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بِسِْم اهللِ الرَّحْمِن الرَّحِيِم

قال تعالى: 

َّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ  }ال
سُبَُلنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِنيَ{
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اإلهــداء 

أه��دي هذا الكتاب إل��ى خليفة املس��لمني وأمير املؤمنني 
وإمام املتقني الذي انتجبه الله تعالى وليًا وخليفة وس��يدًا 
للمسلمني فرضًا واجبًا ال مناص منه وال فرار، ليكون كتابي 
هذا بيعة مضمومة إلى بيعة سائر املسلمني في واقعة الغدير.
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حقوق الطبق محفوظة للمؤلف
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و
احلمد الله رب العاملني، والصاة والسللام على نبيه األمني محمد وآله الطيبني 
الطاهريللن، الذين خصهم الله عللز وجل بإذهاب الرجس عنهم، وطهرهم من كل 
دنس تطهيرًا، وعلى أصحابه امليامني، من تبع نهج الثقلني الكتاب والعترة إلى قيام 
يوم الدين وأما بعد  وان الله تعالى أمرنا بانتقاء ما نراه حقيقة تاريخية حتى يتحقق 
اإلخللاص في تعبدنا للديللن الذي ارتضاه الله جل وعا، فنحن نسللعى بالدرجة 
األولى إلى إبراز احلقائق والكشف عنها وإزالة شبهاتها من خال استخراجها من 
مصادرها املوثوقة، وبالدرجة الثانية إسقاط أي مدع ٍ للكذب وتهدمي قواعده حتى 
نحصن أنفسللنا من الوقوع في وحل الشللبهات ولبس احلللق إلباس الباطل، وذلك 

يندرج حتت املبدأ القرآني: }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{...)1(، فللكان التوفيق من الله تعالى أن 
رزقنللا القدرة للرد على أكاذيب وشللبهات وتدليللس متعمد بني دفتي كتاب عثمان 

اخلميس واملسمى بل )حقبة من التاريخ (.  

)1( احلجرات/ 6
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- حادثة السقيفة واخلالف مع سعد بن عبادة:
يقول عثمان اخلميس: إن س��عد بن عب��ادة قال: عنك ذلك صدقت نحن الوزراء 

وأنتم األمراء، وهذه الرواية في مسند أحمد بن حنبل في سند صحيح ومرسلة.

إن عثمللان اخلميس يريد أن يوقع الناس بالوهم بأن حادثه السللقيفة ال نزاع فيها 
وال خاف عليها، وخاصة فيما يتعلق بسعد بن عبادة، ومع شديد األسف غرضه 
من ذلك إخفاء احلقائق التاريخية التي حوتها بطون كتب املسلللمني كافة، ولنسلط 

الضوء على ما حدث من نزاع في السقيفة.

روى البخللاري: عللن ابللن عباس قللال: كنت أقرئ رجللااًل مللن املهاجرين منهم 
عبللد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزللله مبنى وهوعند عمر بن اخلطاب في آخر 
حجللة حجهللا..... )ثم نقل ابن عباس( عن عمر قوله: قللال قائل من األنصار: منا 
أمير ومنكم أمير يا معشللر قريش فكثر اللغط وارتفعت األصوات حتى فرقت من 
االختللاف فقلت: ابسللط يللدك يا أبا بكر فبسللط يده فبايعته )يعنللي عمر( وبايعت 
املهاجريللن ثللم بايعت األنصار ونزونا على س��عد بن عبادة فق��ال قائل منهم: قتلتم 

سعدًا فقلت )يعني عمر(: قتل الله سعد بن عبادة )1(.

وروى ابللن أبي شلليبة: عن ابن عباس قللال: كنت أختلف إلى عبللد الرحمن بن 
عللوف ونحللن مبنى مع عمر بن اخلطاب أعلم عبد الرحمللن بن عوف القرآن فأتيته 
فللي املنللزل فلم أجللده...... ثم نقل ابن عبللاس عن عمر أنه قال: ثللم ضربت على 
يده )أي أبي بكر ( وتتابع الناس وميل على س��عد بن عبادة فقال الناس: قتل س��عد 

)1( البخاري كتاب محاربني أهل الكفر باب رجم احلبلى من الزنا. طبعة دار ابن حزم الطبعة األولى 
لسنة 2003 بيروت 
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فقل��ت: اقتل��وه قتله الله ثم انصرفنا وق��د جمع الله أمر املس��لمني بأبي بكر فكانت 
لعمر الله كما قلتم أعطى الله خيرها ووقى شرها فمن دعا إلى مثلها فهوللذي ال 

بيعة له)1(.

فهللذه بعللض الروايات التي لللم يذكرها عثمان اخلميس التللي تدل على اخلاف 
بينهللم، والتللي يتبني منها اخلاف الذي وقع في هذه البيعة بدءًا من حادثة السللقيفة 
بني سللعد بن عبادة سلليد اخلزرج وهؤالء القوم، فهل ارتفللاع األصوات يدل على 
التأييللد واقعللًا للبيعة؟! وهل قول عمر قتله الله )يعني سللعد بن عبللادة( يدل على 
موافقة الصحابي سللعد بللن عبادة للبيعة؟! وبعد هذا هل يدل على االنسللجام بني 

الصحابة؟.

- أقوال كبار علماء أهل السنة تؤكد تخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر:

يقللول ابن عبد البر: تخلف سللعد بللن عبادة عن بيعة أبي بكللر وخرج من املدينة 
ولم ينصرف إليها إلى أن مات بحوران من أرض الشللام لسنتني ونصف مضتا من 

خافة عمر وذلك سنة خمس عشرة وقيل سنة أربع عشرة )2(. 

ويقللول ابن تيميللة: ثم األنصار جميعهم بايعوا أبا بكر إال سللعد بن عبادة لكونه 
هوالذي كان يطلب الوالية )3(. 

)1( مصنف ابن أبي شيبه ج7 ص 432. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان لسنة 
1989 - 1409

)2( االستيعاب ج 2 ص 599. مطبعة: بيروت - دار اجليل
)3( منهللاج السللنة ج1 ص 309 باب الرد على القول بأن النبللي لم ينص على إمامة أحد. مطبعة دار 

احلديث القاهرة لسنة 2004 حتقيق محمد أمين الشبراوي.
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وقللال أيضًا: قللد علم بالتواتر أن املسلللمني كلهللم اتفقوا على مبايعللة عثمان لم 
يتخلف عن بيعته أحد مع أن بيعة الصديق تخلف عنها س��عد بن عبادة ومات ولم 

يبايعه وال بايع عمر ومات في خالفة عمر )1(. 

ويقللول ابللن األثيللر: فلم يبايع سللعد أبا بكر وال عمر وسللار إلى الشللام فأقام به 
بحوران إلى أن مات سللنة خمس عشللرة وقيل سللنة أربع عشللرة وقيل مات سللنة 

إحدى عشرة )2(. 

ويقللول محللب الدين الطبري: قللال أبوعبيد فللي كتاب األحداث: بايللع أبا بكر 
جميللع األنصار غير سللعد بن عبادة وقللد كانت األنصللار أرادت أن جتعل البيعة له 
فقللال عمللر: ال ندعه حتى يبايع له بشللير بن سللعد أبوالنعمان بن بشللير وكان أول 
مللن صفق بيللد أبي بكر ولعله أراد من األنصار توفيقللًا بينه وبني حديث ابن عباس 
فللي أن أول مللن بايع عمر ثللم املهاجرين ثم األنصار فقال بشللير: إنه ليس مبايعكم 
حتللى يقتللل وليس مبقتول حتى يقتللل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشلليرته فإن 
تركتموه فليس تركه بضائركم إمنا هوواحد فقبل أبوبكر نصيحت بشللير فكف عن  
سللعد قال: وكان سللعد ال يصلي بصاتهم وال يصوم بصيامهم وإذا حج لم يفض 
بإفاضتهم فلم يزل كذلك حتى توفي أبوبكر وولي عمر فلم يلبث إال يسلليرًا...... 

ولم يبايع أحدًا)3(.(

وروى ابللن سللعد: عن الزبير بن املنذر بن أبي أسلليد السللاعدي أن أبا بكر بعث 

)1( منهللاج السللنة ج 8 ص 169. مطبعللة دار احلديللث القاهللرة لسللنة 2004 حتقيللق محمللد أميللن 
الشبراوي. 

)2( أسد الغابة ج2 ص 284. دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان
)3( الرياض النضرة ج 1 ص 208. طبعة دار الندوة اجلديدة لبنان لسنة 1988/ 1408.
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إلى سللعد بللن عبادة أن أقبل فبايع فقللد بايع الناس وبايع قومك فقللال: ال والله ال 
أبايللع حتللى أراميكم مبا في كنانتللي وأقاتلكم مبن تبعني من قومي وعشلليرتي فلما 
جاء اخلبر إلى أبي بكر قال بشير بن سعد: يا خليفة رسول الله ڤ إنه قد أبى ولج 
وليللس مببايعكللم أويقتل ولن يقتل حتى يقتل معه ولده وعشلليرته ولن يقتلوا حتى 
تقتللل اخلللزرج ولن تقتللل اخلزرج حتى تقتللل األوس فا حتركوه فقد اسللتقام لكم 
األمللر فإنلله ليس بضاركللم إمنا هورجل وحده مللا ترك، فقبل أبوبكر نصيحة بشللير 

فترك سعدًا )1(.

وروى الطبللري: عللن عبدالللله بللن عبدالرحمللن: فأقبللل الناس مللن كل جانب 
يبايعون أبا بكر وكادوا يطؤون سللعد بن عبادة فقال ناس من أصحاب سعد: اتقوا 
سعدًا ال تطؤوه فقال عمر: اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه فقال: لقد هممت أن 
أطأك حتى تندر عضوك فأخذ سعد بلحية عمر فقال: والله لوحصصت منه شعرة 
مللا رجعت وفى فيك واضحة فقللال أبوبكر: مهًا يا عمر الرفق ههنا أبلغ فأعرض 
عنه عمر وقال سللعد: أما والله لوأن بي قوة ما أقوى على النهوض لسللمعت منى 
في أقطارها وسللككها زئيرًا يحجللرك وأصحابك أما والله إذًا ألحلقنك بقوم كنت 
فيهللم تابعًا غير متبللوع احملوني من هذا املللكان فحملوه فأدخلوه فللي داره وترك 
أيامللا ثم بعث إليلله أن أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومك فقال: أما والله حتى 
أرميكم مبا في كنانتي من نبل وأخضب سللنان رمحي وأضربكم بسلليفي ما ملكته 
يللدي وأقاتلكللم بأهل بيتي ومن أطاعنللي من قومي فا أفعللل وأمي الله لوأن اجلن 

اجتمعت لكم مع اإلنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربى...)2(.

)1( طبقات الكبرى ج 3 ص616. دار الصادر بيروت
)2( تاريخ الطبري ج 3 ص 222. مؤسسة األعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان لسنة 1983.
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وروى الطبللري أيضللًا: فلما أتللى أبوبكر بذلك قال له عمللر: ال تدعه حتى يبايع 
فقال له بشللير بن سللعد: إنه قد لللج وأبى وليس مببايعكم حتللى يقتل وليس مبقتول 
حتللى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشلليرته فاتركللوه فليس تركه بضاركم 
إمنا هورجل واحد فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد واستنصحوه ملا بدا لهم منه 
فكان سعد ال يصلي بصاتهم وال يجمع معهم ويحج وال يفيض معهم بإفاضتهم 

فلم يزل كذلك حتى هلك أبوبكر)1(. 

فاتضحت حقيقة رفض سللعد بن عبادة لبيعة أبي بكللر رفضًا قاطعًا فأين دعوى 
قبوللله أن يكون األمراء من قريش والوزراء من األنصار؟! وادعاء عثمان اخلميس 
مببايعة سللعد للخليفة ال أسللاس له من الصحة، ولوكان أبوبكر أهًا للخافة كما 

في عني سيد اخلزرج وسيد االنصار سعد بن عبادة لسارع ملبايعته. 

أمللا الرواية التي نقلها عثمان اخلميس عن مسللند ابن حنبل إلثبات االتفاق فقد 
قللال عنها أحمد شللاكر محقق الكتاب إسللنادها ضعيف النقطاعهللا)2(، فيجب أن 
يعي املسلللمون جميعًا بأن عثمان اخلميس تعمد الكذب بقوله إنها صحيحة السند 
وتعمد أيضًا تعتيم رواية البخاري والبعد عن التطرق لها وهي تثبت عدم االتفاق، 
وهي أولى من رواية أحمد وفقًا ملبانيهم ، فتلك جرمية في حق األمانة العلمية التي 

مما ال شك فيه بأنه ال يتصف بها وال ينتحلها.  

)1( تاريللخ الطبللري ج3 ص222 - 223. مؤسسللة األعلمللي للمطبوعات - بيروت - لبنان لسللنة 
.1983

)2( مسللند أحمللد بن حنبللل حتقيق أحمد شللاكر ج 1 ص 164 رقم احلديث 18 في مسللند أبي بكر.
طبعة الرابعة. 
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- في إسالم أبي بكر:
يقول عثمان اخلميس: إن أول من آمن هوأبوبكر الصديق:

وهللي مللن األكاذيب التي بثها األمويون لسلللب فضائل أميللر املؤمنني علي \ 
والتنقيللص مللن فضله، وباملقابل أشللاعوا بللأن أبا بكر هوأول مللن آمن وذلك حتى 
يكتسب الشرعية خلافته، وإعطائه حق التميزعن غيره وباخلصوص عن علي\، 
فتلللك األكاذيللب روجها أعداء أهل البيت واسللتمر عثمللان اخلميس على نهجهم 
املتمثل في دفن فضائل أهل البيت عليهم السام والتي هي أبني من الشمس والتي 

سنتطرق إليها من مصادر جمهور املسلمني.

روى الهيثمي: عن سلللمان قال: أول هذه األمة ورودًا على نبيها وأولها إساما 
هوعلي بن أبي طالب. قال الهيثمي  ورواه الطبراني ورجاله ثقات. )1(.

وروى الهيثمي أيضًا: وعن احلسللن وغيره قال: فكان أول من آمن علي بن أبي 
طالب وهوابن خمس عشللرة أوسللت عشللرة سللنة. قال الهيثمي: ورواه الطبراني 

ورجاله رجال الصحيح.)2(.

وروى الهيثمللي أيضللًا: عللن علي: أنللا أول من صلى مع رسللول الللله ڤ. قال 
الهيثمي: ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير حبة العرني وقد وثق  )3(. 

فصاة علي \ مع رسول الله ڤ في أول اإلسام دليل قطعي بأوليته لإلميان 
وسبقه له، والذي اقتصر ذلك الوسام على علي \ عن سائر الصحابة.

)1( مجمع الزوائد ج 9 ص 102 دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1988.

)2( مجمع الزوائد ج 9 ص 102 دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1988.
)3( مجمع الزوائد ج9 ص 103 دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1988. 
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وروى النسائي: عن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم مع رسول الله ڤ علي بن 
أبي طالب.  قال محقق الكتاب أبوإسحاق احلويني: إسناده صحيح. )1(.

فلوأثبتنا تلك الفرضية بأن أبا بكر أول من أسلم من الرجال وعلي \ أول من 
أسلللم مللن الصبيان، فا يعد ذلك منقبة وأفضلية ألبللي بكر مقابل علي \، فكل 
الفخر ملن أسلم صغيرًا با اكتراث ملا كان يلقاه املسلمون من شتى أنواع اإلرهاب 
والتعذيللب، فيكللون علي \ قد اسللتبقه في إميانلله والذي ابتدأه منذ صباه وشللبع 
روحلله وجسللده بحاوة اإلميللان وتطبع على ذلك بنقللاوة التوحيد الذي لم تشللبه 
أية شللائبة شللركية من عبادة األصنام وغيره، أما أبوبكر فقد امتدت عبادته لألوثان 
عشللرات السللنني قبل اإلسللام، فشللتان بني من ترعرع باإلميان ونشللأ على توحيد 
الله، وبني من تشبعت روحه بعبادة األوثان، وعلى كل حال والنتيجة احلتمية التي 

جندها بأن اإلمام علي \ أول من أسلم من الصحابة.

- بعض فضائل علي\:
هنللاك فضيلللة اختص بها علي بن أبي طالب \ تبني أنه قسلليم بني النار واجلنة 

وهي مسلمة بني أهل السنة والشيعة.

روى مسلللم: عن زر قال: قال علي والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي 
األمي ڤ إلي أن ال يحبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق)2(.

فيصنف احلديث البشر صنفني، أحدهما مؤمن فائز باجلنة وهم محبوعلي \، 
واآلخللر منافق ومصيره النار وهم مبغضوه \، فيشللتمل هذا احلديث على منزلة 

)1( خصائص اإلمام للنسائي ص 18. دار الكتب العلمية بيروت حتقيق أبوإسحاق احلويني.
)2( صحيح مسلم ج1 ص 61 كتاب اإلميان. دار الفكر - بيروت - لبنان
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لعلللي \ انفرد بها عن سللائر الصحابللة لم يتصف بها أي منهم، وسنسللرد بعض 
الفضائل الواردة بحق علي \: 

روى مسلللم: عن أبي حازم أخبرني سللهل بن سللعد أن رسول الله ڤ قال  يوم 
خيبر: ألعطني هذه الراية رجًا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسللوله قال: فبات الناس يدوكللون ليلتهم أيهم يعطاها قللال: فلما أصبح الناس 
غدوا على رسول الله ڤ كلهم يرجون أن يعطاها فقال: أين علي بن أبي طالب؟ 
فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله 
ڤ فللي عينيلله ودعا له فبللرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطللاه الراية فقال علي: يا 
رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم 
ثم ادعهم إلى اإلسام وأخبرهم مبا يجب عليهم من حق الله فيه فوالله ألن يهدي 

الله بك رجًا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم)1(. 

وروى احلاكللم : عللن أم عطية قالللت: عمروبن ميمون قال إنللي جلالس عند ابن 
عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلوبنا من 
بللني هؤالء قال فقال ابن عباس: بل أنا أقللوم معكم قال وهويومئذ صحيح قبل أن 
يعمى قال فابتدؤوا فتحدثوا فا ندري ما قالوا قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف 
وتف وقعوا في رجل له بضع عشرة فضائل ليست ألحد غيره وقعوا في رجل قال 
له النبي ڤ: ألبعثن رجًا ال يخزيه الله ابدًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
فاستشللرف لها مستشللرف فقال:  أين علي؟ فقالوا: إنه في الرحى يطحن قال: وما 
كان أحدهللم ليطحللن قال: فجللاء وهوأرمد ال يكاد ان يبصر قللال: فنفث في عينيه 

)1( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي \. دار الفكر - بيروت - لبنان
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ثللم هللز الراية ثاثًا فأعطاها إياه..... قال ابن عباس: ثم بعث رسللول اللهڤ فانا 
بسللورة التوبة فبعث عليللًا خلفه فأخذها منه وقال: ال يذهللب بها اال رجل هومني 
وأنا منه فقال ابن عباس: وقال النبي ڤ: لبنى عمه أيكم يواليني في الدنيا واآلخرة 
قال وعلي جالس معهم فقال رسللول الللله ڤ واقبل على رجل رجل منهم: أيكم 
يوالينللي فللي الدنيا واآلخرة فأبوا فقال لعلي: أنت وليي في الدنيا واآلخرة قال ابن 
عباس: وكان علي أول من آمن من الناس بعد خديجة قال: وأخذ رسول الله ڤ 

ثوبلله فوضعه على علي وفاطمة وحسللن وحسللني وقللال } ڎ      ڈ  ڈ  ژ    

ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک{.... قال ابن عباس: وشرى علي 
نفسلله فلبللس ثوب النبي ڤ ثم نللام مكانه قال ابن عباس: وكان املشللركون يرمون 
رسللول الله ڤ فجاء أبوبكر وعلي نائم قال وأبوبكر يحسللب أنه رسللول الله ڤ 
قال فقال يا نبي الله: فقال له علي: إن نبي الله ڤ قد انطلق نحوبئر ميمون  فأدركه 
قال فانطلق أبوبكر فدخل معه الغار قال وجعل علي يرمى باحلجارة كما كان يرمى 
نبي الله ڤ وهويتضور وقد لف رأسه في الثوب ال يخرجه حتى أصبح ثم كشف 
عللن رأسلله فقالوا: إنك للئيم وكان صاحبك ال يتضللور ونحن نرميه وأنت تتضور 
وقد استنكرنا ذلك فقال ابن عباس: وخرج رسول الله ڤ في غزوة تبوك وخرج 
بالنللاس معلله قال فقللال له علي: أخللرج معك قال فقللال النبللي ڤ: ال فبكى علي 
فقللال: له أما ترضى أن تكون مني مبنزلة هارون من موسللى إال أنه ليس بعدي نبي 
إنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفتي قال ابن عباس: وقال له رسول الله صلى 
الله عليه أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة قال ابن عباس: وسللد رسللول الله ڤ 
أبواب املسللجد غير باب علي فكان يدخل املسللجد جنبًا وهوطريقه ليس له طريق 
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غيره قال ابن عباس: وقال رسول الله ڤ من كنت مواله فإن مواله علي.... وقال 
احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي)1(. 

وروى الترمللذي: عن ربعي بن حراش قللال: أخبرنا علي بن أبي طالب بالرحبة 
فقال: ملا كان يوم احلديبية خرج إلينا ناس من املشركني فيهم سهيل بن عمرووأناس 
من رؤسللاء املشللركني فقالوا يا رسللول الله: خرج إليللك ناس من أبنائنللا وإخواننا 
وأرقائنا وليس لهم فقه في الدين، وإمنا خرجوا فرارًا من أموالنا وضياعنا فارددهم 
إلينللا فللإن لم يكن لهم فقلله في الدين سللنفقههم؟ فقال النبي ڤ: يا معشللر قريش 
لتنتهللن أوليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسلليف علللى الدين، قد امتحن 
الللله قلوبهللم على اإلميان، قالللوا من هويا رسللول الله؟ فقال له أبوبكللر: من هويا 
رسللول الله وقال عمر: من هويا رسللول الله؟ قال: هوخاصف النعل وكان أعطى 
عليللًا نعله يخصفهللا، قال: ثم التفت إلينللا علي فقال: إن رسللول الله ڤ قال: من 
كذب علي متعمدًا فليتبوأ معقده من النار. قال أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح 
غريللب ال نعرفلله إال من حديث ربعي)2(، وروى الهيثمي: وعن ابن عباس قال: ما 

أنزل الله }ژ  ژ  ڑ{... إال على أميرها وشللريفها ولقد عاتب الله 
أصحاب محمد ڤ في غير مكان وما ذكر عليًا إال بخير)3(. وروى السيوطي: عن 

ابن عباس قال سمعته يقول: ليس من آية في القرآن }ژ  ژ  ڑ{ إال 

)1( املستدرك ج 3 ص 144. دار الكتب العلمية لبنان لسنة 2002  
)2( سللن الترمللذي ج 5 ص 298 بللاب مناقللب علللي \. دار الفكللر للطباعة والنشللر والتوزيع - 

بيروت - لبنان لسنة 1983.
)3( مجمع الزوائد ج 9 ص 112. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1988.
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وعلي رأسها وأميرها وشريفها ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير مكان وما 
ذكر عليًا إال بخير)1(. 

روى الطبرانللي: عن ابن عبللاس قال: ما أنزل الله }ژ  ژ  ڑ{... 
إال علللي أميرها وشللريفها ولقد عاتب الله أصحللاب محمد ڤ في غير مكان وما 

ذكر عليا إال بخير)2(. 

وروى الهيثمللي: عللن ابن عباس قللال: كانت لعلي ثماني عشللرة منقبة ما كانت 
ألحد من هذه األمة )3(. 

وروى الطبرانللي: عللن ابن عباس قال: كانللت لعلي بن أبي طالب ثماني عشللر 
منقبة ما كانت ألحد من هذه األمة )4(. 

وروى الهيثمي: عن أبي ذر وسلمان قاال: أخذ النبي ڤ بيد علي فقال: إن هذا 
أول من آمن بي وهذا أول من يصافحني يوم القيامة وهذا فاروق هذه األمة يفرق 

بني احلق والباطل وهذا يعسوب املؤمنني واملال يعسوب الظاملني)5(. 

وروى الترمللذي: عللن أنس بن مالك قال: بعث النبللي ڤ ببراءة مع أبي بكر ثم 
دعللاه فقال: ال ينبغي ألحللد أن يبلغ هذا إال رجل من أهلي فدعللا عليًا فأعطاه إياه 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك..)6(. 

)1( تاريخ اخللفاء ص 153.دار املعرفة لبنان لسنة 1996.
)2( املعجم الكبير ج 11 ص 264. دار إحياء التراث العربي

)3( مجمع الزوائد ج 9 ص 120 دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1988.
)4( معجم األوسط ج 8 ص 212. دار احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 1995.

)5( مجمع الزوائد ج 9 ص102. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1988.
)6( سن الترمذي ج 5  ص275 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان لسنة 1983.
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وروى النسللائي: عن أنس بن مالك قال: بعث رسللول الله ڤ براءة مع أبي بكر 
ثم دعاه فقال: ال ينبغي أن يبلغ هذا إال رجل من أهلي فدعا عليًا فأعطاه إياها وقال 

احملقق أبوإسحاق احلويني: إسناده صحيح)1(. 

وروى احلاكم: عن أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله ڤ فانقطعت نعله فتخلف 
علللي يخصفها فمشللى قليًا ثم قللال: إن منكم مللن يقاتل على تأويللل القرآن كما 
قاتلت على تنزيله فاستشرف لها القوم وفيهم أبوبكر وعمر قال أبوبكر: أنا هوقال 
ال قال عمر: أنا هوقال: ال ولكن خاصف النعل يعنى عليًا فأتيناه فبشرناه فلم يرفع 
به رأسلله كأنه قد كان سمعه من رسللول اللهڤ. وقال احلاكم على شرط الشيخني 

ووافقه الذهبي)2(. 

وروى النسللائي: عن أبي سللعيد اخلدري قال: كنا جلوسللًا ننظر رسللول الله ڤ 
فخللرج إلينللا قد انقطع شسللع نعله فرمى به إلللى علي فقال: إن منكللم رجًا يقاتل 
النللاس على تأويل القرآن كمللا قاتلت على تنزيله، قال أبوبكللر: أنا؟ قال: ال، قال 
عمر: أنا؟ قال: ال، ولكن خاصف النعل. وقال احملقق أبوإسحاق احلويني إسناده 

صحيح)3(. 

وروى احلاكم: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال علي بن أبي طالب  قال رسول 
الله ڤ: إن في كتاب الله آلية ما عمل بها أحد وال يعمل بها أحد بعدي آية النجوى 
قللال تعالللى: }ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ{.... 
قللال كان عنللدي دينار فبعته بعشللرة دراهم فناجيت النبللي ڤ فكنت كلما ناجيت 

)1( خصائص اإلمام علي ص 67. دار الكتب العلمية بيروت حتقيق أبوإسحاق احلويني
)2( مستدرك ج3 ص 132. دار الكتب العلمية لبنان لسنة 2002

)3( خصائص للنسائي ص 112 دار الكتب العلمية بيروت حتقيق أبوإسحاق احلويني
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النبللي ڤ قدمللت بللني يدي جنللواي درهما ثم نسللخت فلم يعمل بهللا أحد فنزلت 
}ڤ ڤڤڤڦڦڦ{.... وقللال احلاكللم حديث صحيح على 

شرط الشيخني ووافقة الذهبي.)1(. 

وروى النسائي: عن إبراهيم ابن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه ولم يقل مرة عن 
أبيلله قال: كنا عند النبللي ڤ وعنده قوم جلوس فدخل علللي، فلما دخل خرجوا، 
فلمللا خرجوا تاومللوا فقالوا: والله ما أخرجنا إذ أدخللله، فرجعوا فدخلوا، فقال: 
والللله ما أنا أدخلتلله وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم. قللال أبوعبد الرحمن: 
هذا أولى بالصواب. وقال احملقق أبوإسللحاق احلويني إسللناده صحيح)2(. وروى 
النسللائي أيضًا: عبد الرحمن بن سللابط عن سللعد قال: كنت جالسا فتنقصوا علي 
بللن أبي طالب فقلت: لقد سللمعت رسللول الله ڤ يقول: فللي علي خصال ثاث 
لئن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سللمعته يقول: إنه مني مبنزلة 
هارون من موسللى إال أنه ال نبي بعدي. وسللمعته يقول: ألعطني الراية غدًا رجًا 
يحللب الله ورسللوله ويحبه الله ورسللوله. وسللمعته يقول: من كنللت مواله فعلي 

مواله. وقال احملقق أبوإسحاق احلويني إسناده صحيح)3(. 

وروى الطبراني: عن ابن عباس قال: ملا آخى النبي ڤ بني أصحابه بني املهاجرين 
واألنصار فلم يؤاخ بني علي بن أبي طالب وبني أحد منهم خرج علي مغضبًا حتى 
أتللى جدواًل من األرض فتسللود ذراعه فسللف عليلله الريح فطلبلله النبي ڤ فوكزه 
برجللله فقللال له: قم فما صلحت أن تكون إال أبا تراب أغضبت علي حني واخيت 

)1( املستدرك ج 2 ص 524. دار الكتب العلمية لبنان لسنة 2002
)2( خصائص االمام علي ص 46 دار الكتب العلمية بيروت حتقيق أبوإسحاق احلويني
)3( خصائص اإلمام علي ص 24 دار الكتب العلمية بيروت حتقيق أبوإسحاق احلويني
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بللني املهاجرين واألنصار ولم أواخ بينللك وبني أحد منهم أما ترضى أن تكون مني 
مبنزلة هارون من موسى إال أنه ليس بعدي نبي)1(. 

- رأي العلماء في فضائل علي \:
فنجللد مللن ذلك تربع علللي \ على فضائل انفرد بها ولللم يتصف بها غيره من 

الصحابة أجمعني، وذلك قول بعض علماء أهل السنة واجلماعة:  

يقول ابن حجر العسللقاني: قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبوعلي 
النيسللابوري لللم يرد فللي حق أحد من الصحابة باألسللانيد اجلياد أكثللره ما جاء في 
علي وكان السبب في ذلك أنه تأخر ووقع االختاف في زمانه وخروج من خرج 
عليه فكان ذلك سببًا النتشار مناقبه من كثرة من كان بينهما من الصحابة ردًا على 
من خالفه فكان الناس طائفتني لكن املبتدعة قليلة جدًا ثم كان من أمر علي ما كان 
فنجمت طائفة أخرى حاربوه ثم اشللتد اخلطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على املنابر 

سنة ووافقهم اخلوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه)2(. 

ويقللول ابن حجللر الهيتمي عن فضائل أمير املؤمنني: وهى كثيرة عظيمة شللهيره 
حتى قال أحمد: ما جاء أحد من الفضائل ما جاء لعلي، وقال إسللماعيل القاضي،  

)1( معجللم الكبير للطبراني ج 11 ص75. دار إحياء التراث العربي. ويقول ابن حجر العسللقاني: 
وأخرجلله الضياء في املختارة من املعجم الكبير للطبراني وابن تيمية يصرح بأن أحاديث املختارة 
أصح وأقوى من أحاديث املسللتدرك وقصة املؤاخاة األولى أخرجها احلاكم من طريق جميع بن 
عمير عن ابن عمر آخى رسول الله ڤ بني أبي بكر وعمر وبني طلحة والزبير وبني عبد الرحمن 
بللن عللوف وعثمللان وذكر جماعة قال فقال علي : يا رسللول الله إنك آخيللت بني أصحابك فمن 
أخي قال: أنا أخوك،  وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به. فتح الباري ج7 ص 318. دار املعرفة 

للطباعة والنشر بيروت - لبنان الطبعة الثانية
)2( فتح الباري ج 7 ص 57. دار املعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان الطبعة الثانية.
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والنسائي، وأبوعلي النيسابوري لم يرد في حق أحد من الصحابة باألسانيد احلسان 
أكثره ما جاء في علي بن أبي طالب)1(.

ومن ذلك يتضح اعتقادهم بتميز الفضائل وكثرتها لعلي \ والتي تفوق مناقب 
أبي بكر والتي متت حياكة غالبيتها واختراعها من قبل األمويني، وتعمدهم طمس 

الفضائل في حق علي \ ودفنها.

- علم علي بن أبي طالب \:
قول عثمان اخلميس: إن أبا بكر هوأعلم: 

عجز التاريخ عن إثبات احتياج علي \ لغيره من الصحابة في شتى املجاالت 
العلمية وغيرها،السيما أبوبكر وسائر اخللفاء املعاصرين ألمير املؤمنني علي \، 
وسللوف نتطرق إلى بعض الروايات التي حوتها بطون الكتب املعتبرة ألهل السللنة 
وذلللك ملعرفة باب مدينة علم رسللول الللله ڤ، ومكانة اإلمام علللي \ العلمية، 

والدالة على املنزلة العظيمة التي اتسم بها وتفوق بها على غيره:

يقول الهيثمي: قد تقدم إسامه أن النبي ڤ قال: لفاطمة أما ترضني أن زوجك 
أقدم أمتي أساما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما. رواه بن حنبل والطبراني برجال 

وثقوا.)2(. 

)1( صواعللق احملرقة ص 186 باب فضائل علي \. دار الكتب العلمية لبنان لسللنة 1983.  أيضا 
قللد قللال  احلاكم: سللمعت القاضي أبا احلسللن علي بن احلسللن اجلراحي وأبا احلسللني محمد بن 
املظفللر احلافظ يقوالن: سللمعنا أبا حامد محمللد بن هارون احلضرمي يقول: سللمعت محمد بن 
منصور الطوسللي يقول: سللمعت أحمد بن حنبل يقول: ما جاء ألحد من أصحاب سول الله ڤ 
ثللم مللن الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب. السللتدرك ج3 ص 116 دار الكتللب العلمية لبنان 

لسنة 2002
)2( مجمع الزوائد ج 9ص114. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1988. 
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وروى السلليوطي: عللن رسللول الله ڤ: أنللا مدينة العلللم وعلي بابهللا… وقال 
السيوطي: هذا احلديث حسن على صواب.)1(.

روى احلاكم: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ڤ: أنا مدينة العلم وعلي بابها 
فمن أراد املدينة فليأت الباب. وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه)2(.

روى اخلطيب البغدادي: عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ڤ يوم 
احلديبيللة وهوأخللذ بيد على يقول: هذا أمير البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره 
مخذول من خذله ميد بها صوته أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد البيت فلياتى 

الباب)3(. 

روى الطبرانللي: عللن ابن عباس قال قال رسللول الله ڤ:  أنا مدينة العلم وعلي 
بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه)4(.  

وروى  احلاكم: عن أبي إسللحاق قال: س��ألت قثم ب��ن العباس كيف ورث علي 
رسول الله ڤ دونكم قال: ألنه كان أولنا به حلوقًا وأشدنا به لزوقًا، وقال احلاكم: 
فق��د ظهر به��ذا اإلجماع أن علي��ًا ورث العلم م��ن النبي ڤ دونه��م. وقال احلاكم 

صحيح ووافقه الذهبي)5(. 

روى البخاري: عن ابن عباس قال قال عمر: أقرؤنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع 

)1( السيوطي في تاريخ اخللفاء ص 152 باب فضائل علي \. دار املعرفة بيروت لسنة 1996.
)2( املستدرك ج4 ص 96، في باب مناقب علي \. دار الكتب العلمية لبنان لسنة 2002

)3( تاريخ بغداد ج2 ص 377. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1997. 
)4( املعجم الكبير ج 7 ص65. دار إحياء التراث العربي 

)5( مستدرك ج 3 ص 136 دار الكتب العلمية لبنان لسنة 2002 
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من قول أبي وذاك أن أبيًا يقول: ال أدع شيئًا سمعته من رسول الله ڤ وقد قال الله 
تعالى: }   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ{....)1(

فا شللك ملللن أراد أن يقضي أن يحكم بالكتاب والسللنة، فمن للله اليد العليا في 
فهمه لكتاب الله واستشللهاده بسنة رسللوله ال شك وال ريب في كونه أعلم الناس 

وذلك بنص شهادة عمر. 

فهللل مت إنصللاف علي \ مللن خال تقللدم اخللفاء على من نكسللت الرؤوس 
لشجاعته وفضائله وعلمه، وجعله رابع خلفاء رسول الله ڤ؟! هذا يدل على أن 
أحداثًا وقعت حالت دون حصول اإلمام علي \ على العديد من حقوقه واجلور 
عليلله بذلك الترتيب وجعله في اخللف، فاسللتيقنت نفللوس اخللفاء بكمال خصال 
علللي \ وتفوقه كما أشللار اخلليفة الثاني بقوله في حق علللي \ بعدة مواضع: 
أتعللوذ بالله من معضلة ليس فيها أبوحسللن )2(، فالغرابة كل الغرابة أن يلجأ خليفة 
الرسللول ڤ إلللى مللن هودونه في املسللتوى - على زعم أهل السللنة - لتعلم أمور 

الدين والدنيا!. 

- علي\ مالزم للرسول ڤ:
دعوى من عثمان اخلميس مبالزمة أبي بكر لرسول الله ڤ:

هذا االدعاء من عثمان اخلميس لم يكن صادقًا، ومع شديد األسف تعمد عثمان 
التعتيللم على مرويات أكابر علماء أهل السللنة بخصوص الشللخصية التي الزمت 

)1( صحيح البخاري باب ما ننسخ من آية.  دار ابن حزم بيروت لسنة 2003.
)2( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص 152. دار املعرفة بيروت لسنة 1996.
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الرسول ڤ مازمة لصيقة طوال حياته الشريفة، وسوف نتطرق لرأي أحد علماء 
العامة في من كان يازم الرسول ڤ:

يقول ابن حجر العسللقاني: وهوابن عم رسللول الله ڤ شقيق أبيه واسمه عبد 
منللاف علللى الصحيللح وللد قبل البعثة بعشللر سللنني على الراجللللح وكان قد ربللاه 
النبي ڤ من صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية فازمه من صغره فلم يفارقه 

إلى أن مات)1(.

هذا رأي أحد علماء أهل السللنة في أن عليًا هوالذي كان مازمًا للرسللول ڤ، 
وذلك با شك مما متيز به علي \ عن سائر املسلمني.

- االعتقاد بالشورى والتهديد بالقتل:
يق��ول عثم��ان اخلمي��س: أن الرواية التي ف��ي الطبري مكذوب��ة وال يعقل أن عمر 
يق��ول إذا اجتمعوا على رجل وخالف أحد منهم فاقتلوه، يقصد أحد الس��تة الذين 

في الشورى:

هذه مراوغات عثمان اخلميس سللوف نكشللفها من كتب أهل السللنة، وسللوف 
نتطرق إلى روايات أخرى ذكرت في مصادر متعددة غير الطبري:

يقول ابن حجر: في رواية أبي إسحاق عن عمروبن ميمون فقال: ادعوا لي عليًا 
وعثمان وعبد الرحمن وسعدًا والزبير وكان طلحة غائبًا قال: فلم يكلم أحدًا منهم 
غيللر عثمان وعلي فقال: يا علي لعل هؤالء القوم يعلمون لك حقك وقرابتك من 
رسللول الله ڤ وصهرك وما آتاك الله من الفقلله والعلم فإن وليت هذا األمر فاتق 

)1( فتح الباري ج7 ص57. دار املعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان الطبعة الثانية.
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الللله فيلله ثم دعا عثمان فقال: يا عثمان فذكر له نحوذلك ووقع في رواية إسللرائيل 
عن أبي إسللحاق في قصة عثمان فإن ولوك هذا االمر فاتق الله فيه وال حتملن بني 
أبللي معيط على رقاب الناس ثم قللال: ادعوا لي صهيبًا فدعى له فقال صل بالناس 
ثاثللًا وليحل هللؤالء القوم في بيت فإذا اجتمعوا على رج��ل فمن خالف فاضربوا 
عنق��ه...... إلللى أن قللال ابن حجر: أخرجه ابن س��عد بإس��ناد صحي��ح قال: دخل 
الرهللط علللى عمر فنظر إليهللم فقال : إني قد نظللرت في أمر النللاس فلم أجد عند 
الناس شقاقًا فإن كان فهوفيكم وإمنا االمر إليكم وكان طلحة يومئذ غائبًا في أمواله 
قللال: فإن كان قومكم ال يؤمللرون إال ألحد الثاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان 
وعلي فمن ولي منكم فا يحمل قرابته على رقاب الناس قوموا فتشاوروا ثم قال 
عمللر: أمهلوا فإن حدث لي حدث فليصل لكم صهيب ثاثًا فمن تأمر منكم على 

غير مشورة من املسلمني فاضربوا عنقه)1(. 

فهللذه الروايللة املرويللة عن ابن حجر تكشللف خاف مللا ادعاه عثمللان اخلميس 
مللن تكذيللب رواية الطبللري ونفيه تهديللد عمر بقتللل املخالف وهذا ممللا يدل على 
أحللد أمرين: إما تعمد عثمللان اخلميس قتل األمانة العلميللة بإغفاله ذكر الروايات 
الصحيحة)2(، واقتصاره على الضعيفة منها، وإما يدل على جهله بتلك الروايات، 

)1( فتح الباري ج 7 ص 55. دار املعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان الطبعة الثانية. 
)2(  وقال ابن سللعد:  أخبرنا عبد الله بن بكر السللهمي قال: أخبرنا حامت بن أبي صغيرة عن سللماك 
أن عمر بن اخلطاب ملا حضر قال: إن أسللتخلف فسللنة وإال أسللتخلف فسنة توفي رسول الله ڤ 
ولم يسللتخلف وتوفي أبوبكر فاسللتخلف فقال علي: فعرفت والله أنه لن يعدل بسنة رسول الله 
ڤ فذاك حني جعلها عمر شورى بني عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعبد 
الرحمللن بن عوف وسللعد بن أبي وقللاص وقال:  لألنصار أدخلوهم بيتًا ثالثة أيام فإن اس��تقاموا 

وإال فأدخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم. طبقات ابن سعد ج3 ص 342. دار الصادر بيروت
توثيق السند:   

يقول املزي: عبد الله  بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي، أبووهب البصري، سكن بغداد. روى   =
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وهذه البيعة - كما ترى - تتصف بالغرابة لكونها حصرت الشللورى ومصير األمة 
في سللتة أشللخاص فقط، وتهديد املخالف بالقتل مما يدل على فعل إرهابي لسللاد 
ذلك اجلومن قبل القوم، فأين الشللورى في ذلك؟! أجتعل مقادير األمة في سللتة؟! 
فتلك الشورى الغريبة تدل على أن عمر حرص على أن ال يؤول األمر إلى صاحب 

البيعة الشرعية.

عن: أبي أمية إسللماعيل بن يعلي الثقفي، وبشللر بن منير القشيري، وأبيه بكر بن حبيب السهمي، 
وبهللز بللن حكيم، وحامت بن أبللي صغيرة.....إلى أن قللال: قال حنبل بن إسللحاق  عن أحمد بن 
حنبل، وعثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معني، والعجلي: ثقة. وقال أبوبكر بن أبي خيثمة 
عن يحيى بن معني، وأبوحامت: صالح... إلى أن قال: وقال محمد بن سللعد: السللهمي بطن من 
باهلة، وكان ثقة صدوقا، نزل بغداد على سعيد بن سلم الباهلي، وسمع منه البغداديون، ولم يزل 
بها حتى مات في خافة املأمون ليلة الثاثاء لثاث عشرة ليلة بقيت من احملرم سنة ثمان ومئتني 
تهذيللب الكمال ج14 ص 344. مؤسسللة الرسللالة - بيللروت - لبنان لسللنة 1985،  يقول ابن 
حجر: حامت بن أبي صغيرة: وهوابن مسلللم أبويونس القشيري. وقيل الباهلي موالهم البصري 
وأبوصغيللره أبوأملله وقيل زوج أمه، روى عن عطاء وعمروبن دينار وابن أبي مليكة وسللماك بن 
حرب والنعمان بن سللالم وأبي قزعة وغيرهم، وعنه شللعبة وابن املبارك وابن أبي عدي والقطان 
وروح بللن عبللادة وعبد الله بن بكر السللهمي ومحمللد بن عبد الله األنصللاري وغيرهم، قال ابن 
معني وأبوحامت والنسائي ثقة. زاد أبوحامت صالح احلديث. قلت: وقال مسلم عن أحمد ثقة ثقة 
وقال العجلي والبزار في مسنده وقال ابن سعد كان ثقة ان شاء الله وقال هاشم بن مرثد عن ابن 
معني لم يسللمع من عكرمة شلليئا وذكللره ابن حبان في الثقات. تهذيللب التهذيب ج2 ص 112. 
دار الفكر للطباعة والنشللر والتوزيع - بيروت - لبنان 1984. يقول املزي: سللماك بن حرب بن 
أوس.......إلللى أن قللال  وله صحبة....... وقال أبوبكر بن عياش: سللمعت أبا إسللحاق يقول: 
عليكم بعبد امللك بن عمير وسللماك بن حرب. وقال عبد الرزاق ، عن سللفيان الثوري: ما سللقط 
لسماك بن حرب حديث . وقال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه: سماك أصح حديثا من عبد 
امللك بن عمير، وذلك أن عبد امللك يختلف عليه احلفاظ. وقال أبوطالب، عن أحمد بن حنبل: 
مضطللرب احلديللث. وقال أحمد بن سللعد بن أبي مللرمي ، عن يحيى بن معني: ثقة. وكان شللعبة 
يضعفلله، وكان يقللول: في التفسللير عكرمة، ولوشللئت أن أقول له: ابن عبللاس لقاله. قال يحيى: 
فكان شعبة ال يروي تفسيره إال عن عكرمة - يعني ال يذكر فيه عن ابن عباس -. وقال أبوبكر بن 
أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معني سئل عن سماك بن حرب ما الذي عابه؟ قال: أسند أحاديث 
لم يسللندها غيره. قال يحيى: وسللماك ثقة. وقال محمد بن عبد الله بن عمار املوصلي : يقولون 
إنلله كان يغلللط، ويختلفون في حديثه. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: سللماك بن حرب بكري 

جائز احلديث. تهذيب الكمال ج 12 ص 120.

=
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- خالفة عثمان بن عفان: 
بعللد وفاة اخلليفتللني األول والثاني، اجتمع الناس بقلللوب أرادت مبايعة اإلمام 

علي \ بشرط التزامه بسنة أبي بكر وعمر كما أشارت رواية الطبري:

روى الطبللري: عن عبد الرحمن بن عللوف: هل أنت يا علي مبايعي على كتاب 
الللله وسللنة نبيه وفعل أبي بكللر وعمر فقال: اللهم ال ولكللن على جهدي من ذلك 
وطاقتي فالتفت إلى عثمان فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل 

أبي بكر وعمر قال: اللهم نعم)1(. 

فرضي عثمان بذلك الشرط الذي لم يجد فيه أي بأس، وحتفظ أمير املؤمنني عن 
شللرط خافته وقبوله لألخذ بزمام األمللور، فلماذا التزم علي \ مببدئه بعيدًا عن 

سنة الشيخني، أال يعني ذلك اختاف سنة رسول الله ڤ عن سنة الشيخني. 

- شخصية عبدالله بن سبأ:
يقول عثمان اخلميس: الس��بب الرئيس��ى للفتنة هورجل يهودي يقال له عبد الله 

بن سبأ.

أرادت اآلراء املضلة التي تهدف إلى تهميش مذهب أهل البيت عليهم السللام 
وإسللقاط اعتباره ومصداقيته من خال  تعمد االنتسللاب اجلائر للمذهب الشلليعي 
اإلمامي لعبد الله بن سللبأ، وذلك افتراء على احلقائق التاريخية واتهام للمسلللمني 
من خال تعليق أسللباب الفتنة التي نشأت بني الصحابة بعبد الله بن سبأ، وكذلك 
تلبيس حقيقة مقتل اخلليفة عثمان بن عفان لباس الباطل بارتباط عبد الله بن سللبأ 

في مقتله، فذلك مردود عليه لعدة أسباب:

)1( تاريخ الطبري ج 4 ص 238. مؤسسة األعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان لسنة 1983.
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الروايللة التللي فللي الطبري يرويها سلليف بللن عمر وهومتللروك عند أهللل العلم 
لتضعيفه في اجلرح والتعديل فا يصح االحتجاج به)1(.

وأمللا االدعاء بعاقللة ابن سللبأ بالعقائد االثني عشللرية فهوافتراء علللى اإلمامية 
وذلللك ملللا ميلك اإلماميللة من بحور زاخللرة باألدلة املسللتندة على الكتاب والسللنة 
ملختلللف العقائللد، فلوبحثنا في كتب جميع املسلللمني باختللاف مذاهبهم لعجزنا 
عللن الوصللول إلى ذلك اإلتهام املتمثللل في وضع عبدالله بن سللبأ لعقائد اإلمامية 
وتأسيسه لذلك املذهب، وهناك الكثير ممن تطرق إلى شخصيت ابن سبأ من علماء 
السللنة في اجلرح والتعديل واقتصر وصفهللم باملغالي ولم جند ذلك االتهام اخلطير 

بأنه املؤسس لعقائد الشيعة، فعلى سبيل املثال: 

يقللول الذهبي: عبد الله بن سللبأ من غللاة الزنادقة، ضال مضللل)2(، ويقول ابن 
حجللر: عبللد الله بن سللبأ مللن غللاة الزنادقة ضللال مضل أحسللب أن عليللًا حرقه 

بالنار)3(. 

فعرف العلماء تلك الشخصية تعريفًا يدل على اتسامه بالغلووالزندقة، فلم جند 
لاتهام السللابق أي ذكر مما يدل على حياكة بعللض املتقدمني من العلماء الوهابيني 
خليوط الفنت ليقع الناس في شباك الشبهات وفخ االرتياب في دين الله، فهم أيضًا 

)1(  يقللول الذهبللي في ترجمة سلليف بن عمللر : قال عباس، عن يحيى: ضعيللف. وروى مطني، عن 
يحيللى: فلس خير منه. وقال أبوداود: ليس بشللئ. وقال أبوحللامت: متروك. وقال ابن حبان: اتهم 
بالزندقللة. وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر. ميزان االعتدال ج2ص 255. دار املعرفة للطباعة 

والنشر - بيروت - لبنان لسنة 1382 - 1963 م
)2( ميللزان االعتللدال ج 2 ص 426. دار املعرفللة للطباعة والنشللر - بيروت - لبنان لسللنة 1382 - 

1963 م 
)3( لسان امليزان ج 3 ص 289. مؤسسة األعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان لسنة 1971.
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تعمدوا مخالفة أعمدة علماء أهل السللنة املتأخرين وانتسللاب ما لم يدعي أحد من 
العلماء، ولم جند أيضًا أي تباين بني آراء علماء السنة والشيعة في ذلك اخلصوص، 
فاتفقوا على رميه بالغلووالكفر والزندقة وما شللابه ذلك، وسللنذكر بعض كلمات 

الشيعة في هذه الشخصية.

- رأي علماء الشيعة في عبد الله بن سبأ: 

يقول ابن داود احللي: عبدالله بن سللبأ رجع إلى الكفر وأظهر الغلووكان يدعي 
النبوة وأن عليًا \ هوالله، فاسللتتابه \ )ثاثة أيام ( فلم يرجع فأحرقه في النار 

في جملة سبعني رجًا ادعوا فيه ذلك)1(. 

ويقللول شلليخ الطائفة الطوسللي: عبدالله بن سللبأ الذي رجع إلللى الكفر وأظهر 
الغلو)2(. 

ويقول العامة احللي: عبدالله بن سبأ غاٍل ملعون حرقة أمير املؤمنني بالنار كان 
يزعم أن عليًا \ إله وأنه نبي لعنه الله)3(. 

فبعد ذلك االسللتعراض آلراءعلماء الطائفة ال جند أي مبرر إللصاق عبدالله بن 
سبأ باإلمامية والتشبث بتلك االتهامات اجلائرة  الباطلة.

إن الثللورة على عثمان كانت الثمرة التي حصدهللا عثمان بن عفان نتيجة تبديله 
لسنة الرسول ڤ ومخالفته أيضًا لسنة الشيخني التي على أساسها مت قبوله إلدارة 

)1( رجال ابن داود ج 1 ص 469. منشورات مطبعة احليدرية - النجف األشرف لسنة 1972. 
)2( رجال الطوسللي ص 75. مؤسسللة النشللر اإلسللامي التابعة جلماعة املدرسللني بقم املشرفة لسنة 

.1415
)3( خاصة األقوال  ص 372. مؤسسة النشر اإلسامي لسنة 1417
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زمللام األمللور وتولي اخلافة، وكذلللك األذى الذي أحلقه بالصحابللة والذي يتبني 
جليًا من خال ثوران براكني الغضب التي حوتها صدورهم، فا عاقة البن سللبأ 
بذلك اإلنتزاع القهري عن سللدة احلكم، وسنسللرد بعض األدلة الدالة على األذى 

واألضرار التى حلقت بالصحابة:

- نفى أبي ذر إلى الربذة:
يق��ول عثمان اخلميس: الرواية التي عند الطبري وغيره من رواية س��يف بن عمر 
وس��يف بن عم��ر كذاب، والرواي��ة تقول إن معاوي��ة وقع بينه وب��ني أبي ذر خالف 

فأرسل إلى عثمان وأيضًا قال.... عثمان لم يطرد أبا ذر إلى الربذة.

سللنتطرق إلى الروايات التي تثبت وجود روايات من غير طريق سلليف بن عمر 
وذلللك حتللى يتبني لنا التعمد في إخفاء احلقيقة وجتنبها والتمسللك مبا هوأوهن من 

بيت العنكبوت. 

يقول ابن حبان في ترجمة أبي ذر الغفاري: ومات سنة اثنتني وثاثني في خافة عثمان 
بن عفان وال عقب له كان سيره إلى الربذة وملوته قصة طويلة وقبره بالربذة....)1(.  

ويقللول ابن خلكان: والربذة بفتح الراء والباء املوحللدة والذال املعجمة وبعدها 
هاء ساكنة وهي قرية من قرى املدينة على طريق احلاج ينزلونها عند عبورهم عليها 
وهللي التللي نفى عثمان بن عفللان أبا ذر الغفللاري إليها وأقام بها حتللى مات وقبره 

ظاهر هناك يزار)2(. 

)1( ثقللات البن حبللان  ج3 ص 56 . مجلس دائرة املعارف العثمانية. بحيدر آباد الدكن الهند لسللنة 
.1393

)2( وفيات األعبان ج6 ص165  دار الثقافة لبنان 
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ويقول ابن هشللام: وقال ابن اسللحاق: فحدثني بريدة بن سللفيان األسلللمي عن 
محمللد بللن كعب القرظي عللن عبد الله بن مسللعود قال: ملا نفى عثمللان أبا ذر إلى 
الربذة وأصابه بها قدره لم يكن معه أحد إال امرأته وغامه فأوصاهما أن أغساني 
وكفنانللي ثللم ضعاني علللى قارعة الطريق فللأول ركب مير بكم فقولللوا: هذا أبوذر 
صاحب رسول الله ڤ فأعينونا على دفنه فلما مات فعا ذلك به ثم وضعاه على 
قارعة الطريق وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق ُعمار فلم يرعهم 
إال باجلنللازة على ظهر الطريق قد كادت اإلبل تطؤها وقام إليهم الغام فقال: هذا 
أبوذر صاحب رسول الله ڤ فأعينونا على دفنه قال: فاستهل عبد الله بن مسعود 

يبكي ويقول: صدق رسول الله ڤ)1(. 

يقول ابن حجر: هذا التعليق رويناه موصواًل في مسند الدارمي وغيره من طريق 
األوزاعي حدثني أبوكثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهوجالس 
عند اجلمرة الوسللطى وقد اجتمع عليه الناس يسللتفتونه فأتاه رجل فوقف عليه ثم 
قال: ألم تنه عن الفتيا فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي... فذكر مثله ورويناه 
فللي احللية من هذا الوجه وبني أن الذي خاطبه رجل من قريش وأن الذي نهاه عن 
الفتيا عثمان وكان سللبب ذلك أنه كان بالش��ام فاختلف م��ع معاوية في تأويل قوله 

تعالللى: }ڍ  ڍ  ڌ  ڌَ{...  فقال معاوية: نزلت في 
أهل الكتاب خاصة وقال: أبي ذر نزلت فيهم وفينا فكتب معاوية إلى عثمان فأرسل 
إلى أبي ذر فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر عن املدينة فس��كن الربذة بفتح 
الراء واملوحدة والذال املعجمة إلى أن مات رواه النسللائي وفيه دليل على أن أبا ذر 

)1( سيرة النبوية: ج 4 ص 951. مطبعة املدني - القاهرة لسنة  1383 - 1963 م
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كان ال يرى بطاعة اإلمام إذا نهاه عن الفتيا ألنه كان يرى أن ذلك واجب عليه ألمر 
النبي ڤ بالتبليغ )1(.  

يقول ابن عبد البر: فصحبه إلى أن مات وخرج بعد وفاة أبي بكر إلى الشام فلم 
يللزل بها حتى ولى عثمان ثم اسللتقدمه عثمان لشللكوى معاوية به وأسللكنه الربذة 
فمات بها وصلى عليه عبد الله بن مسعود صادفه وهومقبل من الكوفة مع نفر من 

فضاء من أصحابه منهم حجر بن األدبر ومالك بن احلارث األشتر )2(.

قللال الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلللمة عن ابن إسللحاق عن بريدة بن 
سللفيان األسلمي عن محمد بن كعب القرظي قال: ملا نفى عثمان أبا ذر نزل أبوذر 
الربذة فأصابه بها قدره لم يكن معه أحد إال امرأته وغامه فأوصاهما أن غساني 

وكفناني )3(. 

هللذه بعض املصللادر الدالة علللى ظامة أبللي ذر، وتعمد عثمان اخلميللس كعادته 
الكذب لغرض تعتيم العقول وزرع الشبهات فيها بأن أبا ذر قام بذلك تلبية ألمر من 

الرسول ڤ وذلك با شك مخالف للواقع التاريخي الذي حوته الكتب املختلفة.

- اخلالف بني عثمان وابن مسعود:
روى ابللن أبللي حديد املعتزلللي: وملا مرض ابن مسللعود مرضه الللذي مات فيه، 
أتاه عثمان عائدًا، فقال: ما تشللتكي؟ فقال: ذنوبي، قال: فما تشللتهي؟ قال: رحمة 

)1( فتح الباري ج1 ص 194 دار املعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان الطبعة الثانية. 
)2( الستيعاب ج1 ص253  ترجمة أبوذر.

)3( تاريخ الطبري ج2 ص 371. مؤسسة األعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان لسنة 1983عثمان 
اخلميس طعن بالقصة ألجل فيها سيف بن عمر وهذه الرواية ليس فيها سيف بن عمر.
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بللي، قال: أال أدعولك طبيبًا؟ قللال: الطبيب أمرضني، قال: أفا آمر لك بعطائك؟ 
قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطينيه وأنا مستغن عنه ! قال: يكون لولدك، قال: 
رزقهللم على الله تعالى، قال: اسللتغفر لي يللا أبا عبد الرحمن، قال: أسللأل الله أن 

يأخذ لي منك حقي )1(. 

وروى ابللن عبللد البللر: عن زيللد بن وهب قال: ملللا بعث عثمان إلى عبللد الله بن 
مسللعود يأمره باخلروج إلى املدينة اجتمع إليه الناس وقالوا: أقم وال تخرج ونحن 
مننعللك أن يصل إليك شلليء تكرهه منه فقال: لهم عبد الللله إن له علي طاعة وأنها 

ستكون أمور وفنت ال أحب أن أكون أول من فتحها )2(.

قال ابن ابي شيبة: حدثنا أبومعاوية عن األعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله 
قال: ملا بعث عثمان إليه يأمره باخلروج إلى املدينة اجتمع الناس إليه فقالوا له: أقم 
ال تخرج، فنحن مننعك، ال يصل إليك منه شئ تكرهه، فقال عبد الله: إنها ستكون 
أمللور وفللنت، ال أحب أن أكون أنللا أول من فتحها وله علي طاقللة، قال: فرد الناس 

وخرج إليه )3(. 

- توثيق السند:
يقللول الذهبللي:  محمللد بن خازم مولللى بني سللعد..... اإلمللام احلافظ احلجة، 
أبومعاوية السللعدي الكوفي الضرير، أحد األعام، قال أحمد وجماعة: ولد سنة 
ثاث عشللرة ومئة.... حدث عن: هشللام بن عروة، وعاصم األحول، ويحيى بن 

)1( شللرح  ابللن أبللي حديللد املعتزلللي ج3 ص43. دار إحياء الكتللب العربية - عيسللى البابي احللبي 
وشركاه لسنة 1378 - 1959 م

)2( اإلستعاب ج 3 ص 115 ترجمة ابن مسعود. بيروت - دار اجليل لسنة 1412.
)3(  املصنف البن أبي شيبة ج8 ص 604.
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سللعيد األنصاري.. واألعمش شلليخه إلى أن قال: وابنا أبي شيبة..... وقال يحيى 
بللن معللني: هوأثبت من جرير في األعمللش. قال: وروى أبومعاويللة عن عبيد الله 
أحاديث مناكير. وقال: هوأثبت أصحاب األعمش بعد سفيان وشعبة...... وقال 
العجلي: كوفي ثقة، يرى اإلرجاء وكان لني القول فيه  وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، 
رمبللا دلس، كان يرى اإلرجاء،...وقال النسللائي: ثقة. وقللال ابن خراش: صدوق، 
وهوفي األعمش ثقة، وفي غيره فيه اضطراب. وقال ابن حبان: كان حافظًا متقنًا، 

ولكنه كان مرجئًا خبيثًا )1(.

 يقول الذهبي: احمد بن حمدون أعمشي اإلمام احلافظ الثقة أبوحامد أحمد بن 
حمدون بن أحمد بن عمارة ابن رستم النيسابوري )2(.

يقول الذهبي: زيد بن وهب اإلمام احلجة، أبوسليمان اجلهني الكوفي، مخضرم 
قللدمي. ارحتللل إلى لقللاء النبي ڤ وصحبته، فقبللض ڤ وزيد فللي الطريق على ما 
بلغنا. سللمع عمر، وعليًا، وابن مسللعود، وأبا ذر الغفاري... قال ابن سللعد: شهد 
مع علي مشللاهده. وغزا في أيام عمر أذربيجان وقال األعمش: رأيته يصفر حليته. 

وثقه ابن سعد )3(.

فذلك يكشللف مدى األزمة التي وقعت بني اخلليفة عثمان وابن مسللعود وشدة 

)1( سير أعام النباء ج 9 ص 73 . مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان حتقيق شعيب األرنؤوط لسنة 
 .1993

)2( تذكللرة احلفللاظ ج 3 ص 805 . دار إحيللاء التراث العربي - بيروت - لبنان ،  و يقول سللبط ابن 
العجمي : وابن عساكر في ترجمة أحمد بن حمدون املذكور ال أعرف في الدنيا بهذا اإلسناد اال 
هذا احلديث وهو كام مسللتقيم ال اشللكال فيه وأحمد بن حمدون أحد احلفاظ الكبار ثقة ثبت . 

كشف احلثيث ص 44 . عالم الكتب / مكتبة النهضة العربية بيروت لسنة 1407 - 1987 م
)3( سير أعام النباء ج4 ص 196 .
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اخلللاف الواقللع بينهما، والذي وصل إلللى أقصاه من خال طلللب الناس من ابن 
مسعود بعدم اخلروج إلى عثمان خوفًا عليه.

- إمتام اخلليفة عثمان في السفر:
يقول عثمان اخلميس: إن هذه املسألة اجتهادية واجتهد عثمان فأخطأ.

أراد عثمللان اخلميللس اخللط بللني مفهوم االجتهاد من جهللة، والتاعب في دين 
الله بتبديل آيات الله وسللن رسوله من جهة أخرى، فا يكون االجتهاد في مقابل 
النصللوص القطعية فللي دين الله، ويعلم عثمان بن عفان حكم صاة السللفر وأنها 
ركعتان الستشللهاده بعمل رسول الله ڤ، وقد خالف بذلك ايضًا حكم الشيخني 

قبله، وهذا هونص الرواية:

وروى الطبللري: عللن عبد ملك بن عمر أبي سللفيان الثقفي عن عمه قال: صلى 
عثمان بالناس مبنى أربعًا فأتى آت عبد رحمن بن عوف فقال: هل لك في أخيك؟ 
قللد صلى بالناس أربعًا فصلى عبد الرحمن بالصحابة ركعتني ثم خرج حتى دخل 
على عثمان فقال له: ألم تصلى في هذا املكان مع رسول الله ڤ ركعتني قال: نعم  
قال: أفلم تصل مع أبي بكر ركعتني: قال: نعم  قال: أفلم تصلى مع عمر ركعتني: 
قال: نعم أفلم تصلى صدرا من خافتك ركعتني قال نعم: فقال عثمان: اسللمع يا 
أبللا محمد إني أخبللرت أن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا في 
عامنللا املاضللي: إن الصاة للمقيم ركعتان هذا إمامكللم عثمان يصلي ركعتني وقد 
اتخذت مكة أهًا فرأيت أن أصلى أربعًا اخلوف ما خاف على الناس، وأخرى قد 
اتخذت بها زوجة ولي بالطائف مال فرمبا أطلعته فأقمت فيه بعد الصدر، فقال عبد 
الرحمن بن عوف: ما من هذا شيء لك فيه عذر أما قولك اتخذت أها فزوجتك 
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باملدينة تخرج بها إذا شللئت وتقدم بها إذا شللئت إمنا تسللكن بسكانك وأما قولك: 
ولي مال بالطائف فإن بينك وبني الطائف مسيرة ثاث ليالي وأنت لست من أهل 
طائللف وأما قولك يرجع من احلج من أهل اليمللن وغيرهم فيقولون: هذا إمامكم 
عثمان يصلى وهومقيم فقد كان رسللول الله ڤ ينللزل عليه الوحي والناس يومئذ 
اإلسللام فيهم قليل ثم أبوبكللر مثل ذلك ثم عمر فضرب اإلسللام بجرانه فصلى 

بهم عمر حتى مات ركعتني فقال عثمان: هذا رأي رأيته )1(. 

هللذه الرواية تبني معارضة الصحابي عبللد الرحمن بن عوف لعمل اخلليفة، فقد 
تنبلله الصحابللي إلى خطللورة وضع ذلللك الرأي في محللل اإلجتهللاد، فهومخالفة 
صريحة وجريئة بقطعية حكم رسللول الللله ڤ، ولوكان هذا االجتهاد في محله ملا 
خالفه الصحابي بتلك الصورة، فالباء عظيم إذا دل ذلك على عدم إحاطة خليفة 
رسللول الله ڤ بالسنة الشللريفة، واألدهى من ذلك علمه بالسنة وتعمده لتغييرها 

وتبديلها.

فسنرى الشدة في احلكم الصادر بحق من تعمد مخالفة السنة الشريفة واملؤكدة 
لصاة السفر:

روى البيهقي: عن صفوان بن محرز قال: سألت ابن عمر عن صاة السفر: قال 
ركعتان ومن خالف السنة فقد كفر )2(. 

وروى الطحللاوي: عللن صفوان بن محرز أنه  سللألت ابن عمللر عن الصاة في 
السفر فقال أخشى أن تكذب على ركعتان من خالف السنة كفر )3(.     

)1( تاريخ الطبري ج4 ص 268 باب خافة عثمان. 
)2( سن البيهقي ج 3 ص 140. دار الفكر

)3( شرح املعاني اآلثار ج1 ص 422. دار الكتب العلمية لسنة 1416 - 1996 م
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ويقول الصنعاني: وأخرج أيضًا عنه )يقصد ابن عمر( في الكبير برجال الصحيح 
صاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر )1(. 

روي الهيثمللي: عللن مورق قال: سللألت ابللن عمر عن الصاة في السللفر فقال: 
ركعتللني ركعتللني من خالف السللنة كفر.. قال الهيثمللي: رواه الطبرانللي في الكبير 

ورجاله رجال الصحيح )2(. 

فأصبحللت لغللة التكفير هي احلد الرادع في نظرهم ملن تسللول له نفسلله مخالفة 
رسللول الله ڤ، واسللتخدام تلك اللغة القاسللية للصحابة قبل أي شللخص آخر، 
وذلللك مللن خال ما اتضح لنا من مرويات أهل السللنة والتي تصرح بتكفير بعض 

الصحابة املعنيني بتهمة املخالفة الصريحة. 

- معارضة عثمان بن عفان ومن قتله ومن حرض عليه: 
يق��ول عثم��ان اخلمي��س: إن الذين قتل��وا اخلليفة ه��م األعراب من أه��ل البصرة 

واألعراب من الكوفة واألوغاد من أهل مصر:

اسللتمرت محللاوالت عثمللان اخلميس فللي تعتيم حقيقللة مقتل عثمللان على يد 
جمع من الصحابة من  خال تنحيتهم عن سللاحة تلك األدلة التاريخية واستبدال 
األعراب بهم، فهناك أدلة تاريخية من كتب اجلمهور املختلفة تؤكد مشاركة بعض 
الصحابللة والتابعللني العدول في مقتللل اخلليفة عثمان، وسللوف أتطرق إلى بعض 

أسماء الذين حرضوا ونقموا على اخلليفة وأيضًا املشاركني في مقتله:

)1( سبل السام ج 2 ص 37. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي وأوالده مبصر - محمود 
نصار احللبي وشركاه لسنة 1379 - 1960 م

)2( مجمع الزوائد ج 2 ص 155 
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- عائشة زوجة رسول الله ڤ:

حرضت عائشة الناس على قتل عثمان وذلك جنده في املصادر اآلتية:

روى الطبللري: ابللن أم كاب: فوالللله إن أول من أمال حرفه ألنللِت ولقد كنِت 
تقولني اقتلوا نعثًا فقد كفر قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه )1(. 

ويقللول أبوالفللداء فللي حصار عثمللان:  وكان ذلك يوم اجلمعللة خلمس بقني من 
ذي احلجة من سللنة خمس وثاثني ثم فارقه طلحة والزبير مبكة واتفقا مع عائشللة 
وكانت قد مضت إلى احلج وعثمان محصور وكانت عائشللة تنكر على عثمان مع 
مللن أنكر عليه وكانت تخرج قميص رسللول الله ڤ وشللعره وتقول: هذا قميصه 

وشعره لم يبل وقد بلي دينه  )2(. 

يقللول ابن عبللد البر: صخر بللن قيس ويقللال الضحاك بن قيللس هواألحنف بن 
التميمللي السللعدي الغرمللاء أبللا بحر قد تقللدم ذكر نسللبه إلى متيم في بللاب األلف 
أسلم على عهد رسول الله ڤ ولم يره ودعا له رسول ڤ حني قدم وفد بني متيم 
فذكللروه للله وكان األحنف عاقًا حليمللًا ذا دين وذكاء وفصاحللة ودهاء ملا قدمت 
عائشللة البصرة أرسلللت إليه فأتاها فقالت: ويحك يا أحنف مب تعتذر إلى الله من 
تللرك جهاد قتلللة أمير املؤمنني عثمان أمن قلة عدد أوأنك ال تطاع في العشلليرة قال 
يا أم املؤمنني: ما كبرت السللن وال طللال العهد وإن عهدي بك عام أول تقولني فيه 

وتنالني منه قالت: ويحك يا أحنف إنهم ماصوه مص اإلناء ثم قتلوه )3(. 

)1( تاريخ الطبري ج3 ص 477.
)2( تاريخ أبوالفداء ج1 ص172.  دار املعرفة للطباعة ونشر بيروت لبنان 

)3( االستيعاب ج2 ص 272  
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- عمروبن العاص:
وهومللن الذين نقمللوا على عثمان ملا فعللله بالرعية وذلك كمللا ترويه كتب أهل 

السنة:

روى الطبللري: عللن محمللود بن لبيد قللال: ملا نزلوا ذا خشللب كلم عثمللان عليًا 
وأصحللاب رسللول الللله ڤ أن يردوهللم عنلله فركللب علللي وركللب معلله نفر من 
املهاجرين.....إلللى أن قللال: فنللاداه عمروبن العاص من ناحية املسللجد اتق الله يا 
عثمان فإنك قد ركبت نهابير وركبناها معك فتب إلى الله قال: فناداه عثمان وإنك 

هناك يا بن النابغة  )1(. 

وروى ابللن عبد البر: عن علقمة بن وقاص: أن عمروبن العاص قام إلى عثمان 
وهويخطللب النللاس فقال: يا عثمللان إنك قد ركبت بالناس املهاملله وركبوها منك 
فتللب إلللى الله عللز وجل وليتوبوا قللال: فالتفت إليلله عثمان فقال: وإنللك لهناك يا 
بللن النابغللة ثم رفع يديه واسللتقبل القبلة وقال أتوب إلى الللله اللهم إني أول تائب 

إليك)2(. 

- عبد الرحمن بن عوف:
روى الطبرانللي: عن شللقيق بن سلللمة قال: لقللي عبد الرحمن بللن عوف الوليد 
بللن عقبللة فقال: ما لللي أراك قد جفوت أمير املؤمنني عثمان فقللال عبد الرحمن بن 
عللوف: أبلغلله أني لم أتخلللف عن بدر فخبر بذلللك عثمان فقال: أمللا قوله إني لم 
أتخلللف عن بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسللول الله ڤ. قال محقق الكتاب 

)1( تاريخ الطبري ج4 ص394.

)2( االستيعاب ج 3 ص 1041.
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حمللدي السلللفي: ورواه أحمللد )رقللم 490 ( وابنلله عبللد الللله )556( وأبويعلي 
والبللزار كمللا في مجمع الزوائللد ) 7، 226 ( وهوحديث صحيللح كما قال أحمد 

محمد شاكر)1(. 

وروى الهيثمي: عن سعيد بن املسيب قال: رفع عثمان صوته على عبد الرحمن 
بللن عللوف فقللال له: ألي شللئ ترفللع صوتك علللي وقد شللهدت بدرًا ولم تشللهد 
وبايعت رسول الله ڤ  ولم تبايع وفررت يوم أحد ولم أفر.. قال الهيثمي: إسناده 

حسن)2(.

- اإلمام علي \: 

وروى الطبللري: فجللاء علي مغضبًا حتى دخللل على عثمان فقللال: أما رضيت 
مللن مروان وال رضي منك إال بتحرفللك عن دينك وعن عقلك مثل جمل الظعينة 
يقاد حيث يسللار به والله ما مروان بذي رأي في دينه وال نفسلله وأمي الله إني ألراه 
سلليوردك ثللم ال يصدرك ومللا أنا بعائللد بعد مقامي هللذا ملعاتبتك أذهلت شللرفك 
وغلبللت على أمرك فلما خرج علي دخلت عليه نائلة ابنة الفرافصة امرأته فقالت: 
أتكلم أوأسكت فقال: تكلمي فقالت: قد سمعت قول علي لك وإنه ليس يعاودك 
وقللد أطعللت مروان يقودك حيث شللاء قال: فمللا أصنع قالت: تتقللي الله وحده ال 
شللريك له وتتبع سللنة صاحبيك من قبلك فإنك متى أطعت مروان قتلك ومروان 
ليس له عند الناس قدر وال هيبة وال محبة وامنا تركك الناس ملكان مروان فأرسللل 

)1( معجللم الكبيللر للطبرانللي ج1 ص 88، 89. الناشللر مكتبللة ابللن تيميللة القاهللرة. حتقيللق حمللدي 
السلفي. 

)2( مجمع الزوائد ج 9 ص 84. 
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إلى علي فاستصلحه فإن له قرابة منك وهوال يعصى قال : فأرسل عثمان إلى علي 
فأبى أن يأتيه وقال: قد أعلمته أني لست بعائد )1(.  

وهللذا دليللل علللى معارضللة علللي \ لنظللام حكللم اخلليفللة عثمللان، وكذلك 
معارضة زوجة اخلليفة ألعماله وتصرفاته، وذلك إمنا يدل على انزعاج العديد من 

الصحابة. 

- طلحة بن عبيدالله:
وتلللك بعللض الروايات الدالة علللى حجم العللداء الذي كنه طلحللة لعثمان بن 

عفان، والذي صنف أيضًا ممن شاركوا في مقتله:

يقللول ابللن اجلللوزي في باب ذكللر وفاتلله: قتل يوم اجلمللل، وكان يللوم اخلميس 
لعشللرة خلون من جمادى اآلخرة سنة سللت وثاثني ويقال: سهمًا غربًا أتاه فوقع 
في حلقه، فقال: باسم الله، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا ويقال: إن مروان بن احلكم 
قتله )2(. ويقول ابن عبد البر: فزعم بعض أهل العلم أن عليًا دعاه فذكره أشياء من 
سللوابقه وفضللله فرجع طلحة عن قتاله على نحوما صنللع الزبير واعتزل في بعض 
الصفوف فرمي بسللهم فقطع من رجله عرق النسللا فلم يللزل دمه ينزف حتى مات 
ويقال: إن السللهم أصاب ثغرة نحره وإن الذي رماه مروان بن احلكم بسللهم فقتله 
فقال: ال أطلب بثأري بعد اليوم وذلك أن طلحة فيما زعموا كان ممن حاصر عثمان 
واسللتبد عليه وال يختلف العلماء الثقات في أن مروان قتل طلحة يومئذ وكان في 

حزبه)3(. 
)1( تاريخ الطبري ج 3 ص397

)2( صفة الصفوة ج 1 ص 127. دار احلديث القاهرة لسنة 2000 م 
)3( االستيعاب ج 2 ص 766 
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روى ابن سعد: أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا عوف قال: بلغني أن مروان بن 
احلكم رمى طلحة يوم اجلمل وهوواقف إلى جنب عائشللة بسهم فأصاب ساقه ثم 

قال والله ال أطلب قاتل عثمان بعدك أبدًا )1(. 

ويقول ابن حجر العسقاني: وروى خليفة في تاريخه من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رمي طلحة يوم اجلمل بسهم في ركبته فكانوا إذا 
أمسكوها انتفخت وإذا أرسلوها انبعثت فقال: دعوها وروى ابن عساكر من طرق 
متعللددة أن مروان بن احلكللم هوالذي رماه فقتله منها وأخرجه أبوالقاسللم البغوي 
بس��ند صحيح عن اجلارود بن أبي س��برة ق��ال: ملا كان يوم اجلم��ل نظر مروان إلى 
طلحة فقال ال أطلب ثأري بعد اليوم فنزع له بسهم فقتله وأخرج يعقوب بن سفيان 
بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم أن مروان بن احلكم رأى طلحة في اخليل فقال 

هذا أعان على عثمان فرماه بسهم في ركبته فما زال الدم يسيح حتى مات )2(. 

يقول ابن حجر: قال ابن سعد: أخبرني من سمع أبا جناب الكلبي يقول: حدثني 
شلليخ مللن كلب قال: سللمعت عبد امللللك بن مروان يقللول: لوال أن أميللر املؤمنني 
مللروان أخبرنللي أنه قتل طلحة ما تركت أحدًا من ولد طلحة إال قتلته بعثمان وقال 
احلميللدي في النوادر عن سللفيان بن عيينة عن عبد امللك بللن أبي مروان قال دخل 
موسى بن طلحة على الوليد فقال له الوليد: ما دخلت علي قط إال همست بقتلك 
لللوال أن أبللي أخبرني أن مروان قتل طلحة، وقال أبوعمر بللن عبد البر: ال تختلف 

العلماء الثقات في أن مروان قتل طلحة )3(. 

)1( طبقات الكبرى ج 3 ص 223.
)2( اإلصابة ج 3 ص 432. دار الكتب العلمية. بيروت لسنة 1415.

)3( تهذيب التهذيب ج 5 ص 20. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان 1984 
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هللذه بعللض املصادر التي تدل علللى أن مروان قتللل طلحة ثأرًا ملقتللل عثمان بن 
عفان وأبنائه، والذي يؤكد مشاركة طلحة في مقتل اخلليفة عثمان.

- عبد الرحمن بن عديس:
وفهومن املشاركني مبقتل عثمان بن عفان، وهوأيضًا ممن بايعوا حتت الشجرة.

يقول ابن حجر: عبد الرحمن بن عديس أبومحمد البلوي قال ابن سعد: صحب 
النبي ڤ وسمع منه وشهد فتح مصر وكان فيمن سار إلى عثمان وقال ابن البرقي 
والبغللوي وغيرهمللا: كان ممللن بايع حتت الشللجرة وقال ابن أبي حللامت عن أبيه: له 
صحبللة وكذا قال عبد الغني بن سللعيد وأبوعلي بن السللكن وابللن حبان وقال ابن 
يونس: بايع حتت الشللجرة وشللهد فتح مصر واختط بها وكان من الفرسان ثم كان 

رئيس اخليل التي سارت من مصر إلى عثمان في الفتنة )1(. 

وروى الضحللاك: عن يزيد بن عمرواملعافري قال: سللمعت أبا ثورة يقول: قدم 
عبللد الرحمللن بن عديس البلللوي وكان ممن بايع حتت الشللجرة فصعد املنبر فحمد 

الله تعالى وأثنى عليه ثم ذكر عثمان فذكر احلديث بطوله )2(. 

روى ابن سعد: عن أبي جعفر مولى ابن عباس املخزومي قال: كان املصريون الذين 
حصروا عثمان سللتمائة ) وعلى ( رأسللهم عبد الرحمن بن عديس البلوي وكنانة بن 
بشر بن عتاب سنان وعمروبن احلمق اخلزاعي والذين قدموا من الكوفة مائتني )3(. 

يقول ابن عبد البر القرطبي: عبد الرحمن بن عديس البلوي مصري شهد احلديبية 

)1( فللي اإلصابللة ترجمة عبللد الرحمن بن عديللس ج4ص 281. دار الكتب العلمية. بيروت لسللنة 
.1415

)2( اآلحاد واملثاني ج 4 ص 474. دار الدراية للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 1411 - 1991 م
)3( طبقات الكبرى ج3 ص 71.
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ذكر أسد ابن موسى عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال كان عبد الرحمن بن 
عديس البلوي ممن بايع حتت الشللجرة رسللول الله ڤ قال أبوعمر: هوكان األمير 

على اجليش القادمني من مصر إلى املدينة الذين حصروا عثمان وقتلوه  )1(.

- جهجاه الغفاري: 
يقول ابن حجر: جهجاه بن سعيد وقيل بن قيس وقيل بن مسعود الغفاري شهد 
بيعللة الرضللوان باحلديبية....إلى أن قال: وذكر الواقدي أنه شللهد غزوة املريسلليع 
فتنللازع هووسللنان بللن وبللرة حتللى تداعيا بالقبائللل وكان جهجللاه أجيللرًا لعمر بن 

اخلطاب فذكر القصة )2(. 

وروى ابللن جرير الطبري: عن يحيى بن عبللد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: 
أنللا أنظر إلللى عثمان يخطب على عصا النبي ڤ التللي كان يخطب عليها وأبوبكر 
وعمر فقال له جهجاه: قم يا نعثل فانزل عن هذا املنبر وأخذ العصا فكسللرها على 

ركبته اليمنى )3(. 

يقول ابن قتيبة: هوجهجهاه بن سعيد الغفاري وكان من فقراء املهاجرين وأجيرًا 
لعمر ابن اخلطاب وتناول عصا عثمان وهوعلى املنبر فكسللرها على ركبته فوقعت 

اإلكلة في ركبته )4(.

 فهذه املصادر تدل على أن جهجاه كان من الصحابة فهوممن بايعوا بيعة الرضوان، 
وكان شديد العداء للخليفة كما يظهرذلك من تلك املرويات التي ذكرت.

)1( االستيعاب ج 2 ص 840.
)2( اإلصابة ج1 ص 621. دار الكتب العلمية. بيروت لسنة 1415.

)3( تاريخ الطبري ج 3 ص400.
)4( املعارف ص 323. لقاهرة - دار املعارف
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- عمار بن ياسر: 
روى الطبللري: عن شللعيب عن سلليف عن محمللد وطلحة قاال: وملللا رجع ابن 
عبللاس إلللى علي باخلبر دعا احلسللن بن علي فأرسللله فأرسللل معه عمار بن ياسللر 
فقال له: انطلق فأصلح ما أفسللدت فأقبا حتى دخا املسجد فكان أول من أتاهما 
مسروق بن األجدع فسلم عليهما وأقبل على عمار فقال يا أبا اليقظان: عام قتلتم 

عثمان قال:على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا )1(.

يقللول ابللن األثير: عن زيد ابن وهب اجلهني أن عمار بن ياسللر قللال يومئذ: أين 
مللن يبتغللي رضوان الله عليه وال يللؤوب إلى مال وال ولد فأتتلله عصابة من الناس 
فقللال: أيها النللاس اقصدوا بنا نحوهؤالء الذين يبغون دم ابللن عفان ويزعمون أنه 

قتل مظلومًا  )2(. 

فنجد مباركة عمار بن ياسر ملقتل عثمان وموافقته لألسباب التي ذكرها وأوجد 
العلة في مشروعية مقتل اخلليفة واستحقاقه لذلك. 

- عمروبن احلمق اخلزاعي:  
يقول الذهبي: عمروبن احلمق اخلزاعي صحابي )3(. 

ويقول ياقوتًا بن عبد الله احلموي: إن عمروبن حمق اخلز اعي صحابي )4(.

ويقللول ابن حجر العسللقاني فللي ترجمة عمروبللن احلمق: قال ابن السللكن: له 

)1( تاريخ الطبري ج 3 ص 397
)2( تاريخ ابن األثير ج4 ص27.

)3( الكاشف ج 2 ص 75. دار القبلة للثقافة االسامية - جدة 1413 - 1992 م
)4( معجم البلدان ج 2 ص 498. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان لسنة 1399 - 1979م
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صحبللة وقال أبوعمر: هاجر بعد احلديبية وقيل بل أسلللم بعد حجة الوداع، واألول 
أصح )1(. 

فأثبتت الروايات السابقة كونه من الصحابة وذلك حتى يتسنى لنا تصنيف تلك 
الشخصية في بادئ األمر، وسوف نستعرض أيضًا الروايات الدالة على محاصرته 

للخليفة عثمان واملشاركة في مقتله.

روى ابللن سللعد: عن أبللي جعفر القارئ مولللى ابن عباس املخزومللي قال: كان 
املصريون الذين حصروا عثمان سللتمائة رأسللهم عبد الرحمن بللن عديس البلوي 

وكنانة بن بشر بن عتاب الكندي وعمروبن احلمق اخلزاعي )2(. 

ويقللول ابن عبللد البر: عمروبن احلمق بن الكاهن بن حبيب اخلزاعي من خزاعة 
عند أكثرهم ومنهم من ينسللبه فيقول هوعمروبن احلمق واحلمق هوسعد بن كعب 
هاجللر إلللى النبي ڤ بعد احلديبية وقيل بل أسلللم عام حجة الللوداع واألول أصح 
صحب النبي ڤ وحفظ عنه أحاديث وسللكن الشللام ثم انتقل إلى الكوفة فسكنها 
وروى عنلله جبيللر بللن نفير ورفاعة بن شللداد وغيرهمللا وكان ممن سللار إلى عثمان 

وهوأحد األربعة الذين دخلوا عليه الدار )3(.    

يقول ابن كثير: وروى ابن عسللاكر عن ابن عون أن كنانة بن بشللر ضرب جبينه 
ومقدم رأسلله بعمود حديد فخر جلنبيه، وضربه سللودان بن حمللران املرادي بعدما 
خللر جلنبه فقتله، وأما عمروبن احلمللق فوثب على عثمان فجلس على صدره، وبه 

)1( االصابة ج 4 ص 514 ترجمة عمرو.  
)2( الطبقات الكبرى، ج 3 ص71.

)3( األستيعاب ج3 ص 1174.
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رمق، فطعنه تسللع طعنات، وقال: أما ثاث منهن فلله، وسللت ملا كان في صدري 
عليه )1(. 

فهذه النصوص الصريحة تثبت قتل اخلليفة على يد العديد من الصحابة ومنهم 
ممللن بايللع النبي ڤ  حتت الشللجرة، فكيف يصف عثمان اخلميللس قاتليه باألوغاد 

اآلتني من مصرا منهم الصحابة الذين يدعى محبتهم.

يقول عثمان اخلميس: إن الصحابة لم يدافعوا عن اخلليفة ألن عثمان منعهم من 
الدفاع عنه:

فكيللف مينللع اخلليفة من قدم يد العللون له من نصرته، فلللوكان اخلليفة على حق 
أال يعد ذلك تعديًا وهدمًا لإلسللام وأمته؟! ولم يرتدي الصحابة والتابعون لباس 
العار من خال السللكوت عن الظلم واخلنللوع للباطل وقبول محاصرة إمام عادل 
طيلة أيام نكبته؟، فاملسللألة إذًا اجتماع الصحابة والتابعني على التخلص من اجلور 
الللذي حللل بهم والبللاء الواقع على األمة، ال فللي اتباع الوصية كمللا ادعى عثمان 
اخلميس، وال ميكن التذرع بأن الصحابة كانوا أقل من املهاجمني، فمن يريد الدفاع 
عن احلق يجب أن يقدم طاقاته وقدراته وتضحياته ثمنًا لذلك، فقد كان رسول الله 

ڤ في غزوة بدر أقل بكثير من املشركني ولم يتردد في قتالهم.

- جثمان اخلليفة عثمان ومقبرة اليهود:
وأكبر األدلة على معارضة ومحاربة الصحابة للخليفة تركه بدون دفن ثاثة أيام 

ومنعه من الدفن في البقيع ودفنه عند مقبرة اليهود:

)1( البداية والنهاية ج 7 ص 207. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 1408 - 1988 م
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يقللول ابللن حجللر: جبلة بللن عمروبللن أوس بن عامللر بللن ثعلبة بن السللاعدي 
األنصاري قال ابن السللكن: شللهد أحدًا قال: وهوغير أخي أبي مسعود الختاف 
النسبتني قلت: هوكما قال وروى ابن شبة في أخبار املدينة من طريق عبد الرحمن 
بللن أزهللر أنهم ملللا أرادوا دفن عثمان فانتهللوا إلى البقيع فمنعهم مللن دفنه جبلة بن 

عمروالساعدي فانطلقوا إلى حش كوكب ومعهم معبد بن معمر فدفنوه فيه )1(.

يقول ابن حجر: نسللبه الكلبي فقال: أسلللم بن بجرة بن احلارث بن غيان بالغني 
املعجمللة واليللاء التحتانيللة املشللددة بللن ثعلبللة بللن طريف بللن اخلزرج بن سللاعدة 
اخلزرجي السللاعدي...إلي أن قللال: العدوي فإنه كذلك ذكره في نسللب األنصار 
وقال:أنلله شللهد أحللدًا وقال ابن عبد البر: لم يصح عندي نسللبه وفللي صحبته نظر 
قلت: قد نسللبه ابن الكلبي وهوعمدة النسللابني كما ذكرناه وتبعه ابن شاهني وابن 
قانللع وغيرهمللا وروى الطبراني في الصغير من طريللق الزبير بن بكار عن عبد الله 
بن عمروالفهري عن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم 
األنصللاري قال: جعلني النبي ڤ على أسللارى قريظة احلديث وقال ال يروي عن 
أسلم اإل بهذا اإلسناد تفرد به الزبير انتهى، وقد رواه الطبراني نفسه في الكبير من 
وجه آخر أخرجه من طريق إسللحاق بن أبي فروة عن إبراهيم بن محمد بن أسلللم 
بن بجرة عن أبيه عن أسلم بن بجرة مثله ومن هذا الوجه الثاني أخرجه ابن السكن 
وقال: ال يثبت وابن منده استغربه وقال بن عبد البر حديثه يدور على إسحاق كذا 
قال: وفرق ابن األثير بني أسلم بن بجرة وبني أسلم بن أوس بن بجرة وهما واحد 
كمللا ترى ويحتمل على بعد أن يكون أحدهما ابن أخي اآلخر وتوافقا في االسللم 
والله أعلم، وقال ابن عبد البر هوأحد من منع من دفن عثمان بالبقيع ونقل البغوي 

)1( اإلصابة ج 1 ص 566  في ترجمته.
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عن أبي عبيد قال أسلللم بن احلصني بن النعمان األوسللي يكنللى أبا جبيرة وهوغير 
أبللي جبيرة قيس بن الضحاك قلت: أخرج ذلك ابن شللبة في خبر املدينة من طريق 
مخلد بن خفاف عن عروة وقال منعهم من دفن عثمان بالبقيع أسلللم بن أوس بن 

بجرة الساعدي )1(.

وروى الهيثمللي: وعللن مالللك يعنى ابللن أنس قال: قتللل عثمان فأقللام مطروحًا 
على كناسللة بني فللان ثاثًا وأتاه اثنا عشللر رجا منهم جدي مالللك بن أبي عامر 
وحويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وعبد الله بن الزبير وعائشة بنت عثمان 
معهللم مصبللاح فللي حق فحملوه علللى باب وإن رأسلله يقول على البللاب طق طق 
حتى أتوا البقيع فاختلفوا في الصاة عليه فصلى عليه حكيم بن حزام أوحويطب 
بللن عبد العزى شللك عبد الرحمن ثللم أرادوا دفنه فقام رجل من بنللي مازن فقال: 
لئللن دفنتموه مع املسلللمني ألخبللرن الناس غدًا فحملوه حتى أتللوا به حش كوكب 
فلمللا دلوه في قبره صاحت عائشللة بنللت عثمان فقال لها ابن الزبير: اسللكتي. قال 

الهيثمي: رواه الطبراني وقال:احلش: البستان، ورجاله ثقات )2(. 

هللذه األدلللة تثبت أن بعض الصحابة منعوا الناس من دفن اخلليفة مع املسلللمني 
وقاموا بدفنه في حش كوكب أي )مقبرة اليهود(، فيظهر ذلك مدى العداء الذي كنه 
الصحابللة الناقمون على اخلليفة والثورة في وجهه وقتله واإلصرار على عدم دفنه 
في مقابر املسلللمني وتركه ثاثًا با دفن، وذلك ملا استيقنت نفوسهم من استفحال 
الظلم وتبديل سنة الرسول ڤ في عهده، ويتضح ذلك جليًا بقول الرجل من بني 

مازن لئن دفنتموه مع املسلمني ألخبرن الناس غدًا.
)1( اإلصابة ج1ص214 في ترجمته.

)2( مجمع الزوائد ج 9 ص 95.
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ومن اجلدير ذكره بأن عائشة أمرت الناس عند موت أبيها بدفنه إلى قرب الرسول 
ڤ وكذلللك أمرت بدفن عمر، فلماذا لم تأمر بدفن عثمان بقرب رسللول الله ڤ 
فهي كانت شللاهدة على قتله، فتلك من األدلة العقلية التي تعضد الروايات الدالة 

على حتريض عائشة املسلمني على قتل اخلليفة.

- معركة اجلمل:
 بعد أن أثبتنا مشللاركة عائشة زوجة الرسللول ڤ مبقتل اخلليفة عثمان تتضح لنا 
فلسللفة خروجها فللي معركة اجلمللل، ورد االدعاء الذي يزعم أن سللبب خروجها 
هواإلصللاح واألخللذ بللدم عثمان الذي بللرر اشللتعال فتيل حرب اجلمللل والذي 
يؤدي إلى دفن احلقيقة املسلمة في حتريض عائشة للناس على قتل اخلليفة، وبعدها 

اتخذت من دم عثمان ذريعة ملقاتلة علي \ سبيل املثال:

روى الطبرى: عن أسد بن عبدالله عمن أدرك من أهل العلم أن عائشة ملا انتهت 
إلللى سللرف راجعللة في طريقها إلللى مكة لقيها عبللد بللن أم كاب وهوعبد بن أبي 
سلللمة ينسللب إلى أمه فقالللت: له مهيم قال قتلللوا عثمان فمكثوا ثمانيللًا قالت: ثم 
صنعوا ماذا قال: أخذها أهل املدينة باالجتماع فجازت بهم األمور إلى خير مجاز 
اجتمعللوا على علي بن أبي طالب فقالت: والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن 
مت األمر لصاحبك ردوني ردوني فانصرفت إلي مكة وهي تقول قتل والله عثمان 
مظلومللًا  والللله ألطلنب بدمه فقال لهللا ابن أم كاب: ولم فوالللله إن أول من أمال 
حرفلله ألنت ولقد كنت تقولني اقتلللوا نعثًا فقد كفر)1(. هللذا الدليل يثبت خروج 
عائشللة بذريعة دم عثمان وذلك بعد أن نعتته بالكفر، والغاية منه محاربة علي \ 

والتي تنم عن عدم محبتها لعلي \ وإليك الدليل التالي على ذلك .
)1( تاريخ الطبري ج 3 ص 477.
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- عائشة وعلي \ في حياة النبي ڤ: 

روى الهيثيمي: عن نعمان بن بشللير قال: اسللتأذن أبوبكر على رسللول الله ڤ 
فسللمع صوت عائشللة عاليللًا وهي تقول: والللله لقد عرفت أن عليللًا وفاطمة أحب 
إليك مني ومن أبي مرتني أوثاثًا فاسللتأذن أبوبكر فأهوى إليها فقال:يا بنت فان 
ال أسللمعك ترفعللني صوتللك على رسللول الللله ڤ. ورواه أحمللد ورجاله رجال 

الصحيح )1(.

وروى أحمللد بللن حنبل: عن الزهللري عن عبيد الله بن عبد الللله بن )عتبة( عن 
عائشة قالت: ملا مرض رسول الله ڤ في بيت ميمونة فاستأذن نساءه أن ميرض في 
بيتي فأذن له فخرج رسول الله ڤ معتمدًا على العباس وعلى رجل آخر ورجاه 
تخطاء في األرض وقال عبيد الله فقال ابن عباس: أتدري من ذلك الرجل هوعلي 
ب��ن أب��ي طالب ولكن عائش��ة ال تطيب لها نفس��ًا  )2(. وقال األلبانللي: ورواه أحمد 

مختصرًا وزاد في آخره: لكن عائشة ال تطيب له نفسًا وسنده صحيح )3(.

- شرعية خروج عائشة:

}ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    تعالللى:  قللال 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ{ )4(. فأكللد القللرآن علللى عللدم 

)1( مجمللع الزوائد ج9 ص201. ويقول ابن حجر أيضا: وأخرج أحمد وأبوداود والنسللائي بسللند 
صحيح عن النعمان بن بشللير قال اسللتأذن أبوبكر على النبي ڤ فسمع صوت عائشة عاليا وهي 

تقول والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي. فتح الباري ج 7 ص 19.
)2( مسند أحمد ج6 ص34. دار صادر - بيروت - لبنان هذه الطبعة بدون حتقيق 

)3( إرواء الغليل ج1 ص178.املكتب اإلسامي - بيروت - لبنان 1405 - 1985 م . 
)4( األحزاب/33
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شللرعية خروج نساء النبي ڤ بتعبيره }ڃ   ڃ  ڃ{... ، فأصبح ذلك نهيًا 
صريحًا من الله عز وجل، ومما جاء في تفسير تلك اآلية:

قللال ابللن كثيللر فللي تفسللير آيللة: }ڃ   ڃ  ڃ {: أي الزمللن بيوتكن فا 
تخرجن لغير حاجة  )1(. 

كذلللك يروي ابن كثير: عن أنس قال: جئن النسللاء إلى رسللول الله ڤ فقلن يا 
رسللول الله ذهب الرجال بالفضل واجلهاد في سللبيل الله تعالى فمالنا عمل ندرك 
به عمل املجاهدين في سبيل الله تعالى فقال رسول الله ڤ:  من قعدت - أوكلمة 

نحوها - منكن في بيتها فإنها تدرك عمل املجاهدين في سبيل الله تعالى )2(. 

فهذه الرواية تبني بأن اجلهاد ليس مطلوبًا للنساء فلماذا أدخلت عائشة نفسها في 
أمر ليس مشروعًا لها؟.

ولقد أنبأ رسول الله ڤ بعدم شرعية خروج عائشة وحذرها من ذلك.

يقللول ابن حجللر: ومن طريق قيس بن أبللي حازم قال: ملا أقبلت عائشللة فنزلت 
بعللض مياه بني عامر نبحت عليها الللكاب فقال: أي ماء هذا قالوا: احلوأب بفتح 
احلللاء املهملة وسللكون الواوبعدهللا همزة ثم موحللدة قالت: ما أظننللي إال راجعة 
فقللال لها بعض من كان معها: بل تقدمني فيراك املسلللمون فيصلح الله ذات بينهم 
فقالللت: إن النبي ڤ قال لنا ذات يوم: كيللف بإحداكن تنبح عليها كاب احلوأب 
وأخللرج هللذا أحمد وأبويعلللى والبزار وصححلله ابن حبان واحلاكم وسللنده على 

)1( تفسللير ابن كثير في ج3 ص491. دار املعرفة للطباعة والنشللر والتوزيع - بيروت - لبنان لسللنة 
1412 - 1992 م

)2( تفسير ابن كثير ج 3 ص491.  
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شللرط الصحيح وعند أحمد فقال: لهللا الزبير تقدمني فذكره ومن طريق عصام بن 
قدامللة عللن عكرمة عن ابن عباس أن رسللول الله ڤ قال: لنسللائه: أيتكن صاحبة 
اجلمللل األدبب بهمللزة مفتوحة ودال سللاكنة ثم موحدتني األولللى مفتوحة تخرج 
حتى تنبحها كاب احلوأب يقتل عن ميينها وعن شمالها قتلى كثيرة وتنجومن بعد 

ما كادت وهذا رواه البزار ورجاله ثقات  )1(.

كمللا أخبللر رسللول الللله ڤ بصللدور الفتنة من مسللكن عائشللة ومشللبهها بقرن 
الشيطان.

روي البخاري: عن نافع عن عبد الله قال: قام النبي ڤ خطيبًا فأشار نحومسكن 
عائشللة فقال: هنا الفتنة ثاثًا من حيث يطلع قرن الشلليطان)2(، وذكر ابن حجر في 
معنللى القللرن ما نصلله: ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشلليطان وما يسللتعني به على 

اإلضال )3(. 

)1( فتح الباري ج13 ص  45، 46 . لقد نقل األلباني رواية عن أبي معاوية كلهم عن اسللماعيل بن 
خالد عن قيس بن أبي حازم:  أن عائشة ملا أتت احلوأب سمعت نباح الكاب فقالت: ما  أظنني 
إال راجعة،إن رسللول الله ڤ قال لنا: ) فذكره (.فقال لها الزبير: ترجعني ! عسللى الله عز وجل 
أن يصلح بك بني الناس(، هذا لفظ شعبة،ومثله لفظ يعلى بن عبيد،ولفظ يحيى وقال: ملا أقبلت 
عائشة، بلغت مياه بني عامر ليا،نبحت الكاب. قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء احلوأب. قالت: 
ما أظنني إال أني راجعة. فقال بعض من كان معها: بل تقدمني،فيراك املسلمون،فيصلح الله ذات 

بينهم. قالت: إن رسول الله ڤ قال لها ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها...
قلت: وإسناده صحيح جدا،رجاله ثقات أثبات من رجال الستة: الشيخني،واألربعة،رواه الثمانية   
من الثقات عن إسللماعيل بن أبي خالد وهوثقة ثبت كما في )التقريب (. سلسلللة الصحيحة ج1 

ص 846، 847 رقم احلديث 474. مكتبة املعرف للنشر والتوزيع الرياض لسنة 2000 .
)2( صحيح البخارى كتاب فرض اخلمس باب ما جاء في بيوت النبي ڤ. دار ابن حزم بيروت لسنة 

. 2003
)3( فتح الباري البن حجر ج 13 ص 39.
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فللا تكون أهداف اإلصللاح ملن وصفت بقوة الشلليطان الذي يسللتعان به على 
الضللال، فقد سللببت تلك الفتنللة ويات عظيمة راح ضحاياهللا اآلالف من قتلى 

املسلمني.

- مشاركة طلحة والزبير:
فقد قمنا فيما سللبق بإثبات مشللاركة طلحة في مقتل اخلليفة عثمان، وقد قامت 
معركة اجلمل بفتنة األخذ بثأر اخلليفة املقتول، فكيف نفسر خروج طلحة في وجه 
إمام زمانه ومقاتلة أمير املؤمنني علي \، فذلك إن دل على شيء فإنها يدل على 

خروجه ألجل امللك.

وأمللا الزبيللر فقللد حللذر الرسللول ڤ من مشللاركته حلللرب علللي \ ومقاتلته 
وهوظالم له.

روى احلاكللم: عن أبللي جروة املازني قال: سللمعت عليًا \ وهويناشللد الزبير 
يقللول له: أنشللدك بالله يا زبير أما سللمعت من رسللول الله ڤ يقللول إنك تقاتلني 
وأنللت لللي ظالم قال الزبير بلى ولكن نسلليت. وقال احلاكللم احلديث صحيح ولم 

يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص: هذه األحاديث صحاح )1(. 

فالنتيجللة التللي نصل إليها بأن خروج القوم ال مصلحة له سللوى العداء املباشللر 
ألميللر املؤمنللني \ والطمع في امللك وقد اتضح ذلللك، وعلى الرغم من كل هذه 

األدلة جند إصرار عثمان اخلميس على اعتبار خروج هؤالء القوم فيه مصلحة!!.

)1( مستدرك ج 3 ص 413، ص414 . 
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- معركة صفني:
قامللت املعركة بعللدة ذرائع، فمن ادعللاءات معاوية التحرك لألخللذ بثأر اخلليفة 
املقتللول عثمللان، وهواالدعاء الللذي تبناه عثمان اخلميس أيضللا، وهوقول عار عن 

الصحة وسنقوم بإثبات ذلك مبا أثبته التاريخ. 

- عدم استنصار معاوية لعثمان: 
أراد اخلليفللة عثمللان تعزيز موقفلله ودفع ما وقع فيه من تهديللد بالقتل من خال 
طلب قدوم معاوية لنصرته، فكانت النتيجة خذالن معاوية بعدم استنصاره لغايات 

يكنها في نفسه.

يقللول ابللن قتيبللة: وذكروا أنه ملللا أتى كتاب معاويللة إلى ابن عبللاس ضحك، ثم 
قال: حتى متى يخطب إلى معاوية عقلي؟ وحتى متى أجمجم له عما في نفسللي؟ 
فكتللب إليلله: أما بعد، فقد جاءنللي كتابك فأما ما ذكرت من سللرعتنا باملسللاءة إلى 
أنصللار عثمان لسلللطان بنللي أمية، فلعمري لقللد أدركت في عثمللان حاجتك، لقد 
اسللتنصرك فلم تنصره، حتى صرت إلى ما صرت إليه، وبيني وبينك في ذلك ابن 
عمللك، وأخوعثمللان الوليد بن عقبه ، وأما قولك: إنه لم يبق من رجال قريش غير 

ستة، فما أكثر رجالها، وأحسن بقيتها، وقد قاتلك من خيارها من قاتلك )1(

وروى الطبللري خطللاب شللبث بللن ربعللي ملعاوية: يللا معاوية إني قللد فهمت ما 
رددت علللى ابللن محصن إنه والللله ال يخفى علينا ما تغزوومللا تطلب إنك لم جتد 
شلليئًا تسللتغوي به الناس وتسللتميل به أهواءهم وتسللتخلص به طاعتهم إال قولك 

)1( اإلمام والسياسة ج 1 ص 100. مؤسسة احللبي وشركاه للنشر والتوزيع حتقيق طه الزيني
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قتل إمامكم مظلومًا فنحن نطلب بدمه فاستجاب له سفهاء طغام وقد علمنا أن قد 
أبطأت عنه بالنصر وأحببت له القتل لهذه املنزلة )1(.  

فنجللد أن معاويللة قد جعللل أخللذ دم اخلليفة املقتللول ذريعة خلروجلله على علي 
\، فقد كان مبقدوره نصرة اخلليفة فلم يفعل لغاية شللخصية ومصلحة يتذرع بها 
خلروجلله على اإلمام علي \ وبالتالي الوصول إلى أغراضه التي تتعلق باحلكم، 
فكان الواجب الذي كان يقع على عاتق معاوية الرضوخ ألمر إمام زمانه وهواإلمام 

علي \ والتسليم لطلب عزله من الشام.

ثللم لللوكان معاوية يريد أخللذ ثأر عثمان ملاذا لللم ينتقم من الذيللن قتلوا اخلليفة؟ 
وهذا الشلليء لم يحدث فمعاوية لم يأخذ بثأر عثمان بعد اسللتامه السلطة، يقول 
ابللن تيميللة: ومما يبني ذلللك أن معاوية قد أجمع الناس عليلله بعد موت علي وصار 
أميرًا على جميع املسلللمني ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا، بل 
روى عنه أنه ملا قدم املدينة حاجًا فسللمع الصوت من دار عثمان ) يا أمير املؤمنيناه، 
يللا أمير املؤمنيناه ( فقال: ما هذا قالللوا بنت عثمان تندب عثمان فنصرف الناس ثم 
ذهللب إليهللا فقال: يللا ابنة عم إن الناس قللد بذلوا لنا الطاعة على كللره، وبذلنا لهم 
حلمللًا على غيظ، فإن رددنللا حلمنا ردوا طاعتهم......إلى أن قال: فا أسللمعنك 

بعد اليوم ذكرت عثمان)2(. فأين مطالبته بدم عثمان؟

- لزوم طاعة األمير:
مللن الروايات التى رويت بلزوم طاعة األمير وحتللرم اخلروج عليه مهما بدر منه 

ما رواه مسلم في صحيحة: 
)1( تاريخ الطبري ج 3 ص 570.

)2( منهاج السنة ج3 ص 183. دار احلديث القاهرة 2004 حتقيق محمد أمين الشبراوي 
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روى مسلم: حدثنا زيد بن سام عن أبي سام قال قال حذيفة بن اليمان: قلت  
يللا رسللول الله ڤ: إنا كنا بشللر فجاء الللله بخير فنحن فيه فهل مللن وراء هذا اخلير 
شللر؟ قللال: نعم قلللت: هل وراء ذلك الشللر خير قللال نعم : قلت فهللل وراء ذلك 
اخلير شر قال نعم قلت: كيف قال: يكون بعدي أئمة ال يهتدون بهداي وال يستنون 
بس��نتي وس��يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الش��ياطني في جثمان انس قال: قلت: 
كيللف أصنع يا رسللول الله إن أدركت ذلك قال تسللمع وتطيللع لألمير وإن ضرب 

ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)1(. 

فيللرى أهل السللنة لزوم الطاعللة لألمير ل وإن ضرب ظهرك وأخللذ مالك ل وعدم 
جللواز عصيان حاكم املسلللمني، فكيللف يعصي معاوية إمام زمانه وخليفته ويشللن 

حربًا جرعت األمة الويات واملآسي وخلفت العديد من الضحايا والقتلى.

- معنى محاربة علي \:
لقللد صرح رسللول الله ڤ مللرارًا مبكانة علي \ العظيمة التللي جتعل مواجهته 
بشللتى أنواعها هي مبنزلة املواجهة لرسللول الله ڤ ومن تلك الروايات مما سللمعه 

معاوية في خصوص محاربة أهل البيت \. 

روى أحمللد: عللن أبللي هريرة قللال: نظر النبي ڤ إلى علي واحلسللن واحلسللني 
وفاطمة فقال: أنا حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم. قال محقق الكتاب أحمد 

شاكر: إسناده صحيح )2(.

فمحاربة علي \ هي بعينها محاربة رسول الله ڤ وبالطبع يعني ذلك محاربة 

)1( صحيح مسلم كتاب اإلمارة باب وجوب مازمة جماعة 
)2( مسند أحمد ج19 ص 6  رقم احلديث 9696. حتقيق أحمد شاكر
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الللله جل وعللا، وليس ألحد احلق فللي تصنيف تلللك اجلرمية فللي إطاراالجتهاد، 
فاملجتهللد يعي ضرورة عدم إبداء الرأي في مقابللل النصوص الصريحة كما ذكرنا 

سابقًا.

- الفئة الباغية:
نكتفي بحديث صحيح يبني موقع معاوية وأتباعه من هذه احلروب وأن املسللألة 

ليس باجتهاد من صحابي مثل معاوية أمام أمير املؤمنني علي \. 

روى البخللاري: عللن عكرمللة قال لي ابللن عباس والبنلله انطلقا إلى أبي سللعيد 
فاسللمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هوفي حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشللأ 
يحدثنللا حتى أتى ذكره بناء املسللجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنللة وعمار لبنتني لبنتني 
فللرآه النبللي ڤ فينفض التراب عنه ويقول ويح عمللار يدعوهم إلى اجلنة ويدعونه 

إلى النار قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفنت )1(. 

هذا احلديللث يبني لنا بأن هناك جبهتني متنافرتني، إحداهما تدعوإلى النار وهي 
جبهللة معاويللة وأتباعه والتللي وقفت بوجه عمللار أي بوجه علللي \، واألخرى 
تدعوإلللى اجلنللة وهللي جبهللة احلللق واملتمثلة بجبهللة عمار، فهللل يكللون قتال من 
يدعواملسلللمني إلللى النار قتللااًل غايتلله مصلحة املسلللمني؟! وهل يعقللل أن يكون 
غللرض ذلللك القتال األخذ بدم اخلليفة املظلللوم   )على حد قولهم (، فإذا قال قائل 
بللأن الذي أخطأ للله أجر واملصيب أجران فيعني ذلك بأنها من املسللائل االجتهادية 
وذلك ضرب ملوازين العقل وتدمير لإلنصاف الذي يسعى جل املسلمني إلى السير 

عليه.
)1( البخاري كتاب أبواب القبلة باب التعاون في بناء املسجد.
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- سم اإلمام احلسن \ ومقتله:
ومن أكبر أفعال معاوية دسلله السللم إلى احلسن \ سيد شباب أهل اجلنة وقتله 

كما ترويه كتب السنة:

يقول الذهبي: قال الواقدي: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن حسللن، 
قال: كان احلسللن كثير النكاح، وقل من حظيت عنده، وقل من تزوجها إال أحبته، 
وصبللت به، فيقال: إنه كان سللقي، ثم أفلت، ثم سللقي فأفلت، ثللم كانت اآلخرة، 
وحضرته الوفاة، فقال الطبيب: هذا رجل قد قطع السم أمعاءه، وقد سمعت بعض 

من يقول: كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه سمًا  )1(. 

ويقول ابن عبد البر: وقال قتادة وأبوبكر بن حفص: سللم احلسللن بن على سمته 
امرأته جعدة بنت األشعث بن قيس الكندى وقالت طائفة: كان ذلك منها بتدسيس 

معاوية إليها وما بذل لها من ذلك وكان لها ضرائر والله أعلم  )2(. 

قال أبوالفرج اإلصبهاني: عن إسماعيل بن عبد الرحمن: إن معاوية أمر احلسن 
أن يخطب ملا سلم األمر إليه.........إلى أن قال: وانصرف احلسن إلى املدينة فأقام 
بها وأراد معاوية البيعة البنه يزيد فلم يكن شئ أثقل من أمر احلسن بن علي وسعد 

بن أبي وقاص فدس إليهما سمًا فماتا منه )3(. 

يقول ابن األثير: وكان سبب موته أن زوجته جعدة بنت األشعث بن قيس سقته 
السللم...إلى أن قال: قال ألخيه احلسللني: رضي الله عنهما يا أخي سللقيت السللم 

)1( سير أعام النباء ج3 ص 274 في ترجمة اإلمام احلسن.
)2( االستعاب ج1 ص 389. 

)3( مقاتللل الطالبللني ص 48. منشللورات املكتبللة احليدريللة ومطبعتها - النجف األشللرف 1385 - 
1965 م
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ثاث مرات لم أسللق مثل هذه إني ألضع كبدي قال احلسللني: من سللقاك يا أخي 
قال ما سؤالك عن هذا أتريد أن تقاتلهم )1(. 

وقللال الطبرانللي حدثنا محمد بللن عبد الله احلضرمي قللال حدثنا محمد بن عبد 
الله بن منير حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص أن سعدًا 
واحلسن بن علي  ماتا في زمن معاوية  فيرون أنه سمه. وقال محقق الكتاب حمدي 

السلفي إسناده إلى قائله صحيح )2(. 

- توثيق الرواة:

محمد بن عبد الله:
يقول الرازي: محمد بن عبد الله بن سليمان احلضرمي املعروف باملطني إلى أن 

قال...... صدوق )3(. 

وأيضًا يقول الذهبي: الشيخ احلافظ الصادق، محدث الكوفة، أبوجعفر، محمد 
بن عبد الله بن سليمان احلضرمي، امللقب مبطني، وحدث عنه أبوبكر النجاد، وابن 
عقللدة، والطبراني....إلللى أن قال: وسللئل عنلله الدارقطني فقال: ثقللة جبل، وقال 

اخلليلي: ثقة حافظ )4(. 

< محمد بن عبد الله بن منير:
يقول الذهبي: محمد بن عبد الله بن منير احلافظ الثبت أبوعبد الرحمن الهمداني 

)1( أسد الغابة ج 1 ص 562 في ترجمة احلسن \. دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان
)2( معجم الكبير للطبراني ج3 ص 71. حتقيق حمدي السلفي 

)3( اجلرح والتعديل ج7 ص 298. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 
)4( سير أعام النباء ج 14 ص 42.
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اخلارفللي الكوفي أحد األعام.، قال أبوإسللماعيل الترمللذي: كان أحمد بن حنبل 
يعظم ابن منير تعظيمًا عجبًا وقال إبراهيم بن مسعود الهمذاني: سمعت أحمد ابن 
حنبل يقول: ابن منير درة العراق. وقال علي بن احلسني بن اجلنيد ما رأيت بالكوفة 
مثله، جمع العلم والفهم والسللنة والزهللد، وكان فقيرًا. وقال أبوحامت: ثقة حجة. 
وقال النسائي: ثقة مأمون. قال أحمد بن محمد بن رشدين املصري: سمعت أحمد 

بن صالح يقول: ما رأيت بالعراق مثل أحمد وابن منير)1(. 

< يحيى بن أبي بكير: 
يقول الذهبي: يحيى بن أبي بكير القاضي احلافظ الثقة أبوزكريا العبدي الكوفي 
ثم البغدادي قاضي كرمان. سللمع شللعبة وإسللرائيل. قال أحمد: كان كيسًا، وقال 

ابن معني: ثقة )2(. 

شللعبة بن احلجاج: يقول الذهبي: شللعبة ابن احلجاج بن الللورد، اإلمام احلافظ، 
أميللر املؤمنني فللي احلديث، أبوبسللطام األزدي العتكي، موالهم الواسللطي، عالم 

أهل البصرة وشيخها )3(. 

< أبوبكر بن حفص: 
يقول ابن حجر: هوعبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري 
أبوبكللر املدني. مشللهور بكنيته. وعنه ابن جريج وزيد بن أبي أنيسللة وأبان بن عبد 
الله البجلي وبال بن يحيى العبسللي وسللعيد بن أبي بردة وشللعبة... قال النسائي 

)1( تذكرة احلفاظ ج2 ص 439. 
)2( تذكرة احلفاظ ج1 ص 385 .

)3( سير أعام النباء ج5 ص 344 .
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ثقللة ذكللره ابن حبان فللي الثقات وقال كان راويللًا لعروة. قلت: وقللال العجلي ثقة 
وقللال ابللن عبد البر قيل كان اسللمه كنيته وكان من أهل العلللم والثقة أجمعوا على 

ذلك )1(. 

هذا وقد تبني من هذه الروايات بأن الذين قتل اإلمام احلسن هم معاوية وحزبه، 
ألن اإلمام \ قيدهم بشروط وقيدوه بشروط ومنها وقف احلرب، ولهذا اتخذوا 
جعللدة  زوجته جسللرًا لتحقيق مآربهللم بالتخلص من اإلمام احلسللن \ ألنه كان 

العائق األكبر في طريقهم كما سيتضح في الروايات القادمة.

- فرح معاوية مبقتل اإلمام احلسن\ :
روى ابللن خلكان: وملا كتب مروان إلى معاوية بشللكاته كتب إليه أن أقبل املطي 
إلللي بخبر احلسللن وملا بلغه موته سللمع تكبيرًا مللن احلضر فكبر أهل الشللام لذلك 
التكبير فقالت فاختة زوجة معاوية أقر الله عينك يا أمير املؤمنني ما الذي كبرت له 
قال: مات احلسن قالت : أعلى موت ابن فاطمة تكبر؟ قال: والله ما كبرت شماتة 

مبوته ولكن استراح قلبي )2(. 

ويقول ابن قتيبة: فلما كانت سنة إحدى وخمسني، مرض احلسن بن علي مرضه 
الذي مات فيه، فكتب عامل املدينة إلى معاوية يخبره بشللكاية احلسللن، فكتب إليه 
معاوية: إن استطعت أال ميضي يوم مير بي إال يأتيني فيه خبره فافعل، فلم يزل يكتب 
إليه بحاله حتى توفي. فكتب إليه بذلك، فلما أتاه اخلبر أظهر فرحًا وسرورًا، حتى 

سجد وسجد من كان معه )3(.  
)1( تهذيب التهذيب ج 5 ص 165 .

)2( وفيات األعيان ج 2 ص66 في ترجمة احلسن بن علي. لبنان - دار الثقافة
)3( االمامة والسياسة ج 1 ص150. مؤسسة احللبي وشركاه للنشر والتوزيع حتقيق طه الزيني 
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- واقعة كرب�الء: 

يقول عثمان اخلميس: وكان كثير من الصحابة قد حاولوا منع احلسني من اخلروج 
وهم عبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمروبن العاص وأبوسعيد 
اخلدري وعبد الله بن الزبير وأخوه محمد بن احلنفية كل هؤالء ملا علموا أن احلسني 

يريد أن يخرج إلى الكوفة نهوه، وهذه أقوال بعضهم. 

- موقف ابن عباس:

أراد عثمللان اخلميللس إيقللاع النللاس في شللبهة معارضللة الصحابة خلروج سلليد 
الشهداء اإلمام احلسني \ حتى يسقط الشرعية خلروج احلسني \ وتأكيد املعنى 
الللذي يسللعى إليه بأن خروج احلسللني \ ليس فيه مصلحة، ونحللن أواًل ال نقدم 
رأي الصحابللة الكللرام املنتجبللني )1( على رأي أهل بيت النبوة وسلليد شللباب أهل 
اجلنللة بشللكل خاص، واألمر اآلخر الذي يجب أن نعيه بللأن عثمان اخلميس تعمد 

بتر الرواية والتدليس لذلك الغرض فسنذكر رواية ابن عباس بشكل كامل.

روى ابللن كثيللر: عللن ابن عباس قال: استشللارني احلسللني بن علللي في اخلروج 
فقلت: لوال أن يزري بي وبك الناس لشللبثت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب، 
فللكان الللذي رد علي أن قللال: ألن أقتل في مكان كذا وكذا أحللب إلي من أن أقتل 

مبكة، قال: فكان هذا الذي سلى نفسي عنه)2(. 

فبتللر موافقللة ابن عباس التللي متت في نهاية احلللوار الللذي دار بينهما في خروج 

)1( ألن الصحابللة يصيبون ويخطئللون فهم ليس كأهل البيت عليهم السللام العصمة واملقرونني في 
بكتاب الله تعالى املعصوم  عن اخلطأ وكذلك أهل البيت.

)2( البداية والنهاية ج 8 ص172
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احلسللني \ إلى العراق، فا غرابة من ترفق ابن عباس ملعرفته مبكانة احلسني \ 
أواًل ولقرابته منه ثانيًا وذلك العتصار قلبه أملًا لقلة ناصريه وخذالن الناس له، فا 
يعنللي ذلك احلوار بأي شللكل من األشللكال بأن ابن عبللاس أراد القول بأن خروج 

احلسني \ مفسدة كما يدعي عثمان اخلميس.

- موقف ابن عمر:

إن مباركة ابن عمر خلافة يزيد وتأييده لكي يسلبه احلق في حتديد شرعية خروج 
احلسني \ واتهامه باملفسدة، فسنتطرق إلى الرواية التي تبني جتويزه ملبايعة الظالم 

وحترمي اخلروج عليه:

روى البخللاري: عللن نافللع قال: ملللا خلع أهل املدينللة يزيد بن معاويللة جمع ابن 
عمر حشللمه وولده فقال: إني سللمعت النبي ڤ يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم 
القيامللة وإنللا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسللوله وإني ال أعلم غدرا أعظم 
مللن أن يبايللع رجل على بيع الله ورسللوله ثم ينصب له القتللال وإني ال أعلم أحدًا 

منكم خلعه وال بايع في هذا األمر اإل كانت الفيصل بيني وبينه )1(. 

فاملقيللاس الذي يحكم ابن عمر لقبوله خلروج احلسللني \ أومعارضته هوعدم 
جللواز اخلللروج في وجلله اخلليفة مهما بدر منلله من الظلم لكونه علللى حد قوله قد 
بويع على بيعة الله ورسوله، فبذلك املقياس ال ميكن جعله حجة في تلك املعارضة 

التي تبناها على ذلك األساس. 

)1( البخاري كتاب الفنت باب اذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخافه. 
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- موقف ابن الزبير: 
ادعى عثمان اخلميس بأن ابن الزبير من الذين عارضوا احلسني \، ويرد ذلك 
االدعللاء النصللوص التاريخية التي أكدتها كتب أهل السللنة بأن ابللن الزبير كان من 

املعارضني حلكومة يزيد وتخلفه عن مبايعته وحتريضه على بني أمية. 

روي ابللن كثيللر: قال ابن الزبيللر: أما لوكان لي بها مثل شلليعتك ما عدلت عنها، 
فلمللا خللرج من عنده قال احلسللني: قللد علم ابن الزبيللر أنه ليس له مللن األمر معي 

شيء، وأن الناس لم يعدلوا بي )1(. 

- موقف أبي سعيد اخلدري:
فبعللد أن اسللتيقنت نفللوس الصحابة فللي أحقية احلسللني \ وفضائللله التي ال 
حتصى ومكانته عند رسللول الله ڤ، ال ميكن ألي مسلللم يضع اإلنصاف ديدنًا له 
بللأن يعتقد مبفسللدة خروج اإلمللام \، فعلى أقل تقدير ميكن القللول بأن معارضة 
بعض الصحابة أتت إشللفاقًا على حال اإلمام من قلة الناصر وكثرة العدو، فهذا ما 
قصده أبوسللعيد اخلدري  من محاولة منعه احلسللني من اخلروج على فرض صحة 

الرواية التي ذكرها عثمان اخلميس.

- موقف عبدالله بن عمروبن العاص:
قام عثمان اخلميس بسللرد ادعاء معارضة عبدالله بن عمروسردًا ال يشتمل على 
دليللل، فلوجلأ بإنصاف إلى كتب أهل السللنة التضح للله عدم معارضته لإلمام \ 

ومن تلك الروايات:

)1( البداية والنهاية ج 8 ص 172.
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روى الذهبي: عن الفرزدق قال: ملا خرج احلسني \ لقيت عبدا لله بن عمروفقلت: 
إن هذا قد خرج فما ترى قال: أرى أن تخرج معه فإنك أن أردت دنيا أصبتها وإن أردت 
آخرة أصبتها، ثم قال الذهبي: هذا يدل على تصويب عبد الله بن عمروللحسني \ 

في مسيره، وهورأي ابن الزبير وجماعة من الصحابة شهدوا احلرة)1(. 

فذلللك تأييد صريح من عبدالله بن عمروبن العللاص وجمع من الصحابة ملدى 
شللرعية حركة احلسني \ بتصديه للظلم املفرط الصريح من قبل يزيد وليس كما 

ادعى عثمان اخلميس.

أمللا بالنسللبة إلللى موقف محمد بللن احلنفية فلم ُيللوِرد عثمان دليللًا واحدًا على 
معارضته لإلمام احلسني \، والله العالم إن كان هذا جهًا منه أوجتاهًا؟

- كرامات حصلت في واقعة كربالء:
يقول عثمان اخلميس: إن ما روي أن السماء صارت متطر دمًا أوأن اجلدار يكون 
عليه الدم أوما يرفع حجر إال ويوجد حتته دم أوما يذبحون جزورًا إال صار كله دمًا 

فهذه كلها أكاذيب وترهات ليس لها سند صحيح وال حتى ضعيف.  

 والللرد على ذلك االتهللام والتكذيب الصريللح للحقائق وتعمللد نبذها ونكران 
وجودها في كتب أهل السنة جنده في تلك الروايات ومنها:

روى الهيثمللي: وعللن الزهري قال: قللال لي عبد امللك: أي عامللة كانت يوم قتل 
احلسني \ فقال قلت: لم ترفع حصاة ببيت املقدس اال وجد حتتها دم عبيط فقال لي 

عبد امللك: إني وإياك في هذا احلديث لقرينان. رواه الطبراني ورجاله ثقات )2(. 

)1( سير أعام النباء ج 3 ص 293. ترجمة اإلمام احلسني 
)2( مجمع الزوائد ج 9 ص 196. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1408 - 1988 م
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وروى الهيثمي: عن الزهري قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل احلسني بن علي 
عليهم السام إال عن دم. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)1(. 

ورى الهيثمي أيضًا: وعن دويد اجلعفي عن أبيه قال: ملا قتل احلسني \ انتهبت 
جزور من عسكره فلما طبخت إذا هي دم. رواه الطبراني ورجاله ثقات  )2(. 

وروى الهيثمي أيضًا: عن أم حكيم قالت: قتل احلسللني \ وأنا يومئذ جويرية 
فمكثت السماء أيامًا مثل العلقة. قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله إلى أم حكيم 

رجال الصحيح )3(. 

فتللم إثبات ما أنكللره عثمان اخلميس بوجللود تلك الروايللات وكذلك الصحيح 
منهللا، فاحلمللد لله الللذي جعل للحق أهللًا وجعلنا وإياكم ممن سللار على خطاهم 

بإذنه جل وعا. 

- شرعية خروج احلسني \:
يق��ول اخلمي��س: لم يك��ن في خروج احلس��ني ال مصلحة دي��ن وال مصلحة دنيا، 
ولذل��ك نه��اه أكبر الصحاب��ة في ذلك الوقت ب��ل  بهذا اخلروج ن��ال أولئك الظلمة 
الطغاة من سبط رسول الله ڤ حتى قتلوه مظلومًا شهيدًا، وكان في خروجه وقتله 

من الفساد ما لم يكن يحصل لوقعد في بلده .

لقللد جاء ذلك التأييد للخروج املبارك من السللماء قبللل األرض والذي به حفظ 
الديللن وثبتت معامله، فاملصلحة التي قد علللم بها جبرئيل، واحلزن الذي خيم على 

)1( مجمع الزوائد ج 9 باب مناقب احلسني، 
)2( مجمع الزوائد ج 9 ص 196.
)3( مجمع الزوائد ج 9 ص 196.
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رسول الله ڤ بعد نبأ مقتله، والشرعية التي أقرها رسول الله ڤ بذلك التأييد ال 
حتتاج إلى رأي أحد كائنًا من كان.

واألدهى من ذلك اتهام سيد شباب أهل اجلنة باملفسدة وحاشاه أن يكون كذلك، 
فذلللك قول املعاندين املتجرئني على ريحانة رسللول الللله ڤ والذي يعد جترأً على 
جده رسللول الله ڤ الذي أكد شللرعية خروج ولده احلسني \ كما في الروايات 

التي سنسردها والتي بها سنفهم ذلك املعنى.

يللروي ابن حجر: عن أنس بن احلارث قال: سللمعت رسللول الله ڤ يقول: إن 
أبنللي هللذا ) يعني احلسللني ( يقتل بللأرض يقال لهللا كرباء فمن شللهد ذلك منكم 
فلينصللره قال: فخرج أنللس بن احلارث إلي كرباء فقتل مع احلسللني، هذه الرواية 
فللي ترجمة أنس بن احلللارث، قال البخاري يتكلمون في سللعيد يعني راوي وقال 
البغللوي: ال أعلللم رواه غيره وقال ابن السللكن ليس يروي اال مللن هذا الوجه وال 
يعللرف ألنللس غيره قلت )يعني ابن حجر(: وسلليأتي ذكر أبيه احلللارث بن نبيه في 
مكانه ووقع في التجريد للذهبي ال صحبة له وحديثه مرسل وقال املزي له صحبة 
فوهم انتهى، وال يخفى وجه الرد عليه مما أسلفناه وكيف يكون حديثه مرسا وقد 
قال سللمعت وقد ذكره في الصحابة البغوي وابن السللكن وابن شاهني والدغولي 

وابن زبر والباوردي وابن منده وأبونعيم وغيرهم)1(. 

فذلك رد ابن حجر على من يتهم أنس بن احلارث بأن حديثة مرسل والصحيح 
أن أنسًا صحابي وال ميكن أن يكون مرسًا.  

)1( اإلصابة ج 1 ص 271 ترجمة احلسني. 
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يعني ذلك تأكيد الرسللول ڤ على لزوم نصرة احلسللني \، وأدرك الصحابي 
أنس بن حارث ذلك املعنى، فذلك دليل على تشللجيع الناس لنصرة احلسللني \ 
والتي إن دلت  على شلليء فإمنا تدل على شللرعية خروجه ونتائج الصاح املترتبة 
عليه، فلوكان خروجة مفسدة والعياذ بالله ملا شهد ذلك التأييد من رسول الله ڤ 

وطلب النصرة ملن يشهده \.

