـايعتموه 
.)٢(»عصاهموأشقاملسلمنيمجاعةقأفرأنوكرهت،أدخلين

عنهااهللارضيسلمةأُمبروايةهوآلعليهاهللاصلىالنيبقالهماالنكتومن
أيبابـن نقـل إذهـارون مـع موسىقوممبوقفعليمعالصحابةموقفتشبيهيف

وأنـت أناكنتأيضاوإذكّرك«سلمةامقالتهومماعائشةمعسلمةأُمحواراحلديد
نعلييتعاهدعليوكان،لهسفريفوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولمع

،فيغـسلها أثوابـه ويتعاهـد ،فيخـصفها وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه   اهللارسول
ومعـه أبـوك وجـاء ،سـمرة ظـل يفوقعد،خيصفهايومئذفأخذها،نعللهفنقبت

يـا :قـاال مث،أرادفيمـا حيادثانـه ودخـال ،احلجابإىلفقمنا،عليهفاستأذنا،عمر
لناليكون،علينايستخلفمنلمتناأعفلو،تصحبناماقدرندريالإنا،اهللارسول
كمـا ،عنـه لتفـرقتم فعلـت ولـو ،مكانـه أرىقدإينأما:هلمافقال؟مفزعابعدك

إىلخرجنـا فلمـا ،خرجـا مثفـسكتا ،عمـران بـن هـارون عنإسرائيلبنوتفرقت

.٧ص-٣ج-آشوبشهرابن-طالبأيبآلمناقب)١(
.٥٠٧ص-الطوسيالشيخ-األمايل)٢(
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مـن :منـا عليـه أجراوكنت،لهقلت،وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
إالأحدانرفلمفنظرنا،النعلخاصف:فقال؟عليهممستخلفااهللارسولياكنت
،نعـم :عائشةفقالت،ذاكهوفقالعلياإالأرىما،اهللارسوليا:فقلت،عليا
لإلصـالح أخـرج إمنـا :فقالت؟هذابعدخترجنيخروجفأي:فقالت،ذلكأذكر
عائـشة فانـصرفت .ورأيكأنت:فقالت،اهللاشاءإناألجرفيهوأرجوالناسبني

كـان فهـل )١(.»الـسالم عليـه علـي إىلهلـا وقيـل قالتمباسلمةأموكتبت،عنها
أيضا؟هناصدفةعليعنالصحابةبتفرقهارونعناليهودتفرقبنيالتشبيه

التباعـه دعاهمالعجلعبادةمنموسىأتباعفعلهمارأىملاهارونإن.٢
،آخـر شـيء يفشـك إذااملوسـوي اليهوديفيهيشكالمماوهذامعصومنيبفهو

نصماعلى(القهقريأدبارهمعلىارتدوابعدماالسالمعليهعليفعلهماوهذا
:تعاىلقالفقد)الصحابةاختالجحديثيفالبخاريعليه

}لَقَدقَاَلوملَهونارهُلمِناَقبِميـا َقوإِنَّم تُم هِ فُِتنـ م ربوإِنبـِ الـرحمن كـُ
.)٩٠:طـه(}َأمرِيوأَطِيعواَفاتَّبِعونِي

فائـدة أنواملفتـرض موسـى إلـيهم رجـع حىتهارونيطيعواملالقومولكن
حـىت والباطـل احلـق فيصلفيكونمقامهيفيقومأنهيهلارونموسىاستخالف

فهـو لـسالم اعليـه علـي مـع وآلهعليهاهللاصلىالنيبفعلهماوهذاموسىيرجع
الـنيب رأيرأيـه لكوناملخالفنيمقاتلةإليهوفوضالتأويلعلىاحلربإليهفوض
صـلى اهللا    اهللارسـول إىلعهدقالعليوعن«)٢(اهليثميقالوآلهعليهاهللاصلى

.٢١٨ص-٦ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
األوسـط يفوالطـرباين البـزار رواه: اهليثمـي قـال ٢٣٨ص-٧ج-اهليثمـي -الزوائـد جممع)٢(

.حبانابنووثقهسعيدبنالربيعغريالصحيحرجالرجالهالبزارإسناديوأحد
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بقتالأمرتروايةوىف،واملارقنيوالقاسطنيالناكثنيقتاليفوسلم-وآله -عليه 
.»فذكرهالناكثني

األنصاريأيوبأيبعنروىفالصحيحنيعلىمستدركهيفاحلاكمروىو
أيببـن علـي وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول امـر «)١(اخلطاببنعمرخالفةيف

.»واملارقنيوالقاسطنيالناكثنيبقتالطالب

احلجـة هارونأقاموقدضاللةيفيكونوخيالفههارونعلىخيرجمنفكل
علـي علـيهم أقـام وقـد ضاللةيفيكونعليعلىخيرجمنوكلخالفهمنعلى

.احلجة

.بالطبعكال! ؟صدفةكانتاألمساءيفوحىتاملشاةأوجهكلفهل

.١٤٠–١٣٩ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
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٣٦٠

فرارغريكرار

صلى اهللا  النيبأنكافةاجلمهوررواهماالسابعالرافضيقال«تيميةابنقال
املؤمننيألمريالرايةكانتوليلةينعشروتسعاخيربحاصرملاوسلم-وآله -عليه 
رسـول فـدعا للحربيتعرضمرحبخرجو احلربعنأعجزهرمدفلحقهعلي
مـن مجعيففأخذهاالرايةخذلهفقالبكرأباوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا

عمـر هلـا تعـرض الغدمنكانفلمامنهزمارجعو شيئايغنملو فاجتهداملهاجرين
-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      الـنيب فقـال أصحابه) جيبن(خيربرجعمثيدبعغريفسار

رسـوله و اهللاحيـب رجـال اروين،أرونيه:فقال،  أرمدانهفقيلبعليجيؤينوسلم
رأسهوعينيهعلىمسحهاويدهيففتفلبعليفجاءوا،بفرارليسرسولهواهللاحيبهو

ـذا الـسالم عليـه وصـفه و رحبـا مقتـل و يديـه علىاهللاففتحالرايةفأعطاهفربئ
:اإلمامهوفيكونأفضليتهعلىيدلهووغريهعنانتفائهعلىيدلالوصف

:وجوهمناجلوابو

الـذين الثقـات نفـإ اجلمهـور رواهقولهأماو النقلبتصحيحاملطالبةأحدها«
يكـن ملخيـرب عـن غائبـا كـان عليـا إنالـصحيح يفالذيبلهكذايرووهملرووه
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الـنيب عـن التخلـف عليـه شـق انهمثارمدكانألنهالغزاةعنختلففيهااحاضر
وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبفقالفلحقهوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

اهللايفـتح رسـوله و اهللاحيبـه و رسـوله و اهللاحيبرجالالرايةألعطني:قدومهقبل
بـل منـهما واحـد قرـا الو لعمرالو بكرأليبذلكقبلالرايةتكنملو يديهعلي
.»...يومئذإالاإلمارةأحببتفماعمرقالهلذاواألكاذيبمنهذا

:اجلواب

وقداألكاذيبمنخيربيفوازامهمالرايةحبملبكروأبوعمراشتراكنفي
:فقالومسلمالبخاريالشيخنيشرطعلىصحيحةبأسانيد)١(احلاكمرواها

يـونس ثناحـد اجلبارعبدبنأمحدثناحديعقوببنحممداسالعبأبوحدثنا
عـن األسلميبريدةبنسفيانابنبريدةحدثينقالإسحاقبنحممدعنبكريبن

وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولبعثقالعنهاهللارضياألكوعبنعمروبنسلمة
صـحيح حـديث هـذا .فـتح يكـن وملوجهدفقاتلخيربحصونبعضإىلبكرأبا

.خيرجاهوملاإلسناد

أيببـن عثمـان بـن حممدثناحدمبكةاآلدميالفضلبنساملقتيبةأبوأخربنا
الـرمحن عبـد عـن وعيسىاحلكمعنليلىأيبابنعنهاشمبنعليثناحدشيبة
واهللابلـى :قـال ؟خبيـرب معنـا كنـت أماليلىأبايا:قالأنهعليعنليلىأيبعن

فـسار خيـرب إىلبكـر أبـا بعثوآلهعليهاهللاصلىاهللاسولرفانقالمعكمكنت
.خيرجاهوملاإلسنادصحيححديثهذا.رجعحىتوازمبالناس

حـدثنا مسعودبنسعيدحدثنامبرواحملبويبأمحدبنحممدالعباسأبوأخربنا

.٣٨–٣٧ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
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رضـي علـي عـن احلنفـي موسىأيبعنحكيمبننعيمحدثناموسىبناهللاعبد
اهللارضىعمربعثأتاهافلماخيربإىلوآلهعليهاهللاصلىالنيبسارقالعنهاهللا

هزمواأنيلبثوافلمفقاتلوهمقصرهمأومدينتهمإىلالناسمعهوبعثعنهتعاىل
.احلـديث وآلـه عليـه اهللاصـلى النيبفساروجيبنهمجيبنونهفجاءواوأصحابهعمر
.خيرجاهوملاإلسنادصحيححديثهذا

بـن اهللاعبـد بـن حممـد حـدثنا ببغـداد الفقيهسلمانبنأمحدبكرأبوثناحد
اهللاعبيـد بـن معقلحدثنايعلىبنحيىيحدثناشيبةأيببنالقاسمحدثناسليمان

يـوم الرايـة دفـع وآلهعليهاهللاصلىالنيبأنعنهاهللارضيجابرعنلزبريأيبعن
علـى صـحيح حـديث هـذا .جيبنونـه وأصحابهجينبفرجعفانطلقعمرإىلخيرب

.خيرجاهوملمسلمشرط

بـن حيىيبنزكرياحدثناإمالءالصفاراهللاعبدبنحممداهللاعبدأبوحدثنا
حـدثنا الوهـاب عبـد بـن فضيلحدثناقاالالسيوطيإمساعيلبنوإبراهيممروان
هللاعبـد بـن جـابر عـن دينـار بـن عمـرو عنمرةبناخلليلعنسلمانبنجعفر
رجـال وآلـه عليـه اهللاصلىاهللارسولبعثخيربيومكانملاقالعنهمااهللارضي
بـن حممـود قتـل قـط كـاليوم أرملاهللارسـول يافقالمسلمةبنحممدفجاءفجنب

العافيـة اهللاوسـلوا العـدو لقاءمتنواالوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولفقالمسلمة
ورـم ربنـا أنـت اللـهم :فقولـوا لقيتموهموإذاممعهتبتلونماتدرونالفإنكم

ــدكونواصــيهمونواصــينا ــتتقتلــهموإمنــا، بي ــإذجلوســااألرضألزمــوامثأن ف
غـدا ألبعـثن وسلموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقالمثوكربوافاضواغشوكم

الناسهلاففتشريديهعلىاهللايفتحربالديويلالوحيبانهورسولهاهللاحيبرجال
سـر :وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول لـه فقالأرمديومئذعنهاهللارضيوعلي
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فقالالرايةإليهودفعلهوعقدعينيهيففتفلموضعاأبصرما:اهللارسوليافقال
وايناهللاإالإلـه الأنيـشهدوا أنعلـى فقـال أقاتلـهم مـا علىاهللارسولياعلي

وحـسام حبقهمـا االوأمواهلمهمدماءمينحقنوافقدكذلفعلوافإذااهللارسول
.عليهاهللاففتحفلقيهمقالوجلعزاهللاعلى

»السياقةذهخيرجاهومليعينالرايةحديثإخراجعلىالشيخاناتفققد

خـالل ومـن »فجنبرجالوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولبعث«لقولهفانتبه
!أحدمهاهانتعرفاملتقدمةالروايات

بعـث خيـرب يـوم كـان ملـا قـال اهللاعبـد عـن «)١(فقـال احلادثةاهليثميوروى
مـسلمة بـن حممـد فجـاء فجـنب رجـال وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
صلى اهللا  اهللارسولفقالمسلمةبنحممدقتلقطكاليومأرملاهللارسولياوقال
مـا تـدرون الفـإنكم العافيةاهللاوسلواعدواللقاءمتنواال:وسلم -وآله   -عليه  
ونواصـيهم وتواصـينا ورمربناأنتاللهمفقولوالقيتموهموإذامنهمبهتبتلون
وكـربوا فاـضوا غـشوكم فـإذا جلوسـا األرضالزمـوا مثأنـت تقتلهموإمنابيدك
.»خيربغزوةيفبطولهوهواحلديثفذكر

وآله  -صلى اهللا عليه    اهللارسولعثبقالعباسابنعن«)٢(اهليثميوروى
الغـد مـن كـان فلمـا معهومنمنهزمافرجعبكرأباقالأحسبهخيربإىلوسلم -

صـلى اهللا   اهللارسـول فقـال أصحابهوجيبنهأصحابهجينبمنهزمافرجععمربعث
اهللاوحيبــهورســولهاهللاحيــبرجــالغــداالرايــةألعطــنيوســلم-وآلــه -عليــه 

فـضيل وفيهاألوسطيفالطرباينرواه: اهليثميقال٣٢٨ص-٥ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
.ثقاترجالهوبقية،وغريهالبخاريوضعفه،صاحلشيخزرعةأبوقالالوهابعبدبن

.١٢٤ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٢(
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يـشتكي هـو فـإذا علـى أينفقالالناسفثارعليهاهللابفتححىتجعيرالورسوله
فيـه الطـرباين رواه.عليـه اهللاففـتح فهزهـا الرايـة إليـه دفـع مثعينيهيففتفلعينيه

.»بشيءليسمتروكوهوجبريبنحكيم

!تركه؟الذيفمن)١(األربعةالسننأصحابحلكيمروىوقد

أن:معـه يـسمر وكـان لعلـي قلـت :قـال ليلـى أيبوعـن «)٢(اهليثمـي وقال
املالءتـني يفالـشتا وىفاحملـشو الثـوب يفاحلـر يفختـرج أنمنـك أنكرواقدالناس

صلى اهللا عليـه    النيبفإن:قال،بلى:قلت؟معناتكنملأو:عليفقالاخلفيفتني
بلـغ اإذحىتفازمبالناسفساربعثهمثلواًءلهفعقدبكرأبادعاوسلم -وآله   -

صلى اهللارسولفقالبالناسمنهزمارجعمثفسارلواًءلهفعقدعمرفدعاورجع
ورسولهاهللاوحيبهورسولهاهللاحيبرجالالرايةألعطنيوسلم-وآله -اهللا عليه   

اللـهم فقـال عـيين يففتفلشيئاأبصرالوأنافأتيتهفأرسلبفرارليسلهاهللايفتح
.»بعدبردوالحرآذاينمافوالربداحلرأملاكفه

صـلى اهللا عليـه     اهللارسولأخذقالاخلدريسعيدأيبعن«)٣(اهليثميوقال
فقـال أنـا فقـال الـزبري فجـاء حبقهايأخذهاماقالمثفهزهاالرايةوسلم -وآله   -

فقـال أمـط فقـال أنـا فقالآخرقاممثامضفقالأنافقالآخررجلقالمثامض
رجالألعطينهاحممدوجهأكرموالذيوسلم -وآله   -هللا عليه   صلى ا اهللارسول

.٣٤٧ص-١ج-الذهيب-الستةالكتبيفروايةلهمنمعرفةيفالكاشف)١(
بنحممدوفيهالبزاررواه«اهليثميقال: اهليثميقال١٢٤ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٢(

الرمحنعبدبنوحممد»الصحيحرجالرجالهوبقية،احلفظسيءوهوليلىأيببنالرمحنعبد
.٢٤٣ص-٢ج-العجلي-الثقاتمعرفة/ الثقاتيفالعجليذكرهليلىأيببن

.١٢٥–١٢٤ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٣(
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بعجوـا وجاءوخيربفدكعليهاهللافتححىتانطلقمثفقبضهاعليياهاكيفرال
ثقـة وهـو عصمةبناهللاعبدغريالصحيحرجالورجالهيعلىأبورواه.وقديدها

يبعـث الوسـلم هعليـ اهللاصـلي اهللارسولكانقالعليبناحلسنوعن.خيطئ
.»ضعيفوهوصردبنضراروفيهالطرباينرواه.الرايةأعطاهإالمبعثاعليا

منهوموقفهمدرصبنضراريفالكالممر:قلت
عن جابر رضي اهللا عنـه ان الـنيب صـلى اهللا عليـه         «)١(وبلفظ احلاكم النيسابوري  

!»به وجيبنونهوآله دفع الراية يوم خيرب إىل عمر فانطلق فرجع جيبن أصحا
صـلى اهللا   فتطاول هلا أبو بكر وعمر وأصـحاب الـنيب          «)٢(وبلفظ ابن عساكر  

.»..فأرسل وقالوا إىل عليوسلم-وآله -عليه 
، فـتح بـال بـاللواء ورجوعهماخليربوعمربكرأبوذهابخربالقاريوروى

أيببنوسعدوعليهريرةأبو:سهلغريالصحابةمنمجاعةرواه«)٣(القاريقال
وعبـد اهللاعبـد ابـن وجـابر عباسوابنعليبنواحلسنالعوامبنوالزبريوقاص

ليلـى وأبـو حصنيبنوعمراناألكوعبنوسلمةاخلدريسعيدوأبوعمربناهللا
.»وآخرونوقاصأيببنوعامروبريدةاألنصاري

بعـدة )٦(عـساكر وابـن )٥(التربيـزي واخلطيب)٤(أسامةأيببناحلارثورواه
.أسانيد

.٣٨ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
.٩٦ص-٤٢ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٢(
.٢١٦ص-١٦ج-العيين-القاريعمدة)٣(
.٢١٨ص-مةأساأيببناحلارث-احلارثمسندزوائدعنالباحثبغية)٤(
.٩٣ص-التربيزياخلطيب-الرجالأمساءيفاإلكمال)٥(
.٨٩ص-٤٢ج-عساكرابن-دمشقتاريخ)٦(
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عـن ،بكـري بـن يونسعنالبيهقيروى«تارخيهيف! )١(التيميكثريابنوقال
اهللارسولكان:قالأبيهعنبريدةبناهللاعبدحدثنا،األزديمسلمةبناملسيب

،خيرجالواليومنياليومفلبثالشقيقةأخذتهرمباوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
رسـول رايـة أخـذ بكرأباوأن،الناسإىلخيرجفلمقيقةالشأخذتهخيربنزلفلما
فأخـذها ،رجـع مثشديداقتاالفقاتلضمثوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا

اهللارسولبذلكفأخرب،رجعمثاألولالقتالمنأشدهوشديداقتاالفقاتلعمر
وحيبـه ورسولهاهللاحيبرجالغداألعطينهافقالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

رجـل كـل ورجـا قـريش هلـا فتطاولت،عليمثوليس.عنوةيأخذهاورسولهاهللا
حـىت لـه بعـري علىطالبأيببنعليوجاءفأصبح،ذلكصاحبيكونأنمنهم
صـلى اهللا   اهللارسـول فقال،قطريبردبشقةعينهعصبقدأرمدوهوقريباأناخ

فماعينهيففتفلمينادنقال،عدكبرمدت:قال؟مالك:وسلم-وآله  -عليه  
،محـراء أرجـوان جبـة وعليـه افنهضالرايةأعطاهمث،لسبيلهمضىحىتوجعها

،مياينمغفروعليهاحلصنصاحبمرحبوخرجخيربمدينةفأتىمخلهاأخرجقد
:ويقوليرجتزوهورأسهعلىالبيضةمثلثقبهقدوحجر

 
 

  
   

 
  

  :عنهاهللارضيعليفقال
 

 
  

    
 

 

٣٥٥ص-٣ج-كثريابن-النبويةالسرية/ ٢١٣ص-٤ج-كثريابن-والنهايةالبداية)١(
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ووقـع ورأسـه واملغفـر احلجرفقدبضربةعليفبدره،ضربتنيفاختلفا:قال
عـن ،يعقـوب بـن عبادعن:البزاراحلافظروىوقد. ينةاملدوأخذ،األضراسيف

قـصة عبـاس ابـن عـن ،جـبري بـن سعيدعنجبريبنحكيمعن،بكربناهللاعبد
سـياقه ويف.يديـه علـى الفـتح فكـان علـي بعثمثخيربيومعمرمثبكرأيببعث
.»أعلمواهللا.بالتشيعمتهمهومنإسنادهويفونكارةغرابة

لهروىيعقوببنفعباد!املنظرينمنكانمننصرإالثريكابنأىب:قلت
الـشيخني شرطعلىإاليرويالالذياحلاكمعنهحدثوقد)١(مقروناالبخاري

سـعيد أبـو الكـويف الـرواجين يعقـوب بـن عبـاد «)٣(حجـر ابـن وقال)٢(احدمهاأو
إذاخزميةنابكان:احلاكموقالحامتأبووثقةصدوقاكانأنهإالمشهوررافضي
ابـن وقال،يعقوببنعبادرأيهيفاملتهمروايتهيفالثقةحدثنا:يقولعنهحدث
.»عثمانيشتمكانحممدبنصاحلوقالداعيةرافضياكانحبان

البخـاري لـه وروى. )٤(مبالغةأا:فيهحبانابنرأييفاملباركفوريوقال
صدوق«شيبةأيبابنوقال)٦(رمزيوالرامهحنبلبنوامحدوالترمذي)٥(والبيهقي
!ألطلناعنهروىمنكلأحصيناولو)٨(الطرباينلهوروى)٧(»رافضي

.٥٦ص-١ج-املارديين-النقياجلوهر)١(
.العديدةاملواضعمنوغريها١٥٤ص٣وج١٤٤ص-٣ج-احلاكم-املستدرك)٢(
.٤١١–٤١٠ص-حجرابن-الباريفتحمقدمة)٣(
.٢٣ص-٣ج-املباركفوري-االحوذيحتفة)٤(
.٥٠١ص-البيهقي-األوقاتفضائل)٥(
.١٦٥ص-الرامهرمزي-الفاصلاحلد)٦(
.٢٣ص-شيبةأيبابن–العرشكتاب)٧(
.٢٣٨ص-الطرباين-الدعاءكتاب)٨(
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.)٢(ثقةصدوقوهو)١(شاهنيبنعمرفوثقهبكربناهللاعبدأما

يـر وملعلـي قـال وزائدةالثوريسفيانعنهحدثفقدجبريبنحكيموأما
ويكفي)٤(بتضعيفهقولهمععنهالستةوايةرحجربنأوردوقد)٣(بأساحبديثهحيىي

حيـىي بالرجـال أعلمنا«حنبلبنامحدفيهقالالذيوهوعنهمعنيبنحيىيحتديث
.)٥(»معنيبن

!فيهللتشكيكجمالالالفاريناللواءأصحابمنوعمربكرأيبفكون

اهللاهحيبـ و رسـوله و اهللاحيـب عليـا أنأخبـاره إن:الثـاين «: تيميـة ابـن قال
الـصحابة إنيقولـون الـذين الرافـضة لكـن ،النواصبعلىردفيهو حقرسولهو

ارتـد ممـن هـو هلـم تقـول اخلوارجألنذااالستداللميكنهمالموتهبعدارتدوا
إليــهفعـد اإلسـالم عــنارتـددت قـد انــك:احلكمـني محكَّـ ملــاقـالوا كمـا أيـضا 

أهـل أمـا و علـي كفـر علـى اخلـوارج تأمجعـ :املقاالتكتابيفاألشعريقال،
تدلمشتركةلكنهاكثريةبأدلةاخلوارجقولبطالنعلىاالستداللفيمكنهمالسنة
علـى اخلـوارج علـى دليـل إقامةميكنهمفالفيهاتقدحالرافضةو الثالثةإميانعلى

أصلهمالنأصلهمعلىيبطلهمافيهقدحذكروهدليلأيبلمؤمناماتعلياإن
اهللاحيبـه و رسولهو اهللاحيبغريهبلعليخصائصمنالوصفهذاليسو دفاس

شـهد كمـا و  باجلنةالعشرةألعيانشهدكمابذلكلعينهالشهادةفيهلكنرسولهو

.١٣٢ص-شاهنيبنعمر-الثقاتأمساءتاريخ)١(
.٥٤١ص-١ج-الذهيبالستةالكتبيفروايةلهمنمعرفةيفالكاشف)٢(
.٤١٣–٤١٢ص-سورةبنحممد-الترمذيعلل)٣(
.٢٣٤ص١ج-حجرابن-التهذيبتقريب)٤(
.١٧٤ص-املربدبنيوسف-ذمهاوامحدمدحهمنيفالدمحبر)٥(
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يفضربهكانقدورسولهواهللاحيببأنهمحاراهللالعبدشهدوباجلنةقيسبنلثابت
.»مراتاحلد

:اجلواب

انـذر وآلـه عليـه اهللاصلىالنيبأنعلىاخلوارجناءباستثاإلسالمأهلتفقا
األمـة مـن موكـأ بـاخلوارج تيميـة ابـن يـأت وداٍعسـبب فـألي اخلوارجفتنةمن

! ؟الدينمنمبروقهمالنيبحكمبعدمااإلسالمية

رأيفـال اخلـوارج لـتكفري يـذهبان والطرفـان وسلفيإماميبنياحلوارأنمث
الــشيعةعليهــااتفــقالــيتالنــصوصتنــاقضاخلــوارجأهــواءأنمثهنــاللخــوارج

أنمث!املـريض تيميةابنقلبيفهوىتلقىاخلوارجآراءأننقولأنإالّ!والسنة
اسـتنبطت بـل خبـرب والـسالم الـصالة عليـه النيببعدارتدعليانبأتقلملاخلوارج
عليـا أن) دوقاملـص الـصادق لسانعلىاملارقوناملذمومونوهم(املريضةعقوهلم

وهـذا !معـه معاويـة ليجاهـدوا يرجعـوا حـىت توبتـه وأرادواالتحكـيم بقبولـه كفر
.آخرموضوع

واحـد وجواـا شـتى مواضـيع يفمـرارا اإلشـكال هـذا تيميةابنأعادوقد
:وملخصه.مرةمنأكثراعدناه

وإلّـا ! والـرد والتقـدير االنتبـاه مـن حـظ لـه يكـون يقـال شيءكلليسأن
.يرونينفالذ

يلقـوا ملمرميابنعيسىوهواملهدياإلمامهوالقادياينأمحدغالمأنمثالً
اإلســالمأهــلعنــدثابــتمقالــةقــالوالكــوممقالتــهموســخفتصــاغيةآذانــا

عليـه املتفقالصحيحبقبالالوقوفمنحظهاوشبهةرأيلكلكانولو،فسادها
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يفواملهـدي مرميبنعيسىخبروجالسلفيونيعتقدملاذايقولأنلقائلميكنلكان
! ؟قرنمنأكثرقبلاهلنديفخرجواوقداألياممستقبل

!كذابذلكوأدعىخرجالذي:قيلفإن

الراونديـة مقاالتمنبأسخفليستومقالته،قولمبقابلقوللكنه:قيل
وتارخييةونبويةقرآنيةنصوصبوجودبدعتهمابتدعواالذينوالنواصبواخلوارج

!السهولةذهالتخطّيعلىتعصى

الــيتالدوامــةهـذه يفونرجــعاألقـوال تتــساقطتيميـة ابــنيقـول مــافعلـى 
!تيميةابناخترعها

لكـون حجـة األمةاجتماعبأنحتكمفهي،  السليمةالعقولترفضهماوهذا
تمعتاجواألمة،ضاللعلىاجتماعهاعدمعنأخربوالسالمالصالةعليهالنيب
تـأثري بـداعي تفـسريها يفواختلفت،السالمعليهعلييفالنصوصتصحيحعلى

ألهـل يبقملوإالقولكليؤخذأنميكنفاللذا،املأجورينوفقهائهمالسالطني
!قولاإلسالم

اهللاحيـب رجـال الرايـة ألعطـني (قـال فإنـه ذلكسلمإنانه«تيميةابنقال
أنهـو و بـه اخـتص امـوع فهذا)يديهعلىاهللاحيفترسولهو اهللاحيبهو رسولهو

يكـون أنيديـه علىناملعيالفتحذلككانإذايلزمواليديهعلىكانالفتحذلك
.»باإلمامةاخمتصيكونإنعنفضالغريهمنأفضل

:اجلواب

عمـر لـسان علـى جـاء كمـا هلـا وغـريه عمـر وتطـاول ! ؟ذلـك منـه يلزمبل
لهيصلالومقامباسقةخصيصةتثبتالواقعةمنسنواتبعدةاملزيهذهومتنيهم

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


٣٧١...............................................................................................فرارغريكرار

الوصـفي احلـصر اسـتعمل الـنيب أنخـصوصا ،وآلـه عليهاهللاصلىالنيببعداحد
مـن ! وجيبنونـه أصـحابه جيبنـه خائبارجعمنكلفأخرج)١(»فرارغريكرار«فقال
.هللاوحبهلهاهللاحبمزية

لـو كمـا التخصيصيوجبهذاإنمنسلِّاليقالإن:الثاين«تيميةابنقال
مريـضاً رجـالً اليـوم ألدعونو صاحلاًرجالًأوفقرياًرجالًاملالهذاألعطني:قيل

مـا األلفاظهذهيفيكنمل،ذلكحنوو  شجاعاًرجالًالرايةهذهألعطنيأوصاحلاً
حـد الواذلـك أنعلـى يـدل هـذا بلواحديفإالتوجدالالصفةتلكإنيوجب

فقـري أوصـاحل رجـل علـى درهـم بـألف يتـصدق إننذرلوهلذاو بذلكموصوف
هذاأعطواقالوالوو كذلكليسغريهيكونإنيلزممللواحداملنذورهذافأعطى

.»عنهحيجملغريهأنيلزمملرجالفأعطوهعينحجقدلرجلاملال

:قلت

عليـه علـي عنـد حـدها لزمتأابلتتكررملالواقعةإنيقولالواقعلكن
متـين علىالدالةالنصوصمنيكفيمامرماويف،ااختصاصهيفيدمبا،السالم

منأكثربعديتمناهاوقّاصأيببنسعدكانلذا. تتكررملاليتاملزيةهلذهالصحابة
سـنوات بعـد عمـر ابـن ومتناهـا )٢(لـه تكنمللكواويتأملوقوعهامنسنةثالثني
فمـا !)٤(للـصحابة وذكرهـا سـنوات بعـد اخلطـاب بنعمرومتناها)٣(كرهايذوظل
أنالروايـات ويف،  الـسالم عليـه لعلـي إالتكـن ملخصيـصة كوـا غريذلكمعىن

.٥٦ص-٢ج-اليعقويبتاريخ)١(
.١٢٠ص-٧ج-مسلمصحيح)٢(
.١٢٠ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٣(
.٥٠٠ص-٧ج-الكويفشيبةأيبابنمصنف)٤(
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الـصالة عليـه الـنيب فبحـث وكـبريهم صـغريهم كلـهم يتطاولونأصبحواالصحابة
مث،لعابـه بربكـة مـد الرمـن شفاهمث،جميئهوانتظر،السالمعليهعليعنوالسالم

عليـه بـالنيب األجـدر لكـان الـصفات هـذه حيملمنهناككانفلو،باللواءشيعه
عليـه علـي يـدي علـى يكـون أنالفـتح ينتظـر واللـه يعطيهاأنوالسالمالصالة
لـذا !منـها جـزء علـى اآلخـرون يتحـرق الـيت باالنتـصارات متخمفتارخيهالسالم

أنإىلإشارة،وهزميتهعمرإرسالمث،وهزميتهلواءبالبكرأيبإرسالمنفاحلكمة
يـستطيع فقطهو،ورسولهاهللاوحيبورسولهاهللاحيبه،فرارغريكراررجلهناك

.اليهوديمرحباويقتل،احلصنيفتحأن

يـدل فـال الوقـت ذلكيفأفضليتهثبوتقدرلوانه:الثالث«تيميةابنقال
.»ذلكبعدمنهأفضليكنملغريهأنعلىذلك

:اجلواب

فهـو ،تيميـة البـن اهللاخـذالن منوهذا!آخرشيءوثبوتهشيءاالفتراض
هلـا يـضع الـسالم عليـه املـؤمنني ألمـري تنـسب فـضيلة يفمطعـن أيجيدالحينما

!مثلهالهتكنملاإلمامغريأنيقولمن:وهومفتوحاافتراضا

شـرحا تيميـة ابـن بكتـاب يعتنـون وهـم قـرون سـبعة مـن أكثـر منذوالقوم
الواقعةهذهبعدجاءتيميةابنكلمةعليهتنطبقبشخصيأتواملوتبييناواختصارا

.مبقامهالسالمعليهعليعلىوامتاز

إمـام انـه علـى ذلـك يـدل ملأفـضليته قـدرنا لـو انـه :الرابع«تيميةابنقال
غريهـم و عتزلـة املمتـأخري و الزيديـة الـشيعة مـن كـثري بـل عليهمنصوصمعصوم
ممـا هـذا و املفضولواليةعندهمجتوزو،بكرأبوهواإلماموأنأفضليتهيعتقدون
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ممـن أوبعـض علـى األربعـة بعـض تفـضيله يفيتوقـف ممـن غريهممنكثريجيوزه
فـإن ،معـني واحـد فـضيلة علـى قاطعدليلفيهايقومالظنيةاملسألةهذهإنيرى
املـسلمني أئمـة وأمـا ،ذلـك يفيـشك قـد صحيحةالـ بالـسنة خـربه لـه يكـن ملمن

نقـل و علـي و عثمـان مـن افضلعمرو بكرأباأنعلىمتفقونفكلهماملشهورون
عـن مـسنده الـشافعي مناقـب كتـب يفالبيهقـي روىكمـا واحدغرياإلمجاعهذا

عمـر و بكـر أيبتفـضيل يفالتـابعني و الـصحابة منأحداختلفما:قالالشافعي
كنـا قـال عمـر ابـن عـن نـافع عـن مالـك روىو الـصحابة مجيـع علـى تقدميهماو

النـاس خـري :فنقولوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولعهدعلىنفاضل
نقـل تقـدم قـد وعمـر مثبكـر أبـو وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه  اهللارسولبعد

كذلـ يقولـون كـانوا عليـا صـحبوا الـذين الشيعةو الكالمهذاعليعنالبخاري
هـذا لـيس العلمأهلبهيقطعمماهذاو وجهامثاننيحنومنعليعنذلكتواترو
.)١(»اخللفاءوالرسولبأحوالعارفاكانمنعلىخيفىمما

:اجلواب

غريهـم وعندعندهمثابتالشيعةينقلهوماعليهموقوفتيميةابنينقلهما
!؟احلاكمهواخلصميكونكيفوإال،ةاحلجوهنا

فهـو عليـه الشيخنيبتفضيلالقوليفالسالمعليهعليعنينقلونهماوأما
يفاالمـة عليـه اجتمعتماوحسبك،نواصباحلديثنقلةواغلبموضوعباطل
اإلمامقولنقلناوالذي) مسلمصحيحمثل(السنةاهلكتبوبعضالشيعةكتب

.آمثينخائننيكاذبينيعدهمكونهويف.قبلهالشيخنييف

.١٥٥اىل١٤٥ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٣٧٤

املشويالطائرخرب

النيبأنكافةاجلمهورروىالطائرخربالثامن:الرافضيقال«تيميةابنقال
إليـك خلقـك بأحـب ائـتين اللـهم فقالبطائرأتىوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

صـلى  الـنيب إن:انـس فقالالبابفدقعليفجاءالطائرهذامنمعييأكلإيلو
-وآلـه    -صلى اهللا عليه    النيبقالمثفرجعحاجةعلىوسلم -وآله   -اهللا عليه   

فانـصرف !حاجةىعلانهلكاقلأمل:انسفقالالبابفدقأوالقالكماوسلم
األولـني مـن اشـد البابفدقعليفعادوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   النيبفعاد

أبطـأك مـا :قـال و ولبالـدخ لهفأذنوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبفسمعه
انـس يـا فقالالثالثةفردينجئتمثانسفردينجئتمثانسفردينجئتقالعين
يـا :فقـال األنـصار مـن لرجـل الـدعاء يكونأنرجوتفقالهذاعلىمحلكما

أحـب كـان فإذا! ؟عليمنأفضلاألنصاريفأوعليمنخرياألنصاريفأوانس
.اإلمامهويكونأنوجباهللاإىلاخللق

:وجوهمناجلوابو

علـيهم كـذب )كافـة اجلمهورروى(قولهو،النقلبتصحيحاملطالبةأحدها«
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احلـديث أئمـة صـححه الو الـصحيح أصـحاب مـن أحديروهملالطريحديثفإن
يفرويقـد بـل عليغريفضليفأمثالهروواكماالناسبعضرواهمماهولكنو

الباحلـديث العلـم أهـل و مـصنفات ذلكيفنفصو كثريةأحاديثمعاويةفضائل
.)١(»هذاالوهذااليصححون

:اجلواب
إذاحلـديث العلمأهلروى،الكذبومناحلديثلتصحيحتيميةابنأنكار

-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول أخـدم كنـت قالمالكبنأنسعن«)٢(اهليثميقال
وسـلم  -وآلـه    -اهللا عليه    صلىاهللارسولفقالمشويافرخافقدموسلم -وآله  
ودقعلـي فجـاء ،الفـرخ هـذا مـن معـي يأكلوإيلإليكاخللقبأحبائتيناللهم
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب :فقلت،علي:قال؟هذامن:أنسفقالالباب
وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    اهللارسولتنحىمثفانصرفحاجةعلىوسلم
اخللـق بأحـب ائـتين اللهموسلم -وآله   -لى اهللا عليه    صاهللارسولقالمثوأكل
فـسمع شـديدا دقّـا البـاب فـدق علـي فجـاء الفـرخ هذامنمعييأكلوإيلإليك

،علـي :قلـت ؟هـذا منأنسيا:فقالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
أنثالثـا سـألت لقدوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولفقالأدخله:قال

رسـول ياوأنا:عليفقال،الفرخهذامنمعييأكلواىلإليهاخللقبأحبيأتيين
- وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولفقال،أنسيردينذلككلثالثاجئتلقداهللا

رجـال الـدعوة تـدرك أنأحببت:قال؟صنعتماعلىمحلكماأنسيا:وسلم
علـى الرجـل يـالم الوسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولفقالقوميمن

.١٦٢صاىل١٥٩ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٢٧–١٢٥ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٢(
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وقدحائطيفوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   النيبمعكنتروايةوىف،قومهحب
وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه   النيبإىلأمينأمأهدتقالروايةوىف،بطائرأتى

عنـدكم هـل فقـال وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     النيبفجاءرغيفنيبنيطائرا
األوسـط يفالطـرباين رواهمنـه طـرف الترمـذي عنـد :قلت،بالطائراءتهفجشيء

جـاء مثفـرده بكـر أبـو فجـاء قالأنهإالكثريباختصاريعلىوأبوباختصاروالكبري
وبقية،أعرفهوملاملختاربنمحادالكبريإسنادهويف،لهفأذنعليجاءمثفردهعمر

بـن عياضبنأمحداألوسطأسانيدأحدوىف«اهليثميقال»،الصحيحرجالرجاله
وىفثقــاتيعلــىأيبورجــالالــصحيحرجــالرجالــهوبقيــة،أعرفــهوملطيبـة أيب

.»ضعفبعضهم

يفحـديثني لـه روواولكنلهيترمجواملوإناملختاربنحيىيبنمحاد:قلت
.)١(فقط!الكوفةمتشيعيمنانهيظهر:وقالواالسالمعليهعليفضل

شـرط علـى وقالالطريحديثسنديفاحلاكمذكرهفقدعياضبنامحدأما
.)٢(!الشيخني

نـصر بـن امللـك عبدبنعياضبنأمحد«عياضبنامحديفحجرابنوقال
سـنة تـويف .حـسان بنحيىيعنهيروىغسانأبايكىنذامنحبيبموىلالفرضي

فقـال حـديثا لـه أسـند مث.جرحـا فيـه يـذكر وملذكرههكذاومائتنيوتسعنيثالث
احملـسيب عيـاض بنأمحدغسانأبوحدثناالرازيحفصبنعمربناملعاىفحدثين
الـنيب عـن انسعنسعيدبنحيىيعنباللبنسليمانعنحسانبنحيىيحدثنا

.٢٥٢ص-٢ج-عديابن-الكامل)١(
.١٣٠ص-٣ج-احلاكم-املستدرك)٢(
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حـديث منطرفوهذا.قومهعلىالرجليالمالقالوسلموآلهعليهاهللاصلى
.هذاعلىمقبولفاحلديث)١(»الطري

- صـلى اهللا عليـه      اهللالرسولأهدىقالمالكبنأنسوعن«)٢(اهليثميوقال
بعضعندفأصبحثالثةمنهاامرأةكلفأصابنسائهبنيفقسمهاأطياروسلم - وآله  
مـن معـي يأكـل إليـك خلقـك بأحبائتيناللهمفقالنفأتتهغريهاأوصفيةنسائه
اهللارسـول فقـال عنهاهللارضيعليفجاءاألنصارمنرجالاجعلهاللهمفقلتهذا

علـي فـإذا :فنظـرت ؟البـاب علـى مـن أنظـر أنسياوسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    
بنيفقمتجئتمثحاجةعلىوسلم- وآله   - صلى اهللا عليه    اهللارسولإن:فقلت
علـي فـإذا البـاب علىمنانظرفقالوسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    اهللارسوليدي
- وآلـه    - صـلى اهللا عليـه      الـنيب فقـال خلفـه وأنـا ميـشي فـدخل ثالثاذلكفعلحىت

أنـك يـزعم أنـس يـردين مـرات ثـالث آخـر هذافقالاهللارمحكحبسكمن:وسلم
مـا علـى محلـك مـا :وسـلم  - وآلـه    - صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول فقالحاجةعلى

رسـول فقـال قـومي منيكونأنفأحببتدعاءكمسعتاهللارسوليا:قلتصنعت
قومـه حيبقدالرجلإنقومهحيبقدالرجلإنوسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    اهللا

.»متروكوهوسلمانبنإمساعيلوفيهالبزاررواه«اهليثميقال.»ثالثاقاهلا

مقبـول فاحلـديث !)٣(الثقـات يفحبـان ابـن ذكرهسلمانبنامساعيل:قلت
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللالرسـول خادمـا وكانسفينةوعن«)٤(اهليثميوعن

.٥٨ص-٥ج-حجرابن-امليزانلسان)١(
.١٢٧–١٢٥ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٢(
.١٨ص-٤ج-حبانابن-الثقات)٣(
.١٢٧–١٢٥ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)٤(
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لـه فـصنعت طـوائر وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللالرسولأُهديقالوسلم
بـه أتيـت الـيت مـن :فقلـت ؟هـذا لـك أيـن من:فقالبهأتيتهأصبحفلمابعضها
اللـهم قـال مثرزقـه يـوم لكـل ،طعامـا لغـدٍ تدخرنّاللكأقلأمل:فقال:أمس
عنهاهللارضيعليفدخلالطريهذامنمعييأكلإليكخلقكأحبىعلأدخل
.»احلديث...فقالعليه

ــال ــيق ــزاررواه«: اهليثم ــرباينالب ــصاروالط ــالباخت ــرباينورج ــالالط رج
احلديثبتصحيحشهادةوهذه.»ثقةوهوخليفةبنفطرغريالصحيح

-وآلـه    -عليـه    صـلى اهللا  الـنيب أتـى قالعباسابنوعن«)١(اهليثميوقال
.»وايلاللهمفقالعليفجاءإليكخلقكبأحبائتيناللهمفقالبطريوسلم

بـن سـليمان عنـه يرويشيخسعيدبنحممدوفيهالطرباينرواه«اهليثميقال
.»ضعفوفيهوثقوارجالهوبقية،أعرفهوملقرم

يـروي لفهـ )٢(الرافـضة تكفـري عنهيروونكانواهذاقرمبنسليمان: قلت
!عنهم؟

عبـد احلـديث ـذا تفـرد شـاهني ابـن قـال «)٣(احلـديث يفعـساكر ابـن قال
.»غريبحسنحديثوهوبغريهحدثأعلمالعمهعنحممدبنالقدوس

.الصحيحدرجاتمننسواحلَاألقلعلىنسحفاحلديث

مـن لـه تعـرض مـا كلمعصحيحةبأسانيداحلديثهذاوصلاحملصلةويف

.١٢٧–١٢٥ص-٩ج-اهليثمي-الزوائدجممع)١(
.٢١٩ص-٢ج-الذهيب-االعتدالميزان)٢(
.٢٤٩ص-٤٢ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٣(
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!طالبأيببنعليهواهللاىلالناسأحبأنيفنصلكونه،وجاءهعواصف

عنـد املوضـوعات املكـذوبات مـن الطـائر حديثأن:الثاين«تيميةابنقال
مـن واحـد غـري مجـع قـد املـديين موسـى أبـو قالالنقلحبقائقاملعرفةو العلمأهل

وابـن نعـيم وأيبوريالنيـساب كاحلاكماملعرفةو لالعتبارالطريأحاديثطرقاحلفاظ
منـسوب احلـاكم إنمـع هذايصحالفقالالطريحديثعناحلاكمسئلو مردويه

قليبمنجييءما:فقالمعاويةفضليفحديثايرويإنمنهطلبفدو التشيعإىل
األربعـني يفيـروي هـو و  يفعـل فلـم ذلـك علـى ضـربوه قـد و،قلـيب منجييءما

القاسـطني و النـاكثني بقتـال كقولهاحلديثمةأئعندموضوعةبلضعيفةأحاديث
الربعبدابنو كالنسائيباحلديثالعلمأهلمنأمثالهتشيعو تشيعهلكناملارقنيو
مـن احلـديث علماءيفيعرففالعمرو  بكرأيبعلىتفضيلهإىليبلغالأمثاهلماو

أوكـالم نهمحيصلأوعثمانعلىيفضلهأنمنهماملتشيعغايةبلعليهمايفضله
عـصمهم قـد احلـديث علمـاء ألنذلـك حنـو و قاتلـه مـن حماسنذكرعنإعراض

مـن و الـشيخني أفـضلية علـى الدالـة الـصحيحة األحاديثمنيعرفونماقيدهمو
مـا جيمـع أنغايتـه فهـذا أمثالـه و عقـدة كابنباحلديثاشتغالنوعلهممنترفَّض
مــنتـواتر مــايـدفع إنيقـدر الاملوضــوعاتواملكـذوبات مــنفـضائله يفيـروى 
علـي فـضائل يفصـح ممـا أكثـر باحلـديث العلمأهلباتفاقفإاالشيخنيفضائل

ملمـا الفضائلمنلعليصحانهيقلملحنبلبنوأمحدالداللةيفأصرحو اصحو
رويقـال انهعنهنقلبلالكذبهذامثليقولإنمناجلامحدبللغريهيصح

.)١(»موضعههذاليسكالماامحدعنهذانقليفإنمعهلغرييروملماله

.١٦٢صاىل١٥٩ص٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفنبويةالالسنةمنهاج)١(
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: اجلواب

أكثرباحلديثالعلمأهلباتفاقفإاالشيخنيفضائلمنتواترما«قولهأما
.»الداللةيفأصرحواصحوعليفضائليفصحمما

انظـر ذلـك بغريقالواالسنةأهلعلماءمنوكثريواملعتزلةالشيعةفإن: قلت
.)١(»طالبأيببنعليعنبلغناماالصحابةمنأحدعنبلغناما«حجرابنلقول

!تيميـة ابـن يدعيكما»املعرفةو لالعتبار«احلديثىروقداحلاكمكانولو
!»الشيخنيشرطعلى«مستدركهيفلهروايتهبعدقالما

جيـيء إنيناسـب عظـيم أمـر فيهليسالطريأكلإنالثالث«تيميةابنقال
يفلـيس و الفـاجر و للـرب مـشروع الطعـام إطعـام فانمنهليأكلاهللاإىلاخللقأحب
فـأي دينـا الوديـن مـصلحة علـى معونةالو اآلكلهلذااهللاعندقربةو زيادةذلك
.)٢(»يفعلهاهللاإىلاخللقأحبجعليناسبهناعظيمأمر

:اجلواب

علـى للحجـة وإقامةًاهللاعندالسالمعليهعليمرتلةلبيانكاناحلديثإن
ــيس،املعانــدين ــداللحــمألكــلول ــواملالبيــتفأهــل!والثري كمــالألكــليخلق
!زعموا،الدنيالذّاتاهللايذيقهلكييشبعالمعاويةبأنيتفاخرون

فــإمالرافــضةمــذهبينــاقضاحلــديثهــذاإن:الرابــع«تيميــةابــنقــال
إىلاخللقأحبعلياأنيعلمكانوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    النيبإنيقولون

أحـب يعـرف كـان مـا انـه علـى يدلاحلديثهذاو بعدهمنخليفةجعلهانهو اهللا

.٦١ص-٧ج-حجرابن-الباريفتح)١(
.١٦٢صاىل١٥٩ص-٤جتيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
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٣٨١............................................................................................املشويالطائرخرب

.)١(»اهللاإىلاخللق

:اجلواب

عليـه علـي هـو سـيأيت الـذي أنيعـرف والسالمالصالةعليهالنيبكانبل
! الـدعاء جمـاب والـنيب ،اهللاإىلاخللـق أحبلكونهسريسلهاهللاألنغريهالالسالم

ولنسيأيتبأنهعاملفهو»عليياأخركما«النيبلهيقولالرواياتبعضففيلذا
.غريهأحديأيت

وآلـه   -صلى اهللا عليـه     النيبيكونأنإمايقالأن:اخلامس«تيميةابنقال
يعـرف كانفإنيعرفكانماأواهللاإىلاخللقأحبعلياأنيعرفكانوسلم  -

يقـول أوالـصحابة مـن الواحـد يطلـب كـان كمـا يطلبهيرسلأنميكنهكانذلك
لووذلكيفاإلامو الدعاءإىلحاجةفأيإليكاخللقأحبفإنهبعليائتيناللهم
كانإنو،عليوجهيفالبابيغلقملو الباطلالرجاءمنأنسالستراحعليامسى
كـان كونـه منيدعونهمابطلذلكيعرفملوسلم-وآله -صلى اهللا عليه    النيب

اخللـق احـب يعـرف الفكيـف إيلو إليـك اخللـق احـب لفظهيفانمثذلكيعرف
.)٢(»؟إليه

:اجلواب

اختـاره اهللاإنللـصحابة يقـول أنيريـد كـان وآلـه عليهاهللاصلىالنيببل
مـسألة املـسألة وليـست املـشوي الطـري مـن ليأكـل إيلاهللاأرسلهفقدلذاأناوليس
انـه (عمروقولالسماءيفوفاطمةتزوجيهوقضيةاألبوابسدقضيةومثلها،قرابة

.نفس املصدر السابق)١(
.١٦٢صاىل١٥٩ص٤ج-تيميةابن-قدريةوالالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
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اإلهليواالصطفاءفالتفضيل.مصادرهبيانعلينامرمماوغريها»فيهااهللاأمرينتظر
.اعتباطاًيأيتال

علـي و )جتـزى نعمـة مـن عنـده ألحدوما(قالانه:الثاين«تيميةابنوقول
ملـا إليـه إحـسانه هـو وجتـزى نعمةعندهوسلم-وآله -ى اهللا عليه   صلللنيبكان

عندهلهكانلكندنيويةنعمةعندهلهيكنملفإنهبكرأيبخبالفعيالهإىلضمه
فيهـا وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    الـنيب اجـر فإنجتزىالتلكو الديننعمة
آيبعنـد وسـلم -وآلـه   -عليـه    صلى اهللا النيبفنعمةجيزيهأحديقدرالاهللاعلى
ألحـد لـيس األتقىهذاو ودينيةجتزىدنيويةعليعندنعمتهو جتزىالدينيةبكر

.)١(»عليدونثابتبكرأليبالوصفهذاوجتزىنعمةعنده

:اجلواب

.بهفاار!هاٍرجرفعلىبناءهتيميةابنعليهبىنالذياألصلانتفى

جـاز كمابلنسلمال«)٢(عليهفالردصحيحاميةتيابنقالهماافترضناولو
أنجاز،اهللاوجهبهيبتغيلكونه،ذلكعنخارجااإلسالمإىلاإلرشاديكونأن