وذلك البكاء امللفت لرسللول الله ڤ والذي مت قبل مقتل احلسني \ بخمسني 
عامًا تقريبًا عندما أتى جبرائيل إليه وأنبأ مبقتله في أرض كرباء، ولوكانت املفسدة 
فللي خروجه ملا بكي عليه رسللول الللله ڤ وملا أتى جبرائيل بتربتلله تقديرًا واجااًل 
ملوقفه العظيم، فا تدمع عينا رسول الله ڤ ويحزن قلبه ألي مفسد كائنًا من كان، 
واجلدير بالذكر أن تلك اخلصوصية التي متيز بها احلسللني \ لم يشللهدها أحد من 
شللهداء األمللة، فذلك داللة على عظللم املصيبة وأهمية خروجلله \ وثورته على 
يزيد والتي تنصب في مصلحة اإلسام جيًا بعد جيل، وفي املقابل سنجد عثمان 
اخلميس عاجزًا عن سللرد رواية صحيحة عن رسللول الله ڤ تؤيد مفهوم مفسللدة 

خروج اإلمام احلسني \.

روى ابن كثير: عن ابن عباس. قال: رأيت رسول الله ڤ في املنام نصف النهار 
أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا 
دم احلسني \ وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم، قال عمار: فأحصينا ذلك اليوم 

فوجدناه قد قتل في ذلك اليوم. قال ابن كثير: تفرد به أحمد وإسناده قوي)1(.

والغريب أن عثمان اخلميس ذكر موقف اجلن وهي تنوح على مقتل احلسني\ 
)1( البداية والنهاية ج8 ص 218.
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ويعترف )بأسللنادها حسللن( )1(، ومع ذلك يدعي املفسللدة لصاحب تلك الكرامة 
ولسيد الشهداء!!. 

روى أحمللد: عللن أبللي هريرة قللال: نظر النبي ڤ إلى علي واحلسللن واحلسللني 
وفاطمة فقال: أنا حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم. قال محقق الكتاب أحمد 

شاكر إسناده صحيح )2(. 

 فحربلله حرب رسللول الله ڤ، ورسللول الللله ڤ ال ينتج فسللادًا والعيللاذ بالله 
للمسلمني، فمن حارب عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السام فقد حارب 
رسللول الللله ڤ بنص احلديث السللابق الذي ذكللر، وذلك رد على تعمد املسللاس 

والتشويه لثورة احلسني \ من قبل عثمان اخلميس.

فللكان اإلصللاح شللعار احلسللني \ وديدنلله الذي ورثه عن جده سلليد البشللر 
أجمعني، والذي قام بتعليل خروجه وطلبه من الغيارى من أمة جده ڤ.

روى الطبللري عللن عقبة بن أبي العيزار نقله ذكر خطبة احلسللني فقللال: قال أيها 
الناس إن رسول الله ڤ قال: من رأى سلطانًا جائرًا مستحًا حلرم الله ناكثًا لعهد 
الله مخالفًا لسنة رسول الله ڤ يعمل في عباد الله باإلثم والعدوان فلم يغير عليه 
بفعللل وال قول كان حقًا على الللله أن يدخله مدخله أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة 
الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا احلدود واستأثروا بالفيء 

وأحلوا حرام الله وحرموا حاله )3(. 

)1( حقبة من التاريخ 
)2( مسند أحمد ج19 ص 6. رقم احلديث 9696. حتقيق أحمد شاكر

)3( تاريخ الطبري ج 4 ص 304.
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- قاتل احلسني \:

يقول عثمان اخلميس لم يكن ليزيد يد في قتل احلسني \ وليس هذا دفاعًا عن 
يزيد ولكنه دفاع عن احلق، ثم أستشهد بقول ابن تيمية وقال قال شيخ اإلسالم ابن 

تيمية: إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل احلسني باتفاق أهل النقل.

فا غرابة من دفاع عثمان اخلميس عن شللخصية مجرمة كيزيد وذلك ملا ملسللناه 
من اتهامه لسلليد شللباب أهل اجلنة باملفسللدة والتشكيك في شللرعية خروجه \، 
فليزيد اليد الكبرى في قتل احلسني \ وهذه األدلة التي تعمد غض الطرف عنها 

من كتب أهل السنة واجلماعة:

يقللول الذهبللي: كان ناصبيًا ) يعني يزيد( فظًا غليظًا جلفًا يتناول املسللكر ويفعل 
املنكر افتتح دولته بقتل الشهيد احلسني \ واختتمها بواقعة احلرة  )1(. 

ويقول السيوطي: بعث أهل العراق إلى احلسني \ أن يدعوه إليهم فخرج من 
مكة إلى العراق في عشرة ذي احلجة ومعه طائفة من آل بيته رجااًل ونساء وصبيان 
)فكتب يزيد إلى واليه في العراق عبيد الله بن زياد( بقتاله فوجه إليه جيشللًا أربعة 

آالف رجل وعليهم عمر بن سعد )2(. 

يقول ابن كثير: وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشا في قوله ملسلم بن عقبة أن أبيح املدينة 
ثاثللة أيام وهذا خطللأ كبير فاحش مع ما انضم إلي ذلك من قتل خلق من الصحابة 

وأبنائهم وقد تقدم أنه قتل احلسني \ وأصحابه على يدي عبيد الله بن زياد)3(.

)1( سير أعام النباء ج 4 ص 37، 38 في ترجمة يزيد.
)2( تاريخ اخللفاء ص 183 باب خافة يزيد.

)3( البداية والنهاية 8 ص 243 
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ويروي ابن كثير: عن مجاهد قال: ملا جيء برأس احلسني \ بني يدي يزيد بن 
معاوية متثل بهذه ألبيات:

للللليت أشلياخي ببلدر شهلللدوا       جلللزع اخلللزرج فللي وقع االسلللل

فلللللأهلوا واستهللللللللوا فرحللللًا         ثلللم قلالللوا لللي هنيلئًا ال تسلللللللللل
قلللللد قتلنا الضعللف من أشللرا        فكلم وعدلنا ميل بدر فاعتلللدل )1(

هذا شعر  يزيد بن معاوية يفتخر بقتل احلسني \ سيد شباب أهل جنة. 

وروى الهيثمي:عن الليث يعنى ابن سللعد قال: أبى احلسللني بن علي أن يستأسر 
فقاتلللوه وقتلوا بنيه وأصحابه الذين قاتلللوا معه مبكان يقال له الطف وانطلق بعلي 
بن حسللني وفاطمة بنت حسللني وسكينة بنت حسللني إلى عبيد الله بن زياد وعلي 
يومئللذ غام قللد بلغ فبعث بهم إلللى يزيد بن معاويللة فأمر بسللكينة فجعلها خلف 
سللريره لئا ترى رأس أبيها وذوي قرابتها وعلي بن حسللني في غل فوضع رأسلله 
فضرب على ثنيتي احلسني فقال: نفلق هاما من رجال أحبة -  إلينا وهم كانوا أعق 
وأظلما فقال علي بن حسني » ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال 
في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير«..... فثقل على يزيد أن يتمثل 
ببيت شعر وتا علي بن احلسني آية من كتاب الله عز وجل فقال يزيد بل مبا كسبت 

أيديكم ويعفوعن كثير.... وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات)2(.

يقول املناوي: قال التفتازاني: احلق أن رضى يزيد بقتل احلسني \ وإهانته أهل 
البي��ت عليهم الس��الم مما تواتر معن��اه وإن كان تفاصيله آح��ادًا فنحن ال نتوقف في 

شأنه بل في إميانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه )3(. 
)1( البداية والنهاية ج 8 ص 209.
)2( مجمع الزوائد ج 9 ص 195. 

)3( فيض القدير ج 3 ص109  دار الكتب العلمية - بيروت لسنة  1415 - 1994 م
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فبعد كشف زيف ادعاء عثمان اخلميس بأنه يدافع عن احلق ال عن يزيد فالنتيجة 
التي نتوصل إليها من خال الروايات وآراء كبار العلماء ومع شللديد األسللف أن 
دفاعلله عللن يزيد ال عن احلق املتمثل في ريحانة رسللول الللله \، ولولم جند تلك 
الروايات وافترضنا جداًل بعدم صدور ذلك األمر من يزيد لوجدنا على أقل تقدير 
اسللتنكار يزيد ملقتل احلسللني \ ولقتل قاتل احلسني \ أولعزل األمير الذي أمر 

بقتله وذلك ما لم يحدث به التاريخ. 

- سبي الهاشميات:
يقول اخلميس: لم تسب هاشمية قط :

تعمد عثمان اخلميس تكذيب حادثة السبي التي أدمت قلب رسول الله ڤ حزنًا 
علللى مللا جرى من األمة في حق أهل بيته \ الذيللن جترعوا ويات القتل ومن ثم 
السللبي والتشريد، وروى عثمان اخلميس قول ابن تيمية بأن هذا كله كام باطل أي 
سللبي نسللاء أهل البيت \ ، فالتزم عثمان بقول ابن تيمية وترك كام كبار العلماء 
من  أهل السللنة وضرب آراءهم ومروياتهم عرض احلائط لتستره على قتلة احلسني 

\ وتبرئة يزيد من دم احلسني \، وسوف أذكر بعض املصادر من كتب السنة: 

روى ابن كثير: عن احلارث بن كعب، عن فاطمة بنت علي قالت: ملا أجلسنا بني 
يدي يزيد رق لنا وأمر لنا بشيء وألطفنا، ثم إن رجًا من أهل الشام أحمر قام إلى 
يزيد فقال: يا أمير املؤمنني هب لي هذه ) يعنيني ( وكنت جارية وضيئة، فارتعدت 
فزعللة من قوله، وظننت أن ذلك جائللز لهم، فأخذت بثياب أختي زينب - وكانت 
أكبللر مني وأعقللل، وكانت تعلم أن ذلك ال يجوز - فقالللت لذلك الرجل: كذبت 
والللله ولؤمت، ما ذلك لك وله: فغضب يزيد فقال لها: كذبت  والله إن ذلك لي، 
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ولوشللئت أن أفعله لفعلت. قالت: كا ! والله ما جعل الله ذلك لك إال أن تخرج 
من ملتنا وتدين بغير ديننا )1(. 

روى الهيثمللي: ملللا بعللث ابن زيللاد )يقصد أهل البيللت ( إلي يزيد فأمر بسللكينة 
فجعلها خلف سللريره لئا تري رأس أبيها وذوي قرابتها وعلي بن احلسللني عليهم 
السللام في غل فوضع رأسلله فضرب على ثنيتي احلسني \ فقال: نفلق هامًا من 
رجل أحبة-   إلينا وهم كانوا أعق وأظلمًا - فقال علي بن حسللني عليهم السللام: 
»ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك على الله يسير«.... فثقل على يزيد أن يتمثل ببيت شعر وتا علي بن احلسني 
آيللة مللن كتاب الله عز وجل فقال يزيد: بل مبا كسللبت أيديكم ويعفوعن كثير فقال 
علللي: أما والله لورآنا رسللول الللله ڤ مغلولني ألحب أن يخلينللا من الغل فقال: 

صدقت فخلوهم من الغل...قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات )2(.

وقللال ابللن حجر الهيتمي: ملا أنللزل ابن زياد رأس احلسللني وأصحابه جهزها مع 
السللبايا آل احلسللني \ إلى يزيد، وقال سبط ابن جوزي وغيره: املشهور أنه جمع 
أهل الشام وجعل ينكث الرأس باخليزران، وقال ابن اجلوزي: ليس العجب إال من 
ضرب يزيد ثنايا احلسللني \ بالقضيب وحمللل آل النبي ڤ على أعقاب اجلمال 
أي موثقني في احلبال والنسللاء مكشللفات الرؤوس والوجوه وذكر أشياء من قبيح 

فعله )3(. 

يقللول املناوى: قللال التفتازاني: احلللق أن رضى يزيد بقتل احلسللني وإهانته أهل 
)1( البداية والنهاية ج 8 ص 211.
)2( مجمع الزوائد ج 9 ص 195 

)3( الصواعق احملرقة ص 301.
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البيت مما تواتر معناه وإن كان تفاصيله آحادًا فنحن ال نتوقف في شأنه بل في إميانه 
لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه)1(.

وروى مسلللم: ابن شللهاب حدثه أن علي بن احلسللني عليهم السللام حدثه أنهم 
حني قدموا املدينة من عند يزيد بن معاوية، مقتل احلسني بن علي عليهم السام لقيه 

املسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها قال فقلت له ال )2(. 

ورواية مسلللم رد على املشللككني في إثبات تواجد علي بن احلسللني \ وأهل 
بيت الرسول ڤ لدى يزيد بن معاوية بعد مقتل احلسني \ بواقعة كرباء، فتلك 
الرواية تعزز ما ذكرت الروايات السابقة وتؤكد إرادة يزيد إهانة أهل البيت عليهم 

السام وسبيهم إلى الشام. 

فللأي تعظيللم لقيلله بنوهاشللم علللى أيللدي األمويللني القاتلللني ألهل بيللت النبوة 
والسللابني لنسللائهم، بل هن نسللاء أهللل البيت الذيللن طهرهم الله وجعللل بيوتهم 

موضعا للرسالة. 

- فساد يزيد وانحالله:
قال السيوطي: كان سبب خلع أهل املدينة له أن يزيد أسرف في املعاصي، )هذا 
قللول السلليوطي(، وأخللرج الواقدي مللن طرق أن عبللدا لله بن حنظله قللال: والله 
ماخرجنا على يزيد حتى خفنا أن يرمى باحلجارة من السماء إنه رجل ينكح أمهات 

األوالد والبنات واألخوات ويشرب اخلمر ويدع الصاة )3(. 

)1( فيض القدير ج 3 ص 109  
)2( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل فاطمة )الزهراء(.  

)3( تاريخ اخللفاء ص 185. 
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قال السلليوطي: عن الذهبي قال: وملا فعل يزيد بأهل املدينة ما فعل بشربه اخلمر 
وإتيان املنكرات اشتد عليه الناس )1(. 

يقول الذهبي: كان ناصبيًا - يعني يزيد - فظًاغليظًا جلفًا يتناول املسللكر ويفعل 
املنكر )2(. 

يقول اآللوسللي: الذي يغلب على ظني أن اخلبيث لم يكن مصدقًا برسالة النبي 
ڤ وأن مجمللوع مللا فعللل مع أهل حللرم الله تعالللى وأهل حرم نبيلله عليه الصاة 
والسام وعترته الطيبني الطاهرين في احلياة وبعد املمات وما صدر منه من املخازي 
ليللس بأضعللف داللة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من املصحف الشللريف في 
قذر ؛ وال أظن أن أمره كان خافيًا على أجلة املسلللمني إذ ذاك ولكن كانوا مغلوبني 
مقهورين لم يسللعهم إال الصبر ليقضي الله أمرًا كان مفعواًل، ولوسلللم أن اخلبيث 
كان مسلمًا فهومسلم جمع من الكبائر ما ال يحيط به نطاق البيان، وأنا أذهب إلى 
جواز لعن مثله على التعيني ولولم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقني، والظاهر 

أنه لم يتب  )3(. 

- مجازر واقعة احلرة: 
فبهللا انتهللك ما انتهللك يزيد مللن احلرمات وقتل جمعللًا من الصحابللة والتابعني 

وذلك ما سيثبت من الروايات اآلتية:

قللال السلليوطي: واقعة احلللرة على باب طيبة ومللا أدراك ما وقعللة احلرة؟ ذكرها 

)1( تاريخ اخللفاء ص185.
)2( في سير أعام النباء ج4 ص37 و38 في ترجمته.

)3(  تفسير اآللوسي ج26 ص 73. 
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احلسللن مللرة فقال: والله ما كان ينجومنهم أحد، قتللل فيها خلق من الصحابة ومن 
غيرهم ونهبت املدينة وافتض فيه ألف عذراء )1(. 

ويقول ابن حجر العسللقاني: إن أهل املدينة خلعوا يزيد في سللنة ثاث وستني 
فجهز إليهم مسلم بن عقبة املري في جيش حافل فقاتلهم فهزمهم وقتل منهم خلق 
كثير من الصحابة وأبناؤهم وسللبق أكابر التابعني وفضاءهم واستباحها ثاثة أيام 

نهبًا وقتًا )2(. 

جتنللب عثمللان اخلميس ذكر مللا كتبه العلماء وشللهده التاريخ مللن قتل للصحابة 
والتابعللني واسللتباحة للمدينللة بأبشللع صورهللا، وجترأ علللى احلسللني \ بادعائه 
باملفسدة املترتبة على خروجه، ولم يتطرق إلى قاتل الصحابة والتابعني يزيد الذي 

عاث فسادًا في أمة اإلسام وارتكب الويات وانتهك احلرمات بأبشع صورها.

- لعن يزيد على لسان العلماء:
يقللول ابللن حجر الهيتمللي: اختلفوا في جللواز لعن يزيد، فأجازه قللوم منهم ابن 
جللوزي ونقللله عن أحمد وغيره قال: في كتابه املسللمي بالرد على املتعصب العنيد 
املانع من ذم يزيد سللألني سللائل، عن يزيد بن معاوية فقلت: له يكفيه ما به، فقال: 
أيجللوز لعنه فقلت: قد أجازه العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل، فأنه ذكر في 
حللق يزيد عليه اللعنة، ثللم روى ابن اجلوزي عن القاضي أبي يعلى الفراء أنه روي 
فللي كتللاب املعتمد في األصول بإسللناده إلى صالللح بن أحمد بن حنبللل قال قلت 
ألبللي: إن قومًا ينسللبونا إلللى تولي يزيد فقال: يللا بني وهل يتولللى يزيد أحد يؤمن 

)1( تاريخ اخللفاء ص 185.
)2( لسان امليزان ج 6 ص 294. مؤسسة األعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان  لسنة 1390 - 1971م
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بالللله ولم ال نلعللن من لعنه الله في كتابلله؟ فقلت: وأين لعن الللله يزيد في كتابه؟ 

فقللال: في قول الله تعالي:} ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍڌ ڌ  ڎ 

ڎ{... سورة محمد، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، 
فهل يكون فسللاد أعظم مللن هذا القتل، وفي رواية فقال: يللا بني ما أقول في رجل 
لعنه الله في كتابه فذكره، قال ابن اجلوزي: وصنف القاضي أبويعلى كتابًا ذكر فيه 

بيان من يستحق اللعن وذكر منهم يزيد )1(. 

وروى مسلللم: عن أبي هريرة: عن النبي ڤ قال: املدينة حرم فمن أحدث فيها 
حدثللًا أوآوى محدثللًا فعليه لعنللة الله واملائكللة والناس أجمعني ال يقبللل منه يوم 

القيامة عدل وال صرف )2(. 

فذلللك لعن صريللح من علمللاء العامة وبجواز لعن املفسللد والذي أقللر بالدليل 
والبرهان.

يقللول عثمللان اخلميس: بل إنه قد ثبت عن النبللي ڤ أنه قال: أول جيش يغزون 
مدينة قيصر مغفور لهم، وكان هذا اجليش بقيادة يزيد بن معاوية.

 وأما احلديث الذي وضع وغايته الدفاع عن يزيد والذي يعطي صك الغفران ألول 
غاز ملدينة قيصر والذي مت بقيادة يزيد ، فالرد عليه يكون من عدة أوجه وهي:

 أن العقللل يصعب عليه قبول هذه الدعوى ألن سلليتضارب مع التاريخ املدون، 
فالغزو في سللنة 49 هل كما ذكر عثمان اخلميس فللي كتابه، فالغفران يكون على ما 

)1( الصواعق احملرقة ص 333 باب في بيان أعتقاد أهل سنة واجلماعة في الصحابة.
)2( صحيح مسلم كتاب احلج باب فضل املدينة ودعاء النبي ڤ فيها.
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فللات أي مللا قبل عللام 49 هل، وجرائم يزيللد املذكورة ما بني عامللي )61 - 63 هل( 
وهي فترة توليه خافة معاوية.

حديث رسللول الله ڤ الذي ذكرت آنفًا باستحقاق من يخيف املدينة اللعنة من 
الللله واملائكللة والنللاس أجمعني فكيف جنمع بللني  مغفور له ومسللتحق للعنة الله 

ولعنة الاعنني، فذلك من اجلمع بني النقيضني الذي ينكره املنطق والعقل.

هل يقتضي عدل رب العباد على خلقه أن يغفر ملن عاث فسادًا في األرض بقتله 
ألهل بيت النبوة وسللبيه نسللاءهم وقتللله جمعًا من الصحابة والتابعني واسللتباحته 
ملدينللة رسللول الله ومللا عمل من اجلرائللم التي طفحللت بها متللون الكتب وغدت 
واضحة كوضوح الشمس، ثم كيف يغفر الله ملن قتل جمعًا من الصحابة والتابعني 

بدون ذنب؟ ، فالذي يدافع عن الصحابة ال يقول بأن يزيد مغفور له. 

- نعت يزيد بأمير املؤمنني!:
 يقول اخلميس: خالفة أمير املؤمنني يزيد بن معاوية:

وهوالوصللف الللذي أزعج اخلليفة األموى عمر بللن عبدالعزيز فأمر بضرب من 
تفوه به بالسياط:

قللال نوفللل بن أبي فرات:  كنت عند عمر بن عبللد العزيز فذكر رجل يزيد فقال: 
قللال أميللر املؤمنني يزيللد فقال: تقول أمير مؤمنني فأمر به فضرب عشللرين سللوطًا، 

إلسرافه في املعاصي خلعه أهل املدينة )1(.  

يقللول ابن حجر: قال يحيى بن عبد امللك بن أبي غنية أحد الثقات: حدثنا نوفل 

)1( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص 185.
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بللن أبي عقرب ثقة قال: كنت عند عمر بللن عبد العزيز فذكر رجل يزيد بن معاوية 
فقال أمير املؤمنني يزيد فقال عمر تقول أمير املؤمنني يزيد وأمر به فضرب عشللرين 

سوطا )1(. 

ولعمري لهوطعن برسول الله ڤ من خال وصف من تلطخت يده بدماء أهل 
بيته بأمير املؤمنني وإعطائه ذلك الوسللام الللذي إذا أيده أي مؤيد بعد علمه بحقيقة 
يزيد جعل من نفسلله خصمًا لسلليد البشللرية أجمعني، فكيف جترأ عثمان اخلميس 
فللي قول تلك العبللارة املخزية، وحتى مخالفته للخليفة األموي عمر بن عبدالعزيز 
الذي أمر بضرب من نعته بذلك الوصف وألبسلله ذلك اللباس وأن يتوب إلى الله 

تعالى. 

- عدالة الصحابة:
سللنتطرق إلللى أشللد األمللور حساسللية عند أهل السللنة وذلللك ملا يتعلق مبسللألة 
الصحابللة وعدالتهم املطلقللة، فينبغي لنا التنقيب عن الصحابة ملعرفة الصالح منهم 
الذي ثبت على نهج رسللول الله ڤ وكذلك الطالح منهم والذي بدل بعد رسللول 
الله ڤ وانحرف عن جادة الصواب، فقد يجد البعض من أهل السللنة صعوبة في 
التنقيللب عللن الصحابة وعدم التهيؤ للنقاش في ذلللك، فكل الصحابة عدول على 
رأي أهل السللنة ملوقعهم املميز في صدر اإلسام، فأعطى ذلك لهم احلق في لزوم 
أخذ جميع املسلمني عنهم ما نقلوه من السنة الشريفة لرسول الله ڤ، ولكن اتفاق 
أهللل السللنة على عدم عصمللة الصحابة يوجب لنللا احلق في البحللث عن الصالح 
منهم حتى تسللتيقن أنفسللنا لصاحهم واسللتقامتهم الدينية لنتمكن من نقل الدين 

)1( تهذيب التهذيب ج11ص 317.
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واألخذ مبروياتهم، وبني القرآن مسللألة تفاوت مفهوم العدالة في الصحابة بتأكيده 
علللى حقيقة االنقللاب الذي حل لبعضهللم، وأثبت التاريخ ذلللك املعنى وصفت 
األحاديث عصيان الكثير من الصحابة لله ورسللوله، وسللوف نتطرق إلثبات ذلك 

املعنى من خال سرد ما ميكننا من اآليات القرآنية والروايات بذلك اخلصوص.

فيجب اإلذعان للحقائق التاريخية والدفاع عن املظلومني العادول من الصحابة 
كعمار بن ياسر الذي قتلته أيادي البغي، وأبي ذر الغفاري وعمروبن حمق اخلزاعي 
الذي قتله معاوية )1( وفقًا ملا سللجله تاريخه وسللجله املخزي، واالعتراف ببشللاعة 
وظلم الدول التي تسللترت بقناع اإلسللام كاألمويني، وذلك حتى نتجنب الدفاع 
كمللا قام عثمان اخلميس على من امتدت يده على حرم أهل البيت \ وأصحاب 

رسول الله ڤ الكرام الباقني على نهجه واملمتثلني ألوامره. 

اآلية األولى التي يستدل عليها عثمان اخلميس على بعدالة الصحابة وهي قوله 

)1( بعض أسللماء الصحابة الذين قتلهم معاوية  بدون ذنب ، على سللبيل املثال  خزمية بن ثابت يقول 
عنه الذهبي: خزمية بن ثابت ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة، الفقيه، أبوعمارة األنصاري اخلطمي 
املدني، ذوالشهادتني. قيل: إنه بدري. والصواب: أنه شهد أحدا وما بعدها. وله أحاديث. وكان 
من كبار جيش علي، فاستشهد معه يوم صفني. سير أعام النباء ج3 ص 241. مؤسسة الرسالة 

- بيروت - لبنان لسنة 1413 - 1993 م
احلكم بن عمروالغفاري يقول عنه الذهبي: احلكم بن عمروالغفاري األمير، أخورافع بن عمرو،   
وهما، من بني ثعيلة ، وثعيلة أخوغفار. نزل احلكم البصرة. وله صحبة ورواية، وفضل وصاح، 
ورأي وإقدام. حدث عنه: أبوالشعثاء جابر بن زيد، واحلسن البصري ومحمد بن سيرين، وسوادة 
بن عاصم ؛ وآخرون.... إلى أن قال: فوجه معاوية من قيده وحبسه فمات فدفن في قيوده وقال: 
إنللي مخاصم. سللير أعام النبللاء ج3 ص 235، 236. ويقللول الذهبي: وقال عبد السللام بن 
حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن جعفر أظنه ابن أبي املغيرة عن عبد الله بن الرحمن بن أبزي 
عن أبيه قال: شللهدنا مع علي ثمامنائة ممن بايع بيعة الرضوان ُقتل منهم ثاثة وسللتون رجًا منهم 

عمار. سير أعام النباء ج2 ص 219.  
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تعالى: }ک ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ{ )1(...... 
اسللتند أهل السللنة في إثبات مفهموم العدل املطلق للصحابة وتبرئة سللاحة من 
بدل منهم إلى تلك اآلية السللابقة، ولكن الرضا الذي شللملهمفي وقت نزول اآلية 
ال يعني إستمرارهم على اجلادة السليمة إلى نهاية العمر، فلنا احلق في تصنيف من 
حسللنت خامتته ومن اتصف بالعدالة منهم، ومن ثبت تبديله وحتريفه ألحكام الله 
تعالى وسللنة رسللوله ڤ، فذلك يخرجه عن دائرة الرضا الللذي كان قبل انقابهم 
تورطهللم بقتل األنفس احملترمة، فعدل الله تعالى يقتضي عدم املسللاواة بني الذين 
يعملون األعمال الصاحلة والذين يفسدون في األرض، بل قد يضاعف الله العذاب 
ملن يعاصر احلجة اإللهية الناطقة املتمثلة بخامت النبيني ڤ يسمع كامه ويرى فعله 

الشللريف مباشللرة، بدليل مخاطبة الله لنسللاء النبي ڤ قال تعالى: }ائ  ەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ{... )2(.

فمضاعفة العذاب لنسللاء النبي ڤ في حني ارتكابهن الذنب أوالفاحشة، تكون 
علتلله في تشللرفهن بزواجهللن من النبي ڤ وثللم الصحبة التي متيزن بها عن سللائر 
األجيال، فينطبق ذلك على سائر الصحابة الذين تواجدوا في أشرف األزمنة التي 
متيزت بتواجد شللخص الرسول األكرم ڤ وسللماعهم لكامه، فمخالفة من رأى 
رسللول الله تكون أعظم بكثير ممن اقتصر علمه على ما ميلك من مرويات تناقلتها 
أيادي املؤرخني جيًا بعد جيل، وذلك ما بينته اآلية السللابقة بخصوص من شللهد 

)1( الفتح/18
)2( األحزاب/30
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رسللول الله ڤ من النساء، وسللندعم الرد على تلك اآلية التي استشهد بها عثمان 
اخلميس بعدة نقاط: 

أواًل: لقللد قيللدت اآليللة الشللريفة ذلللك الرضللا بشللروط جندهللا في كتللاب الله 
تبللارك وتعالى، فقد قللال تعالللى: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ڤ{ )1(، فالشللرط األساسللي هوعدم نكث ما عاهدوا الله عليه بقوله تعالى: 
}ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{، فنبلله الللله تعالللى العبللاد بوجللود من سللوف 

ينكث والذي لن يضرالله بشلليء وثم قال الله تعالى: }ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ{، فاألجللر املدخر املكسللوبالرضا هونتيجة لذلللك الوفاء مبا 
عاهدوا عليه والذي سيظفر بالرضا املوعود طول العمر والذين حددهم الله وهم: 

}ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   { )2(.

فقللد هدد الله تعالللى الناقضني للعهود باسللتحقاقهم للعنة الللله جل وعا، قال 

تعالللى: }  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ     {)3(، وجاء ذلك اخلطاب للناس 
كافة، سواء كانوا من الصحابة أومن غيرهم، وكما قلنا فإن الواقع أشد بالنسبة إلى 
من  شللاهد رسللول الله ڤ ورآى آيات الله على يده الشللريفة، فمبايعتهم لرسول 
اللهڤ كمبايعتهم ومعاهدتهم لله تعالى، فمن نكث فله وزر ما اقترفته يداه ويكون 

من امللعونني بنص اآلية الشريفة.
)1( الفتح/10
)2( الرعد/20
)3( الرعد/25
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ثاني��ًا: أكد علماء أهل السللنة علللى املعنى الذي تبني في النقطة السللابقة في قوله 
ٺ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  تعالللى: 

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ{. 
ومنهم:

يقول القرطبي: وقال ابن كيسان: قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم، فمن 
مكللث  بعد البيعة، فإمنا ينكث على نفسلله، أي يرجع ضرر النكث عليه، ألنه حرم 
نفسه الثواب وألزمها العقاب، ومن أوفى مبا عاهد عليه الله، قيل في البيعة، وقيل 

في إميانه، فسيؤتيه أجرا عظيما )1(. 

ويقللول الثعالبي: في تفسلليره قوله تعالللى: }ڀ ڀ{ ، أي: َفَمْن نقض هذا 
َه فسللنؤتيه أجرًا عظيمًا  العهللد، فإمنا يجني على نفسلله وَمللْن َأوفى مبا عاهد عليه اللَّ

وهواجلنة )2(. 

إذن فبذلللك التصنيللف يحق لنللا القول بأن هناك من الصحابة من يسللتحق اجلنة 
ثمنللًا السللتقامته وعدم نكثه وتبديله طللوال عمره، وهناك من ال يسللتحقها لتبديله 
وانقابلله عن جادة احلق، فينطبق كل ما ذكر علللى الصحابة ألنهم بايعوا النبي ڤ 

وبالتالي فقد بايعوا الله عز وجل.

ثالث��ًا: هنللاك العديد من الصحابة الذيللن لوقلنا بعدالتهم للللزم من ذلك أمور ال 
ميكللن لعثمللان اخلميس االلتزام بهللا ومن ذلك على سللبيل املثللال عبدالرحمن بن 

)1( تفسير القرطبي ج 16 ص 268. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
)2( تفسللير الثعالبللي ج5 ص 252. دار إحيللاء التللراث العربي - بيروت حتقيق الدكتللور عبد الفتاح 

أبوسنة.
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عديس البلوي ممن شللهد البيعة ومت اعتباره من املبشللرين في اجلنة ومع ذلك جنده 
من املشاركني في مقتل اخلليفة عثمان بن عفان.

يقول ابن حجر العسقاني: عبد الرحمن بن عديس صحب الرسول ڤ وسمع 
منه وشهد فتح مصر وكان ممن سار إلى عثمان بن عفان وقال ابن البرقي والبغوي 
وغيرهما هوممن بايع حتت الشجرة )1(. ومن أراد املزيد من املصادر وليرجع إلى ما 

ذكر في باب من قتل عثمان. 

وقللد وصف عثمللان اخلميس قتلة اخلليفللة عثمان باألوغاد، فالعقللل ال يقبل أن 
يبشللر كًا من عثمللان بن عفان  وقاتله باجلنة، فأحدهم باجلنللة واآلخر بالنار، فهذا 

الصحابي ممن بايع حتت الشجرة فهل يا ترى يظفر برضا الله بعد قتله

للخليفللة، فللإن اسللتحق الرضا من الللله فذلك يعنللي باسللتحقاق اخلليفة عثمان 
للقتل، وإن لم يستحق الرضا فذلك يدل على وقوعه في شباك نكث العهد والذي 
حللذر منلله الله تعالى في كتابه الكرمي من خال قتله نفسللًا بغيللر حق، فذلك يؤكد 
بللأن ليس كل من بايع حتت الشللجرة غير قابل لنكللث العهد وال يعصم من إمكانية 

إسقاط عدالته )2(.

)1( االصابة في ترجمة عبد الرحمن بن عديس . 
)2( تعريللف العدالللة عند أهل السللنة: يقول العيني: وقال إبراهيم )اإلمللام ابراهيم  النخعي( : العدل 
الللذي لللم يظهر فيلله ريبة، قال ابن بطال: وهومذهب أحمد وإسللحاق. عمللدة القاري ج13 ص 
199. بيروت - دار إحياء التراث العربي، روي اخلطيب البغدادي: عن علي بن إبراهيم املروزي 
قللال سللئل ابن املبارك عللن العدل فقال: مللن كان فيه خمس خصال يشللهد اجلماعة وال يشللرب 
هللذا الشللراب وال تكللون في دينلله خربة وال يكللذب وال يكون في عقله شللئ. الكفايللة في علم 
الرواية ص 101. دار الكتاب العربي - بيروت لسللنة  1405 - 1985 م، روي اخلطيب أيضا: 
عللن البويطللي قال: قال الشللافعي: ال اعلم أحدا أعطللى طاعة الله حتى لم يخلطهللا مبعصية الله 
=اال يحيللى بللن زكريا \  وال عصى الللله فلم يخلق بطاعة فإذا كان األغلللب الطاعة فهواملعدل 
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رابعًا: هناك من شللهد على نفسلله من الصحابة بإحداثهم وتبديلهم بعد رسللول 
الله ڤ، وهم مصنفون ممن بايعوا حتت الشجرة.

روى البخاري: عن عاء بن املسلليب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب فقلت 
طوبى لك صحبت النبي ڤ وبايعت حتت الشجرة فقال: يا ابن أخي إنك ال تدري 

ما أحدثنا بعده )1(. 

اآليللة الثانيللة التللي ذكرهللا عثمان اخلميللس هي قوللله تعالللى: }ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ{... )2(.

في بداية األمر علينا معرفة آراء بعض العلماء في تلك اآلية الشللريفة وما حتويه 
من معنى:

يقللول الطبللري: عللن مجاهد فللي قللول الللله تعالللي: }ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ{... يقول هذا شرط أن تأمرونا باملعروف وتنهونا عن املنكر )3(. 

ففهم الطبري ذلك الشرط الذي أوجب الله تعالى تواجده لتكون هذه األمة خير 

وإذا كان األغلب املعصية فهواملجرح. الكفاية ص 102.قول الشللافعي يبني أن العدل من غلب =
عليه العدل وصاح السلليرة وإن أرتكب بعض املعاصي والفاسللق عكللس ذلك. يقول أبوحامد 
الغزالي: العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس 
حتمل على مازمة التقوى واملروءة. املستصفي للغزالي ص 125. دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان لسنة 1417 - 1996 م  يقول القرطبي: قال علماؤنا: العدالة هي االعتدال في األحوال 
الدينيللة، وذلللك يتم بأن يكون مجتنبا للكبائللر محافظا على مروءته وعلى ترك الصغائر. تفسللير 

القرطبي ج3 ص 347.  فهل جميع الصحابة تنطبق عليهم هذه الشروط؟ 
)1( كتاب املغازي باب غزوة احلديبية.

)2( آل عمران/110.
)3( تفسللير الطبري ج 4 ص60. دار الفكر للطباعة والنشللر والتوزيع - بيروت - لبنان لسنة 1415 

- 1995 م



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

86

أمة أخرجت للناس، فمن افتقد إلى شرط األمر باملعروف والنهي عن املنكر افتقد 
انتسللابه خليار األمة التي أخرجت للناس، فاخلطللاب موجه لألمة كافة وهوبطبيعة 

احلال يشمل الصحابة أجمعني.

ويقول ابن اجلوزي: إن معناه: كنتم خير األمم التي أخرجت، وفي قوله  تعالى: 

أنلله  }  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ{..... قللوالن: أحدهمللا: 
شرط في اخليرية، وهذا املعنى مروي عن عمر بن اخلطاب، ومجاهد، والزجاج)1(. 
فهللذا واضح بأن خير أمة تكون بشللرط األمر باملعللروف والنهى عن املنكر ومن لم 

يفعل هذه األمور ال يكون من خير األمة.

اآليللة الثالثللة قوله تعالللي: }ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ{ )2(.

يقللول القرطبي: كان محمودًا رأي هللذه األمة، لم تغل غلوالنصارى في أنبيائهم، وال 
قصروا تقصير اليهود،وعليكم بالنمط األوسط فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل )3(.

فبني القرطبي مفهوم اآلية املباركة من خال توسطها من بني سائر األمم ألنها لم 
تكن من املغالني كما فعل النصارى وكذلك لم تنهج مسللار اليهود بقتلهم األنبياء، 
فللا عاقة لها مبفهوم العدالة للصحابة، وال تعطي حصانة مطلقة جلميع أصحاب 

النبي ڤ من باء االنحراف بعد وفاة النبي ڤ.

)1( تفسير ابن اجلوزي ج2 ص 17. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لسنة جمادى األولى 1407 
- كانون الثاني 1987 م

)2( البقرة/143
)3( تفسير القرطبي ج 2 ص 154.
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اآلية الرابعة قوله تعالى: }ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې{.... )1(. 

فكمللا قلنا بللأن املعيار الوحيللد للتمييز بني الصالللح والطالح منهم مللا ذكرنا في 
النقاط السللابقة من معايير الصاح الازمة لتصنيللف املتحلي بها بالعادل، فا جند 

ضرورة للرد لوضوح داللة اآلية.

اآلية اخلامسللة، قوللله تعالللى: }ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

ڈڈژژڑ{ )2(. 
والرد يكون بعدة أوجه:

يجب أن ال نغفل عن الشللرط الذي حدده القرآن الكرمي لكل صالح مهما كان 
مكانه وزمانه وذلك بتمسللكه واسللتقامته بالنهج السللليم وعدم نكثه مليثاقه مع الله 

ورسوله وذلك ما تطرقنا له فيما سبق.

لقد امتدح القرآن الذين مع رسول الله ڤ والذين وصفهم باألشداء على الكفار 
بقوللله تعالى: }ٻ پ پ پ پ ڀڀ{، فاقترن ذلك املديح مبن 
ميلك تلك السجية والتي اثبت التاريخ فقدان العديد من الصحابة لها لهروبهم من 

الكفار وعدم مقاتلتهم لهم فعلى سبيل املثال:

)1( احلشر/8
)2( الفتح/29
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روى احلاكم: عن علي قال: سار النبي ڤ إلى خيبر فلما أتاها بعث عمر وبعث 
معلله النللاس إلى مدينتهم أوقصرهللم فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزمللوا عمر أصحابه 
فجاءوا يجبنونه ويجبنهم. وقال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسللناد ولم يخرجاه 

وقال الذهبي صحيح )1(.    

وال ننسللى معركة أحد التي صمد فيها القليل من الصحابة وهرب الكثير منهم، 
وكذلك لم يشللهد لنا التاريخ بتسلليد صفة الرحمة بني الصحابة بشكل مطلق حتى 
ميكللن لنا أن نعتبرهم جميعللًا من الرحماء بينهم كما عبر القرآن الكرمي، والسللبب 
الذي ال يقبل العقل السوي نفيه هوقتال عدد من الصحابة في ما بينهم، واستباحة 
بعضهم لدماء البعض اآلخر والذي أثبتناه سللابقًا من خال األضواء التي سلطت 

على  أحداث مقتل عثمان وحرب اجلمل وصفني وغيرها من احلقائق التاريخية.

فمنهم من كان على أقل تقدير ال يتورع عن توزيع السباب فيما بينهم.

روى مسلللم: عللن أبي سللعيد قال: كان بني خالللد بن الوليد وبللني عبد الرحمن 
بن عوف شلليء فسللبه خالد فقال رسول الله ڤ: ال تسللبوا أحدًا من أصحابي فإن 

أحدكم لوأنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه )2(. 

فهذا ال ينطبق على كل الصحابة بأنهم رحماء بينهم واألمثله كثيرة. 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  تعالللى:}ڍ  الللله  قللول 
ڑ{......

 فأكد القرآن الكرمي بأن هناك تصنيفًا مؤكدًا لفئتني من الصحابة من خال كلمة 
الفصللل )منهم( التللي تبني بأن الصحابة منهم من سلليؤمن ويعمللل صاحلًا وتكون 

)1( مستدرك ج3 ص 40 كتاب املغازي والسرايا.
)2( صحيح مسلم باب حترمي سب الصحابة.
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املغفللرة واألجللر ثمنًا لذلك، ومنهم من سلليحرم من ذلك الثللواب العظيم، فكيف 
يتللم حتقيق الرضا ملن لم يجتز مرحلة الغفللران وتكفير اخلطايا، وهي مرحلة ينبغي 
تخطيهللا حتللى يحق لنا التحدث عن رضا الله تعالى!، إن اآلية مقيدة بشللروط بأن 
مللن يؤمللن بالنبي ڤ ويعمل عمللًا صاحلًا يكون له أجر عظيم فهذا شللرط القرآن 

الكرمي وهذا الذي نقول به. 

- العتاب والتهديد لبعض الصحابة:
لقللد عاتللب الله تعالى العديد مللن الصحابة في موارد شللتى، ووصل األمر إلى 
التهديد في بعض املوارد، وكفى بعلي \ فخرًا بأنه لم يذكر من الله ورسوله ڤ 

إال بخير كما أكد ذلك السيوطي.

روى السلليوطي: عن ابللن عباس قال: لقد عاتب الللله أصحاب محمد ڤ، في 
غير مكان وما ذكر عليًا إال بخير)1(، وسنذكر تلك املوارد في كل من القرآن الكرمي 

والروايات واألحاديث الشريفة وآراء العلماء.

< أواًل : القرآن الكرمي:

قول الله تعالى: }ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 

ھھ  ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ{ )2(.
 هذه اآلية نزلت بشللأن عمر وأبي بكر عندما رفعوا أصواتهم بحضرة النبي ڤ 

حني قدم عليهم ركب بني متيم. 

)1( تاريخ اخللفاء ص 153.
)2( احلجرات/2 
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روى البخاري: عن ابن أبي مليكة قال: كاد اخليران أن يهلكا أبا بكر وعمر رفعا 
أصواتهمللا عند النبي ڤ حني قدم عليه ركب بنى متيم فأشللار أحدهما باألقرع بن 
حابس أخي بني مجاشللع وأشللار اآلخر برجل آخر قال نافع: ال أحفظ اسمه فقال 
أبوبكللر لعمر: ما أردت اال خافي قال: ما أردت خافك فارتفعت أصواتهما في 

ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم..... )1(. 

ۆئ  ۇئ    ۇئ    وئ    وئ    ەئ   ەئ    }ائ    تعلللللللاللللللى:  وقللللللال 

ۆئ{ )2(.
فالذيللن ينادون رسللول الله ڤ هللم املعاصرون له من الصحابللة، وجاء وصف 
الله تعالى ألكثرهم بأنهم ال يعقلون، فا شللك بأننا ال ميكننا أن نأخذ دين الله ممن 
ال يعقللل، وهم األكثرون على حد تعبير القرآن الكرمي، وبالتالي يكون ذلك سللببًا 

إلسقاط العدالة املطلقة للعديد من الصحابة.

 وقللال تعالللى: }ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   

ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  
ک  ک{)3(. 

لقد نبأت هذه اآلية املباركة عن حقيقة مؤملة ستحل بعد ارحتال املصطفى ڤ إلى 
بارئلله، وهي حقيقة انقاب العديد ممن رأى رسللول الللله ڤ وكان من املعاصرين 
للله، فقام الشلليعة بفهم ذلللك املعنى من خال آيات الله التللي أنبأتهم بتلك احلقيقة 

)1( صحيح البخاري كتاب التفسير باب سورة احلجرات.
)2( احلجرات/4

)3( آل عمران/144
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القرآنيللة، فالقلللة القليلة املؤمنة على مللدار التاريخ هي التي تفوز مبللدح الله تعالى 
والتي جندها في أقوام عدة كقوم نبي الله نوح ولوط وعيسللى وموسللي غيرهم من 
األنبيللاء \ والذي بينه الله بقوللله: }ۆئۈئۈئېئ{ )1(، وقال تعالى: 
تعالللى:  وقللال   ،)2( }ې   ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ{ 

}ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    
}ۉ   ې         ې  ې  ې   تعالللى:  وقللال   ،)3( ې  ېې  ې  ى  ى{ 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ     ۇئ{ )4(،  وقللال تعالى: }ڦ 
)5(، وقللال تعالللى: }ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ{ 
ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ { )6(، وقللال تعالللى: }ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ{ )7(،  وقللال تعالللى: }ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ { )8(، وقللال تعالى: } ې  ې      ى    ى  
ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  {... )9( ، فرسللم القرآن الكرمي تلك احلقيقة 

فللي عقولنا حتى نواجهها بصدر رحب وال جند لهللا محًا للغرابة في وصولنا إلى 

)1( سبأ/13
)2( البقرة/88   

)3( النمل/62
)4( هود/116
)5( احلاقة/41

)6( البقرة/100
)7( احلجرات/4
)8( املؤمنون/70

)9( النمل/73
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حقيقة العدالة للصحابة التي يتسم بها القليل منهم، فهل جاء في القرآن آية واحدة 
تصرح بأن الصحابة خارجون عن حدود سن الله تعالى التى جرت في أصحاب 

األنبياء السابقني.

وقال تعالى: }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ {.... )1( . 

يقول النسللفي: في نفسللير قللول الله تعالللى:}ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ{.... أجمعللوا أنهللا نزلت في الوليد بن عقبه وقد بعثه رسللول الله ڤ مصدقًا 
إلللى بني املصطلق وكانت بينه وبينهم إحنة في اجلاهلية فلما شللارف ديارهم ركبوا 
مستقبلني إليه فحسبهم مقاتليه فرجع وقال لرسول الله ڤ: قد ارتدوا ومنعوا الزكاة 
فبعللث خالد بن الوليد فوجدهم يصلون فسلللموا إليلله الصدقات فرجع وفي تنكير 

الفاسق والنبأ شياع في الفساق واإلنباء كأنه قال: أى فاسق جاءكم بأي نبأ)2(. 

فصرح القرآن بفسللق الوليللد بقوله تعالى: } ٿ ٿ ٿ{ وهوبا شللك من 
الصحابة، فذلك يهدم ما اعتقده البعض بعدالة جميع الصحابة، فالفاسق با شك 

ال ميت بالعدالة بأي صلة والذي يسلب منه الثقة في نقل دين الله ورسوله ڤ.

ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ       ڦ   ڤ   }ڤ   تعالللى:  وقللال 

)11( احلجرات/6
)1( تفسللير النسللفي ج4 ص 163، يقول  ابن كثير: وقد ذكر كثير من املفسرين أن هذه اآلية نزلت في 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط حني بعثه  رسول الله ڤ على صدقات بني املصطلق. تفسير ابن كثير 
ج4 ص 223. ويقول ابن عبد البر: وال خاف بني أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله 
عز وجل } إن جاءكم فاسق بنبأ {... نزلت في الوليد بن عقبة وذلك أنه بعثه رسول الله ڤ إلى 

بني املصطلق مصدقا فأخبر عنهم أنهم ارتدوا. اإلستيعاب ج4  ص 1553 ترجمة الوليد 
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ڍ        ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چچ    ڃ    ڃ   ڃ   ڃ  
ڌ ڌ{)1(. 

سّلطت اآلية الشريفة األضواء على تركيبة املجتمع الذي عاصر رسول الله ڤ 
بتصنيفه للبعض منهم باملنافقني وهم ممن كانوا حول رسللول الله ڤ، فبالرغم من 
متيز ذلك الزمان الذي حوى أشللرف نسللمة على وجه املعمورة، وتكرمت األنفس 
بتواجللده والنللت القلللوب املتحجرة مبعرفتلله والذي أعطللى ذلك املجتمللع التميز 
عللن جميع عصللور أمة محمد ڤ، ومع ذلك جند املتربصللني من املنافقني في ذلك 
املجتمع والذين حذر الله تعالى منهم وأعلم رسوله بتواجدهم من حوله، فا غرابة 
لانحراف العلني لهؤالء الذين أضمروا الباطل في نفوسهم وأظهروا اإلسام في 
علنهللم عن اجلادة املسللتقيمة بعد وفللاة النبي ڤ، أما تبريللر عثمان اخلميس لبعض 
الصحابة املعنيني بهم فذلك قد ال يحتاج إلى جهد شاسللع في الرد عليه، ألن اآلية 
الشللريفة قللد صرحت تصريحًا جليللًا ال مجال لتأويلها وحتريفهللا عن معناها وهي 
قوللله تعالى }  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ{ فمدينة الرسللول األكرم هي 
نقطة االنطاقة التي متركز بها واسللتمرت إلى بعد الفتح والتي اعتبرها املسلللمون 
عاصمة لهم، فيعني ذلك وجود أفضلية ومتيز عن سللائر املدن األخرى، فمع ذلك 
جند التحذير من أهلها ووصف بعضهم باملنافقني، أما قول عثمان اخلميس: فهؤالء 

من املنافقني الذين كان يظن النبي ڤ أنهم من الصحابة ولم يكونوا كذلك.

أواًل: مللن أين لعثمان االطاع على الغيب ومافي الصدور حتى ينفي ظن النبي 
ڤ الذي يستمد علمه من عّام الغيوب سبحانه. 

)1( التوبة/101
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ثانيًا: اآلية الشريفة تقول }  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ {... وهويقول 
ما مضمونه أن املراد باملنافقني من ارتّد بعد النبي ڤ من أكثر العرب ويستثني أهل 
مكة والطائف واألهم أهل املدينة التي نزلت اآلية بشللأنهم، فا أدري من أين أتى 

مبا يخالف قول الله..؟؟!!.   

ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ    { تعالللى:  قللال 
ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک    ڑ  

ڳ{ )1(.
فقللد أعلمتنا اآلية املباركة بأن هناك فئتني متنافرتللني متمثلتني في من يريد احلياة 
الدنيللا ومن يريد اآلخرة، وشللتان بني من أراد الدنيا وزخرفهللا وبني من باعها ثمنا 
آلخرتلله، فمللن أراد الدنيا وعرضها من الصحابة يكون قد خسللر خسللرانًا عظيمًا، 
ومللن جعللل اآلخرة نصب عينيه يكون قد ظفر بالفللوز العظيم يوم يلقى الله تعالى 

ويحق لنا تصنيفه من الصحابة العدول.

روى القرطبي: عن ابن مسللعود قال: ما شللعرنا أن أحدًا من أصحاب النبي ڤ 
يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد )2(. فصرحت هذه الرواية وجاءت وتأكيدًا 
ملعنى اآلية املباركة بوجود العديد من الصحابة ممن أراد عرض احلياة الدنيا  والذي 

استشعره ابن مسعود من خال غزوة أحد.

تعالللى: }ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ  قللال 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب{ )3(.
)1( آل عمران/152. 

)2( تفسير القرطبي ج 4 ص 237.
)3( احلجرات آية 17 
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خاطبت هذه اآلية العديد من الصحابة ممن عاصروا الرسول ڤ لتجرئهم على 
مخاطبة رسللول الله ڤ بلغة املن على أنهم قد أسلللموا، ولقد ذكر ابن كثير رواية 

تخص هذا األمر. 

روى ابن كثير: عن ابن عباس قال: جاءت بنوأسللد إلى رسللول الله ڤ فقالوا يا 
رسللول الله ڤ: أسلللمنا وقاتلنا العرب ولم نقاتلك فقال رسللول الله ڤ: فقههم 

قليللل وإن الشلليطان ينطللق علللى ألسللنتكم ونزلللت هذه اآليللة }ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی{ )1(. 
فمن نطق الشلليطان على لسللانه با شللك سلليجعل من نفسلله محطة للشللبهات 

والذي يسلبه صفة العدالة في نقله لسنة الله ورسوله ڤ.

قال تعالى: }گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ{ )2(.

هذه اآلية توضح أن هناك شللريحة من الصحابة كانوا يجادلون رسللول الله ڤ 
في احلق.

ولقللد روى ابللن كثيللر: عن ابللن عباس قال: ملا شللاور النبي ڤ في لقللاء العدو، 
وقللال سللعد بن عبادة ما قال وذلك يوم بدر وأمر النللاس أن يتهيئوا للقتال وأمرهم 

بالشوكة فكره ذلك أهل اإلميان فأنزلت هذه اآلية )3(. 

 فمجادلة النبي ڤ في احلق وكراهية البعض منهم ألوامره تدل على عدم تقبل 
)1( تفسير ابن كثير ج 4 ص235.

)2( األنفال/5 -6
)3( تفسير ابن كثيرج2 ص 300
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جميع ما يصدر عنه ڤ، فذلك يدل على مواجهة األهواء للحق الصادر عن رسول 
الللله ڤ، فيحق لنا جميعا التحري عن املمتثلني من الصحابة ألوامر الرسللول ڤ 

والكارهني لذلك حتى يتسنى لنا اتباعهم وأخذ الدين منهم.

 قللال تعالللي: }ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ژ   ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ    ڇ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک{ )1(.

يقللول ابللن كثيللر: هذا شللروع فللي العتاب مللن تخلف عن رسللول الللله ڤ في 
غللزوة تبوك حني طابت الثمار والظال في شللدة احلر وحمارة القيظ فقال تعالى: 

}ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ{... أي إذا 

دعيتللم إلللى اجلهاد في سللبيل الله } ڇ   ڇ  ڍ{ أي تكاسلللتم وملتم إلى 

املقللام في الدعللة واخلفض وطيللب والثمللار } ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ{.. أي مالكم فعلتم هكذا رضا منكم بالدنيا بدال اآلخرة )2(. 
فذلك تفسير ابن كثير لتلك اآلية الشريفة مبعاتبة الله تعالى للبعض من الصحابة 

الراضني بالدنيا بداًل من اآلخرة.

قللال تعالللى: }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ{ )3(.

)1( التوبة/38 
)2( تفسير ابن كثير ج 2 ص 372.

)3( محمد/16
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فمن كان يستمع لرسول الله ڤ يعد صحابيًا معاصرًا له، ويخبر الله تعالى عن 
مكنون أهوائهم واتباعهم لتلك األهواء والتي كما ذكرنا تسلبهم خاصية العدالة. 

قال تعالى: }چ  چ   چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ     ڈ  ژ{ )1(. 

فتلللك اآلية دليل آخر يضاف إلى تأكيد سلللب العدالللة من البعض من الصحابة 
الذيللن يتقيللد لديهللم الرضا والسللخط على رسللول الللله ڤ مبا خصللص لهم من 

الصدقات.

ہ   ہہ   ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   }ں   تعالللى:  قللال 
ہ ھ ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ{ )2(.

يقللول ابن كثيللر: قال ابن جريج عن مجاهد: فإن يوم حنني أعجبتهم كثرتهم ومع 
هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئًا فولوا مدبرين إال القليل منهم مع رسول الله ڤ )3(. 

 فتفسللير مجاهللد يبني وجود القلة مللن الصحابه من لم يول مدبللرًا، وهم الذين 
صمللدوا مع رسللول الللله ڤ، أما البقيللة الباقية ويللدل عملها على ضعللف إميانها 
وتزلزلهللا في العقيدة والذي انعكس ذلك على اخلللوف من التضحية في األرواح 
واألنفس والفوز برضا الله ورسللوله ڤ، وما يقللال بأن الصحابة كلهم قد ضحوا 

ألجل الدين بأنفسهم تكذبه اآلية السابقة.

)1( التوبة/58
)2( التوبة/25 

)3( تفسير ابن كثير ج 2 ص 356.
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ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    }ڤ   تعالللي:  قللال 
ڌ       ڍ    ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ  

ڌڎ  ڎ   ڈ        ڈ{)1(. 

فقللد عمد الكثير مللن الصحابة إلى مخالفتهللم الصريحة لرسللول الله وكرههم 
للجهللاد بني يدي رسللول الله ڤ باألموال واألنفس، فأشللار القرآن لتلك احلقيقة 
التللي بها قام برسللم معالللم بعض النفللوس املتذبذبة من الصحابللة وفرحهم بذلك 

احلال.

قال تعالى: }ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک{)2(.

بللكل وضوح بينت اآليللة الكرمية النوايا لبعللض الصحابة فللي محاولة ارتكاب 
اجلرمية البشعة من قبل أصحاب العقبة املتمثلة في محاولة اغتيال رسول الله ڤ.

روى ابللن كثيللر: عن أبى الطفيللل: إلى أن قال..... قال فسللأل عمللار رجًا من 
أصحاب الرسللول الله ڤ فقال: أنشدك كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال أربعة 

عشر رجا فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر)3(. 

يقول ابن كثير: وروينا عن أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب أنه قال حلذيفة: أقسمت 
)1( التوبة/81 
)2( التوبة/74

)3( تفسير ابن كثير ج 2 ص 387.
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عليك بالله أأنا منهم؟ قال: ال وال أبري بعدك أحدًا. يعنى حتى ال يكون مفشيًا سر 
النبي ڤ)1(. 

إن الللله تعالى يعلم السللر وما أخفللى، فمن كان متيقنًا بعدالللة الله تعالى املطلقة 
وإحاطتلله ملا حتوي الصللدور، فا يضره أمر نزول اآلية إن لللم يكن من مصاديقها، 
فماذا يعني سللؤال عمر بن اخلطاب عما إذا كان من املشمولني مبحاولة االغتيال أم 

لم يكن؟؟؟!  

وقال تعالى: }ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک {)2(.
روى مسلم: عن جابر بن عبد الله قال: أن رسول الله ڤ كان يخطب قائمًا يوم 
اجلمعة فجاءت عير من الشللام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقا إال اثنا عشللر رجا 

فأنزلت هذه آلية)3(. 

فتلك اآلية ترسم لنا معالم العديد من الصحابة الذين اغتروا بالتجارة وفضلوها 
على خطبة رسول الله ڤ من يوم اجلمعة، والرواية تبني القلة القليلة من الصحابة 

ممن استحقوا الثناء من الله ورسوله ڤ.

}ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   تعالللى:  وقللال   
ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ{)4(.هللذه اآلية تبللني بأن فريقًا من الذين آمنوا بالله 

والرسول تركوا اإلميان.
)1( سيرة ابن كثير ج 4 ص 35.

)2( اجلمعة/11
)3( صحيح مسلم كتاب اجلمعة باب قول الله إذا رأوا جتارة.

)4( النور/47
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ک     ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   }ڌ   تعالللي:  قللال 
ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ{)1(.

يقللول الطبللري فللي قوللله تعالللى: }ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

ژ{... إنكم أيها املنصرفون عن نبيكم بغير إذنه، تسترًا وخفية منه، وإن خفي أمر 
من يفعل ذلك منكم على رسول الله ڤ، فإن الله يعلم ذلك وال يخفى عليه)2(. 

فذلللك اخلطاب موجه إلى الصحابة وقد صبغت لهجته بشللدة التهديد بالعذاب 
األليللم، ويؤكللد ذلك وقوعهللم في إثم مللا اقترفته أيديهللم، فيحق لنللا احلذر منهم 

ومعرفتهم لتجنب األخذ منهم النتفاء صفة العدالة منهم.

قال تعالى: }ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ں{)3(،

فنزول اآلية دليل على تورط العديد من الصحابة بذلك العمل املتمثل في تقدمي 
آرائهم على رأي الرسللول ڤ سللواء كان قواًل أوفعًا، فجللاء ذلك النهي الصريح 

من الله تعالى في كتابه الكرمي.

قال تعالللى: }ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ {...)4(. 

لقللد اختص ذلللك اخلطاب بشللريحة الصحابة بدليل قوللله تعالى: }ک ک 
)1( النور/63

)2( تفسير الطبري ج 18 ص 235.
)3( احلجرات/1

)4( املجادلة/9
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ک{...، فا يعقل أن يوجه اخلطاب إلى املشللركني واملنافقني ألن اآلية الكرمية 
قد شللملت الذين آمنوا بالله ربًا ومبحمد ڤ رسواًل، فلوأرادت اآلية توجيه النداء 
إلللى النللاس كافة لقللال الله تعالى ل يا أيها النللاس ل فهنا ميكن لنا تأويلها باملشللركني 
والكفار أواملنافقني وغيرهم، لكن القرآن أراد أن يسلط الضوء على فئة محددة ممن 
آمنوا بالله ورسوله من الصحابة، وقد نهاهم الله تعالى عن فعل الرذائل املتمثل في 
املناجللاة باإلثم والعدوان ومعصية الرسللول ڤ والذي يتضللح بقوله تعالى: }َفا 
ُسللول{، ولم يردعهم ذلك النهي بل عادوا  َتَتَناَجْوا بِاالْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَّ

إلى تلك الرذيلة كما قال تعالى: }ڌڌڎڎڈڈژژڑڑکک

ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
ڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھ{)1(.

فمن يعص الرسول ويرتكب اآلثام يجعل للمسلمني احلق في سلب العدالة منه 
واحلذر من نقله لدين الله ورسوله ڤ.

 قال تعالي: }ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 
ک{)2(. 

روى الطبللري: عن قتللادة في قول الللله تعالللى: ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ .....

حتللى بلغ چ...قال قتادة: هؤالء أصحاب نبّي الللله ڤ، لوأطاعهم نبّي الله في 

)1( املجادلة/8
)2( احلجرات/7
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كثيللر من األمر لعنتم، فأنتم والله أسللخف رأيًا، وأطيش عقللواًل، اتهم رجل رأيه، 
وانتصح كتاب الله، فإن كتاب الله ثقة ملن أخذ به، وانتهى إليه، وإن ما سوى كتاب 

الله تغرير)1(. 

يقللول ابن كثير في تفسللير هذه اآليللة: }ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ{... أي 
لوأطاعكللم فللي جميع ما تختارونلله ألدى ذلك إلللى عنتكم وحرجكللم، كما قال 

ائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   }ۉ   وتعالللى:  سللبحانه 
ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ{.. )2(.

يقللول الثعالبي املالكللي: كان قتادة يقول: قد قال الللله تعالى: ألصحاب محمد 
ه  ڤ: }ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ{...... وأنتم واللَّ
ه تعالى)3(.  أسخف رأيًا، وأطيش أحامًا، َفْلَيتَِّهم َرُجٌل نفَسه، ولينتصح كتاب اللَّ

ويقول ابن اجلوزي في تفسللير هذه اآليللة: }ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ{... أي 
إن كذبتمللوه أخبللره الللله فافتضحتم ثللم قللال }ڃ ڃ ڃ چ چ چ{ أي مما 
تخبرونلله فيه بالباطل }چ{... أي لوقعتم في عنت قللال ابن قتيبة: وهوالضرر 
والفسللاد. وقال غيره: هواإلثم والهاك وذلك أن املسلللمني ملا سللمعوا أن أولئك 

القوم قد كفروا قالوا: ابعث إليهم يا رسول الله واغزهم واقتلهم)4(. 

)1( تفسير الطبري ج 26 ص 163.
)2( تفسير ابن كثير ج4 ص 225. 
)3( تفسير الثعالبي ج 5 ص 271.

)4( زاد املسللير ج7 ص 180. ويقللول أبوالليللث السللمرقندي: }لويطيعكللم فللي كثيللر مللن األمللر 
لعنتم{.....  فكيف بكم اليوم ويقال  ) لعنتم ( أي لهلكتم. تفسير   السمرقندي ج3 ص 309.  

بيروت - دار الفكر حتقيق د.محمود مطرجي
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فوصف ابن اجلوزي ما يخبرونه فيه بالباطل، وفسر العنت بالضرر والفساد على 
حد تعبير ابن قتيبة، فيعني ذلك  صدور الباطل من بني أيديهم وبالتالي يترتب عليه 
الضرر في الدين با شك، فمن سخف رأيه وبنى آراءه على أساس أهوائه وقصور 
عقله جاز لنا إسللقاط عدالته وأحقيته حلمل أمانة عظيمة أبت أن حتملها السموات 

واألرض وهي أمانة الدين الصافي الذي نبع من رسول الله ڤ.

 قللال تعالي: }ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې{)1(. 

يقللول القرطبي فللي قول الله تعالللى:}ۉ  ۉ  ې  ې     ې{... أي ما يريدون إال 
الهللرب، قيللل: من القتل، وقيللل: من الدين، وحكللى النقاش أن هللذه اآلية نزلت 
فللي قبيلتني من األنصار: بني حارثة وبني سلللمة، وهمللوا أن يتركوا مراكزهم يوم 

اخلندق)2(. 

إن هللذه اآليللة الكرميللة نزلت في بعللض الصحابة الللذي ارتكبوا كبائللر الذنوب 
بهروبهللم وفرارهم من سللاحة القتال وتركهم رسللول الله ڤ وعللدم القتال معه، 
وامللفت للنظر الكثرة التي شللملتهم اآليللة الكرمية من خال نزولها في قبيلتني من 
األنصار، فأي عدالة تشمل من كان يرتكب مثل هذه الكبيرة من الذنوب؟!، واآلية 

تصرح بأن دعواهم في الهروب بقولهم عورة لم يكن عن صدق بل عن كذب.

 قال تعالى: }يبجتحتختمتىتيتجث{)3(.

)1( األحزاب/13
)2( تفسير القرطبي ج 14 ص 149.

)3( املجادلة/20
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اخلطاب في اآلية كان موجهًا بطبيعة احلال إلى من عاصر النبي ڤ، ويعني ذلك 
الصحابللة ألنهم حتت إطار التعريف الذي يعطي احلق في تسللمية من رأى رسللول 

الله ڤ وسمع كامه بالصاحب كما ذكرنا سابقا.

قللال تعالللى: }ک  گ       گ    گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  
ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ{)1(.

روى ابللن كثيللر: عن ابن عباس أن هللذه اآلية: وما كان لنبللي أن يغل: نزلت في 
قطيفللة حمللراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس: لعل رسللول الله أخذها فأكثروا 

في ذلك فأنزل الله، وما كان لنبي أن يغل)2(.  

وهللذا دليللل واضح على عدم عدالللة الصحابة ألن منهم مللن يرتكب احملظور، 
فكيف لعاقل أن يأخذ دينه ممن ثبت عليه اخلطأ والزلل في ظاهر شللأنه والله أعلم 

بالباطن، ومن يتهم باخليانة كيف يؤمن على قول النبي ڤ؟ 

قللال تعالللى: }ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  
ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ{...)3(.

روى ابن كثير: عن أبي أمامة قال: سألت عبادة عن األنفال فقال: فينا أصحاب 
بدر نزلت حني اختلفنا في النفل وساءت فيه أخاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله 
إلى رسللول الله ڤ فقسللمه رسللول الله ڤ بني املسلللمني)4(. وهذا يثبت حرص 

بعض الصحابة على الدنيا. 
)1( آل عمران/161

)2( تفسير ابن كثير ج 2 ص 430.
)3( األنفال/1

)4( نفسير ابن كثير ج 2 ص 295.
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وبعد ذلك االستعراض للعديد من اآليات الكرمية، يتضح لنا عدم القبول بعدالة 
الكثير من الصحابة والتي أكدها الله تعالى في كتابه من خال السلوك املشني تارة 
واآلثللام واملعاصللي التللي اقترفت على أيديهم تللارة أخرى، والتي تشللكلت بذلك 
السلللوك الذي لم ينكره التاريخ والذي بني أسللبابه القرآن الكرمي وهي املتمثلة في 
طغيان األهواء على حسللاب الدين ومخالفتهم لرسول الله ڤ والذي تبني لنا في 
موارد شتى، فمن يستحق التهديد والوعيد من الله تعالى ال يحق لنا اتباعه وتبرئته 
وأخللذ ديللن الله ورسللوله ڤ منلله، وذلك ما تقتضيلله عقول أولي األلبللاب الذين 
يسللتمعون القول فيتبعون أحسللنه، والذين ال يحدون عقولهللم بحواجز التعصب 

األعمى الذي يجعل من احلق باطًا ومن الباطل حقًا. 

< ثانيا: األحاديث الشريفة:

حديث احلوض: 
روى مسلللم: عن شللقيق، عن عبللد الله، قال: قال رسللول الللله ڤ: أنا فرطكم 
على احلوض وألنازعن أقوامًا ثم ألغلنب عليهم فأقول: يا رب أصحابي أصحابي 

فيقال: إنك ال تدرى ما أحدثوا بعدك )1(. 

لقد بني حديث احلوض صراحة مبوقع العديد من الصحابة مبا أحدثوا وبدلوا بعد 
وفاة رسللول الله ڤ وبالتالي اسللتحقاقهم لورود النار بعد أن تتخطفهم املائكة، 

وسنناقش الردود التي تذرع بها عثمان اخلميس لنفي ادعائه وتبرئته لهم.

يق��ول اخلميس: فهؤالء من املنافقني الذين كان يظن النبي ڤ أنهم من الصحابة 
ولم يكونوا كذلك :

)1( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا وصفاته
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لقللد حللدد احلديللث فئة معينللة قد أحدثللت وبدلت فللي أمة محمللد ڤ حتى ال 
يسللمح ملللن تسللول للله نفسلله تأويللل املعنى وهللم بصريللح  قول رسللول الللله ڤ ل 
أصحابي ل، فكلمة أمتي تسللمح لنا بتوسلليع دائرة االتهام، لكن هذا اللفظ قد قطع 
دابللر الراغبللني في تغطيللة احلقيقة، وورود لفللظ أمتى في بعللض الروايات ال يلغي 
إرادة الصحابللة بل يؤكللده ألن كلمة أصحاب أكثر تداواًل في الروايات والصحابة 
جللزء من األمللة وتكون الروايات للتأكيد على أن أسللاس االنحراف وأغلبه يكون 

صللادرًا مللن الصحابة، واسللتند عثمللان اخلميللس بقوله تعالللى: }ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ{، وال نللرى أي رابللط بللني تلك اآليللة التي حتدثت عللن األعراب 
وبللني الرواية التللي تصرح بالصحابة! فا يلزم أي منصللف باحث عن احلق بذلك 
التأويللل، والغريللب أن عثمان اخلميس أراد إبعاد التهمة عللن الصحابة في حديث 
احلوض بإقحامه املنافقني فضًا عن األعراب محل الصحابة، فقد قال الله تعالى: 

}ڃ   چچ   چ  چ{، فإن كان رسول اللهڤ ال يعلمهم فكيف ادعى عثمان 
اخلميس معرفتهم ووصفهم باملنافقني؟!، ثم ملاذا ال جند حديثًا صحيحًا واحدًا من 
النبللي ڤ يفللرق فيه بني مصطلح األصحاب واملنافقني؟ بللأن يضع أحدهما مقابل 

اآلخر وينفي تداخلهما بل الروايات الواردة تثبت التداخل. 

روى مسلم: عن أنس بن مالك أن النبي ڤ قال: ليردن علي احلوض رجال ممن 
صاحبنللي حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجللوا دوني فألقولن أي رب أصيحابي 

أصيحابي فليقالن لي إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك)1(. 

)1( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا ڤ وصفاته.
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فصرح رسول الله ڤ بأنهم رجال ممن صاحبوه، فتجنب عثمان اخلميس التطرق 
إلى تلك الرواية لصراحتها في حتديد هوية املعنيني ممن الزم الرسول ڤ في حياته 

وبدل بعد مماته، والتي تعجزه عن التأويل لتبرئة هؤالء الصحابة.

وروى مسلللم أيضًا: عن أبي موسللى قال: قدمت على رسول الله ڤ وهومنيخ 
بالبطحاء فقال لي: أحججت فقلت: نعم فقال: مب أهللت قال قلت: لبيك بإهال 
كإهللال النبللي ڤ قال: فقد أحسللنت طف بالبيللت وبالصفا واملللروة وأحل قال: 
فطفت بالبيت وبالصفا واملروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت 
باحلللج قللال فكنللت أفتي به النللاس حتى كان في خافللة عمر فقال له رجللل: يا أبا 
موسللى أويللا عبد الله بن قيللس رويدك بعض فتياك فإنك ال تللدري ما أحدث أمير 
املؤمنللني في النسللك بعللدك فقال: يا أيها الناس مللن كنا أفتيناه فتيللا فليتئد فإن أمير 
املؤمنللني قللادم عليكم فبه فائتمللوا قال: فقدم عمر فذكرت ذلك للله فقال: إن نأخذ 
بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسللنة رسللول الله ڤ فإن رسول 

الله ڤ لم يحل حتى بلغ الهدي محله)1(. 

 فالتشللابه امللفللت فللي قول )إنللك ال تدري ما أحدثللا ( مع قول رسللول الله ڤ 
بحديللث احلوض: )إنللك ال تدري ما أحدثللوا بعدك( يدل علللى أن الذين أحدثوا 
بعد الرسول من الصحابة وليسوا من املنافقني كما ذكر عثمان اخلميس، ألن اللفظ 
متشللابه في املعنى والذي نوه إليه الصحابي البراء بن عازب وعلم بشللمول العديد 

من الصحابة لذلك اإلحداث.

وروى البخللاري: عللن العاء بن املسلليب عن أبيلله قال: لقيت البللراء بن عازب 

)1( صحيح مسلم كتاب احلج باب نسخ التحلل من إلحرام.
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فقلت: طوبى لك صحبت النبي  ڤ وبايعته حتت الشللجرة فقال: يا بن أخي إنك 
ال تدري ما أحدثنا بعده)1(.  

وروى مالك بن أنس: عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أنه بلغه أن رسول 
الله ڤ قال لشللهداء أحد: ) هؤالء أشللهد عليهم ( فقال أبوبكر الصديق: ألسللنا يا 
رسللول الله بإخوانهم؟ أسلللمنا كما أسلللموا، وجاهدنا كما جاهدوا، فقال رسول 
الله ڤ  بلى. ولكن ال أدري ما حتدثون بعدي فبكى أبوبكر، ثم بكى، ثم قال: أئنا 
لكائنون بعدك؟ قال ابن عبد البر: مرسللل عند جميع الرواة، لكن معناه يسللتند من 

وجوه صحاح كثيرة)2(. 

جللاء قول الرسللول ڤ ألبي بكر: ) ال أدري ما حتدثون بعللدي ( مطابقًا حلديث 
احلوض: )إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك(، فيكشللف لنا عن إعامه عدم الثقة في 
عدالة الكثير من الصحابة وكذلك تبيني حقيقة غيبية مؤملة اطلع عليها رسللول الله 
ڤ مللن الللله تعالللى وعلم أن املطاف سلليصل بالكثيللر منهم إلى حتقيللق االنقاب 

واإلحداث بعد وفاته، والذي لم يخلص منهم إال القليل.

وروى البخللاري: عللن أبي هريرة عن النبي ڤ قال: بينا أنا قائم فإذا زمرة، حتى 
إذا عرفتهللم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم فقلت:أين قال إلى النار والله 
قلت: وما شللأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك علللى أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة حتى 
إذا عرفتهللم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلللم قلت:أين قال: إلى النار والله 
قلت ما شللأنهم قللال: إنهم ارتدوا بعدك علللى أدبارهم القهقرى فللا أراه يخلص 

منهم إال مثل همل النعم)3(. 
)1( صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة احلديبية.

)2( موطأ مالك ج2 ص 462. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان لسنة 1406 - 1985 م
)3( صحيح البخاري كتاب الرقاق باب احلوض. ويقول ابن حجر معلق على هذه احلديث: واملعنى أنه 

ال يرده منهم إال القليل، ألن الهمل في اإلبل قليل بالنسبة لغيره. فتح الباري ج 11 ص 414.
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فأخبللرت الرواية بانحللراف الكثير منهم وثبللات القليل بتعبير رسللول الله ڤ: 
)فا يخلص منهم إال مثل همل النعم ( هم القليل من األنعام املنحرفة مسارها ميينًا 
وشمااًل، والرسول ڤ يشبه الثابتني عل احلق من الصحابة بالقلة القليلة من النعم 
املنحرفة عن مسار قطيعها، فلوأخذنا ما قال عثمان اخلميس بأنهم املرتدون ممن لم 
يروا الرسللول ڤ الصطدم ذلك مبا ال يقبله العقل ومنطق احلقائق التاريخية، ألن 
املرتديللن قلة والرواية توضح مدى األكثرية السللاحقة التي تتخطفها املائكة، وأما 
االرتداد الذي اتصف به الذين ُمنِعوا من الورود على حوض الرسللول ڤ، فذلك 
يبني اسللتحقاق الكثير من الصحابة لتلك التسللمية، وذلك بتصريح رسول الله ڤ 

بأنهم الصحابة أنفسهم وهم من عاصروه ڤ وسمعوا أحاديثه الشريفة.

فهناك آراء كثيرة وروايات من رسول الله ڤ وأقاويل من قبل الصحابة توضح 
عدم استحقاق العديد من الصحابة لوسام العدالة: 

روى  مسلللم: عن قيس قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في 
أمر علي أرأيًا رأيتموه أوشيئًا عهده إليكم رسول الله ڤ فقال: ما عهد إلينا رسول 
الله ڤ شلليئًا لللم يعهده إلى الناس كافللة ولكن حذيفة أخبرني عللن النبي ڤ قال 
قال النبي ڤ: في أصحابي اثنا عشر منافقًا فيهم ثمانية ال يدخلون اجلنة حتى يلج 

اجلمل في سم اخلياط ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة...)1(. 

فوضللح رسللول الله ڤ وجللود املنافقني مللن الصحابة أنفسللهم والللذي بدوره 
ينفللي أي اعتقللاد بعدالللة الصحابة، وخير دليللل على ذلك مقاتلللة بعضهم البعض 
في اجلمل، ومقاتلة أمير املؤمنني علي \ في صفني والذي أسللفر عن قتل بعض 

)1( صحيح مسلم كتاب صفات املنافقني وأحكامهم.
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كبللار مللن الصحابة كعمار بن ياسللر كما أثبتنا ذلك سللابقًا، وما شللهده التاريخ من 
سب وضرب فيما بينهم، فا يعقل أن يتشارك القاتل واملقتول من الصحابة بصفة 

العدالة. 

روى مسلللم: عللن عقبة بللن عامر قال صلى رسللول الله ڤ: إنللي فرطكم على 
احلوض وان عرضه كما بني أيلة إلى اجلحفة إنى لسللت أخشللى عليكم أن تشركوا 
بعدي ولكني أخشللى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من 

كان قبلكم)1(. 

وهللذا احلديللث يتفللق مع األحللداث واحلللروب التي نشللبت بللني الصحابة بعد 
الرسللول ڤ فقد أنبأهم ڤ بذلك التنازع الذي سلليحل بينهم، والذي يشللتد حتى 
يقاتللل بعضهم بعضًا، فلم يوجه اخلطاب إلى شللريحة املرتدين، بل خص اخلطاب 
ملن لم يخف رسللول الله ڤ أن يشللركوا بعده بقوله: )إني لسللت أخشللى عليكم 
أن تشللركوا بعدي( وهم با شللك شريحة من الصحابة الذين يجعلون الدنيا هدفا 
لتنافسللهم واقتتالهم بدليل قول رسول الله ڤ: )أخشللي عليكم الدنيا أن تنافسوا 
فيها وتقتتلوا( فا حجية ملن اقتتل على الدنيا وتعدى حرم النفوس البريئة والدماء 

الزكية ألجل حطام الدنيا. 

< ثالثًا: الروايات والتراجم بعض الصحابة:

يقول الثعالبي: إن سللرية من سرايا رسول الله ڤ لقيت رجا له جمل، ومتيع، 
وقيللل: غنيمللة، فسلللم على القللوم، وقال: ال إللله إال الله، محمد رسللول الله ڤ، 

)1( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب حوض نبينا ڤ وصفاته. 
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فحمللل عليه أحدهم، فقتللله، واختلف في تعيني القاتل واملقتللول في هذه النازلة، 
والذي عليه األكثر، وهوفي سللير ابن إسللحاق، وفي مصنف أبللي داود وغيرهما، 
أن القاتل محلم بن جثامة، واملقتول عامر بن األضبط، وال خاف أن الذي لفظته 

األرض، حني مات، هومحلم بن جثامة)1(. 

فهللذا الصحابي لفظته األرض نتيجة التباعه هللواه وهول املصاب الذي اقترفته 
يديه من قتل بغير حق، فأي عدالة ميكن لنا أن نعتبرها مبا آلت خامتة أمره إلى سوء 

املنقلب؟!

 روى مسلللم: عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سللمرة باع خمرا فقال: قاتل الله 
سللمرة ألم يعلم أن رسللول الله ڤ قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشللحوم 

فجملوها فباعوها)2(. 

الصحابي سللمرة بن جندب وقد واله معاوية إمارة البصرة ومبا له من مكانة بني 
الصحابة فقد اشللتد متاديه حتى قام ببيع اخلمر واشتد منكره ووضحت كبيرته، فا 

يقرن عدل الله تعالى مبن جتاهر باملعاصي وذلك ما يقره العقاء جميعًا.

يقللول ابللن عبد البر: قدامة بللن مظعون بن حبيب بن وهب بللن حذافة بن جمح 
القرشللى اجلمحللي الغرماء أبا عمرووقيللل أبا عمر واألول أشللهر وأكثره أمه امرأة 
من بني جمح وهوخال عبد الله وحفصة ابني عمر بن اخلطاب وكانت حتته صفية 
بنللت اخلطاب أخت عمللر بن اخلطاب هاجر إلى أرض احلبشللة مللع أخويه عثمان 
بن مظعون وعبد الله بن مظعون ثم شللهد بدرًا وسللائر املشللاهد واستعمله عمر بن 

)1( تفسير الثعالبي ج2 ص 281 
)2( صحيح مسلم كتاب البيوع باب حترمي اخلمر وامليتة. 
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اخلطللاب علللى البحرين ثم عزللله وولى عثمان بللن أبى العاص وكان سللبب عزله 
مللا رواه معمر عن ابن شللهاب قال أخبرنى عبد الله بن عامللر بن ربيعة أن عمر بن 
اخلطاب اسللتعمل قدامة بن مظعون على البحرين وهوخال عبد الله وحفصة ابني 
عمللر بللن اخلطاب فقدم اجلارود علللى عمر بن اخلطاب من البحريللن فقال: يا أمير 
املؤمنني إن قدامة شللرب فسللكر وإنى رأيت حدًا من حدود الله حقًا علي أن أرفعه 

إليك فقال عمر من يشهد معك فقال: أبوهريرة)1(. 

يقول ابن حجر ترجمة الصحابي: ربيعة بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن 
جمح القرشي اجلمحي أخوصفوان أسلم يوم الفتح وكان شهد حجة الوداع وجاء 
عنه فيها حديث مسللند فذكره ألجله في الصحابة من لم ميعن النظر في أمره منهم 
البغوي وأصحابه ابن شللاهني وابن املوطللأ والباوردي والطبراني وتبعهم ابن منده 
وأبونعيم ووقع ابن شاهني من طريق يحيى بن هانئ الشجري عن ابن إسحاق عن 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن ربيعة بن أمية قال: أمرني رسللول 
الللله ڤ أن صليت حتت صدر راحلته وهوواقف باملوقف بعرفة وكان رجًا صيتًا 
فقال: يا ربيعة قال: يا أيها الناس إن رسول الله ڤ يقول: لكم تدرون أي بلد هذا 
احلديللث ورواه غيره عن ابن إسللحاق فقالوا: إن النبي ڤ أمللر أمية وهوالصواب 
وروايللة يحيى بللن هانئ وهم ولم يللدرك عباد أمية وهوعلى الصللواب في مغازي 
ابن إسحاق وقد أخرجه ابن خزمية واحلاكم من وجه آخر عن ابن إسحاق عن ابن 
أبللي جنيح عن عطللاء عن ابن عباس قال: أمر النبي ڤ ربيعللة فذكره فلولم يرد في 
أمللره إال هذا لللكان عده في الصحابة صوابًا لكن ورد أنه ارتد في زمن عمر فروى 
يعقللوب بن شلليبة في مسللنده من طريق حماد عللن محمد بن عمروعللن يحيى بن 

)1( األستيعاب ج3 ص 1277. في ترجمة قدامة بن مظعون.
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عبللد الرحمن بللن حاطب أن أبا بكر الصديق كان أعبر الناس للرؤيا فأتاه ربيعة بن 
أميللة فقللال إني رأيت في املنام كأني في أرض معشللبة مخصبللة وخرجت منها إلى 
أرض مجدبللة كاحلللة ورأيتك في جامعة من حديد ثم سللرير إلى احلشللر فقال: إن 
صدقت رؤياك فستخرج من اإلميان إلى الكفر وأما أنا فإن ذلك ديني جمع لي في 
أشللد األشياء إلى يوم احلشر قال: فشرب ربيعة اخلمر في زمن عمر فهرب منه إلى 
الشللام ثللم هرب إلى قيصر فتنصر ومللات عنده وذكر ابن عبد البللر هذه القصة في 

االستيعاب مختصرة )1(. 

يقول ابن األثير: حرقوص بن زهير السللعدي ذكللره الطبري فقال: إن الهرمزان 
الفارسللي صاحب خوزسللتان كفر ومنع ما قبله واسللتعان باألكللراد فكثف جمعه 
فكتب سلمى ومن معه بذلك إلى عتبة بن غزوان فكتب عتبة إلى عمر بن اخلطاب 
فكتب إليه عمر يأمره بقصده وأمد املسلللمني بحرقوص بن زهير السللعدي وكانت 
له صحبة من رسللول الله وأمره على قتال على ما غلب عليه فاقتتل املسلللمون.... 
وانهللزم الهرمللزان وفتح حرقوص سللوق األهواز ونللزل بها وله أثللر كبير في قتال 
الهرمللزان وبقللي حرقوص إلى أيام علي وشللهد معه صفني ثم صللار من اخلوارج 

ومن أشدهم على علي بن أبي طالب وكان من اخلوارج )2(. 

هذا الرجل من الصحابة وهوصاحب فتوحات للمسلللمني، فانتهى مطافه بترك 
الصراط املستقيم وصار من اخلوارج املقاتلني لعلي \ الذين ميرقون من دين الله 
بتعبيللر الرسللول ڤ، فذلك دليل علللى نفي الغرابة في كيفية انقللاب من قاتل مع 

رسول الله ڤ من الصحابة وأصبح من الضالني التاركني للصراط املستقيم.

)1( اإلصابة ج2 ص432 في ترجمته.
)2( أسد الغابة ج1 ص 396 ترجمة حرقوص.
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روى احلاكم: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من األنصار أسلم 
ثم ارتد فلحق باملشللركني ثم ندم فأرسللل إلى قومه أن سلوا رسول الله ڤ هل لي 

من توبة قال: فنزلت }چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ إلى قوله ۀ  
ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے{... قللال فأرسللل إليه قومه 

فأسلم. وقال احلاكم حديث صحيح ووافقه الذهبي)1(.

يقللول الذهبي: طليحللة بن خويلد البطللل الكرار صاحب رسللول الله ڤ ومن 
يضرب بشللجاعته املثل أسلللم سللنة تسللع ثم إرتد وظلم نفسلله وتنبأ بنجد ومتت له 

حروب مع املسلمني)2(. 

روى البخللاري: عللن سللهل بللن سللعد السللاعدي: أن رسللول الللله ڤ التقللى 
هوواملشللركون فاقتتلوا فلما مال رسللول الله ڤ إلى عسللكره ومال اآلخرون إلى 
عسكرهم وفي أصحاب رسول الله ڤ رجل ال يدع لهم شاذة وال فاذة إال اتبعها 
يضربها بسلليفه فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فان فقال: رسللول الله ڤ 
أمللا إنه من أهل النللار فقال: رجل من القوم أنا صاحبه قال: فخرج معه كلما وقف 
وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال: فجرح الرجل جرحًا شديدًا فاستعجل املوت 
فوضع نصل سلليفه فللي األرض وذبابة بني ثدييه ثم حتامل على سلليفه فقتل نفسلله 
فخرج الرجل إلى رسللول الله ڤ فقال: أشهد أنك رسول الله قال: وما ذاك قال: 
الرجللل الذي ذكللرت آنفًا أنه من أهل النللار فأعظم الناس ذلك فقلللت: أنا لكم به 
فخرجت في طلبه ثم جرح جرحًا شللديدًا فاسللتعجل املوت فوضع نصل سيفه في 

)1( املستدرك ج 2 ص 154. 
)2(  سير أعام النباء ج1 ص 317. في ترجمته
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األرض وذبابة بني ثدييه ثم حتامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله ڤ عند ذلك: 
إن الرجللل ليعمل عمللل أهل اجلنة فيما يبدوللناس وهومن أهللل النار وإن الرجل 

ليعمل عمل أهل النار فيما يبدوللناس وهومن أهل اجلنة )1(.

يقول ابن تيمية: وقد كان عثمان شللفع في عبد الله بن أبي سللرح إلى رسول الله 
ڤ وكان كاتبللًا للوحى، وارتد عن اإلسللام، وكان رسللول الللله ڤ قد أهدر دمه 
فيمللن أهللدر، ثم جاء به عثمان فقبل النبي ڤ شللفاعته فيلله وبايعه....إلى أن قال: 

وقصة عبد الله ثابتة معروفة باإلسناد الثابت)2(. 

< رابعًا: اآلراء:
يقول سللعد الدين التفتازاني: وما وقع بني الصحابة من احملاربات واملشاجرات 
على الوجه املس��طور في كتب التواريخ وعلى ألس��نة الثقات ي��دل بظاهره على أن 
بعضه��م قد ح��اد عن طريق احلق وبلغ ح��د الظلم والفس��ق وكان الباعث له احلقد 
والعناد واحلس��د واللداد وطلب امللك والرياس��ة وامليل إلى اللذات والش��هوات إذ 
ليس كل صحابي معصومًا وال كل ممن لقي النبي ڤ باخلير موسومًا إال أن العلماء 

حلسن ظنهم بأصحاب رسول الله ڤ ذكروا لها حتامل وتأويات)3(. 

ويقول ابن تيمية: وأيضًا فإن السلللف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه املسائل، 
واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون امليت يسمع 
نللداء احلي، وأنكر بعضهم أن يكون املعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه، 

)1( صحيح  البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيبر.
)2( منهاج السنة ج6 ص 147 فصل ال أحد معصوم بعد النبي ڤ. 

)3( شرح املقاصد ج2 ص 306. باكستان - دار املعارف النعمانية لسنة 1401 - 1981م
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ولبعضهم في اخلافة، والتفضيل كام معروف، وكذلك لبعضهم في قتال بعض، 
ولعن بعض، وإطالق تكفير بعض، أقوال معروفة)1(.  

ويقول الذهبي: قال يزيد بن هارون سللمعت شللعبة يقللول كان أبوهريرة يدلس 
قلللت )يعنللي الذهبللي (: تدلي��س الصحابة كثي��ر وال عيب في��ه فإن تدليس��هم عن 

صاحب أكبر منهم والصحابة كلهم عدول)2(. 

بعللد ذلك االسللتعراض مللن اآليات الكرميللة والروايللات واآلراء املختلفة كيف 
ميكننللا االعتماد على مللن جرح في أمانته وعدالته فيتحتللم علينا تصنيف الصحابة 

النتجاب الصالح منهم.

- الصحابة املنتجبون:
هناك جمع من أصحاب النبي ڤ ممن أخلصوا لإلسام ولم يعصوا الله ورسوله 
ڤ، وشهد لهم التاريخ بثباتهم وعدم نكثهم العهد الذي عاهدوا الله عليه، فابد 
لنللا أن نذكرهم ومنيزهم عن غيرهم ممللن تغيرووبدلوا وأحدثوا بعد النبي ڤ، وأن 
نبني موقف أهل بيت النبوة أواًل واملسلمني ثانيًا من صالح الصحابة الذين أحسنوا 

صحبة رسول الله ڤ.

امتللدح اإلمام علي \ في بأحدى خطبه جمعًا من الصحابة املخلصني لدينهم 
ولرسولهم وألهل البيت \، وهم الذين اتبعوا النهج الصحيح وبه استحقوا ثناء 
التاريخ ومدحه على دورهم في نقل الدين واحلرص على إيصاله بصورته النقية. 

يقللول أمير املؤمنني \: انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سللمتهم واتبعوا أثرهم 
)1( مجموع الفتاوي ج12 ص 430 دار عالم الكتب

)2( سير أعام النباء ج 2 ص 608 في ترجمة أبوهريرة.
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فلللن يخرجوكم من هللدى ولن يعيدوكم فللي ردى فإن لبدوا فالبللدوا وإن نهضوا 
فانهضللوا وال تسللبقوهم فتضلوا وال تتأخللروا عنهم فتهلكوا لقللد رأيت أصحاب 
محمد ڤ فما أرى أحدًا يشللبههم لقد كانوا يصبحون شللعثًا غبرًا وقد باتوا سجدًا 

وقيامًا....)1(.

ومدح اإلمام زين العابدين \ أصحاب النبي ڤ املخلصني ممن ثبت إحسانهم 
لصحبة نبيهم ڤ. 

قال اإلمام زين العابدين \: فاذكرهم منك مبغفرة ورضوان، اللهم وأصحاب 
محم��د خاص��ة الذين أحس��نوا الصحاب��ة، والذين أبلوا الباء احلسللن فللي نصره، 

وكانفوه...)2(.  

فمن الصحابة املخلصني ألهل البيت \ الذين ذكرهم سيد علي خان الشيرازي 
في كتابه الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة:

1- عمر بن أبي سلمة.

 شهد هو وأخوه مع علي \ في حروبه كلها ويقول السيد علي خان الشيرازي: 
إن أمهمللا أتللت بهما إليه ]يعني اإلمام[ فقالت: )عليك بهما فلويصلح لي اخلروج 

خلرجت معك(.

2- سلمان الفارسي. 

3- املقداد بن األسود الزهري. 

)1( نهج الباغة ص 189. دار الذخائر - قم - ايران
)2( الصحيفة السللجادية ص 44. مؤسسللة اإلمام املهدي \/ مؤسسة األنصاريان للطباعة والنشر 

- قم - ايران
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4- عمار بن ياسر. 

5- حذيفة بن اليمان.

6- خزمية بن ثابت. 

7- أبوأيوب األنصاري. 

8- أبوالهيثم بن التيهان. 

9- أبي بن كعب املسمى سيد القراء.  

10- سعد بن عبادة. 

11- قيس بن سعد بن عبادة. 

12- سعد بن سعد بن عبادة أبوقتادة األنصاري. 

13- عدي بن حامت الطائي. 

14- عبادة بن صامت. 

15- بال بن رباح احلبشي مؤذن النبي ڤ.

16- أبواحلمران مولى النبي ڤ وخادمه. 

17- أبورافع مولى النبي ڤ. 

18- هاشم بن عتبة بن أبي وقاص.

19- عثمان بن حنيف. 

20- سهل بن حنيف. 
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21- حكيم بن جبلة العبدي. 

22- خالد بن سعيد بن العاص. 

23- الوليد بن جابر بن ظليم. 

24- سعد بن مالك األنصاري. 

25- براء بن مالك األنصاري. 

26- ابن احلصيب األسلمي. 

27- كعب بن عمرواألنصاري. 

28- رفاعة بن رافع األنصاري. 

29- مالك بن ربيعة بن الوليد الساعدي. 

30- عقبة بن عمروبن تغلبة األنصاري.

31- البراء بن عازب األوسي. 

32- زيد بن أرقم األنصاري. 

33- حجر بن عدي الكندي. 

34- عمروبن حمق اخلزاعي. 

وهناك املزيد من األسماء التي ذكرتها التراجم فعلى سبيل املثال:

1- جابر بن عبد الله األنصاري.

2-  أبوذر الغفاري.

3-  أبوسعيد اخلدري. 



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

120

ذكرهم البرقي في رجاله وهم األصفياء لعلي \، وبا شك أن هؤالء أمثلة من 
مئات الصحابة الذين لم ينكثوا العهد، وهناك من مات قبل وفاة النبي ڤ وتشرف 
مبدح الرسللول ڤ وأهل بيته الطاهرين عليهم السللام، ولم نذكر ابن عباس وبني 
هاشللم ألنهللم ممدوحون أيضا وألننللا أردنا أن نذكر األصحللاب املوالني لعلي \ 

غير بني هاشم.

فأين دعوى عثمان اخلميس دفاعه عن الصحابة في مثل هؤالء الصحابة الكرام 
كعمللار الللذي قتل في صفني وأبللي ذر وعمروبن حمق اخلزاعللي وحجر بن عدي 
الللذي قتله معاوية؟! وملللاذا ال جند لهم أي ذكر يليق بتضحياتهم ومقامهم عند الله 
ورسللوله وأهل بيته \؟! فنحن ال نسللتغرب من القلة الثابته على نهج الرسللول 
ڤ والذين تشللبثوا بصراط الصواب واالستقامة، فتلك سنة احلياة التي أشار إليها 
القللرآن الكللرمي من خال اسللتحقاق قلة للمديح علللى مر األزمنللة والتاريخ وقد 

تطرقنا لذلك املعنى فيما سبق. 

- من مواقف الصحابة:

سللنتطرق إلى بعض املواقف التي بدرت من بعض الصحابة والتي القت دفاعًا 
من عثمان اخلميس وتبريرًا ملا اقترفته أيديهم

< أوال: صلح احلديبية:

يقول عثمان اخلميس: في قضية عصيان الصحابة في صلح احلديبية، األمر ليس 
معصية من الصحابة للنبي ڤ ولكن كان بهم شوق البيت احلرام: 

فمعارضة رسللول الله ڤ ال حتتللاج إلى تبرير وأي مبرر لذلللك الذنب العظيم، 
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فبيللت الله احلرام ال يتعدى أهميته على لزوم االمتثال ألوامر رسللول الله ڤ، فا 
نحتللاج أن نبني معنى الطاعة املطلقة للرسللول ڤ مهما كانللت النتائج املترتبة على 
ذلك االمتثال، وإن كان الثمن املوت في سبيل تلك الطاعة التي بها يطاع الله جل 
وعا، أما ما يؤكد عظيم اخلطب واألذى الذي حلق برسللول الله ڤ الشللكاية التي 

وجهها إلى زوجته ملا لقيه من هول ذلك العصيان. 

روى البخاري: عن املسللور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبلله قاال: خرج رسللول الله ڤ زمللن احلديبية حتى كانوا ببعللض الطريق قال 
النبللي ڤ: إن خالد بن الوليد بالغميم فللي خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمني 
فوالللله ما شللعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة اجليللش..... إلى أن قال الزهري قال: 
عمللر فعملللت لذلك أعمااًل: قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رس��ول الله ڤ 
ألصحاب��ة: قوموا فانحروا ثم احلقوا قال )يعني الراوي(: فوالله ما قام منهم رجل 
حت��ى ق��ال لك ثالث م��رات، فلما ل��م يقم منهم أح��د دخل على زوجته أم س��لمة 
فذك��ر لها ما لقي من الناس فقالت أم س��لمة: ي��ا نبي الله ڤ أحتب ذلك، اخرج ثم 
ال تكلللم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنللك وتدعوا حالقك فيحلقك، فخرج فلم 
يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا 

فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا)1(. 

بكل وضوح بينت الرواية شللدة االنزعللاج واألذى الذي حلق بالنبي ڤ ويقول 

تعالللى: }ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   الللله 
ڑ   ک{)1(.

)1( صحيح البخاري كتاب الشروط باب شروط في اجلهاد.  
)2( األحزاب/57
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صرحت اآلية باسللتحقاق اللعن ملن آذى رسللول الله ڤ، فأي بسللاطة في ذلك 
األمر الذي حاول عثمان اخلميس تبيانه، وقد بينت الرواية أيضًا سلوك البعض من 
الصحابللة عندما قام بعضهم يحلللق بعضًا فكادوا أن يقتتلوا غمًا وغضبًا، وسللبب 
ذلك الغضب قد يتضح لنا من خال الرواية التالية والتي تشللير إلى دخول الشللك 
في صدور البعض من الصحابة ما إذا كان رسول الله ڤ على الباطل أوكان على 

احلق.

روى البخاري: عن املسللور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبه قاال: خرج رسول الله ڤ زمن احلديبية حتى كانوا ببعض الطريق.... إلي 
أن قال: فقال عمر بن اخلطاب: فأتيت نبي الله ڤ فقلت: ألست نبي الله حقًا قال 
بلى: قلت: ألسللنا على احلق وعدونا على الباطل قال بلى: قلت: فلم نعطى الدنية 
في ديننا إذًا؟  قال: إني رسللول الله ڤ ولسللت أعصيه وهوناصري قلت: أوليس 
كنللت حتدثنا أنا سللنأتي البيت فنطللوف به قال: بلللى فأخبرتك أنا نأتيلله العام قال: 
قلللت: ال قللال فإنك آتيه ومطوف به قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا 
نبي الله حقًا قال: بلى قلت: ألسنا على احلق وعدونا على الباطل قال: بلى قلت: 
فلم نعطى الدنية في ديننا إذًا؟ قال: أيها الرجل )يقصد عمر (: إنه لرسول الله ڤ 

وليس يعصي ربه وهوناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على احلق)1(. 

فالصحابة يعلمون بأن الله تعالى قال في نبيه:  }ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ    ٿ   ٿ{.... فيجب أن يكون ذلك املعنى مترسخًا في قرارة نفوسهم، فشك 
عمللر في صحللة كام النبي ڤ جدير بالتأمل، فإن قال قائل بأن ذلك استفسللار ال 

)1( صحيح البخاري كتاب الشروط باب شروط في اجلهاد.
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ريبة فيه فماذا يعني أن يجد عمر ذلك اإلنكار الشديد من أبي بكر؟! فنفي العصيان 
من أبي بكر يدل على فهمه ملا شك به عمر من احتمال عصيان رسول الله ڤ لربه 
بقوله )وليس يعصي ربه يعني ل الرسللول ڤ ل وهوناصره فاستمسللك بغرزه فوالله 
إنلله علللى احلق(، وما يؤكد ذلللك املعنى أيضًا مللا صرح به عمر مللن مخافته ملا بدر 
منه من اإلسللاءة في كامه من خال التشللكيك في موقف رسللول الله ڤ وندمه 

الشديد على ما فعله.

يقول ابن كثير: لكنه ثابت في الصحيحني: قال ابن إسحاق: قال الزهري: بعثت 
قريش سللهيل بن عمروأخا بني عامر بن لؤي إلى رسللول الله وقالوا: آت محمدًا 
وصاحللله وال يكن في صلحه إال أن يرجع عنللا عامه هذا فوالله ال تتحدث العرب 
أنلله دخلهللا عنوة.... ثم قللال: وكان عمر يقول: ما زلت أصللوم وأتصدق وأصلي 
واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كامي الذي تكلمته يومئذ حتى رجوت أن 

يكون خيرًا)1(.

فاعتللراف عمللر بن اخلطاب سلليد األدلللة التي تثبللت عصيانه في ذلللك املوقف، 
ودليللل ذلك محاوالته في التكفير عن الذنب العظيم الذي ارتكبه، ولذلك ال جند 
أي معنللى لدفللاع عثمان اخلميس عللن ذلك العصيان، فمهمللا كان فهمه ملا بدر من 

عمر في ذلك املورد لن يغير ذلك من تلك احلقيقة التي اعترف بها عمر بنفسه.

وأما الشك الذي استحوذ على عمر برسول الله ڤ في ذلك املوقف فقد صرح 
به أيضًا بشكل جلي ال يقبل االفتراضات للدفاع عن خطيئة كبيرة اقترفها، والذي 

تؤكده تلك الرواية.
)1( البداية والنهاية ج4 ص 192.
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روى ابللن حبللان: عن املسللور ومروان....إلللى أن قال: فقال عمللر بن اخلطاب: 
والله ما شككت منذ أسلمت إال يومئذ فأتيت النبي ڤ فقلت: ألست رسول الله 

حقًا قال: بلى قلت: ألسنا على احلق وعدونا على الباطل قال بلى)1(. 

وكذلللك جنللد أن الشللك قللد نفذ فللي صللدور العديد مللن الصحابللة بدليل تلك 
الروايات.

يقللول ابللن هشللام: إذ جللاء أبوجنللدل بن سللهيل بن عمرويرسللف فللي احلديد، 
قللد انفلت إلى رسللول الللله ڤ، وقد كان أصحاب رسللول الللله ڤ خرجوا وهم 
ال يشللكون فللي الفتللح، لرؤيا رآها رسللول الللله ڤ، فلما رأوا مللا رأوا من الصلح 
والرجوع، وما حتمل عليه رسللول الله ڤ في نفسلله دخل على الناس من ذلك أمر 

عظيم، حتى كادوا يهلكون)2(.

فاتضحللت مسللألتان إحداهما أعظم مللن األخرى، فاألولللى العصيان الصريح 
والثانية التشللكيك برسللول الله ڤ مما يدل على التزلزل بديللن الله ووهن العقيدة 

في قرارة نفوس أكثرهم. 

وأما وقاحة عثمان اخلميس بقوله: فنقول للشيعة أعلي\ كان معهم أم ال؟: 

أراد عثمان اخلميس أن يشمل عليًا \ بدائرة املخالفني لرسول الله ڤ من خال 
موقفه في صلح احلديبية، فسللدد ذلك االتهام اجلائر حتى يبرر العصيان الذي بدر 
مللن العديللد من الصحابة، فعلى فرض صحة هذه الرواية ال جند عصيانًا ملا بدر من 
رفض علي \ حملوكلمة رسللول الله ڤ والدليل على ذلك عدم غضب رسللول 

)1( صحيح ابن حبان ج11 ص 224. مؤسسة الرسالة طبعة لسنة  1414 - 1993 م
)2( سيرة النبوية البن هشام ج3 ص 783.
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الللله ڤ من موقف علي \، فلم يتسللبب علي \ في أذى رسللول الله ڤ، بل 
جنللد أن اإلمللام عليًا \ قد أثبت لرسللول الله ڤ ذلك اليقللني املتجذر في أعماقه 
الشريفة، ونفى بذلك أي فرضية للشك برسول الله ڤ وبنبوته ومصداقيته، وجند 

تأييد ذلك املعنى ألحد علماء أهل السنة.

يقول اإلمام الصاحلي: امتناع علي  من محولفظ رسول الله ڤ  من باب األدب 
املستحب، ألنه لم يفهم من النبي  ڤ  حتتيم محوعلي بنفسه، ولهذا لم ينكر عليه، 

ولوحتتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه، وملا أقره النبي  ڤ على اخلالفة)1(. 

فا حاجة لنا لتبرير سريرة علي \ وفضيلته التي أراد عثمان اخلميس التشكيك 
بها والتقليل من مكانتها، فقد شللهد بها الله تعالى ورسللوله الكرمي والذي علم به 

العلماء الكبار بدليل ما رواه السيوطي.

عللن ابن عباس قال: ما أنزل الله تعالى }ي��ا أيها الذين آمنوا{ إال وعلي أميرها 
وشللريفها، ولقللد عاتللب الله أصحاب محمللد ڤ في غير مكان وما ذكللر عليًا إال 

بخير)2(. 

<  ثانيا: جيش أسامة: 
سيتبني لنا مخالفة العديد من الصحابة للنبي ڤ وعصيانهم ألوامره في امتثالهم 

االلتحاق بجيش أسامة في آخر أيام عمره الشريف. 

روى البخاري: عن ابن عمر قال: بعث رسول الله  ڤ  بعثًا وأمر عليهم أسامة 

)1( سللبل الهدى والرشللاد، ج 5 ص 77 في تنبيه التاسع والعشرون. دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان لسنة 1414 - 1993 م

)2( تاريخ اخللفاء، ص 153.
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بللن زيللد فطعن بعض الناس في إمرته فقام رسللول الله  ڤ فقال: إن كنتم تطعنون 
فللي إمرته فقد كنتم تطعنللون في إمرة أبيه من قبل وأمي الله إنلله كان خلليقًا لإلمارة 

وإن كان ملن أحب الناس إلي وإن هذا ملن أحب الناس إلي بعده)1(. 

أخبللرت هذه الرواية بعصيان هللؤالء الصحابة للنبي ڤ والللذي أدى إلى أذيته 
وغضب الرسللول ڤ، فقللام النبي ڤ بتوجيلله النقد إليهم لطعنهللم مبن أمره على 
بقيللادة السللرية، فيللدل على تعمللد التخلف عن أوامر رسللول الللله ڤ، وقد بينت 

الرواية تكرار ذلك الطعن والذي بدر منهم عند إمارة أبيه من قبله. 

 يقول عثمان اخلميس: إن هذه قصة أسامة بن زيد ال كما يدعي الكذابون، يقصد 
ليس أبوبكر كان معهم:

يقول ابن حجر: فبدأ رسللول الله ڤ وجعه في اليوم الثالث فعقد ألسللامة لواء 
بيده، فأخذه أسللامة فدفعة إلي بريدة وعسللكر باجلرف وكان ممن انتدب مع أسللامة 
كبار املهاجرين واألنصار منهم أبوبكر وعمر وأبوعبيده وسللعد وسللعيد وقتادة بن 
النعمان وسلمة بن أسلم فتكلم في ذلك قوم، وكانت آخر سرية جهزها النبي ڤ، 
وأول شلليء جهزه أبوبكر وقد أنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن مطهر احللي 
أن يكللون أبوبكللر وعمللر معهم، وبدأ رسللول الله ڤ وجعه يللوم األربعاء فأصبح 
يللوم اخلميس فعقد ألسللامة فقال: اغز في سللبيل الله وسللر إلى موضللع قتل أبوك 
فقللد وليتك هذا اجليش فذكره القصة وفيها لللم يبق أحد من املهاجرين األولني إال 

انتدب في تلك الغزوة منهم أبوبكر وعمر)2(. 

)1( البخاري كتاب األميان والنذور باب قول النبي ڤ وأمي الله.
)2( فتح الباري ج 8 ص 115.
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يقول ابن سللعد: فلما كان يوم األربعاء بدئ برسللول الله ڤ فحم وصدع فلما 
أصبح يوم اخلميس عقد ألسامة لواء بيده ثم قال: اغز بسم الله في سبيل الله فقاتل 
من كفر بالله فخرج بلوائه وعقودا فدفعه إلى بريدة بن احلصيب األسلمي وعسكر 
باجلللرف فلم يبللق أحد من وجوه املهاجرين األولني واألنصللار إال انتدب في تلك 
الغزوة فيهم أبوبكر الصديق وعمر بن اخلطاب وأبوعبيدة بن اجلراح وسعد بن أبي 
وقاص وسللعيد بن زيد وقتادة بن النعمان وسلللمة بن أسلم بن حريش فتكلم قوم 
وقالوا: يسللتعمل هذا الغام على املهاجرين األولني فغضب رسول الله ڤ غضبًا 

شديدًا )1(.   

يقللول الذهبي: ذكر الواقدي أنهللم قالوا: أمر النبي ڤ بالتهيؤ لغزوالروم، ودعا 
أسللامة بن زيد، فقال: سللر إلى موضع مقتل أبيك....إلى أن قال: فلم يبق أحد من 
املهاجريللن واألنصار إال انتدب في تلك الغزوة فيهللم أبوبكر، وعمر، وأبوعبيدة، 

فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغام على هؤالء)2(. 

فذلللك التأكيد جاء من كبار علماء أهل السللنة بدخول أبي بكر ضمن املتخلفني 
عن جيش أسامة باستثناء ابن تيمية املعروف بشذوذ آرائه، فإن علم عثمان اخلميس 
بهللذه االراء وأنكرهللا فهوأحق بكلمة الكللذاب وهذه خيانة علميللة جلية، وإن لم 

يعلم فهوجاهل اليستحق الرد عليه مبثل تلك األمور.  

< ثالثا: حادثة الصحابي اجلليل مالك بن نويرة:
اسللتند تبريللر عثمللان اخلميس لعمللل خالد بللن الوليد بللأن من قتلهللم كانوا من 

)1( الطبقات الكبرى ج 2 ص190.
)2( تاريخ اإلسام ج2 ص 714. لبنان/ بيروت - دار الكتاب العربي لسنة 1407 - 1987م
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املرتديللن واملانعللني للزكاة، فلذلك اسللتحق مالك بللن نويرة القتل علللى يده، ولم 
جتللد قضية تللورط خالد مبقتل مالك بن نويرة محًا للخللاف لدى جميع العلماء، 
لكن اخلاف جاء ما إذا كان مالك بن نويرة مسلللمًا أولم يكن، فاتهم بخروجه من 
ربقة اإلسام واتباعه سجاح التي ادعت النبوة، وسوف نذكر مصادر من قبل أهل 
السنة تفيد بأن مالكًا كان مسلمًا في ذلك الوقت، وخير شاهد على ذلك معارضة 
عمر الشللديدة خلالد بن الوليد القترافه جرمية القتل من جهة والدخول على زوجة 

مالك في نفس ليلة مقتله من جهة ثانية.

قللال ابللن حبان: وملللا فرغ خالد بن الوليللد من بيعة بني عامر وبني أسللد قال: إن 
اخلليفللة قد عهد إلي أن أسللير إلى أرض بني غامن فسللار حتى نللزل بأرضهم وبث 
فيهللا السللرايا فلم يلق بها جمعًا وأتللى مبالك بن نويرة في رهط مللن بني متيم وبني 
حنظلة فأمر بهم فضربت أعناقهم وتزوج مكانه أم متيم امرأة مالك بن نويرة فشهد 
أبوقتادة ملالك بن نويرة باإلسام عند أبي بكر ثم رجع خالد يؤم املدينة فلما قدمها 
دخل املسللجد وعليه درع معتجرًا بعمامة وعليه قباء عليه صدأ احلديد قد غرز في 
عمامته أسهمًا فقام إليه عمر بن اخلطاب فانتزع األسهم من رأسه فحطمها ثم قال: 
أقتلت امرًأ مسلللمًا مالك بللن نويرة ثم تزوجت امرأته والللله لنرجمنك بأحجارك 

وخالد بن الوليد ال يكلمه)1(. 

يقول ابن األثير في ترجمة مالك بن نويرة: قدم على النبي ڤ وأسلم واستعمله 
رسللول الله ڤ على بعض صدقات بني متيم فلما توفي النبي ڤ وارتدت العرب 
وظهرت سجاح وادعت النبوة صاحلها إال أنه لم تظهر عنه ردة وأقام بالبطاح فلما 
فرغ خالد من بني أسللد وغطفان سار إلى مالك وقدم البطاح فلم يجد به أحد كان 

)1( الثقات البن حبان ج 2 ص 169 
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مالللك قللد فرقهم ونهاهم عللن االجتماع فلما قللدم خالد البطاح بث سللراياه فأتى 
مبالللك بن نويللرة ونفر من قومه فاختلفت السللرية فيهم وكان فيهللم أبوقتادة وكان 
فيمن شللهد أنهم أذنللوا وأقاموا وصلوا فحبسللهم في ليلة باردة وأمللر خالد فنادى 
أدفئوا أسللراكم وهي في لغة كنانة القتل فقتلوهم فسللمع خالد الواعية فخرج وقد 
قتلللوا فتزوج خالللد امرأته فقال عمر ألبي بكر: سلليف خالد فيه رهللق وأكثر عليه 
فقال أبوبكر: تأول فأخطأ وال أشلليم سلليفًا سللله الله على املشللركني وودى مالكًا 
وقدم خالد على أبي بكر فقال له عمر: يا عدوالله قتلت امرًأ مسلمًا ثم نزوت على 

امرأته ألرجمنك)1(. 

يقللول ابن حجر: كان سللبب عللزل عمر خالدًا ما ذكره الزبير بللن بكار قال: كان 
خالد إذا صار إليه املال قسللمه في أهل الغنائم ولم يرفع إلى أبي بكر حسللابًا وكان 
فيلله تقدم على أبي بكر يفعل أشللياء ال يراها أبوبكر أقللدم على قتل مالك بن نويرة 
ونكللح امرأتلله فكره ذلللك أبوبكر وعرض الدية علللى متمم بن نويللرة وأمر خالدا 

بطاق امرأة مالك ولم ير أن يعزله)2(.

فأظهللرت الرواية اإلنكار الشللديد من قبل اخللفللاء وباألخص عمر بن اخلطاب 
لتلللك اجلرائم التي ارتكبها خالد بن الوليد وقتله رجًا مسلللمًا وزواجه من امرأته 
فللي يوم مقتله، وأمر أبوبكر خالدًا بطللاق زوجة مالك، فيؤكد ذلك األمر من أبي 
بكر بأن املقتول مسلللم بدليل اسللتحقاق أهل القتيل دية القتللل، فلوكان مرتدًا كما 
يدعللي عثمللان اخلميس ملا جاز له أخذ الدية وملا أمللر بها اخلليفة وملا أراد عمر عزله 

من اإلمارة.

)1( أسد الغابة ج 4 ص 296. 
)2( اإلصابة ج 2 ص 218.
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يقللول ابن عبد البللر: ملا ولي عمر بن اخلطاب اخلافة عللزل خالدًا بن الوليد عن 
العراق)1(.  

فذلك يدل على استمرار نية عمر لعزل خالد بن الوليد وحتققت في زمن خافته 
لذلك السبب. 

يقول أبوالفداء: كان عبد الله بن عمر وأبوقتادة حاضرين فكلما خالدًا في أمره 
فكللره كامهمللا، فقال مالك: يللا خالد ابعثنا إلللي أبي بكر فيكللون هوالذي يحكم 
فينللا فقال خالللد: ال أقالني الله إن أقلتك وتقدم إلى ضرار بن األزور بضرب عنقه 
فالتفللت مالللك إلى زوجته وقال خلالللد: هذه هي التي قتلتنللي، كانت غاية اجلمال 
فقللال خالد: بللل الله قتلك برجوعك عن اإلسللام فقال مالك: أنا على اإلسللام 

فقال خالد: يا ضرار اضرب عنقه فضرب عنقه وجعل رأسه أثفية القدر)2(. 

ويقول ابن األثير: ختلفوا في قتل مالك بن نويرة فقيل إنه قتل مسلللمًا لظن ظنه 
خالد به وكام سمعه منه وأنكر عليه أبوقتادة وأقسم أنه ال يقاتل حتت رايته وأنكر 

عليه ذلك عمر بن اخلطاب)3(.

ويقللول ابللن كثيللر: واختلفت السللرية فيهم، فشللهد أبوقتادة ) احلللرث بن ربعي 
األنصاري ( أنهم أقاموا الصاة، وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا وال صلوا.....إلى 
أن قال: وإن كان قد اجتهد في قتل مالك بن نويرة وأخطأ في قتله، كما أن رسول 
الللله ڤ ملللا بعثه إلى أبي جذمية فقتل أولئك األسللارى الذين قالللوا: صبأنا صبأنا، 

ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا.....)4(.
)1( االستيعاب ج 4 ص 1709.

)2( تاريخ أبوالفداءج1 ص 158. لعماد الدين اسماعيل أبي الفداء املتوفى سنة 732. طبعة دار املعرفة بيروت 
)3( أسد الغابة ج2 ص 95. 

)4( البداية والنهاية ج6 ص 354.
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فأراد عثمان اخلميس تبرير ذلك املوقف املشني بنبذه الروايات الصريحة واآلراء 
املتفقة بارتكاب خالد بن الوليد لتلك اجلرائم التي غضب لها اخللفاء أنكروها كما 
شهد التاريخ، وقام عثمان اخلميس بالتشبث باآلراء الشاذة التي استند عليها لذلك 

التبرير اجلائر بحرمة املسلم وزوجته التي مت التعدي عليها.

وأما االسللتنكار الللذي يجب أن يثار مللن املنصفني جميعًا تللرك تلك اجلرمية با 
عقللاب مللن قبل أبي بكر، فقد أقرهللا هوواخلليفة الثاني ومع ذلك لللم جند لها الرد 

الذي يتناسب مع حجم االنتهاكات التي اقترفت على يد خالد بن الوليد.

واجلديللر ذكللره بأن هناك سللابقة لتلك اإلنتهللاكات التي قللام بارتكابها خالد بن 
الوليد في زمن رسول الله ڤ.

 روى البخاري: عن سللالم عن أبيه قال بعث النبي  ڤ خالد بن الوليد إلى بني 
جذمية فدعاهم إلى اإلسللام فلم يحسللنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا 
صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسللر ودفع إلى كل رجل منا أسلليره حتى إذا كان 
يللوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسلليره فقلت: والله ال أقتل أسلليري وال يقتل 
رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي  ڤ  فذكرناه فرفع النبي  ڤ  يديه 

فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتني)1(. 

< رابعًا:  مقتل الصحابي حجر بن عدي:
وهومللن املؤمنللني العبللاد واملخلصني فللي إميانهم وإسللامهم والذي أمللر بقتله 
معاوية بن أبي سللفيان، وكان من أصحاب الرسللول ڤ وكانت دعوته مسللتجابة، 

)1( صحيح البخاري باب بعث النبي ڤ خالد بن وليد إلي بني جذمية. 
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كان شديد العبادة في طول أيام حياته وكان من أصحاب اإلمام علي \ وهومن 
أوفى األصحاب، شللارك في حرب اجلمل وحرب صفني والنهروان وكان شللديد 

اإلخاص ألهل البيت عليهم السام.

فالذنللب الذي اقترفلله الصحابي اجلليل حجر وبه اسللتحق القتللل هوحبه ألهل 
البيت عليهم السام ونصرته لهم.

- حجر بن عدي من الصحابة:
وجند الغرابة الشللديدة في إنكار عثمان اخلميس كون حجر من الصحابة والذي 

ستؤكده الروايات في بطون الكتب. 

يقللول احلاكم: في ذكللر مناقب حجر بن عدي وهوراهللب أصحاب محمد ڤ 
وذكر مقتله)1(. 

روى احلاكللم عللن مصعب بن عبد الله بن الزبيللر قال: حجر بن عدي هوأبا عبد 
الرحمن قد وفد إلى النبي ڤ وشهد القادسية وشهد اجلمل وصفني مع علي قتله 
معاويللة بن أبي سللفيان مبرج عذراء وكان للله ابنان عبد الله وعبللد الرحمن قتلهما 

مصعب بن الزبير صبرًا وقتل حجر سنة ثاث وخمسني )2(. 

هذا يبني أن حجرًا كان صحابيًا وكان من املقربني إلى النبي ڤ.

يقول املناوي: سيقتل بعذراء قرية من قرى دمشق يغضب الله لهم وأهل السماء 
هم حجر بن عدي األدبر وأصحابه وفد إلى النبي ڤ وشهد صفني مع علي أميرًا 

وقتل بعذراء من قرى دمشق وقبره بها)3(. 
)1( املستدرك ج 3 ص 531.

)2( املستدرك ج 3 ص 531، 532.
)3( فيض القدير ج 4 ص 166.
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قال ابن سللعد: كان حجر بن عدي جاهليًا إساميًا قال: وذكر بعض رواة العلم 
أنلله وفللد إلى النبي ڤ مللع أخيه هانئ بن عدي وشللهد حجر القادسللية وهوالذي 
افتتح مرج عذرى وكان في ألفني وخمسللمائة من العطاء وكان من أصحاب علي 

بن أبي طالب وشهد معه اجلمل وصفني)1(.

ويقللول ابللن األثير: حجللر بن عدي بن معاويللة بن جبلة ابن عدي بللن ربيعة بن 
معاويللة األكرمللني بن احلارث بن معاوية بن احلارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن 
معاويللة بللن كندة الكندي وهواملعروف بحجر اخلير وهوابللن األدبر وامنا قيل ألبيه 
عدي األدبر ألنه طعن على إليته موليًا فسمى األدبر وفد على النبي ڤ هووأخوه 

هانئ وشهد القادسية وكان من فضاء الصحابة وكان على كندة بصفني)2(.

ويقللول الصفدي الشللافعي: حجر بن عدي األدبر وإمنا سللمي األدبر ألنه طعن 
موليًا هوأبوعبد الرحمن الكندي الكوفي وفد على النبي ڤ وسللمع عليًا وعمارًا 
وشراحيل ابن مرة ويقال شرحبيل وغزا الشام في اجليش الذين افتتحوا عذراء التي 
قتل بها وهي من قرى دمشق وقبره بها معروف وشهد مع علي اجلمل وصفني أميرًا 
وكان برًا بوالديه عابدًا وكان في ألفني وخمسللمئة من العطاء وشللهد فتح القادسية 
وقتللله معاويللة وقتل أصحابه مبرج عذراء وقتل ابناه عبد الله وعبد الرحمن قتلهما 

مصعب بن الزبير صبرًا وكانا يتشيعان وكان حجر ثقة معروفًا)3(.

فبعد علمنا بتلك الشللخصية التي تشللرفت بصحبة رسول الله ڤ وباملكانة التي 
احتلها، فأين االسللتنكار من قبل الوهابية وعثمان اخلميس باسللتحقاق التكفير ملن 

)1( طبقات الكبرى ج 6 ص 217. 
)2( أسد الغابة ج 1ص 385.

)3(  الوافي بالوفيات ج 11 ص 247. بيروت - دار إحياء التراث لسنة 1420 - 2000م
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شللتم الصحابة؟! فمعاوية شللتم سلليد الصحابللة عليًا \ وزاد في ذلللك مبحاربته 
وقتل من معه من الصحابة الكرام ومنهم حجر بن عدي.

- مواالة حجر بن عدي ألهل البيت عليهم السالم:
سللنتطرق إلى بعللض النصوص الدالة علللى مقتل حجر بن عدي بسللبب اتباعه 

ألهل البيت عليهم السام: 

روى املنللاوي: كتللب )يعني زيللاد( إلى معاوية فطلبلله فقدم عليه فقال: السللام 
عليللك يا أمير املؤمنني فقال: أوأمير املؤمنني أنللا فأمر بقتله فقتل وقتل من أصحابه 

من لم يتبرأ من علي\ وأبقى من تبرأ منه )1(. 

وروى الطبري: قام املغيرة فقال في علي وعثمان كما كان يقول وكانت مقالته: 
اللهللم ارحم عثمان بن عفان وجتاوز عنه واجزه بأحسللن عمللله فإنه عمل بكتابك 
واتبع سللنة نبيك ڤ جمع كلمتنا وحقن دماءنا وقتل مظلومًا اللهم فارحم أنصاره 
وأوليللاءه ومحبيلله والطالبني بدمه ويدعوعلى قتلته فقللام حجر بن عدي فنعر نعرة 
باملغيرة سمعها كل من كان في املسجد وخارجا منه وقال: إنك ال تدري مبن تولع 
من هرمك أيها اإلنسللان مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا فإنك قد حبستها عنا وليس ذلك 
لللك ولم يكن يطمع فللي ذلك من كان قبلك وقد أصبحت مولعًا بذم أمير املؤمنني 
وتقريظ املجرمني قال: فقام معه أكثر من ثلثي الناس يقولون صدق والله حجر....
إلللى أن قال: فنزل املغيرة فدخل واسللتأذن عليه قومه فللأذن لهم فقالوا: عام تترك 
هللذا الرجل يقول هذه املقالة ويجترئ عليك في سلللطانك هللذه اجلرأة إنك جتمع 

)1( فيض القدير ج 4 ص 166. 
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على نفسللك بهذا خصلتني أما اولهما فتهوين سلللطانك وأما األخرى فإن ذلك إن 
بلغ معاوية كان أسخط له عليه وكان أشدهم له قواًل في أمر حجر)1(. 

قللال احلاكللم: سللمعت أبا علللي احلافظ يقول سللمعت ابللن قتيبة يقول سللمعت 
إبراهيللم بللن يعقللوب يقول  قللد أدرك حجر بن عللدي اجلاهلية وأكل الللدم فيها ثم 
صحب رسللول الله ڤ وسللمع منه وشللهد مع علي بن أبي طالب اجلمل وصفني 

وقتل في مواالة علي)2(. 

فقتللل حجللر بن عدي بسللبب دفاعه عن احلللق املتمثل في دفاعلله عن علي \، 
والذي أدى إلى انزعاج أعدائه وبالتالي لتخلص منه.

- حجر بن عدي وقاتله:
أخبر الرسللول ڤ بالعذاب الذي يلقاه قاتل حجر بن عدي وغضب الله تعالى 
على قاتله، والتي إن دلت على شيء فإمنا تدل على املكانة الكبيرة التي تربع عليها 
ذلللك الصحابللي اجلليل، وشللرعية معتقداته ودفاعه وثباته على دين الله ورسللوله 

وأهل بيته الطاهرين، وعدم ابتائه باالنقاب والتبديل بعد رسول الله ڤ. 

روى ابن حجر: عن أبي األسللود قال: دخل معاوية على عائشللة فعاتبته في قتل 
حجر وأصحابه وقالت: سللمعت رسللول الله ڤ يقول يقتل بعدي أناس يغضب 

الله لهم أهل السماء)3(. 

)1( تاريخ الطبري ج 4 ص 189. 
)2( مستدرك للحاكم ج3 ص 534.

)3( اإلصابة ج 2 ص 33.
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- فدك وميراث الزهراء: 
إن البحث في تلك القضية من أشد األمورحساسية ملا لها من تبعات تلزم العالم 
باحلللق إعادة ترتيللب األوراق املتعلقة بعدالة أبي بكر، فهي قد تكون شللديدة على 
بعض النفوس التي يحجب التعصب توصلها إلى احلق، فلوثبت حق فدك لفاطمة 
\ يلزم اإلذعان باغتصاب ذلك احلق من أبي بكر بدون وجه حق وبالتالي يسقط 
أي بناء شلليد إلعطللاء صفة العدالة ألبي بكللر ومن أيد ما عمل بلله، وبالتالي يعني 

ذلك ادعاء في غير محله واستشهاده مبا لم ينطق به رسول الله ڤ. 

من األمور التي يجب تسليط الضوء عليها وأخذها باالعتبار اآلتي:

أواًل: أيعقللل أن تكللون فاطمة بنت محمد ڤ عاملة بعللدم أحقيتها المتاك فدك 
فتصر ذلك اإلصرار الذي بدر منها؟! فهي ÷ من املشللمولني بآية التطهير الذين 
توسموا بشهادة الله تعالى بأن أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا، فينفي ذلك 
أي احتمال الدعاء سلليدة نسللاء العاملني بللدون وجه حق، فهي أصللدق الناس بعد 

رسول الله ڤ.

روى الهيثمي: عن عائشة قالت: ما رأيت أحدًا قط أصدق من فاطمة. رجالهما 
رجال الصحيح)1(. 

 ثانيًا: إن أعطى رسول الله ڤ فدكًا البنته فاطمة ÷ فيجب عليه أن يبني ذلك 
املعنللى الللذي تبناه أبوبكر املتمثل في أن األنبياء ال يورثللون والذي به نزع فدكًا من 

)1( مجمع الزوائد ج 9 ص 202 وروي احلاكم عن عائشللة قالت: ما رأيت أحدًا كان أصدق لهجة 
منها إال أن يكون الذي ولدها. املسللتدرك ج3 ص 175 قال احلاكم صحيح على شللرط مسلللم 

ووافقه الذهبي.
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أصحابهللا، فإن لم يبدر ذلك من رسللول الله ڤ لفاطمللة ÷ وهي املعنية بذلك 
األمر يعني ذلك انتقاص لشللخص املصطفى األمني لدين الله تعالى، فا يغفل أي 
مؤمللن عاقل تبيان أي حكللم قد يترتب على أهله جلهلهم ويكللون مكتوف اليدين 
با حراك إلزالة تلك الشللبهة من أذهانهم، فكيف بسيد البشرية أجمعني!! خاصة 
وأن الدعللوى التللي أثارهللا أبوبكر وجود خصوصيللة لألنبياء فقللط، فهل يعقل أن 
يرحتللل ڤ إلى بارئه قبل أن يبني تلللك اخلصوصية حلكم فدك لبضعته فاطمة÷ 
حتللى ال تطالب به من بعللده ويعلم أصحابه غير املعنيني بذلك؟!! فرحمة رسللول 
الللله ڤ شللملت العاملللني فا نشللك قيد أمنلللة باشللتمالها واسللتحقاقها ألهل بيته 
املقربللني قبل األبعدين من خللال إعامهم بعلوم الدنيا والديللن، وقال الله تبارك 

وتعالى}گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ{)1( . 

فقد أمرنا الله تعالى بأهلنا املقربني منا بشكل خاص، ومن باب أولى تطبيق هذا 
الفعل من قبل رسول الله ڤ.

قال تعالي: }وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  
ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی      جئحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب{)1(. 

ثالثًا: تأييد العباس عم النبيڤ وهومن بني هاشم ملوقف فاطمة ÷ ومطالبته 
بفدك، فهومن أرحام النبي ڤ وتشرف بصحبته وقربه له، فكيف نفهم عدم علمه 

بذلك احلديث الذي ادعاه أبوبكر؟!  

روى البخللاري: ع��ن عائش��ة أن فاطمة والعب��اس أتيا أبا بكر يلتمس��ان ميراثهما 

)1( النساء/11 
)2( األنفال/75 
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أرضه من فدك وس��همه من خيبر فقال أبوبكر س��معت النبي ڤ يقول ال نورث ما 
تركنا صدقة )1(. 

وشهدت أم أمين تلك املرأة الصاحلة بأحقية فاطمة الزهراء ÷ بفدك.

روى ابللن شللبة : عن النميري بن حسللان قال: قلللت لزيد بن علللي وأنا أريد أن 
أهجن أمر أبي بكر: إن أبا بكر انتزع من فاطمة، فقال: إن أبا بكر كان رجًا رحيمًا، 
وكان يكره أن يغير شيئًا تركه رسول الله ڤ، فأتته فاطمة رضي الله عنها فقالت: 
إن رسللول الللله ڤ أعطاني فدكًا، فقال لها: هل ل��ك على هذا بينة؟ فجاءت بعلي 
فش��هد لها، ثم جاءت بأم أمين فقالت: أليس تش��هد أني من أهل اجلنة؟ قال: بلى. 
) قال أبوأحمد: يعني أنها قالت ذاك ألبي بكر وعمر ( قالت: فأش��هد أن النبي ڤ 
أعطاه��ا ف��دكًا. فقال أبوبكر: فبرجل وامرأة تسللتحقينها أوتسللتحقني بها القضية؟ 
قللال زيد بن علي: وأمي الله لورجع األمر إلللي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر. وقال 

محقق الكتاب ياسني سعد الدين بيان: إسناده حسن  )2(. 

هللذا يؤكد وجود من سللمع بأحقيللة فاطمة ÷ لفدك ومنهللم أم أمين وهي من 
أقللرت علمها بللأن األنبياء يورثون فهي من الشللهود الذين سللمعوا ذلك األمر من 

الرسول ڤ.

)1( البخللاري كتللاب املغازي بللاب حديث بني نضيللر.  وروى البخاري أيضا: عن عائشللة قالت: أن 
فاطم��ة بن��ت محمد ڤ أرس��لت إلى أبوبكر تس��أله ميراثها من رس��ول الله ڤ مما أف��اء الله عليه 
باملدين��ة، وف��دك وما بقي من خم��س خيبر، فقال أبوبكر: إن رسللول الله قال ال نللورث ما تركناه 
صدقة....إلى أن قال: وإنى والله ال أغير شلليئا من صدقة رسللول الله ڤ .....إلى أن قال: فأبى 
أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا... صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيبر. أبوبكر 
منللع فاطمة ليس من فدك فقط والكن حتى من صدقة رسللول الله وممللا أفاء الله عليه من املدينة، 

وسوف نذكر الرد الحقا.
)2( تاريخ املدينة البن شبة ج1 ص 124. دار الكتب العلمية بيروت لسنة 1996
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رابع��ًا: أيللد اإلمام علي \ شللهادة فاطمة الزهراء ÷ بأحقيتها لفدك وشللهد 
على ذلك بكل يقني.

يقول احلموي: قالت فاطمة ألبي بكر: إن رسول الله ڤ جعل لي فدكًا فأعطني 
إياها وشهد لها علي بن أبي طالب )1(.

فذاك باب علم مدينة )2( رسول الله ڤ وربيبه الذي تفرد بشرف امتاكه لعلوم 
أستاذه العظيم. 

روى احلاكم: عن النبي ڤ قال لفاطمة: أما ترضني أن زوجك أقدم أمتي أسامًا 
وأكثرهم علمًا وأعظمهم حلمًا. ورواه أحمد والطبراني برجال ثقات. )3(. 

فللا ميكن جهل األكثر علمًا في أمللة محمد ڤ بخصوص حكم أبناء األنبياء ما 
إذا كانللوا يورثون أم ال، فزوجته فاطمة وهي بنت النبي ڤ، فا يعقل عدم معرفته 

لذلك احلكم بأن زوجته ال ميكن لها أن تورث!

خامسًا: تبني القصور في علم أبي بكر ألمور الدين والدنيا بعدة موارد ومنها: 

روى املتقي الهندي: عن إبراهيم التميمي قال سئل أبوبكر: عن األب ما هويعني 
في قوله تعالى} وفاكهة وأبا { .... في سللورة عبس فقال: أي سللماء تظلني وأي 
أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما ال أعلم قال أخرجه أبوعبيدة وابن أبي شيبة 

وعبد بن عيد)4(.

)1( معجم البلدان ج 4 ص 239 .
)2( كمللا قللال رسللول الله لعلي بن أبي طالللب أنا مدينة العلللم وعلي بابها،  يقول السلليوطي:  وهذا 
احلديث حسن على الصواب، ال صحيح كما قال احلاكم، وال موضوع كما قاله جماعة منهم ابن 

اجلوزي والنووي وقد بينت حاله في التعقبات على املوضوعات. تاريخ اخللفاء ص 152.
)3( مجمع الزوائد ج 9 ص114 

)4( كنز العمال ج 2 ص 545. مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان لسنة 1409 - 1989 م
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فهولللم يدع إحاطته بالعلللوم املختلفة بل قالها صراحة بأنلله ال يعلم والذي يدل 
علللى ضحالللة ما ميلك من العلم، وأما عمر بن اخلطاب فقد تبني عدم علمه كذلك 

بشتى املوارد ومنها التيمم.

روى مسلللم: عن سللعيد بللن عبد الرحمن بن أبللزي عن أبيه أن رجللًا أتى عمر 
فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء فقال:  ال تصل فقال عمار: أما تذكر يا أمير املؤمنني 
أنللا وأنت في سللرية فأجنبنا فلم جند مللاء فأما أنت فلم تصل وأمللا أنا فتمعكت في 
التللراب وصليللت فقللال النبي ڤ: إمنللا كان يكفيك أن تضللرب بيديك األرض ثم 
تنفخ ثم متسللح بهما وجهك وكفيك فقال عمر: اتق الله يا عمار قال: إن شللئت لم 

أحدث به )1(.  

فمللن جهللل التيمم ال ميكن لنللا أخذ حديث صدر منه معللارض لعلي \ الذي 
أخبر مبا لم يستطع غيره أن يخبر أويدعي بذلك االدعاء وهوما رواه السيوطي.

روى السلليوطي: عللن علللي \ قللال: والله مللا نزلت آيللة إال وقللد علمت فيم 
نزلللت وأيللن نزلت وعلى من نزلت، وإن ربي وهب لي قلبًا عقواًل ولسللانًا صادقًا 

ناطقًا)2(. 

فهوالوحيللد الللذي امتلللك جرأة االدعللاء بتلك الشللمولية من علللم القرآن بكل 
آياته، فالعالم بالقرآن بآياته املختلفة وبظروفها وأسباب نزولها يكون با شك عاملًا 
للحكم الذي يترتب على أبناء األنبياء، فإن كان عاملًا فبطبيعة احلال ال تكون دعواه 

وتأييده لزوجته إال إلرجاع حق قد سلب ال ألخذ ما ال تستحقه الزهراء ÷. 

)1( صحيح مسلم كتاب احليض باب التيمم 
)2( تاريخ اخللفاء ص 163.
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والغريب أن أبا بكر رد شهادة علي \ للزهراء ÷ ألنه زوج لها.

روى حمللاد بن إسللحاق البغدادي: قالت ألبي بكر ) يعني فاطمة (أن الرسللول 
ڤ أقطعها فدكًا وشللهد لها ذلك علي فلم يقبل أبوبكر قولها ألنها مدعية لنفسللها 

ولم يقبل شهادة علي ألنه زوج)1(. 

فا تقبل شهادة علي \ ذلك اخلشن في ذات الله والذي يضع احلق في موضعه 
وال يخشى به لومة الئم، فيعني ذلك احتمال انحيازه لزوجته والذي بسببه اصطدم 

برفض أبي بكر لشهادته!! وذلك ما ال يندرج في قاموس علي \. 

يقول السلليوطي: وأخرج احلاكم وصححه عن أبي سللعيد اخلدري قال:اشتكى 
الناس عليًا فقام رسول الله فينا خطيبًا فقال: ال تشكوا عليا \ فوالله إنه ألخشن 

في ذات الله، أوفي سبيل الله)2(. 

روى البخاري: عن ابن عباس قال: قال عمر:  أقرؤنا ُأبي وأقضانا علي)3(. 

فأقضى الناس يعني أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه، وذلك األساس الذي يرتكز 
عليلله جميللع القضاة في حكمهم وقضائهللم، فيعني ذلك االعتللراف بأن عليًا \ 
أعلمنا بكتاب الله وسنة رسوله ڤ، فمن جهة ال ميكن ملن اعترف عمر بتميزه عن 
غيللره أن يكللون غافًا عن حكم أبناء األنبيللاء ووراثتهم، ومن جهة أخرى ال ميكن 
أن نعتقد أن شهد له الصحابة بذلك التفرد في التميز بالقضاء أن يكون تابعًا لهواه، 

فعلي مع احلق كما روي عن رسول الله ڤ. 

)1( تركة النبي ڤ ص 89. طبعة سنة 1404 حتقيق أكرم ضياء العمري
)2( تاريخ اخللفاء للسويطي ص 155.

)3( صحيح البخاري باب قوله ما ننسخ من آية.
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قللال أبويعلللي: حدثنا محمللد بن عبللاد املكي، حدثنا أبوسللعيد، عللن صدقة بن 
الربيللع، عللن عمللارة بن غزية، عللن عبد الرحمن بن أبي سللعيد. عن أبيلله قال: كنا 
عنللد بيت النبي ڤ في نفر من املهاجرين واألنصار فخرج علينا فقال: أال أخبركم 
بخياركم؟، قالوا: بلى، قال: خياركم املوفون املطيبون ، إن الله يحب اخلفي التقي، 

قال: ومر علي بن أبي طالب فقال: احلق مع ذا، احلق مع ذا )1(. 

وسوف نذكر من وثق هؤالء الرواة من اجلرح والتعديل من قبل أهل السنة:

يقول ابن حجر: محمد بن عباد: محمد بن عباد بن الزبرقان املكي....... روى 
عنه أيضًا الذهلي والصاغاني ويعقوب بن سفيان وموسى بن هارون وعبد الله بن 
أحمد وابن أبي الدنيا واملعمري وجعفر الفريابي والقاسللم املطرز وأبويعلى وعبد 
الللله بللن محمد البغوي وغيرهللم، قال عبد الللله بن أحمد عن أبيلله حديثه حديث 
أهللل الصللدق وأرجوأنه ال يكون به بأس وقال مرة يقللع في قلبي أنه صدوق وقال 

أبوزرعة عن ابن معني ال بأس به وذكره ابن حبان في الثقات )2(. 

يقول املزي: أبوسللعيد هوعبد الرحمن بن عبدا لله بن عبيد البصري، مولى بني 
هاشم روى عنه: أحمد بن بكار احلراني ، وأحمد بن حنبل، وخليفة بن خياط .... 
ومحمد بن عباد املكي، وثقه أحمد وابن معني، وقال أبوحامت: كان أحمد يرضاه، 

)1( مسللند أبويعلللى ج 2 ص 318. دار املأمون للتراث، وروى احلاكللم عن عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت: ملا سللار علي إلى البصرة دخل على أم سلللمة زوج النبيڤ  يودعها فقالت: سر في حفظ 
الللله وفللي كنفلله فوالله انك لعلى احلق واحلق معللك ولوال أني اكره ان أعصى الله ورسللوله فإنه 
أمرنا ڤ ان نقر في بيوتنا لسرت معك ولكن والله ألرسلن معك من هوأفضل عندي وأعز علي 
من نفسللي ابني عمر. مسللتدرك ج3 ص 129 قال احلاكم على شرط الشلليخني ووافقه الذهبي. 

طبعة دار الكتب العلمية لبنان لسنة 2002.
)2( تهذيب التهذيب ج9 ص 217 
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ومللا كان بلله بأس، وقللال الطبراني: ثقة، روى عنلله أحمد أثنى عليلله، ووثقه الدار 
قطني، وقال.... وروى له البخاري والنسائي وابن ماجة )1(. 

صدقة بن الربيع: الزرقي روى عن عمارة بن غزية روى عنه أبوسعيد مولى بنى 
هاشم)2(، هذا الراوي ذكر ولم يطعن فيه ولم ميدحوه، حتى ذكر في كتاب الثقات: 
صدقة بن الربيع يروي عن عمارة بن غزية روى عنه أبوسعيد مولى بنى هاشم)3(، 

وقد ذكره الهيثمي وقال: صدقة بن الربيع وهوثقة )4(. 

وهللذا الللراوي يصبح ثقة من قبل علماء السللنة ألنه وثق مللن الهيثمي وذكر في 
كتاب الثقات ولم يطعن فيه أحد. 

يقللول ابن حجر:عمارة بن غزية بللن احلارث.....قال أحمد وأبوزرعة ثقة وقال 
يحيللى بللن معني صالح وقال أبوحامت مللا بحديثه بأس كان صدوقًا وقال النسللائي 
ليس به بأس وقال محمد بن سللعد كان ثقة كثير احلديث توفي سللنة أربعني ومائة. 
قلللت: وقال البرقانللي عن الدارقطني لم يلحق عمارة بن غزية أنسللًا وهوثقة وكذا 
قللال الترمذي: لم يلق أنسللًا وذكللره ابن حبان فللي الثقات في أتبللاع التابعني وقال 

العجلي: أنصاري ثقة )5(. 

يقللول املزي:عبللد الرحمن بن سللعد بن مالك بن سللنان األنصللاري اخلزرجي، 
أبوحفص، ويقال: أبوجعفر، ويقال: أبومحمد ابن أبي سللعيد اخلدري املدني.....

)1( تهذيب الكمال ج17ص 217، 218، 219. 
)2( اجلرح والتعديل ج 4 ص 433.

)3( كتاب الثقات ج 8 ص319
)4( مجمع الزوائد ج 10 ص 256.  

)5( تهذيب التهذيب ج7 ص 370.
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وروى عنه  عمارة بن غزية، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب  الثقات، 
وقال، هوومحمد بن عبد الله بن منير، وعمروبن علي،: مات سنة اثنتي عشرة ومئة، 

زاد ابن حبان: وهوابن سبع وسبعني سنة، استشهد به البخاري في  الصحيح)1(.

سادس��ًا: يروي البخاري أن عمر بن اخلطاب كان يقسللم األرض على زوجات 
النبي ڤ:

روى البخللاري: عللن عبد الللله بن عمر أخبللره: أن النبي ڤ عامَل خيبر بشللطِر 
ما يخرُج منها من ثمٍر أوزرع فكان يعطي أزواجه مائة وسللٍق : ثمانون وسللق  متر، 
وعشللرون وسق شللعيٍر، فقسللم عمر خيبر فخير أزواج النبي ڤ أن يقطع لهن من 
املللاء واألرض أوميضللي لهللن فمنهن من اختللار األرض ومنهن من اختار الوسللق 

وكانت عائشة اختارت األرض)2(. 

الرواية تخبر بأن عمر كان يقسللم خيبرًا على نسللاء النبي ڤ، وذلك معارض ملا 
ادعاه أبوبكر بأن األنبياء ال يورثو، خاصة ما يقولون به بأن النساء من أهل البيت، 

فماذا يعني ذلك التناقض؟!

سابعًا: إن فدك كانت حق فاطمة بدليل ما ينقله علماء السنة بأن رسول الله ڤ 
أعطاها فدك: 

روى الهيثمي: عن أبي سللعيد اخلدري قال: ملا نزلت }وآت ذا القربى حقه{.. 
دعا رسللول الله ڤ فاطمة فأعطاها فللدكًا. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عطية 

العوفي وهوضعيف )3(. 

)1( تهذيب الكمال ج17 ص 134.
)2( البخاري كتاب احلرث والزراعة باب املزارع بالشطر.

)3( مجمع الزوائد ج 7 ص 49.
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وقللد مت توثيللق عطية العوفي مللن قبل الغير وذلك جنده من قبللل العجلي، يقول 
العجلي: عطية العوفي كوفى تابعي ثقة وليس بالقوي )1(. 

مبللا أن العجلللي قللد وثق هذا الراوي فيعنللي ذلك بأن احلديث إما حسللن أوجيد 
علللى أقل تقدير، والهيثمي قد تطرق إلى تضعيف أحد الرواة فقط فيتبني من ذلك 

عدم وجود بأس في الرواة البقية، فلذلك ميكن لنا أن نعتمد هذا احلديث. 

روى أبويعلي: عن أبي سللعيد قال:  ملا نزلت هذه اآلية وآت ذا القربى حقه دعا 
النبي ڤ فاطمة وأعطاها فدك )2(.

وروى السلليوطي: عللن أبي سللعيد اخلدري قللال: ملا نزلت هذه اآليللة }وآت ذا 
القربى حقه{... دعا رسول الله ڤ فاطمة فأعطاها فدكًا )3(. 

فأكدت هذه املصادر لنا من كتب أهل السللنة بأن فدكًا كانت هبة من رسللول الله 
ڤ إلى فاطمة ÷.

ثامنًا: إن أهل البيت عليهم السام وأكثر أزواج النبي ڤ يعلمون بأن صدقة رسول 
الله ڤ وما ترك لهم وليس ألبي بكر الذي ادعى أنها ليست لفاطمة وأهل بيتها، روى 
البخللاري: عللن عروة بللن الزبير فقال:  صدق مالك بن أوس أنا سللمعت عائش��ة زوج 
النب��ي ڤ تقول أرس��ل أزواج النبي ڤ عثمان إلى أبي بكر يس��ألنه ثمنه��ن مما أفاء الله 
علللى رسللوله ڤ فكنت انللا أردهن فقلت لهللن: أال تتقني الله ألم تعلم��ن ان النبي ڤ 
كان يق��ول ال ن��ورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفس��ه إمنا ي��أكل آل محمد ڤ في هذا 

)1( معرفة الثقات ج 2 ص 140. مكتبة الدار - املدينة املنورة لسنة 1405
)2( مسند أبي يعلي ج 2 ص 334.

)3( الدر املنثور ج4 ص 177. دار املعرفة للطباعة والنشر - بيروت -  لبنان 
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املللال فانتهللى أزواج النبي ڤ إلى ما أخبرتهن قال: فكانللت هذه الصدقة بيد علي 
منعها علي عباسللًا فغلبه عليها ثم كان بيد حسللن بن علي ثم بيد حسني بن علي ثم 
بيد علي بن حسللني وحسن بن حسن كاهما كانا يتداوالنها ثم بيد زيد ابن حسن 
وهي صدقة رسول الله ڤ حقًا )1(. فنرى أن أهل البيت عليهم السام وباخلوص 
اإلمللام علللي ال يرون دعوى أبي بكر بأن رسللول الله ڤ ال يللورث ما تركة بدليل 

أنهم كانوا يتداوالنها بنص رواية البخاري.

يق��ول عثم��ان اخلميس: فكيف يعطي فاطمة ويدع أم كلث��وم ويدع زينبا، ويقول 
هذا اتهام للنبي ڤ أنه كان يفرق بني أوالده:

لقللد اختلفت اآلراء واألقوال في كونهن بنات النبللي األكرم أوربيباته، ففي كل 
األحوال ال مينع ذلك من أن يقع إختيار الرسول ڤ ألرض فدك لتكون هبة البنته 
فاطمللة ÷ التللي اختارهللا دون غيرها وذلللك على فرض وجود بنللات أخريات 

للنبي ڤ، وأسباب االختيار عديدة وسنذكر بعض نقاطها:

أواًل: إن لفاطمللة ÷ متيزًا ملحوظًا فللي جميع اخلصال من إميان وعلم ومكانة 
سللامية عند الله تعالى، ولذلك جند قول النبي بحقها بأنها سلليدة نسللاء أهل اجلنة، 
فإعطللاء ذلللك التمييز ال يعني مثًا وجود تفرقة بني األبنللاء ملا وجد لها من األهلية 
لذلك التمييز، فجاء التكرمي بشللكل خللاص البنته فأراد تكرميها ومتييزها بإعطائها 
فللدكًا على أسللاس فضيلتهللا ومكانتها عند الله تعالى، فرسللول الله لللم يعط فدكًا 
للزهللراء مللن دون بناته فقط بل قال في حقها أحاديث كثيرة جعلتها في محل متايز 

)1( البخاري كتاب املغازي باب حديث بنى نضير ومخرج رسول الله ڤ في دية الرجلني.
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وتفريق عن سائر النساء بشكل عام وعن بناته بشكل خاص، فلماذا ال يتهم عثمان 
اخلميس رسول الله ڤ بتهمة التفرقة بني األبناء؟!

ثاني��ًا: كان نبللي الله يعقوب \ يظهر وده البنه يوسللف \ أكثر من بقية أبنائه 
والذي كان بسبب املكانة السامية ليوسف \ ملا له من الفضائل على سائر إخوته، 
والدليللل على ذلللك الغيرة التي نبتت في أعماقهم والتللي أخذتهم إلى البحث في 
سللبل قتله والتخلص من وجوده، فهل يسللتطيع أي مدع أن يتهم نبي الله يعقوب 

\ بالتفرقة واالنحياز؟!

ثالثًا: إننا نعلم بأن رسللول الله ڤ ميلك مكانة خاصة عند ربه عن سللائر البشللر، 
فأعطللى له خزائللن السللموات واألرض، وميزه باطاعلله على بحار علللوم الدين 

والدنيا، فنبني ذلك التميز على أساس مكانته الفريدة عند الله عز وجل.

يقول عثمان اخلميس: ملاذا علي \ لم يرجع فدك في زمن خالفته؟

أواًل: إن فاطمة الزهراء تربت في بيت الرسالة فهي معدن النبوة ورضيعة اإلميان، 
فللا تكتللرث بالدنيا وما فيها بزخرفهللا الفاني الذي ال قيمة له فللي عينها \، فلم 
يكن جل همها الدراهم والدنانير لكنها أرادت أن تسلط الضوء على من اغتصب 
حقها وهضم مكانتها وكشللف زيف عدالة من ظلمها وأغضبها ل والذي سللنتطرق 
إليه فيما بعد بشكل مفصل ل وبالتالي كانت ÷ مبثابة القناة اإلعامية التي يتردد 
صداها جيًا بعد جيل، تؤكد به شللرعية أهل بيت أبيها ڤ ونبذ شللرعية غيره ممن 
ادعللى ما ليس له بحق، فأعلمت املنصفني من املسلللمني باالسللتياء على إرث آل 
محمللد ڤ، لكللن الظالم لها لم يكللن موجودًا في زمن خافللة علي \ وكذلك 
فاطمة \، فلذلك لم يجد اإلمام احلاجة لشللدة اإلهتمام بتلك املسللألة الختاف 

الظروف التي كانت بزمن اخلليفة األول.
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ثاني��ًا: إن عليللًا \ كان خليفة على جميع املسلللمني بشللتى انتماآتهللم، والقليل 
منهم من كان يعتقد بلزوم طاعته واقترانها بطاعة الله تعالى، وهناك شريحة كبيرة 
مللن املسلللمني ال يقبلون أي انتقللاص للخليفة األول والثاني، فتطبللع العديد منهم 
بأطباع أبي بكر وعمر فإن أعلن باسللترجاع فدك كحق شللرعي ألبناء فاطمة ÷ 
لسللبب ذلك انشللقاقًا بني صفوف املسلللمني )1(، والدليل على ذلك املعارضة التي 
سجلتها صفحات التاريخ التي تصدعت بها قلوب املؤمنني من جراء مخالفة األمة 
لعلللي \، كاخلللوارج وحادثة رفع املصاحف التي زعزعت صفوف علي \ في 

صفني وتذبذب اعتقادهم بشرعية محاربة علي \ ملعاوية. 

البحث في قول الله تعالى: }ڦ  ڦ  ڦ{)2(، وقول الله تعالى:}ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  {)3(: 

يقول عثمان اخلميس: إنه ال يليق برجل صالح أن يس��أله الله تبارك وتعالي ولدًا 
حتى يرث املال فقط:

)1( وروى سللليم عللن عليا قال: الله لقد عملللت األئمة قبلي بأمور عظيمة خالفت فيها رسللول الله 
صلللى الللله عليه وآله متعمدين، لوحملت الناس على تركها وحتويلها عن موضعها إلى ما كانت 
جتللري عليلله علللى عهد رسللول الله صلللى الله عليه وآللله لتفرق عنللي جندي، حتللى ال يبقى في 
عسللكري غيري وقليل من شلليعتي الذين إمنا عرفوا فضلي وإمامتي من كتاب الله وسللنة نبيه ال 
من غيرهما أرأيتم لوأمرت مبقام  إبراهيم عليه السللام فرددته إلى املكان الذي وضعه فيه رسول 
الله صلى الله عليه وآله، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عليها السام. اكتاب سليم بن قيس ص 
263 ، حتقيللق محمد باقر األنصاري الزجناني، وفي الكافي ج8 ص 60، دار الكتب اإلسللامية 
- طهران، تصحيح وتعليق علي عفاري.وقال عنها املجلسللي لكن عندي معتبر. مرآة العقول ج 

25 ص 131. دار الكتب االسامية طهران
)2( النمل/16

)3( مرمي/5- 6 
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فلم يطلب زكريا \ وراثة امللك واملال فقط ولكن دعوته شملت العلم والنبوة 
با شك كما وضحه علماء أهل السنة. 

يقللول الثعالبي في تفسللير آيللة: }ڦ  ڦ  ڦ{: ورَث ُملَكه َومنِزَلَتُه من 
ة؛ بعَد موِت أبيِه )1(، فملك داود \، هوملك الدنيا با شللك من مال وجاه  النبللوَّ

وإال لكان ذكر النبوة من قبل الثعالبي عبثًا.

قال السلليوطي: أخرج عبللد بن حميد وابن املنذر وابن أبللي حامت عن قتادة: في 
قوله }ڦ  ڦ  ڦ{...قال: ورثه نبوته، وملكه، وعلمه )2(. 

ويقللول ابن اجلللوزي: }ڦ  ڦ  ڦ {...أي ورث نبوته وعلمه وملكه، 
وكان لداود تسعة عشر ذكرا، فخص سليمان بذلك )3(

ويقللول أبوالليث السللمرقندي فللي قول الله تعالللى: }ڦ  ڦ  ڦ{... 
يعنللي ورث ملكلله وقال احلسللن: ورث املللال وامللللك ال النبوة والعلللم ألن النبوة 

والعلم فضل الله تعالى وال يكون بامليراث )4(. 

فاختصاص سللليمان بذلللك يعني أنه هوالذي ورث النبللوة والعلم وامللك فقط 
من بني أوالد داود، فيتضح بأن وراثة األنبياء ليسللت بالنبوة فقط ولكنها تشللمل ما 

ميلك أيضا من مال أوجاه. 

ويقللول الللله تعالللى: } ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  {..

)1( تفسير الثعالبي ج4 ص 245. 
)2( الدر املنثور ج5 ص 103 

)3( زاد املسير ج6 ص 60.
)4(  تفسير السمر قندي ج2 ص 575.
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يقللول القرطبللي: فأما معنللى }چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ{... قللال العلماء فيه 
ثاثللة أجوبللة، قيل: هللي وراثة نبللّوة. وقيل: هي وراثللة حكمة، وقيللل: هي وراثة 
مللال، فأما قولهم وراثللة نبّوة فمحال، ألن النبّوة ال تللورث، ولوكانت تورث لقال 
قائل: الناس ينتبسون إلى نوح \ وهونبّي مرسل، ووراثة العلم واحلكمة مذهب 

حسن، وفي احلديث )العلماء ورثة األنبياء(، وأما وراثة املال فا ميتنع )1(. 

وقللال السلليوطي: أخللرج الفريابي، عن ابن عبللاس قال: كان زكريللا ال يولد له، 
ُدْنَك َولِّيًا َيِرُثنِى َوَيِرُث ِمْن ءاِل َيْعُقوَب {...  فسأل ربه؟ فقال: }َرّب َهْب لِى ِمن لَّ

قال: يرثني مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة)2(. 

ويقول ابللن اجلوزي: }چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ{.... فللي املراد بهذا امليراث 
أربعللة أقللوال أحدها: يرثني مالللي، ويرث من آل يعقوب النبللوة، رواه عكرمة عن 

ابن عباس، وبه قال أبوصالح)3(. 

وقللال السللمرقندي فللي تفسلليره : }چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ{..... وقللال 

عكرمة:  }چ{... مالي ويرث من آل يعقوب النبوة وهكذا قال الضحاك )4(.

وأمللا قللول أبي بكر: )نحن معاشللر األنبياء ال نورث ( يسللقط فللي مقابل القرآن 
بآياتلله الصريحللة بتوارث األنبياء، وجند ذلك في رسللول الله ڤ لكّن تركته تكون 
بكل شلليء عدا النبوة إلرادة الله تعالى في ختام األنبياء على يديه ڤ، وأما ادعاء 
عثمللان اخلميللس بأن زكريا \ كان فقيرًا فا ميكن لنللا االلتفات إليه ملا ينقصه من 

)1( تفسير القرطبي ج 11 ص 73.
)2( الدر املنثور ج 5 ص 476.

)3( زاد املسير ج5 ص 146. 
)4( تفسير السمرقندي ج 2 ص 368.
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األدلللة علللى ذلللك، وكذلك وإن سلللمنا بكونه فقيللرًا فا مينع ذلك مللن أن يورث 
أبخللس األثمللان وإن كان درهمًا واحللدًا، فلم يكتب التوريث علللى طبقة األغنياء 

فقط!. 

- رد بعض اخللفاء ألرض فدك  وما ترك رسول الله ألهل بيته:

هن��اك م��ن اخللف���اء م��ن رد فدك���ًا وما ترك���ه رس�����ول الله ڤ إل��ى علي وأبناء 
فاطمة ÷:

روى الهيثمللي: عن ابن عباس قال ملا قبض رس��ول الله ڤ واس��تخلف أبوبكر 
خاص��م العب��اس عليًا في أش��ياء تركها رس��ول الل��ه ڤ فقال أبوبكر: شلليء تركه 
رسللول الله ڤ فلللم يحركه فللا أحركه فلما اسللتخلف عمر اختصمللا إليه فقال: 
شيء لم يحركه أبوبكر فلست أحركه فلما استخلف عثمان اختصما إليه فأسكت 
عثمان ونكس رأسه قال ابن عباس: فحسبت أن يأخذه فضربت بني كتفي العباس 
فقلت: يا أبت أقسللمت عليك إال سلللمته إلى علي قال: فسلللمه له. قال الهيثمي:  
رواه أحمد ورجاله ثقات. ورواها أحمد أيضا في املسند  وقال عنها محقق املسند 
شعيب األرنؤوط: إسللناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني 
غير إسللماعيل بن رجاء فمن رجال مسلللم )1(، فنرى أن األشياء التى تركها رسول 
الله هوما ورثه سللواء فدك أوغيره، فهذا يفند قول اخلليفة بأن رسللول اللهڤ قال: 

ال نورث ما تركناه صدقة.

)1( مجمع الزوائد ج4 ص 207.  وأيضا مسللند أحمد ج1 ص 238، 239. حتقيق شللعيب مؤسسة 
الرسالة طبعة األولى سنة 1413، 1993 بيروت. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. في حتقيق 

مسند أحمد بن حنبل ج1 ص 186 رقم احلديث 77 في مسند أبي بكر.
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قللال ياقللوت احلمللوي: فلما ولي عمللر بن عبد العزيللز اخلافة كتللب إلى عامله 
باملدينللة يأمللره بللرد فدك إلى ولللد فاطمة فكانت فللي أيديهم في أيللام عمر بن عبد 

العزيز فلما ولي يزيد بن عبد امللك قبضها فلم تزل في أيدي بني أمية )1(. 

وروى الباذري: أمر أمير املؤمنني املأمون عبد الله بن هارون الرشيد فدفعها إلى 
ولللد فاطمللة، وكتب بذلك إلى قثم بن جعفر عامله علللى املدينة، أما بعد: فإن أمير 
املؤمنني مبكانه من دين الله، وخافة رسوله والقرابة به أولى من اسنت سنته، ونفذ 
أمره وسلللم ملللن منحه منحة، وتصدق عليلله بصدقة منحته وصدقتلله وبالله توفيق 
أمير املؤمنني، وعصمته إليه في العمل مبا يقربه إليه رغبته، وقد كان رسول الله ڤ 
أعطى فاطمة بنت رسول الله ڤ فدكًا، وتصدق بها عليها، وكان ذلك أمرًا ظاهرًا 
معروفًا ال اختاف فيه بني آل رسول الله ڤ، ولم تزل تدعي منه ما هوأولى به من 
صدق عليه، فرأى أمير املؤمنني أن يردها إلى ورثتها، ويسلمها إليهم تقربًا إلى الله 
تعالى بإقامة حقه وعدله، وإلى رسللول الللله ڤ بتنفيذ أمره وصدقته، فأمر بإثبات 
ذلللك فللي دواوينه والكتاب به إلللى عماله، فألن كان ينادى في كل موسللم بعد أن 
قبض الله نبيه صلى الله عليه أن يذكر كل من كانت له صدقة أووهبة أوعدة ذلك 
فيقبللل قوله، وينفذ عدته أن فاطمة ألولى بأن يصدق قولها فيما جعل رسللول الله 
ڤ لهللا، وقد كتللب أمير املؤمنني إلى املبارك الطبري مولللى أمير املؤمنني يأمره برد 

فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله ڤ بحدودها)2(. 

وم��ن اخللف��اء الذي��ن ردوا ف��دكًا إل��ى أبن��اء الزه��راء ÷ املنتصر بالل��ه اخلليفة 
العباسي:

)1( معجم البلدان ج 4 ص 239.
)2( فتوح البلدان ج1 ص 37، مطبعة جلنة البيان العربي القاهرة لسنة 1956 م
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يقللول الذهبي: ذكر املسللعودي أنلله أزال عللن الطالبيني ما كانوا فيلله من اخلوف 
واحملنة من منعهم من زيارة تربة احلسني الشهيد ورد فدك إلى آل علي )1(. 

ويقول السيوطي عن املنتصر بالله: أزال عن آل أبي طالب ما كانوا فيه من خوف 
واحملنة مبنعهم من زيارة قبر احلسللني، ورد على آل احلسللني فدك فقال يزيد املهلبي 

في ذلك:

وزمانللا  رعدهللا  زمانللا  ذمللوا  ولقد بررت الطالبية بعلللللدها      
ورددت ألفة هاشم فرأيتهللللم             بعلللد العللداوة بينهم إخوانللا )2(

فوعى هؤالء اخللفاء ذلك املعنى وسللارعوا باسللترجاع احلق إلى أهله، مما يؤكد 
علمهم بأحقية فاطمة \ في مطالبتها بأرض فدك.

- من فضائل فاطمة الزهراء ÷:
روى  احلاكللم: عللن عائشللة قالت: مللا رأيت أحدًا كان أشللبه كامللًا وحديثًا من 
فاطمللة برسللول الله ڤ وكانللت إذا دخلت عليه رحب بها وقللام إليها فأخذ بيدها 
فقبلهللا وأجلسللها في مجلسلله. وقللال احلاكم صحيح على شللرط الشلليخني وقال 

الذهبي بل صحيح )3(. 

وروى الطبراني: عن أبي جحيفة عن علي عن النبي ڤ قال: إذا كان يوم القيامة 
قيللل يللا أهل اجلمع غضوا أبصاركللم حتى متر فاطمة بنت محمللد ڤ فتمر وعليها 

ريطتان خضراوان أوحمراوان)4(. 

)1( سير أعام النباء ج 12 ص 43. 
)2( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص 310. 

)3( املستدرك ج3 ص 167 
)4( املعجم الكبير ج 22 ص 400.
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وروى الطبرانللي أيضًا: عن عائشللة قالت: كنت أرى رسللول الللله ڤ يقبل فاطمة 
فقلت يا رسول الله إني أراك تفعل شيئًا ما كنت أراك تفعله من قبل فقال لي يا حميراء 
إنه ملا كان ليلة أسري بي إلى السماء أدخلت اجلنة فوقفت على شجرة من شجر اجلنة 
لم أرى في اجلنة شللجرة هي أحسللن منها حسللنًا وال أبيض منها ورقة وال أطيب منها 
ثمللرة فتناولت ثمرة من ثمرتها فأكلتها فصارت نطفة في صلبي فلما هبطت األرض 
واقعت خديجة فحملت بفاطمة فإذا أنا اشتقت إلى رائحة اجلنة شممت ريح فاطمة 

يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء اآلدميني وال تعتل كما يعتلون)1(. 

وروى الهيثمي: عن عائشة قالت: كنت أرى رسول الله ڤ يقبل فاطمة فقلت يا 
رسول الله: إني كنت أراك تفعل شيئًا ما كنت أراك تفعله من قبل قال لي يا حميرا 
إنه ملا كان ليلة أسللري بي إلى السللماء أدخلت اجلنة فوقفت على شللجرة من شجر 
اجلنة لم أر في اجلنة شللجرة هي أحسللن منها وال أبيض منها ورقة وال أطيب منها 
ثمللرة فتناولت ثمللرة من ثمرتها فأكلتها فصارت نطفة فللي صلبي فلما هبطت إلى 
األرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فإذا أنا اشللتقت إلى رائحة اجلنة شممت 

ريح فاطمة يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء اآلدميني وال تعتل كما يعتلون)2(. 

وروى احلاكللم: عللن عبللد الله بن بريدة قال: كان أحب النسللاء إلى رسللول الله 
ڤ فاطمللة ومللن الرجال علي.وقال احلاكللم  وهذا احلديث صحيح اإلسللناد ولم 

يخرجاه وقال الذهبي صحيح )3(. 

وروى البخاري: قال النبي ڤ: فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة )4(. 

)1( املعجم الكبير ج 22 ص 400.
)2( مجمع الزوائد ج 9 ص 202.

)3( املستدرك ج3 ص 168 
)4( صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب فاطمة. 



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

155

وروى الهيثمي: عن النعمان بن بشللير قال: اسللتأذن أبوبكر على رسول الله ڤ 
فسمع صوتا عائشة عاليًا وهي تقول: والله لقد عرفت أن عليًا وفاطمة أحب إليك 
منللي ومن أبللي مرتني أوثاثًا فاسللتاذن أبوبكر فأهوى إليها فقللال: يا بنت فانة ال 
أسمعك ترفعني صوتك على رسول الله ڤ. قلت )يعنى الهيثمي( :رواه أبوداود 
غيللر ذكللر على وفاطمة رواه أحمللد ورجاله رجال الصحيللح)1(. ويقول ابن حجر 
أيضا: وأخرج أحمد وأبوداود والنسللائي بسللند صحيح عن النعمان بن بشير قال: 
اسللتأذن أبوبكر على النبي ڤ فسللمع صوت عائشللة عاليًا وهي تقللول: والله لقد 

علمت أن عليًا أحب إليك من أبي...... )2(. 

وروى الهيثمللي: عللن ابن عباس قال: دخل رسللول الللله ڤ على علي وفاطمة 
وهمللا يضحللكان فلمللا رأيا النبي ڤ سللكتا فقللال لهما النبللي ڤ: مالكمللا كنتما 
تضحللكان فلما رأيتماني سللكتما فبللادرت فاطمة فقالت: بأبي أنت يا رسللول الله 
قال: هذا أنا أحب إلى رسول الله ڤ منك فقلت: بل أنا أحب إلى رسول الله ڤ 
منك فتبسم رسول الله ڤ وقال: يا بنية لك رقة الولد وعلي أعز علي منك. ورواه 

الطبراني ورجاله رجال الصحيح.)3(. 

وروى الهيثمللي أيضًا: عن حجر بن عنبس أيضا وكان قد أكل الدم في اجلاهلية 
وشللهد مع علي اجلمل وصفني فقال: خطب أبوبكر وعمر فاطمة فقال النبي ڤ: 

هي لك يا علي. ورواه الطبراني ورجاله ثقات  )4(. 

)1( مجمع الزوائد ج 9 ص 201 و202.
)2(  فتح الباري ج 7 ص 19. 

)3( مجمع الزوائد ج 9 ص 202 
)4(  مجمع الزوائد ج 9 ص 204
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وروى الهيثمي: عن عبدالله بن مسللعود عن رسللول الله ڤ قال: إن الله أمرني 
أن أزوج فاطمة من علي. قال الهيثمي: ورواه الطبراني ورجاله ثقات. )1(. 

وروى الهيثمي: وعن عبدالله بن مسللعود قال: سللأحدثكم بحديث سمعته من 
رسللول الله ڤ فلم أزل أطلب الشللهادة للحديث فلم أرزقها سللمعت رسول الله 
ڤ  فللي غللزوة تبوك يقول ونحن نسللير معه: إن الله ملا أمرنللي أن أزوج فاطمة من 
علللي ففعلللت قال  جبريللل \: إن الله تعالللى بنى جنة من لؤلللؤة قصب بني كل 
قصبة إلى قصبة لؤلؤة من ياقوتة مشللذرة بالذهب وجعل سللقوفها زبرجدًا أخضر 
وجعللل فيهللا طاقات من لؤلللؤة مكلة باليواقيت ثم جعل عليهللا غرفًا لبنة من فضة 
ولبنللة من ذهللب ولبنة من در ولبنة من ياقوت ولبنة من زبرجد ثم جعل فيها عيونًا 
تنبللع فللي نواحيهللا وحفت باألنهللار وجعل علللى األنهللار قبابًا من در قد شللعبت 
بساسللل الذهللب وحفت بأنواع الشللجر وبنى فللي كل غصن قبللة وجعل في كل 
قبة أريكة من درة بيضاء غشللاؤها السللندس واإلسللتبرق وفرش أرضها بالزعفران 
وفتق باملسللك والعنبر وجعل في كل قبة حللوراء والقبة لها مائة باب على كل باب 
حارسللان وشللجرتان في كل قبة مفرش وكتاب مكتوب حول القباب آية الكرسي 
قلت جلبريل: ملن بنى الله هذه اجلنة قال : بناها لفاطمة ابنتك وعلي بن أبي طالب 

سوى جنانهما حتفة أحتفهما وأقر عينيك يا رسول الله)2(.

فلذلللك ملا مر علينا من بعض بحور فضائلها \ جند املكانة التي احتلتها فاطمة 
الزهراء ÷ عند رسول الله ڤ، والتي تفردت بها عن سائر النساء.

)1( مجمع الزوائد ج 9 ص 204 
)2( مجمع الزوائد ج 9 ص 204 و205.
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- موقف الزهراء ÷ من اخللفاء: 
لم يتجرأ املشللككون في تعتيم موقف الغضب الذي بدر من فاطمة ÷ ملا لها 
مللن دالالت تاريخيللة ال خاف فللي مصاديقهللا، لكنهم عمدوا إلى تشللويه مكانة 
بضعة محمد املصطفى ڤ وسلللب شللرعية املوقف الشديد الذي بدر منها جتاه من 
ظلمهللا وبللدد حقها واغتصب إرثهللا وحق أهل بيتها، ونتيجة ذلك السلللب إعطاء 
الشللرعية ملواقف من خالفها وآذاها وتهميللش صوتها الذي تردد صداه في أصول 
آذان املنصفني من املسلمني، فهي حبيبة رسول الله ڤ والتي تتربع على عرش قلبه 
الشللريف ملكانتها العظيمة ولفضلها الفريد عند الله تعالى ورسللوله الكرمي، فكان 
الدفللاع شللديدًا على قلب رسللول الله ڤ بسللبب بحث البعللض كعثمان اخلميس 
لشللرعية ظلللم اخللفللاء لها بقولهم ) وما يضللر إذا غضبت عليه فاطمللة إن كان الله 

رضي عنه!!( فسنتطرق إلى مناقشة تلك الشبهة التي أثارها عثمان اخلميس.

يق��ول عثم��ان اخلميس ما يض��ر غضب الزهراء على أبي بك��ر إذا كان الله رضي 
عنه:

روى البخاري: عن املسللور بن مخرمة أن رسللول الله ڤ قال: إن فاطمة بضعة 
مني فمن أغضبها أغضبني )1(.   

فمللن أغضللب فاطمة \ يكون قد أغضب الرسللول ڤ وذلك با شللك يعني 

غضللب الله بدليللل قوللله تعالللى: }ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک{)2(.

)1( صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب القرابة رسول الله ومنقبة فاطمة ÷.
)2( األحزاب/57 
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لدينللا في هذه اآلية ربط بني أذى الله ورسللوله ڤ، فغضب الرسللول أي أذيته، 
فتلللك الرابطللة تلللزم أذى الللله تعالى، فصرحللت اآلية الشللريفة اسللتحقاق اللعن 

والعذاب املهني ملن تسللبب في ذلك، وكما قال الله تعالي: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ{ )1(.

فطاعة الله تعالى مقترنة بطاعة رسوله ڤ، فهي بشكل مطلق عني طاعة الله جل 
وعا، فلذلك يكون أذاها \ من أذى الله تعالى، فكيف يقول عثمان اخلميس ما 

يضر أبوبكر إذا غضبت عليه فاطمة ÷؟! 

وأمللا اإلدعاء الذي تذكره كتب العامة وتتهم اإلمام عليًا \ بأنه السللبب الذي 
على أثره حتقق غضب الزهراء \ من خال القول بأن احلديث صدر من رسللول 
الللله ڤ فللي حق علللي \ لتفكيللره بالللزواج على ابنتلله فاطمللة ÷، فذلك ال 
يسللتند علللى أي دليللل يقبله العقل، فا ميكن للرسللول األكللرم أن يغضب ملا أحله 
الله تعالى، فزواج علي \ لم يتعد حدود الله، وحاشللا لسلليد البشللرية أن حتكمه 
األهللواء والعواطف وأن يسلللك مسللار اإلنحيللاز البنته في مقابل تطبيللق دين الله 
تعالللى وسللنته، واألمر اآلخر بأننا لم جنللد التاريخ يثبت غضللب الزهراء على أمير 
املؤمنللني \ حتللى يأتللي أي مدع با دليل علللى ذلك االتهام، بل جنللد أن التاريخ 
قللد أكد حتقق غضبها على أبي بكر قبل وفاتها واسللتمر ذلللك الغضب املكنون في 
صدرها الشريف إلى أن رحلت إلى بارئها، وروى البخاري: أن فاطمة بنت النبي 
ڤ أرسلللت إلى أبي بكر تسللأله ميراثها أن رسول الله ڤ مما أفاء الله عليه باملدينة 
وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبوبكر: إن رسللول الله ڤ قال: ال نورث ما 

)1( النساء/80
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تركنا صدقة إمنا يأكل آل محمد ڤ في هذا املال وإني والله ال أغير شيئًا من صدقة 
رسللول الللله ڤ عللن حالها التللي كانت عليها في عهد رسللول الللله ڤ وألعملن 
فيها مبا عمل به رسللول الله ڤ فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شلليًأ فوجدت 
فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشللت بعد النبي 
ڤ سللتة أشللهر فلمللا توفيت دفنها زوجها علللي ليًا ولم يؤذن بهللا أبا بكر وصلى 

عليها)1(.

وسللنتطرق إلللى الروايللات املتعلقللة بغضبهللا \، وأمللا الرضللا الذي اسللتمده 

عثمللان اخلميللس مللن قوللله تعالللى: }ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ{)2(، فقللد مت الللرد على تلك الشللبهة فيما سللبق فللي موضوع عدالة 
الصحابة.

- الروايات املتعلقة بغضب الزهراء ÷: 

قللال احلاكللم: عن علي بن احلسللني عللن أبيه عن علي قللال قال رسللول الله ڤ 
لفاطمللة ثم إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضللاك. وقال احلاكم: وهذا حديث 

صحيح اإلسناد ولم يخرجاه )3(. 

روي الهيثمي: عن علي قال قال رسول الله ڤ: إن الله يغضب لغضبك يرضى 
لرضاك. قال الهيثمي: ورواه الطبراني وإسناده حسن. )4(.  

)1( صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيبر. 
)2( الفتح/18

)3( مستدرك حلاكم ج 3 ص 167 
)4( مجمع الزوائد ج 9 ص 203 
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وهنللاك بعض األحاديث املروية عن الثقات أوالصاحلني للنقل، وهذا القول من 
علماء أهل السنة ومن تلك األحاديث ما روي في املعجم الكبير.

قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله احلضرمي حدثنا عبد الله بن محمد بن 
سللالم القزاز حدثنا حسني بن زيد بن علي عن علي بن عمر بن علي عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي بن احلسني عن احلسني بن علي عن علي قال: قال: رسول 

الله ڤ: لفاطمة أن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك)1(. 

- توثيق الرواة:

محمللد بللن عبدالله احلضرمي: ووثقلله الهيثمي بقوله رواه الطبراني عن شلليخه 
محمد بن عبد الله احلضرمي وهوثقة، وهوشيخ الطبراني )2(.

يقللول املزي عبد الله بن سللالم: ويقال ابن محمد بن سللالم الزبيدي، أبومحمد 
الكوفي القزاز املعروف باملفلوج وروى عن: إبراهيم بن يوسللف بن أبي إسللحاق، 
ومحمللد بللن عبد الللله احلضرمي قللال أبوبكر بللن أبي عاصللم: كان خيللارًا. وقال 
أبويعلللى: من خيللار أهل الكوفة. وقال أبوعبيد اآلجري: سللألت أبا داود عن عبد 
الله بن سالم القزاز فقال: شيخ ثقة، كتبنا عنه أحاديث، وذكره ابن حبان في كتاب 
الثقات، وقال: رمبا خالف، قال محمد بن عبد الله احلضرمي: مات في شوال سنة 

خمس وثاثني ومئتني )3(.

حسني بن زيد: احلسني بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب صدوق 

)1( املعجم الكبير ج 1 ص 108. 
)2( مجمع الزوائد ج 6 ص 104.

)3( تهذيب الكمال ج 14 ص 552. 
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رمبا أخطأ....إلى أن قال: مات وله ثمانون سنة في حدود التسعني)1(، وفي تهذيب 
الكمللال: قال عبد الرحمن بن أبي حامت قلت ألبي: ما تقول فيه )يعني حسللني بن 
زيد( فحرك يده وقلبها يعني تعرف وتنكر وقال أبوأحمد بن عدي أرجوأنه ال بأس 
به إال أني وجدت في حديثه بعض النكرة......وقال املزي: روى عنه: إبراهيم بن 

املنذر احلزامي........ وعبد الله ابن محمد بن سالم املفلوج)2(. 

يقول ابن حجر: علي بن عمر بن علي بن احلسن بن أبي طالب الهاشمي. روى 
عللن أبيلله وابن عمه جعفر بن محمد بن علي وأرسللل عن النبللي ڤ روى عنه ابن 
عمه حسني بن زيد بن علي وابن أخيه عمر بن محمد بن عمر بن علي وجعفر بن 
إبراهيللم ابللن محمد بن علي وزيد بن عبد الله بن الهللاد وإبراهيم بن علي الرافعي 
وابللن أبللي فديك ويحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشللجري ذكره ابن حبان في 
الثقللات وقللال يعتبر حديثه مللن غير روايللة أوالده عنه. قلت: ذكللر احلافظ أبوبكر 
اجلعابللي فللي أخبللار الطالبللني أن أوالده رووا عنه وهم القاسللم ومحمد واحلسللن 

وعمر)3(. 

يقول الرازي: جعفر بن محمد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب أبوعبد 
الللله كرم الله وجهلله روى عن أبيه والقاسللم ونافع والزهري ومحمللد بن املنكدر 
ومسلللم بن أبي مرمي، روى عنه يحيى بن سللعيد األنصاري وابن جريج والثوري 
وشعبة ومالك وابن إسحاق وسليمان بن بال وابن عيينة وحامت  وحفص سمعت 
أبي يقول: ذلك. حدثنا عبد الرحمن نا احمد ابن سلللمة قال : سمعت إسحاق بن 

)1( تقريب التهذيب ج 1 ص 166. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1415 - 1995 م
)2( تهذيب الكمال ج 6 ص 375.
)3( تهذيب التهذيب ج 7 ص 321
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إبراهيم بن راهويه يقول: قلت للشللافعي: كيف جعفر بن محمد عندك؟  قال: ثقة  
فللي مناضللرة جرت بينهما، حدثنللا عبد الرحمن قال قرئ علللى العباس بن محمد 
الدوري قال سمعت يحيى بن معني قال: جعفر بن محمد ثقة، حدثنا عبد الرحمن 

قال سمعت أبي يقول: جعفر بن محمد ثقة ال يسأل عن مثله )1(. 

يقول الذهبي: أبوجعفرالباقر محمد بن علي بن احلسللني اإلمام الثبت الهاشمي 
العلللوي املدنللي أحد األعللام روى عن أبيه وجابللر بن عبد الله وأبي سللعيد وابن 
عمر وعبد الله بن جعفر وعدة وأرسللل عن عائشللة وأم سلللمة وابن عباس حدث 
عنلله ابنه جعفر بن محمد وعمروبن دينار واألعمش واألوزاعي وابن جريج وقرة 
بن خالد وخلق مولده سنة ست وخمسني وروايته في سن النسائي عن جده ألمه 
احلسن وكذا في روايته عن عائشة وكان سيد بني هاشم في زمانه اشتهر بالباقر من 
قولهم بقر العلم يعني شقه فعلم أصله وخفيه وقيل إنه كان يصلي في اليوم والليلة 
مائة وخمسللني ركعة وعده النسللائي وغيره في فقهاء التابعللني باملدينة قال أبونعيم 

وجماعة: مات سنة أربع عشرة ومائة وقيل سنة سبع عشرة)2(. 

يقول الذهبي: علي بن احلسني بن أمير املؤمنني علي بن أبي طالب زين العابدين 
أبواحلسني الهاشمي املدني رضي الله عنه حضر كرباء مريضا فقال عمر بن سعد 
ال تعرضوا لهذا وكان يومئد ابن نيف وعشللرين سللنة روى عن أبيه وعمه احلسللن 
وعائشة وأبي هريرة وابن عباس واملسور وابن عمر وعدة وعنه بنوه أبوجعفر محمد 
بللن علي وزيد وعمر وعبد الله وزيد بن أسلللم وعاصم بن عمر والزهري ويحيى 
بللن سللعيد وأبوالزناد وآخرون قللال الزهري: ما رأيت أحللدًا كان أفقه من علي بن 

)1( اجلرح والتعديل ج 2 ص 487.
)2( تذكرة احلفاظ ج 1 ص 124، 125. 
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احلسللني لكنه قليل احلديث وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى 
عبللد امللك وقال أبوحازم األعرج: ما رأيت هاشللميًا أفضل منه وعن ابن املسلليب 
قللال: مللا رأيت أورع منه وقللال مالك: بلغني أنه كان يصلي فللي اليوم والليلة ألف 
ركعة إلى أن مات قال: وكان يسللمى زين العابدين لعبادته وقال فضيل بن غزوان 
عنه: من ضحك ضحكة مج مجة من العلم وعن علي قال: إن اجلسد إذا لم ميرض 
أشللر وجاء عن علي أنه كان كثير الصدقة في السللر مات في ربيع األول سللنة أربع 

وتسعني)1(. 

وهنللاك احلسللني بن علي وعلللي بن أبي طالب عليهم السللام وهمللا غنيان عن 
التعريف من قبل أهل السنة والشيعة.

قال تعالى: }ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  {)2(، فذلك شأن 
رسللول الللله ڤ الذي ال ينطق إال باحلللق، وبعد علمنا بأن رضللا الزهراء وغضبها 
من رضا الرحمن وغضبه فيتضح من ذلك اسللتحقاق الغضب والسللخط على من 
آذاها ومن ثبت غضبها عليه من اخللفاء أوالصحابة، فمن ارتبط غضبه بغضب الله 
تعالى ال ميكن أن يخرج من دائرة احلق، فرسللول الله ڤ ِسلللم ملن سللاملها وحرب 

ملن حاربها كما اتضح ذلك من الروايات.

روى احلاكم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نظر النبي ڤ إلى علي وفاطمة 
واحلسن واحلسني فقال ثم أنا حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم)3(. 

)1( تذكرة احلفاظ ج 1 ص 74، 75.
)2( النجم/4

)3( املستدرك ج 3 ص 161.
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فادعللاء عثمان اخلميس بأن غضب الزهراء ÷ لم يكن عن حق فذلك مردود 
عليلله ملللا مر بنا ومما أثبتناه من أحقيتها ومكانتها ومعنللى غضبها عند الله عز وجل. 
فمساملة الزهراء \ ومحاربتها مرتبطة بشكل مطلق مع رسول الله ڤ، ونحن با 
شللك ال ميكن لنا اتهام النبي األكرم في غضبه على من غضبت الزهراء عليه بدون 
وجه حق، فلم يقل الرسللول ڤ ذلك االرتباط مع ابنته فاطمة ÷ إال وهوعالم 
باملطالب واألحكام التي تصدر عن الزهراء \ ومدى أحقيتها في دعواها املرتبطًا 
بغضبها أورضاها، فنستنتج من ذلك علم رسول الله ڤ للنكبة التي ستلحق بأهل 
بيتلله ابتللداء بفاطمللة \ وغضبها على عدة أشللخاص، فأراد أن يبللني ذلك املعنى 
بوضع قدسللية خاصة لغضللب الزهراء ÷ من خال ارتباطلله بغضبه ڤ، وأراد 
رسللول الله ڤ أن يجعل ذلك احلديث دسللتورًا للمسلللمني، ومعيارا ملن يسللتحق 
التبللري منه ممن ثبت غضبها عليه، فذلك احلكم سللاٍر على كل من شللارك بغضبها 

والذي ال يتقيد بزمان الصحابة فحسب بل يتعدى كل زمان ومكان.

فخاصة القول بأن أبا بكر قد أغضب فاطمة الزهراء ÷ وبالتالي قد أغضب 
الرسول األكرم ڤ وبه بهذا با شك يتحقق غضب الله تعالى.

يق��ول اخلميس: يذك��رون عن فاطمة أنها ملّا منعت فدكًا غضبت وذهبت إلى قبر 
أبيها تشتكيه وهذا كذب:

اتخذ عثمان اخلميس أسلللوب التكذيب للهللروب من احلقيقة التي دونتها كتب 
أهل السنة، وهي كثيرة وسوف نتطرق إلى بعضها مما يسع املجال في ذلك.

يقول الشربيني: وقد قالت فاطمة بنت النبي ڤ فيه:
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ماذا على من شم تربة أحمد       أن ال يشللم مدى الزمللان غوالليلللا 
صلبت علي مصلائلللللب للللللو              أنها صبت على األيام عدن لياليا )1(

يقول عثمان اخلميس: واملش��هور أن أبا بكر ترضاها حتى رضت كما أخرج هذا 
كثير من أهل العلم: 

لقد سللردنا رواية البخاري املتعلقة بغضب الزهراء على أبي بكر والذي اسللتمر 
حتللى وفاتهللا، وجاء ذلك التفصيل في محله، فتبني تلللك الرواية بأنها هجرته ولم 
تكلملله حتللى توفيللت، وهناك عبللارة أخرى وهي أنهللا وجدت مما يدل على شللدة 
الغضللب املصحللوب معه األلللم وحرقة القلللب، وذلك تعليللل لوصيتها ÷ في 
مسألة دفنها سرًا في الليل وعدم قبول العديد من الصحابة لشهادة جنازتها وعلى 
رأسهم أبوبكر، فكيف ترفض سير خليفة رسول الله ڤ )على حد قول أهل السنة 
واعتقادهم( على جنازتها، وأما الذين ادعوا بأنها عمدت إلى تلك الوصية لشللدة 
حيائها من أن يشللهد القوم جنازتها فذلك خاف سللنة أبيها ڤ والتي سللارت بها 
نسللاء أمته رغبة فللي الثواب اجلزيل لهن وللمشلليعني، فذلك االدعللاء غايته تعتيم 

احلقيقة املؤملة التي بدرت ممن ظلمها وأخذ حقها.

فعثمان اخلميس يعلم بأن صحيح البخاري أحد أصح الكتب التي يعتمدها أهل 
السللنة، وبهللذا املقياس ال ينبغي له تهميش الرواية التللي تصدر من البخاري وأخذ 
مللا يعارضها من الروايات بالكتب األخرى، فبذلك يكون الكام الفصل ما يرويه 
)1( املغني احملتاج ج 1 ص 356 دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان لسنة 1377 - 1958م،  
وفللي املغنللي البن قدامللة ج 2 ص 411 دار الكتاب العربي للنشللر والتوزيللع - بيروت - لبنان، 
وزاد عليه أن فاطمة رضي الله عنها أخذت قبضة من تراب قبر النبي ڤ  فوضعتها على عينيها. 

وقالت هذه القصيدة.
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البخللاري، فماذا يعني أن يهمش عثمللان اخلميس تلك الرواية املروية في البخاري 
والتللي تؤكللد غضب الزهراء ÷ واسللتمرار ذلللك الغضب إلللى أن ارحتلت إلى 
بارئها؟! وباملقابل يقول بأنها رضيت على أبي بكر واستدالله بالروايات املعارضة 

لرواية البخاري، وهي رواية البيهقي:

قللال البيهقللي: أخبرنا أبوعبد الللله احلافظ حدثنا أبوعبد الللله محمد بن يعقوب 
احلافظ ثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا عبدان بن عثمان العتكي بنيسللابور حدثنا 
أبوضمللرة عن إسللماعيل بن أبي خالد عن الشللعبي قال:  ملا مرضللت فاطمة أتاها 
أبوبكللر الصديللق فاسللتأذن عليها فقال علي: يللا فاطمة هذا أبوبكر يسللتأذن عليك 
فقالللت: أحتللب أن آذن للله قال: نعم فأذنت للله فدخل عليها يترضاهللا وقال: والله 
مللا تركت الللدار واملال واألهل والعشلليرة إال ابتغللاء مرضاة الله ومرضاة رسللوله 

ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت )1(. 
إسللماعيل بللن أبي خالد وهومن الللرواة لتلك الرواية وذكره النسللائي وغيره )2( 
متهللم بالتدليللس، فلهذا السللبب يتحقللق الطعن بتلللك الرواية وذلك بعد إسللقاط 

)1( سللن البيهقي ج6 ص 301  وقال البيهقي: وهذا مرسللل حسن بإسللناد صحيح.  والشعبي أحد 
عماء بنى أمية فا نسللتغرب أن يروى رواية فيها رضى فاطمة على اخللفاء وهوأحد عمائهم، 
قللال الذهبللي: قال ابن عائشللة: وجلله عبد امللك بن مروان بالشللعبي إلى ملك الللروم، فلما رجع 
قللال عبد امللك: تدري يا شللعبي ما كتب به ملللك الروم قلت: وما كتب قال كتب: العجب ألهل 
دينك كيف لم يسللتخلفوا رسللولك قلت: يا أمير املؤمنني، ألنه رآني ولم ير أمير املؤمنني. رواها 
األصمعللي، وفيهللا: يا شللعبي إمنللا أرد أن يغريني بقتلك، فبلللغ ذلك ملك الروم، فقللال: والله ما 
أردت إال ذلك. جابر بن نوح احلماني: حدثني مجالد، عن الشللعبي قال: ملا قدم احلجاج العراق 
سألني عن أشياء من العلم فوجدني بها عارفا، فجعلني عريفا على الشعبيني ومنكبا على جميع 

همدان. تاريخ اإلسام ج7 ص 128. 
)2( تبني أسماء املدلسني ص 14. دار الكتب العلمية. بيروت لسنة 1406
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أحللد رواتها، وكذلك يقول البيهقي بأنها مرسلللة فكيف التزم عثمان باملرسللل من 
الروايات وترك الرواية الصحيحه التي يرويها البخاري؟!

- الزهراء وإمام زمانها:

سنشير إلى مسألة في غاية األهمية وهي أن الرسول األكرم ألزم املسلمني جميعًا 
بوجوب عقد البيعة للحاكم الشرعي، فمن لم تكن له بيعة في عنقه فقد مات ميتة 

جاهلية.

روى مسلم: عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ڤ:... ومن مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية )1(. 

ومن أعلم من فاطمة الزهراء ÷ وهي وريثة بيت النبوة وابنة خير البشللر التي 
عاشللت سللنوات عمرها الشللريف في بيت الوحللي ومهبط املائكة، فللا يعقل أن 
تكون الزهراء غافلة عن ذلك احلديث امللزم جلميع املسلللمني، ومع ذلك جندها لم 
تعللط أي اعتللراف حلكومة أبي بكر فهي لم تره أهًا لذلك، ففي عنقها بيعة علمتها 
من رسللول الله ڤ مللع ذلك لم تبايعه وقامت مبقاطعته وعللدم الكام معه إلى أن 
ماتت كما أثبتنا ذلك فيما مضى، وأما من يقول إن النساء ال يبايعن وال يهم بيعتهم 

فقد ثبت أن النساء بايعن في عهد الرسول ڤ. 

روى البخاري: عن عبادة بن الصامت يقول: قال لنا رسول الله ڤ  ونحن في 
مجلس تبايعوني على أن ال تشللركوا بالله شلليئا وال تسللرقوا وال تزنللوا وال تقتلوا 
أوالدكللم وال تأتوا ببهتللان تفترونه بني أيديكم وأرجلكللم وال تعصوا في معروف 

)1( صحيح مسلم كتاب اإلمارة باب وجوب مازمة جماعة.
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فمللن وفللي منكم فأجللره على الله ومللن أصاب من ذلك شلليئا فعوقب فللي الدنيا 
فهوكفللارة للله ومن أصاب من ذلك شلليئا فسللتره الله فأمره إلى الله إن شللاء عاقبه 

وإن شللاء عفا عنلله فبايعناه على ذلك)1(. وايضًا قللال تعالى: } ٱٻٻٻ

ٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿ
ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ

ڦڄڄڄڄڃڃڃ{)2(.
فذلك دليل على مبايعة النسللاء للنبي ڤ، فلوافترضنا أن النساء ال بيعة لهن فا 
يعني ذلك سلللب احلق منهم في إبداء آرائهن في استحقاق اخللفاء لتولي منصبهم 
مللن عدملله، خاصللة وأن فاطمة الزهللراء ÷ ُوجللدت لها خصوصيللة متيزت بها 
عن سللائر النسللاء وهواقتران رأيها برأي رسللول الله ڤ من خال اقتران غضبها 
ورضاهللا برسللول الله ڤ وذلك ما مر بنا سللابقًا، وحتى اآلية الشللريفة تثبت بيعة 
النسللاء للنبي األكرم ڤ فكيف يشللكك املشككون في مسألة عند اعتراف الزهراء 

ببيعة اخلليفة. 

يقول اخلميس: أن أس��ماء بنت عميس هي غسلت الزهراء ÷ فكيف تغسلها 
زوجة أبي بكر ولم يدر مبوتها؟:

فليللس لتلك القرابة ألبللي بكر أي دليل على علمه مبوت فاطمة ÷، فأسللماء 
كانت من املقربني لفاطمة ÷ واحملبني لها والعاملني بفضلها، فلوكان ذلك الطلب 
مللن الزهراء ÷ فبالتأكيد سللترضخ إلللى طلبها وتنفذه حتى حتللرز رضاها وعدم 

)1( صحيح البخاري كتاب األحكام باب بيعة النساء.
)2( املمتحنة/12
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سللخطها، فجاءت الوصية لتحرص على عدم علم من انتهك حرمتها وشللارك في 
إيذائها وظلمها ÷.

روى الدارقطنللي: حدثنا عبد الباقي بن قانللع حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
حدثنللا عبللد الله بللن جندل حدثنا عبللد الله بن نافللع املدني عن محمد بن موسللى 
عن عون بن محمد عن أمه عن أسللماء بنت عميس أن فاطمة أوصت أن يغسلللها 
زوجها علي وأسللماء فغسللاها )1(. وعلق الشللوكاني على هذه الرواية: فغسلتك 
فيه دليل على أن املرأة يغسلللها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسًا، وبغسل أسماء 
ألبللي بكر كمللا تقدم، وعلي لفاطمة كمللا أخرجه الشللافعي والدارقطني وأبونعيم 
والبيهقي بإسناد حسن، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء فكان 

إجماعًا )2(.

فتلك وصية خاصة ألسللماء من قبل فاطمة \ طلبت فيها تولي غسلللها، فهي 
التزامًا بوصيتها وحفظًا لسللرها وتلبية لرغبتها قامت بذلك، فأراد عثمان اخلميس 
مرة أخرى تهميش رواية البخاري التي تقول: )فلما توفيت دفنها زوجها علي ليًا 
ولللم يؤذن بها أبا بكر فالنص الذي رواه البخاري شللديد الوضوح وال يحتاج إلى 

ذلك التأويل لتحريفه عن املعنى.

يق��ول عثم��ان اخلميس: وقول الش��يعة إن قبره��ا غير معروف ك��ذب، قبرها في 
البقيع:

فذلك االدعاء الهش في معرفته لقبر فاطمة وأنه بالبقيع ال أساس له من الصحة 

)1( سن الدارقطني ج 2 ص 448. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1417 - 1996 م
)2( نيل األوطار للشوكاني ج4 ص 58. دار اجليل - بيروت - لبنان لسنة 1973
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فعثمللان اخلميس سلليعجز عللن حتديد مللكان القبر، فاألمللة تعلم أسللماء أصحاب 
القبور املدفونة بالبقيع من الصحابة والتابعني وأمهات املؤمنني وأهل البيت عليهم 
السام، وال نرى لقبر فاطمة الزهراء ÷ أي أثر، فكيف تكون تلك القبور شاهدة 
إلللى يومنا هذا وقبر بنت خير األنبياء والرسللل ال علم لنللا به؟ فتلك عامة أرادتها 
فاطمللة لكللي تتردد على الناس جيل بعد جيًا حتى ال يتبدد صوتها احلزين والذي 
به وضعت العديد من الصحابة في مواقعهم التي يستحقونها وبينت مكانتهم التي 
توصلللوا إليها مبا كسللبت أيديهللم، فإخفاء قبرها دليل حسللي وجلي على ظامتها 

وهضم حقوقها.

يقول عثمان اخلميس: وذلك عند الشيعة: أن املرأة ال ترث عقارًا، فلوكانت فدك 
إرث��ًا فم��ا كان لفاطمة منها ش��يء ألنها عق��ار. ثم ذكر مصدر م��ن الكافي وثم ذكر 

أرقام األحاديث 8، 9، 10، 11 . 

أراد عثمان اخلميس أن يثبت عدم استحقاق الزهراء لفدك من خال استشهاده 
بالروايللات التللي تنفي أحقية النسللاء من وراثللة العقار، فإما قد جهللل أوتغافل عن 
املقصللود بالنسللاء فقد حددت الروايات شللريحة الزوجات فقط من النسللاء، فهن 
فقللط الاتللي ال يرثن مللن أزواجهن، ولم تقصللد الروايات نفي اسللتحقاق البنات 
من إرث آبائهن وسللنذكر احلديث احلادي عشللر الذي تطللرق إليه عثمان اخلميس 

نفسه.

روى الكليني: عن أبان األحمر قال: ال أعلمه إال عن ميسر بياع الزطي، عن أبي 
عبللد الله \ قال: سللألته عن النسللاء ما لهن من امليراث؟ قللال: لهن قيمة الطوب 
والبناء واخلشللب والقصب، وأمللا األرض والعقارات فا ميللراث لهن فيها، قال: 
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قلللت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلللت: كيف صار ذا ولهذه الثمن 
ولهذه الربع مسمى؟ قال: ألن املرأة ليس لها نسب ترث به وإمنا هي دخيل عليهم 
وإمنللا صللار هذا كللذا كي ال يتزوج املللرأة فيجئ زوجهللا أوولدها من قومللًا آخرين 
فيزاحللم قومللا في عقارهم )1(. فهللذا حديث يتعلق بالزوجللات وليس له دخل في 

إرث البنت من أبيها.

- رزية اخلميس: 

وهذه حادثة بينت الطعن في رسول الله ڤ من قبل بعض الصحابة ومخالفتهم 
لطلبه وعدم امتثالهم ألمره، وباخلصوص عمر بن اخلطاب والذي سيدور البحث 
عليلله إلثبات اتهامه النبللي ڤ بالهجر ذلك النبي الذي جاهللد في الله حق اجلهاد 
وحتمل ما حتمل من أعباء دعوته لهداية البشرية ورفع مكانتها وانتشالها من وهنها 
وخوفهللا، فعزز كلمتهم ورفع شللأنهم، فاقى رد اإلحسللان باإلسللاءة من البعض 
منهم، فلم يثمنوا هذه التضحيات بل جند شدة املصاب وعظم اخلطر في معارضته 

لكتابة وصيته، وعدم االمتثال لطلبه بكتابة كتاب لن يضلوا بعده أبدًا. 

يقول عثمان اخلميس: يدعون كذبًا أن عمر قال: إن رس��ول الله ڤ يهجر وهذا 
كذب: 

عندما نأتي إلى بعض الروايات التي في صحيح مسلللم جند إحدها يلفظ )قالوا 
يهجر( واآلخر بلفظ )غلب عليه الوجع( على سبيل املثال:  

روى مسلللم: عن سللعيد بن جبيللر عن ابن عباس أنه قال: يللوم اخلميس وما يوم 

)1( الكافي ج7 ص 130. دار الكتب اإلسامية - طهران حتقيق علي أكبر غفاري 
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اخلميللس ثم جعل تسلليل دموعه حتى رأيت على خديلله كأنها نظام اللؤلؤ قال قال 
رسللول الللله  ڤ: ائتونللي بالكتف والللدواة أواللللوح والدواة أكتب لكللم كتابًا لن 

تضلوا بعده أبدًا فقالوا إن رسول الله  ڤ يهجر )1(.

والروايللة الثانيللة في مسلللم: عن ابن عبللاس قال: ملا حضر رسللول الله ڤ وفى 
البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب فقال النبي ڤ: هلم اكتب لكم كتابًا ال تضلون 
بعللده فقللال عمر: إن رسللول الله ڤ قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسللبنا 
كتللاب الللله فاختلللف أهل البيللت فاختصموا فمنهم مللن يقول: قربللوا يكتب لكم 
رسللول الللله ڤ كتابللًا لن تضلللوا بعده ومنهم من يقللول ما قال عمللر: فلما أكثروا 
اللغوواالختللاف عند رسللول الله ڤ قال رسللول الله ڤ: قومللوا قال عبيد الله: 
فللكان ابللن عباس يقول: إن الرزيللة كل الرزية ما حال بني رسللول الله ڤ وبني أن 

يكتب لهم ذلك الكتاب من اختافهم ولغطهم.)2(.

 فالرواية األولى تقول بصيغة اجلمع بأنهم قالوا يهجر ولم تذكر األسماء، والرواية 
الثانيللة تقول في البيت رجال فيهم عمر، فلولم يكن املعني بتلك املقولة عمر لكان 
ذكره وتبيان وجوده لغوًا وال فائدة منه، فكان هنالك العديد من الصحابة ممن شهد 
ذلللك اليوم وهناك من املؤيدين لقول عمللر، فالرأي في تلك الرزية لفريقني فمنهم 
مللن أيد كتابة الرسللول ڤ بدليللل قولهم كما فللي الرواية )فمنهم مللن يقول قربوا 
يكتللب لكم رسللول الله ( وهنللاك رأي وفريق مخالف لطلب رسللول الله ڤ كما 
جنللد ذلك في الرواية )ومنهم من يقول ما قال عمر( فبا شللك يكون الفريق الذي 

)1( صحيح مسلم كتاب الوصية باب ترك الوصية.
)2( صحيح مسلم - نفس املصدر
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تبنى رأي عمر مخالفًا ومعترضًا لكتابة الرسول ڤ لوصيته، فالرواية بنفسها تؤكد 
قول عمر بأن الرسول قد غلب عليه الوجع وأن عمر تزعم الفريق املعارض لكتابة 
الوصية ذلك الفريق الذي صدر منه قول الرجل ليهجر فلولم يكن عمر قائل لتلك 
العبللارة على سللبيل الفرض فأنه مسللؤول عللن ردها ألنه زعيللم املعارضة في ذلك 
املجلللس وهوأول من بدأ بللرد الوصية في ذلك املجلس ، وهناك أقوال أخرى تبني 
قول عمر في رسللول الله ڤ بأنه هجر، وقال ابن منظور: وفلي اللحديث: قالوا ما 
َشللْأُنه َأَهَجَر؟ َأي اختلف كامه بسللبب اللمرض عللى سللبليل االسللتفهام، َأي هل 
تغير كامه واختلط أَلجل ما به من اللمرض. قال ابن اأَلثلير: هذا َأحسللن ما يقال 
فليه وال يجعل إِخبارًا فليكون إِما من الُفْحِش َأوالَهَذياِن، )قال: والقائُل كان ُعَمر( 
وال يظللن به ذلك)1(، ويقول ابن تيمية: فلمللا كان يوم اخلميس هم أن يكتب كتابًا، 
فقال عمر: ماله أهجر؟ فشللك عمر هل هذا القللول من هجر احلمى، فكان هذا مما 
خفللي على عمر، كما خفي عليه موت النبللي ڤ بل أنكره، ثم قال بعضهم: هاتوا 
كتابًا، وقال بعضهم: ال تأتوا بكتاب، فرأى النبي ڤ أن الكتاب في هذا الوقت لم 
يبق فيه فائدة، ألنه يشللكون: هل أماه مع تغيره باملرض؟ أم مع سامته من ذلك؟ 

فا يرفع النزاع فتركه )2(.

يقول أبوحامد الغزالي: ملا مات رسول الله ڤ قال قبل وفاته: ائتوا بدواة وبيضاء 
ألزيل لكم إشكال األمر وأذكر لكم من املستحق لها بعدي قال عمر: دعوا الرجل 

فأنه ليهجر وقيل يهدر)3(.

)1( لسان العرب ج 5 ص 254 نشر أدب احلوزة - قم - ايران.
)2( منهللاج السللنة ج6 ص 171 فللي فصللل الرد على الرافضي أن الشهرسللتاني مللن املتعصبني على 

اإلمامية. مطبعة دار احلديث القاهرة لسنة 2004 حتقيق محمد أمين الشبراوي.
)3( سر العاملني ص 40. دار اآلفاق العربية القاهرة لسنة 2000.
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إن هذا اعتراف صريح من أعام أهل السللنة بأن القائل هوعمر، وأما قول عمر 
إن رسللول الله ڤ قد غلب عليه الوجع فا يعد ذلك إال اتهاما بعدم علمه ووعيه 
ملا يقول بسبب ما ألم به من وجع، فأراد عمر أن َيُحول بني الرسول ڤ وبني كتابته 
لذلللك الكتللاب، وذلك من خال القول بأن رسللول الله ڤ قد يتفللوه مبا ال يعقل 
وسلليتلفظ بكام غير موزون والسللبب في ذلك بأنه قد غلب عليه الوجع، فيكون 
ذلللك اتهامللًا بالهذيان وإن لم يقل بأن النبي ڤ يهجر، فيكون ذلك ضربًا لشللهادة 
القللرآن بعللدم إمكان تلفظ رسللول الله ڤ إال مبللا يريده الله تعالللى، وبأنه ال ينطق 
عن الهوى مهما كانت الظروف التي مير بها فيكون ذلك طعنًا برسول الله ڤ من 
جهة، وشكَّ مبا أكده القرآن الكرمي من جهة أخرى، فا جند إختافًا لكا املقولتني 
اللتني بدرتا من عمر فاملعنى املراد بهما واحد، فتلك رزية ما أعظمها من رزية بحق 

سيد البشرية.

وأم��ا قول عثم��ان اخلميس عن عمر، أش��فق على النبي ڤ فقال إن رس��ول الله 
غلب عليه الوجع: 

فكان الرد واضحًا والغرض منه معارضة ما سيكتب في الوصية، فأي شفقة تلك 
في عدم االمتثال ألوامر النبي ڤ والرضوخ التام لطلبه، ولوكان املوقف يدل على 
الشفقة ملا بكى ابن عباس لذلك املوقف والذي يعلله بقوله بأن الرزية كل الرزية ما 
حال بني رسول الله ڤ وبني أن يكتب لهم ذلك الكتاب، فكان يستنكر ابن عباس 

ما حال بني الرسول ڤ والكتاب، يقول الله تعالى: }ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ  ۀ ہ ہ ہہ ھ ھھ ھ ے ے{ )1(، وقللال تعالى: }ڃ   
)1( احلشر/7



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

175

ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ {)1(،، 
وقال تعالى: }ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی{)2(، هذه 
اآليات حتث على طاعة الرسللول ڤ في جميع املوارد، فهي ال تستثني موقفًا دون 

آخر. 

كذلللك جنللد الغرابللة فللي رد وصيللة الرسللول ڤ، فالللله تعالللى قللال فللي كتابه 

الكرمي: }ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې     

ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ{....)3(. 
يقول الطبري: فرض عليكم هذا وأوجبه، وجعله حّقًا واجبًا على من اتقى الله 

فأطاعه أن يعمل به )4(. 

فواجللب علللى كل مسلللم أن يأخللذ بوصية من أخذته سللكرات املللوت، فكيف 
برسللول الله ڤ حيث أن القرآن يوصي بعوام املسلللمني ومع ذلك ياقى رسللول 

الله ڤ ذلك الصد األليم وهورسول الله تعالى إلى خلقه! 

فأكبر دليل على حتقق األذى لرسول الله ڤ والذي يعكس املعارضة اجللية التي 
حلت لوصيته هوطردهم من داره كما بينت رواية مسلم في نفس املصدر السابق، 

فللإن حتقللق غضبه كما قلنللا فهومن عند الله، كما قال تعالللى: }ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ{.
)1( املائدة/92
)2( النساء/59

)3( البقرة/180
)4( تفسير الطبري ج 2ص 158.
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وسللنذكر الرواية التي ذكرها عثمان اخلميس في مسللند أحمد وسنعلق عليها مبا 
يجب:

قال أحمد: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بكر بن عيسى الراسبي حدثنا عمر 
بللن الفضللل عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبللي طالب قال: أمرني النبي ڤ أن آتيه 
بطبق يكتب فيه ما ال تضل أمته من بعده قال: فخشيت ان تفوتني نفسه قال: قلت: 

إنى أحفظ وأعي قال: أوصى بالصاة والزكاة وما ملكت أميانكم)1(. 

أواًل: لقد ضعف هذه الرواية األلباني وقال: قلت: وهذا إسناد ضعيف، الن نعيم 
بن يزيد مجهول كما في ) التقريب ( وقد زاد فيه: - والزكاة -، فهي منكرة)2(.

ثاني��ًا: على فرض صحة الرواية، فمللا املعنى الذي يريد عثمان اخلميس أن يصل 
إليلله؟ أيريللد إن يقللول أن عليًا \ كان معارضًا لرسللول الللله ڤ؟! فعلي \ قد 
رضللخ ألمللر النبللي ڤ وجعل مسللامعه صاغية لوصية الرسللول األكللرم، فهوأكد 
علللى مقدرته حلفظ ووعي ما سلليقوله النبي ڤ، فلم ياق ذلك بأي اعتراض كما 
بدر من القوم في كتابة الوصية، بل سللارع إلبللداء اهتمامه في حفظ تلك الوصية، 
فسللارع كما بينت الرواية خلوفه من أن تذهب نفس الرسللول الشللريفة وبالتالي ال 
ميكنلله حتقيق مبتغى رسللول الله ڤ وتنفيذ آخر أوامللره، ففعله \ كان في منتهى 
احلكمللة والذكاء والذي أكللد تأييد فعله ما انتهى األمر بالرسللول ڤ بقول وصيته 
وعدم حتقق غضبه ڤ من املوقف الذي بدر من علي \، بعكس رواية البخاري 

التي أكدت طرد رسول الله ڤ ملن عارضه ومنعه من ذكر الوصية وكتابتها.

)1( مسند أحمد ج 1 ص 90. دار صادر - بيروت - لبنان، هذه الطبعة بدون حتقيق.
)2( إرواء الغليل  ج7 ص 238. املكتب اإلسامي - بيروت - لبنان لسنة 1405 - 1985 م
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ثالثًا: وأما منت الرواية وما يتعلق بنوع الوصية املتمثلة في الصاة والزكاة فذلك 
بعيد عن منطق العقل، ألن الكتاب هنا تطرق إلى ما هوليس بجديد، لكن الرسول 
األكللرم أراد ألمته أن تتبع ما لن يضلوا بعده، فوصيته تكون في آخر حياته أشللمل 
وأعمق من ذكر الصاة والزكاة وإن عظمت أهميتهما، فالتمسك بالصاة والزكاة 
واحلللث عليهمللا كان منذ فجر اإلسللام، فأراد عثمللان اخلميس باستشللهاده بتلك 
الرواية الشللاذة والتي أثبتنا ضعفها وتخلفه عن الصحيح منها في البخاري وغيره، 
أن يبللني أن رسللول الللله ڤ لم يللوص ألهل البيللت عليهم السللام وحتى يهمش 
دورهم األساسللي في ثبات املرء على دينه من خال التمسللك بذلك الثقل العظيم 

املقترن بالقرآن الكرمي. 

وأما قول الله تعالى: } چ  چ  چ  ڇ{... ثم قول عثمان اخلميس: 
فم����ا بق���ي ش��يء في الدين ل��م يبين���ه الرس��ول ڤ فما هذا الكت�����اب الذي كان 

رسول الله ڤ يريد أن يكتبه؟:

لقللد علمنا أن الدين كمل بهللذه اآلية وهذه احلادثة أتت بعللد نزول اآلية } چ  

چ  چ  ڇ{... ولكن ال يعني ذلك أن ميلك أي صحابي احلق في منعه من 
كتابة وصيته وعدم اتباع أوامره والتسبب في أذاء في آخر عمره، فكمال الدين ال مينع 
سيد البشرية من أن يحرص على تأكيد عظمة تلك الوصية في أواخر حياته الشريفة، 
وبها يضع النور الذي به يبصر املتبعون لها والتي تعد دستورا خالدًا جلميع املسلمني 

جيًا بعد جيل من خال متسكهم بالثقلني اللذين ال يقبان التحريف والضال.

وأما اسللتنكار عثمان اخلميس واسللتغرابه ملا أراد أن يكتبه الرسول ڤ فذلك ال 
يغير حقيقة طلب الرسول ڤ  لكتابة ذلك الكتاب والذي ال يشك علماء املسلمني 
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بشللتى مذاهبهم بتحققها، فعثمان اخلميس ال ميلي على الرسول ڤ ما يجب فعله 
أوتركه حتى يحتاج إلى تبرير لطلب النبي ڤ والوصول إلى القناعة الشخصية في 

تقبل أوامللر النبي ڤ ونواهيه، }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ 
ہ ھ ھھ ھ ے ے{)1( فهوكما قال تعالى: }ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ {.
وأما ما يتبادر في أذهان املشللتبهني من موقف علي \ بعدم ردع عمر وإسكاته 
ومللن معلله ممن أيد رفضه لكتاب النبي ڤ، فذلك ال يعني إال سللموخلق علي \ 
وأدبه الذي أخذه من مربيه العظيم رسول الله ڤ وهوسيد البشرية أجمعني، فذلك 
منعه من أن يتكلم بأمر أونهي في حضرة رسول الله ڤ، فمتى كان علي\  يستبق 
النبي ڤ في قول أوفعل فهومن تربى في حجر النبي ڤ وتناول منه أبواب العلم 
واملعرفة واألدب، فهويعلم بقبح ما يفعله البعض من أمام الرسللول ڤ وتدخلهم 
في ما يحل ويحرم في دين الله ورسوله والذي ال يحق ألحد أن يتعدى على تلك 
اخلصوصية املقترنة بالرسول األكرم ڤ، فعلي \ وإن علم بأهمية ذلك الكتاب 
ولكنلله لللم يتعد رغبة النبي ڤ في اإلمتناع مللن كتابته ملا حلق به من األذى من صد 

املعارضني من الصحابة لوصيته.  

فمعارضللة عمر لذلللك الكتللاب ومنعه له حتللى ال يقوم الرسللول ڤ بتكرارها 
لعلمه مبا سللتحويه من وصية ملزمة التباع أهل البيت عليهم السللام، فقد علم بها 
مللن حادثة غدير خم والتي كانت شللاهدة على اآلالف مللن الصحابة ممن أخبرهم 
رسللول الله ڤ بلزوم مبايعة علي \ وبلزوم التمسللك بكتاب الله تعالى وعترته 

أهل بيته عليهم السام، كما في رواية غدير خم.

)1( احلشر/7
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روى الطحللاوي: عللن زيد بللن أرقم قال: ملا رجع رسللول الله مللن حجة الوداع 
ونللزل بغدير خم أمللر بدوحات فقممن ثم قال: كأني دعيت فأجبت إني قد تركت 
فيكللم الثقلللني أحدهما أكبر مللن اآلخر: كتاب الللله عز وجل وعترتللي أهل بيتي، 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على احلوض، ثم قال: إن 
الللله عللز وجل موالي وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخللذ بيد علي فقال: من كنت وليه 
فهللذا وليلله، اللهللم وال من وااله  وعاد من عاداه فقلت  لزيد: سللمعته من رسللول 
الللله فقال: ما كان فللي الدوحات أحد إال رآه بعينيه وسللمعه بأذنيه.  قال أبوجعفر 
الطحاوي فهذا احلديث صحيح اإلسللناد ال طعَن ألحٍد في أحٍد من رواته، فيه أن 
كان ذلللك القللول كان من رسللول الله لعلللي بغدير خم في رجوعه مللن حجِه إلى 
املدينللة. وقللال محقق الكتاب شللعيب األرنؤوط رجاله ثقات رجال الشلليخني إال 
أن حبيللب بللن أبللي ثابت مدلس وقد عنعللن لكن تابعه فطر بن خليفللة عند املؤلف 

)1762( باحلديث صحيح )1(. 

فتحققللت الرزيللة بعصيان القوم لرسللول الله ڤ وحتقيق األذى ملن أرسللله الله 
تعالللى رحمللة للعاملللني، فللا يجللوز رفع الصللوت فللي حضرته ڤ حتللى ال حتبط 

األعمال ويتحقق اخلسران، قال تعالى: } ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ{)2(، فكيف بكم مبن  آذاه وعصاه فأين الشفقة في ذلك على الرسولڤ 

يا أولي األلباب؟!

)1( شرح مشكل اآلثار ج5 ص 18، 19. حتقيق شعيب. مؤسسة الرسالة سورية الطبعة الثانية لسنة 
2006 والطبعة الثالثة 2010. 

)2( احلجرات/2



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

180

- متعة احل�ج: 
إن عثمان يسللتند على قول ابن تيمية وهويقول: على الفرض أن عمر أخطأ في 
نهيلله عن متعة احلج فللكان ماذا؟ نحن ال ندعي العصمة لعمللر بل نقول يخطأ كما 

يخطأ باقي الصحابة هذا إذا افترضنا أنه أخطأ: 

نعللم، فنحن ال ندعي عصمة الصحابة وال يكللون ذلك االدعاء أيضًا للمنتجبني 
املخلصللني منهم، ولكن الله تعالى وضع حدودًا ال يحق لنا أن نتعداها، فاألحكام 
الصريحللة والنصللوص الواضحة من القرآن والسللنة غيللر قابلة للتغييللر، فتغييرها 
يعني املعارضة الصريحة لله تعالى ولرسللوله ڤ فيجللب االلتزام بها وعدم تركها 
أوتغييرها ملا متليه عليه أهواؤنا، فمن جهة هل يحق لنا أن ننسب االجتهاد لعمر بن 

اخلطاب ومن جهة أخرى هل هومؤهل لاجتهاد؟ 

نحن نعلم بأن الذي يصدق عليه أن يسللمى مجتهدًا من له القدرة على اسللتنباط 
األحكام التي يصل إليها  لعلمه بكتاب الله تعالى وما ورد من سنة املصطفى ڤ، 
فكان يقع في أخطاء عديدة ال ينبغي خلليفة املسلمني الوقوع بها كعدم علمه بالتيمم 

وغيره من املغالطات والتي سنتطرق إليها فيما بعد.

كذلللك أن املجتهد يعي متامًا بعدم جللواز االجتهاد في مقابل النص الصريح من 
القرآن والسللنة، كأن يأتي شللخص ما فيرى أن يوقف الزكاة أومينع الصيام وينسب 
ذلك التغيير باالجتهاد، فذلك ال يسمى إال بدعة وتعديًا على أحكام الله الصريحة 
التللي ال تقبل التغييللر واالجتهاد بها، فمتعللة احلج مذكورة صراحة فللي كتاب الله 

تعالى: }  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  

مب   ىب  يب  جت   حت       ختمت  ىت  يت  جثمث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  
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حخمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض{)1(. وكذلللك في السللنة الشللريفة كما 
روى مسلم. 

روى مسلللم: عن عبد الله بن شللقيق قال: كان عثمان ينهى عن املتعة وكان علي 
يأمللر بهللا فقال  عثمان لعلي كلمة ثم قال علي: لقد علمت أنا قد متتعنا مع رسللول 

الله ڤ فقال: أجل ولكنا كنا خائفني )2(. 

هللذان الدليللان اجلليان يؤكدان وجود متعللة احلج في القرآن والسللنة كما بينها 
اإلمام علي \ واعتراف عثمان بن عفان بذلك، لذلك يصدق القول بأن اجتهاد 
عمر كان في مقابل النص وهوباطل، وسوف نذكر بعض الروايات التي تؤكد بأن 

عمر قد حرم متعة حج.

روى مسلللم: عللن أبللي رجاء قللال: قال: عمران بللن حصني نزلت آيللة املتعة في 
كتاب الله يعني متعة احلج وأمرنا بها رسول الله ڤ ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة 

احلج ولم ينه عنها رسول الله ڤ حتى مات قال رجل: برأيه بعد ما شاء )3(.

روى مسلللم: عن أبي نضرة قال: كنت عنللد جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال: إن 
ابن عباس وابن الزبير اختلفا في املتعتني فقال جابر: فعلناها مع رسول الله ڤ ثم 

نهانا عنها عمر... )4(.

روى الترمذي: عن ابن شللهاب أن سللالم بن عبد الله حدثه أنه سللمع رجًا من 
أهل الشام وهويسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى احلج، فقال عبد الله 

)1( البقرة/196
)2( صحيح مسلم كتاب احلج باب جواز التمتع.

)3( صحيح مسلم ج 4 ص 464 كتاب احلج باب جواز التمتع. 
)4( صحيح مسلم كتاب احلج باب تقصير في العمرة. 
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بللن عمللر: هي حال، فقال الشللامي: إن أباك قد نهى عنها فقال عبللد الله بن عمر: 
أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ڤ: أأمُر أبي يتبع أم أمر رسول الله 
ڤ؟ فقال الرجل: بل أمر رسللول الله ڤ فقال: لقد صنعها رسللول الله ڤ، وقال 

الترمذي:هذا حديث حسن صحيح.)1(. وقال عنها األلباني صحيح اإلسناد)2(.

فذلك ابن عمر الذي يصرح أيضا بشرعية املتعة من خال تعليله بأنها مباحة في 
زمان الرسول ڤ وذلك يؤكد بأنها لم تنسخ إلى أن قال عمر برأيه. 

يقول عثمان اخلميس: كان مراد عمر أن ال يعرى بيت الله عن العمرة في يوم من 
أيام السنة فإن الناس كانوا إذا خرجوا إلي احلج يعتمرون مع احلج وهى املتعة:

إن عمر لم يكن نبيًا من األنبياء حتى يحق له تغيير أحكام الله جل وعا، فا يعطى 
أي تبريللر على رأيلله الذي يخالف الصريح من النصوص كمللا قلنا، فهل يعني ذلك 
عدم إحاطة الله تعالى ورسللوله بتلك السلبية التي توصل إليها عمر بن اخلطاب؟!! 
وحاشللا لله ولرسللوله أن يكون األمر كذلك، فحتى أبي بكر لم يلتفت إلى ما التفت 
إليلله عمللر، وأهل السللنة يعتقللدون بأفضليللة أبي بكر علللى عمر ويّدعللون بأنه أعلم 
الصحابة بعد رسللول الله ڤ كما مر بنا سللابقًا! فذلك نوع مللن الغلوفي عمر لتقبل 
رأيه في قبال رأي رسول الله ڤ وهوعلى علم بأن تلك املخالفة كانت لرسول الله 

صراحة، وإعطاء األسباب الواهية لتبرير موقفه ومنعه ملا أحل الله تعالى.

روى مسلللم: عن أبي موسللى أنه كان يفتي باملتعة فقال له رجل: رويدك ببعض 

)1( سن الترمذي ج 2 ص 159. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان لسنة 1403 
- 1983 م

)2( حتقيللق سللن الترمللذي لأللباني ص 201. بللاب ما جاء في التمتللع. طبعة دار املعللارف الرياض 
الطبعة الثانية 2008. 
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فتياك فإنك ال تدري ما أحدث أمير املؤمنني في النسللك بعد حتى لقيه بعد فسللأله 
فقللال عمللر: قد علمللت أن النبي ڤ قللد فعله وأصحابلله ولكن كرهللت أن يظلوا 

معرسني بهن في األراك ثم يروحون في احلج تقطر رؤوسهم)1(. 

فما وجد عثمان اخلميس من أعذار لعمر بن اخلطاب لم يدع بها عمر شللخصيًا 
ولللم يقر بها، فاخلطللب عظيم ملا ابتدعه عمللر بن اخلطاب والذي حللذر الله تعالى 
من ذلك التعدي بالتهديد ملن غير أوبدل حال الله تعالى وحرامه بشللدة العقاب، 

يقول الله تعالللى: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ھ ھھ 
ھ ے ے{)2(.

فالغريب أن عمر بن اخلطاب توصل إلى ذلك الضرر في نظره ولم يتوصل غيره 
مللن الصحابللة الكبار كابن عباس حبر األمة، بل على العكس متاما فقد سللجل ابن 
عباس اعتراضه على ذلك املنع والتحرمي من عمر وكان يحتج على من يتبع السنة 

التي سنها عمر بخصوص متعة احلج. 

روى ابن قدامة احلنبلي: عن سللعيد بن جبيللر عن ابن عباس قال: متتع النبي ڤ 
فقللال عروة نهى أبوبكللر وعمر عن املتعة فقال ابن عباس: أراهم سلليهلكون أقول 

قال النبي ڤ ويقولون نهى عنها أبوبكر وعمر)3(. 

فلللوكان فعللل عمر كما يدعي عثمللان اخلميس ألجل املصلحللة العامة، ملا صدر 
ذلللك مللن ابن عباس الذي به يؤكللد انزعاجه ملا اقترفه عمر بللن اخلطاب من تبديل 
لسللنة رسول الله ڤ وحترميه ملتعة احلج، وأسفه الشللديد على اتباع املسلمني لعمر 

)1( صحيح مسلم باب في نسخ التحلل من اإلحرام.
)2( احلشر/7

)3( املغني ج3 ص 239.
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بن اخلطاب والذي به يعني مخالفتهم حلال رسول الله ڤ والذي جترأ على حترميه 
اخلليفة الثاني عمر. 

- متعة النس�اء: 
إن زواج املتعللة الللذي أجللازه الله خللقه في كتابه الكرمي وسللنة رسللوله ڤ جاء 
رحمللة لألمللة، فالللله تعالى أعلللم بحوائللج خلقه وما ينبغللي توفره لهللم، فاحلاجة 
اجلنسللية مللن أشللد احلاجات التي فطللر عليها اإلنسللان للحفاظ على وجللوده فلها 
متطلباتها الواسللعة للجنسللني والتللي أباح الللله تفريغها بالطرق الشللرعية املختلفة 
حتللى يتسللنى لنا التزحزح عللن التهلكة وعللدم الوقوع في ما حرم الللله تعالى، فا 
حللدود لتلللك الطاقة الكامنة في بني البشللر والتي  يحتاجها اجلميللع كاننًا من كان، 
فأباح الله الزواج املؤقت أوما يسمى في الروايات باملتعة والتي أكدتها سنة رسول 

الله ڤ رحمة للمسلمني والتي جاءت تصديقًا وتعضيدًا لقول الله تعالى: } ڤ  
ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦً{)1( ولكللن اللغللط الذي أثير ما 
إذا كانللت قللد حرمت من قبل رسللول الله ڤ أومللن غيره، وسلليتبني لنا نهي عمر 
عنها وحترميها مع كونها حااًل على عهد رسللول الله ڤ وذلك في ما سلليأتينا من 

مرويات أهل السنة.

- حترمي عمر للمتعة:
يقللول القرطبي: هوالللذي توعد عليه عمر بن اخلطاب وقللال: متعتان كانتا على 
عهد رسول الله ڤ أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة احلج )2(. 

)1( النساء/24
)2( تفسير القرطبي ج 2 ص 392.



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

185

ويقللول السرخسللي:  قد صح إن عمللر نهى الناس عن املتعة فقللال: متعتان كانتا 
على عهد رسول الله ڤ وأنا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة احلج)1(. 

وروى الطبري: عن شعبة، عن احلكم، قال: سألته عن هذه اآلية: }ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ    {... سللورة النسللاء، إلللى هللذا املوضع:}ڤ  
ڤ  ڤ     ڤ  {... النسللاء أمنسللوخة هي؟ قال: ال. قللال احلكم: قال علّي: 

لوال أن عمر عن املتعة ما زنى إال شقي )2(.

وروى املقدسللي: عن سللعيد بللن جبير، عن ابن عباس قال: متتللع النبي ڤ فقال 
عللروُة بللن الزبير: نهللى أبوبكر وعمر عن املتعللِة، فقال ابن عباس: مللا يقول ُعريُة؟ 
قال: يقول نهى أبوبكٍر وعمُر عن املتعة، فقال ابن عباس: أراهم سلليهلكون، أقول 
قال رسول الله ويقوُل نهى أبوبكٍر وعمُر. وقال محقق الكتاب الدكتور عبد امللك 

دهيش: إسناده حسن  )3(.

روى السيوطي: عن ابن عباس: ما كانت املتعة إال رحمة من الله تعالى رحم بها 
أمة محمد ولوال نهيه عنها ما إحتاج إلى الزنا إال شقي)4(.

ويقول السلليوطي: عن العسكري قال: هوأول من سمي أمير املؤمنني.... وأول 
من ضرب في اخلمر ثمانني وأول من حرم املتعة )5(. 

)1( املبسللوط للسرخسللي ج4 ص 27. دار املعرفة للطباعة والنشللر والتوزيع - بيروت - لبنان لسنة 
1406 - 1986 م

)2( تفسير الطبري ج 5 ص 19.
)3( األحاديث املختارة ج10 ص 331 حتقيق عبد امللك دهيش  طبعة الثالثة لسنة 2000 دار خضر بيروت.

)4( الدر املنثور ج 2 ص 141. 
)5( تاريخ اخللفاء ص 123 و124.
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هللذه بعللض النصوص التي تصللرح أن علي بن أبي طالللب \ وابن عباس قد 
أخبللرا بللأن املتعة كانت موجللودة في عهد النبللي ڤ ولكن عمللر حرمها، وكذلك 
علمهما بأنها أبيحت رحمة لألمة والتأكيد على أهميتها من خال قولهما بأن لوال 

حترمي عمر للمتعة ملا زنا إالّ  شقي.

- إقرار الصحابة بالتمتع:
روى الهيثمي: عن أبي سللعيد اخلدري قال: كنا نتمتع على عهد رسللول الله ڤ 

بالنوب. قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح )1(. 

فذلك إقرار من الصحابي أبي سعيد اخلدري بتمتعهم في عهد النبي ڤ. 

وروى مسلللم : عللن بن جريج قللال: قال عطاء: قللدم جابر بن عبد الللله معتمرًا 
فجئناه في منزله فسللأله القوم عن أشللياء ثم ذكروا املتعة فقال: نعم  اسللتمتعنا على 

عهد رسول الله ڤ وأبي بكر وعمر)2(. 

وروى مسلللم أيضللًا: عللن أبوالزبير قال: سللمعت جابللر بن عبد الللله يقول: كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق األيام على عهد رسول الله ڤ وأبي بكر حتى 

نهى عنه عمر في شأن عمروبن حريث)3(.  

روى مسلللم: عللن عاصم عللن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بللن عبد الله فأتاه 
آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في املتعتني فقال جابر: فعلناهما مع رسول 

الله ڤ ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما )4(. 
)1( مجمع الزوائد ج4 ص 264

)2( صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح املتعة. 
)3( صحيح مسلم كتاب نكاح باب نكاح املتعة. 

)4( صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح املتعة.
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فتلللك الروايات التي مرت تؤكد كما قلنا بإقللرار واعتراف العديد من الصحابة 
بتمتعهم في زمن الرسول ڤ وامتداده إلى زمن أبي بكر إلى أن جاء اخلليفة الثاني 

عمر فحرمها رغم علمه بتحليلها من الله تعالى ورسوله! 

وأم��ا الرواية الت��ي وضعها عثمان اخلميس أن علي ب��ن أبي طالب \ روى عن 
النبي ڤ بأن زواج املتعة قد حرمه الرسول ڤ في خيبر:

 فا ميكن له أن يلزمنا بقبول كل ما يروى في البخاري أومسلللم فنحن ال نعتقد 
بصحللة كل مللا يكتب فيهمللا، فطبقا للرواية جنللد أن التحرمي جاء فللي خيبر وذلك 
يعللارض الكثيللر مللن الروايات التللي رويت في مسلللم والتللي بينت بللأن املتعة قد 
حرمللت من قبل الرسللول ڤ في فتح مكة، وكذلك مللا روى بأن عمر بن اخلطاب 
هومن حرمها فيحق للقارئ الشللعور بالتعارض الذي ال تفسللير له، ألن الروايات 
وجللدت في كتاب ال يشللك أهل السللنة في صحة جميللع ما يحتويه بللني الدفتني، 

فانظر تضارب الروايات.  

روى مسلم: عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله ڤ نهى يوم 
الفتح عن متعة النساء)1(. 

وروى مسلللم: عن علي بن أبي طالب أن رسللول الله ڤ نهى عن متعة النسللاء 
يوم خيبر وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية )2(. 

فتللارة جنللد التحرمي في صحيح مسلللم من عمللر وتارة أخرى جنللد التحرمي كان 
علللى عهللد النبي ڤ، فذلك التخبللط امللحوظ يجعل احلق للقللارئ في التأمل في 

)1( صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح املتعة.
)2( في نفس املصدر. 
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تلك التناقضات والتي جندها أيضًا عن علي \، فحاشللاه أن يقع في ذلك التباين 
واالختللاف، فهوالذي أكد على خطورة حترمي املتعة من عمر من خال علمه بأن 
لولم ينه عمر عن املتعة ملا زنى إال شللقي وذلك ما ذكرناه سللابقًا، وأما من يقول بأن 
املتعللة قد حللت وحرمت ثم حللت مرة أخللرى وحرمت فذلك ال ينطبق مبوازين 
العاقل احلكيم، فكيف يكون ذلك من الله أحكم احلاكمني ورسللوله األمني ڤ؟! 
فللا يعقل أن يترك رسللول الله ڤ أمته في ذلك التللردد واإلبهام فتكمن احليرة في 
قلوب املسلللمني بشللكل عام، وعدم علم القريب منهم ممن عاصروه بشكل خاص 

كابن عباس وغيره من الصحابة. 

روى مسلم: عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله ڤ عام أوطاس 
في املتعة ثاثًا ثم نهى عنها )1(. 

أما بخصوص ما روي في مسلللم وغيره من املصللادر بأن املتعة كانت محللة في 
زمن الرسللول وعمل بها إلى أن جاء التحرمي من عمر، فذلك ألزمهم بتأويل تلك 
الرواية للتخلص من التناقض الصريح في مسألة حترميها فيما إذا كانت من رسول 
الللله ڤ أومن عمر، فجاء تأويلها بأن الصحابللة الذين أكدوا حليتها قد غفلوا عن 

حترميها من قبل رسول الله ڤ، فسنرد على هذه الشبهة بعدة نقاط: 

أواًل: إن معارضللة كبللار الصحابللة لتحرمي عمللر للمتعة وتأكيدهللم بأنها كانت 
حااًل على عهد رسللول الله ڤ يدل على حجية قولهم في مقابل ما يعرضه عمر 
بالنهي والتحرمي، فهم ذومنزلة كبيرة لغزارة علمهم وشللرف مجالسللتهم  لرسول 

الله ڤ ومنهم ابن عباس.

)1( في نفس املصدر السابق.



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

189

يقول الذهبي: عبد الله بن عباس البحر، حبر األمة وفقيه العصر وإمام التفسللير 
أبوالعباس عبد الله ابن عم رسول الله ڤ )1(. 

فمن يؤول معارضة ابن عباس حبر األمة بعدم سللماعه لتحرمي الرسللول األكرم 
للمتعللة فقللد يكللون طاعنللًا عليه ملا اتسللم به مللن صفات متيللز بها علللى الكثير من 

الصحابة.

ثانيًا: جابر بن عبدا لله األنصاري وهومن الصحابة الكرام الذين ميتلكون منزلة 
كبيرة عند رسللول الله ڤ، فكيف يكون قد غفل عن قول رسللول الله بالتحرمي؟! 
فقد كان هووابن عباس مع الرسول ڤ في كل من فتح مكة وخيبر وعام أوطاس 
وأيضللًا في حجة الللوداع، فكيف نقبل ذلك التأويل بعدم علم من عاصر الرسللول 
ڤ فللي تلك املواضع التي اتهمت بشللتى الروايات املتناقضللة بابتداء التحرمي فيها 
وهما كانا مرافقني لرسللول الله ڤ؟! وأما في حال سللماعهم بالتحرمي فا يعقل 

أن يكون ذلك تغاضيًا عن حكم الله تعالى ورسوله ڤ.

ثالثا: أهل السنة يرون أن الصحابة هم أعلم الناس بالسنة الشريفة وذلك ملازمة 
العديللد منهم للرسللول ڤ، فهناك جمع مللن الصحابة غير ابن عبللاس وجابر ممن 

يعتقد بجواز التمتع ويؤكد على  عدم حترميها من قبل رسول الله ڤ.

نقللل ابللن حجر قول ابن حزم: وقال ابن حزم ثبت على إباحتها بعد رسللول الله 
ڤ ابن مسللعود ومعاوية وأبوسعيد وابن عباس وسلللمة ومعبد ابنا أمية بن خلف 
وجابللر وعمروبللن حريللث ورواه جابر عن جميللع الصحابة مدة رسللول الله  ڤ  
وأبللي بكر وعمر إلى قللرب آخر خافة عمر قال ومن التابعني طاوس وسللعيد بن 

)1( في سير أعام النباء ج 3 ص 331، 332.
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جبير وعطاء وسللائر فقهاء مكة قلت:)يعني ابللن حجر( وفي جميع ما أطلقه نظر، 
أما ابن مسعود فمستنده فيه احلديث املاضي في أوائل النكاح وقد بينت فيه ما نقله 
اإلسماعيلي من الزيادة فيه املصرحة عنه بالتحرمي وقد أخرجه أبوعوانة من طريق 
أبي معاوية عن إسللماعيل بن أبي خالد وفي آخره ففعلنا ثم ترك ذلك وأما معاوية 
فأخرجلله عبللد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بللن أمية أخبرني يعلى أن معاوية 
استمتع بامرأة بالطائف وإسناده صحيح.....وإلى أن قال: فروى عبد الرزاق بسند 
صحيح عن عمروبن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: لم يرع عمر إال أم أراكة 

قد خرجت حبلى فسألها عمر فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية )1(.

فهذا دليل على إباحتها من قبل العديد من الصحابة، وسللنناقش الروايات التي 
تقول بأن املتعة حال من قول بعض الصحابة الكرام. 

روى مسلم: عن جابر بن عبد الله يقول:  كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق 
األيللام على عهد رسللول الله ڤ وأبللي بكر حتى نهى عنه عمر في شللأن عمروبن 

حريث)2(. 

فبكل وضوح بينت هذه الرواية بأن املتعة كانت في عهد رسللول الله ڤ حااًل 
فاسللتمرت فللي زمللن خافة أبللي بكر ولللم يعارضهللا إلللى أن نهى عنهللا عمر في 

خافته. 

فكان جابر األنصاري يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، فذلك يقطع 
دابر من أراد تأويل معنى متعة النساء مبتعة احلج، فكلمة نستمتع بالقبضة من التمر 

الدقيق تبني وجود املهر، وذلك ما يؤكد أن املعنى متعة النساء ال متعة احلج. 

)1( فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 9 ص150، 151. كتاب النكاح. 
)2( صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح املتعة.
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فللإن كان عثمان اخلميس يرى بأن النبللي ڤ قال هوخير وكان أبوبكر أعلمنا )1( 
فكيللف ال يعلم بتحللرمي متعة النسللاء، وإن علم بالتحرمي فكيللف يغض طرفه عن 
حللرام متت إباحته بعد علمه بتحرميها من الرسللول ڤ؟! فللإن كان كما يعتقد أهل 
السنة بأن أبا بكر مازم لرسول الله ڤ فيعني ذلك أنه يعلم ما إذا كان رسول الله 
ڤ قد نهى عن املتعة أولم ينه عنها، فكيف يحق لنا أن نتقبل نهي عمر وحترميه لها 

وال نتقبل إباحتها من قبل أبي بكر؟! 

روى مسلم: عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن 
عبللاس وابللن الزبير اختلفا في املتعتني فقال جابر: فعلناهما مع رسللول الله ڤ ثم 

نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما)2(. 

فاختللاف ابللن عباس وابللن الزبير في املتعتللني دليل على أنها كانللت حااًل في 
عهد رسللول الللله ڤ وجاء التحللرمي صراحة في عهللد خافة عمللر، والذي أدى 
إلللى ذلك اإلصللرار على حلية الللزواج املؤقت من ابن عبللاس وهوصاحب املنزلة 
الكبيرة التي ال يتمتع فيها ابن الزبير، فجاء التأكيد عليها أيضًا من جابر بن عبد الله 
بقوله: ) فعلناها مع رسول الله ڤ ثم نهانا عنها عمر ( فكما قلنا بأن ذلك التحرمي 
الللذي صللدر من عمر كان بإجتهللاده الذي ال ينبغي أن يكون فللي ذلك املورد نظرًا 

الصطدامه بالنص ومخالفته الصريحة للقرآن وسنة الرسول ڤ.  

روى  البخللاري: عللن عمللران بللن حصني قللال: نزلت آيللة املتعة في كتللاب الله 
ففعلناهللا مللع رسللول الله ڤ ولم ينزل قللرآن يحرمه ولم ينه عنهللا حتى مات قال 

رجل: برأيه ما شاء قال محمد: يقال إنه عمر)3(. 
)1( ذكر في حقبة من التاريخ.

)2( صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح املتعة.
)3( صحيح البخاري كتاب التفسير القرآن باب }فمن متتع بالعمرة إلى احلج {....
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فذلللك ردًا على من يقول بأن املتعة قد نسللخت، فعمران بللن حصني يعلل فعله 
للمتعللة بأنهللا حكم منزل من القرآن واسللتمراره إلى أن توفي الرسللول ڤ، وكان 
على يقني من أن التحرمي جاء من محض رأي عمر والذي جنده بقوله: )قال رجل 
برأيه ما شللاء(، فذلك النهي لن يعطى الشللرعية ألنها تصطدم كما قلنا بحكم الله 

تعالى ورسوله ڤ.

يق��ول عثم��ان اخلمي��س: إن النه��ي عنه��ا ثبت ع��ن علي ع��ن النب��ي ڤ كما في 
الصحيح��ني.... إل��ى أن ق��ال: وهذا احلديث موج��ود في كتبهم املعتم��دة، ثم نقله 

عثمان عن وسائل الشيعة للعاملي :

صاحب الوسائل نقل الرواية عن الطوسى وسوف نناقش الرواية.

يقول الطوسللي: حدثنا محمد بن احلسن باسللناده عن محمد بن أحمد بن يحي 
عن أبي جعفر عن أبي اجلوزاء عن احلسللني بللن علوان عن عمروبن خالد عن زيد 
بللن علللي عللن آبائه عن علي \ قللال حرم رسللول الله ڤ يوم خيبللر حلوم احلمر 

واألهلية ونكاح املتعة )1(. 

نعم رواها الطوسللي في االسللتبصار وعلق عليها قائًا: فالوجه في هذه الرواية 
أن نحملهللا علللى التقية ألنهللا موافقة ملذهب العامللة )يعني أهل السللنة( واألخبار 
األولللى )يعنللي الروايات السللابقة( موافقة لظاهللر الكتاب وإجمللاع الفرقة احملقة 

على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون الرواية الشاذة )2(.

أواًل: عبر عنها الشلليخ الطوسللي بالشاذة، فيسللقط اعتبارها عند الشيعة اإلمامية 
فا يقام لها وزن ملعارضتها للصحيح من الروايات في خصوص املتعة.

)1( االستبصار ج3 ص142. دار الكتب اإلسامية - طهران
)2( اإلستبصار ج 3 ص 142.
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ثاني��ًا: إن الراوي احلسللني بن علوان )1( أحد رواة العامللة والقاعدة تقول إذا كان 
الراوي مخالفًا للمذهب احلق  وروى حديثًا مخالفًا ألصل األعتقاد وتوافق مذهبه 

فترد الرواية وإن كان الراوي ثقة  )2(.
)1( يقول النجاشللي: احلسللني بن علوان الكلبي موالهم كوفي عامي) يعني من أهل السللنة (. رجال 

النجاشي ص 52. مؤسسة النشر اإلسامي قم.
)2( يقول الطوسي: فأما إذا كان مخالفا في األعتقاد ألصل املذهب وروى مع ذلك عن األئمة عليهم 
السام ُنظر فيما يرويه فإن كان هناك من طرق      املوثوق بهم ما يخالف وجب إطراح خبره. عدة 
األصول ج1 ص 148، 149. طبعة ستارة - قم، وعلى هذا أساس سوف أذكر رواية تبني رأى 
أهل البيت في املتعة روى الكليني أحمد بن محمد، عن احلسني بن سعيد، عن حماد بن عيسى، 
عن شللعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: سللألت أبا جعفر ) \ ( عن متعة النسللاء قال: حال 
وإنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه. الكافي ج5 ص 457. وقال املجلسللي: احلديث صحيح. مرآة 

العقول ج20 ص 241.
توثيق السند:  

أحمد بن محمد بن عيسى: يقول النجاشي: قال ابن نوح: وما روى أحمد عن ابن املغيرة وال عن   
احلسن بن خرزاد. وأبوجعفر شيخ القميني، ووجههم، وفقيههم، غير مدافع. وكان أيضا الرئيس 
الللذي يلقللى السلللطان بها، ولقى الرضللا \. وله كتب ولقللى أبا جعفر الثاني \ وأبا احلسللن 
العسللكري عليه. رجال النجاشي ص 82، وقال الطوسي: أحمد بن محمد بن عيسى األشعري 
ثقة. رجال الطوسللي ص 351. وقال أبوجعفللر الكليني: كل ما كان في كتابي عدة من أصحابنا 
عن أحمد بن محمد بن عيسى، فهم محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكميذاني وداود بن كورة 
وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم. رجال النجاشي ص 378. هذا يدل على إتصال 
بينهم، احلسللني بن سللعيد: يقول الطوسي: احلسني بن سعيد من موالى علي بن احلسني  ثقة روي 
عللن الرضا  وأبوجعفللر الثاني.....ويقول أيضا وأخبرنا بها عدة من أصحابنا عن محمد بن علي 
بن احلسني عن ابيه ومحمد بن احلسن ومحمد بن موسى املتوكل عن سعد بن عبد الله واحلميري 
عن أحمد بن محمد بن عيسللى عن احلسللني بن سللعيد. الفهرست للطوسللى ص 112. مؤسسة 

النشر اإلسامي 1417.
ويقول عنه العامة احللى: ثقة عني جليل القدر خاصة األقول ص 114.     

حماد بن عيسللى: يقول النجاشللي: أبومحمد اجلهني مولى، وقيل: عربي، أصله الكوفة  و سكن   
البصرة. وقيل إنه روى عن أبي عبد الله \ عشرين حديثا وأبى احلسن والرضا عليهما السام، 
ومللات فللي حياة أبي جعفر الثاني \، ولم يحفظ عنلله رواية عن الرضا \  وال عن أبي جعفر  
\ ، وكان ثقة في حديثه صدوقا قال: سمعت من أبي عبد الله \ سبعني حديثا فلم أزل ادخل 
=الشللك على نفسي حتى اقتصرت على هذه العشللرين. وله حديث مع أبي احلسن موسى....... 
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- عدم نسخ آية املتعة:
يقول عثمان اخلميس:  فعمر نهى عن املتعة فكان ماذا؟  نهى عن ش��يء نهى عنه 

رس��ول الله ڤ نهى عن ش��ىء نهى عنه رب العزة تبارك وتعالى ملا قال: }ٹ  

أن  ڦ{.إل��ى  ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
قال: وهي منسوخه بقول النبي ڤ.  

يريللد أهللل السللنة أن تكون تلك اآليللة دليًا على نسللخ آية املتعللة وبالتالي تبرئة 
ساحة عمر في النهي عنها وحترميها، وذلك مردود عليه.

إن اآلية الكرمية: }ٹ  ٹ  ٹ  ٹ{... في سورة املؤمنني، وهي 
مكية وأما آية املتعة فهي في سللورة النسللاء وهي مدنية والسللابق ال ينسخ الاحق، 

واألمللر اآلخر أن هذه اآلية التي وضعهللا عثمان اخلميس }ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ{... فما وجه البطان الذي يرمي إليه عثمان اخلميس، فاملتعة زواج لكنه 
مؤقت كما أن الزواج دائم، وهويشترك في املهر والعدة واإليجاب والقبول، فمن 

إلى أن قال: ومات حماد بن عيسللى غريقا بوادي قناة - وهوواد يسلليل من الشللجرة إلى املدينة 
وهوغريق اجلحفة - في سللنة تسللع ومائتني، وقيل: سللنة ثمان ومائتني، وله نيف وتسللعون سللنة 

رحمه الله. رجال النجاشي ص 142.
شعيب بن يعقوب: يقول النجاشي: شعيب العقرقوفي أبويعقوب ابن أخت أبي بصير يحيى بن   
القاسللم. روى عن أبي عبد الله وأبي احلسللن عليهما السام ، ثقة، عني. له كتاب يرويه حماد بن 

عيسى وغيره. رجال النجاشي ص 195. 
ليللث البختللري أبللي بصير : يقول الكشللي: أجمعللت العصابة علللى تصديق هللؤالء األولني من   
أصحاب أبي جعفر \ وأبي عبد الله \ وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه األولني ستة: زرارة، 
ومعروف بن خربوذ، وبريد، وأبوبصير األسدي، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي، 
قالوا: وأفقه السللتة زرارة، وقال بعضهم مكان أبي بصير األسللدي أبوبصير املرادي وهوليث بن 

البختري. رجال الكشي ج3 ص 313. مؤسسة آل البيت عليهم السام إلحياء التراث

=
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تللزوج مؤقتًا يحق له أن يجعللل من ذلك الزواج دائمًا بعللد االتفاق والتراضي بني 
الزوجني فذلك ليس بدخيل على ما جاء به اإلسام.

روى مسلللم عن جابر بن عبد الله فقال: على يدي دار احلديث متتعنا مع رسول 
الله ڤ فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسللوله ما شللاء مبا شاء وإن القرآن قد 
نللزل منازله فأمتللوا احلج والعمرة لله كمللا أمركم الله وابتوا نكاح هذه النسللاء فلن 

أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إال رجمته باحلجارة )1(. 

فذلللك اعتللراف من عمر بأنهللا حال والذي جنده في خطبته مللن قوله: )إن الله 
تعالللى كان يحل لرسللوله ما يشللاء مبا يشللاء(، فهولم يدع النسللخ والللذي كان في 
أمللس احلاجة إليه حتى ال يوقع الناس في احليرة من جهة، وتبرئة سللاحته من جهة 

أخرى. 

واألمر اآلخر نحن ال جند االعتقاد بالنسللخ آلية املتعة من حبر األمة ذلك الفقيه 
الذي يعلم الكثير من علوم القرآن وتفسيره وهوابن عباس الذي شهد له الذهبي في 
ترجمته بسير أعام النباء كما ذكرنا سابقًا، فهل يعقل عدم علمه بذلك النسخ؟! 
فلوكنا على فرض جدلي بأن عمر حرم املتعة بسللبب نسللخ آيتها )وذلك فرض لم 
يقع( فا يكون كام من لم يعرف حكم التيمم كما ذكرنا سابقًا حجة في مقابل ما 
يقللول حبللر األمة في القرآن الكرمي، وحتى ابن الزبير عندما اختلف مع ابن عباس 
فللي جواز زواج املتعة اكتفى بسللماع ما شللهد به جابر بن عبد الللله في أنها حال، 
فكان له أن يثبت ما اختلفا عليه برٍد قاصٍم ال يقبل النقاش بأنها نسللخت وذلك ما 
لم يكن، فيؤكد ذلك بأن ابن الزبير أيضًا لم يشللهد ذلك االدعاء بالنسللخ، فا جند 

)1( صحيح مسلم كتاب احلج باب في متعة احلج والعمرة.
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تبريرًا للنسللخ من صاحب النهي وهوعمر وال من كبار الصحابة أيضًا والذي يبني 
وهن الشبهة التي أثارها عثمان اخلميس في خصوص نسخ آية املتعة.

ويرى الرازي بأن مسألة النسخ قد مت االختاف عليها.

يقول الرازي: اختلفوا في أنها هل نسخت أم ال فذهب السواد األعظم من األمة 
إلى أنها صارت منسوخة وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت)1(. 

فللإن هناك من فقهاء أهل السللنة من يجوزها كما قال الللرازي بأنها بقيت مباحة 
كمللا كانت، على سللبيل املثال مالك بللن أنس وغيره ممن اعترفللوا بحليتها كما ذكر 

ذلك السرخسي. 

يقول السرخسللي: بلغنا عن رسللول الله ڤ أنه أحل املتعة ثاثللة أيام من الدهر 
في غزاة غزاها اشللتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها وتفسللير املتعة أن يقول 
المرأتلله: أمتتللع بك كذا من املدة بكذا من البدل وهللذا باطل عندنا جائز عند مالك 

بن أنس وهوالظاهر من قول ابن عباس واستدل بقوله تعالى: }ڤ  ڤ  ڤ     
ڤ  ڦ  ڦ{ )2(.

فعلللم مالك بن أنس بجوازها والذي بها خالف العديد من علماء السللنة، وإني 
سوف أذكر على سبيل املثال من جوزها من أهل السنة.

)1( تفسللير الرازي ج10 ص 49. ثم ابن كثير ناقش مسللألة حترمي املتعة في خيبر ومسألة إنها نسخها 
الللله  ثللم أجازها وثم نسللخها ، يقول ابللن كثير: وهويقتضللي تقييد حترمي نكاح املتعللة بيوم خيبر 
وهومشللكل مللن وجهللني: أحدهمللا أن يوم خيبر لللم يكن نسللاء يتمتعون بهن إذ قللد حصل لهم 
االسللتغناء بالسللباء عن نكاح املتعة. الثاني: أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة عن 
معبللد عن أبيه أن رسللول الللله ڤ أذن لهم في املتعة زمن الفتح، ثم لللم يخرج من مكة حتى نهى 
عنها وقال: إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرمت 

فيلزم النسخ مرتني وهوبعيد. البداية والنهاية ج4 ص 193.
)2( املبسوط للسرخسي ج5 ص 152. 
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يقللول الذهبللي في ترجمة أحد علماء أهل السللنة: عبد امللك بللن عبد العزيز بن 
جريللج اإلمام العامللة احلافظ شلليخ احلرم أبوخالللد وأبوالوليد القرشللي األموي 
املكللي صاحب التصانيف وأول من دون العلم مبكة مولى أمية بن خالد وقيل كان 
جللده جريج عبدًا ألم حبيب بنت جبير زوجة عبللد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد األموي فنسب والؤه إليه وهوعبد رومي وكان البن جريج أخ اسمه محمد 
ال يللكاد يعللرف وابن اسللمه محمد.....إلى أن قال: قال أبوعاصللم النبيل كان ابن 
جريج من العباد كان يصوم الدهر سللوى ثاثة أيام من الشللهر وكان له امرأة عابدة 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد احلكم: سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريج 

بتسعني امرأة حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلبًا للجماع )1(. 

فهوجليل القدر واملنزلة عند علماء السللنة، فا يكون كذلك إال وهوعالم بكثير 
من أحكام الله تعالى وسللنة رسوله ومع ذلك جنده قد استمتع بتسعني امرأة، فأكد 

حليتها بالفعل ال بالقول. 

فمن شللاء أن يعرف من حلل املتعة من العلماء العامة فليذهب إلى كتاب زواج 
املتعة للسيد احملقق جعفر مرتضي العاملي الذي ذكر جملة ممن جوز املتعة.

- الصالة على اجلنائز: 
نقل السلليوطي: عن العسللكري قال عللن عمر: هوأول من نهى عللن بيع أمهات 

األوالد، وأول من جمع الناس في الصاة على اجلنائز على أربع تكبيرات )2(. 

فاألولية التي ابتدأها عمر على حد تعبير السلليوطي تدل على اتيانه مبا هوجديد 

)1( سير أعام النباء ج6 ص 325 - 333.
)2( تاريخ اخللفاء ص 123، 124 باب خافة عمر بن اخلطاب.
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وذلللك مخالف ملا نصه عليه رسللول الللله ڤ حيث كان يكبر على اجلنازة خمسللًا 
بخللاف ما بدر من عمللر والذي يعني مخالفة حلكم الللله تعالى ومخالفة صريحة 

لسنة رسوله الكرمي والذي جنده في مسند أحمد وغيره من املصادر.

روى الللدار قطني: أيوب بن سللعيد بن حمزة، قللال: صليت خلف زيد بن أرقم 
على جنازة فكبر خمسللا، ثم قال: صليت خلف رسللول الله ڤ على جنازة فكبر 
خمسا، فلن ندعها ألحد. قال محقق الكتاب شعيب األرنؤوط: هوفي مسند أحمد 
وابللن حبان مللن طريق عبد الرحمن بن أبللي ليلي، عن زيد بللن أرقم، وهوحديث 

صحيح.  )1(. 

وروى الطحللاوي: عللن عبللد األعلى أنه صلللى خلف زيد بن أرقللم على جنازة 
فكبر خمسا سأله عبد الرحمن بن أبى ليلى فأخذ بيده فقال: أنسيت قال: ال ولكني 

صليت خلف أبي القاسم خليلي ڤ فكبر خمسًا ال أتركه أبدا )2(. 

ويقللول ابن حجر العسللقاني بإسللناد صحيح إلى سللعيد بن املسلليب قال: كان 
التكبير أربعًا وخمسللًا فجمع عمر الناس على أربع وروى البيهقي بإسللناد حسللن 
إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسللول الله ڤ سللبعًا وسللتًا وخمسللًا 

وأربعًا فجمع عمر الناس على أربع )3(. 

فللأي حللق ميتلكه عمر في تغيير حكم خرج من رسللول الله ڤ؟! فا يحق ألي 
صحابللي مهمللا كانت منزلتلله أن يجتهد في مقابللل ما نص عليه صاحب الرسللالة 
املصطفى ڤ، فالروايات التي قمنا بعرضها نؤكدعلى أن رسول الله ڤ كان يكبر 

)1( سن الدار قطني ج 2 ص 434. حتقيق شعيب مؤسسة الرسالة بيروت لسنة 2004.
)2( شرح املعاني واألثار ج 1 ص 494. دار الكتب العلمية لسنة 1416 - 1996 م

)3( فتح الباري ج 3 ص 162.
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خمسللًا، وهذا اعتراف من ابن حجر بإن عمر قد جمع الناس على أربعًا مع وجود 
التناقللض فللي اآلراء كما بّيناه سللابقًا وبدأناه برأي السلليوطي بللأن عمر هوأول من 
جمع الناس على أربع، وأما الشلليعة اإلمامية فإنها متسللكت مبا أمرها الرسللول ڤ 
وكبرت خمسللًا وذلك كما كبر رسللول الله ڤ حتى يحق لهم االتباع السليم لسنة 

سيد اخللق أجمعني ڤ.

- بدعة التراويح: 

وهللي التللي خرجت من عمر والتللي أكد ابتداعهللا بإقراره شللخصيًا بقوله )نعم 
البدعة( والتي اقتفى أثرها أهل السللنة املتمثلة في صاة التراويح في شللهر رمضان 

املبارك، وسنذكر تلك احلقيقة من البخاري.

روى البخللاري: عن عبد الرحمن بن عبد القللاري أنه قال: خرجت مع عمر بن 
اخلطللاب ليلللة في رمضان إلى املسللجد فإذا النللاس أوزاع متفرقللون يصلي الرجل 
لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصاته الرهط فقال عمر: إني أرى لوجمعت هؤالء 
علللى قارئ واحد لكان أمثل ثم عللزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه 
ليلة أخرى والناس يصلون بصاة قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون 

عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون )1(.

فتلك بدعة لم توجد في الكتاب وال في السللنة الشللريفة، ولم يثبت عن رسللول 
الللله ڤ بأنه صلى نوافل رمضان جماعللة، وال حتى في زمن خافة أبي بكر، فقد 
ابتدأها عمر بقوله )نعم البدعة هذه( فلوكانت تلك السللنة منشللأها في خافة عمر 

)1( صحيح البخاري كتاب الصاة التراويح باب فضل من قام رمضان.
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فاألحرى اتباع سللنة رسللول الله ڤ والذي لم يأمر باجتماع الناس على نافلة، بل 
نهى عن إتيانها جماعة وأمر بإتيانها في بيوتهم فرادى.