-الـسالم عليـه -النيبإحسانفإن،كذلكله-السالمعليه-النيبتربيةتكون
مـا رادأأنـه نـسلم الأنـا علـى .ذلـك يفداخلفهو،حمضاهللابل،لعوضيكنمل

أنهمعيتزكىمالهيؤيتبأنهاإلخبارأراديكونأناجلائزمنإذ،املستدلإليهذهب
مـا يـسقط االحتمـال هـذا ومـع ،عليهبتزكيتهعليهاجيازيهنعمةعليهألحدليس

.»ذكروه

.١٦٢صاىل١٥٩ص٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٢٦١–٢٥٩ص-احللياحملقق-الدينأصوليفاملسلك)٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٣٨٣

املتّقنيوإماماملسلمنيسيد

أمـر انـه اجلمهـور رواهمـا :التاسـع الرافـضي قـال :فـصل «تيميـة ابـن قال
املـتقني إمامو املسلمنيسيدانهقالو املؤمننيبإمرةعليعلىيسلموابانالصحابة

أنـا و مينعلياإنحقهيفقالو بعديمؤمنكلويلهذاقالو احملجلنيالغرقائدو
نـصوص هـذه و لـذلك اإلمـام هووحدهعليفيكونمؤمنةو مؤمنبكلأوىلمنه
:البابيف

:وجوهمنواجلواب

فإماعادتهعلىكتابإىليعزهملهوو صحتهبيانو بإسنادهاملطالبةدهاأح«
الو الـصحاح الاملعروفةاألحاديثكتبيفهذافليسفكذباجلمهوررواهقوله

أمثالـه يـروي كمـا الليـل حـاطيب بعضرواهكانفإنذلكغريوالسننالو املساند
علينـا حـرم قـد تعاىلاهللاو سلمنياملباتفاقاتباعهاجيبحبجةليسهذامثلفعلم

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب عنتواترقدو نعلمالماعليهنقولوأنالكذب
»النارمنمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمنقالانهوسلم

مـن كـل و باحلديثاملعرفةأهلباتفاقموضوعكذبهذاأنالثاينالوجه«
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العلـم أهـل مـن أحـد يـروه ملموضوعكذبذاهأنيعلمباحلديثمعرفةأدىنله
»املقبولةاملساندالوالسننالوالصحاحالعليهيعتمدكتابيفباحلديث

وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     النيبإىلنسبتهجيوزالمماهذاأنالثالث«
ذلكوالكذبعنمرتهوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    النيبو كاذبهذاقائلفإن
-صلى اهللا عليه    اهللارسولهواحملجلنيالغرقائدو املتقنيإمامو املسلمنيسيدإن

لفـظ يفلـيس قيـل بعـده سـيدهم هوعليقيلفاناملسلمنيباتفاقوسلم-وآله  
املـتقني املـسلمني افـضل ألنهلذامناقضهوبلالتأويلهذاعلىيدلمااحلديث
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب هـد ععلىهلميكنملو األولالقرنهماحملجلني

يتـرك و حيـضر ملإنبعـد شـيء عـن خيربفكيفغريهقائدالو إمامالو سيدوسلم
اهللارسولهوالقيامةيومالقائدمثاحلاليفحكمهمهوو إليهأحوجهوعمااخلرب

مجهــورالــشيعةفعنــدأيــضاوعلــييقــودفمــنوســلم-وآلــه -صــلى اهللا عليــه 
صـلى اهللا   الـنيب عنالصحيحيفو ؟)١(يقودفلمنفساقأوكفّارجلنياحملاملسلمني

ياإخوانكأولسناقالواإخواينرأيتقدإينوددت(قالانهوسلم -وآله   -عليه  
ملمـن تعـرف كيـف قالوابعديأتواملالذينإخوانناو أصحايبانتمقالاهللارسول

بـني حمجلـة غـر خيـل لـه رجالأنلوأرأيتمقالاهللارسولياأمتكمنبعديأت
يـوم يأتونفإمقالاهللارسوليابلىقالواخيلهيعرفإالمدهمخيلظهري
إنيـبني فهـذا احلـديث )احلوضعلىفرطهمأناو الوضوءمنحمجلنيغراالقيامة

هــؤالءواحملجلــنيالغــرمــنفإنــهرجليــهويديــهووجهــهغــسلوتوضــأمــنكــل
أعقاـا الو أقدامهابطونتغسلالالرافضةو عمرو بكرأبايقدمونإمنامجاهريهم

كتبـهم ذهوهـ ! املـسلمني؟ مجهـور فـسق اوبكفرالشيعةقالفمىت، عظيمتانهذاربيحبانك)١(
.هذابعكستشهدمنشورةمطبوعة
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احملجلـني الغـر مـن أحـد يبقـى فـال حينئـذ و األرجـل يفاحملجلـني منيكونونفال
وإمنـا القـدم ظهريفإالتكونالاحلجلةفإناحملجلنيالغرمعيقادونالو يقودهم
صلى اهللا عليه النيبعنالصحيحنييفثبتقدواليديفكاحلجلةالرجليفاحلجلة

الفرسإنمعلوموالنارمناألقدامبطونولألعقابويلقالانهوسلم-وآله   -
أواليدبياضاحلجلةإمناوحمجاليكنملرجلهأويدهيفملعةإالالبياضيكنمللو

الغـر قائـد فيكـون احملجّلـني مـن يكنملالكعبنيإىلالرجلنييغسلملفمنالرجل
رسولبعدقائدهموإمامهموسيدهمعليكونمثكانمنكائنامنهبريئااحملجلني

)١(.»....كذبانهباالضطراريعلممماوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللا

:اجلواب

الفريقنيكتبيفرويفقد)املؤمننيبإمرةعليعلىمواسلِّ(حيثأماقلت
يـأمر ملفلـو حاضروالنيباملؤمننيبإمرةالغديرواقعةبعدعليهسلموااملؤمننيبأن
:سكتمايرضملومل،فعلوهما

بنالرباءعنلهواللفظامحدمسندويفالكويفشيبةأيبابنمصنفيفروي
بغديرفرتلناسفريفوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولمعكنا«قالعازب

وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه   اهللالرسولوكسحجامعةالصالةفينافنوديخم
ألـستم فقـال عنـه تعـاىل اهللارضـي علـي بيـد وأخـذ الظهـر فصلّىشجرتنيحتت

بكـل أوىلإينتعلمـون ألستمقالبلىقالواأنفسهممنباملؤمننيأوىلإينتعلمون
والهمـ فعلـي مـواله كنـت مـن فقالعليبيدفأخذقالبلىقالوانفسهمنمؤمن
ابـن يـا هنيئالهفقالذلكبعدعمرفلقيهقالعاداهمنوعادواالهمنوالاللهم

.١٦٥اىل١٦٤من-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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.)١(»ومؤمنةمؤمنكلموىلوأمسيتأصبحتطالبأيب

جملـسه يفجـالس وعمرعليأقبل«قالفاختةأيبعن)٢(عساكرابنوروى
عـض بقـال علـي قـام فلما،السيفلهوتوسعوتواضعتضعضععمررآهفلما

؟حممـد أصـحاب منبأحدتصنعهماصنيعابعليتصنعإنكاملؤمننيأمريياالقوم
وتواضـعت تضعـضعت رأيتـه كلمـا رأيتـك :قال؟بهأصنعرأيتينوما:عمرقال

.»مؤمنكلوموىلملواليإنهواهللامينعينوما:قال،جيلسحىتوأوسعت

.مماثلةاياتروأخرىبألفاظوروىاحلديثعلىعساكرابنيعقبومل

صـححه بـسند فيـه ذلـك رويفقـد املـسلمني سـيد الـسالم عليهكونهوأما
علـي يفإيلأوحيوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقال«فقال)٣(النيسابورياحلاكم
حـديث هـذا «قـال مث»احملجلـني الغـر وقائـد املـتقني وإمـام املسلمنيسيدانهثالث

.»خيرجاهوملاإلسنادصحيح

املـسلمني بـسيد كعـب بـن أيبىمسـ وآلهعليهاهللاصلىالنيبأنرويماأما
عمـدة يفالعـيين قـال فقـد بـذلك مسـاه منهواخلطاببنفعمرصحيحغريفهذا

.»املسلمنيسيد،عنهتعاىلاهللارضي،عمرومساه«)٤(القاري

- األلقـاب توزيـع الـسالم عليـه لعلـي املنـاهض احلزبعادةكانتوقد
يفعــديابــنروىعلـي فــضلإلخفــاء- الـشمولية األنظمــةيفعلــونيفكمـا 

صـحيح :األرنـؤوط شعيباحملقققال٢٨١ص-٤ج-حنبلبنامحداإلمام-امحدمسند)١(
.٥٠٣ص-٧ج-الكويفشيبةأيبابن-املصنف./ لغريه

.٢٣٥ص-٤٢ج-عساكرابن-دمشقمدينةتاريخ)٢(
.١٣٨–١٣٧ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)٣(
.٢٧٢ص-١٦ج-العيين-القاريعمدة)٤(

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


٣٨٧.....................................................................................املتّقني وإماماملسلمنيسيد

أبـو وقـال املـسلمني سـيد يـا يومـا بكـر أليبقالعمرأن«جابرعن)١(الكامل
وسـلم - وآلـه  - صلى اهللا عليه  اهللارسولمسعتفإينذلكقلتإذاأما:بكر

احلـب !األمـر وهكـذا »عمـر مـن أفـضل أحدعلىالشمسطلعتما:يقول
!)٢(لعمرالسالمعليهعليقالكماشطرهلكاحلب

فقـد »بعـدي مـؤمن كـل ويل«الـسالم علييفوآلهعليهاهللاصلىقولهأما
األحاديـــثوسلـــسلةوزياداتـــهالـــصغرياجلـــامعصـــحيحيفااللبـــاينصـــححه
.)٣(الصحيحة

!أهلهشهادةمنتيميةابنكذبفظهر

يـستكثرون وهـم )! اإلسـالم يخبش(لهتسميتهمتيميةابناتباعغريبومن
سـيد كونـه -رأيهـم علـى اخللفـاء أفـضل رابـع -الـسالم عليـه املؤمننيأمريعلى

!املسلمني

قـول مـن اجلمهـور رواهمـا :العاشـر :الرافـضي قـال فصل«تيميةابنقال
تـضلوا لـن بـه متسكتمإنمافيكمتاركإين(وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيب

بـييت أهـل (وقـال )احلـوض علـي يـردا حىتيفترقالنوبييتأهلتريتعو اهللاكتاب
علـى يـدل وهـذا )غـرق عنـها ختلـف مـن و جنـا ركبـها مـن نوحسفينةمثلفيكم

الكـل علـى الطاعـة واجبفيكونسيدهمعليو بيتهأهلبقولالتمسكوجوب
.اإلمامهوفيكون

.٢٤٣ص-٤ج-عديبناهللاعبد-لكاملا)١(
.٩٦ص-١ج-الطربسي-االحتجاج)٢(
٥ج-األلبـاين -الصحيحةاألحاديثسلسلة/ ٣٣ص-٢ج-يناأللبا-الصغرياجلامعصحيح)٣(

.١ص
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:وجوهمناجلوابو

قـام أرقـم بنزيدعنمسلمصحيحيفالذياحلديثلفظأنأحدها«قوله
مكـة بـني مخـا يـدعى مبـاء خطيبـا وسـلم -وآلـه   -صلى اهللا عليه    اهللارسولفينا

فأجيـب ريبرسـول يـأتيين انيوشـك بشرأناإمناالناسأيهابعدأمافقالواملدينة
اهللابكتـاب فخـذوا النـور و اهلـدى فيـه اهللاكتابأوهلماثقلنيفيكمتاركإينو ريب

يفاهللاأذكـركم بـييت أهلو قالمثفيهرغبو اهللاكتابعلىفحثبهتمسكوااسو
البـه املتمـسك جعلو بهبالتمسكامرناالذيإنعلىيدلاللفظهذاو بييتأهل

عـن مـسلم صـحيح يفكمـا احلـديث هـذا غـري يفجاءوهكذااهللاكتابهويضل
بعـده تضلوالنمايكمفتركتقدوقالعرفةيومخطبملاالوداعحجةيفجابر

انـك نـشهد :قـالوا ؟قائلونانتمفماعينتسألونوأنتماهللاكتاببهاعتصمتمإن
إىلوينكبـها الـسماء إىليرفعهـا الـسبابة بإصبعهفقال،ونصحتوأديتبلَّغتقد

حـىت يفترقالنوأمابييتأهلوعتريت(قولهوأمامراتثالثاشهداللهمالناس
فـضعفه حنبـل بـن امحـد عنـه سـئل وقـد الترمـذي رواهفهـذا ) وضاحلـ علىيردا

يـدل مبـا طائفـة عنـه أجـاب وقديصحالوقالواالعلمأهلمنواحدغريوضعفه
ذكـر كمـا بذلكنقولوحننقالواضاللةعلىجيتمعونالكلهمبيتهأهلأنعلى

مـن شـيء علـى احلمـد وهللايتفقـوا ملالبيـت أهـل ولكـن وغريهيعليأبوالقاضي
وأمـا منـه بـشيء التـدنس عـن املرتهوناملربؤونهمبلالرافضةمذهبخصائص

يفهووالصحيحالإسنادلهيعرفالفهذا) نوحسفينةمثلبييتأهلمثل(قوله
منأمثالهيرويمنمثلرواهقدكانفإنعليهايعتمداليتاحلديثكتبمنشيء

.)١(»يزيدهمافهذااملوضوعاتيروونالذينالليلحطاب
.١٦٦-١٦٥ص،٤ج:تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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:اجلواب

وكيـف ! حـرف قدانهوظهرمسلمصحيحيفالثقلنيحديثيفالكالمبينا
أنوالـسبب بـذكره زيـاد بـن اهللاعبـد يـرض ملالذياحلوضذكروفيهيحرفال

أيببـن علـي عن)١(املستدركيفقال،عنهمبغضيهيذوداحلوضعلىواقفعليا
حـديج بـن معاويـة ومعناباملدينةعليبناحلسنعلىنافمررحججنا«قالطلحة
،بـه فـأيت بـه علـي :فقال،لعليالسابحديجبنمعاويةهذاإن:للحسنفقيل
يومتلقاهأحسبكومالقيتهإنواهللافقالفعلتمافقاللعلىالسابأنت:فقال

رايـات عنـه ذوديـ وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولحوضعلىقائمالتجدهالقيامة
وقـد وآلـه عليهاهللاصلىاملصدوقالصادقحدثنيهعوسجمنعصابيدهاملنافقني

»خيرجاهوملاإلسنادصحيححديثهذا«وقال»افترىمنخاب

األلـسن يقطعـون أميـة بـين أمـراء كـان وقدالسلطاتالناستتقيالوكيف
بفـضائل حيـدث نمـ يـسمع عنـدما كـان زيـاد فهذا! فقطلعليفضيلةروايةعلى

اهلجــريبرشــيدفعــلكمــاويــصلبهلــسانهيقطــعالــسالمعليــهعلــيومقامــات
فعلـوا اـم بـل !اللـسان قطـع ـا يشرعونقصةلهيبتدعونهذاوبعد.)٢(وغريه

.١٣٨ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
بـن يـونس عـن «املبـاركفوري وقـال ٣١٠-٣٠٩ص-٤ج-الـذهيب -النـبالء أعالمسري)٢(

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول قـال تقولإنكسعيدأباياقلتاحلسنسألتقالعبيد
ولـوال قبلـك أحـد عنـه سـألين مـا شـئ عـن سـألتين لقدأخيابنياقالتدركهملوإنكوسلم

قـال أقـول مسعـتين شئكلاحلجاجعمليفوكانترىكمازمانيفإينأخربتكمامينمرتلتك
يفأينغـري عنهاهللارضيطالبأيببنعليعنفهووسلم-وآله -صلى اهللا عليه  اهللارسول
وـذيب ٥٧١ص-٤ج-املبـاركفوري -األحـوذي حتفـة »عليـا أذكـر أنأسـتطيع الزمان

.٢٨٩ص-٢جاحللبيةوالسرية١٢٤ص-٦جاملزي-الكمال
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املفـسر الطـربي مـع فعلـوا كمـا السنةأهلمنوهوبالتشيعيتهمونهمبناألفاعيل
منبقيااألحديومعشيةاملغربوقتوفاتهكانتقدو«كثريابنيقولإذواملؤرخ

ويف،سننيستأوسننيخبمسالثماننيجاوزوقد.وثالمثائةعشرسنةمنشوال
ورعـاعهم احلنابلـة عـوام بعـض ألندارهيفودفـن ،كـثري سوادوحليتهرأسهشعر

.)١(»الرفضإىلونسبوهارادفنهمنعوا

هنـا ويكفـي لهاألعالمبعضتصحيحنقلنادفقاحلديثيفالعترةذكروأما
وا بعـدي  إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلَّ     «حلديثاأللباينتصحيحننقلان

أحدمها أعظم من اآلخر كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إىل األرض وعتريت أهل  
.)٢(»بييت ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهما

واحلـديث ذلـك فكيـف »فهفـضع حنبـل بـن امحـد عنهسئلوقد«قولهوأما
.األرنؤوطشعيباحملققذكركمابشواهدهمسندهيفصحيح

عنقالوسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبإنالثاينالوجه«تيميةابنقال
فيـدل املصدوقالصادقوهواحلوضعليهيرداحىتيفترقالنوالكتابأاعترته
يفالقاضـي وذكـره أصـحابنا مـن طائفـة قـول وهـذا حجـة العتـرة امجـاع إنعلى

بـن احلـارث وولـد عليوولدالعباسولدكلهمهاشمبنوهمالعترةلكناملعتمد
وسـيد العتـرة هـو لـيس وحـده وعلـي وغريهـم طالـب أيببينوسائراملطلبعبد

العتـرة علمـاء إنذلـك يـبني وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولهوالعترة
علـي كـان واليقولـه مـا كـل يفعلـي اتباعيوجبونيكونواملوغريهعباسكابن

.١٦٧ص-١١ج-كثريابن-والنهايةالبداية)١(
.٢٤٥٧حديث-١ج-األلباين-وزياداتهالصغرياجلامعصحيح)٢(
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الالسلفأئمةمنأحداأنعرفوالبهيفيتماكليفطاعتهالناسعلىيوجب
.)١(»يقولهماكليفعلياتباعجيبانهقالغريهموالهاشمبىنمن

:اجلواب

أحدابعلييعدلالعباسابنكانبل،الكذبمنعباسابنعنذكرهما
وان،   حـق فهـذا الشيخنيسنةعلىكانوافإنالسلفأئمةأماالسريةيفبينوهذا
اختلفـوا مـا ألمـيت تبنيأنت«قالالذيوالسالمالصالةعليهالنيبسنةعلىكانوا

! آخركالمفلهذا)٢(»الشيخنيشرطعلىصحيحواحلديث«»بعديفيه

احنـصار تفيـد )٣(»بعـدي مـؤمن كلويلهو«الصحيحاحلديثمفادنإبل
ولـو بـه الواليـة احنـصار تفيـد هنـا الزمانيـة فالبعديـة ،الدائمباتباعهالدائماهلدى

اىل١٦٥مــنص-٤ج-تيميـة ابـن -والقدريـة الـشيعة علــىالـرد يفالنبويـة الـسنة منـهاج )١(
١٦٦.

.١٢٢ص-٣ج-احلاكم-املستدرك)٢(
مـؤمن كـل ويلوهو" :قولهأماو«٢٢٢٣حديثالصحيحةاألحاديثسلسلةيفاأللباينقال)٣(

عـن بلـج أيبعـن عوانـة أبـو حـدثنا :الطيالسيفقال،عباسابنحديثمنجاءفقد."بعدي
ويلأنـت " :لعلـي قـال وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه    اهللارسولأن" عنهميمونبنعمرو

وافقـه ، و "اإلسـناد صـحيح " :قـال و احلـاكم طريقـه ومـن أمحـد أخرجـه و. "بعديمؤمنكل
مـواله كنـت مـن " :وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      قولهمبعىنهوو. قاالكماهوو الذهيب،

أنحقـا العجيـب فمن. برقمالرابعالديفبيانهتقدمكماطرقمنصحقدو . ".موالهفعلي
فعـل كمـا " الـسنة منـهاج " يفتكذيبـه و احلـديث هذاإنكارعلىتيميةابناإلسالمشيخيتجرأ

حكـم هـو و املعـاداة ضدهنااملواالةأنتقريرأحسناهللارمحهتقريرهمع،ناكهاملتقدمباحلديث
اخلـوارج علـى ردففيـه .يتولونهو يتوالهم،كبارهممنعنهاهللارضيعلي، و مؤمنلكلثابت

.»النواصبو
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األخبـار ثبتـت الـصحابة مـن فالعديـد معـىن هلـا يكنملواحملبةالنصرةواليةكانت
! ؟بواحدوالنصرةاحملبةالنيبخيصفِلممؤمننيبكوم

الفيـصل كونهيظهروهنامعناهاتبنيواخلالفةالواليةتعينكانتإنولكنها
عليـه اهللاصـلى للـنيب تبـع فنحنذلكبغريكلهااألمةقالتفلووالباطلاحلقبني

.االبتداعوزرعليهمواالتباعفضلفلناذلكيفوآله

.شيئابكلباعهاتيوجبعلينامرالذي)احلقمععلي(حديثومفاد

للحـق يـصل فلنبيتهوأهلالنيبمدرسةمنيرتِوملفمنالرجالأقوالأما
عنـدما وأنت)١(.»أهلهتعرفاحلقاعرفبالرجاليعرفالاحلق«علياإلمامقال
الاللكـائي وقـال املبـارك ابـن قـال :قـول مـن يكثـرون أـم جتـد القـوم كتبتقرا

جتـد والالرجـال أمسـاء مـن والعديـد ـاري والربواهلـروي حنبلوابنوالطلمنكي
فأصـبحوا ـم النـاس ظـن وحـسن الشخصيةآرائهمغريهؤالءإليهاستندحديثا
!للناسأربابا

بلأفضليتهوالإمامتهعلىجتتمعملالعترةأن:الثالثالوجه«تيميةابنقال
وكذلكاألفضليةواإلمامةيفوعمربكرأبايقدمونوغريهعباسكابنالعترةأئمة
أيببإمامـة مقـرون وهـم العلـويني واكثرواجلعفرينيالعباسينيمنهاشمبينسائر
وغريهــموامحــدوالــشافعيحنيفــةوأيبمالــكأصــحابمــنوفــيهموعمــربكــر

بـين مـن البيـت أهلعلماءمجيععنالثابتوالنقلاإلماميةمنفيهممنأضعاف
إـم وغريمهـا احلـسن وولـد علـي بـن حلسنياولدمنوتابعيهمالتابعنيمنهاشم
ثابتـة عنـهم والنقـول علـي علـى يفـضلوما وكـانوا وعمـر بكـر أبايتولونكانوا

.٣١ص-النيسابوريالفتال-الواعظنيروضة)١(
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القرابـة علـى الـصحابة ثنـاء كتابالدارقطيناحلسنأبواحلافظصنفوقدمتواترة
مـن صـنف مـن كـل وكـذلك قطعةذلكمنفيهوذكرالصحابةعلىالقرابةوثناء
الـسنة و للخـالل الـسنة و امحدابناهللالعبدالسنةكتابمثلالسنةيفاحلديثأهل
وابـن والطلمنكـي اهلرويذروابنوالبيهقيوالاللكائيلآلجريوالسنةبطةالبن

كتـاب مثـل إليهـا بـالعزو هذاحيتجاليتالكتبهؤالءأضعافو شاهنيبنحفص
فـضائل ذكـر مـن وفيهـا الـثعليب وتفـسري نعـيم وأليبامحدلإلمامالصحابةفضائل
وعليهلهحجةفهوحجةالقدرهذاكانفانعليهاحلججأعظممنهوماالثالثة

.)١(»بهحيتجفالاالو

أصـوال ذلـك علـى بـىن مثالعتـرة يفعبـاس ابـن ادخـل تيميةابن:اجلواب
جتتمعملفالعترةوبالتايلعباسابنقبلمنعليتقدميبعدماستداللهمنهافاسدة

!الباطلة؟النتائجهذهمنهيقبلحىتأولهيفصحيحاكالمهكانومىتليهع

الـسني العقيـدة املعتـزيل ،احلديدأيبالبنالبالغةجشرحكتابيقرأومن
.بينهمالصحابةأحوالبيانيفهؤالءمنأكثرإنصافاجيداإلمامةيف

عليـه املـؤمنني أمـري رأيصـحيحة بأسـانيد املعتربةكتبهميفروواوقدكيف
الـيت الشقـشقية اخلطبـة مـؤدى عـن خيتلـف المبـا وعمـر بكـر بـأيب السيءالسالم

أمــريأنعـن )٢(صـحيحه يفالقـشريي مـسلم ذكـره مـا نقلنـا وقـد ! منـها يـضجون 
!كاذبينغادرينآمثين:بأماالشيخنييصفاملؤمنني

!عمرلسانعلىبالشيخنيالسالمعليهاملؤمننيأمريرأيفهذا

.١٦٦اىل١٦٥منص-٤ج:تيميةابن،لقدريةواالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٥٣–١٥١ص-٥ج-النيسابوريمسلم-مسلمصحيح)٢(
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مرويفهووعمربكرأبوالسالمعليهعليتويلتواترمنادعاهماأنعلى
والـذي والعباسـي األمـوي الـبالط وحمـدثي فقهاءمنأونواصببأسانيدعندهم

البيـت أهلشيعةعندفاملتواتروإال! باخلالفةيتعلقسياسيابعدااملسألةيعطيكان
عليـه عليـا خـالف مـن كـل مـن التـربي هولبيتأهلأئمةعناملوروثةكتبهميف

فقـد املعتزلـة مثـل املـسألة هـذه يفالـسنة أهـل مـن قـسم عناملنقولوهوالسالم
أصـحاب أمـا :لـك أذكـره مافعلى،واخلوارجعليهالبغاةيفالقولوأما«)١(قالوا

اهللارمحهـم ،والـزبري وطلحـة عائـشة إالكلـهم هـالكون أصـحابنا عندفهماجلمل
عـسكر وأمـا .البغـي علـى إلصـرارهم بالنـار هلـم حلكـم التوبةولوال،تابوافإم
،بالنـار إالمنـهم ألحـد حيكـم الأصحابناعندكلهمهالكونفإمبصفنيالشام

اخلـوارج وأمـا .مجيعـا واالتبـاع رؤسـاؤهم ،عليـه ومـوم البغيعلىإلصرارهم
مـن أـم يفأصحابناخيتلفالو،عليهامعالنبويباخلربالدينعنمرقوافإم
فعـن نقلنـاه ومافيههممتعليهموقوفتيميةابننقلهفماالنتيجةويف.»النارأهل

!وباملصادرالطرفني

كَـان َأولَوآباءنَاعلَيهِأَْلفَينامانَتَّبِعبْلَقالُوااللَّهَأنْزَلمااتَّبِعوالَهمِقيَلوإِذَا{
ــالَوالَهــمِقيــَلوإِذَا{. )١٧٠:البقــرة(}يهَتــدونوالشــيئًايعقِلُــونالاؤهمآبــ تَع

وِل وإِلَـى اللَّهَأنْزَلماإِلَى سـالُوا الر سبنا قـَ ا حـ نَا مـد جـهِ و لَيـَنـا عاءآب لَـوَأو كَـان
مهاؤالآبونلَمعئًاييالشوتَدهيإِذَا{)١٠٤:املائدة(}ونلُواوًةفَعقَالُوافَاحِش
أْمر الاللَّهِإنقُْلِبهاَأمرنَاواللَّهآباءنَاعلَيهاوجدنَا اِء يـش بِاْلفَحـ ى َأتَقُولُـون علـَ

ــااللَّـــهِ المـــون لَمـــالُوا{) ٢٨:ألعـــراف(}تَع ــلْقـَ نَابـــد جـنَـــاواءــذَلِآب ككـَ
لُونفْع٧٤:الشعراء(}ي(.

.٩ص-١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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دليلبالتتقّوال.. .التيمياإلمجاع

أنوهـو منـه أقـوى هـو مبـا معـارض هـذا إن:الرابعالوجه«تيميةابنقال
ثبـوت مـن فيلـزم األمةبعضوالعترةواإلمجاعوالسنةبالكتابحجةاألمةإمجاع
كانـت وإنويـأيت ذكـره تقـدم كمـا بكرأبواألمةوأفضلالعترةإمجاعاألمةإمجاع

اإلمـام هـو يكـن ملوانمطلقـا أفـضلها قولاتباعجيبحجةإمجاعهااليتالطائفة
يفذكـروه مـا بطـل كـذلك األمـر يكونإنجيبملوإناإلمامهوبكرأباأنثبت
نبيهـا بعدالعترةإىلعليكنسبةنبيهابعداألمةمجيعإىلبكرآيبفنسبةعليإمامة

.)١(»هذاقولىعل

!كبريةكذبةفهياملسألةهذهيفاإلمجاعأما:اجلواب

كـذبا تيميـة ابـن يـدعي حىتالسنةأهلعندثبتفمىتبكرأيبتفضيلوأما
!؟)٢(عليهأمجعتاألمةأنوزورا

.١٦٦-١٦٥ص،٤ج:تيميةبنالوالقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
يفبـاز ابـن يقـول أخـرين وتفـسيق قومبتكفريحىتاإلمجاععاءإدالقومعندمبكانالسهولةمن)٢(

كفـر فقـد علـيهم ويتوكـل الـشفاعة ويـسأهلم يدعوهموسائطاهللاوبنيبينهجعلمن«الشفاعة
كلمـة لدسـه فانتبـه / ٢٦صبازابن-االسالمنواقضو  يضادهاوماالصحيحةالعقيدة»إمجاعا

!
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٣٩٦

أهـل مـن املعتزلةعندعليأمبكرأبوأفضلأيهمايف)١(احلديدأيبابنقال
،عبيـد بـن عمـرو عثمـان كـأيب البصرينيقدماءفقال،ضيلالتفيفاختلفوا«السنة
وأيب،اجلـاحظ حبـر بـن عمـرو عثمـان وأيب،النظّامسياربنإبراهيمإسحاقوأيب
يوسـف يعقـوب وأيب،الفـوطي عمروبنهشامحممدوأيب،أشرسبنمثامةمعن

،مالـسال عليـه علـي مـن أفـضل بكرأباان:غريهمومجاعه،الشحاماهللاعبدبن
.اخلالفةيفكترتيبهمالفضليفاألربعةترتيبجيعلونوهؤالء

،املعتمـر بنبشرسهلكأيب،ومتأخروهمقدماؤهم،قاطبةالبغداديونوقال
ــسىموســىوأيب ــنعي ــبيحب ــدوأيب،ص ــراهللاعب ــنجعف ــشرب ــروأيب،مب جعف

وتالمذتـه خـي البلحممودبناهللاعبدالقاسموأيب،اخلياطاحلسنيوأيب،اإلسكايف
أبـو البصرينيمنذهباملذهبهذاوإىل.بكرأيبمنأفضلالسالمعليهاعليإن

إىلمييلكان،فنياملتوقِّمنقبلمنوكانأخرياائياجلبالوهابعبدبنحممدعلي
كـثري يفوقـال ،مـصنفاته يفالوقـف إىلذهبفصنوإذا،بهيصرحوالالتفضيل

ذكـر اهللارمحـه القضاةقاضىإن،أفضلهميفعلالطائرربخصحإن:تصانيفهمن
قـال حـىت مـات مـا اهللارمحـه علـى أباإنالبلخيالقاسمأليب)املقاالت(شرحيف

مـن شـيء يفيوجدومل،مساعاعنهذلكنقلإنهوقال،السالمعليهعليبتفضيل
-إليـه هاشمأباهابناستدىنماتيوماهللارمحهيعلأباإن:أيضاوقال.مصنفاته

بتفـضيل القـول مجلتهامن،أشياءإليهفألقى-الصوترفععنضعفقدوكان
"

مجهـور وهـم الـصوفيني أنمـع اإلمجـاع يـدعي حـىت )يتوكل(و)وسائط(كلميتبني)الشفاعة(
آسـيا شـرق مـسلمي ومجهـور كذلكوالشيعةالدنيايفالشفاعةجيوزوناإلسالمياملغربأهل

!اإلمجاع؟فأين!االشاعرةوبعضاحلنابلةغرييبقفلماألشاعرةوأغلب
.١٠–٧ص-١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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٣٩٧............................................................................دليلبالتقّوالت...التيمياإلمجاع

أبـو الـشيخ الـسالم عليـه تفضيلهإىلالبصرينيمنذهبنومم.السالمعليهعلي
وصـنف ذلـك يفومبالغا،بتفضيلهقامتحقِّكان،البصريعليبناحلسنياهللاعبد
القـضاة يقاضـ البـصريني منالسالمعليهتفضيلهإىلبذهوممن.مفرداكتابافيه
يف)الكفايـة (كتابيفعنهمتويهابنذكر،اهللارمحهأمحدبناجلبارعبداحلسنأبو

علـى قطـع مث،بكـر وأيبالـسالم عليـه عليبنيفنياملتوقِّمنكانانهالكالمعلم
.املرتلةبكاملالسالمعليهعليتفضيل

متويـه بـن احلسنحممدأبوالسالمعليهتفضيلهإىلذاهبنيالالبصرينيومن
أيبعلـى الـسالم عليـه تفـضيله علـى )الكفاية(كتابيفنص" )التذكرة(صاحب

كـثري وذهب.عرفتكمااملذهبانفهذان.االحتجاجيفوأطال،لذلكاحتج،بكر
،عطـاء بـن واصلحذيفةأيبقولوهو،فيهماالتوقفإىلاهللارمحهمالشيوخمن

التوقـف إىلذهبـا وان-ومها.املتقدمنيمن،العالفاهلذيلبنحممداهلذيلوأيب
ومـن .عثمـان علـى تفـضيله علىقاطعان-وعمربكرأيبوبنيالسالمعليهبينه

،اهللارمحهمــايعلــأيببــنالــسالمعبــدهاشــمأبــوالــشيخالوقــفإىلالــذاهبني
.اهللارمحهالبصريلطيبابنعليبنحممداحلسنيأبووالشيخ

عليـه تفـضيله مـن ،البغداديونشيوخناإليهيذهبماإىلفنذهبحننواما
ثوابـا األكثـر بـه املرادوهل،األفضلمعىنماالكالميةكتبنايفذكرناوقد.السالم

علــىأفــضلالــسالمعليــهانــهوبينــا،احلميــدةواخلــاللالفــضلملزايــااألمجــعأو
مـن غـريه يفأوذلكيفاحلجاجلذكرموضوعاالكتابهذاليسو.معاالتفسريين
.»بهأملكهوموضعوهلذا،لنذكرهالكالميةاملباحث

العـام بـاملعىن الـسنة أهلمنهناوهماملعتزلةحالوهذااألمةأمجعتفمىت
!؟أشهرحاهلموالشيعة،تيميةابنباعتراف
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٣٩٨

!الباطلةوالواليةالرئاسةعلىقاتلالذيمن

اهللاأوليـاء أفـضل مـن بأنـه لهيشهداألربعةاخللفاءمنوكل«تيميةابنقال
يففقـال القـادح جـاء إذالكنالنبينيبعداهللاخلقأفضلاألربعةهؤالءبلاملتقني

كاناوإماللحقوقمانعنيللرئاسهطالبنيمتعدينظاملنيكاناأماعمرو بكرأيب
املـستحق اخلليفـة ظلمـوا أعامـا مـن و أمـا و الرئاسـة علـى النـاس احـرص من

مـن كانـا أمـا و مرياثهمالبيتأهلمنعواأمو الرسولجهةمنعليهاملنصوص
مـن كـان سريمامنعِرفقدمامعالباطلةالواليةو الرئاسةعلىالناساحرص
سـفكت و بغلـ حـىت عليهـا قاتـل مبنأوىلفهوحقاكانلوالظنهذاأناملعلوم
الوالدينمصلحةالبالقتالحيصلملومنازعهبنيوبينهاليتاملنازعةبسببالدماء

.)١(»مسلمفرحالوكافرخالفتهيفقوتلالوالدنيامصلحة

:اجلواب

خياالتـه مـن زائدحبشوكتابهمألتيميةوابنمرارااإلشكالهذهعناجبنا
ثبتالذيحقهيطلبمنبنيلبيانحيتاجالفالفرقوإال! أكثرالللتكثريالفاسدة

.١٩١ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةلسنةامنهاج)١(
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٣٩٩.................................................................!الباطلةوالواليةالرئاسةعلىقاتلالذيمن

بعـض وقاتـل روجتبـ موظلََـ األمـة علـى طتـسلَّ مـن وبنيالنبوياإلهليبالنصله
الـسالم عليـه علـي بـني والفـرق ! الزكـاة منعةحبجوالبعضةالردحبجةاملتوقفني

كـان بـع والراكلـه بـاطال كـان والثالثوباطالحقاخلطواوالثايناألولأنوغريه
ثارفقدللرابعاألمريتموملاحلقأهلعليهثارفقدللثالثاألمريتمفلمكلهحقا
.احلكمواهللالباطلأهلعليه

ا {: علـي يفتعـاىل اهللاأنـزل وقد«تيميةابنقال ـا يـهَأي وا الَّـِذين نـوا الآم بـتَقْر
الةالصأَْنتُمىوَكارتَّىسواحلَمتَعام١(»وخلطفقرأصلّىملا}تَقُوُلون(.

:اجلواب

علـى بـين دليـل هلـو الـسالم عليـه لعلـي الـصالة يفاملـسِكر شربنسبةأن
عليـه لعلـي النـسبة باطلـة الروايـة يتتبـع ملـن والـسكر الواقعـة فنسبةوإلّا!النصب
والقوم اضـطربوا يف    !عوفبنالرمحنلعبداوالعاصبنلعمروهيوإمناالسالم

لكن الذي يتفحص الروايات جيد أا وجـدت  ،رواية سبب الرتول اضطراباً عجيباً 
وهو أن أمري املؤمنني عليه السالم قد شـرب  ،لتعرض أمراً واحداً وتثبته يف الوجود   

وهلذا له ما يربره فكون بعض كبار الـصحابة كـانوا يـشربون اخلمـر شـيء ال           !اخلمر
فقـام املـزورون    ! اجهونـه ويـسترون علـيهم؟     ينكره احد وقد طار وانتشر فكيف يو      

لكي ال يكون  ،بعملهم املعتاد وهو نسبة شرب اخلمر إىل أمري املؤمنني عليه السالم          
معاوية وهذا مـا تـستظهره   ولعلي مزية على عمر وعبد الرمحن بن عوف وأيب بكر        

:من خالل تقسيم الروايات الواردة يف احلادثة إىل ثالث جمموعات

عليـه املـؤمنني أمـري ذكـر علىتشددرواياتجمموعةوهي: ألوىلااموعة

.٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٤٠٠

بـن مقاتـل كروايةخمٍزبشكٍلاألمروتعرضاحلادثةيفالرحىقطبوكونهالسالم
!سليمان

املـؤمنني أمـري ذكـر دونمـن احلادثـة إىلتـشري رواياتوهي:الثانيةاموعة
الكثـرة هـذه لـه املؤمننيأمريمثلوصحايب،مبهمنياملعنيِينجتعلبلالسالمعليه
بـل بفـضل أعـداؤه يـذكره والقـرون لعـدة تـه أمأعـداؤه حكـم وقـد األعداءمن

حجةهذافكان! غريهأواخلمريفواحدةمثلبةهلوجدوالومنهالنيليفويبالغون
.ختصهالاحلادثةبكونبالغة

إن(احلقيقيـة احلادثـة أصـل تكـون قـد الـيت الرواياتوهي:الثالثةاموعة
بـن علـي بـن حممـد أخربنـا «)١(قـائال املـستدرك يفاحلاكمرواهااليتمثل)وجدت

حـدثنا قـاال وقبيـصة نعيمأبوحدثناالغفاريحازمبنأمحدحدثناالشيبايندحيم
قـال عنـه اهللارضـي علـي عـن الـرمحن عبدأيبعنالسائبابنعطاءعنسفيان
فقـرأ رجلفتقدماملغربصالةفحضرتاخلمرحترميقبلاألنصارمنرجلدعانا

وا ال{فرتلـت عليـه فـالتبس الكافرونأيهاياقل بـتَقْر الةالـص أَنْـتُمى وكَار تَّـى سـح
وملاإلسـناد صـحيح حديثهذا/٤٣اآليةمن-النساءسورة}تَقُوُلونماتَعلَموا

وهـذه الـسكر هـذا تنـسب اخلـوارج انوهـي كـثرية فائدةاحلديثهذاويفخيرجاه
راويفإنـه منـها اهللابرأهوقدغريهدونطالبأيببنعلياملؤمننيأمريإىلالقراءة

.»احلديثهذا
واحلـاكم غـريه عـن احلادثةيروياملؤمننيأمريأنكيفوضوحبكلترىوأنت

الـيت روايـة النـسب واحلـاكم !ومـسلم البخاريالشيخنيشرطعلىالروايةيرويهنا
!للخوارجتبعاتيميةابنيصححهابينما!)اخلوارج(اىلالسالمعليهعلياتذكر

.٣٠٧ص-٢ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
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روىإذ!الناصـيب العريبابنذكرههنااحلاكميذكرهملالذياآلخروالرجل
فيهـا يعتـرف وهولنفسهينسبهاوهوالعاصبنعمروعناحلادثةهذهالعريبابن
. !القراءةهذهفقرألنياملصوأَمسكرالذيهوبأنه

عـوف بـن الـرمحن عبـد لنـا صـنع العـاص بنعمروقال«)١(العريبابنقال
فقـدموين الـصالة وحـضرت ،منـا اخلمـر فأخـذت اخلمـر منوسقانافدعاناطعاماً

:قـال )تعبـدون مـا نعبـد وحنـن تعبـدون مـا أعبـد الالكافرونأيهاياقل(فقرأت
:تعاىلاهللافأنزل

ــاأَييــا{ هــواالَّــِذين نــواالآم بتَْقرالةالــصأَْنــتُمىوــكَارالنــساءســورة}س-
.٤٣اآليةمن
فهـل يعتقـد   ؤمنني عليه السالم وهـذه القـضية       كل صلة بني أمري امل    وانا انفي   

منصف أن أمري املؤمنني عليه السالم كان يأمتُّ يف صـالته مبنـافق مثـل ذلـك املـدعو          
!عمرو؟

الـصحاح ترويـه الـذي التطهريحديثمنهعدةمواضعيفحصلهذاومثل
وهـم اخلمسةالكساءأصحاببأم»البيتأهل«تفسرعائشةإنوفيهعائشةعن
حمـدثيهم مـن مجعيقولبينما،السالمعليهمواحلسنانوفاطمةاملؤمننيوأمريالنيب
أمـري يقـول ،قيممـست غـري منطـق وهـو !البيتأهلبداللةنساؤههماملطهرينبأن

منوكل)٢(»أهلهتعرفاحلقإعرفبالرجاليعرفالاحلق«السالمعليهاملؤمنني
عقـول بينمـا واحـد احلـق لكـون ،اهلدايـة لربيصللنالذهبيةالقاعدةهذهخيالف
! املصيبهونفسهيعتربوكلهمعددهمعلىالرجال

.٥٥١ص-١ج-العريبابن-القرآنأحكام)١(
.٣٢ص-نبسابوريالالفتال-الواعضنيروضة)٢(
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كنـف يفاألدنـاس مـن نقيـا نشأوقداخلمرالسالمعليهعلييشربوكيف
قـد «)١(قـال أنـه عنـه الفريقـان روىاذ،طفولتـه لـدن منوآلهعليهاهللاصلىالنيب

واملرتلـة القريبـة بالقرابـة وسلموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولمنموضعيعلمتم
،فراشـه يفويكـنفين ،صـدره إىليـضمين ،وليـد وأناحجرهيفوضعين،اخلصيصة

كذبـة يلوجـد ومـا ،يلقمنيهمثالشيءميضغوكان،عرفهويشمين،جسدهوميسين
مـن وسلموآلهعليهاهللاصلّىبهتعاىلاهللاقرنولقد،فعليفخطلةوال،قوليف

وحماسـن ،املكـارم طـرق بـه يـسلك ،مالئكتـه مـن ملكأعظمفطيماًكانأنلدن
كـل يفيرفـع ،أمـه إثـر الفـصيل ابتاعأتبعهكنتولقد،وارهليله،املعاملأخالق

..».بهباالقتداءويأمرين،أخالقهمنعلمايوم

عليـه اهللاصـلى النيبقالوقداألفعالخطالتمناخلمرشربيكونأفال
فمـن ،اخلمـر شـرب مفتاحهاوجعلعليهافأغلقبيتيفجعلتاخلبائثان«وآله

حرممثحملّالًكانانهقيلوإناخلمرشربأنمع)٢(»اخلبائثيفوقعاخلمرشرب
حـدى ممـا ذلـك قبـل حـىت األفعـال رذائـل مـن بكونـه تعتقـد كانتالناسأنإال

يفعاشوملناإلسالمزمنيففكيف)٣(اجلاهليةزمنيفاجتنابهاىلمنهمبالعديد
.؟وآلهعليهاهللاصلىالنيبهواألولمعلمهوكان،طفولتهمنذالنيبكنف

بـالنيب طعـن بالـصحابة الطعـن بأنالسنةأهلمننسمعانتعودناقدوحنن
فكيـف ،الـدعوة لتحمـل أصـحابه يعـد أنيـستطع ملكونـه لوآلـه عليهاهللاصلى

!.باألمة؟

٢٠٩-٢٠٨ص-١ج-القندوزي-القرىبلذوياملودةينابيع)١(
٢٣٩ص-٩ج-الصنعاينالرزاقعبد-املصنف)٢(
١١٩ص-٤ج-منهمعددأمساء)األنفالروض(يفالسهيليعدد)٣(
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نعومـة مـذ كنفـه يفعـاش الـذي الطفليريبانيستطعملمن:نقولوحنن
زنـا والواخلمروالشركبالوثنيةتلوثواالذينالشيبةيريبفكيفكهولتهحىتأظفاره
!؟كاملةتربيةأعمارهممنلعقوداجلاهليةظلماتمنوغريها

بعدالنبيذيفارقانيستطيعالكان) عمرمعاحلالهوكما(بعضهمأنبل
فكـان !سـنةً فعلـه وذهـب !لـشربه احليـل ويبتـدع الفـرص يتحنيوكان) إسالمه(

وأهلاحلديثأهلمنالفقهاءبنيوالعباسياألمويالعصريفأشدهعلىالصراع
بروايـة اوقـرآين بـنص يستشهدوناحللّيةأصحابيكنوملالنبيذحلّيةعلىالرأي

!!.عمربفعلاحتجواولكنهمالنيبعن

منصورأنإلينابهكتبفيمااملوصلييعلىأبوبهأخربنا«)١(الرامهرمزيقال
وفيـه اهللاعبـد أيبجملسيفاهللاعبدبنشريكمسعتقال،حدثهممزاحمأيببن

وابن،الناسأشرافمنوعنده،مصعبوأبو،عليبناحلسنبنزيدبناحلسن
،املخزومــيهــاللبــنوخالــد،األشــعريبــنبــاللأبــو:لــهيقــالموســىأليب

،النبيـذ يففرخصوا،العراقينيمنحضرمنفتكلم،فيهفتحدثوا،النبيذفتذاكروا
اهلمـداين إسـحاق أبـو حدثنا:اهللاعبدبنشريكفقال،التشديداحلجازيونوذكر
وليساإلبلهذهحلومنأكلإنا:اخلطاببنعمرقال:قالميمونبنعمروعن

امللـة يفـذا مسعنـا مـا :زيـد بـن احلـسن فقال،الشديدالنبيذاالبطوننايفيقطعه
.اختالقاالهذاإن.اآلخرة

صـدور يفالطنـافس علـى جلوسكهذاعنشغلك:للحسنشريكفقال
،خفّـاك فيهتتمزقومل،ثوباكفيهيسملومل،عيناكفيهتسهرملأمرهذا،االس

.٢٥٧–٢٥٤ص-الرامهرمزي-الفاصلاحلد)١(
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.!مظانةيفيطلبونههذاأصحاب

،هيهـات قـال ؟هذايفتقولكيفاهللاعبدأبايافأنت:اهللاعبيدأبوفقال
سـفيان كـان :بعـضهم فقـال ،للتكـذيب يعرضواأنمنصيانةأشداحلديثأهل
أنـا :شـريك فقـال ،النبيـذ تركسفيانأنبلغنا:منهمقائلفقال.يشربريالثو

.»زمانهيفالكوفةأهلحرببيتيفيشربرأيته

ذكـروا بـل احلليـة اواحلرمـة يفحـديثا اوقرآنيـة آيةاحديذكرملترىوأنت
!.الصحابةبعضأفعال

قـال ،ذهـب ينمـا أأداوةيفمعـه حيملـه كانإنهبالنبيذعمرتعلقشدةومن
عمـر إداوةمـن شـرب أعرابيـا إن:سـننه يفالدارقطينوروى«)١(القاريعليامللّا

:عمرفقال،إداوتكمنشربتهإمنا:األعرايبفقال،احلدفضربه،منهفسكرنبيذا
..»بالسكرجلدناكإمنا

بناهللاعبدسأل:قالاملباركبناهللاعبدعن«)٢(سننهيفقطينالداروروى
عليـه اهللارمحـة أبيـك قبـل منحدثونا:قال،الشرابعنحنيفةأباالعمريعمر
ــال،باملــاءفاكــسروهرابكــمإن:قــال ــهفق .»ترتــبوملتيقنــتفــإذا:اهللاعبــدل

اذاملـسكر بالنبيـذ عمـر يعملـه كـان مـا اىلإشارة»باملاءفاكسروهرابكمإن«وقوله
بـل بتركـه ينـصح الفهـو )٣(»باملـاء فاكـسروه شدتهنبيذمنخشيتمإذا«يقولكان

!!باملاءسكرهحدةبتخفيف

.٥٢١ص-القاريعليمال-حنيفةأيبمسندشرح)١(
.١٧٥ص-٤ج-الدارقطين-الدارقطينسنن)٢(
.٣٢٦ص-٨ج-النسائي-النسائيسنن)٣(
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يأخـذ مـن وبـني ،عمـر وفعـل بقـول يأخذمنبنياألمةاختلفتهناومن
، التحـرمي يفالناسأشدواجلعفريةالشافعيةفكان،وآلهعليهاهللاصلىالنيببكالم

صـفة أيعلـى عنـدنا بـه الطهـارة جيـوز فالالنبيذأما«)١(النوويالدينحمييقال
فهـو وأسكرنشفإنغريهأوكانمطبوخاًغريهاأوزبيبأومترأوعسلمنكان

جتوزالولكنشربهحيرمالفطاهرينشملوإناحلدشاربهوعلىشربهحيرمجنس
..»اجلمهورويوسفوأبووامحدمالكقالوبهمذهبناتفصيلهذا،بهالطهارة

عنـدنا جنـس فاملسكر،وغريهمسكرفقسمانالنبيذماأ«)٢(ثاٍنمكانيفوقال
والتحــرميالتنجــيسيفاخلمــرحكــمولــه،حــراموشــربه،العلمــاءمجهــوروعنــد

عنـه روايـة وىفشـربه وحيلطاهرهوقليلةوطائفةحنيفةأبووقال،احلدووجوب
ئلوالـدال ومذهبـه مـذهبنا بياناملياهبابيفسبقوقد،السفريفبهالوضوءجيوز
جمموعهـا يقتـضي الـذي الـصحيحة األحاديـث ثبتـت وقد،مستقصاةالطرفنيمن

كـل (قـال وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    اهللارسـول أنالتـواتر أواالستفاضة
،كثريةطرقمنالصحيحنييفمرويةاأللفاظوهذه)حراممسكروكلمخرمسكر

،إباحتـه يفالعلمـاء ختالفالطاهراملسكرالنبيذإن:وجهاًالبيانصاحبوحكى
.»بشيءهووليساملذهبيفشاذالوجهوهذا