روى البخللاري: عن زيد بن ثابت قال: احتجَر رسللول الله ڤ حجيرًة مخصفة 
أوحصيللرًا فخرج رسللول الللله ڤ يصلي إليها فتتبللع إليه رجال وجللاؤوا يصلون 
بصاتلله ثللم جاؤوا ليلللة فحضروا وأبطأ رسللول الللله ڤ عنهم فلم يخللرج إليهم 
فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبًا فقال لهم رسول الله ڤ: ما 
زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصاة في بيوتكم فان 

خير صاة املرء في بيته اال الصاة املكتوبة )1(. 

فغضب الرسللول ڤ على من تبعه يدل على عللدم جتويزه لصاة النافلة جماعة 
العتبارهللا بدعللة فللي دين الللله تعالى، فهللم كما قالوا بللأن كل بدعللة ضالة وكل 
ضالللة في النللار، فلماذا جند ذلك اإلصرار على التعبد ببدعة صريحة على لسللان 

من ابتدعها؟!

وقد فضل بعض علماء السنة عدم اإلتيان بها جماعة، كما بينوا أيضًا رأي عترة 
النبي األكرم في كونها من البدع.

يقول الشوكاني عن صاة التراويح: وقالت العترة إن التجميع  فيها بدعة)2(. 

- الصالة خير من النوم:

قال مالك: حدثني عن مالك، أنه بلغه أن املؤذن جاء إلى عمر بن اخلطاب يؤذن 

)1( صحيح البخاري كتاب األدب باب ما يجوز من الغضب والشدة 
)2( نيل األوطار ج3 ص 60. طبعة دار اجليل بيروت لسنة 1973.
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لصللاة الصبح فوجده نائمًا فقال: الصاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في 
النداء الصبح)1(. 

فاألمللر الللذي صدر من عمر بللأن يجعلها في أذان الصبح يللدل على ابتداء تلك 
البدعة في زمن خافته والذي يعني بأنه لم يقع سابقًا بدًء من زمن رسول الله ڤ 
وحتى خافة أبي بكر، فتلك البدعة التي متت إضافتها في الصاة ال جندها مقبولة 
من قبل شلليعة أهللل البيت \، فهم يأخذون ما أتى به الرسللول ڤ وينتهون عما 
نهى عنه، فا حجية ملا بدر من عمر في مقابل سنة رسول الله ڤ والتي نثاب على 

حالها ونعاقب على حرامها. 

يقللول ابللن حزم: عن احلسللن بن يحللي يقال: فللي العتمة الصاة خيللر من النوم 
الصاة خير من النوم وال نقول بهذا أيضا ألنه لم يأت عن رسول الله ڤ )2(.

بل جند أيضًا االختاف في الصاة فضًا عن األذان وذلك بعد وفاة رسول الله 
ڤ، والذي يوافق قولي هوشهادة الصحابي أنس بن مالك والذي اشتهر بكثرة ما 

يرويه عن رسول الله ڤ لدى أهل السنة.

روى البخاري: عن غيان عن أنس قال: ما أعرف شيئًا مما كان على عهد النبي 
ڤ قيل الصاة قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ )3(.  

قول أنس ما أعرف شيئًا مما كان على عهد النبي ڤ يبني لنا بأن هناك الكثير من 
األحللكام التي تغيرت بعد وفاة النبي ڤ، وهذا اعتراف من ذلك الصحابي بتبدل 
األحكام وتغيرها بعد زمن الرسللول ڤ خاصة الصاة التي ضيعت وهي التي إن 

)1( موطأ مالك ج 1 ص 72 كتاب الصاة.
)2( احمللى ج3 ص161. دار الفكر

)3( صحيح البخاري كتاب مواقيت الصاة باب تضيع الصاة عن وقتها.
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قبلت قبل ما سللواها وإن ردت رد ما سللواها، فاتباع أهل السللنة لنهج من بّدل سنة 
رسللول الله ڤ يعني ذلك اتباعهم ملا لم يصح عنلله، وهويؤدي إلى انحرافهم عن 
النبع الصافي والسقوط في ظلمة الضالة، فقد كان ذلك االعتراف من الصحابي 
أنللس في زمن أقرب ما يكون لزمن رسللول الله ڤ لوجللوده في ذلك الزمن، وقد 
قام باسللتنكار ذلك التغيير وهوبالطبع سلليكون من بعض الصحابة وعمر كان من 
مصاديقهللم ملللا أكدناه من التغيير الذي بدر منه فللي األذان، فا غرابة إذن من تزايد 
الكذبللة وأصحاب البدع على رسللول الله ڤ في األزمنللة الاحقة كزمن بني أمية 

وبني العباس وما يليه من األزمنة. 

روى البخاري: عن الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهويبكي 
فقلت: ما يبكيك فقال ال أعرف شلليئًا مما أدركت إال هذه الصاة وهذه الصاة قد 

ضيعت)1(. 

فيجب من أهل السللنة االلتفات إلى اختاف سللنة بعض املبتدعني من الصحابة 
عن سللنة الرسللول ڤ وذلك حتى يتسللنى لهم حتقيق الغاية من اخللقة املتمثلة في 
عبادة الله تعالى بالسللنة الذي أمرنا األخذ منها ال من سللنة من أبكى أنسًا بتضييعه 

للصاة بقوله: ) وهذه الصاة قد ضيعت (. 

- تغييره حلكم الطالق:
لقد غير عمر الطاق وخالف كتاب الله وسنة رسوله ڤ، فوقعت مخالفة عمر 

للقرآن بقوله تعالى: }ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ{)2(.

)1( صحيح البخاري في نفس املصدر.
)2( البقرة/229
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وجنللد تلللك املخالفللة أيضللًا لسللنة رسللوله الشللريفة كمللا بللني ذلللك مسلللم في 
صحيحه.

روى مسلللم: عن ابن عبللاس قال: كان الطاق على عهد رسللول الله ڤ وأبي 
بكر وسنتني من خافة عمر طاق الثاث واحدة فقال عمر بن اخلطاب: إن الناس 

قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلوأمضيناه عليهم فأمضاه عليهم)1(.

- حي على خير العمل: 
وكان العديللد من الصحابة يقولون حي على خير العمل في األذان كعبدالله بن 

عمر وغيره منهم وذلك كما أكدته كتب أهل السنة.

يقللول ابن تيميللة: إن حى على خير العمل لم يكن مللن األذان الراتب وامنا فعله 
بعض الصحابة)2(. 

ويقول الشللوكاني: وقد ذهبللت العترة إلى إثباته وأنه بعللد قول املؤذن حي على 
الفاح، قالوا يقول مرتني: حي على خير العمل، ونسبه املهدي في البحر إلى أحد 

قولي الشافعي )3(.

يقللول الدسللوقي: كان علللي يزيد حللي على خيللر العمل بعد حي علللى الفاح 
وهومذهب الشيعة اآلن)4(. 

فاتبللاع الشلليعة لعلي \ يعني بذلك اتباعًا لرسللول الللله ڤ، فذلك االعتراف 

)1( صحيح مسلم كتاب الطاق باب الطاق ثاث.
)2( مجموع الفتاوي ج 23 ص 98 دار عالم الكتب 

)3(  نيل األوطار ج2 ص18، 19   
)4( حاشيت الدسوقي ج 1 ص 193. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1416 - 1995 م
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الصريح من علماء السنة يدل أن الشيعة ال يجدون احلجية بقول كائن من كان من 
الصحابة إلمكان وقوع االنحراف في اعتقادهم واتباعهم، ولكن الشيعة أرادوا أن 
يصيبللوا احلق بعلي \ ربيب رسللول الله ڤ وخازن علملله والذي ال ميكن له أن 

يتزحزح عن الصواب طرفة عني.

يقول ابن حزم: وقد صح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا 
يقولون في أذانهم حي على خير العمل )1(. 

يقول الشوكاني: احتج القائلون بذلك مبا في كتب أهل البيت كأمالي أحمد بن 
عيسللى والتجريد واألحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك مسللندًا إلى رسللول 
الللله ڤ قللال في األحكام: وقد صح لنا أن حي على خيللر العمل كانت على عهد 
رسول الله يؤذن بها ولم تطرح إال في زمن عمر وهكذا قال احلسن بن يحيى روي 

ذلك عنه في جامع آل محمد)2(. 

وهنللاك من الروايللات التي تخبرنا بقول اإلمام علي بن احلسللني فللي أذانه ل حي 
على خير العمل ل ومنهم:

روى البيهقي: عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن احلسني كان يقول: في أذانه 
إذا قال حي على الفاح قال حي على خير العمل ويقول هواألذان األول)3(. 

روى ابن أبي شيبة: عن مسلم بن أبي مرمي أن علي بن حسني كان يؤذن فإذا بلغ 
حي على الفاح قال حي على خير العمل ويقول هواألذان األول)4(. 

)1( احمللي ج 3 ص 160.
)2( نيل األوطار ج2 ص 19.

)3( سن البيهقي ج 1 ص 425.
)4( مصنف بن أبي شيبه ج 1 ص 244.
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يقللول الشللوكاني: وروي فيهللا عن علي بن احلسللني أنلله قال هللواألذان األول،  
وقللال في نفس الصفحة، وقللول بعضهم وقد صحح ابن حللزم والبيهقي واحملب 
الطبري وسللعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن احلسللني وابن عمر وأبي أمامة 

بن سهل)1(. 

- اخلالفة بعد النبي ڤ:
فقللد كانللت تلك املسللألة ومازالت محور االختللاف فيما بني مذهللب اإلمامية 
واملذاهب االخرى، فأصبح االتباع الذي يشكل احلجية الساطعة لإلمامية مقصورًا 
ملن أوصى بهم رسللول الله ڤ والذين اقترن ذكرهم بكتاب الله كما بينا سابقًا في 
حديللث الكتاب والعتللرة، وبالتالي من خالفهم من الصحابه فهومخالف لرسللول 
الللله ڤ، ومللن كان معهللم وعلللى نهجهللم فيكون قد أصللاب بهم النللور الذي ال 
يقبل الباطل شللريكًا له، فكان التأكيد شللديدًا لدى الرسللول ڤ في معرفة أمته مبن 
يجب طاعته وعدم السقوط في مخالفته والذي جنده جليًا وظاهرًا ال ريب فيه من 
خللال حادثللة الغديللر، والتي تتاءم مع موازيللن العقل الذي يلزمنا أن نسللتخلف 
أي جهللة منلكهللا في حللال ابتعادنا عنهللا أومغادرتها، كاسللتخاف صاحب البيت 
مبللن يراه أهًا إلدارته، أوتولللي املناصب في حال خلوها من قبل من كان يتوالها، 
فكيف مبن سلليغادر أمة بالكامل أميكن للعاقل أن يتركها با قائم مقام وبا شللاغل 
يشللغل مكانه؟! إذن فكيف ورسللول الله ڤ هوأعقللل األمم وأحكمها؟! فلذلك 
سنستعرض ما يتعلق بحادثة غدير خم والتي صارت حدثًا إساميًا متوافقًا ملا كان 

الدين يأمر به وملا كان العقل يجزم بضرورته. 
)1( نيل األوطار ج2 ص 19.
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- حديث الغدير: 
وهي احلادثة التي كثر فيها اجلدل والتي تعتبر من أكبر الوقائع اإلسللامية لكثرة 
من سمعها وكثافة من شهدها من الصحابة في صدر اإلسام، وسبب ذلك اجلدل 
أنها سللتكون مبثابة اعتراف ملن شللهدها ووعى معناها بإعطاء علي \ والية عامة 
واإلذعان بخافته على املسلللمني بعد رسول الله ڤ با فصل، االعتراف بحجية 
علللي \ يعنللي وجللوب اتباع من سللينص عليلله من أبنائلله عليهم السللام، وهذا 
سلليوجب تغييللر كثير من املوازين السللائدة، وواقعة الغدير كانللت في حجة الوداع 
فللي حني عودة النبي ڤ بني مكة واملدينة، فخطب هناك خطبته الشللهيرة في غدير 
خللم وهواملكان الذي متت فيه تلك احلادثة والتي اقترن اسللمها بذلك املكان الذي 
مت التواجد فيه، واشتملت اخلطبة على وصايا عديدة ثم قال النص املشهور املتواتر 

الذي سنسلط الضوء عليه ونقوم مبناقشة اجلدل الذي أثير حوله.

دعوى عثمان اخلميس أن س��بب قول هذا احلديث هوبغض بريدة لعلي، ويش��ير 
اخلميس إلى بعض ما ورد في كتب أهل السنة منها: 

اخلبللر فللي البخللاري بللأن النبي ڤ بعللث عليا \ إلللى خالد بللن الوليد لقبض 
اخلمس.

روى البخللاري: عبد الللله بن بريدة عن أبيه قال: بعث النبللي ڤ عليا إلى خالد 
ليقبض اخلمس وكنت أبغض عليًا وقد اغتسل فقلت خلالد: أال ترى إلى هذا فلما 
قدمنا على النبي ڤ ذكرت ذلك له فقال: يا بريدة أتبغض عليًا قلت نعم : قال: ال 

تبغضه فإن له في اخلمس أكثر من ذلك )1(. 

)1( البخاري كتاب املغازي باب بحث علي بن ابي طالب وخالد بن وليد
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 فقللول )مللن كنت مواله فهللذا علي مواله( ليس لها ذكر فللي قصة علي \ مع 
بريللدة، ثللم احلديث الذي ذكللره البخاري كللردة فعل من النبي ڤ علللى بريدة في 
حادثة اليمن ليس فيه نص من كنت مواله فهذا علي مواله، ثم من أين فهم عثمان 
اخلميس بأن حديث الغدير قيل ألجل قصة بريدة؟، وكذلك روى الترمذي ما قاله 

الرسول ڤ في تلك احلادثة والتي حتمل نفس املعنى بأسلوب مختلف قليًا.

يقللول ابن حجر: وأخرج أحمد هذا احلديث مللن طريق أجلح الكندي عن عبد 
الللله بن بريللدة بطوله وزاد في آخللره ال تقع في علي فإنه مني وأنللا منه وهووليكم 
بعدي وأخرجه أحمد أيضا والنسللائي من طريق سللعيد بن عبيللدة عن عبد الله بن 

بريدة مختصرًا )1(.

فالرسللول األكللرم كان قادرًا على أن يقول: ) مللن كنت مواله فهذا علي مواله ( 
وذلك في حني عودته إلى املدينه للرد على الطاعنني في علي \ إلى حني عودته 
فيجتمع معهم في املسجد مثًا وذلك ليس بجديد، واملسلمون على علم بأن محبة 
علللي \ إميللان وبغضه نفاق، لكن األمر أعظم من ذلللك والدليل على ذلك عدم 
انتظار رسول الله ڤ حلني وصوله للمدينه فهم كانوا معه، فلماذا يقف في مفترق 
طللرق حتى يتيقن من جتمع ذلك احلشللد الهائل من الصحابللة من خال مناداة من 
تقدم منهم وانتظار من تأخر؟! فما أراد النبي ڤ املشللقة للناس وهم كانوا يعانون 
شدة احلر والتعب حتى يرد على من أزعج عليًا \!! فتلك النقطة التي توقف بها 
رسللول الله ڤ كانت كمللا قلنا مفترقًا للعديد من الطرق بللني مكة واملدينة والذي 

كما بينه الصحابي في رواية مسلم.

)1( أخرجه أحمد  والنسائي وذكره ابن حجر في فتح الباري ج 8 ص 66.
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يروي مسلللم: عن زيد بن أرقم يقول: قام رسللول الللله ڤ: يوما فينا خطيبا مباء 
يدعي خم بني مكة واملدينة )1(.  

فهللذا الطريق مفتللرق لقبائل في أطراف العراق وطريق إلى القبائل قرب الشللام 
والقبائللل التي تقللرب البحرين وطريق مللؤدي إلى مصر، فجمع مللن الصحابة قد 
هاجللروا إلى مصر في زمن النبي ڤ خاصة بعد صلح احلديبية، ومن فائدة التبليغ 
في تلك النقطة املهمة نقل من سللمع تلك اخلطبة املشللهورة إلى من لم يشهدها من 
املسلمني فأراد النبي األكرم أن يبلغ احلاضر الغائب لعلمه بافتراقهم وعودتهم إلى 
قبائلهللم وأهلهللم، وتلك العلة في عللدم التبليغ في عرفة واحلج كمللا احتج بذلك 
عثمللان اخلميللس بكتب علمائلله وآرائهم والتي ال يحق للله أن يجعلها حجة علينا، 
فعند تلك النقطة يقول رسللول الله ڤ في خطبته الشللريفة تلك: )إني تارك فيكم 
الثقلللني كتاب الللله وعترتي أهل بيتي إنهما لم يفترقا حتللى يردا عليكم احلوض(، 
وفي رواية: )ما إن متسكتم به لن تظلوا(، وبعد ذلك جنده يفتتح ما يقول مبقدمٍة يريد 
بها أن يبني مقام أمير املؤمنني \ باستفتاحه بتذكير الصحابة بأولوية نفسه الشريفة 
على سللائر الناس والذي يدل اقتران املعنى الذي يريده رسول الله ڤ لعلي بتلك 
املقدمة وذلك من خال قوله: )ألسُت أولى باملؤمنني من أنفسهم وأزواج أمهاتهم، 
فقلنا: بللى يا رسول الله قال: من كنت مواله فعلّي مواله(  وذلك ما سنتطرق إليه 
الحقًا بشيء من التفصيل، ويقوم برفع يد علي \ حتى بان بياض إبطيهما، فهل 

يعقل أن يقوم رسول الله ڤ بذلك حتى يرد على الطاعنني علي\؟!  

واجلديللر ذكره بأن النبي ڤ قد بلغ عللن والية علي \ وخافته من الله تعالى 

)1( صحيح مسلم في كتاب الفضائل باب فضائل علي 
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في موارد شتى، فقد بني رسول الله ڤ لألمة نزول اآليات اخلاصة بفضائله بشكل 
عام وبواليته بشكل خاص، فبلغ في بداية الدعوة بوالية علي \ من خال حديث 
الللدار وحديث املنزلة، وحديث وليكم بعدي وفي الثقلني وآية الوالية وغيرها من 
احلجج التي ألزمت املسلللمني بوعيها واتباعها جيًا بعد جيل وسللوف نذكر األدلة 
ونناقشللها في البحوث اآلتيلله التى ذكرها عثمان اخلميس،، حتللى تنغرس مفاهيم 
اإلمامللة التي جاءت من الله تعالى في أذهان املسلللمني كافة، لكن ذلك التبليغ قد 
أصبللح أعم وأشللمل بكثير من غيره مللن التبليغات، فاملكان فللي غدير خم والذي 
شهده عشللرات اآلالف من الصحابة، والزمان كان في أواخر حياة املصطفى ڤ، 

فكما حرص على تبليغ ذلك 

األمر اإللهي في بداية الدعوة جنده قد حرص أشللد احلرص كذلك على اعامه 
لألمة في آخر حياته الشريفة وفي نهاية الدعوة.

يقول عثمان اخلميس: كلمة مواله تدل على ماذا، قال ابن األثير املولى يقع على 
ال��رب واملال��ك  واملنع��م والناصر واحملب وغي��ره وثم قال: كل ه��ذه تطلق العرب 

عليها كلمة مولى. 

وقوع املولى على عدة معان ال خاف فيه، ولكنها تكون بحسللب سللياق اجلملة 
فللا ميكللن أن حتوي كلمة مولى كل تلك املعاني وبنللاء عليه البد من ماحظة تلك 

املعانى وصاحب املعنى األوفق  للعبارة واملناسب لها 

قوله الرب: فا ميكن أن يكون معناها في رواية من كنت مواله فهذا علي مواله 
ألن ذلللك يعنللي من كنللت ربه فهذا علي ربلله والعياذ بالله إنللا حملناها على معنى 

اإلله، فهذا باطل ال محاله فالله هورب النبي األكرم ڤ ورب علي\. 
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قوله املالك: فإن ذهب إلى ذلك املعنى فهوتأكيد على طلب رسللول الله ڤ بأن 
ميلك علي املسلللمني كما كان الرسول مالكا لهم، فتلك هي اخلافة بعينها ألن من 

ملك أمور املسلمني يكون خليفة عليهم وال يكون مأمومًا.

قول��ه احلليف: فجميع املؤمنني حلفاء في اإلسللام، فيكون العجب كل العجب 
في قول رسول الله ڤ في تلك اخلطبة التي شهدت اآلالف من الصحابة في وقت 
يعاني فيه الناس من شدة احلر حتى يقول من كنت حليفه فهذا علي حليفه! فهناك 
العديد من املؤمنني الذين شللاركوا رسللول الله ڤ في انتصاراته وكانوا حلفاء له، 
فإعان الرسول ڤ بأن عليًا \ هواحلليف ال معنى له، فاحلليف هوكل من شهد 
الشللهادتني وشارك رسللول الله ڤ في زمنه مبسيرته، فذلك املعنى ال يليق بالعاقل 

فضا عن رسول الله ڤ.

قول��ه العبد: فا حاجة لإلطالة بذلك املعنى فيكفللي أن نقول بأن اإلعتقاد بقول 
رسول الله ڤ من كنت عبده فهذا علي عبده باطل ال ريب فيه. 

قوله املعتق: اليعقل أن نحمله على هذا املعنى والذي سلليكون )من كنت معتقه 
فعلي معتقه(، فمن ماذا يعتق النبي ڤ الصحابة حتى يعتقهم اإلمام علي \ فهل 

كانوا عبيدًا؟

قول��ه اب��ن العم: وأيضا ال حاجة لنللا في اإلطالة لرد ذلك املعنللى البعيد كليًا عن 
العقل واملنطق، فا يقول الرسول ڤ من كنت ابن عمه فهذا علي ابن عمه !! ألن 

األغلب األعم من املستمعني با شك ليسوا من أبناء عمومته ڤ.

قوله الصهر: فا يريد رسول الله ڤ أن يقول من كنت صهره فهذا علي صهره 
والسبب واضح ال ريب فيه.
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 قول��ه املنعم: فإذا حملناها على هذا املعنى تكون )من كنت منعمه فعلي منعمه( 
ونحللن نعلللم أّن إنعام النبللي ڤ بالهداية على األمة مقيللاس ال ُيضاهى فلوامتلك 
علللي \ هذه املنزلللة لكان مايذهب إليه الشلليعة صحيحًا بللأن احلديث يدل على 
أحقّيللة اإلمللام علللي \ باخلافة، فاملنعم مللن املعاني التي ميكننللا أن نحملها على 

كلمة مولى.

لذلك جند أن املولى الذي أراد به رسول الله ڤ من خال تلك اخلطبة الشريفة 
تعنللي أولويته ولللزوم امتاكه لزمام أمور املسلللمني وذلك ما جاء به علماء السللنة 
في ايجادهم ملعنى املولى والذي جنده صريحًا في تفسلليرهم لكلمة املولى في قوله 
تعالى: }ۀہہہہ{، وذلك أيضا رد على ما تأوله عثمان اخلميس 

في معنى اآلية.

يقول عثمان اخلميس في قول الله تعالى: }ۀہہہہ{: فسماها 
مولى لشدة املالصقة واآلحاد مع الكفار والعياذ بالله:

فللا جند إال معنللى وحيللدًا وهوالصحيح لكلمة مللواله، فموالكم فللي قول الله 
تعالى: }ۀہہہہ{...  لدى علماء أهل السنة تعني أولى بكم.

يقول الطبري: وقوله: ہہ يقول: النار أولى بكم)1(. 

يقول السيوطي: ۀہہہہ هي أولى بكم ھھ)2(. 

يقول النسفي: اآلية ۀہہہہ  املعني هي أولى بكم )3(. 

)1( تفسير الطبري ج 27 ص 296.
)2( تفسير اجلالني ص 721. دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان

)3( تفسير النسفي ج4 ص 217 
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يقول الشللوكاني: }ہہ {... أي هي أولى بكم، واملولى في األصل من 
يتولى مصالح اإلنسان )1(. 

يقللول ابللن كثيللر: وقوللله تعالللى: }ہہ{ ،  أي هللي أولى بكللم من كل 
منزل)2(. 

يقول الثعالبي: ہہ قال املفسرون: معناه: هي أولى بكم )3(. 

يقللول القرطبللي: ہہ.. أي َأْولللى بكللم، واملولللى مللن يتولللى مصالللح 
اإلنسان)4(. 

يقول ابن اجلوزي ہہ: قال أبوعبيدة: أي: أولى بكم)5(. 

ويقول ابن حجر العسللقاني: قال الفللراء }ۀہہہہ{... يعني 
أولى بكم وكذا قال أبوعبيدة )6(. 

فذلللك التفسللير لكلمة مولى من قبل علماء أهل السللنة يدل علللى أن املعنى بأن 
من كنت أولى به فهذا علي أولى به، فيعني ذلك بأن ما كان للرسول ڤ من والية 
عامللة على املسلللمني يكون بالضللرورة ألمير املؤمنني علللي \، فيكون هوخليفة 

رسول الله ڤ كما قلنا با فصل.

)1( فتح القدير ج 5 ص171. عالم الكتب
)2( تفسيرابن كثير ج 4 ص 332

)3( تفسير الثعالبي ج5 ص 386.
)4( تفسيره القرطبي ج 17 ص 248.

)5( زاد املسير ج 7 ص 304
)6( فتح الباري ج 8 ص 482.
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يقول الله تعالللى: }ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ     گ  
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   

ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ{)1(. 

يقول السلليوطي: ألنه ال َيفهللم وال ُيفِهللم }ڳ   ڳ{ ثقيل }ڳ   ڱ{
وللّي أمره )2(. 

رين فيه }پ  پ  پ  پ{...  يقول مجاهد: )}ڳڳ{ معمَّ
وسللاح  للٌة  ُجنَّ ٺٺٿٿ{  }ٺ  الهللَدى  إلللى  الضالللِة  مللن 

}ہ{.... أولى بكم )3(.

روى البخللاري:َ عللن أبي هريرة أّن النبّي ڤ قال: ما مللن مؤمٍن إاّل وأنا أولى به 
في الّدنيا واآلخرِة اقرؤوا إن شللئُتم: فأمّيا مؤمٍن ماَت وَترَك مااًل فْلَيِرْثُه َعصَبُته َمن 
كانوا، وَمن َترَك َدينًا أوَضياعًا فْليأتِني، فأنا َموالُه )4(. هذا احلديث يوضح بأن كلمة 

مواله تعني أولى بكم. 

واجلدير ذكره بأن النبي ڤ قد اسللتفتح حديثه بهللذه اآلية املباركة: }ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ{...)5(، وجنللده قللد ختم في نهاية حديثلله مبن كنت مواله 

)1( النحل/76. 
)2( نفسير اجلالني ص 362

)3( صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة احلديد
)4( صحيح البخاري كتاب تفسيسر القرآن باب سورة االحزاب. 

)5( األحللزاب/ 6 .    نقللل األلبانللي: عن أبي الطفيل قال: جمع علللي الناس في الرحبة ثم قال لهم: 
أنشللد الله كل امرئ مسلللم سمع رسللول الله ڤ يقول يوم غدير خم ما سمع ملا قام،فقام ثاثون 
=مللن النللاس،) وفللي رواية فقللام ناس كثير ( فشللهدوا حني أخذ بيللده فقال النللاس:  أتعلمون أني 
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أولللى باملؤمنللني من أنفسللهم؟  قالوا نعم يا رسللول الله،قللال:  من كنت مواله فهللذا مواله اللهم 
وال مللن وااله وعللاد من عاداه  قال: فخرجت وكأن في نفسللي شلليئا،فلقيت زيد بن أرقم،فقلت 
للله: إني سللمعت عليا يقول كذا وكذا،قال: فما تنكر،قد سللمعت رسللول الللله ڤ يقول ذلك له 
أخرجلله أحمللد )4\370( وابن حبان في صحيحه )2205- مللوارد الظمآن ( وابن أبي عاصم 
)1367و1368( والطبرانللي )4968( والضيللاء فللي »املختللارة« ) رقللم  527 بتحقيقي( قلت: 
وإسللناده صحيح على شللرط البخاري. سلسلللة األحاديث الصحيحة املجلللد الرابع ص 331. 
وروى ابللن كثيللر: عللن أبي الطفيللل قال: عن زيد بللن أرقم. قال: ملا رجع رسللول الللله من حجة 
الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال: كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم 
الثقلللني كتاب الله وعترتي أهل بيتللي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علللي احلللوض، ثم قال: الله موالي وأنا ولي كل مؤمن، ثم أخللذ بيد علي فقال: من كنت مواله 
فهذا وليه، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه  فقلت: لزيد سللمعته من رسللول الله ڤ فقال: ما 
كان في الدوحات أحد إال رآه بعينيه وسللمعه بأذنيه. تفرد به النسللائي من هذا الوجه. قال شيخنا 
أبوعبللد الللله الذهبي وهللذا حديث صحيللح. البداية والنهايللة ج 5 ص 199.  وروى النسللائي: 
عللن أبللي الطفيل، عن زيد بن أرقم قللال: ملا رجع النبي ڤ من حجة الللوداع ونزل غدير خم أمر 
بدوحات فقممن ثم قال: كأني دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلني أحدهما أكبر من اآلخر: 
كتللاب الللله وعترتي أهل بيتي، فانظللروا كيف تخلفوني فيهمللا فإنهما لن يفترقللا حتى يردا علي 
احلللوض. ثللم قال إن الله مللوالي وأنا ولي كل مؤمن. ثم إنه أخذ بيد علللي رضي الله عنه فقال: 
من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من رسول الله 
ڤ؟ فقال: وإنه ما كان في الدوحات أحد إال رآه بعينه وسللمعه بأذنيه. خصائص للنسللائي ص 
69  وقال محقق الكتاب أبوإسحاق احلويني إسنادة صحيح. وروى الطحاوي: عن زيد بن أرقم 
قللال: ملا رجع رسللول الله عن حجة الوداع ونزل بغدير خم  أمللر بدوحات فقممن ثم قال: كأني 
دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلني أحدهما أكبر من اآلخر: كتاب الله عز وجل وعترتي 
أهللل بيتللي، فانظروا كيف تخلفونللي فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يللردا على احلوض، ثم قال: إن 
الله عز وجل موالي وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم 
وال من وااله  وعاد من عااه فقلت: لزيد سمعته من رسول الله فقال: ما كان في الدوحات أحد 
إال رآه بعينيه وسمعه بأذنيه.  قال أبوجعفر الطحاوي: فهذا احلديث صحيح اإلسناد...... وقال 
محقق الكتاب شعيب األرنؤوط: رجال ثقات رجال الشيخني إال أن حبيب بن أبي ثابت مدلس 
وقللد عنعن لكن تابعه فطر بن خليفة عند املؤلف )1762( باحلديث صحيح. مشللكل اآلثار ج5 
ص 18، 19.   وروى ابن حجر: عن علي قال: إن النبي ڤ حضر الشللجرة بخم ثم خرج آخذا 
بيللد علللي فقال يا أيها الناس ألسللتم تشللهدون أن الله ربكم؟ قالوا: بلي. قال: ألسللتم تشللهدون 
أن الله ورسللوله أولى بكم من أنفسللكم وأن الله ورسللوله موالكم؟ قالوا: بلللي. قال: فمن كان 
الله ورسللوله مللواله فإن هذا مواله. وصحللح احلديث ابن حجر. املطالللب العالية ج4 ص 65. 
حتقيق حبيب األعظمي نشر التراث اإلسامي ادارة الشؤون االسامية بوزارة االوقاف في دولة 

الكويت لسنة 1973. 

=
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فهللذا علللي مللواله، فيدل ذلللك بأنه يريللد أن يبني قضيللة مهمة تتعلللق مبصير األمة 
وهي والية علي \ وتنصيبه خليفة لتلك األمة، فأشار النبي ڤ إلى ذلك املعنى 
باستشللهاده باآلية التي ال يختلف أحد على املعنى الذي تهدف إليه في كلمة أولى 

وذلك حتى يفهم من كلمة مواله املعنى الذي أراده منه ڤ. 

أما األمر اآلخر الذي يؤكد ذلك املقصد من كلمة مواله في بداية احلديث عندما 
قال رسول الله ڤ: - ألست أولى باملؤمنني من أنفسهم-  وذلك حتى يستمر الربط 

في أذهانهم بتذكيرهم ما استفتح به في اآلية الشريفة: }ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ{.... ، ومللن ثم جند بعللد ذلك التذكير بأولويته ڤ مباشللرة يبني بأن عليًا 
\ مولى من كان هوڤ مواله، وسللنبني لتأكيد املعنى أقوال املفسللرين في معنى 

تلك اآلية الكرمية.

يقللول الطبللري: فللي قول الللله تعالللى: }ۇ محمللد   ۆ  ۆ{...: 
أحللّق باملؤمنللني به مللن أنفسللهم، أن يحكم فيهم مبا يشللاء من حكللم، فيجوز ذلك 

عليهم)1(. 

يقول الثعالبي: قال عياض في  الشفا : قال أهل التفسير في قوله تعالى:  }ۇ    
ۆ ثللم   ۆ  ۈ  ۈ{... أي: مللا أنفللذه فيهللم مللن أمللر، فهومللاض 
عليهللم؛ كما ميضي حكم السلليد على عبده، وقيل: اتباع أمللره أولى من اتباع رأي 

النفس)2(. 

يقللول ابن اجلوزي في تفسلليره هذه اآلية: قللال تعالى: }ۇ  ۆ  ۆ  

)1( تفسيرالطبري ج 21 ص 146. 
)2( تفسير الثعالبي ج4 ص 336.
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ۈ  ۈ{ أي: أحللق، فله أن يحكم فيهم مبا يشللاء، قال ابللن عباس: إذا دعاهم 
إلى شيء، ودعتهم أنفسهم إلى شيء، كانت طاعته أولى من طاعة أنفسهم، وهذا 

صحيح )1(. 

ويقللول ابللن كثير: قد علم الله تعالي شللفقة رسللوله ڤ على أمتلله ونصحه لهم 
فجعله أولى بهم من أنفسهم وحكمه فيهم كان مقدمًا على اختيارهم أنفسهم)2(. 

فطبقللًا لتلللك التفاسللير للولي يعني أن النبللي ڤ أراد أن يقللول بأنكم على علم 
بللأن أمري نافذ وحكمي ماض وطاعتي واجبة وقضائي محتوم ال يخالفه مخالف 
واختياري مقدم على اختياراتكم، وأن ما تعلمون به ينطبق متامًا على علي بن أبي 
طالب \، فا ندع احلواجز التعصبية عائقًا أمام احلقيقة التي تتمثل في أمر رسول 

الله ڤ بتولي علي وقبول خافته من بعده.

يق��ول عثم��ان اخلميس: ألنه النب��ي ڤ لوأراد اخلالفة لم يأت��ى بكلمة حتتمل كل 
هذه املعاني:

بعللد التوضيللح الللذي ذكرنللاه يكون مللا قاله رسللول الللله ڤ أصرح مللن كلمة 
اخلافللة، ألن الوالية شللاملة لكل املقامللات والتي من ضمنهللا اخلافة، فهي تعني 
وجللوب الطاعللة املطلقة ملن نّصللب ممن ال ينطق عن الهللوى، وتعني احلاكمية على 
الرعيللة وقائللم مقام النبللوة إال أنه ال نبي بعللده واحلجية على النللاس فهووليهم في 

الدنيا واآلخرة.

)1( زاد املسير ج6 ص 182.
)2( تفسيرابن كثير ج 3 ص 476. 
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- آية التبليغ وما تعلق بها:
لقللد أمللر الله تعالى رسللوله األمللني أن يبلغ ما أنللزل إليه من ربلله وأعطاه بذلك 
ضمانللًا يشللل به كيللد الكائدين من النللاس واملنكرين ملا سلليتضمن ذلللك اخلطاب 
والذي سلليكون شللديدًا خطبه على العديد ممن لم تطيب نفوسللهم لذلك املنصب 
العظيللم لعلي \، فأمر رسللول الللله ڤ بتبليغ خافة وصيه وولي أمر املسلللمني 

مللن بعللده، فنزلت آية التبليغ بقوللله تعالللى: }  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ{)1(، وسوف أذكر 

مصادر هذه احلادثة من كتب أهل السنة: 

روى ابللن أبللي حامت: عن عطية العوفي عن أبي سللعيد اخلدري قال: نزلت هذه 
اآلية يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك في علي بن أبي طالب. )2(. 

وروى احلافظ احلسكاني: عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قاال: أمر الله محمدًا 
أن ينصللب عليًا للناس ليخبرهم بواليته فتخوف رسللول الللله ڤ أن يقولوا حابى 

ابللن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليلله ، فأوحى الله إليه: }   چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڇ{..... اآلية، فقام رسول الله بواليته يوم غدير خم )3(. 

وروى السلليوطي: عن أبي سعيد اخلدري قال: نزلت هذه اآلية على رسول الله 
ڤ يوم غدير خم في علي بن أبي طالب )4(. 

)1( املائدة/67
)2( تفسير ابن ابي حامت ج 4 ص 1172. صيدا - املكتبة العصرية

)3( شواهد التنزيل ج 1 ص 256. مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسامي- 
مجمع إحياء الثقافة اإلسامية

)4( الدر املنثور ج6 ص 193
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ويقول الشوكاني: عن أبي سعيد اخلدري قال: نزلت هذه اآلية }   چ  چ  

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  {... علللى رسللول الله ڤ يللوم غدير خم في علي بن 
أبي طالب )1(.

فتلللك هي أسللباب النزول لتلك اآليللة والتي حوتها بطون كتب أهل السللنة في 
نزولها في علي \ في غدير خم وقام رسول الله ڤ بتنفيذ ما أمره الله به وتبليغ 
الرسللالة وجللاء ذلللك التبليللغ بحديث صدر عللن النبي ڤ والذي سللمي بحديث 
الغديللر نسللبة إلى املكان الذي حتدثت فيه احلادثة، وسللوف أذكللر من مصادر كتب 

أهل السنة بعض ما ذكر عن حديث الغدير: 

روى احلاكم: عن زيد بن أرقم قال: ملا رجع رسول الله ڤ من حجة الوداع ونزل 
غديللر خم أمر بدوحات فقممن فقال: كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم 
الثقلللني أحدهما أكبر من اآلخللر كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي احلوض ثم قال إن الله عز وجل موالي وأنا 
مولللى كل مؤمللن ثم أخذ بيد علي رضللي الله عنه فقال من كنت مللواله فهذا وليه 
اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وذكر احلديث بطوله. قال احلاكم: هذا حديث 

صحيح على شرط الشيخني ولم يخرجاه بطوله وقال الذهبي: صحيح )2(. 

- تهنئة عمر خلالفة علي \:

روى ابن أبي شلليبة: عن البراء، قال: كنا مع رسول الله ڤ في سفر  قال: فنزلنا 
بغدير خم، قال: فنودي: الصاة جامعة، وكسح لرسول الله ڤ حتت شجرة فصلى 

)1( فتح القدير ج 2 ص 60
)2( املستدرك ج 3 ص 613.
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الظهر فأخذ بيد علي فقال: ألسللتم تعلمون أني أولى باملؤمنني من أنفسللهم، قالوا: 
بلللى، قال: ألسللتم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسلله، قالللوا: بلى قال: فأخذ 
بيد علي فقال رسللول الله: من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد 
مللن عللاداه ، قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئا لللك يا ابن أبي طالب: أصبحت 

وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة )1(.

وروى الزرنللدي احلنفي: عن البراء بن عللازب قال: أقبلنا مع النبيڤ في حجة 
الوداع حتى إذا كنا ) بغدير خم ( يوم اخلميس ثامن عشر من ذي احلجة فنودي فينا 
الصاة جامعة وكسللح للنبي ڤ حتت شللجرتني فأخذ النبي ڤ بيد علي ثم قال: 
ألست أولى باملؤمنني من أنفسهم قالوا: بلى قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه 
قالللوا: بلى قال: أليس أزواجللي أمهاتكم فقالوا: بلى فقال رسللول الله ڤ: اللهم 
واِل من وااله وعاد من عاداه فلقيه عمر بن اخلطاب بعد ذلك فقال له: هنيئًا يا ابن 

أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة )2(. 

يقللول أبوحامللد الغزالي: أجمع اجلماهيللر على منت احلديث مللن خطبة في يوم 
عيللد غدير خم بإتفللاق اجلميع وهويقول: من كنت مواله فعلللي مواله فقال عمر: 
بللخ بللخ يا أبا احلسللن لقد أصبحت مللوالي ومولى كل مولى فهذا تسللليم ورضى 

وحتكيم)3(. 

وهذه بعض املصادر التي تبني مباركة الشلليخني لعلي \، فتلك املصادر القت 
شيوعًا كبيرًا في كتب جميع املسلمني سنة كانوا أوشيعة، فاملباركة متت بعد تنصيب 

علي خافة هذه األمة من قبل الله تعالى ورسوله ڤ.

)1( مصنف بن أبي شيبة ج 6 ص 503
)2( نظم الدرر للسمطني ص109. 1377 - 1958 م

)3(  سر العاملني ص 40.
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- آية إكمال الدين:
وسللوف نسللتكمل ذلك التسلسللل مباحظة وقت نزول آية إكمللال الدين بقوله 
تعالى: }  چ  چ  چ  ڇ{....)1( ، والتي نزلت في يوم الغدير وهوفي 

شهر ذي احلجة.

روى البغللدادي: عللن أبي هريرة. قال: من صام يوم ثمان عشللرة من ذي احلجة 
كتب له صيام سللتني شللهرًا، وهويوم غدير خم، ملا أخذ النبي ڤ بيد علي بن أبي 
طالب فقال:  ألست ولي املؤمنني؟  قالوا: بلى يا رسول الله، قال:  من كنت مواله 
فعلللي مواله  فقال عمر بن اخلطللاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت موالي 

ومولى كل مسلم، فأنزل الله: }  چ  چ  چ  ڇ{.....)2(. 

- جاحد الوالية:
ومن ثم سللوف نتابع التسلسللل في مسللألة معارضة احلارث بن النعمان لرسول 

الللله ڤ في بيعة الغدير ونزول هذه اآلية } ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ { )3(. 

روى احلسللكاني: عللن علي قللال: ملا نصب رسللول الله ڤ عليا يللوم غدير خم 
فقللال: مللن كنت مللواله فعلي مواله. طار ذلللك في الباد، فقدم على رسللول الله 
احلللارث بن نعمان الفهري فقال: أمرتنا عن الله أن نشللهد أن ال إله إال الله، وأنك 
رسول الله، وأمرتنا باجلهاد واحلج والصاة والزكاة والصوم فقبلناها منك، ثم لم 

)1( املائدة/3
)2( تاريخ بغداد ج 8 ص 284.

)3( املعارج /1-  2



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

221

ترض حتى نصبت هذا الغام فقلت: من كنت مواله فهذا مواله. فهذا شيء منك 
أوأمللر مللن عند الله؟ قال: أمر من عند الله. قال: الله الذي ال إله إال هوإن هذا من 
الللله؟ قللال: الله الذي ال إله إال هوإن هذا من الللله. قال: فولى النعمان وهويقول: 
اللهم إن كان هذا هواحلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أوائتنا بعذاب 

أليم. فرماه الله بحجر على رأسه فقتله فأنزل الله تعالى }ڭ ڭ{....)1(. 

ويقللول احللبللي: قللال بعضهم وملا شللاع قوللله ڤ: من كنت مللواله فعلى مواله 
في سللائر األمصار وطار في جميع األقطار بلغ احلللارث بن النعمان الفهري فقدم 
املدينللة فأناخ راحلته عند باب املسللجد فدخل والنبي ڤ جالللس وحوله أصحابه 
فجللاء حتللى جثا بللني يديه ثم قال يا محمللد: إنك أمرتنا أن نشللهد أن ال إله إال الله 
وأنك رسللول الله فقبلنا ذلك منك وإنك أمرتنا أن نصلي في اليوم والليلة خمس 
صلوات ونصوم شللهر رمضان ونزكي أموالنا ونحج البيت فقبلنا ذلك منك ثم لم 
تللرض بهذا حتللى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته وقلللت: من كنت مواله فعلى 
مواله فهذا شلليء من الله أومنك فاحمرت عينا رسللول الله ڤ وقال: والله الذي 
ال إله إال هوإنه من الله وليس مني قالها ثاثًا فقام احلارث هويقول: اللهم إن كان 
هذا هواحلق من عندك وفي رواية اللهم إن كان ما يقول محمد حقًا فأرسللل علينا 
حجللارة من السللماء أوائتنا بعذاب أليللم فوالله ما بلغ باب املسللجد حتى رماه الله 

بحجر من السماء فوقع على رأسه فخرج من دبره فمات وأنزل الله تعالى }  ڭ 

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ { )2(. 

)1( شواهد التنزيل ج2 ص 382
)2( سيرة احللبيه ج 3 ص 337. بيروت - دار املعرفة
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فآية التبليغ التي نزلت قبل إعان الوالية والتي امتثل لها رسول الله ڤ بإعانه 
مبا أمره الله تعالى من تنصيب علني اتسللم بالشللمولية بواليللة علي \ بعد والية 
رسللول الله ڤ، وكذلللك التهنئة التي بللدرت من الصحابة خاصللة من عمر وأبي 
بكر بعد اإلعان بخافته على املسلللمني، وآية إكمال الدين والذي اكتمل حيئذن 
بعد تيقن الناس باحلجة التي سللتلي رسول الله ڤ، وأخيرا العذاب الذي حل مبن 

جحد تلك الوالية، أفا يعني ذلك بأن عليًا \ هواخلليفة الشرعي با فصل؟! 

- آية التطهير:

} ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ    ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک{...)1(.
يقول عثمان اخلميس: فالذي يراعي سياق هذه اآليات يوقن أنها في نساء النبي 
ڤ خاصة، ويقول أيضًا: ذكر ميم اجلمع بدل نون النس��وة ألن النس��اء دخل معهن 

النبي ڤ وهورأس أهل البيت.

نحللن ال نختلللف بأن القرآن الكرمي ال ينفك عن سللنة النبللي ڤ فهوالذي يعلم 
تأويللله من محكملله ومتشللابهه، وباطنه وظاهره، فنجد أن أسللباب نللزول اآليات 
تختلللف باختاف احلدث الدال عليها، فمن الوارد جدًا أن تختلف أسللباب نزول 
اآليللات املدنية عن اآليات املكيللة، والقرآن مليء بتداخل اآليات املدنية واملكية في 

نفس السورة.
)1( األحزاب/33-32.
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 إن اآليللات التللي خاطبت النسللاء كانت واضحللة التوجه، فكلها كانت تشللمل 

نون النسللوة كما نرى ذلك بقوله تعالى: }ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ    

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ     ٹ  
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ{، ففي لغة العرب لودخل رجل إلى أي مجموعه 

نسللائية فسللتخاطب تلللك املجموعة بصيغللة املذكر كقوله تعالللى: } ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ{)1( ، وقوللله تعالللى: }ٱ  
ڀ{)2(،  ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

وقوللله أيضللًا:  }ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓۓ  ڭ  

ڭ  ڭ{)3( ، والقللرآن الكرمي مليء بتلك اآليات الدالة على ذلك، فهل 
يعقل بأن املعني باملؤمنني هم الرجال فقط؟!، فاملؤمنات بطبيعة احلال تشمل ركب 

املؤمنني في تلكم اآليات املباركة. 

أما تلك اآلية: }  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   

ک{ ، فقللد جاءت بصيغللة املذكر، فا غرابة من أن نقللول بأن اآلية املباركة 
تشمل العنصر املذكر، بعكس اآليات السابقة التي تنفي وجود أي عنصر مذكر مما 
يؤكللد وجود إختاف في جهة اخلطاب، ويؤكد أيضًا اختاف أسللباب النزول في 

اآليات السابقة وآية التطهير.

)1( البقرة/ 9.
)2( البقرة/ 25.
)3( البقرة/ 82.
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فلنر آراء بعض علماء أهل السللنة التي تؤكد ذلك املعنى بأن دخول ميم اجلماعة 
فللي كلمللة )منكم( دليللل علللى أن أهل البيللت املعنيني في هللذه اآلية هم اخلمسللة 

أصحاب الكساء، واستثناء نساء النبي ڤ منها.

يقول أبواحملاسللن احلنفي: روي أن رسللول الله ڤ  ملا نزلت هذه اآلية }  ڎ      

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک{... دعللا عليًا 
وفاطمة وحسللنًا وحسللينًا فقال اللهم هؤالء أهلي وروي أنه جمع فاطمة واحلسن 
واحلسللني ثم أدخلهم حتللت ثوبه ثم جأر إلى الله تعالللى رب هؤالء أهلي قالت أم 
سلللمة: يا رسول الله فتدخلني معهم قال: أنت من أهلي يعني من أزواجه كما في 
حديللث اإلفك من يعذرني من رجل بلغني أذاه فللي أهلى ال أنها أهل لآلية املتلوة 
في هذا الباب.........إلى أن قال: أال ترى أنه جاء على خطاب املذكر فقال عنكم 

ولم يقل عنكن فا حجة ألحد في إدخال األزواج في هذه اآلية... )1(. 

ويقول الشللوكاني:  وقال أبوسللعيد اخلدرى ومجاهد وقتادة وروي عن الكلبى 
أن أهل البيت املذكورين فى اآلية هم علي وفاطمة واحلسللن واحلسني خاصة ومن 
حججهم اخلطاب فى اآلية مبا يصلح للذكور ال لإلناث وهوقوله عنكم وليطهركم 

ولوكان للنساء خاصة لقال عنكن ويطهركن.)2( 

فاعترف الشللوكاني بأن هناك من السلللف من يقول بأن اآلية نازلة في اخلمسللة 
ومن ضمن أدلتهم ميم اجلمع.

فللا يحق لعثمان مخالفة النصوص الصريحة التي تبني سللبب نزول آية التطهير 

)1( معتصر املختصر ج2 ص 266، 267. عالم الكتب بيروت 
)2( فتح القدير ج4 ص 279.
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والتي يجدها في بطون كتب أهل السنة بأنها قد نزلت في اخلمسة أصحاب الكساء 
عليهم السام.

روى مسلللم: قالت عائشللة خللرج النبي ڤ غللداة وعليه مرط مرحل من شللعر 
أسللود فجاء احلسللن بن علي فأدخله ثم جاء احلسللني فدخل معه ثم جاءت فاطمة 

فأدخلهللا ثم جاء علي فأدخله ثم قال}  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     

ڑ  ک  ک   ک{)1(.
روى احلاكللم: عن أم سلللمة قالت: في بيتللي نزلت إمنا يريد الللله ليذهب عنكم 
الرجللس أهللل البيت قالت: فأرسللل رسللول الله ڤ إلللى علي وفاطمة واحلسللن 
واحلسللني فقللال هؤالء أهللل بيتي. قال احلاكللم: وهذا حديث صحيح على شللرط 

البخاري ولم يخرجاه وقال  الذهبي: على شرط البخاري  )2(.

- رأى علماء أهل السنة فيمن نزلت آية التطهير:

يقللول أبوجعفللر الطحاوي فللي تعليقه علللى أحللدى الروايات التللي تخص آية 
التطهيللر: ففللي هذا احلديث أن املراِديَن مبا في هذه اآلية هم رسللول الله ڤ وعلي 

وفاطمة وحسن وحسني )3(. 

ويقول أبوجعفر الطحاوي أيضًا: فدل ما روينا في هذه اآلثار مما كان من رسول 
الله ڤ إلى أم سلمة مما ذكرنا فيها، لم يرد أنها كانت مما أريد به مما في اآلية املتلوة 

)1( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل أهل البيت. 
)2( املستدرك ج3 ص158. دار الكتب العلمية بيروت لبنان لسنة 2002.

)3( شرح مشكل اآلثار ج2 ص 236 حتقيق شعيب مؤسسة الرسالة 
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فللي هللذا البللاب، وأن املراد مبللا فيها هم رسللول الللله ڤ وعلي وفاطمة واحلسللن 
واحلسني دون من سواهم )1(.

يقول الثعلبي: قال أبوبكر النقاش في تفسيره: أجمع أكثر أهل التفسير أنها نزلت 
في علي وفاطمة واحلسللن واحلسني صلوات الله عليهم - جواهر العقدين: 198 
الباب األول، وتفسللير آية املودة: 112 -، وقال سلليدي محمد بن أحمد بنيس في 

شللرح همزية البوصيري: }  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  

ک   ک{ أكثر املفسللرين أنها نزلت في علي وفاطمة واحلسنني - لوامع 
أنوار الكوكب الدري -: 2 86 )2(.

يقللول أبومنصللور ابن عسللاكر الشللافعي بعللد نقل رواية أم سلللمة في نللزول آية 
التطهير باخلمسللة أصحاب الكساء:  وهذا حديث صحيح وقد روى من وجه آخر 
دون ذكر أم سلللمة قلت يا رسول الله.....إلى أن قال: وقولها وأهل البيت هؤالء 
الذين ذكرتهم إشللارة إلى الذين وجدوا في البيت في تلك احلالة وإال فآل رسللول 

الله كلهم أهل بيته واآلية نزلت خاصة في هؤالء املذكورين والله أعلم )3(.

ويقللول ابن حجر العسللقاني: وفي ذكر البيت معنى آخللر ألن مرجع أهل بيت 

النبي ڤ إليها ملا ثبت في تفسير قوله تعالى: }  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  

ڑ     ڑ  ک{.... قالللت أم سلللمة: ملللا نزلللت دعللا النبي ڤ فاطمللة وعليًا 
واحلسللن واحلسللني فجللهم بكسللاء فقال اللهم هؤالء أهل بيتللي احلديث أخرجه 

)1( شرح مشكل اآلثار ج2 ص 244، 245.
)2( تفسير الثعلبي ج8 ص 36.    بيروت - لبنان - دار إحياء التراث العربي لسنة 1422، 2002

)3( األربعني في مناقب أمهات املؤمنني ص 105، 106. دار الفكر دمشق لسنة 1986
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الترمللذي وغيللره ومرجع أهل البيت هللؤالء إلى خديجة ألن احلسللنني من فاطمة 
وفاطمللة بنتها وعلي نشللأ في بيللت خديجة وهوصغير ثم تللزوج بنتها بعدها فظهر 

رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها )1(.

ويقول ابن حجر الهيتميى املكي في تفسللير آية التطهير: أكثر املفسرين على أنها 
نزلت في علي وفاطمة واحلسن واحلسني، لتذكير ضمير عنكم وما بعده )2(.

كذلك اإلقرار من زوجة النبي ڤ أم سلمة بنزول تلك اآلية في أهل البيت \ 
في بيتها واعتراف سللائر النسللاء بوقوع االسللتثناء الذي أراده الرسللول ڤ حتى ال 

يقع االضطراب واللبس في معرفة املخصوصني بآية التطهير.

روى الترمذي: عن عمر بن أبي سلللمة ربيب النبي ڤ قال: ملا نزلت هذه اآلية 

علللى النبللي ڤ }  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   

ک{.... في بيت أم سلللمة فدعا فاطمة وحسللنًا وحسللينًا فجللهم بكسللاء 
وعلللي خلللف ظهره فجلله بكسللاء ثم قال: اللهللم هؤالء أهل بيتللي فأذهب عنهم 
الرجللس وطهرهم تطهيرًا، قالت أم سلللمة: وأنا معهم يا نبللي الله، قال: أنت على 

مكانك وأنت على خير. قال األلباني صحيح )3(.

فلماذا اسللتثنى أم سلللمة مع جالة قدرها أليسللت من نسللائه؟ فاإلجابة بالطبع 
نعم هي من نسللائه لكنهن لسللن مللن أهل آية التطهير التللي اختصت مبن ذكروا في 
الروايللات وذلك حتى ال يقع اللبس في معرفتهم بوضعهم حتت الكسللاء، وليثبت 

)1( فتح الباري ج7 ص 104.
)2( الصواعق احملرقة ص 220 

)3( حتقيق األلباني لسن الترمذي ص 855.  
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سللبب نزول اآلية تبيانًا لألمة، وبني صراحة وبشللكل جازم أن نسللاءه ال تشللملهن 
هذه اآلية بدليل منع أم سلمة من الدخول حتت الكساء.

وكذلك جند أن أصحاب الكسللاء اخلمسللة استشللهدوا بذلك في مواقف عديدة 
كمللا ينب ذلللك التاريخ لبيان مكانتهم من النبي ڤ كما يروي الهيثمي في تفسلليره 

آلية التطهير.

روى الهيثمي: عن أبي جميلة أن احلسللن بن علي حني قتل علي اسللتخلف فبينا 
هويصلي بالناس إذ وثب إليه رجل فطعنه بخنجر في وركه فتمرض منها أشهرًا ثم 
قللام فخطللب على املنبر فقال: يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم وضيفانكم 

ونحللن أهل البيت الذين قللال الله عز وجل: }  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  

ڑ     ڑ  ک  ک   ک{... فمللا زال يومئللذ يتكلم حتى ما ترى في 
املسجد إال باكيًا. قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات )1(.

 فلوكانت هذه اآلية تشمل النساء لتمسكن بذلك الدليل وذلك لتصحيح بعض 
مللا بللدر منهن من جتللاوزات شللرعية وأخطاء وذنللوب وقعن بها، لكننللا نعجز عن 

احلصول على ذلك االدعاء وهن في أمس احلاجة لذلك الوسام.

واجلديللر ذكللره بأن القرآن مللليء باالنتقاالت من مكان إلى آخللر في الكثير من 
اخلطابللات، أي أن اآليللة الواحللدة قد حتمل سللياقني مختلفني ويرى القللارئ بأنها 

كسللياق واحللد ومثللال على ذلك قللول الللله  تعالللى: } ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  

حئ    جئ   ی   یی    ی   ىئىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    

)1( مجمع الزوائد ج 9 ص 172.
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مئ    ىئ     يئ    جب  حبخب{)1(، فأراد الله تعالى أن ينقل قول بلقيس 
فللي تلك اآليللة بقوللله: }  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   
ىئىئ{، وكذلللك نقللل قولهللا بقوللله: } ی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  
حب{، فالسياق هنا يتحدث عن قول بلقيس ومع ذلك جند اختاف السياق 
والذي ينسللب إلللى الله تعالللى بقوللله: }ی  ی{، أي أن اآلية األولى 
قللد حللوت سللياقني مختلفني ابتدأت بقللول بلقيللس وانتهت بقول الللله عز وجل، 

وأصبحت وكأنها سياق واحد.

يقللول ابللن كثيللر تأييدًا لذلللك املعنى: عللن ابن عباس قللال: قالللت بلقيس }  ۇئ     
ۆئ{... قال رب عز وجل }ی  ی{...)2(. 

عثمان اخلميس يس��تند بأن أهل البيت هم الزوجات بهذه اآلية }ٺٺ  
ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ {)3(. ث��م ذك��ر 

اخلمي��س آي��ة ثاني��ة تخص اإلش��كال فيمن ه��م أهل البي��ت يقول وق��ال تعالى عن 
موس��ى }   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ { وكان��ت مع��ه زوجته فالرجل من 

أهل البيت.

وسنحصر الرد على تلك اآليتني باجابة واحدة تعم املعنى لهما وذلك من خال 
شللرح اآلية الثانية، إن الشيخ اخلميس يخلط في استدالله إلثبات اختصاص اآلية 

بزوجات النبي ڤ بعض النصوص القرآنية، ومنها قوله تعالى: }  ٻ  ٻ  ٻ  

)1( النمل/ 35-34
)2( تفسير ابن كثيرج 3 ص 375.

)3( هود/73
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ٻ  پ  پ {... ليقللول بللأن الله سللبحانه وتعالى قال عن زوجة موسللى 
بأنهللا )أهللله( وعليه فزوجات النبي ڤ من أهله أيضللًا وهذا خلط كبير وقلة فهم، 
فا أحد ينكر أن لفظة )أهل( قد تستخدم مع القرينة ويراد بها الزوجة كما في قوله 
تعالللى: }  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ {...  حيللث املللراد فيهللا هنا زوجته 
لوجود قرينة أنه لم يكن معه في سفره هذا إال هي، وكما في قول النبي ڤلزوجته 
أم سلللمة كما فللي بعض روايات حديث الكسللاء: )إنك من أهلللي( ولكن كامنا 
حللول مفهللوم )أهللل البيت( في آية التطهيللر ال عن لفظة )أهللل( مبفردها فهل يراد 
بهللا الزوجللات وهل هللي مختصته بهن أوتشللملهن أوأنها يراد بهللا فقط أصحاب 
الكسللاء؟ كل األدلللة قائمة على أنه يللراد بها أولئك الذين جللهم رسللول الله ڤ 

بالكساء  

حتى أن بعض الصحابة يرون أن النسللاء لسَن أصًا من أهل البيت كما بينه زيد 
بن األرقم، فذلك يدل على العرف السائد أيضًا في زمن الصحابة مبا يتعلق بزوجة 

الرجل.

روى مسلم:  سئل زيد بن األرقم فقيل له: من أهل بيته نساؤه؟ قال: ال وأمي الله، 
إن املرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها)1(.

فاخلاصة نحن جند بأن القرآن أشار إلى أمرين بهما تكون تلك اخلصوصية ألهل 
البيت والتي يريد بها أن يثبت السبب الذي به مت ذلك التميز والذي متتع به أصحاب 
الكساء وهما شرف انتسابهم باملعنى اخلاص ألهل البيت واآلخر إثبات نفي الرجس 

عنهم بشهادة الله جل وعا، وسنتطرق لكا العاملني بشيء من التفصيل.

)1(  صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي \
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- املصاديق القرآنية لكلمة أهل:
وهنللا يجللب االلتفات إلى نقطللة مهمة، وهللي أن الله تعالى نسللب البيوت إلى 
(، وجاء ذلك بصيغة اجلمع الذي إمنا  زوجللات النبي ڤ بقوله: )َوَقْرَن ِفي ُبُيوتُِكنَّ
يللدل علللى اقتران كل زوجة من زوجاته ڤ ببيت خللاص لها، على خاف ما نراه 
في آية التطهير فإنها جاءت بصيغة البيت الواحد املفرد بقوله تعالى: )َأْهَل اْلَبْيِت(، 
ونحللن جند بصريح قول القللرآن أن هناك بيوتًا عديدة لنسللاء النبيڤ، فماذا يعني 
أن يحللدد القللرآن بيتًا خاصًا يختلف عن البيوت السللابقة التي بينها القرآن وعرفها 
بللأل التعريللف؟ ونحن كما نعلللم أن كلمة بيت لوحدها نكرة لكللن )ال( التعريف 
جعلتهللا معرفة واملعرفة تدل على التخصيص وذلك التخصيص جاء لبيت أراد به 

الله تعالى التمييز واإلختاف عن سائر البيوتات.

فأهللل البيللت باملعنى اخلاص هم كما ذكرنا من شللملهم الكسللاء وذلك حتى ال 
يلتبس األمر على أحد في حتديد من شاء الله له أن ينتسب إلى ذلك املعنى اخلاص 
ألهل البيت، وسللنرى كيف اسللتحق العذاب من حاد عن نوح \ من أهله، قال 

تعالى: }چ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ{.... سورة القمر.

يقللول ابن كثير في تفسللير هذه اآليللة: ولم يؤمن بلوط من قوملله أحد وال رجل 
واحد، حتى وال امرأته أصابها ما أصاب قومها، وخرج نبي الله لوط وبنات له من 

بني أظهرهم ساملًا لم ميسسه سوء)1(. 

فلللم يعتبللر الله تعالى زوجته مللن آله، فالذين جنوا هم اآلل كمللا في اآلية، وجند 
هنللاك تفسللير لكلمللة آل في تلك اآلية كمللا اتضح لنا وذلك بأنها شللملت بنات له 

)1( تفسير ابن كثير ج4 ص 285. 
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وهن من لم ميسسللهن سللوء، فإن كانت زوجته ممن اعتبرت مللن مصاديق اآلل في 
تلللك اآلية جلللاء توضيح الللله تعالى لاسللتثناء الذي يللدل على اشللتمال العذاب 

لزوجته والتي كانت من الكافرين. 

وجند في موارد أشللار إليها القرآن الكرمي الذي سلليكون أوضح باملثال الذي من 

خاللله دار احلللوار َبللني الله تعالى ونللوح \ في قوله تعالللى: } ی  ی  ی  

جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت ٱ  ٻ  
ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ{)1(، وكما رأينا أّن الله قال »إنه ليس ِمن أهلك« بسبب العمل 
غيللر الصالللح مللع أنه من صلبلله، فا قرابة أقرب من نسللب االبن ألبيلله ومع ذلك 
لللم يحللق له أن يكون من أهله باملعنللى اخلاص الذي أراده الللله تعالى واملبني على 

االتبللاع التللام لنبي الله نللوح \، وقوله تعالى في لللوط \ }ڤ        ڦ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     {)2(، فاسللتثنى القللرآن كللون امرأتلله من أهله 
وذلك ألنها من الغابرين وألنها لم تكن منتهجة ملسلللك لوط \، ولورجعنا إلى 

قول سيدنا ابراهيم \ كما في قوله تعالى: } ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  
ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  {)3(، فنسللب إبراهيللم 

\ من اتبعه بأنه منه.

)1( هود/ 45- 46.
)2( العنكبوت/32.

)3( ابراهيم/ 35- 36.
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وروى النسللائي:عن حبشللي بن جنادة السلللولي قال: قال رسول الله:علي مني 
وأنللا منلله، فا يؤدي عني إال أنا وعلللي. وقال محقق الكتاب أبوإسللحاق احلويني 

إسناده صحيح)1( .

 فانظر وصف إبراهيم \ ملن أطاعه بأنه منه، وباملقابل انظر ماقاله رسللول الله 
ڤ في حق علي \ بأنه منه، فمن كان على نهج رسول الله ڤ كان منه ومن كان 

على غير ذلك فا ينسبه الرسول إلى شخصه الكرمي ڤ.

وكمللا يرويلله ابن أبي عاصللم: عن كعب بن عجللرة قال: خرج إلينا رسللول الله 
ڤ ونحن جلوس على وسللادة من آدم فقال: إنه سلليكون أمراء فمن دخل عليهم، 
فصدقهللم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولسللت منه، وليس يرد علي 
احلللوض، ومن لللم يصدقهم بكذبهم، ولللم يعنهم على ظلمهم فهومنللي وأنا منه، 
وهللووارد علي احلللوض. قال محقللق الكتللاب األلباني حديث صحيللح  ورجاله 

ثقات رجال الشيخني غير عاصم العدوي وثقه النسائي وابن حبان)2(.

فلذلللك نسللتنتج أن اخلصوصية لألهل قد تقللع ملكانتهم التي اتسللموا بها والتي 
جعلها الله تعالى لهم بسبب طهارتهم واتباعهم التام لرسول الله ڤ.

- الطهارة من الذنوب ونفي الرجس:
وذلللك هوالعامل اآلخر والرئيسللي إلعطاء احلق في فصل أهل البيت اخلمسللة 

أصحاب الكساء عن سائر الناس، فبني جمع من العلماء معنى الرجس.
)1( خصائص اإلمام علي ص 67. وروى ابن ابي  عاصم : عن عمران بن حصني قال: قال رسللول 
الله: علي مني وأنا منه... كتاب السللنة  ص 550 قال محقق الكتاب األلباني : إسللناده صحيح 
رجاله ثقات على شرط مسلم. املكتب اإلسامي - بيروت - لبنان لسنة 1993 حتقيق األلباني

)2( كتاب السنة ص 337.
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يقللول النللووي: وقيل اإلثللم وقال األزهللري: الرجس اسللم لكل ُمسللتقذر ِمن 
عمل)1(. 

ويقللول ابللن كثير: وقال ابن أبللي طلحة عن ابن عباس: الرجس الشلليطان وقال 
مجاهللد: الرجس كل  ما ال خير فيه وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلللم: الرجس 

العذاب)2(. 

ونقللل ابن اجلللوزي في معنى الرجس خمسللة أقللوال: أحدهما: الشللرك، وقاله 
احلسللن، والثانللي: اإلثللم، قاله السللدي، الثالث: الشلليطان، قاله ابن زيللد، الرابع: 
الشللك، واخلامس املعاصي حكاهما املاوردي. قال الزجاج: الرجس كل مستقذر 

من مأكول أوعمل أوفاحشة)3(. 

ويقول الشوكاني: واملراد بالرجس اإلثم والذنب املدنسان لألعراض احلاصان 
بسبب ترك ما أمر الله به، وفعل ما نهى عنه، فيدخل حتت ذلك كل ما ليس فيه لله 

رضًا )4(.

ويقول السمرقندي في تفسير آية التطهير: }   ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  
ڑ  {....  يعنللي اإلثم وأصله فللي اللغة كل خبيث من املأكول وغيره.....إلى 

أن قال: }ک   ک{....  يعني من اإلثم والذنوب )5(.

يقللول السللمعاني: وأما الرجللس فمعناه: مللا يدعوإلى املعصية، وقللال بعضهم: 
)1( شرح صحيح مسلم للنووي  كتاب الفضائل باب فضائل أهل بيت. دار الكتاب العربي - بيروت 

- لبنان لسنة 1987.
)2( تفسير ابن كثير ج2 ص181، 182. 

)3( زاد املسير ج6 ص 198 
)4( فتح القدير ج4 ص 278.

)5( تفسير السمرقندي ج 3 ص 56. 
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عمل الشلليطان، والرجس في اللغة هوكل مسللتقذر مسللتخبث، وقوله: }ک   
ک{... أي: مللن املعاصللي بتقللوى الللله تعالللى، وذهب بعللض ) أصحاب  
اخلواطللر( إلللى أن معنللى قوللله: }  ژ    ژ  ڑ { أي: األهللواء 

والبدع)1(.

فهللذا معنللى الرجس عند العلمللاء، فيعنى أن أهل البيت مذهوب عنهم الشللرك 
واملعاصي والفاحشللة واملسللتقذر وغيللره من الذنوب، ثم ال جند ذلللك التطهير من 
الذنللوب منطبقًا على زوجات النبي ڤ وذلك ما سلليتضح من خال اسللتعراضنا 

لبعض األدلة.

يقول الشلليخ حسللن بن عبدالله العماني: إن الله سبحانه وتعالى في آية التطهير 
قصللر وحصللر إرادتلله إذهاب الرجللس عن هللؤالء بدليللل أداة احلصللر }  ڎ     { 
وهللذا يفيللد أن اإلرادة اإللهية فيها تكوينية ال تشللريعية، ألن الله سللبحانه وتعالى 
بإرادته التشريعية أراد لكل فرد تطهير نفسه من األرجاس وذلك من خال امتثاله 
التكاليللف الشللرعية املتوجة إليه، وليس ذلللك خاصًا بأهل البيت عليهم السللام، 

وعليلله يكون قوله تعالى: }  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  
ک   ک{... إما إخبار عن دفع الرجس أورفعه وال ثالث لهما فإن كان 
األول - دفللع الرجس - فتكون اآلية الكرمية إخبار عن عصمة املخاطبني بها ألنها 
تثبت عدم تلبسللهم بالرجس، فتكون زوجات النبي ڤ على هذا الوجه خارجات 
قطعللًا من اآلية الكرمية وذلك إلجماع األمة بأنهللن غير معصومات وألن بعضهن 
تلبللس بالرجس وهوالشللرك  قبل إسللامهن، وقللد ثبت في األثر ممارسللة بعضهن 

)1( تفسير السمعاني ج4 ص 282. السعودية - دار الوطن - الرياض لسنة 1418 - 1997م
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للمخالفللات الشللرعية، وإن كان الثانللي رفع الرجس فإنها تثبللت أن املخاطبني بها 
متلبسللون بالرجس والله سللبحانه وتعالى أراد دفعه عنهللم وقطعًا يكون النبي ڤ 
خارجللًا من اخلطاب فللي اآلية ألنه ڤ لم يتلبس بالرجللس لكونه معصومًا، فيأتي 
نفللس اإلشللكال مللرة أخرى وهوملللاذا قال الللله تعالللى: } ژ{ ولم يقل: 

}عنكن{ و}ک{ ولم يقل: } يطهركن { ؟ )1(.

- التجاوزات الشرعية لبعض نساء النبي ڤ: 
فيما يلي نتطرق إلى أعمال بعض نسللاء النبي ڤ والتي تؤكد عدم إمكانية نفي 
الرجس بشللكل قاطع عنهن كما بينت اآلية الكرمية والتي قد مت ذكر بعضها سللابقًا 

وهي كاآلتي:  

لقد صرح رسول الله ڤ بأن منزل عائشة تخرج منه فتنة عظيمة.

روى البخاري: عن نافع عن عبد الله قال: قام النبي ڤ خطيبًا فأشار نحومسكن 
عائشة فقال: ههنا الفتنة ثاثًا من حيث يطلع قرن الشيطان )2(.

وقرن الشيطان با شك ما يعني الضال كما بني ذلك ابن حجر. 

يقللول ابللن حجر: ويحتمللل أن يريللد بالقرن قوة الشلليطان وما يسللتعني به على 
اإلضال )3(. 

فهللل يعقللل أن ننفي الرجس عللن صاحبة املللكان الذي نبت فيه قرن الشلليطان، 
والذي يستعان به على اإلضال!!.

)1( رد اباطيل عثمان اخلميس  على ما يختص بحث آية التطهير.
)2( صحيح البخاري كتاب فرض اخلمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي.

)3( فتح الباري  البن حجر ج 13 ص 39.
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ومللا رواه كل مللن البخللاري ومسلللم بنللزول هللذه اآليللات فللي نسللاء النبي ڤ 

بقوللله تعالللى:}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ 

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ڭڭۇۇۆۆ {)1(.
روى مسلللم: عللن عطللاء أنه سللمع عبيد بللن عمير يخبر أنه سللمع عائشللة تخبر 
أن النبللي ڤ كان ميكللث عنللد زينللب بنت جحش فيشللرب عندها عسللًا، قالت: 
فتواطللأت أنللا وحفصة أن أتينا مللا دخل عليها النبي ڤ فلتقللل إني أجد منك ريح 
مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسًا 

عنللد زينب بنت جحش ولللن أعود له، فنللزل } ٻ ٻ ٻ پ پ پ{...إلى قوله 

}ک ک{... )لعائشة وحفصة( وإذ أسر النبي ڤ إلى بعض أزواجه حديثا لقوله 
بل شربت عسًا)2(. 

وروى البخاري أيضًا: عن عائشة أنها قالت:: فدخل النبي ڤ على حفصة بنت 
ُعمللر فاحَتَبللَس أكثر ما كان يحَتبس، َفِغْرُت، فسللألُت عن ذلللك، فقيل لي: أهدت 

)1( التحرمي/ 1- 5.
)2( صحيح مسلم كتاب الطاق باب وجوب الكفار ة على من حرم امرأته 
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لها امرأة ِمن قومها ُعكًة من عسللل، فسللقت النبي ڤ ِمنُه شللربًة، فقلت: أما والله 
َلَنْحتالللن لللُه فقلت لسللودة بنت زمعة: إنه سلليدنومنك فإذا دنا منللك فقولي أكلت 
مغافير فإنه سلليقول لك ال فقولي له ما هذه الريح التى أجد منك فإنه سلليقول لك 
سللقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرسللت نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي 
أنتللي يا صفية ذاك قالت: تقول سللودة: فوالله ما هوإال ان قللام على الباب فأردت 
أن أبادئه مبا أمرتني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سللودة: يارسللول الله أكلت 
مغافيللر قللال: ال قالللت : فما هذه الريح التى اجد منك قال: سللقتني حفصة شللربة 
عسللل فقالت: جرسللت نحله العرفط فلما دار إلى قلت: له نحوذلك فلما دار إلى 
صفية قالت: له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله ڤ أال أسقيك 

منه قال: ال حاجة لي فيه قالت: تقول سودة والله لقد حرمناه.. )1(. 

فهللل ينفي ذلك العمل من بعض زوجات النبللي ڤ الرجس عنهن؟! فالتواطؤ 
واالحتيال بحد ذاته قبيح على الزوج من قبل الزوجة، فكيف بزوج كسيد اخلليقة 
أجمعللني ڤ الللذي يرتبط رضاه برضللا الله وغضبلله بغضب الله تعالللى، أيضًا ما 

يعضد ذلك املعنى ما يرويه الطبري في تفسيره.

يروي الطبري: عن ابن عباس صغت قلوبكما، يقول زاغت قلوبكما يقول: قد 
أثمت ُقلوبكما. )2(، فهل يصرح الله تعالى بإذهاب الرجس عن املأثوم؟!

يقول ابن اجلوزي في تفسير قول الله تعالى: }گ گ ڳ  {.... قال ابن 
عباس: زاغت، وأثمت. قال الزجاج: عدلت، وزاغت عن احلق. قال مجاهد: كنا 

 ).. )1( البخاري كتاب الطاق باب )لَِم حُترم ما أحلَّ
)2( تفسير الطبري ج28 ص 205 
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نللرى قوله عز وجل: }گ گ ڳ  { شلليئًا هينًا حتللى وجدناه في قراءة ابن 
مسعود: فقد زاغت قلوبكما )1(.

والذي يؤكد لنا عظيم ذلك احلدث شللدة التهديد ِمن الله تعالى واحلشد العظيم 

ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱڱں  }ڱ  قللال:  حيللث 
ہ {، وكذلللك التهديد بالطاق واسللتبدالهّن بزوجللات وصفهن الله بوصف 
..(، ونزلت هذه اآليات بخصوص فعل زوجات النبي ڤ كما  نُكنَّ بدأه بل)َخْيًرا مِّ
يروي البخاري واحلوار الذي دار بني ابن عباس وعمر بن اخلطاب وأنقل ِمنه نصًا 

باختصار.

روى البخللاري:  عللن ابن عباس فقلُت: يا أمير املؤمنني، َمللن املرأتان ِمن أزواج 
تان قال َلهما: }ک ک گ گ{...، فقال  )يعني عمر(: واَعجبي لَك  النبي ڤ اللَّ

يا ابَن َعبَّاس، عائشة وحفصة....)2(. 

وقللد علم ذلك املعنى بعض نسللاء النبي ڤ من خللال التحذير الذي صدر من 
الله تعالى والذي يعد ذنبًا عظيمًا، وهوفيما يتعلق في االلتزام في البيوت من خال 

قوله تعالى: }ڃ   ڃ  ڃ {.

قال جال الدين السلليوطي في قوله تعالى: }ڃ   ڃ  ڃ{: أخرج عبد 
بن حميد وابن املنذر عن محمد بن سيرين قال: نبئت أنه قيل لسودة زوج النبي ڤ 
مالللك ال حتجني وال تعتمرين كما يفعل أخواتللك فقالت: قد حججت واعتمرت 

)1( تفسير زاد املسير ج 8 ص 52. 
ية امُلشرفة..وأيضًا رواه مسلم في صحيحه كتاب الطاق  )2( البخاري كتاب املظالم باب الغرفة والُعلِّ

باب في اإلياء وإعتزال النساء.
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وأمرنللي الللله أن أقر في بيتى فوالللله ال أخرج من بيتي حتى أمللوت قال: فوالله ما 
خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها )1(. 

وذلللك كما بينا سللابقًا بشلليء مللن التفصيل مللا اقترفته عائشللة بخروجها حلرب 
اجلمل. 

روى البخللاري: عن عبد الله بن زياد األسللدي ملا سللار طلحة والزبير وعائشللة 
إلى البصرة، بعث علي عمارًا بن ياسللر وَحسنًا بن علي َفَقِدما الكوفة فصِعدا املنبر 
فكان احلسن فوق املنبر أعاه وقام عّمارًا أسفل من احلسن فاجتمعنا إليه، فسمعت 
ّعمارًا يقول: إّن عائشللة قد سللارت إلللى البصرة ووالله إنها لزوجللة نبّيكم ڤ في 

الدنيا واآلخرة، ولكن الله ابتاكم ليعلم إّياُه ُتطيعون أم هَي)2(.

فهل يعقل أن يخالف أمر الله تعالى من أذهب الله عنه الرجس؟!! 

وبعد ذلك االستعراض لتلك األخطاء ال ميكن ألي حال من األحوال أن ينتفى 
عنهن الرجس وبالتالي نذعن بأن إذهاب الرجس لم يتحقق لنساء النبي ڤ والذي 
انفرد به فقط أصحاب الكساء الذين شملتهم آية التطهير، أيعقل أن نترك كام الله 

ومقاييس القرآن الواضحة الداللة ونلغي العقل والدليل الصريح..؟! 

فا غرابة من انحراف بعض نسللاء األنبياء عن سللير أزواجهن ومخالفتهن لهم، 
لذلللك جنللد تبيان الللله عز وجل لذلللك األمر بتخييرهن إما السللعي للدنيللا أولدار 
اآلخرة وذلك التحذير من اإلتيان بالفاحشة مبضاعفة العذاب لهن كما َبنّي الله في 

قوله مخاطبًا حبيبه ڤ: }ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  

)1( الدر املنثور جلال الدين السيوطي ج5 ص 196.
)2( صحيح البخاري كتاب الفنت باب الفتنه التى متوج كموج البحر.
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ                     ٴۇ                ۋ  
ائ    ى   ى    ې   ې      ې   ې   ۉ   ۉ      ۅ    ۅ    ۋ  
ۈئېئ   ۈئ     ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  {)1(، وبللني ذلك القرآن صراحة من خال ضربه املثل 
فللي امرأتى نللوح ولوط \ اللتللني آل بهما املسللار إلى جهنم وبئللس املصير حتى 
ال يقللع الشللك في قلوبنا من سلللوك بعض نسللاء سلليد الرسللل ڤ كما فللي اآلية: 

}ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ہ ہ ھ{ )2(.
يق��ول عثم��ان اخلمي��س: إن معنى أهل بي��ت النب��ي ڤ يتعدى زوج��ات النبي ڤ 
ويتعدى عليًا واحلسن واحلسني وفاطمة إلى غيرهم، ثم استند بحديث زيد بن أرقم:

فقد تطرقنا إلى ذلك التخصيص ألصحاب الكساء بشيء من التفصيل وأشبعنا 
ذلك اإلثبات باألدلة الدامغة ملن أراد الله بهم التطهير من أهل بيت النبوة، والذين 
مت جمعهم حتت ذلك الكسللاء حتى ال يحق لنا أن نضيف من نشللاء من قرابة النبي 
ڤ كائنللًا مللن كان، فلم تر رواية معتبرة واحدة فللي كتب الفريقني بأن النبي ڤ قد 
إحدى زوجاته في الكساء حتى ندعي نحن بأنهن ممن شملن بآية التطهير، وينطبق 
ذلك إيضًا على سللائر بني هاشللم، فنحن ال منلك أي دليل على دخولهم في ذلك 

الشرف الذي أراده الله ألوليائه. 

)1( األحزاب/ 28- 30.
)2( التحرمي/ 10.
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أراد عثمللان اخلميللس أن يحتللج علينا بروايللة زيد بن األرقم في صحيح مسلللم 
وهومتيقن بأننا ال نقبل أن يتخذ مسلللمًا حجة على الشيعة اإلمامية، واألمر اآلخر 
الذي تغافل عنه بأنه تشبث بالشاذ من الروايات وتهميشه للكم املتواتر من األحاديث 
التي خصصت أهل البيت املعنيني في آية التطهير وهم اخلمسللة أصحاب الكسللاء، 
فإن رأى عثمان ذلك التعارض في الروايات التي كتبتها كتبهم فذلك يعني سقوط 

حجية ما دونتها الكتب املعتبرة منها لوجود ذلك التعارض الذي ال مبرر له.

األمر اآلخر نحن جند أن مسلللمًا قد وقع في دوامة االتهام من قبل علماء اجلرح 
والتعديل باعتباره مدلسللًا وسللوف نناقش هذا قريبًا بشلليء مللن التفصيل، وأما ما 
يتعلللق باملللنت فإن الرواية تؤكد بللأن ما ورد عن زيد يكون فللي خضم اإلحتماالت 
وذلك لوقوعه في النسيان كما صرح هوبذلك بقوله: )يا ابن أخي والله لقد كبرت 

سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله ڤ...()1(. 

فالنسيان كان سببًا في نقص احلقيقة، فاما أن يكون حقًا كذلك أوكان تقية من بني 
أمية وهم با شللك من أعلن العداوة صراحة ألهل بيت النبي األكرم، فلوافترضنا 
بأنه كان عاملًا ملا يقول ولم يجد النسلليان تبريرًا ملا يرويه لكان املعنى با شللك بأهل 
النبللي ڤ باملعنى العللام والذي يتعلق بالقرابة وهم آل علللي وآل جعفر وآل عقيل 

وذلك ألن املعنى اخلاص كما بينا سابقًا قد تواتر من العديد من الصحابة.

يق��ول اخلمي��س: اآلية ليس فيه��ا أن الله أذه��ب عنهم الرجس ألن ه��ذه اإلرادة 
إرادة ش��رعية، إرادة احملب��ة وه��ي غي��ر اإلرادة القدري��ة يعني يحب الل��ه أن يذهب 
عنكم الرجس والش��ك أن الله أذهب الرجس عن فاطمة واحلسن واحلسني وعلي 

)1( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي \.
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وزوجات النبي ڤ وآل عقيل وآل جعفر آل عباس ولكن اإلرادة هنا في هذه اآلية 
ه��ي اإلرادة الش��رعية ولذل��ك في احلديث نفس��ه أن النب��ي ملا جللهم بالكس��اء قال 
اللهم هؤالء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس فإذا كان الله أذهب عنهم الرجس ملاذا 

يدعولهم بإذهاب الرجس..

فنقللول إن اإلرادة تنقسللم إلللى قسللمني اإلرادة التكوينيللة واإلرادة التشللريعية، 
فللاإلرادة التكوينيللة هللى: إرادة فعل الللله تعالى وليللس إرادة البشللر،  وأما اإلرادة 

التشريعية:هى تتعلق بفعل الغير بأن يصدر من الغير عن رضاه واختياره.

يقللول ناصر مكارم الشلليرازي: في جملة: إمنا يريد الللله ليذهب عنكم الرجس 
إرادة تكوينيللة ال تشللريعية. وملزيللد التوضيللح ينبغي أن نذكر بأن املللراد من اإلرادة 
التشللريعية هي أوامر الله ونواهيه، فنعلم مثًا أن الله سللبحانه يريد منا أداء الصاة 
والصوم واحلج واجلهاد، وهذه إرادة تشللريعية، ومن املعلوم أن اإلرادة التشللريعية 
تتعلللق بأفعالنا ال بأفعللال الله عز وجل، في حني أن اآلية أعللاه تتعلق بأفعال الله 
سللبحانه، فهللي تقللول: إن الله أراد أن يذهللب عنكم الرجس، وبنللاء على هذا فإن 
مثللل هللذه اإلرادة يجب أن تكون تكوينيللة، ومرتبطة بإرادة الله سللبحانه في عالم 

التكوين)1(. 

ذكرنا هذا الرأي أحد العلماء حتى يعلم القارئ بشكل مختصر معنى اإلرادتني 
التشللريعية والتكوينيللة، وآية التطهير هللي إرادة تكوينية ألنها إرادة مللن الله تعالى 

إلذهاب الرجس عنهم.

إن الغايللة مللن تشللريع األحللكام إذهللاب الرجللس عن جميللع املكلفللني ال عن 
)1( تفسير االمثل ج 13 ص 246.
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خصوص أهل البيت، وال خصوصية لهم في تشريع األحكام وليست لهم أحكام 
مسللتقلة عن أحكام بقية املكلفني ألنها إنشاء وطلب للتطهير وإذهاب الرجس عن 

املخاطبني بها.

وأم��ا ق��ول عثم��ان اخلميس: ف��إذا كان الله أذه��ب عنهم الرجس مل��اذا يدعولهم 
بإذهاب الرجس:

إن النبللي ڤ أراد مللن خال دعائه هذا حتديد وبيان من هم املقصودون من أهل 
البيللت، فهويخاطللب ربه هنللا ويحدد في خطابه هذا أن هؤالء هللم أهل بيتي حتى 
يعّرف الناس من هم أهل البيت الذين أراد الله تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم، 
فهللذا هوغرضه صلوات الله وسللامه عليه وآله من هللذا الدعاء، وإال فنتيجته من 
حيللث التحقللق حتصيل حاصل كما أن هنللاك وجهًا آخر ملثل هللذه األدعية،  فمثًا 
الداعي يعلم أن الله خلع عليه الوجود وأفاض عليه اجلوارح، ووهبه النعم تكوينًا 
ولكنه يسأل الله ويدعوه استمرارها ومواصلة اإلنعام بها وعدم زوالها، بل وينزل 
الدعللاء فللي مثل هللذه املواضيع منزلة الشللكر واحلمد لللله على النعمة، فهللذا نبينا 
محمد ڤ كان يقرأ سورة الفاحتة خمس مرات كل يوم في الصاة الواجبة ويقول: 
}ٹ  ٹ  ٹ{ فهل النبي ڤ لم يكن مهتديًا عندما يقرأ قول الله تعالى 

هذا ويطلب من الله أن يهديه؟ كما أن اإلشكال نفسه يرد على املعترض.

يق��ول اخلميس إن الله تعالى يريد إذه��اب الرجس عن كل أحد وعن كل مؤمن 
ولذلك أمر النبي ڤ اإلنسان إذا أراد أن يصلي أن يتجنب أماكن الوسخ وقال الله 

تعالى: }ڭ   ۇ{ وأمر بالوضوء، إلى غيره.

أراد عثمللان اخلميللس التاعب باأللفللاظ لتحريف املعنى املراد مللن تلك اآلية، 
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فإن كان املراد من تلك اآلية التطهير من النجاسللة والوسخ لدخل ذلك في اإلرادة 
التشريعية، أي إرادة الله تعالى من تكاليف وجبت على املخلوق اإلتيان بها كإرادة 
الللله تعالى في القيللام للصاة أوالصيللام، لكنه باختياره قللد ال يصلي أوال يصوم، 
فللأراد الللله هنللا له أن يتبع مللا أمره به ويكللون ذلك االتبللاع لتشللريعات الله تعالى 
باختيار العبد وإرادته، وما استشللهد به عثمان بقول الله تعالى: }ڭ   ۇ     {... 
فهومن قبيل تلك اإلرادة كما ذكرنا ألنها كانت أمرًا إلهيًا أمر به الله تعالى رسللوله 

ڤ لتبلبيغ أمته ما يجب التكليف به من تطهير للثياب.

وأما آية التطهير فهي مصداق لإلرادة التكوينية، فصرح الله تعالى بإرادته لهؤالء 
الطاهرين بقوله: } إمنا يريد الله {.... لعلمه املسللبق بوصولهم إلى أعلى مراتب 
اإلتبللاع واإلميللان، فأيدهم بإرادة منه تعالى بتطهيرهم تطهيللرًا وعدم اقترافهم ألي 
مصداق ملعاني الرجس بكافة أشكالها، وذلك ثمن لعبوديتهم التي تفردوا بها عن 

سائر الناس.             

يق��ول اخلمي��س التطهي��ر ليس خاص��ا بعلي وفاطمة واحلس��ن واحلس��ني \ بل 
واق��ع لغيرهم ثم اخلميس ذكر آيات ق��ال تعالى } ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ{ وق��ال تعال��ى: }  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک{
وق��ال تعال��ى: } ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ    ڇ   

ڇ{.
فا يحق لعثمان اخلميس أن يضع املفهوم الذي يناسبه في معنى التطهير، فأتباع 
أهللل البيت يقولون إن كلمللة التطهير الظاهري والباطني تعنللي العصمة وذلك ما 

يتضللح من قوللله تعالللى: }  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  
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ک   ک{.. لذلللك يكللون ذلللك دليللًا علللى العصمة وال تكللون كلمة 
التطهير بذاتها دليًا على العصمة.

اآلي��ة األول��ى: } ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ{)1(، ليللس فيهللا 
داللللة علللى أن املأخوذ منلله الزكاة قد وقللع وحصل له التطهير املطلللق، فليس دفع 
الصدقة هوالتكليف الوحيد لتطهير املرء نفسه، فهل من يدفع الزكاة ولكنه ميارس 
مخالفات شللرعية من قبيل الكذب والغيبة أوغيرها يكون طاهرا من الرجس؟ إن 
آية التطهير وكما أسلفنا فيها إخبار عن حتقق التطهير للمخاطبني بها بينما حصول 
التطهيللر في قوله تعالى: }ڱ  ڱ  ڱ  ڱ{... مترتب وقوعه على اإللتزام 
بهللذا التكليللف وال يقللع إال بذلك وليس تطهيللرًا من كل األرجللاس، فالفرق كبير 

وواضح جدًا في التدبر بآية التطهير.

واآلي��ة الثاني��ة: }  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک{، فعثمللان 
اخلميللس لللم يذكر بدايللة اآلية حتى نعلم من سللياقها ماذا أرادت بنللا، واليكم هذه 

اآلية بأكملها:

قال تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ                 ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ  

)1( التوبة/103
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ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک{)1(... الللله سللبحانه 
وتعالللى في هذه اآلية بصدد تشللريع الطهارة املائية والترابية من الوضوء والغسللل 
والتيمم عند وجوب الصاة، ثم يخبر فيها أنه إمنا أراد لهم بهذا التشريع أن يطهرهم 
ويتللم نعمته عليهم، فيكون معنى قوله: } ژ  ژ { الهدف من جعل هذه 
األحكام وتشريعها من غسل ووضوء وتيمم هوطهارة الناس من احلدث واخلبث، 
فليللس فيه إخبار عن حتقق الطهارة، وإمنا هي مرادة لله سللبحانه وتعالى من خال 
إرادته التشريعية كما بينا سابقًا وال تتحقق هذه الطهارة إال بامتثال هذه التشريعات 
وتعني تلك اآلية التطهيرالداخلي فضا عن تطهير البدن وذلك ما اختص به أهل 

بيت النبوة \.

وأما اآلية الثالثة: } ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ    
ڇ   ڇ{)2( وهذه اآلية ليس فيها إخبار عن طهارة أحد أيضًا، وبشكل مطلق 
ومن جميع أفراد الرجس، فالله سللبحانه وتعالى في هذه اآلية يخبر املسلللمني بأنه 
أنزل عليهم ماء من السللماء ليطهرهم به أي باملاء ومعلوم أن املاء ال يطهر اإلنسللان 

إال من اخلبث أما األرجاس املعنوية كالذنوب فا يتم تطهيرها عن طريق املاء. 

يق��ول عثم��ان اخلميس: ذه���اب الرجس ال يدل عل��ى أنهم اخللفاء بعد رس��ول 
الل��ه ڤ، بل نحن نؤمن يقينًا أن الله أذه��ب عن علي الرجس، ولذلك صار مولى 
املؤمنني وكذلك احلسللن واحلسللني وفاطمللة، وكذلك زوجات النبللي ڤ ولذلك 
سللماهن أمهللات املؤمنني وأزواجه أمهاتهللم وكذلك أصحاب النبللي ڤ فإن الله 

أذهب عنهم الرجس جميعًا بدليل اآليات التي ذكرناها قريبًا. 

)1( املائدة/6
)2( األنفال/11
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ونقللول إننا نسللتدل بهذه اآليللة على عصمة أهل البيت وفضلهم على املسلللمني 
جميعللًا ألن مللن خصائص اإلمللام أن يكون معصومًا فهذه اآليللة تدل على عصمة 
أئمللة أهللل البيت، ومللن اآلية تبني من هم أهللل البيت عليهم السللام  الذين كانوا 
معاصرين النبي ڤ، ثم إن املعصوم هواألحق واألصلح واألنسللب لتولي منصب 
اإلمامللة وخافللة النبللي ڤ وإن غيللره ممن ليس مبعصللوم ال يصلللح أن يتولى هذا 

املنصب وذلك بنص القرآن الكرمي قال تعالى: }ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  

ۈ{)1(.   ۆ   ۆ   ۇ        ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ     ھ  
فاآلية الكرمية تقرر أن من اتصف في بداية حياته بالظلم وهوارتكاب الذنب بشتى 
أنواعلله ال يصلح أن يكون إمامًا، فهي تثبت لللزوم أن يكون اإلمام معصومًا، ولقد 
قال ابن كثير في آية ال ينال عهدي الظاملني: فهذه أقوال مفس��ري الس��لف في هذه 
اآلي��ة وإن كانت ظاهرة في اخلبر أن��ه ال ينال عهد الله باإلمامة ظاملًا ففيها إعالم من 
الله إلبراهيم اخلليل \ أنه س��يوجد من ذريتك من هوظالم لنفس��ه كما تقدم عن 
مجاهد وغيره والله أعلم، وقال ابن خويز منداد املالكي: الظالم ال يصلح أن يكون 
خليف��ة وال حاكما وال مفتيا وال ش��اهدا وال راويا )2(. فللا يصلح ملن يعصي يكون 

إمامًا من عند الله تعالى والبد أن يكون اإلمام معصومًا.

وأمللا ادعاء عثمان اخلميس بللأن الله تعالى أذهب الرجس عللن الصحابة بدليل 
جميع اآليات، فذلك باطل ملا أثبتناه سابقًا في عدالة الصحابة.

)1( البقرة/124
)2( تفسير ابن كثير ج1 ص 173.
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- آية الوالية: 

قللول الللله تعالللى: }ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  

وئ    ۇئ  ۇئ  {...)1(.
يق��ول اخلميس: هذه القصة ليس لها س��ند صحيح، ول��م يثبت عن علي \ أنه 

تصدق باخلامت وهوراكع. 

فللا غرابة من إنكار عثمان اخلميس ألصل القصللة وعدم اعترافه بها، فقد عمد 
إلى إنكار العديد من فضائل أهل البيت \، وسنتطرق إلى تلك الروايات والتي 

يحوي بعضها سندًا صحيحًا، وكذلك سنكتب آراء علماء العامة. 

قللال أحمد بن علي الللرازي اخلصاص: روي عن مجاهد والس��دي وأبي جعفر 
وعتب��ة ب��ن أب��ي حكي��م أنه��ا نزلت ف��ي عل��ي بن أب��ي طالب ح��ني تص��دق بخامته 

وهوراكع)2(.

هذا إعتراف من أحمد الرازي بأن مجاهدًا والسللدي وغيره يقولون بنزولها في 
علي \.

ويقللول ابللن اجلوزي عن هللذه اآلية بأنهم مختلفللون فيمن نزلللت وعليها أربعة 
أقوال ومنها قول مجاهد: إنها نزلت في علي بن أبي طالب)3(.

ويقول جال الدين السلليوطي: أخرج الطبراني في األوسللط بسند فيه مجاهيل 
عن عمار بن ياسللر قال: وقف على علي بن أبي طالب سللائل وهوراكع في تطوع 

)1( املائدة/55
)2( أحللكام القللرآن للجصللاص ج2 ص 557. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسللنة 1415 - 

1995 م
)3( زاد املسير ج2 ص 292 في تفسير هذه اآلية. 
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فنزع خامته فأعطاه السائل فنزلت }ې  ې  ې  ى{... اآلية وله شاهد قال 

عبللد الرازق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس }ې  ې  ې  

ى {... اآليللة قللال: نزلت في علي بن أبي طالب وروى ابن مردويه عن وجه 
آخر عن ابن عباس مثله وأخرج أيضًا عن علي مثله وأخرج ابن جرير عن مجاهد 

وابن أبي حامت عن سلمة بن كهيل مثله فهذه شواهد يقوي بعضها بعضًا )1(.

ويقللول الطبري: وأما قوللله: }ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  

ۇئ  {... فإن أهل التأويل اختلفوا في املعنّي به، فقال بعضهم: ُعنِي به علّي بن 
أبي طالب)2(. 

فقول الطبري بأن بعض أهل التأويل اختلفوا في املعنى يدل على اعتراف بعض 
علماء أهل السنة من أهل التأويل بنزول اآلية في علي \.

يقول ناصر الدين البيضاوي صاحب تفسير البيضاوي: أويؤتون الزكاة في حال 
ركوعهللم في الصاة حرصًا على اإلحسللان ومسللارعة إليه، وإنهللا نزلت في علي 

حني سأله سائل وهوراكع في صاته، فطرح له خامته)3(.

ويقول عبد الرحمن الثعالبي املالكي في تفسير آية }ې  ې  ې{: وهوتأويل 
��ه عنه( أْعَطى؟  َفَق مع ذل��ك أنَّ عليَّ ْبَن أب��ي طالٍِب )رضي اللَّ اجلمه��وِر، ولك��ن اتَّ

خامَتَُه، وهوراكٌع)4(.

)1( لباب النقول للسيوطي ص 92.
)2( تفسير الطبري ج6ص389.

)3( تفسير البيضاوي ج2 ص 339. بيروت - دار الفكر
)4( تفسير الثعالبي ج 2 ص 396
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ويقللول األلوسللي البغدادي: وغالللب األخباريني على أنها نزلللت في علي كرم 
الللله تعالى وجهه، فقد أخرج احلاكللم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس رضي 
الللله تعالللى عنهما بإسللناد متصل قال: أقبل ابن سللام ونفر من قوملله آمنوا بالنبي 
ڤ فقالوا: يا رسللول الله إن منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس وال متحدث دون هذا 
املجلللس وإن قومنا ملا رأونللا آمنا بالله تعالى ورسللوله ڤ وصدقناه رفضونا وآلوا 
على نفوسللهم أن ال يجالسللونا وال ينكحونا وال يكلمونا فشللق ذلللك علينا، فقال 
لهم النبلي ڤ: إمنا وليكم الله ورسللوله، ثم إنه ڤ خرج إلى املسللجد والناس بني 
قائم وراكع فبصر بسللائل فقال: هل أعطاك أحد شلليئًا؟ فقال: نعم خامت من فضة، 
فقللال: من أعطاكه؟ فقال: ذلك القائم، وأومأ إلى علي كرم الله تعالى وجهه فقال 
النبي ڤ: على أي حال أعطاك؟ فقال: وهوراكع، فكبر ڤ ثم تا هذه اآلية فأنشأ 

حسان رضي الله تعالى عنه يقول: 

وكل بطيء في الهدى ومسارع أبا حسن تفديك نفسي ومهجتلللي  

وما امللدح في جنب اإلله بضائع  أيللذهب مدحليك احملبر ضائلعللللًا   

فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكلعًا   زكلاة فدتك النفس يا خير راكللع 

وأثبتلها وأثنا كتاب الشرائللللللللع )1( فلللللأنزل فيك الله خليللر واليلللللللللة   

فقللول اآللوسللي بأن غالللب األخباريني على أنها نزلت فللي علي \ يدل على 
تعدد مواردها ممن أخرجها من علماء العامة.

 ويقللول احلافللظ أبوبكر اجلصاص في تفسللير هذه اآلية: إن قال قائل في تفسللير 

)1( تفسير اآللوسي ج6 ص167.
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}   وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  {.. املللراد إنهللم يتصدقللون ويصلون فلللم يرد به فعل 
الصدقللة فللي الصللاة قيل للله: هذا تأويل سللاقط من قبللل أن قوله تعاللللى }    ۇئ  
ۇئ{.... يدل على أن صدقة التطوع تسللمى زكاة ألن عليا \ تصدق بخامته 

تطوعًا )1(.

ويقللول الزمخشللري: وقيللل في حللال من يؤتللي الزكاة مبعنللي يؤتيهللا في حال 
ركوعهللم في الصللاة، وإنها نزلت في علللي بن أبي طالب كرم الللله وجهه عندما 

سأله سائل وهوراكع)2(.

وقللال ابللن ابي حامت الرازي: حدثنا أبوسللعيد األشللج، حدثنللا الفضل بن دكني 
أبونعيللم األحللول، حدثنا موسللى بللن قيس احلضرمي، عن سلللمة بللن كهيل قال: 

تصللدق علللي بخامتلله وهوراكللع، فنزلللت }ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   

ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  {)3(. 

- توثيق الرواة:
يقول املزي:عبد الله بن سعيد بن حصني سنان أبوسعيد... روى عن إبراهيم بن 
يزيد بن مردانبة وأبي يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي إلى أن قال.... وأبوحامت 
محمد بن إدريس الرازي ومحمد بن إسحاق بن خزمية إلى أن قال.... قال أبوبكر 
بللن أبللي خيثمة عن يحيى بن معني قال ليس به بللأس ولكنه يروي عن قوم ضعفاء 
وقللال أبوحللامت ثقللة صدوق وقال فللي رواية أخرى األشللج إمام أهللل زمانه وقال 

)1( احكام القرآن ج2 ص 558
)2( الكشاف ج 1 ص 224.  

)3( تفسير ابن ابي حامت ج4 رقم احلديث 6551 
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النسللائي صللدوق وقللال في موضع آخللر ليس به بللأس وقال محمد بللن أحمد بن 
بال الشللطوي ما رأيت أحفظ منه قال أبوالقاسللم الالكائي وغيره مات سنة سبع 

وخمسني ومئتني )1(. 

وقال ابن حجر: عبد الله  بن سعيد بن حصني الكندي أبوسعيد األشج الكوفي 
ثقة )2(.

يقللول الذهبللي عنه: احلافللظ اإلمام الثبت، شلليخ الوقت، أبوسللعيد عبد الله بن 
سللعيد بللن حصني، الكندي الكوفي املفسللر، صاحب التصانيف وقللال أيضًا وقال 

النسائي: صدوق )3(. 

يقللول املللزي: الفضل بن دكللني أبونعيللم روى عن: أبللان بن عبد الللله البجلي، 
وإبراهيم بن إسللماعيل بن مجمع إلى أن قال...... وأبوسللعيد عبد الله بن سللعيد 
األشللج، وعبللد الله بن عبللد الرحمان الدارمي، وعبللد الله بن املبللارك ومات قبله 
بدهر طويل........ وقال أبوداود، عن أحمد بن حنبل: كان يعرف في حديث أبي 
نعيم الصدق...... قال أبوحامت سألت علي بن املديني من أوثق أصحاب الثوري 
قللال يحيى بن سللعيد وعبد الرحمللن بن مهدي ووكيع وأبونعيللم من الثقات وقال 
العجلللي: أبونعيم األحول كوفي ثقة ثبت في احلديث وقال أبوعبيد اآلجري قلت 
ألبي داود كان أبونعيم حافظًا قال جدًا وقال يعقوب بن سفيان أجمع أصحابنا أن 

)1( تهذيب الكمال ج 15 ص 27. و يقول االلباني: محمد بن خازن وأبوسللعيد األشللج - واسللمه 
عبد الله بن سللعيد فإن كليهما ثقة من رجال الشلليخني ال مطعن فيهما. سلسلة الصحيحة مجلد 

الثاني 438. 
)2(  تقريب التهذيب ج1 ص 497

)3(  سير أعام النباء ج 12ص 182، 183
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أبللا نعيم كان غاية فللي اإلتقان وقال عبد الرحمن بن أبي حامت سللئل أبوزرعة عن 
أبي نعيم وقبيصة فقال أبونعيم أتقن الرجلني.. )1(. 

يقول ابن حجر: موسى بن قيس احلضرمي أبومحمد الفراء الكوفي لقبه عصفور 
اجلنللة. روى عللن حجللر عن غنبس وسلللمة بن كهيللل وعطية والعيللزار بن جرول 
ومحمد ابن عجان ومسلللم البطني وغيرهم. وعنه وكيللع وأبومعاوية ويحيى بن 
آدم وقبيصة وأبونعيم وعدة. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ال أعلم إال خيرًا وقال 
إسحاق بن منصور عن ابن معني ثقة وقال أبوحامت ال بأس به وقال أبونعيم حدثنا 
موسى الفراء وكان مرضيًا وقال العقيلي كان من الغاة في الرفض يلقب عصفور 
اجلنللة. قلللت: تتمة كاملله يحدث بأحاديث مناكير وفي نسللخة بواطيللل وقال ابن 
شللاهني فللي الثقات وقال ابن منيللر كان ثقة. وروى عنه الناس وقال ابن سللعد كان 

قليل احلديث )2(. 

يقللول العجلي: سلللمة بن كهيللل احلضرمي كوفللي ثقة ثبت فللي احلديث تابعي 
سللمع من جندب بن عبد الله قال سللفيان الثوري حلماد بن سلللمة رأيت سلمة بن 
كهيل قال نعم قال لقد رأيت شلليخًا كيسللًا قال وكان فيه تشلليع قليل وهومن ثقات 

الكوفيني وحديثه أقل من مائتي حديث )3(. 

)1( تهذيللب الكمال ج 23 ص 197 إلى ص 212. وقللال االلباني: وأبونعيم ثقة حجة وهوالفضل 
بن دكني. سلسلة الصحيحة مجلد الثاني ص 247.

)2( تهذيب التهذيب ج10 ص 327. ودافع األلباني عن هذا الراوى وقال: وكأن ابن اجلوزي - غفر 
الللله له - جهللل ثناء األئمة عليه، وفي املقدمتهم اإلمام أحمد فقد قال ابنه في العلل سللمعت أبي 
ذكر موسى بن قيس احلضرمي، فقال: ما أعلم إال خيرًا ووثقة ابن معني أيضًا وابن منير وابن حبان 

وابن شاهني وقال أبوحامت  - مع تشدده ال بأس به. سلسلة الصحيحة مجلد األول ص 320.
)3( معرفة الثقات ج1 ص 421، 422. وقال األلباني: إن سلمة ثقة ثبت. السلسلة الصحيحة مجلد 

السادس ص 1231. ووثقة ابن حجر. تقريب التهذيب ج1 ص 378.
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فهذه تراجم الرواة الراوين لرواية التصدق باخلامت لعلي \ في تفسللير ابن أبي 
حامت )1(.  

يق��ول عثمان اخلميس: فكي��ف نرضى لعلي وهورؤوس اخلاش��عني وأئمتهم أن 
يتص��دق وهويصلي كان يس��تطيع واألولى أن اإلنس��ان يخش��ع في صالت��ه قدر ما 

يستطيع يؤخر مثل هذه األمور إلى ما بعد الصالة. 

أراد عثمللان اخلميللس إبطللال تلللك الفضيلة ألميللر املؤمنني \ بأي شللكل من 
األشللكال، فلللوأراد اإلعتللراض فسيسللجل ذلك اإلعتللراض على القللرآن الكرمي 

ويكون ممن سولت لهم نفوسهم أن يجتهدوا في مقابل النص. 

إن اإلمام علي \ تصدق في حالة السجود في صاة مستحبة ولم تكن فريضة، 
فبينللت الرواية قدوم النبي ڤ إلى املسللجد بعد حادثللة التصدق باخلامت وذلك في 
حللني صاة علي \، فا ميكن لنا القول بأن املسلللمني يصلللون قبل مجيء النبي 
ڤ إلى املسجد، وال ميكن القول أيضا بأن النبي ڤ قد تأخر في صاته حتى نؤول 

سبب صاة علي \ قبل النبي ڤ، وما يؤكد بأن الصاة كانت نافلة:

يقللول البغوي: وعلى هللذا التأويل أراد بقوللله: }  ۇئ  ۇئ{، صاة التطوع 

)1( إذا قللال قائل سلللمة بن كهيل من التابعني وهولم يللدرك احلادثة فنقول له: لقد قبل جمع كبير من 
علماء أهل السنة مرسل التابعي مطلقًا واحتجوا به وعملوا به منهم:

يقول الزركشللي: قال القاضي أبوبكر في التقريب: اجلمهور على قبول املرسللل ووجوب العمل   
بلله إذا كان املرسللل ثقة عللدال، وهوقول مالك وأهللل املدينة وأبي حنيفة وأهللل العراق، وكذلك 
نقللله الللرازي في احملصول عللن األكثرين. النكت علللى مقدمة ابن الصاح للزركشللي ج1 ص 
491. أضواء السلف طبعة األولي لسنة 1419 الرياض. ويقول ابن الصاح في حجية املرسل: 
واألحتجللاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. علوم احلديث البن 

الصاح ص 49، 50.  دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان لسنة 1416 - 1995 م
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بالليل والنهار)1(، وقد فهم أحد املفسرين بأن التصدق أثناء الصاة ال توجد اخللل 
في أركانها، فكيف إذا كانت الصاة مستحبة.

ويقللول النسللفي: واآلية تدل على جللواز الصدقة في الصللاة، وعلى أن الفعل 
القليل ال يفسد الصاة)2(.

وهذه اآلية تختص بالذين ال يبالون في صاتهم والاهني عنها.

فهللذا يؤيد ما ذكرنللاه في خصوص نوع الصاة، واملسللألة األخللرى التي يجدر 
بنللا توضيحها بأن احلالة التللي كان عليها علي \ ال ميكن الطعن فيها ألن الصاة 
عبادة والزكاة أيضا عبادة، فجمع أمير املؤمنني \ بني عبادتني، فإنها عبادة ضمن 
عبادة فلم َيدمج عبادته املتمثلة في الصاة مبا ُيذم من التفكير في األمور الشخصية 
واحلياتيللة وغيرها بل كان عمله مائمًا بروح العبادة، فاقى مدحًا صريحًا من الله 
تعالللى مللن خال اآلية التي نزلللت على أثر تلك العبادة املزدوجللة، والله تعالى ال 

يحتاج إلى تقبل عثمان اخلميس وغيره لذلك العمل أوعدم تقبله.

يقول الله تعالى: }ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی{)3(. 

فيؤكللد القللرآن على ضرورة تولي الله تعالى ورسللوله ڤ والذيللن آمنوا وذلك 
حتللى يحق لهم التحزب بحزب الللله، فبني الله من هم الذين آمنوا في آية الوالية، 
فهومصللداق ملن أشللار إليه الله تعالللى من خال احلادثة التاريخيللة التي انفرد أمير 

املؤمنني \ بالعمل بها دون سائر الصحابة.

إذن تولي علي \ شرط من شروط قبول التحزب بحزب الله النجباء وهم الغالبون.

)1( تفسير البغوي ج2 ص47. بيروت - دار املعرفة
)2( تفسير النسفي ج1 ص 289 

)3( املائدة/56
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وأمللا اآليللة التي وضعها عثمللان اخلميللس }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ{ فهي ال تبطل تصدق علي \ باخلامت.

يق��ول اخلمي��س: إن األص��ل ف��ي ال��زكاة أن يب��دأ املزك��ي ال أن ينتظر حت��ى يأتيه 
الطال��ب، ويق��ول أيهم��ا أفض��ل أن تبادر أن��ت بدفع ال��زكاة أوأن جتل��س في بيتك 

وزكاتك عندك. 

فيصللر عثمان اخلميس على خلق الشللبهات حملوالفضيلة التي أرادها الله تعالى 
لعلي \، ألنه يعلم ما سلليترتب على اعترافه بوالية علي \ في القرآن في تلك 
اآلية، والتي بدورها تلزمه أن يتبرأ ممن خالفها واغتصب حق علي \ في خافته 
وأولويتلله على املسلللمني، فهوبا شللك يعلم بللأن أمير املؤمنللني \ كان في حال 
الصللاة، فهولم يكن منتظللرًا حتى يأتيه الطالب ليزكي كمللا يقول، وجاء التصدق 
باخلللامت باعتباره صدقة تطوع، فاآلية تلفظللت بالزكاة وذلك اللفظ ميكن حمله إما 
علللى الللزكاة املفروضة أوعلللى صدقة التطوع، فمللن دفع صدقته تطوعللًا ال يكون 
مرغمللًا على الذهاب إلى اجلهة املطلوبه للللزكاة ألن ذلك يكون في أي مورد وفي 
أي مكان شللاءه الدافع، ثم هناك بعض علماء أهل السللنة الذين أكدوا ذلك املعنى 

بقولهم الزكاة تشمل أيضًا صدقة التطوع. 

يقللول الثعالبللي املالكللي: الللزكاة هنللا لفللظ عللام للللزكاة املفروضللة والتطللوع 
بالصدقة)1(. 

ويقللول احلافللظ أبوبكر اجلصاص في تفسللير هذه اآلية: إن قال قائل في تفسللير 

}وئ  وئ    ۇئ  ۇئ {.... املللراد إنهللم يتصدقللون ويصلللون فلللم يللرد بلله 

)1( تفسير الثعالبي ج2 ص 396.
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فعللل الصدقة في الصاة قيل له: هذا تأويل سللاقط من قبللل أن قوله تعالى }ۇئ  

ۇئ{... يللدل علللى أن صدقة التطوع تسللمى زكاة ألن عليًا \ تصدق بخامته 
تطوعًا )1(. 

فيمكللن إطاق كلمللة زكاة على صدقة التطوع وذلك ما بينته اآلية الكرمية بقوله 

تعالى: }ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ{)2(، وذلك 
ما استدل به جمع من علماء أهل السنة: 

 يقول النسللفي في التفسير:  }ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ{.. ، صدقة }ۋ  ۋ  

ۅ {... تبتغون به وجهه خالصًا )3(. 

ويقول األلوسي: أي فا يبارك فيه تقديره تعالى وحكمه عز وجل }ۆ     ۈ  

ۈ  ٴۇ{ أي من صدقة }ۋ  ۋ  ۅ { تبتغون به وجهه تعالى خالصًا )4(. 
فتبني لنا بأن الزكاة يعبر عنها صدقة بدليل تفسير األلوسي لهذه اآلية. 

ويقول جال الدين السيوطي: أي ال ثواب فيه للمعطني }ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ{ 

صدقللة }ۋ { بهللا }  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ{ ثوابهم مبا أرادوه، 
فيلله التفات عن اخلطاب )5(. أيضا ناحظ أن السلليوطي فسللر كلمللة زكاة بالصدقة 

فهذا واضح.

)1( احكام القرآن ج2 ص 558.
)2( الروم/ 39.

)3( تفسير النسفي ج3 ص 275 
)4( روح املعاني ج 21 ص 46.

)5( تفسير اجلالني ص 536 للسيوطي.
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هذا رد على قول عثمان اخلميس بأن األصل في الزكاة أن يبدأ املزكي...، وكما 
قلنا إن تلك الزكاة  تطلق عليها صدقة تطوع فلهذا علي \ دفع الزكاة وهوراكع، 
أما ما نريد له جوابًا من عثمان اخلميس فهوالسللبب في إمتناع الصحابة من إعطاء 

ذلك الفقير الذي أراد املساعدة من املسلمني في املسجد!

فالغريللب أن جنللد مللن يضع الشللبهات واالسللتنكارات على تلك اآليللة الكرمية 
ومعارضتلله إلرادة الللله تعالللى كما فعللل عثمان اخلميللس، فلوكان يريللد املخاطبة 
واإلسللتنكار فسلليكون ذلللك في قبال الللله تعالللى إرادة التى أرادها لعلللي كما بينًا 

سابقًا من آراء املفسرين والروايات في ذلك اخلصوص.  

يق��ول عثم��ان اخلمي��س: إن عليًا كان فقيرًا ف��ي حياة النب��ي ڤ ولذلك كان مهر 
فاطم��ة ÷ م��ن علي \ درعا فقط لم ميهرها مااًل ألن��ه لم يكن له مال كان فقيرًا 

ومثل علي \ ال جتب عليه الزكاة ولم جتب عليه الزكاة في حياة النبي ڤ:

أال يعلللم عثمان اخلميس بأن املسلللمني كانوا يغنمون مللن املعارك والغزوات؟! 
فعلللي \ كان علللى رؤوس الفاحتني والناصرين لرسللول الله ڤ، فللأراد عثمان 
اخلميس إعادة الكرة في املراوغة الهادفة إلى إسللقاط فضيلة علي \، فماذا يعني 
أن ميلك محارب كعلي خامتًا فضًا عن امتاكه ما يفوق ذلك من الغنائم؟! فزواج 
الزهراء من علي عليهما السام كان في زمن اضطهاد قريش للمسلمني، وكان في 
مللدة قريبه من الهجرة فلم يخض املسلللمون تلك احلروب التي أنعشللتهم بالغنائم 
إال بعللد تلك الفترة والتي اسللتبقها أميللر املؤمنني \ بالزواج، فمللن الطبيعي جند 
معاناة أمير املؤمنني \ مبا عاناه املسلمني من ضائقة مالية في بداية الهجرة النبوية 

الشريفة والتي انفكت شيئًا فشيئًا بعد خوضهم الغزوات واحلروب.
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واملسألة األخرى فيما يتعلق بالزكاة التي جتب عليه فذلك مت الرد عليه مبا يجب 
والتي تبني أنها صدقة تطوع وذلك مصداق من مصاديق الزكاة.

يقول عثمان اخلميس: ال شك أن املراد ركوع آخر املراد هواخلضوع لله تبارك وتعالى:

فآيللة الوالية املباركللة كانت في قمة الوضوح مبا تعنيه مللن ركوع خاص للصاة 
وال جند أي معنى لذلك التأويل الذي أراده عثمان اخلميس، والذي أكد بطانه ما 

فسره كبار املفسرين من علماء أهل السنة.

يقول النسفي: }وئ  وئ    ۇئ  ۇئ{:.... والواوفي }ۇئ{ للحال أي 
يؤتونها في حال ركوعهم في الصاة )1(، فهوركوع للصاة كما بينه النسفي.

ويقللول البغوي: وعلى هذا التأويل أراد بقوله: }  ۇئ  ۇئ{ ، صاة التطوع 
بالليل والنهار، وقاله ابن عباس.)2(، فتعبيره جلي ال غبار عليه بأنها كانت صاة.

ويقللول البيضللاوي: قيل هوحال مخصوصللة بيؤتون، أويؤتون الللزكاة في حال 
ركوعهم في الصاة حرصًا على اإلحسان ومسارعه إليه )3(. 

وجتاهللل عثمللان اخلميللس أيضًا بعللض اآليات التللي تبني أن الركللوع اليختص 

باخلضللوع واخلشللوع فقط فهويطلللق للصاة أيضللًا كما قال تعالللى: }ڃ  ڃ  

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ       چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    
ڍ  ڌ   ڌ{....)4(. 

)1( تفسير النسفي ج1 ص 289.
)2( تفسير البغوي ج2 ص 47

)3( تفسيرالبيضاوي ج 2 ص 339.
)4( احلج/26
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وأكد تفسللير تلك اآلية مبا يتعلق بالركع السللجود باملصلللني كما بينه علماء أهل 
السنة:

يقول جال الدين السيوطي في قول الله تعالى }  ڌ   ڌ{...: جمع 
راكع وساجد: املصّلني)1(. 

ويقول النسفي في تفسير قول الله تعالي: }  ڌ   ڌ{: املصلني جمع 
راكع وساجد )2(.

فللا جند ذكللرًا للمعنى الذي أثاره عثمللان اخلميس في قوللله تعالى: }  ڌ   

ڌ{ .. مبعني اخلضوع واخلشوع من قبل علماء السنة فما رد عثمان اخلميس 
على هذه اآلية وعلى املفسرين من العلماء؟ 

اآليللة التي إسللتدل عثمان اخلميللس بها مبعنى الركوع باخلضوع واخلشللوع وهي 

قوله تعالى: }ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ{.....)3(:

فكان اختياره لآلية ليس صائبا بل يكون استدالال منه عليه ملا نقول وذلك جهًا 
منه بتفسلليرها، فعثمللان اخلميس يقول )في هذه اآلية أي اخضعي واخشللعي ألمر 
الللله تعالللى، وعلق بذلك بأن مرمي كانت منقطعللة  للعبادة وهى ممن ال جتب عليها 
صاة اجلماعة(، لكن السلليوطي يجد التفسللير الذي يخالف ما أراده عثمان لتلك 

اآلية باعتبار مرمي مصلية مع املصلني.

)1( تفسير اجلالني ص 26.
)2( تفسير النسفي  ج3 ص 101.

)3( آل عمران/43
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يقول السيوطي في تفسير هذه اآلية: أطيعيه }ڭ    ڭ  ڭ  ڭ{ 
أي صلي مع املصلني)1(. 

ويقول ابن كثير في تفسير لهذه اآلية }ڭ    ڭ  ڭ  ڭ{..... : 
قال األوزاعي: ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة، حتى نزل املاء األصفر 
فللي قدميهللا رضي الله عنها وأرضاها )2(، فبني املعنللى املراد وهوالصاة من خال 

شرحه ألركانها من سجود وركوع وقيام.

يقللول ابن قيم اجلوزية: وأما قوله تعالى: }ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  
ڭ  ڭ{.... فإمنا لم يكن موضع سجدة ألنه خبر خاص عن قول املائكة 
المرأة بعينها أن تدمي العبادة لربها بالقنوت وتصلي له بالركوع والسجود؛ فهوخبر 

عن قول املائكة لها ذلك )3(. 

فتلللك أقوال أكدت املقصد من الركوع وهي الصاة ال اخلشللوع واخلضوع كما 
ادعللى عثمان اخلميس، وأما ما اسللتدل عثمان به من خللال قوله بأن مرمي \ ال 
جماعللة لهللا فتكفل ابللن القيم بالرد عليه باعتبللار األمر الصادر مللن الله تعالى بأن 

تؤدي صاتها في بيتها.

وأمللا اآلية التي وضعها عثمان اخلميس وهي قول الله تعالى: } ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى{)4(، وهوقد خر سللاجدًا وإمنا سماه راكعًا للذل 

واخلضوع. 
)1( تفسير اجلالني ص 72.

)2( تفسير ابن كثير ج1 ص 371.
)3( أعام املوقعني ج2 ص. 622. دار الكتب العلمية بيروت

)4( ص/24
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اسللتطعنا أن نسللتدل باآليللات الكرميللة وذلك مبا أكده املفسللرون مبعنللى الركوع 
الدال على الصاة، ولكننا ال ننكر بأن الركوع قد يكون للخضوع والسجود، لكن 
عثمللان اخلميس أراد أن يعمم معنى اخلضوع والسللجود علللى جميع اآليات التي 
ورد الركوع فيها، فذلك تفسير ينبني على أهوائه ومبتغاه، وذلك حتى يعمم معنى 
اخلضوع واخلشللوع علللى آية الوالية وبالتالي ينفي الصللاة املتعلقة بذلك الركوع، 
لكننا اشللبعنا تلك الشللبهة الواهية بالردود املناسللبة كما ذكرنا من أقوال قبل علماء 

السنة والذين أكدوا حصول تلك احلادثة ألمير املؤمنني \.

اآلية التي اسللتدل بها عثمان اخلميس هي قوللله تعالى: }مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

خب  { )1(.
 فذلللك تخبللط ملحوظ في اختياره لآليات القرآنية حتللى يعطي طابع احلجية ملا 
يريد إثباته، ففسر العلماء من أهل السنة تلك اآلية الكرمية وهوكعادته كان مخالفًا 

جلمهور املسلمني وذلك ما سيتضح.

يقول ابن كثير في قول الله تعالى: }مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب{.....: أي 
إذا أمر هؤالء اجلهلة من الكفار أن يكونوا من املصلني مع اجلماعة امتنعوا من ذلك 

واستكبروا عنه، ولهذا قال تعالى: }ىب   يب  جت{...)2(. 

ويقللول القرطبي في قول الللله تعالللى: }مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب{....: 

أي إذا قيللل لهللؤالء املشللركني: }جب{... أي صّلللوا }  حب  خب{... أي ال 

)1( املرسات/48
)2( تفسير ابن كثير ج 4 ص 492.
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يصلون، قاله مجاهد، وقال مقاتل: نزلت في ثقيف، امتنعوا من الصاة فنزل ذلك 
فيهم)1(. 

يقول عثمان اخلميس: س��بب ن��زول هذه اآلية أنه خانت بنوقينقاع الرس��ول ڤ 
ذهبوا إلي عبادة بن صامت كما أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره، وأرادوه أن يكون 

معهم فتركهم وعاداهم وتولى الله ورسوله، فأنزل الله قوله جّل وعال }ې  ې  
ې    {:

فبعد مناقشللة اآلية واستعراضنا لسبب نزولها وعلمنا بأن أمير املؤمنني \ كان 
من مصاديق تلك اآلية وهوالولي بعد الله ورسللوله ڤ، ومطابقتنا لشللكل احلادثة 
مللن إقامة الصاة وإيتاء الللزكاة في حال الركوع وذلك من خال تأكيد املفسللرين 
على ذلك، والذين أكدوا بدورهم وجود روايات نزلت في إثبات تلك احلادثة كما 
قلنا في علي \ وهي بالطبع تكون مخالفة للروايات التي بها نفترض نزولها في 
تلك القصة والتي ال تطابق اآلية، فالروايات املطابقة لآلية هي التي تسللتعرض لنا 
تصللدق أمير املؤمنني علي \ باخلامت، فا يحللق لعثمان أن يحتج بقصة عبادة بن 

صامت املزعومة والتي ال عاقة لها مبا مر بنا مما يختص بآية الوالية.

يق��ول اخلمي��س على ف��رض نزولها في عل��ي\ فإنها ال تدل عل��ى اخلالفة بعد 
الرسول ڤ وإمنا تدل على أننا يجب أن نتولى عليًا \ ونحن نتواله. 

ال نريللد أن نكرر ما سللبق من إثبللات ملعنى الوالية والداللللة الكامية من خال 
حتليلنا خلطبة الرسللول ڤ والتي تؤكد ما يريده الرسللول من استخاف لعلي \ 
على املسلللمني، لكن أضيف على ما سللبق بللأن الله ابتدأ بآية الواليللة قوله تعالى: 

)1( تفسير القرطبي ج 19 ص 168.
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}ې  ې  ې   {، فالللله تعالللى بللا شللك هوولي املسلللمني جميعللًا وواليته هي 
األصللل الذي أكده القللرآن بقوله تعالى: }  ەئ  ەئ    وئ{)1(، وبعد ذلك جند 
أن الله تعالى قد عطف رسوله عليه بواوالعطف بقوله في آية الوالية: }   ى{، 
فصار بيانًا ربانيًا لواليتة على املسلمني كافة، وما يساند قولنا ذلك قول الله تعالى:   

}ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  {)2(، ولقد ناقشنا تأويل تلك اآلية في بحث 
الغديللر سللابقًا، فا نقاش في أولوية النبي ڤ على املسلللمني فللي الدنيا واآلخرة، 
والللذي ُعطللف علللى الله تعالى ورسللوله ڤ، ثم عطللف من آمنوا كمللا ذكرته آية 
الواليللة بقوله تعالى:}ى  ائ{ والذين متيزوا عن سللائر الناس باختصاصهم 
للصاة وإيتاء الزكاة في حال الركوع - كما وضحنا ذلك مبا يجب- ليكون وصفًا 
دقيقللًا لتلك الشللخصية التي أرادهللا الله تعالى لواليته العامللة على الناس، فيكون 
بضرورة السللياق من جهة والعطف على الله والنبي ڤ من جهة أخرى أن تكون 
تلك الوالية التي أرادها الله لنفسلله على الناس ولرسوله ڤ وألمير املؤمنني علي 
بن أبي طالب \ أيضًا، فمن ذلك املنطلق يؤكد لنا الله تعالى وجوب اسللتحقاق 
املتوسللم بتلك الوالية للخافللة والتي تكون جزًءا من مهام تلللك الوالية كما كان 
رسللول الله ڤ يتمتللع بها بحكم واليته على الناس فتكون اخلافة بشللكل بديهي 
سبيًل ووسيلة إلى تطبيق الدين على الناس وحتقيق ما أراده الله على املعمورة، فا 
تنتقص والية رسول الله ڤ - وهي كما قلنا أولويته وأحقيته على الناس كافة في 
الدنيا واآلخرة - ما إن سنحت له الظروف لتسّلم اخلافة أم لم تسنح، فتلك شهادة 

الله تعالى له بنص القرآن وبالطبع ينطبق ذلك املفهوم على أمير املؤمنني\.

)1( آل عمران/ 68.
)2( األحزاب/ 6.
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فلذلللك أراد الللله ورسللوله ڤ اخلافة لعلي \ على املسلللمني حتى يسللتطيع 
النهللوض بواليته مبا يرضي الله تعالى ولتكون وسلليلة إلللى غاية عظيمة وممثلة في 
إيصال املسليمن إلى جادة الهداية فحرص على ذلك النبي ڤ مما سنجده في تلك 

األحاديث.

روى ابللن أبللي عاصللم: عن عمران بن حصللني قال: قال رسللول الله ڤ : علي 
مني، وأنا منه، وهوولي كل مؤمن من بعدي. قال األلباني: إسللناده صحيح رجاله 

ثقات على شرط مسلم.)1( 

ويوضللح هللذا احلديث تفسللير قللول الله تعالى فللي من ذكرهللم بقوله: }ى  

ائ{، وهوعلللي \ كما بينا ذلللك والتي تعني بأنه أولى بالناس بعد النبي ڤ، 
فتكللون كلمللة ولي فللي ذلك احلديث الشللريف مطابقة ملللا ذكره القرآن في إرشللاد 

النللاس لوليهللم بعد الله ورسللوله ڤ من خللال قوله تعالللى: }ې  ې  ې    {، 
وذكللر النبي األكرم والية اإلمام علللي \ بعده من خال قوله: - ولي كل مؤمن 
بعللدي -، فيللدل على إعان خافة علي \ بعد رسللول الله ڤ، فا ميكن لنا أن 

)1( السللنة ألبللي عاصللم حتقيللق األلبانللي ص 550 وأيضا عن ابن عبللاس وقال له رسللول الله ڤ: 
أنللت ولي كل مؤمللن بعللدي ومؤمنة.......بإختصللار. مسللتدرك ج3 ص 144 صححه احلاكم 
ووافقلله الذهبللي.  وقال األلباني فقد صحللح احلديث ابن حبان كما رأيت. السلسلللة الصحيحة 
مجلد اخلامس ص 262. وصححه احلديث أبوإسحاق احلويني في حتقيق خصائص اإلمام علي 

للنسائي ص 75.
ويقول ابن حجر العسللقاني: وأخرج الترمذي بإسللناد قوي عن عمران بن حصني في قصة قال   
فيها قال رسول الله ڤ ما تريدون من علي إن عليا مني وأنا من علي وهوولي كل مؤمن بعدي. 