األحنـاف كانوإن-احلنفيعلىاحلدإقامةاىليذهبكانالشافعيإنبل
النبيـذ بتناولـه احلنفـي حـد إمنا«)٣(االنصاريزكرياقال-النبيذحلّيةاىليذهبون

.»عنهالزجرإىلفيحتاجإليهيدعوبعالطوألن،حترميهأدلةلقوةِحلّهاعتقدوإن

٩٣ص-١ج-النوويالدينحمىي-اموع)١(
٥٦٥-٥٦٤ص-٢ج-النوويالدينحمىي-اموع)٢(
٢٨٧ص-٢ج-األنصاريزكريا-الوهابفتح)٣(
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)١(الشربيينقال،للمضطراجلوازحيثمنبامليتةالفقهاءبعضشبههالذا

جيوزفالاألشربةأما،عضولقطعاألشربةغريمنالعقليزيلماتناولجيوز«
ويقـدم ،جـوازه ـا إالعقلـه يـزل ملأوغريهاجيدملإنوينبغيلذلكتعاطيها

ينتـه ملإذاللعطـش شـرا يفوحملـه ،حرمتـه يفخمتلـف ألنـه اخلمرعلىذالنبي
امليتـة كتنـاول تناوهلـا عليـه وجـب ذلـك إىلبـه انتهىفإن،اهلالكإىلبهاالمر

..»للمضطر

الـيت اجلاهليـة ذيـول مـن كـان للنبيـذ عمرشربأنيظهركلههذاوبعد
اهللاصـلى الـنيب كـان وقد! !راءاآلباختالفهلاعالقةوالاوتعلقبهتعلَّقت

عليهاملؤمننيأمريموصياًفقالبعدهمناخللفاءسيبتدعهمايقينايعلموآلهعليه
،ربهـم علـى بدينـهم ومينـون ،بـأمواهلم سـيفتنون القومإنعلييا«)٢(السالم

ــون ــهويتمن ــأمنون،رمحت ــطوتهوي ــستحلّون.س ــهوي ــشبهاتحرام ــةبال الكاذب
بـالبيع والربـا .باهلديـة والـسحت ،بالنبيـذ اخلمرفيستحلِّون.الساهيةواألهواء

؟فتنـة مبرتلـة أمردةأمبرتلـة ؟ذلـك عنـد أنـزهلم املنازلبأي:اهللارسولياقلت
.»فتنةمبرتلة:فقال

بـأُم يـرى وكانصحابياًكانفالرجل،عمرعنبهيعتذرماهناكفليسلذا
فعـل لـريوي سـنة مئـة بعـد جاءكالذيهووليسابةالصحوخيارالنيبفعلعينيه
الاحلـديث لكـون (الـصحايب بفعـل يأخـذ مثالنيببفعلويقرنهالصحابةمنفالن
.)يثبت

.١٨٩–١٨٨ص-٤ج-الشربيينأمحدبنحممد-احملتاجمغين)١(
جـالل -الـصغري اجلـامع /٥٠ص-٢ج-عليـه الـسالم   علـي اإلمـام خطـب -البالغةج)٢(

.٤٦٩ص-١ج-السيوطيالدين

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


٤٠٧

!وآلهعليهاصلّىالنيببعداحلقالتباعمتوجهةاملسلمنيدواعيإن

مـوت بعـد املـسلمني دواعـي يقـال أنوهـو آخرطريقوهنا«تيميةابنقال
مـا هلـم ولـيس احلـق اتباعإىلمتوجهةكانتوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيب

الصارفوانتفىاحلقإىلالداعيحصلفإذاذلكعلىقادرونوهمعنهيصرفهم
خـري أـم وذلـك احلقفعلوهفيمااتبعوااملسلمنيأنفعلمالفعلوجبالقدرةمع

غـرض الـصديق عنـد يكـن وملالنعمةليهمعأمتو  الدينهلماهللاكملوقداألمم
فعلـوا لـو بـل ألجلـه يأخرونهدنيويغرضعليعندوالألجلهيقدمونهدنيوي

بـين مـن رجالتتبعأناهلوىاتبعتلواألنصاروكانتعلياموالقدالطبعمبوجب
سيماالقريشقبائلعامةوكذلكتيمبينمنرجالتتبعأنمنإليهاأحبهاشم

لـو تيميطاعةمنإليهمأحبكانتملنايفطاعتهمفانخمزوموبنومنافدعببنو
أنرويوقـد علـي تقـدمي خيتارونأمثالهو حرببنسفيانأبووكاناهلوىاتبعوا

ملـا قحافـة أبوقالوقدبينهمااليتالقرابةألجليتوىلأنعليمنطلبسفيانأبا
:قـالوا ؟خمـزوم وبنـو منـاف عبدبنوبذلكتيرِضأو:قالتوىلابنكأنلهقيل
إشـراف وانالقبائـل اضـعف مـن كـانوا تيمبينبأنلعلمهذلكمنفعجب،نعم
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ملأـم علـم العاقـل رهتـدب إذاممـا أمثالـه و وهـذا القبيلـتني تينكمنكانتقريش
اهللاإىلوأحبـهم وسـيدهم خريهـم كـان ألنهورسولهاهللالتقدميإالبكرأباموايقد
.»اتقاهمكانبكروأبوبالنسبالبالتقوىيقدمإمنااإلسالمفانسولهور

:اجلواب

.»..النيبموتبعداملسلمنيدواعي«قوله

!جـواب فـال جهالكانفإن،بعلموإماجبهلتيميةابنقالهإماالكالمهذا
جـوايب (اجلوابالواضحةاألسئلةجوابيفيقولكانانهحزمابنعنقلينكما
)!أجاوبأال

باملـسلمني يقصدفمنوإال!اللسانعليممنالنفاقهوفهذابعلمكانوإن
والـذين ،وتبـع مـأل أمـة كـل ففـي ؟!التبـع أم! ؟)املـأل (النفـوذ أصحابهمهل

قالتما«السقيفةشأنيفالسالمعليهعليقالكمااملألهماإلمامةأمراحكموا
علـيهم احتججـتم فهالالسالمعليهقالأمريكمومنأمريمناقالتقالوا؟األنصار

حمـسنهم إىلحيـسن بـأن وصـى وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول بأن
لـو :السالمعليهفقال؟عليهماحلجةمنهذايفوماقالوا!مسيئهمعنويتجاوز

؟قريشقالتذافما.السالمعليهقالمث.مالوصيةتكنملفيهماإلمارةكانت
عليـه فقـال .وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     الرسولشجرةبأااحتجتقالوا

.)١(»الثمرةوأضاعوابالشجرةاحتجوا:السالم

زمـان كـل يفالبشرغايةوهوالدنيويامللكأرادواوقريشاألنصارفبعض
معاويـة فعلـه مـا وهـو ،بعـد فيمـا عليـا والـزبري طلحـة عليهقاتلماوهو،ومكان

.١١٦ص-١ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)١(
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،عـضوض ملـك مـن األولـون أسسهماوبالاألمةتذوقهذايومناحىتمرواست
تنتجريثمافنظرةلقحتلقداهللالعمرما«السالمعليهاالزهراءفاطمةقالتوكما

ويعـرف املبطلـون خيـسر هنالـك ممقـرا وذعاقـا عبيطادماالعقبطالعاحتلبوهامث
جأشـا للفتنـة واطمئنـوا نفـسا مأنفسكعنطيبوامثاألولونأسسماغبالتالون

زهيـدا فيـئكم يـدع الظـاملني مـن واسـتبداد شـامل وهـرج صـارم بـسيف وأبشروا
أنلزمكموهـا علـيكم عميـت وقـد لكـم وأىنعلـيكم حـسرة فيـا حصيداومجعكم

وسـيد النبـيني خـامت حممدعلىوصالتهالعاملنيربهللاواحلمد!كارهونهلاوأنتم
)١(.»املرسلني

اىلبعـد مـا يفرأوهالـذي الـبالء املسلمنيأصاباساسهعنلبناءانقلووملا
فتنـة علـيكم عنديالفنتأخوفإنأال«)٢(السالمعليهعليقالوحقاهذايومنا

مـن البالءوأصاب،بليتهاوخصتخطتهاعمتمظلمةعمياءفتنةفإا،أميةبين
سوءأربابلكمأميةبينجدنلتاهللاوأمي.عنهاعميمنالبالءوأخطأ،فيهاأبصر
ال.درهـا ومتنع،برجلهاوتزبن،بيدهاوختبطبفيهاتعذمالضروسكالناب.بعدي
بالؤهـم يزالوال.مضائرغريأوهلمنافعاإالمنكميتركواالحىتبكميزالون

مـن والـصاحب .ربـه مـن العبـد كانتـصار إالمنـهم أحدكمانتصاريكونالحىت
،هدىمنارفيهاليس.جاهليةوقطعاخمشيةشوهاءفتنتهمعليكمدتر. مستصحبه

.»بدعاةفيهاولسنامبنجاةمنهاالبيتأهلحننيرىعلموال

علـى فيهواتفقواالسالمعليهعليعلىإالكلهاجتتمعملاإلسالميةةفاألم
بعـد أمثالثـة البعدأمبعده،النيبمنمرتلتهعلىفيهواختلفواقدمهوعلوسابقته

.٢٣٤ص-١٦ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
.١٨٤–١٨٣ص-١ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)٢(
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!األول؟بعدأماالثنني

منـهم األولمـع يفالريـب اعتـرض مىت«السالمعليهقالهماإالنقولوال
.)١(»النظائرهذهإىلأقرنصرتحىت

بكرأبايقدمواملأمعلمالعاقلتدبرهإذامماأمثالهو وهذا«تيميةابنوقول
فـان ورسـوله اهللاإىلوأحبـهم موسـيده خريهـم كـان ألنـه ورسولهاهللالتقدميإال

.»اتقاهمكانبكروأبوبالنسبالبالتقوىيقدمإمنااإلسالم

:قلت
عمـر وجفاءخشونةمنالسريةمنبالضرورةللمعلومدفعتيميةابنقالهما

زمانـه خـري لكونـه عمـر قـدموا النـاس أنوهـل ،النـاس ومـع أهلـه مـع سريتهيف
فيـه بكـر أيبعهـد أطاعواأمأمأحدقدمهوهلبل! اهللا؟إىلوأحبهموسيدهم

سكرامنبعدفقتملفاألمةجاهليةبدواعبلاألفضلبتقدميهلاعالقةاللدواع
!اجلاهلية

بعـض اعتـراض نقلـتم فكيـف قلنـا :الباقنيعلىلفضلهقدموه:قالوافإن
املسلمنيمنمشورةبدونعمراستخالفهبعدبكرأيبعلىكطلحةاملسلمنيكبار

،طلحـة منـهم ،الـصحابة مـن قومعليهدخل،الكتابمنبكرأبوفرغملا«انهإذ
منـه تفـرق ،غليظـا فظـا علينـا وليـت وقـد ،غـدا لربـك قائـل أنـت مـا : لـه فقال

عليـه علـي بنـت كلثـوم امقـول نقلتموكيف)٢(»!القلوبعنهوتنفض،النفوس
!)٣(»سوءشيخ«بأنهفوصفتهاخطبهعمرأنالسنةأهلورىواليتالسالم

.٣٥–٣٤ص-١ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)١(
.١٦٤ص-١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
.١٦٨–١٦٧ص-الطربياهللاعبدبنامحد-العقىبذخائر)٣(
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ألنـه بـل بكـر بأيباقتنعألنهال! صوت؟ذلكبعدلطلحةسمعهلولكن
! اجلـسدية بالتـصفية قرارهاخالفمنتنذراليتالسلطةهذهالسلطةسيوفخاف
بـشورى أمـر ملّـا عمـر قالإذ،هدرادمهضاعالذيعبادةبنسعدمعفعلواكما

إالمـوتى يـوم مـن الرابـع اليـوم يـأتني وال،صـهيب اسبالنـ ليصلِّ:قال«الستة
بنوطلحةاألمرمنشيءلهوليسمشرياعمربناهللاعبدوليحضر،أمريوعليكم

وإال،أمــركمفأحــضروهأيــامثالثــةإىلقــدمفــإن،األمــريفشــريككماهللاعبيــد
اهللاشـاء إنخيـالف ولـن ،بـه لكأنا:سعدفقال!طلحةبرضايلومن،فارضوه

منعوفبنالرمحنعبدبهخصومااألنصاريطلحةأليبوصيتهذكرمث.تعاىل
.)١(»خيالفمنبقتلوأمرهفيهاهواليتالفئةيفاحلقكون

إناملــؤمننيأمـري بالقتـل يقــصدعمـر كـان إذعمـر لــصنيععليـا فطـن وقـد 
.أبـدا واتـؤمر ملقـريش مـن قومكمفيكمأُطيعإن«هاشملبينعليفقال،خالف
.عثمـان يبقرن:قال؟علمكوما:قال.عمياعنيباألمرعِدل:للعباسوقال
مـع فكونوا،رجالورجالنرجالرجالنرضيفإن،األكثرمعكونواعمروقال
العثمـان صهرالرمحنوعبد،عمهابنخيالفالفسعد،الرمحنعبدفيهمالذين

.)٢(»شيئايغنياملمعياآلخرانكانفلو،اآلخرأحدمهافيوليها،خيتلفان

!والشورىهللافيا!بالضبطحدثاموهذا

.١٩١ص-١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
.نفس املصدر السابق)٢(
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٤١٢

األمةيفالقرونخري

وآله -صلى اهللا عليه النيبعنتواترانهوهوآخرطريقوهنا«تيميةابنقال
الذينمثيلومالذينمثيلومالذينمثاألولالقرناألمةهذهخريأن(وسلم -

مـن فانـه وأيـضا والـسنة الكتـاب عليهادلكمااألممخريهياألمةوهذه)يلوم
أنعلـم الراشديناخللفاءزمنعنفضالأميةبينخالفةيفاملسلمنيأحوالتأمل
يفكـان اإلسـالم وان،الزمـان هـذا أهـل مـن وافـضل خرياكانالزمانذلكأهل

عليـه املنـصوص اإلمامحقجحدواقداألولالقرنكانفانواظهرأقوىزمنهم
عاملاعادالومنعواوظاملافاسقاوولوامرياثهمنبيهمبيتأهلومنعواعليهماملوىل

فعـل هـذا الناألمـم شـر األمـة وهـذه اخللـق شـر مـن فهـؤالء باحلقعلمهممع
.)١(»شرارهابفعلفكيفخيارها

:اجلواب

واملـؤامرات املـسلمني بـني اازروقوعمناليقنيفبعدنشكلهماعنيوهذا
علـم اخللفاءبيوتيفالنصارىبطانةواستعمالالطلقاءواستيالءاملنافقنيووجود

.١٩١ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٤١٣..........................................................................................األمة يفالقرونخري

حسنيقول!باطلهووإماإليهيذهبونماخيالفتأويللهإماثبتإناحلديثأن
ذلـك يفتوجـد الأنههذايعينالالقرونأفضلالصحابةقرنأنكون«)١(املالكي

رجـل يفقرنكلنراهاسنيةكظاهرةبلكفرديدرسالإنجيباملالكيفرحانحسنالدكتور)١(
الـردود تـرى لـذا معاويـة خبـصوص الدينيةالديكتاتوريةالسلطاتيهابالوالتقليدقيوديكسر
يفعلمـائهم أبـرز مـن وهـو (العبـاد احملـسن عبدقولمثالخذمفسقةمضلِّلةقاسيةكانتعليه

أقـصى يفالزمـان هـذا يفنبـت فقـد بعـد، أمـا «املـالكي فرحـان حسنعلىالرديف) السعودية
بـه لـه لـيس مـا فقفـى أبواـا، غـري مـن بيوتهوأتىالعلم،أسوارسلَّقتنابتةٌالبالدهذهجنوب
وحـىت الصحابةعهدمنذواحلديثالسنةأهلعلىوحملَعشواء،خبطَالعلميفوخبطعلم،
جنـوب أقصىيفمالكبينإىلنسبةاملالكي،فرحانبنحسنالنابتةُوهذاشعواء،حملةزماننا

أحـد مالك،اإلماممذهبإىلنسبتهظانٌّيظنلئالَّ؛"مالكبينإىلنسبة: "قلتنماوإاململكة،
الـسنة، ألهـل احملاربنيالبدع،يفاملوغلنيمنهوبلالسنة،أهلمنليسفإنهالسنة،أهلأئمة

يرجعنسبهمأنَّذُِكرنالذيمالكبينإىلنسبتهيتوهملئالَّ؛"اململكةجنوبأقصىيف: "وقلت
أنـه شكالمعتقدهوسوءخبثهمعإليهمنسبتهظنألنَّالطائف؛منقريبةٌومنازهلمبجيلة،إىل

تـزر الألنـه تـضرهم؛ الإلـيهم نسبتهفإنَّمنهمكانوإنفهواجلنوبيفالذينوأمايسوؤهم،
وتالميـذه وأحفـاده وأبنـاَءه الوهـاب عبـد بـن حممـد اإلسـالم شـيخ فـإنَّ ...أخرى،وزروازرةٌ

مثـل أزمـام، يفيـأتون الـذين الـدجالني، علـى الناسأشدِمنتالميذهموتالميذوتالميذهم
مـستنقعات يفالنابتةُهذاكَرعوقد. والضاللالزيغأهلمنشاكلتهعلىكانومناملالكيهذا
أهـل كتـب منعليهاالطِّالعأمكنهماعلىواطَّلععب،يأناهللاشاءمامنهاوعبالبدع،أهل

ألهـل االنتصار».حبوثاًسماهاأوراقيفكلَّهذلكتقيأمثاملثالب،وتصيداألخطاءاللتقاطالسنة
.٧-٦ص-العباداحملسنعبد-املالكيحسناباطيلرديفواحلديثالسنة

سـلفيي الـسنة أهـل مـن احملـدثني بعضلقّب) النابتة(بـلفيالسصاحبهمالسلفينيبعضلقّبوفيما
قبـل مـن الـشرق يفيظهرالذيالشيطانقرنحولالبخاريحلديثنسبة) القرنيني(بـالسعودية

جـواز أدلةمناملقبورإحياء: راجع كتاب  .!املعاصرةالسلفيةمنبعوهي!) جندأي(عائشةبيت
.الغماريالصديقاهللاعبدأمحد-القبورعلىوالقباباملساجدبناء
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بشرتاريخهوبلمالئكةتاريخليسبعدهممنأوالصحابةفتاريخأخطاءالعصر
.)١(»الكبرياخلطأبعضهمخيطيءقد

والـسجاد واحلـسني واحلـسن كعلـي معـصومني أئمـة بوجوداخلرييكونفقد
التابعنيبعضوأمثاهلمواملقدادوعمارذركأيبالصاحلنيالصحابةوبعضوذريتهم
.مبثلـهم الزمانجيودأنيندرمماوأمثاهلماهلجريشيدورجبريبنكسعيدالصاحلني

كـان ولـو . احلـديث ثبـوت فرضعلىغريهمنأفضلاألولالقرنجيعلماوهذا
هـذا ،للـهجرة ١١٠عـام حـىت آخـرهم ظلالذيالنبوياجليللكاناجليلالقرن
نمـروا بـن امللـك عبـد قبلمنبتوليتهاحلجاجتسلطوقتمنهكثريموجوداجليل
يـصلّون التـابعون كـان حـىت الـدين ويفالناسيفاألفاعيلفعلوفيهالعراقعلى
!! باإلمياءتقية

،سـعد بـن عثمـان حـديث مـن أمحـد اإلماموخرج«احلنبليرجبابنقال
-اهللارسـول مـع عهـدت ممـا شـيئاً أعـرف ما: يقولمالكبنأنسمسعت: قال

قـد أولـيس : قـال الصالة؟وال:لهيلق. اليوم-وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    
الـصالة أخـر منأولهواحلجاجأن: ويقالالصالة؟يفاحلجاجصنعماعلمت

كـان ورمبـا الـشمس، غـروب مـع والعـصر الظهريصليفكانبالكلية،وقتهاعن
بعـض فكـان العـصر، صـالة النـاس فتفـوت الـشمس، غروبعنداجلمعةيصلي

)٢(.»احلجاجمنخوفاوالعصرهرالظاملسجديفيوميءالتابعني

!!القرونخرييفحيصلكانوهذا

.٢٦ص-املالكيفرحانبنحسن-اإلسالميالتاريخإنقاذحنو)١(
.٥٣٠حديث-الصالةتاخريباب-احلنبليرجبابن-البخاريصحيحشرحالباريفتح)٢(
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٤١٥

!؟داهنهمأم؟هبميعلمالكانوالسالمالصالةعليهالنيب

علىخيفىالالذيبالتواترعرفقدانهوهوآخرطريقوهنا«تيميةابنقال
-وآلـه    -ليـه   صلى اهللا ع  بالنيبهلمكانوعثمانوعمربكرأباأنواخلاصةالعامة
وقربـا لـه وصـحبة بـه اختـصاصا الناسأعظممنوكانواعظيماختصاصوسلم

بـل يلعنهمواليذمهمكانانهعنهعرفوماكلهمصاهرهموقدبهواتصاالإليه
االسـتقامة علـى يكونـوا أنفإمـا وحينئذعليهمويثينحيبهمكانانهعنهاملعروف

بعـد أوحياتـه يفذلـك خبـالف يكونـوا أنإمـا و هموتوبعدحياتهيفوباطناظاهرا
عـدم إمـا الزماألمـرين فأحـد التقربهذامعاالستقامةغريعلىكانوافانموته
صـلى اهللا   الرسوليفالقدحأعظمفهوكانوأيهماهلممداهنتهأوبأحواهلمعلمه
نـت كوان.. .مـصيبة فتلـك تدريالكنتفان.. .قيلكماوسلم -وآله   -عليه  
اهللامـن خـذالن فهـذا االسـتقامة بعـد احنرفـوا كانواوان.. .أعظمفاملصيبةتدري

أيـن ذلـك بعـد سـيكون مبـا اخربقدمنو أصحابهأكابرو أمتهخواصيفللرسول
أنوعدمنو أمرهاهذامثليويلالحىتلألمةاالحتياطأينو ذلكعلمعنكان
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مـن حنـوه و فهـذا مرتـدين خواصـه أكـابر يكـون فكيفكلهالدينعلىدينهيظهر
الرافضةهؤالءأرادإمناغريهومالكقالكماالرسوليفالرافضةبهيقدحماأعظم
رجـال كـان لـو و سوءأصحابلهكانسوءرجلالقائلليقولالرسوليفالطعن
)١(»صاحلنيأصحابهلكانصاحلا

:اجلواب

يـول ملكونهمنفيهحاقداكربتصححونهفماقدحاونهتعدمماهذاكانإن
لعمـر وقالـت املسلمنيملصلحةعائشةفطنتلقدحىت! واٍلبالالناسوتركأحدا

النيبعثببينما،قتيبةابنرواه»عليهمواستخلفراعبالمهالحممدامةتتركال«
:تعاىلقالللناسرمحةوالسالمالصالةعليه

.)١٠٧:األنبياء(}اَلمِنيلِلْعرحمًةإِّالأَرسْلناكَوما{

عليهاهللاصلىالنيبأنلمفعنقمةصاراإلمامةاختالفوراءمنحدثوما
يـسوس مـن باستخالفاهللاأرادهماوهواحللولأفضلبباملسلمنيرمحةأرادوآله

وإالعليوهوسواهمايفتنقصاليتاألخالقالكاملوهوسياسةبأفضلحاهلم
حبجـة ألغيلمتـهم اخلالفـة يعقدونوهمالنيبمنحاالأفضل)٢(أميةبنوكانفهل

!؟سلطامالفقهاءهلمويصححهاوالعصبيةالفتنةخوف

اإلسالماظهرواوقدالظاهرعلىيبينفالنيبالثالثةحولتيميةابنكالمأما

.١٩١ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
قولـه منـها التأويـل تقبـل الأميةبينمنموقفهعنمعبرةنصوصاوآلهعليهاهللاصلىنيبالقال)٢(

الغـافلني تنبيه»ثقيفوبنو،أميةوبنو،حنيفةبنوثالثالعربقبائلشر«والسالمالصالةعليه
بـسند «احلـديث انعقيـل ايبابـن وقـال ١١٤ص-كرامـة إبـن احملـسن -الطالبنيفضائلعن

.١٤٠–١٣٩ص-عقيلبنحممد-الكافيةلنصائحا» حسن
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٤١٧...................................................! داهنهم؟أمهبم؟يعلمالكانوالسالم الصالةعليهالنيب

:تعاىلقال،الفتنةولكنها

}سِبأَحاسالنكُواأَنتْريقُوُلـوا أَنـا ينآم م هـالو ون فَْتنـ٢(ي( د فََتنـا ولَقـَ
الَّـــذِينــن ــبلِهِممـِ ــيعلَمنقـَ ــهفَلـَ ــدقُواالَّـــذِيناللَّـ صـنلَمعــي ــاذِبِنيولـَ }الْكـَ

.)٣-٢:العنكبوت(

إن«السالمعليهعليعنالصحيحباحلديثقالوآلهعليهاهللاصلىوالنيب
هـذا «احلـاكم قـال »بعـده يبسـتغدر األمـة إنوآلهعليهاهللاصلىالنيبيلعهدمما

وخـالفهم )٢(التـصحيح يفالـذهيب ووافقـه )١(»خيرجـاه وملاإلسنادصحيححديث
ملهـذا إدريـس أبـا فـإن ،نظـر وفيـه :قلـت «قولـه منها!واهيةباعتراضاتاأللباين
،)الثقـات (بـه كتافلرياجـع !)٣(حبانابنيكونإال،وثقهمنأجدومل،امسهأعرف

أيبروايـة مـن ) والتعـديل اجلـرح (يفحامتوابن،)التاريخ(يفالبخاريأوردهفقد
،)األودي(:البخـاري عنـد ووقـع . تعـديالً والجرحـاً فيهيذكراومل،عنهمسلمة
يفملـا موافـق وهو،)األزدي(:حامتأيبابنعندووقع.)املستدرك("يفملامطابقاً

املـراد يكونأنفيحتمل،هذاصحفإن:البيهقيقال:عقبهوقال،)عساكرابن(
ففـي :قلـت .قتلـه يفمث،إمارتـه يفعليـه خـرج منخروجيف-أعلمواهللا-به

.»عندهصحيحغريأنهإىلإشارة،صحإن:قوله

الـذين وهـم ،لقالـه النقـد يستحقماوجدالبيهقيكانفلوأدلّالعكسبل
ولكـن ،للـشيعة حجـة منـه يـشم كـان لـو لتـضعيف احيتمـل حديثأييضعفون

.١٤٠–١٣٩ص-٣ج-النيسابورياحلاكم-املستدرك)١(
.٢٠٠ص-١٠ج-األلباين-الضعيفةاألحاديثسلسلة)٢(
-٤ج) الثقـات (يفحبـان ابـن أرودهوقـد )الـدواليب كـىن (يفكمـا ،احلديـد أيببـن إبراهيمهو)٣(

.١١ص
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علياأنمنالشيعةقولتماعلىظاهرةداللةيدلاحلديثكانوملاجيدملالبيهقي
عـن للكـالم خترجيـا البيهقـي قـال األمـة بـه وغـدرت النيببعدحقهوغُصبظُلم
.إليهذهبماوليس!الكالمهذاالشيعةحجة

اهللاصـلى بـالنيب الثالثـة اختـصاص حـول تيميهنابمناملدعىالتواتروأما
كـثري يفهلـم وآلـه عليهاهللاصلىالنيبتقريعمعخصوصانقرهالفشيءوآلهعليه
علـي خبالف)١(املناسباتمنالعديديفالشرعحبدودتقيدهموعدماملناسباتمن

واملـديح اءالثنـ االحقـه يفوآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب مـن جتـد فـال الـسالم عليه
.واإلشادة

امسـاء اخفـاء خاللهمنارادواالذيالتزويرحجمعلىلتطلع) وفالنةفالنكتاب(كتابناراجع)١(
احملـدثون فاضـطر الـشريعة علـى جرأمتظهراليتاملروياتمنكثرييفوعائشةومعاويةالثالثة

.)فالنةوفالن(مكااووضعواكرامتهمعلىحرصاامسائهمحذفاىل
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٤١٩

وعمرأبوبكر... الناسأزهد

إمامتـه علـى الدالـة األدلـة يفالرابـع املنـهج :الرافـضي قال«تيميةابنقال
أعلمهـم و اعبـدهم و النـاس ازهـد كانذكرمثعشراثناهيو أحوالهمناملستنبطة

تقدمجهأوعلىالفضائلاجتماعو لهالعاداتخوارقمنأنواعاذكرو أشجعهمو
:فقالعليهما

.وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولبعدالناسازهدكانانهاألول
صلى اهللا  اهللارسولبعدالناسازهديقولونحباهلماالعلمأهلفاناملنعاجلوابو

)١(.»...عمروبكرأبوالشرعيالزهدوسلم-وآله -عليه 

:اجلواب

رواهمنعلىموقوفالشيخنيزهدعنرويفما،ةاألماجتماعوبينهبيننا
أهـل والشيعةعنفمشهورالسالمعليهعليزهدوأما،السنةأهلمنمجاعةمن

!معاويةأعدائهألدلهشهدوقدكيف.عليهمحجةوهذهالسنة

حمجـن أيببـن اهللاعبدأنوذكروا«)٢(والسياسةاإلمامةيفقتيبةابنروىإذ

.٢٠٤اىل٢٠٣ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةىعلالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٠١ص-١ج-الزيينحتقيق،الدينوريقتيبةابن-والسياسةاإلمامة)٢(
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اجلبـان الغـيب عنـد مـن أتيتـك إين،املؤمننيأمرييا:فقال.معاويةعلىقدمالثقفي
،الغـيب قولـك أمـا ؟قلتماأتدري!أنتهللا:معاويةفقال.طالبأيبابنالبخيل
وأمـا ،علـي لـسان لكفاهـا واحـدا لـسانا فجعلتمجعتالناسألسنأنلوفواهللا
إنهقولكوأما؟قتلهإالبارزهقطأحدارأيتهل،أمكفثكلتك،جبانإنهقولك
.تبنـه قبـل تربهألنفد،تنبمنواآلخرتربمنأحدمهابيتانلهكانلوفواهللا،خبيل
الـذي ،اخلـامت هـذا وعلـى ،عثمـان دمعلى:قال؟إذاتقاتلهفعالم:الثقفيفقال
مثالثقفـي فـضحك .ألهلـه وادخـر ،عيالـه وأطعم،طينتهجادتيدهيفجعلهمن
.آخـرة والأصبتدنياال،جبرمييدييلهب،املؤمننيأمرييا:فقال،بعليحلق

بأحـد العبـاد اهللايأخـذ وإمنـا ،أمـرك رأسعلـى منهاأنت:قالمث،عليفضحك
.»األمرين

املـسلمني كتـب يفموجـودة الـسالم عليهعليعندالكمالصفاتوكل
بـين زمـان يفأكثـره كـان وغريهـم الشيخنييفرويمابينماعليهامتفققاطبة
االمـة عليـه اجتمعـت ومـا - علينـا مـر كما- هاشمبينانوفبهلريغمواامية

.حجة
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٤٢١

وعمربكرأبو. .الناسأعلم

بعـد النـاس اعلـم كـان انـه الثالـث :الرافـضي قـال فصل«: تيميةابنقال
.وسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسول

أنعلمـاؤهم عليـه اتفـق مـا ولـون يقو ذلـك مينعـون الـسنة أهلأن:واجلواب
)١(.»..عمرمثبكرأبووسلم- وآله - صلى اهللا عليه اهللارسولبعدالناساعلم

:اجلواب

جبهلهموعمربكرأيببقولواعترفوافيهاختلفواوعمربكرأيبيفرووهما
كمـا الـشيطان مـن وإمامينإماهذا:ويقوليفيتبكرأبوكانوبل،كثريةأموريف

إين:فقـال الكاللـة عـن بكـر أبـو سـئل «الـشعيب عـن فـروى )٢(البيهقيذلكذكر
أراهالـشيطان ومـن ،فمنيخطأيكواناهللافمنثوابايكفإنبرأييفيهاسأقول

أبـو قالـه شيئاأردأناهللاألستحيإينقالعمراختلففلماوالوالدالولدخالما
.»بكر

.١١٣و١١١ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٢٢٣ص-٦ج-البيهقي-الكربىالسنن)٢(
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عنـدما يـستح ملبينمـا !بكـر أيبقوليردأنيستحيالذيعمرلقولفانتبه
واحتياجـه عمـر وأقـوال .)١(بـذلك وجادلهاحلديبيةيفحياتهيفالنيبقولاستنكر

.عمرهللكعليولوال،حسنأبوهلاليسمعضلةالمثالذهبتحىتلعلي

فإنـه ،تفقـدوين أنقبلسلوين«السالمعليهاملؤمننيأمريقولمنهذاوأين

وسـلم -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللانيبفأتيت:اخلطاببنعمرقال«احلديبيةحديثيفقال)١(
:قـال ؟الباطـل علـى وعـدونا احلـق علىألسنا:قلت،بلى:قال؟حقااهللانيبألست:فقلت

.ناصـري وهـو ،أعصيهولست،اهللارسولإين:قال؟إذنديننايفالدنيةنعطيفلم:قلتبلى
:قلـت ؟العامنأتيهأناأفأخربتك،بلى:قال؟بهفنطوفالبيتسنأيتأناحتدثنالستأو:قلت

؟حقااهللانيبهذاأليسبكرأبايا:فقلتبكرأبافأتيت:قال.بهومطوفآتيهفإنك:قال،ال
الدنيـة نعطـي فلم:قلت،بلى:قال؟الباطلعلىوعدونااحلقعلىألسنا:فقلت،بلى:قال
،بغـرزه فاستمسك،ناصرهوهو،ربهيعصىوليس،اهللارسولانهالرجليهاأقال؟إذاديننايف

أفـأخربك بلـى :قـال ؟بـه فنطوفالبيتسنأيتأناحيدثناكانأليس:قلت.احلقعلىانهفواهللا
فعملـت :عمـر قـال :الزهـري قـال .بـه ومطوفآتيهفإنك:قال،ال:قلت؟العامتأتيهأنك

وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولقالالكتابقضيةمنفرغفلما:قال،أعمااللذلك
فلمـا ،مراتثالثذلكقالحىترجلمنهمقاممافواهللا،احلقوامثفاحنرواقوموا:ألصحابه

فانتبـه ٥٨-٥٧ص-١ج-األلباينالدينناصرحممد-الغليلإرواء»...أحدمنهميقممل
كـان فهـل »احـد منـهم قـام مـا فواهللا«الصحابةفعلوانظر»أعمااللذلكفعملت«عمرلقول

!!عمر؟منبتحريضعصيام
الـنيب خـتم وفيـه كتابـه بقدميـه داسفقدمماتهبعدحىتوآلهعليهاهللاصلىالنيبحيترمملعمرانبل

ومل يـزل شـريح عاِمـلَ      «املدينـة تـاريخ يفالـنمريي شـبة ابـن قـال !! وامسهوالسالمالصالةعليه
على قومه، وعاِملَ أَيب بكر، فلمـا قـام عمـر رضـي     وسلم-وآله -صلى اهللا عليه   رسول اللّه   

: فأخذه فوضعه حتت قدمه وقالوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللا عنه أَتاه بكتاب رسول اهللا     
البن شبه أبو زيد عمر بن شـبه الـنمريي البـصري   -تاريخ املدينة »ال، ما هو ِإال ملك، انصرف 

.)٥٩٦/ ٢(من منشورات دار الفكر ٢٦٢-١٧٣
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يفاملعتـزيل قالـه مـا لتـرى املقدمـة راجـع ()١(.»حديثيمبثلبعديأحدمحيدثكال
)اإلسالمعلومشىتيففقطعلمهمنخرجملاكلهماإلسالمأهلورجوععلمه

:تعاىلقال
}نأَموهَقاِنتلِآنَاءاِجدًااللَّيقَائِمًاسو ذَر حـي ةو اآلخِـر جـريـَة ومحـِه ربلْ ر قـُ

ــلْ ـ تَوِيهـــس ـ يـالَّــــذِينــون ـ لَمـعيالَّــــذِينالوــون ـ لَمـعـــاي إِنَّمـــذَكَّر ـ ـــويتـَ أُولـُ
.)٩:الزمر(}األَْلبابِ

اإلسـالم مـدائن مجيـع فانبالتواتراملعلومخالفهذاإنمث«تيميةابنقال
هرظـا فيهمـا فـاألمر ومكـة املدينـة أهلأماعليغريمنالرسولعنالعلمبلغهم

وإمنـا قلـيال شـيئا إالعليعنيروونيكونواملهؤالءفانوالبصرةالشاموكذلك
والـسنة القـران يعلمـون كـانوا الكوفـة فأهلهذاومعالكوفةيفعلمهغالبكان
خالفـة يفالـدين تعلمـوا املدينةأهلوفقهاء،عليعنفضالعثمانيتوىلأنقبل
الـيمن أهـل روىوهلـذا عليمناكثريهمفومقامهاليمنألهلمعاذوتعليمعمر
إمنـا التـابعني أكـابر مـن وغـريه وشـريح علـي عـن روواممااكثرجبلبنمعاذعن

وهـو قاضـيا فيهـا شـريح كـان الكوفـة علـي قـدم وملـا جبـل بنمعاذعلىتفقهوا
يقـدم أنقبـل املـدائن يفاإلسـالم علـم فانتـشر غـريه علىتفقّهاالسلماينوعبيدة

أكثـرهم كـان عليـا بـان الرافضةمناحتجمنواحتجحزمابنوقالفةالكوعلي
أحدمهاهلماثالثالوجهنيبأحدالصحايبعلميعرفوإمناكذبوهذاقالعلما
لـه وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيباستعمالكثرةوالثاينوفتاويهروايتهكثرة
لـه علمالمنوسلم-وآله -يه صلى اهللا عل  النيبيستعملأنالباطلاحملالفمن
-صلى اهللا عليـه    النيبفوجدناذلكيففنظرناوسعتهالعلمعلىشهادةاكربوهذا

.٢٥٧ص-٦ج-الذهيب-النبالءأعالمسري)١(
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الـصحابة أكـابر ومجيـع علتـه طـول حبـضرته الصالةبكرأباوىلقدوسلم -وآله  
إذاعلـي اسـتخالف خبـالف وهـذا وغريهموأيبمسعودوابنوعليكعمرحضور

بكـر أبـو يكـون أنضرورةفوجبفقطاألعذاروذويالنساءعلىذلكالنغزا
ووجدناهاإلسالمعمودوهيااملذكورينواعلموشرائعهابالصالةالناساعلم
علــممــنعنــدهيكــونأنضــرورةفوجــبالــصدقاتعلــىاســتعملهقــدأيــضا

قـد إذاكثـر كـان ورمبـا اقـل الالـصحابة علمـاء مـن غـريه عنـد كالذيالصدقات
أركـان مـن ركـن والزكـاة فيـه استعملهمباعاملاإاليستعملالوهوغريهلاستعم
.)١(»الصالةبعدالدين

:اجلواب

قيمـة مـن انتقـاص مـن الكتـب يفموجودمافكل،اإلنصافمنليسهذا
أميـة بـين مناخللفاءدأبوهذا،السياسةتفعلهماأدراكوماالسياسةصنيعةعلي
بـن حـسن عـن )٢(الـذهيب قـال للخالفةاملتأهلنيعليريةذمنخوفاًالعباسوبين
مـن أفقـه أحدارأيتما:قال؟رأيتمنأفقهمن:وسئل،حنيفةأبامسعت«زياد

النـاس إن،حنيفـة أبـا يا:فقالإيلبعث،احلريةاملنصورأقدمهملا،حممدبنجعفر
.مسألةأربعنيلهفهيأت.الصعابمسائلكمنلهفهيئ،حممدابنجبعفرفتنواقد
مـن جلعفـر دخلـين ،مابصرتفلما،ميينهعنجالسوجعفر،جعفرأباأتيتمث

،جعفـر إىلالتفـت مث.فجلست،يلوأذنفسلمت،جعفرأليبيدخلينالمااهليبة
.أتاناقد:أتبعهامث.حنيفةأبوهذا.نعم:قال؟هذاتعرف،اهللاعبدأبايا:فقال

فكـان .أسـأله فابتـدأت اهللاعبدأبانسألمسائلكمنهات،فةحنيأبايا:قالمث

.٢١٧ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٢٥٨–٢٥٧ص-٦ج-الذهيب-النبالءأعالمسري)٢(
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،وكـذا كـذا يقولـون املدينـة وأهـل ،وكـذا كذافيهاتقولونأنتم:املسألةيفيقول
حـىت ،مجيعاخالفناورمبا،املدينةأهلتابعورمباتابعنافرمبا،وكذاكذانقولوحنن
أنروينـا قدأليسحنيفةأبوقالمث.مسألةمنهاأخرممامسألةأربعنيعلىأتيت
.»؟الناسباختالفأعلمهمالناسأعلم

باإلمـام اتبـاعهم عـن النـاس لـردع حنيفـة يببـأ اسـتعان العباسـي فاملنصور
! السالمعليهالصادق
يقـول الـذي وهـو النيبعنأخذهالذيالسالمعليهعليعلمذهبأينو

مـن يـوم كـل يفيليرفـع ،أمـه أثـر فـصيل الاتباعاتبعهكنتلقد«)١(السالمعليه
وال،فـأراه حبـراء سنةكليفجياوركانولقد،بهباالقتداءويأمرين،علماأخالقه

عليـه اهللاصـلى اهللارسولغرياإلسالميفيومئذواحدبيتجيمعومل،غريييراه
دولقـ .النبـوة ريـح وأشـم ،والرسـالة الـوحي نورأرى،ثالثهماوأناوخدجيةوآله

رسـول يـا فقلـت ،وآلـه عليهاهللاصلىعليهالوحينزلحنيالشيطانرنةمسعت
،امسـع مـا تـسمع انـك ،عبادتهمنأيسقد،الشيطانهذافقالالرنةهذهما،اهللا

.»خريلعلىوانك،لوزيرولكنك،بنيبلستانكإال،أرىماوترى

بـذلك زويتميـ ثـة البعفتـرة كلوآلهعليهاهللاصلىنيباليصحبالذيفهذا
رووابينمـا األحاديـث منمئاتبضعةسوىاحملدثونلهيروملالصحابةمجيععن
مـن ألقـل إاليـصحبه ملوهـو حـديثا وسـبعون وأربعةأالفمخسةهريرةأيبعن

حديثآالفثالثةالستةالكتبأصحابلهروى«راهويهبنإسحاققال! سنتني
حيتـل هريـرة وأبـو إالالسنةمدوناتمنكتابمنوما" حديثاوسبعونوثالمثائة

واملعاجمواملسانيدواملصنفاتوالسننالصحاحيفجخمرفحديثهالغالبيفاملقدمة
.١٩٧ص-١٣ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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أبـواب مجيعأحاديثهوتشمل.املعتمدةالكتبمنوغريهاالسريةوكتب،واجلوامع
.)١(»تقريباالفقه

وهوالصحابةأقضىكانلوالسالمعليهعلياإنأنفسهماحملدثونيسألأمل
الـنيب رافـق الذيوهو! ؟حديثهذهبفأين)٢(باألحكامأعلمهميكونأنيتطلب

بلغـت فكيـف سـنتني منيقربماالنيبهريرةأبورافقبينما!سنةوعشرينثالثا
بأمـا وعمـر بكـر ايبحتـديث قلَّـة عـن اعتـذروا هـم ،نعم! ؟النسبةهذهأحاديثه
وعـشرين مخـس طـوال بـشيء ينشغلملعليالكن،التحديثعنباخلالفةانشغال

ملوان؟حديثـه عـن احلـديث أهـل فـأين حـدث فـإن حيدثملأمحدثفهلسنة
الـذي اخلـاطيء املـسار ستفـضح ألااإلجابةعلىيتجرأونالوهم! فلم؟حيدث

مـر كمـا لسانهيقطععليعنيرويمنفكلاألولالصدريفاإلسالمعليهسار

.٤٨ص-١ج-راهويهبناسحاق-راهويهابنمسند)١(
أهـل يكونـوا ملكلـهم الصحابةإن«خلدونابنقال،القرآنيفيكوناالعلمان:بعضهمقال)٢(

بناسـخه العـارفني للقرآنباحلاملنيخمتصاذلككانوإمنا،مجيعهمعنيؤخذالدينكانوالفتيا
أووسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه   النيبمنتلقوهمباداللتهوسائرهوحمكمومتشاهومنسوخه

العـرب النالكتـاب يقـرأون الدينأيالقراءلذلكيسمونوكانواعليتهمومنمنهممسعهممن
ابـن تـاريخ »يومئـذ لغرابتـه االسـم ـذا للكتـاب قارئـا منـهم كـان مـن فـاختص أميةأمةكانوا

عليـه علياكانبالقرآناالعلمبأنالقرطيبأقروقد٤٤٦ص-١ج-خلدونابن-خلدون
،عنـه اهللارضـي طالـب أيببـن فعلـي فـيهم واملؤيـد املفـسرين صـدر فأما«القرطيبقالالسالم
جـبري بنوسعيدكمجاهدعليهالعلماءوتبعه،وكملهلألمرجتردوهوعباسبناهللاعبدويتلوه

مـن أخـذت ما:عباسابنوقال."عليعلىاحملفوظمنرأكثذلكيفعنهواحملفوظ،وغريمها
النتيجـة يف٣٥ص-١ج-القـرطيب -القـرطيب تفـسري »طالبأيببنعليفعنالقرانتفسري

.باألحكاماإلطالقعلىأعلمهمفيكونبالقرآنأعلمالسالمعليهاملؤمننيأمريأن
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يفمـر كمـا عـسريا حـسابا حياسـب أواهلجـري رشيدمعزيادبناهللاعبيديفمعنا
وتوجيهـه الزهـري مـع امللـك عبـد وقصةأرقمبنزيادمعزيادبناهللاعبيدقصة
أعلــمعلــماألمــةعلــىضــاعوبالتــايل! النبويــة؟الــسريةيفامســهإيــرادمــنمنعــه

النـاس ألنعلـي مناعلملصحابةابعضبانحيتجمنيأتهذافبعد،الصحابة
،الـسالم عليهفضائلهأما«)١(السنةأهلبعضقالذلكومعبل!!حديثه؟ترومل

التعـرض معهيسمجمبلغاواالشتهارواالنتشارواجلاللةالعظممنبلغتقدفإا
بـن حيـىي بـن اهللالعبيدالعيناءأبوقالكمافصارت،لتفصيلهاوالتصدي،لذكرها
عنكاملخرب،فضلكوصفمنأتعاطىفيمارأيتين:واملعتمداملتوكلوزيرخاقان
حيـث أىنفأيقنـت ،الناظرعلىخيفىالالذي،الزاهروالقمر،الباهرالنهارضوء
عليـك الثناءعنفانصرفت،الغايةعنمقصر،العجزإىلمنسوبالقوليبانتهى

أقـر رجليفأقولوما.بكسالناعلمإىلعنكاألخبارووكلت،لكالدعاءإىل
فقـد ،فـضائله كتمـان وال،مناقبهجحدميكنهمومل،بالفضلوخصومهأعداؤهله

،وغرــااألرضشــرقيفاإلســالمســلطانعلــىأميــةبنــواســتوىلأنــهعلمــت
واملثالـب املعايـب ووضـع ،عليـه والتحـريض ،نورهإطفاءيفحيلهبكلواجتهدوا

ومنعـوا ،وقتلـوهم حبـسوهم بـل ،مادحيهوتوعدوا،راملنابمجيععلىولعنوه،له
أحـد يسمىأنحظرواحىت،ذكرالهيرفعأو،فضيلةلهيتضمنحديثروايةمن

وكلما،عرفهانتشرستركلماكاملسكوكان،ومسوارفعهإالذلكزادهفما،بامسه
.»بالراحتسترالوكالشمس،نشرهتضوعكتم

سياسيةكمعارضةالشيخنيزمانيفالناساعتزلالسالمعليهعليولكون
مـا إالاحلـديث مبنـع املراسمفأصدرواالفرصةأعداؤهاغتنمجرىماعلىصامتة

.٢٣–١٦ص-١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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مـا إالشـيء بكـل للـشيخني تقربـت النـاس لكـون وذلـك الشيخنيزمنيفروي
ابـن روى«)١(ريـة أبوقال،اخلالفةعلىالقوياملنافسوهو،عليميزانيفيكون
بنعثمانمسعت:قالسعدالبنواللفظ-لبيدبنحممودعنعساكروابنسعد
والبكرأيبعهديفبهيسمعملحديثايرويألحدحيلال:يقولاملنربعلىعفان

أوعـى مـن أكـون الأناهللارسـول عـن أحـدث أنميـنعين ملفإنـه ،عمـر عهـد يف
.»النارمنمقعدهتبوأفقدأقلملماعليقالمن:يقولمسعتهأينإال،أصحابه

فتـاة علـى يأكـل ومنالسلطةترويهعماخيتلفعلييرويهماكانفلمالذا
كـابرا ترويهكتبهايفحفظتهاليتشيعتهطريقعنإالعليرواهمااختفىموائدها

يـروي منكلاحلديثكتبمناسقطواوهمشيعتهبهتنفردالوكيف،كابرعن
.!والرفضيعبالتشفاموهروايةله

بـذلك ويتفـاخرون بـسبه احلاكمللنظاميتقربونكانواوقدلهيروونوكيف
،الـسائب بـن الـرمحن عبـد عـن ،أبيـه عـن الكليبابنوروى«احلديدأيبابنقال
مـن حـي -أودبـىن مـن رجـل وهـو ،هـاينء بـن اهللالعبديومااحلجاجقال:قال

مـن وكـان ،كلـها مـشاهده جـاج احلمعشهدقد،قومهيفشريفاوكان-قحطان
بـىن سـيد خارجـة بـن أمسـاء إىلأرسـل مث!بعـد كافأتكماواهللا:وشيعتهأنصاره
ــزارة ــدزوجأن:ف ــناهللاعب ــانئب ــكه ــالبابنت ــةوالواهللاال:فق ــدعا!كرام ف

اهلمـداين قـيس بـن سـعيد إىلبعثمث،أزوجهنعم:قالالشررأىفلما،بالسياط
الواهللاال!أودومــن:فقـال ،أودبــناهللاعبـد مـن ابنتــكزوج:اليمانيـة رئـيس 

ــةوالأزوجــه ــال!كرام ــسيفعلــى:فق ــال،بال ــيأشــاورحــىتدعــين:فق ،أهل
احلجاج:فقال.فزوجه،الفاسقهلذانفسكتعرضوالزوجه:فقالوا،فشاورهم

.٥٤ص-ريةأبوحممود-احملمديةالسنةعلىأضواء)١(
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٤٢٩..................................................................................وعمربكرأبو..الناسأعلم

أودومـا كهـالن وعظيم،مهدانسيدوبنتفزارةسيدبنتزوجتكقد:اهللالعبد
مـن ألحـد ليـست مناقـب لنـا فـإن !ذاكاألمـري اهللاأصـلح تقـل ال:فقـال !اكهن

:قال،قطلناناديفامللكعبداملؤمننيأمريسبما:قال؟هيوما:قال،العرب
شهدما،رجالسبعونمعاويةاملؤمننيأمريمعصفنيمناوشهد:قال،واهللامنقبة

منقبـة :قـال ،سـوء امـرأ علمتـه مـا واهللاوكـان ،واحدرجلإالترابأيبمعمنا
عـشر واحـدة كـل تنحرأنعليبناحلسنيقتلإن:نذرننسوةومنا:قال،واهللا

ترابأيبشتمعليهعرضرجلمناوما:قال،واهللامنقبة:قال،ففعلن،قالئص
:قـال ،واهللامنقبـة :قـال ،فاطمـة وأمهمـا وحسيناحسناابنيهوزادفعلإالولعنه

أمـا :وقال،احلجاجفضحك،لناماواملالحةالصباحةمنلهالعربمنأحدوما
،عجـر رأسهيف،جمدورااألدمةشديددميمااهللاعبدوكانفدعهاهاينءأباياهذه
.)١(»احلَولشديد،الوجهقبيح،أحول،الشدقمائل

بكـر وأبـو لعمـر نسبوهالذيالسالمعليهعليبكالمالكتبغصتقدبل
علـي كتـاب قـصة يفاحلديدأيبابنقالالسالطنيوعاظوبعضومعاويةوعثمان

مـا آخركتابيفجتدأنيندرمماوالفضائلاآلدابحوىوالذيبكرأيببنحملمد
حممدبناهللاعبدفحدثين:الثقفيسعدبنإبراهيمقال«)٢(األشترملالككتابهعدا
إىلكتـب ملـا عليـا أن،ابهأصـح عـن ،سـيف أيببنحممدبنعليعنعثمانبن

عمـرو عليهظهرفلما،بأدبهويتأدبفيهينظركان،الكتابهذابكرأيببنحممد
يفينظـر معاويـة فكـان ،معاويـة إىلـا فبعث،أمجعكتبهأخذ،وقتلهالعاصبن

رأىوقـد ،معاويـة عنـد وهـو ،عقبـة بـن الوليـد فقال،منهويتعجبالكتابهذا

.٦١ص-٤ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
.٧٢ص-٦ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
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فقـال !لـك رأىال،مـه ،معاويـة فقـال ،حترقأناألحاديثذهمر:بهإعجابه
قـال !منـها تتعلمعندكترابأيبأحاديثأنالناسيعلمأنالرأيأفمن:الوليد
أمجـع هـو بعلـم مسعـت ماواهللا!هذامثلعلماأحرقأنأتأمرين!وحيك:معاوية

!تقاتلـه مفعـال وقـضائه علمـه مـن تعجـب كنـت إن:الوليدفقالأحكموالمنه
نظـر مث،هنيهةسكتمث.عنهألخذناأفتانامثعثمانقتلترابأباأنلوال:فقال

عليــهطالــبأيببــنعلــيكتــبمــنهــذهإن:نقــولالإنــا:فقــالجلــسائهإىل
فنحنحممدابنهعندكانت،الصديقبكرأيبكتبمنهذه:نقولولكن،السالم

ننظرفنحنحممدبىنخزائنيفالكتبتلكتزلفلم:قال.منهاونأخذ،فيهاننظر
بنعمرويلحىتأميةبىنخزائنيفالكتبتلكتزلفلم:قال.منهاونأخذ،فيها
.»السالمعليهطالبأيببنعليأحاديثمنأاأظهرالذيفهو،العزيزعبد

حـديث منإاالناسعندشاعماوبعد،البصرةخراببعدأظهرهاولكنه
!فالنوفالن

مـستدالً علـي فقهيأخذواملالفالنيةاملدينةأهلإنيقولمنيأتهذافبعد
!عليمنأكثرمنهأخذوالكوممنهفقهأغريهبأن

:تعاىلقال

.)١٣٨:النساء(}أَِليمًاعذَابًالَهمبَِأنالْمنافِقِنيبشِر{
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٤٣١

األعلميةدليلاحلجعلىبكرأبياستعمال

أبـا اسـتعمل وسلم-وآله -صلى اهللا عليه   فوجدناهوأيضا«تيميةابنالق
دعـائم وهـذه بـاحلج الـصحابة مجيـع مـن اعلـم انـه ضرورةفصحاحلجعلىبكر

اجلهـاد أحكـام مـن عنـده أنفـصح البعـوث علىاستعملهقدوجدناهمثاإلسالم
البعـوث علـى وسلم-ه  وآل -صلى اهللا عليه    النيباستعملهمنسائرعندمامثل

علـي عنـد كالـذي اجلهـاد علـم مـن بكـر أيبفعنـد بالعملعاملاإاليستعملالإذ
العلـم يفوغـريه علـي علىبكرأليبالتقدمصحوإذااقلالالبعوثأمراءوسائر

.)١(»للعلمعمدةفهذهاجلهاديفوساواهواحلجوالزكاةبالصالة

:اجلواب

وتقـول ذلكتنكر–احلجقضيةيففالشيعة،فيهتلفخمتيميةابننقلهماإن
للنـاس يبنيحىتالنيبمنمرادالتثبيتبعدالعزليكونوقد،عنهزلعبكرأباأن

أقضاهم«قالالنيبأناألمةروتهوما،  وغريهالسالمعليهعليبنياملقاميفالفرق
علـى الفقـه وابأبـ بكـل أعلميتـه يثبـت »عليأقضانا«بقولهعمرواعتراف»علي

.٢١٩صو٢١٨ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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مـن دليـل فهـو بكـر أيبأعلميـة دليـل انهعلىباحلجتيميةابنتلبيسوأمااجلميع
يعمالذيفهوالقضاءوأماالفقهأبوابمنبابفاحلجوإال،كالمهبضحالةيعلم
ابـن رواهمـا أنمـع اعلـم كـان ابرزفيهكانفمنعليهاواحلاكمالفقهأبوابكل

املسلمونيدخلهملمناحلجعلىاستعملالنيبأنمنوردمبامردوداحلجيفتيمية
فـإن لـه استعمالهيفبكرأباسبقوقدأسيدبنابعتوهويقينااألعلمهومنيف

غـريه مـن اعلـم يتـواله ومناألحكامدقيقاحلجكونيفتاماًتيميةابنكالمكان
مناستعملالنيبأنيظنالفوإالغريهمناسبقهتفقّقدهذاأسيدبنابعتكان
!منهاعلمهومنبوجودكاحلجدقيقأمرعلىمفضولهو

وســلم-وآلــه -صــلى اهللا عليـه  الــنيبأن:عمـر ابــنعــن«كـثري ابــنقـال 
فـأفرد تـسع سـنة بكـر أبـا اسـتعمل مث،فـأفرد احلـج علىأسيدبنعتاباستعمل

تـويف مث،احلجفأفردعشرةسنوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبحجمث،احلج
فـأفرد عمـر فبعـث بكـر أبوواستخلفوسلم-وآله -صلى اهللا عليه  اهللارسول

عبـد فبعـث عمـر واسـتخلف بكـر أبـو وتـويف ،احلـج فأفردبكرأبوحجمث،احلج
اهللاعبـد فأقـام عثمـان حصرمث،احلجفأفردحجمث،احلجفأفردعوفبنالرمحن

ضـعيف وهـو العمـري عمـر بـن اهللاعبدإسنادهيف.جاحلفأفردللناسعباسبن
)١(.»صحيحبإسنادشاهدلهالبيهقياحلافظقاللكن

مث!تيميـة ابـن قالهالذيالقياسهذاعلىبكرأيبمنافقهأسيدبنابفعت
ابـن اسـتعمل لكونـه ناقـصا عـوف البـن عمـر اسـتعمال كانمطرداذلككانإن

!القوممباينعلىواألعلماألفضلةاألربعمنوهوعليبوجودعوف

.١٤١ص-٥ج-كثريابن-والنهايةيةالبدا)١(

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


٤٣٣...................................................................األعلميةدليلاحلجعلىبكرأبياستعمال

عمــربـاعتراف األمــةيفاألقـضى هــوعليـا أنعلــىفاإلمجـاع القــضاءأمـا 
.الصحيحباحلديث

:تعاىلقال

}نموضرأَعنِذكْرِيعفَِإنًةلَهعِيشكًامَضنهرشَنحوموـِة ياماْلقِي
ــى م{) ١٢٤:طـــه(}أَعــن موــيَكــان ــذِهِفِ ــىه مأَعــو ــيفَه ــآخِرةِفِ ــىاْل مأَع

ـبِيال وأَضَــلُّ  ـالَ {) ٧٢:اإلســراء (}سـ ـم ربقـَ ـشرتَنِي لـِ ــى حـمأَع ـد ـت وقـَ كُنـ
ِسيَتها آياتُنـا أََتْتـك َكذَلِكقَاَل{)١٢٥:طـه(}بِصريًا َفنـ كَـذَلِكو مو اْليـ
.)١٢٦:طـه(}ُتنسى

يفنفـسه ألـزم قدوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    وجدناهمث«تيميةابنقال
مشاهدةمنأكثروفتاويهأحكامهفشاهدبكرأباإقامتهو وظعنهومسامرتهجلوسه

املقـدم بكـر أبـو و  إالبقيةالعلممنبقيتفهلااعلمانهضرورةفصحهلاعلي
هللاواحلمدالعلميفدعواهمفبطلتيسبقالالذياملشاركأويلحقالالذيفيها
.)١(»العاملنيرب

:اجلواب
البعثـة قبـل لـه علـي مالزمـة مـن لزيـادة معـه حيتـاج المااملقاميفنقلناقد
بينمـا حجـه يفوآلـه عليـه اهللاصـلى النيبتوفّيحىتوبعدهااهلجرةوقبلوبعدها

عليـه ملـؤمنني اأمـري قـال الـدنيا حليـازة سـيقولوا اليتاملقاالتيزورونالقومكان
أردملأينوآلهعليهاهللاصلىحممدأصحابمناملستحفظونعلملقد«)٢(السالم

تـنكص الـيت املـواطن يفبنفسيواسيتهولقد.قطساعةرسولهعلىوالاهللاعلى

.٢١٩صو٢١٨ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٧٢–١٧١ص-٢ج-عليه السالمعلياإلمامخطب-البالغةج)٢(
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صلىاهللارسولقبضولقدااهللاأكرمينجندةاألقدامفيهاوتتأخر،األبطالفيها
علـى فأمررـا كفـي يفنفـسه سالتولقد.صدريلعلىأسهروإنوآلهعليهاهللا

الـدار فـضجت ،أعـواين واملالئكـة وآلـه عليهاهللاصلىغسلهوليتولقد. وجهي
حـىت عليـه يـصلون . منـهم هينمـة مسعيفارقتومايعرجومأليهبطمألواألفنية
.»بصائركمعلىفانفذوا؟وميتاحيامينبهأحقذافمن.ضرحيهيفواريناه

!البصائر؟)١(القلوبملنكوسيوأنىالسالمعليهاملؤمننيأمرياهللارحم

أناجلـواب و إليـه يرجعـون الفقهـاء الفقـه يفو الرافضيقال«تيميةابنقال
إليـه يرجـع منالفقهاءأئمةمنغريهمالو األربعةاألئمةيففليسبنيكذبهذا
بقوليأخذونيكادونالاملدينةهلأو املدينةأهلعنعلمهفانمالكأمافقههيف

أمـا حنـوهم و عمـر ابنو عمرو زيدعنالسبعةالفقهاءعنفقههماخذوابلعلي

العقائديـة ثهملبحـو واضـح منهجوجودوعدماملواضيعوخلطهمالسلفينيهؤالءعلىتعودنا)١(
وحـسبك دينـهم علـيهم وليلبـسوا الناسعلىليشبهواهناكمنونصهنامنبنصيأتونفهم

احملمـود صـاحل بنالرمحنعبدالشيخقولمثالفاقرأالعجبيثريمماالعلميةكتبهميفيكتبونهما
غريهـا كسـل شـاء ومـن سلكهاشاءمناختياريةمسألةليستالسلفمبذهبااللتزامومسألة«

وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    رسولهوسنةكتابهبهجاءومباباهللاباإلميانتتعلقمسألةهيبل
:مــنطلقنيمــنحبثــهيفينطلــقاناملــسلمللباحــثبــدفــالولــذا.....وعمــالقــوالواتباعهمــا

الذلـك يفيقـني عنـده يكـون وأنواجلماعـة الـسنة أهـل السلفمبذهباملطلقةالثقة: أحدمها
/ ١٩ص-احملمـود صـاحل بـن الـرمحن عبـد -االشـاعرة مـن تيميـة ابنموقف»....ابدايتزعزع

المـن املـسلمني ففـي قـال كمامسلماالباحثكانفإذا! العلميبالكالممنهباللغوأشبهوهذا
يـرى ممنالسنةألهلمتوجهاكالمهكانوإن)كالشيعة(معصوماكانمناالالصحابةقوليتبع

،وغريهـا الـشروط يفعميقعندهمأصويلاختالففيهفهذامعينةبشروطحجةالصحابةولق
!!؟املسلماتهذهمنانطلقإنيبحثماذاوعنباحثايكونكيفمث
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القـداح سـامل بـن كـسعيد جريجابنأصحاباملكينيعلىأوالتفقهفانهالشافعي
كعطـاء عبـاس ابـن أصـحاب عـن ذلكاخذجريجابنو  الزجنيخالدبنمسلمو
أيببقـول أفـىت الصحابةبقولأفىتإذاكانو مستقالجمتهداكانعباسابنو غريهو

عـن اخـذ الـشافعي أنمثأشـياء علـي علـى ينكـر كـان و عليبقولالعمرو بكر
أبوأماولنفسهاختارو احلديثأهلمذاهباخذو العراقأهلكتبكتبمثمالك
راهيمإبـ و إبـراهيم عـن محـاد و سـليمان أيببنمحادبهاختصالذيفشيخهحنيفة

أمـا وغـريه و عطـاء عـن حنيفـة أبـو اخـذ قـد و مسعودابنعنعلقمةو علقمةعن
عـن عيينـة ابـن و عيينـة ابـن عناخذاحلديثأهلمذهبعلىفكانامحداإلمام
عـن هـشام وبـشري بـن هـشام عـن اخذو عمرابنو عباسابنعنديناربنعمرو

بـن وكيـع و هـدي مبـن الـرمحن عبـد عناخذو النخعيإبراهيمو احلسنأصحاب
قــواللنفــسهاختــارويوســفأيبعــناخــذوالــشافعيجــالسوأمثاهلمــاواجلــراح

فقههمـا أكثـر الليـث و االوزاعـي و وحنـوهم عبيدوابوراهويهبنإسحاقكذلكو
.)١(»فصلالكوفينيعنالأمثاهلمواملدينةأهلعن

:اجلواب
علياىلالدينعلومكلنسبوكيفذلكيفاحلديدأيبابناقوالنقلناقد

كلجتاهالطغاةمارسهالذيوالقتلوالتشريداالضطهادكلمعهذا.السالمعليه
إذارواجهـا مينعـون كـانوا احلنيـف الـشرع أحكامحىت،بصلةالبيتألهلميتما

وضـعه حيـث أمرهـا االمـة تركـت ولـو -وغريهـا كالتلبيـة -البيتاهلمنكانت
االمـر اسـتبدلوا ولكـن أقـدامهم حتـت ومـن رؤوسهمفوقمنألكلوااهللارسول
.واحنرافوظلمجورمنكانمافكانأساسهمنالبناءونقلوا

.٢٢٣و٢٢٢ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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حـول كـثريا يتكلمـون هلفّـ لـف ومـن تيميةابنأناألمورمضحكاتومن
اللكنا!السنةأهلمنهماألئمةهؤالءوانالبيتأهلوأئمةالبيتألهلحبهم
والالتفسرييفوالالفقهيفالاألئمةهؤالءعنوأمثالهميةتيابنينقلهملاأثرانرى

أنمبـانيهم علـى يكونمافغاية! ؟عنهمينقلونالهلمفماغريهاوالاألخالقيف
يفوغريهـم والـشافعي واألوزاعيومالكحنيفةأيبمثلغريهممثلاألئمةهؤالء
هـذه آراءمناقـشة جتدوأنتالتفسرييفوغريهمومقاتلوالسديجماهدومثلالفقه

احلاضرون)!السنةأهلأئمة(أمساءجندالولكناعندهمالفقهكتبكليفالعلماء
مـن اقـل فقههـم كـان فهل! ؟والكاظموالصادقوالباقرالسجادكاإلمامالغائبون

وصـلت املعنعنـة األسـانيد أنأم! زمـام؟ سادةالسنةأهلباعترافوهمغريهم
.بهاهللايفضحهمأنإالأىبآخربعدلألمرأم! هؤالء؟عنتصلوملأولئكعن

:تعاىلقال

}أَمزَاغَــتمهــن عارــص ٦٣(اْلأَب (ِإنذَلِــكــقلَحــم ــِلتَخَاص ــاِرَأه ٦٤(الن( {
.صسورة
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٤٣٧

تلميذهيكنوملالصادقاإلمامأقرانمنحنيفةأبو

.الصادقعلىفقرأحنيفةأبوماأو:الرافضيقال«تيميةابنقال

حنيفـة أبـا فـان علمأدىنلهمنيعرفهالذيالكذبمنهذاأن:اجلوابو
سـنة حنيفـة أبـو تـويف و أربعـني و مثـان سـنة الصادقتويفالصادقجعفرأقرانمن

أنيعـرف مـا و الـصادق والدجعفرأيبحياةيفيفيتحنيفةأبوكانو مائةو مخسني
كـان عمـن اخـذ بـل واحـدة مسألةأبيهعنالو الصادقجعفرعناخذحنيفةأبا

.)١(»سليمانأيببنمحاداألصليشيخهورباحأيببنكعطاءمنهماأسن

:اجلواب

، متـهتك إالّيكذبـه الالـسالم عليهالصادقاإلمامتالمذةمنحنيفةأباإن
بـن جعفـر مـن أفقـه رأيـت ما:قالحنيفةأيبوعن«)٢(حنيفةأيبعنالذهيبقال

مـن العباسياملنصورأرادحينماباألعلميةلهحنيفةأيبأقررعلينامرولقد»حممد
!العويصةاملسائلببعضالصادقإحراجحنيفةأيب

٢٢٣ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
١٦٦ص-١ج-الذهيب-احلفاظتذكرة)٢(
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علـي اإلمـام حتـدى مـا مبثلالعلماءيتحدىالصادقجعفراإلمامكانوقد
تفقـدوين قبـل سـلوين يقـول وكـان «)١(الصفديقالبهعصرهعلماءالسالمعليه
.»حديثيمبثلبعديحيدثكمالفإنه

والـسفيانان وشـعبة جـريج وابـن حنيفـة أبـو عنـه وحدث«: الصفديوقال
.)٢(»كثريونغريهموخلقالقطانوحيىيإمساعيلبنوحامتووهيبومالك

ابـن يقاتـل ملاعلـم وال!الـصادق اإلمامعلىحنيفةأيبتتلمذيفنصفهذا
يـصفه كمـا ) الـسنة أهـل (أئمـة احدأنيثبتالأنسبيليفتالالقهذهكلتيمية
يضريهوما!حنيفةأبووهوالسنةأهلأئمةاحدعلىيتتلمذملحممدبنجعفروهو
يقولـوا أنيريـدون الـذي جبعفـر هوليسحممدبنجعفربأنعلمهلوالذلكمن

.!السنةأهلأئمةمنوهووعمربكرأبايتوىلبأنهعنهللناس

.٩٩ص-١١ج-الصفدي-بالوفياتالوايف)١(
.نفس املصدر السابق)٢(
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!الكالممنغريهيفموجودعليكالميفيوجدما

موجـودة عليكالميفتوجداليتالصحيحةفاملعاينوأيضا«:تيميةابنقال
النـاس كـالم مـن كـثريا أخـذوا وأمثالـه ) البالغـة ج(صاحبلكنغريهكالميف

حـق كالمهوماومنهبهتكلمأنهعليعنحيكىماومنهعليكالممنفجعلوه
كـالم يفيوجـد وهلـذا غريهكالممناألمرنفسيفهوولكنبهيتكلمأنبهيليق

وصـاحب علـي غريعنمنقولكالمالكتبمن،وغريهللجاحظ) والتبينيالبيان(
كانتلو) البالغةج(كتابيفاملنقولةاخلطبوهذهعليعنجيعلهالبالغةج
علـي عـن منقولـه املـصنف هـذا قبـل دةموجـو لكانـت كالمـه منعليعنكلها

الأكثرهـا بـل منـها كـثريا أنبـاملنقوالت خـربة لهمنعرففإذاوبغريهاباألسانيد
ذلـك ذكـر كتابأييفهلاالناقلفليبنيوإال)١(كذبهذاأنعلمهذاقبليعرف

! جانبنـا يفولـيس اآلخـر اجلانـب يفإمنـا صحيحهذاالسالمعليهعليلسانعلىكثريالكذب)١(
عـن سـريين ابنعنالبخاريويف«حكميالشيخيقولالسنةأهلمنالعديدبهاعترفماهذا

يكـون حـىت االخـتالف أكـره فـإين تقـضون كنتمكمااقضواقالعنهاهللارضيعليعنعبيدة
!
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أحـد عنـها يعجـز الاـردة فالـدعوى وإالإسـناده ومـا عليعننقلهالذيومن
باألسـانيد واملنقـول اآلثـار ومعرفـة احلـديث أهـل طريقـة مبعرفةخربةلهانكومن

أبعـد مـن علـي عنهذامثلينقلونالذينهؤالءأنعلمكذامنصدقهاوتبني
.)١(»وكذاصدقهابنيوالتمييزاملنقوالتعنالناس

:اجلواب

فمـا ،احلـصان قبـل العربةيضعأنيريدتيميةفابنالصحيحهوالعكسبل
قـصة يفمركماالنواصببعضرواهمماالعكسهوالسنةمنوقسمالشيعةرواه

.!بكرأيبكتبمنأنهأظهرواوكيفبكرأيببنحممداىلاإلمامكتاب

أيبابـن فهـذا ! وزيـاد للحجـاج تعـدا بلمعاويةعلىالسرقاتتقتصرومل
للحجـاج كـالم مـن «عنـوان حتـت فقـال اقاماعلميةسرقاتيكشف)٢(احلديد
أعيـاه من: احلجاجقولذلكفمن«فقال»عليكالممنوالعلىفيهنسجاوزياد
رأســهاســتثقلومــن،أعجلــهأنفعلــىأجلــهاســتبطأومــن،دواؤهفعلــي،داؤه

للـشيطان إن،باقيـه عليـه قـصرت عمـره ماضـي استطالومن،ثقلهعنهوضعت
وضـعه ومـن ،عقوبتـه صـحت ،هسـريرت سـقمت فمن،سيفاللسلطانوإن،طيفا

"
علـي عـن يـروى مـا عامـة أنيـرى سريينابنفكانأصحايبماتكماأموتأومجاعةالناس
حـافظ -٣ج-األصـول علـم إىلالوصـول سلمبشرحالقبولمعارج»الكذبعنهاهللارضي

وإمنـا قبلـه سـائدة كانـت الـيت األحكـام منكثريايرتضملالسالمعليهفعلي/ حكميأمحدبن
ممـن القـوم وافـق أنـه يفالـسالم عليهعليعنيروىمافعامةلذالتغيريهااملناسبالوقتأراد

.سريينابنيقولنأيريدكماكاذبةموضوعةأخبارفهيشابهوماقبلهحكم
.٢٤٨اىل٢٤٧ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.٢٧٩–٢٧٨ص-١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)٢(
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،فمهبادرةسبقتهومن،اهللكةعنهتضقملالعافيةتسعهملومن،صلبهرفعه،ذنبه
المثوأتوعـد ،أعـذر المثوأحـذر ،أنظـر المثألنـذر إين.دمـه سـفك بدنهسبق
والعـزم احلزمإن.أدبهساء،لببهاسترخىومن.والتكمترقيقأفسدكمإمنا،أغفر

وذبابـه ،عنقـي يفوجنـاده ،يـدي يففقائمه،سيفيسوطيوجعال،طيسوسلباين
منفيخرجاملسجدأبوابمنبابمنخيرجأنأحداآمرالاهللا.عصاينملنقالدة
.عنقهضربتإاليليهالذيالباب

اليتالثالثةمث،بالسوطضربمث،بالقولزجرهوإمنا:زيادقولذلكومن
خـال إذاولـيعلم ،أوداجهعلىجترىشفرةأحدكملسانيكوننفال.هلاشوىال

.»أشهرهملأغمدهوإن،أغمدهملشهرهفإن،بيدهسيفيمحلتقدأىنبنفسه

!العكساللغريهعليكالمسرقةمنآٍتوغريهعليبنيبالنقلفالتشابه

أننـرى فـنحن السالمعليهلإلمامالبالغةجخطببنسبةالتشكيكوأما
ابـن وقولالشقشقيةاخلطبةشرحإىلوصلعندمااإلمامةيفالسيناحلديدأيبابن

أمـري يكـون أالالكـالم هـذا علىكأسفيقطكالمعلىأسفتما«عقيبهاعباس
أبـو شـيخي حدثين«)١(احلديدأيبابنقال»أرادحيثمنهبلغالسالمعليهاملؤمنني

الـشيخ علىقرأت:قال،ائةوستمثالثسنةيفالواسطيشبيببنمصدقاخلري
هذاإىلانتهيتفلما،اخلطبةهذهاخلشاببابناملعروفأمحدبناهللاعبدحممدأيب

ابننفسيفبقيوهل:لهلقلتهذايقولعباسابنمسعتلو:يلقال،املوضع
ماواهللا!أرادماكالمهمنبلغيكونأاللتتأسفاخلطبةهذهيفيبلغهملأمرعمك
اهللارسولإاليذكرهملأحدنفسهيفبقيوال،اآلخرينعنوالاألولنينعرجع

.٢٠٦–٢٠٥ص-١ج-احلديدأيبابن-البالغةجشرح)١(
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:قال،وهزلدعابةصاحباخلشابابنوكان:مصدققال.وآلهعليهاهللاصلى
أعلـم كمـا ،كالمهأاألعلموإين،واهللاال:فقال!منحولةأاأتقول:لهفقلت
،الرضـى كـالم مـن إـا ولـون يقالناسمنكثرياإن:لهفقلتقال.مصدقأنك
قـد !األسـلوب وهذاالنفسهذاالرضىولغريللرضيإين:فقال.تعاىلاهللارمحه
هذامعيقعوما،املنثورالكالميفوفنهطريقتهوعرفنا،الرضىرسائلعلىوقفنا

كتــبيفاخلطبـة هــذهعلـى وقفــتلقـد واهللا:قــالمث:مخـر والخــليفالكـالم 
،أعرفهـا خبطـوط مسطورةوجداولقد،سنةمبائيتالرضيقيخلأنقبلصنفت
أمحـد أبـو النقيـب خيلـق أنقبـل األدبوأهلالعلماءمنهومنخطوطوأعرف

أيبشـيخنا تـصانيف يفاخلطبـة هذهمنكثرياأناوجدتوقد:قلت.الرضيوالد
يخلـق أنلقبـ املقتـدر دولـة يفوكـان ،املعتزلةمنالبغدادينيإمامالبلخيالقاسم
أحـد قبـة بـن جعفـر أيبكتـاب يفمنـها كـثريا أيـضا ووجـدت .طويلةمبدةالرضي

أبـو وكـان .)االنـصاف (بكتـاب املعـروف املـشهور الكتـاب وهواإلماميةمتكلمي
ذلـك يفومـات ،تعـاىل اهللارمحـه البلخيالقاسمأيبالشيختالمذةمنهذاجعفر
.»موجودااىلتعاهللارمحهالرضييكونأنقبلالعصر

علـى البالغةجخطبأخطروهيالشقشقيةاخلطبةشأنهذاكانفإذا
اخلطــبببـاقي بالــكفمـا كلـه بالكتــابالتـشكيك يقـع أجلــهاومـن اإلطـالق 

!والكلمات؟

إمــامعبــدةحممــدالــشيخالبالغــةــجيفمــابــصحةشــهدواالــذينومــن
لنــهجشــرحهمقدمــةيفلقــاإذ)الــسنةأهــلمجهــوروهــم(زمانــهيفاألشــاعرة

وحتـول .املشاهدبتغيرأحسموضعإىلموضعمنانتقلتكلماكنت«)١(البالغة
.٨-٤ص،١ج:عبدهحممدالشيخشرح، السالمعليه علياإلمامخطب،البالغةج)١(
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مـن حلـل يف.عاليـة أرواحاملعـاين مـن يغمـره عـامل يفأجـدين كنـت فتارةاملعاهد
تـوحي ،الصافيةالقلوبمنوتدنو.الزاكيةالنفوسعلىتطوفالزاهيةالعبارات

الفضلجوادإىل.املزالمداحضعناوتنفر.مرادهامنهاموتقو.رشادهاإليها
.كاشـره وأنيـاب ،باسـرة وجـوه عـن اجلُمـل يلتتكـشف كانـت وطورا.والكمال
ــورأشــباحيفوأرواح ــب،النم ــسوروخمال ــد.الن ــزتق ــابحتفّ ــضتمث،للوث انق

واغتالـت .رماهـا دوناخلـواطر وأخـدت ،هواهـا عنالقلوبفخلبتلالختالب
خلقـاً يـشبه ال،نورانيـاً عقـالً أنأشهدكنتوأحيانا.اآلراءوباطلاألهواءفاسد

غاشياتعنفخلعه.اإلنساينبالروحواتصل،اإلهلياملوكبعنفُصل،جسدانياً
بـه وسـكن .األجلـى النورمشهدإىلبهومنا.األعلىامللكوتإىلبهومساالطبيعة

أمسعكأينوآنات. التلبيسشوائبمنخالصهاستبعد.التقديسجانبعمارإىل
الـصواب مواقـع يعرفهم،األمةأمروأولياء،الكلمةبأعلياءينادياحلكمةخطيب

دقـاق إىلويرشـدهم .االضـطراب مزالـق وحيـذِّرهم االرتيـاب مواضعويبصرهم
ويـصعدهم الرئاسـة منـصات إىلـم ويرتفـع ،الكياسـة طرقويهديهم.السياسة

مـا مجلـة هـو اجلليـل الكتـاب ذلـك املـصري حسنعلىمويشرف،لتدبرياشرف
علـي املؤمننيأمريوموالناسيدناكالممناهللارمحهالرضيالشريفالسيداختاره

وال)البالغـة ـج (االسـم ـذا ومسـاه متفرقـة مجع.وجههاهللاكرمطالبأيببن
الكتـاب هـذا أصـف أنوسـعي يفولـيس .منهمعناهعلىبالداللةأليقامساأعلم
صـاحب بـه أتـى مـا فـوق مزيتـه بيانيفبشيءآيتأنوال،امسهعليهدلَّممابأزيد

،الذمـة وقواضـي ،اجلبلـة غرائـز أنولوال.الكتابمقدمةيفسترىكمااالختيار
إىلاحتجنـا ملـا ،إحـسانه علىاحملسنوشكر،لصاحبهاجلميلعرفانعليناتفرض
وجـوه مـن بـه خـص ومـا .الفـصاحة فنـون من،للبالغةجأُودعامعلىالتنبيه
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يـدع وملإسـابة إالالكـالم أغـراض مـن غرضـا يتـرك ملوهـو خـصوصا ،البالغة
بـن علياإلمامكالمبأنقائلإالاللغةهذهأهليفوليس... جابهإالممراللفكر

عليـه اهللاصلىنبيهموكالتعاىلاهللاكالمبعدوأبلغهالكالمأشرفهوطالبأيب
لنفائسبالطالبنيفأجدر.املعاينجلالئلوأمجعهأسلوباوأرفعهمادةوأغزره-وآله
وأفضل،حمفوظهمأهمالكتابهذاجيعلواأنملراقيهاالتدرجيفوالطامعني،اللغة

املعاينيفألفاظهوتأملألجلهاجاءتاليتاألغراضيفمعانيهتفهممع،مأثورهم
.»عليهاللداللةصيغتاليت

.اإلنصافبعضينصفونحينماالسنةأهلشهادةوهذه

مشكلةيفوالواضحةيفاللعلييرجعواملالصحابة:تيميةابن

عمـر وردمشكالميفالصحابةيرجعوإليه:الرافضيقال«تيميةابنقال
.عمرهللكعليلوالفيهاقالكثريةقضايايف

يفوحـده غـريه إىلوالإليـه يرجعـون الـصحابة كـان ما:اليقأنواجلواب
.)١(»مشكلةوالواضحةالدينهمنشيء

:قلت

الناسيقلّبزمانسيجيءأنحيسبملفالرجل،ميةتيابنكذباتمنهذه
الـيت الترهـات مـن الكتـب مـن وغـريه هـذا كتابـه ضـمنه مـا ليكتشفواالكتبفيه

اسـتعانة نميكفيماالواضحةالنصوصمنعلينامرتوقد!البكىمنتضحك
.السالمعليهبعليعمر

.ترهاتمنيقولمباللتعريفهناتيميةابنمقالةذكرناوإمنا

.٢٥١اىل٢٥٠ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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٤٤٥

موضوعكذب..الشمسردحديث

يفإحـدامها مـرتني لـه الشمسرجوعالتاسع:الرافضيقال«تيميةابنقال
وأبوجابرفروىاألوىلأمابعدهالثانيةووسلم-وآله -صلى اهللا عليه  النيبزمن

يوماجربيلعليهنزلوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولأناخلدريسعيد
رأسـه يرفـع فلـم املـؤمنني أمـري فخـذ دتوسالوحيتغشاهفلمااهللاعندمنيناجيه

ه صـلى اهللا عليـ    الـنيب استيقظفلماباإلمياءالعصريعلفصلىالشمسغابتحىت
،قائمـا العـصر يلتـصلّ الـشمس عليـك يردتعاىلاهللاسللهقالوسلم -وآله   -

الفـرات يعـرب أنأرادفلمـا الثانيـة وأمـا ،قائمـا العصرىفصلّالشمسفردتفدعا
أصـحابه مـن طائفـة يفلنفـسه ىوصـلّ دوامبتعبريأصحابهمنكثرياشتغلببابل

ونظمـه تدفـر الـشمس رداهللالفـسأ ذلـك يففتكلمـوا منـهم كـثري وفاتالعصر
:فقالاحلمريي
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وهللامعلـوم اهللاعنـد مرتلتـه وعلوهللاوواليتهعليفضليقالأن:واجلواب
مـاال إىلوالكـذب إىلمعهـا حيتـاج الاليقـيين العلـم أفادتنـا ثابتةطرقمناحلمد
عيـاض والقاضـي كالطحـاوي طائفةذكرهقدلهالشمسردوحديثصدقهيعلم

لكـن وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     الـنيب معجـزات مـن ذلـك وعدواوغريمها
موضـوع كـذب احلـديث هـذا أنيعلمونيثباحلدواملعرفةالعلمأهلمناحملققني

يفالعقيلـي جعفرأيبكتابمنفرواهاملوضوعاتكتابيفاجلوزيابنذكرهكما
بـن إبـراهيم عـن مـرزوق بـن فـضيل عـن موسـى بناهللاعبيدطريقمنالضعفاء

رسـول كانقالتعميسبنتأمساءعناحلسنيبنتفاطمةعناحلسنبناحلسن
يـصل فلـم علـي حجـر يفورأسـه إليـه يوحيوسلم-وآله -صلى اهللا عليه  اهللا

يـا صـلّيت وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبفقالالشمسغربتحىتالعصر
يفكـان إنـه اللـهم :وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولفقالالقالعلي

يتـها رأمثغربـت فرأيتـها أمساءفقالتالشمسعليهفارددرسولكوطاعةطاعتك
.)١(»شكبالموضوعحديثوهذاالفرجأبوقالغربتمابعدطلعت

:اجلواب
ــهمالــسنةأهــلمــنمجاعــةصــححهالــشمسردحــديث .الطحــاوي«من

شيخحكاهكماحسنبإسناد)الكبريمعجمه(يفالطرباينورواه،عياضوالقاضي
ابنورواهآخرفظبللكنأيضاأمساءعن)التقريبشرح(يفالعراقيابناإلسالم
العلـم سـبيله ملـن ينبغـي ال:يقـول صـاحل بـن أمحـد وكـان هريـرة أيبعنمردويه

.)٢(»النبوةعالماتمنألنهأمساءحديثحفظعنالتخلف

.٣٠٠صاىل٢٩٨ص-٤ج:تيميةابن، والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
.١٩٤ص-٢٣ج-اآللوسي-اآللوسيتفسري)٢(
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،معاويـة أوسـفيان أليبردتقدالشمسكانتلوتيميةابنرأيما،لكن
!؟عتبةبنتهلندحىتأو

للمـنت تطرقبلعادتهعلىوتضعيفهللسنديتطرقملهناتيميةابنأنعلى
.دهوجوكالمهصحيحتهيفاأللباينوأعادلعليالللنيبفضيلةوعده

روىفقـد ـا يفعلـون مـاذا معاويـة ذميفمتونمنيردملاانظرواولكن
رسـول فجاءالصبيانمعألعبكنت«قالعباسابنعنصحيحهيف)١(مسلم

فحطـأين فجـاء قـال بـاب خلـف فتواريـت وسلم - وآله - صلى اهللا عليه    اهللا
مث:قـال ،يأكلهو:فقلتفجئت:قال،معاويةيلوادعاذهب:وقالحطأة

أشبعال:فقال،يأكلهوفقلتفجئت:قال،معاويةيلفادعاذهب:يلقال
.»بطنهاهللا

ال«مـسلم صـحيح يفواملـروي معاويـة عـن الـنيب حـديث يف)٢(األلباينقال
يفمطعنـا منـه ليتخـذوا احلـديث هـذا الفـرق بعـض يـستغل وقـد «»بطنهاهللاشبع

صـلى  الـنيب كاتبكانأنهفيهو كيف،ذلكعلىيساعدهممافيهليسو،معاوية
يفوردمـا أصـح إنـه (عساكرابناحلافظقاللذلكو !؟وسلم -وآله   -اهللا عليه   

غـري وسـلم  -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      منـه الـدعاء هذاأنفالظاهر)معاويةفضل
صلى اهللا  كقولهنيةبالكالمهاوصليفالعربعادةبهجرتماهوبل،مقصود

أنميكنو.)ميينكتربت(و)"حلقىعقرى" (نسائهبعضيفوسلم-وآله -عليه  
عنـها أفـصح الـيت البـشرية بباعثوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    منهذلكيكون

.»متواترةكثريةأحاديثيفالسالمعليهنفسههو

.٢٧ص-٨ج-النيسابوريمسلم-مسلمحيحص)١(
.١ص-١ج-األلباين-الصحيحةاألحاديثسلسلة)٢(
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وأهـل عليمرتلةأحاديثيذكرعندماولكنهمسموعهناعساكرابنفكالم
!)١(الوهابيةعندمتساهالًيكونبيته

يفامسـه اخفـوا ملـا الـذم عـدم يفأوالفـضيلة يفواضـحا احلـديث كـان ولو
)٢(!!»فالنايلادع«عباسالبنالنيبكالميففقالوااملصادرمنالعديد

،القيامـة يـوم جيوعممنيكونالحىت«فقالباأللفاظالتالعببعضهموأراد
قـال »القيامةيومجوعاأطوهلمالدنيايفشبعاالناسأطول:قالأنهعنهاخلربالن

»!ركيكوالتأويل،صحماهذا:قلت«)٣(والتأويلاحلديثيفالذهيب
بعـض قـال ونيـدع حـسبما معاوية)فضائل(يفالوحيداحلديثهذاإنبل

حممـد (احلـديث العصريفالتوحيدحميييعتربونهملنبانتساميفخرواأنالوهابيةعنداملفترض)١(
صـلى الـنيب مـراد هـو بـه جاءومامتِبعأنهحبجةاللقبذايقبلوناللكنهم) الوهابعبدبن
معينـا نسبيافهماالنيبفهميعتربهملنينتسبمذهبكلأناجلايفخبلدهميدروملوآلهعليهاهللا
عليـه اهللاصـلى الـنيب أرادهمـا عـني هـو بهجئتالذيهذا:يقولأناملعصومغرييستطيعفال

حنلـهم إىلينتـسبون وغريهـم لسنة،اإىلينتسبونالسنةأهلفإنَّ«العباداحملسنعبديقول،وآله
معيــنني،أشـخاص أمســاءإىلأوعـشرية، االثــينواإلماميـة واملرجئــةوالقدريـة كاجلربيــةالباطلـة 

إىلنـسبة ،)الوهابيـة (القبيـل هـذا مـن إنَّيقـال والواإلباضـية، واألشـعرية والزيديـة كاجلهمية
وبعـده ــ اهللارمحهـحممدالشيخزمنيفالسنةأهلَفإنَّاهللا،رمحهالوهابعبدبنحممدالشيخ

ِلمـا متبـع هـو بـل إليـه، فينتـسب جديدبشيءيأتملـاهللارمحهـألنهالنسبة؛هذهينتسبونال
احلاقـدون النسبةَهذهيطِلقوإنماإليها،وداعهلاوناشرللسنةومظهرالصاحل،السلفعليهكان
النـاس، علـى للتـشويش اإلصـالحية ــ اهللارمحـه ــ الوهـاب عبـد بـن حممدالشيخدعوةعلى

كـان ِلمااملخالفةاحملدثةالبدعمنعليههمماعلىيبقواوأنواهلدى،احلقاتباععنوصرفهم
.٦ص-العباداحملسنعبد-السنةبأهلالسنةأهلرفقا».واجلماعةالسنةأهلعليه

.٣٤٤ص-٢٢ج-زيامل-الكالمذيب)٢(
.١٢٣ص-٣ج-الذهيب-النبالءأعالمسري)٣(
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يفالـدعوة ـذه معاويـة انتفعوقد«كثريابنقالوآخرةدنيااانتفعانهالنواصب
سـبع اليـوم يفيأكـل كـان ،أمـريا الـشام إىلصارملافإنهدنياهيفأما،وأخراهدنياه

أكـالت سـبع اليـوم يفويأكل،منهافيأكلويصلكثريحلمفيهابقصعةجياءمرات
وهـذه ،أعيـا وإمنـا أشـبع مـا واهللاويقـول كثرياشيئاوالفاكهةاحللوىومن،بلحم
احلـديث هـذا مـسلم أتبـع فقداآلخرةيفوأما.امللوككلفيهايرغبومعدةنعمة

أن.الـصحابة مـن مجاعـة عـن وجـه غريمنوغريمهاالبخاريرواهالذيباحلديث
سـببته عبدفأميابشرأناإمنااللهم:قالوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   اهللارسول

ـا تقربـه وقربـة كفـارة ذلـك فاجعلأهاللذلكوليسعليهدعوتأوجلدتهأو
،ملعاويـة فـضيلة احلديثوهذااألولاحلديثمنمسلمفركب. القيامةيومعندك

!)٢(الصحابةعناحملدثونيرويهااليتالفضائلاهللافحيا)١(»ذلكغريلهيوردومل

.١٢٨ص-٨ج-كثريابن-والنهايةالبداية)١(
عنـد واشـتهر ) شـيء معاويـة فـضائل يفيـصح ال(راهويـة بـن إسحاققولاحملدثنيعنداشتهر)٢(

النبويـة األحاديـث كتابهدمةمقيفالشنقيطييقولهماانظر! معاويةفضائلعنالكالمالسلفيني
ومناقبـه، عنـه اهللارضيمعاويةفضائليفاألحاديث: بعدأما«سفيانأيببنمعاويةفضائليف

رويمـا وأصح: عساكرابنقال:"ذلكبعدكثريابنقال. الصحيحنييفبعضهامشهورةكثرية
يفمـسلم أخرجـه أسـلم، ذمنـ الـنيب كاِتـب أنهعباسابنعنمحزةأيبحديثمعاويةفضليف

اللـهم : عمـرية أيبابـن حـديث وبعـد . الكتابعلمهاللهم: العرباضحديثوبعده. صحيحه
".مهدياهاديااجعله

والكفوفضائلهحماسنهذكرإالمعاويةيفجيوزالأنه-اهللارمحهم-السلفقالكمانقولهنامن
منواحلاكمحبانابنوصححهداودوأبوالترمذيرواهالذياحلديثذلكويؤيد. مساويهعن

يتنـاولون ملـاذا ولكن»مساويهمعنوكفواموتاكمحماسناذكروا:قالالنيبأنعمرابنحديث
أنوإمـا للمسلمنياملوتىكلالنبوياحلديثيتناولأنفإما! كتبهميفوالتكفريبالتجريحموتانا
.!وغريهمصحابةالرجالكلالعلميالبحثيتناول
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الـنيب دعـوة إـا يقـول كـان بلفضيلةأايدعملنفسهةمعاويأنوالغريب
قـال ،بـاخلري والـدعاء واملكـروه بالـذم فالدعوة!آخرشيءوالدعاءشيءوالدعوة
،معاويـة أسـلم الفـتح عـام كـان ملـا «وآلـه عليـه اهللاصلىالنيبكتابيفالبالذري

فكـان .بطنـه اهللاأشـبع ال:فقـال فأبطـأ يأكـل وهـو يومـا ودعاه.أيضالهوكتب
يفيأكـل وكـان .وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولدعوةحلقتين:يقول
)١(.»وأقلوأكثرأكالتسبعاليوم

قاعدة«باسمكتاباتيميةابنألّفملعاويةفضيلةأيثبوتولعدمهذاكلومع
السالمعليهعلياإلمامفضليفخاصشيءأييؤلفملبينما»معاويةفضليف

!ملعاويةالشمسردتلواحلالفكيف. الكتببطونمتألومقاماتهوفضائله

الـصالة عليـه الـنيب لـسان علـى وضـعوا أـم هـو املبحـث ـذا يتصلومما
ولـيس عليـه دعوتأوجلدتهأوسببتهعبدفأميابشرأناإمنااللهم«قولهوالسالم

علينـا مرلذلك.»القيامةيومعندكاتقربهوقربةكفارةذلكفاجعلأهاللذلك
غـري وسـلم -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      منـه الـدعاء هـذا أنفالظـاهر «األلباينقول

صلى اهللا  كقولهنيةبالكالمهاوصليفالعربعادةبهجرتماهوبل،مقصود
.)»ميينكتربت(و)"حلقىعقرى" (نسائهبعضيفوسلم-وآله -عليه 

:يقولوعاللّجواهللاذلكيكونكيفقلت

}لُإِنَّــهــو ــوٍللَقَ ســا)٤٠(َكــرِيٍمر موــو لِهــو ــاقَلِــيالشــاعٍِربِقَ مــونِمنال)٤١(ُتؤو
ـولِ ـاهِنٍبِقـَ ـيالكـَ ـا قَلـِ مـونزِيــلٌ)٤٢(تَــذَكَّرتَنـن ـالَمِني ربمـِ ٤٣(الْعـ({

.٤٣-٤٠احلاقة

.٥٨٢ص-٣ج-البالذري-البلدانفتوح)١(
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ولُ إِنَّـه {تعـاىل لقولـه فانتبه ولٍ رلَقـَ وفيـه }العـاملني ربمـن تنزيـل ...كَـرِيٍم سـ
مرادخيالفأنميكنالللناسوالسالمالصالةعليهالنيبيقولهماأنعلىإطالق

أناهللامـن يرجـو مثالنـاس علـى يـدعو فكيفلغواكانمرادفيهيكنملومااهللا
النـاس علـى والـدعاء بـل الـصرب وعدمالتسرعيستبطنوهذا! رمحة؟دعاءهجيعل

واهللاكيـف رفيعـة وأخـالق حلمعندهرجلأيعنهجيلممامناسبةودونمبناسبة
:يقولتعاىل

}إِنَّكلَىولٍُقلَعِظيٍمخ٤:القلم(}ع(!
الـشعراء مماثلـة عـن يرتهـه واهللاكـذلك كـان لـو الناسعنيفرقهالذيوما
!وفصاحةبياناالناسأكثرمنوهموالكهان

وأتباعــهتيمــةابــناىلاإلنكــاررأينــسبفقــدالــشمسدرحــديثوأمــا
قـال الـسالم عليـه لعليمقامفيهكانمالكلوتركهمباآلراءشذوذهمومعروف

الطحـاوي باإلمـام تيميـة ابـن لـرأي تطرقعندما) اآلثارمعاينشرح(كتابحمقق
أيباالمـام علـى احلكـم هـذا حكـم أنـه علـى يـدل تيميةابنالعالمةكالمظاهر«

لعلـي الـشمس ردحـديث صـحح ألنـه النقـد أئمـة منوأخرجهالطحاويجعفر
الروايـة هذهبتصحيحمبتفردليستعاىلاهللارمحهالطحاويواالمامعنهاهللارضي

ابـن قـول علىقولهورجحواواملتأخريناملتقدمنياألئمةمنواحدغريوافقهوقد
.)١(»تبعهومنتيمية

ابـن وقـال لـه أصـل الأمحـد اإلمامقال«) اخلفاءفكش(يفالعجلوينوقال
وابـن منـدة ابـن أخرجـه :الـسيوطي قالمثومن،ؤوهخطَّلكن،موضوعاجلوزي
،حـسن وإسـنادمها هريـرة أيبعـن مردويـه وابـن عمـيس بنـت أمسـاء عـن شاهني

.٤٥املقدمةص-١ج-سلمةبنحممدبنأمحد-اآلثارمعاينشرح)١(
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علـي بـأمر ردهـا املنفـي ولعـل القاريقال،عياضوالقاضيالطحاويوصححه
وهـو -صـاحل امحـد -قـال وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    الـنيب بدعاءواملثبت
:وأقـول .انتهىإليهيلتفتاللهاجلوزيابنوإعاللثقاتورواتهمتصلحديث

وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    الـنيب قـول بـاب يفاجلـاري الفيضيفذكرناقد
لنبينـا ردتوإـا ،مغيبـها بعـد الـشمس رديفعليقصةإن)الغنائملكمأحلت(

ردتوكـذا ،صـالها حـىت العـصر صـالة عـن شـغل حـني اخلنـدق وقعـة يفأيضا
فقـد املغيـب عنحبسهاوأما،بعضهمقولعلىالسالمعليهماداودبنلسليمان

.)١(»عمرانبنملوسىوقبله،نونبنليوشعوقع

بـن وااجلـوزي وابنامحدفاإلمام!احلنابلةمنكانالواقعةإنكارأنوامللفت
!ترى؟ياالسرفما،حنابلةكلهمتيميةابنوتالمذةتيمية

ذكـر فقـد «عفّـان بنوعثمانالسالمعليهعليبنياملوازنةيفتيميةابنقال
وعثمـان بالـسنة أعلموعليبالقرآنأعلمكانعثمانفقالواالعلماءمنذكرهمن

أزهـد وعليالرياسةيفأزهدوعثمانبنفسهجهاداأعظموعليمبالهجهاداأعظم
مـن لـه حـصل وعثماناألموالعنأورعوعليالدماءعنأورعوعثماناملاليف

)٢(.»...لعليمثلهحيصلمامليقاتلوملالقتالعنصربحيثنفسهجهاد

:اجلواب
فلـم الكـذب مـن كلههذابل! ؟تيميةابنادعاهمالذينالعلماءهؤالءمن

!الكالمهذااحديقل
فـإن زنديقفهوالصحابةمنأحداتنقصمنأنزرعةأيبعننيروووهم

.٢٢١–٢٢٠ص-١ج-العجلوين-اخلفاءكشف)١(
.٣٢٢صاىل٣١٥ص،٤ج:تيميةابن،والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)٢(
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مـن حـسب يفهـو الكالميعجبهمننقل) العلماء(هؤالءعنينقلتيميةابنكان
نقلـه ولو،السالمعليهلعليانتقاصلكونهمبانيهمعلىزندقةوهوحسناكالمه

!موجودالعكسبليذمهمنرهفلم) العلماء(هؤالءلذم
يفزهـده وأيـن ! كتبـهم؟ يفيظهـر ململِـ والقـرآن يفعثمـان علـم أينلكن

عميـاء فتنـة وسـبب ،زمانناطواغيتخلعمتكماخلعهومتامتسكوقدالرياسة
يفسلُّتالسيوفرأىوقدالدماءعنورعهوأين،األلوفعشراتبأرواحذهبت
ترهـات هـذه فكـل الفتنـة اتقاءنفسهيرتعوملاألبوابعلىاألهليةواحلرباملدينة

!غريهعلىتنطبقال) العلماء(أنيرىلكونهللناسينسبهاتيميةابنمن

عـن وأبعـد املـصلحة إىلأقـرب كـان عثمـان اجتـهاد لكـن «تيميـة ابـن قال
هاديـة عثمـان خالفـة كانـت وهلـذا األمـوال منأعظمخطرهاالدماءفإناملفسدة
مثشـيئا عليـه النـاس ينكـر السـنني سـت نتوكامتفقةفيهاواألمةساكنةمهدية
تـوىل حـني مـن علـي علـى أنكـروه مـا دونوهـي الباقيـة الـست يفأشياءأنكروا
الـسابقني مـن فكثريعليوأماالناسأوباشمنطائفةعثمانعلىخرجواوالذين
يفوعثمـان قـاتلوه والتـابعني الـصحابة مـن )١(وكـثري يبـايعوه ومليتبعوهملاألولني