اإلصابة ج 4 ص 468. 
وحسنه احلديث الترمذي في السن ج5 ص 632 باب مناق علي .  
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نتصور معنى الولي كما يدعي البعض بالناصر أواحملب وذلك بقرينة حتديد واليته 
\ والتي ستكون كما بينها النبي ڤ من بعده، فمن رجح املعنى للوالية في ذلك 
احلديللث باحملبة أوالنصللرة لكانت محبة علي \ مشللروطة بعد وفللاة النبي ڤ! 
ويعطللي ذلللك احلق ملن أراد بغض علي \ في حياة النبللي ڤ، فإن لم يكن ذلك 
املعنى املفترض فستكون كلمة بعدي لغوًا، وذلك ما ال ميكن أن يصدر عن رسول 
الللله ڤ، فلذلك تكون بعدي مصداقًا للمرحلة التي تلي وفاة رسللول الله ڤ من 

تنصيب صريح خلافة أمير املؤمنني علي \ بعد رسول الله ڤ.

وقد علم الصحابة أيضًا املعنى للتولي والذي اتضح ذلك بشكل جلي من خال 
مللا صدر عن عمر في مقصللده للتولي عندما ذكر ذلك في مسللألة خافته بعد أبي 

بكر.

روى مسلم: عن قول عمر: ثم توفي أبوبكر وأنا ولي رسول الله ڤ وولي أبي 
بكر)1(. 

فكلمللة ولللي واضحة الداللللة والتي تعني اخلافللة والتصرف بأمور املسلللمني، 

والتي أكدتها من قبله اآلية الكرمية من خال كلمة }ې {.

فهنالللك الكثير من آيات الله تعالى التي تبللني أن معنى الولي هوملتصرف بأمور 

الغيللر ومنها قوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ  

)1( صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسير باب حكم الفيء
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ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ{...)1(. 

يقول النسفي في تفسير هذه اآلية } ڌ  ڎ {....: الذي يلي أمره ويقوم 
به )2(. 

ويقول البيضاوي في تفسللير قول الله تعالى }ڌ  ڎ  ڎ{....: أي 
الذي يلي أمره ويقوم مقامه )3(. 

فالولي هوقائم مقام ومدير ألمور الغير كما بينه البيضاوي ويقول السيوطي في 

تفسير هذه اآلية: } ڌ  ڎ{: متولي أمره من والٍد ووصّي )4(. 

فلم يختلف املسلمون في صدر اإلسام في فهم املعنى للولي فخاطبهم رسول 
الللله ڤ علللى ذلك الفهم بتذكيللره لهم بأنه وليهللم الذي عنى بهللا بأحقيته إلدارة 

أمورهم.

روى مسلللم: عن أبي هريرة: قال رسللول الله ڤ: أنا أولى الناس باملؤمنني في 
كتللاب الللله عز وجل فأيكم ما تللرك دينًا أوضيعة فادعوني فأن��ا وليه وأيكم ما ترك 

مااًل فليؤثر مباله عصبته من كان)5(. 

فذكرهللم بأولويته عليهم مللن كتاب الله تعالى بدليل قوللله ڤ: أنا أولى الناس 

)1( البقرة/282
)2( تفسير النسفي ج1 ص 136.

)3( تفسير البيضاوي ج 1 ص 579.
)4( تفسير اجلالني ص 62  

)5( صحيح مسلم كتاب الفرائض باب من ترك ماال.
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باملؤمنللني فللي كتللاب الله عللز وجل، والللذي أراد به كما قلنللا تبيللان أحقيته إلدارة 
أمور املسلللمني جميعللًا، وهناك الكثير من الدالالت على معنى الوالية في مسلللم 

والبخاري.  

فاحلصيلللة التي جندهللا بأن آية الوالية تؤكللد أن عليًا \ هوالللذي يلي أمر هذه 
األمة وخافتها من بعد النبي ڤ بدون فصل.

يقول عثمان اخلميس اآلية جاءت بلفظ اجلمع وعلي واحد:

فقد جاءت صيغة اجلمع في الكثير من اآليات القرآنية والتي تشير أسبابها واقعًا 

إلللى شللخصية واحدة، قال لللله تعالللى:}  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ{)1(.
فجللاءت كلمللة }وئ{ وهي با شللك بصيغللة اجلمع وكما بني مسلللم في 
صحيحلله)2( بأن النبللي ڤ دعا فاطمة \ وهللي كانت املعنية بالنسللاء، ومع ذلك 

جاءت بصيغة اجلمع، وكذلك قول الله تعالي}ۇئ{ والذي به دعا عليا \ 
وهوكان مصداقًا لتلك الكلمة في اآلية الكرمية. 

وأما السللبب فللي ذلك فنترك الزمخشللري يرد علللى عثمان اخلميللس ومن أراد 
التشللكيك بتلك اآلية من خال تلك الشللبهة من خال تعليله لسبب اجلمع وعدم 

نكرانه لها.

يقول الزمخشللري في آية الوالية: فإن قلللت: كيف صح أن يكون لعلي واللفظ 

)1( آل عمران/61
)2( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي\.
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لفللظ جماعة؟ قلللت: جيء به على لفظ اجلمع وإن كان السللبب فيلله رجًا واحدًا 
ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، ولينبه على أن سللجية املؤمنني يجب 
أن تكون على هذه الغاية من احلرص على البر واإلحسان وتفقد الفقراء، حتى إن 

لزهم أمر ال يقبل التأخير وهم في الصاة لم يؤخروه إلى الفارغ منها )1(. 

واألمر اآلخر من غاية اجلمع هوالتعظيم أيضًا.

يقول الطبرسللي: وليس ألحد أن يقول إن لفظ الذين آمنوا لفظ جمع فا يجوز 
أن يتوجلله إليه على االنفراد وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ اجلمع عن واحد 

على سبيل التفخيم والتعظيم )2(.

وأمللا من يقول بأن كلمة إمنا أداة للحصر وبالتالي فيعني ذلك إبطال إمامة البقية 
من أهل البيت \ وخافتهم لتفرد تلك اآلية وتعلق سبب نزولها بعلي \، فالرد 
يكون من خال األدلة الكثيرة التي تبني والية وخافة البقية من أهل البيت\ .

- حديث الثقلني: 
يقول عثمان اخلميس احلديث فيه كالم من حيث صحته وثبوته عن النبي ڤ:

فنحن نستغرب ذلك اإلنكار الذي يتسم به من في قلبه مرض، فقد امتألت كتب 
أهل السنة بحديث الثقلني والتي أخذت مأخذها من التصحيح لدى الكثير منهم، 
فهللوأراد بشللتى الطرق إقصللاء أي حديث يدل على أحقية خافللة أهل بيت النبوة 

\، وسوف نذكر بعض الروايات وآراء علماء السنة في تصحيح احلديث.  

)1( الكشاف ج 1ص624.
)2( مجمع البيان ج 3 ص 364. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان لسنة 1415 

- 1995 م
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روي ابن حجر العسللقاني: عن رسللول الله ڤ قال: إني قد تركت فيكم ما أن 
أخذمت به لن تضلوا بعدي كتاب الله وأهل بيتي. وقال ابن حجر العسقاني: هذا 

اسناده صحيح )1(. 

وروى الطحللاوي: عن زيد بن أرقم قال: ملا رجع رسللول الللله من حجة الوداع 
ونللزل بغدير خم أمللر بدوحات فقممن ثم قال: كأني دعيت فأجبت إني قد تركت 
فيكللم الثقلللني أحدهما أكبر مللن اآلخر: كتاب الللله عز وجل وعترتللي أهل بيتي، 
فانظللروا كيللف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يللردا على احلوض، ثم قال: 
إن الللله عز وجللل موالي وأنا مولللى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علللي فقال: من كنت 
وليه فهذا وليه، اللهم وال من وااله  وعاد من عاداه فقلت لزيد: سمعته من رسول 
الللله فقال: ما كان فللي الدوحات أحد إال رآه بعينيه وسللمعه بأذنيه.  قال أبوجعفر 
الطحاوي فهذا احلديث صحيح اإلسللناد ال طعَن ألحٍد في أحٍد من رواته، فيه أن 
كان ذلللك القللول كان من رسللول الله لعلللي بغدير خم في رجوعه مللن حجِه إلى 
املدينللة. وقللال محقق الكتاب شللعيب األرنؤوط رجاله ثقات رجال الشلليخني إال 
أن حبيللب بللن أبللي ثابت مدلس وقد عنعللن لكن تابعه فطر بن خليفللة عند املؤلف 

)1762( فاحلديث صحيح )2(. 

وروى ابن كثير: عن زيد بن أرقم  قال: ملا رجع رسول الله من حّجة الوداع ونزل 
غديللر خللم أمر بدوحات فُقِملْمللَن ثم قال: كأني قد دعيللت فأجبت، إني قد تركت 
فيكللم الثقلني كتاب الللله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما 

)1( مطالب العالية ج 4 ص 65.النشللر التراث االسللامي ادارة الشؤون االسامية بوزارة االوقاف 
في دولة الكويت لسنة 1973 حتقيق حبيب األعظمي

)2( مشكل اآلثار ج5 ص 18، 19.
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لللن يفترقا حتلى َيللِردا عللي اللحوض، ثم قال: الله موالي وأنا وللي كل مؤمن، ثم 
هم واِل مللن وااله وعاد من  أخللذ بليللد عللّي فقال: من كنللت مواله فهذا ولليلله، اللَّ
عاداه  فقلت لزيد: سللمعته من رسللول الله ڤ؟ فقال: ما كان فلي الدوحات أحد 
إال رآه بعينليه، وسمعه بأذنليه، تفّرد به النسائي من هذا الوجه. وقال ابن كثير: قال 

شيخنا َأبوعبد الّله الذهبلي: وهذا حديث صحيح )1(. 

وروى ابن حجر الهيتمي: عن رسللول الله ڤ قال: وإني سللائلكم حني تردون 
علللي عن الثقلني فأنظللروا كيف تخلفوني فيهما الثقل األكبللر كتاب الله عز وجل 
سللبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسللكوا به ال تضلوا وعترتي أهل بيتي، 
فإنه قد نبأني اللطيف اخلبير أنتما ينقضيا حتى يردا علي احلوض. وقال ابن حجر: 

احلديث ولفظه عند الطبراني بسند صحيح)2(. 

ويقللول األلباني في معللرض الرد على أحد املضعفني للحديللث: وفاته كثير من 
الطرق واألسانيد التى هي بذاتها صحيحة أوحسنة فضًا عن الشواهد واملتابعات 
كمللا يبدولكل ناظللر يقابل تخريجه مبا خرجته هنا.......وقللال أيضًا إنه لم يلتفت 
إلللى أقللوال املصححني للحديللث من العلمللاء وال إلى قاعدتهم التللى ذكروها في 
مصطلللح احلديث أن احلديللث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق فوقللع في هذا اخلطأ 

الفادح من تضعيف احلديث الصحيح.)3(.

وروى الهيثمللي: وعن زيد بن ثابت عن رسللول الله ڤ قللال: إني تركت فيكم 

)1( البداية والنهاية ج6 ص90. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 
)2( الصواعق احملرقة ص 65، 66 

)3( سلسلة الصحيحة مجلد الرابع ص 358
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خليفتللني كتللاب الله وأهل بيتللي وإنهما لن يتفرقللا حتى يردا علللي احلوض. رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات )1(. 

وروى أحمد بن حنبل: عن أبي سعيد اخلدري عن النبي ڤ قال: إني أوشك أن 
أدعى فأجيب وإنى تارك فيكم الثقلني كتاب الله عز وجل وعترتي كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أهل بيتي وإن اللطيف اخلبير أخبرني أنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي احلوض فانظروني مب تخلفوني )2(. وروى ابن حنبل: عن 
أبي سللعيد اخلدري قال قال رسللول الله ڤ: إني قد تركت فيكم الثقلني أحدهما 
أكبللر مللن اآلخر كتاب الله عللز وجل حبل ممدود من السللماء إلى األرض وعترتي 

أهل بيتي إال أنهما لن يفترقا حتى يردا على احلوض )3(. 

ويقول ابن كثير: وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ڤ قال في خطبته بغدير 
خللم: إنللي تارك فيكم الثقلني كتاب الله وعترتي، وإنهمللا لم يفترقا حتى يردا علي 

احلوض )4(. 

ويقول ابن منظور: عن زيد بن ثابت قال: قال رسللول الله، ڤ، إني تارك فيكم 

)1( مجمللع الزوائللد ج 1 ص 170.  ونقل مصطفى العدوي املصري عن أحمد بن حنبل عن زيد بن 
ثابللت قال: قال رسللول الله ڤ: إنى تارك فيكم خلفتني كتاب الللله وأهل بيتي وإنهما لن يفترقا 
حتى يرد على احلوض جميعا. قال مصطفى العدوي صحيح لغيره. الصحيح املسند من فضائل 
الصحابللة ص 248 فللي بللاب حث رسللول الله على اتبللاع  الصاحلني من أهل البيللت. دار عفان 

اململكة العربية السعودية سنة 1995.
)2( مسند أحمد ج 22 ص 63 وقال احملقق أحمد شاكر اسناده حسن. في مسند أبي سعيد اخلدري 

حتقيق أحمد شاكر
)3( مسند أحمد ج 22 ص 93  وقال احملقق احمد شاكر: اسناده حسن. في مسند ابي سعيد اخلدري 

حتقيق أحمد شاكر 
)4( تفسير ابن كثير ج4ص 122.
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الثقلني خلفي: كتاب الله وعترتي فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي احلوض، وقال: 
قال محمد بن إسحاق وهذا حديث صحيح )1(. 

وروى احلاكم: عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ڤ: إني تارك فيكم الثقلني 
كتللاب الله وأهل بيتي وإنهما لللن يفترقا حتى يردا علي احلوض. وقال احلاكم هذا 

حديث حسن صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي: على شرط مسلم)2(.

ويقللول ابللن حجر الهيتميللى املكي بعد عللرض حديث الثقلللني: ولهذا احلديث 
طرق كثيرة عن بعض وعشرين صحابيًا ال حاجة لنا ببسطها  )3(. 

يقول عثمان اخلميس: الثابت عند مسلم أن األمر كان بالتمسك بكتاب الله والوصية 
بأهل البيت عليهم السالم، كما مر من حديث زيد بن أرقم في مسلم فأوصى بكتاب 

الله وحث على التمسك به ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي:

فبعد اعتراف عثمان اخلميس بتواجد تلك الرواية في مسلم وهومن أصح الكتب 
لدى أهل السللنة قام بتأويل املعنى املراد به اسللتخاف أهل البيت لألمة واقترانهم 
بالقرآن الكرمي، وذلك حتى يبني أن املقصود بالتمسللك فقط في كتاب الله تعالى، 

وذلك للسير على نهج من قال حسبنا كتاب الله ! وسنرد على تلك الشبهة:

أواًل: ميكللن لنللا أن نحتمل وجود تغييرات في تلك الرواية عمدًا كان أونسلليانًا، 
وذلللك بسللبب ما أراد التنويه بلله زيد بن أرقم مللن خال حتذيره باحتمالية نسلليانه 
للكثير مما ذكر في واقعة الغدير الذي بسببه ستكون الرواية ناقصة با شك، بدليل 

)1( لسان العرب ج 4 ص 538.
)2( املستدرك ج 3 ص 118.

)3(  الصواعق احملرقة ص 342 
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قوله: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي 
من رسللول الله ڤ فما حدثتكم فاقبلوا وما ال فللا تكلفوني)1(، فينفي ذلك الدقة 
في نقله للحديث والذي اقتصر على التمسك بالكتاب فقط، وجند أن زيد بن أرقم 
قد روى بنفسه أيضا حديث غدير خم في مصدر آخر غير مسلم ل كما بينا ذلك في 
مللا سللبق ل والذي به بني لزوم التمسللك بالكتاب والعترة الطاهللرة من خال قوله: 
)إني تارك فيكم الثقلني كتاب الله وعترتي....(، فذلك با شك أوضح من رواية 
مسلللم، فأصبح نسيان زيد على حد قوله سللببًا لسقوط ذكر الثقل اآلخر الذي أمر 
النبللي ڤ أمته بالتمسللك به، فمن تلك الرواية التللي ذكر فيها الثقلني صراحة دليل 
علللى نقص كلماتها والذي علله زيد بنفسلله كما قلنا، فقللد يكون احلديث الصادر 
من غير مسلم في مرحلة شباب زيد لعدم نسيانه، وقد صدر اآلخر الذي روي في 
مسلم في أواخر حياته وعند كبر سنه كما قالها صراحة، فالشاذ يكون ما روي في 
مسلللم ملا يحويه من نقص واضح وأما الصحيح فهوالذي جاء تامًا وبشللكل كامل 
فللي املصللادر األخرى والتللي تازمت أيضًا مللع املرويات األخرى مللن العديد من 

الصحابة ممن شهد ذلك احلديث. 

- معنى الثقلني:
ثانيللًا: لقد فهم العلماء معنى التمسللك في حديث الثقلللني وذلك لتلك القرائن 
الذي ذكرت في فهمهم لذلك التازم، وبالتالي جند أن ذلك يؤكد ما أراده الرسول 

ڤ من وجوب اإلقتران بهما وعدم فصل أحدهما عن اآلخر.

يقول النووي في شرحه ملسلم: قال العلماء سميا الثقلني لعظمهما وكبير شأنهما 
وقيل لثقل العمل بهما )2(. 

)1( صحيح مسلم باب فضائل علي \.
)2( في شرح مسلم باب فضائل علي \ كتاب فضائل الصحابة.
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ويقول ابن كثير: وقد ثبت في الصحيح أن رسللول الله ڤ قال في خطبة بغدير 
خم إن الثقلني كتاب الله وعترتي وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي احلوض )1(. 

ويقول الشوكاني: ولكن ههنا مانع من حمل اآلل على جميع األمة وهوحديث: 
إنللي تللارك فيكللم الثقلني ما إن متسللكتم به لن تضلللوا كتاب الللله وعترتي احلديث 

وهوفي صحيح مسلم وغيره )2(.

فمع أن الشوكاني استشهد برواية مسلم إال أنه لم يحمل املعنى الذي أراده عثمان 
اخلميس في التمسك فقط بكتاب الله تعالى بدليل قوله: )كتاب الله وعترتي( فلم 
يوجب لزوم الفصل بني الثقلني وسللوف نقوم مبناقشللة ما أصدرته الكتب األخرى 

غير مسلم حلديث الثقلني.

واآلن سنناقش احلديث بشيء من التفصيل وذلك تأكيدًا على ما مضى من إثبات 
صللدور احلديث وتتمة ملا يتعلق بذلك احلديث مللن أمر عظيم يتضمن حتديد النبي 
ڤ دسللتورًا إسللاميًا عاصمًا لألمة من االنحراف والضياع من خال استخافهم 
للثقلللني القللرآن والعترة الطاهللرة، وبالتالي لزوم وعي األمة كافة بذلك الدسللتور 

والعمل به. 

- قول النبي ڤ » إني تارك«:

اسللتفتح رسللول الله ڤ احلديث بقوله: » إنللي تارك«.. وفي مللورد آخر يقول: 
»إني مخلف« وذلك إشعار بعظم األهمية ملا سيخلفه لهذه األمة بعد وفاته.

)1( تفسير ابن كثير ج4 ص122.  
)2( نيل االوطار ج 2 ص 328.
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- قول النبي ڤ بلفظ » الثقلني«: 
وأما ما يتعلق بلفظ»الثقلني« فسنسللرد شرح العلماء لتلك الكلمة وما حتويه من 

معنى عظيم:

يقول ابن حجر الهيتميى: سللمى رسللول الللله ڤ القرآن والعتللرة، وهى باملثناة 
الفوقية األهل والنسللل والرهط األدنون ثقلللني ألن الثقل كل نفيس خطير مصون 
وهذان كذلك إذ كل منهما معدن للعلوم اللدنية، واألسرار واحلكم العلية واألحكام 
الشللرعية، ولذا حث رسللول الله ڤ  على االقتداء والتمسللك بهم والتعلم منهم، 
وقللال: احلمللد الله الذي جعللل فينا احلكمة أهل البيت وقيل: سللميا ثقلني وجوب 

رعاية حقوقهما )1(.

يقللول ابن حجر الهيتمي أيضا: وسللماهما ثقلني إعظامللًا لقدرهما إذ يقال لكل 
خطير شللريف ثقللًا أوألن العمل مبا أوجب الله حقوقهما ثقيللل جدًا منه قول الله 

تعالى }ٹٹٹٹڤ{... أي له وزن وقدر )2(. 

ويقول الزمخشري: الثقل: املتاع احملمول على الدابة، وإمنا قيل للجن واآلنس: 
ان األْرض، فكأنهما أثقاها. وقد شبه بهما الكتاب والِعْترة في  الثَّقان، ألنهما ُقطَّ

أن الدين يستصلح بهما ويعمر كما عمرت الدنيا بالّثقلني)3(. 

اُهما َثَقلللني ألّن األْخذ بهما والعَمل بهمللا ثقيل. ويقال  ويقللول ابن األثير: َسللمَّ
اُهما َثَقَلنْي إعظامًا لَِقْدرهما وَتْفخيمًا لَشأنِهما)4(. ذلك خطير نفيس َثَقل، فَسمَّ

)1(  الصواعق احملرقة ص 231، ص 232.
)2( الصواعق ص 342.

)3( الفائق في علوم احلديث ج 1 ص 150 دار الكتب العلمية - بيروت 1417 - 1996 م
)4( النهاية في غريب احلديث ج 1 ص 216. مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع - قم - ايران
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فبعد ايضاح معنى للثقلني لزم على جميع املسلللمني التمسللك بالكتاب والعترة 
الطاهللرة \ بشللكل ال يقبللل التفريق بينهما تلبيللة لوصية النبللي األكرم ڤ، فهل 
يعقللل تقللدم كائن من كان على من غدا القرآن قرينًا له؟! فاالسللتخاف حق ال بد 
فيلله ملن له ذلك الشللرف العظيم مبازمتهم للقرآن واقترانهللم بكل ما حتويه الكلمة 

من معنى بكتاب الله جل وعا. 

فبعد أن علم أهل السللنة من خال التفسللير الدال علللى معنى الثقلني من عظيم 
احلث على اتباعهم واالكتفاء باألخذ عنهم فلماذا جندهم تشبثوا باخلفيف كاألخذ 
برأي الصحابة وتركوا الثقيل الذي اقترن بالقرآن الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه 

وال من خلفه؟!

- قول النبي ڤ: »عترتي أهل بيتي «:

يقول ابن األثير: ِعْترة الرجل أَخصُّ أقاِربِه وِعْترُة النبي ڤ َبُنوَعْبد امُلّطلب وقيل 
أهللُل بيتِه األْقَرُبللون وهوأْوالُده وعلللىٌّ وأْوالُده وقيل ِعْترته األْقرُبللون واألْبعُدون 

منهم )1(. 

فوسع ابن األثير دائرة املعنيني بالعترة فأوجد ذلك اإلختاف في حتديدهم، ولكن 
مللن املقوالت التي تطرق إليها علي \ وأبناؤه، فيحل النزاع في فهمنا لعترة النبي 
ڤ مللا ثبللت بالصحيح من الروايات أن أهل البيت هم اخلمسللة أصحاب الكسللاء 
كما بينا سللابقًا، وكما سللنذكر في آية املباهلة وآية التطهير والتي أشللبعناها توضيحًا 
في اختصاص أصحاب الكسللاء اخلمسة بها، وحدد رسول الله ڤ عترته واملعنيني 

باقترانهم بالقرآن ولزوم اتباعهم في حديث االثني عشر واملروي في مسلم. 
)1( النهاية في غريب احلديث ج 1 ص 177.
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يقول مسلللم: عن جابر بن سللمرة قللال: دخلت مع أبي على النبي ڤ فسللمعته 
يقول: إن هذا األمر ال ينقضي حتى ميضي فيهم اثنا عشللر خليفة قال: تكلم بكام 

خفي علي قال: فقلت ألبي: ما قال قال: كلهم من قريش)1(. 

فبعللد علمنللا بلزوم اتباع عترة النبي ڤ من أهل بيتلله جند في هذا احلديث حتديد 
عددهللم باإلثني عشللر خليفللة، مما يؤدي إلى تقلللص الدائرة التي وسللع مداها ابن 

األثير، وهناك آراء أخرى للعلماء معنى في فهم العترة.

يقللول املنللاوي: قال احلكيم واملللراد بعترته هنا العلماء العاملللون إذ هم الذين ال 
يفارقون القرآن أما نحوجاهل وعالم مخلط فأجنبي من هذا املقام)2(. 

فلوعلمنللا بللأن العترة هم اثنا عشللر خليفة مللن أهل بيت املصطفللى كما بني ابن 
األثيللر، وعلمنا أيضا بشللكل أخص باتسللامهم بعللدم مفارقتهم للقرآن كما أشللار 
املناوي، فيكون أمر معرفتهم سهًا ألن هؤالء العترة كانوا سادة زمانهم في فهمهم 
للقللرآن ولسللنة جدهم رسللول الله ڤ كما أكللد عليه علماء أهل السللنة من خال 
ذكرهللم في تراجمهم من مدح وثناء قل نظيره ومن ذلك ما ذكره الذهبي في كتابه 

سير أعام النباء. 

- قول النبي ڤ » ما إن متسكتم به أوبهما«....: 

صرح املناوي بلزوم اتباع الكتاب مع العترة للنجاة من الضياع والضالة والظفر 
بالنجاة والهداية. 

)1( صحيح مسلم كتاب االمارة باب الناس تتبع قريش.
)2( فيض القدير ج 3 ص 20.
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يقللول املنللاوي: يعني إن ائتمرمت بأوامللر كتابه وانتهيتم بنواهيلله واهتديتم بهدي 
عترتي واقتديتم بسيرتهم اهتديتم فلم تضلوا)1(. 

ويقول التفتازاني: التصافهم بالعلم والتقوى مع شللرف النسب اآل يرى أنه ڤ 
قرنهللم بكتللاب الله في كون التمسللك بهما منقذًا من الضالة وال معنى التمسللك 

بالكتاب إال األخذ مبا فيه من العلم والهداية فكذا العترة )2(. 

 فمللن البديهي أن يكللون بيان النبي األكللرم باقتران العترة الطاهللرة بالقرآن حثًا 
صريحًا على تباعهم فرسللول الله ڤ بني الثقلني ورسللم لنا تلك العلقة بني القرآن 
والعتللرة متهيدًا لبيان لللزوم ذلك االتباع لألمة جميعًا وذلك كمللا فهمه التفتازاني، 
فبعد وجوب اقتران الكتاب والعترة وورود روايات تبني ضرورة التمسك بكليهما 
فذلللك يعنللي بأن األوامللر التي تتعلق بالتمسللك بالكتاب سللتكون بضللرورة تلك 
العلقة أوامر للتمسللك بالعتللرة الطاهرة وما يؤكد ذلللك اجتماعهما بكلمة الثقلني 
وهي كلمة واحدة حتوي كا املعنيني، وذلك ما ميكن تفسيره للروايات التي ذكرت 

)به( ولم تذكر كلمة )بهما(.

فأراد رسول الله ڤ أن يحدد الطريق السليم في أخذ أمته لدين الله تعالى وذلك 
لعلمه بافتراق األمة إلى فرق عديدة، فما وجدت الفرق إال بتعدد املفسرين للقرآن 
واختللاف فهمهم للله، والقرآن تبيان لكل شلليء فهوتبيللان ألمور الديللن والدنيا، 
فاقتضت حكمة الرسول األكرم ڤ في إرشاد الناس إلى من اقترن بالقرآن الكرمي 
في إنارة الطريق املستقيم، فأحاديث الرسول وسيلة لغاية الظفر برضا الله بالقرب 

)1( فيض القدير ج 3 ص 20.
)2( شرح املقاصد ج 2 ص 303. 
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مللن اجلنللة والتزحزح عن النار، لكنهللا ال تغني بذاتها إلى يللوم القيامة، فإذا كثرت 
الكذابللة في زمن النبللي ڤ كما بني عندما قال: )كثرت علللي الكذابة، فمن كذب 
علللي فليتبوأ مقعللده من النار(، فكيللف باألجيال الاحقة بعد وفللاة النبي األكرم، 
فشللاء الله ورسوله ڤ أن يكون الكتاب املبني هاديًا مهديًا جلميع العصور إلى يوم 
السللاعة، فلذلك وجللب اقترانه مبن له األهلية في فهم القللرآن وتبيان الصواب من 
خاللله وهم العترة الطاهللرة وإال فا تتحقق الغاية من وجوده وهي الهداية وتبيان 

كل شيء. 

يقول عثمان اخلميس: الش��يعة ليس لهم أس��انيد إلى رسول الله ڤ وهم يقرون 
به��ذا أنهم ليس عندهم أس��انيد ف��ي نقل كتبهم ومروياتهم إمن��ا هي كتب وجدوها 

فقالوا أروي عنها فإنها حق، ثم ذكر مصدر الرواية في كتاب الكافي للكليني: 

روى الكليني: عن محمد بن احلسللن قال: قلت ألبي جعفر الثاني جعلت فداك 
إّن مشللايخنا رووا عللن أبللي جعفر وعللن أبى عبد الللله \ وكانت التقية شللديدة 
فكتمللوا كتبهللم ولم تللروا عنهم فلما ماتوا صللارت الكتب إلينا، فقللال: حّدثوا بها 

فإنها حق)1(.

 فأراد عثمان اخلميس من خال تلك الرواية أن يشكك في أصول أخذ الروايات 
لدى الشلليعة بذلك التهجم على أسللانيد الروايات، فالشيعة تروي عن رسول الله 
ڤ بطريللق العتللرة الطاهرة وهم لم يخضعوا إلى أهللواء احلكومات ولم يرضخوا 
إلللى ظلمهم، وبعللد يقيننا بلزوم اتباع أهل البيت عليهم السللام من خال ما ثبت 
عن رسللول الله ڤ وذلك كما بينا سابقًا، فيكون األخذ عنهم كاألخذ عن جدهم 

)1( الكافي ج1 ص53.
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رسول الله ڤ )1(، فأراد النبي ڤ أن يبني للناس كافة بأن أخذ األحكام من عترته 
هي بعينها سللنة رسللول الله ڤ، فكل إمام من أئمة أهل البيت عليهم السام ينقل 

عن آبائه إلى أن يصل إلى رسول الله ڤ، وذلك ما أكدته كتب الشيعة.

روى الكليني: عن حماد بن عثمان وغيره قالوا سمعنا أبا عبد الله يقول: حديثي 
حديللث أبي وحديللث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث احلسللني وحديث 
احلسني حديث احلسن وحديث احلسن حديث أمير املؤمنني وحديث أمير املؤمنني 

حديث رسول الله وحديث رسول الله قول الله تعالى)2(.

هذه الرواية في كتب الشلليعة وهناك في كتب أهل السنة مضمونها مقارب لهذه 
الرواية. 

روى أبونعيم األصفهاني: حدثنا علي بن موسللى الرضا حدثني أبي موسللى بن 
جعفللر حدثني أبي جعفر بللن محمد حدثني أبي محمد بن علللي حدثني أبي علي 
بللن احلسللني بن علي حدثني أبي علي بن أبي طالللب رضي الله تعالى عنهم حدثنا 
رسللول الللله ڤ عللن جبريل \ قال قللال الله عز وجل إنللي أنا الللله ال إله إال أنا 

)1( هنللاك روايللة عن اإلمام الصادق روي الكليني: عن محمد )يعنللي العطار ( عن أحمد بن محمد 
)بللن عيسللى ( عن احلسللني بن سللعيد عن فضالة عللن عمر بن أبان قال: سللألت أبا عبللد الله عما 
يتحللدث النللاس انه دفع إلى أم سلللمة صحيفة مختومه فقال: إن رسللول الله ملا قبض ورث علي 
علملله وسللاحة ومللا هناك ثم صار إلى احلسللن ثللم صار إلى احلسللني قال ثم صار إلللى علي بن 
احلسللني ثللم صار إلى ابنه ثم إنتهى إليك فقال: نعم. الكافللي كتاب احلجة باب ما عند اإلئمة من 
الساح، وقال العامة املجلسي  صحيح في مرآة العقول ج3 ص 38. وكل هؤالء الرواة ثقات 
ومتصل إسناده، وهذه الرواية تبني أن أهل البيت كل ما عندهم من العلم فهومن رسول الله ڤ 

ورسول الله علمه من الله تعالى.
)2( الكافي ج1 ص 53.
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فاعبدوني من جاءني منكم بشهادة أن ال إله الله باإلخاص دخل في حصني ومن 
دخللل في حصني أمن مللن عذابي، ثم قال االصفهاني: هذا حديث ثابت مشللهور 
بهذا اإلسناد من رواية الطاهرين عن آبائهم الطيبني وكان بعض سلفنا من احملدثني 

اذا روى هذا اإلسناد قال لوقرىء هذا االسناد على مجنون ألفاق)1(. 

وهناك حديث مقارب له عند أهل السنة:

يقول املناوي: في تاريخ نيسللابور للحاكم أن عليًا الرضى بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسللني ملا دخل نيسابور 
كان فللي قبة مسللتورة على بغلة شللهباء وقد شللق بها السللوق فعرض للله اإلمامان 
احلافظان أبوزرعة الرازي وابن أسلللم الطوسللي ومعهما من أهل العلم واحلديث 
مللن ال يحصللى فقاال أيها السلليد اجلليل ابن السللادة األئمة بحللق آبائك األطهرين 
وأسللافك األكرمني إال ما أريتنا وجهك امليمون ورويت لنا حديثًا عن آبائك عن 
جدك نذكرك به؟ فاسللتوقف غلمانه وأمر بكشللف املظلة وأقر عيون اخلائق برؤية 
طلعتلله فكانت له ذؤابتان متدليتان على عاتقلله والناس قيام على طبقاتهم ينظرون 
مللا بني باك وصاخ ومتمرغ في التراب ومقبل حلافر بغلته وعا الضجيج فصاحت 
األئمة األعام: معاشللر الناس أنصتوا واسللمعوا ما ينفعكم وال تؤذونا بصراخكم 
وكان املستملي أبوزرعة والطوسي فقال الرضى حدثنا أبي موسى الكاظم عن أبيه 
جعف��ر الصادق ع��ن أبيه محم��د الباقر عن أبيه عل��ي زين العابدين عن أبيه ش��هيد 
كرب��الء عن أبي��ه علي املرتضى قال حدثن��ي حبيبي وقرة عيني رس��ول الله ڤ قال 
حدثني جبريل \ قال حدثني رب العزة سبحانه يقول كلمة ال إله إال الله حصني 

)1( حلية األولياء ج 3 ص191، 192. طبعة دار الكتب العلمية بيروت لسنة 1988. 
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فمللن قالها دخل حصنللي ومن دخل حصني أمن من عذابي ثم أرخى السللتر على 
القبللة وسللار فعد أهللل احملابر والدواين الذيللن كانوا يكتبون فأنافوا على عشللرين 
ألفا، وقال األسللتاذ أبوالقاسللم القشلليري: اتصل هذا احلديث بهذا السللند ببعض 
أمللراء السللبامانية فكتبه بالذهب وأوصللى أن يدفن معه في قبره )1(، فيسللمى ذلك 
اإلسللناد بالسلسلة الذهبية وذلك لسلسللة تتضمن رواة طاهرين يرورن عن آبائهم 

وهم أهل البيت \، وسنناقش تلك الشبهة بعدة أوجه.

األمر األول: جند أن هناك روايات عن أهل البيت في كتب الشيعة أكثر مما روي 
عن رسللول الله ڤ وذلك ألنهم جتسلليدا لسنة الرسللول ڤ فهم امتلكوا احلق في 
نقللله كما صرح بذلللك النبي ڤ في حديث الثقلني بتخليفهللم على األمة مقترنني 

بالقرآن الكرمي.

األمر الثاني: وكما هومعلوم والذي سللنتطرق إليه الحقًا بأن مرويات املصطفى 
ڤ قللد وقعللت ضحية التحريف من قبل اخللفاء فهم منعوا التحدث بها في زمنهم 
ومعاقبة من خالفهم من الصحاب الكرام الذين ساروا على نهج أهل البيت \، 
فذلك السبب اآلخر في كثرة الروايات املنسوبة إلى أهل البيت \ مقارنة ملا نسب 

إلى رسول الله ڤ.

األمر الثالث: وذلك ال غرابة فيه بأن عترة النبي ڤ متمثلة باثني عشر إمامًا هاديًا 
للحق، فكل إمام يروي ملعاصريه من املسلمني فتتعدد املرويات املنسوبة لهم بشكل 
عام، فمن الطبيعي جدا أن جند الكثرة النسبية لروايات العترة الطاهرة اإلثني عشر 
مقارنة مبا روي عن النبي ڤ، فما ينقل عن اإلثني عشللر أكثر بطبيعة احلال ملا ينقل 

عن الواحد واملتمثل في شخص النبي األكرم ڤ.   

)1( فيض القدير ج 4 ص641. 
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ومع تلك األسللباب جنللد أن كتبنا مملوءة بأحاديث مروية عللن النبي األكرم ڤ، 
فالكافي على سللبيل املثال يحوي ثمامنائة وأربعة وتسللعني حديثًا مرويًا عن رسول 
الله ڤ، فبم سللوف يرد عثمان اخلميس؟ وأما الرواية التي ذكرها عثمان اخلميس 
في الكافي فهي مجهولة )1( كما بني العامة املجلسي، فعلى فرض صحتها ال يدل 
ذلك بأن كتب الشلليعة وجميع عقائدهم من هذه الكتب، فالراوي يقول بأن التقية 
كانت شديدة فتم ذلك الكتمان لكتبهم من قبل اإلرهاب األموي والعباسي، فكان 
املراد بكلمة )كتموا كتبهم( مصطلحًا يعلمه شلليعة أهل البيت عليهم السام ملعنى 
ذلك اإلرهاب، فلذلك ضعفت قدرتهم على رواية كتبهم في حياتهم نظرًا لسياسة 
احلللكام املتخذة آنذاك، فقام عثمان اخلميس بجعلهللا معضلة بفتحه بابًا ميلكه احلق 
في الطعن بأحاديث الشيعة، وأما أمر اإلمام \ بالتحدث بتلك الكتب بقوله إنها 
حللق يعني ذلك بأن هللذه الكتب ال ميكن الطعن بها نظرًا ملللا أمر به اإلمام املعصوم 
الللراوي بالرواية بها، فلوكانت باطلة مبا أيدها اإلمام وهوبا شللك أعلمنا ملا حتويه 

تلك الكتب. 

يق��ول عثم��ان اخلميس: أما أس��انيدهم كما يقول احل��ر العاملي وغي��ره من أئمة 
الش��يعة إنه ليس عند الشيعة أس��انيد أصال وال يعولون على األسانيد، فأين لهم أن 

ما يروونه في كتبهم الثابتة عن عترة النبي ڤ:

إن الشلليخ احلللر العاملللي قللد خصللص هللذه الفائللدة التاسللعة لكتابلله ليثبت أن 
األحاديللث الللواردة للكتللب التللي نقللل عنهللا في كتابلله وسللائل الشلليعة أحاديث 
صحيحة وذلك حسللب منهجه األخباري، فأراد أن يبللني أن تلك الرواية ال حتوي 

)1( ذكرها املجلسي في مرآة العقول ج 1 ص 183.
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على أسللانيد ولم يعن بذلك أن الشلليعة ال ميلكون السللند فللي رواياتهم كما أولها 
عثمللان اخلميس، فأراد إثبات صحة تلك الروايللات والتي أعتقد بصحتها جميعًا، 
وهللذا كمللا قلنللا هومنهللج األخباري، لكللن ذلك منهللج القلللة من علماء الشلليعة 
واألغلللب األعللم من علماء الشلليعة يبنون صحللة الروايات من عدمهللا بعدة مبان 
كمبحثهم للسللند ومناقشللتهم لتراجم الرواة، فهناك الكثير مللن الكتب التي ألفت 
ملعرفللة الرجال واجلرح والتعديللل، فإن كان كما يدعي عثمللان اخلميس فما الغاية 
من تلك الكتب الكبيرة لعلماء الشلليعة في تراجم الرجال؟! فقد كتب كبار علماء 
الشلليعة العديللد مللن تلك الكتب مللن قبل أن يأتي احلللر العاملي رحملله الله، ومن 
أمثلللة ذلللك: كتاب رجال البرقللي املتوفي سللنة 270 هل ل رجال النجاشللي ل رجال 
الكشللي ل رجال الطوسللي شلليخ الطائفة ل رجللال ابن الغضائري ل رجللال ابن داود ل 
رجللال العامة احللي والكثير مللن كتب التراجم لدى الشلليعة اإلمامية، فمن ينظر 
ولوبشللكل خاطف إلى ما حتويه كتب الشلليعة بشللكل عام والكتب األربعة بشكل 
خاص لوجدها )معنعنة( مبعنى أن فان يروي عن فان وإلى آخره... مما يدل أنها 

مسندة ال كما ادعى عثمان اخلميس.  

إن أردنللا البحث بشللكل علمي في كتب أهل السللنة املشللهورة بصحتها بقطعية 
انتسابها املوثوق على حد قولهم ألحاديث رسول الله ڤ لوجدنا مغالطات كثيرة 
لتلك الروايات من ناحية السللند أومن ناحية املنت وجند بعضها قد عارض الكتاب 

الكرمي صراحة! وسوف نناقش ذلك في أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

يق��ول عثمان اخلميس: بل نحن أتباع عترة النبي ڤ الذين أعطيناهم حقهم ولم 
نزد ولم ننقص:

مللن يدعللي اتباعه ألهللل البيت \ كان األحللرى به أن يعتللرف بصحة حديث 
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الثقلللني، ولوكان مريدًا له ملا قللام بالتعتيم على صحة  ذلك احلديث، وملا جترأ على 
ريحانة رسول الله ڤ احلسني الشهيد \، عندما قال في كتابه بأن خروج احلسني 
\ ال فيلله مصلحة دين وال دنيا، فهل يكون عثمان بعد اتهامه لسلليد شللباب أهل 
اجلنة بذلك اإلتهام متبعًا ألهل البيت \؟! فلذلك عليه أن يكون متبعًا لعقائدهم 
واسللتكمال معنى محبتهم بالتبري مللن أعدائهم من خال التبري مثًا ممن حارب 
عليًا \ وأمر بشللتمه وشللتم أبنائه الطاهرين على املنابر سنني عديدة، وفضًا عن 
عدم التبري جند ترضيهم على أعداء آل بيت النبوة \ وقبول ما روي عنهم فكيف 
يكون كل ذلك إتباعًا؟! وكيف يكون اإلتباع للعترة من خال التجاهل عمن آذى 
فاطمللة الزهللراء \ وثبللت غضبها عليه وعللدم إتخاذ املوقللف احلقيقي من احملبة 
واإلتبللاع من خال البراءة من أعدائها، وعللداء بني أمية الصريح ألهل البيت \ 
بدأ بأمير املؤمنني \ وبأيدي امتد إلى سلليد شللباب أهل اجلنة اإلمام احلسللن \ 
ومللا جترعه من املصائب إلى أن قضي مسللمومًا بأيادي البغللي األموية، وكذلك ما 
حل على بسيد الشهداء اإلمام احلسني \ الذي روى بدمائه بذور الدين املنطمسة 
وشللحن بتضحياته همم الرجال وأحيى بشللهادته همم الغيارى على الدين العزيز 
والذي صار ألعوبة في أيدي القردة الذين نزلوا على منبر النبي األكرم ڤ، ناهيك 
عللن ما حللل باألئمة الطاهرين مللن اجلادين والظلمة من احلكومللات اجلائرة التي 
ثبتت عروشها بتشريدهم وتقتيلهم وأخذ حقوقهم، فكيف نأخذ ديننا ممن عاداهم 
كعمروبللن العاص وغيره ممن اثبللت وقوفه في وجه احلق، فأين البراءة لدى عثمان 
اخلميس الذي يدعي إعطاء العترة حقهم، بل قام أهل السللنة بإتباع من ال نص في 
حقهم ولم تثبت األدلة على متسللكهم بكتاب الله وسللنة رسللوله ڤ وماجرى من 
انتهللاكات صريحة لسللنة النبي ڤ اجلليللة، وتركهم ملن ألزمهم القللرآن باتباعه من 
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خللال النصوص العديدة التللي نزلت بهم من اآليات والروايات، فا جند روايات 
عن ابنة سلليد الرسللل وسيدة نسللاء العاملني فاطمة زهراء \ في أصح الكتب عند 
أهل السللنة كالبخللاري، وكذلك تخلى البخاري عن روايللات اإلمام الصادق \ 
والذي قال عنه أبوحنيفة ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد)1(، بل األدهى من ذلك 
رواياتهللم عن النواصب واخلوارج كحريز بللن عثمان، وكذلك عن مختلقي البدع 
واخلرافات اإلسرائيليه ككعب األحبار اليهودي الذي كان يدعي اإلسام في زمن 
عمر كما سللنخصص الحقًا بحثًا خاصًا بذلك، فأي اتباع ألهل البيت في ذلك؟! 
فنظللرا لتركهللم لعقائللد أهل البيت \ جنللد التخبط امللحوظ فللي فهمهم للتوحيد 
وعصمللة األنبيللاء كما سلليتضح معنللا الحقًا وغيرهللا فأحتدى أن ميلك أهل السللنة 
روايات تبني عقائد أهل البيت \ والتي تتسم بعدم انحرافها قيد أمنله لكتاب الله 
تعالى وسللنة رسوله ڤ، وهناك من لم يكتف باالنحياد عن صراطهم املستقيم بل 

جندهم يصنفونهم باملبتدعة الشاذة عن احلق!

يقول ابن خلدون في مقدمته: وشذ أهل البيت مبذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به 
وبنللوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة األئمة 
ورفللع اخلللاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية وشللذ مبثل ذلللك اخلوارج)2(،  
فالشلليعة قللد علموا بلللزوم اتباع العترة الطاهللرة من أهل بيت النبللوة \ فاعتنقوا 
عقائدهللم وامتللألت كتبهم مبروياتهم الشللريفة ونتيجة لوعيهللم بأهمية حملهم ملا 
تلفظ به العترة الطاهرة كان الثمن في ذلك القتل والتشللريد وجعل السجون سكنًا 
ومقامللًا لهم، فهللم علموا بأن احملبة ال ميكن أن تشللمل من عللادى احملبوب، فمن 

)1( تذكرة احلفاظ ج 1 ص 166. 
)2( تاريخ بن خلدون ج1 ص446. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
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يحب الله تعالى فقد وجب عليه أن يكره الشلليطان لكونه عدوًا لله تعالى، وذلك 
مما ال شك فيه ومن مسلمات العقل واملنطق اإلنساني.

يقول عثمان اخلميس: بل إن عليًا \ قد ثبت عنه بالتواتر أنه قال: أفضل الناس 
بعد النبي رس��ول الله ڤ أبوبكر وعمر، بل ثبت عند الش��يعة أنه قال: أنا لكم وزير 

خير لكم من أمير: 

لومتعنا جيدًا من خال استعراضنا السابق لفضائل اإلمام علي \ والتي تؤكد 
وجوب اسللتخافه ومتيزه الواضح عن سللائر الصحابة لوجد التناقض في أفضلية 
الشلليخني على سيد الفضائل علي \، فا ميكن االحتجاج على الشيعة مبا جرى 
بللني علماء أهل السللنة من تناقللض، بل يكون ذلك دليًا علللى دس الروايات التي 
تخدم احلكام املتشبثني بعروشهم، وهم با شك مخالفون لعلي \ صاحب احلق 
فللي اخلافة والذي اعتزلهم قرابة سللتة أشللهر تبيانللًا ملوقفه منهم لألمللة جميعًا من 
مخالفتلله للنظام القائم بدون وجه حق، وتلك النتيجة التي أراد لنا اإلمام التوصل 
لهللا مللن خال اعتزالهم كما قلنا ما يقارب سللتة أشللهر، فبعد البيعة لم يجالسللهم 
ولم يخالطهم وما شللاركهم في غزواتهم مما يدل على موقفه الشللديد على اخلليفة 
األول والثانللي، فوصللف اإلمام \ موقف أبي بكر باالسللتبداد كما في البخاري 
بقوله \: - ولكنك اس��تبددت علينا باألمر وكنا نري لقرابتنا من رس��ول الله ڤ 
نصيب��ًا - )1(، وكان كذلك \ يكره محضر عمر بنص البخاري)2(، فلذلك تكون 
الرواية التي اسللتدّل بها عثمان ال تلزم إال صاحبها، وهي بعيدة عن العقل واملنطق 
التاريخللي الذي ينفللي صدورها من أمير املؤمنني \ فللي حقهما، وما يؤكد ذلك 

)1( صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيبر 
)2( نفس املصدر السابق
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أيضًا كما بينا سللابقًا اسللتمرار غضب فاطمة الزهراء ÷ مبكانتها العظيمة والتي 
تكللون من خال اقتران غضبها بغضب رسللول الله ڤ كمللا بينتها رواية البخاري 

ورفضها لصاة الشيخني على جنازتها. 

وأمللا ما نسللب لعلي \ في نهللج الباغة والذي جمع خطبه الشللريف الرضي 
والتللي قللد جمعت مللن كتب السللنة ولذلك جندها فللي تاريخ الطبللري املروي من 
الطبللري )1( املتوفللي قبل الشللريف الرضي والذي يدل على نقل الشللريف الرضي 
لتلللك اخلطبة من تاريخ الطبري وغيره من الكتب السللنية، فذلك يعني بأنها سللنية 
املنشأ ولم تكن من مصادر الشيعة ولذلك ال ميكن اإلحتجاج على الشيعة مبصادر 
السللنة، واألمر اآلخر بأن جعفر بن عبدالله احملمدي كان مجهول احلال وهوأحد 
رواة هذه اخلطبة، فلم جند له ترجمة في كتب القوم، لذلك ال ميكن لعثمان اخلميس 
أن يلزمنا بتلك اخلطبة، لوافترضنا جداًل صحة هذه اخلطبة فا يعني ذلك بأنه أراد 
تقوية رغبتهم اليه ألنهم عزفوا عنه ولم يتوجهوا إليه إال بعد ما رأوا من االضطراب 
الشللديد في الدين وباألخص في خافة عثمان، فقصدوا جميعًا إلى من يحملهم 
علللى احملجللة البيضاء، فللأراد بقوله هللذا أن يبني لهللم أن األمة لن جتللد أفضل منه 
في هدايتهم، ليتحقق إحساسللهم بالذنب الذي اقترفوه بتخليهم عن الهادي الذي 
يهتللدي به املهتدون وليللرى اإلصرار منهم ملعرفة جديتهم فللي ذلك االختيار، فلم 
توجلله تلك اخلطبة إلللى أصحابه املخلصني، بل كانت خاصللة إلى من فضلوا عليه 
األول والثانللي والثالللث وبذلك أنكروا عليلله إمامته وخافتلله املنصوصة من الله 
ورسللوله ڤ، فقللد قصدوه في زمن حاد الدين عللن ما كان عليه في زمن النبي ڤ 

)1( تاريللخ الطبللري ج3 ص 450. وهللذه الروايللة ليس فيها سللند صحيح سللواء عند القللوم أوعند 
الشيعة.
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المتائه بالبدع اآلراء املخترعة من اخللفاء كما بينا سابقًا، فهوعلى علم بأن السواد 
األعظم من األمة ال تطيق العودة إلى إسللام محمد ڤ األصيل فقال كلمته: )أنا 
لكللم وزيللر خير لكم من أميللر(، ليقينه بعدم احتمالهم إلمارتلله التي ال ترضى غير 
الصراط املستقيم بديًا، وذلك ما أكده التاريخ من الويات التي جترعها اإلمام في 
مدة حكمه القصيرة من مخالفة األمة له وخروجهم عليه من الناكثني والقاسللطني 

واملارقني.

 قللال النبللي ڤ لعلللي: - يا علي سللتقاتل املارقللني والقاسللطني والناكثني - )1(، 
وذلك ما يؤكده اخلطاب الذي وجهه علي \ بعد البيعة إلى الزبير وطلحة بقوله: 
فأقبلتللم إلللي إقبال العوذ املطافيل على أوالدها تقولللون البيعة البيعة، قبضت كفي 
فبسللطتموها ونازعتكللم يللدي فحاذبتموها اللهم إنهمللا قطعانللي وظلماني ونكثا 
بيعتي وألبا الناس علي فاحلل ما عقدا وال حتكم لهما ما أبرما وأرهما املساءة فيما 
أال وعما، ولقد اسللتثبتهما قبل القتال واسللتأنيت بهما أمام الوقاع، فغمطا النعمة 
وردا العافيللة.)2(، فذلك يدل على معرفة اإلمام بنوايللا القوم فتكون تلك العلة من 

صدور مقولته وذلك كما قلنا على فرض صحتها.

- ذكر عثمان اخلميس احلديث األول: كتاب الله وسنتي:

سنرد على ذلك احلديث بعدة وجوه:

كيف يوصي رسللول الله ڤ بسللنته التي لم تدون بعد كما يعتقد أهل السللنة في 

)1( مجمللع الزوائللد ج7 ص 238  وقللال الهيثمي: فذكره رواه البزار والطبراني في األوسللط وأحد 
إسنادي البزار رجاله رجال الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان. 

)2( نهج الباغة ص 312.
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أهم العصور وهوزمن الصحابة وبعده التابعني إلى أن دونت في زمن عمر بن عبد 
العزيز. 

يقول ابن العثيمني: لم يكن احلديث في عهد النبي ڤ وخلفاء األربعة الراشدين 
مدونللًا كمللا دون فيما بعد..... إلللى أن قال: وملا كانت خافة عمللر بن عبد العزيز 
وخللاف ضياع احلديث، كتب إلى قاضيه في املدينة أبي بكر بن محمد بن عمروبن 
حللزم: انظللر ما كان مللن حديث النبي فاكتبلله، فإني خفللت دروس العلم، وذهاب 
العلمللاء، وال تقبللل إال حديللث رسللول الله ڤ ولتفشللوا العلم، ولتجلسللوا حتى 
يعلللم مللن ال يعلم فإن العلم ال يهلللك حتى يكون سللرًا....إلى أن قال: فكان أول 
من صنف في احلديث: محمد بن شللهاب الزهللري بأمر أمير املؤمنني عمر بن عبد 

العزيز وكان ذلك على رأس مئة سنة من الهجرة )1(. 

وسللوف نناقللش أسللانيد هذا احلديللث الللذي ذكره عثمللان اخلميللس ونرى من 
يصححه.

قللال احلاكللم: أخبرنا أبوبكر بن إسللحاق الفقيلله أنبأ محمد بن عيسللى بن املوطأ 
الواسللطي حدثنا داود بن عمروالضبي حدثنا صالح بن موسللى الطلحي عن عبد 
العزيللز بللن رفيللع عن أبي صالح عللن أبي هريرة قال قال رسللول الللله ڤ: إنى قد 
تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي 

احلوض )2(. 

يقول ابن اجلوزي: عن صالح بن موسللى بن عبد الله بن إسللحاق بن طلحة بن 

)1( مصطلللح احلديللث البللن العثيمللني ص 71. دار ابللن اجلللوزي اململكللة العربيللة السللعودية سللنة 
.1424

)2( املستدرك ج1 كتاب العلم
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عبيللد الللله الطلحي كوفي يروي عللن منصور قال: يحيى ليس حديثه بشلليء وقال 
البخاري منكر احلديث وقال السللعدي ضعيف وقال ابن عدي ليس هوعندي ممن 
يتعمد الكذب إمنا يخطئ ويشتبه عليه وقال ابن حبان يروي عن الثقات ما ال يشبه 

حديث األثبات حتى تشهد لها أنها معمولة )1(. 

قال البيهقي: أخبرنا  أبوعبد الله احلافظ أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني حدثنا جدي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا أبي عن ثور بن زيد الديلي عن 
عكرمة عن ابن عباس:  إن رسللول الله ڤ خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا 
أيها الناس إنى قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا كتاب الله وسللنة 

نبيه )2(. 

هذا احلديث فيه إسماعيل ابن أبي أويس والذي ضعف من قبل العلماء.

يقللول البللزي: قال معاوية بن صالللح: عن يحيى أبوأويس وابنلله ضعيفان وقال 
عبللد الوهللاب بللن أبي عصمللة: عن أحمللد بن أبي يحيللى عن يحيى بللن معني ابن 
أبي أويس وأبوه يسللرقان احلديث وقال إبراهيم بللن عبد الله بن اجلنيد: عن يحيى 
مخلط يكذب ليس بشيء وقال أبوحامت محله الصدق وكان مغفًا وقال النسائي: 

ضعيف وقال: في موضع آخر ليس بثقة )3(.

هناك حديث في املستدرك كذلك من أسانيده ابن أبي أويس وهي مكررة هنا:

)1( الضعفللاء واملتروكللني البللن اجلللوزي ج 2 ص 50.دار الكتللب العلمية بيروت حقهلله أبوالفداء 
عبدالللله القاضللي وقال األلباني: صالح بن موسللى متروك كما في التقريب. سلسلللة الصحيحة 

مجلد الثاني ص 618.
)2( السن الكبري ج 10 ص 114.

)3( تهذيب الكمال ج 3 ص 124، إلى 128.
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قللال الللدار قطنللي: حدثنللا أبوبكللر الشللافعي، حدثنللا أبوقبيصة محمللد بن عبد 
الرحمللن بللن عمارة بن القعقللاع، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا صالح بن موسللى، 
عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسللول الله ڤ، 
خلفت فيكم شلليئني لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسللنتي، ولن يفترقا حتى يردا 
علللي احلوض )1(، ويحللوي أيضًا هذا احلديث صالح بن موسللى وقد مت الطعن به 

عند علمائهم.

قال عبد الله بن حبان: حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا 
هشللام عن يزيد الرقاشللي عن أنس بن مالك قال قال رسللول الله ڤ: لقد تركت 
فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا كتاب الله وسللنة نبيه )2(. وهذا احلديث مسللند إلى 

يزيد بن أبان الرقاشي بصري، وفيه كام أيضًا.

يقول ابن اجلوزي: يروى عن انس، قال شللعبة: ألن أزني أحب إلى من أحدث 
عنلله عن يزيد الرقاشللي، وقال أحمد: ال يكتب عنه شلليء كان منكر احلديث، قال 
يحيي: كان رجًا صاحلًا ولكن حديثة ليس بشيء، وقال النسائي متروك احلديث، 

وقال الدار قطني: ضعيف )3(. هذا مع االختصار. 

روي ابن عبد البر: حدثنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا أحمد بن سللليمان 
البغدادي قال حدثنا البغوي قال حدثنا داود بن عمروالضبي قال حدثنا صالح بن 
موسللى الطلحي قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 

)1( سن الدارقطني ج 4 ص 160.
)2( طبقات احملدثني بأصفهان ج4 ص68. مؤسسة الرسالة  -  بيروت لسنة 1412. 

)3( الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ج3 ص 206، 207. دار الكتب العلمية بيروت 
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قال رسللول الله ڤ: إني قد خلفت فيكم اثنتني لللن تضلوا بعدهما أبدًا كتاب الله 
وسنتي)1(، هذا أيضًا فيه صالح بن موسى والذي مت الطعن به كما بينا.

فتلك أفضل املصادر التي روت ذلك احلديث والتي مت الطعن برواتها فلذلك ال 
يعللول عليها، فاحتج عثمان اخلميس بذلك احلديللث في أقوى املصادر التي تروي 
ذلك احلديث وهوكتاب املستدرك للحاكم ومع ذلك جند الطعونات الواضحة في 

رواتها. 

فلذلك ال ميكن أن نعول على ذلك احلديث لضعفه سندًا، فيجب لذلك التمسك 
بحديللث )كتاب الله تعالى وعترتي أهل بيتي( والذي ال شللك في صحته، فيكون 
حديث )سللنتي( سللاقطًا في قبللال حديث )عترتللي( املروي في الكثيللر من الكتب 
املعتبرة لدى أهل السللنة كصحيح مسلم مع فرق اللفظ املعروف لكنه يتفق بوجود 
العتللرة ال السللنة، ومروي في الترمذي وعند أحمد بللن حنبل ويصححه ابن حجر 
العسللقاني والذهبللي وكثيللر من أعام أهل السللنة في اجلللرح والتعديل وآخرهم 

األلباني.

واجلديللر ذكره على فرض صحة احلديث الذي يقرن القرآن بكلمة )سللنتي( فا 
منافللاة حلديللث )عترتي(، فالعترة هي السللنة وذلك ما أكدتلله الروايات الصحيحة 
حلديللث )عترتي( والذي يعني صدور اقتران القرآن بالعترة من الرسللول ڤ، فإن 
صح عنه أنه أمر األمة باتباع القرآن والسللنة من جهة وفي موارد أخرى أيضًا صح 
عنه باقتران القرآن والعترة من جهة أخرى فذلك يعني بأن العترة هي السللنة بدليل 

مشاركتهما لذلك القرآن العظيم.  

)1( التمهيد ج 24ص 331. املغرب - وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسامية لسنة  1387
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- احلديث الثاني: عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين بعدي:
هناك أمور عديدة توجب مناقشتها بطان املعنى املراد باملنت والتي سنتطرق إليها 

فيما يلي:

لقد أثبتنا فيما سبق ضمن باب عدالة الصحابة ما حل باألمة من التغيير والتحريف 
في سللنة رسول الله ڤ على أيدي العديد من هؤالء اخللفاء، فا يأمر من ال ينطق 
عن الهوى بإتباع سللنة من سلليصدق عليه التبديل والتغيير كما بني رسللول الله ڤ 
ذلك من خال إخبارهم باتباعهم لسللن من كان قبلهم، كما دلت نصوص آخرى 

بسعيهم إلخفاء سنة النبي ڤ: 

 روى الذهبي: عن إبراهيم بن عمر بن عبيد الله التيمي حدثني القاسم بن محمد 
قالت عائشة: جمع أبي احلديث عن رسول الله ڤ وكانت خمسمائة حديثًا فبات 
ليلته يتقلب كثيرًا قالت:.... أتتقلب لشللكوى أولشيء بلغك فلما أصبح قال: أي 
بنيللة هلمي األحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنللا فحرقها فقلت: لم أحرقتها؟ 
قللال: خشلليب أن أموت وهللي عندي فيكللون فيها أحاديللث عن رجل قللد ائتمنته 

ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك.)1(

وعلللى فللرض صحللة احلديث فللا داللة علللى إعتبار أبللي بكر وعمللر وعثمان 
وغيرهللم مللن خلفاء بني أميللة من مصاديقها إذ لم  يصرح احلديث بأي من أسللماء 
هللؤالء لم ولللم يثير إلى عددهم، فتكللون الرواية مبهمة ولذلللك ال يحق لنا حتديد 

هؤالء اخللفاء كما زعم عثمان اخلميس.

وبعد أن علمنا بأن النبي األكرم قد أمرنا بالتمسك مبن هم عدل القرآن من عترته 
)1( تذكرة احلفاظ ج 1 ص 5. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
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الطاهللرة، فإن معنى هللذا احلديث على فرض صحة صدوره هوالتمسللك بهم هم 
مللن أذهب الللله عنهم الرجللس وطهرهم تطهيللرًا، وهم األئمة الذيللن أوجب الله 
تعالى طاعتهم وهم من أجمع املسلمون على ثباتهم وطاعتهم ما أمرهم الله تعالى 

ورسوله باتباعهم سنة النبي ڤ وانتهاجهم لنهج املصطفى ڤ. 

- حديث أقتدوا بالذين من بعدي أبوبكر وعمر:
لوكان هذا احلديث قد صدر عن النبي األكرم ڤ لوجدنا أبا بكر وعمر قد تشبثا 
به حلل أزمة السقيفة وردع املعارضني لهم في تولي زمام األمور بعد رسول الله ڤ، 
فيكللون ذلللك احلديث هوالفصل لذلك اجلدال من قبل األنصار وسللعد بن عبادة، 
والتخللذه عمللر ذريعة إللزام األمللة باتباعه واالقتللداء به بعد وفاة أبللي بكر وذلك 
تعزيزًا خلافته وذلك ما لم يحصل، وما يؤكد بطانه وعدم صدوره عن الرسللول 
ڤ أيضًا عدم مطابقة املنت لواقع اخللفاء كما أثرنا ذلك سابقًا من التبديل الصريح 
لسنة النبي األكرم وجهلهم في أمور عديدة، فيكون احلديث ساقطًا من ناحية املنت، 
وأما السللند فسللنثبت عدم إعتباره من خال طعن بعض العلماء باحلديث وردهم 

على من يعتمد عليه. 

يقللول ابن حللزم: أما الرواية: اقتللدوا باللذين من بعدي فحديللث ال يصح، ألنه 
مللروي عن مولى لربعي مجهول وعن املفضل الضبي وليس بحجة....... إلى أن 
قللال: وأخذناه أيضًا عن بعض أصحابنا، عن القاضي أبي الوليد بن الفرضي، عن 
ابللن الدخيل، عن العقيلي، حدثنا محمد بن إسللماعيل، حدثنللا محمد بن فضيل، 
حدثنا وكيع، حدثنا سللالم املرادي، عن عمروبن هرم، عن ربعي بن حراش، وأبي 
عبللد الللله رجل من أصحاب حذيفة عللن حذيفة قال أبومحمللد )يعنى ابن حزم(: 
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سللالم ضعيف، وقد سللمى بعضهم املولى فقال: هال مولللى ربعي، وهومجهول 
ال يعرف من هوأصًا، ولوصح لكان عليهم ال لهم، ألنهم ) نعني أصحاب مالك 
وأبي حنيفة والش��افعي ( أترك الناس ألبي بك��ر وعمر، وقد بينا أن أصحاب مالك 
خالف��وا أب��ا بك��ر مما رووا ف��ي املوطأ خاصة في خمس��ة مواضع، وخالف��وا عمر في 
نحوثالث��ني قضي��ة مما رووا ف��ي املوطأ خاص��ة، وقد ذكرن��ا أيضًا أن عم��ر وأبا بكر 

اختلفا، وأن اتباعهما فيما اختلفا فيه متعذر ممتنع ال يقدر عليه أحد )1(.

يقول عثمان اخلميس: إن الش��يعة يطعنون ف��ي العباس ويطعنون في عبدالله ابنه 
ويطعنون في أوالده احلس��ن وقالوا إنهم يحس��دون أوالد احلسني ويطعنون كذلك 
ف��ي أبناء احلس��ني نفس��ه م��ن غير األئم��ة الذين يدعونه��م كزيد بن عل��ي، وكذلك 

ابراهيم أخي احلسن العسكري.

- قولهم بالطعن بالعباس عم النبي ڤ:
إن الشلليعة اإلماميللة إتخذوا مبدأ الثبات على جادة احلللق معيارًا لهم في توليهم 
ومحبتهم للصحابة، فلم يثبت للعباس وابنه عبدالله التغيير والتبديل لسللنة رسول 
الللله ڤ ومعاداتهللم لعدل القللرآن الكرمي وهم أهل البيت \، فالشلليعة ال تتخذ 
النسللب دليًا على انتهاج احلللق لصاحبه، فهم أصحاب الدليللل مييلون معه حيث 
مييل لتمييز من حسنت سيرته ليميز احملسن من املسيء والثابت من املنحرف، فأما 
ما يتعلق بالعباس عم النبي ڤ فإن كتب التراجم للشيعة تعج مبدحها له والترحم 
عليه، وأما املصدر الذي جاء به عثمان اخلميس في الهامش)2( فذلك ادعاء مفتعل 

)1( األحكام البن حزم ج6 ص 809. مطبعة العاصمة - القاهرة
)2( رجال النجاشي ص 52. مؤسسة النشر اإلسامي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة
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وباطللل، ألن النجاشللي لللم يذكللر ترجمة للعبللاس عللم النبللي ڤ وال يوجد ذكر 
للروايللات ألحللد في كتابه، وسللنذكر بعض كتللب الرجال التي متللدح العباس عم 

النبي ڤ.

يقللول العامللة احللللي: فللي ترجمة العبللاس هوعم النبي ڤ سلليد من سللادات 
أصحابه وهومن أصحاب علي \ )1(.

وأمللا روايللة الكافللي التي تقول عللن ابن عباس أنه سللخيف العقللل فقد ضعفها 
املجلسي.

قال العامة املجلسللي: ضعيفة على املشللهور)2(، فقد ضعف املجلسللي احلديثني 
لنفس القصة. 

قال السيد اخلوئي لرواية الكشي: فيها جعفر بن معروف لم يوثق)3(. 

قال أيضًا السيد اخلوئي: وقد ذكر الكشي أحاديث تتضمن قدحًا فيه ! وهوأجل 
من ذلك وقد ذكرناه)4(. 

- أما قوله يطعنون في أوالد احلسن:
عند رجوعنا للرواية التي استشللهد بها عثمان اخلميس على دعواه في الهامش، 

وهناك من نسل بني احلسن \ أدعى ذلك وهذا ليس من حقهم.

)1( خاصة األقوال ص 210
)2( مرآة العقول ج 3 ص 61.

)3( معجم رجال احلديث ج 11 ص 251. الطبعة اخلامسللة طبعة منقحة ومزيدة السللنة 1413 هل  - 
1992 م

)4( نفس املصدر السابق ص246.
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ولقللد قال املجلسللي: ويطلبللون ذلك بالباطللل كادعاء اإلمامة بغيللر حق وإنكار 
إمامة األئمة وحقوقهم، ولوطلبوا احلق بإذن اإلمام وفي أوانه لكان خيرًا لهم)1(. 

ال يكون كل من انتسللب إلى رسللول الله ڤ وأهل البيت عليهم السللام طاهرًا 
مطهللرًا من الرجس ويكللون معصومًا، فيطلللق اصطاح أهل البيللت باملعنى العام 
والللذي يللراد فيه النسللب ال غيللر، وأما املعنى اخلللاص فهم من قرنهم الللله بالقرآن 
الكرمي بدأ بأصحاب الكساء وانتهاء بباقي األئمة \ من نسل احلسني \ والذي 
أشللار إليهم رسللول الله ڤ في موارد شللتى، فيجوز اخلطأ على أهل البيت باملعنى 
العللام والذيللن لم يرد نص في لللزوم اإلقتداء بهم، فمللا كان أبولهب من املوحدين 
وهومللن أقرب الناس نسللبًا إلى رسللول الله ڤ وهوعمه ال فقط من نسللله، فكما 
قلنا بأنا ال نعتمد على النسب بل نعتمد على سيرة الرجل فا نقيس احلق بالرجال 

ولكن نقيس الرجال باحلق.

- أما قوله يطعنون في زيد بن علي \:

ذكللر فللي الهامش أن الشلليعة اإلمامية قللد اتهمت زيدًا بشللرب اخلمر وذلك با 
شللك ادعاء باطل، فالشلليعة  تترحم على ذلك املجاهد الذي استشهد ألجل الدين 

واإلمامة.

ذك��ر عثمان اخلميس املصدر في بحار األنوار للمجلس��ي وس��وف نذكر الرواية 
لنكشف تعمد عثمان اخلميس لبتر احلقيقة وتعتيم ما تقصده الرواية من معنى.

روى املجلسللي: عن حنان بن سللدير قال: كنت جالسللًا عند احلسللن بن احلسني 

)1( مرآة العقول كتاب احلجة باب ذكر الصحيفة واجلامعة. دار الكتب االسامية
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فجاء سللعيد بن منصور وكان من رؤسللاء الزيدية فقال: ما ترى في النبيذ فإن زيدًا 
كان يشرب عندنا قال: ما أصدق على زيد أنه شرب املسكر قال: بلى قد شربه قال: 

فإن كان فعل فإن زيدًا ليس بنبي وال وصي نبي إمنا هورجل يخطئ ويصيب)1(. 

فناحظ بأن االتهام قد صدر من سللعيد بن منصور وهومن رؤسللاء الزيدية كما 
بينت الرواية وهم املنحرفون عن خط األئمة اإلثني عشرية فا عاقة لهم بالشيعة 
اإلماميللة، فيكللون مللا بدر من عثمللان اخلميس تدليسللًا وكذب صريحللًا على احلق 
إلبعادهللا عللن املعنى املراد بهللا، وما يؤكد ذلك االنحراف ما بينه السلليد اخلوئي مبا 

يتعلق بسعيد بن منصور.

علق السلليد اخلوئي على هذه الراوية: ال اعتماد على قول سعيد بن منصور فإنه 
فاسد املذهب ولم يرد فيه توثيق وال مدح)2(.

بل جند علماء الشيعة قد سارعوا إلى مديح زيد بن علي والذي سنبينه من خال 
قول أحد األعام  كالشيخ املفيد.

يقول الشيخ املفيد: زيد بن علي عني إخوته بعد أبي جعفر وأفضلهم وكان عابدًا 
ورعًا فقيهًا سخيًا شجاعًا وظهر بالسيف يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويطالب 

بثارات احلسني \)2(.

)1( بحار األنوار ج46 ص 194. مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان لسنة 1403 - 1983 م 
)2( معجم رجال احلديث ج8 ص 362.

)3( االرشللاد ج2 ص 171. دار املفيللد للطباعللة والنشللر والتوزيع - بيروت - لبنان لسللنة 1414 - 
1993 م
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- أما قوله يطعنون بإبراهيم أخي احلسن العسكري\ :
فليس هناك أخ لإلمام العسللكري \ يحمل ذلك االسللم، فاإلمام الهادي \ 
لم ينجب ولدًا اسمه إبراهيم، فقد يكون ما يقصده عثمان هوجعفر أخوالعسكري 
\، فشللرف انتسللابه ألهل البيت \ ال يعطيه احلق في اإلدعاء لتلك املنزلة التي 
خصهللا الللله تعالى ألوليائه الذين أراد الله لهم إذهللاب الرجس وطهرهم تطهيرًا،  
فموقفنا ذلك يدل على التحرر من أسر احلواجز التعصبية التي ال تستند على معايير 
الصاح واإلسللتقامة، فمن شهد له التاريخ بالثبات على الثقلني والنزاهة من سوء 
املنقلب يكون قد أعطى لنفسلله احلق في توليه البراءة من أعدائه، فجعفر بن اإلمام 
الهادي قد قام بادعاء اإلمامة والتي مثلها كمثل النبوة ال ميكن للبشر ادعاؤها، فهي 
مللن خصوصيات الله تعالى والتي يتلطف بها على عباده بتبيان صفوتهم ليتسللنى 

للعباد اتباعهم.

يقول الصدوق: وقد كان جعفر الكذاب حمل إلى اخلليفة عشرين ألف دينار ملا 
توفي احلسللن بن علي وقال: يا أمير املؤمنني جتعل لي مرتبة أخي احلسللن ومنزلته، 
فقللال اخلليفللة: اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا إمنا كانت بالله عز وجل ونحن كنا 

جنتهد في حط منزلته والوضع منه)1(. 

 اجلديللر ذكللره بأن األمر الذي يجب أن َيسللتنكره كل مسلللم هللي تلك املطاعن 
الكثيرة في حق رسللول الله ڤ من قبل القوم وهي صحيحة السللند وموجودة في 
البخاري وغيره من الكتب، فسأهدي عثمان اخلميس رواية واحدة حتى يعلم من 

الذي بادر إلى الطعن بالنبي ڤ من خال عرضه وزوجاته.
)1( كمال الدين ص 479.  مؤسسللة النشللر اإلسللامي التابعة جلماعة املدرسللني بقم املشللرفة لسللنة 

.1405
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روي احلاكم: عن عبدا لله ابن الزبير عن أبيه قال: أرسلللني رسول الله في غداة 
بللاردة فأتيتلله وهومع بعض نسللائه فللي حلافه فأدخلني فللي اللحللاف فصرنا ثاثة. 
وقللال احلاكللم: هذا صحيح اإلسللناد ولم يخرجللاه، ثم قال الذهبللي في التلخيص 

صحيح)1(. 

فماذا سيفعل بتلك اإلهانة للمصطفى ڤ من خال اتهام زوجاته؟ هل يستطيع 
عثمللان اخلميس إعان البراءة من هللؤالء العلماء الذين يصرون على تلك الرواية 

من خال تصحيحهم لها؟ 

يقول عثمان اخلميس:  إن نظرة الشيعة ليس نظرة اتباع وامنا هى نزعة شعوبية فارسية:

علللى عثمللان اخلميللس أن يعلم بللأن كبار علماء أهل السللنة من فارس كمسلللم 
والبخللاري وأبي حنيفة واحلاكم وابن خزمية وابللن حبان والطبري والفخر الرازي 
والكثيللر غيرهم، فإذا كان املعيار لدينا مبسللتوى املعيللار الذي نصبه عثمان اخلميس 
لللكان األولى أن نتهم أهل السللنة بتلك النزعة الشللعوبية الفارسللية، فابتدأ مذهب 
أهل السللنة واجلماعة في باد فارس في وقت تقل فيه الشلليعة في تلك الباد، بل 
جند أن أصول غالبية أصحاب األئمة \ ليست من فارس، فا نعلم أسباب تلك 
العنصرية التي تلفظ بها عثمان اخلميس ملسلمي باد فارس والتي ال ينفث فيها إال 

أهل اجلاهلية األولى!!

- قوله: تعظيمهم لس��لمان الفارس��ي من دون أصحاب��ه حتى قالوا عنه 
يوحى اليه:

 إن كان ذلك التعظيم قد صدر من رسللول الله ڤ فما يضر سلللمان إن اعترض 

)1( مستدرك ج 3 ص 410 باب مناقب الزبير. دار الكتب العلمية بيروت سنة 2002.
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عثمان اخلميس أم لم يعترض، فرسللول الله ڤ عندما فضله على سللائر الصحابة 
كان منطلقه درجة التقوى التي يتميز بها سلمان عن غيره مببدأ القرآن } إِنَّ َأْكَرَمُكْم 
ِه َأْتَقاُكْم {..... ، فا ميكننا اتهام رسول الله ڤ بالنزعة الشعوبية الفارسية،  ِعنَد اللَّ
فالنبي ڤ قال في حق سلللمان بأن سلللمان منا أهل البيت فأصبح له وسامًا متميزًا 

به عن سائر الصحابة، فهل أراد عثمان اخلميس الرد على رسول الله ڤ؟ 

وأما ما يتعلق بالوحي الذي يوحى إليه:

فقد روى الكشي: عن احلسن بن منصور قال: قلت للصادق أكان سلمان محدثًا 
قال: نعم قلت من يحدثه قال ملك كرمي)1(. 

فإذا كان االعتراض على كونه محدثًا فلماذا ال يحتج عثمان على من يقول بأن 
عمر كان من احملدثني؟، وسنناقش ذلك في ما سيأتي.  

قول اخلميس: قالوا كسرى في النار والنار محرمة عليه ملاذا نظرة فارسية:

قام عثمان اخلميس كعادته ببتر الرواية حتى يبرر املعنى الذي أراده فنص الرواية 
ليس كامًا.

روى املجلسللي: أن كسللري تكلم وأما أنا فعبد الله ابن أمة الله كسرى..... فأنا 
محروم من اجلنة بعدم امياني به ولكني مع هذا الكفر خلصني الله تعالى من عذاب 

النار ببركة عدلي وإنصافي بني الرعية وأنا في النار والنار محرمة علي)2(.

فالرواية على فرض صحتها تصرح بأن كسللرى في النار محروم من اجلنة وهذا 

)1( رجال الكشي ج1 ص 72. مؤسسة آل البيت عليهم السام إلحياء التراث - قم 
)2( البحار للمجلسي ج 41 ص 214. مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان لسنة 1403 - 1983 م 
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حللد ذاتلله عذاب، ثللم اخلبر منكر ولم ينب عليه أحد من علماء الشلليعة شلليئًا ال في 
العقيدة وال في األحكام فأين الفارسية؟ 

- حديث املنزلة: 

يق��ول عثمان اخلميس: إن هارون لم يخلف موس��ى بل املش��هور أن هارون \ 
توفي قبل موسى بسنة:

إن خافللة هارون ملوسللى \  لم تكن بحللال دون حال ، بل كانت ثابتة له على 
سللبيل العمللوم ما دام حيللًا والدليل على ذلك  قوللله تعالى: } ڻ   ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ{....)1(. 
فلوكانت خافة هارون \ مقيدة فقط بزمان حياة موسى \ لقال الله تعالى 
وقال موسللى ألخيه هللارون اخلفني في حياتي، فيدل أن خافتلله لم تكن محددة 
بحياة موسللى \ فقط مبدة األربعني يومًا، لكنها شللملت وقللت غيابه ووفاته، ثم 
يظهللر لنا أن خافللة علي \ كذلك لم تكن مقيدة بحيللاة النبي محمد ڤ  بدليل 
قوللله بحللق علللي \: )إال انه ال نبللي بعدي(، فكلمللة بعدي تللدل أن املقصد بأن 
استخاف اإلمام علي \ يكون في سفره وبعد حياته، فلولم يكن املقصد كذلك 

لكانت كلمة بعدي لغوًا وذلك ما ال يصح على رسول الله ڤ. 

يق��ول اخلمي��س: إن هارون بقي في املدينة ملا خرج موس��ى للقاء ربه ومع هارون 
العس��كر واجليش ومعه الق��وة ومعه كل الناس وخرج موس��ى ومعه بعض الرجال 
للقاء ربه تبارك وتعالي أما علي فلم يبق أحد من العسكر معه إال الذين عصوا أمر 

الله وأمر الرسول ڤ فاختلف األمر. 

)1( األعراف/142
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كان الغرض من ذلك التشللبيه تسللليط الضوء على أصل القصة من خال تبيان 
مسألة اإلستخاف ال من خال تطابق جميع اجلزئيات، فيكون بشكل عام متشابه 

ألن الللله تعالللى قللال..}ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    

ھ   ھ  ھ   {... فكان غرض موسللى \ اإلسللتخاف والذي أراد 
النبللي بيانلله فقال: أمللا ترضى أن تكون منللي مبنزلة هارون من موسللى إال أنه ليس 
نبللي بعدي إنلله ال ينبغي أن أذهب إال وانت خليفتي.. قللال الذهبي في التلخيص: 

صحيح )1(. 

وفي املدينة تخلف في النساء والصبيان وهم معذورون عن القتال أما املتخلفون 
فقد تخلفوا بعد اخلروج  ليس حلظة اخلروج وال يتحمل أمير املؤمنني وزرهم.

ويقول عثمان اخلميس: إن النبي ڤ إمنا طيب خاطر علي ألن عليًا هوالذي جاء 
واشتكي ولولم يأت علي للنبي ڤ ما قال له هذا الكالم النه خرج ولم يقل له هذا 

الكالم:

 إن حديث املنزلة قد صدر عن رسول الله ڤ في موارد شتى، فعلى سبيل املثال 
قصة ابنة حمزة التي ذكرها النسائي. 

روى النسائي: عن علي قال: ملا صدرنا من مكة إذا ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم 
فتناولها علي فأخذها فقال لصاحبته: دونك ابنة عمك فحملها فاختصم فيها علي 
وجعفر وزيد فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها 

)1( مسللتدرك حلاكللم ج 4 ص 143، 144. وقللال األلبانللي في تعليق على احلديث: إسللناده حسللن 
ورجاله ثقات رجال الشلليخني غير أبي بلج واسللمه يحيى بن سللليم بلج قال احلافظ صدوق رمبا 
أخطللأ. كتاب السللنة البن أبي عاصللم ص 551 حتقيق األلباني. وقال أبوإسللحاق احلويني أيضا 

تعليق على احلديث: إسناده حسن. خصائص اإلمام علي للنسائي  ص34. 
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حتتي وقال زيد بنت أخي فقضى بها رسللول الله ڤ خلالتها وقال اخلالة مبنزلة األم 
وقللال لعلي: أنللت مني مبنزلة هارون وأنللا منك. وقال محقق الكتاب أبوإسللحاق 

احلويني األثري إسناده صحيح )1(. 

فذلك دليل على أن السبب لم يكن فقط شكوى علي \ من كام املنافقني في 
حقلله، فتكللرار تلك الرواية في حق علي \ بعدة أماكن يدل على أن رسللول الله 
ڤ قد أراد تبيان خافة علي \ لألمة من بعده من خال تشللبيه املنزلة التي بينها 
القرآن التي متتع بها هارون \ من اسللتخاف ملوسللى \، ولوترك شخصًا آخر 

باملدينة ملا أعطي تلك املنزلة التي إختصت بأمير املؤمنني \.

واجلديللر ذكره بأن أسللماء أبناء علي \ وهم احلسللن واحلسللني واحملسللن هم 
ترجمة ألسللماء أبناء هارون \ املتمثل بشبر وشللبير ومشبر كما أكدته كتب أهل 

السنة.

روي ابللن حجر العسللقاني: عللن علي قال: ملا ولد احلسللن سللميته حربًا فجاء 
رسللول الللله ڤ فقللال: أروني ابني ما سللميتموه قلنا حربًا قال: بل هوحسللن فلما 
ولللد احلسللني فذكر مثله وقال: بل هوحسللني فلمللا ولد الثالث قللال  مثله وقال بل 
هومحسللن ثم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر. قال ابن حجر 

إسناده صحيح )2(. 

وروى احلاكم: عن علي بن أبي طالب قال: ملا ولدت فاطمة احلسن جاء النبيڤ 
فقال: أروني ابني ما سميتموه قال قلت: سميته حربًا قال: بل هوحسن فلما ولدت 

)1( خصائص األمام علي للنسائي ص 88، 89. حتقيق أبوإسحاق احلويني
)2( األصابة ج6 ص 192.
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احلسللني جاء رسللول الله ڤ فقال: أروني ابني ما سميتموه قال قلت: سميته حربًا 
فقللال: بل هوحسللني ثم ملللا ولدت الثالث جاء رسللول الله ڤ قللال أروني ابني ما 
سللميتموه قلت سللميته حربًا قال: بل هومحسللن ثم قال: إمنا سللميتهم باسللم ولد 
هارون شللبر وشبير ومشللبر. قال احلاكم:هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه 

وقال الذهبي صحيح  )1(.

لذلللك من اخلطأ أن نربط حادثة املنافقني باحلديث الذي بني فيه رسللول الله ڤ 
منزلة اإلسللتخاف ألمير املؤمنني \ والتي متتللع فيها هارون \، وما صدر عن 
النبللي ڤ لغرض )تطييللب اخلاطر( كما زعم عثمان اخلميس ال ينسللجم مع ذلك 
التأكيللد فللي موارد شللتى، فكانت تلللك فرصة من الفللرص العديدة التي اسللتغلها 

رسول الله ڤ لتبيان منزلة أمير املؤمنني العظيمة من خال تلك احلادثة. 

يقول عثمان اخلميس: إن النبي ڤ لم يبق عليًا خليفة على املدينة في هذه الغزوة 
اس��تخلفه على أهل بيته،  خاصة كما ذكر أهل الس��ير... وث��م قال: إن الوالي على 

املدينة في تلك الغزوة محمد بن مسلمة وليس عليًا \:

فكمللا قلنللا بأن اختيار رسللول الله ڤ قد جاء لتلك الشللخصية التى شللبهها في 
احلديللث بشللخصية نبي الله هارون \ حتى يربط مسللألة خافتلله التي صرح بها 
القرآن ويكون ذلك التصريح القرآني دليًا ال يقبل التأويل وقاطعًا للنزاع الناشب 
مللن معرفللة معنى ذلك التشللبيه، فنعلم بذلك منزلة علي \ برسللول الله ڤ كما 
أعلمنللا القرآن منزلة هارون \ من موسللى، لقد جاءت منزلللة هارون كتاب الله 

)1( املستدرك ج3 ص 180 
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تعالللى بعدة تعبيرات، فمللرة عبرت منزلته بالنبوة ومرة أخللرى باخلافة واألخرى 
بالللوزارة، فأما النبوة فبقوله تعالللى: } پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  {)1(، وأما 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   اخلافللة بقوللله تعالللى: } 
ھ    ھ   ھ  ھ{)2(، وأمللا الوزارة بقوللله تعالى: }ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ{)3(، فعندما جاء تشللبيه رسللول الله 
لعلللي \ في موارد شللتى بهللارون \ كما ذكرنا سللابقًا فإنلله أراد أن يعلم األمة 
باشتراك أمير املؤمنني \ بتلك املنازل جميعا إال النبوة كما قال النبي ڤ: )ال نبي 
بعدي( فيكون علي متمتعًا مبنزلة الوزارة ومنزلة اخلافة على أمة الرسللول األكرم 
ڤ بعللد حياتلله ويكون أهل بيته جزءًا من تلك األمللة والذي يجب عليهم اإللتزام 
كسللائر النللاس بطاعته والرضللوخ خلافته ووزارته لنبي الله ڤ ويبني بأنه رسللول 
الله ڤ تركه خليفة على أهل بيت في حياته باخلصوص وبالعموم على األمة بعد 

حياته.

يقول عثمان اخلميس: كيف فهمتم أيها الش��يعة أن هذا الترك من النبي ڤ منقبة 
ل��ه وأن��ه كما تقولون ال ينبغ��ي أن أخرج إال وعلي خليفته ثم ت��روون أن عليًا خرج 
يبك��ي خلف النبي ڤ أفهمتم أنتم ولم يفه��م علي \ لوكان ترك النبي ڤ لعلي 

منقبة بحد ذاتها ملا خرج خلفه..... 

إن الشيعة فهمت تلك املنقبة ألمير املؤمنني \ كما فهمها بعض كبار الصحابة 
كسعد بن أبي وقاص.

)1( مرمي/53
)2( األعراف/142

)3( الفرقان/35
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روى مسلللم: عن عامر بن سللعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي 
سللفيان سللعدًا فقال: ما منعك ان تسللب أبا التراب فقال: أما ما ذكرت ثاثًا قالهن 
له رسللول الله ڤ فلن أسللبه ألن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم 
سللمعت رسللول الللله ڤ يقول له خلفه فللي بعض مغازيه فقال له علي: يا رسللول 
الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله ڤ: أما ترضى أن تكون مني 

مبنزلة هارون من موسى إال انه ال نبوة بعدي..)1(. 

فتمنى سعد صدور احلديث في حقه والذي وجده وسامًا ملن انتسب إليه، فكان 
ذلك تعليله المتناعه عن سب علي \ كما أمره معاوية، فبكاء علي \ ملا أزعجه 
من السللموم التي بثها املنافقون والتي بسللببها ذهب اإلمام \ شللاكيًا إلى رسللول 
الللله ڤ حتى يللرد النبي األكرم على من تزعزع في فهملله ملكانة علي \ ومنزلته 
الكبيللرة، فأثلج رسللول الله ڤ صدر علي \ مبا صدر منلله ولقطعه دابر املنافقني 
واملتربصللني باملؤمنللني، وبكاؤه أيضًا ألنه الشللخص الذي لم يتللرك غزوة فهذا من 

حبه للجهاد والقتال بني يدي رسول الله ڤ ليس مثل الفارين في أحد.

يق��ول عثمان اخلميس: أما تش��بيه علي به��ارون فنقول إن النبي ڤ ش��به أبا بكر 
وعم��ر بأعظم من هارون.. وذكر روايات على التش��بيه املزعوم، وذكر الرواية عند 

أحمد وقال عنها في الهامش إسناده صحيح:

فالروايللة ليسللت صحيحة كمللا يدعي عثمللان اخلميس، فقد علللق عليها محقق 
الكتاب أحمد شاكر وذكر تضعيفها.

)1( صحيح مسلم كتاب الفضائل  باب فضائل علي \. 
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يقول أحمد شاكر في الهامش:  إسناده ضعيف النقطاع وأبوعبيدة لم يسمع من 
أبيه ابن مسعود كما قلنا مرارًا )1(.

هناك نقطتان أساسلليتان علينا أن نعيهما جيدًا لرد تلك الشللبهة املثارة من عثمان 
اخلميس:

أواًل: يجللب أن نعلللم أن ما وجد في كتب العامة من تناقضات ال تضع الشلليعة 
في موضع الضعف إلثبات حجيتهم، فإن صحت الروايات التي تتعلق باستحقاق 
اخللفاء السللابقني خلافة الرسللول األكرم ڤ لدى كتب العامة فذلك يجعلهم في 
مأزق شللديد وذلك بسللبب التناقضات الواضحة في تبيان اخلليفة الشللرعي لألمة 
بعد رسللول الله ڤ، فكتب العامة تعج بفضائل اإلمام علي \ الدالة على لزوم 
طاعة األمة له وأحقية خافته للنبي األكرم ڤ، فا يعقل أن تصدر رواية من النبي 
ڤ فللي حق شللخص تبني وجوب اسللتخافه علللى األمة وتصللدر أخرى في حق 

شخص آخر فيجب التأمل بدقة في تلك املسألة.

ثاني��ًا: نحللن جنللد أن هنللاك مبانللي مختلفة فللي تصحيللح الروايات لللدى علماء 
أهل السللنة، فهنللاك طائفة جندها تصحللح رواية معينة وأخللرى تضعف نفس تلك 
الروايللات، فإن أراد عثمللان اخلميس أن يحتج برواية صحيحة لللدى أحد العلماء 
فسللنجد اآلخرين منهم يحكم بضعفها فيسللتلزم ذلك با شللك وقوعهم أيضًا في 
مللأزق االحتجاج مبا روي من الروايات، وسللنتطرق إلى ذلك فللي ملحق الكتاب 

إلثبات ذلك التناقض بني علماء العامة.

ثالث��ًا: لللم نر أيللًا من الصحابة قد متنللى أن تكون له املنقبة التللي ذكرها عثمان في 

)1( مسند احمد ج5 ص227 رقم احلديث 3632. في حتقيق أحمد شاكر باب مسند عبد الله بن مسعود
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حق اخللفاء، لكننا باملقابل جند أن من الصحابة كسعد بن أبي وقاص قد متنى ذلك 
ملعرفته بأن تلك املنزلة ال تعد لها منزلة أخرى. 

- آية املباهلة:

قللال الللله تعالللى: }ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ{)1(.

- التفاسير الواردة في شأن آية املباهلة:
أثبتللت الروايللات وآراء املفسللرين بللأن اآليللة نزلت فللي علي وفاطمة واحلسللن 
واحلسللني وأن أميللر املؤمنللني ممن شللملته اآلية، فاآلية أشللارت إلى وجود النسللاء 
واألبناء واألنفس وبا شللك فإن األبناء مصداقهما احلسللن واحلسني والنساء ليس 
لها مصداق سللوى فاطمة الزهراء فلم يبق إال األنفس ومن الطبيعي أن يكون أمير 

املؤمنني من املقصود بأنه نفس النبي ڤ وإال لم يكن مناسبة لسبب النزول. 

يقول عثمان اخلميس: اختار النبيڤ عليًا وفاطمة واحلسنني ألنهم أقرب الناس 
إلي��ه فجميع أوالد النب��ي كانوا قد توفوا ولم يبق منهم أح��د إال هؤالء، األصل في 
املباهل��ة أنها تكون في األقربني ألن��ه لوباهلهم باألبعدين وإن كانوا أفضل منهم لم 

يحصل املقصود........

سنرد على شبهة عثمان اخلميس بعدة أوجه.

أواًل: إن أهل السللنة يعتبرون عائشللة زوجة النبي األكللرم ڤ أحب الناس إليه، 

)1( آل عمران/ 61.
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فتعتبللر عائشللة على مفاهيمهم مللن أهل بيت النبي ڤ فهي بذلللك تكون في إطار 
القرابللة، فلمللاذا لم يأت بها؟ فالله تعالى ذكر كلمة نسللاءنا والتللي يظهر منها بانها 
تختص بنساء النبي ڤ وهن زوجاته، ومع ذلك جند أن فاطمة÷ كانت املصداق 

األوحد لتلك الكلمة.

ثانيًا: ال جند أي دليل في دعوى عثمان اخلميس بأن األتيان باألقربني هي األصل 
وشللرط جنللاح في املباهلللة اللهم إال أن يقول أنهللا مجرد دعوى مثل ابللن تيمية في 

ذلك.

ثالث��ًا: لوأرادنللا أن نقول بوجود دور لألقارب في جنللاح املباهلة فيجب أن يكون 
ذلك ألجل القرب من الله تعالى ألنه املقياس الذي ال يشللك أي مسلللم فيه وقال 
ِه َأْتَقاُك��ْم { .... ومن املعلللوم أن األقرب إلى الله  تعالللى: } إِنَّ َأْكَرَمُك��ْم ِعن��َد اللَّ
تعالى هومن يكون تأمينه للدعاء أفضل من غيره وذلك لزيادة إحتمال اإلسللتجابة 
للدعللاء، والدليل على ذلك  أن النبي األكرم ڤ قد أمر املعنيني باملباهلة وهم أهل 
بيتلله الطاهرون أن يؤّمنوا معه، فلووجد رسللول الللله ڤ من أمته أفضل من هؤالء 
املطهريللن لللكان األولى بهم احلضللور في ذلك املوقف للتأمني علللى دعائه والذي 
يسللاهم في اسللتجابة الدعوة، وذكر أهل السنة أمر رسللول الله ڤ ملن معه للتأمني 

على دعائه.

يقول القرطبي: وذلك أن النبي ڤ جاء باحلسللن واحلسللني وفاطمة متشي خلفه 
وعلللي خلفها وهويقول لهم: إن أنا دعوت فأمنوا ، }ۆئ   ۆئ{.... أي نتضرع 

في الدعاء )1(. 

)1( تفسير القرطبي ج 4 ص 104. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
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فاملسلللمون على علم بلزوم تواجد األفضل في األمة ملشللاركة النبي األكرم ڤ 
للدعاء لتحقق االستجابة، فيكون تواجد أهل بيته املطهرين رسالة لألمة كافة حتى 

تعلم أفضلية أهل بيته على سائر الناس من خال تلك املباهلة مع النصارى. 

يق��ول عثم��ان اخلميس: ولكن ليس فيه��ا إثبات اإلمامة ففاطمة ليس��ت من أهل 
اإلمامة وهي داخله في اآلية:

كمللا قلنللا بأن تلك اآلية دليللل على أفضلية من كانت اآلية مصداقًا له عن سللائر 
املسلللمني وهم أصحاب الكسللاء، فوجود الزهراء ÷ دليللل على أفضليتها على 
سائر النساء العاملني، وذلك تأكيد على املعنى الذي ذكرناه سابقًا بقول النبي األكرم 
ڤ بأن فاطمة سيدة نساء العاملني، فالسيدة مرمي ÷ قد بني الله تعالى اصطفاءها 

فللي القرآن بقوله تعالللى: }ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ   ھ  ھ  ھ{)1(، فهي سيدة نساء زمانها وجاءت اآلية الكرمية 
لتؤكد طهارتها وعصمتها واصطفاءها على سللائر النسللاء، بل إلثبات أنها محدثة 

مللن قبل املائكة كما في قوله تعالى: }وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ{)2(، 
ومللع ذلك ال ميكن أن تكون مللن األنبياء أواألوصياء مهما امتلكت من املكانة ألن 
من املتسللالم عليلله بني طوائف األمللة أن اختصاص النبوة واإلمامللة )أي الوصي( 
فقط للرجل دون املرأة، فشللاء الله عز وجل أن يشللمل الزهراء ÷ في تلك اآلية 
التي اشللتملت على النبوة واملتمثلة برسللول الله ڤ صاحللب الدعوة إلى املباهلة، 

)1( آل عمران/ 42.

)2( آل عمران/ 45.
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واشللتملت علللى اإلمامللة واملتمثلللة بأمير املؤمنني وولديه احلسللن واحلسللني \، 
وكذلللك بينت مكانة فاطمة ÷ من األفضلية التي متتعت بها على سللائر النسللاء 

باختيارها من بني النساء كافة لتلك املباهلة ال إلثبات إمامتها.

يق��ول عثمان اخلميس: إن عليًا داخل في قوله }  ۇئ  ۇئ {.... وذلك 
أن النبي ڤ هوالذي رباه وزوجة ابنته فهوكولده:

هناك عدة أمور نستخلصها من قوله تعالى: }  ۇئ  ۇئ { والتي سنبني 
بها معنى إقتران عليا \ بكلمة أنفسنا، وبالتالي نبطل دعوى عثمان اخلميس.

أواًل: إن التسمية العظيمة تلك }ۇئ{ إن كانت بداعي العاطفة واملصاهرة 
والقللرب فيكللون الهوى قد أخذ مأخذه في دين رسللول الله ڤ وحاشللا أن يكون 
كذلللك، فا تكون الصفات واأللقاب والفضائل التي ينطق بها النبي ڤ إال وحيًا 
مللن الله يوحى به بقوللله تعالللى: }ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ{، 
فهوالذي أشار إلى استحالة صدور املداهنة وتدخل العاطفة في دين الله مهما كان 

األمر وإن كانت املعنية فاطمة بنت محمد ڤ.

فقللد أكد رسللول الله ڤ معنى أنفسللكم الصللادرة في حق علللي \ في موارد 
أخرى تأكيدًا على مكانة علي \ لنفس رسول الله ڤ.

روى النسللائي: عن أبي ذر قال قال رسللول الله ڤ: لينتهني بنووليعة أوألبعثن 
إليهللم رجًا كنفسللي ينفذ فيهم أمري فيقتل املقاتلة ويسللبي الذريللة فما راعني إال 
وكللف عمللر في حجزتي مللن خلفي من يعني فقلللت: ما إياك يعنللي وال صاحبك 

قال:فمن يعني قلت: خاصف النعل قال: وعلي يخصف نعًا )1(.

)1( سن الكبري ج 5 ص 127، 128. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان سنة 1411 - 1991م
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فناحظ إصرار النبي ڤ على ترسلليخ معنى القرآن الكرمي وتشللريف علي \ 
بتلللك الكلمللة، فالنبي أولى باملؤمنني من أنفسللهم وبالتالي يكللون علي \ أولى 
باملؤمنني من أنفسهم بقرينة كلمة }ۇئ   {، وبذلك أيضًا إشارة إلى أن اإلمام 
عليًا \ ينتحل الصفات والكماالت التي ميتلكها رسللول الله ڤ والتي با شك 

يكون بها أفضل األمة على اإلطاق.

ثانيللًا: لوتأمل عثمللان اخلميس اآلية املباركللة لعلم أن إدعاءه باطللل، فاآلية تبني 
أن الللله تعالللى أمللر نبيه أن يقول ذلك، ولم تكن التسللمية من عند رسللول الله ڤ 

وذلك بقوله تعالى: }  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ   {، فكلمللة }ى{ داللللة علللى إصللدار األمللر الصريح من الللله تعالى 
بتشللريف علي \ بكلمة أنفسللكم، فا عاقة لها بتربية النبي ڤ له ومكانته لديه 

كما زعم عثمان اخلميس.

ثالث��ًا: مبوجللب اعتقاد أهل السللنة فإن عثمان بللن عفان أفضل مللن أمير املؤمنني 
علللي وكما يزعمون بأنه تزوجه إبنتني من بنات النبي ڤ  فيلزم من ذلك أن يكون 
املأتي به من قبل  النبي األكرم ڤ بداًل من علي \!، ونحن نعلم أّن النبي ڤ قام 
بتربية زيد بن حارثة ولم يقل فيه كما قال في علي بن أبي طالب \ من الفضائل 
الدالللة على تقدميه على سللائر الصحابة والتي نفهم منها أنلله األصلح للخافة من 

بعد النبي األكرم ڤ.  

فتكللون احلصيلة بأن كلمة }ۇئ   { قد حملت جميع تلك املعاني العظيمة 
الدالللة علللى أفضلية اإلمام علللي \ على األمة كافة وبلزوم طاعتلله كما ألزم الله 

تعالى طاعة نبيه، في دليل مستقل على إمامة أمير املؤمنني وخافته.



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

317

- أسئلة وأجوبة  لعثمان اخلميس والرد عليها: 
س1 عثمان اخلميس: ما موقف علي بن أبي طالب \ من بيعة أبي بكر؟ وهل 

صحيح أنه كان يرى انه اولى باخلالفة؟:

فأراد عثمان اخلميس إثبات خافة أبي بكر بأي شللكل من األشللكال، فقال بأن 
عليللًا \ لللم يطالب بخافته بللل كان إنزعاجه مقصورًا على حللد قوله على عدم 
إقحاملله في الشللورى مع القوم، هذا ادعللاء باطل ألن عليللًا \ احتج عليهم ولم 
يبايعهم ملدة ستة أشهر أوأكثر، وهناك من شاركه بذلك املوقف من أهل بيته عليهم 
السام ومن الصحابة الكرام وامتنعوا عن مبايعة اخلليفة األول، ومن املصادر التي 
تؤكد امتناع اإلمام علي \ عن مبايعة أبي بكر لعدة أشهر وكذلك إحتجاجه على 

مسألة اخلافة.

روي البخارى: أن عليًا... التمس مصاحلة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك 
األشهر)1(. 

فيكللون تصريللح البخاري بعدم مبايعللة اإلمام علي \ للقوم لعدة أشللهر باعثًا 
على إثارة التسللاؤل عن السللبب لذلك اإلمتناع، وليس هوسللوى سخطه من عدم 
إعطائلله احلللق الللذي أعطاه الللله تعالى ورسللوله ڤ له، فيكللون فعله تبيانللًا لألمة 
علللى عدم الرضا لبيعة اخلليفة األول الللذي تربع على اخلافة التي اختصت ألمير 
املؤمنني \ فكانت له حجة سللاطعة في وجه من عارضه من الصحابة يستدل بها 

على سلب حقه بذلك املوقف في كل زمان ومكان. 

روى ابن عسللاكر: عن يحي بن عروة املرادي قال: سللمعت علي بن أبي طالب 
)1( صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيبر.
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قال: قبض رسول الله ڤ وأنا أرى أني أحق الناس بهذا األمر فاجتمع الناس على 
أبي بكر فسمعت وأطعت ثم إن أبا بكر حضر فكنت أرى أن ال يعدلها عني فولي 

عمر...)1(.  

وروى ابن عساكر: قال أبوطفيل: كنت واقفًا على الباب يوم الشورى فارتفعت 
األصللوات بينهم فسللمعت عليللًا يقول: بايع النللاس ألبي بكر وأنللا والله أولى منه 
وأحق منه فسللمعت وأطعت مخافة أن يرجع النللاس كفارًا يضرب بعضهم رقاب 

بعض بالسيف ثم بايع الناس عمر وأنا أولى منه باألمر منه وأحق منه..)2(.

صللرح علللي \ بأولويتلله بذلك األمر في حقه السللتخافه علللى األمة، وهذا 
رد علللى قولهم بأنه لوكان أمير املؤمنني معتقللدًا بخافته ألحتج بها فإن احتجاجه 

حاصل بهذه النصوص.

روى ابن عبد ربه األندلسللي خطبة لعلي بعد قتل عثمان قوله \: اسللتتروا في 
بيوتكللم وأصلحوا فيما بينكم فاملوت من ورائكللم من أبدى صفحته للحق هلك، 
قللد كانللت أمور لم تكونوا فيها محمودين أما إني لوأشللاء أن أقللول لقلت عفا الله 
عما سلللف سللبق الرجان ) يعني عمر وأبا بكر ( ونام الثالث كالغراب همته بطنه 

ويله، لوُقص جناحاه وُقطع رأسه لكان خيرًا...)3(.

ذلللك كام علللي \ فللي من سللبقه للخافة، واملاحللظ أن قوله عفللا الله عما 
سلللف فيلله دالله على أن اخلللاف كبير بني اإلمام وبني اخللفللاء، ومع ذلك جند أن 

)1( تاريخ ابن عسللاكر ج 42 ص 439. دار الفكر للطباعة والنشللر والتوزيع - بيروت - لبنان سللنة 
.1415

)2( تاريخ ابن عساكر ج 42 ص 434.
)3( العقد الفريد ج3 ص119، ألبي عمر عبد ربه األندلسي.
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اإلمام أراد اتخاذ سللاح الصبر حتى يشللد بلله عزمية أمة محمللد ڤ ويرجعها إلى 
عهد النبي ڤ. 

يللروي ابن عبد البر قول اإلمام في رسللالته ملعاويللة: وذكرت إبطائي عن اخللفاء 
وحسللدي إياهم والبغي عليهم، فأما البغي فمعاذ الله أن يكون، وأما الكراهة لهم 
فوالللله مللا أعتذر للناس مللن ذلك، وذكرك بغيللي على عثمان وقطعللي رحمه فقد 
عمللل عثمان مبللا قد علمت وعلم به الناس ما قللد بلغك.....إلى أن قال: وقد كان 
أبوك أبوسللفيان أتاني حني قبض رسللول الله فقال ابسللط يدك أبايعك فأنت أحق 
النللاس بهذا األمللر فكنت أنا الذي أبيللت عليه مخافة الفرقة بني املسلللمني، لقرب 

عهد الناس بالكفر فأبوك كان أعلم بحقي منك)1(.

ومللن أكبللر األدلة علللى احتجاج أميللر املؤمنني \ على من سللبقه مللن اخللفاء 
قوله\ )الكراهة لهم( والذي يدل على اخلاف الواضح بينهم، وكذلك استشهاد 
اإلمام علي \ بإقرار أبي سللفيان بأحقيته على سللائر الناس، فموقف أبي سفيان 
لللم يأت عبثللًا لتيقنه بغدر القوم وعدم شللرعية تولي الشلليخني على صاحب ذلك 

األمر. 

روى الهيثمي: وعن أبي الطفيل قال: جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم: 
أنشللد بالله كل امرئ مسلللم سمع رسول الله ڤ يقول يوم غدير خم ما قال ملا قام 
فقللام إليه ثاثللون من الناس قال أبونعيللم: فقام ناس كثير فشللهدوا حني أخذ بيده 
فقللال: أتعلمللون أني أولى باملؤمنني من أنفسللهم قالوا بلى يا رسللول الله قال: من 

)1( العقللد الفريللد ج 3 ص 332. بللاب كتاب العسللجدة الثانية، أخبار علللي ومعاوية. دار االندلس 
للطباعة والنشر بيروت لبنان سنة 1996.
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كنت مواله فهذا مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه قال: فخرجت كأن في 
نفسي شيئًا فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إني سمعت عليًا يقول كذا وكذا قال: فما 
تنكر قد سللمعت رسللول الله ڤ يقول ذلك. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 

غير فطر بن خليفة وهوثقة )1(.

قللال األلبانللي عللن روايللات مناشللدة علي فللي الرحبللة : وهوصحيللح مبجموع 
الطريقني عنه وفيهما أن الذين قاموا اثنا عشر زاد في األولى: بدريا )2(،  وقال أيضًا 
فللي تعليقته علللى هذه الرواية: وللحديللث طرق أخرى كثيرة، جمللع طائفة  كبيرة 
منها الهيثمي في) املجمع( وقد ذكرت  وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف 
عليها بعد حتقيق الكام على أسانيدها بصحة احلديث يقينًا، وإال فهي كثيرة جدًا، 
وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، قال احلافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها 

حسان )3(.  

ويللدل هللذا  املوقف أن عليًا \ أراد أن يستشللهد بحادثة الغديللر والتي ألزمت 
النللاس مببايعتلله وإذعانهللم خلافته املنصوصة مللن الله تعالى ورسللوله ڤ، فلولم 
تكللن اخلافة مللن مصاديق املولى ملا اتخذها اإلمام حجة يسللتدل بها على أحقيته، 
فللأراد إعامهم بلللزوم ثباتهم على تلك املبايعة وعدم تركها، فقام بإنكار نسلليانهم 
أوتناسلليهم لذلللك النللص والعللودة للمبايعة بعد سللنني طويله فهل ميكللن لعثمان 
اخلميللس أن يزعللم أن عليللًا \ لللم يللرد اخلافة لنفسلله مللع ذكر هللذه النصوص 

الواضحة من كتبهم؟! 

)1( مجمع الزوائد ج 9 ص 104.
)2( السلسلة الصحيحة مجلد الرابع ص 343.  مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الرياض سنة 1415. 

)3( السلسلة الصحيحة مجلد الرابع ص 339   مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الرياض سنة 1415.
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كذلك جند أن علي \ قد إحتج على أبي بكر باخلافة أمامه عندما أراد املصاحلة 
له بعد أشهر كما يروي البخاري.

روى البخاري: عن عروة عن عائشللة أن فاطمة بنت النبي ڤ أرسلللت إلى أبي 
بكر تسللأله ميراثها من رسللول الله ڤ مما أفاء الله عليه باملدينة وفدك وما بقي من 
خمس خيبر فقال أبوبكر: إن رسول الله ڤ قال: ال نورث ما تركنا صدقة إمنا يأكل 
آل محمد  ڤ  في هذا املال وإني والله ال أغير شيئًا من صدقة رسول الله  ڤ  عن 
حالها التي كانت عليها في عهد رسللول الله  ڤ  وألعملن فيها مبا عمل به رسللول 
الله  ڤ  فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شلليئًا فوجدت فاطمة على أبي بكر 
في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشللت بعد النبي  ڤ  سللتة أشهر فلما 
توفيللت دفنها زوجها علي ليًا ولم يؤذن بهللا أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من 
النللاس وجه حياة فاطمة فلما توفيت اس��تنكر علي وج��وه الناس فالتمس مصاحلة 
أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك األش��هر فأرس��ل إلى أبي بكر أن ائتنا وال يأتنا 
أح��د معك كراهية حملض��ر عمر فقال عمر: ال والله ال تدخ��ل عليهم وحدك فقال 
أبوبك��ر: وما َعس��يَتهم أن يفعلوا بي؟ والللله آلتينهم فدخل عليهم أبوبكر فتشللهد 
علللٌي فقال: إنللا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرًا سللاقه الله 
إليك ولكنك اس��تبددت علينا باألمر وكنا نرى لقرابتنا من رس��ول الله ڤ  نصيباً، 
حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبوبكر قال: والذي نفسللي بيده لقرابة رسول 
الللله  ڤ  أحللب إلللي أن أصل مللن قرابتي وأما الذي شللجر بينللي وبينكم من هذه 
األموال فلم آل فيها عن اخلير ولم أترك أمرًا رأيت رسللول الله  ڤ يصنعه فيها إال 
صنعتلله فقال علي ألبي بكر: موعدك العشللية للبيعة فلما صلى أبوبكر الظهر رقى 
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على املنبر فتشللهد وذكر شللأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم 
اسللتغفر وتشللهد علي فعظم حق أبي بكللر وحدث أنه لم يحمللله على الذي صنع 
نفاسللة علللى أبللي بكر وال إنللكارًا للذي فضله الله بلله ولكنا نرى لنا ف��ي هذا األمر 
نصيبًا فاس��تبد علينا فوجدنا في بذلك املسلمون وقالوا أصبت وكان املسلمون إلى 

علي قريبًا حني راجع األمر املعروف)1(. 

جند أن قوله )فالتمس مصاحلة أبي بكر( تبني وجود النزاع بني أبي بكر وعلي\، 
أمللا مقولللة )كراهية حملضرعمر( فثبت بأن حجم العاقللة مع عمر بلغ حدًا بحيث 
ال يرغللب أميللر املؤمنني في اجللللوس معه، وعدم الرغبة ال تكللون مع احملبة وامليل 

القلبي. 

أمللا قول اإلمللام \: ولكنا نرى لنا في هللذا األمر نصيبًا فاسللتبد علينا،  فيؤكد 
علللى عدم تأييللد خافة أبي بكر ومدى عمللق اخلاف بينهما فإن قول اسللتبداد ال 
يتحقق إال إذا أخذ أحد ما ليس له بحق؟، فهل يعقل أن يؤيد خافة وبيعة أبي بكر 

من بدرت منه هذه الكلمات؟!

وذكر أيضًا في  أمير املؤمنني \ تأكيد على تقمص أبي بكر للخافة ونزعها من 
صاحبها الشللرعي وذلك من خال خطبته التي قصدت اخللفاء وتبيان ما أحدثوه 

من سلب ذلك احلق واملعروفة باخلطبة )الشقشقية( املوجودة في نهج الباغة.

فقد روى في نهج الباغة: عن أمير املؤمنني \ أنه قال: وأما والله لقد تقمصها 
فللان ل يعنللي أبوبكللر ل وإنه يعلللم أن محلي منهللا محل القطب مللن الرحى ينحدر 
عني السلليل وال يرقى إلي الطير فسللدلت دونها ثوبًا وطويت عنها كشحًا وطفقت 

)1( صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيبر. دار ابن حزم بيروت سنة 2003.
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أرتإي بني أن أصول بيد جذاء أوأصبر على طخيٍة عمياء يهرم فيها الكبير ويشلليب 
فيهللا الصغيللر ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيللت أن أصبر على هاتا أحجى 
فصبرت وفي العني قذي وفي احللق شجا أرى تراثي نهبًا حتى مضى األول لسبيله 

فأدلى بها إلي فان بعده )1(.

تضمنت هذه اخلطبة شللكاية اإلمام علي \ ممللن اغتصبوا حقه من القوم وهى 
موجللوده فللي بعض كتب أهل السللنة، ومنهم ابن منظور الللذي أقر بأن اإلمام \ 

قال تلك اخلطبة )2(.

كذلللك جند أن أميللر املؤمنني \ قد إحتج على القوم فللي بيعة عثمان وأكد بأن 
القللوم قللد تظاهروا علللى أهل البيت \، من قبل ومن ثم فللا غرابة في أن يتكرر 

هذا املوقف ثانية لوجود سابقة في ذلك.

وروى الطبللري أن عبدالرحمللن بللن عوف قللال: إني قد نظرت فللا جتعلن أيها 
الرهط على أنفسكم سبيًا ودعا عليًا فقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة اخلليفتني من بعده قال: أرجوأن أفعل وأعمل مببلغ علمي 
وطاقتي ودعا عثمان فقال: له مثل ما قال: لعلي قال: نعم فبايعه فقال علي: حبوته 
حبوده��ر ليس ه��ذا أول يوم تظاهرمت  في��ه علينا فصبر جميل والله املس��تعان على 
م��ا تصف��ون والله م��ا وليت عثم��ان إال ليرد األمر إلي��ك والله كل يوم هوفي ش��أن 

)1( نهج الباغة ص 30 إلى 332.
)2( ويقللول ابللن منظور: وفي حديث علي، رضوان الله عليه، في خطبة له: تِْلَك ِشْقِشللَقٌة َهَدَرْت ثم 
ْت. لسان العرب ج10 ص 185. و يقول ابن اثير: شقشق هل في حديث علّي رضي الله عنه  َمرَّ
ْقِشللقة اجِلْلدة احلمراُء التي ُيْخِرجها اجَلَمل الَعربي  إن كثيرا من اخُلَطب من َشقاِشللق الشلليطان الشِّ
من جضوفه يْنُفخ فيها فتْظَهر من شللْدقه، ومنه حديث علي في ُخطَبة له تلك ِشْقِشللقة هَدَرت ثم 

ت.النهاية في غريب احلديث ج2 ص 489. َقرَّ
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فقال عبدالرحمن: يا علي ال جتعل على نفسللك سللبيًا فإني قد نظرت الناس فإذا 
هللم ال يعدلون بعثمان فخرج علي وهويقول سلليبلغ الكتاب أجله فقال املقداد: يا 

عبدالرحمن أما والله لقد تركته من الذين يقضون باحلق وبه يعدلون )1(. 

قال الباذري: حدثني روح بن عبد املؤمن، عن أبي عوانة، عن خالد احلذاء عن 
عبللد الرحمللن بن أبي بكرة: ان علي��ًا أتاهم عائدًا فقال: ما لق��ي أحد من هذه األمة 
م��ا لقي��ت، توفي رس��ول الله ڤ وأنا أحق الن��اس بهذا األمر، فباي��ع الناس أبا بكر 
فاستخلف عمر فبايعت ورضيت وسلمت، ثم بايع الناس عثمان فبايعت وسلمت 

ورضيت، وهم اآلن مييلون بيني وبني معاوية )2(.

)1( تاريللخ الطبللري ج3 ص297 ، وروى عمللر بن شللبه نفس القصة  في تاريللخ املدينه ج2 ص 80 
إلللى 86. ، قللال عمربللن شللبه حدثنا  محمد بللن )فليح ( قال حدثنا موسللى بن عقبللة قال حدثنا 
نافللع )مولللى عبللد الله بن عمر ( أن عبد الله بللن عمر أخبره أن عمر...... ترجمة عمر بن شللبة: 
يقللول الذهبي: عمر بن شللبة ابن عبيدة احلافظ العامة اإلخباري الثقللة أبوزيد النميري البصري 
صاحب التصانيف وإلى أن قال.......صنف تاريخا للبصرة وكتابا في أخبار املدينة وغيره ووثقة 
الدارقطنللي وغيره. تذكرة احلفاظ ج2 ص 516. و يقول ابن حجر: عن ) محمد بن فليح( تقدم 
ذكللر أبيلله قال بن أبي حللامت عن أبيه كان ابن معني يحمل على محمد قلللت فما قولك فيه قال ما 
بلله بللأس  ليس بذاك القوي وقال الدارقطني ثقة قلللت أخرج له البخاري. مقدمة فتح الباري ص 
442، يقللول الذهبي: ) موسللى بن عقبة(  األسللدي املدني احلافظ ....حللدث عنه وإلى أن قال: 
محمد بن فليح وخلق.... قال الواقدي كان موسى مفتيا فقيها وقال أبوحامت صالح وقال أحمد 
بن حنبل عليكم مبغازي  موسللى بن عقبة إنه ثقة. تذكرة احلفاظ ج1 ص 148 ، نافع )مولى ابن 
عمللر ( يقللول الذهبي اإلمام املفتي الثبت عالم املدينة أبوعبدالله القرشللي....مولى ابن عمر إلى 
أن قال قال البخاري أصح األسللانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ويقول أيضا الذهبي وقال عبد 
الرحمن بن خراش نافع ثقة نبيل. سللير أعام النباء ج4 ص 291  هذا السللند كل رجاله ثقات 
ومتصللل ومللن  أراد التأكيد فليرجع إلللى املصادر التى ذكرتها في تراجمهللم، وأيضا ابن عبد ربه 
األندلسي في العقد الفريد ج4 ص 259 باب فرش كتاب العسجدة الثانية في اخللفاء والتواريخ 

وأخبارهم في أمر الشورى في خافة عثمان.
)2( أنسللاب األشللراف ص 177. مؤسسللة األعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان سللنة 1394 - 

1974 م
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- توثيق الرواة:
البللاذري: يقول الزركلللي: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود الباذري: مؤرخ، 
جغرافي، نسللابة، له شللعر  من أهل بغداد جالس املتوكل العباسللي، ومات في أيام 
املعتمللد، وله في املأمللون مدائح.....إلى أن قال:  من كتبه  فتللوح البلدان والقرابة 
وتاريخ االشراف  أجزاء منه، ويسمي  أنساب االشراف  ومنه مخطوطة نفيسة في 

مجلد واحد)1(.

روح بللن عبللد املؤمللن: يقول ابن حجللر: روح بن عبللد املؤمن الهذلللي موالهم 
أبواحلسللن البصللري املقري روى عللن يزيد بن زريع وحماد بن زيللد وعبد الواحد 
بللن زياد وأبي عوانة وجعفر ابن سللليمان الضبعي ومعاذ بن هشللام وغيرهم وعنه 
البخاري وعثمان الدارمي وأبوزرعة وحرب الكرماني وعبد الله بن أحمد ومطني 
وأبوخليفة ومحمد بن محمد التمار البصري وأبويعلى املوصلي وغيرهم. وذكره 
ابللن حبللان في الثقات وقال مات سللنة 233 )2(. وقال عنه الذهبللي ثقة )3(. ويقول 
محمللد اجلزري الدمشللقي: وقللال الداني: وهوابن عبد املؤمن بن عبدة ابن مسلللم 
مقللرىء جليللل ثقة ضابط مشللهور عللرض على يعقللوب احلضرمللي وهومن جلة 
أصحابلله )4(، أبوعوانة: يقول الذهبللي: أبوعوانة هواإلمام احلافظ، الثبت، محدث 

)1( األعللام ج1 ص 267. ويقللول الذهبي: الباذري: العامة، األديللب، املصنف، أبوبكر، أحمد 
بن يحيى بن جابر البغدادي الباذري، الكاتب، صاحب التاريخ الكبير. سير أعام النباء ج13 
ص 162. وقال عنه الصفدي: وكان أحمد بن يحيى بن جابر عاملا فاضا شللاعرا راوية نسللابة. 
الوافللي بالوفيات ج 8 ص 156. ويقول عنه ابن عسللاكر: بلغنللي أن الباذري كان أديبا رواية له 

كتب جياد ومدح املأمون مبدائح وجالس املتوكل. تاريخ دمشق ج6 ص 75.
)2( تهذيب التهذيب ج3 ص 255.

)3( الكاشف ج1 ص 398. 
)4( غاية النهاية  ج1 ص 259. مكتبة دار الكتب العلمية لبنان لسنة 1427 
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البصرة، الوضاح بن عبد الله، مولى يزيد بن عطاء اليشللكري، الواسللطي، البزاز. 
كان الوضاح من سللبي جرجان. مولده: سللنة نيف وتسعني. رأى احلسن، ومحمد 
بن سيرين.....إلى أن قال: قال عفان: أبوعوانة أصح حديثًا عندنا من شعبة. وقال 
أحمللد بن حنبللل: صحيح الكتاب، وإذا حللدث من حفظه، رمبا يهللم. وقال عفان 
بن مسلللم: كان أبوعوانة صحيللح الكتاب ثبتًا، كثير العجللم، والنقط. وقال يحيى 
بن سللعيد القطان: ما أشللبه حديثه بحديث سللفيان، وشللعبة. وقال عفان: سمعت 
شللعبة يقللول: إن حدثكم أبوعوانة عللن أبي هريرة فصدقللوه  )1(. ويقول ابن حجر 
العسقاني: أبوعوانة الواسطي أحد املشاهير وثقه اجلماهير...إلى أن قال:  اعتمده 

األئمة كلهم )2(.

- خالد احلذاء )خالد مهران(:
يقللول الذهبي: اإلمللام احلافظ الثقللة، أبواملنازل البصري املشللهور باحلذاء، أحد 
األعام. رأى أنس بن مالك، وروى عن أبي عثمان النهدي، وعبد الله بن شقيق، 
وعبد الرحمن بن أبي بكرة، وعكرمة، وابن سلليرين، وأخته حفصة بنت سلليرين، 
وأبللي العاليللة الرياحللي، وطائفة سللواهم....إلى أن قللال: وثقه أحمد بللن حنبل، 
ويحيللى بللن معني وجماعللة، وحديثه في الصحللاح، قال أبوحامت الللرازي: يكتب 
حديثلله وال يحتللج به...إلى أن قللال: قال فيه أحمد بن حنبل: ثبت، قال النسللائي: 
ثقة، قال معتمر بن سللليمان: سللمعت أبي ذكر خالدًا احلذاء فقال: ما عليه لوصنع 
كما صنع طاووس، كان يجلس فإذا أتي بشلليء أخذه وإال سللكت، قال ابن سعد: 

)1( سير أعام النباء ج 8 ص 218.
)2( مقدمة فتح الباري ص 45. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 1408 - 1988 م،  وقال 

صفدي الشافعي: توفي في سنة ست وسبعني ومائة. الوافي بالوفيات ج27 ص 260.
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كان خالد احلذاء قد اسللتعمل على القبة ودار العشللور بالبصرة. قال: ومات سللنة 
إحدى وأربعني ومائة. وقيل: مات سنة اثنتني وأربعني ومائة )1(. 

- عبد الرحمن بن أبي بكرة:
يقللول ابللن جحر: عبللد الرحمن بن أبللي بكرة نفيع بللن احلارث الثقفللي أبوبحر 
ويقال أبوحامت البصري. وهوأول مولود ولد في اإلسللام بالبصرة. روى عن أبيه 
وعلي وعبد الله بن عمروابن األسللود بن سللريع.....إلى أن قال: ذكره ابن حبان 
فللي الثقللات، قلت )يعنللي ابن حجر (: قال ابن سللعد هوأول مولللود ولد بالبصرة 
فأطعللم أبوه أهل البصرة جللزورًا فكفتهم وكان ثقة وله أحاديث ورواية. وقال ابن 
خلفللون في الثقات فيمللا نقله......وقال العجلي بصري تابعللي ثقة )2(. وقال عنه 

ابن حجر العسقاني : ثقة )3(.

- موقف بعض الصحابة من أمر اخلالفة:
واآلن سللوف منر سللريعًا على مواقف بعض الصحابة الكرام في أمر خافة أبي 
بكللر باعتراضهم على امتاكه لزمام األمور والذي يؤكد بدوره معارضة علي \ 

خلافته.

- موقف ابن عباس \:
روى الطبري: عن عمر أنه قال البن عباس: يا ابن عباس أتدري ما منع قومكم 
منهللم بعد محمد فكرهت أن أجيبه فقلت: إن لم أكن أدري فأمير املؤمنني يدريني 

)1( سير أعام النباء ج 6 ص 192.
)2( تهذيب التهذيب ج 6 ص 134.
)3(  تقريب التهذيب ج1 ص 563  



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

328

فقللال عمللر: كرهوا أن يجمعوا لكللم النبوة واخلافة فتبجحوا علللى قومكم بجحًا 
بجحللًا فاختللارت قريللش ألنفسللها فأصابللت ووفقت فقلت: يللا أميللر املؤمنني إن 
تللأذن لللي في كام ومتللط عني الغضب تكلمللت فقال: تكلم يا ابللن عباس فقلت: 
أما قولك يا أمير املؤمنني اختارت قريش ألنفسللها فأصابت ووفقت فلوأن قريشللًا 
اختللارت ألنفسللها حيث اختار الله عز وجل لها لكان الصللواب بيدها غير مردود 
وال محسود وأما قولك إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوة واخلافة فإن الله عز وجل 
وصف قومللًا بالكراهية فقال: } ېېىىائائەئەئ{..... 
فقللال عمللر: هيهات والله يا ابن عباس قد كانت تبلغني عنك أشللياء كنت أكره أن 
أفللرك عنها فتزيللل منزلتك مني فقلت: وما هي يا أميللر املؤمنني فإن كانت حقًا فما 
ينبغللي أن تزيل منزلتللي منك وإن كانت باطًا فمثلي أماط الباطل عن نفسلله فقال 
عمللر: بلغنللي أنك تقول إمنللا صرفوها عنا حسللدًا وظلمًا فقلت: أمللا قولك يا أمير 
املؤمنللني ظلمًا فقد تبني للجاهل واحلليم وأما قولك حسللدًا فإن إبليس حسللد آدم 
فنحللن ولده احملسللودون فقال عمر: هيهللات أبت والله قلوبكم يا بني هاشللم إال 
حسدًا ما يحول وضغنًا وغشًا ما يزول فقلت : مهًا يا أمير املؤمنني ال تصب قلوب 
قللوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا باحلسللد والغش فإن قلب رسللول 

الله ڤ من قلوب بني هاشم فقال عمر: إليك عني يا ابن عباس )1(.

قللال الذهبي: روى العتبي عن أبيه قال ملا سللار احلسللني إلللى الكوفة اجتمع ابن 
عباس وابن الزبير مبكة فضرب ابن عباس على جيب ابن الزبير ومتثل:

 يلللللا لللك ملللللللن قبللللللرة مبعملللللللللر            خللا لللك اجلوفبيضللي واصفللري

ونقللللللري ما شئلللللت أن تنقللللري

)1( تاريخ الطبري ج 3 ص 289.
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 خللا لللك والله يا ابللن الزبير احلجاز وذهب احلسللني فقال ابن الزبيللر: والله ما 
تللرون إال أنكللم أحق بهذا األمر من سللائر النللاس فقال إمنا يلرى من كان في شللك 

ونحن فعلى يقني)1(

فناحظ إعتراف ابن عباس وابن الزبير بحق أهل البيت \ في هذا األمر.

- بعض األنصار:
روي الطبللري: فبايعلله عمر وبايعه النللاس فقالت األنصللار أوبعض األنصار ال 

نبايع إال عليًا )2(. 

- سلمان الفارسي: 
روى الباذري: عن جعفر بن سللليمان الضبعي عللن أبي عمر اجلوني قال: قال 
سلمان الفارسي حني بويع أبوبكر كرداذ ونا كرداذ أي عملتم وما عملتم لوبايعوا 

عليًا ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم)3(. 

- موقف عمار واملقداد: 
روى ابن عبد ربه األندلسي: قال عمار بن ياسر: إن أردت أن ال يختلف املسلمون 
فبايع عليًا  يقصد أصحاب الشورى  فقال مقداد بن األسود صدق عمار إن بايعتم 
عليللًا قلنللا سللمعنا وأطعنا قال ابللن أبي سللرح إن أردت أن ال تختلللف قريش بايع 

)1( سير أعام النباء ج3 ص 354.
)2( تاريخ الطبري ج2 ص443 باب ذكره األخبار الواردة باليوم الذي توفى فيه رسول الله. وذكره 
ابللن األثيللر في الكامللل ج 2 ص 325 باب حديث السللقيفة وخافة أبي بكللر. دار صادر - دار 

بيروت سنة 1386 - 1966م
)3( أنساب األشراف ج 1 ص 591 باب أمر السقيفة. حتقيق محمد حميدي دار املعارف القاهرة 
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عثمان إن بايعت عثمان سللمعنا وأطعنا فشتم عمار أبن أبي سرح وقال: متى كنت 
تنصح املسلللمني، فتكلم بنوهاشللم وبنوأمية فقال عمار: أيها الناس إن الله أكرمنا 
بنبينللا وأعزنا بدينه فأنى تصرفللون هذا األمر عن بيت نبيكللم...... فقال مقداد: يا 
عبدالرحمن أما والله لقد تركته من الذين يقضون احلق وبه يعدلون فقال: يا مقداد 
والللله لقد اجتهدت املسلللمني قال: لئللن كنت أردت بذلك الللله فأثابك الله ثواب 
احملسللنني ثللم قال:  )يعني مقداد( ما رأيت مثل ما أوتللي أهل هذا البيت بعد نبيهم 
إنللي أعجللب من قريللش أنهم تركوا رجللًا ما أقللول إن أحدًا أعلم منلله وال أقضى 
بالعللدل وال أعرف باحلق أما والله لوأجد أعوانللا قال له عبد الرحمن يا مقداد اتق 

الله فاني أخشى عليك الفتنة )1(.