يفاجلمعـي العقـل بـأن يعلـم الوكأنه»....وكثري...وكثري«فيقولالكثرةبترجيحيةتيمابنيكثر)١(
قلّمـا عاطفيـة حلظـات يفوفـالن فـالن وراءاالنـسان فينساقاحلاكمهويكوناالنفعالاوقات

إمجـاع شـبه وعليـه (بكـار بـن الـزبري رواهمـا ذلـك يفيـروى مـا طرائـف ومـن .بـشر منهاخيلو
ففثـأه :قالسفيانايببنمعاويةبلعنهمقداملأمونكان«بسندهروىإذقياتهموفيف) بالتوثيق

والخراسـان اهـل وسـيما هـذا حتتملالالعامةاناملؤمننيامرييا:قالاكثمبنحيىيذلكعن
والعليههمماعلىالناستدعانوالرايعاقبتهاماتدرملكانتواذانفرةهلمتكونانتأمن
فـركن :قـال .بالتـدبري وادرىالـسياسة يفاصـلح ذلـك فـإن الفرقمنفرقةاىلمتيلانكتظهر

عارضـنا وقدمعاويةيفدبرناهكناماعلمتقدمثامةيا: قالمثامةعليهفدخلقولهاىلاملأمون
!
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تفـتح وملكـافر يقتـل ملخالفتـه يفوعليالكفاروقوتلتاألمصارفتحتفتهخال
فقصدهالقصدعنكانوإنأكملعثمانفرأىالرأيعنصدرماكانفإنمدينة

.)١(»أمت
.»الناسأوباشمنطائفةعثمانعلىخرجواوالذين«قوله:اجلواب

األشـتر ومالـك والـزبري وعائـشة طلحـة اخلـارجني فمـن ،للصحابةسبفيه
خـرية وهـم ياسـر بـن وعمـار مسعودبناهللاوعبدذرأبوقبلهمومنغريهموكثري

عـن أجبنـا وقـد ! الطريـد اللعـني الوزغمروانأمينهكانالذيالوقتيفالصحابة
.تيميةابنحشومنهذهوإمناسابقااإلشكال

"
هواخـرب اياهـا خوفـه اكـثم بنحيىياناخربهمثالعامةيفذكراوابقىاململكةتدبرييفاصلحرأي

! حيـىي؟ وضعهاالذياملوضعهذايفوالعامةاملؤمننيامرييا: مثامةفقالالرايهذاعنبنفورها
امـري يـا واهللا. منـها االفعـشرة بعـصاه اليـك لـساق سـواد عاتقـه علىانساناوجهتلوواهللا

يـا اهللاو.سـبيال منهالاضلّجعلهمحىتباألنعامسواهاان-ثناؤهجل-اهللارضيمااملؤمنني
والقـى كساءهبسطقدإنسانفإذاالداراريدوانااخللدشارعيفاياممنذمررتلقداملؤمننيامري

وانالبـصر وضـعف والغـشاوة العـني لبيـاض الـدواء هـذا : عليهـا يناديقائموهوادويةعليه
ستوصفونهيـ اليهواجفلواعليهانثالواقدالناسوان.!ملوشكةواالخرىملطموسةعينيهاحدى
اىلاألعـني هـذه مـن احوجعيناك:ياهذافقلتاجلماعةتلكغماريفودخلتدابيتعنفرتلت

هـذا يفانـا : فقالتستعمله؟الفلمالعنيلوجعشفاءانهوختربالدواءهذاتصفوانتالعالج
اتـدري جاهليا:قالذاك؟وكيف: قلت. منكأجهلشيخيبمرماسنةعشرينمنذاملوضع

الرجـل صـدق :فقـالوا اجلماعـة علـى فأقبلـت قال، مبصر:قال.ال:قلت؟عييناشتكتاين
منهمختلصتفما:قال!مبصراشتكتعينهانعلمتماواهللاال: فقلتيبومهّواجاهلانت
بكـار بـن الزبري-املوفقيات»منك؟العامةلقيتماذا: وقالاملأمونفضحكقالاحلجةذهاال
.م١٩٩٦-بريوتالكتبعاملط-العاينساميحتقيق٤٧ص-

.٣٣٢٢صاىل٣١٥ص،٤ج:تيميةبنالوالقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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عليشيعةيفوالفسادالشر

الـشر أضـعاف أضـعاف علـي شـيعة يفالذيادوالفسفالشر«تيميةابنقال
اضـعاف عثمـان شـيعة يفالـذي والـصالح واخلـري عثمـان شـيعة يفالذيوالفساد
اإلسـالم فكـان عثمـان شـيعة كـانوا أميـة وبنـو علـي شيعةيفالذياخلريأضعاف
مسرةبنجابرعنالصحيحنيويفبعدهمكانمماوأوسعأظهرزمنهميفوشرائعه

اثـين إىلعزيـزا األمـر هـذا يـزال ال(قـال وسلم -وآله   -ى اهللا عليه    صلالنيبأن
يـزال ال(لفـظ ويف)أمرياعشراثىن(البخاريولفظ)قريشمنكلهمخليفةعشر
إىلعزيـزا اإلسـالم يزالال(لفظويف)رجالعشرأثناوليهمماماضياالناسأمر
وعمـر بكـر أبـو لفـاء اخلفكـان كـان وهكـذا )قـريش مـن كلـهم خليفـة عشرأثين

وابنـه )١(معاويـة ومنعةعزلهوصارعليهالناساجتمعمنتوىلمثوعليوعثمان

تعـرف ملوهـؤالء بـشركه يتـستر مـشركا كـان بعـضهم بـأن يقـر تيميـة وابنالطلقاءمنمعاوية)١(
العلمـاء مـن طائفـة وقالـت «يقـول إذكـذلك وهموآلهعليهاهللاصلىالنيبواستشهدأمساؤهم

املـراد فيكـون يقاتـل مـشرك مبكـة بقيحينئذيكنوملمكةفتحوبعدتبوكبعدنزلتإمناوبراءة
جماهـد قراءةهذاويؤيد. النفاقأظهرواإذاالكفرمنقتلهيبقوملالطلقاءمناإلسالمأظهرمن

!
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يفحصلذلكوبعدالعزيزعبدبنعمروبينهماألربعةوأوالدهامللكعبدمثيزيد
أرضمجيععلىتولّواأميةبينفإن،اآلنإىلباقهوماالنقصمناإلسالمدولة

ــتاإلســالم ــةوكان ــهميفالدول ــزةزمن ــدعىواخلليفــةعزي ــدبامســهي ،امللــكعب
وكـان ،الدينوفالنالدينواءالدينعزوالالدولةعضديعرفونال،وسليمان
ويؤمرالراياتيعقداملسجدويفاخلمسالصلواتبالناسيصليالذيهوأحدهم
وهـؤالء ...عيـة الرعنحيتجبونوالاحلصونيسكنونالدارهيسكنوإمنااألمراء

بإمساعيـل بـشارته يفقـال حيـث التـوراة يفاملـذكورون هـم )١(خليفـة عـشر االثنا
الرافـضة تعتقـد الذينهمعشراالثينهؤالءأنظنومنعظيماعشراثينوسيلد

بـن علـي إالسـيف لـه كانمنفيهمليسهؤالءفإناجلهلغايةيففهوإمامتهم
قتـل والمدينةفتحوالالكفارغزومنخالفتهيفيتمكنفلمهذاومعطالبأيب

"
عليـه عاهـد الذيعهدهنكثمنأنعلىدالةفتكوناهلمزةبكسر) إميامنكثوا: (والضحاك

ابن-الرسولشامتعلىاملسلولالصارم»لهإميانالوإنهيقاتلفإنهالدينيفوطعناإلسالممن
.٣٩٣ص-تيمية

متسـنة ثالثونبعدياخلالفة«سفينةحديثيصححونأمالنصهذايفاملوجودالتناقضمن)١(
واحلـسن وعلـي الثالثـة ،مخـسة هـم الـثالثني االعـوام هذهيففاءاخللانواملعروف»ملكاتصري

اثـين جيعلـهم انتيميـة ابـن يريـد فكيف! خليفةالملكايكونبعدهمجاءفمن،السالمعليهما
تتجـاوز الاخلالفـة انيقـول وآلـه عليـه اهللاصلىوالنيبسياقهعناحلديثوخيرجخليفةعشر

نلتـزم الفنحنالشيعةعقيدةعلىأما!الصحيحباحلديثنوملزموأثرأهلوهم! سنة؟ثالثني
عليهـا املتفـق األحاديثعليهدلتمانلتزمبلصحيحةطرقعنيردفلمألفاظهبكلباحلديث

غـري مـن بأعياموجودهمبأمسائهممعرفتهمالبيتأهلغرييدعوملعشراثيناخللفاءكونمن
ولَـو الْقُـرآن يتَـدبرون أَفَـال {تعـاىل قـال الـشيعة غـري بالباطلللحقإلباسوالاختالفوالتناقض

كَاندِمِنرِعِنوااللَّهِغَيدجِتالفاًفِيهِلَو٨٢:النساء(}كَثِريًااخ(.

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


٤٥٧....................................................................................علي شيعةيفوالفسادالشر

الكفـار فـيهم طمـع حـىت بعـض بقتـال بعضهماشتغلقداملسلمونكانبلكافرا
بـالد بعـض أخـذوا إـم يقـال حـىت الكتـاب وأهـل املـشركني منوالشامبالشرق

فـأي )١(املـسلمني عـن يكـف حىتكالمإليهحيملكانالكفاربعضوإناملسلمني
ونـال فـيهم طمـع قـد وعـدوهم املـسلمني يفيعمـل والسيفهذايفالملإلسعز

.)٢(»منهم
:اجلواب

الـسالم عليـه علـي لـشيعة واحنرافوجرميةوشرفسادكلينسبتيميةابن
يفبـأن القـول يكـون ملـاذا شـعري وليـت ! حـسن تأويللفعلهفهوهلمعدووكل

وآلهعليهاهللاصلىللنيبخذالنهذابأنمنافقنيوآلهعليهاهللاصلّىالنيبصحابة
املـدلول نفـس لـه القـول هذايكونوالأصحابهتربيةعلىالنيبقدرةبعدموقول
! ؟السالمعليهعليعننتكلمعندما

البـن »الكـربى الوصـية «كتـاب يفجـاء إذ!كالمهناقضقدتيميةابنإنمث
-عفـان بـن عثمـان الفـة خيفولدمعاويةبنيزيدفإن«نصهمايزيدحولتيمية

مــنكـان والوسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   الـنيب يـدرك ومل-عنـه اهللارضـي 

البغـي أعلـن فإنـه معاويـة هوبالكالمهنااملقصودبأنللقوليضطرالحىتهنايعممتيميةابن)١(
فيتفـرغ يهادنـه حـىت الـروم مللـك اجلزيـة يعطـي أنذلـك سبيليفواضطرالشرعياماإلمعلى

يكـون الـذين عـشر االثـين االئمـة منمعاويةيكونكيفأدريوال!السالمعليهاإلمامحلرب
ون الالَّـذِين قَـاتِلُوا {تعـاىل قـال بالصغاراجلزيةإعطاءيربطواهللامعزيزاالدين مِنـؤالبِاللَّـهِ يمِ ووالْي بـِ

عـن الْجِزيـةَ يعطُـوا حتَّـى الْكِتَـاب أُوتُـوا الَّـذِين مِنالْحقدِينيدِينونوالورسولُهاللَّهحرممايحرمونوالالْآخِرِ

!صاغراالروممللكاجلزيةأعطىومعاوية) ٢٩:التوبة(}صاغِرونوهميٍد

.٣٣٢ص-٣١٥ص، ٤ج: تيميةبنالوالقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةهاجمن)٢(
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يكونفكيف)١(»الصالحو بالديناملشهورينمنكانوالالعلماءباتفاقالصحابة
!!زمنهيفعزيزاظاهراالدين

مبحبةيخصالانهمناألئمةعليهماهووالصواب«قالطويلحبثوبعد
.)٢(»والظاملللفاسقيغفرفاهللاظاملاأوفاسقاكانهذاومعيلعنوال

!عشر؟االثيناخللفاءمنهناجيعلهفكيف

ومن محاقاته انه كان يرى أن اخلليفة يعتقه اهللا     ،وفسقظلمكلهايزيدوحياة
.)٣(!!من النار إذا ويل أمر األمة لثالثة أيام

وكيفيـة أخـذه    ،فيهـا أربـع سـنني إال شـهرا         عهد له أبوه بعده باخلالفة فبقي     
عند الناس يف ذلك (والية العهد من أبيه بوجود كل الشخصيات اإلسالمية املؤهلة      

ــان ــة     ) الزم ــن املذلَّ ــشعوب اإلســالمية م ــه ال ــا بلغت ــل فيم ــل الطوي ــستحق التأم لت
روى !؟ومن غريه،وقد كانت الفكرة يف استخالفه من املغرية بن شعبة      ! واالستعباد

كـان ابتـداء ذلـك وأولُّـه مـن املغـرية بـن        «يف أحداث عام ستة ومخـسني )٤(ن األثري اب
،فإن معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة ويستعمل عوضه سعيد بـن العـاص          ،شعبة

فبلغه ذلك فقال الـرأي أن أشـخص إىل معاويـة فأسـتعفيه ليظهـر للنـاس كـراهيت                   
إليـه إن مل أكـسبكم اآلن   فـسار إىل معاويـة وقـال ألصـحابه حـني وصـل            ،للوالية

ومضى حىت دخل على يزيد وقال له إنه قد ذهب   ،والية وإمارة ال أفعل ذلك أبداً     
وإمنا بقي أبناؤهم وأنت من ،أعيان أصحاب النيب وآله وكرباء قريش وذوو أسنام  

.٥٢ص-إبراهيماللطيفعبدإيادحتقيق-التراثمكتبة-تيميةابن-الكربىالوصية)١(
.٥٥صن،م)٢(
.١٢٦ص-٤ج-األثريابن-التاريخيفالكامل)٣(
.٥٠٨–٥٠٣ص -٣ج -ابن األثري-الكامل يف التاريخ )٤(
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وال أدري ما مينع أمري املـؤمنني       ،أفضلهم وأحسنهم رأياً وأعلمهم بالسنة والسياسة     
فـدخل يزيـد علـى أبيـه     .نعـم :قـال ؟أو ترى ذلك يتم:قال،د لك البيعة  أن يعق 

فقال يا أمري املؤمنني    ؟ما يقول يزيد   :فأحضر املغرية وقال له   ،وأخربه مبا قال املغرية   
،ويف يزيد منك خلـف  ،قد رأيت ما كان من سفك الدماء واالختالف بعد عثمان         

وال تـسفك دمـاء   ،خلفـاً منـك  فاعقد له فإن حدث بك حادث كان كهفاً للنـاس و  
ومن يل ـذا قـال أكفيـك أهـل الكوفـة ويكفيـك زيـاد أهـل             : وال تكون فتنة قال   

قال فارجع إىل عملك وحتدث مع ،البصرة وليس بعد هذين املصرين أحد خيالفك
فقالوا مـه قـال لقـد    ،فودعه ورجع إىل أصحابه،من تثق إليه يف ذلك وترى ونرى 

وفتقـت علـيهم فتقـاً ال    ،رز بعيد الغاية على أمـة حممـد  وضعت رجل معاوية يف غ    
:يرتق أبداً ومتثل

 
 

  
                 وسار املغرية حىت قدم الكوفة وذاكر من يثق إليه ومـن يعلـم أنـه شـيعة لـبين

ن عــشرة فأوفـد منـهم عــشرة ويقـال أكثــر مـ    ،فأجـابوا إىل بيعتــه ،أميـة أمـر يزيــد  
وأعطاهم ثالثني ألف درهم وجعـل علـيهم ابنـه موسـى بـن املغـرية وقـدموا علـى          

ال تعجلـوا بإظهـار    :فقـال معاويـة   ،معاوية فزينوا له بيعة يزيد ودعوه إىل عقـدها        
:قال؟مث قال ملوسى بكم اشترى أبوك من هؤالء دينهم  .هذا وكونوا على رأيكم   

أرسـل أربعـني رجـالً وجعـل        :وقيـل  .نـهم لقد هان علـيهم دي     :قال،بثالثني ألفا 
إمنا أشخصهم إليـه  :عليهم ابنه عروة فلما دخلوا على معاوية قاموا خطباء فقالوا         

النظر ألمة حممد وقالوا يا أمري املؤمنني كربت سنك وخفنا انتشار احلبل فانصب لنـا       
مري املـؤمنني  فقال أشريوا علي فقالوا نشري بيزيد بن أ     ،علماً وحد لنا حداً ننتهي إليه     

، ورأي من وراءنـا ،نعم:قالوا؟فقال أو قد رضيتموه قالوا نعم قال وذلك رأيكم 
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بأربعمائـة  :قال؟فقال معاوية لعروة سرا عنهم بكم اشترى أبوك من هؤالء دينهم    
ننظر ما قدمتم له ويقـضي      :لقد وجد دينهم عندهم رخيصاً وقال هلم       :قال،  دينار

وقوي عزم معاويـة علـي البيعـة ليزيـد     .ن العجلة فرجعوااهللا ما أراد واألناة خري م  
فأرسل إىل زياد يستشريه فأحضر زياد عبيـد بـن كعـب الـنمريي وقـال لـه إن لكـل         

ولكل سر مـستودع وإن النـاس قـد أبـدع ـم خـصلتان إذاعـة الـسر            ،  مستشري ثقة 
رٍة رجلُ آخ، وليس موضوع السر إال أحد رجلني   ،وإخراج النصيحة إىل غري أهلها    

وقد خربما منك ،ورجلُ دنيا له شرف يف نفسه وعقل يصون حسبه،يرجو ثواا
إن أمري املؤمنني كتب يستـشريين يف       ،وقد دعوتك ألمر امت عليه بطون الصحف      

كذا وكذا وإنه يتخوف نفرة الناس ويرجو طاعتهم وعالقة أمر اإلسـالم وضـمانه               
وِله به من الصيد فالق أمري املؤمنني      ويزيد صاحب رسلة واون مع ما قد أُ       ،عظيم

فـال  ،ما تريدفقال له رويدك باألمر فأحرى لك أن يتم لك     ،وأد إليه فعالت يزيد   
؟أفـال غـري هـذا   :فقال له عبيـد .تعجل فإن دركاً يف تأخري خري من فوت يف عجلة       

زيد ال تفسد على معاوية رأيه وال تبغض إليه ابنه وألقى أنا ي        :قال ؟وما هو  :قال
فأخربه أن أمري املؤمنني كتب إليـك يستـشريك يف البيعـة لـه وأنـك تتخـوف خـالف                   
الناس عليه هلنات ينقموا عليك وأنك ترى مـا يـنقم عليـه لتـستحكم لـه احلجـة                  
على الناس ويتم ما تريد فتكون قد نصحت أمري املـؤمنني وسـلمت ممـا ختـاف مـن       

أشـخص علـى بركـة اهللا فـإن     ،لقـد رميـت األمـر حبجـره     :فقـال زيـاد   ،أمر األمة 
أصبت فما ال ينكر وإن يكن خطأ فغري مستغش وتقول مبا ترى ويقضي اهللا بغيـب         

فقدم على يزيد فذكر ذلك له فكف عن كثري مما كان يـصنع وكتـب زيـاد       .ما يعلم 
فلما مات زيـاد عـزم معاويـة     .معه إىل معاوية يشري بالتؤدة وأن ال يعجل فقبل منه         

فلمـا  ،ه يزيد فأرسل إىل عبد اهللا بن عمر مائة ألـف درهـم فقبلـها         على البيعة البن  
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مث .إن ديـين عنـدي إذن لـرخيص وامتنـع         ،  ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر هذا أراد       
إين قـد كـربت سـني ودق عظمـي     :كتب معاويـة بعـد ذلـك إىل مـروان بـن احلكـم          

،وم بعـدي وخشيت االختالف على األمة بعدي وقد رأيـت أن أختيـر هلـم مـن يقـ          
وكرهت أن أقطع أمراً دون مشورة من عندك فاعرض ذلك عليهم وأعلمين بالذي 

أصـاب ووفـق وقـد    :فقام مروان يف الناس فأخربهم به فقال النـاس     ،يردون إليك 
فكتب مروان إىل معاوية بذلك فأعـاد عليـه اجلـواب       .أحببنا أن يتخير لنا فال يألوا     

ن أمري املؤمنني قـد اختـار لكـم فلـم يـأل وقـد       فقام مروان فيهم وقال إ ،يذكر يزيد 
فقام عبد الرمحن بن أيب بكر فقال كذبت واهللا يا مـروان            .استخلف ابنه يزيد بعده   

وكذب معاوية ما اخلري أردمتا ألمة حممد ولكنكم تريدون أن جتعلوها هرقليـة كلمـا               
:ال مروان هذا الذي أنزل اهللا فيهفق.مات هرقل قام هرقل

رج وقَـد خَلـتِ الْقُـرون         والَّذِي  { ُأخـ انِِني أَنا أَتَِعـدِه أُفٍّ َلكُميالِدقَاَل ِلو
حق َفيقُولُ ما هذَا مِن قَبلِي وهما يستَغِيثَانِ اللَّه ويلَك آمِن إِن وعد اللَّهِ    

.)١٧:االحقاف(}َأساطِري الَْأولِنيإِّال

يا مروان يا مـروان  :لته فقامت من وراء احلجاب وقالتفسمعت عائشة مقا  
فأنصت الناس وأقبل مروان بوجهه فقالت أنت القائل لعبـد الـرمحن أنـه نـزل فيـه       
القرآن كذبت واهللا ما هو ولكنه فالن بن فالن ولكنك أنت فـضض مـن لعنـة نـيب           

فكتـب  ، وقام احلسني بن علي فأنكر ذلك وفعـل مثلـه ابـن عمـر وابـن الـزبري              .اهللا
،مروان بذلك إىل معاوية وكان معاوية قد كتـب إىل عمالـه بتقـريظ يزيـد ووصـفه        

فكان فيمن أتاه حممد بن عمرو بن حزم مـن  ،وأن يوفدوا إليه الوفود من األمصار   
املدينة واألحنف بن قيس يف وفد أهل البصرة فقال حممد بن عمرو ملعاوية إن كـل          

ر أمة حممد فأخذ معاوية بهـر حـىت جعـل     راع مسؤول عن رعيته فانظر من تويل أم       
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فـدخل  ، يتنفس يف يوم شات مث وصله وصرفه وأمر األحنف أن يدخل على يزيـد      
عليه فلما خرج من عنده قال له كيف رأيت ابن أخيك قال رأيـت شـبابا ونـشاطا             

مث أن معاوية قال للـضحاك بـن قـيس الفهـري ملـا اجتمـع الوفـود              .وجلدا ومزاحا 
، فإذا سكت فكن أنت الـذي تـدعو إىل بيعـة يزيـد وحتـثّين عليهـا              عنده إين متكلم  

فلما جلس معاوية للناس تكلم فعظّم أمر اإلسالم وحرمة اخلالفة وحقها وما أمـر      
اهللا به من طاعة والة األمر مث ذكر يزيد وفـضله وعلمـه بالـسياسة وعـرض ببيعتـه             

ؤمنني إنه ال بد للناس مـن  فعارضه الضحاك فحمد اهللا وأثين عليه مث قال يا أمري امل         
واٍل بعدك وقد بلونا اجلماعـة واأللفـة فوجـدنامها أحقـن للـدماء وأصـلح للـدمهاء          
وآمن للسبل وخرياً يف العاقبة واأليام عوج رواجع واهللا كل يوم هو يف شأن ويزيد           

وهـو مـن أفـضلنا    ،ابن أمري املؤمنني يف حسن هديه وقصد سـريته علـى مـا علمـت     
ومفزعـاً نلجـأ إليـه    ،أبعدنا رأياً فولّه عهدك واجعله لنا علماً بعـدك        علماً وحلماً و  
وتكلم عمرو بن سعيد األشدق بنحو مـن ذلـك مث قـام يزيـد بـن      .ونسكن يف ِظلّه 

املقنع العذري فقال هذا أمري املؤمنني وأشار إىل معاوية فإن هلـك فهـذا وأشـار إىل      
وتكلم .اجلس فأنت سيد اخلطباءيزيد ومن أىب فهذا وأشار إىل سيفه فقال معاوية     

فقال معاوية لألحنف ما تقول يا أبـا حبـر فقـال خنـافكم إن               .من حضر من الوفود   
صدقنا وخناف اهللا إن كذبنا وأنت يا أمري املؤمنني أعلم بيزيد يف ليلـه وـاره وسـره     
وعالنيته ومدخله وخمرجه فإن كنت تعلمه هللا تعاىل ولألمـة رضـا فـال تـشاور فيـه         

نت تعلم فيه غري ذلك فال تزوده الدنيا وأنت صائر إىل اآلخرة وإمنا علينا أن          وإن ك 
نقول مسعنا وأطعنا وقام رجل من أهل الشام فقال ما ندري ما تقول هـذه املعديـة               

!! »العراقية وإمنا عندنا مسع وطاعة وضرب وازدالف

وهكذا انعقد األمر وكان ما كان واختـصر ابـن حجـر مـا كـان مـن فـضائع                   
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وملا مات أبوه بويع له باخلالفة سـنة سـتني وامتنـع مـن        «كم يزيد بعد البيعة فقال    ح
بيعته احلسني بن علي وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري وعاذ حبرم مكة فـسمي       
عائذ البيت وأما ابن عمر فقال إذا اجتمع الناس بايعت مث بايع وأما احلسني رضي               

ة أهل الكوفة فسار إليهم بعد أن أرسل ابـن عمـه   اهللا عنه فسار إىل مكة فوافق بيع  
مسلم بن عقيل ألخذ البيعة فظفر به عبيد اهللا بن زياد أمريها فقتلـه وجهـز اجلـيش        
إىل احلسني فقتل يف يوم عاشوراء سنة إحدى وستني مث إن أهل املدينة خلعوا يزيد           

اتلـهم  يف سنة ثالث وستني فجهز إليهم مسلم بن عقبـة املـري يف جـيش حافـل فق         
فهــزمهم وقتــل منــهم خلــق كــثري مــن الــصحابة وأبنــاؤهم وســبق أكــابر التــابعني   
وفضالءهم واستباحها ثالثة أيام با وقتال مث بايع من بقي على أـم عبيـد ليزيـد               

مث توجـه إىل مكـة حلـرب ابـن الـزبري فمـات يف الطريـق وعهـد إىل                    ومن امتنع قتل  
صـر ابـن الـزبري ونـصبوا املنجنيـق علـى          احلصني بن منري فسار باجليش إىل مكـة فحا        

الكعبة فوهت أركاا مث احترقت ويف أثناء ذلك ورد اخلرب مبوت يزيـد مث مـات ابنـه       
معاوية بن يزيد بعد قليل وصفا اجلو البن الزبري فدعا إىل نفسه فبايعه أهل اآلفـاق         

.)١(»وأكثر أهل الشام مث خرج عليه مروان بن احلكم فكان ما كان

ن جرائم يزيد قتله للحسني ابن بنـت الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه        وحسبك م 
وقـد  ،والصحايب وهو من هـو وتـشفِّيه بأبيـات الـشعر املعروفـة الـيت تثبـت إحلـاده                  

اعترض بعض النواصب على زج اسم يزيد يف مقتل احلسني ومتحل له العذر بأنـه          
تـل احلـسني فكيـف    ولكن مل جيبنا هذا الناصيب ان مل يـرض يزيـد بق         ! مل يرض بقتله  

خالـد بـن   «يف ترمجـة خالـد بـن غفـران    )٢(روى ابـن عـساكر    ؟يصلب رأسه بالشام  

.٢٩٥–٢٩٣ص -٦ج -ابن حجر -لسان امليزان )١(
.١٨١–١٨٠ص -١٦ج -ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق )٢(
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غفران من أفاضل التابعني كان بدمشق أخربنا أبو حممد عبـد اجلبـار بـن حممـد بـن                
أمحد البيهقي يف كتابه وحدثنا أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد عنـه قـال أنبأنـا         

عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا احلسني علي بـن حممـد      أبو بكر أمحد بن علي أنا أبو      
األديب يذكر بإسناد له أن رأس احلسني بن علي ملا صلب بالشام أخفى خالـد بـن          
غفران وهو من أفاضل التابعني شخصه عن أصحابه فطلبـوه شـهرا حـىت وجـدوه           

!..»فسألوه عن عزلته فقال أما ترون ما نزل بنا

نه اعتراض ابـن عمـر علـى االسـتخالف وهـو           وقد نقل اليعقويب ما يفهم م     
بعـد  ،بايع معاوية البنه يزيد بواليـة العهـد       «)١(خالف باقي املؤرخني قال اليعقويب    

وعبد ،احلسني بن علي:ومل يتخلف عن البيعة إال أربعة نفر،وفاة احلسن بن علي  
بـن  وقـال عبـد اهللا   .وعبـد اهللا بـن الـزبري       ،وعبد الرمحن بن أيب بكـر      ،اهللا بن عمر  

مـا   !ويظهـر الفـسوق    ،ويـشرب اخلمـر    ،نبايع من يلعب بـالقرود والكـالب       :عمر
وقـد  ،ال طاعة ملخلوق يف معصية خـالق :وقال عبد اهللا بن الزبري    !حجتنا عند اهللا  

.»ومل يكرههم على البيعة،وحج معاوية تلك السنة فتألف القوم.أفسد علينا ديننا

لمة ملا قتل احلسني ثار عبد اهللا بن الـزبري     قال شقيق بن س   )٢(«وقال ابن األثري  
فدعا ابن عباس إىل بيعته فامتنع وظن يزيد أن امتناعه متسك منه ببيعته فكتب إليه      
أما بعد فقد بلغين أن امللحد ابن الزبري دعاك إىل بيعته وأنك اعتصمت ببيعتنا وفـاء            

.٢٢٩–٢٢٨ص -٢ج -امحد بن واضح اليعقويب -تاريخ اليعقويب )١(
املعـروف باسـي العالكاتـب واضـح ابـن وهـب بنجعفربنموسىيعقوبأيببنأمحد-اليعقويب

البغـدادي باشـا إمساعيل-العارفنيهدية./ .٢٥٢سنةإىلجملديناليعقويبتاريخله.باليعقويب
.٤٨ص-١ج-

.١٢٨–١٢٧ص -٤ج -ابن األثري -الكامل يف التاريخ )٢(
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م املـوفني  منك لنـا فجـزاك اهللا مـن ذي رحـم خـري مـا جيـزي املواصـلني ألرحـامه                
بعهودهم فما أنسي من األشياء فلست بناس برك وتعجيل صلتك بالذي أنـت لـه           
أهل فانظر من طلع عليك من اآلفاق ممن سحرهم ابن الزبري بلسانه فأعلمهم حباله 

فكتب إليه ابـن عبـاس أمـا بعـد     .فإم منك أمسع الناس ولك أطوع منهم للمحل  
لزبري فواهللا ما أرجو بـذلك بـرك وال محـدك      فقد جاءين كتابك فأما تركي بيعة ابن ا       

ولكن اهللا بالذي أنوي عليم وزعمت أنك لست بناس بري فاحبس أيهـا اإلنـسان     
برك عين فإين حابس عنك بري وسألت أن أحبب الناس إليك وأبغضهم وأخذهلم         
البن الزبري فال وال سرور وال كرامة كيف وقد قتلـت حـسينا وفتيـان عبـد املطلـب       

دى وجنوم األعالم غـادرم خيولـك بـأمرك يف صـعيد واحـد مـرملني             مصابيح اهل 
بالدماء مسلوبني بالعراء مقتـولني بالظمـاء ال مكفـنني وال مـسودين تـسفي علـيهم        
الرياح وينشي م عرج البطاح حىت أتاح اهللا بقوم مل يـشركوا يف دمـائهم كفنـوهم             

س مـن  وأجنوهم ويب وـم لـو عـززت وجلـست جملـسك الـذي جلـست فمـا أنـ                
-وآلـه  -صلى اهللا عليه األشياء فلست بناس اطرادك حسينا من حرم رسول اهللا          

إىل حرم اهللا وتسيريك اخليول إليه فما زلت بذلك حىت أشخصته إىل العـراق         وسلم
فخرج خائفا يترقب فرتلت به خيلك عداوة منك هللا ولرسوله وألهل بيتـه اللـذين             

طلب إليكم املوادعـة وسـألكم الرجعـة        أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ف      
فاغتنمتم قلة أنصاره واستئصال أهل بيته وتعاونتم عليه كـأنكم قتلـتم أهـل بيـت                
من الترك والكفر فال شيء أعجـب عنـدي مـن طلبتـك ودي وقـد قتلـت ولـد أيب         
وسيفك يقطر من دمي وأنت أحد ثاري وال يعجبك ان ظفرت بنا اليـوم فلنظفـرن    

.»بك يوما والسالم

!يف هذا رد على من اعتذر عن يزيد بأنه مل يرد قتل احلسني وال علم بهو
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وكيف يكون ممن بشر بـه الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وقـد أنـذر الـنيب عليـه                 
الصالة والسالم بأن كل من حيارب أحد أصحاب الكساء فهـو حـرب للـنيب عليـه       

أيب هريرة وآله برواية الصالة والسالم فقد روى احملدثون قول النيب صلى اهللا عليه           
إىل علي واحلسن واحلـسني وفاطمـة   وسلم-وآله -صلى اهللا عليه نظر النيب   (قال

أي عدو ملن عاداكم ومسامل ملـن    )١(»فقال أنا حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم       

صـحيح يفحبـسنه األلبـاين وحكـم /٤٤٢ص-٢ج-حنبـل بـن امحـد اإلمـام -امحـد مسند)١(
ــامع ــصغرياجل ــهال ــم/٣٠٦ص-١ج-وزيادات ــشيوخمعج ــن-ال ــعاب ــصيداويمجي -٢ج-ال

-٤ج-النـصر حممـد بـن الوليـد حتقيـق -اآلجرياحلسنيبنحممد-الشريعةكتاب/٢٨٣ص
ــديث ــةمؤســـسةط-حـ ــستدرك/١٤٨٤م١٩٩٦-قرطبـ ــاكم-املـ -٣ج-النيـــسابورياحلـ

تليـد فيه«وقال١٦٩ص-٩ج-الزوائدجممع-اهليثميورواه/حنبلابنروايةوحسن١٤٩ص
بـه العجلـي يـر ملسـليمان بـن وتليـد »الـصحيح رجـال رجالـه وبـاقي خـالف وفيهسليمانبن

-العجمـي ابـن سبط-احلثيثالكشف: حنبلبنامحدقالوكذلكص١جالثقاتمعرفة:بأسا
.املربدابنيوسف-الدمحبر:لهصرحياحنبلبنامحدتوثيقاملربدبنونقل٨٠٢٥٧ص

-١٥ج:صــحيحهيفحبــانابــنورواه/ ٥١٢ص-٧ج-شــيبةايبابــن-املــصنف: احلــديثوذكــر
ويتـهمون وعمربكرايبفضليفجاءلكونهتليدفيهحديثاحيسنونإذمنهموالغريب٤٣٤ص

الترمـذي وحتـسني وعمـر بكرأيبمرتلةيفحديثهراجعالسالمعليهلعليفضيلةروىإذاتليدا
مـن شـاهدا للحـديث بـان العلـم مـع ، ٣٢٣ص-٤ج-املزي-مالالكذيب: انظرللحديث

الـرمحن عبدبنابراهيمحديثمنآخروشاهدا.هذاتليدمنخيلووالسندارقمبنزيدحديث
.بنفسهرواهمايرويسلمةأمموىلصبيحبن
تمسعـ «معنيابنتاريخيفجاءعفانبنعثمانمنموقفهبسببكانتليدتضعيفأنيظهروالذي

فـذكروا عفـان بـن لعثمـان مـوىل مـع سـطح فـوق قعـد بشيءليسسليمانبنتليديقولحيىي
قـال رجليـه فكـسر الـسطح فـوق منبهفرمىفأخذهعثمانموىلإليهفقامتليدفتناولهعثمان

-١ج-معـني بـن حيـىي -الـدوري ،معـني ابـن تـاريخ »عصاعلىميشيفكانمعنيبنحيىي
!
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فأي عـداوة للـنيب أكثـر صـراحة مـن قتـل مـن نـص الـنيب عليـه الـصالة                  ،ساملكم
وسلمه مرتبط حبربه وسلمه وهم أهل بيته عليهم الصالة والسالم على كون حربه 

.والسالم

واحلديث يدل داللة مباشرة على العصمة أيضا فبمـا أن الـنيب عليـه الـصالة             
ربط هنا عمله بعمل علي     ،والسالم معصوم من الذنب واخلطأ والنسيان وما شابه       

لـذنب واخلطـأ   وفاطمة واحلسنني عليهم السالم مما يدل على أنهم معصومون مـن ا       
فلو مل يكن أحدهم معصوما لكان ميكـن التفكيـك بـني حربـه           ،والنسيان وما شابه  

ببيان آخر فلو كان أمري املؤمنني عليه السالم غري       ،وحرب النيب صلى اهللا عليه وآله     
حتـرم معاداتـه فيكـون علـي عليـه       واملـؤمن ،معصوم لكان ميكن أن يعادي املـؤمن      

وهذا باطل فتبني من احلديث ارتباط عمل االربعة من السالم حرب ملن سامله النيب 
.أصحاب الكساء بعمل النيب صلى اهللا عليه وآله

وملا كان النيب صلى اهللا عليه وآله يعلم بأن األمة ستغدر بعلي عليـه الـسالم      
"

عليـا يـسب مـن ولكنهذاكليستحقعثمانيسنممنكونهانإذالعجبمنوهذا٢٠٩ص
حيـىي عـن نقلـوا إذالتنـاقض منوهذابذلكيقرونالنظرياأممعالكتبأصحيفلهفريرون

-صلى اهللا عليه     اهللارسولأصحابمنأحداأوطلحةأوعثمانشتممنكل«قولهمعنيبن
-بغـداد تـاريخ ».أمجعنيوالناسواملالئكةاهللالعنةيهوعل،عنهيكتبالدجال؛ وسلم -وآله  

،ناصـيب أنـه الـرحيب عثمـان بنحريزعنالذهيبيقول،١٤٥ص-٧ج-البغدادياخلطيب
طالـب ايببـن علـي يلعنكان«حبانابنعنهقالاألربعةالسننوأصحابالبخاريعنهروى

-١ج-حبـان ابـن -اـروحني كتـاب »مـرة عنيسبوبالعشاءمرةسبعنيبالغداةعليهاهللارضوان
.٢٦٨ص

كتـاب يفالـسالم عليـه عليايشتمونبكونهأحديبالوملوثقوهمممنالنواصبعشراتسريةواقرأ
.للمؤلف)احملدثنينواصبمعجم(
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ولن تنصر ابنته الزهراء يف حنلتها من أبيها ولـن تقـف مـع ولديـه احلـسنني عليهمـا             
ضان للقتل والسم تـرى الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه يـصرح ـذا            السالم ومها يتعر  

احلديث جمددا يف آخر حلظاته الشريفة مـن الـدنيا إذ جـاء يف حـديث زيـد بـن أرقـم         
يف مرضـه الـذي قـبض فيـه علـى      وسلم-وآله -صلى اهللا عليه  حنا رسول اهللا    «

ا حـرب ملـن   أن:علي رضي اهللا عنه وفاطمة وحسن وحسني رمحة اهللا عليهم فقال       
فهل كان الغرض من التصريح والتجديـد باحلـديث    )١(.»حاربكم سلم ملن ساملكم   

يف هذا الوقـت صـدفة أم لكونـه يعلـم مـا نـوع احلـرب الـيت ستـشن مـن املنـافقني                 
!ومرضى القلوب بعد إغماض عينيه الشريفتني مباشرة

ع لـه  ومثل كل الطغاة يف التاريخ وجد يزيد مـن يـزوق لـه األحاديـث ويـض                
وقـد رد ابـن   ،انه ولد يف زمان النيب صلى اهللا عليـه وآلـه   فقالوا،الفضائل املختلقة 

مقـدوح يف عدالتـه ولـيس      «هـو    :)٢(حجر هذا القول وأزرى عليـه فقـال يف يزيـد          
وقد وجـدت لـه   )ال ينبغي أن يروى عنه (بأهل أن يروى عنه وقال امحد ابن حنبل       

ــة يف مراســيل أيب داود ونبهــت ع  ــى األطــراف رواي ــت عل ــا يف النكَ ــاره ،ليه وأخب
وملخصها انه ولد يف خالفة عثمان وقد أبطـل مـن   ،مستوفاة يف تاريخ ابن عساكر    
.»زعم أنه ولد يف العهد النبوي

كان سبب وقعـة احلـرة      «يزيدبأمروقعتواليتاحلرةوقعةعنكثريابنقال
بدمـشق فـأكرمهم وأحـسن    أن وفدا من أهل املدينة قدموا علـى يزيـد بـن معاويـة              

قريبـا مـن   -)٣(وهو عبد اهللا بن حنظلـة بـن أيب عـامر        -وأطلق ألمريهم    ،جائزم

.٤٤٧ص-احملامليإمساعيلبناحلسني-احملامليأمايل)١(
.٢٩٥–٢٩٣ص -٦ج -ابن حجر -لسان امليزان )٢(
أميـة بـن زيـد بـن صيفيبنعمروعبدعامرأىبواسمعامرأىبالراهببنحنظلةبناهللاعبد)٣(

!
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فلما رجعوا ذكروا ألهليهم عن يزيد ما كـان يقـع منـه مـن القبـائح يف                 ،مائة ألف 
،وما يتبع ذلك من الفواحش اليت من أكربها ترك الـصالة عـن وقتـها     ،شربه اخلمر 

فلمـا بلغـه ذلـك    ،فخلعوه عند املنرب النبـوي    ،ا على خلعه  فاجتمعو ،بسبب السكر 
:وإمنـا يـسميه الـسلف      ،يقدمها رجل يقال له مـسلم بـن عقبـة          ،بعث إليهم سرية  
فقتل يف غضون هذه األيام ،فلما ورد املدينة استباحها ثالثة أيام    ،مسرف بن عقبة  

الـسلف أنـه قتـل    وزعم بعض علماء  ،بشراً كثرياً حىت كاد ال يفلت أحد من أهلها        
:وقال عبد اهللا بن وهب عن اإلمام مالـك  ،  فاهللا أعلم ،  يف غضون ذلك ألف بكر    

وكان فـيهم ثالثـة   :حسبت أنه قال،قتل يوم احلرة سبعمائة رجل من محلة القرآن   
ــه مــن أصــحاب رســول اهللا   ــه -صــلى اهللا علي ــة ،وســلم-وآل ــك يف خالف وذل

.)١(»يزيد

رجـل روى بعـض علمـاء احلـديث أن الـنيب            وال اعلم كيف تتم الرواية عن     
قـال ابـن   ، صلى اهللا عليه وآله انذر األمة بقدومه ومـا سـيجره عليهـا مـن ويـالت       

قال أبو يعلى يف مسنده حدثنا احلكم بن موسى قـال حـدثنا الوليـد عـن                «)٢(حجر
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا    :األوزاعي عن مكحول عن أيب عبيدة بن اجلراح قـال      

ال يزال أمر أميت قائما بالسوي حىت يكون أول من يثلمه رجـل مـن بـين            عليه وآله   

"
اليـوم ذلـك يفوقتـل احلـرة يـوم أمرهااألوسولَّتهاملالئكةغسيلاألنصاريزيدبنضبيعةبن

وأمـه نيوسـت ثـالث سـنة احلـرة يـوم قتـل الراهبيسمىكانعامروأبوالرمحنعبدأبووكنيته
سـبع بـن وهـو وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبقبضسلولبنأيببناهللاعبدبنتمجيلة
.٢٢٦ص-٣ج-حبانابن-الثقات/ سنني

.٢٦٢ص -٦ج -ابن كثري -لبداية والنهاية ا)١(
.٢٩٥–٢٩٣ص -٦ج -ابن حجر -لسان امليزان )٢(
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)١(قـال ابـن حجـر   ، بل إن موبقات يزيد مل ترق حـىت لألمـويني         »أمية يقال له يزيد   

قال حيىي بن عبد امللك بن أيب عتبة حدثنا نوفل بن أيب عقرب كنت عند عمر بن             «
ملؤمنني يزيد فقال له عمـر تقـول   عبد العزيز فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال أمري ا  

.»!أمري املؤمنني وأمر به فضربه عشرين سوطاً

)٢(وقصصه عديدة يف شربه اخلمر وعدم تستره بذلك قال ابن األثري يف تارخيه

قال عمر بن سبيئة حج يزيد يف حياة أبيه فلما بلغ املدينة جلس علـى شـراب لـه              «
وجـد ريـح الـشراب مـع       عبـاس  فاستأذن عليه أبن عباس واحلـسني فقيـل إن ابـن          

مث ،هـو طيـب يـصنع بالـشام    :قـال ؟هللا در طيبك ما أطيبه فما هذا  :الطيب فقال 
عليـك  :أسق أبـا عبـد اهللا فقـال لـه احلـسني          :دعا بقدح فشربه مث دعا بآخر فقال      
:فقال يزيد،شرابك أيها املرء ال عني عليك مين

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 فنهض احلسني وقال بل فؤادك يا ابن معاوية تبلت«.

وملا مل تفلح كل احملاوالت يف التغطية على جرائمه وموبقاته حرفوا له حديثا              
)٣(»ن أمـيت يغـزون مدينـة قيـصر مغفـور هلـم            أول جـيش مـ    «نسب للنيب يقول فيـه    

.٢٩٥–٢٩٣ص -٦ج -ابن حجر -لسان امليزان )١(
.١٢٧ص -٤ج -ابن األثري -الكامل يف التاريخ )٢(
.٢٣٢ص-٣ج-البخاريصحيح)٣(
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أول جـيش يرابطـون يف   «أو )١()أول جيش يغزون البحر مغفـور هلـم     «وقريء بلفظ 
وبالتايل مهما فعـل يزيـد   ،وقالوا إن يف هذا اجليش يزيد)٢(»مدينة قيصر مغفور هلم 

!فهو مغفور له بنص النيب صلى اهللا عليه وآله

إذ اا متهافتة وال ميكن أن تصمد أمـام  !ولكن قصة هذه الفضيلة غريبة جداً 
:وقـال املهلـب  ،أراد بـه جـيش معاويـة     «يف شـرحه للحـديث      )٣(قال العيين ،النقد

كان ذلك يف سنة سـبع  :قال بعضهم:وقال ابن جرير،معاوية أول من غزا البحر 
وقال ،رضي اهللا تعاىل عنه،وهي غزوة قربص يف زمن عثمان بن عفان     ،وعشرين
غزاها يف سنة ثـالث   :وقال أبو معشر   ،كان ذلك يف سنة مثان وعشرين      :الواقدي
.)٤(»وثالثني

:ولنا وقفة هنا

فيزيد تـويف  ! اسم يزيد فيه شيء مضحك     )حشر(فـ ،على فرض صحة احلديث   
فيكـون الغـزو قـد حـصل     ،يف العام الثالث والستني للـهجرة عـن مثـاين وثالثـني سـنة           

إن الغـزو حـصل يف عـام مخـسة وعـشرين      (قـول األول ويزيد يف بطن أمه بناًء علـى ال    
وعلى الفرض الثاين يكون عمره ثالثة أعوام وعلى الفـرض الثالـث يكـون          )! للهجرة

!فكيف غزاهم يزيد ذا العمر؟!الغزو قد حصل وعمر يزيد مثانية أعوام

.١٩٨ص -١٤ج -العيين -عمدة القاري )١(
.٤٥٥ص-٤ج-اهلندياملتقي-العمالكرت)٢(
وسـتني أربـع ٨٦٤سـنة املتوىفاحلنفيالعيينموسىبنأمحدبنحممودبنالرحيمعبد-العيين)٣(

-العـارفني هديـة / الفـروع يفالـدقائق كـرت شرح.للبخاريالصحيحاجلامعشرحله.ومثامنائة
.٥٦٣–٥٦٢ص-١ج-البغداديباشاإمساعيل

.١٩٨ص -١٤ج -العيين -عمدة القاري )٤(
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أمل يلتفت من جوز لعـن يزيـد مـن أهـل الـسنة هلـذا احلـديث لوكـان يـشمل           
!وض انه مغفور له فكيف جوزوا لعنه مثل ابن اجلوزييزيد؟ فاملفر

ملاذا مل يلتفت معاوية أو يزيد أو احد من حاشيتهما هلذا احلديث وقت البيعـة        
!؟ليزيد فيقولوا للناس ملاذا تعترضون على رجل مغفور له

لذا فمن الواضح جداً ان هذه الفضيلة مزورة وجدت يف زمن متـأخر لتربيـر         
وخصوصا لو كـانوا مـن   ! ا كان دائماً وأبداً يوجد من يربر للحكاموملّ !اختيار يزيد 

النواصب فقد اعتـذروا عـن يزيـد يف قتلـه اإلمـام احلـسني بـل إـم محلـوا اإلمـام                
ثالث فنت كربى داخلية حصلت يف أيام يزيد جعلت         «)١(:فقال احدهم ! املسؤولية

وحنـن بعـد أن بـسطنا       ،حىت استحل بعضهم لعنـه    ،امسه عند امة املسلمني مكروها    
بـل  ،أمامكم هذه احلوادث وآثارها ال نرى من العدل أن يتحمل يزيد كـل تبعاـا           

ألنه خليفة بايعه معظم املسلمني وخـالف عليـه       ،أن الذي يتحمله جزء صغري منها     
وما يشتهون لتفـرق الكلمـة ولـيس مـن         ،قليل منهم فليس من املعقول أن يتركهم      

فهو فيما نرى جمبور على ما فعل وإمنا الـذي عليـه    ،  لَّدهالسهل أن يرتل هلم عما تق     
!!»تلك الشدة اليت أجرا جنوده بعد أن مت هلا النصر
اآلخـر يقـع علـى عـاتق        )الـصغري (إذن فيزيد يتحمـل اجلـزء الـصغري واجلـزء           

يتـركهم ومـا يـشتهون لتفـرق        «أما اجلزء األكرب فيقع على الذين جيب أال          !!اجليش
!!»الكلمة

مـن  يزيد من الذين يذهبون لعد أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم واحلـسني        وكان  
يف قـصة جمـيء الـسبايا إىل قـصر يزيـد فقـال يف خماطبتـه            )٢(روى الطـربي   !اخلوارج

.٣٥٦ص-بكاخلضريحممد-األمويةالدولة)١(
.٣٥٣ص-٤ج-الطربي-الطربيتاريخ)٢(
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إيـاي تـستقبلني ـذا إمنـا خـرج مـن الـدين أبـوك                «لزينب بنت علي عليه الـسالم       
ديت أنـت وأبـوك    ودين أخي وجدي اهتـ     وأخوك فقالت زينب بدين اهللا ودين أيب      

.»!!وجدك قال كذبت يا عدوة اهللا

)١(قال ابن األثريوقد شهد احلجاج أن املسلمني كانوا يعتقدون الكفر يف يزيد

قيل إن احلجاج مر خبالد بن يزيـد بـن معاويـة وهـو خيطـر يف مـشيته فقـال رجـل                 «
بخ بخ هذا عمرو بن العاص فسمعها احلجاج فرجـع  :قال خالد؟من هذا :خلالد

ولكين ابن األشياخ مـن ثقيـف والعقائـل         ،واهللا ما يسرين أن العاص ولدين     :قالو
من قريش وأنا الذي ضربت بسيفي هذا مائة ألف كلهم يشهد أن أباك كان يشرب 
اخلمر ويضمر الكفر مث وىل وهو يقول بخ بخ عمرو بن العاص فهو قد اعتـرف يف      

.»بعض أيامه مبائة ألف قتيل على ذنب واحد

ال أبو الفرج بن اجلوزي يف كتابه الرد على املتعصب العنيـد            ق«ملناوي  وقال ا 
ويف فتاوى حافظ الـدين الكـردي   ،أجاز العلماء الورعون لعنه:املانع من ذم يزيد   

:اج قـال ابـن الكمـال   فعل وكـذا احلجـ    لعن يزيد جيوز لكن ينبغي أن ال ي       (احلنفي
بلعـن يزيـد وال جيـوز لعـن       وال بـأس    :عن اإلمام قـوام الـدين الـصفاري        يكوح

     اللسان معاوية عامل الفاروق لكنه أخطأ يف اجتهاده فيتجاوز اهللا تعاىل عنه ونكف
قـال  :وسئل ابن اجلوزي عـن يزيـد ومعاويـة فقـال          !عنه تعظيما ملتبوعه وصاحبه   

مـن دخـل دار أيب سـفيان فهـو أمـن      وسـلم -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      رسول اهللا   
:ا فـصار آمنـا واالبـن مل يدخلـها مث قـال املـوىل ابـن الكمـال             وعلمنا أن أباه دخله   

 ه علــى مــا عــرف واحلــق أن لعــن يزيــد علــى اشــتهار كفــره وتــواتر فظاعتــه وشــر

.٥٨٧ص -٤ج -ابن األثري -الكامل يف التاريخ )١(
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وذلـك هـو    ،بتفاصيله جائز وإال فلعن املعني ولـو فاسـقا ال جيـوز خبـالف اجلـنس               
هللا عليـه  ال أشـك يف إسـالمه بـل يف إميانـه فلعنـة ا       :حممل قول العالمـة التفتـازاين     

قيل البن اجلوزي وهـو علـى كرسـي الـوعظ كيـف يقـال        ،وعلى أنصاره وأعوانه  
:يزيد قتل احلسني وهو بدمشق واحلسني بالعراق فقال

 
 

 )١( 
  وسـوق الـذنائب قريـة دون زبيـد مـن      ،واد ينحدر على الذنائب :وذو سلَم 

.)٢(يمنارض ال

الـذين عشراالثيناخللفاءمنتيميةابنعدهالذيمروانبنامللكعبدوأما
فكان يقال له ولولده بنو الزرقاء يقول ذلك من يريـد        ! زماميفعزيزاالدينكان

ذمهم وعيبهم وهي الزرقاء بنت موهب جدة مروان بن احلكـم ألبيـه وكانـت مـن                
.)٣(ثبوت البغاء فلهذا كانوا يذمون اذوات الرايات اليت يستدل ا على 

وهو أول من ى عن الكالم حبـضرة اخللفـاء   )٤(هو أول من خبل من اخللفاء    
وهــو أول مـن غــدر يف  )٥(وكـان النـاس قبلــه يراجعـون اخلليفــة ويعترضـون عليـه     

.)٧(وهو أول من احدث األذان يف الفطر)٦(اإلسالم

.٢٦٥ص -١ج -املناوي -فيض القدير شرح اجلامع الصغري )١(
.٨ص-٣ج-احلموي-البلدانمعجم)٢(
.١٩٤ص -٤ج -ابن األثري -الكامل يف التاريخ )٣(
.١٩٢ص-السيوطي-األوائلمعرفةاىلالوسائل)٤(
.١٩٢ص-السيوطي-األوائلمعرفةاىللالوسائ)٥(
.١٩٢ص-السيوطي-األوائلمعرفةاىلالوسائل)٦(
.٤٥ص-السيوطي-األوائلمعرفةاىلالوسائل) ٧(
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دينـة بـسببها مـا أصـام يـوم          املاحب الغـدرة الـشنيعة الـيت أصـاب        وهو ص 
ملا أخرج أهـل املدينـة بـين أميـة سـاروا بأثقـاهلم حـىت لقـوا               «)١(قال ابن االثري  .احلرة

:مسلم بن عقبة بوادي القرى فدعا عمرو بن عثمان بن عفان أول الناس فقال له
قد أخذ علينا العهود واملواثيـق أن  ،ال أستطيع :فقال .خربين ما وراءك وأشر علي    

ندل على عـورة وال نظـاهر عـدونا فانتـهره وقـال واهللا لـوال أنـك ابـن عثمـان                ال  
لضربت عنقك وأمي اهللا ال أقيلها قرشيا بعدك فخـرج إىل أصـحابه فـأخربهم خـربه             
فقال مروان بن احلكم البنه عبد امللك ادخل قبلي لعله جيتزئ بك عين فدخل عبد 

عـك فـإذا انتـهيت إىل ذي خنلـة     امللك فقال هات ما عندك فقال أرى أن تسري مبن م  
نزلت فاستظل الناس يف ظله فأكلوا مـن صـقره فـإذا أصـبحت مـن الغـد مـضيت               
وتركت املدينة ذات اليسار مث درت ا حىت تأتيهم من قبل احلرة مشرقا مث تـستقبل            
القوم فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس طلعت بني أكتاف أصحابك فال         

ويـرون مـن ائـتالق بيـضكم وأسـنة رمـاحكم وسـيوفكم               تؤذيهم ويـصيبهم أذاهـا    
فقال له .ودروعكم ما ال ترونه أنتم ما داموا مغربني مث قاتلهم واستعن اهللا عليهم          

.»!هللا أبوك أي امرئ ولد:مسلم

وشتان بني غدر عبد امللك بأهل املدينة وبني رفض مسلم بـن عقيـل الغـدر                 
.واهللا اعلم حيث يضع رسالته! هلاينءبابن زياد يوم كان قادرا عليه يف زيارته 

وعبد امللك بن مروان ليس شخصا فقط بل هـو جتـسيد لظـاهرة مفادهـا أن           
فهذا الرجـل يقـال عنـه انـه كـان ناسـكاً قارئـاً             !بعض الناس تعبد اهللا على حرف     

لقـد رأيـت املدينـة ومـا ـا شـاب أشـد              :قال ،كما نقل الذهيب عن نافع    : للقرآن

.١١٤–١١٣ص -٤ج -ابن األثري -الكامل يف التاريخ )١(
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وعـن حيـىي بـن    )١(أنسك وال أقرأ لكتـاب اهللا مـن عبـد امللـك        تشمريا وال أفقه وال   
أول من صلّى بني الظهر والعصر عبد امللك بـن مـروان وفتيـان        :سعيد األنصاري 

وكان عبد اهللا بن عمر ينصح الناس بسؤال عبـد          ،)٢(معه كانوا يصلون إىل العصر    
اق القـرآن وهـو بـني    ولكنه وعندما يأتيه خرب موت أبيه يقوم بإطب)٣()لفقهه(امللك  

ذلك لكون عهد الظلم الـذي بـدأ فـصوالً    و!!)٤(هذا آخر العهد بك   : يديه ويقول 
!جديدة وامللك العضوض ال حيتاج للقرآن

وعبد امللك هذا كان يتأوه من إرسال يزيد للجـيش الـذي أغـار علـى مكـة              
ىل ابـن  وابن الزبري ولكنه عنـدما ويل امللـك أنفـذ احلجـاج الظـامل فاعـل األفاعيـل ا              

)٥(!الزبري

وروى الذهيب  ،)٦(وكان إذا جلس يف دار اخلالفة قاموا على رأسه بالسيوف         
كان عبد امللك كثريا مـا جيلـس إىل أم الـدرداء يف          :قال ،عن حيىي بن حيىي الغساين    

!بلغـين أنـك شـربت الطـالء بعـد النـسك والعبـادة            :فقالت ،مؤخر مسجد دمشق  
.!)٧(والدماء،إي واهللا:فقال

حج بالناس عبد امللك فخطب النـاس باملدينـة فقـال بعـد             «)٨(قال ابن األثري  

.٢٥١–٢٤٦ص -٤ج -الذهيب -سري أعالم النبالء )١(
.نفس املصدر السابق)٢(
.نفس املصدر السابق)٣(
.نفس املصدر السابق)٤(
.نفس املصدر السابق)٥(
.نفس املصدر السابق)٦(
.٢٠٩ص -خليفة بن خياط العصفري -تاريخ خليفة بن خياط )٧(
.٣٩٢–٣٩١ص -٤ج -ابن األثري -الكامل يف التاريخ )٨(
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وال ،يعـين عثمـان  ،أما بعد فإين لـست باخلليفـة املستـضعف   :محد اهللا والثناء عليه 
أال وأين ال أداوي ،وال باخلليفـة املـأفون يعـين يزيـد      ،باخلليفة املداهن يعـين معاويـة     

وإنكم حتفظـون أعمـال املهـاجرين       ،يل قناتكم هذه األمة إال بالسيف حىت تستقيم       
وإنكم تأمروننـا بتقـوى اهللا وتنـسون ذلـك مـن          ،األولني وال تعملون مثل أعماهلم    

.»واهللا ال يأمرين أحد بتقوى اهللا بعد مقامي هذا إال ضربت عنقه مث نزل،أنفسكم

قـال أبـو عاصـم عـن ابـن          «)١(وروى العصفري هذه اخلطبة بتغيري قليل فقال      
حج علينا عبد امللك بن مروان سنة مخس وسبعني بعد مقتل       :عن أبيه قال   جريج

أما بعد فإنه كان من قبلي من اخللفاء يأكلون من «:فخطبنا فقال،ابن الزبري بعامني
ولـست باخلليفـة   ،وإين واهللا ال أداوي هذه األمـة إال بالـسيف        ،هذا املال ويؤكلون  

إنا :أيها الناس.-يعين معاوية -املداهن وال اخلليفة -يعين عثمان    -املستضعف  
هذا عمرو بن ،ما مل يك عقد راية أو وثوب على منرب)كذا(حنتمل لكم كل اللغوية 

.»فقلنا بسيفنا هكذا،قال برأسه هكذا،وقرابته قرابته،حقه حقه،سعيد
أنـى لـه العدالـة وقـد سـفك      «)٢(واستغرب الذهيب من رواية البعض له فقال  

! »وفعل األفاعيلالدماء 

وقد اُِّم عبد امللك بإعطاء األعطيات على وضع احلديث علـى لـسان الـنيب     
يف ترمجة امحد بن يعقـوب األمـوي        )٣(كما قال ابن العجمي     ،صلى اهللا عليه وآله   

امحد بن يعقوب بن عبد اجلبار األموي املرواين اجلرجـاين قـال البيهقـي روى               «فقال
منها مث روى الذهيب حديثا بإسـناده إليـه          يءواية ش أحاديث موضوعة ال أستحل ر    

.٢٠٩ص -خليفة بن خياط العصفري -تاريخ خليفة بن خياط )١(
.٦٦٤ص -٢ج -الذهيب -يزان االعتدال م) ٢(
.٦١ص -سبط ابن العجمي -الكشف احلثيث )٣(
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يخ وأن عبد يف فضل البطّوسلم-وآله -صلى اهللا عليه مث إىل بعض عمات النيب     
امللك بن مروان أمر للزري مبئة ألف درهم ألجل رواية هذا احلديثه« !!

؟يخ بالذاتمل افهم ِلم البطّ:قلت

املؤمنني عليه السالم اىل حد انـه ال يرضـى   وقد كان عبد امللك مبغضاًً ألمري   
كما حدث مع علي بن عبـد اهللا كمـا روى    ! !أن يكنى بأيب احلسن   ) علي(ملن امسه   
ال أحتمـل  :قال عبد امللك بن مروان لعلي بن عبـد اهللا بـن العبـاس       «)١(ابن سعد 

!.»وكان يكين بأيب احلسن:يعين،فغريه بأيب حممد،لك االسم والكنية مجيعا

مـع  -ومـا كـان عبـد امللـك     :قال أبو عثمـان أيـضا     «)٢(قال ابن أيب احلديد   و
وإن ،ممن خيفى عليـه فـضل علـي عليـه الـسالم            -فضله وأناته وسداده ورجحانه     

..»وعلى صهوات املنابر،ويف أعطاف اخلطب،لعنه على رؤوس األشهاد

،فععن الوليد بن عمرو بن مسا      ،حدثنا موسى بن يعقوب   «)٣(قال الذهيب و
وقـد  ،كنت جالسا عند سعيد بن املـسيب يومـا       :عن عمر بن حبيب بن قليع قال      

رأيـت كـأين أخـذت عبـد     :فقـال ،فجاءه رجـل  ،ورهقين دين  ،ضاقت يب األشياء  
.وبطحته فأوتدت يف ظهـره أربعـة أوتـاد   ،فأضجعته إىل األرض،امللك ابن مروان  

،ابـن الـزبري رآهـا   :ربين قـال ال أخربك أو خت:قال.بلى :قال .ما أنت رأيتها   :قال
وخرج من صلب عبـد    ،لئن صدقت رؤياه قتله عبد امللك      :قال .وهو بعثين إليك  

،فرحلـت إىل عبـد امللـك بالـشام فأخربتـه         :قـال  .امللك أربعة كلهم يكون خليفـة     
روأمر بقـضاء ديـين وأصـبت منـه خـرياً      .وسألين عن سعيد وعن حاله فأخربته   ،فس

.٢٥٣–٢٥٢ص -٥ج -الذهيب -سري أعالم النبالء )١(
.٥٧ص -٤ج -ابن أيب احلديد -شرح ج البالغة )٢(
.٢٤٢–٢٣٣ص -٤ج -الذهيب -سري أعالم النبالء )٣(
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:قـال رجـل  :قـال ،عن إمساعيل بن أيب حكـيم ،بن القاسموحدثين احلكم    :قال
-وآله -صلى اهللا عليه رأيت كأن عبد امللك بن مروان يبول يف قبلة مسجد النيب     

قام  ،إن صدقت رؤياك   :فقال ،فذكرت ذلك لسعيد بن املسيب     .أربع مرار  وسلم
!..»فيه من صلبه أربعة خلفاء

اته إذ رووا يف تأمريه على العراق قصة من سيئ)١(ومن خبثه أن احلجاج الظامل
يف )٢(تكشف عن عمق كيـده للمـسلمني وسـفكه للـدماء إذ روى الـزبري بـن بكـار                

ملا اشـتدت شـوكة أهـل العـراق وطـال توثّبـهم بـالوالة حيـصبوم               «:)املوفقيات(
ويقصرون م أمر عبد امللك مناديا فنادى الصالة جامعة فاجتمع الناس فخطبـهم       

ها الناس إن العراق قد عال هلبها وسطع وميضها وعظم اخلطب فجمرهـا             أي :فقال
ذكي وشهاا وري فهل من رجل ينتدب هلم ذي سالح عتيد وقلب شديد فيخمد     

أنا يا أمري :نرياا ويبيد شباا فسكت الناس مجيعا ووثب احلجاج بن يوسف فقال    
)٣(.»املؤمنني

أمـة كـل جاءتلوفيهالعزيزعبدبنعمرقالحىت«وقالاحلجاججرائمبعضحجرابنعدد)١(
حـسان بـن هـشام طريـق مـن الترمـذي أخـرج «واضـاف »...لغلبنـاهم باحلجـاج وجئناخببيثها

دينـه مـن مفلـسا كـان زاذانوقـال ألفـا وعـشرين الفمائةفبلغصربااحلجاجقتلهمنأحصينا
وجماهـد والنخعـي جـبري بـن سـعيد منـهم مجاعـة وكفـره مؤمنـا يهيسمملنعجبتطاوسوقال

بـه أخربنـا الـذي املبريأنتبكرأيببنتأمساءلهوقالتوغريهموالشعيبالنجودأيببنوعاصم
.١٨٥-٢ج-حجرابن-التهذيبذيب»وسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسول

.والذهيبالبغداديوالبغويقطينالداركوكذل) ٢٧٣ص-٨ج-الثقات(حبانابنوثقه)٢(
العـراق امريليملنامللكعبدعهدهالذيالعهدهذابنيقارنقلت/بكاربنالزبري-املوفقيات)٣(

املؤمننيأمريعهدهماوبنيباملاساألفاعيلوفعلالشبانإبادةامللكعبدأرادوكيفاالمراءمن
للرعيـة الرمحـة قلبـك وأشـعر «عهدهيفجاءفقدمصروالهحنياالشترمالكاىلالسالمعليه

!
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عـشر  اعشر او األمراء االثنـ االثنالفاء  فاخل صحابهة وأ يفعلى مذهب ابن تيم   
»منيعـا «و»ماضـيا «يف زمـام و »يكـون الـذين عزيـزا قويـا    «الذين قال عنهم النيب   

!!منهم معاوية ويزيد وعبد امللك بن مروان

وحديث االثين عشر ال ينطبق ويطّـرد إلّـا علـى أصـول أهـل البيـت علـيهم                 
فهـذا !ث وقـع يف حـيص بـيص   السالم وكل من أراد أن جيد تأويالً مسبوقاً للحدي    

أن جيمع طـرق احلـديث علـى رأي واحـد فوقـع يف ختلـيط عجيـب               أراد ابن حجر 
فقـال أيب أنـه قـال كلـهم مـن      :قولـه («)١(وتناقض شديد فقـال يف شـرح احلـديث      

-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   يف رواية سفيان فسألت أيب ماذا قال رسول اهللا        )قريش
ع عند أيب داود من طريق الـشعيب عـن جـابر           ووق.كلهم من قريش  :فقال؟وسلم

ال يزال هذا الـدين عزيـزا   «بن مسرة سبب خفاء الكلمة املذكورة على جابر ولفظه        
   إىل اثين عشر خليفة قال فكبر الناس وضجة فقلت أليب يا أبة ما وا فقال كلمة خفي

"
لـك أخإمـا صنفانفإم،أكلهمتغتنمضارياسبعاعليهمتكوننوال.مواللطفهلمواحملبة

يفأيـديهم علـى ويؤتى،العللهلموتعرض،الزللمنهميفرطاخللقيفلكنظريوإماالدينيف
،وصـفحه عفوهمناهللايعطيكأنحتبالذيمثلوصفحكعفوكمنفأعطهمواخلطأالعمد
وابـتالك أمـرهم اسـتكفاك وقـد .والكمـن فوقواهللا،فوقكعليكاألمرووايل،فوقهمفإنك

وال.ورمحتـه عفـوه عنبكغىنوال،بنقمتهلكيديالفإنهاهللاحلربنفسكتنصنبوال.م
تقـولن والمندوحـة منـها وجدترةبادإىلتسرعنوال،بعقوبةتبجحنوال،عفوعلىتندمن

ـج »....الغـري مـن وتقـرب ،للـدين ومنهكـة ،القلـب يفإدغـال ذلكفإنفأطاعآمرمؤمرإين
انلعاقـل جيـوز فهـل / ٨٤–٨٣ص-٣ج-عليـه الـسالم   علـي اإلمـام خطب-البالغة

يفمـا قائالـدين يكـون عظيمـا عـشر اثـين مـن بعـض مهـا رجلـني مـن صدراالعهدينانيقول
!اختلفاماشتان. زمنهم؟

.١٨٤–١٨١ص -١٣ج -ابن حجر -فتح الباري )١(
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ووقـع عنـد   )وار النـاس وضـج  فكبـ (وأصـله عنـد مـسلم دون قولـه         )فـذكر ؟قال
اب وأيب يف أنـاس  فـإذا أنـا بعمـر بـن اخلطّـ     طرباين من وجه آخر يف آخـره فالتفـت        ال

وأخرجه مسلم من طريق حصني بن عبد الرمحن عن جابر بن        ،فأثبتوا إيل احلديث  
فـذكره بلفـظ   وسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    دخلت مع أيب على النيب      :مسرة قال 

وأخرجـه مـن طريـق    )عـشرة خليفـة  أن هذا األمر ال ينقضي حىت ميضي فيهم اثنـا    (
عـشر  يـزال اإلسـالم عزيـزا إىل اثـين    ال (مساك بن حرب عن جابر بن مسـرة بلفـظ         

)منيعـا (ومثله عنده من طريق الشعيب عن جابر بن مسرة وزاد يف رواية عنه       )خليفة
أي ماضيا أمر اخلليفـة فيـه       )ماضيا(وعرف ذه الرواية معىن قوله يف رواية سفيان         

قويـا ومنيعـا مبعنـاه ووقـع يف حـديث أيب جحيفـة عنـد البـزار                  )عزيـزا (ومعىن قوله 
وأخرجـه أبـو   )ال يزال أمر أمـيت صـاحلا     (والطرباين حنو حديث جابر بن مسرة بلفظ        

فلما رجع إىل :داود من طريق األسود بن سعيد عن جابر بن مسرة حنوه قال وزاد          
أخرج البزار هذه الزيـادة مـن   و،اهلرج:قال؟مرتله اتته قريش فقالوا مث يكون ماذا    

،اهلـرج :قـال ؟مث رجع إىل مرتله فأتيته فقلت مث يكون مـاذا         :وجه آخر فقال فيها   
ال عن املهلب مل ألق أحدا يقطع يف هذا احلديث يعين بشيء معني فقوم            قال ابن بطّ  

عي هـم يـد  يكونون يف زمـن واحـد كلُّ  :وقوم قالوا،يكونون بتوايل إمارم :قالوا
والذي يغلب على الظن انه عليه الصالة والـسالم أخـرب بأعاجيـب            :قال،رةاإلما

:قـال ،عشر أمرياتكون بعده من الفنت حىت يفترق الناس يف وقت واحد على اثين      
فلما أعـراهم مـن اخلـرب    ،يكون اثنا عشر أمريا يفعلون كذا   :ولو أراد غري هذا لقال    

.هىعرفنا انه أراد أم يكونون يف زمن واحد انت

وهو كالم من مل يقف على شيء من طرق احلديث غري الروايـة الـيت وقعـت              
يف البخاري هكذا خمتصرة وقد عرفت من الروايـات الـيت ذكرـا مـن عنـد مـسلم               
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وغريه أنه ذكر الصفة اليت ختـتص بواليتـهم وهـو كـون اإلسـالم عزيـزا منيعـا ويف                     
اس كمـا وقـع عنـد أيب      الرواية األخرى صفة أخرى وهو أن كلهم جيتمع عليه النـ          

داود فإنه أخرج هذا احلديث من طريق إمساعيل بن أيب خالد عن أبيه عن جابر بن           
ال يزال هذا الدين قائما حـىت يكـون علـيكم اثنـا عـشر خليفـة كلـهم                (مسرة بلفظ   

وأخرجه الطرباين من وجه آخر عن األسود بن سعيد عن جـابر         )جتتمع عليه األمة  
ص القاضـي عيـاض ذلـك    وقـد خلَّـ  )عداوة من عاداهم  ال تضرهم   (بن مسرة بلفظ  

توجه على هذا العدد سؤاالن أحدمها انـه يعارضـه ظـاهر قولـه يف حـديث         :فقال
 اخلالفة بعدي (حه ابن حبان وغريه سفينة يعين الذي أخرجه أصحاب السنن وصح

وأيـام  لكا الن الثالثني سنة مل يكن فيها إال اخللفاء األربعة        مث تكون م   )ثالثون سنة 
واجلـواب عـن   :قـال ،اخلالفة أكثر من هذا العـدد     والثاين انه ويل  ،احلسن بن علي  

األول أنه أراد يف حديث سفينة خالفه النبوة ومل يقيـده يف حـديث جـابر بـن مسـرة              
وعن الثاين انه مل يقل ال يلي إال اثنا عشر وإمنا قـال يكـون اثنـا عـشر وقـد          ،بذلك

وهذا إن جعل اللفظ واقعا علـى  :الزيادة عليهم قالويل هذا العدد وال مينع ذلك       
وإال فيحتمل أن يكون املراد من يستحق اخلالفة من أئمة العـدل وقـد             كل من ويل  

وقـد قيـل إـم    ،مضى منهم اخللفاء األربعة وال بد من متام العدة قبل قيام الساعة        
سة يف األندلس وقد وقع يف املائة اخلام،يكونون يف زمن واحد يفترق الناس عليهم   

وحدها ستة أنفس كلهم يتسمى باخلالفة ومعهم صاحب مـصر والعباسـية ببغـداد              
   ويعـضد  :قـال ،عى اخلالفة يف أقطار األرض من العلويـة واخلـوارج  إىل من كان يد

هذا التأويل قوله يف حديث آخر يف مسلم ستكون خلفاء فيكثرون قال وحيتمل أن             
ة اإلسالم واستقامة أموره ة اخلالفة وقومدة عزيكون املراد أن يكون االثنا عشر يف

كلهم جتتمع عليه (واالجتماع على من يقوم باخلالفة ويؤيده قوله يف بعض الطرق     
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ة جـد فـيمن اجتمـع عليـه النـاس إىل أن اضـطرب أمـر بـين أميـ                  وهذا قـد و   )األمة
الدولـة  صلت بينـهم إىل أن قامـت   ووقعت بينهم الفتنـة زمـن الوليـد بـن يزيـد فاتـ        

وقد حيتمل :قال،ربالعباسية فاستأصلوا أمرهم وهذا العدد موجود صحيح إذا اعت
.وجوها أخر واهللا أعلم مبراد نبيه انتهى

واالحتمال الذي قبل هـذا وهـو اجتمـاع اثـين عـشر يف عـصر واحـد كلـهم             
يطلب اخلالفة هو الذي اختاره املهلَّب كما تقدم وقد ذكرت وجه الرد عليه ولو مل            

فـإن يف وجـودهم يف عـصر واحـد يوجـد      )كلهم جيتمع عليه النـاس   (يرد إال قوله    
ويؤيـد مـا وقـع عنـد أيب داود مـا أخرجـه       ،عني االفتراق فال يصح أن يكون املراد      

أمحد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن انه سئل كم ميلك هذه األمـة مـن       
فقال اثنـا عـشر   وسلم-وآله -ه صلى اهللا علي خليفة فقال سألنا عنها رسول اهللا       

يف كشف املـشكل قـد أطلـت البحـث     )١(كعدة نقباء بين إسرائيل وقال ابن اجلوزي
عن معىن هذا احلديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقـع علـى املقـصود بـه الن      
ألفاظه خمتلفة وال أشك ان التخليط فيها من الـرواة مث وقـع يل فيـه شـيء وجـدت            

قد أشار إليه مث وجدت كالمـا أليب احلـسني ابـن املنـادي وكالمـا         اخلطايب بعد ذلك  
لغريه فأما الوجه األول فإنـه أشـار إىل مـا يكـون بعـده وبعـد أصـحابه وان حكـم                   
أصحابه مرتبط حبكمه فأخرب عن الواليات الواقعة بعدهم فكأنـه أشـار بـذلك إىل               

ية إىل أن يلي اثنا عـشر  عدد اخللفاء من بين أمية وكأن قوله ال يزال الدين أي الوال  
خليفة مث ينتقل إىل صفة أخرى أشـد مـن األوىل وأول بـين أميـة يزيـد بـن معاويـة                  

يفمنيعـا صـاحلا الـدين يكـون الذينعشراالثيناخللفاءمنيزيدعداجلوزيابنختبطشدةمن)١(
اجـاز «فيـه ذكـر »يزيـد ذممـن املـانع العنيـد املتعـصب جـواب «باسمكتابايؤلفلكنه!زمنهم

!!»لعنهالورعونماءالعل
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وآخرهم مروان احلمار وعدم ثالثة عشر وال يعد عثمان ومعاوية وال ابـن الـزبري               
لكوم صحابة فإذا أسقطنا منهم مروان بن احلكم لالخـتالف يف صـحبته أو ألنـه      

عد أن اجتمع الناس على عبد اهللا بن الزبري صحت العدة وعند خروج كان متغلبا ب
اخلالفة من بين أمية وقعت الفنت العظيمة واملالحم الكثرية حىت اسـتقرت دولـة بـين           

ويؤيـد هـذا مـا أخرجـه     :قال،العباس فتغريت األحوال عما كانت عليه تغيرا بينا   
اإلسالم خلمس وثالثني أو ست تدور رحى(أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه 

وثالثني أو سبع وثالثني فان هلكوا فسبيل من هلك وان يقم هلم دينـهم يقـم هلـم               
نعم قـال اخلطـايب      :قال) سوى ما مضى  (زاد الطرباين واخلطايب فقالوا     )سبعني عاما 

رحى اإلسالم كناية عن احلرب شبهها بالرحى اليت تطحن احلب ملا يكون فيها مـن      
اح واملراد بالدين يف قولـه يقـم هلـم دينـهم امللـك قـال فيـشبه أن يكـون            تلف األرو 

إشارة إىل مدة بين أمية يف امللك وانتقاله عنهم إىل بين العباس فكان ما بني استقرار     
لكـن يعكـر عليـه أن    )قلت(امللك لبين أمية وظهور الوهن فيه حنو من سبعني سنة     

لناس على معاويـة سـنة إحـدى وأربعـني      من استقرار امللك لبين أمية عند اجتماع ا       
إىل أن زالت دولة بين أمية فقتل مروان بن حممد يف أوائل سنة اثنتني وثالثني ومائة            

تـدور رحـى   (أزيد من تسعني سـنة مث نقـل عـن اخلطيـب أيب بكـر البغـدادي قولـه             
مثل يريد أن هذه املـدة إذا انتـهت حـدث يف اإلسـالم أمـر عظـيم خيـاف                    )اإلسالم
ويف هـذا  :ى أهله اهلالك يقال لألمر إذا تغير واسـتحال دارت رحـاه قـال   بسببه عل 

أي ملكهم وكان مـن وقـت   ) يقم هلم دينهم(إشارة إىل انتقاض مدة اخلالفة وقوله   
قـال ابـن   ،اجتماع الناس على معاوية إىل انتقاض ملك بين أمية حنـوا مـن سـبعني           

حديث عبد اهللا بن عمـرو بـن      ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الطرباين من       :اجلوزي
إذا ملك اثنا عشر من بين كعب بن لؤي كان النقف والنقاف إىل يوم (العاص رفعه 
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انتهى والنقف ظهر يل انه بفتح النون وسكون القاف وهو كسر اهلامـة عـن         )القيامة
الدماغ والنقاف بوزن فعال منه وكـىن بـذلك عـن القتـل والقتـال ويؤيـده قولـه يف              

وأمـا صـاحب النهايـة فـضبطه بالثـاء      )مث يكـون اهلـرج  (ن مسـرة بعض طرق جابر ب   
املثلثة بدل النون وفسره باجلد الشديد يف اخلصام ومل أر يف اللغة تفـسريه بـذلك بـل                

إشارة إىل كوم )من بين كعب بن لؤي(معناه الفطنة واحلذق وحنو ذلك ويف قوله   
ريش وقـد يؤخـذ منـه أن    من قريش الن لؤيا هو ابن غالب بن فهر وفيهم مجاع قـ           

غريهم يكون من غري قريش فتكون فيه إشارة إىل القحطاين املقـدم ذكـره يف كتـاب       
.الفنت

وأما الوجه الثاين فقال أبو احلسني بن املنـادى يف اجلـزء الـذي مجعـه يف             :قال
أن يكون هـذا بعـد املهـدي    )يكون اثنا عشر خليفة(املهدي حيتمل يف معىن حديث  

خر الزمان فقد وجدت يف كتاب دانيال إذا مات املهدي ملك بعـده  الذي خيرج يف آ  
مخسة رجال من ولد الـسبط األكـرب مث مخـسة مـن ولـد الـسبط األصـغر مث يوصـي                
آخرهم باخلالفة لرجل من ولد السبط األكرب مث ميلك بعـده ولـده فيـتم بـذلك اثنـا             

أيب صاحل عـن  ويف رواية:قال ابن املنادى،عشر ملكا كل واحد منهم إمام مهدي      
ابن عباس املهدي امسه حممد بن عبد اهللا وهو رجل ربعة مشرب حبمـرة يفـرج اهللا             
به عن هذه األمة كل كرب ويصرف بعدله كل جور مث يلي األمر بعـده اثنـا عـشر         
رجال ستة من ولد احلسن ومخسة من ولد احلسني وآخر من غريهم مث ميوت فيفسد          

،عشر مهديا مث يرتل روح اهللا فيقتل الـدجال       الزمان وعن كعب األحبار يكون اثنا     
عـشر خليفـة يف مجيـع مـدة اإلسـالم إىل           والوجه الثالث ان املراد وجود اثين      :قال

يوم القيامة يعملون باحلق وان مل تتواىل أيامهم ويؤيده ما أخرجه مـسدد يف مـسنده     
يكـون منـها   الكبري من طريق أيب حبر أن أبا اجللد حدثه انه ال لك هذه األمة حىت          
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اثنا عشر خليفة كلهم يعمل باهلدى ودين احلق منهم رجالن من أهـل بيـت حممـد                  
يعيش أحدمها أربعني سنة واآلخر ثالثني سـنة وعلـى هـذا فـاملراد بقولـه مث يكـون          
اهلرج أي الفنت املؤذنة بقيام الساعة من خروج الدجال مث يأجوج ومـأجوج إىل أن             

.تنقضي الدنيا

اجلوزي ملخصا بزيادات يسرية والوجهان األول واآلخر قـد     انتهى كالم ابن    
اشتمل عليهما كالم القاضي عياض فكأنه ما وقف عليه بدليل ان يف كالمه زيادة      
مل يشتمل عليها كالمه وينتظم من جمموع ما ذكراه أوجه أرجحها الثالث من أوجه       

.»..القاضي

:قلت

إلّـا !الـصحيح احلـديث ذاهلحلٍّوجودعدمإىلجهيدجهدبعدوصلواوقد
.السالمعليهمالبيتأهلمنهجعلى

أرادوالواحللمفتاحفيهاوآلهعلهاهللاصلىقولهوهينقلوهااليتوالعبارة
أبـو كـان فـإذا )١(»عـاداهم مـن عداوةتضرهمال«عشراالثينهؤالءأنوهوذلك
بكـر أبـو يضرالالذينهؤالءفمنيدعونكماعليهماالناسامجعقدوعمربكر

تيميـة ابـن ينفيـه مـا فهـذا ؟اإلسـالم يفخـامس طـابور هوهل! عداوم؟وعمر
!زعموا...والسالمالصالةعليهالنيبموتبعدالنفاقتركوافاملسلمون

عليـه الـنيب ربـاهم فهؤالء،تيميةابنينفيهماهذا؟املسلمنيبعضهمهلف
!ذلكيفعلونفكيفوالسالمالصالة

أـا علـى العـزة يفهـم فهـو تيميـة ابـن ينفيهماهذا؟املسلمنيغريهمهلف

.١٨٢ص-١٣ج-حجرابن-الباريفتح)١(
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٤٨٧....................................................................................علي شيعةيفوالفسادالشر

مرجحـات مـن أنيـرى وهـو املـسلمني غريعلىللمسلمنياملاديوالظهورالغلبة
!ااورةاملسلمةغريالدولأذلّاوكوماعصرمهايفالفتوحالشيخني

!؟األعداءهؤالءهمومن؟العداوةهذههمتضرالوملهناالعداوةسرفما

هـذه يفأصـلهم رداطَّـ واليتالشيعةأصلعلىإالجييبواولنجييبواملوهم
والـذين عـدوهم مـن ونتـربأ نتـوالهم الـذين إمامـاً عشراثناالهمخللفاءفاالقضية

عزيـزا التوحيـد كـان كمـا ـم عزيـز واإلسـالم ،جيـل كليفالناسأكملكانوا
وهــذا،عاداهــامــنيــضرهاالالــيتالعدديــةقلّــةالوهــم! وحــدهوكــانبــإبراهيم
تنطبقوال،دينهايفتضرهاالقاسيةظروفاًتواجهعدديةقلّةعلىينطبقالوصف

.الفنتأنياببنياألهواءمألقتالذيناألمةمنالكثرةعلى

النبــوةطريــقلنــاسليــبنيالــذياهلــدىمبنــاربــلبــالكثرةليــستواملــسألة
.!عشرثيناالهؤالءهويةيفيبحثونالقيامةيومإىلغريهمقىوسيب.واهلدى
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٤٨٨

إطالقهجيوزالأوجيوزومتى) اخلليفة(اصطالحيف:فائدة

وهـو مـسعود بـن اهللاعبـد عنـد جلوساكنا«قالمسروقعناحملدثونروى
صـلى اهللا  اهللارسـول سألتمهلالرمحن،عبدأبايا: رجللهفقالالقرآن،يقرئنا
سـألين مـا : اهللاعبدفقالخليفة؟مناألمةهذهميلككم: وسلم -وآله   -عليه  
صـلى اهللا   اهللارسولسألناولقدنعم: قالمثقبلك،العراققدمتمنذأحدعنها

)١(.»إسرائيلبيننقباءكعدةعشراثنا: فقالوسلم-وآله -عليه 

مـن يـضره ال،منيفـا عزيـزا األمـر هـذا يـزال ال«بلفـظ احلديثهذاوروي
.)٢(»قريشمنكلهمخليفةعشراثينإىلالساعةتقومحىت،ناوأه

اثـين إىلعزيـزا األمرهذايزالال«فقالللحديثالفاظعدةاأللباينوروى
ينـصرون منيعـا عزيـزا األمرهذايزالال:لفظويف.قريشمنكلهمخليفةعشر

سـعيد بـن جمالدوثقممنلكونهالنسائيشرطعلىصحيحاحلديث٣٩٨ص-١ج-أمحدمسند)١(
.١٩٠ص-٥ج-الزوائدجممع: انظر

.م١٩٩٨-املعرفةدارط-الدمشقيامينحتقيق-االسفراييينعوانةابو-عوانةأيبمستخرج)٢(
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٤٨٩......................................................إطالقهجيوزالأوجيوزومتى)اخلليفة (اصطالحيف:فائدة

وأمحـد مـسلم أخرجه.قريشمنكلهمخليفةعشراثينإىلعليهناوأهممنعلى
أمـريا عـشر اثنايقومحىتماضيااألمرهذايزالال:بلفظأخرىطريقوله.وابنه
)١(.»صحيحواسنادهأمحدأخرجه.قريشمنكلهم

أوأمـريا عـشر اثنـا األمـة حيكـم وفيهامتشاةرىأخبألفاظاحلديثوروي
يكونإمافهذاأمراءكوماماواحدفشيءوخلفاءرجاالفكومرجالأوخليفة
وقدخلفاءكومعلىاحدخيتلفملأنهواملهم،باملعىنفهماوإماللحديثحتريفاً
مـن جلّهـم ،بعـضهم بـذم الـشفتان تلتقـي الانـاس علـى سيئاتطبيقااملعىنطبقوا

.اإلسالميف)اخلليفة(معىنعنالبحثفينبغي!النواصب

:تعاىليقول

.)٣٠:البقرة(} خلِيفًَةاألَرضِفِيجاِعٌلإِنِّيلِْلمالِئكَِةربكقَاَلْذوإِ{

منجبعلالدورذايعملوهواألرضيفاهللاخيلفالذيهواخلليفةوهذا
:تعاىلقال،غريالاهللا

}ــــم ــــاكُمثـُ لْنـعجــــف ــــيخالئـِ ــــأَرضِفـِ ــــنالـْ ــــدِهِممـِ عـبــــر ــــفلِننظـُ كَيـ
.)١٤:يونس(}عملُونَت

:تعاىلوقال

ــروا{ ــمِإْذواذْكُـ ــاءجعلَكـُ ــنخلَفـَ ــدِمـِ عـمِبــو ــوحٍقـَ مـــن: ألعـــراف(} نـُ
.)٦٩اآلية

:تعاىلوقال

.)٧٤اآليةمن: ألعراف(} عاٍدبعدِمِنخلَفَاءجعلَكُمِإْذواذُْكروا{

.٧١٩ص-١ج،األلباينالدينناصرحممد،الصحيحةالسلسلةخمتصر)١(
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٤٩٠

:تعاىلوقال

}نأَمجِيبيْضطَرِإذَااْلماهعدكْشِفيووءالسلُكُمعجيولَفَاءضِخالْأَر
أَإَِلهعاللَّهِماقَلِيالمون٦٢:النمل(}تَذَكَّر(.

اهللالكانوإالمعصوماكونهيستلزمتعاىلقبلهمنوجمعوالًفاًخلَمستوكونه
:بيانه، حمالوهذاالنقيضنيباجتماعيأمر

:تعاىلقال،مجيلةخصلةبكليأمراهللاإن

}ِإناللَّه رأْم لِ يـد انِ بِالْعـس الْأِحـاءِ و ى ذِيوإِيتـَ بـى الْقُر هـنينِ واءِ عـش الْفَحـ
.)٩٠:النحل(}تَذَكَّرونلَعلَّكُميعِظُكُمواْلبغْيِواْلمنكَرِ

:تعاىلقال، ذميمةخصلةكلعنوينهىيكرهو

أْمر الاللَّهِإنقُْلِبهاَأمرنَاواللَّهآباءنَاعلَيهاوجدنَاَقالُوافَاحِشًةفَعلُوااوإِذَ{ يـ
.)٢٨:ألعراف(}تَعلَمونالمااللَّهِعلَىَأتَقُوُلونِبالْفَحشاِء

يففـسادا هـذا وعـاث ،خليفـة معـصوماً يكـن ملمـن جعـل اهللاأنفلـو لذا
هذاالفكخباستاطعناكلقد:بقوهلماهللاعلىواحيتجأنالبشرحقفمنرضاأل

.تعذبنافبمعلينااملفسدالفاسد

.)١٧٣اآليةمن: ألعراف(} الْمبطِلُونفَعلَِبماَأفَُتهلُِكنا{

اختــصر واإلحــسانبالعــدليــأمر وهــوخــبريلطيــف اهللاولكــونلــذا
:تعاىلقالفقطوسبيلهاهللاىليهدونينالذاملعصومنيعلىاالستخالف

قَاَلإِمامًالِلناسِجاعِلُكإِنِّيقَاَلَفأََتمهنبِكَلِماٍتربهِإبراِهيمابتَلَىوإِذِ{
مِنتِيوياُلالقَاَلذُرندِييهع١٢٤:البقرة(}الظَّاِلمِني(.

النبـوة بعـد للـنيب جيعلهااليت-واإلمامةاصطفىملناهللاجيعلهااليتوةفالنب-
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٤٩١......................................................إطالقهجيوزالأوجيوزومتى)اخلليفة (اصطالحيف:فائدة

حادالتمعصوماصاحبهاكوناستلزمالنيببعدلألوصياءاهللاجيعلهااليتواإلمامة
طريـق اىلءأدلّـا معصومنيكوموهو،مستخلفنيأجلهمنجعلواالذيالغرض

:تعاىلقولهتأويليفالقول«الطربيقال،اهللا

). ١٢٤اآليةمن: البقرة(} الظَّاِلمِنيعهدِيُليناالقَاَل{

،اخلريأهلبهيقتديإمامايكونالالظاملأنعنثناؤهجلَّاهللامنخربهذا
ةأئمـ ذريتـه مـن جيعـل أنإيـاه مـسألته يفتـوهم ملاجوابثناؤهجلاهللامنوهو
مـصريه غـري نـه فإ،منـهم الظلـم أهـل مـن كـان مبنإالذلكفاعلأنهفأخرب،مثله

هـي إمنـا اإلمامـة نألباإلمامـة بالتكرمـة عنـده أوليائـه حملِّيفجاعلهوال،كذلك
)١(.»بهوالكافرينأعدائهدونطاعتهوأهلألوليائه

قالكماأنفسهممنباملؤمننيأوىلوآلهعليهاهللاصلىاخلامتالنيبفكونلذا
:تعاىل

}بِيلَىالنَأومِنِنيؤبِالْممِن٦:األحزاب(}أَنْفُسِهِم(.

ريأمفالنيب،  طاعفيريأماهللافكما،اجلهةهذهمنتعاىلاهللاسلطةلهأنيعين
ـ هـذه لـه تكـن ملمعـصوما يكـن ملأنـه ولـو طاعفياإلهلـي فاجلعـل وبالتـايل ،ةاملزي

يفاالسـتخالف ارتبطلذا،تعاىلاهللاعننيابةاألرضيفاالستخالفيفمطلوب
وهـذا قـوم بعدمنلقوماستخالفااجلعليكونفتارةالقرآنيف)اجلعل(ـباالرض

غريهـم واسـتخالف قـوم بـزوال إذنٌهووإمنا،  طبعاالعصمةبيتطلّالاستخالف
معـصومِين صطفَنيمألشخاصاهللامناستخالفاًيكونوتارة،واالبتالءلالختبار

:تعاىلقالاألرضيفاهللاظلوإلقامةالناسهلداية

.٧٣٧ص-١ج-الطربيجريرإبن-البيانجامع)١(
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٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٤٩٢

.)٢٦اآليةمن: ص(}األَرضِفِيخلِيفًَةجعلْناكَإِنَّاداوديا{

،جاهـل ،والفهـم العلـم نـاقص إنـسانٌ املعـصوم خيلـف انالقبيحفمنلذا
سـابقة النـاس عنـد لهوليس،بيضاءيدالدينيفلهيكنمل،  شيطانيعتريه،جبان
،للمعـصوم النبـوة كانـت أجلـه نمـ الـذي الغـرض يناقضهذالكون،ايعرف

،غرضـها البعثـة تـستكمل حـىت خلُقاًلهأقرماملعصومخيلفأنعقالفالواجب
فمن،للّاحقالسابقباستخالفإالّكذلكيسمىالاخلليفةأنوهوآخرأمروهنا

رضيلوالناسبرضىحاكماًيسمىوإمنا!خليفةيسمىالبالشورىاخلالفةيدعي
الذيبرأييإالّبكمأسريلنولكنياهللارسولخليفةإني:يقولأنهوإما،بهاسالن

لذااملعصومخالفةيدعيوهوكيف!اآلراءمنالسخيففذلك،  ويصيبخيطيء
:هارونألخيهقالعندمايقولمايعينالسالمعليهموسىالنيبكانفقد

.)١٤٢:ألعراف(} قَومِيفِياخلُْفنِي{

الـسالم عليهمـا لهموسىباستخالفالقوميفبقيهارونلكونحقاوهذ
.بالقذّةالقذّةحذوواإلنصافالعدلمنيقيمهموسىكانمافيهمليقيم

أنترضـى أمـا «الـسالم عليـه لعلـي وآلهعليهاهللاصلىالنيبقولوكذلك
االأذهـب أنينبغـي الانـه بـنيب لـست أنكاالموسىمنهارونمبرتلةمىنتكون
.)١(»خليفيتوأنت

-٣ج-احلــاكم -املــستدرك / ٣٣١ص-١ج-حنبــل بــن امحــد اإلمــام -امحــد مــسند )١(
بريالكــيفوالطــرباينأمحــدرواه«اهليثمــيوقــال/اإلســنادصــحيححــديثهــذا:وقــال١٣٤ص

جممـع »لـني وفيهثقةوهوالفزاريبلجأىبغريالصحيحرجالأمحدورجالباختصارواألوسط
إسـناده :)الـسنة (كتابـه يفعاصـم أيببـن عمـرو وقال/ ١٢٠ص-٩ج-اهليثمي-الزوائد
:احلـافظ قـال بلـج بـن سـليم بـن حيـىي وامسهبلجأيبغريالشيخنيرجالثقاتورجاله.حسن

!
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٤٩٣......................................................إطالقهجيوزالأوجيوزومتى)اخلليفة (اصطالحيف:فائدة

لـشخص اهللامـن خالفةفهي،للخالفةالقرآينلالصطالحاملوافقهووهذا
إلّـا ميكـن الوهذااألرضيفقيامهاهللاأرادماليقيممكانهيفخيلفهشخصمكان

ــهتكــونفــالمعــصومالــنيبكمــا،بعــصمته واجلــرببــالقهروال،تــاتلَبالفَخالفت
عـشر اثناسيليهاألمةأمرأنعنثيتحدالذيالشريفديثفاحللذا،واإلرهاب

النيبلدورتكميلفدورهمالعصمةأهلمنكوماىلأي،هذااىليذهبخليفة
حـال هـو كمـا وحٍيدورالوشرٍحتبيٍنيدورولكنهاهلدايةيفوآلهعليهاهللاصلى
حـىت هـؤالء هـم نمـ معرفـة يفالـسنة أهـل حاروقد،والسالمالصالةعليهالنيب

أبو: األربعةاخللفاءوهم«فقالمنهمخروجهاهللاعجلاملهديانكثريابناحتمل
األئمـة، عنـد شـك بـال العزيزعبدبنعمرومنهم،وعليوعثمان،وعمر،بكر،

أنوالظـاهر حمالـة، الواليتـهم تكـون حـىت الساعةتقوموال. العباسبينوبعض
)١(.»بذكرهالواردةحاديثاأليفبهاملبشراملهديمنهم

انـه الروايـات يفالواردواملرجاهلرجبأنقالوااحلديثفحوىقواحيقِّىوحت
الـدين صـدر قـال !!أميـة بينبعدحصلاألمراءهؤالءمنعشرالثاينبعدحيصل

ــه الــنيبقــالكمــااالمــروكــان«احلنفــي واالثنــاوســلم-وآلــه -صــلى اهللا علي
وأوالدهمـروان بنامللكوعبديزيدوابنهومعاويةاالربعةشدونالرااخللفاء:عشر

.)٢(»االحنالليفاألمراخذمثالعزيزعبدبنعمروبينهماألربعة

"
-حبـسنه األلباينوحكم/ ٥٥١ص-عاصمأيببنعمرو-السنةكتاب-أخطأرمباصدوق
.١١٨٨حديث-٢ج-اجلنةظالل-الذهيبقالكماالصحةدرجاتمنواحلسن

.٦٥ص-٣ج-كثريابنتفسري)١(
اإلسـالمية ونؤالشوزارةط-شاكرحممدحتقيق-احلنفيالدينصدر-الطحاويةالعقيدةشرح)٢(

.هـ١٤١٨-السعوديةالعربيةاململكة-واإلرشادوالدعوةواألوقاف
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بعـد الوهـاب عبـد بـن حممـد الـشيخ يقولإذالنجديةالدعوةإماموكذلك
ومل.التامـة اخلالفـة انقـضت وبعـده «امللـك عبـد بـن يزيـد بنالوليدخالفةإيراده
الـذين عـشر االثـين اخللفاءآخروهو،اليومإىلواحدإمامعلىبعدهاألمةجتتمع

أمـر يـزال ال:الـصحيح احلـديث يفوسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبذكرهم
مــنكلــهمخليفــةعــشراثــينإىلنــاوأهممــنعلــىينــصرونعزيــزااألمــةهــذه

)١(.»قريش

روىفقـد الـسفهاء إمـارة مـن ذيرالتحـ حـديث معالفهمهذايلتئمفكيف
إمارةمناهللاأعاذكقالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبأن«عجرةبنكعب

ـديي يهتـدون البعـدي يكونـون أمراء:قال؟السفهاءإمارةوما:قال،السفهاء
يمنـ ليـسوا فأولئكظلمهمعلىوأعامبكذمقهمصدفمنيتبسنونيستنوال

علـى عنـهم يوملبكـذم يـصدقهم ملومـن حوضيعلىيردونوالمنهمولست
عجـرة بـن وكعـب )٢(»حوضـي علـى وسـريدون منـهم وأنـا يمنـ فأولئـك ظلمهم

عليـه علـي مـع الـسفيه معاويـة إمـارة فحـارب احلـديث هذاطبقاجلليلالصحايب
.السالم

-:للحديثالشيعةفهمعلىاالشكاالت

وآلهعليهاهللاصلىالنيبقالمبايسلّمونالسالممعليهألئمتهمتبعاالشيعة
:تعاىلقولهودليلهم

ال { جر ِفيمـا يحكِّمــوكَحتَّـى يؤِمنــونالوربـك فـَ شـمهــنيب م يجِــدواالثـُ
والـدعوة واألوقـاف اإلسـالمية الشئونوزارة٤٩٥ص-الوهابعبدحممد-النيبسريةخمتصر)١(

هـ١٤١٨-السعودية–واإلرشاد
٢٢٢٤حديثوالترهيبالترغيبصحيح:لغريهصحيح:األلباينقال)٢(
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.)٦٥:النساء(}تَسِليمًاويسلِّمواقََضيتمِماحرجًاأَنْفُسِهِمفِي

،عزيـز اإلسـالم أنعلـى مباشـرة داللـة يـدل فهـو هـو كمايثاحلدفأمروا
يعمـل هـم كلُّخليفـة عـشر اثنـا يقـوم حىت،قائم،صاحل،  ينقضيال،منيع،منيف

احلسنوبعدهالسالمعليهطالبأيببنعلياملؤمننيأمريهلمأواحلقودينباهلدى
والصادقوالباقرادالسجاحلسنيولدمنالتسعةوبعدهمالسالمعليهماحلسنيمث

الــسالمعلــيهماملهــديواحلجــةوالعــسكريواهلــاديواجلــوادوالرضــاوالكــاظم
بينـا اختالفـا غريهـم علـى واختلفتوفقهاًوورعادينااألمةعليهماتفقتهموكلُّ

الـسلف حكـم فقـد النعمـان حنيفـة أبـو وهواألعظماإلماميسمونهمنفحسبك
اليـوم األئمـة مـن األعظموالشطر،فقههمواوحرروهوكفّوضلّلوهباإلرجاءعليه

علـيهم البيـت أهـل أئمةمنأحدعلىاألمةختتلفملبينما،الفروعيفاليهيرجع
عقيـدة جتدفلنخليفةعشراالثينيفالوارداحلديثألفاظبكلمتعنتولوالسالم
اهللاأعـزهم ماميـة اإلالـشيعة سـوى حتريفوالتأويلبالاحلديثيفوردماتتقبل

-:احلديثألفاظيفجاءفقد

إسرائيلبيننقباءكعدةعشراثنا: فقال...خليفة؟مناألمةهذهميلككم

خليفـة عـشر اثـين إىلالـساعة تقـوم حىت... .منيفاعزيزااألمرهذايزالال
.قريشمنكلهم

قريشمنكلهمخليفةعشراثينإىل...عزيزااألمرهذايزالال

قريشمنكلهمخليفةعشراثينإىل.. .منيعاعزيزااألمرهذايزالال

خليفةعشرةاثنافيهمميضيحىت....ينقضيالاألمرهذاأن

خليفةعشراثينإىل......عزيزااإلسالميزالال
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:قـال مـاذا يكـون مثفقـالوا خليفةعشراثينإىل...صاحلاأميتأمريزالال
.اهلرج

جتتمعكلهمخليفةعشراثناعليكميكونحىت.....قائماالدينهذايزالال
.األمةعليه

.اهللاروحيرتلمث....مهدياعشراثنايكون

باهلـدى يعمـل كلـهم خليفـة عشراثنامنهايكونحىت...األمةهذهلكال
.صلى اهللا عليه وآله وسلمحممدبيتأهلمنرجالنمنهماحلقودين

-:للحديثالسليمالشيعةفهمعلىأوردوهماوأقوى

انـه الظـن علـى يغلـب الذي«يقولأنهوأيدهبعضهمعنبطّالابننقلهما
يفالنـاس يفتـرق حـىت الفـنت منبعدهتكونبأعاجيبأخربوالسالمالصالةعليه
عـشر اثنـا يكـون :لقـال هـذا غريأرادولو:قال،  أمرياعشراثينعلىواحدوقت
.»واحدزمنيفيكونونأمأرادانهعرفنااخلربمنأعراهمفلمااكذيفعلونأمريا

ميـدح ملاحلـديث مـن الفهـم هـذا وآلـه عليـه اهللاصـلى النيبأرادلو:قلت
التنـافس تعـين والفرقـة ،  »األمةعليهجتتمعكلهم«و »مهديون«بأماخللفاءهؤالء

التنافسحلصلواحدوقتيفاخلالفةيطلبونوهممستهماهلدىكانولوالدنيايف
:تعاىلقال

ٍد مِناللَّهاتَّخََذما{ ه كَـان ومـا ولـَ عـم ن ٍه مـِ ذَهب ِإذًاإِلـَ لُّ لـَ ٍه كـُ بِمـا إِلـَ
لَقالخلَعومضُهعلَىبٍضععبانحبااللَّهِسمعصُِفون٩١:املؤمنون(}ي(.