فتلك إرادة هؤالء الصحابة الكرام املخلصني ألهل البيت \ في إعطاء اخلافة 
لعلللي \ وعللدم رضاهم لتولي غيللره اخلافة وذلك من خللال تأكيدهم على ما 

يريدونه من وصف أولوية أمير املؤمنني \ في شتى املجاالت.

- موقف التابعني:

وهناك جمع من التابعني وهم من سللموا أنفسهم بالتوابني الذين قاتلوا بني أمية 
بعد استشهاد احلسني \ وهم يعترفون بأن اخلافة الشرعية ألهل البيت \.

ذكر الطبري: وجاء حصني بن منير وقد عبأ لنا جنده فجعل على ميمنته جبلة ابن 
عبللد الله وعلى ميسللرته ربيعة بن املخارق الغنوي ثم زحفللوا إلينا فلما دنوا دعونا 
إلى اجلماعة على عبد امللك بن مروان وإلى الدخول في طاعته ودعوناهم إلى أن 

)1( العقد الفريد ج3 ص287، 288 باب أمر الشورى في خافة عثمان.
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يدفعللوا إلينا عبيد الللله بن زياد فنقتله ببعض من قتل مللن إخواننا وأن يخلعوا عبد 
امللللك بن مروان وإلى أن يخللرج من ببادنا من آل ابن الزبير ثم نرد هذا األمر إلى 

أهل بيت نبينا الذين آتانا الله من قبلهم بالنعمة والكرامة فأبى القوم وأبينا )1(.

- موقف محمد بن احلنفية: 
يقول ابن أبي احلديد املعتزلي: وروى عمر بن شبة أيضا عن سعيد بن جبير، قال: 
خطللب عبد الله بن الزبير، فنال من علللي \، فبلغ ذلك محمد بن احلنفية، فجاء 
إليلله وهويخطللب، فوضع له كرسللي، فقطع عليه خطبته، وقال: يا معشللر العرب، 
شللاهت الوجللوه ! أينتقص علللي وأنتم حضللور ! إن عليًا كان يد الللله على أعداء 
الللله، وصاعقة من أمره أرسللله على الكافرين واجلاحدين حلقلله، فقتلهم بكفرهم 
فشللنئوه وأبغضوه، وأضمروا له الشللنف  واحلسد، وابن عمه ڤ حي بعد لم ميت، 
فلما نقله الله إلى جواره، وأحب له ما عنده، أظهرت له رجال أحقادها، وشللفت 
أضغانهللا، فمنهم من ابتز حقه، ومنهم من ائتمر به ليقتله، ومنهم من شللتمه وقذفه 

باألباطيل)2(.

فصللرح محمد بن أميللر املؤمنني بانتزاع القوم األوائل حلق علي \ واسللتدرج 
األحداث إلى قتله \.

)1( تاريخ الطبري ج4 ص464 أحداث سللنة خمسللة وسللتون، والكامل في تاريخ ج3ص427 في 
أحداث سنة خمس وستني  

)2( شرح نهج الباغة ألبن أبي احلديد ج4 ص 62. دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي احللبي 
وشركاه
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- مواقف البعض من أهل البيت عليهم السالم:

< احتجاج اإلمام احلسن \: 
روى ابن عسللاكر: عن عبد الرحمن األصبهاني قال: جْاء احلسللن بن علي ألبي 

بكر وهوعلى املنبر فقال: أنزل عن مجلس أبي..)1(.

< احتجاج اإلمام احلسني \: 
روى ابللن حجر: عن احلسللني بن علي قللال: أتيت عمر وهويخطللب علي املنبر 
فصعللدت إليه فقلت: انزل عن منبر أبي وأذهب إلى منبر أبيك فقال عمر: لم يكن 
ألبللي منبللر وقال: ابن حجر : سللنده صحيللح وهوعند اخلطيب )2(. وقللال الذهبي 

أيضا إسناده صحيح )3(. 

هذا احتجاج واضح على عمر من قبل احلسني \ في زمن خافته، وقوله أنزل 
عللن منبللر أبي يبني لنا أن احلسللني \ كان يعتقد أن عليًا \ هوالذي يسللتحق أن 

يجلس على منبر النبي ڤ فلهذا قال له هذه املقوله.

روى الطبللري: كتب احلسللني مللع مولى لهم يقال له سللليمان وكتب بنسللخة إلى 
رؤوس األخماس بالبصرة وإلى االشراف فكتب إلى مالك بن مسمع البكري وإلى 
األحنف بن قيس وإلى املنذر بن اجلارود وإلى مسعود بن عمرووإلى قيس بن الهيثم 
وإلى عمروبن عبيد الله بن معمر فجاءت منه نسللخة واحدة إلى جميع أشللرافها أما 
بعد فإن الله اصطفى محمدًا ڤ على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه 

)1( تاريخ دمشق ج 30 ص 307.
)2( اإلصابة ج2 ص 62 في ترجمة احلسني \.

)3( سير أعام النباء لذهبي في ترجمة احلسني ج3 ص 285 
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الله إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به ڤ وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته 
وأحللق النللاس مبقامه فللي الناس فاسللتأثر علينا قومنللا بذلك فرضينللا وكرهنا الفرقة 

وأحببنا العافية ونحن نعلم أنا أحق بذلك احلق املستحق علينا ممن تواله )1(. 

< احتجاج اإلمام جعفر الصادق \: 
يقللول ابللن عبد ربه األندلسللي: روي فيهللا جعفر بن محمللد \: أال إن األبرار 
عترتللي وأطايللب أرومتي أحلم الناس صغارًا وأعلم الناس كبارًا أال وإنا أهل بيت 
مللن ِعلللم الله ِعلُمنا وبُحكم الله ُحكُمنا ومن قول صادٍق سللمعنا فإن تتبعوا آثارنا 
تهتللدوا ببصائرنللا، معنا رايُة احلق من يتبعها حلق ومن تأخللر عنها غرق أال وبنا ُترد 

ترة كل مؤمن، وبنا تخلع ربقة الذل من أعناقكم، وبنا فتح األمر وبنا يختم)2(.

< احتجاج اإلمام موسى الكاظم \:
يقول الزمخشللري: كان الرشيد يقول ملوسى الكاظم يا أبا احلسن حد فدك حتى 
أردها عليك فيأبى حتى ألح عليه فقال: ال آخذها إال بحدودها قال: وماحدودها؟ 
قللال يا أمير املؤمنللني إن حددتها لم تردها قال: بحق جللدك إال فعلت قال: أما حد 
األول فعللدن فتغيللر وجه الرشلليد، وقللال: هيه وقال احلد الثاني سللمر قنللد، فاربد 
وجهلله قللال: واحلد الثالث إفريقية فاسللود وجهلله، وقال هيه، وقال: الرابع سلليف 
البحللر ممللا يلي اخلزر وأرمينية، قال الرشلليد: لم يبق لنا شلليء فتحول في املجلس، 
وقال موسى: قد أعلمتك أني إن حددتها لم تردها، فعند ذلك فعزم على قتله)3(. 

)1( تاريخ الطبري ج 4 ص 265، 266. مؤسسة األعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان
)2( العقد الفريد ج 3 ص 119.

)3( ربيع األبرار ج1 ص 315، 316. دار الذخائر للمطبوعات قم - ايران 
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فأرض فدك في خيبر ومع ذلك جند أن اإلمام أراد أن يشير إلى أحقية أهل البيت 
\ باخلافة من خال حتديده الواسللع على املعمورة وقوله للرشلليد: قد أعلمتك 

أني إن حددتها لم تردها.

ومضافللًا إلللى ما فات فللإن هناك بعللض االعترافات الواضحة مللن خصوم أمير 
املؤمنني بأحقيته باخلافة:

ذكللر البللاذري رسللالة معاوية حململلد بن أبي بكللر: ذكرت حق ابللن أبي طالب 
وسللوابقه وقرابته من رسللول الللله ونصرته إياه، وأحججت علللي بفضل غيرك ال 
بفضلك، فاحمد إلهًا صرف عنك ذلك الفضل وجعله لغيرك، فقد كنا وأبوك معنا 
فللي حياة من نبينا نرى حق ابن أبي طالب لنا الزما وفضله علينا مبرزا، فلما اختار 
الللله لنبيلله ما عنده وأمت له وعده وأفلج حجته وأظهر دعوته، قبضه الله إليه، فكان 
أبللوك  وهوصديقلله  وعمر وهوفاروقلله  أول من أنزله منزلته عندهمللا فدعواه إلى 
أنفسللهما فبايع لهما ال يشللركانه في أمرهما وال يطلعانه على سللرهما حتى مضيا 
وانقضى أمرهما، ثم قام عثمان ثالثًا يسللير بسلليرتهما ويهتدي بهديهما فعبته أنت 
وصاحبللك حتى طمع فيه األقاصي من أهل املعاصي وظهرمتا له بالسللوء وبطنتما 
حتى بلغتما فيه منا كما، فخذ - يا ابن أبي بكر - حذرك وقس شبرك بفترك  تقصر 
عن أن تسللامي أوتوازي من يزن اجلبال حلمه، ويفصل بني أهل الشللك علمه، وال 
تلني على قسللر قناته ) فإن ( أبوك مهد مهاده وثنا مللكه وسللاده فإن كان ما نحن فيه 
صوابا فأبوك أوله، وإن كان خطأ فأبوك أسسه ونحن شركاؤه، اقتدينا وفعله )كذا( 
احتذينللا ، ولوال ما سللبقنا إليه أبللوك وانه لم يره موضعًا لألمر، مللا خالفنا علي بن 

أبي طالب )1(. 

)1( أنساب األشراف ص 397
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فمعاوية يعترف بأن حق أمير املؤمنني كان مقدمًا ولكن سلللب اخللفاء السللابقني 
حقه هوالذي فتح الباب له في عدم اإلنصياع ألمير املؤمنني ومحاربته 

ذكللر ابللن عبد البر رسللالة معاويللة إلى علي \ التللى قال فيهللا: َعرفنا ذلك في 
نظرك الشللزر، وتنفسللك الصعداء، وإبطائك على اخُللفاء، وأنت في كل ذلك ُتقاد 

كما يقاد البعير املخشوش، حتى ُتبايع وأنت كاره )1(. 

أدع��اء عثم��ان اخلمي��س أن هناك نص��ًا على أبي بك��ر وقد ق��ال: إن النبي ڤ في 
مرض موته ما كان يجعل أحدًا يصلي بالناس غير أبي بكر الصديق وكان ال يصلي 
ف��ي ذل��ك الوقت إال إمام املس��لمني وملا قال مروا أب��ا بكر فليصل بالن��اس قالوا أنه 
رجل أس��يف فقال: النبيڤ مروا أبا بكر فليصل بالن��اس.... ثم ذكر أيضًا: رواية 
عن النبي ڤ: قال ملا جاءته امرأة وس��ألته مس��ألة فقالت أرأيت إن جئتك في العام 
الق��ادم ولم أجدك ق��ال: فأت أبا بكر.... وأيضًا ذكر ق��ول النبي ڤ  إيتيني بكتاب 

ألكتب فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله واملؤمنون إال أبا بكر. 

ذلللك ما احتج به عثمان إلثبات أحقية أبي بكر باخلافة، وسللوف نرد عليها ردًا 
مجمًا بإذنه تعالى: 

أواًل: يسقط احتجاج عثمان ملا استشهد به من كتب أهل السنة، فذلك ليس ملزمًا 
لنا خاصة بأنها كتب قد حوت ما أماه احلكام والتي شملت رواة متهمني بالنصب 
ألهللل البيللت عليهم السللام وذلك كأمثال حريللز بن عثمان وغيللره من اخلوارج، 
وكذلك امتاؤها باملدلسللني والكذابني ومن املجسللمة الذين دسوا اخلزعبات في 
دين املسلللمني ومنهم كعب األحبار كما سنتطرق إلى إثبات ذلك الِحقًا، فنحن ال 

)1( العقد الفريد ج 3 ص 330، 331. دار االندلس بيروت سنة 1996.
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نقبللل تلللك النصوص التي ذكرها عثمللان في أحقيه أبي بكر، فللإن أراد االحتجاج 
البد له أن يحتج مبا أثبته علماء الشلليعة في كتب العقائد املختصة بشللؤون اخلافه 

واإلمامة وتساملوا عليه، ال بكتبه التي ال يلتزم أهل الشيعة بها.

ثانيًا: األدلة التي زعم عثمان اخلميس أنها تثبت أحقية أبي بكر لم يذكرها أبوبكر 
نفسلله إلثبات خافته في زمن السللقيفة، فكان األحرى به أن يسللتعني بها لفض ما 
اشللتد من النزاع، وذلك با شللك سيكسبه الشللرعية في تقمصه للخافه، وسوف 
أذكر حادثة السللقيفة بالكامل كما رواها البخاري. روى البخاري: عن ابن عباس 
قللال: كنللت اقرئ رجااًل مللن املهاجرين منهم عبد الرحمن بن عللوف فبينما أنا في 
منزله مبنى وهوعند عمر بن اخلطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن 
فقال: لورأيت رجًا أتى أمير املؤمنني اليوم فقال يا أمير املؤمنني: هل لك في فان 
يقول: لوقد مات عمر لقد بايعت فانًا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إال فلتة فتمت 
فغضللب عمر ثم قال: إني إن شللاء الله لقائم العشللية في النللاس فمحذرهم هؤالء 
الللذي يريدون أن يغصبوهم أمورهم قال عبد الرحمللن: فقلت: يا أمير املؤمنني ال 
تفعل فإن املوسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك 
حني تقوم في الناس وأنا أخشللى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن 
ال يعوها وأن ال يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقدم املدينة فإنها دار الهجرة 
والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنًا فيعي أهل العلم 
مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمر: أما والله إن شللاء الله ألقومن بذلك 
أول مقللام أقوملله باملدينة قال ابن عبللاس: فقدمنا املدينة في عقللب ذي احلجة فلما 
كان يللوم اجلمعللة عجلنا الرواح حني زاغت الشللمس حتى أجد سللعيد بن زيد بن 
عمروبن نفيل جالسللًا إلى ركن املنبر فجلسللت حوله متس ركبتي ركبته فلم أنشب 
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أن خرج عمر بن اخلطاب فلما رأيته مقبًا قلت لسللعيد بن زيد بن عمروابن نفيل: 
ليقولن العشللية مقالة لم يقلها منذ اسللتخلف فأنكر علي وقال ما عسلليت أن يقول 
مللا لم يقل قبله فجلس عمر على املنبر فلما سللكت املؤذنون قام فأثنى على الله مبا 
هوأهله ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقلة قد قدر لي أن أقولها ال أدري لعلها بني 
يللدي أجلي فمن عقلهللا ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشللي 
أن ال يعقلهللا فا أحل ألحد ان يكللذب علي ان الله بعث محمدًا ڤ باحلق وأنزل 
عليلله الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم فقرأناهللا وعقلناها ووعيناها فلذا رجم 
رسللول الله ڤ ورجمنا بعده فأخشللى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما 
جنللد آيللة الرجم في كتللاب الله فيضلوا بتللرك فريضة أنزلها الللله والرجم في كتاب 
الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنسللاء إذا قامت البينة أوكان احلبل 
أواالعتراف ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر 
بكم إن ترغبوا عن آبائكم أوأن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم - أال ثم إن رسول 
الله ڤ قال: ال تطروني كما أطرى عيسى بن مرمي وقولوا عبد الله ورسوله ثم إنه 
بلغني أن قائًا منكم يقول والله لومات عمر بايعت فانًا فا يغترن امرؤ أن يقول 
إمنا كانت بيعة أبي بكر فلتة ومتت األ وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شللرها 
وليس منكم من تقطع األعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجًا عن غير مشورة من 
املسلمني فا يبايع هووال الذي بايعه تغرة أن يقتا وإنه قد كان من خبرنا حني توفى 
الله نبيه ڤ ان األنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف 
عنللا علي والزبير ومن معهما، واجتمع املهاجرون إلى أبي بكر فقلت ألبي بكر: يا 
أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤالء من األنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم 
لقينللا رجان منهم صاحلان فذكرا ما متالى عليه القوم فقاال: أين تريدون يا معشللر 
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املهاجريللن فقلنا: نريد إخواننا هؤالء من األنصللار فقاال: ال عليكم أن ال تقربوهم 
اقضللوا أمركم فقلت: والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سللقيفة بني سللاعدة 
فللإذا رجللل مزمل بني ظهرانيهم فقلت : من هذا قالوا هذا سللعد بللن عبادة فقلت: 
ماله قالوا: يوعك فلما جلسللنا قليًا تشللهد خطيبهم فأثنى على الله ملا هوأهله ثم 
قللال: أمللا بعد فنحن أنصار الله وكتيبة اإلسللام وأنتم معشللر املهاجرين رهط وقد 
دفللت دافللة من قومكم فإذا هم يريللدون أن يختزلونا من أصلنللا وأن يحضنونا من 
األمللر فلما سللكت أردت أن أتكلللم وكنت زورت مقالة أعجبتنللي أريد ان أقدمها 
بللني يللدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض احلد، فلما أردت أن أتكلم قال أبوبكر: 
على رسلللك فكرهت أن أغضبه فتكلللم أبوبكر فكان هوأحلم مني وأوقر والله ما 
ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إال قال في بديهته مثلها أوأفضل حتى سللكت 
فقال: ما ذكرمت فيكم من خير فأنتم له أهل ولم يعرف هذا األمر اال لهذا احلي من 
قريش هم أوسللط العرب نسللبًا ودارًا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني فبايعوا 
أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن اجلراح وهوجالس بيننا فلم أكره مما قال 
غيرهللا كان والللله أن أقدم فتضرب عنقي ال يقربنللي ذلك من إثم أحب إلي من أن 
أتأمر على قوم فيهم أبوبكر اللهم إال أن تسول إلي نفسي عند املوت شيئًا ال أجده 
اآلن فقال قائل األنصار: أنا جذيلها احملكك وعذيقها املرجب منا أمير ومنكم أمير 
يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت األصوات حتى فرقُت من االختاف فقلت: 
ابسللط يدك يا أبا بكر فبسللط يده فبايعته وبايعه املهاجرون ثم بايعته األنصار ونزونا 
على سللعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سللعد بن عبادة فقلت: قتل الله سللعد 
بللن عبللادة قال عمر وإنللا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمللر أقوى من مبايعة أبي 
بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجًا منهم بعدنا فإما بايعناهم 
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على ما ال نرضى وإما نخالفهم فيكون فسللاد فمن بايع رجًا على غير مشللورة من 
املسلللمني فللا يتابع هووال الللذي بايعه )1(، هذا نص بالكامللل ال جند فيه أحتجاجا 
لعمللر علللى وجود نص ألبي بكر من قبل النبي ڤ، بل جند تقدمي أبي بكر من قبل 

عمر وأبي عبيدة ملبايعته فأين النصوص في ذلك؟! 

ثالثًا: اعتراف عمر بأن النبي ڤ لم يستخلف أبا بكر خليفة لألمة.

روى البخللاري: عللن عبللد الله بن عمللر قال: قيللل لعمر أال تسللتخلف قال: إن 
أسللتخلف فقد اسللتخلف من هوخير منللي أبوبكر وإن أترك فقد تللرك من هوخير 
مني رسللول الله ڤ فأثنوا عليه فقال: راغب وراهب وددت أني جنوت منها كفافًا 

ال لي وال علي ال أحتملها حيًا وميتًا )2(.

فصرح عمر بترك رسول الله ڤ االستخاف ألمته ليكون ذلك التصريح عونًا 
له لتولي زمام األمور، فكيف علم عثمان اخلميس مبا نص عليه رسول الله ڤ من 

إستخاف ألبي بكر ولم يعلم عمر بن اخلطاب ذلك األمر؟! 

رابعًا: اعتراف علماء أهل السنة بعدم وجود نص من رسول الله ڤ على خالفة 
أبي بكر: 

يقول ابن كثير:. وظهر له أن رسول الله ڤ لم ينص على اخلافة عينًا ألحد من 
الناس، ال ألبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنة، وال لعلي كما يقوله طائفة 

من الرافضة )3(.

)1( صحيح البخاري كتاب احلدود باب رجم احللبى من الزنا. 
)2( صحيح البخاري  كتاب األحكام باب االستخاف.

)3( البداية والنهاية ج 5 ص 270.
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وكيف لم يفهم ابن كثير بأن النص هواإلشللارة من النبي ڤ واإلشللارة منه ڤ 
نللص؟!!، وكيللف فهم اإلشللارة ابن كثيللر على اسللتخاف أبي بكر مللن النبي ڤ 
ولللم يفهمها أبوبكر وهواملازم للنبللي ڤ وال الصحابة في ذلك العصر كما أثبتنا 

سابقًا؟!.  

يقول النووي: حاصله أن املسلمني أجمعوا على أن اخلليفة إذا حضرته مقدمات 
املللوت وقبللل ذلللك يجوز له االسللتخاف ويجللوز له تركه فللإن تركه فقللد اقتدى 

بالنبيڤ  في هذا وإال فقد اقتدى بأبي بكر)1(.

وقللال النووي في تعليقة على احلديث السللابق: وفي هذا احلديث دليل على أن 
النبي  ڤ لم ينص على خليفة وهوإجماع أهل السنة وغيرهم )2(.

ويقللول عبد القاهللر البغدادي: ليس مللن النبي ڤ نص على إمامللة واحد بعينه 
علللى خاف قول من زعم من الرافضة أنه نللص إمامة علي ڤ نصًا مقطوعًا على 

صحته )3(.

ويقول ابن حجر عن ابن بطال قال: قال ابن بطال ما حاصله إن عمر سلللك في 
هذا األمر مسلكًا متوسطًا خشية الفتنة فرأى أن االستخاف أضبط ألمر املسلمني 
فجعللل األمللر معقودًا موقوفًا على السللتة لئا يتللرك االقتداء بالنبللي ڤ وأبي بكر 
فأخللذ من فعل النبللي ڤ طرفًا وهوترك التعيني ومن فعل أبي بكر طرفًا وهوالعقد 

ألحد الستة وإن لم ينص عليه )4(.
)1( شرح مسلم ج 12 ص 205، باب األستخاف وتركة.

)2( شرح مسلم ج12 ص 205، 206 
)3( الفرق بني الفرق ص 340. طبعة دار اآلفاق اجلديد بيروت لسنة 1987. 

)4( فتح الباري ج 13 ص 178.
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خامسًا: إن أخذنا تلك األدلة التي أثارها عثمان اخلميس ألبي بكر بعني االعتبار 
وضربنللا سللائر األدلة التللي تؤكد وبكل وضللوح إمامة وخافة أهللل البيت عليهم 
السللام بعد النبي ڤ بدءًا بأمير املؤمنني \ والتي تطرقنا إليها سللابقًا لكان ذلك 

ضربًا ملوازين العقل واإلنصاف، وجتافيًا ملكانة أهل البيت عليهم السام.

يقول عثمان اخلميس بأن عليًا \ قد بايع اخلليفة سرًا ثم جهرًا: 

قمنللا بذكللر النصوص الدالللة على إرغام اإلمللام علي \ ملبايعللة اخلليفة والتي 
تؤكد عدم قبول علي \ لتلك البيعة، وسللوف نذكر بعض النقاط املهمة في تلك 

املسألة والتي تنفي ما زعمه عثمان اخلميس. 

 ال جنللد فللي الصحاح بأن عليًا \ قد بايع في بادئ األمللر ثم اعتزل وبعد ذلك 
بايع أبا بكر، ولوكان علي \ مبايعًا للخليفة سرًا قبل هذه البيعة فلماذا ال يستفيد 
أبوبكر من تلك املبايعة لتقوية أمره من خال إعام الناس مببايعة أمير املؤمنني \ 
له، وبالتالي يكسب العذر والشرعية أمام من نقم عليه من املخالفني؟! لكن جند أنه 

اعترف بتخلف علي \ كما بينه البخاري.

روى البخاري: فلما صلى أبوبكر الظهر رقى على املنبر فتشهد وذكر شأن علي 
وتخلفلله عللن البيعة وعذره بالذي اعتللذر إليه...)1(. لوبايع اإلمام سللرًا كما يدعى 
عثمللان ملا سللأل أبوبكر عللن تخلف اإلمللام علي، هللذا النص يبطل إدعللاء عثمان 

اخلميس وينفيه.

ولللوكان اإلمللام علي \ قد بايع سللرًا كما زعم عثمان اخلميس ملا خشللي عمر 

)1( صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيبر. دار ابن حزم بيروت سنة 2003.
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دخول أبي بكر على اإلمام علي \ حلصول تلك املبايعه السريه بحد زعمه، كما 
بّينتها رواية  صحيح البخارى وأنقل مقطعًا منها.

روى البخارى: عن عائشللة قالت:... فأرسللل )أي اإلمام علي( إلى أبي بكر أن 
ائتنللا وال يأتنللا معك أحد كراهيللة محضر عمر بن اخلطاب، فقللال عمر  ألبي بكر: 
والله التدخل عليهم وحدك فقال أبوبكر: وما عساهم أن يفعلوا بي...)1(.  عائشة 

تعترف أن عليًا \ لم يبايع إال بعد ستة أشهر .

روى البخاري: وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي 
وجوه الناس فالتمس مصاحلة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك األشهر)2(

فهللل نهمل إعتراف ابنة اخلليفة ونأخذ ما ذكره ابن كثير وغيره؟! فهي با تكون 
أعلم بأبيها من غيرها. 

لقللد سللأل أبوبكر عللن تخلف علي \ وعللدم وجوده فللي املبايعة بللني القوم، 
فلللوكان اإلمام مبايعًا له في اخلفاء فما السللبب في بحث أبللي بكر عن اإلمام علي 

\ والسؤال عن وجوده كما بينه ابن كثير.

روى ابن كثير: عن أبي سعيد اخلدري: فصعد أبوبكر املنبر فنظر في وجوه القوم 
فلللم يللر الزبير، قال: فدعا الزبيللر فجاء قال: قلت: ابن عمة رسللول الله ڤ أردت 
أن تشللق عصا املسلللمني، قال: ال تثريب يا خليفة رسللول الله، فقام فبايعه، ثم نظر 
فللي وجوه القوم فلم ير عليًا، فدعا بعلي بن أبي طالب قال: قلت: ابن عم رسللول 
الله ڤ وختنه على ابنته، أردت أن تشللق عصا املسلللمني، قال: ال تثريب يا خليفة 

رسول الله فبايعه )3(. 

)1( صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيبر. 
)2( صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيبر.

)3( البداية والنهاية ج 6ص 333. 
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لقللد أكدت بطون الكتللب مطالبة علي \ حلق فاطمة الزهللراء من أبي بكر في 
حياتهللا وذلك ما تطرقنا له سللابقا والذي بسللببه ثبت غضبهللا ÷ على أبي بكر، 
فعلي \ يعلم مبدى مصداقية زوجته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء \، فعلى 
أقل تقدير ال يعقل أن يؤيد اإلمام علي \ خافة من فقد مصداقيته ويسللاهم في 
جعللل زمللام أمر األمة في يديه ويكون عاصيا ل حاشللاه ل ملا يريده الله وما نص عليه 

رسوله الكرمي ڤ.

 لووجد علي \ نصًا في حق أبي بكر ملا وصف ما تقمصه  باالسللتبداد بقوله: 
ولكنك استبددت علينا باألمر وكنا نرى من قرابتنا من رسول الله نصيبًا... وذلك 
كما مر بنا سابقًا، فهل يعقل أن يبايع مرتني من احتج على أبي بكر بهذا القول؟! 

أم��ا قول عثم��ان اخلميس: إن عليًا في أي��ام خالفته كان يقول: م��ن فضلني على 
الشيخني جلدته حد املفتري، وذكره غيره من األكاذيب:

سللوف نقللوم بتوضيح عدة نقاط تكون كفيلة للرد علللى ما أثاره عثمان اخلميس 
وهي كاآلتي:

أواًل: يكللون ذلك احلديث مرفوضًا ومردودًا من خال ما بينا اليسللير من بحور 
فضائل أمير املؤمنني \ والتي تؤكد تفضيله على جميع الصحابة با استثناء.

ثانيًا: بني علماء املسلللمني اختافهم في حتديد من هوأفضل الناس بعد رسللول 
الله ڤ، فمنهم من قال اخلليفة األول، ومنهم من قال علي \ كما أكد على ذلك 

ابن حزم. 

يقللول ابن حزم: اختلف املسلللمون من أفضل الناس بعللد األنبياء فذهب بعض 
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أهل السللنة وبعض املعتزلة وبعض املرجئة وجميع الشلليعة إلي أن أفضل األمة بعد 
رسول الله ڤ علي بن أبي طالب)1(. 

فلواسللتحق اجللد بحللد املفتري من فّضللل عليًا \ على الشلليخني فيعني ذلك 
ضللرورة عدم وعي علماء املسلللمني وخاصة السللنة منهم بخطللورة ذلك التفضيل 

وذلك ما لم ناحظه من خال اختاف آرائهم بتلك األفضلية.

ويقللول ابللن حزم أيضللًا: وقد روينللا هذا القول نصللًا عن بعللض الصحابة وعن 
جماعه من التابعني والفقهاء)2(.

يقللول ابللن عبد البر: وروي عن سلللمان وأبي ذر واملقداد وخبللاب وجابر وأبى 
سعيد اخلدري وزيد بن األرقم أن علي بن أبي طالب أول من أسلم وفضله هؤالء 

على غيره )3(.

فيللرى ابن حزم وابن عبللد البر اعتقاد بعض الصحابة والتابعللني والفقهاء بأفضلية 
علي \ بعد النبي ڤ، فا يعقل عدم سللماعهم ملا زعم من القول املنسللوب لإلمام 
علي \ ولم يخبرنا التاريخ بأن اإلمام جلد من فّضله من املسلمني على الشيخني. 

سجل أبوبكر اعترافًا لألمة بأنه ليس بخير من العديد من الصحابة، فكيف يكون 
أفضل من علي \ وهوخير الناس بعد النبي ڤ.

روى ابن كثير: قال الزهري عن أنس بن مالك سللمعت عمر يقول: يومئذ ألبي 
بكللر اصعللد املنبر فلم يزل به حتى صعد املنبر فبايعه عامة الناس إلى أن قال....... 

)1( الفصللل فللي امللل ونحل ج 4 ص111 باب الللكام في وجوه الفضللل واملفاضلة بني الصحابة. 
طبعة دار الندوة اجلديدة بيروت 

)2( نفس املصدر السابق.
)3( األستيعاب ج3 ص 1090
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أما بعد أيها الناس فإنى قد وليت عليكم ولسللت بخيركم فإن أحسللنت فأعينوني 
وإن أسأت فقوموني. وقال ابن كثير: هذا إسناده صحيح. )1(.

- أسماء املتخلفني عن بيعة أبي بكر:

< اإلمام علي \ وبنوهاشم:
أول من لم يبايع هوعلي \ كما رواه البخاري:

يقللول احللبللي: وفي كام املسللعودي لم يبايللع أبا بكر أحد من بني هاشللم حتى 
ماتت فاطمة وقال رجل للزهري: لم يبايع علي كرم الله وجهه أبا بكر سللتة أشللهر 

فقال: ال والله ال أحد من بني هاشم)2(.

ويقول ابن األثير: وتخلف علي، وبنوهاشللم، والزبير ؛ وطلحة عن البيعة وقال 
الزبير: ال أغمد سلليفًا حتى يبايع علي، فقال عمر: خذوا سيفه واضربوا به احلجر، 

ثم أتاهم عمر فأخذهم للبيعة )3(.

ويقول محب الدين الطبري: وتخلف عن بيعة أبى بكر يومئذ سعد بن عبادة في 
طائفة من اخلزرج وعلي وابناه والعباس عم النبي ڤ وبنوه في بني هاشم )4(. 

< سعد بن عبادة وطائفة من اخلزرج: 
يقول ابن األثير: فلم يبايع سعد أبا بكر وال عمر وسار إلى الشام فأقام به بحوران 

إلي أن مات )5(. 

)1( البداية والنهاية ج 5 ص 269.
)2( سيرة احللبية ج3 ص 485.

)3( الكامل في التاريخ ج 2 ص 325 باب حديث السقيفة.
)4( رياض النضرة ج 2 ص 207  باب ذكر البيعة العامة.

)5( أسد الغابة ج 2 ص 284 ترجمة سعد.
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يقول محب الدين الطبري: وتخلف عن بيعة أبي بكر يومئذ سللعد بن عبادة في 
طائفة من اخلزرج )1(.

يقول ابن تيمية: قد علم بالتواتر أن املسلللمني كلهم اتفقوا على مبايعة عثمان لم 
يتخلف عن بيعته أحد مع أن بيعة الصديق تخلف عنها سللعد بن عبادة ومات ولم 

يبايعه وال بايع عمر ومات في خافة عمر )2(.

ناحللظ قول الطبري بللأن هناك طائفة من  اخلزرج لم يبايعللوا أبا بكر فضًا عن 
سللعد بللن عباده، وقد بينا ذلك سللابقًا فللي أول البحث من خال موقف سللعد بن 

عبادة في تخلفه بحادثة السقيفة.

< الزبير بن العوام: 

يقللول محللب الدين الطبللري: وتخلف عن بيعللة أبى بكر يومئذ سللعد بن عبادة 
فللي طائفللة من اخلزرج وعلللي وابناه والعباس عللم النبي ڤ وبنوه في بني هاشللم 

والزبير)3(.

يقول ابن األثير: وتخلف علي وبنوهاشم والزبير وطلحة عن البيعة وقال الزبير: 
ال أغمد سيفًا حتى يبايع علي)4(. 

)1( ريللاض النضللرة ج 2 ص 207  بللاب ذكر البيعة العامة . ويقول ابن تيميللة: ثم االنصار جميعهم 
بايعوا أبا بكر إال سللعد بن عبادة لكونه هوالذي كان يطلب الوالية. منهاج السللنة ج1 ص 309 

باب الرد على القول بأن النبي لم ينص على إمامة أحد.
)2(  منهاج السنة ج8 ص 169.

)3( الرياض النضرة ج2 ص 207.
)4( الكامل في التاريخ ج 2 ص 325.
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< خالد بن سعيد بن العاص:
يقللول ابللن األثيللر:  تأخر خالد وأخوه أبللان عن بيعة أبي بكر فقال لبني هاشللم: 
إنكم لطوال الشللجر طيبوا الثمر ونحن نتبع لكم، فلما بايع بنوهاشللم أبا بكر بايعه 

خالد )1(. 

< أبان بن سعيد:
يقللول ابللن األثير: وكان أبللان أحد من تخلف عللن بيعة أبي بكللر لينظر ما صنع 

بنوهاشم ملا بايعوه بايع)2(. 

< طلحة بن عبيد الله: 
يقول احملب الطبري: وتخلف عن بيعة أبى بكر يومئذ سعد بن عبادة في طائفة 
مللن اخلللزرج وعلللي وابناه والعبللاس عم النبللي ڤ وبنوه فللي بني هاشللم والزبير 

وطلحة)3(. 

< املقداد بن األسود وسلمان الفارسي وأبوذر الغفاري وعمار بن ياسر: 
يقول احملب الطبري: تخلف عن بيعة أبى بكر يومئذ سعد بن عبادة وفي طائفة 
مللن اخلزرج وعلي بن أبي طالب وابناه والعباس عم النبي ڤ وبنوهاشللم والزبير 
وطلحة وسلللمان وعمار وأبوذر واملقداد وغيرهم من املهاجرين وخالد بن سللعيد 

ابن العاص)4(. 

)1( أسد الغابة ج 2 ص 84 ترجمة خالد بن سعيد. 
)2( أسد الغابة ج 1 ص 37. دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان

)3( الرياض النضرة ج2 ص 207 
)4( الرياض النضرة ج2 ص 207  وأيضا أبوفداء في تاريخه ج1 ص 156. دار املعرفة بيروت 
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< البراء بن عازب وعتبة بن أبي لهب وأبي بن كعب:

ذكر أبوالفداء أنهم ممن تخلفوا عن بيعة أبى بكر )1(.

< أبوسفيان: 

لم يكتف أبوسفيان بذلك بل شارع إلى حتريض اإلمام علي \ لقتال أبي بكر:

روى الطبري: عن هشللام قال حدثني عوانة قللال ملا اجتمع الناس على بيعة أبي 
بكللر أقبل أبوسللفيان وهويقول والله إني ألرى عجاجللة ال يطفئها إال دم يا آل عبد 
مناف...أين علي والعباس وقال أبا حسن: ابسط يدك حتى أبايعك فأبى علي)2(.  

فأيللن اإلجمللاع علللى بيعللة أبي بكللر كما ادعللى عثمللان اخلميس، فهللل يتحقق 
اإلجماع لوثبت أن كبار الصحابة قد تخلفوا عن بيعته عدة أشهر؟!، وباخلصوص 
بني هاشللم بأكملهم لم يبايعوا إال بعد أشهر، أوليس هذا التخلف سجل معارضه 
جليللة للخليفة وشللؤون اخلافللة؟!، وكذلك ما سللجلته الزهللراء ÷ من نكران 

صريح خلافة أبي بكر إلى أن توفيت كما بينا ذلك سابقًا.

يقول عثمان اخلميس: وكذلك علي بن أبي طالب سمى أوالده بأسماء أبي بكر 
وعمر وعثمان:

لقللد كثللرت أقاويل القوم في مسللألة تسللمية أبناء اإلمللام علي بأبللي بكر وعمر 

)1( ذكر تخلفهم أبوالفداء في تاريخه بنفس املصدر. 
)2( تاريللخ الطبللري ج 2 ص 449، وروى احلاكم: عن مرة الطيب قال جاء أبوسللفيان بن حرب إلى 
علللي بللن أبي طالب فقال ما بال هذا االمللر في أقل قريش قلة وأذلها ذلة يعنللى أبا بكر والله لئن 
شللئت ألمألنها عليه خيا ورجاال فقال علي: لطال ما عاديت االسللام وأهله يا أبا سللفيان فلم 

يضره  شيئا انا وجدنا أبا بكر لها اها. مستدرك ج3 ص 83 وقال الذهبي:  سنده صحيح 
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وعثمان، والغاية منه التشللبث مبا قد يحسللن للخلفاء صورتهم حتى تتحقق تنحية 
اخللفللاء عن سللاحة اتهامهم فللي تعديهم على حقللوق أهل البيت عليهم السللام، 

فتلك الشبهة قدمية وسنرد عليها بعدة نقاط.

مللا يوجب عدم اكتراثنا لألسللماء مللا ثبت لدينا وأثبتناه فيما سللبق بأن اإلمام لم 
يكن منسجمًا مع القوم ولم يبايع عدة أشهر.

ال يريد أهل البيت عليهم السام إعطاء الناس أي لون من ألوان العصبية املتمثلة 
في معاداتهم لألسللماء أواأللقاب، فيكون ذلك درسللًا للنللاس جميعًا في وجوب 
محاربللة الشللخصية املنحرفة والتصدي لهللا وال ميتد ذلك التصدي إلى األسللماء،  
فا غرابة في صدور ذلك الدرس من علي \ وهوربيب بيت النبوة،  خاصة وأن 
تلك األسللماء عربية وقدمية املنشللأ ال عاقة لها باخللفاء ولللم تكن وليدة عصرهم 

ولم تكن مرتبطة بوالدتهم.

وجللود العديللد مللن الصحابللة ممن حمل تلللك األسللماء فلماذا نريللد أن نحصر 
األسماء باخللفاء فقط،  فهناك صحابة كرام كعثمان بن مضعون.

يقللول ابللن حجللر: قال ابن إسللحاق أسلللم بعللد ثاثة عشللر رجللًا وهاجر إلى 
احلبشة..... إلى أن قال: توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من الهجرة وهوأول 

من مات باملدينه من املهاجرين وأول من دفن في البقيع)1(.

فلللوأراد علللي \ أن تكللون التسللمية دليللًا على احملبللة لكان با شللك لذلك 
الصحابي العظيم الذي دفنه في البقيع، فلماذا نحصر فهمنا بأن عليًا \ قد سمى 

ولده محبة لعثمان بن عفان؟!

)1( اإلصابة ج 4 ص 381، 382.
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ومن شاء أن يستزيد فليرجع إلى اإلصابة البن حجر في الفهرس ليعلم كم عدد 
الصحابة املتشللابهة أسللماؤهم بأسللماء اخللفاء وهم كثر، واجلدير ذكره بأن أبا بكر 
كنية اخلليفة األول لكن اسمه كما قال ابن حجر في اإلصابة في ترجمته هوعبدالله 

وقيل عتيق بن عثمان، فا مطابقة بني الكنية واالسم.

وأمللا )عمللر( فهنللاك الكثير من الصحابة ممللن يحمل ذلك االسللم، فقد ذكر ابن 
حجر في االصابة جمعًا كثيرًا منهم وهم قرابة أربعني صحابيًا أوأكثر، ومثال على 

ذلك عمر بن أبي سلمة.

يقللول ابللن حجر فللي ترجمته: عمر بن أبي سلللمة بن عبد االسللد... وهوربيب 
النبي ڤ..... وولي البحرين في زمن علي وكان قد شهد معه اجلمل)1(.

فهومن املخلصني ألهل البيت عليهم السللام، فإن كانت التسمية كما قلنا دليًا 
على احملبة لكان األولى أن يكون املراد به ذلك الصحابي اجلليل الذي ثبت والؤه 
ألهل البيت \، وال يوجد أي دليل على أن املراد بذلك عمر بن اخلطاب والذي 
أثبتللت الصحاح كراهية علي \ حملضره كما بينا سللابقًا، وكذلك الغضب الذي 

حتقق من الزهراء÷ وماتت على ذلك.

إن كان معيللار التسللمية على أسللاس احلللب املتبادل فلمللاذا لم جند تسللمية أبناء 
أبللي بكر وعمللر وعثمان بأسللماء أهل البيت عليهم السللام؟! فلوكانت التسللمية 
حتمللل تلك األهميللة وتدل على املعنى الذي أثاره عثمان اخلميس لتسللارع اخللفاء 
بتسمية أبنائهم بأسماء أهل البيت إما محبة لهم أولغرض إبعاد األنظار عن مسائل 
عديللدة على رأسللها مسللألة إغضابهللم للزهللراء ÷ واحلق الذي سلللب من أمير 

)1( االصابة ج 4 ص 487.
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املؤمنللني\، فيللدل ذلك أن العرف السللائد فللي ذلك الوقت يختلللف عن الوقت 
احلالللي، فا أهمية لألسللماء والدليل علللى ذلك ما ذكرناه في مللا اختص باخللفاء 
وتسللمية أبنائهم مللن جهة ومن جهة أخرى جند أن أصحاب األئمة وهم شلليعة قد 

سموا بتلك األسماء. 

أما اسللم عمر فقد وجللد الكثير منهم، ومن األمثلة على ذلك: عمر الطيالسللي، 
وعمللر بللن رباح القللاء وغيرهم، وعدهم البرقللي في رجاله مللن أصحاب اإلمام 

الصادق \.

وكذلك جند اسم عثمان وهم كما عدهم البرقي من أصحاب اإلمام الصادق\، 
فعلللى سللبيل املثللال: عثمللان بن يزيللد، عثمان بن عيسللي بللن الصلللت، عثمان بن 

زرارة. 

وكذلللك أبوبكر ممن عدهم البرقي أيضًا من أصحاب اإلمام الصادق \، ومن 
أمثلة ذلك: أبوبكر بن عبدالله بن سللعد األشللعري القمي وأبوبكر بن أبي سللماك 

األسدي.

بل قد جند أن هناك أصحابًا لإلمام الصادق \ اسمهم يزيد كما على سبيل املثال: 
يزيد بن احلسن الكوفي، ويزيد أبوخالد القماط، ويزيد البزاز أبوخالد، فهل ميكن أن 

يدعي أحد بأن يزيد بن معاوية كان ممدوحًا ومحبوبًا ألهل البيت عليهم السام؟! 

 لللم جند أي تصريح من علي \ بأن تسللمية أبنائلله دليل احملبة للخلفاء، فكيف 
افتللرض عثمللان اخلميللس ارتباط تلك األسللماء باحملبة وهوما لم يصللدر عن أمير 
املؤمنني \، فلذلك ال يكون ذلك اإلفتراض لزامًا لدعواه، فهل أرادوا أن يكونوا 

ملكيني أكثر من امللك.
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- موقف بعض الصحابة من علي \:
جنللد أن اإلمللام عليللًا \ قد واجلله بغللض الكثير مللن الصحابة وسللنثبت ذلك 

اإلعتراف من كتب أهل السنة:

روى الهيثمللي: وعللن سللعد بللن أبي وقاص قللال: كنت جالسللًا في املسللجد أنا 
ورجلني معي فنلنا من علي فأقبل رسول الله ڤ غضبان يعرف في وجهه الغضب 
فتعوذت بالله من غضبه فقال مالكم ومالي من آذى عليًا فقد آذاني. قال الهيثمي: 
رواه أبويعلللى والبزار باختصار ورجللال أبي يعلى رجال الصحيح غير محمود بن 

خداش وقنان وهما ثقتان)1(.

فلوأثبتنا ذلك البغض في زمن النبي األكرم ڤ، ولم يتورع مبغضو إظهار ذلك 
البغض في زمن النبي ڤ، فا نستغرب معاداته من قبل بعض الصحابة ومحاربته 
أيضللًا بعد وفاة النبي ڤ، وسللجل ابن تيمية ذلك االعتللراف صراحة والذي يؤكد 

ذلك البغض ألمير املؤمنني \.

يقول ابن تيمية: إن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصاحلات ودًا 
وهذا وعد منه صادق، ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم 
وال سلليما اخللفاء، وال سيما أبوبكر وعمر فإن الصحابة والتابعني كانوا يودونهما 
وكانللوا خير القرون، ولم يكن كذلك علي ف��إن كثيرًا من الصحابة والتابعني كانوا 

يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه)2(. 

ويقول الذهبي: وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه ويفضلونه، إما قد 

)1( مجمع الزوائد ج9 ص 129.
)2( منهللاج السللنة البن تيمية ج7 ص 77 في فصل البرهان الثاني عشللر من القللرآن على إمامة علي 

والرد عليه.
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ملكهم بالكرم واحللم والعطاء، وإما قد ولدوا في الشام على حبه، وتربى أوالدهم 
على ذلك، وفيهم جماعة يسلليرة من الصحابة، وعدد كثير من التابعني والفضاء، 

وحاربوا معه أهل العراق  ونشؤوا على النصب، نعوذ بالله من الهوى)1(. 

فهل هناك محبة من كل الصحابة ألهل البيت عليهم السللام بشكل عام ولعلي 
\ بشكل خاص؟!

- ظالمة فاطمة الزهراء ÷:

س��ئل اخلمي��س عن ضرب عمر للزه��راء فقال: هذه من األكاذيب الش��يعية التي 
ال أس��اس له��ا من الصحة ويري��دون من خالله��ا أن يطعنوا بعمر وم��ا علموا أنهم 

يطعنون في علي وذلك بإتهامه باجلنب وسكوته عن عمر....

نسللب عثمان اخلميللس الكذب إلى الشلليعة وهوبذلك ينسللب الكذب بشللكل 
أوبآخر ملن أورد تلك األدلة من أهل السللنة، فعليه أن يرجع إلى كتب التاريخ التي 

)1( سللير أعللام النبللاء ج 3 ص 128. وروى احلاكللم: عللن زياد بللن عاقة عن عملله: أن مغيرة بن 
ش��عبة س��ب علي بن أبي طالب فقام إليه زيد بن أرقم فقال يا مغيرة ألم تعلم أن رسللول الله نهي 
عللن سللب األموات فلم تسللب عليا وقد مات. املسللتدرك ج1 ص 722 كتللاب اجلنائز باب نهي 
عن سللب األموات. قال احلاكم على شللرط مسلللم وأيضا قال الذهبي على شللرط مسلم. وعلق 
األلباني على تصحيح الذهبي واحلاكم للرواية فقال: هوكما قاال. سلسلللة األحاديث الصحيحة 
مجلللد اخلامس رقم احلديث 2397. روي ابن ماجه: عن سللعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية 
ف��ي بع��ض حجاته فدخل عليه س��عد فذكروا عليا فنال منه فغضب سللعد وقللال تقول هذا لرجل 
سللمعت رسللول الله ڤ يقول من كنت مواله فعلي مواله وسمعته يقول أنت مني مبنزلة هارون 
مللن موسللى إال أنه ال نبي بعدي وسللمعته يقول ألعطللني الراية اليوم رجا يحب الله ورسللوله، 
صحللح احلديث االلباني. صحيح ابن ماجه لأللباني ج1 ص 58 رقم احلديث 98. دار املعارف 
الرياض سللنة 1997. وصحح الرواية مصطفى العدوي املصري في الصحيح من املسند فضائل 

الصحابة ص 126.
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ذكرت الهجوم على الدار والتهديد باحلرق واإلستعداد حملاربة أهل البيت عليهم 
السام، فهناك جمع من أصحاب كتب التاريخ السنة ذكروا هذه األحداث املريرة 

وسوف أذكر بالتدريج ما حدث في هذه الواقعة من كتب أهل السنة. 

أواًل: التهديد باالقتحام واحلرق من قبل القوم:
قال ابن أبي شلليبه: حدثنا محمد بن بشللر حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن 
أسلللم عن أبيه أسلللم أنه حني بويع ألبي بكر بعد رسللول الله ڤ كان علي والزبير 
يدخان على فاطمة بنت رسللول الله ڤ فيشللاورونها ويرجتعون في أمرهم، فلما 
بلللغ ذلللك عمللر بن اخلطاب خللرج حتى دخللل على فاطمللة فقال: يا بنت رسللول 
اللللهڤ ! والللله ما من أحد أحب إلينا من أبيللك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك 
منللك، وأمي الله ما ذاك مبانعي إن اجتمع هللؤالء النفر عندك، إن أمرتهم أن يحرق 
عليهللم البيت، قال: فلمللا خرج عمر جاؤوها فقالت: تعلمللون أن عمر قد جاءني 
وقد حلف بالله لئن عدمت ليحرقن عليكم البيت وأمي الله ليمضني ملا حلف عليه، 
فانصرفوا راشدين، فروا رأيكم وال ترجعوا إلي، فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها 

حتى بايعوا ألبي بكر)1(. 

- ترجمة الرواة:
يقول الذهبي: محمد بن بشر ابن الفرافصة، ابن املختار، بن رديح، احلافظ اإلمام 
الثبللت، أبوعبللد الله العبللدي الكوفي. قال أحمللد بن املعدل الفقيلله: هوابن عمنا، 
جنتمللع نحللن وهوفي املختار. قلت: ولد في خافة هشللام بللن عبد امللك. وحدث 

)1( مصنللف ابللن أبللي شلليبة ج 8 ص572. دار الفكللر للطباعة والنشللر والتوزيع - بيللروت - لبنان  
1409 - 1989 م
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عن: هشللام بن عروة، واألعمش.....إلى أن قال: وأبوبكر بن أبي شلليبة.... وثقه 
يحيى بن معني وغيره. قال أبوعبيد اآلجري: سللألت أبا داود عن سماع محمد بن 

بشر من ابن أبي عروبة، فقال: هوأحفظ من كان بالكوفة  )1(.  

عبيللدا لللله بن عمر: بن حفص بن عاصم بن عمر بللن اخلطاب العدوي العمري 
املدنللي أبوعثمللان أحد الفقهاء السللبعة روى عللن أم خالد بنت خالد بن سللعيد بن 
العاص ولها صحبة وعن أبيه وخاله خبيب ابن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن 
عمر وابنه أبي بكر بن سالم ونافع مولى ابن عمر..... ومحمد بن بشر العبدي.... 
إلللى أن قللال: وقال أبوحامت عن أحمد عبيد الله أثبتهللم وأحفظهم وأكثرهم رواية 
وقال عثمان الدارمي قلت البن معني: مالك أحب إليك عن نافع أوعبيد الله قال 
كاهمللا.... وقللال عبد الله بن أحمللد عن ابن معني عبيد الله بللن عمر من الثقات 

وقال النسائي ثقة ثبت وقال أبوزرعة وأبوحامت ثقة )2(.

زيد بن أسلللم:  زيد بن أسلم العدوي أبوأسللامة ويقال أبوعبد الله املدني الفقيه 
مولللى عمللر. روى عن أبيلله وابن عمر وأبي هريللرة وعائشللة....... وعبيد الله بن 
عمللر....... وقللال أحمللد وأبوزرعة وأبوحامت ومحمد بن سللعد والنسللائي وابن 
خللراش ثقللة وقال يعقوب ابن شلليبة ثقة من أهللل الفقه والعلم وكان عاملا بتفسللير 

القرآن قال خليفة وغير واحد: مات سنة ست وثاثني ومائة )3(. 

أسلم: سلم مولى عمر بن اخلطاب أبوخالد مديني كان من سبى اليمن سمع أبا 

)1( سللير أعللام النبللاء ج 9 ص 266. وقللال عنه األلباني: ثقللة حافظ.السلسلللة الصحيحة املجلد 
الرابع ص 484. 

)2( تهذيب التهذيب ج 7 ص 35، 36. 
)3( تهذيب التهذيب ج 3 ص 341، 342.
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بكر وعمره روى عنه ابنه زيد والقاسللم بن محمد ومسلللم بن جندب سمعت أبي 
يقول ذلك، سئل أبوزرعة عن أسلم مولى عمر فقال: مديني ثقة )1(. 

فللا غبار على هؤالء الرواة لدى أهل السللنة كما يتضح، فللا يكون هناك طعن 
في السند مما يدل على صحة تلك الرواية، فناحظ أن عمر قد هدد الزهراء ÷، 
وهدد من يجتمع في بيتها باحلرق، وسوف ننتقل إلى املرحله الثانية وهي معرفة ما 

إن نفذ عمر تهديده أم لم ينفذه.

ثانيًا: الهجوم على دار البتول ÷: 
ذكره الصفدي الشللافعي عن النظام وقال: إن عمر ضرب بطن فاطمة في البيعة 

حتى القت احملسن من بطنها )2(.

يقللول الذهبللي عن النظام: النظام شلليخ املعتزلة صاحب التصانيف أبوإسللحاق 
إبراهيللم بن سلليار مولى احلارث بللن عباد الضبعللي البصري املتكلللم)3(. هذا قول 
النظللام والنظام ليس شلليعيا وال هورافضللي، وقال عنه اجلاحظ: كان النظام أشللد 

الناس انكارًا على الرافضه)4(.

فالنظام هوشيخ املعتزلة ويروي تلك احلادثة.

قال الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قال: 
أتللى عمللر بن اخلطاب منزل علي وفيلله طلحة والزبير ورجال مللن املهاجرين فقال 

)1( اجلرح والتعديل ج2 ص 306.
)2( الوافي بالوفيات ج 6 ص 15 في ترجمة إبراهيم بن سيار النظام.

)3( سير أعام النباء ج 10 ص 541 في ترجمته. 
)4( شرح نهج الباغة البن حديد ج 20 ص 30. 31.
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والللله  ألحرقللن عليكم أولتخرجن إلللى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتًا بالسلليف 
فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه)1(.

قللال محللب الدين الطبللري عن ابن شللهاب: وغضب رجال مللن املهاجرين في 
بيعللة أبللي بكر منهم علي بن أبي طالب والزبير فدخا بيت فاطمة معهما السللاح 
فجاءهما عمر بن اخلطاب في عصابة من املسلمني منهم أسيد بن حضير وسلمة بن 
سللامة بن وقش وهما من بني عبد األشهل ويقال منهم ثابت بن قيس بن شماس 
مللن بني اخلزرج فأخذ أحدهم سلليف الزبيللر فضرب به احلجر حتى كسللره ويقال 
إنلله كان فيهللم عبد الرحمللن بن عوف ومحمد بن مسلللمة وإن محمد بن مسلللمة 

هوالذي كسر سيف الزبير والله أعلم خرجه موسى بن عقبة.

يقول محب الدين الطبري مبررًا تلك احلادثة: وهذا محمول على تقدير صحته 
على تسكني نار الفتنة وإغماد سيفها ال على قصد إهانة الزبير)2(.

يقللول ابللن عبد ربه األندلسللي: الذين تخلفللوا عن بيعة أبي بكللر علي والعباس 
والزبير وسللعد بن عبادة، فأما علي والعبللاس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى 
بعللث إليهللم أبوبكر عمر بن اخلطللاب ليخرجهم من بيت فاطمة وقللال له: إن أبوا 
فقاتلهم فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة فقالت: يابن 

خطاب أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم أوتدخلوا فيما دخلت فيه األمة )3(.

يقللول ابللن قتيبة: إن أبا بكللر قد تفقد قومللًا تخلفوا عن بيعته عنللد علي كرم الله 
وجهه فبعث إليهم فجاء فناداهم وهم في دار علي، فأبوا أن يخرجوا فدعا باحلطب 
وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجن أوألحرقنها على من فيها فقيل يا أبا حفص 

)1( تاريخ الطبري ج 3 ص 443
)2( رياض النضرة ج 1 ص 207، باب بيعة العامة.

)3( العقد الفريد ج 3 ص 273، باب سقيفة بني ساعدة 
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إن فيها فاطمة فقال: وإن... إلى أن قال: ثم قام عمر فمشللى معه جماعة حتى أتوا 
بللاب فاطمللة فدقوا الباب فلما سللمعت أصواتهللم نادت بأعلى صوتهللا: يا أبتاه يا 
رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن اخلطاب وابن أبي قحافة فلما سمع قوم صوتها 
وبكائهللا انصرفوا باكني وكادت قلوبهم تنصدع، وأكبادهم تنفطر وبقي عمر ومعه 

قوم، فأخرجوا عليًا فمضوا به إلى أبي بكر)1(.

وروى الباذري: عن سلللمة بن محارب عن سليمان التميمى ووعي ابن عون: 
أن أبا بكر أرسل الي علي يريد البيعة فلم يبايع فجاء عمر ومعه فتيلة فتلقته فاطمة 
علللى بللاب فقالت فاطمة: يللا ابن خطاب أتللراك محرقًا على بابي قللال نعم وذلك 

أقوي فيما جاء به أبوك )2(.

وقال أبوالفداء: كذلك تخلف عن بيعة أبي بكر أبوسفيان من بني أمية ثم إن أبا 
بكر بعث عمر بن اخلطاب إلى علي ومن معه ليخرجهم من بيت فاطمة وقال: إن 
أبللوا عليللك فقاتلهم فأقبل عمر بشلليء من النار على أن يضرم الللدار فلقيته فاطمة 
وقالت إلى أين يا ابن خطاب أجئت لتحرق دارنا قال: نعم أوتدخلوا فيما دخلت 

فيه األمة فخرج علي حتى أتى أبا بكر فبايعه)3(.

وروى املسللعودي: فللي أخبار عبد الله بن الزبير قائا: فقللد كان عروة بن الزبير 
يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم وحصره إياهم في الشعب وجمعه لهم احلطب 
لتحريقهم ويقول: إمنا أراد بذلك إرهابهم ليدخلوا في طاعته إذ هم أبوا البيعة فيما 

سلف وهذا خبر ال يحتمل ذكره هنا )4(.

)1( اإلمامة والسياسة ص 19، 20 باب كيف كانت بيعة علي.
)2( انساب اإلشراف ج1 ص 586، باب أمر سقيفة. الطبعة الثالثة دار املعارف القاهرة 

)3( تاريخ ابوفداء ج 1 ص 156، باب ذكر أخبار أبي بكر وخافته. دار املعرفة للطباعة والنشر بيروت 
)4( مروج الذهب ج 3 ص 90. مؤسسة النور بيروت سنة 2000.
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قال عبد الرحمن أحمد البكري:  قال األسللتاذ الكبير عبد الفتاح عبد املقصود:  
أتى عمر بن اخلطاب منزل علي وفيه طلحة، والزبير، ورجال من املهاجرين، فقال: 

والله ألحرقن عليكم أولتخرجن إلى البيعة )1(.

رسللالة معاوية إلي علي \ قال فيها: َعرفنا ذلك في نظرك الشللزر، وتنفسللك 
الصعداء، وإبطائك على اخُللفاء، وأنت في كل ذلك ُتقاد كما يقاد البعير املخشوش، 

حتى ُتبايع وأنت كاره )2(.  

ناحظ هذه الرسالة التي تبني لنا علم معاوية أن القوم جروا عليًا \ إلى البيعة 
بعد االقتحام.

وذكر الشللاعر املعاصللر املصري حافظ إبراهيم أبياتًا تبللني أن القوم هجموا على 
دار فاطمة: 

وقوللة )لعلي( قاللها عمللللللللر       أكلرم بساملعها أعظلم مبلقليلللللللللها
حرقت دارك ال أبقي عللللليك        بها إن لم تبايع وبنت املصطفى فيها)3(

ويقول احملقق السلفي املعاصر حسن بن فرحان املالكي: ولكن حزب علي كان 
أقللل عنللد بيعللة عمر منه عند بيعللة أبي بكر الصديللق نظرًا لتفرقهللم األول عن علي 
بسللبب مللا رأوه من بوادر الفتنة التللي انتهت مبداهمة بيت فاطمللة في أول عهد أبي 
بكللر وإكراه بعللض الصحابة الذين كانوا مللع علي على بيعة أبي بكللر فكانت لهذه 
اخلصومة واملداهمة وهي ثابتة بأسانيد صحيحة ذكرى مؤملة ال يحبون تكرارها)4(.

)1( حيات اخلليفة عمر ص 307. اإلرشاد للطباعة والنشر - بيروت - لندن سنة 2005م
)2( العقد الفريد ج 3 ص330، 331 باب أخبار معاوية وعلي.

)3( ديوان حافظ إبراهيم ج1 ص 75، عند عمر وعلى.
)4( قراءة في كتب العقائد املذهب احلنبلي ص 46. مركز الدراسات التاريخية اململكة الهاشمية سنة 

 .2004
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وهنللاك رواية تؤكد لنا أن أبا بكر هجم على بيت فاطمة، وفي أواخر حياته تبني 
ندمه على فعلته تلك:

روى املقدسي: عن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت على أبي بكر أعوذه في 
مرضه الذي توفي فيه فسلللمت عليه، وسللألته: كيف أصبحت؟ فاسللتوى جالسًا: 
فقلللت أصبحللت بحمد الله بارئللًا فقال: أما إنللي على ما ترى وجللع، وجعلتم لي 
شللغًا مع وجعي.....إلى أن قال: وددت أني لم أكن كشللفت بيت فاطمة أوتركته 
وأن أعلللق علللى احلرب، قللال ضياء الدين املقدسللي: هذا احلديث حسللن عن أبي 

بكر)1(. 

فذلللك ما تيسللر لنا مللن األدلة لعرضهللا وإثبات الهجللوم الذي آلم قلللب النبي 
األكرم ڤ من خال االقتحام بيت فاطمة وسقوط جنينها احملسن \، فا غرابة 
فللي كراهيللة علي \ حملضر عمر وعللدم قبول الزهراء ÷ فللي أن يصلي القوم 

عليها ودفنها سرًا. 

فتلللك احلادثة ذكرت مللن قبل املؤرخني الكبار من علماء أهل السللنة، فا يهمنا 
نحللن أن يعترف كل علماء أهل السللنة بوقوع تلك احلادثة مللن قبل القوم على دار 
الزهللراء، ولكللن نريللد أن يعلم الباحث املنصف أن أهل السللنة رغم تشللددهم في 
حتسني صورة الشيخني ودفاعهم عنهما جند ذكرهم لتلك املآسي التي حصلت في 
التاريخ اإلسللامي، فطبيعللة احلال تقتضي أن ال يتحقق إجماع لعلماء أهل السللنة 
فللي نقل تلللك احلادثة ألنها متثل املبنى الرئيسللي لعقيدتهم من خللال إثبات عدالة 
وأحقية الشلليخني في تولي أمر األمة، فلوأثبتوا أن حق أهل البيت عليهم السللام 

)1( األحاديث املختارة ج1 ص 90 رقم احلديث 12 دار اخلضر لسنة 2001 بيروت 
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قد أخذ بالهجوم والقوة وامتد التعدي إلى ابنة الرسللول األكرم ڤ فاطمة الزهراء 
÷ وما حل بها كما بينا لهد ما شلليد من بناء، والعتبرت عقيدتهم باطلة، فذلك 
تأويل عدم حتقق اإلجماع لدى أهل السللنة في إعترافهم بتلك احلقائق كما يعترف 
الشلليعة بها، فا ميكن للمنصف أن يتهم الشيعة في إختاقهم لتلك احلادثة وكتب 
السللنة ممتلئة بها، فشللاء الله تعالى أن ال تطمس تلك احلقيقة وأن تكون حجة على 
املسلمني جميعا مبختلف مذاهبهم حتى يكون احلق واضحًا ال يعتريه أي غموض 

وال تستطيع أيادي املبدلني إخفاءه.

فهنللاك الروايات من طرق شلليعة أهللل البيت تروي هذه احلادثللة األليمة، فأهل 
السللنة كانوا كما بني لنا التاريخ منسللجمني مع حكام بني أميللة وبني العباس، وقد 
شللهد أيضًا التاريخ مخالفللة احلكام ألهل البيت عليهم السللام، فقد كان التدوين 
التاريخللي فللي األغلللب مللن علماء أهل السللنة ملللا يتمتعون بلله من تأييللد احلكام، 
والكبت الذي واجهه الشلليعة بشتى اجلوانب ال سيما التدوين التاريخي الذي يعد 
تهديدًا مباشللرًا لتلك احلكومات، ومع ذلك وصل ما وصل من تلك احلقائق، وثم 
السلللطات ال تدع أي رجل يروى أخبارًا تخالف أفكارها وسياسللتها وعلى سبيل 

املثال أبوهريرة ال يقول كل ما عنده للناس بسبب اخلوف.

روى البخللاري: عللن أبي هريرة قال: حفظت من رسللول الللله ڤ وعاءين فأما 
أحدهما فبثثته وأما اآلخر فلوبثثته لقطع هذا البلعوم )1(.

فلللم يصنللف التاريخ أبللا هريرة من املعارضللني للحكام، ومع ذلللك كان يعي ما 
ينتظللره من خطللورة البث بكل ما يريده قرينة على أن مللا كان يخفيه أبوهريرة كان 

)1( صحيح البخاري كتاب العلم باب حفظ العلم.
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مرتبطللًا بأهللل البيت عليهم السللام، فمللن الطبيعللي أن ال يحوي التاريخ بشللكل 
مكثف ظامة أهل البيت عليهم السللام ولذلك أيضًا ال ميكن لنا أن نرى إجماعًا 
لدى أهل السنة في إبراز تلك احلقائق املؤملة، والله تعالى أعلم بالوعاء الذي كتمه 

أبوهريرة.

بل جند اعترافًا من علماء أهل السنة في جتنبهم للصواب خوفًا من بطش بني أمية 
كما بني الشوكاني:

 يقول الشللوكاني: إن زياد بن أبي سللفيان وقع التحديث بهللذا في زمن بني أمية 
وأمللا بعدهللم فما كان يقال له إال زياد ابن أبيه وقبل اسللتلحاق معاوية له كان يقال 
للله زيللاد بن عبيد وكانت أمه سللمية موالة احلرث بن كلللدة الثقفي وهي حتت عبيد 
املذكور فولدت زيادًا على فراشلله فكان ينسللب إليه فلما كان في أيام معاوية شهد 
جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادًا ولده فاستلحقه معاوية بذلك عدا احلديث 
الصحيللح إن الولد للفللراش وللعاهر احلجر وذلك لغرض دنيللوي وقد أنكر هذه 
الواقعة على معاوية من أنكرها وإلي أن قال...... وقد أجمع أهل العلم على حترمي 

نسبته إلى أبي سفيان وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فإمنا هوتقية)1(. 

فوافللق العلمللاء ذلللك الفعللل الفاضح خوفللًا وتقية مللن بطش حكام بنللي أمية، 
فلواسللتحوذ على العلماء اخلوف في تلك األمور الفقهية، فمن الطبيعي أن تكون 
التقية على أشللدها في الشللؤون السياسية والتي فيها إسللقاط لشرعية عروش تلك 
احلكومات من خال التطرق كما قلنا لظامة أصحاب احلق احلقيقي وإبراز ظامة 
أهللل البيت عليهم السللام خاصة فيما يتعلللق بالهجوم علللى دار البتول ÷وما 

سلب من أمير املؤمنني \.

)1( نيل االوطار ج5 ص 194.
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- موقف أمير املؤمنني \:

كان سللكوت أميللر املؤمنني عن حقه يعد من الشللبهات التللي مت تداولها من قبل 
وإلى يومنا هذا، فقام أهل البيت عليهم السام بالرد عليها وكذلك علماء الشيعة، 

فسوف نرد عليها ردًا موجزًا بعدة نقاط إن شاء الله.

أواًل: وصية رسول الله ڤ:

لقللد أشللار رسللول الله ڤ إلى ما سلليحل بعلي \ من تعدي القللوم على حقه 
وغدرهم له وكذلك ما سيحل على الزهراء ÷.

ذكللر اجلويني: عن سللعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبللي ڤ قال: وأما ابنتي 
فاطمللة فانها سلليدة نسللاء العاملني، إلللى أن قال... كأنللي بها وقد دخل الللذل بيتها 
وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت إرثها وكسللر جنبها وأسللقطت جنينها)1( 
فأوصى النبي األكرم عليًا \ بلزوم الصبر عند فقدان الناصر حفاظًا على الدين، 
فاحلللزب القرشللي ال يبالي إن قضى على الدين بأكمله مقابللل غاياتهم التي أرادوا 
الوصللول إليهللا، فمنهم مللن أراد الرجللوع إلى منصبه فللي اجلاهلية كأبي سللفيان، 
وتسللارع أبوبكر وعمر إلى الفوز بخافة النبللي ڤ مهما آلت األمور، ففوت أمير 
املؤمنللني \ تلللك الفرصة عليهم بذلك الصبر العظيم وتلبية ملا أوصى به رسللول 

الله ڤ على بن أبي طالب \ كما ذكره الكليني في الكافي.

يقول الكليني: عن أبي موسللى الضرير قال حدثني موسللى بن جعفر \ قال: 
قلت ألبي عبدالله \: أليس كان أمير املؤمنني \ كاتب الوصية ورسول اللهڤ 

)1( فرائد السبطني ج 2 ص 35. مؤسسة احملمودي للطباعة والنشر بيروت سنة 1980.
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امُلملللي عليه وجبرئيللل واملائكة املقّربون )عليهم السللام( شللهودًا؟ قال: فأطرق 
طويًا، ثم قال: يا أبا احلسن قد كان ما قلت ولكن حني نزل برسول اللهڤ األمر، 
نزلللت الوصيللة من عند الللله كتابًا مسللّجًا، نزل به جبرئيللل مع أمناء الللله )تبارك 
وتعالللى( إلللى أن قللال.. يا علللي تفي مبا فيهللا من مواالة َمللن والى الله ورسللوله، 
والبراءة والعداوة ملن عادى الله ورسوله، والبراءة منهم، على الصبر منك، وعلى 
كظم الغيظ، وعلى ذهاب حقك، وغصب خمسك، وانتهاك حرمتك؟ فقال: نعم 

يا رسول الله)1(. 

ثانيًا: احتجاج أمير املؤمنني \:
أجاب علي بن أبي طالب \ على هذه الشللبهة في زمن خافته حني سئل عن 

سكوته.

روى سللليم عللن علي \: أخبرني رسللول الللله ڤ مبا األمة صانعللة بي بعده، 
فلللم أك مبللا صنعوا - حني عاينته - بأعلم مني وال أشللد يقينًا مني به قبل ذلك، بل 
أنا بقول رسللول الله ڤ  أشللد يقينًا مني مبا عاينت وشهدت  فقلت: يا رسول الله، 
فمللا تعهد إلللي إذا كان ذلك؟ قال: إن وجدت أعوانًا فانبللذ إليهم وجاهدهم، وإن 
لللم جتد أعوانللًا فاكفف يدك واحقن دمللك حتى جتد على إقامة الديللن وكتاب الله 

وسنتي أعوانًا )2(. 

فأراد رسول الله ڤ حقن الدماء في حني قلة الناصر حتى ال تفقد األمة ساداتها 
إبتداء بعلي \ وأهل بيته الكرام والقلة القليلة من صفوة الصحابة املخلصني. 

)1( الكافي  ج 1 ص 281، 282.
)2( كتاب سليم ص 215.
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روى احلاكللم: عللن علللي  قللال: إن مما عهللد إلي النبللي ڤ أن األمة سللتغدر بي 
بعللده. وصححلله احلاكم ووافقلله الذهبللي )1(، وروى احلاكم  عن حيان األسللدي 
قال: سمعت عليًا يقول: قال لي رسول الله ڤ  إن األمة ستغدر بك بعدي وأنت 
تعيش على ملتي وتقتل على سللنتي من أحبك أحبنللي ومن أبغضك أبغضني وإن 

هذه ستخضب. صححه احلاكم ووافقه الذهبي)2( . 

فأخبللر النبي األكرم بغللدر األمة لعلي \ من بعده والذي به أراد اإلشللارة إلى 
ما سلليقع مللن ظلم على ابنته الزهللراء ÷ واخلافة التي سللتغتصب من صاحبها 
الشللرعي أميللر املؤمنني \، فتلك هي العلة من بيللان النبي ڤ حلدوث الغدر من 

بعده.

هناك حديث آخر في املستدرك جند به استفسار علي \ لرسول الله ڤعن ابن 
عباس قال: قال النبي ڤ لعلي إنك سللتلقى بعدي جهدا قال في سللامة من ديني 
قال: في سامة من دينك. قال احلاكم صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهبي 
)3(، فا يضع اإلمام علي \ أي أهمية للحقوق التي ستسلللب منه وللظلم الذي 

سلليقع عليه مقابل ما يصلح دينه، فهوالذي يجسللد أعلى مراتب التضحية والصبر 
مهما كان خطبها في مقابل سللامة الدين كما قللال \، فإما قتال القوم أواحلفاظ 
علللى مللا جاء به النبللي األكللرمڤ، فبطبيعة احلال إختللار الصبر على مللا بدر منهم 
حفاظللًا علللى الدين، فهوالذي بللذل كل ما ميلك لنصرته بجهاده، وبسلليفه حتققت 

إنتصارات اإلسام خاصة في املدينة.

)1( مستدرك ج3 ص 150.
)2( مستدرك ج3 ص 153. 
)3( مستدرك ج3 ص 151 
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ثالثًا: الظروف احمليطة بأمير املؤمنني\ :
فبيضة اإلسللام با شك سللتحفظ في حال عدم محاربة علي \ للقوم وذلك 

لعدة أسباب:

1- هنللاك أنللاس حديثوعهللد باإلسللام والدليل علللى ذلك الللردة التي حدثت 
للبعللض منهللم، فلوأصبللح املسلللمون األوائل بعد وفللاة النبي ڤ مباشللرة فريقني 
واقتتللا لللكان ذلك با شللك نهاية لديللن النبي ڤ من خال انخللراط البعض في 
فريللق والبعللض اآلخر فللي الفريق املقابللل، فيكون انقللراض الديللن نتيجة احلرب 

املشتعلة بني الطائفتني، ويؤكد ذلك ما قاله أمير املؤمنني \.

نقل ابن عساكر في تاريخه: قال أبوالطفيل: كنت واقفًا على الباب يوم الشورى 
فارتفعللت األصوات بينهم فسللمعت عليًا يقللول: بايع الناس ألبي بكللر وأنا والله 
أولى منه وأحق منه فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارًا يضرب بعضهم 

رقاب بعض بالسيف )1(. 

2- لللم تكللن األجواء مهيئة في املدينة ألن يرفع اإلمام علي \ السلليف ملقاتلة 
املعتدين، فكان أعداء اإلسللام في املدينة في تربص مسللتمر للقضاء على اإلسام 
وهم املنافقون من جهة ويهود خيبر من جهة أخرى وذلك بسللبب الغل الذي تكنه 

صدورهم ومطالبتهم بالثأر من النبي ڤ ملا حل بهم وبأقربائهم. 

3- هنللاك تربصات خارجية حول املدينة متمثلة بالللروم، فهي التي وعت العزة 
التي وصل إليها اإلسللام من بعد ذلة، والوحدة التي جعلها رسللول الله ڤ ألمته 
بعد التشللرذم، فلذلك قويت شللوكة املسلللمني فأصبللح ذلك رادعللًا جلميع الدول  

)1( تاريخ ابن عساكر الشافعي ج 42 ص 434.في جزء فضائل علي.
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يحدهم عن التفكير في املواجهة مع املسلللمني، فلوتفككت الدولة اإلسللامية بعد 
النبللي األكللرم ڤ ألصبحت لقمة سللائغة تنتظرهللا الروم للقضاء على اإلسللام، 
ففللوت أميللر املؤمنني \ أيضللًا الفرصة على الروم فعزم علللى حتمل مرارة الصبر 

لعزة الدين واملسلمني.

فسار أمير املؤمنني \ بخطى النبي ڤ بصبره عندما صبر الرسول ڤ على أذى 
املشللركني املتمثل في إذاقة  املسلللمني شللتى أنواع العذاب والتنكيل بهم وتقتيلهم، 
فشمل ذلك الصبر طوال فترة بقائه في مكة حفاظًا على نفسه وبالتالي حفاظًا على 
الدين إلى أن يجد الوقت املناسب حملاربتهم وذلك ما حدث عندما بدأت إنطاقة 
الدولللة اإلسللامية من املدينللة املنورة، وكذلك جنللد أن أمير املؤمنللني \ قد صبر 
إلللى أن تهيأت الظروف حملاربة الناكثني والقاسللطني واملارقللني في كل من اجلمل 

وصفني والنهروان.

رابعا: تشابه ظالمة هارون بظالمة اإلمام علي \:
اسللتخلف موسللى \ هارون \ علللى قومه أربعني يومًا فاقللى بذلك مرارة 
الغللدر وعدم إنصياعهم ملن إسللتخلفه موسللى \، ولم يكتفوا بذلللك، بل كفروا 
بالللله تعالللى بعبادتهللم العجل فجاء الغدر في حياة موسللى \ كمللا صرح كتاب 

الله بقوللله: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ  

ڃ   چ{)1(.

)1( األعراف/150
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فهللارون لللم يكن ضعيفًا وال ذليًا وال ميكن أن يرمللي أحد نبي الله هارون \ 
باجلنب، فقد كان مسللددًا من السللماء ومع ذلك لم يجد فللي القتال حًا ينصب في 
مصلحللة الديللن، فالقوم كفروا بلله وأرادوا قتله والظروف لم تسللنح للتصدي لهم 
بالقوة العسللكرية، فلذلك اكتفى بأن يشللكوما جرى عليه إلى الله تعالى ورسللوله 

موسى \ كما بينت اآليات الكرمية.

فتشبيه الرسول األكرم ڤ علي بهارون \ جاء ليكشف لنا شبه الظروف التى 
مللر بها أميللر املؤمنني بالظللروف التي مر بها هللارون \ فقال له رسللول الله ڤ: 
)أنللت مني مبنزلة هارون من موسللي إال أنلله ال نبي بعدي(، فنجللد تطابقًا في تلك 
القصللة للظامللة التي حلت بعلي \ واخلافة املغتصبة منه، فأنبأ رسللول الله ڤ 

بأن أمته ستتبع األمم السابقة كما نص البخاري.

روى البخاري: عن أبي سللعيد اخلدري عن النبي ڤ قال: لتتبعن سللن من كان 
قبلكم شبرًا شبرًا وذراعًا بذراع حتى لودخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا: يا رسول 

الله اليهود والنصارى قال: فمن )2(.  

فإن كان الغدر قد حل في حياة موسى \ فا غرابة في حتقق الغدر من أمة قد 
فارقها نبيها، فمهد النبي ڤ لنا تصديق ما يحدث من تشللابه كبير ملا أسلللفته األمم 
السابقة بشكل عام وما سيحدث ألمير املؤمنني \ من تشابه كبير لظامة هارون 

\ بشكل خاص. 

 لقد سكت عثمان بن عفان عندما هاجموا  بيته ولم يقاتل املعتدي ألجل وصية 
من رسللول الله ڤ كما روى احلاكم: عن عائشللة أن رسول الله ڤ قال: ادعوا لي 

)1( صحيح البخاري كتاب األعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي لتتبعن سن من كان قبلكم.



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

369

أوليللت عندي رجًا من أصحابللي قالت: قلت أبوبكر قللال: ال قلت: عمر قال ال 
قلللت: ابن عمللك علي قال: ال قلللت: فعثمان قال: نعم قالت: فجللاء عثمان فقال 
قومي: قال فجعل النبي ڤ يسللر إلى عثمان ولللون عثمان يتغير قال فلما كان يوم 
الدار قلنا أال تقاتل قال: ال إن رسول الله ڤ عهد إلي أمرًا فأنا صابر نفسي عليه. 

وقال احلاكم حديث صحيح ووافقه الذهبي. )1(.   

ثللم لم يكتفوا بضللرب زوجته وهوينظر لهم بل وحتسسللوا عليها كما يقول أحد 
أعامهم:

يقللول الباقانللي: وملا رأت نائلة بنت الفرافصة زوج عثمان وقع السلليف برزت 
وألقت نفسللها عليه فأصابتها ضربة اندرت مللن يدها ثاث أصابع وضرب بعض 

أولئك الفجرة يده عليها وقال ما أكبر عجيزتها )2(.  

- زواج عمر بأم كلثوم: 

أما ما ذكره عثمان اخلميس بخصوص حادثة تزويج أم كلثوم بعمر فإننا سنتطرق 
إلى الرد على تلك الشبهة مبا يلزم.

أواًل: إن املصدر الذي ذكره عثمان اخلميس في هامش كتابه والذي يرجع به إلى 
الكافي إلثبات تلك احلادثة قد فهمه بشللكل خاطىء، وسللنناقش ذلك بعد مرورنا 

بتلك الرواية.

يللروي الكليني فللي الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير وهشللام 

)1( املستدرك ج3 ص 106 
)2( متهيد األوائل للباقاني ص 526. مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت سنة 1414 - 1993 م
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بن سالم وحماد عن زرارة عن أبي عبدالله في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرج 
غصبناه )1(.

فإن اإلمام الصادق \ قد أشللار إلى عدم حتقق الرضا لذلك الزواج من خال 
قوله )غصبناه(، فكيف يستطيع أن يثبت بتلك الرواية حتقق احملبة واملودة؟! كذلك 

جند أن العامة املجلسي أشار إلى تأويلها الصحيح.

يقول املجلسي: فاملعني غصبناه ظاهرًا وبزعم الناس إن صحت تلك القصة)2(.

فيللدل ذلللك علللى انزعاج اإلمللام \ من كثرة ما قيللل في ذلك الشللأن من قبل 
املخالفللني له في تلللك الفترة، فكما بني املجلسللي بأن الناس قد زعمت بسللبب ما 
أذاعه اإلعام ونشره في مسألة ذلك الزواج والذي يعد جورًا واغتصابًا للحق من 

خال انتساب احلادثة تلك إلى احلقيقة وهي بعيدة كل البعد عنها.

وأيضللًا ذكرعثمان اخلميس في نفس املصدر روى الكليني: عن هشللام بن سللالم، 
عللن أبي عبد الله \ قللال: ملا خطب إليه قال له أمير املؤمنللني: إنها صبية قال: فلقي 
العبللاس فقللال له: مالي أبي بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني 
أما والله ألعورن زمزم  وال أدع لكم مكرمة إال هدمتها وألقيمن عليه شللاهدين بأنه 

سرق وألقطعن ميينه فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل األمر إليه فجعله إليه )3(.

فبينللت تلك الرواية عزم عمر بأن يطمس أي مكرمة وفضيلة ألمير املؤمنني \ 
والللذي وصل إلى تهديده بقطع يده الشللريفة، فعلى فرض حتقق الوقوع والتزويج 

)1( الكافي ج5 ص 346
)2( مرآة العقول ج20ص 42.

)3( الكافي ج5 ص 346.
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فيكون ذلك ملا لقيه اإلمام من تهديد وذلك حتى يفوت الفرصة التي بها أراد عمر 
التقليل من شللأن اإلمام علي \، فا محبة قد تسللود في جواتسم باإلكراه واجلبر 

والتهديد، فذلك كما بينا في حال فرض حتقق الزواج.

وأما قوله: )أن يجعل األمر إليه( يعني بذلك أنه وكل عمه العباس مبا يراه مناسبًا 
فللي تدخله لذلك الزواج، فللا تدل الرواية على أن أم كلثوم قد تزوجت من عمر، 
فلم جند أن الرواية قد أشارت إلى وقوع التزويج بعد ذلك التوكيل، فمن أين فهم 

عثمان اخلميس بأن عمر تزوج بأم كلثوم؟! 

ثانيًا: لقد وقع خاف في تلك املسألة، فنجد العديد من علماء الشيعة ممن قد نفى 
ذلك الزواج منهم الشلليخ املفيد في جواب املسائل السروية )1(، وقال الطوسي في 
معرض رده على مسألة تزويج أم كلثوم: قلنا: في أصحابنا من أنكر هذا التزويج، 

وفيهم من أجازه وقال فعل ذلك لعلمه بأنه يقتل دونها )2(.

انتهى بحمد الله تعالى الرد على كتاب عثمان اخلميس املسمى حقبة من التاريخ 
ويليه بحث مختصر في أصول دينهم وفروعهم )أمورهم الفقهية(. 

- ما يتعلق باألصول والفروع عند القوم :
لقللد ظهللرت انحرافات عديللدة في العالم اإلسللامي بعللد ارحتال نبينللا األكرم 
محمللدڤ إلللي الرفيق األعلللى، وتشللعبت الفرق اإلسللامية وافترقللت إلى فرق 
عديدة لعدة أسباب أهمها وأعظمها إعراضهم عن خط أهل البيت عليهم السام، 

)1( املسللائل السللرورية ص 87. دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان سنة  1414 - 
1993 م

)2( األقتصاد ص 213. مطبعة اخليام - قم سنة 1400
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فلللم يتبعوا وصية رسللول الله ڤ بلزوم إتباعهم كما جللاء ذلك في حديث الغدير 
وفللي حديللث الثقلللني وأحاديث كثيللرة، فأعظم تلللك االنحرافللات املمزقة للدين 
اإلسللامي هي التوحيد الدال على اختاف معارف املسلللمني لصفات الله تعالى 
املوافقة للواقع القرآني املبني في الكتاب الكرمي، فتصدى أهل البيت عليهم السام 
جلميع االنحرافات التي توجب الطعن برب العاملني الصادرة عن علماء أهل السنة 
كزعمهللم بأن لللله تعالى جسللمًا أوله يدًا أورجللًا أووجهًا ومامللح كاملخلوقات 
والعياذ بالله وما شللابه تلك االنحرافات واألباطيل الدخيلة على دين الله، تعالى 
الللله عن ذلك علوًا كبيرًا، فاسللتطاع أعداء الدين أن يدسللوا تلك األباطيل يبتغون 
بذلللك هدم الدين والقضاء علللى معامله ليكون كدين اليهللود والنصارى احملرف، 
وسللنذكر روايللات ألهللل السللنة فللي ذلك الشللأن توجللب الطعللن في الللله تعالى 
وسنناقشللها بصللورة مختصرة ثم نعرج على باقي املسللائل التى أردنللا بها  تبيان ما 
يعتقد به القوم بأمورالعقيدة والفقه وغيرها من املسللائل اخلافية باختصار إن شللاء 

الله تعالى.

- التوحيد:  
سللوف نذكر أهم املسللائل التي تنسللب التجسلليم لله تعالى من خال الروايات 

املصححة عند أهل السنة:

 - حديث الشاب األمرد: 

روي ابن قتيبة: عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت النبي ڤ يذكر أنه 
رأى ربه في املنام في صورة شاب موفر في خضرة على فراشه فراش من ذهب في 
رجليه نعان من ذهب قال أبومحمد: ونحن لم نذكر قول من تأول هذا التأويل في 
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هللذا حلديث أننا رأيناه صوابًا وإمنا ذكرناه ليعلم أن احلديث قد تأوله قوم واحتجوا 
للله بهذين احلديثني اللذيللن ذكرناهما وكيف يكون ذلك كما تأولوا والله عز وجل 
يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليا اآلية وهذا ال يجوز أن يتأول فيه هذا التأويل 
وال يدفع مبثل هذه األحاديث ونحن نعوذ بالله أن نتعسللف فنتأول فيما جعله الله 

فضيلة حملمد ونحن نسلم للحديث ونحمل الكتاب على ظاهره )1(. 

قللال أبويعلى: فللروى املروذي قال حدثنللي عبد الصمد بن يحيللى الدهقان قال 
سمعت شاذان يقول: أرسلت إلى أبي عبد الله )يعني أحمد بن حنبل ( استأذنه في 
أن أحللدث بحديث قتادة عللن عكرمة عن ابن عباس )رأيت ربي ( فقال: حدث به 
فقللد حدث به العلماء. قال أبي يعلي: وهذا من أحمد تصحيح حلديث ابن عباس 

وتثبيت له  )2(.

روى أبويعلللي: عللن عبللد الله بن أحمد بللن حنبل قال: رأيت أبللي يصحح هذه 
األحاديث ويذهب إليها، وجمعها وحدثناها )3(.

قال أبويعلى: حدثنا محمد بن احلسن قال حدثنا أحمد بن محمد امللحمي قال: 
سمعت محمد بن علي بن جعفر البغدادي قال: سمعت أحمد بن محمد بن هاني 
األثللوم يقول: سللألت أبا عبدالللله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلللمة عن 
قتللادة عن عكرمة عن ابللن عباس عن النبي رأيت ربي، احلديللث فقال أحمد: هذا 
احلديللث رواه الكبللر عللن الكبر عن الصحابة عن النبي فمن شللك فللي ذلك أوفي 

شيء منه فهوجهمي ال تقبل شهادته وال يسلم عليه وال يعاد في مرضه )4(. 

)1( تأويل مختلف احلديث ص 203. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
)2( ابطال التأويات ج 1 ص 139، 140 

)3( ابطال التأويات ج1 ص 145. طبعة مكتبة االمام الذهبي - الكويت سنة 1410.
)4( إبطال التأويات ألبويعلي الفراء احلنبلي ج1 ص 145.
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قال أبويعلي: كتب إلي أبوقاسللم عبدالرحمن بن محمد اسللحاق بن محمد بن 
يحللي بن مندة األصبهاني بجزء فيه حديث ابن عبللاس في الرؤية من طرق وكام 
أصحاب احلديث عليه فقال: أنبأنا احلسن بن علي بن سلمة الهمداني ومحمد بن 
علللي بن مهدي وغيرهما، قالوا حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك وحدثنا أحمد بن 
محمد بن عبدا لله بن إسحاق واللفظ له، قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب، 
قللال: حدثنا عبد الللله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا األسللود بن 
عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: رسول 
الله رأيت ربي في صورة شللاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء، قال: 
وأبلغت أن الطبراني قال: حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ڤ في 
الرؤيللة صحيح، وقال: من زعم أني رجعت عن هذا احلديث بعدما حدثت به فقد 
كللذب وهذا حديث رواه جماعة من الصحابة عن النبي وجماعة عن التابعني عن 
ابللن عباس وجماعة مللن تابعي التابعني عن عكرمة وجماعة من الثقات عن حماد 
بللن سلللمة عن قتللادة عن عكرمة عللن ابن عباس عللن النبي ڤ، ثم قللال أبويعلي: 
أنبأنا محمد بن عبيد الله األنصاري قال: سللمعت أبا حسن عبيدالله بن محمد بن 
معدان يقول سمعت سليمان بن أحمد يقول سمعت ابن صدقة احلافظ يقول: من 

لم يؤمن بحديث عكرمة فهوزنديق)1(. 

قال أبويعلى: وأخرج إلي أبواسحاق البرمكي جزءًا فيه حكايات أبي احلسن بن 
بشللار رواية أبيه أبي حفص عن أبيه أحمد بن إبراهيم قال: سللألت الشيخ يعني أبا 
احلسن بن بشار عن حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس في الرؤية فقال: صحيح 

)1( أبطال التأويات ج 1 ص 143، 144.
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فعللارض رجل فقال: هذه األحاديث ال تذكر في مثل هذا الوقت فقال: له الشلليخ 
فيدرس اإلسام فسكت. قال أبويعلى الفراء فقد حكم بصحة احلديث )1(.

يقللول أبي يعلى: علي بن محمد بن أبان يقول سللمعت البرذعي يقول سللمعت 
أبللا زرعة الرازي يقول: من أنكر حديث قتللادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال 

رأيت ربي عز وجل فهومعتزلي)2(.

يقللول أبويعلللى الفراء: وروي بإسللناده عن عبللد الوهاب الوراق قال: سللمعت 
أسللود بن سالم يقول في هذه األحاديث التي جاءت في الرؤية قال: نحلف عليها 

بالطاق والعتاق أنها حق)3(.

يقللول ابن تيمية: واملج��اب عنها مبا تقدم فيقتضي أنها رؤية عني كما في احلديث 
الصحيح املرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال: رسللول الله رأيت 

ربي في صورة  )شاب(  أمرد وفرة جعد قطط في روضة خضراء...)4(

تلللك الروايللات والتصحيحللات التي ذكرت تثبللت أن الله تعالى شللاب وعلى 
صللورة البشللر، فللا أعتقد وجود أبشللع مما نسللب إلى الللله تعالى مللن خال تلك 
الروايات التي جترأت على الله من خال ذلك التشللبيه والعياذ بالله، فنسللوا قول 

الله تعالى: }ٺٿٿٿٿٹٹ{ )5(.

)1( إبطال التأويات ج 1 ص 143.
)2( إبطال التأويات ج1 ص 144.
)3( إبطال التأويات ج 1 ص 145.

)4( بيان تلبيس اجلهمية ج7 ص 290 طبعة مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف لسنة 1426 
باملدينة املنورة حتقيق محمد البريدي

)5( الشورى/11
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 فتللرد تلللك اآليللة كل مزاعمهم التي تطعن فللي الله تعالى، فقد جللاء التضعيف 
والرد من قبل بعض علماء السنة على ما نسب إلى الله تعالى، لكننا جند كما رأينا 
الذيللن اعتقللدوا بذلك احلديللث هم باألغلللب احلنابلة ومن اتبعهللم على ذلك من 
املذاهللب األخرى، ويكفينللا تصحيح احلديث من قبل أحمد بن حنبل إمام احلنابلة 

وإمام الوهابية في عصرنا هذا وأيضًا تصحيح ابن تيمية.

ونضيف أيضًا ما يدل على إعتقاد أحمد بن حنبل بالتجسلليم وهومن خال رده 
على أقوال اجلهمية وهوكما يلي:

يقول أحمد بن حنبل: يقولون ليس كمثلة شيء من األشياء وهوحتت األرضني 
السللابعة كما هوعلى عرش ال يخلومنه مكان وال يكون في مكان دون مكان ولم 
يتكلللم وال يتكلم وال ينظر إليه أحد فللي الدنيا وفي اآلخرة وال يوصف وال يكون 
فيه شلليئني وال يوصللف بوصفني مختلفللني وليس له أعلى وال أسللفل وال نواحي 
وال جوانب وال ميني وال شللمال وال هوثقيل وال خفيف وال له لون وال له جسللم 
وليس هومعقول معلوم وكلما خطر ببالك أنه شيء تعرفه فهوعلى خافه فقالوا: 
هوشيء ال كاألشياء، قلنا )يعني أحمد بن حنبل(: إن الشيء الذي ال كاألشياء قد 

عرف أهل العقل أنه ال شيء )1(. 

هناك من يريد تبرئة سللاحة العلماء املعتقدين بالتجسلليم من خال تبريره لذلك 
احلديللث بقوله إن الله تعالى قد متت رؤيته بالرؤيا وال ميكن لنا أن نعول على املنام 
وهللذه محاولة بائسللة لتنزيه الله تعالى عما نسللب إليلله، أي أرادوا القول إن النبي 
األكللرم ڤ عندمللا وصف الللله تعالى بذلك الوصللف إمنا يكون ذلللك من منطلق 

الرؤيا وال يعني أن الله تعالى يكون بذلك الوصف بتلك الدقة.

)1( رد على اجلهمية ألحمد بن حنبل ص 98، 99. طبعة دار الثبات للنشر لسنة 1424 الرياض حتقيق  
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- رؤيا األنبياء وحي كاليقظة: 
يقللول أبويعلللى الفراء احلنبلي: فإن قيللل: فهذه أخبار منام والشلليء قد يرى في 
املنللام علللى خاف ما هوبه قيل هذا غلط لوجللوه: أحدها أن النبي ڤ قصد بذلك 
بيان كرامته من ربه وقرب منزلته منه، فإذا حمل على خاف ما أخبر زال املقصود، 
وألن ما يخبر به شللرع فهومعصوم فيه وصفات الله عز وجل شرع اعتقادها، وإذا 
كان معصومًا اسللتوى فيه املنام واليقظللة ألن رؤيا األنبياء جترى مجري الوحي من 
ذلللك رؤيللا إبراهيم \ ذبح ولده ومن ذلك رؤيا يوسللف \ في املنام الكواكب 

أنها ساجدة له، وألن أعينهم تنام وقلوبهم ال تنام)1(. 

فهذا قول أحد علمائهم من علماء احلنابلة املتعصبني لهم.

وقال أيضًا أبويعلى: فوجه الداللة أنه أخبر أن الرؤيا جزء من ستة وأربعني جزءًا 
مللن النبللوة وما كان من النبللوة ال يكون إال حقًا وال يكون باطللًا فوجب أن تكون 
رؤيللة الله ألنلله إجماع أهل اإلعصار وذلك أن عصرًا بعللد عصر من لدى التابعني 
ومللن بعدهللم يخبر أنلله رأى ربه وال ينقل أحللد من أهل العصر اإلنللكار عليه فدل 

سكوتهم على جواز ذلك)2(.

روى ابن أبي عاصم:عن معاذ بن جبل أن رسول الله ڤ : ما رأى في نومه وفي 
يقظته فهوحق. قال األلباني: إسناده صحيح على شرط الشيخني موقوف )3(.

وروى أيضللًا ابن أبي عاصم:عن ابن عباس قال: كانللت رؤيا األنبياء وحيًا.قال 
محقق الكتاب األلباني: إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم )4(. 

)1( إبطال التأويات ج1 ص 147.
)2( إبطال التأويات ج 1 ص 127، 128، 129.

)3( كتاب السنة ج1 ص 202. حتقيق االلباني.
)4( نفس املصدر السابق 
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ويقول ابن عبد البر: قد أوضحنا في  ) التمهيد (  معنى نوم النبي \ عن صاته 
فللي سللفره حتى طلعت الشللمس مللع قوله \   )إن عينللي تنامان وال ينللام قلبي(  
والنكتللة في ذلللك أن األنبياء عليهم السللام  تنام أعينهم وال تنللام قلوبهم ولذلك 

كانت رؤيا األنبياء وحيًا وكذلك قال بن عباس رؤيا األنبياء وحي )1(. 

ويقللول أبوبكر ابن العربي: ورؤيا األنبياء وحي حسللبما بيناه في كتب األصول 
وشرح احلديث ألن األنبياء ليس للشيطان عليهم في التخييل سبيل وال لاختاط 
عليم دليل وإمنا قلوبهم صافية وأفكارهم صقيلة فما ألقي إليهم ونفث به امللك في 

روعهم وضرب املثل له عليهم فهوحق )2(.

ويقللول اإلمام الشللافعي: فقللال غير واحد من أهل التفسللير رؤيللا األنبياء وحي 
لقول ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه } يا أبت افعل ما تؤمر {.... ومعرفته أن رؤياه 

أمر أمر به وقال الله تبارك وتعالى )3(.

يقللول أبوحيان األندلسللي في تفسللير قول الله تعالى : } إنللى أرى فى املنام أنى 
أذبحللك {.... : أي بأمللر مللن الله، ويللدل عليه: } افعل مللا {... . ورؤيا األنبياء 

وحي كاليقظة )4(.

ويقول الشوكاني: هذا يكون من رؤية العني وغيرها، ومعنى القراءة الثانية ظاهر 
واضح، وإمنا شاوره ليعلم صبره ألمر الله، وإال فرؤيا األنبياء وحي )5(.

)1( اإلستذكار ج1 ص 75. بيروت - دار الكتب العلمية
)2( أحكام القرآن ج4 ص 31. لبنان - دار الفكر للطباعة والنشر

)3( كتاب األم للشافعي  ج 5  ص 137. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع سنة 1403 - 1983 م
)4( تفسير بحر احمليط ج 7 ص 354. لبنان/ بيروت - دار الكتب العلمية سنة 1422 - 2001م

)5( فتح القدير ج4 ص 404.
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ويقول حمود بن عبد الله التويجري : وروى اإلمام أحمد في مسللنده وابن أبي 
عاصم في كتاب السللنة بأسانيد صحيحة عن معاذ بن جبل موقوفًا: أن رسول الله 

ڤ كان ما رأى يقظته أونومه فهوحق، وفي رواية ألحمد رؤيًا النبي ڤ حق )1(.

واجلديللر ذكره بأن لوكانت الرواية منامًا كما يفتللرض البعض منهم ملا أصبحت 
عقيللدة لللدى بعضهم، فنجد أن أحمد بن حنبل كان شللديد االعتقللاد بتلك الرواية 
بدليل أنه أراد أن ال يسلللم على منكري ذلك احلديث أوحتى عيادة مرضاهم، ومما 
قيللل أيضًا بأن منكرها يكون زنديقللًا أومعتزليًا أوجهميًا، فيؤكد ذلك بأن عقيدتهم 
قد بنيت على ذلك التصور الفظيع بالله عز وجل بكونه شابًا أمرد له شعر وما شابه 

والعياذ بالله. 

- قولهم إن آدم خلق على صورة الرحمن: 
لقد دافع كذلك أحمد بن حنبل عن هذا احلديث الذي يؤكد اعتقاده بالتجسلليم 
وحلللق بذلللك االعتقللاد أتباعلله مللن احلنابلة وكذلللك الوهابيللة والذين سللعوا إلى 

تصحيحه، وسوف نذكر دفاعهم عن هذا احلديث.

يقول ابن حجر العسقاني: قال حرب الكرماني في كتاب السنة سمعت إسحاق 
بن راهويه يقول صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن وقال إسحاق الكوسج 
سللمعت أحمد يقول هوحديث صحيح وقال الطبراني في كتاب السنة حدثنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل قال قال رجل ألبي إن رجًا قال خلق الله آدم على صورته 

أي صورة الرجل فقال كذب هوقول اجلهمية)5(.

)1( عقيللدة أهللل اإلميان في خلق آدم على صورة الرحمللن حلمود التويجري ص 46 طبعة دار اللواء 
الطبعة الثانية لسنة 1409 هل - 1989 الرياض  

)2( فتح الباري ج 5 ص 133.
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وقللال أبويعلللى: وقد روى أبوعبدالله بن منده بإسللناده عن إسللحاق بن راهويه 
قللال: قد صح عن رسللول الله أنه قال إن آدم خلللق على صورة الرحمن وإمنا علينا 

نطبق به )1(. 

لقد فتح أبويعلى الفراء احلنبلي في كتابه إبطال التأويات بابًا وسماه في إطاق 
القول بأن آدم على صورته وأن الهاء راجعة على الرحمن فهذا واضح أن احلديث 
ال يخللص آدم ولكنلله اختص بالللله تعالللى أي أن آدم خلق على شللكل الله تعالى 

والعياذ بالله. 

يقللول ابللن أبي يعلى فللي ترجمة عبد الوهللاب احلنبلي: وقال زكريللا بن الفرج: 
سألت مرة عن أبي ثور فأخبرني أن أبا ثور جهمي وذلك أنه قطع بقول أبي يعقوب 
الشللعراني حكللى أنه سللأل أبا ثور عللن خلق آدم علللى صورته فقللال: إمنا هوعلى 
صورة آدم ليس هوعلى صورة الرحمن قال زكريا: فقلت: بعد ذلك لعبد الوهاب 
ماتقللول في أبي ثللور فقال: ما أدين فيه إال بقول أحمد بن حنبل يهجر أبوثور ومن 
قال بقوله قال زكريا: قلت لعبد الوهاب: مرة أخرى وقد تكلم قوم في هذه املسألة 
خلللق الله آدم على صورته فقال مللن لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن 

فهوجهمي)2(.

نقللله ابن القيللم في ترجمة أبي عباس بن سللريج قوله: وحديللث خلق آدم على 
صورته وقوله: ال تقبحوا فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن)3(. 

كان هذا عرضًا من أبي عباس ملا يعتقدونه من أن آدم خلق على صورة الرحمن، 

)1( إبطال التأويات ج1 ص 81.
)2( طبقات احلنابلة ج 1 ص212 طبعة دار املعرفة بيروت 

)3( إجتماع اجليوش االسامية ص 128، 129. مكتبة دار البيان دمشق سنة 2000.
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ولقللد مدحلله ابللن القيللم فللي ترجمتة وقللال عنه إمللام الشللافعية في نفللس املصدر 
السابق.

يقللول ابن تيميللة خال نقاشلله حديث خلق آدم علللى صورة الرحمللن: فاتفاق 
السلللف على رواية هذا اخلبر ونحوه مثل عطاء بن أبي رباح وحبيب بن أبي ثابت 
واألعمللش والثوري، وأصحابهم من غير نكير سللمع مللن أحد ملثل ذلك في ذلك 
العصر مع أن هذه الروايات املتنوعة في مظنة االشللتهار دليل على أن علماء األمة 
لم تنكر إطاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، بل كانوا متفقني على 
إطللاق مثللل هذا، وكراهة بعضهللم لرواية ذلك في بعض األوقات للله نظائر، فإن 

الشيء قد مينع سماعه لبعض اجلهال )1(.     

هللذا اعتراف من ابن تيمية بأن هذا احلديث فللي محل االتفاق فا ميكن نكرانه، 
وجند أيضًا من يعتقد بصحة هذا احلديث من املعاصرين.

يقللول العامللة احملللدث عبد الله بللن محمللد الدويللش املعاصر: اعلللم أن هذا 
احلديللث صحيح قد صححلله عدد من العلماء منهم أحمد بن حنبل وإسللحاق بن 

راهويه وغيرهم )2(. 

)1( بيان تلبيس اجلهمية ج 6 ص 445.
)2(  دفللاع أهللل السللنة واإلميان عللن حديث خلق آدم على صللورة الرحمن للدويللش ص 7. ويقول 
محقق الكتاب الشيخ عبد العزيز بن أحمد املشيقح: أما بعد فإن املؤمن يجب عليه أن يصف الله 
مبا وصف به نفسلله في كتابه أولسللان رسللوله ڤ من غير حتريف وال تأويل وال متثيل وال تكيف 
وهذه عقيدة أهل السللنة واجلماعة تلقاه اخللف عن السلف بالقبول ومما يجب االميان والتصديق 
به حديث خلق آدم على صورة الرحمن وفي بعض الروايات - خلق الله آدم على صورته فهذا 
احلديللث يجللب علينا االميان به وعدم اعتقاد مللا يخالفه. مقدمة كتاب ص 1.  دار العليان لنشللر 

والتوزيع طبعة األولى لسنة 1411 حتقيق عبد العزيز املشيقح.
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ويقللول حمللاد بن محمللد األنصللاري املعاصر: وقد قللال قبل هذا الللكام: فان 
صحللت روايللة ابن عمر عن النبللي ڤ بذلك )يعنللي على صللورة الرحمن - هذا 
قللول املؤلللف( فهوكما قال رسللول الله ڤ: فا تأويللل وال تنازع فيلله انتهى، نعم 
)قللول املؤلللف ( فقللد تبني مما ذكرنللا أعاه أن هللذا احلديث صححلله أئمة احلديث 
اإلمام أحمد بن حنبل وزميله إسللحاق بن راهويه، واحلافظان الذهبي، وابن حجر 

العسقاني، وكفى بهؤالء قدوة في هذا الشأن )1(.

ويقللول حمللود التويجللري املعاصللر فللي عرضه حديللث خلق آدم علللى صورة 
الرحمللن: وأيض��ًا فه��ذا املعن��ى عند أهل الكت��اب من الكت��ب املأثورة ع��ن األنبياء 
كالتوراة فإن في السفر األول منها ) سنخلق بشرًا على صورتنا....( وقد قدمنا أنه 
يجوز االستش��هاد مبا عند أهل الكتاب إذا وافق ما يؤثر عن نبينا )2(. وهذا يبني بأن 

القوم عقائدهم صادرة عن التوراة احملرف وغيرها من كتب أهل الكتاب.

- الله تعالى مطابق اسمه على محتواه: 
يقول ابن قتيبة: حديث ابن عباس أن موسى صلى الله تعالى عليه وسلم ضرب 
احلجر لبني إسللرائيل فتفجر وقال اشللربوا يللا حمير أوحى الله تبللارك وتعالى إليه 
عمدت إلى خلق من خلقي خلقتهم على صورتي فشبهتهم باحلمير فما برح حتى 
عوقللب هذا معنللى احلديث، قللال أبومحمد: والللذي عندي والله تعالللى أعلم أن 

)1( رسائل في العقيدة ألبي اللطيف حماد بن محمد األنصاري ص 178.  مكتبة الفرقان 
)2( عقيللدة أهل اإلميللان في خلق آدم على صورة الرحمن للتويجللري ص 76 ، وقال التويجري في 
مقدمللة كتابللة: أمللا بعد فإن هذه هللي الطبعة الثانية لكتللاب عقيدة أهل اإلميان فللي خلق آدم على 
صورة الرحمن وهي متتاز عن الطبعة األولى بأربعة أشياء أولها تصدير الكتاب بتقريظ صاحب 
الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز. ص 1. هذا واضح بأن ابن باز يؤيد ما في هذا الكتاب  ويبارك 

بهذا املؤلف.



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

383

الصورة ليست بأعجب من اليدين واألصابع فتكون وإمنا وقع األلفة لتلك ملجيئها 
في القرآن ووقعت الوحشة من هذه ألنها لم تأت في القرآن ونحن نؤمن باجلميع 
وال نقول في شلليء منلله بكيفية وال حد قالوا حديث في التشللبيه )1(، وناحظ ابن 

قتيبة يدافع عن احلديث ويتأول له. 

ويقول أبوبكر بن العربي: وأخبرني من أثق به من مشيختي أن القاضي أبا يعلى 
الفراء محمد بن احلسني الفراء احلنبلي رئيس احلنابلة ببغداد كان إذا ذكر الله تعالى 
يقللول ومللا ورد من هذه الظواهر صفاتلله تعالى: ألزموني مبا شللئتم فإني ألتزمه إال 
اللحية والعورة، وانتهى بهم القول إلى أن يقولوا إن أراد أحد أن يعلم الله فلينظر 

إلى نفسه فإنه الله بعينه إال أن الله منزه عن اآلفات)2(. 

فقللد بللرع أبويعلى الفراء في مجال التجسلليم والذي ميكن لنللا أن جنده في كتابه 
)إبطال التأويات( املمتلئ بذلك. 

روى الطبراني: عن سللعيد بن احلارث عن عبيد بن حنني قال: ثم بينا أنا جالس 
إذ جاءنللي قتادة بن النعمان فقال لي: انطلق بنا يا بن حنني إلى أبي سللعيد اخلدري 
فإنللي قللد أخبرت أنه قد اشللتكى فانطلقنا على أبي سللعيد فوجدناه مسللتلقيًا رافعًا 
رجله اليمنى على اليسللرى فسلللمنا وجلسللنا فرفع قتادة بن النعمان يده إلى رجل 
أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة فقال أبوسعيد: سبحان الله يا بن آدم لقد أوجعني 
فقال له: ذلك أردت فقال: إن رسول الله ڤ قال: إن الله عز وجل ملا قضى خلقه 
اسللتلقى فوضللع إحدى رجليه علللى األخرى وقال: ال ينبغي ألحللد من خلقي أن 

)1( تأويل مختلف احلديث ج1 ص 206
)2( العواصم من القواصم ج2 ص 19 مطبعة اجلزائر طبعة األولى لسنة 1345 هل 1926.
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يفعل هذا فقال أبوسللعيد: ال جرم والله ال أفعله أبدًا عياض بن عبد الله بن سللعد 
بن أبي سرح عن قتادة )1(.

قال أبويعلى الفراء في كتابه إبطال التأويات: قال أبومحمد اخلال: هذا حديث 
إسناده كلهم ثقات وهم مع ثقتهم شرط الصحيحني مسلم والبخاري)2(. 

بللل وجنللد هناك من يؤيللد تلك الرواية مللن احملدثني ولم يرّدها  كمللا يذكر ذلك 
الذهبي في ترجمة عبد املغيث.

يقللول الذهبي: عبد املغيث بن زهير بن علوي، الشلليخ اإلمللام احملدث، الزاهد 
الصالللح، املتبع، بقية السلللف، أبوالعز بن أبي حرب، البغدادي احلربي. ولد سللنة 
خمس مئة  وعني باآلثار، وقرأ الكتب، ونسخ، وجمع وصنف، مع الورع والدين 
والصدق والتمسللك بالسن.....إلى أن قال:  ولعبد املغيث غلطات تدل على قلة 

علمه: قال مرة: مسلم بن يسار صحابي، وصحح حديث االستلقاء )3(

ويقللول ابن اجلللوزي: ورأيت من أصحابنا من تكلم فللي األصول مبا ال يصلح، 
وانتدب للتصنيف ثاثة: أبوعبد الله بن حامد، وصاحبه القاضي ، وابن الزاغوني  
فصنفوا كتبًا شانوا بها املذهب، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام، فحملوا الصفات 
على مقتضى احلس فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته، فأثبتوا له صورة 
ووجهللًا زائدًا على الذات، وعينللني وفمًا ولهوات وأضراسللًا وأضواء لوجهه هي 
السللبحات ويدين وأصابع وكفًا وخنصرًا وإبهامًا وصدرًا وفخذا وساقني ورجلني  
وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس  وقالوا: يجوز أن ميس ومُيس، ويدني العبد من ذاته  

وقال بعضهم: ويتنفس )4(. 
)1( املعجم الكبير ج 19 ص 13.

)2( ابطال التأويات ج 1 ص 189.
)3( سير أعام النباء ج 21 ص 159، 160.

)4( دفع شبهه التشبيه البن اجلوزي ص 97، 98، 99، 100.دار النووي األردن سنة 2005.
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- صفة كف رب العاملني:
بعدما ذكر أبويعلي الفراء أحاديث في شللأن الكف قال: اعلم أنه غير ممتنع على 
ظاهللره إذا ليللس فيلله ما يحيللل صفاته وال يخرجها عما تسللتحق ألنللا ال نثبت كفا 
هوجارحا وال بعض بل نطلق كفا هوصفة كما أطلقنا يدين ووجها وعينا وسللمعا 

وبصرا وذاتا كذلك ال ميتنع إطاق ذلك في الكف )1(. 

ويقول ابن العثيمني: قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بيده، وغرس جنة عدن 
بيده )2(. 

- صفة القدمني والساقني: 

روى البخللاري: عللن أنس بن مالك قال النبي ڤ: ال تللزال جهنم تقول هل من 
مزيللد حتللى يضع رب العزة فيهللا قدمه فتقول قط قط وعزتللك ويزوى بعضها إلى 

بعض رواه شعبة عن قتادة )3(.

وروى البخاري أيضًا: عن أبي سعيد قال: سمعت النبي ڤ يقول:  يكشف ربنا 
عن سللاقه فيسللجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى كل من كان يسللجد فللي الدنيا رياء 

وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا )4(.  

- صفة الذراعني والصدر: 
قللال أبويعلللى: عن عبد الله بللن عمروقال: خلق الله املائكة مللن نور الذراعني 

)1( إبطال التأويات ج2 ص 307.
)2( شرح العقيدة الواسطية البن العثيمني ص 185. املكتبة العصرية بيروت سنة 2008. 

)3( البخاري كتاب األميان والنذور باب احللف بعزة الله وصفاته وكلماته.
)4( البخاري كتاب تفسير القرآن باب سورة القلم.



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

386

والصللدر. قال أبويعلى: فإنه غير ممتنع حمل اخلبر على ظاهره في إثبات الذراعني 
والصدر )1(.

- صفة اللهوات واألضراس:
يقللول أبويعلي الفراء: قال أبوبكر اخلال: رأيت في كتاب لهرون املسللتملي أنه 
قللال ألبللي عبد الللله: حديث جابر  بن عبللد الله ضحك حتى بللدت لهواته أوقال: 
أضراسه، فقد نص )هذا قول املؤلف ( على صحة هذه األحاديث واألخذ بظاهرها 

واإلكار على من فسرها )2(.  

كلمة لهواته يعني بها كما قال ابن األثير: )اللحمات في سقف أقصي الفم()3(، 
فيعني أن لله تعالى فمًا وله حلمًا كما منلك نحن تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

- صفة الشعر:
لقللد تطرقنللا إليها في حديث الشللاب األمرد وممللا يدل على اتصللاف الله تعالى 

بوجود الشعر بحد اعتقادهم.

- صفة الظهر:
 يقللول عبدالللله بن أحمللد: أبي حدثنا يزيد بللن هارون حدثنللا اجلريري عن أبي 
عطاف فقال كتب الله عز وجل التوراة ملوسللى بيده وهومسللند ظهره إلى الصخرة 

في ألواح من در يسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إال احلجاب )4(. 

)1( إبطال التأويات ج1 ص 221، 222.
)2( إبطال التأويات ج 1ص 218

)3( نهاية في غريب احلديث ج4 ص 284.
)4( السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل  ص 128. دار ابن رجب مصر سنة 2006.
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- صفة األصابع:

روى ابن خزمية: شهر ابن حوشب قال: سمعت أم سلمة حتدث رسول الله ڤ 
كان يكثللر فللي دعائه )اللهم يا مقلللب القلوب ثبت قلبي على دينللك( قال فقلت: 
يارسللول الله وإن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم مامن خلق لله من بني آدم إال وقلبه 
بني إصبعني من أصابع الله فإن شللاء أقامه وإن شللاء أزاغه فنسأله أن ال يزيغ قلوبنا 

بعد إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هوالوهاب. )1(. 

ويقللول أبويعلى: اعلم أنه غير ممتنللع حمل اخلبر على ظاهره في إثبات األصابع 
والسللبابة والتي تليها على ما روي في حديث جابر إذ ليس في حمله على ظاهره 

ما يحيل صفاته وال يخرجها عما تستحقه )2(. 

- قولهم بجلوس الله تعالى على كرسي ورسول الله ڤ إلى جنبه: 

يقللول ابن القيم: قللال القاضي: صنف املروزي كتابًا فللي فضيلة النبي ڤ وذكر 
فيلله إقعاده على العرش قال القاضي: وهوقول أبي داود وأحمد بن أصرم ويحيى 
بن أبي طالب وأبي بكر بن حماد وأبي جعفر الدمشقي وعباس الدوري وإسحاق 
بللن راهويه وعبد الوهاب الوراق وإبراهيم األصبهانللي وإبراهيم احلربي وهارون 
بن معروف ومحمد بن إسماعيل السلمي ومحمد بن مصعب العابد وأبي بكر بن 
صدقة ومحمد بن بشر بن شريك وأبي قابة وعلي بن سهل وأبي عبد الله ابن عبد 
النور وأبي عبيد واحلسللن بن فضل وهارون بن العباس الهاشللمي وإسللماعيل بن 
إبراهيم الهاشللمي ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد ومحمد بن يونس البصري 

)1( التوحيد باب إثبات األصابع الله عز وجل، ص 81. دار الكتب العلمية بيروت سنة 1992. 
)2( إبطال التأويات ج2 ص 316.
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وعبد الله بن اإلمام أحمد واملروزي.....انتهى، قلت )يعني ابن القيم (: وهوقول 
اب��ن جرير الطبري وإمام هؤالء كلهم مجاهد إمام التفس��ير، وهوقول أبي احلسللن 

الدار قطني )1(.

روى أبوبكر اخلال: عن مجاهد: }ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ{..... 
قللال: يقعده معه على العللرش، قال أبوبكر بن أبي طالب: من رده فقد رد على الله 

عز وجل ومن كذب بفضيلة النبي ڤ فقد كفر بالله العظيم )2(.

ث العلم��اء املرضيون  وزاد ابللن تيميللة علللى ذلك وقللال: إذا تبللني هذا فقد ح��دَّ
وأولياؤه املقبولون: أن محمدًا رس��ول الله ڤ يجلس��ه ربه على العرش معه، روى 

ذلللك محمد بن فضيل عللن ليث عن مجاهد؛ في تفسللير: }چ  ڇ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ{... وذكر ذلك من وجوه أخرى 
مرفوعة وغير مرفوعة، قال ابن جرير: وهذا ليس مناقضًا ملا استفاضت به األحاديث 
مللن أن املقللام احملمود هوالشللفاعة، باتفاق األئمللة من جميع من ينتحل اإلسللام 

ويدعيه، ال يقول إن إجاسه على العرش منكرًا، وإمنا أنكره بعض اجلهمية )3(.

ويقللول أبوبكللر اخلللال: وأخبرنللي محمللد بللن عبدوس، واحلسللن بللن صالح 
وبعضهمللا أمت مللن بعض، قاال حدثنللا أبوبكر املروزي قال: قللال أبوبكر بن حماد 
املقرئ: من ذكرت عنده هذه األحاديث )يقصد جلوس النبي على العرش مع الله 
تعالللى(  فسللكت فهومتهم على اإلسللام، فكيف من يطعن فيهللا؟ وقال أبوجعفر 
الدقيقللي: مللن ردهللا فهوعندنا جهمي، وحكم مللن رد هذا أن يتقللى، وقال عباس 

)1( بدائع الفوائد ج4 ص 39. دار الكتاب العربي بيروت 
)2( السنة للخال ج1 ص 175. للناشر الفاروق احلديثة للطباعة - القاهرة سنة 2007. 

)3( مجموع الفتاوى البن تيمية ج 4، ص345. دار عالم الكتب
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الللدوري: ال يللرد هللذا إال متهم، وقال إسللحاق بن راهويه: اإلميللان بهذا احلديث، 
والتسليم له، وقال إسحاق ألبي علي القوهستاني: من رد هذا احلديث فهوجهمي، 
وقللال عبد الوهاب الوراق للذي رد فضيلة النبي ڤ يقعده على العرش فهومتهم 

على اإلسام )1(. 

يقول اخلال: قال أبوداود السجستاني: أرى أن يجانب كل من رد حديث ليث، 
عللن مجاهد: )يقعللده على العرش ( ويحذر منه، حتى يراجللع احلق،  ما ظننت أن 
أحللدًا ُيذكر بالسللنة يتكلم في هذا احلديث إال أنا علمنللا أن اجلهمية تنكره من جهة 
إثبللات العرش، فإنهم ينكللرون أمر العرش، ويقولون العللرش عظمة، مع أنهم لم 

ينكروا منه فضيلة النبي ڤ)2(.

قال أبويعلى احلنبلي: قال ابن عمير: سللمعت أحمد بن حنبل سللئل عن حديث 
مجاهللد يقعد محمدًا على العرش فقال: قد تلقته العلماء بقبول، نسلللم اخلبر كما 

جاء)3(. 

يقول أبويعلى الفراء احلنبلي بعد عرضه الروايات: اعلم أنه غير ممتنٍع حمل هذا 
اخلبر على ظاهره، وأنه يجلسه معه على عرشه وسريره مبعنى يدنيه من ذاته ويقربه 

منها )4(.

بتبني هذه املعتقدات الضالة يكون الله تعالى جسمًا جالسًا على كرسي أوسرير 
وبالتالللي يكللون محدودًا ألن صفللة اجلالس ال تطلق إال على من ميتلك جسللدًا به 

)1( السنة للخال ج1 ص 176. للناشر الفاروق احلديثة للطباعة - القاهرة سنة 2007. 
)2( السنة للخال ج 1 ص 191.

)3( إبطال التأويات ج2 ص 480.

)4( إبطال التأويات ج2 ص 479.



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

390

يشللغل حيللزًا وبذلللك يتحقق اجللللوس، فيكللون بذلك شللبيهًا للبشللر وللمخلوق 
والعياذ بالله.

وأمللا قولهللم بللأن النبي ڤ يجلس مع الللله تعالى على العللرش فيعني ذلك بأن 
العللرش يحمللل حجمًا يفوق حجم الللله تعالى حتى يصح له أن يكون شللامًا لله 
تعالى ولنبيه األكرم، فيعني ذلك بأن العرش أكبر من الله والعياذ بالله وذلك ما ال 
يعتقده املسلم، ويدل ذلك أيضًا على أن الكرسي أوالعرش بطبيعة احلال أقوى من 
الللله تعالى حتللى يكون قادرًا على حتمل ذلك الوزن الذي يشللمل الله تعالى ونبيه 

األكرم تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

- قولهم في مسألة أطيط العرش: 

قللال ابللن تيمية: وفي احلديث املشللهور في سللن أبي داود وغيره، عللن جبير بن 
مطعم، أن أعرابيًا جاء إلى النبي ڤ فقال: يا رسول الله! جهدت األنفس، وهلك 
املال وجاع العيال، فاستسللق لنا فإنا نستشفع بالله عليك، ونستشفع بك على الله؛ 
فسللبح رسللول الله ڤ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويح! إن الله ال 
يستشللفع به على أحد من خلقه شللأن الله أعظم من ذلك، إن عرشه على سماواته 

هكذا وقال بيده مثل القبة وإنه يئط به أطيط الرحل اجلديد براكبه )1(. 

أيضًا قال ابن تيمية: كما في احلديث اآلخر الذي في سن أبي داود، والترمذي، 
وغيرهما حديث األطيط ملا قال األعرابي: إنا نستشللفع بالله عليك، ونستشفع بك 
على الله تعالى، فسللبح رسللول الللله ڤ حتى عرف ذلك في وجللوه أصحابه، ثم 

)1( مجموع الفتاوى ج 6 ص 545.
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قال: ويحك أتدري ما تقول؟ أتدري ما الله؟ شللأن الله أعظم من ذلك، إن عرشلله 
على سللمواته هكذا وقال: بيده مثل القبة وإنه ليئط به أطيط الرحل اجلديد براكبه، 
فبللني عظمة العرش وأنه فوق السللموات مثللل القبة، ثم بني تصاغللره لعظمة الله، 
وأنه يئط به أطيط الرحل اجلديد براكبه...)1(، ومثل هذا كثير، فدفاع ابن تيمية عن 

احلديث يؤكد تأييده له كما يتضح ذلك من احلديث.

روي الهيثمي: عن عمر أن امرأة أتت النبي ڤ فقالت: ادع الله أن يدخلني اجلنة 
فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السموات واألرض وإن له أطيطأ 

كأطيط الرحل اجلديد إذا ركب من ثقله. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح)2(.

يقول ابن تيمية بعدما نقل رواية األطيط عن كعب األحبار: وهذا األثر وإن كان 
هورواي��ة كعب، فيحتمل أن يك��ون من علوم أهل الكت��اب، ويحتمل أن يكون مما 
تلقللاه عن الصحابللة، ورواية أهل الكتاب التى ليس عندنا شللاهد هللوال دافعها ال 
يصدقهللا وال يكذبها، فهؤالء األئمة املذكورة في إس��ناده هم من أجل األئمة، وقد 
حدثوا به هم وغيرهم، ولم ينكروا ما فيه من قوله )من ثقل اجلبار فوقهن ( فلوكان 

هذا القول منكرًا في دين اإلسالم عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه)3(.

قللال أبوداوود: حدثنا عبد األعلى بن حماد ومحمد بن املثنى ومحمد بن بشللار 
وأحمد بن سللعيد الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه من نسخته 
وهذا لفظه قال حدثنا أبي قال ثم سللمعت محمد بن إسللحاق يحدث عن يعقوب 

)1( مجموع الفتاوى ج16 ص 225.
)2( مجمع الزوائد ج 1 ص 84

)3( بيللان تلبيللس اجلهميللة ج 3 ص 268. مطبعة مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشللريف لسللنة 
1426 باملدينة املنورة حتقيق: الدكتور أحمد معاذ
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بللن عتبللة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسللول 
الله ڤ أعرابي فقال: يا رسللول الله ڤ جهدت األنفس وضاعت العيال ونهكت 
األمللوال وهلكللت األنعام فاستسللق الله لنا فإنا نستشللفع بك على الله ونستشللفع 
بالله عليك قال رسول الله ڤ: ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله ڤ فما 
زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك إنه ال يستشفع بالله 
على أحد من خلقه شللأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشلله على 
سللمواته لهكللذا وقال بأصابعه مثللل القبة عليه وإنه ليئط به أطيللط الرحل بالراكب 
قال ابن بشللار: في حديثه إن الله فوق عرشلله وعرشه فوق سمواته وساق احلديث 
وقال عبد األعلى وابن املثنى وابن بشللار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن 
جبير عن أبيه عن جده. قال املصنف: واحلديث بإسناد أحمد بن سعيد هوالصحيح 
وافقلله عليه جماعة منهم يحيللى بن معني وعلي بن املدينللي ورواه جماعة عن ابن 
إسللحاق كما قال أحمد أيضًا وكان سللماع عبد األعلى وابن املثنى وابن بشللار من 

نسخة واحدة فيما بلغني)1(. 

إن الللله تعالللى خالق كل شلليء منزه عللن هذه املعتقللدات، فيللدل احلديث على 
خضوع الله تعالى لقوانني املادة والطبيعة وهوخالق للمادة والطبيعة. 

- قولهم بأن الله تعالى فوق أي )علو( الشيء املكاني: 

هنا جند تشللدد مجموعة من املسلللمني باعتقادهم أن الله تعالى فوق في السللماء 
يجلللس على عرشلله وحتديدا بالسللماء السللابعة، فاشللتهر احلنابلللة بتميزهم بتلك 

)1( سللن أبللي داوود ج2 ص 418، 419.. دار الفكللر للطباعللة والنشللر والتوزيللع سللنة 1410 - 
1990م
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االعتقادات والذين دافعوا بشللدة عن تلك األوهام وكذلك من سار على خطاهم 
مللن املذاهللب األخللرى وامتللد ذلك إلللى يومنا هللذا كما جنللد ذلك فللي معتقدات 

الوهابية. 

يقللول محمد بن صالح بن هاني: سللمعت ابن خزمية يقول: مللن لم يقر بأن الله 
على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهوكافر حال الدم وكان ماله فيئًا )1(.

يقللول الذهبللي: املنقللول عن هللذا اإلمام فللي هذا البللاب طيب كثير مبللارك فيه، 
فهوحامل لواء السللنة والصابر في احملنة، واملشللهود بأنه مللن أهل اجلنة، فقد تواتر 
عنلله تكفيللر من قال بخلللق القرآن العظيللم جل منزللله، وإثبات الرؤيللة والصفات 
والعلووالقللدر. وروى الذهبللي: عللن يوسللف بللن موسللى القطان شلليخ أبي بكر 
اخلال: قيل ألبي عبد الله: الله فوق السللماء السللابعة على عرشلله بائن من خلقه، 
وقدرتلله وعلملله بكل مللكان؟ قال: نعم هوعلى عرشلله وال يخلوشلليء من علمه. 
وقال محقق الكتاب األلباني: القطان هذا ثقة من شيوخ البخاري مات سنة ثاث 

وخمسني ومائتني سمعه منه، فاإلسناد صحيح )2(. 

يقللول ابللن تيميللة: وإذا كان األمللر هكذا: فمللن التكْلف أن يجعللل ظاهر اللفظ 
شلليئًا محللااًل ال يفهملله النللاس منه، ثمَّ يريللد أن يتأوله؛ بللل عند النللاس إن الله في 
السللماء وهوعلى العرش واحد، إذ السللماء إمنللا يراد به العلو، فاملعنللى أن الله في 
العلوال في السللفل، وقد علم املسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات 

واألرض)3(. 

)1( كتاب التوحيد البن خزمية في املقدمة
)2( مختصر العلوللذهبي ص 189، 190.حتقيق األلباني طبعة الكتب االسامي سنة 1991..

)3( مجموع الفتاوى ابن تيمية ج 5 ص 76.
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يقول ابن العثيمني: وأما من قال: إن الله في كل مكان وأراد بذاته فهذا كفر ألنه 
تكذيللب ملللا دلت عليه النصوص، بل األدلة السللمعية، والعقليللة، والفطرية من أن 

الله تعالى علّي على كل شيء وأنه فوق السماوات مستٍو على عرشه  )1(.

ذلك الشلليء اليسير لعقائد القوم مبسألة علوالله تعالى، فمن اعتقد ذلك فيكون 
قد حدد الله ومن حدد الله تعالى يكون قد جعله جسللمًا يشللغل حيزًا في السماء، 
فتحكملله قوانني األشللياء واألجسللاد التي تلللزم صاحبها مبحدوديللة القدرات من 
خال حتديد هيمنة الله تعالى باحليز الذي يشللغله،، فيعارض ذلك ما أكده القرآن 

بلزوم شمولية تلك الهيمنة والتي ال حتدها حد وال يعيقها مانع، قال تعالى: }گ  

گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ{)2(، وقللال 
تعالللى: }ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ{

)3(، وقللال أيضًا: }ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ

ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ
ڄڄڄڃڃ{)4(.

وجنللد ردودًا كثيرة من علماء أهل السللنة املعارضني لتلك العقيدة الضالة، فعلى 
سبيل املثال: 

يقول ابن حجر العسقاني: قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا استدل به من أثبت 

)1( مجموع فتاوى ابن العثيمني ج 1 ص 133.  دار الثريا للنشر - السعودية سنة 2005. 
)2( البقرة/115

)3( األنعام/3
)4( احلديد/4
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اجلهللة وقللال: هي جهللة العلووأنكللر ذلك اجلمهللور ألن القول بذلللك يفضي إلى 
التحيز، تعالى الله عن ذلك)1(.

ويقللول أبوحامد الغزالي: الله تعالى منزه الذات عن االختصاص باجلهات فإن 
اجلهللة إما فوق وإما اسللفل وإمللا ميني وإما شللمال أوقدام أوخلف وهللذه اجلهات 
هوالذي خلقها أوأحدثها بواسللطة خلق اإلنسان إذ خلق له طرفني أحدهما يعتمد 
على األرض ويسللمي رجًا واآلخر يقابله ويسللمى رأسًا إلى أن قال.... فأما رفع 
األيدي عن السللؤال إلى جهة السماء فهوألنها قبلة الدعاء وفيه أيضا إشارة إلى ما 
هووصللف للمدعومن اجلال والكبريللاء وتنبيهًا بقصد جهة العلوعلى صفة املجد 

والعاء فإنه تعالى فوق كل موجود بالقهر واالستياء)2(.

نقل السللبكي عن شللهاب الدين بللن جهل الكابي: البرهللان األول املقتبس من 
ذي احلسب الزكي والنسب العلي سيد العلماء ووارث خير األنبياء جعفر الصادق 
\ قللال: لوكان الله في شلليء لكان محصورًا وتقرير هللذه الداللة: أنه لوكان في 
جهة لكان مشارًا إليه بحسب احلس وهم يعلمون ذلك، ويجوزون اإلشارة احلسية 
إليلله وإذا كان في جهة مشللارًا إليه لزم تناهيه ذلللك ألنه إذا كان هذه اجلهة من دون 
غيرهللا فقللد حصل فيها دون غيرهللا وال معنى لتناهيه إال ذلللك وكل متناه محدث 
ألن تخصيصه بهذا املقدار دون سللائر املقادير ال بد له من مخصص فقد ظهر بهذا 
البرهللان يبده العقللول أن العقول باجلهة يوجب كون اخلالق مخلوقًا والرب مربوبًا 
وأن ذاتلله متصرف فيها وتقبل الزيادة والنقصان تعالى الله عما يقول الظاملني علوًا 

كبيرًا )3(. 
)1( فتح الباري ج 3 ص 25.

)2( قواعد العقائد ص 162- 165. طبعة عالم الكتب بيروت سنة 1405 / 1985.
)3( طبقات الشافعية ج 9 ص 85، 86. حتقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد احللوطبعة 

دار احياء الكتب العربية القاهرة.
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ويقول القرطبي:  ووصفه بالعلّو والعظمة ال باألماكن واجلهات واحلدود ألنها 
صفات األجسام، وإمنا ترفع األيدي بالدعاء إلى السماء ألن السماء مهبط الوحي، 
ومنللزل القطر، ومحل الُقدس، ومعدن املطهرين مللن املائكة، وإليها ترفع أعمال 
العبللاد، وفوقها عرشلله وجنته ؛ كما جعل الله الكعبة ِقبلللًة للدعاء والصاة، وألنه 
خلللق األمكنة وهوغير محتللاج إليها، وكان في أزله قبل خلللق املكان والزمان وال 

مكان له وال زمان. وهواآلن على ما عليه كان )1(.

وإجمااًل نسلللط الضوء على بعض من رد هذه املعتقدات الدالة على التجسلليم 
من علماء أهل السنة فعلى سبيل املثال، عضد الدين اإليجي، الشريف اجلرجاني، 
القاضللي البيضللاوي، سللعد الديللن التفتازاني، السللبكي، أبوبكر الللرازي، أبوبكر 

البيهقي، وغيرهم كثر.

واجلدير ذكره بأن ابن خزمية قد اتهم من ال يعتقد بذلك بالكفر بهدر الدم فيشمل 
ذلك كل املسلمني الشيعة وقسمًا كبيرًا من أهل السنة. 

- قولهم إن الله تعالى محدود بحد: 

فتلللك نتيجللة طبيعية ملللن اعتقد بالتجسلليم كما قلنللا ومبن وصف الللله بصفات 
املخلوقات وبالتالي ال غرابة مبن يحد الله تعالى والتي بينها بعض علمائهم.

قال ابن تيمية: فهذا كله ما أشللبهه شللواهد ودالئل على احلد ومن لم يعترف به 
فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله)2(.

)1( تفسير القرطبي ج18 ص 216.
)2(  در تعارض العقل والنقل ج 1 ص 267. دار الكتب العلمية بيروت سنة 1997. 
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ويقللول ابن تيميللة: وأما ما ذكره القاضي في إثبات احلللد من ناحية العرش فقط 
فهللذا قد اختلف فيه كامه وهوقول طائفة من أهل اإلثبات واجلمهور على خافه 
وهوالصللواب.)1(، وإبللن تيمية يللرد على معتقد القاضي بأن الللله محدود من جهة 
العرش فقط ويبني بأن اجلمهور على خافه، فيعني قوله بان اجلمهور يعتقدون بأن 

الله محدود من كل اجلهات فهذه الطامة أكبر على املسلمني والله املستعان. 

ويقول الذهبي: وقال أبوإسماعيل األنصاري: سمعت يحيى بن عمار الواعظ، 
وقللد سللألته عن ابن حبان، فقللال: نحن أخرجناه من سجسللتان، كان له علم كثير، 

ولم يكن له كبير دين، قدم علينا، فأنكر احلد لله، فأخرجناه  )2(.

- قولهم في رؤية الله تعالى في املنام: 
يقللول ابللن تيمية: وقد يرى املؤمن ربه في املنام في صورة متنوعة على قدر إميانه 
ويقينلله ؛ فللإذا كان إميانلله صحيحًا لم يره إال فللي صورة حسللنة، وإذا كان في إميانه 
نقللص رأى ما يشللبه إميانه، ورؤيا املنام لها حكم غيللر رؤيا احلقيقة في اليقظة، ولها 

تعبير وتأويل ملا فيها من األمثال املضروبة للحقائق)3(.

يقول النووي في شللرح مسلم: قال القاضي واتفق العلماء على جواز رؤية الله 
تعالللى فللي املنام وصحتها وإن رآه اإلنسللان علللى صفة ال تليللق بحاله من صفات 
األجسللام ألن ذلك ذات الله تعالى إذ ال يجوز عليه سللبحانه وتعالى التجسيم وال 
اختللاف األحللوال بخاف رؤية النبللي ڤ قال ابن الباقاني رؤيللة الله تعالى في 
)1( بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية ج 3 ص 737. مطبعة مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 

لسنة 1426 باملدينة املنورة حتقيق: الدكتور أحمد معاذ 
)2(  سير أعام النباء ج16 ص 97.
)3(  مجموع الفتاوى ج3 ص 386.
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املنللام خواطللر في القلب وهللي دالالت للرأي علللى أمور مما كان أويكون كسللائر 
املرئيات )1(. 

يقللول ابن عماد احلنبلللي بعد عرض أحدى الروايات في رؤية الله تعالى باملنام: 
فانظللر إلللى هذا وأضعافة مما وقع لكثير من كبراء األمللة، كاإلمام األعظم، واإلمام 
أحمد، واإلمام القشيري، وصاحب هذه الترجمة، وأضعافهم، من إخبارهم برؤية 
تعالى في املنام، وقول املتكلمني بجوازها حتى قال اللقاني في شرح اجلوهرة وأما 
رؤيته تعالى منامًا فجائزة اتفاقًا وهي حق فإن الشلليطان ال يتمثل به تعالى، كما ال 

يتمثل باألنبياء  )2(.  

- علماء أهل السنة يرون الله في املنام :
روى الذهبللي: عللن عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سللمعت أبي يقول: رأيت 
رب العزة في املنام فقلت: يا رب ما افضل ما تقرب به إليك املتقربون قال: بكامي 

يا أحمد قلت: يا رب بفهم أوبغير فهم قال: بفهم وبغير فهم)3(.

قللال الذهبي في ترجمة أبي املظفر السللمعاني: وسللمعت شللهردار بن شلليرويه 
سمعت منصور بن أحمد وسأله أبي فقال: سمعت أبا املظفر السمعاني يقول: كنت 
حنفيًا فبدا لي وحججت فلما بلغت سميراء رأيت رب العزة في املنام فقال لي عد 

إلينا يا أبا املظفر فانتبهت وعلمت أنه يريد مذهب الشافعي فرجعت إليه)4(. 

)1(  شرح مسلم ج15 ص 25.
)2( شذرات الذهب ج5 ص 160 في حوادث سنة 433. دار ابن كثير بيروت سنة 1993.

)3( سللير أعللام النبللاء ج11 ص 347، وذكره ابن جللوزي في مناقب أحمد بللن حنبل ص 434. 
الناشر خاجني وحمدان بيروت 

)4( سير أعام النباء ج 19 ص 117.
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قال الذهبي: قال عبد الغافر بن إسماعيل قال األستاذ أبوالقاسم القشيري رأيت 
رب العللزة في املنام وهويخاطبني وأخاطبه فللكان في أثناء ذلك أن قال الرب جل 
اسللمه: أقبللل الرجل الصالللح فالتفت فإذا أحمللد الثعلبي مقبل توفللي الثعلبي في 

احملرم سنة سبع وعشرين وأربع مئة )1(. 

وهناك الكثير من القصص، قد ذكرنا اليسللير منها ومن أراد املزيد فعليه الرجوع 
إلى كتاب )صفة الصفوة( فلقد سرد ابن اجلوزي قصصًا كثيرة في هذا املجال. 

فرؤية الله تعالى في املنام تدل على تقييده بصفات األجساد، وقد نفى الله تعالى 
إمكانيللة رؤيته بأي شللكل من األشللكال، فجاء النفللي لصفوة خلقه وهللم األنبياء 
والرسللل كما بني في كتابه الكرمي باسللتحالة رؤيته عندما طلب موسللى \ ذلك 

من ربلله، بقوله تعالى: } ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ {)2(، فالتأكيد جاء بشللكل قاطع وجازم باسللتحالة الرؤية لنبي 
من أولي العزم فكيف يصح أن نعتقد بإمكانية حتقق الرؤية ملن هم دون الرسللل؟! 

فللا ميكننا مخالفة ما ألزمنا الللله االعتقاد به بقوله تعالى: }ٿ  ٹ   ٹ   
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ{....، فنفللت عائشللة زوجة النبي ڤ ما 

زعم بأن رسول الله ڤ قد رأى ربه في املعراج كما جاء في مسلم.

روى مسلم: عن مسروق قال: كنت متكئًا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثالث 
م��ن تكل��م بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية قلت: ما هن قالت: من زعم أن 
محمدًا ڤ رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال: وكنت متكئًا فجلسللت فقلت: 

)1( سير أعام النباء ج17 ص 437.
)2( األعراف/143.
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يللا أم املؤمنللني انظريني وال تعجليني ألللم يقل الله عز وجل ولق��د رآه باألفق املبني 
ولقد رآه نزلة أخرى فقالت: انا أول هذه األمة سأل عن ذلك رسول الله ڤ فقال: 
إمن��ا هوجبري��ل لم أره على صورته التي خلق عليها غي��ر هاتني املرتني رأيته منهبطًا 
من السللماء سللادًا عظم خلقه ما بني السماء إلى األرض فقالت أولم تسمع أن الله 
يقول ال تدركه األبصار وهويدرك األبصار وهواللطيف اخلبير أولم تسمع أن الله 
يقللول وما كان لبشللر أن يكلمه الله اال وحيًا أومن وراء حجاب أويرسللل رسللواًل 
فيوحي بإذنه ما يشللاء إنه علي حكيم قالت: ومن زعم أن رسللول الله ڤ كتم شيئًا 
مللن كتللاب الله فقد أعظم على الللله الفرية والله يقول يا أيها الرسللول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسللالته قالت: ومن زعم أنه يخبر مبا يكون 

في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول: }ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ   ڦ{.... )1(. 

فسللجلت عائشللة اعتراضهللا ملن ادعللى رؤية الله تعالللى، فا يكللون ذلك حتى 
وإن كان مللن قبللل سلليد البشللرية أجمعللني، فمللن ميكللن رؤيتلله يكللون كمللا قلنللا 
مجسللمًا ومحدودًا بحد وذلك با شللك من منافيات القللرآن الكرمي بقوله تعالى: 

}ٺٿٿٿٿٹٹ {.       

- دعوا رؤية الله تعالى في الدنيا:
يقول ابن تيمية: وكذلك اآلثار بها متواترة عن الصحابة والتابعني لهم بإحسللان 
وقللد ذكللر اإلمللام أحمد وغيللره مللن األئمة العاملللني بأقللوال السلللف أن الصحابة 
والتابعللني لهم بإحسللان متفقون علللى أن الله يرى في اآلخللرة باألبصار ومتفقون 

)1( صحيح مسلم كتاب اإلميان باب معني قول الله عز وجل ولقد رآه
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علللى أنلله ال يراه أحد ف��ي الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذل��ك إال في نبينا ڤ خاصة 
منهم من نفى رؤيته )يعني الس��لف ( بالعني في الدنيا ومنهم من أثبتها وقد بسطت 
هللذه األقللوال واألدلة من اجلانبني فللي غير هذا املوضع واملقصللود هنا نقل إجماع 
السلف على إثبات الرؤية بالعني في اآلخرة ونفيها في الدنيا إال اخلاف في النبي 
ڤ خاصللة)1(. هللذا تصريللح من ابللن تيمية بأن بعض السلللف الصالللح يعتقد بأن 

رسول الله ڤ رأى الله تعالى في الدنيا.

يقول القاضي عياض: واحلق الذي ال امتراء فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة 
عقًا وليس في العقل ما يحيلها )2(. 

- مصادر إنحراف تلك العقائد:
ال شك أن من يقرأ هذه اآلراء التي تطعن بالله تعالى يكاد أن يوقن بأنها لم تأت 
من رحم الشريعة اإلسامية الصحيحة التي تطابق القرآن والتأويل الصحيح الذي 
جاء به النبي األكرم ڤ ومن طريق العترة الطاهرة \، بل انبثقت من عقائد األمم 
السللابقة املنحرفللة الضالة التي آل أمر إلللى التحريف كاليهللود والنصارى وكذلك 
الديانات املبتدعة كاملجوس وغيرها، وأما في مسألة التوحيد على وجه اخلصوص 
فناحظ أن تلك االنحرافات قد جاءت من الديانة اليهودية التي اتسمت بطعنها في 
الله تعالى، فانتشللرت من خال األشخاص الذين أعلنوا إسامهم ظاهرًا وأبطنوا 
معتقداتهم اليهودية باطنًا ودارت مجالسهم في دار خافة عمر بن اخلطاب آنذاك، 
ومنهللم كعللب األحبار اليهللودي األصل وكذلللك وهب بن منبه الللذي تبع نهجه، 

)1( منهاج السنة النبوية ج2 ص 134 فصل الرد على القدرية من اإلمامية واملعتزلة وبيان منهج.
)2( الشللفا بتعريللف حقوق املصطفللي ج 1 ص 198. دار الفكر للطباعة والنشللر والتوزيع - بيروت 

- لبنان
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فكان في مجلس عمر بن اخلطاب ومن معه يقوم بإصدار الفتاوى من جهة ويدس 
آراء اليهود احملرفة من جهة أخرى، وسوف نناقش هذه املسألة نقاشًا مختصرًا.

علما بأن علماء العامة قد مدحوه في ترجمتهم له  بكتبهم، لكن سلليتبني لنا بأنه 
كان يتحدث بكتب اليهود على حد قوله، وسنتطرق أواًل إلى ترجمته. 

يقللول الذهبي: وكعب بن ماتع احلميللري اليماني العامة احلبر الذي كان يهوديًا 
فأسلم بعد وفاة النبي ڤ وقدم من اليمن في أيام عمر فجالس أصحاب محمد ڤ  
فكان يحدثهم عن الكتب اإلسللرائيلية ويحفظ عجائب ويأخذ السن عن الصحابة 

وكان حسن اإلسام... إلى أن قال: حدث عنه أبوهريرة ومعاوية وابن عباس)1(.

فأخللذ الصحابة العديد من األحاديث عن رجل حديث اإلسللام والذي بدوره 
قام بدس األباطيل املختلفة من كتب اليهود مما أدى إلى ذلك التشللويه الواضح في 
معتقداتهم، فجميع املسلللمني على علم بأن اليهود مجسمة،  فمن خال ما حّدث 
بلله من التوراة احملرفة املعتقدة بالتجسلليم، تغلغلت تلللك االنحرافات كما قلنا في 
أوسللاط املسلللمني واعتبرت من مصادر املسلللمني من علماء أهل السللنة لكننا جند 
الكثير منهم قد علم بأن تلك األقاويل التي دخلت إلى دين املسلمني كان مصدرها 

كعب األحبار وصاحبه وهب وغيرهم كما بني ابن خلدون.

يقللول ابن خلللدون: العرب لم يكونوا أهللل كتاب وال علم وإمنللا غلبت عليهم 
البداوة واألمية وإذا تشللوقوا إلى معرفة شلليء مما تتشللوق إليه النفوس البشرية في 
أسباب املكونات وبدء اخلليقة وأسرار الوجود فإمنا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم 
ويسللتفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى وأهل 

)1( سير أعام النباء ج3 ص 489 في ترجمة كعب.
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التوراة الذين بني العرب يومئذ بادية مثلهم وال يعرفون من ذلك إال ما تعرفه العامة 
مللن أهل الكتللاب ومعظمهم من حمير الذيللن أخذوا بدين اليهودية فلما أسلللموا 
بقللوا علللى ما كان عندهم مما ال تعلق له باألحكام الشللرعية التي يحتاطون لها مثل 
أخبللار بللدء اخلليقللة وما يرجللع إلى احلدثللان واملاحللم وأمثال ذلك وهللؤالء مثل 
كعب األحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن س��الم وأمثالهم فامتألت التفاس��ير من 
املنقوالت عندهم في أمثال هذه األغراض أخبار موقوفة عليهم وليس��ت مما يرجع 
إلى األحكام فتتحرى فيه الصحة التي يجب بها العمل وتس��اهل املفسرون في مثل 

ذلك ومألوا كتب التفسير بهذه املنقوالت وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة )1(.

فصللرح ابللن خلدون باحتواء كتب أهل السللنة وتفاسلليرهم على أفللكار يهودية 
مسللتوحاه مللن اليهللود بطريق كعللب وغيللره، فتكون بذلللك عقيدة أهل السللنة قد 

خالطتها عقائد وأقاويل يهودية.

وبللني ابللن كثيللر معاتبتلله لكعللب وأضرابلله فللي إدخالهللم التجسلليم فللي الدين 
اإلسامي.

يقول ابن كثير: واألقرب في هذه السياقات أنها متلقاة من أهل الكتاب مبا وجد 
في صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقاه إلى هذه األمة 
من أخبار بني إس��رائيل ومن األوابد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومبا 

حرف وبدل ونسخ)2(. 

)1( مقدمللة ابللن خلللدون ج1 ص 529. طبعة دار الفجللر للتراث القاهرة خلف جامع األزهر  سللنة  
.2004

)2( تفسللير ابن كثير ج3 ص 366، في تفسللير سللورة النمل، دار املعرفة للطباعة والنشللر والتوزيع - 
بيروت - لبنان  سنة  1412 - 1992 م
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وهنللاك أحاديللث مزعومة عن النبي ڤ تشلليد عقيدة التجسلليم التللي نبعت من 
اليهودية احملرفة والتي تبناها بعض أهل السللنة من مثل أحمد بن حنبل وابن تيمية 

وغيرهما من احلنابلة وبقية العلماء.

يقول الشهرستاني: وأما ما ورد في التنزيل من االستواء والوجه واليدين واجلنب 
واملجلليء واإلتيللان والفوقية وغير ذلك فأجروها على ظاهرهللا اعني ما يفهم عند 
االطللاق على االجسللام وكذلك ما ورد في االخبار م��ن الصورة وغيرها في قوله 
عليه الصالة والس��الم خلق آدم على ص��ورة الرحمن وقوله حتى يضع اجلبار قدمه 
ف��ي النار وقول��ه قلب املؤمن بني إصبعني من أصابع الرحم��ن وقوله خمر طينة آدم 
بي��ده أربع��ني صباحًا وقول��ه وضع يده أوكفه عل��ى كتفي وقوله حت��ى وجدت برد 
أنامله على كتفي إلى غير ذلك أجروها على ما يتعارف في صفات األجسام وزادوا 
ف��ي األخبار أكاذيب وضعوها ونس��بوها إلى النبي عليه الصالة والس��الم وأكثرها 
مقتبس��ة من اليهود فان التشللبيه فيهم طباع حتى قالوا اشتكت عيناه فعادته املائكة 
وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه وإن العرش لتئط من حتته كأطيط الرحل 
اجلديد وإنه ليفضل من كل جانب أربع أصابع وروى املشبه عن النبي عليه الصاة 
والسام انه قال لقيني ربي فصافحني وكافحني ووضع يده بني كتفي حتى وجدت 

برد أنامله )1(. 

فاندس اخلبث اليهودي في دين الله من خال بوابة اخللفاء الذين فتحوها على 
مصراعيها باسللتقبالهم كعب األحبار ومن معه، فاستطاعوا حتطيم العقائد السليمة 
للمسلللمني وغدت عقيدة الكثير من أهل السللنة بتبنيهم لتلللك الروايات، وأما من 

)1( امللل والنحل ج1 ص 105، 106. دار املعرفة - بيروت - لبنان
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تبع نهج اإلسللام الصافي املتمثل بأهل البيت \ لن يجد سللبيًا ملن أراد الطعن 
باإلسللام العظيم، فبالعترة الطاهرة جند تنزيه الله تعالى عما يصفون، وتوحيده مبا 

يريد علمًا منهم بأن ليس كمثله شيء. 

وهنللاك بعللض الدالالت التي تبللني املكائد التي نصبها كعللب األحبار للنيل من 
اإلسام.

يقول ابن كثير: قال اإلمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، 
عن أبي سللنان، عن عبيد بن آدم وأبي مرمي وأبي شللعيب أن عمر بن اخلطاب كان 
باجلابية فذكر فتح بيت املقدس، قال: قال ابن سلللمة: فحدثني أبوسللنان عن عبيد 
بن آدم سمعت عمر يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ قال إن أخذت عني صليت 
خل��ف الصخرة وكان��ت القدس كلها ب��ني يديك، فقال عمر ضاهي��ت اليهودية ال 
ولكن أصلي حيث صلى رسللول الله ڤ، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسللط 
رداءه وكنللس الكناسللة في ردائه وكنللس الناس، وقال ابن كثير: وهذا إسللناد جيد 

اختاره احلافظ ضياء الدين املقدسي في كتابه املستخرج )1(. 

ناحللظ أن هدف كعب األحبار بأن يجعل املسللجد خلف صخللرة اليهود حتى 
تكللون أمام املسلللمني في حال صاتهللم، فردة الفعل الصادرة مللن عمر أكبر دليل 
علللى علمه مبكائد كعب األحبار وذلللك بقوله: )ضاهيت اليهودية(،  والغريب أنه 
بالرغللم مللن علللم عمر بذلك جنده قللد أبقاه إلللى جانبه وصاحبه واعتمللد عليه في 

العديد من املسائل الشرعية!

وهنللاك خرافللة جديدة مللن اخلرافات واألباطيل املندسللة أريد ذكرهللا لكي نبني 

)1( البداية والنهاية ج7 ص 68. 
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مدى تأثر علماء أهل السنة من بعض تلك األساطير اليونانية وغيرها من الديانات 
األخرى املنحرفة، فسنتطرق إليها أواًل وسنبني التعليقات الواردة بشأنها.

روى احلاكللم: عن العباس بن عبد املطلب: قال كنا جلوسللًا مع رسللول الله ڤ 
فللي البطحاء فمرت سللحابة فقللال: أتدرون ما هللذا قلنا الله ورسللوله أعلم فقال: 
السللحاب فقلنا السللحاب فقال: واملزن فقلنللا واملزن فقال: والعنللان فقلنا والعنان 
ثللم قللال: أتدرون كللم بني السللماء واألرض فقلنا الله ورسللوله أعلم قللال: بينهما 
مسلليرة خمس مائة سللنة ومن كل سللماء إلى السللماء التي تليها مسيرة خمس مائة 
سنة وكثف كل سماء مسيرة خمس مائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بني أعاه 
وأسفله كما بني السماء واألرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بني ركبهم وأظافهم 
كما بني السللماء واألرض ثم فوق ذلك العرش بني أسللفله وأعاه كما بني السماء 
واألرض والللله تعالى فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شلليء. فقال 
احلاكللم هللذا حديث صحيح اإلسللناد ولم يخرجللاه وقال الذهبي فللي التلخيص: 

وهوصحيح)1(. 

وهنللاك اعتللراف مللن أحللد علمائهم بدخللول ذلك احلديللث على الشللريعة من 
خارجها.

يقول الكوثري:  ومن يراجع أسللاطير اليونانيللني األقدمني في آلهتهم وركوبهم 
عروشللًا ومراكب حتملهللا وجترها لعلم مصدر تلقي اخلرافللة ولولم يكن له نصيب 

من صناعة احلديثية أومن علم أصول الدين )2(. 

)1( املستدرك ج2 ص410.
)2( مقاالت الكوثري ص 285. ط.املكتبة التوفيقية،القاهرة.
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فبللني أن تلك عقائد اليونان وهي عقائد وثنية ومع شللديد األسللف تبناها بعض 
املسلمني. 

وسنسلط الضوء أيضًا على خرافة أخرى ال صلة لها بالتوحيد الصافي لدين الله 
الللذي ارتضللاه، وهي نزول الله تعالى إلى دار الدنيللا على حمار! وكذلك اعتراف 

أحد علماء السنة بأن احلنابلة يعتقدون بهذا االعتقاد. 

يقول ابن عساكر: إن جماعة من احلشوية واألوباش الرعاع املتوسمني باحلنبلية 
أظهروا ببغداد من البدع الفظيعة واملخازي الشنيعة مالم يتسمح به ملحد فضًا عن 
موحد وال جتوز به قادح في أصل الشللريعة وال معطل ونسللبوا كل من ينزه الباري 
تعالى وجل عن النقائص واالفات وينفي عنه احلدوث والتشللبيهات ويقدسلله عن 
احللللول والزوال ويعظملله عن التغير من حال إلى حال وعللن حلوله في احلوادث 
وحللدوث احلوادث إلى أن قال.... ومتادت احلشللوية في ضالتها واإلصرار على 
جهالتها وأبوا إال التصريح بأن املعبود ذوقدم وأضراس ولهوات وأنامل وإنه ينزل 
بذاته ويتردد على حمار في صورة شلللاب أمرد بشللعر قطللط وعليه تاج يلمع وفي 
رجليلله نعان من ذهب وحفظ ذلللك عنهم وعللوه ودونوه في كتبهم وإلى العوام 
ألقللوه وأن هللذه األخبار ال تأويللل لها وأنها جتري على ظواهرهللا وتعتقد كما ورد 

لفظها وأنه تعالى يتكلم بصوت كالرعد كصهيل اخليل..)1(. 

- التوحيد عند شيعة أهل البيت عليهم السالم:
سللنمر سللريعًا وباختصار على التنزيه الذي جنده جليًا باآلراء والروايات املنبثقة 
من العترة الطاهرة التي ألزمنا الله تعالى ورسوله أن نأخذ منهم والفوز بالرضوان 

)1( تبني كذب املفتري ص310، 311. دار الفكر املعاصر - بيروت  
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فللي حال ركوب سللفينتهم، فهي منزهة عن الشللوائب اليهوديللة والعقائد املنحرفة 
بجميع أشكالها خاصة ما يتعلق بالتوحيد.

يقول الكليني: خلق ما شاء كيف شاء، متوحدًا  بذلك إلظهار حكمته، وحقيقة 
ربوبيتلله، ال تضبطه العقول، وال تبلغلله األوهام، وال تدركه األبصار، وال يحيط به 
مقدار، عجزت دونه العبارة، وكلت دونه األبصار، وضل فيه تصاريف الصفات، 
احتجللب بغيللر حجاب محجوب، واسللتتر بغير سللتر مسللتور، عرف بغيللر رؤية، 
ووصللف بغيللر صللورة، ونعت بغير جسللم، ال إللله إال الللله الكبير املتعللال، ضلت 
األوهام عن بلوغ كنهه، وذهلت العقول أن تبلغ آية نهايته، ال يبلغه حدُّ وهٍم، وال 

يدركه نفاذ بصر، وهوالسميع العليم )1(. 

ويقول شلليخ الطائفة الطوسللي: وال يجللوز عليه تعالى الرؤيللة بالبصر، ألن من 
شرط صحة الرؤية أن يكون املرئي نفسه أومحله مقابًا للرائي بحاسة أوفي حكم 
املقابل، واملقابلة يستحيل عليه ألنه ليس بجسم، ومقابلة محله أيضًا يستحيل عليه 
ألنه ليس بعرض على ما بيناه، وألنه لوكان مرئيًا لرأيناه مع صحة حواسنا وارتفاع 
املوانللع املعقولة ووجوده، ألن املرئي إذا وجد وارتفعللت املوانع املعقولة وجب أن 
نراه، وإمنا ال نراه إما لبعد مفرط أوقرب مفرط أوحلائل بيننا وبينه أوللطافة أوصغر، 

وكل ذلك ال يجوز عليه تعالى ألنه من صفات األجسام واجلواهر.)2(. 

ويقول العامة احللي: البحث الثالث: في أنه تعالى ليس بجسللم، أطبق العقاء 
علللى ذلللك إال أهل الظاهر، كللداود، واحلنابلة كافة، فإنهم قالوا: إنه تعالى جسللم 
يجلس على العرش، ويفضل عنه من كل جانب سللتة أشللبار بشبره، وأنه ينزل في 

)1( الكافي ج 1 في خطبة الكليني ص 2.
)2( االقتصاد فيما يتعلق في اعتقاد ص 41. مطبعة اخليام - قم سنة 1400
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كل ليلة جمعة على حمار، وينادي إلى الصباح: هل من تائب، هل من مسللتغفر؟ 
وحملوا آيات التشبيه على ظواهرها، والسبب في ذلك قلة متييزهم وعدم تفطنهم 

باملناقضة التي تلزمهم )1(. 

ويقول الشلليخ املفيد: إنه ال يصح رؤية الباري سللبحانه باألبصار وبذلك شللهد 
العقل ونطق القرآن وتواتر اخلبر عن أئمة الهدى من آل محمد وعليه اجلمهور أهل 

اإلمامة وكافة متكلميهم)2(.

ويقول الشلليخ الصدوق: إن اعتقادنا في التوحيد أن الله تعالى واحد أحد ليس 
كمثله شلليء، قدمي لم يزل وال يزال، سللميعًا بصيرًا عليمًا حكيمًا حيًا قيومًا عزيزًا 
قدوسللًا عاملًا قادرًا غنيًا ال يصف بجوهر وال جسللم وال صورة وال عرض وال خط 
وال سللطح وال ثقل وال خفة وال سكون وال حركة وال زمان، أنه تعالى متعال عن 
جميع صفات خلقه خارج عن احلدين حد اإلبطال وحد التشللبيه، أنه تعالى شلليء 
ال كاألشللياء،.....إلى أن قال: ال تدركه األبصللار وهويدرك األبصار وال األوهام 

وهويدركها..)3(.

وروى الكلينللي: عللن صفوان بن يحيى قال: سللألني أبوقرة احملللدث أن أدخله 
علللى أبي احلسللن الرضا \ فاسللتأذنته في ذلللك فأذن لي فدخل عليه فسللأله عن 
احلللال واحلللرام واألحللكام حتى بلغ سللؤاله إلى التوحيللد فقال أبوقللرة: إنا روينا 
أن الله قسللم الرؤية والكام بيني نبني فقسللم الكام ملوسللى وحململلد الرؤية فقال 

)1( نهج احلق ص 56. الناشر مؤسسة الطباعة والنشر دار الهجرة - قم 
)2( أوائل املقاالت ص 57. دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان

)3( االعتقادات  لصدروق ص 21، 22. دار املفيد للطباعة والنشللر والتوزيع - بيروت - لبنان سللنة 
1414 - 1993 م
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أبواحلسن: فمن املبلغ عن الله إلى الثقلني من اجلن واإلنس: التدركه األبصار وال 
يحيطون به علمًا وليس كمثله شيء أليس محمد؟ قال: بلى قال كيف يجيء رجل 
إلللى اخللللق جميعًا فيخبرهم أنه جاء مللن عند الله وأنه يدعوهم إلللى الله بأمر الله 
فيقول: التدركه األبصار وال يحيطون به علمًا وليس كمثله شيء ثم يقول أنا رأيته 
بعيني وأحطت به علمًا وهوعلى صورة البشللر؟ أما تسللتحون؟ ماقدرت الزنادقه 
أن ترميه بهذا أن يكون ياتي من عند الله بشلليء ثم يأتي بخافه من وجه آخر قال 
أبوقللرة: فإنلله يقول ولقد رآه نزلة أخرى فقال أبواحلسللن: إن بعد هذه اآلية ما يدل 
علللى مللا رأى، حيث قال: - ما كذب الفؤاد ماراى يقللول: ما كذب فؤاد محمد ما 

رأت عينللاه ثللم أخبر مبا رأى فقال }ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ{ فآيات الله غير 

الللله وقللد قللال الللله: }ې    ې   ى      ى{ فإذا رأته األبصللار فقد أحاطت به 
العلللم ووقعت املعرفة فقال أبوقرة: فتكذب بالروايات فقال أبواحلسللن: إذا كانت 
الروايات مخالفة للقرآن كذبتها وما أجمع املسلمون عليه أنه ال يحاط به علمًا وال 

تدركه األبصار وليس كمثله شيء؟)1(. 

وروى الكليني: وعنه عن أحمد بن إسللحاق قال: كتبت إلى أبي احلسللن الثالث 
\ أسللأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس فكتب: ال جتوز الرؤية مالم يكن بني 
الرائللي واملرئي هللواء ) لم ( ينفذه البصللر فإذا انقطع الهواء عللن الرائي واملرئي لم 
تصللح الرؤيللة وكان فللي ذلك االشللتباه ألن الرائي متى سللاوى املرئي في السللبب 
املوجب بينهما في الرؤية وجب االشتباه وكان ذلك التشبيه ألن األسباب البد من 

اتصالها باملسببات )2(.

)1( الكافي كتاب التوحيد باب ابطال الرؤية، وقال العامة املجلسي في مرآة العقول ج 1 ص 328  
إسناده صحيح.

)2( نفس املصدر قال العامة املجلسي إسناده صحيح في مرآة العقول ج1 ص 235.
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وروى الكلينللي أيضللًا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسللى عن ابن 

أبي جنران عن عبدالله بن سللنان عن أبي عبدالله \ في قوله: } ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ{ قللال: أحاطللة الوهم أالترى إلى قوللله: }  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ{ 
ليس يعني بصر العيون } ڄ  ڃ  ڃ   ڃ{ ليس يعني من البصر بعينه }چ  

چ   چ { ليس يعني عمى العيون إمنا عنى إحاطة الوهم كما يقال: فان بصير 
بالشللعر وفان بصير بالفقه وفان بصير بالدراهم وفان بصير بالثياب الله أعظم 

من أن يرى بالعني )1(. 

هللذه نبذه من إعتقاد الشلليعة اإلماميللة في الله تعالى، وسللوف ننتقل إلى إعتقاد 
أهل السنة في النبي محمد ڤ واألنبياء اآلخرين. 

- النبوة واألنبياء: 
سللنمر على الطعونات التي وردت بحق األنبياء \ بشللكل عام وبحق رسللول 
الللله ڤ علللى وجه اخلصوص وسللنبدأ بتلللك اإلعتقللادات املنحرفة بسلليد اخللق 

أجمعني ڤ. 

أوال: عقيدتهم برسول الله ڤ:
سللنمر على عدة نقاط توضح ما نسللب إلى النبي األكرم ڤ من الطعونات التي 

ال تليق بنبوته من جهة وال بأصالة اإلسام من جهة أخرى.

)1( الكافللي كتاب التوحيد، باب في إبطال الرؤية، وصححه العامة املجلسللي في مرآة العقول ج1 
ص 339.
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 - طعنهم بتبليغ النبي محمد ڤ:
مللن أهم املسللائل التي تسللالم عليها جل األمة اإلسللامية هي اعتمللاد النبي ڤ 
في تبليغه على الوحي حتى يصل ذلك القرآن العظيم إلى املسلللمني وإلى من كان 
معاصرًا له خاصة كما أنزله الله تعالى على نبيه األكرم، فا ميكننا أن نحتمل اخلطأ 
قيد أمنلة لذلك التبليغ الذي يحتج به الله تعالى على عباده يوم ال ينفع فيه مال وال 
بنون، ومع ذلك جند من أهل السنة من ينسب اخلطأ في ذلك التبليغ من خال نسيان 

النبي ڤ لألحكام واحتمال اخلطأ في تبليغها ونسيانه لبعض السورالقرآنية!

يقللول السلليوطي: وأخرج ابن جريللر وابن املنللذر وابن أبي حللامت وابن مردويه 
بس��ند صحيح عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله ڤ مبكة النجم فلما بلغ هذا 
املوضع أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك 
الغراني��ق العل��ى وإن ش��فاعتهن لترجتى قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فس��جد 

وسجدوا )1(.

يقللول الوهابللي سللليمان بللن عبد الله بللن محمد بن عبللد الوهللاب: وروى ابن 
أبللي حامت عللن الزهري قال: نزلت سللورة النجم وكان املشللركون يقولون: لوكان 
هللذا الرجل يذكر آلهتنا بخير.......إلى أن قال: فلما أنزل الله سللورة النجم قال: 
أفرأيت��م الالت والع��زى ومناة الثالثة االخرى ألقى الش��يطان عنده��ا كلمات حني 
ذك��ر الطواغي��ت فقال: تل��ك الغرانيق العلى وإن ش��فاعتهن لترجتى وكان ذلك من 
س��جع الش��يطان وفتنته فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك مبكة وذلت بها 
ألسللنتهم وتباشللروا بها وقالوا إن محمدًا قد رجع إلى دينه األول ودين قومه فلما 

)1( الدر املنثور ج4 ص 366. دار املعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان
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بلغ رسللول الله ڤ آخر النجم سللجد وسللجد كل من حضر من مسلللم ومشللرك 
ففشللت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشلليطان حتى بلغت أرض احلبشة فأنزل 
الله وما أرسلللنا من قبلك من رسللول وال نبي إال إذا متنى ألقى الشلليطان في أمنيته 
اآليات فلما بني الله قضاءه وبرأه من سللجع الشلليطان انقلب املشللركون بعداوتهم 
وضالتهم للمسلللمني واشللتدوا عليه وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن 
عباس من طرق بعضها صحيح ورويت عن جماعة من التابعني بأس��انيد صحيحة 
منهم عروة وسعيد بن جبير وأبوالعالية وأبوبكر بن عبدالرحمن وعكرمة والضحاك 
وقتادة ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس والسدي وغيرهم وذكرها أيضًا 

أهل السير )1(. 

يقللول ابللن تيميللة: كما نقللل أنه ألقى على لسللانه ڤ تلللك الغرانيللق العلى وإن 
شللفاعتهن لترجتى ثم إن الله تعالى نسللخ ما ألقاه الشيطان وأحكم آياته فمنهم من 
لللم يجللوز ذلك ومنهم مللن جوزه إذ ال محذور فيلله فإن الله تعالى ينسللخ ما يلقي 

الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم )2(. 

ويقول ابن حجر: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصاًل مع أن لها طريقني 
آخرين مرس��لني رجالهما على ش��رط الصحيحني أحدهما م��ا أخرجه الطبري من 
طريللق يونس بن يزيد عن ابن شللهاب حدثني أبوبكر بللن عبد الرحمن بن احلارث 
بن هشللام فذكرا نحوه والثاني ما أخرجه أيضا من ابن سللليمان وحماد بن سلللمة 
إلى أن قال.... وقد ذكرت أن ثالثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل 

)1( تيسللير العزيللز احلميد في شللرح كتاب التوحيللد ص 243، 244. دار الصميعللي اململكة العربية 
السعودية سنة 2007. 

)2( منهاج السنة ج1 ص 286 فصل رد ابن تيمية على قول الرافضي أن األنبياء غير معصومني.
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يحتج مبثلها من يحتج باملرسللل وكذا مللن ال يحتج به العتضاد بعضها ببعض وإذا 
تقرر ذلك تعني تأويل )1(. 

فنجللد دفللاع ابن حجللر عن هذه القصة مللن خال تصحيح الروايللة والتي تضع 
الرسللول ڤ فللي محل مديللح لألصنام، وتبني لنا بأن للشلليطان سللبيًا على النبي 
األكللرم ڤ من خال ما ألقى على لسللانه والعياذ بالللله، فبعد إثبات العلماء لتلك 
احلادثة فسلليفقد املسلللمون الثقة في مللا ينقل عن النبي ڤ لوجللود احتمال تدخل 
الشلليطان في ما ينطق به، وبالتالي كيف لنا أن نتيقن بأن الرسول ڤ قد بلغ رسالة 

ربه كاملة با زيادة أونقيصة؟!

روى البخاري: عن عائشللة قالت: س��مع النبي ڤ رجال يقرأ في املسجد فقال: 
رحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا )2(. 

فإن كان أهل السنة على أقل تقدير يعتقدون بعصمة النبي ڤ بالتبليغ فما الذي 
تعنيه الرواية تلك التي تخبر عن إسللقاط رسللول الله ڤ لبعللض اآليات وبالتالي 
حتقللق النسلليان في ما أوحي إليه من اآليللات القرآنية، لذا ال ميكللن ملن يعتقد بتلك 
الطعونللات أن يثللق بللأن القللرآن الذي بللني أيدينا هوما أنزللله الله تعالللى في صدر 

اإلسام وذلك ما ال يجب االعتقاد به لقول الله تعالى:} ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ{ )3(. 

روى مسلم: عن أبي هريرة قال: عرسنا مع نبي الله ڤ فلم نستيقظ حتى طلعت 

)1( فتح الباري ج 8 ص 333.
)2( صحيللح البخللاري كتللاب الدعوات بللاب قول الله تعالللى }وصل عليهللم{..  ومن خص أخاه 

بالدعاء دون نفسه.
)3( النجم/4
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الشللمس فقال النبي ڤ: ليأخذ كل رجللل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطان قال: ففعلنا ثم دعا باملاء فتوضأ ثم سجد سجدتني)1(. 

فتلك من الطعون األخرى التي نسللبت إلى سلليد البشرية ڤ، ألنها جتعل النبي 

ڤ عاصيًا ألمر الله تعالى ومسللتحقًا للعذاب واملذكور في قوله تعالى: } ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ{)2(، فكيف مبن ترك فريضة الصبح 
وهوصاحب الدعوة الذي تلي قول الله تعالى: } ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پ {)3(، وقوللله تعالى: }ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
فللإن  گ{)4(،  گ   ک   ک   ک      ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
ثبللت أن أهللل السللنة يعتقدون بذلك فإنلله يعني أن يفقد النبللي ڤ صفة املقتدى به 
من خال تلك األحاديث، فحاشا أن يأمر النبي ڤ بشيء وال يكون  من مصاديق 
املمتثلللني له، فمن فاتته صاة الصبح يكون قد بال الشلليطان في أذنه كما في تعبير 

رواية البخاري.

روى البخللاري: عللن أبي وائل عن عبد الله قال: ذكر عند رسللول الله ڤ رجل 
نام ليلة حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أوقال في أذنه )5(. 

)1( صحيح مسلم باب قضاء الصاة الفائتة.
)2( املاعون/4 - 5

)3( املؤمنون/1 - 2
)4( املؤمنون/11-10-9

)5( صحيح البخاري كتاب بدء اخللق باب صفة ابليس وجنوده
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-  قولهم بأن رسول الله ڤ يلعن ويسب بدون سبب: 
روى مسلللم: عن عائشة قالت: دخل على رسول الله ڤ رجالن فكلماه بشيء 
ال أدري م��ا هوفأغضباه فلعنهما وس��بهما فلما خرجا قلت: يا رسللول الله ڤ من 
أصاب من اخلير شيئًا ما أصابه هذان قال: وما ذاك قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما 
قال: أوما علمت ما شارطت عليه ربى قلت: اللهم إمنا أنا بشر فأي املسلمني لعنته 

أوسببته فاجعله له زكاة وأجرًا )1(. 

فهللل ذلك خلق من بعث ليتمللم مكارم األخاق ومن عظمت أخاقه بشللهادة 
الللله تعالى؟! فهناك حديث يرويه مسلللم يؤكد قبح سللب املسلللم ويصف صاحبه 

بالفسوق.

روى  مسلم: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ڤ: ثم سباب املسلم 
فسوق وقتاله كفر..)2(.  

فإن كان سللباب املؤمن فسللوقًا فيكللون من األولى للنبللي ڤ تركه، فذلك طعن 
بالنبي األكرم من خال ذلك االتهام خاصة وأن السللب واللعن كانا با ذنب كما 

بينت الرواية. 

فالللله تعالللى لعن من يعتدي بدون وجلله حق، وكانت الرواية تشللير إلى اعتداء 
النبي ڤ بلسانه بالسب واللعن ملن ال يستحق وحاشا أن يكون كذلك.

وإن رسول الله ڤ يعلم بأن الله تعالى مدح من يجتنب كبائراإلثم والفواحش 
فكيللف يفعله النبي ڤ، قال تعالللى: }ک  ک  ک         ک      گ  گ  

)1( صحيح مسلم كتاب البر والصلة، باب من لعنة النبي ڤ. دار الفكر - بيروت - لبنان.
)2( صحيح مسلم باب، بيان قول النبي سباب املسلم فسوق وقتاله كفر.
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گ   گ  ڳ  ڳ  { )1(، ومتدح اآلية كما في السللياق من إذا َغِضَب غفر وليس 

من يسب أويلعن، فكيف يقع الرسول ڤ فيما ينهى عنه؟!.

فأراد الله تعالى قطع دابر الكذابة على رسول الله ڤ الذين أرادوا تشويه حقيقة 
النبللي ڤ وخلقه العظيم والرد على تلك الرواية القرشللية وأضرابها بقوله تعالى: 

}ڱ  ڱ     ڱ  ں   { )2(.

والغريللب بأن أنس بن مالك خالف تلك الرواية، فروى البخاري: عن أنس بن 
مالك قال: لم يكن النبي ڤ س��بابًا وال فحاش��ًا وال لعانًا كان ألحدنا عند املعتبة ما 
له ترب جبينه )3(. فهذا يخالف رواية مسلللم بأن النبي ڤ شتم ولعن الرجلني كما 

ذكر صحيح مسلم.

- اعتقادهم بأن رسول الله ڤ عرف نبوته من رجل مسيحي:
هنللاك روايللات صحيحة وجدت في أعظم كتب أهل السللنة وأصحها تخبر بأن 
النبي ڤ قد علم بنبوته من رجل مسلليحي، وتزعم تلك الرواية بأن املسلليحي كان 
للله دور كبيللر في تهدئة النبي وتذكيره بالنبوة بعللد أن أخذ اخلوف منه مأخذا عندما 

نظر إلى جبرائيل، فسنسرد تلك الرواية من البخاري.

روى البخاري: عن عائشة أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله ڤ من الوحي 
الرؤيللا الصاحلللة في النوم فللكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثللل فلق الصبح ثم حبب 
إليلله اخلاء وكان يخلوبغار حللراء فيتحنث فيه وهوالتعبد الليالي ذوات العدد قبل 

)1( الشورى/37
)2( القلم/4

)3( البخاري كتاب األدب باب لم يكن النبي فاحشا. دار ابن حزم بيروت سنة 2003.
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أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود ملثلها حتى جاءه احلق 
وهوفللي غار حراء فجاءه امللك فقال: اقللرأ قال: ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغطني 
حتللى بلللغ مني اجلهد ثم أرسلللني فقال:  اقللرأ قلت: ما أنا بقللارئ فأخذني فغطني 
الثانيللة حتللى بلغ مني اجلهللد ثم أرسلللني فقال: اقرأ فقلللت ما أنا بقللارئ فأخذني 
فغطني الثالثة ثم أرسلللني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق 
اقللرأ وربك األكرم فرجع بها رسللول الللله ڤ  يرجف فؤاده فدخللل على خديجة 
بنللت خويلد رضي الله عنها فقللال: زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع 
فقال خلديجة وأخبرها اخلبر لقد خشلليت على نفسللي فقالت خديجة كا والله ما 
يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحم وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف 
وتعللني علللى نوائب احلق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسللد 
بللن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرًأ تنصللر في اجلاهلية وكان يكتب الكتاب 
العبراني فيكتب من اإلجنيل بالعبرانية ما شللاء الله أن يكتب وكان شلليخًا كبيرًا قد 
عمللي فقالت له خديجة: يا بن عم اسللمع من ابللن أخيك فقال: له ورقة يا بن أخي 
مللاذا ترى فأخبره رسللول الللله ڤ  خبر ما رأى فقال له ورقللة: هذا الناموس الذي 
نزل الله على موسللى يللا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيللًا إذ يخرجك قومك فقال 
رسللول الللله  ڤ أومخرجللي هم قال: نعم لم يللأت رجل قط مبثل مللا جئت به إال 
عللودي وإن يدركنللي يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا ثم لم ينشللب ورقة أن توفي وفتر 

الوحي )1(.

ففي الرواية جند أن النصراني على علم بنبوة خامت الرسللل ڤ ورسللول الله ڤ 

)1( صحيللح البخللاري كتللاب بدء الوحللي باب كيف كان بدء الوحي إلي رسللول الللله. دار ابن حزم 
بيروت سنة 2003.
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ال علم له! فإن األنبياء علموا بنبوة الرسللل بخامت الرسللل وتسللارعوا في التبشللير 
به فكيف يعقل أن يغفل رسللول الله ڤ عن ذلك؟! فصدر ذلك التبشللير من قبل 

الرسللل بنص القللرآن الكرمي، قال تعالللى: }  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ {)1(، فللإن جبرئيللل قد نزل على النبي األكرم ڤ، 

وبالتالي لن يحتاج النبي األكرم ڤ إلى شهادة النصراني لتأكيد نبوته. 

فهناك روايات عند أهل السنة بأن رسول الله ڤ سئل عن هذه القضية وأجاب 
كما نعتقد نحن الشيعة.

روى ابللن أبللي عاصم: عن عبدالله بن شللقيق عن ميسللرة الغجر قللال: قلت  يا 
رسللول الللله: متللى كتبت نبيًا قللال: وآدم بني الروح واجلسللد. قللال محقق الكتاب 

ناصراأللباني: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.  )2(. 

فقد كتب الله له نبوته قبل خلق آدم وهويعلم بذلك. 

ولللم يكتفى البخاري برواية تلك األحاديث الدالللة على ضعف قلب النبي ڤ 
من موقف الوحي ورؤيته، بل تعدى إلى ما هوأعظم من ذلك، فقد أشارت الرواية 

بأن النبي األكرم ڤ أراد االنتحار عندما انقطع الوحي عنه. 

- رسول الله ڤ إنقطع عنه الوحي فهم باإلنتحار:
روى البخاري:  قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت: أول ما بدئ 

)1( الصف/6
)2( السنة البن أبي عاصم ج1 ص 179. املكتب اإلسامي - بيروت - لبنان سنة 1413 - 1993م 

حتقيق األلباني
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بلله رسللول الله ڤ من الوحللي الرؤيا الصادقة فللي النوم إلى أن قالللت..... ثم لم 
ينشللب ورقللة أن توفي وفتر الوحللي فترة حتى حزن النبي ڤ فيمللا بلغنا حزنًا غدا 
منه مرارًا كي يتردى من رؤوس شواهق اجلبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي 
منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد: إنك رسول الله حقًا فيسكن لذلك جأشه 
وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا ملثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل 

بدى له جبريل فقال له مثل ذلك )1(. 

فإن كان سلليد اخللللق عاجزًا عن الصبر أمللام العقبات الصغيللرة والتي ُترجمت 
بفكللرة االنتحار فكيللف يلزم أمته بذلك؟ فكانت تلللك الرواية من صنع النصارى 
الذين استطاعوا أن يدسوا تلك الطعونات إلى كتب املسلمني حتى يجدوا األرضية 
املناسللبة لتسللقيط نبوة محمد ڤ، ومع شللديد األسف اسللتطاعوا ذلك من خال 

استقبال كتب الصحاح لتلك اخلرافات واألوهام.

-  وجود من هوأغير وأشد من النبي ڤ على الدين:
روى البخللاري: عن ابن شللهاب قللال أخبرني عللروة بن الزبير أن عائشللة زوج 
النبيڤ قالت: كان عمر بن اخلطاب يقول لرسول الله ڤ: احجب نساءك قالت: 
فلم يفعل وكان أزواج النبي ڤ يخرجن ليًا إلى ليل قبل املناصع خرجت س��ودة 
بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن اخلطاب وهوفي املجلس فقال: عرفتك 
يا سودة حرصًا على أن ينزل احلجاب قالت: فأنزل الله عز وجل آية احلجاب )2(. 

فتصرح تلك الرواية بأن عمر قد تعدت غيرته على رسللول الله ڤ، بل ما يزيد 
ذلللك الطعللن بأن الله تعالى وافق عمر باسللتباقه لطلب احلجاب ونزول اآلية على 

)1( صحيح البخاري كتاب التعبير باب أول ما بدء به رسول الله.
)2( صحيح البخاري كتاب االستئذان باب آية احلجاب
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أسللاس الغيرة التي أبداها عمر والتي با شللك سللتكون منقبة يتميز بها عن رسول 
الله ڤ بسبب القصور الذي وضعته الرواية في علم النبي ڤ وإدراكه ملا تصلح له 
األمة، فهم يغالون مبن اعتبروه أشد على احلق من رسول الله ڤ، فيجب االلتفات 
إلللى ذلللك اإلنتقاص العظيللم في مكانة النبللي ڤ وال يكون الدفللاع إلعاء منزلة 

اخللفاء على حساب كرامة ومنزلة سيد البشرية.

سللنورد روايللة أخللرى تدل على سللوء معاملللة عمر للنبللي ڤ ومللدى التدخل 
الواضح فيما يختاره النبي ڤ.  روى البخاري: عن ابن عمر أن عبد الله بن أبي ملا 
توفللي جاء ابنه إلى النبي ڤ فقال: يا رسللول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل 
عليه واسللتغفر له فأعطاه النبي ڤ قميصه فقللال: آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد 
أن يصلللي عليلله جذبلله عمر فقال: أليس الللله نهاك أن تصلي علللى املنافقني فقال: 

أنللا بللني خيرتني قال الله تعالللى: }ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ{ فصلى عليه فنزلت وال تصل على أحد منهم )1(. 

فرسللول الللله ڤ هواملتصل بالوحللي وال يجب على املسلللم أن يعارض ما بدر 
من النبي األكرم ڤ، فسللجل عمر تلك املعارضة بأشللد أشللكالها من خال جذبه 
لرسللول الله ڤ ومحاولته منع النبي ڤ من الصاة على املنافق باليد، فهل يكون 
بذلك هوأعلم وأغير على الدين من النبي األكرم ڤ؟! فحذر الله تعالى املسلمني 

من سللوء عاقبة رفع األصوات فوق صللوت النبي ڤ، بقوله تعالى: }  ک  ک  

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڳڱ    ڳ    ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ       ے   

)1( صحيح البخاري كتاب اجلنائز باب الكفن في القميص



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

422

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  {)1(، فتكون نتيجة ذلك اجلهر بالصوت 
أن حتبط أعمالهم، فكيف مبن رفع يده وجذب بها النبي ڤ؟! 

وكيف ُيعقل أن نصدق رواية تؤيد نزول آية في حق شخصية وقفت بوجه النبي 
األكرم وبتلك الشللدة التي جتسدت في جذب النبي ڤ واملعارضة الصريحة ملعلم 

البشرية أجمع، بل وتعليمه؟!.

وتلللك رواية أخللرى ال تقل فظاعة عن الروايات السللابقة التللي أوردناها والتي 
ترفع من مقام عمر على حساب احلط من مقام النبي األكرم ڤ.

روى الترمللذي: عبللد الله بن بريدة قال سللمعت بريدة يقول: خرج رسللول الله 
ڤ فللي بعللض مغازيه فلما انصللرف جاءت جارية سللوداء فقالت: يا رسللول الله 
إني كنت نذرت إن ردك الله سللاملًا أن أضرب بللني يديك بالدف وأتغنى، فقال لها 
رسول الله ڤ: إن كنت نذرت فاضربي وإال فا، فجعلت تضرب فدخل أبوبكر 
وهللي تضرب ثم دخللل علي وهي تضرب ثم دخل عثمللان وهي تضرب ثم دخل 
عمر فألقت الدف حتت اسللتها ثم قعدت عليه فقال رسللول الله ڤ: إن الشلليطان 
ليخاف منك يا عمر إني كنت جالسًا وهي تضرب فدخل أبوبكر وهي تضرب ثم 
دخللل علي وهللي تضرب ثم دخل عثمللان وهي تضرب فلما دخلللت أنت يا عمر 
ألقت الدف. وقال أبوعيسللى هذا حديث حسللن صحيح غريب من حديث بريدة 
وفي الباب عن عمر وسللعد بن أبي وقاص وعائشللة )2(. وقال األلباني عن الرواية 

صحيحة في حتقيقه سن الترمذي )3(.
)1( احلجرات/1- 2

)2( سللن الترمذي ج5 ص 284. دار الفكر للطباعة والنشللر والتوزيع - بيروت - لبنان سنة 1403 
- 1983 م

)3( سن الترمذي حتقيق األلباني ص 837. مكتبة املعارف الرياض سنة 2008.
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روى مسلللم: عللن ابن شللهاب أخبرني عبللد احلميد بن عبد الرحمللن بن زيد أن 
محمد بن سللعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سللعدًا قال: استأذن عمر على رسول 
الللله ڤ وعنده نسللاء من قريش يكلمنه ويسللتكثرنه عالية أصواتهن فلما اسللتأذن 
عمر قمن يبتدرن احلجاب فأذن له رسللول الله ڤ ورسللول الله ڤ يضحك فقال 
عمر: أضحك الله سللنك يا رسللول الله فقال رسللول الللله ڤ: عجبت من هؤالء 
الاتي كن عندي فلما سللمعن صوتك ابتدرن احلجاب قال عمر: فأنت يا رسللول 
الله أحق أن يهنب ثم قال عمر: أي عدوات أنفسللهن أتهبنني وال تهنب رسللول الله 
ڤ قلن نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله ڤ قال رسول الله ڤ: والذي نفسي 

بيده ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجًا اإل سلك فجًا غير فجك )1(. 

فكيف يخاف الشلليطان من عمر وال يخاف من الرسللول ڤ، أيكون عمر أغير 
علللى الديللن من النبللي ڤ وصاحب الشللريعة ال يكترث مبجالللس اللهووالطرب 

ومبجالسة النساء من غير حجاب؟!

والغريللب باألمللر بأننا جند في صحيللح البخاري أن  الشلليطان يدخل في صاة 
النبي ڤ لربه وهى معراجة إلى الله تعالى، وباملقابل جند أن الشلليطان يسلللك فجًا 

ال يسير به عمر بن اخلطاب، فهل يوجد غلوأعظم من ذلك في عمر؟ 

روى البخاري: عن أبي هريرة:عن النبي ڤ أنه صلى صالة فقال: إن الش��يطان 
عرض لي فشد على يقطع الصالة علي فأمكنني الله منه فذكره )2(.

)1( صحيح مسلم كتاب فضائل باب فضائل عمر.
)2( صحيح البخاري كتاب بدء اخللق باب صفة إبليس وجنوده.
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- رسول الله ڤ كان مسحورًا:
روى البخاري: عن عائشللة قالت: سحر النبي ڤ حتى كان يخيل إليه أنه يفعل 
الشلليء وما يفعللله، حتى كان ذات يوم دعللا ودعا ثم قال: أشللعرِت أن الله أفتاني 
فيمللا فيلله شللفائي؟ أتاني رجاِن فقعللد أحدهما عند رأسللي واآلخللر عند رجلي، 
فقللال أحدهما لآلخر: ما وجع الرُجِل؟ فقللال: مطبوب، قال ومن طبُه؟ قال: لبيد 
بللن األعصم، قال: فيما ذا؟ قال: في مشللٍط ومشللافِة وُجف طلعللٍة ذكر، قال: فأين 
هو؟ قال: في بئر ذروان، فخرج إليها النبي ڤ، ثم رجع فقال لعائشللة حني رجع: 
نخلها كأنه رؤوس الشياطني، فقلت: استخرجتُه؟ فقال: ال أما أنا فقد شفاني الله، 

وخشيت أن ُيثير ذلك على الناس شرًا ثم دفنت البئر)1(. 

فإن كان النبي ڤ قد سللحر فيكون قد ضيع األحكام التي عاصرت فترة السحر 
لعدم علمنا ما إن كانت تلك األحكام من تأثير السحر أم هي من الله تعالى، واألمر 
اآلخر يوجب احتمال السللحر للنبي ڤ نفللي الثقة في كل ما يصدر عن النبي ألن 
املريللض وإن شللفي قد يعود مللرة أخرى إلى ذلك املرض وهوالسللحر وحاشللا أن 

يكون كذلك من ال ينطق عن الهوى.

فتصدى القرآن إلى من يصدر تلك اإلتهامات بقوله تعالى: } ېئ   ىئ  ىئ  
ىئ    ی  ی   ی  ی{)2(.

- رسول الله ڤ يستهوي امرأة متزوجة:
يقللول القرطبي: واختلللف الناس في تأويل هللذه اآلية، فذهب قتللادة وابن زيد 

)1( صحيح البخاري كتاب بدء اخللق باب صفة إبليس وجنوده 
)2( اإلسراء/47
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وجماعة من املفسرين، منهم الطبري وغيره - إلى أن النبي ڤ وقع منه استحسان 
لزينللب بنللت جحش، وهللي في عصمة زيللد، وكان حريصللًا علللى أن يطلقها زيد 
فيتزوجها هوثم إن زيدًا ملا أخبره بأنه يريد فراقها، ويشكومنها غلظة قول وعصيان 
أمر، وأذى باللسان وتعظما  بالشرف، قال له: » اتق الله أي فيما تقول عنها وأمسك 
عليللك زوجك « وهويخفي احلرص على طاق زيد إياها، وهذا الذي كان يخفي 
فللي نفسلله، ولكنه لزم ما يجب من األمللر باملعروف، وقال مقاتللل: زوج النبي ڤ 
زينللب بنللت جحش من زيد فمكثت عنللده حينًا، ثم إنه \ أتى زيللدًا يومًا يطلبه، 
فأبصر زينب قائمة، كانت بيضاء جميلة جسيمة من أمت نساء قريش، فهِوَيها وقال: 
» سللبحان الله مقلب القلوب « فسللمعت زينب بالتسللبيحة فذكرتهللا لزيد، ففطن 
زيد فقال: يا رسللول الله، ائذن لي في طاقها، فإن فيها كبرًا، تعظم علي وتؤذيني 
بلسانها، فقال \: أمسك عليك زوجك واتق الله..... وقيل: إن الله بعث ريحًا 
فرفعللت السللتر وزينب متفضلة في منزلهللا، فرأى زينب فوقعت في نفسلله، ووقع 
فللي نفس زينب أنها وقعت في نفللس النبي ڤ وذلك ملا جاء يطلب زيدًا، فأخبرته 

بذلك، فوقع في نفس زيد أن يطلقها)1(. 

- اإلنتقاص من حياء النبي ڤ وغيرته: 
روى  مسلللم: عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج 
النبي ڤ قالت: إن رجًا سللأل رسللول الله ڤ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسللل 
هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله ڤ: إني ألفعل ذلك أنا وهذه 

ثم نغتسل)2(. 

)1( تفسير القرطبي ج14 ص 189، 190.
)2( صحيح مسلم كتاب احليض باب نسخ املاء من املاء.
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فنجد في مسلللم الروايات الدالة على شللدة حياء النبي ڤ مما يعارض ويناقض 
ذلك الطعن الذي ميس غيرته وخلقه العظيم.

روى مسلللم: عن أبي سللعيد اخلدري يقول: كان رسللول الله ڤ أشللد حياء من 
العذراء في خدرها كان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه)1(.

- دعوى بول النبي ڤ واقفًا سباطة قوم: 
روى البخللاري: عللن أبي وائل عن حذيفللة قال: أتى النبي ڤ س��باطة قوم فبال 
قائم��ا ث��م دعا مباء فجئت��ه مباء فتوض��أ )2(. إن عمر بللن اخلطاب لم يبللول قائما منذ 
أسلم، عن ابن عمر عن عمر قال:  ما بلت قائما منذ أسلمت، وقال األلباني اسناده 
صحيح )3(. فهل عمر لم يبل قائمًا كرامة لإلسام وللطهارة فلماذا رسول الله ڤ 

يفعلها؟ كما يزعمون، أليس هذا طعنًا منهم بكرامة رسول الله ڤ .

- رسول الله ڤ عند شيعة أهل البيت عليهم السالم:
بعد ذلك العرض املختصر لعقيدة أهل السنة في رسول الله ڤ من خال الطعن 
الصريح الذي نسللب له سللنمر على بعض كلمللات علماء الشلليعة الذين اعتمدوا 
بأخذهم الروايات من منبع أهل البيت \ السليم الذي ال تشوبه شائبة وعرضها 

على كتاب الله تعالى. 

يقللول الصللدوق: اعتقادنا في األنبياء والرسللل واألئمة واملائكللة صلوات الله 
عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم ال يذنبون ذنبًا، ال صغيرًا وال 
كبيرًا، وال يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. ومن نفى عنهم العصمة في 

)1( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب كثرة حياء الرسول الله.
)2( البخاري كتاب الوضوء باب البول قائما وقاعدا.

)3( سلسلة الضعيفة ج2 ص 338. مكتبة املعارف الرياض سنة 1993
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شلليء من أحوالهم فقد جهلهم ، واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام  
والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها، ال يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص 

وال عصيان وال جهل )1(.

ويقللول املفيد: إن نبينا محمدًا ڤ ممن لللم يعص الله عز وجل منذ خلقه الله عز 
وجل إلى أن قبضه وال تعمد له خافًا وال أذنب ذنبًا على التعمد وال النسيان وبذلك 

نطق القرآن وتواتر اخلبر عن آل محمد ڤ وهومذهب جمهور األمامية)2(.  

يقول الطوسللي: يجللب أن يكون النبي معصومللًا من القبائللح صغيرها وكبيرها 
قبللل النبللوة وبعدها علللى طريق العمد والنسلليان وعلى كل حال، يللدل على ذلك 
أن القبيللح ال يخلللوأن يكون كذبًا فيما يؤديه عن الله أوغيره من أنواع القبائح، فإن 
كان األول فللا يجللوز عليلله، ألن املعجز مينع من ذلك، ألنه ادعللى النبوة على الله 
وصدقلله بالعلم املعجز جللرى ذلك مجرى أن يقول له صدقت، فلولم يكن صادقًا 
لللكان قبيحًا، ألن تصديق الكذاب قبيح ال يجوز عليه تعالى، وأما الكذب في غير 
مللا يؤديه وجميللع القبائح األخر فإنا ننزههللم عنها ألن جتويز ذلللك ينفر عن قبول 
قولهللم، وال يجوز أن يبعث الله نبيًا ويوجب علينا اتباعه وهوعلى صفة تنفر عنه، 
ولهذا جنب الله تعالى األنبياء الفظاظة والغلظة واخللق املشللينة واألمراض املنفرة 

ملا كانت هذه األشياء منفرة في العادة )3(.

ويقللول العامة احللي: فلوجاز اخلطأ عليه لم يبللق وثوق مبا تعبدنا الله تعالى به 
وما كلفنا وذلك يناقض الغرض من التكليف وهواالنقياد إلى مراد الله تعالى)4(. 

)1( اإلعتقادات للصدوق ص 96.
)2( أوائل املقاالت ص 62.

)3( اإلقتصاد فيما يتعلق باإلعتقاد ص 161. 
)4( كشف املراد ص 391. إسماعيليان - قم 
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ثانيًا: عقيدتهم في األنبياء على وجه العموم:
هناك روايات عديدة في الكتب املعتبرة لدى أهل السنة ترسم التشويه في صورة 
األنبياء وحتط من مكانتهم السامية، وسوف نستعرض بعض تلك الطعونات بشكل 

مختصر.

- طعنهم بنبي الله يوسف \:
 يقللول القرطبللي: فهللذا كللله حديللث نفللس من غيللر عزم، وقيللل: هللّم بها متنى 
زوجيتها. وقيل: هّم بها أي بضربها ودفعها عن نفسه، والبرهان كفه عن الضرب؛ 
إذ لوضربهللا ألوهللم أنه قصدها باحلللرام فامتنعت فضربها، وقيل: إن هّم يوسللف 
كان معصيللة، وإنلله جلس منها مجلللس الرجل من امرأته؛ وإلى هللذا القول ذهب 
معظم املفسللرين وعامتهم، فيما ذكرالُقشلليرّي أبونصر، و؟بن األنبارّي والنحاس 
واملللاوردّي وغيرهم. قللال ؟بن عباس: حّل الِهْميان وجلللس منها مجلس اخلاتن، 
وعنلله: ؟سللتلقت على قفاهللا وقعد بني رجليها ينللزع ثيابه. وقال سللعيد بن ُجبير: 
ة سللراويله. وقال مجاهد: حّل السراويل حتى بلغ األليتني، وجلس منها  أطلق تِكَّ

مجلللس الرجللل من ؟مرأته. قللال ؟بن عباس: وملللا قللال: }ىئ    يئ   جب  حب  خب  

مب{، قال له جبريل: وال حني هممت بها يا يوسف؟ فقال: عند ذلك: }ٻ  
ٻ  ٻ{... قالوا: واالنكفاف في مثل هذه احلالة دالٌّ على اإلخاص، وأعظم 

للثواب )1(.

ْت بِللِه َوَهمَّ بِها قللال: جلس منها مجلس  روى الطبللري: عللن مجاهد: َوَلَقْد َهمَّ

)1( تفسير القرطبي ج9 ص 166.
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الرجل من امرأته )1(، فإن كان قدوتنا كذلك وهم األنبياء املعصومون فا غرابة ملن 
هم بالزنى من عامة الناس ! 

- الطعن بنبي الله موسى \:

روى البخاري: عن أبي هريرة قال: قال رسللول الله  ڤ : إن موسللى كان رجًا 
حييللًا سللتيرًا ال يرى من جلده شلليء اسللتحياء منه فللآذاه من آذاه من بني إسللرائيل 
فقالوا: ما يسللتتر هذا التسللتر إال من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفة وإن 
الله أراد أن يبرئه مما قالوا ملوسى فخال يومًا وحده فوضع ثيابه على احلجر ثم اغتسل 
فلم��ا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن احلجر عدا بثوبه فأخذ موس��ى عصاه وطلب 
احلج��ر فجع��ل يقول ثوبي حجر ثوب��ي حجر حتى انتهى إلى مأل من بني إس��رائيل 
ف��رأوه عريانًا أحسللن ما خلق الللله وأبرأه مما يقولون وقام احلجر فأخذ ثوبه فلبسلله 
وطفللق باحلجللر ضربللًا بعصاه فوالللله إن باحلجر لندبًا مللن أثر ضربه ثاثللًا أوأربعًا 

أوخمسًا)2(.

فللا يكللون ظهور موسللى \ عريانللًا أمام قومه حللًا ملا أثاروه من تسللاؤالت، 
فذلللك احلللل ال يصدر مللن العاقل فكيللف بأحكم احلاكمللني، فا ميكللن أن يتقبل 
العاقل انكشللاف عورة موسى \ أمام أعدائه بذلك الشكل املهني الذي يتنزه عنه 

أنبياء الله تعالى ورسله.

روى مسلم: عن أبي هريرة عن رسول الله ڤ فذكر أحاديث منها وقال رسول 
الله ڤ: جاء ملك املوت إلى موس��ى \ فقال له: أجب ربك قال: فلطم موس��ى 

)1( تفسير الطبري ج12 ص 241.
)2( صحيح البخاري كتاب األنبياء باب حديث خضر مع موسى.
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\ عني ملك املوت ففقأها قال: فرجع امللك إلى الله تعالى فقال: إنك أرس��لتني 
إل��ى عب��د لك ال يريد امل��وت وقد فقأ عيني قال فللرد الله إليه عينه وقللال ارجع إلى 
عبللدي فقللل احلياة تريد فإن كنللت تريد احلياة فضع يدك على مللنت ثور فما توارت 
يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة قال ثم مه قال: ثم متوت قال: فاآلن من قريب 
رب امتني من األرض املقدسللة رمية بحجر قال رسللول الله ڤ والله لوأني عنده 

ألريتكم قبره إلى جانب الطريق ثم الكثيب األحمر)1(. 

فتللدل الرواية أن موسللى \ قد مترد على أمر الللله تعالى، فأبى أن يطيع أمر ربه 
وتعللدى أيضللًا برفضه ذلك علللى ملك املوت مبعوث ربه ولطملله في عينه! وذلك 
مللا ال يصلللح للعباد الصاحلني فضللًا عن األنبياء \، والسللؤال اآلخللر هوكيفية 
حتقللق اللطم مللك املوت وهومن جنس املائكللة املخلوقني من نور وليس من مادة 
البشللر؟!، فكما قلنا سابقًا بأن ذلك من خرافات كعب األحبار والدليل على ذلك 

أن تلك الرواية من قبل أبي هريرة املصاحب له. 

- الطعن بنبي الله داود \ :

هنللاك روايات تبني أن داود \ قد اسللتهوى امرأة متزوجللة فقام بالتخلص من 
زوجها من خال إقحامه في احلرب، فعاتبه الله تعالى حتى استغفر وتاب! 

روى  الطبري: عن السللدي، في قوله: وهل أتاك نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب 
قال: كان داود قد قسللم الدهر ثاثة أيام: يوم يقضي فيه بني الناس، ويوم يخلوفيه 
لعبادة ربه، ويوم يخلوفيه لنسللائه وكان له تسع وتسعون امرأة، وكان فيما يقرأ من 

)1( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل موسى.
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الكتب أنه كان يجد فيه فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب فلما وجد ذلك فيما يقرأ 
مللن الكتللب قال: يا رب إن اخلير كله قد ذهب به آبائللي الذين كانوا قبلي، فأعطني 
مثل ما أعطيتهم، وافعل بي مثل ما فعلت بهم قال: فأوحى الله إليه: إن آباءك ابتلوا 
ببايللا لم تبتللل بها ابتلي إبراهيم بذبح ابنه، وابتلي إسللحاق بذهاب بصره، وابتلي 
يعقوب بحزنه على يوسف، وإنك لم تبتل من ذلك بشيء، قال: يا رب ابتلني مبثل 
مللا ابتليتهللم به، وأعطني مثل مللا أعطيتهم قال: فأوحي إليه: إنللك مبتلى فاحترس 
قال: فمكث بعد ذلك ما شللاء الله أن ميكث، إذ جاءه الشلليطان قد متثل في صورة 
حمامللة من ذهب، حتى وقع عند رجليه وهوقائم يصلي، فمد يده ليأخذه، فتنحى 
فتبعلله، فتباعللد حتى وقع في كوة، فذهب ليأخذه، فطللار من الكوة، فنظر أين يقع، 
فيبعث في أثره. قال: فأبصر امرأة تغتسللل على سللطح لها، فرأى امرأة من أجمل 
الناس خلقًا، فحانت منها التفاتة فأبصرته، فألقت شعرها فاستترت به، قال: فزاده 
ذلك فيها رغبة، قال: فسللأل عنها، فأخبر أن لها زوجًا، وأن زوجها غائب مبسلللحة 
كللذا وكللذا قال: فبعث إلللى صاحب املسلللحة أن يبعث أهريا إلللى عدوكذا وكذا، 
قللال: فبعثلله، ففتح له. قال: وكتب إليه بذلك، قال: فكتللب إليه أيضًا: أن ابعثه إلى 
عدوكذا وكذا، أشللد منهم بأسللًا، قللال: فبعثه ففتح له أيضًا. قللال: فكتب إلى داود 
بذلللك، قللال: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدوكذا وكذا، فبعثلله فقتل املرة الثالثة، قال: 

وتزوج امرأته )1(

فتلك القصة اخلرافية تطعن بعصمة النبي داود \ وتنسللب الظلم إليه ملا اقترفه 

من القبيح الذي ال يليق باملؤمن فضًا عن األنبياء، قال الله تعالى: }ڻ  

)1( تفسير الطبري ج23 ص 175.
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ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ  
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ{)1(، فلللداود \ ملللك عظيللم 

فا حاجة له أن يرتكب ذلك الفعل الشنيع الذي ال يليق مبقام النبوة. 

- اعتقادهم بأن النبي إبراهيم  يكذب: 

روى  مسلم: عن أبي هريرة ان رسول الله ڤ قال: لم يكذب إبراهيم النبي \ 
قط إال ثاث كذبات ثنتني في ذات الله قوله: إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا 

وواحدة في شأن سارة )2(. 

- كرامات أم مغاالة:
هناك تهجم على الشيعة بسبب ذكرهم لكرامات أهل البيت عليهم السام التي 
دونها التاريخ بأشللكالها املتعددة والتي حيرت عقولهم وأعجزتها عن اإلستيعاب 
مما أدى إلى إعتبارهم من املغالني، ورغم ذلك فإننا جند انتسللاب بعض من أشللكال 
تلك الكرامات التي نسللبت ألهل البيت عليهم السللام إلى العديد من علماء أهل 
السللنة وأصحاب الشللأن لديهللم، ومع ذلللك ال يصفونهم باملغالني بللل حتى نحن 
ال جند اإلسللتنكار لتلك الروايات، وذلك السللكوت إما جهللل منهم أولدفن تلك 

احلقائق.

ونحللن جند تلك االتهامات التي تنسللب الغلوألتباع أهل البيت عليهم السللام 

)1( البقرة/251
)2( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل إبراهيم \.
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قد صدرت بشللكل جلي من الوهابية، فمن خال ما سللنتطرق إليه من اعتقاد أهل 
السللنة بتلك الكرامات نطالبهللم إما اإلعتراف بتلك الكرامات التي نسللبتها بطون 
الكتب ألهل البيت عليهم السام أوإصدار صفة الغلووالشرك لعلمائهم، وسنمر 

على بعض ما تيسر من تلك األمثلة مما روته كتب أهل السنة.

- علم الغيب عند أهل السنة: 

رأي العلماء:         

يقول ابن تيمية: وأما املعجزات التي لغير األنبياء من باب الكشف والعلم فمثل 
قول عمر في قصة سارية، وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى، وإخبار عمر مبن 

يخرج من ولده فيكون عاداًل، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغام)1(.

ويقول ابن القيم: ولقد شاهدت من فراسة شيخ اإلسام ابن تيمية أمورًا عجيبة 
ومللا لم أشللاهده منها أعظم وأعظم ووقائع فراسللته تسللتدعي سللفرًا ضخمًا أخبر 
أصحابه بدخول التتار الشللام سللنة تسللع وتسللعني وسللتمائة وأن جيوش املسلمني 
تكسللر وأن دمشللق ال يكللون بها قتل عام وال سللبي عام وأن كلللب اجليش وحدته 
فللي األموال: وهذا قبللل أن يهم التتار باحلركة ثم أخبر الناس واألمراء سللنة اثنتني 
وسللبعمائة ملللا حترك التتللار وقصدوا الشللام: أن الدائرة والهزمية عليهللم وأن الظفر 
والنصر للمسلللمني وأقسللم على ذلك أكثر من سللبعني ميينًا فيقال له: قل إن شللاء 
الله فيقول: إن شللاء الله حتقيقًا ال تعليقًا وسمعته يقول ذلك قال: فلما أكثروا علي 
قلت: ال تكثروا كتب الله تعالى في اللوح احملفوظ: أنهم مهزومون في هذه الكرة 

)1( مجموع الفتاوى ج11 ص 221. دار عالم الكتب 
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وأن النصر جليوش اإلسللام قال: وأطعمت بعض األمراء والعسللكر حاوة النصر قبل 
خروجهم إلى لقاء العدووكانت فراسته اجلزئية في خال هاتني الواقعتني مثل املطر)1(. 

ويقللول ابللن خلدون: وما يحصل مللن األذواق واملواجد في نتائجها ومحاسللبة 
النفللس على التقصير في أسللبابها فأمللر ال مدفع فيه ألحللد وأذواقهم فيه صحيحة 
والتحقللق بهللا هوعني السللعادة وأما الكالم ف��ي كرام��ات القوم )يعن��ي الصوفيه( 
وإخباره��م باملغيب��ات وتصرفه��م ف��ي الكائنات فأم��ر صحيح غير منك��ر وإن مال 
بعض العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من احلق وما احتج به األسللتاذ أبوإسللحاق 
اإلسفرائني من أئمة االشعرية على إنكارها اللتباسها باملعجزة فقد فرق احملققون 
مللن أهل السللنة بينهمللا بالتحدي وهودعللوى وقوع املعجللزة على وفق مللا جاء به 
قالللوا ثم إن وقوعها على وفق دعوى الللكاذب غير مقدور ألن داللة املعجزة على 
الصدق عقلية فإن صفة نفسها التصديق فلووقعت مع الكاذب لتبدلت صفة نفسها 
وهومحال هذا مع إن الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات وانكارها نوع 

مكابرة وقد وقع للصحابة وأكابر السلف كثير من ذلك وهومعلوم مشهور)2(. 

ويقللول ابن عابدين احلنفي: ذكروا في كتب العقائ��د أن جملة كرامات األولياء 
االط��الع على بعض املغيبات وردوا على املعتزلة املسللتدلني بهللذه اآلية على نفيها 
بأن املراد اإلظهار با واسللطة واملراد من الرسللول امللك أي ال يظهر على غيبه با 
واسطة إال امللك أما النبي واألولياء فيظهرهم عليه بواسطة امللك أوغيره وقد بسطنا 
الكام على هذه املسألة في رسالتنا املسماة سل احلسام الهندي لنصرة سيدنا خالد 

النقشبندي فراجعها فإن فيها فوائد نفيسة والله تعالى أعلم )3(.

)1( مدارج السالكني ج2 ص 489، 490. طبعة دار الكتاب العربي بيروت سنة 1393 -1973  
)2( تاريخ ابن خلدون ج1 ص 474. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان الطبعة الرابعة

)3( حاشية ابن عابدين ج3 ص 30. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان
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نقللله ابللن حجللر العسللقاني قللول الشلليخ أبي فضللل بن عطللاء في شللرح أحد 
األحاديللث: عليه الفرائض الظاهرة فعللًا كالصاة والزكاة وغيرهما من العبادات 
وتللركًا كالزنللا والقتللل وغيرهما من احملرمللات والباطنللة كالعلم بالللله واحلب له 
والتللوكل عليه واخلوف منه وغير ذلك وهي تنقسللم أيضًا إلللى أفعال وتروك قال: 
وفي��ه دالل��ة على جواز إطالع الولي على املغيبات بإطالع الله تعالى له وال مينع من 

ذلللك ظاهر قوللله تعالللى:}ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  
ی  جئ  حئ{... فإنه ال مينع دخول بعض أتباعه معه بالتبعية)1(.

ويقول ابن تيمية: ولهذا يوجد كثير من الكفار والفساق واجلهال تطير بهم اجلن 
في الهواء ومتشللي بهم على املاء، وتقطع بهم املسللافة البعيدة في املدة القريبة......
إلللى أن قللال: واإلخبللار ببعض األمللور الغائبة التى يأتللي بها الكهللان هوأيضًا من 

مقدور اجلن، فإنهم تارة يرون الغائب فيخبرون به)2(. 

ويقللول ابللن كثيللر: وق��د ذكرنا في س��يرة عمر ب��ن اخلطاب أش��ياء كثي��رة، ومن 
مكاش��فاته وما كان يخبر به من املغيبات كقصة س��ارية بن زنيم، وما شللاكلها ولله 

احلمد واملنة )3(.  

- الروايات وتراجم في علم الغيب: 
يقللول الذهبللي فللي ترجمللة التيمللي: اإلمللام العامللة احلافظ، شلليخ االسللام، 
أبوالقاسللم، إسللماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشللي 

)1( فتح الباري ج11 ص 298. 
)2( النبوات ص 377، 378. مؤسسة الرسالة بيروت سنة 2001.

)3( البداية والنهاية ج6 ص 224. 
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التيمللي، ثللم الطلحللي األصبهانللي امللقب بقللوام السللنة، مصنف كتللاب الترغيب 
والترهيب.........عن أحمد بن حسللن يقول: كنا مع الشلليخ أبي القاسم فالتفت 
إلى أبي س��عود احلافظ فقال: أطال عمرك فإن��ك تعيش طوياًل وال ترى مثلك فهذا 

من كراماته)1(.

وروى اخلطيللب البغللدادي: سللمعت محمللد بن حمللاد - املعللروف باحلميدي 
الرحبي بالرحبة - يقول سمعت أبا عمروبن علوان يقول: خرجت يومًا إلى سوق 
الرحبللة في حاجة، فرأيت جنازة فتبعتهللا ألصلي عليها، ووقفت حتى يدفن امليت 
فللي جملة الناس، فوقعت عيني على امرأة مس��فرة من غير تعمد، فلححت بالنظر 
واسترجعت واس��تغفرت الله، وعدت إلى منزلي، فقالت لي عجوز لي: يا سيدي 
مالي أرى وجهك أسللود؟ فأخذت املرآة فنظرت فإذا وجهي أسللود، فرجعت إلى 
سري أنظر من أين دهيت، فذكرت النظرة فانفردت في موضع أستغفر الله وأسأله 
اإلقالللة أربعللني يومًا، فخطر في قلبي أن زر ش��يخك اجلنيد فانح��درت إلى بغداد، 
فلم��ا جئ��ت احلجرة التي هوفيها طرقت الباب فقال ل��ي: ادخل يا أبا عمرو، تذنب 

بالرحبة، ونستغفر لك ببغداد )2(.

وقللال ابللن كثير: روي عن اجلنيللد أنه قال: رأيللت إبليس في املنللام وكأنه عريان 
فقلت: أال تستحي من الناس؟ فقال: - وهوال يظنهم ناسا - لوكانوا ناسًا ما كنت 
ألعللب بهم كمللا يلعب الصبيان بالكرة، إمنا الناس جماع��ة غير هؤالء. فقلت: أين 
هم؟ فقال: في مسجد الشونيزي قد أضنوا قلبي أتعبوا جسدي، كلما هممت بهم 
أشاروا إلى الله عز وجل فأكاد أحترق، قال: فلما انتبهت لبست ثيابي ورحت إلى 

)1( سير أعام النباء ج20 ص 80، إلى 84.
)2( تاريخ بغداد ج 7 ص 255. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان سنة 1417 - 1997 م
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املس��جد ال��ذي ذكر ف��إذا فيه ثالثة جلوس ورؤوس��هم في مرقعاته��م فرفع أحدهم 
رأس��ه إلي وقال: يا أبا القاس��م ال تغتر بحديث اخلبيث، وأنت كلما قيل لك ش��يء 
تقب��ل؟ فإذا هم أبوبكر الدقاق وأبواحلسللني النوري. وأبوحمزة محمد بن علي بن 

علوية بن عبد الله اجلرجاني الفقيه الشافعي تلميذ املزني. ذكره ابن األثير)1(.

روى ابللن اجلوزي: عن شللقيق بن إبراهيم البلخي قال: خرجت حاجًا في سللنة 
تسع وأربعني ومائتني فنزلت القادسية فبينا أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم 
فنظللرت إلللى فتى حسللن الوجه شللديد السللمرة يعلوفللوق ثيابه ثللوب من صوف 
مشتمل بشملة في رجليه نعان وقد جلس منفردًا فقلت في نفسي: هذا الفتى من 
الصوفية يريد أن يكون كًا على الناس في طريقهم والله ألمضني إليه وألوبخنه، 

فدنللوت منلله فلما رآني مقبللًا قال: يللا شللقيلق }  ٱ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ       پ  
پ   پ ڀ{....ثللم تركنللي ومضى، فقلت في نفسللي: إن هللذا ألمر عظيم قد 
تكلم علي ما في نفسللي ونطق باسللمي ومللا هذا إال عبد صالح ألحلقنه وألسللألنه 
أن يحالنللي، فأسللرعت فللي رجللاء فلم أحلقلله وغاب عن عينللي فلما نزلنللا واقصة 
إذا بلله يصلي وأعضاؤه تضطللرب ودموعه جتري فقلت: هللذا صاحبي أمضي إليه 
وأستحله فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه، فلما رآني مقبًا قال: يا شقيق »وإني 
لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلًا ثم اهتدى«.... ثم تركني ومضى فقلت: إن هذا 
الفتى ملن األبدال وقد تكلم على سري مرتني فلما نزلنا رمااًل إذا بالفتى قائم على 
البئللر وبيللده ركوة يريد أن يسللتقي ماء فسللقطت الركوة من يده في البئللر وأنا أنظر 
إليه فرئيت قد رمق السللماء وسللمعته يقول أنت ربي إذا ظمئت من املاء وقوتي إذا 

)1( البداية والنهاية ج 11 ص 109، 110. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
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أردت الطعاما اللهم سيدي مالي سواها فا تعدمنيها قال شقيق: فوالله لقد رأيت 
البئر قد ارتفع ماؤها فمد يده فأخذ الركوة ومألها ماء وتوضأ وصلى أربع ركعات 
ثللم مال إلى كثيب رمل فجعللل يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويحركه ويشللرب 
فأقبلت إليه وسلللمت عليه فرد علي السام فقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله 
به عليك فقال: يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك، 

ثم ناولني الركوة فشربت منها فإذا سويق وسكر فوالله ما شربت قط ألذ منه.)1(.

ويقللول ابن كثير: وقال بعضهم دخلت عليه )يعني هبة الله بن عبد الوارث(... 
وهويشرب مرقا فقلت في نفسي: ليته أعطاني فضله ألشربه حلفظ القرآن فناولني 

فضله فقال: اشربها على تلك النية قال: فرزقني الله حفظ القرآن )2(.

يقول ابن كثير: ابن سللمعون الواعظ محمد بن أحمد بن إسللماعيل أبواحلسللني 
بن سللمعون الواعظ، أحد الصلحاء والعلماء، كان يقال له الناطق باحلكمة، روى 
عن أبي بكر بن داود وطبقته، وكان له يد طولى في الوعظ والتدقيق في املعامالت، 
وكان��ت ل��ه كرام��ات ومكاش��فات، كان يومًا يع��ظ على املنب��ر وحتت��ه أبوالفتح بن 
القواس، وكان من الصاحلني املش��هورين، فنعس ابن القواس فأمسك ابن سمعون 
عن الوعظ حتى اس��تيقظ، فحني اس��تيقظ قال ابن س��معون: رأيت رسول الله ڤ 
في منامك هذا؟ قال: نعم ! قال: فلهذا أمس��كت عن الوعظ حتى ال أزعجك عما 

كنت فيه)3(.

ويقللول ابللن كثير: فجللاءه يومًا شللاب نصراني في صورة مسلللم فقال للله: يا أبا 

)1( صفة الصفوة ج 1 ص 400.في ترجمة إمام موسى بن جعفر الكاظم \. دار احلديث القاهرة 
سنة 2000.

)2( البداية والنهاية ج12 ص 177 
)3( البداية والنهاية ج11 ص 370 في ترجمة ابن سمعون الواعظ.  
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القاسم ما معنى قول النبي ڤ اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور الله فأطرق اجلنيد 
ثم رفع رأسه إليه وقال : أسلم فقد آن لك أن تسلم قال فأسلم الغام)1(.

بعللد ذلللك االعتراف بأن الولللي أوالعبد الصالح يطلع علللى الغيب، فلماذا جند 
تهافت االتهامات على الشلليعة عندما ينسللبون علم الغيللب ألهل البيت \ بإذن 

الله تعالى؟!

- اعتقادهم بوجود احملدثني من غير األنبياء: 
في البداية سنبني معنى احملدث وامللهم لدى علماء السنة.

يقللول القرطبي: جمع محدث بالفتح أي ملهم أوصادق الظن وهومن ألقي في 
نفسه شيء على وجه اإللهام واملكاشفة من املأل األعلى أومن يجري الصواب على 
لسللانه با قصد أوتكلمه املائكة با نبوة أومن إذا رأى رأيًا أوظن ظنًا أصاب كأنه 
حدث به وألقي في روعه من عالم امللكوت فيظهر على نحوما وقع له وهذه كرامة 

يكرم الله بها من شاء من صالح عباده وهذه منزلة جليلة من منازل األولياء)2(. 

يقللول ابللن تيمية: فإن عمر أفض��ل األمة بعد أبي بك��ر، وهواحملدث امللهم الذي 
ضرب الله احلق على لس��انه وقلبه، وهوأفض��ل املخاطبني احمُلدثني من هذه األمة، 
فللإذا كان هوحاضرًا يسللمع األلفللاظ ولم يفهم الللكام كالزجني، فهللل يتصور أن 
يكون غيره أفهم منه لذلك؟ فكيف من لم يسللمع ألفاظ الرسللولڤ بل يزعم أن 
ما يدعيه من املعاني هي تلك املعاني مبجرد الدعوى التي لوكانت مجردة لم تقبل، 

فكيف إذا قامت البينة على كذب مدعيها؟ )3(.

)1( البداية والنهاية ج11 ص 129. 
)2( فيض القدير ج4 ص 664

)3( مجموع الفتاوى ج13 ص 240، في تفسير آية } ونقلب أفئدتهم {.دار عالم الكتب
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ويقللول ابن تيمية أيضًا: وليس كل من أوحي إليه الوحي العام يكون نبيًا فإنه قد 

يوحللي إلى غيللر الناس قال تعالللى: } ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک    گ  گ {... وقال تعالى: }   پ  پ  پ      پ  ڀ{... وإلى 
أن قللال ... يتناول وحي األنبياء وغيرهم كاحملدثني وامللهمني كما في الصحيحني 
عللن النبي أنه قللال قد كان في األمم قبلكم محدثون فإن يكللن في أمتي أحد فعمر 

منهم)1(. 

ويقول النووي: اختلف تفسير العلماء للمراد مبحدثون فقال ابن وهب ملهمون 
وقيل مصيبون وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بش��يء فظنوا وقيل تكلمهم املالئكة وجاء 
فللي روايللة متكلمون وق��ال البخاري يج��ري الصواب على ألس��نتهم وفي��ه إثبات 

كرامات األولياء)2(. 

يقول ابن حجر العسقاني: محدث واختلف في تأويله فقيل ملهم قاله: األكثر 
قالوا احملدث بالفتح هوالرجل الصادق الظن وهومن ألقي في روعه شيء من قبل 
املأل األعلى فيكون كالذي حدثه غيره به وبهذا جزم أبوأحمد العسكري وقيل من 
يجري الصواب على لسللانه قصللد وقيل مكلم أي تكلمه املائكللة بغير نبوة وهذا 
ورد من حديث أبي سعيد اخلدري مرفوعًا ولفظه قيل يا رسول الله وكيف يحدث 
قال تتكلم املائكة على لسانه رويناه في فوائد اجلوهري وحكاه القابسي وآخرون 
ويؤيده ماثبت في الرواية املعلقة ويحتمل رده إلى املعنى األول أي تكلمه في نفسه 
وإن لللم ير مكلمًا في احلقيقة فيرجع إلى اإللهام وفسللره ابللن التني بالتفرس ووقع 

)1( النبوات ص 240 باب الوحي إلي غير األنبياء. مؤسسة الرسالة بيروت سنة 2001. 
)2( شرح مسلم للنووي ج15 ص 166. دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان سنة 1407 - 1987 م
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في مسند احلميدي عقب حديث عائشة احملدث امللهم بالصواب الذي يلقي على 
فيه وعند مسلم من رواية ابن وهب ملهمون وهي اإلصابة بغير نبوة )1(. 

يقول محب الطبري: ومعنى احملدثون والله أعلم أي يلهمون الصواب ويجوز 
أن يحمللل علللى ظاهره وحتدثهم املائكة ال بوحي، إمنا مبا يطلق عليه اسللم حديث 

وتلك فضيلة عظيمة )2(. 

فاحملدثون كما يعتقدون هم امللهمون من الله تعالى، فإن جاز االعتقاد بتحديث 
املائكة لهم فلماذا يجدون الغرابة في أهل بيت أعطاهم الله تعالى ما لم ينله البشر 
من علوم وكرامات ملكانتهم العظيمة عند الله تعالى وذلك ملا تقتضيه مسللتلزمات 
اإلمامللة واخلافللة اإللهية إلثباتهللا من جهللة وحلمايتها من الكائديللن لها من جهة 

أخرى؟! 

- الوالية التكوينية أوالتصرف بالكون:

يقللول ابللن تيمية: وأما الثالللث: فمن يجتمع له األمران ؛ بأن يؤتى من الكشللف 
والتأثيللر الكونللي ما يؤيد به الكشللف والتأثير الشللرعي، وهوعلللم الدين والعمل 
بلله، واألمللر به، ويؤتى من علم الدين والعمل به، ما يسللتعمل به الكشللف والتأثير 
الكونللي، بحيث تقع اخلوارق الكونية تابعة لألوامللر الدينية، أوأن تخرق له العادة 
فللي األمللور الدينيللة،  بحيث ينال من العلللوم الدينية، ومن العمل بهللا، ومن األمر 
بها، ومن طاعة اخللق فيها، ما لم ينله غيره في مطرد العادة، فهذه أعظم الكرامات 

)1( فتح الباري ج7 ص 40، 41.
)2( الريللاض النضللرة ج2 ص 245 فللي الفصللل السللادس في خصائللص عمر. دار النللدوة اجلديدة 

بيروت لبنان سنة 1988.
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واملعجللزات وهوحال نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلللم وأبي بكر الصديق 
وعمر وكل املسلمني)1(. 

فاملاحللظ أن ابللن تيمية يعتقد بوجود أناس يسللتطيعون الوصللول إلى اخلوارق 
والتأثيللرات الكونية من خال علوم الدين، فتلك هي الوالية التكوينية بعينها التي 
قللد نطلقها ألهل البيت عليهم السللام من خال وصفنللا بإمكانية تصرفهم بأمور 

كونية بإذن الله تعالى لهم.

يقللول ابن خلللدون: وأما الكام في كرامات القوم )يعنللي الصوفيه( واخبارهم 
باملغيبات وتصرفهم في الكائنات فامر صحيح غير منكر)2(.

ويقللول ابن حجللر: وأخرجها البيهقي في الدالئل والالكائي في شللرح السللنة 
والزين عاقولي في فوائده وابن األعرابي في كرامات األولياء من طريق ابن وهب 
عللن يحيى ابن أيللوب عن بن عجان عن نافع عن ابن عمر قال: وجه عمر جيش��ًا 
ورأس عليهم رجاًل يدعى س��ارية فبينما عمر يخطب جعل ينادي يا س��ارية اجلبل 
ثالثًا ثم قدم رسول اجليش فسأله عمر فقال يا أمير املؤمنني هزمنا فبينا نحن كذلك 
إذ س��معنا صوتًا ينادي يا س��ارية اجلبل ثالثًا فأس��ندنا ظهرنا إلى اجلبل فهزمهم الله 
تعالى قال قيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك وهكذا ذكره حرملة في جمعة حلديث 
ابن وهب وهوإسناده حسن )3(. وقال األلباني: فالقصة صحيحة ثابته وهي كرامة 

أكرم الله بها عمر )4(. 

)1( مجموع الفتاوى ج11 ص 221.دار عالم الكتب
)2( تاريخ ابن خلدون ج1 ص 474 في الفصل احلادي عشر في علم التصوف، مع األختصار. دار 

إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
)3( األصابة ج3 ص 5.

)4(  سلسلة الصحيحة مجلد الثالث ص 104.  
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وهللذه القصة املشللهورة لديهللم، تبني لنا أن عمر اسللتطاع أن يوصللل صوته إلى 
سللارية في املعركللة بعد علمه اإلعجازي باملأزق الذي حللل باجليش، والصوت إن 
وصل فيكون با شك بوسيلة الرياح، فيعني ذلك أن عمر استطاع أن يتحكم بتلك 
الرياح التي حملت صوته إلى تلك املعركة وباخلصوص إلى سارية، أفا يدل ذلك 
علللى امكانيللة تصرفه بالريللاح أي مبعنى آخر امتاكه لواليللة تكوينية وإضافة على 

ذلك علمه بالغيب كما هوواضح في الرواية؟!

روى ابللن كثيللر: عن قيس بن احلجاج عمن حدثه قللال، ملا فتح عمروبن العاص 
مصر أتى أهلها إليه حني دخل شللهر بؤنة من أشللهر العجم ) القبطية ( فقالوا:  أيها 
األميللر إن لنيلنا هذا سللنة ال يجري إال بها فقال لهم: ومللا ذاك قالوا: إذا كان لثنتي 
عشللرة ليلة خلت من هذا الشللهر عمدنا إلى جارية بكر بللني أبويها فأرضينا أبويها 
وجعلنللا عليها من احللللي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناهللا في هذا النيل، فقال 
لهللم عمروإن هللذا ال يكون في اإلسللام وأن اإلسللام يهدم ما قبللله فأقاموا بؤنة 
والنيل ال يجري ال قليًا وال كثيرًا، وفي رواية فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى وهوال 
يجللري حتى همللوا باجلاء، فكتب عمروإلللى عمر بن اخلطاب بذلللك فكتب إليه 
عمللر إنللك قد أصبت بالللذي فعلت وإني قد بعثللت إليك بطاقة داخللل كتابي هذا 
فألقهللا فللي النيل فلما قدم كتابلله أخذ عمروالبطاقة ففتحها فللإذا فيها، من عبد الله 
عمر أمير املؤمنني إلى نيل مصر  أما بعد  فان كنت جتري من قبلك فا جتر وإن كان 
الللله الواحد القهللار هوالذي يجريك فنسللأل الله أن يجريك فألقللى عمروالبطاقة 
في النيل فأصبح يوم السللبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة 

وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم )1(. 
)1( البداية والنهاية ج 1 ص 28، 29.
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فالنتيجللة التللي نسللتخلصها أن مسللألة التصرف بالكللون والتي تسللمى بالوالية 
التكوينية لدى علماء املسلللمني مسلللمة لديهللم جميعا كما رأينا مللن خال اآلراء 

والروايات ال فقط لدى علماء الشيعة. 

- طي األرض:
قال ابن العماد احلنبلي: وذكر خادم الشلليخ السلليوطي محمللد بن علي احلباك: 
أن الشيخ قال له يومًا وقت القيلولة وهوعند زاوية الشيخ عبد الله اجليوشي مبصر 
بالقرافللة: أتريد أن تصلي العصر مبكة بشللرط أن تكتم ذلك علي حتى أموت، قال 
فقلت: نعم قال: فأخذ بيدي، وقال غمض عينيك، فغمضتهما فرحل بي نحوسبع 
وعشرين خطوة، ثم قال لي: افتح عينيك فإذا نحن بباب املعاة فزرنا أمنا خديجة 
والفضيل بن عياض وسللفيان بن عيينة وغيرهم، ودخلت احلرم فطفنا وشللربنا من 
ماء زمزم وجلسللنا خلف املقام حتى صلينا العصر وطفنا وشربنا من زمزم. ثم قال 
لي: يا فان ليس العجب من طي األرض لنا، وإمنا العجب من كون أحد من أهل 
مصر املجاورين لم يعرفنا. ثم قال لي: إن شئت متضي معي، وإن شئت تقيم حتى 
يأتي احلاج  قال فقلت: أذهب مع سلليدي فمشللينا إلى باب املعاة وقال لي غمض 
عينيللك فغمضتهمللا فهرول بي سللبع خطوات ثم قللال: لي افتح عينيللك فإذا نحن 

بالقرب من اجليوشي فنزلنا إلى سيدي عمر بن الفارض)1(.

يقول ابن اجلوزي في ترجمة أبي عبد الله الديبلي: محمد بن منصور الطوسللي 
قال سمعت أبا عبد الديبلى يقول: كلمني بعض إخواني مرة أن أشتري لعيالي دارًا 
فاشتريت لهم دارًا وكان الله تعالى قد وهب لي طي األرض فقص جناحي فبعث 

)1( شذرات الذهب ج 10 ص 77 حوادث سنة 911. دار ابن كثير بيروت سنة 1993.
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إلللي بعللض إخواني إلقنللا الليلة في موضع كللذا وكذا مللن األرض فبعث إليهم قد 
قص جناحي فادعوا لي فبعثوا إلي صلة من املوضع الذي انقص فرجعت فحرقت 

الصك فرد الله علي ما كان ذهب مني  )1(.

روى ابن اجلوزي احلنبلي: عن السللري بن يحيى قال كان حبيب أبومحمد ُيرى 
يوم التروية بالبصرة وُيرى يوم عرفة بعرفات )2(. 

وروى ابللن اجلوزي: عن سللهل بن عبدالله قال: لقللد رأيت رجًا يقال له مالك 
بللن القاسللم جبلللي وقد جاء ويللده غمرة فقلت: للله إنك قريب عهد بللاألكل فقال 
لي: استغفر الله فإنني منذ أسبوع لم آكل ولكن أطعمت والدتي وأسرعت ألحلق 
صللاة الفجر وبينه وبني املوضع الذي جاء منه سللبعمائة فرسللخ فهللل أنت مؤمن 

بذلك فقلت نعم فقال: احلمد لله الذي أراني مؤمنًا موقنًا )3(.

وروى ابن اجلوزي: عن موسللى بن هارون قال رأيت احلسللن بن اخلليل بن مرة 
بعرفللات وكلمتلله ثم رأيته يطللوف بالبيت فقلت ادع الله لللي أن يقبل حجي فبكى 
ودعا لي ثم أتيت مصر فقلت إن احلسللن مبكة فقالوا ما حج العام وقد كان يبلغني 
أنه مير إلى مكة في كل ليلة فما كنت أصدق وحتى رأيته فعاتبني وقال: شهرتني ما 

كنت أحب أن حتدث بها عني فا تعد بحقي عليك )4(. 

هذه بعض النماذج التي تبني اعتقاد القوم بطي األرض.

)1( صفة الصفوة ج2 ص 277.
)2( صفة الصفوة ج 2 ص 189، ترجمة حبيب الفارسي  ورواه ابن عساكر في تاريخه.

)3( صفة الصفوة ج2 ص 403، ترجمة مالك بن القاسم جبلي.
)4( صفة الصفوة ج2 ص 448، ترجمة احلسن بن خليل بن مرة.  
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- الطيران في الهواء وما شابه ذلك:  
يقللول ابن تيمية: وجتللد كثيرًا من هؤالء عمدتهم في اعتقللاد كونه وليًا لله أنه قد 
صدر عنه مكاشفة في بعض األمور أوبعض التصرفات اخلارقة للعادة مثل أن يشير 
إلى شخص فيموت، أويطير في الهواء إلى مكة أوغيرها أوميشي على املاء أحيانًا، 
أوميللأل إبريقًا من الهواء، أوينفق بعض األوقات من الغيب أوأن يختفي أحيانًا عن 
أعني الناس، أوأن بعض الناس استغاث به وهوغائب أوميت فرآه قد جاءه فقضى 
حاجته، أويخبر الناس مبا سرق لهم، أوبحال غائب لهم أومريض أونحوذلك من 
األمللور؛ وليس في شلليء من هذه األمور ما يللدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد 
اتفق أولياء الله على أن الرجل لوطار في الهواء أومش��ى على املاء لم يغتر به حتى 
ينظ��ر متابعته لرس��ول الله ڤ وموافقته ألم��ره ونهيه، وكرامات أولي��اء الله تعالى 
أعظم من هذه األمور، وهذه األمور اخلارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليًا 
لله فقد يكون عدوًا لله، فإن هذه اخلوارق تكون لكثير من الكفار واملشركني وأهل 

الكتاب واملنافقني، وتكون ألهل البدع، وتكون من الشياطني)1(. 

فذلللك اعتراف مللن ابن تيمية بإمللكان حصول تلللك الكرامات اخلارقللة للعادة 
لألولياء وغيرهم من الكفار واملشركني أيضًا، وسنمر على تلك الكرامات املنسوبة 

لبعض أهل السنة في تراجمهم وقصصهم.

قللال ابللن العمللاد احلنبلي في ترجمللة ابن أبي احلمايللل: العارف الكبيللر الكامل 
الغيللث الهامع الشللامل، زاهد قطف كللروم الكرامات، وعارف وصللل إلى أعلى 
املقامللات، كان طودًاعظيمللًا فللي الواليللة، وملجأ لطالللب الهداية، أخللذ عنه خلق 

)1( مجموع الفتاوى ج 11 ص 190. 
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كالثنللاوي واحلديدي والعدل وأضرابهللم، وكان عالي الهمة، كثير الطيران من بلد 
آلخر، فكان يغلب عليه احلال ليًا، فيتكلم بألسنة غير عربية من عجم وهند ونوبة 
وغيرها، ورمبا قال قاق قاق طول الليل، ويزعق ويخاطب قومًا ال يرون، وإذا قال 

شيئًا في غلبة احلال نفذ، وكان مبتلى باألذى مع زوجته )1(.

روى ابللن اجلللوزي احلنبلي: عن نبهان بن املغلس قللال: أخبرني حذيفة بن قتادة 
املرعشللي قللال: كنت في املركب فكسللر بنا فوقعت أنا وامرأة علللى لوح من ألواح 
املركللب فمكثنا سللبعة أيام فقالت املرأة: أنا عطش��ى فس��ألت الله تعالى أن يس��قينا 
فنزلت علينا من السماء سلسلة فيها كوز معلق فيه ماء فشربت فرفعت رأسي إلى 
السلس��لة فرأيت رجاًل جالس��ًا ف��ي الهواء متربعًا فقلت: من أن��ت قال : من اإلنس 
قلت: فماالذي بلغك هذه املنزلة قال: آثرت مراد الله عزوجل على هواي فأجلسني 
كما تراني ال نحفظ حلذيفة مسللندًا وكان مشغواًل بالرعاية عن الرواية وقد صحب 

الثوري وتوفي سنة سبع ومائتني )2(.

ويقللول ابللن كثير: وذك��روا أنه كان يح��ج في بعض الس��نني في اله��واء )يقصد 
عبدالل��ه اليونيني ( وقد وقع هذا لطائفة كبيرة من الزهاد وصاحلي العباد ولم يبلغنا 

هذا عن أحد من أكابر العلماء وأول من يذكر عنه هذا حبيب العجمي )3(.

ويقول ابن كثير في ترجمة أبي محمد جعفر املرتعش: أحد مشايخ الصوفية كذا 
ذكللره اخلطيب وقال أبوعبدالرحمن السلللمي اسللمه عبدالله بللن محمد أبومحمد 
النيسللابوري كان من ذوي األموال فتخلللى عنها وصحب اجلنيد وحكايات جعفر 

)1( شذرات الذهب ج10 ص 259، 260  وفيات سنة 932.
)2( صفة الصفوة ج2 ص 413، ترجمة حذيفة بن قتادة املرعشي.

)3( البداية والنهاية ج13 ص 110، 111، ترجمة عبدالله اليونيني.



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

448

اخلواص سمعت أبا جعفر الصائغ يقول: قال املرتعش من ظن أن أفعاله تنجيه من 
النللار أوتبلغه الرضوان فقد جعل لنفسلله وفعله خطرا ومللن اعتمد على فضل الله 
بلغه الله أقصى منازل الرضوان وقيل للمرتعش إن فانا ميشللي على املاء فقال: إن 

مخالفة الهوى أعظم من املشي على املاء والطيران في الهواء)1(. 

يقللول ابللن العثيمني: فأجيب بأنلله حصل لهذه األمة فيما يتعلق في البحر شلليء 
أعظم مما حصل ملوسللى، وهواملشللي على املاء، كما في قصة العاء بن احلضرمي، 
حيث مشللوا على ظهر املاء، وهذا أعظم مما حصل ملوسللى، ألن موسللى مشي على 

أرض يابسة )2(. 

- رد الشمس لعلمائهم وكذلك ردها لعلي بن أبي طالب\ :
يقول ابن حجر الهيتمي: إن الشللطح قد يكون فيه نفع للخلق، وقد عرفوا ذلك 
بإلهام أوكشف خطاب أونحوها من وجوه التعريفات كما تواتر باليمن في الشيخ 
الع��ارف إم��ام الفقهاء والصوفية في وقته إس��ماعيل احلضرمي نف��ع الله به أنه قال: 
مللن قبل قدمي اجلنة، فلم يزل يقبل قدمه كل زائللر وإْن جلت مراتبه، ومن كراماته 
أنه كان داخاًل لزبيد وقد دنت الشمس للغروب، فقال لها: ال تغربي حتى ندخلها، 
فوقف��ت س��اعة طويلة، فلما دخلها أش��ار إليها ف��إذا الدنيا مظلم��ة والنجوم ظاهرة 

ظهورًا تامًا )3(.

وقال السللبكي فللي ترجمة إسللماعيل احلضرمي أيضللًا: ومما حكي مللن كراماته 
واسللتفاض أنه قللال يومًا خلادمه وهوفي سللفر: يقول للشللمس لتقللف حتى نصل 

)1( البداية النهاية ج11 ص 218
)2( مجموع الفتاوي البن عثيمني ج 8 ص 629. دار الثريا للنشر الرياض سنة 2005.

)3( الفتاوى احلديثية ص 416. دار احياء التراث العربي بيروت 
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املنللزل، وكان فللي مكان بعيد، وقد ق��رب غروبها، فقال لها اخل��ادم: قال لك الفقيه 
إس��ماعيل قفي، فوقفت حتى بلغ مكانه، ثم قال للخادم: ما تطلق ذلك احملبوس، 

فأمرها اخلادم بالغروب، فغربت وأظلم الليل في احلال)1(. 

يقول ابن حجر الهيتمي: من كراماته الباهرة أن الشمس ردت عليه ملا كان رأس 
النب��ي ڤ ف��ي حجره والوحي ين��زل عليه وعلي لم يصل العصر فما س��ري عنه إال 
وقد غربت الشللمس فقال النبي: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رس��ولك فاردد 
عليه الش��مس فطلعت بعد ما غربت. وحديث ردها صححه الطحاوي والقاضي 

في الشفا وحسنه شيخ اإلسام أبوزرعة وتبعه غيره)2(. 

-  قولهم بجواز مقابلة النبي ڤ في اليقظة: 

سللئل ابللن حجللر الهيتمي كما فللي الفتاوى احلديثيللة: هل ميك��ن اآلن اإلجتماع 
بالنب��ي ڤ في اليقظة والتلقي منه؟،  فأجاب بقوله: نعم ميكن ذلك، فقد صرح بأّن 
ذلك من كرامات األولياء الغزالي والبارزي والتاج الس��بكي والعفيف اليافعي من 
الش��افعية، والقرطبي وابن أبي جمرة من املالكية، وقد حكي عن بعض األولياء أنه 
حض��ر مجل��س فقيه فروى ذلك الفقي��ه حديثاً، فقال له الولي: هللذا حديث باطل. 
قللال: ومن أيللن لك هذا؟ قال: هذا النبي ڤ واقف على رأسللك إنللي لم أقل هذا 

احلديث وكشف للفقيه فرآه )3(. 

)1( طبقات الشافعية الكبرى ج8 ص 130، 131 رقم 1117. حتقيق محمود محمد الطناحي وعبد 
الفتاح محمد احللوطبعة دار احياء الكتب العربية القاهرة. 

)2( صواعللق احملرقة ص 197 بللاب نبذه من كراماته وقضاياه يعن اإلمللام علي. دار الكتب العلمية 
لبنان سنة 1983.

)3( الفتاوى احلديثية ص 391. 
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- رأس يتكلم بعد القطع: 
قللال املزي:  عن جعفللر بن محمد الصائغ يقول: بصر عيني وإال فعميتا وسللمع 
أذني وإال فصمتا أحمد بن نصر اخلزاعي حيث ضربت عنقه يقول رأسلله ال إله إال 

الله أوكما قال)1(.

روى ابن اجلوزي: عن إبراهيم بن إسللماعيل بن خلف قال: كان أحمد بن نصر 
خلللى فلمللا قتل في احملنللة وصلب أخبللرت أن الرأس يقرأ القللرآن فمضيت وبت 
بقللرب من الرأس مشللرفًا عليه وكان عنده رجالة وفرسللان يحفظونلله فلما هدأت 

العيون سللمعت الرأس يقللرأ }q ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    
ھ{ )2(.

وروى اخلطيب البغدادي: عن إبراهيم بن إسللماعيل بن خلف قال: كان أحمد 
ب��ن نصر خلى فلما قتل في احملنة وصلب أخب��رت أن الرأس يقرأ القرآن فمضيت 
وبللت بقللرب من الرأس مشللرفًا عليلله وكان عنده رجالللة وفرسللان يحفظونه فلما 

هدأت العيون سمعت الرأس يقرأ: } q ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ    ھ {)3(. 

- إحياء املوتى على أيدي الصاحلني: 
يقللول ابن تيمية: فإنه ال ريللب أن الله خص األنبياء بخصائص ال توجد لغيرهم 
وال ريللب أن مللن آياتهم ما ال يقدر أن يأتي به غير األنبياء بل النبي الواحد له آيات 

)1( تهذيب الكمال ج1 ص 509  ترجمة أحمد بن نصر بن مالك اخلزاعي. 
)2( صفة الصفوة ج1 ص 492 ترجمة أحمد اخلزاعي.

)3( تاريخ بغداد للبغدادي ج5 ص 387.
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لللم يأت بها غيره من األنبياء كالعصا واليد ملوسللى وفللرق البحر، فإن هذا لم يكن 
لغير موسى وكانشقاق القمر والقرآن وتفجير املاء من بني األصابع وغير ذلك من 
اآليللات التي لم تكن لغير محمد مللن األنبياء، وكالناقة التي لصالح فإن تلك اآلية 
لم يكن مثلها لغيره وهوخروج ناقة من األرض، بخالف إحياء املوتى فانه اش��ترك 
فيه كثير من األنبياء بل ومن الصاحلني، وملك س��ليمان \ لم يكن لغيره كما قال 

}ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ{)1(.

ويقول ابن تيمية أيضًا: وقد صدق اإلمام أحمد في قوله: علماء الكام زنادقة، 
وطريقة القرآن فيها الهدى والنور والشللفاء سللماها آيات وبراهللني فآيات األنبياء 
مسللتلزم لصدقهم وصدق من صدقهم وشهد لهم بالنبوة واآليات التي يبعث الله 
بهللا أنبيللاء وقد يكون مثلهللا ألنبياء أخر مثل: إحياء املوتى فق��د كان لغير واحد من 
األنبي��اء وقد يك��ون إحياء املوتى على يد أتباع األنبياء كم��ا قد وقع لطائفة من هذه 
األم��ة من أتباع عيس��ى، ف��إن هؤالء يقولون: نح��ن إمنا أحيا الله املوت��ى على أيدينا 
التباع محمد أوعيس��ى عليه الصالة والس��الم فإن فبإمياننا بهم وتصديقنا لهم أحيا 
الله املوتى على أيدينا فكان إحياء املوتى مس��تلزمًا لتصديقه عيسى ومحمدًا عليهم 
الص��الة والس��الم لم يكن قللط مع تكذيبهما فصللار آية لنبوتهم وهوأيضللًا آية لنبوة 

موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل الذين أحيا الله تعالى املوتى على أيديهم)2(.

ويقول ابن حجر الهيتمي أثناء كامه عن األولياء وكراماتهم: ثم الصحيح أنهم 
ينتهون إلى إحياء املوتى خافًا ألبي القاسللم القشلليري، ومن ثم قال الزركشي: ما 

)1( النبوات ص 298 باب كرامات األولياء.
)2( النبللوات ص 292 بللاب كرامللات األولياء.مؤسسللة الرسللالة  طبعة بيروت لسللنة 2001 حتقيق 

أبوصهيب الرومي
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قاللله ضعيف، واجلمهور على خافه، وقد أنكر عليلله حتى ولده أبونصر في كتابه 
املرشللد، فقللال عقب تلك املقالللة: والصحيح جتويز جملة خللوارق العادات كرامة 
لألولياء، وكذا في إرشللاد إمام احلرمني، وفي شرح مسلم للنووي جتوز الكرامات 
بخللوارق العادات على اختاف أنواعهللا، وخصها بعضهم بإجابة دعوة ونحوها، 
وهللذا غلللط مللن قائله وإنللكار للحللس، بل الصللواب جريانهللا بانقللاب األعيان 

ونحوه)1(. 

ويقول إمام احلرمني اجلويني: وصار بعض أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة لنبي 
ڤ ال يجوز وقوعه كرامة لولي، فيمتنع عند هؤالء أن ينفلق البحر، وينقلب العصا 
ثعبانللًا ويحيى املوت��ى كرامة لولي إلى غيللر ذلك من آيات األنبيللاء، وهذه الطريقة 
غيللر سللديدة أيضللًا، واملرضي عندن��ا جتويز جمل��ة اخل��وارق العوائد ف��ي معارض 

الكرامات)2(.

روى ابن حجر: عن الشعبي قال: خرج رجل من النخع يقال له شيبان في جيش 
على حمار له في زمن عمر فوقع احلمار ميتًا فدعاه أصحابه ليحملوه ومتاعه فامتنع 
فقام فتوضأ ثم قام عند رأسلله فقال اللهم إني أسلمت لك طائعًا وهاجرت مختارًا 
في سبيلك ابتغاء مرضاتك وإن حماري كان يعينني ويكفيني عن الناس فقوني به 
وأحيه لي وال جتعل الحد علي منة غيرك فنفض احلمار رأسه وقام فشد عليه وحلق 

بأصحابه )3(.

ويقول ابن العماد احلنبلي أثناء حديثه عن أبي بكر عبد الله باعلوي العيدروسي 

)1( الفتاوى احلديثية، ص 148.
)2( اإلرشاد ص 267، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية لسنة 1405 بيروت.

)3( اإلصابة ج3 ص 314.
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بعد أن مدحه نقًا عن كتاب النور السافر: ومن كراماته أنه ملا رجع من احلج دخل 
زيل��ع، وكان احلاك��م بها يومئ��ذ محمد بن عتي��ق، فاتفق أنه مات��ت أم ولد للحاكم 
املذك��ور، وكان مش��غوفًا بها، فكاد عقله يذهب ملوتها، فدخل عليه س��يدي ملا بلغه 
عنه شللدة اجلزع ليعزيه ويأمره بالصبر، وهي مسللجاة بني يديه، فعزاه وصبره، فلم 
يفد فيه ذلك وأكب على قدمي الش��يخ يقبلهما، وقال: يا س��يدي: إْن لم يحي الله 
هذه مت أنا أيضًا، ولم تبق لي عقيدة في أحد، فكشف سيدي عن وجهها، وناداها 
باس��مها، فأجابته لبيك، ورد الل��ه روحها، وخرج احلاضرون، ولم يخرج سلليدي 

الشيخ حتى أكلت مع سيدها الهريسة، وعاشت مدة طويلة )1(.

روى مسلللم: عللن أبي سللعيد اخلدري قللال: حدثنا رسللول الله ڤ يومللًا حديثًا 
طويللًا عللن الدجال فكان فيما حدثنا قللال: يأتي وهومحرم عليلله أن يدخل نقاب 
املدينللة فينتهي إلى بعض السللباخ التي تلي املدينة فيخللرج إليه يومئذ رجل هوخير 
الناس أومن خير الناس فيقول له أشللهد أنك الدجال الذي حدثنا رسللول الله ڤ 
حديثه فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في األمر فيقولون ال 
قال: فيقتله ثم يحييه فيقول حني يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني اآلن 
قللال: فيريد الدجال أن يقتله فا يسلللط عليه قال أبوإسللحاق: يقال إن هذا الرجل 

هواخلضر \ )2(. 

فهناك الكثير من النماذج التي تبني لنا اعتقاد أهل السنة بإمكانية إحياء املوتى من 
قبل الصاحلني وآخرين من غير األنبياء.  

)1( شذرات الذهب ج10  ص 92 وفيات عام 914.
)2( صحيح مسلم كتاب الفنت باب صفة الدجال وحترمي املدينه عليه.
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- متفرقات أخرى للكرامات أوالغلو: 
هناك مناذج أخرى للكرامات ل أوقد تكون بعض املغاالة ل التي اعتقد أهل السنة 

بسريانها على أيدي البعض منهم وذلك استكمااًل ملا سبق من العناوين.

يقول النووي: أن كرامات األولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم وهذا هوالصحيح 
عند اصحابنا املتكلمني ومنهم من قال ال تقع باختيارهم وطلبهم وفيه أن الكرامات 
قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص 
مبثللل إجابة دعللاء ونحوه وهذا غلط مللن قائله وإنكار للحس بللل الصواب جريانا 

بقلب األعيان وإحضار الشيء من العدم)1(.

يقول ابن تيمية: وقد قالوا: إن علماء اآلدميني مع وجود املنافي واملضاد أحسللن 
وأفضل، ثم هم في احلياة الدنيا وفي اآلخرة يلهمون التسبيح، كما يلهمون النفس، 
وأما النفع املتعدي، والنفع للخلق، وتدبير العالم: فقد قالوا هم جتري أرزاق العباد 
على أيديهم، وينزلون بالعلوم والوحي، ويحفظون وميسكون وغير ذلك من أفعال 
املائكللة، واجلواب: إن صالح البشللر لهم مثل ذلك وأكثللر منه، ويكفيك من ذلك 
شللفاعة الشافع املشللفع في املذنبني، وشفاعته في البشر كي يحاسبوا، وشفاعته في 
أهل اجلنة حتى يدخلوا اجلنة. ثم بعد ذلك تقع شفاعة املائكة، وأين هم من قوله: 

}ک  ک  گ         گ  گ {)2(.

ويقول القرطبي: قال علماؤنا: الكمال هوالتناهي والتمام، ويقال في ماضيه كمل 
فتح امليم وضمها، ويكمل في مضارعه بالضم، وكمال كل شلليء بحسللبِه والكمال 

)1( شرح مسلم لنووي ج 8 ص 349 كتاب البر والصلة واآلداب باب رغم أنف من أدرك أبويه.
)2( مجموع الفتاوى ج4 ص 374.
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املطلللق إمنللا هولله تعالى خاصة، وال شللك أن أكمل نوع اإلنسللان األنبياء ثم يليهم 
األوليللاء من الصّديقني والشللهداء والصاحلني، وإذا تقّرر هللذا فقد قيل: إن الكمال 
املذكللور في احلديث يعني به النبّوة فيلزم عليه أن تكون مرمي عليها السللام وآسللية 
نبّيتني، وقد قيل بذلك، والصحيح أن مرمي نبّية، ألن الله تعالى أوحى إليها بواسطة 
امللك كما أوحى إلى سللائر النبيني حسللب ما تقّدم ويأتي بيانه أيضًا في مرمي، وأما 
آسية فلم يِرد ما يدل على نبّوتها داللة واضحة بل على صّديقيتها وفضلها)1(.               

فيعتقد القرطبي بنبوة السيدة مرمي \، فهل ميكن للوهابية اتهامه بالغلوبسبب 
ذلك اإلعتقاد الغريب؟

ويقللول ابللن كثيلللللر في ترجمللة محلللمد بن علي بللن محمد بن عربللي أبي عللبد 
الللله الطللائللللي األندلسللي: طللاف البلللللاد وأقام مبكلللة مدة، وصنلللف فيها كتابللله 
املسللمى بللل ) الفتوحات املكية ( فللي نحوعشللرين مجلدًا.....وقال أبوشللامة: وله 
تصانيف كثيرة وعليه التصنيف سللهل، وله شللعر حسللن وكام طويللل على طريق 
التصللوف، وكانت له جنازة حسللنة، ودفللن مبقبرة القاضي محيللي الدين بن الزكي 
بقاسيون، وكانت جنازته في الثاني  والعشرين من ربيع اآلخر من هذه السنة، وقال 
ابن السللبط: كان يقول إنه يحفظ االس��م األعظم ويقول إنه يعرف الكيمياء بطريق 
املنازلة ال بطريق الكسب، وكان فاضًا في علم التصوف، وله تصانيف كثيرة  )2(. 

روى الذهبي:عن علي بن احلسللني الدرسللتيني، أن أبا حامت كان يعرف االس��م 
األعظ��م، فمرض ابنه، فاجتهللد أن ال يدعوبه، فإنه ال ينال به الدنيا، فلما اشللتدت 

)1( تفسير القرطبي ج 4 ص 83.
)2( البداية والنهاية ج13 ص 182
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العلللة، حزن، ودعللا به، فعوفي، فللرأى أبوحامت في نومه: اسللتجبت لك ولكن ال 
يعقب ابنك )1(. 

ويقول ابن جنيم املصري: وفي عدة الفتاوى: الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة 
أصحاب الكرامة ففي تلك احلالة جازت صاة املتوجهني إلى أرضها )2(.

ويقللول ابللن القيللم: قال ابن عقيل: سللألني سللائل أميللا أفضل حجللرة النبي ڤ 
أوالكعبللة فقلللت إن أردت مجللرد احلجرة فالكعبة أفضللل وإن أردت وهوفيها فا 
والللله وال العللرش وحملته وال جنة عدن وال األفاك الدائرة ألن باحلجرة جسللدًا 

لووزن بالكونني لرجح )3(. 

- علم الرجال واألحاديث:
هنللاك افتللراءات كثيللرة مللن قبللل الوهابيللة تدعي مللن جهة عللدم احتللواء كتب 
األحاديللث عند الشلليعة ألحاديللث النبي ڤ وحتى أهل بيته عليهم السللام، ومن 
جهللة أخرى هناك ادعاء آخر بأن الشلليعة اإلمامية يفتقرون لألحاديث النبوية لكن 
روايللات أهل البيت عليهم السللام السللليمة التي بنيت على قواعللد علمية يرتكز 
عليهللا الباحث ليميز بني الصحيح منها وغير الصحيح، فالشلليعة لديهم الكثير من 
الكتللب التي حوت األحاديللث النبوية وأحاديث أهل البيت عليهم السللام، ومن 
أهمهللا الكافللي للكلينللي املتوفى سللنة 329هل، ومللن ال يحضره الفقيللة للصدوق 
املتوفللى سللنة 381هل،  وكذلك التهذيب للطوسللي املتوفى سللنة 460هللل،  وأيضًا 
األسللتبصار للطوسللي، وهناك الكثير من الكتب التي تشللتمل علللى أحاديث أهل 

)1(  سير أعام النباء ج13 ص 266.
)2( البحللر الرائللق ج1 ص 495. منشللورات محمد علي بيضون - دار الكتللب العلمية - بيروت - 

لبنان سنة 1418 - 1997 م
)3( بدائع الفوائد ج 3 ص 135، 136. دار الكتاب العربي 
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البيللت \، وأمللا الكتب التي متحص الرواة فهناك الكثير منها، فعلى سللبيل املثال 
كتاب رجال الطوسي والنجاشي والبرقي واحللي ومعجم رجال احلديث للمرجع 

املعاصر السيد اخلوئي.

- اجلهود املبذولة لتعتيم سنة النبي ڤ:
فقللد بللدأ ذلك في زمن النبي األكرم ڤ من خللال ما خططت به قريش بغرض 

تعتيم سنة النبي ڤ. 

روى ابللن داود: عللن عبد الله بن عمروقال: كنت أكتب كل ش��يء أس��معه من 
رس��ول الله ڤ أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل ش��يء تسمعه ورسول 
الل��ه ڤ بش��ر يتكل��م في الغض��ب والرضا فأمس��كت ع��ن الكتاب فذك��رت ذلك 
لرس��ول الله ڤ فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه 

إال حق)1(.

قال ابن حجر: وعند أحمد وأبي داود من طريق يوسف بن ماهك عن عبد الله 
بن عمروكنت أكتب كل شلليء سللمعته من رسللول الله ڤ فنهتني قريش احلديث 
وفيه اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه اال احلق ولهذا طرق أخرى عن عبد الله 

بن عمرويقوي بعضها بعضًا )2(. 

يقللول األلبانللي بعد عللرض رواية نهتنللي قريش: وال ش��ك عن��دي أن احل�ديث 
صحيح مبجموع ه��ذه الط���رق..إلى أن قال: فا يجوز املعارضة به للصحة الثابتة 
مبجموع الطريقني، كما هوظاهر، وال سلليما وهناك الشللواهد التي سبقت اإلشارة 

)1( سن ابن داود ج2ص 176. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع سنة 1410 - 1990 م
)2( فتح الباري ج1 ص 185
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إليها، التى منها قول النبي ڤ لعبد الله بن عمرونفسلله: اكتب فوالذي نفسللي بيده 
ما يخرج منه إال احلق، وقد مضي تخريجة.......إلى أن قال: هذا ما يسللر الله لي 

من التحقيق والتصحيح لهذا احلديث )1(.