،الفـساد وحلـصل اجلميـع شـأن العلـو طلبلكاناهللامعةآهلهناككانفلو
!بالبشر؟فكيف
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الـصالة أفـضل عليـه اخلـامت الـنيب مـن ممدوحونمهديوناماملعروفبينما
بينما»األمةعليهجتتمعكلهم«وآلهعليهاهللاصلىبقولهنفعلكيفبل،والسالم
:عليهماألمةافترقتوقدواحدزمانيفحيكمونأنهمالفرض

.)٣٢اآليةمن: الروم(} َفرِحونَلديهِمِبماحِزٍبكُلُّ{

مـن األمـة هـذه ميلـك كـم «:سـألوه ملّـا مـسعود ابـن حـديث نوجهوكيف
.»إسرائيلبيننقباءكعدةعشراثنا: "فقال...خليفة؟

مهديونشرعيونخلفاءحلكمهايتصدىلناالمةهذهكونيفواضحوهو
علـى عـشر االثـين هؤالءإلّاواملهدياهللاروحنزولأوالساعةقياماىلنشأامنذ
جمـال فـال الـسالم عليـه عيسىحوارييعدةوعلىالسالمعليهموسىنقباءعدة

.التحريفأوللتأويل

العددهذاعلىتوجه:فقالذلكعياضالقاضيصخلّوقد«بعضهموقال
أخرجــهالـذي يعـين فينةسـ حـديث يفقولـه ظـاهر يعارضـه انـه أحـدمها سـؤاالن 
تكـون مث)سـنة ثالثـون بعـدي اخلالفة(وغريهحبانابنوصححهالسننأصحاب

والثـاين عليبناحلسنوأياماألربعةاخللفاءإالفيهايكنملسنةالثالثنينألملكا
حـديث يفأرادأنـه األولعـن واجلـواب قـال العـدد هـذا منأكثراخلالفةوىلانه

يقـل ملانهالثاينوعنبذلكمسرةبنجابرحديثيفيقيدهوملبوةالنخالفهسفينة
ذلـك مينـع والالعـدد هـذا ويلوقـد عشراثنايكونقالوإمناعشراثناإاليليال

.»عليهمالزيادة

:قلت

بعـد اخلالفـة أنوهـو اإلطـالق يقتـضي سـفينة فحديثالقومموازينعلى
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معاويـة بتـولّي املـدة هـذه وتنتـهي أكثـر الةسنثالثونوالسالمالصالةعليهالنيب
الصحيحسفينةحديثمعلتناقضهاحلديثيصحالهذافعلى،   العضوضكماحل

وعمـر بكـر وأبـا الـسالم عليهمـا احلـسن اإلمامواملؤمننيأمريعددنافإذا! عندهم
!الباقون؟السبعةاخللفاءفأينسنةثالثنيتساويحكمهمففترةوعثمان

كـاهلروب فهـو »علـيهم الزيادةذلكمينعوالالعددهذاويلوقد«لهقووأما
معىنتبينيمنربأنأردنالووالتقييداالطالقأحكاموزنفماوإلّا!األمامإىل

فاحلـديث ! واألصـولية؟ والبالغيـة اللغويةاحلديثفقهقواعدكلبضرباحلديث
غـري عـن يتحدثومن،فقطيلإسرائبيننقباءكعدةخليفةعشراثينعنيتحدث

.!دليلوال،بدليليأتذلك

عـزة مـدة يفعـشر االثنـا يكـون أناملـراد يكـون أنوحيتمل«بعضهموقال
ويؤيـده باخلالفـة يقـوم منعلىواالجتماعأمورهواستقامةاإلسالموقوةاخلالفة

.»األمةعليهجتتمعكلهمالطرقبعضيفقوله

:قلت

-:وآلهعليههللاصلىبقولهنفعلفما

.اهللاروحيرتلمثمهدياعشراثنايكون

اثنـا : "فقـال ...خليفـة؟ مـن األمـة هذهميلككم: مسعودابنجوابويف
.إسرائيلبيننقباءكعدةعشر

تقـوم حـىت .. .منيفـا عزيزااألمرهذايزالال: والسالمالصالةعليهوقوله
.قريشمنكلهمخليفةعشراثينإىلالساعة

اإلمـام مـع خيـرج وهـو مـرمي بـن عيسىاهللاروحنزولحىتيستمرمرهمفأ
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الـصادق أخـرب كمـا الـساعة قبـل يكـون وهـذا الزمانآخريفالسالمعليهاملهدي
اهللاوكفـى هـؤالء علـى اجتمعـت األمـة أنّبينافقداألمةاجتماعوأما،  املصدوق
.القتالاملؤمنني

يكـون أنخليفـة عـشر اثنايكونثحديمعىنيفحيتمل«بعضهمقولوأما
.»الزمانآخريفخيرجالذياملهديبعدهذا

:فأقول

مـع بامتـداد تكـون خالفتـهم بـأنّ تـصرح اليتالصحيحةباألحاديثفكيف
كقولـه الـساعة واىلوآلـه عليـه اهللاصـلى الـنيب شهادةمنذاإلسالميةالدولةعمر

:وآلهعليهاهللاصلى

.خليفةعشراثينإىلعزيزااإلسالميزالال

.اهلرج:قالماذايكونمثفقالواخليفةعشراثينإىلصاحلاأميتأمريزالال

جتتمـع كلـهم خليفـة عـشر اثنـا علـيكم يكونحىتقائماالدينهذايزالال
.األمةعليه

!السالم؟عليهاملهديبعدمباالتخصيصفأين

يفلـح فلـن الواضـح واهحمتـ مـن احلـديث إفـراغ يريـد مـن حاولفمهمالذا
يريـد ملـا بالتـسليم إلّـا آخـر جانـب ماارجانبمنمشكلةحلحاولواومهما

!وآلهعليهاهللاصلىالنيب

والـدين منيفـا عزيـزا يكـون اإلسـالم إن: يقولـون السنةاهلإن:قيلفإن
فقـد صـاحلني كـوم منهيلزمالوهذاوحكمهمعشراالثينهؤالءبوجودصاحلا

!الفاجربالرجلالدينهذاينصرواهللاوفاجراًفاسقاًبعضهمونيك
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:واجلواب

هـذا ملعـىن تطرقـوا الذيناملؤلفنيمنأيعنداحلقيقةيفموجودغريهذاإن
غـري وطائفتـه تيميةفابنالدعوىهذهعلىبعضهمعندمضمراكانفإن،احلديث

ؤالء االثنـا عـشر خليفـة هـم         وهـ «بـصراحة يقولفهواملدعىاملعىنذامشمولني
.)١(»)وسيلد اثين عشر عظيما(املذكورون يف التوراة حيث قال يف بشارته بإمساعيل

والعامل،التوراةيفماملبشرهمالعظماءفهؤالءومجاعتهتيميةابنعندإذن
!اإلسالمقبلعاموستمئةألفمنذينتظرهم

عزيـزا الدينيكونأندعوىوبنيشخصيامبنيبالتفكيكالقولعلىمث
وهـؤالء ،اإلسـالم يعـرف مـن بتولِّييكوناإلسالمفعزممكنغريفهذازمنهميف

حكـم وبعـضهم ،زنـديق وبعـضهم ،املسلمنيخيارعندمنافقوبعضهم،بدعيون
حـرف مـن فمنـهم األفاعيـل فعلـوا وقـد ،ومروقـه بكفـره املـسلمني علماءبعض

للرئاساتطلبااآلراءيفومنافسةوابتداعرأيديناىلاتباعدينكونهمناإلسالم
املـسلمني عنـد قداسـة البقـاع أكثـر اىلعمدوبعضهم،الومهيةوالزعاماتالباطلة

وإخافـة وحرقهـا بـاملنجنيق الكعبـة رمـي اىلفعمـد اإلسـالم عنـد حرمـة واكثرها
يفعـل مـا ـا يفعـل وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول وحـرم مدينةوإباحة،أهلها

مث،وتـدنيس وإهانـة وـب وسـلب واغتـصاب حـرق مـن والتـرك اوسمبدائن
الغريبةاألعجميةالكسرويةو العضوضامللكتشيداليتالفتاوىابتداعاىلعمدوا

مـال وبيـت ألهلـيهم حديقـة اىلوحولوهالسمحالدينهذافشوهوااإلسالمعن
ونـصارى مـصر أقبـاط معحصلكما-يهفالدخولأرادمنمنهفهرب،لذويهم

.٢٤١ص-٤ج-تيميةابن-والقدريةالشيعةعلىالرديفالنبويةالسنةمنهاج)١(
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اهللاصـلى األعظـم النيباجاءماتناقضلإلسالممسخصورةفقدموا-املشرق
عائلـة لـرب ميكنوهلبل،  واملسلمنياإلسالمعلىونقمةوبالًافكانواوآلهعليه

نلكاتقياكانلونعم! ؟سجداركّعافتراهم،التقوىعلىعائلتهيربيانمتهتك
واحلـال فكيـف أهلهعلىوباالفيكوناهللارمحةتدركهملمناألحيانبعضخيرج

!امسهإالّاإلسالممنيعرفالالقومأمري

ذلكوأناالناسيفعادلالفاجراألمريأنيتضمنأنجيبالفرضهذاإنمث
كتابـا ألّـف القـوم كبـار أحـد فهـذا عـضوضا ظاملاكانملكهمبأنّيشهدونوهم

اهللاصـلى الـنيب بعـد اخلالفـة يفواجلماعةالسنةأهلعقيدةصحةعلىبهليستدل
قال:قالسفينةعنمجهانبنسعيدعنوغريهداودأبوروى«فيهيقولوآلهعليه

اهللايـؤيت مثسـنة ثالثـون النبـوة خالفة«وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    اهللارسول
ــنامللــك ــشاءم ــفكــان،احلــديث»ي ــدةكذل ــةم ــانوعمــربكــرأيبخالف وعثم
اإلسـالم ملـوك وأول،أشـهر سـتة علـي بـن احلسنبيعةثالثنيويكملها...وعلي
عبدبنعمرجاءاناىلعضوضاًملكاًبعدهكانمثوأفضلهمخريهموهومعاوية
.)١(»الراشديناخللفاءبسريةلسريهخامساخليفةالسنةأهلفعدهالعزيز

وعبـد يزيـد حكـم يـشمل »عـضوضا ملكـا بعـده كانمث«يةمعاوبعدفقوله
يصيبأي«األثريإبنالسنةأهلإمامقالكماالعضوضوامللك،  مروانبنامللك

ملـوك يكـون مث:روايـة وىف...اعـض فيهونعضيكأم،وظلمعسففيهالرعية
)٢(.»الشرساخلبيثوهو،بالكسرعِض:مجعوهو.عضوض

وحتقيقدراسة/ ٢٣٨ص-حكميامحدحافظ-املنصورةالطائفةالعتقاداملنشورةالسنةاعالم)١(
.م١٩٩٨-الرياض-الرشدمكتبة-املدخليعلوشعليبنامحد

.٢٥٣ص-٣ج-األثريابن-احلديثغريبيفالنهاية)٢(
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يعـضون وهـم عزيـزا ،منيفـا امللـك عبـد يزيـد زمانيفالدينيكونفكيف
!اخلبيث؟الشرسوحكمهمبظلمهمعضاالناس

لـسريه خامساخليفةالسنةأهلفعده«العزيزعبدبنعمرعنلقولهانتبهمث
كمـا مرضـية سـرية يـسري يكـن ملمعاويةبانيتضمنوهذا»الراشديناخللفاءبسرية

فكيفهذاوبعد،منهأفضلالعزيزعبدبنعمرسريةوأن،قبلهمنالذيناخللفاء
أفـضل معاويـة فـرس أنفدخلالذيالغبار«:فيقولونمعاويةعنأئمتهميسأل
! ؟هذاكيف)١(»العزيزعبدبنعمرمائةمناهللاعند

!حننوكذلك!هميعلمونال

.اإلسالمواقعوبنياملسلمنيعلىيتوىلمنبنيالتفكيكهذابعدميكنفال

:نقولوحنن

فـاهللا وآلهعليهاهللاصلىوالنيبهللالتسليملدعوةهلمواالدينيفأخوتنايا
:يقولوعالجلَّ

}لَقَدكُماءوٌلجسرمِن سِكُم هِ عزِيـز أَنْفـُ لَيـا ع مـ ِنـتُّمع ـرِيصح كُملَـيع
مِنِنيؤبِالْموفؤرِحيم١٢٨:التوبة(}ر(.

:يقولوعالجلّاهللاو

}بِيلَىالنَأومِنِنيؤبِالْممِن٦اآليةمن: األحزاب(}أَنْفُسِهِم(.

: يقولتعاىلوهو

ـا{ ـايـ هـَأي ـواالَّــذِين نـوا آمـتَجِيب ـوِللِلَّــهِاسـ سـلِلرِإذَاو ـاكُم عــاد لِمـ ـيكُم يحيـِ
.)٢٤:ألنفال(} ُتحشرونإَِليِهوأَنَّهوقَْلبِِهالْمرءِبينيحولُاللَّهَأنواعلَموا

.املباركبناهللالعبدالكلمةتنسب/ ٩٤ص-٢٨ج-اآللوسي-لوسياآلتفسري)١(
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النقبـاء لطريـق وأرشـدكم حييـيكم ملـا دعاكمقدإذوللرسولهللافاستجيبوا
، اهللاشـاء إنذلـك يـضرهم ولن،عاداهممنعداوةيضرهمملالذينعشراالثين

مفتـوح النقبـاء لطريـق والرجـوع التوبـة وطريـق ،  احليـاة مادامـت سحةفُاألمرويف
:تعاىلقولهوتذكّروا،أفواجاًاهللادينيفساعةكلتدخلالناسوهذه

} ـن مـاقِقِوــش ـوَل يـ سـالرــن ـدِ مـِ عـــاب مـ نـي َتبـــه ـدى لـَ الْهـتَّبِـــعيو ـر ــبِيلِغَيـ سـ
مِنِنيــؤ ــِهالْم ــانُولِّ لَّىمــو ــنمونُــصلِِهتَ هجتــاء ســصِو {)١١٥:النــساء(}ريًامــن وم
.)١٣:ألنفال(} الْعِقَابِشِديداللَّهفَِإنورسولَهاللَّهيشاقِِق

وعلـى حممـد البـشر خـري ونبيهعبدهعلىاهللاوصلّىالعاملنيربهللاواحلمد
.آمنيصحبهمناملنتجبنيوآله

الرحيمالرمحناهللابسم

ــا{ فَلَممهــاء جــقالْحــن ــِدنَامِ ــالُواِعن ــوالقَ ــيلَ ــامِْثــلَأُوِت مــىأُوِتــي وسمــم أَوَل
ــُلمِــنموســىأُوِتــيبِمــايكْفُـروا  انِقَــالُواَقبراسِــحرَقــالُواَتَظــاهبُِكــلٍّإِنَّــاو

ونبِكِتَاٍبفَْأتُواقُْل)٤٨(كَافِرِدمِناللَّهِِعنوى هد ـا َأهـمهَأِمن ـهتَّبِعإِن
تُمُكناِدقِني٤٩(ص(َفإِنوالَمَتجِيبسيلَكلَمافَاعأَنَّمونتَّبِعيمهاءوَأهنمو

ِن أَضَلُّ مِمـ ع اتَّبـ اهو رِ هـ بِغَيـ دى هـ اللَّـهِ مـِنِإن دِي الاللَّـه هـي مو الظَّـاِلمِني الْقـَ
.)٥٠-٤٨(القصصسورة})٥٠(

العظيمالعلياهللاصدق
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٥٠٤

شابهومااحلسنيوعبدالزهراءعبد:بأمثالالتسميةجوازيف:ملحق

شيوخبعضمععقائديةنقاشيةجبلساتأشترككنتوحينمااأليامأحديف
عبـد الـشيخ مـضيفي وكـان األعظميـة يفجنيبجامعيفاألشاعرةمنالسنةأهل

علمـوا الـذين األخـوة بعـض اجللساتهذهحيضركان،املياحياجلبارعبدالستار
:معناهماعمروامسهأحدهميلفقالاحلضورفطلبواجلساتهكذابوجود

! ؟شركفيهابأمساءتسمونملاذا
؟ذلكوكيف:متعجبافقلت
لغـري عبـادة فيهـا ألـيس ،شـابه ومـا الزهراءوعبداحلسنيعبد: مثل: فقال

عبـد الـشيخ اىلالتفـت البيـان مـن فرغـت وملاقليلبعدردهساومبافأجبته! ؟اهللا
أكثر؟توضيحاحتتاجأممقنعةإجابيتهللهفقلتجبانيبوهوالستار

أنـه يظهـر -رجـل فـصاح ،  األمسـاء هـذه جلوازيلبالنسبةكافيةهي:فقال
شـيخ يـا هـذا تقولكيف:األشعريللشيخكالمهموجهاالسآخريف-سلفي

! احلقيقة؟يقولونالوهمتقيةعندهموهؤالء

فلعلـه عليـه أطلـع ملقلبهيفيضمرهومادليللهالرجلأن: الشيخفأجاب
!دليل؟بدونالتقيةعلىكالمهحنملفكيفصادق
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كرجـل الـصدق عناصـر مـن الكثريحيملكاناملياحيالشيخفإناحلقيقةيف
!اهللاغرييعلمهالمماضمائرالختفيماعلىوليساألموربظاهرحيكممسلم

أكـرب مـع يـشترك وبـساطته قلبهطيبةعلىالسائلالشخصهذاأنواحلقيقة
واحلـسني الزهـراء ويعبـد اهللالرجـل يعبدأنجيوزوكيفالسؤالهذايفعلمائهم

" كتـاب علـى املعلـق مثـل «علمـائهم أحـد قولعلينامروقد! ؟مشركايكونوال
)١(»املظفراحلسنيبعبداملسمىاهللا،لغرياملتعبدللكليين" الكايفأصول

بعـضهم مـن صـادقا يكـون قـد االسـتفهام هـذا انتوضيحأحبالبدايةيف
فيـسأل عليـه األمرفيختلط! احلسنيعبدوبنياهللاعبد:بنيالفرقيعرفالكونه

:وتعاىلسبحانهاهللاقالوقد، علمبغرياالامإمثعليهيترتبالوبالتايلليعرف

ــا{ ــاي هَأيــواالَّــِذين نــواآم َتنِبااجَكــِثريــنمالظَّــنِإنــضعبالظَّــنــم ــاِإْث ولَ
م يْأكَُلأَنأَحدكُمأَيحِببعضًابعُضكُميْغتَبولَاتَجسسوا َأخِيـِه لَحـ

.١٢-احلجراتسورة}رحِيمَتوابللَّهاِإناللَّهواتَّقُوافََكرِهُتموهميتًا

ويـده لـسانه مـن املـسلمون سلممناملسلم«وآلهعليهاهللاصلىالنيبوقال
)٢(»عنهاهللاىماهجرمنواملهاجر

:نقولاجلوابويف!االامقبلالسؤالفالواجبلذا

معانيهـا لأمشـ يفالطاعـة هـي ،اهللاعبـد : قولنايف) عبد(كلمةمناملرادإن
وفيمـا بـه أمـره فيمـا اللّهأطاعمنأنهذلكالطاعة،هيوالعبادة«تيميةابنيقول

عبـد فقـد وعملـه، دينـه يفالـشيطان أطـاع ومـن اللّـه، عبـادة آثـر فقـد عنـه، اه

.١٩٦ص-٣ج-األلباين-الضعيفةاالحاديثسلسلة)١(
.٩–٨ص-١ج-البخاري-البخاريصحيح)٢(
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:فرطواللذينقالاللّهأنترىأالالشيطان،

}أَلَمدهأَعكُماإِلَينِييبمواالأَنآددبتَعَطاني٦٠:يس(}الش(.

)١(.»دينهميفأطاعوهأمالشيطانعبادمكانتوإمنا

وااللوهيـة التوحيـد باعتقـاد واالنقيـاد الكاملاخلضوعتعينمعانيهايفوهي
.متامانقولهماوهذا، والربوبية

الزهراءعبدواملهديوعبداحلسنيعبد:قولنايف)عبد(كلمةمناملرادوأما
العبوديةيفقلناهماهناالعبوديةيفقصدومن،غريالاخلدمةهنافاملراد،شابهوما
،املهـدي خـادم ،احلـسني خـادم :يعـين فاالسـم .ذلـك يفخنتلفالمشركفهوهللا

.الزهراءخادم

عليهيوسفوقولاهللانقصدوحنن) الرب(قولنابنيالفرقكماهناوالفرق
السجنيفهلصاحبالسالم

ــانَــاجٍأَنَّـه ظَــنلِلَّــذِيوقَـاَل { مهننِــيماذْكُر ِعنـدــكبراهفََأنــسَطانيالــش
ِهذِكْربرِنفِيفَلَبِثجالسِبضْع٤٢–يوسفسورة}ِسنِني.

أربـاب :األيـام هـذه يفيقولونكماالعملوصاحبالراعيهوهنافالرب
.اإللوهيةباعتقادالربوبيةوليس.عليهوالقيمونورعاتهحابهأصفهم،العمل

عنـه اشـتهر فقـد وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولبهحكموقدظاهروالفرق
وقـد )٢(»املطّلـب عبـد ابنأناكذبالالنيبأنا«حننييفرجزهوآلهعليهاهللاصلى

.٢٣١ص-تيميةابن-اإلميان)١(
-٣ج-الترمـذي سـنن /١٦٨ص-٥ج-مـسلم صحيح٢٨٠/ ٢١٩ص-٣ج-البخاريصحيح)٢(

/ ٥٦ص-الـدنيا أيبابـن -األخـالق مكـارم / ١٣٥ص-الترمـذي -احملمديـة الشمائل/ ١١٧ص
!
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:تعاىللقولهالشعريقولواليرجزوآلهعليهاهللاصلىالنيبانعلىدليالاختذوه

ــاهومـا { نلَّمع رعــاالـش مغِـي ونبيــه ســورة}مــبِنيوقُـرآن ِذكْــرإِلَّـا هــوإِنلَ
.٦٩يــس

املؤرخونرواهاكما) الفياض(ولقبه) احلمدشيبة(وامسهاملطّلبعبدوقصة
عمروعلىفرتلأسفارهبعضيفبيثربمرهامشاأباهألناملطلبعبدسميوإمنا«

النجاربنعديبنغنمبنلبيدبنأميةبنخداشبنعمروبنزيدوقيل،زيدبن
عديبنغنمبنعامربنخداشبنلبيدبنزيدبنعمرو:يقولاألولوراوي

سلمىابنتهفرأى،املعتمدوهواخلزرجبنعمربنثعلبةبناهللاتيموهوالنجاربن
وبىن، قومهاداريفلتلداأتىمحلتإذاأاعليهوشرطإياهافزوجههإليفخطبها

اليتالسفرةيفيثربإىلاأتىأثقلتفلمامكَّةإىلاومضىبيثربهاشمعليها
عبدسلمىوولدت.الشامأرضمنبغزةهناكفماتالشامإىلوذهب،فيهامات

صـبيان معوهومنافعبدبناحلارثبينمنرجلبهفمرأمهعندوشباملطلب
هاشـم ابنأنا:قالفأصابرمىوكلما،إصابةوأحسنهمأمجلهمفرآهيتناضلون

أنـا :قـال ؟أنـت من:وقالإليهودنا،منهرأىماالرجلفأعجب،البطحاءسيد
افينوكثَّرفيكاهللابارك:قال.منافعبدبنالبطحاءسيدابنأنا،هاشمبنشيبة

"
ــسنن ــيالكــربىال ــاريخ/ ٤٣ص-٧ج-للبيهق ــى/ ٣٤٨ص-٢ج-الطــربيت ــناملنتق ــسننم ال
امتـاع / ٣٧٥ص-٤ج-كـثري ابـن -والنهايـة البدايـة / ٢٦٧ص-النيسابورياجلارودابن-املسنده
عبـد ابـن -التمهيـد /٥٧٩ص-٢ج-الـذهيب -االسالمتاريخ/١٦٤ص-١ج-املقريزي-االمساع

الغـين عبـد -الـشعر أحاديثجزء/٤٢٨ص-٢ج-االصبهاين-النبوةدالئل/ ٤٨٩ص-٦ج-الرب
-املنـاوي -السماويالفتح/ ٢١١ص-النوويشرفبنحيىي-النوويةاالذكار/٤٦ص-املقدسي

.٢٠٦ص-١ج-العجلوين-اخلفاءكشف/ ٩٥٠ص-٣ج
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ومرحبـا اهللاحيـاك :قـال .قومـك منرجل:قال؟عمياأنتومن:قال.مثلك
يبـدأ ملمكّـة أتىفلماأعجبهمامنهالرجلفرأىوحاجتهأحوالهعنوسأله.بك

وأخربهبهفخالاِحلجريفجالسافأصابهمنافعبدبناملطلبعبدأتىحىتبشيء
وحلـق قلوصـا ركـب مث.أغفلتـه لقداهللاو:املطلبفقال،منهرأىوماالغالمخرب

وأناخعرفهرآهفلمامنهمغلمانيفبالغالمهوفإذاالنجاربىنحملَّةوقصدباملدينة
علىجلسانكذبفما،بهللذهابجاءقدوانهبنسبهفأخربهإليهوقصدقلوصه

علمـت قـد أمهكانتبل:وقيل،بهومضىالقلوصاملطلِّبوركبالرحلعجز
رأتـه فلمـا ،خلفهوهومكّةإىلبهومضىعليهفغلبهافيهونازعتهاملطلِّبجييءمب

:قـالوا .يثـرب من:قال؟أقبلتأينمن:وقالواعليهوسلَّمتإليهقامتقريش
،إياهاألبسهحلَّةلهاشترىحملّهأتىفلما.ابتعتهعبد:قال؟معكالذيهذاومن
فغلبخربهوأخربهم.هاشمأخيكمابنهذا:الفق،منافعبدبينجملسبهوأتى
.)١(»ابتعتهعبدإنه:عمهلقول)املطلبعبد(عليه

ولـو جـده باسـم يفتخـر أنيفوآلـه عليـه اهللاصلىالنيبمنامتناعاًجنداللذا
عليـه اهللاصـلى الـنيب رأينـا وقـد ! بامسهوالباملشركاليفتخرملشركياجدهاسمكان
)العـزى عبد(كانامسهأنوردفقد) اجلُهينعثَم(كالصحايبالشركيةاألمساءيغيروآله
وسـلم  - وآله   - صلى اهللا عليه    النيبعلىوفداجلُهينالربعةبنعثَم«الربعبدابنقال

.)٢(»وسلم- وآله - صلى اهللا عليه اهللارسولفغيرهالعزىعبدامسهوكان

٢٤-٢٣ص-عنبةابن-الطالبعمدة)١(
/٣٦ص-٧ج-مـاكوال ابـن -الكمـال إكمـال /١٢٣٦ص-٣ج-الـرب عبـد ابن-االستيعاب)٢(

ـذيب يفاللبـاب / ١٥٨ص-٤ج-الـسمعاين -األنساب/٣٧٠ص-٣ج-االثريابن-الغابةأسد
.٣٢٤ص-٢ج-اجلزرياالثريابن-األنساب
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٥٠٩...........................................شابهومااحلسنيوعبدالزهراءعبد:بأمثالالتسميةجوازيف:ملحق

ىالعزعبدامسهوكان«الزبيديقالدفقعمروبنخشانالصحايبوكذلك
.)١(»العزيزعبداهومس،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه ،النيبفغريه

مـات قـد املطّلـب وعبـد بعثوآلهعليهاهللاصلىالنيبإن: قائليقولوقد
امسه؟يغريفكيف

ياًحنيفموحّداكاناملطّلبعبدأنلنعلمبهافتخارهصحأنهيكفي: واجلواب
املـسلمني وبـني املـشركني بـني الـوالئج اهللاقطـع وقـد بهافتخرملامشركاكانولو

:تعاىليقولآدمولدمناملوحدينسيدوهوبالنيبسافرطعنذلكبعكسوالقول

.٦٤األنفالسورة}الْمؤمِنِنيمِناتَّبعكومِناللّهحسبكالنبِيأَيهايا{

:ىلتعاوقال

وبِـئْس جهنمومأْواهمعلَيهِمواغْلُْظواْلمنافِقِنيالْكُفَّارجاهِِدالنبِيأَيهايا{
صِري٩-التحريمسورة}الْم.

منـهم كفـروا الذينبتولِّيويأمرهاألحياءواملنافقنيالكفارجبهاداهللاأفيأمره
:يقولتعاىلواهللا! ؟موالفخر

}لَــوَلوــاتََقــو نَليعــضعــِلب ــْذنَا) ٤٤(اَألقَاوِي ألَخــه مِنيِِمنــاْلي ــم) ٤٥(بِ ــاثُ نلَقَطَعــه ِمن
تِني٤٦احلاقةسورة(}الْو.(

استمـسك ومـن ،  حـق هـو والـسالم الـصالة عليـه النيبيفعلهكانمافكل
:تعاىليقولالدارينيففازوآلهعليهاهللاصلىالنيبدي

}لَقَدَكان ي َلكُـم وِل فـِ سـاللَّـهِ ر ةـوٌة أُسنس ن حـ لِّمـ و كَـان جـري اللَّـه
موالْيواآلخِرذَكَروااللَّه٢١األحزابسورة(}كَِثري.(

.١٠٨ص-٩ج-الزبيدي-العروستاج)١(
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دامـت مـا احلـسني وعبـد الزهـراء وعبـد املطلـب عبـد بـني فرقفالوبالتايل
املطلقـة والطاعةوااللوهيةالربوبيةباعتقادخلضوعاوليستاخلدمةهيهناالعبادة

طاعـة فـال اهللامعـصية غـري مـوارد يفجتـوز اهللالغرياإلنسانفخدمة،شيءكليف
يـصدقون والللتقيـة العذرهذابأنيشكِّكونالذينأما.اخلالقمعصيةيفملخلوق

انيظـن مـا علـى البناءجيوزالإذعليهاملتفقالشرعخيالفونفهمالشيعةتقولما
رسـول بعثنـا «قالزيدبنأسامةعنمسندهيفأمحدروىفقد!بهتستترالضمائر

فأدركنـا فهربـوا بنـا فنـذروا احلرقاتإىلةسريوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا
مـن نفـسي يففعـرض قتلنـاه حـىت فضربناهاهللاإالإلهال:قالغشيناهفلمارجال
بـال لكمن:فقالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللالرسولتهفذكريءشذلك

، والقتـل الـسالح خمافةقاهلاإمنااهللارسوليا:قلت:قال؟القيامةيوماهللاإالإله
اهللاإالإلـه بـال لـك منالأمذلكأجلمنتعلمحىتقلبهعنشققتاال:فقال
.)١(»يومئذاالأسلمملأينوددتحىتذلكيقولزالفماقالالقيامةيوم

مـن قلـب عنشققتماال: وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقالماهلمفنقول
:تعاىليقول!تتهمون؟

}أَلَمإِلَىتَرالَِّذينونمعزيمواأَنَّهناآمُأنْزَِلِبمكاإَِليمُأنْزَِلومِن ِلـكَقب
ونرِيــديواأَنــاكَمتَحالطَّــاغُوتِلَــىِإيَقــدواوأُِمــرواأَنكُْفــربِــهِيرِيــديو
َطانيالشأَنمضِلَّهعِيدًاَضالًالي٦٠:النساء(}ب(.

.الوكيلونعماهللاوحسبنا

/ ٢٠٧ص-٥ج-حنبــلبــنامحــداإلمــام-امحــدمــسند/ ٦٧ص-١ج-مــسلمصــحيح)١(
-الـتكفري فتنـة : وكـذلك /٥١٨ص-١ج-وزياداتـه الـصغري اجلـامع صـحيح :األلبـاين وصححه

.العثيمنيصاحلبنحممدتعليق-بازبنالعزيزعبدتقدمي-األلباينالدينناصرحممد
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الكتابروافد

الكريمالقرآن. ١

هـ١٤١٢-قم-الذخائردارنشر-النهضةمطبعةط-البالغةنهج. ٢

هـ١٤١٢-قم-النهضةدارط-عبدهمحمد-غةالبالنهجشرح. ٣

م١٩٥٩-ط دار إحياء الكتب العربية-ابن أبي الحديد-شرح نهج البالغة. ٤

-للنـــشربغـــدادمكتـــبط-األشـــعريالحـــسنأبـــو-الديانـــةأصـــولعـــناإلبانــة . ٥
م١٩٨٩

ــه وآلـــه وســـلم  الرســـولحـــاميطالـــبأبـــو. ٦ ــدين  -وناصـــرهصـــلى اهللا عليـ نجـــم الـ
هـ١٣٨٠-مطبعة اآلداب النجف-العسكري

م١٩٩٦-لبنانالفكردارط-السيوطي-القرآنعلومفياإلتقان. ٧

-الجوزيــةقــيمابــن-والجهميــةالمعطلــةغــزوفــياالســالميةالجيــوشاجتمــاع. ٨
تيميةابنمكتبة

الشيخآلصالح-الواسطيةالعقيدةعنالجليةاألجوبة. ٩

م١٩٩٤-الدراية ط دار-الضحاك-اآلحاد والمثاني. ١٠

المقدسيالدينضياءالواحدعبدبنمحمد-المختارةاألحاديث. ١١
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محمـــــد األمـــــين -األحاديــــث النبويـــــة فـــــي فـــــضائل معاويـــــة بـــــن أبـــــي ســـــفيان   . ١٢
الشنقيطي

دارط-م١٩٦٦-الخرســانبــاقرمحمــدالــسيد: تعليــق-الطبرســي-االحتجــاج. ١٣
.النعمان

م١٩٨٦-االسالميبالمكتط-األلباني-الجنائزأحكام. ١٤

ط دار الفكر-ابن العربي-أحكام القرآن . ١٥

م١٩٩٥-ط دار الكتب العلمية -الجصاص-أحكام القرآن . ١٦

عليزكريا-القاهرة-العاصمةمطبعةط-حزمابن-األحكامأصولفياإلحكام. ١٧

عبــدأحمـد -القبـور علـى والقبـاب المـساجد بنــاءجـواز أدلـة مـن المقبـور إحيـاء . ١٨
الغماريديقالصاهللا

م١٩٦٠-ط دار إحياء الكتاب العربي-الدينوري-األخبار الطوال. ١٩

م١٩٩٨-الهاللومكتبةدارط-السمعاني-واإلستمالءاإلمالءأدب. ٢٠

م١٩٨٦-بيروت-الثقافيةالكتبمؤسسةط-البخاري-المفرداألدب. ٢١

م١٩٩٤-الفكردارط-النوويشرفبنيحيى-النوويةاالذكار. ٢٢

علـــيهمالبيــت آلمؤســسة تحقيــق -المفيـــددارط-المفيــد الــشيخ -إلرشــاد ا. ٢٣
١٩٩٣-السالم

مؤسـسة مطبعـة -حـسون فـارس الـشيخ : تحقيـق الحلّـي العالمـة -األذهـان إرشاد. ٢٤
بقـــمالمدرســين لجماعــة التابعــة اإلســالمي النــشر مؤســسة -اإلســالمي النــشر 

١٤١٠-المشرفة

م١٩٩٩-العربيالكتابدارط-الشوكاني-الفحولارشاد. ٢٥

م١٩٨٥-اإلسالميالمكتبط-األلبانيناصرمحمد-الغليلإرواء. ٢٦

مكتبــة-الغمــارياحمــد-الحــضرفــيالــصالتينبــينجمــععمــنالخطــرإزالــة. ٢٧
القاهرة
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٥١٣...............................................................................................الكتابروافد

م١٩٦٨-ط مؤسسة الحلبي-الواحدي النيسابوري-أسباب النزول. ٢٨

م٢٠٠٠-ط دار الكتب العلمية-ابن عبد البر-االستذكار. ٢٩

م١٩٩٢-ط دار الجيل-ابن عبد البر-االستيعاب . ٣٠

ط دار الكتاب العربي-عز الدين ابن األثير-أُسد الغابة . ٣١

هـ١٤١٧-األمينحسن-الطوسيالدينونصيروالمغولاإلسماعيليون. ٣٢

النــشرمؤســسةط-بهــادريابــراهيمتحقيـق -الحلبــيالمجــدابــو-الــسبقاشـارة . ٣٣
هـ١٤١٤-اإلسالمي

م١٩٩٥-ط دار الكتب العلمية-ابن حجر العسقالني-صابة اإل. ٣٤

هـ١٣٩٠-طهران-دانشكاهجابسازمانط-الكاشاني-األصيلةاألصول. ٣٥

م٢٠٠٩-اآلثاردارط-الشيخآلصالح-الشبهاتحلولعندالشرعيةاألصول. ٣٦

-البطحاءط-ريةابومحمود-المحمديةالسنةعلىأضواء. ٣٧

-حكمــيأحمـد بــنحـافظ -المنــصورةالطائفـة العتقــادالمنـشورة ةالــسنأعـالم . ٣٨
القاضيحازمتحقيق

ط دار التعارف-محسن األمين العاملي-أعيان الشيعة. ٣٩

-تحقيـق محمـد الفقـي   -ابـن قـيم الجوزيـة   -اغاثة اللهفان من مصايد الـشيطان    . ٤٠
١٩٨٨-مكتبة المعارف

م١٩٧٦-الفكردار-األصفهانيالفرجأبو-األغاني. ٤١

٤٢ .ط  -العبـاد المحـسن عبـد -والـصحابة األنبياءفيوجفاءالقرابةبعضفيأغلو
٢٠٠٤-دار المغني

ــةابـــن-المـــستقيمالـــصراطاقتـــضاء. ٤٣ ــالمط-العقـــلناصـــرتحقيـــق-تيميـ عـ
م١٩٩٩-الكتب

المعرفةدارط-الشربينيمحمد-شجاعابيالفاظحلفياإلقناع. ٤٤
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-١٤٠٥-الغفــاريأكبــرعلــي: تــصحيح-الــصدوق-النعمــةوتمــامالــدينإكمــال. ٤٥
المشرفةبقمالمدرسينلجماعةالتابعةاإلسالميالنشرمؤسسة

اإلسالميالكتابدارط-ماكوالابن-الكمالإكمال. ٤٦

تعليـق -البيـت أهلمؤسسةط-التبريزيالخطيب-الرجالأسماءفياإلكمال. ٤٧
األنصارياهللاأسدأبي

ط-المـيس خليـل : تحقيـق -الـسيوطي -المتـواترة األخبـار فيرةالمتناثأألزهار. ٤٨
اإلسالميالمكتب

الـسيد تحقيـق -الحـائري اليـزدي علـي -الغائـب الحجـة اثباتفيالناصبإلزام. ٤٩
عاشورعلي

هـ١٤١٧-والنشرالطباعةمركز-البعثةمؤسسة-الصدوقالشيخ-األمالي. ٥٠

هـ١٤١٤-والنشرعةلطباالثقافةدارط-الطوسي-األمالي. ٥١

ابــــراهيمتحقيــــق-المحــــامليإســــماعيلبــــنالحــــسيناهللاعبــــدأبــــو-األمــــالي. ٥٢
١٩٩١-القيمابنط-القيسي

مؤســـسةط-الزينـــيطـــهتحقيـــق-الـــدينوريقتيبـــةابـــن-والـــسياسةاإلمامـــة. ٥٣
الحلبي

م١٩٩٦-ط محمد علي بيضون-احمد بن علي المقريزي-إمتاع األسماع . ٥٤

١٤١٥-االسالميالنشرمؤسسةوطبعتحقيق-المرتضىيفالشر-االنتصار. ٥٥

المحـسن عبـد -المـالكي حـسن أباطيـل ردفـي والحـديث الـسنة ألهـل االنتصار. ٥٦
م٢٠٠٣-الفضيلةدارط-العباد

الكتـــبدارط-البـــرعبـــدابـــن-الفقهـــاءاألئمـــةالثالثـــةفـــضائلفـــياالنتقـــاء. ٥٧
العلمية

-الجنــاندارط-البــاروديعمــراهللاعبــدعليــقوتتقــديم-الــسمعاني-األنــساب. ٥٨
م١٩٨٨
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اإلسـالمي المكتـب -األلبـاني الـدين ناصـر وتحقيـق دراسـة -تيميـة ابـن -اإليمـان . ٥٩
م١٩٩٦-عمان

ط دار الكتب العلمية-ابن المبرد-بحر الدم في من مدحه احمد او ذمه . ٦٠

علــيمحمــدط-عميــراتزكريــاتخــريج-المــصرينجــيمابــن-الرائــقالبحــر. ٦١
م١٩٩٧-بيضون

م١٩٩٥-الفكردارط-الحفيدرشدابن-المقتصدونهايةالمجتهدبداية. ٦٢

م ١٩٨٨-ط دار إحياء التراث العربي-إسماعيل بن كثير-البداية والنهاية. ٦٣

م١٩٨٩-الحبيبيةالمكتبةط-الكاشاني-الصنائعبدائع. ٦٤

يالعربالكتابدارط-الجوزيةقيمابن-الفوائدبدائع. ٦٥

هـ١٤١٢-العاصمةدارط-الفوزانفوزانبنصالح-البدعة. ٦٦

هـ١٤١٣-قماعتمادط-السبحانيجعفر-آثارها، حدها، مفهومها، البدعة. ٦٧

ــان. ٦٨ ــاءدارط-الزركـــشي-البرهـ ــةالكتـــبإحيـ ــوتـــح-العربيـ ــراهيمالفـــضلابـ -ابـ
م١٩٥٧

المصطفىعليبنمحمد-المصطفىبشارة. ٦٩

م١٩٩٢-النوويدارط-السقافعليبنحسن-واإلتحافالبشارة. ٧٠

هـ١٤٠٤-األحمديط-الصفارالحسنبنمحمد-الدرجاتبصائر. ٧١

ط دار الطالئع-ابن أبي أسامة-بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث . ٧٢

العلماءكبارهيئةعضو-الفوزانفوزانبنصالح-الكتاببعضألخطاءالبيان. ٧٣

-للطباعــةالفكــردارط-شــيريعلــيوتحقيــقدراســة-يالزبيــد-العــروستــاج. ٧٤
م١٩٩٤

تحقيــق عبــد اهللا  -ط دار القلــم-يحيــى بــن معــين   -تــاريخ ابــن معــين، الــدوري   . ٧٥
أحمد حسن
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صــبحي تحقيــق-الــسلفيةالــدار ط-شــاهينبــنعمــر -الثقــاتأســماءتــاريخ. ٧٦
م١٩٨٤-السامرائي

م١٩٨٧-كتاب العربيط دار ال-شمس الدين الذهبي-تاريخ اإلسالم . ٧٧

-الغــدير مركــز ط-الحميــد عبــد صــائب-والــسياسي الثقــافي اإلســالم تــاريخ. ٧٨
م١٩٩٧

م١٩٨٣-ط االعلمي-محمد بن جرير الطبري-تاريخ األمم والملوك. ٧٩

١٢ط-الكشافدارط-حتيفيليب-العربتاريخ. ٨٠

ط المكتبة اإلسالمية في ديار بكر-البخاري -التاريخ الكبير. ٨١

م١٩٩٠-قم-ط دار الفكر-عمر بن شبة النميري-تاريخ المدينة . ٨٢

ط دار صادر -احمد بن واضح اليعقوبي-تاريخ اليعقوبي . ٨٣

م١٩٩٦-ط دار الكتب العلمية-الخطيب البغدادي-تاريخ بغداد . ٨٤

-تحقيـق د سـهيل زكـار   -خليفـة بـن خيـاط العـصفري     -تاريخ خليفة بـن خيـاط     . ٨٥
ط دار الفكر

م١٩٩٥-ط دار الفكر-علي بن ابي محمد ابن عساكر-مدينة دمشق تاريخ . ٨٦

ط دار الكتب العلمية-ابن قتيبة-تأويل مختلف الحديث . ٨٧

هـ١٤٢٠-قم-اعتمادط-الحليالعالمة-األحكامتحرير. ٨٨

١٣٩٠-ط اآلداب النجف األشرف-السيد الخميني-تحرير الوسيلة . ٨٩

الريانمؤسسةط-األلباني-الطربآالتتحريم. ٩٠

هـ١٤٠٤-اإلسالميالنشرمؤسسةط-الحرانيشعبةابن-العقولتحف. ٩١

م١٩٩٠-العلميةالكتبدارط-المباركفوري-األحوذيتحفة. ٩٢

هـ١٤١٤-الرياض-خزيمةابندارط-الزيلعي-واآلثاراألحاديثتخريج. ٩٣

لعربي ط دار إحياء التراث ا-شمس الدين الذهبي-تذكرة الحفاظ . ٩٤
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هـ١٤١٤-قم-مهرط-الحليالعالمة-الفقهاءتذكرة. ٩٥

هـ١٤١٢-بكائيحسينمحمد-األهوازيالسكيتابن-المنطقإصالحترتيب. ٩٦

هـ١٤٠٤-١ط-العمريضياءاكرمتحقيق-زيدبنحماد-النبيتركة. ٩٧

فــارستــصحيح-الكراجكــي-الخالفــةمــسألةفــيالعامــةأغــالطمــنالتعجــب. ٩٨
.نحسو

ط دار الكتاب العربي-ابن حجر-تعجيل المنفعة . ٩٩

١٤٠٥-بيروت-العربيالتراثإحياءدارط-الثانيةط-كثيرابنتفسير. ١٠٠

اآللوسيمحمودالعالمة-اآللوسيتفسير. ١٠١

شناسامهط-الشيرازيمكارمناصر-األمثلتفسير. ١٠٢

هـ٢٠٠١-لعلميةاالكتبدارط-االندلسيحيانابو-المحيطالبحرتفسير. ١٠٣

م١٩٨٨-العلميةالكتبدار-البيضاويتفسير. ١٠٤

هـ١٤٠٩-اإلسالمياإلعالممكتبط-الطوسي-التبيانتفسير. ١٠٥

تحقيـق أبـي محمـد بـن     -ط دار إحيـاء التـراث العربـي     -الثعلبي-تفسير الثعلبي . ١٠٦
م٢٠٠-عاشور

البغداديالخازنمحمدبنعلي-الخازنتفسير. ١٠٧

ط دار المعرفة-السيوطي-تفسير الدر المنثور. ١٠٨

ه١٤١٨الوطندارطعباسغنيموإبراهيمياسر: تحقيق-السمعانيتفسير. ١٠٩

هـ١٤١٦-الهاديمؤسسةط-الكاشانيالفيض-الصافيتفسير. ١١٠

السالمعبدبنالعزيزعبدبنالعز-السالمعبدبنالعزتفسير. ١١١

محمد بن عبد اهللا بن أبي زمنين-تفسير القرآن . ١١٢

ط دار الفكر-ابو الليث السمرقندي -ر القرآنتفسي. ١١٣

ط المكتبة العصرية-ابن ابي حاتم الرازي-تفسير القرآن . ١١٤
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ط المكتبة العصرية-ابن أبي حاتم الرازي-تفسير القرآن . ١١٥

م١٩٩٨-الرشدمكتبةط-الصنعاني-القرآنتفسير. ١١٦

-لبنــان-بيــروت-العربــيالتــراثإحيــاءدارط-الثانيــةط-القرطبــيتفــسير. ١١٧
١٤٠٥

هـ١٤٠٧-والنشرللطباعةالكتابدارط-القُميتفسير. ١١٨

فخر الدين الرازي-التفسير الكبير . ١١٩
م١٩٩٣-ط دار الكتب العلمية-ابن عطية األندلسي-تفسير المحرر الوجيز . ١٢٠

قم-منشورات جماعة المدرسين -الطباطبائي-تفسير الميزان. ١٢١

النسفيمحمودبناحمدبناهللاعبداتالبركأبو-النسفيتفسير. ١٢٢

م١٩٩٥-ط دار الفكر-الطبري-تفسير جامع البيان. ١٢٣

هـ١٤٢٠-قم-االسالميةالنشرمؤسسةط-الطبرسي-الجامعجوامعتفسير. ١٢٤

ــسيرزادتفـــسير. ١٢٥ ــن-المـ ــوزيابـ ــق-الجـ ــنمحمـــد: تحقيـ ــدبـ ــرحمنعبـ دار-الـ
١٩٨٧-الفكر

ــبرتفـــسير. ١٢٦ ــسيد-شـ ــاهللاعبـــدالـ ــه-برشـ مطبوعـــات-داوودحفنـــيحامـــدراجعـ
القاهرة

-اإلسـالمي واإلرشادالثقافةوزارة-كاظممحمدتحقيق-الكوفيفراتتفسير. ١٢٧
م١٩٩٠

م١٩٩٥-بيروت-األعلميط-الطبرسي-البيانمجمعتفسير. ١٢٨

م ١٩٩٥-ط دار الكتب العلمية-ابن حجر العسقالني-تقريب التهذيب . ١٢٩

الفكردارط-جرحابن-الحبيرتلخيص. ١٣٠

م١٩٨٩-ط دار الراية -محمد ناصر األلباني -تمام الِمنة. ١٣١

-ط المغــرب وزارة عمــوم األوقــاف والــشؤون اإلســالمية  -ابــن عبــد البــر -التمهيــد. ١٣٢
١٣٨٧
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م١٩٩٢-عمان-النووياإلمامدار-السقافحسن-الواضحاتتناقضات. ١٣٣

كرامةبنالمحسن-الطالبينفضائلعنالغافلينتنبيه. ١٣٤

محمــد تــصحيح -بيــضونعلــي محمــدمنــشورات -الــسيوطي-الحوالــك تنــوير. ١٣٥
م١٩٩٧-الخالدي

م١٩٨٤ط دار الفكر -ابن حجر -تهذيب التهذيب . ١٣٦

م١٩٨٥-الرسالةمؤسسةط-المزي -تهذيب الكمال . ١٣٧

م١٩٨٨-ط دار الرسالة-يوسف المزي -تهذيب الكمال. ١٣٨

-المدرسـين جماعـة ط-الطهرانـي هاشمحهصح-الصدوقالشيخ-التوحيد. ١٣٩
قم

األنترنتعلى- Arabic bible موقع-واإلنجيلالتوراة. ١٤٠

العلماءمنجماعة-الحرانيتيميةابنعلىالردفيالربانيالتوفيق. ١٤١

م١٩٧٧-ط مجلس دائرة المعارف العثمانية-ابن حبان -الثقات. ١٤٢

ــة. ١٤٣ ــؤاالوعـــشرونثمانيـ ــيسـ ــاميأمـــانمحمـــد-الـــسلفيةالـــدعوةفـ ــغ-الجـ تفريـ
١٤٢٧-الشاميمصطفىمحمد

بيروت-ط المكتبة الثقافية -اآلبي االزهري-الثمر الداني. ١٤٤

هـ١٤١٧التفسيردارانتشارات-النراقيمهديمحمد-السعاداتجامع. ١٤٥

م١٩٨١-الفكردارط-السيوطي-النذيرالبشيرأحاديثفيالصغيرالجامع. ١٤٦

-اسـماعيليان مؤسـسة ط-غفـاري أكبـر عليتعليق-وانساريالخ-المداركجامع. ١٤٧
١٤٠٥

إلحيـــاءالبيــت آلمؤســسة ونـــشرتحقيــق -الحلــي المحقـــق-المقاصــد جــامع . ١٤٨
هـ١٤٠٨-التراث

م١٩٧٨-ط دار الكتب العلمية-ابن عبد ربه-جامع بيان العلم وفضله. ١٤٩
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-مقــــ-العلميـــة المطبعــــةط-الحلـــي ســــعيدبـــن يحيــــى-للـــشرايع الجـــامع . ١٥٠
هـ١٤٠٥

-آبـاد بحيـدر العثمانيـة التـراث دارمجلـس مطبعـة -الرازي-والتعديلالجرح. ١٥١
م١٩٥٣

الغطريفبنأحمدبنمحمد-الغطريفابنجزء. ١٥٢

المقدسيالغنيعبد-الشعرأحاديثجزء. ١٥٣

السالمدارط-األلباني-المسلمةالمرأةجلباب. ١٥٤

هـ١٤١٨-الحديثدارط-الجالليرضامحمدالسيد-السجاداإلمامجهاد. ١٥٥

الجوزيةقيمابن-الشافيالدواءعنسأللكمنالشافيالجواب. ١٥٦

هـ١٤١١-اإلسالميالنشرمؤسسةط-البراجابنالقاضي-الفقهجواهر. ١٥٧

ــواهر. ١٥٨ ــاسالـــــشيخوتعليـــــقتحقيـــــق-خورشـــــيدط-الجـــــواهري-الكـــــالمجـــ عبـــ
شهـ١٣٦٥-القوجاني

-حيــــدريط-اآلخونـــدي علــــيتحقيـــق -الجـــواهري الــــشيخ-الكـــالم جـــواهر . ١٥٩
هـ١٨٦٨

هـ١٤١٥-دانشط-الدمشقيابن-علياإلماممناقبفيالمطالبجواهر. ١٦٠

الفكردارط-المارديني-النقيالجوهر. ١٦١

العربيةالكتباحياءدارط-الدسوقي-الدسوقيحاشية. ١٦٢

م١٩٩٥-الفكردارط-عابدينابن-المحتارردحاشية. ١٦٣

هـ١٤٠٤-بيروت-الفكردارط-الرامهرمزي-لالفاصالحد. ١٦٤

قم-اإلسالميالنشرمؤسسةط-البحرانيالمحقق-الناضرةالحدائق. ١٦٥

المالكيفرحانبنحسن-الدبيلةحديث. ١٦٦

م١٩٨٨-العلميةالكتبدار-األصفهانينعيمأبو-األولياءحلية. ١٦٧
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-المعــارفمكتبــةط-الخمــيسالــرحمنعبــدبــنمحمــد-أشــعريمــعحــوار. ١٦٨
م٢٠٠٥

هيكلحسينمحمد-محمدحياة. ١٦٩

هـ١٤١٥-قم-ستارةط-النوريالميرزا-المستدركخاتمة. ١٧٠

ــيتحقيـــــق-الـــــصدوق-الخـــــصال. ١٧١ ــرعلـــ ـــ١٤٠٣-غفـــــاريأكبـــ جماعـــــةط-هـــ
قم-المدرسين

هـ١٤٠٧-العربيالكتابدار-النسائي-المؤمنينأميرخصائص. ١٧٢

هـ١٤٠٩-اإلسالميالنشرمؤسسةط-الطوسي-الخالف. ١٧٣

ــدراري. ١٧٤ ــضيةالـ ــرحفـــيالمـ ــدررشـ ــبدارط-الـــشوكاني-البهيـــةالـ -العلميـــةالكتـ
م١٩٨٧

الشوكاني-الفقهيةالمسائلفيالبهيةالدرر. ١٧٥

العسقالنيحجرابن-الثامنةالمئةاعيانفيالكامنةالدرر. ١٧٦

البرعبدابن-المغازياختصارفيالدرر. ١٧٧

قم-المفيدمكتبةط-سالمةابن-الحكمممعالدستور. ١٧٨

المغربيالنعمانالقاضي-اإلسالمدعائم. ١٧٩

األلبانيالدينناصرمحمد-والسيرةالنبويالحديثعندفاع. ١٨٠

ــل. ١٨١ ــد-اإلمامـــةدالئـ ــربـــنمحمـ ــريجريـ ــشيعي(الطبـ ــةمؤســـسةط-) الـ -البعثـ
هـ١٤١٣

العاصـمة دارط-الراشـد نسـليما بـن مـساعد تعليق-األصبهاني-النبوةدالئل. ١٨٢
القاهرة-

مكتبـة ط-حكمـي أحمـد بـن حـافظ -االصـطالح فـن لتحقيـق الفالحاربابدليل. ١٨٣
الرداديقاسمخالدتحقيق-الغرباء
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بكالخضريمحمد-األمويةالدولة. ١٨٤

م١٩٩٦-عفانابندارط-السيوطيالدينجالل-مسلمعلىالديباج. ١٨٥

-المفيـــددارط-نجـــفمهــدي تحقيـــق-مفيــد الالـــشيخ-الكتــاب أهـــلذبــائح . ١٨٦
م١٩٩٣

بيروت-والنشرللطباعةالمعرفةدار-العقبىذخائر. ١٨٧

-جاللــي ســيدتحقيــق-الــدوالبياحمــدبــنمحمــد-النبويــةالطــاهرةالذريــة. ١٨٨
١٤٠٧

بيروتاألضواءدارط-الطهرانيبزركأغا-الذريعة. ١٨٩

هـ١٤١٩-التراثإلحياءبيتالآلمؤسسةط-األولالشهيد-الشيعةذكرى. ١٩٠

هـ١٤١٢-الشارقةكثيرابندارط-المرزبانبنخلفبنمحمد-الثقالءذم. ١٩١

م١٩٩٨-المنورةالمدينةط-الهروياألنصاري-وأهلهالكالمذم. ١٩٢

م١٩٩٧-العلميةالكتبدارط-البغداديالنجارابن-بغدادتاريخذيل. ١٩٣

مـصطفى تحقيـق -النجارالبغـدادي ابـن -البغداديالخطيببكرأبيعلىالرد. ١٩٤
م١٩٩٧-القادرعبد

ــرد. ١٩٥ ــىالـ ــاعيعلـ ــان(الرفـ ــدليلالبيـ ــابالـ ــيلمـ ــاعينـــصيحةفـ ــوطيالرفـ ــنوالبـ مـ
الفوزانفوزانبنصالح) الكذب

الـشامي مصطفىمحمدتفريغ-الجاميامانمحمد-الترابيحسنعلىالرد. ١٩٦
-١٤٢٧

صـالح -وأحـوالهم األمـوات شـأن عـن كتبـه فيمـا رضـا علـي مـراد فيصلعلىالرد. ١٩٧
هـ١٤١٩-بالرياضالعاصمةدارط-الفوزان

االندلسيحزمابن-التخليصلوجوهالتلخيصرسالة. ١٩٨

-حـــزمابــن دارط-دمـــجالــدين عـــالءتعليــق -تيميـــةابــن -القبرصـــيةالرســالة . ١٩٩
م١٩٩٠

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


٥٢٣...............................................................................................الكتابروافد

هـ١٤١٣-المرعشيمكتبةط-الحليالمحقق-التسعالرسائل. ٢٠٠

هـ١٤٠٥-الشهداءسيدمطبعةط-المرتضىالشريف-رتضىالمرسائل. ٢٠١

م٢٠٠٣-سفيرط-العبادالمحسنعبد-السنةبأهلالسنةأهلرفقا. ٢٠٢

السهيليالشيخ-األنفالروض. ٢٠٣

-الرضيالشريفمنشوراتط-النيسابوريالفتال-الواعظينروضة. ٢٠٤

هـ١٤١٠-االسالميالنشرمؤسسةط-الحليادريسابن-السرائر. ٢٠٥

ـقهـ١٤١٩-رجائيمهديتحقيق-التنكابنيالسرابي-النجاةسفينة. ٢٠٦

-الكتبــيشــركةط-االمينــيهــاديمحمــدتقــديم-الجــوهري-وفــدكالــسقيفة. ٢٠٧
م١٩٩٣

تاريخبدون-المعارفدارط-األلباني-الصحيحةاألحاديثسلسلة. ٢٠٨

م١٩٩٢-المعارفدارط-األلباني-سلسلة االحاديث الضعيفة . ٢٠٩

م١٩٣٠-ط دار الكتب-احمد بن علي بن شعيب النسائي-السنن. ٢١٠

م١٩٣٩-ط مكتبة االعتدال-عبد اهللا بن بهرام الدارمي-السنن. ٢١١

الباقيعبدفؤادتحقيق-الفكردارطبعة-القزوينيمحمد-ماجةابنسنن. ٢١٢

عبـــد محمـــد وتـــصحيح تحقيـــق -الفكـــر دارط-الترمـــذي -الترمـــذي ســـنن . ٢١٣
م١٩٨٣-منالرح

االسـتقامة دارط-البـستوي تحقيـق -األشعثابن-داودالبناآلجريسؤاالت. ٢١٤
م١٩٩٧-

عبـد موفـق تحقيـق -الريـاض العـارف مكتبـة ط-الـدارقطني -الحاكمسؤاالت. ٢١٥
م١٩٨٤-اهللا

-ط دار ابـــن حـــزم-تيميـــةابـــن-والرعيـــةالراعـــياصـــالحفـــيالـــشرعيةالـــسياسة. ٢١٦
م٢٠٠٣

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


٢ج / تيميةابنمنهاجعلىدالريفمنهاج السنة احملمدية......................................................٥٢٤

٢ط-اصفهانسفيرط-بيوميمحمد-الزهراءفاطمةالسيدة. ٢١٧

ــير. ٢١٨ ــبالءأعـــــالمســـ ــؤوطشـــــعيبتحقيـــــق-الـــــذهبي-النـــ ــداألرنـــ ــيمومحمـــ نعـــ
الرسالةطالعرقسوسي

هـ١٤٦٨-زكارسهيلدتحقيق-اسماعيليانط-اسحاقابنسيرة. ٢١٩

محمــدتحقيــق-للتعريــفواالبحــاثالدراســاتمعهــدط-إســحاقابــنســيرة. ٢٢٠
اهللاحميد

م١٩٨٠-ط دار المعرفة-الحلبي-سيرة الحلبية ال. ٢٢١

الكوثريتقديمالسبكيالتقي-زفيلابنردفيالصقيلالسيف. ٢٢٢

الحلبيالمجدأبو-السبقشارة. ٢٢٣

هـ١٤١٠-قم-اسماعيليانط-المرتضىالشريف-اإلمامةفيالشافي. ٢٢٤

م٢٠٠٧دارالمنهاجط-المدخليعميربنهاديبنربيع-السنةأصولشرح. ٢٢٥

اإلسالميالنشرمؤسسةط-المغربيالنعمانالقاضي-األخبارشرح. ٢٢٦

م١٩٦٠-مصرمطبعة-السرخسي-الكبيرالسيرشرح. ٢٢٧

وزارةط-شــاكرمحمـد تحقيــق-الحنفـي الــدينصـدر -الطحاويــةالعقيـدة شـرح . ٢٢٨
-الــسعوديةالعربيــةالمملكــة-واإلرشــادوالــدعوةواألوقــافاإلســالميةالــشئون

هـ١٤١٨

مفرغشريط-الشيخآلصالح-الواسطيةالعقيدةشرح. ٢٢٩

العربيالكتابدارط-قدامةابن-الكبيرالشرح. ٢٣٠

الرضـي الـشريف ط-عميـرة الـرحمن عبـد تحقيـق -التفتـازاني -المقاصدشرح. ٢٣١
م١٩٨٩-

م٢٠٠٣-تميمأبو-الرشدمكتبة-بطّالابن-البخاريصحيحشرح. ٢٣٢

: تحقيــق-الوهــابعبــد-) ع(طالــبأبــيبــنعلــيلمــؤمنيناأميــركلمــاتشــرح. ٢٣٣
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-قــم -المدرســين جماعــةمنــشورات ط-األرمــويالحــسيني الــدينجــالل ميــر
هـ١٣٩٠

الفـوزان فـوزان بـن صـالح -الوهـاب عبـد محمـد لصاحبهاالجاهليةمسائلشرح. ٢٣٤
م٢٠٠٥-العاصمةدارط-

م١٩٨٧-بيروت-العربيالكتابدار-النووي-مسلمشرح. ٢٣٥

م١٩٩٦-العلميةالكتبدارط-سلمةبنمحمدبنأحمد-اآلثارمعانيشرح. ٢٣٦

الترمذي-المحمديةالشمائل. ٢٣٧

م١٩٩٠-والنشرالطبعمؤسسةط-الحسكانيالحاكم-التنزيلشواهد. ٢٣٨

-الـــدرزيالتـــراثمط-حطـــيطاحمـــد-فكـــرهفـــيدراســـة-تيميـــةابـــنالـــشيخ. ٢٣٩
م٢٠٠٩

الصدرحسنالسيد-اإلسالموفنونالشيعة. ٢٤٠

ــةابــن-الرســولشــاتمعلــىالمــسلولالــصارم. ٢٤١ عبــد محــيمحمــد-تحقيــق-تيمي
الوطنيالحرسط-الحميد

يوسف القرضاوي-الصحوة بين االختالف والتوفيق. ٢٤٢

م١٩٨١-الفكردارط-البخاري-البخاريصحيح. ٢٤٣

المعارفمكتبةط-األلباني-والترهيبالترغيبصحيح. ٢٤٤

اإلسالميالمكتبط-األلباني-وزياداتهالصغيرالجامعصحيح. ٢٤٥

بيروت-الفكردار-النيسابوريمسلم-مسلمصحيح. ٢٤٦

م١٩٦٥-الفنيةالطباعةشركة-الهيتميحجرابن-المحرقةالصواعق. ٢٤٧

-العاصــمةدارط-محمــدبــنعلــيتحقيــق-القــيمابــن-المرســلةالـصواعق . ٢٤٨
هـ١٤٠٨

ــصياغة. ٢٤٩ ــالميالــــسياسي للفكــــرالمنطقيــــةالــ ــاسحــــسند-اإلســ الــــدار ط-عبــ
م١٩٩٢العالمية
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م ١٩٩٨-ط دار الكتب العلمية-محمد بن عمرو العقيلي-الضعفاء . ٢٥٠

عبـد وتقـديم قـراءة -الجبرينالعزيزعبدبناهللاعبد-المعينتكفيرضوابط. ٢٥١
وعبــــدجحــــيالراالعزيـــز عبــــدبـــن اهللاوعبــــدالجبــــرينالـــرحمن عبــــدبـــن اهللا

البراكناصربنالرحمن

-العربـي الكتـاب دار-الجميلـي الـسيد تحقيـق -الجوزيـة قـيم ابن-النبويالطب. ٢٥٢
م١٩٩٠

ط دار صادر -محمد بن سعد-الطبقات الكبرى . ٢٥٣

محمـــدتحقيــق -الجوزيــة قـــيمابــن -الــشرعية الـــسياسةفــي الحكميــة الطــرق . ٢٥٤
المدنيط-غازيجميل

م١٩٩٣-اإلسالميالمكتبط-األلباني-سنةالتحريجفيالجنةظالل. ٢٥٥

قم-وجدانيمطبعةط-القمياحمدتحقيق-الحليفهدابن-الداعيعدة. ٢٥٦

هـ١٤٠٨-الشهداءسيدط-الحلييوسفبنعلي-القويةالعدد. ٢٥٧

الكشميريشاهانورمحمد-الترمذيسننشرحالشذيالعرف. ٢٥٨

المقدسيمحمد-تيميةابناإلسالمشيخمناقبفيالدريةالعقود. ٢٥٩

البيــارقدار-المراكــشيمحمـد -الــسنةأهـل ميــزانفــيالـسلفية أدعيــاءعقيـدة . ٢٦٠
م١٩٩٩

بازابنالعزيزعبد-االسالمنواقضويضادهاوماالصحيحةالعقيدة. ٢٦١

العبادالمحسنعبد-الكرامالصحابةفيوالجماعةالسنةاهلعقيدة. ٢٦٢

م١٩٨٩-مكتب اإلسالميط ال-أحمد بن حنبل-العلل . ٢٦٣

م١٩٦٦-الحيدريةالمطبعةط-الصدوقالشيخ-الشرائععلل. ٢٦٤

الترمذيعيسىبنمحمد-العلل. ٢٦٥
نـــشر-قـــم-البـــستانيمحمــود -االســـالميالمـــنهجضــوء فـــياالجتمـــاععلــم . ٢٦٦

ـه١٣٨٢محدث
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ــورديعلـــي. ٢٦٧ ــارهشخـــصيته-الـ ــةوأفكـ ــراهيم-االجتماعيـ ــدريإبـ ــلط-الحيـ الجمـ
م٢٠٠٦

م٢٠٠٩-بيروت-والنشرللطباعةاألميرة-بيترسن-ومعاويةليع. ٢٦٨

-الحيدريــةالمطبعــةط-عنبــةابــن-طالــبأبــيآلأنــسابفــيالطالــبعمــدة. ٢٦٩
م١٩٦١

العربيالتراثإحياءدار-العيني-القاريعمدة. ٢٧٠

ط دار إحياء التراث العربي-عبد الرحيم بن محمود العيني-عمدة القاري. ٢٧١

م١٩٨٩-ط مؤسسة دار الهجرة-خليل بن أحمد الفراهيديال-العين. ٢٧٢

الحسينيالدينجاللتحقيق-إبراهيم بن محمد الثقفي -الغارات . ٢٧٣

م١٩٦٧-العربيالكتابدارط-األمينيالشيخ-الغدير. ٢٧٤

١٤١٧-اإلسالمياإلعالممكتبوطبعتحقيق-القميالميرزا-األيامغنائم. ٢٧٥

ابــراهيمتحقيــق-الحلبــيزهــرةابــن-والفــروعالصــولاعلمــيالــىالنــزوعغنيــة. ٢٧٦
١٤١٧-الصادقاإلماممؤسسةط-البهادري

هـ١٤١١-بهمنط-الطوسيالشيخ-الغيبة. ٢٧٧

-المعرفـة دارط-مخلوفمحمدحسينتحقيق-تيميةابن-الكبرىالفتاوى. ٢٧٨
م١٩٨٨

-معرفـة الدارط-مخلـوف محمـد حـسين تحقيق-تيميةابن-الكبرىالفتاوى. ٢٧٩
م١٩٧٨

الدويشاحمدجمع-واإلفتاءالعلميةللبحوثالدائمةاللجنةفتاوى. ٢٨٠

الجوزيةقيمابن-العالمينربورسولالمفتينإمامفتاوى. ٢٨١

القرضاوييوسف-فتاوى معاصرة. ٢٨٢

ط دار المعرفة للطباعة والنشر-ابن حجر-فتح الباري. ٢٨٣
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الحنبليرجبابن-الباريفتح. ٢٨٤

الرياضدارط-مجتبىاحمدتحقيق-المناوي-اويالسمالفتح. ٢٨٥

-الــشوكاني-التفــسيرعلــممــنوالدرايــةالروايــةفنــيبــينالجــامعالقــديرفــتح. ٢٨٦
الكتبعالم

ــدي  -فـــتح المعـــين لـــشرح قـــرة العـــين لمهمـــات الـــدين   . ٢٨٧ ط دار -المليبـــاري الهنـ
١٩٩٧-الفكر

ــقهــــ١٤٠٣-جهـــاننقـــاشط-المغربـــيالـــصديق-العلـــيالملـــكفـــتح. ٢٨٨ تحقيـ
األمينيهادي

ــشرح مـــنهج الطـــالب   . ٢٨٩ ــاب بـ ــتح الوهـ ــة -زكريـــا األنـــصاري -فـ ــب العلميـ -ط دار الكتـ
م١٩٩٨

عثيمينابنتعليق-بازابنتقريظ-الدينناصرمحمد-التكفيرفتنة. ٢٩٠

م١٩٧٢-النفائسدارط-الضبيعمربنسيف-الجملووقعةالفتنة. ٢٩١

حامـد بـن محمـد تحقيـق -البـصيرة دار-تيميـة ابـن -الكبرىالحمويةالفتوى. ٢٩٢
م٢٠٠٢

هـ١٤١٢-اإلسالميالنشرمؤسسة-العسكريهاللأبو-اللغويةالفروق. ٢٩٣

بغداد-المثنىمكتبة-حزمابن-الفصل. ٢٩٤

هـ١٤٢٢-سرورط-المالكيالصباغابن-األئمةمعرفةفيالمهمةالفصول. ٢٩٥

-المنـارة دار-القيـسي الـرحمن دعبـ عدنانتحقيق-البيهقي-األوقاتفضائل. ٢٩٦
م١٩٩٠-مكة

حنبلبناحمد-الصحابةفضائل. ٢٩٧

م١٩٩٧-صدرط-الحنفيعلي-والصالةاإلمامةفيالنجاةفلك. ٢٩٨

الـرحمن عبـد :تحقيـق -الـشوكاني -الموضـوعة االحاديـث فـي المجموعـة الفوائد. ٢٩٩
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والتوزيعللنشراآلثاردارط-اليمانيالمعلمييحيىبن

الكشميريشاهأنورمحمد-البخاريصحيحشرحالباريفيض. ٣٠٠

م١٩٩٤-ط دار الكتب العلمية-المناوي-فيض القدير . ٣٠١

اضـواء -المقـصود عبداشرفتحقيق-تيميةابن-العدوفياالنغماسفيقاعدة. ٣٠٢
م٢٠٠٢-السلف

الكنـائس رابطـة بإشـراف -الـشرقية الكنـائس مجمع-المقدسالكتابقاموس. ٣٠٣
اإلنجيلية

آباديالفيروز-المحيطالقاموس. ٣٠٤

هـ١٤١٣-قم-مهرمطبعة-الحميري-اإلسنادقرب. ٣٠٥

-الجــامي أمــانمحمــد -الكويتيــةاألســئلةعلــى باإلجابــاتالــسلفية عيــونقــرة. ٣٠٦
م٢٠٠٥-السلفيتيميةابوتفريغ

ــةالقواعــد. ٣٠٧ ــةالنوراني ــةابــن-الفقهي مكتبــة-الفقــيحامــدمحمــدتحقيــق-تيمي
م١٩٥١-حمديةالمالسنة

-الكتــبعــالمط-حجــربــنعلــيبــنأحمــد-أحمــدمــسندفــيالمــسددالقــول. ٣٠٨
م١٩٨٤

المغربيالصديقالحافظ-المبتدععلىالردفيالمقنعالقول. ٣٠٩

سعيد عبد اللطيف فودة-الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية. ٣١٠

-لقبلــةادارط-الــذهبي-الــستةالكتــبفــيروايــةلــهمــنمعرفــةفــيالكاشــف. ٣١١
١٩٩٢

ط مكتبـة اميـر المــؤمنين   -تحقيـق رضـا اسـتادي   -ابـو الـصالح الحلبـي   -الكـافي  . ٣١٢
طهران

إيران-ط دار الكتب اإلسالمية -الكليني-الكافي . ٣١٣
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م١٩٦٥-صادردار-األثيرابن-التاريخفيالكامل. ٣١٤

م١٩٩٨-الفكردارط-زكارسهيلتحقيق-عديبنعبداهللا-الكامل. ٣١٥

م١٩٨٣-٢ط-الفكردار-الشافعياإلمام-األمكتاب. ٣١٦

م١٩٨٣-الفكردارط-الشافعياإلمام-األمكتاب. ٣١٧

بغداد-ط مكتبة الشرق الجديد -قدامهبناهللاعبد-التوابينكتاب. ٣١٨

ياالندلسحزمابن-الحدودكتاب. ٣١٩

الكتـــبدارط-عطـــاالقـــادرعبـــدمـــصطفىتحقيـــق-الطبرانـــي-الـــدعاءكتـــاب. ٣٢٠
م١٩٩٣-علميةال

طبعـــة-األلبـــانيالـــدينناصـــرتحقيـــق-عاصـــمأبـــيبـــنعمـــرو-الـــسنةكتـــاب. ٣٢١
بيروت

تحقيق الوليد بن محمـد النـصر   -محمد بن الحسين اآلجري    -كتاب الشريعة   . ٣٢٢
م١٩٩٦-ط مؤسسة قرطبة -

شهـ١٣٦٢-تبليغاتدفترط-الحائريالكريمعبدشيخ-الصالةكتاب. ٣٢٣

مكتبـة -الحمـود حمـد بـن محمـد وتعليـق تخريج-شيبةأبيابن-العرشكتاب. ٣٢٤
م١٩٨٦-المعال

هـ١٤١١-األضواءدارط-الكوفيأعثمبنأحمد-الفتوحكتاب. ٣٢٥

األضواءدار-١٤١١-شيريعليدتحقيق-الكوفيأعثمبنأحمد-الفتوحكتاب. ٣٢٦

اإلسالميةسعودبنمحمداالمامجامعةط- الوهابعبدبنمحمد- الكبائركتاب.٣٢٧

زايدإبراهيممحمود-تحقيق-حبانابن-المجروحينكتاب. ٣٢٨

١٩٨٠-المقدسالكتابدار-) القديمالعهد(المقدسالكتاب. ٣٢٩

طبعـــة-المانيـــا-شـــتوتغارت-نـــداءالرجاء-)القـــديمالعهـــد(المقـــدسالكتـــاب. ٣٣٠
م١٩٩٣فنلندا

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


٥٣١...............................................................................................الكتابروافد

الكتـــبط-لقـــادراعبـــدمـــصطفىتحقيـــق-الـــدنياأبـــيابـــن-الهواتـــفكتـــاب. ٣٣١
م١٩٩٣-الثقافية

ــاهيمتـــصحيحكتـــاب. ٣٣٢ ــعاآلراءومناقـــشةالمفـ ــاني الـــشيخمـ ــان  -األلبـ محمـــد امـ
١٤٢٧-تفريغ محمد مصطفى الشامي-الجامي 

الزنجانياألنصاريباقرمحمدتحقيق-قيسبنسليمكتاب. ٣٣٣

م١٩٦٦-مصر-ط مؤسسة مصطفى البابي الحلبي -الزمخشري-الكشاف. ٣٣٤

م١٩٨٧-ط عالم الكتب-سبط بن العجمي-حثيث الكشف ال. ٣٣٥

م١٩٨٨-بيروتالعلميةالكتبدارط-العجلوني-الخفاءكشف. ٣٣٦

م١٩٩٥-القاسمدار-الوهابعبدبنمحمد-التوحيدفيالشبهاتكشف. ٣٣٧

١٤١٦-تحقيق وطبع مؤسسة النشر اإلسالمي-الهنديالعالمة-اللثامكشف. ٣٣٨

ــنالمــــشكلكــــشف. ٣٣٩ ــديثمــ ــــصحيححــ ــن-ينال ــوزيابــ ــوطندار-الجــ م١٩٩٧الــ
البوابعليتحقيق

هـ١٤٠١-قم-الخيامط-القميالخزاز-األثركفاية. ٣٤٠

بيــروتالعلميــةالكتــبدارط-البغــداديالخطيــب-الروايــةعلــمفــيالكفايــة. ٣٤١
١٩٩٤

م١٩٩٨-الرسالةمؤسسةط-الهنديالمتقي-العمالكنز. ٣٤٢

ــن الكتــــب ا . ٣٤٣ ــة الــــستة كيــــف نــــستفيد مــ ــاد -لحديثيــ ــد المحــــسن العبــ ط دار -عبــ
م٢٠٠٢-المغني

إحـسان تحقيـق -ط دار صـادر   -الجزرياألثيرابن-األنسابتهذيبفياللباب. ٣٤٤
عباس

إحيــاءدارط-المكــيفهــدبــنمحمــد-الحفــاظطبقــاتبــذيلاأللحــاظلحــظ. ٣٤٥
العربيالتراث
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م١٩٨٥-ط نشر آداب الحوزة-ابن منظور-لسان العرب. ٣٤٦

م١٩٧١-ط األعلمي-ابن حجر-ان الميزانلس. ٣٤٧

ــين،   (لمحــــة عــــن الفــــرق الــــضالة  . ٣٤٨ ــرة بمدينــــة الطــــائف، يــــوم االثنــ نــــص محاضــ
صــالح بــن فــوزان    -)هـــ فــي مــسجد الملــك فهــد بالطــائف      ٣/٣/١٤١٥: الموافــق
الفوزان

القــادرعبــدتحقيــق-العلــوممط-مخلــدابــن-والكــوثرالحــوضفــيرويمــا. ٣٤٩
هـ١٤١٣-محمد

اإلســالمية الجامعــة ط-الجــامي أمــان محمــد -اإلبــل تــورد ســعد يــا كــذا همــا . ٣٥٠
م١٩٧٨-المنورةالمدينة

-اإلســالميةالجامعــةط-الجــاميامــانمحمــد-أورومــوشــعبعــنتعــرفمــاذا. ٣٥١
هـ١٤٠٠

م١٩٨٦-المعرفةدارط-السرخسي-المبسوط. ٣٥٢

ــاقرمحمـــدتحقيـــق-طهـــران-الحيدريـــةالمطبعـــةط-الطوســـي-المبـــسوط. ٣٥٣ بـ
١٣٨٨-البهبودي

ــاقرمحمــــد: وتعليــــقتــــصحيح-الطوســــي-المبــــسوط. ٣٥٤ المكتبــــةط-البهبــــوديبــ
المرتضوية

ــرينمجمــــع. ٣٥٥ ــيالــــشيخ-البحــ ــق-الطريحــ مكتبــــةط-الحــــسينياحمــــدتحقيــ
١٤٠٨-النشر

م١٩٨٨-ط دار الكتب العلمية-علي بن أبي بكر الهيثمي-مجمع الزوائد . ٣٥٦

السعودية-واالرشادالدعوةوزارةط-بازابنومقاالتفتاوىمجموع. ٣٥٧

دارط-الجــــاميأمــــانمحمــــد-المحمديــــةالــــسنةعــــنالدفاعيــــةالمحاضــــرة. ٣٥٨
١٣٨٣-وشركائهاالصفهاني
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هـ١٤١٢-بيروتالرسالةمؤسسةط-الفقهأصولفيالمحصول. ٣٥٩

الفكردارط-حزمابن-باالختصارالمجلّىشرحباآلثارالمحلّى. ٣٦٠

-المعـارف مكتبـة -األلبـاني الـدين ناصـر حمدم-الصحيحةالسلسلةمختصر. ٣٦١
الرياض

والنشرللطباعةالمعرفةدارط-المزنيإسماعيل-المزنيمختصر. ٣٦٢

وزارة٤٩٥ص-الوهـــابعبــد محمــد -وآلـــهعليــه اهللاصــلى النبـــيســيرة مختــصر . ٣٦٣
هـ١٤١٨-السعودية-واإلرشادوالدعوةواألوقافاإلسالميةالشئون

شهـ١٤١٨-اإلسالميالنشرمؤسسةط-الحليعالمةال-الشيعةمختلف. ٣٦٤

ــة. ٣٦٥ ــأليفالنـــشردارط-التميمـــيجعفـــرعلـــيمحمـــد-النجـــفمدينـ فـــيوالتـ
١٣٧٢-النجف

اميـر ط-االمينيالحسينيمحسنتحقيق-العزيزعبدسالر-العلويةالمراسم. ٣٦٦
هـ١٤١٤-قم

م٢٠٠٢-السلفاضواءط-تيميةابن-بالثغورالمرابطةفيمسألة. ٣٦٧

دارط-الدمـشقي ايمـن تحقيـق -االسـفراييني عوانـة ابـو -عوانـة أبيمستخرج. ٣٦٨
م١٩٩٨-المعرفة

-المرعـشلي الـرحمن عبـد يوسـف تحقيـق -الـصحيحين علـى الحاكممستدرك. ٣٦٩
المعرفةدارط

م١٩٨٨-بيروتالتراثإلحياءالبيتآلمؤسسةط-الوسائلمستدرك. ٣٧٠

م١٩٩٧-التعارفدارط-ميناألحسن-الشيعةأعيانمستدركات. ٣٧١

شــفقط-الــشاهروديالنمــازيعلــيالــشيخ-الحــديثرجــالعلــممــستدركات. ٣٧٢
هـ١٤١٢-طهران

هـ١٤١٥-قمالفارسيسلمانط-الطبريجريربنمحمد-المسترشد. ٣٧٣
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ــستفاد. ٣٧٤ ــدمـــصطفىتحقيـــق-الـــدمياطيابـــن-المـ ــادرعبـ الكتـــب دارط-القـ
م١٩٩٧-العلمية

١٤١٥-قم-ستارةط-النراقيالمحقق-عةالشيمستند. ٣٧٥

هـ١٤٢١-الرضويةاألستانةط-الحليالمحقق-الدينأصولفيالمسلك. ٣٧٦

البزارجعفربناحمدبكرأبو-المسند . ٣٧٧

-حيـــدرابــو عـــامرالــشيخ تحقيــق -العلميـــةالكتــب دارط-الجعـــدابــن مــسند . ٣٧٨
م١٩٩٦

م١٩٩٤-الكوثرمكتبةنشر-ياألصبهاننعيمأبو-حنيفةأبيمسند. ٣٧٩

م١٩٩٢-العربيةالثقافةدارط-الموصلييعلىأبو-يعلىأبيمسند. ٣٨٠

صادردار-أحمدمسند. ٣٨١

عبــــدحمــــديتحقيــــق-الرســــالةمؤســــسةط-الطبرانــــي-الــــشاميينمــــسند. ٣٨٢
م١٩٩٦-السلفيالحميد

الشاشيكليببنالهيثم-الكبيرالمسند. ٣٨٣

حــسنعــامرتحقيـق -الــدورقيإبـراهيم بــنأحمــد-وقـاص أبــيبـن ســعدمـسند . ٣٨٤
هـ١٤٠٧-البشائردارط-صبري

م١٩٨٥-اإلسالميالمكتبط-األلباني-المصابيحمشكاة. ٣٨٥

١٤١٨-الفارسيسلمانط-البهبهانيعلي-الهدايةإثباتفيالواليةمصباح. ٣٨٦

لطبعـــةا-الجـــوزيابـــندار-العثيمـــينصـــالحبـــنمحمـــد-الحـــديثمـــصطلح. ٣٨٧
م٢٠٠٧األولى

م١٩٨٩-اللحامسعيدتحقيق-الفكردارط-الكوفيشيبةأبيابن-المصنف. ٣٨٨

ط المجلس العلمي-عبد الرزاق الصنعاني-المصنف . ٣٨٩

المالكيفرحانبنحسن-والصحابةالصحبةفيالسعداهللاعبدالشيخمع. ٣٩٠

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


٥٣٥...............................................................................................الكتابروافد

لمالكيافرحانبنحسن-االستنفاركتابهفيالعلوانسليمانمع. ٣٩١

-حكمـي أحمـد بـن حافظ-األصولعلمإلىالوصولسلمبشرحالقبولمعارج. ٣٩٢
عمرأبومحمودبنعمر: تحقيق١٩٩٠-القيمابندارط

القاهرةالمعارفدار-قتيبةابن-المعارف. ٣٩٣

هـ١٤١٦-سمهرط-أيوبسعيد-الفتنمعالم. ٣٩٤

م١٩٨٨-صابونيالعليمحمدالشيختحقيق-النحاس-القرآنمعاني. ٣٩٥

الشيرازيمكارمالشيخإشراف-الشهداءسيدط-الحليالمحقق-المعتبر. ٣٩٦

م١٩٩٥-الحرميندارط-الطبراني-األوسطالمعجم. ٣٩٧

م١٩٩٧-العربيالتراثاحياءدارط-الحموي-البلدانمعجم. ٣٩٨

الصيداويجميعابنمحمدبنأحمدبنمحمد-الشيوخمعجم. ٣٩٩

م١٩٨٤-ط دار احياء التراث العربي-الطبراني-ير المعجم الكب. ٤٠٠

هـ١٤١٠-قمبهمنط-سركيساليان-العربيةالمطبوعاتمعجم. ٤٠١

التراثإحياءوداربيروتالمثنىمكتبةط-كحالةعمر-المؤلفينمعجم. ٤٠٢

م١٩٨٦-الدعوةدارط-الوسيطالمعجم. ٤٠٣

ـه١٤٠٥-الدارمكتبةط-العجلي-الثقاتمعرفة. ٤٠٤

هـ١٤٠٥-١ط-المنورةالمدينةالدارمكتبة-العجلي-الثقاتمعرفة. ٤٠٥

١٩٨٥الدارمكتبةط-العجلي-الثقاتمعرفة. ٤٠٦

العلميةالكتبدارط-كسرويسيدتحقيق-البيهقي-واآلثارالسننمعرفة. ٤٠٧

م١٩٨١-المحموديباقرمحمدالشيختحقيق-اإلسكافي-والموازنةالمعيار. ٤٠٨

الواقديعمربنمحمد-المغازي. ٤٠٩

م١٩٨٥-العربيالتراثاحياءدارط-الشربيني-المحتاجمغني. ٤١٠
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القرطبيالعباسابو-مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم. ٤١١

-قـم -المحالتيمكتبةط-الجواهريمحمد-الحديثرجالمعجممنالمفيد. ٤١٢
هـ١٤٢٤

م١٩٨٨-العربيالتراثإحياءرداط-حجرابن-الباريفتحمقدمة. ٤١٣

م١٩٨٠-الحياةمكتبةدارط-تيميةابن-التفسيرأصولفيمقدمة. ٤١٤

ــارم. ٤١٥ ــيابـــن-األخـــالقمكـ مكتبـــةط-ابـــراهيمالـــسيدمجـــديتحقيـــق-الـــدنياأبـ
القرآن

لبنان-بيروت-المعرفةدارط-الشهرستاني-والنحلالملل. ٤١٦

قلعجيأمينالمعاطيعبدتحقيق-زةحمابن-أحمدمسندفيروايةلهمن. ٤١٧

مردويــهابـن -) ع(علــيفـي القـرآن مــننـزل ومــا) ع(طالـب أبـي بــنعلـي مناقـب . ٤١٨
األصفهاني

م١٩٤٠-الحلبيشركةط-سيرينابن-األحالمتفسيرفيالكالممنتخب. ٤١٩

اهللاعبــــدتعليـــق -النيـــسابوري الجـــارود ابــــن-المـــسنده الـــسنن مـــن المنتقـــى . ٤٢٠
م١٩٨٨-البارودي

تحقيـــق-تيميــة ابــن -والقدريــة الــشيعة علــى الــرد فــي النبويــة الــسنة منهــاج . ٤٢١
م١٩٨٦-سعودبنمحمدجامعةط-سالمرشادمحمد

١٤١٠-قم-مهرط-الخوئيالسيد-الصالحينمنهاج. ٤٢٢

١٤١٥-قم-ستارةط-السيستانيالسيد-الصالحينمنهاج. ٤٢٣

هـ١٤٢٢-ط الدار االثرية -ر الحواليسف-منهج األشاعرة في العقيدة . ٤٢٤

قهـ١٤٣٢-عرعورآلمحمدبنعدنان-الدعوةمنهج. ٤٢٥

م١٩٩٠-العربيةالثقافةدارط-الهيثمي-الظمآنموارد. ٤٢٦

م١٩٩٧-عميرةالرحمنعبدتحقيق-الجيلدارط-اإليجي-المواقف. ٤٢٧
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٥٣٧...............................................................................................الكتابروافد

م١٩٩٥-العلميةالكتبدارط-الرعينيالحطاب-الجليلمواهب. ٤٢٨

هـ١٤١٧-قمالهاديمؤسسةط-اليوسفيهادي-االسالميالتاريخموسوعة. ٤٢٩

الكترونيبرنامج-الجهادكتاب-الكبرىالفقهيةالموسوعة. ٤٣٠

-بيــروتالكتــبعــالمط-العــانيســاميتحقيــق-بكــاربــنالزبيــر-الموفَّقيــات. ٤٣١
م١٩٩٦

لمحموداصالحبنالرحمنعبد-االشاعرةمنتيميةابنموقف. ٤٣٢

المعرفةدارط-الذهبي-االعتدالميزان. ٤٣٣

المعرفةدار-م١٩٦٣-١٣٨٢-البجاويمحمدعلي-الذهبي-االعتدالميزان. ٤٣٤

هـ١٤١٦-حديثدارط-الريشهريمحمد-الحكمةميزان. ٤٣٥

م٢٠٠٠-السلفاضواءط-الطويانالعزيزعبدتحقيق-تيميةابن-النبوات. ٤٣٦

هـ١٤١٨-اليمامةمؤسسةط-المالكيحسن-اإلسالمييخالتارإنقاذنحو. ٤٣٧

ــة. ٤٣٨ ــشتاقنزهـ ــالمط-االدريـــسيالـــشريف-اآلفـــاقاختـــراقفـــيالمـ ــبعـ -الكتـ
م١٩٨٩

م٢٠٠٥سرورط-السيدكمال-الصفويةالدولةوسقوطنشوء. ٤٣٩

هـ١٤١٢-الثقافةدارط-عقيلابن-الكافيةالنصائح. ٤٤٠

م١٩٧٩-العلمدارط-داودحفنيحامد-الخالدةالكتبفينظرات. ٤٤١

الكتــب دارط-الكتــاني جعفــرمحمــد -المتــواترالحــديث مــنالمتنــاثر نظــم. ٤٤٢
السلفية

ــام  -محمـــد بـــن يوســـف الزرنـــدي الحنفـــي  -نظـــم درر الـــسمطين. ٤٤٣ ــة اإلمـ ط مكتبـ
١٩٥٧-علي

محمديقدسانتشاراتط-الطوسيالشيخ-النهاية. ٤٤٤

هـ ش١٣٦٤-ط اسماعيليان -ابن األثير -النهاية في غريب الحديث . ٤٤٥
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الترمذيالحكيم-الرسولأحاديثمعرفةفياألصولنوادر. ٤٤٦

م١٩٧٦-الجيلدارط-الشوكاني-األوطارنيل. ٤٤٧

هـ١٤٢١-مهديالزهراءعبد-فاطمةبيتعلىالهجوم. ٤٤٨

ط دار احياء التراث العربي-إسماعيل باشا البغدادي-هدية العارفين . ٤٤٩

م٢٠٠٠-التراثاحياءدارط-الصفدي-الوفياتبالوافي. ٤٥٠

محمــدتحقيــق-العربــيالتــراثاحيــاءدارط-العــامليالحــر-الــشيعةوسـائل . ٤٥١
الرازي

م٢٠٠٣-ط دار اآلفاق العربية-السيوطي-الوسائل الى معرفة األوائل . ٤٥٢

اللطيــــفعبــــدتحقيـــق العــــامليالحـــر -األخبــــارأصــــولالـــى األخيــــاروصـــول . ٤٥٣
١٤٠١-الخياممطبعةط-يالكوهكمر

ــةابـــن -الكبـــرى الوصـــية. ٤٥٤ اللطيـــف عبـــد إيـــاد تحقيـــق-التـــراث مكتبـــة -تيميـ
هـ١٤٠٩-إبراهيم

لبنانالثقافةدارط-خلِّكانابن-الزمانأبناءوأنباءاألعيانوفيات. ٤٥٥

هـ١٣٨٢-المدنيط-المنقريمزاحمبننصر-صفِّينوقعة. ٤٥٦

علــيســيدتحقيــق-االســوةدارط-القنــدوزي-القربــىلــذويالمــودةينــابيع. ٤٥٧
هـ١٤١٦-جمال

مـن اليهـا وصـلت لكـوين الكافيةالبياناتتنقصهااملصادربعض: مالحظة
ملؤسساتتابعةمواقعأوألصحاارمسيةمواقعخاللمنالكترونيةبرامجخالل
.معروفةدينيةهليئاتمواقعاومسؤولةرمسية
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٥٣٩

ياتاحملتو

٥............................................................مبغضو علٍي خير من مبغضي عثمان      

٨........................................................لم تنزل في علي   .. أجعلتم سقاية الحاج   

١٢..................................الصعود على منكب النبي وتحطيم األوثان ليس بفضيلة      

١٥........................................................................لم يرد في علي أنه صديق    

١٩.......................................................................حديث المؤاخاة من الكذب    

٢٤................................الرافضة ال تصلّي الجماعة إالّ خلف المعصوم      : ابن تيمية

٢٩.........................................المنادي في الحجاج أبو بكر وليس علياً   : ابن تيمية

٣٤..................................................................................أبو بكر أعلم األمة  

٤٧..........................................................استخالف أبي بكر في الحج والصالة  

٥٩.............................................................! نصف رعية علي يطعنون في عدله    

٦١..........................................................علي لم يعدل في الناس ما عدل عمر       

٦٣...........................................! النبي أراد الوصية ألبي بكر عند موته   : ابن تيمية
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٥٤٠

٨٨.!! من توهم أن هذا الكتاب كان بخالفة علي فهو ضال باتفاق علماء السنة والشيعة          

٩٢................................................واألمور التي كان ينبغي أن يرجع عنها        . .. علي

٩٥.........................................................!! علي مات ولم يعلم بعض سنة النبي      

٩٧..........................................!لم يجز لعلي قتال أصحاب معاوية حتى يعلمهم       

١٠٢...............................................................!! علي كان أقول الصحابة بالرأي   

١١٠.................................! والية عثمان أعظم مصلحة وأقل مفسدة من والية علي        

١١٦......................................................................معاوية خير من عمال علي      

١٢١.................................................! علي ندم على أمور فعلها من القتال وغيره       

١٢٣........................................فضائل معاوية في حسن السيرة والعدل واإلحسان       

١٤٣.................................................................علي وموافقته على بدع عثمان      

١٤٨.............................القتال بين علي والناكثين والقاسطين لم يكن على اإلمامة        

١٥٣.....................................! الصحابة لم يختلفوا على قاعدة من قواعد اإلسالم       

١٧٠.........................................................................علي والقتال على الملك    

١٧٤....................................................................الطائفة الظاهرة على الحق  

١٧٦...................................! ر جميع مقاصد اإلمامة    لم يحصل لإلئمة االثني عش  

١٨٠.................................................................األمة تحفظ الشرع  : ابن تيمية

١٨٤..................................................................................! التواتر المعصوم

١٨٨................................................! ال يعلم المعصوم إالّ بنفي عصمة من سواه    

١٩٣..................................................! كيف تثبت نبوة النبي صلى اهللا عليه وآله؟      
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٥٤١

١٩٧.....................................................................النبي ما ينقله اإلمام ينقله     

٢٠٠............................................اإلمامة الوراثية أشبه بالملك منه بأمر األنبياء         

٢٠٦.....................................................عصمة الصحابة أولى من عصمة األئمة   

٢٠٩.............! ابن تيمية ومحنة التخلص من القول بعصمة أهل البيت عليهم السالم    

٢١٣...............................................! كيف يحفظ الشرع بإمام معدوم؟      : ابن تيمية

٢١٧....................................................وظيفة اإلمام غير معلومة عند ابن تيمية       

٢٢٣............................................! مابلّغه علي مثل غيره من الصحابة      : ابن تيمية

٢٢٥......................................................إلصرار على الجحود   وا.. . حديث الغدير  

٢٣١..............................................................اللهم واِل من وااله وعاِد من عاداه    

٢٤٧...........................................................................ابن تيمية وآية التطهير 

٢٥٦........................................................................................بيوت األنبياء  

٢٦٥..........................................................................ابن تيمية وآية المباهلة  

٢٨٠....................................................................................! من هو المنذر؟ 

٢٩٨...................................................................! من الذي عنده علم الكتاب؟    

٣٢٢...................................................!الرافضة إما جاهل وإما زنديق    :ابن تيمية

٣٢٤...............................................................!! رأبو بكر وعم . .صالح المؤمنين 

٣٣٢..........................................................................وأنذر عشيرتك األقربين   

٣٤٣.......................................................................حديث الثقلين والتحريف   

٣٤٥.............................................................مني بمنزلة هارون من موسى      انت 
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٥٤٢

٣٦٠........................................................................................كرار غير فرار 

  ٣٧٤..............................................................................خبر الطائر المشوي

٣٨٣..................................................................سيد المسلمين وإمام المتقين   

مي٣٩٥............................................................بال دليل تقّوالت . .. اإلجماع التي

٣٩٨..............................................! من الذي قاتل على الرئاسة والوالية الباطلة      

٤٠٧................! إن دواعي المسلمين متوجهة التباع الحق بعد النبي صلّى اهللا عليه وآله                    

٤١٢.............................................................................خير القرون في األمة  

٤١٥................................! النبي عليه الصالة والسالم كان ال يعلم بهم؟ أم داهنهم؟       

٤١٩......................................................................أبوبكر وعمر  .. . أزهد الناس 

٤٢١......................................................................أبو بكر وعمر  .. الناس  أعلم 

٤٣١..................................................استعمال أبي بكر على الحج دليل األعلمية    

٤٣٧.......................................أبو حنيفة من أقران اإلمام الصادق ولم يكن تلميذه      

٤٣٩........................................! ما يوجد في كالم علي موجود في غيره من الكالم        

٤٤٥................................................................كذب موضوع    ..حديث رد الشمس  

٤٥٥.....................................................................الشر والفساد في شيعة علي    

٤٨٨...........................ومتى يجوز أو ال يجوز إطالقه      ) الخليفة(في اصطالح  : فائدة

٥٠٤..............الزهراء وعبد الحسين وما شابه      عبد : في جواز التسمية بأمثال   : ملحق
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