روى احلاكم: عن عبد الله بن عمروقال: قالت لي قريش: تكتب عن رسول الله 
وإمنا هوبشر يغضب كما يغضب البشر، فأتيت رسول الله ڤ فقلت: يا رسول الله 
ڤ، إن قريشللًا يقول: تكتب عن رسول الله ڤ، وإمنا هوبشر يغضب كما يغضب 
البشللر، قال: فأومأ لي ش��فتيه فقال: والذي نفس��ي بيده ما يخرج مما بينهما إال حق 

فاكتب. قال احلاكم حديث صحيح وقال الذهبي صحيح )2(.

ناحظ أن هناك متربصني يكرسللون جهودهم للحد من انتشار أحاديث الرسول 
ڤ في حياته الشريفة، فإن كان ذلك اجلهد في حياته فكيف إذن في حال وفاته؟! 

- موقف أبي بكر من السنة الشريفة: 
روى الذهبي: عن القاسم بن محمد قالت عائشة: جمع أبي احلديث عن رسول 
الللله ڤ وكانت خمسللمائة حديث فبات ليلتلله يتقلب كثيرًا قالللت: فغمني فقلت 
أتتقلب لشللكوى أولشلليء بلغك؟ فلما أصبح قال أي: بنية هلمي األحاديث التي 
عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها، فقلت لم أحرقتها؟ قال خشيت ان أموت وهي 
عنللدي فيكللون فيها أحاديث عللن رجل قد ائتمنتلله ووثقت ولم يكللن كما حدثني 

فأكون قد نقلت ذاك )3(. 
)1( سلسلة الصحيحة مجلد اخلامس ص 44.

)2( مستدرك احلاكم ج1 ص 186 
 )3( تذكللرة احلفللاظ ج1 ص5 ترجمللة أبوبكر.الذهبي ال يللرى صحة هذه الروايللة فأردنا أن نبني أن 

القوم روى هذه القصة وليس بأن الذهبي يعتقد بها. 



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

459

فا ميكن أن يخطر في الذهن أن تلك األحاديث التي أحرقها أبوبكر هي أحاديث 
مدسوسة ألن قرب عهد أبي بكر من النبي يحول دون ذلك اإلحتمال.

- موقف عمر من السنة الشريفة:

قال الذهبي: قال زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العاء قال: سألت القاسم أن 
ميلي علي أحاديث فمنعني وقال: إن األحاديث كثيرة على عهد عمر فناشد الناس 

أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال مثناة كمثناة أهل الكتاب)1(. 

فسار عمر مبا سار به أبي بكر من حتريق للسنة حتى ال تنكشف احلقائق التي تلزم 
األمة باتباع العترة الطاهرة وتنصيبهم على رؤوس األمة، وسلليكون ذلك با شك 
تهديللدًا خطيللرًا خلافتهم، فكان عمر حريصًا أن يبعد تلللك األحاديث، فنحن جند 
ذلللك الصللد ابتداء من قبل مللوت النبي األكرم عندما قال: حسللبنا كتاب الله وأمر 

بالتمسك بالكتاب فقط كما أشرنا إلى ذلك سابقًا.

- عمر مينع الصحابة من قول أحاديث النبي ڤ:

عللن يحيى بللن أيوب، عن ابللن عجان: أن أب��ا هريرة كان يق��ول: إني ألحدث 
أحاديث، لوتكلمت بها في زمن عمر، لش��ج رأس��ي، قلت )يعني الذهبي (: هكذا 
هوكان عمر يقول: أقلوا احلديث عن رسول الله ڤ. وزجر غير واحد من الصحابة 

عن بث احلديث ; وهذا مذهب لعمر ولغيره )2(. 

يقول ابن الصاح: اختلف الصدر األول في كتابة احلديث فمنهم من كره كتابة 

)1( سير أعام النباء ج5 ص 59.
)2( سير أعام النباء ج2 ص 601 في ترجمة أبوهريرة.
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احلديللث والعلم وأمروا بحفظة منهم من أجاز ذلك، ويقول أيضًا: وممن روينا عنه 
كراهة ذلك: عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبوموسى وإلى أن قال: وممن روينا 

عنه إباحة ذلك أوفعله علي، وابنه احلسن )1( . 

- موقف أبي هريرة من السنة الشريفة: 
أسلللم أبوهريللرة في السللنة الثامنللة للهجرة ومع ذلللك جند أن ما يللروى عنه من 
قبللل أهل السللنة قد فاق سللائر الصحابة على اإلطاق، فكيف جنللد ذلك الكم من 
الروايات التي رواها مما يثير التساؤل عن كيفية حتصيله لها بالرغم من رؤيته للنبي 
ڤ ثاث سللنوات فقط؟ فيمكن أن جند اإلجابة من خال علمنا باتهام أهل السنة 

له بالتدليس كما سوف نبني ذلك.

يقللول الذهبللي: قللال يزيللد بللن هللارون: س��معت ش��عبة يق��ول: كان أبوهريرة 
يدلس)2(. 

فذلك حال الراوي األشهر من الصحابة لدى أهل السنة الذي يشهدون بفضله! 
وقللد أثبللت البخاري صللدور أحاديث مللن كيس أبي هريرة وقد نسللبها للرسللول 

األكرمڤ.

روى البخللاري: عللن أبي هريرة  قال قال النبي  ڤ:  أفضل الصدقة ما ترك غنى 
واليللد العليا خير من اليد السللفلى وابدأ مبن تعول تقول املللرأة إما أن تطعمني وإما 
أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول االبن أطعمني إلى من تدعني 

)1( علوم احلديث ص 181. دار الفكر املعاصر بيروت سنة 1998.
)2( سللير أعام النباء ج2 ص608، ترجمة أبوهريرة. مؤسسللة الرسالة - بيروت - لبنان 1413 - 

1993 م حتقيق شعيب األرنؤوط
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فقالللوا يللا أبللا هريرة: سللمعت هذا من رسللول الللله  ڤ  قال ال هذا مللن كيس أبي 
هريرة)1(.

فكيف تتحقق الثقة في أخذ األحاديث من الصحابة خاصة األحاديث الصادرة 
مللن اخللفللاء بعللد علمنا بللأن األول والثاني قد أحرقللا مئات األحاديللث كما بينت 
الروايللات؟ فسلليكون من الطبيعي عللدم التمكن من متييز األحاديللث الصادرة عن 

الرسول ڤ أوعن الكذابة التي نسبت األحاديث للنبي األكرم ڤ.

- جمع من الصحابة ال يثقون في أبي هريرة ويطعنون به:
يقللول ابللن قتيبة في معرض الدفاع عن أبي هريرة: فلما أتى من الرواية عنه مالم 
يأت مبثله من صحبه من جلة أصحابه والس��ابقني األولني إليه اتهموه وأنكروا عليه 
وقالوا: كيف س��معت هذا وحدك ومن س��معه معك وكانت عائشة أشدهم إنكارًا 
علي��ه لتطاول األي��ام بها وب��ه وكان عمر أيضًا ش��ديدًا على من أكث��ر الرواية أوأتى 
بخبر في احلكم ال شللاهد له عليه وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية يريد بذلك أن ال 
يتسللع الناس فيها ويدخلها الشللوب ويقللع التدليس والكذب مللن املنافق والفاجر 
واألعرابللي وكان كثي��ر من جلة الصحابة وأهل اخلاصة برس��ول الله ڤ كأبي بكر 
والزبي��ر وأبي عبي��دة والعباس بن عبد املطل��ب يقلون الرواية عن��ه بل كان بعضهم 
ال ي��كاد يروي ش��يئًا كس��عيد بن زي��د بن عمروبن نفيل وهوأحد العش��رة املش��هود 
له��م باجلن��ة... وأيضًا فلما سللمع علي أبللا هريرة يقول خليلي) يقصللد النبي ڤ (  

وسمعت قال خليلي وكان شيء الرأي فيه قال متى كان خليلك)2(. 

روى الذهبللي: عللن السللائب بللن يزيد: س��مع عمر يق��ول ألبي هري��رة: لتتركن 

)1( صحيح البخاري كتاب النفقات باب وجوالنفقة على األهل والعيال. 
)2( تأويل مختلف احلديث البن قتيبة ص 41، 42. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
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احلدي��ث عن رس��ول الل��ه ڤ، أوألحلقن��ك ب��أرض دوس، وقال لكعللب: لتتركن 
احلديللث، أوألحلقنك بأرض القردة، وقال محقق الكتاب ش��عيب األرنؤوط وهذا 
إسناد صحيح )1(.هذا يدل على أن عمر ال يثق بنقل أبي هريرة عن النبي ڤ ولهذا 

هدد عمر أبا هريرة بالطرد.

وروى ابللن عبللد البر: عن  طاووس قال: كنت جالسللًا عند ابللن عمر فأتاه رجُل 
فقال: إن أبا هريرة يقول: إن الوتر ليس بحتم، فخذوا منه  ودعوا، فقال  ابن عمر: 

كذب أبوهريرة . قال محقق الكتاب  أبواألشبال الزهيري: إسناده صحيح )2(.

- مناقشة مصادر احلديث لدى أهل السنة:
واألمللر اآلخر الذي سنناقشلله تلك املصادر املعتبرة لدى أهل السللنة وباألخص 
صحيحي البخاري ومسلم العتقادهم بأن هذين الكتابني يحويان بالكامل روايات 

قطعية الصدور عن النبي ڤ ومنه يؤخذ الدين الصحيح.

- صحيح البخاري: 
رأي علماء أهل السنة في البخاري صاحب الصحيح.

يقللول ابن أبي حامت: محمد بن إسللماعيل البخاري أبوعبد الله قدم  الري سللنة 
مائتني وخمسني روى عن عبدان املروزي وأبى همام الصلت بن محمد والفريابي 
وابن أبي أويس سللمع منه أبي وأبوزرعة ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد 

بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم إن لفظة بالقرآن مخلوق)3(. 
 )1( سير أعام النباء ج 2 ص 601. حتقيق شعيب األرنؤوط.

 )2( جامللع بيللان العلم وفضله ج2 ص 1101. دار ابن جوزي لسللنة 1414 - 1994 الدمام حتقيق 
أبواألشبال الزهيري.

 )3( اجلرح والتعديل ج7 ص 191  في ترجمة البخاري. 
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فتللرك أبوزرعللة إمام اجلرح حديللث البخاري مما يطعن ذلللك مبصداقية صاحب 
أعظم كتاب بعد القرآن لدى أهل السنة، وحتى أبي حامت ترك حديثه.

قللال أبوعبللد الله: سللمعت أبللا عمر وأحمللد بن محمد بللن عمر املقللرئ يقول: 
سللمعت أبا محمللد عبد الله بن محمد بللن عمر األديب يقول: سللمعت أحمد بن 
أبى جعفر وإلى بخارى يقول :قال محمد بن إس��ماعيل يومًا رب حديث س��معته 
بالبصرة كتبته بالش��ام ورب حديث س��معته بالش��ام كتبته مبصر قال فقلت: له يا أبا 

عبد الله بكماله؟ قال: فسكت)1(. 

يقللول الذهبللي: فقال الذهلللي يومًا: أال من قللال باللفظ فا يحل للله أن يحضر 
مجلسنا فأخذ مسلم رداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وبعث إلى الذهلي 
مللا كتللب عنه على ظهر جمال وكان مسلللم يظهللر القول باللفللظ وال يكتمه، قال: 
وسللمعت محمد بن يوسف املؤذن، سللمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: حضرت 
مجلللس محمللد بن يحيى الذهلي، فقللال: أال من قال: لفظللي بالقرآن مخلوق فا 
يحضللر مجلسللنا  فقللام مسلللم بن احلجللاج من املجلللس  رواها أحمد بللن منصور 
الشلليرازي عللن محمد بللن يعقوب، فللزاد: وتبعه أحمد بن سلللمة  قللال أحمد بن 
منصور الشلليرازي: سمعت محمد بن يعقوب األخرم، سمعت أصحابنا يقولون: 
ملا قام مسلللم وأحمد بن سلللمة من مجلس الذهلي، قال الذهلي: ال يساكنني هذا 
الرجل في البلد. فخشي البخاري وسافر، وقال محمد بن أبي حامت: أتى رجل أبا 

عبد الله البخاري، فقال: يا أبا عبد الله، إن فانا يكفرك )2(.

يقول ابن حجر العسقاني: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة البخاري 

)1( تاريخ بغداد ج2 ص 11 ترجمة البخاري.
)2( سير أعام النباء ج12 ص 460 ترجمة البخاري.
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اإلمللام وصفه بذلك أبوعبد الله بن مندة في كام له فقال: فيه أخرج البخاري قال 
ف��الن وق��ال لنا ف��الن وهوتدليس ولم يوافق ابللن مندة على ذلك والللذي يظهر أنه 
يقول فيما لم يسمع وفيما سمع لكن ال يكون على شرطه أوموقوفًا قال لي أوقال 

لنا وقد عرفت ذلك باالستقراء من صنيعه)1(. 

هللذا حللال البخاري يتهللم بالتكفير من جهة ويتللرك حديثه من جهللة ويقال عنه 
مدلس من جهة أخرى، فما حال أصحاب بقية الكتب؟ 

وسوف نذكر آراء العلماء مبن ُيتهم بالتدليس والذي يدل على شناعة ما يتصف 
به وذلك ردًا على من يدعي عدم اكتراث العلماء مبن ُيتهم بالتدليس. 

- رأي العلماء بالتدليس:

يقللول العائي: وقد ذهب جماعة من العلماء إلللى جرح املدلس مطلقًا إليهامه 
سماع ما لم يسمع فلم يقبلوا منه حديثًا وإن صرح بالسماع )2(. 

ويقللول اخلطيب البغدادي: التدليس للحديث مك��روه عند أكثر أهل العلم وقد 
عظ��م بعضهم الش��أن في ذمه وتبجح بعضه��م بالبراءة منه فمم��ا حفظنا عمن كان 
يكرهه ويذمه ما أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران املعدل قال أنا علي بن 
محمد بن أحمد املصري قال حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقاص قال سمعت أبي 
يقول: سللمعت الشافعي يقول: قال شعبة بن احلجاج: التدليس أخوالكذب خبرنا 
أبوجعفللر محمللد بن جعفر بن عللان الوراق قللال أنا أبوالفتح محمد بن احلسللني 

)1( طبقات املدلسني  ص 24 ترجمة البخاري. جمعية عمال املطابع التعاونية - األردن - عمان
)2( جامع التحصيل ج1 ص 98. طبعة عالم الكتب - بيروت لسنة 1407 - 1986 حتقيق حمدي 

السلفي.
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األزدي قال حدثنا احلسن بن علي قال حدثنا بندار قال ثنا غندر قال سمعت شعبة 
يقول: التدليس في احلديث أش��د من الزنا وألن أسللقط من السللماء أحب إلي من 
أن أدلللس أخبرنللا أبوبكر البرقاني قال أنا محمد بللن عبد الله بن خميرويه الهروي 
قال أنا احلسللني بن إدريس قال حدثنا بن عمار قال سللمعت املعافى يقول: سمعت 
شللعبة يقللول: ألن أزنللي أحب إلللي من أن أدلس فقلللت له: يا أبا مسللعود ما تقول 
أنللت في التدليس قال أدنللى ما فيه التزين أخبرني أبوالقاسللم األزهري قال حدثنا 
عبد الرحمن بن عمر اخلال قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شلليبة قال 
حدثنا جدي قال سللمعت سللليمان بن حرب يقول سللمعت جرير بن حازم يقول 
وذكر التدليس واملدلس��ني فعابه وقال أدنى ما يكون فيه أنه يرى الناس أنه سللمع ما 
لم يسللمع وقال حدثنا جدي قال سللمعت احلسن بن علي يقول: سمعت أبا أسامة 
يقول خرب الله بيوت املدلس��ني ما هم عندي اإل كذابون أخبرنا إبراهيم بن محمد 
بن سليمان األصبهاني املؤدب قال أنا أبوبكر بن املقرى قال حدثنا علي بن محمد 
الرقللي قللال حدثنا امليموني قال حدثنا خالد بن خداش قال قال س��معت حماد بن 
زيد يقول: التدليس كذب ثم ذكر حديث النبي ڤ املتشبع مبا لم يعط كابس ثوبي 
زور قللال حماد: وال أعلم املدلس اإل متشللبعًا مبا لم يعللط حدثني عبيد الله بن أبي 
الفتح قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيز قال حدثنا أبوالربيع الزهراني قال كان ابن املبارك يقول ألن نخر من السماء 

أحب إلي من أن ندلس)1(. 

ويقللول ابللن الصاح ع��ن التدليس: وأما القس��م األول: فمكروه ج��دًا ذمه أكثر 

)1( الكفايللة فللي علللم الروايللة  ص 393، 394. دار الكتللاب العربي - بيروت سللنة سللنة 1405 - 
1985 م
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العلم��اء وكان ش��عبة م��ن أش��دهم ذمًا ل��ه، فروينا عن الش��افعي أنه ق��ال: التدليس 
أخوالكذب )1(. 

فيعتبر ذلك تعريفًا للتدليس والذي جنده من خال وصف العلماء مما يعد جرمية 
ال تغفر.

- شيوخ البخاري:
سللوف ننتقل إلى  شلليوخ البخاري لنجد مدى الثقة التي ميتلكونها من قبل أهل 

السنة.

خالللد بن مخلد القطواني: قللال أبوداود،صدوق، لكنه يتشلليع، وقال أحمد: له 
مناكير. وقال يحيى وغيره: ال بأس به. وقال أبوحامت: يكتب حديثه وال يحتج به. 

وقال ابن سعد: منكر احلديث، مفرط في التشيع..... )2(.

وذكللره ابن حجللر في مقدمة فتح البللاري بأنه من كبار شلليوخ البخاري، ونحن 
نرى أنه مفرط التشلليع كما ذكر في ترجمته، والوهابية يتهمون الشلليعة باإلنحراف 

والضالة فهل هناك أكثر من ذلك التناقض؟!

وسنذكر أيضًا نعيم بن حماد الذي عده ابن حجر من شيوخ البخاري في مقدمة 
فتح الباري باب مراتب مشايخه الذين كتب عنهم.

نعيم بن حماد: املروزي خزاعى يعرف بالفارض سللكن مصر حمل الى العراق 
ومللات فللي احلبس قال لنا ابن حمللاد يروى عن ابن املبارك ضعيللف قاله أحمد بن 
شعيب قال:ابن حماد قال: غيره كان يضع احلديث في تقوية السنة وحكايات عن 

)1( علوم احلديث البن الصاح ص 74 
)2( ميزان االعتدال ج1 ص 640. دار املعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

467

العلماء في ثلب أبى حنيفة مزورة كذب أخبرنا احلسن بن سفيان حدثني عبد العزيز 
بن سام حدثني أحمد بن ثابت أبويحيى قال سمعت أحمد ويحيى يقوالن: نعيم 
بن حماد معروف بالطلب ثم ذمه يحيى فقال إنه يروي الثقات سللمعت أبا عروبة 
يقول كان نعيم بن حماد مظلم األمر سمعت زكريا بن يحيى البستي يقول: حدثنا 
يوسللف بللن عبد الللله اخلوارزمي قال: سللألت احمد بن حنبل عللن نعيم بن حماد 

فقال: لقد كان من الثقات.)1(. 

وهناك الكثير من شيوخ البخاري املطعون بهم ومنهم علي املديني وغيره.

- رواة البخاري:
سوف ننتقل إلى بعض رواة البخاري املطعون بهم وهم كثر، وقبل أن نبدأ بذلك 
أردنا أن نشللير إلى رأي أهل السللنة بتعريف علم الرجال من خال اشللتراطهم أن 

يكون الراوي ثقة وأن يكون السند متسلسًا غير مقطوع.

يقول ابن الصاح: أما احلديث الصحيح فهوحديث املسللند الذي يتصل إسناده 
بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه وال يكون شاذًا وال معلًا )2(. 

ويقللول ابللن حجر: قللال احلافظ أبوالفضل بللن طاهر فيما قرأت علللى الثقة أبي 
الفرج بن حماد أن يونس بن إبراهيم بن عبد القوي أخبره عن أبي احلسن بن املقير 
عللن أبي املعمر املبارك بن أحمد عنه ش��رط البخاري أن يخرج احلديث املتفق على 

ثقة نقلته إلى الصحابي املشهور)3(.

)1( الكامل في ضعفاء ابن عدي  ج7 ص 16. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان 
سنة 1409 - 1988 م

)2( علوم احلديث البن صاح ص 11، 12.
)3( مقدمة فتح الباري ص 7.
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فقللد ذكر ابللن حجر الكثير مللن الظوابط والشللروط التي ذكرهللا العلماء لقبول 
الروايللة، فقد مررنا علللى أحد تلك الظوابط والتي تعنينا فللي مبحثنا وهواالتصال 

بالسند واعتبارهم من الثقات.  

فطبقًا لذلك املبنى الذي يشللترط لصحة الرواية، يفترض أن جندها جلية في كل 
من البخاري ومسلم العتبارهما أصح الكتب بعد القرآن الكرمي، فيجب أن يجمع 
على وثاقة رواة البخاري وعدالتهم، لكننا سللنجد التناقض الصريح واالضطراب 
العظيللم في مسللألة رواة البخاري مللن خال الطعونات املوجهة إليهم كما سللنبني 

ذلك.

عكرمة: مولى ابن عباس الغرماء أبا عبد الله قال ابن عمر لنافع: ال تكذب علي 
كم��ا ك��ذب عكرمة على ابن عباس وكذلك قال س��عيد بن املس��يب ملواله برد وقد 
كذبه مجاهد وابن سيرين ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس  يروي وقال أيوب: ما 
كنت ألتهمه ما كان كذابًا وقال ابن أبي ذئب ويحيى كان ثقة وعن ابن أبي ذئب أنه 

قال ثقة قال املصنف قلت: وقد أخرج عنه البخاري ومسلم في الصحيحني)1(. 

إسللماعيل بللن أبي أويس: واسللم أبللي أويس عبد الله بللن عبد الللله أبوعبد الله 
األصبحللي وهوابن أخت مالك الفقيه يروي عن خاله وعن سللليمان بن بال قال 
يحيى: ابن أبي أويس وأبوه يس��رقان احلديث وأبوه ال يس��اوي نواة وقال النضر بن 

سلمة: املروزي هوكذاب وقال النسائي ضعيف وعن يحيى ال بأس به)2(. 

حميللد الطويللل: حميللد الطويل صاحب أنس مشللهور كثير التدليللس عنه حتى 

)1( الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ج2 ص 182.

)2( الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ج1 ص 117.
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قيللل إن معظم حديثه عنه بواسللطة ثابت وقتادة ووصفه بالتدليس النسللائي وغيره 
وقللد وقع تصريحه عن أنس بالسللماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخاري 

وغيره)1(.

يقول الذهبي: فليح بن سليمان  املدني، أحد العلماء الكبار، عن نافع، والزهري، 
وعللدة: احتجابلله في الصحيحني، وقد قال ابن معني، وأبوحامت، والنسللائي: ليس 
بالقوي، وقال أبوحامت: سللمعت معاوية بن صالح، سمعت يحيى بن معني يقول: 
فليللح بن سللليمان ليس بثقللة وال ابنه، ثم قال أبوحللامت: كان ابن معني يحمل على 
محمللد بللن فليح، وروى عثمان بن سللعيد، عللن يحيى: ضعيف، مللا أقربه من أبي 
أويللس. وروى عبللاس، عن يحيى: ال يحتج به. وقال عبد الله بن أحمد: سللمعت 
ابن معني يقول: ثاثة يتقى حديثهم: محمد بن طلحة بن مصرف، وأيوب بن عتبة، 
وفليح بن سللليمان. قلت له: ممن سللمعت هذا؟ قال: مللن مظفر بن مدرك، وكنت 
آخللذ عنه هذا الشللأن. قلت: مظفر هوأبوكامل، من حفللاظ بغداد، من طبقة عفان، 
وروى معاوية بن صالح، عن يحيى: فليح ضعيف، وقال السللاجي: يهم وإن كان 
مللن أهل الصللدق، وأصعب ما رمي به ما ذكر عن ابن معللني، عن أبي كامل، قال: 
كنللا نتهمه، ألنلله كان يتناول من أصحللاب النبي ڤ. قلت: قد اعتمللد أبوعبد الله 
البخللاري فليحًا في غير مللا حديث، كحديث: إن في اجلنة مائللة درجة. وحديث: 
هل فيكم أحد لم يقارف الليلة، وحديث: إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من األرض 
- صححه الترمذي. وحديث: يخالف الطريق يوم العيد. وقال أبوبكر الصاغاني: 
حدثنا إبراهيم بن املنذر احلرامي، حدثنا محمد بن فليح حدثنا أبي ، عن سللعيد بن 
احلللارث، عللن عبيد بن حنني، عن قتللادة بن النعمان في االسللتلقاء ووضع إحدى 

)1( طبقات املدلسني ص 30 البن حجر.
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الرجلني على األخرى: إنها ال تصلح  لبشللر... احلديث. سعيد بن منصور، حدثنا 
فليح، عن أبي طوالة، عن سللعيد بن يسللار، عن أبي هريرة قال رسول الله ڤ: من 
تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله ال يستعمله  إال ليصيب به عرضًا من عرض  الدنيا 
لللم يجد عرف اجلنة، وقللال أبوداود: ال يحتج بفليح، وقللال الدارقطني: يختلفون 

فيه، وال بأس به  )1(.

عنبسللة بن خالللد: األيلي عن عمه يونس بللن يزيد قال أبوحللامت: كان هذا على 
خراج مصر وكان يعلق النساء بثديهن قال ابن القطان: كفى بهذا في جتريحه وقال 
الفسللوي: سللمعت يحيى بن بكير يقول: إمنا يحدث عن عنبسللة مجنون أحمق لم 
يكللن موضعللًا للكتابة عنه وقال السللاجي: تفرد عنه يونللس بأحاديث وكان أحمد 
بن حنبل يقول: مالنا ولعنبسللة أي شلليء خرج علينا من عنبسة هل روى أحمد بن 

صالح قلت: بل روى عنه جماعة وأثنى عليه أبوداود )2(.

موسللى بن نافع: موسللى بن نافع أبوشهاب احلناط األسدي الكوفي وليس بأبي 
شللهاب عبد ربه بن نافع روى عنه عطاف قال يحيى بن سعيد: أفسدوه علينا وقال 

أحمد: منكر احلديث وقال يحيى ثقة )3(.

هشام بن حجير: املكي قال أحمد ليس بالقوي وضعفه يحيى جدًا )4(.

)1( ميزان االعتدال ج3 ص 365، 366.
)2( ميللزان األعتللدال ج3 ص 298. ذكللره ابن حجر فللي مقدمة قتح الباري بأنلله روي في البخاري 

راجعوا ترجمة.
)3( الضعفللاء واملتروكني البن اجلوزي ج3 ص 150 وذكللره ابن حجر بأنه روي في البخاري راجع 

مقدمة فتح الباري في ترجمة موسى.
)4( الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ج 3 ص 174 وروي في البخاري باب االسللتثناء في األميان. 

دار الكتب العلمية بيروت 
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يقول الذهبي: أبي بن عباس بن سهل، عن أبيه، وأبي بكر بن حزم، وعنه معن، 
وابن أبي فديك، وعدة، ضعفوه، قال أحمد: منكر احلديث، وقال يحيى بن معني: 
ضعيللف، وقد احتج البخللاري به )1(، وروي في البخاري عن حدثنا أبي بن عباس 
بن سهل عن أبيه عن جده قال: ثم كان للنبي  ڤ  في حائطنا فرس يقال له اللحيف 

قال أبوعبد الله وقال بعضهم اللخيف )2(.

مالك بن أنس: اإلمام املشهور يلزم من جعل التسوية تدليسًا أن يذكره فيهم ألنه 
كان يروي عن ثور بن زيد حديث عكرمة عن ابن عباس وكان يحذف عكرمة)3(.

عبللد الللله بن ذكوان: أبوالزنللاد مولى رملة بنت شلليبة بن ربيعللة الغرماء أبوعبد 
الرحمن وأبوالزناد لقب قال ربيعة: ليس بثقة وال رضي وكان مالك ال يرضاه وإن 

كان قد حدث عنه وقال يحيى هوثقة )4(.

زكريللا بللن يحيى: بن عمر بن حصن بن حميد بن منهللب بن حارثة بن أوس بن 
حارثة بن الم الطائي أبوالسللكني الكوفللي نزيل بغداد روى عن أبيه وعم أبيه زحر 
وعللن احملاربللي وعبد الله بن منير وأبي بكر بن عياش وأبي عبد الرحمن الهيثم بن 
عدي الطائي وأبي أسامة وغيرهم وعنه البخاري واحلسن البزار واحلسن بن محمد 
الزعفرانللي وهما من أقرانلله وأحمد بن عمروبن عبد اخلالق البزار وأبوبكر بن أبي 
الدنيا وابن ناجية وأبوعبيد بن حربويه وابن صاعد وغيرهم قال اخلطيب: كان ثقة 

)1( الكاشف للذهبي ج1 ص 228. دار القبلة للثقافة االسامية - جدة سنة 1413 - 1992 م
)2( صحيح البخاري كتاب اجلهاد  باب اسم الفرس واحلمار.

)3( طبقات املدلسني البن حجر ص 23، 24.
)4( الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ج2 ص121، 122. وهذا أحد رواة البخاري وروي في باب 

فضل التأذين.
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وذكره ابن حبان في الثقات، قلت: لم يرقم املزي في مشللايخه رقم البخاري على 
عبللد الله بن منير وال على أبي أسللامة وقللد قدمت ما فيه في ترجمة زكريا بن يحيى 
بللن صالح البلخي، وقد قال: صاحللب الزهرة روى عنه البخللاري أربعة أحاديث 
وقال احلاكم : قلت للدارقطني: فأبوالسللكني الكابي قال: هوالطائي كوفي ليس 
بالقوي يحدث بأحاديث ليسللت مبضيئة وقال احلاكم: عنه أيضًا يحدث بأحاديث 
خطأ وقال البرقاني: سمعت الدارقطني يقول: زكريا بن يحيى الطائي متروك وفي 
كتاب ابن أبي حامت زكريا بن يحيى بن عمر روى عن عم أبيه وروى عنه الزعفراني 

ولم يذكر فيه شيئًا فكأنه ما عرفه جيدًا )1(.

حمد بن إبراهيم التيمي املدني أبوعبد الله الفقيه، عن عائشة، وأبي سعيد، وعنه 
يحيى بن سعيد، واألوزاعي، وخلق، وثقوه، وقال أحمد: روى مناكير )2(.

أسامة بن يزيد: أبوزيد الليثي املديني يروي عن سعيد بن املسيب قال أحمد روى 
عللن نافع أحاديث مناكير ترك يحيى بن سللعيد حديثه وقال النسللائي ليس بالقوي 
واختلفللت الروايللة عن يحيى فقال مرة ثقة صالح وقال مرة ليس به بأس وقال مرة 
ترك حديثه بأخره وقال املصنف قلت واعلم أن أسامة بن يزيد في احلديث ستة ليس 
فيهم مطعون سوى هذين)3(. أسيد بن زيد: بن جنيح اجلمال أبومحمد مولى صالح 
بللن علي الهاشللمي يروي عن شللريك والليث قال يحيى هوكذاب وقال النسللائي 
متللروك احلديث وقال ابن حبللان يروي عن الثقات املناكير ويسللرق احلديث وقال 

)1( تهذيب التهذيب ج3 ص 291، 292. وروي في البخاري قرابة عشرة أحاديث.
)2( الكاشللف ج2 ص 153. وذكللره ابللن حجر في مقدمة فتح الباري بأنلله أحد رواة البخاري وروه 

أربعة أحاديث راجع ترجمة.
)3( الضعفاء واملتروكني البن جوزي ج1 ص 96.
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ابن عدي عامة ما يرويه ال يتابع عليه )1(، وروى في البخاري ذلك احلديث: حدثنا 
عمران بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا حصني قال أبوعبد الله وحدثني أسيد بن 
زيد حدثنا هشيم عن حصني قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس 
قال قال النبي ڤ: ثم عرضت علي األمم فأجد النبي مير معه األمة والنبي مير معه 

النفر والنبي مير معه العشرة والنبي مير معه اخلمسة والنبي مير وحده)2(.

احلسن بن ذكوان: البصري يروي عن ابن سيرين ويحيى بن أبي كثير قال يحيى: 
كان صاحللب أوابللد منكر احلديث وقللال أحمد: أحاديثلله أباطيل وقال النسللائي: 
والدارقطني هوضعيف)3(، وروي في البخاري ذلك احلديث: حدثنا مسدد حدثنا 
يحيى عن احلسن بن ذكوان حدثنا أبورجاء حدثنا عمران بن حصني عن النبي ڤ 
قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ڤ فيدخلون اجلنة يسمون اجلهنميني)4(.

عمر بن علي املقدمي ذكره أحمد أيضًا فيما رواه األثرم عنه قال شيخنا العراقي 
ووصفه أيضًا بالتدليس يحيى وعفان بن مسلللم وأبوحامت ومحمد بن سللعد انتهى 

وذكر الذهبي في امليزان تدليسه عن ابن سعد وعفان وأبي حامت )5(. 

حريللز بللن عثمان: الرحبي من أهل حمص يروي عن راشللد بن سللعد ال يجوز 
الروايللة عنلله قللال ابللن حبللان: كان يلعن علي بللن أبي طالللب بالغداة سللبعني مرة 
وبالعشللي سللبعني مرة ويقللول: قتل آبائي واجللدادي وكان داعية إلللى مذهبه قال: 

)1( الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ج1 ص 124.
)2( صحيح البخاري باب يدخل اجلنة سبعون ألفا من غير جناسة.

)3( الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ج 1 ص 201.
)4( صحيح البخاري باب صفة اجلنة والنار.    

)5( التبني ألسماء املدلسني لسبط ابن العجمي ص 45. دار الكتب العلمية. بيروت 
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وكان علللي بن عياش يحكي رجوعه عن ذلك وليس محفوظًا عنه وذكر أبوالفتح 
األزدي أن حريللز بللن عثمللان وروى أن النبي ڤ ملللا أراد أن يركب بغلته جاء علي 
فحل حزام البغلة حتى يقع رسول الله ڤ ومن هذه حالته ال يروى عنه شيء وقد 
ذكللر ابن عللدي عنه قال: والله ما شللتمت عليًا قط وأن أحمد ويحيللى وثقاه وقال 

أحمد هوصحيح احلديث إال أنه يحمل على علي \ )1(.

عبد الله بن سللالم: األشللعري احلمصي أبويوسللف عن محمد بن زياد األلهاني 
والزبيدي وعنه أبومسهر والهيثم بن خارجة قال يحيى بن حسان: ما رأيت بالشام 

مثله قلت:صدوق فيه نصب)2(.

قيللس بن أبي حللازم: أبوعبد الله البجلللي تابعي كبير فاتته الصحبة بليال سللمع 
أبا بكر وعمر وعنه بيان بن بشللر وإسللماعيل بن أبي خالللد وخلق وثقوه وقال ابن 

املديني عن يحيى بن سعيد: منكر احلديث ثم ذكر له حديث كاب احلوأب)3(. 

وقللد اعترف أحد أعام أهل السللنة املختصللني بذلك الفن بأن هنللاك جمعًا من 
الرواة املطعون بهم في صحيح البخاري.

يقللول ابن الصاح: ولذلك احتج البخاري بجماعة س��بق م��ن غيره اجلرح لهم 
كعكرمة مولى ابن عباس وكإس��ماعيل بن أبي أوي��س وعاصم بن علي وعمروبن 

مرزوق وغيرهم)4(. 

)1( الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ج 1 ص 197 وروي في البخاري قرابة حيث واحد.
)2( الكاشللف للذهبللي ج 1 ص 555  وذكللره ابللن حجللر فللي مقدمللة فتللح البللاري انلله مللن رجال 

البخاري.
)3( الكاشف للذهبي ج2 ص 138، 139.

)4( علوم احلديث ص 107  باب النوع ثالث والعشرين
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فتلللك بعللض النمللاذج التي تبني وجللود الللرواة الكذابني والضعفاء واملدلسللني 
واملتروكللني وحتللى النواصللب ألهل البيت عليهم السللام ممن جاء بهللم البخاري 
وكذلك مسلللم! وبعد هللذا يدعون بأن كل مافي الصحيحللني صادر عن النبي ڤ 

ومقبول عند األمة. 

يقللول النللووي: اتف��ق العلماء عل��ى أن أص��ح الكتب بع��د الق��رآن الصحيحان 
البخللاري ومسلللم وتلقتهما األمة بالقبللول وكتاب البخاري أصحهم��ا وأكثرهما 

فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة )1(. 

فذلك شللأن أعظم الكتب لديهم بعد كتاب الله تعالى، فعلى حد قولهم بأن من 
شللروط صحللة الرواية الثقة التي يتمتع بها الللراوي، فبطبيعة احلال يكون البخاري 

على ذلك املبنى ساقط احلجية فكيف باملصادر األخرى؟!

وإذا قللال قائللل بللأن تلللك الطعللون مللن رأي العلماء وليسللت من رأيي مسلللم 
والبخللاري فنقول كيللف إذن تلقاه العلماء بذلللك القبول الذي أشللار إليه النووي 
خاصللة وأن الطعن بالللرواة قد جاء من أكابر علماء اجلللرح والتعديل والغالبية من 

أهل السنة وكبارهم من العلماء ممن يعتمدون عليه في ذلك الفن.

ثم ابن العثيمني شلليخ الوهابية يقول أيضًا البخاري تلقاه العلماء بالقبول، يقول 
ابللن العثيمللني: هذا الكتاب سللماه، مؤلفه )جامع الصحيح ( وخرجه من سللتمائة 
ألللف حديث، وتعب رحمة الله في تنقيحلله، وتهذيبه، والتحري في صحته، حتى 
كان ال يضع فيه سندًا إال ما صح عن النبي ڤ بالسند املتصل الذي توفر في رجاله 

العدالة والضبط،... وقد تلقاه العلماء بالقبول في كل عصر )2(. 

)1( شرح صحيح مسلم ج1 ص 14 في املقدمة 
)2( مصطلح احلديث البن العثيمني ص 73 دار ابن جوزي
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هللذا قول ابللن العثيمني في صحللة كتاب البخللاري، ولكن ليس هللذا هوالواقع 
بقبول العلماء كل أحاديث الصحيحني وباخلصوص البخاري.

- طعن علماء أهل السنة بالصحيحني:
يقول األلباني في معرض الرد على محمود سعيد املصري الذي يدعي االجتماع 
علللى صحة الصحيحني : وهللذا القول وحده منه يكفي اللبيب أن يقنع بجهل هذا 
املتعالللم وافترائلله علللى العلماء املتقدمللني منهللم واملتأخرين في ادعائلله االجتماع 
املذكللور، فإنهللم ما زالوا إلللى اليوم ينتقد أحدهللم بعض أحاديللث الصحيحني مما 
يبدوللله أنه موضع لانتقللاد بغض النظر عن كونه أخطأ في ذلك أم أصاب  وانتقاد 
الدارقطنللي  وغيره.....إلللى أن قللال: وإمنا أريد أن أنقل لهللذا اجلائر بعض األمثلة 
عللن بعض املعاصرين من شلليوخة وغيرهللم،  وذكر األلباني مللن العلماء عبد الله 
بللن محمد الصديللق الغماري: فهذا الشلليخ الذي رفعة إلى السللماء قللد عثرت له 
علللى حديثني ضعفهما مللن أحاديث البخاري ومسلللم، األول حديللث عروة عن 
عائشة قالت: فرضت الصاة ركعتني ركعتني فأقرت في السفر وزيدت في احلضر 
أخرجه البخاري  ومسلللم، فقد صرح بضعفه وشذوذه في رسالته )الصبح السافر 
ص 16(، ال لعلللة في إسللناد وإمنللا مخالفته للقللرآن بزعمه وإلى أن قللال: والثاني 
حديللث ابللن عباس: إن الله فرض الصاة على لسللان نبيكم على املسللافر ركعتني 

وعلى املقيم أربعًا واخلوف ركعة ضعفه الغماري أيضًا - بالشذوذ ص 45  )1(. 

ويقللول األلبانللي أيضًا: ثللم ماذا يقول هللذا املعتدي اجلاني فيما قاله هذا الشلليخ 
الغماري في خامتة كتابة املغير على األحاديث املوضوعة في اجلامع الصغير بعد أن 

)1( آداب الزفاف لأللباني في املقدمة ص 54، 55،56.
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ذكللر العمدة في معرفة احلديث املوضوع منهللا وجود النكارة الظاهرة في متنه وإن 
كان سللنده صحيحًا قال: ومنها )يعني الغماري ( أحاديث الصحيحني فإن فيها ما 
هومقطللوع ببطانه فا تغتر بذلللك وال تتهيب احلكم عليه بالوضع ملا يذكرونه من 
اإلجمللاع على صحة ما فيهما فإنها دعوى فارغة ال تثبت عند البحث والتمحيص 

فإن اإلجماع على صحة جميع أحاديث الصحيحني غير معقول وال واقع )1(. 

ونقللل األلباني قواًل عن محمود سللعيد املصللري : وقد جفت الصحف ورفعت 
األقام عن أحاديث الصحيحني وإال كانت األمة بإتفاقها على صحة الصحيح قد 
ضلت عن سللواء السللبيل، فأقللول )يعني األلباني (: كا ثللم كا إن األمة لم تضل 
ولللن تضللل بإذن الله تعالى وإمنا ضللل من أفتري عليها ونسللب االتفاق إليهما في 
أمر هم مختلفون فيه كما سبق بيانه بالنصوص الصحيحة وبعضها عن شيوخ هذا 

املصري اجلائر اجلاني )2(. 

- جماعة من العلماء ضعفوا أحاديث في الصحيحني:
يقللول ابن حجر في شللرحه قصة صللاة النبي ڤ على ابن أبي سلللول التى في 
البخللاري: واستش��كل فهم التخيي��ر من اآلية حت��ى أقدم جماعة م��ن األكابر على 
الطعن في صحة هذا احلديث.إلى أن قال: حتى أنكر القاضي أبوبكر صحة احلديث 
وقللال ال يجوز أن يقبل هذا وال يصح أن الرسللول قاله انتهللى. ولفظ القاضي أبي 
بكر البافاني في التقريب هذا احلديث من أخبار اآلحاد التي ال يعلم ثبوتها وقال 
إم��ام احلرمني ف��ي مختصره هذا مخرج في الصحيح وق��ال في البرهان ال يصححه 

)1( آداب الزفاف في املقدمة لأللباني ص 60. دار السام للنشر سنة 2002 .
)2( نفس املصدر السابق ص 63. 
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أه��ل احلديث وقال الغزالي في املس��تصفى: األظهر أن هذا اخلبر غير صحيح وقال 
الداودي الش��ارح: هذا احلديث غير محفوظ والس��بب في إنكارهم صحته ما تقرر 

عندهم مما قدمناه )1(. 

- احلافظ ابن اجلوزي احلنبلي:
يقللول احلافظ الفتني: ق��د أكثر ابن اجلوزي في املوضوعات من إخراج الضعيف 
بل ومن احلس��ان ومن الصح��اح كما نبه عليه احلفاظ ومنهللم ابن الصاح وقد ميز 
في حيزه ثالثمائة حديث وقال ال سبيل إلي ادراجها في املوضوعات فمنها حديث 
في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري ورواية حماد بن شاكر وأحاديث في بقية 

الصحاح والسنن )2(. 

- مالك بن أنس يرد حديثني في الصحيحني:
روى الذهبي: قال ابن القاسللم: سللألت مالكا عمن حدث باحلديث الذين قالوا 
)إن الله خلق آدم على صورته( واحلديث )إن الله يكش��ف عن س��اقه( فأنكر مالك 

ذلك إنكارًا شديدا ونهى أن يحدث بهما أحد )3(. 

- طائفة من العلماء تنكر حديثًا بالبخاري بقول ابن تيمية: 
يقللول ابللن تيميللة: فيق��ال الذي ف��ي الصحيح تقت��ل عمار الفئ��ة الباغي��ة وطائفة 
العلماء ضعفوا هذا احلديث منهم احلسني الكرابيسى وغيره ونقل ذلك عن أحمد 

أيضًا)4(. 

)1( فتح الباري ج8 ص 116 باب ال تصل على احد منهم، كتاب التفسير
)2( تذكرة املوضوعات ص 3 للحافظ الفتني.
)3( سير أعام النباء ج 8  ص 103، 104. 

)4( منهاج السنة ج6 ص 140
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- مراسيل البخاري وانقطاع السند:
روى البخاري:.... قال ابن عباس حدثني أبوسفيان فذكره حديث النبي فقال: 

يأمرنا بصاة والزكاة والصلة والعفاف)1(. 

كمللا ناحللظ وجود انقطللاع للرواة قبل ابن عبللاس فأين التسلسللل؟! فهم يدعون 
بأنهم أهل إسللناد فأين يكون سللند هذا احلديث املوجود في أعظم الكتب بعد كتاب 

الله؟! 

قللال البخللاري: حدثنللا محمد بن مقاتللل أخبرنا وكيع عن نافع بللن عمرعن ابن 
أبللي مليكللة قال: كاد اخليران أن يهلكا أبوبكر وعمر ملا قدم على النبي ڤ وفد بني 
متيم أشللار أحدهمللا باألقرع بن حابس احلنظلي أخي  بني مجاشللع وأشللار اآلخر 
بغيره فقال أبوبكر لعمر: إمنا أردت خافي فقال عمر: ما أردت خافك فارتفعت 

أصواتهما عند النبي ڤ فنزلت يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم..)2(. 

إن ابللن أبي مليكة من التابعني فكيف يروي مباشللرة تلللك احلادثة التي حصلت 
مع النبي ڤ وال جند أي شخص من الصحابة من بعده يروي هذه احلادثة؟! فيدل 
ذلك با شك على وجود االنقطاع، ولقد أكد الذهبي كونه من التابعني من خال 

ترجمته له.

قال الذهبي: ابن أبي مليكة عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة زهري بن عبدالله 
بن جدعان بن عمروبن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة بن كعب.... اإلمام احلجة... 

إلى أن قال: ولد في خافة علي، أوقبلها )3(.

)1( صحيح البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة.
)2( صحيح البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة احلجرات.

)3( سلليلر أعام النباء ج5 ص 88، 89.
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 فبسللبب كونلله مللن التابعللني يعنللي ذلللك أن روايللة البخللاري مرسلللة لوجللود 
االنقطاع.

قال البخاري: قال سللفيان قال: النبي ڤ: يرحم الله موسللى لوكان صبر لقص 
علينا من أمرهما وقرأ ابن عباس أمامهم ملك يأخذ كل سللفينة صاحلة غصبا وأما 
الغام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنني ثم قال  لي سفيان: سمعته منه مرتني وحفظته 

منه قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من عمروأوحتفظته..)1(.

إن ابن حجر يعترف في كتابه مقدمة فتح الباري بأن الدارقطني إمام اجلرح والتعديل 
ينتقد روايات البخاري ويقول بأنها منقطعة السند وسوف أذكر بعض األمثلة:

يقول ابن حجر: قال الدار قطني: وأخرج البخاري حديث توبة كعب بن مالك 
مللن طرق صحيحة عن عقيللل وغيره عن الزهير عن عبد الرحمللن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن أبيه عن كعب وهوالصواب وأخرجه يعني في اجلهاد مختصرًا 
عللن أحمد بن محمد عن بللن املبارك عن يونس عن الزهري عللن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب عن كعب قال وهومرسل قد رواه سويد بن نصر عن ابن املبارك 

فقال عن أبيه عن كعب كما قال اجلماعة )2(.

يقللول ابللن حجر: قال الللدار قطني: أخللرج البخاري أحاديث للحسللن عن أبي 
بكللرة منهللا حديث زادك الله حرصًا وال تعد واحلسللن إمنا يللروي عن األحنف بن 
قيللس عللن أبي بكرة فيكللون احلديث منقطعًا وسلليأتي الكام على ذلللك قريبًا في 

الكسوف إن شاء الله تعالى)3(. 

)1( صحيح البخاري كتاب األنبياء باب حديث اخلضر مع موسى.
)2( مقدمة فتح الباري ص 361.
)3( مقدمة فتح الباري ص 350.
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هذه بعض األمثلة التي ذكرها الدارقطني في نقده ألحاديث البخاري.

ونقللول إنصافللا بأن ابن حجر لم يعتقد مبا اعتقللده الدارقطني ولكن كان يحاول 
أن يدافللع عللن البخاري وكان ذلك فللي محل تبيانه لللرأي الدارقطني في أحاديث 
البخاري، فلذلك أردنا أن نبني بتلك الشهادة أن هناك إمامًا للجرح والتعديل ينتقد 

أصح الكتب لدى أهل السنة بعد كتاب الله جل وعا.

وسللوف نسللتكمل املسلليرة بانتقالنللا إلى صحيح مسلللم وبعد ذلللك نتطرق إلى 
أصحاب الكتب الستة.

- مسلم صاحب الصحيح: 
وهومسلللم بن احلجاج القشيري النيسللابوري صاحب كتاب الصحيح املشهور 
بصحيح مسلللم، ولقد مررنا على بعض رواته في بحثنا السللابق من خال اشتراك 
رواتلله برواة البخاري ووجدنا الطعون املوجهة إليهم، واشللترك أيضا مع البخاري 
باشللتماله علللى أحاديث مرسلللة كما بينا ذلللك، فنريد اآلن أن نسلللط الضوء على 

بعض الطعونات املوجهة إليه من قبل علماء أهل السنة.

يقول النووي: وأما قول مسلللم في صحيحه في باب صفة صاة رسول اللهڤ 
ليللس كل شلليء صحيح عندي وضعتلله هنا )يعنى فللي كتابه هللذا الصحيح( وإمنا 
وضعت هنا ما أجمعوا عليه، فمشكل )يعني قول النووي ( فقد وضع فيه أحاديث 
كثيرة مختلف في صحتها.....إلى أن قال: ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث 

اختلفوا في إسنادها أومتنها لصحتها )1(. 

)1( شرح صحيح مسلم ج1 ص 16
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يقللول الذهبي: وقال مكي بن عبدان الوافى: داود بن علي األصبهاني نيسللابور 
أيام إسللحاق بن راهويه فعقدوا له مجلس النظر وحضر مجلسه يحيى بن الذهلي 
ومسلم بن احلجاج فجرت مسألة تكلم فيها يحيى فزبره داود قال: اسكت يا صبي 
ول��م ينصره مس��لم فرجع إلى أبيه وشللكا إليه داود فقال أبوه: وم��ن كان عنده قال 
مسلم ولم ينصرني قال: قد رجعت عن كل ماحدثته به فبلغ ذلك مسلمًا فجمع ما 

كتب عنه في زنبيل وبعث به إليه وقال: ال أروي عنك أبدا )1(.

يقللول الذهبي: قللال أبوحامد بن الشللرقي: حضللرت مجلس محمللد بن يحيى 
الذهلي، فقال: أال من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فا يحضر مجلسنا  فقام مسلم 

بن احلجاج من املجلس )2(.

يقللول الذهبللي: قال أبوقريش احلافظ: كنت عند أبي زرعة فجاء مسلللم وجلس 
سللاعة وتذاكللرا فلما أن قام قلللت: له لهذا جمع أربعللة آالف حديث في الصحيح 
فقللال فلمللن ترك الباقي ثللم قال: هذا ليس له عقل لللودارى محمد بن يحيى لصار 

رجًا )3(.

يقول ابن حجر: مسلم بن احلجاج القشيري النيسابوري اإلمام املشهور قال ابن 
مندة: إنه كان يقول فيما لم يسمعه من مشايخه قال لنا فان وهوتدليس ورد ذلك 

شيخنا احلافظ أبوالفضل بن احلسني وهوكما قال )4(. 

فذلك بعض ما ذكر في حق مسلم صاحب الصحيح من قبل أهل السنة، فمنهم 
من ال يجده سليم العقيدة ومنهم من طعن في عقله وهناك من رماه بالتدليس.

)1( سير أعام النباء ج12 ص 571، 572.
)2( سير أعام النباء ج12 ص 460.

)3( سير أعام النباء ج12 ص 280، 281 ترجمة الذهبي.
)4( طبقات املدلسني ص 26 ترجمة مسلم.
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- النسائي صاحب السنن:
وهوأحمد بن شللعيب النسائي صاحب السللن الذي اشتهر بكونه من أصحاب 
كتب احلديث الستة املعتمدة لدى أهل السنة، وهوأيضًا لم يسلم من طعون علماء 

أهل السنة:

يقول الذهبي عن النسائي: وقد أخذ عن النسائي وهوبه عارف ولم يكن أحد في 
رأس الثاث مئة أحفظ من النسللائي هوأحذق باحلديث وعلله ورجاله من مسلللم 
ومن أبي داود ومن أبي عيسى وهوجار في مضمار البخاري وأبي زرعة إال أن فيه 

قليل تشيع وانحراف عن خصوم اإلمام علي كمعاوية وعمرووالله يسامحه)1(. 

فقد اتهم الذهبي النسائي بأنه رجل فيه تشيع وحتى ابن كثير يقول هذا القول في 
تاريخلله )2(، والنسللائي من املنحرفني عن معاوية وعمروبللن العاص، والغريب أننا 
جند االسللتنكار وعدم القبول ملن يطعن بأعداء أهل البيت عليهم السللام كمعاوية 

وعمروبن العاص!!.

ومللن املعللروف لدى أهل اجلرح والتعديللل أن الذي يطعن مبعاويللة ال يأخذ منه 
احلديللث وال تعتمللد روايته كما نقل الذهبي في ترجمة الللراوي إبراهيم بن احلكم 

الكوفي.

نقللل الذهبللي عن ابن حبللان فقال: قال أبوحللامت يعني إبراهيم كللذاب روى في 
مثالب معاوية فمزقنا ما كتبنا عنه)3(.

)1( سير أعام النباء ج14 ص 133 ترجمة النسائي.
)2( البداية والنهاية ج11 ص 123.

)3( ميزان األعتدال ج1 ص 27
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فكيف يكون النسائي بعد ذلك الطعن ممن يعتمد عليه في ما رواه من األحاديث 
واعتبار سننه من الكتب الستة املعتمدة لدى أهل السنة؟!

 أبوداود صاحب السن: 

قللال أبللوداود: ذكرت في السللن الصحيح ومللا يقاربه فإن كان فيه وهن شللديد 
بينته)1(، لقد علق السيوطي على كامة وقال: ففهم أن شيئًا فيه وهن غير شديد لم 
يلتزم بيانه )2(، فيدل تعليق السلليوطي أن هناك أحاديث ألبي داود فيها وهن ولكن 
ليللس شللديدًا والقت القبللول منه، فإن كان ذلللك دأبه في التعامل مللع ما أورد فا 

ميكن لنا أن نثق بجميع ما حوته سننه من األحاديث.

- ابن ماجة صاحب السنن: 
يقللول ابللن حجر: قلللت: كتابه في السللن جامع جيللد كثير األبللواب والغرائب 
وفيلله أحاديللث كمال جللدًا حتى بلغني أن السللري كان يقول مهما انفللرد بخبر فيه 
هوضعيللف غالبللًا وليس األمر في ذلك على إطاقه باسللتقرائي وفللي اجلملة ففيه 
أحاديث منكرة والله تعالى املستعان ثم وجدت بخط احلافظ شمس الدين محمد 
بن علي احلسيني مالفظه سمعت شيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي يقول كل ما انفرد 

به ابن ماجة فهوضعيف )3(.  

- الترمذي صاحب السنن: 
هنللاك جمع من العلماء ممن طعللن في تصحيح الترمذي وبتحسللينه، فبعد ذلك 

)1( سير أعام النباء ج 13 ص 213.
)2( تدريب الراوي ج1 ص 169. نشر مكتبة الرياض احلديثة - الرياض حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف  

)3( تهذيب التهذيب ج9 ص 468، 469.
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الطعن يحق لنا أن ال نعتمد أحاديث الترمذي وعدم األخذ بها بسبب نفي العلماء 
اعتمادهم على تصحيحه، قال الذهبي: اليعتمد العلماء على تصحيح الترمذي)1(، 
قال أبوعا املباركفوري: وأما حتسللني الترمذي فا اعتماد عليه ملا فيه من التساهل 
)2(، وقللد ذكللر الذهبللي آراء العلماء في إسللماعيل بللن رافع ومنهللم الترمذي، قال 

الذهبي: ومن تلبيس الترمذي قال: ضعفه بعض أهل العلم )3(. 

تلك بعض الطعونات  في أصحاب الكتب السللتة وفي محتواها والتي تعد أهم 
مصادر اجلمهور والتي يعتمد عليها بشكل يفوق الكتب األخرى، فما يكون حال 

سائر الكتب؟!

مللن الطعونللات املوجهللة إلللى جملللة أخللرى مللن احملدثللني وأصحللاب اجلرح 
والتعديل: 

- الدار قطني: 

يقللول ابللن حجللر: علي بللن عمر بللن مهدي الللدار قطنللي احلافظ املشللهور قال 
أبوالفضل بن طاهر: كان له مذهب خفي في التدليس يقول قرئ على أبي القاسم 

البغوي حدثكم فان فيوهم أنه سمع منه لكن ال يقول وأنا أسمع )4(.

- أحمد بن حنبل: 

فهومن أفضل املختصني بهذا الفن، ومع ذلك فهومطعون بعدالته.

)1( ميزان االعتدال ج3 ص 407.
)2( حتفة األحوذي ج2 ص 93. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان سنة 1410 - 1990 م

)3( ميزان االعتدال ج1 ص 228.
)4( طبقات املدلسني ص 22.
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ونقللل الذهبللي عن أحمد بللن حنبل وقال: أكللره الكتابة عمن أجللاب في احملنة 
كيحي بن معني وأبي نصر التمار)1(. 

فيرد ابن حنبل روايات من خالفه حتى إن كان على نفس مذهبة، فكيف سيكون 
موقفه ممن كان يروي روايات تبني خافة أهل البيت عليهم السام؟!

- يحي بن معني:
وهومللن كبار علمللاء اجلرح والتعديللل املعتمد عليه في هذا الفللن، وبالرغم من 
تلللك املكانللة في مجاللله توجهت إليلله أيضًا الطعونللات من قبل أهل السللنة والتي 

مست عدالته، وإليكم بعض أقوالهم فيه.

قللال محمد بن عثمللان الذهبي: عن يحللي بن معني وكامه يعنللي ابن معني في 
الشللافعي ليللس من هللذا اللفظ الذي كان عللن اجتهاد وإمنا هذا من فلتات اللس��ان 
باله��وى والعصبي��ة فإن ابن معني كان من احلنفية الغالة ف��ي مذهبه وإن كان محدثًا 
وكذا قول احلافظ أبي حامد ابن الشرقي كان يحيى ابن معني وأبوعبيد سيئا الرأي 

في الشافعي فصدق والله ابن الشرقي أساءا في ذاتهما في عالم زمانه )2(.

فإن ابن معني قد عرف بتهجمه على الناس بشللكل عام، فقد تهجم على اإلمام 
الشافعي صاحب املذهب املعروف وقال عنه ليس بثقة مما أدى إلى تصدي العلماء 

للدفاع عن الشافعي ومنهم الذهبي. 

وأيضًا يتضح  لنا أنه ال يعتمد بطعنه في الرواة على القواعد العلمية ولكنه اعتمد 

)1( ميزان االعتدال ج 7 ص 222.
)2( الرواة الثقات املتكلم فيهم ص 29، 30. الطبعة األولى، نشللر دار البشللائر اإلسللامية -  بيروت 

1992 حتقيق محمد بن ابراهيم املوصلي.
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الهوى والتعصب املذهبي مقياسللًا للرد والطعن، قال أبوزرعة في يحيى بن معني: 
ولم ينتفع به ألنه كان يتكلم في الناس)1(.   

ولقد ذكرنا قبل قليل رأي ابن حنبل في يحيي بن معني واعترافه بعدم األخذ منه، 
فتلللك األمللور التي ذكرت ليحيى بن معني كفيلة بإسللقاط عدالتلله وعدم اعتباره في 
فللن اجلللرح والتعديل الذي ال ميكن أن يتصف به صاحبلله بالهوى والعصبية، فكيف 
يطمئن أهل السنة باألخذ ممن اتصف بذلك واعتباره من علماء اجلرح والتعديل؟! 

- يحيي بن سعيد القطان:
يقول ابن حجر: وعن محمد بن عمروبن علقمة فقال:  أما محمد بن عمر فرجل 

صالح ليس بأحفظ للحديث وأما يحيى بن سعيد فكان يحفظ ويدلس)2(. 

علق أحمد بن حنبل على جرح يحيي بن سعيد لهمام بن يحيى بن دينار وقال: 
شهد يحيى بن سعيد في حداثته شهادة فلم يعدله همام فنقم عليه )3(. 

فيطعن يحيي بن سعيد بالراوي لعداء شخصي كما بني ذلك ابن حنبل ولم يكن 
ذلك على أسس علمية وقواعد مبنية في اجلرح والتعديل، فكيف يأخذ أهل السنة 

ذلك الفن ممن اتهم بذلك؟!

- أبوحامت الرازي: 
يقللول الذهبي: قلللت يعجبني كثيرًا كام أبللي زرعه في اجلللرح والتعديل يظهر 

عليه الورع واملخبرة بخاف رفيقه أبي حامت فإنه جراح )4(.

)1( تهذيب التهذيب ج11 ص 248.

)2( تهذيب التهذيب ج11 ص 196.
)3( تهذيب التهذيب ج 11 ص 61.

)4( سير أعام النباء ج 13 ص 81. ترجمة أبوزرعة الرازي.
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يقللول الذهبي في أبي حامت: إذا وثق أبوحامت رجًا فتمسللك بقوله فإنه ال يوثق 
اال رجللاً صحيح احلديث وإذا لني رجًا أوقللال فيه ال يحتج به فتوقف حتى ترى 
ما قال غيره فيه فإن وثقه أحد فا تنب على جتريح أبي حامت فانه متعنت في الرجال 

قد قال في طائفة من رجال الصحاح ليس بحجة ليس بقوي أونحوذلك )1(. 

- ابن حبان: 
يقول الذهبي: وأما ابن حبان فإنه يقعقع كعادته فقال فيه: يروي عن قوم ضعاف 

أشياء يدلسها عن الثقات حتى إذا سمعها املستمع لم يشك في وضعها )2(.

ويقول أيضًا الذهبي: قال أبوإسللماعيل األنصاري شيخ اإلسام: سألت يحيى 
بن عمار عن أبي حامت ابن حبان فقال: رأيته ونحن أخرجناه من سجستان كان له 

علم كثير ولم يكن له كبير دين قدم علينا فأنكر احلد لله فأخرجناه )3(.

ونقل الذهبي قول أبي إسماعيل األنصاري فقال: سمعت عبد الصمد بن محمد 
بن محمد يقول سمعت أبي يقول: أنكروا على ابن حبان قوله النبوة العلم والعمل 

وحكموا عليه بالزندقة وهجروه وكتب فيه إلى اخلليفة فأمر بقتله )4(. 

- ابن حزم: 
يقول ابن حجر في ترجمة ابن حزم: وكان واسع احلفظ جدًا إال أنه لثقة حافظته 
كان يهجللم كالقول فللي التعديل والتجريح وتبني أسللماء الراوة فيقللع له من ذلك 

أوهام شنيعة )5(.
)1( سير أعام النباء ج13 ص 260. ترجمة أبوحامت.

)2( ميزان االعتدال ج3 ص 45.
)3( سير أعام النباء ج 16 ص 97.
)4( سير أعام النباء ج16 ص 96. 

)5( لسان امليزان ج 4 ص 198.
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- الذهبي:
يقللول السللبكي وهوتلميذ الذهبي: وكان شلليخنا واحلق أحق مللا قيل والصدق 
أولى ما آثره ذوالسللبيل شديد امليل إلى آراء احلنابلة كثير اإلزراء بأهل السنة الذين 
إذا حضللروا كان أبواحلسللن األشللعري فيهم مقللدم القافلة فلذلللك ال ينصفهم في 
التراجم وال يصفهم بخير إال وقد أرغم منه أنف الراغم صنف التاريخ الكبير وما 

أحسنه لوال تعصب فيه )1(.

يقول أحمد بن صديق املغربي: ولكن الذهبي إذا رأى حديثًا في فضل علي بادر 
إلى إنكاره بحق وبباطل حتى كأنه ال يدري ما يخرج من رأسه سامحه الله )2(. 

- ابن اجلوزي:
يقللول عنلله الذهبي: للله وهم كثير فللي تواليفه يدخللل عليه الداخل مللن العجلة 

والتحويل إلى مصنف آخر)3(.

يقول عنه ابن األثير: وكان كثير الوقيعة في الناس ال سيما في العلماء املخالفني 
ملذهبه )4(. 

- اجلوزجاني:
يقللول ابن حجر: وقال ابن حبللان في الثقات كان )يعنللي اجلوزجاني( حروري 

)1( طبقللات الشللافعية ج 9 ص 103، 104. حتقيللق محمللود محمللد الطناحي وعبللد الفتاح محمد 
احللوطبعة دار احياء الكتب العربية القاهرة. 

)2( فتح امللك العلي ص 50. دار الكتاب اإلسامي بيروت.
)3( تذكرة احلفاظ ج 4 ص 1347.في ترجمة ابن اجلوزي.

)4( الكامل في التاريخ ج 12 ص 171.
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املذهب ولم يكن بداعية وكان صلبًا في السللنة حافظًا للحديث إال أنه من صابته 
رمبا كان يتعدى طوره وقال ابن عدي كان شللديد امليل إلى مذهب أهل دمشللق في 

امليل على علي)1(. 

- الكالم في سائر العلماء: 
بعد سللردنا لتلك الطعونات املوجهة ألعام أهل السللنة، سنمر بشكل عام على 
ما أكده العلماء بعدم جناة أحد منهم من الطعونات املوجهة لعموم علمائهم خاصة 

مبن اختص باجلرح والتعديل منهم، ومن الذين اعترفوا بذلك الذهبي.

يقول الذهبي: كام األقران بعضهم في بعض ال يعبأ به ال سيما إذا الح لك أنه 
لعللداوة أوملذهب أوحلسللد ما ينجومنه إال من عصم الللله وما علمت أن عصرًا من 
األعصار سلللم أهله من ذلك سوى األنبياء والصديقني ولوشئت لسردت من ذاك 

كراريس)2(. 

فإذا كان العذر ملا بدر بينهم من العداوة والتهجم والطعن على حد تعبير الذهبي 
لعللداوة أوملذهب أوحلسللد فكيللف يكون قولهم فللي جرحهم وتعديلهللم للرجال 
حجللة ميكننللا االعتماد عليه؟! فا ميكن لنا أن نعلم مللا إذا كان التضعيف قد صدر 

عن هوى شخصي أوكان يتسم باإلنصاف واملوضوعية.

يقول ابن معني: لوأن احملدثني يصدقون في احلديث كما يصدق ابن سماعة في 
الفقة لكانوا فيه على نهاية )3(. 

)1( تهذيب التهذيب ج 1 ص159.
)2( ميزان األعتدال ج1 ص 111. 

)3( سير أعام النباء ج 10 ص 646.
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ويقول السللبكي: ولوأطلقنا تقدمي اجلرح ملا لنا أحد من األئمة إذ ما من إمام إال 
وقد طعن فيه الطاعنون وهلك فيه هالكون)1(. 

وهنللاك من يجللد أن أكثر علماء احلديث قللد اتهموا أيضللًا بالتدليس بالرغم من 
اعتبار التدليس أخا الكذب على حد تعبير أهل العلم لدى أهل السنة والذي بيناه 

سابقًا.

يقول شللعبة: مللا رأيت أحدًا من أصحللاب احلديث إال يدلللس إال عمروبن مرة 
وابن عون)2(، وقد رأى القوم فضاعة التدليس فأرادوا التسللتر على من أتهم به من 

الرواة أوأئمة احلديث حفاظًا على احلديث املزعوم. 

يقول احلاكم: قد ذكرت في هذه األجناس السللتة أنللواع التدليس ليتأمله طالب 
هذا العلم فيقيس باألقل على األكثر ولم أستحسللن ذكر أسامي من دلس من أئمة 

املسلمني صيانة للحديث ورواته )3(. 

فاتخللذوا ذلللك املنهللج صيانة للحديللث ورواته حتى يتسللنى لهللم احلفاظ على 
السنة! فهل هذا هوالبحث العلمي الذي يعتمد عليه املسلم بأخذ دينه؟!! 

يقللول الذهبي: من املعلوم أنه ال بد من صون الراوي وسللتره فاحلد الفاصل بني 
املتقللدم واملتأخللر هورأس سللنة ثلثمائة ولوفتحت على نفسللي تليني هللذا الباب ملا 
سلللم معللي إال القليللل إذ األكثر ال يللدرون ما يللروون وال يعرفون هذا الشللأن إمنا 

)1( طبقات الشللافعية ج2 ص 9. حتقيق محمللود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد احللوطبعة دار 
احياء الكتب العربية القاهر لسنة 1964.

)2( سير أعام النباء ج5 ص 197 .
)3( معرفللة علوم احلديث ص 111 باب أقسللام التدليس. منشللورات دار اآلفللاق احلديث - بيروت 

سنة 1400 - 1980 م
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سللمعوا في الصغر واحتيج إلى علوسللندهم فللي الكبر فالعمدة علللى من قرأ لهم 
وعلى من أثبت طباق السللماع لهم كما هومبسللوط في علوم احلديث والله املوفق 

وبه االستعانة وال قوة إال به )1(. 

هللذا تسللتر صريح على مللن ضعف أوترك مللن رواة احلديللث واحملدثني، فعلى 
ذلك األسللاس ال ميكن للمنصللف أن يثق باألحاديث الصحيحللة لديهم الحتمال 
احتوائهللا على بعض هؤالء الرواة الذين مت التسللتر عليهللم وذلك التهام غالبيتهم 

بالطعن كما بني الذهبي. 

- الطعن بفقهاء أهل السنة:
إن أبرز فقهاء أهل السنة أصحاب املذاهب وهم أبوحنيفة، و مالك، وأحمد بن 
حنبل، والشافعي، الذين اعتمد عليهم األوائل في أخذ أحكامهم الفقهية واتبعهم 
أغلب املسلللمني إلى يومنا هذا، ثم ابن تيمية خرج في زمن املتأخرين واتبعه بعض 

املسلمني.

- الشافعي: 
فهومن أكابر علماء أهل السنة والذي يتبعه جمع من املسلمني ومع ذلك جندهم 
قللد اتهموه بالتشلليع ولم يوثقوه، فهم كثر لكننا سللنذكر أمثلة فقللط على ذلك جتنبًا 

لإلطالة.

قللال محمد بن عثمللان الذهبي: عن يحللي بن معني وكامه يعنللي ابن معني في 
الشللافعي ليس من هللذا اللفظ الذي كان عللن اجتهاد وإمنا هذا من فلتات اللسللان 

)1( ميزان االعتدال ج1 ص4.
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بالهللوى والعصبية فإن ابن معني كان مللن احلنفية الغاة في مذهبه وإن كان محدثًا 
وكذا قول احلافظ أبي حامد ابن الشللرقي كان يحيى بن معني وأبوعبيد سيئا الرأي 

في الشافعي فصدق والله ابن الشرقي أساءا في ذاتهما في عالم زمانه )1(.

يقول الذهبي في ترجمة أشللهب: أشللهب بن عبد العزيز بللن داود، بن إبراهيم، 
اإلمللام العامة، مفتي مصر، أبوعمروالقيسللي، العامري، املصللري الفقيه.....إلى 
أن قال: قال سللعد بن معاذ الفقيه سللمعت محمد بن عبد الله بن عبد احلكم يقول 
أشهب أفقه من ابن القاسم مئة مرة وعن ابن عبد احلكم قال سمعت أشهب يدعوفي 

سجوده على الشافعي باملوت فمات والله الشافعي في رجب سنة أربع)2(.

- أحمد بن حنبل: 
وقد ذكرنا بعض اراء أهل العلم من السللنة في مثالبلله واالنتقادات العلمية عليه 
فيما سللبق، وجنده ممن قد تتبعه جمع من املسلللمني سللواء في السللابق أوفي عصرنا 

احلالي، ومع ذلك جند الطعونات الكثيرة املوجهة له من علماء أهل السنة.

يقول حسللني الكرابيسللي: أيش نعمل هذا الصبي )يعني أحمد( إن قلنا مخلوق 
قللال بدعة وإن غيللر مخلوق قال بدعة فبلللغ ذلك أبا عبد الللله فغضب له أصحابه 

فتكلموا في حسني)3(. 

- أبوحنيفة:  
وأيضللًا بالرغللم من كثرة متبعيه جنللده طعن بطعونات من قبل علماء أهل السللنة 

قاسية جدًا.

)1( الرواة الثقات املتكلم فيهم ص 29، 30.
)2( سير أعام النباء ج9 ص 502.

)3( تاريخ بغداد ج 8 ص 65.
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قللال اخلطيللب البغدادي: شللريك بللن عبد الله - قاضللي الكوفللة - أن أبا حنيفة 
استتيب من الزندقة مرتني  )1(.

وقللال العقيلللي:  حدثنللا إبراهيم بن سللعيد قال سللمعت معاذ بن معللاذ العنبري 
يقول: استتيب أبوحنيفة من الكفر مرتني )2(. 

قللال العقيلي أيضًا: حدثنا معاذ بن املثنى حدثنا رجاء بن السللندي قال سللمعت 
عبللد الللله بن إدريللس يقللول: كان أبوحنيفة ضللااًل مضًا وأبويوسللف فاسللقًا من 

الفاسقني)3(.

وقللال العقيلللي: حدثنا عبللد الله بن أحمد بللن حنبل قال حدثنللا منصور بن أبي 
مزاحللم قللال حدثنا مالك بللن أنس يقول: إن أبللا حنيفة كاد الدين ومللن كاد الدين 

فليس له دين)4(. 

وقللال أيضًا العقيلي: عن يحيى بن سللعيد يقول سللمعت شللعبة يقول: كف من 
تراب خير من أبي حنيفة )5(. 

فاقللى أبوحنيفللة التكفيللر والرمي بالزندقللة واتهامه بهللدم الدين وقامللوا أيضًا 
بتضعيللف حديثلله ورأيلله، يقللول عبدالله بللن أحمد بن حنبل سللمعت أبللي يقول: 

حديث أبي حنيفة ضعيف ورأيه ضعيف )6(. 

)1( تاريخ بغداد ج13 ص 379.
)2( الضعفاء لعقيلي ج4 ص 282.
)3( الضعفاء لعقيلي ج4 ص 440.

)4( الضعفاء لعقيلي ج4 ص 281. دار الكتب العلمية - بيروت سنة 1418
)5( الضعفاء لعقيلي ج4 ص 281، 282.

)6( الضعفاء للعقيلي  ج4 ص 285. 
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- مالك بن أنس: 
وهوصاحللب املذهللب املالكللي ومن أبرزهم، ومللع ذلك هومطعللون به من قبل 

القوم.

يقول ابن عبد البر: عن الليث بن سعد قال: أحصيت على مالك بن أنس سبعني 
مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله مما قال: فيها برأية، قال: ولقد كتبت إليه أعظه 

في ذلك)1(.

وروى اخلطيب: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي سمعت إبراهيم بن إسحاق 
احلربي قال سللمعت أحمد بن حنبل وسئل عن مالك فقال: حديث صحيح ورأي 

ضعيف )2(.

وذكللره الذهبللي:  قال الهيثم بن جميل سللمعت مالكًا سللئل عللن ثمان وأربعني 
مسألة فأجاب في اثنتني وثاثني منها بلا أدري، وعن خالد بن خداش قال قدمت 

على مالك بأربعني مسألة فما أجابني منها إال في خمس مسائل )3(. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قال ابن أبي ذئب: يستتاب 
مالك فإن تاب وإال ضربت عنقه )4(.

- ابن تيمية:
هذا ممن يتبعه جمع من املسلللمني في زماننا هذا، خاصة الوهابية الذين يتشبثون 

)1( جامع بيان العلم وفضله ج2 ص 148
)2( تاريخ بغداد ج 13 ص 418.

)3( سير أعام النباء ج 8 ص 77.
)4( العلل ألحمد بن حنبل ج1 ص 539. املكتب اإلسامي - بيروت سنة 1408  
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بآرائه السلليما مبا يتعلق بالعقيدة، وقد كفره أهل السللنة واعتبروه من املجسللمة من 
جهة وممن ال يجري عليه قواعد العلم من جهة أخرى، وإليكم بعض ما قيل به.

يقللول ابن حجر الهيتمي: ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله 
وبذلك صرح األئمة الذين بينوا فسللاده أحواله وكذب أقواله ومن أراد ذلك فعليه 
مبطالعة كام اإلمام املجتهد املتفق على إمامته وجالته وبلوغه مرتبة االجتهاد أبي 
احلسن السبكي وولده تاج والشيخ اإلمام العز بن جماعة وأهل عصرهم، وغيرهم 
مللن الشللافعية واملالكية واحلنفية، ولللم يقصر اعتراضه على متأخللري الصوفية بل 
اعتللرض على مثل عمر بن اخلطاب وعلي بن أبللي طالب....واحلاصل أن ال يقام 
لكاملله وزن بللل يرمللى في كل وعللر وحزن، ويعتقللد فيه أنه مبتللدع ضال ومضل 

جاهل غال عامله الله بعدله، وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله آمني  )1(. 

هللذا رأي ابن حجر وكذلك السللبكي الدال على حتامله هووغيللره من العلماء، 
يقول أبوبكر الدمشقي الشافعي: أخبرنا أبواحلسن علي الدمشقي في صحن اجلامع 
األموي عن أبيه قال: كنا جلوسًا في مجلس ابن تيمية فذكر ووعظ وتعرض آليات 
االسللتواء ثم قال: واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا قال: فوثب الناس عليه 
وثبللة واحدة وأنزلوه من الكرسللي وبللادروا إليه ضربًا باللكللم والنعال وغير ذلك 
حتى أوصلوه إلى بعض احلكام واجتمع في ذلك املجلس العلماء فشرع يناظرهم 

فقالللوا إليلله ما الدليل على ما صدر منك؟ فقال  قوله تعالى: }  ڈ     ژ  ژ  
ڑ{ ... فضحكوا منه وعرفوا أنه جاهل ال يجري على قواعد العلم)2(.

)1( الفتاوى احلديثية البن حجر ص 156، 157.
)2( دفع الشبه للحصني الدمشقي ص 88. دار إحياء الكتاب العربي. القاهرة سنة 1418
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- رأيهم في التقليد:

إن القللوم قد نهوا أتباعهم عن التقليد ومع ذلك جند مخالفة جمع من املسلللمني 
لهم، فكيف يكونون ملكيني أكثر من امللك.

وا َمْن أخذ أقوالهم  يقللول ابن القيم: وقد نهى األئمة األربعللة عن تقليدهم، وَذمُّ
بغيللر حجة ؛ فقال الشللافعي: َمثُل الذي يطلب العلم بللا حجة كمثل حاِطِب ليٍل، 

َيْحِمُل ُحْزَمَة حطب وفيه أفعى تلدغه وهوال يدري)1(.

وقال ابن القيم أيضا: وقد فرق أحمد بني التقليد واالتباع فقال أبوداود: سمعته 
يقول: اإلتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ڤ وعن أصحابه، ثم هومن بعد في 
التابعللني مخير، وقال أيضًا: ال تقلدنللي وال تقلد مالكًا وال الثوري وال األوزاعي، 

وخذ من حيث أخذوا، وقال: ِمْن قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال)2(.

يقللول ابن حللزم: حدثنا البغوي عن الباجي عن أسلللم القاضللي عن املازني عن 
الشافعي أنه نهى الناس عن تقليده وتقليد غيره)3(.

وذكر ابن حجر مقولة مالك  حيث قال: إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في 
رأيي فما وافق السنة فخذوا به )4(. 

هللذه بعللض األمثلللة مللن كلماتهم وكلمللات علماء أهل السللنة في مسللألة عدم 
التقليد، وأريد أن أختم ذلك بقول ابن حزم.

)1( أعام املوقعني ج 2 ص 460 فصل نهى األئمة األربعة عن تقليدهم. طبعة دار الكتب العلمية.
)2( نفس املصدر.

)3( اإلحكام في أصول البن حزم ج6 ص 841.
)4( تهذيب التهذيب ج 10 ص 8 
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يقول ابن حزم: هكذا والله يقول هؤالء الفضاء الذين قلدهم أقوام قد نهوهم 
عن تقليدهم فإنهم رحمهم الله تبرؤوا في الدنيا واآلخرة من كل من قلدهم وفاز 
أولئللك األفاضل األخيار وهلك املقلدون لهم بعد ما سللمعوا من الوعيد الشللديد 
والنهللي عللن التقليد وعلمللوا أن أسللافهم الذين قلللدوا قد نهوهم عللن تقليدهم 

وتبرؤوا منهم إن فعلوا ذلك)1(. 

- مقاتلة أهل السنة فيما بينهم:
إن نتيجة الطعونات التي شاعت بني علماء أهل السنة والرمي بالكفر وما شابه قد 
أدى إلى دس البغض والعداوة في قلوب العوام من الناس، مما أدى إلى زرع الفنت 
وإشللعال احلروب فيما بينهم إلى أن وصل األمر بعدم اعتبارهم من عامة املسلمني 

من خال مطالبة بعضهم بأخذ اجلزية من اآلخر كما يفعلون مع النصارى.

يقللول ياقللوت احلموي: وقعللت العصبية بللني احلنفية والشللافعية ووقعت بينهم 
حروب كان الظفر للشللافعية هذا مع قلة عدد الشللافعية إال أن الله نصرهم عليهم 
وكان أهل الرستاق وهم حنفية يجيئون إلى البلد بالساح الشاك ويساعدون أهل 

نحلتهم)2(.

ويقول ابن األثير: وفيها أعظم أمر احلنابلة وقويت شللوكتهم وصاروا يكبسللون 
من دور القواد والعامة وإن وجدوا نبيذًا أراقوه وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا 
آلة الغناء واعترضوا في البيع والشراء ومشي الرجال مع النساء والصبيان فإذا رأوا 
ذلك سللألوه عن الذي معه من هوفللإذا أخبرهم وإال ضربوه وحملوه إلي صاحب 

)1( اإلحكام في أصول البن حزم ج 6 ص 842.
)2( معجم البلدان ج3 ص 117.
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الشرطة وشللهدوا عليه بالفاحشة فأرهجوا بغداد وزاد شرهم وفتنتهم واستظهروا 
بالعميللاء الذيللن كانوا يأوون املسللاجد وكانوا إذا مر بهم شللافعي املذهب أغروا به 

العمياء فيضربونه بعصيهم حتى يكاد أن ميوت)1(.

يقللول الذهبللي: وكان لألشللرف ميل إلللى احملدثللني واحلنابلة قال ابللن واصل: 
وقعت فتنة بني الشللافعية واحلنابلة بسللبب العقائد قال: وتعصب الشلليخ عز الدين 
ابللن عبد السللام على احلنابلللة وجرت خبطة حتى كتب عز الديللن رحمه الله إلى 
األشللرف يقللع فيهللم وأن الناصح سللاعد على فتح باب السللامة لعسللكر الظاهر 
واألفضللل عندمللا حاصروا العادل فكتب األشللرف يا عز الدين الفتنة سللاكنة لعن 

الله مثيرها )2(.

يقول ابن كثير في ترجمة محمد بن موسى بن عبد الله: أبوعبد الله الباساعوني 
التركللي احلنفي ويعرف بالامشللي وأورد عنه احلافظ ابن عسللاكر حديثًا وذكر أنه 
ولي قضاء بيت املقدس فشكوا منه فعزل عنها ثم ولي قضاء دمشق وكان غاليًا في 
مذهللب أبي حنيفة وهوالللذي رتب اإلقامة مثنى قال إلللى أن أزال الله ذلك بدولة 
امللللك صاح الدين قال: وكان قد عزم على نصب إمام حنفي باجلامع فامتنع أهل 
دمشللق من ذلك وامتنعللوا من الصاة خلفه وصلوا بأجمعهللم في دار اخليل وهي 
التللي قبل اجلامع مكان املدرسللة األرمينية وما يجاورها وحدهللا الطرقات األربعة 
وكان يقول لوكانت لي الوالية ألخذت من أصحاب الشافعي اجلزية وكان مبغضًا 

ألصحاب مالك)3(. 

)1( الكامل في التاريخ ج 8 ص 307، 308 في حوادث سنة 323 في بغداد.
)2( سير أعام النباء ج22 ص 126.

)3( البداية والنهاية ج12 ص 215، 216.
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إنهم جميعا يشللتركون من خال انتحالهم للمذهب السللني ومع ذلك جند ذلك 
التناحر الشديد الذي أسفر كما قلنا عن مقاتلة بعضهم البعض وطلب اجلزية الدالة 

على عدم اعتبارهم أخوة في الدين. 

وناحللظ أيضللًا تفشللي الشللتائم فيما بينهللم وهي ال تليللق باملسلللمني املخالفني 
للمذهب فكيف إذا شمل ذلك الشتم من هم متفقني بنفس املذهب؟!

يقول الذهبي في ترجمة: زاهر بن أحمد  ابن محمد بن عيسى، اإلمام العامة، 
فقيه خراسللان، شيخ القراء واحملدثني، أبوعلي السرخسي. ولد سنة أربع وتسعني 
ومئتني...إلى أن قال: قال شلليخ اإلسام: سللمعت يحيى بن عمار، سمعت زاهر 
بللن أحمللد وكان للمسلللمني إمامًا يقول: نظللرت في صير باب، فرأيت أبا احلسللن 
األشللعري يبول فللي البالوعة، فدخلللت، فحانت الصللاة، فقام يصلللي، وما كان 

متسح وال توضأ، فذكرت الوضوء، فقال: لست مبحدث. قلت: لعله نسي )1(. 

- موقف احلنابلة  و)الوهابية ( من األشاعرة والصوفية وبقية املسلمني:
يقللول ابللن كثيللر: وفيهللا وقعللت الفتنة بللني األشللاعرة واحلنابلة، فقللوي جانب 
احلنابلة قوة عظيمة، بحيث إنه كان ليس ألحد من األشللاعرة أن يشللهد اجلمعة وال 

اجلماعات)2(.

يقول عبد الله الغنيمان الوهابي املعاصر: وقد انتسب إلى األشعرية أكثر العالم 
اإلسللامي اليللوم من أتبللاع املذاهللب األربعة، وهويعتمللد علللى التأويل نصوص 
الصفللات تأويًا يصل أحيانًا إلى التحريف وأحيانًا يكون بعيدًا جدًا، وقد امتألت 

)1( سير أعام النباء ج16 ص 477، 478.
)2( البداية والنهاية ج 12 ص 83.
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الدنيللا بكتب هذا املذهب...إلى أن قال: هذا والبد لعلماء اإلسللام ورثة رسللول 
اللللهڤ مللن مقاومة هللذه التيللارات اجلارفة، على حسللب مللا تقتضيه احلللال، من 
مناظللرات، أوالتأليللف، وبيان احلللق بالبراهني العقليللة والنقلية، وقللد يصل األمر 
أحيانًا إلى شللهر السللاح )1( هذا واضح من أن الشيخ يحرض املسلمني على قتال 
األشللعرية والتصدي للمذاهب املخالفة بالسللاح. يقول األلباني:  الذي يشللغلني 
عنه في كثير من األحيان ردود تنشللر في رسللائل وكتب ومجات من بعض أعداء 

السنة من املتمذهبة واألشاعرة واملتصوفة وغيرهم  )2(. 

يقللول عبللد العزيز بللن باز:هذه هللي الفرقة الناجيللة، الذين اجتمعللوا على احلق 
الذي جاء به الرسللول الله ڤ واسللتقاموا عليه، وسللاروا على منهج الرسللول ڤ 
ونهج أصحابه، وهم أهل السللنة واجلماعة وهم أهل احلديث الشريف، السلفيون 
الذين تابعوا السلللف....إلى أن قال: ومن كانت بخاف ذلك كاجلهمية واملعتزلة 
والرافضللة واملرجئة وغيللر ذلك، وغالب الصوفية الذين يبتدعللون في الدين ما لم 
يأذن به الله، هؤالء كلهم داخلون في الفرق التى توعدها الرسللول ڤ بالنار حتى 

يتوبوا مما يخالف الشرع )3(. 

فللإن اتضح ذلك التعصللب فيما بني أصحاب املذهب الواحللد وهومذهب أهل 
السللنة واجلماعة، فمن الطبيعي جند تركهم لبعض سللنة النبي ڤ التي تعد شللعارًا 
ملخالفيهللم باملذهللب وهم الشلليعة وذلك بغضللًا لهم ال عن قناعللة وموضوعية في 

البحث العلمي.

)1( شرح كتاب التوحيد للغنيمان ج1 ص 25، 26 مكتبة الدار باملدينة املنورة طبعة األولى لسنة 1405.
)2( سلسلة الصحيحة املجلد السادس قسم األول ص 676.

 )3( فتللاوي نورعلللى الدرب لعبد العزيز بن باز ج1 ص 12، 13. الناشللر مدار الوطن للنشللر حتقيق 
عبد الله الطيار 
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- تركهم سنة النبي األكرم ڤ ملخالفتهم الشيعة:
 سللوف أذكر مناذج من مخالفتهم الصريحة لسنة النبي ڤ بسبب فعلها من قبل 
شلليعة أهل البيت \، وسللأبدأ مبن ابتدأ بتلك البدعة وهومعاوية بن أبي سللفيان 
الللذي كان يبغللض عليًا أميللر املؤمنني \ وبعد ذلللك أذكر علللى اعترافات القوم 

بهذا.

روى احلاكم: عن سللعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي: يا سيد 
مللا لي ال أسللمع النللاس يلبون فقلت: يخاف��ون من معاوية قال: فخ��رج ابن عباس 
من فس��طاطه فقال: لبيك اللهم لبيك فإنهم قد تركوا الس��نة من بغض علي. وقال 

احلاكم حديث صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهبي  )1(. 

هذه أصل املسألة التي انطلق منها أهل السنة ملخالفة السنة الصحيحة ألجل من 
يفعلها من شيعة أهل البيت \ وسوف أذكر بعض األمثلة. 

يقللول ابن عبللد البر: وقللد كان التختم في اليمني مباحًا حسللنًا ألنلله قد تختم به 
جماعة من السلللف في اليمني كما تختم منهم جماعة في الشللمال وقد روي عن 
النبي ڤ الوجهان جميعًا فلما غلبت الروافض على التختم في اليمني ولم يخلطوا 

به غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للتشبه بهم )2(. 

هذا رأي بعض العلماء في سبب تركه لسنة النبي ڤ في التختم باليمني والذي 
علللله بكراهيته التشللبه بفعللل الروافض ل أي الشلليعة ل والذي يكون على حسللاب 

التخلي عن بعض سن النبي األكرم ڤ!

 )1( مستدرك ج1 ص 636 كتاب املناسك.
 )2( التمهيد البن عبد البر ج 6 ص 80، 81.
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يقللول الزمخشللري: القياس جللواز الصاة علللى كل مؤمللن لقوله }حب  خب   
مب  ىب   {... وقوله تعالى } ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ { ... وقوله اللهم 
صللل على آل أبي أوفى. ولكللن للعلماء تفصيًا في ذلللك وهوأنها إن كانت على 
سبيل التبع كقولك بالصاة كما يفرد هوأنكروه ألن ذلك صار شعارًا لذكر رسول 

الله وألنه يؤدي إلى االتهام بالرفض)1(. 

يقللول الرافعللي: وال يرفللع نعللش القبللر إال بقللدر شللبر وال يجصللص وال يطني 
وال بللأس باحلصللى ووضع احلجر علللى رأس القبر للعامة ثم التسللنيم أفضل من 

التسطيح مخالفة لشعار الروافض )2(.

يقللول ابللن تيميللة: حتللى أن سللفيان الثللورى وغيرهللم مللن األئمة يذكللرون في 
عقائدهم ترك اجلهر بالبس��ملة، ألنه كان عندهم من ش��عار الرافضة، كما يذكرون 
املسللح على اخلفني ألن تركه كان شللعار الرافضة.....إلى أن قللال: ومن هنا ذهب 
م��ن ذهب م��ن الفقهاء إلى ترك بعض املس��تحبات إذا صارت ش��عارًا لهم، فإنه لم 
يتللرك واجبًا بذلللك، لكن قال: في إظهار ذلك مشللابهة لهم، فا يتميز السللني من 
الرافضللي، ومصلحة التميز عنهم ألجل هجرانهم ومخالفتهم، أعظم من مصلحة 

هذا املستحب )3(.  

فإن كانوا يتعمدون ترك السنة الصحيحة للنبي ڤ لقصد مخالفتهم لشيعة أهل 
البيللت عليهم السللام، فا غرابللة في تركهم لواليللة أهل البيللت الطاهرين عليهم 

السام ، فنفهم من هذا القول بأنهم تركوا والية أهل البيت عليهم السام.

 )1( الكشاف ج3 ص 246. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي وأوالده مبصر سنة 1385 - 1966م
)2( فتح العزيز ج5ص 223. دار الفكر

)3( منهاج السنة ج 4 ص 70، 71.
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- طعنهم في أهل البيت عليهم السالم:  
هنللاك بعللض املتعصبني مللن الوهابية يتهمون ويشللنعون على شلليعة أهل البيت 
عليهم السام ألجل إدانتنا لبعض الصحابة في من ثبت عنه اإلدانة من كتاب الله 

وسنة النبي ڤ ومبا أثبته تاريخ املسلمني، فيقوم بالتهريج لتلك املسألة.

والغريللب فللي هذه القضية أنهم ال يشللنعون على من يطعن بأهللل البيت عليهم 
السللام  الذيللن اتفقللت عليهم كلمة املسلللمني بجليللل منزلتهم وعظيللم مكانتهم، 
وعجز التاريخ عن إدانتهم، ورّسخ قدرهم القرآن الكرمي بالثناء عليهم وأكد عليه 
رسللول الله ڤ بحريصلله على اتباعهم، وبالرغم من ذلك كللله جند هناك من أهل 
السللنة ومن التابعني لهم من تسللول له نفسه بالطعن بهم، وال جند من وقف موقف 
الرادع لهم بالتبرؤ منهم أوبتكفيرهم كما يفعلون بنا، والغريب أن الوهابية يتباكون 
في مسللألة سب الصحابة وال جندهم يتباكون على من يطعن مبن وجب علينا نحن 

املسلللمون محبتهللم بضللرورة قوللله تعالللى: } ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ{....)1( وهللم أهللل بيت النبوة عليهم السللام، وسللوف أذكللر بعض اآلراء 

التي تؤكد ما تطرقنا إليه.

يقللول الذهبللي: احلافللظ اإلمام أبوإسللحاق إبراهيم بللن يعقوب السللعدي نزيل 
دمشللق ومحدثها، سمع احلسني بن علي اجلعفي ويزيد بن هارون وجعفر بن عون 
وشللبابة وطبقتهللم فأكثللر، وتفقه بأحمد بن حنبللل، حدث عنه أبللوداود والترمذي 
والنسللائي وأبوزرعة ومحمد بن جرير وابن جوصاء وأبوبشر الدوالبي وآخرون، 
وثقه النسللائي، قال ابن عدي: سكن دمشق فكان يحدث على املنبر ويكاتبه أحمد 

)1( الشورى/ 23.



عثم���ان عل���ى  ال���رد  ف���ي  البي���ان 

505

بن حنبل فيتقوى بذلك ويقرأ كتابه على املنبر، قال وكان يتحامل على علي رضي 
الله عنه )1(.

ويقللول ابللن حجر: اجلوزجانللي كان ناصبيللًا منحرفًا عن علي فهوضد الشلليعي 
املنحللرف عن عثمان والصواب مواالتهما جميعًا وال ينبغي أن يسللمع قول مبتدع 

في مبتدع )2(.

ونقللله ابللن حجر عن الدار قطني فقال: بعد أن ذكر توثيقلله لكن فيه انحرافًا عن 
علللي ل يعنللي اجلوزجاني ل اجتمللع على بابه أصحاب احلديللث فأخرجت جارية له 
فروجة لتذبحها فلم جتد من يذبحها فقال سبحان الله فروجة ال يوجد من يذبحها 

وعلي يذبح في ضحوة نيفًا وعشرين ألف مسلم )3(.

هذا بعض ما جاء عن هذا الناصبي على حد تعبير ابن حجر وهومن علماء أهل 
السنة ولم جند أحد من الوهابية يرد عليه.

يقللول ابن تيمية في معرض الللرد على ابن مطهر احللي: فهذا اللفظ الثاني الذي 
قاله رسللول الله بني فقه أبى بكر وهوصريح في القتال على أداء الزكاة وهومطابق 

ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ     { تعالللى:  قللال  للقللرآن 

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۋ{، فعلق تخلية السللبيل على اإلميان وإقام الصللاة وإيتاء الزكاة واألخبار 
املنقولللة عللن هؤالء أن منهللم من كان قد قبض الللزكاة ثم أعادها إلللى أصحابها ملا 

)1( تذكرة احلفاظ ج2 ص 549.
)2( مقدمة فتح الباري ص 388. 

)3( تهذيب التهذيب ج1 ص 159 في ترجمته.
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بلغه موت النبي ڤ ومنهم من كان يتربص ثم هؤالء الذين قاتلهم الصديق عليها 
ملللا قاتلهللم صارت العمللال الذين كانللوا على الصدقللات زمن النبللي ڤ وغيرهم 
يقبضونهللا كمللا كانوا يقبضونها في زمنلله ويصرفونها كما كانللوا يصرفونها وكتب 
الصديللق ملللن كان يسللتعمله كتابًا للصدقللة فقال: بسللم الله الرحمللن الرحيم هذه 
فريضللة الصدقة التي فرضها رسللول الله ڤ والتي أمللر بها وبهذا الكتاب ونظائره 
يأخذ علماء املسلللمني كلهم فلم يأخذ لنفسلله منها شلليئًا وال ولى أحللدًا من أقاربه 
ال هللووال عمللر بخاف عثمان وعلللي فإنهما وليا أقاربهما فللإن جاز أن يطعن في 
الصديللق والفللاروق أنهما قاتا ألخللذ املال فالطعن في غيرهمللا أوجه فإذا وجب 
الللذب عن عثمان وعلللي فهوعن أبي بكر وعمر أوجب وعلي يقاتل ويتصرف في 
النفوس واألموال فكيف يجعل هذا قتااًل على الدين؟ وأبوبكر يقاتل من ارتد عن 
اإلس��الم ومن ترك ما فرض الله ليطيع الله ورس��وله فقط وال يكون هذا قتااًل على 

الدين؟)1(.

هل قول ابن تيمية يدل على محبته ألمير املؤمنني \ من خال الوصف الشنيع 
الللذي وصف به اإلمام عليللًا \؟!، فمن كان ميزانًا لإلميان والنفاق كما بني ذلك 
النبي ڤ بقوله لعلي \ ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق ال يصدق عليه 
أن يحارب املعتدين ويضحي بأرواح املسلللمني ألجل حب التأمر وحب األموال! 
فقد أكد رسللول الله ڤ شللرعية احلروب التي خاضهللا علي \ من خال إعام 
األمة بخروج الفتنة من بيت عائشة والذي يدل با شك على تعديها، فيكون لإلمام 
علللي \ احلللق في محاربة صاحبة تلللك الفتنة العظيمة وهم املسللمون بالناكثني، 

)1( منهاج السنة ج 8 ص 176، 177 في فصل فسخ حججهم على إمامة أبى بكر والرد عليه.
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وكذلللك أنبأ النبي األكرم ڤ بوجود حزبللني متضادين أحدهما على حق واآلخر 
يكون الباغي من خال تسمية حزب معاوية باحلزب الباغي الذي يدعوا إلى النار 
كما في حديث عمار: )يا عمار تقتلك الفئة الباغية( وهم القاسللطون، وكذلك نبه 
الرسللول ڤ بخللروج اخلوارج وبني أنهم ميرقون من الديللن وأمير املؤمنني \ قد 
حاربهم ويسللمون باملارقني، فسللار اإلمام علي \ على ما ُرسللم له من قبل النبي 
األكرم ڤ فوقف بوجه الناكثني والقاسللطني واملارقني حفاظًا على الدين ال للتأمر 
والتصللرف باألموال كما يدعي ابللن تيمية، فأيللن مناصروالصحابة وبوجه أخص 

الوهابية من ذلك التعدي الواضح على أمير املؤمنني \؟ 

ويقللول ابللن تيمية أيضًا: إنلله لم يكن لعلي في اإلسللام أثر حسللن،  إال ولغيره 
مللن الصحابة مثللله ولبعضهم آثار أعظم  مللن آثاره وهذا معلوم ملن عرف السلليرة 

الصحيحة الثابتة بالنقل )1(. 

وقللال أيضًا ابللن تيمية: وقد أنللزل الله تعالى في علللي }ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے{. ملا صلى فقرأ وخلط )2(. 
يقللول ابن خلدون: وشللذ أهل البيت مبذاهللب ابتدعوها وفقه انفللردوا به وبنوه 
علللى مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة األئمة ورفع 

اخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية وشذ مبثل ذلك اخلوارج)3(. 

فيرى ابن خلدون أن أهل البيت عليهم السللام من املبتدعني وشبههم باخلوارج 

)1( منهاج السنة ج7 ص 109. دار احلديث القاهرة حتقيق محمد أمين الشبراوي سنة 2004
)2( منهاج السنة ج7 ص 130.

)3( تاريخ ابن خلدون ج1 ص 446. في فصل السابع باب في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض.
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وهم املارقون من الدين، فأين الدفاع الذي يجب أن يصدر ممن يدعي محبته ألهل 
البيت عليهم السام؟! 

يقول األلوسي: وأبوبكر بن العربي املالكي عليه من الله تعالى ما يستحق أعظم 
الفرية فزعم أن احلسني قتل بسيف جده ڤ )1(. 

فأيللن الرد الدال على البراءة ممن طعن بسلليد شللباب أهل اجلنة؟! ومع األسللف 
هذه الرواسللب بقيت إلي يومنا هذا بالدفاع عن يزيد واعتبار خروج سلليد شللباب 

أهل اجلنة باملفسدة والعياذ بالله.

يقول عثمان اخلميس: لم يكن في خروج احلسللني ال مصلحة دين وال مصلحة 
دنيللا ولذلك نهاه أكبللر الصحابة في ذلك الوقت بل بهذا نال أولئك الظلمة الطغاة 
من سبط رسول الله حتى قتلوه مظلومًا شهيدًا وكان في خروجة وقتله من الفساد 
مللا لم يكللن يحصل لوقعد فللي بلده )2(، وسللنعرض أيضًا من طالب الناس بشللتم 

علي\ ولعنه. 

روى مسلللم: عن سهل بن سللعد قال:اسللتعمل على املدينة رجل من آل مروان 
قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليًا قال: فأبى سهل فقال له: أما إذا أبيت 
فقل لعن الله أبا التراب فقال سللهل: ما كان لعلي اسللم أحللب إليه من أبي التراب 
وإن كان ليفرح إذا دعي بها فقال له: أخبرنا عن قصته لم سللمي أبا تراب قال جاء 

رسول الله ڤ بيت فاطمة فلم يجد عليًا في البيت..)3(. 

فللا جند البللراءة الصريحة ممن طالب الناس بشللتم ولعن علللي \! وهناك من 
يعترف بأن منهم من يرد أحاديث في فضل علي \ سواًء كانت حقًا أوباطًا.

)1( تفسير األلوسي ج26 ص 73.
)2( حقبة من التاريخ ص 150. في باب ما حكم خروج احلسني 
)3( صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي \.
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يقول أحمد بن صديق املغربي: ولكن الذهبي إذا رأى حديثًا في فضل علي بادر 
إلي إنكاره بحق وبباطل حتى كأنه ال يدري ما يخرج من رأسه سامحه الله)1(.

إن اإلمام الفقيه أبا سلمة خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن املغيرة القرشي 
املخزومللي الكوفي الفأفاء من فقهاء أهل السللنة، ومع ذلك هوناصبي كما اعترف 

بذلك الذهبي. 

يقول عنه الذهبي: اإلمام الفقيه أبوس��لمة خالد بن سلللمة بن العاص بن هشللام 
بن املغيرة القرشللي املخزومي الكوفي الفأفاء. حدث عن سللعيد بن املسيب، وأبي 
بردة، والشللعبي، وموسى بن طلحة، وعروة بن الزبير، وعنه ابنه عبد الله، وشعبة، 
والثوري، وزائدة، وهشلليم وآخرون. هرب إلى واسللط من بني العباس، فقتل بها 
مللع األميللر ابن هبيللرة، وقد روى عنه عمروبللن دينار مع تقدمه، وثقلله أحمد وابن 

معني، وكان مرجئًا ينال من علي رضي الله عنه)2(. 

يقول الذهبي: أس��د الس��نة هواإلمام احلافظ الثقة، ذوالتصانيف، أبوسللعيد، أسللد 
بن موسللى ابن إبراهيم بن اخلليفة الوليد بن عبد امللك بن مروان، القرشللي األموي 
املروانللي املصري.....إلللى أن قال: ورحللل، وجمع وصنف. حدث عن: شللعبة بن 
احلجللاج، وشلليبان النحوي .... و قال النسللائي: ثقة، ولولم يصنف لللكان خيرًا له،  
وقال البخاري: هومشهور احلديث، يقال له: أسد السنة ، واستشهد به البخاري)3(.

يقول عنه الذهبي أيضًا: هومن صغار التابعني ناصبي يس��ب، قال ابن معني كان 
هووأزهر احلرازي وجماعة يسبون عليًا وقال النسائي ثقة )4(. 

)1( فتح امللك العلي ص 50.
)2( سير أعام النباء ج5 ص 373، 374.

)3( سير أعام النباء ح10 ص 162، 163.
)4( ميزان االعتدال ج1 ص 207. 
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وهناك ممن اتهم بنصبه وانحرافه عن أهل البيت عليهم السام كابن قتيبة.

يقول عنه ابن حجر العسللقاني: عبد الله بن مسلللم بن قتيبة أبومحمد صاحب 
التصانيف صدوق قليل الرواية روى عن إسحاق بن راهويه وجماعة قال اخلطيب 
كان ثقة دينًا فاضًا وقال احلاكم اجتمعت األمة على أن القتيبي كذاب قلت: هذه 
مجازفللة قبيحة وكام من لللم يخف الله ورأيت في مرآة الزمان أن الدارقطني قال 
كان ابن قتيبة مييل إلى التشبيه ومنحرف عن العترة وكامه يدل عليه وقال البيهقي: 
كان يرى رأي الكرامية وقال ابن املنادى: مات في جرب سنة ست وسبعني ومائتني 
إلى أن قال..... قال السلللفي: كان ابن قتيبة من الثقات وأهل الس��نة ولكن احلاكم 
بضده من أجل املذهب وفسللر الصاح العائي كام السلللفي أنه أراد باملذهب ما 
نقل عن البيهقي أنه كان كراميا وما نقل عن الدارقطني مما تقدم قال العائي وهذا 
ال يصح عنه وليس في كامه ما يدل عليه ولكنه جار على طريقة أهل احلديث في 
عللدم التأويللل قلت: والذي يظهر لي أن مراد الس��لفي باملذهب النصب فإن في ابن 

قتيبة انحرافا عن أهل البيت عليهم السالم واحلاكم على ضد من ذلك )1(. 

فاعتللراف ابن حجر باعتباره من النواصب من جهللة وتثبيت انحرافه عن العترة 
من جهة أخرى يرد على من ينكر وجود النواصب في صفوف علماء أهل السنة. 

يقللول الذهبي: عبد املغيث بن زهير بن علوي الشلليخ اإلمام احملدث الصاحب 
الصالح املتبع بقية السلللف أبوالعز بن أبي حرب البغدادي احلربي ولد سنة خمس 
مئللة إلى أن قال.... وقد ألف جزءًا في فضائللل يزيد أتى فيه بعجائب تطاوله لولم 

يؤلفه لكان خيرًا وعمله ردًا على ابن اجلوزي ووقع بينهما عداوة )2(. 

)1( لسان امليزان ج3 ص 358، 359. في ترجمته.
)2( سير أعام النباء ج21 ص 159، 160 في ترجمته.
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هللذا رجللل يدافع عن يزيد وألللف كتابا  في فضائله، فيزيد قللد قتل الصحابة في 
واقعللة احلرة كما بينا وقد قتل احلسللني \ وأهل بيت النبللي ڤ، فهل جند ردًا من 

قبل الوهابية على ذلك الكتاب؟!

يقول الذهبي: علي بن جعد  ابن عبيد اإلمام احلافظ احلجة مسند بغداد..... قال 
محمد بن حماد املقرئ سألت يحيى بن معني عن علي بن جعد فقال: ثقة صدوق، 

ثقة صدوق )1(. 

يقللول ابن كثيللر: وقال الزبير ولد أسللامة بن لؤي غالبا والنبيللت واحلارث قالوا 
وكانللت للله ذرية بالعراق يبغض��ون عليا ومنهم علي بن جعد كان يش��تم أباه لكونه 

سماه عليًا )2(.  

يقول الذهبي: دحيم القاضي اإلمام الفقيه احلافظ  محدث الشللام أبوسللعيد عبد 
الرحمللن ابللن إبراهيم بللن عمروبن ميمون الدمشللقي، قاضي مدينللة طبرية قاعدة 
األردن........إلى أن قال:  وفاق األقران، وجمع وصنف، وجرح وعدل، صحح 
وعل��ل. ح��دث عنلله: البخللاري، وأبللوداود، والنسللائي، والقزوينللي، وأبومحمد 
الدارمي،......إلى أن قال:  قال عبدان: سللمعت احلسللن بن علي بن بحر، يقول: 
قدم دحيم بغداد سللنة اثنتي عشللرة ومئتني، فرأيت أبي، وأحمد بن حنبل، ويحيى 
بللن معللني، وخلف بن سللالم بللني يديه كالصبيللان قعللودًا. قلت: هللؤالء أكبر منه، 
ولكللن أكرموه لكونه قادمًا، واحترموه حلفظه. قال أحمد العجلي: دحيم ثقة، كان 
يختلف إلى بغداد، فذكروا الفئة الباغية هم أهل الشام، فقال: من قال هذا، فهوابن 

)1( سير أعام النباء ج10 ص 459 إلى 466.
)2( البداية والنهاية ج2 ص 258.
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الفاعل��ة، فنك��ب عنه الناس، ثم س��معوا من��ه. قلت: هذه هفوة م��ن نصب، أولعله 
قصد الكف عن التشغيب بتشعيث. قال أبوعبيد اآلجري: سمعت أبا داود، يقول: 
دحيم حجة، لم يكن بدمشق في زمانه مثله. قال املروذي: سمعت أحمد بن حنبل 

يثني على دحيم، ويقول: هوعاقل ركني. وقال الدارقطني: ثقة )1(. 

يقللول الذهبي: ابن احل��داد اإلمام العالمة الثبت، ش��يخ اإلس��الم، عالم العصر، 
أبوبكللر، محمللد ابن أحمللد بن محمد بللن جعفر، الكنانللي املصري الشللافعي ابن 
احلللداد. صاحللب كتاب الفروع في املذهب، إلى أن قال..... عن علي بن حسللن، 
قال: سمعت ابن احلداد، يقول: كنت في مجلس ابن اإلخشيد، يعني: ملك مصر، 
فلما قمنا أمسكني وحدي، فقال: أميا أفضل أبوبكر، وعمر، أوعلي؟ فقلت: اثنني 

حذاء واحد )2(. 

فبعد ذلك اإلسللتعراض اتضح لدينا عدم اكتراث البعض مبن طعن بأهل البيت 
\، وكذلك وجود بعض املنتسللبني إلى مدرسللة أهل السللنة قد اتهمللوا بتعديهم 

على أمير املؤمنني \ واعتبارهم من النواصب. 

- مسائل فقهية: 
إننا جند التخبط اجللي للقوم والوهابية على وجه اخلصوص في أمورهم الفقهية 
والتللي نتجت عن سللوء اإلعتقللاد مبن يجب األخللذ عنه للوصول إلللى األحاديث 
النبوية السللليمة املطابقة لواقع القرآن الكرمي، فاعتمدوا على من يجوز عليه اخلطأ 
في نقل السللنة الشريفة بشللكل مطلق وهم الصحابة، فأثمر ذلك االتباع العشوائي 

)1( سير أعام النباء ج11 ص 515، 517.
)2( سير أعام النباء ج15 ص 445 إلى 450.
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إلى التضارب واللبس في فهمهم للقرآن الكرمي والسنة الشريفة وبالتالي تباعدهم 
عن الهدى الذي حصره رسللول الله ڤ في من اقترنوا بالقرآن الكرمي وهم عترته 
أهل بيته \، فسللنتطرق إلى بعض املسللائل الفقهية التي اتسمت بالبشاعة والبعد 

كل البعد عن التعاليم اإلسامية السليمة.

- املسائل اجلنسية:

يقللول ابللن القيم: إذا قللدر الرجل على التزوج أوالتسللري حرم عليه االسللتمناء 
بيده قال ابن عقيل: قال: وأصحابنا وشلليخنا لم يذكروا سللوى الكراهة لم يطلقوا 
التحرمي قال: وإن لم يقدر على زوجة وال سرية وال شهوة له حتمله على الزنا حرم 
عليه االستمناء ألنه استمتاع بنفسه، واآلية متنع منه وإن كان متردد احلال بني الفتور 
والشللهوة وال زوجللة له وال أمة وال ما يتللزوج به كره ولم يحللرم، وإن كان مغلوبًا 
على شللهوته يخاف العنت كاألسير واملسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد 
وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت امرأة ال زوج 
لها واشللتدت غلمتها، فقال بعض أصحابنا: يجوز لها اتخاذ األكرنبج وهوش��يء 
يعمل من جلود على صورة الذكر فتس��تدخله املرأة أوما أش��به ذلك من قثاء وقرع 
صغار قال: والصحيح عندي أنه ال يباح، ألن النبي ڤ إمنا أرشد صاحب الشهوة 
إذا عجللز عللن الزواج إلى الصللوم، ولوكان هنللاك معنى غيره لذكره، وإذا اش��تهى 
وصور في نفس��ه ش��خصًا أودعى باس��مه فإن كان زوجة أوأمة له فال بأس إذا كان 
غائبللًا عنهللا، ألن الفعل جائز وال مينع من توهمه وتخيللله وإن كان غامًا أوأجنبية 
كللره له ذلك، ألنه إغراء لنفسلله باحلرام وحث لها عليه، وإن ق��ور بطيخة أوعجينًا 
أوأدميًا أوجنش��اً في صنم أوإلية فأولج فيه، فعلى ماقدمنا من التفصيل قلت: ) يعني 
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اب��ن القيم ( وهوأس��هل من اس��تمنائه بيده، وق��د قال أحمد فيمن به ش��هوة اجلماع 
غالبًا ال ميلك نفسه ويخاف أن تنشق انثياه )1(. 

ناحظ اعتراف ابن القيم بأن أصحابهم )أي العلماء( يجوزون األكرنبج وهوال 
يجللوزه، لكن ابن القيم يجوز نكاح بطيخللة أوعجينًا من خال تأييده لهذه الفكرة 
من خال قوله: )وهوأسهل من االستمناء بيده(، فما عاقة تلك األحكام املنحرفة 

بشرع الله تعالى؟!، وهناك املزيد من تلك الفتاوي الغريبة ومنها: 

هنللاك مللن يجوز إعارة الفللروج أي أن يعطي الرجل زوجتلله إلى رجل آخر كما 
يزعمون.

يقول أبوبركات: عليه ما نقصها وطؤه إال بإذن من الراهن فا حد مراعاة لقول 
عطاء بجواز إعارة الفروج مع ما في ذمة ربها من الدين فتفوت الشبهة ولكن عليه 

األدب)2(. وبا شك أن عطاء من كبار العلماء والتابعني ومفتي مكة.

يقول ابن حزم: قال ابن جريج وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يفعل يحل 
الرجللل وليدته لغاملله وابنه وأخيه وحتلهللا املرأة لزوجها قال عطللاء وما أحب أن 
يفعل وما بلغني عن ثبت قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسللل بوليدته إلى ضيفه 
قال أبومحمد: فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري وقال مالك وأصحابه ال حد في 

ذلك أصًا )3(.

يقللول ابن عابدين: وكذا عن ابللن مقاتل: ال بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره 
بالنورة إذا غض بصره حالة الضرورة ال بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة 

)1( بدائع الفوائد ج 4 ص 96، 97.
)2( شرح الكبير ج 3 ص 250 ألبوبركات. دار إحياء الكتب العربية

)3( احمللي البن حزم ج11 ص 257، 258.
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انتهللى، لكللن قال في الهندية بعللد أن نقل عن التتارخانية أن أب��ا حنيفة كان ال يرى 
بأسًا بنظر احلمامي إلى عورة الرجل، ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من الرجل 

يباح املس )1(. 

يقللول ابن حزم: قال أبومحمد: فمن أعجب شللأنًا أوأقبح قواًل ممن يرى اللياطة 
وإتيان البهيمة عمدًا في نهار رمضان ال ينقض الصوم )2(.

يقللول ابن قدامه احلنبلي: ال فرق بني الوطء فللي القبل والدبر من آدمي أوبهيمة 
وبه قال الشللافعي وأبوثور ويتخرج في وطء البهيمة أن احلج ال يفس��د به وهوقول 
مالك وأبي حنيفة ألنه ال يوجب احلد فأشبه الوطء دون الفرج وحكى أبوثور عن 
أبللي حنيفللة أن اللواط والوطء في الدبر ال يفسللد احلج ألنلله ال يثبت به اإلحصان 
فلم يفسد احلج كالوطء دون الفرج ولنا إنه وطء في فرج يوجب االغتسال فأفسد 
احلللج كوطء اآلدمية في القبل ويفللارق الوطء دون الفرج فإنه ليس من الكبائر في 
األجنبية وال يوجب مهرًا وال عدة وال حدًا وال غسًا إال أن ينزل فيكون كمسألتنا 

في رواية )3(. 

فللكل تلللك الكبائر ال تفسللد احلللج ! فأين الدليل الشللرعي على تلللك األحكام 
الغريبة على الدين؟! ، يقول السللمر قندي: وكذا من تزوج أمة على حرة أوتزوج 
مجوسللية، أوخمسللًا في عقد أوجمللع بني أختني، أوتللزوج من محارملله فوطئها، 

وقال: علمت أنها علي حرام ال حد عليه عند أبي حنيفة  )4(.

)1( تكملة حاشية ابن عابدين ج1 ص 531.
)2( احمللى ج 6 ص 195.

)3( املغني ج3 ص 316، 317.
)4( حتفة الفقهاء ج3 ص 138. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
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يقللول ابللن القيم: قللال ابن عقيل في فصوللله: فان كان الوطء فللي الدبر في حق 
أجنبية وجب عليه احلد الذي أوجبناه في اللواط وعلى هذا فحده القتل بكل حال 

وإن كان في مملوكه فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه )1(. 

روى عبللد الللرزاق: عن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شللبانهم باالسللتمناء 
واملللرأة كذلك تدخل شلليئًا قلنللا لعبد الرزاق ما تدخل شلليئًا قال يريد السللق يقول 

تستغني به عن الزنا )2(.

روى ابللن حللزم: عن ابللن عمر أنه قال إمنللا هوعصب تدلكه، وبلله إلى قتادة عن 
العاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في املغازي يعني االستمناء يعبث الرجل 
بذكللره يدلكه حتى ينزل قال قتادة: وقال احلسللن في الرجل يسللتمني يعبث بذكره 
حتللى ينللزل قللال: كانوا يفعلون فللي املغازي، وعن جابللر بن زيد أبي الشللعثاء قال 
هومللاؤك فاهرقه - يعني االسللتمناء -، وعن مجاهد قللال : كان من مضى يأمرون 
شللبابهم باالسللتمناء يسللتعفون بذلك قللال عبد الللرزاق: وذكره معمللر عن أيوب 
السللختياني أوغيره عن مجاهد عن احلسللن أنه كان ال يرى بأسًا باالستمناء، وعن 
عمروبن دينار ما أرى باالستمناء بأسا  قال أبومحمد )يعني مؤلف (: األسانيد عن 
ابللن عباس. وابن عمر فللي كا القولني مغموزة لكن الكراهللة صحيحة عن عطاء 
واإلباحة املطلقة صحيحة عن احلسن. وعن عمروبن دينار. وعن زياد أبي العاء. 
وعن مجاهد ورواه من رواه من هؤالء عمن أدركوا وهؤالء كبار التابعني الذين ال 

يكادون يروون اإل عن الصحابة رضي الله عنهم )3(.

)1( بدائع الفوائد ج4 ص 101 باب أحكام الوطء في الدبر. دارالكتاب العربي 
)2( مصنف عبد الرزاق ج7 ص 392. منشورات املجلس العلمي حتقيق: حبيب الرحمن األعظمي

)3( احمللى البن حزم ج11 ص 393.
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يقللول ابللن القيم: روي عن أحمللد بن حنبل في رجل خاف أن تنشللق مثانته من 
الشبق أوتنشق أثنياه حلبس املاء في زمن رمضان يستخرج املاء ولم يذكر بأي شيء 
يستخرجه قال: وعندي أنه يستخرجه مباال يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أوببدن 
زوجت��ه أوأمت��ه غير الصائمة فإن كان له أمة طفلة أوصغيرة اس��تمنى بيدها وكذلك 

الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج )1(.

يقول ابن حزم: أما املخدمة فروي عن ابن املاجشللون صاحب مالك أن املخدمة 
سنني كثيرة ال حد على املخدم إذا وطئها )2(.

يقول السرخسي: رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فا حد عليهما في قول 
أبي حنيفة )3(.

يقللول ابللن قدامة: فأمللا الصغيرة التللي ال يوطأ مثلها فظاهللر كام اخلرقي حترمي 
قبلتها ومباشللرتها لشهوة قبل اسللتبرائها وهوظاهر كام أحمد وفي أكثر الروايات 
عنه قال: تستبرأ وإن كانت في املهد وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء 
تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن حتيض 
وإال بثاثة أشللهر إن كانت ممن توطأ وحتبل فظاهر هذا أنه ال يجب اسللتبراؤها وال 

حترم مباشرتها )4(. 

وهناك زواج غريب في حكمه ينتحله أتباع أبي حنيفة وهواآلتي:

)1( بدائع الفوائد ج 4 ص 97 باب حكم االستمناء باليد وتفصيله.
)2( احمللى ج11 ص 251.

)3( املبسللوط للسرخسللي ج9 ص 58. دار املعرفة للطباعة والنشللر والتوزيع - بيروت - لبنان سللنة 
1406 - 1986 م

)4( املغني البن قدامة ج9 ص 159
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يقول ابن حزم: وأعجب من ذلك كله إباحة احلنفيني ملن طالت يده من الفساق  
وملللن قصللرت يده منهم أن يأتي إلى من عشللق امرأة رجل من املسلللمني أن يحمل 

السوط على ظهره حتى ينطق بطاقها مكرهًا فإذا اعتدت أكرهها الفاسق

علللى أن تتزوجه بالسللياط أيضًا حتللى تنطق بالرضا مكرهة فللكان ذلك عندهم 
نكاحًا طيبًا وزواجًا مباركًا ووطئًا حااًل يتقرب به إلى الله تعالى)1(. 

يقول ابن حجر العسقاني: قال اجلمهور: ال بأس أن ينظر اخلاطب إلى املخطوبة 
قالللوا وال ينظللر وجهها وكفيها وقال  األوزاعي يجتهللد وينظر إلى ما يريد منها إال 
العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثاث روايات 
األولللى كاجلمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبًا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال 

اجلمهور أيضًا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها)2(.

يقللول ابن قدامه: يحرم على الرجللل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت 
ابنتلله وبنت أخيه وأخته من الزنا وهوقول عامة الفقهاء وقال مالك والشللافعي في 
املشهور من مذهبه يجوز ذلك كله ألنها أجنبية منه وال تنسب إليه شرعًا وال يجري 

التوارث بينهما  )3(.

يقول النووي: وأما وقت زفاف الصغيرة املزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج 
والولللي على شلليء ال ضرر فيه علللى الصغيرة عمل بلله، وإن اختلفللا فقال أحمد 
وأبوعبيللد: جتبللر على ذلك بنت تسللع سللنني دون غيرهللا، وقال مالك والشللافعي 
وأبوحنيفة : حد ذلك أن تطيق اجلماع ويختلف ذلك باختافهن، وال يضبط بسن، 
وهذا هوالصحيح وليس في حديث عائشللة حتديد، وال املنع من ذلك فيمن أطاقته 

)1( احمللي ج 11 ص399.
)2( فتح الباري ج9 ص 157.

)3( املغني ج7 ص 485.
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قبل تسع، وال اإلذن فيه ملن لم تطقه، وقد بلغت تسعًا )1(. ناحظ بأن عند النووي 
يجللوز الدخول على البنت قبل البلوغ بشللرط أن تكللون تقدر على اجلماع، وليس 

عنده البلوغ هوالشرط للجماع.

ويقللول ابن عابدين احلنفي: وقوله ) تطيللق الوطء ( أي منه أومن غيره كما يفيد 
كام الفتح وأشللار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة 
الضخمة حتتمل اجلماع ولوصغيرة السللن )2(. فهذا الرجل يجوز الدخول بالزوجة 

بشرط أن تكون ضخمة وال يهم السن.

يقللول الدسللوقي: فلودخل الشللخص بتمامه فللي الفرج فا نللص عندنا وقالت 
الشافعية إن بدأ في الدخول بذكره اغتسل وإال فا كأنهم رأوه كالتغييب في الهواء 
ويفللرض ذلك في الفيلة ودواب البحر الهائلة وما ذكره من أن تغييب احلشللفة في 
الدبر يوجب الغسللل هواملشللهور من املذهب وفي قول شللاذ ملالك أن التغييب في 

الدبر ال يوجب غسًا حيث ال إنزال)3(.

يقول الشللرواني: ولودخل شللخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولوأدخل 
ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما كما أفتى به الرملي شيخنا )4(.

يقول أيضًا الشللرواني: ولوشق ذكره نصفني فأدخل أحدهما في زوجة واآلخر 
فللي زوجللة أخرى وجب عليه دونهمللا ولوأدخل أحدهما فللي قبلها واألخرى في 

دبرها وجب الغسل عليهما )5(.

)1( شرح مسلم للنووي ج9 ص 206.
)2( حاشية رد املختار البن عابدين احلنفي ج3 ص 630.

)3( حاشية الدسوقي ج1 ص 129.
)4( حواشي الشرواني ج1 ص 259. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان

)5( حاشية الشرواني ج1 ص 260
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ويقول الشللرواني: ولومن نفسلله كأن أدخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسللل 
لكن ال حد عليه على املعتمد ألنه ال يشتهي فرج نفسه)1(.

وختامًا لهذا البحث املتعلق باجلنس نذكر حديثًا لرسول الله ڤ لنؤكد به ضرورة 
تطبيق احلدود التي تركها  القوم.

روى البخللاري: عللن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الللله عن أبي بردة  قال: كان 
النبي ڤ يقول ال يجلد فوق عشر جلدات إال في حد من حدود الله )2(. 

- فتاوي أخرى متفرقة:
يقللول ابللن حزم:  قللال أبومحمد: أبللاح أبوحنيفة شللرب نقيع الزبيللب إذا طبخ 
وشللرب نقيع التمر إذا طبخ وشللرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه وإن 
أسكر كل ذلك فهوعنده حال وال حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر وإن 
سللكر من شيء من ذلك فعليه احلد وإن شرب نبيذ تني مسكر أونقيع عسل مسكر 
أوعصير تفاح مسللكر أوشراب قمح أوشعير أوذرة مسكر سكر من كل ذلك أولم 

يسكر فا حد في ذلك أصًا)3(.

يقول ابن قدامة: السللؤر فضلة الشللرب واحليوان قسمان جنس وطاهر فالنجس 
نوعان أحدهما ما هوجنس رواية واحدة وهوالكلب واخلنزير وما تولد منهما أومن 
أحدهمللا فهذا جنس عينه ما خرج منه وروي ذلك عن عروة وهومذهب الشللافعي 
وأبللي عبيللد وهوقول أبي حنيفة في السللؤر خاصة وقال مالللك واألوزاعي وداود 

سؤرهما طاهر يتوضأ به ويشرب وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله)4(.

)1( نفس املصدر ج1 ص 262.
)2( صحيح البخاري كتاب احملاربني من أهل الكفر.

)3( احمللى ج 11 ص 373.
)4( املغني ج1 ص 41. دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان
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يقللول ابن قدامة: ولقول النبي ڤ  وما سللكت الله عنلله فهومما عفا عنه  إذا ثبت 
هذا فمن املستخبثات احلشرات كالديدان واجلعان وبنات وردان واخلنافس والفأر 
واألوزاغ واحلربللاء والعضللاء واجلراذين والعقارب واحليات وبهللذا قال أبوحنيفة 
والشللافعي، ورخص مالك وابن أبي ليلى واألوزاعي في هذا كله إال األوزاغ فإن 

ابن عبد البر قال هومجمع على حترميه )1(.

يقول السرخسي: لوأن صبيني شربا من لنب شاة أوبقرة لم تثبت به حرمة الرضاع 
ألن الرضاع معتبر بالنسللب وكما ال يتحقق النسب بني آدمي وبني البهائم فكذلك 
ال تثبللت حرمة الرضاع بشللرب لنب البهائللم وكان محمد ابن إسللماعيل البخاري 
صاحللب التاريللخ رضللي الله عنلله يقول تثبللت احلرمة وهذه املسللألة كانت سللبب 
إخراجلله من بخارى فإنه قدم بخارا في زمن أبللي حفص الكبير وجعل يفتي فنهاه 
أبوحفص وقال: لسللت بأهل له فلم ينته حتى سللأل عن هذه املسألة فأفتى باحلرمة 

فاجتمع الناس وأخرجوه )2(.

يقول ابن حزم: ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة املال واملعصية ل يقصد املالكية 
في ذلك إذ تركوا الكاب والسللنانير متوت علللى املزابل وفي الدور وال يذبحونها 
فيأكلونهللا إذ هللي حال ولوأن امللرأ فعل هذا بغنمه وبقره لللكان عاصيًا لله تعالى 

بإضاعة ماله وأما الضباع فإن الشافعي وأبا سليمان أباحا أكلها )3(. 

فتلللك اخلزعبات نتيجة طبيعية ملن ترك اخلللط احملمدي األصيل بتركهم ألهل 
البيت عليهم السام، فمن أخذ منهم جنا ومن تخلف عنهم هلك، فتعددت املذاهب 

)1( املغني ج11ص 64
)2( املبسوط للسرخسي ج 30 ص 297.

)3( احمللى ج7 ص 401.
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بأفكارها املنحرفة لعدم تشبثهم بعدل القرآن الكرمي، فا جند أي دليل شرعي يتسم 
باإلقنللاع ملا مر بنللا من الفتاوي، فانعدمت القواعد العلميللة لتلك الفتاوي املنحرفة 

كما قلنا البتعادهم عن السنة السليمة املوافقة للقرآن الكرمي. 

ونختم بشللعر ذكره الزمخشللري  يدل على انزعاجه الشديد وحيرته في من يتبع 
ألخذ املسائل الفقهية من العلماء.

قال الزمخشري: 

  إذا سألوا عللللن مذهبللللللي للللللم            أبح به وأكتمه كتمانه لي أسللللم

 فإن حنفيًا قلت قاللوا بلأننللللللللي           أبيلح الطا وهوالشراب احمللرم

وإن مالكيًا قلت قاللوا بلأننلللللللي           أبيلح لهم أكل الكاب وهم هم

وإن شللافعيًا قلت قاللوا بلأننلللي          أبيلح نكاح البنت والبنت حتلللرم

وإن حنبليًا قلت قاللوا بلأنللنلللللي          ثقليل حلولي بغليض مجسللللللللم
وإن قلت من أهل احلديث وحزبه                                       يقولون تيس ليس يدري ويفلهم )1(

مت الكتللاب بحمد الللله تعالى  وصلى الللله على محمد وآللله الطيبني الطاهرين 
وصحابته املخلصني.

)1( الكشاف ج4 ص 310.
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اخلات�م�ة
إليللك أخللي القارئ الكرمي وبعللد أن اطلعت علللى ما أوردناه في هللذا الكتاب 
مللن مصادر معتبرة عند إخواننا أهل السللنة واجلماعة والتى تبني لنا مدى مظلومية 
أهل البيت عليهم السام وظامة بعض الصحابة املنتجبني وأحقية أهل البيت في 
اخلافللة واإلمامة بعللد النبي ڤ املنصللوص عليهم ، فهذا الكتاب  يا أخي املسلللم 
يكشللف كذب املؤلف وتدليسللاته وإنكاره كثير من األمور الثابته عند إخواننا أهل 
السنة واجلماعة، وختامًا أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في عمل هذا الكتاب 
املتواضع خلدمة أهل البيت والدفاع عنهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 

الطيبني الطاهرين.
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